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Abstract: 

 
 The constitutional oath is one of the important issues because of the 

procedures it entails after it is performed by the persons entrusted 

with it constitutionally, therefore constitutions make sure that the 

oath is among its texts, but the most important and most serious 

issue is the violation of the constitutional oath, so how do 
constitutions and legislations deal with this issue and what are the 

legal effects of Violating the oath because the oath came with a 

binding constitutional text, and this obligation is offset by a penalty 

in case of violating it, given that the majority of constitutions did not 

address the issue of perjury with the constitutional oath only in a 

shy treatment of the state of the head of state, and if the head of 
state in the parliamentary system is related Formal greetings, as he 

often does not walk towards committing any constitutional violation 

by virtue of his limited powers, unlike the president in the 

presidential system, so everyone must be responsible for taking the 

oath to be subject to responsibility and reward when he is sworn in 

with the oath, and that this penalty is commensurate with the act or 
behavior committed by that The person did the harm and the 

damage here is huge because it relates to a constitutional issue that 

has political implications for the country and this is what I tried to 

explain through this study. 

Key words: The Legal Implications, The Constitutional Oath, 

Constitutional Issue. 
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تبة عىل الحنث باليمي   القان األثار ي بعض الدساتت  المقارنة ونية المتر

 
 الدستورية ف

 

 2دمحم عبد جري
 

 الملخص
تب عليها من  ن إلدستورية من إلموإضيع إلمهمة لما يتر دإئها من أبعد  ؤجرإءإتتعد إليمي 

ن من ضمن قبل إل   لذلك تحرص إلدساتت  عىل تكون إليمي 
ً
ن بذلك دستوريا شخاص إلمكلفي 

ن إلدستورية أهمية ثكت  نصوصها ولكن إلموضوع إل  فكيف تعالج ،وإخطر هو إلحنث باليمي 
يعات ه ن  إلثار ذإ إلموضوع وماهي إلدساتت  وإلتشر تب عىل إلحنث باليمي  ي تتر

إلقانونية إلتر
ن جاءت بنص دستوري ملزم وهذإ    لزإمإإللكون إليمي 

ً
ي حال مخالفته علما

ن
ن أيقابله جزإء ػ

ي معالجة خجولة  ؤىلغالبية إلدساتت  لم تتطرق 
ن
ن إلدستورية فقط ػ موضوع إلحنث باليمي 

ي ذو صالحيات شكلية ف  إذإ لحالة رئيس إلدولة و 
لمانن ي إلنظام إلتر

ن
ي إكان رئيس إلدولة ػ

ن
نه ػ

مخالفة دستورية بحكم صالحياته إلمحدودة عىل عكس  أيةإلغالب ال يست  نحو إرتكاب 
ي إلنظام إلرئاسي لذلك البد 

ن
ن إلدستورية  أدإءن يكون كل شخص مكلف بأإلرئيس ػ إليمي 
ن و إلمسؤولية وإلجزإء عند حنثه بالي ؤىليخضع   ن يكون هذإ إلجزإء متناسب مع إلفعلأمي 

ر هنا يكون جسيمأحدإلسلوك إلذي إرتكبه ذلك إلشخص و أو   وإلضن
ً
رإ ه يتعلق لن ث ضن

وضحه من خالل أن أت أولبموضوع دستوري له تدإعياته إلسياسية عىل إلبلد وهذإ ما ح
 .هذه إلدرإسة

ن ، إلقانونية إلثار : الكلمات المفتاحية  .قضية دستورية، إلدستوريةإليمي 

 

 المقدمة: 
ن إلدستورية ونصت عليها بصيغة قسم وحدد كل دستور ولاتن هذإ  أدإءإلشخص إلمكلف ب ،ت معظم إلدساتت  إليمي 

ن بشكل مستفيض لكل  ن إلدستورية من قبل إلباحثي  ي يمارسها وقد تم درإسة موضوع إليمي 
إلقسم بحسب إلسلطات إلتر

ن إلدستورية وفق إلنصوص إلقانونية كونها ملزمة للشخص إلذي يؤديها  إلثار وماهي  ،جوإنبها  ي ترتبت عىل إليمي 
إلتر

 .بصفته إلرسمية

ن إلدستورية وال يقل  أخر ن هناك موضوع أال ؤ درإسته بشكل معمق وهو أو  ليهؤعنها لم يتم إلتطرق  أهميةمتعلق باليمي 

ن إلدستورية وما هي  ي  إلقانونية إلثار إلحنث باليمي 
ن
ن إلدستورية ػ تب عىل ذلك وكيف سيتم محاسبة إلناكل باليمي  ي تتر

إلتر

لمان إلذين يؤدون  أعضاءمجلس إلوزرإء وكذلك رئيس و  أعضاءحال نكوله بها كما هو وضع رئيس إلجمهورية ورئيس و  إلتر

ن قبل مب ن إلنافذةأشر إليمي  ي إلقوإني 
ن
يعات إلعرإقية أم أ تهم لوإجباتهم إلدستورية وهل هناك عقوبات رإدعه لهم ػ ن إلتشر

ي نصوصها 
ن
ن إلدستورية  أولآثار لتلك إلمسؤولية لذلك سنح أيةمازإلت خاليه ولم تنظم ػ ي هذإ إلبحث درإسة إليمي 

ن
ػ

ي ترتب عىل إلحنث بها كونه من  إلثار وإلحنث بها وماهي 
ن إلدستورية ترد  إلمور إلقانونية إلتر  لكون إليمي 

ً
إلمهمة جدإ

ي بالدستور بصيغة أم
ن تدإعياتأتثت  مسؤولية إلشخص إلذي خالفها كما  إلوإمر ن مخالفة أر مما يعتن  ن للحنث باليمي 

ة من شانها  ن إلدستورية جاءت بنصوص أإلدستورية لي بلد حيث  إلوضاععىل  أشر ن تؤثر بشكل مبأخطت  ن إليمي 

إمخاصه و  أهميةدستوريه تحظن بالسمو إلذي يحظن به إلدستور لما لها من  ن تجاه إلدولة ومؤسستها إلدستورية  إلتر

ن إلدستوريةألذلك نستطيع إلقول  ي أولمحأو  ن إلحنث باليمي 
ة إلتنصل منها سوف يثت  إلكثت  من إلحاالت إلسلبية إلتر

ي 
ن
 عىل  أدإءتؤشر إخفاقا ػ

ً
تعطيل عمل  ؤىلإلمؤسسات إلدستورية و يؤدي  أدإءإلوإجبات إلرسمية وبالتاىلي تنعكس سلبا

ي هذه إلدرإسة هو لمعرفه مسؤولية كل سلطة من سلطات إلدولة إلدو 
ن
ي وهذإ ما سنبحثه ػ لة وإدإؤها إلدإخىلي وإلخارجر
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ي مبحث 
ن
ن إلدستورية ػ ن إ ولإلعند إلحنث باليمي  بها  خالللدستورية ومفهوم إلحنث وعناض إإل لدرإسة مفهوم إليمي 

ن ب ي لمسؤولية إالشخاص إلمكلفي 
ن  أدإءوإلمبحث إلثانن  عند إلحنث بها.   إلدستوريةإليمي 

   .مفهوم اليمي   الدستورية والحنث بها :ولاألالمبحث 

ن إلدستوريأو  إلقسم إلدستوري بحسب  .إجرإء ملزم دستوريا لكل من يتوىل منصبا مهما من إلمناصب إلدستورية ،إليمي 

ي بد إلمور ت من أصبحإلنص إلدستوري و 
ن
ة بالمهام إلدستورية أشر وقبل إلمب ،كل عملية تسليم للسلطة  أيةإلمهم بها ػ

ن إلدستورية طيلة مدة عمل إلمكلف بتلك إلمهام وقد يحصل   ويستمر تأثت  إليمي 
ً
ن أ أحيانا ن ينكل شخصا ما باليمي 

ي إلمطلب 
ن
ن إلدستورية ػ ي هذإ إلمبحث سندرس مفهوم إليمي 

ن
ثم مفهوم إلحنث  ولإلإلدستورية خالل قيامه بعمله وػ

ي مطلب ثا
ن
ن ػ ي باليمي 

 .نن

 .مفهوم اليمي   الدستورية وطبيعتها القانونية :ولاألالمطلب 

ن ومن ثم درإسته طبيعتها إلقانونية ن إلدستورية بشكل وإضح البد من عرض تعريف إليمي   .لغرض فهم إليمي 

 .التعريف باليمي   الدستورية :ولاألالفرع 

ن  ن وسوف نستعرض تعريف إليمي  ن يختلف بحسب حاله إليمي  ي إللغة وتعريفها إصطالحاتعريف إليمي 
ن
 ػ

 
ا
 : تعرف اليمي   لغةأول

ي قول
ن
ي إلقوة وإلمقدرة وكما ػ

ي فقد تعتن
ي إللغة بعدة معانن

ن
ن ػ ال خذنا  ،قاويل))ولو تقول علينا بعض إل إىله تعترد إليمي 

ن (( ) ( وقد ترد 2موس(( )ى ))وما تلك بيمينك يا خر ( وقد تطلق عىل إليد إليمتن لزيادة قوتها عىل إليد إل 1منه باليمي 

ي قول إلرسول إلكريم أو  إيضا بمعتن إلحلف
ن
)) يمينك عىل ما يصدقك به صاحبك  ملسو هيلع هللا ىلصإلقسم وهو محور إلدرإسة كما ػ

ي قوله تعأحلفت له كما  ؤذإ يجب إن تحلف عىل ما يصدقك به أي  (3(()
ن
ن أ)) و  إىلنها ترد بمعتن إلعهد وإلميثاق كما ػ

 .إلعهد وإلموإثيقأي  (4هم (( )يمانؤنكثوإ 

 
 
 :تعريف اليمي   اصطالحا :ثانيا

ء بذكر معظم )ؤيمكن  ي
ن كما ذكرها إلفقهاء وهي يمكن إن تكون توكيد إلشر ( وقد تكون 5يرإد بعض إلتعريفات لليمي 

ن أو  عبارة عن عقد قوي به عزم إلحالف عىل إلفعل ك وسمي هذإ إلعقد باليمي  ( كما عرضها 6إلعزيمة تتقوى بها ) لن إلتر

ي كتابة فخ إلباري ب إبن حجر 
ن
ي ػ

ي بذكر إسمأنها إلعسقالنن
ن 7صفة هللا )أو  توكيد إلشر عيه إليمي  إط شر ي إشتر

(مما يعتن

ي 
ء إلمحلوف عليه بالماصن ي

 .(8بالمستقبل )أو  إقرإنها باسم هللا سوإء إكان هذإ إلشر

 
 
ي القانونثالثا

 
 :: تعريف اليمي   ف

ن عىل  ن قضائية فتعرف بصورت أساسعرفت إلنصوص إلقانونية إليمي  نفيه أو  نها )) تأثكيد بثبوت إلحقأها فقد تكون يمي 

ي  إىلباستشهاد هللا تع
ن إلقضائية بل صورتها إل 9(( ) إمام إلقاصن ى غت  خر ( ونحن ليس بصدد هذه إلصورة من إليمي 

ن إلدستورية ويمكن إلقول عنها  ي هي محور درإستنا إليمي 
ن قانونياأإلقضائية وإلتر ن  نها يمي  كونها إرتبطت بأعىل إلقوإني 

ي إلبالد وهو إلدستور وترد بنص دستوري لذلك نجد  سماهاأو 
ن
ن صفة إلدستورية لصيقة بها وقد عرف إلقانون أػ

ن إلدستورية بانها ))قسم يؤدي يعية قبل  أعضاءإلحكومة وكذلك  أعضاءه رئيس إلدولة و إلسياسي إليمي  إلسلطة إلتشر

ي إلدستور 
ن
( ومن هذإ 10عرف دستوري جاري (( ) أساسعىل أو  ممارسة مهام مناهجهم وذلك بناء عىل نص وإرد ػ

ن إلدستورية هي إقرإر إلشخص بوإجباته إلمنصوص عليها قانونا قبل مب إلتعريف يتضح إن ي أشر إليمي 
ن
ته بمهام عمله ػ

ن إلدستورية أحد ي صياغتها بحسب إلمنصب مثال إليمي 
ن
ن إلدستورية تختلف ػ ى مؤسسات إلدولة لذلك نجد إن إليمي 

ي يؤديها أو  للرئيس قد تختلف عنها لرئيس إلوزرإء
ن إلتر يعية وتكون عىل  أعضاءإليمي  إلوالء وفقا  أساسإلسلطة إلتشر

  .دولةللنظام إلسياسي لي 

ي الفرع ا
 
 الطبيعة القانونية لليمي   الدستورية :لثان

ي 
ر
ن إلدستورية شانها شان باػ ي إلمجال إلسياسي نها تستمد قوتها إلدستورية أؤال  ىخر إل  إإليمانإليمي 

ن
 من إلدستور وتؤدي ػ

ن بها هم هم رئيس و أأي  ي إلدولة حسب إلنص إلدستوري لكل بلد وسوإء  أعضاءن إلمعني 
ن
كان أ إلسلطات إلسياسية ػ

ن دستوريا  لمان فال بد أو  مصدر إليمي  ي إلدستور أنظاما دإخليا للتر
ن
إلقانون إلعادي أو  ن تؤدي بالصيغة إلمنصوص عليها ػ

ي أو  ن ال يخالف إلنظام إلدإخىلي أويجب 
ها إلصيغة إلملزمة لمن يتوىل منصبا لن بها إلدستور  أنر إلقانون إلصيغة إلتر

ي إلدولة
ن
 أة دستوريا ملزمة و نها ذإت طبيعأأي  ومهمة عامة ػ

ً
بوجود عدإلة سامية  إإليمانقديما كان مبعثه  ن كانت تقليدإ
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ي بنص 11ووجوب إلوفاء بها ) سانإآلنمتفوقة عىل إلجميع ترإقب تعهدإت 
( لذلك نجدها إحبا بصيغة قسم ديتن

 دستوري و 
ً
م به صاحب إلمنصب أحيانا ن دولة وقد تكون حسب إلتوجيهات إلسياسية وإلدينية لكل أي  بصيغه وعد يلتر

ف وضمت  إلشخص وهذه إلصيغة علمانية ن إلدستورية محاكات شر ن أو  صيغة إليمي  يعظي إلدستور حق إلخيار للحلف بي 

ن بالصيغة إلدينية أدإء ي بدون صيغة دينيه كما مثل إلدستور إلأو  إليمي 
ي جلسة علنيه تحدد 12) لمانن

ن
ن ػ ( ويتىل إليمي 

ي مم لغايةلهذه إ
ن
وع ػ ن إلقضائية ؤذن يمكن إلقول ؤ( 13ارسة عملة )وذلك قبل إلشر ب من إليمي 

ن إلدستورية تقتر ن إليمي 

ي كل  إلثر و  جرإءإتنها تختلف عنها من حيث إلمضمون وإإل أؤال  شكال 
ن
تب عليها بحسب طبيعة إلنظام إلسياسي ػ إلمتر

ي إلصادر عام ساسي دولة فمثال نجد إن إلقانون إل 
ر
ن  5291 إلعرإػ ي حدد مضمون إليمي 

ن
ي يؤديها إلملك ػ

 إلدستورية إلتر

لالمة  إإلخالصإستقالل إلبالد و أو  ساسي إلقانون إل  أحكام( )) يقسم إلملك إثر تبوئه إلعرش إلمحافظة عىل 95إلمادة )

كة برئاسة رئيس مجلس إالعيان (( ي جلسة مشتر
ن
ن إلذي حصل عمليا تم تتوي    ج إلملك ؤؤال  وإلوطن إمام مجلس إالعيان ػ

فوز إلملك فيصل  ؤعالنبحضور إلوزرإء و إلطوإئف وممثىلي بريطانيا وتال سكرتت  مجلس إلوزرإء  92/8/5292بتاري    خ 

ي  أولإث إلشعب ويعد إلملك غازي أحد% من 29بنسبة 
ن
ن إلدستورية ػ ي إجتماع غت   5222-2-55رئيس يؤدي إليمي 

ن
ػ

م 14عادي لمجلس إالمة ) ن ي إن إلملك لم يلتر
ي إلقانون إل بتدأ بصيغة إليمأ( مما يعتن

ن
ن إلدستورية إلوإردة ػ ي ساسي ي 

ر
 إلعرإػ

ي إلنه أدإءوكذلك بقية إلدساتت  إلعربية نجد إنها لم تسلك سلكا موحدإ فيما يتعلق ب
ن
ن إلدستورية ولكنها تبؼر ػ  أيةإليمي 

طا  ي مجلس إلنوإب و أساسشر
ن
تاري    خ  نإيا لتوىلي إلشخص إلمنتخب رئاسة إلجمهورية ورئاسة مجلس إلوزرإء وإلعضوية ػ

ي بالحقوق عن إلمناصب إلمذكورة فنش
ن
ي حالة إالمتناع عن  أدإءمن تاري    خ  أ إلتمتع ػ

ن
ن  أدإءإلقسم وػ إلقسم إليمي 

ن أ( ونلحظ من ذلك 15) أعالهإلفئات إلعمرية إلمذكورة  ؤىلإلمنصب  ؤسناد نه يتوجب عدم إمكانية إإلدستورية ف ن إليمي 

ي 
ن
ي قيام إلدستور بتنظيمها بوصفه ؤذ  أحد ن و أإلدستورية ذإت طبيعة قانونيه وسياسية ػ

ن
تتمثل إلطبيعة إلقانونية لها ػ

ن  أحد  ي تتضمنها صيغة إليمي 
ي مضمون إلوإجبات إلتر

ن
ن ػ وعية وتمثل إلطبيعة إلسياسية لليمي  نها تحتوي أؤذ  مصادر إلمشر

 ،لقيامهم ببقية إلوإجبات ساس( وهذإ ما يجعلها ذإت طبيعة وجوبية وتكون إل 16عىل إلعديد من إلوإجبات إلسياسية )

ن ألذلك يمكن إلقول  ن ذإت وجهي    ولإلن إليمي 
ً
أو  ها ترد بنص إلدستور وغالبا ما تبدأ بعبارة يؤديلن وإجبا دستوريا

ي إلوجوب
طا شكليا لمب خر إلوجه إل أما  ،يقسم وهذإ يعتن ن يتمثل بكونها شر ط غت  مؤثر أشر لليمي  تهم مهامهم وهذإ إلشر

ي  إإلتجاهذهبوإ بهذإ  إلرأيوقد يكون إصحاب هذإ 
ن بالنكوث عن  لعدم وجود جزإء قانونن ن يقتر إلمتعارف عليه   لن إليمي 

ي 
ن
ن بجزإء وهذإ غت  متعارف عليه ػ

ي يقتر
 .إلدساتت   أغلبكل وإجب قانونن

ي 
 
 مفهوم الحنث باليمي   الدستورية وعنارص المسؤولية :المطلب الثان

ن   عىل مفهوم إلحنث باليمي 
ً
ن إلدستورية وطبيعتها إلقانونية، البد لنا إن نتعرف إيضا بعد إن تعرفنا عىل مفهوم إليمي 

ن وبمخالفتها تثار مسؤولية إلشخص إلمكلف بأدإئها لحنثه بالي ي تتضمنها صيغة إليمي 
ن وهو ما إلدستورية وإلعناض إلتر مي 

 .سنعرضه بهذإ إلمطلب

 تعريف الحنث باليمي   الدستورية لغة واصطالح.  :ولاألالفرع 

ن هو إإل إلصل ي إليمي 
ن
إمػ ن ي  لتر

ن إلدستورية بعد إدإؤها وهذإ يعتن به ولكنه قد يرد عكس ذلك ويظهر لنا من يحنث باليمي 

ن وعدم إلوفاء به وتعريف إلحنث إجع عن إليمي 
 .إلتر

ي يمينهأو  إخلفهأي  بموعدهحنت فعل وحنت 
ن
ي قسمه وإثم )أي  نقضه وحنت ػ

ن
( وحنت بمعتن 17ترإجع فيه ، لم يتر ػ

ي قوله تع
ن
ن 18)) وكانوإ يضون عىل إلحنث إلعظيم (( ) إىلإلذنب إلعظيم كما ػ ي إليمي 

ن
ي إلخلف ػ

نقضها وإلرجوع  :( ويعتن

يف )) ما من مسلم يموت له ثالثة  إدخله هللا إلجنة بفضل رحمته ؤال  لم يبلغوإ إلحنثفيها وكذلك إلحديث إلنبوي إلشر

ن كونه معصيه يؤثم عليها صاحبها وقد تؤدي أخر ( وهناك آيات قرإنيه 19إياهم (( ) ي إليمي 
ن
 ؤىلى حذرت من إلحنث ػ

ن من زإوية دينيه و أخذما  ؤذإ إلندم هذإ  عىل ه خالف إلعهد إلذي قطعه لن نه يكون مذنب ونادمإأخالقية فنا جانب إليمي 

إمخل بأأو  نفسه ن ي فأما  ه عىل نفسهأخذوعد أو  إلتر
تب عليه عقوبة إمن إلجانب إلقانونن ن إلدستورية تتر ن إلحنث إليمي 

ي )إيحنث بأو  وجزإء تجاه من يخلف
ر
ي قانون إلعقوبات إلعرإػ

ن
ن إلدستورية بشكل  (20يمانه وكما هو إلحال ػ أما عن إليمي 

ي إلدولة ولكنه  ن إلحنث بها تكون نتائجه سياسيهإعام ف
ن
ن وطبيعة منصبه إلسياسي ػ بحسب إلشخص إلحانث باليمي 

ن يعد إف حوإلبكل إل  إم بؤخالال ن إلحنث باليمي  ن ن  لن يستوجب إلمحاسبة إلتر ي تتحقق من جرإء إلحنث باليمي 
إلنتيجة إلتر

ن من مقتضيات لن رية قد تكون كارثية عىل إلبالد إلدستو  ي إليمي 
ن
ي إلعمل عىل خالف ما ورد ػ

 (21ترك إلعمل بها )أو  يعتن
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 عنارص الحنث باليمي   الدستورية :الفرع الثان

ن إلدستورية وتختلف من دولة  ي تتضمنها إليمي 
ى إختالفا نسبيا وعادة ما يكون أخر  ؤىلهناك مجموعة من إلعناض إلتر

ن إلدستورية منسجما مع  ي تؤمن بها إلدولمضمون إليمي 
ن عىل إلحكم فيها وقد تكون صيغة أو  ،إلمبادئ إلتر إلقائمي 

ن عىل إلسلطة ))إلنوإب  م بأدإئها جميع إلقائمي  ن
ن موحده يلتر ن 22إلوزرإء( ) –رئيس إلوزرإء  –رئيس إلدولة  –إليمي  ي حي 

ن
( ػ

ن متعددة لكل سلطة من إلسلطات )  إإلتجاه(وربما يكون هذإ 23تتجه بعض إلدساتت  إتجاها مغايرإ وتضع صيغ يمي 

ن إيضا باختالف ديانة إلنائب ف كان مسلما   إذإ يتالئم مع طبيعة كل سلطة من إلسلطات إلدستورية، كما وتختلف إليمي 

لم يكن لديه كتاب يعتقد  ؤذإ إن يقول إوكد أو  إلذي يعتقد به كان غت  مسلم فيحلف عىل إلكتاب  ؤذإ أما  يكون إلقسم باهلل

ن  أدإء أثناء(وقد أجازت بعض إلدساتت  وضع إليد عىل إلكتاب إلمقدس 24به ) إلدساتت   أغلببمجرد رفع إليد و أو  إليمي 

ن قبل ممارسة إلنائب لمهامه وهذإ  إمإلنائب سيعرف مقدما  لن هو إلفضل إإلتجاهتتفق عىل إن يكون إليمي  ن ه ؤلتر

ي إلصدق و إل 
ن
ن خاضعا لمفاهيمه إلخاصة ػ ن ذإت   ؤذإ (، ال سيما 25) إإلخالصوإلتجرد و  مانةوسيجعله إليمي  كانت إليمي 

ي ضمت  إلشخص إلمكلف ب
ن
ي قلبه إلخشية من هللا عز  أدإءصيغة دينية لما لها من إثر كبت  ػ

ن
ن ووجدإنه وتبعث ػ إليمي 

ي 
ن
أو  خاللإإل  ؤىلإلعناض يؤدي  مخالفة لهذهأي  ه وأقوإله وبالتاىلي أفعالوجل لعلمه بان هللا مطلع عىل إلشإئر ويرإقبه ػ

إمعدم إإل ن ي  لتر
ن إلدستورية ويمكن ؤجمال هذه إلعناض باآلنر   -:بها وهو ما يسم إلحنث باليمي 

 
ا
امعدم اؤل : أول  المهام الدستورية والقانونية.  أداءب لتر 

إميعد هذإ إإل ن ن إلدستورية بل إل  لتر ي إإل ساسمن إهم عناض إليمي 
ر
إملباػ ن وإجبات إلوظيفة تفرض عىل  لن ىخر ات إل لتر

ي تم تكليفه عىل أإلمسؤول 
ي حّملها له أساسن يؤدي مهامه إلتر

ها بكل صدق وإخالص ويكون بمستوى إلمسؤولية إلتر

  .إلشعب

 
 
امعدم اؤل :ثانيا  تجاه الشعب والدولة  لتر 

ي إلنظم إلديمقرإطية وهذإ يحتم عىل إلشخص
ن
 أدإءإلمكلف ب إلشعب هو صاحب إلسيادة حسب ما متعارف عليه ػ

ن  م أإليمي   من خالل إلحفاظ عىل أرإدن يحتر
ً
ة إلشعب ويحقق مصالحه ويحمي حرياته وحقوقه ويظهر ذلك جليا

 ال يعقل 
ً
ع قانون من شأنه إلمساس بحقوق وحريات إلفرإد أمصالحه مثال ي أو  ن يشر

أو  تطبيق إلقانون بشكل تعسؼن

ي 
إمما إإلأ ،إنتقان  ن إمتجاه إلدولة فيكون من خالل إإل لتر ن ن بالمحافظة عىل سالمة و  لتر ي مضمون إليمي 

ن
من إلبالد أبما يرد ػ

ي تلك إلدولة ) 
ن
 ( وهذإ ما ذهبت غالبية إلدساتت  بالنص عليه. 26وطبيعة نظام إلحكم ػ

 
 
ام الدستور  :ثالثا  عدم احتر

ن  سميعد إلدستور إلقانون إل  ي إلفقه تقريبا عىل مبدى وهناأخر للدولة ويعلو ما عدإه من قوإني 
ن
سمو  أك إجماع ػ

ن ب27إلدستور ) ي يؤدونها إ( ولهذإ يكون إلجميع ملزمي 
ن إلدستورية إلتر إم إلدستور وعدم إلسماح بانتهاثكه وفقا لليمي 

حتر

ي إى حمايته و خر ن عىل إلسلطات إل إتور يضع إلقوإعد إلعامة للدولة فكان إلدس  إذإ ف
يعات إلتر لمان يسن إلتشر إمه فالتر

حتر

ن عامةأ تجعل تلك إلقوإعد موضع إلتنفيذ بالشكل إلذي يتوإفق مع إلدستور سوإء  متعلقة بفئة أو  كانت تلك إلقوإني 

 ( وكذلك بقية إلسلطات إلتنفيذية وإلقضائية.  28معينة حتر وإن كانت تتعلق بعمل إلنائب )

 
 
امعدم اؤل :رابعا   بالوإلء للمك لتر 

ي إلدساتت  إلملكية عبارإت إلوالء للملك وهو تقليد قديم كان بموجبه يؤدي رجال إلدولة 
ن
ي ترد ػ

ن إلتر غالبا ما تتضمن إليمي 

ن يديه جميع إلسلطات وعىل إلرغم من شيوع  ي إآلنو إلموإطنون، قسم إلوالء للملك كونه يجمع بي 
ن
ظمة إلديمقرإطية ػ

ها عىل إآلننه ال زإلت هناك بعض أؤال  إلعض إلحديث ي تنص دساتت 
ن تؤدي إلسلطات إلدستورية أظمة إلملكية إلتر

ي تنص عىل إلوالء للملك )
ن إلدستورية إلتر ي يمكنأن إستعرضنا أ( بعد 29إليمي 

ن أ هم إلعناض إلتر ي مضمون إليمي 
ن
ن ترد ػ

ي أ ؤىل شارةإإل ال بد من  ،إلدستوري
ن
ي نصت عىل أدإئها من قبل رئيس و  أغلبنها تكاد تكون متوإفقة ػ

 أعضاءإلدساتت  إلتر

إمتهم لمهامهم لما فيها من أشر إلسلطات قبل مب ن لقيامهم  ساسات جوهرية تجعلها ذإت طبيعة وجوبية وتكون إل ؤلتر

ن  ،ببقية إلوإجبات ن ذإت وجهي   بعبارة يؤديها ترد بنص إلدستور وغالبا ما تبدأ لن وإجبا دستوريا  ولإلوهذإ يجعل إليمي 

ي إلوجوبأو 
  خر إلوجه إل أما  ،يقسم وهذإ يعتن

ً
طا ن يتمثل بكونها شر   لليمي 

ً
ي كل إل  ،تهم مهامهمأشر لمب شكليا

ن
نجد  حوإلوػ

ي حالة إإل أ
ن
ن يثت  مسؤولية إلناثكث ػ ي تمت  خاللن إلنكوث باليمي 

  .إليها شارةإإل باي من إلعناض إلتر
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تبة عىل السلطات الدستورية عن الحنث باليمي   الدستورية األثار : المبحث الثان  القانونية المتر

ن إلدستورية وما هي  وري جدإ إلبحث عن مسؤولية إلسلطات إلدستورية عن جنثها باليمي  تبة  إلثار من إلضن إلقانونية إلمتر

ي هذإ إلموضوع ولها 
ن
عىل ذلك وهل يمكن محاسبة من يخل بيمينه إلدستورية ولكون إلسلطة إلقضائية لها خصوص ػ

يعية  .قوإنينها إلخاصة لذإ سوف نستبعدها من إلبحث ونركز عىل إلسلطة إلتنفيذية وإلسلطة إلتشر

 السلطة التنفيذية باليمي   الدستورية أعضاءحنث رئيس و :ولاألالمطلب 

غالبا ما تتكون إلسلطة إلتنفيذية من رئيس إلدولة ورئيس إلوزرإء وإلوزرإء لذلك سندرس كل منصب تنفيذي عىل حده 

 .إلنصوص إلدستورية معه ونرى كيف تعاملت

 حنث رئيس الدولة باليمي   الدستورية: ولاألالفرع 

ي إلدستور سوإء إكان رئيسا بغض إلنظر عن مسم رئيس إلدولة 
ن
ها من إلمسميات إل  سلطانأو  مت  أأو  ملكأو  ػ ى خر وغت 

ي تتبع إلنظام إلسياسي وشكل إلدولة
 أؤال  إلتر

ً
إ ي إختالفا كثت 

ي موقع إلرئيس ن ذلك ال يعتن
ن
ي إلسلطات إلممنوحة له ؤال  ػ

ن
ػ

ي ذو سلطات شكليةأبموجب إلدستور حيث نجد 
لمانن ي إلنظام إلتر

ن
ي إلنظام إلرئاسي  ن إلرئيس ػ

ن
إن  ؤال  وعىل إلعكس منه ػ

ن  ؤىلكل منهما يمارس سلطاته إلممنوحة له وممارسه إلسلطة هذه ومهما كانت شكلية قد تؤدي بالرئيس  إلحنث باليمي 

ي قد جعل من إلملك مصون ساسي ن إلقانون إل أإلدستورية وعند إستعرإض إلنصوص إلدستورية إلعرإقية نجد 
ر
 إلعرإػ

ي تصدر عنه  فعالإلجهة محاسبة إلملك كونه مصون وغت  مسؤول عن  ية( وبالتاىلي ال يحق ل 30) وغت  مسؤول
إلتر

ة من  ي صدرت للفتر
ي لسنه  لغايةو  5218وعىل ذإت إلنحو سارت إلدساتت  إلتر

ر
ن ؤوإلذي نجد  9001صدور إلدستور إلعرإػ

ن وهي  أقرتنصوصه قد  ي حال إلحنث باليمي 
ن
) ؤتهامى حاالت أحدبمسؤولية إلجمهورية ػ ي

ر
كان   إذإ ( و 31إلرئيس إلعرإػ

ي مسألة رئيس إلجمهورية بناًء عىل طلب مسبب
ن
ي له إلحق ػ

ر
( 32) أعضائهية إلمطلقة لعدد غلببال  مجلس إلنوإب إلعرإػ

ي لم يحدد أؤذ  للرئيس فكيف تتم محاكمته تهامإإل وله حق توجيه 
ر
ي نصوصه  ؤجرإءإتن إلدستور إلعرإػ

ن
محاكمة إلرئيس ػ

ي إلعرإق منذ عام 
ن
وهي إلدعوى إلمرفوعة  وإحدةفقط حالة  إآلنولحد  9001لذلك لم نشهد مثل هكذإ حاالت حصلت ػ

ن إلدستورية وقد تم رد إلدعوى لعدم  لمان يتهمانه بالحنث باليمي  ي إلتر
ن
ن ػ ي فؤإد معصوم من قبل نائبي 

ر
ضد إلرئيس إلعرإػ

ي    ع باختصاص إل ي    ع قانون ينظم كيفية إلفصل إإلتحاددعوى كون إختصاص إلمحكمة وجود تشر ية إلعليا مرهون بتشر

ن ( وقد يرى جانب من إلفقه إلمسؤ 33رئيس إلجمهورية ورئيس إلوزرإء) ؤىلات إلموجهة تهاماإل ب ولية عن إلحنث باليمي 

ي ذلك أ ،إلدستورية
ن
 ػ
ً
ي قانون إلعدم إلتحديد إلموضوعي لهذه  ؤىلنها مسؤولية سياسية وليس جنائية مستندإ

ن
فعال ػ

 عن عدم إقرإر  ،إلعقوبات
ً
وحتر هذه  (34عفائه من إلمنصب )ؤإلمذكورة باستثناء  فعالإلعقوبة عن  أيةفضال

ي إلعرإق نجد 
ن
ي إلعرإق وبالنظر لألوضاع إلسياسية ػ

ن
ن إلسيد عادل عبد إلمهدي رئيس أإلمسؤولية إلسياسية لم تحرك ػ

ي كان قد قدم إستقالته من إلوزرإء 
ر
ي جلسته إالستثنائية  ؤىلإلعرإػ

ن
ي ػ

ر
ي مجلس إلنوإب إلعرإػ

ن
رئيس إلجمهورية وتم قبولها ػ

 جديدإ خالل إلمدة أؤال  9052\59\5إلموإفق  حد إلمنعقدة يوم إل 
ً
ن رئيس إلجمهورية لم يقم بتكليف مر شحا

ما يقارب إلشهرين حيث تم تكليف إلسيد دمحم توفيق عالوي يوم إلسبت إلموإفق  ؤىل( بل تجاوزها 35إلدستورية)

ي  أية( ولم نرى 36) 909\9\5
ن إلدستورية إلتر فيها عىل  أقسممبادرإت برلمانية لمسالة رئيس إلجمهورية لحنثه باليمي 

إممهامه ومسؤولياته إلقانونية بتفان وإخالص  أدإء ن يعات بأمانه و ؤلتر تهاثكه إلدستور إلذي يعتتر لن أو  حياد ه بتطبيق إلتشر

ي ال يجوز مخالفتها ولربما إلسبب هنا يعود  أسممن 
يعات إلتر ي إلعرإق إلذي  ؤىلإلتشر

ن
 أسسطبيعة إلنظام إلسياسي ػ

ي 
ي إلعرإق أصبحعىل شكل محاصصة حزبية وطائفية وإلتر

ن
 ػ
ً
 دستوريا

ً
يعات إلمتعلقة بهذإ  ؤىل ةؤضافت عرفا نفص إلتشر

ن نجد  ي حي 
ن
ن خالل تاري    خ إلرئاسة إلمر ن إلرئيس أإلجانب ػ ن إلدستورية لمرتي  يكية إلمر يكي قد وإجه تهمة إلحنث باليمي 

ن إلدستورية فضال عن تهم  ي عام أخر حيث وإجه إلرئيس ريتشارد نيكسون تهمة إلحنث باليمي 
ن
إنه إضطر ؤال  5291ى ػ

( وكذلك إلرئيس بيل كلنتون قد وإجه تهمة 37علمه إن إلكونغرس ذإهب باتجاه إدإنته ) رئاسة بعدلالستقالة من إل

ي عام 
ن
ن إلدستورية وتعطيل إلعدإلة ػ ن و أحيث كانت شهادته تحت 5228إلحنث باليمي  نكر عالقته بالسيدة أدإئه إليمي 

ئته من إلتهمة عام  أغلبمونيكا لوينسكي ولكن  ن دعموإ إلرئيس كونه من حزب  هم وعملوإ عىل تتر إلنوإب إلديمقرإطيي 

ي حالة إلخيانة ؤال  إلدساتت  إلفرنسية إلمتعاقبة فقد إتسمت بالنص إلضي    ح عىل عدم مسؤولية إلرئيسأما  ،5222
ن
ػ

ن إلدستورية مع  ؤىلمسؤوليته عن إنتهاك إلدستور ولم يتطرق  ؤضاففقد  9001دستور أما  (38إلعظم ) إلحنث باليمي 

ي  ساسإلمهمة وهي إل  إلمور إلعلم إن إلحنث يعد من 
ن
إمػ ن ي  ؤلتر

ن
ا يمكن عزل رئيس ألمانيإلرئيس بما يوجب عمله وػ
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 للمبادئ  حمايةإليه ل تهامإإل ية من منصبه بتوجيه إإلتحادة لمانيإلجمهورية إل
ً
إلجمهورية من عمل يقوم به مخالفا

 (.39إلدستورية)

ي 
 
 حنث رئيس مجلس الوزراء والوزراء :الفرع الثان

كذلك هو دور رئيس مجلس إلوزرإء حيث   ،الحظنا إن دور رئيس إلجمهورية يختلف باختالف إلنظام إلسياسي لكل دولة

ي 
ن
ي ذو سلطات وإسعة عىل عكس رئيس إلدولة وتنحش هذه إلسلطات لصالح إلرئيس ػ

لمانن ي إلنظام إلتر
ن
ظمة إآلننجده ػ

ي  أثكت  إلرئاسية حيث يكون إلرئيس هو إلمسؤول عن إلوزإرة لذلك عندما نتحدث عن إلمسؤولية إلوزإرية نلحظ ذلك 
ن
ػ

لمانية وعند قرإءة نصوص إلقانون إل إآلن ي لسنة ساسي ظمة إلتر
ر
ي  أولوإلذي يعد  5291 إلعرإػ

ر
 أسسدستور عرإػ

ي إلعرإق)
ن
إلمسؤولية من خالل عدة إدوإت رقابية تبدأ بالسؤإل وتنتهي بسحب إلثقة ( وتقوم هذه 40للمسؤولية إلوزإرية ػ

لمان طيلة مدة نفاذ إلقانون إل ؤؤال  (41عن إلحكومة )  لم يمارس صالحية سحب إلثقة من إلحكومة وال مرة ساسي ن إلتر

ن إلدستورية ؤىل إلشكال لم يتطرق باي شكل من ساسي كما إن إلقانون إل   وإحدة وعل سبيل إلمثال وليس  إلحنث باليمي 

ن ن ما قامت به حكومة مزإحم ؤإلحض  ي  إلمي  عنيفة ضد إلمتظاهرين باستخدإم إلرصاص إلجي  أفعالمن ردود  إلباججر

ن إلدستورية فيما يخص صيانة إلحريات ؤال  سقوط عدد من إلضحايا وإلكثت  من إلجرج ؤىلمما إدى   باليمي 
ً
يعد نكوال

ي تعد وسيلة من وسائل إلتعبت  عن  حمايةإلعامة وإلخاصة و 
يلجأ إليها إلشعب إليصال صوته  إلرأيإلتظاهرإت إلتر

( وهذه إالستقالة ال تعفيها من 42) 6/5/5212ها بل قدمت إستقالتها بتاري    خ أفعالومطالبه ولم تحاسب إلحكومة عىل 

وكذلك  إإلقالةمن  أبعد نه ال يذهب إن وجد فأن عدم وجود إلنص إلدستوري حال دون ذلك و ؤؤال  إلمساءلة إلقانونية

ي صدرت بعده هي إل 
لمانية من دون أخذى خر إلدساتت  إلعرإقية إلتر حنث رئيس  ؤىل شارةإإل ت بوسائل تحريك إلرقابة إلتر

ي إليوم بأمس إلحاجة  أحد أو  مجلس إلوزرإء
ر
ي يقسم عليها ولعل إلنظام إلسياسي إلعرإػ

ن إلدستورية إلتر  ؤىلإلوزرإء باليمي 

ن إلدستورية وإضحة  ن إلدستورية حيث نالحظ حاالت نكول باليمي  نص دستوري يحاسب رئيس إلوزرإء عن نكوله باليمي 

ي لسنة 
ر
ي ظل إلدستور إلعرإػ

ن
 ػ
ً
 إلسيد رئيس إلوزرإء إلمكلف بتضيف  9001جدإ

ً
ن قدم إستقالته أإليومية بعد  إلمور فمثال

ي مجلس إلنوإب كما 
ن
 نا إليه سأشر وتم قبولها ػ

ً
إلغياب إلطوعي وهو فعل غت  متعارف علية ومصطلح  ؤىلقد لجأ  ،ابقا

ي 
ن
ي ػ

ر
ي أي  جديد لم يشر إليه إلدستور إلعرإػ

ن إلدستورية إلتر  باليمي 
ً
 ها أقسمنص من نصوصه وهنا يعتتر رئيس إلوزرإء ناكال

ي تضيف  أرإد أو  ه تخىللن
ن
ي وجهها  إلمور إلتخىلي عن وإجباته إلدستورية ػ

إليومية للدولة إلعرإقية من خالل رسالته إلتر

ي إلعرإق بتاري    خ  إلطرإف ؤىل
ن
ي إلمنصب من  إلطرإفوكأن  52/9/9090إلسياسية ػ

ن
إلسياسية هي إلمسؤولة عن بقائه ػ

لمان كونه ممثل إلشعب ويطلب منهم  ؤىلعدمه وكان إالحرى به إن يوجه رسالته  شيح إلبديل عنه إإلشإعإلتر أما  بتر

ي منصبه دون 
ن
ي يتحتم عليه إلقيام بها بحكم موقعه وعمل أمضمون إلرسالة فهو إلبقاء ػ

تكليف  ؤىلن يقوم بوإجباته إلتر

ي مرحلة تضيف  نه منح من خالل إلرسالة عدة تخاويل غت  دستوريةأنوإبه بإدإرة جلسات مجلس إلوزرإء كما  أحد 
ن
كونه ػ

ن إلدستورية ؤثارة( من دون 43)إلمور تحريك دعوى ضده لعدم وجود نصوص دستورية أو  مسؤوليته عن إلحنث باليمي 

ن إلدستورية وال يختلف أولتن ي إلدساتت  إلعربية عن إلدساتت  إلعرإقية عند   إلمر ت إلحنث باليمي 
ن
 ػ
ً
إ عىل  إإلطالعكثت 

ن إلدستورية من قبل رئيس إلوزرإء ؤىلنص دستوري يشت  أي  نصوصها فلم نجد  وزإرته  أعضاءأيا من أو  إلحنث باليمي 

ن  أثناء  .تأديتهم لوإجباتهم إلدستورية إلمنصوص عليها بموجب إلدستور وإلقوإني 

ي 
 
يعية باليمي   الدستورية أعضاءحنث رئيس و  :المطلب الثان  السلطة التشر

يعية باختصاصات دستورية مهمة  ي فضال عن إالختصاص إلماىلي أولتتمتع إلسلطة إلتشر ي    ع ثم إالختصاص إلرقانر  ،ها إلتشر

لمان يرإقب   إذإ ف  تهامعىل إحسن وجه و توجيه إإل  إلحكومة لضمان قيامها بوإجباتها إلدستورية وإلقانونية أدإءكان إلتر

ن إلدستورية ولكون رئيس و  ي حال حنث باليمي 
ن
ن إلدستورية قبل ممارسة مهام  أعضاءلرئيس إلدولة ػ لمان يؤدون إليمي  إلتر

تبة عىل حنثهم باليمن  إلثار إن نبحث مسؤوليتهم و  أولعملهم وتمتعهم بالصفة إلنيابية لذلك سنح إلقانونية إلمتر

 .إلدستورية

لمان باليمي   الدستورية :ولاألالفرع   حنث رئيس التر

لمان إلشخص إل  إت عدة إدت  ثكت  يعد رئيس إلتر ن ي إلمجلس لما يمتلكه من ممت 
ن
 ػ

ً
إ إختياره فهو ذو مهارإت  ؤىلتأثت 

ي إل 
ن
 عن كونه مرشح إل خر وشخصية قوية ومؤثرة ػ

ً
لمانغلبين فضال ي إلتر

ن
ف فيه لحزب إل أي  ية ػ ية غلبإنه إلقائد إلمعتر

لمان وهو إعىل 44دإخل إلمجلس ) ي إن رئيس إلمجلس هو إلشخص إلمسؤول عن كل ما يجري تحت قبة إلتر
( مما يعتن
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 لمل يتمتع به من صالحيات حسب 
ً
ي إآلنسلطة نظرإ

ظمة إلدإخلية لكل مجلس لذلك قد يرتكب بعض إلمخالفات إلتر

ن إلدستورية وتثت  مسؤوليته وتوجيه  ؤىلتؤدي به  ن  له لحنثه تهامإإل إلنكول باليمي  ننا قد ال نرى نصوص أؤال  باليمي 

ي إلدساتت  إلعرإقية منذ تأسيس إلدولة إلعرإقية ولحد 
ن
ي إلمؤقت لسنة ؤال  إآلندستورية تنظم ذلك ػ

ر
ي إلدستور إلعرإػ

ن
ػ

ن  5290 ي وكل عضو فيه مسؤول إمام إلمجلس عن خرق إلدستور إوعن إلحنث بموجبات إليمي 
))رئيس إلمجلس إلوطتن

ي يمارسها(( )أو  عملأي  عنأو  إلدستورية
ف إلمسؤولية إلتر ي مخال بشر

ن جاء إلنص إ( و 45تضيف يرإه إلمجلس إلوطتن

 
ً
ي  فعالإلمن أي  بارتكاب عضاءإل  أحد أو  من غت  إلممكن إن يقوم رئيس إلمجلسؤذ  عليها شكليا

ن
إلمنصوص عليها ػ

كز جميع إلسلطات بيد إلرئيس، ف ة حيث تتر ي تلك إلفتر
ن
ي إلنظام  إلمر كان   إذإ إلدستور لطبيعة إلنظام إلسياسي ػ

ن
هكذإ ػ

ي 
ن
ي تقوم عىل إآلنإلدكتاتوري فكيف به ػ

إم سيادة إلشعب وإلدستور لذلك يمكن إلقول  أساسظمة إلديمقرإطية إلتر إحتر

 عىلأ
ً
لمان من إلمسؤولية بل يمكن  ن عدم إلنص دستوريا ي رئيس إلتر

ن إلدستورية ال يعؼن ن تثار مسؤوليته أإلحنث باليمي 

ي من إلممكن إن يعاقب عليها وعىل هذإ إل 
ي إرتكبها وإلتر

ي بيانه  ساسبحسب إلمخالفة إلتر
ن
إعتمد إلنائب باسم خشان ػ

ن إلدستوري و  ي بالحنث باليمي 
ر
لمان إلعرإػ ية ويطالب إإلتحادسوف يقاضيه إمام إلمحكمة نه إإلذي إتهم فيه رئيس إلتر

لمان  من ذلك تقدم بدعوى أ، ؤال بإعفائه من رئاسة إلتر
ً
ي بغدإد بالرقم  ؤىلنه بدال

ن
إهة ػ ن بتاري    خ  050862محكمة تحقيق إلتن

ن إلدستوري وهذإ عائق  96/2/9052 لمان لحنثه باليمي  ي يمكن من خالله محاسبة رئيس إلتر
ي لعدم وجود نص قانونن

حقيؼر

يعات إلعرإقية) ي إلدول إل 46البد من معالجته ضمن إلتشر
ر
 عن باػ

ً
إ ي هذإ خر ( وإلعرإق ال يختلف كثت 

ن
فعند  إإلطار ى ػ

ن  ن لبعض إلدول إلمقارنة نجد إن بريطانيا إيضا لم تنص عىل إلحنث باليمي  مرإجعة إلنصوص إلدستورية وإلقوإني 

إمإلدستوري ولكن هناك  ن ن وممن إلممك ؤلتر رئيس إلمجلس وقد إستقال إلسيد مايكل مارتن  ؤىل تهامإإل ن إن يوجه باليمي 

ي عام 
يطانن بعد ضغوط مارسها عليه عدد من إلنوإب من إحزإب مختلفة دإخل إلمجلس  9002رئيس مجلس إلعموم إلتر

ي معالجة إلنفقات إلشخصية لرئيس إلوزرإء وبعض إلنوإب وبالتاىلي تسبب بهدر إلمال إلعا
ن
م وإعتتر ذلك وذلك إلخفاقه ػ

يطانيا ) ي إلقسم بالوالء لتر
ي وإلقسم للتاج يعتن

يطانن يعية 47حنث بالقسم للتاج إلتر ي إن دور رئيس إلسلطة إلتشر
( مما يعتن

ي 
ن
ى لذلك البد من وجود نصوص قانونية خر عن رئاسة إلمؤسسات إلدستورية إل  أهميةظمة إلديمقرإطية ال يقل إآلنػ

ن إلدستوريةؤخاللمحاسبته عند  يمكن من خاللها  .ه باليمي 

ي 
 
لمان باليمي   الدستورية أعضاءحنث  :الفرع الثان  التر

ي بد
ن
ي إلدستور وعليهم   أيةػ

ن
ن إلدستورية إلمنصوص عليها ػ لمان إليمي  ي إلتر

ن
مون أكل دورة برلمانية يؤدي إلنوإب ػ ن ن يلتر

ي قسموإ بها طيلة مدة نيابتهم لذلك البد 
ن إلتر ن إلدستورية ل  ن نبحث موضوعأبعناض إليمي  إلسلطة  عضاءإلحنث باليمي 

يعية ط ؤما عرفنا  ؤذإ عن إلسلطة إلتنفيذية  أهميةه ال يقل خطورة و لن إلتشر ن شر ت غالبية أخذ وقد أساسي ن إليمي 

لمانية حيث 48إلدساتت  بذلك ) ن إلدستورية مع إلحصانة إلتر ن إلنائب يبؼر أ( وقد تثار إشكالية تعارض إلحنث باليمي 

لمانية لذإ ربما يكون من  ن إلدستورية كونه يتمتع بالحصانة إلتر ي حالة حنثه باليمي 
ن
بعيدإ عن إلمساءلة إلقانونية حتر ػ

 عند ممارسته مهامه إلنيابية لمفاهيمه إلخاصة من صدق و أإالفضل 
ً
ه ؤلزإموإخالص دون  أمانةن يبؼر إلعضو خاضعا

( ن ي م ؤىل( وعند إلرجوع 49باليمي 
ي جميع إلدساتت  إلتر

ن
ن إلدستورية ػ ن إليمي  نها تؤكد عىل إلصدق أت بها نجد أخذضامي 

ي ذلكأي  لذلك ال نرى إإلخالصو  مانةوإل 
ن
  لن تعارض ػ

ً
ن سوف تعظي حافزإ لمان للتمسك ؤضافإليمي   لعضو إلتر

ً
يا

إمسيكون هناك ؤذ  دإؤها بأحسن وجهأبوإجباته و  ن  عن ؤلتر
ً
 قانونيا عليه فضال

ً
إما ن تماء إآلنو  خالقه بمبادئ إلضمت  وإل ؤلتر

ي 
ي  أثكت  ن إلشعب سيكون إذلك ف ؤىل ةؤضافإلوطتن

ن
ن وخاصة ػ ظمة إآلنإطمئنانا عندما يرى إلنائب يؤدي إليمي 

لمانية  ي بالممارسة إلتر
لمان حجر إلزإوية وعليه إن يرتؼر ي نتحدث عنها ويكون فيها إلتر

إلمستوى إلذي  ؤىلإلديمقرإطية إلتر

لمان ) ن أ( وهذإ يتطلب 50يعزز ثقة إلشعب بالتر ي حال حنثه باليمي 
ن
جميع  لن ن تكون هناك مقاضاة للنائب ػ

ي يرتكبها 
ن إلدستورية حتر و  أدإءمدة نيابته وتؤثر عىل  أثناءإلمخالفات إلتر  باليمي 

ً
ن لم ينص إلدستور أوإجباته تعد نكوال

لمانات وعند قرإءة إلنظام إلدإخىلي إآلن عىل ذلك ويمكن إالعتماد عىل نصوص ظمة إلدإخلية وإللوإئح إلخاصة بالتر

ي إلدولة إلملكية نجد 
ن
ي ػ

ر
ه أحكامنها إحتوت عىل تدإبت  إنضباطية تتخذ بحق إلنائب إلذي يخالف ألمجلس إلنوإب إلعرإػ

ن إلدستوريةأ(وعند إلتمعن بتلك إلتدإبت  نجد 51)  بما جاء باليمي 
ً
وهي حسن إلقيام بوإجب إلنيابة مما  نها تنسجم تماما

ي 
ي تستوجب محاسبة إلنائب عىل  ؤىلبوإجبات إلنائب يؤدي  ؤخاللأي  يعتن

ن وإلتر إنه لم تتخذ ؤال  هؤخاللإلحنث باليمي 

ي أي  بحق ؤجرإءإت أية
ن
من إلنوإب طيلة مدة نيابة إلمجلس وقد حدث إن قال إلنائب سلمان إلشيخ دإود عن إلديوإنية ػ
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ت بنظر  20/1/5229إلمنعقدة بتاري    خ إلجلسة  "إنه بسبب إهمال كبت  من إلمجالس إلسابقة وإجباتها إلدستورية إعتتر

ت من حيث إلنتيجة هذه أصبححكومة كانت ومسايرة إلهيئة إلتنفيذية مهما إختلفت إلظروف فأي  إلجمهور كأدإة لتأييد 

ي إلحاىلي ( وكذلك إلحال عند مرإجعة إلنظ52إلسلطة معدومة إلفائدة" )
ر
ن هناك ؤنجد  ،ام إلدإخىلي لمجلس إلنوإب إلعرإػ

ن  ؤىلرإدعة لمخالفات يرتكبها إلعضو قد تؤدي به  ؤجرإءإتوهي  (53إنضباطية ) ؤجرإءإتنصوص تتضمن  إلحنث باليمي 

ي 
ي أشر بها قبل مب أقسمإلتر إلعرإق من غت  إلمعقول إن يقسم إلنائب عىل إلمحافظة عىل إستقالل ؤذ  ته لعمله إلنيانر

إلذين دعموإ إالستفتاء عىل  إلثكرإد فصال كما فعل بعض إلنوإب إآلن ؤىلن يحافظ عىل سالمة إرإضيه ثم يسغ أوسيادته و 

 0599 90/55/9ية بتاري    خ إإلتحادوتم إلغاؤه من قبل إلمحكمة  91/2/9059فصال من إلعرإق إلذي جرى بتاري    خ إآلن

ي وإلنظام إلدإخىلي ل
ر
ن إلدستورية فلم ولكون إلدستور إلعرإػ لمجلس لم ينص ضإحة علة عقوبة إلنائب إلذي يحنث باليمي 

ي إالستفتاء عضاءمن إل أي  تتم محاسبة
ن
 إإل أو  إلذين ساهموإ ػ

ً
ي لحضور إلجلسات  خاللدعموه وإيضا

بالنصاب إلقانونن

ية تتطلب حضور إل  من ذلك عندما إخفقت  أثكت  ( بل قد حدث 54ية للتصويت )غلبعندما تكون هناك قرإرإت مصت 

ي جلسته 
ن
ي دورة مجلس إلنوإب إلحاىلي وػ

ن
لمانية من تسمية إلكتلة إلكتر ػ   9058 لعام وىلإلإلكتل إلتر

ً
وهذإ يعد حنثا

ي 
ن
ي عنها وعىل خالف ذلك نجد إن محاسبة إلنوإب ػ

ن إلدستورية ومخالفة دستورية ال يمكن إلتغاصن  لليمي 
ً
وإضحا

ي تحتر إآلن
م سيادة إلشعب وتحافظ عىل سمو إلدستور فقد تم محاسبة إلنائب جوناثان إيتكن ظمة إلديمقرإطية إلتر

ن إلدستورية عام  وير وإلكذب تحت  5222وإلحكم عليه بالسجن لسبعة إشهر يتهمة إلحنث باليمي  ن حيث كانت تهمته إلتر

ي ونقلها
ن
ي حساب مضػ

ن
ي ػ

ليتن ن جنيه إستر ي بنوك  ؤىل إلقسم وتتلخص إلتهمة بقيامه بإخفاء إربعة ماليي 
ن
حسابات شية ػ

ي إستعمال إلسلطة وهي  لن (55سويشإ)
ن
ن إلدستورية تظليل للعدإلة وإساءة ػ إلقانون يعتتر إلكذب وإلحنث باليمي 

ي مقارنة  تهامجرإئم موجبة لل 
ن
ي أخر وإلعقوبة وػ

ن
ن إلدستورية هي بقاء نوإب مقاطعة إاللزإس وإللورين ػ إم إليمي 

ى الحتر

حيث كان رد رئيس إلجمعية عىل طلب إستقالتهم  5895ا عام ألماني ؤىلإلجمعية إلوطنية إلفرنسية بعد ضم إالقليم 

ي إلجمعية إلوطنية إلفرنسية )
ن
موإ بقسمهم وإكملوإ مدة نيابتهم ػ ن ي إن إلقسم 56بانهم نوإب عن فرنسا وإلتر

( مما يعتن

ي وإقعة  وإجباتهم إلدستورية تجاه فرنسا وليس مقاطعة معينة أدإءإلزمهم بإكمال مدة نيابتهم و 
ن
ى قرر مجلس أخر وػ

ن إآلندور  أيةإلشعب إلمضي حرمان إلنائب سعد عبود من حضور جلسات إلمجلس حتر نه عقاد وذلك لحنثه باليمي 

ي 
ي إلحكومة وقد تهامإإل بها إمام إلمجلس وذلك لعدم ثبوت صحة  أقسمإلدستورية إلتر

ن
ن ػ ي ساقها ضد مسؤولي 

ات إلتر

 من إحمد فهمي شور رئيس مجلس إلشعب إلمضي بأقال إلدكتور 
ً
 موقعا

ً
نائب يطالبون  560ن إلمجلس قد تلؼر طلبا

ي خاللبمجازإة إلنائب إل 
ن إلتر م إلدستور وإلقانون وإعتتر رئيس ن يإبها ب أقسمه بوإجبات عضويته وحنثه باليمي 

حتر

ي ال تتفق مع تهامإإل ن ما جاء بطلب إلنوإب ثبوت عدم صحة وعجز إلنائب عن تقديم ما يؤيد أإلمجلس 
ات إلكاذبة إلتر

( ي
لمانن  (57إلسلوك إلتر

 

 الخاتمة

ي 
ن إلدستورية وإلتر  ؤىلن غالبيتها لم تتطرق أنجد ،نا إليها من خالل إلبحثأشر عند قرإءة نصوص إلدساتت  إلمتضمنة إليمي 

ي تتهم وتحاكم إلشخص إلذي إخل ب
تب عليه وإلجهة إلتر ن وإلجزإء إلمتر إمموضوعة إلحنث باليمي  ن ن إلتر ه بعناض إليمي 

ن  ؤىلخجولة  ؤشارةإلدستورية سوى  ي حي 
ن
ن إلدستورية ػ  أدإءن غالبية إلدساتت  نصت عىل أحنث رئيس إلدولة باليمي 

ن إلدستورية لجميع رؤساء و  تهم لمهام عملهم ووإجباتهم أشر إلسلطات وبالصيغة إلمنصوص عليها وقبل مب أعضاءإليمي 

ي 
إمن هناك أإلدستورية مما يعتن ن ي حال مخالفته، ؤلتر

ن
وبعد ما تم إستعرإضه بالبحث وتحليل  دستوري لم يقابل بجزإء ػ

 -من إلتوصيات:  مجموعة ؤىليمكن إلتوصل  لنصوص إلدساتت  إلمقارنة

ي عىل سبيل إلحض للخروج من مبدأ )ال جريمة وال عقوبة .5
ن إلدستورية بجزإء جنان  ؤال  تحديد عقوبة إلحنث باليمي 

ن وهو تحت إلقسم أدإءإلسلوك إلذي يرتكبه إلشخص إلمكلف بأو  بنص( عىل إن يكون إلجزإء مناسب للفعل  .إليمي 

ها لن مجلس إلنوإب( أعضاءإلسلطات إلدستورية) رئيس مجلس إلوزرإء وإلوزرإء ورئيس و  أعضاءشمول رؤساء و  .9

ي وهو ذو صالحيات شكلية بموجب ؤذ  هميةبذإت إل
لمانن ي إلنظام إلتر

ن
من غت  إلمعقول إن تتم محاسبة إلرئيس ػ

ك رؤساء و  ي حخر إلسلطات إل  أعضاءإلدستور ويتر
ن
يعية( بدون جزإء ػ ن ؤخاللال ى)إلتنفيذية وإلتشر هم بعناض إليمي 

 .إلدستورية
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ن إلموضوعي  .2 ن إلدستورية عىل إلمستويي  ن بالحنث باليمي  ن إلخاصة بمحاكمة إالشخاص إلمتهمي  ي    ع إلقوإني  تشر

ي وتكون محاكمتهم إمام إلمحكمة 
هم من مجلس إلنوإب ويكون قرإرها بات من دون ؤتهامية بعد إإلتحادوإالجرإن 

 مجلس إلنوإب.  ؤىلى أخر إلرجوع مرة 

ن بإآلنإعتماد إلعقوبات  .1  بحق إالشخاص إلمكلفي 
ً
ي حال  أدإءضباطية إلمقررة قانونا

ن
ن إلدستورية ػ هم ؤخاللإليمي 

ي 
ن إلتر ن حتر ال يكون إإلأقسمبعناض إليمي  إموإ عليها عند عدم وجود نصوص عقابية تحدد جزإء للحنث باليمي  ن  لتر

ن معنوي فقط  .باليمي 

 

 المصادر

 
ا
 القران الكريم: أول

 
 
 المعاجم والقواميس :ثانيا

 .5281،طبعة إلكويت،9تاج إلعروس من جوإهر إلقاموس دمحم بن دمحم بن عبد إلرزإق إلمرتضن إلزبيدي ط

ي 
ح صحيح إلبخاري البن حجر إلعسقالنن وت دإر إلمعرفة ،2ج ،تعليق عبد إلعزيز بن عبدهللا،فتح إلباري شر  .9050 ،بت 

، إحمد بن  ي
ن
ة ،إدريسإلقرإػ ي  ،إلذخت  وت ،تحقيق دمحم حجر    .5221،دإر إلغرب إالسالمي  ،بت 

وت ،8إلمبسوط ج ،دمحم بن إحمد إلشخشي   .5222 ،دإر إلمعرفة ،بت 

ن للنيسابوري لمستدرك عىلإ وت دإر إلكتب إلعلمية ،(1تحقيق مصطؼن عبد إلقادر عطا ج ) ،إلصحيحي   .5220بت 

 
 
 الكتب العربية :ثالثا

ن و  ،إبو إليقظان عطية ،إلجبوري  تبة عليه ط  إلثار إليمي  وت95إلمتر  .5286 ،دإر إلندوة إلجديدة ،، بت 

لمان وحقوقه ،دمحم عبد  ،جري  .9051 ،بغدإد دإر نيبور للطباعة وإلنشر وإلتوزي    ع ،درإسة مقارنه ،وإجبات عضو إلتر

ن  ،جميل ي إلعرإق ،حسي 
ن
 .5282،مكتبة إلمثتن ،بغدإد  ،إلحياة إلنيابية ػ

ي إلعرإق ،حميد حنون ،خالد  
ن
مزيدة ومنقحة بغدإد، مكتب نور  9ط،مبادئ إلقانون إلدستوري وتطور إلنظام إلسياسي ػ

ن للطباعة  .9055 -9050 ،إلعي 

 .5295منشاة إلعارف  ،إلنظم إلسياسية وإلقانون إلدستوري إالسكندرية،محسن ،خليل

ي أوربا  –حافظ علوإن حمادي ،إلدليمي 
ن
 .9005،دإر وإئل،عمان ،يكية إلمر إلغربية وإلواليات إلمتحدة  إلنظم إلسياسية ػ

ن خالد عبد  ،إلرحمن  لمان ،إفي  ي لعضو إلتر
ي للنشر وإلتوزي    ع ،إلقاهرة ،إلمركز إلقانونن  .9056 .إلمركز إلعرنر

ي إلمجالس إلتمثيلية إلعربية ،عدنان حسن،ظاهر 
ن
دون  ،منشورإت برنامج إالمم إلمتحدة ،حقوق إلنائب ووإجباته ػ

 تاري    خ. 

ي إلعرإق ،عىلي جاسم ،إلعبيدي
ن
 .5282،كلية إلقانون وإلسياسة جامعه بغدإد   ؤىلرسالة دكتورإه مقدمة ،رئيس إلدولة ػ

ي  ،دمحم محمود ،إلعمار 
ي إلقانون إلدستوري إالردنن

ن
 . 9059 ،دإر إلخليج ،عمان ،5ط ،إلوسيط ػ

ي  ،دمحم محمود ،إلعمار 
ي إلقانون إلدستوري إالردنن

ن
يعية ،إلوسيط ػ عمان دإر  ،ضمانات إستقالل إلمجالس إلتشر

 .9050،إلخليج

ن  ،إلعيثاوي ن إلدستور وإلقوى إلسياسيةإلمر إلسياسة  ،ياسي   .9008 ،دإر إسامة للنشر وإلتوزي    ع ،عمان ،يكية بي 

ن إلدستورية،هشام ،قبالن  .5281،منشورإت عديدإت،عمان،9ط ،إلدستور وإليمي 

ي  ،كاظم
 .5225،دإر إلحكمة،بغدإد ،ظمة إلسياسيةإآلن،عىلي غالب ،صالح جوإد و إلعانن

ي إلنظريات و  ،عبد إلحميد  ،متوىلي 
ن
ن ػ  .5210 ،دإر إلمعارف ،إلقاهرة ،ظمة إلسياسيةإآلنإلوجت 

ن إلقضائية ،جميل فخري ،دمحم  .9002،دإر إلحامد للنشر وإلتوزي    ع ،عمان،إليمي 

إهة  ن ي لتطوير حكم إلقانون وإلتن ي إلدول إلعربية )إالردن  –إلمركز إلعرنر
ن
لمان ػ مض ( رصد وتحليل –إلمغرب  0لبنان 0إلتر

9009. 
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  البحوث المنشورة :رابعا

ن إلرئيس ،حميد حنون ،خالد  ي مجلة كلية إلحقوق ،يكي وإلكونغرسإلمر إلعالقة بي 
ن
جامعة إلنهرين،  ،بحث منشور ػ

 .5059لسنة -52ع -50مج

بية ،إلمسؤولية إلجنائية لرئيس ،إسماعيل ،عبود و دمحم عىلي  ،سامي  ي كلية إلتر
ن
( لسنة 1ع )55\بابل مج  ،بحث منشور ػ

9008. 

ي مجلة إلعلوم إلقانونية  ،صفا عباس ،و كبةمصدق عادل  ،طالب
ن
ي إلدساتت  إلعرإقية بحث منشور ػ

ن
ن إلدستورية ػ إليمي 

ي لسنه  9810تصدرها كلية إلقانون جامعه بغدإد 
 .9052إلعدد إلثانن

بحث .يا درإسة مقارنةلية إلعإإلتحادإلتنظيم إلدستوري لمسؤولية رئيس إلجمهورية إمام إلمحكمة .ياش عطيوي ،عبود 

ي مجلة رسالة إلحقوق
ن
 .9،9050إلسنة إلثانية.ع .منشور ػ

 
 
 ظمةاآلنالدساتت  والقواني   و  : خامسا

 .5218 لغاية 5891إلدساتت  إلفرنسية من عام 

ي لسنة 
 .5219إلدستور إلردنن

 إلمعدل.  5998يكي لسنة إلمر إلدستور 

ي لسنة 
ر
 .5290إلدستور إلعرإػ

ي لسنة 
 .5269إلدستور إلكويتر

 .5295إلدستور إلمضي لسنة 

 .9001دستور جمهورية إلعرإق لسنة 

ي لسنه ساسي إلقانون إل 
ر
 .5291 إلعرإػ

ي رقم 
ر
 إلمعدل.  5262لسنه  555قانون إلعقوبات إلعرإػ

ي إلمشكل بموجب 
ر
ي لسنة ساسي إلقانون إل  أحكامإلنظام إلدإخىلي لمجلس إلنوإب إلعرإػ

ر
 .5291 إلعرإػ

ي جريدة إلوقائع إلعرإقية بالعدد
ن
ي إلمنشور ػ

ر
ي  1029إلنظام إلدإخىلي لمجلس إلنوإب إلعرإػ

ن
 .1/9/9009ػ

: سادس
 
 المراسيم والقرارات ا

ي  55إلمرسوم إلجمهوري إلمرقم 
ن
ي  إلخاص 9090\2\56ػ

ن
 .بتكليف إلسيد عدنان إلزرػ

ي  9إلمرسوم إلجمهوري إلمرقم 
ن
 .إلخاص بتكليف إلسيد دمحم توفيق عالوي  9090\9\5ػ

 9059\إتحادية\505إلعدد ذي يةإإلتحاد إلمحكمة قرإر

 
 
 البيانات والرسائل النصية :سابعا

ي  9052\008بيان إلنائب باسم خشان ذي إلعدد 
ن
ي  050862ومرإجعة نص إلدعوى إلمرقمة  9052\2\99ػ

ن
 9052\2\96ػ

ي بغدإد ؤىلإلمقدمة 
ن
إهة ػ ن ي إلتن

 .محكمة تحقيؼر

 . 9090/ 52/9  نص إلرسالة إلمقدمة من قبل إلسيد عادل عبد إلمهدي رئيس مجلس وزرإء إلعرإق بتاري    خ

 
 
ونيةلالمواقع اؤل :ثامنا  كتر

نيت إآلنموقع   Aljazeera-net \news\internatinal\2009\5\19تر

نيت إآلنموقع   en.Wikipedia. orgljonathan.Aitkenتر

 

 

 الهوامش

                  
                                                           

 ( .11-11إلقرإن إلكريم سورة إلحاقه،إآلية ) 1- 
 (59إلقرإن إلكريم سورة طه، إآلية ) - 2
ن للنيسابوري،تحقيق مصطؼن عبد إلقادر عطا ج  إلمستدرك عىل - 3 وت1)إلصحيحي   226ص  5220،(، دإر إلكتب إلعلمية،بت 
 (59إلقرإن إلكريم سورة إلتوبة،إآلية ) - 4
وت، - 5 ، بت  ، دإر إلغرب إالسالمي ي ة،تحقيق دمحم حجر ، إحمد بن إدريس،إلذخت  ي

ن
 11، ص 5221إلقرإػ
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، إلمبسوط،ج -6  526، ص 5222،دإر إلمعرفة، 8دمحم بن إحمد إلشخشي
ن ، عطية إليقظان إبو، إلجبوري -7 تبة وإالثار إليمي  وت ،95 ط عليه إلمتر  5286، إلجديدة إلندوة دإر – بت 

 1ص
لمان وحقوقه  -8  12ص  9051درإسة مقارنه، بغدإد، دإر نيبور للطباعة وإلنشر وإلتوزي    ع، -جري،عبد جري، وإجبات عضو إلتر

ن إلقضائية،عمان، دإر إلحامد للنشر وإلتوزي    ع، 9-  . 1، ص 9002دمحم،جميل فخري،إليمي 
 .591،ص 5295خليل،محسن، إلنظم إلسياسية وإلقانون إلدستوري إالسكندرية، منشاة إلعارف  - 10
ن إلدستورية،ط - 11  99،ص 5281،عمان،منشورإت عديدإت،9قبالن،هشام، إلدستور وإليمي 
 512إلمصدر نفسة ص  -12
ي للنشر وإلتوزي    ع، ،إلرحمن عبد - 13 لمان، إلقاهرة،إلمركز إلعرنر ي لعضو إلتر

ن خالد. إلمركز إلقانونن  .29ص  9056إفي 
ي  إلدولة رئيس،جاسم إلعبيدي، عىلي - 14

ن
 .12 ص، 5282، بغدإد  جامعه وإلسياسة إلقانون كلية ؤىل مقدمة دكتورإه رسالة،إلعرإق ػ

 
ن ، عباس صفا، كبة،  عادل مصدق، طالب -15 ي  إلدستورية إليمي 

ن
ي  منشور بحث إلعرإقية إلدساتت   ػ

ن
 إلقانون كلية تصدرها إلقانونية إلعلوم مجلة ػ

ي  إلعدد 9810 بغدإد جامعه
 .186،ص9052 لسنه إلثانن

  189إلمصدر نفسة ص  -16
 إلكويت، حنت 9تاج إلعروس من جوإهر إلقاموس دمحم بن دمحم بن عبد إلرزإق إلمرتضن إلزبيدي ط - 17
 (.16سورة إلوإقعة، إآلية ) - 18
ح إلباري فتح - 19 ي  حجر البن إلبخاري صحيح شر

وت ،2ج ،عبدهللا بن إلعزيز عبد تعليق،إلعسقالنن  .988،ص9050 إلمعرفة، دإر بت 
ي  إلعقوبات قانون من(  918) إلمادة نصت - 20

ر
ي  إلخصوم إلزم من بالحبس يعاقب))  عىل إلمعدل 5262 لسنه 555 رقم إلعرإػ

ن
 مدنية دعوى ػ

ن  ن  إدإئه بعد إلحق ؤىل رجع من إلعقاب من وبعض كذبا فخلف عليه ردتأو  باليمي  ي  حكم صدور وقبل إلكاذب إليمي 
ن
 (( إلدعوى موضوع ػ

ي  منشور بحث،لرئيس إلجنائية إلمسؤولية،إسماعيل، وعبود  عىلي  دمحم، سامي  - 21
ن
بية كلية ػ  .581 ،ص9008 لسنة( 1) ، ع55 مج،بابل،إلتر

ي  إلدستور إخذ - 22
ر
ن  موحدة بصيغة 9001 لسنة إلعرإػ ي  وردت للدولة إلثالثة إلسلطات تؤديها لليمي 

ن
 . منه( 10) إلمادة ػ

ي  إلدستور إلمثال سبيل عىل إالتجاه بهذإ إخذ - 23
ي  إالختالف مالحظة ويمكن( 25، 60) بالموإد 5269 لسنة إلكويتر

ن
 إالخالص عبارة إضافة ػ

ن  لألمت   ي  لليمي 
ي  إالختالف كان وإن( 20، 92) بالموإد 5295 لسنة إلمضي إلدستور وكذلك إالمة مجلس أعضاء يؤديها إلتر

ن
 إلعبارإت ترتيب ػ

 .فقط
ي  إلوسيط، محمود  إلعمار،دمحم - 24

ن
ي  إلدستوري إلقانون ػ

 . 262ص، 9059، إلخليج دإر، عمان، 5ط، إالردنن
ي  ووإجباته إلنائب حقوق، حسن ظاهر،عدنان - 25

ن
 . 91ص، تاري    خ دون، إلمتحدة إالمم برنامج منشورإت، إلعربية إلتمثيلية إلمجالس ػ

إم عىل 5295 لسنة إلمضي إلدستور نص - 26 ن  . 20 م إلجمهوري، إلحكم ونظام إلوطن سالمة عىل بالمحافظة إلنوإب إلتر

ي  إلسياسي  إلنظام وتطور إلدستوري إلقانون مبادئ، حنون حميد خالد، - 27
ن
ن  نور مكتب بغدإد، ومنقحة مزيدة 9ط،إلعرإق ػ ، للطباعة إلعي 

 . 502ص، 9055 -9050

لمانات تقوم ما غالبا - 28 ي  إلدإخلية إالنظمة و إللوإئح بإصدإر إلتر
ي  إلمجلس عمل طبيعة تحدد إلتر ي  إلنائب مركز وتحدد إلنيانر

 . إلقانونن
ي  إلدستور إخذ - 29

ي  إالتجاه بهذإ 5269 لسنة إلكويتر
ن
ي  إلدستور وكذلك( 25) إلمادة ػ

 .80 م5219 لسنة إلردنن
ي لسنه  91م  - 30

ر
 5291من إلقانون إالساسي إلعرإػ

 9001من دستور جمهورية إلعرإق لسنة  65ب من إلمادة \ إلفقرة سادسا - 31
 9001من دستور جمهورية إلعرإق لسنة  65أ من إلمادة \ إلفقرة سادسا - 32
 9059إعال\ تحاديةإ\ 505مرإجعة قرإر إلمحكمة إالتحادية ذي إلعدد - 33
ي مجلة  - 34

ن
عبود،ياش عطيوي،إلتنظيم إلدستوري لمسؤولية رئيس إلجمهورية إمام إلمحكمة إالتحادية إلعليا درإسة مقارنة،بحث منشور ػ

 . 505،ص9،9050رسالة إلحقوق، إلسنة إلثانية،ع
 9001ثالثا من دستور جمهورية إلعرإق لسنة \ 96إلمادة  - 35

ي  9إلمرقم إلمرسوم إلجمهوري  - 36
ن
ي  55وكذلك إلمرسوم إلجمهوري إلمرقم  إلخاص بتكليف إلسيد دمحم توفيق عالوي 9090\9\5ػ

ن
ػ

ي  9090\2\56
ن
 إلخاص بتكليف إلسيد عدنان إلزرػ

ن  إلعالقة،حنون حميد ة خالد-37 ي  منشور بحث، وإلكونغرس إالمريكي  إلرئيس بي 
ن
 لسنة-52ع -50مج إلنهرين، جامعة، إلحقوق كلية مجلة ػ

 -508ص 5059
 .5218لغاية  5891رإجع نصوص إلدساتت  إلفرنسية من عام  - 38
ي أوربا إلغربية وإلواليات إلمتحدة إالمريكية ،عمان،دإر وإئل،  - 39

ن
 . .925، ص9005إلدليمي حافظ علوإن حمادي،إلنظم إلسياسية ػ

، و جوإد صالح، كاظم  - 40 ي
 .69،ص5225،إلحكمة دإر،بغدإد ،إلسياسية إالنظمة،غالب عىلي  إلعانن

ي لسنة  66إلمادة  - 41
ر
 .5291من إلقانون إالساسي إلعرإػ

42 - ، ي إلعرإق بغدإد،مكتبة إلمثتن
ن
، إلحياة إلنيابية ػ ن  . 82،ص5282جميل،حسي 

إلرسالة  ومن إلجيد إن l 9l9090 52    مرإجعة نص إلرسالة إلمقدمة من قبل إلسيد عادل عبد إلمهدي رئيس مجلس وزرإء إلعرإق بتاري    خ - 43
 لتكون سابقة دستورية أو عرف

ً
ي حتر ال يؤسس عليها مستقبال  يمكن إلعمل به.  جوب  هت بالرفض إلسياسي وإلشعتر

ن إلدستور وإلقوى إلسياسية، عمان،دإر إسامة للنشر وإلتوزي    ع  - 44 ، إلسياسة إالمريكية بي  ن  .11ص-9008-إلعيثاوي،ياسي 

ي لسنة 11إلمادة ) - 45
ر
 . 5290( من إلدستور إلعرإػ

ي  9052\008مرإجعة نص بيان إلنائب باسم خشان ذي إلعدد  - 46
ن
ي  050862ومرإجعة نص إلدعوى إلمرقمة  9052\2\99ػ

ن
 9052\2\96ػ

ي بغدإد ،. 
ن
إهة ػ ن ي إلتن

 إلمقدمة ؤىل محكمة تحقيؼر
نيت  - 47  . Aljazeera-net \news\internatinal\2009\5\19إنظر تفاصيل إلقضية منشورة عىل موقع إلنتر
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ي لسنة 15نص إلمادة ) - 48

ر
ي لسنة 10ونص إلمادة )5291( من إلقانون إالساسي إلعرإػ

ر
ونص إلفقرة إلثالثة من إلمادة  9001( من إلدستور إلعرإػ

 إلمعدل .  5998إلسادسة من إلدستور إالمريكي لسنة 
 

  -. 91ص، سابق مصدر، محسن عدنان ظاهر، -49

ي لتطوير حكم إلقانون - 50 ي إلدول إلعربية )إالردن  إلمركز إلعرنر
ن
لمان ػ إهة، إلتر ن

 . 929، ص9009مض ( رصد وتحليل –إلمغرب  0لبنان 0وإلتن

51 - ( ي
ر
ي لسنة 599- 559رإجع نصوص إلنظام إلدإخىلي لمجلس إلنوإب إلعرإػ

ر
 .5291( إلمشكل بموجب إحكام إلقانون إالساسي إلعرإػ

ي إلعرإق، بغدإد،  - 52
ن
، إلحياة إلنيابية ػ ن ، جميل،حسي   . 82، ص5282مكتبة إلمثتن

ي جريدة إلوقائع إلعرإقية بالعدد515-510-522رإجع نصوص إلموإد ) - 53
ن
ي إلمنشور ػ

ر
ي  1029(من إلنظام إلدإخىلي لمجلس إلنوإب إلعرإػ

ن
ػ

1/9/9009 . 
ي بعقد جلسته إالستثنائية إلمقرر إنعقادها يوم إلخميس إلموإفق  - 54

ر
للتصويت عىل  إلمخصصةو  99/9/9090إخفق مجلس إلنوإب إلعرإػ

ولم يتم تحقيق إلنصاب مما دعاه ؤىل  9/2/9090وتكررت إلحالة بتاري    خ  حكومة إلسيد دمحم توفيق عالوي وإلمنهاج إلوزإري لعدم إثكتما إلنصاب
 تقديم إعتذإره . 

نيت  - 55  en .Wikipedia. orgljonathan .Aitkenتفاصيل إلقضية منشورة عىل موقع إالنتر

ي إلنظريات وإالنظمة إلسياسية  - 56
ن
ن ػ ،عبد إلحميد، إلوجت   . 952، ص5210إلقاهرة، دإر إلمعارف،  –متوىلي

يعية،عمان دإر إلخليج، - 57 ي ؛ضمانات إستقالل إلمجالس إلتشر
ي إلقانون إلدستوري إالردنن

ن
 . 299، ص9050إلعمار،دمحم محمود، إلوسيط ػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


