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ي زجاج اتهام قفصبقيام السلطات المختصة بوضع  2014فوجئ المحامون والمتهمون في غضون شهر يوليو 
، وهو عبارة عن قفص مصنوع من الزجاج شرطة التابع لوزارة الداخليةء الداخل قاعة محاكمة داخل معهد أمنا

ال يوجد به تهوية إال من خالل فتحة التكييف وهو ما يحيل بين تواصل  سميك ،اللون  معتمالعاكس )الفاميه( 
يث ، حن خالل الرؤية أو تواصال سماعياً مع العالم الخارجي "قاعه المحاكمة"، سواء كان تواصاًل م ينالمتهم

لي المتهم تحكما إلأن هذا القفص مجهز بدائرة صوت الكترونية تجعل التحكم في وصو   رونياتكل الصوت من وا 
، وهو ما يترتب عليه عدم تمكن المتهم من  سماع كافة ما يدور بجلسة ة رئيس الدائرة التي تنظر القضيةبواسط

ئرة سواء الدا ، عن طريق أغالق هذهمع أمكانية التحكم في المحتوي الصوتي الذي يصل إلي المتهم محاكمته
د يحدث نتيجة االنقطاعات المتكررة للتيار ، أو بسبب عطل فني قو عن طريق الخطأكان ذلك متعمدًا أ

بداءجراءات محاكمته بإ واإلحاطة علمابين المتهم  ولي أو غيرها من االمور وهو ما يحالكهربائ كحق ه دفاع وا 
م الذي والذي ال يستطيع رؤية المته، ل بين المتهم والحاضر للدفاع عنه، كما أنه يحيتطلب االم أصيل له إذا

 في حكم المكفوف االصم االبكم الذي ال يري وال يسمع وال يتحدث وبالتالي المتهم فعليابح وأصيحضر معه ، 
للدفاع عن نفسه ودفع االتهام عنه بل إن الصم والبكم افضل حال منه حيث يستدعي لهم  أية وسيلةال يملك 
ن حكام الدستور والقانو صارخا أل انتهاكا، ولما كان ذلك يمثل عن إشاراتهم وينقلها إلى المحكمةمن يعبر 

نهاء تعددت المطالبات بإواخالال بالضمانات العامة لحماية المتهم والحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة فقد 
ي فالمسؤولين بوزارتي العدل والداخلية علي المضي قدما  تصميمهذا الوضع الشاذ والمثير للجدل خاصة مع 

ولنا من خالل تلك الورقة الوقوف علي تاريخ استخدام أقفاص االتهام ، فقد حااستعمال هذا القفص الغير آدمي
وأهم التطبيقات القضائية المرتبطة بها ومدي مخالفة استخدام مثل تلك األقفاص للدستور والقانون والتزامات 

 مصر الدولية 

 مقدمة
في البداية يجب أن نضع نصب أعيننا أن أي تصرف قد يخل باألصل العام وهو افتراض البراءة في المتهم 
وحقه في الدفاع عن نفسه وحقه في متابعة إجراءات محاكمته واإلحاطة علما بكل ما يدور فيها لهو من قبيل 

موجب مانات المنصوص عليها بالعصف بحقوق هذا المتهم في محاكمة عادلة ومنصفة يتمتع فيها بكافة الض
ذا كان أي مصدر من مصادر تهديد تمتع المتهم بتلك الحقوق ولية والدستور والقانون المصريينالمواثيق الد ، وا 

مرجعه تجاهل أو التفات أصحاب القول الفصل في مثل تلك األمور وهم القضاة فإن ذلك يدعونا إلي التأكيد 
ة من المحاكم المصرية في عدد من القضايا المتصلة بحقوق وحريات علي أن الممارسات واألحكام الصادر 

المواطنين لهو جزء من التراث القضائي العالمي ال يمكننا االنفصال عنه إما علي مستوي التطور أو علي 
جة ولكن يوحد بينها طبيعة األخطار النات خر  األمستوي الظروف المختلفة التي تواجهها كل دولة بمعزل عن 



لك الظروف والممارسات التي تمت حيالها ، ولعله من الملهم ونحن نتحدث عن موضوع القفص الزجاجي عن ت
أن نعود إلي طريقة تعاطي التراث القضائي العالمي مع مثل تلك الممارسات المذلة والمهينة وكيفية تصدي 

ن مخصص له بشروط ال مختلف المحاكم لها والعلة من اضطرار السلطات أحيانا إلي عزل المتهم في مكا
 خل بحقه في محاكمة عادلة ومنصفة:ت

في الواليات المتحدة وحتي القرن التاسع عشر كانت أماكن جلوس المحلفين والشهود داخل قاعات  -
يد وهناك علي األقل واقعة موثقة تفالمحاكم تتداخل فيما بينها مع الجمهور الحاضر لتلك المحاكمات 

ين الذين ينتظرون المحاكمة الحقا كمحلفين في قضايا يسبق نظرها نظر بأنه تم اختيار بعض المتهم
وهو أحد أهم التطبيقات العملية في تاريخ البشرية الفتراض قرينة البراءة في المتهم ، وفي  1قضاياهم 

المملكة المتحدة )محكمة أولد بايلي( في القرن الثامن عشر أحيانا كان المحلفين مبعثرون بعضهم 
، وفي فرنسا حتي 2ريط الذي تجري داخله المحاكمة وبعضهم خارجه بحسب األماكن المتاحة داخل الش
، وفي هذه الدول الثالث بدأت فكرة تحديد أماكن 3كانت المحاكمات الجنائية تعقد سرا  1789العام 

ة صخاصة للمتهمين والشهود والمحلفين في القرن التاسع عشر مع اتجاه بعض الدول لبناء محاكم خا
  4لبعض األمور بوضع " شريط " يقف خلفه من يتابعون المحاكمة من غير ذوي الشأن 

مع الوقت ومع تنامي أهمية ومركزية دور المحامون خصص لهم مركز قاعة المحاكمة وبدأ وضع المتهمين 
عت المحاكم ، وفي القرن التاسع عشر تب5علي هوامش قاعة المحاكمة وفي العادة في قفص اإلتهام في الخلف 

وفي فرنسا  ،لق بوضع المتهمين داخل قفص اتهاماألمريكية نفس النظام الذي تتبعه المحاكم اإلنجليزية فيما يتع
وبعد الثورة تم إدخال نظام هيئة المحلفين كجزء من عملية دمقرطة العدالة وخصص للمتهمين أو المدعي عليهم 

                                                 
1 Albert W. Alschuler & Andrew G. Deiss, A Brief History of the Criminal Jury in the United 

States 61 U. CHI. L. REv. 867, 881 (1994). 

 
2 .MCNAMARA, supra note 6, at 41 
3 The contrast between the secret trial and the public punishment, and the subsequent reversal of 

this dichotomy is described most famously in MICHEL FOUCAULT, DISCIPLINE AND PUNISH: THE BIRTH 

OF THE PRISON (1977). 

 
4 Katherine Fischer Taylor, First Appearances: The MaterialSetting and Culture of the Early 
Supreme Court, in THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES: THE PURSUIT OF JUSTICE 357, 371 

(Christopher Tomlins, ed., 2005). 

 
5   23.See generally JOHN EMERSON, A HISTORY OF THE INDEPENDENT BAR OF SOUTH AUSTRALIA 

(2006). 

 



راعي الفصل بين المدعي عليهم أو المتهمين ومحاموهم وبين مقعد أو مربع في مواجهة هيئة المحلفين وكان ي
 6االدعاء 

وفي نهايات القرن التاسع عشر في الواليات المتحدة تمت إزالة أقفاص اإلتهام تدريجيا من داخل قاعات المحاكم 
لقرارات اوتم نقل مكان المتهمين إلي الطاولة المخصصة للدفاع وتم تأييد هذه التغيرات من خالل مجموعة من 

القضائية اعتمدت في البداية علي حق المتهم في اإلستعانة بمحام ثم توسعت لتشمل كرامة المتهم وافتراض 
 ،  7البراءة والحق في محاكمة عادلة 

وهناك عددا من األحكام التي صدرت في أوقات مختلفة وفي دول مختلفة وقررت مبادئ شديدة األهمية فيما 
جب أن تكفل للمتهم أثناء محاكمته فيما يتعلق بحقه في الدفاع عن نفسه وحقه في يتعلق بالضمانات التي ي

متابعة إجراءات محاكمته وحقه في االتصال بالمدافع عنه وهي األحكام التي شكلت جزءا من التراث القضائي 
صدار المواثيق والعهود الدولية :   العالمي الذي تم استخدامه فيما بعد عند صياغة وا 

 تهام وحق المتهم في التشاور مع محاميه :قفص اإل -

صدر حكم من محكمة والية بنسلفانيا بأن قفص االتهام ينتهك الحق المقرر للمتهم بموجب  1914في العام 
أن ترتيب  1944، بينما تقرر في والية كاليفورنيا في العام 8القانون العام في إستشارة والتشاور مع محاميه 

جلوس الحضور في المحاكمة بحيث ال يجلس المتهم بجوار محاميه أو بعيدا عنه لهو خرق للضمانة 
، وتوالت احكام المحاكم العليا والدنيا في شأن 9الدستورية الممنوحة للمتهم في حقه في اإلستعانة بمحام 

العادلة والحق في الكرامة اإلنسانية لتتناول حظر ممارسات من قبيل تقديم المتهم  ضمانات المحاكمة
 10للمحاكمة مرتديا مالبس السجن باعتباره انتهاكا إلجراءات التقاضي السليمة 

 قفص اإلتهام وقرينة البراءة  -

 ل قفص يرمزوجدت الدائرة األولي بمحكمة االستئناف األمريكية أن وضع المتهم داخ 1983وفي العام 
بل  11إلي سجنه أو إلي تقييد حريته علي نحو يضر بحقوقه يتعارض مع افتراض قرينة البراءة في المتهم 
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قررت فيه أن الكرامة المرتبطة بافتراض براءة المتهم  2005إن المحكمة العليا قد أصدرت حكما في العام 
البس السجن أو األغالل أو وضعه يتنافي معها استخدام أي عالمة من عالمات الحبس سواء كانت م

" تماماً من قاعات المحاكمات ، وفي وقت مبكر من القرن العشرين تمت إزالة "قفص اإلتهام 12داخل قفص 
التي شيدت فيما بعد عمال بالمبادئ التوجيهية للمحكمة االتحادية علي أن تحتفظ المحاكم ذات األبنية 

 13التاريخية بتلك األقفاص فقط ألغراض أثرية 

بعض تطبيقات استخدام األقفاص الزجاجية لدواعي أمنية في بعض الدول أثناء " محاكمات علنية  -
 :ها للجمهور داخل أبنية المحاكم "ور متاح حض

  في محاكمة المتهمين في األحداث اإلرهابية في سيدني باستراليا تم استخدام قفص اتهام مبني
 14داخل تجويف أحد الحوائط بواجهة زجاجية تفصله عن قاعة المحكمة 

 محاكمة وبين لاستخدام واجهات زجاجية شفافة للفصل بين المتهمين وبين المشاركين اآلخرين في ا
الجمهور كما حدث في قاعة المحكمة شديدة الحراسة التي استخدمت في محاكمات اإلرهاب في 

 ولم تكن تلك الحواجز الزجاجية تطوق المتهمين بالكامل  15دوسلدورف 

  استخدام مكعب من الزجاج المضاد للرصاص يحيط بالحيز الموجود به المتهم ويرافقه عدد من
عرض المتهم لنفسه أو تعرض أحد له كما حدث في محاكمة أدولف إيخمان رجال األمن خشية ت

16 

 :لمتهم في متابعة إجراءات محاكمتهحق ا -

في القضية المقامة من أحد مواطني المملكة المتحدة ويدعي ستانفورد ضد المملكة المتحدة أمام المحكمة 
ل جراءات محاكمته بسبب وجوده داخاألوروبية لحقوق اإلنسان والتي تظلم فيها من تغييبه عن بعض إ

قفص منعه من متابعة تلك اإلجراءات أكدت المحكمة علي أنه ضمان المشاركة بفعالية في المحاكمة 
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الجنائية المقررة للمتهم تشتمل علي عدة أمور وال تقتصر فقط علي أن يكون موجودا اثناء محاكمته ولكن 
، وقررت ذات المحكمة أيضا في أحد القضايا التي 17أيضا حقه في سماع ومتابعة إجراءات محاكمته  

أقامها مواطن من جمهورية مولدوفا ضد دولته بسبب اإلخالل بحقه في الدفاع عن نفسه بسبب الفصل 
بينه وبين محاميه عن طريق حاجز زجاجي فقد قررت المحكمة قبول شكواه وكان من بين أسبابها أن 

فيما يتعلق بدفاعه عن نفسه بدون حاجز زجاجي يشكل إخالال  اإلخال بحق المتهم في مناقشة محاميه
 18بحقه في الدفاع عن نفسه 

وتتعدد أحكام المحاكم من شتي بقاع األرض فيما يتعلق بحق المتهم في الدفاع عن نفسه وحقه في أال 
م بأي هيكون هناك حائل بينه وبين متابعة إجراءات محاكمته وبينه وبين محاميه وبين حظر إظهار المت

مظهر من شأنه توافر نية أو شبهة وجود نية إلدانة مسبقة للمتهم أو أي مما من شأنه اإلخالل بضمانة 
 قرينة البراءة المفترض توافرها في حق المتهم .

في مصر يتم استخدام تلك األقفاص داخل مقرات شرطية شديدة الحراسة غير مسموح بدخولها سوي 
بموجب  دبعض أفراد أسر المتهمين وأحيانا أخري يسمح للصحفيين بالتواجللمحامين والمتهمين وأحيانا 

يستلزم  لحضور قاعة الجلسة كما أن دخول الصحفيين والمحامين ،يح من المحكمة للفئتين األخيرتينتصر 
استخراج بطاقات خاصة ال تمنح لكل من يطلبها بل يحصل عليها من استطاع الحصول عليها بشق 

 ،جلسة سواء كان محاميًا أو صحفياً من وجود صفة تتيح له حضور ال لتأمينأكد قوات ااألنفس، وبعد ت
وهو ما يحول دون حضور عامة الناس أو جزء من الشعب الذي يصدر الحكم بأسمهم وهو ما يتعارض 

بالتعاون دل لعلقيام وزارة اوبالتالي  فنحن لم نستطع أن نجد مبررا منطقيا مع عالنية الجلسات طبقا للقانون 
 لشرطيةا بالمقراتنشاء واستخدام هذه االقفاص الزجاجية في قاعات المحاكم الموجودة إمع وزارة الداخلية ب
ن عقد جلسات المحاكمة في ظل حبس أ، ومما ال شك فيه كثيفة الحراسة بطبيعتها –شديدة التأمين 

 عنالطا -المتهم المانع للصوت والرؤية يجعل المحاكمة في مواجهة  الزجاجي القفصداخل  ينالمتهم
ي ، وهو ما يجعلنا نتطرق إلمحاكمته المتهم علي متابعة اجراءات ةمحاكمة سرية بسبب عدم قدر نفسه  

 الوقوف علي مدي قانونية لك الممارسات المهينة 

 

   0132والمعدل في  2012مخالفة الدستور المصري الصادر في اواًل: 
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حيث أن استخدام تلك األقفاص الزجاجية يتعلق بعدة حقوق دستورية للمتهم عددتها مواد الدستور وقررت لها 
حماية خاصة باعتبار أن تلك الحقوق من الحقوق اللصيقة بشخص المتهم وأن انتهاكها يشكل إهدارا لكرامة 

 :ور عليالمتهم وا هدارا لضمانات المحاكمة العادلة فقد نصت مواد الدست
 

 (4المادة )
السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على 

 .مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور
 (51المادة )

 .وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتهاالكرامة حق لكل إنسان، وال يجوز المساس بها، 
 (52المادة )

 .التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة ال تسقط بالتقادم

 )54المادة )
"الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة ال ُتمس، وفيما عدا حالة التلبس، ال يجوز القبض على أحد، أو 

 .قضائى مسبب يستلزمه التحقيقتفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأ  قيد إال بأمر 
ويجب أن ُيبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، وُيمٌكن من اإلتصال بذويه و 

 .بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته
ن له محام، ُندب له محام، مع توفير المساعدة الالزمة وال يبدأ التحقيق معه إال فى حضور محاميه، فإن لم يك

 .لذو  اإلعاقة، وفقًا لإلجراءات المقررة فى القانون 
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك اإلجراء، والفصل فيه خالل أسبوع من ذلك 

ال وجب اإلفراج عنه فوراً   .اإلجراء، وا 
بس االحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحاالت استحقاق التعويض الذ  تلتزم الدولة بأدائه وينظم القانون أحكام الح

 .عن الحبس االحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه
وفى جميع األحوال اليجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إال بحضور محام موكل أو 

 ".ٌمنتدب
 )55المادة )



كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، وال يجوز تعذيبه، وال 
ترهيبه، وال إكراهه، وال إيذاؤه بدنًيا أو معنوًيا، وال يكون حجزه، أو حبسه إال فى أماكن مخصصة لذلك الئقة 

اإلتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة  إنسانًيا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل
 .يعاقب مرتكبها وفقا للقانون 

وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، 
 .يهدر وال يعول عليه

 
 (56المادة)
تخضع السجون وأماكن االحتجاز لإلشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى ، دار إصالح وتأهيل السجن

 كرامة اإلنسان، أو يعرض صحته للخطر
 تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد اإلفراج عنهموينظم القانون أحكام إصالح و 

 (92المادة )
  بشخص المواطن ال تقبل تعطياًل وال انتقاصاً الحقوق والحريات اللصيقة 

 .وال يجوز ألي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها

 (94المادة )
  .سيادة القانون أساس الحكم في الدولة

 .الحرياتو  وتخضع الدولة للقانون، واستقالل القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق 

 (95المادة )
العقوبة شخصية، وال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون، وال توقع عقوبة إال بحكم قضائي، وال عقاب إال 

 .على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون 

 (96المادة )
فسه. وينظم ن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن

  .القانون استئناف األحكام الصادرة في الجنايات
 .وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند االقتضاء، وفقًا للقانون 

 (98المادة )



يضمن و حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقالل المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. 
 .القانون لغير القادرين ماليًا وسائل االلتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم

 (187المادة )

جلسات المحاكم علنية، إال إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو اآلداب، وفي جميع األحوال 
 .يكون النطق بالحكم في جلسة علنية

 مخالفة القانون ًا: نيثا
 من قانون االجراءات الجنائية  702المادة  -1

واليجوز  ،زمة، انما تجر  عليه المالحظة الالغاللأ ضر المتهم الجلسة بغير قيود وال "يحنصت المادة علي أن 
جراءات هذه الحالة تستمر اال، وفى ذا وقع منه تشويش يستدعى ذلكإ، اال ثناء نظر الدعو  أعن الجلسة  هابعاد
 ن توقفه على ماتم فى غيبته من االجراءات"أ، وعلى المحكمة سير فيها بحضورهن يمكن الأالى 

وبالنظر الى النص نجد أن المشرع قد أحاط المحاكمات الجنائية بضماناٍت خاصة، أوجب على القاضى إعمالها 
ى الدفاع عن ف بما يكفل السير فى إجراءاتها على نحٍو يدعم الثقة فى حياد تلك المحاكمات، ويكفل للمتهم حقه

ال وصمت أحكامه بالبطالن ،  إذ خولت المادة الحق للمحكمة فى إبعاد المتهم أثناء نظر الدعو  إذا نفسه، وا 
وقع منه تشويٌش يعرقل سير المحاكمة، إال أن النص لم يعِط للمحكمة ذلك الحق على إطالقه، ولكنه وضع 

المتهم من الجسامة بحيث يستدعى إبعاده عن  ضوابط تحكمه: أولها: أن يكون التشويش الذ  يصدر عن
الجلسة، وثانيها: أن يكون إبعاده مؤقًتا بالقدر الذ  تتمكن معه المحكمة من السير فى اإلجراءات بحضوره 
حتى مع استمرار تشويشه، وثالثها إلزام المحكمة بإطالعه على ما تم فى غيبته من إجراءاٍت، ورابعها أنه إذ 

جوز على اإلطالق إبعاد المدافع عنه النتفاء العلة، وتجد تلك الضوابط سندها فى أن إبعاد أبعد المتهم فال ي
المتهم عن جلسة المحاكمة استثناٌء من األصل المتمثل فى وجوب حضوره، وهو ما ورد فى صدر الفقرة الثانية 

عو  لجلسة أثناء نظر الدمن المادة المشار إليها على نحٍو صريح حيث نصت على أنه "وال يجوز إبعاده عن ا
إال..."، فالنفى فيها شامٌل لعموم جنس كلمة )إبعاد( إال ما استثنته أداة االستثناء )إال(، والقاعدة فى التفسير 

 أنه ال اجتهاد مع صراحة النص



"إجراءات التقاضى والقواعد المتعلقة باالختصاص فى المسائل الجنائية من النظام  وقد جر  قضاء النقض على
ق 74لسنة  48117العدالة" )الطعن رقم  العام والشارع أقام تقريره لها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير

   14/6/2010جلسة  -

ومن أهم تلك الضمانات مبدأ المواجهة بين الخصوم فى الدعو  الجنائية، الذ  يقتضى مثول المتهم بشخصه 
ما يبديه خصمه ضده، وأن يطرح أدلة براءته، ويدحض  هو ومحاموه، وأن يسمع كل –إن لم يكن غائًبا  -

أدلة إدانته ويناقشها، وهذا المبدأ من المبادئ العامة التى يلزم تحققها فى كل المحاكمات الجنائية، وقد استقر 
عليه قضاء النقض بقوله: "إن القواعد األساسية للمحاكمات الجنائية توجب أال تقام األحكام إال على التحقيقات 

جلسة  –ق 12لسنة 2273المحاكم بنفسها فى جلساتها بحضور الخصوم فى الدعو " )الطعن رقم  التى تجريها
 75ص -1ج-ع 6س -28/12/1942

 المتهم فى محاكمة عادلة طبقا للمعايير الدولية إنتهاك حقًا : لثثا

إذا كانت الوظيفة األساسية لقانون العقوبات في سائر األنظمة تكمن في حماية وتأمين مصالح األفراد والجماعة 
لضمان حد معقول من االستقرار االجتماعي، فإن هذه الوظيفة لن تكتمل إال بتنظيم اإلجراءات الجنائية التي 

 19اال تندرج تحت  نصوصه.يتم بمقتضاها توقيع العقاب على األشخاص الذين يرتكبون أفع
ذا كان من المسلم به في سائر األنظمة القانونية أن لكل دولة الحق في توقيع العقوبة الالزمة على مرتكبي  وا 
الجرائم، من وطنيين وأجانب مقيمين فوق ترابها، تأمينا لمصلحة الجماعة واألفراد، إال أن ممارسة هذا الحق 

تباعها سائر اإلجراءات التي تكفل احترام الشخصية يظل مقيدا بمراعاة الدولة لضوابط  المحاكمة العادلة وا 
كمة ، وسواء سبق له المثول أمام المحالقانونية للمتهم، أيا كانت حالته السياسية، وأيا كان وضعه االجتماعي

تعارضتين، م وتوقيع العقوبة عليه، أو لم يسبق له ذلك. وهو ما يفرض على المشرع تحقيق التوازن بين مصلحتين
هما المصلحة العامة في تحقيق العدالة الجنائية بتطبيق قانون العقوبات، والمصلحة الخاصة في حماية الحرية 

،  وال يمكن أن يتجسد التوازن في أرض الواقع ما لم تخصص 20الشخصية وما التصق بها من حقوق اإلنسان
أصولها العامة في النصوص الدستورية ادة ما يتم إقرار الدولة قواعد إجرائية، من شأنها ضمان محاكمة عادلة، ع

وقواعدها التفصيلية في قانون اإلجراءات الجنائية والقوانين األخر  ذات الصلة،  وهذا ما دأبت عليه مختلف 
األنظمة القانونية ، ولقد وصف األستاذ الدكتور فتحي سرور المحاكمة العادلة على أنها أحد الحقوق األساسية 

                                                 
 7،ص2005الدكتور مأمون سالمة، قانون اإلجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض،الطبعة الثانية، دار الفكر العربي،القاهرة،19

 
 3،ص 1993الدكتور أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 20



وهي تقوم على توافر مجموعة من اإلجراءات التي تتم بها الخصومة الجنائية في إطار حماية الحريات  ،نسانلإل
الشخصية وغيرها من حقوق اإلنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة، فالمحاكمة العادلة تقوم أساسا على توافر 

 حفظ للمتهم كرامته وشخصيته القانونيةمجموعة إجراءات تالزم كل مراحل المساءلة الجنائية، من شأنها أن ت
وال ينبغي تطبيقا لهذه اإلجراءات ،إخضاعه لمعاملة قاسية، أو تعريضه للضرب والعذاب، أو دفعه على 
االعتراف ضد نفسه، أو عدم تمكينه من تقديم أدلته وتوضيحاته،أو حرمانه من ممارسته حق الدفاع، أو إحالته 

ا فرض ازدواجية في مجال اإلجراءات الجنائية ليطبق كل إجراء على فئة على محكمة خاصة. وال ينبغي أيض
دون أخر ، بل يتعين أن تكون اإلجراءات واحدة إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم واحدة ، وتقتضي أصول 

ة، صالمحاكمة العادلة أن يعامل المتهم معاملة البريء حتى صدور حكم اإلدانة ضده من قبل جهة القضاء المخت
وبعد توافر جملة األدلة تجاهه ، وبعد أن يمكن من كل الضمانات المقررة له قانونا. كما تقتضي عرض قضيته 
على محكمة مستقلة محايدة ،وأن تنظر فيها نظرا موضوعيا عادال وسريعا، وأن يسبب الحكم، ويمكن المتهم 

 من حق الطعن. 
م تعد مجرد فكرة مثالية أو نظرية،بل صار لها وجودا على و ترسخ االعتقاد لد  الكثير اليوم، أن الحرية ل

المستو  العملي، و قيمة محددة يتمتع بها األفراد في مواجهة السلطة ،وذلك عن طريق تقييد نشاطها وتحديد 
 نطاقها. وهذا القيد يسمى بمبدأ الشرعية اإلجرائية ،والذي تدور حوله فكرة المحاكمة العادلة

والحق في المحاكمة العادلة منصوص عليه بوضوح وجالء في عدد من المواثيق واالتفاقايات الدولية التي 
 صادقت عليها مصر 

اة على قدم المساو  لكل إنسان ،. وتنص المادة العاشرة منه على ما يلي: " "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان"
التامة مع اآلخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفًا وعلنيًا، للفصل في حقوقه 

ه إليه  والت  زاماته وفي أية تهمة جزائية ُتوجَّ

علي الضمانات الضرورية للمحاكمة العلنية  حيث نصت :  ونصت المادة الحادية عشر من االعالن
متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات كل شخص 

 الضرورية للدفاع عنه

" التي تنص من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 14وهذا الحق مكفول بموجب المادة 
من ِقَبل محكمة مختصة مستقلة من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني على ما يلي: "



ع التي تكفل إجراء المحاكمة العادلة، م". وينص العهد الدولي المذكور على الحقوق حيادية منشأة بحكم القانون 
 مجموعة أخر  من المواثيق الهامة التي وضعها المجتمع الدولي

اجراءات المحاكمة وهذه الحقوق وال تكون المحاكمة الجنائية عادلة ااّل اذا تم احترام حقوق المتهم طوال 
 التي يستحقها كل شخص قبل أثناء جلساته االساس في ذلك هو الحق في الحرية:

لكل "والحق في الحرية منصوص عليه في المادة الثالثة من االعالن العالمي لحقوق االنسان، التي تقول 
 فرد الحق في الحياة والحرية وفي االمان على شخصه 

 ونصت المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية علي أن 

لكل فرد حق في الحرية وفي االمان على شخصه ، وال يجوز حرمان أحد من حريته ااّل السباب ينص " 
 ،   عليها القانون وطبقًا لالجراء المقررفيه

على أن كل من يقبض عليه  ق المدنية والسياسية"( من "العهد الدولي الخاص بالحقو1) 10وتنص المادة 
يجب أن ُيعاَمل معاملة إنسانية تحترم الكرامة األصلية في اإلنسان" وهذا يفرض التزامًا إيجابيًا على الدول 

 بتوفير ظروف احتجاز معقولة، وأن تحترم حقوق الُمحَتجزين

 21" والمبدأ الحقوق المدنية والسياسية( )ز( من "العهد الدولي الخاص ب3) 14كما تنص كل من المادة 
من "مجموعة المبادئ" على: إن كل شخص يتمتع بالحق في عدم إجباره على تجريم نفسه. ويهدف كل من 
هذين النصين إلى حظر اإلكراه البدني أو النفسي الذي قد يستعمل في إرغام المتهمين على اإلدالء بشهادة 

رت المادة ضد أنفسهم أو اإلقرار بالذنب. وقد  ( )ز( بأنها تعني، عدم جواز االستشهاد في المحاكمة 3)14ُفسِّ
 باألدلة القائمة على مثل ذلك اإلجبار

 كما عرفت اتفاقية مكافحة التعذيب فى مادتها االولى التعذيب على النحو التالى: 

، يلحق ا كان أم عقلياألغراض هذه االتفاقية، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدي
عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو 
معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص 

األسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو  أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من -ثالث 
يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. وال 



يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة 
 عرضية لها

لحماية ارتباطًا جوهريًا،  وهنا ال بد من ضمان حقوق االشخاص المودعين داخل الحرية اذن ترتبط با
القفص بالتمتع بالحرية التامة والتى تعكس بشكل كبير درجة االمان لدى المتهم كذلك حق المتهم  في 

هور مجلسة محاكمة علنية والعلنية توفر نزاهة العملية القضائية واستقالليتها وتساعد على تعزيز ثقة الج
بالنظام القضائي، وباستثناء ظروف محدودة فإن النظر العلني للقضايا امر أساسي  كما أن أشارت 

دة المامن الدستور على مساواة كل الناس أمام القانون واليجب التفريق بينهم حيث نصت  4المادة 
السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم  "على 

 ر".ستو دعلى مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في ال
 

لي الحق اجية وتأثيرها عالتي ترصد مشكلة األقفاص الزجوالمركز المصري إذ ينشر هذه الورقة البحثية 
ي محاكمة عادلة ومنصفة، فإنه يضعها بين أيدي المهتمين بشؤون العدالة الجنائية في مصر، مسلطا ف

زالة مثل هذه االنته  اكات التي منالضوء علي ذلك االنتهاك، ومجددا مطالبته بتصحيح األوضاع وا 
 المتهم في محاكمة عادلة ومنصفة  شأنها اإلخالل بحق

 
 
 
 

 


