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احلصانة من منظور املواجهة اجلزائية لظاهرة الفساد في التشريع الفلسطيني

د .أحمد محمد براك حمد

امللخص:
�شددت اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد على �رضورة
حتقيق التوازن بني احل�صانة وبني فاعلية املواجهة اجلزائية لظاهرة
الف�ساد ،بالرغم من �أن الواقع العملي غري ذلك؛ لذا ،ال ميكن حتقيق
ذلك التوازن �إال باحلد من تلك احل�صانات ،من خالل ح�رص مفعولها
يف الإجراءات املا�سة ب�شخ�ص املتمتع باحل�صانة وبحرمة م�سكنه،
مع �رضورة �أن يكون الف�صل يف طلب رفع احل�صانة بوا�سطة جهة
بناء على �إجراءات
ق�ضائية حمايدة ،مو�ضوعية ،وم�ستقلة ،وذلك ً
عملية ،وا�ضحة ،وم�ضبوطة مبدة معينة ،بحيث تكون �رسيعة.
الكلمات املفتاحية :املواجهة ،اجلزائية ،الف�ساد ،احل�صانة،
االمتيازات ،القانون.

Abstract:
The United Nations Convention against
Corruption stressed the need to achieve a balance
between immunity and the efficiency of criminal
confrontation of the corruption phenomenon, although
the practical reality is otherwise, which can only
be achieved by limiting these immunities, through
restricting their influence in procedures dealing with
character and residence sacredness of a person, who is
enjoying immunity, notwithstanding, the need to have
the decision, regarding the request to left immunity,
taken by an impartial, objective and independent legal
organ, and to have that decision based on, practical,
clear, timely-framed, and quick procedures.
Keywords: Confrontation, Criminal/Penal,
Corruption, Immunity, Prerogatives /Privileges, Law/
code

املقدمة
ت�صنف ظاهرة الف�ساد على �أنها ظاهرة عاملية ،حيث ت�شمل

وتتنوع العوامل امل�ساهمة يف تف�شي ظاهرة الف�ساد ،وتنق�سم
بدورها �إىل عوامل �سيا�سية؛ و�أخرى �إدارية؛ وثالثة اجتماعية؛
ورابعة اقت�صادية(حمد � ،2019 ،ص  ، ) 47وترتبط هذه العوامل–
على اختالف �إ�شكالها – بعلم الإجرام ،حيث يبحث هذا الأخري
يف الدوافع امل�ؤدية �إىل اقرتاف اجلرمية ،وهو – �أي علم الإجرام
– يتوىل مهمة تغذية امل�رشع العقابي مبا تو�صل �إليه من نتائج،
وذلك لغايات اال�ستعانة بها يف احلد من الظاهرة الإجرامية حمل
املكافحة (�إ�سماعيل� ،1991 ،ص ،)38وهي يف حالتنا ظاهرة
الف�ساد؛ وتتطلب املواجهة اجلزائية الفعالة للظاهرة املذكورة
�رضورة �إعداد قواعد قانونية عقابية تكون قادرة على احلد من تغول
تلك الظاهرة يف �أو�ساط املجتمع والدولة ،على نحو يحقق �أهداف
الإدارة العامة ،ويلبي متطلبات التنمية امل�ستدامة ،ويكر�س �أجواء
اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي.
وتتوىل الن�صو�ص العقابية مهمة الت�صدي لظاهرة الف�ساد
واحلد من �آثارها ،وهذا هو الأ�صل الذي يتوافق مع �أ�صول ال�سيا�سة
اجلزائية الر�شيدة� ،إال �أنه من املمكن �أن تنحرف تلك القواعد عن
مهمتها يف بع�ض الأحيان ،على نحو يدخلها – واحلالة هذه – يف
نطاق الدوافع التي ت�سهم يف ارتكاب جرمية الف�ساد ،بد ًال من �أن
تكون �سبب ًا يف مكافحتها وحماولة الق�ضاء عليها ،ويجد ما �سبق
ذكره تطبيقه عندما تكون القواعد القائمة على حماربة الف�ساد
م�صاب ًة بالق�صور واخللل(�سعيد� ،2017 ،ص  ، )20ويكون احلال
كذلك �إذا كانت القواعد املذكورة ال ت�شمل كافة الأفعال امل�ؤثمة
على �صعيد الأحكام املو�ضوعية� ،أو ت�سمح للفا�سدين بالإفالت من
العقاب بالن�سبة للإجراءات اجلزائية.
ونتيج ًة ملا ورد �آنفاً ،فقد �ألزمت اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد الدول الأطراف ب�رضورة اتخاذ التدابري الالزمة
لغايات �ضمان الفاعلية احلقيقية للمواجهة اجلزائية لظاهرة
الف�ساد؛ ولعل �أبرز ما �أكدت عليه االتفاقية املذكورة هو �أهمية
احلد من احل�صانات املقررة يف نطاق ت�رشيعات الدول الداخلية
(جنار� ،2012 ،ص � ،)658إذ ال �أحد ينكر ما لتلك احل�صانات من
�أثر على تقوي�ض الفاعلية التطبيقية ملنظومة املواجهة اجلزائية
جلرائم الف�ساد؛ ولذلك ،فقد ذهبت اتفاقية الأممية نحو الت�أكيد على
وجوب حتقيق التوازن بني احل�صانات �أو االمتيازات من جهة ،وبني
املالحقة اجلزائية املرتتبة �إثر انعقاد جرم الف�ساد من جهة �أخرى(.)1

�آثارها ال�سلبية معظم الوحدات ال�سيا�سية والكيانات االجتماعية ،مفاهيم الدراسة:
فيما يختلف مدى تلك الظاهرة بني الدول نتيج ًة لتباينها يف درجة
اال�ستجابة للأنظمة القائمة على حماربة الف�ساد ،عالو ًة على تفاوتها
يف عوامل اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي والتنموي،
ولعل هذا ما يت�ضح جلي ًا عند النظر يف امل�ؤ�رشات التي ت�صدرها
منظمة ال�شفافية العاملي(ة(�Corruption perceptions index - Trans
 ، )parency International Secretariat, 2018حيث يجد املتفح�ص
لهذه الأخرية ب�أن الدول الأكرث تطوراً ت�أتي يف مرتبة متقدمة على
�صعيد الت�صنيف الدويل ،وذلك بفعل انخفا�ض معدالت الف�ساد يف
�إطارها ،فيما تندرج غالبية الدول النامية يف قاع الت�صنيف �سابق
الذكر ،على اعتبار �أنها تعاين من زيادة مطردة يف حجم املمار�سات
التي تنطوي حتت مفهوم ظاهرة الف�ساد ،وذلك نتيجة انعقاد عدة
عوامل ت�سهم يف انت�شار الظاهرة املذكورة.
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تتحدد مفاهيم الدرا�سة من خالل النظر يف عنوان البحث،
حيث يحتوي الأخري على ثالثة م�صطلحات قانونية ،وهي على
النحو التايل:
احل�صانة :تنق�سم احل�صانة �إىل طائفتني؛ الأوىل مو�ضوعية،
والأخرى �إجرائية ،وتتميز احل�صانة الإجرائية عن املو�ضوعية من
حيث �أن هذه الأخرية حتجب �إمكانية �إنزال العقاب بخ�صو�ص بع�ض
اجلرائم التي يرتكبها ال�شخ�ص املتمتع باحل�صانةWIGLEY,( 2
 .)S. 2003, p. 24فيما يقت�رص مفعول الأوىل على ت�أجيل ال�سري –
م�ؤقت ًا  -يف �إجراءات املالحقة اجلزائية حلني زوال احل�صانة بحكم
القانون� ،أو احل�صول على الإذن برفعها وفق ال�شكل املن�صو�ص عليه
قانون ًا (بناين� ،2004 ،ص 136وحممد� ،2016 ،ص  ،94وقدورة،
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� ،2008ص  ،180و�إبراهيم� ،2015 ،ص  .)222وحيث �إن مو�ضوع
درا�ستنا يتعلق باحل�صانة يف جمال جرائم الف�ساد ،ونظراً لأنه ال
ح�صانة مو�ضوعية لأحد �إزاء تلك اجلرائم ،ف�إن نطاق بحثنا �سوف
ينح�رص يف �إطار احل�صانة الإجرائية.
املواجهة اجلزائية :ين�صب م�صطلح املواجهة اجلزائية على
اجلرمية،
ر�ؤية ال�شارع العقابي املكر�سة يف �سبيل حماربة الظاهرة
ّ
�سواء تعلق الأمر بالقواعد اجلزائية املو�ضوعية �أو الإجرائية ،على
نحو يحقق خا�صية الفاعلية يف املواجهة اجلزائية (Carr, I., 2007
 )p. 128وذلك بغية الوقاية من الظاهرة حمل التجرمي وتاليف
حدوثها� ،أو احلد من �آثارها ال�سلبية حال انعقادها على ال�صعيد
الواقعي .فيما تعرف منظومة املواجهة اجلزائية لظاهرة الف�ساد
على �أنها جمموعة القواعد العقابية املتعلقة بالت�أثيم اجلنائي
لواقعة الف�ساد ،ومالحقة مرتكبيها ،و�صو ًال �إىل �إنزال العقاب املقرر
قانون ًا بحقهم ،على نحو ي�ؤدي �إىل حتقيق �أهداف العقوبة اجلزائية،
ويقي املجتمع من خماطر الف�ساد ،ويطهر مكونات الدولة من الآثار
ال�سلبية لهذا الأخري (القطري� ،2012 ،ص.)111
ظاهرة الف�ساد :تعرف ظاهرة الف�ساد على �أنها التنكر
ملقت�ضيات الوظيفة العمومية ،وذلك عن طريق الإجرتاء على مكنات
هذه الأخرية  -ب�شكلٍ �سيء  -لغايات احل�صول على ربح �أو مغنم
ال يحظى بو�صف امل�رشوعية القانونية (الدغمي� ،2008 ،ص ،5
اخلزرجي� ،2011 ،ص  .)124 – 123وميكن لنا تعريف الف�ساد
على �أنه «�سلوك غري �سوي ينطوي على قيام ال�شخ�ص با�ستغالل
مركزه و�سلطاته يف خمالفة القوانني والأنظمة والتعليمات لتحقيق
منافع لنف�سه �أو لذويه من الأقارب والأ�صدقاء واملعارف وذلك على
ح�ساب امل�صلحة العامة ،ويظهر ال�سلوك املخالف �أو غري ال�سوي
على �شكل جرائم كالر�شوة واالختال�س و�سوء ا�ستخدام املال العام
والإنفاق غري املربر للمال العام وهدره .فما هو �إال انحراف عن
االلتزام بالقواعد والنظم القانونية املعمول بها حملي ًا �أو دولياً»
(حمد� ،2019 ،ص .)33
إشكالية الدراسة:
تتمثل �إ�شكالية الدرا�سة يف و�ضع ت�سا�ؤل جامع؛ مانع؛ غري
مركب� ،أال وهو� :إىل مدى ا�ستطاع الت�رشيع الفل�سطيني �أن يقيم
التوازن بني تطبيق �أحكام احل�صانة الإجرائية وبني فاعلية املواجهة
اجلزائية لظاهرة الف�ساد؟
أهمية الدراسة:
تربز الأهمية النظرية (العلمية) ملو�ضوع البحث بالنظر
لأكرث من جانب ،حيث ي�شكل مو�ضوع احل�صانة واملواجهة اجلزائية
لظاهرة الف�ساد انعكا�س ًا للتطور الواقع يف امليدان ال�سيا�سي()3
(زغلول� ،2017 ،ص ،)1155 .وتتجلى �أهمية مو�ضوع الدرا�سة
العلمية كذلك نظراً لكونه ميثل انعكا�س ًا للتطور يف امليدان
االقت�صادي واالجتماعي(،).Wodage, W., 2014, p. 70( )4
بالإ�ضافة لكونه يعد من قبيل املو�ضوعات اجلدلية 5 Shaghaji,
 ، ).(2015), p. 167جامو�س � ،2015 ،ص .44_ 42 .وم�ؤمتر الدول
الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (،)2015
�ص .)7فيما ترجع الأهمية العملية للبحث يف مو�ضوع الدرا�سة �إىل
�سببني رئي�سيني ،وهما :ال�سبب الأول؛ �أن التكري�س الت�رشيعي ال�سليم

لنقطة التوازن بني احل�صانة وبني املواجهة اجلزائية لظاهرة الف�ساد
ي�ساهم م�ساهمة �أ�صيلة يف جت�سيد �أ�صول ال�سيا�سة اجلزائية الر�شيدة
يف مكافحة الف�ساد ،على نحو يحقق �أهداف الت�رشيع العقابي،
ويكر�س اال�ستقرار ال�سيا�سي يف �إطار الدولة ،وي�ضمن الدميومة
ملقومات التنمية االقت�صادية ،مبا يعود بالفائدة على مكونات
املجتمع ككل� .أما ال�سبب الثاين ،وهو الأكرث �أهمية� ،إذ ك�شف الواقع
العملي عن الأثر ال�سلبي الذي حتدثه احل�صانة على �صعيد الت�صدي
للممار�سات التي تنطوي حتت مفهوم ظاهرة الف�ساد؛ حيث تعترب
الأوىل – �أي احل�صانة  -مبثابة عائق حقيقي يحد من �إمكانية
تفعيل املنظومة اجلزائية القائمة على مكافحة الظاهرة املذكورة،
وذلك نتيج ًة لتعويل بع�ض الفا�سدين على احل�صانة لغايات الإفالت
من العقاب (مراد� ،2015 ،ص.).55 .
منهج الدراسة:
تعتمد الدرا�سة على املنهج الت�أ�صيلي ،واملنهج التحليلي،
وكذلك املنهج املقارن ،وحتديداً املقارنة الأفقية؛ جتنب ًا للتكرار.
وتنطلق الدرا�سة من �أحكام اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد،
وعلى وجه اخل�صو�ص تلك الأحكام املتعلقة باحل�صانات ،وذلك
للوقوف على مدى التوافق الفعلي بني قواعد االتفاقية الأممية
ملكافحة الف�ساد وبني القواعد املنظمة للح�صانات يف جمال
الت�رشيعات املقارنة ،وحتديداً الت�رشيع الفل�سطيني ،بالإ�ضافة
لبع�ض الت�رشيعات الأخرى ،كالت�رشيع الفرن�سي ،واملغربي،
وامل�رصي ،والأردين ،والربيطاين يف بع�ض الأحيان.
خطة الدراسة:
حيث �إن �إ�شكالية الدرا�سة تتعلق بنقطة التوازن بني تطبيق
�أحكام احل�صانة الإجرائية وبني فاعلية املواجهة اجلزائية لظاهرة
الف�ساد؛ لذا ،ف�إن �أ�صول املنهجية القانونية ال�سليمة تقت�ضي �أن يتم
التطرق للآتي ذكره:
املبحث الأول :ماهية احل�صانات يف جمال مكافحة الف�ساد
املبحث الثاين� :أثر احل�صانة على فاعلية املواجهة اجلزائية
لظاهرة الف�ساد

املبحث األول
ماهية احلصانات يف جمال مكافحة الفساد
تقت�ضي مهمة الوقوف على فحوى هذا املبحث من الدرا�سة
�رضورة �أن يتم التطرق �إىل حيثية التعريف باحل�صانات الواردة يف
جمال مكافحة الف�ساد (املطلب الأول)� ،إ�ضاف ًة �إىل البحث يف �صور
احل�صانات املكر�سة يف جمال مكافحة الف�ساد (املطلب الثاين).
املطلب األول
التعريف باحلصانات الواردة يف جمال مكافحة الفساد
تندرج احل�صانة �ضمن نوعني� ،أال وهما :احل�صانة املو�ضوعية،
واحل�صانة الإجرائية؛ وقد بينا فيما �سلف ب�أنه ال ح�صانة مو�ضوعية
لأحد يف مواجهة جرائم الف�ساد ،ذلك �أن احل�صانة املو�ضوعية
تنطوي– وفق البع�ض  -على �سبب �إباحة وتربير ميتاز بالن�سبية
(حممد� ،2016 ،ص ،.)34 .وح�صانة �إجرائية دائمة وفق البع�ض
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الآخر (ح�سني � ،2019 ،ص  .159ووزير� ،1987 ،ص
 ، )pean Parliament, 2015, p. 7هذا من جانب .ومن جانب �آخر،
ف�إن نطاق احل�صانة املو�ضوعية ينح�رص– وفق ما ذهبت �إليه
غالبية الت�رشيعات املقارنة – يف تلك التي تخول لأع�ضاء الربملان،
وحتديداً بخ�صو�ص الأفكار والآراء التي يبدونها مبنا�سبة العمل
الربملاين(.)6
وتتمحور احل�صانة املقررة يف جمال مكافحة الف�ساد حول
مفهوم احل�صانة الإجرائية امل�ؤقتة؛ تلك احل�صانة التي تعطل ال�سري
يف �إجراءات املالحقة اجلزائية لبع�ض الوقت ،وحتديداً حلني انتهاء
مدة احل�صانة� ،أو حتى زوالها وفق الطريقة التي ر�سمها القانون.
وحيث �إن احل�صانة الإجرائية تثبط حركة الإجراءات اجلزائية ب�شكل
م�ؤقت ،ونظراً لأنه قد جرى تكري�س جممل �أحكام تلك احل�صانة �ضمن
قواعد غالبية الد�ساتري املقارنة؛ ف�إن هذا يدفعنا �إىل حتمية طرح
الت�سا�ؤل التايل :هل تعترب احل�صانة الإجرائية �أ�ص ًال د�ستورياً؟ �أم
ا�ستثناء د�ستوري ًا على املبادئ الد�ستورية الأ�صيلة؟
�أنها تعد
ً
مما ال �شك فيه ب�أن احل�صانة الإجرائية ال ُتعرب عن القواعد
الد�ستورية الأ�صيلة ،و�إمنا هي نتاج حاجة ملحة ا�ستدعت تكري�سها
�ضمن قواعد الد�ساتري املقارنة ،وذلك على اعتبار �أن احل�صانة
املذكورة تتعار�ض ظاهري ًا مع جملة من املبادئ والقواعد التي
ت�شكل قوام الوثيقة الد�ستورية ،وتعد مبثابة دعامة حقيقية للنظام
ال�سيا�سي يف الدولة ،واحلديث هنا – على وجه اخل�صو�ص  -عن
مبد�أ امل�رشوعية (�سيادة القانون) ،ومبد�أ امل�ساواة (�رشون،2017 ،
�ص .153.والعازمي� ،2011 ،ص.)32
وعلى الرغم مما �سبق ذكره ف�إنه ال ميكن و�سم احل�صانة
الإجرائية على �أنها غري د�ستورية ،وذلك نظراً لأنه قد جرى تكري�س
معظم �صورها د�ستورياً ،هذا من جهة .ومن جهة �أخرى ،فهي تعد
مبثابة �رضورة� ،إذ �أنها �رشعت لغايات �ضمان فاعلية ممار�سة
املهام الد�ستورية املوكلة للمتمتعني باحل�صانة (ال�شوابكة،1997،
�ص )14؛ فاحل�صانة الربملانية قررت «�ضمان ًا ال�ستقالل ال�سلطة
الت�رشيعية يف مواجهة ال�سلطة التنفيذية ،وحتى ي�ؤدي �أع�ضاء
ال�سلطة الت�رشيعية عملهم بحرية ( ،)WIGLEY, S.2003, p. 24وحتى
ال تكون الإجراءات اجلزائية �سيف ًا م�سلط ًا على رقاب الأع�ضاء فيحول
ذلك بينهم وبني �أداء عملهم على خري وجه» (حمد� ،2019 ،ص
 .)242واحلال كذلك بالن�سبة للح�صانة املقررة لبع�ض القائمني
ب�أعباء ال�سلطة التنفيذية يف الدولة ،وعلى وجه اخل�صو�ص رئي�س
الدولة ،و�أع�ضاء جمل�س الوزراء ومن هم يف حكمهم ،حيث يهدف
امل�رشع الد�ستوري من وراء تقرير احل�صانة له�ؤالء الأ�شخا�ص �إىل
�ضمان فاعلية قيامهم ب�أعمالهم املنوطة بهم د�ستورياً ،على نحو
ال تكون معه الإجراءات اجلزائية خطراً مداهم ًا لهم يف كل حني ،مبا
يحجب عنهم االتهامات املوجهة �إليهم ،وحتديداً تلك التي تت�صف
بعدم اجلدية� ،أو بالكيدية (� .).Vrushi, 2018, p. 3أما العلة من جت�سيد
احل�صانة الإجرائية لأع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية ،فتتمحور حول �صون
هيبة وكرامة ال�سلطة الق�ضائية ،وذلك من خالل حماية �أع�ضائها
من الإجراءات التي تت�صف باخلفة والكيد (�إدري�س وحممد ،2018 ،
�ص .)75على نحو ي�ستهدف ت�أمني العمل الق�ضائي ،واحلفاظ على
�سالمته وا�ستقالليته.).Goré, , (December 2007), p. 9( )7(،
أ�شخا�ص وجرائم و�إجراءات؛
وترتبط احل�صانة الإجرائية ب�
ٍ
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ولعل هذا يدفعنا �إىل �رضورة طرح الت�سا�ؤل التايل :ما هي ال�ضوابط
التي حتدد نطاق تطبيق �أحكام احل�صانة الإجرائية؟
�إن الإجابة عن الت�سا�ؤل �سالف الذكر تقت�ضي �أن يتم التطرق
�إىل نطاق تطبيق �أحكام احل�صانة الإجرائية من حيث الأ�شخا�ص (�أ)،
واجلرائم امل�شمولة باحل�صانة (ب) ،وطبيعة الإجراءات اجلزائية التي
تقع يف نطاق احل�صانة املذكورة (ج).
 .أنطاق احل�صانة الإجرائية من حيث الأ�شخا�ص :يرتبط
حتديد الأ�شخا�ص امل�شمولني باحل�صانة بالعلة من تقريرها ،حيث
تتمحور هذه الأخرية حول رغبة امل�رشع الد�ستوري يف توفري
الفعالية للمهام امل�سندة للأ�شخا�ص املتمتعني باحل�صانة؛ ولعل
هذا ما يجعلنا ن�ؤكد على �أن احل�صانة مو�ضوع درا�ستنا هي ح�صانة
وظيفية ( ، ).WIGLEY,2003 p. 27ترتبط وجوداً وعدم ًا بالوظيفة
امللقاة على عاتق ال�شخ�ص املح�صن �ضد الإجراءات اجلزائية؛ وحيث
�إن احل�صانة املذكورة تتعلق بتوفري احلماية لأعمال القائم بالوظيفة،
فمن الطبيعي �أن تكون �شخ�صية(منور� ،2005 ،ص .)198مبعنى
�أن مفعولها ال ي�شمل �سوى ال�شخ�ص القائم بالعمل الذي �شرُ ّ عت من
�أجله احل�صانة (Article sur|:http://www2.assemblee-nationale.
 ،).)fr/, Vu sur 15-12-2019دون غريه من الأ�شخا�ص ،مبا يف ذلك
�أقاربه ،كزوجه و�أوالده وعائلته� ،أو غري الأقارب ممن يعملون معه
�أو حتت �أمرته.
.بنطاق احل�صانة الإجرائية من حيث اجلرائم :ت�صنف
اجلرائم �ضمن ثالثة �أنواع ،بحيث ي�أتي على ر�أ�سها اجلنايات ،ثم
اجلنح ،فاملخالفات؛ ونتيج ًة لذلك ،فقد اختلفت الت�رشيعات املقارنة
على �صعيد حتديد اجلرائم امل�شمولة يف نطاق �أحكام احل�صانة� ،إال
�أن الت�رشيع املقارن قد اتفق على عدم ا�ستثناء اجلنايات واجلنح من
مفاعيل احل�صانة؛ يف ظل حجب تلك املفاعيل عن اجلرائم من نوع
املخالفات يف بع�ض الأحيان (ح�سني� ،2019 ،ص.)166
وحيث �إن درا�ستنا تتعلق باحل�صانة يف جمال جرائم الف�ساد؛
لذا ،ميكن القول ب�أن كل الأفعال امل�ؤثمة التي ت�صنف على �أنها
جرائم ف�ساد تدخل يف �إطار مفاعيل احل�صانة الإجرائية ،على اعتبار
�أن تلك الأفعال يف جمموعها تنطوي على جرائم من نوع اجلنايات
واجلنح(� ،)8إذ ال يندرج �أي ًا منها يف نطاق اجلرائم التكديرية
(املخالفات).
.تنطاق احل�صانة الإجرائية من حيث الإجراءات :تتمحور
الإجراءات اجلزائية حول جمموعة من املراحل اال�ستق�صائية،
حيث تبد�أ هذه الأخرية مبرحلة جمع اال�ستدالالت ،مروراً بالتحقيق
االبتدائي ،و�صو ًال �إىل املحاكمة (التحقيق النهائي) ،و�أخرياً مرحلة
التنفيذ .وحيث �إن احل�صانة الإجرائية تقيد الإجراءات اجلزائية ب�شكل
م�ؤقت ،ف�إنه يتوجب علينا �رضورة الوقوف على الإجراءات التي تقع
حم ًال للتقييد بفعل احل�صانة ،حيث تن�صب هذه الأخرية – وفق الر�أي
ال�سائد يف الفقه – على الإجراءات املا�سة ب�شخ�ص وحرمة م�سكن
املتمتع باحل�صانة؛ ولذلك ،فال يجوز القب�ض عليه� ،أو تفتي�شه� ،أو
ا�ستجوابه� ،أو توقيفه احتياطياً ،وال ميكن تفتي�ش م�سكنه� ،أو �ضبط
مرا�سالته� ،أو �إجراء ت�سجيالت ملحادثاته �أو �أحاديثه ،والأهم من
ذلك كله �أنه من غري املقبول قانون ًا �أن يتم رفع دعوى احلق العام
�ضده ،نتيج ًة لتمتعه باحل�صانة املقيدة للمالحقة اجلزائية ،وذلك
حتت طائلة البطالن ،على اعتبار �أن احل�صانة تتعلق بالنظام العام،
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�إذ يجوز الدفع بها يف �أي مرحلة من مراحل املحاكمة ،ولو كان
ذلك �أمام حمكمة النق�ض ،وال مينع من تقرير البطالن ر�ضاء املتمتع
باحل�صانة مبا �أتخذ قبله من �إجراءات باطلة (حمد� ،2019 ،ص.
� .)243أما �إذا تعلقت الإجراءات اجلزائية مب�سائل غري مت�صلة ب�شخ�ص
املتمتع باحل�صانة �أو بحرمة م�سكنه؛ ف�إنه يجوز عندئ ٍذ اتخاذها
وفق ًا للأ�صول والقانون ،ال بل �أنه يتوجب على اجلهات القائمة
على التحري والتحقيق يف جمال جرائم الف�ساد  -ويف حالتنا هيئة
مكافحة الف�ساد – �رضورة القيام بالتحريات والتحقيقات التي
من املمكن �أن ي�ستدل من خاللها على وجود �شبهات ف�ساد(حكم
حمكمة النق�ض الفل�سطينية� ،2018 ،ص .)5 .على نحو ي�ستوجب
رفع احل�صانة (املواد ( )2 - 1/ 17( ،)12/1من قانون مكافحة
الف�ساد الفل�سطيني املعدل رقم ( )1ل�سنة 2005م).
وبعدما فرغنا من بيان هذه اجلزئية ،ننتقل للحديث عن �صور
احل�صانات املكر�سة يف جمال مكافحة الف�ساد (املطلب الثاين).
املطلب الثاني
صور احلصانات املكرسة يف جمال مكافحة الفساد
تنطوي احل�صانة الإجرائية على ت�أخري ال�سري يف الإجراءات
اجلزائية لفرتة زمنية م�ؤقتة ( ،)Guèrin, C. 2017وتعد الأوىل من
قبيل القيود التي ترد على حرية النيابة العامة يف حتريك الدعوى
اجلزائية (جامو�س2015 ،م� ،ص  .30واخلزان� ،2001 ،ص.)276 .
وي�شرتط يف احل�صانة �رضورة �أن تكون مكر�سة �ضمن
ن�صو�ص القانون� ،إذ �أنه ال ح�صانة �إال بن�ص قانوين ،بحيث يتوىل
هذا الأخري مهمة حتديد �ضوابط التمتع بها وزوالها على ح ٍد �سواء؛
ولعل هذا يو�صلنا �إىل �رضورة طرح الت�سا�ؤل التايل :كيف نظم
الت�رشيع الفل�سطيني احل�صانات املقيدة لإجراءات مكافحة جرائم
الف�ساد( )9؟ Vrushi, J. The provisions of immunity for ministers
.)and Parliament members, supra note, p. 2
�إن الإجابة على الت�سا�ؤل ال�سابق تقت�ضي البحث يف كل نوع
من �أنواع احل�صانة على حدا ،على نحو ي�شمل احل�صانة الربملانية (�أ)،
واحل�صانة املقررة لبع�ض القائمني ب�أعباء ال�سلطة التنفيذية(ب)،
وكذلك احل�صانة الق�ضائية (ج) ،و�أخرياً ح�صانة رئي�س هيئة مكافحة
الف�ساد (د).
(�أ) -احل�صانة الربملانية :ترتبط احل�صانة الربملانية بال�سلطة
الت�رشيعية ،على اعتبار �أنها متنح لأع�ضاء الربملان (املجل�س
الت�رشيعي) ،وذلك بغية متكينهم من القيام مبهامهم على �أكمل
وجه( ،)10دون ابتزاز �أو تهديد ،ومبعزل عن تغول ال�سلطة التنفيذية
(�شعبان � ،2018ص .)194 .وهي – �أي احل�صانة الربملانية –
تختلف باختالف ظروف اجلرمية املرتكبة من قبل ع�ضو الربملان،
وحتديداً من حيث توافر ظرف التلب�س يف اجلرمية من عدمه.
والأ�صل �أنه ال يجوز �أن تتخذ �أية �إجراءات جزائية فورية بحق
ع�ضو املجل�س الت�رشيعي ،وذلك نتيج ًة لتمتعه باحل�صانة الإجرائية،
�إذ �أن هذه الأخرية ت�ؤخر ال�سري يف �إجراءات املالحقة حلني زوال
احل�صانة �أو رفعها وفق ًا للأ�صول .بيد �أن امل�رشع الفل�سطيني قد �أورد
ا�ستثناء على ما تقدم ذكره ،وحتديداً يف حالة التلب�س بجناية(،)11
ً
حيث ي�صار – واحلالة هذه – �إىل ال�سري ب�شكلٍ فوري يف الإجراءات

اجلزائية بحق ع�ضو املجل�س الت�رشيعي� ،رشيطة �إبالغ املجل�س
بالإجراءات املتخذة يف مواجهة الع�ضو ،وعلى �إثر ذلك -وحتديداً
�إذا وقعت اجلرمية يف �أدوار االنعقاد -يقوم املجل�س باتخاذ ما
يراه منا�سب ًا يف هذا الإطار� ،أما �إذا مل يكن املجل�س منعقداً ،ف�إن تلك
املهمة تناط بهيئة مكتب رئا�سة املجل�س الت�رشيعي ،حيث تقوم هذه
الأخرية مبتابعة الإجراءات املتخذة بحق ع�ضو املجل�س الت�رشيعي،
و�إجراء املنا�سب يف هذا املجال(.)12
�أما �إذا ارتكب ع�ضو املجل�س الت�رشيعي جناية يف غري حالة
التلب�س� ،أو جنحة ،ف�إنه ي�صار– عندئ ٍذ � -إىل �إتباع �إجراءات
رفع احل�صانة املن�صو�ص عليها قانوناً ،حيث يقدم طلب حجب
احل�صانة من قبل النائب العام �إىل رئي�س املجل�س الت�رشيعي(،)13
وذلك من خالل مذكرة خطية حتدد نوع اجلرم ،وظروفه املادية من
حيث الزمان ،واملكان ،بالإ�ضافة �إىل التحريات املتخذة مبنا�سبة
اجلرمية ،ومن ثم يحيل رئي�س املجل�س الطلب �إىل اللجنة القانونية
ويعلم املجل�س بتلك الإحالة ،وتقوم اللجنة املذكورة ببحث الطلب
وتقدم تقريرها �إىل املجل�س ،وعلى �إثر ذلك ،يتخذ الأخري قراره برفع
احل�صانة ب�أغلبية الثلثني ،بعد �أن يقوم باال�ستماع لر�أي ع�ضوين مع
وع�ضوين �آخرين �ضد مو�ضوع الطلب(.)14
.ثاحل�صانة املقررة لبع�ض القائمني ب�أعباء ال�سلطة
ح�صانات
التنفيذية :كر�س قانون مكافحة الف�ساد الفل�سطيني
ٍ
�إجرائية لبع�ض الأ�شخا�ص ممن ينتمون لل�سلطة التنفيذية (حمد،
� ،2019ص .)143 .وعلى ر�أ�س ه�ؤالء رئي�س الدولة .ويالحظ
املتفح�ص للن�ص الناظم حل�صانة رئي�س الدولة( ،)15ب�أن طلب
رفع احل�صانة ُيعد من قبل رئي�س هيئة مكافحة الف�ساد �أو النائب
بناء على وجود �شبهات تتعلق بارتكاب جرمية ف�ساد
العام ،وذلك ً
من طرف رئي�س الدولة ،حيث ُيقدم الطلب �إىل املجل�س الت�رشيعي
واملحكمة الد�ستورية ،ويتم رفع احل�صانة عن رئي�س الدولة بقرار
من املحكمة الد�ستورية العليا ،وموافقة �أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س
الت�رشيعي(املادة /37/1ج من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني).
بن�ص �آخر مينح
وقد جاء قانون مكافحة الف�ساد الفل�سطيني ٍ
احل�صانة الإجرائية لرئي�س الوزراء ،وم�ست�شارو رئي�س الدولة،
و�أع�ضاء جمل�س الوزراء ،ومن هم يف حكمهم .ويالحظ املتمعن يف
ذلك الن�ص( ،)16ب�أن طلب حجب احل�صانة يعد من قبل رئي�س مكافحة
الف�ساد ،م�ؤيداً بالأدلة التي ت�شري �إىل وجود �شبهات ف�ساد ،ويقدم �إىل
رئي�س الدولة� ،أو رئي�س الوزراء ،وذلك بح�سب ال�شخ�ص املطلوب رفع
احل�صانة عنه ،وعلى �إثر ذلك ،تبحث اللجان �أو الدوائر القانونية
يف الرئا�سة �أو جمل�س الوزراء – بح�سب احلال – يف الطلب ،وترفع
تو�صياتها بهذا ال�ش�أن ،ويف حالة كون الطلب حمقاً ،يقوم رئي�س
الدولة ب�إحالة رئي�س الوزراء للتحقيق ،وكذلك احلال بالن�سبة للوزراء
ومن يف حكمهم ،حيث يقوم رئي�س الوزراء ب�إحالتهم للتحقيق وفق
الأ�صول(املادة ( )2 - 1/ 75من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني).
.جاحل�صانة الق�ضائية� :أكد قانون مكافحة الف�ساد الفل�سطيني
على م�س�ألة متتع �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية باحل�صانة الإجرائية،
على نحو ي�شمل الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة ،وذلك بغية حماية
العمل الق�ضائي من الكيد والتع�سف (اخلزان 280. & Eu� ،ص 2001،
)ropean Committee for Democracy through Law, 2013), p. 5
ويالحظ املتفح�ص يف لن�ص املادة ( )17/1من قانون
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د .أحمد محمد براك حمد

مكافحة الف�ساد ،ب�أن طلب رفع احل�صانة يرتبط بوجود �شبهات قوية
على ارتكاب جرم الف�ساد من قبل ع�ضو ال�سلطة الق�ضائية ،حيث يقدم
ذلك الطلب من قبل رئي�س هيئة مكافحة الف�ساد �إىل جمل�س الق�ضاء
الأعلى ،وبدوره يقوم الأخري مبنح الإذن لغايات رفع احل�صانة،
متى حتققت �رشوط ذلك (حمد� ،2019 ،ص .246 .وح�سني،
� ،2019ص .)167وت�ستثنى حالة التلب�س من التقيد ب�إجراءات رفع
احل�صانة ،حيث يجوز– واحلالة تلك � -أن ي�صار �إىل القب�ض على
ع�ضو ال�سلطة الق�ضائية �أو توقيفه ،ب�شكلٍ فوري ،على �أن يتم تبليغ
جمل�س الق�ضاء الأعلى بذلك ،وحتديداً خالل الأربع والع�رشين �ساعة
التالية للقب�ض ،حيث يقوم املجل�س – حينئ ٍذ –باتخاذ املقت�ضى
القانوين وفق ًا لأحكام قانون ال�سلطة الق�ضائية(.)17
.حح�صانة رئي�س هيئة مكافحة الف�ساد� :أ�شار قانون مكافحة
الف�ساد الفل�سطيني �إىل انطباق �أحكام احل�صانة الإجرائية بحق
رئي�س هيئة مكافحة الف�ساد ،وذلك على نحو يكفل له احلماية ،بعيداً
عن التهديد والكيدية ،بهدف متكينه من �أن يكون �سيف ًا م�سلط ًا على
الفا�سدين ،مبا ي�ضمن الفعالية احلقيقية لأداء هيئة مكافحة الف�ساد
ويحقق �أهدافها .ويالحظ املتفح�ص لن�صو�ص قانون مكافحة
الف�ساد( ،)18ب�أن طلب رفع احل�صانة عن رئي�س الهيئة يرتبط بوجود
�شبهات قوية على ارتكابه لإحدى جرائم الف�ساد املن�صو�ص عليها
قانوناً ،حيث يحيل – حينئذٍ– رئي�س الدولة ملف تلك ال�شبهات �إىل
املجل�س الت�رشيعي ،ويتوىل هذا الأخري مهمة التق�صي والتحقيق يف
ال�شبهات مو�ضوع الإحالة ،وعلى �إثر ذلك ،ومتى حتققت موجبات
رفع احل�صانة ،يقرر املجل�س الت�رشيعي ب�أغلبيته املطلقة رفع
احل�صانة عن رئي�س الهيئة ،ووقفه عن العمل ،و�إحالته �إىل الق�ضاء
املخت�ص للنظر يف املو�ضوع وفق الأ�صول(.)19
وبعدما فرغنا من بيان �صور احل�صانات الإجرائية املكر�سة
يف جمال مكافحة الف�ساد على ال�صعيد الفل�سطيني( ،)20ننتقل يف
املبحث الثاين للحديث عن �أثر احل�صانة على فاعلية املواجهة
اجلزائية لظاهرة الف�ساد.

املبحث الثاني
�أثر احل�صانة على فاعلية املواجهة اجلزائية لظاهرة الف�ساد
�إن مهمة اخلو�ض يف هذا املبحث من الدرا�سة تقت�ضي منا
�أن نعرتف ب�أن احل�صانة تعيق فاعلية املواجهة اجلزائية لظاهرة
الف�ساد (املطلب الأول) .وحيث �إن احل�صانة تقو�ض فاعلية املواجهة
اجلزائية لظاهرة الف�ساد؛ لذا ،ف�إنه ال بد من تكري�س �أ�س�س حتقيق
التوازن املنا�سب بني احل�صانة واملواجهة اجلزائية للف�ساد (املطلب
الثاين).
املطلب األول
احلصانة تعيق فاعلية املواجهة اجلزائية لظاهرة الفساد
كر�ست اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ن�ص ًا توجيهي ًا
ملزم ًا غاية يف الأهمية ،حيث يتمحور هذا الأخري حول حث الدول
الأطراف على �ضمان الفاعلية احلقيقية ملنظومة املواجهة اجلزائية
لظاهرة الف�ساد؛ وذلك من خالل �إجراء الإ�صالحات الت�رشيعية
الالزمة على نظام احل�صانات املكر�سة قانوناً ،وحتديداً يف احلالة
التي ت�ؤدي فيها تلك احل�صانات �إىل �إفالت مرتكبي جرائم الف�ساد من
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العقاب ،نتيج ًة لتمتعهم باحل�صانة ()Vrushi, J.2018, p. 8؛ ولذلك،
ف�إن �أي عملية �إ�صالح ت�رشيعي تتطلب – وكنقطة �أ�سا�س � -رضورة
الوقوف على مواطن الق�صور يف �أنظمة احل�صانات ،ولعل هذا ما
يدفعنا �إىل طرح الت�سا�ؤل التايل :كيف حتد احل�صانات من فاعلية
املواجهة اجلزائية لظاهرة الف�ساد يف نطاق الت�رشيع الفل�سطيني
واملقارن ؟
�إن الإجابة عن الت�سا�ؤل �سابق الذكر توجب علينا �رضورة
البحث يف موا�ضع ال�ضعف التي تعرتي النظام القانوين للح�صانات،
على نحو ي�شمل الت�رشيع الفل�سطيني واملقارن على ح ٍد �سواء ،وال
يكون ذلك ممكن ًا �إال من خالل و�ضع اليد على مكامن الوهن يف
كل من :نظام احل�صانة الربملانية (�أ) ،وح�صانة رئي�س الدولة (ب)،
وح�صانة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الوزراء (ج) ،و�أخرياً احل�صانة
الق�ضائية (د).
 .أاحل�صانة الربملانية :تربط غالبية الت�رشيعات املقارنة
م�س�ألة رفع احل�صانة عن ع�ضو الربملان ب�رضورة احل�صول على
�إذن م�سبق من املجل�س الذي يتبعه الع�ضو املتمتع باحل�صانة؛ وهذا
هو موقف معظم الت�رشيعات العربية( ،)21وكذلك هو احلال بالن�سبة
للم�رشع الفرن�س(ي(�Article sur 15-12-2019. & Conseil constitu
).tionnel, Vu sur 15-12-2019
ويقع نظام احل�صانة الربملانية بني الت�أييد واملعار�ضة،
حيث يذهب البع�ض �إىل القول ب�أن النظام املذكور �سيحقق
الغر�ض املن�شود منه �إذا ما اقرتن مبتطلبات النزاهة عند تقرير
رفع احل�صانة ،ويكون ذلك يف حالة تكليف الأ�شخا�ص النزيهني
وامل�ستقلني بع�ضوية اللجان الربملانية الرئي�سية املكلفة بالبحث
يف حيثية حجب احل�صانة (Richter, M & Miriam, K., 6 August
 ,)201ومن جانبنا نبدي ب�أننا ال نتفق مع ال�شكل الذي يتخذه نظام
احل�صانة الربملانية يف �إطار الت�رشيعات املقارنة ،وذلك نتيجة عدة
�أ�سباب ،لعل �أهمها� :أوالً؛ �أن نظام احل�صانة الربملانية  -بال�شكل
الذي هو عليه  -ي�ؤدي �إىل اخللط بني امل�سائل الق�ضائية وال�سيا�سية،
على نحو ي�رض بالعدالة اجلزائية� ،إذ �أن تركيبة الربملانات تقوم على
ما تفرزه االنتخابات ال�سيا�سية ،وينبثق عن ذلك ما ي�سمى بالأغلبية
والأقلية الربملانية؛ لذا ،ف�إن ربط م�س�ألة رفع احل�صانة بت�صويت
الربملان على ذلك �سي�رض بالأع�ضاء الذين ينتمون للمعار�ضة يف
�أغلب الأحوال ،هذا من جانب .ومن جانب �آخر ،ف�إن منح الربملان
�صالحية الف�صل يف طلب حجب احل�صانة يتناق�ض مع طبيعة ذلك
الطلب ،على اعتبار �أن مو�ضوع هذا الأخري يتمحور حول فح�ص
االتهام ،وا�ستبعاد االتهامات الكيدية وغري اجلدية ،وهذا ما يجب
�أن يقرتن بجهة ق�ضائية م�ستقلة ،بحيث تكون قادرة على متحي�ص
التهمة ،وب�سط �أدلتها الأولية ،والوقوف على مدى جديتها ،وتقرير
رفع احل�صانة ب�ش�أنها ،نتيج ًة للتحقق من الدالئل املبدئية التي ت�شري
�إىل ثبوتها.
�أما ال�سبب الثاين ،ف�إن �شكل احل�صانة الذي تعتمده الت�رشيعات
املقارنة ي�شجع بع�ض الربملانني على ا�ستغالل احل�صانة ب�شكل
�سلبي ،نتيج ًة ل�سوء ا�ستخدامها ،بغية حتقيق م�آرب �شخ�صية ،وبدعم
من الربملان يف بع�ض الأحيان ،والأمثلة على ذلك عديدة ،ففي
�ألبانيا مثالً ،رف�ض الربملان رفع احل�صانة عن �أحد �أع�ضاء الربملان
رغم اتهامه بجرمية تهريب خمدرات ،ويف م�رص ،وحتديداً يف العام

مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعية  -العدد ( - )54أيلول 2020م

 ،2006عرثت م�صلحة اجلمارك امل�رصية على  1700كيلو غرام
من حبوب الفياجرا ،كان قد جرى ا�ستريادها بطريقة غري م�رشوعة
با�سم �رشكة نائب يف الربملان ،وقد نفى هذا الأخري ارتكابه لأية
خمالفات ،وا�ستخدم احل�صانة حلماية نف�سه من املالحقة اجلزائية
 ,Richter, M & Miriam, K., 6 August 2019ونتيج ًة ملا �سبق
ذكره ،ف�إن الت�رشيع املغربي– ونوافقه الر�أي  -ال يعرتف باحل�صانة
الإجرائية للربملانيني ،حيث اقت�رص د�ستور اململكة املغربية لعام
 2011على تكري�س احل�صانة الربملانية املو�ضوعية فح�سب،
وحتديداً تلك التي تتعلق بالآراء والت�صويت .وقد قلنا فيما �سبق
ب�أن احل�صانة املو�ضوعية تفرز ح�صانة �إجرائية دائمة ،بحيث
تن�صب هذه الأخرية على عدم جواز �إجراء املالحقة اجلزائية بحق
ع�ضو الربملان مبنا�سبة �إبدائه لر�أي معني �أو قيامه بالت�صويت
على م�س�ألة معينة ،ويف هذا املقام؛ ف�إن امل�رشع املغربي قد و�سع
نطاق احل�صانة املو�ضوعية لت�شمل كل الآراء واملعتقدات الربملانية
للنائب ،با�ستثناء تلك التي مت�س بالنظام امللكي� ،أو الدين الإ�سالمي،
�أو باالحرتام الواجب للملك� ،إذ ي�ؤدي ارتكاب تلك الأفعال �إىل تعطيل
�أحكام احل�صانة املو�ضوعية ،وما يرتتب عليها من ح�صانة �إجرائية
دائمة ،وي�صار حينئ ٍذ �إىل ال�سري يف �إجراءات املالحقة اجلزائية وفق
الأ�صول(.)22
.بح�صانة رئي�س الدولة :ترتبط ح�صانة ر�ؤ�ساء الدول
بالأنظمة الرئا�سية ،و�شبه الرئا�سية ،على اعتبار �أن الأنظمة
الربملانية امللكية تقوم على قاعدة عدم جواز امل�سائلة اجلزائية
للملك ،وتختلف الت�رشيعات املقارنة يف م�س�ألة تنظيمها حليثية
رفع احل�صانة عن رئي�س الدولة ،حيث ينيط الت�رشيع الفل�سطيني
تلك املهمة باملحكمة الد�ستورية واملجل�س الت�رشيعي معاً ،فيما
ي�سند الت�رشيع امل�رصي املهمة املذكورة �إىل جمل�س ال�شعب(� .)23أما
الت�رشيع الفرن�سي( ،,)Meijet, A. 21 avril 2017( )24فيحدد �أحكام
ح�صانة رئي�س الدولة يف �إطار املادة  68من الد�ستور ،ومبوجب
هذه الأخرية ف�إنه ال ميكن حجب احل�صانة عن الرئي�س �إال �إذا حتققت
ال�رشوط التالية� :أوالً ،ال بد �أن يتوافر اقرتاح م�شرتك برفع احل�صانة
من قبل جمل�سي الربملان .ثانياً ،ال يتخذ قرار رفع احل�صانة �إال خالل
اجلهة التي حددها الد�ستور ،والتي تتمثل يف الربملان الذي يتم
ت�شكيله يف �صورة حمكمة عليا ،بحيث ير�أ�س رئي�س اجلمعية الوطنية
برملان املحكمة ،وي�أخذ الأخري قراره ب�أغلبية الثلثني ،خالل �شهر
واحد فقط ،وعلى �إثر ذلك ،يتم رفع الدعوى يف مواجهة رئي�س الدولة
عن ما اقرتفه من جرائم ت�ستوجب حما�سبته ( Bellan, M. 22 déc.
.2010, (Disponible en
ويف جمال التعقيب على موقف الت�رشيعات �سابقة الذكر،
نبدي ب�أنه ح�سن ًا فعل امل�رشع الفل�سطيني عندما �أناط م�س�ألة رفع
احل�صانة عن رئي�س الدولة باملحكمة الد�ستورية؛ �إال �أنه مل ي�صاحبه
التوفيق حينما ا�شرتط موافقة املجل�س الت�رشيعي على ذلك� ،إذ �أن
قرن تلك املهمة مبجل�س النواب ال يتفق مع املنطق القانوين ال�سليم،
الحتمالية ت�سيي�س طلب رفع احل�صانة ،على نحو يبعده عن احليادية
واملو�ضوعية .وينطبق ما �سبق ذكره على �صعيد ما ت�ضمنه الت�رشيع
الفرن�سي� ،إذ �أن الأخري وعلى الرغم من �أنه قد ربط رفع احل�صانة
بقرار ي�صدر عن حمكمة عليا� ،إال �أن هذه املحكمة ال تندرج �ضمن
مكونات ال�سلطة الق�ضائية ،و�إمنا هي هيئة �سيا�سية ،لأنها ُت�شكل
بناء على مبادرة من �أحد جمل�سي الربملان ،وير�أ�سها رئي�س
ً

اجلمعية الوطنية ،وبالتايل ف�إن فر�صة الت�شاور مع ق�ضاة حمرتفني
بخ�صو�ص طلب رفع احل�صانة تكون معدومة ،وت�ضحي احل�سابات
ال�سيا�سية �أكرث ح�ضوراً من اجلوانب القانونية التي يجب �أن يعول
عليها لغايات الف�صل ال�سليم يف طلب رفع احل�صانة (Article sur en
,)27 mars 2019
.تح�صانة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الوزراء :اختلفت
الت�رشيعات املقارنة على �صعيد هذه امل�س�ألة ،حيث ربط الت�رشيع
الفل�سطيني م�س�ألة رفع احل�صانة عن رئي�س الوزراء بقرار يتخذه
رئي�س الدولة� ،أما بالن�سبة للوزراء ،فيتم حجب احل�صانة عنهم
مبوجب قرار �صادر عن رئي�س الوزراء( .)25فيما تتعلق حيثية رفع
احل�صانة – وفق ًا للت�رشيع الأردين – مبجل�س النواب ،حيث يحق
لهذا الأخري �إحالة الوزراء �إىل النيابة العامة ،وذلك بقرار من �أغلبية
�أع�ضاء املجل�س(.)26
باملقابل؛ فال تطبق بع�ض الت�رشيعات– ونوافقها الر�أي -
نظام احل�صانة بالن�سبة لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الوزراء( ،)27ومن
ذلك الت�رشيع امل�رصي ،حيث يخ�ضع هذا الأخري ه�ؤالء الأ�شخا�ص
للقواعد العامة املنظمة للتحقيق واملحاكمة( .)28وكذلك الت�رشيع
الفرن�سي(Article sur “ le statut et la responsabilité des( )29
ministres”, publié sur le site du cours-de-droit, en 27 mars
2019,& Conseil constitutionnel, décision n° 98-408 DC du

 .)22 janvier 1999وينطبق ما �سبق ذكره على �صعيد الت�رشيع
الربيطاين ،حيث يطبق هذا الأخري الإجراءات اجلزائية العادية على
اجلرائم التي يرتكبها رئي�س الوزراء والوزراء ،مهما كانت طبيعة
اجلرم املرتكب؛ وال يتمتع الوزراء ب�أية ح�صانة �أو امتياز على �صعيد
اخل�ضوع للوالية الق�ضائية ()Article sur, Vu sur 16-12-201, 9
.ثاحل�صانة الق�ضائية :تباينت مواقف الت�رشيعات املقارنة
على �صعيد هذا النوع من احل�صانات ،حيث ذهبت �أغلب الت�رشيعات
العربية �إىل ربط م�س�ألة حجب احل�صانة الق�ضائية ب�رضورة احل�صول
على �إذن من املجل�س الق�ضائي الأعلى( .)30فيما مل مينح البع�ض
الآخر من الت�رشيعات– ونوافقه الر�أي � -أية ح�صانة �أمام الإجراءات
اجلزائية بالن�سبة لأع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية ،وهذا ما ينطبق على
�صعيد الت�رشيع املغربي( ،)31والت�رشيع الفرن�سي كذلك(Joly- )32
Hurard Julie. 2006, 457.& G. Canivet & J. Joly – Hurard.

..)2006, p. 1056
ويف جمال تقدير موقف الت�رشيعات �سابقة الذكر ،نبدي ب�أننا
ال نتفق مع م�س�ألة ربط �إجراء رفع احل�صانة باحل�صول على �إذن
املجل�س الق�ضائي� ،إذ �أن التجربة العملية قد �أثبتت ب�أن املجال�س
الق�ضائية تتحيز  -يف بع�ض الأحيان -مل�صلحة �أع�ضائها ،بحيث
ال تذهب لرفع احل�صانة الإجرائية عنهم ،على نحو ي�شكل م�سا�س ًا
مببد�أ امل�ساواة بني الق�ضاة واملواطنني العاديني ،مبا ي�رض ب�سمعة
الق�ضاء ،كما �أن مو�ضوع رفع احل�صانة عن طريق املجل�س الق�ضائي
قد مينح للقا�ضي فر�صة للت�سويف واملماطلة ،بغية تدمري الأدلة
يف جرائم الف�ساد ،على نحو ي�رض بالعدالة اجلزائية ،خ�صو�ص ًا �إذا
ما علمنا ب�أن تلك اجلرائم تت�سم �أ�سا�س ًا بال�رسية والغمو�ض ،بحيث
ي�صعب اكت�شافها ب�سهولة(European Committee for Democracy
.)through Law, Venice, p. 6, 9
وبعدما فرغنا من بيان هذه اجلزئية ،ننتقل للحديث عن �أ�س�س
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د .أحمد محمد براك حمد

حتقيق التوازن املنا�سب بني احل�صانة واملواجهة اجلزائية للف�ساد
(املطلب الثاين).
املطلب الثاني
أسس حتقيق التوازن املناسب بني احلصانة واملواجهة اجلزائية للفساد
مما ال �شك فيه ب�أنه ال يجوز �أن ت�ؤدي احل�صانات �إىل احليلولة
دون معاقبة مرتكبي جرائم الف�ساد (عبد املجيد� ،2015 ،ص.)26
ولذلك ،ف�إنه يقع على عاتق الت�رشيعات الوطنية �رضورة احلد من تلك
احل�صانات ،على نحو ي�ضمن الفعالية احلقيقية للمواجهة اجلزائية
لظاهرة الف�ساد ،ولعل هذا ما �رصحت به جلنة وزراء جمل�س �أوروبا،
�ضمن قرارها رقم ( ،24 – )97ال�صادر بتاريخ ،6/11/1997
وحتديداً يف املبد�أ رقم ( ،)6حيث �أكد هذا الأخري على �رضورة «احلد
من احل�صانة يف التحقيق �أو املقا�ضاة �أو الف�صل يف جرائم الف�ساد
�إىل احلد الالزم يف جمتمع دميقراطي»( (�Council of Europe Com
�..)mittee of Ministers, on 6 November 1997, p. 1إن م�س�ألة
تكري�س التوازن بني احل�صانة واملواجهة اجلزائية للف�ساد تتطلب
�رضورة و�ضع �أ�س�س لتحقيق ذلك التوازن ،على نحو يت�ضمن التحديد
الدقيق للإجراءات اجلزائية امل�شمولة باحل�صانة (�أ) ،بالإ�ضافة �إىل
اجلهة املخت�صة برفع �أو حجب احل�صانة (ب) ،و�أخرياً الإجراءات
املرتبطة بطلب رفع احل�صانة (ج).
 .أالإجراءات اجلزائية امل�شمولة باحل�صانة :ينبغي �أن
يقت�رص مفعول احل�صانة على التعطيل امل�ؤقت للإجراءات اجلزائية
املا�سة بال�شخ�ص املتمتع باحل�صانة �أو بحرمة م�سكنه؛ ولذلك ،ف�إنه
ال يجوز قانون ًا – قبل �أن يتم رفع احل�صانة – �أن ي�صار �إىل القب�ض
على ذلك ال�شخ�ص� ،أو تفتي�شه� ،أو ا�ستجوابه� ،أو توقيفه احتياطياً ،وال
ميكن كذلك تفتي�ش م�سكنه� ،أو �ضبط مرا�سالته� ،أو �إجراء ت�سجيالت
ملحادثاته �أو �أحاديثه ،وبالتبعية ف�إنه من غري املقبول قانون ًا �أن
يتم رفع دعوى احلق العام �ضده� .أما ما عدا ذلك من �إجراءات ،ف�إنه
يحق  -ال بل يتوجب  -على هيئة مكافحة الف�ساد اتخاذها،33
واحلديث هنا عن �إجراءات جمع اال�ستدالالت ،والتحقيق الأويل ،وذلك
بغية �إعداد طلب رفع احل�صانة ،على اعتبار �أن هذا الأخري يجب �أن
يكون معززاً ب�شبهات الف�ساد التي ت�ؤديه ،والتي ي�صار �إىل �إثرها �إىل
تقرير رفع احل�صانة من قبل اجلهة املخت�صة بذلك.
.باجلهة القائمة على رفع احل�صانة :يتوجب �أن تناط مهمة
الف�صل يف طلب رفع احل�صانة بجهة ق�ضائية( ،)34ولي�س جهة
ت�رشيعية� ،أو تنفيذية� ،أو �سيا�سية ،وذلك على اعتبار �أن مو�ضوع
الطلب املذكور يتمحور حول تقدير جدية االتهام ،وا�ستبعاد
االتهامات الكيدية� ،أو غري اجلدية؛ ولي�س هناك �أقدر من الق�ضاء
للقيام بهذه املهمة .بيد �أنه ي�شرتط ل�ضمان فعالية تلك املهمة
�رضورة �أن تت�صف اجلهة الق�ضائية باحلياد واملو�ضوعية (Article
 ، .))sur “Immunity”,)2019وهذا يتطلب �أن ال يعر�ض عليها طلبات
لرفع احل�صانة عن الأ�شخا�ص املنتمني لها ،هذا من جانب .ومن
جانب �آخر ،ف�إنه ي�شرتط �أن يكون هناك ا�ستقالل فعلي للق�ضاء القائم
على رفع احل�صانة ،على نحو يكون معه هذا الأخري م�سيطراً على
قراره ب�شكلٍ ذاتي ،دون �إمالءات �أو تداخالت من ال�سلطة التنفيذية،
�أو الت�رشيعية� ،أو حتى ال�سلطة الق�ضائية نف�سها (Guèrin, C., Vu sur
.)15-12-2019
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.تالإجراءات املتعلقة بطلب رفع احل�صانةُ :يقدم طلب رقع
احل�صانة من قبل رئي�س هيئة مكافحة الف�ساد بكل الأحوال ،با�ستثناء
احلالة التي يتهم فيها رئي�س الهيئة بارتكاب جرمية ف�ساد ،ويجد ذلك
تف�سريه بالنظر �إىل �أن هيئة مكافحة الف�ساد تعد �صاحبة ال�صالحية
يف حتريك دعاوى الف�ساد ،وهي اجلهة تقوم مبهام التحقيق الأويل
يف تلك الدعاوى ،متهيداً لإحالتها �إىل النيابة العامة لغايات اتخاذ
املقت�ضى القانوين (حكم حمكمة النق�ض الفل�سطينية،2019 ،
�ص.).3وينبغي �أن تت�صف �إجراءات الف�صل يف طلب رفع احل�صانة
باملو�ضوعية ،و�أن تكون �إجراءات عملية (European Committee
for Democracy through Law, (Venice, 21-22 March 2014),

 ،)p. 33هذا من جانب ,ومن جانب �آخر ،فيتوجب على امل�رشع �أن
ي�ضبط مدة الإجراءات املذكورة ،بحيث تكون �رسيعة� ،إذ �أن الت�أخري
يف تلك الإجراءات قد ي�ساعد اجلاين يف الت�سرت على �أدلة اجلرمية،
على نحو يلحق ال�رضر بالعدالة اجلزائية ،خ�صو�ص ًا �إذا ما علمنا ب�أن
جرائم الف�ساد تعد من قبيل اجلرائم التي تت�صف بالغمو�ض وال�رسية،
بحيث ي�صعب اكت�شافها ب�سهولة (اهلل � ،2013ص& Vrushi, .)30 .
.)J. p. 5

اخلامتة
تعترب احل�صانة من قبيل القيود التي ترد على احلق يف حتريك
الدعوى اجلزائية ،وهذه الأوىل و�إن كانت تعد مبثابة �رضورة لغايات
تفعيل املهام الد�ستورية املوكلة للمتمتعني باحل�صانة� ،إال �أنها يجب
�أن تتقيد دائم ًا بقدر تلك ال�رضورة؛ ولعل هذا ما يوجب على امل�رشع
الوطني واملقارن �رضورة العمل على احلد من تلك احل�صانات،
ان�سجاما مع �أحكام اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،ومنع ًا
لإفالت مرتكبي جرائم الف�ساد من العقاب ،وحفاظ ًا على �أدلة
اجلرمية ،على نحو ال تكون معه احل�صانة مدخ ًال للت�سرت على تلك
الأدلة ،مبا ي�رض بالعدالة اجلزائية ،خ�صو�ص ًا �إذا ما علمنا ب�أن جرائم
الف�ساد تت�سم بالغمو�ض وال�رسية ،بحيث ي�صعب اكت�شافها ب�سهولة؛
لذا ،ف�إنه يتوجب املحافظة على �أدلتها ،حتقيق ًا لأهداف ال�سيا�سة
اجلزائية ،وتفعي ًال ملبد�أ العدالة اجلزائية الناجزة واملحققة ،والتي
ال ميكن �أن يتهرب منها �أي �شخ�ص كان ،مهما عال �ش�أنه ،وب�رصف
النظر عن مركزه الوظيفي ،هذا من جانب .ومن جانب �آخر ،فمن
املمكن �أن ت�ؤدي احل�صانة �إىل �إفالت الفا�سدين من العقاب ،وذلك
نتيجة �رسيان �أحكام التقادم على الدعاوى املتعلقة بالف�ساد،
وحتديداً يف الت�رشيعات التي ُتخ�ضع جرائم الف�ساد والدعاوى
املرتبطة بها لأحكام التقادم(.)35
وجتدر الإ�شارة يف هذا املقام �إىلالنتائج التي تو�صلت �إليها
الدرا�سة ،وهي على النحو التايل-:
1.1تعترب احل�صانة مبثابة �رضورة ا�ستثنائية تقت�ضيها
م�س�ألة تفعيل املهام الد�ستورية ،وهي – �أي احل�صانة  -تعطل
ال�سري بالإجراءات اجلزائية م�ؤقت ًا حلني زوالها �أو حجبها �أ�صوالً،
وتت�صف احل�صانة ب�أنها �شخ�صية ،ووظيفية ،وبكونها ت�شمل اجلرائم
من نوع اجلنايات واجلنح وفق �أغلب الت�رشيعات املقارنة ،وتن�صب
على التثبيط امل�ؤقت للإجراءات املا�سة ب�شخ�ص املتمتع باحل�صانة
وبحرمة م�سكنه.
2.2كر�س الت�رشيع الفل�سطيني احل�صانة لعدد من الأ�شخا�ص

مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعية  -العدد ( - )54أيلول 2020م

القائمني ب�أعباء الوظيفة العامة ،على نحو ي�شمل �سلطات الدولة
الثالث؛ ومما ال �شك فيه ب�أن �أحكام احل�صانة الواردة يف الت�رشيعات
املقارنة تعيق فعالية املواجهة اجلزائية لظاهرة الف�ساد ،وذلك
نتيج ًة الختالل تلك الأحكام ،وعدم �ضبطها ،بالإ�ضافة لعدم قرنها
مبتطلبات ال�سيا�سة اجلزائية الر�شيدة القائمة على منع الإفالت من
العقاب.
3.3مل تذهب جممل الت�رشيعات املقارنة �إىل تكري�س �أ�س�س
التوازن بني احل�صانة وبني املواجهة اجلزائية لظاهرة الف�ساد،
حيث ت�شهد تلك الت�رشيعات غياب ًا حقيقي ًا ملتطلبات حتقيق التوازن
املذكور ،وذلك نتيج ًة لالختالل الت�رشيعي الذي يعرتي م�س�ألة
حتديد الإجراءات امل�شمولة باحل�صانة ،واجلهة القائمة على حجبها،
بالإ�ضافة لعدم �ضبط املدة الزمنية املتعلقة بالف�صل يف طلب رفع
احل�صانة.

باملو�ضوعية ،و�أن تكون بذات الوقت عملية ،وم�ضبوطة مبدة معينة،
بحيث تكون �رسيعة ،حفاظ ًا على �أدلة اجلرمية ،ومنع ًا لإتالفها �أو
الت�سرت عليها ،على نحو يحقق �أهداف العدالة اجلزائية ،ومينع �إفالت
املجرمني من العقاب.
�4.4رضورة �إعادة النظر يف الأحكام الناظمة لإقرارات الذمة
املالية اخلا�صة بالأ�شخا�ص املتمتعني باحل�صانة ،على نحو تخ�ضع
من خالله تلك الإقرارات للحفظ والرقابة واملتابعة من قبل هيئة
مكافحة الف�ساد ،بعيداً عن التح�صني ،وم�س�ألة عدم جواز االطالع
عليها �إال ب�إذن من املحكمة املخت�صة ،وكذلك حفظها لدى املحكمة
العليا؛ ويجد ذلك تربيره بالنظر �إىل �أن الت�رشيعات املقارنة احلديثة
تذهب حالي ًا باجتاه ن�رش تلك الإقرارات ،و�إتاحتها للعموم ،حتقيق ًا
للرقابة ال�شعبية ،مع الأخذ بعني االعتبار احلق يف اخل�صو�صية،
وحتديداً بالن�سبة لبع�ض البيانات التي ا�شتملت عليها تلك الإقرارات.

التوصيات

اهلوامش:

نو�صي امل�رشع الفل�سطيني واملقارن ب�إلغاء احل�صانات
املن�صو�ص عليها يف القانون ،على نحو ي�شمل احل�صانة الربملانية،
واحل�صانة اخلا�صة برئي�س الوزراء ،والوزراء ،واحل�صانة الق�ضائية،
وح�صانة رئي�س هيئة مكافحة الف�ساد ،وح�صانة رئي�س ديوان
الرقابة املالية والإدارية ،وذلك متا�شي ًا مع ما قررته الت�رشيعات
املقارنة ،وحتديداً الت�رشيع الفرن�سي واملغربي ،وان�سجاما مع
املبادئ الد�ستورية الأ�سا�سية ،وعلى وجه اخل�صو�ص؛ مبد�أ �سيادة
القانون ،ومبد�أ امل�ساواة ،ومبد�أ الف�صل بني ال�سلطات.
وبالتناوب ،وفيما لو مل ي�صار �إىل �إلغاء احل�صانات املذكورة
�أعاله؛ ف�إننا نو�صي بالآتي ذكره:
1.1العمل على �إعادة النظر يف �أحكام احل�صانة املكر�سة على
�صعيد الت�رشيع الفل�سطيني ،وذلك من خالل ق�رص احل�صانة على
الإجراءات املا�سة ب�شخ�ص املتمتع باحل�صانة �أو بحرمة م�سكنه،
�أما ما عدا ذلك من �إجراءات ،ف�إنه يحق ،ال بل يتوجب ،على هيئة
مكافحة الف�ساد القيام بها ،بغية التحري عن �شبهات الف�ساد ،على
اعتبار �أن حتقق هذه الأخرية يعد مبثابة الأ�سا�س الذي ينبني عليه
طلب رفع احل�صانة.
�2.2رضورة �أن يكون الف�صل بطلب رفع احل�صانة من خالل
جهة ق�ضائية ،بحيث تت�صف هذه الأخرية باحلياد ،واملو�ضوعية،
واال�ستقاللية؛ وذلك على اعتبار �أن الق�ضاء هو الأقدر على الف�صل
يف طلب حجب احل�صانة ،لأن مو�ضوع هذا الأخري ين�صب على تقدير
جدية االتهام ،وهو ما يدخل يف �صميم املهام املوكلة للق�ضاء.
وهذا املجال ،نقرتح �أن تكون تلك اجلهة الق�ضائية هي املحكمة
الد�ستورية العليا يف كل احلاالت ،با�ستثناء احلالة التي يكون فيها
طلب احل�صانة متعلق ًا ب�أحد ق�ضاة املحكمة الد�ستورية ،ف�إنه ي�صار
عندئ ٍذ �إىل اللجوء للمحكمة العليا .وبذات الوقت ،ينبغي �أن يكون
هناك جهة ق�ضائية ملراجعة القرارات ال�صادرة مبنا�سبة الف�صل
بطلبات رفع احل�صانة ،بحيث ال تكون تلك القرارات قطعية ،و�إمنا
قابلة للمراجعة والتدقيق �أمام الهيئة العامة للمحكمة الد�ستورية� ،أو
الهيئة العامة للمحكمة العليا ،وذلك بح�سب ال�شخ�ص املطلوب حجب
احل�صانة عنه.
3.3يتوجب �أن تت�صف �إجراءات الف�صل يف طلبات احل�صانة

1.1ن�صت ( )30/2من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد على �أن «تتخذ
كل دولة طرف ،وفق ًا لنظامها القانوين ومبادئها الد�ستورية ،ما قد يلزم
من تدابري لإر�ساء �أو �إبقاء توازن منا�سب بني �أي ح�صانات �أو امتيازات
ق�ضائية ممنوحة ملوظفيها العموميني من �أجل �أداء وظائفهم و�إمكانية
القيام ،عند ال�رضورة ،بعمليات حتقيق ومالحقة ومقا�ضاة فعالة يف
الأفعال املجرمة وفق ًا لهذه االتفاقية».
2.2يرتكز نطاق تطبيق احل�صانة املو�ضوعية يف تلك التي يتمتع بها �أع�ضاء
املجال�س النيابية نتيج ًة لعملهم� ،إذ تقت�ضي احل�صانة املو�ضوعية
الربملانية �أن ال يتم م�سائلة ع�ضو الربملان ب�سبب الآراء التي يبيدها� ،أو
الوقائع التي يوردوها� ،أو الت�صويت الذي يقوم به� ،أو الأعمال التي يقوم
بها ،وذلك من �أجل متكينه من �أداء واجبه الوظيفي.
للمزيد حول اجلانب التاريخي للح�صانة الربملانية املو�ضوعية
3.3ويجد ذلك تطبيقه نظراً الت�صال مو�ضوع الدرا�سة بجملة من املبادئ التي
يقوم عليها النظام ال�سيا�سي للدولة مبفهومها املعا�رص ،واحلديث هنا عن
مبد�أ امل�رشوعية ،ومبد�أ امل�ساواة �أمام القانون� ،إ�ضاف ًة ملبد�أ الف�صل بني
ال�سلطات؛ لذا ،ف�إن حتقيق التوازن بني احل�صانة وبني املواجهة اجلزائية
لظاهرة الف�ساد ي�ؤدي �إىل �صون مكونات النظام ال�سيا�سي يف الدولة ،على
نحو يحقق مفهوم العدالة اجلزائية الناجزة ،ويكر�س �أهداف الإدارة العامة
واحلوكمة الر�شيدة.
4.4ويجد ذلك تربيره على اعتبار �أن املواجهة اجلزائية الفعالة لظاهرة الف�ساد
ت�ساهم يف حتقيق التنمية االقت�صادية للدولة ،على نحو يتبلور معه املعنى
احلقيقي لال�ستقرار االجتماعي؛ والعك�س �صحيح� ،إذ �أن و�ضع العقبات �أمام
تفعيل منظومة املواجهة اجلزائية لظاهرة الف�ساد ي�ؤدي �إىل انعدام مقومات
التنمية االقت�صادية ،واحليلولة دون حتقق عوامل اال�ستقرار املجتمعي ،مبا
يجلب الدمار لل�شعوب واحلكومات ،وحتديداً على �صعيد الدول النامية التي
تعاين من ه�شا�شة االقت�صاد و�ضعف املوارد.
5.5وذلك لكون مو�ضوع الدرا�سة يتمحور حول جدلية التوازن بني تطبيق �أحكام
احل�صانة – وحتديداً الإجرائية منها  -وبني �ضمان فاعلية املواجهة
اجلزائية لظاهرة الف�ساد ،حيث ي�شهد املو�ضوع املذكور نقا�ش ًا قانوني ًا
م�ستفي�ض ًا بني �أو�ساط الفقه� ،إذ ي�ؤكد بع�ض الفقه على �رضورة رف�ض فكرة
تطبيق احل�صانة الإجرائية ب�شكلٍ مطلق� ،سواء تعلق الأمر بجرائم الف�ساد� ،أو
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بغريها من اجلرائم ،فيما يبقي البع�ض الآخر على تطبيق �أحكام احل�صانة
املذكورة �ضمن �ضوابط و�رشوط معينة ،وباملقابل يذهب البع�ض �إىل القول
ب�أن احل�صانات – وحتديداً تلك املذكورة يف الت�رشيع الفل�سطيني  -ال
ت�شكل عائق �إمام املالحقة الق�ضائية الفعالة جلرائم الف�ساد؛ و�أمام ت�شعب
الآراء �سابقة الذكر ،واختالف حججها ،ومربراتها ،و�أ�سانيدها القانونية،
تربز الأهمية العلمية للبحث يف مو�ضوع الدرا�سة ،يف حماولة للوقوف على
نقطة التوازن بني تطبيق �أحكام احل�صانة وبني فاعلية املواجهة اجلزائية
لظاهرة الف�ساد .للمزيد حول الآراء �سالفة الذكر.
6.6ينظر يف :املادة ( )53/1من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ،واملادة
( )26/1من الد�ستور الفرن�سي لعام  1958وتعديالته ،واملادة ( )112من
د�ستور جمهورية م�رص العربية لعام 2014م ،والف�صل ( )64من د�ستور
اململكة املغربية لعام 2011م ،واملادة ( )87من د�ستور اململكة الأردنية
لعام 1952م.
7.7ولعل هذا ما ميكن �أن ي�ستدل عليه �رصاح ًة مما �رصحت به اجلمعية
العمومية لق�سمي الفتوى والت�رشيع امل�رصية ،حيث �أكدت الأخرية على
�أن « ...ح�صانة الق�ضاة ال يجوز �أن تكون موطئ ًا حلماية �أع�ضاء ال�سلطة
الق�ضائية من امل�س�ؤولية عن عرثاتهم التي تخل ب�رشوط توليهم الق�ضاء
وقيامهم على ر�سالته ،وال �أن تكون عا�صم ًا من حما�سبتهم عما ي�صدر
عنهم من �أعمال ت�ؤثر يف هيبة ال�سلطة الق�ضائية وعلى منزلتها �أو تنتق�ص
من ثقة املتقا�ضني يف القائمني على �ش�ؤونها ،و�إمنا يتعني �أن ت�ضل
احل�صانة مرتبطة مبقا�صدها ،ممثلة يف ت�أمني العمل الق�ضائي من حماولة
الت�أثري فيه� ،ضمان ًا ل�سالمته  .»...للمزيد ينظر يف :فتوى اجلمعية العمومية
لق�سمي الفتوى والت�رشيع ،ملف رقم  ،58/1/269ال�صادرة بتاريخ
 ،20/1/2014من�شورات موقع من�شورات قانونية� ،ص 10 - 9 .على
الفتوى.
8.8ينظر يف :املادة ( )1من قانون مكافحة الف�ساد الفل�سطيني املعدل رقم ()1
ل�سنة 2005م ،وذلك بداللة الن�صو�ص ذات العالقة من قانون العقوبات
رقم ( )16ل�سنة 1960م املطبق يف ال�ضفة الغربية.
9.9يف هذا املطلب �سيقت�رص احلديث على بيان �صور احل�صانات املكر�سة يف
جمال مكافحة الف�ساد يف الت�رشيع الفل�سطيني ،وذلك ل�سببني؛ �أولهما� ،أن
الت�رشيع املذكور هو الت�رشيع املركزي يف هذه الدرا�سة� .أما ال�سبب الثاين،
فيتمحور حول تطبيق منهج املقارنة الأفقية ،جتنب ًا للتكرار ،وذلك على
اعتبار �أنه �سيتم التطرق ل�صور احل�صانات الواردة يف الت�رشيع املقارن
�ضمن املبحث الثاين من هذه الدرا�سة.
1010يرجع تاريخ تكري�س �أول نظام قانوين حمائي للوظائف العامة �إىل عهد
الرومان ،حيث كان القانون �آنذاك يعاقب بالإعدام على الفعل املتعلق
بالتعدي على نواب ال�شعب �أو عرقلة وظائفهم .وبحلول �أواخر القرن ال�سابع
ع�رش� ،أ�صبحت بريطانيا �أول دولة يف العامل تقرر احل�صانة القانونية
للربملانني ،على نحو ي�ضمن فعالية ممار�ستهم للمهام املنوطة بهم .ويف
نهاية القرن الثامن ع�رش ،انبثق عن الثورتني الأمريكية والفرن�سية طرق
جديدة لتوفري احلماية ملمثلي ال�شعب ،وذلك �ضد الأخطار التي تتمحور
حول تدخل وتغول ال�سلطة التنفيذية يف �أعمال ال�سلطة الربملانية.
1111للمزيد حول مفهوم حاالت التلب�س ينظر يف :املادة ( )26من قانون
الإجراءات اجلزائية الفل�سطيني رقم ( )3ل�سنة 2001م.
1212ينظر بهذا ال�ش�أن يف :املادة ( )53/4من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني
املعدل .وكذلك املادة ( )95/4من النظام الداخلي للمجل�س الت�رشيعي
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الفل�سطيني .و�أي�ض ًا املادة ( )24من قانون واجبات وحقوق �أع�ضاء
املجل�س الت�رشيعي رقم ( )10ل�سنة .2004
1313جتدر الإ�شارة هنا �إىل �رضورة �أن يقوم امل�رشع الفل�سطيني بالت�أكيد على
�أن طلب رفع احل�صانة عن �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي يجب �أن يكون مقدم ًا
من قبل رئي�س هيئة مكافحة الف�ساد؛ �أ�سو ًة بباقي طلبات رفع احل�صانة
املن�صو�ص عليها يف قانون مكافحة الف�ساد ،وذلك على اعتبار �أن املادة
( )17/1من القانون املذكور قد �شملت �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي �ضمن
�أحكام احل�صانة املكر�سة يف جمال حماربة الف�ساد؛ وحيث �إن هيئة
مكافحة الف�ساد هي �صاحبة ال�صالحية الأ�صيلة يف حتريك دعاوى الف�ساد،
لذا ،ف�إنه يتوجب �أن يتم تقدمي طلب رفع احل�صانة عن �أع�ضاء املجل�س
الت�رشيعي من قبل رئي�س هيئة مكافحة الف�ساد.
1414ينظر يف :املادة ( )96من النظام الداخلي للمجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني.
وكذلك املادة ( )26من قانون واجبات وحقوق �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي
رقم ( )10ل�سنة .2004
1515تن�ص املادة ( )12/1من قانون مكافحة الف�ساد الفل�سطيني املعدل رقم
( )1ل�سنة 2005م على �أن «�إذا تبني لرئي�س الهيئة �أو النائب العام وجود
�شبهات ف�ساد من قبل رئي�س الدولة يتقدم بطلب متهيدي �إىل املجل�س
الت�رشيعي واملحكمة الد�ستورية طالب ًا البحث يف الأهلية القانونية لرئي�س
الدولة وفق ًا للأ�صول الواردة يف القانون الأ�سا�سي».
1616تن�ص املادة ( )17/1من قانون مكافحة الف�ساد الفل�سطيني املعدل رقم
( )1ل�سنة 2005م على �أن «�إذا تبني للهيئة بالن�سبة للفئات املن�صو�ص
عليها يف البنود ( )4 ،3 ،2 ،1من املادة ( )2من هذا القانون با�ستثناء
رئي�س الدولة وجود �شبهات قوية على ارتكاب �إحدى اجلرائم امل�شمولة يف
هذا القانون يحيل رئي�س الهيئة الأمر �إىل رئي�س الدولة بالن�سبة لرئي�س
الوزراء وم�ست�شاريه ،و�إىل رئي�س جمل�س الوزراء بالن�سبة للوزراء ومن يف
حكمهم ...التخاذ الإجراءات القانونية الالزمة وفق ًا للقانون الأ�سا�سي
والت�رشيعات ذات العالقة».
1717حيث تن�ص املادة ( )56/1-2من قانون ال�سلطة الق�ضائية الفل�سطيني
رقم ( )1ل�سنة 2002م على �أن «  1-يف غري حاالت التلب�س باجلرمية ال
يجوز القب�ض على القا�ضي �أو توقيفه �إال بعد احل�صول على �إذن من جمل�س
الق�ضاء الأعلى 2- .ويف حاالت التلب�س على النائب العام عند القب�ض على
القا�ضي �أو توقيفه �أن يرفع الأمر �إىل جمل�س الق�ضاء الأعلى خالل الأربع
وع�رشين �ساعة التالية للقب�ض عليه ،وملجل�س الق�ضاء الأعلى �أن يقرر بعد
�سماع �أقوال القا�ضي �إما الإفراج عنه بكفالة �أو بغري كفالة و�إما ا�ستمرار
توقيفه للمدة التي يقررها وله متديد هذه املدة».
1818ينظر يف :املادة ( )17/2من قانون مكافحة الف�ساد الفل�سطيني املعدل
رقم ( )1ل�سنة 2005م.
1919جتدر الإ�شارة �إىل �أن رئي�س ديوان الرقابة املالية والإدارية يعني بدرجة
وزير وفق ًا للقانون ،وبالتايل فهو يتمتع باحل�صانة املقررة للوزراء ،وذلك
طبق ًا لن�ص املادة ( )17/1من قانون مكافحة الف�ساد الفل�سطيني املعدل
رقم ( )1ل�سنة 2005م.
2020كنا قد حتدثنا يف هذا املطلب عن احل�صانة التي ت�ؤخر ال�سري يف الإجراءات
وجدير بالذكر �أن ن�شري �إىل نوع �آخر من احل�صانة ،واحلديث هنا
اجلزائية،
ٌ
عن ح�صانة �إقرارات الذمة املالية �ضد �إجراءات االطالع واحلفظ لدى هيئة
مكافحة الف�ساد� ،إذ حتوز تلك الإقرارات على و�صف ال�رسية ،بحيث ال يجوز
بناء على طلب يقدم من قبل
االطالع عليها �إال ب�إذن من املحكمة املخت�صةً ،
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هيئة مكافحة الف�ساد ،وحتديداً بالن�سبة لإقرارات الذمة املالية اخلا�صة
برئي�س الدولة ،ورئي�س و�أع�ضاء جمل�س الوزراء ،ورئي�س و�أع�ضاء املجل�س
الت�رشيعي ،و�أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية والنيابة العامة.
ويف هذا املجال يتوجب علينا الت�أكيد على �أنه ينبغي على امل�رشع
الفل�سطيني �أن يتخلى عن ال�رسية التي حتيط ب�إقرارات الذمة املالية ،وذلك
من خالل حفظ جميع �إقرارات الذمة املالية لدى هيئة مكافحة الف�ساد،
لكي يت�سنى لها االطالع عليها ،و�إحداث الرقابة ب�ش�أنها ،خ�صو�ص ًا و�أن
الت�رشيعات احلديثة – ومنها الت�رشيع الفرن�سي وت�رشيعات الدول الغربية
– تذهب نحو ن�رش �إقرارات الذمة املالية اخلا�صة بكبار امل�س�ؤولني،
و�إتاحتها للعموم ،بغية �إحداث الرقابة ال�شعبية عليها ،مع الأخذ بعني
االعتبار احلق يف اخل�صو�صية بالن�سبة لبع�ض البيانات التي تت�ضمنها
الإقرارات املذكورة.
2121جتنب ًا للتكرار ينظر يف :املادة ( )53من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني
املعدل ،واملادة ( )96من النظام الداخلي للمجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني.
وكذلك املادة ( )26من قانون واجبات وحقوق �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي
رقم ( )10ل�سنة .2004
وبنف�س االجتاه ينظر يف :املادة ( )113من د�ستور جمهورية م�رص العربية
لعام  ،2014واملادة ( )86من د�ستور اململكة الأردنية لعام .1952
2222وتطبيق ًا لذلك ،فقد ن�ص الف�صل ( )64من د�ستور اململكة املغربية لعام
 2011على �أنه « ال ميكن متابعة �أي ع�ضو من �أع�ضاء الربملان ،وال البحث
عنه ،وال �إلقاء القب�ض عليه ،وال اعتقاله وال حماكمته ،مبنا�سبة �إبدائه لر�أي
�أو قيامه بت�صويت خالل مزاولته ملهامه ،ما عدا �إذا كان الر�أي املعرب عنه
يجادل يف النظام امللكي �أو الدين الإ�سالمي� ،أو يت�ضمن ما يخل باالحرتام
الواجب للملك».
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الربملان املغربي يتكون من جمل�سني ،هما :جمل�س
النواب ،وجمل�س امل�ست�شارين ،ولكل من املجل�سني نظام داخلي خا�ص به،
وبالرجوع �إىل هذين النظامني ،جند ب�أنهما قد �أكدا على نف�س ما ت�ضمنته
املادة ( )64من الد�ستور .للمزيد ينظر يف :املواد ( )159-161من النظام
الداخلي ملجل�س امل�ست�شارين املغربي ،واملادة ( )122من النظام الداخلي
ملجل�س النواب املغربي.
2323جتنب ًا للتكرار ينظر يف :املادة ( )12/1من قانون مكافحة الف�ساد
الفل�سطيني املعدل رقم ( )1ل�سنة 2005م ،وذلك بالعطف على املادة
(/37/1ج) من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل.

عادت امل�س�ؤولية الرئا�سية �إىل الظهور يف القوانني الد�ستورية ،وحتديداً
يف العام  ،1875حيث �أ�صبح رئي�س الدولة غري م�س�ؤول من حيث الأ�صل،
با�ستثناء حالة اخليانة العظمى ،وقد بقيت امل�س�ؤولية اجلزائية لرئي�س
اجلمهورية قائم ًة يف ظل اجلمهورية الرابعة واخلام�سة ،وهي حالي ًا تقوم
على �أ�سا�س ما تت�ضمنه املادة ( )68من الد�ستور الفرن�سي ،املنقحة مبوجب
التعديالت الد�ستورية امل�ؤرخة بتاريخ  23فرباير .2007
( ,)Meijet, A. 21 avril 2017
2525جتنب ًا للتكرار ينظر يف :املادة ( )75/1-2من القانون الأ�سا�سي
الفل�سطيني املعدل ،واملادة ( )17/1من قانون مكافحة الف�ساد الفل�سطيني
املعدل رقم ( )1ل�سنة 2005م.
2626ينظر يف :املادة ( )56من د�ستور اململكة الأردنية لعام  ،1952املعدلة
مبوجب املادة ( )15من تعديل الد�ستور الأردين لعام  ،2011املن�شور يف
اجلريدة الر�سمية الأردنية ،ع ،5117 .بتاريخ � ،1/10/2011ص4452 .
وما بعدها .حيث تن�ص تلك املادة على �أن « ملجل�س النواب حق �إحالة
الوزراء �إىل النيابة العامة مع �إبداء الأ�سباب املربرة لذلك وال ي�صدر قرار
الإحالة �إال ب�أغلبية الأع�ضاء الذين يت�ألف منهم جمل�س النواب».
2727ين�ص الف�صل ( )94من د�ستور اململكة املغربية لعام 2011م على �أن
«�أع�ضاء احلكومة م�س�ؤولون جنائي ًا �أمام حماكم اململكة ،عما يرتكبون من
جنايات وجنح� ،أثناء ممار�ستهم ملهامهم .يحدد القانون امل�سطرة املتعلقة
بهذه امل�س�ؤولية».
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه قد �صدر قانون يف اململكة املغربية ينظم �أ�شغال
احلكومة والو�ضع القانوين لأعمالها� ،إال �أنه مل يتم – لغاية الآن  -حتديد
امل�سطرة القانونية اخلا�صة بامل�س�ؤولية اجلزائية للوزراء ،ولذلك ،ميكن
القول ب�أنالأحكام العامة يف الإجراءات اجلزائية هي التي ت�رسي بالن�سبة
للجرائم املرتكبة من قبل رئي�س احلكومة و�أع�ضائها .للمزيد ينظر يف :املادة
( )27من الظهري ال�رشيف رقم  1.15.33ال�صادر بتاريخ 19/3/2015
ب�ش�أن تنفيذ القانون التنظيمي رقم  065.13واملتعلق بتنظيم وت�سيري
�أعمال احلكومة والو�ضع القانوين لأع�ضائها ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية
املغربية ،ع ،6348 .بتاريخ � ،2/4/2015ص 3515 .وما بعدها.
2828تن�ص املادة ( )173من د�ستور جمهورية م�رص العربية لعام 2014م
على �أن « يخ�ضع رئي�س جمل�س الوزراء و�أع�ضاء احلكومة للقواعد العامة
املنظمة لإجراءات التحقيق واملحاكمة ،يف حالة ارتكابهم جلرائم �أثناء
ممار�سة مهام وظائفهم �أو ب�سببها.»...

وبنف�س االجتاه ،ينظر يف :املادة ( )159من د�ستور جمهورية م�رص
العربية لعام 2014م ،حيث تن�ص هذه املادة على �أن «يكون اتهام رئي�س
اجلمهورية بانتهاك �إحكام الد�ستور� ،أو باخليانة العظمى� ،أو �أية جناية
�أخرى ،بناء على طلب موقع من �أغلبية �أع�ضاء جمل�س النواب على الأقل ،وال
ي�صدر قرار االتهام �إال ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س ،وبعد حتقيق يجريه
معه النائب العام.»...

2929ن�صت املادة ( )68/1من الد�ستور الفرن�سي لعام  1958وتعديالته على
�أن» يكون �أع�ضاء احلكومة م�س�ؤولون جنائي ًا عن الأفعال التي يرتكبونها
�أثناء ممار�سة وظائفهم والتي تعترب جنايات �أو جنح وقتها ارتكابها.
وحتاكمهم حمكمة عدل اجلمهورية .تكون حمكمة عدل اجلمهورية مقيدة
مبفهوم اجلنايات واجلنح ،وكذلك بتحديد العقوبات املن�صو�ص عليها يف
القانون».

2424للمزيد ينظر يف:املادة ( )68من الد�ستور الفرن�سي لعام  1958وتعديالته.

يف ال�سابق ،كان الت�رشيع الفرن�سي يوفر احل�صانة للوزراء ،وحتديداً من
خالل ا�شرتاطه ملحاكمتهم من خالل املحكمة العليا ،بعد �أن يتم الت�صويت
على ذلك من قبل جمل�سي الربملان بالأغلبية املطلقة� .إال �أن هذا النظام
قد اثبت ف�شله ،مما دفع امل�رشع الفرن�سي – وحتديداً يف العام – 1993
�إىل �إدخال تعديالت على نظام امل�س�ؤولية اجلزائية للوزراء ،بحيث �أ�صبح
ميكن لأي �شخ�ص مت�رضر �أن يقدم �شكوى �ضد �أي وزير �أمام جلنة املظامل،
وهي جلنة ق�ضائية ،تتكون من ق�ضاة يف حمكمة نق�ض ،وجمل�س الدولة،

وجتدر الإ�شارة �إىل �أن احل�صانة اخلا�صة برئي�س الدولة الفرن�سي قد مرت
بعدة حقبات تاريخية ،ففي ظل النظام امللكي ،كان ي�سود مبد�أ الالم�س�ؤولية
املطلقة ،ا�ستناداً لقاعدة �أن امللك ال يخطئ .وقد اختفت هذه القاعدة يف
وقت الحق نتيج ًة لتعار�ضها مع املبادئ الثورية املعلنة عام 1789م،
حيث �رشعت اجلمهورية الثانية نظام م�س�ؤولية وا�سع جداً� ،إذ �شمل هذا
الأخري « جميع �أعمال احلكومة والإدارة « .ويف �إطار اجلمهورية الثالثة،

100

احلصانة من منظور املواجهة اجلزائية لظاهرة الفساد في التشريع الفلسطيني

د .أحمد محمد براك حمد

وحمكمة احل�سابات ،وتتوىل اللجنة املذكورة مهمة فح�ص ال�شكوى ،وعلى
�إثره ،تقرر �إما حفظها� ،أو �إحالتها للنائب العام يف حمكمة النق�ض بغر�ض
�إ�شعار حمكمة العدل يف اجلمهورية ،والتي تقوم بدورها مبحاكمة الوزير،
وتطبيق ًا ملا �سبق كله ،فقد �أكد املجل�س الد�ستوري الفرن�سي على �أن «� ...أنه
مبوجب املادة  68-1من الد�ستور ،ميكن حماكمة �أع�ضاء احلكومة على
اجلنايات واجلنح املرتكبة من قبلهم �أثناء ممار�سة وظائفهم ،وذلك من
قبل حمكمة العدل يف اجلمهورية فقط.»...
3030جتنب ًا للتكرار ينظر يف :املادة ( )56/1-2من قانون ال�سلطة الق�ضائية
الفل�سطيني رقم ( )1ل�سنة 2002م ،واملادة ( )17/1من قانون مكافحة
الف�ساد الفل�سطيني املعدل رقم ( )1ل�سنة 2005م .وبنف�س االجتاه ،ينظر
يف :املادة ( )28من قانون ا�ستقالل الق�ضاء الأردين رقم ( )29ل�سنة
 2014وتعديالته ،املن�شور يف اجلريدة الر�سمية الأردنية ،ع،5308 .
بتاريخ � ،16/10/2014ص 6001 .وما بعدها.
وبنف�س الإطار كذلك ،ينظر يف :املادة ( )96من قانون ال�سلطة الق�ضائية
امل�رصي املعدل رقم ( )46ل�سنة  ،1972املن�شور يف اجلريدة الر�سمية،
ع ،40 .بتاريخ  .5/10/1972حيث تن�ص تلك املادة على �أن» يف غري
حاالت التلب�س باجلرمية ال يجوز القب�ض على القا�ضي وحب�سه احتياطيا �إال
بعد احل�صول على �إذن من اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة  .»...94وقد
�آل اخت�صا�ص اللجنة املذكورة يف املادة �سابقة الذكر �إىل جمل�س الق�ضاء
الأعلى وفق ًا للتعديالت التي طر�أت على قانون ال�سلطة الق�ضائية مبقت�ضى
القانون رقم ( )353ل�سنة  .1984للمزيد بهذا اجلانب ينظر يف :حممود
جنيب ح�سني� :رشح قانون الإجراءات اجلنائية وفق ًا لأحدث التعديالت
الت�رشيعية ،املرجع ال�سابق� ،ص.164 .
3131ينظر يف :الباب ال�سابع من د�ستور اململكة املغربية لعام 2011م ،وحتديداً
الف�صول ( ،)128 - 107حيث جاءت تلك الف�صول خلواً من الإ�شارة
للح�صانة الق�ضائية.
3232ينظر يف :الباب ال�سابع من الد�ستور الفرن�سي لعام  1958وتعديالته ،وعلى
وجه اخل�صو�ص املواد (� ،)66 - 64إذ مل ت�رش تلك املواد �إىل متتع �أع�ضاء
ال�سلطة الق�ضائية باحل�صانة الإجرائية.
وي�ؤكد الت�رشيع الفرن�سي على م�س�ألة خ�ضوع �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية
للقواعد العامة يف امل�سائل اجلزائية� ،إذ مل يعد القا�ضي يتمتع ب�أي امتياز
�أمام الوالية الق�ضائية ،وذلك طبق ًا للقانون رقم  93-2امل�ؤرخ  4يناير
 ،1993وبالتايل ف�إنه ميكن حماكمته جزائياً ،ك�أي مواطن �آخر ،تطبيق ًا
ملبد�أ امل�ساواة �أمام القانون ،وينطبق ما �سبق ذكره بالن�سبة جلرائم
الف�ساد ،على اعتبار �أنه من غري املربر – وفق ًا لل�سيا�سة اجلزائية يف فرن�سا
 �أن تغطي احل�صانة الأفعال التي تنطوي على جرائم ف�ساد� ،إذ �أنه يتوجبتوفري احلماية للقا�ضي على �صعيد الأعمال املت�صلة بق�ضائه فح�سب ،على
نحو ي�ضمن ا�ستقالليته ،بحيث ال يكون ل�شيء �سلطان عليه �سوى القانون.
3333ينظر يف :قرار الديوان الأردين اخلا�ص بتف�سري القوانني ،قرار رقم ،5/2018
ال�صادر بتاريخ  ،6/3/2018املن�شور يف اجلريدة الر�سمية للمملكة
الأردنية ،ع ،5507 .بتاريخ � ،15/3/2018ص 1694 .وما بعدها،
حيث �أكد الديوان املذكور على �أن»» ...وحيث �أن عبارة (يحاكم الوزراء
�أمام املحاكم النظامية) ت�ستوجب مراعاة وتطبيق الأ�صول والإجراءات
املعمول بها �أمام املحاكم النظامية وتبد�أ هذه الإجراءات مبرحلة تقدمي
ال�شكوى وجمع اال�ستدالالت والأدلة املادية املتعلقة بهذه ال�شكوى والتي
ت�سبق �إحالتها �إىل النيابة العامة لإجراء التحقيق حولها �أ�صوليا .وحيث مل
يت�ضمن قانون حماكمة الوزراء �إجراءات خا�صة وبالتايل تنطبق الأ�صول
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والإجراءات العامة وفقا لقانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية والت�رشيعات
ذات العالقة .ويف �ضوء ما تقدم ف�إنه يجوز لل�ضابطة العدلية ب�شكل عام
مبا فيها ال�ضابطة العدلية لدى هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد عند تلقيها
�شكوى بحق �أحد الوزراء �صالحية �سماع الأقوال وجمع اال�ستدالالت والأدلة
املادية املتعلقة بهذه ال�شكوى متهيدا لإحالتها �إىل النيابة العامة التي تبد�أ
�أمامها ح�صانة الوزير ....ويف �ضوء ما تقدم ف�إنه يجوز لل�ضابطة العدلية
ب�شكل عام مبا فيها ال�ضابطة العدلية لدى هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد
عند تلقيها �شكوى بحق �أحد الأعيان �أو النواب �صالحية �سماع الأقوال
وجمع اال�ستدالالت والأدلة املادية املتعلقة بهذه ال�شكوى متهيداً لإحالتها
�إىل النيابة العامة التي تبد�أ �إمامها احل�صانة.»...
3434ويف هذا املجال ف�إننا نقرتح على �أن يتم تنظيم احل�صانة يف الت�رشيع
الفل�سطيني على النحو الآتي� :أن تكلف هيئة ق�ضائية من املحكمة الد�ستورية
العليا بنظر طلبات احل�صانة بالن�سبة لكافة الأ�شخا�ص امل�شمولني ب�أحكام
احل�صانة ،با�ستثناء ق�ضاة املحكمة الد�ستورية ،وبذات الوقت� ،أن يكون قرار
تلك الهيئة قاب ًال للمراجعة �أمام الهيئة العامة لنف�س املحكمة ،مع �رضورة
ا�ستبعاد الق�ضاة الذين ا�شرتكوا يف �إ�صدار القرار الأويل من نطاق هيئة
املراجعة� .أما �إذا تعلق الأمر بطلب حجب احل�صانة عن �أحد ق�ضاة املحكمة
الد�ستورية ،ف�إن الأمر يناط –حينئذِ -بهيئة ق�ضائية من ق�ضاة املحكمة
العليا ،ويكون القرار الأويل ال�صادر عن هذه الهيئة قاب ًال للمراجعة �أمام
الهيئة العامة للمحكمة العليا ،يف ظل ا�ستبعاد الق�ضاة الذين ا�شرتكوا يف
�إعداد القرار الأويل من امل�شاركة يف الهيئة العامة.
3535جتدر الإ�شارة يف هذا املقام �إىل ن�ص املادة ( )33من قانون مكافحة
الف�ساد الفل�سطيني املعدل رقم ( )1ل�سنة  ،2005حيث جاء فيها �أنه « ال
ت�سقط بالتقادم الدعاوى والعقوبات املتعلقة بجرائم الف�ساد وكذلك دعاوى
اال�سرتداد والتعوي�ض املتعلقة بها».
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-
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-
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-

عبد املجيد ،حممود عبد املجيد ،)2015( .املواجهة اجلنائية للف�ساد ،ج. ،3ط ،2 .اجليزة ،م�رص :دار نه�ضة م�رص للن�رش.

-

-منور ،حممد �سعيد� ،)2005( .أ�صول الإجراءات اجلزائية ،ط ،1.عمان،
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الأردن :دار الثقافة للن�رش والتوزيع.

-

وزير ،عبد العظيم مر�سي ،)1987( .اجلوانب الإجرائية جلرائم املوظفنيوالقائمني ب�أعباء ال�سلطة العامة – درا�سة مقارنة يف القانونني امل�رصي
والفرن�سي ،القاهرة ،م�رص :دار النه�ضة العربية.

�شعبان ،معاذ عبد ال�ستار ،)2018( .احل�صانة الربملانية يف الفقهالإ�سالمي ،جملة جامعة الأنبار للعلوم الإ�سالمية ،مج ،9 .ع.194 ،38 .

-

عبد اهلل ،عبد الكرمي عبد اهلل ،)2013( .نحو فعالة ملنع �إفالت مرتكبيالف�ساد من العقاب ،ورقة بحثية مقدمة يف م�ؤمتر «النزاهة يف العالقة بني
القطاعني اخلا�ص والعام.30 ،

-

قدورة ،زهري �أحمد ،)2008( .احل�صانة الربملانية «درا�سة مقارنة يفالد�ساتري العربية والأجنبية» ،جملة م�ؤتة للبحوث والدرا�سات ،جامعة
م�ؤتة ،مج ،23 .ع.180 ،2 .

-

م�ؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد – فريقا�ستعرا�ض التنفيذ يف دولة فل�سطني ،)2015( .الدورة ال�ساد�سة امل�ست�أنفة،
�سانت بطر�سربغ.7 ،

-

جنارة ،لويزة ،)2012( .الف�ساد ظاهرة �إجرامية دولية �إقليمية ووطنية،جملة احلقوق للبحوث القانونية واالقت�صادية ،جامعة الإ�سكندرية ،ع،2 .
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ثالثا :الرسائل العلمية
-

ا�سماعيل� ،سهري عبد املنعم .)1991( .احلماية اجلنائية لنزاهة الوظيفةالعامة (�أطروحة دكتوراه) ،جامعة القاهرة ،م�رص.

-

اخلزان ،يحيى بن �أحمد ،)2001( .احل�صانة الق�ضائية يف الفقه والقانوناليمني والتون�سي (�أطروحة دكتوراه) ،املعهد الأعلى لأ�صول الدين ،جامعة
الزيتونة ،الأردن.

-

الدغمي ،حمزة �سليمان نا�رص ،)2008( .النظام القانوين جلرمية الف�ساد يفالت�رشيع اجلزائري الأردين (�أطروحة ماج�ستري) ،جامعة �آل البيت ،الأردن.

-

ال�شوابكة� ،إبراهيم كامل ،)1997( .احل�صانة الربملانية «درا�سةمقارنة»(�أطروحة ماج�ستري) ،اجلامعة الأردنية ،الأردن.

-

العازمي ،م�شعل حممد ،)2011( .احل�صانة الربملانية “درا�سة مقارنة بنيالأردن والكويت» (�أطروحة ماج�ستري) ،جامعة ال�رشق الأو�سط ،االردن.

-

�سعيد ،م�رض يا�سني ،)2017( .املواجهة اجلنائية جلرائم الف�ساد يفاالتفاقيات الدولية والت�رشيع اجلنائي العراقي (�أطروحة دكتوراه) ،جامعة
القاهرة ،م�رص.

-

مراد ،حممد عمر ،)2015( .احل�صانة الربملانية يف الت�رشيع الفل�سطيني(�أطروحة ماج�ستري) ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة ،فل�سطني.

خامسا :أحكام احملاكم
-

-نق�ض ،جزاء ،196/2016 ،حكم غري من�شور ،2018 ،رام اهلل ،فل�سطني.

-

-نق�ض ،جزاء ،30/2019 ،حكم غري من�شور ،2019 ،رام اهلل ،فل�سطني.

سادسا :فتاوى وقرارات
-

فتوى اجلمعية العمومية لق�سمي الفتوى والت�رشيع ،)2014( .ملف رقم ،58/1/269من�شورات موقع من�شورات قانونية.10 - 9 ،

-

قرار الديوان الأردين اخلا�ص بتف�سري القوانني ،)2018( .قرار رقم ،5/2018املن�شور يف اجلريدة الر�سمية للمملكة الأردنية ،ع،5507 .
.1694

رابعا :الدراسات واملقاالت املنشورة
-

ابراهيم ،الداه حممد ،)2015( .احل�صانة الربملانية “درا�سة مقارنة»،جملة املعرفة ،ع.222 ،3.

-

ادري�س� ،رس اخلتم عثمان وحممد ،حممد عبد اللطيف ،)2018( .احل�صانةالق�ضائية و�ضوابط رفعها ،جملة الدرا�سات العليا ،جامعة النيليني ،مج.
 ،11ع.75 ،44 .

-

القطري ،حممد ن�رص حممد ،)2012( .احلماية اجلنائية من الف�ساد ،جملةم�رص املعا�رصة ،ع.111 ،508 .

-

اخلزرجي ،ليلى عا�شور ،)2011( .ظاهرة الف�ساد – الآثار االقت�صادية...التداعيات االجتماعية وا�سرتاتيجيات مكافحته ،جملة جامعة كركوك
للعلوم الإدارية واالقت�صادية ،مج ،1 .ع.124 – 123 ،2 .

-

بناين ،عبد االاله حلكيم ،)2004( .احل�صانة الربملانية وتكري�س امل�ساواة�أمام القانون يف النظام الربملاين املغربي ،املجلة العربية للفقه والق�ضاء،
ع.136 ،29 .

-

جامو�س ،عمار يا�رس جامو�س ،)2015( .احل�صانة الربملانية والعفواخلا�ص و�أثرهما على مكافحة الف�ساد يف فل�سطني ،املركز الفل�سطيني
ال�ستقالل املحاماة والق�ضاء «م�ساواة» ،رام اهلل.44 – 42 ،

-

زغلول ،ب�شري �سعد� ،)2017( .إلغاء احل�صانة الربملانية الإجرائية بنيالواقع وامل�أمول درا�سة مقارنة ،جملة كلية احلقوق للبحوث القانونية
واالقت�صادية ،جامعة الإ�سكندرية ،ع.1155 ،2 .

-

�رشون ،ح�سينة ،)2017( .احل�صانة الربملانية ،جملة املفكر ،جامعة حممدخي�رض ب�سكرة ،ع.5،153 .

املراجع األجنبية
Corruption perceptions index - Transparency International
Secretariat, 2018, Available at:https://www.transparency.
org/, Viewed on 27-8-2019.
WIGLEY, S. Parliamentary Immunity: Protecting Democracy
or Protecting Corruption?, The Journal of Political
Philosophy: Vol. 11, N. 1, 2003, p. 24.
Carr, I. Fighting corruption through regional and
international conventions: satisfactory solution. European
Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 15(2),
(2007), p. 128.
Wodage, W. Criminalization of possession of unexplained
property and the fight against public corruption, Mizan Law
Review, 8(1), (2014), p. 70.
Shaghaji, D.R. Les crimes du jus cogens, le refus de
l’immunitè des hauts reprèsentants des ètats ètrangers et
l’exercice de la compètence universelle. Revue québécoise de
droit international, 28(2), (2015), p. 167.
’European Parliament, Policy Department C: Citizens
Rights and Constitutional Affairs, Parliamentary immunity
in a European context, In-depth analysis for the JURI
committee, 2015, p. 7, Available at:http://www.europarl.
_europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536461/IPOL
IDA(2015)536461_EN.pdf, Viewed on 11-12-2019.
WIGLEY, S. Parliamentary Immunity: Protecting Democracy
or Protecting Corruption?, supra note, p. 24.
Article sur « Fiche de synthèse n°16: Le statut du député»,
publié sur le site du Assemblée nationale française, Disponible
en:http://www2.assemblee-nationale.fr/, Vu sur 15-12-2019.
Vrushi, J. The provisions of immunity for ministers and

102

----

---

--

----

احلصانة من منظور املواجهة اجلزائية لظاهرة الفساد في التشريع الفلسطيني

 أحمد محمد براك حمد.د

---

---

--

en:http://cours-de-droit.net/statut-et-responsabilite-desministres-a121611916/ , Vu sur 14-12-2019.
Conseil constitutionnel, décision n° 98-408 DC du 22 janvier
1999, supra note, Paragraphe (16) de la décision.
Article sur «Responsabilité pénale des gouvernements»,
publié sur le site du le-politiste, Disponible en:https://lepolitiste.com/la-responsabilite-penale-des/, Vu sur 16-122019.
Joly-Hurard Julie. La responsabilité civile, pénale et
disciplinaire des magistrats. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 58, N°2, 2006, p. 457.
G. Canivet & J. Joly – Hurard. Responsabilité des juge. article
constitue une version remaniée de l’intervention faite par le
de Premier Président de la Cour de cassation Guy Canivet
aux Entretiens d’Aguesseau, qui se sont tenus à Limoges le 18
novembre 2005 et qui avaient pour thème « La Responsabilité
des juges », R.I.D.C. 4-2006, p. 1056.
European Committee for Democracy through Law, Venice
Commission, Amicus curiae brief The judges’ immunity To
the Constitutional Court From Moldova, supra note, p. 6, 9.

----

---

---

------

----

--

--

--

--

103

Parliament members, Transparency International, 2018, p. 3.
Goré, M. La responsabilité civile, pénale et disciplinaire
des magistrats, Electronic Journal of Comparative Law, vol.
11.3, (December 2007), p. 9.
WIGLEY, S. Parliamentary Immunity: Protecting Democracy
or Protecting Corruption?, supra note, p. 27.
Guèrin, C. Immunitès et statut des dèputès: Vers une
suppression de L’inviolabiltè?, Article publié le 22 novembre
2017, Disponible en:http://blog.juspoliticum.com, Vu sur 1512-2019.
Vrushi, J. The provisions of immunity for ministers and
Parliament members, supra note, p. 2.
European Committee for Democracy through Law, Venice
Commission, Amicus curiae brief The judges’ immunity To the
Constitutional Court From Moldova, Adopted by the Venice
Commission At the ninety-fourth plenary session (Venice,
March 8-9, 2013), p. 5, Available at:https://www.venice.
coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDLAD(2013)008-e, Viewed on 11-12-2019.
Vrushi, J. The provisions of immunity for ministers and
Parliament members, supra note, p. 8.
Richter, M & Miriam, K. The case against parliamentary
immunity in Ukraine, 6 August 2019, Available at:https://
www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/the-caseagainst-parliamentary-immunity-in-ukraine/, Viewed on 1512-2019.
Vrushi, J. The provisions of immunity for ministers and
Parliament members, supra note, p. 3-4.
Council of Europe Committee of Ministers, Resolution No.
(97)- 24, Twenty anti-corruption guidelines, on 6 November
1997, p. 1.
Article sur «Immunity», publié sur le site du Sénat français,
en septembre )2019), Disponible en:https://www.senat.fr/lc/
lc92/lc920.html, Vu sur 28-8-2019.
Guèrin, C. Immunitès et statut des dèputès: Vers une
suppression de L’inviolabiltè?, supra note, Disponible
en:http://blog.juspoliticum.com, Vu sur 15-12-2019
European Committee for Democracy through Law, Venice
Commission, Report on «The scope and lifting of parliamentary
immunities, Adopted by the Venice Commission at its 98th
plenary session (Venice, 21-22 March 2014), p. 33. Available
at:https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2014)011-e, Viewed on 15-12-2019.
Vrushi, J. The provisions of immunity for ministers and
Parliament members, supra note, p. 5.
Article sur « Fiche de synthèse n°16: Le statut du député»,
publié sur le site du Assemblée nationale française, Disponible
en:http://www2.assemblee-nationale.fr/, Vu sur 15-12-2019.
Conseil constitutionnel, décision n° 98-408 DC du 22 janvier
1999, Concernant le traité établissant le statut de la Cour
pénale internationale, Paragraphe (16) de la décision,
Disponible en:https://www.doctrine.fr, Vu sur 15-12-2019.
Meijet, A. Vers une irresponsabilité pénale du Chef de
l’État ?, «, publié sur le site du le petit juriste, en 21 avril
2017,
Disponible
en:http://cours-de-droit.net/statut-etresponsabilite-des-ministres-a121611916/ , Vu sur 16-122019.
Bellan, M. La responsabilité pénale du chef de l’Etat
enfin clarifiée, publié sur le site du lesechos, en 22 déc.
2010,
Disponible
en:https://www.lesechos.fr/2010/12/
l a - r e s p o n s a b i l i t e - p e n a l e - d u - c h e f - d e - l e t a t - e n fi n clarifiee-445119, Vu sur 14-12-2019.
Article sur « Responsabilité pénale du président de la
République», publié sur le site du cours-de-droit, en 27
mars 2019, Disponible en:http://cours-de-droit.net/statut-etresponsabilite-des-ministres-a121611916/ , Vu sur 14-122019.
Article sur « le statut et la responsabilité des ministres», publié
sur le site du cours-de-droit, en 27 mars 2019, Disponible

