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أم���ا في فترة اإلجازة الصيفية التي ال يعمل فيها املجلس، 
فإن الش���خص يظل مكتسبا صفة العضوية، غير أن املجلس 
ال يعم���ل. في هذه احلالة ال يتمتع العضو باحلصانة ويجوز 
للسلطات القضائية وكذلك املساعدة لها )شركة ومحقق( أن 
متارس اإلجراءات في مواجهة العضو. غير أنه إذا انتهت اإلجازة 
الصيفية وعاد املجلس لالنعقاد، يلزم أن تقف اإلجراءات حتى 
يصدر إذن من املجلس باستمرارها. ويستند ذلك إلى صريح 
نص الدس���تور الكويتي »... كما يجب إخطاره دواما في أول 
اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد عضو من أعضائه، 
وفي جميع األحوال إذا لم يصدر املجلس قراره في طلب اإلذن 
خالل ش���هور من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك مبثابة إذن« 
)مادة 111(. كما يس���تند ذلك إلى صريح نص القانون رقم 12 
لس���نة 1963 في ش���أن الالئحة الداخلية ملجلس األمة »يتعني 
إخطار املجلس مبا قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده 
على النحو السابق كما يجب إخطاره دواما في أول اجتماع له 
بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويجب 
الستمرار هذا اإلجراء أن يأذن املجلس بذلك. وفي جميع األحوال 
إذا لم يصدر املجلس قراره في طلب اإلذن خالل شهر من تاريخ 

وصوله إليه اعتبر ذلك مبثابة إذن«.
أما إذا اتهم العضو بجرمية ولم يأذن املجلس باتخاذ اإلجراءات، 
وانتهت م���دة عضويته، فإنه يفقد احلصان���ة ويجوز اتخاذ 

اإلجراءات اجلنائية في مواجهته دون إذن.

اآلثار المترتبة على عدم المسؤولية البرلمانية والحصانة البرلمانية:

يترتب على عدم املسؤولية البرملانية توافر سبب من أسباب 
اإلباحة وتنتفي املسؤولية اجلنائية واملسؤولية املدنية عندئذ. 
أما في حال���ة احلصانة البرملانية، فإن املس���ؤولية اجلنائية 
تتوافر ولكن ال يجوز اتخ���اذ إجراءات التحقيق كما ال يجوز 
رف���ع الدعوى اجلنائية إال بعد إذن مجلس األمة بذلك. فإذا لم 
يوافق، فإن اإلجراءات التي اتخذت تكون باطلة ويعتبر احلكم 

باإلدانة الصادر في مواجهته باطال.
فإذا أذن املجلس باتخاذ اإلجراءات في مواجهة العضو، فإنه 
يجوز بعد ذلك اتخاذ إج���راءات التحقيق واحملاكمة. ويعتبر 
احلكم باإلدانة صحيحا عندئ���ذ. غير أنه إذا اتخذت إجراءات 
حتقي���ق قبل صدور إذن الحق ثم صدر اإلذن، هذه اإلجراءات 
يل���زم إعادتها ألن ما اتخذ منها قبل اإلذن الحق يعتبر باطال. 
ويرجع ذلك إلى نص الدس���تور الكويتي في املادة 111 منه »ال 
يجوز أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو..... إال بإذن 
املجلس« وال نعتقد أن صدور إذن الحق يصحح البطالن ألنه 
بطالن من النظام العام الذي نص عليه الدستور نفسه. ويؤيد 
ذلك أن هذه احلصانة قررت لتحقيق مصلحة عامة وهى ضمان 
اس���تمرار البرملان في سيره الطبيعي حتى ال حتول السلطة 
التنفيذية دون أن يعبر بعض األعضاء املناوئني لها عن رأيه 

على غير هوى من هذه السلطة.
لذل���ك ال يجوز للعضو أن يتنازل ع���ن هذه احلصانة بأن 
يقبل املثول أمام سلطة التحقيق أو احملاكمة إلثبات براءته من 
التهمة املوجهة إليه، ذلك أن األمر لم يقرر ملصلحته. وقد أكدت 
الالئحة الداخلية ملجلس األمة )قانون رقم 12 لسنة 1963( على 
ذلك بقولها »ليس للعضو أن يتنازل عن احلصانة من غير إذن 
املجلس« )مادة 23(. فليس هناك مصلحة خاصة للعضو في 
التهرب من العدالة وإمنا املصلحة احملمية هي حسن أداء البرملان 
لوظيفته. وإن وجدت مصلحة عامة أخرى يضحي املشرع بها، 
فإنها حق املجتمع في تتبع املتهمني في اجلرائم. واملشرع يوازن 
ب���ني املصلحتني ويهدر هذه األخيرة حتقيقا للمصلحة العامة 

األولى بالرعاية وهى ضمان أداء البرملان ألعماله.

ويدلي بآراء قد ال تستريح لها احلكومة. فإذا كان العضو ينوى 
تقدمي اس���تجواب إلى أحد الوزراء عن موضوع معني أو كان 
ينوي التصويت في اجتاه معني أثناء االقتراع على قانون، فإن 
املش���رع قدر أنه ال يجوز توجيه االتهام ضد العضو إلعاقته 

عن الذهاب إلى املجلس.

نطاق الحصانة البرلمانية:

تشمل احلصانة البرملانية األفعال اآلتية:
1 � جميع اجلرائم

يستوي في ذلك اجلنايات واجلنح.
2 � التي تقع خارج أو داخل جلسات املجلس:

تغط���ي احلصانة اجلرائم التي تقع خ���ارج املجلس، كما 
تغطى اجلرائم التي تقع داخل املجلس. في هذه احلالة األخيرة 
تنس���حب احلصانة البرملانية على اجلرائم باستثناء جرائم 
القذف أو الس���ب والبالغ الكاذب. هذه األن���واع األخيرة من 
اجلرائم تغطيها عدم املس���ؤولية البرملانية. فإذا اعتدى أحد 
األعضاء على زميل له أو على صحافي أثناء انعقاد املجلس، 
فإن احلصان���ة البرملانية تغطي هذا االعتداء. ويلزم أن يأذن 
املجل���س باتخاذ إجراءات التحقيق ضد العضو حتى متارس 
سلطة التحقيق اإلجراءات القانونية. وال يختلف األمر لو أن 
االعت���داء بالضرب قد وقع من العضو في بهو املجلس أو في 

إحدى طرقاته.

3 ـ الجرم غير المشهود:

ال تشمل احلصانة البرملانية اجلرائم التي تضبط في حالة 
تلبس )اجلرم املشهود(. فإذا ضبط العضو في حالة جرم مشهود 
)حالة تلبس( فإنه يجوز اتخاذ إجراءات الدعوى اجلنائية دون 

اللجوء إلى املجلس واستصدار إذن بذلك.

4 ـ الحصانة تشمل اإلجراءات أثناء دور االنعقاد:

تنحسر احلصانة البرملانية عن العضو الذي يرتكب جرمية 
في فترات حل البرملان وفي انتظار انتخابات جديدة. فيلزم لكي 
يتمتع العضو باحلصانة أن تكون اجلرمية قد وقعت أثناء دور 
انعقاد املجلس. وال يلزم أن تنعقد اجللسة نفسها ولكن يكفي 

أن تكون في دور االنعقاد، أي ال يكون املجلس في إجازة.
فاحلصانة البرملانية تقف حائال دون ممارس���ة اإلجراءات 
في مواجهة العضو حتى في حالة اتهامه بجرمية سابقة على 
اكتساب صفة العضوية. واحلكمة واحدة في حالة اتهام العضو 
بجرمية يدعى بارتكابها أثناء دور االنعقاد أو في حالة اتهامه 
بجرمية سابقة على اكتسابه صفة العضوية في املجلس، فال 

يلزم تعطيل عمل املجلس إال بإذن املجلس نفسه.

إلى عدم املسؤولية البرملانية. ويقصد باحلصانة البرملانية أنه 
ال يجوز اتخاذ إج���راءات التحقيق في مواجهة عضو البرملان 
عن���د اتهامه بجرمية وقعت خارج البرمل���ان أو داخله إال بعد 
احلصول على إذن املجلس. وال يلزم هذا اإلذن في حالة اجلرم 
املش���هود. فقد نصت املادة 111 من الدستور الكويتي على أنه 
»ال يجوز أثناء دور االنعقاد، في غير حالة اجلرم املشهود، أن 
تتخ���ذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض 
أو احلب���س أو أي إجراء جزائي آخر إال بإذن املجلس، ويتعني 
إخطار املجلس مبا قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده 
على النحو الس���ابق. كما يجب إخطاره دواما في أول اجتماع 
له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، وفي 
جميع األحوال إذا لم يصدر املجلس قراره في طلبه اإلذن خالل 

شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك مبثابة إذن«.
وتختلف احلصانة البرملانية عن عدم املسؤولية البرملانية 
في أنها تشمل اجلرائم التي وقعت في خارج املجلس، أما عدم 
املسؤولية البرملانية فتنصرف إلى جرائم الرأي والتعبير داخل 
املجلس. فمكان وقوع اجلرمية هنا له أهمية واضحة، يضاف 
إلى ذلك نوع اجلرمية نفس���ها: فاحلصان���ة البرملانية تغطي 
جميع أنواع اجلرائم )جنح أو جنايات( ما عدا منها ما يضبط 
في حالة تلبس )جرم مشهود(. أما عدم املسؤولية البرملانية 
فال تغطى س���وى جرائم القذف والسب والبالغ الكاذب التي 

تقع داخل املجلس.
وتختلف احلصانة البرملانية عن عدم املسؤولية البرملانية 
في األثر املترتب، فاألولى تنصرف إلى الدعوى اجلنائية فقط. 
أما الثاني���ة فإنها صورة من صور اإلباحة وبالتالي تش���مل 
املسؤولية املدنية باإلضافة إلى املسؤولية اجلنائية. وبالتالي 
فإنه يجوز رفع الدعوى املدنية بالتعويض في مواجهة العضو 
عن جرمية ارتكبها خارج البرمل���ان إذا رفض املجلس إصدار 
اإلذن بالتحقيق ورفع الدعوى في مواجهة العضو. ويعني ذلك 
أن املس���اءلة املدنية جتوز في مواجهة العضو الذي يستفيد 
من احلصانة البرملانية، ذلك أن مجال احلصانة مقصور على 

الدعوى اجلزائية دون املدنية.

العلة من عدم المسؤولية البرلمانية ومن الحصانة البرلمانية:

قرر املشرع مزية عدم املسؤولية البرملانية ألعضاء مجلس 
األمة حتى يضمن لهم حرية التعبير في املجلس وفي جلانه. 
فمن حق عضو املجلس أن يكشف فيما يراه أو يعلمه عن أخطاء 
يرتكبها مس���ؤولون وغير مسؤولني دون أن يخشى تعرضه 

للمساءلة عن القذف والسب.
أما احلصانة البرملانية فهي حتمي العضو من جور السلطة 
التنفيذية التي ميكن أن تقبض عليه حتى ال يذهب إلى املجلس 

قرر املش���رع للمواطنني جميع احلقوق الت���ي يجوز لهم 
استعمالها في إسناد وقائع معينة إلى أشخاص معينني مثلما 
فعل بالنس���بة حلق كل مواطن في الطعن في أعمال املوظفني 
العموميني وكحق النقد وأحيانا يقصر القانون هذا احلق على 
طائفة معينة من املواطنني. هذا ما فعله املشرع بالنسبة حلق 
نشر األخبار الذي ميارسه الصحافيون عادة وحق الدفاع أمام 
احملاكم الذي يتمتع به املتقاضون واحلق في املناقشات البرملانية 

الذي يقتصر على النواب باملجالس البرملانية.
وبغض النظر عن تفرد كل س���بب من هذه األس���باب التي 
تدخل في عموم استعمال احلق ببعض اخلصائص، فإن جوهر 
استعمال احلق هو سلطة قانونية يقررها املشرع لألفراد، لهم 
أن يستعملوها أو ال يستعملونها. وإذا قرر أحدهم استعمالها، 

فإنه يتمتع بسبب من أسباب اإلباحة الذي ينفي اجلرمية.

الحق في المناقشات البرلمانية يعنى عدم المسؤولية البرلمانية:

يقصد بها حق عضو البرملان )مجلس األمة( في التعبير عن 
رأيه بالقول في املجلس وفي جلانه دون التعرض للمس���اءلة 
اجلنائية أو املدنية. ومعنى ذلك أننا أمام س���بب من أس���باب 

اإلباحة تنتفي معه املسؤولية اجلنائية واملسؤولية املدنية.

األساس القانوني لعدم المسؤولية البرلمانية:

تستند عدم املسؤولية البرملانية إلى نص الدستور الكويتي »عضو 
مجلس األمة حر فيما يبديه من اآلراء واألفكار باملجلس أو جلانه 

وال جتوز مؤاخذته عن ذلك بحال من األحوال« )مادة 110(.

نطاق عدم المسؤولية البرلمانية:

يستفيد من عدم املسؤولية البرملانية أعضاء مجلس األمة، 
فتمتد اإلباحة إلى ما يبديه العضو من أقوال وآراء وال تشمل 
األفعال. فال يعتبر من قبيل التعبير عن الرأي أن يقذف العضو 
بوثيقة الدس���تور في وجه رئيس املجل���س أو أحد أعضائه 

للتعبير عن مخالفته له في الرأي.
ويظهر من نص املادة 110 من الدستور أن اإلباحة ال تشمل 
من األقوال سوى منها ما يبديه العضو من »اآلراء واألفكار«. 
فمجرد الس���باب ال يعد تعبيرا عن رأي وليس من األفكار في 
شيء وال تشمله اإلباحة املقصودة في النص. أما إذا وجه العضو 
انتقادا إلى وزير أو إلى مسؤول متهما إياه بتبديد املال العام 
وسرقته، فإن األمر يتعلق بس���بب من أسباب اإلباحة، مادام 

العضو يناقش قضية معينة.

اإلباحة تشمل المناقشات داخل المجلس ولجانه:

تقتصر اإلباحة على األقوال التي يبديها العضو أثناء انعقاد 
جلس���ات املجلس أو جلانه وال تشمل األقوال التي تصدر منه 
خارج جلسات املجلس. فال متتد اإلباحة إذن إلى األقوال التي 
يصرح بها العضو في حديث صحافي أو في إحدى الديوانيات. 
هنا يتعني توافر سبب آخر لإلباحة كاحلق في النقد أو احلق 
في التبليغ عن اجلرائم. عندئذ يتعني التقيد بشروط احلق في 
النقد أو احلق ف���ي التبليغ عن اجلرائم ومع ذلك فإن العضو 

يستفيد في هذه احلالة من احلصانة البرملانية.
إذا انتهت اجللسة فإن اإلباحة تنتهي. فال تشمل عدم املسؤولية 
البرملانية القذف أو السب الذي يصدر من العضو في مواجهة 
أحد الصحافيني أو زميل له عضو بالبرملان بعد انتهاء اجللسة، 

حتى ولو كان ذلك في مبنى البرملان نفسه.

التفرقة بين عدم المسؤولية البرلمانية والحصانة البرلمانية:

يتمتع العضو في مجلس األمة باحلصانة البرملانية باإلضافة 

استعمال الحق في المناقشات 
البرلمانية كسبب إلباحة جرائم الرأي

بقلم: د.فيصل عبداهلل الكندري
أستاذ القانون الجزائي ـ كلية الحقوق جامعة الكويت


