مقدم ـ ــة :
نشأت األمم املتحدة بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية  ،وكان ميثاق األمم املتحدة قد بدأ
بعبارة "حنن شعوب األمم املتحدة"....وهو أول وثيقة دولية تبدأ مبثل هذه العبارة قصد الداللة
على أن البشرية هي بصدد عهد جديد  ..عهد الشعوب وباألساس عهد حقوق اإلناان باعتبار أن
اإلناان  ،هو أساس مكونات الشعب .
وقد جاد ميثاق األمم املتحدة هذا التوجه بكل وضوح يف املادة األوىل منه عند تطرقه
ألهداف األمم املتحدة وهو تعزيز االحرتام " حلقوق اإلناان واحلريات األساسية للجميع بدون
متييز على أساس العرق أو اجلنس أو اللغة أوالدين ".
وعرف هذا العهد اجلديد املتواصل إىل غاية احلاضر و املاتقبـل صـدور العديد من
االتفاقيات و املعاهدات واملواثيق الدولية و التشريعات الوطنية ذات الصلة حبقوق اإلناان الفرد
وحرياته األساسية..حتى إن مدى التزام الدول باملعايري الدولية حلقوق اإلناان ومـدى التزامها
حبماية هذه احلقـوق من الناحية العملية وليس من الناحية النظرية اجملردة أصبح معيارا من
املعايري اليت يقاس بها تقدم الدول.
وكان اإلعالن العاملي حلقوق اإلناان ( 0491/01/01م )( )0أول وثيقة تصدرها منظمة
األمـم املتحـدة يف ماار هذا العهد اجلديد عهد حقوق اإلناان وكذا أول وثيقة يف العصر
احلديث تتحدث صراحة عن مبادئ احملاكمة العادلة يف املادة  01منه حيث إنه ( لكل إناان  ،على
قدم املااواة التامّة مع اآلخرين  ،احلق يف أن تنظر قضيته حمكمة ماتقلة وحمايدة  ،نظرا
منصفا وعلنيا  ،للفصل يف حقوقه والتزاماته ويف أية تهمة جزائية توجه إليه ).
ثم تال اإلعالن العاملي حلقوق اإلناان  ،من حيث التالال الزمين  ،وثيقة أخرى هي
العهد الدولي اخلاص باحلقـوق املدنيـة و الاياسية الذي مت اعتماده وعرضه للتوقيع و التصديق
واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  1111املؤرخ يف  01ديامرب 0411م وقد
دخل حيز النفاذ يف  12مارس 0491م(.)1
( )1كان اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أول وثيقة تنظم الجمهورية الجزائرية إليها  ،بعد استرجاع استقاللها وتم ذلك
بموجب الدستور  ،فالمادة 11من أول دستور جزائري قد جرى االستفتاء عليه في 1991/9/8م تنص على "توافق الجمهورية
على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وتنضم إلى كل منظمة دولية تستجيب لمطامح الشعب الجزائري وذلك اقتناعا منها
بضرورة التعاون الدولي" .
( )2وافقت الجمهورية الجزائرية عليه بموجب القانون رقم  ( 88-89الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية رقم  11لسنة 1989م ) المتضمن الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول االختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم  19ديسمبر سنة 1999م .
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كما صدرت نصوص أخرى دولية وإقليمية  ،عربية وافريقية و أوروبية وأمريكية  ،تتناول
كلها جوانب من حقوق اإلناان مبا فيها احلق يف حماكمة عادلة ( احملاكمة املنصفة حاب
تعبري بعض الكتابات الفقهية القانونية العربية ).
حبيث مل تعد معايري احلق يف حماكمة عادلة قضية وطنية فقط وإمنا قضية دولية  ،إذ
يتعني على القاضي الوطين االلتزام باملعايري الدولية للمحاكمة العادلة لكونها صارت عامال
حيويا يف املنظومات القانونية الوطنية .
وقد وردت هذه املعايري الدولية  ،زيادة على ما سبق ذكره وعلى سبيل املثال يف كل من :
 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإناانية أو
املهنية  ،املصادق عليها من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  01ديامرب سنة 0419م( ).
 اتفاقية حقوق الطفل اليت وافقـت عليها اجلمعية العامة لألمم املتحـدة بتاريخ  11نوفمرب
0414م( ).
 امليثاق العربي حلقوق اإلناان( ).
 امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلناان والشعوب املوافق عليه يف نريوبي سنة 0410م( ).
 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ،املعتمـدة من طرف
اجلمعية العامة لألمم املتحدة يوم  01ديامرب سنة 0441م ( ).
 االتفاقية األوروبية حلقوق اإلناان  ،اتفاقية محاية حقوق اإلناان يف نطاق جملس أوروبا،
روما 0491/00/19 ،م .
 االتفاقية األمريكية حلقوق اإلناان  ،دخلت حيز التطبيق يف 0491/19/01م .
 اإلعالن العاملي الستقالل القضاء  ،مت اعتماده يف اجللاة العامة اخلتامية للمؤمتر العاملي
حول استقالل القضاء املنعقد مبنرتيال  ،كيبك كندا يف 0412/11/01م .
 مبادئ أساسية بشأن استقالل الالطة القضائية  ،اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة الاابع ملنع
اجلرمية ومعاملة اجملرمني  ،يف 0419/00/14م .
 اإلعالن حول حقوق اإلناان يف اإلسـالم  ،املعتمد يف القاهـرة يف 0441/11/19م من طرف وزراء
منظمة مؤمتر العامل اإلسالمي.
( )1وافقت الجمهورية الجزائرية عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  99-89الجريدة الرسمية العدد  28لسنة 1989م ص
.111
( )4صادقت الجزائر مع التصريحات التفسيرية  ،عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،491-92الجريدة الرسمية رقم 91
لسنة 1992م ص .2118
( )1صادقت الجزائر عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ، 92-89الجريدة الرسمية رقم  88لسنة 2889م ص .81
( )9صادقت الجزائر عليه بموجب المرسوم رقم  ، 11-81الجريدة الرسمية رقم  89لسنة 1981م ص .191
( )1صادقت الجزائر ،بتحفظ عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،441-84الجريدة الرسمية رقم82لسنة 2884م ص.81
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وجيدر التنبيه إىل أن املعايري ذات الصلة باحملاكمة العادلة غري حمصورة يف احملاكمة
اجلزائية  ،وإن كانت هي األبرز لتعلقها حبرية اإلناان  ،وإمنا تشمل كذلك حتى احملاكمة
املدنية  ،من ذلك مثال ومن باب اإلشارة إىل تكفل التشريع الوطين مبعايري احملاكمة العادلة
جند أن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري( )1قد تبنى الكثري من املعايري املكرَّسة احملقِقةِ ،
يف حالة التطبيق الاليم مضمون احملاكمة املدنية العادلة.
إن احملاكمة العادلة جبانبيها  ،املدني واجلزائي  ،مل تعد " أسرية " نصوص قانونية ،
وطنية ودولية  ،وإمنا واقعا معيشا  :اهتماما وتطبيقا وحبثا وتأليفا وتدرياا(.)4
وقد ذهبت بعض التشريعات اجلزائية اإلجرائية إىل حد إدراج طعن جديد بعنوان الطعن
لصاحل حقوق اإلناان ( Pourvoi dans l’intérêt des droits de l’homme)01والعمل
جار حثيث إلدراج نفس الطعن يف التشريعات اإلجرائية املدنية واإلدارية عند خرق هذه احلقوق
وعلى رأسها احلق يف احملاكمة العادلة.
إن مضمون احملاكمة العادلة كما هو متعارف عليه يف الوقـت احلاضر كان مسـة من
مسات القضاء يف اإلسالم.
وكانت الشريعة اإلسالمية سباقة إىل إرساء دعائم منطلقات احملاكمة العادلة  :قرآنا
وسنة وممارسة  ،و حتى يكون يف اإلمكان عقد مقارنة  ،بني ما هو قابل للمقارنة  ،يتعني التطرق
بإجياز إىل بعض معايري احملاكمة العادلة يف املواثيـق الدولية والقانون اجلزائري من جهة ويف
الشريعة والفقه اإلسالميني من جهة أخرى.
أوال  :معايري احملاكمة العادلة يف املواثيق الدولية والقانون اجلزائري :
هناك تصنيفات عديدة ملعايري احملاكمة العادلة وتعداد هلا خيتلف من دراسة إىل أخرى
حاب العموم والتفصيل ،وتكتفي هذه املداخلة بتناول البعض منها الدال على احملاكمة العادلة:
 .0استقالل القضاء :
يعد من نافلة القول التذكري بأنه " ال ميكن احلديث عن حماكمة عادلة يف غياب
استقالل الالطة القضائية "ولن " حيقق احلكم القضائي العدالة املنشودة إذا مل يكن القضاة
( )8قانون رقم  ، 89-88المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجريدة الرسمية رقم  11لسنة 2888م ص .81
( )9بخصوص الجزائر نشير مثال إلى كتاب عبد السالم ذيب رئيس غرفة بالمحكمة العليا قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
الجديد ترجمة للمحاكمة العادلة  ،طبعة ثانية منقحة 2811م  ،و البحث الجامعي (ماجستير)  ،الجومي عبد السالم ضمانات
الحق في المحاكمة المدنية العادلة بين المبادئ الدولية و التشريع الجزائري  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،جامعة قاصدي
مرباح،ورقلة،الجزائر2811م  .ومداخالت الملتقى الدولي حول المحاكمة العادلة في القانون الجزائري والمواثيق الدولية
جامعة العربي بن مهيدي  ،أم البواقي  ،الجزائر18 ،و 11أفريل 2812م و كتاب د.عمار بوضياف  ،المحاكمة العادلة في
النظام الجنائي االسالمي والمواثيق الدولية  ،دار جسور للنشروالتوزيع  ،الجزائر2818 ،م .
( )18تراجع المواد من  1-929إلى  2-929من قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي  ،القانون رقم  119-2888المؤرخ في
 11جوان 2888م .

الذين أصدروه ماتقلني "( ،)00وقد أكد الدستور اجلزائري على هذا االستقالل بتقريره أن
الالطة القضائية ماتقلة ومتارس يف إطار القانون وأن ال خيضع القاضـي إال للقانون(.)01
وقد كرّس اإلعالن العاملي حلقوق اإلناان هذا االستقالل يف املادة  01منه من خالل
التأكيد على أن " لكل إناان احلق على قدم املااواة التامة مع اآلخرين يف أن تنظر قضيته
حمكمة ماتقلة ".
كما نص العهد الدولي للحقوق املدنية والاياسية يف املادة  09منه على أنه "...ومن حق
كل فرد لدى الفصل يف أي تهمة جزائية توجه إليه أو يف حقوقه والتزاماته يف أية دعوى مدنية أن
تكون قضيته حمل نظر منصف وعلين ومن قبل حمكمة خمتصة وماتقلة ".
وهو ما ذهبت إليه كذلك اتفاقيات إقليمية وإعالنات تفصيلية مثل اإلعالن العاملي املتعلق
باستقالل القضاء الذي أبرز استقالل الالطة القضائية عن الالطتني التنفيذية والتشريعية(.)02
 .1احرتام حقوق الدفاع ( :)1
مل يعد احلق يف الدفاع لصيقا فقط حبق الدفاع يف احملاكمة اجلزائية وإمنا أصبح ذا مكانة
أيضا يف احملاكمة املدنية  ،وهو حق ميكن املتقاضي كما جاء يف العهد الدولي للحقوق املدنية
والاياسية  ،املادة  12 -09الفقرة (د) من أن" حياكم حضوريا وأن يدافع عن نفاه بشخصه أو
بواسطة حمام من اختياره  ،وأن خيطر حبقه يف وجود من يدافع عنه  ،إذا مل يكن له من يدافع عنه
وأن تزوده احملكمة حكما  ،كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك  ،مبحام يدافع عنه  ،دون
حتميله أجرا على ذلك إذا كان ال ميلك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر ".
ويرتبط هذا احلق بالوجاهية اليت تعين حق طرف يف التوفر على مكنة االطالع على
املالحظات والوثائق املقدمة من الطرف اآلخر ومناقشتها وتطبع هذه الوجاهية مجيع املراحل
اإلجرائية للخصومة وهو ما أبرزته املادتان  2و  112من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية التزاما
مبا حيقق احملاكمة العادلة(.)09
 .2احلق يف فرص متكافئة بني الطرفني لعرض الطلبات ووسائل الدفاع :
كان يعرب عن هذا املبدأ يف الدراسات الفقهية القانونية مند وروده يف أحكام احملكمة
األوروبية حلقوق اإلناان باحلق يف تااوي األسلحة  le droit a l’égalité des armesومت
( )11الجومي عبد السالم  ،ضمانات الحق في المحاكمة المدنية العادلة بين المبادئ الدولية والتشريع الجزائري  ،مذكرة لنيل شهادة
الماجستير في الحقوق تخصص تحوالت الدولة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة  ،الجزائر 2811 ،م .
( )12المادتان  118و 141من الدستور المعدل المصادق عليه في استفتاء  28نوفمبر 1999م .
( )11المواد  118 ، 111 ، 119من قانون العقوبات  " ،تعاقب على تجاوز السلطات اإلدارية والقضائية لحدودها " .
( )14الدستور الجزائري  ،المادة  : 111الحق في الدفاع معترف به  " :الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية " .
( )11قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  ،المادة  1الفقرة  " : 81يلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهية " والمادة  " : 291يتم
االستماع إلى الخصوم ووكالئهم ومحاميهم وجاهيا ".

إدراجه بهذه التامية يف بعض القوانني اإلجرائية األوروبية ثم عرفت هذه التامية تعديال يف
العبارات الدالة على املضمون من ذلك أن قانون اإلجراءات اجلزائية الفرناي ينص بعد تعديل
سنة  1111يف مادته األولية ) (art. Préliminaireلضمانات احملاكمة العادلة على أنه "جيب أن
تكون اإلجراءات اجلزائية عادلة ووجاهية وحتفظ تكافُؤ حقوق الطرفني"(.)01
ومن ذلك ما نص عليه قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري من أنه "ياتفيد
اخلصوم أثناء سري اخلصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم "(.)09
ويتم إعمال هذا احلق عرب مجيع إجراءات اخلصومة حتت الرقابـة الفعلية االجيابية
للقاضي( )01سـواء كان ذلك على صعيد تقديـم األدلة أو على صعيد عرض الطلبات وتقديم
وسائـل الدفـاع ذات الصلة بالقانون وبالوقائع ؛ وهذا احلق يف الفرص املتكافئة ماتمد من مبدأ
أوسع و أمشل مبدأ املاـاواة أمام القانـون( ،)04هذا املبـدأ الذي نص عليه اإلعالن العاملي حلقوق
اإلناان يف املادة ":9الناس مجيعا سواء أمام القانون" ،والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية
والاياسية يف املادة  ":0 -09الناس مجيعا سواء أمام القضاء " ،وامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلناان
والشعوب يف املادة  ":2الناس سواسية أمام القانون  ،لكل فرد احلق يف محاية متااوية أمام
القانون" ،وامليثاق العربي حلقوق اإلناان يف املادة  " :01مجيع األشخاص متااوون أمام القضاء ".
 .9احلق يف القضاء ويف تياري اللجوء إليه :
احلق يف القضاء باعتباره أساسا يف احملاكمة العادلة ،مكرس دستورا( ،)11وجتُمِع خمتلف
الدساتري يف بلدان العامل على إيراد هذا املبدأ متاشيا مع ما قررته املواثيق الدولية واإلقليمية ،وال
يعين هذا احلق االكتفاء بتفصيل شروطه وكيفياته يف النصوص اإلجرائية ذات الصلة فقط
وإمنا تياري اللجوء إليه ،فاإلعالن العاملي حلقوق اإلناان أقره يف املادة  1منه  " :لكل شخص حق
اللجوء إىل احملاكم ال وطنية املختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك احلقوق األساسية
اليت مينحها إياه الدستور أو القانون "  ،والعهد الدولي اخلاص باحلقـوق املدنية والاياسية يف
املادة  2 -1وامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلناان والشعوب واإلعالن األمريكي حلقوق وواجبات
اإلناان يف املادة  01اليت ميزت بني ما هو جوازي " جيوز لكل شخص اللجـوء إىل احملاكم لضمان
( )19قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي ). (L.m 2888-119 ،11 juin 2888 art 1er
( )11قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،المادة  1الفقرة . 82
( )18قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  ،المادة " 24يسهر القاضي على حسن سير الخصومة ويمنح اآلجال ويتخذ ما يراه
الزما من إجراءات ".
( )19الدستور الجزائري لسنة 1999م  ،المادة  " 29كل المواطنين سواسية أمام القانون .وال يمكن أن يتذرّع بأي تمييز يعود
سببه إلى المولد  ،أو العرق  ،أو الجنس  ،أو الرأي  ،أو أي شرط أو ظرف آخر ،شخصي أو اجتماعي ".
( )28الدستور الجزائري لسنة 1999م  ،المادة  " :148أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة .الكل سواسية أمام القضاء
 ،وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون ".

احتـرام حقوقـه القانونية "وبني ما هو وجوبي "وجيب أن تتوفر له باإلضافة إىل ذلك إجراءات
مباطة وموجزة حيث ميكن للمحاكم أن حتميه من أعمال النفوذ اليت ختالف ـ إجحافا به – أي
حقوق دستورية جوهرية ".
إن تياري اللجوء إىل القضاء يقتضي يف عصرنا احلاضر  ،زيادة على ترشيد نفقات
التقاضي و تبايط اإلجراءات تكفل الدولة بتحمل األعباء املالية لتقاضي فئة من اجملتمع غري
قادرة على دفع نفقات التقاضي وذلك عن طريق نظام املااعدة القضائية ؛ فنظام املااعدة
القضائية يتلخص حاليا  ،يف قوانني  ،يف أنّه " ميكن األشخاص الطبيعية واألشخاص املعنوية
اليت ال تاتهدف الربح  ،وال تامح هلم مواردهم باملطالبة حبقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها،
االستفادة من املااعدة القضائية.
ميكن أن ياتفيد من املااعدة القضائية كل أجنيب مقيم بصورة قانونية على اإلقليم
الوطين،وال تامح له موارده باملطالبة حبقوقه أمام القضاء "( ،)10كما أن املااعدة القضائية غري
حمصورة يف تعيني احملامي فقط  ،إذ ميكن تعيني حمضر قضائي للتبليغ والتنفيذ وكذا موثق
تتطلبه احملاكمة  ،وتتكفل الدولة باألتعاب عن طريق اخلزينة العمومية  ،كما ميكن يف احلاالت
املاتعجلة  ،للنائب العام أو وكيل اجلمهورية حاب درجة التقاضي  ،منح املااعدة القضائية
بصورة مؤقتة ثم يعرض الطلب  ،الحقا على مكتب املااعدة القضائية لإلبقاء عليها أو
سحبها(.)11
إن التوجه احلديث يف جمال املااعدة القضائية أصبح مييز بني املااعدة املالية على
اللجوء إىل القضاء واملااعدة القضائية يف حد ذاتها املتمثلة يف اضطالع اهليئات املختصة بإثارة
األوجه القانونية اليت متكّن طالب املااعدة القضائية من تأسيس عريضة دعواه أو طعنه.
 .9احلق يف الفصل يف أجل معقول :
يعد الفصل يف القضية يف أجل معقول التزاما واقعـا على عاتق القاضـي و حقّـا للمتقاضي
خيوله حق املطالبة بالتعويض يف حالة عدم مراعاة املرفق العام للعدالة األجل املعقول للفصل
حاب طبيعة القضية.
وقد وضعت احملكمة األوروبية على عاتـق القاضي االلتزام ببذل العناية الكاملة لكي ال
يكون هو مصدر عدم احرتام األجل ا ملعقول و ذهبت إىل أن تزايد عدد القضايا املعروضة على
( )21قانون  82-89الجريدة الرسمية رقم  11لسنة 2889،م  ،المادة رقم  ،81ص .89
( )22قانون  82 -89الجريدة الرسمية رقم  11لسنة 2889م  ،المادة رقم  ،84ص  " 18يمكن منح المساعدة القضائية ،
بصفة مؤقتة  ،في حالة االستعجال  ،من طرف وكيل الجمهورية أو النائب العام أو محافظ الدولة  ،المختص  ،بشرط أن يرفع
األمر في أقرب جلسة  ،إلى المكتب الذي يقضي باإلبقاء على تلك المساعدة أو بسحبها ".

اجلهات القضائية ال يعد مربرا مقبوال للمااس باألجل املعقول وإىل أنه جيب على الدولة  ،حتت
طائلة قيام ماؤوليتها  ،العمل على توفري عدالة كفيلة باالستجابة حلاجة اجملتمع من حيث
عدد القضاة واجلهات القضائية واإلجراءات والتنظيم واملصداقية واالناجام مع االتفاقيات
واملواثيق الدولية .وقد أدرج املشرع اجلزائري مبدأ األجل املعقول يف قانون اإلجراءات املدنية
واإلدارية؛( )12ومتّ التطرق لألجل املعقول  ،مثال  ،يف العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية
والاياسية يف املادة " 2 -09ج"  " ،أن حياكم دون تأخري " ويف اتفاقية حقوق الطفل  ،يف املـادة
" 1 -91ب" " قيام سلطة أو هيئة قضائية خمتصة وماتقلة ونزيهة بالفصل يف دعواه دون تأخري
يف حماكمة عادلة وفقا للقانون "ويف امليثاق العربي حلقوق اإلناان،يف املادة  ... " 9 -09وجيب
أن حياكم خالل مهلة معقولة ".
إ ن العديد من األنظمة القضائية يف العامل لتوجد يف مواجهة رهان كبري يتمثل يف
كيفية التوفيق بني احلق يف التقاضي وسرعة الفصل يف املنازعات الكثرية وحان سري العدالة
من خالل أحكام قضائية ذات نوعية.
 .1احلق يف التعويض :
صار احلق يف التعويض أكثر جتايدا يف العديد من الدول الغربية يف حني أنه ال يزال
ضعيف التجايد العملي يف الكثري من الدول النامية.
والتعويض املقصود هنا هو ذاك التعويض املمنوح من جهة جربا للضرر الناجم عن
اختالل سري مرفق القضاء ومن جهة أخرى التعويض املمنوح مقابل الضرر احلاصل من احلبس
املؤقت غري املربرّ و اخلطأ القضائي ؛ فعلى الصعيد الدّولي أقرّ العهد الدولي اخلاص باحلقوق
املدنية و الاياسية هذا احلق( )19ونفس املنحى حنا إليه امليثاق العربي حلقوق اإلناان( )19واإلعالن
حول حقوق اإلناان يف اإلسالم.
ويف التشريع اجلزائري أرسى الدستور مبدأ التزام الدّولة بالتعويض عن اخلطأ
القضائي()11؛ ومت إنشاء جلنة تتوىلّ التعويض عن احلبس املؤقت غري املربر و عن اخلطأ القضائي
 ،تعقد جلااتها مبقر احملكمة العليا ويرأسها الرئيس األول للمحكمة العليا أو ممثله(.)19
( )21قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  ،المادة  1فقرة  " 1تفصل الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة أمامها في
آجال معقولة ".
( )24العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ،المادة  " 1/9لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني
حق الحصول على تعويض "و المادة  " 9/14حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة  ،ثم ابطل هذا
الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة االكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ
قضائي  ،يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك اإلدانة  ،وفقا للقانون  ،ما لم يثبت أنه يتحمل  ،كليا أو
جزئيا  ،المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب ".
( )21الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  ،المادة  " 1/14لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو غير قانوني الحق
في الحصول على تعويض " .
( )29الدستور الجزائري لسنة 1999م  ،الفصل الرابع الحقوق و الحريات،المادة  " 49يترتب على الخطأ القضائي تعويض
من الدولة .و يحدد القانون شروط التعويض وكيفياته ".
( )21قانون  88-81يعدل و يتمم األمر رقم  111-99المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية.

 .9احلق يف التنفيذ اجلربي العادل :
يعد التنفيذ اجلربي للانـدات التنفيذية( )11ومنها األحكام القضائية املرحلة القصوى يف
جزاء القاعدة القانونية إذ قد يصل هذا اجلزاء إىل حد املااس حبرية املدين وأمواله  ،فخطورة
التنفيذ اجلبـري هي اليت أملت ضـرورة تنظيم قواعـده وحتديد ضوابطه يف النصوص القانونية
الداخلية والدولية " وجيب اإلشارة إىل أن ضمانات التقاضي مثل احليدة واالستقاللية واملااواة
وحق الدفاع وغريها تنطبـق على هذه املرحلة "( ،)14فال عدالة بدون تنفيذ وعدم تنفيذ األحكام
القضائية يعد إنكارا للعدالة .
إن التنفيذ اجلربي لألحكام القضائية هو من املاائل اليت تكفل بها أيضا العهد الدولي
اخلاص باحلقوق املدنية والاياسية يف املادة  2 -1من حيث نصه  ،على واجب التزام الالطات
املختصة يف الدول بضمان التنفيذ( ،)21غري أن نفس العهد منع صراحة الاجن يف حالة عدم
الوفاء بااللتزام التعاقدي( ،)20وقد قررت احملكمة العليا اجلزائرية باالستناد مباشرة إىل هذا العهد
عدم جواز التنفيذ عن طريق اإلكراه البدني(.)21
إن التنفيذ اجلربي هو من مهام الدولة وهي ملزمة بضمانه دستورا( ،)22ويف حالة امتناع
الدولة عن التنفيذ حفاظا على النظام العام فإنها تتوىل تعويض املضرور عن عدم تنفيذ احلكم
القضائي ما دامت هي املاتفيدة من عدم التنفيذ ووجه االستفادة هو احلفاظ على النظام العام(.)29
وقد أحدث قانون العقوبات  ،زيادة على مقتضيات قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ذات
الصلة باإلجبار على التنفيذ بواسطة الغرامة التهديدية أمام القضائني العادي واإلداري جرمية
جديدة هي جرمية عدم تنفيذ احلكم القضائي ويعاقب مرتكبها باحلبس والغرامة(.)29
إن للجزائر جتربة متميزة يف جمال تنظيم مهنة احملضر القضائي القائم بالتنفيذ ومتّ
االستناد إليها يف إعداد القانون العربي االسرتشادي لتنظيم مهنة احملضرين القضائيني .
( )28قانون اإلجراءات المدنية  ،المادة .988
( )29الدكتور نجيب أحمد عبد هللا ثابت الجبلي  ،حقوق اإلنسان والضمانات القضائية  ،دراسة لقانون المرافعات مقارنة بالفقه اإلسالمي
وبعض االتفاقيات الدولية  ،المكتب الجامعي الحديث 2818 ،م .
( )18العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المادة  1 ، 2الفقرة ج ( تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تكفل قيام
السلطات المختصة بإنفاذ األحكام الصادرة لمصالح المتظلمين).
( )11العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة  " 11ال يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي ".
( )12المحكمة العليا  ،القرار رقم  288181صادر بتاريخ 2882 /12/11م عن الغرفة المدنية منشـور بمجلة المحكمـة العليـا العدد
األول 2881م الصفحة .281
( )11دستور 1999م المادة  " 141على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف بتنفيذ
أحكام القضاء ".
( )14ملـزي عبد الرحمـان  ،محاضـرات في محل التنفيـذ الجبـري في قانـون اإلجـراءات المدنيـة واإلدارية دورة تكوينـية لفائـدة القضاة
بالمدرسـة العليـا للقضـاء من  89إلى  11ماي 2818م  ،ص .11
( )11قانون العقوبات  ،المادة  118مكرر( القانون رقم  89-81المؤرخ في  29يونيو 2881م )  " :كل موظف عمومي استعمل سلطة
وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضـائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة ( )9أشهر إلى ثالث ( )1سنوات
وبغرامة من  10888دج إلى  180888دج ".
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ثانيا  :معايري احملاكمة العادلة يف الشريعة و الفقه اإلسالميني :
ال ميكن احلديث عن هذه املعايري ذات الصلة بالشريعة والفقه اإلسالميني إال من خالل
حماولة التطرق للمنطلقات الكربى املاتمدة من القرآن الكريم والانة ومن الفقه اإلسالمي
باستخدام املصطلحات واألطر القانونية احلديثة غري املتعارضة مع روح الشريعة والفقه :
 .0مبدأ املشروعية :
ياتمد مبدأ املشروعية يف الشريعة اإلسالمية مضمونه من كون الشريعة ليات
حمصورة يف الدعوة الدينية فقط  ،وإمنا هي رسالة شاملة للدين والدنيا و اآلخرة وتاتهدف
تنظيم حياة البشر يف كل زمان ومكان  ،من خالل حتقيق نظام متكامل عادل خيضع فيه اجلميع
 ،حكام وحمكومني  ،هلل سبحانه و تعاىل {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ}( ) وقد
جتاد مبدأ املشروعية باملفهوم اإلسالمي عندما مارس الرسول حممد ص صالحيات رئيس
الدولة اليت وضع أساها و تركها عند التحاقه بالرفيق األعلى سليمة البنيان اقتنع فيها
اجلميع  ،احملكومون واحلكام  ،بالرجوع دوما يف كنف مبدأ املشروعية إىل أحكام الشريعة
اإلسالمية  ،القرآن و الانة النبوية املؤكدة  ،و قد خلص الرسول حممد ص مبدأ املشروعية ،
بالتعبري احلديث  ،يف حجة الوداع ( يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن
تضلوا أبدا كتاب اهلل و سنة نبيه ).
 .1مبدأ املااواة أمام القضاء :
انبثق مبدأ املااواة أمام القضاء من املبدأ األعم األمشـل  ،مبدأ املااواة أمام الشـرع
والقانون وسبقت الشريعة اإلسالمية بأربعة عشر قرنا إعالن حقوق اإلناان املتمخض سنة 0914م
عن الثورة الفرناية الذي كرس هذا املبدأ ألول مرة يف الدميقراطيات الغربية احلديثة.
و قد سبق الرسول ص إىل هذا املبدأ بقوله ( من ابتلي بالقضاء بني املالمني فليعدل يف
لفظه وإشارته ومقعده )  ،ثم استقر اخللفـاء الراشـدون من بعد  ،على انتهاج هذا املبدأ  ،و من
ذلك ما جاء يف رسالة الفاروق عمر بن اخلطاب ر إىل أبي موسى األشعري ( آسِ بني النـاس يف
جملاك و عدلك حتى ال ييأس الضعيف من عدلك وال يطمع الشريف يف ضعفك ).
 .2حق الدفاع :
كرّس الرسول ص هذا احلق يف قوله لإلمـام علي كرم اهلل وجهه ( يا علي إذا جلس
إليك اخلصمان فال تقضِ ألحدهما حتى تامع من اآلخر كما مسعت من األول  ،فإنك إن
فعلت ذلك تبني لك القضاء ).
( )19سورة النساء  ،من اآلية (. )19
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وبذلك فقد سبقت الشريعة اإلسالمية القوانني الوضعية املعاصرة و املواثيـق الدولية يف
إرساء هذا احلق و توفري احلماية له بدرجات متفاوتة من جمتمع إىل آخر  ،كما كانت سبّاقة
إىل إقرار مبدأ الوجاهية  ،إذ يرى الفقه اإلسالمي بأن حضور الطرفني املتخاصمني جملس
القضاء هو أساس فصل القاضي يف النزاع املعروض عليه.
 .9الفصل يف أجل معقول :
يعد اإلسراع بالفصل يف النزاع املعروض على القضاء مبدأً قائما يف القضاء اإلسالمي( )،
فالرسول ص كان يفصل يف النزاع يف جملس املخاصمة و ال يؤجل  ،و هذا ما كان عليه احلال
كذلك يف عهـد اخللفـاء الراشدين  ،حبيث ال جيوز التأخري إال مباوغ شرعي  ،من ذلك ما جاء
يف رسالة عمر بن اخلطاب ر إىل معاوية أمري الشام ( وتعاهد الغريب فإنه إن طال حباه "
انتظاره " ترك حقه  ،وانطلق إىل أهله).
و قد قدم املرحوم الشيخ حممد الطاهر بن عاشور  ،الفقيه التوناي  ،موجبات ضرورة
الارعة يف الفصل يف القضايا  ،يف كتابه "مقاصد الشريعة اإلسالمية"( ) 8بقوله ( فإن اإلبطاء
بإيصال احلق إىل صاحبه  ،عند تعينه  ،بأكثر مما ياتدعيه تتبع طريق ظهوره  ،يثري مفاسد
كثرية  ،منها  :حرمان صاحب احلق من االنتفاع حبقه ،...ومنها إقرار غري املاتحق على االنتفاع
بشيء ليس له وهو ظامل للمحـق ...ومنها تطـرق التهمة إىل احلاكم يف تريثه بأنه يريد إمالل
احملق حتى ياأم متابعة حقه  ،فيرتكه فينتفع احملقوق ببقائه على ظلمه فتـزول حرمة القضاء
من نفوس الناس  ،و زوال حرمته من النفوس مفادة عظيمة ).
غري أن الارعة يف الفصل متوقف على االنتهاء من التعمق يف الدراسة الشرعية للقضية و
الاماع الواعي للمتخاصمني  ،كما أن تأخري النطق باحلكم جائز يف حالتني ،
األوىل  :ابتغاء حتقيق الصلح بني الطرفني {وَالصُّ ْلحُ خَيْرٌ}() 9؛ و لقد نبه ابن القيم رمحه اهلل يف
كتابه "أعالم املوقعني" إىل ضرورة اعتماد الصلح العادل و االبتعاد عن الصلح الظامل اجلائر قائال
( كثري من الظلمة املصلحني يصلح بني القادر الظامل و اخلصم الضعيف املظلوم مبا يرضى به
القادر صاحب اجلاه...وهذا ظلم ) ؛
( )11الدكتور حسين بن عبد العزيز آل الشيخ إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف والقاضي بالمحكمة الشرعية بالمدينة،
المبادئ القضائية في الشريعة اإلسالمية 1429 ،هـ.
( )18اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية  ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،جمهورية
مصر العربية  ،القاهرة  ،اإلسكنـدرية  ،دار سحنـون للنشـروالتوزيع  ،تونس  ،الطبعة الرابعة 1418هـ2889 -م  ،ص.221
( )19سورة النساء من اآلية (.)128
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والثانية  :هي إمهال مدعي البينة الغائبة  ،إعماال ملا قررته رسالة عمر بن اخلطاب ر ألبي موسى
األشعري يف هذا اجملال (واجعل ملن ادعى حقاً غائباً أمداً ينتهي إليه  ،فإنه أثبت للحجة وأبلغ يف
العـذر  ،فإن أحضر بينة إىل ذلك األجـل أخذ حبقه وإال وجهت عليه القضاء).
 .9استقالل القضاء :
يعتمد الباحثون يف ذهابهم إىل أن الشريعة اإلسالمية سباقة إىل إقرار مبدأ استقالل
القضاء  ،على اآلية القرآنية { َوإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن َتحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ}( ) 1وعلى حديث رسـول
اهلل ص ( من أعان على خصومة بظلم  ،فقد باء بغضب من اهلل ) وعلى ما قاله اإلمـام علـي كـرّم
اهلل وجهـه للقاضـي شريح ( يا شريح قد جلات جملاا ما جلاه إال نيب أو وصي نيب ) ،حبيث
انطلق بعض الفقه من هذا القول ليجعل منزلة القاضي مبثابة منزلة األنبياء.
إن استقالل القضاء يف الشريعة اإلسالمية مربر كذلك بكون القضاء دينا حياسب
القاضي عليه  ،ومن ثم فمن حقه بل وجيب عليه رفض التدخل يف عمله اتقاء لاخط اهلل عليه.
وكان عمر بن اخلطاب ر ،بعدما توسع انتشار اإلسالم ومشل كامل اجلزيرة وكثرت
أعمال الوالة وتشعبت  ،قد أمر بفصل القضاء عن أعمال الوالة وعني قضاة يف املدينة والكوفة
والبصرة ومصر.
وعرف  ،فيما بعد  ،عهد هارون الرشيد تعيني أبي يوسف  ،صاحب اإلمام أبي حنيفة ،
قاضيا للقضاة استقل بشؤون القضاة  ،من حيث التعيني والعزل واحملاسبة والتكفل بأمورهم ،
حبيث مل تعد للوالة سلطة على القضاء والقضاة .
 .1حق اللجوء إىل القضاء :
هناك آيات قرآنية كثرية وردت بصيغة العموم  ،و بدون استثناء أو متييز  ،أقرت حق
التقاضي لكل فرد  ،منها :
{ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِا ْلحَقِّ لِ َتحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا َأرَاكَ اللّهُ وَالَ تَكُن لِّ ْلخَآئِنِنيَ
خصِيماً}(.) 1
َ
{ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً ِفي الْ َأ ْرضِ فَاحْكُم بَ ْينَ النَّاسِ بِا ْلحَقِّ }(.) 2
َ { وأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ}( ).
( )48سورة النساء ،من اآلية (. )18
( )41سورة النساء ،اآلية (. )181
( )42سورة ص ،من اآلية (. )29
( )41سورة المائدة ،من اآلية (. )49
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و أكدت الانة النبوية هذا احلق يف عدد من األحاديث  ،منها :
( من ابتلي بالقضاء بني املالمني فليعدل بينهم.)...
... ( فإمنا أهلك الذين من قبلكم  ،إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه  ،و إذا سرق
فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد  ،و أني و الذي نفاي بيده  ،لو أن فاطمة بنت حممد
سرقت لقطعت يدها).
كما رسخ اخللفاء الراشدون و من سار بعدهم على نهجهم هذا احلق مببادئ توجيهية
عامة تكون على الدوام منطلقات لتقنني خمتلف اإلجراءات حاب األمصار و األزمنة و احلاالت ،
و من ذلك ما جاء يف رسالة عمر بن اخلطاب ر ألبي موسى األشعري ( القضاء فريضة
حمكمة و سنة متبعة) و ما قاله التابع ماروق بن األجدع اهلمذاني (ألن أقضي بقضية فأوافق
احلق أحب إل ّي من رباط سنة يف سبيل اهلل).
 .9عالنية و وجاهية التقاضي :
كان التقاضـي يف عهـد الرسول ص واخللفـاء الراشـدين يتم يف املاجد  ،باعتباره مكانا
عاما مفتوحا جلميع املالمني ،وإذا كانت العالنية مؤكدة وحمققة باملكان الذي كان يتم فيه
التقاضي  :املاجد  ،الاوق  ،الطريق  ،فإن كتابات الفقهاء املالمني تتضمن صراحة ما يوجب
عالنية التقاضي  ،من ذلك ما قرره اإلمام الشافعي يف كتابه " األم " ( بأن احلكم ال يكون إال
عالنية).
وما نهى اإلمام مالك عن التقاضي يف الدار بقوله متحدثا عن القاضي ( إنه إذا كان يف
منزله مل يصل إليه الناس إلمكان االحتجاب ).
وتبقى العالنية قائمة حتى يف حالة االستثناء  ،الذي تقتضيه املصلحة الشرعية  ،القائمة
على مراعاة الارية الشخصية  ،عند التقاضي يف جلاات مغلقة يف بعض قضايا الزواج والطالق
واحلفاظ على النظام العام واآلداب العامة.
 .1احلق يف الطعن :
عرفت الشريعة والفقه اإلسالميان ما اصطلح عليه حاليا باحلق يف الطعن  ،أي التمكّن
من إعادة طرح النزاع على جهة قضائية أعلى تتوىل  ،إما نقض ما حكمت به جهة قضائية أدنى أو
إقراره؛ ويرتبط هذا احلق مببدأ آخر لصيق بالتنظيم القضائي  ،يتمثل يف تعدد درجات التقاضي.
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لقد عرف الشرع اإلسالمي تعدد درجات التقاضي منذ العصور األوىل  ،وأبرز جتايد
لذلك ما قضى به اإلمام علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه يف قضية الزبيبة وخاطب ممثلي
القبائل املتنازعة بقوله (...إني قاضٍ بينكم بقضاء  ،فإن رضيتموه فهو نافذ بينكم  ،وإن مل ترضوه
 ،فهو حاجز بينكم  ،فمن جاوزه  ،فال حق له حتى يأتي رسول اهلل ص  ،فهو أعلم بالقضاء مين...
متاكوا بقضائي حتى تأتوا رسول اهلل ص فيقضي بينكم  )....وقد أجاز الرسول ص حكم اإلمـام
علي كـرّم اهلل وجهـه  ،كما أن الفقهـاء املالمني فصلوا ترتيبات العمل بهذا املبدأ  ،من ذلك أنه
( ينبغي لإلمام وقاضي القضاة تصفح أقضية القضاة  ،فما وافق احلق أمضاه وما خالفه فاخه ).
 .4التنفيذ اجلربي العادل :
تضمنت الشريعة اإلسالمية ( القرآن و الانة ) والفقه اإلسالمي آيات وأحاديث وأراء
تتناول الضمانات الكفيلة بتحقيق التنفيذ اجلربي العادل  ،على اعتبار أن تنفيذ األحكام يف رأي
بعض الفقهاء يدخل يف باب الواجب  ،معتمدين يف ذلك على قولـه تعـاىل { :إِنَّ اللّهَ يَ ْأمُرُكُمْ أَن
ألمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}( ) وقوله تعاىل { :وَالَ تَأْكُلُواْ َأمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ}( ).
تُؤدُّواْ ا َ
وقد أرسى اخلليفة عمر بن اخلطاب ر يف رسالته إىل أبي موسى األشعري قاعدة
العدالة الناجزة اليت تتحقق بتنفيذ احلكم القضائي  ،فال عدالة بال تنفيذ ( ال ينفع تكلم حبق
ال نفاذ له ).
وقد سن الفقه اإلسالمي قواعد تضمن التنفيذ اجلربي العادل ومحاية املدين ألسباب
إناانية  ،حبيث ال جيوز حجز بعض أموال املدين ذات الصلة حباجته األصلية وال حبس املدين
املعار استنادا إىل قوله تعاىل {:فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْاَ َرةٍ}

( )

ولقوله  :ص ( خذوا ما وجدمت وليس

لكم إال ذلك ) .ولقول اإلمام مالك يف مدونته  ،متحدثا عن جلوء القاضي إىل حبس املدين
(فإن اتهم أنه أخفى ماال وغيّبه حباه  ،وإن مل جيد له شيئا ومل خيفِ شيئا مل حيباه وخيلي
سبيله).
( )44سورة النساء من اآلية (. )18
( )41سورة البقرة من اآلية (. )188
( )49سورة البقرة من اآلية (. )288
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ثالثا  :مالحظ ــات و اقرتاح :
 -0إن موضوع هذه املداخلة ليس هو املقارنة بني الشريعة اإلسالمية ( القـرآن والانة) من جهة
وبني املواثيق و العهود الدولية ذات املصدر البشري.
إن املقارنة بني مبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية وبني قواعد املواثيق الدولية  ،وكما قال
الفاض ل جالل الدين حممد عثمان رئيس القضاء جبمهورية الاودان الشقيقة( )"جيعل أمر
املقارنة بينهما عاريا  ،إنها صنو املقارنة بني ( علم اهلل ) وبني معارف اإلناان الذي مل يؤت من
العلم إال قليال ـ ـ ـ ـ  ،فمبادئ النظم الوضعية تظل حمدودة الفكر واألثر  ،بينما الذي تنزل الوحي
اإلهلي  ،يتام بالتناهي يف الامو والكمال والشمول والتاامح  ،ويتنـزل على أرض الواقع أكثر
إشراقا ـ ـ ـ ـ ".
 -1إنّ املقصود بالشريعة اإلسالمية  ،عند املقارنة بالقوانني الوضعية ليس الدين اإلسالمي كله
وإمنا املقصود هو املعامالت كما بيّنه الدكتور علي علي سليمان رمحه اهلل( " ،) 8فصل فقهاء
اإلسـالم منذ فجر هذه الشريعـة بني العبادات واملعامالت يف اإلسالم وقالوا إن املعامالت وحدها
قابلة للتطور وإلبداء الرأي فيها  ،بينما العبادات ثابتة ليات قابلة للتطور ولتغيري الرأي فيها ".
 -2إن ما يقبل إبداء الرأي و التغيري و املقارنة هو جمموع احللـول اليت مت التوصـل واليت سيتم
التوصل إليها حاضرا وماتقبال من طرف الفقهاء املالمني اجملتهدين متاشيا وخصوصيات
األمكنة و األزمنة من خالل نظرة تكاملية بني خمتلف املذاهب الفقهية اإلسالمية.
 -9ينبغي عدم االنبهار مبختلف املصطلحات القانونية اآلتية من املواثيق والقوانني الوضعية
الغربية وكذا عدم اختـاذ موقـف التحفظ منها ال لشيء إال لكونها آتية من هناك فقد سبـق وأن
كان املذهب املالكي مثال هو املصدر األساس لقانون نابليون ومن ثم مصدر األنظمة التشريعية
الالتينية يف جمال املعامـالت املدنيـة ونظرياتها وال مانع بالنتيجة من اعتماد التقنيات القانونية
اإلجرائية املعاصرة لتأطري خمتلف املضامني القانونية جتايدا للتفاعل اإلنااني أخذا وعطاء.
( )41السيد جالل الدين محمد عثمان  ،رئيس القضاء بجمهورية السودان ورئيس المحكمة العليا ورئيس المفوضية القومية
للخدمة القضائية ( مجلس القضاء العالي سابقا )،الشريعة اإلسالمية كنظام قانون يتجاوز مع غيره من األنظمة القانونية
الكبرى في العالم  ،مجلة األحكام القضائية السودانية  ،السلطة القضائية  ،الخرطوم 2881 ،م  ،دراسة مقدمة إلى المؤتمر
الدولي لرؤساء المحاكم العليا في العالم  ،أبو ظبي  24-21 ،مارس 2888م.
( )48الدكتور علي علي سليمان  ،مجلة الفكر القانوني  ،اتحاد الحقوقيين الجزائريين  ،العدد األول نوفمبر 1984م ص .121
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 -9اهتداء بالقاعدة الفقهية اخلالدة للعامل الفقيه اجملتهد  ،ابن قيم اجلوزية " الشريعة عدل
كلها  ،فكل ماألة خرجت من العدل إىل اجلور فليات من الشريعة " واعتمادا على نظرة
اإلسالم إىل العدل املتميزة بالشمـول يف كل العالقـات واملعامـالت بني املالميـن أو بني املالميـن
وغيـرهم ال ينبغي التـردد يف استلهام وتبـين كل ما هو إجيابي  ،شرعا وقانونا  ،موجود خارج
العاملني العربي واإلسالمي مادام خيدم احلرية والعدل وبالتالي احملاكمة العادلة.
 -1إن ما اصطلح على تاميته مبعايري أو مبادئ أو ضمانـات احملاكمـة العادلـة هي أحكام يف
أغلبها ذات طابع إجرائي وغايتها األساسية حتقيق احملاكمة العادلة املنصفة ويبقى " مفهوم
املوضوعية ومفهوم اإلنصاف  ،من املاائل اليت ال ميكن حتقيق إمجاع أو اتفاق حول مضمونها
ويصعب على القانون نفاه ضبطها الرتباطها باعتبارات دينية وأخالقية واجتماعية وبالظروف
الثقافية واالقتصادية والاياسية لكل جمتمع ومن ثم بنابة التطور احلضاري لكل جمتمع" (.) 9
 -9إن احلق يف حماكمة عادلة صار يندرج ضمن جوانب العوملة بصفة عامة وعوملة القانون
والقضاء بصفة أخص  ،ذات الصلة الوثيقة بالعوملة االقتصادية من حيث حرص البلدان
والشركات املاتثمرة على توفري أحان الظروف القانونية والقضائية لالستثمارات.

االق ـ ـ ـرتاح :
اعتمـ ـ ـ ــاد املـ ـ ـ ــؤمتر الثالـ ـ ـ ــث لر سـ ـ ـ ــاء احملـ ـ ـ ــاكم العليـ ـ ـ ــا بالـ ـ ـ ــدول العربيـ ـ ـ ــة توصـ ـ ـ ــية
خبصـ ـ ـ ـ ــوص تكفـ ـ ـ ـ ــل مركـ ـ ـ ـ ــز البحـ ـ ـ ـ ــوث القانونيـ ـ ـ ـ ــة والقضـ ـ ـ ـ ــائية التـ ـ ـ ـ ــابع جمللـ ـ ـ ـ ــس وزراء
العـ ـ ــدل العـ ـ ــرب بإعـ ـ ــداد دراسـ ـ ــة عـ ـ ــن خمتلـ ـ ــف جوانـ ـ ــب احملاكمـ ـ ــة العادلـ ـ ــة علـ ـ ــى أسـ ـ ــاس
املقارنـ ـ ــة ب ـ ـ ــني م ـ ـ ــا ه ـ ـ ــو معم ـ ـ ــول ب ـ ـ ــه حالي ـ ـ ــا يف ال ـ ـ ــدميقراطيات الغربي ـ ـ ــة وب ـ ـ ــني تفاص ـ ـ ــيل
احملاكمة العادلة عرب تاريخ جتارب القضاء اإلسالمي يف الدول العربية.

( )49الدددددددكتور محمددددددد األمددددددين شددددددريط  ،الحددددددق فددددددي المحاكمددددددة العادلددددددة فددددددي النصددددددوص الدوليددددددة كضددددددمانة مددددددن
ضددددددمانات حقددددددوق اإلنسددددددان  ،مجلددددددة الفكددددددر البرلمدددددداني  ،مجلددددددس األمددددددة  ،الجزائددددددر  ،العدددددددد السددددددادس جويليددددددة
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