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 القضاء و إشكالیة االستقاللیة
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  :القضاء
  :استقاللية القضاء

 القانون سيادة كفالة بغية القانونية المهنة واستقالل العامة النيابة أعضاء ونزاهة واستقالل القضائية السلطة ونزاهة استقالل بأهمية والوعي اإللمام تعزيزل
 .اإلنسان بها يتمتع التي األساسية والحريات للحقوق الفعالة والحماية

  .الحكم عليه أي القضاءإحباط سعي أصحاب الجاه و المال و السياسة في إمالء  ما من شك في أن المقصود باستقالل القضاء هو قدرة القاضي على
 

وبما أّن المجتمع  .جاه ومال متعايشين ومن المؤّكد أنه لن يكون الستقالل القضاء أمر ممكن ما بقي في المجتمع الواحد قضاة ورجال سلطة وأصحاب
نفوذ في شؤون القضاء هو ظاهرة وعلى كل فإن تدّخل أصحاب ال .التعايش بينهم أمر ضروري ال مفرّ منه ال يمكنه االستغناء عن القضاة لذا فإن

حقا إن مناعة االستقالل مرآة لشخصية القاضي  .من سلطة القضاء هي معضلة تصيب بعض األفراد من ذوي اإلرادة الضعيفة اجتماعية ال تنال أصال
بعد أن أصبح قاضيا سوى  ولذا لم يبق لهجدارة بمجرد اختاره االنتماء لسلطة معترف لها من الدستور باالستقالل  وأخالقه ألنه اكتسب االستقالل عن

ة لمن يحاول.العمل عن هذه المكاسب وال يتطلب ذلك سوى الرجولة النيل  ال خوف على استقالل القضاء مادام القضاة يغارون عليه ويتصدون بكل قوّ
  .منه مهما عظم نفوذه

 

ة إن كان النيل من استقالل القضاء بالطريقة المذكورة هو ظاهرة عرضية وإنّ  ّ التصّدي لها موجودة عند أهل الشأن أنفسهم وهي من شيم القضاة  إمكاني
ّة تمنع من  استقالل القضاء بطريقة أخرى يبقى واردا وهو أمر خطير يتجّسم في وجود قوانين و ترتيب الكرام فإّن النيل من يحّد من ممارسة المهنة بحري

  . نيل من استقالل القضاء واإلطاحةيتّم ال النطق بالحكم الالزم النزيه وبهذه الطريقة
  

ية وإصدار األحكام المحّققة للعدل والمبنية وبذلك يتأّكد أّن المقصود باستقالل القضاء هو قدرة القاضي على على  معالجة القضايا المتعّهد بها بكّل حرّ
د انتمائه للسلطة القضائية ال شّك في أن االستقالل معترف به .اجتهاده النزيه المطلق وانتدابه بالخصوص للفصل وللنطق بأحكام حاسمة  للقاضي بمجرّ

ها تتجّسم في قدرة القاضي على التعّهد بالنوازل  .أنفسهم مما قضى ويسّلموا به تسليما للنزاع ال يجد بعدها المتقاضون حرجا في ة الفصل فإّن ّ ا حري أمّ
ة وإلى أركان استقالل .ه المطلق والحاسم للنزاعطبيعية والفصل فيها حسب اجتهاد بصفة ّ   . القضاء لذا وجب التعرّض إلى مفهوم السلطة القضائي

  

 ونزاهة استقالل وهما أال اإلنسان، لحقوق الفعلية الحماية ويوفر القانون سيادة يحترم الذي الديمقراطي المجتمع أركان من أساسيين بركنين نعتني هنا
 في والمحامون العامون والمدعون القضاة يؤديه الذي الدور أوال بالوصف وسيتناول البرنامج .المحامين واستقالل العامين والمدعين القضائية السلطة

 المهنية لمسؤولياتهم ممارستهم على والمحامين العامين والمدعين القضاة قدرة من تحد التي القانونية القيود مختلف على ثانيا وسيركز الصدد هذا
  .يواجهونها التي الواقعية والتهديدات ونزيه مستقل بشكل

 

 الحكومة أفرع بين الفصل يجري وبموجبه السلطات بين بالفصل االحتياجات وليد الحديثة الدستورية الدولة في القضائية السلطة استقالل مبدأ
   .بالمجتمع يضر بشكل السلطة تجاوزات منع تستهدف متبادلة ضوابط لفرض نظاما الفصل هذا ويشكل والقضائية والتشريعية التنفيذية

  

 أن يجب بعينها دعاوى في يبثون أفراًدا بوصفهم والقضاة مؤسسة بوصفها القضائية السلطة أن يعني االستقالل وهذا
 .أخرى مالئمة غير مصادر أية أو التشريعية أو التنفيذية السلطات تأثير دون المهنية مسؤولياتهم ممارسة من يتمكنوا
   .للفرد األساسية والحريات اإلنسان حقوق يحمي ثم ومن القانون إلى باالستناد نزيه بشكل العدل إقامة على القادر وحده هو المستقل والقضاء

  

 النحو هذا على بوظائفها االضطالع على القضائية السلطة بقدرة تامة ثقة للعامة يكون أن يجب كفؤ نحو على األساسية المهمة هذه تؤدى ولكي
 .والنزيه المستقل

 المهام هذه التام النحو على يؤدوا أن أفراًدا بوصفهم القضاة وعلى مؤسسة بوصفها القضائية السلطة على تعذر التآكل في الثقة هذه بدأت ما ومتى
  .بذلك يقومون أنهم على إليهم النظر يسهل لن األقل على أو المهمة

 

 .السلطة تجاوزات من اإلنسان حقوق لحماية المبدأ هذا وضع وإنما أنفسهم القضاة يحققه شخصي لنفع يخترع لم القضاة استقالل مبدأ فإن وبالتالي
 إن بل الشخصية ألفضليتهم وفًقا الدعاوي في بالبت القضايا من قضية أي في اعتباطي بشكل يتصرفوا أن يسعهم ال القضاة هؤالء أن ذلك على ويترتب
و  القانون تطبيق مسؤولية يتحملون القضاة أن أيًضا هذا يعني الفرد حماية ميدان وفي .كذلك الواجب هذا وسيظل القانون تطبيق في يكمن واجبهم

   . و إنصاف المظلوم إقامة العدل



 الجرائم ومالحقة التحري في وقوية أكيدة رغبة تحدوهم ونزهاء مستقلين عامين لمدعين القانون سيادة احترام إلى المستند القانوني النظام يحتاج كما
الرسمية كمسئولين في أجهزة الدولة أو   بصفتهم يتصرفون أشخاص قبل من ارتكبت قد الجرائم هذه أن ولو أشخاص بحق اقترفت التي فيها المشتبه

  .  كأصحاب نفوذ و جاه
 

 اإلفالت تجذر لثقافة حقيقي خطر ظهر المجتمع، في إقامة العدل سبيل في التام النحو على بهم المنوطة األدوار العامون والمدعون القضاة يؤد لم وما
ا بين الهوة تتسع وبذلك العقاب من  فقد ألنفسهم العدل تأمين في مشاكل المواطنين واجه ما وإذا و بين المواطن و الدولة .السلطات وبين الناس عمومً

العنف و قيام العدالة الشخصية  من جديدة أعمال اندالع في وربما العدل إقامة أوضاع تردي زيادة في يتسبب مما بأيديهم حقوقهم أخذ إلى ينساقون
  .دون الرجوع إلى القضاة

  

ا   ينتقم أن من خوف ودون بحرية بأعمالهم االضطالع على قادرون مستقلون محامون هناك يكون أن دون كامال القانوني النظام هذا يكون ال وأخيرً
 وذاك هو الدور وهذا األوقات، جميع في األساسية والحريات اإلنسان حقوق عن الدفاع في رئيسي بدور يضطلعون المستقلين المحامين إن بل .منهم
  .فعالة و إقامة العدل حماية الفردية الحقوق  وحماية القانون سيادة لتأمين عنهما غنى ال والنزهاء المستقلون العامون والمدعون القضاة يؤديه الذي

 

 مدى بين القائمة العالقة على وثوق شددوا المتحدة لألمم اإلنسان حقوق للجنة التابعين الخاصين المقررين جميع أن إلى الصدد هذا في لإلشارة و
 يثبت التي االنتهاكات خطورة ومدى اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 10 المادة بموجب ضمانات من توفيره ينبغي لما يولى الذي االحترام
    .حدوثها

  

التدخل من طرف  من القانونية والمهن القضائية السلطة ما تحمى بقدر األفضل تحظى بالصيانة األساسية والحريات اإلنسان حقوق فإن أخرى وبعبارة
  .والضغوط الممارسة على أجهزة العدالة  أصحاب النفوذ و السياسيين

  

  :القانونية المهن ونزاهة استقالل تواجه التي التحديات
 

ا أنهم التجربة تبين حقيقي استقالل كنف في المهنية مسؤولياتهم والمحامون العامون والمدعون القضاة يمارس أن إلى الحاجة من بالرغم ً  ما غالب
  .مهامهم أداء على قدرتهم تقويض إلى الهادفة األنواع مختلف من للضغوطات يتعرضون

 

 بقرار تعيينهم يكون حيثما للخطر يتعرض ربما استقاللهم أن إال آخر تلعب دورا المثال، سبيل على القضاة، تعيين بها يتم التي الطريقة أن من وبالرغم
في العديد من  الشأن هو وهذا الوظيفة في البقاء أمن إلى االفتقار لنشوء االستقالل بهذا يحيق إضافي خطر وهناك . سواه دون  التنفيذي الجهاز يتخذه

  . عموميا مستخدمين للقضاة األحيان
  

ا األجور كفاية عدم يشكل كما .المستحبة غير الخارجية للضغوط تعرًضا أكثر القضاة يجعل هذا الوظيفي وانعدام األمن   استقالل يتهدد آخر خطرً
  .المثال سبيل على للفساد، أسهل فريسة يجعلهم حيث القضاة

 

 لهم السماح التنفيذية الهيئة رفض جراء من للتهديد األحيان من كثير في عرضة والمحامين العامين والمدعين القضاة استقالل يكون ذلك إلى باإلضافة
 ممارسة على وتجبرهم للمحامين تراخيص بإصدار التنفيذية السلطة فيها تقوم التي الحاالت وفي المثال سبيل وعلى .حرا تنظيما مهنية جمعيات بتنظيم
  .مستقلة بصورة بعملهم االضطالع عليهم يتعذر الدولة تديرها مهنية منظمات في كأعضاء مهنتهم

 

ا أخرى ناحية ومن ً  الصادر العلني االنتقاد الضروب هذه تشمل وقد .االضطهاد من أخرى لضروب والمحامون العامون والمدعون القضاة يتعرض ما غالب
  .التعسفي االحتجاز شكل األفعال هذه تتخذ ما غالبا ولكن القانونية المهن أصحاب تخويف إلى والهادف التشريعية الهيئة أو التنفيذية الهيئة عن إما

  

 فهؤالء .تمارسها التي الوظيفة هشاشة من أُنثى المحامية كون حقيقة تزيد األحيان بعض وفي  .واالختفاء القتل ذلك في بما لحياتهم المباشر والتهديد
تتعلق  حساسة قضايا على تنطوي دعاوى في الدفاع مبدأ قبولهن لمجرد الوفاة عن األحيان بعض في يسفر الذي والعنف التخويف يواجهن المحاميات

  .بمسئولين كبار
 

 أو مستقل بشكل إما العاديين األفراد قبل من تقترف ما غالبا بل فحسب الحكومية السلطات تقترفها ال وصفها المتقدم والهجمات والتهديدات
  .للمخدرات والتجار الكبار اإلجرامية المنظمات تشمل هيئات مع بالتواطؤ

 

 التنفيذية الهيئة تكن لم وما ونزاهة واستقالل بحرية المهنية مهامهم ممارسة من والمحامون العامون والمدعون القضاة يتمكن لم ما أنه الواضح ومن
   .األفراد لحقوق الفعلية الحماية معها وستتآكل متزايد ببطء ستتآكل القانون سيادة فإن االستقالل هذا لتأمين الدوام على مستعدتين التشريعية والهيئة

  



 ونزهاء مستقلين عامين ومدعين ونزيهة مستقلة قضائية هيئة وجود بفضل يقوى الذي هو تركيبته في الديمقراطي الدستوري النظام فإن رؤيته ومثلما يمكن
  .مستقلين ومحامين

  

  :القضائية الهيئة ونزاهة واستقالل الدولي القانون
 

  :المطبق الدولي القانون 
 

 .ونزيهة مستقلة محاكم في تجري وجنائية مدنية محاكمات أساسها منصفة محاكمة في الحق واإلقليمية العالمية العامة اإلنسان حقوق بنود كافة تضمن
 ال تفسر، كما المعاهدات هذه أن حين وعلى .المختصة الدولية الرصد ألجهزة القضائية السوابق ضوء في "النزاهة"و "االستقاللية"هو هذا من والغرض
  .األساسية التوضيحات من عدًدا توفر أنها إال القضائية، الهيئة استقالل مفهوم يخص فيما الناشئة المشاكل جميع تسوي

 

ا الناس أن"في  ينص الذي والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد المعاهدات هذه أهم ومن ً  من أن" العهد ويضيف "القضاء أمام سواء جميع
 قبل من وعلني منصف نظر محل قضيته تكون أن مدنية، دعوى أية في والتزاماته حقوقه في أو إليه، توجه جزائية تهمة أية في الفصل  لدى فرد كل حق

 يحاكم أن في الفرد حق" أن فيه لبس ال نحو على اإلنسان بحقوق المعنية اللجنة أكدت وقد "القانون بحكم منشأة وحيادية مستقلة مختصة محكمة
 عادية المحاكم جميع وعلى الظروف كافة في يطبق حق فهو النحو هذا وعلى  ."استثناء ألي يخضع وال مطلق حق ومحايدة مستقلة محكمة طرف من

 .استثنائية أم كانت
 بريئا يفترض أن في الحق خاص  بوجه يشمل حق وهو "دعواه في ينظر أن في الحق  فرد لكل" أن على والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق من
 ذلك على عالوة ."محايدة محكمة قبل من معقولة فترة غضون في يحاكم أن في الحق عن فضال "مختصة محكمة إليه الموجهة التهمة تثبت أن إلى

  .المحاكم استقاللية واجب ضمان عليها" األطراف الدول أن على الميثاق ينص
 

 غضون في النظر ذلك يقع وأن له الواجبة الضمانات توفير مع دعواه في ينظر أن في الحق إنسان لكل" أن على اإلنسان لحقوق األمريكية االتفاقية من
 حقوقه تحديد أجل من أو إليه توجه جنائي طابع ذات تهمة أي في الحجة إقامة تتولى ومحايدة ومستقلة مختصة محكمة قبل من الزمن من معقولة فترة

  ."آخر طابع أي أو الضريبي أو العمالي أو المدني الطابع ذات وواجباته
 

 دعواه في ينظر أن إليه، توجه جنائية تهمة أي أو وواجباته المدنية حقوقه تحديد  في فرد، لكل يحق" أنه على اإلنسان لحقوق األوروبية االتفاقية من
  ."القانون بمقتضى منشأة ومحايدة مستقلة محكمة قبل من الزمن من معقولة فترة غضون في علني وبشكل المنصف النحو على

 

 العموم على يعتبر الذي ونزاهتها القضائية الهيئة استقالل مبدأ ومنها للقانون العامة وبالمبادئ الدولي القانون من العرفية بالقواعد ملتزمة تظل إن الدولة
ا ً على  "منه 10 المادة تنص الذي اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن في عليها المنصوص األساسية بالمبادئ ملتزمة فهي ثم ومن .ذلك من يتجزأ ال جزء
ا ومحايدة، مستقلة محكمة قضيته تنظر أن في الحق اآلخرين، مع التامة المساواة قدم على إنسان، لكل  والتزاماته حقوقه في للفصل وعلنيا منصفا نظرً
  "إليه توجه جزائية تهمة أية وفي

  

 : المؤسسي االستقالل
 ووفًقا .والبرلمان التنفيذي الفرع وتحديدا الحكومية األفرع من غيرها عن مستقلة تكون أن القضائية الهيئة على أن المؤسسي االستقالل مفهوم يعني

 جميع واجب ومن .قوانينه و البلد دستور عليه وينص القضائية السلطة استقالل الدولة تكفل" :القضائية الهيئة الستقالل األساسية المبادئ من 1 للمبدأ
  ."القضائية السلطة استقالل ومراعاة احترام المؤسسات من وغيرها الحكومية المؤسسات

 

 مهامها أداء من القضائية السلطة لتمكين الكافية الموارد توفر أن عضو دولة كل واجب من" :األساسية المبادئ من 7 للمبدأ ووفًقا ذلك على عالوة
  ."سليمة بطريقة

 

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

  

  :اإلدارية للمسائل بالنسبة االستقالل 
 

ا، المؤسسي االستقالل هذا تحقيق بها يمكن التي بالكيفية المتعلقة التفاصيل على ينص ال الدولي القانون أن من بالرغم ً  ينبغي أنه الواضح من عملي
 إسناد" يشمل وهذا .العموم على عملها سير تهم التي بالمسائل واالضطالع بنفسها نفسها إدارة على قادرة تكون أن أدنى، كحد القضائية، للسلطة



 اإلدارة تخص داخلية" األساسية، المبادئ من 14 المادة في يرد كما مسألة، وهي إليها ينتمون التي المحكمة إطار ضمن القضاة إلى القضايا
 ."القضائية

  

  : المالية للمسائل بالنسبة االستقالل 
 

 .سليمة بطريقة مهامها أداء من تمكنها التي الكافية الموارد القضائية للسلطة توفر أن يجب حيث األساسية المبادئ من 7 بالمبدأ مدعمة هي كما
 وربما لها موجب ال التي الخارجية للضغوط عرضة تصبح وربما الفعال النحو على بمهامها تضطلع أن القضائية السلطة على يتعذر كافية موارد وبدون
  .المحاكم ميزانيات إعداد في القضائية السلطة اشتراك ضروب من ضرب هناك يكون أن المنطقية، الناحية من يجب، ذلك على عالوة .للفساد

 

 أنها من بالرغم - للحكومة الثالثة األفرع أن إلى بالنظر األحوال جميع في تاما االستقالل يكون ال قد ومالية إدارية بمسائل األمر يتعلق حينما أنه بيد
 .المثال سبيل على الموارد توزيع جهة من األوجه بعض في طبيعتها، بحكم البعض، بعضها على تعتمد- المبدأ حيث من البعض بعضها عن مستقلة
 التي الحاالت في بمكان، الضرورة من السلطات، بين الفصل أساس على يقوم نظام في يرجح فيما منه مهرب ال المتأصل التوتر هذا أن حين وعلى

   .الكفؤ النحو على السلطة هذه عمل لتقويض النفوذ هذا يستخدم أال القضائية، السلطة ميزانية على الجهاز التنفيذي، فيها يسيطر
  

   :القرارات اتخاذ لعملية بالنسبة االستقالل 
 

 ومراعاة احترام واجب "المؤسسات من غيرها" ذلك في بما الحكومية المؤسسات جميع على يتعين األساسية المبادئ من 1 المبدأ على يترتب لما تبعا
 المكلفة والجهات كالشرطة السلطات، من وغيرهما التشريعية والسلطة التنفيذية السلطة تحترم أن بكثير أهم أنه يعني وهذا ."القضائية السلطة استقالل

 .الرأي في معها تتفق لم ولو بها تتقيد وأن القضائية السلطة عن الصادرة واألحكام القرارات والتربوية االجتماعية والسلطات السجون على باإلشراف
 الحكومة أفرع جميع وعلى اإلنسان حقوق معايير احترام ذلك في بما القانون سيادة على الحفاظ سبيل في عنه غنى ال القضائية للسلطة االحترام وهذا
 والمتمثل القضائية السلطة به تتمتع الذي النفوذ في تآكل أي منع واجب الدولة مؤسسات وكل
  .مستقل بشكل القرارات اتخاذ في

 

 :يلي ما على ينص الذي األساسية المبادئ من 4 المبدأ يؤيده القرارات اتخاذ مجال في القضائية السلطة استقالل وشرط
 .النظر إلعادة المحاكم تصدرها التي القضائية األحكام تخضع وال القضائية اإلجراءات في لها مبرر ال أو الئقة غير تدخالت أية تحدث أن يجوز ال"

 بإعادة المبدأ هذا يخل وال
  

  ."القضائية السلطة تصدرها التي األحكام تعديل أو بتخفيف للقانون، وفًقا المختصة، السلطات بقيام أو القضائية النظر
ا الدوام على تتوخى أن الحكومة على يجب ولكن ،4 للمبدأ مناقضة والصفح العام العفو حاالت كانت إذا ما الواضح من وليس ا قدرً  الحيطة من كبيرً

 الحق واالحترام القانون سيادة يقوض مما مستقلة، قرارات اتخاذ في القضائية الهيئة بسلطة صفح إجراء أي يخل ال حتى التدابير، هذه إلى اللجوء في
 .العدل لمعايير

  

  :االختصاص نطاق في الداخلة القضايا على الوالية 
 

 الطابع ذات المسائل جميع على الوالية" مستقل بشكل قراراتها باتخاذ المتعلق القضائية السلطة نفوذ يشمل األساسية، المبادئ من 3 للمبدأ وفقا
   ."القانون في الوارد التعريف حسب اختصاصها نطاق في تدخل فيها للفصل عليها معروضة مسألة أي في  البث بسلطة واالنفراد القضائي

 

 والدولي الوطني المستويين على راسخة حقيقة واليتها في الداخلة المسائل تحديد في القضائية للسلطة الذاتي االستقالل في المتمثلة القاعدة هذه
  الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام ومن االتفاقية من أخرى مواضع في عليها الوقوف ويمكن

  :استقاللية القضاء يعني
  

  :يلي ما خاص، بوجه القضائية، السلطة استقالل مفهوم
 

 السلطة وتحديًدا الحكومة أفرع من غيرها عن مستقلة تكون أن ينبغي أنه حيث من المؤسسي باالستقالل القضائية السلطة تتمتع أن وجوب -1
  والبرلمان؛ التنفيذية

 

 إطار في قضاة إلى القضايا إسناد ذلك في بما القضائية لإلدارة الداخلية المسائل صعيد على مستقلة القضائية السلطة تكون أن وجوب   -2
  إليها؛ ينتمون التي المحكمة

 

  الكفؤ؛ النحو على مهامها ألداء كافية موارد لها وتتوفر المالية للمسائل بالنسبة مستقلة القضائية السلطة تكون أن وجوب   -3
 



 عن يصدر ما ومراعاة احترام واجب المؤسسات من وغيرها الحكومة وعلى قرارات من تتخذه فيما مستقلة القضائية السلطة تكون أن وجوب  -4
  أحكام؛ من القضائية السلطة

 

 على قضائي ذاتي استقالل هناك يكون أن وجوب يعني وهذا اختصاصها في الداخلة المسائل على والية القضائية للسلطة يكون أن وجوب  -5
  االختصاص مسائل في البت صعيد

 

 وإصدار المنصفة القانونية اإلجراءات كفالة وواجب بحق منوطة القضائية السلطة   -6
 

 .استقالل السلطة القضائية مطلب إنساني مشترك وحق يجب تثبيته في كل بلد وعلى صعيد كل شعب دون استثناء -7
  

 .يسري ذلك أيضا على سيادة القانون واستقاللية مرجعيته بضمان نزاهة الدستور وسالمته ووجود آلية مرجعية له -8
  

 .المضامين المرتبطة بالقيم في هذا وذاك هي التي تحسم في الشكل التطبيقي وفي اختالفه -9
 

 


