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  اإلهداء                                       

إلى كافة الزمالء والزمٌالت من المضاة وأعضاء االدعاء العام وكذلن أعضاء 

 البرلمان الكوردستانً والعرالً.
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 الشكر والتمدٌر                              

 احمد هللا وأشكره الذي وفمنً فً كتابة هذا البحث كما أتمدم بالشكر والتمدٌر إلى 

 زمالئً الذٌن ساعدونً فً كتابة هذا البحث. االستاذ المشرف على البحث و

 ومن هللا التوفٌك.
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 الممدمة                                          

 

الممنوحة لعضو البرلمان ذو أهمٌة كبٌرة ألن عضو البرلمان إن الحصانة البرلمانٌة         

ٌسن  ال الدائرة التً انتخبته, فالبرلمان هو من  بل المواطنٌن وهو ٌمثل الشعب كلهمنتخب من ل

سٌاسات الدولة على الصعٌدٌن الداخلً والخارجً, وٌرالب عمل الموانٌن التً تحدد معالم 

الحكومة من كافة النواحً, وٌتمتع عضو البرلمان بالحرٌة بإبداء أي رأي فً لبة البرلمان لذلن 

تمثل بالحصانة تفهو محمً من لبل المشرع حتى ٌتمكن من أداء عمله بحرٌة وهذه الحماٌة 

 برلمانٌة.ال

   

 أهمٌة الموضوع وسبب اختٌاره:

ً ال ٌجد لبوالً لدى السلطات األخرى فً الدولة ومنها السلطة            لد ٌبدي النائب رأٌا

 ً  ٌتعارض مع اتجاه حزب سٌاسً معٌن التنفٌذٌة مما ٌإدي إلى اصطدامه بها, أو لد ٌبدي رأٌا

وعندئذ لد ٌحاول البعض ثنً هذا النائب عن ممارسة عمله من خالل الكٌل به, ومن هنا كانت 

الحاجة إلى وسٌلة لانونٌة ترد عنه مثل هذه االتهامات حتى تحمك لعضو البرلمان الحرٌة فً 

إبداء رأٌه, و أن ٌمارس عمله دون أٌة لٌود تحد من حرٌته واستماللٌته وهذه الوسٌلة هً ما 

لحت الدساتٌر على تسمٌتها بالحصانة البرلمانٌة ونتٌجة لألهمٌة البالغة للبرلمان مما دفعنً اصط

إلى اختٌار موضوع بحثً وتطرلت فٌه إلى الحصانة البرلمانٌة وأثارها واألهمٌة الكبٌرة الملماة 

 على عاتك عضو البرلمان والحصانة الممنوحة له من لبل الدستور.

 

 الهدف من البحث :

هو إلماء الضوء على موضوع الحصانة البرلمانٌة وبٌان اإلجراءات المانونٌة المتخذة        

 بحك عضو البرلمان واآلثار المترتبة علٌها. 

 

   حث:بمشكلة ال

 ٌهدف البحث إلى تسلٌط الضوء على بعض التساإالت المهمة منها:     

 ما الممصود بالحصانة البرلمانٌة ؟ .ٔ

 ما هً أنواع الحصانة البرلمانٌة؟  .ٕ

 تمتع بها عضو البرلمان هً حصانة دائمة أم مإلتة؟هل أن الحصانة التً ٌ .ٖ

 كٌف ٌمكن اتخاذ اإلجراءات المانونٌة بحك عضو البرلمان؟ .ٗ

 من المخول بطلب رفع الحصانة عن النائب؟ .٘

 ما هً شروط زوال الحصانة البرلمانٌة ؟ .ٙ

  ما هً اآلثار المترتبة على زوال الحصانة البرلمانٌة؟   .2
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  منهجٌة البحث:

للولوف على إشكالٌة هذا البحث ومن ثم حلها تم االعتماد على المنهج التحلٌلً          

والوصفً من خالل تحلٌل النصوص المانونٌة المنظمة لمنصب عضو البرلمان والولوف على 

الدستور العرالً النافذ من خالل وسلبٌاته  إٌجابٌاتهالمنصب وبٌان اغلب الجوانب المحٌطة بهذا 

والنظام الداخلً لمجلس النواب وكذلن بعض الدساتٌر العربٌة لبٌان أهم الضمانات التً ٌتمتع 

 بها أعضاء البرلمان العرالً.

 

 هٌكلٌة البحث:

التطور مباحث تطرلنا فً المبحث االول إلى اربعة خصصنا موضوع البحث الى       

مفهوم الحصانة البرلمانٌة التارٌخً  للحصانة البرلمانٌة ومبرراتها وفً المبحث الثانً الى 

وفً المبحث انواع الحصانة البرلمانٌة وشروطها وفً المبحث الثالث وتمٌٌزها عن غٌرها 

 .نائٌة وأثارها رفع الحصانة البرلمانٌة ضد االجراءات الجالرابع الى 

  : التطور التارٌخً للحصانة البرلمانٌة ومبرراتها.األول المبحث 

 المطلب األول: التطور التارٌخً للحصانة البرلمانٌة.

 المطلب الثانً: مبررات الحصانة البرلمانٌة.

  ٌزها عن غٌرها.ٌمفهوم الحصانة البرلمانٌة وتم :الثانً المبحث 

 الحصانة البرلمانٌة .المطلب األول: مفهوم 

  المطلب الثانً: تمٌٌز الحصانة البرلمانٌة عن غٌرها.

  : أنواع الحصانة البرلمانٌة وشروطها.الثالث المبحث 

 المطلب األول : الحصانة الموضوعٌة.

 المطلب الثانً: الحصانة اإلجرائٌة. 

 المطلب الثالث: شروط تطبٌك وزوال الحصانة البرلمانٌة.

 : رفع الحصانة البرلمانٌة ضد اإلجراءات الجنائٌة وآثارها.الرابع المبحث 

 .آلٌة رفع الحصانة البرلمانٌة ضد اإلجراءات الجنائٌة المطلب األول:

 المطلب الثانً: اآلثار المانونٌة لمرار المجلس النٌابً فً طلب رفع الحصانة. 

 سوف نبٌنها فً الخاتمة.  وبعد االنتهاء من البحث توصلنا إلى عدة استنتاجات وممترحات التً
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 األولالمبحث                                    

 التطور التارٌخً للحصانة البرلمانٌة ومبرراتها                   

 انً وتطورت بتطوره ورسخت بمواعدهالحصانة البرلمانٌة بنظام برلم ارتبطت         

استماللٌة المجالس البرلمانٌة وضمان لٌامها بمهامها وواجباتها الدستورٌة بكل حرٌة والتدار 

بعٌدا عن أي تهدٌد أو تدخل خارجً وتكاد المصادر تجمع على أن الحصانة البرلمانٌة سواء 

الموضوعٌة أو اإلجرائٌة لد نشؤت وترعرعت فً أحضان النظام البرلمانً اإلنجلٌزي ومنه 

, وحٌث أن البرلمان الرب ةأحكاما  ومفاهٌم مختلف إلى األنظمة الدستورٌة  لتتبلور وتؤخذ انتملت

السلطات فً الدولة إلى الشعب الذي تتجسد فٌه السٌادة وهو خٌر من ٌعبر عن إرادة الشعب 

وٌبرز مشاغله وهمومه فكان البد من أن ٌتحرر ممثلوه من أي ضغط أو تهدٌد حتى ٌكون لهم 

 كاملة فً اتخاذ المولف الحر . الحرٌة ال

طور التارٌخً , نتناول فً المطلب األول التإلى مطلبٌن ولتفصٌل ذلن سنمسم مبحثنا هذا

 , أما المطلب األخر سنتطرق فٌه إلى مبررات الحصانة البرلمانٌة .للحصانة البرلمانٌة

  المطلب األول                                    

 التطور التارٌخً للحصانة البرلمانٌة                        

أن الحصانة البرلمانٌة تجد أصولها وجذورها التارٌخٌة إلى المواثٌك الدستورٌة فً        

, حٌث ظهرت هذه الحصانة عام الس النٌابٌة الحصانة البرلمانٌةإنكلترا التً منحت أعضاء المج

حٌث نصت هذه الوثٌمة  "لانون الحموق" نكلٌزٌة المعروفة باسم على أثر لٌام الثورة اإل 11ٙٔ

ً للمالحمة  على أن حرٌة المول والمنالشات و اإلجراءات داخل البرلمان ال ٌمكن أن تكون سببا

المضائٌة أو محاًل للمساءلة أمام أي من المحاكم  وإلرار هذه الحصانة فً إنكلترا كان أساسا 

, ٌوم كان الملن ٌتحكم بالسلطة التشرٌعٌة نٌهململون ولٌس من مواطلحماٌة النواب من سلطات ا

, والوالع أن األعضاء لم ٌتطاولوا س العموم بحجة التطاول على العرشوٌكم أفواه أعضاء مجل

, فالحصانة البرلمانٌة فً إنكلترا سة عوجاء كان ٌتبعها الملن آنذانعلى العرش, بل ٌنتمدون سٌا

ى المدنٌة إضافة إلى اإلجراءات الجنائٌة الخاصة بالدعاوى الجنائٌة على الدعاو ةكانت لاصر

باألمن  لالبسٌطة فمد استثنت من نطاق هذه الحصانة لضاٌا الخٌانة العظمى والجناٌات و اإلخال

إال أنه حدث تطور هام خالل المرن الثامن عشر فً مجال الحصانة البرلمانٌة فمد صدر لانون 

 . (ٔ)المٌود والضوابط لكٌفٌة مباشرتها ٌنظم أحكامها وٌضع بعض

أما فً فرنسا أن تطور الحصانة البرلمانٌة على النحو الذي حددته الدساتٌر الفرنسٌة      

المتعالبة ٌعد وثٌك الصلة بالثورة الفرنسٌة ,وعلٌه فإن هذه الحصانة فً أساسها األول كان ٌراد 

, وٌمنع من حضور جرائم لد تكون ملفمةن مجلسه, عن بها أن تحمً العضو أال ٌنتزع م

 . (ٕ)جلسات المجلس إذا ما وجدت الحكومة أنه فً حضوره مضاٌمة له

                                                             
, الحصانة البرلمانٌة ومدى أمكانٌة تطبٌمها على أعضاء مجلس الشورى السعودي, رسالة  علً بن عبد المحسن التوٌجٌري (ٔ)

 وما بعدها . 3ٖ, ص ٕ٘ٓٓماجستٌر , جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة , كلٌة الدراسات الجنائٌة لسم العلوم الجنائٌة , 

 
,دار النهضة العربٌة ,الماهرة ,سنة  ٖالسٌاسٌة فً البالد , ط مصطفى ابو زٌد فهمً, النظام الدستوري المصري أساس السلطة د. (ٕ)

 .1ٕٖ,ص ٕٓٔٓ
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 إن الحصانة البرلمانٌة فً فرنسا تنمسم إلى نوعٌن :          

العرب بعدم المسإولٌة وكما معروف لدى فمهاء المانون الدستوري  النوع األول       

من هذه لجزائٌة . وعلٌه فؤن النوع األول الحصانة ضد اإلجراءات ا, واألخرى هً البرلمانٌة

الحصانة المعروف بعدم المسإولٌة صدرت أول إشارة له فً لرار الجمعٌة الوطنٌة فً 

, أن شخص كل ا ٌؤتً : ) تعلن الجمعٌة الوطنٌة, حٌث جاء فٌه م213ٔعام /حزٌران /ٖٕ

أو بعد هذه الجلسة , ٌحاول أثناء جنةكل فرد أو جماعة , محكمة أو لنائب محصن وان 

, رأي فكرة أو خطاب صدر فً ولٌف أو حبس أي نائب بسبب التراح, تمالحمته, تعمب

, وأنها ستتخذ كل التدابٌر الضرورٌة من الكبرى الجمعٌة ٌعد خائنا تجاه األمة ومجرما بالجرٌمة

وبعدها تتابعت الدساتٌر . (ٔ)أجل مالحمته ومعالبة كل الفاعلٌن و المحرضٌن والمنفذٌن (

, لمد (ٕ)واستمر النص علٌها فً الدساتٌر الالحمة 1ٗ1ٔإلى  23ٔٔالفرنسٌة من دستور 

 تضمنت كل هذه الدساتٌر مبدأ الحصانة ضد المسإولٌة البرلمانٌة .

وهو ما ٌعرف بمبدأ الحصانة ضد اإلجراءات البرلمانٌة , فمد وجدت فً  النوع الثانًأما      

ُ حٌث نص علٌها فً بادئ األمر لرار الجمعٌة فً   / ٌونٌو /ٕٙفرنسا منذ ولت بعٌد نسبٌا

(ٖ)وال زالت تلن المواعد واألحكام سارٌة المفعول حتى اآلن 23ٓٔ
 . 

إلى الئحة تؤسٌس مجلس النواب الصادر فً وفً مصر فإن تارٌخ الحصانة البرلمانٌة ٌعود     

 . (ٗ)وهً أول وثٌمة دستورٌة عرفتها مصر 1ٙٙٔأكتوبر  ٕٕ

كما لضٌت المادة الرابعة والخمسون من الئحة ذاتها على ما ٌؤتً : ) ال ٌجوز ألحد من      

 أعضاء مجلس الشورى أن ٌطبع وٌنشر الممالة التً لالها بمجلس الشورى أو المذكرات التً

حصلت بها من غٌر ترخٌص من رئٌس مجلس الشورى له بذلن , فإن طبع ونشر بغٌر 

(٘)ترخٌص ٌترتب علٌه الجزاء الالزم بمرار من لومسٌون ٌتعٌن من للم الذي هو من أعضائه
 . 

م صدرت الالئحة األساسٌة لمجلس النواب, إذ وردت اإلشارة فً 11ٕٔفبراٌر  2وفً        

لحصانة الموضوعٌة إذ نصت على ما ٌؤتً )النواب مطلمو الحرٌة فً ( منه إلى اٖالمادة )

أجراء وظائفهم , ولٌسوا مرتبطٌن بؤوامر أو تعلٌمات تصدر لهم تخل باستمالل آراءهم, وال 

( من ٗبوعد أو وعٌد ٌحل إلٌهم ( بٌنما وردت اإلشارة إلى الحصانة اإلجرائٌة فً المادة )

تً : ) ال ٌجوز التعرض للنواب بوجه ما, وإذا ولعت من الالئحة ذاتها إذ نصت على ما ٌؤ

أحدهم جناٌة أو جنحة مدة اجتماع المجلس فال ٌجوز المبض علٌه إال بممتضى إذن من المجلس 

 ( منه.  3ٓٔجاءت أول إشارة للحصانة الموضوعٌة فً المادة ) 3ٕٖٔ( . وبصدور دستور عام 

 .(ٙ)(منه  ٓٔٔبٌنما وردت اإلشارة للحصانة اإلجرائٌة فً المادة )

 

                                                                                                                                                                              
 
(ٔ)

 1, ص 33٘ٔعامر عٌاش عبد الجبوري , الحصانة البرلمانٌة , أطروحة دكتوراه , كلٌة المانون , جامعة بغداد  
مماضاة أي عضو من أعضاء البرلمان أو التً نصت على ) ال ٌجوز  3٘1ٔ( من دستور الفرنسً لسنة ٕٙ( من المادة )ٔالفمرة ) (ٕ)

 التحمٌك معه أو إلماء المبض علٌه أو حبسه أو الحكم علٌه وذلن بمناسبة رأي أبداه أو تصوٌت أدلى به خالل ممارسته لمهامه...( .
,  312ٔعمان ,  هانً خٌر: دراسات تشرٌعٌة لمجلس األمة فً تفسٌر أحكام النظام الداخلً لمجلس النواب, الجزء األول , د. (ٖ)

 . ٕٕٔص
 ( من الئحة تؤسٌس مجلس الشورى النواب المصري. ٖ٘المادة ) (ٗ)
 .  1ٙٙٔالبند الرابع والخمسٌن من الدستور المصري عام  (٘)

(ٙ)
 3ٕٖٔ( من دستور  المصري لعام ٓٔٔ( و المادة )3ٓٔالمادة ) 
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وأما فً العراق فؤن أول إشارة إلى الحصانة البرلمانٌة وردت فً المانون األساسً          

العرالً, هو أول دستور طبك فً العراق الذي صادق علٌه الملن فٌصل األول بتارٌخ 

بشمٌها )الموضوعٌة و اإلجرائٌة ( فً نص المادة حٌث وردت الحصانة  3ٕ٘ٔ/آذار/ٕٔ

 . (1)( منهٓٙ)

 3ٖٙٔ( لسنة ٕ٘صدر لانون المجلس الوطنً لمٌادة الثورة رلم ) 3ٖٙٔ/ٗ/ٗوفً         

, ولد ورد فً هذا (ٕ)3ٖٙٔشباط  1وٌكون هذا المانون لانوناً دستورٌاً, وٌكون نافذاً منذ 

( إلى الحصانة ٗ( من المادة )ٔ, إذ أشارت الفمرة ) الدستور حصانة عضو مجلس لٌادة الثورة

 .(ٖ)( إلى الحصانة اإلجرائٌةٗ( من المادة )ٕالموضوعٌة, بٌنما أشارت الفمرة )

 3ٙٗٔ/نٌسان/3ٕصدر الدستور المإلت الذي الغً دستور  3ٙ1ٔ/أٌلول/ٕٔوفً        

الوطنً لمٌادة الثورة  ( منه, لد نص هذا الدستور على حصانة عضو مجلس3ٕبموجب المادة )

( إلى الحصانة ٙٗ( إلى الحصانة الموضوعٌة, بٌنما أشارت المادة )٘ٗإذ أشارت المادة )

 .(ٗ)اإلجرائٌة

المإلت حٌث وردت اإلشارة إلى الحصانة  العرالً صدر الدستور 32ٓٔ/تموز/ٙٔوفً       

الموضوعٌة ألعضاء المجلس  أ( منه إلى الحصانة/ٓ٘البرلمانٌة بشمٌها, إذ أشارت المادة )

صدر لانون  ٕٗٓٓ. وفً عام (٘)ب( إلى الحصانة اإلجرائٌة/ٓ٘, بٌنما أشارت المادة )الوطنً

( بنوعٌها ٖٗإدارة الدولة العرالٌة المإلتة ولد وردت الحصانة البرلمانٌة فً المادة )

الساري  ٕ٘ٓٓوأخٌراً صدر دستور جمهورٌة العراق سنة  .(ٙ)الموضوعٌة و اإلجرائٌة

ً وتضمن على الحصانة  إلى  )أ/ثانٌاً /ٖٙ, إذ أشارت المادة )البرلمانٌة بشمٌهاالمفعول حالٌا

من  الحصانة الموضوعٌة إذ نصت على ) ٌتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما ٌدلً به

 , وال ٌتعرض للمماضاة أمام المحاكم بشؤن ذلن(, وأشارت المادةآراء فً أثناء دورة االنعماد

ب( إلى الحصانة اإلجرائٌة خالل مدة الفصل التشرٌعً إذ نصت على )ال ٌجوز إلماء /ثانٌاً /ٖٙ)

ً بجناٌة, وبموافمة األعضاء  المبض على عضو خالل مدة الفصل التشرٌعً إال إذا كان متهما

المطلمة على رفع الحصانة عنه, أو إذا ُضبط متلبساً بالجرم المشهود فً جناٌة(, بٌنما  ةباألغلبٌ

ج( إلى الحصانة اإلجرائٌة خارج مدة الفصل التشرٌعً إذ نصت على /ثانٌاً /ٖٙأشارت المادة )

) ال ٌجوز إلماء المبض على العضو خارج مدة الفصل التشرٌعً إال إذا كان متهماً, وبموافمة 

           مجلس النواب على رفع الحصانة عنه, أو إذا ُضبط متلبساً بالجرم المشهود فً جناٌة( . رئٌس 

 

 

 

 

                                                             
 . ٕٗٔٓ( من دستور المصري لسنة ٖٔٔالمادة ) (ٔ)
 . 3ٕٖٔ( من لانون األساسً العرالً لسنة ٓٙالمادة ) (ٕ)
 .  3ٖٙٔ( لسنة ٕ٘( من لانون المجلس الوطنً لمٌادة الثورة رلم )ٕ(و الفمرة )ٔ( الفمرة )ٗالمادة ) (ٖ)
 .  3ٙ1ٔالمإلت لسنة  العرالً ( من الدستورٙٗ( و المادة )٘ٗالمادة ) (ٗ)
 . 32ٓٔالمإلت لسنة  العرالً الدستورب( من /ٓ٘أ( و المادة )/ٓ٘المادة ) (٘)

(ٙ)
 . ٕٗٓٓ(من لانون إدارة الدولة العرالٌة المإلتة لسنة ٖٗلمادة )ا 
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(فمد نصت على الحصانة 3ٕٓٓاما بالنسبة لمشروع دستور اللٌم كوردستان لسنة )         

  :( من الدستور على الحصانة الموضوعٌة بمولها٘٘البرلمانٌة بشمٌها حٌث نصت المادة )

ٌتمتع عضو البرلمان بالحصانة البرلمانٌة, وله حرٌة الكالم ضمن الحدود المبٌنة فً  :ولً أ

 النظام الداخلً للبرلمان .

 .البرلمان ةال ٌجوز تمٌٌد حرٌة عضو البرلمان او مرالبته إال بموافم ثانٌاً:

 :  إلى (٘٘) الى الحصانة االجرائٌة حٌث نصت المادة ٗوٖ( بفمراتها ٘٘بٌنما اشارت المادة )

  ال تجوز مالحمة عضو البرلمان, او التحمٌك معه, او تفتٌشه, او تفتٌش مسكنه او مكتبه ثالثاً:

او المبض علٌه اثناء دورة االنعماد من لبل اي جهة كانت دون اذن مسبك من البرلمان, إال فً 

  حالة االمسان به متلبسا بارتكاب جناٌة مشهودة .

 ة عضو البرلمان, او التحمٌك معه, او تفتٌشه, او تفتٌش مسكنه او مكتبهال تجوز مالحم رابعاً:

 او المبض علٌه خارج دورة االنعماد من لبل اي جهة كانت دون اذن مسبك من رئٌس البرلمان

 إال فً حالة االمسان به متلبساً بارتكاب جناٌة مشهودة .

 

 المطلب الثانً                                       

 مبررات الحصانة البرلمانٌة                              

إن ألرب السلطات فً الدولة إلى الشعب هو البرلمان الذي تتجسد فٌه السٌادة وهو من          

ٌعبر عن إرادة الشعب وٌطرح مشاكله وهمومه, إذن البد من أن ٌكون ممثلو الشعب متحررٌن 

األخرى لكً تكون لهم الحرٌة الكاملة فً التعبٌر واتخاذ من أي ضغوط أو تهدٌد من السلطات 

 .(ٔ)المرارات المناسبة لتطلعات الشعب وتلبٌة مطالبهم واتخاذ الموالف الحرة

ً وجاداً ٌكفل  لذا فإن المطالبة بالحصانة البرلمانٌة كحك ألعضاء البرلمان ٌصبح مطلبا هاما

مهامه بكل حرٌة والتدار, ولو حاولنا تحدٌد للبرلمان استماللٌته وٌعٌنه على المٌام بكامل 

 مبررات الحصانة البرلمانٌة الستطعنا حصرها باآلتً:

 حماٌة استماللٌة البرلمان . -ٔ

 حسن أداء أعضاء البرلمان لمهامهم . -ٕ

 حماٌة أعضاء البرلمان من التهدٌد والتنكٌل . -ٖ

أن ضمان حرٌة أعضاء فمن المتفك علٌه  :حماٌة استماللٌة البرلمانالمبرر األول:       

البرلمان واستماللهم من النتائج الضرورٌة و المهمة لمبدأ الفصل بٌن السلطات والذي ٌموم على 

 . (ٕ)أساس النظام النٌابً

 

                                                             
(ٔ)

, 3ٙ3ٔإسماعٌل مرزة ,المانون الدستوري, دراسة ممارنة بٌن الدستور اللٌبً والدساتٌر العربٌة األخرى, بٌروت, دار صادر , 

 .3ٕٗص
(ٕ)

 . 2ٖٔ, ص 31ٔٔد. حسن الحسن , األنظمة السٌاسٌة الدستورٌة , الطبعة الثالثة , دار بٌروت للطباعة و النشر,  
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هذا النظام ٌعنً )مبدأ الفصل بٌن السلطات( توزٌع وظائف الدولة الرئٌسٌة الثالثة على          

هٌئات متعددة فالسلطة التشرٌعٌة وظٌفتها التشرٌع والسلطة التنفٌذٌة وظٌفتها تنفٌذ المانون 

ة فً والسلطة المضائٌة تطبك المانون على المنازعات التً تطرح أمامها ولد برزت فكرة لدٌم

المرن الثامن عشر والتً ارتبطت باسم الفمٌه الفرنسً مونتسكٌو الذي توصل إلى أن التطابك 

الملكً والجمهوري ٌصلحان إللامة الحكومة الحرة والعادلة بشرط أن ٌموما على مبدأ الفصل 

ي . وهذا النظام الذي ٌتطلب بماء عضو البرلمان حراً ومستماًل وبعٌداً عن أ (ٔ)بٌن السلطات

. فالحصانة تهدف إلى حماٌة استمالل البرلمان الذي (ٕ)مإثر خارجً غٌر إرادته ووحً ضمٌره

ٌمثل السلطة التشرٌعٌة فهً إذن حك مادي ألي شخص وهً تطبك لمبدأ الفصل بٌن السلطات 

الذي ٌضمن المساواة بٌن السلطات داخل الدولة. فالحصانة البرلمانٌة إذن هً الكفة الممابلة لكً 

خذ عضو البرلمان عن مولف اتخذه أو كلمة لالها, فهً تدعم العضو بالثمة وتزوده بالطمؤنٌنة ٌإ

وذلن أنه لو أجٌز لسلطة من السلطات أو لألفراد مإاخذة ,  (ٖ)للمٌام بعمله على أحسن وجه

 أعضاء البرلمان على موالفهم واتخاذ إجراءات جزائٌة ضدهم جراء موالفهم ألدى ذلن إلى الحد

. ولمد أحسن (ٗ)حرٌتهم والحٌلولة بٌنهم وبٌن المٌام بواجباتهم على النحو الذي ٌرتضونهمن 

نٌسان  ٗنواب البلجٌكً فً السٌد دٌسكامٌس تعبٌراً عندما لال فً الخطاب له أمام مجلس ال

ترتبط الحصانة البرلمانٌة بصورة حمٌمة بالمتطلبات األساسٌة للنظام التمثٌلً أو باللعبة  )3ٓٓٔ

لطبٌعٌة للمإسسات السٌاسٌة الدستورٌة, إنها تإكد الفصل بٌن السلطات ومبدأ السٌادة ا

التشرٌعٌة, وتتضمن عملٌاً استمالل وحرٌة البرلمان فً إتمام رسالته بالتعبٌر عن إرادة الشعب, 

. وال شن أن استماللٌة أعضاء (٘) (إنها تجسد حك األمة فً التعبٌر عن إرادتها بواسطة ممثلٌها

البرلمان ال تتحمك إال بتوفر الحصانة عن كل أنوع التهدٌد, والحٌلولة دون إعالتهم عن متابعة 

أعمالهم, حٌث ال ٌخفى على أحد أن ألصى رغبات الحكومة أن ال ٌكون فً مجالسها البرلمانٌة 

ٌحرج موالفها وٌبعث على على دلائك األمور ما  االطالعأعضاء ٌملكون من الجرأة وسعة 

البرلمان حصانة وكانت الحكومة تخشى واحداً منهم فإنها تستطٌع  ارتباكها, فإذا لم ٌكن ألعضاء

.أو تتخذ من هذه (ٙ)نهأن تختلك سببا ٌحول المضاء اتخاذ إجراءات جزائٌة ضده لتتخلص م

ً اإلجراءات وسٌلة للضغط علٌه حتى ٌتصرف على وجه معٌن أو لمنعه من الت . (2)صرف نهائٌا

ولد ٌكون هذا العضو سٌاسٌاً بارزاً أو رئٌساً لحزب ذي كلمة مسموعة أو رئٌساً للجنة برلمانٌة, 

.األمر الذي ٌإثر سلبا ًعلى (1)االستغناء عن مولفه وحضوره بإمكانهمبحٌث ٌكون من الصعوبة 

لعمل  سلبا ًعلى إخراج المرار البرلمانً الصادق المعبر عن إرادة الشعب . وبذلن إخفاق

البرلمان والمهمة التً من اجلها نشؤ البرلمان . وهنا فإن ممثلً الشعب فشلوا بالمحافظة على 

 حك الشعب والتعبٌر عن إرادته الذي انتخبهم وأعطاهم هذا التوكٌل فً البرلمان .

 

                                                             
(ٔ)

 .321ٔد. طعٌمة الجرف, نظرٌة الدولة والمبادئ العامة لألنظمة السٌاسٌة ونظام الحكم, دار النهضة العربٌة, الماهرة  
(ٕ)

 .ٖٔٓص 3ٙ2ٔبٌروت,  دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر, الدستوري,محسن خلٌل, النظم السٌاسٌة والمانون  
(ٖ) 

 .ٓٓٙ, ص322ٔشمس مرغنً علً, المانون الدستوري, دار الفكر العربً , 
(ٗ)

 .ٕٗٓ,ص 3ٖ2ٔوحٌد رأفت و واٌت إبراهٌم, المانون الدستوري, المطبعة العصرٌة , طبعة عام  
(٘)

 .2ٖٔد. هانً خٌر, مرجع سابك , ص 

(ٙ)
 .ٖ٘ٙ, ص31ٕٔعثمان سلطان , الحموق األساسٌة, مطبعة الترلً , دمشك ,  

(2)
 . 1ٖٕ, ص 31ٙٔحسن, مبادئ النظام الدستوري فً الكوٌت, بٌروت, دار النهضة العربٌة, حعبد الفتا 

(1)
 .ٕٕٓد. هانً خٌر , المرجع نفسه, ص 

 

http://link.qnl.qa/resource/xFX0FGCXufE/
http://link.qnl.qa/resource/xFX0FGCXufE/
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ومعنى ذلن أن وجود أي نوع من أنواع الرلابة الخارجٌة غٌر رلابة الشعب على          

أعضاء البرلمان فٌما ٌبدونه من التراحات أو تعلٌمات سٌإدي إلى تحرجهم من المنالشة وبالتالً 

إبعاد لرارات المجلس ومنالشاته عن إرادة الشعب وتوجهاته فعضو البرلمان وهو ٌمف على 

رلمان ٌجب أن ٌتمتع بؤكبر لدر من الحرٌة وأكبر لدر من الطمؤنٌنة, فلو عرف أنه منبر الب

 .(ٔ)سٌحاسب كما ٌحاسب الشخص العادي, آلثر السكوت والصمت

ً بل أنه امتٌاز ممرر         وال ٌعد هذا االمتٌاز الممنوح ألعضاء البرلمان امتٌازاً شخصٌا

للسلطة التشرٌعٌة كجسد واحد, فهو إذن ال ٌجعل من عضو البرلمان بعٌداً عن سٌادة المانون 

ولكنه ممرٌر لسٌادة الشعب وبمصد تمثٌله من خالل ممثلٌه الشرعٌٌن المنتخبٌن بكل حرٌة 

دار وبعٌداً عن تهدٌد اإلجراءات الكٌدٌة التً لد تتخذ ضدهم السلطة التنفٌذٌة أو ٌعمد لها والت

 . (ٕ)األفراد ممن لهم عداوات مع أعضاء البرلمان

ولذا فإن البرلمان عندما ٌطلب منه رفع الحصانة عن عضو من أعضائه فهو ال ٌبحث         

ً لٌبٌن اإلدانة أو البراءة وإنما ٌفحصها فحصاً فً موضوع الولائع المنسوبة إلٌة بحثاً لضائٌ ا

سٌاسٌاً للتؤكد فمط من كون االتهام جدٌاً أو كٌدٌاً ولٌد دوافع حزبٌة بحتة لتحمٌك رغبة الشعب أو 

, فإن ظهر للمجلس جدٌة االتهام وجب علٌه رفع الحصانة أغراض انتمامٌة تهدٌدٌة أو كٌدٌة

 2ٕٓٓا ما أكده دلٌل النظام الداخلً لمجلس النواب لعام . وهذ(ٖ)البرلمانٌة عن عضو البرلمان

الذي بٌن فٌه " لٌس للمجلس أن ٌفصل فً موضوع التهمة وإنما ٌمتصر دوره على اإلذن باتخاذ 

اإلجراءات المانونٌة أو االستمرار فٌها متى تبٌن له أن الغرض منها لٌس التؤثٌر على النائب 

 كٌدٌة.  لتعطٌل عمله النٌابً". وإنها لٌست

المتمثل فً كفاءة حسن األداء البرلمانً فإنه ٌعتبر نتٌجة طبٌعٌة لضمان  المبرر الثانً:     

لمان ٌمومون , فإذا كان أعضاء البربعاد أعضائه عن أي تهدٌد أو وعٌداستماللٌة البرلمان وإ

رلابة سٌاسة الدولة فً مختلف النواحً, وأخرى رلابٌة تستهدف بؤعمال تشرٌعٌة تمرر 

, فإنهم وهم ٌمومون بهذه المهام لد فً المجاالت الداخلٌة والخارجٌة السٌاسات الحكومٌة

ٌوجهون االتهامات و االنتمادات إلى وزٌر أو متعهد باالختالس أو اإلهمال ولد ٌستعملون من 

 .(ٗ)الكلمات ما لد ٌعرضهم للمساءلة المانونٌة أمام المحاكم

عضاء البرلمان الحصانة التً تكفل حرٌة المول والرأي وتمنع من فإذا لم تتوافر لدى أ      

اتخاذ إجراءات جزائٌة ضدهم أثناء مدة ممارستهم ألعمالهم لد ٌفمدوا استماللٌتهم وحرٌتهم فً 

 . (٘)الجهر باأللوال وٌحجموا عن اتخاذ الموالف الحرة النزٌهة

م أعضاء البرلمان حتى ٌوأدوا واجباتهم فالحصانة البرلمانٌة تهدف إلى إفساح المجال أما      

الدستورٌة دون خوف أو وجل من انتزاعهم من مماعدهم البرلمانٌة وممارسة الضغوط علٌهم 

 لتخرج لراراتهم معبرة عن إرادة الشعب. 

                                                             
(ٔ)

 .2ٗ٘د. مصطفى أبو زٌد , النظام الدستوري المصري, مرجع سابك, ص 
(ٕ)

 .ٔٙشمس مرغنً علً, المانون الدستوري, مرجع سابك, ص 

(ٖ)
 .٘ٗٔم ,ص3٘ٙٔالكتاب األول فً المبادئ الدستورٌة العامة -ن , المانون الدستوريد. عثمان خلٌل عثما 

(ٗ)
 .ٖٙ٘, ص 3٘٘ٔمنٌر العجالنً, الحموق الدستورٌة , مطبعة الجامعة السورٌة, سورٌا ,عام  

(٘)
 .ٖٙ٘عثمان سلطان, الحموق األساسٌة, مرجع سابك, ص 
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وأخٌراً نجد أنه لوال توافر هذه الحصانة لعزف كثٌر من األفراد ذوي الكفاءة العالٌة والكلمة      

عن الترشٌح لالنتخابات لتمثٌل الشعب فً المجالس البرلمانٌة وبالتالً انفراد السلطة الصادلة 

التنفٌذٌة عملٌاً ال بل جمع السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة بٌد واحدة, وهنا ٌكمن الخطر فً إهدار 

 .(ٔ)مبدأ الفصل بٌن الهٌئات والتً جاهدت الشعوب والدول من أجل إلراره منذ مئات السنٌن

المتمثل فً حماٌة أعضاء البرلمان من التهدٌد والتنكٌل: ٌعد البرلمان  المبرر الثالث:         

وأما  آرائهم الرب السلطات إلى الشعب داخل الدولة بل هو خٌر من ٌمثل الشعب وٌعبر عن

مشاركة بعض الهٌئات فً مجال التشرٌع فال تعد أن تكون أمرا مكمال اللتصار البرلمان فً 

المجال. ونظرا لهذه المكانة التً ٌتمتع بها البرلمان فالبد أن ٌتجرد من أنواع الضغوط هذا 

ومن مظاهر هذه الضغوط  احتمال تعرض أعضاء  ,الخارجٌة التً من المحتمل أن ٌتعرض لها

البرلمان للتهدٌد وحتى التنكٌل ومما الشن فٌه أن السلطة التنفٌذٌة هً المرشحة للمٌام بمثل هذه 

مال بسبب الصراع مع البرلمان وأسباب أخرى للهٌمنة على السلطة حٌث أن للسلطة األع

الوسائل المإثرة  متالكهادٌدة للمٌام بمثل هذه األعمال والالتنفٌذٌة مجاالت واسعة وأسالٌب ع

 بذلن. 

ومن هذه الوسائل هو تحرٌن اإلجراءات الجنائٌة مثل المبض ضد عضو أو أكثر من        

أعضاء البرلمان من هذه أعضاء البرلمان دون وجه حك بهدف التنكٌل بالعضو ولغرض حماٌة 

, فمد نصت معظم دساتٌر العالم على الحماٌة البرلمانٌة ضمانة دستورٌة لتشمل جمٌع اإلجراءات

مان عند ممارستهم لوظٌفتهم البرلمانٌة داخل البرلمان أو خارج نطاق هذه الوظٌفة أعضاء البرل

 . (ٕ)ضمن ضوابط معٌنة ٌحددها المانون

ٌرتبط هذا المبرر بمبرر األول و الثانً ألنه نتٌجة طبٌعٌة لهما فعندما تتم حماٌة أعضاء        

طرٌك توفٌر الضمانات )الحصانة(,  البرلمان واستماللٌتهم وحماٌتهم من التهدٌد والتنكٌل عن

فإن هذه الحصانة تكفل حسن أداء أعضاء البرلمان لما لهم من حرٌة . وان ممارسة الواجبات 

البرلمانٌة لألعضاء متعلمة بكفاءتهم واستماللٌتهم وحماٌتهم من التهدٌد والتنكٌل فانه سوف ٌجعل 

ح مما ٌحمك مصلحة الدولة بعٌداً هإالء األعضاء ٌجاهدون بآرائهم وأفكارهم على نحو صحٌ

 عن كل التؤثٌرات التً لد تمارسها علٌهم الدولة . 

إن الحصانة لم تشرع  سٌٌن مسوغات الحصانة البرلمانٌة )ولمد خص احد النواب الفرن     

, بل شرعت لتؤمٌن ممارسة العمل السٌاسً ( استماللنا إزاء حمالت مغرضة فحسبلتؤمٌن 

مصلحة العامة وأساسها احترام اختصاصاتنا االجتماعٌة وحدودها فالحصانة غاٌتها ال

 الضرورات السٌاسٌة
(ٖ)

  .      

 

                                   

 

 

                                                             
(ٔ)

,  332ٔالمانونٌة فً المسائل الجنائٌة, رسالة دكتوراه, كلٌة الحموق, جامعة الماهرة ,عمل ٌوسف مصطفى ممابلة , الحصانة  

 . 2ٓٔص
(ٕ)

-ٖٓ,صٖٕٔٓد. حمً إسماعٌل علً النداوي , الحصانة البرلمانٌة وكٌفٌة زوالها, دراسة ممارنة, مطبعة زٌن الحمولٌة , بٌروت  

ٖٕ . 

(ٖ)
 .ٕٗٗ, ص3ٙٔٔ, بٌروت, دار العلم للمالٌٌن,وسائر البالد العربيةاألصول البرلمانية في لبنان  أنور الخطٌب , 
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 الثانًالمبحث                                     

 ٌزها عن غٌرهاٌمفهوم الحصانة البرلمانٌة وتم                  

 المطلب األول                                     

 مفهوم الحصانة البرلمانٌة                            

ٌتعٌن علٌنا استجالء ما ٌكتنف مصطلح الحصانة بصفة عامة من لبس وغموض أن نمسم       

المفهوم اللغوي  ع, الفرع األول نخصصه لبٌانوفرم الحصانة البرلمانٌة إلى ثالثة دراستنا لمفهو

للحصانة بصفة عامة, والفرع الثانً لتوضٌح المفهوم الفمهً والتشرٌعً للحصانة البرلمانٌة 

 .بصفة خاصة, والفرع الثالث نوضح تعرٌف وشرح الحصانة البرلمانٌة 

                                

 الفرع األول                                      

 المفهوم اللغوي للحصانة البرلمانٌة                        

الحصانة البرلمانٌة فهً جملة مركبة من كلمتٌن هما الحصانة ولها عدة معانً فً اللغة          

, فؤنها كلمة معربة فرنسٌة األصل ٌتكون بدورها من لتحرز والمناعة, أما كلمة برلمانمنها ا

( التً تعنً المكان , ومن ment –( أي تحدث وتكلم وكلمة ) مٌنت parlerبارل_ كلمتً )

( بمعنى مكان الحدٌث أو الحوار , ثم parlementخالل االستخدام أدمجت فً كلمة واحدة )

 شاع استخدامها فً اللغة العربٌة بكلمة البرلمان . 

والموة والولاٌة والعفة ٌشٌر الجذر اللغوي )حصن( إلى معاٍن عدة منها المنعة والحماٌة        .

والزواج, وجاء فً لسان العرب أن الحصن هو كل موضع حصٌن ال ٌوصل إلى ما فً جوفه, 

والجمع حصون, وحصن ٌعنً المكان ٌحصنه حصانة فهو حصٌن, وحصن حصٌن من 

وفً حدٌث األشعث حصنت فً  الحصانة وحصنت المرٌة إذا بنٌت حولها وتحصن العدو,

   . (ٔ)والحصن, وتحصن إذا دخل الحصن واحتمى بهحصن المحصن: المصر 

فهو حصٌن , وحصنت المرأة حصناً  ؛ حصن المكان حصانة َمنُعَ وفً المعجم الوسٌط       

وكذلن أحصن الرجل تزوج وَعفَّ فهو محصٌن وهً , وحصانة: عفت وتزوجت فهً َحَصانٌ 

وأحصن الفرس ولدت , }ٕٗالنساء آٌة {اء"وفً التنزٌل العزٌز "والُمْحَصَناُت ِمَن النِسَ  َمْحَصنةٌ 

حصاناً فهً محصن وأحصن الشًء منعه وصانه, وفً التنزٌل العزٌز " َواَّلتًِ أَحَصَنت 

 فَْرَجَها", حصن الشًء أحصنه تحصن اتخذ له حصناً وولاٌة
(ٕ) . 

                 

 

 

                                                             
(ٔ)

معجم لسان العرب, لإلمام أبً الفضل جمال الدٌن ابن مكرم ابن منظور األفرٌمً المصري, الجزء الثالث عشر, دار صادر,  

 .3ٔٔهجري , صٗٔٗٔبٌروت, الطبعة الثالثة 
(ٕ)

 .1ٓٔم,صٕٗٓٓعربٌة, مكتبة الشروق الدولٌة, الطبعة الرابعة,المعجم الوسٌط ,مادة الحصن, مجمع اللغة ال 
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 الفرع الثانً                               

 المفهوم الفمهً والتشرٌعً للحصانة البرلمانٌة                   

, وتبعففففاً للنظففففام مانٌففففة تبعففففاً للفمففففه الففففذي تعففففرض لهففففاٌختلففففف مفهففففوم الحصففففانة البرل       

الصففدد جانففب كبٌففر مففن الفمففه إلففى التمٌٌففز بففٌن السٌاسففً الففذي سففادت فٌففه, إذ ٌففذهب فففً هففذا 

 .(ٔ)صورتٌن للحصانة البرلمانٌة هما الحصانة الموضوعٌة والحصانة اإلجرائٌة

فففففً حففففٌن ٌنظففففر جانففففب أخففففر مففففن الفمففففه بعففففٌن االعتففففراض لهففففذا التمسففففٌم؛ إذ ٌففففرى أن       

, علفففى ٌنصفففرف إلفففى الحصفففانة اإلجرائٌفففة فمفففطمصفففطلح الحصفففانة البرلمانٌفففة بمعنفففاه الفففدلٌك 

, ولكفففنهم ال و البرلمفففان ٌتمتفففع بحصفففانة إجرائٌفففةأسفففاس أن معظفففم النفففاخبٌن ٌفففدركون أن عضففف

 .(ٕ)ٌشعرون فً الوالع بما هو ممرر لعضو البرلمان من حصانة موضوعٌة

مففففن أبففففرز التعرٌفففففات التففففً رددهففففا الفمففففه للداللففففة علففففى شففففمول الحصففففانة البرلمانٌففففة       

, مفففا ٌفففراه نظفففر فمهفففً أنهفففا عبفففارة عفففن امتٌفففاز دسفففتوري للحصفففانَتٌَن الموضفففوعٌة واإلجرائٌفففة

ممفففرر ألعضففففاء البرلمففففان بصففففاتهم ال بؤشخاصففففهم سففففواء أكفففانوا منتخبففففٌن أم معٌنففففٌن, ٌتففففٌح 

لهفففم أثنفففاء أو بمناسفففبة لٌفففامهم بواجبفففاتهم البرلمانٌفففة حرٌفففة الفففرأي والتعبٌفففر عفففن إرادة األمفففة 

مففففا أنهففففا ضففففمانة دسففففتورٌة بعففففدم دون أٌففففة مسففففئولٌة جنائٌففففة أو مدنٌففففة تترتففففب علففففى ذلففففن, ك

اتخفففاذ أي مفففن اإلجفففراءات الجنائٌفففة, ففففً غٌفففر حالفففة التلفففبس بالجرٌمفففة, ضفففد أحفففد أعضفففاء 

. ففففً حفففٌن ٌفففرى نظفففر (ٖ)البرلمفففان أثنفففاء انعمفففاده بغٌفففر إذن المجلفففس التفففابع لفففه ذلفففن العضفففو

فمهففففً آخففففر أنهففففا مجموعففففة مففففن االمتٌففففازات تمففففنح ألعضففففاء البرلمففففان تضففففمن لهففففم الحرٌففففة 

تماللٌة فففففً مزاولففففة مهففففامهم, وتحمففففٌهم مففففن المتابعففففات المضففففائٌة سففففواء رفعففففت مففففن واالسفففف

والحماٌفففة  الالمسفففإولٌة . بٌنمفففا ٌمفففرر نظفففر فمهفففً ثالفففث أنهفففا تعنفففً(ٗ)الحكومفففة أو األشفففخاص

ببنفففاء جفففدار عفففازل ولفففو بصففففة مإلتفففة بفففٌن عضفففو البرلمفففان وبفففٌن اتخفففاذ إجفففراءات جنائٌفففة أو 

 .(٘)أو خرج على حدوده تؤدٌبٌة ضده, إن هو خالف المانون

مانٌفففة ومفففن التعرٌففففات التفففً ذكرهفففا الفمفففه وتشفففٌر إلفففى التصفففار مضفففمون الحصفففانة البرل      

, نفففذكر أنفففه ٌُمصففد بالحصفففانة البرلمانٌفففة عففدم جفففواز اتخفففاذ أٌفففة علففى الحصفففانة اإلجرائٌفففة فمففط

التفففابع  إجفففراءات جنائٌفففة ضفففد أحفففد أعضفففاء البرلمفففان أثنفففاء انعمفففاده إال إذا أذن بفففذلن المجلفففس

لفففه العضفففو عففففدا حالفففة التلفففبس بالجرٌمففففة.  وٌشفففٌر رأي ثففففان إلفففى أنهفففا تعنففففً عفففدم السففففماح 

باتخفففاذ إجفففراءات جنائٌفففة ضفففد أعضفففاء الهٌئفففة التشفففرٌعٌة أو المفففبض علفففٌهم إال بعفففد أن ٌفففؤذن 

المجلففففس الففففذي ٌتبففففع لففففه العضففففو أو بعففففد انمضففففاء المٌمففففات الففففذي ٌتمتففففع فٌففففه العضففففو بتلففففن 

 .(ٙ)الحصانة

                                                             
 وما بعدها . ٕٗٗ, دار النهضة العربٌة, ص33ٌ٘ٔحٌى الجمل, النظام الدستوري المصري, الطبعة الثالثة لسنة  د. (ٔ)
 . ٖٗٓ,ص3ٕ2ٔفإاد كمال, األوضاع البرلمانٌة, مطبعة دار كتب المصرٌة الماهرة, الطبعة األولى  ا. (ٕ)
                                                                                م, ص                                                                                                                         33ٗٔد. رمضان دمحم بطٌخ, الحصانة البرلمانٌة وتطبٌماتها فً مصر, دار النهضة العربٌة,  (ٖ)

ٔٙ,ٔ٘,ٖٔ. 
السلطات الثالث(, دٌوان المطبوعات الجامعٌة, الطبعة  -صدٌك , الوافً فً شرح المانون الدستوري )الجزء الثالثفوزي أو د. (ٗ)

 .2ٙاألولى,ص
 .ٙص,ٕٗٓٓعالء على عبد المتعال , الحصانة فً مٌزان المشروعٌة, دار نهضة العربٌة, د. (٘)

  
(ٙ)

 .3ٖٙ, ص33ٙٔمحسن خلٌل, المانون الدستوري والدساتٌر المصرٌة, دار الجامعة الجدٌدة للنشر , د. 
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 الفرع الثالث                                    

 تعرٌف الحصانة البرلمانٌة                              

ٌُمَصد بالحصانة البرلمانٌة مجموعة من االمتٌازات تضمن للنائب حرٌة المٌام بمهامه        

ٌة أو تمٌٌده عند التعبٌر عن آرائه وأفكاره المتعلمة بؤعماله النٌابٌة لحماٌته من المالحمة المانون

 .(ٔ)فً المجلس الذي ٌنتمً إلٌه

صالح الدٌن فوزي " أن الحصانة البرلمانٌة ما هً إال نوع من الحماٌة  فً حٌن ٌرى د.      

ضد التهدٌدات وضد اإلجراءات التعسفٌة التً ٌمكن أن ٌتعرض لها النائب بمناسبة ممارسة 

.فً حٌن ٌرى (ٕ)مهامه النٌابٌة وهً تنمسم إلى فرعٌن عدم المسإولٌة والحصانة اإلجرائٌة "

الدكتور عادل الطبطبائً أنه ال ٌمكن تعرٌف الحصانة البرلمانٌة سوى بتوضٌح جزئٌاتها 

وأنواعها فهو ٌرى " إن الحصانة التً ٌتمتع بها عضو البرلمان على نوعٌن: الحصانة 

ما ٌصدر عنه  عدم إمكانٌة مساءلة عضو البرلمان ال مدنٌاً وال جزائٌاً عن الموضوعٌة وتعنً

أما الحصانة اإلجرائٌة فٌمصد بها عدم إمكانٌة اتخاذ أي إجراءات ذات  ,داخل المجلس ولجانه

صفة جنائٌة بحك النائب أثناء مدة عضوٌته إال بعد إذن المجلس التشرٌعً بذلن, وذلن عدا حالة 

. ٌتبٌن لنا مما سبك أن الحصانة البرلمانٌة هً امتٌاز لعضو البرلمان ٌضمن (ٖ)الجرم المشهود"

ن لبل له الممارسة الحرة للمهمة النٌابٌة عن طرٌك حماٌته من المالحمات المضائٌة سواء م

فالحصانة البرلمانٌة تعنً تحصٌن النائب إذا ما اتهم بؤي جرم كان , الحكومة أو من لبل األفراد

التلبس ( ومن أي جهة أتته هذه التهمة ضد المالحمة المضائٌة التً كانت ستطاله )غٌر حالة 

حتما وبشكل عادي لو لم ٌكن نائبا فً البرلمان بما معناه إنها تجعل النائب غٌر مسئول بصفته 

ما على إذن ة عن ألواله وآراءه من جهة والحول دون متابعته جنائٌا إال بعد الحصول مسبالنٌابٌ

, حتى لو جاء ما ٌعد جرما ٌعالب علٌه المانون فً العادة فالحصانة ن من جهة أخرىالبرلما

الحفاظ تشكل استثناء على المانون المشترن الذي ٌطبك المساواة بٌن المواطنٌن وٌنظم لهم سبل 

, وتنحصر مهمتها تحدٌداً فً وضع لٌود لانونٌة تمف بصورة على حمولهم بواسطة المضاء

االدعاء العام لتمنع تحركها ضد النائب المتهم أحٌانا  وهذا ٌعنً انه فً حال بدء استثنائٌة بوجه 

ً وبعٌدا عن احتمال الكٌدٌة ضده فالبد من تجرٌد النائب من  االتهام الموجه ضد النائب جدٌا

الحصانة من اجل ترن العدالة تؤخذ مجراه الطبٌعً وذلن عبر إزالة المٌد المانونً الموضوع 

اء العام كً ٌتحرن وٌموم بمهامه كالمعتاد وهذا ما ال ٌتم إال بالطرق المانونٌة عن أمام االدع

.ثم اتخذ هذا (ٗ)طرٌك الحصول على إذن من المجلس النٌابً الذي ٌكون النائب المتهم عضوا فٌه

هذا المصطلح فً المانون المدٌم أي المانون الذي كان سائدا لبل الثورة الفرنسٌة معنى أكثر 

مواًل حٌث لصد به إعفاء بعض األفراد من التزامات معٌنة مفروضة علٌهم, أي اتساعا وش

 .التزامات كان من الواجب علٌهم أداإها فٌما لو لم تمرر لهم الحصانة فً شؤنها

           

                                                             
(ٔ)

ً دمحم , الحصانة البرلمانٌة, د.  دراسة ممارنة, كلٌة الحموق جامعة أسٌوط , دار النهضة العربٌة, الماهرة  أحمد سلٌمان عبد الراض

 . ٔٔم,صٕٙٔٓ
(ٕ)

 . ٖٔ,ص33ٗٔ, ٔدراسة تحلٌلٌة لبرلمانات العالم, الماهرة دار النهضة العربٌة , الطبعة  البرلمان, صالح الدٌن فوزي, 
(ٖ)

, 332ٔ, ٔوظائفها(,الكوٌففت , كلٌففة الحمففوق جامعففة الكوٌففت , طبعففة  عففادل الطبطبففائً , األسففئلة البرلمانٌففة )نشففؤتها , أنوعهففا, 

 .ٖ٘ص
(ٗ)

,  3ٗ, مجلة كلٌفة اآلداب العفدد  1ٕٓٓلسنة  ٖٗلرار المحكمة االتحادٌة العلٌا رلم  دمحم عباس محسن , دراسة تطبٌمٌة فً ضوء 

 . ٕٕٙص
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ثم بدا مصطلح الحصانة ٌظهر بعد ذلن فً بعض المواثٌك الدستورٌة كظمانة هامة أساسفٌة       

لحماٌة استمالل أعضاء البرلمفان أثنفاء مباشفرة أعمفالهم النٌابٌفة وان كانفت هفذه المواثٌفك لفم تشفر 

صراحة إلى مصطلح الحصانة البرلمانٌة وإنمفا تضفمنت مضفمون أو جفوهر هفذا المصفطلح فمفط 

بففالنص علففى إعفففاء أعضففاء البرلمففان .أمففا مففن المسففإولٌة السٌاسففٌة عمففا ٌصففدر مففنهم مففن وذلففن 

ألوال وأفكار أثناء أداء أعمالهم البرلمانٌة اومن مواجهة بعض اإلجراءات الجنائٌة التفً لفد تفإثر 

 . (ٔ)على استمرارٌة العمل البرلمانً

مفن تفتففٌش ولفبض وغٌرهففا فففً وتهفدف هففذه الحصفانة إلففى عفدم اتخففاذ أي إجفراءات جنائٌففة      

مواجهة أعضاء البرلمان إال بعد الحصول على إذن من المجلس النٌابً التابع له العضو , ولفٌس 

الممصففود مففن الحصففانة البرلمانٌففة حماٌففة األعضففاء مففن الجففرائم التففً ٌرتكبونهففا  وإنمففا الغففرض 

األعضففاء لبففل الشففروع  ونٌففة ضففدمنهففا اخففذ موافمففة المجلففس النٌففابً علففى اتخففاذ اإلجففراءات المان

, وبالتففالً الحٌلولففة دون إعالففة أعضففاء البرلمففان علففى المٌففام بتبعففاتهم البرلمانٌففة عففن طرٌففك فٌهففا

وهففذه  (ٕ)تففدبٌر اتهامففات كٌدٌففة لهففم بسففبب مسففلكهم الففذي لففد ٌكففون مخالفففا التجاهففات الحكومففة

ٌفة فهفً تشفمل الجفرائم الحصانة البرلمانٌفة كمفا أسفلفنا سفابما تختلفف عفن عفدم المسفإولٌة البرلمان

التففً تمففع خففارج المجلففس أو داخلففه سففواء كانففت هففذه الجففرائم جففنح أو جناٌففات فتشففملها الحصففانة 

فالعضو بما انه إنسان لد تصدر عنه تصرفات فعلٌة تجاه الغٌر ٌعتبر المفانون مفن لبٌفل الجفنح أو 

وهفذه الحصفانة ال  حد الحضور أو صفحافًأ لبٌل الجناٌات كاعتداء على زمٌل له فً المجلس أو

تشمل السب والمذف الن هذه من األلوال ولٌست من األفعفال وهفً تفدخل ضفمن عفدم المسفإولٌة 

البرلمانٌة فإذا صدر عن العضفو تصفرفات كاالعتفداء ففال ٌجفوز أن تتخفذ ضفد هفذا العضفو الفذي 

مفففن أخفففر إال بفففؤذن  لفففام باالعتفففداء إجفففراءات التولٌفففف أو التحمٌفففك أو الحفففبس أو إجفففراء جزائفففً

عضفو المجلفس  بهفا, كما أن هذه الحصفانة تنسفحب حتفى علفى الجفرائم السفابمة التفً لفام المجلس

لبفففل أن ٌكتسفففب صففففة عضفففوٌة المجلفففس ألنفففه ال ٌجفففوز اتخفففاذ أي إجفففراء ضفففده إال بفففؤذن مفففن 

. وان مجلس األمة الرب السلطات ففً الدولفة لتمثٌفل الشفعب الفذي تتجسفد السفٌادة فٌفه (ٖ)المجلس

بففر عففن إرادة األفففراد فالبففد أن ٌتحففرر المجلففس مففن كففل الضففغوط الخارجٌففة وهففو خٌففر مففن ٌع

. وهنفان مفن ٌعفرف الحصفانة بؤنهفا االمتنفاع (ٗ)المحتملة حتى ٌتمكن من التعبٌر بحرٌة عن آرائه

مففن  (٘)عفن اتخففاذ اإلجففراءات أو متابعفات لضففائٌة ضففد أعضفاء مجلففس األمففة أثنفاء دورة انعمففاده

ها ٌتضح لنا مفن هفذه التعفارٌف وان اختلففت ففً طرٌمفة الصفٌاغة إال خالل التعارٌف التً سردنا

إنها تتفك فً المعنى وهو انه ال ٌجوز اتخاذ إجراءات جنائٌة إال بعد الحصول علفى إذن المجلفس 

نفسه عدا حالة الجرم المشهود , وبهذا فان الحصفانة البرلمانٌفة ال ٌرٌفد بهفا مفنح امتٌفاز شخصفً 

, دون أن ٌكفون علفٌهم حسفٌب أو رلٌفب ن على نحفو ٌكفون ففوق المفانونللعضو ٌتحدى بها المانو

فالحصانة لٌست طلٌمة من كل لٌد أو حد فهً عندما تمررت إنما كان ذلفن لهفدف محفدد وواضفح 

 .ال ٌجوز تجاوزه

                                                             
(ٔ)

المبحث   www.kna.kw, األمة  الكوٌتً, بحث منشور على المولع الرسمً لمجلس الحصانة البرلمانٌة, دراسات وبحوث 

 .ٕٕٓٓ/٘/ٖٔ, تارٌخ الزٌارة,االول
(ٕ)

 ٕٕٔٓ- ٕٔٔٓ, دار النشر مطبعة العشري ة العامة والنظام السٌاسً المصريابو زٌد , المبادئ الدستورٌ دد. دمحم عبد الحمٌ 

 . 12ٖص 
(ٖ)

 . 2ٗص 1ٕٓٓ, ٔ, الحصانة والمالحمة والتؤدٌب والتشرٌع السوري الممارن طٌوسف الٌونس 
(ٗ)

والعلم السٌاسً , دراسة ممارنة بٌن الدستور اللٌبً والدساتٌر العربٌة األخرى,   د. إسماعٌل مرزة ,مبادئ المانون الدستوري 

 .3ٕٗمرجع سابك ص

     
(٘)

                                .ٕٕ٘مرجع نفسه, صالد. إسماعٌل مرزة ,   

 

http://www.kna.kw/
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وتؤسٌسفففا علفففى مفففا  (ٔ)أو الخفففروج علٌفففه و أال تعفففرض عضفففو البرلمفففان للمسفففإولٌة كاملفففة     

وهففففم أعضففففاء  –تمففففدم فففففان مفهففففوم اإلطففففار العففففام للحصففففانة تعنففففً إعفففففاء بعففففض األفففففراد 

البرلمفففان ففففً هفففذا الغفففرض مفففن التزامفففات ومسفففإولٌات معٌنفففة وعفففدم اتخفففاذ إجفففراءات عمابٌفففة 

بحمهفففم إال بفففؤذن مفففن الجهفففة التفففً ٌنتمفففون إلٌهفففا ألنفففه ال ٌجفففوز أن ٌتخفففذ بحفففك عضفففو البرلمفففان 

علفففففك بفففففالتحمٌك عنفففففد اتهامفففففه بجرٌمفففففة ولعفففففت خفففففارج المجلفففففس أو داخفففففل أي إجفففففراءات تت

 .(ٕ)المجلس إال بعد الحصول على إذن من المجلس

ٌففففذهب الففففدكتور مصففففطفى ابففففو زٌففففد فهمففففً إلففففى أن الحصففففانة أنففففواع هنففففان حصففففانة        

ففففففً ظفففففل  (32ٓٔبرلمانٌفففففة وهفففففً ذات نشفففففؤة فرنسفففففٌة أنشفففففؤتها الجمعٌفففففة التؤسٌسفففففٌة عفففففام )

والحصففففانة األخفففرى تسففففمى )عفففدم المسفففإولٌة( وهففففً ذات نشفففؤة انجلٌزٌففففة  ٌة,الثفففورة الفرنسففف

 .(ٖ)وٌرى االنجلٌز فٌها كفالة لحرٌة الكالم

وردت تعففففارٌف عفففففدة للحصففففانة البرلمانٌفففففة , حٌففففث تعفففففرف الحصففففانة بؤنهفففففا حماٌفففففة         

أشفففخاص معٌنفففٌن مفففن المالحمفففة المضفففائٌة عفففن األفعفففال التفففً ٌرتكبونهفففا ففففً معفففرض لٌفففامهم 

بمهفففففامهم الرئٌسفففففٌة, وهفففففً ممفففففررة مفففففن اجفففففل المصفففففلحة العامفففففة ال مفففففن اجفففففل مصفففففالح 

األشفففخاص الفففذٌن ٌتمتعفففون بهفففا, والحصفففانة أمفففا أن تكفففون أحكامهفففا مسفففتمدة مفففن الدسفففتور أو 

 .(ٗ)المانون الدولً أو أحكام التشرٌعات الداخلٌة والموانٌن الخاصة

نظففففام الحماٌففففة مففففن المالحمففففات  وٌعرفهففففا الففففدكتور إحسففففان حمٌففففد المفرجففففً بؤنهففففا "       

المضفففففائٌة التففففففً لفففففد ٌتعففففففرض لهفففففا عضففففففو البرلمففففففان مفففففن لبففففففل الحكومفففففة أو مففففففن لبففففففل 

. وٌالحفففظ أن هفففذا التعرٌفففف جفففاء عامفففاً لٌشفففمل جفففانبً الحصفففانة الموضفففوعً (٘)األشفففخاص"

 الموضوعً واإلجرائً. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                             
, الجامعٌة اإلسكندرٌة ر المطبوعات, دا ٕٓٔٓ,  ٖ, ط يمصطفى ابو زٌد فهمً, النظم السٌاسٌة والمانون الدستور (ٔ)

 .2ٔ3و ص ٕٓٔٓ
 .ٖٗٔ, ص ٕٔٔٓ,  ٔ, طبات أعضاء مجلس النواب فً العراق, حموق وواجد. حنان دمحم المٌسً (ٕ)
 .2ٔ3النظم السٌاسٌة والمانون الدستوري, مرجع سابك, ص مصطفى ابو زٌد فهمً, د. (ٖ)

 .2,صٕٓٔٓمنشورات الحلبً الحمولٌة , بٌروت,, ٔطبعة  , الحصانات المانونٌة,وسٌم حسام الدٌن األحمد (ٗ)
      العدد األول  المجلد الرابع, مجلة حموق, ,نٌة وتنظٌمها فً التشرٌع البحرٌنًإحسان حمٌد المفرجً, الحصانة البرلما (٘)

 .ٓٗ,صٕٓٔٓ,مطبعة جامعة البحرٌن,
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 المطلب الثانً                                      

 تمٌٌز الحصانة البرلمانٌة عن غٌرها                         

هنان بعض المفاهٌم من المصطلحات التً لد ٌثٌر استخدامها اللبس نظرا لتشابهها مع       

مصطلح الحصانة البرلمانٌة ولعل من ابرز المصطلحات التً لد ٌختلط معناها مع معنى 

ا ماسٌة والحصانة المضائٌة والحصانة الدستورٌة ممالحصانة الدبلوهً الحصانة  البرلمانٌة 

والتً لسمناها الى الحصانة البرلمانٌة  ٌمتضً بٌان مفهوم هذه المصطلحات ألجل تمٌٌزها عن

                                                        .    ثالثة فروع

                                     

 الفرع األول                                                                   

 الحصانة الدبلوماسٌة                                       

وهً الحصانة التً تعطٌها الدولة لبعض األشخاص بموجب العرف أو الموانٌن الوطنٌة أو       

لدولٌة لحماٌة الدبلوماسٌٌن األجانب لكً ٌتمكنوا من المٌام عن طرٌك المعاهدات أو االتفالٌات ا

بؤعمالهم وأداء وظائفهم وممارسة مهماتهم بحرٌة كاملة دون االعتداء أو المساس بشخصٌتهم أو 

حرٌتهم أو كرامتهم وكذلن أفراد عائلتهم الذٌن ٌمٌمون معهم حٌث ٌتمتعون بالحصانة 

رسمٌة ولكن هذه الحصانة ممررة لهم ألنهم ٌرافمون الدبلوماسٌة رغم أنهم لٌس لهم أي صفة 

. وهذه الحصانة تشمل كل (ٔ)الدولة المعتمدة لدٌها معهم بشرط أن ال ٌكونوا من رعاٌا وٌمٌمون

أفراد وعائالت , والوزراء المفوضٌن, والبعثات المنصلٌة, ومن )أعضاء البعثة الدبلوماسٌة

وعلٌه عندما ٌمع الفعل من األشخاص المذكورٌن  .(الذٌن ٌرافمونهم وٌعٌشون معهم  المبعوثٌن

أعاله وٌكون هذا متعارض مع لوانٌن البلد المعتمد لدٌها وهذا العمل ٌتعلك باألعمال التً ٌموم 

علٌها أثناء لٌامه بؤعماله  أو بمناسبة ممارسة عمله أو وظائفه فانه ال ٌمكن مالحمته ومحاكمته 

ها وظٌفتها وٌكون لضاء دولته هو المختص بمحاكمته عند أمام محاكم الدولة التً ٌموم علٌ

 .(ٕ)إخطارها بما ولع منه

والحصانة التً ٌتمتع بها الدبلوماسٌون تبدأ من ٌوم وصوله إلى إللٌم الدولة المعتمد لدٌها       

أو من ٌوم اإلخطار بمٌامه بعمله إذا كان موجود بإللٌم الدولة من لبل وٌنتهً التمتع بهذه 

أي لٌس لها  , وبهذا ٌتؤكد لنا بان هذه الحصانة غٌر دائمةنات بانتهاء مهمته التً ٌموم بهاالحصا

صفة الدوام وال ٌتمتعون بها طٌلة حٌاتهم  وال إلى آخر فترة وجوده فً الخدمة الدبلوماسٌة, بل 

, وعلٌه فان انتهاء تلن الفترة تنتهً حصانته هً مإلتة بفترة تبدأ وتنتهً فً ولت معٌن, وبعد

مساكنهم أو تفتٌش  األشخاص المتمتعٌن بالحصانة الدبلوماسٌة ال ٌجوز تفتٌشهم أو الدخول إلى

األمتعة الشخصٌة إال بعد الحصول على إذن منهم ما لم ٌوجد أسباب على خالف ذلن و أٌضاً 

ٌعفٌهم من أداء جمٌع أنواع الرسوم والضرائب ماعدا بعض الحاالت الخاصة تكون ممابل 

  .(ٖ)الخدمات المعٌنة مثل )الكهرباء والمٌاه(

                                                             
 .ٗٙ, ص ٕٗٓٓعمان ,  ٔد. عطا دمحم صالح زهرة , أصول العمل الدبلوماسً والمنصلً , ط (ٔ)
 .2ٓٔالماضً ٌوسف الٌونس, مرجع سابك, ص (ٕ)

     
(ٖ)

 .ٕ٘ٙ,ص  2ٕٓٓد. صالح الدٌن عامر , ممدمة لدراسة المانون الدولً العام , دار النهضة العربٌة للنشر , الماهرة   
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 الفرع الثانً                                     

 الحصانة المضائٌة                                  

عل تضمنت دساتٌر معظم دول العالم العدٌد من المبادئ التً تتعلك بالسلطة المضائٌة, ل       

ما نصت تلن الدساتٌر فً هذا السٌاق على ضمانات   اً وغالب .من أهمها مبدأ استمالل المضاء

عن ذلن من تإدي إلى تحمٌك هذا المبدأ, بالنظر إلى أهمٌته فً أداء العمل المضائً, وما ٌنتج 

هو أداة لتمكٌن المضاء وإنما ومبدأ استمالل المضاء لٌس امتٌاز للمضاة,  .تحمٌك العدل بٌن الناس

ومن بٌن أهم  .العدل بٌن الناسوإشاعة لحموق والحرٌات  من تحمٌك فلسفة وجوده, بحماٌته ل

الضمانات التً نصت علٌها الدساتٌر لتحمٌك مبدأ استمالل المضاء؛ عدم لابلٌة المضاة للعزل إال 

وهذه لٌست هً  .ٌطلك علٌه حصانة المضاة من العزلفً األحوال المبٌنة فً المانون, أو ما 

من أجل أن ٌتمكنوا من  وكرامتهمأٌضا بحفظ هٌبة المضاة الضمانة الوحٌدة, فمد عنً المشرع 

أشكاال أخرى من الحصانات, وهً  ٌسوده الطمؤنٌنة والسكٌنة, فمنحهم لذلنفً جو تؤدٌة عملهم 

:حصانتهم المدنٌة, والتً تعنً إعفائهم من تحمل المسإولٌة المدنٌة عن أخطائهم المهنٌة فٌما 

م, باستثناء األخطاء المهنٌة الجسٌمة التً ال ٌمكن وأحكا تولراراٌصدر عنهم من أوامر 

الجنائٌة التً لد تتخذ ضدهم عندما ٌكونون فً مولع  اإلجراءاتتداركها؛ وحصانتهم ضد 

الشبهة أو االتهام, وتعنً هذه الحصانة عدم جواز مالحمة الماضً أو عضو النٌابة العامة, إال 

 .(ٔ)ى, مع استثناء حالة التلبس بالجرٌمة بعد أخذ اإلذن الالزم من مجلس المضاء األعل

الجنائٌة أو  اإلجراءاتما ٌعنٌنا هنا هو حصانة المضاة وأعضاء النٌابة العامة ضد         

الفساد أو أي جرٌمة  جرائم, فهً الحصانة التً تثار عند ارتكابهم إلحدى اإلجرائٌةالحصانة 

 ر فً جمٌع الدعاوي المرفوعة إلٌهبالنظهذه الحصانة ٌتمتع بها الماضً فهو ٌموم . "أخرى

لٌستطٌع أن ٌفصل فً المنازعات بٌن كال الطرفٌن المتنازعٌن وهكذا ٌمكن له أن ٌصدر حكمه 

بٌن الناس مهما كانت درجة الماضً , فٌصدر حكمه باسم الشعب وألداء مهمته فهو ٌتمتع 

ذا ال ٌمكن ألي احد أن ٌرفع بحصانة وهذه الحصانة تعتبر ضمان لحماٌة مصالح المتماضٌن وله

هذه الحصانة عن الماضً أو فصله عن وظٌفته أو نمله إلى وظائف أخرى داخل أو خارج مالن 

المضاء أو إحالته إلى التماعد إال فً بعض الحاالت وتتخذ كافة اإلجراءات والشكلٌات التً نص 

طبٌعة عمل الماضً  علٌها المانون وعلٌه فان هذه الحصانة ضرورٌة جدا للماضً باعتبار

ٌمتضً أن ٌتمتع بها , فالماضً ٌجب أن ٌكون مستمال فً عمله المضائً وال سلطان علٌه غٌر 

المانون وان هذه الحصانة تعطى له من لبل المشرع وٌمٌزه عن بمٌة أفراد المجتمع من حٌث 

بعادهم اإلجراءات والتبعات الخاصة به فً معرض اتهامه ومحاكمته ومماضاتهم حرصا على إ

عن كل مإثر أو ضغط لد ٌتعرضون له من لبل بعض األفراد والسلطات التنفٌذٌة , وعلٌه 

ً لطبٌعة العمل التً ٌموم به أثناء  عندما ٌرتكب الماضً فعال وٌعتبر هذا الفعل جرٌمة ومخالفا

 لٌامه بالوظٌفة وخارجها ال ٌمكن أن تتخذ أي إجراءات بحك الماضً الن الجهة المختصة لرفع

الدعوى علٌه هو النائب العام , ولكن إذا حصل على أذن من لبل الجهة المختصة عندئذ ٌجوز 

(ٕ)ألي شخص أن ٌرفع الدعوى على الماضً"
 . 

                                                                                                                                                                              
   
(ٔ)

فً فلسطٌن, ماجستٌر فً الدراسات المضائٌة, عمار ٌاسر جاموس, الحصانة البرلمانٌة والعفو الخاص وأثارها على مكافحة الفساد  
 .٘ٔ, صٕ٘ٔٓدراسة محكمة, كانون االول 

 .ٕ٘ٔالماضً ٌوسف الٌونس, مرجع سابك, ص (ٕ)
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 الفرع الثالث                                   

 الحصانة الدستورٌة                                 

الحصانة الدستورٌة هً حصانة الملون والرإساء , وهذه الحصانة تمنع اتخاذ اإلجراءات       

المانونٌة فً مواجهة الملن أو رئٌس الدولة وهنا تختلف مدى المسإولٌة بحسب ما إذا كان  

 ً اً أو رئٌس جمهورٌة, فمثالً الدول التً ٌكون فٌها رئٌس الدولة أمٌراً أو ملك رئٌس الدولة ملكا

اتجهت نحو منح رئٌس الدولة حصانة مطلمة عن أي فعل لد ٌؤتٌه سواء بمناسبة أداء وظٌفته أم 

( من ٖٓبغٌره, وسواء كان هذا الفعل ٌرتب المسإولٌة الجنائٌة أم المدنٌة فمثالً نصت المادة )

 الدستور األردنً على أنه " الملن هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة أو مسإولٌة "

( من الدستور الكوٌتً على أنه " األمٌر رئٌس الدولة, وذاته مصونة ال ٗ٘نصت المادة )و

( من الدستور المغربً على أنه " شخص الملن ممدس ال تنتهن ٖٕتمس" فٌما نصت المادة )

. ولد تكون هذه الحصانة جزئٌة أو ممٌدة كما فً بعض الدساتٌر الحدٌثة والتً تجٌز حرمته"

( 1ٙ, ومثال على ذلن المادة )الخٌانة العظمى ومخالفة الدستور دولة فً حالةمساءلة رئٌس ال

)دستور الجمهورٌة الخامسة( والتً نصت على أنه " رئٌس  3٘1ٔمن الدستور الفرنسً لسنة 

الجمهورٌة غٌر مسإول عن األعمال المرتكبة أثناء ممارسته لوظٌفته إال فً حالة الخٌانة 

المطلمة  ةموحد, بتصوٌت علنً باألغلبٌاسطة المجلسٌن وبمرار ن اتهامه بوالعظمى, وٌكو

 . (ٔ)لألعضاء الذٌن ٌتكون منهم المجلسان"

( من الدستور األمرٌكً على أنه " ٌعزل الرئٌس ونائب الرئٌس ٕ/ٗونصت المادة )      

وجمٌع موظفً الوالٌات المتحدة الرسمٌٌن المدنٌٌن من مناصبهم إذا وجه لهم اتهام نٌابً 

ولكن رفع بالخٌانة أو الرشوة أو أي جرائم أو جنح خطٌرة أخرى أدٌنوا بمثل هذه التهم ". 

ال تجٌز مساءلته إال بعد رفع هذه الحصانة عنهم  الحصانة ٌظل مربوطا بإجراءات خاصة 

وإزالة المٌد على تحرٌن الدعوى . وفً النطاق الخاص بحصانة رئٌس الدولة ٌمكن المول بؤنها 

حصانة جزئٌة وفً الدول الجمهورٌة تعفٌهم من بعض أحكام لانون العموبات دون األخرى 

وإذا كان  .انون اإلجراءات الجنائٌةبعة فً لوتخضعه إلجراءات خاصة غٌر اإلجراءات المت

, أما رائم التً ال تتعلك بمهام وظٌفتهرئٌس الجمهورٌة فهو كماعدة عامة ٌسال جنائٌا عن الج

. حٌث ٌختلف نطاق فة فهو ٌسال عنها فً بعض الحاالتالجرائم التً تتعلك بهذه الوظٌ

نطاق هذه المسإولٌة بجرٌمة المسإولٌة الجنائٌة باختالف النظم ففً الدستور االٌطالً ٌحدد 

( الفمرة ٔٙ, أما الدستور العرالً فمد نص فً المادة )(ٕ)الخٌانة العظمى واالعتداء على الدستور

السادسة منه بؤنه " ٌتم مسالة رئٌس الجمهورٌة بناء على طلب مسبب باألغلبٌة المطلمة لعدد 

بل المحكمة االتحادٌة العلٌا فً أعضاء مجلس النواب وكذلن إعفاءه من منصبه بعد إدانته من ل

وكذلن اشارت المادة  حالة الحنث فً الٌمٌن الدستورٌة  وانتهان الدستور والخٌانة العظمى".

" ٌنحى رئٌس االللٌم أو نائبه من منصبه إذا  أدٌن من  بمولها ( من دستور اللٌم كوردستانٕٙ)

لبل المحكمة الدستورٌة فً االللٌم بناءاً على اتهامه من لبل برلمان كوردستان بؤغلبٌة ثلثً عدد 

 أعضائه بالحنث بالٌمٌن الدستورٌة أو النتهان خطٌر للدستور أو ارتكاب الخٌانة العظمى" .

 
                                                             

  علً ٌوسف ألشكري, االتجاهات الحدٌثة فً تحدٌد مسإولٌة رئٌس الدولة فً فرنسا , مجلة الكوفة للعلوم المانونٌة والسٌاسٌة  (ٔ)

 وما بعدها.  ٕٔ, صٕٓٔٓ( ,٘( العدد)ٔعراق( ,المجلد )ال-,)جامعة الكوفة
 . ٖٓ, مرجع سابك ,  صعلً عبد المحسن التوٌجري (ٕ)

 



 

                     03        

 المبحث الثالث                                           .

 أنواع الحصانة البرلمانٌة وشروطها                               

 سنشرح فً هذا المبحث أنواع الحصانة البرلمانٌة وشروط تطبٌمها وزوالها              

 المطلب األول                                            

 الحصانة الموضوعٌة "عدم المسؤولٌة عن اآلراء واألفكار"                    

تتمثل هذه الحصانة بعدم جواز محاسبة أعضاء البرلمان جزائٌاً ومدنٌاً فً أي ولت من         

. وٌمكن إٌضاح (ٔ)أولات عمل المجلس عما ٌبدونه من أفكار بمناسبة لٌامهم بعملهم البرلمانً

الحصانة الموضوعٌة بؤنها ألرت لمصلحة أعضاء البرلمان )عدم المسإولٌة( وعدم محاسبتهم 

على اآلراء واألفكار التً ٌطرحونها أثناء جلسات المجلس أو أثناء عمد اجتماعاته أو عند 

ان, بحٌث مباشرة أعماله ومنالشاته التً ٌشترن بها العضو وكذلن الخطب التً ٌلمٌها فً البرلم

ال ٌكون للحكومة التؤثٌر على العضو فً األدالء بآرائه )ال تكون السٌف المسلط( على رلاب 

أعضاء البرلمان, ال فرق فً ذلن فً األعمال التً ٌتولى عضو البرلمان إذا كانت الجلسة التً 

حصانة(( ألرتها جلسة سرٌة أو علنٌة , ولد ترسخت جذور امتٌاز حرٌة الكالم للعضو ))لهذه ال

والتً نصت فً الفمرة  13ٙٔ" والصادرة عام Bill of Rightsفً وثٌمة الحموق الدستورٌة " 

التاسعة من المادة األولى على أن حرٌة الكالم والمنالشات أو اإلجراءات ٌجب أن ال ٌطعن بها 

ة أو أن تكون محالً لالتهام أو المساءلة فً أي محكمة أو مكان خارج البرلمان, فالحصان

 البرلمانٌة الموضوعٌة لٌست مطلمة وإنما ممٌدة بشرطٌن:

أن هذه الحصانة تتعلك باألفكار واآلراء دون أن تمتد إلى األفعال التً ٌؤتٌها األعضاء  األول:

 .(ٕ)والتً تخضع للمواعد العامة للمسإولٌة كؤعمال العنف التً ٌرتكبونها

أن تكون هذه األفكار واآلراء لد صدرت داخل المجلس أو فً لجانه بمناسبة أداء عضو  الثانً: 

 .(ٖ)البرلمان لمهام وظٌفته البرلمانٌة

وإذا كانت الحصانة البرلمانٌة الموضوعٌة تحمً أعضاء البرلمان من تبعة أٌة مسإولٌة        

رستهم لوظٌفتهم البرلمانٌة, إال أن جزائٌة أو مدنٌة عما ٌصدر عنهم من ألوال أو آراء خالل مما

ً أمام المجلس التابعٌن له . ومن خالل النظام (ٗ)ذلن ال ٌمنع من مساءلة أعضاء البرلمان تؤدٌبٌا

بهذه الحصانة سواء كان الرأي الذي  الداخلً للمجلس. كذلن ال فرق فً تمتع عضو البرلمان

 ٌكمن فً المكان بمدر ما هو مرتكز ألماه كان داخل المجلس أو خارجه ألن معٌار الحصانة ال

على المضمون وجوهر الفكرة أو الرأي أو الخطبة إذا كانت بمناسبة مباشرة وظٌفته كعضو 

ومن هنا التصرٌحات أو اآلراء التً ٌمولها عضو البرلمان لوسائل األعالم على  برلمان أم ال.

كانت وسائل األعالم داخلٌة أو سبٌل المثال فً التلفزٌون أو فً اإلذاعة أو فً الصحف سواء 

 كانت خارجٌة ٌجب أن ٌتمتع من خالله عضو البرلمان بالحصانة.

 

                                                             
 .1ٖٗ, ص311ٔمصطفى محمود عفٌفً, الوجٌز فً مبادئ المانون الدستوري والنظم السٌاسٌة الممارنة ,اإلمارات, كلٌة شرطة دبً, (ٔ)
 .3ٖٕص ،4791السياسي والدستوري لدولة اإلمارات العربية، مركز الوثائق  والدراسات، أبو ظبي،  د. السيد دمحم إبراهيم ، أسس التنظيم (ٕ)
 .3ٖٗ, صمصطفى محمود عفٌفً, مرجع سابك (ٖ)
 .2٘٘صالنظام الدستوري المصري أساس السلطة السٌاسٌة فً البالد , مرجع سابك, مصطفى ابو زٌد ,  (ٗ)
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ومن هنا تؤتً الحصانة الموضوعٌة لتشمل بٌن طٌاتها حصانة إجرائٌة دائمة ٌمنع الهٌئة         

ذلن أثناء مدة العضوٌة  كان التنفٌذٌة من اتخاذ أٌة إجراءات جنائٌة بحك عضو البرلمان سواء

أو بعد انتهاء هذه المدة طالما أن هذا الرأي لد لام به ضمن مهام عمله, وجمٌع النصوص 

 الكاملة والالزمة لعضو البرلمان الدستورٌة التً نصت على هذه الضمانة الهامة شملت الحماٌة

 وهً حماٌة من كافة النواحً سواء كانت سٌاسٌة أو مدنٌة أو جنائٌة . 

 نى شن استثناء من الماعدة العامةوالحصانة الموضوعٌة وعلى هذا النحو تشكل دون أد      

ثانٌاً التضته أن تكون السلطة و ,ثناء التضاه النص الدستوري أوالً لكنه بطبٌعة الحال است

التشرٌعٌة هً ممثل األمة والشعب وصوتهم داخل المجلس وبعٌد عن أٌة تدخالت أو ضغوطات 

, فعندما ٌسمح لعضو أخرى شروط أو تهدٌدات من السلطة التنفٌذٌة أو من جهات أو لٌود أو

البرلمان باإلدالء برأٌه بحرٌة دون خوف أو تهدٌد وبدون أي لٌود فمد لرر له ذلن كممثل 

للشعب وسٌتكلم بالنٌابة عنه, وال ٌمكن أبداً المول رغم ذلن بإطالق الحصانة هذا بحٌث ٌترن 

ان لٌمول ما شاء وكٌفما شاء من األلوال بمناسبة أو بدون مناسبة, فالمسؤلة األمر لعضو البرلم

ن كانت هذه الضوابط والمٌود تراوح مداها من دستور إلى آخر إمحكومة بضوابط ولٌود و 

وأثارت اإلشكالٌات المختلفة فً الفمه حول مدى التوسع أو التضٌٌك فً تفسٌرها وتطبٌمها 

نا المسإولٌة التؤدٌبٌة والتً تفرض على عضو البرلمان ضمن النظام والضابط هنا هو ما ٌبرر ل

الداخلً للمجلس التابع له فً حال تجاوز حدود النص, لذلن ٌمكن المول أن الحصانة 

الموضوعٌة ال ٌمكن أن تكون مطلمة بل هً ممٌدة بضوابط ولٌود عدٌدة تمنع العضو من 

 .التمادي فً استخدام هذه الحصانة

ومففففن ناحٌففففة أخففففرى فففففإن الحصففففانة الموضففففوعٌة متعلمففففة ومرتبطففففة بشففففكل رئٌسففففً          

بفففؤلوال النائفففب ال أفعالفففه, ألنهفففا تعنفففً عفففدم مإاخفففذة العضفففو عمفففا ٌبدٌفففه مفففن آراء وأفكفففار ال 

عمففففا ٌمففففوم بففففه مففففن أعمففففال مادٌففففة أو أفعففففال, ولففففذلن فففففإن أنظمففففة المجففففالس النٌابٌففففة تعالففففب 

ة أو ٌحففففدثون اضففففطراباً وٌكففففون العمففففاب فففففً النفففواب الففففذٌن ٌنففففدفعون فففففً منالشففففات شخصفففٌ

هفففذه الحالفففة الطفففرد المإلفففت بالنسفففبة للفففذٌن ٌتحفففدثون بشفففكل علنفففً وٌفففدعون إلفففى العنفففف أو 

 .(ٔ)ٌكونوا مسإولٌن عن المذف أو تهدٌدات وجهت إلى سلطات أخرى دستورٌة

ولفففد حرصفففت معظفففم دسفففاتٌر العفففالم علففففى األخفففذ بمبفففدأ الحصفففانة الموضفففوعٌة, ومففففن       

(, ودسففففتور الٌابففففان 212ٔذلففففن دسففففتور الوالٌففففات المتحففففدة األمرٌكٌففففة الصففففادرة فففففً عففففام )

(, والدسففففتور 3٘1ٔ(, والدسففففتور الفرنسففففً الصففففادر فففففً عففففام )3ٗٙٔالصففففادر فففففً عففففام)

                                             .تٌر العرالٌفففففففففففففة(, وكفففففففففففففذلن الدسفففففففففففففا32ٔٔالمصفففففففففففففري الصفففففففففففففادر ففففففففففففففً عفففففففففففففام)

ومفففن هنفففا ففففإن الحصفففانة الموضفففوعٌة اعتبفففرت احفففد مظفففاهر الدٌممراطٌفففة الجفففادة والحمٌمٌفففة 

واكتسففففبت صفففففة عالمٌففففة متصففففلة اتصففففاالً وثٌمففففاَ بالدٌممراطٌففففة والتففففً تمكففففن الشففففعب ممففففثالً 

أي شفففكل مفففن أشفففكال الضفففغوط أو بنوابفففه ففففً أن ٌمفففول كلمتفففه بشفففكل واضفففح وبفففدون ظهفففور 

مجلفففس النفففواب معرضفففة ألٌفففة مالحمفففة النائفففب, ففففإذا كانفففت الخطابفففات ففففً التهدٌفففدات علفففى 

, ولففففذا فففففإن اسفففتماللٌة المجلففففس التففففام ن مففففذكرات المجلفففس تصففففبح غٌففففر مسفففتملةخارجٌفففة فففففإ

 .(ٕ)واجبه ) أن منبر المجلس غٌر لابل للمماضاة إال أمام المجلس(

 

                                                             
 . ٔٗ, مرجع سابك, صحمً إسماعٌل علً النداوي د. (ٔ)
 .ٕ٘ٔ,ص332ٔ,أٌلول ٕٗدمحم فرحات ,الحصانة النٌابٌة, دراسة ممارنة, بحث منشور فً مجلة الحٌاة النٌابٌة, لبنان, المجلد  (ٕ)
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 المطلب الثانً                          

 الحصانة اإلجرائٌة                        
ألعضاء مجلس النواب حصانة ضد اإلجراءات الجنائٌة, مضمونها عدم جواز اتخاذ أي         

إجراء جنائً ضد أي منهم فً غٌر حالة التلبس بالجرٌمة إال بإذن مسبك من المجلس النٌابً 

ه العضو, فهً ال تهدف إلى حماٌة األعضاء من الجرائم التً ٌرتكبونها, وإنما فمط الذي ٌتبع

أخذ موافمة المجلس التابع له على اتخاذ اإلجراءات المانونٌة ضد أعضائه لبل الشروع بها, أو 

بمعنى أخر ٌتمثل الهدف هنا التؤخٌر فً اتخاذ اإلجراءات الجنائٌة إلى ما بعد استئذان المجلس 

ع له العضو, فلو أجٌز لسلطة أن تمبض علٌه أو أن تتخذ إجراءات جنائٌة ضده, فإنه ٌخشى التاب

من سوء استعمال هذا الحك أو اتخاذه وسٌلة للتهدٌد فالمسؤلة هنا تتعلك باإلجراءات الجنائٌة 

بعكس الحصانة الموضوعٌة وهو ما ٌطلك علٌة اسم الحصانة اإلجرائٌة أو الحصانة ضد 

 جنائٌة. اإلجراءات ال

فهً تعنً "عدم جواز اتخاذ أٌة إجراءات جنائٌة, ضد أي عضو من أعضاء البرلمان, أو        

 .(ٔ)المبض علٌه, إال بتصرٌح من المجلس التابع له"

أن هذه الحصانة تكمل لاعدة عدم المسإولٌة الموضوعٌة, فإذا كانت هذه األخٌرة تدفع         

ن أراء و أفكار مخالفة للمانون وهو ٌإدي نشاطه البرلمانً مسإولٌة النائب عما ٌصدر عنه م

, فهً تعتبر حماٌة معطلة فً حالة (ٕ)فإن الحصانة اإلجرائٌة تحمً تصرفاته فً الحٌاة العادٌة

التلبس بالجرٌمة, ذلن أن حالة التلبس بالجرٌمة تتعارض تماماً مع الحكمة التً لامت من أجلها 

حماٌة النواب من االتهامات الكٌدٌة التً توجه إلٌهم بهدف إعالة هذه الحصانة, فهً لد وجدت ل

ً بارتكاب جرٌمة ٌنفً الشبهة الكٌدٌة, فمن  نشاطهم البرلمانً, ولما كان ضبط النائب متلبسا

 .(ٖ)المنطمً أنها ال تشمل هذه الحالة

توافرت به صفة أن هذه الحصانة تتمٌز بؤنها حصانة شخصٌة تمتصر على الشخص الذي           

, والعلة لتمرٌر هذه (ٗ)النائب وال ٌمتد أثره إلى غٌره مهما كانت صلتهم به كؤفراد أسرته

الحصانة للشخص الذي توافرت به صفة النائب دون أن ٌمتد إلى غٌره, وذلن ألنها تتمثل فً 

الحماٌة  , وإذا كانتأو التنكٌل بسبب أرائه السٌاسٌة حماٌته أثناء أداء عمله من االضطهاد

, وكذلن تتمٌز بؤنها (٘)تنحسر عنه فً أدوار االنعماد فال ٌعمل أن تمتد إلى أفعال ذوٌه اإلجرامٌة

حصانة شاملة فهً ال تمتصر على جرٌمة معٌنة أو أنواع معٌنة من الجرائم بل شملت كافة 

من  أنواع الجرائم المتصور ولوعها من شخص سواء كانت من جرائم األشخاص و األموال أو

, وكذلن بؤنها حصانة مإلتة ترتبط بصفة النائب وتزول بزوال (ٙ)لبٌل جرائم المصلحة العامة

 .(2)العضوٌة عن العضو فال ٌتمتع بها بعد انتهاء عضوٌته

 

                                                             
(ٔ)

 .2ٖٗمرجع سابك, ص, ت إبراهٌموأٌ د. وحٌد رأفت و د. 
(ٕ)

 .2ٖٕص,ٕٗٓٓ- ٖٕٓٓ,الماهرة ,فتحً فكري, وجٌز المانون البرلمانً فً مصر, شركة ناس للطباعة د. 
(ٖ)

 .ٓٓٔ, ص1ٕٓٓ, ٔ, ط, المركز المومً لإلصدارات المانونٌة, الماهرةٔإٌهاب عبد المطلب, الموسوعة الجنائٌة الحدٌثة ,ج 
(ٗ)

 .ٗٔٗ,ص1ٕٓٓدار الجامعة الجدٌدة للنشر, د. سلٌمان عبد المنعم, أصول اإلجراءات الجنائٌة, 
(٘)

 .ٖٙٔ, ص332ٔمصر,  -اإلجراءات الجنائٌة, دار الجامعة الجدٌدة للنشر, اإلسكندرٌة د. جالل ثروت, نظم  
(ٙ)

 .٘ٔٗ, صالمرجع نفسهد. سلٌمان عبد المنعم,  
(2)

 .2ٗٔ, صٖٕٓٓد. إبراهٌم عبد العزٌز شٌحا, تحلٌل النظام الدستوري, منشؤة المعارف, اإلسكندرٌة,  
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علففففى هففففذه الحصففففانة فففففً المففففادة  ٕ٘ٓٓلسففففنة النافففففذ ولمففففد نففففص الدسففففتور العرالففففً        

 بؤنه:  (ٕ/ٖٙ)

علففففى العضففففو خففففالل مففففدة الفصففففل التشففففرٌعً إال إذا كففففان ال ٌجففففوز إلمففففاء المففففبض  -ٔ

متهمفففاً بجناٌفففة وبموافمفففة األعضفففاء باألغلبٌفففة المطلمفففة علفففى رففففع الحصفففانة عنفففه إال 

 إذا كان متلبساً بالجرم المشهود فً جناٌة.

ال ٌجففففوز إلمففففاء المففففبض علففففى العضففففو خففففارج مففففدة الفصففففل التشففففرٌعً إال إذا كففففان  -ٕ

لففففس النففففواب علففففى رفففففع الحصففففانة عنففففه أو إذا متهمففففاً بجناٌففففة وبموافمففففة رئففففٌس مج

 ضبط متلبساً بالجرم المشهود عنه.

وعلٌففففه فففففإن الحصففففانة البرلمانٌففففة اإلجرائٌففففة فففففً العففففراق تمضففففً بعففففدم جففففواز اتخففففاذ        

إجففففراءات التولٌففففف والمحاكمففففة بحففففك عضففففو مجلففففس النففففواب فففففً غٌففففر حالففففة التلففففبس أثنففففاء 

 مجلس.  دور االنعماد إالّ بعد الحصول على إذن ال

 

فمفففد نفففص ففففً المفففادة  3ٕٓٓلسفففنة  أمفففا بالنسفففبة لمشفففروع دسفففتور اللفففٌم كوردسفففتان          

 :منه  ٗوٖ( الفمرة ٘٘)

تجفففففوز مالحمفففففة عضفففففو البرلمفففففان او التحمٌفففففك معفففففه او تفتٌشفففففه او تفتفففففٌش مسفففففكنه او  ال -ٔ

 مكتبففففه او المففففبض علٌففففه اثنففففاء دورة االنعمففففاد مففففن لبففففل اي جهففففة كانففففت دون إذن مسففففبك مففففن

 البرلمان إال فً حالة االمسان به متلبسا بارتكاب جناٌة مشهودة .

تجفففففوز مالحمفففففة عضفففففو البرلمفففففان او التحمٌفففففك معفففففه او تفتٌشفففففه او تفتفففففٌش مسفففففكنه او  ال -ٕ

مكتبفففة او المفففبض علٌفففه خفففارج دورة االنعمفففاد مفففن لبفففل اي جهفففة كانفففت دون اذن مسفففبك مفففن 

 ارتكاب جناٌة مشهودة .رئٌس البرلمان إال فً حالة االمسان به متلبسا ب
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وبناًء علٌه نجد أن الحصانة البرلمانٌة الموضوعٌة تختلف عن الحصانة البرلمانٌة          

 : }األثر والمدة والغرض {اإلجرائٌة من حٌث

فالحصانة البرلمانٌة الموضوعٌة تنفً المسإولٌتٌن الجزائٌة والمدنٌة عن  من حٌث األثر: -ٔ

كل ما ٌبدٌه عضو البرلمان من ألوال أو آراء بمناسبة لٌامه بعمله البرلمانً, بٌنما ال 

تنفً الحصانة البرلمانٌة اإلجرائٌة الجرٌمة وال العماب, وإنما تحول دون اتخاذ إجراءات 

إال بعد الحصول على إذن من المجلس التابع له دون أن  جزائٌة ضد عضو البرلمان

 .(ٔ)ٌكون لها أثر على المسإولٌة المدنٌة

 

الحصانة البرلمانٌة اإلجرائٌة مإلتة بمدة الدورة البرلمانٌة وتزول  من حٌث المدة : -ٕ

بزوال صفة النائب, أما الحصانة الموضوعٌة فهً دائمٌة إذ ال ٌصح مإاخذة نائب سابك 

. أي أن عدم المسإولٌة ٌظل (ٕ) ه من آراء أو أفكار خالل مدة عضوٌته كنائبعما أبدا

.أما الحصانة اإلجرائٌة فهً محددة بمدة (ٖ)لائماً حتى بعد انتهاء  العضوٌة فً البرلمان

 الدورة البرلمانٌة.

 

ٌمصد من الحصانة البرلمانٌة اإلجرائٌة عدم انتزاع عضو البرلمان  من حٌث الغرض: -ٖ

من ممعده أثناء الدورة, أما الغرض من الحصانة الموضوعٌة فهو ضمان حرٌة المنالشة 

 . (ٗ)والتصوٌت

ولد حرصت معظم دساتٌر العالم على الحصانة اإلجرائٌة, كمبدأ دستوري هام, ومن          

(, وكذلن الدستور المصري الصادر فً 3٘1ٔهذه الدساتٌر الدستور الفرنسً الصادر فً عام )

 (.3ٕ٘ٔ(, فضالً عن الدستور األساسً العرالً الصادر فً عام )32ٔٔعام )

 
 

 

 

                       

 

 

                                                             
 .22ٔ,ص33ٙٔ-33٘ٔالمانون الدستوري",  دار النهضة العربٌة , الماهرة دمحم عبد الحمٌد ابو زٌد," مبادئ  د. (ٔ)

   
(ٕ)

 .22ٔ,ص3٘3ٔحسن الحسن, " المانون الدستوري والدستور فً لبنان", الطبعة الثانٌة, دار مكتبة الحٌاة,  د. 
 .٘ٗ٘ص, 31٘ٔبكر المٌانً, دراسة فً المانون الدستوري ,دراسة ممارنة, دار النهضة العربٌة,  (ٖ)
 .ٖٗٗوأٌت إبراهٌم, مرجع سابك, صوحٌد رأفت و د. د. (ٗ)
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 الثالثالمطلب                                    

 الحصانة البرلمانٌة  وزوال شروط تطبٌك                       

سنوضفففففح ففففففً هفففففذا المطلفففففب شفففففروط تطبٌفففففك الحصفففففانة البرلمانٌفففففة ضفففففد المسفففففإولٌة      

الجنائٌففففة التففففً ٌتمتففففع بهففففا العضففففو وكففففذلن شففففروط زوال الحصففففانة البرلمانٌففففة الففففذي ٌفمففففد 

 .وذلن من خالل الفرعٌن التالٌٌن العضو حك التمتع بها

 الفرع األول                                                    

 شروط تطبٌك الحصانة البرلمانٌة                                

 "هنان عدة شروط ٌنبغً التطرق إلٌها "                             

 الشخص نائباً برلمانٌاً: أولً: أن ٌكون

مجلس  ,البرلمان )مجلس نواب جمعٌة وطنٌةبغض النظر عن االسم الذي ٌطلك على         

, مجلس األمة, مجلس الشعب( وبغض النظر سواء كان منتخباً أو معٌناً فٌه إذ وطنً, كونجرس

للشخص بمجرد . وتثبت صفة النائب (ٔ)أن بعض الدول تجٌز تعٌٌن عدد من أعضاء البرلمان

. وٌبمى النائب محتفظا بتلن (ٕ)انتخابه وإعالن فوزه أو تعٌٌنه دون التولف على حلف الٌمٌن

الصفة مادام مستمراً كعضو فً البرلمان حتى وإن أصبحت عضوٌته النٌابٌة محل شن بسبب 

 طعن بصحة عضوٌته إال أن صدور لرار من البرلمان بعدم صحة عضوٌة النائب  ٌجعله فالداً 

لصفة النائب البرلمانً بؤثر رجعً من تارٌخ اكتسابها وبالتالً فالدا لتلن الحصانة من تارٌخ 

. بخالف الحال بالنسبة لحالة إسماط العضوٌة عن النائب بعد (ٖ)كسبها كؤثر تبعً لفمدان العضوٌة

ت اكتساب العضوٌة بسبب فمدان لبعض الشروط الواجب توافرها فً عضو البرلمان بعد أن كان

متوفرة ولت انتخابه إذ أن العضوٌة تزول عنه ولت صدور لرار من الجهة المختصة 

)البرلمان( بإسماط العضوٌة عنه دون أن ٌمتد أثر اإلسماط إلى الماضً وبالتالً فإن النائب ٌبمى 

 متمتعاً بالحصانة إلى حٌن إصدار لرار إسماط العضوٌة عنه .

ل عائلة النائب أو مستشارٌه وٌسؤلون عن الجرائم التً ٌتضح من ذلن أن الحصانة ال تشم      

ٌرتكبونها كما أنها ال تشمل مسإولً الدولة اآلخرٌن كالوزراء ولذلن تعد هذه الحصانة شخصٌة 

تمتصر على النائب فمط ولكن لد تشمل فً بعض الدول مثل إنكلترا موظفً البرلمان الدائمٌن أو 

ة ضد اإلجراءات الجنائٌة كما للنا ممررة لغاٌة معٌنة متمثلة . أن الحصانة البرلمانٌ(ٗ)المإلتٌن

فً منع تهدٌد النائب أو منعه من ممارسة أعماله وبالتالً فإن تلن الحصانة ترفع عنه إذا انتفت 

هذه الغاٌة بزوال العضوٌة البرلمانٌة وانتهائها ألي سبب كان كالوفاة أو اإللالة أو االستمالة أو 

 اتخاذ كافة اإلجراءات الجنائٌة ضد النائب السابك.   نباإلمكااالستبدال وٌكون 

                                                             
( التً أجازت لرئٌس الجمهورٌة تعٌٌن عدد من األعضاء ال ٌتجاوز 32ٔٔ( من الدستور المصري لسنة )12المادة) (ٔ)

 (32ٔٔ( من دستور مملكة البحرٌن لسنة )ٖٗعشرة فً مجلس الشعب, والمادة )
 .ٖ٘-ٕ٘الحصانة البرلمانٌة وتطبٌماتها فً مصر, مرجع سابك , صرمضان دمحم بطٌخ,  د. (ٕ)
صبري دمحم السنوسً دمحم, االختصاص بالفصل فً صحة العضوٌة البرلمانٌة وحدود اختصاص مجلس الشعب ,  د. (ٖ)

 . ٕٔ-ٕٓ, صٕٓٓٓدار النهضة العربٌة, الماهرة , 
 ة من وجهة نظر جنائٌة, دار النهضة العربٌة , الماهرة , طبعة حسام الدٌن دمحم احمد, الحصانة الموضوعٌة  واإلجرائٌ (ٗ)

 .  2ٖ, ص33٘ٔالثانٌة , 
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 ثانٌا: أن ٌكون الفعل المنسوب للنائب جرٌمة غٌر مشهودة: 

وهذا ما تذهب إلٌه معظم الدساتٌر والموانٌن الممارنة فالحصانة تكون بالنسبة لألفعال التً       

تعد جرائم على وفك لانون العموبات سواء أكانت جناٌة أو جنحة أو مخالفة والتً من الممكن أن 

تإدي إلى إلماء المبض على النائب وبغض النظر عن الجهة المحركة للدعوى سواء كانت 

 االدعاء العام أو تم تحرٌكها من لبل شخص من األشخاص.

إذ أن الدساتٌر الممارنة تنص عادة على عدم جواز إلماء المبض أو تحرٌن الدعوى        

الجزائٌة أو اتخاذ أٌة إجراءات جزائٌة التً ٌفهم منها شمول الحصانة للجرائم كافة إال أن بعض 

النافذ ٌمصر الحصانة على الجناٌات والجنح دون  3٘1ٔالدساتٌر كالدستور الفرنسً لسنة 

( منه تنص على ))ال ٌجوز فً مواد الجناٌات أو الجنح إلماء المبض ٕٙالمخالفات إذ أن المادة )

على أي عضو من أعضاء البرلمان أو تعرضه ألي تدبٌر أخر سالب أو ممٌد للحرٌة إال بؤذن 

 .(ٔ)من مكتب المجلس الذي ٌنتمً إلٌه العضو(( 

وهذا لد ٌكون هنان ما ٌبرره لعدم خطورة المخالفة وتفاهة عموبتها, وبالتالً فإن الحكومة       

ال تمف حائالً دون اتخاذ أي إجراء مدنً أو محاكمة مدنٌة مهما كان نوعها  إذ ٌمكن ألي فرد 

ن أن ٌرفع دعوى مدنٌة أمام المضاء المدنً ٌطلب فٌها التعوٌض عن الجرٌمة  المرتكبة م

النائب دون وجود حاجة أو مبرر لطلب اإلذن أو موافمة المجلس التابع له وتكمن الغاٌة من ذلن  

فً أن الدعوى المدنٌة  سوف لن تإدي بؤي حال من األحوال إلى المبض على النائب أو منعه 

 من المٌام بمهامه البرلمانٌة.

لم المختلفة فإننا نجد أن دستور إذا كان ما تمدم هو ما استمرت علٌه دساتٌر دول العا      

منه  ثانٌاً(/ٖٙشذ عن ذلن بنصه بمفهوم المخالفة للمادة ) ٕ٘ٓٓجمهورٌة العراق النافذ لسنة 

منه على منح حصانة للنائب ٗوٖ( الفمرة ٘٘وكذلن مشروع دستور اللٌم كوردستان فً المادة )

افمة مجلس النواب والتً من عند ارتكابه جنحة وهذه الحصانة مطلمة غٌر معلمة على شرط مو

خاللها ٌستطٌع النائب ارتكاب ما ٌشاء من جنح دون حسٌب أو رلٌب وهو بذلن مطمئن من 

عدم محاسبته أو حتى مساءلته ولكننا وجدنا أن مجلس المضاء األعلى عندنا لد فاته إدران حكم 

عدد من المضاٌا رفع تلن المادة أو انه أغفلها متعمداً وذلن عندما طلب من مجلس النواب فً 

جرائم المذف أو السب أو االعتداء على السلطات نة عن عدد من النواب الرتكابهم الحصا

الرسمٌة فً حٌن إن الفعل المرتكب فً تلن الجرائم تعد جنحة ولٌست جناٌة وبالتالً لٌس 

س بإمكان مجلس النواب رفع الحصانة بموجبها عن النائب ومما ٌزٌد األمر غرابة أن مجل

 النواب لم ٌعلم مجلس المضاء األعلى بذلن.       

نحن نستغرب من مولف المشرع الدستوري عندنا الذي ٌعبر عن أما استهانته بجرٌمة        

إذ أن عموبة الجنحة لد تصل إلى الحبس مدة خمس و عدم إدراكه لمفهومها المانونً الجنحة أ

على حٌاة الناس واآلخرٌن وأمنهم وسالمتهم  سنوات كما إنها تشمل أفعاالً عدٌدة تشكل خطراً 

 .(ٕ)كما بٌنا آنفا

 

                                                             
(ٔ)

 .3٘1ٔ( من الدستور الفرنسً لسنة  ٕٙالمادة ) 
(ٕ)

 . ٖٕٙ-ٖٕ٘, ص  السنة الخامسة/, العدد األول جامعة بابل -المحمك الحلً للعلوم المانونٌة والسٌاسٌة مجلة 
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كما تتفك معظم دساتٌر الدول فً ما بٌنها على أن الحصانة البرلمانٌة ضد اإلجراءات        

الجنائٌة الممررة للنائب ترفع عنه عند ارتكابه جرٌمة مشهودة أو كما تسمى حالة التلبس بالجرم 

المعدل  32ٔٔ( لسنة ٖٕلانون أصول المحاكمات الجزائٌة رلم ). ولد عرف (ٔ)المشهود

الجرٌمة المشهودة بؤنها تلن  التً شوهدت حال ارتكابها أو عمب ارتكابها ببرهة ٌسٌرة أو إذا 

اتبع المجنً علٌه مرتكبها اثر ولوعها أو تبعه الجمهور مع الصٌاح أو  إذا وجد مرتكبها بعد 

ت أو أسلحة أو أمتعة أو أورالاً أو أشٌاء أخرى ٌستدل منها على  ولوعها بولت لرٌب حامالً آال

 .(ٕ)انه فاعل أو شرٌن فٌها أو إذا وجدت به فً ذلن الولت آثار أو عالمات تدل على ذلن

وٌتضح من النص أعاله أن المشرع لد حصر حاالت التلبس بؤربع حاالت وأوردها على       

 ضافة حاالت أخرى إلٌها.   سبٌل الحصر ولٌس للماضً أن ٌجتهد بإ

إن سبب عدم شمول الحصانة للجرٌمة المشهودة ٌكمن فً انتفاء الغرض الذي لررت       

الحصانة من أجله المتمثل فً منع الدعاوى الكٌدٌة الموجهة ضد النائب بهدف تهدٌده أو منعه 

الموجهة للنائب جدٌة  من أداء أعماله إذ أن وجود حالة التلبس ال تدع مجاال للشن فً أن التهم

, وٌرى رأي فً الفمه بؤنه ٌجب لرفع (ٖ)وحمٌمٌة وان النائب خرج على المانون بفعل مجرم

الحصانة وجود حالة التلبس الحمٌمً دون االعتداد بحالة التلبس االعتباري المتوفر عمب 

عرالً ال تدع ب( من أصول المحاكمات الجزائٌة ال/ٔارتكابها ببرهة ٌسٌرة إال أن نص المادة )

ثانٌاً( من الدستور استثنت حالة التلبس /ٖٙأي مجال لألخذ بهذا التفسٌر باعتبار أن نص المادة )

بالجرم المشهود فً جناٌة من الحصانة البرلمانٌة ولم تحدد الممصود بحالة التلبس تاركاً تحدٌدها 

حاالت وبالتالً ٌجب  للمانون, ولد بٌنا إن لانون أصول المحاكمات الجزائٌة حددها بؤربع

الرجوع إلٌها لتحدٌد التلبس دون لصرها على حالة دون أخرى مستندٌن فً ذلن إلى أن النص 

ً وال ٌجوز تفسٌره بشكل ممٌد, إال أن دستورنا سمح بموجب المادة  الدستوري ورد عاما

لناس ثانٌاً( منه للنائب اإلتٌان بما ٌشاء من جنح ومخالفات أمام مرأى ومسمع من ا/ٖٙ)

والسلطات العامة دون أن ٌستطٌع احد أن ٌعترضه أو ٌسؤله ولٌس هذا فحسب بل ال تستطٌع 

السلطات المضائٌة أو التنفٌذٌة أو التشرٌعٌة أن تطلب رفع الحصانة عنه وهذا مولف مثٌر 

للحٌرة والتساإل عن ممصد المشرع الدستوري عندنا إذ ال ٌوجد ما ٌلزمه فً المساواة  فً 

ٌن عدم جواز طلب مساءلة النائب ومماضاته عند ارتكابه للجنح والمخالفات الحتمال الحكم ب

توفر الصفة الكٌدٌة لهذا النوع من الدعاوى. حتى لو افترضنا وجود مبرر لذلن رغم إننا تحفظنا 

علٌه كما تمدم, وبٌن عدم جواز ذلن عندما ٌكون ارتكابه لتلن الجنح والمخالفات مشهودة 

وضوع فً كال الحالتٌن ألن التلبس بالجرٌمة سواء كانت جناٌة أو جنحة أو مخالفة الختالف الم

 توجب اتخاذ اإلجراءات المانونٌة كافة بحك المتلبس لعدم وجود شن بحمٌمتها. 

 

 

 

                                                             
(ٔ)

( من الدستور ٓٗ( والمادة )3ٕٙٔ( من الدستور الكوٌتً لسنة)ٔٔٔوالمادة ) 32ٔٔالدستور المصري لسنة ( من 33المادة ) 

 .3ٗ2ٔاللبنانً لسنة 
(ٕ)

 (. 3٘ٓٔ( لسنة )ٓ٘ٔ( من لانون اإلجراءات الجنائٌة المصري رلم )ٖٓب( منه وبنفس المعنى المادة )/ٔالمادة) 
(ٖ)

 . 2ٖٕ, ص311ٔ, الماهرة,  ٕجراءات الجنائٌة , مطبعة جامعة الماهرة, طبعة د. محمود دمحم مصطفى , شرح لانون اإل 
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 عدم موافمة المجلس الذي ٌنتمً إلٌه النائب على رفعها :  ثالثا:

ٌكون التصوٌت فً العادة داخل المجلس النٌابً باألغلبٌة البسٌطة وبالتالً ال ترفع       

% + واحد( على ٓ٘الحصانة عن النائب عند عدم موافمة أغلبٌة أعضاء المجلس النٌابً )

( من الدستور تشترط توافر األغلبٌة المطلمة على رفعها ٖٙرفعها , أما فً العراق فإن المادة )

بٌة المطلمة أغلبٌة عدد أعضاء مجلس النواب الكلً فً حٌن ٌمصد باألغلبٌة وٌمصد باألغل

البسٌطة أغلبٌة عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرٌن. وٌتضح من ذلن أن المشرع عندنا زاد 

من تلن الحصانة بمخالفته األصل بالتصوٌت على التشرٌعات والمرارات بؤغلبٌة الحاضرٌن 

  باألغلبٌة لعدد أعضاء مجلس النواب الكلً. واشتراطه برفع الحصانة توفر 

 الفرع الثانً                                           

 شروط زوال الحصانة البرلمانٌة                           

 أول: انتهاء مدة المجلس نهاٌة طبٌعٌة .

تنتهً الحصانة البرلمانٌة التً ٌتمتع بها أعضاء البرلمان بانتهاء مدة المجلس, وهً       

للنظام النهاٌة الطبٌعٌة لكل حصانة إجرائٌة, ومدة هذه الحصانة تبدو مختلفة, وذلن تبعاً 

ع وبالتالً ٌعود العضو إلى وضعه السابك مواطناً فً الدولة ال ٌتمت ,السٌاسً المائم فً الدولة

أوالً( من الدستور العرالً /ٙ٘بؤي نوع من أنواع الحصانات وهذا ما أشارت إلٌها المادة )

والتً جاء فٌها "تكون مدة الدورة االنتخابٌة لمجلس النواب أربعة سنوات تموٌمٌة تبدأ بؤول 

ومما تجدر اإلشارة إلٌه أن هذه المدة األربع سنوات  جلسة له وتنتهً بنهاٌة السنة الرابعة " 

لابلة للتجدٌد حٌث ٌتم تحدٌث الفصل التشرٌعً لدورة انعماد مجلس النواب بما ال ٌزٌد على 

 ً  .(ٔ)ثالثٌن ٌوما

 ثانٌاً: حالة التلبس. 

ذلن  تختلف الموانٌن الجزائٌة فً التعبٌر عن حالة التلبس بالجرٌمة, ولكن على الرغم من      

فإن مضمون هذه الحالة متمارب على نحو عام, فمانون أصول المحاكمات الجزائٌة العرالً 

ٌعبر عن هذه الحالة بالجرٌمة المشهودة, إذ ٌنص على ما ٌؤتً: " تكون الجرٌمة مشهودة إذ 

شوهدت حال ارتكابها أو عمب ارتكابها ببرهة ٌسٌرة أو إذا اتبع المجنً علٌه مرتكبها أثر 

ا أو تبعه الجمهور مع الصٌاح أو إذا وجد مرتكبها بعد ولوعها بولت حامالً آالت أو ولوعه

ً أو أشٌاء أخرى ٌستدل منها على أنه الفاعل أو شرٌن فٌها أو إذا  أسلحة أو أمتعة أو أورالا

, وٌالحظ وجود أربع حاالت للتلبس وهً: (ٕ)وجدت به فً هذا الولت آثاراً وعالمات تفٌد ذلن"

تتبع  -ٖمشاهدة الجرٌمة عمب ارتكابها بمدة ٌسٌرة,  -ٕهدة الجرٌمة حال ارتكابها, مشا -ٔ)

مشاهدة مرتكبها بعد ولوعها بولت لرٌب حامالً أدلة الجرٌمة  -ٗالجانً اثر ولوع الجرٌمة, 

وفً غٌر أدوار انعماد المجلس بتعٌن اخذ إذن رئٌس المجلس( إذ إن حالة التلبس هً حالة تسمط 

لحصانات الن الجرٌمة تكون مإكدة ومرتكبها معروف وبالتالً ال توجد أي شبهة أو معها كل ا

مظنة للكٌد, والتلبس ممصود هنا هو المنصوص علٌه فً أحوال المحاكم الجنائٌة بحاالته 

         .األربع
                                                             

 .1٘ٔحنان دمحم المٌسً, مرجع سابك, ص (ٔ)
 وتعدٌالته. 32ٔٔ( لسنة ٖٕ( من لانون أصول المحاكمات الجزائٌة العرالً رلم )ٔفمرة)ب( من المادة) (ٕ)
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 ثالثاً: حل المجلس .

لراراً بحل البرلمان,  تنتهً الحصانة البرلمانٌة عندما ٌصدر الملن أو رئٌس الجمهورٌة       

وذلن لبل انتهاء مدته, والذي الشن فٌه أن سالح الحل الذي تملكه السلطة التنفٌذٌة ٌعد واحداً 

مسلط فً مواجهة السلطة , كسٌف موم السلطة التنفٌذٌة باستخدامهامن أهم األدوات التً ت

فً ضوء المٌود , ورر حل المجلس ألي سبب من األسباب, وبالتالً فإذا ما تمالتشرٌعٌة

والشروط التً عادة ما ٌتم إٌرادها على صاحب الصالحٌة فً الحل, فإن الحصانة تنتهً عن 

عضو البرلمان من تارٌخ هذا الحل, مما ٌعنً السماح للسلطات المختصة باتخاذ كافة 

اإلجراءات المانونٌة بحك هذا العضو دون الحاجة إلى إذن من أي جهة كانت, إذ ٌصبح عضو 

 لمان فً هذه الحالة كؤي فرد عادي. البر

أما فً األردن فمد أعطٌت صالحٌة حل مجلس األمة للملن, حٌث نصت الفمرتان        

على  ٕٔٔٓلغاٌة  وتعدٌالته 3ٕ٘ٔ مالصادر لعااالردنً  ( من الدستورٖٗ(من المادة )ٗ(و)ٖ)

أنه " للملن أن ٌحل مجلس النواب, وللملن أن ٌحل مجلس األعٌان أو ٌعفً أحد أعضاءه من 

 العضوٌة". 

النواب تولف جلسات  على أنه إذا تولف مجلس نفسه ( من الدستورٙٙكما نصت المادة )       

انتخاب لس النواب فٌجب إجراء ( على أنه إذا حل مج2ٖ, كما نصت المادة )مجلس األعٌان

ل المجلس بؤربعة شهور , بحٌث ٌجتمع المجلس الجدٌد فً دورة غٌر عادٌة بعد تارٌخ حعام

, االردنً ( من هذا الدستور21, وتعد هذه الدورة كالدورة العادٌة وفك أحكام المادة)على األكثر

تعٌد , وإذا لم ٌتم االنتخاب عند انتهاء الشهور األربعة ٌسوتشملها شروط التمدٌد والتؤجٌل

ماله إلى المجلس المنحل كامل سلطته الدستورٌة, وٌجتمع فوراً كؤن الحل لم ٌكن, وٌستمر فً أع

, وإذا حل مجلس النواب لسبب فال ٌجوز حل مجلس الجدٌد للسبب أن ٌنتخب المجلس الجدٌد

 : ٕ٘ٓٓالنافذ لسنة  ( من دستور جمهورٌة العراقٗٙوفً العراق تنص المادة ) نفسه. 

ٌُحل مجلس النواب, باألغلبٌة المطلمة لعدد أعضاءه, بناًء على طلب ثلث أعضائه, أو  أول:

طلٍب من رئٌس مجلس الوزراء وبموافمة رئٌس الجمهورٌة, وال ٌجوز حل المجلس فً أثناء 

 مدة استجواب رئٌس مجلس الوزراء. 

ة فً البالد خالل مدة ٌدعو رئٌس الجمهورٌة , عند حل مجلس النواب, إلى انتخابات عام ثانٌاً:

, وٌواصل س الوزراء فً هذه الحالة مستمالً ألصاها ستون ٌوماً من تارٌخ الحل, وٌعد مجل

 تصرف األمور الٌومٌة.

 ( منه:ٙ٘فمد نص فً المادة ) 3ٕٓٓلسنة  دستور اللٌم كوردستانمشروع أما بالنسبة ل      

 ضائه.للبرلمان حل نفسه بموافمة اغلبٌة ثلثً عدد اع أولً:

 ٌحل البرلمان بمرسوم ٌصدر من رئٌس اللٌم كوردستان فً الحاالت التالٌة : ثانٌاً:

 استمالة اكثر من نصف اعضائه. -ٔ

عدم اكتمال النصاب المانونً النعماده خالل ستٌن ٌوم من تارٌخ دعوته لالنعماد عمب  -ٕ

 انتخابه.

 تتالٌة .عدم منح الثمة لثالث تشكٌالت وزارٌة ممترحة مختلفة ومٖ
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 الرابعالمبحث                                     

 رفع الحصانة البرلمانٌة ضد اإلجراءات الجنائٌة وأثارها             

واآلثار المانونٌة  فً المطلب االول  ٌثٌر موضوع هذا المبحث آلٌة رفع الحصانة البرلمانٌة      

 . فً المطلب الثانً  لمرار المجلس النٌابً فً طلب رفع الحصانة

 المطلب األول                            

 آلٌة رفع الحصانة البرلمانٌة ضد اإلجراءات الجنائٌة        

إن آلٌة رفع الحصانة البرلمانٌة ضد اإلجراءات الجنائٌة تتمثل فً تمدٌم طلب برفعها من        

الجهات المعنٌة فً الدولة ودراسة هذا الطلب من المجلس النٌابً الذي ٌعبر عن مولفه من 

نخصصه لمولف المجلس النٌابً الطلب ولذلن سندرس فً الفرع األول تمدٌم الطلب والثانً 

  منه .

 الفرع األول                                     

 تمدٌم طلب رفع الحصانة                               

ن تختلف الجهة التً لها الحك بطلب رفع الحصانة بحسب النظام الداخلً لكل برلمان وبذل     

 فإنها تختلف من دولة إلى أخرى .

رئٌس مجلس الشعب من وزٌر العدل أو المدعً  ففً مصر ٌمدم طلب رفع الحصانة إلى      

العام االشتراكً فٌما ٌدخل فً اختصاصه لانونا أو ممن ٌرٌد رفع دعوى مباشرة ضد النائب 

 . (ٔ)أمام المحكمة الجنائٌة

وبذلن فان هنان ثالث جهات له الحك فً تمدٌم طلب رفع الحصانة عن النائب إلى         

 مجلس الذي ٌتبع له بالشكل اآلتً :

وٌكون ذلن فً اغلب األحٌان بناء على طلب ٌمدم من الحكومة إلى المدعً وزٌر العدل:  -ٔ

من  العام متضمنا ملف لضٌة المطلوب رفع الحصانة فٌها عن النائب الذي ٌطلب بدوره

 وزٌر العدل مفاتحة المجلس النٌابً لرفع الحصانة .

 

وذلن عند لٌامه بممارسة اختصاصاته المانونٌة فً تنظٌم  المدعً العام الشتراكً: -ٕ

فضالً عن  32ٔٔ( لسنة ٖٗالحراسة وتؤمٌن سالمة الشعب استنادا للمانون المرلم )

 .(ٕ)31ٓٔ( لسنة 3٘اختصاصه المحدد فً لانون حماٌة المٌم من العٌب المرلم )
 

 

                                                             
 .( من الالئحة الداخلٌة لمجلس الشعب ٖٓٙالمادة ) (ٔ)
رمضان دمحم البطٌخ, التطبٌمات العملٌة لضوابط رفع الحصانة البرلمانٌة ووسائل و إجراءات  البرلمان الرلابٌة ,دار النهضة  د. (ٕ)

 .ٗٗ-ٖٗ, صٕٕٓٓ, ٕٔٓٓالعربٌة , الطبعة األولى ,
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شرٌطة أن ٌرفك بطلب رفع الحصانة  إذ أن لهم حك طلب رفع الحصانة عن النائباألفراد:  -0

صورة من عرٌضة الدعوى والمستندات المإٌدة لها, إال أن التمالٌد البرلمانٌة فً مصر 

جرت على أن طلب رفع الحصانة ٌجب أن ٌسبمه تمدٌم شكوى للنٌابة العامة التً لررت 

 حفظه.

إذ ٌشٌر الفمه المصري إلى أن للنائب نفسه أن ٌطلب رفع الحصانة عنه كً ٌتمكن  النائب: -5

من اإلدالء بؤلواله وتمدٌم دفاعه من االتهامات الموجهة  له حتى فً حالة عدم وجود طلب 

 .(ٔ)رفع الحصانة عنه

 

 ًحصرت  3ٖٙٔ( من الالئحة الداخلٌة لمجلس األمة لسنة ٕٔدولة الكوٌت فان المادة )  وف

الحك فً طلب رفع الحصانة بجهتٌن فمط هما الوزٌر المختص ومن ٌطلب رفع دعواه إلى 

 المحاكم الجزائٌة مرفماً بالطلب صورة من عرٌضة الدعوى والمستندات المإٌدة لها .

  هاشمٌة فمد أناط النظام الداخلً لمجلس النواب برئٌس الوزراء أما فً المملكة األردنٌة ال

حصراً اختصاص طلب اإلذن برفع الحصانة عن النائب مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع 

 .  (ٕ)الجرم ومكانه وزمانه واألدلة التً تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة

   الحصانة البرلمانٌة ٌحصر النظام الداخلً لمجلس األمة الجزائري اختصاص طلب رفع

 (منه. 1ٔبوزٌر العدل استناداً للمادة )

   وأخٌراً فً العراق وفً اللٌم كوردستان فإن النظام الداخلً لمجلس النواب خال من اإلشارة

فً أي نص من نصوصه إلى موضوع آلٌة رفع الحصانة البرلمانٌة وفً ذلن نمص 

اعتبار أن الدستور كذلن خال من ولصور ٌجب تجاوزه من خالل النص على تلن اآللٌة ب

معالجة ذلن تاركاً إٌاه للنظام الداخلً الذي جاء كذلن كما بٌنا خالٌاً من أٌة إشارة إلى رفع 

الحصانة البرلمانٌة, ومع ذلن فٌمكن المول انه لد جرى العمل على أن ٌمدم طلب رفع 

. كما إننا (ٖ)لنواب(الحصانة من مجلس المضاء األعلى إلى هٌئة رئاسة البرلمان)مجلس ا

نرى وإزاء المصور المانونً المتمثل بعدم وجود نص ٌبٌن آلٌة رفع الحصانة البرلمانٌة 

سواء فً الدستور أو النظام الداخلً بعدم وجود مانع من تمدٌم أي شخص بطلب رفع 

الحصانة البرلمانٌة ضد اإلجراءات الجزائٌة إذ األصل أن المطلك ٌجري على إطالله ما لم 

ٌمم دلٌل على تمٌٌده بل إننا نذهب أكثر من ذلن إزاء عدم وجود نص ٌحدد الجهة المختصة 

بطلب رفع الحصانة عن النائب إلى أن من حك أي شخص من غٌر ذوي المجنً علٌه أن 

ٌطلب رفع الحصانة كذلن وٌمتد هذا الحك إلى النائب الذي له أن ٌطلب رفع الحصانة عن 

 ها بحك أشخاص آخرٌن .نائب أخر عن جناٌة ارتكب
  

                                                             
(ٔ)

إجراءات  البرلمان الرلابٌة, مرجع سابك د .رمضان دمحم البطٌخ, التطبٌمات العملٌة لضوابط رفع الحصانة البرلمانٌة ووسائل و  

 .ٗٗ,ص
(ٕ)

 , المملكة األردنٌة الهاشمٌة . ٖٕٔٓلسنة  ( من النظام الداخلً لمجلس النوابٓٗٔالمادة) 
(ٖ)

الذي ألغى لرار مجلس النواب برفع  1ٕٓٓ/ٔٔ/ٕٗالصادر فً  1ٕٓٓ/اتحادٌة/ٖٗلرار المحكمة االتحادٌة العلٌا, بالعدد 

ئب مثال جمال االلوسً ولد نص فً حٌثٌاته )وجدت المحكمة أن مواد النظام الداخلً لمجلس النواب ال تخوله اتخاذ الحصانة عن النا

, وجب علٌنا  -غٌر منشور-المرارات بحك أحد أعضائه برفع الحصانة عنه ومنعه من السفر إال بناء على طلب من السلطة المضائٌة( 

 داخلً ٌلزم تمدٌم طلب رفع الحصانة من السلطة المضائٌة . التنوٌه انه ال ٌوجد نص فً النظام ال

 



 

                     80        

ومن الطبٌعً إلثبات جدٌة االتهام أن ٌكلف الشخص طالب  رفع الحصانة عن النائب بؤن       

ٌرفك بطلب رفع الحصانة ما ٌثبت إلامته الدعوى الجنائٌة ضد النائب أمام المضاء والمستندات 

ً من أن ٌطلب النائب نفسه رفع واألدلة الثبوتٌة التً تدٌن النائب, كما إننا ال نجد مانعاً  لانونٌا

 الحصانة عنه لٌتمكن من الدفاع عن نفسه.

                                    

 الفرع الثانً                                     

 مولف البرلمان من طلب رفع الحصانة                        

عن النائب فً مصر إلى رئٌس المجلس النٌابً الذي ٌمدم طلب رفع الحصانة البرلمانٌة        

ٌحٌله بدوره إلى لجنة شإون الدستورٌة التشرٌعٌة فً المجلس لدراسته وإبداء الرأي فٌه وله 

م, وٌجب على لجنة الشإون الدستورٌة والتشرٌعٌة إعداد ٌمٌتإحالته فً الولت ذاته إلى لجنة ال

عشر ٌوماً على األكثر من تارٌخ إحالته األوراق  تمرٌرها بشؤن طلب رفع الحصانة خالل خمسة

 .(ٔ)إلٌها

إن دور المجلس النٌابً أو لجنة الشإون التشرٌعٌة والدستورٌة فً بحث طلب رفع       

ً وهل أن  ً أو كٌدٌا الحصانة تمتصر على التؤكٌد فً ما إذا كان  االتهام الموجه للنائب جدٌا

تكمٌم صوته وبعبارة أخرى التؤكد فٌما كان المحرن أو  الغرض منه تهدٌد النائب أو تخوٌفه أو

الباعث للدعوى ضد النائب عوامل سٌاسٌة أو ضغائن شخصٌة أو أهواء سٌاسٌة سواء من 

 .(ٕ)الحكومة أو األفراد

( من النظام الداخلً لمجلس الشعب المصري بنصها )ال تنظر ٖٖٙوهذا ما أكدته المادة )      

توافر األدلة أو عدم توافرها لإلدانة فً موضوع االتهام اللجنة وال المجلس فً 

الجنائً...وٌمتصر البحث على كٌدٌة االدعاء أو الدعوى أو اإلجراء والتحمٌك مما كان ٌمصد 

 . (ٖ)بؤي منها من منع العضو من أداء مسإولٌاته البرلمانٌة فً المجلس...(

ً أو برٌئاً مما تمدم فلٌس من صالحٌة المجلس النٌابً التحم      ٌك فٌما إذا كان المتهم مذنبا

وتمتصر مهامه على بحث مدى كٌدٌة الدعوى ومدى أهمٌتها إذا ثبت أنها غٌر كٌدٌة, وٌتؤسس 

على ذلن عدم جواز المجلس أو اللجنة بطلب التحمٌك من طالبً رفع الحصانة أو منع النواب 

 ضائٌة. المتهمٌن إذ ٌكون بذلن متجاوزاً على اختصاص السلطة الم

 

 

 

                                                             
 ( من النظام الداخلً لمجلس الشعب المصري.ٖٓٙالمادة ) (ٔ)
, 2ٕٓٓدمحم عبد الوهاب الخولً , الحصانة البرلمانٌة فً التشرٌع المصري, دار النهضة العربٌة , الطبعة األولى , الماهرة , د. (ٕ)

 . 3ٗ-1ٗص
التً منعت المجلس فً الفصل فً موضوع التهمة و إنما  3ٖٙٔ(من النظام الداخلً لمجلس األمة الكوٌتً لسنة 3ٖٔالمادة ) (ٖ)

ٌمتصر دوره فً اإلذن باتخاذ اإلجراءات المانونٌة أو االستمرار فٌها متى تبٌن له أن الغرض منها لٌس التؤثٌر على النائب لتعطٌل 

 عمله النٌابً. 
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وٌشفففٌر الفمفففه المصفففري إلفففى مجموعفففة مفففن المبفففادئ والتمالٌفففد البرلمانٌفففة التفففً ألرهفففا          

 والتً نجد ضرورة ذكرها ألهمٌتها المتمثلة فٌما ٌلً:  ,3ٕ2ٔمجلس النواب سنة 

لفففٌس للمجلفففس أن ٌفصفففل ففففً موضفففوع التهمفففة أو أن ٌتعفففرض لفففه لتنفففافً ذلفففن مفففع  -ٔ

 ٌحدثه من تؤثٌر على العدالة . مبدأ الفصل بٌن السلطات وما

ال ٌجفففوز للمجلفففس أن ٌسفففمح باتخفففاذ اإلجفففراءات الجنائٌفففة ضفففد النائفففب ففففً األحفففوال  -ٕ

 اآلتٌة  أو ما ٌمثلها :

  إذا كانفففففت اإلجفففففراءات المطلفففففوب اتخاذهفففففا أو االسفففففتمرار فٌهفففففا تسفففففبب ولفففففوع

 اضطرابات أو تعطٌل ألعمال المجلس .

 و االستمرار فٌها كٌدٌة أو تعسفٌة .إذا كانت اإلجراءات المطلوب اتخاذها أ 

  إذا كانففففت اإلجففففراءات المطلففففوب اتخاذهففففا واالسففففتمرار فٌهففففا تهففففدف إلففففى منففففع

النائفففب مفففن أداء عملفففه البرلمفففانً سفففواء كفففان ذلفففن ففففً التصفففوٌت أو االشفففتران 

 فً المنالشات البرلمانٌة .

  إذا كانفففت الفففدعوى ممامفففة دون وجفففود أسفففاس لفففانونً كسفففموط الحفففك ففففً إلامتهفففا

 .(ٔ)لشمولها بالعفو أو سبك الفصل فٌها 

أمفففا ففففً العفففراق فمفففن الطبٌعفففً أن ٌخلفففو النظفففام الفففداخلً لمجلفففس النفففواب مفففن وجفففود         

أي نففففص ٌففففنظم مولففففف المجلففففس مففففن طلففففب رفففففع الحصففففانة طالمففففا انففففه خففففال مففففن معالجففففة 

موضففوع طلففب رفففع الحصففانة  بشففكل عففام ومففن لففه حففك طلففب رفعهففا بشففكل خففاص إال أننففا 

إزاء ذلفففن الفففنمص المفففانونً إلفففى عفففدم  وجفففود مفففا ٌمنفففع مفففن األخفففذ بالمبفففادئ المفففذكورة  نشفففٌر

أعفففاله , خاصفففة أن العمفففل جفففرى ففففً مجلفففس النفففواب علفففى تمفففدٌم طلفففب رففففع الحصفففانة إلفففى 

هٌئففة رئاسففة المجلففس الففذي ٌحٌلففه بففدوره إلففى اللجنففة المانونٌففة التففً تففدرس الموضففوع وتمفففدم 

المبفففادئ العامفففة تمتضفففً عفففدم دخفففول المجلفففس أو اللجنفففة رأٌهفففا إلفففى هٌئفففة الرئاسفففة ونفففرى أن 

ففففً تفاصفففٌل المضفففٌة المطلفففوب رففففع الحصفففانة فٌهفففا علفففى النائفففب وإنمفففا تمتصفففر علفففى التؤكفففد 

 .(ٕ)من جدٌة الدعوى ومدى أهمٌتها

ة ( مفففن النظفففام الفففداخلً لبرلمفففان اللفففٌم كوردسفففتان الجهفففٖ/2ٕهفففذا ولفففد بٌنفففت المفففادة )        

وحففددها بالجهفففة  ,برففففع الحصففانة الففى رئففٌس المجلففس ذنبففاألالتففً ٌحففك لهففا ان تمففدم الطلففب 

المضففففففائٌة وهففففففً عمومففففففاً لضففففففاة التحمٌففففففك مشفففففففوعا بففففففؤوراق المضففففففٌة المطلففففففوب اتخففففففاذ 

ففففان  ,ففففاذا كانفففت تلفففن هفففً الماعفففدة العامفففة ففففً تمفففدٌم طلفففب رففففع الحصفففانة .االجفففراءات فٌهفففا

لفففب رففففع الحصفففانة مفففن احفففد النفففواب ففففً المجلفففس علفففى ذلفففن ال ٌمنفففع مفففن امكفففان ان ٌمفففدم ط

وبشفففففكل مباشفففففر ودون حاجفففففة الفففففى ان ٌسفففففبك طلبفففففه بشفففففكوى الفففففى الجهفففففات  ,نائفففففب اخفففففر

صفففففته باعتبففففاره ممثففففل للشففففعب  نأاذا  ,والحكمففففة تكمففففن فففففً صفففففة ممففففدم الطلففففب ,المضففففائٌة

 . (ٖ)تمثل ضمانة كافٌة على جدٌة الطلب وعدم كٌدٌته

 

 

                                                             
. دمحم عبد الوهاب الخولً , مرجع 3ٔ-3ٓان دمحم البطٌخ, الحصانة البرلمانٌة وتطبٌماتها فً مصر, مرجع سابك, صرمض د. (ٔ)

 .ٔ٘سابك,ص
 . ٕٕٗمرجع سابك , ص جامعة بابل, – والسٌاسٌة المحمك الحلً للعلوم المانونٌة مجلة (ٕ)

(ٖ)
 .ٖٕٔٓلسنة العراق وتعدٌالته -النظام الداخلً لبرلمان اللٌم كوردستان 
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 المطلب الثانً                                     

 اآلثار المانونٌة لمرار المجلس النٌابً فً طلب رفع الحصانة           

بعد انتهاء اللجنة المعنٌة بدراسة الموضوع فإنها تموم بإعداد تمرٌر وتعرضه على المجلس       

افمة على طلب رفع الحصانة أو رفضه ولد لبحثه وإصدار لرار فٌه وهذا المرار ٌكون أما بالمو

ٌكون بالموافمة على رفع الحصانة بصورة جزئٌة وذلن بالسماح للنائب باإلدالء بؤلواله فمط 

ونعرض فٌما ٌلً لرار المجلس النٌابً فً الموافمة على طلب واآلثار المترتبة علٌه فً الفرع 

ثار المترتبة علٌه أما الفرع الثالث األول ونخصص الثانً لمرار المجلس فً رفض الطلب واآل

 نتطرق الى لرار المجلس بالرجوع عن الطلب وآثاره.

 الفرع األول                                     

 لرار المجلس بالموافمة على الطلب وآثاره                       

عند صدور لرار البرلمان بالموافمة على طلب رفع الحصانة عن النائب فً هذه الحالة       

شؤنه شؤن أي فرد عادي وٌجوز اتخاذ كافة اإلجراءات المانونٌة ضده بما فٌها المبض علٌه 

 وتفتٌش مسكنه, وٌطبك على النائب أحكام المانون العام من حٌث الشكل والموضوع. 

ارة إلى أن اإلذن برفع الحصانة عن النائب ٌمتصر على االتهامات أو الدعاوى وتجدر اإلش      

التً صدر بشؤنها وبالتالً ال ٌمكن مثالً اتخاذ إجراءات لانونٌة ضد النائب عن جرٌمة اختالس 

وان سبك رفع الحصانة عنه عن جرٌمة أخرى مثل السب والمذف إذ ٌجب لذلن عرض 

 انة عن جرٌمة االختالس.  الموضوع مجدداً لطلب رفع الحص

إن موافمة المجلس النٌابً على رفع الحصانة عن النائب ال ٌعنً بؤي حال من األحوال انه       

أصبح مداناً أو ٌسًء إلى مركزه فً االتهام المنسوب إلٌه وبالتالً ٌحتفظ بعد رفع الحصانة عنه 

وغٌر ذلن, ولكن التساإل الذي  بكل حموق الدفاع من حٌث توكٌل المحامٌن وطلب شهود الدفاع

ٌطرح فً هذا المجال هو مدى جواز استمرار النائب بممارسة مهامه فً المجلس بعد رفع 

  .الحصانة عنه ومدى جواز احتفاظه بصفته النٌابٌة

هنان من ٌرى من الفمهاء المصرٌٌن بؤنه من غٌر الممبول بماء النائب محتفظاً بصفته       

نص إلى النظام  اءات جنائٌة ضده مما ٌمتضً إضافةلحصانة عنه واتخاذ إجرالنٌابٌة بعد رفع ا

فً المضٌة المطلوب رفع  تشاط البرلمانً للعضو حتى ٌتم البالداخلً لمجلس الشعب بتجمٌد الن

. ولكننا نرى من جانبنا أن رفع الحصانة عن النائب ال ٌإثر فً احتفاظ (ٔ)الحصانة عنه فٌها

خامساً( من /3ٔالنٌابٌة إذ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته استناداً لحكم المادة )النائب بصفته 

كما أن رفع الحصانة دستور اللٌم كوردستان,  مشروع ( منٖ/ٕٕو المادة )الدستور العرالً 

عن النائب ال تفمده احد شروط العضوٌة الواجب توافرها فً النائب المحددة فً الدستور 

 . والتً تجٌز عند فمدان احدها إسماط عضوٌته. (ٕ)والمانون

                                                             
رمضان دمحم البطٌخ, التطبٌمات العملٌة لضوابط رفع الحصانة البرلمانٌة ووسائل و إجراءات  البرلمان الرلابٌة , مرجع سابك,  د. (ٔ)

 .ٗ٘-ٖ٘ص
ٌكن المعدل حاالت انتهاء العضوٌة فً المجلس ولم  2ٕٓٓ( لسنة 3ٗحدد لانون تعدٌل لانون استبدال أعضاء مجلس النواب رلم ) (ٕ)

( من البند )أوالً( من المادة األولى منه عند صدور حكم لضائً ٘من بٌنها اتهامها بارتكاب جناٌة أو رفع حصانة عنه إذ أن الفمرة )

 .2ٕٓٓ/2/3ٕ( فً 3ٗٓٗبات بحمه فً الجناٌة من حاالت انتهاء العضوٌة , منشور فً الولائع العرالٌة العدد )
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ونرى أٌضاً بؤن رفع الحصانة عن النائب ال ٌمنعه من ممارسة مهامه النٌابٌة إن تمكن من      

تجٌز  32ٔٔ( لسنة ٖٕ( من لانون أصول المحاكمات الجزائٌة رلم )2٘ٔذلن إذ أن المادة )

متهم المولوف بكفالة أو بدونها ما لم ٌكن للمحكمة فً أي ولت أثناء الدعوى إطالق سراح ال

ً بجرٌمة معالب علٌها باإلعدام, وبالتالً فبإمكان النائب المتهم المستفٌد من حكم المادة  متهما

                            المذكورة أن ٌعود إلى مزاولة أعماله النٌابٌة خالل تلن الفترة. 

                                

 الفرع الثانً                                  

 لرار المجلس برفض الطلب وآثاره                        

ٌجب على السلطتٌن المضائٌة والتنفٌذٌة عند رفض المجلس النٌابً رفع الحصانة ضد       

ض علٌه أو اإلجراءات الجنائٌة عن النائب عدم اتخاذ أي إجراءات ضده سواء بتفتٌشه أو المب

تحرٌن الدعوى ضده أو محاكمته وبالتالً فٌجب على المحمك أو لاضً التحمٌك أن ٌتولف عن 

ن كانت لد بدأت كما ٌجب على المحكمة المختصة أن تردها عند اءات التحمٌك إالسٌر بإجر

ك تلن رفعها إلٌها كما تعد كافة اإلجراءات فً حالة اتخاذها باطلة لمخالفتها لحكم الدستور ولتعل

 الحصانة بالنظام العام .

إن لرار المجلس النٌابً برفض طلب رفع الحصانة ال ٌجعل من النائب برٌئاً إذ ٌتمثل أثره       

فً تؤجٌل اتخاذ اإلجراءات بحمه إلى حٌن زوال الصفة البرلمانٌة عنه وبالتالً زوال الحصانة 

ً إلامة الدعوى لم ٌتم إلغاإه وإنما تم البرلمانٌة عنه وبعبارة أخرى فإن حك الفرد والمجتمع ف

 .(ٔ)تؤجٌله إلى ولت الحك

ً فً الفمه        ولكن لد ٌإدي التؤجٌل إلى سموط الدعوى الجنائٌة بالتمادم إال أن هنان رأٌا

المصري ٌرى بؤن تمدٌم طلب رفع الحصانة من شؤنه أن ٌولف سرٌان مدة التمادم  إال أن رأٌاً 

انون ( من ل2ٔأخر ٌرى عدم إمكانٌة إعمال ذلن وإنما ٌجب إعمال انمطاع التمادم استناداً لحكم)

 اإلجراءات الجنائٌة المصرٌة. 

أما فً العراق فإننا نرى بؤنه ال ٌمكن أن ٌثار هذا الموضوع باعتبار أن مجلس المضاء       

األعلى بحسب التطبٌمات الجارٌة فً مجلس النواب ٌعد الجهة الوحٌدة التً لها االختصاص فً 

بعد تحرٌن دعوى جزائٌة ضده من طلب رفع الحصانة ضد اإلجراءات الجنائٌة عن النائب إال 

أي جهة كانت وبالتالً ال ٌمكن تصور سموط الدعوى بالتمادم بسبب تمتع النائب بالحصانة 

باعتبار أن تمتعه بها ال ٌمنع من تحرٌن الدعوى الجزائٌة ضده بدءاً مشٌرٌن بذلن إلى أن المادة 

النائب وإنما منعت إلماء المبض ثانٌاً( من الدستور لم تمنع تحرٌن الدعوى الجزائٌة ضد /ٖٙ)

الفمرة ثالثاً  )٘٘دستور اللٌم كوردستان فً المادة )مشروع وكذلن الحال بالنسبة لعلٌه فمط 

   . ورابعا منه

                                                                                                                                                                              
 
د. رمضان دمحم البطٌخ , التطبٌمات العملٌة لضوابط رفع الحصانة البرلمانٌة ووسائل و إجراءات  البرلمان الرلابٌة, مرجع سابك,  (ٔ)

 . ٙ٘ص
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 الفرع الثالث                                      

 لرار المجلس بالرجوع عن الطلب وآثاره                       

 " هل ٌجوز للبرلمان الرجوع عن الطلب بعد إصداره ؟هنان تساإل ٌثار  "        

إذا ما طلبت النٌابة العامة اإلذن من المجلس البرلمانً لرفع الحصانة عن عضو فً       

المجلس لمالحمته جزائٌاً وتمدٌمه للمحاكمة الرتكابه جرٌمة معٌنة ٌعالب علٌها المانون و إذا ما 

لرر المجلس إعطاء اإلذن وإصدار لرار برفع الحصانة عن العضو وباشرت النٌابة العامة فً 

تخاذ اإلجراءات الجزائٌة بحمه بعد رفع الحصانة عنه فهل ٌستطٌع المجلس الذي أعطى اإلذن ا

الرجوع  عنه بعدما تبٌن له أن اإلجراءات كانت كٌدٌة مثالً أو أن مالحمة العضو كانت بهدف 

 إرهابه أو الضغط علٌه ؟.

عطى اإلذن للنٌابة العامة ٌجٌب على هذا التساإل أحمد حبول " ال ٌجوز للبرلمان إذا ما أ      

ولام برفع الحصانة عن العضو أن ٌعود وٌتراجع عن إعطاء ذلن اإلذن أو الطلب  ألن مهمته 

 هنا شكلٌة فؤما أن ٌعطً اإلذن و أما أن ٌرفض" 

فإذا لرر المجلس إعطاء اإلذن أو الطلب ولام برفع الحصانة عن عضو المجلس فال ٌجوز      

ً إذا ما أصبحت للمجلس هنا الرجوع عن  هذا اإلذن والتراجع عن رفع الحصانة خصوصا

 الدعوى أمام المحكمة أو أمام الجهات المضائٌة .

ألن هذه الجهات هً المختصة فً التحمٌك وكشف الحمٌمة وٌنبغً هنا التشدد فً هذا      

الذي الموضوع وعدم السماح للعبث وٌجب نشر الحمٌمة بالكامل بالصحف وأمام الرأي العام 

علم برفع الحصانة عن العضو بسبب االتهام فً البداٌة فال ٌجوز حرمانه من معرفة الحمٌمة 

 .   (ٔ)وبطالن هذا االتهام ورد االعتبار لعضو المجلس فً نهاٌة هذا االتهام

وكما أن الحصانة البرلمانٌة لم تشرع لمصلحة العضو الشخصٌة وإنما شرعت للمصلحة       

مصلحة العامة السٌر باإلجراءات حسب األصول وتمرٌر الحمٌمة وبسطها العامة فانه من 

بالكامل ومعالبة من تسبب فً تضلٌل الجهات المضائٌة وتضلٌل الرأي العام واغتٌال سمعة 

 ممثل الشعب أي كان المتسبب ومهما كان مركزه أو مولعه.  

من دول العالم وال ٌوجد أي  وعلى أي حال فان مثل هذه الحالة لم تحدث حتى اآلن فً أي     

سابمة لها, ولكنه كان نوع من التساإل أردنا أن نتطرق له كما فعل أحمد حبول فً كتابه أحكام 

 الحصانة البرلمانٌة . 

 

 

 

                                                             
(ٔ)

 .ٖٖٔ, صٖٕٓٓاألردن, الطبعة األولى,  -أحمد حبول, أحكام الحصانة البرلمانٌة, دار عالم الثمافة , عمان  
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 الخاتمة                                         

 

وتعالى فً إتمام هذا البحث العلمً المتواضع الموسوم بعد أن وفمنا هللا سبحانه        

( توصلنا  ٕ٘ٓٓ سنةوفماً للدستور النافذ ل وتطبٌماتها فً العراق أعضاء البرلمان ةحصانب)

 : كاآلتًندرجها والممترحات إلى بعض االستنتاجات 

 اولً: الستنتاجات:

رلمان باعتباره ممثال تعتبر الحصانة البرلمانٌة امتٌاز دستوري ٌتمتع به عضو الب .ٔ

 للشعب, ولٌس بشخصه أو بذاته.

الموضوعٌة هً عدم المسإولٌة أعضاء البرلمان عما ٌبدونه من  ةأن الحصانة البرلمانٌ .ٕ

 ألوال واآلراء فً المجلس الذي ٌنتمً الٌه أو فً لجانه المشكلة من لبله.

ان العضو وان كان حراً فٌما ٌبدٌه من افكار واراء فً المجلس النٌابً  إال أنه ٌصبح  .ٖ

شخصاً عادٌاً وٌسال مساءلة جنائٌة ومدنٌة اذا تمت هذه االلوال أو االراء خارج اطار 

 عمله النٌابً, حتى وان أبداها داخل المجلس النٌابً نفسه.

از اتخاذ االجراءات الجنائٌة بحك عضو أن الحصانة البرلمانٌة االجرائٌة هً عدم جو .ٗ

 البرلمان فً غٌر حالة التلبس بالجرٌمة.

إن هذه الحصانة هً لاعدة إجرائٌة بحتة, فهً ال ترفع عن الفعل المنسوب للعضو  .٘

صفة الجرٌمة ولكنها تولف اتخاذ اإلجراءات الجنائٌة حتى ٌؤذن مجلس النواب بذلن, 

كما هً, وكل ما فً األمر أن إجراءات المحاكمة فالجرٌمة المنسوبة للعضو مازالت 

 الخاصة بها لد تؤجلت لبعض الولت.

 ثانٌاً: الممترحات:

( ٘٘والمادة) ٕ٘ٓٓأ( من الدستور العرالً لسنة /ثانٌاً /ٖٙاعادة النظر بنص المادة ) .0

ً من دستور اللٌم كوردستان الذي ٌفهم من نصوصهما أن الحصانة  اوالً وثانٌا

حصانة مطلمة تغطً ما ٌصدر عن عضو مجلس النواب من آراء فً الموضوعٌة هً 

أو  جلسات المجلس أو فً ممرات المجلس أو االستراحات المخصصة لألعضاء داخله,

ما شابه ذلن من أماكن ال ٌباشر فٌها عضو مجلس النواب مهام العضوٌة, كما لو تم 

 ذلن فً مإتمر صحفً أو فً األماكن العامة.
وكذلن  ٕ٘ٓٓب, ج( من الدستور العرالً لسنة /ثانٌا/ٖٙص المادة )إعادة النظر بن .5

( الفمرة ثالثاً ورابعاً منه حٌث انهما الرا حصانة  ٘٘دستور اللٌم كوردستان فً المادة )

لعضو مجلس النواب من اتخاذ االجراءات الجنائٌة بحمه اذا كان متهما بجناٌة واستثنى 

ال ٌجوز الماء المبض على العضو اذا ٌعنً انه  وهذا ,بذلن حالة التلبس فً الجرٌمة

كانت الجرٌمة المنسوبة الٌه تمثل جنحة او مخالفة وهذا ما ٌوضح لنا الى استهانة 

المشرع العرالً والكوردستانً لجرٌمة الجنحة وعدم ادراكه لخطورتها مما ٌمتضً 

صانة عن اضافة نص لانونً الى كال التشرٌعٌٌن او الدستورٌٌن بظرورة رفع الح

   عضو البرلمان فً حالة ارتكابه لجرٌمة الجنحة اسوة بجرٌمة الجناٌة .
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الطبعة األولى,  األردن, -ان, عمنة البرلمانٌة, دار عالم الثمافةأحمد حبول, أحكام الحصا م. -ٔ

ٕٖٓٓ. 
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 .322ٔشمس مرغنً علً, المانون الدستور, دار الفكر العربً ,  -1ٔ

دراسة تحلٌلٌة لبرلمانات العالم, الماهرة دار النهضة  صالح الدٌن فوزي, البرلمان, -3ٔ

 .33ٗٔ, ٔالعربٌة , الطبعة 

صبري دمحم السنوسً دمحم, االختصاص بالفصل فً صحة العضوٌة البرلمانٌة وحدود  د. -ٕٓ

 .ٕٓٓٓاختصاص مجلس الشعب , دار النهضة العربٌة, الماهرة , 

, دار النهضة العربٌة للنشر , دمة لدراسة المانون الدولً العام, ممامرد. صالح الدٌن ع -ٕٔ

 .  2ٕٓٓ,  الماهرة

نظرٌة الدولة والمبادئ العامة لألنظمة السٌاسٌة ونظام الحكم, دار طعٌمة الجرف,  د. -ٕٕ

 .321ٔالنهضة العربٌة, الماهرة 

علً بن عبد المحسن التوٌجٌري, الحصانة البرلمانٌة ومدى أمكانٌة تطبٌمها على  -ٖٕ

, معة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة, جاس الشورى السعودي, رسالة ماجستٌرأعضاء مجل

 .ٕ٘ٓٓ, الجنائٌة لسم العلوم الجنائٌة اتكلٌة الدراس

 حسن, مبادئ النظام الدستوري فً الكوٌت, بٌروت, دار النهضة العربٌة حعبد الفتا -ٕٗ

,ٔ31ٙ. 

عمل ٌوسف مصطفى ممابلة , الحصانة المانونٌة فً المسائل الجنائٌة, رسالة دكتوراه,  -ٕ٘

 .332ٔكلٌة الحموق, جامعة الماهرة ,

وظائفها(,الكوٌت, كلٌة الحموق  لبرلمانٌة )نشؤتها , أنوعها,, األسئلة اعادل الطبطبائً -ٕٙ

 .332ٔ, ٔ, طبعة جامعة الكوٌت

الكتاب األول فً المبادئ الدستورٌة العامة , -, المانون الدستوريعثمان خلٌل عثمان د. -2ٕ

 . م3٘ٙٔ

 . ٕٗٓٓ, عمان ٔأصول العمل الدبلوماسً والمنصلً, ط ,د. عطا دمحم صالح زهرة -1ٕ

  ٕٗٓٓعبد المتعال , الحصانة فً مٌزان المشروعٌة, دار نهضة العربٌة, عالء على د. -3ٕ

 .31ٕٔ, ة الترلً, دمشك, الحموق األساسٌة, مطبععثمان سلطان م. -ٖٓ

السلطات  -الوافً فً شرح المانون الدستوري )الجزء الثالثصدٌك, فوزي أو د. -ٖٔ

 . الثالث(, دٌوان المطبوعات الجامعٌة, الطبعة األولى

 ,فكري, وجٌز المانون البرلمانً فً مصر, شركة ناس للطباعةفتحً  د. -ٕٖ

 . ٕٗٓٓ- ٖٕٓٓ,الماهرة

فإاد كمال, األوضاع البرلمانٌة, مطبعة دار كتب المصرٌة الماهرة, الطبعة األولى  .أ -ٖٖ

ٔ3ٕ2. 

 . 3٘٘ٔ, مطبعة الجامعة السورٌة, سورٌا ,عام منٌر العجالنً, الحموق الدستورٌة -ٖٗ

مصطفى محمود عفٌفً, الوجٌز فً مبادئ المانون الدستوري والنظم السٌاسٌة الممارنة  -ٖ٘

 .311ٔكلٌة شرطة دبً,,اإلمارات, 

, دار  ٕٓٔٓ,  ٖ, طيمصطفى أبو زٌد فهمً, النظم السٌاسٌة والمانون الدستور -ٖٙ

 .ٕٓٔٓالمطبوعات الجامعٌة اإلسكندرٌة , 

البالد صري أساس السلطة السٌاسٌة فً .مصطفى أبو زٌد فهمً, النظام الدستوري الم -2ٖ

 .ٕٓٔٓالماهرة ,سنة  ,,دار النهضة العربٌة ٖ, ط

, الماهرة الدستوري",  دار النهضة العربٌة دمحم عبد الحمٌد أبو زٌد," مبادئ المانون د. -1ٖ

ٔ33٘-ٔ33ٙ. 



 

                     83        

ابو زٌد , المبادئ الدستورٌة العامة والنظام السٌاسً المصري , دار  د عبد الحمٌدمحم د. -3ٖ

 .ٕٕٔٓ- ٕٔٔٓالنشر مطبعة العشري 

, الحصانة البرلمانٌة فً التشرٌع المصري, دار النهضة دمحم عبد الوهاب الخولً د. -ٓٗ

 .2ٕٓٓ, الماهرة ,, الطبعة األولى العربٌة

محسن خلٌل, المانون الدستوري والدساتٌر المصرٌة, دار الجامعة الجدٌدة للنشر  د. -ٔٗ

,ٔ33ٙ . 

محسن خلٌل, النظم السٌاسٌة والمانون الدستوري, دار النهضة العربٌة للطباعة  د. -ٕٗ

 .   3ٙ2ٔوالنشر, بٌروت, 

 الماهرة, طبعة, مطبعة جامعة د. محمود دمحم مصطفى, شرح لانون اإلجراءات الجنائٌة -ٖٗ

 .311ٔ, الماهرة,  ٕ

داخلً لمجلس هانً خٌر: دراسات تشرٌعٌة لمجلس األمة فً تفسٌر أحكام النظام ال د. -ٗٗ

 .312ٔ, النواب, الجزء األول, عمان

, منشورات الحلبً الحمولٌة , ٔطبعة  وسٌم حسام الدٌن األحمد , الحصانات المانونٌة, -٘ٗ

 .ٕٓٔٓبٌروت,

 .3ٖ2ٔ, طبعة عام الدستوري, المطبعة العصرٌةمانون وحٌد رأفت و واٌت إبراهٌم, ال -ٙٗ

 .1ٕٓٓ, ٌٔوسف الٌونس , الحصانة والمالحمة والتؤدٌب والتشرٌع السوري الممارن ط -2ٗ

, دار النهضة 33ٌ٘ٔحٌى الجمل, النظام الدستوري المصري, الطبعة الثالثة لسنة  د. -1ٗ

 .العربٌة

 ً   : : البحوث المانونٌة والرسائل الجامعٌةثانٌا

مجلة  لمفرجً, الحصانة البرلمانٌة وتنظٌمها فً التشرٌع البحرٌنً,إحسان حمٌد ا -ٔ

 .ٕٓٔٓالعدد األول ,مطبعة جامعة البحرٌن, المجلد الرابع, حموق,

علً ٌوسف ألشكري, االتجاهات الحدٌثة فً تحدٌد مسإولٌة رئٌس الدولة فً فرنسا ,  -ٕ

( ٘( العدد)ٔالعراق( ,المجلد )-لكوفة,)جامعة اكوفة للعلوم المانونٌة والسٌاسٌةمجلة ال

,ٕٓٔٓ. 

, عامر عٌاش عبد الجبوري, الحصانة البرلمانٌة, أطروحة دكتوراه, كلٌة المانون -ٖ

 .  33٘ٔجامعة بغداد 

عمار ٌاسر جاموس, الحصانة البرلمانٌة والعفو الخاص وأثارها على مكافحة الفساد فً  -ٗ

 .ٕ٘ٔٓكانون االول  دراسة محكمة, فلسطٌن, ماجستٌر فً الدراسات المضائٌة,
السنة /, العدد األول جامعة بابل – والسٌاسٌة للعلوم المانونٌة حمك الحلًالممجلة  -٘

   .  الخامسة

 دمحم فرحات ,الحصانة النٌابٌة, دراسة ممارنة, بحث منشور فً مجلة الحٌاة النٌابٌة, د. -ٙ

 .332ٔ,أٌلول ٕٗالمجلد  لبنان,

لسنة  ٖٗتحادٌة العلٌا رلم تطبٌمٌة فً ضوء لرار المحكمة اال, دراسة دمحم عباس محسن -2

 .3ٗ, مجلة كلٌة اآلداب العدد 1ٕٓٓ
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 ً  : المعاجم :ثالثا

معجم لسان العرب, لإلمام أبً الفضل جمال الدٌن ابن مكرم ابن منظور األفرٌمً  -ٔ

 .هجريٗٔٗٔالمصري, الجزء الثالث عشر, دار صادر, بٌروت, الطبعة الثالثة 

المعجم الوسٌط ,مادة الحصن, مجمع اللغة العربٌة, مكتبة الشروق الدولٌة, الطبعة  -ٕ

 . مٕٗٓٓالرابعة,

 ً  :: التشرٌعات رابعا

 .3ٕٖٔالدستور  المصري لعام  -ٔ
 المإلت .العرالً  32ٓٔتموز/ٙٔدستور  -ٕ

  .المإلتالعرالً  3ٙ1ٔأٌلول /ٕٔدستور  -ٖ

  . ٕ٘ٓٓلسنة  ًدستور العرالال -ٗ

                                                            .3ٕٓٓكوردستان لسنة دستور اللٌم  -٘

 .3٘1ٔالدستور الفرنسً لسنة  -ٙ

 .3ٕٙٔ الدستور الكوٌتً لسنة -2

 .3ٗ2ٔالدستور اللبنانً لسنة  -1

 .32ٔٔالدستور المصري لسنة  -3

 .ٕٗٔٓالدستور المصري لسنة  -ٓٔ

 .32ٔٔدستور مملكة البحرٌن لسنة  -ٔٔ

 .3ٕ٘ٔلسنة  المملكة األردنٌة الهاشمٌةدستور  -ٕٔ

 . ٕٗٓٓلانون إدارة الدولة العرالٌة المإلتة لسنة  -ٖٔ

 .32ٔٔلانون أصول المحاكمات الجزائٌة العرالً لسنة  -ٗٔ

 .3٘ٓٔلانون اإلجراءات الجنائٌة المصري لسنة  -٘ٔ

 .3ٕٖٔالمانون األساسً العرالً لسنة  -ٙٔ

 .  3ٖٙٔ( لسنة ٕ٘مانون المجلس الوطنً لمٌادة الثورة رلم )ال -2ٔ

 .1ٙٙٔأكتوبر  ٕٕالصادر فً  الئحة تؤسٌس مجلس الشورى النواب المصري -1ٔ

 .3ٖٙٔالنظام الداخلً لمجلس األمة الكوٌتً لسنة  -3ٔ

 . ٖٕٔٓنواب المملكة األردنٌة الهاشمٌة لسنة النظام الداخلً لمجلس  -ٕٓ

 .ٖٕٔٓلسنة  العراق وتعدٌالته-اللٌم كوردستانالنظام الداخلً لبرلمان  -ٕٔ

المعدل, حاالت انتهاء  2ٕٓٓ( لسنة 3ٗلانون استبدال أعضاء مجلس النواب رلم ) -ٕٕ

 . العضوٌة فً المجلس
 

 خامساً: المرارات الفضائٌة 

 .1ٕٓٓ/ٔٔ/ٕٗالصادر فً  1ٕٓٓ/اتحادٌة/ٖٗلرار المحكمة االتحادٌة العلٌا, بالعدد

 

 ً  : اللكترونٌةالموالع : سادسا

  .    /www.kna.kw مجلس األمة الكوٌتًالرسمً لمولع  -ٔ

 

http://www.kna.kw/


 

                     40        

 الفهرس                                          

 الصفحة الموضوع                                     

 ٕ-ٔ .الممدمة  

 ٖ  البرلمانٌة ومبرراتها.: التطور التارٌخً للحصانة المبحث األول  

 ٙ-ٖ المطلب األول : التطور التارٌخً للحصانة البرلمانٌة . 

 3-ٙ المطلب الثانً : مبررات الحصانة البرلمانٌة. 

 2ٔ-ٓٔ : مفهوم الحصانة البرلمانٌة وتمٌٌزها عن غٌرها .الثانًالمبحث  

 ٗٔ-ٓٔ المطلب األول: مفهوم الحصانة البرلمانٌة. 

 ٓٔ األول: المفهوم اللغوي للحصانة البرلمانٌة.الفرع 

 ٔٔ الفرع الثانً: المفهوم الفمهً والتشرٌعً للحصانة البرلمانٌة.

 ٗٔ-ٕٔ الفرع الثالث: تعرٌف الحصانة البرلمانٌة. 

 2ٔ-٘ٔ المطلب الثانً : تمٌٌز الحصانة البرلمانٌة عن غٌرها. 

 ٘ٔ الفرع األول : الحصانة الدبلوماسٌة.

 ٙٔ الفرع الثانً: الحصانة المضائٌة.

 2ٔ .دستورٌةالفرع الثالث: الحصانة ال

 ٕٙ-1ٔ : أنواع الحصانة البرلمانٌة وشروطها .الثالث المبحث 

 3ٔ-1ٔ المطلب األول : الحصانة الموضوعٌة. 

 ٕٔ-ٕٓ المطلب الثانً : الحصانة اإلجرائٌة. 

 ٕٙ-ٕٕ البرلمانٌة.المطلب الثالث: شروط تطبٌك وزوال الحصانة  
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 ٕ٘-ٕٕ الفرع األول: شروط تطبٌك الحصانة البرلمانٌة 

 ٕٙ-ٕ٘ الفرع الثانً: شروط زوال الحصانة البرلمانٌة.

: رفع الحصانة البرلمانٌة ضد اإلجراءات الجنائٌة المبحث الرابع 
 وآثارها.

ٕ2-ٖٖ 

 ٖٓ-2ٕ المطلب األول: آلٌة رفع الحصانة البرلمانٌة ضد اإلجراءات الجنائٌة.  

 3ٕ-2ٕ الفرع األول: تمدٌم طلب رفع الحصانة.

 ٖٓ-3ٕ الفرع الثانً: مولف البرلمان من طلب رفع الحصانة.

المطلب الثانً: اآلثار المانونٌة لمرار المجلس النٌابً فً طلب رفع  
 الحصانة.

ٖٓ-ٖٖ 

 ٖٔ األول : لرار المجلس بالموافمة على الطلب وأثاره. الفرع

 ٕٖ الفرع الثانً:  لرار المجلس برفض الطلب وآثاره 

 ٖٖ لرار المجلس بالرجوع عن الطلب وآثاره. الفرع الثالث:

 ٖٗ الخاتمة. 

 1ٖ -ٖ٘ لائمة المراجع. 

 ٓٗ-3ٖ الفهرس. 

 
    

   

 

 

 


