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 دراسة مقارنة – املسؤولية الوزارية

 جامعة كربالك ،كلية القانون ؛ م.م. ميثم حسين الشافعي

  املقدمة
بهدا  ت   املسؤولبة الو ا  ة واح   مر املواضب  ال سد و  ة البالغدة األهمبدة والدي تدرددت بدني الدد  عل       

 وع م اال ا   إلبها يف األنظمة ال س و  ة. 
يف الدظام الربملاني  أتي الد  واضحا  وصروا  عل  مسؤولبة  ئبس وأعضاء جملس الو  اء عر أعماهلم 

 السباسبة أمام الربملان. 
علد    د رد  ئبس ال ولة ب  بني الو  اء ال تد  ال ساتري يف ظ  ه ا الدظدام    أما يف الدظام الرئاسي حب

ع م مسؤولبة الدو  ر عدر أعمالده اطخاطئدة بد    هدم ضدمدا  أن الدو  ر          املسؤولبة الو ا  ة ولكر ه ا ال   ين
 مسؤوا عر أعماله امام مر اس ق  ب  ببده و  هم ضمدا  أ ضا  أن مر له صالحبة ال  بني له صحبة اإلقالة. 

ئبس ال ولة كمدا هدو احلداا يف الوال دات     ومر ال ساتري مر ميا س مهام الو  ر جمرد سكرتري أو م اون لر
م. ولكر ه ا ال   ين أن امل اون أو السكرتري غدري مسدؤوا عدر    0363م امل ح   األمر كبة يف ظ  دس و  عا

 أعماله ب  هو حماس  عدها أمام  ئبسه األعل  ) ئبس ال ولة(. 
ساسددبة فبدده فجدداء املبحدد   لقدد  أثرنددا البحدد  يف املوضددوع ألهمب دده ال سدد و  ة ولكددي أبددرِّ  اجلواندد  األ  

ال مهب ي مشريا  إىل نشأ  املسؤولبة الو ا  ة مب  أ بالشر  ة االسالمبة ما ا  برب يانبدا وفرنسدا ومصدر ومد هبدا      
بال راذ. وكرسع املبح  األوا ل  اسدة أندواع ونيداذ املسدؤولبة الو ا  دة ولكدي تدأتي ال  اسدة أك در ن  دا            

  ا  ة يف ال راذ ويصصع املبح  ال اني ل لك. وج  ة حب دا تيببقات املسؤولبة الو

 املبحث التمهيدي
ت  د اآل اء الي طرحع حوا م د  الو ا   فمدهم مر ذه  إىل أنها مدأيوذ  مدر )الدو  ( وهدو ال قد       

وو د هد ا امل دد  يف قولده ت داىل )وال تدز  وا    و   أيدرى( ومددهم مدر          .(0)ألن الو  ر وم  أعباء ال ولة
ا مأيوذ  مر )الوَ َ ( وهو امللجأ ألن امللك  لجأ إىل  أي و  ره وت بريه وتس  م  كلمة الو  ر ذه  إىل أنه

. وذهد   (1)مب د  الدصري و و د يف قوله ت اىل ))واج   لي و  را  مر أهلدي هدا ون أيدي أ د د بده أ  ي((     
احلكومة أعبداء ال ولدة و د  ر     فر    اب  إىل أنها مأيوذ  مر )الوِ ْ ( وهو مب د  ال ق  ألن الو  ر وم  عر

 . (7) ؤونها و و د يف قوله ت اىل ))و وض دا عدك و  ك  ال ي أنقض ظهرك((

                                                
 .31، ص0161، 3ئس، بريوت، طظافر القامسي، نظام احلكم يف الشر  ة االسالمبة وال ا  خ االسالمي، دا  الد ا -0
 70 – 11سو    طه اآل ة  -1
   7- 1سو   االنشراح اآل ة  -7
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وعرفع ل ظة و  ر يف فرتات تا ابة موغلة يف الق م ولكر كانع تيل  يف تلك ال درت  علد  مدر ميدا س     
   ح د  ال صدر ال باسدي كبدان     ال م  االس شا ي أو مر  رج  البه يف إب اء الرأي واملشو   وم  كدر للدو ا  

. وما س سب نا  وسف مهام الو  ر وإن م  يل  علبه و  در بد  أطلد  علبده ل ظدة ال ز دز       (3)ياص مس ق 
. وملدا تدوىل اإلمدام    (5)وهي ل ظة مرادفة للو  ر و و د يف قوله ت اىل ))قالوا  ا أ ها ال ز ز مسدا وأهلدا الضر((

  (6)  ر له ومدهم عما  بر  اسر وعب  اهلل ابر عباس ومالك اال رتاطخالفة اخت  ع   و  اء ومس شا علي
و دد كر  (3)ويف ال صددر األمددوي أطلدد  ل ددظ الددو  ر علدد   تصددبات تشددا ك عملبددا  يف السباسددة واإلدا   

ال ا  خ أن األمري عب  الرمحر ال اي  اخت  ع   أ تاص    م  علبهم يف تصر ف  ؤون ال ولدة ومدا س   
ل م  ال ي ميا سه الو  اء يف الوقدع احلاضدر ومددهم عبد  اهلل بدر ع مدان وعبد  اهلل بدر         هؤالء عمال  داظر ا

 . (6)يال 
مدري الج ماعداتهم   ويف عه  األمري عب  الدرمحر األوسدط حتد دت اي صاصدات كد  و  در ويصد  اال       

 احلاضر. البومبة بب ا   فب ا  داي  قصره فكان ه ا الببع أ به مبقر جملس الو  اء )احلكومة( يف وق دا 
و مبا كان األمو ون أوا مر اسد ت موا مدصد   ئدبس الدو  اء مب دداه احلدالي حبد  كدان مدر مي د  هد ا            

 مر  عل  مس شا ي )و  اء ( األمري. املدص  مب ابة الوسبط بني األمري والو  اء وله نوع مر الرئاسة أو األ
 باس عل  الرغم مدر أن امل هدوم األمدوي    والو ا   م ت مه  قواع ها وت قر  قوانبدها إال يف دولة بين ال

وعرف بدو إسرائب  ل ظة الو  ر و و د يف قولده ت داىل    (1)للو ا   ظ  سا  ا   دحا  مر ال صر ال باسي االوا
 (01 )))  واج   لي و  را  مر أهلي ها ون أيدي أ د د بده أ  ي وا دركه يف أمدري((      عل  لسان موس 

 . (00 )ا م ه أياه ها ون و  را((وقوله ت اىل مس جببا  ملوس  ))وج لد
واخت  االسكد   املق وني مر أ سيو طالبس و  را  له. و مبا كان ال رس ق  عرفوا ه ا املدص   أك ر مر 

 غريهم فان بر  مجهر و  را  أنو روان يف ال ولة الساسانبة. 
ة أبددو ال بدداس وكددان أبددو سددلمة اطخددالا أوا مددر اح دد  مدصدد  الددو  ر مب هومدده احلددالي يف عهدد  اطخلب دد   

 . (01)الس اح

 نشأة املسؤولية الوزارية يف بريطانيا 
كانع السلية  ال د ب  ة  يف إنكلرتا يف    ال ر  وجملسه اطخاص ال ي ت رع عده فبما ب   جملس الو  اء. 

ونظدرا  لك در  عد د     .وكان ه ا اجمللس هم  بني أعضائه  جاا السباسدة والقضداء واجلدبش واملداا والكدبسدة     
اء هدد ا اجمللددس وتد بدد ا  لرغبددة ال ددر  يف إسددداد األعمدداا ال د ب  ددة إىل األعضدداء الدد  ر وددو ون ثق دده  أعضدد

و كونون عل  ات اذ م ه يف الرأي فق  عم  ال ر  مد  الب ا ة إىل اي با  ع د قلب  مر أعضاء اجمللس هل ا 
. ونشدأ  الدو ا   يف   (07)لدو  اء( الغر  وتدشأ مر فكر  اسدداد مهدام ال ولدة إىل هد ا ال د د القلبد  )جملدس ا       

                                                
 .701، ص0166باقر  ر ف القر شي، نظام احلكم واالدا   يف االسالم، ميب ة اآلداب، الدجف،  -3
 .66سو    وسف اآل ة  -5
 .033وت، دون سدة نشر، ص أبر أبي احل   ،  رح نهج البالغة، دا  أحباء الك    ال رببة،بري -6
 .033، ص0166د. فا وذ عمر، اجل و  ال ا ابة للو ا   ال باسبة، دا  الشؤون ال قافبة ال امة، بغ اد،  -3
 .05، ص0167د. ابراهبم الكردي، نظام الو ا   يف ال صر ال باسي،  ركة كاظمة للدشر وال و   ، الكو ع،  -6
 .03د. فا وذ عمر، املص   الساب ، ص -1

 .71 – 11سو   طه اآل ة  -01
 .75سو   ال رقان أ ة  -00
 .51، ص0111السب  ها م اطخيب ، األوائ  يف االسالم، ميب ة اجلاحظ، بغ اد،  -01
 .057، ص0111د. حمم  أنس قاسم، الدظم السباسبة والقانون ال س و ي، دا  الدهضة ال رببة، القاهر ،  -07
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كان امللدك حدرا  يف اي بدا  و  ائده سدواء كدانوا        0366إنكلرتا بشك  ت  هي مر اجمللس اطخاص. وقب  عام 
اسد قرت سدلية الربملدان واصدبح مدر الضدرو ي أن ا دا          0366حائز ر عل  ثقة الربملان ام ال وب د  ثدو     

 . (03)ائز ر عل  ثقة الربملانال ر  و  اء مر بني أعضاء اجمللس اطخاص احل
م ف ي هد ا ال دام   0115وجاءت القوانني اإلنكلبز ة يالبة مر أ ة إ ا   ياصة بإنشاء الو ا   ح   عام 

أمدا مركدزه القدانوني وسدلي ه وطر قدة ت ببدده فكاندع حمد د  بال قالبد            ،اعيي  ئدبس الدو  اء مكاندا  ياصدا     
كونده   ئدبس الدو ا   بد  بصد  ه اللدو د األوا يف جملدس         واألعراف ال س و  ة وح   املرت  م اص  له

. و وق ع و اء ان قاا السلية ال  لبة مر امللك إىل الو ا   ع   أسباب وميكدر إمجداا أهدم هد ه     (05)اطخزانة
  -األسباب مبا  أتي:

أن  كان مر ن ائج انهماك ولبام االو  ي يف القرن الساب  عشر باحلرب م  لو س الراب  عشر يف فرنسدا  .0
 ترك مقالب  احلكم بب  و  ائه إلنشغاله بشؤون احلرب. 

يولدع ال در  األمدري  )أَندا( ومتبدزت هد ه االمدري          ،ب ون يلف 0311عد  وفا  ولبم ال ال  يف سدة  .1
 بالض ف فلم حتاوا اسرتداد السلية الواس ة املمدوحة للو ا  . 

يف القرن ال اني عشدر ولكدي تسدا ر امللكبدة      كان مر ن ائج الظروف الشاذ  واليا ئة الي سادت بر يانبا .7
 . (06)احلركة ال س و  ة اجلاحمة اضيرت إىل ال تلي عر الك ري مر السليات إىل الو ا  

ساد عرف دس و ي يف بر يانبا  قضي بأن امللك ال ميكر أن  رتك  ييأ و غبدة يف احملافظدة علد  هد ا      .3
ر  اجمللدس اطخداص يف إهداد هبئدة مسدؤولة فحكدم       املب أ وحت   ا  للمسدؤولبة عدد  ا تكداب األييداء فكد     

وجوب ص و  مجب  االوامر الرمسبة مر ه ا اجمللس ن سه أو مر عضو مد  ب هل ا الغر  ح د  إذا  
 . (03)حص  ييأ أمكر م اقبة املتي،  ب ون االل جاء إىل لوم ال ر 

لبة الو ا  دة ألن عد م   وجود ملوك أجان  عل  عر  إنكلرتا يف الوقع ال ي اب  أت تدمدو فبده املسدؤو    .5
عرفة هؤالء للغة البالد ج لهم   غببون عر جلسات اجمللس اطخداص و رتكدون  دؤون ال ولدة يف أ د ي      

 الو  اء وه ا ما سه  مب أ املسؤولبة الو ا  ة وأصبح ك  و  ر مسؤوا عر و ا ته. 
اط وذلدك ال دظدبم   م انة ال دظبم احلزبي واالنضباط ال ي اض  له أعضاء احلدزب وب ضد  هد ا االنضدب     .6

س ر االن تابات دائما  عر أك ر ة هي الي ت وىل احلكم يف الدبالد طدواا مد   اجمللدس بواسدية الدو ا         ت
الي  ؤل ها  عبم حزب األغلببة. وه ه األك ر ة ت عم موقف الو ا   وجت   مر الداد  إحراج مركزها 

   الو ا  عر طر   املسؤولبة الو ا  ة وه ا ما أدى إىل تزا   سلية 
مسؤولبة الو ا   أمام الربملان أب   ال ر  عر القبام بأي عمد  ال ميكدر للدو ا   الد فاع عدده وهد ا مدا         .3

. و مبدا  (06)حج  عر امللك مما سة الك ري مر االعماا حبجة أن الو ا    هي الدي سد  حم  املسدؤولبة   
 مما سة اي صاصه.   دسجم اللجوء إىل ه ه احلجة كلما  غبع الو ا   يف إب اد ال ر  عر

                                                
 .053ص د. حمم  أنس قاسم، املص   ن سه، -03
 .63، ص0137د. السب  صربي، حكومة الو ا  ، امليب ة ال املبة، القاهر ،  -05
د. إبراهبم عب  ال ز ز  بحا و د. حمم   ف ع، الدظم السباسبة والقانون ال س و ي، ال  ح لليباعة والدشر، االسدكد   ة،   -06
 .706، ص1110

 .070، ص0166دا  ال لم للمال ني، بريوت، د. ادمون  باط، الوسبط يف القانون ال س و ي ال ام،  -03
  .071د. أدمون  باط، املص   ن سه، ص -06
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هل ه االسباب وغريها ان قلع السلية ال  لبة مدر ال در  إىل الدو ا   كمدا   دود هلد ه االسدباب ظهدو          
املسدولبة الو ا  دة يف بر يانبدا والدي ت  ددرب الدوطر األم للدظدام الربملداني الدد ي مدر أبدر  يصائصده مسددؤولبة           

   . الو ا   أمام الربملان ومسؤولبة الربملان أمام الو ا

 نشأة املسؤولية الوزارية يف فرنسا 
ويف ال هد    .م تقم إىل جان  ملك فرنسا يف  وم مر اال ام هبأ  و ا  ة كالي تكونع ت  هبا  يف إنكلرتا

فدالو  اء كدانوا  قومدون علد   دؤون       ،الساب  لقبام ال و   ال رنسبة كان هداك و  اء وم تكر هدداك و ا   
 . (01)ا ا ون عاد  مر بني اعضاء اللجان امللكبة ،ب املدزلة الرفب ةامللك اطخاصة وهم مر أصحا

ويف مرحلة الحقة أصبح الو  اء  قومون ب و  مزدوج فمر جان     رون املصاحل اطخاصة للملك ومر 
جان   ير   ولون مهمة إدا   املصاحل ال امة. وق  ساع  عرف دس و ي يف تلك احلقبة م اده ضرو   توقب  

. وميكدر القدوا ان م دام الدو ا   بد أت      (11)إىل جان  امللك عد ما ميا س امللك سدلياته االجرائبدة  الو  اء 
ال ي كان مر بني مدا جداء بده تقببد  سدليات اجلم بدة        0603ت وضح وترب  إىل الوجود م  قبام دس و  عام 

 كر للو ا   يف هد ا ال هد     الوطدبة ودك اتو   ها ومر بني وسائ  ال قبب  هو ابرا  دو  الو ا   وتقو  ها وم
 ئبس ب  كانع هبأ  مكونة مر مخسة أعضاء وه ه اهلبأ  ت ج د جزئبا  بواسدية ان تداب عضدو ج  د  كد       
سدة. و رأس ه ه اهلبأ  اح  الو  اء ك  ثالثة أ هر وم  كر الو  اء مسدؤولبة أمدام الربملدان عدر اعمداهلم      

كدان قد  وضد      0603. ولكر ميكر القوا أن دس و  عدام  (10)السباسبة او عر سباسة الو ا   الي    رونها
( مر ال س و  امل كو  جمللس الددواب حد  أتهدام    33الب    األوىل للمسؤولبة اجلدائبة للو  اء. إذ مدحع م )

اوا  0651تشدر ر ال داني    03. وكدان دسد و    (11)الو  اء جدائبا  عل  أن جتري حماكم هم أمام جملس الدبالء
الدواب ح  مساءلة الدو  اء سباسدبا . فكدان هلد ا اجمللدس احلد  يف اسد جواب الدو  اء أو          دس و  ميدح جملس

 سح  ال قة مدهم إذا ثبع تقصريهم يف إدا   و ا اتهم. 
فق  ج د  الدو ا ء مسدؤولني سباسدبا  أمدام اجمللسدني فدإذا نزعدع عددهم ال قدة            0631  ا   10أما دس و  

الشبوخ(  –ال ي مدح اجمللسني )الدواب  0635 الجتاه دس و  عام . وسا  ب ات ا(17)توج  علبهم االس قالة
ح  مراقبة الو ا   سباسبا  وه ا االجتاه خمالف ل عراف الربملانبة الي تق صر ح  سح  ال قة عل  اجمللسني 

االعبان(. وحص  أن مدا س جملدس الشدبوخ يف ظد       –األدن  )جملس الدواب( دون اجمللس ال ل  )الشبوخ 
اي صاصددده السباسدددي حبددد  سدددح  ال قدددة مدددر و ا   لبدددون برجدددو واجربهدددا علددد    0635ام دسددد و  عددد

. والب  مر اال ا   إىل أن قواع  املسؤولبة السباسبة م تظهدر يف فرنسدا ألسدباب ذاتبدة ياصدة      (13)االس قالة
 سدد  بهددا أو بدظامهددا ال سدد و ي او بظروفهددا ال ا ابددة بدد  أيدد ت مددر الدظددام الربملدداني االنكلبددزي الدد ي ا  

 قواع ها ونظمها بشك  دقب  لبج   مدها جزءا  مر نظام دس و ي و  ى به. 

                                                
 .07 – 01د. مو  س دفرجبه،دساتري فرنسا، امليب ة الدموذجبة، بريوت، دون سدة نشر، ص -01
 .07د. مو  س دفرجبه، املص   ن سه، ص -11
 .165، ص 0133بة للدشر وال و   ، بريوت، ان   ه هو  و، القانون ال س و ي واملؤسسات السباسبة، األهل -10
 .166 – 163د. أدمون  باط، مص   ساب ، ص  -11
  .11أن   ه ها  و، مص   ساب ، ص -17
 .11مو  س دفرجبه، مص   ساب ، ص -13
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 نشأة املسؤولية الوزارية يف مصر 
ترتبط نشأ  الو ا   يف مصر باجلها  البريوقراطي الد ي أسسده حممد  علدي با دا يف مصدر يدالا الدصدف         

. وب   عدام  (15)ة تسمبة ))ال واو ر((األوا مر القرن ال اس  عشر واطل  عل  الو ا   يف تلك احلقبة الزمدب
ظهدر اسدم    0103تغدري اسدم الد واو ر إىل الدظدا  الدي كاندع ت كدون مدر سدب  نظا ات.وب د  عدام             0636

 الو ا   يف مصر ألوا مر  ل ح  حم  الدظا . 
حب  أص   اطخ  وي امساعبد    0636و  ود تا  خ ظهو  املسؤولبة السباسبة للو ا   يف مصر إىل عام 

ا ال ام مرسوما  ب ألبف جلدة أدببة عرفع بلجددة ال حقبد  ال لبدا لل حقبد  يف ال جدز احلاصد  يف أبدواب        يف ه 
اال رادات وأسبابه ول قرتح ما تراه مر وسائ  االصالح هلا.ووض ع اللجدة تقر رها وكان مر بني ما أقرتده  

ال جدز   رء املسدؤولبة يف املسد قب  عد   ان و ث اطخ  وي تغبريا  يف نظام احلكم و دزا عر سلياته امليلقة إيال
اغسيس سدة  16املالي ال ي ق   صب  املبزانبة. وقب  امساعب  ه ا االقرتاح وأص   امرا  إىل نوبا  با ا يف 

بإنشدداء جملددس الدظددا  وختو لدده مسددؤولبة احلكددم. ولكددر هدد ه الددو ا   كانددع مسددؤولة سباسددبا  أمددام    0636
مصدر وأقدر    صد   أوا دسد و  برملداني ملكدي يف     0661. ويف عام (16)اطخ  وي ال أمام جملس  و ى الدواب

ه ا ال س و  املسؤولبة ال ضامدبة للو ا   أمام جملس الدواب فضال  عر املسؤولبة ال رد ة لكد  نظدا  )و  در(    
ر بالدسبة ل مو  امل  لقة بو ا ته. وهك ا ميكر القوا أن املسؤولبة الو ا  ة مب هومها الربملاني ظهدرت يف مصد  

وقب  ه ا ال ا  خ كانع املسؤولبة الو ا  ة جمرد وسبلة حلما ة املصاحل األجدببة مر  0661للمر  األوىل  عام 
يددالا إب دداد املسددؤولبة عددر مم لبهددا يف احلكددم عددد  حصددوا تقصددري أو ايددالا يف جاندد  م ددني مددر جواندد   

 . (13)احلكم

 نشأة املسؤولية الوزارية يف العراق 
 71حكومة وطدبة يف ال دراذ إىل ثدو   ال شدر ر الدي انيلقدع  درا تها األوىل يف          ود ال ض  يف إنشاء

وف ال  ال تشكب  احلكومة ال راقبدة املؤق دة برئاسدة السدب  عبد  الدرمحر الكبالندي. وعضدو ة          0111حز ران 
و اء عددراقبني   ملددون حتددع ا ددراف مس شددا  ر بر يددانني علدد  أن  كددون اجمللددس ياضدد ا  بأمج دده إلدا     

. وكانع مهمة ه ه احلكومة كما ت ا علبها تسمب ها مؤق دة ت مد  حلدني تشدكب      (16)ملد وب السامي مبا ر ا
جملس نبابي ا    وض  دس و  دائم للمملكة ال راقبة. وحلني تشدكب  هد ا اجمللدس تبقد  احلكومدة املؤق دة       

 قائمة. 
  -ومة ومر ببدها:و أعلر املد وب السامي الرب ياني األسس الي ت م  علبها ه ه احلك

تق  مسؤولبة  ؤون احلكم ما ع ا األمو  اطخا جبة واحلركات احلرببة واألمو  ال سكر ة ال مومبدة   .0
 عل  هبأ  الو ا   وجتري أعماا هبأ  الو ا   بدظا ته وإ  اده. 

 ددرجح قددوا املددد وب السددامي عددد  اي الفدده مدد  الددو  اء ألندده هددو املسددؤوا عددر إدا   الددبالد لدد ى   .1
 الرب يانبة.  احلكومة

                                                
 .03 – 1، ص 0135د.  ونان لبب    ذ، تا  خ الو ا ات املصر ة، مركز ال  اسات السباسبة واالسرتاتبجبة، القاهر ،  -15
 .130 -111، ص0131د. ط بمة اجلرف، موجز القانون ال س و ي، مك بة القاهر  احل   ة، القاهر ،  -16
 .0131 – 0161، ص0131د. سلبمان اليماوي، الوجبز يف نظم احلكم واالدا  ، دا  ال كر ال ربي، االسكد   ة،  -13
 وما ب  ها. 01، ص 0161بغ اد، بغ اد، د. صاحل جواد كاظم وأيرون، الدظام ال س و ي يف ال راذ، ميب ة  -16
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ومر يالا ه ه األسس الي اعلدها املد وب السامي نس يب  القوا أن الو  اء ال دراقبني غدري مسدؤولني    
عر أعماهم أمام اي جهة سواء اكانع وطدبة أو اجدببة وتق  املسؤولبة علد  عدات  املدد وب السدامي إذ هدو      

 املسؤوا عر إدا   البالد ل ى احلكومة الرب يانبة. 
ميكر القوا أن القانون األساسي ال راقي وهو ال س و  األوا ال ي ص   يف عه  االس قالا  عل  ذلك

الوطين كان ق  وض  الب    األوىل للمسؤولبة الو ا  ة يف ال راذ حب  أقر ه ا ال س و  مسدؤولبة الدو  اء   
مددهم ومدا   ب هدا مدر      ال رد ة وال ضامدبة أمام جملس الدواب عر االعماا واالجدراءات امل  لقدة بدو ا   كد     

 . (11)دوائر

 أنواع ونطاق املسؤولية الوزارية: املبحث األول
كرسدا ه ا املبح  للح    عر انواع املسؤولبة الو ا  ة ونياقها وقسمدا ه ا املبح  إىل ميلبني سوف 

 ن كلم يف األوا عر انواع املسؤولبة ونبح  يف ال اني نياذ املسؤولبة. 

 املسؤولية الوزاريةأنواع : املطلب األول
تدهض املسؤولبة بصو   عامة عد  االيدالا بواجد  او ال دزام قدانوني وقد   دصد  هد ا االيدالا علد           

القدوانني   ح ف دهض املسؤولبة السباسبة للو  ر وق   كون االيالا بأ –الواج  الو ا ي  –الواج  املهين 
لده أو ف لده الضدا  وعلد  حد  السدواء مد  بداقي         اجلزائبة او امل نبة فبكون الدو  ر حبدد اك مسدؤوال  عدر ايال    

 . (71)املواطدني

 املسؤولية السياسية -1

تدهض املسؤولبة الو ا  ة عد ما ا  الدو  ر أو الدو ا   بأسدرها بواجباتهدا الوظب بدة أو عدد  ا تكابهدا أو        
و رتتد    ،لدظدام الرئاسدي  ا تكابه ييأ  سباسبا   رتبط تق  ره بالربملان يف الدظام الربملداني وبدرئبس ال ولدة يف ا   

 عل  نهو  املسؤولبة السباسبة اس قالة الو ا   أو الو  ر املسؤوا. 
حبد  اجتهدع نبدة جملدس ال مدوم إىل اتهدام        0331وظهرت املسؤولبة الو ا  ة ألوا مر  يف أنكلرتا عدام  

 ر د  حماكمدة الدو  اء    الو  ر األوا )) وبرت والبوا(( إذ أعلر بلدي  عبم األغلببة يف جملس ال موم أنه ال 
وإمنا  ر   إب ادهم عر احلكم وحتع تأثري ه ه ال كر  م  وجه االتهام اجلددائي إىل ))والبدوا(( بد  وجده لده      

 . (70)إتهام سباسي أجربه عل  االس قالة
ومر حب  األثر تكون املسؤولبة السباسبة أيف وطأ  مر املسؤولبة اجلدائبدة فدال  رتتد  علد  املسدؤولبة      

ة اال ترك املدص  الو ا ي بصو   مجاعبة أو ان راد ة أل تاص  ير ر حائز ر عل  ثقة الربملان أو السباسب
  ئبس ال ولة. 

 غدم أن   0671عدام  ملكبدة متدو    ويف فرنسا ظهرت فكر  املسدؤولبة السباسدبة للدو ا   أوا مدر  يف ظد       
الو ا   علد  االسد قالة عد   مدرات     دس و ها م  د  علبها فدشو ها كان عرفبا  إذ متكر الربملان عر مح  

   (71)لبد  عل  املسؤولبة السباسبة للو ا   امام الربملان 0651ن بجة إلقرتاع ع م ال قة بها وجاء دس و  عام 

                                                
 .07د. صاحل جواد كاظم و يرون ، املص   ن سه، ص -11
مدر   03أصبح الد  عل  املساوا  امام القانون مر املبداد  ال سد و  ة  ال قلب  دة الدي تدد  علبهدا ال سداتري،  اجد  ند  م           -71

 .1115دس و  ال راذ ل ام 
  .765، ص0163ء يف الدظم الربملانبة امل اصر ، دا  ال كر ال ربي، القاهر ، د.حمم  ق  ي حسر،  ئبس جملس الو  ا -70
 .31مو  س دفرجبه، مص   ساب ، ص  -71
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 املسؤولية اجلنائية  .2

ال    اقد  علبده قدانون ال قوبدات او     ف د ق   رتك  الو  ر أو  ئبس الو  اء وعل  ح  السواء م  االفراد 
ني ال قاببة األيرى. وعمال  باملب أ ال س و ي ال قلب ي ال ي   ه  إىل املساوا  بني كافة املواطدني أمام القوان

القانون فق  ايض ع ال وا عل  ي الف أنظم ها اعضاء احلكومة والسلية ال شر  بة ملسداءلة القدانون عدد     
قبد   للحر دة. واملوجهدة لل مدة املالبدة أو      ا تكابهم ف ال    اقد  علبده القدانون وم تدرتد يف تيببد  ال قوبدة امل      

للحبا  م   ثبع ا تكابهم ال    املوج  لل قوبة. وأحاطع ال ساتري والقوانني واألعراف أعضداء احلكومدة   
بضمانات د دبة مر  أنها احل  مر الد هم الكب  دة املوجهدة هلدم والدي مدر  دأنها عرقلدة أعمداهلم. فد هبع           

هام هلبأ  سباسبة م بدة. وعل  سبب  امل داا مددح ال سد و  الرب يداني جمللدس      ب ض ال ساتري إىل مدح ح  االت
ال موم صالحبة إتهام الو  اء عل  ان هري ال حقب  م هم مر قب  هبأ  حمل ني ويف حالدة ثبدوت تقصدريهم    

  .(77)والون إىل جملس اللو دات حملاكم هم بص  ه احملكمة ال لبا يف بر يانبا
صالحبة حماكمدة أعضداء احلكومدة للمحكمدة القضدائبة ال لبدا عدد          0156ل ام  ومدح ال س و  ال رنسي

و ال  (75)أو جدحة عل  أن   م توجبه االتهام هلدم مدر قبد  جملدس الربملدان      (73)ا تكابهم جرائم تشك  جدا ة
بز القانون والون إىل احملكمة القضائبة ال لبا إال إذا صوتع األغلببة امليلقة للمجلسني عل  قرا  اإلحالة. وم

األساسي ال راقي يف اجلرائم الي  رتكبها أعضاء احلكومة وجملس االمة فأيض  اجلرائم الدي ترتكبهدا هد ه    
 .(73)أما اجلرائم السباسبة او الي ت  ل  بوظدائ هم فقد  أيضد ها للمحكمدة ال لبدا      (76)ال ئة للمحاكم ال اد ة

ائم ال اد دة الدي  رتكبهدا أعضداء احلكومدة حبد  م       ومبز القانون األساسي ك لك يف جهة االتهام بدني اجلدر  
و د جهة ك بدة لالتهام وه ا   دين أنهدم اضد ون إلجدراءات اتهدام مماثلدة للمدواطدني ال داد ني واضد ون          

وبدني اجلدرائم السباسدبة أو الدامجدة مدر أعمداا        ،ل ات السليات ال حقبقبة الي حتققع م  سدائر املدواطدني  
التهددام يف م دد  هدد ه اجلددرائم مددر قبدد  جملددس الدددواب وبأك ر ددة ثل ددي االعضدداء         الوظب ددة أو مددر توجبدده ا  

 . (76)احلاضر ر

 املسؤولية املدنية    .3

قدد   رتكدد  اعضدداء احلكومددة ف ددال   لحدد  الضددر  بددالغري و وجدد  مسددؤولب هم وقدد   كددون مصدد   هدد ه  
للقددانون املدد ني  املسددؤولبة ال ددزام عقدد ي أو عمدد  تقصددريي ف ددي هدد ه احلدداالت اضدد  أعضدداء احلكومددة       

 وللمحاكم ال اد ة وعل  ح  السواء م  االفراد ال اد ني. 
وتد  املسؤولبة امل نبة عل  ال مة املالبة للمسؤوا و  رب احملكوم علبه سواء كان مر أعضاء احلكومة أو 

 . (71) تصا  عاد ا  عل  جرب الضر  ودف  ال  و ض احملكوم به
ن ك  و  ر   جاو  االع مادات املقدر   يف املوا ندة  لدزم بدال  و ض     ويف فرنسا  د  قانون املوا نة عل  أ

مر ماله اطخاص ولكر مدر الداحبدة ال ملبدة تيببد  هد ا الدد   كدون حمد  نظدر ألن الربملدان إذا م  قدر هد ا             

                                                
 .031د. أدمون  باط، مص   ساب ، ص  -77
 .0156( مر ال س و  ال رنسي ل ام 66/1م ) -73
 ( مر ن س ال س و .0/  66م ) -75
 .0115( مر القانون االساسي ال راقي ل ام 37م ) -76
 ( مر ن س ال س و .60م ) -73
   ( مر القانون االساسي ال راقي.61/0م ) -76
، 1113د. مصي   أبو     فهمي، ال س و  املصري ومبداد  االنظمدة السباسدبة، دا  امليبوعدات اجلام بدة، االسدكد   ة،       -71

 .656ص
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. وجرى ال رف ال ولي عل  ع م تقببد  حر دة أعضداء    (31)ال جاو  املالي لالع مادات  ك  ي باسقاط الو  ر
األجدببة بسب  ال  ر ال ي ب م هم او بسدب  عملدهم الضدا  كمدا جدرى ال درف علد  عد م حجدز           احلكومة

ام   هم او مصاد تها ب  تكرب دول هم بال  ر ال ي ب مة عضدو حكوم هدا وهدي الدي تقاضدبه وتسد د مدا يف        
 . (30)ذم ه لل ولة االجدببة مر د ر

 نطاق املسؤولية الوزارية: املطلب الثاني
ة أساسا  مر السلية فحب  توج  السدلية توجد  املسدؤولبة وهد ه املسدؤولبة أمدا أن تدصد         املسؤولبتتبع 

  الو ا   ف كون تضامدبة أو أن تكون موجهة لو  ر ب اته ف كون املسؤولبة فرد ة.عل  ك  

 أواًل: املسؤولية التضامنية  

ولبة بالسباسة ال امة للدو ا    وه ه املسؤولبة تكون  املة للو ا   بأسرها  وهي ت و  عد ما ت  ل  املسؤ
أو إذا كان ال م  للو ا   أو إذا كان ال م  املسب  للمسؤولبة صاد  عر  ئبس جملس الو  اء وذهد   أي  

 ئدبس( لكدون الدو ا       –فقهي إىل أن املسؤولبة ال ضامدبة ق  تدهض ن بجة ل م  صاد  مر الرئبس ) ملدك  
ل قهي حم  نظر فإذا كان صحبحا  أن امللدك  سدود و ال وكدم    مسؤولة عر أعماله ولكر نرى أن ه ا الرأي ا

. واملبد أ األساسدي   (31)فإن  ئبس ال ولة  سود ووكم يف ذات الوقع. وهو املسؤوا عر اعماله أمام نايببده 
ال ي تديل  مده املسؤولبة اجلماعبة للو ا   هو أن الق    بكام  أعضائها تؤلف هبئة مس قلة وكبانا  دس و  ا  

ا  حب  ذاته له حقوذ وعلبه ال زامات أمام الربملان عر اطخل  ال ي ق   ب و علبه و سأا عدر اطخلد  الد ي    قائم
 ق   ب وا عل  عم  الربملان. 

  -واملسؤولبة ال ضامدبة للو ا   ت ر  عل  أعضائها ع   ال زامات:
ك  و  ر عر سباسدة    يل  ال ضامر الو ا ي أن   اف    -:ال فاع عر سباسة الو ا   كهبئة واح   .0

الو ا   امل    علبها باع با ه عضوا  فبها فإذا كان الو  ر غري  اضي عر تلك السباسة ولبس مق د ا  بهدا  
فك  و  ر ال  ق م  .ه  علبه أن  س قب  فإذا م  ق م اس قال ه    رب مسؤوال  عر ك  تصرفات الو ا  

االدعاء أنه م  كر عل  وفاذ م   مالئده يف قدرا    اس قال ه ال  س يب  ال تل  مر املسؤولبة ولبس له 
والو  ر الد ي م  قد م اسد قال ه ل د م موافق ده علد  قدرا  اختد ه جملدس الدو  اء  صدبح علبده             ( 37)م ني

واج  ال صو ع م  احلكومة ب  وال فاع عر ه ا القرا  وال هو  أن  وجه ب   اختاذ القرا  نق ا  سدواء  
 . (33)ال وائر االن تاببةأكان ذلك يف الربملان او يف 

واجد  الدو  ر ال  قدف فقدط عدد  حد  تأ بد  الدو ا   بد  هد             -االم داع عر ك  ما ورج الدو ا  :  .1
ك لك االم داع عر اي قوا أو ف   مر  دأنه احدراج الدو ا   بأمج هدا و راعدي يف تصدرفاته أن تكدون        

ال   دين أي حداا مدر األحدواا      . ولكدر هد ا  (35)مدسجمة وم  قة م  اجتاهات الو ا   وسباس ها ال امة
وجوب  جوع الو  ر يف ك  صغري  وكبري  جمللس الو  اء ألي   أ ه يف القرا  ال ي  ر   اختداذه بد  لده    
اختاذ القرا  املداس  امل  ل  بو ا ته ولكر عل  أال االف ه ا القرا  السباسة ال امة للو ا   كمدا هد    

 مام الربملان. أال  كون مر  أن القرا  إحراج الو ا   أ

                                                
 .656د. مصي   ابو     فهمي،  املص   ن سه، ص -31
 .661، املص   ن سه، صد. مصي   ابو     فهمي -30
 .715د. حمم  ق  ي حسر مص   ساب ، ص -31
 .761، ص0166د. حمم  كام  لبلة، الدظم السباسبة ال ولة واحلكومة، دا  ال كر ال ربي، القاهر ،  -37
 .36د. الس  صربي، مص   ساب ، ص -33
  .33د. السب  صربي، املص   ن سه، ص -35
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 املسؤولية الفردية   -:ثانيًا
سب  ه ا الدوع مر املسؤولبة يف الظهو  املسؤولبة اجلماعبدة )ال ضدامدبة( وتددهض هد ه املسدؤولبة ن بجدة        

ل صرف فردي ألح  الو  اء يف أمر    ل  بإدا    ؤون و ا ته أي اعمالده وسباسد ه اطخاصدة الدي  با درها      
 . (36)لوح ه

الدو  اء أو إىل الدو ا   بأمج هدا       ر ال رد ة تق صر عل  الو  ر ذاته و ال مت   إىل غريه مرومسؤولبة الو
إال إذا  بيع الو ا   بني ال قة ب لك الو  ر والو ا   بأمج ها. فإذا م وص  الو  ر عل  ثقة الربملدان ت دني   

باملسدؤولبة اجلماعبدة و صد   ال  ر د       عل  الو ا   تق  م اس قال ها ويف ه ه احلالة خت لط املسؤولبة ال رد ة
 ببدهما. 

ويف الدظام الربملاني  س ق  الو  ر ب صر ف  ؤون و ا ته ولكر يف ح ود السباسة ال امة للو ا   وهلد ا  
فمددر اليبب ددي أن   حمدد  الددو  ر مب ددرده اطخيدداء املدسددوبة إلبدده  تصددبا  أعمدداال  لقاعدد   الددربط بددني السددلية   

 . (33)واملسؤولبة
مر اال ا   إىل أن املسؤولبة ال رد ة لو  ر ال ت أثر مر قب  الربملان حس  ب  ق    زا الدو  ر بدداء    والب  

  علد  أال  يلد   ئدبس    د ئدبس( ولكدر جدرت ال دا     –عل  طل   ئبس الو  اء  و موافق ه الرئبس )ملدك  
وء تق  ره ودلب  ض  ه الو  اء عزا الو  ر ألن ه ا اليل    ا عل  سوء اي با   ئبس الو  اء لو  ائه وس

 وبال الي ق   الم  ئبس الو  اء عل  اي با  و  ره أصال . 

 املسؤولية الوزارية يف الدساتري العراقية: املبحث الثاني
لق  عرف ال راذ املسؤولبة الو ا  ة ألوا مر  يف ظد  أوا دسد و  صد   يف ال دراذ يف عهد  االسد قالا       

 وج   الو ا   مسؤولة أمام جملس األمة.  الوطين فق  ن  علبها القانون األساسي
و مبدا   دود    0131أما دسداتري ال هد  اجلمهدو ي فلدم   درف أي مدهدا املسدؤولبة الو ا  دة باسد  داء عدام           

توضد  ل درت     السب  يف ذلك إىل أن دساتري تلك ال رت  هي دساتري مؤق ة. ومر املدألوف أن ال سداتري املؤق دة    
  وت دداجل املسدائ  ال سدد و  ة م اجلددة مؤق دة وغالبددا  مددا تدد  علدد  مؤسسددات    ان قالبده مؤق ددة يف أعقداب ثددو   

 دس و ي اس  دائبة وال توضح املالمح احلقبقبة للدظام السباسي وال س و ي يف ال ولة. 
فقدد  أ ددا  إىل املسددؤولبة الو ا  ددة يف املددادتني األ ب ددني واحلاد ددة  1113أمددا قددانون إدا   ال ولددة الصدداد  

 واأل ب ني. 
/ ال قدر  ثامددا  / أ و    60فق  تداوا بال دظبم املسؤولبة الو ا  دة يف املداد  )   1115ما دس و  ال راذ ل ام أ
  .ب(

 1221املسؤولية الوزارية يف ظل القانون األساسي العراقي لعام : املطلب األول
و  اء مسؤولني امام بالدظام الربملاني. ويف ه ا الدظام  كون ال0115أي  القانون األساسي ال راقي ل ام 

الربملان وعل  الو  اء االس قالة إذا فق ت ثقة الربملان ولكي ال  كون الربملان هو املهبمر وإعاد  ال وا ن بدني  
 . (36)السليات مدحع احلكومة احل  يف طل  ح  الربملان

                                                
ث يف ال سدداتري ال رببددة امل اصددر  وال كددر السباسددي االسددالمي، دا  ال كددر ال ربددي،   د. سددلبمان اليمدداوي، السددليات الدد ال  -36

 .336، ص0133القاهر ، 
 .361د. سلبمان اليماوي، املص   ن سه، ص  -33
 .63، ص 0110د. صاحل جواد الكاظم و د.علي غال  ال اني، االنظمة  السباسبة، دا  احلكمة، بغ اد،  -36
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س بضاح وعل  ذلك أقر القانون األساسي لك  عضو مر أعضاء جملس األمة احل  يف توجبه السؤاا واال
 . (51)وباملقاب  مدح الو ا   احل  يف طل  ح  جملس الدواب (31)للو  اء

 وسائل حتريك املسؤولية الوزارية يف القانون االساسي 

  -أ ا  القانون األساسي ال راقي إىل وسبل ني مر وسائ  حتر ك املسؤولبة الو ا  ة هما:
نرى أن السدؤاا ال ومد  يف طباتده االتهدام     . وعل  ذلك (50)و  ين االس  سا  عر أمر جمهوا :السؤاا .0

بال قصري فق     ل  مبسألة غامضدة تسدودها ال  مدة وتكدون حباجدة لإل ضداح فب قد م عضدو الربملدان إىل          
الو  ر بيل  ا ضاحها. ومدح القانون األساسي للو  ر فرصة االجابة عل  السؤاا حبد  اوجد  مددح    

فق   كون الو  ر حباجة إىل مراج ة مسائ  م بدة لكي  س يب   الو  ر  انبة أ ام يف األق  إلع اد إجاب ه
. ولكر القانون األساسي فسح اجملاا أمام ال حا   عل  املد   املمدوحدة للدو  ر    (51)االجابة عل  السؤاا

حبدما اس  د  حالة االس  جاا أو موافقة الو  ر عل  االجابة قب  مرو  ال مانبدة أ دام فقد  مددح جملدس      
 االس  جاا يف ك  مر  ال  ر   فبها أن ميدح الو  ر ال رصة إلع اد اجاب ه عل  السؤاا. األمة حبالة 

وهو املرحلة ال البة للسؤاا فإذا م  ق د  جملس األمة  جبواب الو  ر أو  ئبس الو  اء  -االس بضاح: .1
فددإن و وفقددا  لالصدديالح الدد ي اسدد  مله القددانون األساسددي ال راقددي   ،لدده احلدد  يف طلدد  االس بضدداح 

الو  ر أو الو ا   بأمج ها  االس بضاح وم  يف طباته االتهام باالهماا وال قصري و مبا  رتت  علبه إقالة
إذا  ما ثبع تقصريه او تقصريها. و وق  القانون األساسي يف اطخلط حبدما اس  م  االس بضاح ب ال  عر 

 اطخاصة.  ه  ر املصيلحني له م داه ودالل ه االس جواب يف حني أن كال  مر
فاالس بضاح مرحلة الحقة للسؤاا حبدما  يل  الدائ  مدر الدو  ر املسدؤوا   داد  يف اال ضداح دون أن      
ومدد  ذلددك يف طباتدده االتهددام بال قصددري واالس بضدداح مرحلددة وسددط بددني السددؤاا واالسدد جواب يف األنظمددة  

 . (57)ال س و  ة الي اي ت به
اء الربملان للحكومة أو ألح  الو  اء لببان مسدألة م  لقدة   أما االس جواب فهو إن ا  موجه مر أح  أعض

بالو ا   بأكملها أو بو ا   مدر الدو ا ات. وومد  االسد جواب يف طباتده األتهدام بال قصدري واإلهمداا وقد           
  رتت  علبه سح  ال قة مر احلكومة او مر و ا   مر الو ا ات. 

للدو  ر لإلجابدة علد  السدؤاا واالس بضداح علد        وساوى القانون األساسدي ال راقدي يف املد   املمدوحدة     
الرغم مر ضرو   االي الف يف امل   املمدوحة لك  مدهما الي الف اآلثا  املرتتبة عل  ك  مدهمدا فمد ال  قد     
 رتت  عل  االس بضاح سح  ال قة مر احلكومة أو مر الو  ر املس وضح مدده يف حدني ال  رتتد  هد ا األثدر      

 عل  السؤاا. 
وهي نسبة ضئبلة إذا ما علمدا  (53)س و  بسح  ال قة مر احلكمة باألك ر ة الدسببة للحاضر رواك    ال 

وه ا   ين أن  ب  اجمللس قداد    (55)أن ال س و  اك    الن قاد جملس الدواب حضو  أك ر مر نصف أعضائه
 ال قة مر الو ا  .  عل  سح  ال قة مر الو ا  .وه ه الدسبة ال ت الئم م  ييو   اآلثا  املرتتبة عل  سح 

                                                
 .0115اسي ال راقي ل ام ( مر القانون األس53م ) -31
 ( مر ال س و  أعاله.13( و م)16/1م ) -51
  .111، ص0160 اف  انو  اطخيب ، األصوا الربملانبة يف لبدان وسائر البالد ال رببة، دا  ال لم للمال ني، بريوت،  -50
 .0115(  مر القانون األساسي ال راقي ل ام 53م ) -51
 .536د. السب  صربي،مص   ساب ، ص  -57
 .0115( مر القانون األساسي ال راقي ل ام 66م ) -53
 ( مر ال س و  ن سه.1/ 51م ) -55
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وعل  الرغم مر مدح جملس الدواب صالحبة سح  ال قة مر احلكومة إال أن ه ا اجمللس م ميا س ه ه 
الصالحبة ولو ملر  واح   طبلة مد   ن داذ القدانون األساسدي ومدر غدري امل قدوا القدوا أن اجمللدس م  واجده           

و  ر مدها م تقم أو  قدم ب مد  مدر  دأنه أثدا       ظروفا   س وج  سح  ال قة مر احلكومة أو أن احلكومة أو 
املسؤولبة السباسبة. وه ا أن دا عل   يء فإمنا   ا عل  ض ف جملدس الددواب ودو ه يف احلبدا  السباسدبة     

 ا س ه ه الصالحبة ولو ملرات قلبلة أو ح   ملر  واح  . ملوأال 

  2001، 2004، 1210دساتري العراق لعام  املسؤولية الوزارية يف : املطلب الثاني
  1791املسؤولية الوزارية يف دستور العراق لعام . 1

اوا دسداتري ال هد  اجلمهدو ي  الد ي ند  علد         0131مر املالحظ أن ال س و  ال راقدي املؤقدع ل دام    
 املسؤولبة الو ا  ة فق  سب  ه ا ال س و  مخسة دساتري م  د  اي مدها عل  املسؤولبة الو ا  ة. 

  0131سؤولبة الو ا  ة يف دس و  عام وسائ  حتر ك امل
إىل وسبل ني مر وسائ  حتر ك املسؤولبة الو ا  ة وهمدا االس بضداح    0131أ ا  ال س و  ال راقي ل ام 

يف حدني أ دا  الدظدام الد ايلي للمجلدس       (53)وذهد  بهد ا االجتداه قدانون اجمللدس الدوطين       (56)واالس جواب
 بضاح. واملالحظ ان ال سد و  وقدانون اجمللدس الدوطين قد       الوطين إىل ح  السؤاا واالس جواب دون االس

 33اس  مال عبا   االس بضاح ب ال  عر السؤاا عر الرغم مر االي الف بني الل ظني يف امل د  ب لب  أن م/
سادسددا  مددر قددانون اجمللددس الددوطين قالددع ))دعددو  اي عضددو مددر أعضدداء جملددس الددو  اء لالس بضدداح او       

اد  قالع لالس بضاح أو لالس  سا  فج لدع كد  مدر الكلمد ني ب  لدة ل يدرى أو       االس  سا  مده(( فه ه امل
 مرادفة هلا يف حني ان االس بضاح هو مرحلة الحقة لالس  سا  ال ي   ين السؤاا عر  يء أو أمر. 

لك  عضو مدر أعضداء اجمللدس الدوطين أن  وجده عدر طر د   ئدبس اجمللدس           :االس بضاح )السؤاا( (0
 .(56)ر ر ا  إىل أي عضو مر أعضاء جملس الو  اءسؤاال    و ا  وحت

ونرى أن توجبه السؤاا عر طر د   ئدبس اجمللدس هدو ألغدرا  تدظبمبدة ولدبس إلعاقدة حد  الدائد  يف           
 السؤاا ب لب  أن الدظام ال ايلي م  رتك لرئبس اجمللس صالحبة تق  ر ة يف توجبه السؤاا او ع م توجبهه. 

اا الشد وي وال حر دري يف عد   جواند  فأوجد  أن  وجده السدؤاا يف        ومبدز الدظدام الد ايلي بدني السدؤ     
. و ال جتدري مداقشدة السدؤاا    (51)الب ا ة بصو     و ة وإذا م  ك ف الدائ  بإجابة الو  ر له سدؤاال  حتر ر دا   

. يف حني أجا  الدظام ال ايلي مداقشدة  (61)الش وي إال إذا طل  الدائ  السائ  ذلك وأقر اجمللس ه ا اليل 
لسؤاا ال حر ري مر قب  الدائ  السائ  وباقي أعضاء اجمللس وال هو  توجبه أك ر مر مخسة أسئلة   و ة ا

وم ودد د الدظددام الدد ايلي عدد د األسددئلة ال حر ر ددة الددي هددو  توجبههددا يف اجللسددة  (60)يف اجللسددة الواحدد  
ري االجابة عل  السؤاا الش وي الواح   وه ا   ين أن ع د ه ه األسئلة م  وح وغري حم د حب  م ني. وجت

. يف حدني  كدون الدو  ر خمدريا  يف السدؤاا ال حر دري بدني اإلجابدة فدو  توجبده السدؤاا وبدني             (61)حاا توجبهه

                                                
 .0131/ب( مر ال س و  ال راقي ل ام 55م ) -56
 .0115لسدة  16/ أوال ( مر قانون اجمللس الوطين  قم  53م ) -53
 .0115لسدة  16/ أوال ( مر الدظام ال ايلي للمجلس الوطين  قم 13م ) -56
 ر الدظام ال ايلي.( م16م ) -51
 / ثال ا ( مر الدظام ال ايلي. 15م ) -61
  / أوال ( مر الدظام ال ايلي. 15م ) -60
 ثال ا ( مر الدظام ال ايلي. –/ ثانبا   5م ) -61
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. وا درتط  (67)االس مهاا إىل اجللسدة ال البدة أو يدالا مد   ال ت جداو  االسدبوع مدر تدا  خ إبالغده بالسدؤاا          
  طلد  االسد جواب وحدرم طلد  االسد جواب مبا در  ب د  السدؤاا         ال ايلي توجبه السؤاا ال حر ري قبد 

 . (63)الش وي
و ب و لدا مر ه ه املقا نة السر  ة املوجز  بني السدؤاا الشد وي وال حر دري أن السدؤاا ال حر دري أك در       
ييو   مر السؤاا الش وي ب لب  أن املشرع أحاطه بضمانات ع   كما  تد  علد  عد م االك  داء بالسدؤاا      

 ي ح  الدائ  يف طل  االس جواب. ال حر ر
لك  عضو مر أعضاء اجمللدس الدوطين أن  وجده اسد جوابا  حتر ر دا  إىل أي عضدو مدر         :(  االس جواب1

وال واا االس جواب للو  ر امل ين إال ب   اقرتانه مبوافقة  (65)أعضاء جملس الو  اء عر طر    ئبس اجمللس
س جواب مر قب  هبئة  ئاسدة   اجمللدس الدوطين باالت داذ مد       و  م حت    موع  مداقشة اال (66)عشر  أعضاء

. وم  شدرتط  (63)الو  ر املت   يالا م   أقصاها مخسة عشر  وما  مر تا  خ إبدال. الدو  ر باالسد جواب   
اجللسة الي هدري فبهدا مداقشدة االسد جواب لكدده ا درتط حضدو          الدظام ال ايلي حضو  أغلببة ياصة يف

 س جواب. األغلببة املؤ    لال
و  ر  أح  أعضاء اجمللس الدوطين مدر مؤ د ي االسد جواب مضدمون االسد جواب ثدم   يدي  ئدبس          

 . (66)اجمللس ال رصة للو  ر لإلجابة علبه
وب   إجابة الو  ر جتري املداقشة وال صو ع فإذا أس ر ال صو ع عل   فدض االسد جواب ت  درب املسدألة     

س االس جواب ع  ذلك اقرتاحا  بإع اء الدو  ر مدر مدصدبه. و كدون     ولكر إذا أ   ثل ا أعضاء اجملل (61)مد هبة
لرئبس اجلمهو  ة القرا  الدهائي يف إع اء الو  ر أو  فض االقرتاح ولرئبس اجلمهو  ة أن  يل  إىل اجمللدس  
الوطين اس  عاء  ئبس الو  اء أو أي مدر الدو  اء لل حقبد  م ده عدر القضدبة الدي أحبد  مدر أجلدها علد             

. أي أن القددانون م هددز اسدد  عاء  ئددبس الددو  اء أو الددو  ر أمددام اجمللددس (31)ل حددري عددر احلقبقددةاجمللددس وا
 لل حقب  م ه أو اس جوابه إال بداء عل  اقرتاح  ئبس اجلمهو  ة. 
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علد  أن   1113حز دران   71 داذ يف  وديوا أحكامه حبدز الد  1113اما قانون إدا   ال ولة ال راقبة ل ام 
. ومدا  سدج  هلد ا القدانون أنده حد د       1115كدانون األوا   70تبق  أحكامه سدا  ة امل  دوا وملوعد  أقصداه     

املوع  األقص  للمرحلة االن قالبة. وهي السابقة األوىل يف ال ساتري ال راقبة املؤق ة، حبد  م ود د أي مدر    
 اذها وكان ال رب ر الظداهر لد لك الظدروف االسد  دائبة واالضديرابات      ال ساتري السابقة امللغا  أج  أقص  لد

 ال ايلبة وال ه   ات اطخا جبة. 

                                                
 / ثانبا ( مر الدظام ال ايلي.16م ) -67
 / أوال ( مر الدظام ال ايلي.16م ) -63
 / أوال ( مر الدظام ال ايلي.13م ) -65
 / ثال ا ( مر الدظام ال ايلي.13م ) -66
 /  اب ا ( مر الدظام ال ايلي.13م ) -63
 / سادسا ( مر الدظام ال ايلي. 13م ) -66
 / ساب ا ( مر الدظام ال ايلي.13م ) -61
 .0115لسدة  16/ أوال / ب( مر قانون اجمللس الوطين  قم 15م ) -31
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أما حت    السقف الزمين لد اذ ال س و  املؤقع ) قانون إدا   ال ولة ال راقبة للمرحلة االن قالبة (. إن دا 
 دحدي عدر السدلية ب د  أجد  حمد د       عل   يء فإمنا  د ا علد  إنصدراف إ اد  القابضدني علد  السدلية إىل ال      

 وتسلبم مقالب ها ملر ت ر ه الشرعبة ال س و  ة. 
وعل  ح  سواء م  نصدوص اي دسد و  مؤقدع، جداءت نصدوص قدانون إدا   ال ولدة مب  در  ال تشدري          
مل ام نظام دس و ي حم د. ب  أنها ك ري ما يليدع بدني املصديلحات، مدر ذلدك مد ال اسد ت مع مصديلح         

/أ( )ت دألف احلكومدة ال راقبدة االن قالبدة     13عل  سدليات ال ولدة الد الث يف  ن واحد  ) م      احلكومة لل اللة
املشا  البها ا ضا يف ه ا القانون باحلكومة االحتاد ة، مر اجلم بة الوطدبة، وجملس الرئاسدة وجملدس الدو  اء    

فا للسلية ال د ب  ة أو وبضمده  ئبس الو  اء والسلية القضائبة ( يف حني أن مصيلح احلكومة  س ت م مراد
الو ا  ، وال  وج  ترادف بني ه ا املصيلح وسدليات ال ولدة الد الث ) ال شدر  بة وال د ب  دة والقضدائبة(.       
األمر ال ي كدان   دين أن نصدوص هد ا ال سد و  م توضد  مدر قبد  ساسدة مهددبني أو علد  األقد  م  د م              

ا اطخلط ان كس عل  باقي نصوص القدانون، مدر   مراج  ها مر قب  قانونبني م تصصني. ومر املؤك  أن ه 
( ال ي ح د صالحبات احلكومة، حب  م ود د اي فدرع مدهدا )ختد   احلكومدة      15ذلك م ال ن  املاد  )

( )حداا تدولي احلكومدة    11ال راقبة االن قالبة بالشدؤون ال البدة حصدرا .........( وكد لك مدا و د يف املداد  )      
 ة........(. ال راقبة املؤق ة السلية الكامل

وما  الحظ عل  نصوص ه ا القانون أ ضا انها أبر ت دو   ئبس الو  اء وأفردته مبركدز يداص وكأنده    
/أ( تدد  علد  أنده ) ت دألف احلكومدة ال راقبدة        13لبس جزء مر السلية ال د ب  ة، مر ذلك م ال أن املاد  )

اد ة مر اجلم بة الوطدبدة وجملدس الرئاسدة وجملدس     االن قالبة واملشا  البها ا ضا يف ه ا القانون باحلكومة االحت
/أ( )أن أعضداء اجلم بدة الوطدبدة وجملدس     16الو  اء وبضمده  ئبس الدو  اء والسدلية القضدائبة(. واملداد  )    

 ( )  ضمر عم  الرقابة الد ي تقدوم بده    77الرئاسة وجملس الو  اء بضمده  ئبس الو  اء........(. واملاد )
ا ح  اس جواب املسؤولني ال د ب  ني مبر فبهم أعضاء جملس الرئاسة وجملس الدو  اء  اجلم بة الوطدبة وجلانه

 وبضمدهم  ئبس الو  اء........(. 
ويالفا ملا جرى علبه ال م  يف ال ساتري املؤق ة والي غالبا ما تركز الصالحبات االس  دائبة بب  املؤسسدة  

ا  عددر الرقابددة مراعددا  للظددروف االسدد  دائبة أو املرحلددة  االسدد  دائبة أو السددلية ال د ب  ددة وبصدد ة ميلقددة ب بدد  
االن قالبددة، سدد   واضدد وا نصددوص قددانون إدا   ال ولددة إىل ايضدداع  قددرا ات وتصددرفات أعضدداء السددلية    
ال د ب  ة للرقابة، مر يالا مدح اجلم بة الوطدبة وجلانها ح  اس جواب أعضاء السلية امل كو   اب د اء  مدر   

رو ا  بددرئبس وأعضداء جملددس الدو  اء وان هداء  بددأي مسدؤوا  د مددي هلد ه السددلية.      أعضداء جملدس الرئاسددة مد   
واس كماال هل ه الصالحبات الرقاببة، يوا القانون، اجلم بدة الوطدبدة صدالحبة سدح  ال قدة مدر الدو ا          

 . (30)جم م ة أو الو  اء مد رد ر و ت  عل  سح  ال قة مر  ئبسها ) ئبس الو  اء( ح  الو ا   بأسرها
ن ه ا ال وجه ال س و ي إمنا هو ان كاس ل جربة مر ر  غابع يالهلدا الشدرعبة ال سد و  ة ملد   قا بدع      إ

مر الدصف قرن وحلع حملها املؤسسات االس  دائبة حتع مسو. الظروف االس  دائبة وال ه   ات اطخا جبة، 
لل س و  ال ائم املرتق  أن اك، ه ا إضافة إىل أن ه ه ال جربة ال س و  ة  مبا س ع إىل  سم امل ام ال امة 

حب  تبد  ه ا ال سد و  )قدانون إدا   ال ولدة( ب دض م دام الدظدام الربملداني، كإ درتاطه نبد  الدو ا   ل قدة            

                                                
 / ( مر قانون إدا   ال ولة للمرحلة االن قالبة.77م ) -30
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واع بدا    (37). ومت   األيري )الربملان( حب  سح  ال قة مدر احلكومدة  (31)الربملان قب  مما سة مهامها ال س و  ة
 . (33)ئبسها أو اس قااالو ا   مس قبله إذا ما أقب   

 أما أن تكون  تضامدبة وأما ان تكون فرد ة.  1113وإن املسؤولبة الو ا  ة يف دس و  ال راذ ل ام 

 : أوال: املسؤولبة ال ضامدبة
 ( مده عل  ان: 31فق  ن  يف املاد  )

ال قدة سدواء     كون  ئبس الو  اء والو  اء مسؤولني أمام اجلم بة الوطدبة، وهل ه اجلم بة احل  بسح   - أ
مر  ئدبس الدو  اء أو الدو  اء جمد م ني ومد درد ر، ويف حالدة سدح  ال قدة مدر  ئدبس الدو  اء تدحد              

 الو ا   بأسرها وتصبح املاد  )ب( أدناه ناف  . 
يف حالة ال صو ع ب  م ال قة جمللس الو  اء بأسره  ضد   ئدبس الدو  اء والدو  اء يف مداصدبهم ملزاولدة        - ب

 ر ثالثني  وما ، إىل حني تشكب  جملس الو  اء اجل   . أعماهلم م   ال تز   ع

 ثانبا ( املسؤولبة ال رد ة: 
أ(  كدون  -31أ ا  إىل املسؤولبة الو ا  ة يف املادتني األ ب ني واحلاد ة واأل ب ني. فقد  نصدع املداد  )    

ل قة سواء مر  ئبس  ئبس الو  اء والو  اء مسؤولني أمام اجلم بة الوطدبة، وهل ه اجلم بة احل  يف سح  ا
الو  اء أو الو  اء جم م ني أو مد رد ر. ويف حالة سح  ال قة مر  ئبس الو  اء تدح  الو ا   بأسرها. أمدا  

( فق  نصع ) زاوا  ئبس الدو  اء مسدؤولباته البومبدة إلدا   احلكومدة، وهدو  لده إقالدة الدو  اء         30املاد  )
ميكر جمللس الرئاسة ب وصبة مر هبئة الدزاهة ال امة ب د  مراعدا    مبوافقة أغلببة ميلقة مر اجلم بة الوطدبة، و

 االجراءات القانونبة أن تقب  عضو مر جملس الو  اء مبا يف  ئبس الو  اء(. 
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ال دراذ دولدة مسد قلة    بالدظام الربملاني ن  يف املاد  األوىل مجهو  دة   1115أي  ال س و  ال راقي ل ام 
نظددام احلكددم فبهددا مجهددو ي نبددابي )برملدداني( ويف هدد ا الدظددام الددو  اء مسددؤولني أمددام جملددس   ،ذات سددباد 

 الدواب. 
   1115وسائ  حتر ك املسؤولبة الو ا  ة يف دس و  ال راذ ل ام 

همدا السدؤاا   أ ا  ال سد و  ال راقدي الدافد  إىل ثدالث وسدائ  مدر وسدائ  حتر دك املسدؤولبة الو ا  دة و          
واالس بضاح واالس جواب وم   داوا بال دظبم موضدوع ال حقبد  وهد ا مأيد  علبده لكدر الدظدام الد ايلي         

  .71جمللس الدواب أ ا  البه يف املاد  
 قص  به ا احل  أن  كون ألي مر أعضاء جملس الدواب سؤاا  ئبس جملس الدو  اء   -ح  السؤاا: .0

 رغ  يف ل ع الدظر البها، وغالبا  ما  كون السؤاا مدوجزا  مدصدبا     أو الو  ر عر مسألة م بدة ههلها أو
عل  املسألة امليلوب االس  سا  عدها، و كون يالبدا  مدر ال  لبقدات الدي تد ري اجلد ا أو تديدوي علد          

 اآل اء اطخاصة ب ب ا  عر اإلضرا  باملصلحة ال امة أو خمال ة ال س و  وال شر  ات الداف  . 

                                                
 /أ( مر قانون إدا   ال ولة للمرحلة االن قالبة.31م) -31
 /أ( مر قانون إدا   ال ولة للمرحلة االن قالبة.76م) -37
د. علي  وسف الشكري و يرون، د اسات حوا ال س و  ال راقدي، مؤسسدة  فداذ لل  اسدات واألحبداث ال راقبة،بغد اد،        -33
 711 - 716. ص1116
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/ساب ا /أ( مر ال سد و  ال راقدي   حد د حد  السدؤاا بدني الدائد  السدائ  والدو  ر          60ومبوج  املاد  ) .1
املسئوا، ما   ين أن لبس للغري اال رتاك يف مداقشة السؤاا وهو ما  سمح ب وضبح الك ري مدر املسدائ    

 الغامضة و وجه نظر احلكومة إىل ب ض املتال ات ل  ا كها او ت ا ك  ثا ها قب  ت اقمها. 
وهو ح  تالي يف املرتبة حل  السؤاا، وعل  ح  سواء مد  حد  السدؤاا ال ومد  هد ا       -ضاح:االس ب

احل  يف طباته االتهام لرئبس جملس الو  اء أو الدو  اء، لكدده  سد   ملز د  مدر االس بضداح بشدأن السباسدة         
 ال امة للو ا   أو إح ى فروعها ومس وى أدائها. 

ة وييو   مر ح  السدؤاا كونده  دأتي يف مرحلدة الحقدة حلد        ومر املؤك  أن ح  االس بضاح أك ر أهمب
السؤاا إذ ال   م اللجوء هل ا احل  إال إذا م  ك ف الدائ  بسؤاله أو إذا أ اد املز   مر االس بضاحات بشأن 

 املسألة الي طرح السؤاا عدها أو إذا  اود اجمللس أو ب ض أعضائه الشك بإجابة الو  ر. 
/ساب ا/ب( مر ال س و  تق  م االس بضاح مر قبد  مدا ال  قد  عدر مخسدة      60  )مر هدا ا رتطع املاد

وعشر ر عضوا ، وإذا كان السؤاا  وجه مبا ر  لرئبس جملس الو  اء أو الو  ر املسئوا، فدإن االس بضداح   
 ق م لرئبس جملس الدواب اوال ال ي وبله بد و ه لدرئبس جملدس الدو  اء أو الدو  ر امل دين حبد    دوىل أي         

دهما ب و ه حت    موع  احلضو  أمام جملس الدواب ليرح اجاب ه واملداقشة مدا   دين أن األمدر الد ي هدري      م
 االس بضاح عده غالبا  ما  س لزم إع اد االجابة مر يالا الرجوع لب ض الوثائ  واالولبات. 
جملددس الددو  اء و املالحددظ أن ال سدد و  ال راقددي الدافدد  وّحدد  يف اجددراءات االس بضدداح املوجهددة لددرئبس  

والو  ر ويف  أ دا كان األوىل به ال مببز يف هد ه االجدراءات وحسد  أهمبدة وييدو   املدصد  الد ي   دواله         
امل ين، كأن  شرتط تق  م االس بضاح لرئبس جملدس الدو  اء مدر قبد  عد د مدر األعضداء  ز د  علد  ذلدك           

  م االس بضداح لد وا موافقدة هبئدة     ال  د الواج  تدوافره ل قد  م االس بضداح للدو  ر. و شدرتط أ ضدا  ل قد       
الرئاسة يف اجمللس إضافة لل  د امليلوب مدر الددواب مراعدا  للمركدز اطخداص لدرئبس جملدس الدو  اء وثقد           
املهام امللقا  عل  عاتقه. فق  ال جت  هبئة  ئاسة اجمللس أن األمدر  سد وج  االس بضداح ف وئد ه قبد  عرضده       

 عل   ئبس جملس الو  اء. 
 قصدد  حبدد  االسدد جواب مسدداءلة احلكومددة أو أحدد  فروعهددا يف ب ددض تصددرفاتها أو    -االسدد جواب: .0

قرا اتها، ووم  االس جواب يف ثدا اه االتهام للو ا  ، مر هدا     هد ا احلد  الوسدبلة األك در فاعلبدة      
وييو   يف مواجهة  ئبس جملس الو  اء والو  اء، كونه ق   د هي إىل إقالة احلكومدة بأسدرها أو أحد     

 وعها. فر
ونظرا  طخيدو   هد ا احلد  فقد  احاط ده ال سداتري املقا ندة بال   د  مدر الضدمانات، وبد ات االجتداه سدا               
ال س و  ال راقي الداف ، لكر املل ع للدظر أن ال س و  ال راقي م   ش د يف إجراءات طل  االسد جواب،  

تق ميده مدر قبد  مدا ال  قد  عدر       ب  أنه  سم طر   أ سر مر ذلك ال ي اتب ده يف االس ببضداح، فقد  أوجد      
مخسة وعشر ر عضوا  مبا ر  للم ين دون املدرو  بدرئبس اجمللدس )ل ضدو جملدس الددواب ومبوافقدة مخسدة         
وعشر ر عضوا  توجبده اسد جواب إىل  ئدبس جملدس الدو  اء أو الدو  اء حملاسدب هم......(. علد  أن جتدري          

  أ دا أن ما ذه  إلبه ال س و  ال راقي يف ه ا املوض  املداقشة ب   سب ة أ ام يف األق  مر تا  خ تق ميه، ويف
أمر حم  نظر، إذ كان علبه الد  عل  إجراءات أك ر ت قب ا  مر تلدك الدي اسد وجبها ل قد  م االس بضداح،      
وال مببز يف االجراءات الواج  إتباعها يف مساءلة  ئبس جملس الو  اء وتلك الواج  إتباعها يف اس جواب 

 د هي االمر يف احلالة األوىل إىل إقالة الو ا   بأسرها يف حني تق صر اآلثا  يف احلالة ال انبة عل   الو  ر. إذ ق 
 إقالة الو  ر املس جوب إال إذا قر ت الو ا   االس قالة بأسرها تضامدا  م  الو  ر املقاا. 
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سد جواب، لكدده قصدر    ومر املؤك  أن املشرع ال سد و ي ال راقدي أد ك ييدو   اآلثدا  املرتتبدة علد  اال      
الضمانات الي ت الئم وييو   ه ا احل  يف املرحلة الحقة ل س جواب فقط، حبدما  د هي االس جواب يف 
ن ائجه إىل إدانة  ئبس جملس الو  اء أو الو  ر، حب  أوجد  يف هد ه املرحلدة طدرح موضدوع ال قدة بدرئبس        

  مخسني عضوا  يف األقد  علد  أن  صد   اجمللدس     جملس الو  اء أو الو  ر بداء  عل   غب ه أو بداء عل  طل
قرا ه ب   سب ة أ ام يف األق  مر تا  خ تقد  م اليلد . وباملقا ندة بدني وسدائ  الرقابدة الدي أم لكهدا  ئدبس          
جملس الو  اء يف مواجهة جملس الدواب، وتلك الي ام لكها ال اني يف مواجهة األوا،  ب وا جلبدا   جحدان   

ان . مر هدا نرى ضرو   إعاد  ال وا ن بني السلي ني يف هد ا االي صداص لالقدرتاب    ك ة اجمللس يف ه ا اجل
 . (35)مر الدظام الربملاني بشكله ال قلب ي

موضدوع ال حقبد  ولكدر الدظدام الد ايلي       1115م   داوا بال دظبم دس و  ال راذ ل ام  -ال حقب : .1
با ( الي نصع )عل  إجراء ال حقب  مد   ثان – 71جمللس الدواب تالف  ه ا الدق  حب  ن  يف املاد  )

 أي مر أي املسؤولني بشأن أي واق ة  رى اجمللس أن هلا عالقة باملصلحة ال امة أو ح  املواطدني(. 
 وأن املسؤولبة الو ا  ة أما أن تكون تضامدبة وأما أن تكون فرد ة. 

 أوال : املسؤولبة ال ضامدبة 
/ ال قددر  ثامدددا / ب( علدد     60ل ضددامدبة فقدد  ندد  يف املدداد  )   وتددداوال ال سدد و  بددال دظبم املسددؤولبة ا   

  -اآلتي:
 لرئبس اجلمهو  ة تق  م طل  إىل جملس الدواب بسح  ال قة مر  ئبس الو  اء.  .0
وال هدو    ،( أعضائه سح  ال قة مر  ئبس جملس الو  اء0/5جمللس الدواب بداء عل  طل  مخس ) .1

وب   سدب ة أ دام يف األقد  مدر      ،إىل  ئبس جملس الو  اء أن  ق م ه ا اليل  إال ب   اس جواب موجه
 تق  م اليل . 

  قر  جملس الدواب سح  ال قة مر  ئبس جملس الو  اء باألغلببة امليلقة ل  د أعضائه.  .7
 ء. ات   الو ا   مس قبلة يف حالة سح  ال قة مر  ئبس جملس الو   –ال قر   ج 
مددر جملددس الددو  اء بأكملدده  سدد مر  ئددبس جملددس الددو  اء يف حالددة ال صددو ع بسددح  ال قددة  –ال قددر  د 

إىل حني تألبف جملس الو  اء  ،مل   ال تز   عر ثالثني  وما  ،والو  اء يف مداصبهم ل صر ف األمو  البومبة
 ( مر ه ا ال س و . 36اجل    وفقا  ألحكام املاد  )

 ثانبا : املسو لبة ال رد ة 
ال قر  ثامدا  / أ( أنده جمللدس الددواب سدح  ال قدة مدر أحد  الدو  اء          / 60وأك  دس و  ال راذ يف املاد  )

وال هو  طدرح موضدوع ال قدة بدالو  ر اال بدداء       ،باألغلببة امليلقة و    مس قبال  مر تا  خ قرا  سح  ال قة
وال  ص   اجمللس قدرا ه   ،أثر مداقشة اس جواب موجه إلبه ،أو طل  موق  مر مخسني عضوا  ،عل   غب ه

 ليل  اال ب   سب ة أ ام يف األق  مر تا  خ تق ميه. يف ا

 اخلامتة

 أوال: النتائج 
لق  توصلدا أثداء البحد  يف موضدوع املسدؤولبة الو ا  دة إىل أن مدصد  الدو  ر عدرف يف فدرتات تا ابدة          

فدع  ق مية ب  ه ا املدص  عرف قب  االسالم ب رتات ب ب  .  و مبا كانع الشر  ة االسالمبة هي أوا مر عر
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املسؤولبة الو ا  ة وأ سع دعائمهدا فج لدع مدر الدو  ر مسدؤوال  عدر ييئده أمدام جملدس الشدو ى واألمدة            
 والشرع   اق  عل  ييئه وعل  ح  السواء م  باقي املسلمني. 

وكان مر ن ائج سباد  امللك مصون وغري مسؤوا يف إنكلرتا وامللدك ال ايدأ إن ان قلدع السدلية ال  لبدة      
و ا   ون بجة الن قاا السلية  ال  لبة مر امللك إىل الدو ا   ظهدرت املسدؤولبة الو ا  دة فمدر      مر امللك إىل ال

 ميا س نشاطا  وايأ فبه واس  عل  ييئه وهك ا ظهر مب أ املسؤولبة الو ا  ة. 
قد  وضد  البد    األوىل للمسدؤولبة الو ا  دة ولكدر ي نيداذ املسدؤولبة          0603ويف فرنسا كدان دسد و    

األساس األوا للمسؤولبة السباسبة للو ا  . وسبقع مصدر بداقي    0651يف حني وض  دس و  عام اجلدائبة.
ال وا ال رببة يف احلبا  ال س و  ة وكانع مر أوائ  ال وا ال رببة الي عرفع املسؤولبة الو ا  ة وكان ذلك 

أمام اطخد  وي ال أمدام    )أي يف ظ  االح الا الرب ياني( ولكر كانع الو ا   مسؤولة سباسبا  0636يف عام 
 جملس الدواب.

وهدو ال سد و  األوا    0115أما ال راذ فق  عرف املسؤولبة الو ا  ة للمدر  األوىل يف ظد  دسد و  عدام      
 الصاد  يف عه  االس قالا. 

 ،لق  وج نا أثداء البح  يف أنواع املسؤولبة الو ا  ة أنها تقسم إىل ثالثة أنواع وعل  حس  طبب ة اطخيأ
نبة نا ئة عدر  م بة سباسبة نامجة عر االيياء السباسبة وجدائبة نامجة عر خمال ة القوانني ال قاببة ومسؤول

 ف   الو  ر الضا . 
وق  تق صر املسؤولبة عل  و  ر ب بده ف كون أ اء املسو لبة  ال رد ة وق  مت   إىل الو ا   بأسدرها ف كدون   

 ح  يف نياذ املسؤولبة اجلدائبة وامل نبة الي هي دائما  فرد ة. ويف احلقبقة أن الب ،أمام املسؤولبة ال ضامدبة
وقدد  ان هبدددا يف حب دددا امل واضدد  هدد ا إىل أن الشددر  ة االسددالمبة كانددع السددابقة يف هدد ا املبدد أ ال سدد و ي   

 كان  أنها يف الك ري مر املباد .)املسؤولبة الو ا  ة( كما 

 التوصيات  :ثانيًا
. حبد  نصدع املداد     1115 ني ال شدر  بة وال د ب  دة يف دسد و  ال دراذ ل دام      ضرو   املوا نة بدني السدلي  

( مر ال س و  عل  مسؤولبة  ئبس جملس الدو  اء والدو  اء أمدام جملدس الددواب مسدؤولبة تضدامدبة أو        67)
 اب ا ( ا رتطع عر   ئبس جملس الو  اء املكلف، أمساء أعضاء و ا ته  -36 تصبة. كما أن املاد  )

يامسدا (    -61الو ا ي عل  جملس الدواب للحصوا علد  ثق ده باألغلببدة امليلقدة.كما إن املداد  )      واملدهاج
إضدافة إىل ت دبني جملدس الددواب لدوكالء الدو ا ات والسد راء وأصدحاب الد  جات اطخاصدة و ئدبس أ كدان             

ألجهدز   اجلبش وم اونبه ومر هو مبدص  قائ  فرقدة فمدا فدوذ و ئدبس جهدا  املتدابرات الدوطين و  سداء ا        
األمدبة بداء  عل  توصبة مر جملس الو  اء. و واضح مر ه ه األم لة م ى ت اظم سلية جملس الدواب اجتداه  

( بأن نظام احلكم نبابي برملداني، واألنظمدة الربملانبدة تدوا ن سدلية      0احلكومة  غم إعالن ال س و  يف املاد  )
ر يانبا( أو  ئس ال ولة  يل  مر  ئبس الدو  اء  الربملان ب قر ر ح   ئبس احلكومة يف ح  جملس الدواب )ب

)أملانبا وهي دولة ذات نظام برملاني احتادي(. ونرى أن اقرتاح ح   ئبس الو  اء ح  الربملان )أو طل  ذلك 
مر  ئبس اجلمهو  ة يف حالة فش  الربملان ان تاب  ئبس و  اء ج    يالا م   م بدة مر سح  ال قة مر 

نه إهاد موا نة بني السلي ني و ؤدي إىل مز   مر االس قرا  وح د  ال تدرتك السدلية    جملس الو  اء(. مر  أ
 ال د ب  ة ب ون مما سة م   طو لة يف ه ه احلالة. 

وك اك ن عوا املشرع ال راقي إىل إضافة وسبلة ال حقب  الربملاني الدي م   داوهلدا بدال دظبم إىل الوسدائ      
 . 1115ذ ل ام األيرى الي ن  علبها دس و  ال را
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 املصادر
 القر ن الكر م  *
ال دد ح  ،الدددظم السباسددبة والقددانون ال سدد و ي ،د. إبددراهبم عبدد  ال ز ددز  ددبحا و د. حممدد   ف ددع  (0)

   ،1110 ،لليباعة والدشر، االسكد   ة
 ،الكو دع  ، دركة كاظمدة للدشدر وال و  د      ،نظام الو ا   يف ال صر ال باسي ،د. ابراهبم الكردي (1)

0167   
 دون سدة نشر  ،بريوت،دا  أحباء الك    ال رببة ، رح نهج البالغة ،ي احل   أبر أب (7)
   ،0166 ،بريوت ،دا  ال لم للمال ني ،الوسبط يف القانون ال س و ي ال ام ،د. ادمون  باط (3)
 0137 ،القاهر  ،امليب ة ال املبة ،حكومة الو ا   ،د. السب  صربي (5)
   0111 ،بغ اد ،ميب ة اجلاحظ ،األوائ  يف االسالم ،السب  ها م اطخيب  (6)
 . 0115القانون األساسي ال راقي ل ام  (3)
 ،بددريوت ،األهلبددة للدشددر وال و  دد  ،القددانون ال سدد و ي واملؤسسددات السباسددبة  ،ان   دده هو  ددو (6)

0133 
 .0115لسدة  16الدظام ال ايلي للمجلس الوطين  قم  (1)
   0166 ،الدجف ،اآلدابميب ة  ،نظام احلكم واالدا   يف االسالم ،باقر  ر ف القر شي (01)
   0111 ،القاهر  ،دا  الدهضة ال رببة ،الدظم االسالمبة ،د. حسر ابراهبم حسر (00)
 ،دا  ال لددم للمال ددني ،األصددوا الربملانبددة يف لبدددان وسددائر الددبالد ال رببددة  ، افدد  انددو  اطخيبدد  (01)

 .0160 ،بريوت
  وال كدددر السباسدددي السدددليات الددد الث يف ال سددداتري ال رببدددة امل اصدددر ،د. سدددلبمان اليمددداوي (07)

 .0133 ،القاهر   ،دا  ال كر ال ربي ،االسالمي
 ،االسددكد   ة ،الددوجبز يف نظددم احلكددم واالدا  ، دا  ال كددر ال ربددي    ،د. سددلبمان اليمدداوي  (03)

0131. 
 .0161 ،بغ اد ،ميب ة بغ اد ،الدظام ال س و ي يف ال راذ ،د. صاحل جواد كاظم وأيرون (05)
 ،بغدد اد ،دا  احلكمددة ،االنظمددة  السباسددبة ،  ال ددانيد. صدداحل جددواد الكدداظم و د.علددي غالدد  (06)

0110. 
 .0131 ،القاهر  ،مك بة القاهر  احل   ة ،موجز القانون ال س و ي ،د. ط بمة اجلرف (03)
 ،بدريوت  ،دا  الد ائس ،نظام احلكم يف الشر  ة االسالمبة وال ا  خ االسالمي ،ظافر القامسي (06)

  .0161 ،3ط
مؤسسة  فداذ لل  اسدات    ،اسات حوا ال س و  ال راقيد  ،د. علي  وسف الشكري و يرون (01)

 . 1116 ،بغ اد،واألحباث ال راقبة
   0166 ،بغ اد ،دا  الشؤون ال قافبة ال امة ،اجل و  ال ا ابة للو ا   ال باسبة ،د. فا وذ عمر (11)
 .0115لسدة  16قانون اجمللس الوطين ال راقي   قم  (10)
 ،دا  الدهضددة ال رببددة، القدداهر  ،ن ال سدد و يالدددظم السباسددبة والقددانو ،د. حممدد  أنددس قاسددم (11)

0111   ، 
 ،دا  ال كدر ال ربدي   ، ئدبس جملدس الدو  اء يف الددظم الربملانبدة امل اصدر        ،د.حمم  ق  ي حسر (17)

 .0163 ،القاهر 
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 . 0166 ،القاهر  ،دا  ال كر ال ربي ،الدظم السباسبة ال ولة واحلكومة ،د. حمم  كام  لبلة (13)
دا  امليبوعددات  ،ال سدد و  املصددري ومبدداد  االنظمددة السباسددبة   ،د. مصددي   أبددو   دد  فهمددي   (15)

 .1113،االسكد   ة ،اجلام بة
    ،دون سدة نشر ،بريوت ،امليب ة الدموذجبة ،دساتري فرنسا،د. مو  س دفرجبه (16)
 ،مركددز ال  اسددات السباسددبة واالسددرتاتبجبة ،تددا  خ الددو ا ات املصددر ة ،د.  ونددان لببدد    ذ (13)

 .0135 ،القاهر 
 .0156ال رنسي ل ام  ال س و  (16)
 .1113ال س و  ال راقي ل ام  (11)
 .1115ال س و  ال راقي ل ام  (71)
 
 


