جامعة دمشق
كلية الحقوق
قسم القانون الخاص
مقرر "قانون السلطة القضائية" لطالب السنة األولى
في ماجستير التأهيل والتخصص (القضاء والمحاماة)
المحاضرة الثالثة بعنوان "القضاء االستثنائي":
قال ادلستشار ادلرحوم نصرة منال حيدر" :ال يجوز إنشاء جهات قضائية استثنائية ،ألن في
ذلك انتقاصاً من السلطة القضائية ،التي ينبغي أن تكون واليتها بالفصل في جميع
المنازعات تامة غير ناقصة" .1وعلى الرغم من ذلك استمر إحداث احملاكم اخلاصة يف
سورية لضرورات اقتضت تشكيلها.
يتكون القضاء االستثنائي يف سورية من أقضية أو حماكم أو جلان ذات اختصاص قضائي ،مل
جي ِر تنظيمها من قبل قانون السلطة القضائية الصادر بادلرسوم التشريعي رقم  98لعام
1961م ،بل أنشئت مبوجب تشريعات خاصة وذلك من أجل حل نزاعات فئات حمددة من
األشخاص (كالقضاء العسكري وحمكمة اإلرىاب) ،أو حل نزاعات ذات طبيعة خاصة
(كلجنة حتديد أجور العمل الزراعي بدمشق ،وجلنة إزالة الشيوع).
 1منال حيدر ،نصرة ،مبدأ المساواة أمام القضاء ،حبث منشور يف جملة احملامون ،إصدار نقابة احملامني يف اجلمهورية
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الوظيفة :هل يوفر القضاء االستثنائي ضمانات المحاكمة العادلة؟ أم أنه يجب إنشاء
محاكم أو دوائر متخصصة داخل منظومة القضاء العادي تفصل في القضايا
االستثنائية؟ وبعبارة أخرى :هل تعد الحقوق الخاصة بالمحاكمة العادلة في سورية
مطبقة في القضاء العادي والقضاء االستثنائي على حد سواء؟
تعتمد اإلجابة عن األسئلة ادلككورة على اآليت:
أوالً :اتباع منهجية البحث العلمي ،وسوف أنوه عنها باختصار من خالل عدة نقاط:
 -1مقدمة تشمل العناصر اآلتية :أ -التعريف بادلوضوع .ب -أمهية البحث .ج -إشكالية
البحث .د -ىدف البحث .ه -منهج البحث .و -خطة البحث.
 -2تقسيم البحث اىل مبحثني يتضمن كل منهما مطلبني ،مع مراعاة التوازن بني ادلبحثني
من جهة وبني ادلطلبني ادلكونني لكل مبحث من جهة أخرى.
 -3خامتة تتضمن النتائج وادلقرتحات.
 -4التعبري عن رأيك الشخصي مدعماً باحلجج.
 -5سالمة اللغة العربية.
 -6الدقة يف استخدام ادلصطلحات القانونية.
 -7التوثيق ،وسوف أكتفي باإلشارة إىل طريقة توثيق بيانات الكتاب وبيانات االجتهاد
القضائي:
أ -توثق بيانات الكتاب وفق الرتتيب اآليت :لقب ادلؤلف ،امسو ،عنوان الكتاب ،رقم الطبعة
(إن وجد) ،رقم اجمللد (إن وجد) ،رقم اجلزء (إن وجد) ،دار النشر ،مكان النشر ،سنة
النشر ،رقم الصفحة ،رقم الفقرة (إن وجد).
ب -توثق بيانات االجتهاد القضائي وفق الرتتيب اآليت :اسم احملكمة ،رقم القرار ،تاريخ
القرار ،مرجع القرار (ويفضل العودة إىل سجالت احملكمة أو جملة احملامون).

ثانياً :االستعانة بادلراجع اآلتية:
 -1كتاب الدكتور رزق اهلل األنطاكي ،أصول احملاكمات يف ادلواد ادلدنية والتجارية.
 -2كتاب الدكتور حممد واصل ،أصول احملاكمات ادلدنية.
 -3التشريعات السورية اخلاصة بإحداث جهات القضاء االستثنائي.
 -4االجتهادات القضائية السورية.
 -5مرجع قانوين لبناين أو مصري.
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