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 مقرر "قانون السلطة القضائية" لطالب السنة األولى 

 في ماجستير التأهيل والتخصص )القضاء والمحاماة(

 
 :  "حصانة القضاةبعنوان " ةخامسالمحاضرة ال

: النحو اآليتمن قانون السلطة القضائية احلصانة على  29ادلادة الفقرة األوىل من عرَّفت 
نصت الفقرتان ". احلصانة ىي صيانة القضاة من العزل والنقل ويتمتع هبا مجيع القضاة"

العزل ادلقصود  -9الثانية والثالثة من ادلادة ادلذكورة على ادلقصود بالعزل والنقل كما يأيت: "
لد إىل آخر النقل ادلقصود هبذه ادلادة ىو النقل من ب -3 .هبذه ادلادة ىو الصرف من اخلدمة

  أو من وظيفة حمددة يف مرسوم التعيني إىل وظيفة أخرى".

تعد حصانة القاضي نتيجة لنظام فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ادلطبق يف 
السلطة  سورية، وجوىر استقالل القضاء. ىذا وقد تضمن الدستور السوري ما يؤكد استقالل

منو اآليت: "السلطة  239القضائية عن السلطتني التشريعية والتنفيذية، إذ جاء يف ادلادة 
القضائية مستقلة، ويضمن رئيس اجلمهورية ىذا االستقالل، ويعاونو يف ذلك جملس القضاء 

القضاة مستقلون ال  -2من ىذا الدستور على أنو :" 231األعلى". كما نصت ادلادة 
جتردىم ضمان و شرف القضاة وضمريىم  -9يف قضائهم لغري القانون.  سلطان عليهم

 حلقوق الناس وحرياهتم".



يؤدي القاضي واجبات مهمة تنعكس آثارىا على الفرد واجملتمع والدولة، ويقتضي أداؤىا 
االطمئنان يف العمل وصواًل إىل إعالء كلمة القانون. لذا فقد تقررت حصانة القاضي من 

مانًا لتجرده وحيدتو وصالبتو يف إحقاق احلق بعيدًا عن تدخل السلطة العزل والنقل، ض
 التنفيذية. 

عدم إمكانية تعد حصانة القاضي إذًا ركيزة استقرار العدالة، غري أن ىذه احلصانة ال تعين 
 ." عزلو ونقلويف حاالت "قد تكون استثنائية، بل ديكن بصورة مطلقةالقاضي  عزل أو نقل

هل ينبغي على المشرع السوري أن يعيد النظر في يت: والسؤال الذي يطرح ىنا ىو اآل
 القضاة؟ النصوص الناظمة لحصانة

تو من الدعاوى الكيدية، ال ىذا وخيضع القاضي إىل إجراءات خاصة يف مقاضاتو بغية محاي
من قانون السلطة  221أنو يشغل مركزًا وظيفيًا حساسًا يف الدولة، إذ نصت ادلادة سيما 

يف اجلرائم اليت يرتكبها القضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها ال  -2و: "القضائية على أن
تقام دعوى احلق العام إال من قبل النائب العام إما بإذن من جلنة تؤلف من رئيس حمكمة 
النقض واثنني من أقدم مستشاريها أو بناء على طلب جملس القضاء األعلى عندما يتبني 

ليس للمدعي الشخصي أن حيرك دعوى احلق العام  -9وجود جرم. أثناء احملاكمة ادلسلكية 
يف مجيع اجلرائم ادلذكورة وإمنا يرتتب على النائب العام حني رفع الشكوى إليو أن حييلها إىل 
اللجنة ادلشار إليها وحيق لو قبل إحالتها أن يعمد الستكمال التحقيق بواسطة إدارة 

هل تعد األصول الخاصة في مالحقة  الذي يتبادر إىل الذىن ىو اآليت: والسؤال التفتيش".
  القضاة والتحقيق معهم ومحاكمتهم وتنفيذ العقاب بحقهم حصانة أم ضمانة؟

 واستعن بادلراجع اآلتية:، منهجية البحث العلمياتبع يف حل وظيفتك 
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