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  الفصل الرابع.......
استقالل ونزاهة القضاة 

.....العامين والمحامين والمدعين
  

 األهداف المتوخاة 

تعزيز اإللمام والوعي بأهمية استقالل ونزاهة السلطة القضائية واستقالل ونزاهة أعضاء  • 
اية الفعالة للحقوق النيابة العامة واستقالل المهنة القانونية بغية كفالة سيادة القانون والحم

  والحريات األساسية التي يتمتع بها اإلنسان
اطالع المشاركين على القواعد والمبادئ القانونية الدولية واإلقليمية القائمة والتي تحكم  •

 .اعمال القضاء والنيابة والمحامين بما في ذلك السوابق القضائية ذات العالقة بالموضوع

 

 أسئلة 

صفكم قضاة ومدعين عامين ومحامين الدور الذي يلعبه مبدأ الفصل بين كيف تفهمون بو • 
  السلطات؟

  كيف يتم تأمين هذا المبدأ في بلدكم؟ •
كيف تتم كفالة استقالل ونزاهة السلطة القضائية واستقالل المحامين في البلد الذي  •

  تضطلعون فيه بعملكم؟
جباتكم المهنية بشكل مستقل هل واجهتم في أي وقت من األوقات أية صعوبات في أداء وا •

  ونزيه؟
  إذا كان األمر كذلك ما طبيعة تلك الصعوبات وكيف واجهتموها؟ •
وبشكل أكثر تحديدا هل واجهتم أنتم بوصفكم قضاة ومدعين عامين ومحامين محاوالت  •

  إلفسادكم؟
  إذا كان األمر كذلك كيف عالجتم ما عرض عليكم؟ •
لقانون هل واجهتن في مجال عملكن أية مشاكل بالنسبة للمشاركات الالئي هن من نساء ا •

 محددة وصعوبات ومضايقة يمكن عزوها إلى جنسكن؟
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 )تابع (أسئلة 

  إذا كان األمر كذلك كيف واجهتن تلك المشاكل أو الصعوبات أو المضايقة • 
وهل كنتن ستواجهن األوضاع السابقة الذكر لو كنتن مدركات لوجود المعايير القانونية  •

لية الهادفة إلى تعزيز دور السلطة القضائية والمهن القانونية عموماً الممكن أن تفضي الدو
إلى تعزيز مركزكن إزاء الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي أو غير ذلك من المجموعات 

  "أو األشخاص الذين يتصرفون بالتواطؤ مع الدولة  أو بمعزل عنه
لتخفيف من وطأة القوانين القمعية من لوصفكم قضاة، وأخيراً هل سيفسح لكم مجال في بلدكم، ب

 خالل تفسيرها؟

 الصكوك القانونية ذات الصلة 

  الصكوك العالمية 
  ١٩٩٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،  •

*****  
  ١٩٨٥المبادئ  األساسية الستقالل السلطة القضائية،  •
  ١٩٩٠ضاء النيابة، المبادئ اإلرشادية المتعلقة بدور أع •
  ١٩٩٠المبادئ األساسية المتعلقة بدور المحامين،  •

  الصكوك اإلقليمية
  ١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،  •
  ١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،  •
  ١٩٥٠االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان،  •

*****  
جنة الوزراء والمقدمة إلى الدول  الصادرة عن لR (94) 12توصية مجلس أوروبا رقم  •

 ١.األعضاء بشأن استقالل وكفاءة ودور القضاة

  

قضاة باإلضافة إلى هذه المصادر القانونية الملزمة وغير الملزمة اعتمدت معايير أخالقية من قبل الروابط المهنية مثل جمعيات ال ١                                                           
انظر على سبيل المثال المعايير التالية التي اعتمدتها . وقد توفر تلك المعايير إرشاداً يفيد المهن القانونية. والمدعين العامين والمحامين

رابطة ؛ المعايير التي وضعتها ١٩٨٢المعايير الدنيا التي وضعتها رابطة المحامين الدولية الستقالل القضاء، : رابطة المحامين الدولية
وانظر أيضا البيان الصادر عن رابطة المحامين الدولية المتصل بالمبادئ العامة . ١٩٩٠المحامين الدولية الستقالل المهنة القانونية، 

آلداب مهنة المحاماة، والقرار الصادر عن نفس الرابطة بشأن عدم التمييز في الممارسة القانونية فضالً عن الورقة الصادرة عن رابطة 
ويمكن الرجوع إلى هذه . ٢٠٠٠أبريل / نيسان١٤ الصادرة في التعرف على الفساد القضائي ومنعه وعالجهحامين الدولية والمعنونة الم

 .org.ibanet.www://http: الوثائق على موقع الرابطة على شبكة اإلنترنت
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 مقدمة  .١

سيعنى هذا الفصل بركنين أساسيين من أركان المجتمع الديمقراطي الذي يحترم سيادة القانون             
 والمـدعين العـامين     استقالل ونزاهة السلطة القضائية   ويوفر الحماية الفعلية لحقوق اإلنسان، أال وهما        

 وسيتناول بالوصف أوال الدور الذي يؤديه القضاة والمدعون العامون والمحامون في       .واستقالل المحامين 
هذا الصدد وسيركز ثانيا على مختلف القيود القانونية التي تحد من قدرة القضـاة والمـدعين العـامين                  

.  ونزيه والتهديدات الواقعية التي يواجهونها     والمحامين على ممارستهم لمسؤولياتهم المهنية بشكل مستقل      
وأخيراً سوف يحلل هذا الفصل المعايير القانونية الدولية القائمة المتصلة بسير المهن القانونية وبنخبة من               

  .السوابق القضائية
  

دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في تعزيز .٢
 نسانسيادة القانون بما في ذلك معايير حقوق اإل

بالفصل بـين   مبدأ استقالل السلطة القضائية في الدولة الدستورية الحديثة وليد النظرية القائلة            
 وبموجبه يجري الفصل بين أفرع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية ويشكل هذا الفصـل              السلطات

وهذا االستقالل  . الحرنظاما لفرض ضوابط متبادلة تستهدف منع تجاوزات السلطة بشكل يضر بالمجتمع            
يعني أن السلطة القضائية بوصفها مؤسسة والقضاة بوصفهم أفراداً يبتون في دعاوى بعينهـا يجـب أن                 
يتمكنوا من ممارسة مسؤولياتهم المهنية دون تأثير السلطات التنفيذية أو التشريعية أو أية مصادر غيـر                

  .مالئمة أخرى
 باالستناد إلى القانون ومن ثـم       بشكل نزيه مة العدل   ضاء المستقل هو وحده القادر على إقا      والق

ولكي تؤدى هذه المهمة األساسية على نحو كفؤ يجب أن          . يحمي حقوق اإلنسان والحريات األساسية للفرد     
. يكون للعامة ثقة تامة بقدرة السلطة القضائية على االضطالع بوظائفها على هذا النحو المستقل والنزيـه        

قة في التآكل تعذر على السلطة القضائية بوصفها مؤسسة وعلى القضاة بوصـفهم             ومتى ما بدأت هذه الث    
أفراداً أن يؤدوا على النحو التام هذه المهام المهمة أو على األقل لن يسهل النظر إليهم على أنهم يقومون                   

  .بذلك
ـ               ع وبالتالي فإن مبدأ استقالل القضاة لم يخترع لنفع شخصي يحققه القضاة أنفسهم وإنما وض

ويترتب على ذلك أن هؤالء القضاة ال يسعهم أن         . هذا المبدأ لحماية حقوق اإلنسان من تجاوزات السلطة       
إن يتصرفوا بشكل اعتباطي في أي قضية من القضايا بالبت في الدعاوي وفقاً ألفضلياتهم الشخصية بـل         

فرد يعني هذا أيضاً أن     وفي ميدان حماية ال   . واجبهم يكمن في تطبيق القانون وسيظل هذا الواجب كذلك        
القضاة يتحملون مسؤولية تطبيق قانون حقوق اإلنسان المحلي والدولي متى ما كان هذا القانون ذا عالقة                

  .بالموضوع
كما يحتاج النظام القانوني المستند إلى احترام سيادة القانون لمدعين عامين مستقلين ونزهـاء              

الجرائم المشتبه فيها التي اقترفت بحق أشخاص ولو أن         تحدوهم رغبة أكيدة وقوية في التحري ومالحقة        
  . هذه الجرائم قد ارتكبت من قبل أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية

وما لم يؤد القضاة والمدعون العامون األدوار المنوطة بهم على النحو التام في سـبيل إقامـة          
ب وبذلك تتسع الهوة بـين النـاس         اإلفالت من العقا   خطر حقيقي لثقافة تجـذر   العدل في المجتمع، ظهر     
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وإذا ما واجه الناس مشاكل في تأمين العدل ألنفسهم فقد ينساقون إلى أخذ حقوقهم              . عموماً وبين السلطات  
  ٢. تردي أوضاع إقامة العدل وربما في اندالع أعمال جديدة من العنفزيادةبأيديهم مما يتسبب في 

دون أن يكون هناك محامون مستقلون قادرون على        وأخيراً ال يكون هذا النظام القانوني كامال        
بل إن المحامين المستقلين يضطلعون بـدور       . االضطالع بأعمالهم بحرية ودون خوف من أن ينتقم منهم        
 وهذا الدور هو وذاك الذي      ،في جميع األوقات  رئيسي في الدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات األساسية         

ستقلون والنزهاء ال غنى عنهما لتأمين سيادة القانون وحماية الحقوق          يؤديه القضاة والمدعون العامون الم    
  .الفردية حماية فعالة

وتمت اإلشارة في هذا الصدد إلى أن جميع المقررين الخاصين التابعين للجنة حقوق اإلنسان              
 مـن   لألمم المتحدة شددوا على وثوق العالقة القائمة بين مدى االحترام الذي يولى لما ينبغـي تـوفيره                

 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ومدى خطورة االنتهاكات التـي يثبـت             ١٠ضمانات بموجب المادة    
بالصيانة األفضل بقدر ما تُحمى     " وبعبارة أخرى فإن حقوق اإلنسان والحريات األساسية تحظى          ٣.حدوثها

  ٤."السلطة القضائية والمهن القانونية من التدخل والضغوط
  

المهـنالتي تواجـه اسـتقالل ونزاهـة        التحديات  .٣
القانونية

بالرغم من الحاجة إلى أن يمارس القضاة والمدعون العامون والمحامون مسؤولياتهم المهنيـة             
في كنف استقالل حقيقي تبين التجربة أنهم غالباً ما يتعرضون للضغوطات من مختلف األنواع الهادفـة                

  . إلى تقويض قدرتهم على أداء مهامهم
لرغم من أن الطريقة التي يتم بها تعيين القضاة، على سبيل المثال، تختلف من بلد إلى آخـر                  وبا

إال أن استقاللهم ربما يتعرض للخطر حيثما يكون تعيينهم بقرار يتخذه الجهاز التنفيذي أو الجهاز التشريعي                
وء االفتقار إلـى أمـن      وهناك خطر إضافي يحيق بهذا االستقالل لنش      . دون سواهما أو حتى عندما ينتخبون     

وانعدام . البقاء في الوظيفة وهذا هو الشأن في البلدان التي يكون فيها القضاة مستخدمين عموما بعقود مؤقتة               
كما يشكل عـدم كفايـة      . األمن الوظيفي هذا يجعل القضاة أكثر تعرضاً للضغوط الخارجية غير المستحبة          

  .علهم فريسة أسهل للفساد، على سبيل المثالاألجور خطراً آخر يتهدد استقالل القضاة حيث يج
باإلضافة إلى ذلك يكون استقالل القضاة والمدعين العامين والمحامين عرضة في كثير مـن              

وعلـى  . األحيان للتهديد من جراء رفض الهيئة التنفيذية السماح لهم بتنظيم جمعيات مهنية تنظيما حـرا              
لطة التنفيذية بإصدار تراخيص للمحامين وتجبـرهم علـى         سبيل المثال وفي الحاالت التي تقوم فيها الس       

ممارسة مهنتهم كأعضاء في منظمات مهنية تديرها الدولة يتعذر عليهم االضـطالع بعملهـم بصـورة                
  .مستقلة

ومن ناحية أخرى غالباً ما يتعرض القضاة والمدعون العامون والمحامون لضروب أخرى من     
قاد العلني الصادر إما عن الهيئة التنفيذية أو الهيئة التشـريعية           وقد تشمل هذه الضروب االنت    . االضطهاد

والهادف إلى تخويف أصحاب المهن القانونية ولكن غالبا ما تتخذ هذه األفعال شكل االحتجاز التعسـفي                

 التابع للجنة حقوق اإلنسان المعني بحاالت اإلعدام بال محاكمة تقرير المقرر الخاص، E/CN.4/2000/3انظر الوثيقة الصادرة عن األمم المتحدة  ٢                                                           
 .٨٧، الفقرة أو اإلعدام بإجراءات موجزة أو تعسفا

 .١، الفقرة تقرير بشأن استقالل الهيئة القضائية وحماية المحامين الممارسين، E/CN.4/Sub.2/1993/25 انظر الوثيقة الصادرة عن األمم المتحدة ٣
 .الفقرة المذكورة المرجع نفسه، ٤
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 وفي بعض البلدان تزيد حقيقة كون المحامية ُأنثى         ٥.والتهديد المباشر لحياتهم بما في ذلك القتل واالختفاء       
فهؤالء المحاميات يواجهن التخويف والعنف الذي يسفر فـي بعـض           .  هشاشة الوظيفة التي تمارسها    من

  .األحيان عن الوفاة لمجرد قبولهن مبدأ الدفاع في دعاوى تنطوي على قضايا حساسة تتعلق بحقوق المرأة
ا تقترف  والتهديدات والهجمات المتقدم وصفها ال تقترفها السلطات الحكومية فحسب بل غالبا م           

من قبل األفراد العاديين إما بشكل مستقل أو بالتواطؤ مع هيئات تشمل المنظمات اإلجرامية وكـارتالت                
  .المخدرات

ومن الواضح أنه ما لم يتمكن القضاة والمدعون العامون والمحامون من ممارسـة مهـامهم               
لتشريعية مستعدتين على الدوام لتأمين المهنية بحرية واستقالل ونزاهة وما لم تكن الهيئة التنفيذية والهيئة ا 

ومثلما . هذا االستقالل فإن سيادة القانون ستتآكل ببطء متزايد وستتآكل معها الحماية الفعلية لحقوق األفراد          
يمكن رؤيته فإن النظام الدستوري الحر والديمقراطي في تركيبته هو الذي يقوى بفضـل وجـود هيئـة                  

  .ين مستقلين ونزهاء ومحامين مستقلينقضائية مستقلة ونزيهة ومدعين عام
  

 الهيئة القضائيةالقانون الدولي واستقالل ونزاهة   .٤
  

  مطبقالالقانون الدولي   ١-٤
تضمن كافة صكوك حقوق اإلنسان العامة العالمية واإلقليمية الحق في محاكمة منصفة أساسها             

رض من هذا الفرع هو تحليل المصطلح       والغ. محاكمات مدنية وجنائية تجري في محاكم مستقلة ونزيهة       
وعلـى حـين أن هـذه       . في ضوء السوابق القضائية ألجهزة الرصد الدولية المختصة       " نزيهة"و" مستقلة"

المعاهدات كما تفسر، ال تسوي جميع المشاكل الناشئة فيما يخص مفهوم استقالل الهيئة القضائية، إال أنها                
  .توفر عدداً من التوضيحات األساسية

 أهم هذه المعاهدات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص فـــي              ومن
أن من حق كل فـرد لـدى        "ويضيف العهد   " أن الناس جميعاً سواء أمام القضاء     "منه على   ) ١(١٤المادة  

ته تكون قضـي  أن  الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه، أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية،                
وقـد أكـدت    " محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون            

حق الفرد في أن يحاكم من طرف محكمة مستقلة         "اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان على نحو ال لبس فيه أن           
روف وعلى   وعلى هذا النحو فهو حق يطبق في كافة الظ         ٦."حق مطلق وال يخضع ألي استثناء     ومحايدة  

  . جميع المحاكم عادية كانت أم استثنائية
لكـل فـرد    "من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب على أن         ) ١(٧ثانياً، تنص المادة    
تثبت الحق في أن يفترض بريئا إلى أن        ) ب"(وهو حق يشمل بوجه خاص      " الحق في أن ينظر في دعواه     

من قبل  الحق في أن يحاكم في غضون فترة معقولة         ) د"(ن  فضال ع " محكمة مختصة التهمة الموجهة إليه    
عليهـا واجـب   "من الميثاق على أن الدول األطراف    ٢٦عالوة على ذلك تنص المادة      ". محكمة محايـدة  

 ،٧٤، الصفحة تقرير المقرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين، E/CN.4/2000/61انظر على سبيل المثال الوثيقة الصادرة عن األمم المتحدة  ٥                                                           
Attacks on Justice - The Harassment and Persecution of Judges and Lawyers (Centre for the Independence of Judges and 

Lawyers (CIJL), Geneva), 10th edn., January 1999-February 2000, 499 pp.. 
في الوثيقة الصادرة عن األمم ) ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٨اآلراء المعتمدة في  (السيد كونزاليز دل ريو ضد بيرو، ٢٦٣/١٩٨٧ البالغ رقم ٦

 .٢-٥، الفقرة ٢٠المجلد الثاني، الصفحة  (A/48/40المتحدة 
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ينبغي اعتبارها   "٧وترى اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أن المادة         ". ضمان استقاللية المحاكم  
  ٧." من الحماية للمواطنينالمستوى األدنى"نظرا ألنها توفر " ال تخضع للتقييدمادة 

لكل إنسان الحق فـي  "من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان على أن      ) ١(٨ثالثاً، تنص المادة    
أن ينظر في دعواه مع توفير الضمانات الواجبة له وأن يقع ذلك النظر في غضون فترة معقولـة مـن                    

 تتولى إقامة الحجة في أي تهمة ذات طابع جنائي توجه مستقلة ومحايدة قبل محكمة مختصة و    منالزمن  
  ".إليه أو من أجل تحديد حقوقه وواجباته ذات الطابع المدني أو العمالي أو الضريبي أو أي طابع آخر

يحق لكل فرد، في    "من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان على أنه        ) ١(٦وأخيراً تنص المادة    
لمدنية وواجباته أو أي تهمة جنائية توجه إليه، أن ينظر في دعواه على النحـو المنصـف                 تحديد حقوقه ا  

 منشـأة بمقتضـى     محكمة مستقلة ومحايـدة   وبشكل علني في غضون فترة معقولة من الزمن من قبل           
  ".القانون

وبالرغم من أن بعض البلدان قد ال تكون صادقت على أي من اتفاقيات حقوق اإلنسان هذه أو                 
 إليها إال أنها تظل ملتزمة بالقواعد العرفية من القانون الدولي وبالمبادئ العامة للقانون ومنها مبـدأ                 انضم

ومن ثم فهي ملتزمـة     . استقالل الهيئة القضائية ونزاهتها الذي يعتبر على العموم جزءاً ال يتجزأ من ذلك            
 منه على   ١٠ان الذي تنص المادة     بالمبادئ األساسية المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس        

، قضيته محكمة مستقلة ومحايـدة    لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع اآلخرين، الحق في أن تنظر             "
  ".نظراً منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه

  
  ١٩٨٥مبادئ أساسية بشأن استقالل السلطة القضائية،   ٢-٤

 اعتمد مؤتمر األمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجـرمين مبـادئ             ١٩٨٥ام  في ع 
 ولذلك يمكن أن    ٨.أساسية بشأن استقالل السلطة القضائية أقرتها باإلجماع في وقت الحق الجمعية العامة           

ألعضـاء  توصف هذه المبادئ بأنها مفسرة لوجهات نظر مقبولة عالميا حول هذه المسألة من قبل الدول ا               
في األمم المتحدة وأنها أصبحت مقياسا مهما يستخدم في تقييم استقالل الهيئة القضائية في عمل أجهـزة                 

  .الرصد الدولية والمنظمات غير الحكومية
حرية التعبير  ‘ ٢‘استقالل الهيئة القضائية؛    ‘ ١‘: وهذه المبادئ تُعنى بالمواضيع التالي ذكرها     

السـرية  ‘ ٥‘شروط الخدمة وتولي الوظيفة؛     ‘ ٤‘ت واالنتقاء والتدريب؛    المؤهال‘ ٣‘وتكوين الجمعيات؛   
وال يسعى هذا الفصل إلى أن يكون شافيا وكافيا بـأي           . التأديب والتعليق والعزل  ‘ ٦‘المهنية والحصانة و  

  .شكل من األشكال بل سيعنى ببعض القضايا المهمة المتصلة باستقالل ونزاهة الهيئة القضائية
  

  الروابط والفروق األساسية:  االستقالل والنزاهةمفاهيم  ٣-٤
وفي بعض الحاالت عالجـت أجهـزة       " النزاهة"و" االستقالل"هناك ترابط وثيق بين مفهومي      

ومع ذلك لكل منهما معناه المحدد ومتطلباته التي سـيتم          . الرصد الدولية هذين المفهومين معالجة مشتركة     
هو تعبير عن القيمة    " االستقالل"ي هذه المرحلة بيان أن مفهوم       ويكفي ف . شرحها بمزيد من التفصيل أدناه    

 فـي   فالينتا ضـد الملكـة     في قضية الدستورية الستقالل القضاء ومثلما بينت ذلك المحكمة العليا الكندية          
مقتطف يعبر تعبيرا جيدا عن المغزى العام لمفهوم استقالل القضاء ليس فقط في إطار القانون الدستوري                

                                                           ٧ ACHPR, Civil Liberties Organisation, Legal Defense Centre, Legal Defense and Assistance Project v. Nigeria, Communication 
 of the text published on 3., p2001 May 7 - April 23th Ordinary session, 29 decision adopted during the ,218/98. No

; emphasis addedhtml.98-218/comcases/Africa/humanrts/edu.umn.1www://tpht. 
 .١٩٨٥ديسمبر / كانون األول١٣ المؤرخ ٤٠/١٤٦ و١٩٨٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٩ المؤرخ ٤٠/٣٢انظر قراري الجمعية العامة  ٨
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يعبر ليس فقط عن حالة ذهنيـة أو        "إنما في إطار قانون حقوق اإلنسان الدولي فإن هذا المفهوم           الكندي و 
 تقوم علـى    -عقلية وإنما عن مركز أو عالقة باآلخرين خاصة فيما يتصل بالفرع التنفيذي من الحكومة               

 الفـرد   يشـترك فيهـا   " وحالة أو عالقة استقالل الهيئة القضائية        ٩."أساس شروط وضمانات موضوعية   
االستقالل الفردي للقاضي كما تعكسه مسائل مثـل أمـن االحتفـاظ            : والعالقات المؤسسية في آن واحد    

بالوظيفة واالستقالل المؤسسي للمحاكم كما ينعكس في العالقات المؤسسية أو اإلدارية بالفرعين التنفيذي             
  ١٠."والتشريعي للحكومة

حالة "الهيئة القضائية بأنها تشير إلى      " نزاهة"م  وبالمقابل، وصفت المحكمة العليا في كندا مفهو      
 ووجهة النظر هذه ١١".عقلية أو ذهنية أو موقف تقفه المحكمة بالنظر للقضايا واألطراف في دعوى بعينها

تم تأكيدها على المستوى الدولي حيث أكدت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان على سبيل المثال أن مفهـوم                 
يعني أنه يجب على القضاة أن يكونوا مجردين من جميـع األفكـار             ) "١(١٤مادة  الوارد في ال  " النزاهة"

المسبقة بشأن المسألة التي تطرح عليهم وأنه ال ينبغي لهم أن يتصرفوا على النحو الذي يخـدم مصـالح                   
 أما فيما يتعلق بالمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان فهي ترى أن مفهوم النزاهـة              ١٢."طرف من األطراف  

فالمحكمة ال يجب عليها أن تكون محايدة فقـط مـن           : موضوعي واآلخر   ذاتين عنصرين أحدهما    يتضم
وإنما يجب أيضـاً أن     " أن أي عضو فيها ال ينبغي أن يكون لديه أي فكرة مسبقة أو تحيز شخصي              "حيث  
وجوب تقديم ضمانات تدرأ أي شك مشروع يثور في         "من حيث   " نزيهة من وجهة نظر موضوعية    "تكون  
 إلى  الضمانات وعلى هذا النحو تضيف المحكمة األوروبية الجانب المهم المتمثل في توافر             ١٣." الصدد هذا

  .العنصر النفسي الموضوعي المتمثل في التحيز
  

  مفهوم االستقالل المؤسسي  ٤-٤
يعني مفهوم االستقالل المؤسسي أن على الهيئة القضائية أن تكون مستقلة عن غيرهـا مـن                

 من المبادئ األساسية الستقالل الهيئة      ١ووفقاً للمبدأ   . ة وتحديدا الفرع التنفيذي والبرلمان    األفرع الحكومي 
  :القضائية

ومن واجـب   . تكفل الدولة استقالل السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه          "
جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعـاة اسـتقالل السـلطة             

  ".يةالقضائ

  : من المبادئ األساسية٧عالوة على ذلك ووفقاً للمبدأ 
من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السـلطة القضـائية مـن أداء      "

  ".مهامها بطريقة سليمة

ولتأمين االستقالل الحقيقي للسلطة القضائية عن الفرعين الحكوميين اآلخرين من الضرورة بمكان            
  .قالل ويفضل أن يكون ذلك بواسطة الدستور فإن لم يكن بواسطته فبأحكام قانونية أخرىضمان هذا االست

  
  . ,S.C.R Valiente v. The Queen 673 في)١٩٨٥(٢ انظر ٩                                                           

2., at  p.mlth.0673_2scr1985/html/2vol1985/bup/en/scc-cec/ca.ntrealumo.lexum.www:/http . 
 . المرجع نفسه، والصفحة نفسها١٠
 . المرجع نفسه١١
 A/48/40، وثيقة األمم المتحدة )١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٣اآلراء المعتمدة في ( كاتونن ضد فنلندا. أرفو أو، ٣٨٧/١٩٨٩ البالغ رقم ١٢
 .٢-٧، الفقرة ١٢٠، الصفحة )يالمجلد الثان(

١٣ Eur. Court HR, Case of Dektaras V. Lithuania, Judgment of 10 October 2000, para. 30 ؛ لالطالع على النص انظر موقع المحكمة
 .int.coe.echr://http: على شبكة اإلنترنت
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  االستقالل بالنسبة للمسائل اإلدارية ١-٤-٤
بالرغم من أن القانون الدولي ال ينص على التفاصيل المتعلقة بالكيفية التي يمكن بها تحقيـق                

 للسلطة القضائية، كحد أدنى، أن تكون قادرة على         هذا االستقالل المؤسسي عملياً، من الواضح أنه ينبغي       
إسناد القضـايا   "وهذا يشمل   . إدارة نفسها بنفسها واالضطالع بالمسائل التي تهم سير عملها على العموم          

 مـن المبـادئ     ١٤إلى القضاة ضمن إطار المحكمة التي ينتمون إليها وهي مسألة، كما يرد في المـادة                
  ".رة القضائيةداخلية تخص اإلدا"األساسية، 

  
  االستقالل بالنسبة للمسائل المالية ٢-٤-٤

 من المبادئ األساسية حيث يجب أن توفر للسلطة القضائية الموارد           ٧ المبدأبهي مدعمة   كما  
وبدون موارد كافية يتعذر على السلطة القضـائية أن         . الكافية التي تمكنها من أداء مهامها بطريقة سليمة       

و الفعال وربما تصبح عرضة للضغوط الخارجية التي ال موجب لهـا وربمـا              تضطلع بمهامها على النح   
عالوة على ذلك يجب، من الناحية المنطقية، أن يكون هناك ضرب من ضروب اشتراك السلطة               . للفساد

  .القضائية في إعداد ميزانيات المحاكم
 في جميع األحوال    اماتبيد أنه حينما يتعلق األمر بمسائل إدارية ومالية قد ال يكون االستقالل             

 - بالرغم من أنها مستقلة عن بعضها البعض من حيث المبـدأ             -بالنظر إلى أن األفرع الثالثة للحكومة       
. تعتمد على بعضها البعض، بحكم طبيعتها، في بعض األوجه من جهة توزيع الموارد على سبيل المثال               

 نظام يقوم على أسـاس الفصـل بـين          وعلى حين أن هذا التوتر المتأصل ال مهرب منه فيما يرجح في           
السلطات، من الضرورة بمكان، في الحاالت التي يسيطر فيها البرلمان، على سبيل المثال، على ميزانية               

  ١٤.السلطة القضائية، أال يستخدم هذا النفوذ لتقويض عمل هذه السلطة على النحو الكفؤ
  

  االستقالل بالنسبة لعملية اتخاذ القرارات ٣-٤-٤
 من المبادئ األساسية يتعين على جميع المؤسسات الحكومية بما          ١ا يترتب على المبدأ     تبعا لم 

وهذا يعني أنه أهـم     ". واجب احترام ومراعاة استقالل السلطة القضائية     " غيرها من المؤسسات  "في ذلك   
بكثير أن تحترم السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وغيرهما من السـلطات، كالشـرطة والجهـات               

لمكلفة باإلشراف على السجون والسلطات االجتماعية والتربوية القرارات واألحكـام الصـادرة عـن              ا
وهذا االحترام للسلطة القضائية ال غنـى       . السلطة القضائية وأن تتقيد بها ولو لم تتفق معها في الرأي          

على جميع أفـرع  عنه في سبيل الحفاظ على سيادة القانون بما في ذلك احترام معايير حقوق اإلنسان و             
الحكومة وكل مؤسسات الدولة واجب منع أي تآكل في النفوذ الذي تتمتع به السلطة القضائية والمتمثل                

  .في اتخاذ القرارات بشكل مستقل
 مـن المبـادئ     ٤وشرط استقالل السلطة القضائية في مجال اتخاذ القرارات يؤيـده المبـدأ             

  :األساسية الذي ينص على ما يلي
تحدث أية تدخالت غير الئقة أو ال مبرر لها في اإلجراءات القضـائية وال              ال يجوز أن    "

وال يخل هذا المبدأ بإعـادة      . تخضع األحكام القضائية التي تصدرها المحاكم إلعادة النظر       

سلطة قضائية مستقلة، : المقالة المعنونةم في الواليات المتحدة األمريكية انظر لالطالع على مناقشة لهذه المسألة ولغيرها، فيما يخص النظام القائ ١٤                                                           
: ، منشور علىتقرير أعدته اللجنة التابعة لرابطة المحامين األمريكية بشأن الفصل بين السلطات واستقالل السلطة القضائية

html.report/juriciary/govaffairs/org.abanet.www://http. 
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النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقاً للقانون، بتخفيف أو تعديل األحكام التي             
  ١٥."تصدرها السلطة القضائية

، ولكن يجب على    ٤وليس من الواضح ما إذا كانت حاالت العفو العام والصفح مناقضة للمبدأ             
الحكومات أن تتوخى على الدوام قدراً كبيراً من الحيطة في اللجوء إلى هذه التدابير، حتـى ال يخـل أي                   

ون واالحترام الحق   إجراء صفح بسلطة الهيئة القضائية في اتخاذ قرارات مستقلة، مما يقوض سيادة القان            
  .لمعايير حقوق اإلنسان

  
  الوالية على القضايا الداخلة في نطاق االختصاص ٤-٤-٤

 من المبادئ األساسية، يشمل نفوذ السلطة القضائية المتعلـق باتخـاذ قراراتهـا              ٣وفقا للمبدأ   
في أي مسـألة    . ..الوالية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي واالنفراد بسلطة البت           "بشكل مستقل   

  ١٦."معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون
 في تحديد المسائل الداخلـة فـي        هذه القاعدة المتمثلة في االستقالل الذاتي للسلطة القضائية       

خـرى مــن     حقيقة راسخة على المستويين الوطني والدولي ويمكن الوقوف عليها في مواضع أ            واليتها
مـن االتفاقيـة    ) ٢(٣٢من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، وفـي المـادة           ) ٦(٣٦قبيـل المادة   

  .األوروبية لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
  

الحق والواجب المتمثالن في كفالة اإلجراءات القانونيـة المنصـفة وإصـدار             ٥-٤-٤
  األحكام المسببة

  . أدناه٨-٥-٤ستعالج هذه المسألة في القسم الفرعي 

  يعني مفهوم استقالل السلطة القضائية، بوجه خاص، ما يلي
 من حيث أنه ينبغي أن باالستقالل المؤسسي أن تتمتع السلطة القضائية وجوب •

  تكون مستقلة عن غيرها من أفرع الحكومة وتحديداً السلطة التنفيذية والبرلمان؛
على صعيد المسائل الداخلية لإلدارة ن السلطة القضائية مستقلة وجوب أن تكو •

  إسناد القضايا إلى قضاة في إطار المحكمة التي ينتمون إليها؛ بما في ذلك القضائية
وتتوفر لها  للمسائل الماليةوجوب أن تكون السلطة القضائية مستقلة بالنسبة  •

  موارد كافية ألداء مهامها على النحو الكفؤ؛
وعلى الحكومة : من قرارات تتخذه مستقلة فيمان تكون السلطة القضائية وجوب أ •

  وغيرها من المؤسسات واجب احترام ومراعاة ما يصدر عن السلطة القضائية من أحكام؛
 والية على المسائل الداخلة في اختصاصهاوجوب أن يكون للسلطة القضائية  •

لى صعيد البت في وهذا يعني وجوب أن يكون هناك استقالل ذاتي قضائي ع
  مسائل االختصاص

كفالة اإلجراءات القانونية المنصفة وإصدار السلطة القضائية منوطة بحق وواجب  •
 .األحكام المسببة

وجوب عدم خضوع " الصادرة عن لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا بشأن استقالل وكفاءة ودور القضاة على R (84) 12ية رقم تنص التوص ١٥                                                           
وأنه ال ينبغي ) ‘١‘-أ-٢-١المبدأ ". (القرارات التي يتخذها القضاة ألي إعادة نظر خارجة عن إجراءات الطعن على النحو المنصوص عليه قانونا

 باستثناء ما يتعلق بالقرارات الصادرة بشأن العفو العام أو الصفح أو ما شابه ذلك، من أن تتخذ قراراً يبطل بأثر -ومة أو اإلدارة أن تتمكن الحك
 ).‘٤‘- ألف- ٢- ١المبدأ (رجعي األحكام القضائية 

ق ألي جهاز غير المحاكم ذاتها أن تتخذ قرارات أنه ال يح" الصادرة عن لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا على R (84) 12تفيد التوصية رقم  ١٦
 ).‘٣‘-ألف-٢-١المبدأ " (بشأن واليتها كما يحدده القانون
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  مفهوم االستقالل الفردي  ٥-٤
ليست السلطة القضائية في حد ذاتها، بوصفها فرعا من أفرع الحكومة هي التـي يجـب أن                 

 أيضا الحق في التمتع باالستقالل      القضاة كأفراد تنفيذية وعن البرلمان؛ بل     تتمتع باالستقالل عن السلطة ال    
وهذا االستقالل ال يعني بطبيعة الحال أن بوسع القضاة أن يفصلوا فـي             . في اضطالعهم بمهامهم المهنية   

فصل لهم حق وعليهم واجب ال أنبل يعني، كما سيبين أدناه    : القضايا باالستناد إلى رغائبهم أو أفضلياتهم     
في القضايا التي تعرض عليهم وفقا للقانون ودون مخافة االنتقاد الشخصي أو االنتقام أيا كان نوعهما،                

 والمؤسـف أن    .حتى في الحاالت التي يضطرون فيها إلى إصدار أحكام تتصل بقضايا صعبة وحساسة            
الل الحقيقي بل إنهـم     القضاة ال يسمح لهم في جميع األحوال باالضطالع بمهامهم بهذه الروح من االستق            

يتعرضون في العديد من البلدان لضغوط ال موجب لها تتراوح بين االنتقاد الشخصي غير السليم والنقـل                 
إلى مكان عمل آخر أو العزل مثلما يتعرضون للهجمات العنيفة على أشخاصهم وحتى الهجمـات التـي                 

  .تودي بحياتهم
  :الطرق يرد أهمها فيما يليويجب تأمين استقالل كل قاض من القضاة بعدد من 

  
  تعيين القضاة ١-٥-٤

 الواجب أن يعين بها القضاة والمبـادئ        بالكيفيةال يوفر القانون الدولي أية تفاصيل فيما يتعلق         
 من المبادئ األساسية ينص على      ١٠بيد أن المبدأ    . األساسية تتوخى الحياد فيما يخص تعيينهم أو انتخابهم       

  :ما يلي
ن يقع عليهم االختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوي النزاهـة            يتعين أن يكون م   "

ويجـب أن تشـمل أي      . والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهالت مناسبة في القانون        
طريقة الختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بـدوافع غيـر              

أي شخص للتمييز على أساس العنصر      وال يجوز عند اختيار القضاة، أن يتعرض        . سليمة
أو اللون أو الجنس أو الدين أو اآلراء السياسية أو غيرها من اآلراء، أو المنشأ القومي أو                 
االجتماعي، أو الملكية أو الميالد أو المركز، على أنه ال يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط                

  ".في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعني

هذا المبدأ يعني أنه بغض النظر عن الطريقة التي يختار بهـا القضـاة يجـب أن تشـكل                    
ومن ثـم ال يمكـن مـن        . المؤهالت المهنية للمرشحين ونزاهتهم الشخصية المعايير الوحيدة لالختيار       

لمعتقدات الناحية الشرعية أن يعين القضاة أو يختاروا بناء على آرائهم السياسية أو بسبب ما يتبنونه من ا                
ومن شأن مثل هذا التعيين أن يقوض بصورة جدية استقالل كل قاض والسلطة             . الدينية على سبيل المثال   

  .القضائية في آن واحد ومن ثم تنتفي ثقة الجمهور من أن العدل سيقام
*****  

سـواء  "وقد أعربت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن القلق ألن الهيئة القضائية في السودان              
والقضاة فيها يمكن أن يخضعوا لضغوط من       ... باستقالل حقيقي   "هيئة ال تتمتع    " في الظاهر أو في الواقع    

خالل سلطة اإلشراف التي تهيمن عليها الحكومة وألن قلة ضئيلة فقط من غير المسلمات يشغلن مناصب                
قالل السلطة القضـائية    ولذلك أوصت اللجنة بأن تتخذ تدابير لتحسين است       ". قضائية في جميع المستويات   

 كما أوصت   ١٧."وكفاءتها الفنية وتشمل هذه التدابير تعيين قضاة مؤهلين من بين النساء وأعضاء األقليات            

 .١٣٢، الفقرة )المجلد األول (A/53/40وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  ١٧                                                           
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إلى تعيين قضاة باالستناد إلى كفاءتهم وليس إلى انتماءاتهم         "اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن تعمد بوليفيا        
  ١٨."السياسية

المقترحـات التـي   "للجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن قلقها إزاء    وفيما يخص زامبيا، أعربت ا    
تقدمت بها لجنة المراجعة الدستورية فيما يخص تعيين القضاة في المحكمة العليا من قبل الرئيس وقيامه                
بعزل قضاة في هذه المحكمة، رهنا فقط بتصديق الجمعية الوطنية دون أي ضمان أو تفتـيش تجريهمـا                  

ال تتمشى مع مبدأ استقالل السـلطة       "وخلصت اللجنة إلى أن مثل هذه المقترحات        ". لةهيئة قضائية مستق  
  ١٩." من العهد١٤القضائية وهي تتعارض مع المادة 

 من العهد في الحاالت التي تم فيها تعيين القضاة أو عزلهم من             ١٤ومن ثم لم يتم التقيد بالمادة       
مع هيئة قانونية مستقلة ما حتى فـي الحـاالت التـي            قبل الرئيس دون أن تتخذ هذه القرارات بالتشاور         
  .تخضع فيها قرارات الرئيس لتصديق البرلمان عليها

الناظمة لتعيين القضـاة    "وبالمثل الحظت اللجنة بقلق فيما يخص سلوفاكيا أن القواعد السارية           
".  القضـائية من جانب الحكومة بموافقة البرلمان يمكن أن يكون لها أثر سلبي علـى اسـتقالل السـلطة          

بأن تتخذ إجراءات محددة على سبيل األولوية تضمن استقالل السلطة القضائية وتحمي القضاة             "وأوصت  
من جميع أشكال التأثير السياسي وذلك من خالل اعتماد قوانين ناظمة لتعيين أعضاء السلطة القضـائية                

  ٢٠.ومكافأتهم وتحديد شغلهم لمناصبهم وعزلهم وتأديبهم
قلقها إزاء الهجمات التي يتعرض لها اسـتقالل        "بجمهورية الكونغو، أبدت اللجنة     وفيما يتعلق   

واسترعت االنتباه إلى حقيقة أن مثل هـذا االسـتقالل          ) ١(١٤للمادة  " السلطة القضائية مما يشكل انتهاكا    
عديد من  محدود بالنظر إلى االفتقار إلى آلية مستقلة مسؤولة عن توظيف وتأديب القضاة وبالنظر كذلك لل              "

 ٢١."الضغوطات والتأثيرات بما في ذلك تلك التي يمارسها الفرع التنفيذي الذي يخضع لنفـوذه القضـاة               
تتخذ الخطوات المناسبة لتأمين استقالل السلطة القضائية بوسائل منها         "ولذلك أوصت الدولة الطرف بأن      

ى وأداء وظائفه على النحـو      بالخصوص تعديل القواعد المتعلقة بتشكيل وسير عمل مجلس القضاء األعل         
  ٢٢."الفعال

إن تعيينات القضاة يجب، بعبارة أخرى، أن تشكل في حد ذاتها عامالً قويـاً مـن عوامـل                  
  .االستقالل وال يمكن تركها لتقدير السلطتين التنفيذية والتشريعية حصراً

يتصل بقيرغيزستان، ُأثير كذلك فيما " انعدام استقالل السلطة القضائية استقالال تاماً"وإن مسألة 
أن اإلجراء الساري للتصديق على تعيين القضاة واشتراط إعادة تقييم          "عندما الحظت اللجنة بوجه خاص      

أهليتهم مرة كل سبع سنوات وتدني مستوى األجور التي تدفع لهم وعدم التيقن الذي يكتنف شغل القضاة                 
  ٢٣."لمناصبهم كلها عناصر قد تشجع على الفساد والرشوة

بعض القضاة في الواليات المتحدة األمريكية فقد الحظت اللجنة المعنية  انتخابفيما يخص أما 
قلقة إزاء األثر الجائز أن يترتب على النظام الحالي النتخاب القضاة، في عدد قليل              "بحقوق اإلنسان أنها    

ن الواليات الراميـة    بجهود عدد م  " ورحبت   ١٤التي تضمنها المادة    " من الواليات، بالنسبة لتنفيذ الحقوق    

 .٢٢٤، الفقرة )لمجلد األولا (A/52/40وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  ١٨                                                           
 .٢٠٢، الفقرة A/51/40وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  ١٩
 .٣٧٩، الفقرة )المجلد الثاني (A/52/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ٢٠
 .٢٧٩، الفقرة )المجلد األول (A/55/40وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  ٢١
 .٢٨٠المرجع نفسه، الفقرة  ٢٢
 .٤٠٥، الفقرة )المجلد األول (A/55/40وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  ٢٣
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يعاد النظر في نظام تعيين القضاة عن طريـق         "وأوصت كذلك بأن    ". إلى اعتماد نظام الجدارة باالختيار    
  ٢٤."االنتخابات بغية االستعاضة عنه بنظام لتعيينهم من قبل هيئة مستقلة باالستناد إلى الجدارة

  ١٤.٢٥ستقالل المنصوص عليه في المادة وتبعاً لذلك ال يبدو أن انتخاب القضاة يتنافى مع مفهوم اال
*****  

وفيما يخص المحكمة العسكرية الخاصة في نيجيريا أكدت اللجنة األفريقية لحقـوق اإلنسـان              
اختيار الموظفين العسكريين العاملين في هذه المحكمة من ذوي المعرفة المحدودة أو            "والشعوب على أن    

 مـن المبـادئ األساسـية       ١٠هو اختيار ينافي المبدأ     " مةعديمي المعرفة بالقانون أعضاء في هذه المحك      
  ٢٦.الستقالل السلطة القضائية

*****  
أما فيما يخص االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان فقد أكدت المحكمـة األوروبيـة لحقـوق               

  :اإلنسان على ما يلي
، ١-٦ألغـراض المـادة     " مستقلة"للتثبت مما إذا كان يمكن وصف محكمة بأنها محكمة          "

يجب أن يؤخذ بعين االعتبار، في جملة أمور، طريقة تعيين أعضـائها واختصاصـاتهم              
ووجود الضمانات التي تقيهم الضغوطات الخارجية ومسألة ما إذا كانت المحكمـة تتسـم              

  ٢٧."باالستقالل الظاهر

قضت المحكمة بأن حق صاحب المطالبة في أن ينظر في قضـيته بشـكل               الوكووفي قضية   
وقد جرى تغريم المعني بالدعوى     . قد انتهك ) ١(٦ محكمة مستقلة ومنصفة بموجب المادة       منصف من قبل  

وقد فرض هذا الحكم من قبل مكتب محلي وقوبل الطعن بالرفض من قبل مكتـب               . الرتكابه جرما طفيفاً  
يندرج المقاطعة، وتعذر على المحكمة الدستورية في سلوفاكيا أن تتناول المسألة بوصفها جرما بسيطاً ال               

مكلفـان  " والحظت المحكمـة أن المكتبـين اإلقليمـي والمقـاطعي            ٢٨.في اختصاص السلطات اإلدارية   
وأن تعيين رؤساء هذه الهيئـات      . باالضطالع بالمسائل اإلدارية الحكومية محليا في ظل إشراف الحكومة        

 ٢٩.تخدمين المأجورين تشرف عليه السلطة التنفيذية والموظفون العاملون فيها الذين يتمتعون بمركز المس          
طريقة تعيين موظفي المكاتب المحلية والمقاطعية فضالً عن االفتقـار للضـمانات         "ويترتب على ذلك أن     

التي تقي من الضغوط الخارجية وعدم توفر أي استقالل ظاهر تجعل من الصعب اعتبار تلـك الهيئـات                  
 وبالرغم من أن المحكمة أضافت أنه       ٣٠)".١(٦المتوخى في المادة    "عن السلطة التنفيذية بالمعنى     " مستقلة"

سلطات إدارية بمالحقة ومعاقبة مـن يرتكـب جرمـا    "من باب ما ال يتعارض مع االتفاقية أن يعهد إلى      

 .٣٠١ و٢٨٨، الفقرتان A/50/40وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  ٢٤                                                           
 من ١٠ المدرجة في المبدأ معايير الموضوعيةالتابع لألمم المتحدة المعني باستقالل القضاة والمحامين على أهمية تبني شدد المقرر الخاص  ٢٥

تقرير المقرر ، E/CN.4/2000/61/Add.1المبادئ األساسية لألمم المتحدة فيما يتصل بانتخاب وتعيين القضاة؛ انظر أيضا وثيقة األمم المتحدة 
وبالنسبة لجوانب القلق إزاء المخاطر التي .٦٤-٦٠، الفقرات تقرير بشأن البعثة إلى غواتيماال: قالل القضاة والمحامين، إضافةالخاص المعني باست

جنيڤ، اللجنة  (مبادئ وتعاريف: سيادة القانون وحقوق اإلنسان على استقالل القضاة، انظر إعادة انتخابهم القضاة وال سيما انتخابينطوي عليها 
جيم -٢- ١أما فيما يتعلق باستخدام المعايير الموضوعية في انتقاء القضاة فانظر أيضاً المبادئ . ٢، الفقرة ٣٠، الصفحة )١٩٦٦ للحقوقيين، الدولية

 Judicial ولإللمام بمعلومات عامة عن الهيئات القضائية األوروبية انظر.  بشأن استقالل وكفاءة ودور القضاةR (94) 12من توصية مجلس أوروبا 
Organization in Europe (2000), Strasbourg, Council of Europe Publication, 2000, 352 pp.. 

٢٦ ACHPR, Media Rights v. Nigeria Communication No. 224/98, decision adopted during the 28th session, 28 October – 6 
November 2000, para. 60 at http://www1.umn.edu/humanrts/Africa/comcases/224-98.html. 

٢٧ Eur. Court HR, Case of Incal v. Turkey, judgment of 9 June 1998, Reports 1998-IV, p. 1571, para. 65. 
٢٨ Eur. Court HR, Case of Lauko v. Slovakia, judgment of 2 September 1998, Reports 1998-VI, pp. 2497-2498, paras. 12-17. 
 .٦٤، الفقرة ٢٥٠٦المرجع نفسه، الصفحة  ٢٩
 .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٣٠
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التشديد على أن الشخص المعني يجب أن تتاح له فرصة الطعن في أي قرار يصدر بحقـه                 "لزم  " بسيطا
  ٣١."٦المادة أمام محكمة توفر الضمانات المنصوص عليها في 

وبما أن المعني بالدعوى في القضية الراهنة تعذر عليه تأمين إعادة النظر من قبـل محكمـة                 
) ١(٦مستقلة ونزيهة في القرارات التي اتخذها المكتبان المحلي والمقاطعي فإن حقوقه بمقتضى المـادة               

  ٣٢.من االتفاقية قد انتهكت
عض الحاالت وثيقي الترابط وأثناء النظر في       بيد أن مفهومي االستقالل والنزاهة يكونان في ب       

 من االتفاقية األوروبية لمحاكم األمن الوطني في تركيا والمحـاكم العسـكرية فـي               ٦التوافق مع المادة    
وكمـا تـم   .  أدناه، هذه المفاهيم معا٧ً-٤المملكة المتحدة، بحثت المحكمة، كما سيبين ذلك القسم الفرعي  

يل المثال فإن ما هو مهم بدرجة حاسمة يكمن في معرفـة مـا إذا كانـت                  على سب  إنكالبيانه في قضية    
الدعوى في محاكمـة    بتعديا على حق المعني     "الطريقة التي توختها المحكمة المعنية تشكل، أم ال تشكل،          

  ":عادلة
فما هو محل رهان هو الثقـة       . وفي هذا الخصوص حتى المظاهر قد تكتسب أهمية معينة        "

 الجمهور إزاء المحاكم في مجتمع ديمقراطي وأن يشعر بها المـتهم            الواجب أن يشعر بها   
وعند البت فيما إذا كان هناك سبب مشروع يحمل علـى           . فيما يخص اإلجراءات الجنائية   

الخوف من أن محكمة بعينها تفتقر إلى االستقالل أو النزاهة، فإن وجهة نظر المتهم لهـا                
ن في معرفة ما إذا كانت شكوكه يمكـن أن          وما هو حاسم يكم   . أهمية ولو لم تكن حاسمة    
  ٣٣.(...)تبرر بشكل موضوعي 

******  
وأوصت لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان بأن تعمد الدول األعضاء في منظمة الـدول              

  :األمريكية إلى
اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية نزاهة واستقالل أعضاء الهيئة القضائية فـي أدائهـم             "

ائية وتحديدا فيما يتصل بمعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان؛ ويجـب علـى            لوظائفهم القض 
القضاة بوجه خاص أن يكونوا أحرارا في الفصل في المسائل المعروضة علـيهم دون أي     
تأثير عليهم أو حثهم أو الضغط عليهم أو تهديدهم أو التدخل في شؤونهم بشكل مباشر أو                

  ٣٤."غير مباشر ألي سبب كان ومن أي جهة كانت

قـاض مـن      أكدت محكمة البلدان األمريكية أن اسـتقالل أي        المحكمة الدستورية وفي قضية   
 في الفتـرة  ")un adecuado proceso de nombramiento("القضاة يقتضي توخي إجراء مالئم للتعيين 

 con una" مع تقديم ضمانات بعدم ممارسة ضغوط خارجيـة  ")con una duración en el cargo"التالية 

garantía contra presiones externas(".٣٥  
  

 .٢٥٠٧المرجع نفسه، الصفحة  ٣١                                                           
، حيث تم ستالينغر وكوسوبيد أن المحكمة انتهت إلى نتيجة مخالفة في قضية . ٦٥ و٦٤، الفقرتان ٢٥٠٧ و٢٥٠٦المرجع نفسه، الصفحتان  ٣٢

وطابع : " مجلسي اإلصالح العقاري اإلقليمي واألعلى بحكم ما لهم من خبرة في علم الزراعة والحراجة والهندسة الزراعيةإدماج خبراء أعضاء في
. من االتفاقية) ١(٦؛ ومن ثم لم يحدث أي انتهاك للمادة "خبراء الخدمة المدنية"التخاصم الذي اتسمت به اإلجراءات أمام المجلسين لم يتأثر بمشاركة 

 .Eur. Court HR, Case of Stalinger and Kuso v. Austria, Judgment of 18 March 1997, Reports 1997-II, p. 667, para. 37انظر 
٢٣ Eur. Court HR, Case of Incal v. Turkey, judgment of 9 June 1998, Reports 1998-IV, p. 1572-1573, para. 71. 
٣٤ OAS doc. OEA/Ser.I/V/II.95, doc. 7 rev., Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1996, p. 761. 
٣٥ I-A Court HR, Constitutional Court Case (Aguirre Roca, Rey Terry and Revorado Marsano v. Peru), judgment of 31 January 2001 ،

 .html. _ ESP71C_/serie_c/cr.or.corteidh.www://http:  االطالع عليها على الموقع الخاص بالمحكمة من الصيغة اإلسبانية للحكم ويمكن٧٥الصفحة 
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  األمن الوظيفي ٢-٥-٤
كما تقدم بيانه، يكون القضاة عرضة لفقدانهم استقاللهم ما لم يتوفر لهم أمن البقاء في المنصب              

 من  ١١والمبدأ  . لمدة طويلة، نظراً ألنهم قد يتعرضون للتأثيرات غير السليمة فيما يتخذونه من القرارات            
  ألساسية ينص على أن المبادئ ا

يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليهم وظـائفهم واسـتقاللهم             "
  ".وأمنهم وحصولهم على أجر مالئم، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم

  : ما يلي١٢ويضيف المبدأ 
في منصـبهم إلـى حـين       يتمتع القضاة، سواء أكانوا معينين أم منتخبين، بضمان بقائهم          "

بلوغهم سن التقاعد اإللزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصـب، حيثمـا يكـون               
  ٣٦."معموال بذلك

 أن يعين أو ينتخب القضاة بـدون ان يتـوفر لهـم             ١٢ و ١١وبالتالي سيتعارض مع المبدأين     
وإناطة القضاة بواليـة     ٣٧.نةضمان البقاء في المنصب بشكل دائم أو البقاء فيه فقط لمدة وجيزة مضمو            

  .دائمة هو وحده الكفيل بتوفير الشروط القصوى الستقاللهم ولثقة الجمهور في السلطة القضائية
*****  

وفيما يتعلق بالحالة السائدة في أرمينيا، الحظت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسـان أن اسـتقالل               
انتخاب القضاة  " خاص مالحظتها القائلة بأن      السلطة القضائية ليس مضمونا الضمان الكامل وأبدت بوجه       

  ٣٨."بواسطة التصويت الشعبي لمدة محددة قوامها ست سنوات ال يضمن استقاللهم ونزاهتهم
وفي بعض البلدان قد يضطر القضاة إلى اجتياز إجراء إعادة اعتمادهم بعد مـرور فواصـل                

ه الممارسة المعمول بهـا فـي بيـرو         وإزاء هذ . زمنية معينة بغية تخويلهم مواصلة البقاء في المنصب       
بقلق أن القضاة يتقاعدون بعد انتهاء سبع سنوات ويلزم اعتمادهم          "الحظت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان      

ممارسة تنزع إلى التأثير على اسـتقالل السـلطة         "واعتبرت اللجنة هذا األمر     ". من جديد إلعادة تعيينهم   
تعيد النظر فـي    " ولذلك أوصت اللجنة الحكومة بأن       ٣٩."لوظيفيالقضائية عن طريق حرمانهم من األمن ا      

اشتراط إعادة اعتماد القضاة واالستعاضة عن ذلك بنظام ألمن البقاء في المنصب ولإلشراف القضـائي               
  ٤٠."المستقل

كما ُأثيرت مسألة إعادة النظر في اعتماد القضاة بشأن ليتوانيا، وأعربت اللجنة عن قلقها ألنه               
أحكام جديدة تستهدف ضمان استقالل السلطة القضائية، يخضع مع ذلك قضاة محكمة            "جود  بالرغم من و  

المقاطعة إلعادة النظر في أوضاعهم من قبل السلطة التنفيذية بعد خمس سنوات مـن الخدمـة لتـأمين                  
بأن تتناول أي عملية إلعادة النظـر فقـط موضـوع           "وتبعا لذلك أوصت اللجنة     ". تعيينهم بصورة دائمة  

  ٤١."كفاءة القضائية وتتوالها حصراً هيئة مهنية مستقلةال

 .١٢ مماثلة للمبدأ R (94) 12 من مجلس أوروبا رقم ٣-١ التوصية ٣٦                                                           
مثار اعتراض أو غير متوافقة مع مبدأ لمحددة المدة قد ال تكون االعقود " أكد المقرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين أنه على حين أن ٣٧

المدة المعقولة من "وهو يرى أن ". استقالل القضاء فإن التعيين لمدة خمس سنوات يعتبر قصيرا جدا لكي يقال إن أمن البقاء في المنصب مضمون
 ).ج(١٦٩، الفقرة ماالتقرير عن البعثة إلى غواتي، E/CN.4/2000/61/Add.1؛ وثيقة األمم المتحدة "الزمن قوامها عشر سنوات

 .١٠٤، الفقرة )المجلد األول (A/54/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ٣٨
 .٣٥٢، الفقرة A/51/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ٣٩
 .٣٦٤ المرجع نفسه، الفقرة ٤٠
 .١٧٣، الفقرة )المجلد األول (A/53/40ة للجمعية العامة،  وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمي٤١
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ويترتب على ذلك في نظر اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن الممارسة المتمثلـة فـي إعـادة         
من ) ١(١٤اعتماد القضاة من قبل السلطة التنفيذية أو إعادة النظر في أوضاعهم أمر يتعارض مع المادة                

  .دنية والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق الم
  

  المالياألمن  ٣-٥-٤
ال تتناول صراحة المعاهدات الدولية واإلقليمية مسألة األمن المالي للسلطة القضائية وآلحـاد             

 من المبادئ األساسية المستشهد به أعاله ينص على أن تُـدفع للقضـاة أجـور                ١١القضاة، ولكن المبدأ    
  .ومعاشات تقاعدية مالئمة

 والمالئم مهمة جداً نظرا ألنها قد تساعد على اجتذاب األشخاص ذوي            ومسألة األجر المنصف  
الكفاءات لالنضمام إلى الهيئة القضائية وقد تمنح القضاة منحة إضافية تمكنهم من مقاومة إغرائهم بالفساد               

 وتتمتع أجور القضاة في   . أو غير ذلك من التأثيرات السياسية التي ال موجب لها أو غيرها من التأثيرات             
بعض البلدان بالحماية من التخفيضات بالرغم من أن الزيادات في األجور تتوقف على السلطتين التنفيذية               

وفي الحاالت التي تسيطر فيها السلطتان التنفيذية والتشريعية على الميزانية الخاصة بالسلطة            . والتشريعية
  .القضائية يكون هناك تهديد محتمل الستقالل هذه السلطة

 كان على المحكمة العليا     )وزير العدل (رابطة قضاة مقاطعة مانيتوبا ضد مانيتوبا       وفي قضية   
مـن الميثـاق    ) د(١١ما إذا كان ضمان االستقالل القضائي المنصوص عليه في المادة           "الكندية أن تقرر    

تخفض الكندي للحقوق والحريات يقيد الطريقة التي يمكن بها للحكومات والسلطه التشريعية المقاطعية أن              
 وكجـزء مـن     ٤٢."مرتبات قضاة المحاكم المقاطعية والكيفية التي يمكن بها إجراء ذلك التخفيض ومداه           

الخطة التي وضعتها للحد من العجز سنت المقاطعة قانون خفض مرتبات القطاع العام الـذي خفضـت                 
. العامة للمقاطعـة  بموجبه مرتبات قضاة المحاكم المقاطعية وغيرها من المرتبات التي تدفع من الخزينة             

وعلى إثر هذه التخفيضات في األجور عمد الكثير من األشخاص المتهمين إلى الطعـن فـي دسـتورية                  
اإلجراءات التي اتبعتها المحكمة المقاطعية مدعين أن هذه المحكمة فقـدت، نتيجـة للتخفيضـات فـي                 

لـى أن التخفيضـات فـي    وخلصت المحكمة العليا إ   . المرتبات، مركزها بوصفها محكمة مستقلة ونزيهة     
، وأن "من الميثـاق ) د(١١بوصفها جزءاً من تدابير اقتصادية عامة شاملة كانت تفق مع المادة   "المرتبات  

أي دليل على أن هذه التخفيضات ُأجريت بقصد التأثير على السلطة القضـائية أو التالعـب                "ليس هناك   
قضائية إنما هو رفض حكومة مانيتوبـا التوقيـع          بيد أن ما كان يشكل انتهاكا الستقالل السلطة ال         ٤٣".بها

ما لم يوافق القضاة على التخلي عن الطعن        "على توصية مشتركة مقدمة إلى لجنة التعويضات القضائية؛         
واعتبـرت المحكمـة أن     . في القانون الذي فُرض بموجبه التخفيض في المرتبـات        " القانوني من جانبهم  

لى القضاة من أجل التسليم بدستورية التغييـرات المقـررة فـي            ضغطا اقتصادياً ع  "الحكومة قد مارست    
أن مكون األمن المالي الستقالل القضاة يجب أن يشمل حماية قدرة القضاة            " وترى المحكمة    ٤٤."المرتبات

على الطعن في التشريعات التي تمس باستقاللهم دون أن يكون هناك شعور معقول لديهم بأن الحكومـة                 
  ٤٥." على قيامهم بذلك الطعنربما تعاقبهم مالياً

  

                                                           ٤٢ (1997) 3 S.C.R. Manitoba Provincial Judge Assn. V. Manitoba (Minister of Judge) 3, at  
5.at p_html 3scr1997/html/3vol/1997/bup/en/scc-cec/ca.umontreal.lexum.www://http. 
 .١٢ المرجع نفسه، الصفحة ٤٣
لجنة التعويضات القضائية هي هيئة ُأنشئت بموجب قانون المحاكم المقاطعية لغرض إصدار التقارير بشأن . لمرجع نفسه، الصفحة نفسها ا٤٤

 .مرتبات القضاة ترفع إلى السلطة التشريعية
 . المرجع نفسه٤٥
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  الترقية ٤-٥-٤
أنه ينبغي أن يستند نظام ترقية القضـاة، حيثمـا          " من المبادئ األساسية على      ١٣ينص المبدأ   

والعوامـل غيـر    ". وجد مثل هذا النظام، إلى العوامل الموضوعية، وال سيما الكفاءة والنزاهة والخبـرة            
هنية للقضاة المعنيين ال ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار ألغـراض           السليمة التي ال عالقة لها بالكفاءات الم      

 هذه العوامل السليمة ربما تشمل، على سبيل المثال، المواقف التمييزية القائمة على أساس نوع               ٤٦.الترقية
  ٤٧.الجنس والعرق واألصل اإلثني

  
  المساءلة ٥-٥-٤

نضباط القضائي يثـور     ليس هناك أي اختالف حول ضرورة توخي القضاة لال         هعلى حين أن  
السؤال فيما يتعلق بمعرفة الكيفية التي يمكن بها البت في الجزاءات الممكنة في حاالت سوء التصـرف،                 

كما يتحتم أال يخضع القضاة . والشخص المفروض أن يقرر ذلك، وما طبيعة العقوبات الواجب أن تفرض
  .و القضايا التي فصل فيها القاضي المعنيلتدابير تأديبية بسبب معارضة األسباب الموضوعية للقضية أ

*****  
بقلق االدعـاء القائـل بـأن       "وفيما يخص بيالروس، الحظت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان         

على أساس أنهما قصرا في اضطالعهما بوظائفهمـا القضـائية عـن            ... قاضيين اثنين عزلهما الرئيس     
 كما أبدت اللجنة قلقها من أن المجلس        ٤٨." الغرامة فرض غرامة فرضتها السلطة التنفيذية واستحصال تلك      

حتـى اآلن مـن أن      "وأنه لم يتمكن    " ليس مجلسا مستقال عن التأثير الحكومي     "األعلى الكمبودي للقضاة    
وبالنظر إلى قلقها اإلضـافي إزاء      ". يفحص االدعاءات القائلة بعدم األهلية القضائية والسلوك الالأخالقي       

ارة العدل أصدرت منشورات دورية ملزمة للقضاة أوصت هذه اللجنة بوجـوب            وزأن  أمور منها حقيقة    
باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز السلطة القضائية وضمان استقاللها وكفالة التصـدي           " قيام الدولة الطرف  

  ٤٩."على وجه السرعة لكافة االدعاءات المتعلقة بالفساد أو بالضغوط غير السليمة على السلطة القضائية
الوارد فـي   " مستقلة"و على هذا النحو أن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ترى أن مصطلح             ويبد

من العهد يتطلب التصدي للسلوك المهني الالأخالقي من قبل جهاز مستقل تمام االسـتقالل              ) ١(١٤المادة  
  .عن التأثير الحكومي

 من المبادئ   ٢٠ إلى   ١٧ومسألة تأديب القضاة وإيقافهم وعزلهم تتناول كذلك في المبادئ من           
  :األساسية التي وضعتها األمم المتحدة ونصها كما يلي

ينظر في التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قـاض بصـفته القضـائية                -١٧"
وللقاضي الحق فـي    . والمهنية وذلك على نحو مستعجل وعادل بموجب إجراءات مالئمة        

ي مرحلته األولى سرياً، ما لـم       ويكون فحص الموضوع ف   . الحصول على محاكمة عادلة   
  .يطلب القاضي خالف ذلك

" اختيار القضاة وترقيتهم المهنية إلى معايير موضوعيةضرورة أن تستند القرارات المتعلقة ب" على R (94) 12 تشدد توصية مجلس أوروبا رقم ٤٦                                                           
مثلما يجب أن يستند الترقي الوظيفي بالنسبة للقضاة ال إلى االنتقاء فحسب بل إلى الجدارة مع األخذ بعين االعتبار المؤهالت والنزاهة والقدرة 

-٢-١-١٢المبدأ (ي للقضاة بمنأى عن الحكومة وعن اإلدارة كلتيهما باإلضافة إلى ذلك يجب أن تتخذ القرارات المتعلقة بالترقي الوظيف" والكفاءة
 ).جيم
 فيما يخص تمثيل األقليات على صعيد المهنة القانونية في الواليات المتحدة انظر التقرير الذي وضعته اللجنة المعنية بالتنوع العرقي واإلثني في ٤٧

. Miles to Go 2000; Progress of Minorities in the Legal Profession: وهذا التقرير بعنوانالمهنة القانونية التابعة لرابطة المحامين األمريكية 
وعلى الرغم من أن هذا التقرير . ويفيد هذا التقرير أن تمثيل األقليات في المهنة القانونية يقل بصورة ملحوظة عن تمثيلهم في معظم المهن األخرى

 .minorities/org.abanet.www يتضمن أيضا قسما فرعيا يتناول السلطة القضائية؛ انظر مكرس بدرجة أساسية للمحامين إال أنه
 .١٤٩، الفقرة )المجلد األول (A/53/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ٤٨
 .٣٠٠-٢٩٩ات ، الفقر)المجلد األول (A/54/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ٤٩
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ال يكون القضاة عرضة لإليقاف أو للعزل إال لدواعي عـدم القـدرة أو دواعـي                  -١٨
  .السلوك التي تجعلهم غير الئقين ألداء مهامهم

تحدد جميع اإلجراءات التأديبية أو إجراءات اإليقاف أو العـزل وفقـاً للمعـايير                -١٩
  .للسلوك القضائيالمعمول بها 

ينبغي أن تكون القرارات الصادرة بشأن اإلجراءات التأديبية أو إجراءات اإليقاف             -٢٠
وال ينطبق ذلك على القرارات التـي       . أو العزل قابلة إلعادة النظر من جانب جهة مستقلة        

  ."تصدرها المحكمة العليا أو السلطة التشريعية بشأن قضايا االتهام الجنائي وما يماثلها

وأن المبدأ  " إجراءات مالئمة " يتحدث فقط عن     ١٧يجدر، من ناحية أخرى، مالحظة أن المبدأ        
 أن تكون القرارات الصادرة بشأن اإلجراءات التأديبية وغيرها مـن اإلجـراءات             بضرورة يوصي   ٢٠

وق اإلنسان  على هذا النحو يبدو أن تفسير اللجنة المعنية بحق        ".  مستقلة  جهة من جانب قابلة إلعادة النظر    "
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يذهب إلى أبعد مما تذهب إليه المبادئ              ) ١(١٤للمادة  

  ٥٠.األساسية في هذا الصدد
*****  

وفي قضية مرفوعة ضد بوركينا فاسو لزم على اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أن              
.  سبب قانوني يبرر استبقاء العقوبة التي ُأنزلت بقاضـيين اثنـين           تنظر في عدم تقديم الدولة المعنية ألي      

وكان القاضيان كالهما من بين عدد من القضاة الذين تم إيقافهم أو عزلهم أو إكراههم على التقاعد فـي                   
والعديد من األشخاص الذين تأثروا بهذا اإلجراء ُأعيدوا الحقا إلى مناصبهم بمقتضى عفـو              . ١٩٨٧عام  

لى حين أن قضاة آخرين عديدين بمن فيهم القاضـيان اللـذان همـا موضـوع الـدعوى                  عام صدر، ع  
 وفي نظر اللجنة أن هذا التقصـير يشـكل انتهاكـات            ٥١.المعروضة على اللجنة لم يعادا إلى منصبيهما      

 أما فيما يتعلق برفض المحكمة العليـا        ٥٢. من المبادئ األساسية بشأن استقالل القضاة      ١٩ و ١٨للمبدأين  
  ة النظر في مطالبتينمباشر

  
 سنة خلت فإن هذا الرفض يشكل انتهاكا للمـادة          ١٥بالتعويض مقدمتين من كال القاضيين منذ       

من الميثاق األفريقي التي تضمن الحق في المحاكمة في غضون فترة معقولة من الزمن من قبل                ) د)(١(٧
  ٥٣.محكمة نزيهة

*****  
 أيضا القصور عن الوفاء بالمسؤوليات والجرائم التي تستوجب التأديب ورهنا R (94) 12 يتناول المبدأ السادس من توصية مجلس أوروبا رقم ٥٠                                                           

نقل ) ٢ من القاضي؛ سحب القضيــة) ١: بالمبادئ القانونية السارية والتقاليد السائدة في الدول من شأن اإلجراءات التأديبية أن تشمل أمورا منها
). ١-المبدأ السادس(اإليقاف ) ٤فرض جزاءات اقتصادية مثل خفض المرتب لفترة مؤقتة؛ ) ٣القاضي ليتولى مهام قضائية أخرى داخل المحكمة؛ 

أن تحدد "اب ينبغي ، وهذه األسب"المعينين ال يجوز عزلهم من منصبهم بصورة دائمة دون أسباب وجيهة لغاية التقاعد اإللزامي"بيد أن القضاة 
أن تطبق في البلدان التي ينتخب فيها القاضي لمدة معينة ويمكن أن تتصل بعدم القدرة "ويمكن لهذه األسباب أيضا ". بعبارات دقيقة بواسطة قانون

باإلضافة إلى ذلك وفي ). ٢-بع المبدأ الرا" (على أداء المهام القضائية؛ وارتكاب جرائم جنائية أو مخالفات خطيرة تشكل خرقا للقواعد التأديبية
يتعين على الدول أن تنظر نظرا جادا في أن تنشئ، " ٢- والسادس ١- الحاالت التي يلزم أن تؤخذ فيها التدابير المذكورة في المبدأين السادس

تتخذه من قرارات لجهاز قضائي أعلى بقانون، هيئة مختصة تكون مهمتها تطبيق الجزاءات والتدابير التأديبية، حيث ال تُعنى بها محكمة وتخضع ما 
على توفير اإلجراءات المالئمة التي تكفل للقضاة المعنيين متطلبات "ويتعين أن ينص القانون كذلك ". أو تكون الهيئة هي ذاتها جهازا قضائيا عالياً

 ).٣-المبدأ السادس " (العدل في الدعوى على األقل والحق في الرد على أي تُهم
٥١ ACHPR, Mouvement Burkinabe des Droits de l'Homme et des Peoples v. Burkina Faso, Communication No. 204/97, قرار اتخذ 

 :؛ لالطالع على النص انظر الموقع٣٨، الفقرة ٢٠٠١مايو / أيار٧ -أبريل / نيسان٢٣في الدورة العادية التاسعة والعشرين، 
tmlh97-204/omcasesc/Africa/humanrts/edu.umn.1www://http. 
 . المرجع نفسه والصفحة نفسها٥٢
 .٤٠ المرجع نفسه، الفقرة ٥٣
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ١٢٠

 البلدان األمريكية لحقـوق اإلنسـان تتعلـق          التي عالجتها محكمة   المحكمة الدستورية  وقضية
 صادرة بحـق ثالثـة      ١٩٩٧مايو  / أيار ٢٨بالمقاضاة الجنائية والعزل النهائي بقرارات تشريعية مؤرخة        

وهذه القرارات هي نتيجة إلجراءات معقدة بوشـرت فـي عـام            . قضاة تابعين لهيئة المحكمة الدستورية    
وفـي عـام    . الكونغرس ومحكمة الضمانات الدستورية    عندما عمد الرئيسي فوجيموري إلى حل        ١٩٩٢
 من دسـتور بيـرو      ١١٢ دعيت المحكمة الدستورية إلى الفصل في دستورية قانون يفسر المادة            ١٩٩٦

 منهم إلى أن القانون     ٧وبعدما خلص خمسة من أعضاء الهيئة من أصل         . بشأن إعادة االنتخابات الرئاسية   
علنوا عدم دستوريته يدعى أن القضاة الذين يشكلون األغلبية تعرضـوا  رغم أنهم لم ي " ال ينطبق "ذا الشأن   

 ومثلما الحظت محكمة البلدان األمريكية، كان عزل القضاة         ٥٤.لحملة من الضغوط والتخويف والمضايقة    
 وخلصت المحكمـة    ٥٥.الثالثة نتيجة لتطبيق عقوبة فرضتها السلطة التشريعية في إطار محاكمة سياسية          

 من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان قد انتهكتا فيما يخـص قضـاة             ٢٥ و ٨أن المادتين   باإلجماع إلى   
  .المحكمة الدستورية الثالثة السابقين
 من االتفاقية، فقد انتهكت بسبب كون إجراءات المحاكمـة السياسـية            ٨أما فيما يتعلق بالمادة     

 -ادلة أضف إلى ذلك أن السلطة التشريعية        التي خضع لها القضاة الثالثة لم تكفل ضمانات المحاكمة الع         
 لم تتقيد بالشرط الضروري المتمثل في توخي االستقالل والنزاهة عند إجـراء             -في هذه القضية بعينها     

 فذلك راجع إلى حقيقة أن بعض أعضاء        يخص االفتقار إلى النزاهة    أما فيما    ٥٦.المحاكمة السياسية للقضاة  
سالة إلى المحكمة الدستورية يطلبون فيها من المحكمة الفصـل فـي            الكونغرس األربعين الذين وجهوا ر    

مسألة دستورية القانون المتعلق باالنتخابات الرئيسية شاركوا في وقت الحق في لجان ولجان فرعية شتى               
وعالوة على ذلك فإن البعض من األعضـاء المشـتركين فـي            . عينت أثناء إجراءات المحاكمة الجنائية    

ل القضاة منعوا صراحة من المشاركة في ذلك التصـويت باالسـتناد إلـى القواعـد                التصويت على عز  
 لم يتلق القضاة الثالثة المعنيـون       انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة    وفيما يخص    ٥٧.الخاصة بالكونغرس 

المعلومات الكاملة والكافية بخصوص التُهم الموجهة إليهم وكانت سبل االطالع على الشـواهد ضـدهم               
وأخيراً لـم  . ")extremadamente corto("قصيرا جداً "كما أن الوقت المتاح لهم إلعداد دفاعهم . ةمحدود

يسمح لهـم باستجـواب الشهود الذين استخدمت شهادتهم أساسا اعتمد عليه قرار أعضـاء الكـونغرس               
  ٥٨.بمباشرة إجراءات المحاكمة الجنائية والقرار الالحق بعزل القضاة الثالثة

 من االتفاقية األمريكيـة     ٢٥ المادة   وص عليه في  يخص حق الحماية القضائية المنص    أما فيما   
إذ إن القضاة الثالثة رفعوا في الواقع دعاوى بإعمال حقوقهم الدستورية           . فإن ذاك الحق انتهك هو اآلخر     

 تسـتند   ضد القرارات القاضية بعزلهم، وهي دعاوى رأت محكمة العدل العليا في ليما أنها ال             ) األمبارو(
 ووفقا لمحكمة البلدان األمريكية     ٥٩.إلى أساس؛ وأكدت المحكمة الدستورية في وقت الحق هذه القرارات         

راجع إلى التقييمات القائلة بأنها ليسـت دعـاوى       "لحقوق اإلنسان فإن القصور الذي يشوب هذه الدعاوى         
محكمة الدستورية الذين نظروا في     فقد ثبت على سبيل المثال أن قضاة ال       ". بالمعنى الدقيق للكلمة   قضائية

دعاوى إنفاذ الحقوق الدستورية هم نفس األشخاص الذين شاركوا أو كانوا على نحو آخـر طرفـا فـي                   
اإلجراءات التي اضطلع بها الكونغرس؛ تبعا لذلك لم تمتثل المحكمة الدستورية لمعايير محكمة البلـدان               

                                                           ٥٤ I-A Court HR, Constitutional Court Case, Competence, judgement of September 24, 1999, in OAS doc. OEA/Ser.I/V/III.47, 
doc. 6 ، ٣٧٨-٣٧٤ وما بعدها؛ الصفحات ٢فقرة ؛ ال١٩٩٩التقارير السنوية لمحكمة البلدان األمريكية. 

٥٥ I-A Court HR, Constitutional Court Case, (Aguirre Roca, Rey Terry and Revorado Marsano v. Peru), judgment of 31 January 
:  من النص اإلسباني للحكم الممكن الوقوف عليها بالرجوع إلى موقع المحكمة على الويب٦٧ الفقرة 2001 ,

html._ESP71C_/serie_c/cr.or.corteidh.www://tpht. 
 .٨٤ المرجع نفسه، الفقرة ٥٦
 .٧٨ المرجع نفسه، الفقرة ٥٧
 .٨٣ المرجع نفسه، الفقرة ٥٨
 .٢٧ و٥٦ و٩٧ المرجع نفسه، الفقرات ٥٩
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ك أن الدعاوى المرفوعة من قبل األشـخاص الـذين          وترتب على ذل  . بنزاهة القضاة األمريكية المتصلة   
  ٦٠.يزعمون أنهم ضحايا لم يكن لها أثرها المزمع وكان مآلها الفشل وهذا ما حصل فعال

*****  
وخالصة القول إنه يمكن التأكيد على العموم بأن القضاة الذين يخضعون، في إطار القـانون               

 كفؤ ومستقل ونزيـه   محاكمة منصفة من قبل جهاز      الدولي، لإلجراءات التأديبية يجب أن يكونوا موضع        
غيـر أنـه يبـدو أن       . ينبغي أن يكون هو اآلخر خاضعا إلشراف سلطة مستقلة تابعة للجهاز التنفيـذي            

اإلجراءات التأديبية يمكن، على األقل في إطار االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، أن تباشر ضد قضـاة                
ز التشريعي، شريطة أن يتحلى الجهاز الذي يفصل في التهم باالحترام           المحاكم الدستورية من جانب الجها    

بضـمانات المحاكمـة    وأن يتم التقيد في مجال اإلجراءات ذات الصلة          لمبدأي االستقالل والنزاهة  الدقيق  
  . من االتفاقية٨ المنصوص عليها في المادة المنصفة

  
  حرية التعبير وتكوين الجمعيات ٦-٥-٤

ة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أساسية في مجتمع ديمقراطي يحترم           تعتبر حقوق القضا  
والقضاة الذين تتاح لهم حرية تأسيس الجمعيات يكونون أفضل قدرة على           . سيادة القانون وحقوق اإلنسان   

  .حماية استقاللهم وحماية المصالح المهنية األخرى
  : من المبادئ األساسية على ما يلي٨وينص المبدأ 

 لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، يحق ألعضاء السـلطة القضـائية كغيـرهم مـن          وفقاً"
المواطنين التمتع بحرية التعبير واالعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع ومع ذلك يشترط أن            
يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واسـتقالل             

  ٦١."القضاء
  

  لتثقيفالتدريب وا ٧-٥-٤
يعتبر التدريب والتثقيف المتواصل للقضاة في مجال قانون حقوق اإلنسان الوطني والـدولي             

وبدون ذلك التدريب،   . أساسيا إذا ُأريد أن يتحول ذلك القانون إلى واقع ذي مغزى على المستوى المحلي             
ي مناسبات عديدة على    وقد شددت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ف      . يظل تنفيذ قانون حقوق اإلنسان وهما     

أهمية توفير التدريب في مجال قانون حقوق اإلنسان لفائدة القضاة وغيرهم مـن ذوي المهـن القانونيـة         
  ٦٢.والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

لتـدريب  ... تولي اهتماما خاصـا     "وأوصت اللجنة باإلضافة إلى ذلك جمهورية الكونغو بأن         
يبهم وتأديبهم بغية تحريرهم من الضغوط السياسية والمالية وغيرها مـن           القضاة وللنظام الذي يحكم تدر    

؛ وتبعا لـذلك    "الضغوط وضمان بقائهم في المنصب وتمكينهم من إقامة العدل على النحو السريع والنزيه            
إلى اتخاذ إجراءات فعالة لهذا الغرض وإلى اتخاذ الخطوات المالئمة لكفالـة            "دعت اللجنة الدولة الطرف     

  ٦٣." المزيد من القضاة على التدريب المالئمحصول

 .٩٦ المرجع نفسه، الفقرة ٦٠                                                           
ينبغي أن تكون لهم حرية تكوين الجمعيات التي تقوم "إلى أن القضاة  في المبدأ الرابع R (94) 12 تشير باقتضاب توصية مجلس أوروبا رقم ٦١

 ".بمفردها أو بمعية جهة أخرى بمهمة صيانة استقالل القضاة وحماية مصالحهم
؛ وفيما ١٣٤لفقرة ، ا)المجلد األول (A/54/40 انظر فيما يخص الجماهيرية العربية الليبية وثيقة األمم المتحدة، الوثائق األساسية للجمعية العامة، ٦٢

 .١٣٢الفقرة ) المجلد األول (A/53/40يخص السودان، انظر وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة 
 .٢٨٠، الفقرة )المجلد األول (A/55/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ٦٣
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وما إذا كان ينبغي    " التعليم المتصل بالسياق االجتماعي   " البرامج التعليمية من قبيل      يخصوفيما  
جعل هذه البرامج إلزامية بالنسبة للقضاة وإذا كان األمر كذلك ما طبيعة المسؤولية التي يتحملها القضـاة                 

  ٦٤.هذه المسائل جدال في كنداإن هم رفضوا المشاركة، أثارت 
والنقطة المهمة الواجب التأكيد عليها في هذا الصدد هي أن المفروض في السلطة القضـائية               

 المستقلة للقضاة أن تتحمل المسؤولية في نهاية المطـاف عـن النهـوض    الروابطذاتها على أية حال أو  
  ).األساسية من المبادئ ٩راجع المبدأ (أو التدريب المهنيين /بالتثقيف و

  
  حق وواجب تأمين سير اإلجراءات القضائية بعدالة وإصدار قرارات مسببة ٨-٥-٤

يعتبر استقالل المحكمة عنصراً ال غنى عنه من عناصر سير اإلجراءات القضـائية سـواء               
  : من المبادئ األساسية٦ المبدأ وكما هو منصوص عليه في. أو مدنيةكانت جنائية 
لسلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير اإلجراءات          يكفل مبدأ استقالل ا   "

  ".القضائية بعدالة، واحترام حقوق األطراف

الحق في محاكمة    بشأن   ٧وكما سيرد بيانه بوضوح في الفصول الالحقة وبخاصة في  الفصل            
مون بالبـت فـي      يعني هذا أن القضاة ملتز     إقامة العدل أثناء حاالت الطوارئ     بشأن   ١٦والفصل  عادلة  

القضايا المطروحة عليهم وفقا للقانون وبحماية حقوق الفرد وحرياته ومالزمة احترام مختلـف الحقـوق               
باإلضافة إلى ذلك يجب أن تؤدى هذه المهمـة  . اإلجرائية القائمة بموجب القانون المحلي والقانون الدولي   

  ). من المبادئ األساسية٤المبدأ (ضائية دون أية تدخالت غير الئقة أو ال مبرر لها في اإلجراءات الق
*****  

وأعربت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن قلقها من أن الهيئة القضائية الجديدة في كمبوديـا               
آراء وزارة العدل فيما يتعلق بتفسير القوانين وأن        "وأنها ستلتمس   " لالرتشاء والضغوط السياسية  "عرضة  

وتبعا لذلك تمت التوصية بأن تتخذ الدولة الطرف        ".  ملزمة للقضاة  تصدر الوزارة منشورات دورية تكون    
تدابير عاجلة لتعزيز الهيئة القضائية وضمان استقاللها وتأمين المسارعة بالتصدي لكافة ادعاءات الفساد             "

  ٦٥."أو الضغوط التي ال موجب لها والتي تُمارس على الهيئة القضائية
سـباب  أصة والمستقلة والنزيهة حرصها علـى بيـان         ومما هو مالزم لمفهوم المحكمة المخت     

من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، أكدت المحكمـة        ) ١(٦ وبخصوص المادة    .القرارات التي تتخذها  
ال ينبغي فهمه على أنـه يشـترط        " أن هذا االلتزام     ،هيغنز وآخرون األوروبية في هذا الصدد، في قضية       

مدى انطباق هذا الواجب بتقديم أسباب يختلف باختالف طبيعة         "ولكن  " جواباً مفصالً على كل حجة تُساق     
 وحيث قصرت محكمة النقض في حكمهـا الـذي          ٦٦."القرار ويجب أن يتحدد في ضوء ظروف القضية       

أصدرته عن إعطاء تفسيرات سريعة ومحددة بشأن الشكوى القائلة إن محكمة االستئناف لم تكن نزيهـة                
  ٦٧.)١(٦ للمادة تبينت المحكمة وجود انتهاك

*****  

التوتر القائم بين المساءلة القضائية واالستقالل القضائي من "طونيو المر كبير القضاة في كندا بعنوان  انظر الكلمة التي ألقاها سعادة القاضي أن٦٤                                                           
، html96Iec/sg.org.sal.wwwنشرت على الموقع ) ١٩٩٦المحاضرة السنوية المتعلقة بالقانون التي تلقى بأكاديمية سنغافورة، " (منظور كندي

اجتياز التدريب "ز من توصية مجلس أوروبا على وجوب أن يتحمل القضاة مسؤولية - ٣-وينص المبدأ خامسا. ٩ و٨المناقشة الواردة في الصفحتين 
 ".الضروري بغية اضطالعهم بواجباتهم على النحو الفعال والسليم

 .٢٩٩، الفقرة )المجلد األول (A/54/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  ٦٥
٦٦ Eur. Court HR, Case of Higgins and Others v. France, judgment of 19 February 1998, Reports 1998-I, p. 60, para. 42. 
 .٤٣، الفقرة ٦١ المرجع نفسه، الصفحة ٦٧
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وبحثت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان العديد من القضايا التي قصرت فيها المحاكم الجامايكية             
ومن . عن إصدار أحكام مسببة، ومن ثم منعت عمليا األشخاص المدانين من ممارسة حقهم في االستئناف              

) ١(١٤ل والنزاهة الوارد في المادة      ناحية أخرى وبدال من بحث هذه القضية ضمن إطار مفهوم االستقال          
المحاكمـة دون  "التي تضمن الحـق فـي   ) ج)(٣(١٤من العهد، قامت اللجنة بالنظر فيه في إطار المادة   

  ٦٨.التي تحفظ الحق في االستئناف في القضايا الجنائية) ٥(١٤والمادة " تأخير ال مبرر لـه

  :يعني مفهوم استقالل السلطة القضائية أيضاً ما يلي
للقضاة ؛  المهنيةدى باالستقالل في أدائهم لواجباتهمالقضاة فرايجب أن يتمتع  •

فرادى الحق وعليهم واجب الفصل في القضايا المطروحة امامهم وفقا للقانون 
  ودون تدخل خارجي بما في ذلك التهديد باالنتقام أو االنتقاد الشخصي؛

مؤهالتهم المهنية  حصرا على أساس فرادى القضاةيجب أن يعين أو ينتخب  •
  هتهم الشخصية؛ونزا

  فرادى القضاة بأمن البقاء في المنصب مدة طويلة؛يجب أن يتمتع  •
  فرادى القضاة على أجور كافية؛يجب أن يحصل  •
  عوامل موضوعية؛ على أساس  ترقية فرادى القضاةيجب أن تستند  •
من قبل  بسبب السلوك المهني الالأخالقي مسؤولية فرادى القضاةيجب أن تعالج  •

 .جهاز مستقل ومحايد تمام االستقالل والحياد لكي يؤمن العدل في المحاكمة

  

  مفهوم النزاهة  ٦-٤
يرتبط مفهوم الحياد، كما تقدمت مالحظته، ارتباطا وثيقا باالستقالل وأحيانا يرتبط المفهومين            

مدنيـــة و السياسـية     من العهد الدولي الخاص بالحقوق ال     ) ١(١٤وشرط النزاهة وارد في المادة      . معاً
من االتفاقية األمريكية لحقوق    ) ١(٨من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمادة        ) ١(٧والمادة  

  .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان) ١(٦اإلنسان والمادة 
  : من المبادئ األساسية ينص على ما يلي٢كما أن المبدأ 

ائل المعروضة عليها دون تحيز، على أسـاس الوقـائع          تفصل السلطة القضائية في المس    "
ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضـغوط أو                

  ".تهديدات أو تدخالت، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو ألي سبب

*****  
عدم تحيز المحكمة   " أن   ،توننكار. أرفو أو أوضحت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، في قضية        
مـن  ) ١(١٤بالمعنى الوارد في المـادة      " وعالنية اًإلجراءات جانبان مهمان من الحق في محاكمة عادلة        

يعني أنه يجب على القضاة أن يكونوا مجردين من األفكار المسـبقة            "العهد مضيفة أن مفهوم عدم التحيز       
، الوارد في وثيقة )١٩٩١نوفمبر / تشرين الثاني١اآلراء المعتمدة في (ليتل ضد جامايكا . ألف، ٢٨٣/١٩٨٨ انظر على سبيل المثال البالغ رقم ٦٨                                                           

انتهاك  (٥-٨، الفقرة ٢٨٣ التي تقرأ باالقتران مع الصفحة ٩، الفقرة ٢٨٤، الصفحة A/47/40األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، 
كوري . أ، ٣٧٧/١٩٨٨م ؛ والبالغ رق)من العهد؛ لم يصدر حكم مسبب عن محكمة االستئناف منذ أكثر من خمس سنوات بعد العزل) ٥(١٤المادة 

، )المجلد الثاني (A/49/49الوارد في وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ) مارس/ آذار٢٩اآلراء المعتمدة في  (ضد جامايكا
سماع الدعوى المتعلقة لعدم قيام محكمة االستئناف بإصدار حكم مكتوب بعد عدم ) ٥(و) ج)(٣(١٤انتهاك المادة  (٥- ١٣، الفقرة ٧٧الصفحة 

 ).باالستئناف بثالث عشرة سنة
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تصرفوا بأي طريقة من الطرق التي تخـدم مصـالح          بشأن المسألة المعروضة عليهم ويجب عليهم أال ي       
حيثما تكون ُأسس انتفاء أهليـة قـاض مـن القضـاة            " ونصت تحديداً على أنه      ٦٩."طرف من األطراف  

تبـدل  / في هذه األسس وأن تغير     بحكم وظيفتها منصوصا عليها في قانون، يجب على المحكمة أن تنظر          
ومحاكمة تشوبها مشـاركة قـاض كـان        ... م األهلية   أعضاء المحكمة الذين تنطبق عليهم معايير انعدا      

المفروض، بموجب النُظم األساسية المحلية أن تنزع عنه األهلية ال يمكن عادة اعتبارها محاكمة منصفة               
 وفي هذه الحالة بعينها رأت محكمة االستئناف الفنلندية،         ٧٠."١٤أو نزيهـة بالمعنـى المقصود في المادة       

لم يتأثر بوجود قاض غريب     "خطية فقط، أن الحكم الذي أصدرته محكمة المقاطعة         استنادا إلى الشواهد ال   
 ويـدعى أن    ٧١."كان المفروض أن تنزع عنه األهليـة      . س. فيما قبلت أن ف   . س. عن المهنة وهو ف   

القاضي غير المؤهل قد أبدى بعض المالحظات في غير محلها أثناء الشهادة التي أدلت بها زوجة المعني                 
باحتمال أنها أثرت في توفير األدلة وفي محتوى قـرار          "هي مالحظات سلمت الحكومة نفسها      بالدعوى و 
 وخلصت المحكمة إلى أنه في غياب اإلجراءات الشفوية أمام محكمة االستئناف التـي هـي                ٧٢."المحكمة

" ة المقاطعةفيما إذا كان العيب اإلجرائي قد أثّر فعالً في الحكم الصادر عن محكم"الوسيلة الوحيدة للفصل 
  ١٤.٧٣حدث بالفعل انتهاك للمادة 

تناولـت الكلمـة أمـام هيئـة        عندما  ومثلما أكدت من جديد اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان،         
 ال ينبغي للقاضي الذي يترأس الجلسة أن يعطي تعليمات تكون إما اعتباطية أو هـي بمثابـة                  ،المحلفين

  ٧٤.الحيادحرمان الغير من اإلنصاف أو تنتهك التزاماته ب
*****  

 قامت اللجنة األفريقيـة لحقـوق اإلنسـان         بمشروع الحقوق الدستورية  وفي القضية المتعلقة    
من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب مع       ) د)(١(٧والشعوب بأمور منها النظر في توافق المادة        

تلك المحكمة أن تتألف من     وبموجب هذا القانون يتعين على      ) محكمة خاصة (قانون االضطرابات المدنية    
وفي نظر اللجنة أن المحكمة كمـا هـي مشـكلة مـن             . قاض واحد وأربعة أعضاء من القوات المسلحة      

أشخاص ينتمون أساساً إلى الفرع التنفيذي من الحكومة وهو الفرع نفسه الذي سن قانون االضـطرابات                
تقتضي من المحكمة أو مـن الهيئـة        "ق  من الميثا ) د)(١(٧ وذكرت اللجنة بعد ذلك أن المادة        ٧٥."المدنية

بغض النظر عن هوية فرادى أعضاء تلك المحاكم فإن تكوينهـا           "مضيفة أنها   " القضائية أن تكون نزيهة   
وتبعاً لـذلك   ". ال بل باالفتقار الفعلي لـه    ) ١٢٥انظر صفحة   (بالتحيز  ) او(يوحي مظهريا بعدم الحياد       

  ٧٦."ةحدث انتهاك للحكم المذكور في هذه القضي
*****  

؛ في وثيقة األمم المتحدة، الوثائق )١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٣آراء اعتمدت في  (كارتونن ضد فنلندا. أرفو أو، ٣٨٧/١٩٨٩ البالغ رقم م٦٩                                                           
 .٢- ٧، الفقرة ١٢٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40الرسمية للجمعية العامة، 

 .مرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة ال٧٠
 .٣-٧، الفقرة ١٢٠ المرجع نفسه، الصفحة ٧١
 . مقروءتان معا٣ً- ٦، الفقرة ١١٩ والصفحة ٣-٢، الفقرة ١١٧ المرجع نفسه، الصفحة ٧٢
 .٣-٧، الفقرة ١٢٠ المرجع نفسه، الصفحة ٧٣
واردة في وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية ) ٢٠٠٠مارس /آذار ٢٩آراء اعتمدت في  (السيد روبنسن ضد جامايكا، ٧٣١/١٩٩٦ البالغ رقم ٧٤

أن تعليمات القاضي الذي "؛ وفي هذه القضية بالذات لم يكن هناك أي دليل يبين ١٢٨ الصفحة ٤-٩، الفقرة )المجلد الثاني (A/55/40للجمعية العامة، 
 ".ئب أيا كان نوعهاتولى المحاكمة أو الطريقة التي تمت بها المحاكمة اعترتهما شوا

٧٥ . g.; for the text of the judgment, see e13. , para87/93. Nigerian, Communication No. ACHPR, Constitutional Rights Project v
ts Project, ACHPR, International Pen, Constitutional Righ, See also html93-87/comcases/Africa/humanrts/edu.umn.1www://http

Interrigths on behalf of Ken Saro-Wiva Jr. and Civil Liberties Organization v. Nigeria, Communications Nos. 137/94, 139/94, 
-713/comcases/Africa/humanrts/umnedu.1www://http; for the text see 86. , para1998 October 1, decision of 161/97 and 154/96

html97-161_96-154_94-139_94. 
 .١٤ المرجع نفسه، الفقرة ٧٦



   استقالل ونزاهة القضاة والمدعين العام والمحامين- الفصل الرابع 

 ١٢٥ العامين والمحامينأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين دليل بش: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسـان      ) ١(٦أما فيما يتعلق بشرط النزاهة الوارد في المادة         
 وشرط الذاتيةفقد قضت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان على الدوام بأن لها شرطين اثنين وهما شرط 

ال "من حيـث إنـه      "  ذاتية نزيهة بصورة يجب على المحكمة أن تكون      "ففي المقام األول،    . الموضوعية
الشخصية "ونزاهته  " ينبغي ألي عضو من أعضاء المحكمة أن تكون لـه أفكار شخصية مسبقة أو تحيز             

يجب على المحكمة أن تكـون نزيهـة مـن          "  وثانيا،   ٧٧."مفترضة ما لم يكن هناك دليل على عكس ذلك        
اد أي شك مشروع يثار في هذا       أن توفر الضمانات باستبع   "من حيث إنه يجب     " وجهة النظر الموضوعية  

، أضافت المحكمة أنه يجب تحديد ما إذا كانت هناك حقائق           باالختبار الموضوعي  وفيما يخص    ٧٨.الصدد
يمكن تأكيدها ومن شأنها أن تثير شكوكا في نزاهة القضاة وفي هذا الصدد، حتى المظاهر تبدو لها بعض                  

الثقة الواجب أن توحي بها المحـاكم فـي مجتمـع         وذلك بسبب أن ما هو محل رهان إنما هي          ". األهمية
  ٧٩."ديمقراطي بالنسبة للعامة وفوق كل شيء بالنسبة لألطراف في الدعوى

 خلصت المحكمة األوروبية إلـى أن المـادة         بأوبرشليكعلى هذا النحو وفي القضية المتعلقة       
شاركوا في اتخاذ القرار القاضي     قد انتهكت النعدام الحياد والنزاهة نظرا إلى أن أحد القضاة الذين            ) ١(٦

بأمر استبعاد اإلجراءات الجنائية شارك في وقت الحق في الجلسة المخصصة للطعن في إدانة المعنـي                
أن تعمد المحكمة العليا أو األعلى، في بعض الظروف، إلـى           " إال أن هناك إمكانية مع ذلك        ٨٠.بالدعوى

 بيد أن هذا ممكن في حالة واحدة وهي وجود          ٨١."يةجبر أي ضرر ناجم عن انتهاك حكم من أحكام االتفاق         
وتوفر الضمانات المتوخـاة فـي المـادة        " بكامل الصالحيات "رقابة الحقة تمارسها هيئة قضائية تتمتع       

 ومن المسائل التي يمكن أن تكون لها أهميتها في تقييم مدى كفاية إعادة النظر؛ فيمـا يخـص                   ٨٢.)١(٦
في موضوع القرار محل الطعن والطريقة      "يل المثال، ما يمكن أن يتمثل       نقطة من النقاط القانونية على سب     

التي تم التوصل بها إلى اتخاذ ذاك القرار ومحتوى النزاع بما في ذلك األسـس المستصـوبة والفعليـة                   
وفي الحاالت التي ال تكون فيها لمحكمة أعلى والية تامة لالضطالع بإعادة النظر تلك انتهت               . ٨٣"للطعن
  ٨٤).١(٦لى وجود انتهاك للمادة اللجنة إ

قد انتهكت بحكم أن الشـكوك التـي        ) ١(٦المادة  أن   انتهت المحكمة إلى     داكتاراسوفي قضية   
يمكن أن يقال عنها إنهـا مبـررة مـن          "أثارها المعني بالدعوى فيما يتعلق بنزاهة المحكمة العليا الليتوانية          

لفرع الجنائي التابع للمحكمة العليا بالتماس إلى قضاة         وفي هذه القضية، تقدم رئيس ا      ٨٥"الموضوعيةالناحية  
. ذلك الفرع بناء على طلب قاض من الدرجة األولى لم يكن مقتنعاً بالحكم الذي أصدرته محكمة االستئناف                

واقترح الرئيس إلغاء قرار االستئناف ولكن الرئيس نفسه عين القاضي مقرراً وشكل الغرفة التي سـتبحث                
إقرار التماس النقض المقدم من الرئيس في جلسة من قبل االدعاء وقبلتهـا فـي النهايـة                 وتم  . في القضية 

 مـن جانـب     التحيز الشخصي  فلم يكن هناك أي دليل على        باالختبار الذاتي أما فيما يخص    . المحكمة العليا 
وفي .  مختلفة  كانت النتيجة  االختبار الموضوعي  ولكن بالرجوع إلى     ٨٦.آحاد القضاة التابعين للمحكمة العليا    

                                                           ٧٧ Eur. Court HR, Case of Daktaras v. Lithuania, judgment of 10 October 2000, para. 30. 
 . نفسه، ونفس الصفحة والفقرةالمرجع ٧٨
 .٣٢ المرجع نفسه، الفقرة ٧٩
٨٠ Eur. Court HR, Case of Oberschlick v. Austria (1), judgment of 23 May 1991, Series A, No. 204, p. 13 , para. 16 and p. 15, para. 

22. For similar cases, see also Eur. Court HR, Case of Catilo Algar v. spain, judgment of 28 October 1998, Reports 1998-VIII, p. 
3124 ff. and Eur. Court HR, the Case of de Haan v. the Netherlands, judgment of 26 August 1997, Reports 1997-IV, p.1379 ff. 

٨١ Eur. Court HR, the Case of de Haan v. the Netherlands, judgment of 26 August 1997, Reports 1997-IV, p.1393, para.54. 
٨٢ judgment,  ; for the text of the51., para2000 November 7dom, judgment of United King. Court HR, the Case of Kingsley v. Eur

/int.coe.echr.www:// httpsee. 
٨٣ Eur. Court HR, the Case of Bryan v. the United Kingdom, judgment of 22 November 1995, Series A, No. 335-A, p. 17,para. 45. 
٨٤ Eur. Court HR, the Case of Kingsley v. United Kingdom, judgment of 7 November 2000, para. 59. 
٨٥ Eur. Court HR, the Case of Dektaras v. Lithuania, judgment of 10 October 2000, para.38. 
 .٣١ المرجع نفسه، الفقرة ٨٦



  نزاهة القضاة والمدعين العام والمحامين استقالل و- الفصل الرابع 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ١٢٦

نظر المحكمة، أن الرأي القانوني الذي أبداه الرئيس بتقديم التماس بالنقض ال يمكن اعتباره محايـداً مـن                  
بتقديمه توصية باتخاذ قرار بعينه أو بنقضه يصبح بالضـرورة حليفـا            "وجهة نظر األطراف ألن الرئيس      

عندما يتولى رئيس الفرع الجنائي أمـر       " وأضافت المحكمة األوروبية أنه      ٨٧."للمدعى عليه أو خصما لـه    
المالحقة بجانب وظائفه التنظيمية واإلدارية بجانب قيامه بتشكيل المحكمة ال يمكن أن يقال، مـن وجهـة                 

".  هناك ضمانات كافية باستبعاد الشكوك المشروعة بانتفاء الضغوط غيـر السـليمة            إنالنظر الموضوعية   
  ٨٨.ذي كان بإيعاز من قاضي الدرجة األولى إنما فاقم الوضعباإلضافة إلى ذلك فإن تدخل الرئيس ال

 تبينت المحكمة األوروبية ساندروفي قضية . هيئة المحلفينومفهوم النزاهة ينطبق أيضا على 
بعد أن صدر عن أحد أفراد هيئة المحلفين مالحظات ونكات عنصرية الطـابع            ) ١(٦وجود انتهاك للمادة    

لقاضي لم يفلح في درء االنطباع المعقول والخوف مـن االفتقـار إلـى              والتوجيه الذي صدر الحقا عن ا     
إنه على الرغم من أن استبعاد هيئة المحلفين قد ال يكـون علـى              "وقبلت المحكمة بالفكرة القائلة     . النزاهة

الدوام هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق محاكمة منصفة هناك بعض الحاالت التي يكون فيهـا مطلوبـا هـذا                  
 وفي هذه الحالة بعينها ووجه القاضي بإدعـاء لــه           ٨٩." من االتفاقية  ١-٦ بموجــب المادة    االستبعاد

فإن أحد أفراد هيئـة     "وباإلضافة إلى ذلك    ". خطورته بأن صاحب الدعوى ربما يدان بسبب أصله العرقي        
توليها كافة  ؛ وبالنظر إلى األهمية التي      "المحلفين اعترف بصورة غير مباشرة بأنه أبدى تعليقات عنصرية        

أنه كان على القاضي أن يتصرف بطريقة أسلم        "رأت المحكمة   " الدول المتعاقدة للحاجة لمكافحة العنصرية    
من مجرد التماس تأكيدات غامضة بأن أفراد هيئة المحلفين يمكنهم أن يتركوا جانبا ما لهم مـن أفكـار                   

قصـور  " وخلصت المحكمة إلى أن      ٩٠."مسبقة وأن يحكموا في القضية فقط على أساس الشواهد المتوفرة         
القاضي عن القيام بذلك لم يوفر ما يكفي من الضمانات الستبعاد الشكوك المبررة بصورة موضوعية أو                

  ٩١."نزيهة من وجهة النظر الموضوعية"، التي لم تكن، بالتالي، "الشرعية إزاء نزاهة المحكمة
تفوهـات عنصـرية شـددت      عنه  وفي قضية ثانية تتعلق بأحد أفراد هيئة المحلفين صدرت          

تفرض على كل محكمة وطنية االلتزام بأن تتأكد ممـا          "من االتفاقية   ) ١(٦المحكمة أيضا على أن المادة      
يكون أمـر   ] حيث... [محكمة نزيهة بالمعنى الوارد في ذلك الحكم        "إذا كانت المحكمة، كما تم تشكيلها،       

 وفـي   ٩٢."اضحا بأنه مجرد من األسس الموضوعية     كهذا محل نزاع على أساس أنه ال يبدو ألول وهلة و          
 لم تقم المحكمة المعنية بإجراء مثل هذا التحري وبالتالي فإن صاحب الدعوى قد حرم مـن                 رامليقضية  

  ٩٣." مخالفة الشتراطات االتفاقية- لو تبينت ضرورة ذلك الجبر -إمكانية جبر الضرر في حالة 

. اسي من جوانب الحق في محاكمة عادلة جانب أسنزاهة السلطة القضائيةإن مفهوم 
وهذا يعني أن كافة القضاة المعنيين يجب عليهم التصرف بشكل موضوعي وأن 

ترتكز قراراتهم على أساس الوقائع ذات الصلة والقانون النافذ، دون تحيز شخصي 
أو أفكار مسبقة بشأن المسألة واألشخاص المعنيين ودون خدمة مصالح أي طرف من 

 .األطراف

  
 . المرجع نفسه، والفقرة نفسها٨٧                                                           

 .٣٦ المرجع نفسه، الفقرة ٨٨
٨٩ ; for the text of the judgment, see 34. , p2000 May 9the United Kingdom, judgment of . urt HR, Case of Sander vCo. Eur

/int.coe.echr.www://http. 
 . المرجع نفسه، والفقرة نفسها٩٠
 ,Eur. Court HR, Case of Diennet  v. Franceلالطالع على قضايا أخرى تنطوي على مفهوم النزاهة انظر على سبيل المثال .  المرجع نفسه٩١

judgment of 26 September 1995, Series A, No. 325-A (no violation); and the cases mentioned under the section dealing with 
"Military and other special courts or tribunals". 

٩٢ Eur. Court HR, Case of Remli v. France, judgment of 30 March 1996, Reports 1996-II ,p. 574, para. 48. 
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   استقالل ونزاهة القضاة والمدعين العام والمحامين- الفصل الرابع 

 ١٢٧ العامين والمحامينأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين دليل بش: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  المحاكم العسكرية وسائر المحاكم الخاصة  ٧-٤
من المألوف أن تنشأ في حاالت خاصة محاكم عسكرية ومحاكم أخرى ذات والية خاصة مثل               

وعلى حين أن المعاهدات    . محاكم أمن الدولة وغالبا ما يفضي هذا إلى انتهاكات الحق في محاكمة عادلة            
راحة على اإلطالق بين المحكمة العادية والمحكمة الخاصة بما         الدولية التي يتناولها هذا الدليل ال تميز ص       

 أن  ١٣في ذلك المحكمة العسكرية إال أن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان قد أوضحت في تعليقها العام رقم                 
تنطبق على كافة المحاكم التي تندرج في نطاق المادة سواء كانـت محـاكم              " من العهد    ١٤أحكام المادة   
 وهذا يعني، على سبيل المثال، أن المحاكم العسكرية وسائر المحاكم الخاصة            ٩٤."كم خاصة عادية أو محا  

واعترفت اللجنة بـأن هـذا      . التي تحاكم المدنيين يجب عليها أن تتقيد بالشرط القائل باالستقالل والنزاهة          
إلى إنشاء مثـل    األمر يمكن أن يكون مثارا للمشاكل نظرا ألن األسباب التي تدعو في كثير من األحيان                

 ٩٥."هذه المحاكم تتمثل في إفساح المجال أمام اإلجراءات الخاصة لتطبق دون تقيد بالمعايير العادية للعدل              
وعلى حين أن العهد ال يحظر مثل هذه الفئات من المحاكم إال أن الشروط التي يضعها تبين بوضوح أن                   

تثنائية وأن تجري في ظل ظروف توفر حقا        محاكمة المدنيين من قبل مثل هذه المحاكم يجب أن تكون اس          
  ٩٦."١٤الضمانات الكاملة المنصوص عليها في المادة 

 أعربت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن الرأي القائل بأن إسبينوزا دي بوالي. روفي قضية 
مشى هي محاكمة ال تت   " من ال وجه لهم   "المحاكم الخاصة المتكونة من قضاة مجهولي الهوية ممن يسمون          

تقصر عن ضمان وجه أساسي من أوجه المحاكمة العادلة بالمعنى المتـوخى فـي              "، ألنها   ١٤مع المادة   
 وأضـافت   ٩٧."أن المحكمة يجب أن تكون وأن ترى بوصفها محكمة مستقلة ونزيهة          "أال وهو   " ١٤المادة  

من استقالل القاضـي    نظام المحاكمة التي تتم بواسطة من خالل قضاة ال وجه لهم ال تض            "اللجنة قائلة إن    
وال نزاهته نظراً ألن المحكمة التي شكلت على أساس خاص قد تتألف من أفراد عـاملين فـي القـوات                    

فـي محكمـة    " قضاة ال وجه لهم   " وانتقدت اللجنة بشدة كذلك نظام محاكمة المدنيين من قبل           ٩٨."المسلحة
القوة العسكرية نفسـها التـي احتجـزت        عسكرية أثناء النظر في التقارير الدورية لبيرو نظراً ألنها هي           

واتهمت وحاكمت األشخاص المتهمين باإلرهاب دون أن تكون هناك إمكانية إلعادة النظر في القضية من               
محاكمات األشخاص غير العسكريين ينبغي     " وشددت اللجنة على أن      ٩٩."قبل محكمة أعلى مستقلة ونزيهة    

  ١٠٠."ستقلة ونزيهةأن تتم داخل محاكم مدنية وأمام هيئة قضائية م
لم تلغ المراسـيم القاضـية      "وأعربت اللجنة باإلضافة إلى ذلك عن قلقها ألن حكومة نيجيريا           

بإنشاء محاكم خاصة أو تلك التي تبطل العمل بالضمانات الدستورية العادية للحقوق األساسية فضالً عن               
 التي تبطل العمل بضـمانات      أن جميع المراسيم  " وشددت على    ١٠١."االختصاص المنوط بالمحاكم العادية   

جميع المحاكم يجـب    "وأن  ". الحقوق والحريات األساسية أو تحد من هذه الحقوق والحريات يجب إلغاؤها          
 والحظـت   ١٠٢." من العهد  ١٤أن تتقيد بمعايير المحاكمة المنصفة وضمانات العدالة التي تتضمنها المادة           

 .٤، الفقرة ١٢٣، صفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ٩٤                                                           
 . المرجع نفسه٩٥
 . المرجع نفسه٩٦
والواردة في وثيقة األمم ) ١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٦اآلراء التي اعتمدت في  (إسبينوزا دي بوالي ضد بيرو . ، ر٥٧٧/١٩٩٤ البالغ رقم ٩٧

 .٨-٨، الفقرة ٤٣، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، 
المادة " راض البراءة مثلما تضمن ذلكيقصر عن توفير ضمانات افت"وترى المحكمة أيضا أن هذا النظام .  المرجع نفسه ونفس الصفحة والفقرة٩٨
والواردة في ) ٢٠٠٠يوليه / تموز٢٧اآلراء المعتمدة في  (أريدندو ضد بيرو. ت. س، ٦٨٨/١٩٩٦انظر أيضا البالغ رقم . ، المرجع نفسه)٢(١٤

 .٥- ١٠، الفقرة ٦٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، 
 .٣٦٣، والفقرة ٦٤؛ انظر كذلك الصفحة ٣٥٠، الصفحة ٦٢، الفقرة A/51/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ٩٩
 .٣٥٠، الفقرة ٦٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٠
 .٢٧٨، الفقرة ٥١ المرجع نفسه، الصفحة ١٠١
 .٢٩٣، الفقرة ٥٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٢
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بالرغم من أنها ال توفر ما      " قد تفرض عقوبة اإلعدام   "اللجنة بالمثل وبقلق أن المحاكم الخاصة في العراق         
".  من العهد وبخاصة الحق في االستئناف      ١٤يلزم لتطبيق كافة الضمانات اإلجرائية التي تشترطها المادة         

المحاكم التي تناط بها اختصاصات جنائية ال ينبغي أن تُشكل          "وأبلغت الدولة الطرف في هذا الصدد بأن        
باإلضـافة إلـى ذلـك      و"  من العهد  ١، الفقرة   ١٤ستقلين ونزهاء، وذلك طبقا للمادة      إال بعضوية قضاة م   

ينبغي أن تحدد بكل دقة الوالية القضائية لتلك المحاكم ويجب أن تحترم االحترام الكامل كافة الضمانات                "
  ١٠٣." بما في ذلك الحق في االستئناف١٤اإلجرائية التي تحميها المادة 

لعسكرية ُأثيرت أيضا فيما يخص الكاميرون، فأبدت اللجنة قلقها إزاء          كما أن مسألة المحاكم ا    
الوالية المنوطة بالمحاكم العسكرية والتي تمارس بحق المدنيين والتوسيع في نطاق تلك الواليـة بحيـث                
تشمل الجرائم التي ال تعتبر في حد ذاتها جرائم ذات طابع عسكري، مثل الجـرائم المتعلقـة باألسـلحة                   

بأن يقصر اختصاص المحاكم العسـكرية علـى        " وأوصت اللجنة في وقت الحق الدولة الطرف         .النارية
الوالية " والحظت اللجنة فيما يتعلق بغواتيماال أن        ١٠٤."الجرائم العسكرية التي يرتكبها األفراد العسكريون     

فراد العسـكريين   الواسعة النطاق المنوطة بالمحاكم العسكرية بالنظر في القضايا التي تتعلق بمحاكمة األ           
وما تمارسه هذه المحاكم من سلطات الفصل في القضايا التي تنظر فيها عادة المحاكم العادية يسهم فيمـا                  
يتمتع به أولئك العاملون في  تلك المحاكم من إفالت من العقاب ويمنع معاقبتهم على مـا يرتكـب مـن                     

 بإبالغ الدولة الطرف المعنية بأنه يتعين       وقامت اللجنة في وقت الحق    ". انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان   
أن تعدل القانون على النحو الذي يقصر والية المحاكم العسكرية على محاكمة األفراد العسكريين              "عليها  

 ونفس هذه التوصية قُدمت إلى أوزبكسـتان        ١٠٥."الذين يتهمون بارتكاب جرائم ذات طابع عسكري بحت       
ال يقتصـر   "الذي تتمتع به المحاكم العسكرية والذي       " صاص العريض االخت"بعدما أبدت اللجنة قلقها إزاء      

على القضايا الجنائية التي تهم أفراد القوات المسلحة بل يشمل القضايا المدنية والجنائية حين ترى السلطة                
التنفيذية أن الظروف االستثنائية التي تحف بقضية بعينها ال تسمح باللجوء إلى المحاكم ذات االختصاص               

في لبنـان   " النطاق الواسع لالختصاص الذي تمارسه المحاكم العسكرية      " وبعد النظر بقلق في      ١٠٦."عامال
تعيد النظر في اختصاص المحاكم العسكرية وتنقل اختصـاص هـذه           "أوصت اللجنة الدولة الطرف بأن      

 اإلنسان والتـي    المحاكم في كافة المحاكمات المتعلقة بمدنيين وفي كافة القضايا المتصلة بانتهاكات حقوق           
  ١٠٧."تتم من قبل أفراد عسكريين، إلى محاكم عادية

*****  
وخلصت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب إلى جملة مـن األمـور منهـا أن المـادة                 

من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب قد انتهكت في قضية تتعلق بمحاكم خاصة ُأنشـئت     ) د)(١(٧
وتتألف هذه المحاكم مـن     ). أحكام خاصة (انون بشأن قطع الطريق واألسلحة النارية       في نيجيريا بموجب ق   

ثالثة أشخاص هم قاض واحد وضابط من الجيش وسالح البحرية وسالح الجو وضابط واحـد مـن قـوة                   
قد نُقل من المحاكم العادية إلـى       "ومثلما الحظت اللجنة األفريقية فإن االختصاص على هذا النحو          . الشرطة
هو نفسه الـذي    الفرع  مة تتألف بالدرجة األولى من أشخاص ينتمون إلى الفرع التنفيذي للحكومة وهذا             محك

سن القانون المتعلق بقطع الطريق واألسلحة النارية، وأفراد هذا الفرع ال يملكون بالضرورة أيـة خبـرة                 
) د)(١(٧ عليه في المادة     وخلصت اللجنة الحقا إلى أن مثل هذه المحاكم تنتهك الشرط المنصوص          ". قانونية

 .١٠٤، الفقرة ٢١ و٢٠، الصفحتان A/53/40ة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  وثيق١٠٣                                                           
 .٢١٦ و٢١٥، الفقرتان )المجلد األول(، A/55/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ١٠٤
 .٢٠، الفقرة ٩٦الصفحة ) لمجلد األولا(، A/56/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ١٠٥
 .١٥، الفقرة ٦١ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٦
 .٣٤٤، الفقرة ٥٥، الصفحة )المجلد األول(، A/52/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ١٠٧
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بغض النظر عن طبيعة فرادى األعضاء      "من الميثاق األفريقي والذي يقتضي من المحاكم أن تكون محايدة،           
  ١٠٨."الذين تتكون منهم هذه المحاكم يوحي هذا التكوين ظاهريا بالحياد ال بل باالفتقار إليه فعال

لبحــت مع محتـوى الميثـاق فـي        وُأثيرت مسألة توافق المحاكم ذات الطابع العسكـري ا       
 المتعلقة بالمحاكمة السرية أمام محكمة عسـكرية  Media Rights Agenda) الئحة حقوق االعالم(قضية 

وقد حكمت المحكمة . The Dietخاصة لنيران ماالولو، رئيس تحرير الجريدة اليومية النيجيرية المستقلة 
 أما فيما يخص الموقف  ١٠٩.ينت أنه مرتكب لذنب الخيانة    على السيد ماالولو بالسجن مدى الحياة بعد أن تب        

العام من قضية محاكمات المدنيين من قبل محاكم عسكرية، فإن اللجنة األفريقية ذكرت بأحكام قرارهـا                
  :بشأن الحق في محاكمة عادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا حيث أكدت على ما يلي

محاكم عسكرية ومحاكم خاصة بجانب المؤسسات      هناك في العديد من البلدان األفريقية       "
والغرض من المحاكم العسكرية هـو تحديـد الجـرائم ذات الطـابع             . القضائية العادية 

والمحاكم العسـكرية مطالبـة، فـي       . العسكري البحت التي يرتكبها األفراد العسكريون     
  ١١٠."ممارستها لهذه الوظيفة، باحترام معايير المحاكمة العادلة

ال ينبغي أن تكون لها، في ظل أي ظروف كانت،          "جنة اآلن أن المحاكم العسكرية      وأضافت الل 
وال ينبغي للمحاكم الخاصة، بالمثل، أن تنظر في الجرائم التي تندرج فـي نطـاق               . والية على المدنيين  

 ورأت اللجنة، في جملة أمور، أن إنشاء المحـاكم العسـكرية الخاصـة              ١١١."اختصاص المحاكم العادية  
ة جريمة الخيانة وغيرها من الجرائم ذات الصلة تعد على استقالل السلطة القضائية من حيث أن                لمحاكم

مثل هذه الجرائم يسلّم بها في نيجيريا بوصفها تندرج ضمن اختصاص المحاكم العادية؛ وأن المحاكمـة                
ضـمنه المـادة    التي تجري أمام هذه المحكمة تنتهك عالوة على ذلك الحق في محاكمة عادلة وفقا لما ت               

 من المبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية الذي ينص          ٥من الميثاق األفريقي والمبدأ     ) د)(١(٧
  :على ما يلي
لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئـات القضـائية التـي تطبـق                  "

وال يجوز إنشاء هيئات قضـائية، ال تطبـق اإلجـراءات           . اإلجراءات القانونية المقررة  
القانونية المقررة حسب األصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الوالية القضائية التي 

  ". العادية أو الهيئات القضائيةتتمتع بها المحاكم

 من الميثاق التي تفيد أن علـى        ٢٦باإلضافة إلى ذلك فإن الهيئة القضائية انتهكت أيضا المادة          
  ١١٢."واجب ضمان استقالل المحاكم"الدول األطراف 

أخيراً، وفي قضية تتعلق بهيئة قضائية عسكرية خاصة ُأنشـئت تحـت إشـراف الحكومـة                
في عدالة اإلجراءات القانونية التي تتبعها هـذه  ان على اللجنة األفريقية أن تنظر    العسكرية النيجيرية، ك  

 .المحكمة بحق األفراد العسكريين المتهمين بجرائم يعاقب عليها بموجب أحكـام التأديـب العسـكرية              
  :وذكرت اللجنة في هذه القضية ما يلي

ضد نيجيريا، البالغ ) بواحد أكومو، كبوالبان أديغا وآخرونفيما يخص (اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، مشروع الحقوق الدستورية  ١٠٨                                                           
 ويمكن االطالع على النص على الموقع ٣٧ و٣٦، الفقرتان ، الدورة السادسة عشرة١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني٣، القرار المعتمد في ٦٠/٩١رقم 

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، مشروع الحقوق  ، ولالطالع على قضية مماثلة، انظرchr/za.ac.up.www://http/من شبكة اإلنترنت 
، القرار المعتمد أثناء الدورة السادسة عشرة، تشرين ٨٧/٩٣ضد نيجيريا، البالغ رقم ) فيما يخص زاماني ليكفوت وستة آخرون(الدستورية 

 . على شبكة اإلنترنت، ولالطالع على النص انظر الموقع السابق الذكر٣١ و٣٠، الفقرتان ١٩٩٤أكتوبر /األول

، القرار ٢٢٤/٩٨ضد نيجيريا، البالغ رقم ) باسم السيد نيران ماالولو (Media Rights Agenda اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، ١٠٩
: نص القرار انظر الموقع، ولالطالع على ٨ إلى ٦، الفقرات ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٦ -أكتوبر / تشرين األول٢٣، ٢٨المعتمد أثناء الدورة 

html.98_224/comcases/Africa/humanrts/edu.umn.1www://http. 
  .٦٢ المرجع نفسه، الفقرة ١١٠
 . المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة١١١
 .٦٦ المرجع نفسه، الفقرة ١١٢
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لة تخضع لنظام عسـكري     يجب أن يفهم بوضوح أن المحكمة العسكرية في هذه الحا         "... 
وبعبارة أخرى أصبحت سلطة الهيئتين التنفيذية والتشريعية ثانوية بالنسبة         . غير ديمقراطي 
وبعيدا عن اإليحاء بأن الحكام العسكريين لهم مطلق النفوذ فـي الحكـم             . للحكم العسكري 

والعدل حكما اعتباطيا بواسطة السالح نريد أن نؤكد على حقيقة أن قوانين حقوق اإلنسان              
  ١١٣."واإلنصاف يجب مع كل ذلك أن تسود

 ينبغي اعتبارهـا أحكامـا ال يجـوز         ٧أحكام المادة   "ومن رأي اللجنة، عالوة على ذلك، أن        
تقييدها ألنها توفر الحد األدنى من الحماية للمواطنين ولألفراد العسكريين على حد سواء خاصة في ظل                

 ١٣وأشارت اللجنة بعد ذلك إلى التعليق العام رقـم          ". نظام عسكري ال يخضع للمساءلة وغير ديمقراطي      
الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان وكذلك إلى السوابق القضائية للجنة األوروبية لحقوق اإلنسان              

هو أن تنظيم العدالة ال يجب أن يتوقف        " بقانون"أن الغرض من اقتضاء إنشاء المحاكم       "التي تفيد جميعها    
وأضافت اللجنة األفريقية فيما    ". طة التنفيذية بل يجب أن تنظمه قوانين تنبثق عن البرلمان         على مشيئة السل  

العامل الحاسم يتمثل في معرفة ما إذا كانت المحاكمـة عادلـة ومنصـفة              "يتعلق بالمحاكم العسكرية أن     
ـ            " وعلى حين رأت اللجنة أن       ١١٤."ونزيهة اس المحكمة العسكرية في حد ذاتهـا ال تنطـوي علـى المس

  :إال أنها أشارت إلى ما يلي" محاكمة غير منصفة وغير عادلة"وال تعني " بالحقوق الواردة في الميثاق
يجب أن تخضع المحاكم العسكرية لـنفس اشـتراطات اإلنصـاف واالنفتـاح والعـدل               "

وأسـباب  . واالستقالل والمحاكمة حسب األصول الواجب أن تتوفر في أي محاكمة تجري          
  ١١٥."دم التقيد بالمعايير األساسية التي تضمن اإلنصافاإلخالل مؤداها ع

وبما أن المحكمة العسكرية في هذه الحالة قد فشلت في اختبار االسـتقالل، لـم تـر اللجنـة                   
  ١١٦.ضرورة للفصل فيما إذا كان ترؤس ضابط عسكري للمحكمة يشكل انتهاكا آخر للميثاق

*****  
، فـي حكمهـا الصـادر بشـأن الوقـائع           وخلصت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان     

 إلى أن المحاكم العسكرية التي حاكمت الضحايا بسـبب          كاستيللو بيتروزي وآخرون  الموضوعية لقضية   
لم تف باالشتراطات التي تنطوي عليها ضمانات االستقالل والنزاهة التي تسلم بها المـادة              "جرائم الخيانة   

 ١٩٩٢ وفـي عـام      ١١٧."ة للمحاكمة التي تتم حسب األصول     من االتفاقية األمريكية بوصفها أساسي    ) ١(٨
صدر مرسوم بقانون يوسع في نطاق اختصاص المحاكم العسكرية بحيث تحاكم المدنيين الذين يتهمـون               

، بينما لم يكن يسمح لها في الماضـي بـأن تقـوم بتلـك               "بغض النظر عن االعتبارات الزمنية    "بالخيانة  
سلطة "،  يينكوتدومنح المكتب الوطني لمقاومة اإلرهاب،      .  حالة حرب  المحاكمة إال عندما يكون البلد في     

كما هو منصوص عليـه فـي       " في مسرح العمليات  "القيام بالتحري وتم االضطالع بإجراءات مستعجلة       
 واألجزاء ذات العالقة بالموضوع من البراهين والحجج التي ساقتها المحكمة           ١١٨."قانون العدالة العسكرية  

  :نصها كاآلتي

                                                           ١١٣ ACHPR, Civil Liberties Organisation, Legal Defense Centre, Legal Defense and Assistance Project v. Nigeria, 
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نقل الوالية القضائية من المحاكم المدنية إلى محاكم عسكرية وعلى هذا النحو            ...  -١٢٨"
يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين الذين يتهمـون بالخيانـة يعنـي أن المحكمـة       
المختصة والمستقلة والمحايدة التي ُأنشئت في السابق بقانون قد استبعدت من النظر فـي              

عل فإن المحاكم العسكرية ليست محاكم تُنشئ مسبقا بواسـطة قـانون            وبالف. هذه القضايا 
وبما أن المدنيين ليست لهم وظائف أو واجبات عسكرية ال يمكـنهم أن             . وتخص المدنيين 

وعندما تتولى محكمة عسـكرية الواليـة       . يسلكوا المسلك الذي ينتهك الواجبات العسكرية     
ها من قبل محاكم عادية فإن حق الفرد في    القضائية على مسائل كان المفروض أن ينظر في       

أن ينظر في قضيته من قبل محكمة مختصة ومستقلة ونزيهـة ومنشـأة مسـبقا بقـانون                 
وذلك الحق في محاكمـة حسـب       . وباألحرى حقه في محاكمة تتم حسب األصول ينتهك       

  .و اآلخر بحق الوصول إلى المحاكماألصول مرتبط ارتباطا وثيقا ه

اسي من مبادئ استقالل السلطة القضائية أال وهو أن لكل شـخص            وهناك مبدأ أس    -١٢٩
وال ينبغي  . الحق في أن تنظر في قضيته محاكم عادية تأخذ بإجراءات منشأة مسبقاً بقانون            

محاكم ال تستخدم اإلجراءات المقررة علـى النحـو الواجـب للعمليـة             "للدول أن تؤسس    
 المحـاكم العاديـة أو الهيئـات        من أجل نقل االختصـاص الـذي تملكـه        ... القانونية  
  ١١٩."القضائية

من االتفاقية األمريكية، ال بد للقاضي الذي يرأس المحكمة         ) ١(٨وبمقتضى المادة     -١٣٠
وفي القضية قيد الدراسة قامت القوات المسلحة التـي         . من أن يكون كفؤاً ومستقال ونزيها     

م ارتبـاط بمجموعـات     تشارك مشاركة كاملة في الكفاح ضد التمرد بمالحقة أشخاص له         
باإلضافة إلـى   . وهذا يضعف إلى حد كبير النزاهة الواجب أن يتوخاها كل قاض          . التمرد

ذلك وبمقتضى النظام األساسي للعدالة العسكرية يعين أعضاء المحكمـة العليـا للعدالـة              
العسكرية، وهي أعلى هيئة في السلطة القضائية العسكرية، من قبل الوزير المشرف على             

كما يقرر من ِمن مساعديهم ستتم ترقيته وما هي الحوافز التـي سـتقدم              . ع المعني القطا
وهذا وحده كاف للتشـكيك فـي اسـتقالل         . ولمن تقدم؛ كما أنهم يسندون المهام المطلوبة      

  ١٢٠."القضاة العسكريين بشكل جدي

صـورة  قالت المحكمة، ب  " ال وجه لهم  "وفيما يخص حقيقة أن القضاة الذين يترأسون الجلسات         
ال يملك المدعى عليهم أي سبيل لمعرفة هوية القاضي الذي يحـاكمهم            "أكثر تحديداً، إنه في حاالت كهذه       

أن القانون ال يسمح لهؤالء القضاة أن يقومـوا         "وهناك مشكلة أخرى وهي     ". وبالتالي يتعذر تقييم كفاءتهم   
  ١٢١."بتنحية أنفسهم

كون الجهة المعنية باألمر هي محكمة عسكرية        بينت المحكمة أن حقيقة      جيني الكايو وفي قضية   
 وفي هذه القضية    ١٢٢ال تعني في حد ذاتها أن حقوق اإلنسان المضمونة للطرف المتهم باالتفاقية قد انتهكت             

أن يشارك في اإلجراءات العسكرية ويقدم شواهد ويستفيد من سبل االنتصاف "بالذات أمكن للمعني بالدعوى 
؛ وبالتالي لـم    " بطلب إعادة النظر القضائية أمام محكمة العدل العليا في نيكاراغوا          المالئمة وأخيراً أن يتقدم   

يكن بوسعه أن يدعي أن المراسيم المتعلقة بالمحاكمات العسكرية قد قيدت حقوقه اإلجرائية التـي تحميهـا                 
دأ استقالل ونزاهة  أما فيما يخص االدعاء بأن المراسيم المتعلقة بالمحاكمات العسكرية تنتهك مب    ١٢٣.االتفاقية

 . استشهدت المحكمة في هذا المقام بالمبادئ األساسية التي وضعتها األمم المتحدة بشأن استقالل السلطة القضائية١١٩                                                           
 .١٣٠-١٢٨، الفقرات ٢٦٣-٢٦٢ المرجع نفسه، الصفحات ١٢٠
" القضاة الذين ال وجه لهم" كما انتقدت لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان انتقادا شديدا استخدام ١٣٣، الفقرة ٢٦٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٢١
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المحاكم العسكرية ال بسبب طبيعة تكوين هذه المحاكم فقط خاصة في المثال الثاني حيث يتعلق األمر بوجود 
ضباط كبار من الجيش بل أيضاً بسبب إمكان استخدام العناصر اإليديولوجية من قبيل العنصـر المتعلـق                 

  رأت المحكمة أنهبشأن تقييم الشواهد، " للساندينستابالضمير القضائي "
بالرغم من أن تلك األحكام كانت سارية عندما جرى النظر في القضـية العسـكرية               "... 
كان يمكن أن تُخل باستقالل ونزاهة الهيئات القضائية العسكرية التي نظـرت فـي              ... و

  ١٢٤."القضية إال أن تلك األحكام لم تطبق في هذه الحالة بعينها

بأنه تم، في المحكمة العسكرية من الدرجة األولى التـذرع          ومن ناحية أخرى، أقرت المحكمة      
بيد أن هذه العبارة ال تنطوي إال       " الساندنيستاقانون  "بأمور منها الحكم القانوني الذي استخدمت فيه عبارة         

قد قلل من حياد واستقالل المحاكم أو انتهاك        ] بذلك[ولم يثبت أن التذرع     " على مدلول إيديولوجي سطحي   
  ١٢٥." بينالبا-إلجرائية للسيد ريموند جيني الحقوق ا

وفي ضوء اختالف النهج التفكيري في هاتين المحاكمتين اللتين اضطلعت بهما محكمة البلدان             
األمريكية لحقوق اإلنسان يمكن أن يثار السؤال المتعلق بمعرفة ما إذا لم يكن من األنسب، فيما يخـص                  

  . وكذلك السهر على إقرارهم االكتفاء بإقرار العدل بل القضية الثانية، تطبيق المبدأ القائل بعد
وأخيراً، أوصت لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان كافة الدول األعضاء في منظمة الدول             

  األمريكية
 من االتفاقيـة    ٢بأن تتخذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الالزمة، عمال بالمادة           "... 

أن المدنيين الذين توجه لهم تُهم جنائية أيا كان نوعها يحاكمون من قبل             األمريكية للتأكد من    
محاكم عادية توفر لهم كافة الضمانات األساسية المتعلقة باالستقالل والنزاهة وأن يقتصـر             

  ١٢٦."اختصاص الهيئات القضائية العسكرية على الجرائم ذات الطابع العسكري البحت

*****  
بية لحقوق اإلنسان قررت، فيما يخص تركيا، أنهـا تـرى أن            وعلى حين أن المحكمة األورو    

إال أنها  " مهمتها ال تتمثل في القيام، بصورة مجردة، بتحديد مدى الحاجة إلى إنشاء محاكم األمن الوطني              "
عند النظر إليهم بمنظار    "مطالبة مع ذلك ببحث ما إذا كان أصحاب الدعاوي المعنيون، بوصفهم مدنيين،             

 ففي  ١٢٧."إلى االستقالل والنزاهة  ] المحكمة التي تحاكمهم  [ب مشروع في مخافة افتقار      موضوعي لهم سب  
قضية سوريك في جملة أشخاص آخرين، تمت مالحقة صاحب الدعوى أمام محكمة األمن الوطني فـي                
اسطنبول بسبب كشفه عن هوية الموظفين المكلفين بمكافحة اإلرهاب؛ وخلصت المحكمة إلـى أن مـن                

تنتابه خشية أن يحاكم من طرف محكمة من بين أعضائها ضابط في الجيش العادي يكـون                "المفهوم أن   
   وبناء على ذلك١٢٨."عضوا في الدائرة القانونية العسكرية

أن خوفا مشروعا ينتابه من أن محكمة األمن الوطني في اسطنبول ربما تسـمح لنفسـها                "
. يعـة القضـية المطروحـة     بالتأثر بشكل غير صحيح باالعتبارات التي ال صلة لها بطب         

وبعبارة أخرى، فإن مخافة صاحب الدعوى من افتقار المحكمة إلى االستقالل والنزاهـة             

 .٨٦، الفقرة ٥٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٤                                                           
 .٨٧مرجع نفسه، الفقرة  ال١٢٥
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 .١٩٩٩يوليه / تموز٨المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، قضية سوريك ضد تركيا، الحكم الصادر في  انظر على سبيل المثال ١٢٧
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وعرض الدعوى على محكمة النقض لـم       . يمكن أن تُعتبر مبررة من الناحية الموضوعية      
  ١٢٩."يبدد هذا الخوف نظرا ألن تلك المحكمة ال تملك الوالية القضائية التامة

 من قبل المحاكم العسكرية، فقد اضطرت المحكمة        بمحاكمة الضباط العسكريين  ق  أما فيما يتعل  
األوروبية لحقوق اإلنسان في قضايا متعددة أن تنظر فيما إذا كانت مثل هذه المحاكم في المملكة المتحدة                 

ـ       ) ١(٦بالمعنى المقصود في المادة     " باالستقالل والنزاهة "قد التزمت    وق مـن االتفاقيـة األوروبيـة لحق
 على سبيل المثال خلصت المحكمة إلى أن محاكمة عسكرية لم تتقيـد بهـذه               فندليوفي قضية   . اإلنسان

الشروط بالنظر بصورة خاصة للدور المركزي الذي لعبته في المالحقة التي توالها الضـابط المتـرأس                
باإلضافة إلى ذلـك    ؛  "قرر طبيعة التُهم الواجب أن تطرح ونوع المحكمة العسكرية األنسب         "للجلسة الذي   

 باإلضافة إلى ذلك    ١٣٠."فقد دعا المحكمة العسكرية إلى االنعقاد وعين أعضاءها وضباط االدعاء والدفاع          "
فإن أعضاء المحكمة الذين عينهم الضابط الذي دعا المحكمة إلى االنعقاد كانوا أدنى منه رتبة والعديد من                 

كمـا أن الضـابط     ". شرة أو غير مباشرة إلمرته    يخضع بصورة مبا  "هؤالء األعضاء، بمن فيهم الرئيس      
يتمتع بنفوذ، وإن كان ذلك في ظروف محددة قانونا، بحل المحكمـة            "الذي دعا المحكمة إلى االنعقاد كان       

أنه حرصا علـى الحفـاظ      " وخلصت المحكمة األوروبية إلى      ١٣١."العسكرية إما قبل المحاكمة أو أثناءها     
أعضـاء المحكمـة    "وأنه وبمـا أن     " اهتها قد يكون للمظاهر أهميتها    على الثقة في استقالل المحكمة ونز     

كانوا أدنى مرتبة من الضابط الذي دعا المحكمة إلى االنعقاد ويخضعون إلمرته في سلسلة              ... العسكرية  
القيادة، فإن الشكوك التي كانت تنتاب السيد فندلي بشأن استقالل المحكمة ونزاهتها يمكن أن تبـرر مـن                  

  ١٣٢."لموضوعيةالناحية ا
وبالنسبة للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان من األهمية بمكان أن يكون الضابط الداعي إلـى              

قرار المحكمة العسكرية ال يكون نافـذا       "من حيث أن    " الضابط الذي يصدق على الحكم    "عقد الجلسة هو    
 ١٣٣."ا يـراه مناسـبا    إلى أن يصدق عليه هو ولـه السلطة التي تمكنه من تعديل الحكم الذي يفرض كم              

  وترى المحكمة أن هذا االختصاص
يتعارض مع المبدأ الثابت القائل بأن النفوذ الذي يمكّن صاحبه من إصدار قرار ملزم ال               "... 

ويمكن " الهيئة القضائية "يمكن لسلطة غير قضائية أن تغيره هو نفوذ متأصل في ذات مفهوم             
  ١٣٤."١-٦الذي تشترطه المادة " قاللاالست"أن ينظر إليه بوصفه مكوناً من مكونات 

إن الضمانات المتعلقة بالمحاكمة العادلة أو النظر في الدعاوى على النحو القانوني 
الواجب في إطار قانون حقوق اإلنسان الدولي بما في ذلك شرط استقالل ونزاهة 

السلطة القضائية، هي ضمانات تنطبق بكل ما تنطوي عليه من قوة على المحاكم أو 
الهيئات القضائية العسكرية أو غيرها من المحاكم والهيئات القضائية الخاصة أيضا 

  .عند محاكمة المدنيين
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الظروف للمحاكم العسكرية أن تحاكم مدنيين وال ينبغي للهيئات القضائية الخاصة أن 
  .ايا التي تندرج في نطاق اختصاص المحاكم الشرعية العاديةتتصدى للقض

وبالرغم من أن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان لم تذهب إلى حد القول بأن محاكمة 
المدنيين من قبل محاكم عسكرية من شأنها أن تكون غير شرعية في جميع الظروف 

والسياسية إال أن  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ١٤بمقتضى المادة 
االتجاه الواضح يتمثل في التوصية الداعية إلى قيام الدول األطراف بنقل اختصاص 

 .مثل هذه المحاكم في جميع الحاالت المتعلقة بالمدنيين إلى محاكم شرعية عادية

  

 القانون الدولي واستقالل المدعين العامين  .٥
  

  ١٩٩٠العامين، المبادئ التوجيهية بشأن دور المدعين   ١-٥
سبق التشديد في هذا الفصل على الحاجة إلى قيام سلطات ادعاء قوية ومستقلة ونزيهـة مـن                 

وعلى حين ستعالج الواجبات المهنية المحددة للمـدعين        . أجل صيانة حكم القانون ومعايير حقوق اإلنسان      
ة أكثر تفصيال حيثما يكـون      العامين أو أعضاء النيابة العامة بموجب قانون حقوق اإلنسان الدولي معالج          

لذلك عالقة بالموضوع في هذا الدليل سيقتصر هذا الفرع على توفير نظرة عامة على محتوى المبـادئ                 
التوجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة التي اعتمدها مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع الجريمـة ومعاملـة                

لمساعدة الدول األعضاء في مهامهم المتمثلة      " ُأعدت    وهي المبادئ التي   ١٩٩٠المجرمين المعقود في عام     
الفقرة األخيرة " (في ضمان وتعزيز فعالية أعضاء النيابة العامة وحيادهم وعدالتهم في اإلجراءات الجنائية          

  ).من الديباجة
المؤهالت واالختيار والتـدريب؛    :  مبدًأ توجيهيا تغطي المسائل التالية     ٢٤وهذه الوثيقة توفر    

شروط الخدمة؛ حرية التعبير وتكوين الجمعيات واالنضمام إليها، دور أعضاء النيابة العامة فـي              الحالة و 
؛ بدائل المالحقـة القانونيـة؛ العالقـة مـع الوكـاالت أو             الصالحيات االستنسابية اإلجراءات الجنائية؛   

  .المؤسسات الحكومية األخرى؛ اإلجراءات التأديبية؛ التقيد بالمبادئ التوجيهية
ا تمت اإلشارة إليه في الفقرة الخامسة من ديباجة المبادئ التوجيهية عند قراءتها باالقتران              وكم

يضطلع أعضاء النيابة العامة بدور حاسم في إقامة العدل وإن القواعد           "مع الفقرة الثانية من هذه الديباجة       
المساواة أمام القانون، وافتراض    لمبادئ  ... المتعلقة بأدائهم لمسؤولياتهم الهامة ينبغي أن تعزز احترامهم         

وذلك ". والتزامهم بهذه المبادئ  ... البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة           
  ".في إقامة عدالة جنائية منصفة وفي وقاية المواطنين من الجريمة بصورة فعالة"اإلسهام "لغرض 

  
  المؤهالت المهنية  ٢-٥

يتعين أن يكون األشخاص الذين يختـارون لشـغل         " على أنه    ٢ و ١هيان  ينص المبدآن التوجي  
وأن تكفـل الـدول     " وظائف النيابة العامة ذوي نزاهة ومقدرة وحاصلين على تدريب ومؤهالت مالئمة          

" تضمين معايير اختيار أعضاء النيابة العامة ضمانات تحول دون تعيينهم على أساس التحيز أو المحاباة              
اقتضاء كون المرشح لتولي منصـب عضـو        "وال يستثنى من ذلك سوى أن       " سس متنوعة باالستناد إلى أُ  

يـنص علـى    ) ب(٢ومن ثم فإن المبدأ التوجيهي      ". النيابة العامة من رعايا البلد المعني ال يعتبر تمييزا        
ـ                 ات تأمين التعليم والتدريب المالئمين ألعضاء النيابة العامة كما ينبغي تـوعيتهم إلـى المثـل والواجب
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األخالقية لوظائفهم، والحماية الدستورية والقانونية لحقوق المشتبه بهـم والضـحايا، وحقـوق اإلنسـان          
  ".والحريات األساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي

  
  مركز المدعين العامين وشروط خدمتهم  ٣-٥

مون العدل ويحـافظون    باألساس وكالء يقي  "في حين أن المدعين العامين أو أعضاء النيابة هم          
أن تكفل تمكـين    "، يتعين على الدول من ناحيتها       )٣المبدأ التوجيهي   " (دوما على شرف مهنتهم وكرامتها    

أعضاء النيابة العامة من أداء وظائفهم المهنية دون ترهيب أو تعويق أو مضايقة أو تدخل غيـر الئـق                   
المبدأ التـوجيهي   " (و غير ذلك من المسؤوليات    ودون التعرض، بال مبرر للمسؤولية المدنية أو الجنائية أ        

تؤمن السلطات حماية أعضاء النيابة العامة وأسرهم بدنيا عندما تتعرض سالمتهم           "باإلضافة إلى ذلك    ). ٤
وما ينشر من القـوانين     ). ٥المبدأ التوجيهي   " (الشخصية للخطر بسبب اضطالعهم بوظائف النيابة العامة      

شروطا الئقة لخدمة أعضاء النيابة العامة وحصولهم علـى         "أمور، أن يحدد    أو اللوائح ينبغي، في جملة      
أن يستند إلى عوامل موضـوعية منهـا،        "، وحيثما يكون هناك نظام للترقية ينبغي لهذا النظام          "أجر كاف 

على الخصوص، المؤهالت المهنية والمقدرة و النزاهة والخبرة، ويبت فيها وفقـا إلجـراءات منصـفة                
  ).٧ و٦مبدآن التوجيهيان ال" (ونزيهة

ومن الجدير بالمالحظة أنه خالفا لهذه المبادئ التوجيهية ال تشتمل المبادئ األساسـية بشـأن               
استقالل السلطة القضائية على نص محدد يتعلق بواجب الدول حماية السالمة الشخصية للقضـاة حيثمـا                

  .تدعو الضرورة إلى ذلك
  

  حرية التعبير وتكوين الجمعيات  ٤-٥
" عضاء النيابة العامة، شأنهم شأن غيرهم من المواطنين، الحق في حرية التعبير والتجمـع             أل"

المشاركة في المناقشات العامة لألمور المتصـلة بالقـانون وإقامـة العـدل،       "ويحق لهم، بصفة خاصة،     
ـ                 كيلها وتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها، وكذلك االنضمام إلى منظمات محلية أو وطنية أو دوليـة أو تش

وحضور اجتماعاتها دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم                
عليهم أن يتصرفوا دائما، في ممارسة هذه الحقوق، طبقا للقانون والمعـايير            "بيد أن   ". في منظمة قانونية  

 ).٨المبدأ التوجيهي " (واآلداب المعترف بها لمهنتهم

  
  لنيابة العامة في اإلجراءات الجنائيةدور أعضاء ا  ٥-٥

تكون مناصـب أعضـاء     "أما فيما يخص دور أعضاء النيابة العامة في اإلجراءات الجنائية،           
  باإلضافة إلى ذلك). ١٠المبدأ التوجيهي " (النيابة العامة منفصلة تماما عن الوظائف القضائية

جنائية، بما في ذلك بدء المالحقة      يؤدي أعضاء النيابة العامة دورا فعاال في اإلجراءات ال        "
القضائية، واالضطالع، ضمن ما يسمح به القانون أو يتمشى مـع الممارسـة المحليـة،               
بالتحقيق في الجرائم واإلشراف على قانونية التحقيقات، واإلشراف على تنفيـذ قـرارات             

تـوجيهي  المبـدأ ال  " (المحاكم، وممارسة مهامهم األخرى باعتبارهم ممثلين للصالح العام       
١١.(  

وال يسع أعضاء النيابة العامة أو المدعين العامين، شأنهم شأن القضاة، أن يتصرفوا وفق مـا                
  وبأن" وفقا للقانون"تمليه أفضلياتهم بل هم ملتزمون بواجب التصرف 
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يؤدوا واجباتهم وفقا للقانون، بإنصاف واتساق وسرعة، وأن يحترموا كرامـة اإلنسـان             "
وق اإلنسان، بحيث يسهمون في تأمين سالمة اإلجراءات وسـالمة          ويحموها ويساندوا حق  

  ).١٢المبدأ التوجيهي " (سير أعمال نظام العدالة الجنائية

ويتعين على المدعين العامين أو أعضاء النيابة العامة، في أدائهم لواجباتهم، باجتناب التحيـز              
نصري أو الثقافي أو الجنسـي أو أي نـوع          وجميع أنواع التمييز السياسي أو االجتماعي أو الديني أو الع         

  ،"آخر من أنواع التمييز
ويولي أعضاء النيابة العامة االهتمام الواجب للمالحقات القضائية المتصلة بالجرائم التي           "

يرتكبها موظفون عموميون، وال سيما ما يتعلق منها بالفساد، وإساءة اسـتعمال السـلطة،              
، وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليهـا القـانون           واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان   

الدولي، وللتحقيق في هذه الجرائم إذا كان القانون يسمح بـه أو إذا كـان يتمشـى مـع                   
  ).١٥المبدأ التوجيهي " (الممارسة المحلية

أدلة "ويتحمل أفراد النيابة العامة أو المدعون العامون التزاما خاصا إن أصبحت في حوزتهم              
شتبه فيهم وعلموا أو اعتقدوا، استنادا إلى أسباب وجيهة أن الحصول عليها جرى بأساليب              ضد أشخاص م  

غير مشروعة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق اإلنسان التي يتمتع بها المشتبه فيه، وخصوصـا باسـتخدام                
ـ                رى لحقـوق   التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، أو بواسطة انتهاكـات أخ

رفض استخدام هذه األدلة ضد أي شخص غير الذين استخدموا          "ويجب عليهم، في حاالت كهذه،      . اإلنسان
األساليب المذكورة أو إخطار المحكمة بذلك، واتخاذ كافة التدابير الالزمة لضمان تقديم المسؤولين عـن               

  ).١٦المبدأ التوجيهي " (استخدام هذه األساليب إلى العدالة
إلجراءات التحقيـق القائمـة   "بت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن قلقها إزاء فرنسا     وقد أعر 

وكذلك قصور المدعين العـامين أو تقاعسـهم عـن          " ضد الشرطة بسبب تجاوزات تمس حقوق اًإلنسان      
تطبيق القانون من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان حيث يتعلق األمر بموظفي إنفـاذ القـوانين                 

اء التأخيرات واإلجراءات المطولة بشكل غير معقول في القيام بالتحريات والمالحقة بشأن انتهاكـات             وإز
ولذلك أوصت اللجنة المعنيـة بحقـوق       ". حقوق اإلنسان المزعومة المتورط فيها موظفون إلنفاذ القوانين       

جميع التحقيقات والمالحقات   باتخاذ التدابير المالئمة لتوفير الضمان الكامل لكون        "اإلنسان الدولة الطرف    
  ١٣٥. من العهد١٤ و٩و) ٣(٢بأحكام المواد " تتم في ظل التقيد الكامل

  
  بدائل المالحقة القانونية  ٦-٥

ستتناول المبادئ التوجيهية المتعلقة ببدائل المالحقة القانونية، وبخاصة فـي الحـاالت التـي              
في الفصل العاشـر    ) ١٩ و ١٨مبدآن التوجيهيان   ال(يتناول فيها المدعون العامون قضايا متعلقة باألحداث        

  .بحقوق الطفل في مجال إقامة العدلالمتعلق 
  

  المساءلة  ٧-٥
أنهم تصرفوا تصـرفا يخـرج،      "تتخذ اإلجراءات التأديبية بحق أفراد النيابة العامة الذين يزعم          

منصـفة فـي إطـار      بوضوح، عن نطاق المعايير المهنية وتعالج الشكاوى المتعلقة بهم معالجة سريعة و           
وكما هو الشأن بالنسبة إلى القضاة      " ومن حق المدعين العامين أن يحاكموا محاكمة عادلة       " إجراءات مالئمة 

وهو شرط يدرأ إمكانية التدخل غير السليم من جانب السلطة          " فإن القرار الذي يتخذ يخضع لمراجعة مستقلة      
  ).٢١المبدأ التوجيهي (النيابــة العامة التنفيذية ويوطد استقالل المدعين العامين أو أعضاء 

 .٤٠٢، الفقرة )المجلد األول (A/52/40، سمية للجمعية العامةالوثائق الر وثيقة األمم المتحدة، ١٣٥                                                           
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يؤدي المدعون العامون أو أعضاء النيابة العامة وظيفة أساسية في إقامة العدل 
. ويجب أن تكون هذه الوظيفة مفصولة فصال تاما عن السلطتين القضائية والتنفيذية

  :ويتوجب على المدعين العامين بوجه خاص ما يلي
م المهنية في االضطالع باإلجراءات الجنائية في كنف أن يتمكنوا من أداء مهامه •

  األمان ودون إعاقة أو مضايقة؛
أن يتصرفوا تصرفا موضوعيا ونزيها وينم عن احترام مبادئ المساواة أمام  •

  القانون وافتراض البراءة مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للقانون؛
إلنسان التي يرتكبها موظفو الخدمة أن يولوا االهتمام الواجب لتجاوزات حقوق ا •

  العامة بمن فيهم موظفو إنفاذ القوانين؛
أال يستخدموا األدلة التي يتم الحصول عليها بطرق غير شرعية وتنتهك حقوق  •

 ).االعترافات القسرية تحت وطأة التعذيب، وما إلى ذلك(اإلنسان 

  

 القانون الدولي واستقالل المحامين  .٦
  

  الدولي الساريالقانون   ١-٦
باإلضافة إلى القضاة والمدعين العامين المستقلين والحيادين يشكل المحامون القاعدة األساسية           
الثالثة في الحفاظ على سيادة القانون في مجتمع ديمقراطي ولتأمين الحماية الفعالة لحقوق اإلنسان وكمـا                

 دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر األمـم        هو وارد في الفقرة التاسعة من ديباجة المبادئ األساسية بشأن         
  :١٩٩٠المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملين المجرمين في عام 

الحماية الكافية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية المقـررة لجميـع األشـخاص،            "... 
اقتصادية كانت أو اجتماعية أو ثقافية أو مدنية أو سياسـية، تقتضـي حصـول جميـع                 

  ".ال على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلوناألشخاص فع

ولكي يتمكن المحامون من االضطالع بواجباتهم المهنية على النحو الفعال ال يجب فقط منحهم              
كافة الضمانات المتعلقة بالمحاكمة القانونية التي يوفرها القانون المحلي والدولي بل يجب أيضا أن يكونوا               

وبعبـارة أخـرى،    :  النوع الذي تقدم وصفه فيما يخص القضاة والمدعين العـام          بمنأى عن الضغوط من   
تقتضي إقامة العدل على نحو منصف وفعال تمكين المحامين أيضا من العمـل دون مخافـة التعـرض                  

  .للهجوم على أشخاصهم وللمضايقة والفساد وغير ذلك من ضروب التخويف
لواردة في القـانون الـدولي التـي تسـمح          وسوف يتم النظر في شتى الضمانات اإلجرائية ا       

للمحامين بتمثيل مصالح موكليهم بشكل مستقل وفعال في الدعاوى المدنية والجنائية في مواضع أخـرى               
وسيقتصر التحليل في هذا المقام على إبراز بعض المبادئ األساسية المتضمنة في المبادئ    . من هذا الدليل  

 بعض البيانات التي أدلت بها أجهزة  الرصد الدوليـة المتعلقـة             األساسية بشأن دور المحامين فضالً عن     
  .بحقوق المحامين أو القضايا التي فصلت فيها هذه األجهزة
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  الواجبات والمسؤوليات  ٢-٦
يحافظ المحامون، في جميع األحـوال، علـى        " من المبادئ األساسية على أن       ١٢ينص المبدأ   

 تتضـمن   ١٣ووفقـا للمبـدأ     " يين في مجال إقامة العـدل     شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملين أساس     
  :واجباتهم ما يلي

  
إسداء المشورة للموكلين فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم القانونية وبشأن أسـلوب             )أ(

  عمل النظام القانوني وعالقته بالحقوق وااللتزامات القانونية للموكلين؛

تخاذ اإلجـراءات القانونيـة لحمايـة       مساعدة موكليهم بشتى الطرائق المالئمة وا       )ب(
  مصالحهم؛

مساعدة موكليهم أمام المحاكم بمختلف أنواعهـا والسـلطات اإلداريـة، حسـب               )ج(
  ".االقتضاء

ويسعى المحامون، لدى حماية حقوق موكليهم وإعالء شأن العدالـة إلـى التمسـك بحقـوق       "
لقانون الدولي، وتكون تصـرفاتهم فـي       اإلنسان والحريات األساسية التي يعترف بها القانون الوطني وا        

المبـدأ  " (جميع األحوال حرة يقظة متماشية مع القانون والمعايير المعترف بها وأخالقية المهنة القانونية            
  ).١٥المبدأ " (يحترم المحامون دائما مصالح موكليهم بصدق ووالء"، وأخيراً )١٤

  
  ضمانات ألداء المحامين لمهامهم  ٣-٦

  : المبادئ األساسية بشأن دور المحامين على ما يلي من١٦ينص المبدأ 
القدرة على أداء جميع وظـائفهم المهنيـة بـدون          ) أ: (تكفل الحكومات ما يلي للمحامين    "

القدرة على االنتقال إلى مـوكليهم  ) ب(تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير الئق؛ و       
عدم تعريضهم وال التهديد    ) ج(ووالتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء؛         

بتعريضهم، للمالحقة القانونية أو العقوبات اإلدارية واالقتصادية وغيرها نتيجـة قيـامهم            
  ".بعمل يتفق مع واجبات ومعايير آداب المهنة المعترف بها

توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين إذا تعرض أمنهم للخطر من           "عالوة على ذلك    
  ).١٧المبدأ " (وظائفهمجراء تأدية 

وتشهد كل سنة كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، مقتل العديد من المحامين أو تهديدهم أو تخويفهم                
أو مضايقتهم بشتى الطرق بغية السيطرة على إرادتهم وحملهم على التخلي عن الدفاع عن موكليهم الذين                

الحكومـات قصـارى الجهـد لحمايـة        لذلك من األساسي أن تبذل      . يطالبون بإعمال حقوقهم وحرياتهم   
  .المحامين من هذا النوع من التدخل في ممارسة وظائفهم المهنية

مـن الميثـاق    ) ج)(١(٧وقد خلصت اللجنة األفريقية إلى أن الحق في الدفاع كما تكفله المادة             
خلي عـن   للمضايقة وللت " في قضية تعرض فيها فريقا الدفاع        كي لحقوق اإلنسان والشعوب قد انته     األفريق

  ١٣٦."الدفاع عن األشخاص المتهمين

                                                           ١٣٦
ACHPR, International Pen, Constitutional Rights Project, Interights (on behalf of Ken Saro-Wiwa Jr. And Civil Liberties 

Organization) v. Nigeria, Communication Nos. 137/94, 139/94, 154/96 and 161/97, decision adopted on 31 October 1998  فقرة ،
comcases/Africa/humanrts/edu.umn.1www://http/137-:، يمكن االطالع على نص القرار على الموقع التالي من شبكة اإلنترنت١٠١
html97-161_96-154_94-139_94. 
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*****  
ال يجوز، نتيجة ألداء    " الذي يفيد بأنه     ١٨وهناك قاعدة مهمة أخرى منصوص عليها في المبدأ         

ومسألة أخذ المحـامين    ". المحامين لمهامهم وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤالء الموكلين         
 ١٩٩٨المعني باستقالل القضاة والمحامين الذي ذكر فـي عـام   بجريرة موكليهم عالجها المقرر الخاص    

بقدر من القلق تزايد عدد الشكاوى المتعلقة بأخذ الحكومات للمحامين بقضايا           "على سبيل المثال أنه يرى      
الذين يمثلون األشخاص المتهمين في قضايا حساسة سياسـيا غالبـا مـا             "مضيفا بأن المحامين    " موكليهم

أخذ المحامين بقضية موكليهم يمكن، ما لم يتوفر دليل علـى           " بيد أن    ١٣٧." االتهامات يتعرضون لمثل هذه  
أن على الحكومات   "ويرى المقرر الخاص    ". ذلك، أن يفسر على أنه تخويف ومضايقة للمحامين المعنيين        

 أن   وإذا كانت الحكومات تملك دليال مفـاده       ١٣٨."االلتزام بحماية هؤالء المحامين من التخويف والمضايقة      
عليهم أن يحيلوا    "- كما يشدد على ذلك المقرر الخاص        -المحامين مرتبطين بقضية موكليهم فإنه يتعين       

 حيث تعالج، كما هو موصوف أدناه       ١٣٩."الشكاوى إلى الهيئات التأديبية المختصة التابعة للمهنة القانونية       
  .وفقا للقوانين المرعية

القة خاصة بالموضوع عندما يدعون إلى تمثيـل        ومسألة أخذ المحامين بجريرة موكليهم لها ع      
بيد أنه يلزم، في هذا المقام، أن يعطى المحامون نفس الضمانات األمنيـة             . المدافعين عن حقوق اإلنسان   

التي تمكنهم من االضطالع بواجباتهم المهنية باستقالل وكفاءة دون تدخل حكومي أو غيره من التـدخل                
ن أي ادعاء او سلوك مهني ينبغي أن يحال إلى األجهزة المسـتقلة             ومرة أخرى فإ  . الذي ال موجب لـه   

  .القائمة
 من المبـادئ األساسـية      ١٩وفيما يتعلق بضمانات ألداء المحامين لمهامهم ينص أيضا المبدأ          

  :على ما يلي
ال يجوز ألي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول علـى المشـاورة أن                "

حام في المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لـم يكـن هـذا              ترفض االعتراف بحق أي م    
  ".المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوطنية وطبقا لهذه المبادئ

  : ما يلي٢٠وأخيراً يضيف المبدأ 

يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يـدلون بهـا بنيـة              "
ك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحـاكم أو             حسنة، سواء كان ذل   

  ".غيرها من السلطات التنفيذية أو اإلدارية
  

  المحامون والحريات األساسية  ٤-٦
  : من المبادئ األساسية بشأن دور المحامين على أن٢٣ينص المبدأ 

كـوين الرابطـات    للمحامين، شأنهم شأن أي مواطن آخر، الحق في حريـة التعبيـر وت            "
ويحق لهم، بصفة خاصة، المشاركة فـي المناقشـات         . واالنضمام إليها وعقد االجتماعات   

العامة لألمور المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها، واالنضمام           
إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتهـا بـدون أن               

وعنـد  . عرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشـروعة          يت

 . من االستنتاجات١-، الفقرة ألفي باستقالل القضاة والمحامينالمقرر الخاص المعن، تقرير E/CN.4/1998/39 وثيقة األمم المتحدة،١٣٧                                                           
 . المرجع نفسه، ونفس الفقرة١٣٨
 .٢ المرجع نفسه، الفقرة ١٣٩
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ممارسة هذه الحقوق، يتصرف المحامون دائماً وفقا للقانون والمعـايير المعتـرف بهـا              
  ".وأخالقيات مهنة القانون

للمحامين الحق في أن يشكلوا رابطات مهنيـة        " باإلضافة إلى ذلك على أن       ٢٤وينص المبدأ   
 اإلدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية والحـق فـي أن                ذاتية

يجب أن تنتخب الهيئة التنفيذية للجمعيات المهنية مـن         "عالوة على ذلك ووفقا لهذا المبدأ       ". ينضموا إليها 
هذا المبدأ أن هـذه     ويترتب على   ". قبل األعضاء فيها مثلما يجب أن تمارس مهامها دون تدخل خارجي          

. الجمعيات ينبغي لها أن تستهدف الحفاظ على المصالح المهنية للمحامين وتوطيد استقالل المهنة القانونية             
لتعاطي السياسـة   "ومثلما أشار إلى ذلك المقرر الخاص ال ينبغي أن تستخدم تبعا لذلك جمعيات المحامين               

  ١٤٠.للخطر" الل المهنة القانونيةاستق"ألن من شأن هذا التعاطي أن يعرض " التحزبية
  

  الرخصة التنفيذية لممارسة المهنة القانونية ١-٤-٦
من بين السبل الرئيسية لتأمين استقالل المحامين إتاحة الفرصة لهم لكي يعملوا بحريـة دون               

ووجهـة  . اضطرارهم للحصول على إجازة أو ترخيص من السلطة التنفيذية من أجل االضطالع بعملهم            
أن اعتمـاد   "ه أكدتها اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان فيما يتعلق ببيالروس عندما الحظت بقلـق              النظر هذ 

، الـذي يمـنح     ١٩٩٧مايو  / أيار ٣المرسوم الرئاسي بشأن أنشطة المحامين والكتاب العدول الصادر في          
اة، علـى   وزارة العدل اختصاص إصدار التصاريح للمحامين وإجبارهم، لكي يتمكنوا من ممارسة المحام           

وشددت اللجنة  ". أن يكونوا أعضاء في هيئة مركزية تسيطر عليها الوزارة مما يقوض استقالل المحامين            
أن استقالل السلطة القضائية والمهنة القانونية أمر أساسي إلقامة العدل على النحو السليم وللحفـاظ               "على  

ن تتخذ كافة التدابير المالئمة، بمـا فـي         أ"، فحثت الدولة الطرف على      "على الديمقراطية  وسيادة القانون    
ذلك مراجعة الدستور والقوانين، بغية التأكد من أن القضاة والمحامين هم مسـتقلون وال يخضـعون ألي         

 واسترعت اللجنة في هذا الصدد انتباه الدولة الطـرف إلـى            ١٤١."ضغط سياسي أو ضغط خارجي آخر     
  ١٤٢. فضالً عن المبادئ األساسية بشأن دور المحامينالمبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية

فيما يتعلق في آن واحد باستقالل السلطة القضائية فـي          " شكوكها الجدية "وأعربت اللجنة عن    
بحرية المحامين في ممارسة مهنتهم بحرية دون أن يكونوا في خدمة الدولـة       "الجماهيرية العربية الليبية و   

 من العهـد    ١٤بأن تتخذ تدابير لكفالة التقيد الكامل بالمادة        "أوصت اللجنة   و" وفي توفير الخدمات القانونية   
فضال عن المبادئ األساسية لألمم المتحدة بشأن استقالل السلطة القضائية والمبادئ األساسية بشـأن دور               

  ١٤٣."المحامين
******  

 بأن يكـون    على هذا النحو يبدو بما ال يدع مجاال للشك أن االلتزام في بعض الدول القاضي              
 من  ١٤ يتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة           خدمة الحكومة المحامون في   

  .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  

تقرير المقرر الخاص بشأن استقالل ونزاهة السلطة القضائية وهيئة المحلفين ومساعدي القضاة ، E/CN.4/1995/39 وثيقة األمم المتحدة ١٤٠                                                           
 .٧٢، الفقرة نواستقالل المحامي

 .١٥٠، الفقرة A/53/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ١٤١
 . المرجع نفسه، الفقرة نفسها١٤٢
 .١٣٤، الفقرة A/54/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ١٤٣



   استقالل ونزاهة القضاة والمدعين العام والمحامين- الفصل الرابع 

 ١٤١ العامين والمحامينأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين دليل بش: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  الحق في التجمع السلمي ٢-٤-٦
 األوجه التي تبرر التـدخل فـي        إزيلينبحثت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، في قضية        

وفي هذه القضية بعينها، بحثت المحكمة الشكوى       .  في فرنسا يمارس حقه في التجمع السلمي       ون محام شؤ
كقـانون   من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان التي تكفل الحق في التجمع السلمي،             ١١في إطار المادة    

 وقـد وجـه إلـى       . من االتفاقية، التي تضمن الحق في حرية التعبيـر         ١٠ بالنظر إلى المادة     تخصيصي
وتم تأديبه لقصوره عن النـأي      . المحامي اللوم الشتراكه في مظاهرة حدثت أثناءها بعض االضطرابات        

ورئـي أن هـذا     . بنفسه عن هذه األحداث بالرغم من أنه لم يكن بأي شكل من األشكال عنيفا أو مشوشا               
ما إذا كـان اللـوم      " ة ككل في ضوء القضي  " وبحثت المحكمة،    ١٤٤"ال يتمشى مع التزامات مهنته    "السلوك  

يتناسب والغرض المشروع المتوخى بالنظر إلى األهمية الخاصة التي تتسم بها حرية التجمـع السـلمي                "
 وخلصت المحكمـة إلـى أن مبـدأ         ١٤٥."وحرية التعبير، اللتان هما حريتان وثيقتا الترابط في هذه الحالة         

  التناسب يستدعي
 ومتطلبـات حريـة     ٢ الفقرة   ١١جة في المادة    خلق توازن بين متطلبات األغراض المدر     "

التعبير عن اآلراء لفظا، أو بالحركة أو حتى بسكوت األشخاص المجتمعين في الطريق أو              
والسعي لخلق توازن عادل ال يجب أن يسفر عن إثنـاء           . في غير ذلك من األماكن العامة     

لتعرض لجـزاءات   المحامين عن التعبير بوضوح عن آرائهم في تلك المناسبات، مخافة ا          
  ١٤٦."تأديبية

في حدها األدنى، إال أن فرضها علـى السـيد          "وبالرغم من أن العقوبة في هذه الحالة كانت         
 مـن   ١١ولذلك فإن هذه العقوبة تنتهـك المـادة         " ال يبدو أمراً ضروريا في مجتمع ديمقراطي      "إيزيلين  
ر تفسيرا ضيقا جدا اإلمكانيات المتاحـة        وبالتالي فإن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان تفس       ١٤٧.االتفاقية

  .للدول األطراف لكي تحد من ممارسة الحق في التجمع السلمي حتى في حالة المحامين
  

  الحق في حرية تكوين الجمعيات ٣-٤-٦
وفي قضية ضد نيجيريا، عمدت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب إلى النظر فيما إذا              

 هو مرسوم يتمشـى مـع       ١٩٩٣تعلق بالجهات الممارسة للمهنة القانونية لعام       الم" المعدل"كان المرسوم   
وهذا المرسوم ينشـئ مجلـس إدارة جديـد لرابطـة           . أحكام الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب     

 عضواً في هذا الجهاز يسمون بهيئـة مجلـس اإلدارة،           ١٢٨المحامين النيجيرية ومن أصل ما مجموعه       
  ١٤٨.ا رشحتهم رابطة المحامين على حين أن بقية األعضاء رشحوا من قبل الحكومة عضو٣١هناك فقط 

" ممثلـو الحكومـة   "وملثما أشارت إلى ذلك اللجنة األفريقية يسيطر على هيئة مجلس اإلدارة            
ورابطة المحامين النيجيريـة    " بسلطات تقديرية واسعة النطاق تشمل تأديب المحامين      " وتتمتع هذه الهيئة    

رابطة للمحامين مستقلة قانونا عن الحكومة ينبغي أن تكون قادرة على اختيار مجلس إدارتهـا               "بوصفها  
التدخل في اإلدارة الذاتية لجمعية المحامين قد يحد من أو ينفي األسباب التـي              "وأضافت اللجنة أن    ". هي

  لك إلى أنها وأشارت اللجنة بعد ذ١٤٩."يرغب من أجلها المحامون في المقام األول في تشكيل رابطة

                                                           ١٤٤ Eur. Court HR, Ezelin v. France judgment of 26 April 1991, Series A, No. 202, p. 20, para. 38. 
 .٥١، الفقرة ٢٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٥
 .٥٢ المرجع نفسه، الفقرة ١٤٦
 .٥٣ المرجع نفسه، الفقرة ١٤٧
١٤٨ ACHPR, Civil Liberties Organization v. Nigeria (in respect of the Nigerian Bar Association), Communication No. 101/93  ،

 .chr/za.ac.up.www://http/؛ ولالطالع على نص القرار، انظر ١، الفقرة ١٩٩٥مارس /قرار اتخذ في الدورة العادية السابعة عشرة، آذار
 .٢٤ المرجع نفسه، الفقرة ١٤٩
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خلصت منذ سنوات عديدة إلى أن السلطات المختصة، حيث يكون تنظيم الحق فـي              "... 
 أحكام تحد من ممارسة      سن حرية تكوين الجمعيات أمراً الزماً، يتعين عليها أن تمتنع عن         

وال ينبغي للسلطات المختصـة     . هذا الحق أو تناهض االلتزامات المعقودة بموجب الميثاق       
 األحكام الدستورية أو تقوض الحقوق األساسية التي يكفلها الدستور وتكفلهـا            أن تعلو على  

  ١٥٠."الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان

عمال يتنافى مع   "وفي الحالة الراهنة يشكل تدخل الحكومة في إدارة رابطة المحامين النيجيرية            
اإلنسان والشعوب المتضمنة فـي     ديباجة الميثاق األفريقي حيث تعيد الدول تأكيد التزامها بمبادئ حقوق           

اإلعالنات من قبيل مبادئ األمم المتحدة بشأن استقالل السلطة القضائية ويشكل هذا التدخل من ثم انتهاكا                
  ١٥١.، الذي يضمن الحق في حرية تكوين الجمعيات" من الميثاق األفريقي١٠للمادة 

  
  الحق في حرية التعبير ٤-٤-٦

 إلى االستنتاج القائل بأن انتهاكا      شوفرإلنسان، في قضية    خلصت المحكمة األوروبية لحقوق ا    
 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان حينما عمد المجلس اإلشرافي للمحامين في كانتون ١٠حدث للمادة 

 فرنك سويسري على صاحب الدعوى بداعي اإلخالل        ٥٠٠لوسرن بسويسرا إلى فرض غرامة مقدارها       
عا إلى عقد مؤتمر صحفي انتقد فيه أعمال محافظ المقاطعة واثنين مـن الكتبـة               باآلداب المهنية بعد أن د    

وأعادت المحكمة تأكيد حكمها السابق القائل      .تابعين للمقاطعة في قضية معلقة شارك فيها صاحب الدعوى        
المركز الخاص الذي يتمتع به المحامون يمنحهم مكانة مركزية يحتلونها في إقامة العدل بوصـفهم               "بأن  
أن مثل هذه المكانة تفسر القيود المعتادة المفروضـة         "وأضافت المحكمة   . سطاء بين الجمهور والمحاكم   و

 الكفيلة بإقامة العدل والتـي يعتبـر        -المحاكم  " وبالنظر إلى أن     ١٥٢."على سلوك أعضاء نقابة المحامين    
وبالنظر عـالوة   " هور يجب أن تتمتع بثقة الجم     -دورها أساسي في دولة تقوم على أساس سيادة القانون          

الدور الرئيسي الذي يلعبه المحامون في هذا الميدان من المشروع توقع إسهامهم في إقامة              "على ذلك إلى    
 ومن الملفت للنظـر أن المحكمـة        ١٥٣."العدل على النحو السليم والمحافظة من ثم على ثقة الجمهور بهم          

  :شددت على ما يلي
 أيضا للمحامين الذين يحق لهم بالتأكيد التعليق علنا         ومن البديهي أن حرية التعبير مكفولة     "

وفي هذا السياق  . على طريقة إقامة العدل ولكن انتقادهم ال ينبغي أن يتخطى بعض الحدود           
يجب أن تؤخذ في الحسبان الحاجة إلى إيجاد التوازن الصحيح بـين مختلـف المصـالح                

ن المسائل التي تثيرها القرارات     المعنية، التي تشمل حق الجمهور في تلقي المعلومات بشأ        
... . القضائية، ومقتضيات إقامة العدل على النحو الصحيح وكرامـة المهنـة القانونيـة              

وبسبب العالقة المباشرة واالتصال المستمر بين نقابة المحامين واألعضـاء فيهـا فـإن              
الكيفية التي  سلطات هذه النقابة ومحاكم البلد هما في مركز أفضل من محكمة دولية لتحديد              

وهذا هو سبب امتالكها لهامش معـين       . يمكن بها، في وقت بعينه، إيجاد التوازن الصحيح       
للتقدير في تقديم ضرورة تدخل في هذا المجال ولكن هذا الهـامش يخضـع لإلشـراف                

  ١٥٤."األوروبي فيما يتعلق بالقواعد ذات العالقة بالموضوع وقرارات تطبيقها

" متواضعة المقدار "ية إلى أن السلطات، حين فرضت غرامة        وخلصت المحكمة في هذه القض    
أثار علنا  "والحظت أن المحامي في هذه القضية       . لم تتخط هامش التقدير الذي تتمتع به لمعاقبة المحامي        

تشكياته بشأن موضوع اإلجراءات الجنائية التي كانت في ذلك الوقت معروضة علـى محكمـة جنائيـة                 
 .؛ الحاشية محذوفة٢٥ المرجع نفسه، الفقرة ١٥٠                                                           

 .؛ الحاشية محذوفة٢٦ المرجع نفسه، الفقرة ١٥١
١٥٢ Eur. Court HR, Schipfer case v. Switzerland, judgment of 20 May 1998, Reports 1998-III, p. 1052, para. 29. 
 .١٠٥٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٣
 .٣٣، الفقرة ١٠٥٤- ١٠٥٣ المرجع نفسه، الصفحات ١٥٤
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عقـد أوال   "فإنـه   " عام لتأكيدات صاحب الدعوى وجدية هذه التأكيدات ونبرتهـا        وباإلضافة إلى الطابع ال   "
مؤتمرا صحفيا ادعى فيه أن ذلك هو ملجؤه األخير وبعد ذلك فقد تقدم بطلب االسـتئناف إلـى محكمـة                    

؛ وأخيراً قصر عن تقديم دعـوى إلـى مكتـب           "االستئناف في مدينة لوسرن توج في جانب منه بالنجاح        
  ١٥٥."ولم يسع إلى إثبات عدم فاعلية هذا المكتب إال بمجرد التأكيدات "المدعي العام

  
  مدونات للسلوك المهني للمحامين  ٥-٦

  : من المبادئ األساسية على ما يلي٢٦فيما يتعلق بالتأديب المهني تنص المادة 
يضع العاملون في المهن القانونية، من خالل أجهزتهم المالئمة أو بواسطة التشـريعات،             "

نات للسلوك المهني للمحامين توافق القانون والعرف الوطنيين والمعـايير والقواعـد            مدو
  ".الدولية المعترف بها

على وجه السرعة وبصـورة منصـفة ووفقـا         "وينظر في الشكاوى الموجهة ضد المحامين       
حصول الحق في أن تسمع أقوالهم بطريقة عادلة بما في ذلك حق ال           "ويكون للمحامين   " إلجراءات مناسبة 

تقام اإلجراءات التأديبيـة ضـد      "عالوة على ذلك،    ).  ٢٧المبدأ  " (على مساعدة محام يختارونه بأنفسهم    
المحامين أمام لجنة تأديبية محايدة يشكلها العاملون في مهنة القانون، أو أمام سلطة قانونية مستقلة أو أمام                 

تقرر جميع اإلجراءات التأديبية وفقـاً       " وأخيراً). ٢٨المبدأ  " (محكمة، وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة    
لمدونة قواعد السلوك المهني وغير ذلك من المعايير المعترف بها وآداب مهنة القانون وفي ضوء هـذه                 

  ).٢٩المبدأ " (المبادئ
ويترتب على هذه المبادئ أن أية إجراءات تأديبية تتقرر ضـد المحـامين الـذين يتهمـون                 

عايير وآداب مهنتهم المعترف بها يجب أن تكون إجراءات مستقلة حقا عـن             بالتقصير في السلوك وفقاً لم    
  .السلطة التنفيذية وتكفل إتباع اإلجراءات القانونية أثناء الدعوى

يشكل القضاة ركنا أساسيا من أركان الحفاظ على سيادة القانون وكفالة الحماية الفعالة 
هم المهنية يجب عليهم على وجه وليتمكن المحامون من أداء واجبات. لحقوق اإلنسان

  :الخصوص ما يلي
أن يكونوا قادرين على العمل في ظل االستقالل الحقيقي بمنأى عن الضغوط  •

السياسية الخارجية أو غيرها من الضغوط والتهديدات والمضايقات؛ مثال ذلك 
  ليس عليهم أن يحصلوا على إذن من السلطة التنفيذية لممارسة واجباتهم المهنية؛

 تكفل لهم ضمانات مراعاة األصول القانونية التي تشمل الحق القانوني أن •
والواجب المتمثلين في إسداء المشورة والمساعدة لوكالئهم بأي طريقة مناسبة 

  حماية لمصالحهم؛
أن يتمكنوا من العمل على النحو الذي يسند حقوق اإلنسان المعترف بها وطنيا  •

  ودولياً؛
م فيما يتعلق بانتهاكات قواعد السلوك المهني أمام أن يسمح لهم بسماع أقواله •

 .مجلس تأديبي مستقل يحترم ضمانات مراعاة األصول القانونية

 .ويتمتع المحامون كذلك بالحريات األساسية في تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير

  
 .٣٤، الفقرة ١٠٥٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٥                                                           
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 مالحظات ختامية  .٧

ثل القضـاة والمـدعون العـامون       مثلما تم التأكيد على ذلك في مختلف أجزاء هذا الفصل يم          
والمحامون ثالث فئات مهنية تلعب دورا حاسما في إقامة العدل وفي منع اإلفالت من العقوبة النتهاكات                

وتبعاً لذلك فإن دورهم أساسي في الحفاظ على مجتمع ديمقراطي ودوام سيادة القانون في              . حقوق اإلنسان 
حمل الدول واجباتها القانونية الدولية المنبثقة عن مختلـف         وعليه، فإن مما ال غنى عنه أن تت       . ظل العدل 

مصادر القانون الدولي التي بموجبها يجب عليهم أن يسمحوا للقضـاة والمـدعين العـامين والمحـامين                 
االضطالع بمسؤولياتهم المهنية بشكل مستقل ونزيه دون تدخل ال موجب لـه مـن السـلطة التنفيذيـة                 

وواجب الدولة تأمين استقالل ونزاهـة القضـاة        . وعات الخاصة أو األفراد   والسلطة التشريعية أو المجم   
والمدعين العامين واستقالل المحامين ال يتم الوفاء به بالضرورة عن طريـق السـماح بشـكل سـالب                  

 بكفالـة إذ إن من الممكن للدول، من خالل ما لها من التزام    : ألصحاب هذه المهن بأن يؤدوا مهام مهنتهم      
 أن تتخذ إجراءات إيجابية لحماية القضاة والمحامين والمدعين العامين من العنف والتخويـف              استقاللهم،

واإلعاقة والمضايقة وغير ذلك من التدخل غير السليم لتمكينهم من االضطالع بكافة وظـائفهم المهنيـة                
  .على النحو الفعال

ما غير راغبين أو غير     وفي الحاالت التي يكون فيها القضاة والمدعون العامون والمحامون إ         
قادرين على تولي كامل مسؤولياتهم التي تشمل عملية التقصي وإقامة الدعاوى الجنائية ضد المسـؤولين               
في الخدمة العامة المشتبه في فسادهم وضد االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان، ال يمكن الحفاظ علـى                

فراد وحدهم هم الذين سيعانون من وضع كهـذا         وليس األ . سيادة القانون وال يمكن إعمال حقوق اإلنسان      
بل إن النظام الدستوري الحر والديمقراطي بأسره في الدولة المعنية هو الذي سيعرض في نهاية المطاف                

  .للخطر
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