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 الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري السوري
 «دراسة تحليلية  »

 

 *حســن مصـطفـى البحـري د.

 الملخص
ّنمــا  ،ال لشخصــا  و لتاتــا ،دســتوري يتمتــ  بــا برــو البرلمــان امتيــا    البرلمانيــة الحصــانة       وا 

 ، كي يباشر بملا البرلماني بلى  كمل وجا.شعب كّلاممثاًل لل بوصفا
األحكـــام  ن  بشـــكل صــريي، وبـــي   البرلمانيـــةبمبـــد  الحصــانة  الســـوريع الدســتوري  خــت المشـــر   

/ 70إت نصـ  المـاد/ / ؛2012/ مـن الدسـتور النافـت لعـام 71، 70تين /مـادالوتلـ  فـي  ،المتعّلقة بها
يسأل  براء مجلس الشعب ج ائيـًا  و مـدنيًا بسـبب الوقـائ  التـي يوردونهـا  و ا راء  ال » بلى  نا :

، كمـا نصـ  المـاد/ «التي يبدونها  و التصـوي  فـي الجلسـا  العلنيـة  و السـرية وفـي  بمـال اللجـان 
يتمت   براء مجلـس الشـعب بالحصـانة طيلـة مـد/ واليـة المجلـس، وال يجـو  فـي  »/ بلى  نا: 71/

 . «غير حالة الجرم المشهود اتخات إجراءا  ج ائية رد  ي برو منهم إال بإتن سابق من المجلس
تنــاول اــتا البحــة دراســة الحصــانة البرلمانيــة بوصــفها واحــدً/ مــن الرــمانا  التــي ترــم نها  

من  جـل رـمان حسـن األداء، والعمـل بمجلـس  2012دستور الجمهورية العربية السورية النافت لعام 
 الشعب .

 
 
 
 
 

                                                 
 .جامعة دمشق -كلية الحقوق  - ستات مسابد في قسم القانون العام  *
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 المقدمة

البرلمـان مـن  اـم الماسسـا  الدسـتورية فـي األنظمـة النيابيـة بوصـفا القـائم بلـى الوظيفـة  يعد   
جراء الرقابة بلى الجها  الحكومي في الدولة؛ ومن انا تحرص الدسـاتير فـي اـتأل األنظمـة  التشريعية، وا 

حاطـة  برـائا بالرـمانا  التـي تكفـل لهـم الحريـة والطمأني نـة فـي  داء بلى توفير االستقالل للبرلمـان وا 
وانطالقًا من حقيقة  ن استقالل البرلمـان اـو مـن اسـتقالل  برـائا، و ن الرـمانا   .(1)وظائفهم النيابية

بـــالء مـــن شـــأنا، وصـــيانة  تاتـــا المكفولـــة لهـــاالء األبرـــاء اـــي فـــي الوقـــ  تـــدبيم لمركـــ  البرلمـــان وا 
د/ رـمانا  مهمـة اســتهد  السـتقاللا، فقـد قـرر المشـرع الدسـتوري فـي الجمهوريــة العربيـة السـورية بـ

بهــا حمايـــة  برــاء البرلمـــان، وتــوفير المنـــام المناســـب لهــم لمباشـــر/ واجبــاتهم و داء رســـالتهم بحريـــة 
ــب  ــب الســلطا  األخــر ، وخاصــة مــن جان ــدًا بــن الرــروط والمــاثرا  مــن جان ــة، بعي واســتقالل وطمأنين

 Parliamentary« مانيـــةالحصـــانة البرل » الســـلطة التنفيتيـــة. ويـــأتي فـــي مقدمـــة اـــتأل الرـــمانا 

Immunity.   

 :(2)وتنقسم الحصانة البرلمانية بالنظر إلى مرمونها إلى قسمين 
راء بسبب الوقـائ  التـي يوردونهـا  و ا  ي بدم مساولية  براء البرلمانتعن :وبيةرحصانة مو ( 1

 »يقــال لهــا  ولهــتا، نــاء ممارســتهم لوظــائفهم النيابيــة ث فــي يبــدونها  و التصــوي  فــي الجلســا التــي 
حصـانة مابـد/ فهـي  ؛ Parliamentary Irresponsibility « ولية البرلمانيـةا الحصـانة رـد المسـ

فـي تحمي العرو في  ي وق  حتى بعد  وال الصفة النيابية بنا بما يبديا من قول  و ر ي صـدر بنـا 
 لـدبو  العامـةمـن تحريـ  ا مـن القيـود التـي تمنـ  النيابـة العامـة تعـد  ولهتا  ثناء ممارسة بملا النيابي، 

   .بصفة دائمة

مـن  برـاء البرلمـان برـو رـد  ي  ج ائيـةجـراءا  إ ةتعني بدم جوا  اتخات  يـ :جرائيةإحصانة ( 2
الحصـانة رـد  » لهـتا يطلـق بليهـا ،إتن المجلـس التـاب  لـا خـت  بعـد إالّ  ؛الجـرم المشـهودفي غير حالة 

ر القيــام بــإجراءا  واــتأل الحصــانة تــاخ   .Parliamentary Inviolability  «ة اإلجــراءا  الج ائيــ

                                                 
انظرر د  م مومررب  الررب احبرر,ب  ولاررأع اررملنلل اناررلا احل حمررلت رررا احنظررلل اح برردب   احمضرر   )احةررل      ا  احن ارر  اح, لارر ع  ( 1) 

 م181(ع ص 2000طل,  
احنظلل اح بدب   را جم ب ا  مض  اح, لا  مع مة م  را   اب  احملل ئ اح بدب ا  اح,لم  )احةل   ع  ا  ع احجمل اواى  منظ د ا ( 2) 

  ا )احةررل   ع  احوضررلن  احل حملنارر  بدطلاةلد ررل رررا مضرر  ع ماررلت مومرر  لطررا    م 200(ع ص1985احن ارر  اح, لارر ع طل,رر  بررن  
  لمبمل ل,  41ع ص(1999 طل,  بن  احن ا  اح, لا ع
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وتبقـى الجريمـة ويوقـ  العقـاب بعرـو البرلمـان إتا  ـ الجـرم المشـهودفي غيـر حالـة ـ  فقط مالحقة العرو
وقد قصد من تقرير اتأل الحصانة لعرـو البرلمـان  .يمة بعد  وال الصفة النيابية بناثب  قياما بالجر  ما

   ما التي يقصد منها الكيد لا،  و ارطهادأل سياسيًا.حمايتا من دباو  خصو 
ــ ،و البرلمــانيب  لحمايــة شــخص العرــيفهــم  ن الحصــانة البرلمانيــة شــر    ال   ولكــن يجــب نّم ا وا 

 لألمـة، يجـب ممـثالً  بوصـفالمصلحة المجتم  بأسرأل، فهي رمانة دستورية للوظيفة النيابيـة  و البرلمـان 
ــةتكــون برــوية النائــب والحصــانة البرلمانيــة الممنوحــة لــا   ال   الســتار الــتي يحميــا مــن ممارســة  بمن ل

نمــا يجــب بلــى العرــو  ن يتقيــد  ثنــاء ممارســة مهامــا النيابيــة بالحــدود  فــي األبمــال غيــر المشــروبة، وا 
الّ المرسومة لا  بليا العقاب المناسب . ض  ر  ف   ، وا 
يمارســها بلــى الوجــا المبــين فــي أل، و لســياد/ للشــعب وحــد ســاس الحصــانة البرلمانيــة اــو  ن او 
نّمــ  و بــن ر ي دائرتــا االنتخابيــة، ر بــن ر يــاعرــو البرلمــان ال يعب ــفالدســتور،  ر بــن ر ي الشــعب ا يعب ــوا 

الحصانة البرلمانية تعتمد بلـى  ن األمـة نفسـها تعب ـر بـن نفسـها مـن خـالل  صـوا   إن   :ولهتا قيلكلا، 
ــي تكفــل ألبرــاء البرلمــان  تعــد   ، ولهــتا(3) وآرائهــم ممثليهــا الحصــانة البرلمانيــة مــن  اــم الرــمانا  الت

رـــهم ألي شـــكل مـــن  شـــكال المســـاولية الحريـــة فـــي التعبيـــر بـــن آرائهـــم و فكـــارام دون خـــو  مـــن تعر  
 .(4)القانونية، وتمن   ي تأثير من السلطة التنفيتية بليهم بالترغيب  و الترايب

، ولكـن (5)قانون الدسـتوري  ن تـاريظ ظهـور الحصـانة البرلمانيـة فـي انكلتـراوير  معظم فقهاء ال
بعض الفقهاء ير   ن الحصانة البرلمانية بلى النحو المتعار  بليا ا ن في الدسـاتير الحديثـة اـو مـن 

                                                 
احشر نا  اح بردب ا  ررا ورلنبت  ر احشر نا  اح بردب ا  ررا ورلنبت اح,ةبلرلل" اوم  ردوا ب ب ع احةرلنبت احجنرل ا اح بردب    منظ د ا ( 3) 

 م233(ع ص2002" )احةل   ع  ا  احش بقع احطل,  احثلنا  اإلج ااال احجنل ا 
را جع مضطلح احوضلن  مت احنلوا  احلغبا  إحى ر,رل و   ( 4)  رع باحو  ع  ن را  م   ت  ض  ال ابضرل إحرى مرل ررا احمنارع احر    مبارعاح رب  ت  ض 

بنلمنرل  ضرن,  د ))باودمى لهع برا   ا اةربل د,رلحى ررا موترل دد الره ررا وضر   ابب  نلاره احبر ل ت  ض  إ ا  خل احو   ت  جبرهع بدوض  
راهلل د,لحى را م,نى و  م باةبل  80بب   األنلالا اآلا  (( ندل شلت بتا لحلبس حتل حدوضنتل مت لأبتل ر  ب حر  حل الحر   ع  ن را  م   ت  ض 

إال را و ى موضرن  اب مرت ب اا  ال اةلدلبنتل جما,ل  د )) مت ات دطلحه ا  اآلخ ات اب ببا ل نلى ات مت ادمدع للحوضلن  اج,له منا,ل  
ا  احلررربادا ال امترررت ع  24اررر  برررب   احنبرررلا اآل(( باحموضرررنلل مرررت احنبرررلاد ))م بتررر ح  وبحررره د,رررلحى 14برررب   احوشررر  اآلاررر  (( جررر  

ا رررا ولحرر  دمنررع احبضرربل إحررا ت اب احناررل مررن ت ا  اح,اررل ء مررت احنبررلام بمررت  نررل جررلا م,نررى احوضررلن ع لم,نررى ج,ررل احمدمدررع 
 احد, ض إحاهع اب مةلالده ألبللأ انظم ل احةلنبتم 

د  أ غلحلا  احاةه اح بدب   نن  لوث اضل نشأ  احوضلن  احل حملنا  إحى احنظلل احل حملنا االنجلاز  اح   ا, ُّ احبطت األل حنشأ   ( 5) 
 بدللررب  احوضررلن  احل حملنارر ع  حرر  ات دررل ا  احوضررلن  احل حملنارر  ارر دلط ا دللطررل  بثاةررل  للحدررل ا  اح برردب   حلمملترر  احمدورر  ع احرر   دطررب 

مررع احرر رلش احشرر س باحمطرربل احرر   اجرر ا  مجلررس اح,مرربل ارر  احدررللم إت نشررأ  احوضررلن  احل حملنارر  ا دلطررل رررا وةاةرر  األمرر   لررلحدباز 
للحضرر اش احرر   نشررأ لررات احل حمررلت باحدررللع مررت خرر ل دضررلن  بررلطلل احل حمررلت بمولبحدرره دةلرراص بررلطلل احملرر ع بل,لررل            
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  "الحقـوق قـانون"فـي كـر/ جـتور اـتأل الفى بلـ ر  ث ـقـد ب  الحقيقـة  نـا و ، ابتكار النظريا  السياسية الفرنسية
Bill of Rights طريقهـا منـت بهـد الثـور/  اـتأل الحصـانة  خـت  في إنجلترا في القرن الساب  بشـر، ثـم
 سـنة ح يـران/يونيـو 23فـي  التأسيــسية الوطنيـة في اجتمـاع الجمعيـة (ميرابو)اقتراح لى الفرنسية بناء ب

ــ1789 ــت، وبب  1791ســبتمبر/ يلول ســنة  3 ر بنهــا بعــد تلــ  الدســتور الفرنســي من
مــن ا ن  تعــد  و  ،(6)

 .(7)يرمانا  حسن سير النظام البرلمان
ع الدستوري السوري بشـكل صـريي بمبـد  الحصـانة البرلمانيـة بنوبيهـا: الحصـانة قد  خت المشر  و  

دسـتور ال/ مـن 71، 70وتل  في المـادتين / ،األحكام المتعّلقة بها ن  الموروبية والحصانة اإلجرائية، وبي  
( مــن النظــام الــداخلي 232 – 226كمــا بــي ن البــاب الثــامن ) المــواد:  ؛2012الصــادر فــي ســنة  الســوري

 .األحكام المتعلقة بالحصانة البرلمانية 2017تمو   30لمجلس الشعب السوري النافت بتاريظ 
 
 

                                                                                                              
ل حملنا  لات   احبال   را اح بح ع باندةلح ل مرت احملر  إحرى احل حمرلتع بمرل د درأ ننره مرت اندةرلل اخ ىع رة  ا دلط دللب  نشأ  احوضلن  اح

آثل  ررل خضبضررل  احوضررلن  احدررا د,رر ُّ اثرر ا  بنداجرر   مررت ندررل و احدمدررع للحبررال   بواررلل احنظررلل احناررللا احرر امة اطام باطلررق نلررى مضررطلح 
ع ب را مجمربش  The Privileges of Parliamentا دبرما  االمدارلزال احل حملنار  احوضرلن  احل حملنار  ررا احنظرلل احنارللا احل اطرلن

 وةبق م,د ء ل ل لمةداى احةلنبت اح, را ألنالا احل حملتم 
د اطلرق حل الحر   The Freedom of Speechبددجلرى احوضرلن  احل حملنار  ررا امدارلزات اثنرات  مرل د ا ر امدارلز و ار  احتر ل       

د اطلرق حل الحر  نلرى االمدارلز احر    The Freedom from Arrestنلى احوضلن  احل حملنا  احمبابنا م أ ر امدارلز نر ل احةرلض 
 ادمدع له انالا احل حملت باح   اداق مع جب   احوضلن  احل حملنا  اإلج ا ا  م

ع د  م اومرر  لبمرر اتع احوضررلن  احل حملنارر  "  ابرر  مةل نرر " )احجزا رر ع حمزارر  مررت احدالضررال رررا اضرربل نشررأ  احوضررلن  احل حملنارر ع  اجرر
 بمل ل,  لم 17(ع ص2015دلمبلتع جلم,  الا لت  للةلا ع تلا  احوةبق باح,لبل احبالبا ع  بلح   تدب ا ع 

نظرررال اح بررردب   حلوضرررلن  دجررر   اإلشرررل   ررررا  ررر ا احضررر   إحرررى ات  بررردب  احبالارررلل احمدوررر   األم اتاررر  ا,ررر ُّ ابل  بررردب  اوررر  احد ( 6) 
ع إ  نضل احاة   احبل ب  مت احمل   األبحى 1789مل س/آ ا  نلل  4احل حملنا ع رة  ب  ل را ضلأ اح بدب  األم اتا احنلر  لدل ا  

م بح رل ادةلاى انالا مجلبا احشابخ باحنباأ حةلا خ ملد ل ل ال  او    احةلنبتع با رع مت خزان  احبالارلل احمدور  » منه نلى ات د 
را احولالل جما, لع مل ن ا ولالل احخالن  باحجنلا  باإلخ ل للألمتع  ات ادمد,با للمدالز نر ل اندةرلح ل ررا اثنرلا وارب  ل جلبرلل 
مجلب لع برا   لل ل إحى  ح  احمجلس بنب د ل منهع با  خطلأ الةى اب منلوشر  دجر   ررا ا  مرت احمجلبرات ال ابرأحبت نن رل ررا 

 « ما  متلت آخ  

: «The Senators and Representatives shall receive a USA Constitution, Article 1, Section 6, Clause 1
Compensation for their Services, to be ascertained by Law, and paid out of the Treasury of the United 

States. They shall in all Cases, except Treason, Felony and Breach of the Peace, be privileged from 

Arrest during their Attendance at the Session of their respective Houses, and in going to and 
returning from the same; and for any Speech or Debate in either House, they shall not be questioned 

in any other Place ».                            
 م233ع م جع بللقع صاوم  ردوا ب ب ع احةلنبت احجنل ا اح بدب    منظ  د ا ( 7) 



   حسن مصطفى البحري                     2018-األولالعدد  -34المجلد – مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية 

- 215 - 

 

  ـ  امية البحة: والً 
مــن  واحــد/ً الشــرح دراســة الحصــانة البرلمانيــة بوصــفها تنــاول ب نــا تبــدو  اميــة البحــة فــي  

ن حسـن مـن  جـل رـما 2012الرمانا  التـي ترـم نها دسـتور الجمهوريـة العربيـة السـورية النافـت لعـام 
 .األداء والعمل بمجلس الشعب

  ـ إشكالية البحة:ثانياً 
ــب   ــي تتصــل  بــنحــاول الباحــة مــن خــالل اــتأل الدراســة  ن يجي مجموبــة مــن التســااال  الت

 :وروع الحصانة البرلمانية، و امهابم
 ـ ال تمت  برو البرلمان بالحصانة البرلمانية يعفيا من المساولية ؟ ويجعلا فوق القانون ؟ 1

 ؟ونطاقاما  نواع الحصانة البرلمانية ؟ وما حدود كل منها ـ  2

 النيابي برف  الحصانة اإلجرائية بن  حد النواب؟ ما اي اإلجراءا  المتبعة بند قيام المجلس ـ  3
 الحصانة البرلمانية رمانة فعالة من  جل رمان حسن األداء والعمل بمجلس الشعب تعد  ال ـ  4

 السوري ؟

 : ـ منهجية البحةثالثاً 
بلى المـنه  التحليلـي، إت تنـاول بالشـرح  اً  ساسي ابتماداً ابتمد الباحة في إبداد اتأل الدراسة  

والتحليل النصوص القانونيـة المتعلقـة بمورـوع الحصـانة البرلمانيـة، سـواء الـوارد/ فـي الدسـتور السـوري 
 2017سـنة تمـو   30الشـعب السـوري الصـادر فـي ،  و فـي النظـام الـداخلي لمجلـس 2012النافت لسـنة 
 رلمانية في النظام القانوني السوري .الوقو  بلى مااية الحصانة الب وتل  من  جل

  :ـ خطة البحةرابعاً 
ن النتــائ  تقــوم خطــة البحــة بلــى تقســيم مورــوع الدراســة إلــى مبحثــين رئيســين، وخاتمــة تبــيّ  

 :في ختام دراستا، وتل  وفق ا تي التي توصل إليها الباحة
   .الموروبيةالبرلمانية : الحصانة المبحة األول
    .اإلجرائيةالبرلمانية : الحصانة المبحة الثاني

 
 
 



 الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري السوري

- 216 - 

 

 وللمبحة األ ا
 الموروبيةالبرلمانية الحصانة 

رــمانة حقيقيــة مــن  جــل حســن األداء والعمــل بمجلــس  المورــوبية تمثــل الحصــانة البرلمانيــة
الشعب، فالنائب واو يق  بلى منبـر مجلـس الشـعب يجـب  ن يتمتـ  بـأكبر قـدر مـن الحريـة، و كبـر قـدر 

. فلـو  نـا واـو يـتكلم حوسـب كمـا يحاسـب الشـخص العـادي للقـي فـي تلـ  انفس من الطمأنينة في الوق 
... قــد يــر  نقصـًا انـــا وخطــًأ انــا ، ويجـد نفســا مطالبـــًا النـــائبإرااقـًا كبيــرًا، و ثـر الســكو  والصـم . ف

فـي  قـرب وقــ . فلـو  ننــا حاسـبناأل بلـى جـرائم  اكّلـباسم األمة التي تبعة بـا إلى المجلس  ن يثير تلــ  
والقـــت  واإلاانــــة، وجعلنــــاأل يومـــًا يمثـــل  مـــام محكمـــة الجـــني، وفـــي اليـــوم التـــالي  مـــام محكمـــة  الســـبّ 
 ، فإنـا لن يستطي  القيـام بواجبا  وظيفتـا بلى الوجا األكمـل. وبنـاء بلـى تلـ ، فـإن الحصانــة الجنايـا

مــا اــي إال امتيــا  دســتوري  "رــد المســاولية البرلمانيــة و كمــا تســمى "الحصــانة  ،المورــوبية البرلمانيــة
 ثنـاء فـي سـواء  كـانوا منتخبـين  م معينـين يتـيي لهـم ـ  ؛ألبراء البرلمـان بصـفاتهم ال بأشخاصـهمر مقر 

ـ حريــة الـــر ي والتعبيــر بـــن إراد/ األمــة، دون  يـــة مســـاولية تهاـــ و بمناسبقيــامهم بواجبـــاتهم البرلمانيــة 
 .  (8) و مدنية تترتب بلى تل ج ائية 

ب، قد كان المشـرع الدسـتوري فـي سـورية حريصـًا بلـى رـمان اسـتقالل  برـاء مجلـس الشـعو 
لمـا يصـدر بـنهم مـن قـول  و فكـر بنـد ممارسـتهم لـوظيفتهم مدنيـة ج ائيـة  و وحمايتهم مـن  يـة بقوبـة 

ال ي ســأل  » :بلــى  نــا 2012/ مــن الدســتور الســوري الحــالي لســنة 70. ولهــتا نصــ  المــاد/ /البرلمانيــة
يبـدونها  و التصـوي    براء مجلس الشعب ج ائيًا  و مدنيًا بسبب الوقائ  التـي يوردونهـا  و ا راء التـي

 .«وفي  بمال اللجان  ،في الجلسا  العلنية  و السّرية
 في اتا المبحة موروع الحصانة الموروبية من خالل المطلبين ا تيين:  ناتناول، ياوبناء بل

   .الموروبيةالبرلمانية : نطاق الحصانة المطلب األول
 .الموروبيةالبرلمانية : آثار الحصانة المطلب الثاني

 
 
 

                                                 
 م 13انظ  د  م  مالت موم  لطا ع احوضلن  احل حملنا  بدطلاةلد ل را مض ع م جع بللقع ص ( 8) 



   حسن مصطفى البحري                     2018-األولالعدد  -34المجلد – مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية 

- 217 - 

 

 المطلب األول
 الموروبية البرلمانية نطاق الحصانة

 
ــم     ــيّ ة الدراســق س  ــى ثالثــة فــروع، نب ن فــي الفــرع األول )النطــاق الشخصــي فــي اــتا المطلــب إل

النطـــاق صـــانة مـــن حـــين الوقـــائ  )للحصـــانة المورـــوبية(، ونتحـــدة فـــي الفـــرع الثـــاني بـــن نطـــاق الح
 وفي الفرع الثالة بن )النطاق ال ماني والمكاني للحصانة الموروبية(، وتل  وفق ا تي:  ،الموروبي(

 الفرع األول
 الموروبية البرلمانيةالنطاق الشخصي للحصانة 

 
برـو مجلـس الشـعب »بلـى  ن:  2012 النافـت لسـنة السـوريدسـتور ال/ مـن 58المـاد/ / تنص

وبليـــا  ن يمارســـها بهـــدي  مـــن شـــرفا  ،وال يجـــو  تحديـــد وكالتـــا بقيـــد  و شـــرط ،يمثـــل الشـــعب بأكملـــا
 .  «ورميرأل

، ولتمكيــنهم مــن كّلــااــتأل المــاد/  ن  برــاء مجلــس الشــعب يمثلــون الشــعب نــص يترــي مــن و 
/ مـن الدسـتور، 70مة جدًا نص  بليهـا المـاد/ /همهم للشعب، خصهم الدستور بمّي / القيام بأبباء تمثيل

دونهــا  و ور ال ي ســأل  برــاء مجلــس الشــعب ج ائيــًا  و مــدنيًا بســبب الوقــائ  التــي ي» بــأن :التــي تقرــي 
 .« التي يبدونها  و التصوي  في الجلسا  العلنية  و السّرية وفي  بمال اللجان ا راء

 المبــين الوجـا بلـى يمارســها وحـدأل للشـعب الســياد/  ن اـو البرلمانيـة الحصــانة فأسـاس ،واكـتا
نّ  ر يا، بن ريعبّ  ال البرلمان برو فإن تل ، بلى وبناءً  ،(9)الدستور في  كلـا، الشـعب ر ي بـن ريعّبـ مـاوا 

 بــن التعبيــر فــي الحريــة البرلمــان ألبرــاء تكفــل التــي الرــمانا   اــم مــن البرلمانيــة الحصــانة تعــد   لــتل 
 مـن تـأثير  ي وتمنـ  القانونيـة، المسـاولية  شـكال مـن شكل ألي تعررهم من خو  دون و فكارام آرائهم
 .الترايب  و بالترغيب بليهم التنفيتية السلطة

بصـــراحة متناايـــة  النافـــتمـــن الدســـتور الســـوري  /70الســـوري فـــي المـــاد/ / المشـــرعد قـــد حـــدّ و 
وال تقتصـر  «، برـاء مجلـس الشـعب »واـم  ،المورـوبيةالنيابيـة األشخاص الـتين يتمتعـون بالحصـانة 

                                                 
احبررال   حلشرر,أع ال اجرربز حارر   اب جملنرر  ا نل  ررلع بدةرربل  ررر2 »نلررى اتد 2012 برردب  احبررب   حبررن  دررنص احمررل   احثلنارر  مررت اح ( 9) 

 «م  امل س احش,أ احبال   امت األشتلل باحو ب  احمة    را اح بدب ر 3 نلى مل ا وتل احش,أ للحش,أ بحلش,أم
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ن   ،اتأل الحصانة بلى األبراء الحـاليين كـل مـا  تشـمل فهـي؛ األبرـاء السـابقين مـا تمتـد لتشـمل  يرـاً وا 
 ال يتمتــ    ثنــاء تمتعــا بالعرــوية، ســواء مــا فــي يصــدر بــن برــو المجلــس مــن وقــائ  وآراء وتصــوي 

 . بهتأل العروية  م انته  مد/ برويتا في المجلس ألي سبب من  سباب انتهاء العروية البرلمانية
فيــد مــن اــتأل الرــمانة تحــ  قبتــا ي و مــن يوجــد داخــل البرلمــان  لــيس كــل :واكـتا، يمكــن القــول

ومهمـا بلرـ  حجـم  ، و قـتفاً  سـباً  ا يعـد  مم ـ ؛خارجـا وتي يدلون بها سواء داخل المجلـس  لحماية ا راء ال
 .مشاركتهم في  بمال المجلس

 غيـر األبرـاءتشـمل الـو راء  الحصانة البرلمانيـة المورـوبية ال إن   :لتل  نستطي  القول وتبعاً 
ترســـلهم تين و المـــوظفين الـــ  ،(الـــو ار/ وبرـــوية مجلـــس الشـــعببرـــوية بـــين  ي الـــتين ال يجمعـــون )

مـــام المجلـــس لتقـــديم اإليرـــاحا  إليـــا بنـــاء بلـــى طلـــب اللجـــان، وال كبـــار  الســـلطة التنفيتيـــة لتمثيلهـــا 
   .(10)يدبوام رئيس المجلس إللقاء كلمة فيا نالشخصيا  من ريو  الجمهورية التي

وال تشمل اـتأل الحصـانة رجـال الصـحافة الحارـرين جلسـا  المجلـس لنقـل مـا يـدور داخلـا إلـى 
بليـا إتا مـا  خطـأ فـي نقـل مـا صـدر بـن  ةالر ي العـام، لـتل  يمكـن لعرـو البرلمـان إقامـة الـدبو  العامـ

د فالصـحافة تعتمــ لــى اـتأل الحصـانة،إفرجــال الصـحافة ليسـوا بحاجـة ؛ (11)العرـو داخـل جلسـا  المجلـس
الصـحفي ينقـل مـا  مـادامقد كفل الدسـتور والقـانون السـوري حريـة الصـحافة، و  ،بلى حرية الر ي والتعبير

يـة  خطـاء تحـر  مـا صـدر  بـن  اً  مانـة بعيـدو  ي بصـدق  ،يدور فـي جلسـا  مجلـس الشـعب بحسـن نيـة
 .(12)لتل  وال يترتب بليا  ية مساولية بن العرو، فال يحاسب تبعاً 

                                                 
حتل حجن  ات  -١ »نلى انهد  2017دمبز بن   30احضل   را  / مت احنظلل اح اخلا حمجلس احش,أ احبب  62احمل   /دنص  ( 10) 

نلمر  حلارلت بج ر  ا  ج ر   اب م ا  نرلل احمولرظات اب   اساو  اب  أو  انالا احبزا  جدملش ل اح نب  حدطلأ مت   اس احمجلس 
احم, بار  نلرى احلجنر  اب اح اخلر   للحمباربنللاالولل اب غا   ح  مت احم,لبملل احمد,لةر  إله مت  ى حنظ   باالبدملش إحى مل ا  

 تلل  ل,ض ا نب ات احمجلس ح  اس » / مت   ا احنظلل نلى اتد281تمل دنص احمل   /ع «ممم اح  مل ل باخدضلضلد لمرا نطلق ن
   م« انملل ج بل  بت احغ ض ح  ا ا,ة  خلص للجدملش  ح  بادل احمجلسع را تلم  إلحةلا اح بح  اب احمجلس اابء مت احشخضالل

دغطرا ببرل ل اإلنر ل جلبرلل احمجلرس لر  ت  »د نلرى ات 2017حبرن  / مت احنظلل اح اخلا حمجلس احش,أ 272احمل   /دنص  ( 11) 
مت   ابهع باوق أل  ناب ات اطلأ دضواح ا  خطل  ب   را ل لتدلأ خطا ا بله   اس احمجلس احى احببال  اإلن ما ع بنلا رل 

 م  «ال ا ات دنش  اح    بت د,لاقع بال امنع  ح  مت وق احم وة  احة
حتل مباطت احورق ررا ات ا,ر أ نرت  ااره لو ار  بنلنار   »د نلى انه 2012حبن   / مت اح بدب  احبب   احنلر 42دنص احمل   / ( 12 )

دتاررل اح بحرر  و ارر  احضررولر   »د / مررت اح برردب  احمرر تب  نلررى ات43/ ع تمررل دررنص احمررل  «احتدللرر  اب لببررل ل احد,لارر  تلررر  لررلحةبل اب
 م«باحطللن  باحنش  بببل ل اإلن ل بابدة حاد ل برةل  حلةلنبت 
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ــــين تشــــملوال  ــــس الشــــعب اإلداري وال حــــرس المجلــــس  ،الحصــــانة المورــــوبية مــــوظفي مجل
فهـي مرتبطـة بالصـفة النيابيـة فقـط، لـتل  ال  وحول مقـرأل للحفـاظ بلـى األمـن، ،دين داخل المجلسو جالمو 

   . براء مجلس الشعب السوري  تشمل سو 

 الفرع الثاني
 الموروبية البرلمانية النطاق الموروبي للحصانة
 

تطبيــق الحصــانة المورــوبية بلــى برــو مجلــس الشــعب الســوري معرفــة المورــوبا  يتطلــب 
 : والتي تتجلى با تي ،للدستور والقانون والمساوليا  التي تدخل رمن نطاقها وفقاً 

   .ثناء مباشر/ وظيفتا النيابية في مصطلي الوقائ  وا راء والتصوي  التي يقوم بها برو المجلس ـ  1
ا  التــي يلقيهــا برــو بــفهــي ال تشــمل الخطا ،ســاولية الج ائيــة والمســاولية المدنيــةاإلبفــاء مــن المـــ  2

ن يكتسـب الصـفة  لقااـا قبـل  ألنـا  ،بـالن فـو أل باالنتخابـا إوقبـل  ،ثناء حملتا االنتخابيـة في المجلس 
ـــا البرلمانيـــة، فكـــل خطـــاب يحتـــوي فـــي مرـــمونا بلـــى  حـــد  بحـــق تم  و  قـــدحالنيابيـــة ويباشـــر وظيفت

 ،لـــى المحكمـــة لفـــرض العقـــاب الـــال م بحقـــاإاللجـــوء  المترـــرريســـتطي  و  ســـأل بنـــا،فإنـــا ي   شـــخاصاأل
 .والحصول بلى التعويض بسبب الررر التي لحق با من جراء تل 

ثنـاء جلسـا    فـي ولـو قـام بهـا ،الررب التـي تصـدر بـن العرـوجرائم  تشمل اتأل الحصانة الو 
القيـام مـن برـاء المجلـس  المورـوبية فـي تمكـين  فهي تتنـافى مـ  مبـررا  الحصـانة ،المجلس ولجانا

ن االبتـداء بلـى ا  خـرين بمهامهم النيابية بحرية مطلقة بعيد/ بن  ي خو  من العقاب والمسـاولية، وا 
يـد كـل البعـد بـن نطـاق فهـو بع ،مثـلنجاحـا بالشـكل األإلـى إوال يـادي  ،اـدا  العمـل البرلمـاني ال يحقق 

 .اتأل الحصانة
ــم يرــ  القــانون  ــائ  وا راء، اً الســوري حــدودل فهــي تشــمل كــل ر ي يصــدر بــن  لمصــطلي الوق
المجلـــس مــن المســاولية الج ائيـــة  لـــتل  يعفــى برــو بعملــا النيــابي  م ال، العرــو ســواء كــان متصـــالً 

 حــد  وســواء كــان مــن  مالئــا فــي المجلــس  والمدنيــة فيمــا لــو تعــرض إلــى الحيــا/ الخاصــة ألحــد األفــراد 
صـدر بنـا جريمـة قـت  او سـب يعاقـب بليهـا قـانون  ولو شـكل مـا ، فراد المجتم  الو راء  و غيرام من

 .اللمتررر منه ويفرض القانون المدني تعويراً  ،العقوبا 
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 فــإتا كــان حــق النقــد مقــرراً  ،تهموحريــا األفــراد ن تلــ  يشــكل ابتــداء بلــى حقــوق  همبعرــويــر  
لـتل  يجـب بلـى المشـرع السـوري  ن  ،(13)مـن  جلهـاع يـد بالحكمـة التـي شـر  قا م  نّ ألبراء البرلمان، إالّ 

 .راء ووقائ  بعملا النيابيآبلى ارتباط ما يصدر بن العرو من صراحة  ينص
مـن المسـاولية  مجلـس الشـعب برون الحصانة الموروبية ال تعفي إ :من القول بد   ال ،و خيراً 

   .(14)للقانون التأديبية التي يمكن  ن يفررها المجلس بحقا طبقاً 

 الفرع الثالة
 الموروبية البرلمانيةالنطاق ال ماني والمكاني للحصانة 

 
مــن النظــام الــداخلي / 1/ البنــد/ 227/ والمــاد/ النافــت/ مــن الدســتور الســوري 56/ حــدد  المــاد/

ــة المورــوبية ــد  مــن تــاريظ  ول  ،لمجلــس الشــعب الســوري النطــاق ال مــاني للحصــانة البرلماني ــتي يب ال
دبى مجلـس الشـعب لالنعقـاد بمرسـوم يصـدر بـن رئـيس الجمهوريـة خـالل خمسـة ي   إ ت  ، اجتماع للمجلس

بشـر يومــًا مـن تــاريظ انتهــاء واليـة المجلــس القــائم  و مـن تــاريظ إبـالن نتــائ  االنتخــاب فـي حــال بــدم 
وينتهــي اــتا النطــاق ، (15)وجــودأل، وينعقــد حكمــًا فــي اليــوم الســادس بشــر إتا لــم يصــدر مرســوم دبوتــا

 .من قبل رئيس الجمهوريةـ قبل انتهاء مدتا ـ المجلس   و بتاريظ حلّ  ،رب  سنوا  ميالدية بمرور 
ـــس واللجـــان  دســـتورياً  اً النطـــاق المكـــاني للحصـــانة المورـــوبية محـــدد ومـــادام بجلســـا  المجل

البرلمانيـــة الدائمـــة والماقتـــة، فـــإن النطـــاق ال مـــاني يرـــيق ليقتصـــر بلـــى الوقـــائ  التـــي يورداـــا برـــو 
بمـال اللجــان  و  ،داخـل جلسـا  المجلــس السـرية والعلنيــة وا راء التـي يبــديها و بمـال التصــوي المجلـس 

يجــو  للعرــو االشــترا  فــي  ال  نــا  يرــاً  ونظــرًا إلــى العطلــة البرلمانيــة، مــددفقــط دون  ن تمتــد لتشــمل 
االنعقـاد وبمـل  دورا ، لتل  كـل مـا يصـدر بـن العرـو خـار  ةاء اليمين الدستوري د بمال المجلس قبل 

فإنــا يكــون  ،حــد االشــخاص تجــاأل  ل جريمــة قــت   و ســبّ يشــك  و ، يةاللجــان وقبــل حلــ  اليمــين الدســتور 
ن يلجــأ إلــى  لــتل  المترــرر  بــن اــتأل الجريمــة كــأي فــرد بــادي، فيســتطي  تبعــاً  وج ائيــاً  مــدنياً  مســاوالً 
 .تأل الجريمةلمطالبة بالتعويض بن الررر التي لحق با ولمقاراتا بلى الالمحاكم 

                                                 
ارملنلل نارب احل حمرلت )احةرل   ع جلم,ر  احةرل   ع تلار  احوةربقع  برلح   تدرب ا ع نرلل د  م إبملنال نل  اح ومت احخلاراع انظ  ( 13) 

 م 115(ع ص 1999
 مت   ا احلوث م 11   اجع مل باأدا  ت   را احضاو ( 14 )
 م 2012رل اا /شللط  27/ مت اح بدب  احبب   احنلر  لدل ا  1رة   / /64/احمل   انظ   ( 15) 
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وقد انتقد جانب من الفقا الدستوري ـ وبحـق ـ تحديـد نطـاق الحصـانة رـد المسـاولية البرلمانيـة 
بلـى مـا يبديـا برـو البرلمـان مـن فكـر  و ر ي داخـل جـدران المجلـس النيـابي  و فـي  ي مـن  و تقييداا 

فــي جلسـا  المجلـس ولجانــا لجانـا فقـط، وطالـب بــأال تظـل األفكـار وا راء التــي يبـديها  برـاء البرلمـان 
نّ  ن  ن يسـمي لهـا بـالخرو  إلـى الـر ي مـا يتعـيّ حبيسة في المجلس  و يرلق بليهـا داخـل تلـ  المجلـس، وا 

  ا راء واألفكار، وبتل  يتسنى تكـوين الـر ي العـام وحثـا لالتي كثيرًا ما يصعب بليا الوقو  بلى ت العام
يتسـنى ألبرـاء المجلـس الـتي يتعررـون لرـروط شـديد/ بلى االاتمام بالمسائل العامة ومتابعتها، كمـا 

داخــل المجلــس ولجانــا مــن جانــب الحكومــة ومايــديها  ن يشــرحوا للــر ي العــام  فكــارام وآراءاــم، التــي قــد 
 .(16)تلقى لديا القبول والتأييد فيحمل الحكومة بلى االستجابة إليها واألخت بها 

بأنهـا  ـ مـن دول الـنظم النيابيـة اكريراــ وتتصـ  الحصـانة البرلمانيـة المورـوبية فـي سـورية 
لوقــائ  التــي إلــى ايتمتــ  بحصــانة مابــد/ بالنســبة ن برــو مجلــس الشــعب الســوري  حصــانة دائمــة،  ي 

جلســا  المجلــس )العلنيــة والســرية ـ العاديــة واالســتثنائية( ألقــوال وا راء التــي يبــديها فــي يورداــا  و ا
ل جرمــًا، كالــتم  و القــدح، ال يمكــن إقامــة الــدبو  العامــة كــان تلــ  يشــك   ، فــإن  ولجانــا )الدائمــة والماقتــة(

ن سقط  بنا الصفة النيابية بعـد تلـ . والقصـد مـن وراء إرـفاء الحصـانة بلـى برـو مجلـس  بليا، وا 
واإلبــراب بــن ر يــا بحريــة تامــة دون خــو   و وجــل مــن  ،الشــعب اــو تمكينــا مــن تمثيــل رغبــا  الشــعب

 .(17) حد
 الثاني المطلب

 الموروبية البرلمانيةآثار الحصانة 
 

ألبرــاء مجلــس الحصــانة البرلمانيــة المورــوبية التــي خصــها الدســتور الســوري  يترتــب بلــى
 :  مة تتجلى في األمور ا تيةبد/ آثار مهالشعب 

ــب تحمــي ـ   والً  ــةالنائ ــة والج ائي ــي خصــها الدســتور  الحصــانة المورــوبية: فمــن المســاولية المدني الت
بـن كـل مـا يـورد مـن وقـائ   ومـدنياً  غير مساول ج ائيـاً  اً السوري لعرو مجلس الشعب تجعل منا شخص

                                                 
)اإلبرررتن  ا   منشرررأ  احم,رررل ءع طل,ررر   1971 م بررر,  نضررراب ع احنظرررلل اح بررردب   احمضررر  ع  بررردب  برررن   د اجرررع ررررا  حررر  ( 16) 

   م ابررملنال  66ص احوضررلن  احل حملنارر  بدطلاةلد ررل رررا مضرر ع م جررع بررللق ع ماررلت مومرر  لطررا ع  م   201ع ص( 1980بررن 
 م 98ع م جع بللقع صاملنلل ناب احل حملتنل  اح ومت احخلااع 

اضرربل احمولتمرررلل احجزا ارر ع احجررزا األبل "رررا احرر نلبى احدرررا انظ  ررل احةاررلا احجزا ررا" ) مشرررقع  ع م وبررت احجبخرر ا د انظرر  ( 17) 
 م 80(ع ص1987ر 1986طل,   احمطل,  احد,لبنا ع
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صـدر  بنـا  مادامـ  حد األشـخاص، راء وتصوي ، تنروي تح  جريمة قت   و سب بحق آويبدي من 
تـي بمال اللجـان، فـال يطبـق بليـا القوابـد العامـة المطبقـة فـي قـانون العقوبـا  ال جلسا  المجلس و في 

الجريمــة، وال يطبــق بليــا مــ  ، وتفــرض بحقهــم العقوبــة التــي تتناســب هموســلوك فــرادتحكــم تصــرفا  األ
 .بلى المتررر بما يتناسب م  الرررنصوص القانون المدني التي تل م مرتكب  ي خطأ التعويض 

ن بدم تحمل العرو ألي مدنية، يبرراـا اسـتخدام العرـو لحـق ممنـوح لـا   ومساولية ج ائية  ةوا 
تجـاأل  سـبّ   و ل جريمـة قـت   لتل  إتا ما صدر بن العرو مـا يشـك  ، تقيد بحدود اتا الحق مادام دستورياً 
حـدود الحـق  تجـاو ألنـا  ،ومـدنياً  طاق جلساتا، فإنا يسأل ج ائياً نولكن خار   ،فراد داخل المجلس حد األ

   .ق جلسا  المجلس و بمال اللجانوالمحدد بنطا ،الممنوح لا
 قـد نـصف : بـين المـواطنين المكفـول دسـتورياً  المسـاوا/بمبـد   خـالالً إالحصـانة المورـوبية  د  ال تعــ  ثانيـاً 

فـي الحقــوق متسـاوون  ونالمواطنـ » ن : بلـى النافـت / مـن الدسـتور الســوري 33المـاد/ / / مـن3البنـد /
   نّ ، إالّ « العقيـــد/  والـــدين   واللرـــة   وصـــل األ  وال تميـــ  بينهـــا فـــي تلـــ  بســـبب الجـــنس  والواجبـــا ،

ألنهـا لـم تشـرع لمصـلحة العرـو الشخصـية  ،المسـاوا/لهـتأل  خرقـاً  د  وبية البرلمانيـة ال تعـالحصانة المور
نمــا لمصــلحة األمــة جمعــاء،  ، وال يجــو  تحديــد كّلــا برــو مجلــس الشــعب الســوري، يمثــل الشــعب ألن  وا 
 .(18)هدي من شرفا ورميرألبن يمارسها  وكالتا بقيد  و شرط، وبليا 

التـي يمكـن ـ  تهديـد  و االنتقـامـ الهـا كلّ نواع الرـروط  ر العرو من من  ن يتحر   بد   لتل  كان ال
 . النيابيةكفل لا حسن  دائا لمهاما من  جل  ن ي   ،وخاصة من قبل السلطة التنفيتية ، ن يتعرض لها

فكـل مـا يصـدر بـن برـو مجلـس الشـعب السـوري : الحصانة الموروبية حصانة دائمـة ونهائيـة ـ  ثالثاً 
فـي  ي   و مـدنياً  ج ائيـاً بنـا من قول  و ر ي يشكل جريمـة قـت   و سـب يعاقـب بليهـا القـانون ال يسـأل 

ن غــد ،وقــ  كــان  ثنــاء مــد/ برــويتا داخــل فــي صــدر  بنــا  مادامــ  ،اً برــو مجلــس شــعب ســابق اوا 
ن يتحقـق للعرـو  امية كون الحصانة الموروبية دائمة اـو  بمال اللجان، وتبدو  جلسا  المجلس  و 

االنعقـاد  و بعـد  وال العرـوية بنـا،  دورا  كبر قدر من الثقـة والطمأنينـة بلـى ورـعا ومسـتقبلا خـار  
ن مـن  بمـال الحكومـة بجـر / دون خـو   د وينتقـ المورـوبا وينـاق   ،يـا بحريـة تامـة يبـدي ر  ومن ث م  

سـب،   والتي تق  تح  طائلة االتهاما  الجنائيـة بارتكـاب جـرائم قـت   ،لما يصدر بنا يحاسب مستقبالً 
 .ادافا ني بتل  العمل البرلماني ويحقق رفي

                                                 
 م 2012/ مت اح بدب  احبب   احنلر  حبن  58احمل   /انظ   ( 18) 
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برــو مجلــس الشــعب بالحصــانة  خــص الدســتور الســوري: حصــانة المورــوبية مــن النظــام العــامالـ رابعاًــ
جل تحقيـق مصـلحة العمـل البرلمـاني ولـيس لمصـلحتا الشخصـية، لـتل  لـيس  البرلمانية الموروبية من 

نصـ  ، إت نما يتطلـب تلـ  موافقـة المجلـس بلـى تلـ ا  و  ،ن يتنا ل بنها من تلقاء نفسا لعرو المجلس 
ــى 230المــاد/ / ــداخلي لمجلــس الشــعب بل ــا / مــن النظــام ال ــا ل بــن  لعرــو المجلــس لــيس » :ن ن يتن

بهـتأل الحصـانة فـي  يـة مرحلـة مـن دف  يـن  ولكـن يمكـن للعرـو «. تن مـن المجلـسإالحصانة مـن غيـر 
 ،مامها مـن تلقـاء نفسـها وترد الدبو  المقامة  ،بالبطالنمراحل التقاري، ويجب بلى المحكمة  ن تدف  

   .ما لم يتم رف  الحصانة بن العرو
مــن  برــاء مجلــس  لمــتكلمفل: وبية ال تحمــي العرــو مــن المســاولية التأديبيــةالحصــانة المورــ ـخامسًاــ
ن  قـوال غيـرأل، وال يجـو  لـا  قوالـا وال  يكـرر ، وبليـا  ال يـا ووجهـة نظـرأل التعبير بن ر الحق في  الشعب

بالنظـــام والوقـــار الواجـــب  مخــالً  مـــراً  ن يـــأتي بصــفة بامـــة  يخــر  بـــن المورـــوع المطــروح للبحـــة، وال 
تا قام المتكلم بشيء من تل      .(19)شفهياً  المجلس رئيس نب ها  للجلسة، وا 

تا و   باد العرو المنب ا في الجلسة تاتهـا إلـى المخالفـة تاتهـا فللمجلـس بنـاء بلـى اقتـراح رئيسـا ا 
 :(20)ةتياإلجراءا  ا   ن يقرر دون مناقشة  حد

 الجلسة. حتى نهايةالمن  من الكالم  -١
 اللوم م  تسجيلا في المحرر. -٢

 اإلخرا  من الجلسة. -٣
تا لم يمو    ، فلـرئيستن  العرـو المنب ـا بـن الكـالم  و لـم يخـر  مـن الجلسـة وفقـًا لقـرار المجلـسا 
تا لـم  ن يتخت  المجلس القرار بحرمان العرو من االشـترا  فـي  بمـال الجلسـة التـي صـدر فيهـا القـرار، وا 

 .  (21)يمتثل لقرار المجلس ي متد  الحرمان إلى ثالة جلسا  تلي تل  الجلسة

تا تقــدم فــإخفيفــة،  فهــي جــ اءا  ،ألنهــا غيــر رادبــة ،اميــة ولكــن ال تبــدو اــتأل الجــ اءا  تا  
للمجلــس إيقــا   جــا ابتــتار شــفهي فــور صــدور القــرار  و بابتــتار خطــي العرــو الصــادر بحقــا القــرار ب

ما يوجب اتخات قـرار مـن المجلـس  تاتها في دور/ االنعقاد المجلس من برو ر  إتا تكر  ولكن  .تنفيت القرار

                                                 
  م 2017حبن   / مت احنظلل اح اخلا حمجلس احش,أ احبب  104احمل   / ( 19) 
 م 2017حبن   / مت احنظلل اح اخلا حمجلس احش,أ احبب  105احمل   / ( 20) 
 م 2017حبن   اح اخلا حمجلس احش,أ احبب  / مت احنظلل 106احمل   / ( 21) 
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مكتـب المجلـس القتـراح إيقـاع  حـد اإلجـراءا  الـوارد/ فـي المـاد/ لـى إحـال بحقا فال يقبـل منـا ابتـتار، وي  
 .(22)/ من اتا النظام٢٤٧/

 المبحة الثاني

 الحصانة البرلمانية اإلجرائية
 

بــدم مــن خــالل الــنص بلــى  اإلجرائيــة البرلمانيــة الحصــانة بمبــد دســاتير الــنظم النيابيــة   خــت 
 بعـد الحصـول بلـى إتن مسـبق مـن البرلمـان إالّ  ،إمكانية اتخات  يـة إجـراءا  ج ائيـة رـد برـو البرلمـان

اـتأل اإلجـراءا  كوسـيلة  باسـتخدامالتي يتبعا، وتل  بهد  حمايـة العرـو مـن تعسـ  السـلطة التنفيتيـة 
 ومـن ث ــم  للرـرط بليـا التخــات موقـ  معــين حيـال مورــوع مـا،  و إبعــادأل بـن حرــور جلسـا  المجلــس، 

 منعا من ممارسة بملا النيابي. 
نمـا رـمان دسـتوري للمجلـس اتأل ال ومادام  حصانة ليسـ  امتيـا ًا شخصـيًا لعرـو البرلمـان، وا 

نّ  اً مانع لألمة، فهي ال تعد   بي كونا ممثالً النيا مـا توقـ  من موان  العقاب، وال تلري اإلجـراءا  الج ائيـة، وا 
 اتخاتاا بحق العرو إلى ما بعد استئتان المجلس النيابي . 

 اإلجرائية من خالل المطلبين ا تيين:  البرلمانيةموروع الحصانة بالدراسة  تناولناوبناء بليا، 
 : نطاق الحصانة البرلمانية اإلجرائية المطلب األول
 : إجراءا  رف  الحصانة البرلمانية اإلجرائية المطلب الثاني

 
 المطلب األول

 نطاق الحصانة البرلمانية اإلجرائية
 

نتحدة فيها بـن نطـاق الحصـانة البرلمانيـة اإلجرائيـة ة اتا المطلب في ثالثة فروع رئيس بالجنا
 :ل مان والموروع، بلى النحو ا تيمن حية األشخاص وا

                                                 
 م 2017حبن   / مت احنظلل اح اخلا حمجلس احش,أ احبب  107احمل   / ( 22) 
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 الفرع األول
 النطاق الشخصي للحصانة البرلمانية اإلجرائية

 
الدســتور  / مــن71ع الســوري فكــر/ الحصــانة البرلمانيــة اإلجرائيــة، إت نصــ  المــاد/ /ى المشــر  تبن ــ 

 برـاء مجلـس الشـعب بالحصـانة طيلـة مـد/ واليـة المجلـس، وال يجـو   يتمت » السوري النافت بلى  ن :
الجرم المشـهود اتخـات إجـراءا  ج ائيـة رـد  ي برـو مـنهم إال بـإتن سـابق مـن المجلـس،  في غير حالة

 ول انعقـاد لـا بمـا نـد س بلمجلـس، وي خطـر المجلـويتعـين فـي غيـر دورا  االنعقـاد  خـت إتن مـن مكتـب ا
 .(23)« اتخت من إجراءا 

وكما اـو وارـي، فـإن المشـرع الدسـتوري قـد ربـط الحصـانة اإلجرائيـة بالعرـوية البرلمانيـة وقـ  
 :(24)ن من نص اتأل الماد/ األمور ا تيةال وق  ارتكاب الجريمة، ويتبيّ  ،اتخات اإلجراء

ـ إن الحصــانة النيابيــة اإلجرائيــة شخصــية تتعلــق بعرــو مجلــس الشــعب وحــدأل، وال تنصــر  إلــى  واًل  -
بلـى ببـار/  بوروح وصـراحةغيرأل من  فراد  سرتا  و  قاربا، كال وجة  و األوالد، فالدستور السوري نص 

 «. براء مجلس الشعب ... »... 
الشـعب الحـاليين دون السـابقين، ولـتل  تـ ول ـ تشمل الحصانة النيابية اإلجرائية  براء مجلـس  ثانياً  -

/ مـــن 56اـــتأل الحصـــانة بـــن العرـــو بانتهـــاء مـــد/ مجلـــس الشـــعب الدســـتورية )واـــي بحســـب المـــاد/ /
الدسـتور السـوري النافـت،  ربـ  سـنوا  ميالديـة وال يجــو  تمديـداا إال فـي حالـة الحـرب بقـانون(،  و بحــل 

، ولكـن (26) و إبطالهـا ، و إسـقاط برـويتا ، و وفاتـا ،،  و باستقالة العرو(25)المجلس قبل انتهاء مدتا

                                                 
ادمدع انالا مجلس احش,أ للحوضلن  طال  م   » نلى ات د  1973/ مت اح بدب  احبب   احضل   را نلل 67دنص احمل   / ( 23) 

بررا بالا  احمجلسع بال اجبز را غا  ولح  احج ل احمش ب  ادخل  إج ااال جزا ا  ا  ا  نارب مرن ل إال لر  ت برللق مرت احمجلرسع 
بتمرل  رب باارحع  م «ع باخط  احمجلس نن  ابل ان,ةل  حه لمل ادخر  مرت إجر اا غا  ا با  االن,ةل  اد,ات اخ  إ ت مت   اس احمجلس

إال را احجز ا  احمد,لة  لأخر  اإل ت ررا  1973/ مت  بدب  67ال اخدلء نت نص احمل   / 2012/ مت  بدب  71ر ت نص احمل   /
/ اشرررد طل حررر ح  وضررربل اإل ت مرررت متدرررأ 71ادخرررل  اإلجررر ااال احجزا اررر  لورررق اح,ارررب ررررا غاررر  ا با ) ب ال( االن,ةرررل ع رلحمرررل   /

/ مررت 28ر برةررل  حمررل درنص نلارره احمررل   / ادررأحء متدررأ احمجلرسب  / دطللرل اخرر  اإل ت مررت   راس احمجلررسم67   /احمجلرسع لانمررل احمررل
 م«  تا  ت حلب  بم اول  ا    اس احمجلس بنل له بامان  د » مت ر  2017احنظلل اح اخلا حمجلس احش,أ احبب   حبن  

 بمل ل,  لم 101م جع بللقع صد  م وبت احجبخ ا ع اضبل احمولتملل احجزا ا ع انظ   ( 24) 
ررر حر  اس احجم ب ارر  ات اةر   وررل مجلرس احشرر,أ 1» نلررى انره د  2012/ مرت اح برردب  احبرب   احنلررر  حبرن  111درنص احمررل   / ( 25) 

ر ال اجربز ورل مجلرس احشر,أ اتثر   3ر دج   االندخلللل حمجلس ج ا  خ ل بدات ابمل  مرت درل ا  احورلم 2لة ا  م,لل اض   ننهم 
 «م   حبلأ باو  مت م
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فـي حالـة إجــراء االنتخابـا  العامـة لتجديــد مجلـس الشـعب خــالل السـتين يومـًا الســابقة بلـى انتهـاء مــد/ 
/ مــن الدســتور القــائم، فــإن  برــاء مجلــس الشــعب القــديم اــم الــتين 62نيابتــا تطبيقــًا لــنص المــاد//

انتهــاء مــد/ واليــة المجلــس، فــي حــين  ن  برــاء المجلــس الجــدد ال  يتمتعــون بالحصــانة اإلجرائيــة حتــى
 .(27)يتمتعون بالحصانة إال باجتماع المجلس الجديد

                                                                                                              
رر دخردص احموتمر  اح بردب ا  اح,لارل ررا احنظر  ررا احط,ربت 1» نلرى ات د  2012اح بدب  احبرب   حبرن   / مت66احمل   /دنص (  26) 

ع 2014/ ح,رلل 7/ مرت ورلنبت احموتمر  اح بردب ا  اح,لارل  ورل /34احمرل   /بدنص «ع ممم اح  احخلض  للندخلللل انالا مجلس احش,أ
إ ا ثلل حلموتم  ضو  احط,رت احر   مرت شرأنه ات ار ث  ررا نداجر  االندخللرلل احن ل ار  ور   ل إلطرلل ناربا  احمط,ربت » نلى انه د 

رل إ ا رةر  احنل رأ اور  شر بط «ا    ع بادارح مرت  حر  ات  إلطرلل اح,اربا  اد,لرق للحم ولر  احبرللة  نلرى اندخرلأ نارب احل حمرلتع ام 
)تمل را ولل ومله جنبا  اخ ى إالر  حلجنبا  اح, لا  احبب ا ع اب رة انه حلجنبا  اح, لا  احبب ا ع اب  اح,ابا  ل,  إن ت اندخلله

احوترل نلارره لجنلار  اب جنورر  شرل ن  اب مخلرر  للحثةرر  دج ار   مررت وةبوره احم نارر  باحبالبرا ع اب و ملنرره مرت ممل برر  ورق االندخررلأع اب 
اخدلرء تلار   نرت   «إلطرلل اح,اربا   »ات مضطلح م بدج   اإلشل   را   ا احض   إحى  ع ر ت  احجزاا اتبت ل بةلط ناباده(اح,لم 

  ر لطررلل اح,ارربا  اةرربل ألت اح,اررب حررل ددرربار  ننرر   شرر بط اح,ارربا  ارربل االندخررلأع اب ألت نملارر  «إبررةلط اح,ارربا   »مضررطلح 
/ مرت 66م,ل   نت احوةاةر م ب ر ا األمر  لوبرأ احمرل   / االندخلأ  اد ل و  شلل ل ل,ض احشبا أع اب ألت احنداج  احدا انلنل حل دتت

/ ح,رلل 5/ مت ولنبت االندخلللل اح,لم   ورل /87بدنص احمل   / اح بدب  احبب    ب مت اخدضلص احموتم  اح بدب ا  اح,لال بو  ل م
 رةر اتر  ل   االبردةلح ر  أ   احبررل ر  ا د,ر  ناربا  اور  انارلا مجلرس احشر,أ شرلغ   ررا إور ى احورلالل اآلدار د  »نلى ات د  2014
 «م احرر اخلا حمجلررس احشرر,أ  احنظررلل إبررةلط اح,ارربا  برةررل  ألوتررللر     شرر بط احد شرراح لمبجررأ ورر ا  احموتمرر  اح برردب ا  اح,لاررل اور 

احامرات إ ا ابردنتء اور  األنارلا احارل زات ل,اربا  مجلرس احشر,أ نرت ا اا  »نلى انه د مت ولنبت االندخلللل / 89/ احمل  بدنص 
 إ ا و  ل احموتم  اح بدب ا  اح,لال إلطلل ناباده لبلأ احط,ت را ضو  اندخللهع ابّمى لم بربل احم شرح احر   الرا اح بدب ا ع اب

  ع ا  انه ال اج ى اندخلأ دتمالا )ر نا( الندخلأ ناب ل الم«احال ز األخا  را وطلنه نابا  را احمجلس 
ب ر ا األمر   رب مرت اخدضرلص مجلرس احشر,أ بور  ع إ  درنص احمرل    بل را ا لع ولالل مو   عام ل إبةلط اح,ابا  ر نه اة        

مجلررس احشرر,أ إبررةلط اح,ارربا  نررت اورر  اناررل ه ألورر  ح » نلررى انرره د 2017/ مررت احنظررلل احرر اخلا حمجلررس احشرر,أ حبررن  244/
ع اب اإلخر ل احباارح ئ األبلبا  احمة    را اح بدب احخ بل نت احملل ( 2إ لن  اح بح  اب اب   اب ل اب نلم ل ( 1 األبللأ اآلدا  د

( ا دترلأ 4ت  بت إ  ( احغارلأ احتلمرل نرت وارب   ب درات ترلملدات ررا برن  باور   3لباجللدره لمرل ال انبرجل مرع االودارلظ ل,ارباده 
 « جنلا  اب جنو  شل ن  اب مخل   للحثة  اح,لم  لمةداى وتل متدبأ اح  ج  احةط,ا 

نلررى دة ارر  متدلرره رررا إبررةلط نارربا  نرر   مررت اناررلا  30/7/2015ت  ات مجلررس احشرر,أ احبررب   بارررق لدررل ا  بجرر ا  للحرر      
مرت احنظرلل احر اخلا حمجلرس احشر,أ  ب حر  لبرلأ غارلل ل نرت احمجلرس مر    ب درات ترلملدات  174احمجلس ابردنل ا  إحرى اوترلل احمرل   

ى احبا ع ومرب  نلر ب احنجارأع مومر  ن لربع مومر  ررل   احة نرلتع نمرل  مددلحاداتم باألنالا  ل د نل   ل,ا  ع و    جمالع مضطا
 وجا موم ع ب,ا  إالالع دابا  احجغاناع ضلحح احطولت احن,امام

) مشرررقع لررر  نلشررر ع احطل,ررر  احثلناررر   اح امة اطاررر  احرررنظل ررررا احبرررلط  إلبرررنل  تببرررال  االندخرررلأ انظررر  د  م وبرررت مضرررطاى احلوررر  ع
 م249ع 248(ع ص2016

بالارر  مجلررس احشرر,أ ا لررع بررنبال » نلررى ات د 2012رل اا /شررللط  27ا  / مررت اح برردب  احبررب   احنلررر  لدررل  56احمررل   /دررنص  ( 27) 
 « مما  ا  دل ا مت دل ا  ابل اجدملش حه ممممم 
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الحصــانة النيابيــة اإلجرائيــة شخصــية تتعلــق بعرــو مجلــس الشــعب وحــدأل، فهــي ال  مادامــ ـــ  ثالثــاً  -
ـــة ـــرا  جريمـــة معين ـــي اقت ـــا ف ـــى المســـاامين مع ـــد(28)تنصـــر  إل ـــانوا مت خلين  م فـــابلين  م ، ســـواء  ك

محررــين، وتطبــق بحقهــم اإلجــراءا  القانونيــة المنصــوص بليهــا فــي قــانون العقوبــا  دون حاجــة إلــى 
 استئتان مجلس الشعب  و مكتبا.

 ماايـة "اإلجـراءا  الج ائيـة" التـي ال يجـو  اتخاتاـا رـد برـو مجلـس الشـعب إالبالنسـبة إلـى رابعـًا ـ  -
/ مــن الدســتور 71المــاد/ /، فــإن نــص حســب األحــوال المجلــس المجلــس  و مــن مكتــب ســابق مــن إتنبــ

جاء خلوًا مـن  ي تحديـد  و تخصـيص لماايـة تلـ  اإلجـراءا ، ولـتل  يتعـين إبطـاء ببـار/  السوري النافت
، كّلهـا "اإلجراءا  الج ائية" الوارد/ فـي اـتأل المـاد/ مفهومـًا بامـًا، بحيـة تشـتمل بلـى االجـراءا  الج ائيـة

لى المتهم،  و ربطا،  و استجوابا بلـى يـد مـأمور الرـبط القرـائي  و برـو النيابـة فتتناول القبض ب
العامــة  و قارــي التحقيــق، ودخــول المنــا ل وتفتيشــها  و تفتــي  األشــخاص ورــبط األشــياء واألوراق 

الجريمـة الجــاري جمـ  االسـتدالال   و حصــول  فـيوكـل مـا يمكــن  ن يفيـد فـي كشــ  الحقيقـة  ،واألسـلحة
ــ ــق ف ــاالتحقي ــي بهــا آثــار  و  ي شــأنها، وورــ  األخت ــاكن الت ــى األم ــد تفيــد فــي كشــ  تلــ  م بل شــياء ق

 .   ( 29)الجريمة، وحبس المتهم حبسًا احتياطياً 
ـــ إن مكــان إقامــة برــو مجلــس الشــعب  و مقــر شــركاتا  و ســيارتا الخاصــة ال تــدخل رــمن  خامســاً  -

بــإجراءا  التفتــي  فيهــا بنــدما يرتكــب برــو نطــاق الحصــانة اإلجرائيــة، لــتل  يمكــن للمحكمــة  ن تقــوم 
المجلــس لجريمــة جنائيــة دون  خــت اإلتن مــن المجلــس، واــتا يتفــق مــ   اــم مبــررا  الحصــانة اإلجرائيــة 

ــ  تعطيــل دور المجلــس بالقيــام بمهامــا الموكلــة إليــا، بتمكــين العرــو مــن حرــور جلســاتا بشــ كل بمن
التفتـي  ال يمنعـا مـن تلـ ، فـتم إخراجـا مـن اـتأل وا  الـة  ي بـائق يحـول دون تلـ ، فـإجراء اـتا مستمر 

 الحصانة .
 
 
 
 

                                                 
 م 101د  م وبت احجبخ ا ع اضبل احمولتملل احجزا ا ع م جع بللقع صانظ  ( 28) 
ع اخدضلضررلدهع مظررل   ابردة حهع ن ودرره لبررل   اج ررز  مل ادرره" 1971مجلرس احشرر,أ رررا ظررل  بردب د ام بررلما م رر اتع انظر  ( 29) 

 م152(ع ص 1996 ) احةل      اح ا   احمض ا  اح,لم  حلتدلأع طل, " اح بح 
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 الفرع الثاني
 النطاق ال ماني للحصانة البرلمانية اإلجرائية

 
الحصـانة البرلمانيـة اإلجرائيـة، واـي  تشـملها التي المد/د المشرع السوري في الدستور النافت حد  

)المـاد/  طيلة مـد/ واليـة مجلـس الشـعب، المتمثلـة بـأرب  سـنوا  ميالديـة تبـد  مـن تـاريظ  ول اجتمـاع لـا
ــدور التشــريعي مــن الدســتور( 56 ، فهــي تشــمل دورا  انعقــاد المجلــس العاديــة  و االســتثنائية رــمن ال

 ما بين دورا  االنعقاد.والمد/ ، (30)الواحد
لكن تختل  الجهة التـي تملـ  الحـق بإبطـاء اإلتن برفـ  الحصـانة بـن برـو المجلـس حسـب و 

حــق إبطــاء اإلتن « للمجلـس » مـا إتا كــان المجلـس منعقــدًا  و غيـر منعقــد، ففــي دورا  االنعقـاد يكــون 
 .(31)«مكتب المجلس » ن  خت اإلتن من ا في غير دورا  االنعقاد، فيتعيّ برف  الحصانة،  م  

الواقعـة بــين إبـالن نتيجـة االنتخابــا  المـد/ ولكـن ياخـت بلـى المشــرع الدسـتوري  نـا لــم يشـمل 
 ن الفائ  في االنتخابا  يطلق بليا برـو مجلـس شـعب  م و ول اجتماع للمجلس بالحصانة اإلجرائية، 

 لــتل  ؛(32)بمجــرد فــو أل، ويــادي القســم الدســتوري فــي  ول اجتمــاع للمجلــس بصــفتا برــوًا فــي المجلــس

                                                 
احبرن ع  ر ار نى احمجلرس حرث ث  ب ال نل ار  ررا 1» نلرى ات د  2012/ مرت اح بردب  احبرب   احورلحا حبرن  65دنص احمرل   / ( 30) 

ر اجربز  نرب  احمجلرس إحرى  ب ال  2نلى اال  اةل مجمبن ل نت بد  اش  ع باو   احنظلل اح اخلا حلمجلس مبانا  ل بم   ترل من رل  
ر دلةرى احر ب   احدشر ا,ا  األخار    3ابدثنل ا  لنلا نلى طلأ مت   اس احجم ب ا  اب مت ثلث انالا احمجلرس اب مرت متدرأ احمجلرس 

 «م ودى إو ا  احمبازن  اح,لم  حل بح   مت احبن  مادبو 
/ مررت اح برردب  إحررى احنظررلل احرر اخلا حمجلررس 65بللحنبررل  إحررى مبانارر  احرر ب ال بمرر   لع رةرر  اولحررل احاةرر   األبحررى مررت احمررل   /       

  دحلمجلس نلى اتمت احنظلل اح اخلا ( مت احمل   احبلل,  1ام  دو ا  لع بلنلا نلاهع رة  نضل احاة   ) 2017احش,أ حبن  
ألخار  مرت شرر   األبحرى ررا األور  احثلحررث مرت شر   ترلنبت احثرلنا بودرى احخمراس ا ا,ةر  احمجلرس ثر ث  ب ال نل ار  ررا احبرن  د » 

ع باحثلنا  را األو  األبل مت ش   اال  بودى احخماس األخا  مت ش   وزا ات ) لو ب  شر  ات (  باحثلحثر  ررا آ ا  )لو ب  ش  ات(
 «م حث مت ش   االبل ودى احخماس احثلحث مت ش   تلنبت ابل )لو ب  ث ث اش   (األو  احثل

ادرأحء متدررأ » نلرى ات د  2017دمربز بررن   30/ مرت احنظررلل احر اخلا حمجلرس احشر,أ احبررب   احضرل   ررا 28درنص احمرل   / ( 31) 
مر   بالار  متدرأ احمجلرس برن  ما  ار   »نلرى اتد / 29بدرنص احمرل   / م«تا  ت حلبر  بمر اول  ا  احمجلس مت   اس احمجلس بنل لره بامان ر

دلر ا مررت دررل ا  اندخللررهع با,ررل  اندخللرره رررا ابل جلبرر  ا,ةرر  ل احمجلررس ل,رر  اند ررلا احمرر  ع بابرردم  متدررأ احمجلررس رررا ممل برر  م لمرره 
 م«بض والده إحى ات ادل اندخلأ احمتدأ احج ا  

ا    انالا مجلس احش,أ احةبل اح بدب   احربا   ررا  د »نلى ات 2012احبب   احنلر  حبن   / مت اح بدب 67دنص احمل   / ( 32) 
ررل احمررل   /«احمررل   احبررلل,  مررت اح برردب  اترربت احةبررل اح برردب   نلررى احنوررب اآلدرراد )اوبررل لررلهلل  »/ مررت اح برردب  رنضرر ل اآلدرراد 7ع ام 
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حمايتـا مـن الـدباو   تجـري يجب  ن يتمت  العرو بهـتأل الحصـانة مـن تـاريظ فـو أل فـي االنتخابـا ، لكـي
توقيفــا  يجــريكــأن  ،الكيديــة التــي يمكــن  ن ترفــ  رــدأل مــن قبــل الســلطة التنفيتيــة لتعطيــل دورأل النيــابي

 احتياطيًا قبل انعقاد االجتماع األول للمجلس.
تا  ــ  وا  ي  ر  ــة   ج  ــا  تكميلي ــًا لــنص المــاد/ /انتخاب / مــن الدســتور 63لمــلء المقعــد الشــاغر تطبيق

ــل  مجلــس  تا ح  القـائم، تســري الحصــانة اإلجرائيــة بحــق العرــو مــن تـاريظ إبــالن فــو أل فــي االنتخابــا ، وا 
الشعب بقرار من رئيس الجمهورية و جري  االنتخابا  لمجلس جديد خالل سـتين يومـًا مـن تـاريظ الحـل، 

 مـــد// مــن الدســتور النافـــت، فالحصــانة البرلمانيــة اإلجرائيـــة ال تمتــد لتشــمل 111تطبيقــًا لــنص المـــاد/ /
السـتين يومـًا، ألن مــد/ واليـة المجلــس تكـون قــد انتهـ  بالحــل، ويتـولى رئــيس الجمهوريـة ـ وفقـًا للفقــر/ 

التـي يكـون فيهـا المجلـس  المـد// مـن الدسـتور الحـالي ـ سـلطة التشـري  خـالل 113األولـى مـن المـاد/ /
 حاًل.من

وقـد ترـمن الدسـتور السـوري ـ مثـل  غلـب دســاتير الـنظم النيابيـة ـ نصـًا يقرـي بـإخرا  حالــة 
     :/ منـا بلـى  ن71ما نص في المـاد/ /وتل  بند ؛الجرم المشهود من نطاق الحصانة البرلمانية اإلجرائية

الجـرم المشـهود اتخـات إجـراءا   ، وال يجـو  فـي غيـر حالـة.. برـاء مجلـس الشـعب بالحصـانة يتمتـ » 
المحاكمــا  الج ائيــة قــانون  صــول / مــن 28وقــد  ورــح  المــاد/ /«، ج ائيــة رــد  ي برــو مــنهم.. الــظ

ــ وتعديالتــا 13/3/1950/ تــاريظ 112ـ الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم /الســوري  المقصــود بــالجرم  ـ
تكابـا. ال ارتكابـا  و بنـد االنتهـاء مـن ار ـ الجرم المشهود او الجرم التي يشـااد حـ1»: المشهود، بقولها

ـ ويلحق با  يرًا الجرائم التي يقبض بلى مرتكبيها بناء بلـى صـرام النـاس  و يرـبط معهـم  شـياء  و 2
 .«وتل  في األرب  والعشرين سابة من وقوع الجرم  ؛ سلحة  و  وراق يستدل منها  نهم فابلو الجرم

مجلـس الشـعب السـوري ـ سـواء  كانـ  جنايـة  م جنحـة واتا يعني  ن  ية جريمة يرتكبها برـو 
دون  ن يتوقــ   كّلهــا  م مخالفــة ـ متلبســًا فــي إحــد  الحــاال  الســابقة، تتخــت بحقــا اإلجــراءا  الج ائيــة

ــى  ــة رــدأل، وللمحكمــة ( 33)«إتن » اتخاتاــا بل ــدبو  الج ائي ــة العامــة  ن تحــر  ال مــن المجلــس، فللنياب

                                                                                                              
 ع بات ا نى مضلحح احش,أ بو الدهع باولرظ نلى بال   احربطت بابردة حه اح,ظال ات اود ل  بدب  احل   بوبانان ل بنظلم ل احجم ب  

 م«بو اده باح رلش نت ب م  ا اهع بات انمل نلى دوةاق اح, اح  االجدملنا  ببو   األم  اح, لا ( 
خطرا دضر    ج ر  م,انر  اإل ت  ب او  احةاب  نلى د   نلى بلط  احنالل  اح,لم  را دو ا  اح نبى اح,لم ع بادمثرل ررا تدرلأ  ( 33) 

دبمح لمبجله ل ولم  احر نبى اح,لمر  ار  شرخص م,رات اندمرا إحا رل الود ارره ج امر  مرت احجر ا ل م بابردلزل احةرلنبت ضر ب   ر ا اإل ت 
وات دةع احج ام  مت اشرخلص ادمد,ربت لوضرلن  إج ا ار  حشرغل ل م اترز وبلبر  م,انر  اب بظاار  نلمر  ررا اح بحر ع بور  ابرل  نلرا ل 

 رر   احوضررلن  حداررمت ومررلاد ل مررت ادخررل  اارر  إجرر ااال تا ارر ع بحدرربر  ح ررل ورر  ا  مررت احو ارر  باح رر با رررا ممل برر  األنمررلل احمشرر ش 
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ط الحصـول بلـى إتن مسـبق مــن حبسـا احتياطيــًا مباشـر/ دون اشـترا إجـراء التحقيـق ومالحقـة العرـو  و
. والمبرر فـي  وال الحصـانة  ن مظنـة الكيـد لعرـو البرلمـان ال تتـوافر فـي حالـة الجـرم المشـهود المجلس

 حين يقبض بليا متلبسًا.
الهــد  األساســي مــن إخــرا  حالــة الجــرم المشــهود مــن نطــاق الحصــانة البرلمانيــة  مــادامولكــن  

جرائية او المحافظة بلى معالم الجريمة من الرياع، لـتل  يجـب  ن تقتصـر بلـى إجـراء القـبض بلـى اإل
 .تمتد إلى باقي اإلجراءا  األخر  الجاني وق  ارتكاب الجريمة دون  ن

ن الدسـتور ـ وكـتل  إ :الحصانة اإلجرائيـة، فإننـا نسـتطي  القـول فيا بن  ثر الطعون النيابية  م   
ــل   التــي المــد/نص بلــى حرمــان العرــو مــن الحصــانة خــالل القــانون ـ لــم يــ فيهــا فــي صــحة اــتأل  ي ف ر 

نّ  مــا يمكــن  ن يتقــرر الطعــون، فلــيس مــن الرــروري  ن يــادي الطعــن إلــى بطــالن العرــوية البرلمانيــة، وا 
مـد/ الـدور التشـريعي  تشـملسـابقًا ـ  تكرنـاصحة اـتأل العرـوية، و ن الحصـانة البرلمانيـة اإلجرائيـة ـ كمـا 

 لمجلس الشعب .
 

 الفرع الثالة
 النطاق الموروبي للحصانة البرلمانية اإلجرائية

 
الج ائيـة  لم يقتصـر مورـوع الحصـانة البرلمانيـة اإلجرائيـة فـي القـانون السـوري بلـى اإلجـراءا 

نما امتـد ليشـمل األحكـام الج ائيـة  يرـًا، واـتا يعنـي  نـا  التي نص  بليها معظم قوانين النظم النيابية، وا 
بحـق برـو  الج ائيـةال يمكن اتخات  ية اجراءا  ج ائية  و تنفيت  ي حكم ج ائي مبرم صادر في الدباوي 

مـن / 227/ مـن المـاد/ /1الفقر/ / مجلس الشعب دون  خت إتن مسبق من مجلس الشعب، واتا ما  كدتا
  ـ يتمتــ   برــاء مجلــس الشــعب : »  النظــام الــداخلي لمجلــس الشــعب الســوري بنــدما نصــ  بلــى  نــا

بالحصانة طيلة مد/ والية المجلـس، وال يجـو  فـي غيـر حالـة الجـرم المشـهود اتخـات  يـة إجـراءا  ج ائيـة 
 «.سابق من المجلس،.....  بإتن و تنفيت  ي حكم ج ائي رد  ي برو منهم إال 

                                                                                                              
احمبتبحر  إحرا لم باضرر   اإل ت مرت احج رر  احمخدضر  دلةل اررل  اب لنرلا نلررى طلرأ مرت احناللرر  اح,لمر ع بالررزل ات اتربت خطاررل  بمور  ا  مررت 

 واث احشخص باحباو,  م
 م 100ع 99وبت احجبخ ا ع اضبل احمولتملل احجزا ا ع م جع بللقع ص د  مانظ 
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ــالحقوق الشخصــية،  ــي تتعلــق ب ــة اإلجرائيــة االجــراءا  المدنيــة الت وال تشــمل الحصــانة البرلماني
لــتل  يمكــن ألي شــخص  ال تعيــق العرــو مــن حرــور جلســا  المجلــس، والقيــام بــدورأل النيــابي، بوصــفها

بمــا  صــابا مــن رــرر  مترــرر مــن فعــل صــدر بــن العرــو  ن يلجــأ إلــى المحكمــة للمطالبــة بــالتعويض
سـواء  كــان رـررًا ماديــًا  م معنويـًا، ويمكــن لـا  يرــًا  ن يرـ   ي حكــم صـادر بــالتعويض مورـ  التنفيــت 

 .  (34)دون إتن سابق من المجلس
النظـام الـداخلي إلجـراءا  التأديبيـة التـي نـص بليهـا ، ال محل لهتأل الحصانة بالنسبة إلى ا يراً 

التــي يمكــن للمجلــس  ن يتخــتاا حيــال العرــو مــن  جــل المحافظــة بلــى نظــام  لمجلــس الشــعب الســوري
الحصانة اإلجرائية تهد  إلى حماية العرو مـن  جـل مصـلحة العمـل البرلمـاني،  ألن   ؛(35)الجلسا  داخلا

كما ال تـدخل اإلجـراءا  اإلداريـة التـي تقـوم بهـا السـلطة التنفيتيـة فـي نطـاق  وليس لمصلحتا الشخصية.
تحقيـق  غـراض إداريـة كـإجراء ءا  التفتـي  اإلداريـة التـي تهـد  إلـى اإلجرائيـة، وال سـيما إجـرا الحصانة

تفتي  للعرو و متعتا في المنافـت الحدوديـة مـن قبـل السـلطا  الجمركيـة التـي تجـر  للكشـ  بـن  فعـال 
أل بلـى حـواج   و بنـد مـرور  ثنـاء سـفرأل فـي الطـائر/،  فـي التهريب لحماية المال العـام،  و تفتـي  النائـب

فهـتأل اإلجـراءا  ، المقامة بنـد مـداخل المنشـو  والمبـاني والماسسـا  العامـة ...الـظ  العسكرية التفتي 
ال تمس شخص العرو وال تقيد حريتا ما لـم تصـل إلـى حـد االبتقـال، فكـان مـن المفتـرض بلـى المشـرع 

 االجرائية .السوري  ن يرّمن حالة االبتقال اإلداري بنطاق الحصانة البرلمانية 
جــراءا  تمــس حصــانة العرــو، كمــا  نهــا مــن اإلجــراءا  التفتــي  اإلداري ال هم  ن إبعرــويــر  

دي إلـى الروتينية اليومية، ولتل  فإن القول بل وم حصول إتن من المجلـس فـي كـل مـر/ يـراد إجراااـا، يـا 
 .(36)جراءصعوبة القيام بمثل اتا اإل

ن اإلجــراءا  الج ائيــة التــي  ثنــاء  فــي جــراءا  التــي تتخــتحصــانة اإلجرائيــة اــي اإلتشــملها ال وا 
مرحلة التحقيـق األولـي، فـيمكن اتخـات مـا ال يمـس منهـا شـخص النائـب  و مسـكنا، فـال يجـو   ن تصـدر 
ــ  اســتجوابا  و تفتــي  شخصــا  و مســكنا  و رــبط  ــدبو/ واإلحرــار والتوقيــ ، ويمتن بحقــا مــتكرا  ال

ــ و  اتخاتاــا قبــل صــدور اإلتن مــن مجلــس الشــعب، كجمــ  األدلــة ا اإلجــراءا  األخــر ، فيجــمراســالتا.  م 
                                                 

اوق حلمدا  ات باضولأ احوةبق احشخضا  » نلى انهد  2017/ مت احنظلل اح اخلا حمجلس احش,أ حبن  232دنص احمل   / ( 34) 
 م« مةلال  اح,اب املل احمولتل احم نا   بت إ ت مت احمجلسع بدناا  األوتلل احدا دض   لشأت     احوةبق 

ر  4ر  احلربل مرع دبرجاله ررا احموار     3احمنرع مرت احتر ل ودرى ن لار  احجلبر   ر 2ر احدنلاره   1د اإلج ااال احدأ الار   را األدار  ( 35) 
و ملنه مت االشد ا  را انمرلل ثر ث جلبرلل دلرا دلر  احجلبر   -6و ملنه مت االشد ا  را انملل احجلب   -5اإلخ ال مت احجلب  

 م« 
" )لغرر ا ع جلم,رر  احتبررر ع 2005ظررل  برردب  اح,رر اق حبررن  د اومرر  نلررا احخاررلجاع احوضررلن  احل حملنارر  "  ابرر  دطلاةارر  رررا انظرر  ( 36) 

 م 86(ع ص2010تلا  احةلنبت باح,لبل احبالبا ع  بلح  ملجبدا  مة م  نلل 
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ــر/ وغيراــا ــة والخب جــراء المعاين ــ  العرــو مــن  ألن  ، (37)وســماع الشــهود وا  ــر/ ال تمن اــتأل اإلجــراءا  األخي
نجا  مهاما النيابية،  ر بـدم إقامـة الـدبو   ن النيابة العامة قد تقر   فراًل بنحرور جلسا  المجلس وا 

 فر إثباتا  االتهام .االعامة لعدم تو 
ولـم يـرد نـص فـي الدسـتور السـوري ـ وال فـي القـانون ـ يحـدد  نـواع الجـرائم التـي تـدخل رــمن 

ن الحصانة اإلجرائيـة تشـمل جميـ  األفعـال التـي إ :نطاق الحصانة البرلمانية اإلجرائية، ولتل  يمكن القول
   .(38)فا  م مخال اً يقترفها برو مجلس الشعب سواء  كان  جنايا   م جنح

الحكمــة مــن تقريــر  ألن  وقــد  حســن المشــرع الســوري صــنعًا بــإطالق الحصــانة بلــى اــتا النحــو، 
الحصانة البرلمانية، المتمثلة في حماية برو البرلمـان مـن تعسـ  السـلطا  األخـر  ومـا قـد يـادي إليـا 

جنايـا   و جـني  مـنجميعهـا من تعطيل برو البرلمـان بـن  داء مهماتـا البرلمانيـة، متـوفر فـي الجـرائم 
 و مخالفــا ، فرــاًل بــن  ن بعــض المخالفــا  قــد  صــبح  ا ن بلــى جانــب مــن الخطــور/ إ اء مــا يقــررأل 
القانون بلى مرتكبيها من بقوبا  تصل في بعض األحيان إلى حد الحبس، األمر الـتي قـد يعـوق برـو 

 .(39)البرلمان في  داء  بمالا النيابية
 

 المطلب الثاني
 الحصانة البرلمانية اإلجرائيةإجراءا  رف  

استل م القانون لرف  الحصانة البرلمانية اإلجرائية بن برـو البرلمـان تقـديم طلـب إلـى المجلـس 
 و رفـض الطلـب  ،النيابي من توي الشأن، ويكون للمجلس بعد تل  سلطة تقديرية في رف  الحصانة بنـا

 .  جديتاو  ا إليامن مد  كيدية االتهام الموج   التأكدبعد 
 اتا المطلب من خالل فربين رئيسين بلى النحو ا تي : نابالجوبناء بليا، 

 الفرع األول
 تقديم طلب رف  الحصانة البرلمانية اإلجرائية

إجـراءا   2017/ من النظام الداخلي لمجلـس الشـعب السـوري الصـادر بـام 228حدد  الماد/ /      
 :  ا تيى تقديم طلب رف  الحصانة اإلجرائية، إت نص  بل

                                                 
 م101لتملل احجزا ا ع م جع بللقع صد  م وبت احجبخ ا ع اضبل احموانظ  ( 37) 
 م102صد  م وبت احجبخ ا ع اضبل احمولتملل احجزا ا ع م جع بللقع انظ  ( 38) 
 م83ع 82ص  مالت موم  لطا ع احوضلن  احل حملنا  بدطلاةلد ل را مض ع م جع بللقع م د انظ  ( 39) 
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ي قدم طلب اإلتن برف  الحصانة بن العرو إلى رئيس المجلس من و ير العدل، مبينًا فيـا نـوع الجـرم ـ  1
، ويجب  ن يرفق بالطلب  وراق القرـية المطلـوب اتخـات إجـراءا  فيهـا والمسـتندا  و مانا ومكان ارتكابا
 المايد/ لها.

مكتـب المجلــس العرــو للحرــور  مامـا فــي الميعــاد الــتي يحــددأل لـتل  إلطالبــا بلــى مــا اــو  ـ يــدبو 2
منسوب إليا واالستماع إلى  وجا دفابا، وي عد  تخلـ  العرـو بـن الحرـور دون بـتر مقبـول تنـا اًل منـا 

 بن حقا في إبداء دفابا.
ر محرر يحتوي بلى  قوال العرو  3  يكلفا رئيس المجلس.   إشرا   حد المراقبين التيبـ ي حر 
ــى لجنــة الشــاون الدســتورية  4 ـ ي حيــل رئــيس المجلــس الطلــب مــ  مرفقاتــا ومحرــر  قــوال العرــو إل

بليها إبداد تقريراا خالل بشر/  يـام بلـى األكثـر مـن تـاريظ إحالـة األوراق إليهـا،  يجبوالتشريعية التي 
 ورفعا إلى رئيس المجلس.

جدول  بمال الجلسة التاليـة لـورودأل إتا كـان المجلـس منعقـدًا، وفـي  ـ ي در  رئيس المجلس التقرير في 5
 جدول  بمال االجتماع التالي لمكتبا خار  دورا  االنعقاد.

تقــدير جديــة  ومناقشــتا ـ بلــى المجلــس  و مكتبــا ـ حســب الحــال ـ بنــد دراســة طلــب رفــ  الحصــانة 6
 ا بملا في المجلس. المالحقة و ن الررض منا ال يهد  إلى حرمان العرو من ممارس

ـ ي قــرر المجلــس  و مكتبــا ـ حســب الحــال ـ الموافقــة بلــى الطلــب  و رفرــا باألغلبيــة المطلقــة لعــدد  7
 برائا بعـد تـالو/ الطلـب وتقريـر اللجنـة وسـماع دفـاع العرـو، وي عـد  تخلـ  العرـو بـن حرـور جلسـة 

 .  المجلس دون بتر مقبول تنا اًل منا بن حقا في إبداء دفابا

صـــاحب  بورـــوح وصـــراحةويترـــي مـــن نـــص المـــاد/ ســـالفة الـــتكر  ن القـــانون الســـوري حـــدد  
االختصــاص بتقــديم طلــب اإلتن لرفــ  الحصــانة البرلمانيــة اإلجرائيــة بــن برــو مجلــس الشــعب الســوري، 

 واو و ير العدل فقط .
اـو  و يـر العـدل ألن  ونر   ن مسل  المشرع السوري بهتا الخصوص فيا كل الحكمـة والمنطـق، 

ــت ــًا للدســتور الســوري الناف ــة العامــة وفق ــر س النياب ــب مرتكبيهــا (40) الــتي ي ، و ن استقصــاء الجــرائم وتعّق

                                                 
احناللر  اح,لمر  م ببر  وارل ا  باور   ا  ابر ل بزار  » نلرى ات د  2012/ مرت اح بردب  احبرب   احورلحا حبرن  137دنص احمل   / ( 40) 

     «م   اح, لع بانظل احةلنبت بظااد ل باخدضلضلد ل 
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وتحريــ  دبــو  الحــق العــام، ومــن ثــم تنفيــت األحكــام الج ائيــة التــي اكتســب  قــو/ القرــية المقرــية وفقــًا 
 .(41)لقانون  صول المحاكما  الج ائية اي من اختصاص النائب العام

بـتل  قـد حقـق رـمانة إرـافية لعرــو البرلمـان ،وخاصـة بنـدما لـم يسـمي ألي شــخص  فيكـون 
 بتقديم طلب اإلتن لرف  الحصانة اإلجرائية بن العرو.

 ولكن ال يقبل اتا الطلب ما لم يرفـق بـا  وراق الـدبو  التـي تحتـوي نـوع الجـرم، ومكـان ارتكابـا
ــة المتــو و ، و مانــا ،  و خالصــة الحكــم التــي تشــمل ملخــص الوقــائ  لــد  النيابــة العامــةجميعهــا فر/ ااألدل

الوارد/ في قرار االتهام والمحاكمة العلنية، وبلى ملخص مطالـب المـدبي الشخصـي والنائـب العـام ودفـاع 
المتهم، وبلى األسباب الموجبة للتجريم  و بدما، وبلى الماد/ القانونية المنطبـق بليهـا الفعـل فـي حالـة 

يتـيي للمجلـس التأكـد مـن جديـة االتهـام  واـتا كّلـا، (42)وااللت امـا  المدنيـة التجريم، وبلى تحديد العقوبـة
 .(43)وبعدأل بن الكيدية

وبعـد تقـديم الطلـب إلـى رئـيس المجلـس، يجــب بليـا إحالتـا مـ  مرفقاتـا ومحرـر  قـوال العرــو 
بليهـا إبـداد تقريراـا خـالل بشـر/  يـام بلـى األكثـر  يجـبإلى لجنة الشاون الدستورية والتشـريعية التـي 

من تاريظ إحالة األوراق إليهـا، ورفعـا إلـى رئـيس المجلـس، وللمجلـس  و مكتبـا التأكـد مـن جديـة الطلـب 
ـــن ممارســـة بملـــا  وبعـــدأل بـــن الكيديـــة واألغـــراض السياســـية، و نـــا ال يهـــد  إلـــى حرمـــان العرـــو م

 .  (44)البرلماني
ة في موروع االتهـام  و البـ  فـي صـحة قـرار الحكـم  و بطالنـا، ففـي حادثـة لتل  ال يحق للمجلس البح

ـــي تقريراـــا بتـــاريظ  ـــة الســـورية ف ـــرر  لجنـــة الدســـتور النيابي ـــتاء بعـــض المـــار/، ق اصـــطدام تســـبب بإي

                                                 
/ درل ا  112احدشر ا,ا  ورل /ولنبت اضبل احمولتملل احجزا ا  احبب   احضل   للحم ببل ( مت  444ع  17ع  15 اجع احمبا  )  ( 41) 

 بد, ا دهم 13/3/1950
    بد, ا دهم    1950ولنبت اضبل احمولتملل احجزا ا  احبب   ح,لل  / مت310 اجع احمل   / ( 42) 
مرنح اإل ت ل ررع احوضرلن  نرت اور  انارلا  طلأ بزا  اح,ر ل ر ررا احر ب  احدشر ا,ا احثرلمت إحرى مجلرس احشر,أ احبرب   ر خطارل  (  43) 

س احش,أ احبب   مت ولأ إثر  بوربش ج امر  ودرل ارمت النرلا نشرا دهع بدةر ل ا رل احمغر ب  ل  نرلا لوةره لجر ل احدور اض نلرى مجل
احةدلع بتلت احطلأ خلحال  مت اا  م رةللع بنن    اب  احلجن  حلطلأ بخلاالده دلات ات مل  ال طلأ اإل ت ل رع احوضلن  غا  ج ا ع 

لت لات النلا اح,شا   بحا ب ال احمولرظ  نلى األمت مت د انالل احجر لع بترلت دة ار  احلجنر  آنر ا  بتلنل احغلا  منه دخااء االودة
اودرر اإ إنطررلا اإل ت دوةاةررل  حدلرر  احغلارر ع إاّل اّت  حرر  تررلت اضررط ل مررع اح,لرر  بح,رر ل ج ارر  ظررل   اإل نررلا ورر   احمجلررس ل,رر  مرر ابالل 

 طبال  ن ل منح اإل ت م
أ احبررررب  ع احرررر ب  احدشرررر ا,ا احثررررلمتع احجلبرررر  اح,لشرررر   مررررت احرررر ب   اح,ل ارررر  احثلنارررر  احم,ةرررر   لدررررل ا   انظرررر  د مرررر ات ال مجلررررس احشرررر,

 م 444ص 3/6/2003
 م 2017/مت احنظلل اح اخلا حمجلس احش,أ احبب   حبن  228 اجع احمل   /(  44) 
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رف  الحصانة بن  حد النواب، معللة تل  بأنهـا لـم تجـد حـين دراسـتها الطلـب المحـال إليهـا  7/11/1950
 . (45)يبة والش  في النية القائمة وراء اتا الطلبما يدبو إلى الر 

وتجدر اإلشار/ إلى  ن قرار مجلس الشعب السوري بالموافقة بلى طلـب رفـ  الحصـانة البرلمانيـة 
ـ حسـب الحــال ـ باألغلبيـة المطلقــة لعــدد بـن برــو المجلـس  و رفرــا يصـدر بــن المجلــس  و مكتبـا 

بلــى األقــل(، وتلــ  بعــد تــالو/ الطلــب وتقريــر اللجنــة وســماع  اً برــو  126 برــاء المجلــس ) ي بموافقــة 
دفاع العرو، وي عد  تخل  العرو بن حرور جلسة المجلـس دون بـتر مقبـول تنـا اًل منـا بـن حقـا فـي 

 .(46)إبداء دفابا
قرار رف  الحصانة محصـور بالفعـل الـوارد فـي طلـب اإلتن وال يمتـد سـريانا وختامًا نشير إلى  ن 

 .(48)يجري توقي  برو المجلس في غرفة خاصة بقصر العدل، و (47) بلى  فعال  خر 
 

 لفرع الثانيا
 موق  البرلمان من طلب رف  الحصانة البرلمانية اإلجرائية

 
/ المشـار إليهـا 228حدد النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري في البنـد السـادس مـن المـاد/ /

سابقًا بشكل صريي دور المجلس في طلب اإلتن برفـ  الحصـانة البرلمانيـة اإلجرائيـة، الـتي يقتصـر بلـى 
المالحقـة  ن الررض منا ال يهد  إلى التأثير بلى العرو لتعطيـل بملـا فـي المجلـس، و ن » التأكد من 

، فقـد يكـون الحكـم المـراد تنفيـتأل بحـق العرـو كيـديًا الهـد  منـا حـبس العرـو «قائمة بلى  ساس جدي
لحرمانا من القيام بدورأل النيابي، وال يحق للمجلـس وفقـًا للقـانون  ن يقـوم بـإجراء تحقيـق فـي المورـوع، 

كانــ  الوقــائ  المنســوبة إلــى  و  ن يتطــرق لمورــوع التكييــ  القــانوني للواقعــة المنســوبة للعرــو، فــإتا 
النائب تشير إلى  نها  د  إلى وفا/ شخص، فالبرلمان يتحقق من حدوة اتأل الواقعة بعيـدًا بـن التكييـ  

بـتل  متعـديًا  ي ع ـد   ، ألنـا(49)القانوني للفعل، كمحاولة التأكد إتا كان القتل قد وقـ  خطـأ  و قصـدًا  و بمـداً 
                                                 

ال را احن ب  احل حملنا  اح, لا  األبحى احمد,ة   ررا د  م  الض اح ابب  ع احوضلنلل احل حملنا  "  اب  مةل ن "ع مولا   احةانظ (  45) 
 ع را "احو ا  احل حملنا  اح, لا  را ابا احدجل أ اح,لحما  احم,لض  " م1981آ ا / مل س نلل  12احجزا   لدل ا  

 م 2017/ مت احنظلل اح اخلا حمجلس احش,أ احبب   حبن  228احمل   /د احلن  احبللع مت انظ  ( 46) 
 م 2017/ مت احنظلل اح اخلا حمجلس احش,أ احبب   حبن  229احمل   /د انظ  ( 47) 
 م 2017/ مت احنظلل اح اخلا حمجلس احش,أ احبب   حبن  231احمل   /د انظ  ( 48) 
 م26د  م  الض اح ابب  ع احوضلنلل احل حملنا  "  اب  مةل ن "ع م جع بللقع صانظ (  49) 
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ــ ــى اســتقاللهابلــى اختصــاص الســلطة القرــائية التــي ن ، فمهمــة المجلــس سياســية (50)ص الدســتور بل
 . وليس  قرائية

ن كـان يحكــم  ن قـرار المجلـس النيـابي بــرفض طلـب اإلتن برفـ  الحصـانة  و الموافقــة بليـا، وا  وا 
فر ا، إال  ن ســلطة المجلــس فــي بحــة مــد  تــو للســلطا  جميعهــااإلطــار العــام  بوصــفهابقيــد المشــروبية 

مـن األمـور التـي تـدخل فـي نطـاق السـلطة  فر الكيدية السياسية من بدمـا، تعـد  االجدية في الطلب،  و تو 
. فمجلـس الشـعب (51)ب بليا من جانـب  ي سـلطة  خـر  فـي الدولـةالتقديرية للمجلس النيابي، دون معق  

السوري بند االنتهاء من دراسة طلب اإلتن برف  الحصانة البرلمانية اإلجرائية، يصـدر قـرارأل بهـتا الشـأن: 
 ا بالموافقة بلى اتا الطلب  و برفرا :إم  
يصـدر مجلـس الشـعب قـرارأل بالموافقـة بلـى طلـب  :شـعب بالموافقـة بلـى رفـ  الحصـانةـ قرار مجلـس ال 1

ـ قـائم بلـى  سـاس ان اتهامـًا جنائيـًا  م قـرار حكـم ـ سواء  كـانة بندما يتأكد  ن موروع الطلب رف  الحص
، ويصـبي العرـو  و التـأثير فيـا التي تهد  إلى تعطيـل بمـل المجلـسجدي وبعيد بن الكيدية السياسية 

 التـي نـص   كّلهـا موروع الطلـب، فتتخـت بحقـا اإلجـراءا  الج ائيـةتا القرار كأي فرد بادي بالنسبة إلى به
 بليها قانون العقوبا  السوري، ويور  الحكم الصادر بحقا موروع التنفيت .

ي فقدانــا الصـــفة النيابيـــة، فلــا االســـتمرار فـــي بملـــا ولكــن رفـــ  الحصـــانة بــن العرـــو ال يعنـــ
بصــفتا برــوًا برلمانيــًا. كمــا  ن رفــ  الحصــانة ال يمــس جميعهــا البرلمــاني، وممارســة حقوقــا وامتيا اتــا 

سب إليا مـن اتهـام  و تثبيـ  للحكـم الصـادر بحقـا، إدانة لا بما ن   تعد  موروع االتهام  و قرار الحكم، فال 
فــي حكمهــا، لــتل  يمكــن للعرــو  ن يــداف  بــن نفســا  مــام القرــاء، و ن يســل  ســبل  د المحكمــةوال يقي ــ

الطعن في الحكم الصادر بحقا، ما لم يكن قد صدر مبرمًا، ويمكن للمحكمة  ن تصـدر حكمهـا باإلدانـة  و 
 فر/ لديها.االمتو  واألدلةالبراء/ بلى روء التحقيقا  

ارتكبهــا ســواء قبــل  قــة العرــو فــي  يــة جريمــةلعامــة مالحتلــ ، ال يمكــن للنيابــة ا وفرــاًل بــن
نّ  مــا الموافقــة بلــى رفــ  الموافقــة بلــى الطلــب  و بعــد،  و تنفيــت  ي حكــم صــدر بحقــا فــي  ي وقــ ، وا 

 د باالتهام  و الحكم موروع طلب اإلتن برف  اتأل الحصانة.الحصانة مقي  
م بلـــى تحريـــ   19/12/2005وافـــق مجلـــس الشـــعب الســـوري فـــي جلســـتا المنعقـــد/ فـــي  وقـــد

 الدبو  العامة رد  حد األبراء لالشتباأل با بقتل  وجتا.

                                                 
احبلط  احةال ا  مبدةل ع باامت   اس احجم ب ار  » نلى ات د  2012 بدب  احبب   احولحا حبن  / مت اح132دنص احمل   / ( 50) 

 «م   ا االبدة لع با,لبنه را  ح  مجلس احةالا األنلى
 م302املنلل ناب احل حملتع م جع بللقع صد  م إبملنال نل  اح ومت احخلااع انظ  ( 51) 
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بلـى رفـ  الحصـانة بـن  حـد  برـائا  14/11/2007ووافق المجلس فـي جلسـتا المنعقـد/ فـي 
 الرتكابا جرم الت وير .

بلــى رفــ  الحصــانة بــن  حــد نوابــا  31/3/2008كمــا وافــق  يرــًا فــي جلســتا المنعقــد/ فــي 
ــ ربعــة طلبــا ، ر   2009دون رصــيد، وق ــد م إلــى المجلــس خــالل بــام شــ  مــن  رإصــداالرتكابــا جــرم   ض  ف 

ثالثة منها والموافقة بلى طلب واحد لمالحقة العرو المطلوب رف  الحصانة بنـا بجـرم االحتيـال لتهريـب 
 .(52)باسم ابنا اتسجيلم للمصر  كرمانة، وتل  بالعقار المقد  

 ثنـاء دراسـتا لطلـب اإلتن  فـي ن للمجلـسإتا تبـيّ  :الشـعب الموافقـة بلـى رفـ  الحصـانةـ رفض مجلس  2
برف  الحصانة  نـا يقـوم بلـى اتهامـا  كيديـة تهـد  إلـى منـ  العرـو حرـور جلسـا  المجلـس وتعطيـل 

صـدر قـرارأل بـرفض رفـ  الحصـانة اإلجرائيـة دورأل النيابي  و الررط بليا بهد  مصادر/ قـرارأل البرلمـاني، ي  
بحقـا  و االسـتمرار  ج ائيـةبن العرو، ويترتب بلى اتا الرفض، من  النيابة العامـة اتخـات  يـة اجـراءا  

، واالمتنـاع  يرــًا بـن تنفيــت األحكــام الج ائيـة الصــادر/ رـدأل، وكــل إجــراء تتخــتااهـا إتا كانــ  قـد بــد   يف
رفـض رفـ  الحصـانة ال يعفـي العرـو    ن  طلقًا لمخالفتا  حكـام الدسـتور، إال  يق  باطاًل بطالنًا م   تقوم با

نّ  مـا فقـط تأجيـل المالحقـة من المساولية بن الجريمة المرتكبة من قبلا،  و إلراء الحكم الصادر بحقـا، وا 
لــس ، وتنفيــت األحكــام الج ائيــة، إلــى حــين  وال الصــفة النيابيــة بنــا؛ فقــد رفــض مج و توقيفهــا الج ائيــة

بلــى ابتبــار  ن الجهــة  2009الشــعب الســوري طلبــين برفــ  الحصــانة خــالل الشــهر الثالــة مــن بــام 
لطلــب األول، و ن الشــاكي قــد  ســقط حقــا الشخصــي، و ن ن ادبائهــا بالنســبة إلــى االمدبيــة تراجعــ  بــ

 ض  ف ـي، ر  لطلـب الثـانعًا إلسقاط الحـق الشخصـي بالنسـبة إلـى االجرم المدبى با /إساء/ األمانة/ يسقط تب
بـن  حـد األبرـاء بجـرم إصـدار شـي   2010طلب برف  الحصانة خالل نوفمبر/تشرين الثـاني مـن العـام 

 .(53)دون رصيد، وتل  إلسقاط الحق من المدبي وتسديد قيمة الش من 
 ثنــاء دراســتا لطلبــا  رفــ  فــي ويالحــظ مــن خــالل اــتين القــرارين  ن مجلــس الشــعب الســوري، 

عــداا بـن الكيديــة السياســية، التـي تهــد  إلــى دراســة جديــة اـتأل الطلبــا ، وب   الحصـانة، لــم يقتصــر بلـى
نّ  ما بحة في موروع االتهام الجنائي، و صـدر قـرارأل بـالرفض بنـاء من  العرو من القيام بدورأل النيابي، وا 

تبعــًا لــتل   ن  يجــبتأكــدأل مــن حــدوة االتهامــا  مورــوع الطلــب وجــديتها، التــي  مــ بلــى اــتا البحــة، 

                                                 
احل حملنارر  لرات احنظ ارر  باحدطلارق "  ابر  مةل نرر "ع  برلح  ملجبردا  )جلم,رر   مشرقع تلارر  د ببرلل اببررء ناربلع احوضرلن  انظر  ( 52) 

 (م 1) را اح لمش  ول 211(ع ص 2011احوةبقع بن  
 (م 1) را اح لمش  ول 205انظ  د ام ببلل اببء نابلع احوضلن  احل حملنا  مممع م جع بللقع ص ( 53) 
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رارأل برف  الحصانة بداًل من رفض رفعها، ويكون المجلس بتل  قـد خـال  الدسـتور والقـانون وفـق يصدر ق
 :تيا 
 .(54)ـ االبتداء بلى اختصاص السلطة القرائية، فالسلطة القرائية مستقلة 1
، فــالمجلس بنـد فصــلا فــي طلبــا  رفــ  (55)فـي الحقــوق والواجبــا جمــيعهم ـ مبـد  مســاوا/ المــواطنين  2

جحـا  تلـ  دبمـ فيعـد  ، جمـيعهم خال  اتا المبد ، ولم يساو  بين األبراءالحصانة  ًا لـبعض األبرـاء وا 
 .  ا خر همبعربحق 

مجلـس الشـعب السـوري طلـب رفـ  الحصـانة،  ن يكـون  خشى  يرًا في قرارا   خر  ر ف ض  وقد ي
ـ وخاصة بندما يتعلق المورـوع بعرـو ينتمـي إلـى ن االحتيال بلى السلطة القرائية اتا الرفض نوبًا م

ولـيس ماقتـًا، فقـد يـادي تأجيـل  من المسـاولية والعقـاب بشـكل دائـمح ب األكثرية ـ بهد  إبفاء العرو 
مالحقة العرو بما نسب إليا إلى حين  وال الصفة النيابية بنا إلى سـقوط دبـو  الحـق العـام بالتقـادم، 

خالفـا ، فــدبو  الحــق العـام والحــق الشخصــي تسـقط بالتقــادم بانقرــاء ويتأكـد تلــ   كثـر فــي الجــني والم
مـن تـاريظ وقـوع الجريمـة إتا  بشر سنوا  للجنايا ، وثالة سنوا  للجني، وسنة كاملة للمخالفـا ، تبـد 

ــة األخيــر/ إتا  قيمــ  الــدبو  و جريــ   لــم تجــر   مالحقــة بشــأنها خــالل تلــ  المــد/،  و مــن تــاريظ المعامل
 .(56)يصدر حكم بها التحقيقا  ولم
ــ ــرح  ن يــنص مم  ــل دور القرــاء فــي حمايــة المجتمــ ، لــتل  نقت ــ  إلــى تعطي النظــام ا يــادي تل

ــى  ن يكــون  ــداخلي لمجلــس الشــعب بل ــيس المجلــس ال ــ  الحصــانة إلــى رئ ــديم طلــب اإلتن برف تــاريظ تق
 لحق العام.دبو  اوق  سريان مد/ التقادم بالنسبة إلى  المستوفي الشروط القانونية، او تاريظ

ــ ــم يــنص بلــى رــرور/  ن يعل  ــرار الصــادر بنــا ســواء والقــانون الســوري ل ل مجلــس الشــعب الق
ر المجلــس فــي اــتا الطلــب، إال  ن دو  صــراحةد حــد   ألّنــا،  و قبولــا بــرفض طلــب رفــ  الحصــانة اإلجرائيــة

ير   ن إفصاح البرلمان ـ في محتو  القرار الصادر بنـا بهـتا الشـأن ـ بـن األسـباب التـي اسـتند  همبعر
مطلبــًا ملحــًا بــالنظر  ساســًا إلــى المســاوليا  األخالقيــة  إليهــا، والتــي جعلتــا يتخــت موقفــًا دون آخــر، يعــد  

                                                 
 م 2012رل اا /شللط  27/ مت اح بدب  احبب   احنلر  لدل ا  132احمل   /انظ   ( 54) 
احمباطنرربت مدبرررلببت رررا احوةررربق » نلرررى ات د  2012/ مررت اح بررردب  احبررب   احورررلحا حبررن  33/ مررت احمرررل   /3دررنص احاةررر   / ( 55) 

 «م  ا   باحباجلللع ال دمااز لان ل را  ح  لبلأ احجنس اب األضل اب احلغ  اب اح ات اب اح,ة
 ولنبت اضبل ولنبت اضبل احمولتملل احجزا ا  احبب   م( مت  439ع  438ع  437 اجع احمبا  ) (  56) 
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تعليـل القـرار بنـاء بلـى والسياسية المنوطة بالسـلطة التشـريعية مسـتقلة بـن السـلطة القرـائية، إت يمثـل 
 .(57)طلب السلطة القرائية مظهرًا متمي ًا الحترام مبد  التعاون والرقابة بين السلطا 

لعــدد ومهمــا كــان القــرار الصــادر بــن مجلــس الشــعب الســوري، فإنــا يصــدر باألغلبيــة المطلقــة 
    .(58)برو بلى األقل( 126 براء المجلس ) ي بموافقة 
 ن الحصــانة البرلمانيــة اإلجرائيــة التــي يتمتــ  بهــا  برــاء مجلــس الشــعب  وختامــًا، نشــير إلــى
 :(59)السوري ترتب ا ثار ا تية

حصــانة النائــب اــي مــن متعلقــا  النظــام العــام، ولــتل  فإنــا ال يحــق للنائــب  ن يتنــا ل  - والً  -
 د  ، وكــل مالحقــة تــتم ولــو كــان النائــب قــاباًل بهــا تعــ(60)بنهــا مــن غيــر إتن المجلــس النيــابي

ب  للمصـلحة العامـة التـي يمثلهـا باطلة، ألن الحصانة البرلمانيـة اـي حصـانة دسـتورية، شـر  
النائب وليس لحماية شخصا، لتل  فعلى المحكمة  ن تعلن بطالن المحاكمـة مـن تلقـاء تاتهـا 

 يـة مرحلـة مـن مراحـل الـدبو ، ولـو ولو لـم يطلـب  حـد تلـ . كمـا يجـو  الـدف  بـالبطالن فـي 
  مام محكمة النقض. ول مر/ 

النيابة العامة  بمالها للبطالن إتا بمد  إلى إقامة الدبو  العامـة قبـل صـدور  ت عر ض   -ثانياً  -
اإلتن، ألن إقامـــة الـــدبو  العامـــة يجـــب  ن تكـــون الحقـــة لهـــتا اإلجـــراء ال ســـابقة بليـــا وال 

مــان دون إتن ي بــا. فــال تملــ  النيابــة العامــة اتخــات  ي إجــراء رــد  ي برــو فــي البرلتصــح  
ي صـدور اإلتن مـا يكـون قـد سابق، ألن اإلتن المسبق شرط للمالحقة القرائية، كما ال يصح  
باطلــة،  اـتأل اإلجـراءا  تعـد   اتخـت مـن إجـراءا  ج ائيـة رـد برـو المجلــس قبـل صـدورأل، ألن  

 حا اإلتن الالحق. واو بطالن يتعلق بالنظام العام ال يصح  

                                                 
انظرر د  م نلرر  اإلحرره احوتررال لنررلناع احوضررلن  احل حملنارر  ببررلط  احناللرر  اح,لمرر  رررا دو ارر  احرر نبى اح,مبمارر  "  ابرر  رررا احنظررلل (  57) 

 م9(ع ص2002ن لا  باب لا " )احمغ أع مطل,  رالح ع  احل حملنا احمغ لا مةل ن  مع انظم 
 م 2017/ مت احنظلل اح اخلا حمجلس احش,أ احبب   حبن  228احمل   /د احلن  احبللع مت انظ  ( 58) 
د  م لل نررر  احة بررراع اضررربل احمولتمرررلل احجزا اررر ع احجرررزا األبلع احررر نبى اح,لمررر  ر احررر نبى احم ناررر  ) مشرررقع احجلم,ررر  انظررر  (59)

 م103 م وبت احجبخ ا ع اضبل احمولتملل احجزا ا ع م جع بللقع صبمل ل,  ل   96(ع ص2011د ااا ع طل,  االر
حراس ح,ارب  ))نلرى انره د  2017دمربز برن   30/ مرت احنظرلل احر اخلا حمجلرس احشر,أ احبرب   احضرل   ررا 230دنص احمل   / (60)

 احمجلس ات ادنلزل نت احوضلن  مت غا  إ ت مت احمجلس ((م 
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ــاً  - ــ ثالث ــ يتوقــ  ســريان التق ــي تســتررقها إجــراءا  صــدور اإلتن، ـ ــي طــوال المــد/ الت ادم الج ائ
 ويستعيد سريانا بمجرد صدور اإلتن بالمالحقة  و بانتهاء دور/ االنعقاد.

 الخاتمة
الحصـانة البرلمانيـة » بعد  ن تم بحمد اهلل وبونا وتوفيقا االنتهاء من بـرض مورـوع الدراسـة  

وتلــ  مــن خــالل جهــد متوارــ  بــتل فــي اــتا البحــة، «، تحليليــة"فــي النظــام الدســتوري الســوري "دراســة 
 نعرض فيما يأتي ألام النتائ  التي تم التوصل إليها في اتأل الدراسة :

 :نتائ  البحة - والً 
الحصانة البرلمانية من  ام الرمانا  التي تكفل ألبراء البرلمـان الحريـة فـي التعبيـر بـن  تعد  

ررهم ألي شكل مـن  شـكال المسـاولية القانونيـة، وتمنـ   ي تـأثير مـن آرائهم و فكارام دون خو  من تع
بالترغيـــب  و الترايـــب. وقـــد  خـــت المشـــر ع الســـوري بمبـــد  الحصـــانة البرلمانيـــة  فـــيهمالســـلطة التنفيتيـــة 

ــى المــادتين / / مــن الدســتور 71/ و/70بنوبيهــا: الحصــانة المورــوبية والحصــانة اإلجرائيــة اســتنادًا إل
ــام  ــاني )المــواد، ك 2012النافــت لع ــاب الث ــي ن الب ــداخلي لمجلــس الشــعب 26ـ  20: مــا ب ( مــن النظــام ال

 السوري األحكام المتعلقة بالحصانة، ويستفاد من مجمل تل  النصوص القانونية ما يأتي :
يسأل  براء مجلس الشعب السوري ج ائيـًا  و مـدنيًا بسـبب الوقـائ  التـي يوردونهـا  و ا راء التـي  ( ال1

ــة  و الســرية  و فــي  بمــال اللجــان. ــدونها  و التصــوي  فــي الجلســا  العلني تا كــان برــو مجلــس  يب وا 
يسـأل تأديبيـًا إتا مـا  نـا قـدإراء  فآفكـار و  ا يبديـا مـن بم  الج ائية والمدنية الشعب ال يسأل من الناحيتين 

 . اشتط في آرائا وتخطى الحدود وفقًا لما يقررأل النظام الداخلي للمجلس
( يتمتــ   برــاء مجلــس الشــعب بالحصــانة طيلــة مــد/ واليــة المجلــس، وال يجــو  فــي غيــر حالــة الجــرم 2

ق مــن المشــهود اتخــات  يــة إجــراءا  ج ائيــة  و تنفيــت  ي حكــم ج ائــي رــد  ي برــو مــنهم إال بــإتن ســاب
ويخطـر المجلـس فـي  ول انعقـاد  ،ن  خـت إتن مـن مكتـب المجلـسالمجلس، وفي غير  دوار االنعقـاد يتعـيّ 
يحـتفظ المترـررون و صـحاب الحقـوق الشخصـية بحقهـم جميعها لا بما اتخت من إجراءا . وفي األحوال 
 وتنفيت األحكام التي تصدر بشأن اتأل الحقوق. ،في مالحقة العرو  مام المحاكم المدنية

( ال يقبل طلب اإلتن بالمالحقـة  و التنفيـت مـا لـم ترفقـا السـلطة المسـتأتنة بخالصـة الـدبو   و الحكـم. 3
ويحيــل رئــيس المجلــس الطلــب فــورًا الــى لجنــة الشــاون الدســتورية والتشــريعية دون حاجــة لتالوتــا فــي 

 فـين لـا  ن الرـرض منـا ال يهـد  إلـى التـأثير لـى الطلـب متـى تبـيّ المجلس. ويقـرر المجلـس الموافقـة ب
 العرو لتعطيل بملا في المجلس، و ن المالحقة قائمة بلى  ساس جدي.
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( الحصـــانة البرلمانيـــة اـــي مـــن النظـــام العـــام، فقـــد خـــص الدســـتور الســـوري برـــو مجلـــس الشـــعب 4
يس لمصــلحتا الشخصــية، لــتل  لــيس بالحصــانة البرلمانيــة مــن  جــل تحقيــق مصــلحة العمــل البرلمــاني ولــ

نما يتطلب تل  موافقة المجلس بلى تل  .  لعرو المجلس  ن يتنا ل بنها من تلقاء نفسا، وا 
ـــر 5 ـــي غي ـــس  ومـــن رئيســـا ف ـــإتن خـــاص مـــن المجل ـــًا إال ب ـــًا احتياطي ـــ  العرـــو توقيف ( ال يجـــو  توقي

 شريعي الواحد. دوار)دورا ( انعقاد المجلس العادية  و االستثنائية رمن الدور الت
يحــق للمجلــس فــي كــل وقــ   ن يقــرر إبــاد/ الحصــانة للعرــو المالحــق  و اســترداد مــتكر/ التوقيــ   (6

ــاطي الصــادر/ بحقــا. و  ــى ااالحتي ــة بالنســبة إل ــتي قــرر المجلــس إبــاد/ توقــ  المالحقــة الج ائي لعرــو ال
تا قــرر المجلــس اســترداد مــتكر/ التوقيــ  االحتيــاطي يقترــي إخــال ء ســبيل العرــو فــورًا الحصــانة لــا. وا 

 ومتابعة المالحقة بحقا واو طليق.
( لم يرد نص في الدسـتور السـوري ـ وال فـي النظـام الـداخلي للمجلـس ـ يحـدد  نـواع الجـرائم التـي تـدخل 7

إن الحصانة اإلجرائيـة تشـمل األفعـال التـي  :رمن نطاق الحصانة البرلمانية اإلجرائية، ولتل  يمكن القول
. وقــد  حســن المشــرع  م مخالفــا    اً  م جنحــ ســواء  كانــ  جنايــا   جميعهــا س الشــعب يقترفهــا برــو مجلــ

بعض المخالفـا  قـد  صـبح  ا ن بلـى جانـب مـن  ألن  السوري صنعًا بإطالق الحصانة بلى اتا النحو، 
إلـى حـد الحـبس،  /فـي بعـض األحيـان/الخطور/ إ اء ما يقـررأل القـانون بلـى مرتكبيهـا مـن بقوبـا  تصـل 

 لتي قد يعوق برو البرلمان في  داء  بمالا النيابية .األمر ا
ــًا ل( 8 ــد/، وتشــمل  برــاء مجلــس  ، التــي تعــد  لحصــانة البرلمانيــة المورــوبيةخالف حصــانة دائمــة وماب 

الحصانة النيابية اإلجرائية تشمل  برـاء مجلـس الشـعب  فإنالشعب الحاليين والسابقين بلى حد سواء، 
الحاليين دون السابقين، ولتل  ت ول اتأل الحصانة بن العرـو بانتهـاء مـد/ مجلـس الشـعب الدسـتورية، 

  و بحل المجلس قبل انتهاء مدتا،  و باستقالة العرو،  و وفاتا،  و إسقاط برويتا،  و إبطالها.

 :ثانياًـ مقترحا  وتوصيا 
رح بلى المشرع السوري  ن ي رم ن النظام الداخلي لمجلس الشـعب نصـًا صـريحًا ي لـ م مجلـس نقت (1

 . و قبولا الشعب بأن يعل ل القرار الصادر بنا سواء برفض طلب رف  الحصانة اإلجرائية

نقتـرح  يرـًا بلـى المشــرع السـوري  ن يرـم ن النظــام الـداخلي لمجلـس الشــعب نصـًا آخـر يتعلــق  (2
تحديد مد/ معينة )شهر بلى األكثر مثاًل ( للب  في طلب رف  الحصانة، وفـي حـال بـدم صـدور ب

 فـيرفـض لهـتا الطلـب، حتـى ال يـاثر تلـ   بمن لـةالقرار خالل اتأل المـد/ يكـون سـكو  المجلـس 
دور القراء في حماية المجتمـ ، وبالمقابـل ورـ  مـد/ محـدد/ للقرـاء إلصـدار حكـم بـالبراء/  و 

 .ق العرو، لكي ال يادي تل  إلى تعطيل دور المجلس النيابي في النهوض بالمجتم اإلدانة بح
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/ من الدستور السـوري المتعلقـة بالحصـانة البرلمانيـة المورـوبية، بحيـة 70تعديل نص الماد/ / (3
نّ « ا راء » ال يرد مصطلي  ما يستثنى منا كل فكر/  و ر ي تمـس بكيـان المجتمـ  بلى إطالقا، وا 
ـــا كـــالتحريض الطـــائفيووحدتـــا وايب ـــة   ،ت وايبـــة الماسســـا  الدســـتورية )التشـــريعية والتنفيتي
بوجـوب  ن تتعلـق اـتأل  بورـوح وصـراحةوالتعرض لألمـور الخاصـة لألفـراد، والـنص  ،والقرائية(

 ا راء بعملا البرلماني .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   حسن مصطفى البحري                     2018-األولالعدد  -34المجلد – مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية 

- 243 - 

 

 المراج 
 

 :لكتب والمالفا  العامة والمتخصصة واًل ـ ا
  الشربية الدسـتورية فـي قـانون العقوبـا "  حمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري د.ـ 

" )القـاار/، دار الشـروق، الطبعـة الثانيـة  الشربية الدستورية فـي قـانون اإلجـراءا  الجنائيـة ـ
 (.2002سنة 

  .القدسي،  صول المحاكما  الج ائية، الج ء األول، الـدبو  العامـة ـ الـدبو  المدنيـة  باربةد
 . (2011 -2010)دمشق، الجامعة االفترارية، طبعة 

 و  التـــي ينظراـــا االـــدب ، الجـــ ء األول "فـــي صـــول المحاكمـــا  الج ائيـــة ،د. حســـن الجوخـــدار
 ( .1987ـ 1986" )دمشق، المطبعة التعاونية، طبعة القراء الج ائي

  .دمشـق،  الديمقراطيـة الـنظم فـي السـلطة إلسـناد كوسـيلة االنتخاب مصطفى البحري، حسند(
 ( .2016بال ناشر، الطبعة الثانية 

 5  .الحصــانة البرلمانيـة وتطبيقاتهــا فـي مصــر )القـاار/، دارالنهرــة  ،محمــد بطـيظ رمرـانــ د
 (.1999العربية، طبعة سنة 

  .ـــاضد ـــي النـــدو/  ري ـــ  ف ـــة"، محارـــر/  لقي الـــداوودي، الحصـــانا  البرلمانيـــة "دراســـة مقارن
، حــول 1981آتار/ مــارس بــام  12البرلمانيــة العربيــة األولــى المتعقــد/ فــي الج ائــر بتــاريظ 

 "الحرية البرلمانية العربية في روء التجارب العالمية المعاصر/" .
 ماايتـــا ، اختصاصـــاتا، مظـــاار " 1971 . ســـامي مهـــران، مجلـــس الشـــعب فـــي ظـــل دســـتور

 ) القــاار/ ؛ الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، طبعــة" اســتقاللا، بالقتــا بســائر  جهــ / الدولــة
1996 . ) 

  اإلســـكندرية؛ منشـــأ/  1971د. ســـعد بصـــفور، النظـــام الدســـتوري المصـــري، دســـتور ســـنة(
 ( . 1980المعار ، طبعة سنة

 رلمانيــة وســلطة النيابــة العامــة فــي تحريــ  الــدبو  د. ببــد اإللــا الحكــيم بنــاني، الحصــانة الب
العموميـة "دراســة فــي النظــام البرلمـاني المرربــي مقارنــة مــ   نظمـة بربيــة و وربيــة" )المرــرب، 

 (.2002مطبعة فرالة، 
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  د. محمـــود  بـــو الســـعود حبيـــب، رـــمانا   برـــاء البرلمـــان فـــي النظـــام الدســـتوري المصـــري
 ( . 2000ة )القاار/؛ دار النهرة العربية، طبع

 .النظام الدستوري في جمهورية مصر العربيـة مـ  مقدمـة فـي دراسـة المبـاد  ، يحيى الجمل د
 (.1985الدستورية العامة )القاار/، دار النهرة العربية، طبعة سنة 

 :ثانيًا ـ الرسائل العلمية
  .بومــدين، الحصــانة البرلمانيــة "دراســة مقارنــة" )الج ائــر ، تلمســان، جامعــة  بــي بكــر   حمــدد

 (.2015بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، رسالة دكتوراأل، 
  .ببــد الــرحمن الخلفــي، رــمانا  برــو البرلمــان )القــاار/، جامعــة القــاار/، كليــة  إســمابيلد

 ( . 1999الحقوق، رسالة دكتوراأل، بام 
 بلـــي الخفـــاجي، الحصـــانة البرلمانيـــة "دراســـة تطبيقيـــة فـــي ظـــل دســـتور العـــراق لســـنة   حمـــد

" )برداد، جامعة الكوفة، كلية القـانون والعلـوم السياسـية، رسـالة ماجسـتير مقدمـة بـام 2005
2010. ) 

  وسام يوس  برـوم، الحصـانة البرلمانيـة بـين النظريـة والتطبيـق "دراسـة مقارنـة"، رسـالة .  
 (. 2011)جامعة دمشق، كلية الحقوق، سنة ماجستير 

 :ثالثًا ـ التشريعا  والقوانين
  1973سنة  آتار/مارس 13دستور الجمهورية العربية السورية الصادر في . 
 2012فبراير/شباط سنة  27الجمهورية العربية السورية الصادر في  دستور . 
 2017تمو  سنة  30الصادر في  الداخلي لمجلس الشعب السوري النظام . 
 تــاريظ  /112رقــم /لمرســوم التشــريعي الســوري الصــادر با صــول المحاكمــا  الج ائيــة  قــانون

 وتعديالتا . 13/3/1950
  2014/ لعام 7رقم /في سورية الدستورية العليا  المحكمةقانون . 
  لعـــام 8)المعـــد ل بالقـــانون رقـــم / 2014لعـــام  /5/رقـــم الســـوري العامـــة  االنتخابـــا قـــانون /

2016.). 
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