الرئيض الشرفي لليوم الذراس ي  :أ .د كراجي مصطفى ،
أطخاذ الخعليم العالي  ،عـمـيد كليت الحـقىق والعلـىم
الظياطيت  19مازض  ،1962جامعت جياللي ليابع
طيدي بلعباض.
املصؤول عن اليوم الذراس ي  :د .أوشهلة عبذ الرحيم ،
أطخاذمحاضسقظم أ ،كليت الحقىق و العلىم الظياطيت..
اللجنة العلمية:
زئيع اللجىت العلميت
د .بلغماري ميلود
د .هذًلي أحمذ
د  .براس ي محمذ
د  .غراس عبذ الحكيم
د .شهيذي محمذ شليم
د  .وافي خذًجة
د .عبار عمر
د .أوشهلة عبذ الرحيم
اللجنة الحنظيمية:
زئيظت اللجىت
د .بوعناد فطيمة الزهراء
طالب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت دكخ ـ ـ ـ ـ ـ ــىزاه
بوعناد حذهوم
طالب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت دكخ ـ ـ ـ ـ ـ ــىزاه
شفير مخحارية
طالب دكخ ـ ـ ـ ـ ـ ــىزاه
أحمذ بلقاشم إبراهيم
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إلاشكالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ـ
شهدث الجصائس جسطاهت قاهىهيت في قطاع العدالت مظت القضاء ،شسكائه
وأعىاهه (القاهىن ألاطاس ي للقضاء ،القاهىن ألاطاس ي الخاص بمظخخدمي
آماهاث الضبط للجهاث القضائيت ،القاهىن املىظم ملهىت املحضس القضائي،
قاهىن الخىجيق ،القاهىن املىظم ملهىت املحاماة  .....إلخ ) ،لخلي ذلك جملت مً
إلاصالحاث هدفت لخعصٍص ضماهاث املحاكمت العادلت مظت الجسٍمت بكل
أهىاعها (مخالفاث ،جىح وجىاًاث) ،فقلصت مً طلطاث الىيابت العامت في
ما كان ٌظمى بقضاًا الخلبع وإجساءاجه .وهرا بإطخحداث طسٍق جدًد
ملباشسة الدعىي العمىميت في الجىح وهى هظام املثىل الفىزي وما جاء به
مً حعدًالث (عصشث مً ضماهاث املحاكمت العادلت) ،ليع فقط في هظام
املحاكمت وطلب الىيابت العامت طلطت الحبع التي كاهت مً إخخصاصها
ملدة  08أًام كأقص ى جقدًس في قضاًا الخلبع بل حتى في إلاجساءاث أمام
الضبطيت القضائيت ،وهرا دائما حعصٍصا لضماهاث املحاكمت العادلت .لكً
أهم حعدًل جاء به القاهىن  07/17الري ّ
عدل قاهىن إلاجساءاث الجصائيت
والري إطخحدث بمىجبه دزجت إلاطخئىاف في محكمت الجىاًاث باإلضافت
ملجمىعت مً الخعدًالث  ،وهى ما وافق إلتزام الجصائس دوليا بعد مصادقتها
على مجمىعت مً إلاجفاقياث الدوليت التي أكدث على جملت مً الضماهاث
الىاجب جىافسها في الدعىي الجىائيت وإجساءاتها ،وهرا ما أكده الفصل
(املادة)  14مً العهد الدولي الخاص بالحقىق املدهيت والظياطيت بقىلها
«للشخص املدان الحق في اللجىء إلى محكمت أعلى إلعادة الىظس مً جدًد
في وقائع وقساز إداهخه».
وحعدًل قاهىن إلاجساءاث الجصائيت طبقتها املساجعت الدطخىزٍت التي بادز
بها فخامت زئيع الجمهىزٍت في مازض  2016والتي أكد مً خاللها في املادة
 160في فقستها الثاهيت على الخقاض ي على دزجخين في املظائل الجصائيت.
وفي هرا اليىم الدزاس ي طىحاول بقساءة قاهىهيت  ،دزاطت محكمت
الجىاًاث بخعدًلها الجدًد وإطخيباط مدي جحقيق مفهىم املحاكمت العادلت
في املظائل الجىائيت مً عدمه؟ وطبيعت أحمكامها القضائيت؟ وما هي أهم
املشاكل القاهىهيت التي أفسشها هرا الخعدًل؟ وهرا في محىزًٍ:
املحور ول :في هظام وإجساءاث املحاكمت العادلت أمام محكمت
الجىاًاث بدزجخيها.
املحور الثاني :أحكام محكمت الجىاًاث وطسق الطعً فيها.
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