
 

 

 احلصانة الربملانية 

  يف العراق

دراسة تحليلية مقارنة بين النظام الداخلي لمجلس النواب  

 والمجلس الوطني الكوردستاني
 

 

 

 

 

 

 

 د. حنان محمد القيسيأ.م.

 كلية القانون / الجامعة المستنصرية
  

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 المقدمة
 

االولى ان  ،اسيتينالبد من تقرير حقيقتين اس –اي برلمان  –عند الحديث عن برلمان 
والحقيقة الثانية ان  ،وال يقتصر تمثيله على الدائرة التي انتخبته ،عضو البرلمان يمثل أألمة كلها

تضطلع بوظائف ومهام جسيمة  ،مجلس النواب العراقي وبرلمان كوردستانومنها  ،هذه البرلمانات
ت الحكومية على الصعيد وخطيرة، فالبرلمان هو من يسن القوانين التي تحدد معالم السياسا

الداخلي والخارجي كما انه يراقب تلك السياسات الحكومية من النواحي كافة سواء أكانت سياسية 
 .أم مالية أم اقتصادية أم اجتماعية ام ثقافية

لتمارس تلك المهام العديدة  –وال يخفى على احد انه ولغرض تفعيل عمل تلك المجالس 
الحرية التي  ،ولعل مما يتصل بذلك اتصاال حتميا ،تطرح األفكارالنقاشات و  تدور -والهامة  

يتمتع بها النائب البرلماني والتي يستطيع من خاللها أن يطرح ما يشاء من األفكار وأن يجادل 
رأيًا قد ال يجد قبواًل لدى السلطة التنفيذية مما ال بل قد يبدي هذا النائب  ،من يشاء من الوزراء
بها، كما انه قد يصطدم بناخبيه اذا ما تخلى عن وعد قطعه على نفسه يؤدي الى اصطدامه 

وعندئذ قد يحاول البعض ثني هذا  ،أو قد يبدى رأيًا يتعارض مع اتجاه حزب سياسي معين ،لهم
هذه االتهامات التي قد تقترن باجراءات  ،النائب عن ممارسة نيابته من خالل كيل االتهامات له

 .عا الحيلولة دون مباشرة هذه النائب لنيابتهيكون هدفها جمي ،جنائية
مثل هذا الكيد حتى تتحق  النائب عنالحاجة إلى وسيلة قانونية ترد  لما تقدم ظهرت

وان يمارس عمله دون اية قيود تحد من حريته وتحفظ له االستقاللية  ،حرية العضو في إبداء رأيه
س عليه، والحيلولة دون اعاقته عن بالشكل الذي يبعده عن أي تهديد او وعيد او ضغط يمار 

وهذه الوسيلة هي مااصطلحت الدساتير على تسميتها بالحصانة  متابعة اعماله على اكمل وجه.
 .البرلمانية

من  –واذا كان ذلك يجب ان يتم  ،فاذا كان النائب في مجلس النواب يعد ممثال للشعب
فان  ،ي اوغيرها من االعتباراتدون اعتبار ألي تمييز قومي أو ديني او حزب -حيث االصل 

قد صار وكيال عنهم أمينا على حقوقهم ومتفهما للحاجة الى  -النائب وبالنظر لنيله ثقة الشعب  
ألساس فأن الدستور اوعلى هذا  ،القوانين التي تسهل عمل السلطة التنفيذية وخدمة المواطن

لجدية بقصد التوصل الى أفضل وضع تلك الحصانة للنواب لتسهيل عملية التوافق والمناقشات ا
 .الحلول المطروحة

فهل الحصانة التي  ،ولعل موضوع الحصانة ذاك يثير العديد من التساؤالت الهامة
منحتها الدساتير للنائب حصانة مطلقة أم حصانة نسبية؟ وهل يجوز للعضو بناء على هذه 



 3 

سيين ام حتى عامة الحصانة أن ينال من شخوص بعض االشخاص سواء أكانوا وزراء ام سيا
الناس أو أن يقوم بالتهديد واالنتقام؟ وهل تعني هذه الحصانة الحماية الشخصية للنائب؟ وتوفير 

يوفره الدستور لغيره من  باعتباره مواطن له من الحقوق والواجبات ما ال ،درجة في التمايز له
 المواطنين؟

لحصانة البرلمانية التي من ناحية اخرى فقد الحظنا انه من وقت آلخر تثور قضية ا
يتم التي  والتصريحاتوتظهر الشائعات  -او حتى مجموعة نواب  –يتمتع بها النائب الفالني 
وكثرت االتهامات وترددت حول  ،نواب البرلمان وذممهم الماليةبعض التعرض من خاللها الى 
 .وغيرها كثير ،رهابيةوالمشاركة في االعمال اال ،واستغالل المناصب ،الفساد وا هدار المال العام

من ناحية ثالثة فقد قرر مجلس النواب العراقي وفي مناسبات عدة رفع الحصانة عن 
ولما كان النظام البرلماني في العراق من اهم التحوالت  ،بعض من نوابه السباب مختلفة)*(

ون على ان تك ،فقد اخترت الكتابة في هذا الموضوع ،2003التشريعية في العراق بعد عام 
دراستي مقارنة مع عدد من االنظمة واللوائح الداخلية ومنها النظام الداخلي للمجلس الوطني 

 الكوردستاني.
وال اقول ان ما سلف كانت االسباب الحصرية التي دفعتني للكتابة في موضوع الحصانة 

ق بالرغبة في بل اضافة لما تقدم كان لي سببان موضوعيان للكتابة : االول منهما يتعل ،البرلمانية
اي محاولة  ،اضافة الى اجراءات رفع الحصانة البرلمانية ،بيان الشروط الشكلية والموضوعية

وثانيا بسبب ما لمسته من خالل اطالعي المتواصل  ،االجابة عما تقدم من اسئلة وغيرها عديد
من على اعمال مجلس النواب في العراق من جهل من النواب لما لهم من حقوق وما عليهم 

وتوضيح  ،لذا حاولت الخوض في غمار هذا الموضوع لبيان ما غمض من النصوص ،واجبات
 ة: تيوفقا للخطة االمن خالل دراسة مقارنة  ،ما فيها من اجراءات
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 المبحث األول
 ذاتية الحصانة البرلمانية 

نية واخيرا تمييزه للتعرف على ذاتية الشيء البد من تعريفه اوال ومن ثم بيان طبيعته القانو 
 :السياق الذي سنعتمده فيما سيأتي ) التطور( وهذا هو،مما قد يختلط به من انظمة قانونية مقاربة

 
 المطلب االول

 مفهوم الحصانة البرلمانية
حيث  ،البد من التعريف بمصطلح الحصانة ،قبل الولوج في مفهوم الحصانة البرلمانية

لغوي بأنها المناعة وهي مشتقة من َحّصَن وحصن المكان في المفهوم ال أيتعرف الحصانة لغة 
 ،يحصن حصانة فهو حصين وهو منيع والحصن كل موضع حصين ال يوصل إلى ما في جوفه

  (1).فيقال حّصن بمعنى منع فهو حصين
اما الحصانة البرلمانية فهي جملة مركبة من كلمتين هما الحصانة ولها عدة معاني في 

أما كلمة البرلمان، فأنها كلمة معربة فرنسية االصل  ،المناعة كما اسلفنااللغة منها التحرز و 
التي  (ment –اي تحدث او تكلم و كلمة ) مينت  ( parler -ييكون بدورها من كلمتي ) بارل

بمعنى مكان  (parlement) تعني المكان، ومن خالل االستخدام ادمجت في كلمة واحدة
 امها في اللغة العربية بكلمة البرلمان.الحديث او الحوار، ثم شاع استخد

 ، امتيازتعني في شقها االول )الحصانة( ،اما اصطالحا فان جملة الحصانة البرلمانية
يمنحه المشرع الوطني أو الدولي إلى بعض األشخاص بحكم وظائفهم، يعفيهم بموجبها من عبء 

على ارض الدولة، أو  او تكليف او مسائلة قانونية يفرض على جميع األشخاص الموجودين
 ،يمنحهم امتياز بعدم الخضوع للسلطات العامة ومنها السلطة القضائية او بعض اوجه مظاهرها

المؤسسة السياسية المكونة من مجلس  -اصطالحا  -اما الشق الثاني ) البرلمان ( فانه يعني 
 القوانين. واحد أو عدة مجالس تتألف من عدة أعضاء وتتمع بسلطة تشريعية تتولى تشريع

 ،كما انها امتياز ،فهي حماية ،على اية حال فقد تعددت المعاني االصطالحية للحصانة
فهي نوع من الحماية التي يكفلها الدستور والقوانين لنواب الشعب في  ،تعني االعفاء وقد

 ليتمكنوا من اداء مهامهم )كسلطة تشريعية( بعيدًا عن تأثير السلطة التنفيذية. ،البرلمان
يمكن من  ،تنصرف لمعنى الميزة التي تمنح ألعضاء مجلس النواب –ايضا  –هي و 

خاللها ايقاف ومنع متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان او البحث عنه او إلقاء القبض عليه 
او إعتقاله او محاكمته بسبب إبدائه الرأي أو قيامه بتصويت خالل مزاولته لمهامه 

لبعض بانها "إمتياز دستوري مقرر ألعضاء مجلس النواب بصفاتهم وعليه فقد عرفها ا.البرلمانية
ال بأشخاصهم يتيح لهم أثناء قيامهم بواجباتهم البرلمانية حرية الرأي والتعبير عن إرادة األمة دون 
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وكذا عدم إتخاذ أي إجراء من اإلجراءات  ،ية جنائية أو مدنية تترتب على ذلكمسؤولأي 
 (2).ضد أحد أعضاء البرلمان بغير اذن من المجلس" ،لبس بالجريمةفي غير حالة الت ،الجنائية

وهام اعضااء البرلماان فاي  -وعليه فالحصانة في االطار العام تعني اعفااء بعاض االفاراد 
يات معيناة وعادم اتخااذ اجاراءات عقابياة بحقهام إال با ذن ماان مساؤولمان التزاماات و  -هاذا الفارض 

جوز أن تتخذ ضد عضو البرلمان أية إجراءات تتعلق بالتحقيق النه ال ي الجهة التي ينتمون اليها،
عناااد اتهاماااه بجريماااة وقعااات خاااارج المجلاااس أو داخااال المجلاااس أال بعاااد الحصاااول علاااى إذن مااان 

   (3)المجلااااااس.
او ذات وجهين تجعل من الصعوبة بمكان ايراد  ،لما تقدم الحصانة البرلمانية على نوعين

بال يختلاف هاذان النوعاان احادهما عان االخار  ،ياف جاامع لنوعيهاافلايس مان تعر  ،مفهوم واحد لها
وقااد اساالفنا ان الحصااانة البرلمانيااة بوجههااا  .لااذا كااان البااد ماان ايااراد تعاارفين فااي ان واحااد ،تمامااا

االول تعناااي اعفااااء اعضااااء البرلماااان مااان المساااؤولية عااان االقاااوال واالراء التاااي يااادلون بهاااا اثنااااء 
 ،وهااي تساامى بعاادم المسااؤولية البرلمانيااة او الحصااانة الموضااوعية ،ممارسااتهم العمااالهم البرلمانيااة

نسبة الى الموضوعات التي يبدي العضو فيها رايه بحرية ودون خوف من المؤاخذة ووفقا لشروط 
امااا وجههااا الثاااني فهااو عاادم امكااان اتخاااذ بعااض االجااراءات الجنائيااة  ،سااوف نتطاارق اليهااا الحقااا
نسبة الى االجراءات التي  ،ق على هذا النوع بالحصانة االجرائيةويطل ،االبعد اخذ موافقة المجلس

 التتم االبعد اخذ موافقة المجلس.
وقد نصت دساتير أغلبية دول العالم اليوم على هذين النوعين من الحصانة وذلك لتمكين 
 اعضاء البرلمان من ممارسة دورهم النيابي بكل جرأة واطمئناان بعيادا عان تسالط وتهدياد السالطات

 (4)االخرى.
ولقد كان لمصاطلح ) حصاانة ( فاي القاانون الرومااني مفهوماا أو معناى ضايق ومحادد إذ 
كااان يقصااد بااه انااذاك اإلعفاااء الضااريبي والااذي كااان يماانح لاابعض المااواطنين الااذين كااانوا يااؤدون 

  (5).للدولة خدمات مميزة
الثاورة اإلنجليزياة  على أثر قيام 1688اما في انجلترا فقد ظهرت الحصانة البرلمانية عام 

قاارار الوثيقااة الدسااتورية المعروفااة باساام قااانون الحقااوق حيااث نصاات هااذه الوثيقااة علااى أن حريااة  وا 
اإلجااراءات داخاال البرلمااان ال يمكاان أن تكااون سااببا للمالحقااة القضااائية أو  -المناقشااات  -القااول 

 –حينهااا  –نجلتاارا محااال للمساااءلة أمااام أي ماان المحاااكم.والمالحظ ان إقاارار هااذه الحصااانة فااي ا
وماان  ،كاناات الغايااة منااه أساسااا حمايااة النااواب ماان ساالطات الملااوك ولاايس حمااايتهم ماان مااواطنيهم

واإلجااراءات الخاصااة بالاادعاوى  ،ناحيااة ثانيااة كاناات هااذه الحصااانة قاصاارة علااى الاادعاوى المدنيااة
ى وقضاايا ومان ثام فقاد اساتثنت مان نطااق هاذه الحصاانة قضاايا الخياناة العظما ،الجنائية البسيطة

ولهذا فقد كاان مان الممكان دائماا القابض علاى عضاو البرلماان  .الجنايات وقضايا اإلخالل باألمن
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كما استثنت من الحصانة البرلمانية الجرائم التاي  ،في أي من هذه الجرائم دون رفع الحصانة عنه
رائم إهاناة جا) ترتكب من أعضاء البرلمان في مواجهة إحدى المحااكم وقاد أطلاق علاى هاذه الجارائم

فقااد  ،إال أناه حادث تطاور هااام خاالل القارن الثاامن عشار فااي مجاال الحصاانة البرلمانياة (المحكماة
 .صدر قانون ينظم أحكامها ويضع بعض القيود والضوابط لكيفية مباشرتها

معنى  -قبل الثورة الفرنسية  -اتخذ هذا المصطلح في القانون الفرنسي القديم وفي فرنسا 
أي ماان  ،يااث قصااد بااه إعفاااء بعااض األفااراد ماان التزامااات معينااة مفروضااة علاايهمأكثاار اتساااعًا ح

وقد ظهر في هذه  ،التزامات كان من الواجب عليهم أداؤها فيما لو لم تقرر لهم حصانة في شأنها
حيااث ناااص عليهاااا باااداءة فاااي قااارار الجمعياااة  ،الحصاااانة البرلمانياااة ضاااد اإلجاااراءات الجنائياااةالفتاارة 

 .م 1790يونيو سنة  26 التأسيسية الصادر في
نجاااد أن الحصاااانة قاااد ظهااارت فاااي معظااام المواثياااق الدساااتورية اماااا بعاااد الثاااورة الفرنساااية ف

يونياااو  23فقاااد ناااص عليهاااا بداياااة فاااي قااارار الجمعياااة التأسيساااية الفرنساااية الصاااادرة فاااي  ،الفرنساااية
يااة وكااذلك الدساااتير المتتال 1795ثاام فااي دسااتور  ،1791ثام نااص عليهااا فااي دسااتور عااام  1789

وأخياارًا الدسااتور الحااالي  ،1946ودسااتور  1875ودسااتور  1848ودسااتور عااام  1799فااي عااام 
 .ية البرلمانيةمسؤولاذ تضمنت كل هذه الدساتير مبدأ الحصانة ضد ال ،1958الصادر عام 

ثاام باادأ مصااطلح حصااانة يظهاار بعااد ذلااك فااي بعااض المواثيااق الدسااتورية كضاامانة هامااة 
ن كانات هاذه المواثياق لام وأساسية لحماية استقالل أعضا ء البرلمان أثنااء مباشارة عملهام النياابي وا 

نما تضمنت فقط مضمون أو جوهر هاذا المصاطلح  تشر صراحة إلى مصطلح حصانة برلمانية وا 
ية السياسااية عمااا يصاادر ماانهم ماان أقااوال مسااؤولوذلااك بااالنص علااى إعفاااء أعضاااء البرلمااان ماان ال

وا عفااائهم ماان مواجهااة بعااض اإلجااراءات الجنائيااة التااي تااؤثر  ،ةوأفكااار أثناااء أداء أعمااالهم البرلمانياا
 (6).على استمرارية العمل
االولاى  ،فال يخفى على احد اناه لام يعارف التجرباة البرلمانياة ساوى مارتين ،اما في العراق

باالقول  ،منه للحصاانة البرلمانياة 60المادة اذ اشارت  ،1925وفقا للقانون االساسي العراقي لعام 
لكل عضو حرية الكاالم التاماة ضامن حادود ونظاام المجلاس الاذي ينتساب إلياه وال تتخاذ أياة ا  1:"

إجاااراءات قانونياااة ضاااده مااان أجااال تصاااويت أو بياااان رأي أو إلقااااء خطباااة فاااي ماااداوالت المجلاااس 
ا ال يوقف، وال يحاكم أحد من أعضاء مجلس األمة ما لم يصدر من المجلس الذي  2ومباحثاته. 

باألكثرياة بوجاود األساباب الكافيااة التهاماه، أو ماا لام يقابض علياه حاين ارتكابااه ينتساب إلياه، قارار 
ذا أوقاف أحاد األعضااء لسابب ماا أثنااء عطلاة المجلاس فعلاى الحكوماة أن تعلام  جناية مشاهودة، وا 

 المجلس بذلك عند اجتماعه مع اإليضاحات وبيان األسباب." 
لمناقشاااات خاااارج المجلاااس مااان ومااان الواضاااح ان هاااذه الحصاااانة التشااامل حرياااة الكاااالم وا

 ،وماان ناحيااة ثانيااة يشااترط فااي مناقشاااته وكالمااه ان يتعلااق بالوظيفااة البرلمانيااة للعضااو (7) ،ناحيااة
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وفاااي غيااار هاااذه  ،كاااان يشاااترك فاااي عمااال احااادى لجاااان المجلاااس التاااي يمتاااد عملهاااا خاااارج المجلاااس
ضااء مقااال فاي كما لاو كتاب احاد االع ،االحوال فهو مسؤول عما يصدر منه من اقوال ومناقشات

فاناه امار يعاقاب علياه  ،او نشر منشاورا ،او القى خطبة في مكان خارج المجلس ،احدى الصحف
 (8)القانون ولكن بعد الحصول على اذن من قبل المجلس.

اماا الدسااتير العراقيااة الالحقاة فلاام تشار الااى الحصاانة البرلمانيااة لعادم وجااود برلماناات فااي 
ة الفرديااة لاارئيس الدولااة ونوابااه واعضاااء مجلااس قيااادة الثااورة واكتفاات بااالنص علااى الحصااان ،ظلهااا

اضاافة الاى الحصاانة التاي يتمتاع بهاا  -مع اختالف المسميات حسب المراحل الزمنية –اوالسيادة 
 بعض الموظفين من ذوي الدرجات الخاصة.

فااي الفصاال المخصااص  1970وقااد جائاات االشااارة الااى الحصااانة البرلمانيااة فااي دسااتور 
اليسأل اعضاء المجلس الوطني عما يبدونه  –( منه " أ 50اذ جاء في المادة ) ،طنيللمجلس الو 

اليمكاان مالحقااة أي عضااو ماان اعضاااء  –ب  .ماان اراءومقترحااات اثناااء ممارسااتهم مهااام وظااائفهم
المجلس او القاء القبض عليه من اجال جريماة اثنااء دورة االنعقااد بادون اذن مان المجلاس اال فاي 

 ريمة. " حالة التلبس بالج
( 55قانون المجلس الاوطني رقام ) ،وحينما تم تعديل الدستور فقد صدر 1980وفي عام 

وقااد اشااار هااذا القااانون وبتعبياارات تكاااد تكااون متطابقااة مااع الدسااتور علااى الحصااانة  ،لااذات العااام 
 فقد تم تعديل ناص الماادة  1985وحين تعديل الدستور ثانية عام  .(8و  7البرلمانية في المواد )

يمكن مالحقة أي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه من  واصبح بموجبها ال (50)
اال  ،المنحال اجل جريمة اثنااء دورات االنعقااد او خارجهاا دون اذن مان رئايس مجلاس قياادة الثاورة

فااي حالااة التلاابس بجنايااة بعااد اعطاااء االذن بالمالحقااة او القاااء القاابض بمقتضااى هااذه الفتاارة بمثابااة 
 رفع الحصانة عن العضو.

الااذي  2005ثاام جاااء دسااتور  ،توجااه العااراق لالخااذ بالنظااام البرلماااني ،2003وبعااد عااام 
والتي سناتي على ذكرهاا مارات عديادة فاي قادماات  ،منه 63اشارالى موضوع الحصانة في المادة 

ي ثاام جاااء النظااام  الااداخلي لمجلااس النااواب ليكماال الاانقص ويوضااح الغمااوض. امااا فاا ،الصاافحات
اشار الى اساسيات العمال باه  ،نظاما برلمانيا 1991كوردستان العراق فقد اختط لنفسه ومنذ عام 

 المعدل.  1992لسنة  1النظام الداخلي للمجلس الوطني في كوردستان العراق رقم 
 

 المطلب الثاني
 الطبيعة القانونية للحصانة

البرلمانياة أم الحصاانة ضاد  يةمسؤولسواء في ذلك الحصانة ضد ال -الحصانة البرلمانية 
نما هاي مقاررة فاي  -اإلجراءات الجنائية  ليست في حقيقة األمر امتيازًا شخصيًا لعضو البرلمان وا 
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جميااااع األحااااوال لصااااالح البرلمااااان الممثاااال الحقيقااااي لممااااة ضاااامانا السااااااتقالله فااااي عملااااه وحمايااااة 
 –ل السااالطة التشاااريعية تمثااال اساااتثناء مااان القاااانون العاااام، اقتضاااته ضااارورة جعاااوهاااي  .ألعضاااائه

وطغيانهاا كماا ذكرناا،  ى عان اعتاداءات السالطات االخار  ىبمناأ -باعتبارها الممثال الحقيقاي لالماة 
وان كانات فاي جوهرهاا تخال بمبادأ المسااواة باين االفاراد، إال أن  -أي الحصاانة البرلمانياة  –وهي 

ولحفظ كياان التمثيال النياابي عدم المساواة هنا لم يتقرر لمصلحة النائب بل لمصلحة سلطة االمة 
 وصيانته ضد كل اعتداء. 

ويثاااور التسااااؤل عماااا إذا كاااان إقااارار مثااال هاااذه الحصاااانة دساااتوريا يعناااي أن األعماااال أو 
األفعاااال التاااي يقترفهاااا عضاااو البرلماااان والتاااي يحظرهاااا قاااانون العقوباااات تصااابح أعمااااال أو أفعااااال 

دعي مناا اساتبعاد الحصاانة ضاد االجاراءات مشروعه؟ والحقيقة ان االجابة علاى هاذا التسااؤل يسات
ألن الهاادف منهااا إرجااااء اتخاااذ اإلجااراءات الجنائياااة ضااد العضاااو  ،الجنائيااة )الحصااانة االجرائياااة(

إذ يصاابح هااذا العضااو بعااد صاادور ذلااك اإلذن  ،حتااى يااتم اإلذن بهااا ماان قباال المجلااس التااابع لااه
 (9).رفه من فعل أو عملشخصًا عاديًا يخضع لكافة أحكام التشريع الجنائي فيما اقت

فاااوق القاااانون ال حسااايب علااايهم وال تجعااال اعضااااء البرلماااان  بمعناااى اخااار ان الحصاااانة ال
ال بال هناااك ضاوابط وقيااود عدياادة  ،فالحصااانة فاي الواقااع ليسات طليقااة مان كاال قياد او حاادّ  ،رقياب

او الحادود تحد من نطاقها وتمنع من غلوائها إذا ما تجاوز عضاو البرلماان الحادود المساموح بهاا، 
المشروعة لها، فهي عندما تقررت انما كان ذلك لهدف محدد وواضح ال يجوز تجااوزه او الخاروج 

  (10)ية كاملة.مسؤولعليه واال تعرض عضو البرلمان لل
ية البرلمانياة اذا يتعاين مساؤولواذا كان التساؤل السابق ينصب فقط علاى الحصاانة ضاد ال

 .تكييف القانوني لهاوبيان ال ،تحديد طبيعة هذه الحصانة
لقد تعددت اراء الفقهاء في هذا المجال إال أن الرأي السائد هو أن هذه الحصانة لم تقارر 
نمااا لصاافته الوظيفيااة وعلااى ذلااك يمكاان القااول أن هااذه الحصااانة مااا  لمصاالحة العضااو الشخصااية وا 

وجاه أو أنهاا  هي إال امتياز دستوري يمنح لعضو البرلماان كاي يباشار وظيفتاه النيابياة علاى أكمال
سابب قاانوني خاااص قارره المشاارع الدساتوري لمنااع عقااب هاذا العضااو عماا يبديااه مان قااول أو رأي 

والمشاارع حااين قاارر اإلعفاااء ماان العقاااب  ،طالمااا أن ذلااك يااتم فااي إطااار وحاادود وظيفتااه البرلمانيااة
ن وازن بين مصلحتين مصالحة العمال النياابي وتمثيال األماة تمثاياًل صاادقا ومصالحة مان أضار ما

جراء ما صادر عان عضاو البرلماان مان قاول أو رأي ثام رجاح وهاو أمار طبيعاي المصالحة األولاى 
 (11).على الثانية باعتبار أنها األكثر أهمية

فاا ذا ارتكااب العضااو داخاال المجلااس أو داخاال إحاادى لجانااه جريمااة ماان الجاارائم التااي تقااع 
صااافة عااادم المشاااروعية  باااالقول كجااارائم الساااب والقاااذف بصااافة خاصاااة فهاااذه الجااارائم تنحسااار عنهاااا

  .ليصبح الفعل مشروعًا بينما هو في قانون العقوبات يظل فعاًل غير مشروع
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ية البرلمانياة أو حصاانة مساؤولوحصانة أعضاء البرلماان ساواء كانات حصاانة ضاد ال
مرتبطاة فاي حقيقتهاا بالصاالح  ،ضد اإلجاراءات الجنائياة قاعادة أساساية فاي كال نظاام سياساي

أيلااول  25لعااام وقااد أكاد تقرياار اللجنااة التشااريعية بمجلاس الشااعب فااي جلسااة العاام أو بالنظااام ا
علااى هااذه المعاااني، عناادما أورد أن الحصااانة المقااررة لعضااو المجلااس طبقااا للدسااتور  1977

نماا هاي مقاررة للصاالح العاام  تعد أمرا من النظام العاام إذ هاي ليسات مقاررة لصاالح العضاو وا 
ياته الدسااتورية فااي الرقابااة والتشااريع بواسااطة مسااؤولشاارة للدولااة تمكينااا لمجلااس الشااعب ماان مبا

ويترتب على .أعضائه بدون أي تعويق لهم عن حرية ممارستهم المذكورة عن طريق الكيد لهم
 (12):أتيم مجموعة من النتائج أهمها ما يأن الحصانة البرلمانية من النظام العا

ال يملاااك عضاااو البرلماااان اذ  ،مانياااةالنتيجاااة االولاااى تتعلاااق بتناااازل العضاااو عااان حصاااانته البرل
قاارر لمصاالحة العضااو ألن هااذه الحصااانة لاام تت،التنااازل عاان حصااانته بااأي حااال ماان األحااوال

نمااا تقااررت لمصاالحة اسااتمرار وسااير العماال فااي المجلااس، ولااوال هااذه الحصااانة ألصاابح فااي  وا 
إمكااان الساالطة التنفيذيااة أن تحااول بااين العضااو وتمنعااه ماان إبااداء رأيااه إذا كاناات عازمااة علااى 

 .ذلك من خالل عدم الحضور
حكمة الحكم بعادم قبولهاا إذا رفعت الدعوى إلى القضاء قبل رفع الحصانة وجب على الم -2

 لبطالن إجراءاتها وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها إن لم يدفع العضو بها.
اإلجااراءات الجنائيااة التااي تتخااذ ضااد العضااو دون إذن المجلااس أو رئيسااه باسااتثناء حالااة  -3

اذ قاااد يرتكاااب العضاااو جريماااة مااان الجااارائم وهاااو يحمااال صااافة  .التلاابس بالجريماااة تكاااون باطلاااة
المجلس النيابي ومن ثم تطلب السلطة القضائية من المجلس أن تمارس في مواجهة  عضوية

العضو إجراءاتها ولكن المجلس لم يأذن لهذه السلطة باأن تتخاذ اإلجاراءات المطلوباة فاي هاذا 
الشااأن، ففااي هااذه الحااال ال يمكاان للساالطة أن تسااتمر فااي اتخاااذ إجراءاتهااا، فاااإلجراءات التااي 

م المجلاس تكاون باطلاة ويعتبار الحكام باإلداناة الصاادر فاي مواجهتاه اتخذت في حال عدم عل
باطال ولكن بعد أن تنتهي فترة العضوية فا ن العضاو يفقاد الحصاانة التاي اكتسابها مان خاالل 
صااافته عضاااوا فيجاااوز بعاااد ذلاااك اتخااااذ اإلجاااراءات الجنائياااة فاااي مواجهتاااه مااان دون إذن ألن 

 العضو فقد حصانته بانتهاء مدة عضويته. 
يمكااان الااادفع باااالبطالن فاااي أي حالاااة تكاااون عليهاااا الااادعوى ولاااو ألول مااارة أماااام محكماااة  -4

 .االستئناف أو النقض
وفي هذا المجال ايضا قد يتساءل البعض هال ان الحصاانة البرلمانياة تمثال إخاالال بمبادأ 

لاذي يتمتاع المساواة بين األفراد؟ وفي هذا نقول ان جانبا مان الفقاه ذهاب إلاى القاول باأن االمتيااز ا
به أعضاء الهيئة التشريعية والمتمثل في اإلعفاء من العقاب عن بعض األفعال التي تصدر منهم 
أثناااء تااأديتهم لوظااائفهم يمثاال اعتااداًء صااارخًا علااى مباادأ المساااواة ألن هناااك مجااالس نيابيااة أخاارى 
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ين اتجاه جاناب فاي حا ،ليس ألعضائها أن يتمتعوا بمثل الحصانة التي يتمتع بها أعضاء البرلمان
نماا هاي حصان ل جارام  اخر من الفقه للقول بأن الحصانة البرلمانية ليسات حصانًا لحرياة القاول وا 
على أساس أن الحصانة البرلمانية في النظم الوضعية قد تؤدي إلى مناع العقااب وغالباا ماا تكاون 

 .يةلحماية النائب رغم كونه مجرمًا اثمًا استطال على الناس بفضل وظيفته النياب
لكاااان الاااارأي الااااراجح أن الحصااااانة البرلمانيااااة ال تمثاااال إخااااالاًل بمباااادأ المساااااواة ألن تطبيااااق 
المساواة تكون بين كل طائفة من األفراد المتساوون في ظاروفهم وأحاوالهم الوظيفياة كالمسااواة باين 

التااالي أعضاااء البرلمااان ذاتهاام وفيمااا بياانهم ألنهاام جميعااًا يااؤدون ذات الوظيفااة النيابيااة وتسااودهم ب
أما إذا قيل بضارورة المسااواة باين أعضااء البرلماان الممثلاين  ،متساويةأوضاع وظروف متشابهة و 

فالحصاانة لاام تقارر ألعضاااء البرلمااان إال  .لمماة ماان ناحياة وبااين عاماة الشااعب ماان ناحياة أخاارى 
قابااة لمااا يحاايط بالاادور الااذي يباشاارونه والمتمثاال فااي الاادفاع عاان مصااالح األمااة ورقابااة الحكومااة ر 

جاادة وفعالاة ماان أخطاار أن تعااوقهم عان مباشاارة هاذا الاادور بالكيفياة التااي يجاب أن يااتم بهاا ولهااذه 
تعتباار الحصااانة البرلمانيااة تعتباار إجااراء اسااتثنائي اقتضااته ضاارورة جعاال الساالطة التشااريعية بمنااأى 

  (13) .عن اعتداءات السلطات األخرى 
 

 المطلب الثالث
 ما قد يشتبه بهان وتمييزها مانواع الحصانة البرلمانية 

 أنواع الحصانة البرلمانية: -أوال 
 ،أولهما الحصانة الموضوعية او عدم المسؤولية البرلمانية ،لقد أسلفنا ان للحصانة نوعان

 : وسوف نتناولهما بالتوالي ،وثانيهما الحصانة اإلجرائية
 (عدم المسؤولية البرلمانيةالحصانة الموضوعية ) -1

اذ تاانص  ،نااوع ماان الحصااانة يحمااي عضااو البرلمااان فااي اطااار عملااه البرلمااانيان هااذا ال
التي تضمن لعضو البرلمان الحماية المناسبة فاي نطااق  ،معظم دساتير العالم على هذه الحصانة

ية اعضااء مساؤولوهي تعني عدم  مما يتيح له حرية العمل دون تهديد او ضغط. ،عمله البرلماني
الفكاااار او اآلراء التاااي تصااادر مااانهم اثنااااء ممارساااتهم لوظاااائفهم النيابياااة البرلماااان عااان االقاااوال او ا

ية البرلمانياة، حياث يتمتاع عضااو مسااؤولية البرلمانياة او الحصاانة ضاد المسااؤولولهاذا يقاال لهاا الال
 ية جنائية او مدنية.مسؤولالبرلمان باالعفاء من اية 

الوطنياة الفرنساية الصاادر  ولعل خير توضيح لمعناها ممكن ايراده هو قارار عان الجمعياة
اذ جااء فيااه" تعلان الجمعياة الوطنياة ان شااخص كال نائاب محصاان وان  ، 1789حزياران  23فاي 

توقيف او حااابس ،محكماااة او لجناااة يحااااول اثنااااء او بعاااد هاااذه الجلساااة تعقاااب ،كااال فااارد او جماعاااة
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الكباارى يعااد خائنااا بالجريمااة  ،بساابب اقتااراح او راي او فكاارة او خطاااب صاادر فااي الجمعيااة ،نائااب
 (14).وانها ستتخذ كافة التدابير الضرورية ضد هذا القرار"

وماان ذلااك مااا تضاامنته الفقاارة التاسااعة ماان المااادة األولااى ماان الوثيقااة الدسااتورية المعروفااة 
( وكااذلك فااي كافااة الوثااائق الدسااتورية الفرنسااية 1688باساام قااانون الحقااوق الصااادرة فااي إنجلتاارا )

( 1/6والمااادة ) ،( ماان الباااب الرابااع26( فااي المااادة )1958) حتااى الدسااتور الحااالي الصااادر عااام
 .1787من دستور الواليات المتحدة االميركية لعام 

في  1971وأيضا في مختلف الدساتير المصرية المتعاقبة حتى الدستور الحالي لعام 
اء في ( التي جاء فيها " ال يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من االفكار واالر 98المادة )

( من القسم الثالث من الدستور االردني 87والمادة ) ،اداء اعمالهم في المجلس او في لجانه "
لء الحرية في التي جاء نصها "لكل عضو من اعضاء مجلسي االعيان والنواب م 1952لعام 

في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه وال يجوز مؤاخذة  يالتكلم وابداء الرأ
 .يبديه او خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس"  يو رألعضو بسبب أي تصويت اا

/ب( "ال تجاوز 89في الماادة ) 2002ومثالها ايضا ما نص عليه الدستور البحريني لعام 
مؤاخذة عضو كل من مجلس الشوري او مجلس النواب عما يبديه في المجلس او لجاناه مان اراء 

المعباار عنااه فيااه مساااس بأسااس العقياادة او بوحاادة االمااة، او باااالحترام أو افكااار اال اذا كااان الاارأي 
 (15) .الواجب للملك او فيه قذف في الحياة الخاصة ألي شخص كان"

الى "يتمتع عضو  2005أ( من دستور -/ثانيا 63)اما في العراق فقد اشارت المادة 
وال يتعرض للمقاضاة امام  قاداثناء دورة االنعمجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من اراء في 

/اوال من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 20كما ورد ذات النص في المادة  ،المحاكم...."
 يسأل العضو عما يبديه من اراء أو مايورده من وقائع أثناء ممارسة عمله في ال"  2006

الوطني لكوردستان النظام الداخلي للمجلس من  26المجلس"وهو ذاته الذي جاء في المادة 
 المعدل. 1992( لسنة 1العراق رقم )

 ية:تنصوص سالفة الذكر المالحظات االولنا ان نؤشر على ال
ساااواء أكاااان نائباااا فاااي مجلاااس الناااواب او فاااي المجلاااس  –المالحاااظ ان النائاااب فاااي العاااراق  -1

 فهاي حصاانة مطلقاة ال -شااملة  ،عاماة ،يتمتع بحصانة مطلقة  -الوطني الكوردستاني 
عان االراء التاي يباديها  -ز تقييدها وعامة غير قابلة للتخصيص وشاملة غيار مجازأة يجو 

ولعاال اطااالق الاانص ياادعو الااى  ،سااواء اكاناات هااذه االراء سياسااية ام قانونيااة ام اجتماعيااة
القول الى ان النائب فاي العاراق يتمتاع بحصاانة عان االقاوال واالراء حتاى ولاو كانات هاذه 

و السباب والشاتم فاي طياتهاا فهاو حار فاي اباداء ارائاه واقوالاه. االراء تحمل معنى القذف ا
كعادم  ،على خالف المشرع البحريني لم يضع لهذه الحرياة قياود تجاد فيهاا حادها الطبيعاي
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المساااااس بالعقياااادة او وحاااادة االمااااة او االحتاااارام الواجااااب للملااااك او حتااااى االعتااااداء علااااى 
 االشخاص قذفا. 

وضاعت  ،خلية للمجالس التشريعية فاي العاراقلكن نستطيع القول ان االنظمة الدا
فالنائب ملازم عنادما يرياد أن يبادي  ،بعض القيود التي يمكن االشارة اليها في هذا المجال

اسااتجوابا ان ال يسااتعمل أيااا ماان ألفاااو السااباب أو الشااتائم الماسااة  رأيااا أويوجااه سااؤاال او
/ أ ماااان النظااااام 63وماااان ذلااااك نااااص المااااادة  ،باالشااااخاص المااااراد سااااؤالهم او اسااااتجوابهم

يكاون موضاوع الساؤال  .. وان ال.الداخلي للمجلس الوطني الكوردساتاني التاي جااء فيهاا "
من  42والمادة  ،مطروحا امام القضاء او ذكر اسماء بقصد المساس بشؤونهم الخاصة:"

التعبيار عان  –النائاب  –النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي التي ذكرت ان للمتحادث 
وهيبتهاا  لاةحتارام المؤسساات الدساتورية للدو ة نظره ماع وجاوب المحافظاة علاى ارايه ووجه

يأتي بأمر مخل بالنظام والوقار الواجب في  وال ،واحترام مجلس النواب ورئاسته واعضائه
 ال يجاوز أنالاذي  ،مان ذات النظاام فبينات اسالوب االسااتجواب 58الجلساة. اماا الماادة 

 لدستور أو القانون أو عبارات غير الئقة، أو أن يكون يتضمن االستجواب أمورًا مخالفة ل
متعلقاًا باأمور ال تادخل فاي اختصااص الحكومااة أو أن تكاون فاي تقديماه مصالحة خاصااة 

 للمستجِوب. أو شخصية
كماااا ويالحاااظ علاااى حكااام الدساااتور العراقاااي اناااه كاااان اكثااار حماياااة للنائاااب مااان الدساااتور  -2

( مناه 98يمانح الحماياة فاي الماادة ) - كما اسلفنا -المصري. ذلك ان الدستور المصري 
لاااالراء واالفكاااار الصاااادرة اثنااااء اداء االعماااال فاااي المجلاااس او فاااي لجاناااه. فاااي حاااين ان 

اذ جاء النص الدستوري مطلقا ) اثنااء دورة  ،الدستور العراقي لم يشترط هذا القيد المكاني
طالماا كاان ذلاك  ،جاهومن ثم فان اراء النائاب لهاا الحصاانة فاي المجلاس وخار  ،االنعقاد (

اي ان الحصاااانة فاااي العاااراق ال تشااامل أقاااوال العضاااو داخااال مجلاااس  اثنااااء دور االنعقااااد.
بل تشمل أقواله داخل اللجان وتقااريره التاي  ،النواب او المجلس الوطني الكوردستاني فقط

وكاااااذلك أقوالاااااه التاااااي يباااااديها خاااااارج المجلاااااس بمناسااااابة قياماااااه بعملاااااه البرلمااااااني  ،يكتبهاااااا
 وغيرها. ،ات الصحفية او المقابالت التلفزيونيةكالتصريح

خاصااة  ،الاانص العراقااي باطالقااه لاام يحاادد نااوع االراء التااي يتمتااع عنهااا النائااب بالحصااانة -3
ولام  ،وان االنظمة الداخلية العراقية وسعت من نطااق هاذه الحصاانة لتشامل الوقاائع ايضاا

ان تخلفاه وقاائع وافكاار تام  يخفاى علاى احاد االثار الاذي يمكان وال ،تكتف باالراء واالفكار
حاادد علااى خااالف المشاارع االردنااي الااذي  ،ايرادهاا بشااكل مبتساار او باساالوب غياار صااحيح

يظهاار القيااد االول ماان خااالل  ،ماادى ونطاااق هااذه الحريااة ،( سااالفة الااذكر87فااي المااادة )
وثانيااا ان يكاااون  ،الزامااه النااواب باااالتكلم وابااداء االراء فااي حااادود النظااام الااداخلي للمجلاااس
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 ،لقاء خطاب في اثناء جلسات المجلسضوع االراء المحصنة تصويت اوابداء رأى او امو 
االفكااار المتعلقااة وقيااد المشاارع المصااري الحصااانة الموضااوعية بانهااا تنصاارف الااى االراء و 

 باداء النواب العمالهم.
ية البرلمانياااة " امتيااااز دساااتوري مقااارر مساااؤولوهكاااذا نساااتطيع القاااول باااأن الحصاااانة ضاااد ال

ضااء البرلماان بصافاتهم ال بأشخاصاهم ساواء كاانوا منتخباين أم معيناين يتايح لهام أثنااء قياامهم ألع
ية جنائيااة أو مدنيااة تترتااب علااى ذلااك " مسااؤولبواجباااتهم البرلمانيااة حريااة الاارأي والتعبياار دون أي 

 وهي تعاد بحاق ضامانة( 16).فالحصانة على هذا النحو تعد بحق مبدأ من أقدس المبادئ الدستورية
تهااادف إلاااى مااانح عضاااو البرلماااان الثقاااة التاااي تمكناااه مااان أن يقاااول كااال ماااا مااان شاااأنه إثاااراء العمااال 

فلاو  ،البرلماني وا عالء الفكار الاديمقراطي ومان ثام أعلاى قادر مان الطمأنيناة علاى وضاعه ومساتقبله
حوسااب عضااو البرلمااان كمااا يحاسااب الشااخص العااادي علااى تصاارفاته وأحاديثااه وأفكاااره لكااان فااي 

هااذا ماان ناحيااة وماان  ،كبيااًر لااه ساايجعله يؤثرالسااااكوت والصاامت علااى قااول كلمااة الحااقذلااك إرهاقااا 
ناحياة اخارى لاو أنناا حاسابناه علااى جارائم الساب والقاذف وجعلنااه يومااا يمثال كال ياوم اماام محكمااة 

 .مختلفة فانه لن يستطيع القيام بواجبات وظيفته على الوجه األكمل
 

 الحصانة االجرائية  -2
فاااي غيااار حالاااة التلااابس  -ز اتخااااذ اياااة اجاااراءات جنائياااة ضاااد اي نائاااب تعنااي عااادم جاااواو 
حاااّد  ىلااه العضااو، وهااي حصااانة ال ترقااي الاا اال بعااد اخااذ االذن ماان المجلااس التااابع -بالجريمااة 

ية او من العقاب عما يقترفه من جرائم كما في الحالة السابقة وانما فقط مسؤولاعفاء العضو من ال
ياأذن  ىحتا -غيار حالاة التلابس كماا اسالفنا فاي  -ية او ذلك العقااب مسؤولتأجيل اجراءات هذه ال

المجلس بذلك، مع مالحظة ان مسألة الحصانة هنا تثار دائما بسبب جريمة ال عالقة لهاا اطالقاا 
بعمل العضو البرلماني، ولهذا ال يمنح الدساتور العضاو فاي هاذه الحالاة اي حاق مان االعفااء مان 

 (17)ما ثبت االتهام. ية إذامسؤولالعقاب او من ال
ومعنى ذلك ان الحصانة االجرائياة ال تخارج نائباا عان سالطة القاانون وال تاؤدي الاى حفاظ 
الاادعوى العموميااة بالنساابة اليااه وال ترمااي الااى براءتااه، كاال مااا فااي االماار انهااا تعماال علااى تأجياال 

حو يقصد بها أنها والحصانة البرلمانية على هذا النالنظر في دعواه اثناء مدة عضويته بالمجلس. 
ضااامانة دساااتورية بعااادم اتخااااذ أي مااان اإلجاااراءات الجنائياااة فاااي غيااار حالاااة التلااابس باااالجرائم ضاااد 

ولاذلك فقاد اساتثنيت  ،أعضاء البرلماان أثنااء انعقااده بغيار إذن مان المجلاس التاابع لاه ذلاك العضاو
جدية اإلجراءات  من نطاق أعمال تلك الضمانة حالة التلبس بالجريمة حيث تتوافر مع هذه الحالة

 (18).بما ال يكون معه ثمة حاجة إلى اشتراط أخذ إذن المجلس أو رئيسه
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وتشمل هذه الحصانة الجارائم التاي تقاع خاارج المجلاس أو داخلاه ساواء كانات هاذه الجارائم 
شريطة أال يضبط النائب في حال تلبس باالجرم المشاهود، ففاي هاذه الحاال "أي  ،جنحا أو جنايات
والعلة وراء تقرير هاذه الحصاانة  المشهود" ال يحميه وال تشمله الحصانة البرلمانية. في حال الجرم

كماااا قااد تصااادر عناااه اقاااوال واراء  –تكماان فاااي ان النائاااب إنسااان قاااد تصااادر عناااه تصاارفات فعلياااة 
تجاااه الغياار يعتبرهااا القااانون ماان قبياال الجاانح أو ماان  -تشااملها الحصااانة الموضااوعية كمااا اساالفنا 

وزيااار ماااثال اثنااااء جلساااة  –كاالعتاااداء علاااى زميااال لاااه باااالمجلس أو أحاااد الحضاااور  قبيااال الجناياااات
ف ذا صدرت عن العضو تصرفات كاالعتداء فال يجوز أن  ،...أو صحفي -مناقشة او استجواب 

تتخذ ضاد هاذا العضاو الاذي قاام باالعتاداء إجاراءات التوقياف أو التحقياق أو الحابس أو أي إجاراء 
يعااد  ،فااان االذن او الموافقااة ماان المجلااس برفااع الحصااانةلااس. وماان ثاام جزائااي اخاار إال باا ذن المج

بمثاباااة اعاااالن باااان  هاااذا العضاااو البرلمااااني اصااابح شخصاااا عادياااا يخضاااع لكافاااة احكاااام التشاااريع 
الجنااائي فيمااا اقترفااه ماان فعاال او عماال. وحتااى اذا لاام ياااذن المجلااس برفااع الحصااانة فااان الفعاال او 

مااان يظاال فعااال او عمااال مجّرمااا طبقااا للتشااريع الجنااائي ان العماال المقتاارف ماان جانااب عضااو البرل
 او يحاسب عليه الشخص اذا زالت عنه صفة العضوية في البرلمان. ،كان كذلك

أياة إجاراءات تتعلاق باالتحقيق ضاد وعلى هذا فالحصانة االجرائية تعني عادم جاواز اتخااذ 
لمجلس أال بعد الحصول على عند اتهامه بجريمة وقعت خارج المجلس أو داخل ا،عضو البرلمان

ية البرلمانياة فتتعلااق بجاارائم الارأي والتعبياار داخال المجلااس، وتشاامل مسااؤولأماا ال ،إذن مان المجلااس
 (19)ية الجنائية.مسؤولية المدنية والمسؤولال

وكما هو واضح ليس الهادف مان هاذه الحصاانة حماياة األعضااء مان نتاائج الجارائم التاي 
نما فقط أخذ  ،يرتكبونها فهاذه  ،موافقة المجلس علاى اتخااذ اإلجاراءات القانونياة قبال الشاروع فيهااوا 

 ،الحصاانة تسااتهدف إفساااح المجااال أماام العضااو حتااى يااؤدي وظيفتاه النيابيااة دون خااوف أو وجاال
  .فالقبض على العضو قد يحول بينه وبين المشاركة في إحدى جلسات المجلس الهامة

ب و ج كما  –/ثانيا  63رائية في المادة الى الحصانة االج 2005وقد اشار دستور 
اضافة الى نص  ،اشار لها النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي في المادة عشرين / ثانيا

وقد وضعت هذه النصوص شروط  من النظام الداخلي للمجلس الوطني الكوردستاني.  27المادة 
ي شروط اسقاط او رفع الحصانة اذ وضع الدستور العراق ،اسقاط الحصانة او رفعها عن النائب

 :تيةالشروط اال وهي تشمل ،االجرائية
 اذا كان متهًما بجناية. -اوال 
فالحصانة التي منحها الدستور للعضو ال  .اذا ضبط متلبًسا بالجرم المشهود في جناية -ثانيا 

ألناه  ،ومن ثم تساقط عناه الحصاانة حاال التلابس بارتكااب جريماة ،تشمله وهو في حال التلبس
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من غير المنطقي والمعقول أن يمساك بالعضاو وهاو يقاوم بارتكااب جريمتاه ثام يتارك بحجاة أن 
  لديه حصانة برلمانية فهذا خارج نطاق القانون والمنطق.

 الموافقة او االذن. وسوف نتناول هذا الشرط الحقا بالتفصيل  –ثالثا 
 
 تمييز الحصانة البرلمانية مما قد يختلط بها -ثانيا 

كمااا قااد  ،الموضااوعية منهااا واالجرائيااة،يخااتلط علااى القاااريء نااوعي الحصااانة البرلمانيةقااد 
تخااتلط عليااه الحصااانة البرلمانيااة بالحصااانة التااي يتمتااع بهااا ذوي الاادرجات الخاصااة او المسااؤولين 

اليضااح كال ناوع علاى اساتقالل وبماا اليقبال  ،لذا كان الباد مان البحاث فاي التفرقاة (20)،في الدولة
 الخلط.

   تمييز الحصانة من عدم المسؤولية البرلمانية. – 1
يمكن التفرقة بين الحصانة البرلمانية وعدم المسئوولية البرلمانية للنائب، مان حياث الغاياة 

 :وكما ياتي ،منها ومن حيث المضمون )الموضوع( ومن حيث النطاق
 من حيث الغاية منها  : –اوال 

( اتاحاااة الفرصاااة عيةالحصاااانة الموضاااو ة )فالغاياااة مااان عااادم المساااؤولية البرلمانيااا
 للنائب لكي يبدي ما يشاء من اآلراء واألفكار من دون أن يمنعه مانع قانوني عن ذلك.

( العمااال علاااى الحصاااانة االجرائياااةفاااي حاااين ان الغاياااة مااان الحصاااانة البرلمانياااة )
معناى اخار ب ،اثناء مدة عضويته بالمجلس ،تأجيل النظر في الدعوى المقامة على النائب

انها ال تخرج النائب عن سلطة القانون وال تؤدي الى حفظ الدعوى العمومية بالنسابة الياه 
وال ترمااي الااى براءتااه، كاال مااا فااي االماار انهااا تعماال علااى تاجياال النظاار فااي الاادعوى الااى 

وذلااك وفقااا لشااروط منهااا اهمهااا الحصااول  ،وقاات اخاار حفاظااا علااى هيبااة اعضاااء البرلمااان
ساواء كانات هاذه الموافقاة مان عماوم  ،ن بمباشرة االجراءات ضد العضوعلى موافقة او اذ

 مجلس النواب او من رئيسه وحسب.  
 من حيث المضمون : –ثانيا 

اي انهااا تتعلااق باااألقوال  ،تشاامل عاادم المسااؤولية البرلمانيااة جاارائم الاارأي والتعبياار
تاى يساتطيع أن وليس باألفعال وهي تعطي عضو المجلس حرية الرأي والفكار والتعبيار ح

ون وغيرهم من دون أن يخشاى أحادا أو يتعارض لاه مسؤوليكشف األخطاء التي يرتكبها ال
اي جاارائم االعتااداء  ،في حااين تشاامل الحصااانة البرلمانيااة الجاارائم المرتكبااة،أحااد بالمساااءلة

وهااي حصااانة لجميااع الجاارائم سااواء أكاناات جنحااا أم جنايااات شااريطة أال يضاابط  ،واالفعااال
ل تلبس باالجرم المشاهود، ففاي هاذه الحاال "أي فاي حاال الجارم المشاهود" ال النائب في حا

 يحميه وال تشمله الحصانة البرلمانية.
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 من حيث النطاق : –ثالثا 
فهي تنسحب على  ،الحصانة البرلمانية اوسع نطاقا من عدم المسؤولية البرلمانية

ه سواء كانت هذه الجرائم فهي تشمل الجرائم التي تقع خارج المجلس أو داخل ،كل الجرائم
كما أن هذه الحصانة تنسحب حتاى علاى الجارائم الساابقة التاي قاام بهاا  ،جنحا أو جنايات

عضااو المجلااس قباال أن يكتسااب صاافة عضااوية المجلااس، ألنااه ال يجااوز اتخاااذ أي إجااراء 
 ضده إال ب ذن المجلس. 

ون فااا ذا وقعااات الجريماااة مااان العضاااو والمجلاااس منعقاااد فاااي أدواره، فالحصاااانة تكااا
ساااارية فاااي حقاااه ولكااان هاااذه الحصاااانة تساااقط فاااي حاااال إجاااازة المجلاااس أو فاااي حاااال حااال 
المجلااس أو فااي حااال انتظااار انتخابااات جدياادة للمجلااس، وأثناااء إجااازة المجلااس بااين أدوار 
االنعقاااد فاا ن عضااو المجلااس يظاال محتفظاااا بصاافة العضااوية ولكنااه ال يتمتااع بالحصاااانة 

س إجراءاتهااا فااي مواجهااة العضااو. ويجااب أن فحينئااذ يجااوز للساالطات القضااائية أن تمااار 
نلفات النظاار إلااى أن هااذه اإلجااراءات التااي تمارساها الساالطة القضااائية تتوقااف عناادما يعااود 
المجلااس إلااى االنعقاااد وعلااى هااذه الساالطة أن تطلااب اإلذن ماان المجلااس لكااي تسااتمر فااي 

 اتخاذ اإلجراءات. 
مكاااان النهاااا تشااامل ومااان ثااام فاااان الحصاااانة البرلمانياااة اوساااع نطاقاااا مااان حياااث ال

كمااا انهااا اوسااع نطاقااا ماان حيااث الموضااوعات  ،االفعااال المرتكبااة داخاال وخااارج الاابمجلس
 وهي اوسع نطاقا من حيث  ،النها تشمل كل الجرائم المرتكبة جنايات وجنح

ية البرلمانية فان نطاقها من حيث المكان ال يتعدى المجلاس أي مسؤولاما عدم ال
اما في العراق فهي تشمل ما يصدر عنه  –أو اجتماع لجانهأثناء انعقاد جلسات المجلس 

طالماا كاان  ،سواء تم ذلك داخل مجلاس الناواب او المجلاس الاوطني ،كما اسلفنا ،من اراء
أما األقوال التي يبديها العضو خارج المجلس أو خارج لجانه   -ذلك اثناء ادوار االنعقاد 

فاا ذا انتهاات الجلسااة تنتهااي حصااانة عاادم  ف نااه يؤاخااذ عليهااا وال تمتااد الحصااانة إلااى ذلااك،
ن كاان العضاو داخال مبناى المجلاس ألن اإلباحاة تتقارر فقاط مسؤولال ية البرلمانية حتاى وا 

أثناء انعقاد جلسات المجلس أو أثناء انعقاد اللجان. كماا أن التصاريحات الصاحافية التاي 
ص فا ن عادم يطلقها العضو خارج المجلاس وبهاا مسااس بأحاد األعضااء أو بأحاد األشاخا

ية ال تحميه بنص الدستور الاذي جعال هاذه الحصاانة أثنااء عقاد المجلاس جلسااته مسؤولال
 (21)أو أثناء اجتماع اللجان.

اخيااارا اذا ماااا كانااات الحصاااانة البرلمانياااة تاااؤدي الاااى تأجيااال النظااار بالااادعوى دون 
عبيااار داخااال ية البرلمانياااة التاااي تتعلاااق بجااارائم الااارأي والتمساااؤولفاااان عااادم ال ،االعفااااء منهاااا

 .ية الجنائية معامسؤولية المدنية والمسؤولالمجلس، تشمل االعفاء من ال
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 (22):تمييز الحصانة البرلمانية عن الحصانة الفردية – 2
ماان الضااروري لمناقشااة موضااوع الحصااانة الفرديااة التااذكير بااأن هااذه الحصااانة تعبياار عاان 

بيعة المطلقاة للسالطات فاي األزمناة القديماة، حالة استثنائية، وبالتالي لم يكن السبب األول لها الط
 بقدر ما كانت ابنة وضع غير عادي يستلزم استثناء قانونيا أكثر مما هي امتياز شخصي. 

اذ ان هناااك عاارف دولااي يماانح رؤساااء الاادول حصااانة أثناااء قيااامهم بمهااامهم، وهااو ملاازم 
يااة باال إنهااا وّسااعت األماار كااأي قااانون، اال ان الاادول الحديثااة لاام تكتااف بهااذا المسااتوى ماان الحما

يتمتاااع بعاااض االشاااخاص مااان ذوي  ليشااامل رئاساااة الاااوزراء ووزارات سااايادية فاااي عااادة بلدان.وعلياااه
المناصب الرفيعة في الدولة مثل قادة الادول ) الرؤسااء والملاوك ( والاوزراء وبعاض الماوظفين مان 

ى األقاال أثنااااء تحااول دون إجااراء محاكمااة جنائيااة لهاام علاا ،بنوع ماان الحصااانة،الاادرجات الخاصااة
 (23)ممارستهم لمهامهم.

وهذه الحصانة موجودة في الدساتير والقوانين األساسية على الصعيد الوطني وفي العرف 
وهي محصلة الجمع بين فكارة سايادة الدولة/األماة وفكارة المازج باين هاذه السايادة وباين  (24)الدولي،

 ذا المعنى تعرضا لسيادة دولته. من يمثلها على رأس الدولة، حيث يصبح التعرض للرئيس به
واألصاال ان جميااع الساااكنين فااوق إقلاايم العااراق يخضااعون الختصاااص  القااانون الجنااائي 

. واختصاص المحاكم العراقية يسري علاى الجارائم التاي تقاع ،العراقي سواء كانوا عراقين ام أجانب
التاي جااء فيهاا 1969لسانة   111( العقوباات رقام 11ماعدا ماجاء فاي ناص الماادة ) ،في العراق

ال يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع فاي العاراق مان االشاخاص المتمتعاين بحصاانة مقاررة "
فقااد  ،اسااماها وأعالهااابموجااب القااانون الااداخلي" ولمااا كااان الدسااتور فااي مقدمااة القااوانين الداخليااة و 

الاااى األشاااخاص اضاااافة  ،اشاااار الاااى تمتاااع بعاااض االشاااخاص بالحصاااانة مااان المالحقاااة الجنائياااة
المتمتعاااين بالحصاااانة حساااب االتفاقاااات الدولياااة أو القاااانون الااادولي او القاااانون الاااداخلي حياااث ان 

 .لبعض الموظفين او المواطنين حصانة بحكم القانون 
يتمتعاون بحصاانة  المنحال أعضااء مجلاس قياادة الثاورةاذ كاان رئايس مجلاس قياادة الثاورة و 

ي اجارء  بحقهام إال  با ذن مسابق مان مجلاس قياادة تامة نص عليها في الدستور وال يجوز اتخاذ أ
كمااا  ،المنحاال وكااذلك نائااب رئاايس الجمهوريااة والااوزراء ماان غياار أعضاااء مجلااس قيااادة الثااورة،الثورة

وال بااااد ماااان  ،حصااااانة -حينهاااا  –ألعضااااء المجلااااس الااااوطني والتشاااريعي لمنطقااااة الحكاااام الااااذاتي 
أو اساتنادا  ،اجاراء محااكمتهم استحصال موافقة من المجلس الوطني أو التشريعي عند اتهاامهم أو

ى الحصانة القضائية بالنسبة للخصوم في الدعاوى عما يصدر منهم مان أقاوال أو إشاارات عناد ال
الدفاع عن حقاوقهم، والحقيقاة هاذه الحالاة صاورة مان صاور اإلباحاة المقارر بحكام القاانون إذ لايس 

 فيها جريمة.



 18 

لاانص علااى هااذه الحصااانة الفرديااة علااى ا 1963وقااد داباات الدساااتير العراقيااة منااذ دسااتور 
لكاال عضااو ماان  -1اذ جاااء فيااه " ،المنحاال حينمااا منحهااا العضاااء المجلااس الااوطني لقيااادة الثااورة

المجلس الوطني لقيادة الثاورة حرياة الكاالم التاماة وال تتخاذ أي اجاراءات ضاده مان اجال راي يبدياه 
قاة بعملاه اليساال أي عضاو فاي المجلاس عان امار لاه عال -2او من اجل تصويت في المجلس. 

كعضو في المجلس واليحقق معه واليوقف وال يحاكم ما لم يصدر من المجلس قارار باكثرياة ثلثاي 
فاااي حاااال ارتكااااب عضاااو مااان اعضااااء المجلاااس جريماااة او اذا تنساااب الياااه  -3 .اعضااااء المجلاااس

يؤلف المجلااس لجنااة تحقيقيااة ماان اعضااائه للتحقيااق فااي الجريمااة المنسااوبة الااى العضااو ،جريمااة مااا
نتيجة تحقيقاتها مع اضبارة التحقيق الى المجلس الوطني لقيادة الثورة الذي يملك البات فاي  وتقديم

  (25)القضية بقرار يتخذه باكثرية الثلثين."
 ومن ثم تختلف هذه الحصانة عن الحصانة البرلمانية من حيث :

 اختالف شكلي )من حيث المخاطبين بها(: -اوال
علااااى اعضاااااء مجلااااس النااااواب ) او المجلااااس  اذ ان الحصااااانة البرلمانيااااة تنطبااااق
فااي حااين ان الحصااانة الفرديااة تنطبااق علااى  ،الااوطني ( حصاارا سااواء كااانوا معينااين ام ال

 افراد محددين رأى المشرع ضرورة تمتعهم بالحصانة لتمكينهم من اداء واجباتهم.
 من حيث نطاق الحصانة :  –ثانيا 

يؤاخاذ مان يتمتاع  اذ ال ،فاي هاذا المجاالتكاد تتشابه الحصانة البرلمانياة والفردياة 
أي تتشاابه فاي نطااق  ،بالحصانة في الحالتين عن االراء والمناقشات واالقوال التي يباديها

اال ان الفاارق يباادو واضااحا فااي حااال الحصااانة  ،عاادم المسااؤولية او الحصااانة الموضااوعية
ة لحين اخذ االذن مان اذ ان الحصانة البرلمانية تؤجل اتخاذ االجراءات الجنائي ،االجرائية

او انتهاء الفصل التشاريعي او انتهااء عالقاة العضاو بالبرلماان الي سابب  ،مجلس النواب
امااا الحصااانة الفرديااة فانهااا تحظاار اتخاااذ ايااة اجااراءات جنائيااة ماان أي نااوع  ،ماان االسااباب

وتتحول الجهة التي يتبعونها الى قاض يبات فاي الجريماة  ،تجاه االشخاص المتمتعين بها
او حسب االحوال التي يانص عليهاا  ،الفعل المنسوب الى من يتمتع بالحصانة الفردية او

 القانون.
 من حيث الغاية او الهدف من الحصانة: –ثالثا 

تعااد الحصااانة البرلمانياااة امتيااازا لعضاااو البرلمااان يتااايح لااه فعااال مااا يشااااء دون  ال
 -رائية او موضاوعية سواء كانت اج –بل ان الحصانة التي يتمتع بها  ،حسيب او رقيب

اماا الحصاانة الفردياة فنارى انهاا  ،عاادة تكون ضمن ضوابط وحدود تنص عليهاا الدسااتير
اذ لااام يتمتاااع هاااؤالء االشاااخاص  ،تمثااال امتياااازا وخرقاااا خطيااارا لمبااادا المسااااواة اماااام القاااانون 
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اراد المشاااارع ان يضاااافي  ،بالحصاااانة اال لتبااااؤهم وظاااائف واختصاصااااات مااان نااااوع خااااص
 (26)حصانة والمنعة.عليهم وعليها ال

 
 المبحث الثاني 

 نطاق الحصانة البرلمانية
وماا هاي الجارائم التاي تشاملها هاذه  ،وهنا يجب أن نوضح من تشملهم الحصانة البرلمانية

 :يةتب االوهذا ما نتناوله فى المطال.ثم ما هو النطاق الزمني لهذه الحصانة ،الحصانة
 

 المطلب االول
 نة البرلمانيةالنطاق الشخصي للحصا

 ،تختلف الدول من حيث تكوين مجالسها النيابية بين برلمانات تتكون من مجلس واحد
والدول من النوع االخير قد يكون اعضاء احد المجلسين معينين على  ،واخرى تتكون من مجلسين

النطاق الشخصي  ،وعليه سنبين في هذا المجال ان يكون اعضاء المجلس االخر منتخبين.
 في كال النوعين : للحصانة
فالقاعدة ان الدستور ال يفرق بين العضو  ،اذا كان البرلمان مكون من مجلسين –اوال 

المنتخب والعضو المعين فكالهما ينوب عن األمة كلها نيابة قانونية، وليست وكالة إتفاقية 
ن ومن ثم يتمتع اعضاء المجلسي.تربط بمن إنتخبه أو مع من عينه إذا كان من المعينين

بالحصانة البرلمانية التي تمنع اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد اي منهم اال باذن سابق من 
 .المجلس وحسب االحوال التي تنص عليها الدساتير

على أنه " ال  1970( من دستور 99ففي مصر على سبيل المثال نصت المادة )
د عضو مجلس الشعب يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اية اجراءات جنائية ض

 وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين اخذ اذن رئيس المجلس. اال باذن سابق من المجلس.
(من الدستور 205ويخطر المجلس عند اول انعقاد له بما اتخذ من اجراء" ثم اشارت المادة )

   (27).ذاته على سريان القواعد المتعلقة بمجلس الشعب على اعضاء مجلس الشورى 
ن النصين أن الحصانة البرلمانية تشمل أعضاء البرلمان المصرى من ومفاد هذي

( من الدستور 99المجلسين مجلس الشعب ومجلس الشورى على السواء بنص المادة )
وهو  .( بالنسبة ألعضاء مجلس الشورى 205بالنسبة ألعضاء مجلس الشعب وبنص المادة )

ودستور  1923لقديم الذى عرفه دستور ما كان مقررًا أيضًا فى النظام البرلمانى المصرى ا
فقد كانت الحصانة تسرى على أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ المعينين ، 1930

 .والمنتخبين
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فتسري الحصانة البرلمانية على كل النواب  ،اذا كان البرلمان مكون من مجلس واحد –ثانيا 
س النواب دون استثناء تسري على كل اعضاء مجل -مثال  –ففي العراق  ،في البرلمان

كما تسري الحصانة على حميع اعضاء المجلس الوطني  ،بالنسبة العضاء مجلس النواب
 الكوردستاني.

  
 المطلب الثاني

 النطاق الموضوعي للحصانة البرلمانية
يتمثااال فاااي مناااع اتخااااذ أياااة إجاااراءات  ،القاعااادة فاااي الدسااااتير ان الااانص فيهاااا يااااتي عاماااا

مان 106والماادة  ،من دستور مصر الحالي السالف االشارة اليهاا 99لمادة كما في نص ا ،جنائية
الذي ناص علاى" ال يجاوز أن يتخاذ نحاو عضاو مجلاس الشاورى أي إجاراء  ،الدستور اليمني النافذ

ماان إجااراءات التحقيااق أو التفتاايب أو القاابض أو الحاابس أو أي إجااراء جزائااي إال باا ذن ماان هيئااة 
 (28) ...".الرئاسة ما عدا حالة التلبس

وفي صاادد كاال الجاارائم سااواء ،فمثاال هااذه النصااوص مطلقااة تشاامل كاال اإلجااراءات الجنائيااة
وألن النص مطلق فهو يسرى أيضًا ساواء حركات الادعوى ( 29)كانت مخالفات أو جنح او جنايات.

كمااا أن إطااالق  ،الجنائيااة ماان النيابااة العامااة أو بمعرفااة أحااد األشااخاص بطريقااة الجنحااة المباشاارة
سواء كانت بسبب ما يبديه من اراء أو التصويت فاى  ،يجعله يشمل كافة إجراءات التحقيقالنص 

أداء أعمالااه البرلمانيااة أو تمثلاات اإلجااراءات فااى القاابض عليااه او إعتقالااه أو السااير فااى اإلجااراءات 
 الجنائية ضده.

يمنع من إختصام النائب فى دعوى جنائياة كمساؤول عان الحقاوق  لكن مثل هكذا نص ال
مدنية فى جناية أو مخالفة قد تقع من تاابع لاه أو مان مشامول برقابتاه علاى النحاو المقارر قانوناًا ال

ذلك أن الحصانة ال تمنع من أن يكون عضو البرلمان مدعيًا أو مدعى علياه فاى  ،فى هذا الشأن
 سواء كانت دعوى مستقلة بذاتها أو دعوى تابعة لدعوى جنائية ضد أحد من تابعيه ،دعوى مدنية

 (30)أو مشمولين برقابته
فعضو البرلمان  ،ويرد على هذه القاعدة العامة استثناء مهم يتمثل بحالة التلبس بالجريمة

ويكون شأنه شأن  ،يضبط متلبسًا بارتكاب جريمة معينة ال يتمتع بأية حصانة برلمانية يالذ
تفترض لصالح عضو  يقد قدر أن قرينة الكيد الت ي ستور ذلك بأن المشرع الد ،يالمواطن العاد

 يب فتراض أن أ ،بحرية رأى كاملة ،البرلمان تمكينًا له من أداء واجبه النيابى عن األمة كلها
أما  ،قبل العضو ترجح بشأنه قرينة الكيد إلى أن يأذن البرلمان برفع الحصانة عنه يإتهام جنائ

حتاج األمر الرجوع إلى فى حالة تلبس العضو بالجريمة ف ن القرينة تكون داحضة ومن ثم فال ي
 .البرلمان لرفع الحصانة عنه
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اما الدستور العراقي فقد وردت فيه عبارة " اليجوز القاء القبض " وكذا الحال في النظام 
اما النظام الداخلي للمجلس الوطني الكوردستاني فقد ورد فيه عبارة "  ،الداخلي لمجلس النواب

 ،القبض عليه " ولعل النص االخير اوسع من االولاليجوز مالحقة اي من االعضاء او القاء 
 وان كانا في النتيجة يمنعان من اتخاذ اية اجراءات جنائية بحق النائب دون اذن او موافقة. 

أما بالنسبة للجرائم التي يتهم بها النائب فان الدستور العراقي فرق بين الجرائم من نوع 
والنوع الثاني لم يعتبره القانون سببًا التخاذ االجراءات الجناية والجرائم من نوع الجنحة والمخالفة. 

يتبين لنا  1969لسنة  111القانونية بحق النائب. وبالرجوع الى قانون العقوبات العراقي رقم 
انواع الجرائم. فالجناية هي جريمة المعاقب عليها باالعدام او السجن المؤبد او السجن المؤقت 

اما الجرائم من نوع الجنح والمخالفات فهي  ،منه 25لمادة اكثر من خمس سنوات على وفق ا
 الجرائم المعاقب عليها باقل من العقوبات المذكورة.

وقد فرق الدستور العراقي ايضًا في اتخاذ االجراءات القانونية بحق النائب إذا كان متهما 
االتهام في جناية غير بارتكاب جناية بين حالة الجناية المتلبس بها ) الجناية المشهودة ( وبين 

 :تيوعلى الشكل اال ،متلبس بها ) غير مشاهودة (
إذا كانت الجناية المتهم بها متلبسًا بها ومشهودة فان االمر ال يحتاج الى  -اوال 

موافقة في اتخاذ االجراءات القانونية والقبض على الشاهد ذلك ألن اتهام النائب بجناية 
ن ارتكابه إياها وبالتالي ال يحتاج الموضوع الى موافقة مشهودة تكون قريبة االحتمال م

وانما يتم اتخاذ االجراءات القانونية والقاء القبض على النائب الذي ارتكب الجريمة 
حالة تسقط معها كل الحصانات ألن الجريمة تكون مؤكدة المتلبس بها والمشهودة. فهي 

 نة للكيد.ومرتكبها معروف، وبالتالي ال توجد أية شبهة أو مظ
اذا كانت الجريمة المتهم بها عضو مجلس النواب غير متلبس بها وغير  -ثانيا 

مشهودة فانه ال يجوز اتخاذ االجراءات القانونية بحقه والقبض عليه اال في حالة 
 .استحصال موافقة مجلس النسب التي سبق االشارة اليها

 1971لسنة  23/ب( من قانون اصول المحاكمات الجزائية 1وقد حددت المادة)
بقولها:"تكون الجريمة مشهودة اذا شوهدت حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة او اذا تبع 
المجنى عليه مرتكبها اثر وقوعها او تبعه الجمهور مع الصياح او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها 

مال االت او اسلحة او امتعة او اوراقا او اشياء اخرى يستدل منها على انه فاعل بوقت قريب حا
 او شريك فيها او اذا وجدت به في ذلك الوقت اثار او عالمات تدل على ذلك ".

كما تعني الجريمة المشهودة عدم وجود فاصل زمني واضح بين وقوع الفعل الجرمي 
وفي كل األحوال، فأن الجريمة المشهودة  ،ارتكابه فوراوبين مشاهدته أثناء أو بعد االنتهاء من 
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هي التي تقع تحت سمع أو بصر الشهود. على ما تقدم يمكن القول ان الجريمة تكون مشهودة 
 ية :تفي االحوال اال ،وفقا لقانون االصول الجزائية

 .مشاهدة الجريمة حال ارتكابها -1
 .مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة -2
 .الجاني إثر وقوع الجريمة تتبع -3
 .مشاهدة مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حامال أدلة الجريمة -4

والجريمة سواء كانت جناية أو جنحة تكون مشهودة في حالتين، وهما حالة ما إذا 
ارتكبت في حضور أحد أعضاء الضبط القضائي، أو إذا حضر المحقق أو قاضي التحقيق إلى 

بها ببرهة يسيرة وكانت اثارها ما زالت موجودة وواضحة وتقطع بقرب محل ارتكابها عقب ارتكا
وقوع هذه الجريمة. كما تعني الجريمة المشهودة عدم وجود فاصل زمني واضح بين وقوع الفعل 

وفي كل األحوال، فأن الجريمة  ،الجرمي وبين مشاهدته أثناء أو بعد االنتهاء من ارتكابه فورا
 سمع أو بصر الشهود. المشهودة هي التي تقع تحت

من قانون العقوبات العراقي سريان القانون على الجرائم التي تقع من  11وأوقفت المادة  
أشخاص متمتعين بالحصانات المقررة بمقتضى االتفاقيات الدولية او القانون الدولي او القوانين 

أذن البرلمان، أو دون الداخلية، اال أن هذا اإليقاف في القانون الداخلي مشروط بالحصول على 
تلك األذن في حال الجريمة المشهودة، وعليه فأن استمرار اإلجراءات القانونية يتوقف على موافقة 
البرلمان في أن يستمر بعمله لتحقيق العدالة والمباشرة بالتحقيق في الجرائم المنسوبة للعضو أو 

 األعضاء.
ة القضائية من دون تلك الموافقة او ومن ثم فأن اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها السلط

ولكن اذا ما انتهت فترة العضوية ف ن النائب يفقد الحصانة  ،تعد باطلة وال قيمة لها قانونا ،االذن
فيجوز بعد ذلك اتخاذ اإلجراءات  ،التي اكتسبها من خالل صفته عضوا في مجلس النواب
صول على إجراءات سحب الحصانة، القانونية في مواجهته من دون إذن البرلمان ومن دون الح

عاديا من دون حصانة  ألن النائب يكون قد فقد حصانته بانتهاء مدة عضويته، وعاد مواطنا
 .قانونية

 
 المطلب الثالث

 .النطاق الزمني للحصانة البرلمانية
إن الحصانة الممنوحة للنائب في مجلس النواب والعضو في المجلس الوطني 

نما مرتبطة بصفته الكوردستاني ليست أبد وليس بصفته الشخصية، وتبدأ هذه  -نائب  –ية، وا 
فالحصانة تبدأ من وقت إعالن  ،الحصانة من وقت محدد كما انها تنتهي بوقت محدد ايضا



 23 

والتي  ،2005( من دستور 49نتيجة اإلنتخاب الذى يتم على النحو الذى أشارت إليه المادة )
ألف  ب من عدد من االعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائةجاء نصها "اوال : يتكون مجلس النوا

بطريق االقتراع العام السري  مبهنسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخا
 ".المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه

اد مجلس النواب لالنعق -من الدستور  55وفقا للمادة  –حيث يدعو رئيس الجمهورية 
خالل خمسة عشَر يوًما من تاريخ المصادقة على نتائج االنتخابات  ،بمرسوٍم جمهوري 

وهذا  ،ليبدأ من هذا التاريخ سريان الحصانة على اعضاء مجلس النواب العراقي  (31) ،....العامة
اذ يعد المرشح المنتخب عضوا في  ،من النظام الداخلي لمجلس النواب 14ما اكدته المادة 

ابتداءا من تاريخ  –ومنها الحصانة البرلمانية  –ويتمتع بجميع حقوق العضوية المجلس 
 .المصادقة على نتائج االنتخابات واليباشر مهامه بعد اداء اليمين الدستورية

 (32)(50ترتبط بأداء القسم المنصوص عليه فى المادة ) ال ،اي الحصانة ،ومن ثم فانها
وطني الكوردستاني الذي اشار صراحة الى " يعتبر العضو على خالف النظام الداخلي للمجلس ال

المنتخب عضوا في المجلس ومباشرا فيه اعتبارا من ادائه اليمين القانونية ويتمتع بكافة حقوق 
فاالخير اعتبر العضوية ومباشرة المهام تبدأ من تاريخ واحد هو اداء ( 33)العضوية تبعا لذلك.

فأالولى تبدأ من ’ خلي لمجلس النواب بين العضوية ومباشرة المهام بينما ميز النظام الدا ،اليمين
في حين ان الثانية تبدأ من اداء اليمين. ونرى ان توجه  ،تاريخ المصادقة على نتائج االنتخابات

خاصة مع ما نشهده اليوم من مماطلة واطالة في بدء مجلس النواب  ،النظام الكوردستاني افضل
 لسياسية على رئاسة الوزراء. مهامه بسبب الخالفات ا

انه اذا ما كان العضو المنتخب قد اصبح عضوا في مجلس النواب  ،وقد يتساءل البعض
فما الحكم فيما لو ارتكب جريمة خالل الفترة التي تسبق دعوة  ،يتمتع بكافة حقوق العضوية

ضت اشهر على المجلس لالنعقاد؟ ممن سيتم اخذ االذن بقصد المالحقة الجزائية؟ خاصة وقد م
 تصديق نتائج االنتخابات العراقية.

باالمكان اعتبار هذه المرحلة الممتدة ما بين المصادقة  ،لالجابة على هذا السؤال نقول
شبيهة بمرحلة إجازة المجلس ما بين أدوار  ،على االنتخابات ودعوة المجلس لالنعقاد واداء اليمين

صفة العضوية ولكنه ال يتمتع بالحصانة فحينئذ االنعقاد اذ يظل عضو مجلس النواب محتفظا ب
يجوز للسلطات القضائية أن تمارس إجراءاتها في مواجهة العضو. ويجب أن نلفت النظر إلى 
أن هذه اإلجراءات التي تمارسها السلطة القضائية تتوقف عندما يعود المجلس إلى االنعقاد وعلى 

فالحصانة تدوم مع  في اتخاذ اإلجراءات. هذه السلطة أن تطلب اإلذن من المجلس لكي تستمر
 .قيام عضوية البرلمان وجودًا وعدماً 
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حة عضوية العضو طبقًا ترتبط  الحصانة البرلمانية بالفصل فى ص كما ال
وفقا الوضاع واحوال منها  ،واالصل انها تستمر الى حين انتهاءها من الدستور. (34)(52للمادة)

 العادية ومنها االستثنائية.
 الطريق العادي النتهاء الحصانة: -اوال 

ويقصد به انتهاء مدة المجلس وبالتالي يعود العضو إلى وضعه السابق مواطنًا في 
/ اوال( من 56وهذا ما اشارت له المادة المادة ) . الدولة ال يتمتع بأي نوع من أنواع الحصانات

لس النواب أربع سنواٍت مجلوالتي جاء فيها" تكون مدة الدورة االنتخابية  ،الدستور العراقي
وهي ذات المدة التي اشار لها  ،" .تقويمية، تبدأ بأول جلسٍة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة

 منه. 8النظام الداخلي الكوردستاني في المادة 
وفقا لما اشارت  ،قابلة للتمديد –االربع سنوات  –ومما تجدر االشارة اليه ان هذه المدة 

.. ثانًيا : يتم تمديد الفصل .ن الدستور العراقي والتي جاء فيها : "اوال :( م58له المادة )
التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما ال يزيد على ثالثين يوًما، النجاز المهمات التي تستدعي 
ذلك، بناًء على طلٍب من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او 

من النظام  7رت الى تمديد هذه المدة المادة اكما اش ،لس"لمجا من اعضاء اخمسين عضوً 
والمالحظ ان لمجلس النواب العراقي دورة انعقاد سنوية واحدة تمتد لثمانية .الكوردستاني

  (35).اشهروبفصلين تشريعيين
وحسب الشروط الواردة في المادة  ،ومن ثم فان التمديد المذكور قد يكون مرتين سنويا

اي ان مدة الحصانة العضاء مجلس النواب ممكن تمتد لتصبح عشرة اشهر  ،المذكورة اعاله 58
اما ما  ،مع ما يترتب على ذلك من استمرار الحصانة طيلة هذه الفترة ،سنويا بدال من ثمانية

تبقى من السنة فال يتمتع النائب بالحصانة ويجوز للسلطات القضائية ممارسة إجراءاتها في 
 .مواجهته

فان له دورتين في السنة الواحدة امد كل منهما ثالثة  ،اما المجلس الوطني الكوردستاني
وللمجلس باغلبية ثلثي اعضائه تمديد مدة االنعقاد الي من الدورتين لمدة التزيد على  (36)،اشهر

مع اي تصبح مدة كل دورة  (37)،الشهر الواحد وذلك النجاز المهام التي استدعت تمديد الدورة
 ومجموعها ثمانية اشهر سنويا يتمتع فيها العضو بالحصانة البرلمانية. ،التمديد اربعة اشهر

 
 الطرق االستثنائية النتهاء الحصانة : -ثانيا 

 تزول الحصانة ألسباب أخرى هي :
 .حل المجلس   -اوال 
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ُيحل مجلس النواب،  / اوال من الدستور العراقي " 64وهو ما اشارت له المادة 
االغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناًء على طلٍب من ثلث اعضائه، او طلٍب من رئيس ب

لس في اثناء مدة استجواب لمجوال يجوز حل ا مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية،
كما اعتبر النظام الداخلي الكوردستاني حل المجلس احد اسباب  ،رئيس مجلس الوزراء"

 منه. 30فقا للمادة انتهاء العضوية في المجلس و 
 .إذن المجلس -ثانيا 

والمادة )  ،/ ثانيا وثالثا( 63وهي الموافقة التي اشار لها الدستور في المادة )
والتي ميزت بين حالتين ،( من النظام الداخلي للمجلس الوطني الكوردستاني 3و2/ 27

ورات االنعقاد( اي االولى خالل الفصل التشريعي)اطلق عليها النظام الكوردستاني اثناء د
وجود المجلس وانعقاده وهنا تكون الموافقة او االذن من المجلس باالغلبية المطلقة 

)اثناء دورات االنعقاد( اي حالة عدم انعقاد  ،والثانية خارج الفصل التشريعي ،العضاءه
 وفي هذه الحالة يصدر االذن من رئيس المجلس.  ،المجلس

القول بان هذه الحصانة  ،خل في هذا االطاروالبد من االشارة الى ان مما يد
تنسحب حتى على الجرائم السابقة التي قام بها عضو المجلس قبل أن يكتسب صفة 

ألنه ال يجوز ،عضوية المجلس،ولم يتم البدء باالجراءات اال بعد اكتساب صفة العضوية
 اتخاذ أي إجراء ضده إال ب ذن المجلس.

 .حالة التلبس -ثالثا 
اي ان االخيرة تسقط فورا  ،المشرع استثنى حالة التلبس من الحصانة اسلفنا ان

/ ثانيا وثالثا دستور  63) م ،ومباشرة خالل القبض على النائب متلبسا بارتكاب جناية
 نظام كوردستان (. 3و27/2وم  2005
 .إنتهاء العضوية في المجلس -رابعا 

/  49انه اشار في المادة اال  ،لم يتطرق الدستور الى احوال انتهاء العضوية
خامسا الى " يقوم مجلس النواب بسِن قانوٍن يعالج حاالت استبدال اعضائه عند 
 6االستقالة أو االقالة أو الوفاة" وبالفعل صدر قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم 

لسنة  49اال ان هذا القانون لم يلبث ان تعدل بموجب قانون التعديل رقم  ،2006لسنة 
وعلى اية حال تنتهي العضوية في مجلس النواب العراقي عند تحقق اي من  ،2007

 وتشمل : (38)،االحوال التي اشار لها قانون تعديل القانون 
تبؤ عضو المجلس منصبا في رئاسة الدولة او في مجلس الوزراء او اي منصب  -1

زات يتمتع بامتيا اذ يعد في هذه الحالة مستقيال من المجلس وال. رسمي اخر
 (39)العضوية.
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 .فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور وقانون االنتخابات  -2
النظام الكوردستاني اشارت الى فقدان العضو لشرط من  30ونشير الى ان المادة 

اال انها  ،شروط الترشيح للعضوية كأحد اسباب فقدان العضوية في المجلس الوطني
 ن المجلس وباغلبية ثلثي الحاضرين.اشترطت لتقرير ذلك قرارا م

اما النظام الكوردستاني فقد اشار الى االستقالة ولم .استقالة العضو من المجلس  -3
وقد  (40) ،يعتبرها سبب لفقد العضو لعضويته ما لم تقترن هذه االستقالة بالقبول

على خالف  ،وحسنا فعل ،منه 36الى  33فصل النظام االستقالة في المواد من 
اذ لم يفصل  ،ام الداخلي لمجلس النواب او قانون استبدال اعضاء مجلس النوابالنظ

 اي منهما االستقالة او االقالة.
 من النظام الكوردستاني. 30كما اشارت لذات السبب المادة  .الوفاة  -4
وكذا فعل النظام  .صدور حكم قضائي بات بحقه بجناية وفقا الحكام الدستور  -5

 منه. 30الكوردستاني في المادة
االصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه في المجلس  -6

طبية مختصة على ان ال تتجاوز مجموع اجازته  مشفوعا ذلك بقرار من لجنة 
المرضية ) ثالثة اشهر( خالل فصلين تشريعيين متتاليين وفي حالة تجاوزه يحال 

لم يشر النظام  (41).الطبية على التقاعد وللمجلس الحق في استئناف قرارات اللجنة
 اء العضوية.هالمرض والعجز والعوق كاسباب النتالكوردستاني الى 

اقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع الكثر من ثلث جلسات المجلس من  -7
اما النظام الكوردستاني فقد جعل من غياب العضو  .مجموع الفصل التشريعي الواحد
وفقا  ،ن عذر سببا لفقده العضوية في مجلس النوابعن ثالث جلسات متتالية بدو 

وكنا نتمنى لو اخذ قانون استبدال اعضاء مجلس  ،وحسنا فعل ،منه 30للمادة 
بدال من اتاحة الفرصة للتسيب ما بين اعضاء المجلس.فثلث الجلسات من  ،النواب

بوعيا اذا ما افترضنا ان المجلس يعقد جلستين اس –الفصل التشريعي الواحد تساوي 
وان دل على شيء فانما يدل على عدم  ،وهو كثير فعال ،عشر جلسات او اكثر –

وال رادع له ولغيره افضل من اقالته من  ،جدية هذا النائب في مباشرة نيابته
 (42)المجلس.

ف ذا انتفت منه الصفة البرلمانية ألي سبب كان، فان هذه الحصانة ستنتهي ويصبح 
فعندما تنتفي الصفة البرلمانية عن النائب  ،نونية مثله مثل أي فرد اخرتحت طائلة المسائلة القا

ألي سبب مما ذكراعاله فانه يخضع للمسائلة وتستأنف بحقه اإلجراءات القانونية كأي فرد اخر 
كما إن الجرائم بموجب القانون الجنائي العراقي ال يشملها التقادم، بمعنى إن  ،من أبناء الشعب
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صدار حكم التهمة تبقى قائ مة إلى حين تنفيذ أمر القبض بحق النائب وتقديمه للمحاكمة وا 
قضائي بات ونهائي، أو بموته فان الدعوى الجزائية عند ذاك ستنقضي على وفق أحكام المادة 

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ أو بصدور قانون أو مرسوم بالعفو على وفق 304)
 .قانون أصول المحاكمات الجزائية( من 305أحكام المادة )

 
 المبحث الثالث 

 النطاق اإلجرائي للحصانة البرلمانية
 ،ابتااداءا ماان تقااديم طلااب رفااع الحصااانة ،تتعاادد االجااراءات المتعلقااة بالحصااانة البرلمانيااة

انتهااءا  ،واالجاراءات التاي الباد مان اتباعهاا فاي تقاديم هاذا الطلاب ،ومن يحق له تقديم هذا الطلاب
 :يةتتقدم وفقا للفقرات اال وسوف نحاول ايضاح ما ،ثار التي تترتب على هذا الطلبباال
 

 المطلب االول
 فع الحصانة البرلمانية واجراءاتهطلب ر 

للحااديث فااي هااذا االماار البااد ماان بيااان ماان يحااق لااه تقااديم طلااب رفااع الحصااانة البرلمانيااة 
 .ثم االجراءات المتبعة في نظر طلب رفع الحصانة ،اوال
 طلب رفع الحصانة. –اوال 
 في القانون المقارن  –أ 

 ،البد من ان نقرر اوال ان رفع الحصانة قد يتم بطلب كماا قاد ياتم بادون حاجاة الاى طلاب 
ففي  ،الجريمة التي ارتكبها عضو البرلمان متلبسا بهافاذا ما كانت  ،وحسب نوع الجريمة المرتكبة

اماا اذا ماا  ،وفقا الحكام القانون وبدون حاجة الاى طلابهذه الحالة تزول عنه الحصانة البرلمانية 
 ،فهنا البد من تاقديام طلب الى المجلاااس الذي ينتامي اليه العضو ،كانت الجريمة غير متلبساااا بها

 لطلب االذن برفع الحصااانة البرلمانية عنه.
قبااال  يمكااان ان يقااادم طلاااب رفاااع الحصاااانة البرلمانياااة مااان قبااال الجهاااات الرسااامية او مااانو 
 االفراد: 
نجد ان الدول تختلف مان حياث االلياة  ،تم طلب رفع الحصانة من جهة رسميةففي حال  -1

وحسب النصوص القانونية التي تحكام هاذه المساالة مان  ،والكيفية التي ترفع بها الحصانة
نجااد ان  ،وحسااب التقاليااد البرلمانيااة السااائدة فيهااا ماان جهااة اخرى.ففااي فرنسااا مااثال ،جهااة

ويقادم  ،تكون مان قبال المادعي العاام ،عن احد االعضاء ،الحصانة البرلمانيةطلبات رفع 
 هذا الطلب الى رئيس المجلس بواسطة وزير العدل.
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اذا ان الطلاب يقادم مان  ،1923في مصار نجاد ان الحاال متشاابه وفقاا لدساتور و 
دساتور ويرفع الطلب الى رئيس المجلس بواسطة وزير العدل.اما وفقا ل ،قبل النيابة العامة

فقااااد نصاااات الالئحااااة الداخليااااة لمجلااااس الشااااعب علااااى " يقاااادم طلااااب االذن برفااااع  ،1971
المررردعل العرررام ، او مااان وزيرررر العررردلالحصاااانة عااان العضاااو الاااى رئااايس المجلاااس مااان 

ممررن يريررد رفررع دعررو  مباشرررة ضررد فيمااا ياادخل فااي اختصاصااه قانونااا، او  االشررترا ي
ئحة المصرية المدة الزمنية الالزمة للبت امام المحاكم الجنائية..." كما حددت الال العضو

فااذا ماا انتهات هاذه المادة ولام  ،في منح االذن وهي شهر واحد على تاريخ وصول الطلب
يباات المجلااس فااي الطلااب المقاادم إليااه اعتباار هااذا السااكوت بمثابااة إذن ماان المجلااس لرفااع 

   (43)الحصانة عن العضو وبذلك تتخذ ضده اإلجراءات الجنائية كافة.
ي الكويااات فااا ن طلاااب األذن برفاااع الحصاااانة عااان العضاااو يقااادم طبقاااًا لالئحاااة وفااا

الداخليااة للمجلااس التااابع لااه ماان وزياار العاادل ومماان يريااد رفااع دعااوى مباشاارة ضااد العضااو 
أمام المحاكم الجنائية ويرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها وخاصة 

 (44).ت المؤيدة لهاعريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندا
وفااي لبنااان كااذلك يقاادم طلااب االذن بالمالحقااة ضااد احااد اعضاااء مجلااس النااواب 

ويكااون ذلااك بااان ترفااع النيابااة العامااة تقرياارا مفصااال عاان  ،يكااون عاان طريااق وزارة العاادل
الى رئاساة المجلاس بواساطة  ،الواقعة التي تتعلق بالنائب المطلوب اتخاذ االجراءات بحقه

 (45)وزير العدل.
 

فالبااد فااي هااذه الحالااة ماان وضااع  ،امااا اذا تاام تقااديم طلااب رفااع الحصااانة ماان قباال االفااراد -2
ويساكت  ،تتحول هذه الطلبات الى سالح يرهاب اعضااء البرلماان كي ال ،بعض الضوابط

 وبالتالي عرقلة اعمالهم. ،اصواتهم
لام  يمكان اعتبااره ماا والحقيقة ان الطلاب المقادم مان قبال االفاراد لرفاع الحصاانة ال

وانااه اصااطدم اثناااء  ،قاادم فااي الطلااب بيانااا يثباات فيااه الفاارد انااه اقااام الاادعوى امااام القضاااءي
 النظر في دعواه بالحصانة البرلمانية. 

  ولصالح عضو البرلمان على حد سواء:ولعل لهذا الشرط مزايا تقررت لصالح الفرد 
 ،فاع الحصاانةاذ بالنسبة للفرد يجعله هذا الشرط يفكار ملياا قبال االقادام علاى طلاب ر   -

وكاننا نطلب منه ان يراقب بنفسه مدى جدياة دعاواه قبال رفعهاا للقضااء اوال ولمجلاس 
 النواب ثانيا. 
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يسمح لكل  حتى ال ،فان في هذا الشرط ضمانة جدية له ،اما بالنسبة لعضو البرلمان -
وقااد يكااون ذلااك  ،ان يتعاارض لشااخص عضااو البرلمااان -محقااا كااان ام ال  -شااخص 

 و االساءة اليه.بقصد التشهير به ا
وفوق كل ما تقدم فان لهذا الشرط دور كبير في استقرار عمال البرلماان وكاي يماارس  -

 ،مهامه المناطة به دون تضييع وقتاه فاي دراساة قضاايا وطلباات قاد تكاون باال جادوى 
ساااوف تقاااوم بفحاااص الشاااكوى واجاااراء  ،ذلاااك ان الجهاااات القضاااائية المعنياااة باااالتحقيق

 .فة فيما اذا كانت الدعوى جدية ام انهاتحقيق اولي للتوصل الى معر 
يمكاان هنااا للفاارد ان يقاادم طلااب رفااع الحصااانة الااى البرلمااان  ،علااى ايااة حااال

كما يمكن لمحكمة الموضوع حين اثارة هذه المسألة امامها ان تتقدم بالطلاب  ،مباشرة
 وفق االلية السابقة. 

 ،نائااب علااى نائااب اخاار هااذا والبااد ماان االشااارة الااى ان طلااب رفااع الحصااانة قااد يكااون ماان
يقاادم احااد النااواب طلبااا الااى رئاايس المجلااس يطلااب فيااه رفااع الحصااانة عاان نائااب  ،وفااي هااذه الحالااة

بصاااورة مباشااارة ودون حاجاااة الاااى ان يسااابق طلباااه بشاااكوى الاااى النياباااة العاماااة او الجهاااات  ،اخااار
 ،(46)ناحياة مان ،اذا ان صفة الطالب هنا ضمانة كافية على جدية الطلب وعدم كيديته ،القضائية

واالثااار التااي سااتترتب علااى هكااذا طلااب  ،والن عضااو البرلمااان ياادرك تمااام االدراك مااا يقاادم عليااه
 (47)تحت قبة البرلمان.

 
 في العراق -ب

اذا كانت الجريمة المتهم بها عضو مجلاس الناواب غيار متلابس بهاا وغيار انه  ،لقد اسلفنا
بحقاااه والقااابض علياااه اال فاااي حالاااة استحصاااال مشاااهودة فاناااه ال يجاااوز اتخااااذ االجاااراءات القانونياااة 

الااى مجلااس القضاااء  قضرراة التحقيرر   موافقااة مجلااس النواب،وطلااب رفااع الحصااانة يقاادم ماان قباال
ويرسال لاه طلاب رفاع الحصاانة عان عضاو ماا مرفقاا  ،الذي بدوره يخاطب مجلاس الناواب ،االعلى

باالضااافة الااى  –فانااه يااتم  ،معااه االوراق التحقيقيااة. امااا عاان تحريااك الاادعوى امااام قضاااء التحقيااق
فقاد  ،فاي احاوال معيناةمن قبر  هيئرة النزاهرة   -الطرق التي نص عليها قانون االصول الجزائية 
اتهاماه مان قبال هيئاة النزاهاة بنااءا علاى  –ماثال  –تم رفع الحصاانة عان النائاب مشاعان الجباوري 

 العامة بتهم وقضايا فساد اداري ومالي.
قاادم الطلااب لنظااام الكوردسااتاني الجهااة التااي يحااق لهااا ان تماان ا 27/3وقااد بيناات المااادة 

وهاااي عموماااا قضااااء  –وحاااددها بالجهاااة القضاااائية المعنياااة  ،بااااالذن الاااى رئااايس المجلاااس الاااوطني
 مشفوعا باوراق القضية المطلوب اتخاذ االجراءات فيها. -التحقيق 
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لاك اليمناع مان فاان ذ ،فاذا كانت تلك هي القاعادة العاماة فاي تقاديم طلباات رفاع الحصاانة
ان يقاادم طلااب رفااع الحصااانة ماان احاااد النااواب فااي المجلااس ) مجلااس النااواب او المجلاااس امكااان 

وبشاكل مباشار ودون حاجاة الاى ان يسابق طلباه بشاكوى الاى الجهاات  ،الوطني ( على نائب اخار
اذ ان صااافته باعتبااااره مماااثال  ،تكمااان فاااي صااافة مقااادم الطالاااب –كماااا بيناااا  –والحكماااة  ،القضاااائية

 .ب تمثل ضمانة كافية على جدية الطلب وعدم كيديتهللشع
وفااي استحصااال الموافقااة فاارق الدسااتور بااين حااالتين اولهمااا أن تكااون خااالل ماادة الفصاال 

 التشريعي او خارج مدة الفصل التشريعي :
موافقااة مجلااس فااي حااال االتهااام خااالل ماادة الفصاال التشااريعي : اوجااب فيهااا الدسااتور  - أ

 (48)على رفع الحصانة عنه. عضاء باالغلبية المطلقة الالنواب 
موافقررة رئرري  واوجااب الدسااتور فيهااا –فااي حااال االتهااام خااارج ماادة الفصاال التشااريعي  - ب

 (49)على رفع الحصانة عنه. مجل  النواب
وهذا يعني ان رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب يكون من اختصاص المجلس ذاته 

المجلس فقط عند انتهاء الفصل  عند وجود الفصل التشريعي ويكون من اختصاص رئيس
التشريعي واية ذلك تكمن في ان وجود مجلس النواب عند الفصل التشريعي يقتضي ايداع رفع 
الحصانة له وعند وجود مجلس النواب وانتهاء الفصل التشريعي فان ذلك ال يعني تعطيل اتخاذ 

اب كهيئة يمثله رئيسه لذا االجراءات القانونية بحق النائب المتهم بجناية وحيث ان مجلس النو 
 فان الموضوع ال يحتاج الى اجتماع وانما يكتفي بموافقة رئيس مجلس النواب.

اذ ،اما النظام الداخلي للمجلس الوطني الكوردستاني فقد اخذ هو االخر بهذه لتفرقة
اليجوز مالحقة اي من اعضاء المجلس الوطني الكوردستاني او القاء القبض عليه اال وفقا 

 (50):يةتروط االللش
ولعل عمومية النص تؤدي الى  ،ولم يحدد نوع هذه الجريمة –ان يكون متهما بجريمة  -1

 القول سواء كانت هذه الجريمة من نوع الجنح ام الجنايات.
والمالحظ بالنسبة لهذا الشرط ان المشرع الكوردستاني قيد  ،الحصول على الموافقة -2

 ،سقط الداع للموافقة اذا كانت الجريمة متلبس بهااالولى انه ي ،الموافقة من ناحيتين
 والثاني انه ميز بين الجرائم التي تتم اثناء دورات االنعقاد والتي تحصل خارجها :

 ،اذا حصلت الجريمة اثناء دور االنعقاد البد من الحصول على االذن من المجلس - أ
هي اغلبية نسبية ام ولم يحدد النظام نوع االغلبية في اتخاذ قرار رفع الحصانة فهل 

 االغلبية المطلقة.
اذا حصلت الجريمة خارج ادوار االنعقاد فالبد من الحصول على اذن رئيس  - ب

 المجلس.
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والمالحاااظ ان االنظماااة الداخلياااة لمجلاااس الناااواب والمجلاااس لاااوطني لااام يتطرقاااا الاااى المااادة 
بمادة معيناة كاأن  وتركاها غير محددة وكان من االفضل تحديادها ،المطلوبة للبت في طلب االذن
وكي يمارس  ،وذلك رغبة في اضفاء االستقرار على عمل المجلس ،تكون شهرا على سبيل المثال

 مهامه المناطة به دون تضييع وقته في دراسة قضايا وطلبات قد تكون بال جدوى.
ان اإلجااراءات الجنائيااة التااي يتعااين اسااتئذان رئاايس المجلااس فيهااا  ،ولعاال ماان نافلااة القااول

القااابض علاااى الماااتهم، أو ضااابطه، أو اساااتجوابه علاااى ياااد قاضاااي التحقياااق ماااثال، ودخاااول  تتنااااول
المنازل وتفتيشها أو تفتايب األشاخاص وضابط األشاياء واألوراق واألسالحة وكال ماا يمكان أن يفياد 
في كشف الحقيقة حول الجريمة الجاري جمع االدلة حولها أو حصول التحقيق في شأنها، ووضع 

كن التي بها اثار أو أشياء قد تفيد في كشف تلاك الجريماة وحابس الماتهم حبساا األختام على األما
 .احتياطيا

 
 اجراءات النظر في طلب رفع الحصانة البرلمانية. –ثانيا 

لقد اسلفنا ان الحصانة البرلمانية تمثل المظلة التي يحتمي بها النائب اثنااء عضاويته فاي 
غايتهااا درء أي تعسااف او تساالط ماان جانااب  ،لمانيااةالمجلااس التشااريعي عنااد ممارسااته وظائفااه البر 

اال ان االخيار فارد  ،السلطات او مان جاناب االفاراد او الجماعاات بهادف التاأثير علاى دور النائاب
قد يرتكب هاذا العضاو جناياة او جنحاة او مخالفاة،  ،من افراد المجتمع وانسان حاله حال اآلخرين

عن محاكمته وتطبيق العقااب المناساب علياه؟  فهل من العدل واالنصاف ان يقف المجتمع عاجزا
 وهل من حقه ان يحتمي ويتمترس خلف الحصانة البرلمانية؟ 

علياااه فقاااد اختلفااات الااادول فاااي االجاااراءات المتبعاااة فاااي النظااار فاااي طلاااب رفاااع الحصاااانة 
اذا ارست بعض الدول تقاليد درجت عليها في هذا المجال في حاين اطارت  ،البرلمانية عن النائب

او علاى االغلاب االعام االنظماة  ،ى هذه االجراءات باطاار تشاريعي نصات علياه قوانينهاادول اخر 
 الداخلية لبرلماناتها.

 :يخرج عن احد اسلوبين اساسيين وعلى اية حال فاالمر ال
يحال الطلب المقدم لرفع الحصانة البرلمانية سواء كان من جهاة رسامية ام مان  - االسلوب االول
وبعادها ياتم االساتماع الاى  ،الذي يقوم بتالوة الطلب اماام المجلاس المجل  رئي احد االفراد الى 

اماااا اذا كاااان .ساااواء كاااان هاااذا االيضااااح شااافاها ام تحريرياااا –محااال النقااااب  –ايضااااحات العضاااو 
 كما في فرنسا. ،النائب غائبا في تلك الجلسة فمن حقه ان يقدم ايضاحه في الجلسة التالية

بااع فااي مصاار اذ حالمااا يقاادم الطلااب الااى المجلااس يحااال الطلااب الااى وهااو المت - االسررلوب الثرراني
لتقاوم ببحثاه وتقاديم تقريار بشاأنه. والحقيقاة ان  بلجنة الشؤون التشريعية والدسرتوريةلجنة تسمى 

االول انهااا تبحااث فااي جديااة الطلااب واهميتااه وعاادم  ،دور هااذه اللجنااة يكماان فااي جااانبين اساساايين
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وماان ناحيااة  ،التشااهير بااه او انتزاعااه ماان مقعااده فااي المجلااس الكيديااة بحااق العضااو او الرغبااة فااي
فااااذا كانااات الجريماااة الماااتهم بارتكابهاااا تافهاااة فاااال ترفاااع  ،اخااارى تتاكاااد مااان التهماااة ومااادى اهميتهاااا

 الحصانة عنه.
وهذه اللجنة تتم عملها باالتقرير الاذي ترفعاه الاى رئايس المجلاس خاالل خمساة عشار يوماا 

ويعارض تقريرهااا مان ثام علاى المجلاس النياابي التخاااذ  (51)،ق اليهاامان تااريخ احالاة الطلاب واالورا
علاى ان ساماع اقاوال العضاو المطلاوب .القرار على ضوئه اماا برفاع الحصاانة البرلمانياة او عدماه

 (52)رفع الحصانة البرلمانية عنه يكون جوازيا في مصر.
مااان النظاااام  20والماااادة  ،2005مااان دساااتور 63فقاااد جااااء ناااص الماااادة  ،اماااا فاااي العاااراق 

على خاالف ،الداخلي لمجلس النواب عامة وخلاوا مان التفاصايل المنظماة الجاراءات رفاع الحصاانة
ومن البحث فاي االنظماة الداخلياة ،النظام الكوردستاني الذي بين وبتفصيالت اكثر هذه االجراءات

مان باين  –لمجلس النواب العراقي والمجلس الوطني الكوردستاني نجد انها لم يشكال لجنة خاصاة 
كمااا لاام يماانح مثاال هااذا  ،اربااع وعشاارين لجنااة تاام تشااكيلها بموجااب النظااام الااداخلي لمجلااس النااواب

لمناقشااة طلبااات رفااع الحصااانة  -االختصاااص للجااان التحقيااق التااي اشااار لهااا النظااام الكوردسااتاني
 .لذا يمكن القول انهما اخذا باالسلوب الفرنسي ،كما هو الحال في مصر
يز بين دور رئيس المجلاس فاي دراساة طلاب رفاع الحصاانة وباين مناقشاة ولكن علينا التمي

 وكما يأتي: ،المجلس مجتمعا لهذا الطلب
فاذا ما رفع الطلب الى رئيس المجلس خارج ادوار االنعقاد فان علياه بياان الارأي فاي مانح   -اوال 

ان مهمتاه عناد وكل ما على رئيس المجلاس االلتازام باه هاو  ،االذن من عدمه دون اجراءات تذكر
وان علياه النظار فاي  ،مهماة سياساية -فاى غيار دور االنعقااد  -النظر في طلبات رفاع الحصاانة 

الباعث على اتخاذ اإلجراءات الجنائية، وما إذا كان ذلك يتعلق بالرغبة في الكيد ساواء كانات مان 
دم توافرهاااا أن ينظااار فاااي تاااوافر األدلاااة أو عااا -رئااايس المجلاااس  -الحكوماااة أو األفاااراد، ولااايس لاااه 

 .ل دانة في موضوع االتهام
وكون مهمتاه سياساية  ،وال يمنع انفراد رئيس المجلس في اتخاذ قرار منح االذن من عدمه 

 –المطلاوب رفاع الحصاانة عناه  –من ان يقوم باالستماع الى اقوال النائب الماتهم   -في رأينا  –
 فسه ونفي التهمة منها.من باب كفالة حق الدفاع.اذ يجب ان يمكن من الدفاع عن ن

 
 -برأيناااااا  -ر اماااااا اذا كاااااان تقاااااديم الطلاااااب ضااااامن ادوار االنعقااااااد فاااااان ذلاااااك الطلاااااب يمااااا -ثانياااااا 

 :تيةباالجراءات اال
سواء كان من القضاء او مان احاد الناواب  –االدراج في جدول االعمال : فالطلب المقدم  -1

ن يااادرج الطلاااب ويجاااب ا ،الاااى رئااايس المجلاااس يجاااب ان يااادرج ضااامن جااادول االعماااال –
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فقااد منااع النظااام الااداخلي عاارض اي موضااوع لاام  ،الهميتااه فااي جاادول اعمااال اقاارب جلسااة
وقااد نااص  (53)ياادرج فااي جاادول االعمااال ومناقشااته االبموافقااة اغلبيااة االعضاااء الحاضاارين

 .النظام الداخلي الكوردستاني الى هذا االجراء صراحة
وال يصاااار الاااى  ،ول االعماااالمناقشاااة موضاااوع الحصاااانة وفاااق تسلساااله ضااامن فقااارات جاااد -2

واذا تعاذر اتماام  ،مناقشاة الفقارة الساابقة مناقشاة اياِة فقارة جديادة اال بعاد األنتهااء كلياًا مان
وقاااااد شاااااار النظاااااام  ،(54).لاااااى جلساااااة ثانياااااةا النقااااااب فلهياااااأة الرئاساااااة تأجيااااال النظااااار فيهاااااا

 .الكوردستاني الى هذا االجراء صراحة
طلاااب رفاااع  -او المجلاااس الاااوطني  -لاااس الناااواب باااد مااان االشاااارة الاااى ان مناقشاااة مج وال

تشامل دراساة وبحاث موضاوع الوقاائع المنساوبة الياه  الحصانة عن عضاو مان اعضاائه ال
لااايس مااان وظيفاااة المجلاااس أن يبحاااث موضاااوع اذ  ،بحثاااا قضاااائيا ليباااين االداناااة او الباااراءة

ال شكل ذلك افتئاتا على السلطة ال قضائية، الدعوى من حيث ثبوت التهمة وعدم ثبوتها وا 
فمهمااة المجلااس عنااد النظاار فااى طلااب رفااع الحصااانة مهمااة سياسااية ال قضااائية، فهااو ال 

ولياد يجرى تحقيقا بل تقتصار مهمتاه علاى التأكاد مان أن طلاب رفاع الحصاانة لايس كياديا 
 بل نزيها وجديا. دوافع او اغراض انتقامية تهديدية

لمانياة عان عضاو ف ن ظهر للمجلس جدية االتهام وجاب علياه رفاع الحصاانة البر 
ينظار  اذ جااء فياه "ال ،وهذا اكده النظام الاداخلي للمجلاس الاوطني الكوردساتاني ،البرلمان

المجلس في هذا الطلب من حيث توافر ادلة التهمة او عدم توافرها وانما ينظار فاي جدياة 
 (55)او كيديتها بقصد االساءة للعضو."لتحقيق العدالة  ،الدعوى 

ان بعاض االيضااحات المتعلقاة باالتهاماات الموجهاة لاه او بشاأن تتاح الفرصاة للنائاب لبيا -3
كمااا حصاال عناااد مناقشااة طلاااب رفااع الحصااانة عااان النائااب مثاااال  ،الوقااائع المنسااوبة الياااه

وقاد تاتم هااذه المناقشاة بغيااب النائااب كماا حصال بالنساابة الاى مناقشاة طلااب ( 56).االلوساي
 رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مشعان الجبوري.

وفي هذه الحالاة  ،هذا وطلب رفع الحصانة قد يكون موجها الكثر من عضو في المجلس
يمكن للمجلس ان يصوت على الطلب مرة واحدة او ان يقوم بالتصويت بالنسبة لكل عضاو علاى 

وقد يكون الطلب المقادم الاى المجلاس متعلقاا بطلاب االذن باتخااذ االجاراءات فاي اكثار مان  ،انفراد
فااان للمجلااس ان يصااوت علااى كاال جريمااة  ،حالااة تعاادد الجاارائم المنسااوبة للعضااوامااا فااي  ،جريمااة

كمااااا ان لااااه ان يااااأذن بالمالحقااااة القضااااائية فااااي جريمااااة  ،وبشااااكل مسااااتقل عاااان البقيااااة ،علااااى حاااادة
 (57)ويرفضها في البقية.
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واخير نقول ان بعض االنظمة الداخلية مثل الالئحة الداخلية اليمنية قد حددت مدة لرفع  
ترفع الحصانة عن النائب لفترة ال  اذ ،على الجهات القضائية اكمال تحقيقاتها خاللها ،ةالحصان

ف ذا لم ينته القضاء من البت في القضية ألي سبب من األسباب المبررة  ،تزيد على ثالثة أشهر
جاز لوزير العدل طلب إستمرار رفع الحصانة لفترة إضافية يوافق عليها المجلس باألغلبية 

 (58)واال عادت للنائب الحصانة. ،ألعضائه المطلقة
 

 المطلب الثاني
 اآلثار القانونية للحصانة البرلمانية

تختلف االثار المترتباة علاى رفاع الحصاانة الربلمانياة عان النائاب بااختالف ناوع الحصاانة 
 البرلمانية :

 بالنسبة للحصانة الموضوعية )عدم المسؤولية البرلمانية( –اوال 
عدم المسؤوولية البرلمانية أن العضو ال يسأل عان أقوالاه ال مساؤولية جنائياة يترتب على 

فهو ال يتعرض للمسؤولية الجنائية أو المساؤولية  ،وال مسؤولية مدنية ألنه يمتلك إباحة تخوله ذلك
نما قد يتعرض للجزاءات التأديبية التي نصت عليها الالئحة الداخلية للمجلس. ،المدنية  (59)وا 

 
 ية:تصانة االثار االذا النوع من الحويترتب على ه بالنسبة للحصانة البرلمانية : –ثانيا 
مااا عاادا فااي احااوال التلاابس  ،ان الحصااانة البرلمانيااة تحااول دون اتخاااذ االجااراءات الجنائيااة -1

 بالجرم المشهود في جناية:
فاذا ما قرر المجلس او رئيسه عدم رفع الحصانة فانه يمتنع على القضاء اتخاذ 

مثل التوقيف او التحقيق او التفتيب او القبض او الحبس او اي ،اي اجراء ضد العضو
فقد اسلفنا انها تعتبر  ،اجراء جنائي اخر. أما إذا اتخذت إجراءات قبل إذن المجلس

 إجراءات باطلة ويبطل كل ما يترتب عليها. 
فع عن اذا ان الحصانة البرلمانية من حيث االصل تتعلق ب جراءات فهي ال تر 

العمل المنسوب للعضو صفة الجريمة ولكنها توقف اتخاذ اإلجراءات الجنائية حتى 
ف ذا أذن برفع  (60).يصدر األذن وتحول دون اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد النائب

الحصانة سقطت الحماية المقررة للعضو وأصبح من الممكن اتخاذ كافة اإلجراءات 
  .القضائية ضده

ال تعفى من المسؤولية الجنائية ويمكن أن تظال قائماة فاى  -ة اخرى من جه –الحصانة  -2
 إنتظار اإلذن برفعها أو زوالها :
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فاذا ما اذا قرر المجلس او الرئيس في حالة غياب المجلس رفع الحصانة 
وحسب ،فان الفرصة تتاح امام القضاء التخاذ ما يلزم من اجراء ،البرلمانية عن العضو

لس القضاء حول القضية المحددة وال يمكن تجاوز ذلك الى ما هو وارد في طلب مج
ويمكن التمييز هنا بين  ،قضية اخرى اال بطلب جديد الى المجلس واخذ موافقته عليه

 :حكمين
فهنا ترجع االمور الى حالتها الطبيعية  ،في حالة صدور حكم بعدم االدانة –أ 

 ويستعيد العضو حصانته البرلمانية. 
لة االدانة واصدار الحكم على النائب، فانه يتطلب اخذ رأي اما في حا -ب 

المجلس وموافقته على رفع الحصانة لتنفيذ الحكم. اذ ب مكان المجلس رفض الطلب 
وعدم منح االذن للمحكمة لتنفيذ الحكم وبالتالي يستمر العضو في ممارسة اعماله النيابية 

 قا.حتى انتهاء عضويته باحدى الطرق التي بيناها ساب
 الحصانة البرلمانية التمنع من اتخاذ اجراءات مدنية ضد النائب. -3
لقد عنيت االنظمة الداخلية باإلجراءات الواجب إتباعها بشأن طلاب اإلذن برفاع الحصاانة  -4

 : عن العضو
الشاك فياه أن فمماا  ،فالبد مان التقياد بهاا حرفياا،لما كانت تلاك االجاراءات محاددة تشاريعيا

جلااس النياابي مان النتااائج الضارورية لمبادأ الفصاال باين الساالطات إذ ضامانات اساتقالل الم
 ال يمكن للمجلس أن يؤدي دوره على الوجه األكمل إال إذا كان استقالل أعضاائه مكفاواًل.
ولهاااذا فااا ن هنااااك بعااااض الدسااااتير تااانص علااااى توقياااع الجااازاء علااااى مااان يخاااالف أحكااااام 

رلمانيااة تقتصار علااى تقريار بطااالن ( غيار أن أغلااب الانظم البالدساتور الفرنساايالحصاانة )
 (61).اإلجراءات التي تتخذ بالمخالفة ألحكام الدستور

العضاااو الاااذي رفعااات عناااه الحصاااانة ولااام يوقاااف لاااه الحاااق فاااي حضاااور جلساااات المجلاااس  -5
 واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت.

 
 الخاتمة

حصااااااانة البرلمانيااااااة ماااااان اال القااااااول ان موضاااااوع ال ،يساااااعني فااااااي نهايااااااة هاااااذا البحااااااث ال
لاذا فاان كال ماا يتعلاق بمجلاس  ،نتيجاة لحداثاة تجربتاه البرلمانياة ،الموضوعات الحديثة فاي العاراق

والبد من االلتفات لها بشيء من  –في العراق بطبيعة الحال  –النواب من موضوعات تعد حديثة 
 .الدراسة والتمحيص

واالتهاماااات  ،اويااال واالشااااعات حيناااامااان ناحياااة ثانياااة ففاااي عراقناااا الياااوم بااادأت تكثااار االق
وساواء صادقت كال هاذه  ،وهاي تطاال هاذا العضاو او ذاك فاي مجلاس الناواب ،والحقائق حينا اخار
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أم كانات تخضاع للكثيار مان التهويال والمبالغاة والتضاخيم  ،األقاويل والتسريبات ولهاا شاواهد ساابقة
هاااو رفاااع  ،وسااامعة اعضاااائهفااا ن الحااال الحاسااام الاااذي يحفاااظ هيباااة المجلاااس ووقاااار  ،المغاااالى فياااه

كااي تتاااح الفرصااة للقضاااء لدراسااة الوقااائع بحياااد  ،الحصااانة البرلمانيااة عاان عضااو مجلااس النااواب
 ليقول كلمته الفصل.   ،وموضوعية

على اية حال فقد حاولت جهد االمكان القاء الضاوء علاى اكثار ماا يتعلاق بالموضاوع مان 
وتمييزهاا ممااا قااد يخاتلط بهااا ماان  ،ة وانواعهاااتسااؤالت مهمااة مثال معنااى وماهيااة الحصاانة البرلمانياا
ثاااام بينااااا كيفيااااة تقااااديم طلااااب رفااااع الحصااااانة  ،امتيااااازات يتمتااااع بهااااا الاااابعض لهااااذا الساااابب او ذاك

 واالجراءات المتبعة في دراسته واالثار المترتبة على اتخاذ القرار برفع الحصانة البرلمانية.
عباااارة عااان مجموعاااة مااان القواعاااد وقاااد توصااالنا الاااى ان الحصاااانة البرلمانياااة ماااا هاااي اال 

الخاصااة المقااررة ك سااتثناء لمجلااس النااواب لتااأمين اسااتقالليته عاان الساالطات االخاارى ولتمكينااه ماان 
القياام بواجباتاه الدساتورية، وتتمثاال هاذه القواعاد بعاادم مؤاخاذة اعضاائه عمااا يبدوناه مان اراء وافكااار 

ات جزائية ضدهم اال بعد الحصول علاى بمناسبة قيامهم بعملهم البرلماني وعدم جواز اتخاذ اجراء
 اذن المجلس التابعين له.

وقااد سااطرت فااي صاافحات البحااث العديااد ماان المالحظااات واالنتقااادات المتعلقااة باااجراءات 
لكني ارغب باألكيد على جملاة  ،داع لتكراره هنا مما ال ،االثار المترتبة عليها ،الحصانة البرلمانية

 من االمور:
فهو ليس موضع شبهة وال  ،ريف ليس في حاجة للحصانة البرلمانيةان النائب النزيه والش -1

فهاااو قاااد اجتااااز شاااروط الترشااايح ومااان اهمهاااا ساااجله الجناااائي  –اساساااا  –مالحقاااة جنائياااة 
ولعاال حصااوله علااى ثقااة مائااة الااف ماان الناااخبين العااراقيين يؤهاال ذمتااه الماليااة  ،النظيااف

صالحة الاوطن وال مان مصالحة ومن شذ عن ذلك فليس من م ،والمعنوية للخلو مما يشين
 مجلس النواب ابقاءه في المجلس.

يحاسااب الحكومااة أن  ،الحااريص علااى بلااده النزيااهالحصااانة البرلمانيااة التااي تتاايح للنائااب  -2
فهااي التااي تحتاااج فعااال إلااى حصااانة  ،ويعااارض مااا يااراه مخالفااا ماان القاارارات والتصاارفات

ينه على ممارسة المهام التي اوكله الشعب القياام بهاا وتع ،تحمي مثل هذا النائب ،حقيقية
 يحده في سعيه هذا سوى مصلحة الوطن. نيابة عنه بثقة واطمئنان ال

واخيااارا نقاااول ان مجلاااس الناااواب العراقاااي فاااي حاجاااة ماساااة إلاااى حصاااانة سياساااية حقيقياااة   -3
ولعاال طلبااات سااحب الثقااة الكثياارة خياار  ،تحمااي اعضااائه ماان تصاافية الحسااابات السياسااية

فقاااد كانااات الكتلاااة الفالنياااة تطلاااب رفاااع الحصاااانة عااان نائاااب فاااي كتلاااة  ،شااااهد علاااى ذلاااك
فهاام ليسااوا فااي حاجااة أباادا إلااى  ،معارضااة وفقااا لسياسااة المحاصصااة الطائفيااة والمناطقيااة
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حماية خاصة فوق القانون الاذي يجاب أن "فالشرفاء ليسوا في حاجة إلى  ،حصانة جنائية
 ."مانيينيحمي الشرفاء جميعا مواطنين أو برل

 
 

 المصادر والهوامش
بدءا من النائب مشعان الجبوري عام  ،)*( لقد سب  رفع الحصانة عن نواب في مجل  النواب العراقي

الذي اتهم في عدد من القضايا الجنائية وحكم عليه بالسجن مرتين غيابيا، عوقب في ك  حكم منهما  2006
بسبب مشاركته  2008والنائب مثال االلوسي عام  ،2007. والنائب عبد الناصر الجنابي عام عاما 15لمدة 

 2009والنائب محمد الدايني عام  ،بمؤتمر في اسرائي  اال ان المحكمة االتحادية العليا اعادت الحصانة اليه
عدد كبير من النواب منهم لوجود مذكرة اعتقال بح  التهامه بعمليات ارهابية. كما وجهت طلبات رفع حصانة ل

الذي اتهم أحد أبنائه بقضايا ارهاب، وسامي العسكري بتهمة التشهير، ومفيد الجزائري في عدنان الدليمي 
والنائب جمال محمد جعفر النه مطلوب ،قضية فساد والنائب أسامة النجيفي بتهمة التحريض ضد األ راد

 األميركية في ال ويت مطلع الثمانينيات من القرن الماضيرة  للسلطات االمريكية وال ويتية بتهمة تفجير السفا
واغلب هذ  الطلبات أسقطت السباب عديدة بعضها بسبب تطبي  قانون العفو العام والبعض وغيرهم كثير.

 .االخر الن التهم غير جنائية
 –المجلد االول  -بيروت  –دار الفكر العربي  -تصنيف واعداد الطاهر احمد الرازي   –القامو  المحيط  -1

 657ص –القامو  بدون سنة طبع  –الطبعة الثالثة  –الجزء االول 
من منشرررررررررررررورات شرربكة المعلومات العالمية )  –الحصانة البرلمانية في التشريع اليمني  -إيمان شايف  -2

 http://yemenparliament.com -االنترنت ( 
من منشورات شبكة المعلومات  –الحصانة البرلمانية للنواب : شروطها وحدودها  -خالد احمد علي   -3

ونشير في هذا الصدد الل تعدد المصطلحات في هذا  ،www.nuwab.gov.bh -العالمية ) االنترنت ( 
 ،مصطلحي المناعة البرلمانية و الحصانة النيابيةاذ الل جانب مصطلح الحصانة البرلمانية يوجد  ،السياق

اضافة الل شيوع ،والواقع نعتقد ان مصطلح الحصانة البرلمانية اعم واشم  من مصطلح المناعة البرلمانية
اما مصطلح الحصانة النيابية فانه  ،استخدامه لد  فقهاء القانونين الجنائي والدستوري والبرلمانات العربية

ب المنتخبين فقط في حين ان مصطلح الحصانة البرلمانية ينصرف الل النواب المعينين ينصرف الل النوا
 –النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية  –والمنتخبين معا.لمزيد من التفاصي  راجع د. يحيل الجم  

  200ص – 1974 –القاهرة  –دار النهضة العربية 
يتمتع  -أ: ... ثانًيا.او ال : والتي جاء فيها " ،2005لسنة  من الدستور العراقي 63الحظ نص المادة   -4

عضو مجل  النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة االنعقاد، وال يتعرض للمقاضاة امام 
ال يجوز القاء القبض علل العضو خالل مدة الفص  التشريعي اال اذا كان متهًما  -ب  .المحا م بشأن ذلك

موافقة االعضاء باالغلبية المطلقة علل رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبًسا بالجرم المشهود بجناية، وب
ال يجوز القاء القبض علل العضو خارج مدة الفص  التشريعي اال اذا كان متهًما بجناية،  -ج  .في جناية

 المشهود في جناية"وبموافقة رئي  مجل  النواب علل رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبًسا بالجرم 

http://yemenparliament.com/articles.php?id=182
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حيث كان اعضاء البرلمانات ،ب  ان البعض ير  ان الحصانة البرلمانية ترجع الل الحضارة الرومانية -5
ب  ان العضو فيها كان يص  الل درجة  ،يعتبرون ممثلي الشعب ويتحصنون باعلل درجات الحصانة البرلمانية

رية الحصانة البرلمانية في القانون الدستوري اللبناني نظ –لمزيد من التفاصي  راجع : ادموند رباط  .التقدي 
 13ص -1967 –بيروت – 1ع –مجلة العدل  –
من منشورات شبكة  –ال ويت   –دراسات وبحوث من موقع مجل  االمة  –الحصانة البرلمانية  -6

 www. Majlesalommah.net –المعلومات العالمية ) االنترنت ( 
 2ص -1935 -2  -1ع –مجلة القضاء  –البرلمانية   الحصانة –د.روبين بطاط  – 7
 270ص – 1954 –بغداد  –مطبعة المعارف  –النظام السياسي في العراق  –د. محمد عزيز  -8
نما فقط باإلجراءات الجنائية الواجب اتخاذها  -9 أي ان الحصانة لي  لها عالقة بالفع  أو العم  المقترف وا 

فالحصانة التي نحن بصددها ال تخرج نائبًا  ،دق بوقت اتخاذ هذ  اإلجراءاتأو بمعنل أ ،في مث  هذ  الحالة
عن سلطة القانون وال تؤدي إلل حفظ الدعو  بالنسبة إليه وال ترمي إلل براءته ف   ما في األمر أنها تعم  

 .علل تأجي  النظر في الدعو  ضد  أثناء االنعقاد
من منشورات شبكة  -فع الحصانة عن النائب البرلماني؟ ما هي اإلجراءات المتبعة لر  -يوسف زين   -10

 www.nuwab.gov.bh -المعلومات العالمية ) االنترنت ( 
 المصدر الساب   –حول مجل  النواب: الحصانة البرلمانية  -11
  –ال ويت   –دراسات وبحوث من موقع مجل  االمة  –لمزيد من التفاصي  راجع الحصانة البرلمانية   -12

  المصدر الساب  –الحصانة البرلمانية للنواب : شروطها وحدودها  –ساب  و خالد احمد علي  مصدر
 مصدر ساب  –ال ويت   –دراسات وبحوث من موقع مجل  االمة  –الحصانة البرلمانية  -13
 14ص -المصدر الساب    -ادمون رباط   – 14
 2004نوفمبر  4في 17-01رلمانية بالرقم اما المغرب فقد صدر فيه عام قانون خاص بالحصانة الب -15

 2004نوفمبر  8الصادرة يوم اإلثنين  5263والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 
 -من منشورات شبكة المعلومات العالمية ) االنترنت (  –حول مجل  النواب: الحصانة البرلمانية  -16

www.parliament.jo 
 مصدر ساب   -بعة لرفع الحصانة عن النائب البرلماني؟ ما هي اإلجراءات المت -يوسف زين   - -17
 مصدر ساب  –حول مجل  النواب: الحصانة البرلمانية  -18
 المصدر الساب  –الحصانة البرلمانية للنواب : شروطها وحدودها  -خالد احمد علي  -19
مزيد من التفاصي  ول ،ونشير هنا الل ان الحصانة قد تتص  باشخاص يمارسون مهنا خاصة كالمحامي -20

من منشورات -المحامي األستاذ هيثم المالح   -راجع : حصانة المحامين واستقالليته في التشريع السوري 
 .االنترنت

 المصدر الساب  –الحصانة البرلمانية للنواب : شروطها وحدودها  -خالد احمد علي  -21
  -لمعلومات العالمية ) االنترنت ( من منشورات شبكة ا –الحصانة البرلمانية  –هيثم المناع  -22

www.alwihda.com 
رفض محكمة العدل الدولية في القرار الذي اتخذته في القضية ومن االمثلة الدولية علل هذ  الحالة  -23

الخارجية ال ونغولي رفع الحصانة عن وزير  2002فبراير/شباط  14المرفوعة من ال ونغو ضد بلجيكا يوم 

http://www.alwihda.com/
http://www.alwihda.com/
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ألن هناك عرفا دوليا يحمي القنص  العام والسفير.اذ ان منط  المحكمة يقول إنه ما دامت هناك حصانة 
 لهؤالء فال تجوز محا مة أو مالحقة من قام بتعيين القنص  العام والسفير.

إلطالق الحصانة حيث ونورد علل ذلك مثال النظام األساسي لدولة إسرائي  الذي يعطي المث  األسوأ  -24
ال يحا م رئي  الدولة أمام أية محكمة عادية أو خاصة تتعل  بأمر ذي صلة بوظائفه  - جاء فيه: "أ

يح  لرئي  الدولة االمتناع عن اإلدالء بأي شهادة تتعل   - وصالحياته، بحيث ت ون حصانته مطلقة. ب
 مفعول حتل بعد انتهاء مدة رئاسته".تبقل حصانة رئي  الدولة سارية ال - بعمله كرئي  للدولة. ج

 
وقد ورد نصوص مشابهة  ،1963لسنة  25( من قانون المجل  الوطني لقيادة الثورة رقم 4المادة ) -25

(من 46 - 45والمادة ) ،1964نيسان  22( من دستور 4في الدساتير العراقية الالحقة مث  نص المادة )
 .1970( من دستور 40والمادة )،1968دستور 

عندما  1998ويمكن القول إن الخطوة األهم في مجال الحد من نطاق ال حصانة الفردية جاءت عام  -26
( من نظامها األساسي علل عدم االعتداد بالصفة الرسمية 27أ دت المحكمة الجنائية الدولية في المادة )

م األساسي علل جميع يطب  هذا النظا -1فيما يتعل  بالجرائم ضد االنسانية حيث نصت علل ما يلي: " 
األشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص 

ال  -سواء كان رئيسًا لدولة أو حكومة أو عضوًا في حكومة أو برلمان أو ممثال منتخبًا أو موظفًا حكومياً -
وجب هذا النظام األساسي، كما أنها ال تشك  في حد تعفيه بأي حال من األحوال من المسؤولية الجنائية بم

. ال تحول الحصانات أو القواعد اإلجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة 2ذاتها سببًا لتخفيف العقوبة.  
دون ممارسة المحكمة اختصاصها  -سواء كانت في إطار القوانين الوطنية أو الدولية-الرسمية للشخص 
 علل هذا الشخص. "

تسري في شان مجل  الشور  االحكام  علل " 1971من الدستور المصري لعام   205نصت المادة  -27
(، 100(، )99(، )98(،)97(،)96(،)95(،)94(،)93(، )91(،)90(،)89الواردة بالدستورفي المواد:)

(، وذلك فيما ال يتعارض مع 134(،)130(،)129(،)107(،)106(،)105(، )104(،)102(،)101)
لواردة في هذا الفص ، علل ان يباشر االختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجل  الشور  االحكام ا
 ورئيسه."

وهو أيضًا ما جر  به  ،1971وقد اشارت الل هذا الحكم ك  الدساتير المصرية السابقة علل دستور  -28
البرلمانية ومنها دستور . وك  الدساتير التل أقرت الحصانة 1958( من الدستور الفرنسل 26نص المادة )

( 89( ودستور البحرين فل المادة )82( ودستور اإلمارات العربية المتحدة فل المادة )86األردن فل المادة )
( ودستور الجزائر فل 27وعبر عن هذا اإلستثناء بأنه "حالة الجرم المشهورة" ودستور تون  فل المادة )

( منه وعبر عن حالة التلب  بأنها "حالة الجرم 67دة )وأيضًا دستور سوريا فل الما ،(111المادة )
( التل عبرت عنها " فل حاالت ضبطه متلبسًا بارت اب 4( فقرة )58ودستور الصومال فل المادة ) .المشهود"

 .( من دستور ال ويت111والمادة)،( من دستور قطر113جريمة يكون أمر القبض فيها ملزمًا" والمادة )
ولم يسلم  ،بالنسبة للمخالفات 1930ك  الساتير المصرية المتعاقبة ما عدا دستور  وهو كان كذلك فل -29

النص المصري من إنتقاد البعض ألنه يسر  حتل فل حالة المخالفات وهل جرائم بحسب الجزاء الذ  يوقع 
مصدر الساب  ال –د. وحيد رأفت  ،ينظر في هذا الصدد اراء ك  من د. وايت إبراهيم -تعد قليلة القيمة ،عليها
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ص  - 1956 -القاهرة  –دار النهضة العربية  –موجز القانون الدستور   –د. محمود حافظ  ،.438ص 
146. 
من  -  الحصانة البرلمانية ضمانة أساسية لحرية تعبير النواب عن رأيهم -المستشار ميالد سيدهم  -30

 www.shaimaaatalla.com –منشورات شبكة المعلومات العالمية 
اما المجل  الوطني ال وردستاني فقد حدد موعد انعقاد الجلسة االولل له باليوم العاشر من اعالن  -31

 من الفص  الثاني من النظام الداخلي للمجل . 3المادة  ،نتائج االنتخابات
ل ، قب  ان لمجيؤدي عضو مجل  النواب اليمين الدستورية امام امن الدستور العراقي " 50المادة  -32
اقسم باهلل العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفاٍن :شر عمله،بالصيغة اآلتيةيبا

واخالص، وان احافظ علل استقالل العر اق وسيادته، وارعل مصالح شعبه، وأسهر علل سالمة أرضه 
لعامة وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي االتحادي، وان أعم  علل صيانة الحريات ا

 والخاصة،واستقالل القضاء، والتزم بتطبي  التشريعات بامانٍة وحياد، وهللا علل ما اقول شهيد. "
 من النظام الداخلي للمجل  الوطني ال وردستاني. 12المادة  -33
العراقي " اوال : يبت مجل  النواب في صحة عضوية اعضائه، خالل  2005من دستور  52المادة  -34

واشارت الل البت في صحة العضوية  ،ن تاريخ تسجي  االعتراض، بأغلبية ثلثي اعضائه."ثالثين يوًما م
 من النظام الداخلي ال وردستاني. 24المادة 
 من الدستور العراقي. 57المادة  -35
 من النظام الداخلي ال وردستاني. 5المادة  -36
 من النظام الداخلي ال وردستاني. 7المادة  -37
 2007/  9/ 2( في  4049ة الوقائع العراقية بالعدد ) نشر في جريد -38
 من النظام الداخلي لمجل  النواب العراقي. 15المادة  -39
 مجل  من اإلقالة أو االستقالة ( علل " قبول3وقد كانت المادة قب  التعدي  تنص في فقرتها )  -40

 ".النواب
 من العضو يمنع عجز أو عوق  أو بمرض صابة( كانت تنص قب  التعدي  علل "اإل6علما ان الفقرة ) -41
 .ذلك بالطرق األصولية" ويثبت االنعقاد فترة طيلة المجل  في مهامه أداء
اذ  ،من النظام الداخلي لمجل  النواب االجراءات المتخذة بح  العضو المتغيب 18هذا وقد بينت المادة  -42

 نصت علل 
لهيأة الرئاسة في حالة  :االعتيادية واحد  الصحف.  ثانياً  ينشر الحضور والغياب في نشرة المجل  :أوالً " 

السنوية أن  الغياب من دون عذر مشروع خم  مرات متتالية او عشر مرات غير متتالية خالل الدورة ت رر
حالة عدم امتثاله لهيأة الرئاسة يعرض  توجه تنبيهًا خطيًا إلل العضو الغائب تدعو  إلل االلتزام بالحضور وفي

غيابه  تستقطع من مكافئة عضو مجل  النواب في حلة .ثالثاً   .الهيأة ضوع علل المجل  بناًء علل طلبالمو 
 "  .نسبة معينة يحددها المجل 

 1995( من الالئحة الداخلية لمجل  الشعب المصري لسنة 360المادة ) -43
 مصدر ساب  –ال ويت   –دراسات وبحوث من موقع مجل  االمة  –الحصانة البرلمانية  -44
 13ص –المصدر الساب   –نظرية الحصانة  النيابية في القانون الدستوري اللبناني  –د. ادمون رباط  -45
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 452ص –االصول البرلمانية  –د.انور الخطيب  -46
 451ص –االصول البرلمانية  –د.انور الخطيب  -47
 العراقي. 2005ب من دستور  –/ ثانيا 63المادة  -48
 العراقي. 2005ج من دستور  –/ ثانيا 63المادة  -49
 من النظام الداخلي للمجل  الوطني ال وردستاني. 2و 1/  27المادة  -50
 1995( من الالئحة الداخلية لمجل  الشعب المصري الحالي لسنة 360المادة ) -51
 ( من الالئحة نفسها361المادة ) -52
 من النظام ال وردستاني 3/  54اب العراقي. والمادة /ثانيا من النظام الداخلي لمجل  النو 37المادة  -53
 من النظام ال وردستاني 5/ 54/ ثالثا من النظام ذاته. والمادة 37المادة  -54
بموجب قرار المجل  والبد من االشارة الل انه تم تعدي  هذ   ،من النظام ال وردستاني 5/ 27المادة  -55
 8/1998/ 20في  38العدد  –ريدة البرلمان والمنشور في ج 1998/ 4/  29في  1-14رقم 
 www.parliament.iq -راجع محاضر جلسات مجل  النواب العراقي علل الموقع االل تروني  -56
 462ص –المصدر الساب   –د. انور الخطيب  -57
علل ( من الالئحة المذكورة " ترفع الحصانة عن العضو لفترة ال تزيد 206)وهذا ما اشارت له المادة  -58

ذا لم ينته القضاء من البت في القضية ألي سبب من األسباب المبررة جاز لوزير العدل طلب  ثالثة أشهر، وا 
 ."استمرار رفع الحصانة لفترة إضافية يواف  عليها المجل  باألغلبية المطلقة ألعضائه

  اب المصدر الس –الحصانة البرلمانية للنواب : شروطها وحدودها  -خالد علي احمد  -59
 مصدر ساب  –ال ويت   –دراسات وبحوث من موقع مجل  االمة  –الحصانة البرلمانية  -60
 مصدر ساب  –ال ويت   –دراسات وبحوث من موقع مجل  االمة  –الحصانة البرلمانية  -61
 
 
 
 

 
 


