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 آية قرآنية

َوََل َتِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرٰى ۚ َوإِن َتْدُع ُمْثَقلٌَة إِلَٰى ِحْملَِها ََل ُيْحَملْ ِمْنُه ﴿

ُهم  َما ُتنِذُر الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَّ بِاْلَغْيِب َوأََقاُموا َشْيٌء َولَْو َكاَن َذا قُْرَبٰى ۗ إِنَّ

ِ اْلَمِصيرُ  ٰى لَِنْفِسِه ۚ َوإِلَى َّللاَّ َما َيَتَزكَّ ٰى َفإِنَّ ََلَة ۚ َوَمن َتَزكَّ ﴾الصَّ  

(81فاطر)  
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 المقدمة
اهلل عمى سيدنا  ىألرض، وجاعل الظممات والنور، وصمالحمد هلل رب العالمين، خالق السموات وا
راط الناس إلى ص ىوىدذ اهلل بو البشر من الضاللة، محمد خاتم األنبياء والرسل أجمعين، أنق

ى ل  إ   ون  د  ر  ت  س  و   ون  ن  م  ؤ  الم  و   و  ول  س  ر  و   م  ك  م  م  ع   ى اهلل  ر  ي  س  موا ف  م  اع   ل  ق  و  } -وبعد:قال تعالى:  . مستقيم 
 (.105{ صدق اهلل العظيم )التوبة: ادة فينبئكم بما كنتم تعمموني  الش  و   ب  ي  الغ  ِ   مل  ـاع  

والحكماء واألدباء؛ لعظيم أثرىا في باب العدل واإلنصاف، تمك وىذه قاعدة استشيد بيا العمماء 
ر ى{ ]الزمر:  ر  أ خ  ر ٌة و ز  ر  و از   .[7ىي ما دل عمييا قولو تعالى: }و َل  ت ز 

ن شًرا فشر، وأنو َل يحمل أحٌد  والمعنى: أن المكمفين إنما يجازون بأعماليم إن خيًرا فخير، وا 
 .يكن لو يٌد فييا، وىذا من كمال عدل اهلل تبارك وتعالى وحكمتوخطيئة  أحد وَل جريرت و، ما لم 

ولعل الحكمة من التعبير عن اإلثم بالوزر؛ ألن الوزر ىو الحمل ـ وىو ما يحممو المرء عمى 
 ظيره ـ فعبر عن اإلثم بالوزر ألنو ي ت ّخي ل  ثقياًل عمى نفس المؤمن.

كبير ومنيم من يمنح حصانة تحميو من إن ممارسة الحكام فى إدارة الدولة يمنحيم نفوذ 
المسؤوليات القانونية مثل المسؤولية التأديبية والجنائية والسياسية والمدنية  ومن اجل احترام مبدأ 

 .(8االستبداد)سيادة القانون فى الدولة يمزم إخضاع الجميع لممسؤولية القانونية حتى َل يجنحوا الى 

وعمييا يترتب جزاء  ،إجراميةمن خطورة  يمثموضار بالمجتمع باعتبار ما  سموك ريمةالج أنفنجد 
فى نطاق المسؤولية الجزائية عقوبة توقع باسم المجتمع عمى الشخص مرتكب الجريمة بغض 

 أنوعمييا يجب  ،المجتمع أفرادوَل فرق بين حاكم ومحكوم بين  ،فى المجتمع مكانتوالنظر عن 
سبيل تذكر عمى  أنيعاقب عمييا القانون فى نطاق المسؤولية الجزائية يجب  التي األفعالتكون 

)َل ،فالقاعدة فى المسؤولية الجنائية ،لعقوبة المقترنة بكل جريمةن تحدد ا،وأالحصر َل المثال
 بنص قانوني( إَلجريمة وَل عقوبة 

َل أدى األ ،فعندما نجد السمطة َلبد أن توجد المسؤولية المقابمة ليا مر الى إساءة استعمال وا 
وعدم احترام مبدأ سيادة  ،وتحول الحاكم الى طاغية مستبد فى انتياك الحقوق والحريات ،السمطة

 القانون فى الدولة .
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وذلك حسب نظام الحكم  ،وسمطة رئيس الدولة ،ة فى السمطات الثالثةثممىذه السيادة مت أنفنجد 
وىم  ،عمما أن جميع أشخاص الدولة ىم أشخاص عاديون مثل كافة أفراد المجتمع ،فى البالد

 الدولة مؤسساتنيم فى مناصب سيادية إلدارة يوتم تعي ،منتخبين من أفراد الشعب فى الدولة
السمطة فى وحديثنا عن المسؤولية الجزائية لموزير   ،وتكون حامية وحافظة لمحقوق والحريات

لرئيس السمطة الوطنية  -1فى القانون األساسي (75ة)نظرا لنص المادالوزير التنفيذية متمثمة ب
رئيس الوزراء الى التحقيق فيما قد ينسب إليو من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفتو  إحالةالحق فى 

 القانون. ألحكامأو بسببيا وذلك وفقا 

 األسبابق استنادا الى أي من أي من الوزراء الى التحقي إحالةلرئيس الوزراء الحق فى  -2بند  
 .من نفس المادة 1فى الفقرة  إليياالمشار 

توقيف الوزراء ومحاكمتيم ، حرصا وحماية  ) (من القانون األساسي76ونرى فى نص المادة )
 .(سيادة القانون لمبدأ

)       الفمسطيني تقول ،  األساسي(من القانون 15لو نظرنا الى ماىية العقوبة فى نص المادة )
بنص قانوني، وَل  إَلالعقوبة شخصية، وتمنع من العقوبات الجماعية، وَل جريمة وَل عقوبة  إن

 أننجد  و، وعمي(الالحقة لنفاذ القانون األفعالعمى إَل بحكم قضائي، وَل عقاب  إَلتوقع عقوبة 
لنصوص القانون ، سيما  مخالفتوالجزاء حسب  وومن يخالف يقع عمي،المجتمع سواء أفرادجميع 

كان عضو برلمان فى المجمس  إذا إَل لوفى فال حصانة  ،وزيرالالمخالفة التى تقع من أن 
 خاصة فى محكمة غير المحاكم العادية . محاكمتو إجراءاتالتشريعي فتكون 

 ى ىدفيا مقاومة الجريمة،و فى قانون العقوبات األساسية القواعد أىمتعد المسؤولية الجزائية من 
حتى الوزير من السيل ان يحال  المسؤوليةيرتكبيا أي فرد فى الدولة والجميع تحت طائمة  التي

جريمة قد نص عمييا القانون وىذا يدل عمى مبدأ المساواة وسيادة  ارتكابوعند  وتوقيفولمتحقيق 
 واَلستقرار فى الدولة. األمان اإلنسانوبذلك يجد  ،القانون

تقوم عمى ركنين ىما ) الخطأ واألىمية ( ولقد اعتبرت النظرية العامة فالمسؤولية الجزائية 
نسانيا ساىم الى حد بعيد فى  المسؤولية الجزائية القائمة عمى ركني الخطأ واألىمية انجازا قانونيا وا 

 إقامة المجتمع اإلنساني الحر.
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يتوفر فيو صفتان أساسيتان ، اإلدراك واإلرادة ، ويقصد  أنويشترط لقيام المسؤولية الجزائية 
أدى الى  حداىماأانتفى  إذاز ويقصد باإلرادة حرية اَلختيار وىذان العنصران يباإلدراك أي التمي

 انتفاء المسؤولية عن مرتكب الفعل.
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 ممخص الدراسة:

 ىداه الى يوم الدين وبعد..واسمم عمى سيدنا محمد وعمى الو وصحبة ومن اتبع  أصمي

ونسمط الضوء عمى ميام  ،ؤولية الجزائية لموزير من المواضيع اليامةدراسة المس إن
الدولة  أفرادويكون جميع ،واختصاصات الوزير وما عمية من واجبات لتحقيق مبدأ سيادة القانون

 وأعمالتحمل المرء نتائج تحت طائمة المسؤولية َل فرق بين الحاكم والمحكوم ، والمسؤولية تعني 
المسؤولية التأديبية، )ممسؤولية القانونية ، ذى يسببو ، وىناك عدة صور لوالتعويض عن الضر ال

 . (المسؤولية المدنية، المسؤولية السياسية، المسؤولية الجنائية

 األخطاءل عن ولكن ىو مسئو  ،بنفسو وزارتو بأعمالَل نجد الوزير يقوم  األحياناغمب  أنكما 
 أعمالرئيس الوزراء عن  وأمامالبرلمان  أمام مسئولتصدر عن غيره فى الوزارة ويكون  التي

 فى الوزارة . سمطتو

مقدمة البحث  األولالدراسة فى الفصل  تفصول ، حيث انطمق أربعوقد تكونت الدراسة من 
 .وممخص وخطة وىيكمية الدراسة 

ث األول،ماىية المسؤولية الجزائية وشروط المسؤولية إما الفصل الثاني من ثالث مباحث ، المبح
الجزائية ، المبحث الثاني ، أركان المسؤولية الجزائية الركن المادي والركن المعنوي، والمبحث 

 الثالث تعريف الوزير واختصاصاتو .

امو، إما الفصل الثالث إجراءات المسؤولية الجزائية لموزير،المبحث األول، توقيف الوزير بعد اتي
 المبحث الثاني التحقيق مع الوزير ، المبحث الثالث إجراءات محاكمة الوزير.

 الفصل الرابع ىل تطبق المسؤولية الجزائية عمى الوزير فى عصرنا ىذا ؟

 نتائج وتوصيات 

 قائمة مراجع 

 فيرس 
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 مشكمة الدراسة:

منح رئيس الدولة الحق األمن والمساواة بين أفراد الشعب، و عمى حفظ  األساسيحرص القانون 
الى التحقيق وأيضا منح الحق لرئيس الوزراء إحالة أي وزير الى التحقيق  رئيس الوزراء إحالةفى 

 لما ينسب إليو من جرائم أثناء تأدية عممة أو بسببيا.

ان الوزير يتمتع بأعمى سمطة عمى وزارتو بمركز دستوري مختمف عن غيره ويحدد طرق وصول 
شكال إجراءات تحريك الوزير الى منصب و وتحدد صالحياتو وسمطتو وأسباب نياية وظيفتو وا 

 المسؤولية الجزائية فى حال اتيامو بجريمة يعاقب عمييا القانون العام .

نو علة الوزير جزائيا، ويتفرع : ما مدى مساءالدراسة عبر السؤال الرئيس اآلتي وتحدد مشكمة ، 
 -:فرعية وىى أسئمةعدة 

 ؟لموزيرالمسؤولية الجزائية ماىية  .1
 ؟وأركانيا لموزير ما شروط المسؤولية الجزائية .2
 اختصاصاتو؟ ىيمن ىو الوزير وما  .3
 مدى إمكانية توقيف الوزير بعد اتيامو؟ .4
 إجراءات التحقيق ومحاكمة الوزير ؟ ىى ما .5

 أىداف الدراسة:

المقارنة والتي تساعد المشرع تيدف الدراسة الى طرح الحمول التشريعية والقضائية والفقيية 
 الفمسطيني عمى تنظيم وتقنين المسؤولية الجزائية لموزير إضافة الى عدة أىداف أخرى:

 .لموزير شروطيا وأركانيا تحديد ماىية المسؤولية الجزائية .1
 التعريف بالوزير ومعرفة اختصاصاتو. .2
 التعرف عمى إمكانية توقيف الوزير واتيامو. .3
 محاكمة الوزير.راءات التحقيق وكيفية توصل الى معرفة إجال .4
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 -أىمية الدراسة:

 -ية:مماألىمية الع .1

 تتناول موضوع المسؤولية الجزائية لموزير. عدم وجود دراسات سابقة  -

 إضافة نوعية لممكتبة الفمسطينية خاصة في مجال القانون العام. -

 األىمية العممية: .2

انه ٌتعرض لباقً صور المسئولٌة فٌتعرض للمسئولٌة التأدٌبٌة  الالوزٌر كان  إن -*

فان المسؤولٌة القانونٌة وهً المسئولٌة المدنٌة والمسئولٌة الجنائٌة والمسئولٌة السٌاسٌة، 

حد  إلًتعالج اشد صور المخالفة الوظٌفٌة التً ٌرتكبها الوزراء والتً تصل الجنائٌة 

الوزاري ومن هنا  الجرٌمة الجنائٌة كما تحقق هداف الردع العام لمن ٌتولً المنصب

تظهر المسئولٌة الجنائٌة للوزراء باعتبارها الحصن المنٌع الذي ٌصون المنصب 

 .بنزاهته اإلخاللوٌردع كل من تسول له نفسه  الوزاري

حث المشرع الفلسطٌنً على تنظٌم المسؤولٌة الجزائٌة للوزٌر بشكل واضح  -*

 فى قانون مستقل . وشمولً

 أنوالمختصة وتقدٌم رؤٌة قانونٌة واضحة لصناع القرار حٌث إفادة الجهات المعنٌة  -*

موضوع المسؤولٌة الجزائٌة للوزٌر من المواضٌع الحساسة والمهمة وهذا ما سنوضحه 

 فى الدراسة بإذن هللا. 

 حدود الدراسة:

 .فمسطين  الجنائية السارية فيالدستورية و  التشريعات-:الحد الموضوعي .1

 .(2003/2018)-: الحد الزماني .2

 .لبعض العربية محل المقارنة إضافةالفمسطينية  األراضي -:الحد المكاني .3

 الوزير .-:الحد البشري .4

 منيجية الدراسة :

اتجو الباحث فى دراستو الى المنيج التحميمي المقارن بين التشريعات محل الدراسة فكون 
 لتجربة المصرية اسبق من التجربة الفمسطينية فى تقريرىا لمسؤولية الوزير جزائيا ا أن
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 -ىيكمية الدراسة:

 ماىية المسؤولية الجزائية لموزير الفصل األول تمييدي: 

 المبحث األول: ماىية المسؤولية الجزائية لموزير وشروطيا.

 المبحث الثاني: أركان المسؤولية الجزائية لموزير 

جراءاتيا الجزائيةالمسؤولية حاالت تحقق الفصل الثاني :  لموزير وا 

 حاَلت تحقق مسؤولية الوزير جزائيا.: ألولالمبحث ا

 إجراءات المساءلة الجزائية لموزيرالمبحث الثاني : 

 إجراءات التحقيق اَلبتدائي األول:  الفرع

 .التحقيق النيائيالثاني: إجراءات  الفرع

 اآلثار المترتبة عمى تحقق مسئولية الوزير الجزائيةالفصل الثالث : 

 المبحث األول : العقوبات الجزائية في التشريعات الفمسطينية

 المبحث الثاني : العقوبات السياسية واإلدارية والمالية

 النتائج 

 التوصيات
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