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 ممخص الرسالة 

في الجولة بسخكد قانؽني دستؽري سيخت قؽانيؼ  إدارية يتستع رئيذ الجولة باعتباره أعمى سمطة
الجول السختمفة عمى تشعيسو ، ويتسثل في تمغ القؽاعج الجستؽرية التي تحجد طخق وصؽل رئيذ 
الجولة إلى الحكػ ، صالحياتو وسمطاتو السختمفة ، حاالت وأسباب نياية وظيفتو الخئاسية ، 

كان ىشاك مجال إلعساليا ، وكحلغ وضعو أشكال وإجخاءات تحخيغ السدؤولية الدياسية ، إن 
الجشائي أو الجدائي تجاه الجيات القزائية الؽطشية في حال اتيامو بارتكاب جخيسة مؼ جخائػ 

 القانؽن العام .

وتشبع أىسية ىحه الجراسة بيان عجم تأثيخ الدمطات واإلمتيازات التي يتستع بيا رئيذ الجولة عمى 
ئية في حقو، ومع ذلغ فإن الفخاغ التذخيعي الخاص بسداءلة امكانية تحخيغ السدئؽلية الجشا

رئيذ الجولة كان مؼ أبخز مذكالت التي حاولشا وضع ليا الحمؽل في ىحه الجراسة، إضافة 
 لججوى إمكانية مداءلة رئيذ الجولة جشائيًا.

يشي وقج ىجفت ىحه الجراسة إلى وضع الحمؽل التذخيعية والقزائية التي تداعج السذخع الفمدط
لؽضع تشعيػ دقيق وفعال في مجال السدئؽلية الجشائية لخئيذ الجولة، إضافة لبيان القؽاعج التي 

 يجب مخاعاتيا عشج مداءلة رئيذ الجولة جشائيًا في التذخيع الفمدطيشي.

وكان مؼ أىػ الشتائج التي تؽصمشا ليا في ىحه الجراسة، أن السذخع الفمدطيشي لػ يشص صخاحًة 
ة الجشائية لخئيذ الجولة، لكؼ ىحا ال يعشي أن الخئيذ الفمدطيشي ال يداءل جشائيًا، عمى السدئؽلي

إنسا تتحقق مدئؽليتو الجشائية وفقًا لمقؽاعج العامة لقانؽن العقؽبات السطبق في األراضي 
 الفمدطيشية.

القانؽن أما بالشدبة ألىػ التؽصيات التي تؽصمشا إلييا ىي، أن يقؽم السذخع الفمدطيشي بتعجيل 
األساسي وأن يشص صخاحًة عمى السدئؽلية الجشائية لخئيذ الجولة، ريثسا يتػ اقخار مذخوع 
دستؽر فمدطيؼ، إضافة لزخورة إفخاد قانؽن مدتقل لسداءلة رئيذ الجولة وكبار السؽظفيؼ 

 تحقيقًا لسبجأ ال جخيسة وال عقؽبة إال بشاًء عمى نص.
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Abstract   

The president, as the highest authority in the state, enjoys a constitutional legal status 

that the laws of different countries worked hard to put, which are constitutional laws 

that determine how anyone should reach the president position, his powers, cases and 

the reasons for ending his presidential service, the procedures for moving the 

political responsibility if there is a scope for applying it, as well as his criminal and 

penal status towards the national judicial authorities in the event of being accused of 

committing a common law crime. 

Constitutional Criminal status benefiting the president towards the national judicial 

authorities is different from one state to another. This depends on the nature of the 

prevailing political system in each country, where in the monarchies principle, the 

king has an absolute immunity of moving the political and criminal responsibility, as 

it is not possible to question the king because of errors in governance. Likewise, the 

judicial and penal authorities do not have the right to go after him whatever the 

gravity of the crimes attributed to him. 

However, the constitutional jurisprudence position did not give much attention to the 

issue of immunities and constitutional privileges, criminal responsibility of the 

rulers, as it considered the criminal responsibility of the president of no importance 

and it is just an impossible hypothesis to be applied. This explains to a large extent, 

the ambiguity and the inaccuracy of criminal status that the president enjoys in the 

comparative constitutional laws. 

Nevertheless, the modern international judicial practice  in fighting against the 

impunity of presidents and its direct effects on the international and constitutional 

immunity base has quickly introduced the legal status of the presidents in the heart of 

the legal twists and showed that the constitutional criminal status of the presidents is 

tainted by ambiguity and heterogeneity in addition to the expiration of its provisions 

that are not consistent with the contemporary developments in modern law. 
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 ءُ اْ هدَ إلِ اْ 

 مؼ أنار لي طخيقي وكان لي الدشج .... إلى صاحب العطاء الالمتشاىيإلى 
 والدي العزيز  

 إلى غاليتي وقخة عيشي إلى مؼ تتدابق الكمسات لتخخج معبخة عؼ مكشؽن ذاتيا
 أمي الغالية 

البخيئة إلى  إلى القمؽب الطاىخة الخقيقة والشفؽس إلى مؼ أظيخوا لي ما ىؽ أجسل مؼ الحياة
 (أميرة،عبد الرحمن، ياسمين، أريج،عمر أخهتي) رياحيؼ حياتي

 إلى مؼ شجعتشي وحفدتشي.... إلى صاحبة الجؽد والبحل والعطاء
  عمتي يدرى 

 إلى الحيؼ ميجوا لشا طخيق العمػ والسعخفة
  أساتذتي األفاضل

ياة سخت إلى مؼ يشابيع الرجق الرافي إلى مؼ معيػ سعجت ، وبخفقتيػ في دروب الحإلى 
 كانؽا معي عمى طخيق الشجاح والخيخ إلى مؼ عخفت كيف أججىػ وعمسؽني أن ال أضيعيػ

  أصدقائي

 

 إليكم جميعاا أهدي هذا العمل المتهاضع

 
 الباحث                                                                               

 دمحم عساد صيام                                                                          
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 وتقديرشكٌر 

 إن كان مؼ كمسة شكخ في ىحا السقام فالذكخ هلل أواًل عمى فزمو وكخمو بأن يدخ لي أن أصل
 إلى ىحه السخحمة فالحسج والذكخ والثشاء هلل سبحانو وتعالى .

  الدكتهر هاني عبد الرحمن غانملذكخ واإلمتشان إلى أستاذي ومذخفي أتقجم بجديل ا
طؽال فتخة اعجادي ليحه الجراسة  الحي لػ يبخل عمي   في الجامعة اإلسالمية أستاذ القانؽن العام

الكثيخ وكان نعػ السؽجو والسخشج واألخ األكبخ فمو وافخ الذكخ وأسأل هللا تعالى أن  لي قجمو 
يجعل ىحا الجيج في ميدان حدشاتو ، أيزًا أتؽجو بالذكخ واإلمتشان ألعزاء لجشة مشاقذة ىحه 

  أستاذ القانؽن الجشائي في الجامعة اإلسالمية كسشاقذًا داخميًا الحي  مدكتهر نزار قذطةلالجراسة 
 ما بخل عميشا بتؽجيياتو ونرائحو ليخخج ىحا العسل برؽرتو السطمؽبة أيزًا الذكخ والتقجيخ 

الحي وافق مذكؽرًا عمى اإلشخاف الخارجي عمى ىحه الجراسة ولتؽجيياتو  تامر القاضي لمدكتهر
 التي أثخت ىحه الجراسة. ومالحعاتو

الذاعر رئيس قدم الذريعة والقانهن لمدكتهر أنهر أيزًا أتقجم بالذكخ مؼ أعساق القمب 
أيزًا الذكخ عمى مداعجتو لي في بجايات ىحه الجراسة وإلضافاتو القيسة ،  بالجامعة اإلسالمية

الحي رافقشي طؽال اعجاد ىحه الجراسة بتؽجيياتو  الدكتهر الفاضل عمر التركمانيمؽصؽل إلى 
ولتقجيسو لشا الجعػ مؼ مرادر ومخاجع فمو جديل الذكخ والتقجيخ، والذكخ مؽصؽٌل أيزًا إلى 

لػ  نائب عسيج كمية الذخيعة والقانؽن في الجامعة اإلسالمية الحي الدكتهر الفاضل مؤمن شهيدح
لمدكتهر الفاضل الجامعية ، أيزًا الذكخ والعخفان  ستشابتقجيػ السداعجة لشا طؽال درا يقرخ يؽماً 

أيزًا .والتقجيخ فمو كل الذكخ فيشا لكمساتو ولشرائحو األثخ الكبيخالحي كان  باسم صبحي بذناق
نائب العسيج لذؤن البحث العمسي لسا  الدكتهرة الفاضمة منال العذيأتقجم بجديل اإلمتشان مؼ 

 اعجاد ىحه الجراسة. قجمتو لشا مؼ مداعجة  طؽال فتخة
 المدتذار صافي الدحدوحسعادة شائب نقيب السحاميؼ الفمدطيشييؼ أيزًا أتؽجو بالذكخ الجديل ل

أستاذي الفاضل والحي تتمسحت عمى يجيو والحي لػ يبخل عمي بالتذجيع والجعػ والذكخ مؽصؽل 
 أيزاً  الجديل مؽصؽللدمالئي أسخة مكتبو الحيؼ كانؽا نعػ األخؽة واألصجقاء ، الذكخ أيزًا 

رئيذ السخصج األورومتؽسطي لحقؽق اإلندان ولطاقػ السخصج المحيؼ كانؽا  لمدكتهر رامي عبده
أيزًا الذكخ  بسثابة العائمة الثانية لي و كانؽا سشجًا وداعسًا لي فميػ جديل الذكخ والتقجيخ ،

في ىحا العسل لسا فيو مؽصؽل لكل مؼ وجب الذكخ لو ، وندأل هللا تعالى أن نكؽن قج ُوفقشا 
  وإن كان مؼ تؽفيق فسؼ هللا وإن كان مؼ خطأ فسؼ أنفدشا والذيطان. ،خيخ
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

 مقدمة :
رغع استقخار مبجأ مداكاة األفخاد أماـ القانػف ، إال أنو ال يسكغ تصبيقو تصبيقًا جامجًا كمصمقًا ، بل 

في إحاشة بعس األفخاد بسعاممة قانػنية خاصة تختمف  تتسثل خاصةً  ،عجة استثشاءاتتخد عميو 
غالبًا إلى  االستثشاءاتتدتشج ىحه حيث عغ السعاممة التي يخزع ليا بقية األفخاد العادييغ . 

 مبخرات السخكد الػضيفي الحؼ يذغمو السدتفيج مغ ىحه السعاممة الستسيدة.
 
مثمسا ىػ الػضع بذأف السسثميغ  يسكغ أف يكػف مرجر ىحه السعاممة ىػ القانػف الجكلي ،ف
الػفػد السؤقتة أك الجائسة التي تتػلى  كمثل لجبمػماسييغ كالقشرمييغ في العالقات ما بيغ الجكؿ ،ا

القانػف الجاخمي  ىػالسعاممة الخاصة مرجرىا  تكػف لجكؿ أك السشطسات الجكلية . كقج تسثيل ا
عمى غخار الحرانات السقخرة لمشػاب كالػزراء كقج يكػف مرجرىا مددكج دكلي كداخمي في آف 

 . ؿالجك  رؤساءكاحج ، كسا ىػ الحاؿ بالشدبة إلى 
 

مختمف عغ  بسخكد قانػني دستػرؼ  ،في الجكلة تشفيحية يتستع رئيذ الجكلة باعتباره أعمى سمصة
في تمظ القػاعج الجستػرية  ىحا السخكد سختمفة عمى تشطيسو ، كيتسثلسيخت قػانيغ الجكؿ الغيخه 

حاالت ك رالحياتو كسمصاتو السختمفة ، ل إضافةً التي تحجد شخؽ كصػؿ رئيذ الجكلة إلى الحكع 
إف كاف ىشاؾ  _الدياسية السدئػليةأشكاؿ كإجخاءات تحخيظ ك أسباب نياية كضيفتو الخئاسية ، 

، ككحلظ كضعو الجشائي أك الجدائي تجاه الجيات القزائية الػششية في حاؿ  _مجاؿ إلعساليا
 بارتكاب جخيسة مغ جخائع القانػف العاـ . اتيامو

حياؿ الجيات القزائية  يختمف السخكد الجشائي الجستػرؼ الحؼ يدتفيج مشو رئيذ الجكلة فشجج أف
حيث لدياسي الدائج في كل دكلة شطاـ اشبيعة ال باختالؼالػششية مغ دكلة إلى أخخػ ، كذلظ 

 السدئػليةيدػد في األنطسة السمكية مبجأ حرانة السمظ السصمقة كاألبجية مغ إجخاءات تحخيظ 
أخصاء في إدارة شؤكف الحكع ، كسا ال تسمظ  ارتكابوبدبب  مداءلتوإذ ال يجػز  ،بالسصمق

 حق متابعتو ميسا كانت خصػرة الجخائع السشدػبة إليو . الجشائيةالجيات القزائية 
لخئيذ الجكلة ال يكاد يختمف مغ دكلة  شائيأما بالشدبة إلى األنطسة الجسيػرية فإف السخكد الج

ي ىحا الذأف يتستع رئيذ الجسيػرية في فإلى أخخػ إال في بعس التفاصيل كالخرػصيات . ف
العادية بالشدبة لألعساؿ السترمة  الجشائيةاكع كضيفتو بحرانة مغ الخزػع الختراص السح
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بسسارسة كضائفو الخسسية باستثشاء حالة الخيانة العطسى ك الخخؽ الجػىخؼ ألحكاـ الجستػر التي 
 كالسحاكسة. االتياـفي مخحمتي  إجخائيةيدتفيج بذأنيا مغ امتيازات 

 
الجستػرية  متيازاتكاإلحرانات بسػضػع ال ىتساـاإلػلي كمع ىحا فإف مػقف الفقو الجستػرؼ لع يُ 

مدألة ال أىسية ليا  شائياً رئيذ الجكلة ج مداءلةخ أف الجشائية لمحكاـ ، إذ كاف يعتب كالسدئػلية
كىحا ما يفدخ إلى حج بعيج غسػض كعجـ دقة السخكد  يا مجخد فخضية بعيجة عغ التصبيقكأن

 بو رئيذ الجكلة في القػانيغ الجستػرية السقارنة .  الجدائي الحؼ يتستع
الجكؿ مغ العقاب  رؤساء السسارسة القزائية الجكلية الحجيثة في مجاؿ مكافحة إفالت لكغ

كتأثيخاتيا السباشخة عمى قاعجة الحرانة الجكلية كالجستػرية ليؤالء ، سخعاف ما أدخمت السخكد 
القانػنية كأضيخت بأف السخكد الجشائي الجستػرؼ لخؤساء القانػني لخؤساء الجكؿ في قمب التحػالت 

الجكؿ يذػبو الغسػض كعجـ التجانذ كقجـ أحكامو التي أضحت ال تتساشى كالتصػرات السعاصخة 
 في القانػف .

 
 أىسية الدراسة :
 السخكد الػضيفي، كاإلمتيازات كالدمصات التي يتستع بو رئيذ الجكلة، ك في تكسغ أىسية الجراسة

ات كاإلمتيازات عمى امكانية تحخيظ السدئػلية الجشائية في مػاجية الدمص تأثيخ تمظ بياف عجـ
في  إضافة لزخكرة تػافخ الشرػص القانػنية التي تشز عمى تمظ السدئػلية،  رئيذ الجكلة

 .الجساتيخ محل الجراسة
 

 مذكمة البحث :
رئيذ الجكلة في فمدصيغ جشائيًا ، الفخاغ التذخيعي الخاص بسداءلة  في ،تتسثل مذكمة البحث

كعغ ججكػ إمكانية  ،الغسػض الحؼ يكتشف السخكد الجشائي أك الجدائي لخئيذ الجكلة إضافة إلى
كبياف إجخاءات  ،أك مالحقة الخئيذ جشائيًا عغ أفعالو أثشاء تػليو مشربو كخئيذ لمجكلة مداءلة
 .في حاؿ تحقق السدؤكلية الجشائية  ةالسحاكس

 مذكمة البحث عجة تداؤالت ىي: كيتفخع عغ
 ؟ىل يداءؿ رئيذ الجكلة في التذخيع الفمدصيشي 
  ما ىي الشرػص التي نرت عمى تقخيخ السدئػلية الجشائية لخئيذ الجكلة في التذخيع

 الفمدصيشي؟
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  ما ىي اآلثار الستختبة عمى تحقق السدئػلية الجشائية لخئيذ الجكلة في التذخيع
 الفمدصيشي؟

 
 البحث:فرضيات 

في التذخيع  نطخًا ألىسية كحداسية مشرب رئيذ الجكلة كعجـ كجػد نز خاص أك قػاعج خاصة
إعساؿ القػاعج العامة السػجػدة في قانػف العقػبات  يسكغالخئيذ جشائيًا فإنو  لسداءلة الفمدصيشي

 جشائياً  الخئيذ كمحاكستو بسداءلةالفمدصيشي كغيخىا مغ القػانيغ لدج الفخاغ التذخيعي الخاص 
 
 ىدف البحثأ

تيجؼ الجراسة إلى شخح الحمػؿ التذخيعية كالقزائية كالفقيية السقارنة كالتي قج تداعج السذخع 
، لخئيذ الجكلة الجشائيةالجستػرؼ الػششي عمى كضع تشطيع دقيق كفعاؿ في مجاؿ السدئػلية 

 إضافة إلى عجة أىجاؼ أخخػ تتسثل في:
 الخئيذ جشائياً  مداءلةبياف القػاعج التي يجب إتباعيا عشج  .1
لة الخئيذ كالتأكيج عمى أىسية كجػد قػاعج خاغ التذخيعي الخاص بإجخاءات مداءبياف الف .2

 قانػنية خاصة بسدائمة الخئيذ.
 

 نطاق البحث:
إلى األراضي بالشدبة لمشصاؽ الدماني ليحا البحث فديكػف مشح قجكـ الدمصة الػششية الفمدصيشية 

أما فيسا يتعمق  2003الفمدصيشية كاستحجاث مشرب رئيذ الجكلة في ضل القانػف األساسي سشة 
 بالشصاؽ السكاني فيي األراضي الفمدصيشية إضافة لبعس الجكؿ العخبية محل السقارنة.

 
 

 مشيج البحث :
فكػف أف  الجراسةمحل  التذخيعاتالسقارف بيغ  التحميمي اتجو الباحث في دراستو إلى السشيج

في تقخيخىا لسدئػلية رئيذ  مغ التجخبة الفمدصيشية الشاشئة التجخبة السرخية أسبق بكثيخ
 التذخيع السرخؼ في ىحا الجانب اتخاذفقج تع  الجسيػرية كالشز عمييا في قػانيشيا الجاخمية

 التذخيعية تصبيقيا عمى لمسقارنة بالتجخبة الفمدصيشية كبحث مجػ ججكػ ىحه التجخبة كإمكان اؿكسث
 .الفمدصيشي
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 الدراسات الدابقة :
 

مدؤكلية رئيذ الجسيػرية عغ "بعشػاف  لمباحث دمحم عػدة حدغ دراجي رسالة ماجدتيخ (1
 حيث كاف مغ أىع  نتائج ىحه الخسالة اآلتي: "حياتو الجستػرية دراسة مقارنةمسارسة صال

  أففيسا يتعمق بشصاؽ مدؤكلية رئيذ الجسيػرية عغ مسارسة صالحياتو الجستػرية تبيغ 
الجشايات الخيانة كالخشػة ك "الجستػر األمخيكي قج حجد حاالت مداءلة رئيذ الجسيػرية ب

الحشث في اليسيغ الجستػرية "العخاقي فقج حجد تمظ الحاالت بػ ، أما الجستػر"كالجشح الخصيخة
، في الػقت الحؼ حجد فيو الجستػر الفخندي نصاؽ تمظ "ػر كالخيانة العطسىكانتياؾ الجست

 السدؤكلية بحالة كاحجة فقط ىي اإلخالؿ بالػاجبات الجستػرية.
 ى األفعاؿ السكػنة ليا فيسا يتعمق بحالة الخيانة العطسى، نز الجستػر األمخيكي عم

أعساؿ مشاىزة تدتيجؼ برػرة تقجيع السداعجة أك التدييالت لمعجك كالقياـ ب"كحجدىا بػ
لة تدميع الجكلة إلى فعمية كعمشية إسقاط الحكػمة مغ قبل أفخاد مغ رعايا الجكلة، كمحاك 

. أما الجستػراف العخاقي كالفخندي فمع يحجدا تمظ األفعاؿ، األمخ الحؼ يشجع "أيجؼ أجشبية
 األفعاؿ. عشو صعػبة تحجيج ىحه الحالة مغ حيث شسػليا أك عجـ شسػليا لمعجيج مغ

  انو في حالة عدؿ الخئيذ األمخيكي يحطخ الجستػر شسػؿ الخئيذ السجاف  أيزاتبيغ
بالعفػ، أما الجستػراف العخاقي كالفخندي فمع يشرا عمى ذلظ. كرغع ذلظ ال يػجج ما يسشع 

 في العخاؽ كفخندا مغ صجكر العفػ عغ الخئيذ السجاف.

 
حيث  "رئيذ الجكلة في فخندا مدئػلية"لمجكتػر عمي يػسف الذكخؼ بعشػاف  رسالة دكتػراه  (2

 كاف مغ أىع نتائج ىحه الجراسة :
  إلى تخفيف العقػبة السفخكضة عمى جخيسة  اً ع الجستػرؼ الفخندي اتجو تجريجيإف السذخ

الخيانة العطسى، فبعج أف عاقب عمييا باإلعجاـ في ضل دستػر الجسيػرية الثالثة عاد 
 قب عمييا بالعدؿ في ضل دستػر الجسيػرية الخابعة كالخامدة .كعا

  لستصمبات السػاءمة التذخيعية بيغ نرػص الجستػر الفخندي كاالتفاقيات الجكلية التي
فييا، شخأ تعجيل دستػرؼ ىاـ عمى مدؤكلية رئيذ الجكلة في  ؼصخ كفخندا  زع تش

، بعج انزساـ فخندا لشطاـ ركما األساسي لمسحكسة الجشائية الجكلية،  ١١١ٔفخندا عاـ 
( مغ الجستػر أف  ٤٥حيث كجج السجمذ الجستػرؼ الفخندي كاستشاًدا لشز السادة ) 
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األمخ الحؼ استػجب ىشاؾ تعارض بيغ بعس نرػص الجستػر، كنرػص السعاىجة 
الخئيذ مقرػرة  مدئػليةتعجيل الجستػر لسدايخة نرػص السعاىجة، كبعج أف كانت 

عمى جخيسة الخيانة العطسى، أصبح الخئيذ يدأؿ عغ جخيسة إبادة الجشذ البذخؼ 
 كاإلبادة الجساعية كجخائع الحخب كالعجكاف .

 
  يج مغ التداؤالت العج ٢ٕٓٓالسذخع الجستػرؼ الفخندي تجاكز في تعجيل عاـ

، فأصبح إىساؿ الخئيذ في أداء الخيانة العطسىكالتشاقزات التي كاف يثيخىا تجخيع 
 لسداءلتو.كاجباتو السحجدة في الجستػر أك التذخيعات الشافحة مدػًغا 
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 البحث: ىيكمية
 

 لرئيس الدولة وأساسيا القانهني الجشائية السدئهليةماىية فرل تسييدي: 
 

 كتصػرىا التاريخي الجشائية السدئػليةالسبحث األكؿ: ماىية 
 لخئيذ الجكلة الجشائية السدئػليةالسبحث الثاني: أساس 

 
 
 

 الرئيس  مدئهليةفرل أول: اختراصات رئيس الدولة وحاالت تحقق 
 

 السبحث األكؿ: اختراصات رئيذ الجكلة
 الخئيذ مدئػليةالسبحث الثاني: حاالت تحقق 

 
 
 

 لرئيس الدولة الجشائيةالفرل الثاني: آليات السداءلة 
 

 السبحث األكؿ : إجخاءات اإلتياـ كالسحاكسة
 الجشائية السدئػليةعمى قياـ  ةالسبحث الثاني: اآلثار الستختب

 
 

 الشتائج والتهصيات 
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 الفصل التمهيدي

لرئيس الدولة الجشائيةماىية السدئهلية   
وأساسيا القانهني
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لرئيس الدولة الجشائية السدئهليةماىية رل التسييدي: الف  
 وأساسيا القانهني

 تمهيد وتقسيم:

إما أف  السدئػليةكىحه  ،السداءلةدتػجب تاًل افعأ وحالة ارتكاب في ،الجكلةرئيذ  مدئػلية ثارتُ 
إال أف الجساتيخ اختمفت في تقخيخىا بحدب فمدمفة كشبيعة  مجنية،تكػف جشائية أك سياسية أك 

الجشائية  السدئػليةحيث تقخر األنطسة السمكية في دساتيخىا انعجاـ  فييا،نطاـ الحكع الدائج 
إذ تشز عمى إف " ذات السمظ كحقػقو ال تسذ " كىحا  عامة،كالدياسية كالسجنية لمسمظ كقاعجة 

 .جدائيةكانت تسثل جخائع  تى لػح أعسالو،عغ  مدئػليتويعشي عجـ 

 ،رئيذ الجكلة أك الجسيػرية جشائياً  مدئػلية تبايغ في تحقق قج كبالتالي فمسا كاف الفقو الجستػرؼ 
كتصػرىا التاريخي  السدئػليةلحا يكػف لدامًا عميشا أكاًل بياف معشى  ،الجستػرإال ما استثشي بشز 

كىحا ما خررشاه لمسبحث األكؿ مغ ىحا الفرل، كمغ ثع سشتشاكؿ الحجيث عغ األساس 
 عمى الشحػ التالي: كذلظ في السبحث الثاني لخئيذ الجكلة الجشائية لمسدئػليةالقانػني 

 

 وتطهرىا التاريخي. لرئيس الدولة الجشائية السدئهليةالسبحث األول: ماىية 

 لرئيس الدولة. الجشائية لمسدئهليةالسبحث الثاني: األساس القانهني 
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 السبحث األول
 وتطهرىا التاريخي الجشائية السدئهليةماىية 

 

يتػجب عميشا في بجاية  السدئػليةكحاالت تحقق ىحه  جدائياً الخئيذ  مداءلةقبل الخػض في 
بياف ك  الجشائية السدئػليةثع الحجيث عغ  ،كبياف معشاىا بذكل عاـ بالسدئػليةالحجيث التعخيف 

تشاكؿ التصػر التاريخي سشكمغ ثع  السبحث،كىحا ما سشتشاكلو في السصمب األكؿ مغ ىحا  أنػاعيا،
في الجساتيخ  التشطيع الجقيقالجشائية كبياف السخاحل التي مخت بيا إلى أف كصمت إلى  لمسدئػلية

 التالي:الثاني مغ ىحا السبحث عمى الشحػ السختمفة لمجكؿ كىحا ما سشػضحو في السصمب 

 

 وأنهاعيا. السدئهليةماىية  األول:السطمب 
 .الجشائية لمسدئهليةالسطمب الثاني: التطهر التاريخي 
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 وأنهاعيا السدئهليةماىية  األول:السطمب 

ثع  ،ً لغًة كاصصالحا السدئػليةسػؼ نقدع ىحا السصمب إلى فخعيغ نتشاكؿ في الفخع األكؿ مفيػـ 
 كتقديساتيا كذلظ عمى الشحػ التالي: السدئػليةنتصخؽ في الفخع الثاني لبياف أنػاع 

 
 لغًة واصطالحاً  السدئهلية األول:الفرع 

 لغة: السدئهليةأواًل : 

اسع مذتق مغ الفعل )سأؿ( ، كاسع السفعػؿ )مدؤكؿ( ، كىي مرجر صشاعي كسا في  السدئػلية
ممكية ( ، كتعشي كل ما يكػف مصالبًا عغ أفعاؿ صجرت عشو . ككحلظ تعشي حاؿ أك  –)ممظ 

 أيزاً  السدئػليةكتصمق  (،مدؤكاًل عغ كحا )لدتصفة مغ ُيدأؿ عغ أمخ تقع عميو تبعتو فيقػؿ 
في المغة تعشي ما يكػف بو  كالسدئػليةستقامة كصػاب. كرفة مالزمة لمذخز الحؼ يترخؼ با

 (1)اإلنداف مصالبًا عغ أفعاؿ أتاىا.

يشرخؼ معشاىا إلى ما كراء تػجيو الدؤاؿ أك السصالبة أك  السدئػليةأف السالحع أف كمسة  إال
 .(2)"َكِقُفػُىْع ِإنَُّيْع َمْدُئػُلػفَ "تعالى: التيجيج كالتيػيل كسا في قػلو  حيث يتزسغ معشاىا ،االستفدار

كتتصمب  عشو،تعشي مداءلة الذخز عغ أمخ تقع تبعتو عميو فيكػف مدؤكاًل  فالسدئػلية كمغ ثع 
فيتحسل تبعة ذلظ اإللتداـ إذا أىسل أك قرخ، كيمـد إيجاب الحجة عشج  الدؤاؿ،اإلجابة مشو عشج 

السحاسبة  تعشي كالذخز السدؤكؿ في الجكلة ىػ السكمف بعسل تقع عميو تبعتو فيي اإلجابة.
تصمق بحدب ما تشصػؼ تحت  السدئػليةأف  كالججيخ ذكخه ىشا بيا،السداءلة عغ نتائج التـد ك 

 كسا تصمق قانػناً  عساًل،أك  عمى التداـ الذخز بسا يرجر عشو قػالً  فتصمق أخالقياً  معشاه،ضػء 
مغ  السدئػؿلذخز اكبحلظ فإف  لمقانػف،الػاقع عمى الغيخ شبقًا  الزخرعمى اإللتداـ بإصالح 

كسا تعشي التػبيخ كالتقخيع كإيجاب الحجة عمى ، (3)رجاؿ الجكلة السشػط بو عسل تقع عميو تبعتو
 (4)الذخز السدؤكؿ .

 

                                                           
 .)119ص( الرازي، مختار الصحاح   (1)
 .} 24 :الصافات { (2)
 .)229ص(الوجٌز ، مجمع اللؽة العربٌة  (3)
 .( 318ص  )لسان العرب  ،ابن منظور  (4)
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االصطالحفي ثانيًا:   

الذخز قاعجة مغ قػاعج القانػف كيتختب  يخالف فييا حالةال أنيا اصصالحاً  بالسدئػليةيقرج 
حالة الذخز الحؼ ارتكب فعاًل سبب بو ضخرًا لمغيخ  أك يسكغ القػؿ بأنياعمييا جداء قانػني، 

مدمظ خارجي يدمكو  السدئػليةكليحا فال بج مغ أف يراحب  إياه،فاستػجب مؤاخحة القانػف 
أك مغ شأنو أف ييجد  ،أك بعزيع األفخادحج ألالذخز كيتختب عميو كقػع ضخر لمسجتسع أك 

 (1)الفًا لقاعجة قانػنية.بػقػع مثل ىحا الزخر، كيجب أف يكػف ىحا السدمظ مخ

بأنيا محاسبة الذخز عمى الزخر الحؼ يحجثو  السدئػليةالبعس إلى تعخيف  في حيغ ذىب
يتختب عمى ىحا أف ك  لمقانػف،كيحجث ىحا الزخر عشجما يدمظ الذخز مدمكًا مخالفًا  بغيخه،

ىحا السدمظ حجكث ضخر لمسجتسع أك أحج أفخاده أك يكػف مغ شأنو التيجيج بػقػع مثل 
 (2)الزخر.

بػقػع ضخر سػاء لفخد معيغ  التيجيجالفعل الزار أك  تحققىػ  السدئػلية ىحه إذف فسعيار ثبػت
فإذا لع يكغ كحلظ فال مجاؿ  قانػنية،كأف يتخح ىحا الفعل مطيخًا مخالفًا لقاعجة  لمسجتسع،أك 

 (3).السدئػليةعغ مداءلة أك عقاب فيكػف الذخز في ىحه الحالة بسشأػ عغ  لمحجيث

 مدئػلية. أما مغ حيث أنػاعيا فيي تشقدع إلى كاصصالحاً لغًة  السدئػليةىحا فيسا يتعمق بتعخيف 
السجنية كالدياسية كالجشائية  السدئػليةكىحه األخيخة تجسع تحت مطمتيا  كقانػنية، كديشية، أخالقية،

 .السدئػليةكىػ أنػاع أال ب "محػر حجيثشا" كىحا ما سشتشاكلو في الفخع الثاني مغ ىحا السصم

  

                                                           

 (1) 
  .وما بعدها (1ص( لوافً فً شرح المانون المدنً فً االلتزامات، السرم

..(442ص)كً، الوجٌز فً نظرٌة االلتزامات ز  (2)
  

(3) 
 .(3ص)المسئولٌة المدنٌة عامر، 
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 السدئهليةالفرع الثاني: أنهاع 

كنقػـ بتػضيح قانػنية  كمدئػلية ديشية  كمدئػليةأخالقية  إلى مدئػليةبػجو عاـ  السدئػليةتشقدع 
 الشحػ التالي ذلظ عمى

 األخالقية: السدئهليةأواًل: 

،نتاج الخذائل مغ خصايا كإفخاط كتفخيط  السدئػلية التي تكػف مغ ىي كالحؼ يقخرىا مجسػع  محمـػ
الشاس ، كجداؤىا يتسثل في تجشب السدؤكؿ كمقاشعتو ، كلكشيا تخخج عغ دائخة القانػف كال يتختب 

 (1)عمييا عقػبة قانػنية.

خخج ت كالتي لعاألخالؽ تحكع ما في الشفذ البذخية كالزسيخ مغ مقاصج كنػايا،  حيث أف قػاعج
إلى حيد الػجػد السادؼ، كبالتالي فاألمة في حخكة صعػد دائع إذا ما تحمى أفخادىا بالفزائل 

 (2)كعمى العكذ مغ ذلظ إذا ما انحخفت عشيا ىػت إلى الخخاب.

القانػنية،  السدئػليةاألخالقية كالجداء الستختب عمييا أكسع نصاقًا مغ  السدئػليةنجج أف  حلظب ك
لػ لع يمحق الغيخ أؼ ضخر، ففكخة الخصيئة تختمف عغ الخصأ بالسعشى كذلظ لتحققيا حتى ك 

أف تتخح مطيخًا خارجيًا، كذلظ ألنيا قج تكػف أفكارًا أك نػايا ال  ُيذتخطال  كبالتاليالقانػني، 
 (3)يحاسب عمييا القانػف.

 الديشية: السدئهليةثانيًا: 

التي تتختب عمى مخالفة أكامخ هللا تعالى، كتترل بعالقة اإلنداف بخبو، كما  السدئػلية كيقرج بيا
 (4)يفخض عميو مغ تعاليع تجاه غيخه.

صػر ديشية، كبالتالي لع يكغ  تأخح-القجيسةفي ضل الذعػب –كانت القػاعج القانػنية  ففي القجـ
 (5)دنيػيًا. عقاباً متختب عمييا 

 مدئػليةبػجو عاـ، كذلظ ألنيا تقخر  السدئػليةالجيشية أشسل أنػاع  السدئػليةكىشا نخػ أف  
أـ بتػقيع العقاب عميو في الجنيا كتػقيع  الذخز عغ أعسالو أماـ نفدو كذلظ بتأنيب الزسيخ،

                                                           
 (.59ص)، المسؤولٌة السٌاسٌة لرئٌس الدولة فً النظم الوضعٌة والفكر السٌاسً اإلسالمً السٌلً (1)
 (.58ص)سابك المرجع الالسٌلً،  (2)
 .(28ص) نوٌجى ، مسؤولٌة رئٌس الدولة (3)
 .(7ص) ؼنٌم ، المسؤولٌة السٌاسٌة والجنائٌة لرئٌس الدولة (4)
 (.69ص)عن األفعال الشخصٌة البرعً، أساس المسؤولٌة المدنٌة الناشئة  (5)
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َكُقِل اْعَسُمػا َفَدَيَخػ َّللاَُّ َعَسَمُكْع السؤجمة أماـ خالقو في اآلخخة ) مدئػليتوككحلظ  الحجكد عميو
َياَدِة َفُيَشبُِّئُكْع ِبَسا ُكْشُتْع َتْعَسُمػفَ  كَف ِإَلى َعاِلِع اْلَغْيِب َكالذَّ  .(1)(َكَرُسػُلُو َكاْلُسْؤِمُشػَف َكَسُتَخدُّ

 القانهنية: السدئهليةثالثًا: 

 قػاعج القانػف محاسبة الذخز عمى الزخر الحؼ أحجثو بغيخه، كتتختب عمى مخالفة  كيقرج بيا
 (2)كالجداء بالشدبة ليا يكػف دنيػيًا يتسثل في ماؿ الذخز أك نفدو.

ة كسػؼ نتشاكليا بالبحث عمى دياسية كالجشائيالسجنية كال السدئػليةتذتسل عمى  السدئػليةكىحه 
 الشحػ التالي:

 السدنية: السدئهلية (1

 ارتكب مغ كلعمى أنو ) 2012لعاـ  4رقع  الفمدصيشي مغ القانػف السجني 179السادة  تشز
 كالتعػيس ىػ صػرة مغ صػر السدئػلية القانػنية.، (بتعػيزو يمـد لمغيخ ضخراً  سبب فعالً 

، بالتداـالسجنية بأنيا اإللتداـ بتعػيس الزخر، الستختب عمى اإلخالؿ  السدئػليةكلقج عخفت 
كتتحقق إذا سبب شخز ضخرًا لمغيخ سػاء بفعمو الذخري أك بفعل شخز يجعمو القانػف 

، كقج تتختب نتيجة أك نتيجة مدئػلية تقريخية عشو أك نتيجة دخػؿ شيء في حخاستو مدئػالً 
 (3)مرجره العقج. بالتداـاإلخالؿ 

 تتػفخ التي الحاالت في السزخكر لمصخؼ تعػيس بأداء السدؤكؿ إلداـمغ عخفيا بأنيا  كىشاؾ
 تدبب الحؼ الزخر حبخ معشى ما تفيج بقجر الجداء معشى ال تحسل فيي ،السدئػلية ىحه شخكط

 .(4)السدؤكؿ الذخز فيو

 الدياسية: السدئهلية (2

الدياسية فكل مغ الفقياء عخفيا حدب كجية نطخه  مسدئػليةلتعخيف اختمف الفقياء في كضع 
الػزراء أماـ البخلساف، عغ كافة أعساليع  مدئػليةفسشيع مغ عخفيا بأنيا  ،السدئػليةليحه 

كالبعس اآلخخ عخفيا بأنيا محاسبة الذخز الحؼ يتػلى سمصة، (5)كترخفاتيع اإليجابية كالدمبية.

                                                           
 .}105 :التوبة  { (1)
 (.11ص ) ؼنٌم، المسؤولٌة السٌاسٌة والجنائٌة لرئٌس الدولة (2)
 (.323ص) شنب ، دروس فً نظرٌة اإللتزام (3)
 (.20ص) ٌةالبوشراوي، المسؤولٌة المدن (4)
 (.4ص) بركات ، المسئولٌة السٌاسٌة لرئٌس الدولة فً األنظمة الدستورٌة الممارنة (5)
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(1)سمصة، كتخكو السشرب عشجما يفقج الثقة أماـ مغ يشبغي أف يفي بيا.
كىشاؾ مغ يعخفيا بأنيا  

(2)ا.عدؿ الدمصة بػاسصة أخخػ بدبب عجدىا عغ تحقيق مقرجى
 الجساتيخ معطع نرت كلقج 

 الحكػمة مدئػلية بتقخيخه الفمدصيشي األساسي القانػف  إليو ذىب ما كىحا السدئػلية ىحه مثل عمى
 (3)عغ أعساليا ، حيث قخر مدئػلية الحكػمة عغ أعساليع غيخ السذخكعة بل كغيخ السالئسة

، بل أف الػزراء مدئػلػف أماـ (5)أـ أماـ السجمذ التذخيعي الفمدصيشي (4)سػاء أماـ رئيذ الجكلة
 .(6)رئيذ الػزراء عغ أعساليع الػزارية

عمى اإلخالؿ باإللتدامات الدياسية السػكمة ألحج  ما يتختبنعخفيا بأنيا  ونحن من جانبشا
كالتي تسذ األفخاد كالسجتسع كالتي مغ شأنيا أف  _،االلتداماتاألشخاص_ أيًا كاف مرجر ىحه 

 تذكل خصخًا عمى مرالحيع كمرالح البالد.

كسشتشاكؿ ىاتيغ السدؤكليتيغ بذيء مغ التفريل عشج حجيثشا عغ حاالت تحقق مدؤكلية الخئيذ 
 الجراسة.في الفرل األكؿ مغ ىحه 

  

                                                           
 (.49مسئولٌة رئٌس الدولة )صنوٌجى،  (1)
 .(64ص )السٌلً، المسؤولٌة السٌاسٌة لرئٌس الدولة فً النظم الوضعٌة والفكر السٌاسً اإلسالمً (2)
ها ؼٌر المشروعة أو ؼٌر المالئمة راجع أستاذنا د. لمزٌد من اإلٌضاح حول مسئولٌة الحكومة عن أعمال (3)

 (27ص)ؼانم، المضاء اإلداري الرلابة المضائٌة على أعمال السلطة اإلدارٌة فً فلسطٌن بٌن النظرٌة والتطبٌك
 وما بعدها.

( من المانون األساسً الفلسطٌنً المعدل على أن "رئٌس الوزراء مسؤول 74( من المادة )1تنص الفمرة ) (4)
 أمام رئٌس السلطة الوطنٌة عن أعماله وعن أعمال حكومته".

( من المانون األساسً الفلسطٌنً المعدل على أن "رئٌس الوزراء وأعضاء 74( من المادة )3تنص الفمرة ) (5)
  ".حكومته مسؤولون مسؤولٌة فردٌة وتضامنٌة أمام المجلس التشرٌعً

ون األساسً الفلسطٌنً المعدل على أن "رئٌس الوزراء وأعضاء ( من المان74( من المادة )2تنص الفمرة ) (6)
  .حكومته مسؤولون مسؤولٌة فردٌة وتضامنٌة أمام المجلس التشرٌعً"
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 :الجشائيةالسدئهلية  (3

أك  لحخمة القانػف الجشائي انتياؾفكل  ،ىي تحسل تبعة أحكاـ القانػف الجشائي الجشائيةالسدئػلية 
سػاء كرد التجخيع في  (1)الجشائية السقخرة في القانػف. السدئػليةتتختب عميو  أؼ قانػف آخخ

يخد مثل ىحا الجستػر أـ كرد في قانػف العقػبات أك أؼ قانػف آخخ يجـخ فعاًل معيشًا، بل قج 
كمشيع مغ عخفيا بأنيا مجسػعة مغ التجخيع في المػائح اإلدارية مثل لػائح الزبط اإلدارؼ. 

العشاصخ الشفدية التي تدسح باعتبار اإلنداف محنبًا الرتكابو جخيسة يتختب عمييا تصبيق 
 .(2)العقػبة

كىي الخكغ  الجشائيةتحقق السدئػلية ت حتى عشاصخعجة مخىػف بتػافخ  الجشائيةالسدئػلية  كتحقق
السادؼ كالخكغ السعشػؼ باإلضافة إلى الخكغ الذخعي كالستسثل في الفعل السجـخ مغ قبل 

 .(3)السذخع

لخئيذ الجكلة كمكػنات كل جخيسة في الفرل  الحجيث عغ السدؤكلية الجشائيةكسػؼ نتشاكؿ 
  األكؿ مغ ىحه الجراسة.

  

                                                           
 (.2ص) زهٌر، المسؤولٌة الجنائٌة المفترضة (1)
 .(493ص) فرٌد، الدعائم الفلسفٌة للمسؤولٌة الجنائٌة (2)
المشروعٌة الجنائٌة فً نصوص المانون الجنائً الذي ٌحدد الجرائم : ومعناه حصر عدم الركن الشرعً (3)

والعموبات وبما أن المانون عمل المشرع فان االختصاص فً التجرٌم ٌنحصر فً المشرع دون الماضً وان 
اختصاص الماضً الجنائً ٌنحصر فً تطبٌك العموبة الممررة فً النص الجنائً وتجرٌم األفعال الموجودة فً 

 . (357ص) جنائً. للمزٌد راجع، حسنً ، شرح لانون العموباتالنص ال
: ٌمثل صلب كل جرٌمة ألن الشارع ال ٌجرم على مجرد التفكٌر فً الجرٌمة أو على مجرد الركن الماديأما 

الدوافع و النزاعات النفسٌة الخالصة وانما ٌستلزم أن تظهر تلن النزاعات والعوامل النفسٌة فً صورة والعة 
فالمشرع ال ٌستطٌع كشؾ ما فً نفوس البشر وٌفتش فً تفكٌرهم المجرد لٌعالبهم  , هً الوالعة االجرامٌةمادٌة 

على ذلن . دون أن ٌتخذ هذا التفكٌر , وتلن العوامل النفسٌة مظهراً مادٌاً وتتمثل عناصر الركن المادي فً: 
ع والنتٌجة اإلجرامٌة التً تحممت بناء على السلون السلون اإلجرامً سواء أكان اٌجابٌاً بالفعل أم سلبٌاً باالمتنا

اإلجرامً، وعاللة السببٌة التً تربط بٌن السلون اإلجرامً وتحمك النتٌجة اإلجرامٌة . للمزٌد راجع لورة، 
 .(103ص)لانون العموبات المسم العام

حمٌك نتٌجته، بصرؾ النظر عن فهو العلم بطبٌعة الفعل ونتٌجته وظروفه، وإرادة تنفٌذه وت الركن المعنوي: أما 
أهدافه ودوافعه. لذلن فإن المصد واحد فً جمٌع الجرائم، فً الولت الذي ٌتعدد فٌه الدافع وٌتؽٌر من جرٌمة 

ألخرى وحتى ٌتحمك هذا الركن ال بد من توافر عناصر وهو العلم وٌمصد به العلم بالتجرٌم واإلرادة وهو إرادة 
 )مانون واحداث السلون المجرم . للمزٌد راجع حسنً، شرح لانون العموباتالفاعل المتجهة إلى مخالفة ال

 وما بعدها. (280ص
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 الجشائية لمسدئهليةالسطمب الثاني: التطهر التاريخي  
 لرئيس الدولة

لخئيذ الجكلة في الجكؿ  الجشائيةالتصػر التاريخي لمسدؤكلية  بتشاكؿفي ىحا السصمب سشقػـ 
السقارنة كىحا ما سشػضحو في الفخع األكؿ أما في الفخع الثاني فدػؼ نتشاكؿ الحجيث عغ التصػر 

 جشائية لخئيذ الجكلة في التذخيع الفمدصيشي كذلظ عمى الشحػ التاليالتاريخي لمسدؤكلية ال

 
 لسدئهلية رئيس الدولة الفرع األول: التطهر التاريخي

 التذريعات السقارنةفي  

 أواًل: في فرندا

 السخحمة في تأثخ متعجدة، بسخاحل فخندا في الجكلة رئيذ لسدئػلية التذخيعيالتاريخي  التصػر مخ
 ىحه كانت حيث بالجاللة، السداس جخيسة عمى يعاقب كاف الحؼ الخكماني بالتذخيع األكلى

 الكامشة بالجكافع االىتساـ غيخ مغ العقاب بقدػة قخنياك  اإلشالؽ عمى الجخائع أخصخ مغ الجخيسة
 .(1)ارتكابيا كراء

 عذخ، الدادس لػيذ بالسمظ االشاحة أدت إلى التيك  1789 الثػرة الفخندية عاـ قياـ أثخ كعمى
 دستػر ضل كفي. الجكلة بأمغ السخمة الجخائع محميا كحل بالجاللة السداس جخيسة تع الغاء
 إلى الجكلة أمغ عمى االعتجاء جخائع ججيج، قدع عقابي تذخيع نفدو العاـ في صجر 1791
 كجػده، في الػشغ تسذ التي الجخائع كتذسل الخارج مغ الجكلة أمغ عمى االعتجاء جخائع نػعيغ

 الججيج التذخيع أف مغ الخغع كعمى الجكلة في الحكع نطاـ تقػيس جخائع فيذسل الثاني الشػع أما
 أك السمظ حياة عمى االعتجاء جخيسة عمى باإلعجاـ عاقب أنو إال بالجاللة السداس جخائع ألغى
 (2).العيج كلي

 الفخندية الجساتيخ أكؿ ىػ 1875 لدشة الفخندي الثالثة الجسيػرية دستػر فالججيخ ذكخه ىشا أ
 في صجرت كالحؼ الثالثة الجسيػرية دستػر أف حيث العطسى، الخيانة جخيسة عمى نرت التي
 بالجسعية أناط( (3)1939-1934- 1938- 1886) العقػبات تذخيعات مغ العجيج ضمو

                                                           
 .(23صمسئولٌة رئٌس الدولة فً فرنسا )الشكري،  (1)
 (.39ص  )أحمد، حك الدولة فً األمن الخارجً ومدى الحماٌة الجنائٌة الممررة له  (2)
صدر تشرٌع عموبات جدٌد مثل نملة نوعٌة على  1939تموز لعام  29من الجدٌر ذكره هنا بأنه فً تارٌخ  (3)

صعٌد تحدٌد مفهوم الجرائم الماسة بأمن الدولة، حٌث ألؽى هذا التشرٌع جمٌع التشرٌعات المتعلمة بجرائم األمن 
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 كالعقػبة العطسى الخيانة ماىية تحجيج صالحية كتخػيمو كالسحاكسة، االتياـ صالحية الػششية
( بيتاف) الخئيذ كمحاكسة اتياـ جخػ  الثالثة، الجسيػرية دستػر ضل ففي التصبيق، الػاجبة

 عميو نز ما خالؼ كعمى األمخ السمفت ىشا أنو لكغ العطسى، الخيانة جخيسة عغ 1944عاـ
 السحاكسة ىحه شخعية حػؿ الشقاش أثار الحؼ األمخ العميا السحكسة أماـ محاكستو جخت الجستػر،

 .(1)اً دستػري مخترة غيخ جية أماـ جخت كػنيا

 العقػبة خففت ثع باإلعجاـ الجخيسة ىحه عغ 1944 عاـ بيتاف الخئيذ عمى حكع كتصبيقًا لحلظ
 الخابعة الجسيػرية دستػر نز الثالثة، الجسيػرية دستػر ذات نيج كعمى السؤبج، الدجغ إلى

 .(2)العطسى الخيانة جخيسة عمى الخامدة الجسيػرية كدستػر 1946 لدشة

 الخيانة جخيسة عغ كالسحاكسة االتياـ جيتي بيغ 1946 لدشة الخابعة الجسيػرية دستػر كلقج ميد
 . أما صالحية الفرل في ىحا االتياـ فقج االتياـ صالحية الذيػخ بسجمذ أناط حيث العطسى،

 الخيانة خيسةج عمى 1939 تسػز 29 قانػف  فيو يشز لع الحؼ الػقت في العميا لمسحكسة وتخك
 إليو تدتشج الحؼ كالقانػف  الشز بذأف التداؤؿ يثيخ الحؼ األمخ عمييا يعاقب كلع العطسى
 (3)ف.السجا معاقبة في السحكسة

، بإضافة فقخة ججيجة 1958مغ دستػر  54تع تعجيل نز السادة  1999يػليػ  8تاريخ في ك 
السحكسة الجشائية الجكلية عمى إقميع فخندا، فيسا يتعمق بالجخائع الػاردة  باختراصفييا  تعتخؼ

ال يعتخؼ  1948السحكسة بعج أف كاف دستػر الجسيػرية الخامدة لدشة بالشطاـ األساسي ليحه 
 بحلظ.

كانت في حالة كاحجة ىي  2007مدئػلية رئيذ الجسيػرية قبل تعجيمو في  حاالت كبالتالي فإف
عمى أنو "ال يكػف رئيذ الجسيػرية  68حالة ارتكاب جخيسة الخيانة العطسى. فشرت السادة 

مدئػاًل عغ األعساؿ التي يقػـ بيا أثشاء مسارسة مياـ كضائفو، إال في حالة الخيانة العطسى، 
جمديغ كبقخار مػحج، يرجر بترػيت عمشي باألغمبية السصمقة بػاسصة الس اتياموكيكػف 

 لألعزاء الحيغ يتكػف مشيع السجمديغ، كتجخؼ محاكستو أماـ السحكسة العميا القزائية".

                                                                                                                                                                      

 بحسب خطورتها، أطلك على األولى جرائم الخارجً وأوجد تمسٌم جدٌد لهذه الجرائم، حٌث لسمها إلى طائفتٌن
االعتداء على أمن الدولة الخارجً وتضم هذه الطائفة جرائم التجسس والخٌانة. أما الطائفة الثانٌة فأطلك علٌها 

 .(19ص ر، لانون العموبات ، المسم الخاص )جرائم المساس بأمن الدولة . راجع فً ذلن بك
(1)

  Maurice Duverger, Institutions politiques ET droit constitutionnel,p480. 
 وما بعدها. (21ص) فتحٌة، مسئولٌة رئٌس الجمهورٌة (2)
 .(301ص)السبٌلً، المسؤولٌة السٌاسٌة لرئٌس الدولة فً النظم الوضعٌة والفكر السٌاسً اإلسالمً (3)
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مياـ مشربو  في حالة مباشخة رئيذ الجسيػرية ال تكػف إال  في فخندا فعجـ مدئػلية رئيذ الجكلة
 (1)تعشي: كالتي

الدياسية: كذلظ ألف البخلساف ال يدتصيع أف يػجو لو أسئمة أك استجػابات أك عجـ السدئػلية  .1
 يدحب الثقة مشو.

تتخح ضجه  عجـ السدئػلية الجشائية: كذلظ ألنو ال يدأؿ عسا يختكبو مغ جخائع جشائية، كال .2
 (2)اإلجخاءات الجشائية فيسا عجا الخيانة العطسى.

ؿ في مالو الخاص عسا يمحقو بالغيخ مغ أضخار، نتيجة عجـ السدئػلية السجنية: كذلظ ألنو ال يدأ .3
 أخصائو، كبالتالي تتحسل الجكلة التعػيس عغ أعسالو.

  2007 مغ العاـ فبخايخ مغ الججيخ ذكخه ىشا أف الجستػر الفخندي قج تع تعجيل بعس مػاده في 
الجسيػرية أنو " ال يجػز عدؿ رئيذ  حيث جاء في نز السادة السعجؿ ،68 كمغ ضسشيا السادة

إال في حالة اإلخالؿ بػاجباتو الػضيفية، إخالاًل يطيخ التشاقس مع مسارستو لشيابتو كيرجر 
 الحكع بالعدؿ مغ البخلساف السذكل لمسحكسة العميا".

 

 

  

                                                           
 .(248صمسئولٌة رئٌس الدولة )عبد المجٌد،  (1)
وهذ خالؾ لما هو علٌه الحال فً جمهورٌة مصر العربٌة وفلسطٌن حٌث نرى تفوق التشرٌعٌٌن األخٌرٌن  (2)

بإضافة عدة أفعال من شأنها مساءلة الرئٌس جنائٌاً . للمزٌد انظر للفصل األول من هذه  الفرنسًعلى المشرع 
 الدراسة.
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 ثانيًا: في مرر

الجساتيخ السمكية  تمظ نطاـ ممكي كبالتالي لع تتزسغ 1956كاف نطاـ الحكع في مرخ قبل 
ء أكانت ىحه سػا آف ذاؾرئيذ الجكلة "السمظ"  لسدئػلية، أؼ إشارة 1930ك1923لدشة 

أف "السمظ ذاتو مرػنة ال كالتي مفادىا  مجنيًا تصبيقًا لمقاعجة السدئػلية جشائيًا أـ سياسيًا أـ
 (1)تسذ".

الجكلة ( مغ كال الجستػريغ السحكػريغ بأف " السمظ ىػ رئيذ 33حيث جاء في نز السادة )  
، كفقًا لسا (2)جعل السذخع السدئػلية ممقاه عمى عاتق الػزراء بلكذاتو مرػنة ال تسذ"،  األعمى

ا " الػزراء مدئػلػف متزامشػف لجػ سقخر فييت( مغ كال الجستػريغ التي 61أكرده في السادة )
مذ الشػاب عغ الدياسة العامة لمجكلة ككل مشيع مدئػؿ عغ أعساؿ كزارتو"، ال سيسا كأف مج

 (3)السمظ يسارس سمصاتو الػاردة في الجستػر بػاسصة كزرائو.

تع تغييخ نطاـ الحكع في مرخ ليربح جسيػريًا بجاًل مغ الشطاـ السمكي، كقج  1956كفي عاـ 
، كحجد حاالتيا الجسيػريةمدئػلية رئيذ  مشو 130ىحا الجستػر _كألكؿ مخة_ في السادة  نز

إلى قانػف خاص يرجر في ىحا الذأف ليبيغ تذكيل  ياكسمصة اإلتياـ كالسحكسة السخترة، كأحال
 (4)السحكسة كتشطيع إجخاءات التحقيق كالسحاكسة أماميا.

، تشفيحًا لشز السادة الدابقة مغ الجستػر 1956لدشة  247كلقج صجر القانػف األساسي رقع 
كيعتبخ ىحا القانػف األكؿ مغ نػعو في التذخيع السرخؼ الحؼ حجد آليو مداءلة الخئيذ جشائيًا 

 .كأنػاع الجخائع التي يداءؿ عشيا إضافة إلى اإلجخاءات الػاجب اتباعيا عشج مداءلة الخئيذ

، الجسيػريةبججيج بالشدبة لسدئػلية رئيذ ريا()الجستػر السػحج لسرخ كسػ 1964كلع يأت دستػر 
إال فيسا يتعمق باألغمبية السصمػبة لرجكر قخار اإلتياـ، حيث تع تعجيميا لتربح أغمبية األعزاء 

 ادراج مشرببجاًل مغ ثمثي األعزاء، ككحلظ بالشدبة لسغ يحل محل رئيذ الجسيػرية، فقج 
 ة.نائب رئيذ الجسيػرية بجاًل مغ رئيذ مجمذ األم

                                                           
 .(59ص) وممارنتها بالنظم الدستورٌة الؽربٌة الخلٌفة تولٌته وعزله دراسة فً السٌاسة الشرعٌة دبوس، (1)
 وما بعدها. (189ص) مسئولٌة رئٌس الدولةعبد المجٌد،  (2)
 .(190ص) التركمانً، طرق انتهاء والٌة رئٌس الدولة (3)
على )ٌكون إتهام رئٌس الجمهورٌة بالخٌانة العظمى أو عدم الوالء للنظام الجمهوري بناء  130نصت المادة (4)

م إال بأؼلبٌة ثلثً أعضاء ممدم من ثلث أعضاء مجلس األمة على األلل، وال ٌصدر لرار اإلتها التراحعلى 
 .المجلس

وٌمؾ عن عمله بمجرد صدور لرار اإلتهام، وٌتولى رئٌس مجلس األمة الرٌاسة مؤلتاً وتكون محاكمته أمام 
 عدم اإلخالل بالعموبات األخرى(.محكمة خاصة ٌنظمها المانون. وإذا حكم بإدانته أعفً من منصبه مع 
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 1956الحؼ سمكو دستػر عاـ  االتجاهـ فقج ذىب أيزًا إلى نفذ 1971أما فيسا يتعمق بجستػر 
مغ  130حيث نرت السادة كلكغ ليذ بذكل كمي. الجشائيةمغ تقخيخ مدئػلية رئيذ الجكلة 

" يكػف اتياـ رئيذ الجسيػرية بالخيانة العطسى أك عجـ الػالء لمشطاـ الجسيػرؼ "  1956دستػر 
مشو " يكػف اتياـ رئيذ الجسيػرية بالخيانة العطسى  85فقج جاء في السادة  1971دستػر  أما، 
 مقجـ مغ ثمث أعزاء مجمذ الذعب عمى األقل". اقتخاحجخيسة جشائية بشاًء عمى  بارتكابأك 

لتقخيخ مدئػلية الخئيذ،  1971األسباب التي أكردىا السذخع السرخؼ في دستػر  أفكىشا نالحع 
ككالىسا جخيستاف تسثل كل مشيسا  جشائية(،العطسى، كارتكاب جخيسة  )الخيانة ي حالةف محرػرة

 (1)جخيسة مدتقمة عغ األخخػ.

إلى أف تع إسقاط نطاـ حكع الخئيذ دمحم حدشي مبارؾ إباف  1971استسخ العسل بجستػر لقج ك 
 .2011يشايخ  25الثػرة التي قاـ بيا الذعب بتاريخ 

تػلى السجمذ األعمى لمقػات السدمحة الدمصة التشفيحية  كبعج سقػط نطاـ الحكع 2011ففي عاـ 
كسقط الجستػر السرخؼ كانتيت كالية البخلساف كجسع السجمذ األعمى في يجه الدمصة التشفيحية 

أصجر السجمذ األعمى لمقػات السدمحة _كالحؼ كاف  30/3/2011تاريخ ب حيث ككالتذخيعية 
 السدئػلية.جكلة_ إعالنًا دستػريًا لكشو لع يتعخض السذخع فيو إلى مثل تمظ يقػـ بتدييخ أمػر ال
صجر دستػر ججيج لمجسيػرية كمع ذلظ لع يأت ىحا الجستػر بججيج  2012كبعج انتخابات عاـ 

فيسا يتعمق بسدئػلية رئيذ الجكلة بل أعاد ما كاف عميو الحاؿ في ضل الجساتيخ الدابقة كبياف 
جشاية أك  بارتكابالتي جاء فييا " يكػف اتياـ رئيذ الجسيػرية  152في السادة  ءما جاذلظ 

كال  ػاب عمى األقل....".بالخيانة العطسى بشاء عمى شمب مػقع مغ ثمث أعزاء مجمذ الش
 يرجر قخار اإلتياـ إال بأغمبية ثمثي أعزاء السجمذ.

شائفة الجخائع التي  اؼ إلىتزقج أضاؼ السذخع السرخؼ جخيسة أخخػ ف 2014أما في دستػر 
عمييا، كىي جخيسة انتياؾ أحكاـ الجستػر، حيث قخر في  الجسيػريةرئيذ  مداءلةيسكغ 
أحكاـ الجستػر، أك بالخيانة العطسى،  بانتياؾ"يكػف إتياـ رئيذ الجسيػرية  مشو عمى 159السادة

عمى األقل...."، كىحا أك أية جشاية أخخػ بشاًء عمى شمب مػقع مغ أغمبية أعزاء مجمذ الشػاب 
يعشي أف السذخع السرخؼ استقخ بو الحاؿ عمى تقخيخ مدئػلية رئيذ الجكلة الجشائية، كحرخىا 

                                                           
 .(134ص) سعودي، مسؤولٌة رؤساء الجمهورٌة  (1)
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جشاية، كسشقػـ ببياف ىحه الجستػر، كجخيسة الخيانة العطسى، كجخيسة ارتكاب  انتياؾفي جخيسة 
 الجخائع بالتفريل في الفرل األكؿ مغ ىحه الجراسة.
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  الجشائية لمسدئهليةالفرع الثاني: التطهر التاريخي 
 في فمدـــطينلرئيس الدولة 

 لة في فمدصيغ ال بج أف نحكخلخئيذ الجك  الجشائيةلمسدئػلية قبل الحجيث عغ التصػر التاريخي 
الطخكؼ التي مخت بيا كالتذخيعات التي كانت سائجة إلى ىحا سمصات الحكع التي تػالت عمييا، ك 

. حيث خزعت فمدصيغ _كما زالت_ لعجة مؤثخات داخمية كخارجية جعمت الحجيث عغ  اليـػ
 لخئيذ الجكلة ليذ باألمخ الديل. الجشائيةالسدئػلية 

 ذأغدص آب 23 في دابق مخج معخكة بعج 1516 عاـ فمدصيغ عمى العثسانية سيصخت الجكلة
 كغدة القجس سشجق ىي سشاجق تدسى مشاشق خسدة إلى قدست قج البالد كانتك  العاـ، ذلظ مغ

 في بعيج حج إلى الحكع كاف كلكغ دمذق، لػالية تابعة جسيعيا ككانت كالمجػف، كنابمذ كصفج
 عاـ القانػني سميساف يج عمى القجس في العامة السخافق اعسار اعادة كتع. السحمييغ الدكاف أيجؼ

 ككيانات عائالت سيصخة تحت الذاـ بالد كعسـػ السختمفة فمدصيغ أجداء كقعتحيث 1537
 1875كفي عاـ  .السخكدية لمجكلة كالعجاء الػالء بيغ تخاكحت العثسانية الجكلة فتخة في متعجدة

نذأت أكؿ جسعية سخية لسشاىزة الحكع العثساني في بيخكت كمغ ثع بجأ الحكع العثساني بالتفكظ 
رجاء فمدصيغ إلى أف قامت الحخب العالسية األكلى كسيصخت بخيصانيا عمى األراضي في أ

كأنو لع يخد أؼ نز أك قانػف  ،الفمدصيشية. لكغ السالحع في ىحه الفتخة أف الحكع كاف إسالمياً 
تمظ الفتخة بأف الدمصاف ال يداءؿ. كاستسخ ىحا كػف أف الدائج في  ،يدسح بسداءلة الدمصاف

 .1918عاـ  البخيصاني لالنتجابحيث خزعت  ،ف سيصخت بخيصانيا عمى فمدصيغالحاؿ إلى أ
 لالحتالؿكبعج ذلظ خزعت  .االنتجابككانت القػانيغ السصبقة آف ذاؾ القػانيغ الرادرة مغ دكلة 

كبعجىا تع خزػع فمدصيغ  ،الحؼ سيصخ عمى جدء مغ أراضي فمدصيغ ،1948عاـ  اإلسخائيمي
كالثانية السسمكة الياشسية  ،األكلى مرخ ككانت تذخؼ عمى قصاع غدة ،إلدارتيغ عخبيتيغ

بالكامل بعج  لالحتالؿكمغ ثع خزػع فمدصيغ  ،األردنية كالتي كانت تذخؼ عمى الزفة الغخبية
 .(1)إعادة سيصختو عمى أراضي فمدصيغ تقخيباً 

                                                           
)مولع التطور التارٌخً للحكومات المتعالبة على فلسطٌن راجع مولع الموسوعة الحرة وٌكبٌدٌا،  (1)

 الكترونً(.
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التشطيع التذخيعي  تشاكؿجج صعػبة كبيخة في ي الحقب كالسؤثخاتإلى ىحه  فإف الشاضخكبالتالي 
غيخ  سمصة حكػماتلسػضػع السدئػلية الجشائية في ضل خزػع فمدصيغ لفتخات شػيمة تحت 

 (1).مختمفة(، كاحتاللية، كإدارات حكػمات عخبية )انتجابيةفمدصيشية 

بشاًء  الػشغبعج عػدة الدمصة الػششية الفمدصيشية إلى جدء مغ أراضي  حتى الحاؿ كاستسخ ىحا 
الدمصة التذخيعية  سعت، كعمى الخغع مغ الشيزة التذخيعية التي 1993فاقية أكسمػ عاـ عمى ات

ج السشطػمة القانػنية كالقزائية بيغ قصبي الػشغ، إال أف فمدصيغ ما زالت تػح حتى نجازىاإل
 (2)في: السذكالتتعيق ىحا الجيج كتتسثل ىحه  مذكالتتعاني حتى اليـػ مغ 

  مغ التذخيعات الفمدصيشية السذتتة بيغ الزفة الغخبية كقصاع غدة كالتي لع يتع  الكثيخبقاء
 تػحيجىا حتى ىحه المحطة.

 الجاخمي بيغ السحافطات الذسالية كالجشػبية نتيجة األحجاث الجامية التي حجثت في  االنقداـ
 ـ.14/6/2006

الفمدصيشي في معالجتو لسػضػع الحؼ اتبعو السذخع السشيج التذخيعي ك كمع ذلظ سشحاكؿ تػضيح 
كسشقػـ ببياف ذلظ في القانػف األساسي كفي  ،السدئػلية الجشائية لخئيذ الجكلة كفقًا لػاقع الحاؿ

 مدػدة مذخكع الجستػر عمى الشحػ التالي:

 

 لرئيس الدولة في القانهن األساسي الجشائية السدئهليةأواًل: 

في فمدصيغ فيػ يتستع بدسػ  السصبقة التذخيعاتيعتبخ القانػف األساسي الفمدصيشي مغ أىع 
بسثابة الجستػر  ـخ القانػني في فمدصيغ نطخًا لكػنويعتمي الي مػضػعي كشكمي كمغ ثع فيػ

_لحيغ إقخار الجستػر الفمدصيشي_ كمع ىحا فإنشا نجج بأف نرػصو جاءت خالية مغ التعخض 
 لخئيذ الجكلة. الجشائيةالسدئػلية لسػضػع 

حلظ فقج ذىب بعس الفقياء في تفديخاتيع إلى أف السذخع الفمدصيشي جعل مغ رئيذ الجكلة ل
لعجـ تشطيسو ىحه السدألة في القانػف األساسي، ىحا مغ جانب، كمغ  مداءلتو تتع الشخرًا 

                                                           
 .(206ص) التركمانً، طرق انتهاء والٌة رئٌس الدولة (1)
 (.207ص)سابك المرجع الالتركمانً،  (2)
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جانب آخخ قامػا بالقياس عمى األنطسة الجستػرية السمكية، مسا يعشي عجـ جػاز مداءلتو جشائيًا 
 .(1)اً كسياسي

 الشز عمىبأنو كإف كاف القانػف األساسي الفمدصيشي لع يتعخض أك خال مغ  والذي نراه
بالخأؼ القائل بالقياس  األخحال يسكغ فعشو،  نفييالخئيذ الجكلة، فيحا ال يعشي  الجشائية السدئػلية

السمظ جشائيًا كسياسيًا، كفقًا  مداءلةعمى أنطسة الحكع السمكية، التي عادة ما تقخر عجـ جػاز 
 (2)لمقػاعج السدتقخة لجييا ) بأف السمظ ال يخصئ، كذاتو مرػنة ال تسذ (.

كذلظ بالشز عمى مدؤكلية كىشا نػصي السذخع الفمدصيشي الجستػرؼ بأف يعجؿ القانػف األساسي 
 رئيذ الجكلة الفمدصيشي كذلظ إلى حيغ إقخار مذخكع الجستػر.

مقخرة السدئػلية الجشائية لخئيذ الجكلة في فمدصيغ الفقو ذىب إلى أف  لكغ ىشاؾ جانب مغ
القانػف الحؼ  ذات ـ بذأف االنتخابات العامة، كىػ2007لدشة  1بسػجب القخار بقانػف رقع 

السعجؿ حيشسا قخرت بأنو "  2003( مغ القانػف األساسي الفمدصيشي لدشة 34أحالت إليو السادة)
عامًا كمباشخًا مغ الذعب الفمدصيشي كفقًا ألحكاـ  انتخاباشية الفمدصيشية يشتخب رئيذ الدمصة الػش

 (3)قانػف االنتخابات الفمدصيشي ".

عمى " يحـخ مغ حق التخشح لسشرب  2007لدشة  1مغ القانػف رقع  37حيث نرت السادة 
ك جشحة مخمة الخئيذ ... مغ كاف محكػمًا حكسًا نيائيًا صادرًا عغ محكسة مخترة في جشاية، أ

 ".بالذخؼ أك األمانة 

حيث أف قانػف اإلنتخابات العامة  الدابق، كنحغ مغ جانبشا نخالف ما ذىب إليو الفقو في رأيو
نز عمى ضخكرة أال يكػف الخئيذ الستخشح محكػمًا عميو في جشاية أك جشحة مخمة بالذخؼ أك 

خئيذ يحخمو ابتجاًء مغ التخشح لخئاسة كبالتالي فإف تحقق ىحه الجخائع أك احجاىا بحق ال ،األمانة
كبالتالي فشحغ ال نؤيج الفقو فيسا ذىب إليو مغ أف أساس السدئػلية الجشائية لخئيذ الجكلة  ،الجكلة

في فمدصيغ ىػ قانػف اإلنتخابات الفمدصيشي، إنسا نحىب إلى أف الخئيذ في الشطاـ الفمدصيشي 
مغ الشز صخاحًة عمى مثل ىحه السدئػلية، حيث يداءؿ جشائيًا حتى كإف خال القانػف األساسي 

يسكغ مداءلة الخئيذ جشائيًا كفقًا لمقػاعج العامة في قانػف العقػبات، مع األخح باالعتبار السكانة 
 الػضيفية لخئيذ الجكلة في فمدصيغ كضخكرة كجػد اجخاءات خاصة حيغ مداءلتو.

                                                           
 (.205ص) التركمانً ، طرق انتهاء والٌة رئٌس الدولة (1)
 (.39ص) المسئولٌة السٌاسٌة لرئٌس الدولةالسنوسً،  (2)
 (.207ص)سابك المرجع الالتركمانً،   (3)
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أنو يذتخط لتحقق األىمية الدياسية  كمشيع الجكتػر عسخ التخكساني إلى بعس الفقياء كلقج ذىب
جشحة مخمة بالذخؼ أك األمانة،  السصمػب تػافخىا في الخئيذ أال يكػف محكػمًا عميو بجشاية أك

سشرب رئاسة الجكلة، ل لمتخشحفخمػ صحيفة السخشح مغ تمظ الجخائع، ىػ مغ شخكط الرالحية 
ط الرالحية ابتجاًء مشح لحطة التخشح كأف تدتسخ ىحه الرالحية شػاؿ يجب تػافخ شخك  كبالتالي

مجة الػالية الخئاسية، بحيث لػ فقجت يتختب عمييا تقخيخ السدئػلية الجشائية، كبالتالي فقجاف 
 مشربو لعجـ تػافخ شخكط األىمية الدياسية.

لة الفمدصيشي الجشائية مدئػلية رئيذ الجك  في الخأؼ الفقيي كالحؼ قرخعمى ما تع ذكخه كبشاًء 
 فإنيا تشحرخ في السعجؿ كما تفخع عشو مغ تذخيعات، 2003ككفقًا لمقانػف األساسي لدشة 

الجشايات كالجشح السخمة بالذخؼ كاألمانة العامة، ىػ ما يعشي امتجاد حرانتو إلى ما عجاىا مغ 
 (1)أفعاؿ جشائية أخخػ بحيث ال يجػز مدائمتو عشيا.

أف السذخع لع يزع تعخيفًا محجدًا لمجخائع السخمة بالذخؼ كاألمانة العامة، تاركًا  ومع ذلك يالحظ:
ىحه السيسة لكل مغ الفقو كالقزاء. كمع أف الفقو كالقزاء العخبي قج حاكال كضع ضابط ليا إال 
أنو لع يكغ ضابصًا حاسسًا، بل ىػ أقخب إلى التػجيو العاـ، حيث قالت السحكسة اإلدارية العميا 

لسرخية في ىحا األمخ ) السذخع تكفل في قانػف العقػبات بتحجيج الجشايات في كضػح كجالء، ا
أما الجخائع السخمة بالذخؼ فمع تحجد في ىحا القانػف أك في سػاه تحجيجًا جامعًا مانعًا كسا كاف مغ 

ظ التي شأنو بالشدبة لمجشايات عمى أف الستفق عميو أنو يسكغ تعخيف ىحه الجخائع بأنيا ىي تم
تخجع إلى ضعف في الخمق كانحخاؼ في الصبع. كالذخز إذا انحجر ىحا السدتػػ األخالقي ال 
يكػف أىاًل لتػلي السشاصب العامة فيسغ يتػالىا أف يكػف متحميًا باألمانة كالشداىة كالذخؼ 

 (2)كاستقامة الخمق(.

السدتقخة بعجـ مدؤكلية ال تشصبق القاعج  كعميوأف رئيذ الجكلة في فمدصيغ ليذ ممكًا  كبسا
ذىب إلى أف رئيذ فإنشا  الجشائيةالخئيذ  لسدئػليةالسمظ، كبسا أف السذخع لع يزع نرًا خاصًا 

 جدائيةزع لحات القػاعج العامة التي يخزع ليا أؼ متيع في أؼ جخيسة يخ الجكلة في فمدصيغ
حتى كلػ لع يخد  مشرػص عمييا في قانػف العقػبات الفمدصيشي بل أؼ فعل آخخ يحسيو القانػف 

                                                           
 (.208ص) التركمانً، طرق انتهاء والٌة رئٌس الدولة (1)
العدد  المبادئ المانونٌة التً لررتها المحكمة اإلدارٌة العلٌامجموعة  حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة، (2)

 (.55ص ) األول
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عغ  الجشائية. فإذا ما قاـ الخئيذ بقتل انداف فإنو يجب أف يخزع لمسدؤكلية في قانػف العقػبات
 ىحا الفعل.

أك  مجخائع السخمة بالذخؼمحجد ل أك تعخيفكضع قاعجة  أنو مغ الرعبكيتزح مسا سبق: 
الطخكؼ كاألكضاع  باالعتباراألمانة كمغ ثع يجب أف يشطخ إلى كل فعل عمى حجه، مع األخح 

جخائع ال  نجج أف ىشاؾكمع ىحا لكغ التي ارتكب فييا ىحا الفعل، كالسالبدات كالجكافع الخاصة، 
داب ر الخالؼ عمى اعتبارىا جخائع مخمة بالذخؼ أك األمانة كتتسثل في األفعاؿ الساسة باآلايث

، كجخائع الشرب (3)، كالجخائع الستعمقة باألمػاؿ(2)، كالجخائع السزخة بالرحة العامة(1)العامة
 .(6)، جخائع الفداد، كجخيسة الخيانة العطسى(5)، كجخائع التدكيخ(4)كاالحتياؿ

كسشتصخؽ بالتفريل لمحجيث عغ الجخائع التي تثيخ مدئػلية الخئيذ الجشائية في فمدصيغ في 
 الجراسة.الفرل القادـ مغ ىحه 

  

                                                           
 .1936لسنة  74راجع الفصل السابع عشر من لانون العموبات الفلسطٌنً رلم  (1)
 .1936لسنة  74راجع الفصل التاسع عشر من لانون العموبات الفلسطٌنً رلم  (2)
 .1936لسنة  74ن العموبات الفلسطٌنً رلم راجع الفصل التاسع والعشرون من لانو (3)
 .1936لسنة  74راجع الفصل الرابع والثالثون من لانون العموبات الفلسطٌنً رلم  (4)
 .1936لسنة  74راجع الفصل الثامن والثالثون من لانون العموبات الفلسطٌنً رلم  (5)
 .2115( لسنة 1راجع لانون مكافحة الفساد رلم ) (6)
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 لرئيس الدولة في مذروع الدستهر الفمدطيشي الجشائية السدئهليةثانيًا: 

 مداءلةاألفعاؿ التي مغ شأنيا  أعزاء لجشة إعجاد دستػر فمدصيغ السشتطخ، إلى تحجيج ذىب
رئيذ الجكلة، كحرخىا في حاالت معيشة عمى سبيل الحرخ، كىػ بحلظ يحبػ بشفذ اتجاه 
السذخع السرخؼ عشجما ذىب إلى تحجيج مدئػلية رئيذ الجسيػرية الجشائية خرػصًا في 

 (1).2014دستػرىا الحالي

حيث نرت عمى " اتياـ  90في السادة  الفمدصيشي كيطيخ ذلظ فيسا جاء في مذخكع الجستػر
رئيذ الجكلة بالخيانة العطسى، أك بخخؽ الجستػر، أك بارتكاب جخيسة، يكػف بشاًء عمى اقتخاح 
مقجـ مغ ثمث أعزاء السجمذ الشيابي، كال يرجر قخار اإلتياـ إال إذا كافقت عميو أغمبية ثمثي 

ئيذ عغ مسارسة ميامو، كتتع محاكستو أعزاء السجمذ الشيابي، كفػر صجكر اإلتياـ يتػقف الخ 
كنحغ مغ جانبشا نخػ أنو ال بج مغ إعادة صياغة السادة الدابقة كذلظ  أماـ السحكسة الجستػرية ".

بجعل قخار التحقيق مع رئيذ الجكلة بسػافقة ثمث أعزاء السجمذ الشيابي، أما قخار اإلتياـ يكػف 
 بسػافقة ثمثي أعزاء السجمذ الشيابي .

الفمدصيشي في مذخكع الجستػر ال يخخج عسا ىػ متعارؼ عميو في  االتجاهيتبيغ أف  مسا سبق
في دساتيخىا، ال سيسا دستػر مرخ  الجشائيةمعطع الجساتيخ العخبية التي نرت عمى السدئػلية 

التي  ، حيث قخر حرانة رئيذ الجكلة مغ حيث األصل العاـ مغ كافة الجخائع2014لدشة 
رئيذ  مداءلةيتو الخئاسية، كاستثشى مغ ذلظ ثالث جخائع، أجاز مغ خالليا يختكبيا خالؿ مجة كال

الخيانة العطسى، كخخؽ  ىيالجكلة، كفقًا لإلجخاءات الخاصة السبيشة في الجستػر، كىحه الجخائع 
 اب جخيسة.الجستػر، كارتك

بيغ مذخكع الجستػر، كالسذخع السرخؼ فيسا استقخ عميو  اختالؼبأف ىشاؾ  لكن الجدير بالذكر
الجخيسة الثالثة، التي عبخ عشيا  بسعشى كداللةفي مدألة ميسة تتعمق  تتسثل، 2014في دستػر 

أعزاء المجشة التأسيدية إلعجاد مذخكع الجستػر ) بارتكاب الخئيذ جخيسة جشائية ( كىي تختمف 
ستػرؼ السرخؼ، حيشسا عبخ عشيا ) ارتكاب الخئيذ عغ السرصمح الحؼ استعسمو السذخع الج

جشاية (، حيث نجج أف مذخكع الجستػر الفمدصيشي، أشمق الجخائع التي تثيخ مدئػلية رئيذ الجكلة 
عمى عسػميتيا، بحيث يشصػؼ تحت مطمتيا كافة الجخائع، الجشائية كالجشحية كحتى السخالفات، 

 ػع الجشايات فقط.بيشسا حرخ السذخع السرخؼ في الجخائع مغ ن

                                                           
 (.213ص ) التركمانً، طرق انتهاء والٌة رئٌس الدولة (1)
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كنحغ مغ جانبشا نخػ تفػؽ مذخكع الجستػر الفمدصيشي عمى دستػر مرخ ألف في ذلظ تأييج 
 لسبجأ السذخكعية كسيادة حكع القانػف عمى الجسيع سػاء حكامًا أك محكػميغ.
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 السبحث الثاني
 أساس السدئهلية الجشـــائيــــة

 

الجشائي، فبيا يتع إدانة مختكبي الجخائع كتػقع عمييع لفكخة السدئػلية أىسية كبخػ في القانػف 
 العقػبات.

فالسدئػلية الجشائية ىي تمظ الخابصة التي تشذأ بيغ الجكلة كالفخد الحؼ يثبت مغ خالؿ اإلجخاءات 
القزائية صحة إسشاد الفعل السكػف لمجخيسة اليو، متى اشتسل عمى كافة العشاصخ القانػنية التي 

 صف الفعل برفة الجخيسة، مع تخمف حاالت اإلعفاء مغ السدئػلية.تصمبيا السذخع لػ 

كتتختب السدئػلية الجشائية بسجخد صجكر ترخؼ إيجابي أك سمبي مغ الجاني، دكف أف يدتمـد 
ذلظ تحقيق نتيجة، كلقج تأسدت عمى الخصأ، فبجكنو فال مجاؿ لمتحجث عشيا، كلقج خخج السذخع 

 فتخض فييا السدئػلية.عمى ىحا األصل في حاالت معيشة كا

 كسػؼ نتشاكؿ بالبحث أساس السدئػلية الجشائية مغ خالؿ السصمبيغ التالييغ:

 

 السطمب األول: الخطأ كأساس لمسدئهلية الجشائية

 السطمب الثاني: السدئهلية الجشائية السفترضة
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 السطمب األول
 الخطأ كأساس لمسدئهلية الجشائية

 :واصطالحاً  الخطأ لغةً 

 (1)"َكَلْيَذ َعَمْيُكْع ُجَشاٌح ِفيَسا َأْخَصْأُتْع ِبوِ :الخصأ ضج الرػاب تصبيقًا لسا جاء في القخآف الكخيع " لغةً 
فقج عخؼ بأنو عسل ضار غيخ مذخكع مخالف  صطالحاً أما ا (2)أؼ بسعشى عثختع أك غمصتع.

تصمبو القانػف مع ، كمشيع مغ عخفيا بأنو انحخاؼ الذخز عغ الدمػؾ السألػؼ الحؼ ي(3)لمقانػف 
 (4).إدراكو لشتائجو

 لة السجنية حيث يتختب عمى تمظ األفعاؿكيجب أف نذيخ إلى أف الخصأ اإلدارؼ يثيخ مدئػلية الجك 
ضخرًا لألفخاد كبالتالي تتحقق السدئػلية تجاه الجكلة لكغ يجب أف يكػف ىشاؾ خمل في نطاميا 

 (5)حتى تقػـ السدئػلية كيجب أف يكػف ضاىخًا كجميًا.

 
ب الجاني خصأ حتى يسكغ يختك أف الخصأ ىػ األساس األكؿ لمسدئػلية الجشائية، فال بج مغإف 

كنطخًا لعجـ كجػد أساس كاضح لسدئػلية رئيذ الجكلة، كذلظ لحجاثتيا، فإف بعس . عميو مداءلتو
كسػؼ نقػـ بتػضيح رأؼ الفقو السرخؼ  ،مغ فكخة الخصأ أساسًا لسدئػليتو اتخحالفقو كالقزاء قج 

كػف أف التجخبة السرخية أسبق مغ  ،فيسا يتعمق بفكخة الخصأ كأساس لسدئػلية رئيذ الجكلة
 التجخبة الفمدصيشية في ىحا الجانب كلعجـ تشاكؿ الفقو الفمدصيشي ليحه األسذ.

 اتجاىات الفقو السرري  الفرع األول:

في  اختالفيعالخصأ أساسًا لسدئػلية رئيذ الجكلة، بالخغع مغ لقج اتخح الفقياء في مرخ مغ فكخة 
 درجة الجدامة السذتخشة لحلظ.

                                                           
  }5:األحزاب  { (1)
 (.268)ص العسكري، معجم الفروق اللؽوي (2)
 (.29ص) عكوش، المسئولٌة العمدٌة والتمصٌرٌة (3)
 (.663ص) عثمان، المفٌد فً شرح المانون المدنً (4)
ٌذهب فرٌك  إلى المول بأن مسئولٌة رئٌس الدولة فً حالة الخطأ اإلداري ولٌد المسئولٌة المدنٌة، ولكن  (5)

ٌراعى أن الحكومة لٌست بمثابة رب عمل بالنسبة لموظفٌها، بل هً تدٌر دوالب الحركة اإلدارٌة فً الدولة 
خلل فً نظامها حتى تموم المسئولٌة، وٌجب  إدارةً لد ٌترتب علٌها ضرر لألفراد، وبالتالً ٌنبؽً أن ٌكون هنان

 ً  أن ٌكون ظاهراً جلٌا
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إلى أف مدئػلية رئيذ الجكلة ال تشذأ إال ألخصائو الجديسة، كضخب  جانب مغ الفقو ذىبحيث 
 .(1)لشا مثاًل بالخيانة العطسى التي كرد عمييا الشز في الجستػر 

أف مدئػلية رئيذ الجكلة السدتشجة إلى الخصأ تكػف في حالة األخصاء  آخخكف إلى  بيشسا ذىب
الجديسة التي تػقعتيا الجساتيخ، كعبخت عشيا بجخيسة الخيانة العطسى، ككحلظ في حالة ارتكابو 

 .(2)عساًل غيخ دستػرؼ 

أف أساس مدئػلية الجكلة فيسا يتعمق بأعساؿ الخئيذ شبقًا لمجستػر تتصمب  ثالثكيخػ فخيق 
الخصأ الجديع السذػب بشػع مغ التعدف الستعسج الحؼ يجخد عسل اإلدارة مغ شبيعتو كعسل مغ 

 .(3)أعساؿ الزخكرة كيجعمو غيخ قائع عمى أساس قانػني 

أف فكخة الخصأ يسكغ أف تكػف أساسًا لسدئػلية رئيذ الجكلة، فبالشدبة لمسدئػلية  كيخػ الباحث
ما ىه وارد في و مرر  دستهر كسا ىه الحال في) مشرػص عمييا بالجستػر فشجج أنيا الجشائية

تدتشج إلى خصأ جشائي، كىػ  فإف السدئػلية الجشائية ، كبالتالي(مذروع دستهر دولة فمدطين
 .بحق رئيذ الجكلة الجعػػ ػف سببًا في تحخيظ لبًا ما يكػف عمى قجر مغ الجدامة كالتي تكغا

  

                                                           
 (.89)ص بركات، المسئولٌة السٌاسٌة لرئٌس الدولة فً األنظمة الدٌمولراطٌة المعاصرة (1)
 (.419ص ) المسؤولٌة السٌاسٌة والجنائٌة لرئٌس الدولة ؼنٌم، (2)
 (.221ص) األنظمة الدستورٌة الممارنةالمسئولٌة السٌاسٌة لرئٌس الجهورٌة فً ثابت،  (3)
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 اتجاىات القزاء السرري  الفرع الثاني:

أخح القزاء السرخؼ بفكخة الخصأ كأساس لسدئػلية رئيذ الجكلة، كلكشو ربط بيغ الخصأ الجشائي 
 كالسجني كالدياسي.

تحقق أك عجـ تحقق  "أف 10/5/1981حكع بسحكسة جشػب القاىخة الرادر بجمدة  فمقج كرد
أركاف السدئػلية السجنية يعشي تحقق أك عجـ تحقق السدئػلية الجشائية، ألف الفعل الزار أساس 

القػؿ بتػافخه أك عجـ تػافخه في دعػػ التعػيس السجنية،  غال يسكالسدئػليتيغ السجنية كالجشائية، 
كمغ ثع فإف الخصأ السجني كالخصأ  دكف القػؿ بتػافخ أك عجـ تػافخ الخصأ الجشائي السؤثع قانػنًا،

 ."الجشائي في الجعػػ السعخكضة متالزماف سببًا ككجػدًا ماديًا ككصفًا قانػنياً 

الخصأ في  فكخة أف رئيذ الجسيػرية ال تشصبق عميو القػاعج العامة في تحجيج كأضاؼ الحكع
 االنحخاؼفخدًا عاديًا، حتى يؤخح بسعيار  ال يسكغ اعتبار الخئيذالسدئػلية السجنية، كسا أنو 

يصبقو القزاء العادؼ، كمغ ثع فال تشصبق عميو السعاييخ العامة السألػؼ لمذخز العادؼ الحؼ 
 في قػاعج السدئػلية السجنية.

كذلظ ألنو إذا كانت مدئػليتو ليدت مقيجة بشرػص القػانيغ العادية، فإف مدئػليتو السجنية حتسًا 
 قػاعج العامة في كافة أركاف السدئػلية التقريخية.غيخ مقيجة بال

ىػ بيحه الرفة مدئػؿ أماـ الذعب ك فخئيذ الجسيػرية كىػ رئيذ الجكلة السشتخب مغ الذعب، 
عغ سيخ كافة نػاحي نذاط الجكلة، كمغ ثع فقج ارتبصت مدئػليتو الذخرية بسدئػليتو الدياسية 

 .(1)كالجشائية

يخزع لقػاعج القانػف السجني فيسا يتعمق بالسدئػلية التقريخية كفقًا أف رئيذ الجكلة  ويرى الباحث
يجب عمى القزاء أال يحكخ أنو ال يخزع لألحكاـ العامة في  كاف لسا سشحكخه الحقًا، كلكغ

كلكغ بشػع مغ  ليا خزػعو كاف عميو أف يقخرتحجيج فكخة الخصأ في السدئػلية السجنية، بل 
الخصأ بأف يتصمب تػافخ درجة مغ الجدامة كذلظ نطخًا لسا يمقى عمى التذجد في األخح بسعيار 

عاتقو مغ أعباء باإلضافة إلى أىسية مشربو كما يجب أف يتػافخ في شاغمو مغ درجة كبيخة مغ 
 الحيصة كالححر، حتى يتسكغ مغ تحقيق الرالح العاـ لألمة.

                                                           
المسئولٌة السٌاسٌة مشار إلٌه بركات،  1981لسنة  11158حكم محكمة جنوب الماهرة فً الدعوى رلم  (1)

 (.278ص) مسئولٌة رئٌس الدولةو نوٌجى ، ( 114ص  لرئٌس الدولة فً األنظمة الدٌممراطٌة المعاصرة)
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يغ الخصأ السجني كالجشائي، فيحا يكػف ب التالـز كاالرتباطكلكغ ما ذىبت إليو السحكسة فيسا يتعمق 
ألكؿ، كجعػػ يتػلج عشو مدئػلية مجنية متختبة عمى ا الجشائي صحيحًا إذا كاف الخصأ الثاني

الحق في التعػيس إذا ما ثبت الخصأ األكؿ، كإذا انتفى انتفت السدئػلية  القحؼ أك الدب فيتختب
 السجنية كالجشائية.

بجكف  يتع اثباتيساف خصأيغ جشائيًا كمجنيًا مشفرميغ، يسكغ أإذا شكل العسل في حج ذاتو  لكغ
، كبالتالي يكػف تبخيخ السحكسة االرتباطتختيب إحجاىسا عمى اآلخخ فال مجاؿ لمحجيث عغ 

 بيغ الخصأيغ بالجعػػ السعخكضة عمييا. كاالرتباطصائبأ، إذا قيجت التفديخ 
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 السفترضة الجشائية السدئهليةالسطمب الثاني: 

كشيغ ىسا اإلدراؾ تػافخ ر  كيمـدىػ الخصأ،  الجشائية لمسدئػليةأف األساس العاـ  ذكخنا سابقاً  لقج
العمع كاإلرادة، فال بج أف يعمع الجاني  عشرخؼ  كيجب أف يذتسل اإلدراؾ عمىكحخية اإلختيار 

الجخيسة كسا يحجدىا القانػف مع إرادة الفعل كالشتيجة كىشا يطيخ الخصأ العسجؼ، أما غيخ  بارتكاب
 العسجؼ فيكتفي بإرادة الفعل فقط.

السدئػلية  تحقق كاف لو بالغ األثخ في بذتى مجاالتياالتقجـ الحزارؼ كتدايج األنذصة  لكغ
 كافتخضبالشدبة لحاالت معيشة  الجشائية، فمقج خخج السذخع عغ ىحا األصل السقخر في التجخيع

 .(1)العمع بالقانػف كسا افتخض السدئػلية الجشائية في حق مختكب الجخيسة

نصاقيا لتذسل كافة  يستجالسدئػلية الجشائية السفتخضة في قانػف العقػبات قج  عالكة عمى أف
أحػاؿ خاصة نز فتخاض العمع بالقانػف كالسدئػلية الجشائية في ا "في القانػف  االفتخاضصػر 

عمى عشاصخ السدئػلية الجشائية  االفتخاضكيختكد  السدئػلية شخرية تكػف ىحه ك "عمييا القانػف 
 .(2)"الخصأ كاألىمية الجشائية  "

مدئػلية استثشائية ال تتقخر إال حيث يشز عمييا القانػف، كىي تبشى  السفتخضة ىيفالسدئػلية 
دئػؿ تيديخًا إلثبات مدئػليتو الجشائية، كبالتالي عمى خصأ كلكشو مفتخض في جانب الذخز الس

 تعفى سمصة اإلتياـ مغ عبء إثبات الجخيسة.

عل السادؼ االسدئػلية السفتخضة عغ فعل الغيخ بػجػد عالقة تبعية بيغ الف ضيخت فكخةكلقج 
بػاجب اإلشخاؼ كالخقابة بسا يؤدؼ إلى كقػع  السدئػؿ عشيالمجخيسة كالسدئػؿ عشيا، كإخالؿ 

عمى أف السدئػلية الجشائية السفتخضة كسيمة  يتفقاف التذخيع كالقزاء كبيحا نخػ أفالجخيسة. 
قانػنية، يتع بسقتزاىا التػافق بيغ مبادغ القانػف الجشائي القائسة عمى األخالؽ كالستصمبات 

لتي تقػـ أساسًا عمى الشفعية، كبالتالي فإف افتخاض الخاصة بالخكابط االجتساعية كاالقترادية كا
سمصة اإلتياـ مغ عبء إثبات الجخيسة في جانب  سعشػؼ في السدئػلية السفتخضة يعفيالخكغ ال

                                                           
 (.83ص ) المسئولٌة الجنائٌة المفترضةزهٌر،  (1)
األهلٌة الجنائٌة هً إدران وتمٌٌز، وٌمصد باألول لدرة الشخص على الشعور بالمٌمة االجتماعٌة لسلوكه، أو  (2)

راجع د. الموافً، المسئولٌة الجنائٌة لمدٌر المنشأة  مدى ما ٌنطوي علٌه من ضرر أو خطر على حموق الؽٌر.

 وما بعدها. (33ص)االلتصادٌة الخاصة 
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، لكغ نحغ نخػ عكذ ذلظ حيث اف ىحا القػؿ   (1)السدئػؿ، كيتحسل األخيخ عبء إثبات بخاءتو.
 ى تثبت ادانتو كبالتالي ال مجاؿ إلعساؿ ىحا القػؿ ىشا.يشافي السبجأ القانػني بأف الستيع بخؼء حت

معيشة يخػ أف بعزًا مغ الػقائع قج تذكل خصخًا غيخ مباشخ عمى  العتباراتك السذخع جج  حيغ ن 
حساية السرالح األساسية لمجكلة أك السجتسع فيمجأ إلى فخض العقاب عمييا مغ أجل ضساف 

العامة كىحه الػقائع تذكل جخائع تشطيسية، تتحقق بسجخد  السخافق، كتشطيع حدغ سيخ السجتسع
مخالفة كضع تشطيسي معيغ فخضو السذخع دكف حاجة إلى إثبات خصأ أك إثع جشائي بل يكتفي 

لمسرالح فييا بأف الدمػؾ صادر عغ إدراؾ كإرادة حخة، كىحه القخيشة )افتخاض الخصأ ( مقخرة 
كىحا ما يدسى بالخصأ التشطيسي كىػ متػافخ في  السخترة كىي قابمة إلثبات العكذ، العامة

 (2)حاالت كثيخة يتصمب السذخع القرج الجشائي فييا.

  

                                                           
 .(9ص)المرجع السابكزهٌر،  (1)
 (.88)ص (و زهٌر، المسئولٌة الجنائٌة المفترضة339األصول العامة للمانون الجنائً )ص أنور،  (2)
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 الفرل األول
 اختراصات رئيس الدولة 

 وحاالت تحقق مدئهلية الرئيس الجشائية
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 رئيس الدولة وحاالت تحقق اختراصات :الفرل األول
 الجشائية مدئهلية الرئيس

 

الحجيث عغ ف ،كيعتبخ مسثل الجكلة كالسصبق لدياساتيا ،الجكلة إدارية فيالخئيذ ىػ أعمى سمصة 
ئيذ الجكلة يدتمـد بجايًة بياف اختراصات كسمصات رئيذ الجكلة التي تتعمق بيا ىحه مدئػلية ر 
أ حيث تػجج الدمصة يػجج الخصأ كحيث يػجج الخص تقػؿ كذلظ تصبيقًا لمسقػلة التي ،السدئػلية

كاف  ،كبالتالي كقبل تصخقشا لمحجيث عغ مدئػلية رئيذ الجكلة كحاالت تحققيا ،تػجج السدئػلية
لدامًا عميشا بياف ىحه اإلختراصات كالدمصات التي تتعمق بيا ىحه السدئػلية كمغ ثع بياف حاالت 

 تحقق مدئػلية رئيذ الجكلة في الجساتيخ السقارنة.

األكؿ خررشاه لمحجيث عغ  ،الفرل األكؿ عمى مبحثيغ سشقـػ بتشاكؿ ،كبشاًء عمى ما تقجـ
 سدئػليةالو الحجيث عغ حاالت تحقق فيكالسبحث الثاني سشتشاكؿ  الجكلة.رئيذ  اختراصات

 خئيذ الجكلة كذلظ عمى الشحػ التالي:ل الجشائية

 

 رئيس الدولة  اختراصاتالسبحث األول: 
 لرئيس الدولة. الجشائيةالسدئهلية السبحث الثاني: حاالت تحقق 
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 السبحث األول
 التذريع الفمدطيشي رئيس الدولة في اختراصات

 الدول السقارنة و

 

، فسغ السعخكؼ أف لكل سمصة اختراصاتوإف الحجيث عغ رئيذ الجكلة يدتمـد الحجيث عغ 
اختراصات كحجكد يخسسيا ليا القانػف حتى ال تتجاكزىا كإال عجت مخالفة لمقانػف بتجاكزىا 

الحجكد. كرئيذ الجكلة إحجػ ىحه الدمصات كالتي تعج بحق مغ أىع الدمصات كأعالىا في لتمظ 
، إضافة لكػف (1)الجكلة نطخًا لحجع اإلختراصات كالسدئػليات التي أككميا القانػف لخئيذ الجكلة

أخخػ في مجاالت باختراصات يتستع  ،رئيذ الجكلة كالحؼ يسثل الدمصة التشفيحية كيخأسيا
سمصات  اختراصالتي ىي في األصل مغ ك  ،التذخيعية كالقزائية كاالختراصاتمحجدة 

كسا سشخػ في أخخػ لكغ في ضخكؼ معيشة يػكل القانػف بعس ىحه اإلختراصات لخئيذ الجكلة 
 ىحا السبحث.

التشفيحية كالتذخيعية كالقزائية في الجكؿ ك  الدياسية كعميو سشقػـ بتشاكؿ اختراصات رئيذ الجكلة
 ة عمى الشحػ التالي:السقارن

 

 لرئيس الدولة والتشفيذية الدياسية االختراصاتسطمب األول: ال
 لرئيس الدولة لتذريعيةا االختراصات: لثانيالسطمب ا

 القزائية لرئيس الدولة االختراصات: السطمب الثالث

  

  

                                                           
ٌجب أن نشٌر إلى أن الرئٌس فً النظم البرلمانٌة ٌستثنى من ذلن فهو ٌسود وال ٌحكم ولكنه ٌخضع  (1)

ً ، أما إن كان النظام ملكٌاً فال ٌخضع للمسؤولٌة للمسؤولٌة الجنائٌة ومثال على ذلن رئٌس الرئٌس اإلسرائٌل
 بالمطلك مثال النظام الملكً البرٌطانً تأسٌساً للماعدة التً تمول بأن ذات الملن ال تمس.
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 السطمب األول
 لرئيس الدولة والتشفيذية دياسيةاالختراصات ال

حيث نتشاكؿ في الفخع األكؿ الحجيث عغ اإلختراصات  ،إلى فخعيغ سػؼ نقدع ىحا السصمب
كمغ ثع سشتحجث في الفخع الثاني عغ  ،الدياسية التي يسارسيا الخئيذ في الجكؿ السقارنة

 .اإلختراصات التشفيحية التي مشحتيا الجساتيخ لخؤساء الجكؿ خرػصًا في الجكؿ محل السقارنة
كبالتالي فإف حجيثشا عغ اإلختراصات الدياسية كالتشفيحية لخئيذ الجكلة سيكػف عمى الشحػ 

  اآلتي:

 اإلختراصات الدياسية لرئيس الدولة األول:الفرع 

 أكاًل: كضع الدياسة العامة

الدياسة العامة عبارة عغ تحجيج األىجاؼ كالخصػط التي يجب أف يتع التشفيح عمى أساسيا، فيي 
 (1)السجتسع كما يتصمبو مغ حمػؿ. بسذكالتيعة معقجة كمختبصة ذات شب

مع مجمذ الػزراء كذلظ  باالشتخاؾتػضع الدياسة العامة بػاسصة رئيذ الجسيػرية ففي مرخ 
 أف 150. حيث جاء في السادة 2014لعاـ  مغ الجستػر السرخؼ  167، 150شبقًا لمسادتيغ 

الدياسة العامة لمجكلة، كيذخفاف عمى تشفيحىا  بػضع مع مجمذ الػزراء يذتخؾرئيذ الجسيػرية 
 .(2)الجستػرعمى الػجو السبيغ في 

 االختراصاتبػجو خاص  يسارس مجمذ الػزراء بأف السرخؼ  مغ الجستػر 167كشبقًا لمسادة 
امة لمجكلة كاإلشخاؼ عمى مع رئيذ الجسيػرية في كضع الدياسة الع االشتخاؾب الدياسية
 (3)تشفيحىا

 يسارس"عمى  2003مغ القانػف األساسي السعجؿ سشة  38فقج نرت السادة  فمدطين أما في
 .القانػف"رئيذ الدمصة الػششية سمصاتو كميامو التشفيحية عمى الػجو السبيغ في ىحا 

                                                           
 وما بعدها. (215ص )السنبانً، النظام الدستوري لرئٌس الدولة فً الجمهورٌة الٌمنٌة (1)
 ،على تنفٌذها على وٌشرفان للدولة، العامة السٌاسة الوزراء، مجلس مع باالشتران الجمهورٌة، رئٌس ٌضع (2)

 عند النواب مجلس أمام للدولة العامة السٌاسة حول بٌانًا ٌلمى أن الجمهورٌة ولرئٌس .الدستور فً المبٌن النحو
 .المجلس إلى أخرى رسائل توجٌه أو بٌانات، إلماء له وٌجوز .السنوي العادي انعماده دور افتتاح

 :اآلتٌة االختصاصات خاص، بوجه الحكومة، تمارس (3)

 تنفٌذها على واإلشراؾ للدولة، العامة السٌاسة وضع فى الجمهورٌة رئٌس مع االشتران. 

 الدولة ومصالح المواطنٌن حموق وحماٌة الوطن أمن على المحافظة. 

 ومتابعتها بٌنها، والتنسٌك لها، التابعة العامة والهٌئات والجهات، الوزارات، أعمال توجٌه. 

 والمرارات الموانٌن، مشروعات إعداد. 
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( كضع 1مجمذ الػزراء فيسا يمي:  يختز"مغ القانػف األساسي إلى  69فيسا ذىبت السادة 
( تشفيح الدياسات العامة السقخرة مغ الدمصات 2 .........الدياسة العامة في حجكد اختراصو 

 .الػششية"

ذ الجكلة أف يػجو مجم لخئيذ"مشو  120أما في مذخكع الجستػر الفمدصيشي فقج جاء في السادة 
 .الػزراء في رسع الدياسة العامة"

كضع الدياسة العامة  اختراصفي  السذخعيغ السرخؼ كالفمدصيشي يختمفافكبحلظ نخػ أف 
مشعقج لخئيذ الجسيػرية أما القانػف  االختراصحيث أف السذخع السرخؼ جعل ىحا لمجكلة 

مجمذ الػزراء  األساسي الفمدصيشي لع يعط ىحا الحق لخئيذ الجكلة كإنسا جعمو مغ اختراصات
 .(1)(69)شبقًا لشز السادة

 

 ثانيًا: تعييغ السسثميغ الجبمػماسييغ كإعفاؤىع مغ مشاصبيع

 اسية دكراً تبادؿ السسثميغ الجبمػماسييغ كإعفاؤىع مغ أىع مطاىخ العالقات الجكلية، إذ تمعب الجبمػم
 كبيخًا في تحجيج العالقات بيغ الجكؿ.

ؿ األجشبية، شبقًا مسثمي الجك  كاعتسادرئيذ الجكلة بتعييغ السسثميغ الجبمػماسييغ كعدليع  حيث
يغ السجنييغ سيػرية السػضفيعيغ رئيذ الجمغ الجستػر السرخؼ حيث جاء فييا " 153لمسادة 

مسثمي الجكؿ  كالعدكخييغ كالسسثميغ الدياسييغ كيعدليع عمى الػجو السبيغ في القانػف . كسا يعتسج
 .األجشبية الدياسييغ"

كىحا ما سمكو السذخع الفمدصيشي حيث جعل اختراص تعييغ السسثميغ الجبمػماسييغ كإعفاؤىع 
مغ القانػف األساسي السعجؿ  40خئيذ الدمصة الػششية حيث نرت السادة ب محجدمغ مشاصبيع 

عيغ رئيذ الدمصة الػششية مسثمي الدمصة الػششية لجػ الجكؿ كالسشطسات الجكلية كالييئات عمى "ي
 . ت لجػ الدمصة الػششية الفمدصيشية"بية كيشيي مياميع، كسا يعتسج مسثمي ىحه الجيااألجش

                                                           
 فً العامة السٌاسة وضع -1:  ٌلً بما الوزراء مجلس ٌختصمن المانون األساسً على  (69)نصت المادة  (1)

 السٌاسات تنفٌذ -2. التشرٌعً المجلس من علٌه المصادق الوزاري البرنامج ضوء وفً اختصاصه، حدود

. التشرٌعً المجلس على لعرضها العامة الموازنة وضع -3. المختصة الفلسطٌنٌة السلطات من الممررة العامة

 .ومتابعته علٌه واإلشراؾ الالزمة، الوسائل بكافة وتزوٌده هٌاكله، ووضع اإلداري، الجهاز إعداد -4
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سثمي حيث جعل صالحية تعييغ سفخاء كم مذخكع الجستػر الفمدصيشيكىحا ما نز عميو أيزًا 
القانػف األساسي مغ  121لخئيذ الجكلة كفقًا لسا جاء بالسادة  دكلة فمدصيغ مشعقج فقط

  .(1)الفمدصيشي

رئيذ الدمصة ىػ مغ يقػـ بتعييغ  "فإف 2015( لدشة 13ككفقًا لقانػف الدمظ الجبمػماسي رقع )
الدفخاء كتدسيتيع كنقميع كإعادتيع لسقخ كزارة الخارجية، ككحلظ ىػ مغ يدتحجث البعثات 

 ."الفمدصيشية كإغالقيا كيكػف ذلظ بتشديب مغ كزيخ الذؤكف الخارجية

رئيذ الجكلة في تعييغ كعدؿ  باستقالؿكالفمدصيشي قج أخحا السرخؼ  السذخعيغكبحلظ يكػف 
قج مشحاه سمصات كاسعة ليتسكغ مغ  مسثمي الجكؿ األجشبية، كيكػف  كاعتسادالسسثميغ الجبمػماسييغ 

 تحجيج كرسع الدياسة الخارجية كالديخ نحػ تحقيق األىجاؼ.

 ثالثًا: إبخاـ السعاىجات 

ق ال تكػف سارية السفعػؿ كنافحة فػر التػقيع عمييا كلكغ يمـد إف السعاىجات الجكلية بسعشاىا الجقي
إال إف بعس الجساتيخ جعمت مغ التػقيع ذات أثخ ، مغ الدمصة السخترة أف يتع الترجيق عمييا

ليذ مجخد إجخاء شكمي كلكشو عسل بالغ األىسية  . كلكغ مع ذلظ فإف الترجيق(2)الترجيق
كيقرج بو إقخار األجيدة الجاخمية في الجكلة لمسعاىجة عمى نحػ يمـد الجكلة بيا عمى الرعيج 

 الجكلي.

جعل اختراص الترجيق عمى السعاىجات بيج رئيذ الجكلة إال إلى جساتيخ كلقج اتجيت اغمب ال
جعميا بيج فمقج اتجيت الجساتيخ إلى  لتشازؿ عغ األراضي يتختب عمييا ا السعاىجات السيسة كالتي

ىحا ما أخحت بو العجيج مغ الجكؿ مثل فخندا ك  مجمذ الذعبرئيذ الجكلة كباالشتخاؾ مع 
 (3)كمرخ.

ال  عامة،فالتػقيع كقاعجة  السعاىجات،كىشا نػد اإلشارة إلى التفخقة بيغ التػقيع كالترجيق عمى 
جكلة بالسعاىجة، كإنسا يشحرخ أثخه في تدجيل ما تع االتفاؽ عميو بيغ يكفي في حج ذاتو إللداـ ال

                                                           
 الدول لدى وممثلٌها فلسطٌن دولة سفراء الدولة رئٌس من المانون األساسً )ٌعٌن 121نصت المادة  (1)

 ممثلً وٌعتمد. الخارجٌة بالشؤون المختص الوزٌر من بتنسٌب مهامهم وٌنهً واإلللٌمٌة، الدولٌة والمنظمات
 .(واإلللٌمٌة الدولٌة والمنظمات الدول

 (.45)ص المانون الدولً العامأبو النصر،  (2)
 (.246ص )، المعاهدات الدولٌة والرلابة علٌها فً ظل الدستور العرالً الجدٌد  البصٌصً (3)
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بأنو ترخؼ قانػني تعمغ بسػجبو  بعس الفقو الفمدصيشيأما الترجيق كسا عخفو  الصخفيغ،
 (1)بأحكاميا. كااللتداـالدمصة السخترة بإبخاـ السعاىجات في الجكلة مػافقتيا عمى السعاىجة 

جات في قج نز عمى صالحية رئيذ الجسيػرية في إبخاـ السعاى نججه ففي الجستػر السرخؼ 
رئيذ الجسيػرية يبـخ السعاىجات، حيث جاء فييا " 2014مغ دستػر مرخ لعاـ  151 السادة

كيبمغيا مجمذ الذعب مذفػعة بسا يشاسب البياف. كتكػف ليا قػة القانػف بعج إبخاميا كالترجيق 
عمى أف معاىجات الرمح كالتحالف كالتجارة كالسالحة  عمييا كنذخىا كفقًا لألكضاع السقخرة.

كجسيع السعاىجات التي يتختب عمييا تعجيل في أراضي الجكلة، أك التي تتعمق بحقػؽ الديادة، أك 
نة، تجب مػافقة مجمذ الذعب التي تحسل خدانة الجكلة شيئًا مغ الشفقات غيخ الػاردة في السػاز 

 .عمييا"

يحجد الدمصة السخترة بالترجيق عمى السعاىجات  الفمدصيشي نججه لعأما في القانػف األساسي 
ا أك السرادقة كصالحية تػقيعي يشز عمى آليات أك أسذ معيشة إلبخاـ السعاىجات الجكليةكلع 

يحجد مغ ىػ السخػؿ بالسرادقة عمى السعاىجة فمع يحكخ  األساسي لععمييا، حيث أف القانػف 
 طسة التحخيخ كػف أنيا مسثمة فمدصيغ.ىل ىػ رئيذ الجكلة أـ رئيذ مش

نؤيج مػقف أستاذنا الجكتػر ىاني غانع الحؼ يخػ اف ابخاـ السعاىجات التي تتعمق بسػضػع كنحغ 
الديادة يجب أف تتع باستفتاء يزع الفمدصيشييغ في الجاخل كالخارج كفي الذتات كفي حاؿ عجـ 

ة كرئيذ مشطسة التحخيخ كأخح مػافقة القجرة عمى ذلظ يكػف باإلرادة السذتخكة لخئيذ الجكل
 .(2)السجمذ التذخيعي  بأغمبية الثمثيغ

إال أف مذخكع الجستػر الفمدصيشي أعصى ىحه الرالحية لخئيذ الجكلة حيث جاء في نز السادة 
 .التذخيعي"اىجات التي يقخىا السجمذ الخئيذ عمى السع يرادؽ"مشو  141

بيغ السعاىجات العادية كبيغ  141أنو فخؽ في السادة  دستػر فمدصيغفي مذخكع  كيالحع
السعاىجات التي تتعمق باستقالؿ الػشغ كسالمة أراضيو، حيث أكجب في األكلى إقخار السجمذ 
التذخيعي ليا فقط لكي تكػف ممدمة بيا، أما الشػع الثاني فقج ألـد السذخكع رئيذ الجكلة بزخكرة 

 .لالستفتاءعخضيا عمى الذعب 

                                                           
 .(114ص )أبو النصر، المانون الدولً العام  (1)

 المضاء اإلداري الرلابة المضائٌة على أعمال السلطة اإلدارٌة فً فلسطٌن بٌن النظرٌة والتطبٌكؼانم، (2)

 (.45)ص
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فأكجب مػافقة مجمذ الذعب في حاؿ إبخاـ السعاىجات  دستػر مرخبو أيزا  ما أخحكىحا 
الرمح كالتحالف كالتجارة كالسالحة كجسيع السعاىجات التي يتختب عمييا تعجيل في أراضي 

 الجكلة، كذلظ بدبب خصػرة مثل ىحه السعاىجات عمى سيادة الجكلة كأراضييا.

إما أف تكػف  ىجة داخل الجكلة يحجدىا الجستػر كىينخمز إلى أف سمصة الترجيق عمى السعا
دكف الخجػع إلى سمصات أخخػ، كإما لخئيذ الجكلة مذتخكًا مع الدمصة  لخئيذ الجكلة مشفخداً 

إف كاف السػقف الثاني ىػ األكثخ التذخيعية كفقًا لسا تقخره األحكاـ الجستػرية في كل دكلة، ك 
 (1)نتذارًا بيغ دكؿ العالع.ا

  

                                                           
 (.114 ص) العامالمانون الدولً النصر،  أبو (1)
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 الثاني: االختراصات التشفيذية لرئيس الدولةالفرع 

يدتسج رئيذ الجكلة ىحه االختراصات باعتباره رئيدًا لمدمصة التشفيحية، كقج يسارس رئيذ الجكلة 
 ىحه االختراصات إما بسفخده كإما باالشتخاؾ مع بعس الدمصات األخخػ.

 لالنعقادأكاًل: دعػة مجمذ الػزراء 

إذا  االنعقادتطيخ ىحه الدمصة بذكل جمي في حق رئيذ الجكلة في دعػة مجمذ الػزراء إلى 
ال يخأس مجمذ  حيث إف رئيذ الجكلة في ىحا الشطاـ الشطاـ البخلساني التقميجؼ ت الجكلة تتبشىكان

الػزراء كال يحزخ اجتساعاتو إال برفة عخضية، بحيث تكػف رئاستو لو في ىحه الحالة رئاسة 
 االنعقاد، فإف رئيذ الجكلة في الشطاـ البخلساني يجعػ مجمذ الػزراء إلى تشفيحية فية أكثخ مشياشخ 
 (1)يخأس اجتساعاتو.  لكغ الك 

( مغ القانػف األساسي الفمدصيشي عمى إعصاء رئيذ الدمصة ىحه 45نرت السادة ) حيث
الرالحيات، عمى أف تتع الجعػة عغ شخيق شمب يقجمو إلى رئيذ الػزراء حيث جاء فييا " 
يختار رئيذ الدمصة الػششية رئيذ الػزراء كيكمفو بتذكيل حكػمتو كلو أف يقيمو أك يقبل استقالتو، 

 ."لالنعقادو دعػة مجمذ الػزراء كلو أف يصمب مش

فيػ نطاـ خميط مغ الشطاـ  ،كعمى الخغع أف الشطاـ الدياسي في فمدصيغ ليذ نطامًا بخلسانياً  
ف القانػف حيث إ ،إال أنو يتبشى مػقف الشطاـ البخلساني بيحا الخرػص ،الخئاسي كالبخلساني

 ح الجكرة األكلى العادية لمسجمذاألساسي الفمدصيشي أعصى رئيذ الدمصة الػششية صالحية افتتا
( مغ القانػف 52خالؿ ىحه الجكرة كىحا ما نرت عميو السادة ) االفتتاحي، كيمقي بيانو التذخيعي

 .(2)األساسي الفمدصيشي

أف لو كبالشطخ إلى دستػر مرخ نججه نز أيزًا عمى ىحه الرالحية لخئيذ الجسيػرية، حيث 
الحؼ حزخه  لالجتساعفي األمػر اليامة، كيكػف ىػ رئيذ  لمتذاكر لالجتساعدعػة الحكػمة 

 .(3) 2014لعاـ  ( مغ الجستػر السرخؼ 149كىحا ما نرت عميو السادة )

 
                                                           

 (.81)صالحجار ، دراسة تحلٌلٌة ونمدٌة لمسودة الدستور الفلسطٌنً المؤلت (1)
 الدورة الفلسطٌنٌة الوطنٌة السلطة رئٌس ٌفتتح( من المانون األساسً الفلسطٌنً على )52نصت المادة )  (2)

 .االفتتاحً( بٌانه وٌلمً للمجلس، األولى العادٌة
 األمور فً للتشاور لالجتماع الحكومة دعوة الجمهورٌة لرئٌسالدستور المصري )( من 149المادة ) (3)

 (.ٌحضره الذي االجتماع رئاسة وٌتولى المهمة،
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 كبار مػضفي الدمصة التشفيحية كتعييغ بعس اختيارثانيًا: 

 تعيين رئيس الهزراء وإعفاءه من مشربو أ(

البالد دكف كزارة مدئػلة، ألف في ذلظ تعصيل الشطاـ البخلساني يػجب عمى رئيذ الجكلة عجـ تخؾ 
 (1)لمسرالح العامة، قج يؤدؼ إلى أضخار ال يسكغ تجاركيا.

 يكمف"مشو كالتي نرت عمى  146السادة  في 2014دستػر السذخع السرخؼ في سمكوكىحا ما 
 الشػاب، مجمذ عمى بخنامجو كعخض الحكػمة بتذكيل الػزراء، لسجمذ رئيداً  الجسيػرية رئيذ
 األكثخ، عمى يػماً  ثالثيغ خالؿ الشػاب مجمذ عزاءأ  أغمبية ثقة عمي حكػمتو تحرل لع فإذا

 أكثخية عمى الحائد االئتالؼ أك الحدب مغ بتخشيح الػزراء لسجمذ رئيدا الجسيػرية رئيذ يكمف
 خالؿ الشػاب مجمذ أعزاء أغمبية ثقة عمى حكػمتو تحرل لع فاذا الشػاب، مجمذ مقاعج
 ستيغ خالؿ ججيج نػاب مجمذ النتخاب الجسيػرية رئيذ كيجعػ مشحالً  السجمذ ُعج يػمًا، ثالثيغ
 ."الحل قخار صجكر تاريخ مغ يػماً 

يخزع رئيذ مجمذ الػزراء  "إلى 2014مغ دستػر مرخ لدشة  173السادة  نرتفيسا 
ارتكابيع لجخائع حالة في التحقيق كالسحاكسة،  تإلجخاءاكأعزاء الحكػمة لمقػاعج العامة السشطسة 

عمييع أك  أثشاء مسارسة مياـ كضائفيع أك بدببيا، كال يحػؿ تخكيع لسشاصبيع دكف اقامة الجعػػ 
السادة )  فيشأف اتياميع بجخيسة الخيانة العطسى، االحكاـ الػاردة  فيكتصبق  االستسخار فييا.

 ."( مغ الجستػر 159

مغ انعقاد  في االتجاه الحؼ سمكوالسرخؼ  فمع يخالف السذخع الفمدصيشي نطيخه أما في فمدطين
إلى التحقيق لخئيذ الجكلة حيث جاء في نز السادة اختراص تعيغ رئيذ الػزراء كإحالتو 

رئيذ الدمصة الػششية رئيذ الػزراء كيكمفو  يختار" 2003( مغ القانػف األساسي لدشة 45)
 ."لالنعقادمشو دعػة مجمذ الػزراء  بتذكيل حكػمتو كلو أف يقيمو أك يقبل استقالتو، كلو أف يصمب

رئيذ الػزراء مغ الحدب  باختيارالدابق أف الخئيذ ليذ مقيجًا  (45)كالسالحع في نز 
صاحب العجد األكبخ مغ مقاعج السجمذ التذخيعي، فالسيع ىػ قجرة رئيذ الػزراء السعيغ عمى 

غ األغمبية في السجمذ كلكغ مغ الشاحية العسمية إف لع تك السجمذ.كدب ثقة أغمبية أعزاء 
 التذخيعي غيخ راضية عشو فمغ يشاؿ ثقة السجمذ.

                                                           
 وما بعدها. (221ص)حسٌن، رئٌس الدولة فً النظام الدٌمولراطً (1)
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بإحالة رئيذ الػزراء إلى التحقيق عشجما يرجر بحقو  االختراصكسا أف الخئيذ ىػ صاحب 
 لخئيذ الدمصة الػششية الحق في إحالة رئيذ "( عمى 75جخائع جشائية، حيث نرت السادة )
إليو مغ جخائع أثشاء تأديتو أعساؿ كضيفتو أك بدببيا كفقًا  الػزراء إلى التحقيق فيسا قج يشدب

 ."لمقانػف  ألحكاـ

كىحا ما جاء أيزأ في مدػدة مذخكع الجستػر الفمدصيشي حيث يشعقج لمخئيذ الفمدصيشي تعييغ 
 "مشو عمى أف ( 124، حيث جاء في السادة )استقالتيارئيذ الػزراء، كإقالة الحكػمة، كقبػؿ 

يسارس رئيذ الجكلة باإلضافة إلى الرالحيات السشرػص عمييا في الجستػر الرالحيات 
التالية: يرجر مشفخدًا مخسػـ تدسية رئيذ مجمذ الػزراء، كمخسػـ قبػؿ استقالة الحكػمة أك 

( عمى الخئيذ ؛ 121، لكغ لجشة صياغة مذخكع الجستػر اشتخشت في السادة ) "مدتقيمة اعتبارىا
 .(1)تياره لخئيذ الػزراء مغ بيغ أعزاء الحدب الحائد عمى أكبخ األصػات االنتخابيةأف يكػف اخ

كبالتالي فإنو مغ السالحع أف ىحا الذخط يعتبخ مدتحجثًا لسا ىػ متبع في القانػف األساسي 
، الحؼ يعصي لمخئيذ الرالحية السصمقة بتعييغ رئيذ الػزراء دكف قيج أك  2003السعجؿ لدشة 

 شخط.

 تعيين الشائب العامب( 

ة كحداسية مشرب الشائب العاـ فقج جعل القانػف ىحه الرالحية لخئيذ الجكلة أك ينطخًا ألىس
 الجسيػرية في تعييشو بشاء عمى شخكط معيشة .

ففي الجستػر السرخؼ نجج أنو نز عمى ىحه الرالحية لخئيذ الجسيػرية حيث أعصاه القخار 
مغ قبل مجمذ القزاء األعمى ، حيث  بشاء عمى تشديبػف في تعييغ الشائب العاـ عمى أف يك

بيحه الرالحية لخئيذ الجسيػرية  2014( مغ الجستػر السرخؼ لعاـ 189جاء نز السادة )
كيتػلى الشيابة العامة نائب عاـ يختاره مجمذ القزاء األعمى، مغ بيغ نػاب رئيذ "كالتالي 

الشػاب السداعجيغ، كيرجر بتعيشو قخار مغ  ، أكاالستئشاؼمحكسة الشقس، أك الخؤساء بسحاكع 
رئيذ الجسيػرية لسجة أربع سشػات، أك لمسجة الباقية حتى بمػغو سغ التقاعج، أييسا أقخب، كلسخة 

 ."كاحجة شػاؿ مجة عسمو

                                                           
ٌس مجلس ( من مسودة مشروع الدستور الفلسطٌنً على: ) ٌكلؾ رئٌس الدولة رئ121نصت المادة ) (1)

الوزراء بتنسٌب من الحزب الحائز على أكبر عدد من مماعد المجلس النٌابً، وبعد إجراء مشاورات مع زعماء 
 األحزاب األخرى الممثلة فً المجلس النٌابً....(
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الفمدصيشي نجج أف القانػف األساسي جعل صالحية تعييغ الشائب العاـ  الجستػركبالشطخ إلى 
بقخار مغ رئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية بشاًء عمى تشديب مغ السجمذ األعمى لمقزاء، كىحا 

يعيغ الشائب العاـ بقخار مغ رئيذ الدمصة الػششية  ( بقػليا "107ا نرت عميو السادة )م
 .ب مغ مجمذ القزاء األعمى "مى تشديالفمدصيشية بشاًء ع

 

 : االختراصات التشفيحية االستثشائيةثالثا

  إعالن حالة الطهارئ 

كىي حاالت عارضة تخػؿ الجساتيخ رئيذ الجكلة سمصة إعالف حالة الصػارغ في حاالت معيشة، 
تريب كياف الجكلة كالسجتسع بأضخار جديسة، كال يكػف العاصع مشيا إال التزحية بجانب مغ 

 األفخاد كحخياتيع .حقػؽ 

فالمجػء إلى حالة الصػارغ يشصػؼ عمى مخاشخ كبيخة، ألنو يدسح لمدمصة التشفيحية بتقييج حقػؽ 
كحخيات األفخاد، كيسشحيا سمصة كاسعة تدتصيع مغ خالليا السداس بأشخاص السػاششيغ 

 (1)كأمػاليع.

في  االستثشائيةالحالة  شي السذخع الفمدصيشي بالشز عمى تشطيع ىحهكلتفادؼ ىحه الخصػرة عُ 
أحكاـ القانػف األساسي الفمدصيشي، حيث أعصى صالحية إعالف حالة الصػارغ لخئيذ الدمصة 
باعتباره رئيذ الدمصة التشفيحية، كقيج الشز رئيذ الدمصة بسجة محجدة ال يجػز أف تتجاكزىا 

 حالة الصػارغ.

عشج كجػد عمى "  نرت األساسي السعجؿمغ القانػف ( 110ألكلى مغ السادة )الفقخة ا أفحيث 
 تيجيج لألمغ القػمي بدبب حخب أك غدك أك عرياف مدمح أك حجكث كارثة شبيعية:

 يجػز إعالف حالة الصػارغ بسخسػـ مغ رئيذ الدمصة لسجة ال تديج عغ ثالثيغ يػمًا. .1
 ة ثمثي أعزائو.حالة الصػارغ لسجة ثالثيغ يػمًا بعج مػافقة السجمذ التذخيعي بأغمبي تسجيجيجػز  .2
حالة الصػارغ بػضػح عمى اليجؼ كالسشصقة التي يذسميا كالفتخة  يجب أف يشز مخسػـ إعالف .3

 الدمشية.

                                                           
 (.111)ص مسئولٌة رئٌس الدولةعبد الحمٌد،  (1)
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يحق لمسجمذ التذخيعي أف يخاجع اإلجخاءات كالتجابيخ كميا أك بعزيا التي اتخحت أثشاء حالة  .4
في جمدة التسجيج الصػارغ، كذلظ لجػ أكؿ اجتساع عشج السجمذ عقب إعالف حالة الصػارغ أك 

 الالـز بيحا الذأف". االستجػابأييسا أسبق كإحخاء 

حع أف السادة السحكػرة حجدت شخكشًا ال بج مغ تحققيا حتى يتسكغ رئيذ الدمصة مغ إعالف يال
 :(1)حالة الصػارغ، كتتسثل الذخكط في

خصخ استثشائي غيخ مألػؼ، حاؿ كقائع عمى درجة كبيخة مغ الجدامة ميجد  أف يكػف ىشاؾ .1
كتعاضجه، أك أف يكػف مغ شأف ىحا الخصخ لمػحجة الػششية لمبالد فيسذ مغ تخابط الذعب 

السداس بدالمة الػشغ مغ أؼ عجكاف خارجي، كلقج حجدت السادة الحاالت التي يجػز فييا 
ع حخب، أك غدك، أك عرياف مدمح، أك حجكث كػارث إعالف حالة الصػارغ كحرخىا في كقػ 

، كيعتبخ (2)شبيعية كتقجيخ ىحا الخصخ كمجػ تحققو ىػ أمخ مشػط بخئيذ الدمصة الػششية كحجه 
 .(3)مغ أمثمة تمظ األخصار حجكث فتشات شائفية كحدبية كتشطيسية التي تشبئ بقياـ حخب أىمية 

أعمغ حالة الصػارغ  ياسخ عخفات ( يشي الخاحل )في ىحا السقاـ: إلى أف الخئيذ الفمدص يحكخ 
( مغ القانػف األساسي السعجؿ؛ 110ستشادًا لرالحياتو السخػلة لو بسػجب السادة )أكؿ مخة ا

الثانية كالحرار الحؼ كقع عمى السقاشعة في مجيشة راـ  االنتفاضةلطخكؼ  5/10/2003بتاريخ 
 .(4)هللا

ـ، إثخ األحجاث السؤسفة التي 14/6/2007استخجمو الخئيذ )محسػد عباس( بتاريخ  أيزاً 
 .(5)الفمدصيشي االنقداـكقعت بيغ القػات الفمدصيشية كحخكة حساس، كالتي نجع عشيا 

الخئيذ لرالحياتو السحكػرة أف تكػف ىي الدبيل  الستعساؿفقياء القانػف الجستػرؼ  اشتخط .2
تالفي ىحه األخصار عبخ  باالستصاعة، كىحا يعشي متى كاف خكؼالطالػحيج لمخخكج مغ تمظ 

(، كىحا الذخط نابع مغ 110مػاجيتيا بالصخؽ العادية، فال يكػف ىشاؾ مبخر مغ المجػء لمسادة )
، كلكغ تمظ الزخكرة يجب أف تقجر بقجرىا بحيث ال (6)( ممجئوج العامة بأف ) الزخكرة القػاع

                                                           
 (.41ص) طرق انتهاء والٌة رئٌس الدولة التركمانً، (1)
 (.112)ص المسئولٌة الدولٌة لرئٌس الدولةالعبودي، ( و112صالمسئولٌة الجنائٌة لرئٌس الدولة )، ؼرٌبال (2)
 (.112ص)سابكالمرجع الؼرٌبال،  (3)
 ( من مجلة الولائع الفلسطٌنٌة.48المنشور فً العدد ) 2113لسنة  18راجع المرسوم الرئاسً رلم  (4)
 فً العدد الواحد والسبعٌن من مجلة الولائع الفلسطٌنٌة.المنشور  2117لسنة  9راجع المرسوم رلم  (5)
 (.176سلطة ومسئولٌة رئٌس الدولة فً النظام البرلمانً)ص بسٌونً، (6)
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كحخياتيع األساسية إال في الحجكد التي تسكغ سمصات الجكلة مغ يجػز التعخض لحقػؽ األفخاد 
 .(1)مػاجية حالة الزخكرة

، كيقتزي أف يكػف مدببًا كمحجدًا لمسشصقة الخئيذ مخسػمًا بإعالف حالة الصػارغ يجب أف يرجر  .3
التي تخزع لحالة الصػارغ كالفتخة الدمشية لو، بحيث إذا زادت عغ شيخ تػجب عخض األمخ 

مذ التذخيعي ألخح مػافقتو، كسا تخزع جسيع اإلجخاءات التي اتخحت أثشاء سخياف عمى السج
 لو بعج زكاؿ مػجباتو. اجتساعحالة الصػارغ لخقابة السجمذ التذخيعي في أكؿ 

مشو حيث  (128في السادة ) تع تشطيع حالة الصػارغ أما في مذخكع دستػر دكلة فمدصيغ فقج 
مع رئيذ مجمذ الػزراء، كبالتذاكر مع رئيذ السجمذ  باالتفاؽ" لخئيذ الجكلة  نرت عمى

الشيابي، في حاؿ تعخض أمغ البالد لخصخ حخب أك الكػارث الصبيعية أك الحرار، بسا ييجد 
سالمة السجتسع كاستسخار عسل مؤسداتو الجستػرية، إعالف حالة الصػارغ، كال تعمغ حالة الصػارغ 

طاـ العاـ، أك الديخ السشتطع لدمصات الجكلة، أك إلى متى كانت إجخاءاتيا الزمة إلعادة الش
لسػاجية الكػارث أك حالة الحرار، كيجب أال تديج مجة العسل بحالة الصػارغ عمى ثالثيغ يػمًا 
يسكغ تججيجىا لسخة كاحجة فقط كبسػافقة ثمثي مجسػع أعزاء السجمذ الشيابي، باستثشاء حالة 

إعالف حالة الصػارغ اليجؼ كالسشصقة كالفتخة التي الحخب. كفي جسيع األحػاؿ يجب أف يحجد في 
 يذسميا".

اشخاؾ مجمذ  ضخكرة اشتخاط مغ الجستػرنذيج بسػقف السذخع الفمدصيشي في مذخكع  وىشا
الػزراء مع رئيذ الجكلة في إعالف حالة الصػارغ كشمب مػافقتو عمى إعالنيا كفي ذلظ ضسانة 

حقيقية لعجـ تفخد رئيذ الجكلة في إعالف حالة الصػارغ، إنسا جعمو قخار مذتخؾ بيغ رئيذ الجكلة 
 كمجمذ الػزراء إضافة لمسجمذ الشيابي.

 

  

                                                           
 (.42ص) طرق انتهاء والٌة رئٌس الدولة التركمانً، (1)
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 السطمب الثاني
 عية لرئيس الدولةاالختراصات التذري 

 ،األصيل بدغ التذخيعات في الطخكؼ العادية االختراصتعتبخ الدمصة التذخيعية ىي صاحبة 
إال أف ىشاؾ حاالت استثشائية أعصت لخئيذ الجكلة صالحية إصجار قخارات كلػائح ليا قػة 

كبالتالي سشتشاكؿ في ىحا السصمب صالحيات الخئيذ بإصجار القػانيغ كالمػائح في  .القانػف 
كأحج اإلختراصات التي يباشخىا رئيذ الجكلة أثشاء تػليو ىحا  ،كاالستثشائيةالطخكؼ العادية 

 السشرب.

 الفرع األول
 إصدار القهانين واالعتراض عمييا في الظروف العادية

 ر القهانينصالحية رئيس الدولة في إصدا .1

يقرج بإصجار التذخيع تدجيل ميالد القاعجة القانػنية بعج كضعيا مغ الدمصة السخترة، فيػ 
بسثابة شيادة ميالد لػجػدىا، كيعتبخ اإلصجار بسثابة أمخ إلى السختريغ لتشفيح التذخيع كل في 

ذا تع ذلظ مجاؿ عسمو، فالقػاعج التذخيعية ال تشصبق بسجخد كضعيا، بل ال بج مغ إصجارىا فإ
التدمت السحاكع بتصبيقيا ككحلظ تفعيل كل الػزارات كغيخىا مغ الجيات السشاط بيا تصبيق 

 (1)التذخيع.

كيعتبخ إصجار القػانيغ مغ أحج اإلختراصات التي أعصاىا الجستػر السرخؼ لخئيذ الجسيػرية 
عمى " لخئيذ الجسيػرية حق إصجار القػانيغ أك  2014مغ دستػر  (123حيث نرت السادة )

 ".االعتخاض عمييا 

أما في فمدصيغ فشجج أف األمخ مساثل تسامًا لسا سمكو السذخع السرخؼ فػفقًا لمقانػف األساسي 
الفمدصيشي نجج أنو أعصى ىحه الرالحية لخئيذ الدمصة الػششية بعج إقخارىا مغ السجمذ 

مغ القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ في الفقخة األكلى  (41التذخيعي حيث نرت السادة )

                                                           
العمل الذي ٌتم  :وهو. وهنان من عرؾ إصدار التشرٌع بأنه (164ص )أبو ملوح ، المدخل للعلوم المانونٌة (1)

به إثبات وجود التشرٌع بصورة رسمٌة، بعد أن تم إلراره، واألمر بتنفٌذه. وٌعّد اإلصدارـ على لول فمهاء 
. للمزٌد راجع فرج، المدخل للعلوم المانونٌة، المسم األول،  المانون ـ بمنزلة شهادة المٌالد التً تعطى للتشرٌع

 (.31)ص
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عمى " يرجر رئيذ الدمصة الػششية القػانيغ بعج إقخارىا مغ السجمذ التذخيعي الفمدصيشي خالؿ 
 ثالثيًا يػمًا مغ تاريخ إحالتيا إليو..." .

عمى رئيذ كىحا ما نز عمييا أيزًا الشطاـ الجاخمي لمسجمذ التذخيعي حيث أكجب ىحا الشطاـ 
السجمذ التذخيعي إحالة مذخكع القانػف بعج إقخار السجمذ التذخيعي لخئيذ الدمصة الػششية 

 (1)، كنذخه في الجخيجة الخسسية. إلصجاره بعج شيخ مغ إقخار السجمذ التذخيعي عميو

 

 عمى القهانين االعتراضصالحية رئيس الدولة في  .2

ىػ سمصة رئيذ الجكلة في إيقاؼ القانػف الحؼ كافق عميو البخلساف كذلظ في حالة  االعتخاض
 .(2)كجػد مالحطات مغ رئيذ الجكلة عمى مذخكع القانػف 

كمعشاه  سصمقال االعتخاض : أكليسايكػف عمى نػعاف االعتخاضذىب جانب مغ الفقو إلى أف ك 
كىػ جدئي العتخاض االأما الشػع الثاني فيػ  ،كعجـ السػافقة عميو بذكل كامل إعجاـ القانػف 

إيقاؼ القانػف مؤقتًا ، إذ أنو ال يشتج أثخه إال بعج معالجتو بإعادة عخضو عمى البخلساف مخة أخخػ 
 (3)، لمسجاكلة فيو ثع إقخاره مخة ثانية بأغمبية معيشة تختمف مغ دستػر آلخخ.

عمى القػانيغ يكػف مغ رئيذ الجكلة ، فقج نز القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ  كاالعتخاض
( مشو عمى صالحية رئيذ الدمصة الػششية في إعادة مذخكع القانػف إلى السجمذ 41في السادة )

 كإف لع اعتخاضوالتذخيعي خالؿ ثالثيغ يػمًا ، مع كجػب تزسيغ اإلعادة لسالحطاتو كأسباب 
 صة بحلظ يعتبخ السذخكع صادرًا فػرًا كيتع نذخه في الجخيجة الخسسية .يقع رئيذ الدم

كيتشاكؿ السجمذ التذخيعي دراسة مالحطات كاعتخاضات الخئيذ فإذا أخح بيا فإنو يمـد أغمبية 
مصمقة ، أما إذا رفس السجمذ التذخيعي اعتخاضات الخئيذ سػاء الجدئية أـ الكمية لسذخكع 

                                                           
الداخلً للمجلس التشرٌعً الفلسطٌنً " فور إلرار مشروع المانون بالمراءة  ( من النظام71المادة رلم ) (1)

الثالثة أو فور انمضاء أسبوعٌن من تارٌخ إلراره بالمراءة الثانٌة ٌحٌل الرئٌس المشروع إلى رئٌس السلطة 
 الوطنٌة إلصداره ، وٌجري نشره بالجرٌدة الرسمٌة ".

 (.119ص) لسٌاسٌةالنظم ا ،األحمد  وإسماعٌل والحالق  (2)
 (.74)ص  مسئولٌة رئٌس الدولةعبد المجٌد، (3)
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خار القانػف دكف األخح بسالحطات الخئيذ فإنو يمـد ثمثي أعزاء السجمذ القانػف كأراد السجمذ اق
  (1). حتى يقخ القانػف 

كعشج  (2)( مشو.71كالستسثل في السادة ) الجاخمي لمسجمذ التذخيعي خ نفدو في الشطاـمكاأل
نججه ىػ اآلخخ قج نز عمى ىحه الرالحية  2014لعاـ  استقخاء نرػص الجستػر السرخؼ 

لخئيذ الجسيػرية حق إصجار القػانيغ  "( مشو أنو 123لخئيذ الجسيػرية حيث جاء في السادة )
عمييا، كإذا اعتخض رئيذ الجسيػرية عمى مذخكع قانػف أقخه مجمذ الشػاب، رده  االعتخاضأك 

حا السيعاد اعتبخ ع يخد مذخكع القانػف في ىإذا لإليو خالؿ ثالثيغ يػمًا مغ إبالغ السجمذ إياه، ف
 .قانػنًا صادرًا"

 

 الفرع الثاني
 االستثشائيةصالحية رئيس الدولة في اصدار القهانين في الظروف 

عمييا في  كاالعتخاضلقج ذكخنا في الفخع الدابق أف رئيذ الجكلة يسمظ صالحية إصجار القػانيغ 
حجدىا القانػف  القياـ باإلجخاءات التي تسشع، قج  استثشائيةالطخكؼ العادية، كلكغ ىشاؾ ضخكؼ 

إلصجار القػانيغ األمخ الحؼ دفع السذخع الجستػرؼ إلى اعصاء رئيذ الجكلة اصجار بعس 
 القػانيغ في الطخكؼ االستثشائية.

التي تؤثخ في عسمية إصجار القػانيغ  االستثشائيةشتشاكؿ في ىحا الفخع ماىية الطخكؼ سلحلظ 
 ىية صالحية رئيذ الجكلة في إصجار ىحه القػانيغ في ىحه الطخكؼ.كما

 االستثشائيةنظرية الزرورة أو الظروف أواًل: مفيهم 

حيغ تػاجو الجكلة حالة ضخكرة تفتخض قياـ خصخ جديع كحاؿ ال  تصخأىشاؾ ضخكؼ استثشائية 
يسكغ تجاركو إال بالتخمي عغ بعس القػاعج القانػنية مغ أجل مػاجية ىحا الخصخ، بيجؼ 

                                                           
(1)

ٌصدر رئٌس السلطة الوطنٌة المـوانٌن بعد إلرارها من المجلس التشرٌعً  ( من المانون األساسً الفلسطٌنً "2( ؾ )41المادة ) 

الفلسطٌنً خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ إحالتها إلٌه، وله أن ٌعٌدها إلى المجلس خالل ذات األجل مشفوعة بمالحظاته وأسباب 
السلطة الوطنٌة مشروع المانون إلى المجلس إذا رد رئٌس  -2اعتراضه وإال اعتبرت مصدرة وتنشر فوراً فً الجرٌدة الرسمٌة . 

التشرٌعً وفماً لألجل والشروط الواردة فً الفمرة السابمة تعاد منالشته ثانٌة فً المجلس التشرٌعً، فإذا ألره ثانٌة بأؼلبٌة ثلثً 
 ".وٌنشر فوراً فً الجرٌدة الرسمٌة أعضائه أعتبر لانوناً 

ٌن بعد إلرارها من المجلس خالل شهر من تارٌخ إحالتها إلٌه وله أن ( ٌصدر رئٌس السلطة الوطنٌة الموان1  (2)

ٌعٌدها إلى المجلس خالل ذات األجل مرفمة بمالحظاته أو أسباب اعتراضه وإال أعتبر مصدراً وٌنشر فوراً فً 

لسابمة تعاد ( إذا رد رئٌس السلطة الوطنٌة مشروع المانون إلى المجلس وفماً ألحكام الفمرة ا2الجرٌدة الرسمٌة . 

 منالشته فً المجلس ، فإذا ألره المجلس باألؼلبٌة المطلمة أعتبر نافذاً وٌنشر فوراً فً الجرٌدة الرسمٌة".
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السحافطة عمى مرالح لمجكلة، كفي ىحه الحالة قج تجج الجكلة نفديا أماـ اعتباريغ يشبغي عمييا 
ىػ الحفاظ عمى الحج األدنى مغ قػاعج السذخكعية قجر اإلمكاف  األكؿ فاالعتبارالتػفيق بيشيسا : 

ييجد السرالح الحيػية لمجكلة كحقيا في الثاني فيػ ضخكرة مػاجية الخصخ الحؼ  االعتبار، أما 
 (1)حساية نفديا. 

في التػازف بيغ الدمصات العامة كجعل  االخالؿإلى  االستثشائيةففي الغالب تؤدؼ ىحه الطخكؼ 
بعس  يخػ  كىشا. الدمصة التذخيعية كالتشفيحيةالغمبة لمدصمة التشفيحية ، حيث تتخكد في يجىا 

الدخعة كالفاعمية  العتباراتحتخاـ الشرػص الجستػرية ضخبًا مغ السحاؿ، كذلظ بأف  ا الفقياء
بالجفع بالسبادغ الجستػرية  التشفيحية صةالتي تتػقف عمييا سالمة الجكلة كأمشيا، فتقػـ الدم

 كالقانػنية.

عغ شخيق تػقع بعزيا، ككضع  استثشائيةكقج يقػـ السذخع الجستػرؼ بتشطيع حالة كجػد ضخكؼ 
شخؽ مػاجيتيا، بيجؼ الحج مغ السخاشخ التي قج تؤدؼ ليا ىحه الدمصات الػاسعة لمدمصة 

 (2)الحاكسة. التشفيحية، كإما أف يتخؾ األمخ لتقجيخ الدمصة 

الجساتيخ في العالع الرالحيات لخئيذ الجكلة بإصجار بعس القػاعج  غالبيةكألجل ذلظ مشحت 
 القانػنية كالمػائح لتشطيع سيخ مخافق الجكلة في ىحه الطخكؼ كىحا ما سشػضحو في الشقصة التالية.

 صالحية الرئيس في إصدار المهائح والقهانين السؤقتةثانيًا: 

السجمذ ، خػؿ القانػف األساسي  انعقاد أدكارفي غيخ  كقعتفي حاؿ كجػد ضخكؼ استثشائية 
الفمدصيشي رئيذ الدمصة الػششية إصجار قخارات ليا قػة القػانيغ، كىحه القخارات ىي قخارات 

 مؤقتة، إذ يجب عخضيا عمى السجمذ التذخيعي في أكؿ جمدة يعقجىا بعج صجكر ىحه القخارات.

ف ترجر ىحه القخارات في غيخ أدكار انعقاد السجمذ التذخيعي، فإذا كاف السجمذ كيذتخط أ
فال يجػز لخئيذ الجكلة إصجار ىحا الشػع مغ القخارات ألف صاحب ىحا  انعقادهالتذخيعي في دكرة 

األصيل ىػ السجمذ التذخيعي، كلع يتع إعصاءه ىحه الرالحية إال لعجـ قجرة  االختراص
 .انعقادهكضخكرية حالت دكف  استثشائيةبدبب كجػد ضخكؼ  االنعقادالسجمذ عمى 

                                                           
 (.29)صعبٌدات، األعمال التشرٌعٌة الصادرة عن رئٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة (1)
 (.79)ص  مسئولٌة رئٌس الدولةعبد الحمٌد،  (2)
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( مغ القانػف األساسي الفمدصيشي حيث جاء فييا " لخئيذ 43كىحا ما نرت عميو السادة )
السجمذ  انعقادالدمصة الػششية في حاالت الزخكرة التي ال تحتسل التأخيخ في غيخ أدكار 

التذخيعي . إصجار قخارات ليا قػة القانػف ، كيجب عخضيا عمى السجمذ التذخيعي في أكؿ 
جمدة يعقجىا بعج صجكر ىحه القخارات كإال زاؿ ما كاف ليا مغ قػة القانػف، أما إذا عخضت عمى 

 السجمذ التذخيعي عمى الشحػ الدابق كلع يقخىا زاؿ ما يكػف ليا مغ قػة القانػف".

الشز الدابق أف السذخع الفمدصيشي قج فخؽ بيغ أمخيغ، األكؿ ىػ عجـ عخض  مغ حعالسال
القانػف السؤقت عمى السجمذ التذخيعي فإنو يفقج قػتو القانػنية كيعتبخ كأف لع يكغ، كاألمخ 
الثاني ىػ في حالة عخض ىحه القػانيغ السؤقتة عمى السجمذ التذخيعي ، كلمسجمذ الدمصة 

األصيل في مجاؿ سغ  االختراصذه القػانيغ ألنو صاحب  أك عجـ إقخار قالسصمقة في إقخار 
 (1)القػانيغ، فإف أقخىا تبقى سارية كإف رفزيا زاؿ ما كاف ليا مغ أثخ كسا في الحالة األكلى.

فشججه قج نز أيزًا عمى ىحه الرالحيات لخئيذ الجسيػرية ، حيث نرت  أما السذخع السرخؼ 
عمى أنو " إذا حجث في غيخ دكر انعقاد  2014لعاـ  السرخؼ ( مغ الجستػر 156السادة )

تجابيخ ال تحتسل التأخيخ، يجعػ رئيذ الجسيػرية  اتخاذمجمذ الشػاب ما يػجب اإلسخاع في 
قائع ، يجػز لخئيذ  غيخ شارغ لعخض األمخ عميو. كإذا كاف مجمذ الشػاب النعقادالسجمذ 

ع عخضيا كمشاقذتيا كالسػافقة عمييا خالؿ خسدة الجسيػرية إصجار قخارات بقػانيغ، عمى أف يت
السجمذ الججيج، فإذا لع تعخض كتشاقر أك إذا عخضت كلع يقخىا السجمذ،  انعقادعذخ يػمًا مغ 

زاؿ بأثخ رجعي ما كاف ليا مغ قػة القانػف، دكف الحاجة إلى إصجار قخار بحلظ، إال إذا رأػ 
 تدػية ما تختب عمييا مغ آثار". السجمذ اعتساد نفاذىا في الفتخة الدابقة، أك

 :(2)ن صدور لهائح الزرورة مقيد بثالث قيهد( أ151يتزح من نص السادة) وعميو

حيث ال تسمظ الدمصة التشفيحية إصجار ىحه المػائح إلى في فتخة غياب  القيج الدمشي: .1
 أك خالؿ فتخة حمو. انعقادهفيسا بيغ أدكار السجمذ التذخيعي، كيكػف ذلظ إما 

سمصة اإلدارة في إصجار ىحه المػائح تجج أساسيا في نطخية الزخكرة،  الطخكؼ:قيج  .2
تجابيخ ال تحتسل  اتخاذتدتجعي  استثشائيةكبالتالي فإنو ال بج مغ كجػد ضخكؼ 

 التأخيخ.

                                                           
 (.143)ص للعلوم المانونٌةالمدخل أبو ملوح،  (1)
 (.32)ص األعمال التشرٌعٌة الصادرة عن رئٌس السلطة الوطنٌةعبٌدات،  (2)
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)القخارات  حيث ال بج مغ عخض القػانيغ السؤقتة قيج رقابة الدمصة التذخيعية: .3
 ليقخ ىحه المػائح أك يخفزيا. انعقادهفػر  عمى مجمذ الذعب بقػانيغ(

إلى أف القػانيغ السؤقتة الرادرة عغ رئيذ الجكلة تختمف عغ التذخيعات  بقي أن نذير ىشا
الفخعية )المػائح( التي ترجر مغ الدمصة التشفيحية برفة أصيمة ، حيث إف ىحه المػائح 

ليدت كتذخيعات تحل تذخيعات مكسمة لسا يرجره السجمذ التذخيعي ، ك  باعتبارىاترجر 
محل الدمصة التذخيعية، فيحه المػائح إما أف تكػف لػائح تشفيحية تزعيا الدمصة التشفيحية 

 التقديساتتدعي الدمصة التشفيحية مغ خالليا إلى تحجيج  تشطيسيةتشفيحًا لمقانػف، كإما لػائح 
الزبط كالتي تيجؼ إلى  لػائحاإلدارية في البالد كتذكيل الجكائخ الحكػمية كتشطيسيا، كأخيخًا 

 (1)حساية الدكيشة العامة كمثاليا لػائح السخكر كلػائح مخاقبة األغحية .... إلخ.

 

 الفرع الثالث
 لمقرارات بقهانين الرادرة القيسة القانهنية 

 في الظروف االستثشائية )الزرورة(

تػضح فيو مجػ قػة األعساؿ التذخيعية الرادرة عغ  تتزسغ الجساتيخ عادًة نرًا صخيحًا 
كىحا يعشي أنو مغ  ، كتعصييا في الغالب قػة القانػف،االستثشائيةرئيذ الجكلة في الطخكؼ 

السسكغ أف تتشاكؿ ىحه القػانيغ السؤقتة كل ما يسكغ أف يشطسو القانػف الرادر عغ الدمصة 
مسثمة بخئيذ الجكلة عشج إصجارىا ليحه القػانيغ، التذخيعية، لحلظ يجب عمى الدمصة التشفيحية 

أف تتشاكؿ ما يسكغ أف يتشاكلو القانػف العادؼ مغ تشطيع، فال يجػز لمدمصة التشفيحية أف 
تزسغ لػائح الزخكرة أك القػانيغ السؤقتة بسا ال يسكغ أف يتشاكلو التذخيع العادؼ الرادر 

 (2)عغ الدمصة التذخيعية.

ساسي الفمدصيشي عمى قػة القخارات الرادرة عغ رئيذ الجكلة في السادة كلقج نز القانػف األ
( حيث جاء فييا " لخئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية في حاالت الزخكرة التي ال 43)

 السجمذ التذخيعي، إصجار قخارات ليا قػة القانػف...". انعقادتحتسل التأخيخ في غيخ أدكار 

                                                           
 (.144)ص المدخل للعلوم المانونٌةأبو ملوح،  (1)
 (.33األعمال التشرٌعٌة الصادرة عن رئٌس السلطة الوطنٌة )صعبٌدات،  (2)
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ىحه السادة أعصى القػة القانػنية لسا يرجر عغ رئيذ  فيكبالتالي فإف القانػف األساسي 
مع اإلشارة بأنو ال يحق لمخئيذ أف يرجر  الدمصة الػششية مغ قخارات في حاالت الزخكرة.

( مغ القانػف 120)كذلظ تصبيقًا لشز السادة قخارات تعجؿ القانػف األساسي أك الجستػر 
كالتي تعصي صالحية تعجيل القانػف األساسي لمسجمذ التذخيعي   األساسي الفمدصيشي

 .بسػافقة أغمبية ثمثي أعزاءه

ففي عجـ إقخارىا،  كبيغىحه األعساؿ كيجب التفخقة في حالة إذا ما أقخ السجمذ التذخيعي 
حالة إقخار السجمذ التذخيعي ليحه القخارات، فإنيا تربح في مراؼ القػانيغ الرادر عغ 

ىحه  ض التذخيعي كبالتالي تأخح نفذ القيسة القانػنية ليا، أما في حالة عجـ عخالسجمذ 
القخارات عمى السجمذ التذخيعي فإنيا تدكؿ، كأيزًا في حالة عجـ إقخارىا عشج عخضيا عمى 

 السجمذ فإف ىحه القخارات يتع إلغائيا بأثخ رجعي كاعتبارىا كاف لع تكغ.
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 السطمب الثالث 
 القزائية لرئيس الدولةاإلختراصات 

 اختراصاتالدياسية كالتشفيحية كالتذخيعية  اختراصاتويسارس رئيذ الجكلة إلى جانب 
بشاًء  الجستػريةكسمصات ذات صبغة قزائية، كمغ ذلظ إصجار قخار بتعييغ أعزاء السحكسة 

و مغ عمى تخشيح الجية السخترة، كسا أنو ال يتع تشفيح حكع اإلعجاـ إال بعج الترجيق عمي
البالد تتصمب  كاستقخاررئيذ الجكلة، كسا أف لخئيذ الجكلة الحق بالعفػ إذا رأػ مرمحة كأمغ 

 .ذلظ العفػ 

 الفرع األول
 تعيين القزاة

لع يشز القانػف األساسي صخاحة عمى سمصة رئيذ الجكلة في تعييغ رجاؿ القزاء كأحاؿ 
 .(1)أحكاـ تعييغ القزاة إلى قانػف الدمصة القزائية

حيث نرت كبالخجػع إلى قانػف الدمصة القزائية نجج أنو أعصى الخئيذ الجكلة ىحا الحق 
( مغ قانػف الدمصة القزائية الفمدصيشي عمى أنو يكػف تعييغ القزاة بشاء عمى 18السادة )

قخار مغ رئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية، كبشاء عمى تشديب مغ رئيذ مجمذ القزاء 
 .(2)األعمى 

ذ السدمظ الحؼ سمكو السذخع بخرػص تعييغ قزاة السحكسة الجستػرية العميا، كىحا نف
عمى أف  2006لدشة  3رقع  مغ قانػف السحكسة الجستػرية العميا دة الخامدةحيث نرت السا

تعييغ رئيذ السحكسة بقخار مغ رئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية، كيعيغ عزػ السحكسة 
 .(3)بعج أخح رأؼ الجسعية العامة لمسحكسةبقخار مغ رئيذ الدمصة الػششية 

                                                           
ٌٌن المضاة ونملهم وانتدابهم وترلٌتهم ومساءلتهم ٌكون تع -1 ( من المانون األساسً المعدل "99المادة ) (1)

المضاة ؼٌر لابلٌن للعزل إال فً األحوال التً ٌجٌزها لانون  -2بالكٌفٌة التً ٌمررها لانون السلطة المضائٌة. 

 ".السلطة المضائٌة
السلطة بناء على  ( من لانون السلطة المضائٌة " ٌكون شؽل الوظائؾ المضائٌة بمرار من رئٌس18المادة ) (2)

ً لما ٌلً : أ( بطرٌمة التعٌٌن ابتداًء ب( الترلٌة على أساس األلدمٌة مع  تنسٌب من مجلس المضاء األعلى وفما
 مراعات الكفاءة ج( التعٌٌن من النٌابة العامة د( االستعارة من الدول الشمٌمة.

ٌتم التشكٌل األول للمحكمة بتعٌن رئٌس  - 1" 2116( لسنة 3( من لانون المحكمة الدستورٌة رلم )5المادة ) (3)

المحكمة ولضاتها بمرار من رئٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة، بالتشاور مع مجلس المضاء األعلى ووزٌر 

لفلسطٌنٌة بناء على تنسٌب من الجمعٌة ٌعٌن رئٌس ولضاة المحكمة بمرار من رئٌس السلطة الوطنٌة ا -2العدل. 

 ".العامة للمحكمة الدستورٌة العلٌا
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نججه نز في السادة  1979لدشة  48رقع  كبخرػص قانػف السحكسة الجستػرية السرخية
الجستػرية العميا بقخار مغ رئيذ الجسيػرية، كمغ يعيغ رئيذ السحكسة  "الخامدة مشو عمى 

التعييغ السبيشة سمفًا. بيغ أعزاء السحكسة العميا أك مغ غيخىع مسغ تتػافخ فييع شخكط 
كيجػز تعييغ رئيذ السحكسة دكف تقيج بدغ التقاعج. كيكػف تعييغ نػاب رئيذ السحكسة 

 ."كمدتذارييا بقخار مغ رئيذ الجسيػرية بعج أخح رأؼ السجمذ األعمى لمقزاء

السحكسة الجستػرية الفمدصيشي نز عمى أف أعزاء السحكسة جسيعًا قانػف نالحع ىشا أف 
قخارات مغ رئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية، كلكغ رئيذ السحكسة يتع تعييشو بقخار يعيشػف ب

فخدؼ مغ رئيذ الدمصة إال أف تعييغ أعزاء السحكسة يكػف بقخار مغ رئيذ الدمصة بعج 
 .(1)أخح رأؼ الجسعية العامة لمسحكسة 

جستػرية أنيع أما قانػف السحكسة الجستػرية السرخؼ قاؿ بذأف تعييغ أعزاء السحكسة ال
بقخار مغ رئيذ الجسيػرية بعج أخح رأؼ السجمذ األعمى لمقزاء كليذ الجسعية  ُيعيشػف 

 العامة لمسحكسة كسا نز مذخكع السحكسة الجستػرية الفمدصيشية.

 

 الفرع الثاني
 أحكام اإلعدامسمطة الرئيس تجاه 

جعمت معطع الجساتيخ نطخًا لخصػرة عقػبة اإلعجاـ كما يتختب عمييا مغ إىجار لمحياة ، 
و، كقبل تصبيق العقػبة عمى الحكع الرادر بيحه العقػبة يسخ بسخاحل متعجدة بعج الشصق ب

، خذية أف يتعخض السحكػـ عميو ألؼ ضمع، كىػ ما قرجه السذخع عشجما كضع ىحه السجاف
لعكذ العقػبة كحجد ضػابصيا، لكػنيا العقػبة التي ال يسكغ العجكؿ عشيا بعج تصبيقيا عمى ا

مغ عقػبات الدجغ، التي يسكغ اإلفخاج عغ الستيع فييا بعج قزاء جدء مغ مجتو كضيػر 
 أدلة تبخئتو.

                                                           
دي ، الوحٌ سالفة الذكر ،راجع 2116لسنة   3المادة الخامسة من لانون المحكمة الدستورٌة رلم  راجع (1)

 (.74المضاء الدستوري فً فلسطٌن )ص



59 
 

كمغ الزسانات التي كضعيا القانػف لمحفاظ عمى حجية الحكع الرادر باإلعجاـ كخذية مغ 
أف يكػف صجكر حكع اإلعجاـ قج   الجشائيةأكجب قانػف اإلجخاءات  السجافكقػع الطمع عمى 

 .(1)از عمى إجساع اآلراءح

كمغ ضسغ ىحه السخاحل التي يسخ بيا الحكع الرادر باإلعجاـ ىػ ترجيق رئيذ الجكلة عمى 
ىحا الحكع بعج صجكره مغ السحكسة السخترة كقبل تشفيحه، فالخئيذ لو الدمصة السصمقة 

 .(2)بالترجيق عمى الحكع مغ عجمو

ال يشفح "( مغ القانػف األساسي الفمدصيشي حيث جاء فييا 109كىحا ما أكجت عميو السادة )
عجاـ الرادر مغ أية محكسة إال بعج الترجيق عميو مغ رئيذ الدمصة الػششية حكع اإل

 ."الفمدصيشية

كبالتالي فإنشا نخػ أف السادة سالفة الحكخ أعصت الرالحية لخئيذ الدمصة في قبػؿ الترجيق 
لمسرادقة عميو كصػاًل إلى تشفيحه أك عجـ قبػؿ مى حكع اإلعجاـ السقجـ إليو مغ السحكسة ع

 الترجيق عمى الحكع الرادر مغ السحكسة كبالتالي عجـ تشفيح الحكع.

أما فيسا يتعمق بالسذخع السرخؼ فقج أعصى ىػ اآلخخ ىحه الرالحية لخئيذ الجسيػرية 
متى صار  "السرخؼ عمى أنو  الجشائيةاءات ( مغ قانػف اإلجخ 470حيث نرت السادة )

 ."حكع اإلعجاـ نيائيًا، كجب رفع أكراؽ الجعػػ فػرًا إلى رئيذ الجسيػرية بػاسصة كزيخ العجؿ

كبيحا نخمز إلى أنو كنطخًا لخصػرة عقػبة اإلعجاـ فقج أحاشتيا القػانيغ بزسانات صارمة 
أبخزىا ترجيق رئيذ الجكلة عمى الحكع حتى تكفل التصبيق الدميع لمقانػف كالتي كاف مغ 

 الرادر باإلعجاـ قبل تشفيحه.

 

 

                                                           
) بعد اختتام المحاكمة تختلً المحكمة فً ؼرفة  والتً جاء فٌها الجنائٌةمن لانون اإلجراءات  272المادة  (1)

المداولة وتدلك فٌما طرح أمامها من بٌنات وادعاءات، وتضع حكمها باإلجماع أو األؼلبٌة فٌما عدا عموبة 
 اإلعدام فتكون بإجماع اآلراء(.

لطاع ؼزة ونحن وهنا تود اإلشارة إلى أنه لد جرى تنفٌذ عدة أحكام إعدام من لبل السلطات الحاكمة فً  (2)
نرى أن مثل هذه اإلعدامات لد جاءت مخالفة لنصوص المانون الواضحة والتً تنص على أن حكم اإلعدام 
ٌجب أن ٌصادق علٌه رئٌس الدولة وبالتالً فإن أحكام اإلعدام التً حصلت فً لطاع ؼزة منتمد من جانبنا 

 ك على أحكام اإلعدام.لمخالفته المانون األساسً ولتجاوزه صالحٌات الرئٌس بالتصدٌ
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 الفرع الثالث
 حق العفه الخاص

العفػ الخاص ىػ مشحة مغ رئيذ الجكلة يسشحيا إلى أحج األفخاد أك بعزيع برفتيع 
الذخرية كاليجؼ مشو تيجئة الشفػس كإشفاء جحكه مذاحشات محمية كلغايات إصالحية نبيمة، 

 بذكل خاص ببعس أنػاع الجخائع ضسغ شخكط معيشة.أك يكػف 

كلقج أعصى القانػف األساسي الفمدصيشي لخئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية الدمصة السصمقة 
تخفيزيا، كلع يعصو الحق في إصجار  في إصجار القخارات بالعفػ الخاص عغ العقػبات أك

 .(1)يكػف بشاء عمى قانػف في العفػ العاـ أف  اشتخطقخارات في العفػ العاـ، حيث 

كالتي قيجت   2014لعاـ  ( مغ الجستػر السرخؼ 155كذلظ خالؼ ما جاءت بو السادة )
 "ىحه السادة عمىرئيذ الجسيػرية بقيج ىاـ، كىػ أخح رأؼ مجمذ الػزراء، حيث نرت 

لخئيذ الجسيػرية بعج أخح رأؼ مجمذ الػزراء العفػ عغ العقػبة أك تخفيفيا، كال يكػف العفػ 
 ".يقخ مغ أغمبية أعزاء مجمذ الشػابالذامل إال بقانػف، 

كنالحع ىشا أف ىشاؾ تذابو بيغ القانػف األساسي الفمدصيشي كالجستػر السرخؼ بعجـ 
قانػف صادر بر العفػ الذامل كجعل ىحا القخار إعصائيسا الرالحية لخئيذ الجكلة بإصجار قخا

السذخع السرخؼ عمى الخئيذ  اشتخاطعغ الدمصة التذخيعية ،لكغ يختمف السذخعيغ في 
الخجػع لسجمذ الػزراء قبل إصجار قخار العفػ الخاص، فيسا جعل السذخع الفمدصيشي العفػ 

ليحه  استخجاموتقيجه في  الخاص إحجػ صالحيات الخئيذ دكف الخجػع إلى أحج أك
 الرالحية.

نؤيج ما ذىب إليو السذخع الفمدصيشي مغ جعل العفػ الخاص إحجػ  ونحن من جانبشا
صالحيات الخئيذ دكف الخجػع إلى أحج أك تقييجه حيث إف تقيج الخئيذ باستخجاـ ىحه 
الرالحية بأمخ معيغ أك إلدامو لمخجػع إلى إحجػ الجيات فيو تقيج لخئيذ الجكلة لسسارسة 

الحياتو كإفخاغ ىحه الرالحية مغ مزسػنيا أال كىي أف رئيذ الجكلة ييجؼ بإصجار مثل ص
ىحا العفػ تجاكز أزمة معيشة في الجكلة أك إصالحات يختئي تحقيقيا عغ شخيق ىحا العفػ، 

                                                           
( من المانون األساسً الفلسطٌنً ) لرئٌس السلطة الوطنٌة حك العفو الخاص عن العموبة أو 42المادة ) (1)

 تخفٌضها وأما العفو العام أو العفو عن الجرٌمة فال ٌكون إال بمانون(.
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كبالتالي فإف اتجاه السذخع الفمدصيشي بجعل ىحه الرالحية خاصة بالخئيذ  دكف الخجػع إلى 
 الحؼ نخاه األقخب إلى الػاقع. االتجاهأحج ىػ 
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 السبحث الثاني
 حاالت تحقق مدئهلية رئيس الدولة

السػكمة إليو بػاسصة  اختراصاتوفي البالد كيسارس  داريةاإل الدمصاتأعمى  أحج يعج الخئيذ
لحلظ  ،كاستقخارىاالجستػر الحؼ أعصاه الرالحية لتدييخ شؤكف الجكلة كالحفاظ عمى ىيبتيا 

ال تعصى ألحج غيخه كػنو يسثل الجكلة بكامل  كامتيازاتأحاط السذخع الخئيذ بحرانات 
 خارجيا . ـأجيدتيا سػاء في داخل الجكلة أ

كبالتالي فإف مخالفة الخئيذ  مخالفتوالقانػف كعجـ  قبتصبيكمع ذلظ يبقى الخئيذ ممدمًا 
إال أنو يداءؿ في  "كإف كانت في إشار معيغ "ألحكاـ الجستػر كالقانػف تعخضو لمسدئػلية 
 بعس الحاالت عغ أفعالو السخالفة لمقانػف .

الحؼ يدتحق  كحيث أف الخئيذ ىػ أعمى سمصة في الجكلة كىػ مغ يسثميا فقج يكػف الدمػؾ
كقج يكػف عمى السدتػػ  القانػف كمخالفتو بانتياكومجكلة السآخحة عمى السدتػػ الجاخمي ل

أفعاؿ يعجىا السجتسع الجكلي بأنيا جخائع تدتػجب السحاسبة ، لحلظ سشتشاكؿ  بوبارتكاالجكلي 
رئيذ الجكلة سػاء في  ةمدئػليالحاالت التي بسػجبيا تثار  الحجيث في ىحا السبحث عغ 

 في القػانيغ الجكلية عمى الشحػ التالي: أـالقانػف الجاخمي 

 الدولة الدياسية والسدنية لرئيس السدئهليةالسطمب األول: 

 في القانهن الداخمي الدولة لرئيسالجشائية  السدئهلية: لثانيالسطمب ا
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 األولالسطمب 
 الدياسية والسدنية لرئيس الدولة السدئهلية

القانػنية تذتسل عمى ثالثة أنػاع ىي الدياسية، كالسجنية،  السدئػليةذكخنا في الفرل األكؿ بأف 
كأف اجتساع عشاصخ أؼ  ،تتحقق تذتسل عمى عشاصخ معيشة حتى مدئػليةكأف كل  ،كالجشائية
 يػجب معو تحخيكيا في مػاجية الذخز مختكب تمظ األفعاؿ. مدئػلية
كىل يسكغ  ،في مػاجية رئيذ الجكلة السدئػليةر التداؤؿ عغ مجػ إمكانية تحقق تمظ كىشا يثا

تحقق تمظ بسشأػ عغ  يجعمومداءلة الخئيذ مجنيًا كسياسيًا نتيجة ألفعالو أـ أف مشربو 
  ؟؟السدئػلية

كلإلجابة عل ىحا التداؤؿ سشقـػ في ىحا السصمب بتشاكؿ السدؤكلية السجنية كالدياسية لخئيذ 
 الجكلة كمجػ إمكانية تحققيا في مػاجيتو في الفخعييغ التالييغ.

 الفرع األول
 الدياسية لرئيس الدولة السدئهلية

 الدياسية لرئيس الدولة السدئهليةأواًل معشى 

الدياسية، فحىب البعس في تعخيفو ليا صػب  السدئػليةحػؿ تعخيف  خالٌؼ فقييثار 
حاسب عمييا التي يُ  السدئػليةالجية التي تتػلى اإلتياـ كالسحاكسة، فعخفيا بالقػؿ ) إنيا 

الخئيذ أماـ البخلساف شبقًا لألحكاـ الجستػرية البخلسانية، كالتي يتختب عمييا إما البقاء في 
مغ الفقو السرخؼ مغ أشمق تعخيفو دكف تحجيج جية أك ىشاؾ ك . (1)مشربو أك عدلو مشو(

فحىب إلى القػؿ بأنيا ) عدؿ سمصة بػاسصة أخخػ السخػؿ باالتياـ كالسحاكسة ذخز ال
بيشسا ذىب جانب مغ الفقو الفخندي إلى أنيا ) عدؿ ، (2)ب عجدىا عغ تحقيق مقرػدىا(بدب

مغ لو كضيفة سياسية مغ جانب جية ليا ىح الػالية( كىحا ما ذىب إليو الفقيو الفخندي 
(Michel Belanger)   كالحؼ نقل قػؿ الباركف الفخندي(Vitrolles)  السدئػليةبأف 

                                                           
 (161)ص ل فً األنظمة الدستورٌة الممارنةذهنً و إبراهٌم، مجموعة رسائ (1)
مسئولٌة ولد أشار إلٌه نوٌجً، (  64ص) المسئولٌة السٌاسٌة لرئٌس الدولة فً النظم الوضعٌةالسٌلً ،  (2)

 (.49رئٌس الدولة )ص
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تشعقج ليذ ألفعاؿ إجخامية كلكغ بأخصاء سياسية عامة يعاقب عمييا  مدئػليةالدياسية ) ىي 
 .(1)بفقج الػجػد الدياسي(

الدياسية تدتيجؼ اإلقراء مغ السشرب دكف السداس  السدئػليةكيحىب بعس الفقو إلى أف 
نػعيغ  إلى . أما بالشدبة لمحكػمة فإف مدئػليتيا تشقدع بدسعة الذخز أك مالو أك شخرو

 السدئػلية الدياسية التزامشية كالسدئػلية الدياسية الفخدية (2)ىسا

إليو الدمصة كيعاقب  دشجأف السدؤكلية الدياسية تعشي ) محاسبة الذخز الحؼ تُ  ويرى الباحث
بعدلو عغ مشربو عشجما يفقج الثقة أماـ مغ يشبغي أف يفي بيا(. فالسدؤكلية الدياسية شبقًا 

رجل الدمصة التشفيحية األحكاـ الستعمقة بالجستػر أك مخالفة  جعش تتحققلمسعشى الحؼ أكردناه 
الدياسة العامة لمجكلة أك مرالح البالد العميا، كتشرب ىحه السخالفة عمى أحكاـ القانػف 
الجستػرؼ، كتذسل أعساؿ رجاؿ الدمصة التشفيحية، كالػزراء مثاًل أثشاء مسارستيع لػضائفيع، 

حه السياـ، كيمـد صاحب الػضيفة بأف يتخؾ الدمصة في بعس ككحلظ جسيع األعساؿ السختبصة بي
 األحػاؿ عشجما ال يتفق كالييئة السكمفة بخقابتو.

 الدياسية لمسدئهليةخزهع الرئيس  حاالت ثانياً 

الجساتيخ في الشز عميو ، كباختالؼ  اختمفتقج  السدئػليةبجاية نذيخ إلى أف ىحا الشػع مغ في ال
الدياسية لخئيذ الجكلة، كالػاقع أف ىحا الشػع مغ  السدئػليةشى الشطع الدياسية يختمف مع

الغسػض حتى أف أغمب الجراسات التي تتشاكليا تكتفي بعخض  يكتشفياال تداؿ فكختو  السدئػلية
يحىب ك ، السدئػليةفي تفديخ ىح  األساليب الفشية لتحخيكيا، كذلظ بدبب السخكنة الػاسعة ججاً 

 السدئػليةإلى أف بعس نرػص الجساتيخ أقخت حرانة رئيذ الجسيػرية مغ   (3)بعس الفقياء
الحاؿ في كل مغ الجستػرييغ المبشاني  عمى الػزارة، كسا ىػ السدئػليةالدياسية كألقت ىحه 

                                                           
شار إلى ذلن د. نوٌجً، مصدر ولد أ ,"Michel belanger Precis "وهذا ما ذهب إلٌه الفمٌه الفرنسً (1)

 (.49)ص سابك
وهذا النوع من المسؤولٌة متى تمرر فإنه ٌوجب استمالة الوزارة بأكملها حتى المسؤولٌة السٌاسٌة التضامنٌة:  (2)

لو كان بعض الوزراء ٌعارضون السٌاسة التً تسٌر علٌها الوزارة ألن الوزراء جمٌعاً ٌتحملون وزر هذه 
 السٌاسة، وٌرى أن هذا األمر من الدعامات التً ٌسٌر علٌها النظام البرلمانً.

الفردٌة: وهذا النوع من المسؤولٌة ٌتعلك بوزٌر بعٌنه أو بوزراء محددٌن، بحٌث ال ٌجوز  المسؤولٌة السٌاسٌة
إعتبار الوزارة  كلها مستمٌلة . كما أن جناباً من الفمه ٌذهب إلى أن التخلً عن الحكم هو جزاء المسؤولٌة 

مانون الدستوري والنظم السٌاسٌة لراجع ٌكن، ان تتحلى الوزارة بثمة البرلمان. للمزٌد السٌاسٌة إذ أن معناها أ

 (.293)ص
 (.25)ص ، مسئولٌة رئٌس الدولة فً فرنساالشكري (3)
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قج في أف الجستػر السرخؼ  بعس الفقياء كندتجؿ عمى صحة ما ذىب إليو . (1)كالسرخؼ الشافح
الفقو داءؿ سياسيًا حيث اتجو بعس رئيذ الجسيػرية ال يُ  فبأ الشيج ذاتسار عمى نفذ 

الدياسية إلى قرخىا عمى الػزارة كالػزراء فقط دكف أف يتصخؽ  لمسدئػلية عالسرخؼ في تعخيفي
بل إف الفقو الجستػرؼ في مرخ يحىب أغمبو إلى القػؿ بأف الجستػر ، (2)إلى رئيذ الجسيػرية

 .(3)الجشائية لو السدئػليةالدياسية لخئيذ الجسيػرية كإنسا فقط  السدئػليةالسرخؼ لع يشطع 

لخئيذ الجكلة كمغ بيشيا الجستػر األسباني  الدياسية السدئػلية يخ مغ نز عمىكىشاؾ مغ الجسات
في السادة  يالفشدكيمككحلظ الجستػر  1919كدستػر )فيسار( األلساني لدشة  1931لدشة

(192)(4). 

فأكجبت تحخيظ ىحه  السدئػليةكقفت بعس الجساتيخ السػقف الػسط في تقخيخ ىحه في حيغ 
( 68في السادة ) 1958عغ أفعاؿ محجدة كمغ ىحه الجساتيخ الجستػر الفخندي لدشة  السدئػلية

كأما في العخاؽ فيدأؿ رئيذ الجسيػرية عغ أخصاءه، كتكػف الرالحية في اتيامو . (5)مشو
 .(6)مدبب باألغمبية السصمقةلمبخلساف بشاء عمى شمب 

السذخع السرخؼ حيث لع يخد في  سار عمى ذات نيجكمغ الججيخ ذكخه أف السذخع الفمدصيشي 
القانػف األساسي الفمدصيشي ما يفيج مداءلة الخئيذ سياسيًا عغ أفعالو ككحلظ أيزًا مذخكع 

 ًا.لع يتصخؽ إلى ذلظ إنسا فقط نز عمى مداءلة الخئيذ جشائيدستػر فمدصيغ 
جعل السدؤكلية الدياسية  تقع عمى عاتق الحكػمة "مجمذ الػزراء" حيث أف السذخع الفمدصيشي 

رئيذ الػزراء مدؤكؿ أماـ رئيذ الدمصة  -1( مغ القانػف األساسي "74حيث نرت السادة )
الػزراء مدؤكلػف أماـ رئيذ الػزراء كل في حجكد  -2الػششية عغ أعسالو كعغ أعساؿ حكػمتو . 

رئيذ الػزراء كأعزاء حكػمتو مدؤكلػف مدؤكلية فخدية  -3اختراصو كعغ أعساؿ كزارتو. 
 "كتزامشية أماـ السجمذ التذخيعي.

                                                           
 ( من الدستور اللبنانً على أن ) ال تبعة على رئٌس الجمهورٌة فً حال لٌامه بوظٌفته(.61تنص المادة ) (1)
العطار، النظم السٌاسٌة والمانون عرفها البعض بأنها ) اسماط الوزارة أو الوزٌر إذا فمد ثمة البرلمان(  (2)

 (.425)صالدستوري 
 (.118)ص المسئولٌة السٌاسٌة لرئٌس الدولةالسنوسً، (3)
 على ) أن الرئٌس مسؤول عن لراراته طبماً للمانون(. ً( من الدستور الفنزوٌل192تنص المادة ) (4)
المرتكبة أثناء ممارساته لمهام  ( على أن " رئٌس الجمهورٌة ؼٌر مسؤول عن األعمال68نصت المادة ) (5)

 منصبه إال فً حالة الخٌانة العظمى...".
، ولد أشار إلى ذلن 2115ب( من الدستور العرالً النافذ لسنة -سادساً( الفمرة )أ 61ورد ذلن فً المادة ) (6)

 (.29مسئولٌة رئٌس الدولة فً فرنسا )صالدكتور الشكري، 
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كنحغ مغ جانبشا نخالف ما سمكو السذخع الفمدصيشي مغ عجـ مداءلة رئيذ الجكلة سياسيًا  
يسارس ميامو التي كقرخىا عمى السدئػلية الجشائية، حيث اف رئيذ الجكلة يعتبخ مػضف عاـ 

أككميا لو القانػف كبالتالي فعشج مسارسة الخئيذ لسثل ىحه السدئػليات كالرالحيات قج يخصأ أك 
يخالف السشحى الحؼ رسسو لو القانػف كبالتالي يجب مداءلة الخئيذ عمى ىحه السخالفات في 

دصيشي كنػصي حاؿ تحققت كبالتالي نحغ نؤيج أف يتع مداءلة رئيذ الجكلة في التذخيع الفم
 السذخع بالشز عمييا في مذخكع دستػر فمدصيغ السشتطخ.
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 الفرع الثاني
 لرئيس الدولة السدنية السدئهلية

 أواًل: مفيهم السدئهلية السديشة

السجنية، فحىب البعس إلى أنيا تعشي )التداـ السجيغ  السدئػليةبياف معشى  في الفقياء تبايغ
كيحىب البعس اآلخخ إلى ، (1)يقع عميو( بالتداـبتعػيس الزخر الحؼ تختب عمى اخاللو 

كىحه ، (2)الشاشئة عغ التداـ السدؤكؿ بتعػيس األضخار الحادثة لمغيخ( السدئػليةأنيا ) 
ك اتفاقًا كالجداء فييا ىػ تعػيس أحيغ يخل الفخد بسا التـد بو قانػنًا  تتحقق السدئػلية 

الؿ أك إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو، كىي بتعبيخ آخخ إلتداـ خالزخر الشاشئ عغ ىحا اإل
عقجية أك  مدئػليةلحقو باآلخخيغ، كىي إما أف تكػف أالذخز بتعػيس الزخر الحؼ 

العقجية تشذأ عشج إخالؿ الستعاقج باإللتدامات الشاشئة عغ العقج،  كالسدئػليةتقريخية،  مدئػلية
التقريخية عشج ارتكاب الذخز فعاًل سبب بو ضخر لمغيخ، فيي تتصمب  السدئػليةكتقـػ 

كجػد فعل تقريخؼ نذأ عشو ضخر لمغيخ كعالقة سببية بيغ ىحا الفعل كذلظ الزخر، أؼ 
 .(3)يجب أف يكػف الزخر نتيجة مباشخة لمفعل

 

 السدنية لمسدئهلية الدولةمدى خزهع رئيس ثانيًا: 

السجنية، فخئيذ الجكلة لجيو حرانة تامة عغ  لمسدئػليةال يخزع  الجكلةف رئيذ أ األصل
أثشاء مجة كاليتو، كىحا ما أقختو الجساتيخ كمشيا الفخندي كالسرخؼ كالعخاقي  السدئػليةتمظ 

يحىب إلى ضخكرة  (4)جانبًا مغ الفقو الفخنديالفمدصيشي الشافح، كلكغ القانػف األساسي ك 
التسييد بيغ الجعػػ السجنية السختبصة بالجعػػ العسػمية كالجعػػ السجنية السدتقمة عغ أؼ 

 دعػػ.

تقػـ الجعػػ السجنية لكل شخز تكبج ضخرًا يقجر ماليًا عمى أثخ كاقعة إجخامية، كيسكغ حيث 
تحخؾ ىحه الجعػػ مغ جانب الجكلة إذا تكبجت ضخرًا في مرالحيا السادية تسامًا، كسا أف 

يسكغ تحخيكيا مغ جانب األفخاد، كيجػز تحخيظ ىحه الجعػػ أماـ نفذ القزاء السختز 
                                                           

 (.418) ص مصادر اإللتزامالصدة،  (1)
 (.36)صالشرلاوي، النظرٌة العامة لاللتزام، الكتاب األول (2)
 (.2المسئولٌة المدنٌة )صعامر، (3)
 (.37)ص مسئولٌة رئٌس الدولةأشار إلى ذلن نوٌجً،  (4)
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األمخ بقزاء بشطخ الجعػػ العسػمية عشجما يتعمق األمخ بالقزاء العادؼ، أما إذا تعمق 
بخئيذ الجكلة مثاًل_ فإنو يشبغي الفرل بيغ الجعػػ العسػمية استثشائي _ محكسة خاصة 

استقالاًل أماـ السحاكع السجنية، كال يقبل االدعاء السجني أماـ  الجعػػ السجنية تخفعفقط، بيشسا 
 .(1)ىحه السحكسة

، ىل يسكن تحريك السدؤولية السدنية ضد رئيس الدولة بعد الدؤال الذي يثار ىشاولكن 
واليتو إذا كان قد ارتكب الفعل السؤدي إلى ترتبيا عميو قبل تهليو لسشرب  انتياء
 الرئاسة؟؟

بػصفو رئيدًا تحػؿ دكف تحخيظ  الجكلةالحرانة التي تقخرت لخئيذ  ما نػد قػلو بأف حقيقةً 
عغ فعل ارتكبو قبل أف يتستع برفة الخئاسة، أؼ أنيا مانعًا مغ  مدئػليتوالجعػػ ضجه بذأف 

ىحه الحرانة نتيجة انتياء الرفة الخئاسية لمخئيذ، سػؼ يدكؿ ذلظ  زكاؿ ذلظ، كلكغ
زاؿ السانع عاد السسشػع( فال نخػ  )إذاالسانع، كتأسيدًا عمى القاعجة القانػنية الستفق عمييا أنو 

ما يحػؿ دكف تحخيظ الجعػػ ضج الخئيذ بعج زكاؿ الرفة الخئاسية لو عغ مدؤكلية تختبت 
  .(2)بسياـ الخئاسة أف يزصمع بعجعميو 

                                                           
 (.427مصادر اإللتزام )صالصدة،  (1)
 .183الدراجً، مسؤولٌة رئٌس الجمهورٌة الجنائٌة، ص (2)
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 السطمب الثاني
 الحاالت التي تترتب عمييا السدئهلية الجشائية

في القانهن الداخميلرئيس الدولة   

 لكغ ، صخاحًة عمى السدئػلية الجشائية لخئيذ الجكلة الفمدصيشي لع يشز القانػف األساسي
كبالخجػع إلى قانػف العقػبات السصبق في قصاع غدة كالحؼ ذكخ بأف السشجكب الدامي ىػ مػضف 

رئيذ الجكلة  مدئػليةبالتالي فإف الخئيذ يحل محل السشجكب الدامي كبالتالي تحقق  1عاـ
 ةليالسدئػ " ىي  تعشيالجشائية لخئيذ الجكلة  السدئػليةلقج ذكخنا سابقًا بأف ك  شبقًا لحلظ الجشائية

. كتمحق أضخارًا برػرة مباشخة عمى الفخد (2)"الشاجسة عغ مخالفة الخئيذ ألحكاـ القانػف الجشائي
 .(3)كالسجتسع في آف كاحج

الشطاـ ي الجكلة فف فيالجشائية لخئيذ الجكلة مختبط بشطاـ الحكع  ةالسدئػليبأف تحقق  كلقج ذكخنا
الجشائية  ةالسدئػليالخئيذ الجشائية، أما في الشطاـ الجسيػرؼ فتدخؼ  ةمدئػلي فيو السمكي تشعجـ

.أما في الشطاـ الخئاسي القائع عمى أساس تخكيد الدمصات بيج رئيذ الجكلة، كالفرل (4)عميو
الذجيج بيغ الدمصات فالخئيذ يكػف مدئػاًل مغ الشاحية الجشائية كفقًا ألحكاـ الجستػر ، كىحا ما 

، كلقج حجدت العجيج مغ الجساتيخ الجخائع التي تكػف سببًا (5)الشطاـ الشيابي يشصبق أيزًا عمى
لخئيذ الجكلة في كاحجة أك أكثخ مسا يمي الخيانة العطسى كالجخائع الجشائية  الجشائيةلمسدئػلية 

 كفي جخيسة انتياؾ الجستػر.

عمييا السدئػلية  تتختبكبالتالي فإنشا سشتشاكؿ في ىحا السصمب تمظ الحاالت التي بسػجبيا 
كذلظ في الفخكع التالية الجشائية لخئيذ الجكلة  

 

 

                                                           
وٌمصد بعبارة "موظؾ فً ( من لانون العموبات المطبك فً لطاع ؼزة والتً نصت على " 5راجع المادة ) 1

الخدمة العامة" كل شخص ٌشؽل وظٌفة من الوظائؾ المشار إلٌها فٌما ٌلً أو ٌموم بأعبائها بالوكالة أو بصورة 
صالحٌة التعٌٌن لها أو العزل منها  أخرى، أي : كل وظٌفة مدنٌة، بما فً ذلن منصب المندوب السامً، أنٌطت

 .بجاللة الملن أو بالمندوب السامً، أو بالمندوب السامً فً المجلس التنفٌذي، أو بأٌة لجنة أو هٌئة عامة
 (.8)ص المسئولٌة السٌاسٌة لرئٌس الدولة فً األنظمة الدستورٌة الممارنةبركات،  (2)
 (.12)ص الرئاسًمسئولٌة رئٌس الدولة فً النظام المدرس،  (3)
 (.29)ص سلطة ومسئولٌة رئٌس الدولة فً النظام البرلمانًبسٌونً،  (4)
 (.583)ص أساس السلطة السٌاسٌة فً النظام الدستوري المصريفهمً،  (5)
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 الفرع األول
  الخيانة العظسىجريسة 

ي كالعخاق 2014كالسرخؼ لدشة  1958ة الجساتيخ كمشيا الجستػر الفخندي لدش غالبية نرت
أما  الجشائية لخئيذ الجكلة لمسدئػليةعمى الخيانة العطسى كدبب مػجب  2005الشافح لدشة 

، كلكغ ىحه  لع يشز صخاحة عمى ىحه الجخيسة 2003القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ لدشة 
الجساتيخ لع تحجد السعشى أك السفيػـ الجقيق الحؼ يشصبق عمى الخيانة العطسى، كبالتالي اجتيج 

 ندتعخض مػقفالفقو ببياف مفيـػ الخيانة العطسى إزاء سكػت الجساتيخ عغ ذلظ، كسػؼ 
، في الشطع السقارنة في كل مغ الفخندي كالسرخؼ حػؿ معشى الخيانة العطسى السذخع كالفقو

 كذلظ عمى الشحػ التالي:

 

 مفيهم الخيانة العظسى في فرنداأواًل 

 مجسيػرية الفخندية، إالالستعجدة ل في الجساتيخ قج تع الشز عمييا الخيانة العطسى عمى الخغع أف
أف السذخع الجستػرؼ لع يحجد مفيػميا األمخ الحؼ دفع الفقياء لػضع تعخيف ليا كلقج اختمف 

 مذخكع ياف الخيانة العطسى مغ خالؿ تشبيفحىب قدع مشيع إلى ب،  الفقو حػؿ ىحا السفيػـ
 الجشائية لخئيذ الجسيػرية كتحجيج األفعاؿ لمسدئػليةشذئة يتزسغ األفعاؿ التي تحجد العشاصخ السُ 

( كالحؼ Alpert de Broglieالسكػنة لمخيانة العطسى، كقج تبشى ىحا السذخكع الفقيو الفخندي )
الخيانة العطسى، محاكلة الغرب أك   )إنعقادىا إال في حاالت الخئيذ عجـ  مدئػلية اشتخط لقياـ

  إال أف ىحا السذخع لع يحجد ماىية الخيانة العطسى، األمخ الحؼ مغ أجمو أقجـ ،(الختالس
قانػف لتحجيج األفعاؿ السكػنة لمخيانة عمى عخض مذخكع ( (pascal Dupartالشائب الفخندي  

 :(1)العطسى أماـ مجمذ الشػاب كقج حرخىا في حاالت خسذ ىي

 صة التدخيعية عمى سبيل مإذا أعاؽ رئيذ الجسيػرية بػسائل غيخ مذخكعة مسارسة الد
بإثارة العرياف أك الفتشة ضج البخلساف، أك السثاؿ بحل البخلساف برفة غيخ مذخكعة، أك 

إذا لع يتخح التجابيخ الزخكرية في حالة اليجػـ لحساية البخلساف، أك إذا عخقل التجابيخ 
 لمجفاع عشو.

                                                           
ولد أشار إلٌه د.رباط، الوسٌط فً  M.Haurio; Precis de driotوهذا ما ذهب إلٌه الفمٌه الفرنسً  (1)

 (.481)ص العامالمانون الدستوري 
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 .إذا كاف الخئيذ متيسًا بجخائع ضج أمغ الجكلة كفقًا لقانػف العقػبات 
 .إذا أقجـ الخئيذ عمى حخب دكف مػافقة البخلساف 
  الخئيذ أك تخؾ جساعات أجشبية تجخل البالد.إذا أدخل 
 . إذا اتيع الخئيذ بأفعاؿ أك حخكات تدتيجؼ إيقاؼ أك قمب الجستػر 

  كلع يػافق مجمذ الشػاب عمى ذلظ التعخيف كلع يتع إقخار ىحا السذخكع.

صياغة تعخيفات لتحجيج ذلظ السزسػف كمغ ذلظ ما  كجػب إلىيخػ  جانب آخخ مغ الفقو إال أف
أنيا تتكػف مغ إساءة استعساؿ الخئيذ  "ذىب إليو األستاذ )مػريذ دكفخجيو( إلى تعخيفيا بقػلو

كعخفيا العسيج ) جػرج فيجؿ( بقػلو:  لجستػر أك السرالح العميا لمبالد"لػضيفتو لتحقيق عسل ضج ا
، كيقػؿ األستاذ ) ميذيل "مقاة عمى عاتق رئيذ الجسيػريةكل اىساؿ خصيخ في أداء السياـ الس "

الجستػرية،  اللتداماتوإف ىحه الجخيسة تتحقق باإلنتياكات الخصيخة لخئيذ الجسيػرية  خؼ فابخ( ىش
 .أعساؿ المػـ عمى رئيذ الجسيػرية "كفي كل حالة ترف 

 1848( أف دستػر سشة  (Marcel prelot et jean boulousكقج ذكخ الفقيياف الفخندياف 
( مغ الجستػر سالف الحكخ 68الفخندي كصف الخيانة العطسى بأنيا جخيسة، كذلظ في السادة )

كل إجخاء صادر عغ رئيذ الجسيػرية بحل الجسعية الػششية أك بتأجيل  "حيث عخفتيا بأنيا 
فقياء القانػف الفخندي ، كىكحا فإف (1)"دكرات انعقادىا أك بػضع عقبات أماميا خالؿ فتخة نيابتيا

 قج اختمفػا في معشى الخيانة العطسى مجلػاًل كعشاصخًا.

الدبب في نفػر كاضعي الجستػر الفخندي الحالي لدشة  إلى أف (2)جانب مغ الفقو كلقج ذىب
مغ إعصاء تعخيف كاضح لمخيانة العطسى، حيث يخجع ذلظ إلى اتفاؽ ضسشي بيغ  1958

ة كالسجافعيغ عغ الدمصة التذخيعية، فتدعى الصائفة األكلى إلى ذلظ السجافعيغ عغ الدمصة التشفيحي
باعتبار إف ىحا الشقز سيقف عائقًا أماـ تصبيق ىحه الجخيسة، بيشسا تخغب الصائفة الثانية في 

 اإلبقاء عمى أكبخ سمصة تقجيخ لمبخلساف في ىحا الذأف.

 

 

                                                           
 (.177)ص مسئولٌة رئٌس الدولةأشار إلٌه د. نوٌجً،  (1)
 .181أشار إلٌه د نوٌجً، المصدر نفسه، ص  (Antide Moreau)ومن هذا الفمه، الفمٌه الفرنسً  (2)
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 مفيهم الخيانة العظسى في مرر ثانياً 

إلى أف السذخع ، (1)في معشى الخيانة العطسى، فقج ذىب جانب مغ الفقو اختمف الفقو السرخؼ 
جخيسة الخيانة العطسى، كىػ األمخ  كأساس الفخندي_ قج حجد معالع السذخع بخالؼك السرخؼ _ 

كل جخيسة  "الخاص بسحاكسة الػزراء كالتي تذسل  1958لدشة  79الحؼ تحقق بالقانػف رقع 
حيث أف تعخيف  "مشرػص عمييا في القػانيغ كتسذ سالمة الجكلة كأمشيا الخارجي كالجاخمي

الخيانة العطسى بالشدبة لمػزراء كالػارد في ىحا القانػف يسكغ أف يقاس عميو مفيػـ الخيانة 
عشي ما العطسى بالشدبة لخئيذ الجسيػرية أيزًا، كبحلظ فإف الخيانة العطسى لخئيذ الجسيػرية ت

 "عمى أنو  1959لدشة  79( مغ القانػف رقع 5عشتو بالقانػف السحكػر، حيث نرت السادة )
تعتبخ خيانة عطسى كل جخيسة تسذ سالمة الجكلة أك أمشيا الخارجي أك الجاخمي أك نطاـ الحكع 
 الجسيػرؼ كيكػف مشرػصًا عمييا في القػانيغ السرخية أك الدػرية _ صجر ىحا القانػف في عيج

ليا في أؼ مغ ىحه القػانيغ عقػبة اإلعجاـ أك األشغاؿ الذاقة السؤبجة أك السؤقتة  الػحجة_ كمحجداً 
ذىب إلى أف الخيانة  (2). كلكغ جانبًا آخخ مغ الفقو السرخؼ "السؤبج أك السؤقت االعتقاؿأك 

 79انػف رقع العطسى بالشدبة لخئيذ الجسيػرية ال يتصابق معشاىا تسامًا مع السجلػؿ الػارد بالق
كالخاص بسحاكسة الػزراء، كالدبب في ذلظ ىػ أف مزسػف جخيسة الخيانة العطسى  1958لدشة 

بالشدبة لخئيذ الجسيػرية يذسل أيزًا ما قج يرجر عغ رئيذ الجسيػرية مغ أفعاؿ تسثل إىسااًل 
الشرػص جديسًا في الحفاظ عمى سيادة الجكلة كاستقالليا كانتياكًا ألحكاـ الجستػر، كخاصة 

السشطسة لمدمصات العامة في الجكلة، كعميو فإف جخيسة الخيانة العطسى التي يختكبيا رئيذ 
أك نطاـ الحكع  كل جخيسة تسذ سالمة الجكلة أك أمشيا الخارجي أك الجاخمي "الجسيػرية تتزسغ 

ى الجسيػرؼ، ككحلظ كل عسل يرجر مغ رئيذ الجسيػرية كيعتبخ إىسااًل جديسًا في الحفاظ عم
 ."سيادة الجكلة كاستقالليا أك اعتجاء عمى أحكاـ الجستػر

 1956لدشة  247إلى أف السحكخة اإليزاحية لقانػف ذىب  (3)جانب ثالث مغ الفقو  إال أف ىشاؾ
تعبيخ الخيانة العطسى، قج أحالت إلى قانػف  كالتي تتزسغالخاص بسحاكسة رئيذ الجسيػرية، 

العقػبات تحجيج أعساؿ الخيانة العطسى، حيث لع يخد في الجستػر كال في القانػف الخاص 
بسحاكسة رئيذ الجسيػرية تعخيف محجد لفعل الخيانة العطسى الحؼ يسكغ ندبتو إلى رئيذ 

يحىب ىحا الجانب إلى أف الخيانة الجسيػرية، كىكحا فإف السخجع في ذلظ ىػ قانػف العقػبات، ك 
                                                           

 (.114)ص المسئولٌة السٌاسٌة لرئٌس الدولةالسنوسً،  (1)
 وما بعدها. (781ص) ام البرلمانًسلطة ومسئولٌة رئٌس الدولة فً النظالبسٌونً ،  (2)
 (.324)صالؽنام، رئٌس الدولة فً األنظمة الدٌمولراطٌة الؽربٌة المعاصرة وفً الفكر السٌاسً اإلسالمً (3)



73 
 

البالد كأمشيا ككحجة أراضييا كاستخجاـ القػة  باستقالؿالعطسى تعشي كل أفعاؿ تتعمق بالسداس 
لسحاكلة قمب نطاـ الحكع أك تغييخ الجستػر أك الشطاـ الجسيػرؼ أك شكل الحكػمة، كبالخجػع إلى 

الباب األكؿ كالثاني مغ قانػف العقػبات  قانػف العقػبات فإنو تشصبق الجخائع السشرػص عمييا في
السرخؼ تحت عشػاف ) الجشايات كالجشح السزخة بالسرمحة العسػمية كبياف عقػباتيا( كخرػصًا 

 .(1)مشو 87ك77السػاد 

                                                           
( على " ٌعالب باإلعدام من ارتكب فعالً ٌؤدي إلى المساس باستمالل البالد أو وحدة 77تنص المادة ) (1)

( والتً تنص على " ٌعالب باألشؽال الشالة المؤبدة أو المؤلتة كل من 87)وسالمة أراضٌها" وأٌضاً المادة 

 نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة". حاول بالموة للب أو تؽٌٌر دستور الدولة أو
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الخيانة العظسى في فمدطين : مفيهمثالثاً   

العطسى األمخ لع يشز السذخع الجستػرؼ في القانػف األساسي الفمدصيشي صخاحًة عمى الخيانة 
، جعميع يدتبعجكف مغ دراستيع جخيسة الخيانة العطسى مغ كقػع الباحثيغ في خمطإلى  الحؼ أدػ

 .(1)رئيذ الجكلة الجشائية  لسدئػليةبيغ الجخائع السحخكة 

رئيذ الجكلة،  مدئػلية تحخؾأف السذخع الفمدصيشي جعل تمظ الجخيسة مغ الجخائع التي  كالحؼ نخاه 
حيشسا تحجث عغ شخكط التخشح لسشرب الخئيذ، كالتي يجخل مغ ضسشيا أال يكػف محكػمًا 

لدشة  (555( مغ األمخ رقع )1تفاصيل تمظ الجخيسة في السادة ) كنخػ تشطيععميو بجشاية، 
ـ السصبق في قصاع غدة، كالتي يخجع أصميا لألحكاـ الػاردة في الباب األكؿ مغ الكتاب 1957

، حيث جاء فييا " يعاقب (2)ـ السعجؿ1937لدشة  58الثاني قانػف العقػبات السرخؼ رقع 
باإلعجاـ كل مغ ارتكب عسجًا فعاًل يؤدؼ إلى السداس باستقالؿ البالد أك كحجتيا أك سالمة 

 أراضييا".

جانب مغ الفقو عمة التجخيع ىشا، إلى حساية الذخرية الجكلية لمجكلة في إستقالليا  كيفدخ
عبارة اإلستقالؿ، بعجـ خزػع الجكلة لدياسة  بعس الفقو بيغ. كعمى ذلظ فقج (3)ككحجتيا كاقميسيا

دكلة أخخػ، كىػ شخط مفتخض لقياـ تمظ الجخيسة، كيدتػؼ أف يكػف السداس باستقالؿ البالد قج 
كقع برفة مؤقتة أك كقع برفة مدتسخة، كيبشي عمى ذلظ قياـ الجخيسة في حق مغ يسكغ بفعمو 
دكلة أجشبية مغ أف تتستع بػضع سياسي، يشقز مغ سيادتيا، أك تسشح دكلة أجشبية امتيازًا 

 .(4)السالية لالمتيازاتقزائيًا يسذ مغ استقالليا القزائي، ككحلظ الحاؿ بالشدبة 

لجكلة ا السداس بػحجةاألفعاؿ التي مغ شأنيا  تمظ فيي  ،أما فيسا يتعمق بالسداس بالػحجة
 .(5)اإلقميسية الجستػرية ليا برفتيا كياف مػحجكتسديق 

جدء مغ إقميع الجكلة عمى نحػ يفقج الجكلة  ندعارتكاب أفعاؿ مغ شأنيا  ،دالمة اإلقميعب كيقرج
 مسارسة سيادتيا عمى ذلظ اإلقميع السشتدع.

                                                           
 .(184صمسئولٌة رئٌس الدولة الجنائٌة )ناجً،  (1)
بأحكام الباب األول من الكتاب م ما ٌلً " تستبدل 1957( لسنة 555( من األمر)1) جاء فً صدر المادة (2)

 1951اٌر سنةفبر 4الصادر فً  112الثانً من لانون العموبات المصري المطبك فً لطاع ؼزة باألمر 

 األحكام اآلتٌة...."
 .(28ص)2119 لسنة  124الشورابً، التعلٌك على لانون العموبات المعدل بالمانون رلم  (3)
 (.211)ص  الدولة طرق انتهاء والٌة رئٌسالتركمانً،  (4)
 (.211 ص) سابكال مرجعال التركمانً، (5)
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أجشبي أـ انتداع ىحا الجدء اإلقميسي مغ الجكلة، فيدتػؼ أف يكػف بدبب غدك  سبب إلى ُيشطخكال 
، كل عقار ىشا باإلقميع كالسقرػد، (1)بدبب احتالؿ أـ بدبب استقالؿ بجدء مغ إقميع الجكلة

 1936لدشة  74، كىحا أيزًا ما سمكو قانػف العقػبات رقع (2)يخزع لديادة الجكلة دكف مشقػالتيا
التي يعاقب تحجيج األفعاؿ التي مغ شأنيا تعتبخ مغ جخائع الخيانة ك  كالسصبق في قصاع غدة في

 (3)كما بعجىا قانػف العقػبات الفمدصيشي. 50عمييا كيطيخ ذلظ جميًا في السػاد 

عغ الخيانة العطسى  التكمعأما بالشدبة لسحافطات الزفة الغخبية )السحافطات الذسالية( فإف 
السصبق عمى ك السعجؿ،  1960لدشة  16قانػف العقػبات األردني رقع  التصخؽ إلىيدتػجب 

( في الفرل األكؿ مغ الكتاب الثاني الخاص بالجخائع 110نطستيا السادة ) حيثأراضي الزفة، 
كل أردني حسل سالحًا ضج الجكلة "التي تقع عمى أمغ الجكلة الخارجي، حيث جاء فييات بأف 

خب في صفػؼ العجك عػقب باإلعجاـ، ككل أردني كإف لع يشتع إلى جير معاد أقجـ في زمغ الح
 .(4)"عمى عسل عجكاني ضج الجكلة عػقب باألشغاؿ الذاقة السؤبجة ...

، ىػ قانػف أردني األصل 1960لدشة  16أف قانػف العقػبات األردني رقع مغ الججيخ ذكخه ىشا 
تدخؼ قػاعجه في السسمكة األردنية الياشسية، كفي أراضي الزفة الغخبية كسا ذكخنا، إال أف سخياف 

الستعمقة بالخيانة العطسى يقترخ فقط عمى رئيذ الجكلة الفمدصيشي، دكف  الشرػص التجخيسية
الجشائية كالدياسية كػف أف نطاـ الحكع في األردف نطاـ ممكي  مدئػليتو النعجاـممظ األردف 

 .(5)السمظ عغ أفعالو مداءلةكالحؼ يعجـ معو 

مغ قبيل الجخائع الساسة بالذخؼ، كالتي يشجرج تحتيا  التي تعتبخأف األفعاؿ  نخمز مسا سبق ،
أف تثيخ مدئػلية رئيذ الجكلة الجشائية، كتكػف سببًا في  مغ السسكغجخيسة الخيانة العطسى 

كاليتو الخئاسية بعدلو مغ مشربو فيسا لػ تع إدانتو بيا، كيخجع تقجيخ تمظ األفعاؿ ، كمجػ  انتياء

                                                           
 (.257)ص الحلو، المانون الدستوري (1)
 (.28ص) 2119لسنة  124التعلٌك على لانون العموبات المعدل بالمانون رلم الشواربً،  (2)
االؼارة على " كل من حرض شخصاً آخر على  1936لسنة  74من لانون العموبات رلم  51نصت المادة  (3)

 على فلسطٌن بموة مسلحة، ٌعتبر أنه ارتكب الخٌانة وٌعالب باإلعدام".
 1936لسنة  74من لانون العموبات رلم  51راجع المادة 

 1936لسنة  74من لانون العموبات رلم  52راجع المادة 

 1936لسنة  74من لانون العموبات رلم  53راجع المادة 
 (.211ص) ئٌس الدولةطرق انتهاء والٌة ر التركمانً، (4)
المعدل والتً جاء فٌها " الملن هو  1952( من دستور المملكة األردنٌة الهاشمٌة لسنة 31أنظر المادة ) (5)

 رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولٌة".
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التي تدتشتجو مغ ضخكؼ ك ،  السخترة إلى محكسة السػضػع انتسائيا إلى شائفة جخائع الذخؼ
 الػاقعة كالجالالت الخارجية السحيصة بارتكابيا.

نز عمى الخيانة العطسى كدبب  قج ىشا أف مذخكع الجستػر الفمدصيشيمغ الججيخ ذكخه ك 
 .لسذخع الجستػرؼ السرخؼ إلى ا يححك في اتجاىولسدئػلية الخئيذ الجشائية، كىػ بحلظ 

حيث جاء فييا  مغ مذخكع دستػر فمدصيغ (90ح ذلظ جميًا مغ خالؿ ما ذكختو السادة)كيتز
اتياـ رئيذ الجكلة بالخيانة العطسى، أك بخخؽ الجستػر، أك بارتكاب جخيسة، يكػف بشاء عمى "

اقتخاح مقجـ مغ ثمث أعزاء السجمذ الشيابي، كال يرجر قخار اإلتياـ إال إذا كافقت عميو أغمبية 
مجسػع أعزاء السجمذ الشيابي، كفػر صجكر اإلتياـ يتػقف الخئيذ عغ مسارسة ميامو، ثمثي 

 .السحكسة الجستػرية" ـكتتع محاكستو أما

 3كبالشطخ إلى اختراصات السحكسة الجستػرية الػاردة في قانػف تذكيل السحكسة الجستػرية رقع 
كبالتالي نحغ  ختراصاالمشو عمى مثل ىحا  24نجج أنو لع يشز في السادة  2006لدشة 

نػصي السذخع الفمدصيشي بتعجيل ىحا القانػف كجعل إحجػ اختراصات السحكسة الجستػرية 
 .محاكسة الخئيذ أماميا جشائيًا لكغ أماـ دائخة تذكل خريرًا لسحاكستو جشائياً 
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 الخيانة العظسى مهقف الفقو من جريسة: رابعاً 

جخيسة ذات شابع جشائي أـ  ىل ىياختمف الفقو الجستػرؼ حػؿ شبيعة الخيانة العطسى لقج  
قج ذىب جانب مغ الفقو إلى اعتبارىا جخيسة ذات شابع سياسي، بجليل مف ؟؟ذات شابع سياسي

أنيا ال تشجرج تحت أؼ مغ الجخائع السشرػص عمييا في قانػف العقػبات، كأنيا تختمف عغ 
جخمة في قانػف العقػبات كالتي تعشي التخابخ مع األعجاء كتدميسيع أسخار أك جخيسة )الخيانة( الس

 .(1)مػاقع ىامة

عجـ كجػد  كما يجلل عمى ذلظجخيسة سياسية  ىي حيث يخػ )جػرج فيجؿ( أف الخيانة العطسى
غ يحجد ىػ م لبخلسافاأؼ رقابة عمى قخار السحكسة العميا فيسا يتعمق بػجػد تمظ الجخيسة، كسا أف 

، كسا يحىب جانب مغ الفقو إلى (2)لو كامل الحخية في ىحا السجاؿك السقرػد بالخيانة العطسى، 
أف الخيانة العطسى جخيسة ذات شابع سياسي مدتجاًل بأف العقػبة التي تػقع ىي العدؿ كىي 

 .(3)عقػبة سياسية، كىػ األمخ الحؼ سار عميو جانب مغ القزاء

ذلظ تسامًا، حيث يحىب إلى أف الخيانة العطسى جخيسة ذات  خالؼيخػ  (4)جانبًا مغ الفقو إال أف
شابع جشائي كليذ سياسي، مذيخًا إلى أف أساسيا كجػىخىا ىػ اإلىساؿ الخصيخ في أداء مياـ 
رئيذ الجسيػرية. كىشاؾ مغ الفقو مغ يخػ أف الخيانة العطسى ذات شابع مددكج )سياسي 

شائية برفة تبعية مدتجاًل بأف جية اإلتياـ ىي جية جشائي( فيي جخيسة سياسية برفة أصمية كج
سياسية)البخلساف( كأف سبب قياـ السدئػلية فعل يجخل ضسغ الجانب الجشائي، كأف عقػبة )العدؿ( 

 .(5)ىي عقػبة سياسية

نؤيج ىحا الجانب مغ الفقو، إال أنشا نعتبخ أف الخيانة العطسى جخيسة جشائية برفة  ونحن بدورنا
بعس القػانيغ الخاصة بسحاكسة رئيذ ألنو كعشجما تحيل ة برفة تبعية، أصمية كسياسي

الجسيػرية تعخيف الخيانة العطسى إلى قانػف العقػبات كسا في الشطاـ السرخؼ، فإنو يتػلج لجيشا 
خيخ دليل عمى الصابع الجشائي لمخيانة العطسى، ثع إف السذخع الجستػرؼ السرخؼ لع يشطع سػػ 

                                                           
 (.123)ص المسئولٌة السٌاسٌة لرئٌس الدولة فً األنظمة الدٌممراطٌة المعاصرةبركات ،  (1)
 .وما بعدها(124ص) مدى توازن السلطة مع المسئولٌة ناصؾ، نمالً عن (2)
ذهب أؼلب الفمه اللبنانً إلى اعتبار الخٌانة العظمى جرٌمة سٌاسٌة ولٌست جنائٌة كما فً لرار محكمة  (3)

. راجع إسماعٌل: محاكمة الوزراء بٌن 2114/جزٌران/8الثالثاء  -، جرٌدة المستمبل 7/6/2114التمٌٌز بتارٌخ 

 (.515)صء العدلً والمضاء السٌاسًالمضا
 (244)ص سلطة ومسئولٌة رئٌس الدولة فً النظام البرلمانًبسٌونً ، (4)
 (.159ص) مسئولٌة رئٌس الدولةنوٌجً،  (5)
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لخئيذ الجسيػرية كليذ الدياسية، كرغع ذلظ جعل الخيانة العطسى مغ بيغ  السدئػلية الجشائية
ألنو  (2)كإف كاف ىحا األمخ محل انتقاد مغ جانب بعس الفقوحتى ، (1)أسباب مدئػلية الخئيذ

كحجع اإلختراصات كالرالحيات كالدمصات السسشػحة  –حدب ما يخػ ىحا الخأؼ  –يتفق 
لخئيذ الجسيػرية، كيخالف السبجأ القائل ) حيث تػجج الدمصة تػجج السدئػلية(، كمغ جانب آخخ 
فإف صالحية اتياـ الخئيذ بيحه الجخيسة قج أككمتيا الجساتيخ إلى البخلساف كىػ جية سياسية، 

كىحه العقػبة ليا شابع سياسي كمغ ذلظ تكػف الخيانة  فزاًل عغ أف العقػبة السقخرة ىي )العدؿ(
 العطسى جخيسة ذات شابع مددكج، كاف كانت أقخب إلى الجانب الجشائي أكثخ مغ الدياسي.

تجكر حػؿ فكخة الخصأ  جسيعيا أف العشاصخ التي تجخل في تكػيغ الخيانة العطسى أيزاً  كنخػ 
إلضخار بالسرالح العميا لمجكلة كتجاكز االعسجؼ الرادر عغ رئيذ الجسيػرية كالحؼ يتخح 

الجساتيخ التي أحالت عمى قػانيغ أخخػ بياف ماىية الخيانة  إضافة إلى أفصالحيتو الجستػرية، 
العطسى أكضحت أنيا جخيسة ذات شابع جشائي برفة أصمية بجليل درجيا ضسغ قانػف العقػبات 

جًا، فيي محاكسة سياسية بالشطخ إلى السرخؼ مثاًل، رغع أف محاكسة الخئيذ تتخح شابعًا مددك 
سمصة اإلتياـ )البخلساف(، ككحلظ ىي ذات شبيعة قانػنية مغ زاكية الشطخ إلى جية السحاكسة ) 
السحكسة الخاصة التي تحاكع الخئيذ( بل إف العقػبة التي تقع عمى الخئيذ السجاف قج ال تقترخ 

 يذ أك مالو.عمى العدؿ مغ السشرب فقط، بل قج تستج إلى حخية الخئ

  

                                                           
 (.118)ص المسئولٌة السٌاسٌة لرئٌس الدولةالسنوسً،  (1)
 وما بعدها.(221ص)عبد العال، المانون الدستوري (2)
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 الفرع الثاني
 ارتكاب جريسة من نهع جشاية

 تحجيجرغع نريا عمييا، كلكغ (1)يخد تعخيف محجد لمجخيسة الجشائية لخئيذ الجكلة في الجساتيخلع 
 يحجدمعشى الجخيسة الجشائية ليذ باألمخ الرعب ما أمكغ الخجػع إلى قانػف العقػبات الحؼ 

األفعاؿ التي تعتبخ جخائع، فكل فعل متى ما كاف غيخ مذخكع كصادر عغ إرادة جشائية ككاف 
 .(2)القانػف مقخرًا لو عقػبة أك تجبيخًا احتخازيًا، عج ذلظ الفعل جخيسة

ما ذىب  نحكخ مشيابعجة تعخيفات، حيث عخفيا  (3)مجخيسة الجشائيةل لع يزع الفقو تعخيف محجد
إليو بعس الفقو العخاقي كالحؼ جاء في تعخيفو )كل فعل اك امتشاع عغ فعل صادر مغ شخز 

ادؼ بعس الفقو معخفًا إياىا بأنيا ) سمػؾ إر  في حيغ ذىب. (4)كيقخر لو القانػف عقابًا جشائيًا(
 .(5)جشائيًا( يحطخه القانػف كيقخر لو جداءً 

نخػ تخكد في نيايتيا عمى الجداء الجشائي كي يكتسل  كىكحا فإف التعخيفات التي ذكخناىا كسا
 .(6)كصف الجخيسة، إذ ال جخيسة بجكف جداء كسا ال جداء بجكف جخيسة

يكػف الباعث فييا  حيث ،الجخيسة الجشائيةأشكاؿ الجخيسة الدياسية تعتبخ أحج  يحكخ ىشا أف
 أفأك تغييخ الحكػمة القائسة، ك خ الػاقع الدياسي لمجكلة، يسياسيًا كغخضيا سياسي أيزًا كىػ تغي

 .(7)حق السعتجػ عميو فييا ىػ ما لألفخاد كالحكػمة مغ حقػؽ سياسية عامة
تحخيظ السدئػلية الجشائية لخئيذ الجكلة في اتيامو بارتكاب  عشج مجػ إمكانية أما فيسا يتعمق 

مغ يعتبخ ىحه الحالة _أؼ حالة اإلتياـ بارتكاب جخيسة جشائية_  (8)فإف مغ الفقو جخيسة جشائية

                                                           
وتجدر اإلشارة إلى أن الجرٌمة الجنائٌة تعرؾ فً الشرٌعة اإلسالمٌة بأنها ) محظورات شرعٌة زجر هللا  (1)

عنها بحد أو لصاص أو تعزٌر(. انظر فً ذلن الدكتور عودة، التشرٌع الجنائً اإلسالمً ممارناً 

 (.66)صالوضعًب
ائٌة بأنها )كل فعل ٌخالؾ الناموس ذهب البعض إلى الوجهة االجتماعٌة فً التعرٌؾ بالجرٌمة الجن (2)

االجتماعً، وجدٌرة بأن ٌولع على مرتكبه جزاء ولو لم تتضمن الموانٌن ذكر جزاء على الفاعل(. راجع فً 

 (.83)ص الجنائٌة ةذلن الصٌفً، الماعد
 .(41)ص راجع تعرٌؾ الجرٌمة فً مدلولها الجنائً حسنً، شرح لانون العموبات (3)
 (.67)ص ن العموبات المسم العامشرح لانو كامل، (4)
 (.44)ص المهوجً، شرح لانون العموبات المسم العام (5)
 .(96)صسرور، الوسٌط فً لانون العموبات  (6)
مصدر الوانظر كذلن حسنً ،  (224ص)سعٌد، شرح األحكام العامة فً لانون العموبات األردنً (7)

 (.461)صسابكال
 (.421)صورلابة دستورٌة الموانٌنفهمً، النظام الدستوري المصري  (8)
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ال يخػ ذلظ بل يحىب إلى أنيا تتعمق  (1)جانبًا آخخ إال أف ىشاؾمجة الخئاسة،  انتياءمغ حاالت 
بإيقاؼ الخئيذ عغ عسمو مؤقتًا حتى يتع الفرل في اإلتياـ، كىػ ما يعشي إمكاف عػدة الخئيذ 

ءتو، كىػ األمخ الحؼ لع يتشاكلو الجستػر السرخؼ بالتحجيج حيث نطع إلى العسل إذا حكع ببخا
الحكع في حالة اإلدانة فقط، ككسا ىػ معمػـ فإف نائب رئيذ الجسيػرية ىػ الحؼ سيتػلى مياـ 

  .الخئاسة حتى يتع الفرل في اإلتياـ السػجو لخئيذ الجسيػرية

 في الشص عمى الجريسة الجشائية السرتكبة من الرئيس مهقف السذرع السرري : أوال

في دساتيخه السختمفة حيث  ىح مغ الجخائع التي نز عمييا السذخع الجستػرؼ السرخؼ حيث تعج 
عشجما قخر فييا ) يكػف اتياـ رئيذ  1971( مغ دستػر 85أكؿ مخة في السادة ) نز عمييا

( مغ 152السادة) كمغ ثع كرد ذكخىا فيائية(، الجسيػرية بالخيانة العطسى أك بارتكاب جخيسة جش
كالتي قخر فييا )يكػف اتياـ رئيذ الجسيػرية  2014( مغ دستػر 259، كالسادة ) 2012دستػر 

 بانتياؾ احكاـ الجستػر، أك بالخيانة العطسى، أك أؼ جشاية أخخػ(.

يق مغ نصاؽ أنو يالحع ىشا : أف السذخع الجستػرؼ السرخؼ في الجستػريغ األخيخيغ ض إال
عمى األفعاؿ السكػنة لجخيسة مغ نػع جشاية، كذلظ  قرخىامدئػلية رئيذ الجكلة الجشائية، حيشسا 

ئسة في حاؿ ارتكابو ـ، الحؼ جعل مدئػلية الخئيذ قا1971سا كاف معسػاًل بو في دستػر ل خالفاً 
كفقًا لجستػر  الجشحة، كىحا يعشي أنو ئيًا، سػاء كاف مغ نػع الجشاية أـجشا ألؼ فعل مؤثع

يسكغ أف تكػف محاًل  ك ـ، تجخل كل جخيسة جشائية تحت نصاؽ التأثيع في القانػف الجشائي1971
رئيذ الجكلة الجشائية، شالسا أنو كاف الفعل غيخ مذخكع كصادر عغ إرادة جشائية، ككاف  لسداءلة

حرخىا ـ 2004ك2012السذخع في دستػرؼ  إال أف،(2)القانػف مقخرًا ليا عقػبة أك تجبيخ احتخازؼ 
في األفعاؿ السكػنة لجخيسة مغ نػع جشاية، كإف كاف لع يتعخض فييسا أيزًا لمسقرػد حرخىا 

 58مغ الخجػع لقانػف العقػبات السرخؼ رقع  بجال  وبيحه الجخيسة عمى كجو الجقة، كلحلظ نجج أن
خل ضسغ نصاقيا، فإذا ما استبعجنا ـ السعجؿ، لبياف ماىيتيا، كتحجيج األفعاؿ التي تج1937لدشة 

( الستعمقة بجخيسة الخيانة العطسى، فتكػف الجخيسة مغ نػع جشاية )إذا كانت 78-77السػاد )
عغ عسل تأمخ بو القػانيغ، التي تخمي إلى  االمتشاععشو، أك  مشييناتجة عغ كل عسل 

                                                           
 (.111مسئولٌة رئٌس الدولة )صالسنوسً،  (1)
 (.41)ص شرح لانون العموباتحسنً ،  (2)
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اإلعجاـ أك الدجغ السؤبج أك  ، مقخرًا ليا عقػبة(1)السحافطة عمى الشطاـ االجتساعي كاألمغ العاـ
 .(2)الدجغ السذجد(

مغ نرػص  حيث يسكغ استشتاجيافإف تحجيج تمظ الجخائع ليذ بالسيسة السدتحيمة،  كبالتالي
قانػف العقػبات، كفقًا لصبيعة الفعل كالعقػبة السقخرة لو، كىحا أمخ متفق عميو في الفقو الجشائي، 

 .(3)حجد الجخائع كيبيغ العقػبات السقخرة لكل مشياعمى اعتبار القانػف الجشائي ىػ الحؼ ي

لػ ثبت ارتكابو أحج األفعاؿ السؤثسة في قانػف العقػبات  الجسيػريةخالصة القػؿ: أف رئيذ 
عبخ اإلجخاءات السحجدة، فيتختب عمى ذلظ عدلو مغ  كتست ادانتو بياالسرخؼ مغ نػع الجشاية، 

 مجة كاليتو الجستػرية. انتياءمشربو الخئاسي قبل 

 في الشص عمى الجريسة الجشائية السرتكبة من الرئيس مهقف السذرع الفمدطيشي: ثانياً 

أف الخئيذ في الشطاـ الفمدصيشي يداءؿ جشائيًا حتى كإف خال القانػف األساسي مغ ذكخنا سابقًا 
فقًا لمقػاعج العامة الشز صخاحًة عمى مثل ىحه السدئػلية، حيث يسكغ مداءلة الخئيذ جشائيًا ك 

في قانػف العقػبات، مع األخح باالعتبار السكانة الػضيفية لخئيذ الجكلة في فمدصيغ كضخكرة 
 كجػد اجخاءات خاصة حيغ مداءلتو.

 القانػنيةإذف فالسدئػلية الجشائية السقخرة ىشا تأتي في سياؽ ضخكرة تحقق شخكط األىمية 
السصمػب تػافخىا في الخئيذ، كالتي يجخل مغ ضسشيا أال يكػف محكػمًا عميو بجشاية أك جشحة 
مخمة بالذخؼ أك األمانة، كيتختب عمى ذلظ أف مدئػلية رئيذ الجكلة الفمدصيشي الجشائية كفقًا 

ت ـ السعجؿ كالتذخيعات السشبثقة عشو تشحرخ في الجشايا2003لمقانػف األساسي الفمدصيشي لدشة 
 .كالجشح السخمة بالذخؼ كاألمانة العامة

 تحجيج األفعاؿ التي تذكلبأنو يرعب كضع قاعجة عامة، يسكغ عمى ضػئيا كلقج ذكخنا سابقًا 
بالذخؼ أك األمانة كمغ ثع يجب أف يشطخ إلى كل فعل عمى حجه، كمع ذلظ ذكخنا  الجخائع السخمة

بارىا جخائع مخمة بالذخؼ أك األمانة كمغ بأف ىشاؾ مجسػعة مغ الجخائع ال يختمف أحج حػؿ اعت
                                                           

 (.3)ص عبد الملن، الموسوعة الجنائٌة (1)
( من لانون العموبات المصري 11تجدر اإلشارة هنا إلى أن عموبة الجناٌة وفماً لما كان ممرراً فً المادة ) (2)

م وهً )الجرائم المعالب علٌها بالعموبات اآلتٌة: اإلعدام، األشؽال الشالة المؤبدة، األشؽال 1937لسنة  58رلم 

فمد عدلت من عموبة األشؽال  2113لسنة  95الشالة المؤلتة(، إال أنه بصدور لانون العموبات المعدل رلم 

ا كانت مؤبدة، والسجن المشدد إذا كانت الشالة أٌنما وردت فً لانون العموبات إلى عموبة السجن المؤبد إذ
 مؤلتة. 

 (.27)ص 2119لسنة  124الشواربً، التعلٌك على لانون العموبات المعدل بالمانون رلم  (3)
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إضافة إلى جخائع الفداد.  .ضسشيا جخيسة الخيانة العطسى كقج سبق ذكخىا في الفخع الدابق
 .1السدئػلية الجشائية لخئيذ الجكلة مػجد حػؿ جخائع الفداد التي تثيخ كسشقػـ باستعخاض شخح

 جرائم الفداد 

الجخائع السحخكة لسدئػلية رئيذ  احجػجخائع الفداد، باعتبارىا  عمى السذخع الفمدصيشي نز
ؿ  7ـ السعجؿ بالقخار بقانػف رقع 2005( لدشة 1الجكلة الجشائية في قانػف مكافحة الفداد رقع )

 ـ.2010سشة

( مشو نججىا قج قخرت بأنو )يعتبخ فدادًا لغايات تصبيق أحكاـ ىحا 4كبالخجػع لشز السادة )
 :القانػف ما يمي

الجخائع السخمة بػاجبات الػضيفة العامة كالجخائع السخمة بالثقة العامة السشرػص  .1
 عمييا في قػانيغ العقػبات الدارية.

 الجخائع الشاتجة عغ غدل األمػاؿ السشرػص عمييا في قانػف غدل األمػاؿ .2
 كل فعل يؤدؼ إلى السداس باألمػاؿ العامة. .3
 إساءة استعساؿ الدمصة خالفًا لمقانػف. .4
 بػؿ الػاسصة كالسحدػبية التي تمغي حقًا كتحق باشاًل.ق .5
 الكدب غيخ السذخكع. .6
العخبية كالجكلية لسكافحة الفداد التي  االتفاقياتجسيع األفعاؿ السجخمة الػاردة في  .7

 صادقت عمييا اك انزست إلييا الدمصة الػششية(.

عمى أف يتستع بالذسػلية السصمػبة  كاف حخيراً أف السذخع حيشسا أصجر ىحا القانػف،  كبحلظ نخػ 
لشصاقو مغ أعمى السػضفيغ فشخاه قج أخزع جسيع العامميغ في مؤسدات الدمصة العامة كالخاصة 

مغ قانػف  (5لمسادة )، كلع يحيج رئيذ الجكلة عغ ذلظ، فبالخجػع  (2)درجة إلى أدناىع درجة
 لقانػف رئيذ الدمصة الػششية...(.مشو نججىا قج قخرت أنو ) يخزع ألحكاـ ىحا ا مكافحة الفداد

 ىػمغ تقخيخ مدئػلية رئيذ الجكلة الجشائية عشج ارتكابو إلحجػ جخائع الفداد،  كالدبب الخئيذ
لستاجخة في أعمى ا كحساية لمساؿ العاـ مغحساية الساؿ العاـ مغ خصخ استغاللو كالتعجؼ عميو، 

                                                           
(1)

 (.214التركمانً، طرق انتهاء والٌة رئٌس الدولة )ص 
 (.11)ص تارٌخ فلسطٌن وجؽرافٌتهاالنتشة،  (2)
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، كسا أف ارتكاب (1)ت الدمصة الػششيةالسشاصب القيادية في الجكلة بسا يزعف الثقة في مؤسدا
، ال (2)رئيذ الجكلة لسثل تمظ الجخائع يؤدؼ إلى ثخائو مغ كراء استغاللو لسشربو دكف كجو حق

 .(3)سيسا كأف الػضيفة الخئاسية تعصي صاحبيا سمصة خصيخة مدتسجة مغ قػة الجكلة

العقػبة التي قخرىا السذخع لجخائع الفداد، قج ذكختيا الفقخة األكلى مغ السادة  يذار ىشا إلى أف
بقػليا ) فيسا لع يخد فيو نز في  2005( لدشة1( مغ قانػف مكافحة الفداد الفمدصيشي رقع )14)

قانػف العقػبات أك أؼ قانػف آخخ نافح، يعاقب كل مغ أديغ بأحج الجخائع السحجدة بيحا القانػف 
مغ ثالث سشػات إلى خسذ عذخة سشة، كغخامة مالية ترل إلى قيسة األمػاؿ محل  بعقػبة

 الجخيسة أك إحجػ ىاتيغ العقػبتيغ كرد األمػاؿ الستحرمة مغ الجخيسة(.

 السشتطخالفمدصيشي في الجستػر  السػقف فال يخخج أما فيسا يتعمق بسذروع الدستهر الفمدطيشي
كحيجة ـ لكغ ىشاؾ مفارقة 2014عخبية، ال سيسا دستػر ىػ متعارؼ عميو في معطع الجساتيخ ال

مكشػنات  فتتسثل السفارقة فيبيغ مذخكع الجستػر، كما استقخ عميو السذخع السرخؼ في دستػره 
إلعجاد مذخكع الجستػر ) بارتكاب الجخيسة الثالثة، التي عبخ عشيا أعزاء المجشة التأسيدية 

رصمح الحؼ استعسمو السذخع الجستػرؼ السرخؼ، الخئيذ جخيسة جشائية( كىي تختمف عغ الس
حيشسا عبخ عشيا )بارتكاب الخئيذ جشاية( حيث نجج أف مذخكع الجستػر الفمدصيشي، أشمق 
الجخائع التي تثيخ مدئػلية رئيذ الجكلة عمى عسػميتيا، بحيث يشصػؼ تحت مطمتيا كافة الجخائع، 

السذخع الجستػرؼ السرخؼ في الجخائع مغ نػع ، بيشسا حرخ (4)الجشحيةبعس الجخائع الجشائية ك 
 الجشايات فقط.

، مفيػـ تمظ 1936لدشة  74( مغ قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع 5كلقج أكضحت السادة )
الجخائع حيشسا قخرت بأنو )... يخاد بمفطة "الجشاية" الجـخ الحؼ يدتػجب عقػبة اإلعجاـ أك الحبذ 

الجشحة" جة إلى إثبات إدانة السجـخ في الدابق، كيخاد بمفطة "مجة تتجاكز الثالث سشػات دكنسا حا
، كيخاد بمفع "السخالفة" كل جـخ يدتػجب عقػبة الحبذ مجة ال ـخ ال يعج جشاية أك مخالفةكل ج

تتجاكز األسبػع، أك كل جـخ يدتػجب غخامة ال تتجاكز الخسدة جشييات إذا كاف مغ االجخاـ 
 (. التي تدتػجب الغخامة فقط

                                                           
 .23/3/2111االلتصادٌة واالجتماعٌة، ممال منشور على مولع البٌان بتارٌخ سوٌلم، أثر الفساد على التنمٌة  (1)
 (.58)صجرادة، مكافحة الكسب ؼٌر المشروع، مكتبة آفاق  (2)
 .(213ص) طرق انتهاء والٌة رئٌس الدولةالتركمانً،  (3)
 1936لنسة  74رلم من لانون العموبات  28ما لم ٌستثنً المشرع حالة بعٌنها مثلما جاء فً نص المادة  (4)

 والطبك فً لطاع ؼزة "
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ـ السعجؿ، 1960لدشة  16مدئػلية رئيذ الجكلة الجشائية كفقًا لقانػف العقػبات األردني رقع  أما
فال يخخج نصاؽ الحجيث عسا ذكخناه سابقًا، إال أف كجو السقارنة يكسغ في نػع العقػبات 

 14السشرػص عمييا كمقجارىا كىي مغ األمػر التي نطسيا السذخع األردني في السػاد )
( بأف 14قعة ضسغ الفرل األكؿ مغ الباب الثاني، حيث جاء في السادة )( الػا23كحتى

السؤبج، كاألشغاؿ الذاقة  كاالعتقاؿالجشائية ىي اإلعجاـ، كاألشغاؿ الذاقة السؤبجة،  )العقػبة
 .السؤقت( كاالعتقاؿالسؤقتة، 

أف تكػف تمظ الجخائع مترمة بسسارسة الػضائف الخئاسية أـ  يجبككسا سبق القػؿ فإنو ال 
مشفرمة عشيا، كسا أف إشالؽ نصاؽ السدئػلية الجشائية كعسػميتيا، يعشي أنيا ال تفخؽ بيغ كػف 

 .(1)ىحه الجخائع كثيقة الرمة بسسارسة الػضيفة أك مشبتة الرمة عشيا

العقػبة "فقج نرت عمى  1960دشة ل 16مغ قانػف العقػبات األردني رقع  (15أما السادة )
( فقج بيشت معشى العقػبات التكجيخية 16، أما السادة )"بكفالةالجشحية ىي الحبذ كالغخامة كالخبط 

 ."العقػبات التكجيخية ىي الحبذ التكجيخؼ كالغخامة"بقػليا 

ستج إلى الجخائع يرئيذ الجكلة الجشائية في فمدصيغ يجب أف  مدئػليةأف نصاؽ  ونحن ىشا نرى 
 االعتجادالجشائية األخخػ حتى كإف كاف غيخ مشرػص عمييا في القانػف األساسي، كعجـ 

بحرانة الخئيذ فيسا عجا الجخائع التي نز عمييا القانػف األساسي أك مذخكع باتجاىات الفقياء 
ي مػاجية يجب أف يقابل بالسداءلة حتى ف بانتياكياالجستػر ، ألف أؼ تعٍج عمى أحج الحقػؽ 

رئيذ الجكلة ، لكغ ىحا ال يعشي أف يتع محاكسة الخئيذ كأؼ فخٍد عادؼ إنسا يجب اتخاذ اجخاءات 
 تتشاسب مع مكانة رئيذ الجكلة بإقخار إجخاءات خاصة لسداءلة رئيذ الجكلة في فمدصيغ.

                                                           
 (.213)ص مسئولٌة رئٌس الدولة عبد الحمٌد،  (1)
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 الفرع الثالث
 جريسة انتياك أحكام الدستهر

جخيسة انتياؾ أحكاـ الجستػر مغ الجخائع التي لع تتشاكليا إال قمة مغ الجساتيخ ضسغ  تعج
ـ كالجستػر المبشاني الرادر سشة 2014نرػصيا، حيث يسكغ حرخىا في الجستػر السرخؼ 

ـ، كمدػدة مذخكع 2005ـ، كالجستػر العخاقي لدشة 1944، كالجستػر اليسشي لدشة 1926
مخاعاة أف ىشاؾ دكاًل أشارت إلى ىحه الجخيسة ضسشًا مغ خالؿ عبارات ، مع (1)دستػر فمدصيغ

( مشو 76حيث جاء في السادة ) 1960تحسل نفذ الجاللة ، مثل دستػر الرػماؿ الرادر سشة 
السعجؿ حيث  1975)بجخيسة التآمخ عمى الشطاـ الجستػرؼ(، كدستػر دكلة اليػناف الرادر سشة 

 .(2)لمجستػر( عبخ عشيا ) بالسخالفة العسجية

بالعسل عمى مشع تصبيق أحكاـ  الجكلةلجػ رئيذ  القرج الجشائيالجستػر في تػافخ  انتياؾ كيكػف 
الجستػر، مسا يؤدؼ إلى خخؽ فاضح لمػاجبات الجستػرية السمقاة عمى عاتقو. أما أىع األفعاؿ 

اؿ التي ترجر التي تجخل في تكػيغ العشاصخ السكػنة لجخيسة انتياؾ الجستػر فيي تمظ األعس
مغ رئيذ الجسيػرية كيتختب عمييا مخالفة لشز مغ نرػص الجستػر، كتعميقو أك تعجيمو دكف 

 اتباع اإلجخاءات السحجدة قانػنًا.

إلى كل فعل فيو مداس  اسشادىافإف األفعاؿ السكػنة لجخيسة انتياؾ الجستػر، يسكغ  كبالتالي
، ككحلظ القػاعج كنطاـ الحكعخاصة بذكل الجكلة،  مغ قػاعج تحتػيوبالػثيقة الجستػرية، كذلظ بسا 

، ضسانياالسشطسة لشذاط الدمصات العامة، كالقػاعج التي تحجد حقػؽ اإلنداف كحخياتو ككيفية 
. كاستشادًا (3)ككل فعل يسكغ مغ خاللو لخئيذ الجسيػرية أف يسارس عساًل ليذ مغ اختراصو

يخ أحكاميا، يعميو مداس بػثيقة الجستػر سػاء بتغإلى ذلظ يعج انتياكًا لمجستػر كل فعل يتختب 
أك بإيقاؼ تصبيق تمظ األحكاـ كميًا أك جدئيًا، أك مسارستو الختراص خارج ما رسسو الجستػر 

 لو.

                                                           
( من دستور الجمهورٌة الٌمنٌة، والمادة 128، والمادة )2115( من الدستور العرالً سنة58راجع المادة ) (1)

 ( من مشروع مسودة دستور فلسطٌن.91)
 (.211)ص الدولةطرق انتهاء والٌة رئٌس التركمانً،   (2)
، للدكتور درٌد بشراوي، 22/3/2118راجع المولع اإللكترونً لجرٌدة النهار اللبنانٌة، ممالة منشورة فً  (3)

 (.2)صتحت عنوان حموق الطائفة المارونٌة
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الجستػر في تجاكز الخئيذ لحجكد اختراصاتو  النتياؾاصخ السكػنة شمغ ىشا يسكغ إبخاز الع
ج كاإلجخاءات الجستػرية، كتعصيل العسل بأحكاـ الجستػر الجستػرية، كتعجيل الجستػر خالفًا لمقػاع

كيسكغ اجساؿ حالة انتياؾ الجستػر  أثخىا،فيتػقف نفاذىا كيشعجـ  مقتزاىا،كذلظ بالعسل بغيخ 
بسخالفة القػاعج الجستػرية _مػضػعيًا_ بالشدبة لخئيذ الجسيػرية مغ ناحيتيغ نتشاكليسا في 

 اآلتي:

 دستهريةاالنتياك الظاىر لمقهاعد ال .1

احتخاـ بالخئيذ  تػجب ، الختراصاتو الجكلةقيػدًا لسسارسة رئيذ  كضعإف السذخع الجستػرؼ 
تمظ القيػد السػضػعية كعجـ الخخكج عشيا، كىحه القيػد تتسثل في مبادغ أساسية كاردة في الػثيقة 
الجستػرية، كسبجأ السداكاة ، كمبجأ تكافؤ الفخص، كالسبجأ القاضي بأف اإلسالـ ديغ الجكلة 

ادغ كاألحكاـ التي مداسًا بالسب يعتبخالخسسي، كمبجأ كفالة حق التقاضي، فإذا اتخح الخئيذ اجخاًء 
الرخيح ليحه  النتياكوتزسشتيا القػاعج الػاردة في الجستػر فيعتبخ ىحا اإلجخاء غيخ دستػرؼ، 

التجخل في  يا، كحلظ ال يجػز لخئيذ الجكلةالقيػد الجستػرية، كتجاكزه لمسحتػػ السػضػعي ل
مغ نصاؽ مسارسة  مجاؿ حقػؽ األفخاد بأف يرجر قخارًا يفتخض فيو تقييجات أك تحجيجات تزيق

، كفي ضػء (1)أؼ مغ الحقػؽ الػاردة في الجستػر، ألف ىحا التقييج غيخ جائد إال بسػجب قانػف 
يكػف ترخفًا دستػريًا إذا لع يخالف مزسػف ىحه  الترخؼ الرادر مغ رئيذ الجكلة ذلظ فإف

 السبادغ، كلع يتجاكز في غايتو ركح كثيقة الجستػر.

 السدتتر لمقهاعد الدستهرية االنتياك .2

بسدألة الغاية أك اليجؼ،  يتعمقاألخصخ مغ الشاحية الفعمية، ألنو  كيعتبخ ىحا الشػع مغ االنتياؾ
عشجما يسارس اختراصاتو، فإنو يجب أف يدعى لتحقيق السرمحة العامة، كإلى  الجكلةفخئيذ 
يا إلى غاية أخخػ، كىحا ما السخررة التي رسست إلجخاء معيغ فال يشحخؼ الخئيذ في األىجاؼ

يدتبصغ غاية غيخ مذخكعة لسرمحة خاصة  عشجما يرجر قخارًا أك إجخاءً  يطيخه رئيذ الجسيػرية
يؤشخ عسمو يبتغييا، فيحكخ الخئيذ أف عسمو يترل بالسرمحة العامة، كيقػـ ببياف صمتيا بيا، كُ 

الخئيذ  يعسجزمات قج فعشج أكقات األ بإشار مغ الذخعية فيبجك العسل صحيحًا في ضاىخه،
عمى الػثيقة الجستػرية _ بتعميق  االعتجاءالقابس عمى الدمصة إلى السداس بجػىخ حق ما أك 

                                                           
وهذا لٌد واضح على رئٌس الجمهورٌة بؽٌة عدم احتجاجه بالمصلحة العامة عندما ٌحاول تمٌٌد حك ما، ولد  (1)

 ( منه.46م، فً المادة )2115لى ذلن الدستور العرالً لسنة نص ع
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متحرعًا بالسرمحة العامة، كىحا الػقف )التعميق( ىػ انتياؾ لحخمة  العسل بشز مثاًل_ 
الجقيق عغ الشية الحقيقية لخئيذ الجسيػرية قج يطيخ  كاالستقراء، إال أف البحث (1)الجستػر

يا مغ خالؿ عسمو، مغ ىشا فإف عيب الغاية ىػ عيب الغاية الخفية التي كاف الخئيذ يبتغي تحقي
خفي لحا تكسغ خصػرتو في عجـ سيػلة كذفو، فالخئيذ يحخص عمى عجـ مخالفة الجستػر بذكل 

 لفًا ركح الجستػر كمشتيكًا حخمتو.صخيح، لحا يدتتخ رئيذ الجسيػرية بعسمو مخا

قج يزصخ الخئيذ في بعس األحياف، إلى تعميق العسل بأحكاـ الجستػر  فإنشا نخػ أنو ومع ذلك
في الجستػر لسجابية حالة ضخكرية كأخصار محجقة تتعخض ليا  اجخاءات محجدةمغ خالؿ 

حكاـ الجستػر لغاية السرمحة البالد، كىحه شخيقة ال تثيخ مدئػليتو البتة، شالسا كأنيا متفقة كأ
 .الػششية العميا في البالد

  

                                                           
 .418أبو فهمً، النظام الدستوري ورلابة دستورٌة الموانٌن، ص (1)
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 الفرل الثاني
الدولة لرئيس الجشائية السداءلة آليات  

مغ نطاـ دستػرؼ آلخخ كال شظ أف البخلساف ىػ الجية  السدئػليةتختمف الجية التي تقخر جداء 
دشج أغمب الجساتيخ إلى البخلساف حق اإلتياـ الخئيذ، كتُ  مدئػليةاألكثخ فاعمية في تقخيخ 

 ببياففيسا بيشيا في ىحا الذأف، كسػؼ نقـػ بذيء مغ التفريل  االختالؼكالسحاكسة رغع 
 1958غ الجستػر الفخندي الشافح لدشة كالحكع في كل م إجخاءات نطخ الجعػػ كالسحاكسة

 247رقع  قانػف محاكسة رئيذ الجسيػرية في مرخإلى جانب  2014الجستػر السرخؼ لدشة ك 
 ، كمػقف السذخع الفمدصيشي كىحا ما سشبحثو في السبحث األكؿ مغ ىحا الفرل .1956لدشة 

دؤكلية الجشائية بحق رئيذ أما في السبحث الثاني فدػؼ نتشاكؿ اآلثار التي تتختب عمى قياـ الس
 الجكلة كما ىي الجداءات التي تمحق رئيذ الجكلة جخاء تحقق مدؤكليتو الجشائية.

 كبشاًء عمى ما سبق نقدع ىحا الفرل عمى الشحػ االتي

 

 إتيام ومحاكسة رئيس الدولة إجراءات األول: السبحث 

 لرئيس الدولة الجشائية السدؤولية قيام عمى السترتبة اآلثار: الثاني السبحث
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 السبحث األول
 رئيس الدولة تيام ومحاكسةإجراءات إ

 تسييد وتقديم

 لسداءلةأف الجستػر ىػ السخجع في تحجيج القػاعج ك اإلجخاءات الػاجب تػافخىا  ،القاعجة العامة
كبالتالي فإف الحجيث عغ إجخاءات اإلتياـ كالسحاكسة يتصمب البحث في الجساتيخ  ،رئيذ الجكلة

كبالتالي فإف الحجيث عغ إجخاءات  ،رئيذ الجكلة مدئػلية السقارنة لمبحث في الجية التي تقخر
في السصمب األكؿ سشتشاكؿ  ،في ىحا السبحث سيكػف عمى مصمبيغ اتياـ الخئيذ كمحاكستو

الجكلة بيشسا نخرز السصمب الثاني لمحجيث عغ اجخاءات نطخ الجعػػ  اجخاءات اتياـ رئيذ
  كمحاكسة الخئيذ.

 

 السطمب األول
 إتيام رئيس الدولةإجراءات 

متزسشًا ندبة جخيسة إليو، كبياف  تياـ ضج شخزإلقخار يرجر عغ سمصة ابأنو  يعخؼ اإلتياـ 
القخار إحالة الستيع إلى تبع ىحا أدلتيا، كالسصالبة بتصبيق نرػص القانػف عميو. كي

حيث ىػ الدمصة  الشيابي،كفي أغمب الجساتيخ تشعقج صالحية اإلتياـ إلى السجمذ (1)لسحاكسةا
األنطسة  سشتشاكؿفي ىح السصمب  كبالتالي فإنشا ،السشاط بيا تػجيو اإلتياـ إلى رئيذ الجكلة

 السقارنة في اتياميا لخئيذ الجسيػرية حدب دساتيخىا كذلظ كسا يمي

 الفرع األول
 اجراءات اتيام رئيس الدولة
 في الشظام الفرندي

لقج تبشى السذخع الفخندي في الجستػر الحالي نطاـ السجمديغ لمدمصة التذخيعية حيث تشز 
رػت البخلساف عمى القانػف، كيخاقب عسل الحكػمة، كيقػـ الدياسات ( مشو عمى" يُ 24السادة )

 .(2)الػششية كمجمذ الذيػخ ...."العامة، كيتكػف البخلساف مغ الجسعية 

                                                           
 (.331ص) مجمع اللؽة العربٌة، معجم المانون  (1)

 Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement.il “  Art, (24)2 

évalue les politiques publiques.    
Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. “ 
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كبالتالي فإف الحجيث عغ اتياـ رئيذ الجسيػرية في الشطاـ الفخندي يدتمـد مشا تشاكؿ الدمصة 
رئيذ الجكلة كىحا ما  التياـالسخترة باتياـ رئيذ الجسيػرية كمغ ثع ذكخ القػاعج اإلجخائية 

 سشحكخه في الشقاط التالية

 

 باتيام رئيس الجسيهريةأواًل: الدمطة السخترة 

 )الجسعيةمغ اختراص السجمديغ  ىػإتياـ رئيذ الجسيػرية في فخندا  الجية التي يشاط بيا  إف
مجمذ الذيػخ( كبقخار مػحج يرجر مشيسا كبترػيت عمشي كباألغمبية السصمقة  الػششية،

حاكسة ـ سمصة م1958حيغ يتكػف مشيع السجمداف. كقج جعل دستػر فخندا لعاـ للألعزاء ا
كالتي تتكػف  (La haute Cour de Justive)سحكسة العميا الرئيذ الجسيػرية مغ اختراص 

مغ بيغ أعزائيسا بعجد متداكؼ،  (1)مغ أعزاء تشتخبيع الجسعية الػششية كمجمذ الذيػخ معاً 
رئيديا مغ بيغ  كتشتخب السحكسة ، كلكل مشيسا بعج كل تججيج عاـ أك جدئي لمسجمديغ

أعزائيا، عمى أف يحجد القانػف األساسي تذكيل ىحه السحكسة كقػاعج تدييخىا ككحلظ اإلجخاءات 
 .(2)السصبقة أماميا

 كىػ القانػف  1959فبخايخ  2ر في قج صج 1959لدشة  1القانػف األساسي رقع  يحكخ ىشا أف
بعجد أربعة كعذخيغ عزػًا ، كالحؼ حجد األعزاء في فخندا الخاص بتذكيل السحكسة العميا

الدخؼ باألغمبية  باالنتخابختاركف مشاصفة مغ السجمديغ أصميًا كاثشي عذخ عزػًا إحتياشيًا يُ 
 .(3)السصمقة لكافة األعزاء، كيطمػف أعزاًء بيحه السحكسة شػاؿ مجة نيابتيع بالبخلساف

السشفرل لكل مجمذ  اتياـ رئيذ الجسيػرية بػاسصة مجمدي البخلساف، بالترػيت يحكخ ىشا أف
الدخؼ العاـ كباألغمبية السصمقة لألعزاء، كيستشع حل الجسعية الػششية في ىحه  باالنتخاب

 األثشاء.

                                                           
 مسئولٌة رئٌس الدولة )ٌجعل محاكمة رئٌس الجمهورٌة أمام مجلس الشٌوخ. نوٌجً،  1875كان دستور  (1)

 .(318ص
الجمهورٌة إال فً ال تجوز تنحٌة رئٌس  الساري على " 1958من الدستور الفرنسً لعام  68نصت المادة  (2)

وٌعلن عن هذه التنحٌة فً جلسة البرلمان  .حال إخالله بواجباته بما ٌتنافى بشكل واضح مع ممارسة والٌته

لمحكمة العلٌا الذي ٌصادق علٌه أحد مجلسً البرلمان فورا إلى اٌتم إرسال التراح عمد اجتماع  .كمحكمة علٌا

ٌترأس المحكمة العلٌا رئٌس الجمعٌة الوطنٌة. تفصل  .ومااآلخر الذي ٌفصل فٌه خالل خمسة عشر ٌ المجلس

واحد، عن طرٌك االلتراع السري. وٌكون لمرارها األثر  المحكمة العلٌا فً أمر تنحٌة الرئٌس، خالل شهر

األحكام الواردة أدناه ٌلزمها توافر أؼلبٌة ثلثً أعضاء مجلس البرلمان المعنً أو من المحكمة العلٌا. ال  .الفوري

 .التصوٌت بالوكالة. وال تحتسب إال األصوات المؤٌدة اللتراح عمد اجتماع المحكمة العلٌا أو للتنحٌة ٌسمح
 "تتحدد شروط تطبٌك هذه المادة بموجب لانون أساسً

 الخاص بتشكٌل المحكمة العلٌا. 1959لسنة  59-1راجع المانون األساسً رلم  (3)
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اإلتياـ لمسجمديغ،  ىعصلمسجعي العاـ أؼ دكر في اتياـ الخئيذ كإنسا يُ  مع السالحع أنو ليذ
 86، كالسادة 1959لدشة  1مغ القانػف األساسي رقع  18فاإلجخاءات استثشائية، فصبقًا لمسادة 
باتياـ رئيذ  االقتخاحمغ الئحة الجسعية الػششية يتع  156مغ الئحة مجمذ الذيػخ كالسادة 

البخلسانيتيغ،  الجسعيتيغالجسيػرية عغ شخيق شمب مػقع مغ عذخة نػاب عمى األقل مغ أعزاء 
جدًا بو اسع الستيع كمخفق بو عخض لألفعاؿ كالػقائع السشدػبة إليو، كيقخر مجمدي كيكػف مح

 .(1)باتياـ رئيذ الجسيػرية إذا لع يحسل تػقيع عذخة أعزاء بخلسانييغ االقتخاحالبخلساف عجـ قبػؿ 

 رئيس الجسيهرية التياماإلجرائية  ثانيًا: القهاعد

بتشطيع  كىػ القانػف الخاص،  1959( لدشة 59-1( مغ القانػف رقع )28)السادة  تنر لقج
قػاعج كإجخاءات نطخ الجعػػ ، أماـ السحكسة العميا ، عمى أف تحجيج مػعج بجء الجمدات يكػف 

 بأف( مغ القانػف 29)السادة عغ شخيق رئيذ السحكسة بصمب مغ الشائب العاـ ، كسا أكضحت 
اإلحالة قبل ثسانية أياـ مغ مػعج بجء الجمدات عمسًا أف ذلظ أيزًا الستيسيغ يتمقػف مزسػف أمخ 

 يتع بشاًء عمى شمب الشائب العاـ .   

مغ القانػف إلى إف حزػر جمدات السشاقذة يتع مغ خالؿ دعػة قمع  (30السادة )أشارت  كلقج
حكسة كتاب السحكسة لمقزاة األصمييغ كاالحتياط لمحزػر، كبخرػص القانػف السصبق في الس

( مغ القانػف األساسي ، حيث تصبق السحكسة القػاعج 32)السادة عشج نطخىا لمقزية ، فقج حجدتو 
 اإلجخائية الػاردة في قانػف اإلجخاءات الجشائية ، باستثشاء ما كرد بذأنو نز خاص . 

ل الكيفية التي يتع بيا اتخاذ القخار داخ فقج أكضحت ( مغ القانػف األساسي ،33)السادة  أما
فخىا ، فالسحكسة بعج غمقيا باب السخافعة تفرل في كػف االسحكسة العميا ، كالشدبة الالـز تػ 

أـ ال ، كيكػف الترػيت باألغمبية السصمقة كبذكل سخؼ ، أما عغ العقػبة ككيفية  مجاناً الستيع 
 ( مغ القانػف األساسي ، حيث أف ترػيت آخخ يجخؼ 34)السادة اختيارىا ، فقج أشارت إليو 

الختيار عقػبة مالئسة لمستيع ، كتتبع السحكسة بذاف قخارىا الذخكط الالزمة لرحة إصجاره مغ 
حيث التدبيب كالشصق بجمدة عمشية عمى أف يكػف ذلظ خالؿ شيخيغ مغ تاريخ االنعقاد ، كيكػف 

غ ( م35)السادة أحكاميا غيخ قابمة لمصعغ عساًل بحكع  أفكسا  لحكسيا الرادر بالعدؿ أثخ فػرؼ 
يرجر مغ مجمدي البخلساف كيتخح بالترػيت كبالتالي فإف قخار اإلتياـ  القانػف األساسي .

في خالؿ  لالتياـالعمشي كباألغمبية السصمقة ألعزاء السجمديغ، عمى أف يزع السجمذ مػجدًا 
 .(2)عذخة أياـ كيكػف كاضحًا فيو اتياـ رئيذ الجكلة

                                                           
 .العلٌا المحكمة بتشكٌل الخاص 1959 ةلسن 59-1 رلم األساسً المانون راجع (1)
 (.322)ص مسئولٌة رئٌس الدولةنوٌجً،  (2)
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 اإلتياـ في اآلتي: في شطخالالجكلة في فخندا ك كبالتالي فإنشا نجسل شخكط اتياـ رئيذ 

 

 :(1)شروط اتيام رئيس الدولة ( أ
عادية أك غيخ عادية،  انعقاديكػف البخلساف مجتسعًا سػاء بقػة القانػف أك في دكرة  فأ .1

 كيعمغ السجمذ الجستػرؼ كجػد عائق مؤقت لخئيذ الجكلة كىػ اتيامو.
إلى أف يتع إدخالو يبقى غيخ مؤثخ رئيذ الجسيػرية  باتياـ االبتجائي االقتخاح .2

لسجمدي البخلساف، كبالتالي يجب أف يكػف تػجيو اإلتياـ محتخمًا لمذكل الخاص 
 بحساية حقػؽ الجفاع السػضػعية بػاسصة الئحة كل مجمذ مغ مجمدي البخلساف.

يجب أف يتع الترػيب باألغمبية السصمقة كذلظ بأسمػب مساثل في كقت كاحج في كل  .3
 السجمديغ.مغ 
 الشظر في اإلتيام ( ب

اإلتياـ بعج أف يكػف قج حجدت فيو الػقائع إلى الشائب العاـ أماـ محكسة  شمبيخسل 
الشيابة العامة، كالحؼ يعمغ في خالؿ أربع كعذخيغ ساعة تالية لتدمسو  الشقس الحؼ يسثل

 .(2)إتياـ رئيذ الجسيػرية إلى السحكسة العميا كرئيذ لجشة التحقيق شمب

أما فيسا يتعمق بمجشة التحقيق، يتع تعييشيا بػاسصة مكتب محكسة الشقس، كيكػف تعييغ 
أعزائيا فػر اتخاذ قخار اإلتياـ كذلظ لسشع التأثيخ السدبق عمى أعزائيا كيتع حميا 

مأمػريتيا، عمى أف يزاؼ إلى مياميا تقجيخ مجػ جدامة الجخيسة كما إذا  انتياءبسجخد 
 لجعػػ عمى رئيذ الجسيػرية مغ عجمو.كاف مغ السالئع رفع ا

                                                           
 (.215المسئولٌة السٌاسٌة لرئٌس الدولة )صالسنوسً،  (1)
 (.776)صشٌحا، و عبد الوهاب، النظم السٌاسٌة والمانون الدستوري (2)
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 الفرع الثاني
 اجراءات اتيام رئيس الدولة
 في الشظام السرري 

أك  إعالـعمى الرعيج الجشائي أف كل دعػػ تبجأ مغ مخحمة  السدتقخة كالسدمع بيامغ القػاعج 
كالقزائي ثع الحكع كتشفيح العقػبة كبسػجب الجستػر  االبتجائيكالتحقيق  جسع االستجالالت

 مشو (159فإف إتياـ رئيذ الجسيػرية كاستشادًا لمسادة ) 2014الحالي الرادر عاـ  السرخؼ 
أك  احكاـ الجستػر أك بالخيانة العطسىكالتي نرت عمى " يكػف اتياـ رئيذ الجسيػرية بانتياؾ 

مجمذ الشػاب عمى األقل، كال يرجر قخار  ة أعزاءأغمبيأية جشاية أخخػ بشاًء عمى شمب مػقع 
يكػف مغ قبل  اإلتياـ إال بأغمبية ثمثي أعزاء السجمذ، كبعج تحقيق يجخيو معو الشائب العاـ".

مجمذ الذعب كحجه كيتع ذلظ مغ خالؿ اقتخاح مقجـ مغ ثمث أعزاء السجمذ عمى األقل كال 
 .(1)زاء السجمذ كمو كليذ عجد الحاضخيغيرجر قخار اإلتياـ إال بأغمبية خاصة مغ ثمثي أع

 اتيام رئيس الجسيهرية بطمب أواًل: الدمطة السخترة

 الجية السخترة بتقخيخ اتياـ رئيذ الجسيػرية ىػ ( سالفة الحكخ فإف159استشادًا لشز السادة )
مجمذ عمى اإلتياـ  تػجيو قرخالدؤاؿ الحؼ يثار بيحا الجانب ىل مجمذ الذعب . كلكغ 

 شػحة لخئيذ الجسيػرية ضج مباشخة إجخاءات اإلتياـ؟؟سيسثل حرانة مالذعب 

بأف ىحا القيج في مسارسة كضيفة اإلتياـ كحرخه بسجمذ الذعب فقط  (2)يجيب البعس عمى ذلظ
يسثل أىع الحرانات السسشػحة لخئيذ الجسيػرية إال أنو يػضح ماىية ىحه الحرانة عمى الشحػ 

 التالي:

يقخر حرانة معيشة لخئيذ الجسيػرية في السجاؿ الجشائي كإذا  يججه السرخؼ مجستػر ل الشاضخ إف
فإف القانػف  الجشائيةكاف األخيخ يحتػؼ عمى الشرػص الستعمقة بسحاكسة األشخاص مغ الشاحية 

الجستػرؼ يذسل عادة عمى أىع قػاعج العجالة الجشائية كسا أف تصبيق الشز الجشائي سيدتمـد 
ًا إلى الشرػص الجستػرية التي تزع حجكدًا أك قيػدًا عمى تصبيق باألصل الخجػع أحيان

الرحيح لمحرانات السقخرة في  التصبيق، كمغ ثع فإف االعتياديةالشرػص الجشائية برػرتيا 
الجستػر السرخؼ لخئيذ الجسيػرية ىػ أنيا تسثل )قيػدًا إجخائية( فقط عمى الحق في مباشخة 

ذ الجسيػرية كمغ ثع فيحه الزسانات ال تسثل سببًا لإلعفاء ضج رئي الجشائيةإجخاءات الجعػػ 
 الجخائع السشرػص عمييا قانػنًا. ارتكابمغ العقاب أك إلى التخفيف مغ العقػبة في حالة 

                                                           
 .(436ص) الحدٌثةناصؾ، مدى توازن السلطة السٌاسٌة مع المسؤولٌة فً الدولة  (1)
 وما بعدها.(37ص) ماجد، المحكمة الجنائٌة الدولٌة والسٌادة الوطنٌة (2)
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كىشاؾ مغ يدسى تمظ الحرانة السسشػحة لخئيذ الجسيػرية كحدب ما تقجـ بأنيا حرانة إجخائية 
 .(1)ػضػع الجخيسة)ضج مباشخة إجخاء اإلتياـ( كليذ ضج م

 رئيس الجسيهرية التيامثانيًا: القهاعد اإلجرائية 

مغ ثمث أعزاء مجمذ الذعب باتياـ رئيذ الجسيػرية لجخيسة الخيانة العطسى  اقتخاحبعج تقجيع 
فإف عمى السجمذ القياـ بتذكيل  أك بجخيسة انتياؾ أحكاـ الجستػرأك أية جخيسة جشائية أخخػ 

الدخؼ في جمدة عمشية تتػلى التحقيق في مػضػع  االقتخاعشخيق عغ لجشة مغ خسدة أعزاء 
 .(2)االقتخاح

 1965لدشة  (247)رقع  ( مغ القانػف الخاص بسحاكسة رئيذ الجسيػرية11كبسػجب السادة )
تعج لجشة التحقيق تقخيخًا بشتيجة عسميا كتخفعو إلى رئيذ مجمذ األمة خالؿ  كالتي نرت عمى "

". كبالتالي شيخ مغ تاريخ تكميفيا ببحث السػضػع كيجػز لمسجمذ أف يقخر تقريخ ىحا السيعاد 
فإف عمى المجشة أعاله أف تعج تقخيخًا تخفعو إلى رئيذ مجمذ الذعب خالؿ شيخ كاحج فقط مغ 

كيجػز أف تقمز مجة الذيخ بقخار مغ مجمذ  ،سة السػضػع كالتحقيق فيوتاريخ تكميفيا بجرا
ثع يقـػ رئيذ السجمذ بتحجيج جمدة عمشية لسشاقذة تقخيخ المجشة خالؿ خسدة عذخ يػمًا  ،الذعب

 كيرجر السجمذ قخاره بأغمبية ثمثي أعزاءه. ،فقط مغ تاريخ رفع التقخيخ إليو

كبعج مػافقة مجمذ ، (3)باتياـ رئيذ الجسيػرية فيسا ندب إليو مجمذ الذعب عااقتش في حالة
فقج مشح قانػف  ،الذعب عمى تػجيو اإلتياـ لخئيذ الجسيػرية عمى كفق اآللية السبيشة أعاله

محاكسة رئيذ الجسيػرية لخئيذ مجمذ الذعب حق إحالة رئيذ الجسيػرية إلى السحكسة 
يقػـ رئيذ السجمذ بإرساؿ ذلظ القخار في اليػـ التالي  السخترة، كبعج السػافقة عمى قخار اإلتياـ

السدتذاريغ لعزػية  الختياركذلظ إلجخاء القخعة  ،لرجكره إلى رئيذ مجمذ القزاء األعمى
كبعج مخكر ثالثة  ،ليع مغ بيشيع ذاكسة رئيذ الجسيػرية كتعييغ رئيالسحكسة العميا الخاصة بسح

يخسل رئيذ مجمذ الذعب إليو قخار اإلحالة مع  ،ةأياـ عمى األكثخ مغ تعييغ رئيذ السحكس
كتقخيخ لجشة التحقيق  ،صػرة مغ محزخ الجمدة التي حجد فييا كالسجاكالت التي جخت بذأنو

كالخاص بسحاكسة رئيذ  1965لدشة  247مغ قانػف رقع ( 10السذكمة بسػجب السادة )

                                                           
 (.44)ص سالم و إسماعٌل ، المسؤولٌة الجنائٌة لرئٌس الجمهورٌة (1)
ٌموم مجلس  الخاصة بمحاكمة رئٌس الجمهورٌة على " 1956لسنة  247( من المانون 11نصت المادة ) (2)

رئٌس الجمهورٌة أو الوزٌر بتشكٌل لجنة للتحمٌك من خمسة من أعضائه  باتهامالتراح األمة بمجرد تمدٌم 
 ."والتحمٌك فٌه االلتراحالسرى وفى جلسة علنٌة ، وتتولى لجنة التحمٌك دراسة موضوع  االلتراعبطرٌك 

  (.436)ص مدى توازن السلطة مع المسئولٌة الحدٌثةناصؾ ،  (3)
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ظ أسساء أعزاء مجمذ الذعب ككحل ،إلتياـلكجسيع األكراؽ كالسدتشجات السؤيجة   الجسيػرية
 .(1)الحؼ انتخبيع السجمذ مسثميغ لإلتياـ أماـ السحكسة

غيخ قابل لمصعغ فيو بأؼ شخيق مغ شخؽ  (2)فأنو يكػف باتاً  الحكعأنو إذا صجر  مع مخاعاة
حيث يجػز إعادة الشطخ فيو بعج سشة عمى  (3)الصعغ العادية كغيخ العادية باستثشاء إعادة الشطخ

أك مغ يسثمو قانػنًا األقل مغ تاريخ صجكر الحكع بشاء عمى شمب الشائب العاـ أك السحكػـ عميو 
أك أقاربو أك زكجتو بعج كفاتو، كيقجـ الصمب مبيشًا بو العشاصخ أك األسباب التي ججت بعج صجكر 

ى الجائخة الجشائية لسحكسة الشقس فإذا قزت بقبػلو الحكع كالتي يبشى عمييا شمب إعادة الشطخ إل
 .(4)أعيجت السحاكسة أماـ السحكسة العميا

                                                           
بمجرد تمدٌم التراح باتهام رئٌس  األمةٌموم مجلس  على " 1956لسنة  247رلم من لانون  11نصت المادة  (1)

و علنٌة  جلسة فًبطرٌك االلتراع السرى و  أعضاءهتشكٌل لجنة للتحمٌك من خمسة من ب الوزٌر أوالجمهورٌة 
 ".تتولى لجنة التحمٌك دراسة موضوع االلتراح و التحمٌك فٌه

بمعنى  ؼٌر العادٌة والطعن فٌه بكافة طرق الطعن العادٌة  ستنفذ فٌه طرقالحكم الذي االحكم البات: هو  (2)

. 1147الوسٌط فً لانون االجراءات الجنائٌة ص  سرور،نظر : استنفذ كافة طرق الطعن التً حددها المانون ،ا

ص ) ٌةاإلجراءات الجنائ أبو عامر،  . وانظر (598ص )شرح لانون اإلجراءات الجنائٌة  عبد الستار،وانظر 

 (.3ص )األحكام واألوامر الجنائٌة معوض،. وانظر  (1163
إعادة النظر: هً إحدى طرق الطعن ؼٌر العادٌة، ومن خاللها ٌستطٌع أحد الخصوم فً الدعوى سلوكه فً  (3)

حاالت معٌنة للطعن فً األحكام النهائٌة ، وذلن أمام نفس المحكمة التً أصدرت الحكم المطعون فٌه ، ابتؽاء 
لخطأ ؼٌر ممصود كان ٌشوب الحكم رجوع هذه المحكمة عنه والمٌام بالتحمٌك فً المضٌة من جدٌد تالفٌاً 

 (.329)صالمطلوب إعادة النظر فٌه، راجع الكزبري و العبدالوي، شرح المسطرة المدنٌة 
بأؼلبٌة  باإلدانةٌصدر الحكم من المحكمة العلٌا  على " 1956لعام  247( من المانون 18نصت المادة) (4)

 فًطرٌك من طرق الطعن، على أنه تجوز إعادة النظر  يبأالثلثٌن ، وٌكون الحكم نهائٌاً ؼٌر لابل للطعن فٌه 
بعد سنة على األلل من صدور الحكم بناء على طلب النائب العام أو المحكوم علٌه أو  باإلدانةاألحكام الصادرة 

ً به األسباب أو العناصر  جدت بعد  التًمن ٌمثله لانونا أو ألاربه أو زوجته بعد وفاته . وٌمدم الطلب مبٌنا
ٌبنى علٌها طلب إعادة النظر إلى الدائرة الجنائٌة لمحكمة النمض فإذا لضت بمبوله أعٌدت  والتًالحكم  صدور

 . "ٌعاد تشكٌلها وفما ألحكام هذا المانون التًالمحاكمة أمام المحكمة العلٌا 
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 الثالثالفرع 
  رئيس الدولة إتيامإجراءات 

 في الشظام الفمدطيشي

التي  لع يشز صخاحًة عمة الجخائعلقج ذكخنا سابقًا بأف السذخع الفمدصيشي في قانػنو األساسي 
كإف لع يتشاكؿ  الجشائية لخئيذ الجكلة ، كلقج خمرشا إلى أف ىحا القانػف  السدئػليةيسكغ أف تحخؾ 

بياف تمظ الجخائع إال أف ذلظ ال يعشي عجـ مداءلة رئيذ الجكلة في التذخيع الفمدصيشي، بل يسكغ 
 اعساؿ القػاعج العامة في قانػف العقػبات لسداءلتو مع مخاعاة السكانة الػضيفية التي يتستع بيا

 رئيذ الجكلة في التذخيع الفمدصيشي.

فػفقًا لمقػاعج العامة، فإف الشيابة العامة ىي صاحبة الحق األصيل في تحخيظ الجعػػ الجشائية 
بأنو  2001لدشة  3رقع  الجشائية( مغ قانػف اإلجخاءات 1كمباشختيا، حيث جاء في السادة )

كمباشختيا كال تقاـ مغ غيخىا إال في  يةالجشائ)تختز الشيابة العامة دكف غيخىا بإقامة الجعػػ 
 لسبيشة في القانػف(.األحػاؿ ا

( مغ ذات القانػف، فإف عبء إقامة الجعػػ الجشائية كمباشختيا يقع 2لسا جاء في السادة) كتصبيقاً 
مغ حيث األصل عمى الشائب العاـ بشفدو، أك بػاسصة أحج أعزاء الشيابة العامة، كىػ غيخ مقيج 

( مغ قانػف اإلجخاءات 4أؼ قيػد غيخ التي أكردىا في الفقخة األكلى مغ السادة )في سبيل ذلظ ب
التي عمق  الجشائيةالتي جاء فييا )ال يجػز لمشيابة العامة إجخاء التحقيق أك إقامة الجعػػ  الجشائية

مجني أك شمب أك إذف، إال بشاء عمى شكػػ كتابية أك  ادعاءالقانػف مباشختيا عمى شكػػ أك 
ة مغ السجشي عميو أك ككيمو الخاص، أك ادعاء مجني مشو أك مغ ككيمو الخاص أك إذف أك شفيي

 شمب مغ الجية السخترة(.

نفاذ ذلظ الشز متػقف مغ حيث الػاقع عمى صجكر قانػف عقػبات ججيج، يحجد ماىية  إال أف
ص الجخائع الستعمق تحخيكيا عمى شكػػ أك شمب أك إذف، كىي مغ األمػر التي خمت نرػ 

 .(1)ـ مغ بيانيا 1936لدشة  74قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع 

السصبق في السحافطات ك ـ 1960لدشة  16رقع  األردني في حيغ نجج أف قانػف العقػبات
ا عمى شكػػ فقط، كمثاؿ ذلظ ما جاء في الذسالية، كضح مكشػنات الجخائع الستعمق تحخيكي

 .(2)( الخاصة بجخيسة الدنا284السادة )

                                                           
 (.169فً التشرٌع الفلسطٌنً )ص الجنائٌةت جرادة، موسوعة اإلجراءا (1)
والتً نصت  1961لسنة  16( من لانون العموبات األردنً رلم 284ألولى من المادة )راجع نص الفمرة ا (2)

وى الزوج ما دامت الزوجٌة لائمة بٌنهما، وحتى نهاٌة أربعة أشهر من كعلى )ال ٌجوز مالحمة فعل الزنا إال بش
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، فمع يخد ليا أؼ ذكخ في (1)جخائع رئيذ الجكلة الستعمق تحخيكيا عمى شمب أك إذفل بالشدبة أما
( مغ 12، سػػ تمظ التي أكردىا السذخع في السادة)فمدصيغالتذخيعات الفمدصيشية الشافحة في 

، حيشسا 2010لدشة  7، السعجؿ بالقخار بقانػف رقع  2005لدشة 1قانػف مكافحة الفداد رقع 
بأنو )إذا تبيغ لخئيذ الييئة أك الشائب العاـ كجػد شبيات لكدب غيخ مذخكع مغ قبل قخرت 

رئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية، يتقجـ بصمب تسييجؼ إلى السجمذ التذخيعي كالسحكسة 
الجستػرية، شالبًا البحث في األىمية القانػنية لخئيذ الدمصة، كفقًا لألصػؿ الػاردة في القانػف 

يػقف رئيذ الدمصة عغ مسارسة مياـ مشربو بسجخد تػجيو اإلتياـ، كيتػلى رئيذ  -2األساسي 
السجمذ التذخيعي مياـ رئيذ الدمصة الػششي مؤقتًا لحيغ الفرل في اإلتياـ، كيتػلى الشائب 
العاـ إجخاءات التحقيق، كتكػف محاكسة رئيذ الدمصة الػششية أماـ محكسة خاصة، يشطع القانػف 

ءات السحاكسة أماميا، كإذا صجر حكع قصعي بإدانتو أعفي مغ مشربو مع عجـ تذكيميا كإجخا
 اإلخالؿ بالعقػبات األخخػ كفقًا لمقانػف(.

كمباشختيا بشاًء  الجشائيةعمى سمصة الشيابة العامة في تحخيظ الجعػػ  ةد الػاردػ ف القيفإ كمع ذلظ
ث حاالت ىي: الحرانة القزائية، عمى إذف ىػ أمخ يتصمبو التشطيع القانػني الفمدصيشي في ثال

حرانة كبار مدئػلي كتتزسغ الحرانة التشفيحية كالحرانة التذخيعية، كالحرانة التشفيحية، 
الدمصة التشفيحية مغ رئيذ الجكلة كرئيذ الػزراء كالػزراء كنػاب الػزراء كككالء الػزراء كمغ في 

 .حكسيع

لحرانة اإلجخائية لخئيذ الجكلة، عشج مباشخة أف سكػت السذخع عغ بياف ا ، يؤكج ىحا القػؿما ك 
 .(2)الجعػػ الجشائية بحقو، ال يعشي تجخده مشيا

عمى أف رئيذ الجكلة الفمدصيشي كبسػجب القانػف األساسي السعجؿ،  3السحكػر كيدتشج في قػلو
، كيؤدؼ اليسيغ الجستػرية قبل مباشخة أعسالو أماـ (4)ىػ رئيذ مشتخب انتخابًا عامًا كمباشخاً 

                                                                                                                                                                      

المنصوص علٌه فً ولوع الطالق، أو شكوى ولٌها إذا لم ٌكن لها زوج، وال ٌجوز مالحمة الزوج بمعل الزنا 
 المادة السابمة إال بناء على شكوى زوجته وتسمط الدعوى والعموبة باإلسماط(.

، ورفعها ي الجنائٌةالطلب: هو إجراء تعبر بموجبه إحدى مؤسسات الدولة عن إدانتها فً تحرٌن الدعوى  (1)
 الجرائم التً ٌشترط المانون لرفعها تمدٌم طلب للنٌابة العامة.

أما اإلذن: فهو اإلجراء الذي تعبر عنه احدى سلطات الدولة العامة عن عدم ممانعتها فً تحرٌن الدعوى 
بحك أحد األشخاص التابعٌن لها، ممن ٌسبػ علٌهم المانون حماٌة إجرائٌة خاصة، وهو اإلجراء الالزم  الجنائٌة

فً  الجنائٌةموسوعة االجراءات دة، إلمكان تحرٌن الدعوى الجنائٌة ومباشرتها ضد هذا الشخص. راجع جرا

 .(193)ص التشرٌع الفلسطٌنً
 (.243)ص طرق انتهاء والٌة رئٌس الدولةالتركمانً، (2)
 (.243التركمانً، طرق انتهاء والٌة رئٌس الدولة )ص 3
التً نصت على )ٌنتخب رئٌس  2113( من المانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة 34راجع المادة ) (4)

ً ومباشراً من الشعب الفلسطٌنً وفماً ألحكام لانون االنتخابات  ً عاما السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة انتخابا
 الفلسطٌنً(.
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، كبالتالي فميذ مغ (1)السجمذ التذخيعي، بحزػر رئيذ السجمذ الػششي كرئيذ السحكسة العميا
مل معاممة مػاششي الجكلة عمى الدػاء، فالشيابة العامة السخػلة بتحخيظ الجعػػ االسشصق أف يع

ذ أؼ إجخاءات في مػاجية رئيذ الجكلة عمى ذات الشيج ، ال تدتصيع اتخا(2)العسػمية كمباشختيا
الحؼ تتبعو في مػاجية سائخ السػاششيغ، كيزيف بأف التذخيعات الفمدصيشية حرشت السػضف 

، كسا مشح (3)العسػمي مغ مباشخة الجعػػ الجشائية بحقيع، إال عبخ اإلجخاءات الالزمة بحلظ
، كىػ (4)اإلجخائية عشج إقامة الجعػػ العسػمية عمييعالسذخع، أعزاء الدمصة القزائية الحرانة 

، كرئيذ الجكلة برفتو رئيذ (5)بالشدبة ألعزاء الدمصة التذخيعيةذات األسمػب الحؼ اتبعو 
الدمصة التشفيحية، يربح مغ غيخ السقبػؿ عمى اإلشالؽ معاممتو كدائخ مػاششي الجكلة، مغ 

ماـ السحكسة، حتى كلػ لع يشز القانػف صخاحة عمى حيث مباشخة اإلجخاءات الجشائية كمتابعتيا أ
 مثل تمظ اإلجخاءات.

لكغ ذلظ ال يغيخ مغ ، متفقًا مع شبيعة األمػر كمشصقيا جاء أف الخأؼ الثاني قج والحق الذي نراه
محرػرة فقط في الجية التي يحاكع  عمقة بحرانة رئيذ الجكلة في فمدصيغتأف الشرػص الس

أماميا رئيذ الجكلة، كىي السحكسة الجستػرية التي تباشخ إجخاءات نطخ الجعػػ الجشائية الساسة 
بالذخؼ كاألمانة، باعتبارىا السحكسة السخترة بشطخ دعاكػ فقجاف أىمية الخئيذ السجنية 

 كالدياسية عمى حج سػاء.

                                                           
( من المانون األساسً الفلسطٌنً المعدل بمولها )ٌؤدي الرئٌس لبل مباشرة مهام منصبه 35راجع المادة ) (1)

 س المجلس الوطنً ورئٌس المحكمة العلٌا.......(.الٌمٌن التالٌة أمام المجلس التشرٌعً، بحضور رئٌ
حٌث جاء فٌها )تختص النٌابة  2113لسنة  1الفلسطٌنً رلم  الجنائٌة( من لانون اإلجراءات 1راجع المادة) (2)

 ومباشرتها وال تمام من ؼٌرها إال فً األحوال المبٌنة فً المانون(. الجنائٌةالعامة دون ؼٌرها بإلامة الدعوى 
التً نصت )إذا نسب  2113لسنة  1الفلسطٌنً رلم  الجنائٌة( من لانون اإلجراءات 72جع المادة )را (3)

للموظؾ ما من شأنه تولٌفه او احتجازه أو التحمٌك معه فً شأن ٌخرج عن نطاق وظٌفته فعلى الجهة المائمة 
شأنه وفماً ألحكام المانون(، كما على هذا اإلجراء ابالغ الدائرة الحكومٌة التابع لها الموظؾ فوراً للنظر فً 

التً  الجنائٌة( من ذات المانون على )ال ٌجوز للنٌابة العامة إجراء التحمٌك أو إلامة الدعوى 4نصت  المادة )

علك المانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء مدنً أو طلب أو إذن إال بناء على شكوى كتابٌة أو شفهٌة من 
، او ادعاء مدنً منه، أو من وكٌله الخاص، أو إذن أو طلب من الجهة المجنً علٌه أو وكٌله الخاص

 المختصة(.
حٌث لررت بأنه )فً ؼٌر  2112لسنة  1( من لانون السلطة المضائٌة الفلسطٌنً رلم 56راجع المادة ) (4)

مجلس حاالت التلبس بالجرٌمة، ال ٌجوز المبض على الماضً أو تولٌفه إال بعد الحصول على إذن مسبك من 

وفً حاالت التلبس على النائب العام عند المبض على الماضً أو تولٌفه أن ٌرفع األمر إلى -2المضاء األعلى. 

مجلس المضاء األعلى خالل األربع وعشرٌن ساعة التالٌة للمبض علٌه، ولمجلس المضاء األعلى أن ٌمرر بعد 
استمرا تولٌفه للمدة التً ٌمررها وله تمدٌد هذه  سماع ألوال الماضً إما باإلفراج عنه بكفالة أو بؽٌر، وإما

ٌجري تولٌؾ الماضً وتنفٌذ العموبة الممٌدة للحرٌة علٌه فً مكان مستمل عن األماكن المخصصة  -3المدة

 للسجناء اآلخرٌن(.
 ال تجوز مساءلة أعضاء . -1( من المانون األساسً الفلسطٌنً المعدل التً لرر بأنه )53راجع المادة ) (5)

المجلس التشرٌعً جزائٌاً أو مدنٌاً بسبب اآلراء التً ٌبدونها، أو الولائع التً ٌوردونها، أو لتصوٌتهم على نحو 
معٌن فً جلسات المجلس التشرٌعً أو فً أعمال اللجان، أو ألي عمل ٌمومون به خارج المجلس التشرٌعً من 

 (.2،3،4...  أجل تمكٌنهم من أداء مهامهم النٌابٌة
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( 12بحق الخئيذ في جخائع الفداد، فقج أعصت السادة ) الصمب بتقجيعمجية السخترة أما بالشدبة ل
ىحه الرالحية لخئيذ ىيئة مكافحة الفداد، كالشائب العاـ حيث جاء فييا )إذا تبيغ لخئيذ الييئة 
أك الشائب العاـ كجػد شبيات فداد مغ قبل رئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية يتقجـ بصمب 

سحكسة الجستػرية شالبًا البحث في األىمية القانػنية لخئيذ تسييجؼ إلى السجمذ التذخيعي كال
 الدمصة كفقًا لألصػؿ الػاردة في القانػف األساسي(.

بتحخيظ الجعػػ  السخػلة( مشو الجية 90فقج حجدت السادة ) أما في مذروع الدستهر الفمدطيشي
اءلة رئيذ الجكلة، السخاحل التي تسخ بيا عسمية مد باختالؼالجشائية كمباشختيا، كىي تختمف 
 كالتي يسكغ حرخىا بسخحمتيغ ىسا:

سمصة تحخيظ الجعػػ  مغ أف خخكجًا عمى القاعجة الستعارؼ عمييامرحمة اقتراح اإلتيام:  ( أ
لجشة  ذىبت فقجالجشائية يشعقج لمشيابة العامة، باعتبارىا صاحبة الجعػػ العسػمية فييا، 

اختراص تحخيظ الجعػػ الجشائية بحق رئيذ عمى أف إعجاد مذخكع دستػر فمدصيغ، 
رئيذ الجكلة بالخيانة  اتياـ)بأف  ( مشو90)الجكلة مشػشًا بالبخلساف كحجه، حيث جاء في 

العطسى أك بخخؽ الجستػر أك بارتكاب جخيسة، يكػف بشاًء عمى اقتخاح مقجـ مغ ثمث 
الجعػػ  أعزاء السجمذ الشيابي....(. كىحا يعشي حرخ الجية السخترة بتحخيظ

الجشائية بحق رئيذ الجكلة بالسجمذ الشيابي، كيالحع أف لجشة الرياغة اشتخشت أف 
 ، كليذ ثمث األعزاء الحاضخيغ.البخلسافمغ ثمث أعزاء  االقتخاحيرجر 
فقج تع   السخترة بتقخيخ اتياـ رئيذ الجكلة جشائياً  أما عغ الجيةمرحمة تقرير اإلتيام:  ( ب

( مغ مذخكع 90حيث بيشت ذلظ صخاحة في السادة ) في السجمذ الشيابي، ىاحرخ 
ثمثي أعزاء البخلساف، يتقخر  الجستػر بقػليا ).... إذا لقي اقتخاح اإلتياـ قبػاًل مغ أغمبية

 تػجيو التيسة رسسيًا إلى رئيذ الجكلة...(.

باقي اإلجخاءات الػاجبة اإلتباع في  يتشاكؿكعمى الخغع مغ أف مذخكع الجستػر الفمدصيشي لع 
أماـ  الجشائيةمخحمة السحاكسة، إال أنو يسكغ القػؿ في ضػء القػاعج العامة، أف متابعة الجعػػ 

يشعقج لمشيابة العامة كحجىا دكف غيخىا، كإف كاف يجب أف تشحرخ الستابعة  (1)السحكسة الجستػرية
سابقًا بأف رئيذ الجكلة خالؿ تمظ الفتخة، يبقى  في شخز الشائب العاـ، ال سيسا كأنو كسا ذكخنا

محتفطًا بػضيفتو الخئاسية عمى الخغع مغ تػقيفو عغ العسل، إذ أنو يسكغ أف تدفخ إجخاءات 
 .(2)السحاكسة عغ بخاءتو مغ التيع السشدػبة إليو فيعػد ليذغل مشربو الخئاسي مخة أخخػ 

                                                           
 (.247ص) طرق انتهاء والٌة رئٌس الدولةالتركمانً،   عننمالً (1)
 .247سابك، ص المرجع الالتركمانً،  (2)
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أماـ السحكسة يشعقج لمشيابة  الجشائيةالجعػػ  أف متابعةب نحىب مع الخأؼ القائلونحن من جانبشا 
خرػصًا  ،العامة كخرػصًا الشائب العاـ شخريًا نطخًا لمسكانة الػضيفية التي يتستع بيا الخئيذ

  .بخاءة الخئيذإلى ال يعشي عدؿ رئيذ الجكلة حيث يسكغ أف تدفخ السحاكسة  كأف اإلتياـ
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 السطمب الثاني
 الرئيسمحاكسة و  نظر الدعهى  إجراءات

عمى كفق الصخيقة السبيشة آنفًا، تتػلى السحكسة  الجكلةمغ تػجيو اإلتياـ لخئيذ  االنتياءبعج 
السخترة ميسة القياـ بإجخاءات السحاكسة عغ الجخائع السشدػبة لمخئيذ، كتكػف ىي صاحبة 

. كتبقى ىحه (1)الجكلةفي ذلظ إذ ال يجػز ألؼ محكسة أخخػ محاكسة رئيذ  االختراص
، كيسثل أماـ ىحه (2)لسشرب الخئاسة الجكلةحتى بعج تخؾ رئيذ  االختراصسة تتستع بيحا السحك

في جخائسو أك  الجكلةالسحكسة أيزًا األفخاد العادييغ إذا كانػا فاعمييغ أصمييغ أك شخكاء لخئيذ 
 .(3)الجكلةكانػا ميتسيغ بجخائع مختبصة بجخائع رئيذ 

 الفرع األول
 السحكسةنظر الدعهى من قبل 

أماـ السحكسة فإف قانػف محاكسة رئيذ الجسيػرية  نطخ الجعػػ السقامة إجخاءات  عغأما 
إلى  حيث أشارالسرخؼ سالف الحكخ كاف قج حجد ىحه اإلجخاءات ضسغ نرػص قانػنية 

السرخؼ السقخر لسحاكع الجشايات كالجشح بذخط عجـ  الجشائية اإلجخاءاتبقانػف  االستعانةإمكانية 
( لدشة 150كبالخجػع إلى قانػف اإلجخاءات الجشائية ذؼ الخقع ) .كجػد تعارض بيغ القانػنيغ

السعجؿ نججه قج أحاط الستيع بجسمة مغ الزسانات تبجأ مغ مخحمة التحقيق كتشتيي إلى  1950
عمى أكراؽ التحقيق  االشالعقانػف لمستيع الحق في فسثاًل أكجب ال العقػبة.إصجار الحكع كتشفيح 

كحقو في مشاقذة جسيع األدلة  (4)مغ خالؿ الحرػؿ عمى صػر مغ كافة أكراؽ الجعػػ 
إلى غيخ ذلظ  (5)السصخكحة في أكراؽ التحقيق أك السحاكسة مغ خالؿ سساع الذيػد أك مشاقذتيع

مغ الزسانات، كبعج أف يتقخر إحالة رئيذ الجسيػرية إلى السحكسة السخترة تتػلى الشيابة 
العامة إعالـ الستيع برػرة مغ قخار اإلحالة ككافة شيػد اإلثبات بشاًء عمى شمب مسثمي اإلتياـ 

                                                           
إال فً حاالت مثول رئٌس الجمهورٌة أمام المضاء الجنائً الدولً إذ تحكم هذا الجانب بعض االتفالٌات  (1)

 (.195-145ص)المحكمة الجنائٌة الدولٌةالدولٌة، للمزٌد انظر، إسماعٌل و جاسم، مساءلة رئٌس الدولة أمام 
 (.242مدى توازن السلطة مع المسئولٌة الحدٌثة )صناصؾ،  (2)
تختص المحكمة "  1956لسنة  247( من لانون محاكمة رئٌس الجمهورٌة المصري رلم 25نصت المادة ) (3)

 أومعه  األصلٌٌنلفاعلٌن حكمه الٌها بمحاكمة اً من ف أو الوزٌر أوالعلٌا بمجرد احالة رئٌس الجمهورٌة 
 ".الجرائم المرتبطة بجرٌمته شركائه كما تختص بنظر

" للنٌابة العامة وللمتهم  1951( لسنة 151( من لانون اإلجراءات الجنائٌة المصري رلم )77انظر المادة) (4)

التحمٌك ،  وللمسئول عنها ولوكالئهم أن ٌحضروا جمٌع إجراءات  وللمجنى علٌه وللمدعى بالحموق المدنٌة
وبمجرد انتهاء تلن   ذلن إلظهار الحمٌمة  ولماضً التحمٌك أن ٌجرى التحمٌك فً ؼٌبتهم متى رأى ضرورة

ٌبٌح لهم االطالع على التحمٌك . ومع ذلن فلماضً التحمٌك أن ٌباشر فً حالة االستعجال بعض   الضرورة
 على األوراق المثبتة لهذه اإلجراءات فً االطالع  إجراءات التحمٌك فً ؼٌبة الخصوم ، ولهؤالء الحك

 . فً استصحاب وكالئهم فً التحمٌك"  دائما الحك  وللخصوم.
 .(494ص) سرور، المانون الجنائً الدستوري (5)
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لى الشيابة العامة السحكسة تتػ  انعقادفي السحكسة كبعج أف يحجد رئيذ السحكسة مػعجًا ألكؿ جمدة 
، (1)عمى األقلع بسيعاد تمظ الجمدة كمكاف إنعقادىا قبل السػعج السحجد بثسانية أياـ يإعالـ الست

لدشة  247رقع  كعشج نطخ الجعػػ مغ قبل ىحه السحكسة أكجب قانػف محاكسة رئيذ الجسيػرية
يسة السدشجة لخئيذ ( مشو التقييج بالػصف القانػني لمت17عمى السحكسة بسػجب السادة ) 1956

كىحا  (2)لكغ بذخط أال يحكع بعقػبة أشج تسمظ الحق في تغييخ ذلظ الػصف لكغالجسيػرية، 
مغ قانػف اإلجخاءات الجشائية ( 308القزاء العادؼ حيث أجازت السادة ) مذابو لسا يدمكو

مغ الػصف لمسحكسة أف تغيخ في حكسيا " السرخؼ لمقاضي تعجيل التيسة السدشجة لمستيع بالقػؿ 
القانػني لمفعل السدشج لمستيع كليا تعجيل التيسة بإضافة الطخكؼ السذجدة التي تثبت مغ التحقيق 
أك مغ السخافعة في الجمدة لػ كانت لع تحكخ أمخ اإلحالة أك التكميف بالحزػر، كليا أيزًا 

في شمب  كإصالح كل خصأ مادؼ كتجرؾ كل سيػ في عبارة اإلتياـ مسا يكػف في أمخ اإلحالة أ
كأف تسشحو أجاًل لتحزيخ  (3)التكميف بالحزػر ك عمى السحكسة أف تشبو الستيع إلى التغييخ

 . "دفاعو بشاًء عمى الػصف أك التعجيل الججيج إذا شمب ذلظ

أف صالحية السحكسة في إضافة الطخؼ السذجد يتزسغ  (4)حدب رأؼ البعس كالسقرػد بحلظ
أمخ اإلحالة أك التكميف بالحزػر، كلكشيا لريقة بالػاقع  في الغالب إضافة لػاقعة ال يذسميا

مػضػع التيسة كتجخل في تكػيغ الرػرة الحقيقية لكيفية ارتكاب الجخيسة أك تحجيج نتيجة الفعل 
مػضػع اإلتياـ إذ يؤدؼ ذلظ إلى تغييخ الػصف، مثاًل تغييخ اإلصابة بالخصأ إلى قتل، كال 

د التقيج فيسا تجخيو السحكسة بشفديا مغ تحقيق بل ليا يذتخط في إثبات تػافخ الطخؼ السذج
 .(5)(308عمى التحقيق الدابق عمى رفع الجعػػ إلييا بدبب عسػمية نز السادة ) االعتساد

                                                           
الدعوى  ٌعٌن رئٌس المحكمة العلٌا موعد إنعمادها لنظر( من لانون محاكمة رئٌس الجمهورٌة "15المادة) (1)

، وتموم النٌابة العامة  اإلحالةعلى أن ٌكون ذلن خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ اعالن النٌابة المتهم بصورة لرار 
بإعالن المتهم بهذا الموعد وبالمكان الذى تنعمد فٌه المحكمة لبل الموعد المحدد بثمانٌة أٌام على األلل . وٌخطر 

 ".لبله بٌومٌن على األلل نعمادهاالرئٌس المحكمة أعضائها بالموعد المعٌن 
للمحكمة معالبة  ز" ال ٌجو 1956لسنة  247من لانون محاكمة رئٌس الجمهورٌة رلم  17نصت المادة  (2)

تشدٌد التهمة المسندة الٌه بهذا المرار , و مع ذلن  و الة وردت بمرار االحال التًالمتهم عن والعة ؼٌر 

تؽٌٌر  ( 2 مر االحالةفً أعبارة االتهام مما ٌكون  فًكل سهو  و تدارن ياصالح كل خطأ ماد ( 1زٌجو

من العموبة المنصوص علٌها لانونا للجرٌمة  أشدٌحكم بعموبة أال وصؾ االفعال المسندة الى المتهم بشرط 

لرار االحالة بسبب فً كل جرٌمة نزلت الٌها الجرٌمة الواردة  فًالحكم على المتهم ( 3 لرار االحالة فًالواردة 

 ".الدعوى فًمن التحمٌك او المرافعة  رما ظه
حٌث  187العرالً النافذ نص الفمرة )ب( من المادة  الجنائٌةوٌمابل هذا النص فً لانون أصول المحاكمات  (3)

تنص على )ال تتمٌد المحكمة فً تحدٌد الوصؾ المانونً للجرٌمة بالوصؾ الوارد فً أمر المبض أو ورلة 
 كلٌؾ بالحضور أو لرار اإلحالة(.الت

 (.57)ص الجنائٌةون اإلجراءات الجنائٌة وعالم، لان (4)
المصري على " للمحكمة أن تؽٌر فً حكمها من الوصؾ  الجنائٌةمن لانون اإلجراءات  318نصت المادة  (5)

من التحمٌك أو من المرافعة المانونً للفعل المسند للمتهم ولها تعدٌل التهمة بإضافة الظروؾ المشددة التً تثبت 
ً إصالح كل خطأ مادي وتدرن كل  فً الجلسة لو كانت لم تذكر أمر اإلحالة أو التكلٌؾ بالحضور، ولها أٌضا
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أف السحكسة الخاصة بسحاكسة رئيذ الجسيػرية ليا الرالحية في  بعس الفقياء إلى  كيحىب
تعجيل الػصف القانػني لمتيسة السدشجة لخئيذ الجسيػرية كذلظ بإنقاص بعس العشاصخ مسا 
يتختب عميو تخفيف العقػبة، كإسقاط ضخؼ التذجيج )سبق اإلصخار( أك تحػيل الػصف مغ قتل 

 .(1)اء عمى التيسة كسا كردت في قخار اإلحالةإلى ضخب مفزي إلى مػت كليا أيزًا اإلبق

السحكسة مغ القياـ بجسيع إجخاءات السحاكسة مغ سساع لذيادات الذيػد كدفاع  انتياءكبعج أف 
الستيع كبعج أف تتكػف لجييا القشاعة الكافية عغ نػع التيسة السدشجة لمخئيذ يبجأ أعزاء السحكسة 

( مغ قانػف محاكسة رئيذ الجسيػرية، حيث يبجأ 2)في إبجاء آرائيع حدب ما كرد في السادة 
أصغخ األعزاء سشًا بإبجاء رأيو كصػاًل إلى رأؼ رئيذ السحكسة، عمسًا أف القانػف السحكػر كاف 
قج جعل مغ إفذاء السجاكالت الخاصة بالسحكسة مغ قبل أعزاءىا جخيسة يعاقب عمييا 

 (2)بالحبذ.

السحكسة إلى قخار بإدانة رئيذ الجسيػرية في الجخيسة السدشجة إليو فإف السادة  أف تتػصلكبعج 
( مغ القانػف قج اشتخشت صجكر ذلظ القخار بأغمبية الثمثيغ مغ أعزاء السحكسة، كىشاؾ مغ 2)

 .(3)يخػ بأف ىحه األغمبية ليدت شخشًا في حالة الحكع بالبخاءة

الخئيذ، كذلظ عشجما تخػ أف الػقائع كافية التيامو  يةمدئػلعشجما تقخر السحكسة  إال أنو يالحع
كإدانتو، فإف قخارىا ىحا ستحيمو إلى مجمذ الشػاب لمترػيت عميو، فإف حاز عمى األغمبية 

، كمغ ثع مدئػليتوالسصمقة مغ األصػات فيحا يعشي أف رئيذ الجسيػرية أصبح مجانًا كتختبت 
كأما عغ حجية الحكع الرادر مغ السحكسة فإنو ال عفى مغ مشرب الخئاسة بذكل نيائي كدائع، يُ 

في قخار السحكسة مغ أؼ جية كانت ألف قخارات السحكسة باتة كممدمة لمدمصات كافة  شعغ بعجئحٍ 
 .(4)كال يجػز الصعغ فييا

 الختالؼمحاكسة رئيذ الجكلة تختمف تبعًا  نطخ دعػػ  السشعقج لياأما في فمدصيغ فإف الجية 
. فإذا كانت الجخيسة مغ الجشح أك الجشايات السخمة بالذخؼ كاألمانة، التي لوالسشدػبة الجخيسة 

، بذأف االنتخابات العامة، 2007لدشة  1( مغ القخار بقانػف رقع 37كرد ذكخىا في السادة )
 .ج حيشيا لمسحكسة الجستػريةفيشعق

                                                                                                                                                                      

سهو فً عبارة اإلتهام مما ٌكون فً أمر اإلحالة أو فً طلب التكلٌؾ بالحضور و على المحكمة أن تنبه المتهم 
 دفاعه بناًء على الوصؾ أو التعدٌل الجدٌد إذا طلب ذلن" إلى التؽٌٌر وأن تمنحه أجالً لتحضٌر

 (.443)ص الجنائٌةون اإلجراءات الجنائٌة وعالم، لان (1)
ٌجوز افشاء مداوالت المحكمة و ٌعالب  العلى ) ( من لانون محاكمة رئٌس الجمهورٌة22المادة ) تنص (2)

 (.على هذا االفشاء بالحبس
 (.445ص) سابكال مرجعال عالم، (3)
على أن )لرارات المحكمة اإلتحادٌة العلٌا باتة وملزمة  2115( من الدستور العرالً لسنة 94تنص المادة ) (4)

 للسلطات كافة(.
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بالشطخ في  كاختراص السحكسة الجستػرية الفمدصيشية ىشا يشعقج في خزع مسارسة صالحيتيا
السخشح  صحيفةالصعػنات الستعمقة بفقجاف األىمية الدياسية، فقج ذكخنا سابقًا أف شخط خمػ 

لسشرب الخئاسة مغ الجشايات كالجشح السخمة بالذخؼ كاألمانة ىػ مغ الذخكط الجػىخية التي 
ة الخئاسية، يتعيغ تحققو ابتجاًء مشح لحطة التخشح لسشرب الخئاسة، كيمـد بقاؤه شػاؿ مجة الػالي

شائغ يجخل شبيعتو مسا يعشي بأنو لػ أقجـ الخئيذ بعج تقمجه ليحا السشرب عمى ارتكاب أؼ عسل 
تحت نصاؽ األفعاؿ الساسة بالذخؼ كاألمانة، فحلظ مجعاة لعدلو مغ مشربو لفقجانو شخشًا مغ 

 شخكط أىميتو الدياسية.

 2005لدشة  1ف مكافحة الفداد رقع كانت الجخيسة مغ جخائع الفداد السبيشة في قانػ  لكغ إذا
السعجؿ، فإف الجية السخترة بشطخىا، يشعقج حيشئح لسحكسة خاصة يتع تذكيميا بسػجب قانػف 

( مغ القانػف السحكػر التي جاء فييا ).... كتكػف محاكسة 12خاص، كفقًا لسا جاء في السادة )
كإجخاءات السحاكسة أماميا...(.  كسة خاصة يشطع القانػف تذكيمياحرئيذ الدمصة الػششية أماـ م

إال أف تذكيل ىحه السحكسة عمى ذلظ الشيج يتػقف عمى صجكر قخار اإلتياـ بحق رئيذ الجكلة 
 .(1)في كل حالة عمى حجة

الػالئي لسحكسة جخائع الفداد السذكمة بسػجب القخار رقع  االختراصيخخج مغ ضسغ  كبالتالي
الرادر عغ رئيذ مجمذ القزاء األعمى، صالحية محاكسة رئيذ الجكلة  2012لدشة  101

 .(2)عشج ارتكابو إحجػ جخائع الفداد

  

                                                           
مسئولٌة رئٌس الدولة د. عبد الحمٌد،  (، 341صرئٌس الدولة فً األنظمة الدٌمولراطٌة المعاصرة). الؽنام، (1)

 (.448)ص
( بشأن تشكٌل محكمة جرائم الفساد حٌث جاء فٌه )بعد االطالع على لانون 111/2112)راجع المرار رلم  (2)

وبعد موافمة مجلس  2111لسنة  5، ولانون تشكٌل المحاكم النظامٌة رلم 2112لسنة  1السلطة المضائٌة رلم 

ضً حسٌن عبٌدات . السٌد الما1( تشكٌل محكمة جرائم الفساد على النحو التالً: 1المضاء األعلى تمرر: مادة)

( 2.السٌد الماضً عز الدٌن شاهٌن )عضواً(. مادة)3. السٌد الماضً بالل أبو هنطش )عضواً(. 2)رئٌساً(. 

 .27/8/2112. صدر فً مدٌنة رام هللا بتارٌخ 2/9/2112ٌسري هذا المرار اعتباراً من تارٌخ 
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 الفرع الثاني
 الحكم عمى الرئيس

شبقًا لسا يشز عميو قانػف كل دكلة سػاء في دستػرىا أك القانػف الحؼ  رئيذ الجكلةعمى  يحكع
 مداءلتوالعقػبات التي يسكغ تػقيعيا عمى الخئيذ الحؼ ارتكب عساًل يدتػجب  كتتعجدإليو  اسشجه

الحكع عمى  يتزح مسا سبق أفبالتالي ، ك (1)جشائيًا اإلعجاـ أك األشغاؿ الذاقة السؤبجة أك السؤقتة
الخئيذ إما أف يتزسغ البخاءة كإما اإلدانة كبالتالي فإنشا سشتشاكؿ األثخ الستختب عمى الحكع ببخاءة 
الخئيذ كسشخجئ الحجيث عغ اآلثار الستختبة عمى إدانة الخئيذ في السبحث الثاني كالستسثمة في 

 .العدؿ مغ مشرب الخئاسة  العقػبة  كالتي تتزسغ

مذخكع دستػر فمدصيغ  كبالشطخ إلى اتياـ رئيذ الجكلة،ثار الستختبة عمى باآل أما فيسا يتعمق
كحج بيغ التبعات الشاجسة عغ محاكسة رئيذ الجكلة سػاء في مخحمة تقخيخ اإلتياـ أك مخحمة  نججه

السحاكسة، فبسجخد مػافقة ثمثي أعزاء السجمذ الشيابي الفمدصيشي عمى اقتخاح اتياـ رئيذ 
حمة الثانية حيد التشفيح كىي مخحمة اتياـ الخئيذ رسسيًا، فعشجئٍح يتػقف الخئيذ الجكلة، كدخػؿ السخ 

عغ عسمو، كيتػلى الخئاسة مؤقتًا رئيذ السجمذ الشيابي، عمى أف تجخؼ انتخابات رئاسية ججيجة 
( حيشسا قخرت )إذا شغل مخكد 19خالؿ ستيغ يػمًا، كىػ األمخ الحؼ أكجت عميو السادة )

( مغ الجستػر، يتػلى رئيذ السجمذ 90السجمذ الشيابي اتيامو كفقًا لمسادة )الخئيذ، أك قخر 
الشيابي رئاسة الجكلة مؤقتًا لسجة ال تديج عغ ستيغ يػمًا، تجخؼ خالليا االنتخابات لمخئاسة كفقًا 

 (.االنتخابلقانػف 

مغ قبل السجمذ الشيابي يؤدؼ إلى خمعو مغ مشربو كليذ  الفمدصيشي ف إتياـ الخئيذفإ كبالتالي
( مجتسعة حيث نالحع أنيا تؤكج 119-90تعميق مشربو، كتتأكج تمظ الحقيقة عشج قخاءة السػاد )

عمى كجػب تخؾ الخئيذ لسشربو في حاؿ تػجيو اتياـ لو مغ قبل السجمذ الشيابي، بغس الشطخ 
 .عغ الحكع الحؼ ترجره السحكسة الجستػرية

أنو يسكغ لخئيذ الجكلة العػدة لسسارسة ميامو الخئاسية في حالة بخاءتو  ونحن من جانبشا نرى 
إتياـ رئيذ الجكلة ال يعشي ذلظ إدانتو  حيث إفخالفًا لسا ذكخه مذخكع الجستػر الفمدصيشي كذلظ 

إف حيث إف اإلدانة ترجر بحكع قزائي مغ السحكسة السخترة بسحاكسة رئيذ الجكلة كبالتالي ف
السػجو لمخئيذ كبالتالي زكاؿ  كفاية األدلةصجكر الحكع ببخاءة رئيذ الجكلة فإف ذلظ يعشي عجـ 

                                                           
ٌنظم المانون إجراءات التحمٌك .... و على " 2114( من الدستور المصري لعام 159تنص المادة ) (1)

 والمحاكمة ، وإذا حكم بإدانة رئٌس الجمهورٌة أعفً من منصبه ، مع عدم اإلخالل بالعموبات األخرى".
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الدبب السػجب معو إيقاؼ الخئيذ عغ مسارسة عسمو كليحا نخػ أف الحكع ببخاءة رئيذ الجكلة 
لى خالليا كالتي يتػ  االنتقاليةيتيح لو العػدة لسسارسة ميامو لكغ يخاعي أف يتع ذلظ خالؿ الفتخة 

رئيذ السجمذ الشيابي أما إذا تع انتخاب رئيذ ججيج فإف لمخئيذ السحكػـ لو بالبخاءة التخشح مغ 
     ججيج بعج انتياء كالية الخئيذ السشتخب .

التحقق فعاًل إف لع تكغ  صعبةالجشائية لخؤساء الجكؿ  السدئػليةكيحىب بعس الفقياء إلى أف 
مدتحيمة فتعقج الشطاـ القانػني لمسدألة كعجـ ترػر تحقق ذلظ عساًل كذلظ بدبب خزػع مجمذ 

 ، كمسا تقجـ يتبيغ(1)عجيجة العتباراتالذعب لشفػذ الدمصة التشفيحية كعمى رأسيا رئيذ الجسيػرية 
يًا كىػ أمخ يدتجعي السخاجعة رئيذ الجكلة جشائيًا كاستحالتيا سياس مدئػليةقياـ  لشا صعػبة

 بالشطخ إلى اإلختراصات الػاسعة التي يتستع بيا رئيذ الجكلة.

 لألسباب التي أكردناىا الجشائية السدئػليةالدياسية كاستحالة تحقق  السدئػليةكلكغ مع غياب  
التي ال يسكغ انكارىا أك حجبيا بأؼ حاؿ أال كىي مدؤكلية الحاكع  السدئػليةفإف ىشاؾ نػعًا مغ 

التي تدػقو نحػ  السدئػلياتتجاره ربو كخالقو الحؼ تعتبخ عشج الحاكع السدمع مغ أكبخ أنػاع 
اتباع ما ىػ فيو خيخ كصالح أمتو إذ أنو يعمع بأنو سػؼ يحاسب أماـ هللا سبحانو كتعالى عغ 

، (2)(َمْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َشخًّا َيَخهُ ك  َفَسْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َخْيًخا َيَخهُ عالى)كل صغيخة ككبيخة ، قاؿ ت
 السدئػلياتكجاللة قجرىا بل أنيا تكفي في الػاقع عغ كل أنػاع  السدئػليةكال ججاؿ في عطع ىحه 

 .(3)كيتقي هللا في رعيتواألخخػ شالسا كاف ىشاؾ حاكع لو ضسيخ كيحافع عمى ما أتسغ عميو ، 
  

                                                           
 (.386)ص نصار، الوسٌط فً المانون الدستوري (1)
 .}8و7:الزلزلة{ (2)
 (.881المانون الدستوري والنظم السٌاسٌة )صصادق،  (3)
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 السبحث الثاني
 اآلثار السترتبة عمى قيام السدؤولية الجشائية

 " العقهبة"

ًا دعمى القػاعج القانػنية يعج أمخًا مخالفًا لسا أكجبو الجستػر، كميج الجكلةال شظ أف خخكج رئيذ 
في نفذ الػقت لكياف الجكلة بخمتو، كػنو يتشافى مع مبجأ سيادة القانػف، كعميو فال بج مغ جداء 

الجشائية لو، كالجداء  السدئػليةعشج إدانتو بعسل يػجب قياـ  الجكلةيتزسشو الحكع عمى رئيذ 
ف، عمى السقخر في ذلظ ىػ العدؿ مغ مشرب الخئاسة، فالعدؿ ىػ العقػبة الخئيدية في ىحا الذأ

 الجكلةأف العقػبة ال تقترخ عمى العدؿ فقط، بل تذسل عقػبات أخخػ يسكغ أف تقع عمى رئيذ 
، كسػؼ نبحث في مفيػـ العدؿ كتسييده عغ ما يذتبو بو مغ أكضاع ككحلظ (1)عشج إدانتو

 في السصالب التالية الجكلةالحجيث عغ العفػ عغ رئيذ 

 

 السطمب األول
 السشربتهقيع عقهبة العزل من 

بعج ثبػت  كالسقخرة في حقو ،عقػبة العدؿ مغ أىع العقػبات التي تػقع عمى رئيذ الجكلة تعج
كبالتالي فإف الحجيث عغ العدؿ مغ السشرب  ،إضافة لمعقػبات الجشائية األخخػ  مدئػليتو 

 .مثل االستقالة كسحب اليج ،يتصمب مشا بياف مفيػمو كتسيده عغ باقي السرصمحات السذابو لو
 ،حيث تختمف عقػبة العدؿ مغ حيث اآلثار عغ غيخىا مغ السرصمحات األخخػ السذابية

كبالتالي فإف الحجيث عغ عقػبة العدؿ مغ السشرب في ىحا السصمب  ،كاالستقالة كسحب اليج
كمغ ثع التصخؽ إلى التفخقة بيغ العدؿ كبيغ االستقالة كسحب  ،سشتشاكلو بجاية مغ حيث السفيػـ

 ى الشحػ اآلتياليج كذلظ عم

 

 الفرع األول
 مفيهم العزل من السشرب

معشى العدؿ في المغة كمغ ثع  ذكخالحجيث عغ العدؿ مغ السشرب كبياف معشاه يدتمـد مشا 
 أك القانػني لمعدؿ كذلظ في الشقاط التالية االصصالحيالتصخؽ إلى السعشى 

                                                           
المصري والخاص بمحاكمة رئٌس الجمهورٌة تحت  1956لسنة  247دسة من لانون رلم نصت المادة السا (1)

عنوان )محاكمة رئٌس الجمهورٌة( على األشؽال الشالة المؤبدة أو المؤلتة كعموبات جنائٌة ٌمكن أن تمع على 
 الرئٌس المدان.
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 معشى العزل في المغة: أوالً 

مأخػذ مغ )تعدلو( فيقاؿ )عدلو عغ العسل( أؼ أبعجه عشو  العدؿ يعشي الفخز كاإلبعاد ، كىػ
َكِإِذ اْعَتَدْلُتُسػُىْع . كقػلو تعالى )(1)كنّحاه ، كيقاؿ )أنا عغ ىحا األمخ بسعدؿ( أؼ ببعج عشو كمشأػ

. (2)(َكُيَييِّْئ َلُكْع ِمْغ َأْمِخُكْع ِمْخَفًقاَكَما َيْعُبُجكَف ِإالَّ َّللاََّ َفْأُككا ِإَلى اْلَكْيِف َيْشُذْخ َلُكْع َربُُّكْع ِمْغ َرْحَسِتِو 
 أؼ ابتعجتع عشيع كتخميتع عغ ما ىع عميو. فيعشي العدؿ إذف الفخ كاإلبعاد.

 

 معشى العزل إصطالحاً : ثانياً 

عغ الػضيفة نيائيًا بدبب ارتكابو  الجكلةيعشي تشحية رئيذ  الجكلةالعدؿ في القانػف بالشدبة لخئيذ 
، كال تجػز إعادتو إلى الػضيفة بعج إبعاده كتشحيتو، كيرجر قخار العدؿ مدئػليتوما يػجب قياـ 

مغ قبل الدمصة السخترة البخلساف  الجكلة، في حق رئيذ (3)مغ قبل الدمصة السخترة بإصجاره
عميو كإدانتو مغ قبل السحكسة السخترة، بحيث إف بقاء  السدئػلية)مجمذ الشػاب( عشج تختب 

فيو إضخار بالسرمحة العامة لمجكلة، كالعدؿ في ىحه الحالة  -كالشظ–مشربو في  الجكلةرئيذ 
عبارة عغ انقصاع الخابصة الػضيفية عغ الخئيذ السجاف كالستختب عميو قخار اإلدانة كبالتالي عقػبة 

مغ مشربة بصخيقة سمسية  الجكلةالعدؿ مغ السشرب بذكل نيائي، كبيحه الصخيقة يعدؿ رئيذ 
 القػة، في حاؿ امتثالو لحكع القزاء كليذ لمقػة. دكف المجػء إلى

 الثاني الفرع
 االستقالةتسييز العزل عن 

بالشدبة لخئيذ  كاالستقالة، (4)إبجاء الخغبة التحخيخية بتخؾ العسل بذكل نيائي تعشي االستقالة
، كيمجأ الجكلة، كىي حق لخئيذ لخجمتو في كضيفة الخئاسة بشاًء عمى شمب مشوتسثل إنياء  الجكلة

بالقياـ بأعباء الػضيفة  االستسخارإذا أحذ مغ نفدو العجد كعجـ  االستقالةإلى  الجكلةرئيذ 
إذا  االستقالةالخئاسية لسخض أك غيخه، مسا يحػؿ دكف مسارستو لعسمو، كسا قج يمجأ الخئيذ إلى 

الخئيذ  أحذ أف شعبيتو لجػ الجساىيخ قج تزاءلت كتخاجعت كثيخًا، كىػ األمخ الحؼ حرل مع
 .(5)الفخندي )شارؿ ديغػؿ(

                                                           
 (.427)ص الرازي، مختار الصحاح (1)
 .}16:الكهؾ { (2)
 (.357)صراجع تعرٌؾ العزل، بدٌر و البرزنجً و السالمً، مبادئ وأحكام المانون اإلداري (3)
 (.125مسئولٌة رئٌس الدولة فً فرنسا )صالشكري،  (4)
فحدث أن لام )شارل دٌؽول( باستفتاء الشعب الفرنسً حوله كان ٌعرض نفسه على الشعب فً كل استفتاء  (5)

نه سوؾ ٌستمٌل إذا لم تأت نتٌجة االستفتاء بأؼلبٌة معٌنة، وحدث ذلن فً تشرٌعً بطرح الثمة بنفسه وٌعلن ا



111 
 

. كأما الجية التي تقجـ (1)الخئيذ إلى تقجيع استقالتو إذا خذي أف يقػـ البخلساف باتيامو كقج يتجو 
 كمجمذ الذعب شبقاً  1958الشافح لدشة  فيي البخلساف بالشدبة لمجستػر الفخندي االستقالةإلييا 

 2003شبقًا لمقانػف األساسي الفمدصيشي لدشة كالسجمذ التذخيعي  2014لمجستػر السرخؼ 
 .2005كمجمذ الشػاب شبقًا لمجستػر العخاقي لدشة 

تعشي: أف يتقجـ رئيذ  الجكلةبالشدبة لخئيذ  االستقالةكمغ كل ما تقجـ مغ نخمز إلى أف 
الجسيػرية بصمب اعفاءه مغ مشرب الخئاسة كىحا الصمب يقجـ عميو الخئيذ بإرادتو دكف المجػء 

بالعسل الخئاسي أك يتفادػ كقػع أعساؿ  االستسخارى القػة إذا أحذ مغ نفدو عجـ القجرة عمى إل
 حفاضًا عمى الرالح العاـ. االستقالةعشف أك ىياج في الخأؼ العاـ، فيقجـ شمب 

مغ حيث الدبب، فالعدؿ  االستقالة، ألنو مغ جية يختمف عغ االستقالة يختمف عغالعدؿ  لكغ
تأتي نتيجة رغبة الخئيذ كسا رأيشا، ثع إف العدؿ  االستقالةالخئيذ، بيشسا  ئػليةمدىػ نتيجة تختب 

بل ىػ جداء اجبارؼ يتحسمو الخئيذ لتختب السدؤكلية السشرػص  بإرادتو،ال يرجر عشغ الخئيذ 
 عمييا دستػريًا عميو، كالحؼ يسثل إنياء كإبعاد الخئيذ عغ الػضيفة الخئاسية كبذكل نيائي.

بذكل نيائي معشاه أنو ليذ لخئيذ  االستقالةإلى أف قبػؿ الجية التي تقجـ إلييا  نؤكج ىشا أخيخاً  ك
في ىحه  االستقالةالخجػع عغ استقالتو بل كيعتبخ تخكو لمسشرب أمخًا ال بج مشو، كنخػ أف  الجكلة

ذ مغ حيث الرفة اإلجبارية بتخؾ السشرب ال غيخ، ألف الخئيالشقصة بالحات تذتخؾ مع العدؿ 
في الحالتيغ يكػف مجبخًا عمى التخمي عغ مشرب الخئاسة. ثع إف العدؿ ال يكػف مؤقتًا بل يتخح 

 .(2)أيزاً  االستقالةشابع الجيسػمة كىحا حاؿ 

  

                                                                                                                                                                      

 1969ابرٌل  27و 1962أكتوبر  28و 1962ابرٌل  8و 1961ٌناٌر 8االستفتاءات األربعة التً أجراها فً 

. وكان ٌعتبر عدم الحصول على النسبة المعٌنة من 1958وكان آخرها فً ظل الدستور الفرنسً الحالً لسنة 

ألصوات بمثابة اعتراض من الشعب على سٌاسته وفً ذلن محاسبة له، رؼم أن النص الدستوري فً المادة ا

( منه ال ٌمرر مسؤولٌة الرئٌس إال فً حالة الخٌانة العظمى، ولم ٌنص أي دستور فرنسً على مسؤولٌة 68)

ن رئٌس الجمهورٌة والذي نص فً مادته الخامسة على أن )ٌكو 1852الرئٌس أمام الشعب سوى دستور 

مسؤوالً أمام الشعب الفرنسً والذي ٌحك له أن ٌلجأ إلٌه دائماً( وبالفعل لم تأت نتٌجة االستفتاء فً صالح دٌؽول 

 .1969ابرٌل  27فمدم استمالته فً 
من ذلن ما حدث مع الرئٌس األمرٌكً )دي نً كسون( حٌث سارع إلى االستمالة اثر فضٌحة )ووتركٌت(.  (1)

 (.97)ص مسئولٌة رئٌس الدولة فً فرنساذلن الشكري،  راجع فً
 وما بعدها. (336ص) المانون اإلداريراجع فً ذلن الحلو،  (2)
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 الثالث الفرع
 تسييز العزل عن سحب اليد

سحب اليج ال يعشي العدؿ كإنسا ىػ بسثابة اإلجازة اإلجبارية السدتسخة حتى صجكر حكع إف  
في  االستسخارأنيا إيقاؼ رئيذ الجكلة عغ  بسعشى (1)نيائي بذأف مغ كقعت عميو ىحه اإلجازة

كيدتسخ ىحا اإليقاؼ حتى صجكر حكع بذأف  مدئػليتوالعسل الخئاسي إذا اتيع بسا يػجب 
عمى التخمي عغ ميامو الخئاسية مشح بجاية اتيامو باألعساؿ السػجبة جبخ رئيذ الجكلة الخئيذ، فيُ 

لقياـ مدؤكليتو كحتى صجكر الحكع الشيائي بذأنو، فال بج كأف يأتي سحب اليج قبل صجكر الحكع 
كأثشاء فتخة اإلتياـ كالتحقيق، فال يترػر بقاء رئيذ الجكلة في السشرب أثشاء فتخة التحقيق معو 

؟ الخأؼ بالخيانة العطسى مثاًل. كضيخ رأياف في اعتبار مدألة سحب اليج مغ حاالت انتياء أـ ال
عارض ذلظ تسامًا  (3)أف الخأؼ الثاني إال (2)إلى اعتبارىا مغ حاالت انتياء الخئاسة ذىب  األكؿ

كلع يعتبخ ىحه الحالة مغ حاالت انتياء الخئاسة، بل اعتبخ أف األمخ يتعمق بسجخد إيقاؼ رئيذ 
لسسارسة مياـ عغ عسمو مؤقتًا إلى حيغ صجكر الحكع كىػ ما يعشي امكاف عػدة الخئيذ  الجكلة

نرت عمى  مغ الجستػر السرخؼ  (82مشربو عشج الحكع عميو بالبخاءة خرػصًا كأف السادة )
)إذا قاـ مانع مؤقت يحػؿ دكف مسارسة رئيذ الجسيػرية الختراصاتو، أناب عشو نائب رئيذ 

 الجسيػرية(.

بالحكع عمى رئيذ  أف الخأؼ الثاني أكثخ صػابًا مغ سمفو إذ قج تشتيي السدألة الحؼ نخاه كالحق 
بالبخاءة مغ التيع السػجية إليو مسا يدتمـد رجػعو لسداكلة السياـ الخئاسية كألف خمػ  الجكلة

( مغ 84السشرب ال يحجث إال عشجما يرجر قخار بإدانة الخئيذ كالحؼ تحجثت عشو السادة )
ستػرية العميا الجستػر السرخؼ كفي ىحه الحالة يتػلى رئيذ مجمذ الذعب أك رئيذ السحكسة الج

 لمخئاسة.الخئاسة مؤقتًا بذخط أال يتخشح أؼ مشيسا 

كيذتخؾ سحب اليج كسا نخػ مع العدؿ في أف لكل مشيسا الصابع اإلجبارؼ بتخؾ مياـ الػضيفة 
صجكر الحكع، بيشسا العدؿ يكػف بسثابة إبعاد عغ  بانتياءكلكغ سحب اليج يكػف مؤقتًا فيشتيي 

 السشرب بذكل دائع.

  

                                                           
 (.633محاكمة الوزراء بٌن المضاء العدلً والنظام السٌاسً )صراجع فً ذلن إسماعٌل،  (1)
وكذلن  الجمل، النظام الدستوري  (، 421) صفهمً، النظام الدستوري المصري ورلابة دستورٌة الموانٌن (2)

 (.421)ص المصري
 (.111)ص المسئولٌة السٌاسٌة لرئٌس الدولةالسنوسً،  (3)
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نجج أف السذخع أفخد لعقػبة  2005لدشة  1فمدصيغ كفي ضل قانػف مكافحة الفداد رقع ففي 
( حيشسا قخر بأنو )... إذا صجر حكع قصعي بإدانتو أعفي 12العدؿ نرًا خاصًا بيشو في السادة )

 مغ مشربو مع عجـ اإلخالؿ بالعقػبات األخخػ كفقًا لمقانػف(.

لة باعتباره مػضفًا عامًا، كفقًا ألحكاـ الفقخة الدادسة مغ عقػبة العدؿ ىشا عمى رئيذ الجك تػقع  ك
( مغ قانػف الخجمة السجنية، التي نرت عمى )تشتيي خجمة السػضف ألحج األسباب 96السادة )

التالية :..... الحكع عميو بحكع نيائي مغ محكسة فمدصيشية مخترة بجشاية أك بجشحة مخمة 
 بالذخؼ أك األمانة...(.

عقػبة العدؿ مغ مشرب رئاسة الجكلة الفمدصيشية تتبع العقػبة األصمية الرادرة  كبحلظ نخػ أف
في الجشح كالجشايات السخمة بالذخؼ كاألمانة، كىي بحلظ مقخرة بشز القانػف، ال يتػقف سخيانيا 

 عمى الشصق بيا في مشصػؽ الحكع.

شدػبة إليو، حمػؿ الذخز ، فإنو يتختب عمى إدانة رئيذ الجكلة بالجخيسة السإضافة إلى ما تقجـ
الحاؿ كىػ في جسيع األحػاؿ )رئيذ السجمذ التذخيعي(، كيكػف ذلظ برفة مؤقتة إلى حيغ 

 إجخاء انتخابات رئاسية ججيجة خالؿ السجة السحجدة بالجستػر.

بيغ التبعات الشاجسة عغ محاكسة رئيذ الجكلة سػاء في  ساكػ أما مذخكع دستػر فمدصيغ فمقج 
تياـ أك مخحمة السحاكسة، فبسجخد مػافقة ثمثي أعزاء السجمذ الشيابي الفمدصيشي مخحمة تقخيخ اإل

عمى اقتخاح اتياـ رئيذ الجكلة، كدخػؿ السخحمة الثانية حيد التشفيح كىي مخحمة اتياـ الخئيذ ، 
فعشجئٍح يتػقف الخئيذ عغ عسمو، كيتػلى الخئاسة مؤقتًا رئيذ السجمذ الشيابي، عمى أف تجخؼ 

( حيشسا قخرت 19ت رئاسية ججيجة خالؿ ستيغ يػمًا، كىػ األمخ الحؼ أكجت عميو السادة )انتخابا
( مغ الجستػر، يتػلى 90)إذا شغل مخكد الخئيذ، أك قخر السجمذ الشيابي اتيامو كفقًا لمسادة )

ت رئيذ السجمذ الشيابي رئاسة الجكلة مؤقتًا لسجة ال تديج عغ ستيغ يػمًا، تجخؼ خالليا االنتخابا
 (.االنتخابلمخئاسة كفقًا لقانػف 

كىحا يعشي أف إتياـ الخئيذ مغ قبل السجمذ الشيابي يؤدؼ إلى خمعو مغ مشربو كليذ تعميق 
( مجتسعة حيث نالحع أنيا تؤكج عمى 119-90مشربو، كتتأكج تمظ الحقيقة عشج قخاءة السػاد )

ذ الشيابي، بغس الشطخ عغ كجػب تخؾ الخئيذ لسشربو في حاؿ تػجيو اتياـ لو مغ قبل السجم
  .(1)الحكع الحؼ ترجره السحكسة الجستػرية

                                                           
 (.248ص) طرق انتهاء والٌة رئٌس الدولةالتركمانً ،  (1)
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 السطمب الثاني
 العفه عن رئيس الدولة

تشاكلت بعس التذخيعات مدألة العفػ عغ رئيذ الجسيػرية بعج محاكستو، كمغ ذلظ ما جاء لقج  
في كالخاص بسحاكسة رئيذ الجسيػرية حيث نز  1956لدشة  247بو القانػف السرخؼ رقع 

( مشو عمى أنو )ال يجػز العفػ عغ رئيذ الجسيػرية الحؼ صجر ضجه حكع باإلدانة 24السادة )
 إال بسػافقة مجمذ األمة(.

إلى أف مفاد نز ىحه السادة، ىػ أف رئيذ الجسيػرية التالي لمخئيذ  (1)رأؼ في الفقو كذىب
كإنسا يمـد مػافقة مجمذ السحكـػ عميو ال يسمظ كحجه العفػ عغ الخئيذ الدابق السحكػـ عميو 

الذعب عمى العفػ، كيالحع أف رئيذ الجسيػرية عشجما يسارس ىحا الحق فإنو يرجر قخارًا بحلظ، 
فمع يخد نز  2003كالقانػف األساسي الفمدصيشي  2005أما في الجستػر العخاقي الشافح لدشة 

 يتشاكؿ ىحه الحالة.

العفػ عغ رئيذ الجكلة كالحكع ببخاءة رئيذ الجكلة حيث  فخؽ بيغ حالتي ىشاؾ كمغ السدمع بو أف
أف األخيخة مفادىا أف السحاكسة أفزت إلى بخاءة الخئيذ مغ التيع التي تع اسشادىا إليو كالتي 
بشاء عمييا تع إيقافو عغ العسل كالتحقيق معو، في حيغ أف العفػ عغ رئيذ الجكلة يعشي أف 

صحيحًا كأف الحكع الرادر بإدانتو كاف نتيجة لتحقق اإلتياـ الحؼ كجو إلى رئيذ الجكلة 
 الجشائية . مدئػليتو

أف  اآلثار الستختبة عمى كل مغ الحالتيغ يختمف نطخًا الختالؼ مزسػنيسا حيث فإفكبالتالي 
الحكع ببخاءة رئيذ الجكلة يتيح لو العػدة لسسارسة ميامو لكغ يخاعي أف يتع ذلظ خالؿ الفتخة 

أما إذا تع انتخاب رئيذ  إدارة شؤكف البالد يتػلى خالليا رئيذ السجمذ الشيابيكالتي  االنتقالية
 ججيج فإف لمخئيذ السحكـػ لو بالبخاءة التخشح مغ ججيج بعج انتياء كالية الخئيذ السشتخب .  

عػدة الخئيذ لسسارسة ميامو أك  فإف ذلظ ال يعشي الجكلةمعفػ الرارد بحق رئيذ ل بالشدبة أما
لي ججيج لخئاسة البالد حيث أف الحكع الرادر بحق رئيذ الجكلة ىػ حكع إدانة كبالتا التخشح مغ

 .تحقق مدؤكليتو الجشائية

كذلظ شبقًا لقانػف  تتػفخ فيو ك بالتالي فإف رئيذ الجكلة  فقج أحج أىع الذخكط التي يجب أف 
يحـخ مغ حق التخشح لسشرب حيث نرت السادة عمى "  2007( لدشة 1االنتخاب رقع )

مغ حـخ مغ حق التخشح بسػجب حكع  -2مغ كاف محخكمًا مغ حق االنتخاب.  -1الخئيذ: 

                                                           
 (.445)ص توازن السلطة مع المسئولٌة فً الدولة الحدٌثة ناصؾ، (1)
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مغ كاف محكػمًا حكسًا  -3قزائي نيائي صادر عغ محكسة مخترة كذلظ خالؿ فتخة نفاذه. 
 ".في جشحة مخمة بالذخؼ أك األمانة نيائيًا صادرًا عغ محكسة مخترة في جشاية، أك
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 لسطمب الثالثا
 شغهر مشرب رئيس الدولة

الجشائية لخئيذ الجكلة يدتتبع معو تػقيع العقػبة عميو ككسا ذكخنا سابقًا إف  السدئػليةإف تحقق 
الجشائية ىي العدؿ مغ  مدئػليتومغ أبخز العقػبات التي تػقع عمى رئيذ الجكلة عشج تحقق 

كنطخًا لخصػرة بقاء ىحا السشرب شاغخًا لجكلة تبعًا لحلظ مشربو كبالتالي شغػر مشرب رئيذ ا
بدبب أىسية الرالحيات السسشػحة لخئيذ الجكلة إضافة إلى كػف الخئيذ ىػ مغ يسثل الجكلة 

الحؼ  عمى السدتػػ الجكلي لحلظ ذىبت معطع  الجساتيخ إلى تشطيع مثل ىحه الحالة لدج الفخاغ
حا السصمب مػقف الجساتيخ السقارنة في نتج بدبب عدؿ رئيذ الجكلة كبالتالي فإنشا سشتشاكؿ في ى

 تياآلحالة شغػر مشرب رئيذ الجكلة كذلظ عمى الشحػ 

 الفرع األول
 شغهر مشرب رئيس الجسيهرية 

 مررفي 

العسل يتػلى الخئاسة مؤقتًا  خمػ مشرب رئيذ الجسيػرية برػرة دائسة أك عجده الجائع عغ عشج
يػمًا مغ كقت خمػ  ستيغعمى  جال تديرئيذ مجمذ الذعب كيجيخ شئػف البالد لفتخة مؤقتة 

حالة حل السجمذ أك خمػ مشرب رئيذ ي الجائع عغ العسل  كف هعجد  مشرب الخئيذ أك
رئيذ السحكسة الجستػرية العميا رئاسة الجكلة لسجة ال تديج ى السجمذ ألػ سبب مغ األسباب، يتػل

 .(1)خمػ مشرب رئيذ الجكلة برػرة مؤبجة يػمًا مغ تاريخ تدعيغعمى 

يعػد بعجىا لسسارسة  الحيث  السانع السؤبج خمػ مشرب رئيذ الجكلة برػرة دائسة ب كنقرج ىشا
فاة ك رئيذ الجكلة ، سػاء كانت  مياـ مشربو مغ ججيج ، كمغ أىع ىحه الحاالت: حالة كفاة

أك عدلو  استقالتورئيذ الجكلة ، كحالة تقجيسو  شبيعية أك كفاة حكسية، كحالة العجد الجائع لجػ
 جشائيجخيسة الخيانة العطسى أك جخيسة جشائية كصجكر حكع  مغ مشربو ، كحالة إدانتو بارتكاب

البخلساف أك رئيذ السحكسة )رئيذ  سػاء يتػلى نائب رئيذ الجكلة حيث .عميو بدبب ذلظ
                                                           

إذا لام مانع مؤلت ٌحول دون مباشرة رئٌس على "  2114( من الدستور المصري لعام 161تنص المادة ) (1)

.وعند خلو منصب رئٌس الجمهورٌة لالستمالة، أو الوفاة،  حله رئٌس مجلس الوزراءمالجمهورٌة لسلطاته، حل 
و المنصب بأؼلبٌة ثلثً المنصب. وٌكون اعالن خل أو العجز الدائم عن العمل، ٌعلن مجلس النواب خلو

مجلس النواب الهٌئة الوطنٌة لالنتخابات، وٌباشر  األعضاء على االلل، إذا كان ذلن ألي سبب آخر. وٌخطر
وإذا كان مجلس النواب ؼٌر لائم، تحل الجمعٌة العامة  رئٌس مجلس النواب مؤلتاً سلطات رئٌس الجمهورٌة.

 .ورئٌسه، فٌما تمدم لسللمحكمة الدستورٌة العلٌا ورئٌسها، محل المج
 المنصب وتبدأمدة ال تجاوز تسعٌن ٌوماً من تارٌخ خلو  فًنتخب الرئٌس الجدٌد وفً جمٌع األحوال ٌجب أن ٌ

 هذه الحالة من تارٌخ إعالن نتٌجة االنتخاب. فًمدة الرئاسة 
 الدستور، وال أن ٌحلوال ٌجوز لرئٌس الجمهورٌة المؤلت أن ٌترشح لهذا المنصب، وال أن ٌطلب تعدٌل 

 ."مجلس النواب، وال أن ٌمٌل الحكومة
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( مشربو لفتخة مؤقتة يجيخ خالليا شئػف الجكلة، كتدييخ مرالح مػاششييا لحيغ  الجستػرية العميا
الستبع  كالقانػني الجستػرؼ الشطاـ  ، سػاء باالنتخاب أك بالتعييغ بحدبرئيذ ججيج لمجكلة  تػلية
 .كل دكلة في

 الفرع الثاني
 شغهر مشرب رئيس الدولة 

 فمدطينفي 

فإف فقجاف الخئيذ  2003( مغ القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ لدشة 37تصبيقًا لشز السادة )
لدشة  9مغ قانػف اإلنتخابات الفمدصيشي رقع  97كالتي نرت عمييا السادة ألىميتو القانػنية 

ة سػاء أكاف صجره بحقو حكسًا نيائيًا عغ محكسة فمدصيشية مخترة بجشاية أك بجشح 2005
مخكد رئيذ الدمصة الػششية في إذا شغخ كبالتالي  (1)مخمة بالذخؼ أك األمانة يجعل مخكده شاغخاً 

أؼ مغ الحاالت الدابقة يتػلى رئيذ السجمذ التذخيعي الفمدصيشي مياـ رئاسة الدمصة الػششية 
ججيج كفقًا  مؤقتًا لسػجة ال تديج عغ ستيغ يػمًا تجخػ خالليا انتخابات حخة كمباشخة النتخاب رئيذ

 لقانػف االنتخابات الفمدصيشي.

 118ك 90كتصبيقًا لشرػص السػاد  السشتطخ كىحا ما نز عميو أيزًا مذخكع دستػر فمدصيغ
أك  االستقالةعغ شغػر مشرب رئيذ الجكلة سػاء إف كاف بالػفاة أك  تكمستنجج أنيا  119ك

ة كالتي ترجر بقخار مغ السحكسة بفقجاف األىمية أك عجـ القجرة عمى مسارسة السياـ الجستػري
الجستػرية بشاء عمى شمب مغ ثمثي مجسػع أعزاء السجمذ الشيابي أك إذا تع اتياـ رئيذ الجكلة 

إحجػ الجشايات التي تػجب معو مداءلتو فإف كل ما سبق يجعل  بارتكابو 90تصبيقًا لشز السادة 
شيابي ىػ مغ يتػلى رئاسة الجكلة مغ مشرب رئيذ الجكلة شاغخًا كبالتالي فإف رئيذ السجمذ ال

دكف  مانع قانػني مؤقتًا لسجة ال تديج عغ ستيغ يػمًا تجخؼ خالليا اإلنتخابات الخئاسية كإذا حاؿ
فإف رئيذ السحكسة الجستػرية ىػ مغ يتػلى رئاسة الجكلة مؤقتًا لحيغ تػليو رئيذ السجمذ الشيابي 

 . (2)اتساـ اجخاءات انتخاب الخئيذ

                                                           
(1)

ٌعتبر مركز رئٌس السلطة الوطنٌة شاؼراً فً أي من الحاالت  -1 ( من المانون األساسً الفلسطٌنً على "37نصت المادة ) 

فمد األهلٌة المانونٌة وذلن  -ثلثً أعضائه. ج االستمالة الممدمة إلى المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً إذا لبلت بأؼلبٌة -الوفاة . ب -أ -اآلتٌة:

إذا شؽر مركز رئٌس السلطة  -2بناء على لرار من المحكمة الدستورٌة العلٌا وموافمة المجلس التشرٌعً بأؼلبٌة ثلثً أعضائه. 

ً لمـدة ال تزٌد عن الوطنٌة فً أي من الحاالت السابمة ٌتولى رئٌس المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً مهام رئاسة السلطة الوطنٌة م ؤلتا
 ."ستٌن ٌوماً تجرى خاللها انتخابات حرة ومباشرة النتخاب رئٌس جدٌد وفماً لمانون االنتخابات الفلسطٌنً

(2)
 (ٌعتبر مركز الرئٌس شاؼرا:118مادة )من مشروع الدستور الفلسطٌنً على : 118و  117نصت المادة  

أو عدم المدرة على ممارسة المهام الدستورٌة بمرار تصدره المحكمة الدستورٌة بناء على  أو بفمد األهلٌة -أو باالستمالة. -بالوفاة. -

( من 91(إذا شؽر مركز الرئٌس، أو لرر المجلس النٌابً اتهامه وفما للمادة )119) النٌابً مادةطلب من ثُلثً مجموع أعضاء المجلس 

لمدة ال تزٌد عن ستٌن ٌوما، تجري خاللها االنتخابات للرئاسة وفماً لمانون الدستور، ٌتولى رئٌس المجلس النٌابً رئاسة الدولة مؤلتا 
رؼب رئٌس المجلس النٌابً فً ترشٌح نفسه أو حال دون تولٌه الرئاسة مانع لانونً،  ٌتولى رئٌس المحكمة الدستورٌة  االنتخاب وإذا

 المحكمة، فً هذه الحالة، أن ٌرشح نفسه للرئاسة.رئاسة الدولة مؤلتا لحٌن إتمام إجراءات انتخاب الرئٌس.  ولٌس لرئٌس 
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 الخاتسة

خالؿ ىحه الجراسة نخػ أف الجساتيخ السقارنة سارت عمى نيج الجساتيخ الفخندية مغ تقخيخ  مغ
مبجأ مداءلة رئيذ الجسيػرية كلكغ اختمفت في األفعاؿ التي مغ شأنيا تحخيظ السدؤكلية تجاه 
رئيذ الجكلة أيزًا في اإلجخاءات الػاجب اتباعيا في حالة مداءلة رئيذ الجكلة إضافة لكػف 

اتيخ لع تعخؼ تمظ األفعاؿ تعخيفًا دقيقًا مسا أدػ إلى ضيػر عجة اتجاىات فقيية كثيخة في الجس
تعخيف تمظ الجخائع. أما فيسا يتعمق بالسذخع الفمدصيشي فشخاه لع يشز صخاحًة عمى ىحه السدؤكلية 
كلع يزسشيا ضسغ القانػف األساسي لو، لكغ ىحا ال يعشي حرانة رئيذ الجكلة في فمدصيغ مغ 
السداءلة الجشائية حيث إف القػانيغ الفمدصيشية ذكخت األفعاؿ التي يسكغ مغ خالليا مداءلة 
رئيذ الجكلة جشائيًا  في فمدصيغ مثل قانػف مكافحة الفداد، كبالتالي تحقق السدؤكلية الجشائية 
بحق الخئيذ الفمدصيشي كذلظ عمى نيج الجساتيخ العخبية التي سارت عمى نيج إقخار مبجأ 

  .سدؤكلية الجشائية في مػاجية رؤسائيعال
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 :الشتائج والتهصيات
 لشتائج: اأوالً 

أجػػازت أغمػػب الجسػػاتيخ إخزػػاع رئػػيذ الجكلػػة لمسدػػاءلة أمػػاـ البخلسػػاف فػػي حالػػة ارتكابػػو  .1
ألحػػػج األعسػػػاؿ التػػػي أكردتيػػػا عمػػػى سػػػبيل الحرػػػخ، كالخيانػػػة العطسػػػى كانتيػػػاؾ الجسػػػتػر 

 كارتكاب جشاية.

الجشائيػػة  لػػخئيذ الدػػمصة  السدػػئػليةلػػع يػػشز القػػانػف األساسػػي الفمدػػصيشي صػػخاحًة عمػػى  .2
الػششيػػة الفمدػػصيشية  "رئػػيذ الجكلػػة" ، إنسػػا نػػز عمػػى ضػػخكرة تػػػافخ األىميػػة فػػي الػػخئيذ 

 كالتي تدتتبع أال يكػف محكػمًا عميو بجخائع مخمة بالذخؼ أك األمانة.

يػػة، فػػػإف الجسػػاتيخ قػػػج اختمفػػت فػػػي تقخيخىػػا، فػػػحىبت بالشدػػبة إلػػى مػػػا يتعمػػق بػػػالجخائع العاد .3
بعس الجساتيخ إلى إخزاع رئيذ الجكلػة عػغ تمػظ الجػخائع سػػاء مػا تعمػق مشيػا بسسارسػة 

الفقيػاء  تيخ عغ ذلظ األمخ، األمخ الػحؼ دعػامياـ السشرب أك بدببو، إال أف أغمب الجسا
ذ لسحاكسػة خاصػة كلػيذ عغ تمظ األفعػاؿ بذػخط إخزػاع الػخئي السدئػليةإلى إقخار ىحه 

 أماـ السحاكع العادية .

يسذ مبجأ الفرل بيغ الدمصات، حيػث إف تزػسيغ  الجكلةإف نطاـ اتياـ كمحاكسة رئيذ  .4
عمى إرادة البخلسػاف،  الجكلةالخئيذ يفيج تعميق مريخ رئيذ  مداءلةكثيقة الجستػر لقػاعج 

كىحا ما سيعقج نطاـ اإلتياـ كالسحاكسة ألف الخئيذ عادة يحطى بتأييج حدبو كالسػالػف لػو 
 في البخلساف.

تعتبخ عقػبة العدؿ مػغ السشرػب مػغ أىػع العقػبػات التػي تػقػع عمػى رئػيذ الجكلػة السػجاف  .5
الدػجغ، حيػث يعػدؿ  بإحجػ الجخائع الجشائية، باإلضافة لمعقػبات األخخػ التػي تػقػع مثػل

 الخئيذ نيائيًا مغ مشربو فػر ادانتو بإحجػ الجخائع الجشائية.

لػػػع يحػػػجد السذػػػخع الفمدػػػصيشي العقػبػػػات التػػػي تػقػػػع عمػػػى الػػػخئيذ الفمدػػػصيشي فػػػػر تحقػػػق  .6
السدػػئػلية الجشائيػػة لػػو، حيػػث اف ضػػبابية السدػػئػلية الجشائيػػة لػػخئيذ الجكلػػة فػػي التذػػخيع 

ػبػػػات السػقعػػػة عمػػػى رئػػػيذ الجكلػػػة ، حيػػػث لػػػع يػػػتع الػػػشز الفمدػػػصيشي تزػػػسشت أيزػػػًا العق
 صخاحًة عمى العقػبات التي تػقع عمى رئيذ الجكلة في فمدصيغ.
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 التهصياتثانيًا: 

نػصي مذخعشا الفمدصيشي بزخكرة تعجيل القانػف األساسي كالشز صخاحة عمى  .1
 الجشائية لخئيذ الجكلة ريثسا يتع إقخار مذخكع دستػر دكلة فمدصيغ. السدئػلية

نػصي السذخع بالشز صخاحة عمى الحرانة اإلجخائية لخئيذ الجكلة عشج مباشخة  .2
إجخاءات اإلتياـ في السذخع الفمدصيشي لع نخػ  كباستقخاءالجعػػ الجشائية بحقو، حيث 

ا تشاسبًا مع مكانة رئيذ الجكلة في أنو نز عمى مثل ىحه الحرانة كالتي يجب تػافخى
 فمدصيغ.

بأف يتع مداءلة الخئيذ مجنيًا كذلظ عغ أعسالو السخالفة لمقانػف كذلظ مغ خالؿ نػصي  .3
كخرػصًا فيسا  الجكلةمبجأ التعػيس عغ األضخار التي تشجع عغ أفعاؿ رئيذ  ارقخ ا

لخاصة، كليذ مجخد يتعمق بحالة انتياؾ الجستػر فيسا يخز الحقػؽ كالحخيات العامة كا
 بعدؿ الخئيذ مغ السشرب. االكتفاء

ككبار مػضفي الجكلة لتحقيق  الجكلةنػصي بأف يتع إفخاد قانػف مدتقل لسداءلة رئيذ  .4
مبجأ العجالة عمى جسيع مػضفي الجكلة كتحقيقًا لسبجأ ال جخيسة كال عقػبة إال بشاء عمى 

 نز.

مدػدة دستػر فمدصيغ الستعمق نػصي السذخع الفمدصيشي بتعجيل الشز الػارد في  .5
بانتخاب رئيذ ججيج فػر اتياـ رئيذ الجكلة في فمدصيغ كذلظ بأف تدسح لخئيذ الجكلة 
الحؼ تع اتيامو بإحجػ الجخائع التي تحخؾ مدئػليتو الجشائية كلع تثبت في حقو تمظ التيع 

لجكلة مع بأف يعػد إلى مسارسة ميامو الخئاسية كذلظ لعجـ صحة التيع السػجو لخئيذ ا
 مخاعاة أف يعػد الخئيذ خالؿ الفتخة االنتقالية كقبل انتخاب رئيذ ججيج لمبالد.

الجستػر كالسذخع الفمدصيشي بالشز عمى عقػبات محجدة يتع ايقاعيا  نػصي لجشة اعجاد .6
عمى رئيذ الجكلة في التذخيع الفمدصيشي في حاؿ تحقق مدئػليتو الجشائية، كأف يتع 

في  تحجيج ىحه العقػبات بالشز صخاحًة عمييا في مقابل كل جخيسة يختكبيا رئيذ الجكلة
 فمدصيغ.
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السراجعالسرادر و    
 القخآف الكخيع -

 أواًل : السراجع بالمغة العربية

حق الجكلة في األمغ الخارجي كمجػ الحساية الجشائية السقخرة (. ـ1984.)حداـ الجيغ دمحمأحسج، 
 .مرخ.جامعة القاىخة غيخ مشذػرة(.  رسالة دكتػراه ) .لو

. الػزراء بيغ القزاء العجلي كالقزاء الدياسيمحاكسة  ـ(.2006اسساعيل، عراـ نعسة.)
 مشذػرات الحمبي الحقػقية.بيخكت: 

 . .بغجاد: السكتبة القانػنية لمشذخ1ط، مبادغ كأحكاـ القانػف اإلدارؼ . ـ(1993.)عمي دمحمبجيخ، 
 ).أساس السدؤكلية السجنية الشاشئة عغ األفعاؿ الذخرية .ـ( 1996.)بخعي، صالح حدغ

 مرخ. .جامعة السشرػرة غيخ مشذػرة(. دكتػراه رسالة 
 .السدؤكلية الدياسية لخئيذ الجكلة في األنطسة الجستػرية السقارنة. ـ(1984بخكات، عسخك فؤاد.)

 العخبية .دار الشيزة القاىخة: 
رسالة ). السعاىجات الجكلية كالخقابة عمييا في ضل الجستػر العخاقي )د. ت(. .صالحبريري، 
 .العخاؽ . جامعة كخبالء.غيخ مشذػرة( دكتػراه 

الجخائع السزخة بالسرمحة  قانػف العقػبات "القدع الخاص".. ـ(1970بكخ، عبج السييسغ.)
  دارة الشيزة العخبية. القاىخة:  .العامة

 ـ(. . مصبعة أشخؼ تأسيال أكاديخ. )د.2.طالسدؤكلية السجنية. ـ(2008بػشخاكؼ، دمحم.)
 .غيخ مشذػرة( رسالة دكتػراه ). شخؽ انتياء كالية رئيذ الجكلة. ـ(2015حسدة.)عسخ  تخكساني،

 جامعة اإلسكشجرية. مرخ.

 غدة: .1مج . في التذخيع الفمدصيشي الجشائيةمػسػعة اإلجخاءات . ـ(2009عبج القادر.) جخادة،
 مكتبة آفاؽ.

 .مكتبة آفاؽ غدة:.1مكافحة الكدب الغيخ مذخكع.ط. ـ(2007جخادة، عبج القادر صابخ.)

. مخكد دراسة تحميمية كنقجية لسدػدة الجستػر الفمدصيشي السؤقت. ـ(2001حجار، عجناف.)
 غدة . السيداف لحقػؽ اإلنداف.

دار الشيزة  القاىخة: .دركس في القانػف الجشائي الجكلي .ـ(1960حدشي، محسػد نجيب.)
 .العخبية

رسالة )دراسة مقارنة.  .الشطاـ الجيسػقخاشيرئيذ الجكلة في  )د. ت( .ابخاىيع حسجافحديغ، 
 مرخ. جامعة القاىخة.غيخ مشذػرة( .دكتػراه 
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  دار السصبػعات الجامعية.مرخ: . القانػف اإلدارؼ . ـ(1987حمػ، ماجج راغب.)

 ردا . اإلسكشجرية:1ط، الشطع الدياسية كالقانػف الجستػرؼ  .ـ(2008حمػ، ماجج راغب.)
 السصبػعات الجامعية.

 ،الػضع القانػني لخئيذ الجكلة في القانػف الجكلي. ـ(2005دمحم عبج السصمب.)خذغ، 
 دار الجامعة الججيجة. االسكشجرية:

الخميفة تػليتو كعدلو دراسة في الدياسة الذخعية كمقارنتيا بالشطع  .الح الجيغ دمحمص دبػس،
 ، رسالة دكتػراه، جامعة اإلسكشجرية كمية الحقػؽ.الجستػرية الغخبية

 . الخسالة الثانية. مجسػعة رسائل في األنطسة الجستػرية السقارنة )د. ت(. ذىشي، عبج الدالـ.
 )د. ـ(. )د. ف(.

 . مكتبة لبشاف .بيخكت:1.جمختار الرحاح . ـ(1995.)رازؼ، دمحم بغ أبي بكخ
 . بيخكت: دار العمع لمسالييغ.الػسيط في القانػف الجستػرؼ العاـ .ـ(1964.) أدمػف رباط، 

 .مصبعة جامعة القاىخة .3ط، االلتداماتالػجيد في نطخية  .ـ(1978.)محسػد جساؿ الجيغ زكي،
 مرخ.
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