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> وتطبFقها والBت   حef تتمكن الدولة من cسيa= شؤونها واالضالع ]مهامها والعمل عX تحقيق أهدافها ولPQ تتمكن من خلق القوان<=
P تزوhد من  

<jBkي الحFاة فيها.  التحتFة فPu تحتاج إr أشخاص ومؤسسات لBعث  البFkة  الخطط وyناء وصFانة  اعات ووضع  < <aال  P
<|

Fذ مهام حكومFه تنفFواتخاذ قرارات  يتوجب عل =aفرض التداب Xة ]القدرة عFجب أن تتمتع المؤسسات الحكومhة �سلطة الدولة و
متعلقة ]مؤسسات أخرى تخلق لها حقائق جد�دة وتصبح ُملزمة لها (عX س�Fل المثال إ�شاء الطرق أو منع استخدام مادة مخدرة  

P إطار ممارسة  أو فرض الرسوم أو تخطFط نظام رعا�ة صحFة). ال �مكن للدولة ت 
نفFذ مهامها إال إذا قامت المؤسسات بتأد�ة عملها |>

المثال عندما   افق مع أخطار تواجه األفراد ]صفتهم الشخصFة (عX س�Fل  eaاد�ة. ل�ن ممارسة سلطة الدولة تFسلطة الدولة الس
 Fتنف عن  الحكومFة  المؤسسات  تعطFل  �مكن  األساسFة). �ما  اال�سان  حقوق  حكومFة  مؤسسة  قFام  تمس  خالل  من  مهامها  ذ 

مؤسسات حكومFة بتأد�ة عمل ما أو امتناعها عن تأديته (عX س�Fل المثال عندما تتجاهل مؤسسة حكومFة قرار مؤسسة أخرى).  
 عندما يتم منح األشخاص والمؤسسات سلطة الدولة �صبح هناك  

¢
وعة وغ�� قانونة  دائما خطر �استخدام السلطة �صورة غ�� م��

لة  
&
P المؤسسات وhخولها ]ممارسة سلطة  مجازفة �أن يتم استغالل السلطة  تكون هناكو وغ�� فعا

P أال �خلق النظام القانو£>
<jلهذا ين .

وعة وقانونFة وفّعالة ووضع حدود عX ممارسة السلطة   > ممارسة هذە السلطة ]ط§hقة م¦¥ الدولة فحسب و©نما يتوجب علFه تأم<=
 لقانون الهدف هذا. و©خضاعها للرقا]ة. وتخدم مBادئ سFادة ا 

  
األطراف   جميع  أداء  �أن  القانون  دولة   : تتم�� القانون.  سادة  م<ادئ  وتطبق  م  Aتح� عندما  قانون  دولة  �أنها  ما  دولة  وصف 

ُ
ت

I عH القانون وُمحدد �موجب القانون
:Jة الفاعلة مبP جوهرها إr تجنب اتخاذ ]عض األفراد أو  الحكوم

. تهدف سFادة القانون |>
. تقوم سFادة القانون عX القناعة بوجوب إخضاع الناس  خضPع Nل سلطة للقانون  المؤسسات القرارات مef وكFفما شاؤوا وضمان

) القانون  أو مؤسساتها  (Rule of Men)) ولµس لح²م أشخاص أخ§hن  Rule of Lawلح²م  الدولة  . �خضع أي عمل تقوم فFه 
¸ ممثالت الدولة) ل PXة  (¹شمل األمر جميع ممثFالمواطنات ]الحما�ة من التعرض أل�ة إجراءات تعسف ¸ < لقانون النافذ وhتمتع المواطن<=

P من قBل الدولة وممثليه̧ا ممثالتها ـ محاسBة المسؤول عن اإلجراء أمام محاºم حFاد�ة.  
P حال تعرضهم إلجراء تعس½>

 أي ب¾م²انهم ـ |>
  

  P¿و < P تخدم جمFعها الحد من سلطة الدولة والرقا]ة عليها    القانون  م<ادئ سادةتتألف سFادة القانون من مجموعة مضام<=
efال

  < . cشمل المضام<= PÀادة القانون ]مفهومها الموضوFوس PX²ادة القانون ]مفهومها الشFس < لصالح ح§hة وأمان الفرد. وhفرق المرء ما ب<=
رقم   الموضوعات  ملف  (انظر  اإل�سان  ام وحما�ة حقوق  eaاالح بÂنما cش٨الموضوعFة  القانونFة  )  للسFادة  الش²لFة   < المضام<= مل 

  المBادئ التالFة: 
  

  . م<دأ فصل السلطات ١
 

السلطة ¿P توزhعها عX أطراف فاعلة مختلفة،   الط§hقة األÅaÆ جدوى لمراقBة  ]أن  السلطات عX فكرة تتمثل  ¹سÇند مBدأ فصل 
وhراقب عمل الطرف اآلخر وhحد من نفوذە.    ]حFث يتمتع �ل طرف ]صالحFات محدودة وhعمل ]صورة مستقلة عن الطرف اآلخر 

P المقا]ل ال �حدد مBدأ  
إن الهدف من فصل السلطات هو تجنب السلطة المطلقة وما يرافقها من مخاطر سوء استخدام السلطة. |>

 ما يتعلق األمر ]قسم سلطة الدولة وتوزhعها وت
¢
حد�د أطراف  فصل السلطات �ش²ل مفصل كFفFة تطبيق الرقا]ة عX السلطات. دائما

 ) الBعض  ]عضها  وتراقب  الBعض  ]عضها  توازن   Xع تحافظ  محدودة  ]صالحFات  مزودة  مختلفة   checks and فاعلة 
balances .(الضوا]ط والتوازنات 

  
> السلطات) و©�شاء   P ب<=

<½Fعدة وظائف (الفصل الوظ rــــع وظائف الدولة إhادل توزBخدم هدف فصل السلطات وكبح النفوذ المت�
مخت شؤون  مؤسسات  �خص  فFما  السلطات  (فصل  المختلفة  hة  ¥¦Íال  Îالعنا[ وتزوhدها  السلطات)   < ب<=  PÏFالتنظ (الفصل  لفة 

المؤسسات    rإ التنظFمFة  الناحFة  من  ـ  والقضائFة  والتنفFذ�ة  hعFة  ¥¦Çال ـ  المختلفة  الوظائف  اسناد  ذلك  جراء  يتم   .( < الموظف<=
لمان والحكومة والجهاز اإلداري والمحاºم. �ضمن فصل السلطات الخاص �شؤون  الحكومFة المختلفة وعادة ما يتم اسنادها إr ال Ña

P آن واحد. وÒسÍب وجوب التعاون والرقا]ة المتBادلة  
P عدة مؤسسات |>

> أال �قوم نفس األشخاص ]مهام مختلفة وhعملوا |> الموظف<=
> األطراف الفاعلة المختلفة P أي وق ما ب<=

ت �ان ]صورة �املة عن ]عضها الBعض. بهذا �كون من  ال �مكن لهذە األطراف أن cستقل |>
 
¢
لمانات أو أن تتخذ الحكومات قرارا Ñaل الBات و©قالة الحكومة من قFار القضاة¸القاضFاألغلب من المجدي أن يتم اخت Xالممكن وع

أما ]الkسBة للعد�د من المهام   ب¾جراء انتخا]ات جد�دة...الخ (انظر ملفات الموضوعات المتعلقة ]أنظمة الح²م والقضاء الدستوري). 
األطراف    ما تكون 

¢
فغالBا الخارجFة  السFاسة  أو  انFة)  < =aالم P ذلك تخطFط 

التخطFط (]ما |> مثل  P ال �مكن رyطها بوظFفة معينة 
efال

P   الفاعلة المختلفة مرتBطة ]صلة وثFقة مع ]عضها الBعض ]حFث ال �مكنها اتخاذ القرارات
. �ما ¹شارك الشعب |>

¢
ال�ثa= من  إال معا

P كبح السلطات. إن هناك إم²انFات  
> لµساهم بهذا |> P تطبيق القوان<=

P التخطFط أو |>
hعFة وyصورة جزئFة |> ¥¦Çة الFفFالوظ P

الدول |>
األطراف   و©لغاء  السلطة  ]استحواذ  فاعل  إم²انFة ألي طرف  الحاسم هو عدم وجود  األمر  ل�ن  السلطات  لتحقيق فصل  مختلفة 

  الفاعلة األخرى. 
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عة . ٢   م<دأ ال��
 

عFة (مBدأ المالحقة اإللزامFة) إr القانون وhمكن اختصار األمر ]جملة: " القانون هو األساس  �خضع أي عمل حكوPÙ وفق مBدأ ال¦¥
  
¢
: وفقا PX� ما  المطالب  الفرد�ة وأهم هذە  المطالب  العد�د من  استخراج  �مكن  الوصFة   من هذە 

¢
المقFد". وانطالقا لمطلب  وهو 

I األساس الق
:Vف األطراف الفاعلة    انوÚط تBلض P

�جب ¹سÇند أي �شاط حكوPÙ عX قاعدة عامة مجردة تكون محددة �ش²ل �ا|>
. قBل أن تتخذ الدولة أي أجراء (عX س�Fل المثال منع تÚف ما أو فرض   PÙة العمل الحكوFاطBة ]صورة موثوقة ومنع اعتFالحكوم

  Xة تطبق عFعليها خلق قاعدة قانون ( < P الحالة نفسها. وyذلك �خدم مقتÜ> القاعدة القانونFة من جهة  رسم مع<=
جميع األفراد |>

P �جب أن �أخذوها ]الحسBان) ومن  
efة الFقة ]اإلجراءات الحكومBدرا�ة مس Xالمواطنات ع ¸ < P (�كون جميع المواطن<=

األمن القانو£>
¸ المواطنات أنفسه <  دفع  جهة أخرى المساواة أمام القانون (�جد جميع المواطن<=

¢
P عليهم جمFعا

<jBkمواجهة الحظر نفسه أو ي P
م |>

عX وجوب سن المعايa= القانونFة الهامة واألساسFة ]صFغة قانون ـ أي أن يتم ذلك    ينص مطلب الصغة القانونة الرسوم ذاتها).  
P ت 

efمات الFاألوامر واألنظمة والتعل Ñaة. وال تعتFعh ¥¦Çة الFة للعملFإطار اإلجراءات النظام P
صدر عن الحكومات واألجهزة اإلدارhة  |>

�افFة عندما تكون الصFغة القانونFة مطلyÝة. بهذا �حPÏ مطلب الصFغة القانونFة الد�مقراطFة: فهو �ضمن اتخاذ أهم القرارات من  
القانون   =aالمعاي P ]صورة عامة سن 

<jBkي ة.  ¥ÞاBم الشعب  انتخبهم  الذين  النائBات  النواب¸  قBل  من  أي  لمان  Ñaال P  قBل 
<Üتق  P

efال Fة 
  Xة للدولة ومؤسساتها أو لألفراد (عFأخر �حمل أهم P

]التدخل الشد�د ]حقوق اإل�سان (عX س�Fل المثال السجن) أو أي ملف قانو£>
hعFة نظامFة.   ¥¦c إطار إجراءات P

ائب) |> <Úم أو الºم المحاFل المثال تنظFس� 
  

  . م<دأ المصلحة العامة ٣
 

P إ 
<| PÙة لخدمة الصالح  �جب أن �صب العمل الحكوFد مطلب المصلحة العامة أن تكون اإلجراءات الحكومh§طار المصلحة العامة. ي

شأنها كشأن الحقوق األساسFة مصلحة عامة   �ما تعد حما�ة المصالح الشخصFة   .العام ولµس فقط لخدمة رغBات ]عض األشخاص
P الم

. تkبثق المصالح المعنFة إr حد ]عFد من النظام القانو£>
¢
وضÝع ]صورة إ�جابFة، أي من الدستور ومن المواد المعنFة ]الهدف  أ�ضا

  
ً
P الم²ان والزمان مراعFة

P ]عض الحاالت النادرة تkتج عن أوامر قانونFة. تBÇاين هذە المصالح |>
> الموضوعFة و|> P القوان<=

والغرض |>
قضا  وتعد  المتحولة  االجتماعFة  والظروف   =aللتغي الخاضعة  األخالقFة  القFم  االجتماعFة  منظومة  والقضا�ا  والتخطFط  طة  ال¦¥ �ا 

 وقضا�ا السFاسة البÂئFة والقضا�ا المالFة من ضمن أهم مجموعات المصلحة العامة.   
  
  

ة ٤Zم<دأ التناس .  
 

أهدافه   العامة) مع  المصلحة   P
قانونFة وhصب |> أي عمل حكوPÙ (وهو ¹سÇند عX قاعدة  يÇناسب  ]أن  التناس�Fة  P واجب 

<Üقت�
P ¹سj لتحقFقها (الحال لµس كذلك عX س�Fل  

efالفعل لحما�ة المصلحة العامة ال[ 
¢
وغا�اته وال يتم ذلك إال إذا �ان اإلجراء مناسBا

> الرجل والمرأة) وعندما �مثل   المثال عندما تمنع الkساء من ارتداء الحجاب أو النقاب بهدف تحقيق المصلحة العامة ]المساواة ما ب<=
 Fل المثال عندما تمنع مظاهرة ما  اإلجراء الوسFس� Xس كذلك عµوعندما ال �متد ليتجاوز الحد المطلوب (الحال ل ãًاعتدا ÅaÆلة األ

 للحالة الفرد�ة لألشخاص الذين سوف يتأثروا بهذا  
¢
P زمان أو م²ان أخر) وعندما �كون تBعا

رغم وجود إم²انFة لتhÚــــح تنظFمها |>
> استفادة الدولة من اإلجراء  اإلجراء القدرة عX تحمل تBعFات   هذا اإلجراء ( الوضع لµس كذلك عندما �كون هناك تBاين صارخ ما ب<=

  PXة هو تحقيق التوازن الدقيق أو التطابق العمFمنه الفرد جراء ذلك). إن الهدف من التناس� P
ر الذي سوف �عا£> <Úالذي تتخذە وال

> جميع المصالح المعنFة.    ما ب<=
 

  . م<دأ العالنة ٥
 
�  

¢
الحكوPÙ وما تفعله وما ال تفعله مؤسساتها متاحا األداء   Xالدولة ومؤسساتها عندما �كون االطالع ع الحد�ث عن عالنFة  جري 
> إم²انFة اÇÆساب المعرفة حول عمل   تاح ألشخاص حFادي<=

ُ
. وyــهذا �مكن االنطالق من وجود العالنFة عندما ت =aة للجماه ¥ÞاBصورة م[

 عندما تكون إم²انFة الوصول لمعلومات حول  حكوPÙ أو الحصول عX معل
¢
ة وتعتÑa العالنFة متوفرة أ�ضا ¥ÞاBة مFومات ]صورة شخص

P محصلة األمر أ�ة معارف). عX نقFض ذلك تعتÑa العالنFة  
<| =aسب الجماهÇمستخدمة (وال تك =aة متوفرة ول�نها غFاألداء الحكوم

P تقوم بها. من الصحيح أن الجماهa=  مفقودة عندما تكون المؤسسات الحكومFة ¿P فقط من �
efات الFقدم المعلومات حول العمل

ة و©نما   ¥ÞاBالمعلومات ]صورة م rة وما ال تفعله، إال أنها ال تصل إFهذە الحالة معارف حول ما تفعله المؤسسات الحكوم P
تكÇسب |>

  �ش²ل منقول فقط. 
  

¸ المواطنات االستفادة ]صورة مجد�ة من حقوقهم   < P خدمة الد�مقراطFة. ال �مكن للمواطن<=
P ]ادئ األمر |>

�صب مBدأ العالنFة |>
  
¢
P األداء الحكوhÞ PÙا

e½[ حال P
ة ]المشاركة إال عندما تكون لديهم معرفة ]عمل الهيئات المختلفة وأعضائها. |> ¥ÞاBالم =aة وغ ¥ÞاBالم
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لومات المنقولة إr الرأي العام فسوف �كون هناك خطر ]فقدان حقوق التصhÝت و©م²انFة التصhÝت عX  أو لم تصل سوى المع 
قضا�ا موضوعFة الهدف المراد منها. عالوة عX هذا فإن عالنFة اإلداء الحكومFة تؤدي وظFفة هامة فFما يتعلق �سFادة الدولة، حFث  

  PÙقظة والناقدة لألداء الحكوFال المتا]عة  من خطر سوء االستخدام ومن حدوث األخطاء وترغم المؤسسات الحكومFة عX  تقلل 
hر قراراتها. عادة ما ال �ملك المواطنون¸ المواطنات الوقت وال الرغBة لمتا]عة االجراءات الحكومFة �ش²ل مBاÞ¥ ولهذا  Ñaل وتFتعل

P �حتاجونها لتكhÝن  �جب أن �كون بوسعهم التعhÝل عX تزوhد وسائل اإلعالم لهم ]²افة المعلوما 
efت المتعلقة �شؤون الدولة ال

لهذا السbب تتطلب الد^مقراطة ودولة القانون وسائل إعالم مستقلة ومختلفة تقوم بتقد^م التقار[ر حول أداء الدولة  آرائهم.  
: ناقدة وتf عH العالنة وتراقب اإلجراءات وdستخدم المصادر ال �gــــح وع]j أسلوب�  متاحة. وموظفيهاm موظفاتها 

  
P المقام األول عX إجراءات العملFة  

 للعموم. وهذا ¹¦ي |>
¢
hعFة متاحا ¥¦Çة الFالعمل Xأن �كون االطالع ع P

<jBkدأ يBة المFومن ناح
لمان و©تاحة االطالع عليها لèل من �ملك حق   Ñaال P

P تجري |>
efلمان. كذلك �جب توثيق األعمال األخرى ال Ñaال P

P تتخذ |>
efة الFعh ¥¦Çال

 Ýاطالع ]ما  التص Xاالنتخا]ات وهم ع P
ام نائ�يهم¸ نائBاتهم والمشاركة |> eaتقدير واح < hت. بهذا فقط �كون ب¾م²ان هؤالء المواطن<=

  �جري.  
  

القانون والحق   P الوقت المناسب من مBادئ سFادة 
ها |> ¥¦kة بFة وواجب المؤسسات الحكومFالقانون  =aالمعاي ¥¦kينطلق الحق ب

P ]المساواة أم
ام القانون. ومن حFث المBدأ يتوجب أن تكون جلسات المرافعات القضائFة والنطق ]الح²م عالنFة. �ما ¹¦ي  اال�سا£>

المؤسسات   وثائق   Xة لالطالع عFاإلم²ان إتاحة  الطلب  P عند 
<jBkي ، حFث 

¢
أ�ضا اإلداري  الجهاز   Xة عFالعالن الدول مBدأ  أغلب   P

<|
ام ]المBدأ.   اإلدارhة إذا لم تكن هناك مصالح خاصة ]أمن ا  < eaة االلFلدولة وحما�ة المعلومات تفوق أهميتها أهم  

  

  . م<دأ حسن النة وحظر التعسف ٦
 

المؤسسات    < ب<= تتم   P
efال القانونFة  المعامالت  ]الثقة خالل  والجدير   P

الو|> التÚف   Xع التعسف  وحظر  النFة  مBدأ حسن  ينص 
: فهو كحما�ة للثقة �منح  الحكومFة واألفراد ]صفتهم الشخصFة. وhؤثر هذا المBدأ ع < P ناحيت<=

X القانون العام عX وجه الخصوص |>
P عX توقعات معينة. فإذا ما قامت دائرة حكومFة معنFة  

<fة المبFوعة ]أداء المؤسسات الحكوم األفراد الحق ]حما�ة ثقتهم الم¦¥
P وقت الحق ودون وجود أ

سBاب أن تتÚف ]خالف ذلك وكحظر للتÚف  بتقد�م معلومات ما أو وعدت ]منح موافقة ما ال �مكنها |>
المتناقض وسوء استخدام الحق ُ�منع عX حد سواء �ل من المؤسسات الحكومFة واألفراد ]صفتهم الشخصFة من التÚف بÇناقض  

P استخدام الحق خالل إتمام المعامالت القانونFة.  
 واإلساءة |>

  
. �كفل ح Péة الدولة ]الحد األد£>  �منح حظر التعسف الحما�ة تجاە الظلم األساBـ ]مطال P

<êل فرد حق ـ قا]ل للتقاèظر التعسف ل
وعة ول�نها تؤدي   > تBدو للوهلة األوr م¦¥ من العدالة وëسمح له اللجوء إr المحاºم التخاذ اإلجراءات القانونFة ضد قرارات وقوان<=

P النFÇجة إr �شوء حالة ال تطاق. ل�ن هذا المBدأ �حPÏ من ظلم الدولة  
<|  < > ما ب<= =aتم التميhالحاالت القصوى والواضحة فقط. و P

<|
  Xمحتمل ]صورة واضحة ألنه ع =aعندما �كون هناك قرار غ < P تنفFذ القوان<=

P سنها. �حدث التعسف |>
> و|> P تنفFذ القوان<=

التعسف |>
تخذ عX س�Fل    س�Fل المثال صادر عن مؤسسة حكومFة غa= معنFة بهذا الشأن أو أنه يÇناقض �ش²ل hÎــــح مع الحالة 

ُ
الواقعFة (لم ت

المثال إجراءات جمع األدلة أو أن القرار ال ¹سÇند عX نتائج إجراءات جمع األدلة) أو أنه يkتهك �ش²ل صارخ معFار أو قاعدة قانونFة  
المتناع عن تقد�م  ال جدال فيهما. �مكن اعتBار التعسف قرار ¹سÇند عX أسBاب ال صلة لها ]الموضÝع (عX س�Fل المثال عندما يتم ا 

  Xقه ]صورة خاصة عFنما يتم تطبÂصورة مستمرة ب[ P
التhÚــــح ]البناء بهدف مضا�قة مقدم الطلب) او عندما يتم انتهاك معFار قانو£>

، عندما �كون القانون عد�م   < P سن القوان<=
ائب من أشخاص معينة فقط). وhحدث التعسف |> <Úل الFشخص واحد (عندما يتم تحص

P أو تتجX بوضÝح عدم ام²انFة اسنادە إr أسBاب جد�ة وموضوعFة. حFث �عتÑa  الجدوى وyال ه
e£تناقض ذا Xدف أو ينطوي ع

 عX س�Fل المثال إذا لم يهدف القانون ]أي ش²ل من األش²ال لتحقيق مصلحة عامة (و©نما �خدم فقط الجهة  
¢
حظر التعسف منته²ا

عة وحدها أو ]عض األفراد) أو �ان ناتج عن ا  > أخرى �ش²ل ال ¹سمح بتطبFقه ]صورة سلFمة.  الم¦¥ لفساد أو �ان يÇناقض مع قانون<=
P لم تعد متوافقة مع الواقع عX األطالق.  

efتلك ال Xل المثال عFس� Xالقد�مة، ع <   �ما �مكن فرض حظر التعسف عX القوان<=
 

  . م<دأ استقاللة المحاrم   ٧
 

> المؤسسات  إن دور المحاºم هو اتخاذ قرارات ملزمة مسÇند P الخالفات ب<=
P تÍت |>

efال P¿ة وFالقانون عند �شوء نزاعات قانون rة إ
> عدة أفراد (عX س�Fل   P الخالفات ب<=

المثال حول حما�ة حقوق اإل�سان) و|> الحكومFة واألفراد ]صفتهم الشخصFة (عX س�Fل 
> المؤسسات الحكومFة المختلفة (عX س�Fل المثا  اث) أو ب<= =aم من هو  المثال حول المºات). تقرر المحاFام ]الصالح < eaل حول االل

ورhة. هكذا �كون ]مقدور المحاºم اتخاذ قرار   <Úت لديها وجود ظلم ـ األمر ]اتخاذ اإلجراءات المضادة الÍحال ث P
عX حق وتصدر ـ |>

 جو 
¢
P حما�ة دولة القانون  ب¾طالق Þاح شخص مسجون أو إ]طال قرار أو قانون أو ]استحقاق التعhÝض. وyــهذا فPu تلعب دورا

<| 
¢
ه§hا

 و©عادة السالم. 
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P ظل سFادة القانون فقط عندما ال تخضع سوى للقانون ال غa= وتتمتع كطرف فاعل مستقل  
�مكن للمحاºم أن تقوم بÇنفFذ مهامها |>

أوضاع حما�ة حقوق اإل�سان بثقة األطراف المتنازعة. تعد االستقاللFة القضائFة مBدأ جوهري لسFادة القانون وعندما تغFب فإن  
> والمواطنات لمواجهة إجراءات   د�ة، فعندها لن �كن هناك طرف فاعل �لجأ له المواطن<= eaة ستصبح مFوفصل السلطات والد�مقراط
القوي   القضاء  استقاللFة  �مثل ضمان  االنتخا]ات.  تزوhر  أو  االسBÇداد�ة  الرئµسات  الرؤساء¸  قرارات  أو  التعسفFة  المنازل  تفتµش 

  العادل الشاغل األساPé لèل دولة قانون. و 
  

P ضمان  
<jBkة يFة المؤسساتFمن الناح . < إن ضمان استقاللFة المحاºم يتطلب تدابa= مؤسساتFة وتنظFمFة ومتعلقة �شؤون الموظف<=

ام وتطبيق األطراف الحكومFة الفاعلة لألح²ا  eaلمان ووجوب اح Ñaة عن الحكومة والFم ]استقاللºة عمل المحاFة. تتخذ  إم²انFم القضائ
 هذا  

¢
أ�ضا التنظFمFة  ات. تخدم االستقاللFة  =aتأث أو  تعلFمات  القانون فقط وال �جوز أن تخضع ألي   Xندة عÇم قراراتها مسºالمحا

 وقادرة عX إدارة شؤونها بنفسها وال �جوز أن تخضع ألي رقا]ة. 
¢
تدير    الهدف: �جب أن تكون المحاºم العلFا مستقلة تنظFمFا

P أغلب األحFان إr رقا]ة وزارة العدل أو المحاºم العلFا. وhجب أن    المحاºم
P معظم األحFان شؤونها بنفسها ول�نها تخضع |>

الدنFا |>
  
¢
P لسa= عملها. ختاما Ñíالخار المحاºم وyرصد اإلطار  انFة مناسBة تحت تÚف  < =aلمان محصورة بوضع م Ñaالحكومة وال تكون مهمة 

P ضمان استقاللFة القضاة¸  
<jBkال  يFول� .

¢
 حاسما

¢
> القضاة¸ القاضFات وضمان سالمتهم المهنFة أمرا القاضFات. لهذا السÍب �عد تعي<=

 ما �مارسون عملهم حef سن التقاعد أو يتم  
¢
يتعرض القضاة¸ القاضFات لضغط سFاPé �سÍب اتخاذهم قرارات معينة فهم غالBا

 ]دون إم²انFة إعادة االنتخ
¢
ات طhÝلة (غالBا eaة فاعلة. �ما �منح القضاة¸  انتخابهم لفFاسFل أطراف سBاب) وال �مكن إقالتهم من ق

 لراتبهم من أجل تجنب تعرضهم لضغوط مالFة.  
¢
P العد�د من الدول ضمانا

  القاضFات |>
  

 ما تهدف هذە  
¢
> القضاة وغالBا P تكفل سFادة القانون من تطhÝر عدة طرق لتعي<=

efة والFلقد قامت االنظمة الد�مقراط  rالطرق إما إ
توزhــــع حق تنصµب القضاة¸ القاضات عX أطراف فاعلة مختلفة (تختار مؤسسة حكومFة بÂنما تعتمد االختFار مؤسسة أخرى أو  
أو ت²لFف لجان مستقلة قدر اإلم²ان (عX س�Fل   ]االختFار)  ]األسماء وتقوم مؤسسة أخرى  تقوم مؤسسة حكومFة بوضع الئحة 

) بهذە المهمة. عادة ما c¦ي عX  المثال لجان قضائFة خاصة   < ات وقضاة¸ قاضFات حالي<= =aاء¸خب Ñaات وخFاسFس ¸ < تضم سFاسي<=
  المحاºم العلFا واالستقاللFة القضائFة).  ٣المحاºم الدستورhة والعلFا قواعد خاصة (انظر ملف الموضوعات 

  

  . ضمان آلة فعالة لتقد^م الشuاوى٨
 

P دولة القانون فرض امتثال جمي
. تضمن دولة القانون وجود آلFات فعالة ضد أي عمل  �مكن |>

¢
ع اإلجراءات الحكومFة للقانون قضائFا

P أن يتمتع �ل من �دPÀ ]أنه ضحFة لظلم الدولة ب¾م²انFة  
<êل الدولة �مس ]حقوق الفرد.  تكفل ضمانات حق التقاBأو إهمال من ق

P الش²اوى وأن يتم  اللجوء لقضاء مستقل وyأن تكون هذە اإلم²انFة لتقد�م الشكوى ف
ّعالة أي أن تقوم المحاºم المستقلة ]الBت |>

  تنفFذ قرارتها.  
  

P معاملة جميع أطراف الدعوى وحظر  
يتمتع �ل فرد أمام المح²مة ]ضمانات إجرائFة معينة وëشمل ذلك الحق ]المساواة والعدل |>

P الش²لFات ا 
P القضFة أو تأخa= إصدار قرار ومنع المBالغة |>

لقضائFة (أي رفض الش²اوى ألسBاب واهFة). إن ضمان آلFة  عدم النظر |>
ط وجوب اسBÇعاد القضاة¸   eaة وهذا ¹شFالحق ]أن تكون المح²مة مستقلة ومش²لة ]صورة قانون 

¢
فعالة لتقد�م الش²اوى �كفل أ�ضا

hن (ألنهم مثïً �انوا قد  القاضFات الذين لديهم صلة وثFقة ]طرف من أطراف الدعوى (عX س�Fل المثال قرا]ة أو صداقة) أو ال < =aمتح
) أو لديهم ألسBاب أخرى مصلحة خاصة بkتFجة القضFة. �ملك أصحاب¸ صاحBات  

¢
 أو ألنهم أدلوا برأيهم سلفا

¢
P القضFة سا]قا

نظروا |>
]الرد عX تhÚــــ الح²م والحق  الرأي قBل صدور  ب¾دالء  الحق  ]التحد�د   P

<fع� عادلة هذا  ]الحصول عX محاºمة  الحق  ح الشكوى 
P األدلة  

¸ المحامFة) عند النظر |> PÙالمحا ïًل (مثFوك < الطرف الخصم وذكر األدلة (مثïً شاهد¸ شاهدة) والمشاركة الشخصFة أو تعي<=
 ¹شمل حق ضمان آلFة فّعالة لتقد�م الش²اوى كذلك حق االطالع عX ملف القضFة والحصول عX تعلFل  

¢
واثناء المحاºمة. وختاما

  للح²م.  
  
  
  
  
  
  

  - نها�ة ال -
  



 

 

 

 
 
 


