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 اهداء


كانسببافًهداٌتًبعدهللاوعونالًفًطرٌقالعلمىمنإل

المعرفة,,و

 أبي الغالي

 

ٌنًوكلماتهاعبقاًٌروٌنً,,لىمنكاندعاؤهانوراًٌحتوإ

 أمي الغالية

رٌحانةالروحختيأقنادٌلالمحبةالتًأنارتسماءقلبًوإخواني

,,والفكر

ومؤازراً,,صبراًوعوناًوداعماًتلًنٌامنك

 زوجتي الحبيبة

رىسوىبهماوضحكاتهماالتًتدفعاننًالتًالألىعٌنايالوإ

,,للبذلوالعطاء

 مريم وتاال

لٌكمٌاشهداءالوطنوجرحىاألرضوأسرىالحرٌة,,إ

ً كلمنلمٌبخلالى ,,وكلمةصادقةبفكرة,نصٌحة,دعوةأعل



أهديلكمجمٌعاًثمرةبحثًهذا,,

  



 ج
 

 شكر وتقدير

حمدًا يميق بجالل وجيو وعظيم سمطانو، وحمدًا يوافي نعمو  -عز وجل-بداية ونياية أحمد اهلل 
عمو ظاىرة وباطنة، وعمى أن وفقني وىداني وأرشدني عمى ما أنعم بو عمّي من ن هويكافئ مزيد

إلتمام بحثي ىذا الذي أسألو سبحانو أن يجعمو في ميزان حسناتي وأن ينفع بو اإلسالم 
 والمسممين.

وأصمي وأسمم عمى الحبيب المصطفى خير البرية ومرشد البشرية، سيدي محمد صمى اهلل عميو 
عّممنا في الحديث الشريف أنو : " من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل "، وأّنو : " من وسمم الذي 

فإنني  ، وامتثاالً ليذا اليدي النبويأولي معروفًا فميذكره، فمن ذكره فقد شكره، ومن كتمو فقد كفره "
و أجد أنو لزامًا عمّي في ىذا المقام أن أشكر كل من ساعدني عمى إتمام بحثي ىذا بتوجيو أ

نصيحة أو تقويم أو نقد بناء حتى يكون في أبيى صورة وعمى أكمل وجو، وال سيما أستاذي 
باسم صبحي بشناق، والذي ما وجدت منو حقًا إال أخالق  /القدير مشرف الرسالة : الدكتور 

المعّمم والصبر عمى تقصيري والحرص عمى توجييي والنصيحة المستمرة لي، فجزاه اهلل عني 
 .وبارك لو في عممو وأىمو خير الجزاء،

د. إبراىيم مازن نور و د. محمد نعمان النحال : )ي إال أن أتقدم ألساتذتي الفضالءثم ال يسعن
بداء مالحظاتيما عميو الدين ( الذين تكرما مشكورين بالموافقة والقبول عمى دراسة بحثي ىذا وا 

أكثر ومناقشتي في موضوعو، مقّدرًا ليم جيدىم الواضح ودورىم السامي في جعل ىذا البحث 
 .قيمة وأبيى صورة وأقل خطئاً 

ي كمية الشريعة كما يحضرني أن أتقدم بجزيل الشكر وعاطر الدعاء واالمتنان ألساتذتي ف
والقانون، الذين لم يبخموا عمّي في فترة دراستي في البكالوريوس والماجستير بكل معمومة مفيدة 

م فضاًل عن ذكر أسمائيم قّيمة، والذين يعجز المقام عن ذكر فضائميم ودورىوبكل نصيحة 
 .وألقابيم

أ. محمد  /النائب العام، والمستشارد. اسماعيل جبر / ي أخيرًا أن أشكر سعادة المستشاروال يفوتن
عابد رئيس ديوان الموظفين العام وكافي زمالئي أعضاء وموظفي النيابة العامة الذين غمروني 

 .م ودعميم المتواصلبحبيم وصداقتيم وصدق مشاعرىم ودعائي
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 ممخص البحث

ا خطورة كونيا المجالس النيابية والتمثيمية في دول العالم من أىم األعمال وأكثرى امتعتبر مي
( عمى المساس بكافة شرائح المجتمع وطبقاتو وكذلك )الميمة التشريعيةتنطوي في شقيا األول 

ي شقيا الثاني )الميمة ، وكذلك فكافة نواحيو السياسية واالقتصادية واالجتماعية والخدماتية
ووزاراتيا وكذلك ( عمى المساس والتصادم بتجاوزات السمطة التنفيذية متمثمة بالحكومة الرقابية

 .ييئات والمؤسسات الحكومية األخرىال

وتقديرًا من المّشرع ليذه الميام التي تنطوي عمى أىمية بالغة، فإّن معظم دساتير دول العالم 
المتمدنة قد تضمنت نصوصًا تضمن استقالل أعضاء البرلمان وتحمييم من أنواع االنتقام 

من جانب األفراد أو من جانب السمطات األخرى في والتيديد والكيدية التي قد يتعرضون ليا 
 لنيابي بطمأنينة وثقة كاممة.المجتمع، وحتى يتمكنوا من مباشرة عمميم ا

لذلك فقد تناول ىذا البحث موضوعًا ىامًا من المواضيع التي أصبحت محاًل لمدراسة والنقد، وقد 
الجتيادات القضائية في فمسطين أصبحت تفاصيميا محاًل لمتحميل بسبب نقص المراجع الفقيية وا

 .لبرلمانية في التشريع الفمسطيني"أال وىو موضوع : "الحصانة ا بشكل خاص،

وقد اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي والمنيج المقارن، بحيث تم تقسيميا 
ث )تعريفيا لثالثة فصول، تحدث في الفصل األول عن مفيوم الحصانة البرلمانية وذلك من حي

ومبرراتيا(، ومن ثم تطرق إلى الجانب التأصيمي التاريخي لنشأة الحصانة البرلمانية )ابتداًء من 
العصور الوسطى ثم الحديثة( دون أن يغفل عن خصوصية مفيوم الحصانة في الفكر 
اإلسالمي، ثم انتقل الباحث لمحديث عن مصادر الحصانة البرلمانية والمتمثمة في )العرف 

تفاقيات الدولية والتشريعات والقوانين الداخمية(، ثم تحّول الباحث لشإشارة إلى أنواع الحصانة واال
البرلمانية )الموضوعية واإلجرائية والتأديبية( وتمييزىا ومقارنتيا بأنواع الحصانات األخرى 

 .سية والقضائية والسياسية وغيرىا()الدبموما

احث لمطبيعة القانونية لمبدأ الحصانة البرلمانية وفي الفصل الثاني من الدراسة تعرض الب
النظريات الفقيية المحددة لتكييف ىذا المبدأ بشقيو )الموضوعي واإلجرائي(، ومن ثم تعرض و 

الباحث ألىم االنتقادات الموجية ليذا المبدأ من قبل معارضيو ورد المؤيدين عمى ىذه 
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واإلسياب لنطاق تطبيق ىذا المبدأ من  االنتقادات، ومن ثم أشار الباحث بشيء من التفصيل
 حيث )الزمان والمكان واألشخاص والموضوع والوقائع التي ينطبق عمييا(.

تناول الفصل الثالث واألخير في ىذه الدراسة أحكام انتياء الحصانة البرلمانية من حيث  و
وفاة العضو أو فقده  الحاالت العادية النتيائيا والتي تتعمق )بانتياء والية البرلمان أو حمو أو

لألىمية أو استقالتو من عضوية المجمس(، وكذلك الحاالت غير العادية النتياء الحصانة 
البرلمانية وتتمثل في )حالة التمبس بالجريمة وصدور اإلذن من المجمس برفع الحصانة وأحكام 

 .بدأجراءات التأديبية عمى ىذا المعن أثر اإل بحثالختام التنازل عنيا(، ومن ثم 
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Abstract 

The parliamentary and representative councils worldwide assume 

significant, serious legislative and regulatory tasks. The first (the 

legislative) affects all segments of society and classes as well all sectors: 

the political, economic, social and the services sector; the second (the 

regulatory) touches on and contend with the abuses of executive 

authority, represented by the government and its ministries, as well as 

other government bodies and institutions. 

 

Recognizing the gross significance of these tasks, legislators in most of 

the world's civilized constitutions included provisions that enshrine the 

independence of members of parliament and protect them against all 

forms of reprisals, threats and malice that they may be subject to by 

individuals or other authorities in the community, so that they can 

practice their parliamentary work assuredly and confidently. 

 

Hence comes the importance of this paper which addresses the 

“Parliamentary Immunity in the Palestinian Legislation”. This issue has 

become a lively subject of study, critique, and detailed analysis due to the 

lack of jurisprudential references and judicial interpretations, particularly 

in Palestine. 

 

The researcher in this paper pursued a descriptive-analytical method and 

a comparative approach, so that it was divided into three chapters: the 

first introduces the concept of parliamentary immunity in terms of 

definition and justification, and takes on its history and origins as from 

Middle through Modern Ages, with a highlight to the concept with 

respect to Islamic Thought. This chapter also clarifies the sources of the 

parliamentary immunity which vary from customs, international 

conventions and regulations to by-laws). It finally ends with an 

explanation of the types of parliamentary immunity such as the 

substantive, procedural and disciplinary, in comparison to other types 

such as the diplomatic, judicial, and political immunities.  
 

The researcher in the second chapter discusses the legal nature of the 

principle of parliamentary immunity and the jurisprudential theories 

specific to it, with its both sides, the substantive and procedural. Then he 

takes on the main criticisms of this principle by its opponents and the 

responses made by its supporters, and explains in some detail the 

application of this principle in terms of time, place, people, subject and 

facts to which it applies. 
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Throughout the third chapter, the researcher points out the provisions for 

the expiry of parliamentary immunity in regular cases (which are related 

to the end of the mandate of the parliament or its dissolution, a parliament 

member’s demise or loss of disqualification, or resignation), and in 

unregular cases such as incrimination and the Council’s issuance of a 

permission to lift immunity); then he discusses the impact of the civil 

suits and disciplinary actions on this principle. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 :مقدمة

براىيم عممنا ما ينفعنا عمم اإلنسان ما لم يعمم، الحمد هلل الذي عمم بالقمم ، الميم يا معمم آدم وا 
 .بما عممتنا وزدنا عممًا يا ربنا، وتقبل منا أعمالنا وانفعنا

وصواًل إلى فكرة الدولة تطور المجتمعات البشرية عبر العصور قد مر بمراحل عديدة،  فإنّ 
من مجموعة السمطات والييئات والمؤسسات، والتي تقوم عمى شبكة واسعة من ة الحديثة المكون

العالقات المترابطة والمتقاطعة التي تيدف في مجموعيا لموصول إلى تحقيق غاية اإلنسانية، 
 .ل قيم الحرية والكرامة والمساواةفي ظوالمتمثمة في العيش بأمن وسالم ورغد و 

، إال أن بروز فكرة في كتاباتو القديمة ة تقسيم السمطاتوقد تحدث الفيمسوف أرسطو عن فكر 
فصل السمطات وتحديد مياميا واختصاصاتيا قد ظير بشكل جمي في كتابات المفكر الفرنسي 
مونتيسكيو بعد نياية عصور الظالم الوسطى في أوروبا وبداية إرساء مبادئ الديمقراطية 

، حيث رأى أن كل نظام حكم يجب أن يصبو االنتقال من الحكم الممكي إلى الحكم الجميوريو 
مع إيجاد صيغة من  إلى حرية اإلنسان، وذلك عبر الفصل بين السمطات الثالثة في الدولة

 .1التوازن بينيا

وقد انقسمت مدارس الفقو القانوني حول طبيعة النظام المثالي لمفصل بين السمطات، حيث أيد 
البعض فكرة الفصل الكامل والمطمق بين السمطات لتتمكن كل منيا من ممارسة دورىا 
بموضوعية وحرية، في حين برزت نظرية الفصل المتوازن والمرن بين السمطات والتي أثبتت من 

في ظل وجود القواسم والمساحات المشتركة نيا تمثل التطبيق الواقعي واألفضل خالل التاريخ أ
يمكن بحال أن تكون في قطيعة تامة أو  ال بين السمطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتي
 .بية وتوازن األدوار في ذات الوقتانفصال كامل، ولكي تتحقق الصورة التكاممية والرقا

                                                           
1
للمزٌد: روح الشرائع،مونتسكٌو, المعارف, دار بلبنان, الروائع لترجمة الدولٌة اللجنة ترجمة: م,1553القاهرة,

,كلٌةالحقوقوالعلومالسٌاسٌةبالجامعةاللبنانٌة,محاضرات في الفكر السياسي في العصور الحديثةمنىباشا,وأٌضاً:
(http://droit2.ul.edu.lb/fdroit2/polycops/course/monabacha/mb3.pdfًوأٌضا بشناق,(, باسم :

,العدد21اإلسالمٌة,المجلدغزة,مجلةالجامعةاإلسالمٌةللدراسات,الفصل بين السلطات في النظام السياسي اإلسالمي
 وماٌلٌها.605األول,ص

http://droit2.ul.edu.lb/fdroit2/polycops/course/monabacha/mb3.pdf
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األدوات التي تمكنيا  –وبشكل متباين بين الدول  –لمسمطات الثالثة كافة  وقد أعطت التشريعات
من ممارسة دورىا والقيام بواجبيا ومياميا القانونية والمينية، وذلك في إطار الحدود المناطة بيا 
وفق الدساتير والقوانين الداخمية ذات العالقة، والتي تبين ميام كل ىيئة وصالحيتيا وواجباتيا 

 .ي تمكنيا من االضطالع بيذا الدورالذي تقوم بو واألدوات الت والدور

وحيث إن السمطة التشريعية واحدة من أىم السمطات في الدولة، وتقوم بدور ىام وحيوي حددتو 
معظم التشريعات اإلقميمية والدولية في نطاقين : األول يتعمق بممارسة اختصاص أصيل ليا وىو 

 القوانين والتشريعات وتعديميا في إطار المتغيرات المتجددة الدور التشريعي ويتمثل في سن
، ودراسة ما يحال إلييا من مشاريع قوانين تقوم السمطة التنفيذية باقتراحيا، وحاجات المجتمع

وكذلك صالحية تعديل الدستور وفق الشروط المنصوص عمييا في الدساتير ذاتيا . بينما يظير 
شريعية في ممارسة الرقابة والتوجيو والمساءلة لمسمطة التنفيذية النطاق الثاني لدور لمسمطة الت
االستجواب ة و المرسومة في دساتير الدول، وعبر أدوات السؤال و وفق الحدود والشروط المنظم

 .وطمب سحب الثقة وغيرىا

لكي تتمكن السمطة التشريعية من القيام بدورىا عمى أكمل وجو ودون التعرض لضغوط أو و 
ال بد من توافر ضمانات كافية وواضحة  كان ،سياسية أو جنائية أو إداريةتدخالت أو مالحقات 

تعطي أعضاء ىذه السمطة الييبة والقوة واالستقاللية والبعد عن التأثر بالعوامل الخارجية التي قد 
 .رة ىذه السمطة عمى القيام بدورىاعيق أو تبطئ أو تشل قدت

وقد ظير مبدأ الحصانة البرلمانية كضمانة ىامة من ىذه الضمانات ، والتي تمثل درع واقي 
يتسربل بو أعضاء ىذه السمطة لكي يتمكنوا من الصدح بكممة الحق والتعبير عن رأييم 

ليم أو تناليم جراء حقات أو ضغوط قد تطافكير بأي مالبموضوعية وشفافية، وبمنأى عن الت
التعبير عن إرادتيم والتي ىي في حقيقتيا تمثل مجموع إرادة الشعب الذي انتخبيم ورشحيم لكي 

كذلك فإن فكرة  تحقيق غاية حفظ الحقوق والحريات ؛ ان في سبيليقوموا مقامو تحت قبة البرلم
سمطة التشريعية من لقدرة ألعضاء الالحصانة بشقييا الموضوعي واإلجرائي يعطي القوة وا

تطبيقات الحكم والتي تواجو معظم  ىانفوذالتنفيذية و  تغول واستحواذ السمطةمواجية فكرة 
 .الديمقراطي الحديث
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االنتداب حديثة نسبيًا وذلك بسبب تعاقب  –التشريعية والسياسية  –وحيث إن التجربة الفمسطينية 
واإلدارة المصرية واألردنية عمى قيادة زمام الحكم في فمسطين االحتالل الصييوني البريطاني و 

وبدء مأسسة الدولة وثورة التشريعات، وبالتالي كان ال بد من  م1994حتى قدوم السمطة عام 
إجراء دراسة تفصيمية ومعمقة لموضوع التنظيم الدستوري لمحصانة البرلمانية في فمسطين من 

ات صالحية، وذلك في ظل مبدأ الفصل المتوازن بين السمطحيث اإلطار والمرجعية والحدود وال
 .الذي أخذ بو المشرع الفمسطيني

 :أهمية البحث :أولا 

 القانونيتبرز أىمية البحث من خالل تناولو لموضوع ميم وىو الحصانة البرلمانية في النظام 
 الفمسطيني من خالل اآلتي:

الحصانة أحد أىم الضمانات التي تمكن البرلماني من أداء أعمالو وميامو بكفاءة تمثل . أ
 نظومة الحقوق والحريات والعدالة.م تمسوقدرة عالية مما يحقق نتائج جيدة 

حديثة برزت عدة إشكاليات مرتبطة بيا من خالل  واقعيةموضوع البحث يمثل مشكمة . ب
وقد نتج عنيا وجود آراء فقيية وقانونية الواقع العممي في المجمس التشريعي الحالي 

 ينة سنتعرض ليا بالبحث والتمحيص.متضاربة ومتبا
 الدستوري المتعمق مبدأالمدى تناقضيا مع التباين الفقيي حول الحصانة و  نظرية خطورة. ت

 لقانون والقضاء.المساواة أمام اب
ه عن التشريعات التنظيم الدستوري ليذا المبدأ في التشريع الفمسطيني وتميز اختالف . ث

مدى تطور ىذا المبدأ وانسجامو مع المبادئ العالمية اإلقميمية والدولية، وتباعًا يظير 
 لممساواة وحقوق اإلنسان.

في المكتبة الفمسطينية، حيث لم يتبين لنا من خالل  جديداا يعتبر موضوع البحث . ج
المطروحة  االجتياد والدراسة وجود رسائل عممية سابقة متخصصة في مشكمة البحث

الل وجود ىذه العناصر مجتمعة لمدراسة، وبالتالي تظير مدى أىمية ىذا البحث من خ
 .فيو

السوابق القضائية المرتبطة بيذا المبدأ، والتي يمكن التفسير من خالليا لبعض  قمة وندرة. ح
 النصوص المبيمة باعتبار القضاء أحد مصادر القانون والتشريع.



 ك
 

 :مشكمة البحث :ثانياا 

حصانة البرلمانية وىي تتكون من شقين ال مشكمة البحث في التعرف عمى عناصر تتمثل
: األول ىو الشق الموضوعي ويتعمق بقدرة عضو البرلمان من إبداء رأيو والتعبير عن أساسين

وجية نظره والقيام بدوره التشريعي والرقابي وذلك بحرية تامة ودون الخوف من التعرض ألي 
أو مساءلة بشأن ما يعرضو . ويتعمق الشق الثاني بالناحية اإلجرائية والتي  مالحقة أو إيذاء

تتمثل في الضمانات التي أعطاىا المشرع لعضو البرلمان في حال ارتكابو لجريمة أو قيامو بفعل 
سندرسيا  يستوجب رفع الحصانة عنو، بحيث أنو في ىذه الحاالت يخضع لمحماية اإلجرائية التي

 2003ل البحث، وذلك استنادًا لما ورد في القانون األساسي المعدل لسنة تفصياًل من خال
واستنادًا  2004لسنة  10لقانون واجبات وحقوق أعضاء المجمس التشريعي رقم  وكذلك وفقاً 

 ، وكذلك التعرف عمى نطاق تطبيق ىذه الحصانة.2000 مجمس التشريعي الداخمي لسنةلنظام ال

 :مة البحثأسئ ثالثاا:

ما هو نطاق : بة عمى السؤال الرئيسي لمبحث وىومن اإلجاال بد  ىذا الموضوع ولدراسة
 ؟ي وفق النظام الدستوري الفمسطينيالحصانة البرلمانية المقررة لعضو المجمس التشريع

 : ل مجموعة من األسئمة الفرعية وىيويتفرع عن ىذا السؤا

 متى ظيرت فكرة الحصانة وكيف تطورت عبر التاريخ؟ -
 ؟البرلمانية وما ىي مصادرىاما ىو مفيوم الحصانة  -
 ؟درسة اإلسالمية حول فكرة الحصانةما ىو رأي الم -
 ؟مساواة وفكرة الحصانة البرلمانيةكيف يمكن التوفيق بين مبدأ ال -
 ؟إلى مبدأ الحصانة البرلمانية القانون الدستوري فقياءىي االنتقادات التي وجييا  ما -
 ؟البرلمانية في التشريع الفمسطينيما ىو النطاق الموضوعي واإلجرائي لمحصانة  -
 ؟من حيث الزمان والمكان والوقائع ما ىو نطاق تطبيق الحصانة البرلمانية -
 ؟يةما ىي أسباب زوال وانتياء الحصانة البرلمان -
 ؟ية عن النائب في المجمس التشريعيما ىي إجراءات رفع الحصانة البرلمان -
 ؟البرلمان عمى الحصانة البرلمانيةتؤثر اإلجراءات التأديبية ضد عضو ىل  -



 ل
 

 :منهج البحث ونطاقه رابعاا:

إن غاية البحث في ىذا الموضوع ىو الوصول لمحقائق القانونية والمفاىيم السميمة المتعمقة 
إلى المنيج بالحصانة البرلمانية وجذورىا وأساسيا ونطاقيا وطرق زواليا، لذا فإن الباحث قد لجأ 

من خالل تتبع نشأة وتطور الحصانة البرلمانية عبر التاريخ ومن ثم دراسة  التحميمي الوصفي
واستعراض النصوص القانونية المرتبطة بالحصانة في القانون األساسي والنظام الداخمي لممجمس 

ن من خالل تم استخدام المنيج المقار بالتحميل والتمحيص والنقد، كما ض ليا التشريعي والتعر 
، وتحديدًا القانون األردني دراسة الحصانة البرلمانية في النظم القانونية اإلقميمية والدولية المقارنة

وذلك بغرض االستفادة من التجربة التشريعية لمدول التي قطعت أشواطا كبيرة في إصدار 
 .لواقعية والمثاليةذي يوازن بين االتشريعات المرتبطة بالحصانة وتعديميا والوصول لمنموذج ال

 :حدود البحث خامساا:

دولة فمسطين النطاق المكاني المحدد لمدراسة، في حين سيتم التطرق في جزئيات حدود تمثل 
 .الدول اإلقميمية والغربيةالبحث وبشكل فرعي إلى تنظيم الحصانة البرلمانية في بعض 

م بعد تأسيس 1991انتخاب أول مجمس تشريعي فمسطيني عام  يبدأ النطاق الزماني لمدراسة منذو 
السمطة الوطنية الفمسطينية وحتى تاريخ الدراسة، مع  مالحظة التطرق لبعض الحق التاريخية 

بدء ظيور فكرة الفصل بين السمطات ودور البرلمان وضمانات أعضاءه في كتابات المفكر حول 
 .ن الثامن عشر الميالديمونتيسكيو في القر 

 سادساا: الدراسات السابقة:

لم يقف الباحث عمى وجود دراسات أو كتب متخصصة حول موضوع الحصانة البرلمانية في 
نما اىتدى الباحث لوجود بعض  التشريع الفمسطيني سواًء في فمسطين أو خارج فمسطين، وا 

 وأشيرىا: الدراسات المتخصصة في مصر واألردن حول ذات الموضوع

النهضةم عن 1994بطيخ، الصادر عام  المصري رمضان محمدكتاب الفقيو  - دار

 .الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها في مصر بعنوان العربٌة



 م
 

أطروحة دكتوراة لمباحث األردني مصطفى الخصاونة تم مناقشتيا ونشرىا في جامعة  -
 الحصانة البرلمانية في األنظمة النيابية م وىي بعنوان:2009عام  ان األردنيةعمّ 

 المعاصرة.
م بجامعة 2011مشعل محمد العازمي تم مناقشتيا ونشرىا عام رسالة ماجستير لمباحث  -

دراسة مقارنة بين األردن  -الحصانة البرلمانيةالشرق األوسط باألردن وىي بعنوان: 
 والكويت.

 

 هيكمية البحث :سابعاا: 

 ونشأتها ومصادرها : مفهومهاالبرلمانية : الحصانةالفصل األول

 .ونشأتياالبرلمانية مفيوم الحصانة  :المبحث األول

 .ية، وتمييزىا عن الحصانات األخرىمصادر الحصانة البرلمان :المبحث الثاني

  

 الطبيعة القانونية لمحصانة البرلمانية ونطاقها: الثانيالفصل 

 .محصانة البرلمانيةل الطبيعة القانونية :المبحث األول

 .الحصانة البرلمانية نطاق تطبيق :المبحث الثاني

 الحصانة البرلمانية انتهاء : الثالثفصل ال

 .ادية النتياء الحصانة البرلمانيةالحاالت الع :المبحث األول

 .ادية النتياء الحصانة البرلمانيةالحاالت غير الع :المبحث الثاني
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 : مفهومها ونشأتها ومصادرهاالفصل األول: الحصانة البرلمانية

األعماؿ التي يمارسيا أعضاء البرلمانات والمجالس النيابية في دوؿ العالـ مف أىـ تعتبر 
المساس بجوانب خطيرة وىامة وحساسة تؤثر في كافة الوظائؼ العامة في الدولة كونيا تنطوي عمى 

 المناحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية لمدولة واألفراد.

فقياء القانوف الدستوري كما يقرر -وحيث إّف الدور الوظيفي المنوط بأعضاء البرلماف نابع 
ف عف تفكيرىـ الخاص أو عف آراء أّف ىؤالء الموظفيف ال يمثموف ذواتيـ المجردة وال يعبرو  مف -

نما يشكؿ ىؤالء النبض الحقيقي والتعبير الصريح عف إرادة  وأىواء معزولة عف مجتمع ناخبييـ، وا 
 .ٔمجموع الشعب أو األمة وذلؾ عبر الترشيح واالنتخاب بطرؽ ديمقراطية

ء وعميو فإّف دساتير العالـ المتمدف تضمنت في معظميا نصوصًا تعطي الحماية ليؤال
األعضاء، حفاظًا عمى استقالليـ وضمانًا لحيدتيـ ولكي يتمكنوا مف ممارسة وظيفتيـ السامية 
والخطيرة في ثقة وطمأنينة واستقرار وىدوء وبمعزؿ عف أي تيديد مادي أو معنوي قد يطاليـ نتيجة 

ابية، وتحوؿ األفكار أو اآلراء أو االتجاىات التي يعبروف عنيا في إطار وظيفتيـ التشريعية والرق
 .ٕدوف تأثير الجياز الحكومي عميـ لتمرير ما يراه مناسباً 

كذلؾ فإّف معظـ الدساتير تضمنت نصوصًا تتعمؽ بإسباغ الحصانة البرلمانية ليؤالء 
نما تأكيدًا عمى  األعضاء ليس إجحافًا بحقوؽ اآلخريف أو تعاليًا عمى نصوص القانوف وتجاوزه، وا 

عطاء  ممثمييا الحماية الكافية ليتمتعوا بالقوة والقدرة والصالبة في التعبير عف مبدأ سيادة األمة وا 
 آرائيـ وأفكارىـ والقياـ بالواجبات المناطة بيـ.

: األوؿ موضوعي يتعمؽ بعدـ مسئولية أعضاء البرلماف عف اآلراء وتشمؿ ىذه الحصانة ثالثة أوجو
بية، والثاني إجرائي يتمثؿ في حظر ممارسة أي واألفكار التي يعبروف عنيا أثناء تأدية األعماؿ النيا

، ويعد الحصوؿ عمى إذف مف البرلمافإجراءات جنائية ضد أعضاء البرلماف إال في حاالت خاصة 
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والثالث يتعمؽ بالنطاؽ التأديبي ويعني حماية عضو البرلماف مف أية إجراءات تأديبية تعسفية قد 
 .-ذلؾ با كاف القانوف المحمي يسمح إذ–ية أخرى يتعرض ليا في حاؿ عممو في أيو وظيفة تنفيذ

وبما أف موضوع الحصانة البرلمانية مف الموضوعات القديمة الحديثة وقد أشارت إليو المواثيؽ 
الدولية والتشريعات الوطنية لمدوؿ وأقره العرؼ الدستوري، كما أف ىذا المبدأ قد تعرض لمعديد مف 

أو مف  االنتقادات والمناقشات بيف مؤيديو ومعارضيو سواء مف حيث مشروعية أصؿ المبدأ وفكرتو
حيث نطاقو ومجالو أو مف حيث آثاره ونتائجو، وحيث إف الواقع العممي في فمسطيف أفرز العديد مف 
اإلشكاليات المتعمقة بيذا المبدأ والتي تحتاج لمدراسة والتمحيص لذا برزت أىمية اختيار الباحث ليذا 

التفصيؿ التعرض لو بشيء مف الموضوع رغـ قمة المراجع فيو العربية منيا واألجنبية ، وكاف لزامًا 
 :والبياف عمى النحو اآلتي
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 مفهوم الحصانة البرلمانية ونشأتها المبحث األول:

ال بد قبؿ التعرض لجزئيات موضوع البحث وتفاصيمو التعرؼ عمى مفيوـ مبدأ الحصانة 
تعرض في ىذا يء فرع عف تصوره، ولذا فإّف الباحث سيالبرلمانية فكما ىو ثابت أف الحكـ عمى الش

لمفقو  المبحث لمفيـو الحصانة البرلمانية لغة واصطالحًا، وعف مبررات وجود ىذا المبدأ وفقاً 
تعرض العصور الوسطى والحديثة وكذلؾ سي التاريخي عبر الدستوري، وكذلؾ عف نشأتو و تطوره

ر اإلسالمي الفكلنظرة الفقو اإلسالمي لمبدأ الحصانة البرلمانية ومدى مشروعيتو أو تعارضو مع 
 :وذلؾ عمى النحو اآلتي

 

  : مفهوم الحصانة البرلمانيةالمطمب األول

 :تعريف الحصانة البرلمانيةالفرع األول: 

 :، األوؿ ىو الحصانة وتعني لغةنية ىي مصطمح مركب يتكوف مف شقيف: الحصانة البرلمالغة أواًل:
: حصف حصيف أي منيع، رز، ُيقاؿممة يدؿ عمى الحفظ والحمصدر الفعؿ حُصف، وأصؿ ىذه الك

كما يطمؽ لفظ الحصاف عمى المرأة المتعففة، فمفيوـ الحصانة يدؿ عمى المنعة والقوة والعز الذي 
 .ٖيمنع الغير مف الوصوؿ إلى مف اتصؼ بيا بإيذاء

كممة أما الشؽ الثاني فيو البرلماف، وىي كممة انجميزية ُيقصد بيا الييئة التشريعية المنتخبة، وأصميا 
(Parler.وىي كممة فرنسية تعني الحوار والنقاش ) 

تعددت التعريفات الفقيية لمفيوـ الحصانة البرلمانية وذلؾ تبعًا الختالؼ  :اصطالحاً  ثانيًا:
ضمانة دستورية رفيا د. رمضاف محمد بطيخ بأنيا "التشريعات في توصيفيا وتوضيح نطاقيا حيث ع

ية في غير حالة التمبس بالجريمة ضد أحد أعضاء البرلماف لعدـ اتخاذ أي مف اإلجراءات الجنائ
، ويؤخذ عمى ىذا التعريؼ أنو لـ يتعرض ٗالعضو"أثناء انعقاده بغير إذف مف المجمس التابع لو ذلؾ 
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لمحصانة الموضوعية لألفكار واآلراء التي يبدييا عضو البرلماف بمناسبة عممو النيابي، وكذلؾ لـ 
اءات التأديبية التعسفية التي قد يقـو بيا رئاسة المجمس أو إحدى لجانو يتطرؽ لمحصانة مف اإلجر 

 ضد عضو البرلماف لذات السبب.

" أف الحصانة البرلمانية ما ىي إال نوع مف الحماية ضد حيف يرى د. صالح الديف فوزي في
امو يالتيديدات وضد اإلجراءات التعسفية التي يمكف أف يتعرض ليا النائب بمناسبة ممارسة م

. وىذا التعريؼ أشمؿ مف ٘دـ المسئولية والحصانة اإلجرائية": عفرعيفالنيابية ، وىي تنقسـ إلى 
التعريؼ السابؽ كونو قد أشار لمحصانة البرلمانية ولكف بمصطمح آخر وىو عدـ المسئولية، ولكنو 

ولـ يتعرض لمنطاؽ لـ يشر أيضًا إلى اإلجراءات التأديبية التعسفية التي قد يتعرض ليا النائب، 
 الزمني المفترض ليذه الحماية.

في حيف يرى الدكتور عادؿ الطبطبائي أنو ال يمكف تعريؼ الحصانة البرلمانية سوى 
: تمتع بيا عضو البرلماف عمى نوعيفإف الحصانة التي يضيح جزئياتيا وأنواعيا فيو يرى "بتو 

مدنيًا وال جزائيًا عف ما يصدر منو  الحصانة الموضوعية وتعني عدـ إمكانية مساءلة العضو ال
داخؿ المجمس ولجانو، أما الحصانة اإلجرائية فيقصد بيا عدـ إمكانية اتخاذ أية إجراءات ذات صفة 

لؾ، وذلؾ عدا حالة الجـر جنائية بحؽ النائب أثناء مدة عضويتو إال بعد إذف المجمس التشريعي بذ
ًا وىو تعريؼ يتضمف أنواع الحصانة عدا التأديبية، ، ويعتبر ىذا التعريؼ مفصاًل وواضحٙ"المشيود

المسؤولية المدنية المترتبة كما أنو تعرض لنقطة كانت محؿ دراسة بيف فقياء القانوف الدستوري وىي 
 راء وأعماؿ عضو البرلماف، حيث سنتعرض ليا بالتفصيؿ خالؿ البحث.عمى آ

ة ىي الحصانة التي يترتب عمييا " الحصانة البرلمانيويرى الدكتور مصطفى الخصاونة أفّ 
عدـ جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أي عضو مف أعضاء البرلماف إال بعد الحصوؿ عمى إذف 

، ويؤخذ عمى ىذا التعريؼ أيضًا أنو اقتصر عمى الحديث ٚمف رئيس المجمس إف لـ يكف منعقدًا "

                                                           
 الطبعة األولى، القاهرة، دار النهضة العربٌة، دراسة تحلٌلٌة مقارنة لبرلمانات العالم،-البرلمانصالح الدٌن فوزي،  5

 .31، ص1884
(، الكوٌت، كلٌة حقوق جامعة الكوٌت، الطبعة األولى، األسئلة البرلمانٌة )نشأتها، أنواعها، وظائفهاعادل الطبطبائً،  6

 .35، ص1892
عّمان، أطروحة دكتوراة بجامعة عمان  الحصانة البرلمانٌة فً األنظمة النٌابٌة المعاصرة،مصطفى الخصاونة،  2

 .3، ص2008األردنٌة، 
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يف لـ يشر ألنواع الحصانة األخرى عف الحصانة اإلجرائية في وقت عدـ انعقاد المجمس فقط، في ح
 وفي األوقات األخرى.

امتياز دستوري مقرر لعضو البرلماف بصفتو ال باحث أف الحصانة البرلمانية ىي )ويرى ال
بشخصو يتمثؿ في عدـ جواز مساءلتو مطمقًا عف األفكار واآلراء الي يبدييا أثناء عممو البرلماني أو 

اإلجراءات الجنائية ضده عدا في حالة التمبس بالجريمة ما لـ  بمناسبتو، وكذلؾ عدـ جواز مباشرة
ارس يصدر إذف بذلؾ مف المجمس المختص، وكذلؾ عدـ مساءلتو تأديبيًا أماـ أي جية تنفيذية يم

 (.عممو فييا أثناء مدة الحصانة

 :ىذه التعريؼ عدة نتائج ىامة منياويترتب عمى 

أنو مقرر بموجب الدستور وىو أعمى مرتبة  أف الحصانة البرلمانية امتياز دستوري، أي -ٔ
ال يعتبر  ره الدستور فإنوتشريعية داخمية، وباآلتي فإف كؿ نص قد يتعارض مع ما يقر 

 دستوري.
: األوؿ يتعمؽ بالحماية الموضوعية عف اآلراء التي أف ىذه الحصانة تشمؿ ثالثة أوجو -ٕ

عنصر الثاني يتعمؽ بالحماية يبدييا عضو البرلماف بمناسبة عممو وىي حماية مطمقة، وال
اإلجرائية في القضايا الجنائية وىي مقيدة بصدور اإلذف عف الجية المختصة، والعنصر 
الثالث يتعمؽ بالحماية مف اإلجراءات التأديبية التعسفية التي قد تصدر ضد النائب أثناء 

ض لكؿ ذلؾ مباشرة أعماؿ أخرى في مواقع تنفيذية إذا كاف القانوف يسمح بذلؾ، وسنتعر 
 بالشرح والتفصيؿ الحقًا.

أّف الحصانة البرلمانية محددة بنطاؽ زماني ومكاني وشخصي، يختمؼ باختالؼ ما نصت  -ٖ
 عميو الدساتير والتشريعات الداخمية لمدوؿ.

ومف خالؿ البحث والتمحيص تبّيف أّف المشرع الفمسطيني لـ يضع تعريفًا محددًا لمحصانة البرلمانية 
لسنة  ٓٔوف األساسي أو في قانوف حقوؽ وواجبات أعضاء المجمس التشريعي رقـ سواء في القان

أو في النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني، وىذا ما درج عميو العمؿ في كافة  ٕٗٓٓ
التشريعات باعتبار أّف التعريؼ والشرح والتفصيؿ ىو ميمة عمؿ الفقو والقضاء وليس مف مياـ 

 المشّرع. 
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 الثاني: مبررات الحصانة البرلمانية:الفرع 

بداية إلى أف قواعد تنظيـ عمؿ السمطات الثالث في أي دولة ديمقراطية  ةر اشال بد مف اإل
يجب أف تيدؼ في غايتيا إلى تحقيؽ المصمحة العامة، وترسيخ قيـ الحريات العامة والحقوؽ 

 والبيروقراطية والديكتاتورية.تجنب ويالت الفساد يجب أف ترنو إلى لألفراد، وفي ذات الوقت 

ومف أجؿ ترسيخ ىذه القيـ ال بد مف إقامة التوازف بيف ىذه السمطات وضماف عدـ تغوؿ 
إحداىا عمى األخرى، ال سيما تغوؿ السمطة التنفيذية عمى باقي السمطات باعتبارىا الجية المناط بيا 

مبدأ الحصانة البرلمانية تأكيدًا عمى ما الماؿ والقوة والجيش والوزارات التنفيذية، ولذا كاف ترسيخ 
 سبؽ، وحفاظًا عمى صالحية البرلماف في مساءلة ومراقبة أعماؿ السمطة التنفيذية حاؿ انحرافيا.

 مبررات الحصانة البرلمانية كاآلتي:الباحث مخص ويمكف أف ي

 :أواًل: تحقيق المصمحة العامة

اف مف تأدية الوظيفة المناطة بو ويقصد بالمصمحة العامة ىنا أف يتمكف عضو البرلم
بموجب الدستور والقانوف دوف أي خوؼ أو وجؿ أو تردد، وأف يمارس ميامو بثقة واطمئناف وىدوء 

 واستقرار وبعيدًا عف المؤثرات الحزبية أو موازيف القوى السياسية.

، والرقابة عمى تتجمى في أمريف: إصدار التشريعات -كجسـ متكامؿ–فوظيفة البرلماف 
أعماؿ السمطة التنفيذية، وقد منحت القوانيف المختمفة عدة أدوات لعضو البرلماف كي يتمكف مف أداء 

عداد الرقابية وظيفتو : كالسؤاؿ واالستجواب وطمب سحب الثقة أو طمب اإليضاحات مف الوزراء وا 
مف ، ولكي يتمكف العضو ٛمجاف المتخصصة وعرضيا عمى المجمسالتقارير الرقابية مف قبؿ ال

استخداـ ىذه األدوات وممارسة وظيفتو ال بد أف يتمتع بحماية كافية مف أية ضغوط أو دعاوى أو 
شكاوى قد تقدـ ضده بمناسبة عممو، وبدوف ىذه الحماية فيو لف يقوـ بدوره الذي انتخب مف أجمو 

 وسيصبح وجوده شكميًا وليس فاعاًل أو حقيقيًا.

 

 
                                                           

 .95حتى  25ٌعً الفلسطٌنً، المواد س التشرل: راجع النظام الداخلً للمجللمزٌد 9
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 :ثانيًا: حماية عضو البرلمان

راء واألفكار التي يبدييا عضو البرلماف بمناسبة عممو النيابي، كمالحظاتو عمى أداء أجيزة إف اآل
بصفتو عضو منفرد أو ضمف كتمة –الحكومة ووزاراتيا المختمفة، وكذلؾ استعماؿ صالحياتو الرقابية 

ال شؾ سيعرضو لممواجية مع مف يراقب أعماليـ ويكشؼ فسادىـ ويظير أخطائيـ  -برلمانية
قصيرىـ، وقد يتطور األمر ليصبح عبر تقديـ شكاوى جزائية ضده تتعمؽ بالقذؼ أو التشيير أو وت

اإلساءة لألشخاص، أو قد يظير في صورة مطالبات مدنية بالتعويض عما قد يدلي بو مف آراء 
وتصريحات، وذلؾ في مجممو سينغص عمى عضو البرلماف عممو ويفقده الجرأة والصراحة والشجاعة 

عالف النتائج التي يتوصؿ إليالالزم  يا أثناء ممارسة أعمالو الرقابية والتشريعية.ة إلبداء وا 

ومف ىنا كانت الحصانة التي نحف بصددىا لتحميو مف أية عقوبة مدنية أو جنائية لما يصدر عنو 
ف كاف سيخضع لمجزاءات التي تقررىا الموائح  مف قوؿ أو فكر عند ممارستو لوظيفتو البرلمانية وا 

 .ٜالداخمية لمبرلمانات إف كاف لذلؾ وجو

صفة مطمقة إذ تعد سببًا مف أسباب اإلباحة وحجب المسئولية  -الموضوعية–ولمحصانة البرلمانية 
 .ٓٔالمدنية كذلؾ عف العضو وعف المجمس

 :ثالثًا: حسن أداء الوظيفة النيابية

اإلضافة ب-إف أداء وظيفة عضو البرلماف عمى أكمؿ وجو ودوف أية معوقات أو إشكاليات يقتضي 
نوعًا آخر مف الحصانة وىو الحصانة اإلجرائية مف مباشرة أية إجراءات  -لمحصانة الموضوعية 

 جنائية ضده حاؿ ارتكابو جريمة ما.

التي قد يرتكبيا أو المخالفات  وال يعني ذلؾ تحصيف عضو البرلماف مف المحاسبة عف الجرائـ
القانونية التي قد يقع فييا إذ أف ذلؾ مناقض لمبدأ دستوري ىاـ وىو مبدأ المساواة أماـ القانوف، إنما 
يعني ذلؾ عدـ جواز مباشرة أية إجراءات جنائية كالقبض والتفتيش ضد عضو البرلماف دوف صدور 

 لتفصيؿ عند الحديث عف الحصانة اإلجرائية.إذف مف الجية المختصة، وسيتعرض الباحث لذلؾ با

                                                           
 .12، صمرجع سابقرمضان محمد بطٌخ،  8

10
 .233م، ص2002القاهرة، دار الشروق، الطبعة الثانٌة، القانون الجنائً الدستوري، أحمد فتحً سرور،  
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والغرض مف تقرير ىذه الحصانة ىو الحيمولة دوف إعاقة أعضاء مجمس األمة ) البرلماف ( مف 
متابعة عمميـ البرلماني عف طريؽ تدبير اتيامات كيدية أو ممفقة ليـ ، اليدؼ منيا حرماف عضو 

 .ٔٔمجمس مف حضور الجمسات البرلمانيةال

 

 لتأكيد عمى مبدأ سيادة األمة:رابعًا: ا

يعد ىذا المبدأ مف أىـ المبادئ الراسخة واألساسية في القانوف الدستوري، ويعني ىذا المبدأ أف 
السمطة الحقيقية والفعمية في الدولة ال تنحصر في يد الممؾ أو الرئيس أو نظاـ الحكـ، إنما في 

حيات اإلدارة والحكـ، وىو مبدأ ترسخ مجموع إرادة األمة التي انتخبت ىذا الشخص وفوضتو صال
 إباف الثورة الفرنسية نياية القرف الثامف عشر.

وترسيخًا ليذا المبدأ فإف مجموع أعضاء البرلماف ىـ المنتخبيف مف قبؿ األمة، ومفوضيف مف قبميا 
بممارسة وظيفتيـ وواجبيـ التشريعي والرقابي، وكذلؾ فإف أحد أىـ نتائج ىذا المبدأ أف النائب ممثؿ 

 األمة وسمطتيا.تكريس لسيادة  -بصفتو ال بشخصو–لألمة، وباآلتي فإف الحصانة الممنوحة لمنائب 

ىذه الحصانة ال يقصد بيا النائب أو عضو البرلماف بشخصو بؿ القصد منيا لذلؾ يرى البعض أّف "
ظياره ىيبة البرلماف بوصفو ىيئة ليا استقالليا وكرامتيا عمى اعتبار أف ىذا  ،مصمحة المجتمع وا 

 .ٕٔ"المجمس ىو ممثؿ لجميع فئات الشعب وشرائح األمة

 

  

                                                           
عّمان، دار ، - السلطة التشرٌعٌة: المؤسسة الدستورٌة األولى–النظم السٌاسٌة الكتاب الثالث عصام علً الدبس،  11

 .692، صم2011الثقافة للنشر والتوزٌع، 
 -لسعوديا ء مجلس الشورىاومدى إمكانٌة تطبٌقها على أعض الحصانة البرلمانٌة علً بن عبد المحسن التوٌجري، 12

 .20م، ص2005 -هـ 1426الرٌاض، جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة،  ،رسالة ماجستٌر
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 :نشأة الحصانة البرلمانيةالمطمب الثاني: 

نما مرت  كغيرىا مف المفاىيـ الدستورية –لـ تظير فكرة الحصانة البرلمانية مف فراغ، وا 
الدساتير والقوانيف بعدة مراحؿ وتطورات إلى أف ظيرت بالصورة الموجودة عمييا اآلف في  -والقانونية

اسة الجذور التاريخية لفكرة الحصانة البرلمانية في ىذا المطمب لدر  الباحث تعرضالمختمفة، وسي
 وبداية ظيورىا.

أف معظـ المراجع الفقيية والرسائؿ العممية قد تبيف ومف خالؿ البحث في ىذه الجزئية 
تحدثت عف تطور مفيوـ الحصانة البرلمانية في انجمترا أواًل، ثـ عف تطوره في فرنسا باعتبارىما 

ىذا المبدأ، ثـ الحديث عف ظيور الحصانة البرلمانية في باقي دوؿ أسبؽ دوؿ العالـ في تطبيؽ 
 العالـ.

لكف الباحث آثر أف يتـ تقسيـ مراحؿ نشأة الحصانة البرلمانية بحسب المراحؿ والحقب الزمانية 
 وليس المكانية لتوضيح التسمسؿ الزمني لظيور ىذا المبدأ كما ىو آت:

 الخامس عشر(القرن الوسطى )حتى  القديمة و لعصورالحصانة البرلمانية في االفرع األول: 

ظيرت فكرة تمثيؿ بعض األعياف والزعماء لمشعب في العصور القديمة كالحضارة اآلشورية 
وحضارات بالد الرافديف، حيث أف زعماء القبيمة وأسيادىا كانوا ىـ مف يقوموف باتخاذ القرارات 

ـ، كما أف ٛٔٔٔمممكة ليوف في إسبانيا عاـ  في العامة، ولكف أوؿ برلماف حقيقي تـ تأسيسو كاف
 ـ، ولـ تكف فكرة الحصانةٖٕٙٔمرة في المممكة المتحدة عاـ مصطمح برلماف قد ظير ألوؿ 
نشأة البرلمانات ذاتيا، كوف أف مبرراتيا غير موجودة، حيث لـ يكف  البرلمانية موجودة ولـ تتزامف مع

ف أعضاء البرلماف كانوا معينيف مف قبؿ الممؾ أو مف ىناؾ صدامات بيف الممؾ وبيف البرلماف أل
 .ٖٔمنو غالباً  المستشاريف المقربيف

( وتطبيقاتيا العممية حيث ظيور فكرة الحصانة البرلمانية )اإلجرائية وتتميز ىذه الحقبة ببداية
إف ميد ظيورىا في انجمترا وبالتحديد مف تاريخ ظيور المجالس فييا في نياية القرف السادس 

                                                           
مقال منشور على مدونة الدكتور خلٌل حسٌن  : النشأة والخصائص والشكل والوظائف،البرلمانخلٌل حسٌن، : انظر 13

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2008/02/blog-م، )2009للدراسات واألبحاث االستراتٌجٌة، 
post_2605.html ،تقرٌر منشور على الموقع اإللكترونً البرلمان البرٌطانً األقدم فً العالم(، وأٌضاً: الجزٌرة نت ،

 (.http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviewsم، )2010لمركز الجزٌرة نت، 

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2008/02/blog-post_2605.html
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2008/02/blog-post_2605.html
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2008/02/blog-post_2605.html
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الصادر في بداية القرف  Cnut Lawلميالدي، لكف الحصانة قننت ألوؿ مرة في القانوف المسمى ا
الحادي عشر، والذي قصر الحصانة عمى المسائؿ المدنية والدعاوى الجنائية البسيطة دوف أف 

، وقد تضمف أيضًا حظر القبض ٗٔوقضايا الجنايات واإلخالؿ باألمفتشمؿ قضايا الخيانة العظمى 
 .ال بالنسبة لبعض الجرائـ الخطيرةأعضاء المجالس البرلمانية إعمى 

وقد بدأت تبرز أىمية فكرة الحصانة في القانوف اإلنجميزي، في بداية القرف الرابع عشر 
عندما تعرض النواب لمالحقات قضائية سواء بسبب اقتراحات صدرت منيـ وقّدر الممؾ أنيا ماسة 

فت عمى أنيا سبًا في النظاـ الممكي، وفي بعض األحياف كانت بحقوقو، أو أقواؿ عبروا عنيا وكيّ 
اإلدانات تطوؿ تصويت النواب في اتجاه ال يرضي الحكومة، وبالرغـ مف مطالبة المجالس 

ة إعالف ـ عندما صدرت وثيقٛٛٙٔأنيا لـ تتقرر إال بعد عاـ  بالحصانة البرلمانية ألعضائيا إال
 .٘ٔالحقوؽ كما سيتـ التوضيح الحقاً 

فإف السمة الغالبة في ىذه المرحمة ىي بداية ظيور اإلشكاليات المتعمقة بالحصانة  وبالتالي
 البرلمانية، وترسيخ الشؽ الخاص بالناحية اإلجرائية وليس الموضوعية. 

ن السادس عشر حتى العصر الحصانة البرلمانية في العصور الحديثة ) من القر ثاني:الفرع ال
 :الحالي (

العصر الحديث ىي الفترة التي شيدت تبمور حقيقي وىاـ لمفيوـ الحصانة البرلمانية مف تعد بدايات 
خالؿ ظيور التطبيؽ العممي لو ومف خالؿ إقراره في الدساتير والقوانيف المحمية في إنجمترا وفرنسا 

 ومف ثـ في دوؿ العالـ األخرى.

نما تـ بعد مراحؿ مف ال مطالبات واإللحاح مف جانب النواب ولـ يكف إقرار ىذا المبدأ بسيولة وا 
نما لحمايتيـ مف تسمط المموؾ، حيث إنيـ  ليس لحمايتيـ فقط مف الخصومات مع المواطنيف وا 

معرضوف باستمرار لمتحقيؽ واالتياـ بأنيـ ألحقوا اإلىانة بالتاج الممكي، حتى وصؿ الحد إلى أف 
في عيد الممؾ ريتشارد الثاني ألنو تقدـ  أحد النواب تـ اتيامو وحوكـ وأديف بتيمة الخيانة العظمى

                                                           
بحث منشور فً مجلة  بغداد، ،دراسة مقارنة -الحصانة البرلمانٌة ضد اإلجراءات الجنائٌة، محمود نجٌب شكر 14

 .228م، ص 2013المجلد الخامس، العدد األول، ، القانونٌة والسٌاسٌة بجامعة بابلالمحقق الحلً للعلوم 
 الطبعة األولى، القاهرة، شركة ناس للطباعة، نقدٌة تحلٌلٌة،دراسة  -وجٌز القانون البرلمانً فً مصرفتحً فكري،  15

 .261، صم2004-م2003
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بمشروع قانوف إلنقاص نفقات القصر الممكي. وقد استمر الحاؿ كذلؾ حتى تـ النص عمى قاعدة 
وقد تطورت ـ في إنجمترا، ٛٛٙٔلماف( في قانوف الحقوؽ عاـ حصانة أعضاء البر المسئولية )عدـ 

يد دستورية مستحدثة وغير مسبوقة وخاصة في فكرة الحصانة البرلمانية في انجمترا لتأخذ شكؿ تقال
الفترة الممتدة بيف نياية القرف الثامف عشر وبداية القرف التاسع عشر، ومف بعض األمثمة عمى 

 :ٙٔذلؾ

أصبح مف حؽ اي مف المجمسيف )الموردات أو النواب( طمب اإلفراج عف العضو المحبوس  -
التوسع في تطبيؽ ىذا المبدأ، وقد  أو المقبوض عميو بعد أف كاف ذلؾ غير جائز، وقد تـ

بدأ عندما تـ القبض عمى )جورج فيريز( أحد أعضاء مجمس النواب في دعوى رفعت عميو 
لضماف سداد ديف مستحؽ عميو، حينيا أمر مجمس النواب باإلفراج عنو فورًا وقد امتدح 

 الممؾ ىنري الثامف ىذا اإلجراء وأقره عمى أنو مف حقوؽ المجمس.
أحكاـ الحصانة البرلمانية عمى أعضاء البرلماف وحدىـ بؿ شممت أتباعيـ مف لـ تقتصر  -

 الخدـ والعماؿ، وىو تقميد غريب وغير مسبوؽ.
فترة الحصانة البرلمانية لعضو البرلماف تمتد أثناء دور  أفّ  جرت التقاليد الدستورية عمى -

 ف يومًا الحقة عمى نيايتو.انعقاد المجمس ولمدة أربعيف يومًا سابقة عمى بدايتو وكذلؾ أربعي
أصبح طمب اإلفراج عف العضو المحبوس تطبيقًا لمبدأ الحصانة البرلمانية حقًا قانونيًا أكثر  -

المجمسيف اإلفراج عف أحد أعضائو  منو امتيازًا برلمانيًا، ففي الحاالت التي يرغب فييا أحد
نما يصدر أمرًا صريحًا المحبوسيف تنفيذًا لحكـ صدر بحقو ال يكتفي بإبداء الرغبة بذل ؾ وا 

 إلى الجية المختصة بإطالؽ سراحو.

وعمى الرغـ مف أف انجمترا كانت الدولة األولى إلقرار مبدأ الحصانة البرلمانية بشكمو الحديث 
والعمؿ بو وتطبيقو والنص عميو في الدساتير وفؽ تفصيالت شاممة وواضحة، إال أف فرنسا 

ىذا المبدأ في معظـ الوثائؽ الدستورية الفرنسية أوليا مرسـو أيضًا قد تمتيا مباشرة حيث وجد 
والذي قضى بعدـ جواز مالحقة النائب عف أقوالو أثناء أداء  ـٜٛٚٔالجمعية التأسيسية في عاـ 

                                                           
 .وما بعدها 21ص مرجع سابق،رمضان محمد بطٌخ،  16
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 ـٜٙٗٔو  ـ٘ٚٛٔو  ـٖٜٚٔو ـٜٔٚٔواجبو النيابي، ومف ثـ توالت الدساتير الالحقة في 
 .ٚٔمبدأ، عبر تفصيالت متباينةوالتي أكدت جميعيا عمى ىذا ال ـٜٛ٘ٔو

 

 :الفقه اإلسالمي لمحصانة البرلمانيةنظرة الثالث: الفرع 

لـ تكف الحصانة معروفة في صدر اإلسالـ )في عيد النبوة والخمفاء الراشديف والتابعيف(، 
لـ يعرؼ األمة فالكؿ أماـ شرع اهلل سواء، كذلؾ  حيث ال توجد حصانة لإلماـ وال ألي فرد في

فالعدؿ دستورية ضد التقاضي ألي فرد في الدولة حتى ولو كاف رئيس الدولة الحصانات الاإلسالـ 
وفؽ مبادئ اإلسالـ، كما أف الناس حاكميـ ومحكوميـ  في حياة والمساواة ىما الناظـ والضابط

ؾ لـ يقـ األنظمة البرلمانية بصورتيا المعاصرة لـ تكف موجودة في عصور اإلسالـ األولى لذل
ف كاف  الفقياء القدامى بالخوض في تفاصيؿ أحكاميا ومدى مشروعيتيا في أميات كتب الفقو، وا 

 بعض الفقياء المحدثيف قد تناولوىا بالدراسة والبحث.

لكف المبادئ الشرعية العامة تؤكد في مجموعيا عمى مبػدأ المسػاواة وخضػوع الجميػع ألحكػاـ 
فػػػال  ،بمبػػػدأ المسػػػاواة المطمقػػػة منػػػذ عيػػػد النبػػػوة ة اإلسػػػالمية الشػػػريعوقػػػد جػػػاءت ، الشػػػرع دوف تفرقػػػة
وال بػيف  أنثىبيف حاكـ و محكـو وال بيف ذكر و  وال فرؽ ،كاف و إنما مساواة تامة استثناءات ألحد أياً 

ويتبيف ىذا مف خالؿ اآليات القرآنية الكريمػة و األحاديػث  ،التفرقة أسبابأو غيرىا مف  أسودأبيض و 
 .خالؿ مآثر الخمفاء الراشديف رضواف اهلل عمييـ ومففة النبوية الشري

والتي مف أجميا شرعت الحصانة -رية التفكير والتعبير عف الرأي ويرى الباحث أف مبادئ ح
قد حرص اإلسالـ عمييا وأكد عمى حمايتيا، بؿ إنو قد  –البرلمانية في األنظمة القانونية المعاصرة 

لنبي صمى اهلل ذـ مف ال ُيعمؿ فكره وعقمو لموازنة األمور وترجيح الصواب مف الخطأ، فقد ورد عف ا
ف ظمموا ظممنا، ولكف وطنوا ف أحسف الناس أحسنّ إال تكونوا إمعة تقولوف: : "عميو وسمـ أنو قاؿ ا، وا 

ف أساءوا فال تظممواأنفسكـ إف أحسف الناس أ  .19"ف تحسنوا، وا 

                                                           
 .262، صمرجع سابقفتحً فكري، : انظر 12
القاهرة، حققه: محمد السٌد، دار الفجر  ،الترغٌب والترهٌب ،زكً الدٌن عبد العظٌم المنذري: اإلمام صحٌححدٌث  19

 .13430 :رقمالحدٌث  ،309ص  هـ،1421الطبعة األولى،  زء الثالث،جال للتراث،
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فقياء المسمميف عمى أف الخميفة وولي األمر يخضع لكافة األحكاـ بعض المجتيديف مف  ويرى
الشرعية وكذلؾ لكافة العقوبات المقررة في الشريعة ميما كاف نوعيا سواء أكانت عقوبة قصاص أو 

بصيغة العموـ ولـ تفرؽ  تف والسنة جاءعقوبات حدية، ألف النصوص المتعمقة بالعقوبات في القرآ
 .ٜٔبيف حاكـ أو محكـو ولـ تعط ميزة أو حصانة لولي األمر

ولكّف بعض الفقياء المحدثيف انقسموا بشأف حكـ الحصانة البرلمانية بيف مؤيد لمرأي السابؽ الذي 
عال شأنو أو  يرى بأف مبدأ المساواة ىو الذي يسود الجميع وال استثناء عميو وال يجوز ألحد ميما

ارتفع منصبو ووظيفتو أف يتمتع بأي نوع مف الحصانة، وذلؾ ينطبؽ عمى أعضاء البرلمانات 
 .ٕٓومجالس الشورى

ف كانػػت ضػػمانة مقػػررة لكػػؿ شػػخص  اآلخػػر ويػػرى الػػبعض أف مبػػدأ حريػػة التعبيػػر عػػف الػػرأي وا 
وفؽ مبادئ اإلسالـ، إال أنو واستنادًا ألىميػة عمػؿ أعضػاء البرلمػاف ومجػالس الشػورى وضػمانًا لعػدـ 
تعرضػػيـ ألي ضػػغوط مػػف قبػػؿ مؤسسػػات السػػمطة التنفيذيػػة، فيجػػب الػػنص مػػف قبػػؿ ولػػي األمػػر عمػػى 

لقػػوانيف وذلػػػؾ بصػػػورة ال تتعػػارض مػػػع أحكػػاـ الشػػػريعة اإلسػػػالمية، مبػػدأ الحصػػػانة ضػػمف األنظمػػػة وا
حيث إف األعماؿ واألقواؿ التي يػدلي بيػا عضػو البرلمػاف تتمحػور عمػى نصػح ولػي األمػر مػف حيػث 
بداء الرأي المشػروع والمالحظػات اليادفػة تجػاه مػا يػرى عضػو  األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر وا 

خطاء أو إشكاليات تتضػمف مخالفػة لمشػريعة أو القػانوف، شػريطة أف البرلماف أو مجمس الشورى مف أ
أو تكػػػوف األقػػػواؿ واآلراء التػػػي يبػػػدييا ال تنصػػػب عمػػػى مسػػػاس بالشػػػريعة اإلسػػػالمية أو بوحػػػدة األمػػػة 

، أو ألي شخص كاف أو لمحياة الخاصة لو اً أو سب اً قذف أف تتضمفباالحتراـ الواجب لولي األمر، أو 
حة، أو يريػػد إضػػرار الغيػػر بيػػا، فػػي حػػيف أنيػػا إف تجػػاوزت ي يػػذكرىا غيػػر صػػحيالوقػػائع التػػتكػػوف أف 

ذلػػؾ سػػواء بالقػػذؼ أو الشػػتـ أو التطػػاوؿ عمػػى أحكػػاـ الشػػريعة و معتقػػدات المسػػمميف و رمػػوز األمػػة 
 .ٕٔاإلسالمية مف الصحابة أو غيرىـ، فإف ذلؾ ال يدخؿ ضمف نطاؽ الحصانة البرلمانية

ايف حقيقي بيف آراء الفقياء بشأف حكـ مبدأ الحصانة البرلمانية، ويرى الباحث أنو ال يوجد تب
فاإلسالـ ومنذ عصر الرسالة قد شرع حرية التعبير عف الرأي وحث عمى أف يصدع المسمـ بالحؽ 

                                                           
 .92، صمرجع سابقعلً بن عبد المحسن التوٌجري،  18
العربً،  بٌروت، دار الكاتب ، ،الجزء األول -الوضعًالتشرٌع الجنائً اإلسالمً مقارناً بالقانون عبد القادر عودة،  20

 .325ص)غٌر محدد سنة النشر(،  الطبعة األولى،
 .وما ٌلٌها 108، صمرجع سابقعلً بن عبد المحسن التوٌجري،  21
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، لذلؾ ٕٕ" َوال َيَخاُفوَف َلْوَمَة الِئـ  : "  المؤمنيف في معرض المدح قائالً وأف يجير بو، وقد وصؼ اهلل
ا كانت وظيفتو وميما كاف شأنو فإنو مف الواجب عميو أف يأمر بالمعروؼ وأف ينيى فالمسمـ ميم

عف المنكر، وأف ينصح لولي األمر ومف يميو مف الوزراء والموظفيف ومف في شأنيـ، وأال يسكت 
 عف الحؽ وعف نصرة المظمـو والتصدي لمظالـ.

لدكتور عبد القادر عودة، حيث صر : اوقد عّبر عف ذلؾ أحد أعالـ الفقو الجنائي اإلسالمي المعا 
باحة يرى: " أف المبدأ األساسي لمجرائـ القولية في الشريعة اإلسالمية أساسو تحريـ الكذب واالفتراء، وا 

الصدؽ في كؿ األحواؿ، ولذلؾ فال عقاب في الشريعة عمى مف يقوؿ الحؽ وال مؤاخذة عمى مف 
، وليس ليذا المبدأ استثناءات فكؿ إنساف ....مياتيا والموصوفات بأوصافيا يسمي األشياء بمس

يستطيع أف يطعف في أعماؿ الموظفيف العمومييف والنواب والمكمفيف بخدمة عامة وينسب إلييـ 
بأنو لـ تحـ الشريعة و"، ويضيؼ الدكتور في ذات السياؽ: "عيوبيـ ما داـ يستطيع إثبات مطاعن

ومف في حكميـ كما تفعؿ القوانيف الوضعية ألف اإلسالمية الحياة الخاصة لمموظفيف العمومييف 
الشريعة ال تحمي النفاؽ والرياء والكذب وألف الشخص الذي ال يستطيع أف يسير سيرة حسنة في 

 .ٖٕ"أمور الناس في حياتيـ العامة ...حياتو الخاصة ليس أىاًل في نظر الشريعة أف يتولى شيئًا مف 

مبررًا ليـ لمتجاوز واإلساءة "ألّف أعضاء البرلماف ىـ أىؿ  إال أنو يرى في ذات السياؽ أّف ذلؾ ليس
الرأي والشورى، فإذا أحؿ ليـ الكذب وأمنوا العقوبة عميو كانوا أقرب إلى مظنة الوقوع فيو، وما قيمة 
الرأي والمشورة مف قوـ يظف فييـ أنيـ ال يصدقوف في كؿ األحواؿ، وألف الشريعة اإلسالمية تقـو 

 .ٕٗ" لمتقاضيف خروج عمى مبدأ المساواةف في تمييز أعضاء البرلماف واعمى المساواة فإ

 

 

 

 

                                                           
 .54سورة المائدة، آٌة  22
 .329،328، صمرجع سابقعبد القادر عودة،  23
 .329،328، صمرجع سابقعبد القادر عودة،  24
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 المطمب الثالث:  مصادر الحصانة البرلمانية:

مف خالؿ ىذا المطمب سيستعرض الباحث المصادر التي استقي منيا ىذا المبدأ وتـ ترسيخو كحؽ 
 .ت التشريعية عمى اختالؼ مسمياتياثابت ألعضاء البرلمانات والييئا

 العرف: األول:الفرع 

يطمؽ مصطمح العرؼ مف ناحية قانونية عمى اضطراد الناس سموؾ قانوني معيف بتكرار واستمرار، 
يصبح بمرور الزمف ممزمًا وينشأ عنو قاعدة قانونية واجبة االتباع، ويتقرر الجزاء عمى مف يخالفيا 

 كأي نص مكتوب.

إلى نشأة مفيـو الحصانة البرلمانية وتبمور ىذا المبدأ وبداية المطالبة بو  وقد سبؽ أف تطرؽ الباحث
 ـ في المممكة المتحدة، وقد تـ اإلشارةدوف أف ينص عميو صراحة في مممكة ليوف بإسبانيا، ومف ث

التطور التاريخي والتسمسؿ الزمني لتبمور ىذا المبدأ وذلؾ كمو بطريؽ العرؼ خاصة  ستفاضة إلىبا
فييا المدرسة القانونية اإلنجموسكسونية،  تائع المتكررة في بريطانيا، وىي الدولة التي نشأفي الوق
دالة والمساواة والتي تأخذ في االعتبار مبادئ الع السوابؽ القضائيةمف  القانوف مصدره ستمدي وفييا

مبدأ الحصانة (، إلى أف تـ إقرار العادات والتقاليد التي درج الناس عمى إتباعياوقواعد العرؼ )
 آنفًا. نياية القرف السابع عشر كما تـ التوضيحالبرلمانية بشكؿ مكتوب في قانوف الحقوؽ في 

يتأكد أنو قد تـ تطبيؽ مبدأ الحصانة البرلمانية وتطور مفيوميا عمى مدى خمسة قروف  وبالتالي
ليد بعدة مراحؿ، تقريبًا، قبؿ أف يتـ تقنينيا في نصوص مكتوبة، وقد مرت ىذه األعراؼ والتقا

وتكرست في نياية القرف السادس عشر عندما تكررت وقائع اإلفراج عف بعض النواب بأمر مف 
مجمس النواب بعدما تـ حبسيـ استنادًا لقضايا مقامة ضدىـ، وقد امتدح الممؾ ىنري الثامف ىذا 

وس ىو حؽ ثابت التقميد وأثنى عميو، وحينيا أصبح حؽ أي مف المجمسيف اإلفراج عف العضو المحب
بموجب العرؼ الدستوري، ومف ثـ تـ التوسع في ىذا التقميد والعرؼ ليصبح الحؽ في الحصانة 
 –شاماًل لألتباع والخدـ والعماؿ، وفي نياية األمر تـ النص عمى قاعدة عدـ مسئولية النواب 

 .ٕ٘ـٛٛٙٔفي قانوف الحقوؽ عاـ  -الحصانة البرلمانية

                                                           
 .25 -22صمرجع سابق، رمضان محمد بطٌخ،  25
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البرلمانية التي تيدؼ إلى حماية ممثؿ األمة مف تسمط الحكومة، فقد أكدت  وعماًل باألعراؼ والتقاليد
الدساتير الفرنسية أيضًا استنادًا ليذه األعراؼ عمى مبدأ حصانة النائب وعدـ مسؤوليتو عف اآلراء 

 .ٕٙالتي يعبر عنيا في ممارسة وظائفو

 :الثاني: االتفاقيات الدوليةالفرع 

تنص العديد مف االتفاقيات الدولية واإلقميمية عمى مسألة الحصانة البرلمانية، وأكدت عمى إقرار ىذا 
 األساسي لمبرلمػػاف العربػي االنتقالػػي النظاـالمبدأ وضرورة العمؿ بو واحترامو، ومف ذلؾ ما ورد في 

 :ٕٚعمى أنو  تنصيث ح ٔٔ، حيث تـ التأكيد فييا عمى ىذا المبدأ ال سيما المادة ٕ٘ٓٓلسنة 

 .يمارس أعضاء البرلماف االنتقالي ميامو بحرية واستقالؿ - أ

يتمتع مقر البرلماف االنتقالي بالحصانات واالمتيازات التي سوؼ ينص عمييا في اتفاقية المقر   - ب
 .المعقودة بيف البرلماف ودولة المقر

 : ٕٛالمواد اآلتية االنتقالػيلمبرلمػػاف العربػػي  النظاـ الداخميوقد ورد في 

األمة العربية بأسرىا، ويرعى المصمحة العامة، ويمارس  ثؿ العضويمّ  :لحصانة البرلمانيةا: (ٚمادة )
عممو باستقالؿ، وىو حر فيما يبديو مف آراء وأفكار بالبرلماف أو لجانو، وال تجوز مساءلتو أو 

 .مؤاخذتو عمى ذلؾ بأي حاؿ مف األحواؿ

ال يجوز في غير حالة الجـر المشيود )التمبس( أف تتخذ : (لحصانة القضائية )اإلجرائية(: اٛمادة )
ضد العضو إجراءات التحقيؽ أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إال بأذف 
مف البرلماف أثناء دور االنعقاد أو بأذف المكتب فيما بيف أدوار االنعقاد، وذلؾ كمو في الحدود 

  .ضـ ليذا الغر بالشروط والقواعد التي تنص عمييا اتفاقيات المزايا والحصانات التي تبر و 

يقدـ طمب اإلذف برفع الحصانة عف العضو إلى الرئيس   -(1): ةإجراءات رفع الحصان: (ٜمادة )
مف السمطة المختصة بالدولة المعنية باتخاذ اإلجراءات الجزائية المشار إلييا بالمادة السابقة، أو 
ممف يريد رفع دعواه في ىذه الدولة إلى المحاكـ الجزائية مرفقًا بو أوراؽ القضية المطموب اتخاذ 

                                                           
، بٌروت، : القانون الدستوري والمؤسسات السٌاسٌةالجزء األول –الوسٌط فً القانون الدستوريزهٌر شكر،  26

 .303م، ص1884 الطبعة األولى، المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع،
22
 (. pr.org-http://www.arالموقع اإللكترونً للبرلمان العربً: ) 
 ذات المرجع السابق. 29

http://www.ar-pr.org/
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ورة مف عريضة الدعوى التي يزمع رفعيا مع المستندات المؤيدة ليا إجراءات جزائية فييا أو ص
 .بحسب الحاؿ

تنظر لجنة الشئوف التشريعية والقانونية وحقوؽ اإلنساف في الطمب لتقرير ما إذا كانت   -(2)
الدعوى كيدية يقصد بيا منع العضو مف أداء واجبو بالبرلماف، وتقديـ تقرير في ذلؾ إلى البرلماف أو 

 . البرلماف بحسب األحواؿ، خالؿ خمسة عشر يومًا مف تاريخ إحالة الطمب إلى المجنة مكتب
يجب أف يصدر اإلذف برفع الحصانة أو برفض رفعيا خالؿ شير مف تاريخ تقديـ التقرير   -(3)

ال أعتبر انقضاء أجؿ الشير دوف صدور قرار في ىذا الصدد إذنًا  المشار إليو في الفقرة السابقة وا 
 .الحصانة برفع

وكذلؾ الحاؿ بالنسبة ألعضاء البرلماف األوروبي فيـ يتمتعوف بالحصانة البرلمانية الكاممة، حيث 
بيف أعضاء االتحاد األوروبي، عمى أف ( الموقعة Merger Treatyمف اتفاقية ) ٕٛتنص المادة 

تمكنيـ مف أداء أعماليـ أعضاء البرلماف األوروبي يتمتعوف بالحصانة واالمتيازات الالزمة والتي 
 .ٜٕوواجباتيـ بصورة مالئمة، ووفؽ الشروط التي تنص عمييا بروتوكوالت البرلماف األوروبي

والمعدؿ  ٜٔ٘ٔوقد نص بروتوكوؿ امتيازات وحصانات أعضاء البرلماف األوروبي الصادر في سنة 
 :ٖٓعمى أنو  ٜٚ٘ٔلسنة 

شكؿ مف أشكاؿ التحقيؽ أو االعتقاؿ أو خضع أعضاء البرلماف األوروبي ألي : ال يٜالمادة 
أدائيـ بيا في  األصوات التي يدلوفعبروا عنيا أو التي راء باآلفيما يتعمؽ  القانونية اإلجراءات

 مناطة بيـ.ال مواجباتل

  ي:بما يأت أعضائو يتمتعأثناء دورات البرلماف األوروبي : ٓٔالمادة 

 ألعضاء البرلماف الداخمي الخاص بدولتيـ.الحصانة البرلمانية الكاممة والممنوحة  - أ
 الحصانة مف أي تدبير مف االحتجازيتمتعوف بفي أراضي أي دولة عضو أخرى،   - ب

 األخرى. اإلجراءات القانونيةمف و  والتوقيؼ
لى  أثناء سفرىـتنطبؽ الحصانة لألعضاء   - ت  .اجتماع البرلماف األوروبيمكاف مف وا 

                                                           
 -الحصانة البرلمانٌة ألعضاء برلمانات دول االتحاد األوروبً، وأعضاء البرلمان األوروبًمارٌلٌا كرٌسبو إلٌن،  28

 .وما ٌلٌها 168، ص2008لوكسمبورج، قسم الدراسات القانونٌة والشئون الثقافٌة فً البرلمان األوروبً،  ،ورقة عمل
دار النهضة العربٌة،  ،، القاهرة-دراسة للجهاز الشعبً فً االتحاد األوروبً -البرلمان األوروبًوائل أحمد عالم،  30

 .39م، ص1889الطبعة األولى، 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Merger_Treaty&action=edit&redlink=1
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 فس عضو البرلماف األوروبي بجريمة، كما أف البرلماال يتـ التمسؾ بالحصانة في حاؿ تمب - ث
لو الحؽ الكامؿ في رفع الحصانة البرلمانية عف أي عضو في الحاالت المنصوص عمييا 

 الحقًا.

أف االتفاقيات الدولية قد أكدت ونصت عمى ىذا المبدأ، وتمسكت بو ترسيخًا لحماية  يتضحوبذلؾ 
 قميمية مف ممارسة أدوارىا والقياـ بمياميا عمى أكمؿ وجو.أعضاء الييئات البرلمانية الدولية واإل

 :الثالث: التشريعات الداخميةالفرع 

ظير التقنيف الحقيقي لمبدأ الحصانة البرلمانية بشكؿ تفصيمي وواضح في قانوف الحقوؽ في انجمترا 
 –الحصانة البرلمانية  –ـ، حيث تـ النص فيو بوضوح عمى قاعدة عدـ المسئولية ٛٛٙٔلسنة 

ألعضاء مجمس النواب، وكذلؾ فقد نصت معظـ المواثيؽ الدستورية الفرنسية عمى ىذا المبدأ مع 
ـ أف ٜٛٚٔأسيسية الفرنسية لسنة بعض الفوارؽ الثانوية أو الشكمية، وقد ورد في قرار الجمعية الت

بض عميو أو حبسو بسبب مشروع ذات النائب مصونة وال يجوز اتخاذ اجراءات جنائية نحوه أو الق)
(، وكاف ذلؾ أوؿ نص دستوري فرنسي أكد عمى مبدأ برلماف أو خطاب أو رأي أبداه فيوقدمو لم

 حصانة النائب.

وقد دأبت التشريعات العربية النص عمى ىذا المبدأ، حيث أف معظـ ىذه التشريعات مستقاة مف 
فرنسي والبريطاني الذي وقع عمى معظـ دوؿ العالـ القوانيف الفرنسية أو البريطانية بحكـ االحتالؿ ال

 العربي بعد سقوط الخالفة العثمانية في بدايات القرف العشريف.

ففي مصر وعمى الرغـ مف أف أوؿ وثيقة دستورية عرفتيا مصر وىي الئحة تأسيس مجمس 
ـ لـ تنص عمى مبدأ الحصانة البرلمانية، بؿ وتضمنت نصوصًا تمنع ٙٙٛٔشورى النواب لسنة 

عادة تشكيؿ مجمس النواب عاـ  وتحد مف حرية عمؿ النواب، إال أنو فور استقرار الحياة البرلمانية وا 
النواب مطمقو الحرية في إجراء وظائفيـ، وليسوا النص عمى ىذا المبدأ وتقرير أف )قد تـ ـ، فٕٛٛٔ

 .ٖٔمرتبطيف بأوامر أو تعميمات تصدر إلييـ تخؿ باستقالؿ آرائيـ(

وقد تـ التأكيد أيضًا عمى ىذا المبدأ في معظـ دساتير الدوؿ العربية، مثؿ دستور الجميورية 
ـ والدساتير الالحقة لو، ٜٓ٘ٔا بداية بدستور يودساتير سوريا جميعـ، ٜٓٚٔالعربية اليمنية لسنة 

                                                           
 .35صمرجع سابق، رمضان محمد بطٌخ،  31
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ـ والدساتير الالحقة لو، وكذلؾ الدستور الجزائري لسنة ٜٙ٘ٔوكذلؾ الدستور السوداني لسنة 
 .ٕٖـ والدساتير الالحقة لو، وىذه عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصرٖٜٙٔ

ف كاف معظميا ليس أما بالنسبة لمدساتير المتعاقبة عمى فمسطيف، فال بد  مف اإلشارة إلييا حتى وا 
نما صادر إما عف سمطة االنتداب  فمسطينيًا وغير صادر عف برلماف أو ىيئة تشريعية فمسطينية، وا 

 البريطاني أو عف سمطات االحتالؿ أو عف إدارات الحكـ مصري واألردني المتعاقبة.

انتياء الحرب العالمية األولى، وىو ففي أوؿ دستور فرضو االنتداب البريطاني عمى فمسطيف بعد 
ـ، فقد أعطى كامؿ الصالحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية ٕٕٜٔمرسوـ دستور فمسطيف لسنة 

 .ٖٖبالمندوب السامي الذي كاف يمثؿ التاج الممكي، وكاف يكرس فكرة االنتداب وأىدافو 

ـ، وفي اليـو ٜٛٗٔالفمسطينية سنة وبعد ذلؾ أعمنت بريطانيا انتياء االنتداب عمى األراضي 
اآلتي أعمنت العصابات الصييونية قياـ دولة اسرائيؿ عمى الجزء األكبر مف فمسطيف، في حيف 
خضعت الضفة الغربية لإلدارة األردنية وخضع قطاع غزة لإلدارة المصرية، وقد صدر قانوف رقـ 

وقد تضمف تشكيؿ سمطة  عف الحاكـ اإلداري العاـ المصري لقطاع غزة، ٜ٘٘ٔلسنة  ٕ٘٘
تشريعية تتقاسـ المياـ التشريعية مع الحاكـ اإلداري العاـ وتتمتع بالحصانة البرلمانية، حيث نصت 

  ٕ٘مادة ال
ال يجوز مؤاخذة أعضاء المجمس التشريعي بما يبدوف مف اآلراء في مجمسيـ وال نو عمى أنو )م

(، في مجمس وذلؾ فيما عدا حالة التمبسيجوز اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو بغير إذف ال
حيف تـ تطبيؽ كافة أحكاـ القانوف األردني عمى الضفة الغربية ومف ذلؾ قياـ مجمس األمة بالميمة 

صدار القوانيف.  التشريعية وا 
ـ قامت قوات االحتالؿ الصييوني بالسيطرة عمى الضفة ٜٚٙٔوفي الفترة التي تمت حرب سنة 

دا رة شئونيما، بما في ذلؾ إصدار المناشير واألوامر العسكرية والتي زادت عف الغربية وقطاع غزة وا 
ألفي منشور وأمر عسكري، كاف اليدؼ منيا توطيد قوة االحتالؿ الصييوني عمى األرض وترسيخ 
سيطرتو وامتالكو لعناصر القوة والموارد وتمكينو مف مصادرة األراضي وتيجير المواطنيف، لذلؾ فقد 

                                                           
، بٌروت، مقارن تحلٌل قانونً -السلطة التشرٌعٌة فً الدول العربٌة ذات النظام الجمهوريقائد محمد طربوش،  32

 .وما ٌلٌها 339م، ص1883والتوزٌع، الطبعة األولى،  المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر
الهٌئة الفلسطٌنٌة المستقلة غزة، (،ها فً السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌةالتشرٌعات وآلٌة سنتقرٌر حول )حسٌن أبو هنود،  33

 .11(، )غٌر محدد سنة النشر(، ص3) سلسلة التقارٌر القانونٌة لحقوق اإلنسان، رام هللا،
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طرة الحاكـ العسكري الصييوني عمى كافة مقاليد الحكـ وعمى سمطات التشريع والتنفيذ تـ تكريس وسي
 والقضاء في األراضي الفمسطينية.

تال ذلؾ الحقبة التي عادت فييا السمطة الفمسطينية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بعد توقيع 
ة مف الخارج والسيطرة عمى اتفاؽ المبادئ )أوسمو( مع الجانب الصييوني، مما ميد لعودة السمط

مقاليد األمور وبدء بناء مؤسسات الدولة بما فييا المؤسسة التشريعية، والتي أجرت أوؿ انتخابات 
، وقد ٖٗـ، وأفرزت أوؿ مجمس تشريعي منتخب بعد عودة السمطة الوطنية الفمسطينيةٜٜٙٔعاـ 

ـ والذي تـ ٜٜٛٔر عاـ بدأت بعدىا ثورة التشريعات ومف ضمنيا القانوف األساسي والذي صد
ـ، ٕٓٓٓتعديمو الحقًا عدة تعديالت، وكذلؾ النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لسنة 

، وقد تضمنت ىذه ٕٗٓٓلسنة  ٓٔوكذلؾ قانوف حقوؽ وواجبات أعضاء المجمس التشريعي رقـ 
 تيازات وحقوؽ ومف ذلؾ: القوانيف الثالثة تنظيـ عمؿ السمطة التشريعية وما يتمتع بو أعضائيا مف ام

 أعضاء مساءلة تجوز ال 1-عمى  تنصمف القانوف األساسي الفمسطيني والتي  ٖ٘المادة  -
 أو يوردونيا، التي الوقائع أو يبدونيا، التي اآلراء بسبب مدنًيا أو جزائًيا التشريعي المجمس

 ألي أو المجاف، أعماؿ في أو التشريعي المجمس جمسات في معيف نحو عمى لتصويتيـ
، وكذلؾ النيابية مياميـ أداء مف تمكينيـ أجؿ مف التشريعي المجمس خارج بو يقوموف عمؿ

 باقي فقرات المادة وسنتعرض ليا بالشرح في موضعيا.
مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني والتي أكدت عمى   ٜٚ،  ٜٙ،  ٜ٘المواد  -

 الحصانة البرلمانية وتفاصيميا.
لسنة  ٓٔمف قانوف حقوؽ وواجبات أعضاء المجمس التشريعي رقـ  ٕٛحتى  ٕٔالمواد مف  -

ـ وقد تضمنت أيضًا مبدأ الحصانة البرلمانية وآثارىا ونطاقيا الزماني والمكاني مما ٕٗٓٓ
 سنتعرض لو بالشرح الموسع الحقًا.

 
  

                                                           
34

كوااللمبور، دار الفجر،  سلسلة دراسات منهجٌة فً القضٌة الفلسطٌنٌة، -فلسطٌن للمزٌد: محسن محمد صالح، 
 م.2002
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 أنواع الحصانة البرلمانية وتمييزها عن الحصانات األخرى اني:المبحث الث
 

، األوؿ عف نوعيف مف الحصانة البرلمانية تحدثت معظـ مؤلفات الفقو الدستوري القديـ
موضوعي يتعمؽ باآلراء واألفكار التي يعرضيا عضو البرلماف بمناسبة عممو النيابي وعدـ جواز 
مساءلتو عف كؿ ما يبديو بيذا الشأف، والثاني إجرائي يتعمؽ بعدـ جواز مباشرة أية إجراءات جنائية 
ضد عضو البرلماف في حالو ارتكابو جريمة إال في حاالت محددة أو وفؽ استثناءات خاصة 

 سنتعرض ليا بالدراسة خالؿ البحث.

الفقو الدستوري الحديث يوسع مف نطاؽ الحصانة البرلمانية ليشمؿ نوعًا ثالثُا، وىو الحصانة  بدأوقد 
ناء ممارستو لعممو في أي موقع تنفيذي ضد أية إجراءات تأديبية قد يتعرض ليا عضو البرلماف أث

 .-في بعض الدوؿ التي تسمح بازدواج عمؿ النائب–آخر بخالؼ عممو النيابي 
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 أنواع الحصانة البرلمانية المطمب األول:

 :: الحصانة الموضوعيةاألولالفرع 

 : الحصانة السياسية، أوي عمى ىذا النوع عدة مسميات منياأطمؽ فقياء القانوف الدستور 
 الالمسوؤلية البرلمانية، أو الحصانة ضد المسؤولية.

 : وص الناظمة في التشريع الفمسطينيالنص أواًل:
 التشريعي المجمس أعضاء مساءلة تجوز المف القانوف األساسي المعدؿ بأنو " ٔ/ٔ٘نصت المادة 

 معيف نحو عمى لتصويتيـ أو يوردونيا، التي الوقائع أو يبدونيا، التي اآلراء بسبب مدنًيا أو جزائًيا
 المجمس خارج بو يقوموف عمؿ ألي أو المجاف، أعماؿ في أو التشريعي المجمس جمسات في

 ."النيابية مياميـ أداء مف تمكينيـ أجؿ مف التشريعي

( لسنة ٓٔواجبات وحقوؽ أعضاء المجمس التشريعي رقـ )مف قانوف  ٕٔوكذلؾ نصت المادة 
بسبب اآلراء التي يبدونيا، أو الوقائع  أو مدنياً  مساءلة األعضاء جزائياً ال تجوز عمى أنو " ـٕٗٓٓ

التي يوردونيا، أو لتصويتيـ عمى نحو معيف في جمسات المجمس أو في أعماؿ المجاف، أو ألي 
 ".س مف أجؿ تمكينيـ مف أداء مياميـعمؿ يقوموف بو خارج المجم

ال يجوز مساءلة أعضاء التشريعي عمى أنو "مف النظاـ الداخمي لممجمس  ٜ٘كما نصت المادة 
بسبب الوقائع التي يوردونيا أو اآلراء التي يبدونيا أو التصويت في  أو مدنياً  المجمس جزائياً 

الجمسات العمنية أو السرية وفي أعماؿ المجاف، أو أي عمؿ يقوموف بو خارج المجمس مف أجؿ 
 ".تمكينيـ مف أداء مياميـ النيابية

لنصوص الثالثة المشار إلييا أعاله والتي وردت في ثالثة مواضع مختمفة قد ويالحظ أف ا
جاءت بذات الصيغة واأللفاظ والمنطوؽ تقريبًا دوف وجود تفصيؿ لما ورد في نص القانوف 
األساسي، حيث أنو قد درجت التشريعات عمى أف تكوف نصوص الدساتير مجممة وموجزة، في حيف 

واألنظمة والموائح مفصمة ليا وشارحة ألحكاميا بشكؿ ال يدع مجااًل  أف نصوص التشريعات العادية
 لالجتياد والتطرؽ لمتفسيرات الموسعة أو المضيقة.
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 :المفهوم والتعريف ثانيًا:

يرى الدكتور صالح الديف فوزي أّف الحصانة الموضوعية تعني "عدـ المسئولية عما يبديو العضو 
 .ٖ٘المنبثقة عنو"مف آراء في المجمس أو المجاف 

في حيف يرى الدكتور عادؿ الطبطبائي أف "الحصانة الموضوعية تمنع مساءلة النائب عف األقواؿ 
جنائيًا  واألفكار التي يدلي بيا أثناء جمسة البرلماف، أو أثناء انعقاد إحدى لجانو، فال يجوز مساءلتو

 .ٖٙرلماف"وال مدنيًا ولو كاف ما قالو يشكؿ جريمة لو أدلى بو خارج الب

وقد أطمؽ الدكتور رمضاف محمد بطيخ عمى ىذا النوع مف الحصانة مصطمح الالمسوؤلية 
البرلمانية وعرفيا بأنيا "امتياز دستوري مقرر ألعضاء البرلماف بصفاتيـ ال بأشخاصيـ، سواء كانوا 

الرأي والتعبير  حرية -أثناء أو بمناسبة قياميـ بواجباتيـ البرلمانية-منتخبيف أو معينيف، يتيح ليـ 
عف إرادة األمة دوف أية مسئولية جنائية أو مدنية تترتب عمى ذلؾ، وىي تعتبر عمى ىذا النحو مف 
أىـ الضمانات البرلمانية التي ال يمكف بدونيا حماية نزاىة واستقالؿ أعضاء البرلماف في المناقشة 

بداء الرأي ورقابة أعماؿ الحكومة" وضح التعريفات حيث أنو لـ يغفؿ ، ويعد ىذا التعريؼ مف أ ٖٚوا 
 مفيـو الحصانة البرلمانية ونطاقيا الشخصي والزماني والغاية منيا.

ويرى الباحث أّف ىذا النوع مف أنواع الحصانة البرلمانية يشكؿ قاعدة موضوعية تؤكد عدـ 
أو خاللو،  مسؤولية عضو البرلماف عما يدلي بو مف أقواؿ أو أفكار أو آراء بمناسبة عممو البرلماني

فيي إذًا ترفع صفة التجريـ أو التأثيـ التي قد تمحؽ ببعض التعبيرات أو التوصيفات التي يعبر عنيا 
عضو البرلماف، فالغرض منيا ىو تمكينو مف ممارسة عممو النيابي بصورة طبيعية وبحرية وبإرادة 

 .لة والتحقيؽ عف كؿ تعبير يتمفظ بوكاممة دوف أف يخشى المساء

 لحصانة البرلمانية الموضوعية ما يمي:وتشمؿ ا

                                                           
 بدون طبعة، القاهرة، دار النهضة العربٌة، المحٌط فً النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري،صالح الدٌن فوزي،  35

 .826، صم2000
الكوٌت، مجلس النشر  دراسة مقارنة،-الحدود الدستورٌة بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة والقضائٌة، عادل الطبطبائً 36

 .266، صم2000بدون طبعة، العلمً، 
 .51، صمرجع سابقرمضان محمد بطٌخ،  32
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اآلراء التي يبدييا عضو البرلماف أثناء عمؿ المجمس التشريعي وفي دورة انعقاده، وكذلؾ  - أ
تصويت العضو عمى نحو معّيف في مسائؿ معّينة بما يتفؽ مع قناعتو، أو األسئمة 

 واالستجوابات التي قد يتقدـ بيا ضد أحد وزراء الحكومة.
راء التي يعبر عنيا عضو البرلماف خارج المجمس التشريعي، ولكف بمناسبة األفكار واآل  - ب

عممو فيو، كالمقاءات أو ورشات العمؿ أو الندوات التي يحضرىا بصفتو االعتبارية، ويدلي 
 فييا ببعض األفكار واآلراء.

أعماؿ وآراء عضو البرلماف التي يمارسيا ويعبر عنيا ضمف عضويتو في لجاف المجمس   - ت
 ختمفة، كالمجاف الدائمة أو لجاف التحقيؽ.الم

وقد أحسف المشرع الفمسطيني عندما وسع نطاؽ دائرة الحصانة البرلمانية الموضوعية لتشمؿ آراء 
العضو داخؿ المجمس وخارجو، ألف ذلؾ يعطي الحرية لمعضو في ممارسة ميامو وأداء واجبو عمى 

أف الحصانة الموضوعية في بعض  أكمؿ وجو وبحرية مطمقة ودوف خوؼ أو وجؿ، في حيف
التشريعات األخرى تشمؿ فقط الخطب واألقواؿ واآلراء التي تصدر عف العضو في المجمس سواء 
في الجمسات السرية أو العمنية، في حيف أف األقواؿ واألفعاؿ التي تصدر عنو خارج المجمس فال 

 .ٖٛتشمميا الحصانة ويؤاخذ عمييا مدنيًا وجنائيًا 

 

 :خصائص الحصانة الموضوعيةثالثًا: 

التي  وال بد قبؿ االنتقاؿ إلى الحصانة اإلجرائية مف اإلشارة إلى خصائص الحصانة الموضوعية
( مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي ٜ٘يمكف استنتاجيا مف خالؿ تحميؿ نص المادة )

 ، وتتمثؿ في اآلتي: الفمسطيني

فيي تشمؿ جميع األقواؿ واآلراء والخطب والتعبيرات التي يدلي بيا عضو  حصانة شاممة: - أ
 البرلماف بمناسبة عممو ووظيفتو البرلمانية.

                                                           
مكتبة دار الثقافة ، عّمان، ملكة األردنٌة الهاشمٌةمالوجٌز فً التنظٌم السٌاسً والدستوري لل محمد سلٌم غزوي، 39

 .130م، ص1886ٌع، الطبعة الخامسة، للنشر والتوز
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وكذلؾ بعد  فيي تحمي عضو البرلماف أثناء فترة عضويتو في المجمس، حصانة دائمة: - ب
، ٜٖرة ثانية يستفيد منيا النائب دومًا حتى لو لـ يعاد انتخابو م انتياء عضويتو، وبالتالي

 وذلؾ ما داـ أف ىذه األفكار صدرت عنو أثناء عضويتو.
الحماية مف المالحقة المدنية أو الجنائية أو  الحصانة الموضوعية : تشمؿحصانة مطمقة  - ت

السياسية، فال تستطيع النيابة العامة تحريؾ دعوى جنائية ضد عضو البرلماف بمناسبة 
بة بتعويض مدني عما أصابو مف ضرر، وال آرائو، كذلؾ ال يستطيع المضرور المطال

 تستطيع السمطات السياسية مساءلتو بأي شكؿ كاف.
وىذا يعني أنو ال يجوز لمعضو أف يتنازؿ عنيا، وكذلؾ يجب عمى  تتعمق بالنظام العام:  - ث

القاضي إذا عرض عميو نزاع ضد عضو البرلماف أف يطبقيا مف تمقاء نفسو، ويجوز الدفع 
 .ٓٗمف مراحؿ الدعوىبيا في أي مرحمة 

 

 :اإلجرائيةالحصانة  ثاني:الفرع ال

يطمؽ بعض الفقياء عمى ىذا النوع مصطمح الحصانة ضد اإلجراءات الجنائية، ويتعمؽ ىذا النوع 
مف أنواع الحصانة البرلمانية بتقييد اإلجراءات في مواجية عضو البرلماف كونو فردًا عاديًا حاؿ 

نما ارتكابو لجريمة ال تتعمؽ بنطاؽ وظيفتو وعضويتو، وفيما ال يتعمؽ باألفكار واآلراء الت ي يبدييا، وا 
مكانية مباشرة اإلجراءات الجنائية ضده،  تعتني باإلجراءات الواجب اتباعيا لرفع الحصانة عنو وا 
فعضو البرلماف ليس محصنًا مف العقاب والمساءلة الجنائية، ألف ذلؾ خروج عمى مبدأ المساواة 

نما ضمانًا لعدـ تعسؼ السمطات التنفيذالقانوف األساسيالذي قرره  ية في مباشرة اإلجراءات ، وا 
الجنائية ضده والتي قد تكوف كيدية أو بخالؼ الواقع والحقيقة وذلؾ بسبب قياـ عضو البرلماف 
بمعارضة سياسات الحزب الحاكـ مثاًل، أو لمباشرتو إلجراءات االستجواب البرلماني ضد أحد 

 الوزراء أو حجب الثقة عف الحكومة أو غير ذلؾ.

 

                                                           
 .32مرجع سابق، ص دراسة تحلٌلٌة مقارنة لبرلمانات العالم،-البرلمانصالح الدٌن فوزي،  38
م، 1886 بدون طبعة، االسكندرٌة، منشأة المعارف،النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري، إبراهٌم عبد العزٌز شٌحا،  40

 .528ص
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 :مة في التشريع الفمسطينيوص الناظالنص أواًل:

 التعرض يجوز ال  2-: )عمى أنو ٕ٘ٓٓألساسي المعدؿ لسنة مف القانوف ا ٖ٘وقد نصت المادة 
 أو بيتو أو أمتعتو في تفتيش أي إجراء يجوز وال األشكاؿ، مف شكؿ بأي التشريعي المجمس لعضو
 .الحصانة مدة طيمة بو خاص منقوؿ أو عقار أي عامة وبصفة مكتبو، أو سيارتو أو إقامتو محؿ

 أعضاء مف عضو أي ضد جزائية إجراءات أية اتخاذ بجناية التمبس حالة غير في يجوز ال- 4
 العضو ضد المتخذة باإلجراءات فوًرا التشريعي المجمس يبمغ أف عمى الفمسطيني التشريعي المجمس
 (.منعقًدا المجمس يكف لـ إذا الميمة ىذه المكتب ىيئة وتتولى مناسًبا، يراه ما المجمس ليتخذ

مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي دوف أي  ٜ٘وقد ورد نفس النص السابؽ في المادة 
كاف  ٕٗٓٓلسنة  ٓٔزيادة عميو، في حيف أّف قانوف حقوؽ وواجبات أعضاء المجمس التشريعي رقـ 

جراءات الحصانة اإلجرائية، حيث نص عمى ما  يمي:  أكثر تفصياًل وتوضيحًا لنطاؽ وا 

ال يجوز التعرض لمعضو بأي شكؿ مف األشكاؿ، وال يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعتو  (ٕٕمادة )
أو بيتو أو محؿ إقامتو أو سيارتو أو مكتبو، وبصفة عامة أي عقار أو منقوؿ خاص بو طيمة مدة 

   الحصانة.

ائية فورية ضد أي ال يجوز في غير حالة التمبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جز  .ٔ (ٕٗمادة )
عضو عمى أف يبمغ المجمس فورا مف قبؿ النائب العاـ باإلجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ 

 .المجمس ما يراه مناسبا، وتتولى ىيئة المكتب ىذه الميمة إذا لـ يكف المجمس منعقداً 

وفقا  لرفع الحصانة عف العضو الذي وجد في حالة تمبس بجناية يقدـ النائب العاـ طمباً . ٕ
  مف ىذا القانوف. (ٕٙالمادة ) ألحكاـ

أعاله تعمؽ حصانة العضو ويستمر اتخاذ اإلجراءات  (ٔ) في الحالة المشار إلييا في الفقرةو 
بشأنيا وفقا  الجزائية ضد العضو وفقا ألحكاـ قانوف اإلجراءات الجزائية ولحيف اتخاذ المجمس قراراً 

 مف ىذا القانوف. (ٕٙالمادة ) ألحكاـ

 ة:اآلتياإلجراءات  فؽة عف العضو الذي أتيـ بما يمي و .يجوز رفع الحصانٔ (ٕٙمادة )
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ارتكاب جناية في غير حالة التمبس، وفي حالة التمبس يمكف لمنائب العاـ اتخاذ اإلجراءات الفورية  أ.
  ارتكاب جنحة. ب. الالزمة.

يقدـ طمب رفع الحصانة خطيا مف النائب العاـ إلى الرئيس مرفقا بمذكرة تشتمؿ عمى نوع الجـر  .ٕ
 إجراءات قانونية. اتخاذومكانو وزمانو واألدلة التي تستمـز 

 يحيؿ الرئيس طمب رفع الحصانة إلى المجنة القانونية ويعمـ المجمس بذلؾ. .ٖ

جمس، ويأخذ المجمس قراره برفع الحصانة بأغمبية تبحث المجنة الطمب وتقدـ تقريرىا إلى الم .ٗ
 (.مع وعضويف آخريف ضد موضوع الطمب الثمثيف بعد االستماع إلى رأي عضويف

 المفهوم والتعريف : ثانيًا:

أكد الفقو الدستوري أف ىذا القيد يعد بمثابة حصانة إجرائية لعضو البرلماف يقتصر أثرىا 
نما مجرد تأخيرىا  عمى اإلجراءات الجنائية، وليس مف شأنيا منع ىذه اإلجراءات بصورة مطمقة وا 
لحيف صدور إذف مف المجمس، وىذا ىو الفارؽ بيف الحصانة اإلجرائية وبيف الحصانة الموضوعية 

 .ٔٗلتي تعد سببًا يحوؿ دوف اتخاذ اإلجراءات في مواجية النائب عمى اإلطالؽ ا

عدـ جواز اتخاذ أية سيد عمي الحصانة اإلجرائية بأنيا: )وقد عرؼ الدكتور سعيد ال
والتي تكوف بسبب  –إجراءات جنائية ضد أي مف أعضاء البرلماف في غير حالة التمبس بالجريمة 

ا الحصانة ضد إال بعد إذف المجمس التابع لو ويطمؽ عميي -لبرلمانيال عالقة لو بعمؿ العضو ا
صانة اإلجرائية ، وفي تعريؼ مشابو يرى الدكتور عصاـ عمي الدبس أف الحٕٗ( اإلجراءات الجنائية

 –في غير حالة التمبس  –عدـ جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو مجمس األمة تتمثؿ في )
ومف خالؿ التمحيص والعودة لممراجع ، ٖٗ(سابؽ مف ىذا المجمسحصوؿ عمى إذف إال بعد ال

المختمفة فقد تبّيف لمباحث أف جميع تعريفات الحصانة اإلجرائية التي أوردىا شراح القانوف الدستوري 
 ىي متشابية وفي ذات السياؽ السابؽ.والجنائي 

                                                           
دراسة فً القانونٌن  –بأعباء السلطة العامة الجوانب اإلجرائٌة لجرائم الموظفٌن والقائمٌنعبد العظٌم مرسً وزٌر،  41

 .23-22م، ص1892بدون طبعة،  ، القاهرة، دار النهضة العربٌة،المصري والفرنسً
رسالة -الٌات المتحدة األمرٌكٌةحقٌقة الفصل بٌن السلطات فً النظام السٌاسً والدستوري للوسعٌد السٌد علً،  42

 .194م، ص1888القاهرة، جامعة عٌن شمس،  دكتوراة،
 .692صمرجع سابق، عصام علً الدبس،  43
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إجرائية تعترض ويرى الدكتور محمود نجيب حسني أف ىذه الحصانة ماىي إال مجرد عقبة 
فيي ليست  ة تحريؾ الدعوى الجنائية، وبالتاليتحريؾ الدعوى الجنائية، وىي مفترض إجرائي لصح

شرطًا لمعقاب شأنيا شأف الشكوى والطمب واإلذف وىي قيود وضعيا القانوف لتحريؾ الدعوى 
متوفرة عمى  الجنائية، وىي ليست كذلؾ عنصر أو ركف مف أركاف الجريمة ألف جميع أركاف الجريمة

بب ىذه توقيع العقوبة المترتبة عمى الجريمة قد انغمؽ بسلالرغـ مف عدـ تقديـ شكوى، ولكف السبيؿ 
 .ٗٗالعقبة اإلجرائية العارضة

مف يستفيدوف مف األولى ىـ  وتختمؼ الحصانة اإلجرائية عف الحصانة الموضوعية في أفّ 
ف كانت الحصانة الموضوعية يمتد أثرىا فقط أعضاء البرلماف الحالييف وليس السابقيف، حيث إ نو وا 

لتشمؿ أعضاء البرلماف السابقة عما أدلوا بو مف أفكار أو أقواؿ أو تصويت أو غيره مما يعبر عف 
آرائيـ ومعتقداتيـ، إال أنو ال معنى الستمرار وبقاء الحصانة اإلجرائية طوؿ عمر النائب مما قد 

روعة والتستر بيذا العائؽ اإلجرائي، فضاًل عمى أف يعطي غطاء لمبعض لمقياـ بأعماؿ غير مش
احتمالية تعرض عضو البرلماف بعد انتياء مدة عضويتو لشكاوى كيدية، ىي احتمالية ضئيمة وغير 

 متوقعة النتياء دوره وعممو البرلماني.

 :ثالثًا: خصائص الحصانة اإلجرائية

نما تقتصر عمى فترة  أنها محددة المدة: - أ فيي ليست دائمة كالحصانة الموضوعية، وا 
عضوية البرلماف وذلؾ في القانوف الفمسطيني، في حيف تنص بعض القوانيف األخرى عمى 
أف الحصانة اإلجرائية تكوف أثناء دور انعقاد البرلماف فقط، حيث نص المشرع المبناني عمى 

نعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو مف " أنو ال يجوز في أثناء انعقاد دورة اال
أعضاء المجمس أو إلقاء القبض عميو إذا اقترؼ جرمًا إال بإذف المجمس ما خال حالة 

 .٘ٗ"الجـر المشيود(التمبس بالجريمة )
يا أو حيث أنو قد نصت عمييا قواعد دستورية ال يجوز مخالفت أنها من قواعد النظام العام:  - ب

يقع باطاًل أي إجراء مف اإلجراءات الجنائية التي يتـ  وبالتالي العمؿ بغير مقتضاىا،

                                                           
 .112م، ص1899بدون طبعة،  ، القاهرة، دار النهضة العربٌة،شرح قانون اإلجراءات الجنائٌةمحمود نجٌب حسنً،  44
 .م1826والصادر سنة لبنانً المعدل ( من الدستور ال40المادة ) 45
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اتخاذىا في مواجية عضو البرلماف دوف مراعاة األصوؿ المتعمقة بالحصانة اإلجرائية 
 المنصوص عمييا في التشريعات التي ذكرت سابقًا.

فيذه الحصانة تختمؼ عف الحصانة الموضوعية  :46أنها قاصرة عمى الدعاوى الجنائية  - ت
المطمقة، فيي ال تشمؿ الدعاوى المدنية ومف حؽ أي متضرر بسبب جريمة ارتكبيا عضو 
البرلماف أف يتقدـ بالدعوى المدنية التي يراىا مناسبة أو يتقدـ باالدعاء بالحؽ المدني 

ليطالب بالحقوؽ المدنية  ٕٔٓٓلسنة  ٖالمنصوص عميو في قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ 
والتعويضات التي يرى أنو يستحقيا سواء بسبب جريمة ارتكبيا عضو البرلماف أو كاف 

 يطالو المسئولية المدنية فييا.
حيث أنو تأسيسًا عمى قاعدة أّف  :47ال يجوز التنازل عنها إال وفق إجراءات خاصة  - ث

صوص عمى أنو ال يجوز التنازؿ عنيا الحصانة اإلجرائية مف النظاـ العاـ، لذا فقد قررت الن
سوى وفؽ إجراءات خاصة وذلؾ عبر طمب يقدـ لرئيس البرلماف أو المجمس التشريعي، 
حيث يقـو بإحالتو لمجنة القانونية ودراستو ورفع مذكرة وتوصية بشأف الطمب، ومف ثـ 

حصانة مؤقتًا التصويت عميو وفي حاؿ تـ الموافقة عمى الطمب باألغمبية المطمقة يتـ رفع ال
 ولحيف انتياء أسباب التنازؿ المؤقت عنيا.

 

 :التأديبيةالحصانة  ثالث:الفرع ال

لـ يتحدث كثير مف فقياء القانوف الدستوري عف ىذا النوع مف أنواع الحصانة البرلمانية نظرًا لعدـ 
 النص عمييا في معظـ الدساتير والتشريعات الوطنية الداخمية كما سيوضح الباحث.

 :وص الناظمة في التشريع الفمسطينيالنص أواًل:

لـ تنص التشريعات الفمسطينية عمى ىذا النوع مف أنواع الحصانات كما فعؿ المشرع المصري، 
بسبب عدـ وجود مبرراتيا، في حيف وردت بعض النصوص في القانوف المصري المتعمقة بالحصانة 

 التأديبية وىي عمى النحو اآلتي:

                                                           
 .91ص مرجع سابق،رمضان محمد بطٌخ،  46
 م.2004لسنة  10( من قانون حقوق وواجبات أعضاء المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً رقم 25المادة ) 42
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ـ عمى أنو "ال يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ٕٗٔٓالنواب المصري لسنة ينص قانوف مجمس  - أ
ضد أحد أعضاء المجمس مف العامميف في الدولة أو في القطاع العاـ أو قطاع األعماؿ 
العاـ بسبب أعماؿ وظيفتو أو عممو، أو إنياء خدمتو بغير الطريؽ التأديبي إال بعد موافقة 

 .ٛٗرىا الئحتو الداخمية"المجمس طبقًا لإلجراءات التي تقر 

 -إال بعد موافقة المجمس–وتنص الالئحة الداخمية لمجمس الشعب المصري عمى أنو " ال يجوز  -ب
اتخاذ إجراءات أو االستمرار في إجراءات إنياء خدمة عضو المجمس العامؿ في الجياز اإلداري 
لمدولة أو القطاع العاـ أو ما في حكميا بغير الطريؽ التأديبي، كما ال يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية 

إنياء الخدمة بغير الطريؽ التأديبي أو ضده أو االستمرار فييا. ويقدـ طمب اإلذف باتخاذ إجراءات 
باتخاذ اإلجراءات التأديبية قبؿ العضو أو االستمرار فييا مف الوزير المختص إلى رئيس المجمس، 
ويشفع الطمب بالتحقيقات والمستندات أو البيانات التي يتأسس عمييا، ويحيؿ الرئيس الطمب ومرفقاتو 

–حيث تبدي الرأي خالؿ عشرة أياـ، بحيث ال تنظر المجنة إلى لجنة الشئوف الدستورية والتشريعية ب
نما تتحقؽ مف كيديتو مف عدمو"  –وال المجمس   .ٜٗموضوع االتياـ، وا 

 :ثانيًا: المفهوم والتعريف

ىي الحصانة التي يقررىا القانوف ألعضاء البرلماف مف العامميف في وظائؼ أخرى بالدولة، وىي 
جراءات التأديبية واألخرى حاؿ الفصؿ بغير الطريؽ التأديبي تشمؿ حصانة مزدوجة األولى ضد اإل

٘ٓ. 

وال بد لفيـ ىذا النوع مف الحصانة اإلشارة إلى أف بعض دساتير الدوؿ أجازت لعضو البرلماف 
مف  ٜٛالمادة  مثؿ الدستور المصري، حيث منحت الجمع بيف العضوية البرلمانية والوظائؼ العامة

الرخصة لممشرع في استثناء بعض الفئات مف ضرورة التفرغ لعضوية البرلماف  ـٜٔٚٔسنة  دستور
  ي:المستثناة كما يمشعب تمؾ الفئات وحدد قانوف مجمس ال

مديري الجامعات ووكالئيا وأعضاء ىيئات التدريس والبحوث فييا ومف في حكميـ مف  -ٔ
  .العامميف في الوزارات والييئات العامة والمؤسسات العامة التي تمارس نشاًطا عممًيا

                                                           
49
 م.2014( من قانون مجلس النواب المصري لسنة 32المادة ) 
 .م1828الشعب المصري لسنة  داخلٌة لمجلسمن الالئحة ال (362)من المادة  1،2،3،4،5الفقرات  48
 .12ص مرجع سابق،رمضان محمد بطٌخ، ، و  281، صمرجع سابقفتحً فكري،  50

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
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  .ارؤساء مجالس إدارة الييئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات االقتصادية التابعة لي  -ٕ
دارة العميا بالحكومة ووحداتيا المحمية والييئات العامة الشاغميف لوظيفة مف وظائؼ اإل  -ٖ

 .وقد توسع البرلماف في منح ىذا االستثناء ،والوحدات االقتصادية التابعة ليا

واستنادًا لما جاء بو المشرع المصري وبعض دساتير الدوؿ األخرى مف جواز الجمع بيف عضوية 
يفة أو منصب حكومي تنفيذي آخر، فإف العضو ومف خالؿ عممو اإلداري أو اإلشرافي البرلماف ووظ

في الدائرة الحكومية قد يتعرض إلجراءات تأديبية بسبب تقصير أو سوء إدارة أو ارتكاب مخالفة، لذا 
ضفاء الحماية عمى وظيفة عضو البرلماف ومف أجؿ ذات الغاية  فإّف المشرع ومف باب الحرص وا 

عت مف أجميا الحصانة اإلجرائية، ومنعًا لوقوع عضو البرلماف تحت سيؼ اإلجراءات التي شر 
والشكاوى الكيدية التي قد تطالو بسبب عممو أو بمناسبتو، وقد يتعرض عضو البرلماف لمفصؿ مف 
وظيفتو بغير الطريؽ التأديبي الطبيعي وذلؾ مف خالؿ سمطة اإلدارة في إنياء خدمة عماليا 

باب تتعمؽ بالصالح العاـ وىو ما ورد في معظـ قوانيف الخدمة المدنية في الدوؿ، لذا وموظفييا ألس
 فقد تـ تقنيف مبدأ الحصانة التأديبية.

مف قانوف حقوؽ وواجبات  (ٚمادة )في حيف أّف المشرع الفمسطيني جاء بخالؼ ذلؾ حيث تنص ال
ولي أية أعماؿ وظيفية أو ال يجوز لمعضو تـ عمى أنو "ٕٗٓٓس التشريعي لسنة أعضاء المجم

 ".رلدى أية جية كانت مقابؿ أج اريةاستش

في أي مجمس  ال يجوز لمعضو أف يكوف عضواً مف ذات القانوف عمى أنو " (ٛمادة )وكذلؾ تنص ال
 ".ألي مف المؤسسات التابعة لمدولة استشاري أو إشرافي أو إداري

فيما عدا منصب الوزير والتي تنص عمى أنو "ذات القانوف ( مف ٜفي حيف ورد استثناء في المادة )
ييا وظيفة ال يجوز لمعضو أف يجمع بيف عضويتو في المجمس وأية وظيفة في السمطة التنفيذية بما ف

 ".مستشار أو ما في حكميا

ويرى الباحث أف فكرة جواز الجمع بيف عضوية البرلماف وبيف الوظيفة العامة ىي فكرة غير صائبة 
عدة مبادئ دستورية عنيا الكثير مف اإلشكاليات القانونية، فضاُل عف أنيا مخمة بومتناقضة وينتج 

: مبدأ الفصؿ بيف السمطات، وكذلؾ فكرة الرقابة الكاممة لمبرلماف عمى أعماؿ السمطات وقانونية منيا
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التنفيذية، فكيؼ سيراقب أعضاء البرلماف عمى أعماؿ الحكومة ويكشفوف عوارىا في حيف أف بعضيـ 
 ـ جزء مف ىذه الحكومة واإلدارات العامة فييا.ى

لذا فإنو كاف مف األجدر بالمشرع الفمسطيني أف يحظر الجمع بيف عضوية البرلماف و أية عمؿ  
سواء أكانت  خرىحتى لو كاف في منصب الوزير عالوة عمى الوظائؼ األ في الوظيفة العامة آخر

 .ٔ٘إدارية أو إشرافية 

احث ضرورة السماح ألعضاء البرلماف بمزاولة بعض أعماؿ الخبرة وكذلؾ وفي ذات السياؽ يرى الب
التدريس في المجاؿ األكاديمي وذلؾ لالستفادة مف قدراتيـ العممية والعممية وفقًا لشروط وضوابط 

 محددة مسبقًا ال تؤدي لإلخالؿ بالوظيفة النيابية أو التأثير عمييا.

 

  

                                                           
 .م2004عضاء المجلس التشرٌعً لسنة من قانون حقوق وواجبات أ 8،2،9: المواد 51
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 البرلمانية عن الحصانات األخرى تمييز الحصانة المطمب الثاني:

وبيف أنواع الحصانات  –موضوع البحث  –يجدر لمعرفة جوىر التفرقة بيف الحصانة البرلمانية 
 ض اإليجاز غير المخؿ، بحيث سيحاوؿ الباحثتطرؽ لمفيـو ىذه الحصانات ببعاألخرى أف يتـ ال

 ي:التعرض ألكثرىا شيوعًا في قوانيف الدوؿ وذلؾ عمى النحو اآلت

 الفرع األول: التمييز بين الحصانة البرلمانية والحصانة الدبموماسية:

 :من حيث التعريفأواًل: 

تمتع المبعوث الدبموماسي بامتيازات دبموماسية عديدة داخؿ اقميـ  الحصانة الدبموماسية ىي
الدولة المستقبمة تضمف لو أداء أعمالو بصورة صحيحة، مف ىذه االمتيازات ما يتعمؽ بضماف 
حرمتو الشخصية وحمايتو مف أي اعتداء قد يتعرض لو، ومنيا ما يتعمؽ بالحقوؽ الشخصية والمالية 

ازعات التي تثور بينو لدولتو، ومنيا ما يتعمؽ بالحصانة القضائية بالنسبة لممنالتي تمنح احترامًا لو و 
 .ٕ٘وبيف الغير

أو ىي )امتيازات تمنح لممبعوث الدبموماسي تجعمو في حماية ووقاية ومأمف شخصيًا وقضائيًا 
 وماليًا، وىي تقسـ إلى ثالث حصانات كما قسميا فقياء القانوف الدولي وىي :الحصانة الشخصية

 . ٖ٘والحصانة المالية والحصانة القضائية(

 األساس القانوني والمبررات:من حيث : ثانياً 

ساس القانوني لمحصانة وضع فقياء القانوف الدولي والدستوري عدة نظريات تعبر عف األ
، منيا نظرية االمتداد اإلقميمي ويقصد بيا افتراض أف المبعوث الدبموماسي لـ يغادر بمده الدبموماسية

وكأنو مقيـ في دولتو وأنو يخضع لمقوانيف الوطنية لدولتو وأف دار البعثة كذلؾ تعتبر جزء مف أمالؾ 
تمثيؿ الدولة الموفدة وتخضع لسيادتيا، في حيف يرى آخروف أف أساس ىذه الحصانة ىي نظرية ال

الشخصي ويقصد بيا أف المبعوث الدبموماسي يمثؿ دولتو نيابة عف رئيسيا ويقتضي ذلؾ ضرورة 
احتفاظو باالستقالؿ والسيادة في أداء ميامو، بينما تعبر النظرية األخيرة وىي نظرية مقتضى 

                                                           
 .53م، ص2010لنشر، الطبعة األولى، عّمان، دار وائل ل الحصانة الدبلوماسٌة،سهٌل حسٌن الفتالوي،   52
، عّمان، منشورات جامعة القدس المفتوحة، الطبعة األولى، العالقات الدولٌة فً اإلسالمعارف خلٌل أبو عٌد،  53

 .288م، ص1886
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قيامو الحصانات والمزايا التي يتمتع بيا المبعوث الدبموماسي ضرورة يقتضييا  الوظيفة عف أفّ 
بميامو في جو مف الطمأنينة وبعيدًا عف مختمؼ المؤثرات في الدولة المعتمد لدييا، ويرى جانب 

 .ٗ٘كبير مف الفقو أف ىذه النظرية ىي أقرب النظريات لمواقع والمنطؽ والموافقة لمنظرة اإلسالمية 

 :٘٘من حيث المصدر ثالثًا:

الدولية أىميا اتفاقية فيينا واألعراؼ لمعاىدات ينظـ الحصانة الدبموماسية مجموعة مف االتفاقيات وا
ـ ، باإلضافة إلى ٖٜٙٔـ واتفاقية فيينا لمعالقات القنصمية لسنة ٜٔٙٔلمعالقات الدبموماسية لسنة 

 .بالحصانة الدبموماسية وتفاصيميا ما تتضمنو معظـ القوانيف الوطنية الداخمية مف نصوص تتعمؽ

 :56من حيث األنواعرابعًا: 

 إلى نوعيف:أنواع الحصانات التي يتمتع بيا المبعوث الدبموماسي شّراح القانوف الدستوري قّسـ 

 تشمؿ الشقيف الموضوعي واإلجرائي.الحصانة الشخصية و  - أ
الشيادة  الحصانة القضائية وتشمؿ الحصانة القضائية المدنية والجزائية والحصانة مف أداء - ب

 والحصانة مف التنفيذ.

نطاؽ الحصانة الدبموماسية أوسع وأشمؿ مف نطاؽ الحصانة  أفّ  وتوضح ىذه التقسيمات
البرلمانية، باإلضافة لما يتمتع بو المبعوث الدبموماسي مف امتيازات شخصية وامتيازات مالية 

 وىي ليست محاًل لمبحث والدراسة.

 

 

 

 

                                                           
، دراسة منشورة بمجلة الشرٌعة والقانون الحصانات الدبلوماسٌة بٌن اإلسالم والقانون الدولًعارف خلٌل أبو عٌد،  54

 .وما ٌلٌها 422م، ص2009أبو ظبً،  ،35العدد  بجامعة اإلمارات العربٌة المتحدة،
 .12، صمرجع سابقولٌد خالد الربٌع، ، وأٌضاً: 55، صمرجع سابقسهٌل حسٌن الفتالوي،  55
56
 ذات المرجع السابق. 
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 :57خامسًا: من حيث األشخاص المشمولين بالحصانة 

فيما – السابقيفكذلؾ الحصانة البرلمانية تشمؿ أعضاء البرلماف الحالييف و  أفّ  ُذكرفقد سبؽ أف 
وفؽ التفصيؿ الموضح آنفًا، في حيف أف الحصانة الدبموماسية  -يتعمؽ بآرائيـ أثناء مدة الحصانة

 تشمؿ:

ويقصد بو جميع األشخاص الذيف يمثموف دولتيـ لدى الدوؿ األخرى  المبعوث الدبموماسي: - أ
ويشمؿ ذلؾ الوزير المفوض والمستشار والمالحؽ العسكرية والتجارية واإلعالمية وكذلؾ 

 أفراد أسرة المبعوث الدبموماسي المقيميف معو.
حصانة التي وىؤالء تقتصر ال :التابعوف لمبعثة الدبموماسية نالموظفين اإلداريين والفنيي  - ب

يتمتعوف بيا بالتصرفات الصادرة أثناء مباشرة عمميـ الرسمي، وىذا ىو االتجاه الغالب لدى 
 ـ.ٜٔٙٔالكثير مف الدوؿ والذي أخذت بو اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لسنة 

وتشمؿ ىذه الفئة األشخاص الذيف يقوموف بأعماؿ  :نمستخدمي البعثة والخدم الخاصي  - ت
الصيانة والحراسة في دار البعثة، وتنص معظـ التشريعات الوطنية عمى نطاؽ الخدمة و 

حصانة ىذه الفئة يقتصر عمى األعماؿ التي يقوموف بيا أثناء تأدية واجبيـ باإلضافة إلى 
 .ائب فيما يتعمؽ بمرتباتيـاإلعفاء مف الرسوـ والضر 

ـ، وىـ ٜٔٙٔاتفاقية فيينا لسنة مف  ٕٚ: الذيف نصت عمييـ المادة نيالرسل الدبموماسي  - ث
الرسؿ الدبموماسيوف بالمعنى الكامؿ والرسوؿ الخاص، ويتمتع ىذيف الصنفيف بالحصانة 
الشخصية وبالحماية أثناء ممارسة أعماليـ إال أنيـ ال يتمتعوف بالحصانة القضائية في 

 .ٛ٘المجاالت المدنية والجنائية

 

 

 
                                                           

، الجزائر، ، أطروحة دكتوراه بجامعة الحاج لخضرالحصانة القضائٌة الجزائٌة للمبعوث الدبلوماسًشادٌة رحاب،  52
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 :الحصانة القضائيةالبرلمانية و : التمييز بين الحصانة ثانيالفرع ال

 :أواًل: من حيث التعريف

يقصد بالحصانة القضائية القواعد اإلجرائية التي خص بيا القانوف القضاة في معرض الجرائـ التي 
استقاللية القضاء  بضمانات تجسدقد يرتكبونيا بما يمثؿ خروجًا عف القواعد العامة وذلؾ إلحاطتيـ 

: الحماية ضد اإلجراءات الجنائية التي ، أو ىيٜ٘لمقضاة وأعضاء النيابة  وحيدة القضاة، وىي مقررة
حماية ليـ مف اإلجراءات التعسفية أو الكيدية التي قد  وأعضاء النيابة العامة تتخذ ضد القضاة

 .ٓٙلسمطة التنفيذية أو األفراد ضدىـتمارسيا ا

 :حيث األساس القانوني والمبرراتثانيًا: من 

يرى الفقو بأف القضاء المستقؿ ىو القضاء الوحيد القادر عمى إقامة العدؿ بشكؿ نزيو استنادًا 
بدأ حصانة فإف م وبالتاليلمقانوف ومف ثـ يستطيع حماية حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية لمفرد، 

نما شرع لحمايتيـ مف أواستقالؿ القضاة لـ يش ي تجاوزات رع لنفع شخصي يحققو القضاة ألنفسيـ وا 
قد تقوـ بيا السمطة التنفيذية، أو مف الشكاوى والدعاوى التي قد يتقدـ بيا األفراد بشكؿ كيدي ضد 

 .ٔٙحكاـ قد ال تناؿ رضاىـ أو قبوليـالقضاة الذيف قاموا بإصدار قرارات أو أ

 من حيث المصدر:ثالثًا: 

مبدأ حصانة القضاة حيث ورد في المبادئ األساسية الستقالؿ السمطة  إلىاالتفاقيات الدولية  أشارت
 ينبغي ( عمى أنوٙٔـ في المادة )ٜ٘ٛٔالقضائية المعتمدة مف الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ 

أف يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية بالتعويض النقدي عما يصدر عنيـ 
ضائية مف أفعاؿ غير سميمة أو تقصير، وذلؾ دوف إخالؿ بأي إجراء أثناء ممارسة مياميـ الق

 .تأديبي أو بأي حؽ في االستئناؼ أو في الحصوؿ عمى تعويض مف الدولة، وفقا لمقانوف الوطني

                                                           
 . 532م، ص1886 ،38المجلد  المجلة الجنائٌة القومٌة، القاهرة، المسئولٌة الجنائٌة للقضاة،عبد العظٌم الوزٌر،  58
م، 1899معة الٌرموك، عّمان، أطروحة دكتوراه بجا المسائل الجنائٌة،الحصانات القانونٌة فً عقل ٌوسف مقابلة،  60

 .126ص
، دلٌل إرشادي منشور على الموقع حقوق اإلنسان فً مجال إقامة العدلمفوضٌة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان،  61

 .105(، ص  http://www.ohchr.org/AR/Pages/welcomepage.aspxاإللكترونً للمفوضٌة )
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ال يكوف القضاة عرضة لإليقاؼ أو لمعزؿ إال ( مف ذات المبادئ عمى أنو ٛٔادة )الم تنصكما 
 .السموؾ التي تجعميـ غير الئقيف ألداء مياميـلدواعي عدـ القدرة أو دواعي 

عمى الحصانة  ـٕٕٓٓلسنة  ٔقانوف السمطة القضائية في فمسطيف رقـ  نّص في حيف ي
في غير حاالت التمبس بالجريمة ال يجوز القبض عمى القاضي  -ٔ: (ٙ٘)القضائية في المادة 

وفي حاالت التمبس عمى  -ٕ. أو توقيفو إال بعد الحصوؿ عمى إذف مف مجمس القضاء األعمى
النائب العاـ عند القبض عمى القاضي أو توقيفو أف يرفع األمر إلى مجمس القضاء األعمى 

ة لمقبض عميو، ولمجمس القضاء األعمى أف يقرر بعد سماع اآلتيخالؿ األربع وعشريف ساعة 
ما استمرار توقيفو لممدة  التي يقررىا ولو تمديد أقواؿ القاضي إما اإلفراج عنو بكفالة أو بغير وا 

يجري توقيؼ القاضي وتنفيذ العقوبة المقيدة لمحرية عميو في مكاف مستقؿ عف  -ٖ. ىذه المدة
  .األماكف المخصصة لمسجناء اآلخريف

ال ترفع الدعوى الجنائية عمى القاضي إال بإذف مف ( مف ذات القانوف عمى أنو: ٜ٘وتنص المادة )
مجمس المحكمة التي تنظر الدعوى بغض النظر عف قواعد مجمس القضاء األعمى، ويحدد ال

تسري أحكاـ ( منو عمى أنو: ٕٚ)وكذلؾ نصت المادة  .االختصاص المكاني المقررة في القانوف
 .الفصؿ الرابع مف الباب الرابع )مساءلة القضاة تأديبيا( عمى أعضاء النيابة العامة

 :رابعًا: من حيث األنواع

حب عمى أعضاء الجنائي ثالث أنواع  لمحصانة التي يتمتع بيا القضاة وىي تنسذكر فقياء القانوف 
 :ٕٙالنيابة وتتمثؿ في

عدـ مسئولية القضاة عف األحكاـ والقرارات التي يصدرونيا بمناسبة عمميـ الوظيفي، وىذه  - أ
الحصانة تشمؿ جميع أنواع المالحقة المدنية والجزائية والتأديبية، حيث أف القانوف حدد 
 طريؽ ومسار تصحيح أي خطأ أو خمؿ قد يقع فيو القاضي أثناء القياـ بواجبو الوظيفي

قياـ المسؤولية المدنية والجنائية  المحاكـ األعمى درجة، ولو افترضوذلؾ عبر الطعف لدى 
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، عماّن، بحث م وتعدٌالته2563استقالل السلطة القضائٌة فً ضوء الدستور األردنً لعام فؤاد الخصاونة، مصطفى  
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فسيحجـ جميع ذوي الكفاءة والخبرة وأصحاب لمقاضي عف أخطائو في قراراتو وأحكامو 
 القضاء. لوظيفةالمؤىالت مف التقدـ 

تتعمؽ بحماية القضاة مف أية إجراءات جنائية قد تطاليـ كالتوقيؼ  : وىيحصانة إجرائية - ب
وىذه الضمانة ليست متعمقة بشخص  إال ما استثني بنص القانوف، والقبض والتفتيش

نما بالوظيفة القضائية والمصمحة العامة التي تستدعي حمايتيـ مف كؿ تعسؼ  القاضي، وا 
 .السمطة التنفيذية أو مف األفراد مفأو تيديد 

وتتعمؽ بعدـ جواز فصؿ القاضي أو إحالتو لممعاش أو نقمو إال وفؽ  :الحصانة ضد العزؿ  - ت
الحاالت والشروط التي نص عمييا القانوف، وذلؾ حماية لو مف أية إجراءات إدارية تعسفية 

والتي قد تكوف ضد جية أو قد تنالو بسبب عممو أو بمناسبة األحكاـ القضائية التي يصدرىا 
 سمطة أو مؤسسة معينة.

 من حيث األشخاص المشمولين بالحصانة: خامسًا:

سابقًا وبشكؿ مفصؿ أف مف يتمتع بيذه الحصانة ىـ القضاة وأعضاء النيابة فقط استنادًا لمواد ُذكر 
والمستخدميف في ، دوف أف تمتد ىذه الحصانة لمموظفيف اإلدارييف ٖٙقانوف السمطة القضائية 

 .ٗٙالمحاكـ باختالؼ درجاتيـ ومسمياتيـ الوظيفية

 

 :الخاصةالتمييز بين الحصانة البرلمانية والحصانات : الفرع الثالث

بعض القوانيف عمى أنواع أخرى مف الحصانات وىي محدودة، لذا سيتعرض ليا الباحث  تنص
 بإيجاز ودوف تفصيؿ عمى النحو اآلتي: 

 السياسية:: الحصانات أوالً 

 ويقصد بيا الحصانات الممنوحة لمشخصيات السياسية السيادية في الدولة ومنيا:

 حصانة رئيس الدولة: - أ

                                                           
 . م2002لسنة  1لسلطة القضائٌة رقم من قانون ا 56،52،59،58،22راجع المواد  63
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 .365، صمرجع سابقأحمد فتحً سرور،  
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رئيس الدولة ىو الرجؿ األوؿ فييا وىو لو الصالحية في إصدار قرارات  يرى بعض الفقياء أفّ 
لنيابة العامة في ال تخمو مف الخطورة، لذا كاف ال بد مف صيانة مركزه ووضع القيود عمى حرية ا

مالحقتو حماية لمصمحة الجماعة التي يمثميا، لذلؾ فقد نصت العديد مف الدساتير والقوانيف 
ية الوطنية عمى ىذه الحصانة ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ ما ورد في دستور الجميورية العرب

لتي يقـو بيا ال يكوف رئيس الجميورية مسؤواًل عف األعماؿ ا ـ وتعديالتو: "ٖٜٚٔالسورية لسنة 
في مباشرة ميامو إال في حالة الخيانة العظمى ويكوف طمب اتيامو بناًء عمى اقتراح مف ثمث 
 أعضاء مجمس الشعب عمى األقؿ وقرار مف مجمس الشعب بتصويت عمني وبأغمبية ثمثي

 .٘ٙأعضاء المجمس بجمسة خاصة ..."

حصانة إجرائية لرئيس ـ وتعديالتو ما يقرر ٜٔٚٔري لسنة وكذلؾ تضمف الدستور المص
الجميورية في حاؿ ارتكب جريمة معينة تمنع مف اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده إال بناًء عمى 

وفي جرائـ محددة فقط كالخيانة  اقتراح مقدـ مف ثمث أعضاء مجمس الشعب عمى األقؿ
 .ٙٙالعظمى

األخرى ما يشير إلى  الداخمية في حيف لـ يرد في القانوف األساسي الفمسطيني أو القوانيف
 .يعيًا بحاجة إلى استدراؾ ومعالجةحصانة رئيس الدولة وىذا يعد نقصًا تشر 

ويجدر اإلشارة إلى أف حصانة رئيس الدولة ال يعتد بيا أماـ المحاكـ الجنائية الدولية في حاؿ 
اسي ( مف النظاـ األسٚالمادة )ارتكابو ألي مف الجرائـ التي ليا صالحية نظرىا، وقد نصت 

المركز الرسمي لممتيميف سواء بصفة رؤساء دوؿ اـ بصفة موظفيف كبار  أفّ عمى )لمحكمة نورمبرغ 
قرار مؤتمر المعيد الدولي لحقوؽ (، وأيضا لف يؤخذ بعيف االعتبار كعذر او كسبب مخفؼ لمعقوبة

ىذه )تفيد بأف و من (ٔٔ)فالمادة  في فانكوفر ـٕٔٓٓالمنعقد في العاـ  التابع لألمـ المتحدة االنساف
ائية ال تحميو مف نوتضيؼ المادة ذاتيا بأف حصانة الرئيس الج الحصانة ال يصمح الدفع بيا،

ائية الدولية وال يمكف الدفع بيا في وجو اختصاص ىذه المحاكـ عمى نالمحاكمة أماـ المحاكـ الج

                                                           
65
 م.1823( من دستور الجمهورٌة العربٌة السورٌة لسنة 81المادة ) 
66
 م.1821( من دستور جمهورٌة مصر العربٌة لسنة 95المادة ) 
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محاكمة الجرائـ الدولية اي كما ال يمكف الدفع بيا لمنع تطبيؽ القواعد واألصوؿ المتعمقة ب ،أنواعيا
 .ٚٙ(الجرائـ التي تحمؿ اعتداء عمى األمف والسمـ الدولييف

 

 حصانة رئيس الوزراء والوزراء: - ب

نما نص عمى  لـ يتحدث القانوف األساسي عف وجود حصانة لرئيس الوزراء أو لموزراء أنفسيـ، وا 
قيد أو شرط فقط لمتحقيؽ معيـ، حيث أنو يجوز لرئيس الدولة إحالة رئيس الوزراء لمتحقيؽ معو، 
ويجوز لرئيس الوزراء إحالة أي مف الوزراء لمتحقيؽ معيـ حاؿ ارتكابيـ جريمة أو مخالفتيـ 

 .ٛٙلمقانوف أثناء تأديتيـ وظائفيـ 

في حيف يرى جانب مف الفقو أّف ىذا القيد ىو نوع مف أنواع الحصانة، ألّف المشرع سمب جيات 
التحقيؽ والقضاء صالحيات استدعاء الوزير لمتحقيؽ معو أو مواجيتو بما ينسب إليو، وينسحب ذلؾ 

بة المحادثات وضبط البريد والتي ىي تعتبر عمى إجراءات التوقيؼ والقبض والتفتيش والتسجيؿ ومراق
، ألّف عدـ وجود قرار اإلحالة يمثؿ مانعًا قانونيًا أماـ النيابة العامة مف ٜٙجزء ىاـ مف التحقيقات 

إقامة الدعوى العمومية ولو نصب المتضرر نفسو مدعيًا بالحؽ المدني ومطالبًا بالتعويض عما 
الجريمة ألف الجيات القضائية يجب عمييا أف تراعي  أصابو مف خسارة أو فاتو مف مصمحة بسبب

 وبموجب النص القانوني عدـ وجود اإلذف الصادر مف الجية المختصة وىو قرار اإلحالة.

ويرى البعض بضرورة تخصيص محاكـ محددة لنظر القضايا والدعاوى المقدمة مف وضد الوزراء 
 .ٓٚبع الجنائي والطابع السياسينظرًا لمطابع الخاص بمسئوليتيـ والذي يجمع بيف الطا

ومجمؿ القوؿ في رأي الباحث أف العالقة بيف الحصانة البرلمانية وبيف باقي أنواع الحصانات ىو 
أنيا تجتمع عمى ىدؼ وغاية واحدة وىي تحقيؽ المصمحة العامة والحفاظ عمى مبدأ استقالؿ 

بعض أصحاب الوظائؼ اليامة السمطات والفصؿ بينيا وكذلؾ تحقيؽ القدر الكافي مف الحماية ل

                                                           
الموقع اإللكترونً  بحث منشور بعنوان : هل لرؤساء الدول حصانة ضد المحاكمة ؟،السٌد مصطفى أبو الخٌر،  62
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 .412ص مرجع سابق،أحمد فتحً سرور،  
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والحساسة في الدولة كأفراد السمطة القضائية الذيف ينبغي أف يتحقؽ ليـ قدر كافي مف الشعور 
باألماف وعدـ الخوؼ مف أي مالحقات قد تطاليـ، وكذلؾ حماية الشخصيات السياسية اليامة في 

تيـ وعدـ التأثير عمييا، وكذلؾ مواقع صنع القرار كرئيس الدولة ووزرائو وذلؾ ضمانًا لحيدة قرارا
حماية أعضاء البعثات الدبموماسية والقنصمية احترامًا لألعراؼ الدولية و تكريسًا لمبادئ معاممة 
الرسؿ باىتماـ بالغ وخصوصية غير مخمة، وكذلؾ تحصيف أعضاء البرلمانات فيما يتعمؽ بعمميـ 

لناخبيف الذي رشحوىـ ليصدحوا بكممة الحؽ الوظيفي واآلراء والتصويت التي يعبروف بيا عف إرادة ا
 وكشؼ الفساد وتصحيح مسارات السمطة التنفيذية إف حادت أو جانبت الصواب.

 :حصانة المحامي :ثانياً 

وفقًا ألحكاـ "عمى ما يمي: ـ ٜٜٜٔلسنة  ٖقانوف تنظيـ مينة المحاماة رقـ  ( مفٕٓالمادة )تنص 
اختيار األسموب الذي يراه مناسبًا في دفاعو عف  :اآلتيةالقانوف يتمتع المحامي بالحقوؽ واالمتيازات 

يستمزمو حؽ الدفاع  موكمو وال يكوف مسؤواًل عما يورده في استشاراتو أو مرافعاتو كتابة أو شفاىة مما
يحظر تفتيش  ، وتأدية لواجباتو المينية ال يجوز توقيفو أو تعقبو ألي عمؿ قاـ بوو  ،أو االستشارة

أف يخطر مجمس النقابة و، و النقيب أو مف يمثمالمحامي أثناء المحاكمة وال يفتش مكتبو إال بحضور 
في حالة الجـر المشيود )التمبس( يبمغ  ، وأنوقبؿ الشروع في التحقيؽ مع محاـ بأي شكوى ضده

لمنقيب أو  وعشروف ساعة بما تـ مف إجراءات، والنقيب أو مف ينوب عنو خالؿ مدة أقصاىا أربع 
 ."مف ينتدبو أف يحضر مراحؿ التحقيؽ جميعيا

 :ٔٚواستنادًا لذلؾ تنقسـ الحصانة التي يتمتع بيا المحامي إلى شقيف وىما عمى النحو اآلتي

: ويتعمؽ بحصانة المحامي فيما يتعمؽ باآلراء واالستشارات والمرافعات الشؽ الموضوعي - أ
بيا بمناسبة عممو في الدفاع عف موكمو، وىي تعني الالمسوؤلية المدنية والجزائية  التي يقوـ

عف ىذه األعماؿ، حيث ال يجوز توقيؼ أو تعقب المحامي عف أي عمؿ قاـ بو تأدية 
لواجبات المينية في الدفاع عف موكميو،  وقد برر الفقو ذلؾ ألف حؽ الدفاع مقدس فال 

أي دعوى بالذـ أو القدح أو التحقير مف جراء المرافعات  يسأؿ المحامي وال يترتب عميو

                                                           
21

رسالة  ،، الخرطومدراسة مقارنة -الحصانات اإلجرائٌة والموضوعٌة فً الفقه والقانونزٌادة اسماعٌل عبد الكرٌم،  
 .99إلى ص 91م، ص2009ماجستٌر بجامعة امدرمان اإلسالمٌة، 
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الخطية أو الشفيية التي تصدر عنو ما لـ يتجاوز حدود الدفاع، وال تمتد ىذه الحصانة إلى 
 .ٕٚاألعماؿ الخارجة عف ممارسة المينة وفي معرضيا أو بسببيا 

تفتيشو أثناء : ويعني أنو في حاؿ ارتكاب المحامي جريمة، فيحظر الشؽ اإلجرائي - ب
المحاكمة، ويحظر تفتيش مكتبو أيضًا في حاؿ االشتباه بحيازتو أي ممنوعات إال بحضور 
نقيب المحاميف أو مف يمثمو، كما أنو يخطر مجمس النقابة بوجود تحقيقات ضد أي محامي 
قبؿ الشروع بالتحقيؽ معو، كما أنو في حالة تمبس المحامي بالجريمة يجب أف يخطر نقيب 

ميف بما تـ اتخاذه مف إجراءات ضده ولو أف يحضر استجوابو أو يندب لذلؾ مف المحا
يمثمو، وقد شرعت ىذه الضمانات لمصمحة المحامي حتى ال يقع ضحية تعسؼ رجاالت 
السمطة العامة أو نتيجة شكوى كيدية قد تقدـ بيا أحد خصومو أو موكمييـ لمنيؿ منو ومف 

 .ٖٚره وواجبو المنوط بوو عف أداء دو سمعتو، أو محاولة لثني

ويرى الباحث أنو عمى الرغـ مف أىمية الحصانة الموضوعية الممنوحة لممحامي والتي تتعمؽ 
بعدـ المسئولية عما يرد في مذكراتو ومرافعاتو، إال أّف المشرع قد توسع في نطاؽ الحصانة 

لشكاوى كيدية  اإلجرائية الممنوحة لو بال مبرر حقيقي، فإف أي شخص في أي مينة قد يتعرض
أو إجراءات تعسفية مف قبؿ خصومو، وال يعتبر حاًل لذلؾ إضفاء الحصانة اإلجرائية لممحامي، 
ألف الحصانات ىي استثناء عمى المبدأ الدستوري المتعمؽ بالمساواة بيف األفراد وال ينبغي التوسع 

 فيو.

  

                                                           
دراسة مقارنة من خالل الفقه واالجتهاد والنصوص القانونٌة والتنظٌمٌة  –، حصانة المحامًنزٌه نعٌم شالال 22

 .42م، ص2010وقٌة، الطبعة األولى، ، بٌروت، منشورات الحلبً الحقالنقابٌة
23
 م.1888( لسنة 3( من قانون تنظم مهنة المحاماة رقم )20المادة ) 
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 الطبيعة القانونية لمحصانة البرلمانية ونطاقها: الثانيالفصل 

سبؽ وأف تعرض الباحث في الفصؿ األوؿ لمبدأ الحصانة البرلمانية مف حيث التعريؼ 
، وكذلؾ مف حيث النشأة واألصوؿ التاريخية ليذا المبدأ وكيفية ظيوره وتقنينو،  والمفيـو
والمصادر القانونية التي ينبع منيا مبدأ الحصانة البرلمانية، وعف التمييز بيف أنواع الحصانة 

 وبيف الحصانة البرلمانية ذاتيا وبيف أنواع الحصانات القانونية األخرى. البرلمانية

ومف خالؿ الفصؿ الثاني يتعرض الباحث لمسائؿ ميمة، وىي دراسة الطبيعة القانونية 
لمحصانة البرلمانية، وتحميؿ النظريات القانونية لتكييؼ ىذا المبدأ، وكذلؾ االنتقادات الموجية 

عمييا مف قبؿ المدافعيف عنو، في حيف سيتطرؽ الباحث في المبحث الثاني مف ليذا المبدأ والرد 
ىذا الفصؿ إلى دراسة نطاؽ تطبيؽ مبدأ الحصانة البرلمانية مف حيث األشخاص والزماف 

 والمكاف والوقائع بشكؿ تفصيمي.

 

 لمحصانة البرلمانية الطبيعة القانونية :المبحث األول

حوؿ التكييؼ القانوني لمبدأ الحصانة البرلمانية بشقييا  اختمفت نظريات فقياء القانوف
الموضوعي واإلجرائي والطبيعة القانونية لكؿ نوع منيما، فيؿ الحصانة الموضوعية تندرج ضمف 
أسباب اإلباحة المقررة في القانوف الجنائي، أـ أنيا سبب شخصي يحوؿ دوف اتخاذ اإلجراءات 

ا المبدأ الدستوري يجعؿ األفعاؿ والجرائـ التي يقترفيا بحؽ عضو البرلماف، وىؿ إف إقرار ىذ
العضو والمحظورة بموجب القانوف الجنائي ىي أفعااًل مشروعة، وىؿ الحصانة الموضوعية ىي 

القانونية الجنائية وتجعؿ المتمتع بيا غير مخاطب بقواعد  المسئوليةسبب مف أسباب انتفاء 
جرائية ىو قيد مؤقت عمى تحريؾ الدعوى الجنائية أـ القانوف الجنائي، وكذلؾ ىؿ الحصانة اإل

 أنيا امتياز وظيفي مقرر لصالح أعضاء البرلماف.

لذلؾ كاف ال بد مف استعراض نظريات فقياء القانوف الدستوري والجنائي حوؿ الطبيعة 
القانونية لتكييؼ كاًل مف الحصانة الموضوعية والحصانة اإلجرائية بشكؿ مستقؿ ومنفصؿ، 

 دراسة االنتقادات الموجية ليذه النظريات، وأقربيا لمصواب مف وجية نظر الباحث. وكذلؾ
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 نظريات التكييف القانوني لمبدأ الحصانة البرلمانية: ولالمطمب األ 

تباينت نظريات التكييؼ القانوني لمحصانة البرلمانية بشقييا الموضوعي واإلجرائي ولذا 
 مف التفصيؿ ليذه النظريات عمى النحو التالي:كاف لزامًا عمى الباحث أف يتعرض بشيء 

 الفرع األول: التكييف القانوني لمحصانة  الموضوعية:

تعددت آراء فقياء القانوف الدستوري والجنائي حوؿ التكييؼ القانوني السميـ لمبدأ 
الحصانة الموضوعية، وبرزت في ذلؾ عدة نظريات دافع عنيا البعض وانتقدىا البعض اآلخر، 

الرغـ مف وجود ىذه االختالفات فإف ذلؾ ال ينفي األساس الدستوري لوجود ىذا المبدأ وعمى 
قراره، ويؤكد ذلؾ ما تحدث بو بعض فقياء القانوف مف إقرار ىذا المبدأ والعمؿ بو حتى لو لـ  وا 
يتـ النص عميو في الدستور أو القوانيف الداخمية، نظرًا لما استقر عميو العرؼ القانوني 

 قيات والمعاىدات الدولية واإلقميمية.واالتفا

 وقد برزت عدة نظريات لتكييؼ الحصانة الموضوعية وىي عمى النحو التالي:

 أواًل: انتفاء األهمية: 

ويرى أصحاب ىذه النظرية أف الحصانة الموضوعية تسمح لمشخص الذي يتمتع بيا أال 
التي تشمميا الحصانة، وعميو فيمكف يكوف خاضعًا لقواعد القانوف الجنائي فيما يتعمؽ باألفعاؿ 

وصفو بأنو فاقد األىمية طالما أنو ال يمكف تطبيؽ القاعدة الجنائية عميو، ويبرر ذلؾ أف العبرة في 
نظرية فقداف األىمية ال تتعمؽ بالمحؿ الحقيقي الذي يقع عميو التقييـ القانوني كالسفو والجنوف، 

نما بالنتيجة القانونية والواقعية المت رتبة عمى تقييـ ىذا المحؿ كسبب النتفاء األىمية، وبالتالي وا 
ؿ التي فإف عضو البرلماف غير مخاطب بأحكاـ وقواعد القانوف الجنائي فيما يتعمؽ باألعما

 .ٗٚتشمميا الحصانة الموضوعية

وتعد ىذه النظرية محاًل لالنتقاد وال يمكف التسميـ بيا لعدة أسباب: منيا أف فاقد األىمية 
، في ٘ٚنوف ال يخاطب بأحكاـ القانوف الجنائي مطمقًا عف جميع الجرائـ التي يقوـ بياكالمج

                                                           
 .126، صمرجع سابقعقل ٌوسف مقابلة،  24
م على أنه: "ٌعفى من المسئولٌة الجزائٌة كل 1836( من قانون العقوبات المطبق فً قطاع غزة لسنة 14تنص المادة ) 25

من ارتكب فعالً أو تركاً إذا كان حٌن ارتكابه إٌاه عاجزاً عن إدراك كنه أفعاله بسبب اختالل فً عقله"، للمزٌد: عبد القادر 
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حيف أف النائب يخاطب بجميع أحكاـ القانوف الجنائي وال يسبغ عميو أحكاـ الحصانة 
 الموضوعية سوى فيما يتعمؽ بأعمالو الوظيفية وآرائو وتصويتو الذي يبديو في البرلماف.

ة ال يفيـ أحكاـ التشريع الجنائي وال يدرؾ كنييا لذلؾ فيو غير كذلؾ فإّف عديـ األىمي
مسئوؿ بشأنيا مف الناحية الجنائية، في حيف ُيفترض أف أعضاء البرلماف ىـ أكثر الناس 
دراكًا لنصوص القانوف ومضمونيا، وكذلؾ فإف انعداـ األىمية يعبر عف نقص وعجز  فيمًا وا 

ضو الحصانة الموضوعية ىي امتياز وحماية مقررة لع في المركز القانوني لمفرد، في حيف أفّ 
 .ٙٚالبرلماف بحكـ المصمحة العامة

 ثانيًا: مانع من موانع العقاب:

ويرى أنصار ىذه النظرية أّف الحصانة الموضوعية ىي إحدى موانع العقاب كالدفاع   
تزوؿ عنيا صفة  الشرعي وغيره، فالجريمة التي يرتكبيا عضو البرلماف بمناسبة عممو البرلماني

عدـ المشروعية فيصبح الفعؿ مشروعًا بالنسبة لمعضو فقط، في حيف يظؿ بالنسبة لباقي 
ذلؾ بأف الموازنة بيف  األشخاص فعاًل غير مشروع استنادًا لقواعد القانوف الجنائي، وقد برروا

في  : المصمحة العامة التي تقتضي أف يصدح عضو البرلماف بالحقيقة وأف يكوفالمصمحتيف
موقؼ الند مع السمطة التنفيذية وبيف المصمحة الشخصية لممتضرر ممف وقعت عميو الجريمة 
التي ارتكبيا عضو البرلماف كالسب أو القذؼ، ومف األولى أف تقدـ المصمحة العامة عمى 

 .ٚٚالمصمحة الشخصية

 في حيف يرى المعارضوف ليذه النظرية أنيا غير مقبولة لسبب بسيط وىو أّف موانع
العقاب تعني أّف الفعؿ اإلجرامي يخضع لقانوف العقوبات ويمثؿ جريمة مكتممة األركاف ولكف 
وجود المانع ىو الذي حاؿ دوف توقيع العقاب عمى مرتكب الجريمة، وىذا ما ال يتوفر في 
حالة الحصانة الموضوعية ألف األفعاؿ واآلراء التي يدلييا النائب أو يتحدث بيا بمناسبة 

                                                                                                                                                                      
م، 2010، غزة، مكتبة آفاق، بدون طبعة، المجلد األول: الجرٌمة والمجرم -نًمبادئ قانون العقوبات الفلسطٌجرادة، 

 .540إلى ص 512ص
 .43ص مرجع سابق،رمضان محمد بطٌخ،  26
 .92م، ص1881ألولى، ، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة اقانون العقوبات ـ القسم العاممأمون سالمة،  22
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مو البرلمانية، ينتفي عنيا صفة عدـ المشروعية وبالتالي فيي ال تشكؿ جريمة وال أداء ميا
 .ٛٚينطبؽ عمييا قانوف العقوبات أصاًل 

 ثالثًا: سبب من أسباب اإلباحة:

حيث يرى أنصار ىذه النظرية أّف الحصانة الموضوعية ما ىي إال أحد أسباب اإلباحة التي تمنع 
الفعؿ الذي ارتكبو، وىذه اإلباحة مقررة بنص الدستور وبالتالي محاسبة النائب أماـ القضاء عف 

، كما أف اسباب اإلباحة تنزع عف الفعؿ صفة ٜٚفال تعد تدخاًل في شئوف الوظيفة القضائية 
الجريمة أصاًل وتحوؿ دوف مساءلة العضو جنائيًا أو مدنيًا سواء خالؿ فترة العضوية أو بعد 

لالنتقاد أيضًا حيث رأى البعض أّننا إذا نظرنا إلى الفعؿ الذي  ، وقد تعرض ىذا الرأيٓٛانتياءىا 
قاـ بو عضو البرلماف بصورة مجردة فيو يشكؿ جريمة، وبالتالي فإف ذلؾ يختمؼ عف أسباب 

 اإلباحة التي ال يوجد فييا جريمة أو فعؿ غير مشروع مف األساس .

 رابعًا: سبب شخصي بحت:

ية ىي سبب شخصي بحت يحد مف سمطة الدولة في حيث رأى البعض أف الحصانة الموضوع
، وقد تعرض ىذا الرأي النتقاد شديد وواضح ألف الحصانة الموضوعية ٔٛعقاب عضو البرلماف

نما بسبب المركز الوظيفي الذي  لـ تمنح ألعضاء البرلماف بسبب ذواتيـ أو أشخاصيـ، وا 
أداء مياميـ بجدارة واقتدار واستقاللية يباشرونو وتحقيقًا لممصمحة العامة المتمثمة في تمكينيـ مف 

وحرية كاممة وبالتالي فيي حصانة وظيفية وليس شخصية، وال أدؿ مف ذلؾ أنو إذا زالت الصفة 
ثـ صدر عنو أقوااًل تمثؿ ذمًا أو غير ذلؾ مما كاف  لعضو البرلمافوالحصانة المقررة  البرلمانية

 .سؤولية المدنية والجزائية عف ذلؾيشممو الحصانة في فترة العضوية فإنو يخضع لكامؿ الم

 خامسًا: سيادة المنيب ) األمة (:

حيث يرى جانب مف الفقو أّف أساس الحصانة الموضوعية ىو سيادة المنيب وىو األمة التي 
برلماف وأنابتو لمقياـ بيذه الوظيفة لصالحيا، وبالتالي فيو صاحب سمطة وصفة انتخبت عضو ال

                                                           
 .25، صسابق مرجععلً بن عبد المحسن التوٌجري،  29
 .266مرجع سابق، ص دراسة مقارنة،-الحدود الدستورٌة بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة والقضائٌة، عادل الطبطبائً 28
 .142، صمرجع سابقمحمود نجٌب حسنً،  90
 .185م، ص1892بدون طبعة،  ، القاهرة، دار النهضة العربٌة،الجزء األول -شرح قانون العقوباتٌسر أنور،  91
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سيادية تخولو وتعطيو ىذه الحصانة، وقد تعرض ىذا الرأي لالنتقاد أيضًا ألف إضفاء الحصانة 
لعضو البرلماف بسبب الصفة والمنزلة السيادية التي يمثميا، قد يمتد أيضًا ليشمؿ كافة الجرائـ 

 .ٕٛة السيادة والسمطة وىذا غير مبررلتي يقـو بيا تحت مظمواألفعاؿ ا

ويرى الباحث أّف التكييؼ القانوني األقرب لمصواب بشأف الحصانة الموضوعية أنيا امتياز 
دستوري وظيفي مقرر لصالح أعضاء البرلماف بصفاتيـ الوظيفية ال الشخصية ىدفو تمكينيـ مف 

أكمؿ وجو تحقيقًا لممصمحة العامة المتمثمة في إعطاء  القياـ بالوظيفة والدور المناط بيـ عمى
عضو البرلماف كامؿ صالحياتو المتعمقة بالرقابة والتشريع وذلؾ بحرية واستقاللية كاممة ودوف 
خضوعو لتأثيرات أو ضغوط، وبالتالي فإف ما يصدر عنو مف أقواؿ أو آراء ال يشكؿ جريمة 

(، وحيث أف ريمة وال عقوبة إال بناًء عمى نصال جو )داـ الركف الشرعي فييا وىو أنأصاًل النع
النص الدستوري ىو أسمى النصوص وىو الذي قرر ىذه الحصانة ألعضاء البرلماف، وبالتالي 

 فإف ركف الجريمة الشرعي ال يتوافر في ىذه األقواؿ واألفعاؿ.

لحصانة البرلمانية والسبب الرئيسي لوجود التبايف واالختالؼ بيف نظريات الفقياء حوؿ تكييؼ ا
الموضوعية ىو اختالؼ تعريؼ ومفيوـ ىذا المبدأ لدى كؿ واحد منيـ، وكذلؾ اختالؼ المبرر 
والغاية التي يرى ىؤالء أف ىذا المبدأ شرع ألجؿ تحقيقو، وبالتالي فإف تبايف المفيـو والغاية أدى 

 إلى تبايف نظريات التكييؼ والطبيعة القانونية لممبدأ.

 

 ني: التكييف القانوني لمحصانة اإلجرائية:الفرع الثا

كما ىو الحاؿ بالنسبة لمحصانة الموضوعية فقد ثار الخالؼ بيف فقياء القانوف الدستوري 
ف كاف األمر في الحصانة  والجنائي حوؿ الطبيعة والتكييؼ القانونيف لمحصانة اإلجرائية، وا 

رائية ال تبحث الفعؿ الذي ارتكبو عضو اإلجرائية أكثر وضوحًا وأقؿ تعقيدًا ألف الحصانة اإلج
نما يتعمؽ األمر باإلجراءات الجنائية الواجب اتخاذىا  البرلماف مف حيث مشروعيتو مف عدمو، وا 
في حاؿ ارتكاب عضو البرلماف جريمة ال تتعمؽ بأداء وظيفتو النيابية وال بمناسبة واجباتو 
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نما ىي جريمة محضة مكتممة األركاف ومستق النيابي الميني الذي يؤديو مة عف العمؿ المينية، وا 
 .العضو

عمى النحو  وبالتالي فإف الفقو قد انقسـ بشأف تكييؼ الحصانة اإلجرائية أيضًا إلى عدة نظريات
 : اآلتي

 أواًل: قاعدة إجرائية مؤقتة:

يرى جانب كبير مف الفقو أف الحصانة اإلجرائية ما ىي إال قاعدة إجرائية مؤقتة مضمونيا 
وجوب طمب اإلذف مف البرلماف قبؿ اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد العضو، فيي ال تعني إعفاءه 
مف المساءلة أو عدـ مسؤوليتو عف الجـر المرتكب أو حصانتو مف العقوبة، ولكنيا تتضمف عدـ 

ة اإلجراءات الجزائية كالقبض والتفتيش والتحقيؽ وغيرىا، إال بعد رفع الحصانة المقررة مباشر 
عبر إجراءات طمب اإلذف المقررة بنصوص القانوف، وفي حاؿ استكماؿ ىذه  لعضو البرلماف

اإلجراءات ورفع الحصانة عف العضو، فإنو يتـ استكماؿ مجريات التحقيؽ بشكؿ كامؿ والتصرؼ 
سفر عنو التحقيقات سواء باإلحالة لممحاكمة أو بالحفظ إذا توافرت أسبابو الواردة عمى ضوء ما ت
ـ، وقد ذىب إلى ىذا ٕٔٓٓلسنة  ٖمف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ  (ٜٗٔ)في نص المادة 
 .ٖٛفقياء القانوف الجنائي والدستوريالرأي العديد مف 

 ثانيًا: امتياز وظيفي مقرر لممصمحة العامة:

نصار ىذه النظرية أف الحصانة اإلجرائية قد شرعت ضمانًا لتحقيؽ حرية وحماية ويرى أ
واستقاللية أعضاء البرلماف في مباشرة الوظيفة النيابية المتعمقة بالرقابة والتشريع، وبالتالي 
تمكينيـ  مف التعبير عف آرائيـ وانتقاداتيـ تجاه ما قد يظير ليـ مف فساد أو سوء إدارة أو عدـ 

ة أجيزة السمطة التنفيذية، وىذا ما قد يعرضيـ لشكاوى كيدية اليدؼ منيا إعاقتيـ عف كفاء
، وقد وصؼ البعض ىذا المعنى ٗٛمباشرة ىذا الدور والتعبير عف إرادة األمة بالصورة السميمة 

والتكييؼ بأنو امتياز دستوري أو سبب قانوني شرعو الدستور لعضو البرلماف ضمانًا ألداء 
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يابية عمى أكمؿ وجو، دوف أف يخرج ذلؾ عضو البرلماف عف سمطة القانوف أو أف وظيفتو الن
 .حفظ الدعوى الجنائية بالنسبة لوت

 ثالثًا: عقبة إجرائية أو مفترض إجرائي:

وبموجب أصحاب ىذا الرأي فإف الحصانة اإلجرائية ىي مفترض وعقبة إجرائية لصحة تحريؾ 
نما ىي سبب معيؽ  الدعوى الجنائية، فيي ليست شرطًا لمعقاب وليست ركنًا في الجريمة وا 
لمباشرة إجراءات التحقيؽ يجب إزالتو عبر اإلجراءات  المنصوص عمييا الستكماؿ مراحؿ 

جرائية يقتصر عمى اإلجراءات الجنائية وليس اإلحصانة ال تأثيريرى ىؤالء أّف و الدعوى الجنائية، 
مف شأنيا منع ىذه اإلجراءات أبدًا ولكف مجرد تراخييا حتى يصدر إذف مف المجمس أو رئيسو 

، ويرى الباحث أف ىذه النظرية تشبو إلى حد كبير النظرية األولى ٘ٛ باتخاذىا، فيي مانع إجرائي
ى أّف الحصانة اإلجرائية ىي قاعدة إجرائية مؤقتة، بؿ تكاد ال تختمؼ عنيا سوى والتي تشير إل

 .ي التعبير االصطالحيف

ويرى الباحث أّف أقرب ىذه النظريات لمصواب ىي النظرية األولى والتي تشير إلى أّف 
تخضع  وقيد مف قيود الدعوى الجنائية الحصانة اإلجرائية ما ىي إال قاعدة إجرائية مؤقتة
ـ والتي تنص عمى وجوب الحصوؿ ٕٔٓٓلممادة الرابعة مف قانوف اإلجراءات الجزائية لسنة 

 .ٙٛعمى إذف الجية المختصة قبؿ التحقيؽ في بعض أنواع الجرائـ 
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 : االنتقادات عمى مبدأ الحصانة البرلمانية:المطمب الثاني

لبعض االنتقادات خاصة مف  –بشقيو الموضوعي واإلجرائي  –تعرض مبدأ الحصانة البرلمانية 
فقياء القانوف الدستوري والجنائي، في حيف دافع جانب آخر مف ىؤالء الفقياء عف شرعية 
ودستورية ىذا المبدأ وموافقتو لممبادئ الدستورية األخرى والعرؼ الدستوري الدولي والوطني 

ة، وسيستعرض الباحث في وأىميتو في تحقيؽ االستقرار والمصمحة العامة في أداء الوظيفة النيابي
ىذا المطمب أىـ وأبرز االنتقادات القانونية الواردة عمى مبدأ الحصانة البرلمانية، والرد عمى ىذه 

 االنتقادات مف قبؿ المؤيديف.

 :ستورية نصوص الحصانة البرلمانيةعدم دالفرع األول: 

النصوص الواردة في  يرى أنصار ىذا االتجاه أّف مبدأ الحصانة البرلمانية والمقرر بموجب
الدساتير والقوانيف العادية يخالؼ مبدأ عالمي ودستوري ىاـ وىو مبدأ مساواة جميع الناس أماـ 
القانوف، وبعبارة أخرى ىو مبدأ المساواة في الحقوؽ الممنوحة ليـ والواجبات المفروضة عمييـ، 

 وال بد أف نتعرض لتوضيح ىذا المبدأ بشيء مف التفصيؿ.

 :ٚٛمفهوم مبدأ المساواةأواًل: 

يعني ىذا المبدأ خضوع جميع األفراد لمقانوف دوف تمييز أو تفرقة بسبب لوف أو جنس أو ديف أو 
وظيفة، ويشمؿ ىذا المفيـو الخضوع لجميع التشريعات والقوانيف عمى اختالؼ مصادرىا وغاياتيا 

الشئوف الدولية بيف الدوؿ ذاتيا كالمساواة في الحقوؽ المدنية وفي األمور اإلدارية والمساواة في 
 والمساواة في الحقوؽ والواجبات والمساواة في المعاممة أماـ القضاء.

 ثانيًا: األساس القانوني لمبدأ المساواة:

المساواة سبقت تعاليـ الديف اإلسالمي منذ وقت نزوليا بنصوص صريحة تقرر نظرية  - أ
قناكـ مف ذكر وأنثى وجعمناكـ شعوبًا : " يا أييا الناس إنا خموتفرضيا حيث يقوؿ تعالى

، وقد أكد النبي محمد صمى اهلل عميو وسمـ 99وقبائؿ لتعارفوا إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ "
مف شيد خطبة  –أو قاؿ حدثنا  –حدثني "عف أبي نضرة: عمى ىذا المعنى في حديثو 
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فقاؿ: يا أييا وىو عمى بعير،  النبي صمى اهلل عميو وسمـ بمنى في وسط أياـ التشريؽ
الناس، أال إف ربكـ عز وجؿ واحد، أال وأف أباكـ واحد، أال ال فضؿ لعربي 

نعـ، قاؿ:  ، أال ال فضؿ ألسود عمى أحمر إال بالتقوى، أال قد بمغت؟ قالوا:يعجم عمى
، وفي حديث آخر: " الناس سواسية كأسناف المشط الواحد ال ٜٛ"ليبمغ الشاىد الغائب

، وبالتالي فإف نصوص القرآف والسنة قد فرضت ٜٓإال بالتقوى "فضؿ لعربي عمى عجمي 
المساواة بصفة مطمقة دونما قيود أو استثناءات وىي عمى الناس كافة وعمى العالـ كمو، 
ال فضؿ لفرد عمى فرد وال لجماعة عمى جماعة وال لجنس عمى جنس وال لموف عمى لوف 

ؾ أّف الشريعة اإلسالمية ىي مصدر ، وال شٜٔوال لسيد عمى مسود وال لحاكـ عمى محكـو
 .ٕٜوىاـ مف مصادر التشريع الفمسطينيرئيسي وأساسي 

مف جانب آخر فقد حرصت معظـ اإلعالنات واالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوؽ  - ب
ف العالمي اإلنساف عمى التأكيد عمى ىذا المبدأ، حيث ورد في المادة األولى مف اإلعال

(، رًا ومتساويف في الكرامة والحقوؽجميع الناس أحرا : )يولدلحقوؽ اإلنساف عمى أنو
الناس جميعًا سواء أماـ القانوف لسابعة مف ذات اإلعالف عمى أّف )وكذلؾ نصت المادة ا

ت المادة (، في حيف جاءتمتع بحماية القانوف دونما تمييزوىـ متساووف في حؽ ال
يـ أماـ أف تنظر نزاعاتمساواة الناس أماـ القانوف، وفي العاشرة منو لتنص عمى )

 .ٖٜ(القضاء العادؿ والعمني
ـ و العيد ٜٙٙٔكذلؾ فقد تضمف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ السياسية والمدنية لسنة 

ـ النص عمى ىذا ٜٙٙٔالدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة 
ال أىمية لسردىا في ىذا  موضعًا منو وبصيغ وعبارات مختمفة، ٕٓالمبدأ في أكثر مف 

 البحث.
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ـ النص عمى ىذا المبدأ الياـ، ٖٕٓٓولـ يغفؿ القانوف االساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  - ت
ال  ،الفمسطينييف أماـ القانوف والقضاء سواءنصت المادة التاسعة منو عمى أف )حيث 

 .(تمييز بينيـ بسبب العرؽ أو الجنس أو الديف أو الرأي السياسي أو اإلعاقة

 ثالثًا: مدى مخالفة الحصانة البرلمانية لمبدأ المساواة:

يرى بعض الفقياء أف الحصانة البرلمانية بشقييا الموضوعي واإلجرائي والتي تعد استثناًء 
يتمتع بو أعضاء البرلماف ىو مساس واعتداء جارح عمى مبدأ المساواة وتتعارض معو ومع مبدأ 

باعتبار أنيا تعطي امتيازًا ألعضاء البرلماف عف سائر  مععامة أفراد المجتعدـ التمييز بيف 
مف يشتغؿ بالمسائؿ العامة ولو تأثير ىاـ قد يكوف أكثر  الناسىناؾ مف  ، في حيف أفّ ألفرادا

حساسية مف عمؿ عضو البرلماف وبالرغـ مف ذلؾ فإنو ال يتمتع بالحصانة المقررة ألعضاء 
نظمة مجالس نيابية أخرى كمجالس المديريات مثاًل البرلماف، وكذلؾ فإنو يوجد في بعض األ

 .ٜٗوليس ألعضائيا أف يتمتعوا بمبدأ الحصانة البرلمانية 

وقد رد المؤيدوف لمبدأ الحصانة البرلمانية عمى ذلؾ بأف ىذا االنتقاد غير دقيؽ، حيث إف 
وأحواليـ  إعماؿ أو تطبيؽ مبدأ المساواة يجب أف يكوف ابتداًء بيف أفراد متساويف وظروفيـ

الوظيفية متشابية، كالمساواة بيف أعضاء البرلماف ذاتيـ وفيما بينيـ، أما فكرة المساواة بيف 
طوائؼ وأشخاص مختمفيف مف حيث الظروؼ والوظائؼ واألعماؿ فذلؾ خروج عف مبدأ 
 –المساواة وليس تطبيقًا لو، وبالتالي فإف المساواة بيف أعضاء البرلماف وبيف عامة الشعب 

فذلؾ إخالؿ بمبدأ المساواة في المعاممة. وقد برر  –فيما يتعمؽ بالحصانات الممنوحة ليـ 
مؤيدو ىذا الرأي أف الدور الذي يقـو بو أعضاء البرلماف والذي يتمثؿ في الدفاع عف مصالح 
األمة ورقابة الحكومة رقابة جادة وفاعمة وكذلؾ األخطار التي يتعرضوف ليا والتي قد تعوقيـ 

أداء ىذا الدور يقتضي وجود ىذه الميزة االستثنائية الممنوحة ليـ بخالؼ العامة الذيف ال  عف
يحمموف مثؿ ىذا المسئوليات الجساـ وال يواجيوف عناء المخاطر والمضايقات التي يتعرض 
ليا أعضاء البرلماف، وبالتالي فإف عدـ المساواة في ىذه الحالة مقرر لمصمحة األمة وليس 

 .ٜ٘لنائب لمصمحة ا

                                                           
 .313، صمرجع سابقعبد القادر عودة،  84
 .49،48ص مرجع سابق،رمضان محمد بطٌخ،  85
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ومف خالؿ التطبيؽ العممي وليس الفكرة النظرية  -ويرى الباحث أف مبدأ الحصانة البرلمانية 
 قد بات يمس مبدأ المساواة بشكؿ واضح، وذلؾ مف خالؿ نقطتيف: –فقط 

األولى تتعمؽ بالحصانة الموضوعية: فاألقواؿ واآلراء واألفكار واالتجاىات التي  -
ويدلي بيا بمناسبة عممو البرلماني تحت قبة البرلماف أو يحمميا عضو البرلماف 

خارجو، ىي أفعاؿ مشروعة أصاًل استنادًا لرأي جزء مف الفقو الدستوري وبالتالي فال 
حاجة ألف يتـ تمييز عضو البرلماف بحصانة خاصة بو عف أعماؿ ىي مشروعة 

لعضو البرلماف  أصاًل، أو إف الحصانة الموضوعية وفقًا لرأي آخر قد شرعت حماية
مف الشكاوى الكيدية التي قد تطالو بسبب ما يبديو مف مالحظات أو انتقادات لبعض 
الييئات أو أشخاص السمطة التنفيذية، وىذا أيضًا ليس مبرر مقبوؿ لخرؽ مبدأ 
المساواة ال سيما أّف الشكاوى الكيدية قد يتعرض ليا أي مواطف بغض النظر عف 

ة أو خالفات أو تضارب المصالح مف الغير، وال صفتو الوظيفية بسبب خصوم
نما أف تكوف جية التحقيؽ نزيية وجدية  يكوف الحؿ بتشريع حصانات لذلؾ، وا 

قامة العدؿ ورد أي شكوى يثبت كيديتيا.  وحريصة عمى إحقاؽ الحؽ وا 
الثانية تتعمؽ بالحصانة اإلجرائية: وىي أيضًا تمثؿ خرقًا لمبدأ المساواة مف خالؿ ما  -

ره مف ميزات لعضو البرلماف، قد يكوف بعض الشخصيات العامة كرؤساء تقر 
البمديات أو بعض مسئولي الوظائؼ الخطيرة والحساسة في الدولة كموظفي ديواف 
الرقابة المالية واإلدارية وىيئة مكافحة الفساد ىـ أجدر أف يعطوا ىذه الميزات بسبب 

الكيدية مف البعض، ولكف  خطورة منصبيـ ومياميـ واحتماؿ تعرضيـ لمشكاوى
القانوف لـ يقرر ليـ أي ميزة إجرائية في حاؿ وجود تحقيقات جنائية ضدىـ، وىذا 

 يكرس عدـ المساواة بيف أعضاء البرلماف وغيرىـ.
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 منع العقاب عن عضو البرلمان ومخالفة مبدأ عمومية العقوبة: :الفرع الثاني

 أواًل: مفهوم مبدأ عمومية العقوبة:

: شرعية العقوبة، عمومية دة خصائص ومبادئ أساسية تتمثؿ فيالفقو الجنائي أف لمعقوبة ع قرر
، وال بد مف توافر ىذه الخصائص ٜٙالعقوبة، شخصية العقوبة، قضائية العقوبة، تفريد العقوبة 

 .كي تحقؽ معايير العدالة الجنائيةجميعيا في كؿ العقوبات المقررة في القوانيف الداخمية ل

بػػر مبػػدأ عموميػػة العقوبػػة أو المسػػاواة فػػي العقوبػػة ىػػو أحػػد أىػػـ ىػػذه المبػػادئ ويػػرتبط ارتباطػػًا ويعت
أف تكػوف العقوبػة عامػة أي وثيقًا باالنتقادات التي تعرض ليا مبدأ الحصانة البرلمانية، وىو يعني 

لمسػاواة بػيف أ المبػد لمراكزىـ االجتماعيػة وذلػؾ تطبيقػاً  مقررة بالنسبة لمجميع دوف تفريؽ بينيـ تبعاً 
 الجميع أماـ القانوف.

نو يجب أف يوقع عمى كؿ مف يرتكب جريمة مػف ومف جانب آخر ال يعني مبدأ عمومية العقوبة أ
ف ذلػؾ يػؤدي إلػى الظمػـ وانتفػاء تختمػؼ فػي نوعيػا وال فػي مقػدارىا ألنوع معيف عقوبتيػا بعينيػا ال 

 ع القاضػي سػمطة تفريػدؿ المشػرّ لػذلؾ خػوّ ، بسػبب تبػايف الظػروؼ واألحػواؿ فػي كػؿ واقعػة ةالمساوا
العقػاب حيػث يعمػػؿ سػمطتو فػي تقػػدير العقوبػة فػػي كػؿ حالػة تطػػرح عميػو حسػب قصػػد الجػاني مػػف 

وال يتضػػمف ىػػذا التفريػػد  خروجػػا  ،الفعػػؿ أو درجػػة خطئػػو و ظػػروؼ  ومالبسػػات ارتكػػاب الجريمػػة
السػواء ميمػا اختمفػت مراكػزىـ  عمى مبدأ المساواة في العقوبة ما دامت العقوبة مقررة لمجميػع عمػى

 االجتماعية.

 األساس القانوني لمبدأ عمومية العقوبة:ثانيًا: 

يعتبر مبدأ عمومية العقوبة ىو فرع وتطبيؽ لممبدأ الدستوري الياـ: مبدأ مساواة األفراد في 
ـ عمى ٖٕٓٓالحقوؽ والواجبات، حيث نصت المادة التاسعة مف القانوف األساسي المعدؿ لسنة 

ال تمييز بينيـ بسبب العرؽ أو الجنس أو الديف أو  ،الفمسطينييف أماـ القانوف والقضاء سواء)  أف
                                                           

م، الموقع اإللكترونً 2011مقال منشور،  اإلسالمً المقارن،مفهوم العقوبة فً الفكر القانونً صبري محمد خلٌل،  86

 .(http://drsabrikhalil.wordpress.com/2011/11/19للكاتب )

http://drsabrikhalil.wordpress.com/2011/11/19
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(، كما إف أىـ خصيصة مف خصائص القواعد القانونية ىي اتصافيا  الرأي السياسي أو اإلعاقة
ذات  فيواجدوف فراد الذيف يتلجميع األف تتقرر العقوبة بالنسبة بالعمومية والتجريد، مما يعني أ

 .يرتكبوف نفس الجريمة أي القانونيالمركز 

وفي ذات السياؽ فإّف العقوبة ترتبط بمبدأيف ميميف وىما: شخصية المسئولية الجنائية، وتأسيس 
التجريـ والعقاب عمى الضرورة والتناسب، ومف ثـ فإنيا ال توقع إال عمى مف يعد مسئواًل قانونًا 

إلجرامية وما نجـ عنيا مف ضرر، فجزاء الجناة عف  في ضوء دوره في الجريمة ونواياه ا
 .ٜٚجريمتيـ ال بد أف يكوف موافقًا لخياراتيـ ودورىـ

 ثالثًا: مدى مخالفة الحصانة البرلمانية لمبدأ عمومية العقوبة:

فقياء القانوف الجنائي والدستوري وفقياء الشريعة اإلسالمية مبدأ الحصانة  انتقد العديد مف
حيث أنو يشكؿ مانعًا وحاجزًا يؤدي إلى عدـ تطبيؽ قواعد القانوف الجنائي البرلمانية مف 

عني مخالفة مبدأ عمومية العقوبة ألف الموضوعية واإلجرائية عمى عضو البرلماف، وىو ما ي
العمومية تعني أف تطبؽ العقوبة عمى كؿ الناس ميما اختمفت أقدارىـ بحيث يتساوى أماميا 

 .ٜٛوالفقير والمتعمـ والجاىؿ الحاكـ والمحكـو والغني 

أعضاء شكؿ غطاًء لبعض البرلمانية ال سيما الشؽ اإلجرائي بات ي الحصانةويرى الباحث أّف 
الفاسديف وأصحاب المصالح الخاصة في ارتكاب ما يشاءوف مف جرائـ استغالؿ النفوذ البرلماف 

الوظيفي واختالس األمواؿ العامة والجرائـ األخرى دوف أف يكوف ىناؾ مساءلة حقيقية وسريعة 
وجادة مف قبؿ سمطات التحقيؽ نظرًا لوجود ىذا المانع اإلجرائي، والذي يشكؿ عقبة تؤدي إلى 

دوف إخالؿ بحقوؽ  -فات العدالة الجنائية وىي السرعة "النسبية" لإلجراءات فقداف أىـ ص
طرؽ خالؿ الحصانة كما سيتـ الت، حيث إف إجراءات رفع -المتيميف في الدفاع عف أنفسيـ 

البحث قد تأخذ فترة طويمة تؤدي لعدـ تحقؽ غاية المشرع مف العقاب الجنائي وىو تحقيؽ الردع 
عادتو لجادة الصواب  الخاصزجر الو  في المجتمع العاـ لممجـر وكذلؾ إصالح الجاني وتيذيبو وا 

 بعد أف سقط في مستنقع الجريمة.

  

                                                           
82
 .238، صمرجع سابقاحمد فتحً سرور،  
 .631، صمرجع سابقعبد القادر عودة،  89
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 نطاق تطبيق الحصانة البرلمانية: المبحث الثاني

يتعرض الباحث في ىذا المبحث لنطاقات تطبيؽ الحصانة البرلمانية المختمفة، فيذا المبدأ ىو 
بالتالي فإنو مقّيد ومحدد بنطاؽ معيف وليس عمى إطالقو، وذلؾ استثناء عمى األصؿ كما ذكرنا و 

مف حيث األشخاص المشموليف بتطبيؽ ىذا المبدأ عمييـ، والنطاؽ الزماني والمكاني لتطبيقو، 
وأخيرًا النطاؽ الموضوعي والوقائع التي يشمميا ىذا المبدأ، وسيتـ استعراض أحكاـ نطاؽ تطبيؽ 

وذلؾ  إال في بعض المواضع فريؽ بيف الشؽ الموضوعي واإلجرائيالحصانة البرلمانية دوف الت
 عمى النحو اآلتي:

 نطاق تطبيق الحصانة البرلمانية من حيث األشخاص: األول المطمب

المبدأ العاـ أّف الحصانة البرلمانية تشمؿ أعضاء البرلماف فقط دوف أف تمتد إلى غيرىـ، إال أّف 
تطرقوا إلى مسائؿ أخرى تتعمؽ بموظفي البرلماف وبرجاؿ بعض القوانيف وبعض الفقياء قد 

الصحافة الذيف يعمموف عمى نشر وتحميؿ ما يدور في أروقة البرلمانات، وىذا ما سنتطرؽ إليو 
 في الفروع التالية:

 الفرع األول: أعضاء البرلمان:
 جمسالم أعضاء مساءلة تجوز المف القانوف األساسي المعدؿ بأنو " ٔ/ٔ٘نصت المادة 

 عمى لتصويتيـ أو يوردونيا، التي الوقائع أو يبدونيا، التي اآلراء بسبب مدنًيا أو جزائًيا التشريعي
 خارج بو يقوموف عمؿ ألي أو المجاف، أعماؿ في أو التشريعي المجمس جمسات في معيف نحو

 ."النيابية مياميـ أداء مف تمكينيـ أجؿ مف التشريعي المجمس
واجبات وحقوؽ أعضاء وكذلؾ نصت جميع النصوص المتعمقة بالحصانة البرلمانية في قانوف 

و النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي عمى لفظ ) أعضاء  ـٕٗٓٓالمجمس التشريعي لسنة 
المجمس التشريعي ( بحيث لـ تشمؿ غيرىـ مف موظفي البرلماف أو أي شخص آخر أدلى برأيو 
ف كاف مف الوزراء أو رؤساء الييئات  أو أفكاره في إحدى جمسات أو لجاف البرلماف حتى وا 

مساءلة أو االستجواب، األمر الذي يستنتج منو والسمطات الذيف يستدعييـ المجمس لممناقشة أو ال
 عمى اقتصار شموؿ أحكاـ الحصانة البرلمانية بشقييا عمى أعضاء المجمس التشريعي فقط.
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وفي الدوؿ التي أخذت بنيج وجود غرفتيف لمبرلماف، فإف الحصانة البرلمانية تشمؿ أعضاء 
خ(، ومصر )مجمس الشعب، مجمس المجمسيف كما ىو في فرنسا )الجمعية الوطنية، مجمس الشيو 

الشورى(، والبحريف )مجمس الشورى، مجمس النواب(، والواليات المتحدة األمريكية )مجمس 
، ويستوي في التمتع بيذه ٜٜمف الدوؿ التي تأخذ بيذا النظاـ الشيوخ، مجمس النواب( وغيرىا

 .ٓٓٔالمعّينوف أو األعضاء المنتخبوف الحصانة األعضاء

 في البرلمان ورجال الصحافة واإلعالم:الفرع الثاني: موظ

ُيالحظ أّف بعض الدوؿ قد شذت عف القاعدة العامة التي تطرقنا إلييا في الفرع األوؿ، ومنيا 
 الذيفإنجمترا وذلؾ عندما منح القانوف اإلنجميزي الحصانة البرلمانية لبعض موظفي البرلماف 

، ومثؿ كتبة ٔٓٔموظفيو الدائميف أو الوقتييف ترتبط مياـ عمميـ بأعضاء البرلماف سواء أكانوا مف 
البرلماف واألشخاص الذي يتـ استدعاؤىـ لمبرلماف بوصفيـ شيود في أمر أو تحقيؽ يعني 

 .ٕٓٔالبرلماف 

في حيف أّف بعض شّراح القانوف الدستوري والجنائي قد ناقش التوسع في فيـ النصوص المتعمقة 
حرفي إلى التفسير الموسع، وذلؾ عبر توسيع دائرة مف بالحصانة البرلمانية ليخرج عف التفسير ال

يمتازوا بيذا االستثناء ليشمؿ رجاؿ الصحافة واإلعالـ الذيف ينقموف وقائع أعماؿ البرلماف مع ما 
 تشممو مف أقواؿ وآراء لمنواب، حتى لو تضمنت جرائـ يعاقب عمييا القانوف في الظروؼ العادية

ميمة المجمس النيابي مكبوتة ومحصورة بيف جدرانو وغير  ألف القوؿ بغير ذلؾ يعني أف تظؿ
مجدية ما دامت لـ تنشر ولـ يطمع عمييا الجميور والرأي العاـ، إال أف ذلؾ مرىوف بشرط أف 
يكوف النشر صادقًا وأف يكوف بحسف نية وأف يقتصر عمى ما دار مف نقاشات وآراء دوف 

 .103 الخوض في تأييد أو إضافات أو تقديـ حجج جديدة

                                                           
كلٌة الحقوق بجامعة محمد خٌضر، العدد  بحث منشور بمجلة المفكر،الجزائر،  الحصانة البرلمانٌة،ماالوي ابراهٌم،  88

 .242م، ص2009 ،الثالث
دراسة فً  –والقائمٌن بأعباء السلطة العامة الجوانب اإلجرائٌة لجرائم الموظفٌنعبد العظٌم مرسً وزٌر،  100

 .25ص مرجع سابق، القانونٌن المصري والفرنسً
دار النهضة هرة، ، القاالجنائٌة النظر وجهة من واإلجرائٌة الموضوعٌة البرلمانٌة الحصانة ،احمد الدٌن حسام 101

 .32م، ص1885الطبعة الثانٌة، العربٌة، 
 .264،ص، م2004 بدون طبعة، مكتبة النهضة المصرٌة، ،القاهرة ،وجٌز فً القانون البرلمانً فتحً فكري، 102
 .53،54ص  مرجع سابق،رمضان محمد بطٌخ،  103
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التوسع في شموؿ الحصانة البرلمانية لرجاؿ  ما طرحو بعض الفقو حوؿ ويرى الباحث أفّ 
ىو غير  موظفي البرلماف وأعضاء لجانو وىيئاتو مف غير أعضاء البرلمافواإلعالـ أو الصحافة 

 :موفؽ وغير مبرر لسببيف

أّف ذلؾ خروج عف النص ومخالفة لما ورد في المواد المنظمة لشئوف الحصانة البرلمانية  األول:
خالؼ التفسير في القوانيف والموائح السابؽ ذكرىا، وال اجتياد مع وضوح النص، وال يجوز أف ي

 .منطوؽ النص ويناقضو

مية المتعمقة بمبدأ أّف الحصانة البرلمانية ىي مبدأ استثنائي وخروج عف القاعدة األص الثاني:
المساواة أماـ القانوف، في حيف أّف القاعدة القانونية الراسخة تقرر أنو ال يقاس عمى االستثناء وال 

 .االستثناء بخالؼ ما قرره القانوفيبنى عميو، وبالتالي ال يجوز التوسع في ىذا 

رأي العاـ أو أف تبقى وال يعني ذلؾ بحاؿ أال يصؿ ما يدور في أروقة البرلماف إلى الجميور وال
أفواه رجاؿ اإلعالـ مكمّمة ومقيدة، فحرية الرأي واإلعالـ والنشر ىو مبدأ دستوري آخر منصوص 

 .104عميو في القانوف األساسي وفي القوانيف األخرى وال مساس بو 

ومف الجدير بالذكر أّف الحصانة البرلمانية بطبيعة الحاؿ ال تشمؿ عائمة عضو البرلماف أو 
ريو أو مرافقيو أو غيرىـ ممف ليـ صمة مباشرة بو أو بعممو، وبالتالي فإنيـ ُيسألوف عف مستشا

كافة الجرائـ التي يرتكبونيا وفؽ اإلجراءات العادية المتبعة بالنسبة لغيرىـ والمنصوص عمييا في 
 .105قانوف اإلجراءات الجزائية 

فيما لو تمت باالشتراؾ سواء  كذلؾ فإنيا ال تشمؿ المساىميف مع العضو في ارتكاب الجريمة
، بحيث يتـ اتخاذ اإلجراءات الجنائية في مواجية ٙٓٔأكانوا مف أسرتو أـ مف أقاربو أـ مف الغير 

 ىؤالء الشركاء دوف أي عائؽ أو عقبة إجرائية.

                                                           
 فً الحق إنسان ولكل الرأي، بحرٌة مساس ال: )م على أنه2003ساسً المعدل لسنة من القانون األ 18نصت المادة  104

، فً حٌن نصت ( القانون أحكام مراعاة مع الفن أو التعبٌر وسائل من ذلك غٌر أو الكتابة أو بالقول ونشره رأٌه عن التعبٌر
الصحافة والطباعة حرتان وحرٌة  -2على أن : ) 1885لسنة  8المادتٌن الثانٌة والثالثة من قانون المطبوعات والنشر رقم 

 -3 .الرأي مكفولة لكل فلسطٌنً، وله أن ٌعرب عن رأٌه بحرٌة قوالً، كتابة، وتصوٌراً ورسماً فً وسائل التعبٌر واإلعالم

األخبار والمعلومات والتعلٌقات وتسهم فً نشر الفكر والثقافة والعلوم فً حدود  مارس الصحافة مهمتها بحرٌة فً تقدٌم
 .(القانون وفً إطار الحفاظ على الحرٌات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرٌة الحٌاة الخاصة لآلخرٌن وحرمتها

 .234، ص مرجع سابقنجٌب شكر،  105
 .693صمرجع سابق، عصام علً الدبس،  106
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 :نطاق تطبيق الحصانة البرلمانية من حيث الزمان والمكان لثاني:االمطمب 

إلى دراسة النطاؽ الزماني لمحصانة البرلمانية، فيؿ ىي  سيتطرؽ الباحث خالؿ ىذا المطمب
لصيقة بعضو البرلماف طواؿ حياتو أـ خالؿ فترة العضوية أو ىي خاصة بفترة دورات انعقاد 
البرلماف، وكذلؾ النطاؽ المكاني لمحصانة البرلمانية فيؿ ىي خاصة بالحـر البرلماني أـ تمتد 

ر إلى احتراـ الحصانة البرلمانية ألعضاء برلمانات الدوؿ خارجو، وىؿ يوجد اتفاقيات دولية تشي
 األجنبية، وسيجيب الباحث عف ىذه المحاور مف خالؿ الفروع اآلتية:

 الفرع األول: النطاق الزماني لتطبيق الحصانة البرلمانية:

 لعضو يجوز ال -٘ـ عمى أنو )ٖٕٓٓ( مف القانوف األساسي المعدؿ لسنة ٖ٘تنص المادة )
 الحصانة تسقط وال المجمس، مف مسبؽ إذف غير مف الحصانة عف التنازؿ التشريعي المجمس
 .)العضوية مدة تشمميا كانت التي الحدود في وذلؾ العضوية بانتياء

ـ ٕٗٓٓ( مف قانوف حقوؽ وواجبات أعضاء المجمس التشريعي لسنة ٕٛوكذلؾ تنص المادة )
تيـ في المجمس وبما ال يتعارض تستمر حصانة األعضاء في حدود مدة عضويعمى أنو )

 (.وأحكاـ القانوف

ال يجوز  -٘( مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي عمى أنو )ٜ٘في حيف نّصت المادة )
لمعضو التنازؿ عف الحصانة مف غير موافقة مسبقة مف المجمس ويصدر القرار بالموافقة 

ضوية وذلؾ في الحدود التي كانت وال تسقط الحصانة بانتياء الع ،باألغمبية المطمقة لممجمس
 .)تشمميا مدة العضوية

 واستنادًا لما ورد في النصوص اآلنفة الذكر، ال بد مف دراسة النطاؽ الزمني مف زاويتيف:

 أواًل: بداية سريان الحصانة البرلمانية:

 لـ ينص المشّرع الفمسطيني تحديدًا عمى وقت بداية مدة سرياف الحصانة البرلمانية بالنسبة
: أّف ع آلراء الفقياء بشأف ذلؾ، ومنياألعضاء المجمس التشريعي، وبالتالي كاف ال بد لمرجو 

عالف فوزه وتعيينو وذلؾ دوف توقؼ عمى حمؼ اليميف أو  الحصانة تبدأ بمجرد انتخاب العضو وا 
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، ويرى آخر أّنو إذا أجريت انتخابات تجديد المجمس فإف أعضاء المجمس ٚٓٔانعقاد المجمس 
، في حيف يتفؽ أصحاب ٛٓٔال يستفيدوف مف الحصانة إال مف تاريخ انعقاد مجمسيـ  الجديد

النظريتيف أنو في حاؿ وجود طعوف انتخابية في صحة انتخاب العضو فيي ال تؤدي إلى تعطيؿ 
تمتع العضو بالحصانة، فالطعف ليس لو أثر واقؼ ما لـ يصدر حكـ أو قرار قضائي مف محكمة 

 قضي ببطالف العضوية، عندىا ينتيي أثر الحصانة بانتياء العضوية.االنتخابات المختصة ت

وحسنًا فعؿ المشّرع األردني حينما نّص بالتحديد عمى وقت بداية عضوية البرلماف حيث نصت 
ـ عمى أنو " يعتبر المنتخب ٜٜٙٔ( مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب األردني لعاـ ٕٕالمادة )

 ية منذ إعالف نتيجة االنتخاب ".نائبًا ويمارس حقوقو النياب

ويرى الباحث أّف األصوب أف يبدأ نطاؽ تطبيؽ الحصانة البرلمانية منذ إعالف النتائج االنتخابية 
وذلؾ تحقيقًا لمغاية التي ُشرعت مف أجميا الحصانة وىي حماية العضو مف أي بالغات كيدية أو 

لو بعد فوزه باالنتخابات، وأف يتـ  وقوعو تحت تأثير أو ضغط أو إرىاب مف الغير قد يتعرض
 إجراء تعديؿ تشريعي عمى نصوص القوانيف الفمسطينية تتضمف ذلؾ .

 ثانيًا: نهاية سريان الحصانة البرلمانية:

عطفًا عمى نصوص القوانيف الفمسطينية السابؽ ذكرىا فإنو ُيالحظ التبايف في ىذه النصوص فيما 
نة البرلمانية، حيث اتفؽ النص في النظاـ الداخمي لممجمس يتعمؽ بالنطاؽ الزماني النتياء الحصا

التشريعي مع ما ورد في القانوف األساسي مف أّف الحصانة البرلمانية ال تسقط بانتياء العضوية، 
في حيف ورد النص في قانوف حقوؽ وواجبات المجمس أعضاء المجمس التشريعي عمى أّف 

لمجمس، وىو ما يعني انتياء الحصانة بانتياء الحصانة تستمر في حدود مدة العضوية في ا
 العضوية، وىذا يؤدي إلى تناقض النصوص.

وقد خالؼ القانوف األساسي الفمسطيني معظـ الدساتير األخرى في مسألة نصو عمى استمرارية 
، ٜٓٔالحصانة البرلمانية الموضوعية لمعضو وعدـ سقوطيا حتى بعد زواؿ العضوية وانتيائيا

                                                           
 .38صمرجع سابق، كرٌم ٌوسف كشاكش، ، وكذلك:  52،53ص  مرجع سابق،رمضان محمد بطٌخ، انظر:  102
دراسة فً  –الجوانب اإلجرائٌة لجرائم الموظفٌن والقائمٌن بأعباء السلطة العامةعبد العظٌم مرسً وزٌر،  109

 .29ص مرجع سابق، ،القانونٌن المصري والفرنسً
108
 م.2003القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة ( من 53المادة )( من 4الفقرة ) 
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مف  (ٜٛ) نّصت المادةالحصانة بشخص العضو وليس بالوظيفة، في حيف وذلؾ يعني ربط 
ال يؤاخذ أعضاء مجمس الشعب عف األفكار واآلراء  " عمى أّنو ـٜٔٚٔلسنة  الدستور المصري

، وذلؾ يعني أّف المشرع المصري قد قصر الحصانة " في أداء أعماليـ في المجمس وفي لجانو
 البرلمانية عمى مدة العضوية فقط.

 أحد يوقؼ ال( منو عمى أنو: "ٙٛـ فقد نّص في المادة )ٕٜ٘ٔأما الدستور األردني لسنة 
 المجمس مف يصدر مالـ المجمس اجتماع مدة خالؿ ـيحاك وال والنواب األعياف مجمسي أعضاء
"، وذلؾ يشير إلى أّف نطاؽ اؼك سبب بوجود المطمقة ثريةباألك قرار اليو منتسب ىو الذي

 البرلمانية محدد خالؿ مدة المجمس فقط وال يمتد بعد انتياء العضوية.الحصانة 

عضو مجمس األمة حر فيما فيما نّصت مواد الالئحة الداخمية لمجمس األمة الكويتي عمى أنو" 
"، و يبديو مف اآلراء واألفكار بالمجمس أو لجانو وال تجوز مؤاخذتو عف ذلؾ بحاؿ مف األحواؿ

ف تتخذ نحو العضو اجراءات أال يجوز اثناء دور االنعقاد في غير حالة الجـر المشيود  كذلؾ"
"، وذلؾ  التحقيؽ أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي اجراء جزائي آخر اال بإذف المجمس

 .ٓٔٔيشير ضمنيًا أيضًا إلى أّف مدة الحصانة تنتيي بانتياء العضوية في المجمس"

ع الفمسطيني قد جانب الصواب عندما استحدث النص الخاص بامتداد ويرى الباحث أّف المشرّ 
طواؿ فترة حياة النائب وعدـ سقوط ىذا االمتياز بانتياء  -الموضوعية–مدة الحصانة البرلمانية 

العضوية، كوف أّف ىذه الميزة ىي استثناء ال ينبغي التوسع فيو، باإلضافة إلى أّف احتمالية 
ضايقات بعد انتياء عضويتو ىو احتماؿ ضعيؼ وغير واقعي، تعرض النائب لضغوط أو م

وبالتالي فاألصؿ أف يعامؿ عضو البرلماف بعد انتياء العضوية معاممة المواطف العادي دوف أية 
 امتيازات أو استثناءات.

 

 

 

                                                           
110
 .ـٖٜٙٔلسنة ( من الالئحة الداخلٌة لمجلس األمة الكوٌتً 18،20المواد ) 
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 سريان الحصانة البرلمانية أثناء دورات انعقاد المجمس:ثالثًا: 

نبية بشأف فترة الحصانة، حيث جعمتيا بعض الدساتير قاصرة عمى تباينت الدساتير العربية واألج 
فترات االنعقاد لممجمس النيابي سواء أكانت الدورة عادية أو استثنائية، في حيف جعميا البعض 
اآلخر شاممة طيمة مدة والية المجمس بغض النظر عف انعقاده مف عدمو، وذلؾ عمى النحو 

 :ٔٔٔاآلتي

: ى فترة االنعقاد عمى سبيؿ المثاؿحصانة البرلمانية قاصرة عممف الدساتير التي جعمت ال - أ
ـ )المادة ٕٜٙٔ(، والدستور المبناني لسنة ٙٛـ )المادة ٕٜ٘ٔالدستور األردني لسنة 

ـ ٜٛ٘ٔ(، والدستور الفرنسي لسنة ٔٔٔـ )المادة ٕٜٙٔ(، والدستور الكويتي لسنة ٓٗ
 (.ٕٙ)المادة 

: دة والية المجمس عمى سبيؿ المثاؿأما الدساتير التي جعمت الحصانة شاممة طيمة م  - ب
ـ )المادة ٕٜٙٔ(، والدستور المغربي لسنة ٕٚـ )المادة ٜٜ٘ٔلسنة  يالدستور التونس

 (.ٛٙـ )المادة ٜٔٚٔ(، والدستور المصري لسنة ٖٛ
وأما بشأف التشريع الفمسطيني فقد كاف واضحًا وصريحًا ما نص عميو المشّرع في المادة   - ت

( مف ٕٕـ، والمادة )ٖٕٓٓ( مف القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ٕفقرة  ٖ٘)
ال يجوز التعرض لمعضو بأي قانوف حقوؽ وواجبات أعضاء المجمس التشريعي أنو "

( مف ٘فقرة  ٜ٘"، وكذلؾ ما ورد في المادة )الحصانةطيمة مدة ...  شكؿ مف األشكاؿ
يتمتع األعضاء بالحصانة طيمة النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي حينما نّص عمى أنو "

 ".والية المجمس

وحسنًا ما أقره المشّرع الفمسطيني في ىذه المسألة، حيث إف إسباغ الحصانة عمى العضو 
القدرة الكاممة عمى التعبير عف رأيو بموضوعية،  طيمة فترة العضوية في البرلماف يعطيو

                                                           
بحث منشور بمجلة  عّمان، ،دراسة مقارنة فً الدساتٌر العربٌة واألجنبٌة -الحصانة البرلمانٌةزهٌر أحمد قدورة،  111

م، 2009، العدد الثانً، اإلنسانٌة واالجتماعٌة، المجلد الثالث والعشرونمؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم 
 .192،199ص
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وكذلؾ يوفر لو الحماية مف أي مكيدة أو شكاوى أو مضايقات قد يتعرض ليا في أثناء انعقاد 
 دورات البرلماف أو في غير دورات انعقاده.

ويستثنى مف أحكاـ تطبيؽ النطاؽ الزماني لمحصانة البرلمانية حالة التمبس بارتكاب جناية، 
حالة خاصة نّص عمييا القانوف األساسي والقوانيف األخرى وسيتعرض الباحث لدراستيا  وىي

 بالتفصيؿ خالؿ الفصؿ األخير مف ىذا البحث.

 الفرع الثاني: النطاق المكاني لتطبيق الحصانة البرلمانية:

ال بد مف التفريؽ مف خالؿ دراسة ىذا الفرع بيف نوعي الحصانة البرلمانية الموضوعي 
جرائي، وذلؾ باالستناد لمتفصيؿ الوارد في النصوص التشريعية وتفسير الفقو الدستوري ليا، واإل

 وذلؾ عمى النحو التالي:
 أواًل: النطاق المكاني لتطبيق الحصانة الموضوعية:

 -ٔ: "ـ عمى أنوٖٕٓٓسطيني المعدؿ لسنة ( مف القانوف األساسي الفمٖ٘ورد في نص المادة )
 الوقائع أو يبدونيا، التي اآلراء بسبب مدنًيا أو جزائًيا التشريعي المجمس أعضاء مساءلة تجوز ال

 أعماؿ في أو التشريعي المجمس جمسات في معيف نحو عمى لتصويتيـ أو يوردونيا، التي
 مياميـ أداء مف تمكينيـ أجؿ مف التشريعي المجمس خارج بو يقوموف عمؿ ألي أو المجاف،
ذات الصيغة في قانوف حقوؽ وواجبات أعضاء المجمس التشريعي وكذلؾ "، وقد وردت النيابية

 في النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي.
 ويعني ذلؾ أّف النطاؽ المكاني لمحصانة الموضوعية يتحدد في أمريف:

ما يبديو النائب مف قوؿ أو رأي أو تصويت أو فكرة في داخؿ أروقة البرلماف أي ضمف  - أ
البرلمانية التي عادية أو االستثنائية، وكذلؾ ضمف عمؿ المجاف إحدى جمسات المجمس ال

 .يكوف عضوًا فييا
ما يبديو النائب مف قوؿ أو رأي أو أفكار خارج إطار وعمؿ المجمس مثؿ الحديث إلى   - ب

اإلذاعات والصحؼ الحزبية، أو التحدث خالؿ المؤتمرات العامة والخاصة أو التجمعات 
 خارج إطار الحدود المكانية لمبرلماف. الحزبية أو غيرىا مما يندرج

عتبر المشّرع الفمسطيني قد تقدـ خطوة ميمة عف معظـ الدساتير العربية التي حصرت نطاؽ وي
تطبيؽ الحصانة الموضوعية المكاني في داخؿ أروقة البرلماف، كالمشّرع المصري حينما نّص في 
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خذ أعضاء مجمس الشعب عف األفكار ال يؤا " عمى أّنوـ ٜٔٚٔ( مف الدستور لسنة ٜٛالمادة )
( مف ٚٛ، وكذلؾ ما ورد في نص المادة )" واآلراء في أداء أعماليـ في المجمس وفي لجانو

ـ مف أنو "ال يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديو ٕٜ٘ٔالدستور األردني لسنة 
عدـ المسئولية البرلمانية  أو خطاب يمقيو في أثناء جمسات المجمس"، واستنادًا لذلؾ فإف ضماف

ينصرؼ فقط إلى ما قد يرتكبو العضو مف سب وقذؼ داخؿ المجمس، أما لو صدر ذلؾ خارج 
إطار المجمس كما لو تـ في إطار مؤتمر عاـ أو غيره فإف عضو البرلماف قد يتعرض لممساءلة 

جراءات التحقيؽ العادية التي قد تطالو مثؿ أي مواطف آخر.  وا 
لدستور المصري واألردني الوارد المشار إلييما إلى النقد الشديد مف قبؿ فقياء وقد تعرض نص ا

القانوف الدستوري، حيث إف النشر والتعبير خارج إطار البرلماف كما في الصحؼ والمجالت 
والمقاءات والمؤتمرات ىو جدير بأف يكشؼ الفساد والتصرفات والسموكيات غير القانونية التي قد 

لسمطات العامة في الدولة، وبالتالي فال يجب أف تظؿ أفكار النائب حبيسة تصدر عف بعض ا
نما يجب أف تخرج إلى الرأي العاـ لكي تحقؽ اليدؼ منيا، وقد اقترح بعضيـ  جدراف المجمس وا 
تعديؿ النص الوارد في الدستور المصري ليصبح " ال يؤاخذ أعضاء مجمس الشعب عما يبدونو 

( ٜٖ، وىو قريب مف النص الوارد في المادة )ٕٔٔ"ة أداء أعماليـ النيابيةء بمناسبمف أفكار أو آرا
ال يجوز إقامة دعوى جزائية عمى أي لتي تشير إلى أنو "ـ وإٜٙٔمف الدستور المبناني لسنة 

 ".األفكار التي يبدييا مدة نيابتو عضو مف أعضاء المجمس بسبب
 

 اإلجرائية:ثانيًا: النطاق المكاني لتطبيق الحصانة 
 -ٕـ عمى أنو "ٖٕٓٓ( مف القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ٖ٘ورد في نص المادة )

 تفتيش أي إجراء يجوز وال األشكاؿ، مف شكؿ بأي التشريعي المجمس لعضو التعرض يجوز ال
 خاص منقوؿ أو عقار أي عامة وبصفة مكتبو، أو سيارتو أو إقامتو محؿ أو بيتو أو أمتعتو في
، وقد وردت ذات الصيغة في كؿ مف قانوف حقوؽ وواجبات أعضاء "الحصانة مدة طيمة بو

 المجمس التشريعي وكذلؾ النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني.
واستنادًا لما ورد في النص السابؽ، فإف النطاؽ المكاني لتطبيؽ الحصانة اإلجرائية يشمؿ ما 

 يمي:
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يجوز التعرض لو أو توقيفو أو تفتيشو أو التحقيؽ معو بدوف شخص عضو البرلماف: فال  - أ
 اتخاذ إجراءات رفع الحصانة المنصوص عمييا في القانوف.

أو دخوؿ أي عقار يخصو  : حيث ال يجوز تفتيش منزلوالعقار الخاص بعضو البرلماف - ب
 أو يممكو، مثؿ مكتبو الشخصي أو مزرعتو أو غير ذلؾ.

لماف: فال يجوز تفتيش سيارتو أو حقيبتو أو مراسالتو أو المنقوالت الخاصة بعضو البر   - ت
 أي أغراض أو أمتعة أخرى يمتمكيا.

وقد انتقد جانب مف الفقو توسيع النطاؽ المكاني لمحصانة اإلجرائية، حيث يرى الفقيو الفرنسي 
)دوغيت( أّف الحصانة البرلمانية يجب أف تتناوؿ شخص عضو السمطة التشريعية وال تشمؿ 

منزلو أو مكتبو وضبط أوراقو وذلؾ حتى ال تضيع معالـ الجريمة وأدلتيا المادية في  تفتيش
انتظار الحصوؿ عمى اإلذف بالمالحقة، ويؤيد ىذا الرأي د. زىير قدورة معّماًل ذلؾ بأف عضو 
البرلماف قد تكوف لديو أوراؽ أو مستندات ليا عالقة بالجريمة، في حيف أف انتظار الحصوؿ عمى 

بالتحقيؽ قد يدفع العضو إلخفائيا فتضيع معالـ الجريمة، والمصمحة العامة تقتضي وضع اإلذف 
 .ٖٔٔاليد عمييا فورًا 

ويتفؽ الباحث مع الرأي القائؿ بضرورة اقتصار الحصانة اإلجرائية عمى شخص العضو وعدـ 
سير االستثناء، امتدادىا لتشمؿ مكتبو ومنزلو وسيارتو وذلؾ التزامًا بمبدأ عدـ جواز التوسع في تف

 فضاًل عف أىمية الحفاظ عمى أدلة الجريمة وضبطيا دونما مانع أو عائؽ.

ويستثنى مف أحكاـ تطبيؽ النطاؽ المكاني لمحصانة البرلمانية حالة التمبس بارتكاب جناية، وىي 
حالة خاصة نّص عمييا القانوف األساسي والقوانيف األخرى وسيتعرض الباحث لدراستيا بالتفصيؿ 

 الؿ الفصؿ األخير مف ىذا البحث.خ
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 :نطاق تطبيق الحصانة البرلمانية من حيث الموضوع والوقائع: لثالثاالمطمب 

 يتطرؽ الباحث في ىذا المطمب إلى دراسة نطاؽ تطبيؽ الحصانة البرلمانية بشقيا الموضوعي
غير مشروعة  مف حيث ماىية وحدود األفعاؿ واألقواؿ التي قد تصدر عف النائب وىي في ذاتيا

ولكف قد تتجسد بشأنيا الحصانة، وكذلؾ بشقيا اإلجرائي في مسألة نوعية الجرائـ التي يسبغ 
ليذه  القانوف الحصانة عمى النائب عند مباشرة إجراءات التحقيؽ ضده بشأنيا، ولذا سيتـ التطرؽ

 :المسائؿ في الفروع التالية

 حيث الموضوع والوقائع:الفرع األول: نطاق تطبيق الحصانة الموضوعية من 

 -ٔ: "ـ عمى أنوٖٕٓٓسطيني المعدؿ لسنة ( مف القانوف األساسي الفمٖ٘ورد في نص المادة )
 الوقائع أو يبدونيا، التي اآلراء بسبب مدنًيا أو جزائًيا التشريعي المجمس أعضاء مساءلة تجوز ال

 أعماؿ في أو التشريعي المجمس جمسات في معيف نحو عمى لتصويتيـ أو يوردونيا، التي
 مياميـ أداء مف تمكينيـ أجؿ مف التشريعي المجمس خارج بو يقوموف عمؿ ألي أو المجاف،
"، وقد وردت ذات الصيغة في قانوف حقوؽ وواجبات أعضاء المجمس التشريعي وكذلؾ النيابية

 في النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي.
الموضوعية أو ما يطمؽ عمييا الحصانة ضد المسئولية ويشير ىذا النص إلى أّف الحصانة 

البرلمانية تشمؿ كؿ ما يتعمؽ بأنشطة أعضاء البرلماف التي ُتمارس بمناسبة أداء الميمة 
التشريعية والرقابية الُمناطة بيـ، ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ )المناقشات واآلراء المطروحة خالؿ 

لمجاف البرلمانية المختمفة، اقتراح مشاريع القوانيف الجمسات العادية واالستثنائية، أعماؿ ا
ومناقشتيا، األسئمة الشفوية والمكتوبة الموجية لرئيس الوزراء ولموزراء ورؤساء الييئات 
والسمطات، التحقيؽ واالستجواب البرلماني، الحديث في المؤتمرات الوطنية والعممية والحزبية، 

ات المجتمع المدني والخبراء، وغير ذلؾ مف المشاركة في ورشات العمؿ ولقاءات منظم
األنشطة(، بالتالي فإف نّص المادة أعاله يشير إلى عمؿ أعضاء المجمس العادي والنيج والنشاط 

 اليومي الذي قد يقوموف بو بمناسبة عمميـ البرلماني ووظيفتيـ النيابية.
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تعمؽ أيضأ بتصريحاتو ويتمتع النائب أيضًا بالحصانة الموضوعية طواؿ مدة نيابتو فيما ي
 لعضو توفر كونيا بمكاف ةياألىم مف الحصانة ىذه، و 114مفةلمصحؼ ووسائؿ اإلعالـ المخت

 آرائو عف ريوالتعب مثميـ عمف الدفاع يف واجبو ممارسة لو تكفؿي الت الالزمة ةيالحما البرلماف
 .٘ٔٔـييعم رضيف أف كفيم الذي يؿالتيو  عف دةيبع ةيقراطيمد قةيبطر  نظره ووجية

ف كاف حرًا فيما يبديو مف رأي وفكر إال أنو يجب يكوف عمى مستوى  والنائب في البرلماف وا 
المسئولية التي ُعيدت إليو مف أبناء شعبو بحيث ال يحيد عند ممارسة عممو النيابي عف الحؽ 
نما  والواجب الوطني، وال يقـو بتجريح االشخاص والييئات إلشباع رغبة االنتقاـ والتسمط وا 

رص عمى إظيار الحقائؽ بشفافية وجالء واضعًا نصب عينيو مصمحة الوطف والمواطف ال يح
ف منحو الدستور ىذا االستثناء  إال أّف  –الحصانة  –المصالح الشخصية الضيقة، وحتى وا 

التقاليد البرلمانية وممارسة العمؿ النيابي تقتضي عدـ الخوض في المسائؿ الشخصية لممواطنيف 
، كما إّف 116والقوؿ الجارح واأللفاظ الدنيئة عتبارية وعدـ اإلىانة والتجريح واالزدراءو الييئات اال

 .ٚٔٔالدوؿ بعض يف متبع ىو كما القانوف لمخالفة كشماعو ستغؿتُ  يجب أف الالحصانة 

وبالتالي فإّف أىـ ما ُيستنتج مما سبؽ ذكره أّف مبدأ الحصانة الموضوعية أو الحصانة ضد 
، وبالتالي فإّف ىذا المبدأ ال البرلمانيالمسئولية البرلمانية ىو ُمناط ومرتبط بممارسة العمؿ 
أـ  سواء أكانت بداخؿ البرلماف البرلمانيينسحب عمى األقواؿ واألفعاؿ التي ال تتعمؽ بالعمؿ 

بخارجو كأف يقوـ عضو البرلماف بسب أو قذؼ أحد المسئوليف في الحكومة في حديثو لصحيفة 
أو مجمة دوف أف يكوف ىناؾ تحقيؽ أو مساءلة حقيقية ليذا المسئوؿ ضمف جدوؿ أعماؿ 
البرلماف، أو أف يقوـ العضو باالعتداء عمى أحد موظفي البرلماف أو جرحو فينا ال ُيمكف أف ُيقاؿ 

العضو يباشر عماًل نيابيًا، وضمف ذات اإلطار يشير د. صالح الديف فوزي في قولو بأنو: أّف 
"إذا كاف المشرع قد قصر ىذه الحصانة عمى اآلراء فيتعيف أف ُينظر إلييا دائمًا في ىذه الحدود، 

                                                           
دراسة  -الحصانة السٌاسٌة فً التشرٌعٌن العراقً واللبنانًشاكر اكباشً خلف، مفهوم علً فوزي إبراهٌم و  114

 .263م، ص2013، 65بغداد، ، بحث منشور بمجلة آداب البصرة بجامعة بغداد، العدد  ،مقارنة
للعلوم، ، بغداد، بحث منشور بمجلة كلٌة الرافدٌن الجامعة دراسة مقارنة -الحصانة البرلمانٌةبشار جاهم عجمً،  115

 .119م، ص2012، 28اإلصدار 
 .52، 56ص مرجع سابق،رمضان محمد بطٌخ،  116
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فيي ال تشمؿ األفعاؿ المادية التي قد يقترفيا عضو المجمس كاالعتداء عمى زميمو أو قيامو 
 .ٛٔٔتزوير في مضبطة إحدى لجاف المجمس" ب

كممثؿ لألمة وبيذه  البرلمانية: األولى صفتو ف ذلؾ أّف عضو البرلماف لو صفتافويتضح م
الصفة يحصنو الدستور ضد المسئولية عف أقوالو وآرائو التي يباشرىا بيذه الصفة وذلؾ حتى 

انة دستورية لمصفة النيابية يؤدي ميامو بجدارة واقتدار ودوف خشية أو حرج وىي مقررة كضم
: فيي صفة الفرد العادي وتكوف في الفترات التي ال يؤدي فييا العضو ، والصفة الثانيةٜٔٔ

وظيفتو النيابية سواء أكاف ذلؾ داخؿ المجمس أـ خارجو، وخالليا يتحمؿ العضو كامؿ المسئولية 
 عف أي أفعاؿ أو أقواؿ قد يدلي بيا وُيسأؿ عنيا مدنيًا وجنائيًا.

وال بد مف اإلشارة إلى أّف المّشرع الفمسطيني قد وّسع مف نطاؽ الحصانة الموضوعية ليشمؿ 
النواحي المدنية التي ترتبط بعمؿ العضو النيابي البرلماني، فالحصانة غير مقصورة عمى الجانب 
ال الجنائي بؿ تمتد لتشمؿ الدعاوى المدنية التي تقدـ ضد العضو بمناسبة قيامو بميامو بحيث 

يجوز لألشخاص تقديـ شكاوى مصحوبة بادعاء مدني أماـ قاضي التحقيؽ أو تقديـ دعاوى 
مدنية مستقمة ضد العضو بشأف واقعة أو سموؾ مرتبط بعممو النيابي وبآرائو وتصويتو داخؿ 

 .ٕٓٔالبرلماف 

 الفرع الثاني: نطاق تطبيق الحصانة اإلجرائية من حيث الموضوع والوقائع:

يؽ بيف حالتيف أثناء دراسة نطاؽ تطبيؽ الحصانة اإلجرائية، األولى : ىي المسائؿ ال بد مف التفر 
والوقائع الجنائية التي قد يقوـ بيا العضو أي التي يشكؿ ارتكابيا مخالفة لقانوف العقوبات أو أحد 

ي قد النصوص العقابية في أيًا مف القوانيف المطبقة، والثانية : ىي المسائؿ والوقائع المدنية الت
ت الحقوقية في يواجييا العضو بصفتو العادية بحيث يكوف خصمًا أو شاىدًا فييا كالمنازعا

 ذلؾ بالبحث عمى النحو اآلتي: الباحث تناوؿالقضاء المدني، وسي
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 أواًل: تطبيق الحصانة اإلجرائية في المسائل الجنائية:

 الـ عمى انو "ٖٕٓٓالمعدؿ لسنة ( مف القانوف األساسي الفمسطيني ٗفقرة  ٖ٘تنص المادة )
 أعضاء مف عضو أي ضد جزائية إجراءات أية اتخاذ بجناية التمبس حالة غير في يجوز

( مف قانوف حقوؽ وواجبات أعضاء ٔفقرة  ٕٗ"، فيما تنص المادة )الفمسطيني التشريعي المجمس
بجناية اتخاذ أية ال يجوز في غير حالة التمبس ـ عمى أنو "ٕٗٓٓالمجمس التشريعي لسنة 

( مف النظاـ ٗفقرة  ٜ٘..."،  وأخيرًا فقد نصت المادة ) إجراءات جزائية فورية ضد أي عضو
وال يجوز في غير حالة التمبس بجناية اتخاذ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني عمى أنو "... 

 ."أية إجراءات جزائية ضد أي عضو

د تكوف متطابقة لفظًا ومتقاربة مف حيث المدلوؿ إلى أّف تشير النصوص المذكورة سابقًا والتي تكا
: سواء جميع الجرائـ عمى اختالؼ تصنيفياالحصانة اإلجرائية المقررة لعضو البرلماف تمتد إلى 

 .-باستثناء حالة التمبس بجناية–أكانت مف نوع جنايات أو جنح أو مخالفات 

ف أف تنسب لمعضو سواًء تعمقت طبيعتيا كما أّف مدلوليا ينصرؼ إلى كافة الجرائـ التي يمك
بالعمؿ البرلماني والصفة النيابية أو كانت منقطعة عنو، بحيث تتضح أىمية الحصانة اإلجرائية 

 .ٕٔٔة عف العمؿ البرلماني بصورة أكبرفي الجرائـ المستقم

ائية وقد تباينت دساتير الدوؿ في توسيع أو تضييؽ نوعية الجرائـ التي تشمميا الحصانة اإلجر 
المقررة لمعضو، فعمى سبيؿ المثاؿ قرر الدستور المصري ىذه الحصانة في جميع الجنايات 

، بخالؼ المشّرع الفرنسي الذي قصر ٖٕٔ، وكذلؾ فعؿ المشّرع األردنئٕٕوالجنح والمخالفات 
الحصانة اإلجرائية في قضايا الجنايات والجنح واستثنى المخالفات وذلؾ باعتبار بساطة وعدـ 

                                                           
دراسة فً  –الجوانب اإلجرائٌة لجرائم الموظفٌن والقائمٌن بأعباء السلطة العامة عبد العظٌم مرسً وزٌر، 121

 .22ص مرجع سابق، ،القانونٌن المصري والفرنسً
ال ٌجوز فً غٌر حالة التلبس بالجرٌمة اتخاذ أٌة  " م على أنه:1821ستور المصري لسنة ( من الد88المادة ) تنص 122

 ."إجراءات جنائٌة ضد عضو مجلس الشعب إال بإذن سابق من المجلس
ال ٌجوز خالل دورة انعقاد المجلس  : "أنهم على 1886( من النظام الداخلً للبرلمان األردنً لسنة 135المادة ) تنص 123

، باستثناء علٌه أو توقٌفه إال بإذن المجلس ة أو إدارٌة بحقه أو إلقاء القبضأو اتخاذ إجراءات جزائٌ مالحقة العضو جزائٌا
 ."حالة الجرم الجنائً المشهود
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اإلجراءات والجزاءات الخاصة بالمخالفات فضاًل عمى أنيا في غالب األحواؿ ال تمس جسامة 
 .ٕٗٔعوؽ العضو عف أداء واجبو النيابياستقالؿ البرلماف وال ت

ويرى الباحث أَف القانوف الفرنسي كاف أقرب لمصواب حينما استثنى جرائـ المخالفات مف نطاؽ 
العقوبة وبساطة اإلجراءات ال تؤثر عمى المصمحة تطبيؽ الحصانة اإلجرائية، كوف بساطة 

والغاية التي تحمييا الحصانة البرلمانية وىي عدـ إعاقة العضو عف ممارسة واجباتو النيابية، 
وذلؾ فيما عدا المخالفات التي تتضمف عقوبتيا الحبس )سبعة أياـ فأقؿ حسب قانوف العقوبات 

يؽ العضو عف ممارسة ميامو وواجباتو، ولذلؾ ، حيث إّف الحبس يعٕ٘ٔـ(ٖٜٙٔاالنتدابي لسنة 
رغـ وضوح النص الدستوري في فرنسا عمى استثناء المخالفات مف أحكاـ الحصانة اإلجرائية إال 
أف العرؼ والتقاليد البرلمانية استقرت عمى إيقاؼ السير في محاكمة أي عضو بشأف المخالفات 

ـ عندما تـ اتياـ أحد أعضاء ٜٙٓٔفي يونيو المنسوبة إليو حتى ينتيي دور االنعقاد كما حدث 
 مجمس النواب الفرنسي بارتكاب مخالفة الئحة المرور حيث تـ تأجيؿ نظر القضية إلى ما بعد

 .ٕٙٔانتياء دور االنعقاد غير العادي

 ثانيًا: تطبيق الحصانة اإلجرائية في المنازعات المدنية:

نزاع حقوقي أو خصومة مدنية مع اآلخريف قد يتعرض عضو البرلماف أثناء فترة العضوية ألية 
وذلؾ أثناء ممارسة تصرفاتو العادية بعيدًا عف عممو البرلماني وصفتو النيابية، كاالدعاء بمطالبة 
حقوقية )ديوف( لو أو عميو أو تقديـ دعوى ضده إلخاللو بتنفيذ التزامات مع اآلخريف نشأت نتيجة 

االلتزاـ األخرى، وىنا يثور السؤاؿ حوؿ مدى  إبرامو عقد أو تحت أي ظرؼ مف ظروؼ مصادر
شموؿ الحصانة البرلمانية اإلجرائية ليذه النزاعات المدنية، وىؿ تشكؿ مانعًا مف مباشرة 

 اإلجراءات المدنية في إقامة الدعاوى ضده، أو استدعائو لمشيادة في إحدى ىذه القضايا.

                                                           
 ما فً – البرلمان فً عضو أي ٌكون أن ٌجوز وال: "م على أنه1859ستور الفرنسً لسنة ( من الد26المادة ) تنص 124

 الذي المجلس مكتب من بترخٌص إال ٌقٌدها أو حرٌته ٌسلبه آخر إجراء أي أو توقٌف محل – الجنح أو بالجناٌات ٌتعلق
 .النهائٌة " اإلدانة حالة فً أو جنحة أو بجناٌة حالة التلبس فً الترخٌص هذا ٌُشترط وال. إلٌه ٌنتمً

 كل" المخالفة" بلفظة ٌراد: م المطبق فً قطاع غزة على أنه1836( من قانون العقوبات االنتدابً رقم 5المادة ) تنص 125

 من كان إذا جٌنٌهات الخمسة تتجاوز غرامة ٌستوجب جرم كل أو األسبوع، تتجاوز ال مدة الحبس عقوبة ٌستوجب جرم
 .فقط" الغرامةتستوجب  الًتً الجرائم

م، 1884، 35المعاصرة، العدد ، القاهرة، مقال منشور بمجلة مصرالحصانة البرلمانٌةمحمود عٌد، السٌد صبري و 126

 .153ص
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كافة النصوص الواردة في القانوف األساسي ولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ ال بد مف اإلشارة إلى أف 
ـ أشارت إلى مبدأ ٕٗٓٓالفمسطيني وفي قانوف حقوؽ وواجبات أعضاء المجمس التشريعي لسنة 

فيما لـ يرد في ىذه  -الحصانة الموضوعية–عدـ مسئولية العضو مدنيًا عف أعمالو البرلمانية 
مدنية واإلجراءات الواجبة االتباع حاؿ النصوص تفصيؿ ألحكاـ الحصانة اإلجرائية في القضايا ال

 وجودىا ضد العضو.

نظـ ( مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي نصًا خاصًا يٜٚمادة )في حيف ورد في نص ال
ال يجوز أف يمثؿ العضو أماـ القضاء في أياـ انعقاد المجمس سواء أحكاـ ىذه المسألة وىو أنو "

استنادًا لما ورد في ىذا  ويعني ذلؾ أّف الحصانة اإلجرائية "،شاىداً  أو مدعى عميو أو كاف مدعياً 
 النص تمتد لتشمؿ المنازعات المدنية التي يكوف العضو طرفًا فييا أثناء فترة انعقاد المجمس فقط.
ويخالؼ ىذا الرأي ما ورد في القانوف األردني الذي اعتبر الدعاوى المدنية خارجة عف نطاؽ 

 تشمميا ويمكف ألي شخص في أي وقت أف يرفع الدعوى المدنية الحصانة اإلجرائية بحيث ال
إذ يجوز مخاصمة أعضاء مجمس األمة  ،122برلماف لمطالبتو بالحقوؽ المدنيةضد عضو ال

األردني أماـ المحاكـ النظامية لتحصيؿ الديوف أو المطالبة بالتعويض عف الضرر المترتب عف 
 .ٕٛٔاؽ الحصانة البرلمانية الموضوعيةأعماؿ عضو مجمس األمة وأفعالو غير الداخمة بنط

 حائالً  تقؼ ال الحصانةإلى أف كذلؾ يخالؼ ىذا الرأي ما ورد في التشريعات العراقية التي تشير 
 دعوى يرفع فأ فرد ألي مكفي ذإ نوعيا كاف ميما مدنية محاكمة أو مدني إجراء اي اتخاذ دوف
 وجود دوف النائب مف المرتكبة الجريمة عف التعويض فييا طمبي المدني القضاء أماـ مدنية
 الدعوى أف في ذلؾ مف الغاية وتكمف لو التابع المجمس موافقة أو اإلذف لطمب مبرر أو حاجة
 بميامو القياـ مف منعو أو النائب عمى القبض إلى األحواؿ مف حاؿ بأي تؤدي لف سوؼ المدنية

 .ٜٕٔالبرلمانية
وباستقراء معظـ الدساتير نجد أنيا قصرت الحصانة اإلجرائية عمى المسائؿ الجنائية دوف أف 

إقامة الدعاوى الحقوقية ضد النائب وفؽ  تطاؿ الجانب المدني ودوف أف تؤثر عمى حؽ الغير في
 إجراءات خاصة أو ضمف نطاؽ زمني خارج أوقات انعقاد المجمس.

                                                           
رسالة ماجستٌر بجامعة عّمان، دراسة مقارنة بٌن األردن والكوٌت،  -الحصانة البرلمانٌةمشعل محمد العازمً،  122

 .90م، ص2011وسط، الشرق األ
 .35، صمرجع سابقكرٌم ٌوسف كشاكش،  129
 .235، ص مرجع سابقنجٌب شكر،  128
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( مف النظاـ ٜٚولذا يرى الباحث أّف الرأي الذي اتجو إليو المشرع الفمسطيني ال سيما في المادة )
ني خالؿ الداخمي لممجمس التشريعي والذي حظرت مثوؿ النائب بأي صفة أماـ القضاء المد

ضافة ال يوجد مصمحة عامة أو فائدة مرجوة منيا، بؿ تؤدي  أدوار انعقاد المجمس ىو تزيد وا 
لتعطيؿ مصالح المواطنيف وتأخير الدعاوى والمطالبات الحقوقية التي لو أقيمت خالؿ أدوار 

 يابي.لمعضو أو عمى دوره الن انعقاد المجمس لف تؤثر بأي حاؿ مف األحواؿ عمى العمؿ البرلماني
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 انتهاء الحصانة البرلمانية الفصل الثالث:

يعالج الفصؿ الثالث واألخير مف ىذا البحث مسألة انتياء الحصانة البرلمانية بشقييا الموضوعي 
واإلجرائي، وىي تعتبر مف أىـ المسائؿ التي تناوليا الفقو بالبحث والنقاش، بؿ حرص المشّرع في 

العادي عمى اإلشارة إلييا بشيء مف التفصيؿ واإلسياب دوف أف النصوص الدستورية والتشريع 
 يكتنفيا الغموض أو العمومية، وذلؾ لعدة أسباب:

أّف ىذا المبدأ ىو استثناء عمى األصؿ العاـ المقرر دستوريًا والمتمثؿ في مساواة الجميع  أولها: 
بد مف العودة لألصؿ بعد أماـ القانوف في الحقوؽ والواجبات كما سبؽ التوضيح، وبالتالي ال 

انتياء سبب االستثناء أو عندما يطرأ سبب يؤثر عمى ىذا االستثناء كما سيشير الباحث خالؿ 
 ىذا الفصؿ.

أّف استمرار ىذا المبدأ والتوسع فيو دونما قيد أو حد زمني يؤدي حتمًا لإلخالؿ بحقوؽ  ثانيًا:
ما يؤدي إلى استفحاؿ الفساد وانتياؾ القانوف اآلخريف وانتياؾ لمبدأ المساواة أماـ القوانيف، ورب

وتغوؿ النواب تحت ذريعة ثوب الحصانة البرلمانية والحماية القانونية، وذلؾ بخالؼ غاية المشّرع 
السامية التي مف أجميا شرع ىذا المبدأ وىو تمكيف النائب مف ممارسة دوره وواجبو في تمثيؿ 

 اب المصالح الضيقة وأرباب الغايات الشخصية.األمة دوف عائؽ أو كيدية أو ندية مف أصح

وبالتالي فإّف النصوص القانونية تعرضت إلى ىذا الموضوع مف حيث اإلشارة إلى الحاالت 
جراءاتيا والجيات المختصة بطمب رفع  العادية وغير العادية النتياء الحصانة البرلمانية وا 

صدار القرار النيائي بشأنيا.  الحصانة وا 

شارة بصورة جمية إلى أّف مسألة الحصانة الموضوعية ال تثير خالفًا أو جداًل حوؿ وال بد مف اإل
انتيائيا ألنيا دائمة مستمرة تبدأ بمجرد إعالف انتخاب العضو وال تنتيي بانتياء مدة واليتو أو 

محددة النتياء الحصانة الموضوعية، وذلؾ عمى النحو استقالتو، لذا فإنو ال يوجد حاالت 
 الذي تـ شرحو في موضعو. والتفصيؿ



24 
 

نما يقتصر الحديث خالؿ ىذا الفصؿ عف انتياء الحصانة اإلجرائية، وىي التي أشارت إلييا  وا 
 .ٖٓٔالنصوص القانونية واستفاض الفقو في شرحيا

حوؿ  ولذا فإف الباحث في الفصؿ الثالث واألخير مف ىذا البحث سيتعرض لثالثة مسائؿ ىامة
ة وزواؿ ىذا االمتياز الذي يتمتع بو عضو البرلماف عبر ثالثة مباحث:  انتياء الحصانة البرلماني

 وىي: المبحث األوؿ يدرس الحاالت العادية النتياء الحصانة البرلمانية

 انتياء مدة البرلماف. 
 حؿ البرلماف. 
  أو فقد األىميةوفاة عضو البرلماف. 
 .استقالة العضو 

أما المبحث الثاني فسيناقش الباحث مف خاللو الحاالت غير العادية النتياء الحصانة البرلمانية 
 وىي: 

 .حالة التمبس بجناية 
 .صدور اإلذف برفع الحصانة مف المجمس 
 التنازؿ عف الحصانة البرلمانية. 

حوليا وفي المبحث الثالث واألخير مف ىذا الفصؿ، آثر الباحث التعرض لمسألة ىامة يثور 
 الخالؼ الفقيي والتبايف في التشريعات العربية والدولية، وىي:

 لتأديبية عمى الحصانة البرلمانيةأثر اإلجراءات ا. 

  

                                                           
130
 .90صمرجع سابق، مشعل محمد العازمً،  
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 الحاالت العادية النتهاء الحصانة البرلمانية :األول المبحث

رلمانية، فالبعض صنفيا إلى تبايف تصنيؼ شّراح الفقو الدستوري لحاالت انتياء الحصانة الب
، والبعض ٖٔٔلثاني الحاالت التي تتصؿ بالمجمس: األوؿ الحاالت التي تتصؿ بالعضو، واقسميف

القوانيف قد نصت عمييا دوف اآلخر عمد إلى سردىا جميعًا دوف تصنيؼ عمى اعتبار أّف 
: األوؿ ىي حاالت عادية و الثاني حاالت قسيميا باعتبارىا نوعيف، فيما آثر آخروف تٕٖٔتصنيؼ

ىو التصنيؼ الذي اعتمده الباحث باعتباره أوضح التصنيفات وأكثرىا مالئمة غير عادية، و 
 ودقة.

وُيقصد بالحاالت العادية النتياء الحصانة البرلمانية : تمؾ الحاالت التي تنتيي بيا حصانة 
النواب بصورة طبيعية دوف أي تدخؿ أو طمب سواًء مف المجمس أو مف جية التحقيؽ المختصة، 

مرتبطة بالحضور الطبيعي لمنائب في البرلماف وجودًا وعدمًا، واستمرارية والية وىذه الحاالت 
 البرلماف ضمف المدة القانونية.

 وىي: وسيتعرض الباحث بالتحميؿ لمحاالت العادية النتياء الحصانة البرلمانية في ىذا المبحث

 .) انتياء مدة البرلماف ) انتياء مدة العضوية 
 حؿ البرلماف. 
  فقد األىمية البرلماف أووفاة عضو. 
 .استقالة العضو 

  

                                                           
، عدن، رسالة ماجستٌر بجامعة دراسة مقارنة -الحصانة البرلمانٌة فً التشرٌع الٌمنً: أنس مالطف مالك، انظر 131

 .وما ٌلٌها 115م، ص2005عدن، 
 .193، صمرجع سابقزهٌر أحمد قدورة، ، وكذلك: 90صمرجع سابق، : مشعل محمد العازمً، انظر 132
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 المطمب األول: انتهاء مدة البرلمان نهاية طبيعية:

ىي الحالة األولى مف الحاالت العادية النتياء الحصانة البرلمانية، حيث إّف والية البرلمانات 
في الدولة، والمجالس النيابية تكوف محددة بنطاؽ زمني يختمؼ باختالؼ النظاـ السياسي القائـ 

فمثاًل في إنجمترا يتـ انتخاب أعضاء مجمس العموـ باالقتراع الشعبي لمدة خمسة سنوات في حيف 
يتمتع مجمس الموردات بصفة االستمرار حيث يحصؿ رجاؿ الدولة الذيف يقدموف خدمات جميمة 

 .ٖٖٔعمى لقب المورد لمدى الحياة مكافأة عف أعماليـ

جمعية الوطنية ومف مجمس الشيوخ، حيث يتـ انتخاب أعضاء وفي فرنسا يتكوف البرلماف مف ال
الجمعية الوطنية باالقتراع السري المباشر لمدة خمس سنوات، في حيف تكوف والية أعضاء 

 .ٖٗٔديد ثمثيـ كؿ ثالث سنواتمجمس الشيوخ ست سنوات )كانت سابقًا تسع سنوات( يتـ تج

ىي أربع سنوات بالتعييف وكذلؾ مدة مجمس أما في األردف فإّف مدة العضوية في مجمس األعياف 
النواب ىي أربع  سنوات شمسية تبدأ مف تاريخ إعالف االنتخاب العاـ في الجريدة الرسمية، 

عف سنة واحدة وال تزيد عمى ولمممؾ صالحية تمديد مدة مجمس النواب بإرادة ممكية لمدة ال تقؿ 
 .ٖ٘ٔسنتيف

ىذه الحالة باإلضافة إلى أحكاـ مدة البرلماف  وسيتعرض الباحث مف خالؿ ىذا المطمب لمفيوـ
 في التشريع الفمسطيني.

 الفرع األول: مفهوم انتهاء مدة البرلمان:

وُيقصد بيا انتياء المدة القانونية المنصوص عمييا في الدستور لوالية البرلماف القائـ، حيث يتـ 
زة لتجديد واستمرارية عمؿ البرلماف. مباشرة االنتخابات البرلمانية قبؿ انتياء ىذه المدة بفترة وجي

وبانتياء مدة البرلماف تنتيي مدة عضوية النائب وما يترتب عمييا مف آثار، حيث إّف األثر 
الطبيعي ليذا االنتياء ىو زواؿ جميع اآلثار التي ترتبت عمى ىذه العضوية سوى ما استثني 

 بنص خاص، حيث إّف زواؿ األصؿ يتبعو مباشرة زواؿ الفرع.

                                                           
 . 98صمرجع سابق، مشعل محمد العازمً،  133
تقرٌر منشور على الموقع اإللكترونً الرسمً  االنتخابات النٌابٌة فً فرنسا،الشهرٌة(، الشركة الدولٌة للمعلومات ) 134

(http://monthlymagazine.com/PrintPage.php?id=1041 ،)2014م. 
 .م1852من الدستور األردنً لسنة  (69، 65المادتٌن ) 135
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ومف األمور التي تنتيي بانتياء مدة البرلماف وانتياء مدة عضوية النائب صالحياتو البرلمانية في 
توجيو األسئمة واستجواب الوزراء والحؽ في طمب حجب الثقة والحؽ في التقدـ بمشاريع القوانيف، 

س وكذلؾ تنتيي حقوقو البرلمانية كالحصانة وبدؿ الميمات المالي عف حضور جمسات المجم
ولجانو، فضاًل عمى انتياء واجباتو البرلمانية المقررة بحكـ العضوية كحظر شراء و استئجار 
أمواؿ الدولة أو حظر العضوية في المجالس التابعة لمدولة أو حظر تولي الوظائؼ اإلشرافية أو 

 . ٖٙٔاإلدارية لدى الغير بأجر أو حظر المثوؿ أماـ القضاء في الدعاوى المدنية 

مف القاعدة السابقة ما استُثني بنص القانوف كالمكافأة الشيرية التي يتقاضاىا النائب وُيستثنى 
فيي تستمر بعد انتياء العضوية وفؽ نسبة محددة، وكذلؾ فإّف الحؽ في الحصوؿ عمى جواز 
السفر الدبموماسي لمنائب ولزوجو ىو مف الحقوؽ الدائمة التي ال تنتيي بانتياء العضوية، وكذلؾ 

 .ٖٚٔإلعفاء الجمركي عف مركبة واحدة لمنائب يستمر حتى بعد انتياء عضويتو فإّف ا

 الفرع الثاني: انتهاء مدة البرلمان في التشريع الفمسطيني:

ـ في الفقرة الثالثة عمى ٖٕٓٓ( مف القانوف األساسي الفمسطيني المعّدؿ لسنة ٚٗنصت المادة )
 ". االنتقالية المرحمة ىي المجمس ىذا مدةأنو: " 

ـ والذي ينص في المادة األولى ٕ٘ٓٓفي حيف نصت المادة األولى في القانوف األساسي لسنة 
( الفقرة ٚٗـ ومنيا المادة )ٖٕٓٓمنو عمى تعديؿ بعض أحكاـ القانوف األساسي المعدؿ لسنة 

الثالثة لتصبح: "مدة المجمس التشريعي أربع سنوات مف تاريخ انتخابو، وتجرى االنتخابات مرة 
 ربع سنوات بصورة دورية ".كؿ أ

ـ عمى أنو " تضاؼ لمقانوف األساسي ٕ٘ٓٓوقد ورد في المادة الثانية مف القانوف األساسي لسنة 
مكرر( نصيا كاآلتي: تنتيي مدة والية المجمس  ٚٗـ مادة جديدة برقـ )ٖٕٓٓالمعدؿ لسنة 

 ".توريالجديد المنتخب اليميف الدس التشريعي القائـ عند أداء أعضاء المجمس
مف خالؿ االطالع عمى النصوص السابقة يتبّيف أّف مدة المجمس التشريعي استنادًا لما ورد في 

 ـ ىي غير محددة وتستمر حتى انتياء المرحمة االنتقالية.ٖٕٓٓالقانوف األساسي المعدؿ لسنة 

                                                           
م، 2004( لسنة 10( من قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشرٌعً رقم )12حتى  2: المواد )من راجع 136

 .داخلً للمجلس التشرٌعً الفلسطٌنً( من النظام ال88وكذلك المادة )
م ، وكذلك المادة 2004( لسنة 10( من قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشرٌعً رقم )12، 16المادتٌن ) 132

 .داخلً للمجلس التشرٌعً الفلسطٌنً( من النظام ال88)



29 
 

تمؾ  وقد تـ النص عمى مصطمح المرحمة االنتقالية في ديباجة القانوف األساسي، وُيقصد بيا
ف ـ" التي جرت بئٖٜٜالمرحمة التي نجمت عف اتفاؽ اعالف المبادئ "اتفاقية أوسمو لعاـ 

(، بحيث يتـ خالؿ ىذه المدة بناء أجيزة السمطة الوطنية السمطة الوطنية الفمسطينية و )إسرائيؿ
جراء االنتخابات وانسحاب القوات اإلسرائيمية مف غز  ة وأريحا التشريعية والتنفيذية والقضائية وا 

 بحيث تبسط السمطة سيطرتيا األمنية عمييا.
أوسمو الذي  –( ال بد مف العودة التفاؽ اعالف المبادئ فيوـ الزمني )لمفترة االنتقاليةولتحديد الم

تبدأ  مف المفترض أنو حدد ىذه المدة بوضوح، حيث نّص البند الخامس مف االتفاؽ عمى أنو: "
، في حيف نّص " فترة السنوات الخمس االنتقالية عند االنسحاب مف قطاع غزة ومنطقة أريحا

عمى  سرائيمية مف قطاع غزة ومنطقة أريحااإلقوات الحوؿ انسحاب  الممحؽ باالتفاقية بروتوكوؿال
حيز سيتوصؿ الطرفاف ويوّقعاف في خالؿ فترة شيريف مف دخوؿ إعالف المبادئ ىذا  - ٔأنو: " 

التنفيذ اتفاقية حوؿ انسحاب قوات إسرائيمية مف قطاع غزة. وتشمؿ ىذه االتفاقية ترتيبات شاممة 
تنفذ إسرائيؿ انسحابًا  - ٕ تطبؽ عمى قطاع غزة ومنطقة أريحا عطفًا عمى االنسحاب اإلسرائيمي.

عمى اتفاقية  مبرمجًا وسريعًا لقوات عسكرية إسرائيمية مف قطاع غزة ومنطقة أريحا فور التوقيع
" قطاع غزة ومنطقة أريحا وتستكمؿ خالؿ فترة ال تتعدى األربعة أشير مف توقيع ىذه االتفاقية

ٖٔٛ. 
( لـ تمتـز باتفاؽ اعالف المبادئ ولـ تنسحب مف أريحا وغزة إال بعد أكثر مف وحيث إّف )إسرائيؿ

الية أصبح غير واضح عشر سنوات عمى االتفاؽ بخالؼ ما ورد فيو، فإّف مفيـو المرحمة االنتق
وفضفاض، وعمى ضوء ذلؾ استمر عمؿ المجمس التشريعي األوؿ ما يزيد عمى عشر سنوات، 

ـ ٖٕٓٓـ والمعّدؿ ألحكاـ القانوف األساسي لسنة ٕ٘ٓٓحتى تـ إصدار القانوف األساسي لعاـ 
عند أداء  مكرر منو عمى انتياء مدة والية المجمس التشريعي القائـ ٚٗو  ٚٗوقد ورد في المواد 

ّف والية مدة والية المجمس الجديد ىي أربع  أعضاء المجمس الجديد المنتخب اليميف الدستوري، وا 
 سنوات مف تاريخ انتخابو.

                                                           
وفا،  -، منشور على الموقع الرسمً لمركز المعلومات الفلسطٌنًأوسلو ومالحقها -اتفاقٌة اعالن المبادئ 139

(http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4879). 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4879
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واستنادًا لذلؾ فإّف الحصانة البرلمانية المقررة ألعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني المنتخب 
ـ حتى استالـ أعضاء المجمس ـ استمرت عشر سنوات بحكـ استمرار عضويتيٜٜٙٔعاـ 

 ـ.ٕٙٓٓالجديد مياميـ وأداء اليميف الدستورية عاـ 
وخالصة القوؿ إّف الحصانة البرلمانية ىي أثر لصيؽ بالعضوية البرلمانية يكتسبيا العضو فور 
إعالف فوزه في االنتخابات البرلمانية كما سبؽ اإلشارة إلى ذلؾ في الفصؿ الثاني، وتنتيي 

 عضويتو وانتياء مدة والية البرلماف الذي انتخب فيو.بانتياء مدة 
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 :حل البرلمان :المطمب الثاني
صّنؼ الباحث حؿ البرلماف ضمف الحاالت العادية النتياء الحصانة، كوف ىذه الحالة ال يد 
نما ىي تعبير عف  لعضو البرلماف فييا وال عالقة لمبرلماف ذاتو أو جية التحقيؽ بوجودىا، وا 

 المجمس بصورة غير طبيعية.انتياء 
 وسيتعرض الباحث لمفيوـ حؿ البرلماف، وأحكاـ حؿ البرلماف في التشريع الفمسطيني.

 الفرع األول: مفهوم حل البرلمان:
، ُٜٖٔيقصد بحؿ البرلماف ىو انتياء مدة المجمس قبؿ انتياء المدة المحددة لو في الدستور

ا السمطة التنفيذية في مواجية صالحية البرلماف في ويعتبر حؿ البرلماف أحد األسمحة التي تمتمكي
مساءلة الحكومة وحجب الثقة عنيا وفؽ األنظمة السياسية المختمفة لمدوؿ والتي تعتمد وضع 
سياسة متوازنة وصالحيات قانونية متقابمة لكؿ سمطة في مواجية السمطات األخرى، ضمانًا لعدـ 

 الفصؿ بيف السمطات.: ولتحقيؽ المبدأ الدستوري الراسخ تغوليا
وعادة ما يرد العديد مف القيود حوؿ صالحية حؿ البرلماف والجية المخّولة باتخاذ ىذا 
زالة لخيار الشعب الذي مارس الديمقراطية واختار  جراءاتو، كوف ذلؾ يعبر عف إزاحة وا  القرار وا 

 ممثميو ونوابو في ىذا البرلماف كي يمارس دوره التشريعي والرقابي .
النواب ،  مجمس يحؿ أف لمممؾ" ورد في الدستور األردني عمى أنو سبيؿ المثاؿ فقدفعمى 

، وىذه الصالحية مقررة ٓٗٔ"العضوية مف أعضائو أحد يعفى أو األعياف مجمس يحؿ أف و لمممؾ
لمممؾ باعتبار أّف نظاـ الحكـ في األردف ىو نظاـ ممكي ويعتبر الممؾ عمى رأس جميع 

واسعة فييا جميعيا، ولكف إذا قاـ الممؾ بحؿ مجمس النواب قبؿ انتياء السمطات، ولو صالحيات 
واليتو الدستورية فإّف أعضاء مجمس النواب ال يتمتعوف بالحصانة البرلمانية في حيف يتمتع بيا 
نما يوقؼ جمسات  أعضاء مجمس األعياف ألّف حؿ مجمس النواب ال يفض الدورة العادية وا 

( مف الدستور األردني والتي تنص عمى ٙٙلفقرة الثانية مف المادة )المجمس فقط عماًل بأحكاـ ا
 "األعياف مجمس جمسات توقؼ النواب مجمس ؿّ حُ  إذا أنو "

ٔٗٔ. 
ال يجوز لرئيس ـ عمى أنو: "ٜٔٚٔمف الدستور المصري لعاـ  ٖٙٔوقد نّصت المادة 

الجميورية حؿ مجمس الشعب إال عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجميورية 
                                                           

 .250صمرجع سابق، ماالوي ابراهٌم،  138
 .م1852من الدستور األردنً لسنة  (34الفقرة الثالثة والرابعة من المادة ) 140
 .695، صمرجع سابقعصام علً الدبس،  141
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جراء االستفتاء خالؿ ثالثيف يوماً  قراراً  ، فإذا أقرت األغمبية المطمقة لعدد بوقؼ جمسات المجمس وا 
( مف ٕٗٓمادة )"، وكذلؾ نّصت البو مف أعطوا أصواتيـ الحؿ، أصدر رئيس الجميورية قراراً 

ال يجوز لرئيس الجميورية حؿ مجمس الشورى إال عند الضرورة، : " ذات الدستور عمى أنو
ويجب أف يشتمؿ قرار حؿ المجمس عمى دعوة الناخبيف إلجراء انتخابات جديدة لمجمس الشورى 

 ".مف تاريخ صدور قرار الحؿ في ميعاد ال يجاوز ستيف يوماً 
الفرنسي الذي يعتبر نظامًا برلمانيًا، أعطى الجية التنفيذية وكذلؾ فإّف النظاـ السياسي 

ستور الفرنسي لسنة ( مف الدٕٔدائمًا الحؽ في حؿ المجمس النيابي، حيث نّصت المادة )
 يقرر أف المجمسيف ورئيسي األوؿ الوزير استشارة بعد الجميورية لرئيس يجوزـ عمى أنو: "ٜٛ٘ٔ

"، وكذلؾ في بريطانيا التي تعتبر النموذج األوؿ في النظاـ البرلماني فإّف  لوطنيةا الجمعية حؿ
لمممؾ صالحية حؿ البرلماف استنادًا لطمب الوزارة، في مقابؿ صالحية البرلماف في حجب الثقة 

 .142ىا المناط بيا عمى نحو جيد وفاعؿعف الوزارة حاؿ عدـ قياميا بدور 
 التشريع الفمسطيني: الفرع الثاني: أحكام حل البرلمان في

لـ ينص القانوف األساسي الفمسطيني عمى أي مادة تمنح صالحية حؿ البرلماف لرئيس 
السمطة أو لمحكومة كما ىو متبع في بعض األنظمة السياسية األخرى، بؿ عمى العكس فإّف 

 خالؿ تعطيمو أو الفمسطيني التشريعي المجمس حؿ يجوز إلى أنو "ال ت( منو أشار ٖٔٔ)مادةال
"، أي أنو لـ يجز حؿ المجمس التشريعي في الوضع الباب ىذا أحكاـ تعميؽ أو الطوارئ حالة فترة

 االستثنائي فضاًل عف األحواؿ الطبيعية.
وحسنًا ما أقره المشرع الفمسطيني في ذلؾ، كوف النظاـ السياسي الفمسطيني ما زاؿ حديثًا 

، كما إف تعقيدات الحالة الحزبية الفمسطينية ال وما زاؿ المواطف الفمسطيني يرزح تحت االحتالؿ
تحتمؿ الخالفات وغير مييأة لبيئة تتنازع فييا أجيزة الدولة وسمطاتيا الصالحيات واألدوار، بؿ 
عمى العكس فنحف أحوج ما نكوف في مرحمة بناء الدولة ومؤسساتيا الدستورية إلى االستقرار 

ألدوارىا بشكؿ مرف ومنسجـ بعيدًا عف حاالت االحتقاف  السياسي والقانوني وممارسة أجيزة الدولة
 واالضطراب.

                                                           
، الجزائر، بحث مبدأ الفصل بٌن السلطات بٌن النظام الرئاسً والبرلمانًعبد الحلٌم بن مشري، حسٌنة شرون و  142

 .وما ٌلٌها 184م، ص2011ة االجتهاد القضائً، جامعة محمد بن خٌضر، العدد الرابع، منشور بمجل
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وفي كؿ األحواؿ فإّف الحصانة البرلمانية تنتيي وتزوؿ عف عضو البرلماف مف تاريخ الحؿ، 
 :ٖٗٔوذلؾ يعني

مسؤولية العضو عف كؿ ما يصدر عنو مف أقواؿ أو آراء أو تصريحات بأثر الحؽ لتاريخ  أواًل:
جعي، فال يجوز مساءلتو عما صدر عنو أثناء ممارسة عممو النيابي في الحؿ وليس بأثر ر 

 المجمس.
السماح لسمطات التحقيؽ المختصة بمباشرة كافة اإلجراءات القانونية بحؽ ىذا العضو في  ثانيًا:

حاؿ ارتكابو جريمة أو مخالفة قانونية دوف الحاجة إلى إذف أي جية كانت، حيث يغدو عضو 
الحالة كأي فرد طبيعي في الدولة وال يتمتع بأية امتيازات أو حصانات تحوؿ البرلماف في ىذه 

 دوف اتخاذ اإلجراءات الجزائية ضده أو توقيع العقوبة المناسبة بحقو حاؿ إدانتو.
  

                                                           
 .80صمرجع سابق، مشعل محمد العازمً،  143
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 وفاة العضو أو فقد األهمية: لث:المطمب الثا
النائب كونيا أثر وحؽ تطرؽ الباحث سابقًا لمحديث حوؿ ارتباط الحصانة البرلمانية بشخص 

دستوري لصيؽ بالعضوية وتزوؿ بزواليا، لذا واستكمااًل لعرض الحاالت العادية النتياء الحصانة 
 فإنو ال بد مف التطرؽ لحالتي وفاة العضو وفقد األىمية عمى النحو التالي:

 الفرع األول: وفاة العضو:
 شغر إذا ـ عمى أنو: "ٖٕٓٓ( مف القانوف األساسي المعدؿ لسنة ٛٗنّصت المادة )

 الدائرة في فرعية انتخابات ىتجر  األىمية فقد أو االستقالة أو الوفاة بسبب أكثر أو عضو مركز
 ". لو خمؼ النتخاب لمقانوف وفًقا المعنية

المجمس التشريعي لسنة  ( مف قانوف واجبات وحقوؽ أعضاءٜٕفي حيف ورد في المادة )
التشريعي فيما يتعمؽ بحاالت الوفاة ألعضائو قبؿ نفاذ أحكاـ ىذا يقرر المجمس : " ـ أنوٕٗٓٓ
 ".القانوف

( مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني أكثر وضوحًا ٕٗوقد كانت المادة )
في حالة  -ٔتسقط العضوية في الحاالت التالية: مف المواد السابقة حيث نّصت عمى أّنو: " 

 ". الوفاة
ـ عمى أنو: " ٕ٘ٓٓ( لسنة ٜ( مف قانوف االنتخابات الفمسطيني رقـ )ٜٜادة )في حيف نّصت الم

 انتخابات تجرى سنة عمى تزيد االنتخابية الدائرة في الشاغر المقعد لوالية المتبقية الفترة كانت إذا
 في المقررة لألحكاـ وفقاً  مقعده شغر الذي العضو فييا انتخب التي االنتخابية الدائرة في فرعية
 نياية حتى شاغراً  المقعد فيبقى سنة مف اقؿ كانت إذا أما المجمس، أعضاء النتخاب القانوف ىذا

 ".جديد مجمس وانتخاب الفترة
ـ بشأف ٕٚٓٓ( مف القرار بقانوف لسنة ٚٓٔوىذا النص يختمؼ عما ورد في المادة )

عباس والذي يقرر ة محمود االنتخابات العامة والصادر عف رئيس السمطة الوطنية الفمسطيني
إذا شغر مقعد عضو المجمس مف القوائـ االنتخابية قبؿ أكثر مف ثالثة أشير مف انتياء بأنو: "

 .ٗٗٔمدة والية المجمس فإنو يشغؿ المقعد الشاغر المرشح التالي مف مرشحي تمؾ القائمة "

                                                           
ال بد من اإلشارة إلى وجود خالف قانونً واسع فً األوساط الدستورٌة والمؤسسات الحقوقٌة حول دستورٌة  144

م ومن ضمنها 2002محمود عباس إصدارها بعد أحداث االنقسام عام  القرارات بقوانٌن التً دأب رئٌس السلطة الوطنٌة

القرار بقانون السابق ذكره بشأن االنتخابات العامة، وقد أكدت اللجنة القانونٌة بالمجلس التشرٌعً على اعتبار هذا القرار 

المجلس  رضه علىكأنه لم ٌكن نظراً إللغائه عن طرٌق المجلس التشرٌعً ولعدم وجود ضرورة ملحة له، وعدم ع
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نساف في حياتو وتعتبر وفاة اإلنساف إحدى األسباب الطبيعية النتياء أي مركز قانوني يشغمو اإل
 طالما انتيت تمؾ الحياة.

وفي حالة وفاة أحد األعضاء فإنو ال بد مف إجراء انتخابات فرعية في الدائرة المعنية النتخاب 
استنادًا لقانوف االنتخابات  سنة عمى تزيد الشاغر المقعد لوالية المتبقية الفترة كانت إذاخمؼ لو 

 ـ.ٕ٘ٓٓ( لسنة ٜالفمسطيني رقـ )
الذكر أّف الحصانة البرلمانية مف المسائؿ القانونية التي تشمؿ عضو البرلماف وحده  وغني عف

دوف أف تمتد ألي مف أسرتو أو ممف ليـ صمة بو، وقد سبؽ التطرؽ لذلؾ بالتفصيؿ خالؿ دراسة 
 النطاؽ الشخصي لتطبيؽ الحصانة البرلمانية.

 
 فقد األهمية: :الفرع الثاني

براـ التصرفات القانونية ُيقصد باألىمية: صالحية  الشخص لكسب الحقوؽ وتحمؿ االلتزامات وا 
 .٘ٗٔوتحمؿ ما يترتب مف آثار سواء أكانت كسب حقوؽ أو تحمؿ التزامات

واألصؿ العاـ أّف كؿ إنساف يتمتع بأىمية وجوب منذ والدتو، تـ يكتسب أىمية أداء ناقصة ثـ 
عوارض األىمية أو مانع مف موانعيا يكوف لديو أىمية أداء كاممة شرط عدـ وجود عارض مف 

يعوقو عف مباشرة التصرفات القانونية، كما أنو مف المستقر أّف أحكاـ األىمية مف النظاـ العاـ فال 
 .ٙٗٔيجوز ألحد النزوؿ عف أىميتو أو التعديؿ في أحكاميا

الجنوف وقد تتأثر األىمية بعدة عوارض قد تؤدي النعداـ األىمية فيصبح الشخص عديـ األىمية ك
 والعتو، أو قد تؤدي إلى نقص األىمية فيصبح الشخص ناقص األىمية كالسفو والغفمة.

وعمى الرغـ مف أّف أحكاـ األىمية ىي مف صمب مواضيع القانوف المدني، وتتعمؽ بالتصرفات 
المدنية التي قد تؤدي لكسب الحقوؽ وتحمؿ االلتزامات، إال أّف النص الوارد في القانوف األساسي 

                                                                                                                                                                      
( الصادر بالجلسة المنعقدة 4/2/2211القرار رقم ): المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً، التشرٌعً فً أول جلسة له، للمزٌد

 جلس التشرٌعً الفلسطٌنً:م، منشور على الموقع اإللكترونً الرسمً للم2009غزة،  ،7/21/3111بتارٌخ 

(68d60f98f207.pdf-a5ba-47e4-5d05-http://www.plc.gov.ps/decision/e57eeffd. ) 
ور على الموقع م، منش2002غزة، (، 225/3111بٌان صحفً رقم )مركز المٌزان لحقوق اإلنسان،  :وكذلك

 .(http://www.mezan.org/ar: )ترونً للمركزاإللك
-م1889، غزة، الكتاب األول، الطبعة الثانٌة، مصادر االلتزام -شرح القانون المدنً األردنًموسى أبو ملوح،  145

 .166م، ص1888
رسالة غزة، ، القانون الفلسطٌنً والقانون المصريدراسة مقارنة فً  -عوارض األهلٌة: أحمد أبو عقلٌن، للمزٌد 146

 .م2012جستٌر، جامعة األزهر، ما

http://www.plc.gov.ps/decision/e57eeffd-5d05-47e4-a5ba-68d60f98f207.pdf
http://www.mezan.org/ar
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د شابو غموض ُيفضي إلى الجيؿ بمضموف ما ورد فيو، ودوف أف يتـ التفصيؿ أو اإلشارة في ق
قانوف حقوؽ وواجبات أعضاء المجمس التشريعي أو النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي إلى 

 حاالت فقد األىمية التي قصدىا المشرع، وُيعتبر ذلؾ عيب واضح.
 مركز شغر إذا ـ عمى أنو: "ٖٕٓٓسي المعدؿ لسنة ( مف القانوف األساٛٗفقد نّصت المادة )

 المعنية الدائرة في فرعية انتخابات ىتجر  األىمية فقد أو االستقالة أو الوفاة بسبب أكثر أو عضو
 ".لو خمؼ النتخاب لمقانوف وفًقا

 ويرى الباحث أّف قصد المشرع يتجو إلى حالة الجنوف فقط دوف أف يمتد إلى العتو والسفو والغفمة،
ألّف حالة الجنوف أو االختالؿ العقمي كما أشار إلييا الفقو ىي الحالة الوحيدة مف بيف الحاالت 
السابقة التي تؤدي النعداـ قدرة الشخص عمى إدراؾ مشروعية أفعالو أو طبيعة سموكو أو قدرتو 

يف ، فضاًل عمى أّنيا الحالة الوحيدة بٚٗٔو بما يتماشى مع مقتضيات التشريععمى التحكـ في
 .ٛٗٔالحاالت السابقة التي نّص عمييا قانوف العقوبات كإحدى حاالت موانع المسؤولية الجزائية

واستنادًا لما سبؽ فإف الباحث يوصي بضرورة تفصيؿ النص الوارد حوؿ أحكاـ فقداف أىمية 
العضو وتحديد حاالتو وشروطو وقيوده وذلؾ ضمف أحكاـ النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي 

ني بما يزيؿ الغموض ويكشؼ الجيالة ويمنع التوسع في تفسير النّص عمى نحو يخالؼ الفمسطي
 ما ابتغاه المشّرع.

 
 استقالة عضو البرلمان: رابع:المطمب ال

تعتبر االستقالة أحد أسباب انتياء خدمة الموظؼ وُيقصد بيا تقدـ الموظؼ بطمب مكتوب لمجية 
في الوظيفة بحيث ال تسري إال بعد صدور قرار مف اإلدارية المختصة يطمب فييا ترؾ الخدمة 

 .ٜٗٔاإلدارة بقبوؿ طمبو

                                                           
 .512، صمرجع سابقعبد القادر جرادة،  142
م المطبق فً قطاع غزة على أّنه : "ٌعفى من المسؤولٌة 1836( من قانون العقوبات االنتدابً لسنة 14المادة ) تنص 149

 علٌه محظور بأنه العلم عن أو افعاله ادراك كنه عن عاجزاً  إٌاه، ارتكابه حٌن كان إذا تركاً  أو فعالً  ارتكب من كل الجزائٌة
( لسنة 16نً رقم )( من قانون العقوبات األرد82المادة ) تنصعقله، ..."،  فً اختالل بسبب الترك او الفعل ذلك ارتكاب
نه أفعاله أو عاجزاً كان حٌن إٌاه عاجزاً عن إدراك كاً إذا كل من ارتكب فعالً أو تركٌعفى من العقاب  : "م على أّنه1860

 ". عن العلم بأنه محظور علٌه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختالل فً عقله
 .139م، ص2009، الدانمارك، األكادٌمٌة العربٌة للنشر، بدون طبعة، القانون اإلداريمازن راضً لٌلو،  148
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 يقبؿ ـ عمى أنو: "ٖٕٓٓ( مف القانوف األساسي الفمسطيني المعّدؿ لسنة ٔ٘تنص المادة ) و
 مع يتعارض ال بما ، أعضائو مساءلة وقواعد الداخمي نظامو ويضع أعضائو، استقالة المجمس
 ، ...".العامة الدستورية والمبادئ األساسي القانوف ىذا أحكاـ

( مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني عمى ٔٔٔ،ٓٔٔفي حيف تنص المادتيف )
لمرئيس غير مشروطة وعمى  عمى كؿ عضو يريد االستقالة مف المجمس أف يقدميا خطياً أنو: "

مسة يعقدىا بعد ذلؾ الرئيس عرضيا عمى المجمس بعد أسبوعيف مف تاريخ تقديميا أو في أوؿ ج
بشغور موقع العضو  التاريخ وال تعتبر نيائية إال بعد عرضيا عمى المجمس واتخاذ قراراً 

قدمو لمرئيس قبؿ عرضيا عمى لمعضو المستقيؿ أف يرجع عف استقالتو بكتاب خطي يو  .المستقيؿ
 س".المجم

 الفرع األول: إجراءات استقالة عضو البرلمان:
 تقديـ طمب االستقالة، و يشترط فيو ما يمي: أواًل:
أف يقدـ خطيًا بشكؿ مكتوب، فال يجوز تقديـ استقالة شفيية، وال يعتد بطمب االستقالة  - أ

 الشفيية أثناء المناقشة في الجمسات.
أف يقدـ لرئيس المجمس التشريعي، فال يقدـ مثاًل لرئيس الكتمة البرلمانية التي ينتمي ليا  - ب

 س المجنة البرلمانية التي يشارؾ بيا.العضو، أو لرئي
أال يكوف طمب االستقالة مشروطًا، فيجب أف يكوف مجردًا ال يتضمف أي قيد أو شرط أو  - ت

 أف ُيعّمؽ عمى تنفيذ مطمب معّيف لمعضو.
فيجب عمى رئيس المجمس عرض الطمب عمى المجمس بعد  ،عرض الطمب عمى المجمس ثانيًا:

ي أوؿ جمسة يعقدىا بعد ىذا التاريخ، وتعتبر ىذه المدة كافية ألف أسبوعيف مف تاريخ تقديمو أو ف
يراجع العضو ذاتو كي يعدؿ عف قراره باالستقالة، بحيث يمكنو تقديـ كتاب خطي يتضمف تراجعو 

 عف االستقالة قبؿ عرضيا عمى المجمس، وبالتالي تعتبر كأف لـ تكف.
لـ تحدد نصوص القانوف كيفية اتخاذ القرار الفصؿ في طمب االستقالة مف قبؿ المجمس، و  ثالثًا:

مف قبؿ المجمس بقبوؿ االستقالة مف عدمو سواًء بالتصويت أو بغيره، كما لـ تحدد السرياف 
الزمني لبدء االستقالة فيؿ مف تاريخ تقديـ الطمب أـ مف تاريخ الفصؿ فيو، ويعتبر ذلؾ نقصًا 

 .ع تداركو وتعديموتشريعيًا يتوجب عمى المشرّ 
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 الفرع الثاني: أثر االستقالة عمى الحصانة البرلمانية:
مف المقرر أّف الحصانة البرلمانية ال تزوؿ عف العضو بمجرد تقديـ طمب االستقالة، حيث يمكف 
الرجوع عنيا مف قبؿ العضو أو رفضيا مف قبؿ المجمس عند العرض عميو، لذا فإنيا تظؿ 

بقبوؿ طمب االستقالة وىو ما يعني انتياء العضوية لصيقة بالعضو حتى يصدر المجمس قراره 
 .ف ىذه اآلثار الحصانة البرلمانيةوزواؿ جميع آثارىا بالتبعية، ومف ضم

( مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب األردني لسنة ٜ٘ٔ،ٛ٘ٔ،ٚ٘ٔ)ُيشار إلى أّف المواد 
المشّرع الفمسطيني كما ـ قد نظمت جميع األحكاـ المتعمقة باستقالة أعضاءه، وقد أخذىا ٜٜٙٔ

 ىي ووضعيا في النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني.
ويجدر اإلشارة إلى أّف بعض الفقياء أشاروا إلى مسألة أخرى تنتيي بيا الحصانة البرلمانية، وىي 
الطعف بعدـ صحة العضوية بسبب بطالف االنتخابات في إحدى الدوائر أو وقوع التزوير أو 

أو عيب في شروط صحة الترشح أو غيرىا، وفي ىذه الحالة فإّف الحصانة البرلمانية  لثبوت خمؿ
تبقى قائمة ومالزمة لمعضو حتى تفصؿ الجية المختصة في موضوع الطعف سواء أكانت المجنة 

 .ٓ٘ٔالعميا لالنتخابات أو محكمة االنتخابات بحسب الحاؿ
  

                                                           
 .199، صمرجع سابقزهٌر أحمد قدورة،  150
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 الحصانة البرلمانيةالحاالت غير العادية النتهاء  :ثانيال  بحثالم

سبؽ أف تعرض الباحث بالتفصيؿ في المبحث األوؿ مف ىذا الفصؿ لمحاالت العادية النتياء 
الحصانة البرلمانية وىي الحاالت التي ترتبط بانتياء عضوية النائب في البرلماف بسبب طبيعي 

لبرلماف ووفاة ال دخؿ لممجمس أو لجية التحقيؽ فيو، وىي حاالت انتياء مدة البرلماف وحؿ ا
 العضو أو فقده لألىمية وأخيرًا استقالة العضو.

ومف خالؿ ىذا المبحث يتعرض الباحث بشيء مف التفصيؿ لمحاالت غير العادية النتياء 
نما يتعمؽ بسمطة  الحصانة البرلمانية، وُيقصد بيا تمؾ الحاالت التي يكوف سببيا غير طبيعي وا 

عضو البرلماف بمناسبة ارتكابو لجريمة مف الجرائـ جيات التحقيؽ في اتخاذ إجراءات ضد 
المنصوص عمييا في القوانيف العقابية، وقد ورد في التشريعات الفمسطينية حالتيف لزواؿ الحصانة 

 البرلمانية تتعمؽ بجية التحقيؽ وىي:

 حالة تمبس عضو البرلماف بجناية. - أ
 حالة طمب اإلذف مف المجمس برفع الحصانة البرلمانية.  - ب
 تنازؿ العضو عف الحصانة البرلمانية. - ت

وقد وردت ىاتيف الحالتيف في معظـ التشريعات العربية والدولية وتعرضت ليا ببياف أحكاميا 
جراءاتيا والخطوات الواجبة االتباع مف خالليا، كونيا ال تؤدي إلى رفع الحصانة البرلمانية فقط  وا 

ّنما تعني أيضًا إعطاء الضو  ء األخضر لجية التحقيؽ المختصة بمباشرة عف عضو البرلماف، وا 
إجراءات التحقيؽ الجنائي مع العضو فيما ُينسب إليو مف جرائـ أو انتياؾ ألحكاـ القانوف، ولذلؾ 

ي فإّف المشّرع قد أشار بالتفصيؿ مف خالؿ القانوف األساسي وكذلؾ مف خالؿ التشريع العاد
دع مجااًل لالجتياد الذي قد يؤدي النتياؾ حتى ال ي إلجراءات رفع الحصانة عبر ىذه الحاالت

حقوؽ األعضاء أو التعدي عمى خصوصياتيـ والتضييؽ عمييـ، في حيف ورد النص في القانوف 
 عمى حالة ثالثة تتعمؽ بالتنازؿ عف الحصانة البرلمانية مف العضو وأحكاـ ذلؾ.

 ؿ عمى النحو التالي:وسيتعرض الباحث مف خالؿ ىذا المبحث لتمؾ الحاالت بالدراسة والتفصي
 .المطمب األوؿ: حالة التمبس بجناية

 .ور اإلذف برفع الحصانة مف المجمسصدالمطمب الثاني: 



98 
 

 .المطمب الثالث: حكـ التنازؿ عف الحصانة البرلمانية
 المطمب الرابع: أثر اإلجراءات التأديبية عمى الحصانة البرلمانية.

 عضو البرلمان بجناية: تمبسحالة  المطمب األول:

يستثني القانوف الفمسطيني حالة التمبس بجناية مف نطاؽ الحصانة اإلجرائية مسايرًا في ذلؾ 
القانوف األردني والمصري ومعظـ التشريعات األخرى معتبرًا ىذا االستثناء أحد األسباب غير 

 مف نوع جناية.العادية النتياء الحصانة عف العضو الذي ُيقبض عميو متمبسًا بجريمة 

ـ عمى أّنو: "ال يجوز خالؿ أدوار ٜٛ٘ٔ( مف الدستور الفرنسي لسنة ٕٙفقد نّصت المادة )
 االنعقاد وفي غير حاالت التمبس تحريؾ الدعوى الجنائية تجاه عضو البرلماف ...".

 أحد يوقؼ ال عمى أّنو: " ـ ٕٜ٘ٔ ( مف الدستور األردني لسنةٙٛفي حيف ورد في المادة )
 المجمس مف يصدر لـ ما المجمس اجتماع مدة خالؿ ـيحاك وال والنواب األعياف مجمسي أعضاء
 لـ ما أو متولمحاك أو لتوقيفو اؼك سبب بوجود المطمقة ثريةباألك قرار ليوإ منتسب ىو الذي

 ".جنائية بجريمة التمبس حالة في عميو قبضيُ 

ال يجوز في ( : "ٜٜ)مادة الحالة في الـ عمى ىذه ٜٔٚٔكذلؾ أشار الدستور المصري لسنة 
غير حالة التمبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجمس الشعب إال بإذف سابؽ 

 ."نعقاد المجمس يتعيف أخذ إذف رئيس المجمساوفي غير دور ، مف المجمس

ـ ٖٕٓٓؿ لسنة طيني المعدّ ( مف القانوف األساسي الفمسٖ٘وقد ورد بالفقرة الرابعة مف المادة )
 مف عضو أي ضد جزائية إجراءات أية اتخاذ بجناية التمبس حالة غير في يجوز ال : "عمى أنو
 ...". الفمسطيني التشريعي المجمس أعضاء

ويعني ذلؾ بمفيوـ المخالفة أنو يجوز في حالة ضبط عضو المجمس التشريعي متمبسًا بجناية 
الجزائية ضده دوف الحاجة ألخذ أي إذف أو تقديـ أي طمب اتخاذ أي إجراء مف إجراءات التحقيؽ 

 لممجمس وذلؾ استثناًء لما ورد في األحكاـ العامة لمحصانة البرلمانية.
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 الفرع األول: مفهوم حالة التمبس بجناية:
 سنوات ثالثال تتجاوز مدة الحبس أو عداـاإل عقوبة توجبيس الذي الجـر: "جنايةُيقصد بمفظ ال

 .ٔ٘ٔ"السابؽ يف المجـر دانةإ ثباتإ الى حاجة دونما

كما ُيقصد بحالة التمبس أّنيا التقارب الزمني بيف وقت اقتراؼ الجريمة ووقت اكتشافيا بحيث 
تستدعي ىذه الحالة سرعة اتخاذ اإلجراءات الجزائية حياليا حتى ال يترتب عمى التراخي في 

 .ٕ٘ٔاتخاذىا ضياع الحقيقة

المادة نص مح )الجـر المشيود( عمى حالة التمبس كما ورد في وُتطمؽ بعض القوانيف مصط
عمى أّف " الجـر المشيود ىو  ـٜٔٙٔاألردني لسنة  ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائيةٕٛ)

الجـر الذي ُيشاىد حاؿ ارتكابو أو عند االنتياء مف ارتكابو، ويمحؽ أيضًا بالجرائـ التي ُيقبض 
عمى مرتكبييا بناًء عمى صراخ الناس إثر وقوعيا أو يضبط معيـ أشياء أو أسمحة أو أوراؽ 

مف وقوع الجـر أو إذا ُوجدت بيـ  يستدؿ منيا أنيـ فاعمو الجـر وذلؾ في األربع والعشريف ساعة
 في ىذا الوقت آثار أو عالمات تفيد ذلؾ".

وُتعطي التشريعات في حالة التمبس سمطات استثنائية لمأمور الضبط القضائي منيا صالحية 
، وكذلؾ صالحية منع جميع الحضور ٖ٘ٔإجراء القبض عمى األشخاص دوف مذكرة قبض

، وكذلؾ ٗ٘ٔدرة لحيف استكماؿ التحقيؽ وتحرير المحاضرالمتواجديف في مسرح الجريمة مف المغا
، ٘٘ٔيجوز لو تفتيش المنازؿ لياًل في حالة التمبس بموجب مذكرة تفتيش صادرة عف وكيؿ النيابة

، كما يجب عمى مأمور الضبط القضائي في حالة ٙ٘ٔأو حتى دخوؿ المنازؿ بدوف مذكرة تفتيش 
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ة ويعايف آثارىا، وأف يخطر وكيؿ النيابة المختص التمبس بجناية أو جنحة أف ينتقؿ لمكاف الجريم
 .ٚ٘ٔبيا

في حيف يجوز ألي شخص عادي مف غير مأموري الضبط القضائي يشاىد الجاني في حالة 
التمبس بجناية أو جنحة يجوز فييا توقيفو بموجب القانوف أف يتحفظ عميو ويسممو ألقرب شرطة، 

 .ٛ٘ٔدوف أف ينتظر إذنًا بذلؾ مف جية التحقيؽ

يرًا يجوز لوكيؿ النيابة مباشرة استجواب المتيـ قبؿ دعوة محاميو لمحضور في حالة التمبس وأخ
 .ٜ٘ٔبالجريمة عمى أف يّدوف ذلؾ في محضر االستجواب

 الفرع الثاني: حاالت التمبس بجناية في التشريع الفمسطيني:
ينّص عمى أّنو:  ـ إلى حاالت التمبس بالجريمة حيثٕٔٓٓأشار قانوف اإلجراءات الجزائية لسنة 

حاؿ ارتكابيا أو عقب ارتكابيا ببرىة   [ٔ] تكوف الجريمة متمبسًا بيا في إحدى الحاالت التالية: "
[ ٖ] إذا تبع المجني عميو مرتكبيا أو تبعتو العامة بصخب أو صياح أثر وقوعيا.  [ٕ] وجيزة.

أمتعة أو أوراقا أو أشياء إذا وجد مرتكبيا بعد وقوعيا بوقت قريب حامال آالت أو أسمحة أو 
ا الوقت آثار أو يستدؿ منيا عمى أنو فاعؿ أو شريؾ فييا، أو إذا وجدت بو في ىذ أخرى

 ".عالمات تفيد ذلؾ

وقد وردت ىذه الحاالت في القانوف عمى سبيؿ الحصر ال عمى سبيؿ البياف والتمثيؿ وال يصح 
 .ٓٙٔالتوسع فييا بطريؽ القياس والتقريب

موؿ الحصانة البرلمانية لمجريمة المشيودة )حالة التمبس( في انتفاء الغرض ويكمف سبب عدـ ش
الذي قررت الحصانة مف أجمو والمتمثؿ في منع الدعاوى الكيدية الموجية ضد النائب بيدؼ 
تيديده أو منعو مف أداء أعمالو، ألّف حالة التمبس ال تدع مجااًل لمشؾ في جدية وحقيقة التيـ 

 .ٔٙٔالموجية لمنائب
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ىذه الجريمة حاؿ  ةمشاىدكويرى البعض أف المقصود بالتمبُّس ىنا ىو التمبُّس الحقيقي الذي يقع 
الذي يتضمف باقي حاالت التمبس المنصوص عمييا والتي  ارتكابيا دوف حاالت التمبُّس االعتباري

، ويختمؼ الباحث مع أصحاب ىذا ٕٙٔال يحصؿ فييا مشاىدة مباشرة لمسموؾ المادي لمجريمة
رأي كوف النص قد جاء صريحًا وعامًا ال استثناء فيو حيث أشار إلى حالة التمبس بعموميتيا، ال

وترؾ التفصيؿ ُمحياًل إلى ما ورد في قانوف اإلجراءات الجزائية الذي لـ يفّرؽ بيف التمبس الحقيقي 
قاطع ىو والتمبس االعتباري أو الحكمي، وبالتالي فإّف ىذا االجتياد مع مورد النص الصريح ال

 اجتياد في غير موضعو.

 :ٖٙٔالفرع الثالث: مبررات استثناء حالة التمبس بجناية من أحكام الحصانة البرلمانية
فنطاؽ الحصانة البرلمانية المنصوص عميو في الدستور  الخضوع لنطاؽ الحصانة: - أ

بنطاؽ والقوانيف األخرى يستثني حالة التمبس مف أحكاـ الحصانة، وعميو فإّف االلتزاـ 
 الحصانة يقتضي استثناء حالة التمبس.

الجريمة المتمبس بيا تستوجب اإلسراع في اتخاذ اإلجراءات الجنائية وذلؾ خشية ضياع  - ب
 األدلة أو انحراؼ مجريات التحقيؽ.

انتفاء شبية التعسؼ السياسي أو مظنة الكيدية، بسبب وضوح األدلة واحتماؿ الخطأ في  - ت
 فتعاليا مف اآلخريف ضعيؼ االحتماؿ.التقدير أو وجود الخصومة وا

المحافظة عمى النظاـ العاـ وتحقيؽ العدالة الجنائية، حيث إّف عدـ القبض عمى العضو   - ث
حينما يكوف الفاعؿ األصمي لمجريمة وىو في حالة تمبس، بينما يتـ القبض عمى شركائو 

 العدالة.اآلخريف في الحاؿ ودوف أي قيد، سيؤدي حتمًا لمفوضى واالضطراب وىدر 
واستنادًا لما سبؽ فإّف أي عضو مف أعضاء البرلماف يتـ ضبطو في حالة تمبس بالجريمة فإّنو 

 يمكف القبض عميو فورًا، فالحصانة البرلمانية اإلجرائية المقررة لو تزوؿ ىنا وال يبقى ليا أثر.

ض عمى ويثور حوؿ ىذا األمر مسألة ىامة، وىي أّف بعض القوانيف نّصت عمى جواز القب
العضو في حالة التمبس بالجناية فيؿ يمتد ذلؾ ليشمؿ جميع اإلجراءات الجنائية مف استجواب 

 وتوقيؼ ومحاكمة أـ أّف األمر يقتصر عمى مجرد القبض لتثبيت الواقعة و ضبط الجريمة.
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وعمى الرغـ مف قصور النص وعدـ وضوحو إال أّف الفقو قد أشار إلى أّف ىذه الحالة تمتد لتشمؿ 
نما أشار النص إلى القبض باعتباره اإلجراء األخطر الذي يمس  جميع اإلجراءات الجنائية، وا 

 .ٗٙٔحرية النائب ويقيدىا

كما أّف ىناؾ مسألة أخرى تثور في ىذا الصدد، وىي مدى لزوـ تقديـ طمب الحؽ لممجمس لرفع 
عدـ إشارة العديد مف الحصانة البرلمانية عف العضو المتمبس بالجريمة، حيث إنو عمى الرغـ مف 

( مف قانوف حقوؽ وواجبات أعضاء المجمس ٕٗالتشريعات إلى ذلؾ في نصوصيا إال المادة )
ـ عمى أّنو: "... يبمغ المجمس فورًا مف قبؿ النائب العاـ باإلجراءات ٕٗٓٓالتشريعي لسنة 

مبًا لرفع الحصانة يقدـ النائب العاـ ط -ٕالمتخذة مف قبؿ العضو ليتخذ المجمس ما يراه مناسبًا. 
 ( مف ىذا القانوف.ٕٙعف العضو الذي وجد في حالة تمبس بجناية وفقًا ألحكاـ المادة )

وبالتالي فإنو استنادًا ليذه المادة يتوجب عمى النائب العاـ تقديـ طمب لممجمس رغـ حالة التمبس 
رارات بيذا والقبض عمى العضو مرتكب الجريمة، وذلؾ لمنظر فيما قد يتخذه المجمس مف ق

الصدد، وخالؿ ىذه المدة التي يتخمميا استكماؿ اإلجراءات الجنائية مع العضو فإّف الحصانة 
 البرلمانية المقررة لو تكوف معّمقة لحيف إصدار قرار مف المجمس بشأنيا وفؽ القانوف.
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 حالة طمب اإلذن من المجمس برفع الحصانة عن العضو: لثاني:المطمب ا

مف المجمس المختص برفع الحصانة عف عضو البرلماف فإّف ذلؾ يعتبر إحدى إذا صدر اإلذف 
حاالت انتياء الحصانة البرلمانية التي يتمتع بيا العضو وبالتالي يمكف إجراء التحقيؽ معو أو 

 محاكمتو دونما عائؽ.

وتعتبر ىذه الحالة ىي المسمؾ الوحيد لرفع الحصانة عف العضو في حالة عدـ توافر حالة 
 تمبس بجناية عمى النحو الذي تـ دراستو بالتفصيؿ في المطمب األوؿ مف ىذا الفصؿ.ال

وتبدأ إجراءات زواؿ الحصانة في ىذه الحالة بتقديـ طمب إلى المجمس، يعقبو دراسة ىذا الطمب 
مف الجية المختصة في المجمس ثـ يصدر قرار المجمس بخصوص ىذا الطمب بالموافقة أو 

 الرفض.

ا المطمب سيتعرض الباحث لمسائؿ ىامة حوؿ طمب رفع الحصانة مف خالؿ ومف خالؿ ىذ
 ثالثة فروع عمى النحو التالي:

 .الفرع األوؿ: الجية المختصة بطمب رفع الحصانة

 .لثاني: إجراءات طمب رفع الحصانةالفرع ا

 فرع الثالث: األثر القانوني المترتب عمى طمب رفع الحصانة.ال

جراءاتو وآثاره يختمؼ في كؿ دولة مف ومف البدييّي أّف تفاصي ؿ طمب رفع الحصانة البرلمانية وا 
الدوؿ استنادًا إلى التنظيـ الوارد في الدستور وفي األنظمة الداخمية لممجالس النيابية لكؿ دولة 

 ليذا الطمب، وسيشير الباحث إلى ذلؾ مف خالؿ ىذا المطمب.

 

 :األول: الجهة المختصة بطمب رفع الحصانةالفرع 

( مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني عمى أّنو: " يقدـ طمب رفع ٜٙتنص المادة )
 الحصانة خطّيًا مف قبؿ النائب العاـ إلى الرئيس ... ".
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حيث إّف الجية المختصة بمباشرة إجراءات تحريؾ الدعوى الجنائية بموجب القانوف الفمسطيني 
جراء التحقيقات األولية وجمع ، وليا ٘ٙٔىي النيابة العامة الصالحية في قبوؿ الشكوى وا 

االستدالالت وىي األقدر عمى تقدير كفاية البّينة في االدعاء المقّدـ ضد عضو البرلماف، وحوؿ 
مدى جّدية أو كيدّية ىذا االدعاء ولذا كاف سميمًا أف ُيسند لمنائب العاـ صالحية تقديـ الطمب 

 برفع الحصانة.

، تتمتع باالستقالؿ ٙٙٔر فإّف النيابة العامة باعتبارىا أحد أركاف السمطة القضائية ومف جانب آخ
 القضائي والحيدة والُبعد عف تأثير رجاؿ ومؤسسات السمطة التنفيذية، األمر الذي يجعميا بمنأى

 التدخالت واإلجراءات التي قد تتسـ بالكيدية. عف

دوؿ األخرى كاألردف، حيث إّف رئيس الوزراء في حيف أّف األمر يختمؼ في العديد مف أنظمة ال
ىو الجية الوحيدة التي ليا صالحية طمب اإلذف برفع الحصانة عف النائب وذلؾ عبر تقديـ 

 .ٚٙٔمذكرة تشتمؿ عمى نوع الجـر ومكانو وزمانو واألدلة التي تستمـز اتخاذ إجراءات عاجمة

مس الشعب مف وزير العدؿ أو يقدـ طمب رفع الحصانة البرلمانية إلى رئيس مجوفي مصر "
المدعي العاـ االشتراكي )فيما يدخؿ في اختصاصو قانونًا( أو ممف يرغب في رفع دعوى مباشرة 

 ، وذلؾ عمى النحو التالي:ٛٙٔ"ب أماـ المحكمة الجنائية المختصةضد النائ

لوزير العدؿ أف يطمب رفع الحصانة مف المجمس التابع لو العضو وذلؾ في األمور  - أ
ية وفي أغمب األحواؿ يكوف ذلؾ بطمب مف النائب العاـ، وقد جرت التقاليد أف الجنائ

 .ٜٙٔتودع الحكومة بيف يدي المجمس ممؼ القضية التي مف أجميا تطمب رفع الحصانة
لممدعي العاـ االشتراكي أف يطمب رفع الحصانة عف العضو في إطار اختصاصاتو   - ب

( لسنة ٖٗتأميف سالمة الشعب رقـ )المنصوص عمييا في قانوف تنظيـ فرض الحراسة و 
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( لسنة ٜ٘ـ وكذلؾ المنصوص عمييا في قانوف حماية القيـ مف العيب رقـ )ٜٔٚٔ
ٜٔٛٓٔٚٓ. 

لألفراد أيضًا الحؽ في طمب رفع الحصانة البرلمانية عف العضو في حالة إقامة دعوى   - ت
ؿ رفع الجنحة المباشرة عميو، ويشترط لصحة ىذا اإلجراء أف يقدـ الطمب لممجمس قب

الدعوى الجنائية عميو مصحوبًا بصورة مف عريضة الدعوى مع المستندات المؤيدة ليا 
وذلؾ ضمانًا لجدية الطمب ومنعًا مف اتخاذ أي إجراءات كيدية ضد عضو البرلماف أو 

ثارة الشبية حولو  .ٔٚٔالتشيير بو وا 
ع الحصانة عنو النائب ذاتو: لعضو البرلماف أف يتقدـ إلى المجمس التابع لو بطمب لرف  - ث

كي يتمكف مف اإلدالء بأقوالو أو الدفاع عف نفسو إذا ما وجو إليو أي اتياـ حتى لو لـ 
تكف ىناؾ أي جية قدد طمبت مف المجمس رفع الحصانة عنو، وىو ما يطمؽ عميو طمب 

 التنازؿ عف الحصانة البرلمانية وسيتعرض الباحث لو بالتفصيؿ خالؿ في ىذا الفصؿ.

 : إجراءات طمب رفع الحصانة:الفرع الثاني

وُيقصد بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية الخطوات الواجب اتباعيا إلمكاف اتخاذ اإلجراءات 
القانونية عف العضو، وقد نّصت مواد النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني عمى 

 إجراءات طمب رفع الحصانة البرلمانية عف العضو، وىي عمى النحو اآلتي:

 تقديم طمب رفع الحصانة عن العضو: أواًل:

( مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني مشابيًا لمنص الوارد في ٜٙجاء نص المادة )
يقدـ طمب النظاـ الداخمي لمجمس النواب األردني، حيث ورد في الفقرة األولى منو عمى أنو: " 

الرئيس مرفقًا بمذكرة تشتمؿ عمى نوع الجـر ومكانو رفع الحصانة خطيًا مف قبؿ النائب العاـ إلى 
 ".تي تستمـز اتخاذ إجراءات قانونيةوزمانو واألدلة ال

                                                           
: "ٌتولى م على أنه1821سالمة الشعب المصري لسنة راسة وتأمٌن ( من قانون تنظٌم فرض الح6المادة ) تنص 120

قٌق فً المدعً العام االدعاء فً قضاٌا فرض الحراسة ...، وله فً سبٌل ذلك كافة االختصاصات المقررة لسلطات التح
 قانون اإلجراءات الجنائٌة".
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ويتضح مف خالؿ النص السابؽ أّف الطمب يقدـ مف النائب العاـ إلى رئيس المجمس التشريعي، 
 ويشترط فيو ما يمي: 

 أف يقدـ طمب مكتوب، فال يجوز اف يكوف الطمب شفويًا. - أ
، وزمانو، ومكانو، واألدلة التي تستمـز أف   - ب يتضمف الطمب مذكرة تشتمؿ نوع الجـر

 إجراءات قانونية.

ويقصد المشّرع مف ىذه الشروط إثبات جدية الطمب ووجود أسباب قوية وكافية ومقنعة لوجود 
 أساس ومبرر لمتحقيؽ الجنائي مع العضو تمييدًا لرفع الحصانة عنو.

 ة القانونية لمدراسة:ثانيًا: إحالة الطمب لمجن

حيث تعتبر المجنة القانونية مف أىـ لجاف المجمس وُيناط بيا دراسة مشاريع القوانيف المتعمقة 
 بالشئوف القضائية والحقوقية.

( مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني عمى ٜٙوقد نّصت الفقرة الثانية مف المادة )
"، وُيقصد مف  نة إلى المجنة القانونية ويعمـ المجمس بذلؾيحيؿ الرئيس طمب رفع الحصاأنو: " 

ىذا اإلجراء أف تتحقؽ جية قانونية ومختصة ولدييا الخبرة الكافية باإلجراءات القانونية وبتقدير 
تشّوه صورة النائب  ضمانًا لعدـ وجود عناصر كيدية قدالبّينات مف طمب رفع الحصانة البرلمانية 

 أو تسيء إليو.

وعميو فإّف المجنة تدرس الطمب باستفاضة وتقوـ بإعداد تقرير تفصيمي وعرضو عمى المجمس كما 
، تبحث المجنة الطمب وتقدـ تقريرىا إلى المجمسنّصت الفقرة الثالثة مف المادة المذكورة أعاله " 

يا خالليا .. "، وُيالحظ أنو لـ يشر النص إلى المدة الزمنية التي يجب عمى المجنة تقديـ توصيات
لى المماطمة في الرد عمى الطمب مف قبؿ المجمس، في حيف  مما قد يؤدي إلى بطء اإلجراءات وا 
كاف المشرع األردني موفقًا حيف أشار إلى أّف المدة الزمنية لدراسة الطمب مف المجنة القانونية ىي 

 .ٕٚٔةأسبوعيف فقط، وفي حاؿ عدـ تقديـ تقريرىا فإف المجمس يفصؿ في الطمب مباشر 

                                                           
م على أنه: " ٌحٌل الرئٌس الطلب إلى 2013( من النظام الداخلً لمجلس النواب األردنً لسنة 149المادة ) تنص 122

اللجنة القانونٌة لفحصه والنظر فٌه وتقدٌم تقرٌر عنه خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر ٌوماً، فإن لم ٌقدم التقرٌر خالل تلك 
 .از للمجلس البت فً الطلب مباشرة"المدة ج
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 ثالثًا: عرض تقرير المجنة القانونية عمى المجمس والتصويت عميه:

فور انتياء المجنة القانونية مف دراسة الطمب المقدـ مف النائب العاـ لرفع الحصانة عف العضو 
فإنيا تعد مذكرة بذلؾ وتقدميا لممجمس في أوؿ جمسة لو حيث أنو يناقش الطمب والتوصيات 

ويأخذ المجمس قوـ أعضاء المجمس بالتصويت لقبوؿ الطمب مف عدمو، المقدمة مف المجنة ثـ ي
( مف النظاـ ٜٙاستنادًا لما ورد في الفقرة الثالثة مف المادة ) قراره برفع الحصانة بأغمبية الثمثيف

 الداخمي لممجمس التشريعي.

لعضو عمى رفع الحصانة البرلمانية عف ا -وىو ثمثي األعضاء–فإذا صّوت النصاب القانوني 
فإّف ذلؾ يعتبر بمثابة قرار صادر عف المجمس برفع الحصانة، ويمكف لمنيابة العامة مباشرة 
التحقيؽ مع العضو دوف قيد أو شرط، أما إذا لـ يتحقؽ النصاب القانوني وىو الثمثيف فإّف ذلؾ 

 يعتبر بمثابة رفض لطمب النيابة العامة بالتحقيؽ مع العضو ورفع الحصانة عنو.

نصوص القانوف الفمسطيني إلى الطريؽ المقّرر الستئناؼ قرار المجمس برفض طمب  ولـ تشر
رفع الحصانة أو االعتراض عميو، وبمفيـو المخالفة فإّف ىذا القرار يعتبر باتًا ونافذًا وال يمكف 
تقديـ طمب جديد لرفع الحصانة عف ذات الواقعة والجـر المنسوب إلى العضو ما لـ يتوافر 

 ة أو مبررات لـ تعرض عمى المجمس في الطمب المقدـ إليو سابقًا.أسباب جديد

ويثور في ىذا المقاـ تساؤؿ ىاـ حوؿ مدى جواز نظر طمب رفع الحصانة عف العضو حاؿ 
غيابو وعدـ حضوره الجمسة أو عدـ عممو بإدراج الطمب عمى جدوؿ األعماؿ لمناقشتو، حيث 

 انقسـ الفقو بشأف ذلؾ إلى رأييف:

ب الرأي األوؿ عدـ جواز نظر الطمب مف قبؿ المجمس أو البت فيو في حالة يرى أصحا -
عدـ حضور العضو لعذر جدي ومقبوؿ أو لعدـ عممو بإدراج الطمب عمى جدوؿ 

داء األعماؿ، وفي ىذه الحالة يؤجؿ النظر في رفع الحصانة إلتاحة الفرصة لمعضو إلب
 .ٖٚٔدفاعو قبؿ التصويت عمى الطمب

                                                           
 .99، صمرجع سابقضان محمد بطٌخ، رم 123
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أنو متى ُأدرج الطمب في جدوؿ أعماؿ المجمس فإنو ال الثاني فيما يرى أصحاب الرأي  -
 .ٗٚٔينبغي تأجيمو بسبب غياب العضو أيًا كاف سبب الغياب

ويميؿ الباحث إلى الرأي الثاني القائؿ بجواز نظر طمب رفع الحصانة البرلمانية عف العضو 
 تالية:والبت في ظؿ غياب العضو المعني وذلؾ لألسباب ال

عدـ النص في القانوف صراحة عمى ىذا الشرط، وبالتالي ال يجوز التوسع في تفسيره  -ٔ
استنادًا لمقاعدة التي تعرضنا ليا سابقًا بأّف الحصانة البرلمانية ىي استثناء ال ينبغي 

 التوسع فيو أو القياس عميو.
انوف وليس الرأي النيائي في البت بطمب رفع الحصانة ىو اختصاص لممجمس بنص الق -ٕ

 –حتى لو كاف ىو مف طمب التنازؿ عف حصانتو  –لمعضو صالحية أو قرار في ذلؾ 
 وعميو ال ينبغي مشاورتو أو انتظار رأيو.

أّف القوؿ بعدـ جواز رفع الحصانة بسبب عدـ حضور العضو يؤدي لتعطيؿ لمعدالة  -ٖ
 االنشغاؿ.ويعطي فرصة لو لمتراخي والمماطمة بحجج واىية كالمرض أو السفر أو 

أّف القوؿ بضرورة إعطاء العضو حقو في الدفاع عف نفسو ىو عذر ليس في محمو، فيو  -ٗ
مف حقو أف ُيقدـ ما يريد مف مالحظات شفوية أو مكتوبة إلى المجنة القانونية المختصة 
بدراسة الطمب قبؿ عرضو عمى المجمس، كما أّف حؽ الدفاع مكفوؿ أماـ جية التحقيؽ 

 لقرار برفع الحصانة عنو.في حاؿ تـ صدور ا

 الفرع الثالث: اآلثار القانونية المترتبة عمى قرار المجمس في طمب رفع الحصانة:

لممجمس أف يوافؽ عمى طمب جية التحقيؽ المختصة حوؿ رفع الحصانة البرلمانية عف العضو، 
لياتيف  كما لو أف يرفضيا عمى النحو واإلجراءات المحددة في القانوف، وىناؾ ضوابط وآثار

 الحالتيف عمى النحو اآلتي:
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 موافقة المجمس عمى طمب رفع الحصانة: أواًل:

يترتب عمى قرار المجمس بالموافقة عمى طمب رفع الحصانة البرلمانية عف العضو أنو يصبح 
كباقي األفراد ويتـ تحريؾ الدعوى الجنائية ضده دوف تمييز، إال أّف ذلؾ منوط بعدة ضوابط، 

 وىي كاآلتي:

تقيد جية التحقيؽ بما ورد في اإلذف: ويعني ذلؾ أّف يجب أف تكوف مجريات التحقيؽ  - أ
واالتياـ منصبة حوؿ الطمب المقدـ لمبرلماف والذي بمناسبتو تـ إصدار القرار برفع 
الحصانة عف العضو، وأال يتعدى موضوع التحقيؽ إلى أمور أخرى ميما كانت 

 ٘ٚٔيوـ مبدأ خصوصية اإلذف برفع الحصانة خطورتيا، وقد أطمؽ البعض عمى ىذا المف
وىو ما يعني أّف اإلذف الصادر مف البرلماف يكوف مقّيدًا باألفعاؿ والوقائع التي وردت في 

 .المجنة القانونية وتصويت المجمس الطمب المقدـ لرفع الحصانة والذي خضع لدراسة

و جـر االعتداء عمى شخص وعمى سبيؿ المثاؿ فإنو إذا رفعت الحصانة عف العضو بسبب ارتكاب
آخر، فإنو ال يجوز التحقيؽ معو عف جريمة الرشوة أو الكسب غير المشروع إال بعد تقديـ طمب 

 جديد لمبرلماف حوؿ الواقعة الجديدة المختمفة التي لـ ينص عمييا إذف البرلماف برفع الحصانة.

في  –  أّف الباحث لـ يجدوعمى الرغـ مف أّف المشرع الفمسطيني لـ ينص بصراحة عمى ذلؾ، إال
رأيًا مخالفًا لذلؾ ُيجيز التحقيؽ مع العضو في جرائـ وأفعاؿ  –المراجع الفقيية المتوافرة بيف يديو 

ـ مغايرة لتمؾ التي تضمنيا إذف المجمس برفع الحصانة عف العضو، وذلؾ عيف الصواب ألّف عد
بولة وربما يتعرض العضو لالبتزاز ( عمى المجمس بصورة غير مقااللتزاـ بذلؾ يؤدي )لالحتياؿ

أو المضايقة عميو ألسباب كيدية غير واقعية لـ يطمع عمييا المجمس ولـ يدرسيا ويتحقؽ منيا 
 ويعطي قرارًا بشأنيا.

( مف ٖٛٔ) في حيف أّف المشّرع األردني كاف موفقًا حينما نّص عمى ذلؾ بوضوح في المادة
قرار رفع الحصانة  فّ أ: "أشارت إلىوالتي  ـٜٜٙٔسنة ل النظاـ الداخمي لمجمس النواب األردني

 ".محصور بالفعؿ الوارد في طمب االذف وال يمتد ليسري عمى أفعاؿ اخرى

                                                           
 .450م، ص1886 ، دار النهضة العربٌة، الطبعة األولى،القاهرة القانون الدستوري،جابر جاد،  125
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 سنة المصري عندما أقّر مجموعة مف المبادئ والتقاليد البرلمانية النواب مجمسوحسنًا ما فعؿ 
 : ٙٚٔاآلتي في وتتمثؿ ألىميتيا ذكرىا مف الضروري والتي ، ـٕٜٚٔ

 مبدأ مع ذلؾ لتنافي ليا يتعرض أف أو التيمة موضوع في يفصؿ أف لممجمس ليس -ٔ
 . العدالة عمى تأثير مف يحدثو وما السمطات بيف الفصؿ

 اآلتية األحواؿ في النائب ضد الجنائية اإلجراءات باتخاذ يسمح أف لممجمس يجوز ال -ٕ
 .ما يماثميا أو

 أو اضطرابات وقوع تسبب فييا االستمرار أو اتخاذىا المطموب اإلجراءات كانت إذا -
 .المجمس تعطيؿ ألعماؿ

 تعسفية. أو كيدية فييا االستمرار أو اتخاذىا المطموب اإلجراءات كانت إذا -

 اداء مف النائب منع إلى تيدؼ فييا واالستمرار اتخاذىا المطموب اإلجراءات كانت إذا -

  . البرلمانية المناقشات في االشتراؾ أو التصويت في ذلؾ كاف سواء البرلماني عممو   

 لشموليا إقامتيا في الحؽ كسقوط قانوني أساس وجود دوف مقامة الدعوى كانت إذا -
 . فييا الفصؿ سبؽ بالعفو أو

 استمرار مباشرة العضو لميامو بعد رفع الحصانة:ثانيًا: 

عمى واجبات العضو  فإّف قرار المجمس الصادر برفع الحصانة عمى العضو ال يرتب أثرًا سمبياً 
البرلمانية المتمثمة في حضور الجمسات والمشاركة في اجتماعات المجاف والمناقشة والتصويت 
وذلؾ ما لـ يتـ توقيفو احتياطيًا، حيث قّرر النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي ذلؾ بشكؿ واضح 

عنو ولـ يوقؼ، لمعضو الذي رفعت الحصانة  -ٗ( والتي تنص عمى أنو: "ٜٙوجمي في المادة )
 ."الحؽ في حضور الجمسات واجتماعات المجاف والمشاركة في المناقشة والتصويت

وقد انتقد بعض الفقياء ذلؾ، إذ أّنو كيؼ مف الممكف رفع الحصانة عف العضو ومباشرة جية 
التحقيؽ اإلجراءات الجنائية ضده ثـ يظؿ يباشر ميامو ممثاًل لألمة، و كاف ذلؾ محاًل النتقاد 

                                                           
 .242، صمرجع سابقنجٌب شكر،  126
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عض البرلمانييف في مصر وطالبوا بإجراء تعديؿ تشريعي يتضمف النّص عمى وقؼ نشاط ب
 .ٚٚٔعضو البرلماف في حاؿ رفع الحصانة عنو حتى تستقيـ األمور وتنتيي التحقيقات

قد اتخذ موقفًا متوازنًا  -ٛٚٔباتفاقو مع نّص المشرع األردني-ويرى الباحث أّف المشّرع الفمسطيني 
أشار الستمرار عضو البرلماف في مباشرة ميامو حاؿ رفع الحصانة عنو باستثناء ومتقدمًا حينما 

حالة التوقيؼ ) الحبس االحتياطي (، حيث إّف مباشرة التحقيؽ معو دونما توقيؼ ال ُيعيؽ 
العضو غالبًا عف ممارسة ميامو النيابية وتمثيؿ األمة، كما إّف التوقيؼ ال يتـ إال بعد وجود بّينة 

 دلة قوّية عمى تورط العضو في الجريمة التي يتـ التحقيؽ بشأنيا.كافية وأ

وحقيقة ال بد مف اإلشارة إلى أّف اتخاذ البرلماف قراره برفع الحصانة عف أحد أعضائو ال ُينقص 
مف قيمة العضو وال ُييدر مف كرامتو وال ينطوي عمى اإلساءة لممجمس ككؿ، بؿ ىو تطبيؽ 

ذا ما لمعاني المساواة أماـ القان وف وتحقيؽ لمبدأ العدالة الجنائية وتكريس لمفيوـ الديمقراطية، وا 
صدر الحقًا قرار بحفظ الدعوى الجنائية عف العضو أو حكـ قضائّي ببراءتو فيو يعود لموقعو 
أقوى وأقدر عمى ممارسة ميامو النيابية، ولو الحؽ المقرر قانونًا في المطالبة بأّية تعويضات 

 ع بو مف ضرر مادّي أو معنوّي.مالية جراء ما وق

 ثانيًا: رفض المجمس طمب رفع الحصانة:

قد يرفض المجمس الطمب المقدـ إليو برفع الحصانة البرلمانية عف العضو، وفي ىذه الحالة ال 
يجوز مباشرة اإلجراءات الجزائية في مواجية النائب، وفي حاؿ كانت ىناؾ شكوى مقدمة ضد 

أو دعوى أماـ القضاء بطريؽ االدعاء المباشر كما ىو معموؿ بو في  النائب لدى النيابة العامة
مصر فيجب وقؼ ىذه اإلجراءات وقفًا تامًا حتى تزوؿ الحصانة بأحد األسباب التي تـ اإلشارة 

 إلييا في ىذا الفصؿ.

فإنو يقع باطؿ بطالنًا مطمقًا  -رغـ قرار المجمس بالرفض–وفي حاؿ تـ القياـ بأي إجراء 
( مف القانوف األساسي ٖ٘و لمنظاـ العاـ ولصريح النص الدستوري الوارد في المادة )لمخالفت

                                                           
، الكوٌت، بحث منشور بمجلة الحقوق بجامعة الكوٌت، العدد الحدود الدستورٌة للحصانة البرلمانٌةسعد الشتٌوي،  122

 .243م، ص2008الثالث، السنة الثالثة والثالثون، 
للعضو الذي رفعت عنه  : "م على أنه1886نواب األردنً لسنة ( من النظام الداخلً لمجلس ال141نّصت المادة ) 129

 ."ولم ٌوقف الحق فً حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان والمشاركة فً المناقشة والتصوٌت الحصانة
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ـ والمشار إليو سابقًا، كما ويجب عمى المحكمة الحكـ بالبطالف ٖٕٓٓالفمسطيني المعّدؿ لسنة 
 مف تمقاء نفسيا في أي مرحمة مف مراحؿ الدعوى حتى ولو تمسؾ العضو بيذا الدفاع.

 مسائؿ ىامة ال بد مف التعرض ليا ومناقشتيا عمى النحو التالي: ويثور في ىذا الصدد

 أواًل: الطبيعة القانونية قرار المجمس برفض طمب رفع الحصانة:

مف المّسمـ بو أّف قرار المجمس برفض رفع الحصانة عف العضو وبالتالي عدـ التحقيؽ معو 
مسئولية الجنائية أو سبب مف ومحاكمتو طواؿ مدة العضوية ال يعني بحاؿ مف األحواؿ عدـ ال

أسباب اإلعفاء منيا، وكذلؾ ال يعني القطع ببراءة العضو مف الواقعة المنسوبة إليو كوف المجمس 
غير مختص بدراسة اإلدانة مف عدمو أو دراسة مدى كفاية األدلة بحؽ العضو أو التكييؼ 

نما ينحصر دو  ره في التحقؽ مف عدـ وجود القانوني لمتيمة المناسبة لموقائع التي ارتكبيا، وا 
إجراءات كيدّية تنكيمية قد تمارسيا السمطة التنفيذية عمى العضو تحوؿ بينو وبيف أداء ميامو 

 .ٜٚٔوعممو النيابي

وبالتالي يشير الفقو إلى أّف قرار المجمس بالرفض ما ىو إال بمثابة تأجيؿ التخاذ اإلجراءات 
بمعنى آخر فإّف حؽ المجني عميو وحؽ المجتمع الجنائية إلى وقت زواؿ الحصانة عف العضو، و 

نما تـ تأجيؿ استعماؿ إلى وقت الحؽ  .ٓٛٔثابت ولـ ُيمغى واقعيًا وا 

ولكف في ظؿ ىذا التأجيؿ إلجراءات الدعوى الجنائية تظير مسألة غاية في األىمية تتعمؽ 
البحث في بتطبيؽ أحكاـ تقادـ الدعوى الجنائية المقدمة ضد العضو، وذلؾ ما سيجيب عميو 

 النقطة التالية.

 تطبيق أحكام تقادم الدعوى الجنائية حال صدور قرار المجمس بالرفض: ثانيًا:

في حاؿ صدور قرار المجمس برفض رفع الحصانة، وتأجيؿ تحريؾ الدعوى الجنائية عمى 
، خاصة ٔٛٔذه الدعوى بمرور الزمف )التقادـ(العضو فإّف ذلؾ سيؤثر حتمًا عمى مسألة انقضاء ى

                                                           
، القاهرة، دار المطبوعات الجامعٌة، بدون طبعة، الدستور المصري فقهاً وقضاءً مصطفى أبو زٌد فهمً، للمزٌد:  128

 .528م، ص1886
 .89، صمرجع سابقرمضان محمد بطٌخ،  190
 : "م على أنه2001لسنة  3لسطٌنً رقم ( من قانون اإلجراءات الجزائٌة الف12المادة ) تنص 191

تنقضً الدعوى الجزائٌة ودعوى الحق المدنً بمضً عشر سنوات فً الجناٌات وثالث سنوات فً الجنح وسنة  [1]
 .واحدة فً المخالفات ما لم ٌنص القانون على خالف ذلك
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في ظؿ بعض نصوص القوانيف اإلجرائية التي تشير إلى أنو ال يوقؼ سرياف مدة سقوط الدعوى 
، وىذا يعني إىدار حقوؽ المجني عميو وحؽ المجتمع العاـ ٕٛٔالجنائية بالتقادـ ألي سبب كاف

بسبب تمنع المجمس عف إصدار القرار برفع الحصانة عف أحد أعضائو مجاممة لو أو لعدـ 
 لقانوني الالـز في تصويت المجمس لرفع الحصانة.تحقؽ النصاب ا

لكّف جانب كبير مف الفقو لـ يّسمـ بيذه النتيجة ال سيما بوجود نص في معظـ القوانيف اإلجرائية 
يشير إلى أّف مباشرة أيًا مف إجراءات التحقيؽ ىو قاطع لمدة التقادـ وتبدأ سرياف المدة مف تاريخ 

المتضرر  -، وبالتالي فإّف لممجني عميو ٖٛٔريخ ارتكاب الواقعةىذا اإلجراء األخير وليس مف تا
أف  -مف تأخير مباشرة الدعوى الجنائية ضد العضو بسبب رفض المجمس رفع الحصانة عنو

يتابع مع النيابة العامة لمباشرة أي إجراء قاطع لمتقادـ كتدويف إفادة أحد الشيود أو االنتقاؿ 
، أو القياـ بأي إجراء تجاه المتيميف اآلخريف في الواقعة لمعاينة مكاف الجريمة أو ندب خبير

سواء أكانوا فاعميف أصمييف أو شركاء في ارتكاب الجـر ألّف انقطاع مدة التقادـ بالنسبة ألحد 
 .ٗٛٔالمتيميف يرتب انقطاعيا بالنسبة لمباقيف بالتبعية

  

                                                                                                                                                                      
 جزائٌة فً جمٌع الحاالت، اعتبارا من تارٌخ آخر إجراء تم فٌها.تحتسب مدة تقادم الدعوى ال [2]
[ مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرتٌن السابقتٌن ال تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائٌة فً جرائم الموظفٌن العمومٌٌن إال 3]

 ."أو انتهاء الخدمة أو زوال الصفة من تارٌخ اكتشاف الجرٌمة
: "ال ٌوقف سرٌان م على أنه2003لسنة  85معّدل رقم ون اإلجراءات الجنائٌة المصري ال( من قان16المادة ) تنص 192

ائٌة ( من قانون اإلجراءات الجز15ألى سبب كان "، وورد ذات النص فً المادة )  بها الدعوى الجنائٌة  المدة التً تسقط
 .م2001لسنة  3الفلسطٌنً رقم 

 .153ص مرجع سابق،محمود عٌد، السٌد صبري و 193
انقطاع المدة بالنسبة : " م على أنه2001سنة ل 3( من قانون اإلجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً رقم 14المادة ) تنص 194

 ."ألحد المتهمٌن ٌترتب علٌه انقطاعها بالنسبة للمتهمٌن اآلخرٌن، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة
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 لثالث: تنازل العضو عن الحصانة البرلمانية:المطمب ا

والحصانة ضد  الحصانة ضد المسئولية البرلمانيةأعضاء البرلماف بشقييا ) ر حصانةتعتب
( مقررة لمصمحة البرلماف في مجموعو لتأميف استقاللو وتمكينو مف أداء اإلجراءات الجنائية

وظيفتو التشريعية والرقابية عمى أكمؿ وجو، ويعني ذلؾ أّنيا غير مقررة لصالح شخص عضو 
 مانة دستورية ىامة لمعمؿ البرلماني في كؿ نظاـ سياسي.البرلماف وبالتالي فيي ض

خالؼ رأي الفقو والقضاء  ٘ٛٔوتباينت قوانيف الدوؿ في تنظيميا ليذه المسألة، فالمشّرع الجزائري
والتقاليد البرلمانية في معظـ دوؿ العالـ حينما أجاز مالحقة النائب إذا ارتكب جريمة في حاؿ 

 .ٙٛٔحاجة إلى إذف المجمس التنازؿ الصريح عف حصانتو دوف

في حيف أشار المشرع األردني إلى أنو ليس مف حؽ النائب التنازؿ عف حصانتو دوف موافقة 
 .ٚٛٔالمجمس 

وقد اتفقت معظـ التشريعات العربية مع رأي المّشرع األردني في عدـ جواز تنازؿ العضو عف 
حصانتو البرلمانية دونما صدور إذف مف الييئة البرلمانية التي يتبع ليا العضو، باعتبار ىذا 

 .ٛٛٔالحؽ منصبًا عمى المصمحة العامة وليس لمصمحة العضو ذاتو 

جراءاتيا، والتي  في حيف نّظـ القانوف الفمسطيني مسألة تنازؿ عضو المجمس عف حصانتو وا 
 سيتطرؽ إلييا الباحث في الفروع التالية:

 الفرع األول: التنازل عن الحصانة البرلمانية في التشريع الفمسطيني:

ال يجوز  -٘ : "جمس التشريعي الفمسطيني عمى أّنو( مف النظاـ الداخمي لممٜ٘المادة ) تنص
الحصانة مف غير موافقة مسبقة مف المجمس ويصدر القرار بالموافقة لمعضو التنازؿ عف 

 ".باألغمبية المطمقة لممجمس

                                                           
: " ال ٌجوز الشروع فً متابعة أي نائب أو عضو م على أنه1886لسنة تور الجزائري ( من الدس110نّصت المادة ) 195

 مجلس األمة بسبب جناٌة أو جنحة إال بتنازل صرٌح منه " .
 . 246، صمرجع سابقمالوي ابراهٌم ،  196
لٌس من حق النائب ان  : "م على أنه1886نواب األردنً لسنة ( من النظام الداخلً لمجلس ال142نّصت المادة ) 192

 ." ٌتنازل عن حصانته دون موافقة المجلس
، بٌروت، دراسة مقارنة معدة ومنشورة حقوق النائب وواجباته فً المجالس التمثٌلٌة العربٌةعدنان محسن ضاهر،  199

 .162إلى ص 154م، ص2006(، UNDPبواسطة برنامج األمم المتحدة اإلنمائً )
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وعميو فإّف المشّرع الفمسطيني وافؽ الغالبية العظمى مف الفقو والتشريعات الدولية األخرى التي 
ي ينتمي قالت بعدـ جواز تنازؿ العضو عف حصانتو دوف موافقة المجمس أو الييئة التشريعية الت

ليا، وذلؾ استنادًا لمفمسفة والفكرة األساسية لمحصانة وىي الحفاظ عمى حسف سير عمؿ المجمس 
 وعدـ تعطيمو أو إشغاؿ أعضائو عف دورىـ ومياميـ.

ولـ يفّرؽ القانوف الفمسطيني في أحكامو بشأف موضوع التنازؿ بيف الحصانة البرلمانية 
 الحصوؿ عمى إذف المجمس ىو إلزامي في كال الحالتيف.الموضوعية واإلجرائية، وبالتالي فإّف 

كما إّف التنازؿ عف الحصانة البرلمانية يعتبر مؤقتًا وليس مطمقًا إلى ما ال نياية، وىو مرتبط 
بسبب التنازؿ وموضوعو الذي يجب أف يكوف محددًا وواضحًا وصريحًا في الطمب المقدـ مف 

 ية ومكتوبة.العضو إلى رئيس المجمس بموجب مذكرة رسم

ولّما كانت الحصانة البرلمانية كذلؾ، فإّف قواعدىا تعتبر إذًا مف قواعد النظاـ العاـ، وينبني عمى 
 :ٜٛٔذلؾ عدة نتائج ىامة وأساسية يرتبط بيا العديد مف المسائؿ العممية ومنيا

 باستثناء–المجمس  إّف كافة اإلجراءات الجنائية التي تتخذ في مواجية العضو بدوف إذف -ٔ
 تعتبر باطمة وال يصححيا رضا العضو الالحؽ ليا. -حالة التمبس بجناية

إّف عضو المجمس ال يممؾ التنازؿ عف حصانتو إال وفؽ اإلجراءات المحددة في القانوف  -ٕ
 والتي سيشير الباحث إلييا تفصيميًا.

ؿ تقديـ دعوى أماميا ضد عضو اأنو يتوجب عمى المحاكـ باختالؼ درجاتيا في ح -ٖ
قبؿ رفع الحصانة عنو أف تصدر الحكـ بعدـ قبوؿ الدعوى بسبب بطالف المجمس 

 اإلجراءات، وتقضي بذلؾ مف تمقاء نفسيا إف لـ يدفع بيا العضو صاحب المصمحة.

 

 الفرع الثاني: إجراءات التنازل عن الحصانة البرلمانية:

ضاء المجمس حسنًا فعؿ المّشرع الفمسطيني عندما فّصؿ في نصوص قانوف واجبات وحقوؽ أع
 ( منو عمى إجراءات التنازؿ عف الحصانة، وىي عمى النحو التالي:ٕ٘التشريعي ال سيما المادة )

                                                           
 .41صق، مرجع سابكرٌم ٌوسف كشاكش،  198
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 تقديـ طمب التنازؿ لرئيس المجمس: - أ

فيجب عمى العضو الذي يرغب في التنازؿ عف حصانتو تقديـ طمب رسمي لرئيس المجمس 
ُيشترط في ىذا الطمب أف يرفؽ بو ، و ٜٓٔيتضمف رغبتو في رفع الحصانة البرلمانية المقررة لو

مذكرة مسّببة توضح مبررات الطمب وظروفو، كما يشترط فيو أف يقدـ مكتوبًا فال يكفي مجرد 
 الطمب الشفوي مف رئيس المجمس برفع الحصانة أثناء الجمسات أو ضمف عمؿ إحدى المجاف.

 :ٜٔٔإحالة الطمب لمجنة القانونية لدراسة الطمب والتوصية بشأنو - ب

رئيس المجمس الطمب المقدـ مف العضو إلى المجنة القانونية وُيعمـ المجمس بذلؾ في أوؿ  ُيحيؿ
جمسة لو، حيث تبحث المجنة ىذا الطمب وتدرسو وتقدـ تقريرىا إليو مشفوعًا بالرأي القانوني 

 والتوصية التي توصمت إلييا.

 :ٕٜٔالتصويت عمى الطمب مف قبؿ المجمس  - ت

القانونية حوؿ طمب التنازؿ عف الحصانة وتوصياتيا، ويتـ مناقشتو يناقش المجمس تقرير المجنة 
مف خالؿ االستماع آلراء اثنيف مف األعضاء الموافقيف واثنيف مف الرافضيف، ومف ثـ يتـ 
التصويت عمى الطمب بحيث يأخذ المجمس قراره برفع الحصانة عف العضو إذا وافؽ األغمبية 

 (.ٔف+ المطمقة )نصؼ أعضاء المجمس الحاضري

 :ٖٜٔعودة الحصانة إلى العضو - ث

يعتبر التنازؿ عف الحصانة مؤقتًا ومرتبطًا بسبب وموضوع طمب التنازؿ، وبالتالي فإّنو ينتيي 
تعميؽ الحصانة بانتياء اجراءات التحقيؽ أو المحاكمة المرتبطة بالطمب، ويجب عمى العضو أف 

 ا آلت إليو نتيجة التحقيؽ أو المحاكمة.ُيشعر رئيس المجمس كتابيًا بما تـ مف إجراءات بحقو وبم

  

                                                           
 م .2014( من قانون حقوق وواجبات أعضاء المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً لسنة 25( من المادة )1،2الفقرة ) 180
 م .2014( من قانون حقوق وواجبات أعضاء المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً لسنة 25( من المادة )3الفقرة ) 181
 م .2014المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً لسنة ( من قانون حقوق وواجبات أعضاء 25( من المادة )4الفقرة ) 182
 م .2014( من قانون حقوق وواجبات أعضاء المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً لسنة 25( من المادة )5الفقرة ) 183
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 لرابع: أثر اإلجراءات التأديبية عمى الحصانة البرلمانية:المطمب ا

ال يمكف بحاؿ دراسة طرؽ انتياء الحصانة البرلمانية دونما التعرض لمسألة ىامة تتعمؽ 
ارتكابو  باإلجراءات التأديبية التي قد يتخذىا المجمس النيابي في مواجية العضو في حاؿ

لمخالفات انضباطية أو عدـ االلتزاـ بقواعد وأنظمة المجمس المتعمقة بالحضور والمناقشة وغيرىا 
ومدى تأثير ىذه اإلجراءات عمى الحصانة البرلمانية، وىؿ أّف اتخاذ قرار تأديبي ضد العضو مف 

لتأديبية المنصوص شأنو اإلخالؿ بفكرة الحصانة وعدـ المسئولية البرلمانية، وما ىي العقوبات ا
عمييا والتي يمكف أف توجو لمعضو في حاؿ ارتكابو ىذه المخالفات وىؿ يمكنو التظمـ منيا أو 

 الطعف عمييا.

 الفرع األول: اإلجراءات التأديبية ضد عضو البرلمان:

ال بد النتظاـ عمؿ كؿ مؤسسة وجود قواعد وأنظمة تحكـ وتضبط سموؾ المنتميف ليذه المؤسسة 
ف سير العمؿ واالنضباط وعدـ التجاوز، ويرتبط بيا ارتباطًا وثيقًا وجود عقوبات وتضمف حس

 إدارية وانضباطية تفرض عمى غير الممتزميف أو المتجاوزيف ليذه القواعد.

وحيث إّف البرلماف ىو أحد أىـ مؤسسات الدولة ويقوـ بوظيفة حساسة تتعمؽ بالتشريع والرقابة، 
األمة تختمؼ مؤىالتيـ العممية وانتماءاتيـ الحزبية وخمفياتيـ وكونو يضـ أعضاء ممثميف عف 

الفكرية، لذلؾ كاف ال بد مف وجود تمؾ القواعد التي تنظـ النواحي اإلدارية في مياميـ مف حيث 
الحضور وطريقة المناقشة واالنضباط في الجمسات والعالقة اإلدارية مع رئيس المجمس ولجانو 

ضمف عدـ تعكير صفو المناقشات التي تدور بالجمسات العمنية وزمالئيـ باقي األعضاء، وت
والسرية مف خالؿ بعض السموكيات واألقواؿ التي قد تصدر عف العضو ويكوف مف شأنيا صرؼ 

 .ٜٗٔانتباه الحاضريف وتحويؿ الجمسة والنقاشات عف أىدافيا

قد أناطت الدساتير ونتيجة لمبدأ االستقالؿ الذي يتمتع بو المجمس بالنسبة لمسمطات األخرى ف
أمر انضباط النواب والمحافظة عمى النظاـ في المجمس مف صالحيات المجمس وبواسطة رئيسو، 

                                                           
 . 250صمرجع سابق، مالوي ابراهٌم ،  184



108 
 

وىذه القاعدة التقميدية تحوؿ دوف تدخؿ السمطة التنفيذية والقضائية في شئوف المجمس 
 .ٜ٘ٔالداخمية

التي تنظـ تمؾ المسائؿ  وقد ضـّ النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني العديد مف القواعد
ونّص عمى بعض الجزاءات اإلدارية والعقوبات االنضباطية عمى مف يخالفيا ضمانًا النتظاـ 

 العمؿ فيو وتحقيؽ الغاية مف وجوده، ومنيا:

لفت نظر العضو: حيث يجوز لرئيس المجمس لفت نظر العضو أثناء الجمسة في حاؿ  - أ
ظة لو دوف إذف، أو الكالـ في غير دوره مقاطعتو لزميمو المتكمـ أو إبداء أي مالح

المخصص لو، أو عند خروجو أثناء الحديث عف الموضوع المطروح لمبحث والنقاش، أو 
 .ٜٙٔفي حاؿ التغيب عف إحدى جمسات المجمس أو لجانو

: وىي عقوبة أخرى يمكف لممجمس اتخاذىا بناًء عمى اقتراح مف الرئيس في حاؿ الموـ - ب
 .ٜٚٔسات أو المجافضو عف إحدى الجمغياب الع

: حيث يعتبر العضو مستقياًل بقوة القانوف مف عضوية إحدى اإلقالة مف إحدى المجاف - ت
المجاف التي يشارؾ فييا حاؿ غيابو عنيا ثالث جمسات متتالية أو سبع جمسات متفرقة 

 .ٜٛٔالواحدة دوف إجازة أو عذر مقبوؿ في الدورة
يخؿ بالنظاـ أو لـ يمتثؿ لقراراتو عقوبات أخرى: لممجمس أف يوقع عمى العضو الذي  - ث

عدة عقوبات منيا المنع مف الكالـ أثناء الجمسة، أو الطرد مف قاعة االجتماع، أو 
ة ال تزيد عف أسبوعيف وفقًا لمشروط مف االشتراؾ في أعماؿ المجمس مد الحرماف

 .ٜٜٔوالمحددات المنصوص عمييا في القانوف
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 .داخلً للمجلس التشرٌعً الفلسطٌنً( من النظام ال106/2المادة ) 189
 داخلً للمجلس التشرٌعً الفلسطٌنً.( من النظام ال38المادة ) 188
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 ة عمى الحصانة البرلمانية:الفرع الثاني: أثر اإلجراءات التأديبي

ال يحوؿ تمتع عضو البرلماف بالحصانة الموضوعية واإلجرائية مف أف يتحمؿ المسؤولية التأديبية 
تأسيسًا عمى ما ورد في نصوص األنظمة الداخمية لممجالس النيابية، والحقيقة أّف ىذه المسألة 

عف أفكاره داخؿ المجمس يشمؿ كؿ أثارت خالفًا بسيطًا في الفقو، إذ أّف عدـ مسؤولية العضو 
أنواع المسؤولية بما في ذلؾ المسؤولية التأديبية وبالتالي ال يصح لممجمس أف يؤاخذ العضو عمى 

 .ٕٓٓما يبديو مف رأي أو فكر أو قوؿ لصراحة النص الدستوري في عدـ المؤاخذة

دوف قياـ المجمس  لكّف الباحث يرى أّف الرأي السابؽ ىو محؿ نقد ألّف حصانة العضو ال تحوؿ
مف إيقاع العقوبات التأديبية عميو في نطاؽ األنظمة الداخمية إذا ما صدر عنو تجاوز أو مخالفة 
انضباطية أو إدارية عمى النحو المشار إليو سابقًا، ألّف ىذه العقوبات ليست مرتبطة بمجرد أفكار 

نما تع تعبير عف ىذه األفكار ومدى لج أسموب وسموؾ النائب في الاالنائب وآرائو وتصويتو، وا 
 .ٕٔٓالتزامو بالقواعد اإلدارية لممجمس

  

                                                           
 .29ص مرجع سابق،مشعل محمد العازمً،  200
 .529، صمرجع سابقمصطفى أبو زٌد فهمً، للمزٌد:  201
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 الخاتمة

تعتبر القيـ اإلنسانية المتعمقة بالمساواة والكرامة والحرية والعدالة والحكـ الرشيد مبادئ مستقرة 
وثابتة ناضؿ مف أجميا المالييف منذ قروف البشرية األولى بعد أف أدركوا أّنيا ىي الرئة التي 
يستنشقوف منيا ىوائيـ وينطمقوف مف خالليا نحو أىدافيـ وغاياتيـ، وأنو ال قيمة لمحياة إذا لـ 

 تتوافر ليـ فييا ىذه المقّومات.

ولّما كانت المجالس التمثيمية والبرلمانية في دوؿ العالـ ىي الرمز األوؿ لمحاربة فساد وتغوؿ 
ؽ االنسجاـ الكامؿ مع القوانيف، والحفاظ الكامؿ السمطة التنفيذية، ومراقبًا لعمميا ومياميا لتحقي

عمى حقوؽ اإلنساف والحريات العامة والمبادئ العميا لممجتمع، فقد منحت األمة والشعب ألعضاء 
نما ضمانًا لحسف التمثيؿ  السمطة التشريعية حؽ الحصانة البرلمانية ليس تمييزًا وال عنصرية وا 

 لنيابي.وحفاظًا عمى جدية واستمرارية العمؿ ا

ومف خالؿ التعمؽ والغوص في موضوع الدراسة وتفاصيميا، قد استخمص الباحث مجموعة مف 
 النتائج والتوصيات والتي تمثؿ خالصة البحث وىي عمى النحو اآلتي:

 :أواًل: نتائج البحث

يعتبر النواب و  ودورىا مف أخطر الوظائؼ في الدولة، البرلمانيةيعد عمؿ المجالس  .ٔ
البرلمانات ممثمو األمة في ىذه المجالس ويعبروف عف إرادتيا وينطقوف وأعضاء 

 .ة أو األفراد الذيف انتخبوىـ فقطبمسانيا، وال يمثموف ذواتيـ الشخصي
تنص معظـ دساتير العالـ عمى نصوص خاصة تعطي ألعضاء البرلمانات امتيازات  .ٕ

ى أكمؿ وجو، وتعتبر وحقوؽ خاصة تمكنيـ مف مباشرة مياىـ التشريعية والرقابية عم
 الحصانة البرلمانية أىـ و أبرز ىذه االمتيازات.

تعتبر الحصانة البرلمانية امتياز دستوري مقرر لعضو البرلماف بصفتو الوظيفية ال  .ٖ
بشخصو، ويتمثؿ في عدـ جواز مساءلتو مطمقًا عف األفكار واآلراء الي يبدييا أثناء 

جواز مباشرة اإلجراءات الجنائية ضده عدا في عممو البرلماني أو بمناسبتو، وكذلؾ عدـ 
حالة التمبس بالجريمة ما لـ يصدر إذف بذلؾ مف المجمس المختص، وكذلؾ عدـ 

 مساءلتو تأديبيًا أماـ أي جية تنفيذية يمارس عممو فييا أثناء مدة الحصانة.
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غايات تشريع الحصانة البرلمانية تتمثؿ في تحقيؽ المصمحة العامة، وحماية عضو  .ٗ
البرلماف في مواجية أي إجراءات كيدية، وحسف أداء الوظيفة النيابية، وتطبيقًا لمبدأ 

 . سيادة األمة
أكدت أحكاـ الفقو اإلسالمي عمى مبادئ المساواة والعدؿ لجميع أفراد األمة دوف تفرقة  .٘

بيف حاكـ ومحكوـ، وقد تباينت آراء الفقياء في حكـ الحصانة البرلمانية طبقًا لمصورة 
 تي ظيرت بيا في العصر الحديث.ال

اآلراء التي يبدييا عضو البرلماف أثناء عممو  تشمؿ الحصانة البرلمانية الموضوعية .ٙ
البرلماني وكذلؾ األفكار التي يعبر عنيا عضو البرلماف خارج البرلماف ولكف بمناسبة 

س عممو فيو وأيضًا أعمالو التي يمارسيا ويعبر عنيا ضمف عضويتو في لجاف المجم
 المختمفة.

تعتبر الحصانة الموضوعية شاممة لجميع أعماؿ عضو البرلماف التي يقوـ بيا بمناسبة  .ٚ
، وىي دائمة تمتد أثنا فترة العضوية وما بعد انتياء العضوية وذلؾ في البرلمانيةوظيفتو 

حدود أعمالو التي صدرت عنو أثناء العضوية، وىي مطمقة تشمؿ الحماية مف المالحقة 
أو الجنائية او غيرىا، وأخيرًا فيي تتعمؽ بالنظاـ العاـ وال يجوز لمعضو التنازؿ المدنية 

 عنيا إال وفؽ إجراءات خاصة.
تعني الحصانة اإلجرائية عدـ جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أي مف أعضاء  .ٛ

البرلماف في غير حالة التمبس بالجريمة إال بعد صدور إذف المجمس التابع لو ويطمؽ 
 يا الحصانة ضد اإلجراءات الجنائية.عمي

ىي تمؾ الحصانة التي يقررىا القانوف ألعضاء البرلماف مف ُيقصد بالحصانة التأديبية  .ٜ
العامميف في وظائؼ أخرى بالدولة، وىي تشمؿ حصانة مزدوجة األولى ضد اإلجراءات 

في  التأديبية واألخرى حاؿ الفصؿ بغير الطريؽ التأديبي، وىي غير منصوص عمييا
 القانوف الفمسطيني.

تختمؼ الحصانة البرلمانية عف غيرىا مف الحصانات القضائية والدبموماسية  .ٓٔ
ليا ومف حيث أنواعيا  واألساس القانوني والمصدر الُمنشئوالسياسية مف حيث المفيـو 

 ونطاؽ تطبيقيا الزماني والمكاني واألشخاص المشموليف بيا.
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ض االنتقادات خاصة مف فقياء القانوف تعرض مبدأ الحصانة البرلمانية لبع .ٔٔ
الحصانة البرلمانية في فكرة  حوؿأىـ االنتقادات الموجية  تتمثؿالدستوري والجنائي، 

عدـ الدستورية وفكرة مخالفة مبدأ عمومية العقوبة، في حيف دافع جانب آخر مف ىؤالء 
األخرى، وقد رّدوا وافقتو لممبادئ الدستورية الفقياء عف شرعية ودستورية ىذا المبدأ وم

 عمى كافة االنتقادات الموجية لو.
يبدأ النطاؽ الزمني لتطبيؽ الحصانة البرلمانية بشقييا الموضوعي واإلجرائي منذ  .ٕٔ

إعالف النتائج االنتخابية، وتمتد الحصانة الموضوعية لتشمؿ مدة حياة العضو في حيف 
سرياف أحكاـ الحصانة أثناء تنتيي الحصانة اإلجرائية بمجرد انتياء العضوية، ويستمر 

 دورات االنعقاد وخارجيا أيضًا.
يشمؿ النطاؽ المكاني لتطبيؽ الحصانة الموضوعية حـر البرلماف وخارجو طالما  .ٖٔ

وآرائو تمحورت حوؿ عممو البرلماني وصدرت بمناسبتو، في  عضو البرلمافأّف أقواؿ 
 قاره ومنقوالتو.حيف يشمؿ النطاؽ المكاني لمحصانة اإلجرائية شخص العضو وع

الحصانة الموضوعية تشمؿ كؿ ما يتعمؽ بأنشطة أعضاء البرلماف التي ُتمارس  .ٗٔ
بمناسبة أداء الميمة التشريعية والرقابية الُمناطة بيـ، ومنيا المناقشات واآلراء المطروحة 
خالؿ الجمسات، أعماؿ المجاف البرلمانية، اقتراح مشاريع القوانيف ومناقشتيا، األسئمة 

فوية والمكتوبة الموجية لمحكومة، التحقيؽ واالستجواب البرلماني، الحديث في الش
 المؤتمرات الوطنية والعممية والحزبية، المشاركة في ورشات العمؿ.

إلى  في التشريع الفمسطيني تمتد الحصانة اإلجرائية المقررة لعضو البرلماف .٘ٔ
ايات أو جنح أو مخالفات جميع الجرائـ عمى اختالؼ تصنيفيا سواء أكانت مف نوع جن

تشمؿ المنازعات المدنية التي يكوف العضو طرفًا ، وىي -باستثناء حالة التمبس بجناية–
بذلؾ معظـ الدساتير،  فترة انعقاد المجمس فقط، وقد خالؼ المشرع الفمسطينيفييا أثناء 

دني والتي قصرت الحصانة اإلجرائية عمى المسائؿ الجنائية دوف أف تطاؿ الجانب الم
ودوف أف تؤثر عمى حؽ الغير في إقامة الدعاوى الحقوقية ضد النائب وفؽ إجراءات 

 خاصة أو ضمف نطاؽ زمني خارج أوقات انعقاد المجمس.
تنتيي الحصانة البرلمانية في عدة حاالت منيا انتياء مدة العضوية، وحؿ  .ٙٔ

حالة التمبس بجناية، وحالة طمب  لعضو أو فقد األىمية، واالستقالة،البرلماف، ووفاة ا
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ة موافقة المجمس عمى تنازؿ العضو عف اإلذف مف المجمس برفع الحصانة، وحال
 .حصانتو البرلمانية

ال تقبؿ االستقالة المقدـ مف العضو إال بعد الموافقة عمييا مف المجمس وفقًا  .ٚٔ
بمجرد تقديـ طمب لمشروط واألحكاـ الواردة في القانوف، وال تسقط الحصانة عف العضو 

 االستقالة قبؿ موافقة المجمس عمييا.
قرار المجمس الصادر برفع الحصانة عمى العضو ال يرتب أثرًا سمبيًا عمى  .ٛٔ

واجبات العضو البرلمانية المتمثمة في حضور الجمسات والمشاركة في اجتماعات المجاف 
برفض رفع الحصانة  هقرار  والمناقشة والتصويت وذلؾ ما لـ يتـ توقيفو احتياطيًا، كما أفّ 

ىو بمثابة تأجيؿ التخاذ  إنماعف العضو ال يعتبر تبرئة لو مما ىو منسوب إليو، 
 اإلجراءات الجنائية إلى وقت زواؿ الحصانة عف العضو.

وافؽ المشّرع الفمسطيني الغالبية العظمى مف آراء الفقو والتشريعات الدولية  .ٜٔ
العضو عف حصانتو دوف موافقة المجمس، األخرى التي أشارت إلى عدـ جواز تنازؿ 

وذلؾ استنادًا لمفمسفة والفكرة األساسية لمحصانة وىي الحفاظ عمى حسف سير عمؿ 
 المجمس وعدـ تعطيمو.

ال يحوؿ تمتع عضو البرلماف بالحصانة الموضوعية واإلجرائية مف أف يتحمؿ  .ٕٓ
خمية لممجالس النيابية، المسؤولية التأديبية تأسيسًا عمى ما ورد في نصوص األنظمة الدا

يمكف لممجمس  يالقانوف الفمسطيني مجموعة مف العقوبات التأديبية الت ورد في وقد
لفت النظر والموـ واإلقالة مف إحدى المجاف  مثؿإيقاعيا عمى العضو في حاالت محددة 

 وغيرىا.
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 :حثاالب توصيات :ثانياً 

وتناولو بعناية فائقة واىتماـ كبير يوصي الباحث ابتداّء أف يتـ دراسة ىذا الموضوع  -ٔ
بكافة جزئياتو وأحكامو نظرًا ألىميتو البالغة ولمنقص الواضح في المكتبة الفمسطينية حوؿ 

 الشروحات والمؤلفات التي تعرضت لو بالدراسة والتمحيص.
إجراء دراسة موسعة ألحكاـ الحصانة ومشروعيتيا في الفقو اإلسالمي، كوف أّف ىذا  -ٕ

طور مفيومو في العصور الحديث ولـ يعد يعني مجرد فكرة عدـ المسئولية المبدأ قد ت
جراءات لمخاصمتيـ والتحقيؽ  نما وضع قيود وضوابط وا  المطمقة ألعضاء البرلماف، وا 

 معيـ بما ال يخؿ بمياميـ البرلمانية ودورىـ الحساس.
أعضاء أىمية أف ينص القانوف عمى جية عميا تكوف مخولة بنظر الطعوف )مف وضد(  -ٖ

البرلماف فيما يتعمؽ بالموافقة عمى طمبات رفع الحصانة عنيـ أو رفضيا، حتى تتحقؽ 
النزاىة والشفافية الكاممة وتكوف الفرصة متاحة لمخصـو إلبداء دفاعيـ ودفوعيـ اإلجرائية 

 والقانونية بشأف ىذه الطمبات.
األساسي وقانوف  يوصي الباحث بإجراء تعديؿ تشريعي في النصوص الواردة في القانوف -ٗ

واجبات وحقوؽ أعضاء المجمس التشريعي والنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي حوؿ 
زالة التعارض  أحكاـ الحصانة البرلمانية، وذلؾ لتحقيؽ االنسجاـ بيف ىذه النصوص وا 
والتكرار المخّؿ، بحيث يتـ النص عمى المبدأ عمومًا في القانوف األساسي دوف تفصيؿ، 

ألحكامو بالتفصيؿ في قانوف واجبات وحقوؽ أعضاء المجمس التشريعي،  ثـ يتـ التعرض
 ويقترح الباحث التعديالت اآلتية:

( مف قانوف واجبات وحقوؽ أعضاء المجمس ٚإجراء تعديؿ تشريعي لنص المادة ) - أ
في  ـ، بحيث تسمح ألعضاء البرلماف بتولي أعماؿ أخرىٕٗٓٓالتشريعي لسنة 

ال تؤثر عمى عمميـ النيابي، وذلؾ لالستفادة مف خبراتيـ  غير مجاؿ الوظيفة العامة،
مكانياتيـ العممية والعممية أسوة بما نص عميو المشّرع المصري في المادة ) ( ٜٛوا 

ـ والتي أجازت استثناء بعض الفئات مف ضرورة ٜٔٚٔمف دستور مصر لسنة 
والبحوث فيو،  التفرغ لعضوية البرلماف كمديري الجامعات وأعضاء الييئات التدريسية

 وغيرىا.الخاصة غير الحكومية وكذلؾ رؤساء مجالس الييئات والمؤسسات 
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( مف قانوف االنتخابات لسنة ٜ٘يوصي الباحث بضرورة تعديؿ نص المادة ) - ب
ضافة بند لتحديد النطاؽ الزمني لبدء العضوية بشكؿ دقيؽ )إعالف الفوز ٕ٘ٓٓ ـ وا 

ذلؾ باآلثار المترتبة عمى العضوية  أو حمؼ اليميف أو انعقاد المجمس( الرتباط
 وعمى حقوؽ وواجبات العضو.

( مف القانوف األساسي الفمسطيني، ٖ٘أىمية إجراء تعديؿ صياغة نص المادة ) - ت
( مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لتتوافؽ مع نص ٜ٘والمادة )
وذلؾ حوؿ ( مف قانوف واجبات وحقوؽ أعضاء المجمس التشريعي، ٕٛالمادة )

مسألة استمرار الحصانة البرلمانية في حدود مدة العضوية وعدـ امتدادىا بعد انتياء 
 العضوية، وحتى ال يظير وجود تناقض بيف مواد القوانيف المذكورة.

( مف القانوف األساسي ٖ٘يوصي الباحث إجراء تعديؿ تشريعي لنص المادة ) - ث
وؽ أعضاء المجمس التشريعي ( مف قانوف واجبات وحقٕٕالفمسطيني والمادة )
( مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي، وذلؾ لتقتصر ٜ٘باإلضافة لممادة )

الحصانة اإلجرائية عمى شخص العضو دوف أف تمتد مكانيًا إلى سكنو أو مكتبو أو 
 سيارتو.

( مف القانوف األساسي ٖ٘يوصي الباحث إجراء تعديؿ تشريعي لنص المادة ) - ج
( مف قانوف واجبات وحقوؽ أعضاء المجمس التشريعي ٕٗة )الفمسطيني والماد
( مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي، وذلؾ الستثناء جرائـ ٜ٘باإلضافة لممادة )

 المخالفات مف نطاؽ الحصانة اإلجرائية لبساطة العقوبة وبساطة اإلجراءات وكونيا
عدـ إعاقة العضو عف  ال تؤثر عمى المصمحة التي تحمييا الحصانة البرلمانية وىي

 ممارسة واجباتو النيابية، وذلؾ فيما عدا المخالفات التي تتضمف عقوبتيا الحبس.
( مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي التي حظرت مثوؿ ٜٚالمادة ) إلغاء نص - ح

النائب بأي صفة أماـ القضاء المدني خالؿ أدوار انعقاد المجمس، كونيا إضافة ال 
يوجد مصمحة عامة أو فائدة مرجوة منيا، بؿ تؤدي لتعطيؿ مصالح المواطنيف 

ؿ أدوار انعقاد المجمس لف وتأخير الدعاوى والمطالبات الحقوقية التي لو أقيمت خال
 لمعضو. الوظيفيتؤثر بأي حاؿ مف األحواؿ عمى الدور 
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( مف القانوف األساسي المعدؿ لتوضيح ٛٗأىمية إجراء تعديؿ تشريعي لممادة ) - خ
أحكاـ فقداف أىمية العضو وتحديد حاالتو وشروطو وقيوده وذلؾ ضمف مواد النظاـ 

)فقداف األىمية( الوارد فييا يكتنفو  الداخمي لممجمس التشريعي، حيث إّف مصطمح
 الغموض والجيالة وذلؾ قد يؤدي لتفسير النص عمى نحو يخالؼ غاية المشرع.

( مف النظاـ الداخمي لممجمس ٜٙضرورة إجراء تعديؿ تشريعي لنص المادة ) - د
التشريعي لتحديد المدة الزمنية التي تدرس فييا المجنة القانونية طمب رفع الحصانة 

 أنو، وذلؾ منعًا إلطالة المدة الزمنية لإلجراءات أو تعمد تأخيرىا.وتوصي بش
أىمية استحداث نص قانوني في قانوف واجبات وحقوؽ أعضاء المجمس التشريعي  - ذ

يشير إلى اإلجراء القانوني الستئناؼ قرار المجمس برفض الطمب برفع الحصانة عف 
 العضو أو التظمـ منو اماـ المجمس ذاتو.

انوني في قانوف واجبات وحقوؽ أعضاء المجمس التشريعي يشير استحداث نص ق - ر
إلى عدـ جواز التحقيؽ مع العضو الذي رفعت عنو الحصانة، في جرائـ وأفعاؿ 
مغايرة لتمؾ التي تضمنيا إذف المجمس برفع الحصانة عنو وذلؾ منعًا لمتحايؿ أو 

 التضييؽ عمى العضو.
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 المراجع
 أواًل: المراجع األصمية:

 
 القرآن الكريم. - أ

 
 كتب السنة النبوية: - ب
، اقتضاء الصراط المستقٌم لمخالفة أصحاب الجحٌم (.هـ1421)اإلمام أحمد ابن تٌمٌة،  -

  اض، مكتبة الرشد، الطبعة الثامنة.حققه: ناصر العقل، الرٌ
 :القاهرة ،الترغٌب والترهٌب (.هـ1421) .اإلمام زكً الدٌن عبد العظٌم المنذري -

 .زء الثالث، الطبعة األولىجال حققه: محمد السٌد، دار الفجر للتراث،
، سلسلة األحادٌث الضعٌفة والموضوعة م(.1888)اإلمام محمد ناصر الدٌن األلبانً،  -

 بدون طبعة.مكتبة المعارف، المجلد األول،  :الرٌاض
مام صحٌح األدب المفرد لإلشرح  (.م1882. )ناصر الدٌن األلبانًمحمد اإلمام  -

 : مكتبة الدلٌل، الطبعة الرابعة.الرٌاض البخاري،
 

 االتفاقيات والتشريعات: - ت
 االتفاقيات: -1
 ـ.ٜٛٗٔوثيقة اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف لسنة  -
 .ومالحقها م1883لعام أوسلو  -اتفاقٌة اعالن المبادئ -
 ـ.ٜٔٙٔمعالقات الدبموماسية لسنة اتفاقية فيينا ل -
 .ـٖٜٙٔالقنصمية لسنة اتفاقية فيينا لمعالقات  -
 ـ.ٜ٘ٙٔبيف أعضاء االتحاد األوروبي لسنة ( الموقعة Merger Treatyاتفاقية ) -
 ـ.ٜٙٙٔالسياسية والمدنية لسنة العيد الدولي الخاص بالحقوؽ  -
 .ـٜٙٙٔالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة  -
المبادئ األساسية الستقالؿ السمطة القضائية المعتمدة مف الجمعية العامة لألمـ اتفاقية  -

 .ـٜ٘ٛٔالمتحدة عاـ 
 التشريعات: -2
 التشريعات المحمية: - أ

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Merger_Treaty&action=edit&redlink=1
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 .م2003الفلسطٌنً المعدل لسنة القانون االساسً  -
 م وتعدٌالته.2002لسنة  (1)قانون السلطة القضائٌة رقم  -
 م.2004لسنة  (10)قانون حقوق وواجبات أعضاء المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً رقم  -
 .م1836لسنة  (24رقم ) قانون العقوبات المطبق فً قطاع غزة -
 .م2001لسنة  (3رقم ) قانون اإلجراءات الجزائٌة -
 ـ.ٕٔٓٓالنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني الصادر لسنة  -
ـ الصادر عف رئيس السمطة الوطنية بشأف رفع ٕٕٔٓ( لسنة ٗالقرار بقانوف رقـ ) -

 الحصانة البرلمانية عف النائب في المجمس التشريعي/ محمد دحالف.
 
 التشريعات األخرى: - ب
 .م1859الدستور الفرنسً لسنة  -
 .م1826لسنة الدستور اللبنانً  -
 م.1852األردنً لسنة  الدستور -
 .م1886الدستور الجزائري لسنة  -
 م.1823دستور الجمهورٌة العربٌة السورٌة لسنة  -
 م.1821دستور جمهورٌة مصر العربٌة لسنة  -
 م.2014قانون مجلس النواب المصري لسنة  -
 .م2003 لسنة 85قانون اإلجراءات الجنائٌة المصري المعّدل رقم  -
 .م1821قانون تنظٌم فرض الحراسة وتأمٌن سالمة الشعب المصري لسنة  -
 ـ.ٜٔٙٔقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني لسنة  -
 .ٕ٘ٓٓلسنة  األساسي لمبرلمػػاف العربػي االنتقالػػي النظاـ -
 .م1886النظام الداخلً للبرلمان األردنً لسنة  -
 .م2013النظام الداخلً للبرلمان األردنً لسنة  -
 م.1828الالئحة الداخلٌة لمجلس الشعب المصري لسنة  -
 ـ.ٖٜٙٔلسنة الالئحة الداخلٌة لمجلس األمة الكوٌتً  -

 
 تقارير قانونية: -3
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ها فً التشرٌعات وآلٌة سنتقرٌر حول ) )غٌر محدد سنة النشر(، حسٌن أبو هنود، -

الهٌئة الفلسطٌنٌة المستقلة لحقوق اإلنسان، رام هللا،  غزة: (،السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة

 (.3سلسلة التقارٌر القانونٌة )
 

 ثانيًا: المراجع الثانوية:
 

 الكتب القانونية: - أ
منشورات  ، عّمان:العالقات الدولٌة فً اإلسالم(. م1886) .أبو عٌد، عارف خلٌل -

 القدس المفتوحة، الطبعة األولى. جامعة
، مصادر االلتزام -شرح القانون المدنً األردنً م(.1888-م1889) .موسىأبو ملوح،  -

 .الكتاب األول، الطبعة الثانٌة غزة:
 وجهة من واإلجرائٌة الموضوعٌة البرلمانٌة الحصانة (.م1885) .الدٌن حسام ،حمدأ -

 الطبعة الثانٌة.دار النهضة العربٌة،  هرة:، القاالجنائٌة النظر
السلطة التشرٌعٌة: –النظم السٌاسٌة الكتاب الثالث ـ(. 2011)الدبس، عصام علً.  -

 ، عّمان: دار الثقافة للنشر والتوزٌع، الطبعة األولى.- المؤسسة الدستورٌة األولى
(. األسئلة البرلمانٌة )نشأتها، أنواعها، وظائفهام(. 1892الطبطبائً، عادل. ) -

 .الكوٌت: كلٌة حقوق جامعة الكوٌت، الطبعة األولى
-الحدود الدستورٌة بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة والقضائٌة م(.2000الطبطبائً، عادل. ) -

 مجلس النشر العلمً، بدون طبعة. الكوٌت: دراسة مقارنة،
دار  :عّمان موسوعة حقوق اإلنسان فً اإلسالم،. (م2005) .القٌسً، مروان ابراهٌم -

 بدون طبعة. النفائس،
المجلد الرابع، الكتاب  -فً النظم السٌاسٌةالوسٌط م(. 1889) .العواملة، منصور -

عّمان: المكتبة الوطنٌة للنشر،  م (،2563الثانً ) النظام السٌاسً األردنً منذ عام 

  الطبعة الثانٌة.
ائل للنشر، دار و عّمان: الحصانة الدبلوماسٌة،م(. 2010) .الفتالوي، سهٌل حسٌن -

 الطبعة األولى.
دار النهضة  ، القاهرة:الجزء األول -العقوباتشرح قانون م(. 1892) .أنور، ٌسر -

 بدون طبعة. العربٌة،
 ، القاهرة:الحصانة البرلمانٌة وتطبٌقاتها فً مصر(. ـٜٜٗٔبطيخ، رمضاف محمد. ) -

 ، الطبعة األولى.دار النهضة العربٌة
الطبعة دار النهضة العربٌة،  القاهرة: القانون الدستوري،. (م1886) .جاد، جابر -

 األولى.
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المجلد األول:  -مبادئ قانون العقوبات الفلسطٌنً (.م2010) .جرادة، عبد القادر -

 ، غزة: مكتبة آفاق، بدون طبعة.الجرٌمة والمجرم
-موسوعة اإلجراءات الجزائٌة فً التشرٌع الفلسطٌنً (.م2008) .جرادة، عبد القادر -

  الطبعة األولى.مكتبة آفاق،  غزة:، المجلد األول
دار النهضة  القاهرة:، ضمانات أعضاء البرلمان .(م2000) .السعٌد حبٌب، محمود أبو -

 بدوف طبعة.العربٌة، 
دار  ة:، القاهرشرح قانون اإلجراءات الجنائٌةم(. 1899) .حسنً، محمود نجٌب -

 بدون طبعة. النهضة العربٌة،
القاهرة: دار الشروق، القانون الجنائً الدستوري، (. م2002سرور، أحمد فتحً. ) -

 الطبعة الثانٌة.
ة جامعة القاهرة، مطبع ، القاهرة:قانون العقوبات ـ القسم العامم(. 1881) .سالمة، مأمون -

 الطبعة األولى.
: القانون الجزء األول –الوسٌط فً القانون الدستوري .(م1884) .شكر، زهٌر -

جامعٌة للدراسات والنشر المؤسسة ال ، بٌروت:الدستوري والمؤسسات السٌاسٌة

 والتوزٌع، الطبعة األولى.
دراسة مقارنة من خالل الفقه  –حصانة المحامً  م(.2010) .نزٌه نعٌم، شالال -

 منشورات الحلبً ، بٌروت:واالجتهاد والنصوص القانونٌة والتنظٌمٌة النقابٌة

 الحقوقٌة، الطبعة األولى.
النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري، (. م1886) .شٌحا، إبراهٌم عبد العزٌز -

 بدون طبعة. منشأة المعارف، االسكندرٌة:
السلطة التشرٌعٌة فً الدول العربٌة ذات النظام . م(1883) .طربوش، قائد محمد -

، بٌروت، المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر تحلٌل قانونً مقارن -الجمهوري

  الطبعة األولى. والتوزٌع،
دراسة للجهاز الشعبً فً االتحاد  -البرلمان األوروبًم(. 1889) .عالم، وائل أحمد -

  ، دار النهضة العربٌة، الطبعة األولى.، القاهرة-األوروبً
التشرٌع الجنائً اإلسالمً مقارناً بالقانون  . )غٌر محدد سنة النشر(.عودة، عبد القادر -

 الطبعة األولى.دار الكاتب العربً،  بٌروت: الوضعً،
ملكة مالوجٌز فً التنظٌم السٌاسً والدستوري لل م(.1886محمد سلٌم. ) غزوي، -

 ، عّمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزٌع، الطبعة الخامسة. األردنٌة الهاشمٌة
دراسة نقدٌة  -وجٌز القانون البرلمانً فً مصرم(. 2004-م2003فكري، فتحً. ) -

 .ولىالقاهرة: شركة ناس للطباعة، الطبعة األ تحلٌلٌة،
مكتبة النهضة  :القاهرة ،وجٌز فً القانون البرلمانً (.م2004) .فتحً فكري، -

 بدون طبعة. المصرٌة،
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دار  ، القاهرة:الدستور المصري فقهاً وقضاءً . (م1886) .فهمً، مصطفى أبو زٌد -

 بدون طبعة.المطبوعات الجامعٌة، 
 لبرلمانات العالم،دراسة تحلٌلٌة مقارنة -البرلمانـ(. ٕٚٓٓفوزي، صالح الديف. ) -

 ، الطبعة األولى.دار النهضة العربٌة القاهرة:
 المحٌط فً النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري، م(.2000) .فوزي، صالح الدٌن -

 بدون طبعة. دار النهضة العربٌة، القاهرة:
دٌمٌة العربٌة للنشر، ، الدانمارك، األكاالقانون اإلداريم(. 2009) .لٌلو، مازن راضً -

 بدون طبعة.
والقائمٌن  الجوانب اإلجرائٌة لجرائم الموظفٌن م(.1892) .وزٌر، عبد العظٌم مرسً -

دار النهضة  ، القاهرة:دراسة فً القانونٌن المصري والفرنسً –بأعباء السلطة العامة

 بدون طبعة. العربٌة،
 

 الرسائل الجامعية: - ب
دراسة مقارنة فً القانون الفلسطٌنً  -عوارض األهلٌة (.م2012) .أبو عقلٌن، أحمد -

  بجامعة األزهر. جستٌر، كلٌة الحقوقرسالة ما غزة:، والقانون المصري
ومدى  الحصانة البرلمانٌة .(م2005 -هـ 1426) .علً بن عبد المحسن التوٌجري، -

رسالة ماجستٌر،  :الرٌاض ،لسعوديا ء مجلس الشورىاإمكانٌة تطبٌقها على أعض

 معة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة.جا
 الحصانة البرلمانٌة فً األنظمة النٌابٌة المعاصرة،ـ(. 2008الخصاونة، مصطفى. ) -

 ان األردنٌة.عّمان: أطروحة دكتوراة، جامعة عمّ 
حقٌقة الفصل بٌن السلطات فً النظام السٌاسً  م(.1888) .السٌد علً، سعٌد -

جامعة عٌن  أطروحة دكتوراة،القاهرة:  ،للوالٌات المتحدة األمرٌكٌةوالدستوري 

 شمس.
دراسة مقارنة بٌن األردن  -الحصانة البرلمانٌة. م(2011) .العازمً، مشعل محمد -

 وسط.جامعة الشرق األ، رسالة ماجستٌر عّمان:والكوٌت، 
، الحالي السيادة الشعبية في النظام الدستوري الجزائريـ(. ٕ٘ٓٓدالؿ، لوشف. ) -

 .جامعة الحاج لخضر باتنةرسالة ماجستير، : الجزائر
الجزائر: ، الحصانة القضائٌة الجزائٌة للمبعوث الدبلوماسًم(. 2006) .رحاب، شادٌة -

 .أطروحة دكتوراه بجامعة الحاج لخضر
الحصانات اإلجرائٌة والموضوعٌة فً الفقه . (م2009) .عبد الكرٌم، زٌادة اسماعٌل -

  اجستٌر، جامعة امدرمان اإلسالمٌة.رسالة م :، الخرطومدراسة مقارنة -والقانون
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الحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه ـ(. ٕ٘ٓٓقريشي، عمي. ) -
 .جامعة االخوة منتوريالجزائر: أطروحة دكتوراة،  اإلسالمي دراسة مقارنة،

دراسة  -رٌع الٌمنًالحصانة البرلمانٌة فً التش م(.2005) .مالك، أنس مالطف -

  ، عدن، رسالة ماجستٌر، جامعة عدن.مقارنة
 عّمان: الحصانات القانونٌة فً المسائل الجنائٌة، م(.1899) .مقابلة، عقل ٌوسف -

  أطروحة دكتوراة، جامعة الٌرموك.
 
 األبحاث العممية: - ت
الحصانة السٌاسٌة فً  مفهومم(. 2013) .علً فوزي و خلف، شاكر اكباشً ،إبراهٌم -

ب البصرة مجلة آدا، بحث منشور بغداد:، دراسة مقارنة -التشرٌعٌن العراقً واللبنانً

  .65بجامعة بغداد، العدد 
مجلة ، بحث منشورالجزائر:  الحصانة البرلمانٌة،(. م2009) .ابراهٌم، ماالوي -

  .، العدد الثالثكلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة بجامعة محمد حٌضرالمفكر، 
الحصانات الدبلوماسٌة بٌن اإلسالم والقانون  م(.2009) .ف خلٌلأبو عٌد، عار -

ارات العربٌة دراسة منشورة بمجلة الشرٌعة والقانون بجامعة اإلم أبو ظبً:، الدولً

 .35المتحدة، العدد 
: عّمانالنظام القانونً للجان البرلمانٌة والهٌئات النٌابٌة،  ـ(.ٕٙٓٓالحسياف، عيد. ) -

 .3، العدد 12ة آل البٌت، المجلد المنارة بجامعمجلة ، بحث منشور
استقالل السلطة القضائٌة فً ضوء الدستور م(، 2013الخصاونة، مصطفى فؤاد. ) -

رقاء للبحوث ، عماّن: بحث منشور فً مجلة الزم وتعدٌالته2563األردنً لعام 

 العدد األول.جامعة الزرقاء، المجلد الثالث عشر، بكلٌة الحقوق والدراسات اإلنسانٌة، 
الحصانة البرلمانٌة فً القانون الدستوري (. م1888) .خالد الشرقاوي السمونً، -

 .28المجلة المغربٌة لإلدارة والتنمٌة، العدد ، الرباط: بحث منشور،المقارن
بحث  الكوٌت:، الحدود الدستورٌة للحصانة البرلمانٌة (.م2008) .الشتٌوي، سعد -

  الثالث، السنة الثالثة والثالثون.كوٌت، العدد مجلة الحقوق بجامعة المنشور، 
بحث  ، بغداد:أسس الحصانة الفقهٌة للقاضً المعاصر. (م2002دحام، معن توفٌق. ) -

مجلة أبحاث كلٌة التربٌة األساسٌة بجامعة الموصل، المجلد السادس، العدد  منشور،

 األول.
، مقال منشور القاهرة: ،الحصانة البرلمانٌة(. م1884) .عٌد، محمودو السٌد  ،صبري -

 .35مجلة مصر المعاصرة، العدد
دراسة مقارنة فً الدساتٌر  -الحصانة البرلمانٌة(. م2009) .قدورة، زهٌر أحمد -

مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم ، بحث منشور :، عّمانالعربٌة واألجنبٌة

  .الثانًاإلنسانٌة واالجتماعٌة، المجلد الثالث والعشرون، العدد 
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دراسة منشورة بمجلة  :الجزائرالحصانة البرلمانٌة،  م(.2010) .شرون، حسٌنة -

 ، العدد الخامس.المفكر، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة بجامعة محمد حٌضر
مبدأ الفصل بٌن السلطات بٌن  (.م2011) عبد الحلٌم. ،حسٌنة و بن مشري ،شرون -

امعة مجلة االجتهاد القضائً، ج، بحث منشور ، الجزائر:النظام الرئاسً والبرلمانً

 محمد بن خٌضر، العدد الرابع.
حقوق النائب وواجباته فً المجالس التمثٌلٌة  م(.2006) .ضاهر، عدنان محسن -

دراسة مقارنة معدة ومنشورة بواسطة برنامج األمم المتحدة اإلنمائً  ، بٌروت:العربٌة

(UNDP.) 
، بغداد: بحث دراسة مقارنة -الحصانة البرلمانٌة م(.2012) .عجمً، بشار جاهم -

 .28مجلة كلٌة الرافدٌن الجامعة للعلوم، اإلصدار منشور، 
الحصانة البرلمانٌة ضمانة دستورٌة للعمل م(. 2002) .كشاكش، كرٌم ٌوسف -

، 13عة آل البٌت، المجلد مجلة المنارة بجام، بحث منشور عماّن:البرلمانً فً األردن، 

  .9العدد 
دراسة  -الحصانة البرلمانٌة ضد اإلجراءات الجنائٌةم(. 2013محمود، نجٌب شكر. ) -

بحث منشور، مجلة المحقق الحلً للعلوم القانونٌة والسٌاسٌة بجامعة  بغداد:، مقارنة

 بابل، المجلد الخامس، العدد األول.
 منشورة،القاهرة: دراسة  المسئولٌة الجنائٌة للقضاة، م(.1886وزٌر، عبد العظٌم. ) -

 .ٜٖالمجمد المجلة الجنائٌة القومٌة، 
 
 
 

 المراجع األجنبية: - ث
الحصانة البرلمانٌة ألعضاء برلمانات دول االتحاد م(. 2008) .إلٌن، مارٌلٌا كرٌسبو -

قسم الدراسات  لوكسمبورج: ورقة عمل، -األوروبً، وأعضاء البرلمان األوروبً

 روبً.الثقافٌة فً البرلمان األو القانونٌة والشئون
 

 المقاالت والنشرات المنشورة عمى شبكة اإلنترنت والمواقع اإللكترونية: - ج
بحث قانونً منشور بعنوان : هل لرؤساء م(. 2012أبو الخٌر، السٌد مصطفى، ) -

الموقع اإللكترونً للجمعٌة الفلسطٌنٌة لحقوق اإلنسان )  الدول حصانة ضد المحاكمة ؟،

 راصد (، الرابط: 

(-http://www.pal
monitor.org/Portal/news.php?action=view&id=460.) 

http://www.pal-monitor.org/Portal/news.php?action=view&id=460
http://www.pal-monitor.org/Portal/news.php?action=view&id=460
http://www.pal-monitor.org/Portal/news.php?action=view&id=460
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، تقرٌر منشور على البرلمان البرٌطانً األقدم فً العالمم(. 2010)الجزٌرة نت،  -

 الموقع اإللكترونً لمركز الجزٌرة نت، 
 (http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews.) 
الحصانات واالمتٌازات الدبلوماسٌة فً الفقه اإلسالمً ـ(. ٕٚٓٓالربيع، وليد خالد. ) -

، غٌر معة الكوٌتمجلة الفقه والقانون بجا، بحث منشور: ، الكوٌتوالقانون الدولً

 :واضح العدد، منشور على الموقع اإللكترونً للمجلة
(http://www.majalah.new.ma/.) 

تقرٌر  االنتخابات النٌابٌة فً فرنسا، .(م2014) ركة الدولٌة للمعلومات )الشهرٌة(.الش -

 :منشور على الموقع اإللكترونً الرسمً
(http://monthlymagazine.com/PrintPage.php?id=1041.) 

 الموقع اإللكترونً للبرلمان العربً: -
(pr.org-http://www.ar .) 

 لسطٌنً:الموقع اإللكترونً الرسمً للمجلس التشرٌعً الف -

(-a5ba-47e4-5d05-http://www.plc.gov.ps/decision/e57eeffd

68d60f98f207.pdf). 
مقال  البرلمان: النشأة والخصائص والشكل والوظائف،م(.  2009حسٌن، خلٌل. ) -

 منشور على مدونة الدكتور خلٌل حسٌن للدراسات واألبحاث االستراتٌجٌة،
    (-http://drkhalilhussein.blogspot.com/2008/02/blog

post_2605.html.) 
 العقوبة فً الفكر القانونً اإلسالمً المقارن،مفهوم ، (م2011) .محمد خلٌل، صبري -

 مقال منشور، الموقع اإللكترونً للكاتب
     (http://drsabrikhalil.wordpress.com/2011/11/19.) 
 مركز المٌزان لحقوق اإلنسان:الموقع اإللكترونً الرسمً ل -

(http://www.mezan.org/ar). 
حقوق اإلنسان فً مجال إقامة  م(.2014) مفوضٌة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، -

 ، دلٌل إرشادي منشور على الموقع اإللكترونً للمفوضٌةالعدل
(http://www.ohchr.org/AR/Pages/welcomepage.aspx.) 

 الموقع اإللكتروني الرسمي لمنظمة األمـ المتحدة: -
(http://www.un.org/ar/documents/udhr/.) 

 
  

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews
http://www.majalah.new.ma/
http://monthlymagazine.com/PrintPage.php?id=1041
http://www.ar-pr.org/
http://www.plc.gov.ps/decision/e57eeffd-5d05-47e4-a5ba-68d60f98f207.pdf
http://www.plc.gov.ps/decision/e57eeffd-5d05-47e4-a5ba-68d60f98f207.pdf
http://www.plc.gov.ps/decision/e57eeffd-5d05-47e4-a5ba-68d60f98f207.pdf
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2008/02/blog-post_2605.html
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2008/02/blog-post_2605.html
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2008/02/blog-post_2605.html
http://drsabrikhalil.wordpress.com/2011/11/19
http://www.mezan.org/ar
http://www.ohchr.org/AR/Pages/welcomepage.aspx
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