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احل�صانة الربملانية ،عبارة عن قواعد خا�صة تطورت عرب مئات ال�سنني يف برملانات العامل
حلمايتها حماية جماعية �ضد �أي تدخل خارجي ،ولقد كان لهذه القواعد الأثر الكبري يف م�ساعدة
�أع�ضاء الربملان على القيام بوظائفهم الد�ستورية بال�شكل املطلوب.
ويرجع البع�ض الأ�صول التاريخية للح�صانة الربملانية �إىل احل�ضارة الرومانية ،حيث كان
ممثلو ال�شعب املنتخبون يتمتعون باحل�صانة ب�أعلى درجاتها ،حتى �إن القانون الروماين القدمي كان
يعد ممثل ال�شعب ذا قد�سية ( .)1ولكن معظم فقهاء القانون الد�ستوري يعدون ظهور احل�صانة
الربملانية يف اجنلرتا من الأمور امل�سلم بها.
وعلى رغم ذلك يرى البع�ض �أن احل�صانة الربملانية على النحو املتعارف عليه الآن يف الد�ساتري
احلديثة هي من ابتكار النظريات ال�سيا�سية الفرن�سية ( )2ولكن الر�أي الراجح �أن احل�صانة
الربملانية جتد �أ�صولها وجذورها التاريخية يف اجنلرتا.
ففي اجنلرتا يوجد نوعان من احل�صانة  :الأول حرية الكالم ()Speech of Freedom
وهو املعروف لدى فقهاء القانون الد�ستوري بعدم امل�س�ؤولية .والنوع الثاين من احل�صانة هي
احل�صانة من القب�ض (� )arrest of Freedomأن هذين النوعني من احل�صانة يف اجنلرتا
هما من االمتيازات الربملانية (� )Privileges Parliamentaryأو �ضمانات �أع�ضاء
الربملان .وكان الربملان ي�ؤكد با�ستمرار عندما كان موحد ًا � ،إن �أع�ضاءه ال يجوز �أن يتعر�ضوا
لالعتقال �أثناء تنفيذ واجباتهم ومهامهم ،وكذلك ال يجوز اعرتا�ضهم �أو اعتقالهم وهم يف طريقهم
من مبنى الربملان و�إليه يف منطقة “ و�ست من�سرت” وا�ستمرت املطالبة من قبل �أع�ضاء الربملان
باحل�صانة من �أي عقوبة ب�سبب الآراء �أو الت�صويت داخل املجل�س ،وعندما انق�سم الربملان �إىل
جمل�سني  ،ا�ضطر �أع�ضاء جمل�س العموم ،وهو املجل�س الأ�ضعف يف بادئ الأمر� ،إىل تثبيت حقوقهم
والدفاع عنها جتاه امللك وكذلك جتاه جمل�س اللوردات.
وتتمتع احل�صانة الأوىل وهي حرية الكالم  Speech of Freedomب�أهمية خا�صة
يف �إجنلرتا ،ولكن التطور احلقيقي فيما يتعلق بحرية الكالم ()Speech of Freedom
جاء بعد ثورة �سنة “ ”1688التي انتهت بهرب امللك �إىل فرن�سا وتويل “وليام الثالث” احلكم،
وجاء بعد هذه الثورة قانون احلقوق “ ”Right of Billيف �سنة  1689الذي وافق عليه امللك
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بعد �أن جرى �إقراره من قبل جمل�سي الربملان  ،و�أهم ما جاء فيه�“ :إن حرية الكالم واملناق�شات
وحما�ضر اجلل�سات يف الربملان ال ينبغي الطعن فيها �أو �إثارة ال�شك حولها يف �أية حمكمة �أو مكان
خارج الربملان” �إن هذه املادة متثل �أ�سا�س تف�سريات وم�ضامني حرية الكالم of Freedom
. Speech
والنوع الآخر من احل�صانة الربملانية التي عرفت يف �إجنلرتا  ،هي احل�صانة من القب� ض eFre
 arrest of domوهي ح�صانة قدمية كذلك  ،حيث تت�صل حلقاتها بالتاريخ الذي بد�أت
فيه الربملانات بالظهور ،و�إن هذا النوع من احل�صانة له مفهوم خمتلف عن مفهوم احل�صانة
املتعارف عليها يف الوقت احلا�ضر يف د�ساتري الدول املختلفة ،فهو نوع من �أنواع احل�صانة الذي
تنفرد فيه اجنلرتا وبع�ض الدول التي �أخذت بالنظام القانوين الإجنليزي.
وقد وجدت احل�صانة من القب�ض وتطورت عن طريق تقاليد برملانية عريقة يف القدم  ،و�إن هذا
النوع من احل�صانة يخت�ص بامل�سائل املدنية فقط ،فال يجوز �إقامة دعوى مدنية �أو ال�شروع يف �أي
�إجراء للمطالبة بحق مدين من ع�ضو الربملان ،بل �إن هذه احلماية كانت يف البداية تت�سع لت�شمل
كذلك اخلدم والأتباع وممتلكات الأع�ضاء ،غري �أنه �أ�سئ ا�ستعمال هذا النوع من احل�صانة حتى
�صدور ت�شريع يف القرن الثامن ع�شر يح�صر هذه احل�صانة يف �أ�شخا�ص الأع�ضاء فقط)3( .
�أما يف فرن�سا ف�إن احل�صانة الربملانية  Parlementaire ’immunite’Lا�شتملت
على نوعني :الأول هو  ’rresponsebilite’Ii ،الذي يعرف لدى معظم فقهاء القانون
الد�ستوري العرب بعدم امل�س�ؤولية  ،والنوع الثاين هي  ’inviolabilite’L ،الذي يرتجم مببد�أ
ال�صيانة �أو احل�صانة �ضد الإجراءات اجلزائية.
النوع الأول من هذه احل�صانة املعروف بعدم امل�س�ؤولية � ’rresponsabilite’Iiصدرت �أول
�أ�شارة له يف قرار اجلمعية الوطنية يف /23حزيران /من عام (� ،)1789إن جاء فيه ما ي�أتي
“ :تعلن اجلمعية الوطنية � ،أن �شخ�ص كل نائب حم�صن و�أن كل فرد �أو جماعة ،حمكمة �أو
جلنة ،يحاول يف �أثناء �أو بعد هذه اجلل�سة مالحقة� ،أو تعقب� ،أو توقيف �أو حب�س �أي نائب
ب�سب اقرتاح ،ر�أي فكرة �أو خطاب �صدر يف اجلمعية يعد خائنا جتاه الأمة وجمرما باجلرمية
الكربى (اخليانة العظمى) ،و�أنها �ستتخذ كل التدابري ال�ضرورية من �أجل مالحقة ومعاقبة كل
الفاعلني واملحر�ضني واملنفذين ( ،)4ونالحظ على هذا القرار� ،أن اجلمعية مل تو�ضح العنا�صر
الأ�سا�سية املكونة ملبد�أ عدم امل�سئولية فح�سب  ،و�إمنا �أو�ضحت كذلك ما يرتتب على خرق هذه
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بعد هذا القرار تتابعت الد�ساتري الفرن�سية املتعاقبة يف الن�ص على هذه احل�صانة .ومنها
الد�ستور الفرن�سي لعام (� )1958إذ جاء يف املادة ( )26منه على ما ي�أتي“ :ال يجوز التحقيق مع
�أي ع�ضو من �أع�ضاء الربملان �أو البحث عنه �أو القب�ض عليه �أو اعتقاله �أو حماكمته ب�سبب ما يبديه
من الآراء �أو الت�صويت يف �أداء �أعماله الربملانية.
�أما النوع الثاين من احل�صانة الربملانية يف فرن�سا وهي ال�صيانة �أو احل�صانة �ضد الإجراءات
اجلزائية  ’inviolabilite’Lفقد �صدرت �أول �إ�شارة لها يف قرار اجلمعية الوطنية بتاريخ
/26حزيران� 1790/أي بعد �سنة تقريبا من قرارها الأول ب�ش�أن عدم امل�س�ؤولية ،وجاء يف
هذا القرار ما ي�أتي “ :مع احتفاظها ب�صالحية البت يف الو�سائل الد�ستورية الكفيلة ب�ضمان
ا�ستقالل �أع�ضاء اجل�سم الت�شريعي وحريتهم ،تعلن اجلمعية الوطنية ب�أنه من املمكن  .يف
حالة اجلرم امل�شهود توقيف نواب اجلمعية ،وفقا للقوانني النافذة ،و�إنه من املمكن ،با�ستثناء
احلاالت املبينة يف القرار املتخذ يف /23حزيران  1789/قبول ال�شكاوى بحقهم وفتح التحقيق
معهم ،على �أنه ال يجوز �إ�صدار القرار باتهامهم من قبل �أي من الق�ضاة قبل �أن يتخذ املجل�س
الت�شريعي على �أ�سا�س نظره يف معلومات التحقيق و�أداته الثبوتية ،قرارا بجواز اتهامهم” ()5
ويالحظ على هذا القرار � ،أنه �أجاز لأول مرة القب�ض على الع�ضو يف حالة التلب�س  ،ولكن
اجلمعية ا�شرتطت �أن ي�صدر عنها قرار بوجود حمل لالتهام لكي ي�صبح من املمكن حماكمة
ع�ضو الربملان� ،أما الإجراءات الأولية للتحقيق ف�إنه من املمكن اتخاذها دون احل�صول على
�إذن من اجلمعية الوطنية ،ونرى �أن هذا القرار قد �أو�ضح املالمح الرئي�سة جلوهر احل�صانة
�ضد الإجراءات اجلزائية ،و�إن الن�صو�ص الد�ستورية الالحقة �سواء يف فرن�سا �أو يف غريها من
الدول قد �سارت على الأحكام ذاتها التي جاءت يف هذا القرار مع بع�ض الإ�ضافات املتباينة يف
ال�صياغة وامل�ضمون.
�أما فيما يتعلق بتطور احل�صانة الربملانية يف الأقطار العربية فال بد من الت�أكيد على �أن هذه
الأقطار كانت يف معظمها خا�ضعة لالحتالل وال�سيطرة الأجنبية ،ومن َّثم مل تن�ش�أ فيها نظم
د�ستورية ت�ساعد الباحث على تتبع تطور احل�صانة الربملانية يف هذه الأقطار �إال بعد ح�صولها على
اال�ستقالل و�صدور د�ساتري فيها ،ومن �أوائل الدول العربية التي عرفت احلياة الد�ستورية هي م�صر
وذلك يف ظل د�ستورها ال�صادر عام  1923والعراق يف ظل د�ستوره الأول ال�صادر عام � ،1925أما
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دول اخلليج العربي فقد عرفت احلياة الد�ستورية يف عقد ال�ستينات وال�سبعينات من القرن املا�ضي،
ومن هذه الدول مملكة البحرين الذي �صدر د�ستورها يف عام  1973و�أدخلت عليه تعديالت مهمة
يف عام  ،2002وقد �أع َّد عدة ن�صو�ص ملو�ضوع احل�صانة الربملانية.
�إن معاجلتنا لهذا املو�ضوع �ستكون يف عدة مباحث  .الأول ملاهية احل�صانة الربملانية ،والثاين
خل�صائ�ص احل�صانة الربملانية و�آثارها� ،أما املبحث الثالث ف�سيخ�ص�ص لزوال احل�صانة
الربملانية� ،أما املبحث الرابع والأخري فخ�ص�ص للح�صانة الربملانية يف ظل النظام الد�ستوري
ململكة البحرين.
املبحث الأول
ماهية احل�صانة الربملانية
املطلب الأول
املركز القانوين لأع�ضاء الربملان:
اكت�سبت احل�صانة الربملانية درجة عالية من االهتمام يف معظم د�ساتري العامل ،فقد ن�صت
عليها بن�صو�ص وا�ضحة و�صريحة ،حتى عدت حق ًا د�ستوري ًا ،ونظر ًا الت�صال احل�صانة الربملانية
ع�ضوي ًا بنظرية الدميقراطية التمثيلية ،فلقد �أ�صبحت ظاهرة من ظواهر الد�ساتري احلديثة.
والهدف من احل�صانة :حتقيق قدر من احلرية لأع�ضاء الربملان حتى يتمكنوا من �أداء وظيفتهم
يف جو من اال�ستقالل يف مواجهة ال�سلطة التنفيذية والق�ضائية والناخبني ( )6وهذه ال�ضمانات
هي التي يطلق عليها بع�ض فقهاء القانون الد�ستوري ،باملركز القانوين لأع�ضاء الربملان (� .)7إن
ال�ضمانات �أو املركز القانوين لأع�ضاء الربملان التي متنحها لهم الد�ساتري املختلفة لي�ست مقررة
لأ�شخا�ص ه�ؤالء الأع�ضاء لأ�سباب ذاتية ،و�إمنا تتقرر لهم لأهداف تبتغيها الد�ساتري من وراء قيام
الربملانات.
وهذا املركز القانوين �أو ال�ضمانات ي�شمل االمتيازات التي تقرر للأع�ضاء من �أجل متكينهم من
القيام بواجباتهم الد�ستورية على النحو ال�صحيح.
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وتختلف االمتيازات من دولة لأخرى وذلك ح�سب الن�صو�ص الد�ستورية التي تقررها وكذلك
بح�سب الأعراف الربملانية التي ا�ستقرت يف كل برملان ،وجتاه االمتيازات توجد قيود �أو واجبات
مفرو�ضة على �أع�ضاء الربملان ،الهدف منها متكني �أع�ضاء الربملان من ت�أدية واجباتهم على الوجه
الأكمل ودعم ا�ستقاللهم منعا لكل �شبهة قد تلحق بهم.
ويرى البع�ض �أن كفالة ا�ستقالل ع�ضو الربملان ،مثلما تتطلب تقرير بع�ض االمتيازات له يتميز
بها عن الأفراد العاديني داخل الدولة ،فهي تتطلب كذلك �إقرار بع�ض القيود التي تفر�ض على
الع�ضو وجتعله يف مركز �أق�سى من مركز الأفراد العاديني ،وعلى نحو عام امتازت القيود املفرو�ضة
على �أع�ضاء الربملان بكونها �سلبية� ،أي حظر يفر�ض على الأع�ضاء مينعهم من القيام بت�صرف
معني ،ومثال ذلك حترمي التعامل املايل مع الدولة ،وحظر اجلمع بني ع�ضوية الربملان وبني بع�ض
الوظائف الأخرى.
ومما ال �شك فيه �أن احل�صانة الربملانية تقع �ضمن االمتيازات ،لأنها عبارة عن امتياز برملاين
ي�ضمن املمار�سة احلرة للمهمة النيابية بحماية ع�ضو الربملان من املالحقات الق�ضائية �سواء من قبل
احلكومة �أو من قبل الأفراد العاديني داخل الدولة .هذا و�إن معظم فقهاء القانون الد�ستوري العرب
يجمعون االمتيازات والقيود يف مو�ضوع واحد وهو املركز القانوين لأع�ضاء الربملان� ،أو �ضمانات
�أع�ضاء الربملان ،لأن الهدف من االمتيازات �أو القيود واحد ،فهي تقرر للأع�ضاء �أو تفر�ض عليهم
لتمكينهم من القيام بواجباتهم الد�ستورية على الوجه الأكمل ول�ضمان ا�ستقالل الربملان وحلماية
�أع�ضائه من امل�ؤثرات اخلارجية.
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واالمتيازات هي جممل احلقوق غري االعتيادية التي يتمتع بها �أع�ضاء الربملان والتي من دونها
ال ميكنهم �أن ي�ؤدوا وظائفهم على الوجه الأكمل ،وهي ترجح على احلقوق التي متتلكها الأجهزة
والأ�شخا�ص الآخرون� .إن كل برملان ميار�س �صالحيات وامتيازات معينة تعد �ضرورية للمكانة والأداء
الوظيفي ال�صحيح له ،وهذه االمتيازات التي تن�ص عليها الد�ساتري ال متنح للأع�ضاء ذاتهم ،و�إمنا
متنح ل�صالح الربملان حتقيق ًا للغاية التي �أن�شئ من �أجلها.
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املطلب الثاين
تعريف احل�صانة الربملانية و�أنواعها:
 -1تعريف احل�صانة الربملانية:
احل�صانة الربملانية تعني ا�صطالحا �أنه “ ال ميكن �إقامة �أية دعوى من قبل احلكومة �أو الأفراد
على النائب دون �أن حترتم �أو تتبع القواعد املخت�صة بها امتيازات �شخ�صية مل�صلحة النائب لتعلقها
باملجتمع ،وتعرف ب�أنها ،نظام احلماية �ضد التهديدات �أو الإجراءات التخويفية التي قد يتعر�ض
لها ع�ضو الربملان �ضمن نطاق عمله الربملاين من قبل ال�سلطات ال�سيا�سية �أو من قبل املواطنني
العاديني ( ،)8ويعرفها اجتاه �آخر ب�أنها “عبارة عن امتياز لع�ضو الربملان ي�ضمن له املمار�سة
احلرة للمهمة الربملانية عن طريق حمايته من املالحقات الق�ضائية �سواء من قبل احلكومة �أو من
قبل الأفراد)9( .
واحلقيقة �أن معظم فقهاء القانون الد�ستوري يتجنبون و�ضع تعريف للح�صانة ،فهم يف�ضلون
الدخول يف �أنواعها وو�ضع تعريف لهذه الأنواع ،وبالرجوع �إىل التعريفات ال�سابقة ميكن و�ضع
التعريف الآتي للح�صانة الربملانية :،هي نظام احلماية من املالحقات الق�ضائية التي قد يتعر�ض
لها ع�ضو الربملان من قبل احلكومة �أو من قبل الأ�شخا�ص.
� -2أنواع احل�صانة الربملانية:
احل�صانة الربملانية على نوعني هما :احل�صانة املو�ضوعية واحل�صانة الإجرائية.
�أو ًال :احل�صانة املو�ضوعية (عدم امل�س�ؤولية)
�إن هذا النوع من احل�صانة يحمى ع�ضو الربملان يف �إطار عمله الربملاين ب�صفته ممثال للأمة
�أو ال�شعب �أو ملجموع ناخبيه.
وتن�ص معظم د�ساتري العامل على هذه احل�صانة التي ت�ضمن لع�ضو الربملان احلماية املنا�سبة
يف نطاق عمله الربملاين ،مما يتيح له حرية العمل دون تهديد �أو �ضغط ،وت�شمل هذه احل�صانة
كل ما ينطق به ع�ضو الربملان �أو يكتبه �أو �أي فعل �أو ت�صرف ي�أتيه يف امل�سرية العادية لواجباته
الر�سمية ،ك�أن يكون خطاب ًا يلقيه يف الربملان �أو �إحدى جلانه� ،أو �أي مداخلة ت�صدر عنه يف �أثناء
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ومتتاز احل�صانة املو�ضوعية ب�أنها دائمة ت�ستمر طوال فرتة الع�ضو التي يق�ضيها يف ممار�سة
عمله يف الربملان ،وهي كذلك حتمي ع�ضو الربملان من املالحقات املدنية كما حتميه من املالحقات
اجلنائية .وهذا االت�ساع يف نطاق هذه احل�صانة يهدف �إىل احليلولة دون �شل ع�ضو الربملان من
جراء اخل�شية من امل�س�ؤولية التي قد ت�ؤثر يف �أدائه ملهمته.
�إن معظم د�ساتري دول العامل تقر مبد�أ احل�صانة املو�ضوعية املحددة على هذا النحو ،على رغم
اختالف التعابري التي تدل على هذا املبد�أ ،ففي بريطانيا على �سبيل املثال يوجد هذا املفهوم يف
�شكل امتياز حرية الكالم “ ”Speech of Freedomالذي تكون �آثاره الآثار نف�سها التي
ترتبها احل�صانة املو�ضوعية  ،فال ميكن �أن تقام دعوى ت�شهري �أو قذف على ع�ضو الربملان ،وال
ميكن مقا�ضاته عن كلمات تفوه بها يف املجل�س �أو يف �إحدى جلانه� ،أو عن �أوراق �أو تقارير �أ�سهم يف
و�ضعها �ضمن عمله الربملاين.
وللحيلولة دون �إ�ساءة ا�ستخدام مبد�أ احل�صانة املو�ضوعية ،و�ضعت بع�ض الد�ساتري قيودا
على هذا املبد�أ ،فبموجب د�ستور اجلمهورية اليمنية لعام  1990ن�ص يف املادة  63منه على عدم
م�ؤاخذة ع�ضو جمل�س النواب بحال من الأحوال ب�سبب الوقائع التي يطلع عليها �أو يوردها للمجل�س،
�أو الأحكام والآراء التي يبديها يف عمله يف املجل�س �أو جلانه �أو ب�سبب الت�صويت يف اجلل�سات العلنية
�أو ال�سرية ،وال يطبق هذا احلكم على ما ي�صدر من الع�ضو من قذف �أو �سب ،وكذلك ميكن �أن توجه
امل�س�ؤولية �إىل �أع�ضاء الربملان يف نطاق عملهم الربملاين ،وذلك لأن احل�صانة حتكم عالقة ع�ضو
الربملان بالعامل اخلارجي  ،وال تعفيه من قواعد املجل�س و�أوامره مبا يف ذلك عقوبات االن�ضباط
التي قد يتعر�ض لها الع�ضو �إذا ا�ستدعى الأمر ذلك.
�أما موقع احل�صانة املو�ضوعية لدى فقهاء القانون اجلنائي ،فهناك اهتمام على نحو علم
باحل�صانة يف كتابات الفقه اجلنائي ،ويرى جانب من الفقه امل�صري �أن احل�صانة املو�ضوعية
(عدم امل�س�ؤولية) تعد �أحد �أ�سباب الإباحة الن�سبية ،وي�ؤكد فقهاء القانون اجلنائي �أن هذا النوع
من احل�صانة يقت�صر على الأقوال دون الأفعال ،فيجوز م�ساءلة ع�ضو الربملان جنائي ًا وكذلك مدنيا
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املناق�شات الربملانية ،وكذلك اقرتاح يتقدم به �أو تقارير ي�سهم يف و�ضعها يف نطاق عمله الربملاين،
عام �أي ت�صرف يفرت�ض
و�أي�ضا �أية �أ�سئلة يطرحها �سواء �أكانت �شفوية �أم حتريرية  ،وعلى نحو ٍّ
م�سبق ًا �أن الع�ضو يقوم به �إمنا يفعله يف جمرى واجباته الربملانية ،وال ي�ستطيع �أن يفعله �شخ�ص
ماعدا ع�ضو الربملان.
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عما يقع منه داخل املجل�س �أو يف �إحدى جلانه من �أفعال الإيذاء �أو القتل)10( .
ثاني ًا  :احل�صانة الإجرائية:
املق�صود بهذه احل�صانة “عدم جواز اتخاذ �إجراءات جنائية �ضد �أي ع�ضو من �أع�ضاء الربملان
وال القب�ض عليه �إال بت�صريح من املجل�س التابع هو له” )11( .ونالحظ على هذا التعريف �أنه ال
ي�شري �إىل حالة التلب�س ،فقد �أ�صبحت هذه احلالة مالزمة �إىل حد كبري لكل ن�ص د�ستوري يتحدث
عن احل�صانة الإجرائية ،فلقد درجت معظم د�ساتري العامل �أن تن�ص على حالة التلب�س التي يجوز
فيها اتخاذ الإجراءات اجلنائية ،لذلك نرى �أن التعريف لهذا النوع من احل�صانة الذي ميكن
اعتماده للتعرف على ماهيتها ،هو التعريف الآتي“ :هي عدم جواز اتخاذ �إجراءات جنائية يف
غري حالة التلب�س نحو ع�ضو الربملان �سواء كان من جانب احلكومة �أم من جانب الأفراد طوال مدة
انعقاد الربملان �إال بعد ا�ستئذان املجل�س التابع له الع�ضو املراد اتخاذ الإجراء �ضده” ( .)12ومن
هذا التعريف ن�ستنتج �أن هذا النوع من احل�صانة يقت�صر على ت�أخري اتخاذ الإجراءات اجلنائية
�إىل ما بعد ا�ستئذان املجل�س التابع له الع�ضو ،فامل�س�ألة تبع ًا لذلك تتعلق بالإجراءا ت eProc
 dureبعك�س احل�صانة املو�ضوعية التي تتعلق باملو�ضوع .Fond
�إن احلماية التي توفرها احل�صانة الإجرائية ت�شمل الأفعال التي يرتكبها �أع�ضاء الربملان خارج
وظيفتهم الربملانية� ،أي الأفعال التي ت�شكل جرائم وفق ًا للقوانني اجلنائية ،كجرائم القتل والإيذاء
وال�سرقة والتزوير وغريها.
�إن �أهمية احل�صانة الإجرائية تربز يف امل�سائل اجلنائية  ،حلماية �أع�ضاء الربملان من تع�سف
احلكومات ومناورات الأفراد املتمثلة يف �إقامة دعاوى كيدية على الأع�ضاء .ولقد اختلفت الدول يف
معاجلة هذا الأمر ،فبع�ض هذه الدول حترم اعتقال الأع�ضاء حني انتقالهم �إىل الربملان ومنه� ،أو
حني ح�ضورهم الربملان ،عدا احلاالت التي يرتكب فيها الأع�ضاء جرائم اخليانة واجلنايات الكربى
وخرق ال�سالم ،فيجوز فيها االعتقال .وهذا هو امل�أخوذ به يف د�ستور الواليات املتحدة الأمريكية.
ويف معظم الدول ال ت�شمل احل�صانة الإجرائية اجلرائم املتلب�س بها من قبل �أع�ضاء الربملان �إذا مت
اكت�شافهم وهم يف هذه احلالة ،وهذا ما �أخذت به د�ساتري  :فرن�سا  ،واجلزائر ،وم�صر ،والأردن،
والعراق والبحرين وغريها من الد�ساتري.
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هذا ويختلف نطاق احل�صانة الربملانية بنوعيها :املو�ضوعية ،والإجرائية ،وذلك تبع ًا الختالف
نوعي احل�صانة من حيث املو�ضوع ،فاحل�صانة املو�ضوعية (عدم امل�س�ؤولية) تتعلق مببا�شرة ع�ضو
الربملان لوظيفته الربملانية ،على حني تتعلق احل�صانة الإجرائية بت�أخري اتخاذ الإجراءات اجلنائية
�إىل ما بعد ا�ستئذان املجل�س الذي ينتمي له الع�ضو .كما �أن نطاق احل�صانة الربملانية داخل الربملان
يختلف عن نطاقها خارج الربملان ،مع مالحظة �أن نطاق احل�صانة الربملانية داخل الربملان من
املمكن �أن ميتد �إىل خارجه ،والعك�س �صحيح.
املطلب الثالث
�أ�سباب احل�صانة الربملانية:
�إن احل�صانة الربملانية �ضمان مهم وذات �آثار �سيا�سية بعيدة  ،لذا ن�صت عليها معظم الد�ساتري،
وهي �إجراء ا�ستثنائي اقت�ضته �ضرورة جعل الربملان مبن�أى من اعتداء ال�سلطات الأخرى وطغيانها،
�أي �إن احل�صانة تعد �ضمان ًا مهم ًا ال�ستقالل الربملان وحماية �أع�ضائه من �أنواع التهديد والتنكيل
التي يقوم بها الأفراد �أو توجهها �إليهم احلكومة ،وبذلك تتم كفالة ح�سن �أداء الأع�ضاء ملهمتهم
لإبعادهم عن كل ما ي�ؤثر يف عقيدتهم �أو مينع ح�ضورهم �إىل جمل�سهم.
هذا و�إن حماية ا�ستقالل الربملان وكفالة حرية �أع�ضائه ،من النتائج ال�ضرورية واملهمة ملبد�أ
الف�صل بني ال�سلطات الذي تقوم على �أ�سا�سه الأنظمة ال�سيا�سية املختلفة.
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ويف جمال القانون اجلنائي ،حتظى احل�صانة الإجرائية باهتمام يتمثل يف �ضرورة احل�صول
على الإذن الالزم من الربملان قبل مبا�شرة الدعوى اجلنائية .ويرتتب على رفع الدعوى �إىل
الق�ضاء قبل رفع احل�صانة وجوب احلكم بعدم قبولها لبطالن يف �إجراءاتها� ،إذ تق�ضي املحكمة
من تلقاء نف�سها بذلك ،ويجوز الدفع بالبطالن يف �أية حالة كانت عليها الدعوى ،ولو لأول مرة
�أمام حمكمة النق�ض (التمييز) ،ويف احلاالت التي تبد�أ فيها الإجراءات يف فرتة العطلة الربملانية،
يجب �إيقاف الإجراءات اجلنائية عند بدء االنعقاد �إىل �أن ي�أذن الربملان ،والبد من التذكري هنا
�أن البدء يف الإجراءات يف العطلة الربملانية ،و�إيقافها عند بدء دور االنعقاد ،ال تعد قاعدة عامة
واجبة االتباع ،فهذا الأمر رهن بالن�صو�ص الد�ستورية وكذلك القانونية ،و�أحيانا يخ�ضع هذا الأمر
للتقاليد الربملانية.
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ويعني مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات  ،كما هو معروف ،توزيع وظائف الدولة الرئي�سة الثالث
على هيئات متعددة ،فال�سلطة الت�شريعية وظيفتها الت�شريع ،وتنفيذ القانون من اخت�صا�ص ال�سلطة
التنفيذية  ،على حني تبا�شر ال�سلطة الق�ضائية وظيفة تطبيق القانون علي املنازعات التي تطرح
�أمامها.
وملا كانت احل�صانة تهدف �إىل حماية ا�ستقالل الربملان الذي ميثل ال�سلطة الت�شريعية ،فهي �إذن
حق مادي ال �شخ�صي ،وهي تطبيق ملبد�أ الف�صل بني ال�سلطات الذي ي�ضمن امل�ساواة بني ال�سلطات
داخل الدولة ،ويحمي ال�سلطة الت�شريعية من ال�سلطة التنفيذية.
هذا و�إن احل�صانة الربملانية ،ال توجد يف الأنظمة التي تقوم على مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات
فح�سب ،بل �إن هذه احل�صانة ن�صت عليها د�ساتري الأنظمة ال�سيا�سية القائمة على وحدة ال�سلطة،
الذي يعني �أن ال�سلطة يتم تفوي�ضها على درجات ،فال�شعب هو �صاحب ال�سيادة ،يفو�ض ال�سلطة �إىل
�أن تكون هيئة عليا ،وهي بدورها تفو�ض ق�سط ًا من هذه ال�سلطة �إىل �أن تكون هيئة تنفيذية ،وبذلك
تفوي�ض ال�سلطة يتدرج ويطلق البع�ض على هذه الأنظمة الدميقراطيات ال�شعبية .بل ن�ستطيع �أن
نذهب �أبعد من ذلك وتقول �أن احل�صانة الربملانية �أ�صبحت اجتاه ًا د�ستوري ًا عام ًا ،حيث ن�صت
عليها معظم د�ساتري دول العامل على اختالف مذاهبها و�أنظمتها ال�سيا�سية ،ون�ضيف كذلك �أن
اخلطر على ا�ستقالل الربملان وحرية �أع�ضائه ال ي�أتي فقط من ال�سلطة التنفيذية ،و�إمنا من
املمكن �أن ي�أتي من الأفراد عن طريق الدعاوى الكيدية ،وكذلك قد ي�أتي هذا اخلطر من ال�سلطة
الق�ضائية.
وملا كان الربملان يعترب �أقرب ال�سلطات �إىل ال�شعب داخل الدولة ،بل هو خري من ميثل الأفراد
ويعرب عن �إرادتهم ،وهو ع�ضو الت�شريع الأ�صيل ،فال بد �أن يتحرر من �أنواع ال�ضغوط اخلارجية التي
من املحتمل �أن يتعر�ض لها ،ومن مظاهر هذه ال�ضغوط احتمال تعر�ض �أع�ضائه للتهديد �أو حتى
التنكيل ،ومما ال �شك فيه �أن ال�سلطة التنفيذية هي املر�شحة للقيام بهذا العمل لأ�سباب عديدة قد
يكون من بينها ال�صراع مع الربملان من �أجل الهيمنة على ال�سلطة ،ومن غري امل�شكوك فيه �أن لدى
ال�سلطة التنفيذية �أ�ساليب متعددة وجماالت وا�سعة للقيام بذلك بحكم امتالكها و�سائل الت�أثري
للقيام بذلك ،و�أهم هذه الو�سائل هو حتريك الإجراءات اجلنائية مبا فيها القب�ض �ضد ع�ضو �أو
�أكرث من �أع�ضاء الربملان  ،وقد يكون ا�ستخدام هذه الو�سائل دون وجه حق بهدف التنكيل بالع�ضو
 ،ولغر�ض حماية جميع �أع�ضاء الربملان من هذه الإجراءات ،ن�صت معظم د�ساتري دول العامل
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ولكن كيف ي�ستطيع الربملان معرفة ما �إذا كانت الإجراءات املتخذة � ،أو التي يراد طلب الأذن
فيها من الربملان ،كيدية �أو تع�سفية يكون الهدف منها تهديد ع�ضو الربملان �أو التنكيل به نتيجة
معاد للحكومة؟ وللإجابة على ذلك ،نقول �إن التقاليد الربملانية يف فرن�سا قد جرت
ملوقف �سيا�سي ٍ
على �أ�سا�س �أن الربملان عندما ينظر يف طلبات رفع احل�صانة املر�سلة �إليه من اجلهات التي لها
احلق يف رفع هذه الطلبات ،كان ينظر فيما �إذا كانت هذه الطلبات مبنية على �أ�س�س جدية �أم
ب�سبب عوامل �أخرى هدفها الكيد ال�سيا�سي للع�ضو .ف�إذا كان الطلب خالي ًا من كل عامل �سيا�سي،
وجب على الربملان �أن يعطي الإذن لل�سري يف الإجراءات ،وعلى ذلك ال يكفي لكي ي�أذن املجل�س برفع
احل�صانة �أن ،يكون الباعث على التهمة الت�شهري �أو الدافع ال�سيا�سي ،بل يجب �أن تتوافر �أ�سباب
مو�ضوعية من اجل�سامة بحيث جتيز رفع احل�صانة وت�سمح ب�إقامة الدعوى و�إجراء املحاكمة ب�سرعة
يف احلاالت التي يكون فيها االتهام املوجه للع�ضو خطري ًا مي�س �شرفه� ،أو �أن امل�صلحة العامة ال
تتحقق �إال بهذه املحاكمة ال�سريعة� ،إن املجل�س ي�أذن برفع احل�صانة يف كل حالة تكون فيها التهمة
املوجهة �ضد الع�ضو من اجل�سامة بحيث توازي �سحب احل�صانة  ،وهو ي�أذن �أي�ض ًا �إذا كانت امل�صلحة
العامة والنظام العام يقت�ضيان توقيع عقوبة �سريعة ،ويف غري هذه الأحوال يجب رف�ض طلب رفع
احل�صانة.
هذا والبد من الت�أكيد على �أن قرار الربملان بدفع احل�صانة ال ميكن �أن يعد ب�أي �شكل من
الأ�شكال قرينة قانونية على الرباءة �أو الإدانة  ،لأن املجل�س ال ميكن �أن ي�ضع نف�سه بدل قا�ضي
املو�ضوع ويتحرى عما �إذا كان الع�ضو املتهم بريئا �أو مذنب ًا فهذا من اخت�صا�ص ال�سلطة الق�ضائية،
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على احل�صانة الربملانية �ضمان ًا د�ستوريا ي�شمل جميع �أع�ضاء الربملان دون ا�ستثناء وهم ميار�سون
وظيفتهم الربملانية� ،أو خارج نطاق هذه الوظيفة �ضمن �ضوابط معينة يحددها القانون (،)13
ومن الأمثلة على احلاالت التي تلج�أ ال�سلطة التنفيذية يف ال�ضغط على الربملان �أو بع�ض �أع�ضائه،
حالة الظروف اال�ستثنائية� ،أو حالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي التي متر بها الدولة ،حيث من املمكن
�أن تلج�أ ال�سلطة التنفيذية �إىل افتعال حوادث معينة �أو توجيه اتهامات خمتلفة �إىل بع�ض الأع�ضاء
داخل الربملان الذين ي�شكلون معار�ضة لنهجها يف �إدارة الدولة� ،إذ ت�سعى ال�سلطة التنفيذية ممثلة
يف احلكومة �إىل ذلك لإ�سكات ه�ؤالء الأع�ضاء املعار�ضني ،و�إقامة نوع من احلكم اال�ستبدادي عن
طريق ا�صطناع �أكرثية برملانية �إىل جانبها  ،فغياب نائب واحد �أو عدة نواب عن ح�ضور جل�سات
الربملان �أو حتى �إ�سكاته عن طريق التهديد والتنكيل كفيل بتغيري قرارات الربملان جذريا مبا يخدم
م�صالح احلكومة ،ثم عدم التعبري ال�صحيح وال�سليم عن �إدارة الأمة التي ميثلونها.
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و�إن مهمة املجل�س تنح�صر فيما �إذا كان الطلب قانونيا� ،أي بعيد ًا عن دافع �سيا�سي يكون الغر�ض
منه �إعاقة الع�ضو عن �أداء عمله الربملاين ،وكذلك يبحث املجل�س فيما �إذا كان الطلب جدي ًا� ،أي
حماط ًا بال�ضمانات التي ت�سمح بالت�أكيد �أن املالحقة مل تكن لتتخذ من قبل اجلهات املخت�صة على
نحو �سطحي.
وملا كان تعلق احل�صانة الربملانية تعلق ًا رئي�س ًا مبمار�سة الواجبات الربملانية للأع�ضاء عن طريق
كفالة حريتهم وا�ستقاللهم وحمايتهم من التهديد والتنكيل ،ف�إن ذلك �سوف يجعل ه�ؤالء الأع�ضاء
يجاهرون ب�آرائهم و�أفكارهم على نحو �صريح ومبا يحقق م�صلحة الدولة التي ينتمون �إليها بعيد ًا
عن كل ت�أثري قد ميار�س عليهم من قبل احلكومة �أو الأفراد.
املبحث الثاين
خ�صائ�ص احل�صانة الربملانية و�آثارها
املطلب الأول
خ�صائ�ص احل�صانة الربملانية:
متتاز احل�صانة الربملانية بجملة خ�صائ�ص �أهمها� :أنها �شخ�صية ،و�أنها مقررة للم�صلحة
العامة ،و�أنها عامة� ،أي ت�شمل جميع �أنواع اجلرائم من جنايات وجنح وخمالفات.
 -1احل�صانة الربملانية �شخ�صية:
ترتبط احل�صانة الربملانية بع�ضو الربملان وحده� ،إذ هي تهدف �إىل حماية �شخ�صه فقط ،فال
متتد �إىل �أفراد �أ�سرته ومعاونيه ،غري �أن احل�صانة الربملانية يف بداية ظهورها مل تكن �شخ�صية
 ،ففي بريطانيا وجد �شكل غريب لهذه احل�صانة  ،وهو متتع اخلدم والأتباع بامتياز عدم جواز
القب�ض  arrest of Freedomوذلك بالتبعية ل�سادتهم �أع�ضاء الربملان ( ،)14وقد ت�أكد
هذا االمتياز خالل حكم امللك “�إدوارد الثاين” وثبت ذلك بقرار �صريح من قبل جمل�س العموم
يف فرتة حكم امللك “�إدوارد الرابع” مت تو�سع جمل�س اللوردات يف مفهوم هذه احل�صانة� ،إذ �أمر
يف عام ( )1585بالإفراج عن �شخ�ص تابع لأ�سقف “كانرتبري” وكذلك عن تابع “لورد لي�سرت”
وذلك بحجة �أنهم يتمتعون بامتياز �إطالق �سراح الأع�ضاء املقبو�ض عليهم بالتبعية ل�سادتهم  ،ويف
�أواخر القرن ال�سابع ع�شر �صدر قانون �ألغي امتياز عدم جواز القب�ض arrest of Freedom
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وكذلك ال متتد احل�صانة الربملانية وت�شمل �شركاء ع�ضو الربملان يف اجلرمية ،فال متنع
احل�صانة من اتخاذ الإجراءات اجلنائية �ضد ه�ؤالء �إن وجدوا ،فهي ت�شمل �أع�ضاء الربملان فقط.
ولكي تتو�ضح ال�صورة فيما يتعلق بهذا املو�ضوع ،البد لنا من معرفة احلدود ال�شخ�صية حل�صانة
ع�ضو الربملان ب�ش�أن الإجراءات اجلنائية� ،أي التعرف على الإجراءات التي ت�شملها احل�صانة،
و�أخري ًا ال يجوز اتخاذها �ضد ع�ضو الربملان �إال بعد �صدور الإذن من املجل�س الذي ينتمي �إليه،
وبهدف االبتعاد عن اخللط بني نوعي احل�صانة ،فالبد من الإ�شارة ابتداء �إىل �أن احل�صانة
املو�ضوعية (عدم امل�س�ؤولية)  ،كما �أ�سلفنا ،ت�شمل ما يبديه ع�ضو الربملان من الآراء والأفكار
واخلطب والتقارير التي ت�صدر عن الع�ضو يف جل�سات املجل�س �أو يف جلانه� ،أو فيما يبديه خارج
املجل�س مبنا�سبة قيامه بعمل يتعلق بوظيفته الربملانية ك�أن ينتخب يف جلنة حتقيق برملانية تقت�ضي
طبيعة عملها اخلروج عن نطاق املجل�س والعمل خارجه  ،ففي هذه الأحوال جميع ًا ،اليكون ع�ضو
الربملان م�س�ؤو ًال مدنيا �أو جزائيا عما ي�صدر منه من �أقوال و�أفعال يف �أثناء ت�أدية عمله الربملاين ،
ولكن من املمكن �أن يتعر�ض الع�ضو للجزاءات املقررة يف الالئحة الداخلية للمجل�س الذي ينتمي
�إليه� ،إذا ا�ستدعى الأمر ذلك (� ،)15أما ما يخرج عن هذا النطاق � ،أي ارتكاب الأفعال التي ت�شكل
جرائم وفقا للقوانني اجلزائية ،كالإيذاء ،وال�سرقة ،والقتل ،وغريها من اجلرائم ف�إنها تخرج عن
نطاق احل�صانة املو�ضوعية (عدم امل�س�ؤولية)  ،وتدخل يف نطاق احل�صانة الإجرائية ،حيث يكون
ع�ضو الربملان م�س�ؤو ًال عن �أفعاله و�أقواله مدنيا وجنائيا ،كباقي الأفراد مبوجب ن�صو�ص القانون،
فيمكن رفع الدعوى املدنية عليه وال�سري فيها دون قيود� ،أما الدعوى اجلزائية فال ميكن ال�سري فيها
�سواء كان من اجلهات الر�سمية املكلفة بذلك �أم كان من الأفراد �إال بعد احل�صول على الإذن بذلك
من املجل�س التي ينتمي �إليه الع�ضو� ،أو يف حالة التلب�س باجلرمية وفق ًا لل�ضوابط التي ين�ص عليها
القانون.
وبذلك تتعلق درا�سة الإجراءات اجلنائية وحدودها بالأفعال التي يبديها ع�ضو الربملان والتي
ت�شملها احل�صانة الإجرائية ،حيث يتجه جانب من الفقه �إىل �أن احل�صانة الإجرائية ت�شمل جميع
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الذي كان يتمتع به اخلدم والأتباع بو�صفهم تابعني ل�سادتهم �أع�ضاء الربملان� ،إن هذا ال�شكل الغريب
من �أ�شكال احل�صانة ،الذي يعد خروجا وا�ضحا عن �أهم خ�صائ�ص احل�صانة الربملانية ،وهو �أنها
�شخ�صيته تتعلق ب�شخ�ص ع�ضو الربملان وحده ،مل يوجد �إال يف النظام الربملاين الربيطاين ،ومل
ت�أخذ به الدول الأخرى ،كما عدلت عنه بريطانيا بعد ذلك.
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الإجراءات التي مت�س �شخ�ص ع�ضو الربملان �أو منزله ،فهي ت�شمل الإجراءات الآتية :تكليف ع�ضو
املجل�س باحل�ضور والقب�ض عليه وحب�سه احتياطيا وتفتي�شه وتفتي�ش م�سكنه �أو حمله ،و�ضبط
املرا�سالت ال�صادرة منه �أو املر�سلة �إليه ،ورفع الدعوى �أما الإجراءات التي ال مت�س �شخ�ص الع�ضو
�أو منزله ،مثل �سماع ال�شهود واملعاينة وانتداب اخلرباء فيجوز اتخاذها قبل احل�صول على الإذن
من الربملان)16( .
واحلقيقة �أن �أكرث الإجراءات اجلناية �إثار ًة للجدل هو �إجراء التفتي�ش ،واملق�صود من هذا
الإجراء  ،لي�س التفتي�ش الذي يقع على �شخ�ص ع�ضو الربملان ،فهذا الإجراء ت�شمله احل�صانة
الربملانية على نحو عام ،و�إمنا املق�صود به التفتي�ش الذي ميتد �إىل م�سكن الع�ضو ،فهل يحق لل�سلطة
الق�ضائية �أن تقرر تفتي�ش �سكن �أحد الأع�ضاء يف �أثناء دور االنعقاد دون احل�صول على �إذن م�سبق
من املجل�س الذي ينتمي �إليه ذلك الع�ضو؟.
وللإجابة على ذلك  ،البد �أوال من التعرف على ماهية التفتي�ش ،الذي يعني البحث عن �أدلة
اجلرمية من قبل ال�سلطة املخت�صة بذلك بغ�ض النظر عن �إرادة ال�شخ�ص �أو �صاحب املكان املراد
تفتي�شه ،فالتفتي�ش �إذ ًا هو �إجراء حتقيق تقوم به �سلطة خمت�صة للبحث عن �أدلة يف جرمية وقعت،
ويكون ذلك الإجراء متهيدا ملمار�سة حق املجتمع يف العقاب)17( .
وعلى الرغم من الأهمية التي ينطوي عليها التفتي�ش بو�صفه �إجراء �ضروريا ي�ؤدي للك�شف عن
الأدلة املادية يف اجلرمية ،يعد �إجرا ًء خطري ًا ي�ؤدي �إىل امل�سا�س باحلياة اخلا�صة للأفراد ،وي�ؤثر
على نحو خطري يف احلريات الفردية ،لذلك تعنى الت�شريعات احلديثة بتنظيم قواعده وتف�صيل
�أحكامه ،بل �إن الكثري من د�ساتري العامل ن�صت على �أحكام التفتي�ش بن�صو�ص �صريحة نظر ًا لأهمية
هذا الإجراء على احلريات الفردية ،فقد ن�ص د�ستور مملكة البحرين لعام  1973يف الفقرة (ب)
من املادة  19منه على ما يلي“ :ال يجوز القب�ض على �إن�سان �أو توقيفه �أو حب�سه �أو تفتي�شه �أو حتديد
�إقامته �أو تقييد حريته يف الإقامة �أو التنقل �إال وفق �أحكام القانون وبرقابة من الق�ضاء” كما ن�صت
املادة  25يف نف�س الد�ستور على ما يلي “ :للم�ساكن حرمة ،فال يجوز دخولها �أو تفتي�شها بغري �إذن
�أهلها �إال ا�ستثناء يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى التي يعينها القانون  ،وبالكيفية املن�صو�ص عليها
فيه”.
ويف فرن�سا  ،ا�ستقرت التقاليد الربملانية هناك ،على �أن احل�صانة الربملانية ت�شمل م�سكن ع�ضو
الربملان ،وعلى ذلك ال يجوز تفتي�ش م�ساكن �أع�ضاء الربملان �إال بعد احل�صول على �إذن املجل�س
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هذا و�إن �أكرث الإجراءات اجلنائية م�سا�س ًا بحرية ع�ضو الربملان  ،هو القب�ض الذي يعني حرمان
ال�شخ�ص من حرية التجول ولو لفرتة ي�سرية ،ومبعنى �أ�شمل و�أدق ،هو �إجراء يت�ضمن تقييد حرية
املتهم مبا يلزم لو�ضعه “ماديا” حتت ت�صرف �سلطة التحقيق يف خالل مدة معينة ال�ستجوابه
والت�صرف يف �أمره قانونا)18( .
ونظر ًا خلطورة هذا الإجراء و�أثره الكبري يف حرية الع�ضو ،ف�إنه من الإجراءات التي ت�شملها
احل�صانة الربملانية على نحو �صريح ،ن�صت كثري من الد�ساتري عليه ب�صراحة ،ومنعت القيام
بهذا الإجراء دون احل�صول على �إذن من املجل�س الذي ينتمي �إليه الع�ضو املراد القب�ض عليه،
وقد تفاوتت الد�ساتري يف طريقة الن�ص على هذا الإجراء ،فالد�ستور الفرن�سي على �سبيل املثال
يدرجه مع �إجراءات �أخرى ال يجوز اتخاذها �إال يف حاالت ن�ص عليها فقد جاء فيه ما ي�أتي :ال يجوز
التحقيق مع �أي ع�ضو من �أع�ضاء الربملان �أو البحث عنه �أو القب�ض عليه �أو اعتقاله �أو حماكمته
ب�سبب ما يبديه من الآراء �أو الت�صويت يف �أداء �أعماله الربملانية.
	ال يجوز التحقيق مع �أي ع�ضو من �أع�ضاء الربملان �أو القب�ض عليه يف جناية �أو جنحة �أثناءدورات االنعقاد �إال مبوافقة املجل�س التابع له ،وذلك فيما عدا حالة التلب�س باجلرمية.
	ال يجوز القب�ض على �أي ع�ضو من �أع�ضاء الربملان يف غري �أوقات االنعقاد �إال مبوافقة مكتباملجل�س التابع له ،وذلك فيما عدا حالة التلب�س باجلرمية �أو التحقيق امل�أذون به �أو �إدانته نهائي ًا
( ،)19ونالحظ على هذه املادة �أنها تدرجت يف الن�ص على �إجراء القب�ض بح�سب احلاالت التي
ن�صت عليها ،ففي ال�شق الأول من هذا الن�ص مت �إدراج القب�ض مع بقية الإجراءات التي ال يجوز
القيام بها ب�أي حال من الأحوال ،ويتعلق هذا ال�شق باحل�صانة املو�ضوعية (عدم امل�س�ؤولية).
�أما ال�شق الثاين من هذا الن�ص فيتعلق باحل�صانة الإجرائية� ،إذ مت تق�سيم م�ضمون الن�ص �إىل
حالتني :الأوىل ،التي حتدث يف �أثناء دورات االنعقاد ،حيث حرم الن�ص القيام ب�إجراءين هما:
التحقيق والقب�ض �إال مبوافقة املجل�س  ،فيما عدا حالة التلب�س باجلرمية ،احلالة الثانية ،التي
ت�سري يف غري �أوقات االنعقاد حيث حرم الن�ص �إجراء القب�ض فقط � ،إال عند احل�صول على
موافقة مكتب املجل�س  ،فيما عدا حالة التلب�س باجلرمية �أو التحقيق امل�أذون �أو �إدانته نهائي ًا،
ويظهر هذا الن�ص اهتماما ب�إجراء القب�ض ،حيث ن�ص عليه �صراحة على خالف الإجراءات
اجلنائية الأخرى ،ويعود ذلك خلطورته وم�سا�سه املبا�شر ب�شخ�ص النائب وحريته.
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ونالحظ على د�ساتري �أخرى� ،أنها تن�ص على الإجراءات اجلنائية على نحو عام ،دون الإ�شارة
على نحو �صريح لأحد هذه الإجراءات مبا فيها القب�ض  ،حيث ترتك للت�شريعات الأقل درجة
من الد�ستور ،وللفقه تف�صيل درجات �أهميتها وخطورتها  ،ومدى م�سا�سها بالأ�شخا�ص وحرياتهم،
ومثال عليها ،الد�ستور امل�صري احلايل ،الذي ين�ص على ما ي�أتي  :ال يجوز يف غري حالة التلب�س
باجلرمية اتخاذ �أية �إجراءات جنائية �ضد ع�ضو جمل�س ال�شعب �إال ب�أذن �سابق من املجل�س (،)20
نالحظ �أن بع�ض الد�ساتري امل�صرية ال�سابقة تن�ص على �أن احل�صانة ت�شمل �إجراء القب�ض على نحو
�صريح ،وهذا ما �أخذ به الد�ستور امل�صري لعام ( )1923الذي جاء فيه ما ي�أتي“ :ال يجوز �أثناء دور
االنعقاد اتخاذ �إجراءات جنائية نحو �أي ع�ضو من �أع�ضاء الربملان وال القب�ض عليه �إال ب�أذن املجل�س
التابع هو له وذلك فيما عدا حالة التلب�س باجلناية”)21( .
ويثار ت�سا�ؤل ب�شان احلدود ال�شخ�صية حل�صانة ع�ضو الربملان فيما يتعلق بالإجراءات اجلنائية
وهو .هل الإجراءات املتخذة لفر�ض قيود على احلرية ال�شخ�صية لع�ضو الربملان ،ت�شملها احل�صانة
الربملانية؟ وللإجابة على ذلك نقول� :إنه ال يجوز اتخاذ �أي �إجراء من �ش�أنه فر�ض قيود على احلقوق
واحلريات ال�شخ�صية للع�ضو لأن يف ذلك م�سا�س ًا وا�ضح ًا به ،ومما ي�ؤيد ذلك �أن بع�ض الد�ساتري قد
ن�صت على نحو �صريح على وجوب احل�صول على �إذن املجل�س الذي ينتمي له الع�ضو عند فر�ض �أية
قيود على احلرية ال�شخ�صية له ،فقد ن�ص الد�ستور الإيطايل لعام ( )1947يف املادة  68منه على
ما ي�أتي :وال يجوز �أن يتخذ �إجراء جنائي �ضد �أي ع�ضو من �أع�ضاء الربملان دون �إذن من املجل�س
الذي ينتمي �إليه ،كما �أنه ال يجوز �أن يقب�ض عليه �أو �أن يحرم من حريته ال�شخ�صية �أو �أن يتعر�ض
لتفتي�ش �شخ�صه �أو منزله �إال �إذا �ضبط يف حالة تلب�س بارتكاب جرمية.
ويف فرن�سا  ،وعلى الرغم من عدم الن�ص على هذه احلالة يف الد�ستور  ،ا�ستقر الر�أي على
عدم جواز امل�سا�س باحلرية ال�شخ�صية لع�ضو الربملان  ،مثل �ضبط املرا�سالت ال�صادرة منه �أو
املر�سلة �إليه ،وقد �أثريت هذه امل�س�ألة يف الربملان الفرن�سي  ،وح�صل خالف حولها � ،إىل �أن ا�ستقرت
التقاليد الربملانية هناك على �أن احل�صانة الربملانية ال جتيز نظام الرقابة على الر�سائل الواردة
لأع�ضاء الربملان �أو ال�صادرة منهم بالربيد حتى يف ظل الأحكام العرفية)22( .
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يحتل �أع�ضاء الربملانات يف العامل مركز ًا ا�ستثنائيا بو�صفهم ممثلني ل�شعوبهم ،ونظر ًا لهذا
املركز اال�ستثنائي الذي يتمتعون به  ،تن�ص معظم د�ساتري العامل على �ضمانات مقررة للم�صلحة
العامة� ،أهمها احل�صانة الربملانية  ،يكون الهدف منها متتع ه�ؤالء النواب بقدر من احلرية
واال�ستقالل عن كل ما قد ي�ؤثر يف �أدائهم لعملهم ،وهنا ال بد من الت�أكيد على �أن ال�ضغوط التي
قد متار�س جتاه ع�ضو الربملان ،ال تقت�صر على ال�ضغوط التقليدية التي متار�س عليه ،ونعني بذلك
تهديده باتخاذ الإجراءات اجلنائية �ضده بدوافع �سيا�سية �أو كيدية ،و�إمنا قد متار�س �ضده �ضغوط
من نوع �آخر متار�سها امل�صالح والأ�شخا�ص ،وبخا�صة يف الدول العريقة يف الدميقراطية ،ونعني
بها الأنظمة الغربية التي تقوم �أنظمتها على مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات  ،ويطلق عليها الأنظمة
التمثيلية ،حيث �إن اللعبة ال�سيا�سية هناك بالغة التعقيد  ،وت�ؤثر فيها امل�صالح املادية ت�أثري ًا كبري ًا،
ونرى �أن ال�ضغوط التي متار�سها امل�صالح يف هذه الدول قد تكون �أخطر بكثري  ،على ا�ستقالل
الربملان وحرية �أع�ضائه ،من ال�ضغوط التي من املمكن �أن متار�س على ع�ضو الربملان عن طريق
الإجراءات اجلنائية ،وال�سبب يف ذلك  ،كما نراه ،يعود �إىل �أن ال�ضغوط التي متار�سها امل�صالح
يف هذه الأنظمة  ،تكون يف �أغلب الأحيان ذات طابع �سري ،ومتار�س خارج نطاق الربملان ،وتكون
دوافعها حتقيق م�صالح حزبية �صرفة بعيدة عن امل�صلحة العامة.
وقد ت�شددت بع�ض برملانات العامل يف هذا ال�ش�أن  ،ففي بريطانيا ،اعتمد جمل�س العموم ،وجهة
نظر مت�شددة ب�ش�أن عالقات ع�ضو املجل�س ب�أية هيئة مولت �أو دعمت تر�شيحه ،وذلك لقطع الطريق
على �أية �ضغوط قد متار�سها هذه الهيئة عليه حتقيقا مل�صاحلها على ح�ساب امل�صلحة العامة ،فقد
قرر هذا املجل�س يف �إحدى جل�ساته ما ي�أتي� :إن مما يتناق�ض وكرامة املجل�س ،وواجب الع�ضو جتاه
ناخبيه ،واحلفاظ على امتياز حرية الكالم� ،أن يدخل �أي ع�ضو يف اتفاق تعاقدي مع هيئة خارج
الربملان  ،ي�سيطر على ا�ستقالل الع�ضو التام وحرية عمله يف الربملان �أو يقيدهما � ،أو ي�شرتط �أن
يعمل ب�أية طريقة ممث ًال لهذه الهيئة اخلارجية فيما يتعلق ب�أية م�سائل تعالج يف الربملان � ،إن واجب
الع�ضو هو جتاه ناخبيه وجتاه البالد كلها ،ولي�س جتاه �أي جزء معني من الناخبني �أو البالد ،ويف
هذه الق�ضية  ،الحظت جلنة االمتيازات� :أن العالقة بني الع�ضو وهيئة خارجية متعاقد معها ويت�سلم
منها دفعات مالية هي علي �أية حال ،على درجة كبرية من ال�صعوبة واحل�سا�سية  ،والبد �أن تنطوي
يف غالب الأحوال على خطر احتمال انتهاك قواعد االمتياز)23( .
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وبذلك نالحظ �أن الربملان الربيطاين  ،قد وقف موقف ًا مت�شدد ًا �إزاء �أية فكرة للـت�أثري يف ع�ضو
من �أع�ضائه على نحو غري م�شروع �أو تهديده ،وهو يعد �أي عمل من هذا النوع انتهاكا المتياز حرية
الكالم التي يتمتع بها �أع�ضاء الربملان  ،بل �إن انتهاك هذا االمتياز يبلغ حد �إهانة جمل�س العموم �أو
جمل�س اللوردات  ،واملجل�س ذاته هو القا�ضي يف انتهاك امتيازاته اخلا�صة به ،وي�ستطيع هو نف�سه
�أن يعاقب املنتهك  ،ويعد انتهاك ًا لهذا االمتياز �إذا تعر�ض للم�ضايقة ع�ضو ب�سبب �سلوكه يف الربملان،
�أو �إذا بذلت حماولة للت�أثري يف �سلوكه عن طريق التهديد� ،أو �إذا تعر�ض �سلوكه بو�صفه ع�ضوا
لأي م�س  ،عن طريق الكالم �أو الكتابة ،وهكذا قرر جمل�س العموم يف �إحدى جل�ساته� ،أن انتهاكا
لالمتياز قد ارتكب يف ر�سالة موجهة �إىل �أع�ضاء املجل�س حيث و�ضع كاتبها قائمة �أ�سئلة ت�شري �إىل
ت�شريع مقرتح لتحرمي �ألعاب ريا�ضية معينة ،وحدد ب�أنه �إذا مل ي�سمع من ه�ؤالء �شيئ ًا ف�سي�شعر ب�أن
لديه ما يربر قيامه ب�إعالم ناخبيهم يف مناطقهم االنتخابية ب�أنهم ال يعار�ضون الألعاب الريا�ضية
ال�شديدة �أو القا�سية )24( .
ولكن �إذا كانت احل�صانة الربملانية مقررة للم�صلحة العامة ،فهل يربر ذلك الإخالل مببد�أ
امل�ساواة؟ يرى البع�ض �أن احل�صانة الربملانية تت�ضمن م�سا�س ًا بالغ ًا مببد�أ امل�ساواة �أمام القانون،
الذي ينبغي تطبيقه على �سائر املواطنني داخل الدولة الواحدة ،وبذلك ي�ستتبع هذا امل�سا�س ي�ستتبع
كذلك م�سا�س ًا بالدميقراطية ،بل �أكرث من ذلك� ،إنه مي�س بالدولة الع�صرية التي تت�صف بالقانونية
( ،)25على حني يرى جانب �آخر من الفقه� ،أن احل�صانة الربملانية و�إن كانت يف ظاهرها تخل
مببد�أ امل�ساواة بني الأفراد � ،إال �أن عدم امل�ساواة هنا مل يقرر مل�صلحة ع�ضو الربملان  ،بل للم�صلحة
العليا للأمة وحلفظ كيان الربملان و�صيانته �ضد كل جتاوز واعتداء �سواء من ال�سلطات الأخرى �أو
من الأفراد ( )26ونرى �أن الر�أي الثاين هو الأقرب �إىل املنطق .ون�ضيف �إليه � ،أن مبد�أ امل�ساواة
العام ينطبق على جميع املواطنني والأفراد داخل الدولة الواحدة ،ينطبق على �أع�ضاء الربملان ،
وكذلك على الأفراد العاديني ،وهم جميعا �سواء �أكانوا �أع�ضاء يف الربملان �أم �أفراد ًا  ،يتعني عليهم
املثول �أمام العدالة عندما ي�ستدعي الأمر ذلك ،هذه هي القاعدة العامة ،ولكن من �أجل حماية
ا�ستقالل الربملان ،وحماية �أع�ضائه من التهديد والتنكيل ،وكفالة ح�سن �أدائهم ملهامهم ،اقت�ضت
امل�صلحة العامة و�ضع ا�ستثناء لهذا املبد�أ ،يتمثل يف احل�صانة الربملانية بنوعيها ،املو�ضوعية (عدم
امل�سو�ؤلية)  ،التي حتمي ع�ضو الربملان يف �إطار عمله الربملاين ،وهي دائمة ت�ستمر طوال املدة
التي يق�ضيها الع�ضو يف الربملان .واحل�صانة الإجرائية ،التي حتمي ع�ضو الربملان من الإجراءات
اجلزائية خارج �إطار وظيفته الربملانية ،وهي ح�صانة م�ؤقتة تنتهي ب�إعطاء الإذن من املجل�س الذي
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 -3عمومية احل�صانة الربملانية:
تهدف احل�صانة الربملانية  ،كما �أ�شرنا �سابق ًا � ،إىل عدم انتزاع ع�ضو الربملان من مكانه وهو
ميار�س وظيفته الربملانية ،حتقيقا للم�صلحة العامة ،ولكن �إذا ت�أكد الربملان �أن الإجراءات التي يراد
اتخاذها �ضد �أحد �أع�ضائه ،هي نتيجة التهامه بارتكاب جرمية من اجلرائم ،و�أن التهمة املوجهة
�إليه لي�ست كيدية �أو ملفقة �أو مدبرة ،ف�إن الربملان يف هذه احلالة يقوم برفع احل�صانة الربملانية
عن هذا الع�ضو ،متهيدا التخاذ الإجراءات القانونية �ضده ،والت�سا�ؤل الذي ي�شار بهذا ال�ش�أن  ،هو
 :يف احلالة التي يعطي فيها الربملان الإذن لل�سري بالإجراءات اجلنائية �ضد �أحد �أع�ضائه املتهم
بارتكاب �إحدى اجلرائم  ،فهل ي�شمل ذلك �أنواع اجلرائم� ،أي اجلنايات واجلنح واملخالفات؟ � ،أو
يقت�صر الأمر يف طلب الأذن على اجلنايات واجلنح ،ويتم �إخراج املخالفات حيث تتخذ الإجراءات
اجلزائية عند اقرتافها من قبل ع�ضو الربملان دون احلاجة لطلب الإذن من املجل�س الذي ينتمي
�إليه �إن الإجابة على هذه الت�سا�ؤالت  ،يعود بالدرجة الأوىل للن�صو�ص الد�ستورية املختلفة التي تقرر
احل�صانة الربملانية وت�ضع �أحكامها ،وكذلك ميكن للتقاليد الربملانية �أن جتيب على هذه الت�سا�ؤالت
يف حالة عدم وجود ن�صو�ص �صريحة بهذا ال�ش�أن .والأ�صل بوجه عام� ،أن ت�شمل احل�صانة الربملانية
الأنواع الثالثة من اجلرائم� ،أي اجلنايات واجلنح واملخالفات ،ولكن هذا ال مينع من الن�ص يف
بع�ض الد�ساتري على ا�ستثناء املخالفات لأ�سباب تتعلق بطبيعة العقوبة املقررة للمخالفات  ،ففي
فرن�سا ،ت�شمل احل�صانة الربملانية اجلنايات واجلنح وال ت�شمل املخالفات ،وهذا النهج هو الذي
�سارت عليه الد�ساتري الفرن�سية املتعاقبة ،وهي د�ستور عام ( )1875ود�ستور عام ()1946
والد�ستور احلايل لعام ( )1958على حني نالحظ الن�صو�ص الد�ستورية لبع�ض الدول ،تقرر
عمومية احل�صانة الربملانية جلميع �أنواع اجلرائم ،للجنايات واجلنح واملخالفات ،كما ن�ص على
ذلك الد�ستور الأردين لعام ( )1952يف املادة  86منه  :ال يوقف �أحد من �أع�ضاء جمل�س الأعيان
والنواب وال يحاكم خالل مدة اجتماع املجل�س ما مل ي�صدر من املجل�س الذي هو منت�سب �إليه قرار
بالأكرثية املطلقة بوجود �سبب كاف لتوقيفه �أو ملحاكمته �أو ما مل يقب�ض عليه يف حالة التلب�س
بجرمية جنائية ويف حالة القب�ض عليه بهذه ال�صورة يجب �إعالم املجل�س بذلك فور ًا� .أما يف م�صر
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ينتمي �إليه الع�ضو ،بعد �أن يت�أكد هذا املجل�س �أن املالحقة ال تت�ضمن دوافع �سيا�سية �أو كيدية جتاه
الع�ضو ،ونظر ًا لكون احل�صانة الربملانية ا�ستثناء من مبد�أ امل�ساواة اقت�ضته امل�صلحة العامة ،البد
�أن يف�سر هذا اال�ستثناء بدقة ،كما هو احلال يف جميع اال�ستثناءات من القاعدة العامة ،و�أ ّال يكون
له �أي معني �أو �أثر �إال الغر�ض املحدد املطلوب الذي �شرع من �أجله)27( .
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فقد جاءت د�ساتريها املتعاقبة بن�صو�ص عامة ،فيما يتعلق ب�شمول احل�صانة الربملانية جلميع �أنواع
اجلرائم� ،أي اجلنايات واجلنح واملخالفات ،عدا د�ستور عام ( ، )1930وقد ن�ص الد�ستور احلايل
لعام ( )1971يف املادة  99منه على ما ي�أتي “ :ال يجوز يف غري حالة التلب�س باجلرمية اتخاذ �أية
�إجراءات جنائية �ضد ع�ضو جمل�س ال�شعب �إال ب�أذن �سابق من املجل�س ويف غري دور انعقاد املجل�س
يتعني �أخذ �أذن رئي�س املجل�س ،ويخطر املجل�س عند �أول انعقاد له مبا اتخذ من �إجراء .وي�ؤيد جانب
من الفقه امل�صري ما جاء بد�ستور عام ( )1930من عدم �شمول احل�صانة الربملانية للمخالفات،
وذلك بحجة �أن املخالفات يف ذاتها تعد جرائم ب�سيطة ،وعقوباتها ب�سيطة كذلك ،كما �أن وقوعها
من �أع�ضاء الربملان هو �أمر عادي كغريهم من الأفراد ،كمخالفات ال�سيارات وجتاوز ال�سرعة  ،فال
يوجد م�سوغ لوقف الإجراءات وتعطيل عمل الربملان بطلبات رفع احل�صانة)28( .
املطلب الثاين� :آثار احل�صانة الربملانية:
�سبق �أن الحظنا وجود نوعني من احل�صانة الربملانية :الأوىل  ،احل�صانة املو�ضوعية التي ت�شمل
الأفعال والأقوال التي تتعلق بالوظيفة الربملانية لأع�ضاء الربملان ،وهي قاعدة تتعلق باملو�ضوع ،لذا
ترفع عن الفعل �صفة اجلرمية ،والثانية احل�صانة الإجرائية التي تتعلق بالإجراءات  ،فهي ال ترفع
عن الفعل الذي ي�أتيه �أحد �أع�ضاء الربملان �صفة اجلرمية ،ولكنها توقف الإجراءات اجلناية التي
مت�س �شخ�صية ع�ضو الربملان وحريته حتى احل�صول على الإذن برفع احل�صانة من املجل�س الذي
ينتمي �إليه هذا الع�ضو وفقا للإجراءات القانونية املن�صو�ص عليها بهذا ال�ش�أن.
ونظر ًا لهذا االختالف يف ماهية هذين النوعني من احل�صانة  ،فمن الطبيعي �أن تختلف الآثار
املرتتبة عليهما ،ويف �أحيان �أخرى تت�شابه هذه الآثار ،وفيما يلي تف�صيل ذلك:
� -1أثر احل�صانة الربملانية يف الدعوى املدنية والدعوى اجلزائية:
تختلف الآثار املرتتبة على احل�صانة الربملانية يف الدعويني املدنية واجلزائية تبع ًا الختالف
نوعي احل�صانة ،فالآثار التي ترتب على احل�صانة املو�ضوعية (عدم امل�س�ؤولية) يف الدعويني املدنية
واجلزائية ،تختلف عن تلك التي ترتتب على احل�صانة الإجرائية يف هاتني الدعويني.
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�إن الأفعال التي ت�شملها احل�صانة الإجرائية  ،ال متنع من مقا�ضاة �أع�ضاء الربملان �أمام املحاكم
املدنية لتعوي�ض ال�ضرر النا�شئ عن اجلرمية ،كما �أنها ال متنع من توقيع احلجز �ضدهم (،)29
وت�أتي الن�صو�ص الد�ستورية املختلفة لدول العامل لت�ؤكد ذلك ،حيث تن�ص هذه الد�ساتري على �شمول
احل�صانة الإجرائية للإجراءات اجلنائية فقط دون الإ�شارة �إىل الإجراءات املدنية)30( .
�أما الأفعال التي ت�شملها احل�صانة املو�ضوعية (عدم امل�س�ؤولية)  ،فهي تقت�صر على ما يبديه
�أع�ضاء الربملان من �آراء و�أفكار داخل املجل�س الذي ينتمون �إليه� ،أو خارجه يف احلدود التي تقت�ضيها
طبيعة قيامهم مبهامهم الربملانية  ،و�أخريا ت�شمل احل�صانة املو�ضوعية (عدم امل�س�ؤولية) اجلرائم
التي يرتكبها ع�ضو الربملان مبا يبديه من الأفكار والآراء �شفاها �أو كتابة وال ت�شمل غريها ،ويرتتب
على ذلك انعدام امل�س�ؤولية بجميع �صورها مبا فيها امل�س�ؤولية املدنية ،فال جتوز مقا�ضاة �أع�ضاء
الربملان �أمام املحاكم املدنية ب�سبب �أعمال الوظيفة الربملانية مبا فيها الأقوال التي يبدونها يف
اجلل�سات العلنية �أو ال�سرية �أو اللجان الربملانية � ،سواء زاولت �أعمالها دخل الربملان �أو خارجه
بو�صفها جلان حتقيق  ،وت�ؤيد الن�صو�ص الد�ستورية ذلك)31(.
ب� -أثر احل�صانة الربملانية يف الدعوى اجلزائية:
الدعوى اجلزائية  ،هي الو�سيلة التي ين�ص عليها القانون ل�ضمان حق املجتمع بالعقوبة وذلك
بالتحري عن اجلرائم  ،ومعرفة فاعلها ،والتحقيق معه ،وحماكمته ،وتنفيذ احلكم عليه بوا�سطة
ال�سلطة املخت�صة لذلك)32( .
�أما �أثر احل�صانة الربملانية يف الدعوى اجلزائية ،ف�إن نوعي احل�صانة� ،أي احل�صانة املو�ضوعية
(عدم امل�س�ؤولية) واحل�صانة الإجرائية ت�شمل الأفعال و الأقوال التي ت�ستدعي حتريك الدعوى
اجلزائية �ضد �أع�ضاء الربملان� ،إال �أن طبيعة كل منهما تختلف عن الأخرى ،فاحل�صانة املو�ضوعية
(عدم امل�س�ؤولية) التي ت�شمل الأقوال والآراء والتقارير �سواء �أكانت �شفوية �أم كتابية التي ت�صدر
عن ع�ضو الربملان ومبنا�سبة قيامه بوظيفته الربملانية ،تتمثل يف عدم م�س�ؤولية هذا الع�ضو مدنيا
وكذلك عدم م�س�ؤولية هذا الع�ضو جزائيا ،فال ت�ستطيع �أية جهة �أن حترك الدعوى اجلزائية،
مع مالحظة �أن بع�ض الن�صو�ص الد�ستورية ت�ستثني بع�ض اجلرائم ،كجرائم ال�سب والقذف،
فال ت�شملها احل�صانة املو�ضوعية (عدم امل�س�ؤولية) ،مثال على هذه الن�صو�ص  :املادة ( )63من
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�أ� -أثر احل�صانة الربملانية يف الدعوى املدنية:

جملة
احلقوق

جملة
احلقوق
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د�ستور اجلمهورية اليمنية لعام ( ، )1990والفقرة ( )1من املادة ( )46من د�ستور جمهورية
�أملانيا االحتادية لعام ( ،)1949حيث ي�ستطيع من وقعت عليه هاتان اجلرميتان حتريك الدعوى
اجلزائية �ضد ع�ضو الربملان  ،مبوجب هذين الن�صني.
و�أما الأعمال والأفعال والأقوال التي تقع خارج نطاق الوظيفة الربملانية ،ولو كانت داخل
الربملان ذاته ،فال ت�شملها احل�صانة املو�ضوعية (عدم امل�س�ؤولية)  ،و�إمنا متتد �إليها احل�صانة
الإجرائية التي تق�ضي بعدم ال�سماح باتخاذ �إجراءات جنائية �ضد �أع�ضاء الربملان �أو حتريك
الدعوى اجلزائية �ضدهم �إال بعد احل�صول على �إذن املجل�س �أو يف حالة التلب�س �أو انتهاء الع�ضوية،
وعلى النحو الذي تنظمه الن�صو�ص القانونية ،وبذلك نالحظ الفارق بني طبيعة احل�صانتني :
املو�ضوعية والإجرائية ،ففي حني نالحظ �أن الأ�صل يف الأفعال التي ت�شملها احل�صانة املو�ضوعية
ت�صبح مباحة ،فال م�س�ؤولية جزائية ترتتب عليها  ،وال يجوز حتريك الدعوى اجلزائية ب�أي حال
من الأحوال ،جند الأفعال التي ت�شملها احل�صانة الإجرائية ال ترفع عن الفعل �صفة اجلرمية �أو
حماية الع�ضو من نتائج اجلرمية التي ارتكبها ،و�إمنا مفعول هذه احل�صانة يقت�صر على ت�أخري
اتخاذ الإجراءات اجلنائية حتى احل�صول على الإذن من املجل�س الذي ينتمي �إليه ذلك الع�ضو
وفقا لأحكام القانون ،و�أخري ًا يجوز حتريك الدعوى اجلزائية وال�سري يف الإجراءات بعد احل�صول
على ذلك الأذن.
ج -عالقة احل�صانة الربملانية بالنظام العام و�آثارها:
�إن تعلق احل�صانة الربملانية بالنظام العام ترتتب عليه النتائج القانونية الآتية:
�أو ًال :ال ميكن لع�ضو الربملان التنازل عن مت�سكه باحل�صانة الربملانية ،لذا ال ميكن �أن يكون
مو�ضع مالحقة جزائية �إال باحل�صول على �إذن املجل�س الذي ينتمي �إليه حتى لو قبل هو ذلك
 ،لأن ال�ضمان مل ي�شرع ل�صالح الع�ضو �شخ�صي ًا ،بل هو �ضمان د�ستوري قررته الت�شريعات
لت�أمني ا�ستقالل الربملان بو�صفه هيئة ت�شريعية ،عن ال�سلطات الأخرى وت�أثريها وميكنه من
�أداء وظائفه التي ن�صت عليها د�ساتري العامل املختلفة .وعلى رغم ذلك جاءت بع�ض الد�ساتري
بن�صو�ص تخالف هذه النتيجة ،حيث �أجازت لأع�ضاء الربملان التنازل عن التم�سك باحل�صانة
الربملانية وهو ما يرتتب عليه جواز اتخاذ الإجراءات اجلزائية قبله دون احل�صول على �إذن
املجل�س الذي ينتمي �إليه  ،ومن الأمثلة على ذلك ما جاء يف الد�ستور اجلزائري لعام ()1989
يف املادة ( )104منه ،حيث جاء فيها ما ي�أتي“ :ال يجوز ال�شروع يف متابعة �أي نائب ب�سبب فعل
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ثاني ًا :على القا�ضي الذي تعر�ض �أمامه ق�ضية جزائية يكون �أحد �أطرافها ع�ضو ًا يف الربملان �أن
يقرر من تلقاء نف�سه بطالن �أي �أجراء جزائي مي�س ع�ضو الربملان كان قد اتخذ �ضد الأخري،
وعدم اتخاذ �أي �إجراء جديد �إال بعد احل�صول على الإذن من املجل�س الذي ينتمي �إليه ذلك
الع�ضو ،ويجب �أن يكون هذا املوقف من قبل القا�ضي يف جميع الأحوال حتى لو قبل ذلك الع�ضو
اال�ستمرار يف هذه الإجراءات دون احل�صول على �إذن جمل�سه ( ،)33ويكون قرار القا�ضي
الذي ي�صدره يف حالة الدفع �أمامه باحل�صانة قرار ًا فوري ًا وم�ستق ًال ،فال ميكن �أن ي�ضم هذا
الدفع �إىل �أ�سا�س الدعوى املقامة �أمامه ،مما جعل االجتهاد الق�ضائي يف فرن�سا مييل �إىل تقرير
�إمكانية طلب نق�ض احلكم ال�صادر برد هذا الدفع ،على نحو م�ستقل عن �أ�سا�س الدعوى وقبل
الف�صل فيها)34( .
ثالث ًا :ي�صح الدفع ببطالن الإجراءات اجلزائية املتخذة قبل ع�ضو الربملان يف �أية حالة كانت
عليها الدعوى� ،أي يف �أية درجة من درجات املحاكم ،فيجوز التم�سك باحل�صانة الربملانية لأول
مرة �أمام اال�ستئناف �أو �أمام حمكمة النق�ض (التمييز))35( .
رابع ًا� :أن جميع الإجراءات اجلزائية التي جتري خالف ًا للح�صانة الربملانية هي �إجراءات باطلة
بطالنا مطلق ًا ،ولكن ما احلكم لو �صدر حكم �أو �إجراء جزائي خالف ًا لأحكام احل�صانة �ضد
�أحد �أع�ضاء الربملان؟  ،للإجابة على ذلك � ،أقرت �أحكام حمكمة النق�ض يف فرن�سا ،قبول
الطعون املقدمة �إليها ببطالن الأحكام ال�صادرة �ضد �أع�ضاء الربملان خالف ًا لأحكام احل�صانة
الربملانية ،ولو كان احلكم املطعون فيه حت�ضرييا ،نظر ًا لتعلق هذا املو�ضوع بالنظام العام ،مما
ي�ستوجب تدخ ًال عاج ًال من قبل املحكمة لت�صحيح الو�ضع اخلاطئ)36( .
د -الأثر املطلق والن�سبي لنوعي احل�صانة الربملانية:
تختلف احل�صانة املو�ضوعية (عدم امل�س�ؤولية) عن احل�صانة الإجرائية فيما يتعلق بنطاق الأثر
ومداه ،وذلك تبع ًا لطبيعة كل منهما ،فاحل�صانة الإجرائية ال متنع العقاب وال تنفي اجلرمية،
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�إجرامي �إال بتنازل �صريح منه” ونرى �أن هذا الن�ص يخالف ب�صورة وا�ضحة جوهر احل�صانة
الربملانية ،ويعطي انطباع ًا ب�أنها �شرعت مل�صلحة الع�ضو ال�شخ�صية ،و�أخري ًا ي�ستطيع التنازل
عنها  ،كما يتنازل عن �أحد حقوقه ال�شخ�صية ،ونرى �أن النهج ال�صحيح هو �أن يقرر الربملان
ذلك مبوجب ن�ص د�ستوري  ،وعدم االعتداد بتنازل الع�ضو عن �ضمان مهم.

جملة
احلقوق
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و�إمنا يقت�صر �أثرها على عدم اتخاذ الإجراءات اجلزائية �ضد ع�ضو الربملان �إال بعد احل�صول
على �إذن املجل�س الذي ينتمي �إليه �أو عند انتهاء الع�ضوية يف الربملان لأي �سبب يكون وبذلك نرى
�أن �أثر احل�صانة هنا هو �أثر ن�سبي ،لي�س له �صفة الدميومة ،بل �إن بع�ض الد�ساتري �أخرجت بع�ض
اجلرائم من نطاق احل�صانة الربملانية ،و�أخري ًا ،ال �أثر لهذه احل�صانة يف هذا النوع من اجلرائم،
فقد ا�ستثنى د�ستور الواليات املتحدة الأمريكية لعام ( ، )1787يف الفقرة ال�ساد�سة من املادة
الأوىل منه جرائم اخليانة واجلنايات الكربى وخرق ال�سالم من نطاق احل�صانة الربملانية ،و�أخري ًا
ال ت�شمل هذه احل�صانة هذه اجلرائم ،فيجوز اتخاذ الإجراءات اجلنائية �ضد ع�ضو جمل�س ال�شيوخ
�أو النواب عند ارتكابهم �إحدى هذه اجلرائم دون احل�صول على �إذن من املجل�س الذي ينتمي �إليه
ذلك الع�ضو.
�أما احل�صانة املو�ضوعية (عدم امل�س�ؤولية)  ،ف�إنها ذات �أثر مطلق على نحو عام  ،وهذا الأثر
املطلق له �شقان:
الأول :مو�ضوعي ،يتعلق بجميع ما يقوم به ع�ضو الربملان �ضمن نطاق �أعمال الوظيفية الربملانية
 ،داخل املجل�س وخارجه ،حتى انتهاء ع�ضويته يف املجل�س.
الثاين :زمني ،فال يقت�صر �أثرها على فرتة االنعقاد ،وال تقت�صر على املدة التي ي�ستغرقها الف�صل
الت�شريعي فح�سب ،بل �إن هذا الأثر دائم ،فال جتوز م�ساءلة ع�ضو الربملان عما �أبداه من �آراء
و�أقوال يف املجل�س مدة ع�ضويته ،حتى يف حالة زوال هذه الع�ضوية  ،ثم زوال احل�صانة الربملانية
عنه ،ويرتتب على قوة �أثر احل�صانة املو�ضوعية (عدم امل�س�ؤولية)� ،أنها قد تتجاوز يف بع�ض
احلاالت �شخ�ص ع�ضو الربملان ومتتد �إىل حماية غريه  ،فال�صحفي الذي يقوم بن�شر �أقوال
ع�ضو الربملان مبا تنطوي عليه من قذف �أو �سب ال يعد م�س�ؤو ًال �إذا كان قد نقلها �إىل الر�أي العام
على �أ�سا�س �أنها نقل من حما�ضر جل�سات الربملان ،و�أنه مل ي�ضف ت�أييدا �شخ�صي ًا خارج هذا
الإطار� ،أي �إنه مل ي�ضع مالحظاته و�آراءه على املناق�شات التي دارت داخل الربملان ،ف�إذا �أ�ضاف
�إىل مقالة ال�صحفي عبارة تدل على ت�أييده ملا قاله ع�ضو الربملان ،ف�أنه �سوف يقع حتت طائلة
امل�س�ؤولية اجلزائية)37( .
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زوال احل�صانة الربملانية
املطلب الأول:
زوال احل�صانة الربملانية يف حالة التلب�س باجلرمية:
تعد احل�صانة الربملانية غري نافذة يف حالة التلب�س باجلرمية  ،وقد ن�صت على ذلك معظم
الد�ساتري يف دول العامل ،حيث ا�ستثنيت هذه احلالة من ال�شمول ب�أحكام احل�صانة الربملانية.
وتختلف القوانني اجلزائية يف التعبري عن حالة التلب�س باجلرمية ،ولكن على الرغم من ذلك
ف�أن م�ضمون هذه احلالة متقارب على نحو عام  ،وقد وردت حاالت التلب�س يف القانون على �سبيل
احل�صر ،فال يجوز للقا�ضي �إيجاد حاالت تلب�س جديدة عن طريق القيا�س ،وذلك خلطورة حالة
التلب�س وما تنتجه من �آثار على حريات الأفراد ،والبد من الت�أكيد على �أن �أية جرمية متر بحالة
تلب�س ،ولكن ذلك ال يكفي لأعمال �أحكام التلب�س ،فلكي ينتج الأخري �أثاره البد من توافر �شرطني
هما� :إن ت�شاهد اجلرمية يف �أحدى حاالت التلب�س  ،والثاين � ،أن ي�أتي اكت�شاف حالة التلب�س على
نحو قانوين ،والأثر املهم الذي ينتج عن حالة التلب�س هو جواز القب�ض على املتهم وتفتي�شه ا�ستثناء
من القواعد العامة.
�أ� -أ�سباب زوال احل�صانة يف حالة التلب�س:
يف احلالة التي ت�ضبط فيها اجلرمية يف و�ضع تلب�س  ،فان ذلك ي�سوغ اخلروج على القواعد
العامة يف الإجراءات اجلنائية ،ويكون ذلك بالإ�سراع يف اتخاذ الإجراءات بهدف عدم �ضياع الأدلة
يف الوقت الذي تكون فيه احتماالت اخلط�أ يف التقدير �أو الكيد للمتهم منتفية �أو �ضعيفة.
�أن تف�سري ا�ستثناء حالة التلب�س من �أحكام احل�صانة الربملانية يرتبط مب�سوغات احل�صانة
ذاتها املتمثلة بحماية �أع�ضاء الربملان من التهديد والتنكيل الذي يكون له طابع �سيا�سي �أو كيدي،
ومبا �أنه يف الوقت الذي تكون فيه اجلرمية يف حالة تلب�س ف�أن احتماالت الكيد التي يكون لها طابع
�سيا�سي �أو غري ذلك تكون �ضعيفة احل�صول ،مما ي�سوغ ا�ستثناء التلب�س من �أحكام احل�صانة ،ف�إذا
وجدت حالة تلب�س ف�أن القانون العام ي�سرتد كل �سلطاته ،وي�صبح ع�ضو الربملان جمرد ًا من �ضمانة
59

املجلد ال�سابع

املبحث الثالث

جملة
احلقوق

جملة
احلقوق

املجلد ال�سابع

احل�صانة ،لذا يجوز القب�ض عليه وتقدميه للمحاكمة كبقية الأفراد  ،وال يوجد يف هذه احلالة �أي
م�سوغ لطلب الأذن من املجل�س التابع له الع�ضو ،وكذلك ف�أن املجل�س ال ميكنه التم�سك باحل�صانة
للتهرب من �أحكام القانون.
ب� -إحاطة الربملان علم ًا بالإجراءات املتخذة يف حق الع�ضو:
يف احلالة التي تتخذ فيها الإجراءات اجلنائية جتاه ع�ضو الربملان الذي يقرتف جرم ًا م�شهود ًا،
مبا فيها القب�ض والتفتي�ش  ،فهل يجب على ال�سلطات املخت�صة �إحاطة املجل�س الذي هو ع�ضو فيه
علم ًا بهذه الإجراءات �أو ال ؟  ،وهل ت�ستطيع هذه ال�سلطات الذهاب �إىل ما هو �أبعد من ذلك ،ب�أن
يتخذ �إجراءات الحقة �أخرى ،مثل �إحالة هذا الع�ضو �إىل املحاكمة ؟  ،للإجابة على هذه الت�سا�ؤالت
نقول� :إن الن�صو�ص الد�ستورية التي تعالج هذه احلالة هي التي حت�سم هذه الت�سا�ؤالت � ،أو يف اقل
الفرو�ض متهد الطريق للإجابة عليها ،فالد�ساتري التي توجب �إحاطة الربملان علم ًا بالإجراءات
املتخذة يف حق الع�ضو ،حت�سم الت�سا�ؤل الأول ،فالد�ستور الأردين يوجب �إعالم املجل�س الذي ينتمي
�إليه الع�ضو فور ًا ،يف حالة القب�ض عليه يف حالة التلب�س بجرمية جنائية ،وباالجتاه ذاته �أخذ د�ستور
اجلمهورية اليمنية  ،الذي �أوجب كذلك �إخطار املجل�س فور ًا يف حالة اتخاذ �إجراء جنائي نحو
ع�ضو جمل�س النواب ،وقد ن�ص الد�ستور اجلزائري كذلك على وجوب �إخطار مكتب املجل�س ال�شعبي
الوطني فور ًا ،يف حالة تلب�س �أحد النواب بجنحة �أو جناية وتوقيفه لذلك ال�سبب ،وي�ستطيع مكتب
املجل�س ال�شعبي الوطني �أن يطلب �إيقاف املتابعة و�إطالق �سراح النائب ،على �أن يعمل فيما بعد
ب�أحكام املادة ( )104التي تق�ضي  ،ب�أنه ال يجوز ال�شروع يف متابعة النائب ب�سبب فعل �إجرامي
�إال بتنازل �صريح منه �أو ب�أذن من املجل�س ال�شعبي الوطني الذي يقرر رفع احل�صانة عن النائب
ب�أغلبية �أع�ضائه.
�أما الد�ساتري التي ال يرد فيها ن�ص يق�ضي ب�إحاطة الربملان علما بالإجراءات املتخذة بحق
الع�ضو وهو يف حالة تلب�س باجلرمية ،ف�إن احلل يف هذه احلالة ي�ستلزم الرجوع �إىل �آراء الفقهاء
و�إىل التقاليد الربملانية ال�سائدة ،ومن الد�ساتري التي ال يوجد فيها ن�ص بهذا ال�صدد ،الد�ستور
الفرن�سي ،والد�ستور امل�صري ،والد�ستور املوريتاين ،والد�ستور املغربي.
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رفع املجل�س للح�صانة:
تختلف �إجراءات رفع احل�صانة و�أ�صولها من قبل الربملان من دولة �إىل �أخرى ،تبعا للن�صو�ص
القانونية التي حتدد هذه الأ�صول  ،وكذلك تبع ًا للتقاليد الربملانية املتبعة يف كل برملان ،وهنا
البد من الت�أكيد على �أن الد�ساتري تن�ص عموم ًا على احل�صانة و�أنواعها ،على حني ترتك �أ�صول
رفعها والتفا�صيل الأخرى للأنظمة الداخلية ،وعند عدم وجود ن�صو�ص قانونية بهذا ال�ش�أن ،ف�إن
الربملانات يف الغالب تر�سي تقاليد برملانية لتنظيم هذه احلالة وفقا للتف�صيل الآتي:
 -1ارتكاب الع�ضو جلرمية:
قبل �أن تبد�أ �إجراءات رفع احل�صانة عن ع�ضو الربملان ،البد من ارتكاب هذا الع�ضو جلرمية
وفقا ملا تقرره القوانني اجلزائية بهذا ال�ش�أن.
وعلى هذا الأ�سا�س ولكي يدر�س الربملان مو�ضوع رفع احل�صانة عن �أحد �أع�ضائه  ،البد �أن تكون
هناك جرمية قد ارتكبها الع�ضو ،ف�إذا ت�أكد الربملان من عدم وقوع جرمية �أ�سا�سا� ،أو �أن الع�ضو قام
بفعل ال ي�شكل جرمية ،بل حتى عندما توجه تهمة �إىل ع�ضو الربملان ولكنها م�سرية بفكرة �سيا�سية،
ففي جميع هذه الأحوال ال ي�أذن الربملان باتخاذ الإجراءات �ضد �أحد �أع�ضائه ،بل يبقي يف دائرة
احلماية التي �أقرتها الن�صو�ص الد�ستورية املتمثلة يف احل�صانة الربملانية.
 -2طلب اجلهة املخت�صة الإذن من املجل�س:
�إن اجلرمية التي يرتكبها الع�ضو� ،أما �أن يكون متلب�س ًا بها ،ويف هذه احلالة تزول احل�صانة
الربملانية وفق ًا لأحكام القانون� ،أو �أن يكون غري متلب�س بها ،و�إمنا يتم ك�شفها بعد وقوعها ،فيتوجه
اتهام �إىل مرتكبها �أو امل�ساهم فيها ،ف�إذا كان �أحد �أع�ضاء الربملان ،فتقدم اجلهة املخت�صة بذلك
طلبا يرفع �إىل املجل�س الذي ينتمي �إليه ذلك الع�ضو يت�ضمن طلب الأذن برفع احل�صانة عنه.
�إن الكيفية التي يقدم بها طلب الأذن من املجل�س تختلف من دولة لأخرى ،تبع ًا للن�صو�ص
القانونية وللتقاليد الربملانية بهذا ال�ش�أن  ،والأ�صل �أن تطلب جهة ر�سمية الإذن باملالحقة �ضد ع�ضو
الربملان وفق ًا للأ�صول التي ين�ص عليها القانون .كما ميكن �أن يطلب الإذن �أحد الأفراد العاديني
الذي يزعم �أنه قد ت�ضرر نتيجة لفعل �صادر عن �أحد �أع�ضاء الربملان.
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� -3إجراءات املجل�س يف طلب الإذن:
تختلف برملانات العامل يف الإجراءات التي تتخذها عند النظر يف طلب الإذن برفع احل�صانة
الربملانية عن �أحد �أع�ضائها ،فبع�ض الربملانات �أر�ست تقاليد برملانية دون وجود ن�صو�ص قانونية
حتكم هذه احلالة  ،على حني جند بع�ضا �آخر ت�سري يف هذه الإجراءات وفق ًا لن�صو�ص مكتوبة
تت�ضمنها يف �أغلب الأحوال اللوائح الداخلية لها.
ففي فرن�سا ،يجب �أن يتلو الرئي�س طلب الأذن باملالحقة يف املجل�س وبعد تالوته يحق للع�ضو
املعني بالطلب �أن يقدم �إي�ضاحاته ومالحظاته حول املو�ضوع ،وميكن للرئي�س �أن ي�أمر بتحرير هذه
املالحظات �إذا مل يرغب بذلك �شفاهة ( ،)38وعلى رئي�س املجل�س عند �إبالغه املجل�س بالطلب� ،أال
ي�صرح با�سم الع�ضو املعني �أو بعنا�صر االتهام ،بعد �أن يعر�ض الطلب على املجل�س ،يتم طبعه بن�سخ
توزع على الأع�ضاء ،بعد ذلك يحول �إىل جلنة خا�صة يعينها املجل�س ،وت�ستطيع اللجنة املخت�صة
بدرا�سة طلب رفع احل�صانة  ،احل�صول على ملف الدعوى  ،وجميع امل�ستندات والأوراق الالزمة
التي من �ش�أنها �إظهار احلقيقة ،عن طريق ال�سلطة الق�ضائية� ،أو غريها من اجلهات الأخرى ،وهنا
البد من الـت�أكيد على �أن درا�سة الطلب �أمام اللجنة �أو املجل�س يقت�صر على البحث فيها �إذا كان
هذا الطلب له غايات �سيا�سية ت�ستهدف �شخ�صية �أحد الأع�ضاء �أو ال  ،فال يجوز البحث يف �أ�سا�س
هذا الطلب من الناحية القانونية ويف تقدير �أدلة االتهام ،فذلك من اخت�صا�ص ال�سلطة الق�ضائية
 ،وبعد �أن ت�ستكمل اللجنة تقريرها  ،حتيله �إىل املجل�س للمناق�شة ،وللع�ضو املعني بالأمر حق الكالم
قبل �أن يطرح الطلب على الت�صويت  ،ويكون له هذا احلق حتى يف حالة كون تقرير اللجنة يق�ضي
برف�ض الطلب ،ويكون عمل املجل�س بعد ذلك �إما تبنى تقرير اللجنة� ،أو رف�ضه �سواء كان التقرير
يت�ضمن املوافقة �أو عدمها على الأذن باملالحقة وللمجل�س كذلك احلق يف ت�أجيل البحث م�ؤقت ًا ،حتى
يتم احل�صول على وثائق ومعلومات� ،إ�ضافية تر�سخ قناعته يف املوقف الذي �سيتخذه  ،على �أ ّال يكون
هذا الت�أجيل �إىل �أجل غري حمدود ،لأن ذلك يعد تعطي ًال ل�سري العدالة)39( .
وبعد االنتهاء من النظر يطلب الإذن من الربملان ،ف�إنه ي�صدر قراره برف�ض الطلب �أو قبوله
و�إعطاء الإذن  ،ويكون ذلك بالت�صويت داخل الربملان� ،أما الأغلبية املطلوبة للت�صويت  ،ف�إن الكثري
من الد�ساتري مل تن�ص على �أغلبية معينة  ،و�إمنا تقت�صر على ذكر عبارة موافقة الربملان لإقرار
رفع احل�صانة فقط ،يف حني جند د�ساتري �أخرى تن�ص على ذكر الأغلبية املطلوبة لإ�صدار قرار رفع
احل�صانة عن �أع�ضاء الربملان  ،فاملادة ( )86فقرة ( )1من الد�ستور الأردين تقت�ضي �صدور قرار
بالأكرثية املطلقة من املجل�س الذي ينت�سب �إليه الع�ضو لأجل �إقرار رفع احل�صانة.
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زوال احل�صانة الربملانية عند انتهاء الع�ضوية يف الربملان:
احلالة الثالثة التي ت�ؤدي �إىل زوال احل�صانة الربملانية هي حالة انتهاء الع�ضوية يف الربملان،
لأي �سبب من الأ�سباب ،فاحل�صانة الربملانية تزول عند اال�ستقالة �أو الف�صل من الربملان ،وكذلك
تزول احل�صانة عند انتهاء مدة الربملان.
وكذلك تنتهي الع�ضوية عند حل الربملان ،ويرتتب على ذلك زوال احل�صانة الربملانية .هذا و�أن
ت�أجيل انعقاد الربملان ال ي�ؤثر يف احل�صانة الربملانية وال يعطل �سريان �أحكامها �سواء �أكان الت�أجيل
ب�أمر من رئي�س الدولة �أم بقرار من املجل�س ذاته  ،لأن دور االنعقاد مازال قائما فعال.
كما يثار ت�سا�ؤل يف حالة ا�ستبعاد ع�ضو الربملان على نحو م�ؤقت من ح�ضور اجلل�سات ،مبوجب
عقوبة ين�ص عليها النظام الداخلي للمجل�س الذي ينتمي �إليه ،فهل تزول عنه احل�صانة الربملانية
؟ ،وللإجابة على هذا الت�سا�ؤل  ،يرى الفقيه “�أ�سمان” �أن احل�صانة ال تزول  ،على الرغم من �أن
هذا الع�ضو ال ي�ستطيع امل�شاركة يف �أعمال املجل�س الذي ينتمي �إليه)40( .
املبحث الرابع
احل�صانة الربملانية يف النظام الد�ستوري البحريني:
ظهرت �أول �إ�شارة للح�صانة الربملانية يف النظام الد�ستوري البحريني يف املر�سوم بقانون رقم
 12ل�سنة  1972ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س ت�أ�سي�سي لإعداد د�ستور للدولة� .إذ جاء يف املادة اخلام�سة
من هذا املر�سوم �أن «ع�ضو املجل�س الت�أ�سي�سي حر فيما يبديه من الآراء والأفكار يف �أثناء جل�سات
املجل�س وجلانه ،وال جتوز م�ؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال .وال يجوز يف �أثناء دور انعقاد
املجل�س الت�أ�سي�سي ،يف غري حال اجلرم امل�شهود ،اتخاذ �إجراءات التحقيق �أو التفتي�ش �أو القب�ض �أو
احلب�س �أو �أي �إجراء جزائي �آخر �ضد الع�ضو �إال ب�أذن املجل�س مقدما .و�إذا مل ي�صدر املجل�س قراره
يف طلب الأذن خالل  15يوم ًا يف و�صوله �إليه اعترب ذلك مبثابة �إذن .و�إن اتخذ الإجراء يف حالة
اجلرم امل�شهود وجب �إخطار رئا�سة املجل�س بذلك فور ًا للإحاطة».
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وبعد ذلك تواتر الن�ص على احل�صانة الربملانية يف الوثائق الد�ستورية الالحقة� .إذ ن�ص عليها
د�ستور عام ( 1973املادة  )63قبل تعديله .واملادة  7من القانون رقم  4ل�سنة  1974ب�ش�أن الالئحة
الداخلية للمجل�س الوطني .وقد ن�ص على احل�صانة الربملانية د�ستور مملكة البحرين بعد تعديله يف
عام  2002وذلك يف املادة  89منه .وكذلك يف املواد ( )149 ، 148 ،147 ، 146يف املر�سوم بقانون
رقم  55ل�سنة  2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،و�أي�ضا يف املواد (،177 ،176 ،175
 )178يف املر�سوم بقانون رقم  54ل�سنة  2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب.
ومن عر�ض وحتليل هذه الن�صو�ص وخ�صو�ص ُا يف ظل الد�ستور املعدل ميكن معاجلة احل�صانة
الربملانية يف النظام الد�ستوري البحريني يف املطالب الآتية:
املطلب الأول
احل�صانة املو�ضوعية (عدم امل�سئولية):
تن�ص الفقرة ب من املادة  89يف د�ستور مملكة البحرين املعدل على �أنه“ :ال جتوز م�ؤاخذة
ع�ضو كل من جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب عما يبديه يف املجل�س �أو جلانه يف �آراء �أو �أفكار � ،إال
�إذا كان الر�أي املعرب عنه فيه م�سا�س ب�أ�س�س العقيدة �أو بوحدة الأمة� ،أو باالحرتام الواجب للملك،
�أو فيه قذف يف احلياة اخلا�صة لأي �شخ�ص كان”.
ي�ستفاد من ن�ص هذه الفقرة �أنها تتعلق ب�ضمان حرية �أع�ضاء جمل�س ال�شورى والنواب وهي عدم
م�س�ؤوليتهم جنائي ًا �أو مدنيا عما يبدونه من �أفكار و�آراء يف �أثناء ممار�سهم لن�شاطهم داخل املجل�س
الذي ينتمون �إليه .وي�ستهدف هذا ال�ضمان منح ع�ضو �أحد املجل�سني احلرية والثقة والطم�أنينة يف
ممار�سة عمله النيابي دون خوف من التعر�ض للم�ساءلة  .ذلك �أننا لو قررنا حما�سبة ع�ضو املجل�س
عن �أفكاره و�آرائه كما يحا�سب غريه من املواطنني طبق ًا للقواعد العامة يف امل�سئولية اجلنائية
واملدنية ،ف�إن ذلك �سوف يقعده عن التعبري عن �آرائه ومقرتحاته ب�ش�أن �إ�صالح ما يالحظه من
خلل يف عمل احلكومة �أو انحرافات يف امل�ؤ�س�سات والهيئات الأخرى .وعلى العك�س يكون �إر�ساء
حرية الر�أي واملناق�شة والنقد لأع�ضاء الربملان دون خ�شية يف الوقوع حتت طائلة قانون العقوبات
بارتكاب جرائم قذف �أو �سب �أو الإخبار ب�أمر كاذب� ،سوف يجعل النائب �أكرث جر�أة يف الك�شف عن
ال�سلبيات والأخطاء ،الأمر الذي يزيد يف النهاية من تنمية النظام الربملاين وتقوية نفوذ ال�سلطة
الت�شريعية يف مواجهة ال�سلطة التنفيذية.
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يف الواقع ال يق�صد جمرد اخلطب والأقوال �أو الآراء التي يبديها ع�ضو جمل�س ال�شورى �أو
ع�ضو جمل�س النواب يف جل�سات املجل�س �أو يف جلانه فح�سب ،و�إمنا ت�شتمل كذلك كل ما يتعلق
ب�أن�شطة ه�ؤالء الأع�ضاء يف خمتلف �أجهزة املجل�سني ويكون لها �صلة بالعمل النيابي .فت�شتمل مث ُال
على املناق�شات �أو املداوالت التي تتم يف اجلل�سات �أو يف اللجان ،والتقارير التي تعد با�سم اللجان
الربملانية  ،واقرتاح م�شروعات القوانني ،الأ�سئلة ال�شفوية واملكتوبة التي توجه للوزراء ،والتحقيقات
واال�ستجوابات ..الخ .فم�صطلحا الآراء والأفكار اللذان وردا يف الفقرة ب من املادة  89يف الد�ستور
ال يج�سدان ،يف الواقع �سوى الأ�سلوب �أو النهج العادي واليومي لأع�ضاء املجل�سني ومن ثم يجب �أن
يف�سرا ب�شكل �أو�سع من ذلك بحيث ي�شمالن �أن�شطة �أع�ضاء املجل�سني يف كافة الأجهزة التي ي�شتمل
عليها املجل�سان .هذا ومن اجلدير بالذكر �أن الع�ضو يف �أحد املجل�سني و�إن كان حر ًا فيما يبديه من
ر�أي �أو فكر طبق ًا لن�ص الفقرة ب من املادة  89من الد�ستور  ،هو من ناحية �أخرى يجب �أن يكون
يف ر�أيه وفكره على م�ستوى امل�سئولية التي عهد له بها ،بحيث ال يحيد عند ممار�سته لعمله النيابي
عن احلق �أو الواجب الوطني ،بحيث ال يتناول �أ�شخا�ص ًا �أو �أ�سماء معينة بالتجريح والت�شهري � ،أو
يتفوه ب�أمور فيها م�سا�س بالعقيدة �أو بوحدة الأمة ،وهذا ما نوهت به العبارة الأخرية يف الفقرة ب
من املادة  89بقولها”� ...إال �إذا كان الر�أي املعرب عنه فيه م�سا�س ب�أ�س�س العقيدة �أو بوحدة الأمة،
�أو باالحرتام الواجب للملك� ،أو فيه قذف يف احلياة اخلا�صة لأي �شخ�ص كان”.
�إن ممار�سة العمل النيابي يف الواقع هي املناط �أو الأ�سا�س الذي يرتكز عليه مبد�أ عدم م�سئولية
الع�ضو عن �أقواله و�آرائه التي ت�شكل جرائم جنائية ،ولذلك ي�صبح هذا الع�ضو �شخ�ص ًا عادي ًا ،
ومن ثم ي�س�أل جنائي ًا ومدني ًا عن هذه الأقوال �أو تلك الأفعال �إذا ما متت خارج �إطار العمل النيابي.
ومعنى ذلك �أن قاعدة عدم امل�سئولية ال تن�سحب على الأقوال والآراء التي ال تتعلق بعمل املجل�س حتى
و�إن �أبداها الع�ضو يف داخل الربملان .كما لو �أدىل مث ًال بحديث �صحفي لإحدى املجالت �أو ال�صحف،
وكان هذا احلديث م�شتم ًال على �سب �أو قذف �ضد لأحد الأفراد �أو امل�سئولني يف احلكومة ،ففي هذه
احلالة ي�س�أل ع�ضو املجل�س عن ذلك طبق ًا للقواعد العامة حتى و�إن كان نائب ًا لأن ما قام به ال يتعلق
مبزاولة الوظيفة الربملانية ،ومل يرتكبه الع�ضو عن �أدائه هذه الوظيفة فعدم امل�سئولية ال حتمي
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وبذلك يت�ضح �أن �ضمان عدم امل�سئولية الربملانية لي�ست مقررة ل�شخ�ص الع�ضو ،و�إمنا هي
مقررة حلماية العمل الربملاين ذاته يف حماولة لإ�ضفاء الإيجابية والفعالية على هذا العمل ،ومن
ثم على الربملان يف جمموعة كممثل للأمة )41( .ولكن ال�س�ؤال الذي ُيطرح هو :ما الأفكار والآراء
التي تغطيها هذه احل�صانة والتي ورد الن�ص عليها يف الفقرة ب من املادة  89من الد�ستور؟
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النائب لذاته و�إمنا حتمي (العمل الربملاين) وما يت�صل به)42(.
�أما من حيث نطاق عدم امل�سئولية الربملانية فيمكن حتديد هذا النطاق من خالل النقاط
الآتية:
 -1ي�ستفيد من �ضمان عدم امل�سئولية الربملانية جميع �أع�ضاء الربملان �أي ًا كانت طريقة و�صولهم �إىل
الع�ضوية� ،أي �سواء مت ذلك باالنتخاب كما هو احلال بالن�سبة لأع�ضاء جمل�س النواب �أم بالتعيني
من قبل ّ
امللك كما هو احلال بالن�سبة لأع�ضاء جمل�س ال�شورى .كما ي�ستوي �أن يكون النائب ال
يزال متمتع ًا بالع�ضوية ومبا�شرا ملهامها �أو �أن تكون ع�ضويته قد زالت لأي �سبب من الأ�سباب ما
دام قد كان عند الإدالء بالآراء والأفكار ع�ضو ًا يف �أحد املجل�سني .ويف ذلك يفرتق هذا ال�ضمان
عن احل�صانة �ضد الإجراءات اجلنائية التي ال يتمتع بها ،كما �سرنى� ،سوى الأع�ضاء احلاليني
فقط .وبناء على ذلك ال ينطبق �ضمان عدم امل�سئولية الربملانية على غري �أع�ضاء الربملان ممن
يوجدون داخل القاعة يف �أثناء املناق�شات  .فهي ال ت�شمل الوزراء �أو غريهم من �أع�ضاء احلكومة
وكذلك ر�ؤ�ساء الإدارات والهيئات العامة الذين قد يتم ا�ستدعا�ؤهم ل�سماع ر�أيهم ب�ش�أن بع�ض
املو�ضوعات املعرو�ضة على اللجان الربملانية كما تن�ص على ذلك اللوائح الداخلية ملجل�سي
الربملان.
 -2ي�سرى �ضمان عدم م�سئولية ع�ضو املجل�س منذ �إعالن فوزه يف االنتخابات �أو تعيينه  ،وذلك
بغ�ض النظر عن حلفه لليمني �أو عدمه .ولكن من الناحية العملية الي�ستفيد ع�ضو املجل�س من
هذا ال�ضمان �إال بانعقاد املجل�س فع ًال ،لأن عدم امل�سئولية ين�صرف �إىل ما ي�صدر عن الع�ضو
من �آراء و�أقوال و�أفكار داخل املجل�س �أو جلانه وهو ما يفرت�ض بدء اجلل�سات وعمل اللجان .ومن
ثم تظل م�سئولية الع�ضو قائمة عن الآراء والأقوال التي تن�سب �إليه قبل بداية ن�شاط املجل�س
�أو جلانه والتي قد تنطوي على �سب �أو قذف يف حق الآخرين .ومعنى ذلك �أن ع�ضو جمل�س
ال�شورى وع�ضو جمل�س النواب عليهما االنتظار �إىل حني بداية الف�صل الت�شريعي وم�ساهمتهما
يف مناق�شات و�أعمال املجل�سني حتى يتمكنا من اال�ستفادة عمليا مبا هو مقرر يف الفقرة ب من
املادة  89من الد�ستور من �ضمان عدم امل�سئولية الربملانية.
�	-3إن �ضمان عدم م�سئولية النائب تتحدد بنطاق مكاين معني ،فهي تن�صرف فقط �إىل الآراء
والأفكار التي ت�صدر عنه داخل قاعة املجل�س �أو يف �أحد جلانه �أو مكاتبه� ،سواء انعقدت داخل
قاعة املجل�س �أو خارجه كما هو احلال بالن�سبة للجان التحقيق �أو تق�صى احلقائق �أو غريها.
66

احل�صانة الربملانية وتنظيمها يف الت�شريع البحريني

�	-4إن �ضمان عدم امل�سئولية الربملانية مق�صور على �إبداء الأع�ضاء للآراء والأفكار مبنا�سبة �أداء
�أعمالهم النيابية .ومن ثم ال ي�سري على �أي فعل �آخر غري �إبداء الآراء والأفكار ،ك�أن يقوم
الع�ضو ب�ضرب �أو جرح �أو قتل موظف �أو زميل له داخل املجل�س �أو جلانه� ،أو يتعمد تزوير ًا يف
م�ضابط اجلل�سات �أو ما �إىل ذلك )45( .فمثل هذه الأفعال والت�صرفات ي�س�أل عنها الع�ضو ك�أي
فرد عادي لأنها بعيدة متام ًا عن العمل الربملاين حتى لو حدثت حتت قبة املجل�س .هذا ويرتتب
على �ضمان عدم م�سئولية ع�ضو الربملان عن �آرائه و�أفكاره داخل املجل�س الذي ينتمي �إليه �أو
جلانه عدة �آثار مهمة منها:
 -1ي�ؤدي �ضمان عدم امل�سئولية الربملانية �إىل �إ�سباغ امل�شروعية من الناحية اجلنائية على الآراء
والأفكار التي �صدرت عن ع�ضو الربملان ،ومن ثم يحول دون قيام م�سئوليته جنائي ًا عنها .ويف
هذا ال�صدد يختلف هذا ال�ضمان عن احل�صانة الإجرائية  ،لأن الأخرية تتعلق ،كما �سرنى،
بعدم اتخاذ �أية �إجراءات جنائية جتاه الع�ضو �إال ب�أذن من املجل�س الذي ينتمي �إليه ،با�ستثناء
حالة التلب�س ،مع بقاء الفعل املن�سوب �إىل الع�ضو مكونا جلرمية وفق ًا لقانون العقوبات ،فنجد
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ومعنى ذلك �أن الآراء والأفكار والأقوال التي يبديها الع�ضو الربملاين خارج هذا النطاق املكاين
يكون م�سئو ًال عنها طبق ًا للقواعد العامة )43( .وينتقد البع�ض ق�صر نطاق �ضمان عدم
امل�سئولية الربملانية على ما يبديه الع�ضو من �أفكار و�آراء داخل املجل�س النيابي �أو �أحد جلانه ،
ويطالب �أن�صار هذا الر�أي ب�سريان هذا ال�ضمان خارج املجل�س ويف �أي مكان يوجد به الع�ضو
ما دام يبدي ر�أيه ب�صفته ع�ضوا للمجل�س .يف الواقع نرى �أن املناداة بتو�سيع النطاق املكاين
ل�ضمان عدم امل�سئولية الربملانية ،لت�شمل كل ما ي�صدر عن الع�ضو من �آراء و�أفكار داخل املجل�س
�أو خارجه� ،إمنا يتنافى مع اعتبار هذا ال�ضمان ا�ستثناء من الأ�صل العام .كما �أن ذلك يتجاوز
الهدف من تقرير هذا ال�ضمان ،وهو توفري احلرية وال�شجاعة لأع�ضاء املجل�سني يف املناق�شة
و�إبداء الر�أي ال�صريح �أثناء مبا�شرتهم للعمل الربملاين باملعنى املحدد لهذا اال�صطالح .فالعمل
الربملاين ال ي�صدق عليه هذا الو�صف �إال �إذا تعلق مبهمة �أو حوار �أو نقا�ش �أو ر�أي داخل املجل�س
النيابي �أو جلانه� .أما ما ي�صدر عن الع�ضو من �أفكار و�أراء يف حياته اخلا�صة �أو مبنا�سبة معينة،
فال ميكن �أن ي�صدق عليه و�صف العمل الربملاين  ،ومن ثم ال يجوز �أن ميتد �إليه �ضمان عدم
امل�سئولية الربملانية ،والقول بغري ذلك معناه تقرير �إعفاء مطلق لع�ضو الربملان من امل�سئولية.
وباخت�صار  ،الحتمي عدم امل�سئولية الربملانية الع�ضو لذاته و�إمنا حتمي العمل الربملاين وما
يت�صل به وهو ال يتحقق �إال داخل املجل�س النيابي �أو جلانه)44(.
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�أن �ضمان عدم امل�سئولية الربملانية من �ش�أنه �أن ينفي عن العمل و�صف اجلرمية .ومن ثم ال
ت�ستطيع النيابة العامة �أو �أحد الأفراد عن طريق الإدعاء املبا�شر � ،أن يقا�ضي الع�ضو ب�سبب ما
�صدر عنه من فكر �أو ر�أي .كذلك ال ي�ستطيع املت�ضرر من �أقوال و�آراء ع�ضو املجل�س التي �أدىل
بها يف �أثناء عمله النيابي مطالبته بالتعوي�ض عما �أ�صابه من �ضرر من جراء هذه الأقوال،
حيث ت�شمل قاعدة امل�سئولية هنا كل �أنواع امل�سئولية �سواء تعلقت باجلانب اجلنائي �أو باجلانب
املدين.
 -2يتمتع ع�ضو الربملان ب�ضمان عدم امل�سئولية اجلنائية واملدنية عما �صدر عنه من �آراء و�أفكار
يف �أثناء مبا�شرته عمله النيابي ،وذلك حتى بعد انتهاء ع�ضويته لأي �سبب من الأ�سباب .فهذا
ال�ضمان ال ي�ستلزم لال�ستفادة منه �أن يكون الع�ضو ال يزال متمتع ًا ب�صفة الع�ضوية .و�إمنا املهم
�أن تكون الآراء �أو الأقوال املن�سوبة �إليه قد �صدرت عنه يف الفرتة التي كان يبا�شر فيها عمله
النيابي داخل املجل�س �أو جلانه .وعلى ذلك ال يجوز للنيابة العامة �أو للأفراد حتني فر�صة فقد
النائب للع�ضوية الربملانية مل�ساءلته عما يكون قد بدر عنه من قول �أو ر�أي ،لأن ال�ضمان الذي
نحن ب�صدده ال يزول ب�أثر رجعي عند فقد الع�ضوية ب�إ�سقاطها �أو ب�إبطالها بعد الف�صل فيها �أو
بانتهاء مدة املجل�س الد�ستورية .هذا ومن هو جدير بالذكر �أن �ضمان عدم امل�سئولية الربملانية
ال يحول دون قيام املجل�س مب�ساءلة الع�ضو ،يف حدود لوائحه الداخلية� ،إذا وجد �أن ما �صدر
عنه من ر�أي �أو قول ينطوي على جتاوز �أو �إ�ساءة ال�ستعمال هذا ال�ضمان �أو خروجا على نظام
وتقاليد العمل الربملاين .وعلى ذلك ن�صت املادة  162من الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى
على ما يلي “ :مع مراعاة ما ورد يف املادة  99من الد�ستور ،ومع عدم الإخالل بامل�سئولية
اجلنائية �أو املدنية ،يوقع على الع�ضو الذي يثبت �أنه �أخل بواجبات الع�ضوية �أو ارتكب عمال من
الأعمال املحظورة عليه �أحد اجلزاءات الآتية:
 -1التنبيه ال�شفوي.
 -2التنبيه املكتوب.
 -2اللوم.
 -8احلرمان من اال�شرتاك يف �أعمال املجل�س مدة ال تقل عن جل�ستني وال تزيد على ع�شر جل�سات.
هـ -احلرمان من اال�شرتاك يف �أعمال املجل�س ملدة تزيد على ع�شر جل�سات وال جتاوز نهاية دور
االنعقاد.
و� -إ�سقاط الع�ضوية
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وقد جاءت املادة  191من الالئحة الداخلية ملجل�س النواب بن�ص م�شابه لن�ص املادة  62من
الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى �سالفة الذكر.
هذا و�إن عدم امل�سئولية الربملانية� ،ش�أنها �ش�أن احل�صانة الإجرائية تتعلق بالنظام العام ومن ثم
ال ي�ستطيع النائب �أن يتنازل عنها ،وله �أن يتم�سك بها يف �أية مرحلة كانت عليها الدعوى ،كما يجب
على القا�ضي �أن يطبقها من تلقاء نف�سه �إذا مل يتم�سك بها الع�ضو �صاحب ال�ش�أن ،وقد ن�صت املادة
 148من الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى بقولها“ :ال يجوز للع�ضو �أن يتنازل عن احل�صانة دون
�إذن املجل�س  ،وللمجل�س �أن ي�أذن للع�ضو بناء على طلبه ب�سماع �أقواله �إذا ُو ِّجه �ضده �أي اتهام ولو
قبل �أن يقدم طلب رفع احل�صانة ،وال يجوز يف هذه احلالة اتخاذ �أية �إجراءات �أخرى �ضد الع�ضو،
�إال بعد �صدور قرار من املجل�س بالإذن بذلك طبق ًا لأحكام املادتني ال�سابقتني” .وقد جاءت املادة
 177من الالئحة الداخلية ملجل�س النواب بن�ص م�شابه للمادة  148من الالئحة الداخلية ملجل�س
ال�شورى ال�سابقة الذكر.
املطلب الثاين:
احل�صانة الإجرائية
تن�ص الفقرة ج من املادة  89من د�ستور مملكة البحرين على �أنه “ال يجوز �أثناء دور االنعقاد،
يف غري حالة اجلرم امل�شهود� ،أن تتخذ نحو الع�ضو �إجراءات التوقيف �أو التحقيق �أو التفتي�ش �أو
القب�ض واحلب�س �أو �أي �إجراء جزائي �آخر �إال ب�إذن املجل�س الذي هو ع�ضو فيه ،ويف غري دور انعقاد
املجل�س يتعني �أخذ �إذن من رئي�س املجل�س .ويعترب مبثابة �إذن عدم �إ�صدار املجل�س �أو الرئي�س قراره
يف طلب الإذن خالل �شهر من تاريخ و�صوله �إليه .ويتعني �إخطار املجل�س مبا قد يتخذ من �إجراءات
وفق ًا للفرتة ال�سابقة �أثناء انعقاده ،كما يجب �إخطاره دوم ًا يف �أول اجتماع له ب�أي �إجراءات �أثناء
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ومع مراعاة اجلزاءات املن�صو�ص عليها وامل�شار �إليها يف املواد  68 ، 67 ،66 ، 65من هذه
الالئحة ،ال يجوز توقيع �أي من اجلزاءات املن�صو�ص عليها يف البنود ال�سابقة على الع�ضو �إال بعد
�سماع �أقواله وحتقيق دفاعه ،ويعهد املجل�س بذلك �إىل جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية ،وي�شرتط
لتوقيع �أحد اجلزاءات املن�صو�ص عليها يف البنود (ج) (ء) و (هـ) من املادة موافقة �أغلبية �أع�ضاء
املجل�س  .وي�شرتط لإ�سقاط الع�ضوية موافقة ثلثي �أع�ضاء املجل�س ومبراعاة الإجراءات املن�صو�ص
عليها يف هذه الالئحة”.
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عطلة املجل�س ال�سنوية �ضد �أي ع�ضو من �أع�ضائه”.
�إن ال�ضمان املن�صو�ص عليه يف هذه الفقرة هو �ضمان �إجرائي ي�ستهدف حماية ع�ضو جمل�س
ال�شورى وجمل�س النواب من الإجراءات اجلنائية ،مثل القب�ض والتفتي�ش واحلب�س ،لأن هذه
الإجراءات من �ش�أنها �أن حتول بني الع�ضو واملواظبة على ح�ضور جل�سات املجل�س الذي هو ع�ضو
فيه ،ومن ثم متنعه من �أداء وظائفه املكلف بالقيام بها .كما �أن ال�سماح باتخاذ تلك الإجراءات يف
مواجهة الع�ضو قد يفتح الباب �أمام خ�صومه ال�سيا�سيني التهامه كيدي ًا يف جرمية جنائية بهدف
منعه من مزاولة عمله الربملاين.
�إن احل�صانة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ج من املادة  89من الد�ستور ال ت�ؤدي يف الواقع �إىل نفي
�صفة اجلرمية عن الفعل املن�سوب �إىل ع�ضو �أحد املجل�سني ،و�إمنا حتول فقط دون اتخاذ الإجراءات
القانونية �ضد الع�ضو قبل موافقة املجل�س التابع له ،وذلك كله ،كما قلنا �سابق ًا ،بهدف حمايته من
�أية اتهامات كيدية �أو �إجراءات تع�سفية قد تدبر له من قبل خ�صومه ال�سيا�سيني �أو بوا�سطة ال�سلطة
التنفيذية ملنعه من القيام بعمله النيابي �أو لإجباره على انتهاج موقف معني.
وانطالقا من هذا الهدف يتبني �أن احل�صانة الربملانية تتعلق بالنظام العام ،ومن ثم ال يجوز
للع�ضو التنازل عنها �إال مبوافقة من املجل�س التابع له ،لأن هذه احل�صانة لي�ست مقررة ل�شخ�ص
النائب �إمنا ل�صفته كممثل عن �إرادة الأمة ،وهذا ما ن�صت عليه املادة  148من الالئحة الداخلية
ملجل�س النواب.)46(.
�أما فيما يتعلق بنطاق احل�صانة الإجرائية فيمكن �إي�ضاحها يف النقاط الآتية:
�أو ًال :ي�ستفيد من احل�صانة الإجرائية جميع �أع�ضاء جمل�سي ال�شورى والنواب وذلك طوال مدة
ع�ضويتهم يف هذين املجل�سني ،وبناء على ذلك:
	.1ال ت�سري هذه احل�صانة على �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أو النواب مبجرد زوال �صفة الع�ضوية
عنهم  ،فهي ح�صانة م�ؤقتة مبدة ع�ضويتهم باملجل�س.
	.2ال ت�سري هذه احل�صانة �أي�ض ًا على �أع�ضاء احلكومة ومن يتم انتدابه من معاونيهم حل�ضور
جل�سات جلان املجل�س �أثناء مناق�شتها للمو�ضوعات التي تدخل يف اخت�صا�صاتهم  ،وذلك النتفاء
�صفة الع�ضوية عنهم وباعتبار �أنهم يقومون مبهام حمددة وم�ؤقتة.
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ثاني ًا :يبد�أ �سريان احل�صانة الإجرائية من تاريخ �إعالن انتخاب ع�ضو جمل�س النواب ومن تاريخ
تعيني ع�ضو جمل�س ال�شورى ون�شره يف اجلريدة الر�سمية ،ذلك باعتبار �أن الع�ضوية تثبت يف
هذا التاريخ طبقا ملا يق�ضى به الد�ستور والقانون  .وعلى ذلك ال ي�شرتط �أن يحلف الع�ضو
اليمني حتى ي�ستفيد من هذه احل�صانة  ،وذلك �أن �أع�ضاء جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب
يق�سمون هذا اليمني ،طبقا للمادة  78من الد�ستور  ،ب�صفتهم �أع�ضاء يف هذين املجل�سني،
�أما �أداء اليمني فهو الزم لكي ي�ستطيع الع�ضو ممار�سة اخت�صا�صاته النيابية .كما �أن الغر�ض
من تقرير ح�صانة الع�ضو �ضد الإجراءات اجلنائية هو حماية الع�ضو من الكيد له من جانب
ال�سلطة التنفيذية �أو خ�صومه ملنعه من القيام بدوره يف الربملان .ومثل هذا الكيد ميكن �أن
يتحقق قبل حلف اليمني حتى ال يتمكن من ا�ستيفاء هذا الأجراء ومن ثم ميتنع عليه مبا�شرة
مهامه وم�سئوليات املجل�س.
وت�سري القاعدة ال�سابقة يف حالة خلو مقعد يف �أحد املجل�سني لأي �سبب كان ،حيث يتمتع الع�ضو
الفائز يف االنتخابات التكميلية ل�شغل املعقد ال�شاغر باحل�صانة �ضد الإجراءات اجلنائية منذ �إعالن
فوزه يف االنتخابات (املادة  59من الد�ستور)  .وكذلك يتمتع ع�ضو جمل�س ال�شورى باحل�صانة �ضد
الإجراءات اجلنائية منذ تاريخ تعيينه (الفقرة ب من املادة  54من الد�ستور).
ويرى البع�ض �أنه يف حالة �إجراء االنتخابات العامة لتجديد جمل�س النواب خالل ال�شهور الأربعة
الأخرية من مدة جمل�س النواب القائم كما تن�ص على ذلك املادة  58من الد�ستور� ،أن �أع�ضاء
املجل�س القدمي يتمتعون باحل�صانة �ضد الإجراءات اجلنائية حلني انتهاء مدة نيابيتهم وال يتمتع
بها �أع�ضاء املجل�س اجلديد �إال يف يوم انعقاده لأنه ال يعقل �أن يكون للدائرة االنتخابية الواحدة
نائبان يتمتعان باحل�صانة التي نحن ب�صددها يف وقت واحد ( )47ونحن و�إن كنا نتفق مع �أن�صار
هذا الر�أي فيما ذهبوا �إليه من متتع �أع�ضاء املجل�س القدمي باحل�صانة الإجرائية �إىل حني انتهاء
مدة نيابتهم الد�ستورية� ،إال �أننا نختلف معهم ب�ش�أن بدء متتع �أع�ضاء املجل�س اجلديد باحل�صانة،
ونرى �أن ذلك يتحقق مبجرد �إعالن فوزهم يف االنتخابات ولي�س من يوم انعقاد املجل�س وذلك
باعتبار �أن الع�ضوية  ،وما يرتتب عليها من �آثار ،تثبت لهم من تاريخ هذا الإعالن ،كما �أن ه�ؤالء
الأع�ضاء اجلدد هم يف حاجة �أي�ض ًا �إىل احلماية متى ثبتت الع�ضوية الربملانية حتى ال يتم تعويق
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 .3من البديهي كذلك �أن تكون احل�صانة مق�صورة على ع�ضو جمل�س ال�شورى �أو ع�ضو جمل�س
النواب نف�سه  ،ومن ثم ال متتد �إىل �أفراد �أ�سرته �أو �أقربائه �أيا كانت درجة قرابتهم.
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دورهم النيابي �إذا ما مت تعليق اكت�سابهم للح�صانة على انعقاد املجل�س (.)48
ولكن هل ي�شرتط لال�ستفادة من احل�صانة �أال يكون الع�ضو الذي �أعلن فوزه يف االنتخاب قد
طعن يف �صحة ع�ضويته؟ وهل �إذا قـُدم مثل هذا الطعن يتوقف اكت�ساب الع�ضو للح�صانة �إىل حني
الف�صل يف �صحة ع�ضويته من قبل حمكمة التمييز (املادة  62من الد�ستور)؟
احلقيقة �أن مناط اكت�ساب احل�صانة الربملانية هو ثبوت �صفة الع�ضوية للنائب  ،وهذه الع�ضوية ،
كما بينا ،تتوافر له منذ �إعالن فوزه يف النتيجة العامة لالنتخاب ،وال يوجد يف الن�صو�ص الد�ستورية
�أو الت�شريعية ما ي�ؤدي �إىل حرمانه من احل�صانة �إىل حني البت يف �صحة ع�ضويته ،خا�صة �أن
هذا املو�ضوع ي�ستغرق وقتا لي�س بالق�صري يظل خالله الع�ضو ممار�س ًا لن�شاطه النيابي ،ولي�س من
امل�صلحة �أن ت�سلب منه احل�صانة يف الوقت الذي ي�سمح له فيه بح�ضور جل�سات املجل�س وجلانه.
ذلك �أن القول بحرمان الع�ضو املطعون يف �صحة ع�ضويته ،من التمتع باحل�صانة �إىل حني الف�صل
يف الطعن �سوف يعطي الفر�صة خل�صومه ب�إغراقه باتهامات كيدية يف هذا الفرتة مما ي�ؤدي �إىل
تعويقه عن العمل الربملاين ،ي�ضاف �إىل ذلك �أن القاعدة املتعارف عليها �أن املتهم برئ حتى تثبت
�إدانته وهو ما ينبغي �أن يطبق على الع�ضو املطعون يف �صحة ع�ضويته (.)49
ثالثا :ت�سرى احل�صانة الإجرائية خالل �أدوار انعقاد املجل�س �سواء تعلق الأمر بدور انعقاد عادي
�أو غري عادي (املواد  75 ،73 ،72 ،71من الد�ستور) ،مبا يف ذلك فرتات ت�أجيل انعقاد الربملان
لأنها تدخل �ضمن دور االنعقاد.
ففي كل هذه احلاالت ال يجوز اتخاذ �إجراءات جزائية �ضد ع�ضو املجل�س �إال بعد احل�صول على
�إذن من املجل�س الذي ينتمي �إليه الع�ضو.
ولكن هل يتمتع ع�ضو املجل�س باحل�صانة التي نحن ب�صددها يف فرتة ما بني �أدوار االنعقاد �أي
�أثناء عطلة املجل�س؟.

يف الواقع جند �أن الفقرة ج من املادة  89من الد�ستور قد مدت احل�صانة الإجرائية لت�شمل
فرتات ما بني �أدوار االنعقاد .غاية ما هناك �أنها ا�ستلزمت يف هذه احلالة احل�صول على �إذن من
رئي�س املجل�س ذاته ،ويعترب مبثابة �إذن عدم �إ�صدار الرئي�س قراره يف طلب الإذن خالل �شهر من
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جند �أن امل�شرع الد�ستوري البحريني قد ت�أثر يف ذلك مبا ورد يف املادة 99

يف هذا اخل�صو�ص
من الد�ستور امل�صري لعام  ،1971وامل�شرع الد�ستوري امل�صري ت�أثر بدوره بالفقرة الثالثة من املادة
 26من الد�ستور الفرن�سي لعام  1958التي حظرت القب�ض على ع�ضو الربملان خارج �أدوار االنعقاد
�إال بعد احل�صول على �أذن مكتب املجل�س التابع له الع�ضو .ونرى �أن امل�سلك الذي انتهجه امل�شرع
الد�ستوري البحريني كان على �صواب يف تقريره للح�صانة الإجرائية لع�ضو جمل�س ال�شورى والنواب
يف فرتة العطلة ال�سنوية التي تف�صل ما بني �أدوار االنعقاد .ذلك �أنه لو �سمح باتخاذ هذه الإجراءات
خالل تلك الفرتة ف�إنه من املمكن �أن يت�سبب ذلك يف تعطيل الع�ضو عن �أداء دوره النيابي وعدم
اللحاق بالدورة اجلديدة فيما لو مت القب�ض عليه �أو حب�سه احتياطي ًا ،ومن ثم عدم ا�ستطاعته �أداء
واجباته النيابية ملجرد اتهام قد يثبت فيما بعد �أنه كيدي.
ولكن �إذا كان الد�ستور قد ح�سم الأمر بتقريره مد ح�صانة ع�ضو املجل�س اجلزائية لت�شمل
فرتات االنعقاد وما بني �أدوار االنعقاد ،ف�إن الت�سا�ؤل ال يزال قائم ًا بالن�سبة للأع�ضاء الفائزين يف
االنتخابات والذين قد تتخذ �ضدهم مثل هذه الإجراءات �أثناء فرتة االنتخابات و�إعداد النتائج وقبل
بداية جل�سات املجل�س يف الف�صل الت�شريعي اجلديد ،فهل ي�ستفيد ه�ؤالء الأع�ضاء من احل�صانة؟
يف الواقع ال توجد �إ�شكالية �إذا كانت �إجراءات املحاكمة اجلنائية قد بد�أت وانتهت ب�صدور حكم
بات بالإدانة �ضد الع�ضو الذي �أعلن انتخابه وكان ذلك قبل بداية الف�صل الت�شريعي اجلديد ،فمثل
هذا الع�ضو ال ميكن له التم�سك باحل�صانة للتن�صل من تنفيذ احلكم احرتاما لأحكام الق�ضاء
وما حتوزه من حجية .كما �أن الفقرة ج من املادة  89من الد�ستور وهي ت�ستلزم �أخذ الإذن التخاذ
الإجراءات اجلزائية �ضد الع�ضو ال ت�سري �إال �إذا كان املق�صود هو اتخاذ �إجراءات جزائية مبتد�أة،
ومن هنا ال تن�صرف �إىل حاالت قد �صدر فيها حكم جنائي يف مواجهة الع�ضو ،كما �أن م�سئولية
الع�ضو بعد احلكم ت�صبح م�ؤكدة وتنتفي معها �شبهة الكيد �أو التزييف التي من �أجلها ن�ش�أت
احل�صانة .واملفرو�ض يف هذه احلالة �أن يبادر املجل�س فور انعقاده �إىل النظر يف �إ�سقاط ع�ضوية
مثل هذا الع�ضو متى كان ما وقع منه يخل بالثقة واالعتبار (.)50
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تاريخ و�صوله �إليه  .كما يجب �إخطار املجل�س دوم ًا يف �أول اجتماع له ب�أي �إجراء اتخذ يف �أثناء عطلة
املجل�س ال�سنوية �ضد �أي ع�ضو من �أع�ضائه.
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ولكن ماذا لو بد�أت الإجراءات اجلنائية �ضد �أحد املر�شحني لع�ضوية جمل�س النواب ثم ا�ستطالت
هذه الإجراءات حتى �أعلن فوزه يف االنتخابات .هل يتعني يف هذه احلالة وقف الإجراءات اجلنائية
�ضده �إىل حني احل�صول على �أذن من املجل�س التابع له؟ هذا الفر�ض يف الواقع مل تتعر�ض له الفقرة
ج من املادة  89من الد�ستور ،ولهذا فهو حمل خالف.
يرى البع�ض �أن الإجراءات اجلزائية التي تكون قد اتخذت �ضد ع�ضو املجل�س قبل �أن ي�صبح
ع�ضو ًا تعد �صحيحة ومن ثم ت�ستمر �أمام املحاكم اجلنائية حتى ي�صدر حكم فيها ،وذلك دون حاجة
لأن توقف ،ودون حاجة ال�ستئذان املجل�س وي�ستند هذا الر�أي �إىل احلجج الآتية .)51( :
�	.1إن ن�ص الفقرة ج من املادة  89من الد�ستور ق�ضت �صراحة ب�أنه ال يجوز يف غري حالة اجلرم
امل�شهود اتخاذ �أية �إجراءات جزائية �ضد ع�ضو جمل�س النواب �أو جمل�س ال�شورى �إال ب�إذن �سابق
من املجل�س التابع له -والع�ضو يف الفر�ض املثار قد اتخذت �ضده الإجراءات اجلزائية ومل يكن
ع�ضو ًا  ،ومن ثم لي�س هناك ما يدعو ال�ستئذان املجل�س.
 .2احلكمة من احل�صانة الربملانية هي حماية الع�ضو الربملاين من م�ضايقات احلكومة وحماولة
منعه من ح�ضور اجلل�سات .والإجراءات اجلزائية يف الفر�ض حمل البحث قد اتخذت ،وع�ضوية
هذا الع�ضو مل تثبت بعد ولهذا تنتفي �شبهة امل�ضايقة �أو التنكيل.
يف الواقع �أن هذا الر�أي �سليم ذلك لأن الإجراءات اجلزائية التي تكون قد اتخذت �ضد �أحد
الأع�ضاء قبل �أن تثبت له �صفة الع�ضوية بنجاحه يف االنتخابات �إمنا تكون �صحيحة وال غبار عليها
ما دامت قد اتخذت يف نطاق القانون.
ولكن يف الوقت نف�سه نعتقد عدم جواز اال�ستمرار يف ال�سري يف هذه الإجراءات بعد جناح الع�ضو
يف االنتخابات واكت�سابه ل�صفة الع�ضوية �إال باحل�صول على �إذن املجل�س التابع له .ومعنى ذلك �أنه
�إذا مت �إلقاء القب�ض على �أحد املر�شحني لع�ضوية جمل�س النواب وحب�سه احتياطيا ب�سبب اتهام معني
وجه �إليه يف �أثناء عملية االنتخابات ثم �أعلن فوزه بعد اتخاذ هذا الإجراء  ،ف�إنه يتعني الإفراج عنه
فور ًا دون احلاجة �إىل طلب بذلك من قبل املجل�س التابع له ،على �أن تتخذ بعد ذلك �إجراءات رفع
احل�صانة عنه طبق ًا ملا هو من�صو�ص عليه يف القانون.
رابع ًا :احل�صانة الربملانية تتعلق فقط بالإجراءات اجلزائية التي ميكن �أن تتخذ �ضد �شخ�ص
الع�ضو يف مدة نيابية ،وي�سري ذلك على كل �إجراء من �إجراءات التوقيف �أو التحقيق �أو التفتي�ش
�أو القب�ض �أو احلب�س� .أما ماعدا ذلك من �إجراءات ،كالإجراءات التحفظية �أو �إجراءات
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كما ال حتول احل�صانة دون ال�سري يف �إجراءات الدعاوي املدنية نظر ًا ل�صراحة ن�ص الفقرة ج
من املادة  89من الد�ستور والتي تذكر حتديد ًا الإجراءات اجلزائية .وعلى هذا الأ�سا�س يجوز رفع
كافة �أنواع الدعاوي املدنية عن �أع�ضاء املجل�سني دون حاجة �إىل �إذن من املجل�س  ،مبا فيها دعاوى
التعوي�ض.
لكن هناك �س�ؤال ُيطرح وهو :هل ت�سري احل�صانة الإجرائية بالن�سبة جلميع �أنواع اجلرائم؟
يف الواقع بالرجوع �إىل ن�ص الفقرة ج من املادة  89من الد�ستور التي تن�ص �صراحة على �أنه
«ال يجوز اتخاذ �أي �إجراء جزائي» ميكن القول ب�أن ع�ضو املجل�س ي�ستفيد من احل�صانة الإجرائية
بالن�سبة ل�سائر �أنواع اجلرائم من جنايات وجنح وخمالفات  ،و�إن كان بع�ض الد�ساتري �أخرجت
املخالفات من نطاق احل�صانة الإجرائية كما فعل الد�ستور الفرن�سي لعام  1958يف املادة  26منه.
خام�س ًا :ال ت�سري احل�صانة الإجرائية يف حالة اجلرم امل�شهود ،وهذا ما ن�صت عليه �صراحة
الفقرة ج من املادة  89من الد�ستور ،ذلك لأن التلب�س باجلرم امل�شهود ينفي �شبهة الكيد
يف �إجراءات االتهام والتحقيق واملحاكمة ،فاملتهم يحمل بني يديه �أدلة اتهامه مما ي�ؤكد قيام
م�سئوليته اجلنائية.
وعلى هذا الأ�سا�س يجوز اتخاذ كافة الإجراءات اجلزائية جتاه ع�ضو املجل�س الذي يوجد يف
حالة اجلرم امل�شهود� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن الأفراد العاديني .ذلك �أن ال�سماح لع�ضو املجل�س بالتم�سك
باحل�صانة ومنع القب�ض عليه مع وجوده يف حالة تلب�س ،يف الوقت الذي تتخذ فيه الإجراءات
اجلزائية قبل �شركائه يف اجلرمية ،من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل �إثارة الر�أي العام بل و�إ�شاعة الفو�ضى
وا�ضطراب الأمن .وعالوة على ذلك ف�إن احلكمة من هذا اال�ستثناء تعود �إىل �ضرورة املحافظة
على معامل اجلرمية و�أدلة ثبوتها من ال�ضياع �إذا مل تتخذ الإجراءات اجلزائية فور ًا .هذا و�أن وجود
ع�ضو املجل�س يف حالة اجلرم امل�شهود ي�ؤدي �إىل �إمكانية اتخاذ كافة الإجراءات اجلزائية �ضده
ابتداء من القب�ض عليه والتحقيق معه و�إحالته �إىل املحكمة املخت�صة وتوقيع اجلزاء عليه متى
ثبتت �إدانته:
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جمع الأدلة ك�سماع ال�شهود واملعاينة وندب اخلرباء ،فهذه يجوز اتخاذها دون احل�صول على
�إذن املجل�س �أو رئي�سة لأنها ال مت�س �شخ�ص ع�ضو املجل�س وال حتول بينه وبني �أداء واجبات
الع�ضوية.
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وهذا يعني �أن حالة اجلرم امل�شهود ت�ؤدي �إىل زوال احل�صانة عن الع�ضو بالن�سبة لكافة
الإجراءات اجلزائية.
وال�س�ؤال الأخري الذي ُيطرح هو  :هل ت�شمل احل�صانة الإجرائية م�سكن ع�ضو
املجل�س؟
يف الواقع مل ت�صرح الفقرة ج من املادة  89من الد�ستور بامتداد احل�صانة الإجرائية �إىل
م�سكن ع�ضو املجل�س .لذلك يرى البع�ض (� )52أن احل�صانة ال متتد �إىل م�سكن الع�ضو ،ذلك لأن
الن�ص يتكلم عن الع�ضو ولي�س م�سكنه .وعلى العك�س  ،يذهب البع�ض الآخر (� )53إىل عدم تفتي�ش
منازل �أع�ضاء املجل�س �إال بعد احل�صول على �إذن املجل�س الذي ينتمي �إليه الع�ضو ،وذلك لأن امل�سكن
له حرمة وح�صانة  ،وقد يوجد مبنزل الع�ضو بع�ض الأ�سرار ال�سيا�سية �أو بع�ض الوثائق والأوراق
التي لها �صلة بعمل املجل�س  ،ي�ضاف �إىل ذلك �أن التفتي�ش هو يف كل الأحوال نوع من الإجراءات
اجلزائية مما يحظر اتخاذه �ضد الع�ضو يف احلدود امل�شار �إليها.
والر�أي املقبول عندنا هو �أن حظر تفتي�ش م�ساكن �أع�ضاء املجل�س يجب �أن يقت�صر على فرتات
انعقاد املجل�س فقط� ،أما يف غري �أدوار االنعقاد ف�إن امل�صلحة تقت�ضى ال�سماح بهذا التفتي�ش متى
وجدت مربرات قوية تدعو التخاذ هذا الإجراء (.)54
املطلب الثالث
�إجراءات رفع احل�صانة:
�إن رفع احل�صانة عن ع�ضو جمل�س ال�شورى �أو ع�ضو جمل�س النواب يحتاج �إىل طلب يتم تقدميه
من ذوي ال�ش�أن  ،ثم يكون للمجل�س املعني بعد ذلك حق البت يف هذا الطلب بعد بحثه على الوجه
املبني يف الالئحة الداخلية للمجل�س املعني.
 -1طلب رفع احل�صانة:
حددت املادة  147من الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى واملادة  176من الالئحة الداخلية
ملجل�س النواب اجلهة التي يجوز لها طلب الإذن برفع احل�صانة متهيد ًا التخاذ الإجراءات اجلزائية
جتاه ع�ضو املجل�س املعني� .إذ �أجازت هاتان املادتان التقدم بهذا الطلب �إىل رئي�س املجل�س املعني
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فوزير العدل وال�شئون الإ�سالمية �إذن هو �صاحب احلق الأ�صيل يف التقدم بطلب رفع احل�صانة
�إىل رئي�س املجل�س التابع له الع�ضو ،ويتعني على الوزير �أن يرفق بالطلب �صورة ر�سمية من �أوراق
الق�ضية املطلوب اتخاذ �إجراءات فيها ،وذلك طبق ًا لن�ص املادة  147من الالئحة الداخلية ملجل�س
ال�شورى واملادة  176من الالئحة الداخلية ملجل�س النواب .وذلك حتى يتمكن املجل�س من الإحاطة
بكل ظروف و�أبعاد ومالب�سات االتهام املوجه �إىل الع�ضو.
وبناء على ذلك  ،ال ي�ستطيع النائب العام �أن يتقدم مبا�شرة بنف�سه بطلب الإذن باتخاذ
الإجراءات اجلزائية يف مواجهة ع�ضو املجل�س  ،و�إمنا عليه �أن يفعل ذلك من خالل وزير العدل
وال�شئون الإ�سالمية.
هذا و�إذا مل يتقدم وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية بطلب رفع احل�صانة عن ع�ضو املجل�س ،
فال يجوز للع�ضو �أن يتنازل عن احل�صانة دون �إذن املجل�س التابع له ،وللمجل�س �أن ي�أذن للع�ضو
بناء على طلبه ب�سماع �أقواله �إذا وجه �ضده اتهام ّما ،ولو قبل �أن يقدم طلب رفع احل�صانة ،وال
يجوز يف هذه احلالة اتخاذ �إجراءات �أخرى �ضد الع�ضو � ،إال بعد �صدور قرار من املجل�س التابع
له بالإذن بذلك ،وهذا ما ن�صت عليه املادة  148من الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى واملادة
 177من الالئحة الداخلية ملجل�س النواب .ويرى البع�ض �أنه �إذا طلب الع�ضو من املجل�س التابع
له رفع احل�صانة عنه لكي يتمكن من الدفاع عن نف�سه ومل يوافق املجل�س على طلبه ف�إنه يتعني
عليه االلتزام بالقرار ال�صادر يف هذا ال�صدد باعتبار �أن احل�صانة لي�ست مقررة ل�شخ�ص الع�ضو
بل هي مقررة للم�صلحة العامة )55( .هذا ومن اجلدير بالذكر �أن هناك فرق ًا بني طلب الإذن
برفع احل�صانة وبني طلب الأذن ب�إبداء الأقوال  ،حيث يقدم الطلب الأول من وزير العدل وال�شئون
الإ�سالمية� .أما طلب الإذن ب�إبداء الأقوال ف�إنه ال يكون �إال من قبل ع�ضو املجل�س فقط والذي يتقدم
به طواعية واختيار ًا .هذا من ناحية ،ومن ناحية �أخرى ،ف�إنه �إذا ما �أجيب �إىل طلب رفع احل�صانة
كان للجهة املخت�صة �أن تتخذ جتاه ع�ضو املجل�س كافة الإجراءات القانونية الالزمة � ،أن ي�صبح هذا
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من قبل وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية .ف�إذا كان املجل�س يف دور االنعقاد ترفع احل�صانة ب�إذن
املجل�س� ،أما يف غري �أدوار االنعقاد فرتفع احل�صانة عن الع�ضو بعد �أخذ �إذن رئي�س املجل�س املعني
على �أن يخطر املجل�س يف �أول انعقاد له مبا اتخذ من �إجراء .ويعترب مبثابة �إذن عدم �إ�صدار املجل�س
�أو الرئي�س قراره يف طلب الأذن خالل �شهر من تاريخ و�صوله �إليه ،وذلك تطبيق ًا ملا ن�صت عليه
املادة  89من الد�ستور.
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الع�ضو مبوجب املوافقة على رفع احل�صانة �شخ�ص ًا عاديا يف مواجهة �أحكام القانون � ،أما يف حالة
طلب الإذن ب�إبداء الأقوال ،ف�إن �أية جهة ال ت�ستطيع� ،إذا �أجيب الع�ضو �إىل هذا الطلب� ،سوى �سماع
�أقواله فقط بحيث �إنه �إذا كانت هناك �ضرورة التخاذ �إجراءات قانونية �أخرى ،ف�إنه يجب احل�صول
�أوال على �إذن املجل�س برفع احل�صانة عن هذا الع�ضو.)56( .
 -2النظر يف طلب رفع احل�صانة:
عندما يقدم وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية طلب رفع احل�صانة �إىل رئي�س املجل�س املعني يقوم
هذا الأخري ب�إحالة الطلب �إىل جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية لبحثه و�إبداء الر�أي فيه ،ويجب
على اللجنة �إعداد تقريرها ب�ش�أن طلب رفع احل�صانة خالل ع�شرة �أيام على الأكرث من تاريخ �إحالة
الأوراق �إليها ،وهذا ما �صرحت به املادة  147من الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى واملادة  176من
الالئحة الداخلية ملجل�س النواب .وعند انتهاء اللجنة من �إعداد تقريرها يعر�ض على املجل�س لبحثه
واتخاذ قرار ب�ش�أنه .ويرى البع�ض �أنه ال يجوز للمجل�س البت يف طلب رفع احل�صانة �إذا كان املطلوب
رفع احل�صانة عنه غري حا�ضر باجلل�سة لعذر جدي �أو لعدم علمه ب�إدراج طلب رفع احل�صانة ب�ش�أنه
يف جدول الأعمال  ،ففي هذه احلالة يجب �أن ي�ؤجل البت يف رفع احل�صانة� ،إذ رمبا يكون لدى
الع�ضو ما يقوله �أمام املجل�س)57(.
ومهمة املجل�س عند البت يف طلب رفع احل�صانة هي مهمة �سيا�سية بالدرجة الأوىل ،ت�ستهدف
الت�أكد فيما �إذا كان االتهام املوجه �إىل الع�ضو جدي ًا �أم �أنه على العك�س جمرد اتهام كيدي ق�صد به
�إعاقة الع�ضو عن القيام بوظائفه الربملانية.
وعلى ذلك لي�س للمجل�س البحث يف توافر الأدلة �أو عدم توافرها للإدانة يف مو�ضوع االتهام
اجلنائي ،ويقت�صر البحث على مدى كيدية االدعاء ،والتحقق مما �إذا كان يق�صد منه منع الع�ضو
من �أداء م�سئولياته الربملانية باملجل�س .وهذا ما ن�صت عليه املادة  149من الالئحة الداخلية ملجل�س
ال�شورى واملادة  178من الالئحة الداخلية ملجل�س النواب.
والهدف من ق�صر دور املجل�س التابع له الع�ضو على الت�أكد من جدية االتهام وبعده عن الأغرا�ض
ال�سيا�سية هو احلفاظ على مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات .لأنه لو �سمح للمجل�س بالتحقق من ثبوت
املخالفة وتوافر �أركانها ل�شكل ذلك اعتداء على اخت�صا�ص ال�سلطة الق�ضائية.
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ومهما يكن من �أمر فالبد �أن ينتهي املجل�س بخ�صو�ص طلب الإذن برفع احل�صانة باتخاذ قرار،
�إما باملوافقة على هذا الطلب و�إما برف�ضه.
ف�إذا وافق املجل�س على رفع احل�صانة عن الع�ضو ف�إنه ي�صبح كبقية الأفراد بالن�سبة للجرمية
التي قدم طلب رفع احل�صانة ب�ش�أنها ،و من ثم يجوز اتخاذ كافة الإجراءات اجلنائية الالزمة �ضده
يف هذه اجلرمية .وبعبارة �أخرى ,ف�إن �أذن املجل�س� ,أو رئي�سه ح�سب الأحوال ,برفع احل�صانة عن
�أحد الأع�ضاء ,وتمَ َّ اتخاذ الإجراءات اجلنائية �ضده ,وجب �أن يتقيد مبا ورد يف الإذن من اتهام وال
يتعداه �إىل �أمور �أخرى مهما كانت خطورتها وهو ما يعرف مببد�أ خ�صو�صية الإذن برفع احل�صانة.
()59
ومعنى ذلك �أنه �إذا رفعت احل�صانة ب�ش�أن جرمية ر�شوة مثال ف�إن ذلك ال يعني جواز اتخاذ
�إجراءات جنائية يف مواجهة الع�ضو ب�ش�أن جرمية قتل ك�شف التحقيق عن ن�سبتها �إىل الع�ضو ،و�إمنا
يجب ا�ست�صدار �إذن م�ستقل برفع احل�صانة بالن�سبة للتهمة اجلديدة التي ك�شف عنها التحقيق و�إال
�أ�ضحت الإجراءات املتخذة يف هذا ال�ش�أن باطلة.
ومما هو جدير بالذكر �أن موافقة املجل�س املعني على رفع احل�صانة عن �أحد �أع�ضائه ب�ش�أن
اتهام معني ال يعني ب�أية حال من الأحوال �إدانة الع�ضو جنائيا لأن الإذن برفع احل�صانة هو جمرد
�إجراء �شكلي ال مي�س مو�ضوع االتهام ،فمن حق الع�ضو �أن يدافع عن نف�سه دفاعا كامال ،ومن حق
املحكمة التي ميثل �أمامها �أن تق�ضي بالإدانة �أو الرباءة يف الدعوى اجلنائية طبقا لعنا�صر الف�صل
فيها ودون �أي ت�أثر ب�صدور الإذن برفع احل�صانة عن الع�ضو املتهم)60( .
�أما �إذا رف�ض املجل�س رفع احل�صانة عن الع�ضو ،ف�إنه ال يجوز اتخاذ �أية �إجراءات جنائية �ضده
و�إال �أ�صبحت هذه الإجراءات باطلة بطالنا مطلقا ملخالفها �أحكام املادة  89من الد�ستور ،وكذلك
لأن احل�صانة الربملانية من النظام العام ،وهذا يعني �أنه يرتتب على قرار املجل�س رف�ض طلب
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هذا ومن اجلدير بالذكر �أنه �إذا كان طلب الإذن برفع احل�صانة ي�شمل عدة �أع�ضاء مرة واحدة
فيمكن للمجل�س �أن يبت يف الطلب بت�صويت واحد ،ولكن �إذا طلب منه التفريق ،فعلى املجل�س �أن
ي�صوت على كل طلب على حدة .و�إذا كان طلب الأذن يتعلق بعدة جرائم وطلب التفريق ،فعلى
املجل�س �أن ي�صوت �أي�ض ًا على كل جرمية على حدة� ،إذ ميكنه �أن ي�أذن برفع احل�صانة من �أجل
�إحدى اجلرائم ويرف�ضها من �أجل جرائم �أخرى)58(.
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الإذن برفع احل�صانة ،عدم جواز حماكمة الع�ضو� ،أو اتخاذ �أية �إجراءات جنائية حياله �إال بعد
انتهاء دور االنعقاد ،ومبعنى �أدق بعد انتهاء الف�صل الت�شريعي ،ومن ثم يجب على النيابة العامة �أن
تقف عن اال�ستمرار يف الإجراءات اجلنائية �إن كانت قد بد�أت يف اتخاذ �أي منها .ويرتتب على ذلك
�أي�ضا �أنه يف حالة رفع الدعوى �إىل الق�ضاء دون رفع احل�صانة ف�إنه يتعني على املحكمة احلكم بعدم
قبولها لبطالن يف �إجراءاتها وتق�ضي املحكمة بذلك من تلقاء نف�سها �إن مل يدفع الع�ضو بها وذلك
لتعلق احل�صانة بالنظام العام.
غري �أن بطالن الإجراءات اجلنائية التي يتم اتخاذها جتاه الع�ضو يف حالة رف�ض املجل�س
التابع له رفع احل�صانة عنه ،ال يعني براءة الع�ضو من االتهام املوجه �إليه ,و�إمنا من املمكن اتخاذ
الإجراءات اجلنائية �ضده بعد زوال �صفة الع�ضوية عنه �سواء ب�إ�سقاطها �أو �إبطالها �أو انتهاء الف�صل
الت�شريعي.
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احل�صانة الربملانية هي نظام احلماية من املالحقات الق�ضائية التي يتعر�ض لها �أع�ضاء
الربملان �سواء من قبل ال�سلطتني التنفيذية والق�ضائية ،وكذلك حماية ه�ؤالء الأع�ضاء من الدعاوى
الكيدية التي يرفعها عليهم الأفراد .فاحل�صانة الربملانية ت�ساهم يف حماية الربملان من ناحية،
ويف حماية �أع�ضاء الربملان من التهديد واالبتزاز من ناحية �أخرى ,وذلك لي�س يف الأنظمة النيابية
فقط و�إمنا يف جميع الأنظمة ال�سيا�سية� ,سواء تلك التي تقوم على مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات� ،أو
تلك التي تقوم على مبد�أ وحدة ال�سلطة ،فالد�ساتري مل تن�ص على احل�صانة الربملانية باعتبارها
امتيازا �شخ�صيا لأع�ضاء الربملان ،و�إمنا هي من ال�ضمانات املو�ضوعة من �أجل ت�أمني �سالمة العمل
الربملاين من ناحية خدمة امل�صلحة العامة من ناحية �أخرى.
هذا و�إن م�صطلح (احل�صانة الربملانية) �أو�سع و�أ�شمل من م�صطلح (احل�صانة النيابية) الذي
ي�ستخدمه بع�ض الكتاب ،ذلك لأن امل�صطلح الأول ين�صرف �إىل جميع �أع�ضاء الربملان املنتخبني
واملعينني ،يف حني ين�صرف امل�صطلح الثاين �إىل الأع�ضاء املنتخبني فقط .ولهذا جند �أن امل�صطلح
الأول هو ال�شائع يف د�ساتري العامل ومنها الد�ساتري العربية.
واحل�صانة الربملانية تكون على نوعني هما :احلماية املو�ضوعية واحل�صانة الإجرائية .الأوىل
تعني عدم م�سئولية �أع�ضاء الربملان عن الأقوال �أو الأفكار �أو الآراء التي ت�صدر منهم يف �أثناء
ممار�ستهم لعملهم الربملاين� .أما احل�صانة الإجرائية فتعني عدم جواز اتخاذ �أية �إجراءات جزائية
�ضد ع�ضو الربملان ،يف غري حالة اجلرم امل�شهود� ،إال بعد �إذن املجل�س التابع له .ولكننا نرى �أنه ال
بد من �إحاطة الربملان علما بالإجراءات املتخذة جتاه الع�ضو عندما يكون يف حالة اجلرم امل�شهود،
وذلك لوجود �أ�سباب �أدبية تلزم اجلهات املخت�صة بذلك حتى يف حالة عدم وجود ن�ص د�ستوري
�أو قانوين� ،إذ من غري الالئق �أ ّال يعلم الربملان ب�شكل ر�سمي مب�صري �أحد �أع�ضائه ,لكي يت�سنى له
اتخاذ القرار املنا�سب بهذا اخل�صو�ص .وهذا يتما�شى مع الهدف من تقرير احل�صانة الربملانية،
وهو حماية ا�ستقالل الربملان ،وال يعترب ذلك تو�سعا يف تف�سري احل�صانة ،بل هو الو�ضع الطبيعي
الذي ين�سجم مع روح احل�صانة وماهيتها.
�أما فيما يتعلق بالن�صو�ص الد�ستورية املتعلقة بعمومية احل�صانة الربملانية فالحظنا �أنها ت�شري
تارة �إىل �شمول احل�صانة الربملانية ( احل�صانة الإجرائية ) جلميع �أنواع اجلرائم� ،أي اجلنايات
واجلنح واملخالفات ،وهذا هو االجتاه الد�ستوري ال�سائد .ولكن الحظنا �أي�ضا �أن بع�ض الد�ساتري،
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ومنها الد�ستور الفرن�سي ،ت�ستثني اجلرائم الأقل ج�سامة من احل�صانة الإجرائية وهي املخالفات،
ولكن الو�ضع الذي نراه �أكرث ان�سجاما مع مربرات احل�صانة الربملانية هو �أن ت�شمل جميع �أنواع
اجلرائم مبا فيها املخالفات ،ذلك لأن العديد من عقوبات املخالفات مقيدة للحرية� ,إذ هي ال
تقت�صر على الغرامة فقط ,ومن ثم مت�س ا�ستقالل الربملان وحرية �أع�ضائه .ومن املمكن و�ضع
ا�ستثناء يتمثل يف احلاالت التي تكون فيها عقوبة املخالفة هي جمرد الغرامة.
�أما فيما يتعلق مبوقف امل�شرع البحريني من احل�صانة الربملانية ،فقد الحظنا من خالل
عر�ض الن�صو�ص الد�ستورية والقانونية �أن امل�شرع مل يخرج عن ال�سياق العام للح�صانة الربملانية
الذي تبنته معظم د�ساتري العامل .فاملادة  89من الد�ستور ن�صت بفقرتيها (ب) و (ج) على نوعي
احل�صانة الربملانية� ,أي احل�صانة املو�ضوعية واحل�صانة الإجرائية .ولكن املالحظ �أن �صياغة
الفقرة ب من املادة  89من الد�ستور املعدل تختلف عن �صياغة الفقرة ب من املادة  63من الد�ستور
قبل التعديل .فالفقرة ب من املادة  63من الد�ستور قبل تعديله كانت تن�ص على �أن“ :ع�ضو املجل�س
الوطني حر فيما يبديه من الآراء والأفكار يف املجل�س �أو جلانه ,وال جتوز م�ؤاخذته عن ذلك بحال
من الأحوال”� .أما الفقرة ب من املادة  89من الد�ستور املعدل التي تقابل الفقرة ب من املادة 63
ال�سابقة فقد ن�صت على �أنه “ال جتوز م�ؤاخذة ع�ضو كل من جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب عما
يبديه يف املجل�س �أو جلانه من �آراء و�أفكار� ,إال �إذا كان الر�أي املعرب عنه فيه م�سا�س ب�أ�س�س العقيدة,
�أو بوحدة الأمة� ,أو باالحرتام الواجب للملك� ,أو فيه قذف يف احلياة اخلا�صة لأي �شخ�ص كان”.
فاجلديد الذي جاءت به الفقرة ب من املادة  89هي العبارة الأخرية يف هذه الفقرة ( � ...إال �إذا
كان الر�أي املعرب عنه  ...الخ) .وقد بررت املذكرة التف�سريية للد�ستور املعدل هذه الإ�ضافة وذلك
من �أجل و�ضع ال�ضوابط الالزمة لأعمال مبد�أ عدم جواز م�ساءلة �أع�ضاء جمل�س ال�شورى والنواب
عما يبدونه من �آراء و�أفكار يف املجل�س �أو جلانه.
الذي نراه �أن هذه الإ�ضافة يف الن�ص املعدل ال موجب لها ,ذلك �أن �ضمان عدم امل�سئولية
الربملانية ال يحول دون قيام املجل�س مب�ساءلة الع�ضو ت�أديبيا ,يف حدود الالئحة الداخلية للمجل�س
الذي ينتمي �إليه� ,إذا وجد �أن ما �صدر عن الع�ضو من �آراء �أو �أفكار تنطوي على جتاوز �أو �إ�ساءة
ال�ستعمال هذا ال�ضمان �أو خروجا على نظام وتقاليد العمل الربملاين .وهذا ما تكفلت بتنظيمه
بالتف�صيل املادة  162من الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى واملادة  191من الالئحة الداخلية
ملجل�س النواب.
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وعلى هذا الأ�سا�س نعتقد �أن �صياغة الفقرة ب من املادة  63من الد�ستور قبل تعديله تف�ضل على
�صياغة الفقرة ب من املادة  89من الد�ستور املعدل .وعالوة على ذلك جند �أن ال�صياغة الأوىل
تتما�شى مع ال�صيغ املتبعة يف �أغلب د�ساتري العامل ومنها الد�ساتري العربية واملتعلقة باحل�صانة
املو�ضوعية.
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