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 ة السادات للتنمية والرعاية االجتماعيةجمعي

 

في مصر  سيادة القانونتعزيز 

 

 ((خالل فترة التحول الديمقراطي  ))  

 دور القضبء فى حفعيل سيبده القبنون

 
استقالل القضاء وحٌدته  

 
( مفترضات تولً الوظٌفة القضائٌة )

 
 

مقدمة من 
 

دكتورة 
سحر عبد الستار أمام 

 
المساعد  أستاذ قانون المرافعات

كلٌة الحقوق جامعة المنوفٌة  
ورئٌس قسم قانون المرافعات  

كلٌة الحقوق بالسادات  
 2012اكتوبر  
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استقالل القضاء وحٌدته 
 

د الحاجة إلى رقابة شفى بلد لم ترسخ فٌها قدم الدٌمقراطٌة بعد، تكون فى أ
ساحة القضاء  فإلى .تصان الحقوق والحرٌات، وبدونه تهدر وتهتك فبهالقضاء، 

ٌهرع الناس ، ٌلتمسون فٌه العدل واالنصاف، فالناس أمامه سواء ، ال ٌرهب أحداً 
. د لهوانه وضعف حٌلتهحبحق أ خفلقوته وال ٌست

 
ء كلمة الحق والعدل فالقضاة هم ضمٌر األمة ورمز إرادتها وأملها فى إعال

بها  مالسبٌل مصابٌح ٌؤتأمانة بٌن أٌدٌهم، وأحكام القضاء فى هذا  هللا التى أودعها
. الهداه

وحتى ٌتمكن القضاة من القٌام بمسبولٌتهم وأداء األمانة الملقاة على عاتقهم 
. فالبد أن ٌتحقق للقضاء االستقالل والحٌدة والموضوعٌة

 
لعملهم لسلطان أى أال ٌخضع القضاة فى ممارستهم  باالستقالل وٌقصد

رٌعٌة أو التنفٌذٌة أن تتدخل فى أمر جهة أو سلطة أخرى، فال ٌجوز للسلطة التش
. أو شأن من شئون السلطة القضائٌة

 
كل فٌجب على كل سلطة مباشرة عملها فى حدود وظٌفتها ، ومن ثم فإن 

سلطة تعد رقٌباً على السلطات األخرى، مما ٌحول دونها ودون التعسف وتجاوز 
ف عن حدود فالسلطة تحد من السلطة، فال ٌجوز ألى سلطة أن تنحر ،حدودها

والٌتها بإصدار أوامر أو توجٌهات فى خصوص قضٌة معٌنة معروضة على 
القضاء، أو بانتزاع قضٌة معروضة على القضاء بالفعل وأن تعهد بها إلى لجنة من 

. لفصل فٌها، أو تعطل آثار األحكام القضابٌة وعرقلة تنفٌذهاللجانها 
ى ٌمكن أن تمارسها علٌه صون القاضى ضد الضغوط الخارجٌة التيفاالستقالل 

. السلطات األخرى فى الدولة
 

 ،ومن ثم ٌتعٌن على الدولة أن توفر الضمانات التى تإكد استقالل القضاء
 Toutes Pressions extérieursوتضمن تحرره من كافة الضغوط الخارجٌة 

فٌجب أال ٌكون  ،ءلنزاهة التى هى روح القضااكما ٌجب أن ٌتمتع القضاة بالحٌدة و
له حال مباشرته وظٌفته مصلحة ذاتٌة قد ٌمٌل الٌها وتإثر فى تقدٌره على نحو أو 
على آخر على حساب التطبٌق الموضوعى المتجرد إلرادة القانون، ومن ثم ٌتعٌن 
أن ٌتجرد القاضى من أى ضغوط داخلٌة تملٌها علٌه مشاعره الخاصة أو مصالحة 

. المادٌة الذاتٌة
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ألن  ،ضاء وحٌدة القضاةقوثٌق بٌن استقالل الوال شك أن هناك ارتباط 
ع تهٌبة متحقٌق النزاهة فى القضاء، بحسن اختٌار القضاة وتحرى قوة الخلق فٌهم ، 

الظروف المواتٌة لهذه النزاهة بمنع التدخل بؤى صورة من الصور فى عمل 
لتى القضاة، وكفالة الحماٌة الضرورٌة للقضاة فى نزاهتهم بتوفٌر كافة الضمانات ا

من إقامة العدل بٌن الناس  ٌإدى إلى تمكٌن القضاء تهتكفل حٌدة القاضى وموضوعً
. بتقرٌر حكم القانون فٌما ٌرفع إلٌه من منازعات

 
ومن أخطر المإثرات الخارجٌة التى قد تإثر على حٌدة القاضى وتحول * 

 ، وال شك أنقوة الرأى العامبٌنه وبٌن الحكم فى موضوع الدعوى بموضوعٌة 
والمقروء ٌلعب دوراً كبٌراً فى بلورة ، والمرئ  ،المتعددة المسموع هاإلعالم بصور

وتعببته على نحو معٌن، والذى قد ٌإثر بشكل أو بآخر على حٌاد  ،الرأى العام
ه فٌها بموضوعٌة أيوالتى ٌجب أن ٌبدى ر ،القاضى حٌال القضٌة المعروضة علٌه

. وحٌدة تامة 
رابه كونه أابداء ى تفرض علٌه التحوط عند كما أن طبٌعة عمل القاض 

ٌجب  اءمواطناً فى المجتمع ٌعٌش وٌتفاعل معه، ومن ثم فإن هناك خطوطاً حمر
على القاضى أال ٌتعداها حتى ال تإثر على حٌدته ونزاهته التى ٌتعٌن أن ٌتسم بها 

 ظورةنوإال فقد صالحٌته كقاِض إزاء القضٌة الم، لكونها من مفترضات وظٌفته 
. والتى كان له رأٌاً فٌها

  فى اآلونة األخٌر رأٌنا كٌف ٌتم تناول القضاٌا المعروضة على
والتى وصلت إلى حد عمل ، القضاء من قبل وسابل االعالم 

كمة بواسطة القضاء، وكما كثر امحاكمات شعبٌة مناظرة للمح
بدون رأٌهم القانونى يظهور القضاة عبر وسابل اإلعالم المختلفة 

هم وتوجهاتهم ئضاٌا منظورة أمام زمالبهم ، وكذلك اراحٌال ق
. 2011ٌناٌر  25السٌاسٌة خاصة بعد ثورة 

 
وال شك أن هذه األمور تإثر على حٌدة القاضى ونزاهته التى هى روح 

ولهذا رأٌنا أنه من األهمٌة بمكان تناول هذه المسابل الهامة والملحة من ، القضاء 
: النقاط على النحو التالى هذهفٌها خالل محورٌن نعالج 

 
. تأثٌر االعالم على القضاء: المحور األول

 
. القاضى واالعالم والسٌاسة: المحور الثانى
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المحور األول 
 

تأثٌر االعالم على القضاء  
 

لرأى العام اال شك أن وسابل االعالم تلعب دوراً هاماً فى توجٌه وتكوٌن 
الً كامالً تناول صللصحافة ف( الملغى) 1971وبلورته، وقد أفرد الدستور المصرى 
على أن الصحافة منه  [207]، بالنص فى تهافٌه حرٌة الصحافة وضوابط ممارس

باعتبارها سلطة شعبٌة مستقلة تمارس رسالتها بحرٌة استقالل فى خدمة المجتمع 
بمختلف وسابل التعبٌر، تعبٌراً عن اتجاهات الرأى العام واسهاماً فى تكوٌنه 

فى إطار المقومات األساسٌة للمجتمع، والحفاظ على الحرٌات والحقوق  وتوجٌهه،
والواجبات العامة، واحترام حرمة الحٌاة الخاصة للمواطنٌن، وذلك كله طبقاً 

. للدستور والقانون
 2011مارس  30الدستورى الصادر فى من االعالن  [13]كما تنص المادة 

بل االعالم مكفولة، والرقابة على على أن حرٌة الصحافة والطباعة والنشر ووسا
فى أمور بعٌنها بفرض رقابة محددة  األحوال االستثنائٌةالصحف محظورة إال فى 

. وفقاً للقانون
على حرٌة  1996لسنة  96من قانون تنظٌم الصحافة رقم [ 1]وتإكد المادة 

فى خدمة  مسئولةالصحافة بؤن الصحافة سلطة شعبٌة تمارس رسالتها بحرٌة 
مع تعبٌراً عن مختلف اتجاهات الرأى العام واسهاماً فى تكوٌنه أو توجٌهه من المجت

. خالل حرٌة التعبٌر وممارسة النقد ونشر االنباء
 

 دراك المشرع ألهمٌة إمن خالل النصوص السابق بٌانها  ٌبٌن لنا
الصحافة وأثرها البالغ فى تكوٌن الرأى العام وتوجٌهه، ولذا وضع 

فى ذات الوقت الدور المحورى والحٌوى ضوابط لممارسة هذا 
، وبالتالى إذا خرجت عن مسئولةأوجزها فى أن تكون هذه الحرٌة 

ت بأدوقد . ستوجب مساءلة المسبول عن ذلكتهذا االطار فإنها 
ضاٌا المنظورة الصحف فى اآلونة األخٌرة على نشر وقابع الق

. ى العاموال الشهود، مما ٌثٌر بلبلة فى الرأومراحل تداولها وأق
 

–       د مما ٌإثر ـالم الصحافة أحكام القضاء بالتعلٌق والنققكما تناولت بعض أ  
. القضاء وٌزعزع الثقة فى نفوس المتقاضٌن حترام اوة بعلى هً -بدون شك

راً نظو جرٌمة التأثٌر فى القضاةوال شك أن هذه الممارسات غٌر المسبولة تشكل 
حرٌة القاضى فى تكوٌن عقٌدته وقراره، تولى لخطورة تؤثٌر الرأى العام على 

عقوبات التى تعاقب [ 187]المشرع بالتنظٌم جرٌمة التؤثٌر فى القضاة فى المادة 
ج وال تزٌد على 5000بالحبس مدة ال تتجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن 

إحدى الطرق المذكورة فى ج أو باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من نشر ب10000
ط بهم الفصل فى اعقوبات أموراً من شؤنها التؤثٌر فى القضاة الذٌن ٌن[ 185]المادة 
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دعوى مطروحة أمام أٌه جهة من جهات القضاء فى البالد أو فى رجال القضاء أو 
النٌابة أو غٌرهم من الموظفٌن المكلفٌن بتحقٌق أو التؤثٌر فى الشهود الذٌن قد 

ذلك التحقٌق أو أموراً من شؤنها منع  ء الشهادة فى تلك الدعوى أو فىداٌطلبون أل
ضاء بمعلومات ألولى األمر أو التؤثٌر فى الرأى العام لمصلحة فشخص من اإل

. طرف فى الدعوى أو التحقٌق أو ضده
 .

رم مجرد نشر أخبار متعلقة بقضٌة متداولة جفالمشرع بموجب هذا النص ال ي
قب علٌه إذا كان من شأنه رم النشر وٌعاجيوإنما ، تحقٌق جارٍر بأمام القضاء أو 

دق األمر إذا كانت القضٌة المعروضة على يو ،التأثٌر على سٌر الدعوى المتداولة
ببته القضاء تهم الرأى العام ، فال شك أن الصحافة تلعب دوراً محورٌاً فى تع

وتوجٌهه، وهذا قد ٌمثل عبباً نفسٌاً على القاضى حالة نظره تلك الدعوى، التى 
ٌتعٌن أن ٌفصل فٌها وهو خالى الذهن ال ٌستقى أٌة معلومة أو ٌستنبط أى دلٌل إال 

. من أوراق القضٌة ومن خالل التحقٌقات التى ٌجرٌها
 

الجلسات فٌكون من المبادئ األساسٌة فى التنظٌم القضابى مبدأ عالنٌة * 
العالنٌة رقابة على للجمهور دخول قاعة الجلسة وحضور الجلسات، وٌتحقق بهذه 

هذا ٌكون للرأى بكما تكفل للجمهور االشراف على سٌر العدالة، و ،نزاهة القضاء
، العام مراقبة القضاء لوظٌفته، وهو ما ٌإدى إلى ازدٌاد الثقة فى تطبٌقه للقانون 

بثها عبر وسابل االعالم فرعاً من عالنٌتها وامتداداً لها وٌعد نشر المحاكمات و
. طالما لم ٌحظر هذا النشر طبقاً للقانون

 
وبالتالى إذا رأت المحكمة أن من شؤن النشر أو البث التلٌفزٌونى للمحاكمة 

قد الذٌن الشهود التؤثٌر على فى القضٌة المتداولة التؤثٌر على سٌرها، وكذلك 
جلسات المرافعات قد ٌمنع  دة فٌها، وأن النشر سواء للتحقٌقات أوٌطلبون ألداء الشها

من االفضاء بمعلومات ألولى األمر أو التؤثٌر فى الرأى العام لمصلحة  اً شخص
طرف فى الدعوى أو التحقٌق أو ضده، فإنها تحظر النشر أو البث االذاعى لهذه 

ع مرتكبٌه تحت طابلة أن ٌوقومن شؤن مخالفة القرار الصادر بالحظر ، المحاكمة 
منه التى تنص على معاقبة كل من قام بنشر  [193]قانون العقوبات عمالً بالمادة 

مخالفة لقرار صادر عن سلطة التحقٌق بحظر بالأخبار بشؤن تحقٌق جنابى قابم 
أو لظهور الحقٌقة بالحبس مدة ال أو لآلداب للنظام العام  همراعا منهاذاعة شا 

ج أو 10000 علىج وال تزٌد 5000وبغرامة ال تقل عن ، تتجاوز ستة أشهر 
. بإحدى هاتٌن العقوبتٌن

 
تحظر  1996لسنة  96من قانون تنظٌم الصحافة رقم  23كما أن المادة 
التحقٌق أو المحاكمة بما ٌإثر على صالح التحقٌق أو  سلطاتعلى الصحٌفة تناول 

أو المحاكمة وذلك فى سٌاق  أو بما ٌإثر على مراكز من ٌتناولهم التحقٌق ةالمحاكم
. نتهتنظٌمها للواجبات الملقاة على عاتق الصحفى حال مباشرته مهن
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وحتى ٌقوم القضاء بؤداء دوره والنهوض بوظٌفته والقٌام برسالته السامٌة * 

عن أى تؤثٌر من االعالم والصحافة لٌس  بمنؤىفإنه ٌتعٌن أن ٌكون بتحقٌق العدل، 
ى القضابى بل أٌضاً فى مرحلة اعالن رأٌه القانونى فى فقط فى مرحلة تكوٌن الرأ

فحكم القضاء هو عنوان الحقٌقة وال ٌجوز لوسابل االعالم أن  .التى ٌنظرها اياالقض
إذ تناولت أقالم  ،وهو ما شاع فى اآلونة األخٌرة ،هتتناول الحكم بالنقد أو التعلٌق علً

ة القضاء بمحظور لمساسه بهً الصحف أحكام القضاء بالتعلٌق والنقد وهذا األمر
ًً عن تؤثٌره السلبى فى زعزع . فى نفوس المتقاضٌن ة الثقةفضالً

 
 

على حكم القضاء ال ٌكون إال من الخصوم أو النٌابة العامة  فحق التعقٌب
عن طرٌق طرق الطعن المقررة والواردة فى القوانٌن االجرابٌة فال ٌحق ألحد 

وال ٌكون ذلك إال امام محكمة الطعن ولٌس  لحة،الحكم إال من صاحب المص حريجت
. على صفحات الجرابد والمجالت

على أحكام القضاء، وال ٌكون ذلك إال فى  التعلٌق كما ٌحق لفقهاء وأساتذة القانون 
، وال ٌوجد نص فى القانون ٌحظر المجالت والدورٌات القانونٌة المتخصصة

، وٌعد هذا قصوراً تشرٌعاً ٌتعٌن التعقٌب أو التعلٌق من الصحف على أحكام القضاء
ة القضاء فى نفوس بلتى قد تإثر فى هًاكافة الثغرات  دنوصمعالجته حتى 

. المتقاضٌن
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المحور الثانى 
القاضى واالعالم والسٌاسة 

 
رغم أن القاضى ٌشغل وظٌفة عمومٌة فإنه ال ٌخضع للنظام القانونى * 

قلة لها أهمٌتها وخطورتها، ولذا لموظفى الدولة، لكونه ٌقوم بمباشرة وظٌفة مست
أفرد المشرع نظاماً قانونٌاً خاصاً به ورد فى قانون السلطة القضابٌة وقانون 

وبموجب هذه النصوص ٌنفرد القاضى بمركز قانونى  .المرافعات المدنٌة والتجارٌة
المشرع بقدر  هذا أحاطلو ،المتعددة وعناصر تمٌٌزه المتنوعةمتمٌز له خصوصاته 

ن الضمانات التى تكفل حماٌة القاضى فى نزاهته وحٌدته، كما عمل على كبٌر م
كفالة االحترام األدبى للقضاة، فال ٌجوز التعرٌض بالقضاة بسبب قضابهم، وخاصة 

ذلك جزم المشرع كل فعل ل، وتطبٌقاً  ،بطرق النشر والعالنٌة غٌر وسابل االعالم
وٌعاقب بالحبس مدة  ،ون العقوباتفٌه مساس بالقضاة إذ ٌوقع فاعله تحت طابلة قان

ج أو 10000ج وال تزٌد عن 5000ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن 
أو هٌبته أو سلطته فى صدد الدعوى  بإحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من أخل بمقام قاضٍر 

عقوبات إذ أن المساس بالقضاة بسبب قضابهم عبر وسابل [ 186]عمالً بالمادة 
فضالً عن كونه ٌزعزع الثقة فى  ،جرٌمة االستهانة بالقضاء -حقبشكل ياالعالم 

. ٌت العدالة ومحرابهانفوس المتقاضٌن فى هٌبة القضاء ب
 
 

وال شك أن خصوصٌة المركز القانونى للقاضى وحساسٌته تفرض علٌه * 
  .نوعاً من القٌود سواء فى عالقته بالمتقاضٌن أو باإلعالم أو بالسٌاسٌة
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: بالمتقاضٌنقاضى عالقة ال: أوالً 
 

نص المشرع على مجموعة من الضمانات لحماٌة نزاهة القاضى وحٌدته 
التى تكفل حٌاد القاضى حٌال الدعوى المنظورة ، وتتدرج بحسب أهمٌة الصلة وقوة 

القاضى بمنعه من نظر هذه الدعاوى ال ٌرجع  ةوتنحً، تؤثٌرها على ضمٌر القاضى 
قاء مظهر الحٌدة الذى ٌجب أن بالمشرع فى استإلى الشك فى نزاهته وإنما لرغبة 

وتتعدد األسباب الداعٌة إلى تنحى ، ٌظهر به القاضى أمام الخصوم وأمام الجمهور 
بحكم  تكونكما ٌمكن ان  ، القاضى عن نظر الدعوى، فٌمكن أن تقع بقوة القانون

ن نظر القضاء أو بمبادرة من القاضى باالذن بالتنحى فى حالة استشعاره الحرج م
. الدعوى

ومن حاالت عدم الصالحٌة المطلقة التى توجب تنحى القاضى عن نظر 
الدعوى إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى ، أو كتب فٌها ولو 

أو  ،كان قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها ، قاضٌاً أو خبٌراً أو محكماً 
شف هذه األمور عن وجود حكم مسبق للقاضى إزاء إذ ت .كان قد أدى شهادة فٌها

وهذا ٌتنافى مع مبدأ حٌاد القاضى وموضوعٌته فى الدعوى أو على ، هذه المسؤلة 
. أقل تقدٌر ٌهز الثقة فٌه

 
 عالقة القاضى باالعالم: ثانٌاً 

 :
ٌفرض مركز القاضى قٌوداً علٌه نظراً لحساسٌة وظٌفته وأهمٌتها إلرساء 

ولذا  .وذلك بتقرٌر حكم القانون فٌما ٌرفع إلٌه من منازعات، العدل بٌن الناس 
برأٌه القانونى حٌال ٌتعٌن أن ٌراعى القاضى عدم الظهور فى االعالم لإلدالء 

دعاوى منظورة أو متداولة أمامه ألن اعالنه لرأٌه ٌكون فى الحكم القضابى لٌس 
قانونى بصدد دعوى عبر وسابل االعالم ، كما ٌحظر على القاضى أبداء رأٌه ال

منظورة أمام أحد زمالبه ألنه من شؤنه زعزعة الثقة فى نفوس المتقاضٌن بشؤنها 
والمساس بهٌبة القضاء، وإن كان هذا ال ٌحول دون قٌام القاضى بإبداء راٌه إذا كان 

صفه عامة المسابل المطروحة فى بمن باب اآلراء العلمٌة الخالصة التى تتناول 
. بعٌنهادعوى 

 
: عالقة القاضى بالسٌاسة : لثاً ثا
 

رغم أن القاضى قبل أن ٌكون قاضٌاً فهو مواطناً ٌعٌش فى المجتمع وٌتفاعل 
معه وٌتعاٌش مع مشكالته وآماله وطموحاته، إال أن وظٌفته الحساسة تحٌطه بسٌاج 

من القٌود التى تحول بٌنه وبٌن إبداء أرابه السٌاسٌة، إذ ٌحظر على القضاة االشتغال 
لعمل السٌاسى وال ٌجوز لهم الترشٌح النتخابات مجلس الشعب أو الهٌبات با

االقلٌمٌة أو التنظٌمات السٌاسٌة إال بعد تقدٌم استقالتهم ، كما ٌحظر على المحاكم أن 
من قانون السلطة [ 73]تتبنى فى أحكامها أو تبدى أراًء سٌاسٌة عمالً بالمادة 
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ن ٌنضم إلى أى تنظٌم نقابى، وال ٌجوز لقضاة كما أنه ال ٌجوز للقاضى أ. القضابٌة 
فاوضة للحصول على مزاٌا مادٌة أو مفى الضغط والممارسة أسالٌب العمل النقابى 

. أدبٌة 
 
 

والقضاء المصرى ٌمر فى الوقت الراهن بمرحلة دقٌقة ، إذ كثر ظهور رجال 
م ورغم تنافى القضاء وشٌوخهم فى االعالم البداء أرابهم السٌاسٌة رغم الحظر القائ

وال شك أن العلة من الحظر ، وما ٌجب مراعاته بشؤنها  ذلك مع مقتضٌات وظٌفٌة 
وال ٌكون علٌه سلطان إال  ،هو أن ٌكون القاضى بمنؤى عن اى مإثرات فى عمله

وال ٌحكم إال من خالل وقابع الدعوى ومالبساتها ألنه إذا دخلت السٌاسة  ،ضمٌره
. ه حتمارم القضاء خرجت العدالة منح
  

وأخٌراً أن ضمانات القاضى هى تلك التى  ٌستمدها من قرارة نفسه ، وخٌر 
حصن ٌلجأ الٌه هو ضمٌره ، فهو الحصانة الذاتٌة والعصمة النفسٌة التى هى 

. وحٌدته اساس استقالل القضاة
  
 
 
 
 

تم بحمد هللا 
سحر عبد الستار إمام /د                                      


