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مقابلة
القاضي ماضي :أخطر ما في الحصانة
أنها مالذ آمن للفاسدين
جورج شاهني

□ يف معزل عن الحديث عن الضغوط
السياسية التي ميكن ان يكون لها مفعولها،
يف الحاالت العادية ميكن اي شخص
كان مطلوبا مثوله امام القضاء ويتمتع
بالحصانة ،ان يرفض ذلك قبل رفعها عنه.
وهو يف الوقت عينه ال ميكنه التخيل تلقائيا
عنها ،كونها ليست ملكا شخصيا له .لكن يف
حال رفعت الحصانة عنه وفق االصول ،ال
ميكنه التهرب من الحضور ،ويحاسب وفق
الحالة التي هو فيها وكأي مواطن عادي اذا
افتقد الخصوصية التي متيز بعض املواقع.
اذا مل يحرض ميكن ان يسطر القايض يف حقه
مذكرة احضار او جلب بالقوة ،وميكن بعدها
ان تصدر يف حقه مذكرة تحقيق غيابية.
مبعنى آخر ،تطبق يف حق املالحق االجراءات
القانونية كأي مواطن عادي.

عىل هامش الحديث املتنامي عن قوانني مكافحة الفساد وكيفية استعادة االموال املنهوبة واالثراء غري املرشوع ،طرحت قضية
الحصانة التي يتمتع بها البعض كمسألة اساسية تعيق تطبيقها .فهي التي تحول دون مالحقة املسؤولني الفاسدين يف مواقع
مختلفة ،ويف العديد من الحاالت
تحولت الحصانة التي يتفرد بها لبنان
من دون الكثري من البلدان املتقدمة
اىل ضامن للبعض ومالذ آمن للمخالفني،
يتسلحون خلفها عند استدعاء اي منهم
للمثول امام املدعي العام املايل او غريه
من االجهزة .وهو ما احدث جداال واسعا
تسبب بالعديد من الروايات التي تتحدث
عن قدرة البعض عىل استخدام القانون
وتفسريه حتى تسخريه لحامية املتهمني
بالفساد والحؤول دون مالحقتهم.
عىل هذه القاعدة ،وجهت "االمن العام"
مجموعة من االسئلة اىل النائب العام
التمييزي رشفا الدكتور حاتم مايض اللقاء
الضوء عىل اآللية املعتمدة يف استخدام
الحصانة وضامناتها ،وكيفية رفعها متهيدا
ملالحقة من يتمتعون بها.
■ يف اي حالة يستدعى املسؤولون من كل
املواقع اىل التحقيق؟
□ القانون مل يحدد الحاالت التي يستدعى
فيها املسؤولون من رؤساء ووزراء ونواب
وموظفني امام التحقيق ،وهو يقول "كل
من يرتكب جرما يستحق املالحقة"،
فتجري املالحقة مبدأ وقاعدة .بداية،
كنا نتطلع اىل الشخص املرتكب ألي جرم
من يكون -برصف النظر عن السياسة -
هل هو من االشخاص الذين يتمتعون
بالحصانة القانونية ام ال؟ اذا كان ال يتمتع
بأي حصانة يالحق كأي مواطن ،واذا كان
يتمتع بها ما علينا سوى البحث عن صفة
هذا الشخص ونوع الجرم الذي ارتكبه.
هنا نصل اىل التمييز بني انواع عدة من
الحصانات .فكل من يتمتع بحصانة ما،

يخضع لرشوط تختلف عن االخر وتبدأ
برأس الهرم ،وهو رئيس الجمهورية الذي
لديه حصانة وال ميكن مالحقته اال يف حالتي
الخيانة العظمى وخرق الدستور .اذا
ارتكب احد الجرمني يحاكم امام املجلس
االعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء وفقا
آللية حددها الدستور وقانون محاكمة
الرؤساء ،بحيث ان اتهام الرئيس بالجرائم
املرتكبة يجب ان يصدر عن مجلس
النواب ونتيجة اكرثية الثلثني ،عىل ان
يكون التحقيق عرب لجنة برملانية واالدعاء
العام من جانب النواب ،واملحاكمة امام
املجلس االعىل الذي يتألف من  15عضوا
 7قضاة و 7نواب ينتخبون ويعينون ،عىل
ان يرتأس املجلس االعىل الرئيس االول
ملحكمة التمييز او القايض االعىل رتبة يف
حال غيابه .اما رئيس الحكومة والوزراء
فلديهم حصانة ملرة واحدة ،وهي عندما
يرتكب جرم الخيانة العظمى واالخالل
بواجباته الدستورية .امام الجرائم
العادية ،ويف ما عدا هذين الجرمني،
يحاكم رئيس الحكومة والوزير امام
املحاكم العدلية كأي مواطن ،وال تحتاج
مالحقتهم واالدعاء عليهم اىل اي اجراء
مسبق لرفع الحصانة او اخذ اذن .واذا
كان الجرم الذي ارتكبه رئيس الحكومة
او الوزير الخيانة العظمى او االخالل
بالواجبات الدستورية ،فمالحقته تتم
باالصول ذاتها املتعلقة برئيس الجمهورية
امام املجلس االعىل .عىل سبيل االحتياط،
قد يكون رئيس الحكومة نائبا او محاميا،
عندئذ تحتاج محاكمته اىل رفع الحصانة
عنه مسبقا ووفقا لالجراءات املعتمدة

عند محاكمة اي نائب او محام .من يحدد
طبيعة الجرم املرتكب اذا كان من هذه
الفئة او تلك ،هو القضاء الواضع يده
عىل الدعوى .فاذا تبني للمحكمة انها من
صالحية املجلس االعىل ترفع يدها ،ويف
حال العكس تتابع النظر فيها .اما بالنسبة
اىل النائب ،فلديه نوعان من الحصانة:
دستورية واجرائية .الدستورية هي عندما
يقوم مبامرسة عمله التمثييل كنائب يف
الدفاع عن مصالح الشعب الذي انتخبه.
طاملا ان النائب مل يشذ عن املهمة ،ال
تجوز مالحقته النه يقوم بعمله كنائب.
لكن عليه ان يقوم بعمله يف لجان مجلس
النواب ويف ادوار ترشيعية يف الدورتني
العادية او االستثنائية .اما الحصانة
االجرائية ،فتتصل بالجرائم التي يرتكبها
النائب خارج عمله التمثييل ،كأن يعطي
شيكا بال رصيد ،فيعترب جرم خارج مهامته
النيابية .هذا النوع من الجرائم ال يحتاج
اىل طلب رفع الحصانة مبدئيا ،لكن بعض
السوابق انهت مثل هذه الحاالت ،علام ان
الحصانة تسقط تلقائيا يف حال كان ارتكاب
الجرم مشهودا .عىل مستوى الفئات
االخرى ،الحاالت التي تتمتع بالحصانة
ميكن تحديدها يف االيت :املحامون،
املوظفون االداريون ،ضباط الجيش
واالجهزة العسكرية واالمنية املختلفة من
امن عام وقوى امن داخيل وامن الدولة
والجامرك ،رؤساء واعضاء هيئة التحقيق
الخاصة يف حاكمية البنك املركزي ،كتاب
العدل ،رؤساء واعضاء املجالس البلدية،
واملختارون .تتوقف املالحقة بالنسبة اىل
هؤالء بحسب طبيعة الجرم املرتكب ،واذا

النائب العام التمييزي رشفا الدكتور حاتم مايض.

كان ناشئا عن الوظيفة او املهنة او يف حال
وقوع الجرمية خارج هذا االطار .فاذا نشأ
يف اثناء الوظيفة تحتاج مالحقته اىل اذن
مسبق من الرئيس التسلسيل ،ويف حال
العكس ال حاجة اليه ويالحق من دونه.
يستثنى من هذا التدبري املحامون وضباط
الجيش واالجهزة العسكرية .فاملحامون
يالحقون باذن من مجلس نقابتهم ،فيام
تتم مالحقة االخرين باذن مسبق من قائد
الجيش واملدراء العامني يف االجهزة االمنية
االخرى .لذلك ،ال ميكن محاكمة اي من
هؤالء املوظفني اال بعد رفع الحصانة عنه،
اال يف حالة واحدة ،اي يف حال ارصت سلطة
املالحقة عىل محاكمة اي شخص باستثناء
الرؤساء والوزراء والنواب واملحامني .يف
حال رفض الرئيس التسلسيل رفع الحصانة
عنه ،يرفع النزاع اىل مدعي عام التمييز
فهو من له الحق يف حسم املوضوع سلبا
او ايجابا .اما بالنسبة اىل اعضاء لجنة
التحقيق الخاصة مبكافحة جرمية تبييض
االموال ،فهم يتمتعون بحصانة شاملة اذ
ال يجوز مالحقتهم ال جزائيا وال مدنيا عام
يقومون به من مهامت ،ومنها الجرائم
املنوه عنها يف قانون رسية املصارف ،اال يف
حالة افشاء الرسية املرصفية.

التمييز واجب بني
انواع عدة من الحصانات
لكل منها شروطه
■ ماذا عن الحصانة الديبلوماسية شكال
ومضمونا ،وما الذي مييزها؟
□ الحصانة الديبلوماسية من الحصانات
املعرتف بها يف لبنان عىل قاعدة انها من
الضامنات املتبادلة بني الدول مبقاييس
ومعايري موحدة .يف املطلق ،وعند توصيفها،
يجب العودة اىل اتفاق فيينا التي انضم
اليه لبنان يف العام  ،1970وهو يوفر ملمثيل
الدول املعتمدين يف لبنان ويف العامل ظروف
القيام بوظائفهم بعيدا من كل مالحقة
جزائية .اذا ارتكب الديبلومايس جرما او
خطأ ما ،ال ميكن عمل اكرث من الطلب اليه
مغادرة ارايض الدولة املوجود فيها باعتباره
شخصا غري مرغوب فيه.
■ ما هي اشكالية املثول او عدمه امام قايض
التحقيق؟

■ هل يحول الضغط السيايس دون ذلك؟
□ يف حال حصل اي تأثري سيايس ،ميكن
القايض حفظ الدعوى او امللف .لكن عىل
القايض ان يتمتع بالحد االدىن من الشجاعة
ليتمكن من تجاوز كل الضغوط ،ايا يكن
مصدرها ،ويتابع عمله وفقا للقانون.
■ باملخترص املفيد ميكن القول ان الحصانة
تسمح للمرتكب ان يتلطى خلفها اذا كان
يتمتع بها ،فام الذي يعنيه ذلك ،ويف حال
املعالجة ما هو املقرتح؟
□ صحيح ميكن القول ان الحصانات القضائية
تشكل فعال شكال من اشكال الحامية ملن
يتمتع بها ،وال يغري من هذا الواقع ما نص
عليه الدستور او القانون من اجراءات لرفعها.
ذلك ان هذه االجراءات معقدة كثريا وغري
مرنة خاصة لجهة االكرثيات املطلوبة يف اكرث
من مرحلة .بعد العنرص السيايس ميكن االشارة
اىل ما نص عليه شكل االدعاء ومضمونه وما
يليه من املحطات القضائية .يف حال املعالجة
للتخفيف من هذه الضامنات التي تسمح
بالتهرب من املحاسبة ،ميكن القول ان الحاجة
ملحة اليوم اكرث من اي وقت مىض اىل الغاء هذه
الحصانات عىل انواعها ،ما عدا الديبلوماسية
منها ليك ال تصبح مالذا آمنا للفاسدين يف كل
القطاعات بغطاء من القانون.
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