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 الممخص:

إف الحؽ في المحاكمة العادلة والمنصفة، يعد أحد أىـ الحقوؽ التي تضمنيا 
( مف اإلعالف 01اإلعالف العالمي لمحقوؽ في المادة العاشرة، وفي ىذا تنص المادة )

العالمي " لكؿ إنساف عمي قدـ المساواة التامة مع اآلخريف الحؽ في أف تنظر قضيتو 
لمفصؿ في حقوقو والتزاماتو وفي أية تيمة  اوعمنيً  امنصفً  اقمة ومحايدة نظرً محكمة مست

 خاص بالحقوؽ المدنية والسياسية".مف العيد الدولي ال 04/ 0جزائية توجو إليو" المادة 

سواء أماـ القضاء، ومف حؽ كؿ فرد لديو الفصؿ في أية تيمة  االناس جميعً 
ماتو في أية دعوي مدنية أف تكوف قضيتو محؿ جزائية توجو إليو أو في حقوقو والتزا

 نظر منصؼ وعمني مف قبؿ محكمة مختصة مستقمة حيادية منشأة بحكـ القانوف.
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Abstract:  

That the right to a fair and equitable trial is one of the most 

important rights guaranteed by the Universal Declaration of Rights in 

Article X, and in this Article (10) of the Universal Declaration states 

"Everyone is on an equal footing with others The right to have his 

case heard by an independent and impartial court given a fair and 

public hearing of his rights and obligations and in any criminal charge 

against him, "Article 1/14 of the International Covenant on Civil and 

Political Rights". 

All people are equal before the courts, everyone who has the 

right to adjudicate any criminal charges against him or his rights and 

obligations in any civil lawsuit has the right to have his case openly 

and publicly examined by a competent, independent, and impartial 

court established by law. 
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 : مقدمة
دولة أحد أىـ الركائز التي تقوـ عمييا الدولة ذاتيا، كما  ةيعتبر القضاء في أي

و مستمدةٌ مف ىيبة الدولة، وضعؼ أحدىما دليؿٌ عمى عنواف سيادتيا، وىيبت نوإ
ف القضاء يعتبر صماـ األماف والعدؿ، والمعقؿ األخير إضعؼ اآلخر، كما 

اخُترؽ أو ضعؼ، فميس بعد ذلؾ مف عزاء. ومف ىذا المنطمؽ،  ، فمتى(0)لمعدالة
ساف، مف أىـ المبادئ الضامنة لمحقوؽ والحريات المكفولة لكؿ إن يعتبر حؽ التقاضي

وىو حؽ تحترمو جميع الشرائع والقوانيف، وتؤكد عميو القرارات والمواثيؽ الدولية، ومنيا 
لمحقوؽ الذي نص عمى حؽ كؿ إنساف في محاكمة عادلة وعمنية  اإلعالف العالمي

  .(2)لمقانوف امختصة مستقمة ونزيية مشكمة وفقً  أماـ محكمة

أحد أىـ الحقوؽ التي تضمنيا و ىالحؽ في المحاكمة العادلة والمنصفة، ويعد 
، حيث نصت عمى أف" لكؿ إنساف عمى قدـ (3)اإلعالف العالمي لمحقوؽ في المادة العاشرة

نظر قضيتو أماـ محكمة مستقمة ومحايدة، المساواة التامة مع اآلخريف الحؽ في أف تُ 
 و إليو"...لمفصؿ في حقوقو والتزاماتو وفي أية تيمة جزائية توج اوعمينً  امنصفً  اونظرً 

ف ، وأ(04)وكذلؾ نص العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية في المادة 
ورغـ تصديؽ مصر عمى العيد الدولي  شأة بقانوف،أضاؼ العيد أف تكوف المحكمة من
الرئيسة ف المحاكـ االستثنائية، قد ظمت أحد السمات إلمحقوؽ المدنية والسياسية، إال 

فترات كثيرة، وبالتحديد في القضايا التي يتيـ  ىالمراحؿ الحالية عمظاـ القضائي في لمن
مف المحاكـ  فييا سياسيوف. ويشيد النظاـ القضائي غير العادي في مصر نوعيف

فقد حاكمت محكمة  : المحاكـ العسكرية.: محكمة أمف الدولة، والثانيةىاألول –االستثنائية 
خواف مسمميف وجماعات إسالمية، ومنذ ثية وا  تنظيمات شيوعية وناصرية وبعأمف الدولة، 

بدأت إحالة المدنييف إلى محاكـ عسكرية، وكاف معظـ المحاليف إلييا ممف  0992عاـ 
 .والمتطرؼ ينتموف إلى الجماعات الدينية ذات الفكر المتشدد
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ة لممحاكـ االستثنائية، ىي محاكمة المعارضيف السياسييف كانت السمة الرئيس اإذً 
ىو الحصوؿ عمى أحكاـ باإلدانة في ظؿ محاكمات تفتقد أال و دؼ أساسي، أماميا بي

لكافة معايير المحاكمة العادلة والمنصفة، وحقو في المحاكمة أماـ قاضيو الطبيعي، 
واألىـ ىو إبعاد ىذا النوع مف القضايا مف رقابة محكمة النقض المصرية، وىي أعمي 

بأف اليدؼ ليس  وف. مما يؤكد التفسيرمحكمة القانوتوصؼ بأنيا  االمحاكـ ترتيبً 
نما صدور أحكاـ باإلدانة والتخمص مف المعارضيف السياسييف  المحاكمة العادلة، وا 

في تفسير اإلحالة إلي  المحكومة، وال يمكف ىنا قبوؿ االحتجاج الذي قدمتو السمطات دائمً 
 . (4) ىذا النوع مف المحاكـ االستثنائية، بمقولة أننا في حالة طوارئ

 

 المطمب األول
 المعايير الدولية لممحاكمة العادلة

تعتبر محاكمة المدنييف أماـ  ،فالقضاء والمواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف
ؽ بعدالة المحاكـ العسكرية مف الموضوعات التي تثير العديد مف القضايا التي تتعم

 .الحكـ، وحؽ التقاضي

لمحاكـ العسكرية ال توفر في أف ىذه انية بالحقوؽ وقد أوضحت المجنة المع
بعض البمداف ضمانات صارمة لتطبيؽ العدالة الصحيحة، وفقا لمشروط األساسية 

مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ السياسية والمدنية التي تعد  05المحددة في المادة 
 .  (5)أساسية لتوفير الحماية الفعالة لحقوؽ اإلنساف

حالة المدنييف لموالية القضائية لممحاكـ : أف إوقد صرحت المجنة األمريكية
أف المحاكـ العسكرية  االعسكرية ، يتعارض مع بعض المواد القضائية ، وقررت أيضً 

محاكـ خاصة ، وليا وظائؼ محددة، فقد أعدت لكى تحفظ االنضباط فى القوات 
 (6) القوات. المسمحة والشرطة، ومف ثـ فعمييا أف تقصر نشاطيا عمى ىذه
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ألحكاـ  االمحاكمة أماـ محكمة مختصة مستقمة ونزيية مشكمة وفقً  فالحؽ فى
القانوف ، مف المبادئ والشروط األساسية لممحاكمة العادلة أف يكوف تشكيؿ المحكمة 

وأف تكوف  اقانوني   ستضطمع بمسئوليتيا فى نظر القضية والفصؿ فييا تشكياًل  التي
 .الحيدةمختصة بنظر القضية وتتوفر فييا االستقاللية و 

وفى ىذا الصدد، فإف الضماف المؤسسي األوؿ لممحاكمة العادلة أال تصدر 
األحكاـ عف مؤسسات سياسية بؿ بواسطة محاكـ مختصة مستقمة محايدة مشكمة 

تنظر قضيتو محكمة عندما يتيـ بارتكاب فعؿ بحكـ القانوف ، وحؽ الفرد فى أف 
لة إنما ىو أمر مف صميـ التطبيؽ جنائي مع توفير الضمانات الالزمة لتأميف العدا

المعنية بالحقوؽ الحؽ فى المحاكمة أماـ  المجنةالصحيح لمقانوف ، وقد وصفت 
  ية استثناءات".بأنو "حؽ مطمؽ ال يجوز أف يخضع ألمحكمة مستقمة ومحايدة 

مف اإلعالف العالمي " لكؿ إنساف عمى قدـ  (01)وفي ىذا تنص المادة 
 اخريف الحؽ في أف تنظر قضيتو محكمة مستقمة ومحايدة نظرً المساواة التامة مع اآل

ية تيمة جزائية توجو إليو " المادة لمفصؿ في حقوقو والتزاماتو وفي أ اوعمنيً  امنصفً 
مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية " الناس جميعا سواء أماـ  04/0

ليو أو في حقوقو زائية توجو إؽ كؿ فرد لدى الفصؿ في أية تيمة جالقضاء، ومف ح
 والتزاماتو في أية دعوى مدنية أف تكوف قضيتو محؿ نظر منصؼ وعمني مف قبؿ

 بحكـ القانوف " . محكمة مختصة مستقمة حيادية منشأة
ركف جوىري الـز لعدالة المحاكمة، والمقصود بيذا أف  ،فاستقاللية المحكمة

ة في إطار مف الحيدة، وعمى أساس قضية مطروحة أماـ المحكم كـ في أيةيصدر الح
ألحكاـ القانوف دوف أي تدخؿ أو ضغوط او تأثير غير مناسب مف أي  االوقائع، وطبقً 

المعيار ف االستقاللية تعنى أف يكوف إسمطة أخرى حكومية أو غير حكومية، كما 
ىو خبرتيـ القضائية. قضاء في اختيار األشخاص الذيف يتولوف مناصب ال األول

لكؿ تعمقة باستقالؿ السمطة القضائية: "مف المبادئ األساسية الم (5)لؾ المادة ويؤيد ذ
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لإلجراءات  االييئات القضائية وفقً ف يحاكـ أماـ المحاكـ العادية أو فرد الحؽ في أ
القضائية المقررة، وال يجوز إنشاء ىيئات قضائية ال تطبؽ اإلجراءات القضائية 

بير القضائية لتنزع الوالية القضائية، التي تتمتع المقررة حسب األصوؿ الخاصة بالتدا
 . (7)"بيا المحاكـ العادية أو الييئات القضائية

مف مبدأ الفصؿ بيف السمطات  تستمد المحاكـ استقالليا، فبالفصل بين السمطات:
المطبؽ في المجتمع الديمقراطي، ومعنى ىذا أف يكوف لكؿ جياز مف أجيزة الدولة 

يختص بيا وحده دوف غيره، ومف ثـ يجب أف يكوف لمقضاء كمؤسسة، مسئوليات محدودة، 
 .(8)والقضاة كأفراد السمطة الوحيدة لمفصؿ في الدعوى المطروحة في ساحات المحاكـ

وال يجب أف يخضع القضاء كييئة وكأفراد ألي تدخؿ سواء مف جانب الدولة، 
المكفوؿ، بأف تنص ؿ ب أف تضمف الدولة ىذا االستقالأو مف األشخاص العادييف، ويج

ينبغي أف تضمف الدولة وجود تحترمو جميع المؤسسات الحكومية و عميو قوانينيا وبأف 
ضمانات ىيكمية ووظيفة ضد أي تدخؿ سياسي أو غير سياسي في تطبيؽ العدالة، 

  مقة باستقالؿ السمطة القضائية .مف المبادئ األساسية المتع 4:3:2:0المبادئ 

نو ال ينبغي كقاعدة أتؤكد  المتيم إلى أن تتم محاكمتو :فقاعدة إخالء سبيل 
عامة االستمرار في احتجاز األشخاص المتيميف بارتكاب أفعاؿ جنائية إلى حيف 
محاكمتيـ، وىذه القاعدة تنبع مف الحؽ في الحرية، والحؽ في افتراض براءة المتيـ 

يكوف استثناء  حتى يثبت العكس، وأف االحتجاز السابؽ عمى المحاكمة، يجب أف
أف االحتجاز السابؽ عمى المحاكمة، ال يجب أف  اوألقؿ فترة ممكنة وذكرت أيضً 

أو  اضروري   ايقتصر فحسب عمى التمشى مع أحكاـ القانوف، بؿ يجب أف يكوف أيضً 
ف العيد الدولي يجيز لمسمطات أف تحتجز أ وقررت المجنة:في حالة تطبيقو،  معقواًل 
ئي، إذا كاف مف الضروري ضماف مثوؿ الشخص أماـ المحكمة كتدبير استثنا األفراد

ف االشتباه في أف الشخص ارتكب جريمة ال يكفي أ واعتبرت المجنة:لمحاكمتو، 
لتبرير احتجازه، بينما تنتيي التحقيقات وصدور الئحة االتياـ، ويكوف االحتجاز 
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باألدلة األخرى و عبثو أضرورة لمنع المتيـ مف اليروب أو تجنب تدخمو مع الشيود 
 أو منعو مف ارتكاب جرائـ أخرى .

ىو حؽ ضماف أساس لعدالة واستقاللية  فالحق في النظر العمني لمقضايا:
التقاضي، وىو وسيمة لحماية الشؽ العاـ في نظاـ العدالة، لذلؾ يجب أف تعقد 
المحاكـ جميع جمساتيا، وتصدر أحكاميا في إطار مف العالنية فيما عدا بعض 

الحؽ في النظر العمني لمدعاوى إف كما  ،ت االستثنائية القميمة المحددة بدقةالحاال
 في المعايير الدولية .  االقضائية مكفوؿ أيضً 

وال يعنى الحؽ في عالنية المحاكمة، أف يحضر أطراؼ الدعوى الجمسات 
فممجميور الحؽ  ،بؿ أف تكوف الجمسات مفتوحة أماـ الجميور العاـ كذلؾ ،فحسب
وتقتضى  يعرؼ كيؼ تدار العدالة واألحكاـ التي ينتمي إلييا النظاـ القضائي، في أف

 اعالنية المحاكمة إجراء جمسة شفوية لالدعاء والمرافعة في حضور الجميور وفقً 
مكاف جمسات المرافعة ويجب أف تعمف المحكمة عف موعد و  لموضوع القضية،

 لحدود المعقولة لحضور األفرادي المجميور العاـ، وأف توفر التسييالت الالزمة ف
المعنييف مف الجميور تمؾ الجمسات، وقد توجيت المجنة المعنية بالحقوؽ في ىذا 
الصدد، بأنيا ترى:" أف تنظر الدعوى القضائية بصرؼ النظر عف الحاالت 

مف العيد الدولي يجب أف يتـ بوجو عاـ في  04/0االستثنائية المذكورة في المادة 
توحة لمجميور العاـ بما في ذلؾ اإلعالميوف، وال يجب عمى سبيؿ جمسات عمنية مف

 ."المثاؿ، أف تقتصر فحسب عمى فئة معينة مف األفراد 

ف القانوف الدولي ال يمنح الدولة سمطة تقديرية غير عمى أ (;)ويؤكد البعض
مقيدة، لتحدد لنفسيا القضايا التي تعتبرىا ماسة باألمف القومي، حيث اشترط خبراء 

الغرض مف ىذا النوع  مف القيود، وكاف القانوف الدولي واألمف القومي والحقوؽ نوعً ا
األمف القومي الحدود القيد المطموب فرضو تحت مسوغ  ىف ال يتعدمف القيود، أ
، ما لـ يكف الغرض الحقيقي منو واألثر الناجـ عنو اف يكوف مشروعً المعقولة، وأ
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وجود البالد أو سالمة أراضييا ضد المحاوالت  والذي يحكـ التدليؿ عميو، وىو حماية
و لمحفاظ عمى قدرتيا لمتصدي ألية محاولة القوة أو التيديد باستخداـ القوة أ الستخداـ

الستخداـ القوة أو ألي تيديد باستخداميا، سواء أكاف ذلؾ مف مصدر خارجي، مثؿ 
 . و مف مصدر داخمي مثؿ التحريض عمى قمب نظاـ الحكـأتيديد عسكري 

نو ال يجوز إكراه أي أيعني والحق في عدم اإلكراه عمى االعتراف بالذنب : 
شخص متيـ بارتكاب فعؿ جنائي بالشيادة عمى النفس أو اإلقرار بالذنب، وذلؾ بناء 

دعاء ومع حظر التعذيب، اءة الذي يضع عبء اإلثبات عمى اإلعمى مبدأ افتراض البر 
 اجوىري  ويعتبر ىذا الحؽ لالإنسانية أو المينية، اوغيره مف ضروب المعاممة القاسية أو 

المادة  امف االتفاقية األوربية والذي تنص عميو أيضً  (6) في المادة ومبدأ متأصاًل 
مف  (28)مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية، والمادة  (04/3)

 ائية الدولية .ة القضمف النظاـ األساسي لممحكم (67)والمادة  ،االتفاقية األمريكية

 نفسو أو اإلقرار بذنبو مبدأ عريضوحظر إكراه المتيـ عمى الشيادة ضد 
فيو يمنع السمطات مف القياـ بأي شكؿ مف أشكاؿ اإلكراه سواء بشكؿ مباشر أو ،

نو يحظر استخداـ التعذيب أو المعاممة عمى نحو إكما  ،غير مباشر بدني أو نفسي
 صمة في شخصيتيـ بحكـ انتمائيـ لألسرة اإلنسانية .يكفؿ احتراـ الكرامة المتأ

ذا ادعي المتيـ أ نو تعرض لضرب مف اإلكراه أثناء اإلجراءات لحممو عمى وا 
اإلدالء بأقواؿ أو االعتراؼ بجريمة، ينبغي أف تكوف لمقاضي سمطة نظر ىذه 

نو يجب عمى السمطات أمف مرحمة مف مراحؿ التقاضي، و  ةاالدعاءات في أي
ة أف تبادر، وفي إطار مف الحيدة إلى فحص ىذه المزاعـ واالدعاءات التي المختص

و أي ضرب آخر مف ضروب المعاممة انتزاع األقواؿ عف طريؽ التعذيب أتثار حوؿ 
والسجناء ولمحامييـ وأفراد ألالإنسانية أو المينية ولجميع المحتجزيف االقاسية أو 

قدموا بشكوى غير عمنية إلى السمطات أسرىـ الذيف يمثموف مصالحيـ الحؽ في أف يت
عف تعرض ىؤالء المحتجزيف أو السجناء لمتعذيب أو سوء المعاممة، وينبغي البت في 
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ذا رفضت الشكوى   و تأخرأىذه الشكاوى بصورة سريعة، والرد عمييا دوف إبطاء، وا 
 فيحؽ لمشاكي أف يعرضيا عمى القضاء أو عمى سمطة أخرى، انظرىا لفترة طويمة جد  

 . (01)ويجب عدـ المساس بأية صورة لمشاكي نتيجة شكواه

نتزع يُ  ،ويجب أف تستبعد المحكمة أي دليؿ، بما في ذلؾ اعترافات المتيميف
و المينية أو بأي ضرب آخر إنسانية أاللاو عف طريؽ التعذيب أو المعاممة القاسية أ

اقية مناىضة مف اتف 02المادة  :مف ضروب اإلكراه، وأيدت ذلؾ النصوص اآلتية
 69مف االتفاقية األمريكية الدولية الخاصة بالتعذيب، والمادة  01والمادة  ،التعذيب

 .(00)مف النظاـ األساسي لممحكمة القضائية الدولية (7)
فمكؿ فرد اتيـ بارتكاب فعؿ :  والحق في المحاكمة دون تأخير ال مبرر لو

مى أف يتوقؼ تقدير الوقت مؤثـ، الحؽ في أف يحاكـ دوف تأخير ال مبرر لو، ع
المعقوؿ عمى مالبسات الحالة، ويجب أف تبدأ اإلجراءات القضائية وتنتيي في 

. ومعنى ىذا الشرط (ج مف العيد الدولي 04/3المادة  )غضوف مدة معقولة 
األساسي، ىو ضرورة مراعاة التوازف بيف حؽ المتيـ في مساحة زمنية وتسييالت 

صدار الحكـ دوف تأخير ال كافية إلعداد دفاعو، وضرور  ة البدء في نظر الدعوى وا 
مبرر لو، ويمـز ىذا الحؽ السمطات بضماف االنتياء مف جميع اإلجراءات حتى 

د من الميثاق األفريقي 9/3المادة ) ،صدور الحكـ في غضوف فترة زمنية معقولة
والمادة  من االتفاقية األوربية 8/3من االتفاقية األمريكية والمادة  3/:والمادة 

 . (34) (الدولية ج من النظام األساسي لممحكمة القضائية89/3

كثر أويغدو االلتزاـ الواقع عمى الدولة باإلسراع في نظر الدعاوى القضائية، 
بالنسبة ألي شخص يتيـ بارتكاب فعؿ جنائي، ويحتجز عمى ذمة قضية  اإلحاحً 

تكاب فعؿ جنائي مف وتقضى المعايير الدولية باإلفراج عف أي شخص متيـ بار 
االحتجاز، بينما تتـ محاكمتو إذا تجاوز فترة احتجازه عمى ذمة القضية الحد الذي 

  .(03)لمالبسات الحالة اوفقً  يعتبر معقواًل 
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ف ضماف المحاكمة العادلة في الدعاوى القضائية مرتبط بالحؽ في افتراض وأ
ضماف البت في مصير  ىذا البراءة و حؽ المرء في الدفاع عف نفسو، واليدؼ مف

المتيـ دوف أي تأخير ال مبرر لو، وكذلؾ ضماف عدـ المساس بحقو في الدفاع عف 
نفسو بسبب انقضاء فترة زمنية مفرطة في الطوؿ قد تتالشى تفاصيؿ الوقائع مف 
ذاكرة الشيود أو تتشوه أو قد يتعذر إيجادىـ أو تتمؼ األدلة األخرى أو تختفي، كما 

عمى  اى ضماف اختصار فترة القمؽ التي يكابدىا المتيـ خوفً إل اييدؼ ىذا أيضً 
المعاناة التي يقاسييا مف جراء الوصمة التي تمحؽ بو نتيجة اتيامو بارتكاب مصيره و 

فعؿ جنائي رغـ افتراض براءتو، ويجسد الحؽ في سرعة المحاكمة في عبارة موجزة 
 .(04)"إن العدالة البطيئة نوع من الظمم الحكمة، التي تقوؿ: 

ن من حق المتيم في أن يدافع عن نفسو بشخصو أو من خالل محام فإ
لكؿ شخص يتيـ بارتكاب فعؿ جنائي، الحؽ في أف يدافع عف نفسو  يدافع عنو:

اره بشخصو أو مف خالؿ محاـ، ولو الحؽ في الحصوؿ عمى مساعدة مف محاـ يخت
ؿ إذا كاف غير قادر عمى جؿ مصمحة العدالة بدوف مقابو ينتدب لمساعدتو مف أأبنفسو 

 33/3المادة في إطار مف السرية.  ابو، ولو الحؽ في أف يتصؿ بمحاميوأف يدفع أتع
ج من 9/3من العيد الدولي الخاص و المادة  36/5من اإلعالن العالمي و المادة 

/ج من االتفاقية 8/5من االتفاقية األمريكية و المادة  4/:الميثاق األفريقي المادة 
  .(05)الدوليةلنظام األساسي لممحكمة القضائية /د من ا89/3ة و المادة األوربي

لكؿ شخص يتيـ بارتكاب فعؿ الحق في حضور المحاكمات و الجمسات: 
. جنائي، الحؽ في أف يحضر محاكمتو لكي يسمع مرافعة االدعاء، ويدافع عف نفسو

ساسى لممحكمة /د من النظام األ89/3/د من العيد الدولى و المادة 36/5لمادة ا
 الجنائية الدولية.

لمحؽ فى حؽ المتيـ فى  مكماًل  اجزءً  اويعتبر الحؽ فى المحاكمة حضوري  
الدفاع عف نفسو. ويفرض الحؽ فى حضور المحاكمات واجبات عمى السمطات مف 
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، وأف حيث ضرورة إخطار المتيـ ومحاميو بمكانيا وزمانيا قبؿ بدئيا بوقت كاؼٍ 
 ورىا ال أف تستبعده عمى نحو مخالؼ مف حضور جمساتيا.ستدعى المتيـ لحضيُ 

ت إحدى الدراسات البحثية التي انعقدت بمدينة القاىرة والرياض وقد سجم
والرباط واإلمارات العربية، إف توليو القضاء، تستمـز مؤىالت خاصة، وممارسة 
طويمة في العمؿ القضائي، ومف ثـ فمف العسير أف يتصور المرء أف يكوف في 

 ية تأدية وظيفة القاضي الطبيعي، ومف ثـ أصدرت الدراسةاستطاعة المحاكـ العسكر 
  الية:تالتوصية ال

{ مف قضاة التي تنظر في الجرائـ الظرفية }غير العادية " تشكيؿ المحاكـ
مع عدـ ، المحاكـ العادية دوف غيرىا طبقا لمقواعد المقررة لتشكيؿ ىذه المحاكـ

وال يكوف لمسمطة  ،في العفو مف العقوبة أو تخفيضيا اإلخالؿ بحؽ رئيس الدولة
يجب أف ُيجاز الطعف كورة، و التنفيذية رقابة عمى األحكاـ التي تصدرىا المحاكـ المذ

 ااألحكاـ أماـ محكمة النقض أو المحكمة العميا التي تقوـ مقاميا طبقً  في ىذه
 . ررة في قانوف اإلجراءات القضائيةلألوضاع المق

 
 ثانيالمطمب ال

 الطبيعي مع المحاكم االستثنائية تعارض فكرة القاضي

فمحور فكرة القاضي الطبيعي يتمثؿ في المجوء إلى القاضي المختص بنظر 
لمضمانات المقررة في القانوف بمعناه الواسع، وتبتعد محاكـ أمف  اكافة المنازعات وفقً 

محكمة المعيود ليا عف مفترضات القاضي الطبيعي ومنيا: فدواـ ال (طوارئ)الدولة 
بنظر النزاع وىو مما تفتقده محاكـ أمف الدولة }طوارئ{ حيث يرتبط وجودىا بفترة 
تطبيؽ قانوف الطوارئ.المساواة بيف األفراد كمبدأ دستوري، فالمحاكـ االستثنائية بنظرىا 

بالنسبة لمفئة التي يفرض عمييا طرح منازعاتيا  منازعات بعينيا، تيدر تمؾ المساواة
ى غير القضاء العادي ويختمط بيذا اإلىدار اىتزاز الثقة في القضاء العادي، مما عم
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مف حيث توزيع العمؿ  –عمى سمطتو. إف شئوف القضاء  ايسئ الستقاللو ويشكؿ افتئاتً 
تكوف في يد الييئات القضائية ذاتيا عف طريؽ  –بيف قضاة المحاكـ ومستشارييا 

مف  31في المادة )يا قانوف السمطة القضائية الجمعيات العمومية لممحاكـ كما قنن
 ، وعمى العكس مف ذلؾ ووفقا لقانوف الطوارئ(بشأف السمطة القضائية 72/46 القانوف

يكوف تعييف القضاة والمستشاريف بقرار مف رئيس الجميورية بعد أخذ رأي وزير العدؿ 
ب األفراد مف بما يوحى باالختيار المقصود وبما قد يضع الشؾ في قم (طوارئ 7 ـ)

 .(07( )06) ناحية نزاىة القاضي وعدـ تأثره باتجاىات السمطة التنفيذية

في توصياتو: "أف كؿ  0986 وقد أوضح مؤتمر العدالة المنعقد في إبريؿ
لطبيعى وذلؾ مف المواطنيف الحؽ في االلتجاء إلى قاضييـ ا اقانوف يحـر مواطنً 

محؿ القضاء الطبيعي، ىو بالضرورة  –بالنسبة ليـ  –يحؿ  يبإنشاء قضاء استثنائ
 .مف الدستور" 41قانوف غير دستوري إلخاللو بمبدأ المساواة الذي قررتو المادة 

لحرماف الفرد مف المجوء إلى القضاء العادي بالنسبة لجرائـ  انو ال مبرر مطمقً وأ
الجرائـ، لما لمتوسع في اختصاص المحاكـ االستثنائية بيذه  االقانوف العاـ، وال مبرر أيضً 

يمثمو ذلؾ مف عدواف مف قبؿ السمطة التنفيذية عمى والية السمطة القضائية، بإصدار 
، بما يقمص مف (طوارئ)أوامر بإحالة كثير مف جرائـ القانوف العاـ إلى محاكـ أمف الدولة 

 اإلى أف تكوف المحاكـ االستثنائية أكثر اتساعً  يلمحاكـ ذات الوالية العامة، ويؤددور ا
 .(08)بما يعكسو مف أسوأ األثر عمى الحقوؽ والحريات العامة لممواطنيف اوأظير اختصاصً 

مف  -تجريو –مف اىتماـ إعالمي كبير بما  - عادة–عما يعاصرىا  وذلؾ فضاًل 
تجاوز الحد المعتاد  -حكاـ ألييا مف المتيميف وما تصدره مف إ -ُيقدـ  –محاكمات ومف 

 سخط المواطنيف. ىلإفذلؾ كمو يؤدي  -في الغالب 
، وأف اواضحً  أف يكوف التنظيـ القضائي ،ويقتضى احتراـ مبدأ الشرعية القضائية
لمعايير موضوعية  ابواسطة القانوف، وفقً  اتكوف القواعد التي تحكـ االختصاص محددة سمفً 

لذلؾ فقد قرر الدستور  امجردة، بحيث ال تخضع لمظروؼ أو لألىواء السياسية وضمانً 
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عمى أف القانوف ىو الذي يحدد الييئات القضائية  076في المادة  0970لسنة  المصري
جراءات تعييف أعضائيا ونقميـ واختصاصاتيا وينظـ طريقة تشكيميا ويبيف شروط  .  وا 

  وأىم االختصاصات القضائية التي خوليا قانون الطوارئ لرئيس الجميورية ما يمى:

وىو ما يعنى األمر  (طوارئ 0/03ـ )حفظ الدعوى قبؿ تقديميا إلى المحكمة 
فييا وىذا  اأنو قد أجرى تحقيقً  –بأف ال وجو إلقامة الدعوى، حيث الفرض في ىذه الحالة 

 األمر ذو طابع قضائي باعتباره التصرؼ في التحقيؽ الذي ىو بطبيعتو عمؿ قضائي.

لى قبؿ إحالة الدعوى إ األمر باإلفراج المؤقت عف المتيميف المقبوض عمييـ،
  وىو أمر بطبيعتو ذو "طابع قضائي". (طوارئ 2/03ـ )محكمة أمف الدولة 

 مف الدستور، (066ـ )الذي قررتو  –القضاء  ومف حيث إىداره الستقالؿ
يعمو بو القضاء ويتيح لو  اقضائي   افيظير ىذا مف تخويؿ رئيس الجميورية اختصاصً 

تكوف نيائية إال بعد التصديؽ  ال (طوارئ)أف ينقض عميو فأحكاـ محاكـ أمف الدولة 
. وتنظيـ أوضاع تمس بالحؽ الشخصية (طوارئ 02ـ )عمييا مف رئيس الجميورية 

 :(09)بأداة أدنى مف القانوف يتعارض مع الدستور

بياف إجراءات  0958لسنة  062فقد تولت المادة العاشرة مف قانوف الطوارئ رقـ 
وذلؾ في  (طوارئ)محاكـ أمف الدولة وقواعد تحقيؽ القضايا التي تدخؿ في اختصاص 

قوليا أنو "فيما عدا ما ىو منصوص عميو مف إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في 
األوامر التي يصدرىا رئيس الجميورية تطبؽ أحكاـ القوانيف المعموؿ بيا عمى تحقيؽ 

جراءات نظرىا وا ـ فييا وتنفيذ لحكالقضايا التي تختص بالفصؿ فييا محاكـ أمف الدولة وا 
كافة السمطات المخولة ليا  ويكوف لمنيابة العامة عند التحقيؽ ،بيا يالعقوبات المقض

 بمقتضى ىذه القوانيف ." (اإلحالة يقاض)التحقيؽ ولغرفة االتياـ  يولقاض

سمطة االتياـ والتحقيؽ  وحدىا التي ليا يذلؾ أف النيابة العامة ى يويعن
طالما لـ يصدر  (طوارئ)ختص بيا محاكـ أمف الدولة في الجرائـ التي ت ياالبتدائ
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لممادة السادسة  اقرار مف رئيس الجميورية بإحالة الدعوى إلى القضاء العسكري طبقً 
، ويكوف لمنيابة العامة عند التحقيؽ 0966لسنة  25مف قانوف األحكاـ العسكرية رقـ 
التحقيؽ ولغرفة االتياـ بموجب القواعد المقرة في  يكافة السمطات المخولة ليا، ولقاض

ىذا الشأف وىى تطبيؽ أحكاـ القوانيف المعموؿ بيا عمى تحقيؽ القضايا التي تدخؿ 
جراءات نظرىا والحكـ فييا، وتنفيذ العقوبات  في اختصاص محاكـ أمف الدولة وا 

ف الطوارئ المقضي بيا فيما عدا ما ىو منصوص عميو مف إجراءات وقواعد في قانو 
 أو في األوامر التي يصدرىا رئيس الجميورية أو مف يقـو مقامو .

وال شؾ أف المادة العاشرة مف قانوف الطوارئ، تكاد تحـر المتيـ مف كافة 
في مرحمة التحقيؽ االبتدائى، حيث  الضمانات المقررة في قانوف اإلجراءات القضائية
بر أعمى في الضماف مف جية النيابة ركزت كؿ االختصاصات المخولة لجية تحقيؽ تعت

العامة في يد ىذه الجية أي النيابة العامة، مما كاف لو أسوأ األثر في انحسار الضمانات 
التي قررىا الدستور، والقانوف لممتيـ في مرحمة التحقيؽ االبتدائى، ومف ثـ إىدار حريتو 

في محاكمة  يعد بحكـ نيائلـ تثبت إدانتو ب االشخصية وحقوؽ الفردية، وىو ما زاؿ بريئً 
 .(21)مف الدستور 66لممادة  اقانونية تكفؿ لو ضمانات الدفاع عف نفسو طبقً 

 

  وفي ذلك تقول محكمتنا الدستورية:

ف الدستور ينص في مادتو األولى عمى أف جميورية مصر العربية إوحيث 
يمارسيا  دولة نظاميا ديمقراطي، وفي مادتو الثالثة عمى أف السيادة لمشعب، وىو

ويحمييا عمى الوجو المبيف في الدستور، وفي مادتو الرابعة عمى أف األساس 
ف إ، وحيث يالديمقراط يمصر العربية ىو النظاـ االشتراك االقتصادى لجميورية
أنو في مجاؿ حقوؽ  -مف الدستور  65 مرتبطة بالمادة -مؤدى ىذه النصوص 

لدولة دة القضائية التي تسمو في اف مضموف القاعإالمواطف وحرياتو األساسية، ف
بيا، إنما يتحدد عمى ضوء مستوياتيا التي التزمتيا الدوؿ  يالقانونية عمييا، وتتقيد ى

طراد في مجتمعاتيا، واستقر العمؿ بالتالي عمى انتياجيا في مظاىر إالديمقراطية ب
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القضائية في بأبعاده، ال يجوز لمدولة  اسموكيا المختمفة، وفي ىذا اإلطار، والتزامً 
تنظيماتيا المختمفة أف تنزؿ بالحماية التي توفرىا لحقوؽ مواطنييا وحرياتيـ عف 
الحدود الدنيا لمتطمباتيا المقبولة بوجو عاـ في الدوؿ الديمقراطية والمحاكمة أماـ 

تكوف في  االقضاء الطبيعي، وال أف تفرض عمى تمتعيـ بيا أو مباشرتيـ ليا قيودً 
ظـ الديمقراطية عمى تطبيقيا، بؿ مجافية لتمؾ التي درج العمؿ في النجوىرىا أو مداىا 

عمى ضوء مفيوـ ديمقراطي مؤداه أال تخؿ تشريعاتيا  اف خضوع الدولة لمقانوف محددً إ
بالحقوؽ التي تعتبر التسميـ بيا في الدوؿ الديمقراطية مفترًضا أولًيا لقياـ الدولة 

وكرامتو وشخصيتو المتكاممة، ويندرج  وضمانة أساسية لصوف الحقوؽ ،القضائية
تحتيا طائفة مف الحقوؽ تعتبر وثيقة الصمة بالحقوؽ الشخصية التي كفميا الدستور 

عمى ما تقدـ  امنو واعتبرىا مف الحقوؽ الطبيعية التي ال تمس." وترتيبً  40في المادة 
حو فأنو مما ينافي مفيـو خضوع الدولة لمقتضيات الوضع الديمقراطي عمى الن

  .(20)السالؼ بيانو ما ورد في المواد الطعينة مف أوجو عوار دستوري
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 :ةالخـاتــمـ

دولة أحد أىـ الركائز التي تقوـ عمييا الدولة ذاتيا، كما  يةيعتبر القضاء في أ
عنواف سيادتيا، وىيبتو مستمدةٌ مف ىيبة الدولة، وضعؼ أحدىما دليؿٌ عمى  نوإ

تبر صماـ األماف والعدؿ، والمعقؿ األخير لمعدالة، القضاء يعإف ضعؼ اآلخر، كما 
 اخُترؽ أو ضعؼ، فميس بعد ذلؾ مف عزاء.  فمتى

مف أىـ المبادئ الضامنة لمحقوؽ  ومف ىذا المنطمؽ، يعتبر حؽ التقاضي
والحريات المكفولة لكؿ إنساف، وىو حؽ تحترمو جميع الشرائع والقوانيف، وتؤكد عميو 

لمحقوؽ الذي نص عمى حؽ كؿ إنساف  لية، ومنيا اإلعالف العالميالقرارات والمواثيؽ الدو 
   .لمقانوف امختصة مستقمة ونزيية مشكمة وفقً  في محاكمة عادلة وعمنية أماـ محكمة

مف أولى واجبات الدولة أف توفر لمعاجزيف والضعفاء مف اإلمكانيات ما ف لذا
ذلؾ، ومف باب أولى فانو  يعينيـ عمى ممارسة حقيـ في التقاضي، إذا ما عجزوا عف

يكوف عمى الدولة أف تتولى إزالة كؿ ما يعوؽ أو يمنع سبؿ ممارسة كافة الناس ليذا 
 .الحؽ المقدس المصاف
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 :ــاتيالنتــائـج والتــوصـ
 

 :جـائالنت -أواًل 
 

القضاء ال يتوقؼ عند المطالبة التي ينادي بيا القضاة  إف ترسيخ مبدأ استقالؿ -0
 ،القضاء ليست مطالبة فئوية تخص القضاة فقط البة باستقالؿألف المط ؛فقط

بسيادة  الرتباطو ،مف عدمو ال يخص القضاة فقطتحقيؽ االستقالؿ أف بمعنى 
لذا  ،الحريات التي ىي باألصؿ متصمة بعموـ الشعبالقانوف و ضماف الحقوؽ و 

 تخص جميع أبناء الشعب . فإف المطالبة باالستقالؿ
وأىميا  ،ميـ لإلصالح عمى اختالؼ صورهو  رئيس إف حؽ التقاضي شرط -2

 ،و يشكؿ القضاء أمؿ الناس في اإلصالح ،اإلصالح السياسي و محاربة الفساد
 سوؼ يمجئوف إلى العنؼ . افيو فإنيـ حتمً  فإذا خاب أمميـ

  :ات: التـوصـيــثانًيا

وء إلى قوانيف تكوف مقيدة لحريات وحقوؽ األفراد، ولحقيـ في المج يأعدـ تشريع  -0
 القاضي الطبيعي.

التوسع في المعاىد القضائية المتخصصة إلعداد القضاة وتأىيميـ، واالىتماـ  -2
 بتنظيـ دورات تدريبية لمقضاة .

الالزمة مثؿ التميفونات وأجيزة الحاسب اآللي وماكينات  توفير األجيزة -5
التصوير والفاكسات بحيث ال يحتاج المتقاضى صاحب حؽ التقاضي 

ؿ مع أكثر مف موظؼ، بؿ يمكنو المجوء لموظؼ واحد لينيى إلى التعام
 .لو كافة اإلجراءات
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 اليوامش
سمسة عالـ ،تعريب المحامي سميـ الصويص،مراجعة سميـ بسيسو، ،( دينيس لويد، فكرة القانوف0)

 .00/0980، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ػ الكويت،ش47المعرفة،ع/ 
عدالة في أمريكا المحاكـ، المحاموف، والعممية القضائية. بوستف: ليتؿ براوف، ( ىربرت جاكوب، ال2)

 .378ـ، ص 0984
( المؤرخ  3-ألؼ ) د 207لألمـ المتحدة  اعتمد ونشر عمى المأل بموجب قرار الجمعية العامة (3)

أعضاء األسرة  : لما كاف اإلقرار بما لجميعالديباجة...0948األوؿ/ديسمبر  كانوف 01في 
أساس الحرية والعدؿ والسالـ  البشرية مف كرامة أصيمة فييـ، ومف حقوؽ متساوية وثابتة، يشكؿ

وازدراؤىا قد أفضيا إلى أعماؿ أثارت بربريتيا الضمير  ولما كاف تجاىؿ حقوؽ اإلنساف في العالـ،
 رر مف الخوؼنادوا ببزوغ عالـ يتمتعوف فيو بحرية القوؿ والعقيدة وبالتح اإلنساني، وكاف البشر قد

اإلنساف بحماية  والفاقة، كأسمى ما ترنو إليو نفوسيـ، ولما كاف مف األساسي أف تتمتع حقوؽ
المياذ بالتمرد عمى الطغياف  النظاـ القانوني إذا أريد لمبشر أال يضطروا آخر األمر إلى

انت شعوب تنمية عالقات ودية بيف األمـ، وأما ك ولما كاف مف الجوىري العمؿ عمى واالضطياد،
 الميثاؽ تأكيد إيمانيا بحقوؽ اإلنساف األساسية، وبكرامة اإلنساف أعادت في األمـ المتحدة قد

 بالتقدـ االجتماعي الرجاؿ والنساء في الحقوؽ، وحزمت أمرىا عمى النيوض وبتساوي وقدره،
 قد تعيدت ولما كانت الدوؿ األعضاء وبتحسيف مستويات الحياة في جو مف الحرية أفسح،

والمراعاة العالمييف لحقوؽ اإلنساف  بالعمؿ، بالتعاوف مع األمـ المتحدة عمى ضماف تعزيز االحتراـ
الجميع عمى فيـ مشترؾ ليذه الحقوؽ والحريات أمرا بالغ  ولما كاف التقاء وحرياتو األساسية،

 الف العالميتنشر عمى المأل ىذا اإلع: فإف الجمعية العامة بيذا التعيد، الضرورة لتماـ الوفاء
وكافة األمـ،  لحقوؽ اإلنساف بوصفو المثؿ األعمى المشترؾ الذي ينبغي أف تبمغو كافة الشعوب

أعينيـ عمى الدواـ، ومف  كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وىيئاتو، واضعيف ىذا اإلعالف نصب
بالتدابير المطردة  والحريات، وكيما يكفموا، خالؿ التعميـ والتربية، إلى توطيد احتراـ ىذه الحقوؽ

العالمي بيا ومراعاتيا الفعمية، فيما بيف شعوب الدوؿ األعضاء ذاتيا  الوطنية والدولية، االعتراؼ
  .شعوب األقاليـ الموضوعة تحت واليتيا عمى السواء وفيما بيف

 . 653ص  ،التعميؽ عمى نصوص قانوف المرافعات :أحمد أبو الوفا (4)

لألمـ المتحدة المؤرخ في  لتصديؽ واالنضماـ بموجب قرار الجمعية العامةوا ( اعتمد وعرض لمتوقيع5)
.  49ألحكاـ المادة  ، وفقا0976آذار/مارس  23تاريخ بدء النفاذ:  0966ديسمبر كانوف/ 06
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إذ ترى أف اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية ؛  ىذا العيد إف الدوؿ األطراؼ في الديباجة:
ييـ، ومف حقوؽ متساوية وثابتة، يشكؿ، وفقا لممبادئ المعمنة في ميثاؽ األمـ أصيمة ف مف كرامة

ذ تقر بأف ىذه؛  المتحدة، أساس الحرية والعدؿ والسالـ في العالـ الحقوؽ تنبثؽ مف كرامة اإلنساف  وا 
ذ تدرؾ أف السبيؿ الوحيدو ؛ األصيمة في  ا لإلعالف العالميقً لتحقيؽ المثؿ األعمى المتمثؿ، وف وا 

، ومتمتعيف بالحرية المدنية والسياسية ومتحرريف مف ايكوف البشر أحرارً  لحقوؽ اإلنساف، في أف
والسياسية،  والفاقة، ىو سبيؿ تييئة الظروؼ لتمكيف كؿ إنساف مف التمتع بحقوقو المدنية الخوؼ

ذ تضع في؛ وكذلؾ بحقوقو االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، بمقتضى اعتبارىا ما عمى الدوؿ وا 
ذ تدرؾ ؛ االحتراـ والمراعاة العالمية لحقوؽ اإلنساف وحرياتو مف االلتزاـ بتعزيز ميثاؽ األمـ المتحدة، وا 

زاء الجماعة التي أف عمى  ينتمي إلييا، الفرد، الذي تترتب عميو واجبات إزاء األفراد اآلخريف وا 

 .العيد مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوؽ المعترؼ بيا في ىذا
( محمد نور فرحات: القضاء فى الدوؿ العربية ، التقرير المصرى ، المركز العربى لتطوير حكـ 6)

 .  261ـ ، ص 2117القانوف والنزاىة . بيروت 
 . 357ـ، ص 0986ىنرى إبراىاـ: العممية القضائية ، نيويورؾ ، مطبعة جامعة اكسفورد ، 

ر القرارات القضائية، وستبورت، كانتيكت، مطبعة كرينوود، المغة الدستورية، تفسي :جوف بريكياـ( 7)
 ،325، ص ـ0978

دراسة في الممفات القانونية لممحكمة العميا، مقالة عممية في مجمة الدراسات  :جيرىارد كاسبر (8)
 ـ .0974، 3القضائية االمريكية، عدد 

 .362، 339، ص ـ0985رد، المحاكـ الفيدرالية، نيويورؾ، مطبعة جامعة ىارفا :ريتشارد بوسنر 

 .38 ص ـ،0976العدالة البسيطة، نيويورؾ، نوؼ،  :ريتشارد كموكر (9)

خرى، مقالة عممية في المجمة القانونية أالمحكمة القومية االستئنافية، مخالفة  :ولياـ بريناف (01)
 .491 ،481 ص ،ـ2115، 41النقدية لجامعة شيكاغو، عدد 

ىي جياز قضائي مف أجيزة األمـ المتحدة يبت في المنازعات  فمحكمة العدؿ الدولية :( 00)
وتمارس محكمة العدؿ الدولية نوعيف مف االختصاصات ىما: ، الدولية بالطرؽ السممية

: االختصاص القضائي أواًل . االختصاص القضائي واالختصاص االستشاري أو اإلفتائي
مسائؿ عديدة منيا: مف لو حؽ لممحكمة يثير االختصاص القضائي لمحكمة العدؿ الدولية 

مف لو حؽ التقاضي  - 0 التقاضي أماميا وشروط رفع الدعوى والقواعد القانوينة التي تطبقيا.
يقتصر االختصاص القضائي لمحكمة العدؿ الدولية عمى الدوؿ وحدىا وعمى  اماـ المحكمة:
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الدوؿ التي ليست  -أ ـ:ذلؾ ال يمكف لمكيانات القانونية اآلتية رفع الدعاوي أماـ المحكمة وى
شروط  -2 المنظمات الدولية. -ج األفراد العاديوف. -ب  في النظاـ األساسي لممحكمة. اأطرافً 

أف تكوف الدوؿ أطراؼ النزاع  -أ وتتمثؿ ىذه الشروط فيما يمي: رفع دعوى أماـ المحكمة
ضويتيـ في المنظمة ويعتبر أعضاء األمـ المتحدة بحكـ ع ،في النظاـ االساسي لممحكمة اأطرافً 
في النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدولية وكذلؾ يجوز لغير أعضاء األمـ المتحدة  اأطرافً 

االنضماـ إلى النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدولية بالشروط التي تضعيا وبالنسبة لمدوؿ غير 
لمشروط التي يحددىا  افإنو يمكف ليا التقاضي أماـ المحكمة وفقً  ،األطراؼ في النظاـ األساسي

قياـ المحكمة بالفصؿ في النزاع وتفسير ذلؾ  اأف تقبؿ أطراؼ النزاع جميعً  -ب مجمس األمف.
ية دولة عمى أة الدوؿ وبالتالي ال يمكف إجبار أف القضاء الدولي يستند في مجموعو إلى إراد

نما البد مف موافقتيا عمى إعطاء المح ،عنيا االمجوء إلى المحكمة رغمً  كمة والية حؿ النزاع. وا 
أية مسألة مف  -* تفسير معاىدة مف المعاىدات. -* وذلؾ إذا تعمؽ النزاع بالمسائؿ االتية:

  مسائؿ القانوف الدولي.
نوع التعويض المترتب  -* لتزاـ دولي.ال اتحقيؽ واقعة مف الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقً  -*

أف يكوف بيف الدوؿ أطراؼ الدعوى نزاع  -ج دولي ومدى ىذا التعويض.التزاـ عمى خرؽ 
 اوأخيرً  -ػػى أف يتوفر لدى الدوؿ أطراؼ الدعوى مصمحة قانونية. -د. يعرضونو عمى المحكمة

عمى أطراؼ أية قضية أماـ محكمة العدؿ الدولية مراعاة كافة الشروط اإلجرائية التي ينص 
نصت  قانونية التي تطبقيا المحكمة:القواعد ال -3 عمييا النظاـ األساسي والالئحة الداخمية.

االتفاقات  -* مف النظاـ األساسي بقوليا أف المحكمة تطبؽ: 38عمى ىذه القواعد المادة 
-• الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترؼ بيا صراحة مف جانب الدوؿ المتنازعة.

مبادئ القانوف  -• الستعماؿ.العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانوف دؿ عميو تواتر ا
أحكاـ المحاكـ ومذاىب كبار المؤلفيف في القانوف الدولي  -• العامة التي أقرتيا األمـ المتمدينة.

إلى جانب وظيفتيا القضائية تمارس  االستشارية: : الوظيفة اإلفتائية أواثانيً  في مختمؼ األمـ.
أف  -0 ص االستشاري لممحكمة باآلتي:المحكمة وظيفة إفتائية أو استشارية ويتميز االختصا

المحكمة ليست ممزمة بإصدار آراء استشارية بؿ ليا االمتناع عف ذلؾ متى رأت أف طبيعتيا 
يجب أف يصدر طمب الرأي االستشاري عف الجمعية العامة أو  -2 القضائية تحتـ عمييا ذلؾ.

 نونية...يجب أف ينصب طمب الرأي االستشاري عمى مسألة قا -3 .مجمس األمف
المفيـو الغربي لمحريات العامة وحقوؽ اإلنساف بيف األصالة والمعاصرة، دار  :مجدي شعيب)

 .(9ىامش المقدمة ـ،2110النيضة العربية، القاىرة، 
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التأثير القضائي والمحاكـ العميا لمواليات، ليكسنتنؾ، ماساشوستس، كتب  :جورج الف تار( 02)
 .481ص  ،ـ0977ليكسنتنؾ، 

رئيس الجميورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، بالتعديؿ  أصدره الذيقد أثار القرار ( ف03)
 حوؿ قانونية ذلؾ التعديؿ القانونياإلجراءات الجنائية، الكثير مف الجدؿ  التشريعي في قانوف

إلى وسيمة  مف تحولو مف وسيمة لمساعدة المظموميف بداًل  اودستوريتو ومدى مالءمتو إنساني  
وكاف الرئيس عدلي منصور قد أصدر القرار الذي يقضي  .بتيـ بال حساب أو نيايةلمعاق

والجنايات مف قيود مدة الحبس االحتياطي لممتيـ إذا كانت العقوبة  بتحرير محكمتي النقض
 المؤبد، والذي صدر بناء عمى اقتراح مف وزارة العدؿ، عمى أنو يجوز لمحكمتي اإلعداـ أو

لمتجديد، دوف التقيد  قابمة ايومً  45لمدة  اأمر بحبس المتيـ احتياطي  النقض والجنايات أف ت
اإلجراءات الجنائية، حيث كاف قانوف  مف قانوف 043بالمدد المنصوص عمييا في المادة 

مدة الحبس االحتياطي في مرحمة النقض لممحكـو  اإلجراءات الجنائية ينص فيما سبؽ عمى أف
وأكد الدكتور بياء الديف أبو شقة السياسي  .د ال تتجاوز السنتيفالمؤب عمييـ باإلعداـ أو السجف

 اشيرً  08بػ  اإلحتياطييحدد فترة الحبس  اتشريعيً  انصً  بالنقض أف ىناؾ المحاميالمخضـر و 
، والذي نص عمى أنو ال يجوز الحبس االحتياطي 2117لسنة  45لنص القانوف رقـ  اطبقً 

 .عاًما أو اإلعداـ أو السجف المشدد 05ؿ إلى السجف كانت العقوبة تص ألكثر مف سنتيف إذا
 ابال حدود، مضيفً  وأشار الدكتور شوقي السيد إلى أف العدالة تتأذى بشكؿ كبير إذا كاف الحبس

مف مد فترة الحبس حتى ال ييرب  أف المحاكمة إذا لـ تنتو في فترة السنتيف بحكـ بات فالبد
لقديـ عندما كاف يطبؽ والمحكمة تطبؽ صحيح القانوف أف النص ا امضيفً  ،الجناة مف المحاكمة

المستشار عدلي  إخالء سبيؿ المتيميف، مما يتسبب في ىروبيـ خارج البالد، ولذلؾ أصدر فيتـ
أقصى ليواكب القضايا المعمقة  منصور رئيس الجميورية قراًرا بتعديؿ النص وجعؿ المدة بال حد

قى السيد التعميؽ عمى توقيت إصدار ىذا التعديؿ بينما رفض الدكتور شو  في رقبة المحاكمة.
 أماـ مرسياقتراب بدء محاكمات جماعة اإلخواف المسمميف والرئيس السابؽ محمد  بمناسبة

وقاؿ أحمد سيؼ اإلسالـ المحامي والناشط الحقوقى :إف مشروع القانوف الذي  محاكـ الجنايات.
خروج  ناقشتو منذ فترة لتدارؾ مشكمةإصداره مف قبؿ المستشار عدلي منصور كاف يتـ م تـ

الرأي العاـ وخروج  مف تداعيات تمؾ القرارات عمى االرئيس األسبؽ حسني مبارؾ ونجميو خوفً 
وعدـ القدرة عمى محاسبتيـ أماـ  المظاىرات في الشارع؛ بسبب الخوؼ مف ىروبيـ إلى الخارج

ف ىذا القانوف مف غير المرجح أنو ا إلى أمشيرً  المحاكـ المصرية وتنفيذ صحيح القانوف عمييـ.
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اإلخواف المسمميف ؛ألنو أماميـ سنتاف كاممتاف قبؿ أف يستفيدوا  صدر بسبب محاكمات قيادات
السابقة،  طبقا لمدساتير المصرية امنو. واستطرد سيؼ اإلسالـ أف ىذا التعديؿ ليس دستوريً 

، االحالية أصبح دستوري   كومةمف قبؿ الح اولكف بعد إصدار اإلعالف الدستوري المعدؿ حاليً 
، اكانوا سياسييف أو جنائييف ليس إنسانيً  وأكمؿ أف تطبيؽ ىذا القانوف عمى المسجونيف سواء

التقاضي ويحاسب المتيـ بمدة حبس مفتوحة بال حساب  حيث إنو ليس مف العدؿ أف تطوؿ مدة
فيما عمؽ الدكتور  عقوبة. بذلؾ التعديؿ يحوؿ الحبس االحتياطي إلى وبعدىا تتضح براءتو، فإنو

خروج المتيميف مثمما حدث مع  أنو تـ إصداره بسبب تفادي اسمير صبري عمى القانوف، مؤكدً 
في الفقرة  043خرج بناء عمى القانوف رقـ  مبارؾ، الذي حسنيرئيس الجميورية األسبؽ محمد 

اطي في مرحمة يجوز أف تتجاوز مدة الحبس االحتي األخيرة منو والتي تنص عمى أنو " ال
 اشيرً  08أشير في الجنح و 6األقصى لمعقوبة، حيث ال تتجاوز  ثمث الحبس الجنائيالتحقيؽ 

وأشار سمير صبري إلى  ."وسنتاف إذا كانت العقوبة في الجريمة مؤبد أو اإلعداـ في الجنايات
ع والمتيـ، في المصمحة العامة لممجتم وال يصب اأف القانوف الذي تـ إصداره اآلف ليس دستوريً 

وأضاؼ أف المحاميف ونقابتيـ اآلف يتـ   .احترازي إلى عقوبة حيث يتـ تحويؿ العقوبة مف إجراء
جاء فى ىذه الصيغة التي سيتـ االعتراض بيا عمى القانوف،  التشاور فيما بينيـ لالتفاؽ عمى ما

 يعنى اإلدانة والالقانونية تقوؿ= =المتيـ بريء حتى تثبت إدانتو فالحبس ال  حيث إف القاعدة
 .ىي البراءة اإلفراج يعنى البراءة فاألصؿ في اإلنساف كما تنص الدساتير عمى مر تاريخ مصر

سبيميـ بناء عمى  عمى تطبيؽ القانوف بأثر رجعي عمى المتيميف الذيف تـ إخالء اوأضاؼ معمقً 
قو االستفادة مف المتيـ مف ح ألف القانوف راعى أف ؛القديمة، أنيـ لف يخضعوا لو نص المادة
خرج براءة،  الذيالقانوف بو مواد تضر المتيـ  إذا كانت في صالحو أما إذا كاف قانونيأي جزء 

تنص عمى منع السفر واإلقامة الجبرية،  التيفيما أضاؼ صبري أف المواد  .فمف يطبؽ عميو
ذ فميست إبطاؿ  ا تـمواد بقانوف العقوبات، ولكنيا مواد تطبؽ بسبب فرض قانوف الطوارئ، وا 

ليست بديال عف  اإلفراج عف جميع المتيميف الذيف يخضعوف ليا، فيى االعمؿ بو سيتـ فورً 
 .اإلحتياطي الحبس

، ص ـ0988حقوؽ القاىرة،  ،استقالؿ القضاء، رسالة دكتوراه :محمد كامؿ محمد عبد النبي عبيد( محمد 04)
046 . 

لتقرير المصري، المركز العربي لتطوير حكـ القضاء في الدوؿ العربية،ا :محمد نور فرحات (05)
 . 609ص، 2117القانوف والنزاىة، بيروت 

 67، ص ـ0998، ىىادي: معوقات التقاضي، دار النيضة العربية، الطبعة األول شريؼ (06)
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، اإلسكندريةدراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي،  كفالة حؽ التقاضي، :خالد سميماف شبكة( 07)
 .23، ص ـ2115

كنوز المرافعات المكتوبة أماـ القضاء الجنائي، دار الفكر الجامعي،  :حامد الشريؼ (08)
 .24ص ـ، 2113، 0، طاإلسكندرية

في قانوف اإلجراءات الجنائية، مع تطوراتة التشريعية ومذكراتو  :المرصفاوي حسف صادؽ (09)
لمحاكمة في ضمانات ا ،ـ0996اإليضاحية واألحكاـ في مائة عاـ، منشأة المعارؼ، 

 .263، ص ـ0971، اإلسكندريةالتشريعات العربية، مطبعة محـر بؾ، 

بو السعود: المحكمة الدستورية والرقابة الدستورية في مصر، المركز العربي الستقالؿ أسعد ( 21)
 .2، ص ـ0998يوليو  3القضاء والمحاماة، 

 دستورية .1ؽ055/004ة رقـ في القضي 05/5/0993( حكـ المحكمة الدستورية العميا بجمسة 20)
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