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مقدمة
المحاكمة العادلة عبارة مستحدثة بدأ التمهيد لظهكرها في العصر الحديث مع تأسيس
منظمة األمـ المتحدة كبركز الشرعة الدكلية لحقكؽ اإلنساف(  )1كالعديد مف الصككؾ الدكلية
كاإلقميمية األخرل

( ، )2

حيث استقطبت اهتماـ عديد األطراؼ مف مشرعيف كقضاة كمكمفيف

بالسهر عمى تطبيؽ القكانيف ك نشطاء في منظمات حقكقية ك شرع فقه قضاء المحكمة
األكركبية لحقكؽ اإلنساف في تكريسها ثـ تكسع هذا التكريس ليمتد لفقه القضاء الكطني في
عديد الدكؿ ثـ لمدساتير كلمتشريعات األقؿ درجة.
كتُعتبر المادتاف  10ك  11مػف اإلعػبلف العػالمي لحقػكؽ اإلنسػاف أكؿ تكػريس لمبػدأ المحاكمػة
العادلػة مػػف خػبلؿ كضػػعهما لمعػػايير هػذة المحاكمػػة فمقػد جػػاء بالمػػادة  10أنػه " :لك ػ إؿ إنسػػاف

الحؽ ،عمى قدـ المساكاة التامة مع اآلخػريف ،فػي أف تُرنظػر قضػيت ه أمػاـ محكمػة مسػتقمة نزيهػة
كجػػه إليػه" فػي حػػيف جػػاء
عمنيػا لمفصػػؿ فػي حقكقػػه كالتزاماتػػه ك إأيػة تهمػػة جناهيػة تُ إ
نظػ ار عػػادال إ

بالمادة  11مف نفس اإلعبلف:

" - 1كؿ شخص متهـ بجريمة ُيعتبر بريها إلى أف يثبت ارتكابه لها قانكنا في محاكمة عمنية
تككف قد ُكفإرت له فيها جميع الضمانات البلزمة لمدفاع عف نفسه.

 )1الشرعة في المغة العربية هي الطريؽ كالمذهب المستقيـ ككممة الشرعة تحيمنا إلى معنى العقيدة كالشريعة لقكله تعالى" :لكؿ جعمنا

منكـ شرعة كمنهاجا" (سكرة الماهدة اآلية  )48بما يمكف أف ُيفهـ منه أف "شرعة حقكؽ اإلنساف" هي عقيدة جديدة .كلكف المقصـود
طمقَته لجنة
بالشرعة الدولية لحقوق اإلنسان المنهج أك الطإريؽ الذم يجب إتباعه في مجاؿ احتراـ حقكؽ اإلنساف كهك مصطمح أ ر

حقػكؽ اإلنسػاف عػاـ  1947عمػى سمسػمة الكثػاهؽ التػي كػاف يجػرل إعػدادها بعػد نشػأة منظمػة األمػـ المتحػدة كهػي :مشػركع اإلعػبلف
العالمي لحقكؽ اإلنساف كالعهد الدكلي الخاص بػالحقكؽ المدنيػة كالسياسػية كالعهػد الػدكلي الخػاص بػالحقكؽ االقتصػادية كاالجتماعيػة

التكسع فيها بعد ذلؾ لتشمؿ
كالثقافية ،كهذة الكثاهؽ التأسيسية الثبلثة هي التي تتشكؿ منها الشرعة الدكلية لحقكؽ اإلنساف كالتي تـ
إ
البركتكككؿ االختيارم الممحؽ بالعهد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية ،كالبركتكككؿ االختيارم الثاني لمعهد الدكلي الخاص
بالحقكؽ المدنية كالسياسية الذم يهدؼ إلى إلغاء عقكبة اإلعداـ.
)2

مف بيف الصككؾ الدكلية ك اإلقميمية األخرل التي تعرضت لممحاكمة العادلة نذكر خاصة :المادة  14مف العهد الدكلي الخػاص

بالحقكؽ المدنية كالسياسية ،كالمادة  67مف النظاـ األساسي لممحكمة الجناهية الدكلية ،كالمادة  7مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف

كالشػعكب ،كالمػادة  13مػف الميثػاؽ العربػػي لحقػكؽ اإلنسػاف ،كالمػادة  6مػف االتفاقيػػة األكركبيػة لحقػكؽ اإلنسػاف كالحريػات األساسػػية،

كالمادة  8مف االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف.

5

 - 2ال ُيداف أم شخص بجريمة بسبب أم عمؿ أك امتناع عف عمؿ لـ يكف في حينه يش إكؿ
جرما بمقتضى القانكف الكطني أك الدكلي ،كما ال تكقع عميه أية عقكبة أشد مف تمؾ التي
جرمي".
كانت سارية في الكقت الذم ارتكب فيه الفعؿ اإل ا
ك لهف لـ تستعمؿ المادتاف المذككرتاف مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف صراحة عبارة
المحاكمة العادلة  ،فإنه يبدك أف هذة العبارة استعممت ألكؿ مرة في القرار الصادر عف
المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف بتاريخ  30جكاف  1959في قضية سكابككيش /السكيد
(  ،)3ثـ أعادت نفس المحكمة استعمالها في القرار الصادر في  21فيفرم  1975في قضية
غكلدر  /المممكة المتحدة( .)4
ك أصبحت عبارة الحؽ في محاكمة عادلة (  )5العنكاف الرسمي لمفصؿ  6مف االتفاقية
األكركبية لحقكؽ اإلنساف كذلؾ منذ عاـ .)6 (1998
كمف ناحيتها أقرت المجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف التابعة لمنظمة األمـ المتحدة أف المساكاة
بيف المتقاضيف هي أساس المحاكمة العادلة كذلؾ في قرارها الصادر في  28أكتكبر 1986
في قضية قراسياال آتك  /بيرك(  )7كما أشارت في ببلغها رقـ  1989/349إلى كجكب
تكافؤ السبلح في المحاكمة العادلة.
كيكتسي الحؽ في محاكمة عادلة أهمية كبرل إذ يرل بعضهـ أنه مف أهـ المفاهيـ كأكثرها
حماية لمحقكؽ(  ،)8في حيف يرل البعض اآلخر أنه مفهكـ هك أقرب إلى الخياؿ القانكني( )9
منه إلى الحقيقة الفعمية بمعنى أنه مطمح كمثاؿ أعمى يسعى التشريع لتكريسه كفقه القضاء
لتطبيقه ( .)10
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) SZWABOWICZ c/ Suide. Voir: ELIZBETH ZOLLER, procés équitable, DALLOZ, chron. 2007, P5/7.
) GOLDER c/ Royaume uni. Voir, A. GOUTTENOIRE et M.LEVINET, les grands arrêts de la cour
européenne des droits de l’homme, 3eme édition, mise à jour, PUF. Thèmes n° 25. .
5) GRACIELA ATO / PEROU . .
 )6السكتُر ػبس هللا األحمسي  ،الحق فً اال تستؼنو ممحن  ،المهٍُ َالتببٍق ححنرز فً زَر دسرٌبٍ حُهٍ لقضان فً دُو حُ المحنكم
الؼنزل  ،قمزت  6أكتُمز ..2008
7
) le droit a un procès équitable . .
8
( GERARD TIMSIT, le concept de procès équitable , in le procès équitable en droit processuel comparé,
Travaux de Paris 1, soc législation comparé, éd déc 2002, P 25.
9
) Fiction juridique .
10
( Le procès équitable en droit pénal: un principe fictif ou effectif colloque sur le procès équitable à
l’Université Toulouse 1.
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ك يرل أحد رجاؿ القانكف أف المحاكمة العادلة تستدعي جممة مف الضمانات منها خاصة
حؽ النفاذ إلى القضاء  ،استقبلؿ القضاء كحيادة ،المساكاة  ،البت في القضية بسرعة كفي
أجؿ معقكؿ ،عبلنية الجمسات ،تكافؤ السبلح ،ضماف حقكؽ الدفاع كذلؾ في كؿ القضايا
سكاء ك انت جزاهية أك مدنية أك إدارية كهي ضمانات ال تخص المتهـ كحدة بؿ ينتفع بها
أيضا المتضرر( .)11
كاعتبر أحد دارسي القانكف اآلخريف المحاكمة العادلة أحد الحقكؽ األساسية لئلنساف .كهي
تقكـ عمى تكافر مجمكعة مف اإلجراءات التي تتـ بها الخصكمة الجناهية في إطار حماية
الحريات الشخصية كغيرها مف حقكؽ اإلنساف ككرامته كشخصيته المتكاممة( .)12
ك يمكف القكؿ أف المحاكمة العادلة حتى كاف اعتبرها البعض خياال قانكنيا  ،فإنه خياؿ مكلإد
لضمانات إذ أف المحاكمة ال تككف عادلة فعبل إال إذا تكفرت فيها جممة مف الضمانات

تتعمؽ بسير الخصكمة جزاهية كانت أك مدنية كبطريقة فصمها كتنفيذها كما سنرل ،كلذلؾ
اعتبر الحؽ في محاكمة عادلة مف المبادئ األساسية التي يرتكز عميها النظاـ الدكلي
لحماية الحقكؽ اإلنسانية.
أقرت دساتير عديد الدكؿ مبدأ المحاكمة العادلة منها دستكر
كعمى المستكل الكطني فقد إ
دكلة اإلمارات العربية المتحدة الذم جاء في مادته الثامنة كالعشريف أف  " :العقكبة شخصية
كالمتهـ برمء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانكنية كعادلة ،كلممتهـ الحؽ في أف يككؿ مف
يممؾ القدرة لمدفاع عنه أثناء المحاكمة كيبيف القانكف األحكاؿ التي يتعيف فيها حضكر محاـ
عف المتهـ  .كايذاء المتهـ جسمانيا أك معنكيا محظكر".

 )11السكتُر ػبس هللا األحمسي  ،المزهغ السنمق.

 )12الدكتكر أحمد فتحي سركر ،الشرعية الدستكرية كحقكؽ اإلنساف في اإلجراءات الجناهية ،دار النهضة العربية ،القاهرة،1993 ،ص

.185
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كلهف ركزت الصككؾ الدكلية سكاء كانت أممية أك إقميمية(  )13عمى معايير المحاكمة العادلة
،فإف نطاقها يمتد حسب صريح المادة  10مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ
في المادة الجزاهية
إ
اإلنساف إلى كافة أصناؼ المحاكمات مهما كانت طبيعتها سكاء كانت مدنية أك جزاهية أك
غيرها  .فتكفير الضمانات القانكنية لتأميف حؽ الدفاع ك إقامة العدؿ في كؿ منها مف
المساهؿ التي ال نقاش فيها.
كغني عف البياف أف دراسة معايير المحاكمة العادلة في الصككؾ الدكلية المتعمقة بحقكؽ
اإلنساف كالقانكف المقارف تكتسي أهمية بالغة عمى الصعيديف النظرم كالتطبيقي.
فعمى الصعيد النظرم تُم نكف الدراسة مف التكقؼ عند اآلراء كالمبلحظات التي أبدتها عديد

المجاف كالمجالس كالهيآت األممية كاإلقميمية ،كالتنظيرات الفقهية التي صاحبتها لمعديد مف
شراح القانكف في خصكص مضاميف معايير المحاكمة العادلة في الصككؾ الدكلية ،
كسنكتشؼ غ ازرة هذة الصككؾ كتنكعها كتطكر مضامينها باعتبارها ليست نصكصا جامدة
كانما هي تتغير بتغير األكقات كالظركؼ رغـ كجكد مبادئ قارة كثابتة فيها كمف مظاهر
التغيير كالتطكير فيها بركز عديد البركتكككالت البلحقة لعديد االتفاقيات الدكلية كالتي جاءت

 )13المقصود بالصكوك األممية المعاهدات كهي تشمؿ العهكد ك االتفاقيات ك البركتكككالت كاإلعبلنات ك المبادئ ال تكجيهية
إما مف طرؼ الجمعية العامة أك مف طرؼ أجهزة أخرل منضكية في إطارها
كالقكاعد ال إ
مكحدة كال تكصيات التي اعتمدتها األمـ المتحدة إ
مفكضية األمـ المتحدة لشؤكف ا لبلإجهيف.كليس لمصككؾ
مثؿ منظمة العمؿ الدكلية ،منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة أك إ

المعدة داخؿ منظكمة األمـ المتحدة نفس النظاـ القانكني فالصككؾ المتمثمة في اإلعبلنات كالمبادئ التكجيهية أك األساسية أك
إ
أف لهذة
النمكذجية كالقكاعد المكحدة النمكذجية كالقكاعد المكحدة النمكذجية أك الدنيا كالتكصيات ال يترتب عميها أثر قانكني ممزـ.غير إ

الصككؾ حتإى كلك لـ تكف لها صفة اإللزاـ القا نكني قكة اإللزاـ األخبلقي كالمعنكم .أما بقية الصككؾ التي تصادؽ عميها الدكؿ فيترتب
عميها أثر قانكني ممزـ أم أنه عمى الدكؿ التي قبمت بها أف تحترمها فتجعمها جزءا مف منظكمتها التشريعية الكطنية.

والمقصود بالصكوك اإلقميمية المعاهدات مف اتفاقيات كبركتكككالت كاع بلنات كمبادئ كالتي اعتمدتها مجمكعات مف الدكؿ مثؿ
منظمة الكحدة األفريقية سابقا ،اإلتحاد اإلفريقي حاليا كمنظمة الدكؿ األمريكية ،كالمجمس األكركبي الذم انبثقت عنه عدة صككؾ
كمنظمة األمف كالتعاكف األكركبي كاإلتحاد األكركبي ،كجامعة الدكؿ العربية كمنظمة المؤتمر اإلسبلمي.
8

لتكمؿ كتثرم الصككؾ األـ عمى غرار البركتكككالت اإلختيارية الممحقة باتفاقية حقكؽ
الطفؿ( . )14
أما عمى الصعيد التطبيقي فإف دراسة معايير المحاكمة العادلة في الصككؾ الدكلية تُم نكف

مف التكقؼ عمى مدل تفاعؿ المشرعيف الكطنييف في عديد الدكؿ مع تمؾ الصككؾ  ،كمدل
االنخراط فيها كااللتزاـ بما جاء فيها في زمف باتت فيه مسألة حقكؽ اإلنساف غير قطرية

كانما ككنية  ،كما تسمح هذة الدراسة بالتكقؼ عمى ما أنتجه فقه القضاء اإلقميمي كخاصة
فقه قضاء المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف  ،ككذلؾ فقه القضاء المقارف في عدد مف
الدكؿ ك ال سيما دكلة اإلمارات العربية المتحدة التي ما فتئ فقه قضاهها يتطكر نكعيا في
اتجاة مزيد ترسيخ أركاف المحاكمة العادلة كما سنرل.
ك في ضكء ما تقدـ فإف معرفة معايير المحاكمة العادلة في الصككؾ الدكلية لحقكؽ اإلنساف
كالقانكف المقارف تستدعي التكقؼ في مرحمة أكلى عند المعايير المشتركة لممحاكمة العادلة
في مختمؼ أصناؼ المحاكمات مدنية كانت أـ جزاهية (مبحث أول) ،ثـ التعرض في مرحمة
ثانية لممعايير الخاصة بالمحاكمة العادلة في المادة الجزاهية (مبحث ثان) لمكصكؿ في رحمة
أخيرة إلى المعايير الخاصة بمعاممة المقبكض عميهـ كالمحككـ عميهـ بعقكبات سالبة لمحرية
كساهر األشخاص المجرديف مف حريتػ ػػهـ ( مبحث ثالث) .
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كتكفر الحماية ك الدعـ
) إف اتفاقيه حقكؽ الطفؿ هي مجمكعة مف المعايير كااللتزامات الغير قابمه لمتفاكض ،تمت المكافقة عميها عالميان ،إ

أقر المجتمع الدكلي حاجة األطفاؿ الذيف هـ دكف الثامنة عشر إلى رعاية خاصة كحماية ال يحتاجها
لحقكؽ األطفاؿ .كباعتمادة لهذة االتفاقية ،إ
الكبار .كلدعـ القضاء عمى سكء المعاممة كاالستغبلؿ المنتشريف بصكرة متزايدة في أنحاء العالـ اعتمدت الجمعية العامة في عاـ 0222

البركتكككليف االختيارييف الممحقيف باالتفاقية كالمتعمقي ف بحماية األطفاؿ مف االستغ بلؿ الجنسي كالمشاركة في الصراع المسمح.يحدد البركتكككؿ
االختيارم الخاص بعدـ مشاركة األطفاؿ في النزاعات المسمحة سف الثامنة عشر كحد أدنى لمتجنيد القسرم .كيطالب الدكؿ ببذؿ أقصى طاقاتها
لحظر مف هـ دكف الثامنة عشر مف االشتراؾ اشتراكا مباشران في النشاطات العداهية.كيشدد البركتكككؿ االختيارم المتعمؽ باإلتجار في األطفاؿ،
كبغاء األطفاؿ كاستخداـ األطفاؿ في المكاد كالعركض اإلباحية؛ عمى ضركرة تجريـ هذة االنتهاكات الخطيرة لحقكؽ الطفؿ كيركز عمى أهمية زيادة
الكعي العاـ كالتعاكف الدكلي في الجهكد الرامية لمكافحة تمؾ االنتهاكات ( .مكقع اليكنيسيؼ).
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املبحث األول
املعايري املشرتكت للوحاكوت العادلت
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المبحث األول :المعايير المشتركة لممحاكمة العادلة
المقصػػكد بالمعػػايير المشػػتركة لممحاكمػػة العادلػػة  ،القكاعػػد العامػػة المتضػػمنة لمقػػاييس معينػػة
ح ػػددتها ص ػػككؾ األم ػػـ المتح ػػدة كص ػػككؾ إقميمي ػػة أخ ػػرل كالت ػػي تش ػػترؾ فيه ػػا كاف ػػة أص ػػناؼ
المحاكمػػات :المدنيػػة ك الجزاهيػػة كالتجاريػػة كاإلداريػػة كالجباهيػػة ك الماليػػة ك التأديبيػػة كغيرهػػا إذ
مهمػا تنكعػػت طبيعػػة القضػػايا التػي تُعػػرض عمػػى مختمػػؼ الهيهػات القضػػاهية  ،كمهمػػا اختمفػػت
فإن ػػه البػػد كف ػػي جمي ػػع ه ػػذة
مكاقػػع األطػ ػراؼ فيه ػػا مػػف م ػػدعيف أك م ػػدعى عمػػيهـ أك متهم ػػيف إ
األحكاؿ مف تكفإر معايير محددة تمثؿ حقكقا أساسية تتفػرع عنهػا عديػد الحقػكؽ األخػرل ،كهػذة

المعػايير ه ػي  :الحػػؽ فػػي النفػػاذ إلػػى القضػاء( فــرع أول) ،كالحػػؽ فػػي المحاكمػػة أمػػاـ محكمػػة
مختصة مسػتقمة كنزيهػة مشػكمة كفػؽ أحكػاـ القػانكف( فـرع ثـان) إضػافة إلػى عػدد مػف المبػادئ
األساسية األخرل التي يتعيف أف تسكد في كؿ محاكمة ( فرع ثالث).
الفرع األول  :الحق في النفاذ إلى القضاء
قػػد يبػػدك التطػػرؽ لمكضػػكع الحػػؽ فػػي النفػػاذ إلػػى القضػػاء مثي ػ ار لبلسػػتغراب إذ يمكػػف أف ُيفهػػـ

عمػػى أنػػه مػػف المسػػاهؿ البديهيػػة ،كلكنػػه فػػي حقيقػػة األمػػر كالكاقػػع مػػف المػػداخؿ األساسػػية ألم

محاكمػة عادلػػة ،إذ كيػػؼ يمكػػف أف نتحػػدث عػػف ضػمانات إجراهيػػة أثنػػاء المحاكمػػة كػػي تكػػكف
عادلة إذا كجدت عراقيؿ أماـ أم فرد يريد التقاضي كلكنه ال يستطيع.
كاذا كاف النفاذ إلػى القضػاء قػديما سػهبل كغيػر مكمػؼ إذ كػاف يكفػي ألم فػرد أف يتجػه مباشػرة
ألقػرب قػاض لرفػػع الخصػكمة إليػه ،فػػإف القضػاء فػػي معظػـ دكؿ العػالـ اليػػكـ أصػبح مكمفػػا إذ
هػك يحتػاج فػي بعػض أصػناؼ مػف المحاكمػات إلػى رسػكـ كالػى تكميػؼ محػاميف بػؿ كمحػاميف
متخصصيف.
كال يمكػف هنػػا الحػديث عػػف محاكمػة عادلػػة أك عػف ضػػمانات إذا لػـ يسػػتطع مػدعي الحػػؽ أف
ينفػذ إلػى القضػاء لعػػرض مػا يدعيػه بسػبب عػػدـ قدرتػه عمػى دفػع رسػػكـ مػثبل أك اختيػار محػػاـ
لرفػػع دع ػكاة ،فالضػػمانات تصػػبح ال معنػػى لهػػا إذا كانػػت أب ػكاب الكصػػكؿ لمقضػػاة كلممحػػاكـ
في حد ذاتها مكصدة بالنسبة إليه.
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كتبلفيػا لمثػؿ هػػذة األمػكر التػي تعيػػؽ الكصػكؿ إلػػى القضػاة أقػرت عديػػد الصػككؾ كالنصػػكص
اإلقميمية كالكطنية آليات محػددة ،ليكػكف الحػؽ فػي النفػاذ إلػى القضػاء فعػاال لكػؿ فػرد  ،كليمتػد
نطاؽ هذا الحؽ إلى أكثر مف مادة قانكنية.
الفقرة األولى :فعالية الحق في النفاذ إلى القضاء
لهف لـ تقر المادتاف  10مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ك 14مف العهد الدكلي الخاص
بالحقكؽ المدنية كالسياسية صراحة حؽ كؿ فرد تعمقت به تهمة أك أية خصكمة تتصؿ
بحقكقه كالتزاماته في النفاذ إلى القضاء ،فإف المادة  6فقرة  1مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ
اإلنساف أقرت صراحة هذا الحؽ ك قررت المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف في فقه قضاهها
أنه " :يككف مف العبث أف نعتبر أف لممتقاضي الحؽ في الضمانات اإلجراهية إذا كاف غير
قادر عمى رفع دعكاة أماـ المحكمة المختصة كاف لـ يتـ تأميف هذا الحؽ لفاهدته مف طرؼ
الدكلة ( .)15
كحتى يكػكف الحػؽ فػي النفػاذ فعػاال  ،أقػرت المحكمػة المػذككرة عديػد االلت ازمػات اإليجابيػة عمػى
الػػدكؿ منهػػا تػػكفير الػػدعـ المػػالي كالمسػػاعدة القانكنيػػة كتنظػػيـ المحػػاكـ بشػػكؿ يسػػهؿ الكصػػكؿ
إلػػى العدالػػة  ،كتبسػػيط اإلج ػراءات كايصػػاؿ المعمكمػػات الضػػركرية كالمناسػػبة لممتقاضػػي تفاديػػا
لضياع حقكقه( .)16
بػؿ كذهبػت المحكمػػة األكركبيػة لحقػكؽ اإلنسػػاف إلػى أكثػػر مػف ذلػؾ إذ هػػي اعتبػرت أف الدكلػػة
ممزمة قبؿ إقرارها لمبدأ التقاضي عمى درجات كممارسة الطعػكف ،بضػركرة تمكػيف كػؿ فػرد مػف
حقه في التقاضي كالنفاذ إلى القضاء قبؿ أم شيء آخر( .)17
الفقرة الثانية :نطا ق الحق في النفاذ إلى القضاء
كفقا لنص المادة  6فقرة  1مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنسػاف ،فإنػه يجػب أف يكػكف الفػرد
قػػاد ار عمػػى تعهيػػد القاضػػي س ػكاء تعمػػؽ المكضػػكع ب ػالتزاـ أك حػػؽ مػػدني يػػركـ نيمػػه أك بتهمػػة
جناهية يرغب ردها كالدفاع عف نفسه بشأنها.
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) Arrêt GOLDER c. Royaume Uni du 21 février 1975.
) Arrêt AIREY c. Irlande, 9 octobre 1979.
17
) Le droit à un procès équitable. Natalie FRICERO Professeure des Universités / Séminaire sur le procès
équitable. Tunis . Gammart 6 octobre 2008 .
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كيتطمب تحقيؽ هذا األمر تدخؿ الدكلة لمسػاعدة المحتػاجيف لمكصػكؿ إلػى النفػاذ إلػى القضػاء
في المادتيف المدنية كالجزاهية عمى حد سكاء.
ففيما يتعمؽ بالمادة المدنية أقرت تشريعات عديد الػدكؿ مبػدأ مػا يسػمى بالمسػاعدة القضػاهية أك
االجتماعية ،أك اإلعانة القضاهية أك العدلية.
ككفقا لممادة  8مف القانكف القديـ رقـ ( )16لسنة  2008بشأف الرسكـ القضاهية فػي إمػارة أبػك
ظبي  ،فإف المساعدة القضاهية تتمثػؿ فػي إمكانيػة أف يؤجػؿ رهػيس المحكمػة المختصػة أك مػف
ػاء عمػػى طمػػب يقػػدـ مػػف ذكم الشػػأف.كما
يفكضػػه العتبػػارات يقػػدرها الرسػػكـ كمي ػان أك جزهي ػان بنػ ن
يجػػكز ل مجنػػة مككنػػة مػػف رهػػيس المحكمػػة المختصػػة كأقػػدـ قػػاض فيهػػا ككبيػػر كتػػاب المحكمػػة
اإلعفػاء مػػف الرسػكـ كمي ػ نا أك جزهي ػ نا بعػد التحقػػؽ مػف عػػدـ قػػدرة مقػدـ الطمػػب عمػى دفػػع الرسػػكـ

كميان أك جزهيان.

كبصدكر القانكف رقػـ  6لسػنة  2013بشػأف الرسػكـ القضػاهية فػي إمػارة أبػك ظبػي تػـ التكسػع

فػي المس ػ اعدة القضػػاهية لتشػػمؿ فهػػات جديػػدة مػػف ذكم االحتياجػػات الخاصػػة لػػـ تكػػف مشػػمكلة
مف قبؿ فمقد أقرت المادة  21مبدأ تمؾ المساعدة عمػى غػرار المػادة  8سػالفة الػذكر مػع كضػع
محػػددات معينػػة لئلعفػػاء مػػف الرسػػكـ كميػػا أك جزهيػػا .كمػػا أقػػرت المػػادة  23مبػػدأ اإلعفػػاء مػػف
الرسكـ القضاهية في جميع مراحؿ الدعكل كالتنفيذ كذلؾ خاصة ؿ:
 الػػدعاكل كالطعػػكف كالطمبػػات كاإلج ػراءات المتعمقػػة به ػػا التػػي يرفعهػػا العمػػاؿ كخػػدـ المن ػػازؿكمف في حكمهـ أك المستحقيف عنهـ لممطالبة بمستحقاتهـ الناشهة عف عبلقات العمؿ.
 الػػدعاكل الت ػػي يرفعهػػا المع ػػاقكف فػػي إط ػػار تنفيػػذ أحك ػػاـ القػػانكف االتح ػػادم رقػػـ  29لس ػػنة 2006في شأف حقكؽ المعاقيف .
 األكامػػر كالػػدعاكل كالطعػػكف كالطمبػػات كاإلج ػراءات المتعمقػػة بالنفقػػة كمػػا ي ػرتبط بهػػا كالمتعػػةكمؤخر الصداؽ كأجرة الخادمة كغيرها مف كانت مرفكعة مف قبؿ طالب النفقة.
كيشػػمؿ اإلعفػػاء رسػػكـ الصػػكر كالش ػػهادات كسػػاهر األكراؽ األخػػر كالمصػػاريؼ التػػي يتحممه ػػا
الخصػػكـ فػػي جميػػع م ارحػػؿ الػػدعكل كالتنفيػػذ ..كمػػا يعفػػى مػػف التػػأميف مػػف يعفػػى مػػف الرسػػكـ
القضاهية.
كمف القكانيف العربية األخرل التي أقرت مبدأ المساعدة القضاهية القانكف التكنسي رقـ 52
لسنة  2002المؤرخ في  3جكاف  2002الذم نص عمى إمكانية منح "اإلعانة العدلية" في
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المادة المدنية لكؿ شخص طالبا أك مطمكبا ككذلؾ في المادة الجزاهية لمقاهـ بالحؽ الشخصي
كطالب إعادة النظر ككذلؾ في الجنح المستكجبة لعقاب بالسجف ال يقؿ عف ثبلثة أعكاـ
بشرط أف ال يككف طالب اإلعانة العدلية في حالة عكد قانكني كتبقى الجنايات خاضعة
لمتسخير الجارم بها العمؿ .
ك يمكف أ ف يتمتع باإلعانة العدلية أيضا األجانب إذا كانت القضية مف أنظار المحاكـ
التكنسية كتطبيقا التفاقية تعاكف قضاهي في مجاؿ اإلعانة العدلية مع الببلد التكنسية كبشرط
احتراـ مبدأ المعاممة بالمثؿ .
كما يمكف استخبلصه مف هذا القانكف التكنسي هك أف منح اإلعانة العدلية ليس حقا إذ أف
المادة األكلى منه تضمنت عبارة ُيمكف منح اإلعانة العدلية كما أنه يشترط لمنحها أف يككف
طالبها عديـ الدخؿ أك أف دخمه السنكم محدكد كال يجكز الطعف في الق اررات الصادرة عف
مكتب اإلعانة العدلية بأم كجه مف الكجكة إال أنه ُيشترط أف يككف القرار معمبل.
كمف ناحية أخرل فإف نطاؽ المساعدة القضاهية يمتد إلى ندب المحاميف في المادة الجزاهية
لممتهميف العاجزيف عف تكميؼ محاميف لمدفاع عف أنفسهـ.فمقد جاء في المادة  4مف قانكف
اإلجراءات الجزاهية لدكلة اإلمارات ما يمي ":يجب أف يككف لكؿ متهـ في جناية معاقب
ٍ
محاـ لمدفاع عنه في مرحمة المحاكمة فإذا لـ يككؿ المتهـ
عميها باإلعداـ أك بالسجف المؤبد
بل لجهدة كذلؾ عمى النحك المبيف
محاميا عنه ندبت له المحكمة
محاميا تتحمؿ الدكلة مقاب ن
ن
ن
في القانكف .كلممتهـ في جناية معاقب عميها بالسجف المؤقت أف يطمب مف المحكمة أف
ٍ
ٍ
محاـ" .ككفقا لقانكف
محاـ لمدفاع عنه إذا تحققت مف عدـ قدرته المالية لتككيؿ
تندب له
اإلعانة العدلية التكنسي فإنه إذا كاف الشخص غير قادر عمى تكميؼ محاـ كاف يككف عاج از
عف دفع أجرة المحاماة فانه يسخر له محاـ
القانكف .
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كينتفع باإلعانة العدلية الصادر في شانها

الفرع الثاني :الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقمة ونزيية مشكمة وفق أحكام
القانون
مثمما هك كاضح مػف مضػمكف هػذا الحػؽ ،فػإف األمػر يتعمػؽ بحػؽ مركػب مػف مجمكعػة حقػكؽ
فرعية لكؿ كاحد منها ُبعدة كدالالته.
الفقرة األولى :الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة
المقصػػكد بالمحكمػػة المختصػػة أم تمػػؾ التػػي تكػػكف لهػػا الكاليػػة القضػػاهية البلزمػػة لمنظػػر فػػي
القضػية المعركضػة عميهػا لمفصػؿ .كهػػذا يعنػي أنػه فػي صػػكرة مػا إذا تجػاكزت المحكمػة حػػدكد
اختصاصها ،فإف الحكـ الذم تصدرة يصبح باطبل.
كتكريس ػػا لمب ػػدأ ح ػػؽ المتقاض ػػي ف ػػي المحاكم ػػة أم ػػاـ محكم ػػة مختص ػػة ،ض ػػبط دس ػػتكر دكل ػػة
اإلمػارات بالفصػػكؿ مػف  95إلػػى  106قكاعػد اختصػػاص المحكمػة االتحاديػػة العميػا ،كالمحػػاكـ
االتحادية االبتداهية كاختصاصها .
كنصػت المػادة  104مػف نفػس الدسػتكر عمػػى أف  ":تتػكلى الهيهػات القضػاهية المحميػة فػي كػػؿ
إمػػارة جمي ػػع المس ػػاهؿ القضػػاهية الت ػػي ل ػػـ يعهػػد به ػػا لمقض ػػاء االتحػػادم بمقتض ػػى أحك ػػاـ ه ػػذا
ػاء عمػػى
الدسػػتكر.كما نصػػت المػػادة  105منػػه عمػػى أنػػه " :يجػػكز بقػػانكف اتحػػادم يصػػدر بنػ ن
طمب اإلمارة المعنية نقػؿ كػؿ أك بعػض االختصاصػات التػي تتكالهػا هيهاتهػا القضػاهية المحميػة
بمكجب المادة السابقة إلى المحاكـ االتحادية االبتداهية.
كما يحدد بقانكف اتحادم الحاالت التػي يجػكز فيهػا اسػتهناؼ أحكػاـ الهيهػات القضػاهية المحميػة
في القضايا الجزاهية كالمدنية كالتجارية كغيرهػا أمػاـ المحػاكـ االتحاديػة عمػى أف يكػكف قضػاؤها
نهاهيا".
عند الفصؿ في هذا االستهناؼ ن

كضػبط القػػانكف المتعمػؽ بػػداهرة القضػاء فػػي أبػك ظبػػي (  )18قكاعػد االختصػػاص فػي إمػػارة أبػػك
ظبي إذ جاء في مادته الثانية ما يمي:
"  - 1تنشػأ فػي اإلمػارة داه ػرة تسػمى (داهػرة القضػػاء) تتبػع الحػاكـ مباش ػرة ،كيكػكف لهػا رهػػيس
يعيف بمرسكـ أميرم.

 - 2يككف لمداهرة هيكؿ تنظيمي يصدر بقرار مف الرهيس".
 ٌُ )18الضنوُن رقم  23لسى . 2006
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كجاء في المادة  3مف نفس القانكف:
" - 1تخػػتص المحػػاكـ بالفصػػؿ فػػي المنازعػػات كالج ػراهـ التػػي ينعقػػد لهػػا االختصػػاص بنظرهػػا
كفقنا ألحكاـ التشريعات النافذة.

 - 2كيكػكف بكػػؿ محكمػػة داه ػرة أك أكثػػر يصػػدر بتشػػكيمها كتكزيػػع العمػػؿ كالقضػػاة عميهػػا ق ػرار
بناء عمى تكصية المجمس.
مف الرهيس ن
كجاء بالمادة  5مف القانكف المذككر أنه:
" - 1يك ػػكف بال ػػداهرة إدارة تس ػػمى (إدارة التنفي ػػذ) برهاس ػػة قاض ػػي التنفي ػػذ كتخ ػػتص بم ػػا يم ػػي:
 تنفيذ األحكاـ القضاهية الكاجبة النفاذ. اإلعبلنات القضاهية. أم أمكر أخرل تناط بها كفؽ أحكاـ هذا القانكف كالتشريعات النافذة. - 2يشػرؼ قاضػػي التنفيػذ عمػػى أعمػاؿ إدارة التنفيػػذ ،كحسػف سػػير العمػؿ فيهػػا ،كيقػدـ تقػػارير
دكرية لمرهيس كالمجمس عف األحكاـ التي كردت لػئلدارة ،كمػا تػـ تنفيػذة منهػا ،كمعكقػات التنفيػذ
كأم اقتراحات يراها مناسبة لتطكير اإلدارة كف نقا لما تحددة البلهحة التنفيذية.

 - 3كتحدد البلهحة التنفيذية قكاعد تنظيـ سير العمؿ بتمؾ اإلدارة".
الفقرة الثانية  :الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقمة

نص ػػت المب ػػادئ األساس ػػية بش ػػأف اس ػػتقبلؿ الس ػػمطة القض ػػاهية الت ػػي اعتم ػػدتها منظم ػػة األم ػػـ
المتحػدة

( )19

ػنص عميػه دسػتكر البمػد أك قكانينػػه
أف "الدكلػة تكفػؿ اسػتقبلؿ السػمطة القضػاهية كي إ

كم ػػف كاج ػػب جمي ػػع المؤسس ػػات الحككمي ػػة كغيره ػػا م ػػف المؤسس ػػات إحتػ ػراـ كم ارع ػػاة اس ػػتقبلؿ
السمطة القضاهية".
كتُعتبػػر اسػػتقبللية المحكمػػة ُركنػػا جكهريػػا مػػف أركػػاف المحاكمػػة العادلػػة ،كهػػي تعنػػي أف يكػػكف
القضاة المتعهإديف بقضية مؤهميف لفصمها حسػب الكقػاهع كالقػانكف دكف أم تػأثيرات أك ضػغكط
أك تهديد أك تدخبلت .كال شؾ أف استقبلؿ القضاء يفترض سمفا إقرار مبػدأ تفريػؽ السػمط حتػى
ال تتػػدخؿ السػػمطتاف التنفيذيػػة أك التش ػريعية فػػي السػػمطة القضػػاهية ،كمػػا يفتػػرض أيضػػا كجػػكد
(  )19اػتمس ٌذي المبنزئ حؤدمز األحم المتحس السنمغ لمىغ الجزٌم َحؼنحق المجزحٍه المىؼضس ممٍالوُ فً أٌقُ /تسبتمبز .1985
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ضمانات هيكمية ككظيفية تتعمؽ بكيفية انتداب القضاة كنقمتهـ ككجػكد هيكػؿ مسػتقؿ يكػكف مػف
أبرز صبلحياته النظر في جميع المساهؿ المتصمة بسير عممهـ.
كحسػب المػػادة  97مػف دسػػتكر دكلػة اإلمػػارات العربيػة المتحػػدة فػإف  " :العػػدؿ أسػاس الممػػؾ ،
كالقضاة مستقمكف ال سمطاف عميهـ في أداء كاجبهـ لغير ال قانكف كضماهرهـ".
ككفقا ألحكاـ المادة  22مف ال قانكف رقـ ( )23لسنة  2006بشأف داهرة القضػاء فػي إمػارة أبػك
ظبي فإف القضاة مستقمي ف ال سمطاف عميهـ في أداء كاجبهـ لغير القانكف كضماهرهـ.
ػاء عم ػػى
كحسػػب الم ػػادة  21مػػف نف ػػس القػػانكف ف ػػإف القضػػاة ي ػػتـ تعييػػنهـ بمرس ػػكـ أميػػرم بن ػ ن
تكصية المجمس األعمى لمقضاء.
كيؤدم القضػاة أمػاـ الحػاكـ ،أك كلػي العهػد عنػد االقتضػاء كبحضػكر الػرهيس ،كقبػؿ مباشػرتهـ
العمؿ اليميف التالية ":أقسػـ بػاا العظػيـ أف أحكػـ بالعػدؿ ،دكف خشػية أك محابػاة ،كأف أخمػص
لمدستكر كالقكانيف".
بناء عمى تكصية الرهيس.
ُ
كيعزؿ القاضي كتنهى كاليته بمرسكـ أميرم يصدر ن
كفك ػرة اسػػتقبلؿ القضػػاء مػػف منظػػكر حػػديث مرتبطػػة ب الفمسػػفة التػػي تقػػكـ عميهػػا قاعػػدة تفريػػؽ
السػمط كالتػي تجػد مبناهػا فيمػا أكػػد عميػه عديػد الفبلسػفة مثػؿ– مكنتسػكيك – فػي أف كػ إؿ مػف

يتعي ػػف فػػرض ت ػكازف بػػيف مختمػؼ السػػمطات
يتعسػؼ فػي اسػػتعمالها كبالتػالي إ
يمػارس سػمطة قػػد إ
حتػى يقػػع الح إػد مػػف نفػػكذ السػمطة بنفػػكذ السػػمطة ذاتهػػا كف ػػؽ المقكل ػػة الشػهيرة " ينبغػػي أف تحػػد

السمطة نفكذ السمطة" ( .)20

كيجمػػع أغمػػب فقهػػاء القػػانكف أف أخطػػر مػػا يهػ إػدد مبػػدأ اسػػتقبلؿ القضػػاء هػػك تػػدخؿ السػػمطة
التنفيذيػػة أك التشػ ػريعية في ػػه كػ ػ أف تت ػػدخؿ الس ػػمطة التنفيذي ػػة ف ػػي أحك ػػاـ القاض ػػي كتمم ػػي عمي ػػه
األقض ػػية أك ك ػػأف تس ػ إػف الس ػػمطة التشػ ػريعية قػ ػكانيف تقي ػػد ص ػػبلحيات القاض ػػي كتجعم ػػه تح ػػت
رحمتهػا عنػد االنتػداب مػثبل .هػػذا فضػبل عػف بقيػة المخػػاطر األخػرل المتمثمػة فػي الضػػغكط أك
اإلغػراءات التػػي قػػد تمػارس مػػف بعػػض األشػخاص أك الجهػػات التػػي ال تكػكف تابعػػة بالضػػركرة
إلحدل السمطتيف التنفيذية أك التشريعية.
كلتبلفػي مثػؿ هػػذة المخػاطر فقػػد كضػع الدسػتكر كالقػػانكف المػنظـ لمسػػمطة القضػاهية ك القػػانكف
رقـ ( )23لسنة  2006بشأف داهرة القضاء في إمػارة أبػك ظبػي جممػة مػف الضػكابط كالمحػاذير
)20 (Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir .
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لضػماف اسػتقبلؿ القضػاء هيكميػػا ككظيفيػا عػف هياكػؿ ككظػػاهؼ السػمطتيف التنفيذيػة كالتش ػريعية
قمػػة هػػذة الهياكػؿ فهػػك الػػذم يػنظـ طريقػػة انتػػداب كترقيػػة
كيػأتي المجمػػس األعمػػى لمقضػاء فػػي إ
كتأديب كحصانة القضاة كيتككف هذا المجمس مف
يككف بالداهرة مجمس يسمى (مجمس القضاء) يشكؿ برهاسة رهيس محكمة النقض،
كعضكية كؿ مف:
ناهبا لرهيس المجمس.
 أقدـ قاضي في محكمة النقض  -ن ككيؿ الداهرة. الناهب العاـ. مدير إدارة التفتيش القضاهي. أقدـ رهيسيف مف رؤساء محاكـ االستهناؼ. أقدـ رهيس مف رؤساء المحاكـ االبتداهية. اثنيف مف المشتغميف بالقانكف يختارهما الرهيس.ككفقا لممادة

)21 (27

مف القانكف المذككر  ،فإف مساءلة القضاة تكػكف أمػاـ داهػرة تُسػمى (داهػرة

شػهكف القضػاة)ُ ،يشػكمها رهػػيس محكمػة الػنقض أك مػػف ينػكب عنػه مػف خمسػػة مػف بػيف قضػػاة
هذة المحكمة غير األعضاء بالمجمس.
ػاء عمػػى طمػػب مػػف المجمػػس،
ك تُقػػاـ دعػػكل المسػػاءلة مػػف الناهػػب العػػاـ أك مػػف ينػػكب عنػػه بنػ ن
بعريضػة تشػتمؿ عمػى المخالفػة المنسػكبة لمقاضػي كاألدلػة المؤيػدة لهػا ،كيجػب أف يسػبؽ طمػػب
إقامة الدعكل تحقيؽ يتكالة أحد قضاة محكمة النقص يندبه المجمس لهذا الغرض.
كال يعنػي هػػذا االسػػتقبلؿ الهي كمػػي لمقضػاء كجػػكد قطيعػػة كاممػػة بينػه كبػػيف السػػمطتيف التش ػريعية
كالتنفيذية إذ تبقى هياكؿ مختمؼ هذة السمط في عبلقة مػع بعضػها الػبعض مػف بعػض األكجػه
فكظيف ػػة القاض ػػي تتمث ػػؿ باألسػ ػػاس ف ػػي الس ػػهر عم ػػى تطبيػ ػػؽ القػ ػكانيف الت ػػي تس ػ إػنها السػ ػػمطة
التشػريعية كنظػاـ تػأجيرة يبقػػى مرتبطػا بصػبلحيات السػمطة التنفيذيػػة كهػي ارتباطػات بديهيػػة كال
تحد في شيء مف أهمية االستقبلؿ الهيكمي لمسمطة القضاهية.
إ
أمػػا االسػػتقبلؿ الػػكظيفي لمقضػػاة فهػػك يعنػػي أف القاضػػي يمػػارس كظيفتػػه القضػػاهية فػػي كنػػؼ
نصػت عميػه القػكانيف كهػذا
االستقبللية كدكف إ
تدخؿ مف أحد كال مرجع له فػي أقضػيته سػكل مػا إ
(  )21معدلة بمكجب قانكف رقـ ( )3لسنة 2011
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تـ التعبير عنه في المادة  97مف الدستكر بعبػارة " ال سػمطاف عمػيهـ فػي أداء كاجػبهـ لغيػر
ما إ
القانكف كضماهرهـ"
ك مػف جهػة ثانيػػة فػإف القػكؿ بػػأف القاضػي مسػػتقؿ فػي قضػاهه ال يعنػػي أنػه فػي ح ػ إؿ مػف كػػؿ

مسػؤكلية أك أف األمػػر يتعمإػػؽ باسػتقبلؿ دكف مسػػؤكلية إذ لػػك تػ إػـ اعتنػاؽ هػػذة الفك ػرة ألدل ذلػػؾ
تعسؼ في استعماؿ السمطة كهذا مػا يتنػافى مػع فمسػفة قاعػدة تفريػؽ السػمط
إلى خطر حصكؿ إ

التػػي تقػػكـ عمػػى ض ػػركرة أف يقػػع الحػ إػد م ػػف نفػػكذ السػػمطة كمػػا أس ػػمفنا .فالناهػػب فػػي البرلم ػػاف
مسػؤكؿ أمػػاـ مكاطنيػػه  ،كممثمػػك السػػمطة التنفيذيػػة مسػػؤكلكف أمػػاـ الشػػعب ،كأمػػاـ ن ػكاب الشػػعب
كالقاض ػ ي بػػدكرة مسػػؤكؿ عنػػد ممارسػػة كظاهفػػه أمػػاـ هيكمػػه المسػػتقؿ أال كهػػك المجمػػس األعمػػى
لمقضػػاء ف ػػي إط ػػار ض ػػمانات االس ػػتقبلؿ الت ػػي يكفرهػػا ه ػػذا الهيك ػػؿ ل ػػه إذ ال يعق ػػؿ أف يك ػػكف
القاضػي مسػػؤكال عػػف أعمالػػه أمػػاـ السػػمطة التنفيذيػة أك السػػمطة التش ػريعية ألف ذلػػؾ يػػؤكؿ إلػػى
تبعية لهذة السمطة أك تمؾ كهذا ما يتعارض مع مبدأ استقبلؿ القضاء.
كجكد إ
كفي المحصمة فإف استقبلؿ القاضي عمى النحك المشار إليػه يشػكؿ معيػا ار أساسػيا مػف معػايير
المحاكمة العادلة.
الفقرة الثالثة :الحق في المحاكمة أمام محكمة نزيية
تعني نزاهة المحكمة ضركرة اتصاؼ قُضاتها بالحياد أم أف ال يككنكا متجهيف عند فصمهـ
لمقضايا المعركضة عميهـ في اتجاة تحقيؽ أغراض أك مصالح شخصية أك سياسية.
كنزاهة القضاة مسألة يتعيف عمى كؿ قاض أف يسهر عميها بنفسه كبصفة تمقاهية دكف تدخؿ
مف أحد ألنها تتعمؽ بسمعته ككرامته .كقد حرص المشرعكف الكضعيكف عمى التأكيد عمى
استب عاد كؿ العكامؿ المؤثرة عمى حيدة القضاة كنزاهتهـ في النصكص المنظمة لمقضاء
كألحكاـ كقكاعد المرافعة كتعددت صيغ التطرؽ لهذة العكامؿ ،إذ حظرت مثبل المادة 25
مف ال قانكف رقـ ( )23لسنة  2006بشأف داهرة القضاء في إمارة أبك ظبي بصفة خاصة
عمى القاضي :
 - 1أف يجمع بيف كظيفته كمزاكلة األعماؿ التجارية ،أك عضكية مجالس إدارة
الشركات أك المؤسسات كالجمعيات كالنكادم ،أك أية كظيفة أك مهنة أخرل .
19

 - 2االشتغاؿ بالعمؿ السياسي.
 - 3إفشاء سر المداكالت ،أك أم أسرار أخرل يطمع عميها بحكـ عممه.
ٍ
قاض آخر تربطه به قرابة أك مصاهرة حتى الدرجة
 - 4أف يجمس في داهرة كاحدة مع
الرابعة.
ك أكدت المادة  23مف القانكف األساسي لمقضاة في تكنس

((22

عمى أف يقضي القضاة

بكامؿ التجرد كبدكف اعتبار لؤلشخاص أك لممصالح كليس لهـ الحكـ في قضية استنادا
لعممهـ الشخصي كال يمكنهـ المناضمة شفكيا أك كتابة كلك بعنكاف استشارة في غير القضايا
التي تهمهـ شخصيا.
كمػػا أقػػرت قػ ػكانيف المرافعػػات كاإلجػ ػراءات المدنيػػة كالجزاهيػػة ف ػػي عديػػد ال ػػدكؿ الطعػػف قكاع ػػد
لضماف حيدة المحكمة كعػدـ تحيزهػا مػف ذلػؾ مػا جػاء فػي المػادة  114مػف قػانكف اإلجػراءات
المدنية بدكلة اإلمارات مف أف :
ممنكعػػا مػػف سػػماعها كلػػك لػػـ يػػردة أحػػد مػػف
"  - 1يكػػكف القاضػػي غيػػر صػػالح لنظػػر الػػدعكل
ن
الخصكـ في األحكاؿ اآلتية:
صهر له إلى الدرجة الرابعة.
نا
زكجا ألحد الخصكـ أك كاف قر نيبا أك
( أ ) إذا كاف ن
(ب) إذا كاف له أك لزكجته خصكمة قاهمة مع أحد الخصكـ أك مع زكجته.
قيمػػا عميػػه أك مظنكنػػة
(ج) إذا كػػاف ككػػيبلن ألحػػد الخصػػكـ فػػي أعمالػػه الخاصػػة أك كصػ نػيا أك ن
زكج ػػا لكص ػػي أح ػػد الخص ػػكـ أك الق ػػيـ عمي ػػه أك كان ػػت ل ػػه ص ػػمة ق ارب ػػة أك
كراثت ػػه ل ػػه أك ك ػػاف ن
مصػ ػػاهرة لمدرج ػ ػػة الرابعػ ػػة به ػ ػػذا الكصػ ػػي أك الق ػ ػػيـ أك بأحػ ػػد أعض ػ ػػاء مجمػ ػػس إدارة الش ػ ػػركة
المختصمة أك أحد مديريها ككاف لهذا العضك أك المدير مصمحة شخصية في الدعكل.
 )18قانكف عدد  29لسنة  1967مؤرخ في  14جكيمية  1967يتعمؽ بنظاـ القضاء كالمجمس األعمى لمقضاء كالقانكف األساسي لمقضاة
األعماؿ التحضيرية  :مداكلة مجمس األمة كمكافقته بجمسة المنعقدة في  28جكاف  ،1967حسبما كقع تنقيحه بقكانيف الحقة.
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(د) إذا كػاف لػػه أك لزكجتػػه أك ألحػػد أقاربػػه أك أصػػهارة عمػػى عمػػكد النسػػب أك لمػػف يكػػكف هػػك
قيما عميه مصمحة في الدعكل القاهمة.
ككيبلن عنه أك
ن
كصيا أك ن
(ق) إذا كػػاف بينػػه كبػػيف أحػػد قضػػاة الػػداهرة صػػمة ق اربػػة أك مصػػاهرة لمدرجػػة الرابعػػة كفػػي هػػذة
الحالة يتنحى القاضي األحدث.
(ك) إذا كػػاف بين ػػه كب ػػيف ممثػػؿ النياب ػػة العام ػػة أك المػػدافع ع ػػف أح ػػد الخصػػكـ ص ػػمة ق ارب ػػة أك
مصاهرة لمدرجة الثانية.
(ز) إذا كاف قد أفتى أك ترافع عف أحد الخصكـ فػي الػدعكل أك كتػب فيهػا كلػك كػاف ذلػؾ قبػؿ
كمحكمػا أك كػاف قػد أدل شػهادة
اشػتغاله بالقضػاء أك كػاف قػد سػبؽ لػه نظرهػا قاض نػيا أك خبي ن اػر
ن
فيها.

ببلغ ػػا لجه ػػة االختصػ ػػاص.
(ح) إذا رف ػػع دع ػػكل تع ػػكيض عم ػػى طال ػػب ال ػػرد أك ق ػػدـ ض ػػدة ن
 - 2كيقػػع بػػاطبلن عمػػؿ القاضػػي أك قضػػاؤة فػػي األح ػكاؿ السػػابقة كلػػك تػػـ باتفػػاؽ الخصػػكـ.
 - 3كاذا كقػػع هػػذا الػػبطبلف فػػي حكػػـ صػػدر فػػي طعػػف بػػالنقض جػػاز لمخصػػـ أف يطم ػب مػػف
المحكمػة إلغػاء هػذا الحكػـ كاعػادة نظػر الطعػف أمػاـ داهػرة ال يكػكف فيهػا القاضػي الػذم قػاـ بػػه
سبب البطبلف.
كنظمت المكاد مف  115إلى  124مف نفس القانكف قكاعد رد القضاة كتنحيتهـ.
كهذة المػكاد المقػررة فػي القػانكف اإلمػاراتي كالقػانكف المقػارف كالمتعمقػة بحيػاد القاضػي كاسػتقبلله
لػػيس لهػػا ُبعػػد نظػػرم كمػػا يتصػػكرة الػػبعض  ،كانمػػا هػػي ذات بعػػد كاقعػػي يحػػرص كػػؿ مػػف لػػه

مص ػػمحة عم ػػى إثارته ػػا أم ػػاـ المح ػػاكـ المختص ػػة سػ ػكاء كان ػػت الدكل ػػة ذاته ػػا بكاس ػػطة ممثميه ػػا
كهيهاتهػػا الرسػػمية المختص ػػة إف الحظػػت أف أح ػػد القضػػاة أخػػؿ باس ػػتقبلله  ،أك األف ػراد ال ػػذيف

يمكػف لهػػـ أيضػػا إ ثارتهػػا كفػػؽ صػػيغ معينػػة .كفػي هػػذا السػػياؽ فقػػد نظػػرت المحكمػػة االتحاديػػة
العميا بكصفها مجمس تأديػب مخػتص بمسػاءلة رجػاؿ القضػاء فػي قضػية تمثمػت أبػرز أطكارهػا
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فػي قيػػاـ السػيد الناهػػب العػاـ االتحػػادم بنػػاء عمػى طمػػب كزيػر العػػدؿ  ،رهػيس المجمػػس األعمػػى
لمقضػاء االتحػادم بإحالػػة قػاض إلػػى مجمػس التأديػب لمزاكلتػػه أعمػاال تجاريػػة بامتبلكػه رخصػػا
تجارية صادرة عف الجهات المختصة.
ك خضػع القاضػػي المػذككر فػػي البدايػة إلػػى تحقيػؽ ت ػكالة أحػد قضػػاة المحكمػة االتحاديػػة العميػػا
كفقا ألحكاـ المادة  42مف قانكف السػمطة القضػاهية ثػـ أحيػؿ ممفػه لممحكمػة المػذككرة بكصػفها
مجمػػس تأديػػب لمسػػاءلته كتػػـ تمكينػػه مػػف الػػدفاع عػػف نفسػػه كفػػؽ مػػا يقتضػػيه مبػػدأ المكاجهػػة
باالستماع إلى أقكالػه كتقػديـ مؤيداتػه ،كقػد اعتبػرت المحكمػة أف المشػكك فػي حقػه قػد ثبػت لهػا
فعػػبل أنػػه انتهػػؾ محظػػكرات المػػادة  35مػػف القػػانكف االتحػػادم رقػػـ  3لسػػنة  1983فػػي شػػأف
السػػمطة القضػػاهية االتحاديػػة كالت ػ ي تػػنص عمػػى أف  ":ال يجػػكز لمقاضػػي أف يقػػكـ بػػأم عم ػػؿ
تجػارم  ،كمػػا ال يجػكز لػػه القيػاـ بػػأم عمػؿ ال يتفػػؽ كاسػتقبلؿ القضػػاء ككرامتػه" باعتبػػار أف
هػذة المػػادة هػػي اإلطػػار الشػػرعي لمج ػراهـ التأديبيػػة التػػي يقترفهػػا رجػػاؿ القضػػاء كتػػـ عمػػى ذلػػؾ
األساس مؤاخذته تأديبيا.)23 (.
الفقرة الرابعة :الحق في المحاكمة أمام محكمة مش ّكمة وفق أحكام القانون
مػػف البػػديهي أف ال تُشػػكؿ المح ػػاكـ إال كفػػؽ القػػانكف ،فػػأم محكم ػػة البػػد إلنشػػاهها مػػف إط ػػار
قػانكني يسػػبؽ إحػػداثها كفتحهػا ،كلكػ إػف الغػػرض مػػف هػذا التأكيػػد هنػػا هػك تجنػػب تشػػكيؿ محػػاكـ

خصيصا لقضايا معينة أم ضماف عدـ محاكمػة متقاضػيف فػي قضػية مػا أمػاـ محكمػة تشػكؿ
خصيصان مف أجؿ قضيتهـ.

كفي هذا اإلطار اقتضت المادة  103مف دستكر دكلة اإلمػارات " يػنظـ القػانكف كػؿ مػا يتعمػؽ
بالمح ػػاكـ االتحادي ػػة االبتداهي ػػة م ػػف حي ػػث ترتيبه ػػا كتش ػػكيمها كدكاهره ػػا كاختصاص ػػها المك ػػاني
كاإلج ػراءات الت ػػي تتب ػػع أمامهػػا ،كاليم ػػيف ا لت ػػي يؤديهػػا قض ػػاة ه ػػذة المحػػاكـ ،كش ػػركط الخدم ػػة
المتعمقة بهـ كطػرؽ الطعػف فػي أحكػامهـ .كيجػكز أف يػنص القػانكف عمػى اسػتهناؼ أحكػاـ تمػؾ
المحاكـ أماـ إحدل دكاهر المحكمة االتحادية العميا في الحاالت كباإلجراءات التي يحددها".
 )23المحكمة االتحادية العميا  ،الدعكل رقـ  1لسنة  2012في تأديب أعضاء السمطة القضاهية ،جمسة  6نكفمبر . 2012
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الفرع الثالث :المبادئ األساسية لممحاكمة العادلة
طرح ػػت الفق ػ ػرة األكل ػػى مػ ػػف الم ػػادة  6مػ ػػف االتفاقي ػػة األكركبيػ ػػة لحق ػػكؽ اإلنسػ ػػاف المتطمبػ ػػات
الضػركرية لمسػار أم محاكمػة متطابقػة مػع حقػكؽ اإلنسػاف  ،ك تتمثػؿ هػذة المتطمبػات خاصػة
في أف يحاكـ كؿ فرد بشكؿ منصؼ ،عمني كفي أجؿ معقكؿ.
الفقرة األولى :اإلنصاف
اعتمدت المحكمة األكركبيػة لحقػكؽ اإلنسػاف مفهكمػا كاسػعا لئلنصػاؼ  ،فقػد أدرجػت فيػه عػدة
مبادئ هي تكافؤ األسمحة  ،المكاجهة كتسبيب األحكاـ.
أ  -تكافؤ األسمحة بين أطراف الدعوى
األسػمحة فػي مصػطمح "تكػافؤ األسػمحة" ال تشػير طبعػا إلػى أم نػكع مػف أسػمحة القتػاؿ الناريػػة
أك البيضػػاء أك غيرهػػا كانمػػا هػػي تعنػػي تكػػافؤ طرفػػي الخصػػكمة أمػػاـ المحكمػػة كتمكيػػنهـ مػػف
نفس أدكات المكاجهة في اإلجراءات القضاهية في كنؼ المساكاة .
كالتكافؤ يشمؿ كؿ المتدخميف في المحاكمة بمػف فػيهـ ممثػؿ النيابػة العامػة كمنػدكب الدكلػة أك
محامي الحككمة ك جعؿ كػؿ كاحػد مػف طرفػي النػزاع فػي ك فتػي ميػزاف المحكمػة بشػكؿ متعػادؿ
متكافئ .
ك ل قػػد كػػاف أكؿ ظهػػكر لعبػػارة "تكػػافؤ األسػػمحة" فػػي القػػرف الثالػػث عشػػر فػػي الكثيقػػة الكبػػرل
لحقػػكؽ اإلنسػػاف(  .)24كهػػي تعنػػي تكػػافؤ الفػػرص بػػيف طرفػػي الػػدعكل  ،كبػػيف اإلدعػػاء كالػػدفاع
خاصػػة إذا كانػػت الدكلػػة أحػػد أط ػراؼ القضػػية باعتبػػار مػػا يمكػػف أف يسػػببه ثقمهػػا ككزنهػػا مػػف
انعداـ في التكازف بيف أطرافها.
كلقػػد اعتبػػرت المحكمػػة األكركبيػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف فػػي ق ػرار مػػارتيني أف متطمبػػات المحاكمػػة
العادلة تنطبؽ عمى مكظػؼ تػابع لػك ازرة التربيػة تمػت تسػميته بقػرار مػف رهػيس الجامعػة بكصػفه
محاسػػبا بمعه ػػد ث ػػانكم  ،كأف مشػػاركة كحض ػػكر منػ ػدكب الحككم ػػة فػػي مداكل ػػة مجم ػػس الدكل ػػة
بخصػػكص ذلػػؾ العػػكف تُعتبػػر مػػف الممارسػػات غيػػر المتطابقػػة مػػع مظػػاهر المحاكمػػة العادلػػة
)24

هي ما يعرؼ ب /الماجنا كارتا كهي كثيقة إنجميزية صدرت ألكؿ مرة عاـ 1215ـ .ثـ صدرت مرة أخرل في القرف الثالث عشر كلكف

بنسخة ذات أحكاـ أقؿ ،حيث ألغيت بعض األحكاـ المؤقتة المكجكدة في النسخة األكلى ك قد كصفت تمؾ النسخة بأنها “ الميثاؽ العظيـ لمحريات

في إنجمترا .
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ذلؾ أف المصمحة الفضمى لممتقاضي تتمثؿ فػي ضػماف عػدـ ممارسػة منػدكب الدكلػة أم تػأثير

عمى نتيجة المداكلة(.)25

كتكافؤ الفرص بػيف طرفػي الػدعكل سػكاء تعمػؽ األمػر بالنيابػة كالمػتهـ فػي المػادة الجزاهيػة مػف
ناحيػػة ،أك المػػدعي كالمػػدعى عميػػه ف ػػي المػػادة المدنيػػة مػػف ناحي ػػة ثانيػػة يعنػػي مػػنح الطػ ػرفيف
حقكقا مساكية بتمكينهـ مف حضكر الجمسات كبإعبلمهـ بكقاهع كحيثيات القضية.
كتكػػافؤ الفػػرص بػػيف طرفػػي الػػدعكل ال يعنػػي فػػي نهايػػة األمػػر غيػػر إق ػرار الحػػؽ فػػي المسػػاكاة
أماـ القانكف كالمحاكـ بالنسبة لطرفي القضية ،كاقرار الحؽ في النظر المنصؼ لمقضية.
ومما ال شػؾ فيػه أف عبػارة تكػافؤ األسػمحة تحيمنػا أيضػا إلػى مبػدأ المسػاكاة أمػاـ القػانكف كالتػي
تقتضي أف يكػكف النػاس سػكاء أمامػه أم أف ال تكػكف القػكانيف تمييزيػة كأف ال يميػز األشػخاص
المكمفكف بتطبيؽ القكانيف بيف طرؼ كآخر.
أمػػا المسػػاكاة أمػػاـ المحػػاكـ فهػػي تسػػتدعي ال فقػػط حػػؽ المجػػكء إلػػى القضػػاء دكنمػػا تمييػػز بػػيف
الرجػػؿ كالم ػرأة  ،كالكبيػػر كالصػػغير  ،كالػػكطني كاألجنبػػي ،إلػػى غيػػر ذلػػؾ مػػف الثناهيػػات كانمػػا
أيضػا تسػػاكم م ػكازيف القػػكل بػػيف طرفػػي الخصػكمة بمعنػػى تسػػكيتهـ فػػي المعاممػػة دكنمػػا تمييػػز
عمػػى أم أس ػػاس م ػػف األس ػػس كذل ػػؾ عم ػػى كػػؿ المس ػػتكيات سػ ػكاء عم ػػى مس ػػتكل إعم ػػاؿ مب ػػدأ
المكاجهة أك الترافع أك عمى مستكل نكعية الجراهـ أك إصدار األحكاـ.
كلقػد أقػػرت المػادة  25مػػف دسػتكر دكلػػة اإلمػػارات مبػدأ الحػػؽ فػي المسػػاكاة أمػاـ القػػانكف كأمػػاـ
المحاكـ إذ جاء فيهػا يمػي " :جميػع األفػراد لػدل القػانكف سػكاء ،كال تمييػز بػيف مػكاطني االتحػاد
بسبب األصؿ أك المكطف أك العقيدة الدينية أك المركز االجتماعي".
ب  -المواجية
يشػػمؿ اإلنصػػاؼ فػػي فقػػه قضػػاء المحكمػػة األكركبيػػة لحق ػكؽ اإلنسػػاف احت ػراـ القاضػػي لمبػػدأ
المكاجهػػة  .ك يعنػػي هػػذا المبػػدأ أف ُيم نكػػف القاضػػي كػػؿ كاحػػد مػػف طرفػػي الن ػزاع مػػف المؤيػػدات
26
كالمبلحظات التي يقدمها الطرؼ األخر لمناقشتها كالتعميؽ عميها ( ).

) Martinie c.France.58675. Arrêt du 12 avril 2006
) RUIZ MATEOS c. Espagne, 23 juin 1993
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ك يتفرع عف هذا الكاجب المحمكؿ عمػى القاضػي مجمكعػة مػف الكاجبػات األخػرل منهػا خاصػة
ضػػركرة إعػػبلف األط ػراؼ لحضػػكر جمسػػة المحاكمػػة كمناقشػػة الحجػػج كاألدلػػة المقدمػػة شػػفكيا
حتى يتسنى له صياغة تعميمه القانكني الحقا .
كغني عف القكؿ أف مبدأ المكاجهة هك جزء ال يتج أز مػف المحاكمػات المدنيػة  ،كهػك ينػدرج فػي
المحاكمات الجزاهية في إطار ممارسة حؽ الدفاع كما سنرل.
كفػػي المػػادة المدني ػػة أيضػػا ف ػػإف المكاجهػػة خاض ػػعة أيضػػا لقاع ػػدة الن ازهػػة كالت ػػي يتعػػيف عم ػػى
القاضػي أف يفرضػػها عمػػى األط ػراؼ  .كممػػا ال شػػؾ فيػه فػػإف تحقيػػؽ المكاجهػػة بػػيف األط ػراؼ
مػػف شػػأنه أف يػػؤدم إلػػى كجػػكد ت ػكازف بػػيف القاضػػي كاألط ػراؼ مػػف جهػػة أكلػػى ككجػػكد ش ػراكة
فعمية بيف القاضي كالمحامي في سبيؿ إقامة العدؿ مف جهة ثانية .
ج  -تسبيب األحكام
ُيعتبػػر تسػػبيب األحكػػاـ جػػزءا ال يتج ػ أز مػػف مبػػدأ اإلنصػػاؼ ،كقػػد اعتبػػرت المحكمػػة األكركبيػػة
لحقكؽ اإلنسػاف أف مػف كاجػب القاضػي االسػتماع إلػى المتقاضػي  ،كهػذا الكاجػب يفػرض عمػى
القاضػػي أف ُيسػػبب أحكام ػػه بشػػكؿ مبله ػػـ ك يػػكرد فيه ػػا مػػا يفي ػػد أنػػه اس ػػتمع إلػػى المتقاض ػػيف
كفحص مختمؼ العناصر كاإلدعاءات التي قدمكها إليه(.)27
كمف جهة ثانية فإف الحكـ الذم يصػدرة القاضػي ينبغػي أف يكػكف دكف شػؾ مفهكمػا ككاضػحا
لممتقاضيف كهذا مرتبط دكف شؾ بتسبيب ذلؾ الحكـ كصياغة الهحته .
كالحظ ػػت المحكم ػػة األكركبي ػػة لحق ػػكؽ اإلنس ػػاف أيض ػػا أف تس ػػبيب األحك ػػاـ يس ػػمح لممتقاض ػػي
بمراقبػػة مػػا إذا كانػػت كسػػاهؿ دفاعػػه قػػد تػػـ فهمهػػا كاالسػػتماع إليهػػا مػػف طػػرؼ المحكمػػة حتػػى
يتقبؿ الحؿ الذم تكصؿ إليه الحكـ .
كلكػف المحكمػػة المػذككرة اعتبػػرت مػف جهػػة أخػرل أف المحػػاكـ الكطنيػة غيػػر ممزمػة بػػالرد عمػػى
كػؿ الػدفكع الت ػي يتمسػؾ بهػػا األطػراؼ فػػي الػدعكل كانمػػا هػي تػػرد فقػط عمػػى الػدفكع المصػػاغة
بشكؿ كاضح كدقيؽ كالتي مف شأنها التأثير عمى كجه فصؿ القضية(.)28

) DULAURANS c. France, 21 mars 2000
) ANNONI DI GUSSOLA c. France, 14 nov. 2000
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الفقرة الثانية  :العمنية
يمث ػػؿ الح ػػؽ ف ػػي النظ ػػر العمن ػػي لمقض ػػايا كف ػػي عمني ػػة ص ػػدكر األحك ػػاـ ض ػػمانة أساس ػػية م ػػف
ضمانات المحاكمة العادلة ككسيمة مف الكساهؿ التي تجعؿ الرأم العاـ يثؽ في العدالة.
ك يتجمػػى ه ػػذا الح ػػؽ عممي ػػا ال فقػػط م ػػف خ ػػبلؿ حض ػػكر أط ػراؼ القض ػػية جمس ػػات المحاكم ػػة
كاصدار األحكاـ كانمػا أيضػا مػف خػبلؿ حضػكر الجمهػكر الػذم تكػكف عينػه سػاهرة عمػى سػير
المحاكمات لمبلحظة كرصد أم انتهاؾ لمحؽ في محاكمة عادلة.
كالعمنيػػة تشػػمؿ مػػف جهػػة أكلػػى النظػػر فػػي القضػػايا أم المحاكمػػات كمػػف جهػػة ثانيػػة إصػػدار
األحكاـ.
أ  -عمنية الجمسات
إف مبػػدأ عمنيػػة المرافعػػات كاإلج ػراءات الشػػفكية فػػي جمسػػات الحكػػـ يسػػتجيب لمطمػػب الشػػفافية
ال ػػذم يج ػػب أف ي ارف ػػؽ المحاكم ػػات كه ػػك م ػػف مقكم ػػات الع ػػدؿ  ،كاعم ػػاؿ ه ػػذا المب ػػدأ يس ػػمح
لمبلحظيف كمراقبيف نزهاء مف صحفييف كمدافعيف عػف حقػكؽ اإلنسػاف كممثمػيف عػف منظمػات
غيػر حككميػػة مػف متابعػػة سػير المحاكمػػات كالتكقػؼ عنػػد الضػركرة ،لرصػػد الخػركؽ التػػي قػػد
فيتـ لفت النظر إليها حتػى يقػع تػداركها بسػرعة مػا دامػت الطعػكف متػكفرة .فػي حػيف
تحصؿ  ،إ
بالريبػة حتػى كلػك حقػؽ قضػاتها العػدؿ.
أف المحاكمات التي تتـ في كنػؼ السػرية تبقػى مشػكبة إ

كما أف مبدأ العمنية يقتضػي أف ال أف تكػكف جميػع اإلجػراءات القضػاهية كتابيػة أك مكتبيػة فقػط
بػػؿ البػػد مػػف أف تكػػكف أيضػػا عمنيػػة بالجمسػػات ،كهػػذا يسػػتدعي طبعػػا إعػػبلـ أط ػراؼ القضػػية

كالجمه ػػكر بمكاعي ػػد الجمس ػػات كأم ػػا كف انعقاده ػػا ،كم ػػا يس ػػتدعي حف ػػظ النظ ػػاـ داخ ػػؿ قاع ػػات
الجمسات .
كغنػي عػف البيػػاف أف مبػدأ العمنيػػة لػيس مطمقػػا إذ تكجػد لػػه اسػتثناءات أقرتهػػا الصػككؾ الدكليػػة
كالتشػ ػريعات الكطني ػػة كه ػػي تتعم ػػؽ أساس ػػا بض ػػركرة الحف ػػاظ عم ػػى مص ػػالح األطف ػػاؿ كالحي ػػاة
الخاصة ألطراؼ الدعكل  ،كتخضػع هػذة االسػتثنا ءات لتقػدير المحكمػة كالتػي ال تمجػأ إليهػا إالإ
عن ػػد الضػ ػػركرة القص ػػكل أم فػ ػػي الح ػػاالت التػ ػػي تتأك ػػد فيهػ ػػا أف الدعاي ػػة ستضػ ػػر بمصػ ػػمحة
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العدالػػة،كيتعيف عمػػى المحكمػػة إذا قػػررت عقػػد الجمسػػة بصػػفة س ػرية أف تعمػػؿ قرارهػػا كاالإ كػػاف

حكمها عرضة لمنقض( .)29

كلقد أكدت عمى هذة المعاني المػادة  161مػف قػانكف اإلجػراءات الجزاهيػة االتحػادم الػذم جػاء
ػاة لمنظ ػػاـ الع ػػاـ ،أك
فيػػه  ":يج ػػب أف تك ػػكف الجمسػػة عمني ػػة ،كيج ػػكز لممحكمػػة م ػػع ذل ػػؾ م ارعػ ن
محافظػةن عمػى اآلداب ،أف تػػأمر بسػماع الػدعكل كمهػػا أك بعضػها فػي جمسػػة سػرية أك أف تمنػػع
فهات معينة مف الحضكر فيها".

":الرهيس يػدير المرافعػات كيحفػظ النظػاـ
كجاء بالمادة  143قػانكف اإلجػراءات الجزاهيػة التكنسػي إ
بالجمس ػػة .كتك ػػكف المرافع ػػات عمني ػػة كبمحض ػػر ممث ػػؿ النياب ػػة العمكمي ػػة كالخص ػػكـ إالإ إذا رأت
المحكمػػة مػػف تمقػػاء نفسػػها أك بنػػاء عمػػى طمػػب ممثػػؿ النيابػػة العمكميػػة إجراءهػػا سػ إاػر محافظػػة

كينص عمى ذلؾ بالمحضر".
عمى النظاـ العاـ أك مراعاة لؤلخبلؽ،
إ
كالعمنية مطمكبة أيضا فػي المرافعػة فػي مػادة اإلجػراءات المدنيػة كلقػد أكػدت عميهػا المػادة 76

مػف قػػانكف اإلج ػراءات المدنيػػة لدكلػػة اإلمػػارات التػػي جػػاء فيهػػا " :تكػػكف المرافعػػة عمنيػػة إال إذا
ػاء عمػػى طمػب أحػػد الخصػكـ إجراءهػػا س ن اػر محافظ ػةن عمػػى
رأت المحكمػة مػػف تمقػاء نفسػػها أك بن ن
النظاـ العاـ أك مراعاةن لآلداب أك لحرمة األسرة".

كما أكدت المادة  117مف قػانكف المرافعػات المدنيػة كالتجاريػة التكنسػي عمػى نفػس المعنػى إذ

جػاء فيهػا  " :تكػكف المرافعػػة عمنيػة إالإ إذا رأت المحكمػة مػف تمقػػاء نفسػها أك بنػاء عمػى طمػػب

النيابػة العمكميػػة أك أحػد الخصػػكـ إجراءهػا س ػ ار محافظػػة عمػى النظػػاـ العػاـ أك م ارعػػاة لػػآلداب

أك لحرمة األسرة".
ب  -عمنية النطق باألحكام
يعتبػػر مبػػدأ عمنيػػة إصػػدار األحكػػاـ مػػف المعػػايير األساسػػية لممحاكمػػة العادلػػة ذلػػؾ أف حمايػػة
مصػػمحة العدالػػة كضػػماف مصػػداقيتها يقتضػػياف أف يكػػكف التص ػريح باألحكػػاـ عمنيػػا كمػػا هػػك
الح ػػاؿ بالنس ػػبة لس ػػير المحاكم ػػات كذل ػػؾ ف ػػي إط ػػار الش ػػفافية المطمق ػػة كأم ػػاـ مػ ػرأل كمس ػػمع
)29

 -قرار تعقيبي جزاهي عدد 6000مؤرخ في  25مارس  1968ف ـ ت .ؽ ج.عدد  1س 1968ص ( 156محكمة التعقيب

التكنسية).

 -قرار تعقيبي جزاهي عدد 6306مؤرخ في  21أكت  1968ف ـ ت .ؽ ج.عدد  1س 1969ص ( 23محكمة النقض التكنسية).

 -قرار تعقيبي جزاهي عدد 9147مؤرخ في  13ديسمبر  1972ف ـ ت .ؽ ج.عدد  1س 1973ص ( 141محكمة النقض) التكنسية).
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ػإف مب ػػدأ عمني ػػة
الجمه ػػكر .كاذا ك ػػاف مب ػػدأ عمني ػػة الجمس ػػات يتض ػػمف بع ػػض االس ػػتثناءات  ،ف ػ إ
إصدار األحكاـ ال تكجد له استثناءات.
كقػػد أكػػدت الفق ػرة الثالثػػة مػػف المػػادة  128مػػف قػػانكف اإلج ػراءات المدنيػػة االتحػػادم أف الحكػػـ
عمنا مف القاضػي أك رهػيس الػداهرة حسػب األحػكاؿ .كمػا أكػدت المػادة  121مػف قػانكف
ُينطؽ ن
المرافعات المدنية كالتجاريػة التكنسػي عمػى هػذا المبػدأ إذ اقتضػت أنػه "..ال تكػكف لبلهحػة نػص
الحكػػـ كمسػػتنداته صػػبغتها النهاهيػػة إال بعػػد النطػػؽ بهػػا بجمسػػة عمنيػػة يحضػػرها جميػػع القضػػاة
الػذيف أمضػػكها ".كمػا أكػػدت المػادة  210مػػف قػانكف اإلج ػراءات الجزاهيػة لدكلػػة اإلمػارات عمػػى
ضػركرة النطػؽ بػػالحكـ عمنػا فمقػػد جػاء فػػي الفقػرة األكلػى م ػف المػادة المػػذككرة ":يصػدر الحكػػـ
في جمسة عمنية كلك كانػت الػدعكل نظػرت فػي جمسػة سػرية كيجػب إثباتػه فػي محضػر الجمسػة
كأف يكقعه رهيس المحكمة كالكاتب".
كنصػػت عمػػى نفػػس المبػػدأ المػػادة  165مػػف قػػانكف اإلج ػراءات الجزاهيػػة التكنسػػي إذ جػػاء فػػي
فقرتهػا الثانيػة  ":كال تكتسػي الهحػة الحكػـ صػبغتها النهاهيػة إالإ بعػد التصػريح بهػا بجمسػة عمنيػة

يحضرها جميع الحكاـ المذيف أمضكها".

الفقرة الثالثة  :احترام أجل معقول في المحاكمة
هنػاؾ حكمػػة مشػػهكرة تقػػكؿ "إف العدالػة البطيهػػة نػػكع مػػف الظمػـ" .كتختػػزؿ هػػذة الحكمػػة معػػاني
مبرر.
كدالالت الحؽ في المحاكمة دكف تأخير غير إ

ك احتػراـ أجػؿ معقػكؿ فػػي المحاكمػة يعنػي إج ػراء المحاكمػة دكف تػأخير ال مبػػرر لػه كهػذا مػػا

أكػدت عميػه صػراحة المػادة () 3(14ج) مػف العهػد الػدكلي الخػاص بػالحقكؽ المدنيػة كالسياسػػية
التي جاء فيها " لكؿ متهـ بجريمة ...أف يحاكـ دكف تأخير ال مبرر له".
كيرتبط هذا الحػؽ شػديد االرتبػاط بػالحؽ فػي الحريػة كبقرينػة البػراءة كبضػماف حػؽ الػدفاع فعػدـ
كيبقػي المػتهـ فػي حالػة نفسػية
اإلسػراع بالمحاكمػة مػف شػأنه أف يطيػؿ فتػرة الحػبس االحتيػاطي ُ
سيهة جراء المعاناة التي ُيكابػدها مػف كصػمة التهمػة التػي عمقػت بػه كمػف االنتظػار خكفػا عمػى

مصيرة كمصػير عاهمتػه  ،كمػا أف عػدـ اإلسػراع بالمحاكمػة قػد يػؤدم إلػى تبلشػي كسػاهؿ إثبػات
هامة لمدفاع عػف مصػمحة المػتهـ الشػرعية مثػؿ مػكت أحػد الشػهكد أك سػفرة إلػى مكػاف بعيػد أك
تبلشي بعض األدلة بسبب طكؿ المحاكمة.
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أما عبارة التأخير الذم ال مبػرر لػه فهػي تعنػي أف تبػدأ اإلجػراءات الجزاهيػة كتنتهػي خػبلؿ مػدة
معقكلة ،كالمقصكد بالمدة المعقكلػة هػي تمػؾ التػي تسػتغرقها إجػراءات القضػية دكف أف يحصػؿ
فيها أم تأخير مػف شػأنه أف يمحػؽ ضػر ار بػالمتهـ أك المتهمػيف بمػا يػؤدم مػثبل إلػى إطالػة أمػد
احتجازهـ دكف أف تستدعي ظركؼ القضية كمبلبساتها ذلؾ.
كممػػا ال شػػؾ فيػػه أف تحدي ػ د المػػدة الزمنيػػة المعقكلػػة يػػتـ تقييمػػه حالػػة بحالػػة ،فكػػؿ قضػػية لهػػا
كقاهعهػا كمبلبسػاتها ،كقػد تُعتبػر بعػػض المحاكمػات التػي تسػتغرؽ فت ػرات طكيمػة قػد تصػؿ إلػػى
عػاميف أك ثبلثػة غيػر متجػاكزة لمحػد المعقػكؿ  ،فػي حػيف تعتبػر محاكمػة لػـ تسػتغرؽ أكثػر مػف
عػػاـ متجػػاكزة لػػذلؾ الحد.كلقػػد بػػات مػػف ا لمسػػمـ بػػه اليػػكـ أف بعػػض أن ػكاع مػػف القضػػايا مثػػؿ
قض ػػايا المخ ػػدرات أك القض ػػايا اإلرهابي ػػة أك قض ػػايا الجريم ػػة المنظم ػػة عب ػػر الكطني ػػة تتطم ػػب
تحقيقػػات أطػػكؿ مػػف القضػػايا العاديػػة بػػالنظر لصػػعكبتها كدقتهػػا كربمػػا أيضػػا لكث ػرة المتهمػػيف
فيهػا ممػػا يجعػػؿ الحػػد الزمنػي المعقػػكؿ فيهػػا أطػػكؿ مػػف غيرهػا مػػف القضػػايا.كالتأخير ف ػي مثػػؿ
هذة األنكاع مف القضايا يمكف أف يجد تبريرات له فيمػا تتطمبػه مػف إنابػات قضػاهية ك تحريػرات
كاختبارات كغيرها مف األعماؿ التي يقتضيها سير التحريات كاألبحاث.
كقػد اعتبػرت المحكمػة األكركبيػػة لحقػكؽ اإلنسػاف فػي قضػػية شػممت  723متهمػا ك 607تهمػػة
جن اهية أنه مف المعقكؿ أف يستمر نظر المحكمػة االبتداهيػة فيهػا ثمػاني سػنكات كنصػؼ .فمثػؿ
هػذا العػدد مػف المتهمػيف كتعػدد األفعػاؿ كالػتهـ المنسػكبة إلػيهـ فػي قضػية كاحػدة يتطمػب العمػػؿ
سنكات( .)30
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ا ملبحث الثاًي

املعايري اخلاصت باحملاكوت العادلت يف
املادة اجلزائيت
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المبحث الثاني :المعايير الخاصة بالمحاكمة العادلة في المادة الجزائية
كفقػػا ألحك ػػاـ الق ػػانكف ال ػػدكلي لحقػػكؽ اإلنس ػػاف كألحك ػػاـ القػ ػكانيف الكطني ػة لعدي ػػد ال ػػدكؿ ،ف ػػإف
لمشػخص الػذم تعمقػت بػه تهمػة لػه  -إلػى جانػب الحقػكؽ التػي تعرضػنا لهػا فػي بػاب المعػػايير
المشتركة  -حقكقا أخرل خاصة تتعمؽ عمػى التػكالي بمرحمػة مػا قبػؿ المحاكمػة( فـرع أول) ،ثػـ
مرحمة المحاكمة ( فرع ثان).
ك إلػػى جانػػب كجػػكد هػػذة المعػػايير الخاصػػة بالمحاكمػػة العادلػػة فػػي المػػادة الجزاهيػػة ،تعرضػػت
الصػػككؾ الدكليػػة لمعػػايير أخ ػػرل إضػػافية تشػػمؿ بعػػض األش ػػخاص الػػذيف تػػتـ إحػػالتهـ عم ػػى
المحاكمة كذلؾ بحكـ خصكصية كضعهـ كحاالتهـ الخاصة ( فرع ثالث).
الفرع األول  :المعايير الخاصة لممحاكمة العادلة في مرحمة ما قبل المحاكمة
تبدأ عدالة المحاكمة في المادة الجزاهية مػف الفتػرة التػي تنطمػؽ فيهػا التحريػات ضػد أم شػخص
تعمقػت بػػه تهمػة ؛ كذلػػؾ باعتبػار أف الكاليػػة القضػاهية تبػػدأ مػف طػػكر مػا قبػػؿ المحاكمػػة إذ أف
كػػؿ األعمػػاؿ المتصػػمة بالحريػػات التػػي يقػػكـ بهػػا مػػف ُيسػ نػمكف فػػي بعػػض التش ػريعات بمػػأمكرم
الضػػبط القضػػاهي أك مػػأمكرم الضػػابطة العدليػػة فػػي تش ػريعات أخػػرل خػػبلؿ تمػػؾ الفت ػرة ت ػػتـ
تحت الرقابة القضاهية  ،كهي فترة حساسة كدقيقة ألف أم إجراء قػد ُيصػاحبها مثػؿ القػبض أك
ػؤدم إلػػى إدخػػاؿ اضػػطراب كتشػػكيش عمػػى حيػػاة ذلػػؾ الشػػخص كعاهمتػػه
الحػػبس االحتيػػاطي يػ إ
كربم ػػا حتػ ػػى محيط ػػه االجتمػ ػػاعي .كبػ ػػالنظر لدق ػػة هػ ػػذة المرحمػ ػػة كت ػػداعياتها  ،فقػ ػػد أحاطهػ ػػا

المشرعكف الكطنيكف  ،أسكة بما قررته الصككؾ الدكلية  ،بضمانات متعددة تتمثؿ في ما يمي:
الفقرة األولى :الحق في الحرية و في عدم المجوء إلى القبض أو الحبس االحتياطي إالّ
في الحاالت االستثنائية

الحؽ في الحرية هك حؽ أساسي مرتبط بصػفة جكهريػة بالحمايػة مػف التعػرض ألم شػكؿ مػف
أشكاؿ القبض أك الحبس التعسفي.
كقد تبنت المعايير الدكلية مفهكما كاسػعا لمصػطمح " تعسػفي" .فالتعسػؼ ال يعنػي فقػط القػبض
أك الحػػبس المن ػػافي لمق ػػانكف كانمػػا ك ػػؿ م ػػا يجعمػػه يفتق ػػر إل ػػى العدالػػة ،فػ ػالقبض عم ػػى ف ػػرد أك
احتجػازة بصػػكرة قانكنيػػة قػػد ُيعػ إػد مػػف منظػػكر المعػػايير الدكليػػة تعسػػفيان ،ك ذلػػؾ مػػثبل فػػي حالػػة
غم ػػكض نص ػػكص الق ػػانكف الػ ػػذم احتج ػػز بمكجب ػػه ،أك إفراطهػ ػػا ف ػػي العمكمي ػػة ،أك انتهاكهػ ػػا
31

لمعػػايير أخػػرل أساسػػية مثػػؿ الحػػؽ فػػي حريػػة التعبيػػر كعػػبلكة عمػػى ذلػػؾ ،فالشػػخص المحتجػػز
الذم ُي قبض عميه في بػادئ األمػر بصػكرة قانكنيػة ،ثػـ تػأمر سػمطة قضػاهية بػاإلفراج عنػه ،كال
ُيفرج عنهُ ،يعتبر احتجازة ضربان مف التعسؼ.
كقػد أكضػػحت المجنػة المعنيػػة بحقػكؽ اإلنسػػاف أف مصػطمح "التعسػػؼ" الػكارد فػػي المػػادة )1(9
ػاكل فقػػط باالحتج ػػاز
مػػف العهػػد ال ػػدكلي الخػػاص بػػالحقكؽ المدني ػػة كالسياسػػية ال يجػػب أف ُيس ػ ن
"المنػػافي لمقػػانكف" ،كلكػػف يجػػب التكسػػع فػػي تفسػػيرة لكػػي يشػػمؿ العناصػػر التػػي تجعمػػه "غيػػر
مبلهـ ،أك يفتقر إلى العدالة أك ال يمكف التنبؤ به")31 (.
ككفقػػا لمػػا تقػػدـ فػػإف الشػػخص الػػذم تعمقػػت بػػه تهمػػة ال يجػػكز إلقػػاء القػػبض عميػػه أك حبسػػه
احتياطيػ ػػا إالإ طبقػ ػػا لمػ ػػا يػ ػػن ص عميػ ػػه القػ ػػانكف ،كال ينبغػ ػػي المجػ ػػكء إلػ ػػى القػ ػػبض أك الحػ ػػبس

االحتياطي إال في الحاالت االستثناهية التػي أكجبهػا القػانكف ألف األصػؿ هػك الحريػة كاالسػتثناء
هػػك سػػمب الحريػػة ألسػػباب يحػػددها القػػانكف .أمػػا فػػي غيػػر كجػػكد الحػػاالت االسػػتثناهية فينبغػػي
ترؾ المتهـ بحالة سراح إلى حيف تقديمه لممحاكمة.
كانسجاما مع هذة المبادئ شدد قانكف اإلجراءات الجزاهية لدكلة اإلمارات عمى أف ال يتـ
القبض عمى المتهـ مف طرؼ مأمكر الضبط القضاهي إال عند كجكد دالهؿ كافية عمى
ارتكاب جريمة في أحكاؿ معينة حددتها المادة  45مف القانكف المذككر عمى سبيؿ الحصر
كهي:
أو ًال :في الجنايات.

ثانيا :في الجنح المتمبس بها المعاقب عميها بغير الغرامة.
ً
مكضكعا تحت المراقبة أك
ثالثًا :في الجنح المعاقب عميها بغير الغرامة إذا كاف المتهـ
ن
يخشى هركبه.
ابعا :في جنح السرقة كاالحتياؿ كخيانة األمانة كالتعدم الشديد كمقاكمة أفراد السمطة العامة
ر ً
بالقكة كانتهاؾ حرمة اآلداب العامة كالجنح المتعمقة باألسمحة كالذخاهر كالمسكرات كالعقاقير
الخطرة.
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كقػػد أكػػدت المػػادة  85مػػف قػػانكف اإلج ػراءات الجزاهيػػة التكنسػػي مػػف جهتهػػا عمػػى نفػػس هػػذة
المعػاني تقريبػا كلكػف بصػػيغة أخػرل ،كعمػى اسػتثناهية المجػػكء لمقػبض كالحػبس االحتيػاطي حػػيف
نصػت فػػي فقرتهػا األكلػػى عمػػى أنػه " :يمكػػف إيقػػاؼ المظنػكف فيػػه إيقافػػا تحفظيػا فػػي الجنايػػات
إ
كالجػػنح المتمػػبس بهػػا  ،ككػػذلؾ كممػػا ظهػػرت ق ػراهف قكيػػة تسػػتمزـ اإليقػػاؼ باعتبػػارة كسػػيمة أمػػف
يتبلفى بها ا قتراؼ جراهـ جديدة أك ضمانا لتنفيذ العقكبة أك طريقة تكفر سبلمة سير البحث".
الفقرة الثانية :الحق في اإلعالم الفوري بأمر القبض أو الحبس االحتياطي
حؽ الفرد في أف يعرؼ فكر القبض عميه أك احتجازة سبب القبض عميه أك احتجازة هك مف
الحقكؽ التي أقرتها المادة  )2( 9مف العهد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية التي
جاء فيها صراحة" :يتكجب إببلغ أم شخص يتـ تكقيفه بأسباب هذا التكقيؼ لدل كقكعه،
فسر مصطمح "سريعا " بأنه يعني مساحة
كما يتكجب إببلغه سريع نا بأية تهمة تكجه إليهُ ".
كي ن

زمنية ضهيمة ،كاف كاف مف الجاهز التسامح إ ازء بعض التأخيرات التي ال يمكف تحاشيها،
مثؿ العثكر عمى مترجـ.
يخص اإلعبلـ الفكرم بأمر القبض أك الحبس االحتياطي أمريف اثنيف ،األول :أسباب
ك ُ
طعف في مشركعيتهما،
اتخاذ أحد هذيف اإلج ارهيف حتى يتسنى التحرم بشأنهما كامكانية ال إ

والثاني :الحقكؽ التي يضمنها القانكف أثناء القبض أك الحبس االحتياطي مف إعبلـ لؤلسرة
ك طمب العرض عمى الفحص الطبي عند االقتضاء إلى غير ذلؾ مف الحقكؽ التي يمكف
أف تقررها قكانيف اإلجراءات .
ككفقا ألحكاـ الفقرة الثالثة مف المادة  13مكرر مف قانكف اإلجراءات الجزاهية التكنسي ،فإنه
يتعيف عمى مأمكر الضبط القضاهي أف ُيعمـ ذا الشبهة بمغة يفهمها باإلجراء المتخذ ضدة

كسببه كمدته كتبلكة ما يضمنه له القانكف مف إمكانية طمب عرضه عمى الفحص الطبي

خبلؿ مدة القبض.
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الفقرة الثالثة :الحق في االستعانة بمحام
لكؿ شخص تعمقت به تهمة حؽ اختيار محاـ لمدفاع عنه ،كاذا كاف غير قادر عمى ذلؾ
فتسخير محاـ لفاهدته إعماال لمبدأ المساكاة أماـ القضاء.
كالمتأمػػؿ فػػي ق ػكانيف اإلج ػراءات الجزاهيػػة ألغمػػب الػػدكؿ العربيػػة يجػػد أنهػػا ال تجيػػز لحػػد اآلف
حضكر المحامي فػي طػكر التحريػات ك أثنػاء القػبض عميػه مػف الشػرطة  ،كلكػف أغمػب قػكانيف
اإلجراءات الجزاهية في الػدكؿ األكركبيػة تجيػز حضػكر المحػامي فػي هػذة المرحمػة مػف انطػبلؽ
البحث .
ففػػي فرنسػػا يجيػػز قػػانكف اإلج ػراءات الجزاهيػػة لممقبػػكض عميػػه التحػػادث مػػع محاميػػه فػػي بدايػػة
الق ػػبض لم ػػدة  30دقيقػ ػػة م ػػع المحافظػ ػػة عم ػػى س ػ ػرية المحادث ػػة كلكػ ػػف ال يمكن ػػه أف يحضػ ػػر
االس ػػتنطاؽ أك يطم ػػع عم ػػى مم ػػؼ األبح ػػاث غي ػػر أف م ػػأمكر الض ػػبط يعمم ػػه بطبيع ػػة الجريم ػػة
المسػندة لمككمػػه كتػاريخ اقترافهػػا كيختػػار المقبػكض عميػػه محاميػه كاف لػػـ يفعػػؿ يعػيف لػػه عميػػد
المحاميف محاميا .
أما إذا كانت الجريمة منظمة أك إرهابية فإنه ال يمكف لممحامي أف يتحادث مع مككمه إال
بعد انقضاء فترة زمنية مف تاريخ االستنطاؽ أم بعد  48ساعة أك  72ساعة

( )32

ك في الدانمرؾ كبريطانيا كالسكيد يعمـ مأمكر الضبط المقبكض عميه بحقه في االتصاؿ
بمحاميه كاالستعانة به أثناء التحريات بيد أنه ال يمكف لمشرطة في بريطانيا استجكاب
المقبكض عميه دكف حضكر المحامي إال إذا قبؿ المقبكض عميه إجراء االستجكاب حاال أك
إذا تتطمب األمر اإلسراع في التحريات خشية مف تبلشي األدلة .
كفي

ايطاليا تكجب المادة  350مف قانكف اإلجراءات الجزاهية عمى مأمكرم الضبط

القضاهي إعبلـ المقبكض عميه بحقه في اختيار محاـ إال انه يمكف إقصاء المحامي لمدة
 7أياـ بطمب مف النيابة العامة إذا كجدت ظركؼ استثناهية تستكجب إيقاؼ المقبكض عميه.
Etienne VERGES , procédure pénale, ITEC, 2007 , n° 273.
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كفي أسبانيا أقرت المادة  520مف قانكف اإلجراءات الجزاهية حؽ المشبكة فيه في اختيار
محاـ لحضكر االستجكاب.
كفي البرتغاؿ أقرت المادة  61مف قانكف اإلجراءات الجزاهية حؽ المقبكض عميه في
مساعدة محاـ في كؿ مراحؿ اإلجراءات.
كفي ألمانيا أقرت المادة  136مف قانكف اإلجراءات الجزاهية حؽ المقبكض عميه استشارة
محاميه كلكنه لـ يمزـ الشرطة باستنطاقه بحضكر المحامي .
كفي كندا أقرت المادة العاشرة مف الميثاؽ الكندم حؽ كؿ فرد كقع إيقافه الحؽ في مساعدة
محاـ مع إمكانية التحادث معه .
كفي الكاليات المتحدة األمريكية صدر قرار هاـ عف المحكمة العميا في شهر جكاف 1966
معركؼ بقرار " ميراندا " كالذم فرض عمى الشرطة إعبلـ المشبكة فيه عند ظهكر أدلة ضدة
كقبؿ استنط اقه بجممة مف الحقكؽ مف بينها الحؽ في الصمت كأف مف حقه أيضا استشارة
محاميػه كحضكر هذا األخير عند االستنطاؽ كانه إذا كاف فقي ار يسخر له محاـ بطمب منه
(  .)33كأكضحت المحكمة في هذة القضية أ ف الغاية مف المبدأ الذم أقرته تتمثؿ في تجنب
الضغكط التي تمارسها الشرطة عمى المتهميف .
كفي ركسيا ال يحضر المحامي إال عند تكجيه التهمة عمى المقبكض عميه كعندما يفقد
حريته كيقع استنطاؽ المتهـ في األربعة كعشريف ساعة األكلى دكف حضكر المحامي إال انه
بصدكر قانكف اإلجراءات الجزاهية الجديدة في ركسيا سنة  2002أصبح بإمكاف المقبكض
عميه أف يستعيف بالمحامي ( .)34

J.Cedras, la justice pénale aux Etats -Unis, Paris et Aix-en- Provence, 1990,p.190.
Jean Pradel, droit pénal comparé , 2eme édition 2005, n°373 .
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كتعتبر بمجيكا مف البمػداف األكركبيػة التػي ال تقػر حضػكر المحػامي مػع ذم الشػبهة فػي البحػث
األكلي أك في مرحمة التحقيؽ( )35
كف ػػي ق ػػانكف اإلجػ ػراءات الجزاهيػ ػػة التكنس ػػي أص ػػبح حض ػػكر المحػ ػػاميف ممكن ػػا ل ػػدل مػ ػػأمكرم
الضابطة العدلية كذلؾ في حالة عممهػـ بمكجػب إنابػة قضػاهية مػف قمػـ التحقيػؽ كذلػؾ بمكجػب
ػتمـ ل ػػبعض أحك ػػاـ مجم ػػة
القػػانكف ع ػػدد  32لس ػػنة  2007المػػؤرخ ف ػػي  22م ػػارس  2007المػ إ
اإلج ػراءات الجزاهي ػػة كالمتعمػػؽ ب ػػإلزاـ أكله ػػؾ المػػأمكريف ب ػػإعبلـ ك ػػؿ ذم شػػبهة ل ػػدل اس ػػتنطاقه
تنفيػذا إلنابػػة عدليػة بحقػػه فػي أف يحضػػر إلػػى جانبػه محػػاـ مػف اختيػػارة مػع التنصػػيص عمػػى
ذلؾ في المحضر" مع حػؽ إعػبلـ الم حػامي بصػكرة مسػبقة بسػير اإلجػراءات  .كفػي غيػر هػذة
الحالػة ال يجيػػز قػانكف اإلج ػراءات الجزاهيػػة التكنسػي لحػػد اآلف لممقبػػكض عميػه ( المحػػتفظ بػػه)
حؽ االستعانة بمحاـ.
ك خكلػت المػػادة  109مػػف قػػانكف اإلج ػراءات الجزاهيػػة لدكلػػة اإلمػػارات لممػػتهـ الػػذم يػػتـ حبسػػه
احتياطيا مػف النيابػة العامػة أف يتصػؿ بمػف يػدافع عنػه إذ جػاء فػي المػادة المػذككرة صػراحة" :
لعضػػك النياب ػػة العامػػة إذا اقتض ػػت ض ػػركرة إج ػراءات التحقي ػػؽ أف ي ػػأمر بعػػدـ اتص ػػاؿ الم ػػتهـ
احتياطيا بغيرة مػف المحبكسػيف كأال يػزكرة أحػد ،كذلػؾ بػدكف إخػبلؿ بحػؽ المػتهـ فػي
المحبكس
ن
داهما بالمدافع عنه عمى انفراد".
االتصاؿ ن
أقػػرت هػػذا الحػػؽ أيضػػا ،بالنسػػبة لممحبػػكس احتياطيػػا المػػادة  18مػػف قػػانكف تنظػػيـ المنش ػػآت

احتياطيػػا الحػػؽ فػػي مقابمتػػه بالمنشػػأة
حبسػػا
ن
العقابيػة الػػذم جػػاء فيػػه أنػػه  ":لمحػػامي المحبػكس ن
عمى انفراد  "..كيشترط لذلؾ الحصػكؿ عمػى إذف كتػابي مػف النيابػة العامػة المختصػة ،كأف تػتـ
المقابمة عمى مرأل مف أحد المسهكليف بالمنشأة بحيث ال يسمع ما يدكر مف حديث.
الفقرة الرابعة :الحق في االتصال بالعالم الخارجي
يشمؿ الحؽ في االتصػاؿ بالعػالـ الخػارجي فػي فترتػي القػبض كالحػبس االحتيػاطي عػدة حقػكؽ
فرعية تتمثؿ بالخصكص في:

 ) 35السكتُر ػبس هللا األحمسي  ،الحق فً االتستؼنو ممحنحً ،المهٍُ َالتببٍق فً دُو
حُ المحنكم الؼنزل  ،قمزت  6أكتُمز ..2008
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 ،ححنرز فً زَر دسرٌبٍ حُهٍ لقضان فً دُو

أ  -حق المقبوض عميو أو المحبوس احتياطيا في االتصال بأحد أفراد العائمة
أقػػرت هػػذا الحػػؽ القاعػػدة  92مػػف القكاعػػد النمكذجيػػة الػػدنيا لمعاممػػة السػػجناء كالتػػي جػػاء فيهػػا
كيعطػى كػؿ التسػهيبلت المعقكلػة
أنه"ُ :ي إ
رخص لممتهـ بأف يقكـ فك ار بإببلغ أسرته نبأ احتجػازةُ ،
لبلتصػاؿ بأسػرته كأصػػدقاهه كباسػتقبالهـ ،دكف أف يكػػكف مرهكنػا إال بػػالقيكد كالرقابػة الضػػركرية
لصالح إقامة العدؿ كأمف السجف كانتظاـ إدارته".
كيفهـ مف أحكاـ المادة  108مف قانكف اإلجراءات الجزاهية لدكلة اإلمارات أف حؽ المحبكس
ُ
احتياطيا في االتص اؿ بالعالـ الخارجي ليس آليا كانما هك مرتبط بطمب يقدـ في الغرض إلى
النيابة العامة مف أحد أفراد السمطة العامة  ،فمقد جاء بالفقرة الثانية مف المادة المذككرة أنه":
ال يجكز لمقاهـ عمى إدارة المكاف المخصص لمحبس أف يسمح ألحد أفراد السمطة العامة
احتياطيا داخؿ ذلؾ المكاف إال بإذف كتابي مف النيابة العامة كعميه أف
باالتصاؿ بالمحبكس
ن
يدكف في الدفتر المعد لذلؾ اسـ الشخص الذم سمح له ككقت المقابمة كتاريخ كمضمكف
اإلذف".
كمف جهتها أقرت المادة  17مف قػانكف تنظػيـ المنشػآت العقابيػة الصػادر سػنة  1992إمكانيػة
أف يقابػؿ المحبػكس احتياطيػا زاهريػه كي ارسػؿ مػف يشػاء مػػا لػـ يػرد بػأمر اإليػداع مػا يمنػع ذلػػؾ،
كتتـ الزيارة تحت إشراؼ ضابط المنشأة أك مف ينكب عنه.
كخكلت المادة  13مكػرر مػف قػانكف اإلجػراءات الجزاهيػة التكنسػي لمػأمكر الضػابطة العدليػة أف
يقػػكـ إعػػبلـ أف ػراد أس ػرة الم ػػتهـ بػػأمر القػػبض ،ك جػػرل العم ػػؿ فػػي التطبيػػؽ أف ُيم إكػػف م ػػأمكر
الضػػابطة العدليػػة المقبػػكض عميػػه مػػف حػػؽ االتصػػاؿ بأحػػد أف ػراد عاهمتػػه عػػف طريػػؽ الهػػاتؼ
تحقيق ػػا لمس ػػرعة المطمكب ػػة ف ػػي مث ػػؿ ه ػػذة المكاقػ ػػؼ رفع ػػا لمح ػػرج ل ػػدل الع ػػاهبلت عم ػػى كجػ ػػه
الخصكص.
ب  -حق المقبوض عميو أو المحبوس احتياطيا األجنبي في االتصال بممثمي حكومتو
أقػػرت هػػذا الحػػؽ بالنسػػبة لممحبػػكس احتياطيػػا المػػادة  18مػػف قػػانكف تنظػػيـ المنشػػآت العقابيػػة
احتياطي ػػا الح ػػؽ ف ػػي
حبس ػػا
ن
لدكلػػة اإلم ػػارات الت ػػي ج ػػاء فيه ػػا أن ػػه ... ":لؤلجانػػب المحبكس ػػيف ن
االتصاؿ بقناصمهـ أك بالسمطات التي ترعى مصالحهـ".
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كيشػترط لػػذلؾ الحصػكؿ عمػػى إذف كتػابي مػػف النيابػة العامػػة المختصػة ،كأف تػػتـ المقابمػة عمػػى
مرأل مف أحد المسؤكليف بالمنشأة بحيث ال يسمع ما يدكر مف حديث.
كتشير اإلحصاهيات الكاردة في التقرير الكطني لدكلة اإلمارات المقدـ إلى مجمس حقكؽ
اإلنساف سنة  2008إلى أف مجمكع زيارات السفارات كالقنصميات لممنشآت العقابية في دكلة
اإلمارات في عاـ  2007كالنصؼ األكؿ مف عاـ  2008قد بمغ  1273زيارة( )36
كمػػف جه ػػة ثاني ػػة فػػإف ح ػػؽ المقب ػػكض عميػػه أك المحب ػػكس احتياطي ػػا األجنبػػي ف ػػي االتص ػػاؿ
بممثمػي حككمتػه أقرتػه أيضػا المػادة  13مكػرر مػف قػانكف اإلجػراءات الجزاهيػة التكنسػي كالمػػادة
 36مف القانكف عدد  52لسنة  2001المتعمؽ بنظاـ السجكف التكنسي الػذم خ إػكؿ لممػكظفيف
القنصػػمييف أك األع ػكاف الدبمكماسػػييف المكمفػػيف بكظػػاهؼ قنصػػمية القيػػاـ بزيػػارة م ػكاطني بمػػدانهـ
المس ػػاجيف  ،بت ػػرخيص م ػػف الس ػػمطة القض ػػاهية بالنس ػػبة لممحبكس ػػيف احتياطي ػػا أك م ػػف ص ػػدر
بش ػػأنهـ حكم ػػا غي ػػر ب ػػات  ،كم ػػف اإلدارة العام ػػة لمس ػػجكف كاإلص ػػبلح بالنس ػػبة إل ػػى المحك ػػكـ
عميهـ.
ج  -الحق في االستعانة باألطباء أثناء فترة القبض والحبس االحتياطي
أكجب ػػت الم ػػادة  6م ػػف مدكن ػػة قكاع ػػد الس ػػمكؾ الخاص ػػة ب ػػالمكظفيف المكمف ػػيف بإنف ػػاذ القػ ػكانيف
عم ػػى هػ ػؤالء أف يس ػػهركا عم ػػى الحماي ػػة التام ػػة لص ػػحة األش ػػخاص المحتجػ ػزيف ف ػػي عه ػػدتهـ،
كعميهـ ،بكجه خاص ،اتخاذ التػدابير الفكريػة لتػكفير العنايػة الطبيػة لهػـ كممػا لػزـ األمػر.)37 ( ".
كلقد أكدت المجنػة المعنيػة بحقػكؽ اإلنسػاف أ ف حمايػة المحتجػزيف تتطمػب السػماح لكػؿ محتجػز
باالستعانة باألطباء عمى كجه السرعة كبصفة منتظمة.
كيعتبػر حػؽ اسػػتعانة المقبػكض عميػه أك المحبػػكس احتياطيػا باألطبػاء ضػػمان نا لهػذيف الصػػنفيف
ُ
مػف األشػػخاص المجػػرديف مػف ح ػريتهـ ،يقػػيهـ مػف التعػػذيب كسػػكء المعاممػة ،كمػػا ُيعػػد كػػذلؾ،

ج ػػزنءا ال يتجػ ػ أز م ػػف كاج ػػب الس ػػمطات ف ػػي ض ػػماف االحتػ ػراـ لمك ارم ػػة المتأص ػػمة ف ػػي ش ػػخص
اإلنساف.
 )36التقرير الكطني لدكلة اإلمارات المقدـ إلى مجمس حقكؽ اإلنساف كفقان لمفقرة  ( ٥١أ ) مف مرفؽ  / ٥قرار مجمس حقكؽ اإلنساف اإلمارات

العربية المتحدة  A/HRC/WG.6/3/ARE/1ص.15

 )37اػتمست َوشزت ػقى المأل ممُهب قزار الجمؼٍ الؼنح لألحم المتحس 169/34المؤرخ فً  17كنوُن األَ /زٌسمبز. 19
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كقػػد خصصػػت الم ػكاد مػػف  29إلػػى  33مػػف قػػانكف تنظػػيـ المنشػػآت العقابيػػة لدكلػػة اإلمػػارات
فصبل في القانكف المذككر كػامبل لمرعايػة الصػحية لممسػجكنيف بمػف فػيهـ المحبكسػيف احتياطيػا
كيفهػـ مػف هػػذة المػكاد كخاصػة المػػادة  33أف المحبػكس احتياطيػا بإمكانػػه أف يرفػع بنفسػه إلػػى
ُ
إدارة السجف ما يفيد إصابته بمرض أك أم عارض آخػر قػد يحصػؿ لػه داخػؿ المنشػأة العقابيػة
يعرض سبلمته البدنية أك المعنكيػة لمخطػر كتتحمػؿ إدارة السػجف مسػؤكليتها كاممػة فػي الشػككل
باعتبػار أف المػادة المػذككرة أكجبػت عمػػى طبيػب السػجف أف يػدكف فػػي تقريػر مفصػؿ فػي حالػػة
كفاة المحبكس احتياطي ا جممة مف المعطيات تتمثؿ في:
 - 1اليػكـ الػػذم اشػػتكى فيػػه الم ػريض المتػػكفى مػف المػػرض ألكؿ م ػرة ،أك اليػػكـ الػػذم لػػكحظ
فيه ألكؿ مرة أنه مريض.
 - 2العمؿ الذم كاف يقكـ به في ذلؾ اليكـ.
 - 3صنؼ الطعاـ الذم تناكله في ذلؾ اليكـ.
 - 4اليكـ الذم أدخؿ فيه إلى المستشفى.
 - 5اليكـ الذم بمغ فيه نبأ مرض السجيف ألكؿ مرة.
 - 6نكع المرض.
 - 7آخر مرة كشؼ فيها الطبيب عمى المريض قبؿ كفاته كالعبلج الذم كصؼ له.
 - 8الكقت الذم تكفي فيه السجيف.
كمف ناحيتها خكلت المادة  13مكرر مف قانكف اإلجػراءات الجزاهيػة التكنسػي حػؽ المقبػكض
عميػػه (المح ػػتفظ) عرضػػه عم ػػى الفح ػػص الطبػػي ،كك ػػذلؾ الش ػػأف بالنسػػبة لممحب ػػكس احتياطي ػػا
(المكقػػكؼ تحفظيػػا) الػػذم يصػػبح منػػذ صػػدكر ق ػرار إيداعػػه مػػف طػػرؼ قاضػػي التحقيػػؽ ،فػػي
رعايػة المؤسسػة السػجنية المػػكدع فيهػا كالتػي يتعػػيف عمػى إدارتهػا أف تػػكفر لػه المعالجػة كالػػدكاء
مجانػػا  ،كعن ػػد التعػػذر بالمؤسس ػػات اإلستش ػػفاهية العامػػة بإش ػػارة م ػػف طبيػػب الس ػػجف ( الفقػ ػرة
الثانية مف المادة  17مف القانكف التكنسي المنظـ لمسجكف ).
د  -الحق في تمقي الزيارات أثناء فترة القبض أو الحبس االحتياطي
يفقػػد األشػػخاص المقب ػػكض عمػػيهـ أك المحبكس ػػكف احتياطيػػا بكج ػػه قػػانكني حقه ػػـ فػػي الحري ػػة
لكقت قد يكػكف قصػي ار أك قػد يطػكؿ نسػبيا ،كيخضػعكف فػي فتػرة فقػداف الحريػة لقيػكد تحػد مػف
39

حقػكقهـ األخػرل مثػػؿ الحػؽ فػي الخصكصػػية كحريػة التنقػػؿ  ،كبػالرغـ مػف كجػػكد قرينػة الب ػراءة
فإف فترة االحتجاز  -التي تُعتبر ش ار ال بػد منػه  -قػد تُصػاحبها فػي بعػض الحػاالت مخػاطر

تعرض أكلهؾ األشخاص إلى اإل يذاء إما مف قبؿ محتجػزيف آخػريف أك مػف قبػؿ مػف هػـ تحػت
ُّ

سيطرتهـ مف ممثمي أجهزة الدكلة المكمفيف بإنفاذ القكانيف.

كادراكا مف القانكف الدكلي بتمؾ الخطكرة  ،فقد كضع مسؤكلية خاصة عمى كاهؿ الدكؿ كي
تكفر حماية قانكنية مناسبة لممحتجزيف إذ عميها عندما تجرد شخصان ما مف حريته ،كاجب
رعايته ،ك الحفاظ عمى سبلمته كصكف رفاهيته .فبل يجكز إخضاع المحتجزيف ألية
صعكبات أك قيكد أخرل سكل تمؾ الناشهة عف حرمانهـ مف حريتهـ.
كحقكؽ المحتجزيف في االتصاؿ بالغير أثناء فترة القبض عميهـ أك حبسهـ احتياطيا كتمقي
الزيارات هي ضمانات أساسية تقيهـ غاهمة التعرض النتهاكات حقكؽ اإلنساف مثؿ التعذيب
كسكء المعاممة .
كقد سبؽ أف بينا كيؼ أف المادة  17مف قانكف تنظيـ المنشآت العقابية الصادر سنة 1992
أقرت إمكانية أف يقابؿ المحبكس احتياطيا زاهريه كيراسؿ مف يشاء ما لـ يرد بأمر اإليداع ما
يمنع ذلؾ ،كتتـ الزيارة تحت إشراؼ ضابط المنشأة أك مف ينكب عنه.
كما أكدت المادة  31مف القانكف التكنسي المنظـ لمسجكف عمى هذا الحؽ حيف قررت
صراحة أنه " يرخص ألقارب السجيف المحبكس احتياطيا (المكقكؼ تحفظيا) أك الصادر
مرة في األسبكع بمقتضى
بشأنه حكـ غير بات كالمبينيف بالمكاد  32ك 33ك 34في زيارته إ
رخصة مسممة مف طرؼ السمطة القضاهية ذات النظر".
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الفقرة الخامسة :حق المقبوض عميو أو المحبوس احتياطيا في الطعن في مشروعية
القبض أو األمر بالحبس.
مػػف التش ػريعات القميمػػة التػػي أقػػرت مبػػدأ الطعػػف فػػي أمػػر القػػبض المػػادة  1- 137مػػف قػػانكف
اإلجراءات الجزاهيػة الفرنسػي التػي أجػازت لقاضػي الحريػات النظػر فػي قػ اررات التمديػد فػي آمػاد
الق ػػبض التػ ػػي تتجػ ػػاكز الثمانيػ ػػة كاألربعػ ػػيف س ػػاعة فػ ػػي مػ ػػادتي الجريمػ ػػة المنظمػ ػػة ك االتجػ ػػار
بالمخدرات.
كلقػػد استعاضػػت عديػػد التش ػريعات عػػف مبػػدأ الطعػػف فػػي أمػػر القػػبض بتػػكفير ضػػمانات كثي ػرة
تبلفيػػا لمػػا يمكػػف أف يحصػػؿ خبللهػػا مػػف انتهاكػػات ،كلعػػؿ مػػف بػػيف أبػػرز هػػذة الضػػمانات مػػا
ذهػب فيػػه التش ػريع الفرنسػي مػػثبل مػػف كجػكب تصػػكير جمسػػات اسػتماع األشػػخاص المحتج ػزيف
ف ػػي مقػ ػرات الش ػػرطة بالفي ػػديك م ػػع إمكاني ػػة اإلط ػػبلع عم ػػى التس ػػجيؿ أثن ػػاء التحقي ػػؽ أك أم ػػاـ
المحكمػػة ف ػػي حال ػػة الخ ػػبلؼ ح ػػكؿ محتكيػػات محض ػػر البح ػػث (الم ػػادة  1 - 64م ػػف ق ػػانكف
اإلجراءات الجزاهية الفرنسي).
كمػػف الضػػمانات التػػي أقرهػػا قػػانكف اإلج ػراءات الجزاهيػػة التكنسػػي إخضػػاع أمػػر القػػبض لمرقابػػة
القضػاهية ككجػػكب تعميػؿ ق ػ اررات التمديػد تفاديػػا لكػؿ تمديػػد آلػي حسػػب القػانكف عػػدد  21لسػػنة
المؤرخ في  4مارس .2008
 2008إ
كلهف لـ تجػز أغمػب التشػريعات مبػدأ الطعػف فػي أكامػر القػبض ،فػإف معظمهػا أقػر فػي المقابػؿ
مبدأ الطعف في أكامر الحبس االحتياطي.
فحسب الفقرة األخيرة مػف المػادة  110مػف قػانكف اإلجػراءات الجزاهيػة اإلمػاراتي فػإف لممػتهـ أف
يػتظمـ إلػى رهػػيس المحكمػة مػف األمػػر الصػادر فػي غيبتػػه بمػد الحػبس كذلػػؾ خػبلؿ ثبلثػة أيػػاـ
مف تاريخ إببلغه األمر أك عممه به.
ػإف الحػبس االحتيػاطي (اإليقػػاؼ
ككفػؽ المػادة  87مػػف قػػانكف اإلجػراءات الجزاهيػة التكنسػي فػ إ
التحفظػػي) الػػذم يػػأذف بػػه قاضػػي التحقيػػؽ يخضػػع أيضػػا لمبػػدأ الطعػػف لػػدل هيهػػة أعمػػى هػػي
داهػرة االتهػػاـ كمػػف بػػيف الضػػمانات التػػي أقرهػا التش ػريع التكنسػػي فػػي مجػػاؿ اإليقػػاؼ التحفظػػي
هك كجكب تعميؿ ق اررات التمديد تأكيدا لمصبغة االستثناهية لمحبس االحتياطي.
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ككفقػا لممػادة  138مػف قػػانكف اإلجػراءات الجزاهيػة الفرنسػي ،فػػإف الرقابػة القضػاهية عمػى أكامػػر
الح ػػبس االحتي ػػاطي ي مك ػػف أف يػ ػػأذف به ػػا إم ػػا مجم ػػع التحقيػ ػػؽ أك قاض ػػي الحري ػػات إذا كػ ػػاف
الشخص الذم كضع قيد البحث مستهدفا لعقكبة بالحبس مف أجؿ جنحة أك عقكبة أشد.
الفقرة السادسة :الحق في تقديم المقبوض عميـو والمحبـوس احتياطيـا عمـى وجـو السـرعة
إلى القضاء
إف مف حسف إدارة العدالة ،محاكمة مػف تعمقػت بػه تهمػة دكف تػأخير .ك يقتضػي عػدـ التػأخير
اإلس ػراع بإنج ػػاز التحريػػات كاألبح ػػاث ف ػػي أقصػػر اآلج ػػاؿ ك إحال ػػة المحضػػر ،كتق ػػديـ الم ػػتهـ
لمسػػمطة القضػػاهية المختصػػة قبػػؿ انقضػػاء األجػػؿ األقصػػى لمقػػبض  ،كبمجػػرد أف يصػػبح ذلػػؾ
أم تأخير بعد ذلؾ بككف غير مقبكؿ.
عمميا ،ك إ
أف إ
كمػػف المعػػايير األساسػػية لممحاكمػػة العادلػػة إحالػػة الشػػخص المكقػػكؼ عمػػى القضػػاء فػػي فت ػرة
زمنية معقكلة  ،كفػي صػكرة تعػذر اإلحالػة عمػى النحػك المػذككر فإنػه يتعػيف اإلفػراج عنػه سػكاء
بكفالػة أك بػػدكنها أك بغيػػر ذلػؾ مػػف الضػػمانات كهػذا مػػا تنص ػص عميػه معظػػـ التش ػريعات بمػػا
فيها التشريع اإلماراتي بالمكاد مف  112إلى  114مف قانكف اإلجراءات الجزاهية.
كحسػب المجنػػة المعنيػػة لحقػكؽ اإلنسػػاف ،فإنػػه مػف العكامػػؿ التػػي يتعػيف أف تؤخػػذ فػػي االعتبػػار
التخػػاذ قػ ػرار بػػاإلفراج أك اإلبق ػػاء عمػػى الم ػػتهـ بحال ػػة إيقػػاؼ :خط ػػكرة الجػػرـ ،كطبيع ػػة كش ػػدة
العقكبات المحتمؿ تكقيعها ،كخطر فرار المتهـ في صكرة اإلفراج عنه.
كالمتأم ػػؿ ف ػػي تشػ ػريعات أغم ػػب دكؿ الع ػػالـ يج ػػد أنه ػػا ح ػػددت فتػ ػرات قص ػػيرة تتعم ػػؽ ب ػػالقبض
كفترات أطكؿ نسبيا بالنسبة لمحبس االحتياطي.
 ففيمػػا يتعمػػؽ بآمػػاد القػػبض أك االحتفػػاظ نجػػد أف القػػانكف اإلمػػاراتي مػػثبل يحػػدد أمػػد القػػبضبثمانيػة كأربعػيف سػػاعة كحػد أقصػػى كذلػؾ حسػب المػػادة  47مػف قػػانكف اإلجػراءات الجزاهيػػة ،
كه ػػك نف ػػس األم ػػد بالنس ػػبة لمقػ ػكانيف الفرنس ػػية كاأللماني ػػة كالدانمركي ػػة ،ف ػػي ح ػػيف يح ػػدد الق ػػانكف
األس ػػباني أمػ ػػد الق ػػبض بػ ػػاثنيف كسػ ػػبعيف س ػػاعة كحػ ػػد أقصػ ػػى .كيح ػػدد القانكنػ ػػاف اإلنكميػ ػػزم
كاإليطالي أمد القبض بست كتسعيف ساعة كحد أقصى( .)38

38

;) Etude comparative concernant le sort de la garde-à-vue dans six Etats membres de L'Union Européenne
publiée par le Sénat français; Michel BENICHOU, Président de la Fédération des Barreaux d’Europe.
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كفػي الق ػ انكف التكنسػػي فػػإف أمػد القػػبض محػػدد بػػاثنيف كسػػبعيف سػاعة مػػع إمكانيػػة التمديػػد فيػػه
ل ػػنفس الم ػػدة بقػ ػرار معم ػػؿ كذل ػػؾ حسػ ػػب الم ػػادة  13مك ػػرر م ػػف ق ػػانكف اإلجػ ػراءات الجزاهيػ ػػة
التكنسي.
 كفيمػػا يتعمػػؽ بآمػػاد الحػػبس االحتيػػاطي نجػػد أف المػػادة  110مػػف القػػانكف اإلمػػاراتي حػػددتأمػػدة مبػػدهيا بسػػبعة أ ي ػػاـ مػػع ج ػكاز تجدي ػػدة لػػنفس المػػدة لك ػػف إذا اسػػتمزمت مصػػمحة التحقي ػػؽ
احتياطيا بعد انقضػاء المػدد المشػار إليهػا  ،كجػب عمػى النيابػة العامػة أف
استمرار حبس المتهـ
ن
تعػرض األكراؽ عمػى أحػػد قضػاة المحكمػػة الجزاهيػة المختصػة ليصػػدر أمػرة بعػػد االطػبلع عمػػى
يكمػا قابمػة لمتجديػد أك اإلف ػراج
األكراؽ كسػماع أقػكاؿ المػتهـ بمػد الحػبس لمػدة ال تجػاكز ثبلثػيف ن
عنػه بضػػماف أك بغيػػر ضػماف دكف أف تحػػدد المػػادة المػذككرة هػػؿ أف التجديػػد هػك لػػنفس المػػدة
أك هك يبقى مفتكحا.
كلػـ يحػدد القػانكف األلمػاني أم أمػد لمحػبس االحتيػاطي ،كال يكجػد إال أمػد كاحػد هػك سػتة أشػهر
كممارسة فضمى محمكدة اإلتباع مف القضاة.
كتفػػرؽ بقيػػة الػػدكؿ األكركبيػػة فػػي آمػػاد الحػػبس االحتيػػاطي بحسػػب أصػػناؼ الج ػراهـ كمػػا هػػك
الحاؿ في فرنسا كاسبانيا كايطاليا ( )39
أما القانكف التكنسي فهك يفرؽ في اآلماد بحسب ما إذا كانت الجريمة جناية أك جنحة.

ففػي الجػنح حػػددت المادتػاف  84ك 85مػػف قػانكف اإلجػراءات الجزاهيػػة أمػد الحػػبس االحتيػاطي بسػػتة

أشػػهر م ػػع قابمي ػػة التمدي ػػد م ػ إػرة كاح ػػدة لم ػ إػدة ثبلث ػػة أش ػػهر فتص ػػبح الجمم ػػة تس ػػعة أش ػػهر.كفي
الجنايػػات تػػـ تحديػػد أمػػد الحػػبس االحتيػػاطي بسػػتة أشػػهر مػػع قابميػػة التمديػػد مػ إػرتيف ال تزيػػد كػػؿ
كاحدة عمى أربعة أشهر فتصبح الجممة أربعة عشر شهرا.

الفقرة السابعة :حقوق المتيم أثناء االستنطاق في مرحمة التحقيق
تُكجػد صػيغ متعػددة لمتحقيػؽ مػػع أم شػخص ُيشػتبه فػي ارتكابػػه لفعػؿ جنػاهي أك ُيػتهـ بارتكػػاب
فعؿ مف هذا النكع كذلؾ بحسب األنظمة القانكنية كالقضػاهية المعتمػدة فػي كػؿ دكلػة ،إذ يتػكلى
التحقيؽ في بعض دكؿ أحد أعضاء النيابة العامػة كمػا هػك الحػاؿ فػي دكلػة اإلمػا ارت مػثبل أك

) Rapport de la commission de suivi de la détention provisoire 2006. publié en 2007 par le Sénat français.
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39

ف ػػي مص ػػر عمم ػػا ب ػػأف أفػ ػراد النياب ػػة ه ػػـ م ػػف القض ػػاة ،كف ػػي دكؿ أخ ػػرل يت ػػكلى التحقي ػػؽ م ػػع
المتهم ػػيف أح ػػد قض ػػاة التحقي ػػؽ كم ػػا ه ػػك الح ػػاؿ ف ػػي ت ػػكنس أك قاض ػػي الحري ػػات أك قاض ػػي
االعتقػػاؿ مثػػؿ فرنسػػا ،كفػػي دكؿ أخػػرل كتػػكنس تخػػكؿ الق ػكانيف المعتمػػدة لقضػػاة التحقيػػؽ أف
ُينيبػ ػكا أح ػػد م ػػأمكرم الض ػػبط القض ػػاهي الس ػػتنطاؽ الم ػػتهـ دكف إعط ػػاء ذل ػػؾ الم ػػأمكر العام ػػؿ

بمكجب إنابة حؽ إصدار بطاقات إيداع .

لكف مهما يكف مف أمر هذة الصيغ فإنػه كبػالنظر ألهميػة طػكر االسػتنطاؽ فػي مرحمػة التحقيػؽ
كمػػا ُيمكػػف أف يحصػػؿ فيػػه مػػف ضػػغكط ماديػػة كنفسػػية عمػػى المػػتهـ  ،فقػػد أحاطهػػا المشػػرعكف
الكطنيكف بعديد الضمانات كذلؾ أسكة بالمشرع الدكلي نذكر منها بالخصكص:
أ  -حضور المحامي عممية االستنطاق
أكجبػت المػػادة  100مػػف قػػانكف اإلج ػراءات الجزاهيػػة لدكلػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة أف يمكػػف
محػػامي المػػتهـ مػػف حضػػكر التحقيػػؽ معػػه ،كاالطػػبلع عمػػى أكراؽ التحقيػػؽ مػػا لػػـ يػ َػر عضػػك
النيابة العامة غير ذلؾ لمصمحة التحقيؽ.
كفػػي ق ػػانكف اإلجػ ػراءات الجزاهي ػػة التكنس ػػي ف ػػإف حضػػكر المح ػػامي كج ػػكبي أيض ػػا سػ ػكاء ل ػػدل
قاضػي التحقيػػؽ أك لػدل مػػأمكر الضػبط القضػػاهي العامػؿ بمكجػػب إنابػة منػػه(القانكف عػػدد 32
لسنة  2007المؤرخ فػي  22مػارس  2007عػدد لسػنة  ، )2008كقػد اقتضػت المػادة  72مػف
القانكف المذككر أف المػتهـ ال يسػتنطؽ إالإ بمحضػر محاميػه مػا لػـ يعػدؿ عػف ذلػؾ صػراحة أك
يتخمؼ المحامي رغـ استدعاهه..

كال شػػؾ أف لحضػػكر المحػػامي أكثػػر مػػف فاهػػدة إذ هػػك بمثابػػة الشػػاهد عمػػى أعمػػاؿ التحقيػػؽ ،
كعام ػػؿ اطمهن ػػاف لمم ػػتهـ أم ػػاـ مس ػػتجكبه  ،لك ػػف الفاه ػػدة األه ػػـ م ػػف حض ػػكر المح ػػامي عممي ػػة
االسػػتنطاؽ تبقػػى متمثمػػة فػػي تبديػػد كػػؿ خشػػية مػػف تعػػرض ذم الشػػبهة ألم شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ
اإلكراة أك سكء المعاممة .
ب  -منع إكراه المتيم عمى االعتراف
إف أم إكراة يسمط عمى المتهـ أثناء استنطاقه مف طرؼ محققه سكاء كاف قاضي تحقيؽ أك
إ
ممثؿ نيابة أك مأمكر ضابطة عدلية عامؿ بمكجب إنابة الباحث العامؿ ُيعتبر منافيا لقكاعد
كيؤدم إلى عدـ األخذ به ك الحكـ بالبطبلف.
اإلجراءات األساسية كلمصمحة المتهـ الشرعية إ
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كقد اقتضت المادة  221مف قانكف اإلجراءات الجزاهية اإلماراتي أف اإلجراء يككف باطبل
إذا نص القانكف صراحةن عمى بطبلنه أك إذا شابه عيب لـ تتحقؽ بسببه الغاية مف اإلجراء.

اجعا لعدـ مراعاة أحكاـ
كحسب المادة  222مف نفس القانكف فإنه إذا كاف البطبلف ر ن
القانكف ..أك بغير ذلؾ مما هك متعمؽ بالنظاـ العاـ جاز التمسؾ به في أية حالة كانت
عميها الدعكل ،كتقضي به المحكمة كلك بغير طمب .ككفقا لممادة  223مف نفس القانكف
أيضا فإنه فيما عدا الحاالت التي يتعمؽ فيها البطبلف بالنظاـ العاـ ال يجكز أف يتمسؾ
بالبطبلف إال مف شرع لمصمحته ما لـ يكف قد تسبب فيه.
كاإلكراة أنكاع فهك يمتػد مػف التهديػد كالكعيػد إلػى النيػؿ مػف الك ارمػة كالحرمػة الجسػدية باالعتػداء
بالعنؼ كممارسة التعذيب ،كهك مكضكع خاضع لتقدير المحكمة.
ألف االعت ػراؼ فػػي المػػادة الجزاهيػػة يمكػػف أف يك ػػكف معيبػػا ألسػػباب شػػتى مثػػؿ حصػػكله ع ػػف
ك إ
طريؽ إكراة م ادم أك معنكم أك لغير ذلؾ مف الصكر ،فإنػه يخضػع مثػؿ سػاهر األدلػة الجتهػاد
الحاكـ المطمؽ ،فمقد اعتبرت محكمة التعقيػب التكنسػية أنػه " كلػهف كػاف االعتػراؼ سػيد الحجػج
فهك أيضا خاضع الجتهاد القاضي المطمػؽ ،كأف القػانكف لػـ يحجػر عميػه االسػتناد إلػى اإلقػرار
اطمأف له ضميرة( .)40
إذا كاف كاضحا ك إ
أف " محكمػػة المكضػػكع ممزمػػة بػػالرد عمػػى كػػؿ مػػا يثػػار
كفػػي ق ػرار آخػػر أكػػدت نفػػس المحكمػػة إ

ػإف اعتػراض المحكمػػة
لػديها مػػف دفػكع جكهريػػة لهػا تػػأثير عمػى كجػػه الفصػؿ  ،كبنػػاء عميػه  ،فػ إ
عػف متابعػػة الػػدفكع المنافيػة كالداحضػػة لبلعت ػراؼ المنسػكب لممػػتهـ مػػف شػأنه أف يجعػػؿ الحكػػـ

المطعكف فيه فاقد التسبيب كمستهدفا لمنقض" ( .)41
كالجػ ػػدير بالػ ػػذكر أف المجنػ ػػة المعنيػ ػػة بحقػ ػػكؽ اإلنسػ ػػاف كفػ ػػي معػ ػػرض تعميقهػ ػػا عمػ ػػى المػ ػػادة
() 3(14ز) مػف العهػػد الػػدكلي الخػاص بػػالحقكؽ المدنيػػة كالسياسػػية الحظػت أف نػػص مػػا جػػاء
في تمؾ المادة مف أف "ال يكػرة أم شػخص عمػى الشػهادة ضػد نفسػه أك عمػى االعتػراؼ بػذنب"
يجػػب أف ُي فهػػـ عمػػى أنػػه حظػػر السػػتخداـ أم ضػػرب مػػف ضػػركب الضػػغط المباشػػر أك غيػػر
المباشػر البػػدني أك النفسػي مػػف جانػب سػػمطة التحقيػؽ ضػػد المػتهـ بهػػدؼ الحصػكؿ منػػه عمػػى

)40
)41

– حكـ تعقيبي جزاهي عدد 6124مؤرخ في  16أفريؿ  1969ف ـ ت .ؽ ج .س 1970ص.132

– حكـ تعقيبي جزاهي عدد 8616مؤرخ في 25فيفرم  1974ف ـ ت .ؽ ج .ج .1س 1975ص.81
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اعت ػراؼ بالػػذنب .كمػػف غيػػر المقبػػكؿ مطمق ػ نا معاممػػة المػػتهـ عمػػى نحػػك يخػػالؼ المػػادة  7مػػف

العهد (الدكلي) مف االتفاقية مف أجؿ انتزاع اعتراؼ".

غي ػػر أف المحكم ػػة األكركبي ػػة أكض ػػحت أف ح ػػؽ الف ػػرد ف ػػي أال ي ػػديف نفس ػػه ال يج ػػب أال يمت ػػد
ليسػتبعد مػػف األدلػة الجناهيػػة الم ػكاد التػي تنتػػزع مػػف المػتهـ عػػف طريػػؽ إرغامػه بػػالقكة ،عمػػى أف
يكػػكف لتم ػػؾ المػ ػكاد كج ػػكد مس ػػتقؿ ع ػػف إرادتػػه ،كم ػػف بينه ػػا المس ػػتندات كعين ػػات الػ ػنا َفس كال ػػدـ

كالبكؿ ،كأنسجة الجسـ التي تؤخذ بغرض تحميؿ "الجينات"( .)42
ج  -حق المتيم في التزام الصمت

إف حػػؽ المػػتهـ فػػي الت ػزاـ الصػػمت أثنػػاء التحقيػػؽ نػػابع مػػف مبػػدأ افت ػراض براءتػػه ،كهػػك ُيعتبػػر
إ
ضمانة كي ال ُيرغـ عمى االعتراؼ بذنبه أك عمى الشهادة ضد نفسه.

كرس ػت المػػادة  74مػف قػػانكف اإلج ػراءات الجزاهيػة التكنسػػي هػػذا الحػؽ إذ نص ػت عمػػى مػػا
كقػد إ
ػإف حػاكـ التحقيػؽ
يمي" :إذا امتنع ذك الشبهة عف الجػكاب أك أظهػر عيكبػا تمنعػه كليسػت فيػه ف إ

كينص عمى هذا اإلنذار بالتقرير".
ينذرة بأف البحث في القضية ال يتكقؼ عمى جكابه ُ
ك التزاـ المػتهـ بالصػمت أمػاـ محققػه ال ينبغػي أف يػؤدم إلػى تسػميط أم نػكع مػف اإلكػراة عميػه
لمخركج مف صمته ،كانما يتعػيف فقػط عمػى مػف يحقػؽ معػه أف ينػذرة بػأف التحقيػؽ فػي القضػية
ال يتكقؼ عمى جكابه ،ثـ يكاصؿ نظرة في القضية( .)43
د  -حق المتيم في االستعانة بمترجم
م ػػف الحق ػػكؽ الت ػػي تض ػػمنها ك ػػؿ التشػ ػاريع دكف اس ػػتثناء ح ػػؽ الم ػػتهـ أثن ػػاء االس ػػتنطاؽ ف ػػي
االستعانة بمترجـ إف كاف ال يفهـ أك ال يتكمـ المغة التي تستخدمها المحكمة.
ككفقػا لممػادة السػابعة مػف دسػتكر دكلػة اإلمػارات فػإف لغػة الدكلػة الرسػمية هػي المغػة العربيػػة ،
ككفقػا أيضػػا لممػػادة الخامسػػة عشػػر مػػف القػانكف رقػػـ  83/3بشػػأف السػػمطة القضػػاهية فػػإف لغػػة
المحاكمة هي المغة العربية كعمػى المحكمػة أف تسػمع أقػكاؿ الخصػكـ أك الشػهكد الػذيف يجهمػكف
المغة العربية بكاسطة مترجـ بعد حمؼ اليميف.
 )42زلٍل المحنكم الؼنزل  ،حىظم الؼهُ السَلٍ  ،المزهغ السنمق .

)43

د.رضا خماخم  .حؽ ذم الشبهة في الصمت  ،التعميؽ عمى أحكاـ مجمة اإلجراءات الجزاهية.الجزء األكؿ  ،في إقامة

الدعكل العمكمية كمباشرة التحقيؽ .المطبعة الرسمية لمجمهكرية التكنسية . 2001.ص .288
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كانس ػػجاما م ػػع م ػػا كرد بالم ػػادتيف الم ػػذككرتيف فق ػػد نص ػػت الم ػػادة  70م ػػف ق ػػانكف اإلجػ ػراءات
الجزاهي ػػة اإلم ػػاراتي عم ػػى أف التحقي ػػؽ م ػػع الم ػػتهـ يج ػػرل بالمغ ػػة العربي ػػة ،كاذا ك ػػاف الم ػػتهـ أك
الخصكـ أك الشاهد أك غيرهـ ممف تػرل النيابػة العامػة سػماع أقػكالهـ يجهػؿ المغػة العربيػة فعمػى
يمين ػػا ب ػػأف ي ػػؤدم مهمت ػػه باألمان ػػة
عض ػػك النياب ػػة العام ػػة أف يس ػػتعيف بمت ػػرجـ بع ػػد أف يحم ػػؼ ن
كالصدؽ.
كقد ذكرت محكمة نقض أبك ظبي في أحد أحكامها بأهميػة االسػتعانة بمتػرجـ كضػركرة تكقيعػه
عمى محاضر جمع االستدالالت كجػاء فػي الحيثيػة الرهيسػية لمحكػـ أنػه ":لمػا كػاف نػص المػادة
 36مػف قػانكف اإلجػراءات  – 1992/35المعػ إػدؿ بالقػانكف رقػـ  " 2005/29يكجػب أف تثبػػت
جميع اإلجراءات التي يقػكـ بهػا مػأمكر الضػبط القضػاهي فػي محاضػر مكقػع عميهػا مػنهـ يب إػيف
بها كقت اتخػاذ اإلجػراءات كمكػاف حصػكلها .كيجػب أف تشػتمؿ تمػؾ المحاضػر زيػادة عمػى مػا

تقػدـ عمػػى تكاقيػع المتهمػػيف كالشػػهكد كالخبػراء الػػذيف سػهمكا كفػػي حالػػة االسػتعانة بمتػػرجـ يتعػػيف
تكقيعػػه عمػػى المحاضػػر المػػذككرة كترسػػؿ المحاضػػر إلػػى النيابػػة العامػػة مػػع األكراؽ كاألشػػياء
المضػبكطة ،كمػؤدل هػذا الػنص أف يكقػع المتػرجـ الػػذم تػتـ االسػتعانة بػه عمػى المحاضػر مػػف
غير اشتراط أف يكقع عمى كؿ صفحة منها عمػى انفػراد ،بمػا يفهػـ منػه أنػه يكفػي التكقيػع عمػى
الصػػفحة األخي ػرة مػػف المحضػػر ،إضػػافةن إلػػى أنػػه مػػف المقػػرر أف إج ػراءات تكقيػػع المحاضػػر

تنظيميػػة ال يترتػػب عمػػى مخالفتهػػا الػػبطبلف .كاألص ػػؿ فيهػػا الصػػحة كأنهػػا قػػد ركعيػػت كعم ػػى

مدعى خػبلؼ ذلػؾ إثباتػه .كأف المحضػر حجػ نة فيمػا اشػتمؿ عميػه مػا لػـ يطعػف عميػه بػالتزكير
كهك أمر لـ يحدث .كأف البطبلف ال يفترض ما يككف معه النعي عمى غير

أساس( .)44

كحسب المادة  66مف قانكف اإلجػراءات الجزاهيػة التكنسػي فإنػه" إذا كػاف الشػاهد أك ذك الشػبهة
يجهؿ الكتابة عيف له مترجـ ممف يككف قاد ار أك متعكدا عمى التحادث معه".
كغنػي عػػف البيػاف أف حضػػكر المتػرجـ ضػػركرم لمػا فيػػه مػف م ارعػػاة لمصػمحة المػػتهـ الشػػرعية
كالػػبطبلف المترتػػب عػػف مخالفػػة هػػذا اإلج ػراء هػػك بطػػبلف نسػػبي ال يتمسػػؾ بػػه إال مػػف جعػػؿ
لمصمحته  ،كقد ذكػرت محكمػة الػنقض التكنسػية بهػذة المعػاني فػي قػرار صػادر لهػا منػذ بدايػة
الستينات ( .)45
 (44الطعف رقـ  989لسنة  2008س  3ؽ .أ ،نقض أبك ظبي .2009/10/13

 (45حكـ تعقيبي جزاهي عدد 1722مؤرخ في  14جكاف  1962ف ـ ت .ؽ ج .س 1963ص  ( 130محكمة النقض التكنسية).
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الفقرة الثامنة :الحق في معاممة إنسانية أثناء فترة االحتجاز
حؽ الشخص المجرد مف حريتػه فػي معاممػة إنسػانية أثنػاء فتػرة االحتجػاز سػكاء كػاف خػبلؿ
إف إ
إ
مرحمة القبض أك الحبس االحتياطي مقرر بالمػادة  ) 1(10مػف العهػد الػدكلي الخػاص بػالحقكؽ
المدنية كالسياسية التي جاء فيها ُ"يعامؿ جميػع المحػركميف مػف حػريتهـ معاممػة إنسػانية كتحتػرـ
الكرامة األصيمة في الشخص اإلنساني".
األكؿ هػك ضػركرة أف
كتقتضي المعاممػة اإلنسػانية أثنػاء فتػرة االحتجػاز تػكفإر أمػريف أساسػييف ،إ
تكفإر الدكلة ظركفا كأكضاعا إنسانية داخػؿ أمػاكف الحجػز ،كالثػاني هػك منػع تعػريض المحتجػز

ألم شكؿ مف أشكاؿ التعذيب أك سكء المعاممة.

ففيمػػا يتعمػػؽ بضػػركرة أف تػػكفر الدكلػػة ظركفػػا كأكضػػاعا إنسػػانية داخػػؿ أمػػاكف الحجػػز ،فهػػذا
يعنػػي أف تمبػػي الدكلػػة االحتياجػػات األساسػػية لمشػػخص المحػػركـ مػػف حريتػػه مػػف تػػكفير طعػػاـ
،كفػ ػراش ،كمم ػػبس كرعاي ػػة ص ػػحية كمك ػػاف اله ػػؽ تت ػػكفر التهكه ػػة كاإلض ػػاءة ،كم ارف ػػؽ ص ػػحية
كفضػاءات لمفسػػحة كالتمػػاريف الرياضػػية ،ك ممارسػػة الشػػعاهر الدينيػػة  ،كال يمكػػف ألم دكلػػة أف
تبػػرر أم معاممػػة ال إنسػػانية تح ػػت غطػػاء أم حجػػة مػػف الحج ػػج ؛ فالدكلػػة التػػي تممػػؾ جه ػػاز
الػػردع كأدكاتػػه الماديػػة كالبش ػرية بم ػػا فيهػػا تمػػؾ التػػي تتعم ػػؽ بػػالقبض عمػػى المتهمػػيف لتق ػػديمهـ
لممحاكمػػة  ،عميهػػا أف تممػػؾ أيضػػا الكسػػاهؿ الكفيمػػة بضػػماف ظػػركؼ كأكضػػاع إنسػػانية داخػػؿ
أمػاكف الحجػػز ألكلهػؾ األشػػخاص .كمػف ناحيػػة أخػػرل فمػف مقكمػػات تمبيػة الدكلػػة لبلحتياجػػات
األساس ػػية لمش ػػخص المحػ ػػركـ م ػػف حريتػ ػػه تخص ػػيص فضػ ػػاءات مماثم ػػة لمنسػ ػػكة م ػػع م ارعػ ػػاة
خصكصيات المرأة كخاصة أثناء فترة الحمؿ كالرضاع.
المتمعف في القانكف االتحادم رقـ  43لسنة  1992فػي شػأف تنظػيـ المنشػآت العقابيػة لدكلػة
ك إ
اإلمارات ،يتبيف له كيؼ أنه ضبط بدقة حقكؽ ككاجبات المسػاجيف مػف جهػة أكلػى ،كالكاجبػات
المفركضة عمى إدارة السجف كخاصة عمى األشػخاص المكمفػيف بإنفػاذ القػكانيف ككيفيػة تعػاممهـ
مع المساجيف بمػف فػيهـ مػف هػـ بحالػة هيجػاف مػف جهػة أخػرل ،ككيػؼ أف التكبيػؿ بالحديػد ال
يمتجػػأ إليػػه إال عنػػد الضػػركرة القصػػكل أيضػػا كلفت ػرة ال تزيػػد عػػف الحػػد الػػذم تػػدعك إليػػه تمػػؾ
الضػػركرة ككفػػؽ معػػايير معينػػة ،ككيػػؼ أف اسػػتخداـ السػػبلح ال يكػػكف إال فػػي حالػػة الضػػركرة
القصكل مف أجؿ المحافظة عمى األمف كالنظاـ داخػؿ الكحػدات أك عنػد محاكلػة الفػرار أك عنػد
كجكد خطر يهدد سبلمة الحراس أك بعض المساجيف.
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كفي هذيف السياقيف فقػد أكػدت المػادة  58مػف القػانكف االتحػادم سػالؼ الػذكر مػف جهػة أكلػى
أنػػه " يج ػػكز لض ػػابط المنش ػػأة أف ي ػػأمر ك ػػإجراء تحفظ ػػي بتكبي ػػؿ المس ػػجكف بحدي ػػد األي ػػدم أك
ػكر لمػػدير
األرجػػؿ :إذا كقػػع منػػه هيػػاج أك تعػ ٍػد شػػديد أك خيػػؼ هربػػه ،كعميػػه أف يرفػػع األمػػر فػ ن ا
اإلدارة المختصة لمنظر في تكقيع العقكبات التأديبية عمى المسجكف.

كال يجكز أف تزيد مدة التكبيؿ بالحديػ د قبػؿ تكقيػع العقكبػة التأديبيػة عمػى اثنتػيف كسػبعيف سػاعة
كيقيد األمر في سجؿ يكمية المنشأة مع بياف أسباب ذلؾ.
في حيف أكدت المادة  59مػف نفػس القػانكف مػف جهػة ثانيػة أنػه " :مػع عػدـ اإلخػبلؿ بحػاالت
كشركط استخداـ السبلح المنصكص عميها فػي القػانكف االتحػادم رقػـ ( )12لسػنة  1976ق،
يج ػػكز لض ػػابط المنش ػػأة كلرج ػػاؿ الش ػػرطة المكمف ػػيف بالح ارس ػػة اس ػػتعماؿ أس ػػمحتهـ الناري ػػة ض ػػد
المسجكنيف في األحكاؿ اآلتية:
 - 1صػػد أم هجػػكـ أك مقاكمػػة مصػػحكبة باسػػتعماؿ القػػكة إذا لػػـ يكػػف فػػي مقػػدكرهـ صػػدها
بالكساهؿ األخرل.
 - 2القض ػػاء عم ػػى تم ػػرد المس ػػجكنيف إذا ك ػػانكا مس ػػمحيف ب ػػأدكات قاتم ػػة كرفضػ ػكا إلق ػػاء ه ػػذة
األدكات بعد أف طمب منهـ ذلؾ.
 - 3منػع فػرار المسػجكف إذا لػـ يمكػف منعػه باسػػتعماؿ كسػاهؿ أخػرل ،كفػي هػذة الحالػة يتعػػيف
نفعا أطمقت النار في اتجاة الساقيف.
أف يككف إطبلؽ النار في الفضاء فإذا لـ يجد ذلؾ ن
ػكر إلج ػراء التحقيػػؽ ،كابػػبلغ ذلػػؾ ل ػػك ازرة
كفػػي جميػػع الحػػاالت يجػػب إخطػػار النيابػػة العامػػة فػ ن ا

الداخمية.

كبػػالنظر ألهميػػة مضػػمكف المػػادتيف المػػذككرتيف فقػػد أكجبػػت المػػادة  60مػػف نفػػس القػػانكف أف
ينبػه المسػجكنكف عنػػد دخػكلهـ المنشػػأة العقابيػة كعنػػد مبػارحتهـ لهػػا لمعمػؿ خارجهػػا إلػى أحكػػاـ
المادتيف المذككرتيف أم  58ك  59كالى العقكبات المقررة لمهرب مف المنشأة.
الفرع الثاني :المعايير الخاصة لممحاكمة العادلة في مرحمة المحاكمة
إضافة لمحقكؽ التػي سػبؽ التعػرض لهػا فػي الجػذع المشػترؾ لجميػع أصػناؼ المحاكمػات ،فػإف
المحاكمػة العادلػػة فػػي المػادة الجزاهيػػة تقتضػػي تػكفر جممػػة مػػف الحقػػكؽ األخػرل تتمثػػؿ أبرزهػػا
في:
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الفقرة األولى :الحق في افتراض البراءة
أف كػػؿ شػػخص
يعنػػي الحػػؽ فػػي افت ػراض الب ػراءة أك مػػا اصػػطمح عمػػى تسػػميته بقرينػػة الب ػراءة إ
استهدؼ لتتبع جزاهي ُيعتبر بريها ما لـ تثبت إدانته بمكجب حكـ بات.

كقػد أقػرت الفقػرة األكلػى مػف المػادة الثامنػة كالعشػريف مػف دسػتكر دكلػة اإلمػارات هػذا الحػؽ إذ
جػاء فيهػا صػراحة " :العقكبػة شخصػية ،كالمػتهـ بػػرمء حتػى تثبػت إدانتػه فػي محاكمػة قانكنيػػة
كعادلة ،كأعادت المادة الثانية مف قانكف العقكبػات االتحػادم التأكيػد عمػى هػذا الحػؽ إذ نصػت
عمػػى أنػػه " ال يؤخ ػػذ إنسػػاف بجريم ػػة غي ػرة ،كالم ػػتهـ بػػرمء حت ػػى تثبػػت إدانت ػػه كف نقػػا لمق ػػانكف"
كتترتب عف إقرار قرينة البراءة عدة نتاهج قانكنية بالغة األهمية تتمثؿ في:

تحمـل المػدعي أم النيابػة العمكميػػة عػبء إثبػات جميػع أركػػاف الجريمػة أك الجػراهـ المنسػػكبة
 ّلممػػتهـ بػػؿ كك ػػذلؾ إثبػػات انعػػداـ أم عنص ػػر مػػف شػػأنه مح ػػك كػػؿ أثػػر لمجريم ػػة مثػػؿ ال ػػدفاع
الشرعي( .)46
 إعفاء المتهـ مف إثبػات براءتػه إال عنػد كجػكد أفعػاؿ مبػررة مثػؿ حالػة الضػركرة أك األعػذارالقانكنيػػة مثػػؿ العتػػه أك صػػغر السػػف أك الحصػػانات مثػػؿ الحصػػانة الدبمكماسػػية أك النيابيػػة أك
القضاهية.
 تبرئــة سػػاحة المػػتهـ عن ػػد كجػػكد أسػػباب معقكل ػػة لمشػػؾ فػػي التهم ػػة المنسػػكبة إليػػه اس ػػتناداأف الشؾ ينتفع به المػتهـ .كتعػكد هػذة القاعػدة إلػى عهػكد قديمػة إذ
لمقاعدة األصكلية المعركفة إ
أقرهػػا الفقػػه
أقرهػػا القػػانكف الركمػػاني كهػػي تعػػرؼ بالبلتينيػػة ب  ، Dubio pro reoكمػػا إ

اإلسبلمي استنادا لقػكؿ رسػكؿ اا محمػد صػمى اا عميػه كسػمـ ":ادرؤكا الحػدكد عػف المسػمميف

ػإف اإلمػػاـ أف ُيخطػػئ فػػي العفػػك خيػػر مػػف أف
مػػا اسػػتطعتـ فػػإف كػػاف لػػه مخػػرج فخمإػكا سػػبيمه فػ إ
ُيخطئ في العقكبة" ( .)47

(46

قرار تعقيبي جزاهي تكنسي عدد  483مؤرخ في  6أكتكبر .1932ـ ؽ ت  1963ع1

 (47أخرجه الترمذم في الجامع الصحيح :كتاب الحدكد ،باب ما جاء في درء الحدكدُ .سنف الترمذم ج  8ص .438
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كلقد أتيح لفقه القضاء في دكلػة اإلمػارات فػي العديػد مػف المناسػبات أف ذ إكػر بقاعػدة أف الشػؾ

ينتفػع بػه المػتهـ كبػأف األحكػاـ تُبنػى عمػػى الجػزـ كاليقػيف ال عمػى الظ إػف كالتخمػيف (  )48كمػا أكػػد
فقه القضاء التكنسي بدكرة عمى نفس هذة القاعدة ( .)49
الفقرة الثانية :الحق في عدم اإلكراه عمى االعتراف
عمػى غػرار طػكر مػا قبػػؿ المحاكمػة فإنػه ال يجػكز إكػراة المػػتهـ عمػى االعتػراؼ بذنبػه كالشػػهادة
عمػػى نفسػػه فػػي مرحمػػة المحاكمػػة اسػػتنادا لمبػػدأ افت ػراض الب ػراءة  ،كمػػا ال يجػػكز إرغػػاـ المػػتهـ
عمى الكبلـ كالحديث إلى المحكمة إذ مف حقػه أيضػا أف يمتػزـ بالصػمت أثنػاء محاكمتػه تمامػا
كما كاف الحاؿ في طكر ما قبؿ المحاكمة  ،فالحؽ فػي الصػمت يمكػف أف يكػكف مسترسػبل إف
رغػب المػتهـ فػػي التمسػؾ بػػذلؾ المكقػؼ منػػذ الطػكر األكؿ لممحاكمػػة إلػى آخػػر طػكر فيهػػا ،أك
متقطعا إف التزـ بالصمت في أحد أطكار التقاضي ال في جميعها .
ػإف ذل ػػؾ ال ي ػػؤدم إل ػػى كق ػػؼ المحاكم ػػة
كسػ ػكاء تعم ػػؽ األم ػػر بص ػػمت مسترس ػػؿ أك متقط ػػع ف ػ إ
كمكاص ػػمة العدال ػػة مج اره ػػا كانم ػػا إل ػػى اكتف ػػاء المحكم ػػة باألس ػػانيد كالحج ػػج المض ػػمنة ب ػػأكراؽ
المم ؼ .كيككف المتهـ قد حرـ بذلؾ نفسه مف حقه في الدفاع كرد التهمة عنه( .)50
كمف المساهؿ التي قد تطرح أماـ المحػاكـ الجزاهيػة ادعػاء مػتهـ أك مجمكعػة مػف المتهمػيف بػأف
االعتػراؼ أك االعت ارفػات الحاصػػمة انتزعػت تحػت التعػػذيب أك سػكء المعاممػة  .كفػػي حالػة كهػػذة
يتعيف عمى المحكمة المت عهدة النظر فػي هػذة المػزاعـ كفحصػها بكػؿ دقػة .كقػد أكػدت المادتػاف
 13ك  16مف اتفاقية مناهضػة التعػذيب عمػى ذلػؾ ،كمػا أكػد التعميػؽ العػاـ عػدد  13الصػادر
عف المجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف ،الفقرة  15عمى نفس هذة المعاني.

(48

الطعف  199لسنة  2007س 2ؽ.أ جمسة  2008 / 1 / 6محكمة نقض أبك ظبي.

 - (49تعقيبي جزاهي تكنسي عدد  6128مؤرخ في  05جكاف  1968ـ ؽ ت  1971عدد خاص .ص.35

 -تعقيبي جزاهي تكنسي عدد  5299مؤرخ في  28جكاف  1967ـ ؽ ت  1971عدد خاص .ص.35

 تعقيبي جزاهي تكنسي عدد  25744مؤرخ في  12نكفمبر  1990ف ـ ت ؽ ج  .عدد  1س  1990ص. 15 (50مف القضايا الشهيرة التػي عرفهػا التػاريخ الحػديث كالتػي التػزـ فيهػا بعػض المتهمػيف بالصػمت  ،قضػية الماريشػاؿ بيتػاف ك قضػية

الرهيس الركماني نيككالم تشاكسيسكك كربما كاف لجكءهما لمصمت ناتجا عف قناعتهما الراسخة بأنه مهما كانت كساهؿ دفاعهما قكية
كجدية فإف إدانتهما حاصمة ألف المحاكـ التي ُشكمت لمحاكمتهمػا نصػبها خصػكمهـ السياسػيكف  .لكػف المكقػؼ المغػاير بالنسػبة لهػذا
الصنؼ مف المتهميف قد ال يككف أيضا أفضؿ ،إذ أف دفاعهـ عف أنفسػهـ قػد ال يحقػؽ رجػاءهـ بػاإلفبلت مػف اإلدانػة كالعقػاب كمػا
حصؿ لمرهيس العراقي السابؽ صداـ حسيف كلكف مزية مخاطبة المتهـ لممحكمة كتقديـ أسانيد دفاعه أمامها تبدك أفضؿ مف الصمت

ألنها تفسح المجاؿ لقراءات كتقييمات متعددة لمرأم العاـ المحمي كالدكلي كلمختمؼ األجياؿ المتعاقبة.
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كالجػدير بالتػػذكير أف دسػتكر دكلػػة اإلمػػارات قػد أكػػد بكضػكح فػػي الفق ػرة الثانيػة مػػف المػػادة 26
عمػػى أال يعػ اػرض أم إنسػػاف لمتعػػذيب أك المعاممػػة الحاطػػة بالك ارمػػة .كمػػا أكػػدت الفق ػرة األخي ػرة
معنكيا محظكر".
جسمانيا أك
مف المادة  28مف الدستكر أيضا عمى أف " إيذاء المتهـ
ن
ن
كقد اعتبرت محكمة نقػض أبػك ظبػي أف الػدفع بػبطبلف االعتػراؼ لئلكػراة كطمػب العػرض عمػى
الطب الشرعي إلثبات اإلكراة المادم دفاع جكهرم كجػب الػرد عميػه ،كفػي مخالفػة ذلػؾ قصػكر
كاخبلؿ بحؽ الدفاع

( )51

الفقرة الثالثة :الحق في عدم تطبيق القانون بأثر رجعي
أقرت الفقرة الثانية مف المادة  11مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف مبدأيف أساسييف
األكؿ شرعية الجراهـ كالعقكبات كالثاني عدـ تطبيؽ القانكف بأثر رجعي إذ جاء فيها أنه " :ال
ُيداف أم شخص بجريمة بسبب أم عمؿ أك امتناع عف عمؿ لـ يكف في حينه يشكؿ جرما
بمقتضى القانكف الكطني أك الدكلي ،كما ال تكقع عميه عقكبة أشد مف تمؾ التي كانت سارية
في الكقت الذم ارتكب فيه الفعؿ اإلجرامي".
كانسجاما مع ما سنه المشرع الدكلي أقرت المادة  27مف دستكر دكلة اإلمارات مبدأ شرعية
الجراهـ كالعقكبات فمقد اقتضت أف القانكف هك الذم يحدد الجراهـ كالعقكبات ،كال عقكبة عمى
ما تـ مف فعؿ أك ترؾ قبؿ صدكر القانكف الذم ينص عميها.
كيتضمف مبدأ شرعية الجراهـ كالعقكبات فرعيف اثنيف األكؿ :
إ
نص عميها صراحة
نص سابؽ الكضع أم ال جريمة بدكف قانكف إ
 -أف ال جريمة بدكف إ

فالقانكف هك المصدر الكحيد لتحديد الجراهـ كبالتالي فإنه ال يمكف مؤاخذة شخص عف فعؿ
ما أك عف االمتناع عف القياـ بعمؿ لـ يجرمهما القانكف صراحة كذلؾ استنادا إلى القاعدة
األصكلية المعركفة أف األصؿ في األمكر اإلباحة كأف المنع أك التجريـ هك خبلؼ لؤلصؿ.

( 51

الطعف  95لسنة  2012س 6ؽ.أ  ،جزاهي ،جمسة  2012 /04/ 15محكمة نقض أبك ظبي.
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كالتجريـ ال يممؾ أف يقررة إال القانكف الذم يقرر أف هذا العمؿ يشكؿ جريمة كهذا ال
يشكمها.
 أف ال عقاب بدكف نص أم أف العقاب الذم يكقعه القاضي كجزاء لفعؿ ما أك لبلمتناعبد أف يحدد بنص القانكف ،فالعقكبة شخصية أم ال تكقع إال عمى مف ارتكب
عف عمؿ ما ال إ
الجرـ دكف سكاة كال تكقع إال كفؽ ما يقررة المشرع سكاء فيما تعمؽ بنكعها أك مقدارها سكاء
كانت العقكبة أصمية أـ تكميمية أك تدابير كقاهية أك احت ارزية.
كال يجكز تطبيقا لهذا الفرع مف المبدأ المذككر لمقاضي أف يسمط عقابا عف طريؽ القياس
كذلؾ بقياس كاقعة لـ يرد بحكمها نص بكاقعة كرد بها نص كلك كاف ذلؾ لمصمحة المتهـ
ألف مف شأف هذا القياس أف ينشأ جريمة مف قبؿ القاضي الجزاهي كيفرض لها عقابا مف
غير نص كمف شأف هذا أيضا أف يدخؿ اضطرابا عمى سير العدالة الجزاهية كقد يؤكؿ األمر
لك قبمنا به إلى التعسؼ كاالستبداد  .كالقكؿ بعدـ القياس عند تسميط العقاب ال يعني إلتزاـ
القاضي بحرفية الن ص بؿ ينبغي عميه أف يبحث عف مقاصد الشارع عند تفسيرة له كعف
الغرض الذم يرمي إليه مف تجريـ الفعؿ.
كقد ذكرت محكمة التعقيب التكنسية بمبدأ شرعية الجراهـ كالعقكبات كقررت أنه " ال جداؿ
يعبر
بنص سابؽ الكضع طبقا لممادة األكلى مف القانكف الجناهي كهك ما إ
في أف ال عقاب إالإ إ

الخطية ( الغرامة) عمى
فإف قضاة األصؿ لما قضكا بعقكبة
إ
عنه بمبدأ شرعية العقكبة كبذلؾ إ
نص قانكني يمتجهكف إليه كبات تسميطهـ لعقكبة الخطية عمى
المعقإب إ
ضدهـ لـ يكف لهـ إ
لمنص القانكني كتأسيسا عمى ذلؾ يككف الحكـ المطعكف فيه قد جانب
المعقب ضدهـ يفتقر
إ

بالخطية دكف أف تنص عميها المادة  219مف
لما قضى
الصكاب
إ
كتعمد خرؽ القانكف إ
إ
القانكف الجناهي(  .")52كقد أعادت محكمة التعقيب التذكير بهذا المبدأ في ق اررات
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أخرل( )53

ك مبدأ شرعية الجراهـ كالعقكبات مرتبط بقاعدتيف قانكنيتيف األكلى  :ضركرة أف يككف تفسير
القانكف الجزاهي تفسي ار ضيقا كالثانية أف ال يككف التجريـ إال مستقببل أم أف القكانيف التي
تصدر في تحجير بعض األفعاؿ كتجريمها ال تسحب عمى الماضي كهك ما يعبر عنه بعدـ
رجعية القكانيف.
كفي هذا السياؽ أقرت المادة  12مف قانكف العقكبات االتحادم مبدأ عدـ رجعية قانكف
العقكبات بصفة صريحة إذ جاء فيها" :يعاقب عمى الجريمة طب نقا لمقانكف النافذ كقت ارتكابها
كالعبرة في تحديدها بالكقت الذم تمت فيه أفعاؿ تنفيذها دكف النظر إلى كقت تحقؽ
نتيجتها" .كعمى غرار القانكف اإلماراتي فقد أقرت القكانيف الجناهية في الدكؿ العربية نفس
المبدأ .كقد ذكرت به محكمة النقض المصرية منذ أكاسط الثمانينات

( )54

في حيف أقرت المادة  13مف قانكف العقكبات االتحادم استثناء لمبدأ عدـ رجعية القكانيف
الجزاهية كهك المتعمؽ بتطبيؽ القانكف األصمح لممتهـ إذا صدر بعد ارتكاب األفعاؿ الكاقع
مف أجمها التتبع فمقد جاء بالمادة المذككرة أنه ":إذا صدر بعد كقكع الجريمة كقبؿ الفصؿ
فيها بحكـ بات قانكف أصمح لممتهـ فهك الذم يطبؽ دكف غيرة.
كاذا صدر بعد صيركرة الحكـ با نتا قانكف يجعؿ الفعؿ أك الترؾ الذم حكـ عمى المتهـ مف
أجمه غير معاقب عميه يكقؼ تنفيذ الحكـ كتنتهي آثارة الجناهية ما لـ ينص القانكف الجديد
عمى خبلؼ ذلؾ .فإذا كاف القانكف الجديد مخف نفا لمعقكبة فحسب فمممحكمة التي أصدرت
بناء عمى طمب النيابة العامة أك المحككـ عميه  -إعادة النظر في العقكبة
الحكـ البات  -ن
المحككـ بها في ضكء أحكاـ القانكف الجديد".
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كقد ذكرت المحكمة االتحادية العميا بمبدأ تطبيؽ القانكف األصمح منذ بداية

الثمانينات( )55

الفقرة الرابعة :الحق في عدم محاكمة متيم من أجل نفس الفعل مرتين
إف من ػػع محاكم ػػة ش ػػخص م ػػف أج ػػؿ نف ػػس الجريم ػػة مػ ػرتيف يس ػػتمد ج ػػذكرة م ػػف قكاع ػػد الع ػػدؿ
كاإلنصاؼ ،كمف القكاعد العامػة التػي يقتضػيها حسػف سػير القضػاء .فػإقرار هػذا المبػدأ ُيطمػهف

كيجنب زرع الشؾ فػي األحكػاـ القضػاهية كفػي قيمػة كجديػة اإلجػراءات
المتهميف عمى مصيرهـ ُ
الجزاهية المحمكلة عمى أنها قادرة لمتكصػؿ لمحقيقػة مػف خػبلؿ محاكمػة شػخص مػرة كاحػدة مػف
أجػؿ نفػس الفعػؿ ال عػدة محاكمػات .كاجػراء محاكمػة ثانيػة مػف أجػؿ نفػس الفعمػة ممنػكع مهمػا
كانت نتيجة المحاكمة األكلى أم سكاء تعمؽ األمر بحكـ إدانة أك بحكـ براءة.
كقد أقرت الفقػرة  7مػف المػادة  14مػف العهػد الػدكلي الخػاص بػالحقكؽ المدنيػة كالسياسػية مبػدأ
حظر محاكمة متهـ مػف أجػؿ نفػس الجريمػة مػرتيف إذ نصػت عمػى أنػه "ال يجػكز تعػريض أحػد
مجػػددا لممحاكمػػة أك العقػػاب عمػػى جريمػػة سػػبؽ أف أديػػف بهػػا أك ُبػػرئ منهػػا بحكػػـ نهػػاهي كفقػػا
لمقانكف كلئلجراءات الجناهية في كؿ بمد".
كبػػالرغـ مػػف أف فقػػه القضػػاء التكنسػػي كػػرس مبػػدأ عػػدـ ج ػكاز محاكمػػة مػػتهـ مػػف أجػػؿ نفػػس
الجريم ػػة مػ ػرتيف تطبيقػ ػػا لقاع ػػدة اتص ػػاؿ القضػ ػػاء المنص ػػكص عميه ػػا بالمػ ػػادة  4م ػػف قػ ػػانكف
فضػؿ التنصػيص عميػػه صػراحة بالمػادة  132مكػػرر مػف نفػػس
اإلجػراءات الجزاهيػة (  ،)56فإنػػه إ
القػانكف ك الت ػي تمػػت إضػافتها لمقػػانكف المػػذككر سػػنة  )57 ( 1993كجػاء فيه ػا " ال يمكػػف تتبػػع
مف حكـ ببراءته مف جديد ألجؿ نفس األفعاؿ كلك تحت كصؼ قانكني آخر".
 (55المحكمة االتحادية العميا في  ، 1980/02/05الطعف رقـ  14لسنة  ،1ؽ ،أهـ األحكاـ كالمبادئ الجزاهية التي قررتها المحكمة
اإلتحادية العميا  ،مف السنة األكلى حتى السنة التاسعة ص .57
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كلهف ال يكجد في قانكف اإلجػراءات الجزاهيػة لدكلػة اإلمػارات نػص صػريح يقػر مبػدأ عػدـ جػكاز
محاكمة شخص مف أجؿ فعؿ إجرامي كاحد مرتيف ،فإف فقه قضاء محكمػة الػنقض كرسػه مػف
خبلؿ قبكله لمدفع بعدـ جكاز المحاكمة لسالفة صدكر حكػـ عػف ذات الكاقعػة .كيشػترط لصػحة
هػذا الػػدفع أف يكػػكف هنػػاؾ حكػػـ بػػات بػػالبراءة أك اإلدانػة كأف يتمسػػؾ بػػه كػػؿ مػػف لػػه مصػػمحة
لسػبؽ الفصػػؿ فيػه بحكػػـ حػػاهز لقػكة الشػػيء المقضػػي بػه ،كأف تكػػكف الكاقعػػة التػي فصػػؿ فيهػػا
الحك ػ ـ البػػات هػػي ذات الكاقعػػة المرفكعػػة عنهػػا الػػدعكل الجزاهيػػة مػػف جديػػد كمػػا يشػػترط كحػػدة
الخصكـ في الدعكييف.
كقػد أتيحػت لمحكمػػة الػنقض بػػأبك ظبػي أف ذكػػرت بشػركط قبػػكؿ الػدفع بعػػدـ جػكاز المحاكمػػة
لسالفة صدكر حكـ عف ذات الكاقعة في العديد مف

المناسبات( )58

الفقرة الخامسة :الحق في الدفاع عن النفس واالستعانة بمحام
مف المعايير األساسية لممحاكمة العادلة تمكيف المػتهـ مػف الػدفاع عػف نفسػه سػكاء بشخصػه أك
بكاسطة محاـ يختارة أك يسخر له  ،كقد كرست هذا الحػؽ المػادة () 3(14د) مػف العهػد الػدكلي
الخػ ػػاص بػ ػػالحقكؽ المدنيػ ػػة كالسياسػ ػػية ،كالمػ ػػادة  7مػ ػػف الميثػ ػػاؽ اإلفريقػ ػػي لحقػ ػػكؽ اإلنسػ ػػاف
كالش ػػعكب كالم ػػادة  8م ػػف االتفاقي ػػة األمريكي ػػة لحق ػػكؽ اإلنس ػػاف كالفقػ ػرة  3م ػػف الم ػػادة  6م ػػف
االتفاقيػػة األكركبيػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف كالمػػادة  ( 20الفق ػرة  4د) مػػف النظػػاـ األساسػػي لممحكمػػة
الجناهية الدكلية.
كالقكؿ بضركرة مساعدة المتهـ عمى تحقيؽ دفاعه أماـ المحكمة بكاسطة محاـ يختارة أك يتـ
ندبه ال بد أف يترافؽ مع ضركرة تكفر ضمانات أخرل منها بالخصكص أف يمكف المتهـ مف
االتصاؿ بمحاميه كالتحاكر كالتشاكر معه ،كأف تككف االستعانة بمحاـ فعمية ال شكمية أك
صكرية كأف يككف دفاع المحاميف ح ار أم أال يخضع ألية ضغكط كأف يحافظ المحامي عمى
السر المهني.
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كقد أكدت المادة  1مف ال قانكف رقـ ( )23لسنة 1991ـ في شأف تنظيـ مهنة المحاماة بدكلة
اإلمارات عمى فمسفة مهنة المحاماة كالرسالة النبيمة المكككلة لممحاميف في المساعدة عمى
إقامة العدؿ كالمشاركة فيه إذ جاء فيها  ":المحاماة مهنة حرة تؤدم خدمة عامة ينظمها هذا
القانكف ،كتشارؾ السمطة القضاهية في تحقيؽ رسالة العدالة كتأكيد سيادة القانكف ككفالة حؽ
الدفاع عف الحقكؽ كالحريات"
كانطبلقا مف نبؿ تمؾ الرسالة كأهميتها فقػد أكجبػت المػادة  194مػف قػانكف اإلجػراءات الجزاهيػة
اإلمػػاراتي عمػػى المحػػامي المنتػػدب أك المككػػؿ مػػف قبػػؿ المػػتهـ أف يػػدافع عنػػه فػػي الجمسػػة أك
ينيػػب عنػػه مػػف يقػػكـ مقامػػه ،كاال حكػػـ عميػػه بغ ارمػػة ال تجػػاكز ألػػؼ درهػػـ مػػع عػػدـ اإلخػػبلؿ
نهاهي ػػا .غي ػػر أف
بالمحاكم ػػة التأديبي ػػة إذا اقتض ػػتها الح ػػاؿ ،كيعتب ػػر الحك ػػـ الص ػػادر بالغ ارم ػػة ن
ال منعػػه مػف الحضػػكر
المحكمػة بإمكانهػا أف تعفيػػه مػف الغ ارمػة إذا ثبػػت لهػا أف لديػػه ع ن ا
ػذر مقبػك ن
في الجمسة بنفسه أك أف ينيب عنه غيرة.

كتعكػػس المػػادة  194المػػذككرة حػػرص المشػػرع اإلمػػاراتي عمػػى احت ػراـ حػػؽ الػػدفاع س ػكاء كػػاف
المحػامي منتػػدبا أك مختػػا ار كأف يػػؤدم المحػػامي كاجبػػه تجػػاة مككمػػه بصػػفة فعميػػة حتػػى يتحقػػؽ
الغرض مف اختيارة أك ندبه.
كالجدير بالتذكير أف المادة  4مف قانكف اإلجراءات الجزاهية تقتضي كجكب أف يككف لكؿ
ٍ
محاـ لمدفاع عنه في مرحمة
متهـ في جناية معاقب عميها باإلعداـ أك بالسجف المؤبد
محاميا عنه ندبت له المحكمة
المحاكمة فإذا لـ يككؿ المتهـ
محاميا تتحمؿ الدكلة مقاببلن
ن
ن
لجهدة كذلؾ عمى النحك المبيف في القانكف.كلممتهـ في جناية معاقب عميها بالسجف المؤقت
ٍ
محاـ لمدفاع عنه إذا تحققت مف عدـ قدرته المالية
أف يطمب مف المحكمة أف تندب له
لتككيؿ ٍ
محاـ.
كاذا كاف لدل المحامي المنتدب أعذار أك مكانع يريد التمسؾ بها فيجب عميه إبداؤها بدكف
تأخير إلى رهيس محكمة الجنايات .كاذا قبمت األعذار يندب ٍ
محاـ آخر.
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كمف جهة أخرل أكدت المادة  42مف مف ال قانكف رقـ ( )23لسنة 1991ـ في شأف تنظيـ
سر اؤتمف عميه أك
مهنة المحاماة بدكلة اإلمارات عمى أنه "ال يجكز لممحامي أف يفشي ن ا
عرفه عف طريؽ مهنته ما لـ يكف اإلفضاء به مف شأنه منع ارتكاب جريمة"

كمف ناحيته أكد قػانكف اإلجػراءات الجزاهيػة التكنسػي فػي العديػد مػف المػكاد كخاصػة  69ك70
ك 72ك  141أف االسػػتعانة بمحػػاـ كجكبيػػة أمػػاـ المحكمػػة االبتداهيػػة المنتصػػبة بمقػػر محكمػػة
اسػ ػػتهناؼ عنػ ػػدما تنظػ ػػر فػ ػػي الجنايػ ػػات ككػ ػػذلؾ أمػ ػػاـ الػ ػػداهرة الجناهيػ ػػة اإلسػ ػػتهنافية بمحكمػ ػػة
االسػتهناؼ .فػػإذا لػػـ ُيع إػيف المػػتهـ محاميػػا يعػػيف الػرهيس مػػف تمقػػاء نفسػه أحػػد المحػػاميف لمػػدفاع
عنه .كما أكػد القػانكف المتعمػؽ بتنظػيـ لمهنػة المحامػاة التكنسػي (  )59عمػى أف "المحامػاة مهنػة
حػرة ك مسػػتقمة غايتهػا المسػػاعدة عمػػى إقامػة العػػدؿ" ،كعمػى هػػذا األسػػاس فهػي مرفػػؽ عػػاـ ذك
صبغة مهنية( .)60
كيسػػتدعي إعمػػاؿ الحػػؽ فػػي الػػدفاع تمكػػيف المػػتهـ مػػف االتصػػاؿ بمحاميػػه فػػي كنػػؼ الس ػرية،
كعػػدـ تع ػريض المحػػامي أثنػػاء مباش ػرته لمهامػػه ألم ضػػرب مػػف المضػػايقة أك الترهيػػب .كقػػد
نصػت المػادة  46مػػف القػانكف المػنظـ لمهنػػة المحامػاة فػػي فقرتػه األكلػى أنػػه " ال تترتػب عػػف
المرافعات الكاقعة أماـ المحاكـ كالكتابػات المقدمػة إليهػا أيػة دعػكل مػف أجػؿ الثمػب أك الشػتـ أك
القذؼ أك النميمة كما كقع تعريفها بكؿ مف مجمػة الصػحافة كالمجمػة الجناهيػة إالإ إذا ثبػت سػكء

النية".

كقػد ذكػػرت محكمػة التعقيػػب التكنسػػية فػي العديػػد مػف ق ارراتهػػا أف إهمػػاؿ المنػاداة عمػػى محػػامي
المتهـ بالجمسة يشكؿ خرقا لحقكؽ الدفاع كيجعؿ الحكـ مستهدفا لمنقض( .)61
ك مػػف جهتهػػا ذهبػػت محكمػػة الػػنقض بػػأ بػػكظبي فػػي العديػػد مػػف أحكامهػػا إلػػى أف حضػػكر
المحػامي بالجمسػة ال ينبغػي أف يكػػكف شػكميا أك رمزيػا ،كانمػا فعميػػا كفعػاال حتػى يتحقػؽ الهػػدؼ
( 59

60

القانكف عدد  87لسنة  1989المؤرخ في  7سبتمبر  . 1989الراهد الرسمي عدد  61بتاريخ  12سبتمبر 1989ص . 1371

( عبد الجميل بوراوي  ،المحامي كالضمانات الدستكرية  .محاضرة في حفؿ تدشيف كافتتاح المعهد األعمى لممحاماة بتكنس العاصمة ،
يكـ  6فيفرم . 2009
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 قرار تعقيبي عدد  1800مؤرخ في  6مارس  1978ف ـ ت .ؽ ج .ع . 1س  1978ص .197 قرار تعقيبي عدد  19713مؤرخ في 1أكتكبر  1986ف ـ ت .ؽ ج .ع  .1س  1987ص .13058

مػػف حضػػكرة لممسػػاعدة عمػػى إظهػػار الح ػػؽ ك اإلصػػداع بػػه كأنػػه عمػػى محكمػػة المكض ػػكع أف
تحقؽ بنفسها في مدل جدية ال دفاع خاصػة فػي القضػايا التػي يكػكف فيهػا المتهمػكف مسػتهدفيف
لعقكبة اإلعداـ أك السجف المؤبد ( .)62
الفقرة السادسة  :الحق في حضور جمسات المحاكمة
إف م ػػف مقكم ػػات المحاكم ػػة العادل ػػة حض ػػكر الش ػػخص الم ػػتهـ بارتك ػػاب فع ػػؿ ُيجرم ػػه الق ػػانكف

الجزاهي جمسػات ُمحاكمتػه حتػى تُتػاح لػه فرصػة اإلطػبلع كاالسػتماع إلػى قمػـ اإلدعػاء ليػتمكف
مػػف الػػدفاع عػػف نفسػػه .كقػػد أقػػرت المػػادة ( ) 3( 14د) مػػف العهػػد الػػدكلي الخػػاص بػػالحقكؽ
المدنية كالسياسػية هػذا المبػدأ بصػفة صػريحة إذ نػص عمػى مػا يمػي" :لكػؿ مػتهـ بجريمػة ...أف
يحاكـ حضكريا"
كهػذا التنصػػيص الحرفػػي بالعهػػد عمػػى ضػػركرة أف تكػػكف المحاكمػػات الجزاهيػػة حضػػكرية دفعػػت
بكاضػػعي األنظمػػة األساسػػية لكػػؿ مػػف المحكمػػة الجناهيػػة الدكليػػة بيكغسػػبلفيا السػػابقة كركان ػػدا
كالمحكمة الجناهية الدكلية إلى اسػتبعاد المحاكمػات الغيابيػة .كلكػف لجنػة حقػكؽ اإلنسػاف ذهبػت
من ػػذ أكاه ػػؿ الثمانين ػػات ف ػػي اتج ػػاة إج ػػازة محاكم ػػة الم ػػتهـ غيابيػ ػ ا كذل ػػؾ ف ػػي بع ػػض الظ ػػركؼ
االس ػػتثناهية كعن ػػد ت ػػكفر ش ػػركط مح ػػددة م ػػف بينه ػػا خاص ػػة إعبلم ػػه ب ػػأمر المحاكم ػػة الغيابي ػػة
كاستدعاهه لممثكؿ أمامها ليتمكف مف الدفاع عف نفسه ( .)63
كنجػد صػدل هػػذا الحػذر اإلج ارهػػي فػي قػػانكف اإلجػراءات الجزاهيػػة لدكلػة اإلمػػارات الػذم أكجػػب
معاقبا عميها بغيػر الغ ارمػة أف يحضػر بنفسػه ،أمػا
بالمادة 160عمى المتهـ في جناية أك جنحة
ن
فػػي الجػػنح األخػػرل كفػػي المخالفػػات فيجػػكز لػػه أف ينيػػب عنػػه ككػػيبلن لتقػػديـ دفاعػػه كذلػػؾ كمػػه
شخصيا.
بغير اإلخبلؿ بما لممحكمة مف الحؽ في أف تأمر بحضكرة
ن

كمػع ذلػؾ يجػػكز فػي جميػع األح ػكاؿ أف يحضػر ككيمػػه أك أحػد أقاربػه أك أصػػهارة كيبػدم عػػذر

ػادا لحضػػكر المػػتهـ
المػػتهـ فػػي عػػدـ الحضػػكر ،فػػإذا رأت المحكمػػة أف العػػذر مقبػػكؿ تعػػيف ميعػ ن
أمامها ،كعمى النيابة العامة تبميغه بهذا الميعاد.
 - ( 62الطعناف رقما  195ك  201لسنة  2012س  6ؽ  ، 1جزاهي  ،جمسة 2012/05/13
 الطعناف رقما  160ك 559لسنة  2012س  6ؽ  ، 1جزاهي  ،جمسة 2012/09/10( 63

دليؿ المحاكمات العادلة لمنظمة العفك الدكلية  .1998المرجع السابؽ ص .110
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ككاضح مف خبلؿ عبارات هػذة المػادة أنػه إذا كػاف المػتهـ معرضػا لمحكػـ بػالحبس التهامػه فػي
جناية أك جنحة ال يعاقػب ا لمشػرع عميهػا بالغ ارمػة كجػب عميػه أف يحضػر بنفسػه أمػاـ المحكمػة
المختصػػة  ،كعمػػى ذلػػؾ جػػرل العمػػؿ القضػػاهي عمػػى عػػدـ ج ػكاز الككالػػة فػػي الحضػػكر عنػػه
كبالتالي يحرـ المػتهـ مػف حقػه فػي الػدفاع بكاسػطة المحػامي الػذم اختػارة أك المحػامي الػذم تػـ
انتدابه لفاهدته .
كتطرح أحكاـ هذة المادة التي نجػد مثػيبل لهػا فػي عػدد مػف قػكانيف اإلجػراءات الجزاهيػة المقارنػة
مثػؿ المػادة  141مػف قػانكف اإلجػراءات الجزاهيػة التكنسػي(  )64إشػكالية تتمثػؿ فػي مػدل انسػجاـ
مثػػؿ هػػذة الحمػػكؿ التش ػريعية مػػع معػػايير المحاكمػػة العادلػػة كالحمػػكؿ التػػي تبناهػػا فقػػه القضػػاء
المقارف ،فمقد ظهر اتجاة فقػه قضػاهي أكركبػي منػذ بدايػة األلفيػة الجديػدة يقػر مبػدأ حػؽ المػتهـ
في االستعانة بمحاـ كالترافع عنه حتى كلك كاف متغيبا بدكف عذر .
ار
كفي هذا السػياؽ أصػدرت المحكمػة األكركبيػة لحقػكؽ اإلنسػاف بتػاريخ  23مػام  2000قػر ا
هاما جاء فيه ما يمػي  " :بػالرغـ مػف أف المػتهـ تػـ إعبلنػه حسػب األصػكؿ ،فػإف عػدـ مثكلػه
أمػػاـ المحكمػػة حتػػى بػػدكف عػػذر ال يبػػرر حرمانػػه مػػف حػػؽ االسػػتعانة بمحػػاـ كهػػك حػػؽ أقرتػػه
المػػادة ، 6فق ػرة  3مػػف االتفاقيػػة األكركبيػػة لحق ػػكؽ اإلنسػػاف ،كأف حػػؽ كػػؿ مػػتهـ فػػي أف ي ػػتـ
الدفاع عنه بصػفة فعميػة مػف قبػؿ محػاـ هػك كاحػد مػف العناصػر األساسػية لممحاكمػة العادلػة ،
كالمتهـ ال يفقد االنتفاع بهذا الحؽ لمجرد غيابه جمسة

( 64

المرافعة( )65

اقتضت المادة  141مف قانكف اإلجراءات الجزاهية التكنسي ما يمي  ":عمى المظنكف فيه الكاقع تتبعه مف أجؿ جناية أك جنحة

تستكجب العقاب بالسجف أف يحضر شخصيا بالجمسة ،كيمكنه في الجنح التي ال تستكجب العقاب بالسجف كفي كؿ الصكر التي كقعت

فيها مطالبته مباشرة مف القاهـ بالحؽ الشخصي أف ينيب عنه محاميا كيسكغ داهما لممحكمة أف تأذف بحضكرة شخصيا إف رأت في ذلؾ

فاهدة .كاذا لـ يحضر المظنكف فيه بعد استدعاهه قانكنا أك لـ يحضر ناهبه ..جاز لممحكمة أف ال تتكقؼ عمى ذلؾ لمباشرة المرافعة ك أف
تصدر عميه حكما غيابيا إذا لـ يبمغه االستدعاء شخصيا ،أك حكما يعتبر حضكريا إذا بمغه االستدعاء شخصيا

65

) VAN PELT C/France. « Le fait que l’accusé, bien que dûment assigné, ne comparaisse pas ne saurait même
à défaut d’excuse, justifier qu’il soit privé du droit à l’assistance d’un défenseur que lui reconnaît, l’article 6,
paragraphe 3 de la convention …. .le droit de tout accusé a être effectivement défendu par un avocat figure
parmi les éléments fondamentaux du procès équitable, un accusé n’en perd pas le bénéfice du seul fait de son
» absence aux débats.
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اقر حؽ المحامي في الترافع عف
كعمى إثر هذا القرار ع ادؿ فقه القضاء الفرنسي مكقفه ك َ

المتهـ الغاهب حتى كلك كاف غيابه بدكف

66

عذر( )

 ،كقد صدر في هذا االتجاة قرار مبدهي

عف الجمسة العامة لمحكمة التعقيب الفرنسية بتاريخ  2مارس  2001جاء فيه :
" الحؽ في المحاكمة العادلة كحؽ كؿ متهـ في االستعانة بمحاـ يتعارضاف مع محاكمة
شخص لـ يمثؿ أماـ المحكمة مف غير معرفة عذرة كدكف االستماع لمحاـ لمدفاع عنه
كقد كتدعـ هذا المكقؼ بصدكر قرار تعقيبي فرنسي جزاهي في  16مام

(2001
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(

67

)،

)

الفقرة السابعة :الحق في استدعاء الشيود ومناقشتيم
مف حؽ كؿ شخص تعمإقت به تهمة جناهية أف يطمب اسػتدعاء شػهكد النفػي كأف ينػاقش شػهكد

اإلثبػات لمػا فػي ذلػؾ مػف تجسػيـ لمبػدأ تكػافؤ الفػرص بػيف اإلدعػاء كالػدفاع .كقػد أكػدت المػػادة

() 3( 14ق) مػػف العهػػد الػػدكلي الخػػاص بػػالحقكؽ المدنيػػة كالسياسػػية عمػػى هػػذا الحػػؽ إذ جػػاء
فيهػػا " :لكػػؿ مػػتهـ بجريمػػة أف يتمت ػػع أثنػػاء النظػػر فػػي قض ػػيته  ،كعمػػى قػػدـ المسػػاكاة التام ػػة
بالضػػمانات التاليػػة:أف ين ػػاقش شػػهكد االته ػػاـ  ،بنفسػػه أك م ػػف قبػػؿ غيػ ػرة ،كأف يحص ػؿ عم ػػى
المكافقة عمى استدعاء شهكد النفي بذات الشركط المطبقة في حالة شهكد االتهاـ".
كبػػالنظر ألهميػػة اإلثبػػات بالشػػهادة فقػػد أق ػػر المشػػرع اإلمػػاراتي بػػالمكاد مػػف  172إل ػػى 178
مجمكعػة مػػف األحكػػاـ تخػػص الشػػهكد كضػركرة حضػػكرهـ بالجمسػػة لمناقشػػتهـ كالج ػزاءات التػػي
تكقػع عمػػيهـ فػػي صػػكرة التخمػػؼ عػػف الحضػػكر بػػدكف عػػذر ك إلػػى أم حػػد يمكػػف لممحكمػػة أف
تتعامؿ مع الشهكد الذيف يرفضكف الحضكر لديها لتقديـ شهادتهـ.
فالشػاهد كفقػا ألحكػاـ المػػادة  172مػف قػانكف اإلجػراءات الجزاهيػػة ممػزـ بالحضػكر يػكـ الجمسػػة
ف ػ إذا تخمػػؼ جػػاز الحكػػـ عميػػه بعػػد سػػماع أق ػكاؿ النيابػػة العامػػة بالغ ارمػػة التػػي ال تجػػاكز ألػػؼ
درهػـ .كيجػػكز لممحكمػػة إذا رأت شػػهادته ضػػركرية أف تؤجػؿ الػػدعكل إلعػػادة تكميفػػه بالحضػػكر
كلها أف تأمر بضبطه كاحضارة.
66

) Dominique Noêlle Commaret, in la défense du prévenu absent, in le nouveau procès pénal, après la loi
PERBEN II , Dalloz 2004, P 441.
67
) « le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l’assistance d’un défenseur s’opposent à ce que la
juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l’avocat pour assurer sa défense ».
)Dalloz 2001, IR, p22240.

61

68

ال
كاذا حضػػر الشػػاهد بعػػد تكميفػػه بالحضػػكر م ػرة ثانيػػة أك مػػف تمقػػاء نفسػػه أك أبػػدل عػ ن ا
ػذر مقب ػك ن

جاز إعفاؤة مف الغرامة بعد سماع أقكاؿ النيابة العامة.

كاذا لػػـ يحض ػػر الش ػػاهد ف ػػي المػ ػرة الثاني ػػة جػػاز الحك ػػـ عمي ػػه بغ ارم ػػة ال تج ػػاكز ض ػػعؼ الح ػػد
األقصى المقػرر فػي الفقػرة األكلػى ،كلممحكمػة أف تػأمر بضػبطه كاحضػارة فػي ذات الجمسػة أك
في جمسة أخرل تؤجؿ إليها الدعكل.
كحسب المػادة  174مػف نفػس القػانكف فإنػه إذا لػـ يحضػر الشػاهد أمػاـ المحكمػة حتػى صػدكر
الحكػػـ فػػي الػػدعكل جػػاز لػػه الػػتظمـ مػػف الحكػػـ ب الغ ارمػػة لممحكمػػة التػػي أصػػدرت الحكػػـ .كفػػي
صػػكرة اعتػػذر الشػػاهد بمرضػػه أك بػػأم عػػذر آخػػر عػػف عػػدـ إمكانػػه الحضػػكر لتأديػػة الشػػهادة
فمممحكمػة أف تنتقػؿ إليػه كتسػمع شػهادته بعػد إخطػار النيابػة العامػة كبػاقي الخصػكـ كلمخصػػكـ
أف يحض ػػركا بأنفسػ ػػهـ أك بكس ػػاطة ككبلههػ ػػـ كأف يكجهػ ػكا لمشػ ػػاهد األس ػػهمة التػ ػػي ي ػػركف لػ ػػزكـ
تكجيههػػا إليػػه .كاذا تبػػيف لممحكمػػة بعػػد انتقالهػػا إليػػه ،عػػدـ صػػحة العػػذر جػػاز لهػػا بعػػد سػػماع
أقكاؿ النيابة العامػة أف تحكػـ عميػه بػالحبس مػدة ال تزيػد عمػى ثبلثػة أشػهر أك بالغ ارمػة التػي ال
تجاكز ألفي درهـ (المادة  )175مف قانكف اإلجراءات الجزاهية.
كتكمػػف أهميػػة سػػماع شػػهادة الشػػهكد فػػي أف المحاكمػػات الجزاهيػػة تبنػػى عمػػى التحقيػػؽ الشػػفكم
كهػػذا يقتضػػي كجكبػػا سػػماع الشػػهكد فػػي الجمسػػة مػػف المحكمػػة نفسػػها  ،كاذا أسسػػت المحكمػػة
قض ػػاءها عم ػػى أقػ ػكاؿ الش ػػهكد بالتحقيق ػػات األكلي ػػة دكف أف يثب ػػت الس ػػبب ف ػػي ع ػػدـ س ػػماعهـ
بالجمسة كدكف أف تجرم أم تحقيؽ فإف حكمها يككف

باطبل( )69

كعمػػى غ ػرار التش ػريع اإلمػػاراتي أقػػرت جػػؿ الق ػكانيف المقارنػػة أحكامػػا متشػػابهة تتعمػػؽ بضػػركرة
حضػػكر الشػػهكد جمسػػات المحاكمػػة ضػػمانا لمتحقيػػؽ الشػػفكم كحرصػػا لمعرفػػة الحقيقػػة كتحقيقػػا
لمحاكمػة عادلػة كفػي هػذا اإلطػار أقػرت المادتػاف  61ك  159مػف قػانكف اإلجػراءات الجزاهيػة
التكنسي جممػة مػف الضػكابط تنسػحب عمػى قضػاة التحقيػؽ كعمػى محػاكـ القضػاء كفقػا ألحكػاـ
الفصؿ كتتمثؿ في :
 ضركرة حضكر الشاهد إف تـ استدعاؤة بتمؾ الصفة. -أداؤة لميميف كاإلدالء بشهادته مع مراعاة أحكاـ المجمة الجزاهية المتعمقة بسر المهنة.

(69

نقض مصرم في  ، 1958/03/17مجمكعة األحكاـ س ، 09ص 291
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 إمكانيػػة تسػػميط عقػػاب بالخطيػػة عمػػى الشػػاهد تت ػراكح بػػيف  10دنػػانير ك  20دينػػا ار إذا لػػـيحضر بعد استدعاهه كذلؾ بعد أخذ رأم ككيؿ الجمهكرية.
 إعفػػاء الش ػػاهد م ػػف الخطي ػػة إذا حض ػػر كأب ػػدل أعػػذا ار مقبكل ػػة كذل ػػؾ بع ػػد أخ ػػذ رأم ككي ػػؿالجمهكرية.
 إمكانية إصدار بطاقة جمب إذا لـ يحضر الشاهد بعد استدعاهه مرة ثانية. إمكانية تسميط عقاب بالخطية عمى الشػاهد تتػراكح بػيف  10دنػانير ك  20دينػا ار إذا حضػركامتنع مف أداء اليميف أك مف اإلدالء بشهادته كذلؾ بعد أخذ رأم ككيؿ الجمهكرية.
الفقرة الثامنة :الحق في االستعانة بمترجم
إذا كاف المتهـ يجد صعكبة في تكمـ أك فهـ أك قػراءة المغػة التػي تسػتخدمها المحكمػة ،فمػه الحػؽ
فػي الحصػكؿ عمػى متػرجـ شػفهي مػف لغػة المحكمػة إلػى لغػة المػتهـ كالعكػس كمػا يتكجػب أيضػػا
أف يتػكلى متػرجـ ترجمػػة الكثػاهؽ بالمغػػة التػي تسػتعممها المحكمػػة .كتعتبػر الترجمػػة مػف الكظػػاهؼ
األساسػػية إلعمػػاؿ الحػػؽ فػػي تػػكفير تسػػهيبلت كافيػػة لممػػتهـ ،لكػػي يعػػد دفاعػػه ،ك تحقيقػػا لمبػػدأ
تكافؤ الفرص بيف االدعاء كالدفاع.
كقػد أكجبػت المػػادة ()3(14ك) مػف "لعهػػد الػدكلي الخػػاص بػالحقكؽ المدنيػػة كالسياسػية أف يتمتػػع
كؿ متهـ بجريمة أثناء النظر فػي قضػيته ،كعمػى قػدـ المسػاكاة التامػة ،بالضػمانات الػدنيا اآلتيػة:
أف يزكد مجانان بترجماف إذا كاف ال يفهـ أك ال يتكمـ المغة المستخدمة في المحكمة".

كمثمما هك الشػأف فػي األبحػاث التػي تُجػرل فػي طػكر مػا قبػؿ مػا المحاكمػة كالتػي يتكجػب فيهػا
االس ػػتعانة بمت ػػرجـ ش ػػفهي عن ػػدم ا يك ػػكف المػ ػػتهـ ال يفه ػػـ أك ال ي ػػتكمـ المغ ػػة الت ػػي تسػ ػػتخدمها

المحكمة ،فإف نفس هذا الحؽ يبقى قاهما في طكر المحاكمة ،
كقػد ذكػػرت محكمػػة ن قػض أبػػك ظبػػي فػػي أحػد أحكامهػػا أف التحقيػػؽ مػع المػػتهـ الػػذم ال يحػػذؽ
لغة المحكمة دكف حضكر مترجـ يكجب البطبلف إذ جاء في الحيثية الرهيسية لمحكـ أنه:
" مف المقرر كفقا لممادتيف  246 ، 222مف قانكف اإلجراءات الجزاهية االتحادم أف
المحكمة تتصدل مف تمقاء نفسها ألكجه البطبل ف المتعمقة بالنظاـ العاـ كتقضي به كلك بغير
طمب  ،كمف بينها المساهؿ المتعمقة بإجراءات التقاضي كاصدار األحكاـ متى تعمقت بالحكـ
المطعكف فيه كتكافرت عناصر الفصؿ لديها .
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لما كاف ذلؾ  ،ككانت المادة  12مف القانكف رقـ 23لسنة  2006بشأف داهرة القضاء في
إمارة أبك ظبي قد نصت عمى أف " المغة العربية هي لغة المحاكـ  ،كيستعاف بمترجـ متى
اقتضى األمر ذلؾ بعد حمؼ يميف " كنصت المادة الرابعة مف قانكف اإلجراءات االتحادم
عمى أف "لغة المحاكـ هي المغة العربية  ،كعمى المحكمة أف تسمع أقكاؿ الخصكـ أك الشهكد
أك غيرهـ الذيف يجهمكف المغة العربية بكاسطة مترجـ  ، "....كما نصت المادة  70مف
قانكف اإلجراءات الجزاهية االتحادم عمى أف يجرم التحقيؽ بالمغة العربية " كاذا كاف المتهـ
أك الخصـ أك الشهكد أك غيرهـ ممف ترل النيابة العامة سماع أقكالهـ يجهؿ المغة العربية
فعمى عضك النيابة أف يستعيف بمترجـ بعد أف يحمؼ يمينا بأف يؤدم مهمته باألمانة
كالصدؽ " كهذا ما يجرم عمى إجراءات االستدالؿ كعمى التحقيؽ الذم تجريه المحكمة لما
هك مقرر مف أف سؤاؿ المتهـ األجنبي أك غيرة الذم يجهؿ المغة العربية بمحضر جمع
االستدالالت أك أماـ المحكمة كالذم يقيـ الحكـ قضاءة عميه دكف االستعانة بمترجـ محمؼ
ألخذ أقكاله يصـ هذا اإلجراء بال بطبلف الذم يستطيؿ إلى الحكـ الذم تساند إليه  ،بؿ إف
شرعية المحاكمات كحقكؽ الدفاع تستمزـ أف يككف المتهـ عمى دراية مما يدكر حكله في
ساحة المحاكمة مف إجراءات سكاء اتصمت به أك يخصمه أك بالشهكد الذيف يجرم سماع
شهادتهـ بغض النظر عما يؤكؿ إلى اقتناع المحكمة في شأف اقتناعها بتمؾ األقكاؿ كتعكيمها
عميها أـ ال  ،ألف سبلمة إجراءات المحاكمة في الدعكل سابقة عمى صدكر الحكـ فيها بما
يبطمها أيضا إذا تخمؼ اإلجراء باعتبار أف لغة المحاكـ هي المغة العربية بما يتصؿ بالنظاـ
العاـ عمى نحك ما سبؽ  ،كاذا كانت المحكمة اإلستنافية لـ تستعف بمترجـ محمؼ في
إجراءات محاكمته  ،فإف تمؾ اإلجراءات تككف مشكبة بالبطبلف المتعمؽ بالنظاـ العاـ الذم
يبطؿ الحكـ المطعكف فيه كيكجب نقضه كاإلحالة( .)70

 (70حكـ نقض رقـ  2011/385بتاريخ  ، 2011/5/31نقض أبك ظبي
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التعرض لعقوبات قاسية أو ال إنسانية أو ميينة
الفقرة التاسعة :الحق في عدم
ّ
ال يجػكز ألم محكمػة أف تكقػػع عقكبػات عمػى مػػتهـ مػا لػػـ تثبػت إدانتػه كتُصػػدر حكمػا ُيصػ إػرح
في ػػه ب ػػذلؾ بع ػػد محاكم ػػة اس ػػتكفت كاف ػػة ش ػػركطها كت ػػكفرت فيه ػػا لمم ػػتهـ الم ػػذككر الض ػػمانات
الضركرية لمػدفاع عػف نفسػه .كيقتضػي مبػدأ شػرعية الجػراهـ كالعقكبػات أف العقكبػة ال تكػكف إالإ
بمقتضى نص سابؽ الكضع  ،لكف إذا كضع قانكف بعد كقػكع الفعػؿ كقبػؿ الحكػـ البػات ككػاف
نصه أرفؽ بالمتهـ فالحكـ يقع بمقتضاة دكف غيرة.
كمف ناحية ثانية فإف العقكبات التي تكقػع عمػى المتهمػيف ينبغػي أف تكػكف متناسػبة مػع خطػكرة
الجػراهـ المرتكبػة كالظػركؼ الحافػة بهػا .كال يجػػكز أف تنتهػؾ تمػؾ العقكبػات أك أسػمكب تطبيقهػػا
المعػايير الدكليػػة إذ يتعػيف أف تكػػكف متكافقػة مػػع العهػكد كالمكاثيػػؽ الدكليػة كغيػػر متعارضػة مػػع
الحظػر الػػذم فرضػته الصػػككؾ الدكليػة ذات العبلقػػة كخاصػة اتفاقيػػة مناهضػة التعػػذيب كغي ػرة
مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك ألئلنسانية أك المهينة.

( )71

كالبػػد هن ػػا مػػف الت ػػذكير أف التع ػػذيب كحظػػر تكقي ػػع عقكب ػػات قاسػػية يس ػػتبعد اآلالـ كالمعان ػػاة
الناشهة مف تكقيع العقكبات القانكنية أك المبلزـ لها مف طرؼ المحاكـ.
كالمقص ػػكد بمص ػػطمح "العقكب ػػات القانكني ػػة" الػ ػكارد ف ػػي الم ػػادة األكل ػػى م ػػف "إع ػػبلف مناهض ػػة
التعذيب" كالمادة األكلى مػف "اتفاقيػة مناهضػة التعػذيب" العقكبػات التػي تقرهػا المعػايير الكطنيػة
كالدكليػة عمػى السػكاء .كمػف ثػـ ،فقػد يجيػػز القػانكف الػكطني عقكبػة مػا ،لكنهػا تعػد محظػػكرة إذا
كان ػػت تنته ػػؾ المع ػػايير الدكلي ػػة ،بم ػػا ف ػػي ذل ػػؾ الحظ ػػر المطم ػػؽ عم ػػى التع ػػذيب أك غيػ ػرة م ػػف
ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك البلإنسانية أك المهينة.
ك تُعتبػر العقكبػػات البدنيػػة غيػػر متكافقػػة مػػع العهػكد الدكليػػة ك يقصػػد بهػػا ضػػركب اآلالـ التػػي
تكقػػع عمػػى جس ػػـ المػػذنب بمكج ػػب حكػػـ قض ػػاهي أك أمػػر إدارم ،كاألش ػػغاؿ الشػػاقة كالض ػػرب
بالعصي الخيزرانية ،كغيرها مف أنكاع العصي كالتشكيه كالكسـ ك غيرها.
ككفق ػػا آلراء الخبػ ػراء كالهيه ػػات السياس ػػية التابع ػػة لؤلم ػػـ المتح ػػدة كالمحكم ػػة األكركبي ػػة لحق ػػكؽ
اإلنس ػػاف ف ػػإ ف العقكب ػػات البدني ػػة ممنكع ػػة ف ػػي المع ػػايير الدكلي ػػة ،باعتباره ػػا انتهاك ػػات لمحظ ػػر
المطمؽ عمى استخداـ التعذيب كغيػرة مػف ضػركب المعاممػة أك العقكبػة القاسػية أك الػبل إنسػانية
 (71صادقت دكلة اإلمارات العربية المتحدة عمى اتفاقية مناهضة التعذيب كغيرة مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك ألئلنسانية
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أك المهينػة .كال يجػػكز تكقيػع هػػذة المعاممػػة أك العقكبػة عمػػى أم شػػخص ألم سػبب ،أي ػ نا كانػػت
بشاعة الجريمة التي ارتكبها.

كقالت المجنة المعنية بحقكؽ اإلنسػاف إف الحظػر المفػركض عمػى اسػتخداـ التعػذيب فػي "العهػد
الػدكلي" يمتػد إلػى حظػر تكقيػػع العقكبػات البدنيػة كالعقكبػات المفرطػػة فػي الشػطط عمػى مرتكبػػي
الجراهـ أك ككسيمة لمتأديب أك التهذيب( .)72
كقالػػت المحكم ػػة األكركبيػػة أيضػ ػ نا إف العقكب ػػة البدنيػػة تنته ػػؾ الحظ ػػر عمػػى اس ػػتخداـ التع ػػذيب

كغي ػرة م ػػف ضػػركب المعامم ػػة أك العقكبػػة القاس ػػية أك البلإنسػػانية أك المهين ػػة .كانتهػػت إل ػػى أف

"تكقيع عقكبة الضرب بعصا خشبية عمػى صػبي فػي الخامسػ ة عشػرة بعػد إدانتػه بتهمػة التعػدم
بالض ػػرب ترق ػػى إل ػػى ح ػػد العقكب ػػة المهين ػػة .كم ػػا أف تكقي ػػع العقكب ػػات البدني ػػة عم ػػى األفع ػػاؿ
اإلجرامية أك المخالفات التأديبيػة يمثػؿ كػذلؾ انتهاكػان لمحػؽ فػي المحاكمػة العادلػة ،ألنػه ينطػكم
عمى تطبيؽ عقكبات محظكرة بمقتضى القانكف الدكلي( .)73

كانسػػجام ا مػػع هػػذة المعػػايير الدكليػػة ألغػػت تػػكنس سػػنة

)74 (1989

عقكبػػة األشػػغاؿ الشػػاقة ،ك

عقكبة التشغيؿ اإلصبلحي أك الخدمة المدنية سنة .)75 ( 1995
ك مف ناحيته ألغػى المشػرع اإلمػاراتي المػادة  70مكػرر التػي كانػت تػنص عمػى أف ":الجمػد هػك
ضرب المحككـ عميه بالكسط ،كال يجػكز أف تقػؿ عقكبػة الجمػد تعزيػ ار عػف عشػر جمػدات كال أف
تزيػػد عمػػى أربعػػيف جمػػدة مػػا لػػـ يػػنص القػػانكف عمػػى خػػبلؼ ذلػػؾ  .كلممحكمػػة عنػػد الحكػػـ فػػي
جريمػػة بػػالحبس الػػذم ال تزيػػد مدتػػه عمػػى ثبلثػػة أشػػهر أك بالغ ارمػػة التػػي ال تزيػػد عمػػى عش ػرة
آالؼ درهـ أف تستبدؿ الجمد بتمؾ العقكبة".

( )76

كالجدير باإلشارة إلى أف المادة  66مف قانكف العقكبات اإلتحادم تنص عمى ما

يمي:

( 72

دليؿ المحاكمات العادلة لمنظمة العفك الدكلية  .1998المرجع السابؽ ص .110

( 73

المرجع السابؽ.

( 74

المؤرخ في  27فيفرم .1989الراهد
تـ في تكنس إلغاء عقكبة األشغاؿ الشاقة بمكجب القانكف عدد  23لسنة 1989
إ

( 75

المؤرخ في  23جانفي  .1995الراهد
تـ إلغاء عقكبة التشغيؿ اإلصبلحي كالخدمة المدنية بمكجب القانكف عدد  9لسنة 1995
إ

( 76

تـ إلغاء المادة المذككرة بمكجب المادة الثالثة مف القانكف االتحادم رقـ  25لسنة .2006

الرسمي عدد

 17بتاريخ  7مارس  1989ص .371

الرسمي عدد  9بتاريخ  31جانفي  1995ص .271
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"العقكبات األصمية هي:
( أ ) عقكبات الحدكد كالقصاص كالدية.
(ب) عقكبات تعزيرية ،كهي:
 - 1اإلعداـ.
 - 2السجف المؤبد.
 - 3السجف المؤقت.
 - 4الحبس.
 - 5الحجز.
 - 6الغرامة.
كيجب عمى المحكمة أف تقضي بالعقكبات التعزيرية المنصكص عميها في هذا القانكف إذا لـ
تتكافر الشركط الشرعية لمحكـ بعقكبات الحدكد كالقصاص كالدية.
في حيف نصت المادة األكلى مف نفس القانكف عمى ما يمي  ":تسرم في شأف جراهـ الحدكد
كالقصاص كالدية أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ،كتحدد الجراهـ كالعقكبات التعزيرية كفؽ أحكاـ
هذا القانكف كالقكانيف العقابية األخرل.

كبالرغـ مف أف المادة األكلى مف قانكف العقكبات جاءت عباراتها مطمقة إذ هي استعممت
عبارة الشريعة اإلسبلمية بما يكحي إمكانية االستهناس بآراء جميع المذاهب الفقهية لما قد
يتميز به هذا المذهب أك ذاؾ مف اجتهادات قد تنعكس عمى مصير المتهميف عند تحديد
العقكبات ،فإف فقه القضاء كعمؿ المحاكـ درج عمى إتباع آراء المذهب المالكي باعتبارة هك
المذهب الساهد في الدكلة.
الفقرة العاشرة :الحق في ممارسة الطعون
أقرت المادة  ) 5(14مػف العهػد الػدكلي الخػاص بػالحقكؽ المدنيػة كالسياسػية أحقيػة كػؿ شػخص
أديػػف بجريمػػة كفقػػا لمقػػانكف ،المجػػكء إلػػى محكمػػة أعمػػى كػػي تعيػػد النظػػر فػػي ق ػرار إدانتػػه كفػػي
القرار الذم حكـ به عميه.
كهذا المبدأ الذم يعرؼ بالحؽ في ممارسة الطعػف ك التقاضػي عمػى درجػات مكػرس فػي قػانكف
اإلجراءات لدكلة اإلمارات العربية المتحدة في االختصاصيف المدني كالجزاهي..
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كلقد خصص قانكف اإلجراءات الجزاهية بابا كامبل لمطعف في األحكاـ الجزاهية .
كتكجػد كفػؽ هػػذا القػانكف أربعػػة أصػناؼ مػػف الطعػكف أوليــا الطعـن بالمعارضــة عمػى األحكػػاـ
الغيابية كذلؾ لدل نفس المحكمة التي أصدرت الحكػـ الغيػابي ،ككفقػا ألحكػاـ المػادة  229مػف
القػػانكف الم ػػذككر فػػإف الطع ػػف بهػػذة الكس ػػيمة مخػػكؿ لك ػػؿ مػػف المحك ػػكـ عميػػه كالمس ػػهكؿ ع ػػف
الحقكؽ المدنية الطعف كذلؾ في األحكاـ الغيابيػة الصػادرة فػي الجػنح كالمخالفػات خػبلؿ سػبعة
أيػاـ مػف تػػاريخ إعبلنػه بػػالحكـ كذلػؾ بتقريػر فػػي القمػـ الج ازهػػي التػي أصػدرت الحكػػـ يحػدد فيػػه
إعبلنػػا بهػػا كلػػك كػػاف التقريػػر مػػف
تػػاريخ الجمسػػة التػػي حػػددت لنظػػر المعارضػػة كيعتبػػر ذلػػؾ
ن
الككيؿ.
كيترت ػػب عم ػػى المعارض ػػة إع ػػادة نظ ػػر ال ػػدعكل بالنس ػػبة إل ػػى المع ػػارض أم ػػاـ المحكم ػػة الت ػػي
أص ػػدرت الحكػ ػػـ الغي ػػابي ،كال يجػ ػػكز أف يض ػػار المعػ ػػارض م ػػف معارضػ ػػته ،كاذا ل ػػـ يحضػ ػػر
المعػارض الجمسػػة األكلػى المحػػددة لنظػر المعارضػػة تعتبػػر المعارضػة كأنهػػا لػـ تكػػف ،كال يقبػػؿ
مف المعارض المعارضة في الحكـ الصادر في غيبته.
وثــاني أن ـواع الطعــون ىــو الطعــن باالســتئناف كهػػك مخػػكؿ حسػػب المػػادة  230مػػف القػػانكف
المذككر يجكز لكػؿ مػف المػتهـ كالنيابػة العامػة ضػد األحكػاـ الصػادرة فػي الػدعكل الجزاهيػة مػف
المحاكـ االبتداهية.
كال يترتب عمى استهناؼ الحكـ كقؼ تنفيذة ما لـ تقػرر المحكمػة التػي أصػدرته غيػر ذلػؾ كف نقػا

لمشركط التي تراها.

فكعػا مػف النيابػة العامػة ،فمممحكمػة أف
كمف آثار الطعف باالسػتهناؼ أنػه إذا كػاف االسػتهناؼ مر ن
تؤيػد الحكػػـ المسػػتأنؼ أك تمغيػػه أك تعدلػػه س ػكاء ضػد المػػتهـ أك لمصػػمحته ،عمػػى أنػػه ال يجػػكز
إلغاء الحكـ الصادر بالبراءة إال باإلجماع.
فكعػا مػف غيػػر النيابػة العامػة ،فمػيس لممحكمػة إال أف تؤيػد الحكػػـ أك
أمػا إذا كػاف االسػتهناؼ مر ن
ت مغيػػه أك تعدلػػه لمصػػمحة ارفػػع االسػػتهناؼ كيتبػػع فػػي األحكػػاـ الغيابيػػة كالمعارضػػة فيهػػا أمػػاـ
محكمة االستهناؼ ما هك مقرر أماـ محكمة أكؿ درجة(المادة.)241
بطبلنػػا
أمػػا إذا حكمػػت المحكمػػة االبتداهيػػة فػػي المكضػػكع ،كرأت محكمػػة االسػػتهناؼ أف هنػػاؾ
ن
بطبلنا في اإلجراءات أثر في الحكـ ،تقضي بإلغاهه كتحكـ في الدعكل.
في الحكـ أك
ن
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ك إذا حكمػػت المحكمػػة االبتداهيػػة بعػػدـ االختصػػاص أك بقب ػػكؿ دفػػع فرعػػي يترتػػب عميػػه من ػػع
الس ػػير ف ػػي ال ػػدعكل ،كحكم ػػت م حكم ػػة االس ػػتهناؼ بإلغ ػػاء الحك ػػـ كباختص ػػاص المحكمػ ػػة أك
بػرفض الػدفع الفرعػي كبنظػػر الػدعكل ،كجػب عميػه أف تعيػػد القضػية لمحكمػة أكؿ درجػة لمحكػػـ
في مكضكعها كعمى النيابة العامة إعبلف الغاهبيف مف الخصكـ بذلؾ (المادة)242
وثالــث أن ـواع الطع ــون ىــو الطع ــن بــالنقض كهػػك مخ ػػكؿ حسػػب الم ػػادة  244مػػف الق ػػانكف
المػذككر لكػػؿ مػػف النيابػػة العامػة كالمحكػػكـ عميػػه كالمسػػهكؿ عػف الحقػػكؽ المدنيػػة كالمػػدعي بهػػا
كالمؤمف لديه الطعػف بطريػؽ الػنقض فػي األحكػاـ النهاهيػة الصػادرة مػف محكمػة االسػتهناؼ فػي
جناية أك جنحة في األحكاؿ اآلتية:
مبنيا عمى مخال فة القانكف أك الخطأ في تطبيقه أك تأكيمه.
 - 1إذا كاف الحكـ المطعكف فيه ن
 - 2إذا كقع بطبلف في الحكـ أك في اإلجراءات أثر في الحكـ.
 - 3إذا حكمت المحكمة في اإلدعاء المدني بما يجاكز طمب الخصـ.
 - 4إذا خبل الحكـ المطعكف فيه مف األسباب أك كانت غير كافية أك غامضة.
 - 5إذا صدر حكماف متناقضاف في كاقعة كاحدة.
كلمطػػاعف أف يثب ػػت بجميػػع الط ػػرؽ أف اإلجػ ػراءات قػػد أهمم ػػت أك خكلف ػػت ،كذلػػؾ إذا ل ػػـ تك ػػف
مذككرة في محضر الجمسة كال في الحكػـ المطعػكف فيػه فػإذا ذكػر فػي أحػدهما أنهػا اتبعػت فػبل
يجكز إثبات عدـ إتباعها إال بطريؽ الطعف بالتزكير.
ورابـع أن ـواع الطعــون ىــو الطعــن بةعــادة النظــر كهػك مخػػكؿ فػػي الحػػاالت األربػػع التاليػػة مػػف
قانكنػػا إذا كػػاف ع ػػديـ
القػػانكف المػػذككر لكػػؿ م ػػف الناهػػب العػػاـ كالمحك ػػكـ عميػػه أك مػػف يمثم ػػه ن
مفقكدا أك ألقاربه أك زكجه بعد مكته حؽ طمب إعادة النظر:
األهمية أك
ن
حيا.
 - 1إذا حكـ عمى المتهـ في جريمة قتؿ ،ثـ كجد المدعي قتمه ن

 - 2إذا صدر حكـ عمى شخص مف أجؿ كاقعػة ثػـ صػدر حكػـ عمػى شػخص آخػر مػف أجػؿ
الكاقعة عينها ككاف بيف الحكميف تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحككـ عميهما.
 - 3إذا حكػـ عمػػى أحػد الشػػهكد أك الخب ػراء بالعقكبػة لشػػهادة الػػزكر ،أك إذا حكػـ بتزكيػػر كرقػػة
قدمت أثنا ء نظر الدعكل ككاف لمشهادة أك تقرير الخبراء أك الكرقة تأثير في الحكـ.
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مبنيػػا عم ػػى حكػػـ ص ػػادر مػػف إح ػػدل الػػدكاهر المدني ػػة أك دكاهػػر األحػ ػكاؿ
 - 4إذا كػػاف الحك ػػـ ن
الشخصية كأُلغي هذا الحكـ.
ك إذا حػدثت أك ظهػػرت بعػػد الحكػػـ كقػػاهع أك إذا قػػدمت أكراؽ لػػـ تكػػف معمكمػػة لممحكمػػة كقػػت
ال محاكمػػة ،ككػػاف مػػف شػػأف هػػذة الكقػػاهع أك األكراؽ ثبػػكت ب ػراءة المحكػػكـ عميػػه ،فػػإف لمناهػػب
بناء عمى طمب أصحاب الشػأف حػؽ طمػب إعػادة النظػر (
العاـ كحدة سكاء مف تمقاء نفسه أك ن
المكاد مف  257إلى  259مف قانكف اإلجراءات الجزاهية).
كتشػكؿ مختمػؼ أنػكاع هػػذة الطعػكف ضػمانات لممتقاضػي الػػذم يمكػف أف تُعػرض قضػيته عمػػى
عدد هاـ مف القضاة مف الدرجة االبتداهية إلى االستهناؼ فالنقض

الفرع الثالث :معايير المحاكمة العادلة في المادة الجزائية بالنسبة لبعض الحاالت الخاصة
خصصت الصككؾ الدكلية حي از هاما في أحك امها لمعايير المحاكمة العادلة بالنسبة لبعض
الحاالت الخاصة أك االستثناهية الرتباط تمؾ الحاالت بهشاشة كضعؼ بعض األشخاص
كاألطفاؿ كالنساء كالمسنيف ك كذلؾ الرتباطها بأكضاع كاقعية كقانكنية كميدانية معينة
كتتمثؿ هذة الحاالت الخاصة في  :حالة األطفاؿ الذيف يرتكبكف جراهـ  ،حالة األشخاص
المستهدفيف لعقكبة اإلعداـ ،حالة األشخاص الذيف تتـ إحالتهـ عمى محاكـ خاصة أك محاكـ
عسكرية ،حالة األشخاص الذيف تتـ إحالتهـ لممحاكمة إباف فترات الطكارئ كالنزاعات
المسمحة.
الفقرة األولى :حالة األطفال المرتكبين لجرائم
إلى جانب الحقكؽ المقررة لمكبار فيما يتعمؽ بضماف المحاكمة العادلة  ،فإف األطفاؿ
المرتكبيف لجراهـ ،يتمتعكف بسبب هشاشة كضعهـ البدني كالنفسي بأصناؼ أخرل مف
الحقكؽ ضمنتها لهـ العهكد كالمكاثيؽ الدكلية كخاصة اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ.
كالمتأمؿ في اتفاقية حقكؽ الطفؿ كفي م بلحظات لجنة حقكؽ الطفؿ يجد أنها ركزت عمى
العديد مف المساهؿ مف بينها خاصة ضركرة أف ال يككف السف الدنيا األطفاؿ الذيف يدعى
إأنهـ انتهككا قانكف العقكبات عمى نحك مفرط مف االنخفاض  ،كأف يفرد األحداث بنظاـ قضاء
خاص يختمؼ عف نظاـ البالغيف ،كأف يمنع تكقيع العقكبات القاسية أك البلنسانية أك المهينة
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عمى األطفاؿ كتعريضهـ لمعقكبات البدنية كأف تتـ حماية الطفؿ مف كافة أشكاؿ العنؼ أك
الضرر أك اإلساءة البدنية أك العقمية،
السن األدنى لممسؤولية الجنائية لألحداث منخفضا
أ  -ضرورة أن ال يكون
ّ
أف الدكؿ األطراؼ تسعى لتعزيز إقامة قكانيف
جاء بالفقرة  - 3أ مف
إ
المادة  40مف االتفاقية إ
كاجراءات كسمطات كمؤسسات منطبقة خصيصا عمى األطفاؿ الذيف يدعى إأنهـ انتهككا
سف دنيا
قانكف العقكبات أك يتهمكف بذلؾ أك يثبت عميهـ ذلؾ
كخاصة القياـ بما بتحديد إ
إ

األهمية النتهاؾ قانكف العقكبات.
أف األطفاؿ ليس لديهـ
إ
يفترض دكنها إ

كلكف
معينة لممساءلة الجزاهية
ككاضح مف خبلؿ
إ
إ
يتـ تحديد سف دنيا إ
المادة المذككرة إأنه لـ إ
القكاعد النمكذجية الدنيا إلدارة شؤكف قضاء األحداث المعركفة بقكاعد بيكيف كالتي أكصى
باعتمادها مؤتمر األمـ المتحدة السابع لمنع الجريمة كمعاممة المجرميف المنعقد بميبلنك مف
المؤرخ في
 26إلى  6سبتمبر  1985كاعتمدتها الجمعية العامة في قرارها عدد 33/40
إ
السف األدنى لممسؤكلية الجناهية لؤلحداث
نصت صراحة عمى أف تحديد
إ
 29نكفمبر  1985إ

يجب أف ال يككف عمى نحك مفرط مف االنخفاض كيجب أف يؤخذ في االعتبار حقاهؽ

النضج ا لعاطفي كالعقمي كالفكرم .فالسف األدنى لممسؤكلية الجناهية يتفاكت تفاكتا كبي ار نظ ار
لعكامؿ التاريخ كالثقافة.
كالنهج الحديث يتمثؿ في النظر فيم ا إذا كاف الطفؿ يستطيع أف يتحمؿ التبعات المعنكية
كالنفسية لممسؤكلية الجناهية ،أم :هؿ يمكف مساءلة الطفؿ مع مراعاة قدراته الفردية عمى
التمييز كالفهـ عف سمكؾ يعتبر بالضركرة مناكها لممجتمع؟ فإذا ُح إدد سف المسؤكلية الجناهية
حد أدنى عمى اإلطبلؽ فإف فكرة المسؤكلية
جدا أك إذا لـ يكضع له إ
عمى مستكل منخفض إ

تصبح ببل معنى ،كهناؾ بكجه عاـ عبلقة كثيقة بيف فكرة المسؤكلية عف السمكؾ الجانح أك

اإلجرامي كغير ذلؾ مف الحقكؽ كالمسؤكليات االجتماعية األخرل مثؿ الحالة الزكجية ،كبمكغ
لمسف
سف الرشد المدني كما إلى ذلؾ .كلذلؾ ينبغي بذؿ جهكد لبلتفاؽ عمى إ
حد أدنى معقكؿ إ
الدنيا لممساءلة يمكف تطبيقه دكليا.
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الدكؿ العربية بما فيها قانكف األحداث الجانحيف كالمشرديف
كلك ألقينا نظرة عمى تشريعات إ
السف األدنى لممساءلة الجزاهية بسبع سنيف في
يحدد
أف أغمبها إ
إ
لدكلة اإلمارات ( )77لكجدنا إ
تحدد تشريعات كؿ مف الجزاهر كتكنس تمؾ السف بػ 13عاما كالمغرب بػ 12عاما.
حيف إ
كترتب تشريعات أخرل مثؿ التشريع السكداني نظاما خاصا لؤلطفاؿ المذيف تتراكح أعمارهـ

مف  7إلى  13عاما يتمثؿ بالخصكص في االكتفاء بتكبيخ الطفؿ كتسميمه لكالديه في صكرة
ثبكت ارتكابه لجرـ.
الحد
سف السابعة منخفضة كأف سف الثبلثة عشر عاما هي
إ
كتعتبر لجنة حقكؽ الطفؿ إ
األدنى المعقكؿ الذم يمكف االتفاؽ بشأنه كتطبيقه دكليا.
ب  -ضرورة إفراد األحداث الجانحين بنظام قضاء خاص
أكدت الفقرة  5مف المادة  40مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ أنه إذا اعتبر أف الطفؿ انتهؾ
قانكف العقكبات فبل بد مف تأميف قياـ سمطة مختصة أك هيهة قضاهية مستقمة كنزيهة
أعمى كفقا" لمقانكف بإعادة النظر في هذا القرار كفي أية تدابير مفركضة تبعا" لذلؾ.
كأكصت لجنػة حقػكؽ الطفػؿ الػدكؿ األطػراؼ فيهػا بعػدـ جػكاز مبلحقػة األشػخاص الػذيف تقػؿ
أعمػارهـ عػف  18سػنة كالكبػار فػي حالػة ارتكػابهـ جػراهـ كاخضػاعهـ لػنفس العقكبػات التػي
تُفرض عمى الكبػار مػع ضػماف أف يشػمؿ نظامهػا لقضػاء األحػداث إنشػاء محػاكـ لؤلحػداث،
كأف تُدمج تمامػان فػي نظػاـ القضػاء الجنػاهي أحكػاـ االتفاقيػة ،ككػذلؾ المعػايير الدكليػة األخػرل
فػي هػذا المجاؿ ك ضػماف أال ُيمجػأ إلػى الحرمػاف مػف الحريػة إال كمػبلذ أخيػر ،كألقصػر مػدة

ممكنػة ،كأف يكػكف ذلػؾ بػإذف مػف المحكمػة ،كأال ُيحتجػز األشػخاص الػذيف تقػؿ أعمػارهـ عػف
 18سنة مع الكبار؛ كضماف حصكؿ األطفاؿ عمى المسػاعدة القانكنيػة ككصػكلهـ إلػى آليػات

لمشػكاكل مسػتقمة كفعالػة؛ النظػر فػي تػدابير بديمػة لمحرمػاف مػف الحريػة ،مثػؿ الكضػع تحػت

 ( 77هك القانكف االتحادم رقـ  9لسنة 1976ـ كقد جاء في مادته السادسة أنه ":ال تقاـ الدعكل الجزاهية عمى الحدث الجانح الذم لـ
يبمغ مف العمر سبع سنيف كاممة ،كمع ذلؾ يجكز لجهات التحقيؽ كالمحاكـ أف تأمر في جميع األحكاؿ باتخاذ اإلجراءات التربكية
لذلؾ".
ضركرة
رأت
إذا
الحدث
هذا
لحالة
المناسبة
العبلجية
أك
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المراقبػة ،كخدمػة المجتمػع المحمػي ،أك إصػدار أحكػاـ مػع كقػؼ التنفيػذ؛ تػدريب المهنيػيف
العامميف في مجاؿ .إعادة تأهيؿ األطفاؿ كاصبلحهـ اجتماعي

( .)78

كمػػف بػػيف التش ػريعات العربيػػة التػػي أنشػػأت نظامػػا قضػػاهيا خاصػػا باألحػػداث الجػػانحيف كغيػػر
الجػػانحيف أم الػػذيف يمػػركف بظػػركؼ صػػعبة التشػػريع التكنسػػي الػػذم أقػػر سػػنة  1995قانكنػػا
لحماية الطفؿ كقد نص هذا القػانكف عمػى إحػداث خطػة قاضػي األطفػاؿ كهػك مخػتص بػالنظر
في المخالفات  ،كيحكـ بعد استشارة عضكيف مختصيف بشؤكف الطفكلػة يبػدياف رأييهمػا كتابػة.
كيػتـ تعيػيف العضػكيف المختصػيف بنػػاء عمػى قاهمػة تضػبط بق ػرار مشػترؾ مػف الػكزراء المكمفػػيف
بالعدؿ كالشباب كالطفكلة كالرياضة كاالجتماعية.
كأحكاـ هذا القاضػي قابمػة لمطعػف باالسػتهناؼ لػدل محكمػة األطفػاؿ الجناحيػة التػي تتػألؼ مػف
رهيس داهرة لدل االستهناؼ كعضكيف مستشػاريف مػف بػيف األخصػاهييف فػي شػؤكف الطفكلػة أمػا
فػي مػادة الجنايػػات فػإف قاضػي تحقيػػؽ األطفػاؿ هػك الػػذم يتػكلى إجػراء التحقيػػؽ بعػد أف يفػػتح
ممثػػؿ النيابػػة العمكميػػة بحثػػا فػػي المكضػػكع كيتػػكلى إثػػر إنهػػاء التحقيػػؽ إمػػا حفػػظ القضػػية أك
حفػظ القضػػية كاحالػػة الممػػؼ عمػػى قاضػػي األسػرة عنػػد االقتضػػاء كهػػك قػػاض مخػػتص بػػالنظر
خاصػػة فػػي قضػػايا الطػػبلؽ كفػػي قضػػايا األطفػػاؿ الػػذيف يعيشػػكف حػػاالت صػػعبة مثػػؿ فقػػداف
السػند العػاهمي أك االسػتغبلؿ االقتصػادم أك الجنسػي أك يتػكلى قاضػي تحقيػؽ األطفػاؿ اإلحالػػة
عمى قاضي األطفاؿ إذا كانت الجريمػة تشػكؿ مخالفػة أك جنحػة أك اإلحالػة عمػى داهػرة االتهػاـ
إذا كانػػت األفعػػاؿ مػػف قبيػػؿ الجنايػػات .كتتػػألؼ داهػ ػرة االتهػػاـ مػػف رهػػيس داه ػرة لػػدل محكم ػػة
االسػتهناؼ كمستشػػاريف مختصػػيف فػػي شػؤكف الطفكلػػة .كاذا مػػا قػػررت هػذة الػػداهرة اتجػػاة اتهػػاـ
الطفؿ فإنها تحيؿ ممفه إلى محكمة األطفػاؿ الجناهيػة التػي تتػألؼ ابتػداهيا مػف رهػيس كقاضػييف
كعضػكيف مستشػػاريف يقػػع اختيارهمػػا مػػف بػػيف األخصػػاهييف فػػي شػػؤكف الطفكلػػة.كيمكف الطعػػف
فػي األحكػػاـ االبتداهيػػة الجناهيػػة الصػػادرة عػػف محػػاكـ األطفػػاؿ االبتداهيػػة لػػدل محػػاكـ األطفػػاؿ
اإلسػػتهنافية التػػي تتػػألؼ مػػف رهػػيس كقاضػػييف مستشػػاريف كعضػػكيف مستشػػاريف يقػػع اختيارهمػػا
مف بيف األخصاهييف في شؤكف الطفكلة.

( 78

CRC/C/15/Add.183, paras. 42-43.
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كفي الكقت الذم ما زالت فيه تشػريعات أغمػب الػدكؿ العربيػة تقػر بػأف الس إػف األدنػى لممسػاءلة
الجزاهيػة لمحػدث هػػك سػبع سػنيف  ،كطػ إػكرت فيػه بقيػػة تشػريعات دكؿ العػالـ تش ػريعاتها فػي اتجػػاة
الترفيع في تمؾ السف إلى الثبلثة عشر عاما .
كحػػدت فيػه تش ػريعات الػدكؿ العربيػػة فػي خصػػكص السػف األقصػػى لمحػػدث
كفػي الكقػػت الػذم إ
كهك ثمانية عشر عاما انسجاما مع اتفاقية حقكؽ الطفؿ  ،فػإف تشػريعات أغمػب الػدكؿ الغربيػة
ذهبػت إلػى أبعػد مػف ذلػؾ كذلػؾ فػي اتجػاة إقػرار مػا أصػبح يعػرؼ بنظػاـ الشػاب الجػانح كذلػؾ
نتيجػة لمػػا بينتػه الدراسػػات العمميػػة التػي قػػاـ بهػا أطبػػاء كمختصػػكف مػف أف األشػػخاص الػػذيف
هػػـ مػػف فهػػة  21 - 18عامػػا ال يمكػػف اعتبػػارهـ حقػػا كه ػكال نظ ػ ار لعػػدـ نضػػجهـ الفيزيكلػػكجي
كالبسيككلكجي كبالتالي ال يمكف أف يخضػعكا لػنفس األنظمػة القانكنيػة التػي يخضػع لهػا الكهػكؿ
كال يمكف أف تكقػع عمػيهـ نفػس العقكبػات التػي تكقػع عمػى الكهػكؿ  ،كتفريعػا عمػى ذلػؾ أقػدمت
مجمكعة مف الدكؿ الغربية إلى كضع أنظمة خاصة لمشػباب الجػانح كقػد تراكحػت الحمػكؿ التػي
تػـ اعتمادهػا فػػي هػذة األنظمػػة بػيف ثػػبلث خيػارات :خيػػار إأكؿ فهػة  ، 21- 17خيػػار ثػاني فهػػة
 21- 18كخيار ثالث فهة  20- 18كذلؾ عمى النحك التالي:
البلد

العقوبة

السن
ّ

بريطانيا

21 – 17

عدـ تسميط عقكبة حبسية بؿ االكتفاء بتدبير

النمسا

21 – 17

خاصة
تطبيؽ ظركؼ التخفيؼ
إ

سكيس ار

21 – 18

التخفيؼ مف العقكبة

21 – 18

المقر ةر لؤلطفاؿ
إمكانية الحكـ بنفس العقكبات إ

21 – 18

المقر ةر لؤلطفاؿ
إمكانية الحكـ بنفس العقكبات إ

السكيد

21 – 18

إحالة الطفؿ إلى نظاـ المساعدة االجتماعية

بمجيكا

20 - 18

المقر ةر لؤلطفاؿ
إمكانية سحب نفس العقكبات إ

هكلندا

ألمانيا
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ج  -حظر توقيع العقوبات القاسية أو الالإنسانية أو الميينة ضد الحدث
أكدت الفقرة أ  -مػف المػادة  37مػف اتفاقيػة حقػكؽ الطفػؿ أف الػدكؿ األطػراؼ تكفػؿ أال يعػرض
أم طفؿ لمتعذيب أك لغيرة مف ضػركب المعاممػة أك العقكبػة القاسػية أك البلإنسػانية أك المهينػة.
كال تفرض عقكبة اإلعػداـ أك السػج ف مػدل الحيػاة بسػبب جػراهـ يرتكبهػا أشػخاص تقػؿ أعمػارهـ
عف ثماني عشرة سنة دكف كجكد إمكانية لئلفراج عنهـ.
كفي صكرة ارتكاب الطإفػؿ الػذم يتػراكح س إػنه بػيف ثبلثػة عشػر عامػا كثمانيػة عشػر عامػا جرمػا
يككف مستهدفا مف أجمػه بعقػاب ج ازهػي فػإف قػكانيف كػؿ دكؿ العػالـ تقريبػا ترتإػب أعػذا ار قانكنيػة
طػػى سػػف
تخفإػؼ مػػف ح إػدة الج ػزاءات المقػ إػررة لػذلؾ الجػػرـ كال تعامػػؿ الطفػؿ كمػػا ُيعامػػؿ مػف تخ إ
الثمانية عشر عاما بالرغـ مف أف الجريمة المرتكبة هي نفسها.

فسػػر بحداثػػة سػ إػف الطفػػؿ
ُ
السػػف كهػػك ُي إ
كيطمػػؽ عمػػى هػػذا العػػذر القػػانكني المخفإػػؼ ُع ػ رذر صػػغر إ

كيفسػػر كػػذلؾ بالضػػركرة التػػي يحتػػاج إليهػػا
كعػػدـ تحممػػه ل ػنفس العقكبػػة التػػي يتحممهػػا الكبػػار
إ
سنه( .)79
المقرر له حتى يككف متناسبا مع إ
الطفؿ الجانح بتمطيؼ الجزاء إ

طفػؿ كالػذم
الصغر هك عذر مخفؼ ليس له أدنى تػأثير عمػى مبػدأ المسػؤكلية الجزاهيػة لم إ
كعذر إ

ػؤدم إلػى اإلدانػة كالجػزاء فهػك لػيس كالعػػذر المعفػي الػذم تنعػدـ بػه المسػؤكلية الجزاهيػة أصػػبل
ي إ
كما هك الحاؿ في بعض الجراهـ( .)80

ألف المسػػتهدؼ لمج ػزاء
ػتـ التخفػػيض فيػػه إ
ُ
كعػ رذر إ
الصػػغر لػػه تػػأثير مباشػر عمػػى الج ػزاء الػػذم ي إ

فالصػغر هػك
طفؿ كهك جزاء ما كاف ُليخفإض فيه المشرع لػك تعمإػؽ األمػر بغيػر صػغير الس إػف.
إ
عمإة العذر؛ كهذا العذر له تأثير أكسع نطاقا مف تأثير ظركؼ التخفيؼ.

) R. MERLE et A.VITU. Traité de droit criminel. p 944.
80
أقرة الفصؿ  93ـ.ج .مف أنإه "ال عقاب عمى المرشي أك الكاسطة الذم قبؿ كؿ محاكمة
) حه بيف األمثمة المتعمإقة باألعذار المعفية نذكر ما إ
يخبر مف تمقاء نفسه باإلرشاء كيأتي في آف كاحد بما يثبت ذلؾ".
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كعػػذر الصػػغر يػػؤثإر عمػػى مبػػدأ المعاقبػػة فػػي حػ إػد ذاتػػه كيحػ إػد مػػف نطاقػػه .كمػػا إق ػرار تػػدابير
متنكعة لفاهدة الطإفؿ بدالن عف جػزاءات سػالبة لمحريػة إالإ مثػاؿ عمػى تػأثير عامػؿ الصػغر عمػى
إ

أما ظػركؼ التخفيػ ؼ فهػي ال تػؤثر عمػى مبػدأ المعاقبػة كاإنمػا يكػكف مػف نتيجتهػا
مبدأ المعاقبة .إ

تمطيػػؼ تطبيػػؽ العقكبػػة .فتأجيػػؿ تنفيػػذ العقػػاب البػػدني هػػك نتيجػػة مػػف نتػػاهج تطبيػػؽ المحكمػػة

لظػركؼ التخفيػؼ كبالتػالي فهػك لػيس ظػرؼ تخفيػؼ فػي ح إػد ذاتػه كقػد أ إكػدت محكمػة التعقيػػب
عمى ذلؾ في العديد مف ق ارراتها( .)81

أف المشػرع أق إػر أعػذا ار كجػزاءات مخفإفػة لفاهػدة
ػتمعف فػي أحكػاـ القػانكف اإلمػاراتي يتب إػيف لػه إ
كالم إ
السف في القانكف الجناهي كفي قانكف األحداث الجانحيف.
صغير إ
 - 1األعذار المخففة
طرحت المكاد مػف  9إلػى  12مػف ال قػانكف اتحػادم رقػـ ( )9لسػنة 1976ـ فػي شػأف األحػداث
الجػػانحيف كالمشػػرديف مجمكعػػة مػػف األعػػذار المخففػػة كمػػف القكاعػػد الخاصػػة بأكلهػػؾ األحػػداث
كتتمثؿ هذة األعذار كالقكاعد في:
* تعويض عقوبة اإلعدام بعقوبة سجنية
انسجاما مػع مػا أقرتػه الفقػرة أ  -مػف المػادة  37مػف اتفاقيػة حقػكؽ الطفػؿ التػي صػادقت عميهػا
دكلػة اإلمػػارات العربيػة المتحػػدة ( )82أكػػدت المػادة  9مػػف قػػانكف األحػداث الجػػانحيف كالمشػػرديف
أنه ال يحكـ عمى الحدث بعقكبة اإلعداـ أك السجف أك العقكبات المالية.

81
مؤرخ في  21ديسمبر  1959ؽ.ت .ع .3س  1963ص .279
)  -قرار تعقيبي جزاهي عدد  4346إ
مؤرخ في  20نكفمبر  1967ف.ـ.ت .ؽ.ج .ع .1س  1967س .139
 -قرار تعقيبي جزاهي عدد  5704إ

 )82صادقت دكلة اإلمارات العربية المتحدة عمى اتفاقية حقكؽ الطفؿ في .1997 /01/ 03
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ككفقػا لمفقػرة  1مػف المػادة  10مػف القػانكف المػػذككر فإنػه فػي الحػاالت التػي يجػكز الحكػـ فيهػػا
عم ػػى الح ػػدث بالعقكب ػػة الجزاهي ػػة تس ػػتبدؿ بعق ػػكبتي اإلع ػػداـ أك الس ػػجف المق ػػررة لمجريم ػػة الت ػػي
ارتكبها عقكبة الحبس مدة ال تزيد عمى عشر سنيف.
معينة إلى النّصف
السجن ّ
لمدة ّ
* الحطّ من عقوبة ّ
أقػػرت الفق ػرة  2مػػف المػػادة  10مػػف قػػانكف األحػػداث الجػػانحيف كالمشػػرديف عػػذ ار قانكنيػػا مخففػػا
آخػػر يتمثػػؿ فػػي عػػدـ ج ػكاز أف تزيػػد مػػدة الحػػبس التػػي يحكػػـ بهػػا عم ػى الحػػدث نصػػؼ الحػػد
معاقبا عميها بالحبس.
األقصى المقرر لمعقكبة إذا كانت الجريمة التي ارتكبها
ن
كاعتبا ار لهشاشة كضع الحدث  ،فإف عقكبة الحبس التػي قػد يحكػـ بهػا عميػه تنفػذ طب نقػا لمفقػرة
 3مف المادة في أماكف خاصة تتكافر فيها كساهؿ الرعاية االجتماعية كالتربية كالتعميـ.
* في ب عض القواعد المخففة
أق ػػرت المادت ػػاف  11ك 12م ػػف ق ػػانكف األح ػػداث الج ػػانحيف كالمش ػػرديف مجمكع ػػة م ػػف القكاع ػػد
المخففة تتمثؿ في:
 عدـ سرياف أحكاـ العكد عمى الحدث. عدـ خضكع الحدث لمعقكبات التبعيػة أك التكميميػة عػدا المصػادرة كغمػؽ المحػؿ ،كالعػزؿ مػفالكظيفة.
 كجػكب محاكمػة الحػػدث الػذم ارتكػػب أكثػر مػػف جريمػة قبػؿ الحكػػـ عميػه فػػي إحػداها ككحػػدةعمى أف يحكـ بالعقكبة المقررة لمجريمة األشد.
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 - 9الجزاءات المخففة
انسػػجاما مػػع أحكػػاـ اتفاقيػػة حقػػكؽ الطفػػؿ ك الصػػككؾ الدكليػػة ذات الصػػمة(  ،)83فػػإف قػػانكف
األحػػداث الجػػانحيف كالمشػػرديف اسػػتبعد مػػف حيػػث المبػػدأ تع ػريض األحػػداث الجػػانحيف لعقكبػػات
حبسػػية كاسػػتعاض عنهػػا بمجمكعػػة مػػف التػػدابير ذات طػػابع تربػػكم كتكػػكيني باألسػػاس ،كف ػػي
الحػاالت االسػػتثناهية التػي قػػد يػػتـ فيهػا المجػػكء إلػػى الجػزاءات السػػالبة لمحريػػة فإنػه يمكػػف أيضػػا
إسعاؼ الحدث ككضعه  ،كما سنرل تحت االختبار.
* تدابير ال عقوبات
أكدت المادة  15مف قانكف األحداث الجانحيف كالمشرديف أف التدابير التي يجكز اتخاذها في
شأف الحدث هي:
 التكبيخ. التسميـ. االختبار القضاهي. منع ارتياد أماكف معينة. حظر ممارسة عمؿ معيف. اإللزاـ بالتدريب المهني. اإليػداع فػػي مػأكل عبلجػػي أك معهػد تأهيػػؿ أك دار لمتربيػة أك معهػػد لئلصػبلح حسػػباألحكاؿ.
 -اإلبعاد مف الببلد.

 )83مف بيف هذة الصككؾ نذكر :القكاعد النمكذجية الدنيا إلدارة شؤكف قضاء األحداث المعركفة بقكاعد بيكيف كالتي أكصى باعتمادها مؤتمر األمـ
المتحدة السابع لمنع الجريمة كمعاممة المجرميف المنعقد بميبلنك مف  26إلى  6سبتمبر  1985كاعتمدتها الجمعية العامة في قرارها عدد 33/40
المؤرخ في  29نكفمبر .1985
إ
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غير أف الممفت بالنسبة لهػذة التػدابير هػك أف المػادة  32مػف القػانكف المػذككر جػكزت اسػتهناؼ
األحكػاـ الصػادرة عمػػى األحػداث عػػدا الحكػـ باإلبعػاد أك بػػالتكبيخ أك بتسػميـ الحػػدث إلػى كالديػػه
أك إلى مف له الكالية أك الكصاية عميه.
كاذا كػاف عػدـ تجػػكيز االسػتهناؼ األحكػاـ الصػػادرة عمػى األحػداث بػػالتكبيخ أك بتسػميـ الحػػدث
إل ػػى كالدي ػػه أك إل ػػى م ػػف ل ػػه الكالي ػػة أك الكص ػػاية عمي ػػه مقبػ ػكال كمفهكم ػػا ،ف ػػإف ع ػػدـ تجػ ػػكيز
االستهناؼ األحكاـ الصادرة باإلبعاد تبدك مثيػرة فػي بعػض األحيػاف إلشػكاليات منهػا أف ُيحكػـ

باإلبعاد عمى الحدث ،كيتضح فيما بعد أف أهمه مسػتقريف بالدكلػة منػذ سػنيف طكيمػة كأف إبعػادة
قػػد يكمػػؼ عاهمتػػه كأفرادهػػا نتػػاهج كمشػػاؽ ال قبػػؿ لهػػـ بتحممهػػا فضػػبل عػػف عػػدـ إمكانيػػة تػػرؾ

الطفؿ لممجهكؿ لعدـ كجػكد مػف يكفمػه فػي بمػدة األصػمي ،كهػذا مػا يػدعك لبحػث حمػكؿ إنسػانية
لمثؿ هذة الحاالت.
* إستثنائية المجوء إلى الجزاءات السالبة لمحرية
ُيعتبر تكقيع عقكبة حبسية عمى الحدث أم ار استثناهيا كفي حاؿ التجػاء القاضػي إلػى حػؿ كهػذا
فقػػد أجػػازت لػػه المػػادة  18مػػف قػػانكف األحػػداث الجػػانحيف كالمشػػرديف أف يػػأمر بكقػػؼ النطػػؽ
بحكػػـ اإلدان ػػة مػػدة ال تق ػػؿ عػػف س ػػنة كال تزي ػػد عمػػى ث ػػبلث سػػنكات م ػػع كضػػع الح ػػدث تح ػػت
قضاهيا.
اإلشراؼ كالقيكد التي يقتضيها اختبارة
ن
فػإذا اجتػػاز الحػػدث فت ػرة االختبػػار بنجػػاح اعتبػرت الػػدعكل كػػأف لػػـ تكػػف كاال أعيػػدت محاكمتػػه
طبقنا ألحكاـ هذا القانكف.
د  -حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقمية
أكدت الفقرة  1مف المادة  19مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ عمى ضركرة أف تتخذ الدكؿ األطراؼ
جميع التدابير التشريعية كاإلدارية كاالجتماعية كالتعميمية المبلهمة لحماية الطفؿ مف كافة
أشكاؿ العنؼ أك الضرر أك اإلساءة البدنية أك العقمية أك اإلهماؿ أك المعاممة المنطكية عمى
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إهماؿ أك إساءة المعاممة أك االستغبلؿ ،بما في ذلؾ اإلساءة الجنسية ،كهك في رعاية الكلد
(الكالديف) أك الكصي القانكني األكصياء القانكنييف عميه ،أك أم شخص آخر يتعهد برعاية
الطفؿ.
كاألشخاص الذيف يتعهدكا بالطفؿ يمكف أف يككنكا داخؿ العاهمة أك بالمؤسسات التربكية
كالتعميمية كالتككينية أك في مراكز اإليداع.
كلقد سبؽ لقكاعد األمـ المتحدة الدنيا النمكذجية إلدارة شؤكف قضاء األحداث أف أ إكدت

بالفقرة  3- 17عمى ضركرة عدـ تكقيع عقكبات جسدية عمى األطفاؿ ككذلؾ بالنسبة لمفقرة

تجنب
- 21ح مف مبادئ األمـ المتحدة التكجيهية لمنع جنكح األحداث التي أ إكدت عمى إ

سيما العقكبة البدنية.
المجكء إلى التدابير التأديبية القاسية كال إ
كفي التعميؽ رقـ  8لمجنة حقكؽ الطفؿ حكؿ مسألة تأديب األطفاؿ عرفت المجنة المذككرة

التأديب بأنه " أم عقاب تُستخدـ فيه القكة البدنية بقصد إيقاع األلـ أك المضايقة مهما كانت
خفيفة  ،كأغمب حاالته تشمؿ الضرب كالصفع كالمطـ سكاء باليد أك بالسكط أك العصا أك
الحزاـ  ..كلكنها تشمؿ أيضا الركؿ كالهز العنيؼ كالقرص كالحرؽ كاإلجبار عمى البمع
القسرم لمبهارات أك الصا بكف .كهناؾ أشكاؿ أخرل مف العقاب غير البدني المنهي عنه مثؿ
الحط مف قدر الطفؿ كاخافته كالسخرية

منه( .)84

كأكصت المجنة المذككرة عديد الدكؿ التي ما زالت تكقع فيها مثؿ هذة األنكاع مف الجزاءات
بكصفها جزاءات تأديبية أف تقمع عنها كمف بيف هذة الدكؿ تكنس التي رجتها المجنة بمناسبة
مناقشة تقريرها الدكرم حكؿ حقكؽ الطفؿ في مام  2002ك بإلحاح أف تتخذ كافة التدابير
ضد األطفاؿ بأنجع طريقة ممكنة كخاصة
التشريعية لمنع كؿ أشكاؿ العنؼ البدني كالمعنكم إ
العقكبات البدنية ...كسط العاهمة كالمدرسة"( .)85

 )84التعميؽ العاـ رقـ  8لمجنة حقكؽ الطفؿ الصادر سنة .2006دليؿ تطبيؽ اتفاقية حقكؽ الطفؿ  ،اليكنيسيؼ ص 262
) Observations finales du comité des droits de l’enfant : TUNISIE CRC/C/15/Ad. 181.p.7.
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كتفاعبل مع هذة التكصية ألغت تكنس بمكجب القػانكف عػدد  40لسػنة  2010المػؤرخ فػي 26
جكيمية  2010تأديب الصبياف بالضرب بعد أف كاف جػاه از  ،كجػاء فػي نػص القػانكف ":تمغػى
عبػػارة  " :كتأديػػب الص ػػبي ممػػف لػػه س ػػمطة عميػػه ال يسػػتكجب العق ػػاب مػػف المػػادة  319م ػػف
القانكف الجناهي ".
ك حذؼ العذر القانكني لفاهدة األشخاص الذيف لهـ سمطة في استعماؿ" العنؼ "البدني
ككسيمة تأديبية لـ يأت لتقكيض سمطة اآلباء ك إلسقاط حصانة األكلياء في مجازاة أبناههـ
كانما جاء مستجيبا التفاقية حقكؽ الطفؿ الدكلية التي كقعت عميها تكنس ك التي تفرض عمى
الدكؿ المكقعة عميها التحرؾ لمنع كؿ أشكاؿ العنؼ ضد الطفؿ كعمى تأميف الحرمة
الجسدية له ،ككذلؾ استجابة لتكصيات العديد مف المختصيف في مجاؿ التربية ك التعميـ ك
عمـ النفس الذيف حذركا مف أف العنؼ المادم المكجه ضد الطفؿ مف الكالديف أك ممف له
سمطة تأديبية عمى الطفؿ إلى جانب مسه مف الحرمة الجسدية ك البدنية لمطفؿ فإنه أيضا
يمس مف سبلمته النفسية ،فالتربية الحديثة التي نهيأ بها الطفؿ لمحياة االجتماعية تستدعي
تجريـ العنؼ داخؿ األسرة أك في المؤسسة التربكية ك المجتمع كالعنؼ المادم المكجه ضد
الطفؿ مف كالديه أك ممف له سمطة تأديبية عميه ُيعقد الطفؿ نفسيا ك ال يؤدبه ك إف بدا لنا
في الظاهر عكس ذلؾ فتأديب الطفؿ يمكف أف يككف بعدة طرؽ غير الضرب كالكممة
الطيبة ك النصيحة ك الحكار ك القدكة الحسنة ك اإلقناع دكف حاجة إلى تعنيؼ كلك كاف
خفيفا ،ككـ حصمت مف مآسي نتيجة ممارسة الضرب الذم تخطى حدكد التأديب  ،فالضرب
لممؤدب أف يؤدب عمى قدر الذنب إذ أف حالة
خطير كتحديدة عسير كال يمكف في الغالب
َ
االنفعاؿ التي يككف عميها قد تؤدم إلى ما ال يحمد عقباة كهذا ما عالجه فقه القضاء في
عديد البمداف مف بينها فقه القضاء التكنسي في عدد مف القضايا كتمؾ القضية التي أرادت
فيها أـ أف تؤدب ابنتها فصفعتها بكحشية مما نتج عنه مكتها فأدينت مف أجؿ القتؿ عف
غير عمد طبقا ألحكاـ المادة  217مف القانكف الجناهي

( )86

أك تمؾ القضية التي تمثمت

 )86قزار دؼضٍبً ػسز. 5/6ق.ت.ع. 3س  .162المجق الجىنئٍ التُوسٍ حؼقق ػقٍٍن محمد الطاهر السنوسي الببؼ الزامؼ ص . 200- 199
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تسبب له في
كقاهعها في أف معمما أراد أف ي إ
ؤدب تمميذا فضربه برجمه عمى جنبه مما إ
استهصاؿ كميته فأديف المعمـ مف أجؿ العنؼ الناجـ عنه سقكط طبقا ألحكاـ المادة 215
الجناهي( .)87

مف القانكف

إف الحؿ الذم اعتمدة المشرع التكنسي سنة  2010بإلغاء تأديب الصبياف قد يبدك لمبعض
متعارضا مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية لكجكد حديث نبكم شريؼ ينص عمى قكؿ رسول اهلل
صمى اهلل عميو وسمم  " :مروا أوالدكم بالصالة وىم أبناء سبع سنين ،واضربوىم عمييا
وىم أبناء

عشر"( ،)88

كلكف المتأمؿ في كتب العديد مف فقهاء المذهب المالكي المتقدميف

كالمتأخريف يجد أنهـ عبركا صراحة عف كرههـ لمضرب حتى لمصبلة فمقد أكرد محمد بف
الحطاب( )89

عف

المخمي( )90

ما نصه  ":ككرة الفضيؿ ابف

عياض( )91

كسفياف

يضرب الطفؿ عمى الصبلة  ،كقاال :أرشه عميها كهذا أحسف لمف يقدر عمى

الثكرم( )92

ذلؾ"( )93

أف

أم أف

يتـ ترغيب الطفؿ بحكافز مادية تحثه عمى الصبلة كذلؾ أفضؿ مف الضرب ألف تحقيؽ
شركطه عسيرة كيخشى منه عمى الطفؿ.
كمما أكردة نفس المصدر أف اإلماـ سحنكف(  )94لما أراد أف ُيدخؿ كلدة لممكتب  ،اشترط
عمى المؤدب أف ال يضربه أصبل مهما صدر عنه مف شي ء أك لعب ألف كثرة الضرب
كالزجر لمطفؿ مما يؤثر في نقص العقؿ كلك بعد الكبر ك يرل اإلماـ سحنكف أيضا أف ال

 )87قزار دؼضٍبً ػسز  80300حؤرخ فً  28حني  1997ن. .ت.ق.ج س  1997ص .21

 ) 88رواه أبو داود وقال األلباني  :صحيح.
 ٌُ )89الشٍد ححمس مه ححمس الحبنب ( )1547- 1496حه كتبً حُاٌب الجقٍل فً شزح حرتصز ذقٍل .
 ٌُ )90الشٍد ححمس مه ػقً الزمؼً الضٍزَاوً المؼزَف مأمً الحسه القرمً  ،دُفً مصهنق تسى  478ي .

 ) 91الفضيل بن عياض ،أحد أعالم التصوف في القرن الثاني اليجري ،لقب بـ "عابد الحرمين" ( 011ىـ  081 -ىـ).
 ) 92أمُ ػبس هللا تسهٍنن مه تسؼٍس مه حسزَق الثُري الزمنمً التمٍمً حه مىً دمٍم َلس فً ػن (ٌ 97ـٌ 161-ـ).

 )93حاشية كنون عمى مختصر خميل  ،الطبعة األولى  ،األميرية ببوالق مصر المحمية س  0010ه ،ج 0ص . 922
 )94هك أبو سعيد عبد السالم سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي  .مف أشهر فقهاء المالكية بالمغرب العربي .كلد بمدينة القيركاف

سنة  160هػ كتتممذ ألكبر عمماهها .رحؿ إلى المشرؽ طالبا لمعمـ سنة  188هػ فزار مصر كالشاـ كالحجاز  .عاد اإلماـ سحنكف إلى

القيركاف سنة  191هػ كعمؿ عمى نشر المذهب المالكي ليصبح بذلؾ المذهب األكثر انتشا ار في إفريقية كاألندلس .تكلإى القضاء سنة

 234هػ848/ـ حتى كفاته في رجب سنة  240هػ ،كدفف بالقيركاف.
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تأثير لضرب كال زجر في حفظ كال اجتهاد عقبل كأف األمر بيدة تعالى في جمب نفع كدفع
شر( .)95
والجدير بالتذكير أنو ليست تشريعات الدول المنتمية لمحضارة العربية اإلسالمية ىي
تقر بممارسة حق التأديب فيناك العديد من قوانين الدول األوروبية التي لم
الوحيدة التي ّ

تمغ حق التأديب من تشريعاتيا إالّ مؤخرا فةلى عيد غير بعيد كان الفصل  009من
التطور الذي عرفو القانون الجنائي
يقر ذلك الحق ،ولكن بفضل
ّ
المجمة الجنائية الفرنسية ّ

يقر مشروعية حق
تم التخمي عنو كما أ ّنو إلى عيد غير بعيد كان فقو القضاء الفرنسي ّ
ّ

التأديب(.)96

الفقرة الثانية :حالة األشخاص المستيدفين لعقوبة اإلعدام
مػػف بػػيف الحػػاالت الخاصػػة التػػي تسػػترعي االنتبػػاة عنػػد التطػػرؽ لمعػػايير المحاكمػػة العادلػػة،
حالػة األشػػخاص المسػػتهدفيف لعقكبػػة اإلعػػداـ فػػي البمػداف التػػي تقػػر هػػذة العقكبػػة .ففػػي الكقػػت
الػذم تحػث فيػه المعػايير الدكليػة لحقػكؽ اإلنسػاف عمػى إلغػاء هػذة العقكبػة

( )97

 ،ك تعتبػر فيػػه

بع ػػض المنظم ػػات غي ػػر الحككمي ػػة عقكب ػػة اإلع ػػداـ ذركة العقكب ػػات القاس ػػية أك ألئلنس ػػانية أك
المهين ػػة كانتهاك ػػا لمح ػػؽ ف ػػي الحي ػػاة

( )98

 ،تؤك ػػد عدي ػػد الص ػػككؾ الدكلي ػػة األخ ػػرل األممي ػػة ك

اإلقميميػػة عمػػى ضػػركرة الت ػزاـ البمػػداف التػػي ما ازلػػت تقػػر هػػذة العقكبػػة بتػػكفير جميػػع ضػػمانات
المحاكمة العادلة إلى جانب تكفير ضمانات أخرل محددة .
كاعتبػا ار إلػى أف تشػريعات عديػد الػػدكؿ مػا ازلػت تقػر عقكبػة اإلعػػداـ بمػا فيهػا تشػريعات كػػؿ
الػدكؿ العربيػة كاإلسػبلمية فػي إطػار التزامهػا بتطبيػؽ أحكػاـ الشػريعة اإلسػبلمية  ،فقػد أحاطتهػػا
 ) 95المرجع السابق ،ج 0ص .92
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( La jurisprudence française a reconnu la licéité des corrections manuelles modérées infligées aux enfants par
leurs parents (Pau, 25 mars 1899, s, 1899.2.165.D, 1901.2.430) ou par des institutions (crim, 18 janvier 1889,
2ème arrêt, B, 20, 9, 1889.1.234, 4 décembre 1908, GP, 1909, 2.245, Nîmes, 31 janvier. 1879, S.1879.2.169. D,
1879.2.713, T corr. Paris , 24 mai 1972, GP 1972.2.560. RSC, 1972.872, obs LEVASSEUR. En commentant
cette jurisprudence R.MERLE et AVITU ont constaté que celle-ci… garde sa valeur, sauf à reconnaître que
certaines méthodes un peu vigoureuses en usage autrefois seraient mal adhérées actuellement, surtout de la part
des enseignements. V. R MERLE et AVITU. traité de droit pénal spécial p 1735.

 ( 97تنص المادة  ) 6( 6مف العهد الدكلي الخ اص بالحقكؽ المدنية كالسياسية عمى أنه " ليس في هذة المادة أم حكـ يجكز التذرع به
لتأخير أك منع إلغاء عقكبة اإلعداـ مف قبؿ أية دكلة طرؼ في هذا العهد"..
( 98

مثؿ منظمة العفك الدكلية  .يراجع دليؿ المحاكمات العادلة  ،مرجع سابق  ،ص .140
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معظػـ هػػذة التشػريعات بمػػا فيهػا تش ػريع دكلػػة اإلمػارات العربيػػة المتحػدة ب ػإجراءات كظػػركؼ
محددة لتطبيقها مف طرؼ المحاكـ ك بضمانات إضافية تتمثؿ بالخصكص فيما يمي:
أ  -الحق في الحصول عمى وقت كاف وتسييالت مناسبة إلعداد الدفاع
أف األمر ُيحتإـ في القضايا التي قد يصدر فيها
أكضحت المجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف إ
الحكـ بإعداـ المتهـ أف يمنح المتهـ كمحاميه فسحة كافية مف الكقت إلعداد المرافعة أماـ
المحكمة  ،كاعتبرت المجنة المذككرة أف مف حؽ المتهـ بارتكاب جريمة عقكبتها اإلعداـ،
ٍ
محاـ يختارة في مرحمتي
مثمه مثؿ أم شخص يتهـ بارتكاب فعؿ جناهي ،أف يدافع عنه
المحاكمة كاالستهناؼ .فإذا كاف المحامي المعيف لمدفاع عنه لف يتقاضى منه أتعاب نا ،فبل
يصبح حؽ المتهـ مطمقان في اختيار المحامي الذم سيدافع عنه .غير أف المجنة المعنية
بحقكؽ اإلنساف حبذت أف تنتدب الدكلة ،في حالة القضايا المتصمة بعقكبة اإلعداـ،
المحامي الذم يختارة المتهـ لمدفاع عنه ،بما في ذلؾ أثناء مرحمة االستهناؼ.
كأكضحت المجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف أف المتهـ بارتكاب جريمة عقكبتها اإلعداـ يجب
ٍ
بمحاـ يختارة ،حتى كاف اقتضى ذلؾ تأجيؿ نظر الدعكل .كالدكلة ممزمة بكجه
أف يمثؿ
خاص في الدعاكل المتصمة بعقكبة اإلعداـ بأف تتخذ تدابير لمتأكد مف حسف أداء المحامي
المنتدب لكاجبه في الدفاع عف المتهـ .فإذا ما أُخطرت السمطات بأف المحامي المنتدب قد
قصر في أداء كاجبه ،أك إذا تبيف لها تقاعسه ،فيجب أف تمزمه بأف يؤدم كاجبه عمى خير
كجه ،أك أف تستعيض عنه بآخر.
ٍ
بمحاـ قد انتهؾ في
كقد اعتبرت المجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف أف حؽ المتهـ في االستعانة
حالة لـ يبذؿ فيها المحامي جهدان كافيان في أداء كاجبه ،كتقاعس عف تفنيد أدلة اإلثبات أثناء
المحاكمة ،ثـ انتدبته المحكمة مف جديد لمباشرة دعكل االستهناؼ ،رغـ أف المتهـ طمب
تعييف ٍ
محاـ آخر.
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كانسجاما مف التشريع اإلماراتي مع هذة التكجهات أكجبت

المادة الرابعة مف قانكف

اإلجراءات الجزاهية أف يككف لكؿ متهـ في جناية معاقب عميها باإلعداـ أك بالسجف المؤبد
ٍ
محاميا عنه ندبت له المحكمة
محاـ لمدفاع عنه في مرحمة المحاكمة فإذا لـ يككؿ المتهـ
ن
محاميا تتحمؿ الدكلة مقاببلن لجهدة كذلؾ عمى النحك المبيف في القانكف ،كلممتهـ في جناية
ن
ٍ
محاـ لمدفاع عنه إذا
معاقب عميها بالسجف المؤقت أف يطمب مف المحكمة أف تندب له
تحققت مف عدـ قدرته المالية لتككيؿ ٍ
محاـ .كاذا كاف لدل المحامي المنتدب أعذار أك مكانع
يريد التمسؾ بها فيجب عميه إبداؤها بدكف تأخير إلى رهيس محكمة الجنايات ،كاذا قبمت
ٍ
محاـ آخر  .كقد أكدت محكمة النقض في أبك ظبي ك في أكثر مف مناسبة
األعذار يندب
عمى كجكب حضكر محاـ مع المتهـ في جريمة عقكبتها اإلعداـ أك السجف المؤبد كاف لـ
يككؿ له محاميا ندبت له المحكم ة محاميا لمدفاع عنه  ،كما أكدت عمى كجكب حضكر
المحامي مع المتهـ طكاؿ جمسات المحاكمة ك أف يدافع عنه دفاعا حقيقيا ال شكميا كأف كؿ
مخالفة لذلؾ ينجر عنها البطبلف  ،كأف حضكر المحامي في جمسات دكف أخرل ال يغير
مف األمر شيء إذا تخمؼ عف حضكر جمسة المرافعة الختامية التي حجزت فيها الدعكل
لمحكـ( .)99
التحري الشديد في ذلك
ب-
ّ
الحق في التحقق من مدى مسؤولية المتيم و ّ
أم مػتهـ يكاجػػه عقكبػة اإلعػػداـ أف يػتـ التحقػػؽ عمػى كامػػؿ مسػتكل م ارحػػؿ التقاضػػي
مػف حػػؽ إ
الجزاهي مف مدل مسػؤكليته الجزاهيػة كالتح إػرم فػي ذلػؾ .كتطبيقػا لهػذا الحػؽ فقػد أ إكػدت محكمػة
التعقيػب التكنسػية عمػػى كجػكب عػػرض المػتهـ عمػػى الفحػص الطبػػي النفسػي لمتأكػػد مػف سػػبلمة

مداركه العقمية قبؿ إصدار الحكـ عميه(  )100كمما ال شػؾ فيػه أف مثػؿ هػذا اإلجػراء الػك جػكبي
 - ( 99الطعناف رقما  195ك  201لسنة  2012س  6ؽ  ، 1جزاهي  ،جمسة 2012/05/13
 الطعناف رقما  160ك 559لسنة  2012س  6ؽ  ، 1جزاهي  ،جمسة 2012/09/10100
تخرج بالمعهد األعمى لمقضاء بعنكاف "عقكبة
مؤرخ في  27مام  1987مذككر في رسالة إ
) قرار تعقيبي ع  24088إ
لطفي عثمكني ص .167
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اإلعداـ".

طبيػة تسػمح لهػا بإمكانيػة تطبيػؽ ظػركؼ التخفيػؼ عنػد
مف شػأنه أف يمػنح المحكمػة معطيػات إ
االقتضاء أك الحكـ بعدـ مؤاخذته جزاهيا.
مبرر لو
ج  -الحق في إتمام اإلجراءات دون تأخير ال ّ
ػؽ مقػ إػرر فػي المػػادة  )3(9ك( 3ج) مػػف العهػػد الػدكلي الخػػاص بػػالحقكؽ المدنيػػة
أصػؿ هػػذا الحػ إ
النظػر فػي الػدعاكل الجناهيػة بمػا فػي ذلػؾ التحقيػؽ
كالسياسية كهك ي قتضي كجكب االنتهاء مػف إ
كالمحاكمػة االبتداهيػػة كاإلسػتهنافية كالتعقيبيػػة دكف تػػأخير أك إبطػاء ال مبػ إػرر لػه .كالتػػأخير الػػذم
يمكف أف يحصؿ قد يتعمإؽ مثبل بطكؿ أمد الحبس اإلحتياطي أك تأخير لمجمسات.
كمف مظاهر احتراـ القانكف اإلماراتي لهذا الحػؽ فقػد أكػدت المػكاد  4ك  230ك  247ك 253
ك  278عمػػى كجكبيػػة اإلس ػراع فػػي إتمػػاـ إ ج ػراءات تككيػػؿ المحػػامي كممارسػػة الطعػػكف كرفػػع
إشكاالت التنفيذ.
الحق في ممارسة الطعون :
د-
ّ
يخكؿ القػانكف اإلمػاراتي لممػتهـ الػذم يكاجػه عقكبػة اإلعػداـ الطعػف فػي القػ اررات كاألحكػاـ التػي
إ
تصػػدر ضػ إػدة بػػؿ كأقػػر مبػػدأ الطعػػف اآللػػي فيهػػا باالسػػتهناؼ كالػػنقض فقػػد نصػػت المػػادة 230

مػػف قػػانكف اإلج ػراءات الجزاهيػػة عمػػى أف الحكػػـ الصػػادر بعقكبػػة اإلعػػداـ يعتبػػر مسػػتأن نفا بحكػػـ
القػانكف كمكقكفنػا تنفيػذة  ،فػي حػيف اقتضػت المػادة  253مػف نفػس القػانكف أف الحكػـ الصػادر
مطعكنا فيه بالنقض كمكقك نفػا تنفيػذة لحػيف الفصػؿ فػي الطعػف كعمػى قمػـ
بعقكبة اإلعداـ يعتبر
ن
كتػاب المحكمػة االسػتهنافية التػي أصػػدرت الحكػـ إرسػاؿ ممػؼ الػػدعكل إلػى قمػـ كتػاب المحكمػػة
المرفكع إليها الطعف خػبلؿ ثبلثػة أيػاـ مػف تػاريخ صػدكر الحكػـ ،كعمػى النيابػة العامػة أف تػكدع
يكمػا مػف تػػاريخ صػدكرة كأف تنػػدب
قمػـ كتػاب المحكمػػة مػذكرة ب أريهػا فػػي الحكػـ خػبلؿ عش ػريف ن
محاميػػا لمػدفاع عنػػه،
محاميػا لممحكػػكـ عميػه مػػف المقبػكليف أمػػاـ المحكمػة إذا لػػـ يكػف قػػد ككػؿ
ن
ن

كتحكـ المحكمة في الطعف.

ه  -الحق في التمتع بةجراءات خاصة :
تتمثػػؿ هػػذة اإلج ػراءات الخاصػػة فػػي قػػانكف اإلج ػراءات الجزاهيػػة اإلمػػاراتي فػػي اشػػتراط المػػادة
 218لمحكػػـ باإلعػػداـ إجمػػاع آراء القضػػاة المعػػركض عمػػيـ ممػػؼ القضػػية كعنػػد عػػدـ تحققػػه
86

تسػػتبدؿ بعقكبػػة اإلع ػػداـ عقكبػػة الس ػػجف المؤبػػد .كهػػذا يمث ػػؿ ضػػمانة لفاه ػػدة المحكػػكـ عم ػػيهـ،
ككػذلؾ فيمػػا أكجبتػػه المػػادة  278مػػف نفػػس القػانكف مػػف ضػػركرة رفػػع أم إشػػكاؿ يتعمػػؽ بتنفيػػذ
حكػػـ اإلعػػداـ مػػف القػػاهـ عم ػػى إدارة المنشػػأة أك المكػػاف الػػذم يج ػػرل فيػػه التنفيػػذ ،إلػػى النياب ػػة
العامػػة لتحديػػد اليػػكـ الػػذم ينظػػر فيػػه كتكميػػؼ الخصػػكـ بالحضػػكر فػػي اليػػكـ المػػذككر  ،كفػػي
كقؼ تنفيذ الحكـ المستشكؿ في تنفيذة حتى يفصؿ في اإلشكاؿ(المادة .)279
و  -الحـق في التماس العـفو :
المادة  ) 4( 6مف العهد الدكلي الخاص بػالحقكؽ المدنيػة كالسياسػية فإنػه مػف حػؽ
كفقا ألحكاـ إ
كؿ مف يحكـ عميه باإلعداـ أف يمتمس العفك أك تخفيؼ عقكبته .كهػذا مػا تق إػرة تشػريعات عديػد
ال ػػدكؿ كالت ػػي م ػػف بينه ػػا ق ػػانكف اإلجػ ػراءات الجزاهي ػػة اإلم ػػاراتي ال ػػذم اقتض ػػت مادت ػػه الثالث ػػة

كالثمػػانكف بعػػد الماهػػة أنػػه  " :إذا صػػار الحكػػـ الصػػادر مػػف محكمػػة اتحاديػػة باإلعػػداـ با نتػػا،

ػكر إل ػػى ره ػػيس الدكل ػػة بكس ػػاطة كزي ػػر الع ػػدؿ لمتص ػػديؽ عمي ػػه" ،
كج ػػب رف ػػع أكراؽ ال ػػدعكل ف ػ ن ا

كاقتضػػت الفق ػرة  10مػػف المػػادة  54مػػف دسػػتكر دكلػػة اإلمػػارات أف رهػػيس الدكلػػة يمػػارس حػػؽ
العفػػك أك تخفيػػؼ العقكبػػة كيصػػادؽ عمػػى أحكػػاـ اإلعػػداـ كف نقػػا ألحكػػاـ هػػذا الدسػػتكر كالق ػكانيف

االتحادية.

كمػف جهتهػا نصػت المػادة  342مػف قػػانكف اإلجػراءات الجزاهيػة التكنسػي عمػى أف كزيػر العػػدؿ
يتكلى عرض الممؼ الصػادر فيػه الحكػـ باإلعػداـ عمػى رهػيس الدكلػة لممارسػة حقػه فػي العفػك،
ك إأنه ال يمكف تنفيذ الحكـ إال إذا لـ يمنح العفك.
أقر التشريع اإلماراتي ضػمانات أخػرل لممحكػكـ عمػيهـ بعقكبػة اإلعػداـ
كمف ناحية ثانية  ،فقد إ
ضد بعض الفهػات مػف األشػخاص كفػي تحديػد زمػاف
كهي تتمثؿ بالخصكص في تعميؽ التنفيذ إ

يجن ػػب المحك ػػكـ عمي ػػه إأيػػة إهان ػػة أك تمثي ػػؿ أك تش ػػهير.
كمكػػاف ككيفي ػػة تنفي ػػذ العقكب ػػة بشػػكؿ إ
كالفهات المشمكلة بتعميؽ التنفيذ تضـ كبل مف :
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ز  -إرجاء تنفيذ حكم اإلعدام بالحوامل:
أ إكػد قػرار صػادر عػف المجمػس االقتصػادم كاالجتمػاعي لؤلمػـ المتحػدة (  )101عمػى ضػركرة أف

باألمهات حديثات الػكالدة" ككاضػح مػف خػبلؿ هػذا التأكيػد أف
ال ُينفإذ حكـ اإلعداـ بالحكامؿ أك إ
ػث عمػػى أف تتكاصػػؿ عمميػػة إرجػػاء التنفيػػذ إلػػى مػػا بعػػد مرحمػػة الرضػػاعة
المعػػايير الدكليػػة تحػ إ
مراعاة لمصالح الط إفؿ الفضمى.

كانسػجاما مػع هػذا التكجػه أكػدت قػكان يف عديػد الػدكؿ عمػى ضػركرة تأجيػؿ تنفيػذ عقكبػة اإلعػداـ
ب ػػالمرأة الحام ػػؿ إل ػػى م ػػا بع ػػد الكض ػػع ،كف ػػي ه ػػذا الس ػػياؽ أكجب ػػت الم ػػادة  289م ػػف قػ ػػانكف
اإلج ػراءات الجزاهيػػة لدكلػػة اإلمػػارات تأجيػػؿ تنفيػػذ عقكبػػة اإلعػػداـ عمػػى الم ػرأة الحامػػؿ إلػػى أف
تضع حممها كتتـ رضاعة في عاميف هجرييف كتحبس حتى يحيف كقت التنفيذ.
كأ إكػػدت المػػادة  9مػػف المجمػػة الجناهيػػة التكنسػػية عمػػى أنػػه ال ينفإػػذ حكػػـ اإلعػػداـ عمػػى المحكػػكـ
عميها التي ثبت حممها إال بعد الكضع.

كما أكدت المادة  32مف قانكف العقكبات المغربي عمى أف  " :المرأة المحككـ عميها بعقكبة
سالبة لمحرية إذا ثبت أنها حامؿ ألك ثر مف ستة أشهر فإنها ال تنفذ العقكبة إال بعد كضعها
بأربعيف يكما فإف كانت معتقمة كقت صدكر الحكـ فإنها تنتفع بنظاـ االعتقاؿ االحتياطي
طكاؿ الفترة البلزمة.كيؤخر تنفيذ العقكبات السالبة لمحرية أيضا في حؽ النساء البلهي
كضعف قبؿ الحكـ عميهف بأقؿ مف أربعيف يكما".
منبي محمد
كالغاية مف إقرار مبدأ إرجاء التنفيذ هك إعماؿ مبادئ الرأفة كالرحمة التي سبؽ ل إ
صمإى اا عميه كسمـ أف طبقها في قضية المرأة التي تُدعى الغامدية التي أتته كهي حبمى

كليها كقاؿ له" :أحسف
عمي" .فدعا
نبي اا أصبت إ
النبي إ
إ
حدا فأقمه إ
مف الزنا ،فقالت" :يا إ
إليها ،فإذا كضعت فآتي بها .ففعؿ"( .)102
كالشؾ أف إرجاء تنفيذ عقكبة اإلعداـ في المرأة الحامؿ فيه رأفة بها ك حماية لحؽ الجنيف
أمه كينفإذ
في الحياة رغـ أف حياته احتمالية إذ ليس مف المعقكؿ كالمنطؽ أف يؤخذ بجريرة إ
بالتبعية.
فيه حكـ اإلعداـ
إ
 ) 101قرار المجمس االقتصادم كاالجتماعي عدد  50بتاريخ  25مام .1984
 )102حديث عمراف بف حصيف .
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ح  -تعميق تنفيذ حكم اإلعدام في األشخاص الذين فقدوا اإلدراك إثر صدور الحكم
أكصػى المجمػس االقتصػػادم كاالجتمػاعي التػػابع لؤلمػـ المتحػدة بعػػدـ تنفيػذ عقكبػػة اإلعػداـ فػػي
المعكقيف ذهنيا سكاء حصمت اإلعاقة في مرحمة صدكر الحكـ أك قبؿ التنفيذ( .)103
كلقد تعرضت عديد التشػاريع إلػى إمكانيػة إصػابة المػتهـ أثنػاء محاكمتػه أك بعػدها كقبػؿ التنفيػذ
إلى إعاقة أك جنكف أك ضعؼ عقؿ أك مرض كرتبت آثػا ار عمػى ذلػؾ  ،كفػي هػذا السػياؽ جػاء
بالمػػادة  185مػػف قػػانكف اإلج ػراءات الجزاهيػػة اإلمػػاراتي أنػػه " :إذا ثبػػت أف المػػتهـ غيػػر قػػادر
عمى الدفاع عف نفسه بسبب حالػة جنػكف أك اخػتبلؿ أك ضػعؼ ع قمػي أك مػرض نفسػي جسػيـ
ط أر بعد كقكع الجريمػة يكقػؼ رفػع الػدعكل عميػه أك محاكمتػه حتػى يػزكؿ ذلػؾ السػبب .كيػكدع
عبلجيػػا بػػأمر مػػف النيابػػة العامػػة أك المحكمػػة المنظػػكرة أمامهػػا
المػػتهـ فػػي هػػذة الحالػػة مػػأكل
ن
الدعكل حسب األحكاؿ"
أمػػا إذا أصػػيب المحكػػكـ عميػػه بعقكبػػة مقيػػدة لمحريػػة بجنػػكف أك اخػػتبلؿ أك ضػػعؼ عقمػػي أك
مػرض نفسػػي جسػيـ أفقػػدة القػدرة عمػػى الػػتحكـ فػي تص ػرفاته بصػفة مطمقػػة كجػب تأجيػػؿ تنفيػػذ
العقكبة حتى يبرأ ،كيكدع في مػأكل عبلجػي عمػى أف تخصػـ المػدة التػي يقضػيها فيػه مػف مػدة
العقكبة المحككـ بها (المادة )297
كاقتضػت المػادة  77مػف قػانكف اإلجػراءات الجزاهيػة التكنسػي إأنػه إذا أعتػرل ذا الشػبه عتػه بعػػد
ارتكابه الجريمة يؤخر عرضه لممحاكمة أك يؤخر التنفيذ عميه إلى حيف شفاهه.
كلػهف اكتفػت الم ػكاد المػذككرة بػػالتطرؽ لتمػؾ الحػػاالت الصػحية التػػي قػد تط ػ أر عنػد المحاكمػػة أك
بعػدها عمػى المػتهـ المسػتهدؼ لعقػاب مقيػد لمحريػػة ،فػإف أم مػف المػكاد المػذككرة أك غيرهػا لػػـ
تتعػ إػرض ال فػػي القػػانكف اإلم ػػاراتي كال فػػي القػػانكف التكنسػػي إل ػػى مػػآؿ المحكػػكـ عميػػه بعقكب ػػة
اإلعػداـ الػذم يصػاب بجنػكف أك اخػتبلؿ أك ضػعؼ عقمػي أك مػرض نفسػي جسػيـ أفقػدة القػدرة
عمػى الػػتحكـ فػي تص ػرفاته بصػػفة مطمقػة بعػػد صػدكر الحكػػـ عميػػه كقبػؿ التنفيػػذ ،كال ش ػؾ أف
مبػادئ ال أرفػػة كالرحمػػة كالعػػدؿ كاإلنصػػاؼ تقتضػػي هنػا أيضػػا تأجيػػؿ تنفيػػذ العقكبػػة فػػي شػػأنه

 ) 103قرار المجمس االقتصادم كاالجتماعي  64/1989المعتمد بتاريخ  24مام  1989كثيقػة رقػـ E/1989/INF/7
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حتػى يبػ أر ألنػػه مػف غيػػر المعقػكؿ أف ُينفػػذ حكػـ فػي شػػخص فقػد إد اركػػه كلػـ يعػػد بمقػدكرة فهػػـ
معنى العقكبة التي حكـ عميه مف أجمها.
ط  -توقيف تنفيذ أحكام اإلعدام الصادرة ضد المسنّـين:
أكصػى المجمػػس االجتمػاعي كاالقتصػػادم التػابع لؤلمػػـ المتحػدة بػػأف تح إػدد الػػدكؿ س إػنا أقصػػى ال
أم شخص تجاكزة (.)104
يجكز الحكـ باإلعداـ أك تنفيذة عمى إ
كلػـ أعثػر فػػي القػانكف ا إلمػاراتي ك ال فػػي القػانكف التكنسػي عمػػى مػا يفيػد أف كبػػر السػف يشػػكؿ
مانعا ُيعمَؽ بسببه تنفيػذ عقكبػة اإلعػ داـ كلكػف حبػذا لػك تحػدد تشػريعات الػدكؿ التػي تجيػز عقكبػة
أم شػخص تجػاكزة انسػجاما مػع تكصػية
اإلعداـ سنا أقصى ال يجكز تنفيذ الحكـ باإلعػداـ عمػى إ
المجمس االقتصادم السالفة اإلشارة إليها.

كالجػػدير بالتػػذكير أف المشػػرع التكنسػػي يقػػر فقػػط بالمػػادة  355مػػف قػػانكف اإلج ػراءات الجزاهيػػة
بمبدأ إمكانية منح السراح الشرطي( ) 105دكف التقيػد بفتػرة االختبػار بالنسػبة لؤلشػخاص البػالغيف
ستيف عاما.
ي  -ضرورة تحديد زمان تنفيذ عقوبة اإلعدام وكيفيتو
احتراما لمشاعر المحككـ عميه كعاهمته كالناس ،كلمػا ُيمكػف أف ُيس إػببه تنفيػذ عقكبػة اإلعػداـ مػف
نغص كنكد أياـ األعيػاد سػيما كأف الػدكاـ الرسػمي يتعطػؿ فيهػا  ،فقػد حظػرت المػادة  288مػف
قػػانكف اإلج ػراءات الجزاهيػػة لدكلػػة اإلمػػارات تنفيػػذ عقكبػػة اإلعػػداـ فػػي أيػػاـ األعيػػاد الرسػػمية أك
األعياد الخاصة بديانة المحككـ عميه.
كمػػا حظػػرت المػػادة  8مػػف قػػانكف العقكبػػات التكنسػػي بػػدكرها تنفيػػذ حك ػـ اإلعػػداـ أيػػاـ األعيػػاد
ػص الحك ػػـ
المنصػػكص عميهػػا بالمػػادة  292مػػف ق ػػانكف المرافعػػات المدنيػػة كالتجاريػػة إال أذا نػ إ
عمى خبلؼ ذلؾ(.)106

 ) 104قرار المجمس االقتصادم كاالجتماعي  64/1989المعتمد بتاريخ  24مام  1989كثيقػة رقػـE/1989/INF/127
 )105يعني السراح الشرطي اإلفراج عمى المتهـ قبؿ قضاء مدة محككميته بشركط معينة مرتبطة خاصة إما بحسف سيرته كسمككه

داخؿ السجف أك بكضعه الصحي أك االجتماعي  ،كتتكلى لجنة خاصة النظر في مطالب السراح بالنسبة ألصناؼ معينة مف الجراهـ

في حيف يتكلى قاضي تنفيذ العقكبات النظر في مطالب اإلفراج بالنسبة ألصناؼ معينة أخرل مف الجراهـ.
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أما فيما يخص تحديد مكاف تنفيذ العقكبػة ،فقػد قػررت المػادة  285مػف القػانكف المتعمػؽ بنظػاـ
ػاء
المنشػػآت العقابيػػة أف عقكبػػة اإلعػػداـ تنفػػذ داخػػؿ المنشػػأة العقابيػػة أك فػػي أم مكػػاف آخػػر بنػ ن
عمى طمب كتابي مف الناهب العػاـ يبػيف فيػه كجػكب اسػتيفاء اإلجػراءات المنصػكص عميهػا فػي
المادة .287

ػاء عمػى طمػب كتػابي مػف الناهػػب العػاـ " تشػير بصػفة ضػػمنية
كعبػا ةر " أك فػي أم مكػاف آخػر بنػ ن
إلػى إأنػه الشػيء يمنػع قانكنػا مػف تنفيػػذ عقكبػة اإلعػداـ خػارج أسػكار المنشػآت العقابيػػة دكف أف
يكضػح الػػنص المشػػار إليػػه طبيعػػة هػػذة األمكنػة األخػػرل كأسػػباب المجػػكء لمثػػؿ هػػذا اإلج ػراء ك

الػذم يمكػف أف يفسػر باعتبػارات تتعمػػؽ بػاألمف العػاـ عممػا بػػأف المػادة  286مػف نفػس القػػانكف
تحػدد عمػػى سػػبيؿ الحصػػر األشػػخاص المػػذيف يحضػػركف عمميػػة التنفيػػذ دكف س ػكاهـ كهػػـ :أحػػد
أعضػاء النيابػػة العامػة كمنػػدكب مػف ك ازرة الداخميػػة كالقػاهـ عمػػى إدارة المنشػأة العقابيػػة كطبيبهػػا
قصاصػػا إف رغبػكا فػػي الحضػػكر
أك طبيػب آخػػر تندبػه النيابػػة العامػػة ك أكليػاء الػػدـ فػي القتػػؿ
ن
كما.
بعد إعبلنهـ مف النيابة بذلؾ قبؿ المكعد المحدد لمتنفيذ بثبلثيف ي ن
داهمػا
كال يجكز لغيػر مػف ذكػركا أف يحضػركا التنفيػذ إال بػإذف خػاص مػف النيابػة العامػة كيجػب ن

أف يؤذف لممدافع عف المحككـ عميه بالحضكر.

كهػػذا التحديػػد ال ػكارد عمػػى سػػبيؿ الحصػػر لؤلشػػخاص الػػذيف يخػػكؿ لهػػـ القػػانكف حضػػكر تنفيػػذ
عقكبػة اإلعػػداـ ُيفهػـ منػػه عػػدـ إمكانيػة إج ػراء عمميػات اإلعػػداـ بالسػػاحات العامػة كأمػػاـ عمػػكـ
الناس كيجعؿ مف العقكبة المذككرة تُنفإذ بشكؿ غير عمني.
 )106اقتضت المادة  292مف قانكف المرافعات المدنية كالتجارية التكنسي أنه ":ال يمكف عبلكة عمى ذلؾ إجراء أم عمؿ مف أعماؿ
التنفيذ :أوال  :ضد المسمميف  :يكـ الجمعة كاألياـ األخيرة مف رمضاف بداية مف اليكـ السابع كالعشريف منه كاليكـ الثالث مف عيد
الفطر كاليكـ الثاني مف عيد األضحى كاليكـ المكالي ليكـ المكلد.
ثانيا  :ضد اإلسراهيمييف  :يكـ السبت كيكمي ركشانة ككبكر كاليكميف األكليف كاليكميف األخيريف مف سكككت (عيد الجريدة) كيكـ بكريـ
(عيد استير) كاليكميف األخيريف مف بيسح (عيد الفطيرة) كيكمي سبعكت(عيد العنصرة)،
ثالثا  :ضد المسيحييف  :يكـ األحد كيكـ الخميس مف عيد الصعكد كاليكـ الخامس عشر مف أكت (عيد النزكؿ) كيكـ أكؿ نكفمبر
كاليكـ الخامس كالعشريف مف ديسمبر (عيد الميبلد)

91

كمػف اإلجػراءات الضػركرية التػي تسػبؽ كتعقػب عمميػة التنفيػذ أف يتمػك القػاهـ عمػى إدارة المنشػأة
العقابيػػة منطػػكؽ الحكػػـ الصػػادر باإلعػػداـ كالتهمػػة المحكػػكـ مػػف أجمهػػا عمػػى المحكػػكـ عميػػه،
كذلؾ في مكػاف التنفيػذ بمسػمع مػف الحاضػريف كاذا رغػب المحكػكـ عميػه فػي إبػداء أقػكاؿ حػرر
محضر بها.
نا
عضك النيابة العامة
كعند تماـ التنفيذ يحػرر عضػك النيابػة العامػة محض ن اػر بػذلؾ كيثبػت فيػه شػهادة الطبيػب بالكفػاة
كساعة حصكلها(المادة .)287
حدد التشػريع مكػاف تنفيػذ عقكبػة اإلعػداـ فقػد جػرل العمػؿ
كفي القانكف التكنسي فإنه كلهف لـ ُي إ
 ،عنػػدما كانػػت عقكبػػة اإلعػػداـ تنفػػذ( ،) 107أف يقػػع التنفيػػذ بالسػػجف فجػػر اليػػكـ المعػ إػيف لػػذلؾ

بمحضر الككيؿ العػاـ أك مسػاعدة كقػاض عػف المحكمػة التػي أصػدرت الحكػـ ككاتػب المحكمػة

األطبػػاء الشػػرعييف كسػػمط السػػجف .كمػػا جػػرل العمػػؿ أيضػػا أف يقػػع إعػػبلـ ال ػرأم العػػاـ
كأحػػد
إ
بكقكع التنفيذ بببلغ تصدرة ك ازرة العدؿ كينشر في اليكـ المكالي بالصحؼ.
كأخي ػ ار كفيمػػا يتعمػػؽ بتحديػػد كيفيػػة تنفيػػذ العقكبػػة،فقػػد أكػػدت المػػادة  56مػػف قػػانكف المنشػػآت
العقابيػػة أف عقكبػػات اإلعػػداـ كبػػاقي عقكبػػات القصػػاص كالحػػدكد تنفػػذ طب نقػػا ألحك ػاـ الش ػريعة

اإلسبلمية.

دكف الفقهاء المسممكف مباحػث مطكلػة فػي كيفيػة اسػتيفاء القصػاص فػي النػاس ،،كهنػاؾ
ك قد ن
شبه إجماع عمى أف تنفيػذ عقكبػة اإلعػداـ يكػكف بالسػيؼ كاذا مػا كجػدت آلػة أسػرع مػف السػيؼ
كأقؿ إيبلما فهؿ يجكز استيفاء القصاص بما هك أسرع مف السيؼ؟
كالجػكاب عمػى ذلػ ؾ هػك أنػػه ال مػانع شػرعا مػف اعتمادهػػا مثػؿ المشػنقة كالمقصػمة ك الكرسػػي
الكهربػاهي اسػتنادا إلػػى أنػه مػف شػػركط القصػاص أف ال يعػذب الجػػاني كأف تزهػؽ ركحػه بأيسػػر
إف اا كتػب اإلحسػاف عمػى كػؿ شػيء
ما يمكف تحقيقا لقػكؿ الرسػكؿ صػمى اا عميػه كسػمـ  ":إ
فإذا قتمتـ فأحسنكا القتمة كاذا ذ بحتـ فأحسنكا الذبحة كليحد أحدكـ شفرته كليرح ذبيحته ( )108

 )107بالرغـ مف أف عقكبة اإلعداـ لـ تمغ في القانكف التكنسي ،كمازاؿ القضاة يحكمكف بها إلى اليكـ  ،فإف تنفيذ هذة العقكبة معمؽ

بقرار سياسي منذ سنة .1992

 )108عبد القادر عكدة  ،التشريع الجناهي اإلسبلمي مقارنا بالقانكف الكضعي  ،الجزء الثاني مف ص  758إلى ص .760
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ك إثػر التنفيػػذ يػػتـ تسػػميـ جثػػة المحكػكـ عميػػه فػػإذا لػػـ يتقػػدـ أحػد مػػنهـ السػػتبلمها خػػبلؿ أربػػع
كعشػريف سػػاعة قامػػت إدارة المنشػػأة بػػدفف الجثػة دكف إخػػبلؿ بالشػػعاهر الدينيػػة المقػػررة (المػػادة
 )57مف القانكف المذككر.
كحت ػػى ال تمح ػػؽ س ػػمعة عاهمػ ػة الج ػػاني كص ػػمة ع ػػار بع ػػد التنفي ػػذ تص ػػبح بمثاب ػػة المعن ػػة الت ػػي
تطاردهـ حتى بعػد المػكت ،فقػد اقتضػت المػادة  52مػف قػانكف الحالػة المدنيػة التكنسػي المػؤرخ
في  1أكت  1957إأنه فػي صػكرة حػدكث مػكت نػاتج عػف عنػؼ بالسػجف أك فػي صػكرة تنفيػذ
ػنص بال ػدفاتر عم ػػى هػػذة الظ ػػركؼ بػػؿ تح ػ إػرر رسػػكـ الكف ػػاة طب ػػؽ
الحكػػـ باإلع ػػداـ ،إ
فإنػػه ال ي ػ إ
الصيغة المنصكص عميها بالمادة  47فقط.

الفقرة الثالثة :حالة األشخاص الذين تتم إحالتيم عمى محاكم خاصة أو عمى المحاكم
العسكرية
ال تمنع المعايير الدكلية مف تأسيس محاكـ خاصة أك محػاكـ عسػكرية ،كالعديػد مػف الػدكؿ بمػا
فيهػا مػا ُيص إػنؼ ضػمف أعػرؽ الػديمقراطيات تكجػػد فيهػا مثػؿ هػذة المحػاكـ.كلكف المطمػكب مػػف
هػػذة األصػػناؼ مػػف المحػػاكـ أف تكػػكف مسػػتقمة كنزيهػػة كأف تتػػكفر فػػي إجراءاتهػػا كفػػي القكاعػػد
التي تنظمها كتطبقها ضمانات المحاكمة العادلة .
كتقتضي قكاعد المحاكمػة العادلػة تػكفير ضػمانات محػددة لؤلشػخاص المػذيف تػتـ إحػالتهـ عمػى
هذة المحاكـ نظ ار إلى أف اإلجراءات المتبعة فيها تختمؼ عف إجراءات المحاكـ العادية.
فضػؿ أف يجعػؿ المحكمػة االتحاديػة العميػا
كلـ يحدث المشرع اإلماراتي محػاكـ خاصػة ك إنمػا إ
مختصة بالنظر في الجراهـ التػي لهػا مسػاس مباشػر بمصػالح االتحػاد ،كػالجراهـ المتعمقػة بأمنػه
فػ ػػي الػ ػػداخؿ أك الخػ ػػارج ،كج ػ ػراهـ تزكيػ ػػر المحػ ػػررات أك األختػ ػػاـ الرسػ ػػمية إلحػ ػػدل السػ ػػمطات
االتحادي ػػة ،كج ػ ػراهـ تزييػ ػػؼ العمم ػػة كذلػ ػػؾ حسػ ػػب المػ ػػادة  99م ػػف الدسػ ػػتكر ،كهػ ػػذا االختيػ ػػار
جنػػب مػػف جهػػة أكلػػى إحػػداث محػػاكـ خاصػػة حتػػى بالنسػػبة ألخطػػر
التش ػريعي حصػػيؼ ألنػػه إ
الجراهـ كألنه أبقى عمى الضمانات القانكنية المعمكؿ بها في القضاء اإلتحادم.
بيػػد أف مػػا يبلحػػظ حسػػب المػػادة  101مػػف الدسػػتكر هػػك أف أحكػػاـ المحكمػػة االتحاديػػة العميػػا
التي تصدرها في االختصاصات سالفة الذكر نهاهية كممزمة لمكافة.
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أمػا فيمػػا يتعمػؽ بالقضػػاء العسػكرم فقػػد تػـ سػػنة  2009إنشػاء محػػاكـ عسػكرية تتػػكلى الفصػػؿ
ف ػػي ال ػػدعاكل الداخمػ ػػة ف ػػي اختصاص ػػه كرتػ ػػب المرس ػػكـ بالق ػػانكف اإلتحػ ػػادم رق ػػـ  11لمسػ ػػنة
المذككرة بشػأف تشػكيؿ المحػاكـ العسػكرية أنػكاع هػذة المحػاكـ كتشػكيمها كاختصاصػها كتنظيمهػا
كادارة القضػاء فيهػػا فػػي حػيف حػػدد المرسػػكـ بالقػانكف اإلتحػػادم رقػػـ  10لمسػنة المػػذككرة بشػػأف
العقكبػات العسػكرية الج ػراهـ كالعقكبػات العسػػكرية ،كضػبط المرسػكـ بالقػػانكف اإلتحػادم رقػػـ 12
لمسنة المذككرة نظػاـ اإلجػراءات العسػكرية مػف الضػبط القضػاهي العسػكرم إلػى المحاكمػات إلػى
تنفيذ األحكاـ الصادرة عف المحاكـ العسكرية.
كالجدير بالتذكير أف القضاء العسكرم مقػرر فػي قػكانيف عديػد الػدكؿ العربيػة مػف بينهػا القػانكف
التكنسي الذم اقتضت المادة األكلى مف قانكف المرافعػات كالعقكبػات العسػكرية أنػه ":تنظػر فػي
القضػػايا العسػػكرية محكمػػة عسػػكرية داهمػػة مركزهػػا تػػكنس العاصػػمة كيجػػكز لهػػا عنػػد الضػػركرة
أف تعقد جمستها بأم مكاف آخر .كما يجكز أيضا عنػد الضػركرة تػأليؼ محػاكـ عسػكرية أخػرل
داهمة أك مؤقتة بأمر مف رهػيس الدكلػة بنػاء عمػى اقتػراح كزيػر الػدفاع الػكطني يعػيف فيػه مرجػع
نظرها".
الفقرة الرابعة :حالة األشخاص الذين تتم إحالتيم عمى المحاكم إبان حاالت الطوارئ
أم ػة مػػف األمػـ بسػػبب خطػػر اسػػتثناهي جسػػيـ،
حالػة الط ػكارئ هػػي كضػػعية أزمػة حػػادة تعيشػػها إ
مثػؿ اسػتخداـ القػكة مػف الػداخؿ أك الخػارج عمػػى نحػك يهػدد كجكدهػا أك سػبلمة أ ارضػيها كتُح ػتإـ
إعػبلف الدكلػة عنهػا تجنبػػا لكقػكع ضػرر اسػػتثناهي مػف شػأنه أف يمحػؽ بهػػا ضػر ار فادحػا يتعػػذر

إصبلحه.
كعند حدكث مثؿ هذة الحالػة فػي دكلػة مػف الػدكؿ  ،فإنػه يجػكز لهػا أف تتخػذ  ،حسػب المػادة
 4مف العهػد الػدكلي الخػاص بػالحقكؽ المدنيػة كالسياسػية ،ك فػي أضػيؽ الحػدكد التػي يتطمبهػا
الكضػػع  ،تػػدابير ال تتقي ػػد بااللت ازمػػات المترتبػػة عميه ػػا بمقتضػػى العهػػد الم ػػذككر ش ػريطة ع ػػدـ
منافاة هػذة التػدابير لبللت ازمػات األخػرل المترتبػة عميهػا بمقتضػى القػانكف الػدكلي كعػدـ انطكاههػا
عمػػى تمييػػز يكػػكف مبػػررة الكحيػػد هػػك العػػرؽ أك المػػكف أك الجػػنس أك المغػػة أك الػػديف أك األصػػؿ
االجتماعي.
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كما يتعيف عميها حسػب نفػس المػادة  4مػف العهػد الػدكؿ أف تُعمػـ الػدكؿ األطػراؼ األخػرل فػك ار
عػف طريػؽ األمػيف العػػاـ لؤلمػـ المتحػدة ،باألحكػػاـ التػي لػـ تتقيػد بهػػا ك باألسػباب التػي دفعتهػػا
إلى ذلؾ.
كهػذة العبػارات تعنػي تقييػد ك تعميػػؽ ممارسػة بعػض الحقػكؽ ك الحريػػات العامػة مثػؿ الحػؽ فػػي
المظاهرات ك التجمهر كالتنقؿ ككػذلؾ بعػض الحقػكؽ المتعمقػة بضػمانات المحاكمػة العادلػة مػع
مكاصػػمة االلت ػزاـ بسػػيادة القػػانكف كعػػدـ منافػػاة التػػدابير االسػػتثناهية لبللت ازمػػات األخػػرل المترتبػػة
عمػػى الدكلػػة بمقتضػػى القػػانكف الػػدكلي كذلػػؾ مثػػؿ ضػػركرة مكاصػػمة تطبيػػؽ معاهػػدات القػػانكف
الػػدكلي اإلنسػػاني التػػي تبقػػى مطبقػػة حتػػى فػػي الحػػاالت األخطػػر مػػف حػػاالت الط ػكارئ  ،كهػػي
حاالت النزاعات المسمحة.
كال يجػكز ألم دكلػػة أف تُسػيء اسػػتغبلؿ هػذا التعميػػؽ لحرمػاف بعػػض األشػخاص مػػف حقػػكقهـ

رد الخطػر الػداهـ كاعػبلف حالػة الطػكارئ ،فالمسػػألة تتطمػب إعمػاؿ مبػدأ التناسػب بػيف مػػا
باسػـ إ
تتطمبه الضركرة مف جهة كبيف درجة التخفيؼ مػف االلت ازمػات الدكليػة بتعميػؽ بعػض الحقػكؽ .
كهي عممية تتـ تحت أنظار الرأم العاـ الكطني كالدكلي.
كال بػد مػف التنبيػه إلػى أف هنػاؾ إجماعػا عمػى أف بعػض الحقػكؽ ال يجػكز تعميقهػا عنػد إعػػبلف
حالػػة الط ػكارئ مثػػؿ الحػػؽ فػػي الحمايػػة مػػف االحتجػػاز ك المثػػكؿ أمػػاـ محكمػػة .كمػػا ال يجػػكز
مطمقػػا تقييػػد الحقػػكؽ التاليػػة :الحػػؽ فػػي الحيػػاة ،كمنػػع التعػػذيب كمنػػع العبكديػػة ،كمنػػع تطبيػػؽ
الق ػكانيف الجناهيػػة بػػأثر رجعػػي ،كمنػػع االعت ػراؼ بالشخصػػية القانكنيػػة ،كالحػػؽ فػػي حريػػة الفكػػر
كالكجػػداف كال ػػديف كالعقي ػػدة .كق ػػد تبنػػت بع ػػض الص ػػككؾ اإلقميمي ػػة هػػذا التكج ػػه مث ػػؿ االتفاقي ػػة
األمريكية لحقكؽ اإلنساف بفصمها السابع كالعشريف.
ككفقا ألحكاـ المادة  146مف الدستكر فإنه":يككف إعبلف األحكاـ العرفية ،بمرسكـ يصدر
بناء عمى عرض رهيس االتحاد كمكافقة مجمس كزراء االتحاد
بمصادقة المجمس األعمى ن
كذلؾ في أحكاؿ الضركرة التي يحددها القانكف ،كيبمغ هذا المرسكـ إلى المجمس الكطني
االتحادم في أكؿ اجتماع له.
كترفع األحكاـ العرفية بمرسكـ يصدر بمصادقة المجمس األعمى كذلؾ ،متى زالت الضركرة
التي استدعت إعبلنها.
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كقد نظـ القانكف االتحادم رقـ  11لسنة  2009بشأف األحكاـ العرفية مدلكؿ األحكاـ العرفية
ك أسباب إعبلنها

كاجراءاتها ك تدابير كأكامر السمطة المنفذة لؤلحكاـ العرفية كسمطات

كاجراءات كعقكبات المحاكـ العرفية
ككفقا لمقانكف المذككر فإف األحكاـ العرفية هي مجمكعة مف القكاعد كالتدابير االستثناهية
تمجأ إليها الدكلة في ظؿ ظركؼ طارهة تسمح لها بصكرة مؤقتة بتعطيؿ كؿ أك بعض
القكانيف السارية فيها ،لدرء األخطار التي تتعرض لها الببلد.
أما المحاكـ العرفية فهي محاكـ كقتية تشكؿ بأمر السمطة المنفذة لنظر الجراهـ التي ترتكب
أثناء سرياف األحكاـ العرفية كتككف عمى نكعيف محاكـ عرفية ذات اختصاص عاـ كمحاكـ
عرفية ذات اختصاص خاص.
الفقرة الخامسة :حالة األشخاص الذين تتم إحالتيم عمى المحاكم إبان حاالت المنازعات
المسمحة
تختمؼ حالة األشخاص الذيف تتـ إحالتهـ عمػى المحػاكـ إبػاف حػاالت المنازعػات المسػمحة عػف
الحػاالت العاديػػة كذلػػؾ خاصػػة مػف حيػػث القكاعػػد القانكنيػػة المنطبقػة ،إذ فػػي حالػػة المنازعػػات
،يفس ػػح المجػػاؿ لتطبي ػػؽ
المسػػمحة سػ ػكاء كانػػت دكلي ػػة أك غيػػر دكلي ػػة مثػػؿ الح ػػركب األهميػػة ُ
القكاعػد النمكذج يػة الػدنيا التػي يتضػمنها القػػانكف الػدكلي اإلنسػاني كالتػي تحتػكم عمػى ضػػمانات
لممحاكمػ ػػة العادل ػ ػػة.كهي مقػ ػػررة ف ػ ػػي اتفاقيػ ػػات جيني ػ ػػؼ األربػ ػػع لس ػ ػػنة  1949كبركتكككليه ػ ػػا
اإلضػافييف كتشػػمؿ المػػدنييف ك كػػؿ األشػػخاص الػػذيف يسػػقطكف فػػي قبضػػة أط ػراؼ المنازعػػات
الدكلي ػػة المس ػػمحة م ػػف أس ػػرل كأش ػػخاص مح ػػركميف م ػػف كض ػػع المح ػػاربيف كاألش ػػخاص ال ػػذيف
يتهمكف بارتكاب جراهـ ضد اإلنسانية كجراهـ حرب.
كقػػد نص ػػت الم ػػادة  3المشػػتركة ب ػػيف اتفاقي ػػات جيني ػػؼ كالخاصػػة بالمنازع ػػات المس ػػمحة غي ػػر
الدكلية عمى ما يمي:
" في حالة قياـ نزاع مسػمح لػيس لػه طػابع دكلػي فػي أ ارضػي أحػد األطػراؼ السػامية المتعاقػدة،
يمتزـ كؿ طرؼ في النزاع بأف يطبؽ كحد أدنى األحكاـ التالية:
 )1األشػخاص الػػذيف ال يشػػترككف مباش ػرة فػػي األعمػػاؿ العداهيػػة ،بمػػف فػػيهـ أف ػراد الق ػكات
المسػػمحة ال ػػذيف ألق ػكا ع ػػنهـ أس ػػمحتهـ ،كاألشػػخاص الع ػػاجزكف ع ػػف القتػػاؿ بس ػػبب الم ػػرض أك
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الجرح أك االحتجاز أك ألم سبب آخػر ،يعػاممكف فػي جميػع األحػكاؿ معاممػة إنسػانية ،دكف أم
تميي ػػز ض ػػار يق ػػكـ عم ػػي العنص ػػر أك الم ػػكف ،أك ال ػػديف أك المعتق ػػد ،أك الج ػػنس ،أك المكل ػػد أك
الثركة أك أم معيار مماثؿ آخر.
كلهػػذا الغػػرض ،تحظػػر األفعػػاؿ التاليػػة فيمػػا يتعمػػؽ باألشػػخاص المػػذككريف أعػػبلة ،كتبقػػى
محظكرة في جميع األكقات كاألماكف:
أ) االعتػػداء عمػػي الحيػػاة كالسػػبلمة البدني ػػة ،كبخاصػػة القتػػؿ بجميػػع أشػػكاله ،كالتش ػػكيه،
كالمعاممة القاسية ،كالتعذيب،
ب) أخذ الرهاهف،
ج) االعتػ ػػداء عمػ ػػي الك ارمػ ػػة الشخصػ ػػية ،كعمػ ػػي األخػ ػػص المعاممػ ػػة المهينػ ػػة كالحاطػ ػػة
بالكرامة،
د) إصػػدار األحكػػاـ كتنفي ػػذ العقكبػػات دكف إجػ ػراء محاكمػػة سػػابقة أم ػػاـ محكمػػة مش ػػكمة
تشكيبلن قانكنيان ،كتكفؿ جميع الضمانات القضاهية البلزمة في نظر الشعكب المتمدنة.
كمػف جهتهػػا نصػت المػػادة  ) 2(6مػػف البركتككػكؿ اإلضػػافي الثػػاني (المنازعػات المسػػمحة غيػػر
الدكلي ػػة )عمػػى أنػػه "ال يجػػكز إصػػدار أم حكػػـ أك تنفيػػذ أيػػة عقكبػػة حيػػاؿ أم شػػخص تثب ػػت
إدانتػػه ف ػػي جريم ػػة دكف محاكمػػة مس ػػبقة م ػػف قبػػؿ محكم ػػة تت ػػكفر فيهػػا الض ػػمانات األساس ػػية
لبلستقبلؿ كالحيدة".
في حيف نصت المادة  ) 4( 75مف البركتككػكؿ اإلضافػػي األكؿ (المنازعػػات المسمحػػة الدكليػة
)عمػى أنػه " ال يجػكز إصػدار أم حكػـ أك تنفيػذ أيػة عقكبػة حيػاؿ أم شػخص تثبػت إدانتػه فػي
جريمػة مرتبطػػة بػػالنزاع المسػػمح إالإ بنػػاء عمػػى حكػـ صػػادر عػػف محكمػػة محايػػدة تشػػكؿ هيهتهػػا

تشكيبل قانكنيا  ،كتمتزـ بالمبػادئ التػي تقػكـ عميهػا اإلجػراءات القضػاهية المرعيػة كالمعتػرؼ بهػا

عمكما".
كفيمػا يتعمػػؽ بسػػير المحاكمػات  ،نصػػت المػػادة ( ) 4(75أ) مػف البركتككػػكؿ اإلضػػافي األكؿ
عم ػػى أن ػػه " يج ػػب أف ت ػػنص اإلجػ ػراءات عم ػػى إع ػػبلف الم ػػتهـ دكف إبط ػػاء بتفاص ػػيؿ الجريم ػػة
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المنسػػكبة إليػػه كأف تكفػػؿ لممػػتهـ كافػػة الحقػػكؽ كجميػػع الكسػػاهؿ الضػػركرية لمػػدفاع عػػف نفسػػه،
س ػ ػكاء قبػ ػػؿ أـ أثنػ ػػاء المحاكمػ ػػة.".كمف جهتهػ ػػا اقتضػ ػػت المػ ػػادة ( ) 2( 6أ) مػ ػػف البركتككػ ػػكؿ
اإلضػػافي الثػػا ني " أف ت ػػنص اإلج ػراءات عم ػػى إخطػػار المػػتهـ دكف إبط ػػاء بتفاصػػيؿ الجريم ػػة
المنسػػكبة إلي ػػه كأف تكف ػػؿ لمم ػػتهـ سػ ػكاء قب ػػؿ أـ أثنػػاء محاكمت ػػه كاف ػػة حق ػػكؽ ككس ػػاهؿ ال ػػدفاع
البلزمة".
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املبحث الثالث

املعايري اخلاصت باملعاهلت اإلًساًيت
لألشخاص اجملرديي هي حريتهن
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المبحث الثالث :المعايير الخاصة بالمعاممة اإلنسانية لألشخاص المجردين من حريتيم
إف المحاكمػة الجزاهيػة بمعناهػا المتعػارؼ أم فػض الن ػزاع كبػت الهيهػات القضػاهية فػي الػػدعاكل
المعركضػػة عميهػػا ينتهػػي بصػػدكر حكػػـ إمػػا يبػػرئ المػػتهـ أك يدينػػه  .كفػػي كمتػػا الحػػالتيف فػػإف
تقيػيـ عػدالتها يسػػتند مبػدهيا إلػػى مػدل اسػػتجابتها لممعػايير السػابقة كالتػػي تنطمػؽ مػػف فتػرة تعهػػد
مأمكر الضبط القضاهي إلى صدكر الحكـ.
أمػا بعػد صػػدكر الحكػـ فالمعػػايير التػي تخػػص التنفيػذ عمػى مػػف صػدر ضػػدة حكػـ باإلدانػػة ال
يسػهر عمػى إعمالهػا مباشػرة القضػاة أك محػاكـ القضػاء كانمػا األعػكاف المكمفػكف بتنفيػذ الق ػكانيف
كالق اررات الصادرة ممف له النظر ،فالمحاكمة هنا بمعناهػا المػذككر قػد انتهػت ،لكػف كرغمػا عػف
ذلؾ فإف تداعياتها تضػحى قاهمػة حتػى بعػد صػدكر الحكػـ إذ أف الكاليػة القضػاهية تبقػى ممتػدة
حتػى عمػى مسػتكل مرحمػػة تنفيػذ الجػزاءات الجزاهيػة باعتبػػار أف جهػاز النيابػة العمكميػة المكػػكف
مػػف قضػػاة هػػك الػػذم يشػػرؼ كيتتبػػع عمميػػة التنفيػػذ كقػػد خصػػص قػػانكف اإلج ػراءات الجزاهيػػة
اإلمػ ػػاراتي ال بػ ػػاب األكؿ مػ ػػف الكتػ ػػاب الخػ ػػامس لئلش ػ ػراؼ القضػ ػػاهي عمػ ػػى المنشػ ػػآت العقابيػ ػػة
كخكلػػت المػػادة  320من ػه ألعضػػاء النيابػػة العامػػة حػػؽ دخػػكؿ المنشػػآت العقابيػػة الكاهنػػة فػػي
دكاهر اختصاص المحاكـ التي يعممكف بهػا ،كذلػؾ لمتأكػد مػف عػدـ كجػكد محبػكس بصػفة غيػر
ػكر منهػػا
قانكنيػة كلهػػـ أف يطمعػكا عمػػى السػجبلت كعمػػى أكامػر القػػبض كالحػبس كأف يأخػػذكا ص ن ا

كأف يتصػػمكا بػػأم محبػػكس كيسػػمعكا منػػه شػػككل يريػػد أف يبػػديها لهػػـ كيجػػب أف تقػػدـ لهػػـ كػػؿ

مساعدة لحصكلهـ عمى المعمكمات التي يطمبكنها.
كمػػف األحكػػاـ ذات البعػػد اإلنسػػاني التػػي أقرهػػا قػػانكف اإلج ػراءات الجزاهيػػة بدكلػػة اإلمػػارات فػػي
باب تنفيػذ العقكبػات المقيػدة لمحريػة مػا جػاء فػي المػادة  298منػه الػذم اقتضػى أنػه ":إذا كػاف
محككما عمى الرجؿ كزكجته بعقكبة مقيدة لمحرية جاز تأجيؿ تنفيػذ العقكبػة عمػى أحػدهما حتػى
ن
صغير لـ يتـ خمس عشرة سػنة ككػاف لهمػا محػؿ إقامػة
نا
يفرج عف اآلخر كذلؾ إذا كانا يكفبلف

معركؼ في الدكلة" .كغنػي عػف البيػاف أف الهػدؼ مػف هػذا اإلجػراء هػك حمايػة الطفػؿ القاصػر
بتأجيؿ تنفيذ العقكبة عمى أحد كالديه كابقاهه بحالة سراح حتى يبقػى فػي كفالتػه كال تتهػدد بػذلؾ
مصمحته الفضمى.
ك تتعمؽ المعايير الخاصة بالمعاممة اإلنسانية لؤلشخاص المجرديف مف حريتهـ بحقيف
أساسييف األكؿ هك حؽ السجيف في ضماف حرمته ( فرع أول) ك الثاني بحقه كهك داخؿ
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أسكار السجف في إعدادة لمعكدة لمحياة الحرة ( فرع ثان) كيبقى في األخير لمسجيف الذم
ثبتت براءته سكاء كاف محبكسا احتياطيا أك محككما عميه الحؽ في التعكيض مف الدكلة عف
األخطاء التي قد ارتكبت في حقه جراء الزج به في السجف ببل كجه حؽ( فرع ثالث).
الفرع األول  :حق الشخص المجرد من حريتو في ضمان حرمتو
اقتضت المادة  10مف العهد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية أف :
 - 0يعامػؿ جميػع المحػركميف مػف حػريتهـ معاممػة إنسػانية ،تحتػرـ الك ارمػة األصػيمة فػي
الشخص اإلنساني.
 - 9أ  -يفصػؿ األشػخاص المتهمػكف عػف األشػخاص المػدانيف ،إال فػي ظػركؼ اسػتثناهية،
كيككنكف محؿ معاممة عمى حدة تتفؽ مع ككنهـ أشخاصا غير مدانيف،
ب  -يفصؿ المتهمكف األحداث عف البالغيف .كيحالكف بالسرعة الممكنة إلػى القضػاء لمفصػؿ
في قضاياهـ.
. - 0يجػب أف ي ارعػى نظػاـ السػجكف معاممػة المسػجكنيف معاممػة يكػكف هػدفها األساسػي
إصػبلحهـ كاعػادة تػأهيمهـ االجتمػاعي كيفصػؿ المػذنبكف األحػداث عػف البػالغيف كيعػاممكف
معاممة تتفؽ مع سنهـ كمركزهـ القانكني.
ك في تعميقها العاـ عمى المادة  10المذككرة مف العهد  ،أكضحت المجنة المعنية بحقكؽ

اإلنساف "أف" الفقرة  1مف المادة 10

تفرض عمى الدكؿ األطراؼ التزامان إيجابيان إزاء

األشخاص الذيف يتأثركف عمى نحك خاص بسبب مركزهـ كأشخاص محركميف مف حريتهـ

ب الحظر المفركض عمى التعذيب أك المعاممة أك العقكبة القاسية أك البلإنسانية أك المهينة
كالكارد في المادة  7مف العهد(  ، )109كمف ثـ ال يجكز تعريض األشخاص المحركميف مف

حريتهـ لمعاممة منافية لممادة  ، 7بما في ذلؾ التجارب الطبية كالعممية ،بؿ كال يجكز أيضان
تعريضهـ ألم مشقة أك قيد خبلؼ ما هك ناجـ عف الحرماف مف الحرية .كيجب ضماف

احتراـ كرامة هؤالء األشخاص بالشركط نفسها كما هي بالنسبة لؤلشخاص األحرار .كيتمتع
 )109اقتضت المادة السابعة مف العهد أنه ":ال يجكز إخضاع أحد لمتعذيب كال لممعاممة أك العقكبة القاسية أك البلإنسانية أك الحاطة
بالكرامة كعمى كجه الخصكص ،ال يجكز إجراء أية تجربة طبية أك عممية عمى أحد دكف رضاة الحر.
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األشخاص المحركمكف مف حريتهـ بجميع الحقكؽ المبينة في العهد ،رهن نا بالقيكد التي ال

مفر مف تطبيقها في بيهة مغمقة.

كاف معاممة جميع األشخاص المحركميف مف حريتهـ معاممة إنسانية تحترـ كرامتهـ قاعدة
جكهرية ككاجبة التطبيؽ عالميان .كنتيجة لذلؾ ،ال يمكف أف يتكقؼ تطبيؽ هذة القاعدة ،كحد
أدنى ،عمى المكارد المادية المتكافرة في الدكلة الطرؼ .كيجب تطبيؽ هذة القاعدة دكف تمييز
مف أم نكع ،كالتمييز عمى أساس العنصر أك المكف أك الجنس أك المغة أك الديف أك الرأم
السياسي أك غيرة ،أك المنشأ الكطني أك االجتماعي ،أك الممتمكات أك المكلد ،أك أم مركز
آخر.
كتنص الفقرة (2أ) مف المادة  10عمى فصؿ المتهميف ،إال في الظركؼ االستثناهية ،عف
المحككـ عميهـ .كهذا الفصؿ مطمكب مف أجؿ التأكيد عمى مركزهـ كأشخاص غير محككـ
عميهـ كيتمتعكف في الكقت نفسه بالحؽ في اعتبارهـ أبرياء كفقان لممنصكص عميه في الفقرة

 2مف المادة  14كينبغي لتقارير الدكؿ األطراؼ أف تبيف كيؼ يتـ فصؿ األشخاص
المتهميف عف األشخاص المحككـ عميهـ كأف تكضح كيؼ تختمؼ معاممة األشخاص
المتهميف عف معاممة المحككـ عميهـ")110 ( .
ككفقا لما تقدـ فإف فهـ مدلكؿ حؽ الشخص المجرد مف حريته في ضماف حرمته يتطمب
التعرض في مرحمة أكلى إلى مضاميف حرمة الشخص المجرد مف حريته كالمقصكد منها ،
ثـ في مرحمة ثانية إلى آليات ضماف هذة الحرمة .
الفقرة األولى :مضامين حرمة الشخص المجرد من حريتو
لمسجيف حرمتاف ال يجكز ألحد النيؿ منهما كهك داخؿ أسكار الكحدات السجنية األكلى هي
الحرمة الجسدية كالثانية هي الحرمة المعنكية.

 )110التعميؽ العاـ رقـ  21لمجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف حكؿ المادة  10مف العهد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية .
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أ  -ضمان الحرمة الجسدية لمشخص المجرد من حريتو
يشمؿ ضماف الحرمة الجسدية لمسجيف سكاء كاف في الحبس االحتياطي أك محككما عميه
حمايته مف سكء المعاممة أيا كاف مصدرها سكاء كاف مف السجيف نفسه بمحاكلته إلحاؽ
األذل بنفسه أك مف نزالء السجف أك مف الحراس ككذلؾ حمايته مف غكاهؿ المرض كالجكع
كقمة النظافة بضركرة تكفير شركط السبلمة الصحية الكافية داخؿ الكحدات السجنية.
 - 1حماية األشخاص المجردين من حريتيم من سوء المعاممة واالعتداءات
تتمثؿ أبرز مظاهر حماية األشخاص المجرديف مف حريتهـ مف سكء المعاممة كاالعتداءات
بالخصكص في ما يمي:
نص عميو القانون
القوة إالّ في حدود ما ّ
* عدم استعمال ّ
نظـ القانكف االتحادم رقـ ( )43لسنة  1992في شأف تنظيـ المنشآت العقابية كيفية
استعماؿ القكة ضد أم مسجكف صعب المراس كخيؼ عميه أك منه عمى بقية المساجيف
كالحراس كجكزت المادة  58لضابط المنشأة أف يأمر كإجراء تحفظي بتكبيؿ المسجكف بحديد
األيدم أك األرجؿ إذا كقع منه هياج أك ٍ
فكر
تعد شديد أك خيؼ هربه ،كعميه أف يرفع األمر ن ا

لمدير اإلدارة المختصة لمنظر في تكقيع العقكبات التأديبية عمى المسجكف .عمى أنه ال

يجكز أف تزيد مدة التكبيؿ بالحديد قبؿ تكقيع العقكبة التأديبية عمى اثنتيف كسبعيف ساعة
كيقيد األمر في سجؿ يكمية المنشأة .
كما نظـ القانكف المذككر كيفية استعماؿ القكة بؿ كحتى استخداـ السبلح ضد مجمكعة مف
المساجيف الذيف قد يدخمكف في حالة عصياف جماعي كيحاكلكف الفرار فمقد نصت المادة 59
أنه مع عدـ اإلخبلؿ بحاالت كشركط استخداـ السبلح المنصكص عميها في القانكف
االتحادم رقـ ( )12لسنة  1976المتعمؽ باألسمحة  ،يجكز لضابط المنشأة كلرجاؿ الشرطة
المكمفيف بالحراسة استعماؿ أسمحتهـ النارية ضد المسجكنيف في األحكاؿ اآلتية:
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 - 1صد أم هجكـ أك مقاكمة مصحكبة باستعماؿ القكة إذا لـ يكف في مقدكرهـ صدها
بالكساهؿ األخرل.
 - 2القضاء عمى تمرد المسجكنيف إذا كانكا مسمحيف بأدكات قاتمة كرفضكا إلقاء هذة
األدكات بعد أف طمب منهـ ذلؾ.
 - 3منع فرار المسجكف إذا لـ يمكف منعه باستعماؿ كساهؿ أخرل ،كفي هذة الحالة يتعيف
نفعا أطمقت النار في اتجاة الساقيف.
أف يككف إطبلؽ النار في الفضاء فإذا لـ يجد ذلؾ ن
فكر إلجراء التحقيؽ ،كاببلغ ذلؾ لك ازرة
كفي جميع الحاالت يجب إخطار النيابة العامة ن ا

الداخمية.

نص عمييا القانون
* عدم المجوء إلى عقوبات تأديبية غير التي ّ
التأديب داخؿ السجكف منظـ بالقانكف كهك ال يخضع ألهكاء المؤدبيف كمف مظاهر ذلؾ ما
نصت عميه المادة  7مف قانكف المنشآت العقابية مف ضركرة مسؾ إدارة كؿ سجف لسجؿ
لمتأديب يسهؿ الرجكع إليه عند الحاجة لمتثبت كالمراقبة عند االقتضاء.
ككفقا لممادة  37مف القانكف المذككر فإف كؿ مسجكف يخالؼ القكانيف أك المكاهح أك النظـ
تأديبيا دكف أف يخؿ ذلؾ بالمسؤكلية الجزاهية.
المعمكؿ بها في المنشأة يعاقب
ن
كيجب إعبلـ كؿ مسجكف بالكاجبات الرهيسية التي يجب أف يمتزـ بها في المنشأة ككذلؾ
المحظكرات الرهيسية التي ينبغي أف يتجنبها ،كيقكـ الكاعظ كاألخصاهي االجتماعي بتنبيههـ
إلى تمؾ الكاجبات كالمحظكرات بيف ٍ
حيف كآخر.
كالجزاءات التأديبي ة التي أقرها قانكف المنشآت العقابية محددة كهي :
 - 1اإلنذار.
يكما.
 - 2الحرماف مف كؿ أك بعض االمتيازات المقررة لفهته لمدة ال تزيد عمى ثبلثيف ن
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 - 3الخصـ مف األجر لمدة ال تزيد عمى سبعة أياـ.
 - 4الحجز االنفرادم لمدة ال تزيد عمى سبعة أياـ.
محككما عميه
 - 5تنزيؿ المسجكف درجة أقؿ مف فهته مدة ال تزيد عمى ستة أشهر إذا كاف
ن
محككما عميه بالسجف المؤبد.
بالحبس أك السجف المؤقت كمدة ال تزيد عمى سنة إذا كاف
ن

كحسب المادة  39مف ذلؾ القانكف فإف تكقيع الجزاهية التأديبية غير جاهز إال بعد إجراء
تحقيؽ يجريه أحد العامميف بالسجف يندبه ضابط المنشأة لذلؾ ك يتضمف مكاجهة المسجكف
مسببا
بالفعؿ المنسكب إليه كسماع أقكاله كتحقيؽ دفاعه كيككف قرار تكقيع الجزاء
ن
كنهاهيا.كيجب أف يتـ التحقيؽ كتاب نة .كيجكز في حالة اإلنذار أف يتـ التحقيؽ شفاه نة عمى أف
ن

يثبت مضمكنه في مح ضر يكقع مف المحقؽ.كتقيد الجزاءات التي تكقع عمى المسجكنيف
بالسجؿ الخاص بذلؾ كتبمغ إلى النيابة العامة.
* عدم المجوء إلى العقوبات الجماعية
تحظر المعايير الدكلية

تطبيؽ العقكبات التالية عمى المخالفات التأديبية :العقكبات

الجماعية ،العقكبات البدنية ،الحبس في زنزانة مظممة ،ك جميع العقكبات األخرل القاسية أك
البلإنسانية أك المهينة ك ال يجكز تكقيع أية عقكبة عمى أية جريمة إال عمى مرتكبها كحدة
فالعقكبة شخصية كال يجكز تمديد العقكبة إلى أم شخص بخبلؼ الجاني.
كالمتأمؿ في أحكاـ المادة  37مف قانكف المنشآت العقابية يجد أنه ال يتضمف أم نكع مف
أنكاع العقكبات الجماعية كال الحبس في زنزانات مظممة.
أي شكل من أشكال سوء المعاممة أو التعذيب.
* عدم تعريض السجين إلى ّ
لهف لـ يرتب قانكف المنشآت العقابية أم جزاء لكؿ مف ينتهؾ الحرمة الجسدية لسجيف بسكء
معاممة أك تهديد أك تعذيب مادم أك معنكم فإف المادة  242مف قانكف العقكبات االتحادم
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اقتضت أنه " :يعاقب بالسجف المؤقت كؿ مكظؼ عاـ استعمؿ التعذيب أك القكة أك التهديد
بنفسه أك بكساطة غيرة مع متهـ أك شاهد أك خبير لحممه عمى االعتراؼ بجريمة أك عمى
اإلدالء بأقكاؿ أك معمكمات في شأنها أك لكتماف أمر مف األمكر".

كلقد نظر فقػه القضػاء فػي دكلػة اإلمػارات فػي شػهر حزيػراف  /يكنيػه  2008فػي قضػية تػكرط
فيهػا مػدير سػجف ك  24حارسػا كضػابط شػرطة بالسػجف لضػربهـ سػجناء أثنػاء تفتػيش عػف
مخدرات فػي آب/أغسػطس  . 2007كاتهمػكا جمػيعهـ بالتعسػؼ فػي اسػتعماؿ السػمطة كاسػاءة
معاممػة محتجػزيف تحػت ح ارسػتهـ ..كحكػـ عمػى المػدير السػابؽ كسػتة حػراس كضػباط شػرطة
بالسجف ستة أشهر كعمى اآلخريف بالسجف ثبلثة أشهر( .)111
كما نظر فقه القضاء التكنسي في قضية تمثمت كقاهعها في قياـ أربعة حراس سجكف بتقييد
رجمي أحد األشخاص المجرديف مف حريتهـ  ،كبسبب ترؾ الحديد برجميه مدة ساعات كدكف
است شارة طبيب الكحدة ،تبيف بعد فؾ األغبلؿ أف رجمي السجيف أصيبا بتعفف استكجب
بترهما  ،كقد أديف المتهمكف األربعة ك تـ سجف كؿ كاحد منهـ أربعة أعكاـ مف أجؿ تجاكز
حد السمطة ك المشاركة في ذلؾ ك االعتداء بالعنؼ الشديد الكاقع مف مكظؼ عمكمي عمى
متهـ باستعماؿ خصاهص الكظيؼ نتج عنه بتر عضك ك المشاركة ك الحكـ بإلزاـ المكمؼ
العاـ بنزاعات الدكلة في حؽ ك ازرة العدؿ بأف يؤدم لممجني عميه ماهتي ألؼ دينار لقاء
الضرر البدني ك ماهة ألؼ دينار لقاء الضرر المعنكم ك ستة أالؼ دينار مصاريؼ تركيب
أعضاء اصطناعية( .)112

(111

موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،وفقا للفقرة ( ٥١ج) / ٥من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان

اإلمارات العربية المتحدة  16 September 2008- A/HRC/WG.6/3/ARE/3ص .4

 )112حكـ صادر عف محكمة االستهناؼ بتكنس عدد  1120بتاريخ  20جانفي .2002
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 - 2توفير شروط السالمة الصحية لمشخص المجرد من حريتو
أكدت المادة  )1(10مف العهد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية عمى ضركرة
معاممة جميع المحركميف مف حريتهـ معاممة إنسانية ،كتحترـ الكرامة األصيمة في الشخص
اإلنساني.
ك قررت المجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف إف "كاجب معاممة المحتجزيف باحتراـ لمكرامة
المتأصمة في شخص كؿ إنساف منهـ هك معيار أساسي عالمي التطبيؽ .كال يمكف لمدكؿ أف
تبرر معاممتهـ عمى نحك ال إنساني بحجة نقص المكارد المادية أك الصعكبات المالية .كهي
ممزمة بتزكيد جميع المحتجزيف كالسجناء بالخدمات البلزمة لتمبية جميع احتياجاتهـ
األساسية .كتشمؿ هذة االحتياجات األساسية :تكفير الطعاـ ،كمرافؽ االستحماـ كالصرؼ
الصحي ،كالفراش كالمبلبس ،كالرعاية الصحية ،كالتعرض لمضكء الطبيعي"،،،
كالمتمعف في القانكف االتحادم بشأف المنشآت العقابية يبلحظ بكضكح كيؼ أنه شدد عمى
ضركرة الرعاية الصحية لممسجكنيف كذلؾ مف خبلؿ ما يمي:
* العرض عمى الفحص الطبي
يتـ الفحص الطبي لكؿ مسجكف عند دخكله المنشأة كيثبت طبيب المنشأة حالته الصحية
كالعقمية في السجؿ العاـ لكؿ فهة مف المسجكنيف كأف يحدد األعماؿ التي تمكنه صحته مف
أداهها .كعمى الطبيب المذككر تفقد المنشأة كالمسجكنيف لمتحقؽ مف النكاحي الصحية
كخاصةن ما يتعمؽ منها بالنظافة كالغذاء كعمى ضابط المنشأة تنفيذ التدابير الصحية التي
يرل الطبيب اتخاذها (المادتاف  29ك.)30
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* مجانية المعالجة
يفهـ مف أحكاـ المكاد مف  30إلى  33مف قانكف المنشآت العقابية أف المعالجة الطبية داخؿ
الكحدات السجنية مجانية ف إذا تبيف لطبيب المنشأة أف المسجكف مصاب بمرض عقمي قرر
عرضه عمى لجنة طبية تشكؿ بقرار مف كزير الصحة يككف مف بيف أعضاهها أحد أطباء
السجف كالطبيب الشرعي لفحصه كالتثبت مف حالته فإذا تقرر نقمه إلى مستشفى لؤلمراض
العقمي ة نقؿ إليه بأمر مف مدير اإلدارة المختصة مع إخطار النيابة العامة ،كتحسب المدة
التي يقضيها المسجكف في المستشفى مف مدة العقكبة كاذا تبيف لطبيب المنشأة أف المسجكف
كميا فعمى إدارة المنشأة أف تعرضه
مصاب بمرض يهدد حياته أك حياة اآلخريف أك يعجزة ن
عمى المجنة الطبية المشار إليها في المادة السابقة كذلؾ لفحصه كالنظر في اإلفراج الصحي
عنه.
بناء عمى تقرير طبيب المنشأة كجب عمى
كاذا بمغت حالة المسجكف المريض درجة الخطكة ن

إدارة المنشأة أف تبادر إلى إخطار أهمه كأف ترخص لهـ في زيارته دكف التقيد بالمكاعيد

الرسمية لمزيارة.
ير يدكف به مجمكعة مف التفاصيؿ
كاذا تكفي المسجكف يقدـ الطبيب إلى النيابة العامة تقر ن ا
المتعمقة بالحالة التي صاحبت المتكفى مف أكؿ يكـ ألـ به المرض إلى يكـ حصكؿ الكفاة.

* مجانية التغذية
يفهـ مف أحكاـ المادة  30مف قانكف المنشآت العقابية أف الغذاء داخؿ السجكف مجاني كهك
يكزع عمى المساجيف مهما كانت فهاتهـ باعتبار أف المساجيف كفؽ القانكف المذككر فهات :
احتياطيا كالمحبكسيف في ديف مدني أك نفقة شرعية أك
 الفهة ( أ ) :كتشمؿ المحبكسيفن
لسداد الدية أك في حاالت اإلكراة البدني ،ككذلؾ المحككـ عميهـ في المخالفات بعقكبة
الحجز.
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 الفهة (ب) :كتشمؿ المكدعيف عمى ذمة تنفيذ عقكبات اإلعداـ كالحدكد كالقصاص. الفهة (جػ) :كتشمؿ المحككـ عميهـ بعقكبة الحبس أك السجف المؤقت أك المؤبد. الفهة (د) :كتشمؿ األحداث المحككـ عميهـ بعقكبة الحبس.بيد أف الفقرة الثانية مف المادة  17مف القانكف المذككر تخكؿ لممسجكنيف مف الفهة (أ) الحؽ
في استحضار أصناؼ الغذاء مف خارج المنشأة عمى حسابهـ الخاص كف نقا لما تحددة
البلهحة التنفيذية.
كبالنسبة لغيرهـ مف الفهات فاألمر غير جاهز ما عدا بالنسبة لممسجكنيف مف فهة (ب)
الذيف جكزت المادة  22معاممتهـ بنفس معاممة المسجكنيف مف الفهة ( أ ) إذا رأت النيابة
العامة أك ضابط المنشأة ذلؾ.
* ضرورة توفير المرافق الصحية بأماكن اإليداع
يؤخذ مف أحكاـ القانكف المتعمؽ بالمنشآت العقابية أف تكفير المرافؽ الصحية بأماكف
اإليداع مف مستمزمات نظافة كاستحماـ هك مف المسؤكليات الممقاة عمى كاهؿ إدارة السجف
كالمشرفيف عميه.
كتسهر تمؾ اإلدارة تحت إشراؼ كرقابة طبيب المنشأة عمى حفظ الصحة داخؿ السجف كاذا
اتضح أف مبلبس المسجكف مضرة بالصحة العامة داخؿ المنشأة فإنها تعدـ كتسمـ له إدارة
السجف مبلبس خاصة.
* توفير شروط سالمة خاصة لمسجينة الحامل أو المرضع
يكفر القانكف االتحادم بشأف المنشآت العقابية ضمانات لممرأة السجينة مف بينها إيداعها
بالسجف الخاص بالنساء كتتكلى إدارة هذا السجف امرأة ضابطة تقكـ بجميع المهاـ
كالمسؤكليات المعهكدة إلى الضابط  ،فإذا تعذر كجكد ضابطة فيديرها ضابط عمى أف تعاكنه
في أداء مهامه مشرفة تككف مسهكلة أمامه.
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كما يجب أف يككف مكظفك كمستخدمك المنشأة مف النساء بقدر اإلمكاف ( .المادة (.)5
كفي جميع األحكاؿ يجب أف تتكلى حراسة السجينات كأعماؿ الخدمة المتعمقة بهف نساء.
ابتداء مف كقت ظهكر
كاذا كانت المسجكنة حامؿ فإنها تعامؿ معاممة خصكصية إذ هي
ن
الحمؿ تعامؿ معاممة المسجكنيف مف الفهة ( أ ) إذا لـ تكف مف هذة الفهة ،كتعفى مف العمؿ
بالمنشأة كتمنح رعاية طبية خاصة مف حيث الغذاء كالنكـ ،كيؤجؿ تنفيذ أية جزاءات تأديبية
عميها إلى ما بعد الكضع أك إلى حيف انتهاء فترة كجكد مكلكدها معها بحسب األحكاؿ.
كأكجب القانكف نقمها إلى المستشفى عند اقتراب الكضع كتبقى فيه حتى تضع حممها كالى أف
يقرر الطبيب خركجها منه كتبذؿ لها كلمكلكدها العناية الصحية البلزمة مع الغذاء كالممبس
المناسب كالراحة.
كلممسجكنة أف تحتفظ بمكلكدها حتى يبمغ مف العمر عاميف هجرييف فإذا لـ ترغب في بقاهه
معها أك بمغ هذة السف سمـ لمف تختارة ممف لهـ حؽ الحضانة ،كاال سمـ ألبيه كاذا لـ يكجد
يكدع في إحدل دكر رعاية األطفاؿ ،مع إخطار األـ في جميع الحاالت بمكانه كتيسير
رؤيتها له في أكقات دكرية عمى النحك الذم تبينه البلهحة التنفيذية.
كحماية لممصمحة الفضمى لممكلكد ،يجب أال يذكر في شهادة ميبلد الطفؿ ما يشير إلى
مكلدة في المنشأة أك في مستشفى خاص بها أك إلى كاقعة سجف أمه ( المادة .)21
ب  -ضمان الحرمة المعنوية لمشخص المجرد من حريتو
بحكـ انتماء السجيف لمجنس البشرم فإنه ينبغي احتراـ حرمته المعنكية المتأصمة فيه مهما
كاف نكع الجرـ الذم اقترفه.كمف أبرز مظاهر احتراـ الحرمة المعنكية لمشخص المجرد مف
حريته ،عدـ النيؿ مف كرامته كتكفير مقكمات العيش الكريـ طيمة فترة احتجازة.
 - 1عدم النيل من الكرامة
ي تخذ عدـ النيؿ مف كرامة السجيف عدة أشكاؿ ،حرص القانكف المتعمؽ بالمنشآت العقابية أف
يتعرض لمعديد منها:
* عدم النيل من كرامة السجين ومن معنوياتو
مف مظاهر عدـ النيؿ مف كرامة السجيف حظر تعريضه كما أسمفنا ألم شكؿ مف أشكاؿ
التهديد المادم كالمعنكم كالتعذيب المادم أك المعنكم كعدـ إهانته أك النيؿ مف إحساسه
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كشعكرة إلى أف تنقضي فترة اإليداع بسبلـ كدكف أف تخمؼ لممسجكف آثا ار نفسيا إثر خركجه
مف السجف .
بمجرد اإليداع بحقوقو وواجباتو
* إعالم السجين
ّ
كفقا لمقاعدة  )1( 35مف القكاعد النمكذجية الدنيا لمعاممة السجناء (  113يزكد كؿ سجيف،
لدل دخكله السجف ،بمعمكمات مكتكبة حكؿ األنظمة المطبقة عمى فهته مف السجناء ،كحكؿ
قكاعد االنضباط في السجف ،كالطرؽ المرخص بها لطمب المعمكمات كتقديـ الشكاكل ،كحكؿ
أية مساهؿ أ خرل تككف ضركرية لتمكينه مف معرفة حقكقه ككاجباته عمى السكاء كمف تكييؼ
نفسه كفقا لحياة السجف.
كبالتأمؿ في الفقرة الثانية مف المادة  37مف قانكف المنشآت العقابية نجدها لـ تؤكد عمى
إعبلـ المسجكف بمجرد إيداعه بالحقكؽ التي يضمنها له القانكف ،كلعؿ ذلؾ ناجـ عف أف
تمؾ الحقكؽ مكزعة في بقية أحكاـ القانكف ،كلكنها ركزت في المقابؿ عمى كجكب إعبلـ كؿ
مسجكف بالكاجبات الرهيسية التي يجب أف يمتزـ بها في المنشأة ككذلؾ المحظكرات الرهيسية
التي ينب غي أف يتجنبها ،كيقكـ الكاعظ كاألخصاهي االجتماعي بتنبيهه إلى تمؾ الكاجبات
كالمحظكرات بيف ٍ
حيف كآخر.
كاإلعبلـ بالحقكؽ كالكاجبات داخؿ الفضاءات السجنية التي تتميز بالصرامة باعتبارها أماكف
تنفذ فيها العقكبات هك مظهر مف مظاهر التحضر كاحتراـ كرامة اإلنساف حتى يككف
المسجكف عمى بينة مف أمرة فبل يسقط مف جديد في المحظكر فيصبح مخالفا لمقكانيف أك
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تأديبيا دكف أف يخؿ ذلؾ بالمسؤكلية
المكاهح أك النظـ المعمكؿ بها في المنشأة كيعاقب
ن
الجزاهية إذا شكؿ العمؿ الذم اقترفه جرما يعاقب عميه القانكف الجزاهي .
* مراعاة قواعد التصنيف داخل الوحدات
إف مف مظاهر عدـ النيؿ مف كرامة السجيف مراعاة قكاعد التصنيؼ بيف فهات المساجيف
داخؿ الكحدات السجنية بحسب جنسهـ ذكك ار أك إناثا مف جهة أكلى كبحسب سنهـ أحداثا أك
بالغيف مف جهة ثانية ،كبحسب كضع المسجكف محبكسا احتياطيا أك محككما عميه مف
جهة ثالثة كبحسب الجراهـ المرتكبة كالخطكرة اإلجرامية مف جهة رابعة ،كهذة المعايير
المعترؼ بها دكليا تحفظ كرامة السجيف المعنكية كالمادية كتجنب الكقكع في منزلقات يفقد
بسببها السجف ُبعديه الردعي كاإلصبلحي.
كلقد صنفت المادة  16مف قانكف المنشآت العقابية المسجكنيف أربع فهات:
احتياطيا كالمحبكسيف في ديف مدني أك نفقة شرعية أك لسداد
الفهة ( أ ) :كتشمؿ المحبكسيف
ن
الدية أك في حاالت اإلكراة البدني ،ككذلؾ المحككـ عميهـ في المخالفات بعقكبة الحجز.
الفهة (ب) :كتشمؿ المكدعيف عمى ذمة تنفيذ عقكبات اإلعداـ كالحدكد كالقصاص.
الفهة (جػ) :كتشمؿ المحككـ عميهـ بعقكبة الحبس أك السجف المؤقت أك المؤبد.
الفهة (د) :كتشمؿ األحداث المحككـ عميهـ بعقكبة الحبس.
كمع عدـ اإلخبلؿ بحكـ المادة ( ) 3مف القانكف ،يخصص في كؿ منشأة أماكف خاصة لكؿ
فهة مف الفهات المذككرة ،كتصنؼ كؿ فهة إلى درجات بحسب السف كالسكابؽ اإلجرامية
كنكعها كمدد العقكبة كنكعها ،كتبيف البلهحة التنفيذية هذة الدرجات كاألحكاـ المتعمقة بنقؿ
المسجكف مف درجة إلى أخرل.
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* عدم النيل من أموال السجين بتأمينيا عند إيداعيا وتسميميا لو يوم الخروج
عندما يتـ إيداع سجيف بالسجف يؤخذ ما يكجد معه مف ممنكعات كنقكد كأشياء ذات قيمة كتكدع
خزانة المنشأة لتسمـ إليه عند اإلفراج عنه ما لـ يرغب في تسميمها لشخص معيف فتسمـ إليه أك
قانكنا ( المادة .)14
لمف ينكب عنه المسجكف
ن
ك إذا اتضح عند اإليداع أف مبلبس المسجكف مضرة بالصحة العامة داخؿ المنشأة يتـ إعدامها
أما المبلبس األ خرل فيحتفظ بها المسجكف إذا كانت مدة إيداعه سنة فأقؿ فإف زادت عمى ذلؾ
قانكنا حسب األحكاؿ فإف امتنع عف استبلمها جاز
سممت لمف يختارة المسجكف أك لمف ينكب عنه ن
بيعها لحساب المسجكف كقيد المتحصؿ مف البيع لحسابه (المادة .)15
كاذا لـ يكف لممسجكف كقت اإلفراج عنه مبلبس صالحة لبلستعماؿ كلـ يكف في مقدكرة الحصكؿ
عميها صرفت له إدارة المنشأة مبلبس(المادة .)41
 - 2توفير مقومات العيش الكريم
قالت المجنة المعنية لحقكؽ اإلنساف إف مف ضمف االحتياجات األساسية لممساجيف التركيح
عف النفس كالتمرينات الرياضية ،كتخصيص أماكف لممارسة الشعاهر الدينية ،كالسماح
لممحتجزيف باالتصاؿ فيما بينهـ؛ عمى أف يشمؿ ذلؾ إمكانيات االتصاؿ بالعالـ الخارجي.
كمف مظاهر تكفير مقكمات العيش الكريـ داخؿ الفضاءات السجنية إقرار مجمكعة مف
الحقكؽ لمسجيف:
* حق السجين في المطالعة
أقرت الفقرة الثانية مف المادة  35مف ق انكف المنشآت العقابية حؽ كؿ سجيف في المطالعة
كتبا كصحفنا كمجبلت لتثقيؼ
كأكدت عمى ضركرة أف يككف في كؿ منشأة مكتبة تحكم ن

المسجكنيف مف النكاحي الدينية كالخمقية كاالجتماعية كغيرها كتشجيعهـ عمى االنتفاع بها في
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كقت فراغهـ .كيجكز لممسجكف أف يستحضر عمى نفقته الكتب كالمجبلت كالصحؼ كف نقا لما
تقررة البلهحة التنفيذية.
* حق السجين في تمبية حاجياتو الروحية وأدائو لشعائره الدينية
يحتاج كؿ إنساف في حياته إلى معانقة البعد الركحي فاإلنساف مادة كركح كتشتد هذة الحاجة
في حالة العسر لما تكفرة مف سكينة كطمأنينة ك تحقيقا لهذا الغرض أكجبت
المادة  34مف قانكف المنشآت العقابية أف يككف لكؿ منشأة عقابية كاعظ ديني أك أكثر لحث
المسجكنيف عمى مراعاة أحكاـ الديف كالتحمي بمكارـ األخبلؽ كترسيخ الكازع الديني في
نفكسهـ ،كيخصص في المنشأة مكاف تقاـ فيه الصبلة في مكاعيدها كيسمح لكؿ مسجكف
بالصبلة فيه إال إذا اقتضت ضركرة األمف غير ذلؾ ،كما يككف لكؿ منشأة أخصاهي
اجتماعي أك أكثر.
* حق السجين في ممارسة اليوايات و األنشطة الفكرية
تعرض القانكف المتعمؽ بالمنشآت العقابية بصفة مقتضبة لحؽ السجيف في ممارسة األنشطة
الفكرية إذ في المادة  20منه أنه ال يجكز تشغيؿ المسجكنيف مف الفهة ( أ ) إال بالقياـ
اعاة لحالتهـ الصحية.
بتنظيؼ غرفهـ ما لـ َتر إدارة المنشأة غير ذلؾ مر ن

كيجكز لهؤالء المسجكنيف بمكافقة إدارة المنشأة ممارسة حرفهـ أك هكاياتهـ الخاصة

المشركعة داخؿ المنشأة ،كتهيأ لهـ الكساهؿ الممكنة لذلؾ.
كتعميـ هذا اإلجراء عمى بقية الفهات ممكف كلكنه ليس آليا كانما يستدعي أم ار لذلؾ مف
ضابط المنشأة أك النيابة.
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* حق السجين في ممارسة األنشطة الرياضية
أقرت الفقرة الثانية مف المادة  30حؽ السجيف في ممارسة األنشطة الرياضية ك أكجبت عمى
إدارة المنشأة المختصة أف تهيئ لممسجكنيف كساهؿ النظافة كالرياضة البدنية  ،كما مكنت
يكميا مف أكقات الفراغ يقضكنها في الهكاء
المسجكنيف مف حؽ التمتع بساعتيف عمى األقؿ ن
الطمؽ كذلؾ في حدكد ما تقررة البلهحة التنفيذية.
كلـ يتعرض القانكف االتحادم بشأف المنشآت العقابية بشكؿ كاضح إلى حؽ السجيف في
الترفيه  ،كالجدير بالتذكير في هذا المجاؿ أنه تكجد في سجكف كثير مف البمداف إذاعات
داخمية كأجهزة تمفزيكف داخؿ الغرؼ الجماعية بقنكات فضاهية تعميمية كتثقيفية كتربكية
منتقاة ،كمسارح تساعد عمى تهذيب ذكؽ السجيف كالرفع مف مستكاة العممي كالمعرفي.
الفقرة الثانية :آليات ضمان حرمة الشخص المجرد من حريتو
إف ضماف حرمة الشخص المجرد مف حريته ال يتحقؽ دكف كجكد آليات فعالة لذلؾ كمف
أبرز هذة اآلليات التظمـ كالتشكي إذ مف حؽ األشخاص المجرديف مف حريتهـ أف يقدمكا
شكاكل لمجهات المعنية بشأف أكضاع احتجازهـ دكف أف يتعرضكا لعكاقب ضارة نتيجة
تظممهـ .كقد أكدت عمى هذا الحؽ القاعدة المادة  36مف القكاعد النمكذجية الدنيا لمعاممة
السجناء كالتي جاء فيها ما يمي:
( ) 1يجب أف تتاح لكؿ سجيف إمكانية التقدـ ،في كؿ يكـ عمؿ مف أياـ األسبكع ،بطمبات
أك شكاكل إلى مدير السجف أك إلى المكظؼ المفكض بتمثيمه.
( ) 2يجب أف يستطيع السجناء التقدـ بطمبات أك شكاكل إلى مفتش السجكف خبلؿ جكلته
التفتيشية في السجف .كيجب أف تتاح لمسجيف فرصة لمتحدث مع المفتش أك مع أم مكظؼ
آخر مكمؼ بالتفتيش دكف أف يحضر حديثه مدير السجف أك غيرة مف مكظفيه.
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( ) 3يجب أف يسمح لكؿ سجيف بتقديـ طمب أك شككل إلى اإلدارة المركزية لمسجكف أك
السمطة القضاهية أك إلى غيرهما مف السمطات ،دكف أف يخضع الطمب أك الشككل لمرقابة
مف حيث الجكهر كلكف عمى أف يتـ كفقا لؤلصكؿ كعبر الطرؽ المقررة.
( ) 4ما لـ يكف الطمب أك الشككل جمي التفاهة أك ببل أساس ،يتكجب أف يعالج دكف إبطاء،
كأف يجاب عميه في الكقت المناسب.
كيمكف في ضكء تمؾ القاعدة كجرياف العمؿ الساهد في عديد الدكؿ تقسيـ آليات التشكي إلى
قسميف آليات التشكي داخؿ الكحدات السجنية ك آليات التشكي خارج الكحدات السجنية.
أ  -آليات التشكي داخل الوحدات السجنية
تنقسـ آليات التشكي داخؿ المنشآت العقابية إلى قسميف رهيسييف فهناؾ التشكي الذم يتـ
عف طريؽ إدارة المنشأة كهناؾ التشكي الذم يتـ عند زيارة أعضاء النيابة لمسجف في إطار
اإلشراؼ القضاهي عمى المنشآت العقابية كيضاؼ لمنكعيف المذككريف نكع ثالث محتشـ
(  )114هك التشكي لممثمي المنظمات غير الحككمية التي تؤدم مف حيف آلخر زيارات ذات
طابع إنساني لممنشآت العقابية.
 - 1التشكي عن طريق إدارة المنشأة
تخكؿ المادة  11مف القانكف االتحادم بشأف المنشآت العقابية الحؽ لممسجكف في طمب
مقابمة مدير اإلدارة المذككرة كالتشكي المباشر له أثناء قيامه بالتفتيش عمى المنشأة.
كعمى مدير اإلدارة أف يتحقؽ مف الشكاكل التي تقدـ إليه كأف يتخذ في شأنها اإلجراء
المناسب ،ك لكؿ مسجكف الحؽ في التقدـ بالشككل إلى كزير الداخمية أك الناهب العاـ أك
مدير اإلدارة المختصة أك ضابط المنشأة ،كلكؿ مسجكف الحؽ في أف يقدـ في أم كقت إلى
ضابط المنشأة شككل كتاب نة أك شفاه نة ،كيطمب تبميغها إلى النيابة العامة المختصة ،كعمى
 )114كصفت هذا النكع بالمحتشـ ألنه مف ناحية أكلى غير مقنف كمف ناحية ثانية غير معركؼ كثي ار لدل العمكـ.
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الضابط قبكلها كتبميغها في الحاؿ لمنيابة العامة بعد إثباتها في سجؿ الشكاكل كأف يكافي
النيابة العامة بكؿ ما تطمبه مف بيانات (المادة )9
 - 2التشكي عن طريق أعضاء النيابة العامة
يعتبر اإلشراؼ القضاهي عمى المنشآت العقابية الذم أقرته المادتاف  320ك  321مف قانكف
اإلجراءات الجزاهية كالمادة  10مف القانكف اإلتحادم بشأف المنشآت العقابية ضمانة كبرل
مف ضمانات الحرمة الجسدية كالمعنكية لمشخص المجرد مف حريته فمقد خكلت تمؾ المكاد
ألعضاء النيابة العامة حؽ دخكؿ المنشآت العقابية الكاهنة في دكاهر اختصاص المحاكـ
التي يعممكف بها ،كذلؾ لمتأكد مف عدـ كجكد محبكس بصفة غير قانكنية كلهـ أف يطمعكا
صكر منها كأف يتصمكا بأم محبكس
نا
عمى السجبلت كعمى أكامر القبض كالحبس كأف يأخذكا

كي سمعكا منه شككل يريد أف يبديها لهـ كيجب أف تقدـ لهـ كؿ مساعدة لحصكلهـ عمى
المعمكمات التي يطمبكنها ،كما خكلت أيضا لكؿ محبكس في إحدل األماكف المشار إليها في
المادة السابقة أف يقدـ في أم كقت لمقاهـ عمى إدارته شككل كتابية أك شفهية ،كيطمب منه
تبميغها لمنيابة الع امة ،كعمى القاهـ عمى إدارة المكاف قبكلها كتبميغها في الحاؿ إلى النيابة
العامة بعد إثباتها في سجؿ يعد لذلؾ.
كخكلت المادة  321مف قانكف اإلجراءات الجزاهية لكؿ مف عمـ بكجكد محبكس بصفة غير
قانكنية أك في محؿ غير مخصص لمحبس أف يخطر أحد أعضاء النيابة العامة ،كعميه
فكر إلى المحؿ المكجكد به المحبكس
بمجرد عممه أف ينتقؿ ن ا
كمف جهتها أعطت المادة  10مف القانكف المنظـ لممنشآت العقابية لعضك النيابة العامة
المختص حؽ دخكؿ المنشآت العقابية في أم كقت كذلؾ لمتأكد مف تنفيذ القكانيف كالمكاهح
كمف عدـ كجكد مسجكف بكجه غير قانكني كله الحؽ في فحص السجبلت كاألكراؽ لمتحقؽ
مف مطابقتها لمقكانيف كالمكاهح كالنظـ.
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كلكؿ مسجكف الحؽ في مقابمة عضك النيابة العامة أثناء تكاجدة بالمنشأة كالتقدـ إليه
بالشككل كعمى عضك النيابة العامة فحصها كاتخاذ ما يمزـ في شأنها كاخطار الناهب العاـ
بذلؾ.
 - 3التشكي عن طريق ممثمي المنظمات غير الحكومية الوطنية
تُعتبر زيارة المنظمات غير الحككمية لمسجكف لتقديـ مساعدات خيرية كانسانية لممسجكنيف
آلية هامة مف آليات ضماف الحرمة الجسدية كالمعنكية لمسجيف فزيارة هذة المنظمات كاف
كانت في ظاهرها ذات طابع إنساني كخيرم فإنها في كاقعها تحقؽ غرضا هاما في غاية
األهمية كهك الشفافية بتأكيد السمطات عند السماح لهذة المنظمات بزيارة المنشآت العقابية
أنه ليس لديها ما تخفيه في خصكص معاممة المسجكنيف داخؿ السجكف التي تعتبر
فضاءات مغمقة تخضع لنكاميس محددة.
كلقد بمغ عدد زيارات المنظمات كالهيهات كهيهة الهبلؿ األحمر لممنشآت العقابية بالدكلة في
عاـ  2007كالنصؼ األكؿ مف عاـ  )121(2008زيارة)115 ( .
ب  -آليات التشكي خارج الوحدات السجنية
تنقسـ آليات التشكي مف خارج الكحدات السجنية إلى قسميف آليات تشكي كطنية كهي تكجد
داخؿ الدكلة كآليات تشكي دكلية كمقارها خارج الدكلة.
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 - 1آليات التشكي الوطنية
ال شيء يمنع في القانكف اإلماراتي كال في فيرة مف القكانيف المقارنة مف أف يرفع أحد أفراد
عاهمة المسجكف أك أصدقاهه أك مككميه شككل تتعمؽ بسكء معاممة مسجكف أك تعذيبه أك
بكجكد محبكس بصفة غير قانكنية أك في محؿ غير مخصص لمحبس إلى الجهات
كالسمطات التي خكؿ لها القانكف حؽ تمقي مثؿ هذة الشكاكل كيأتي القضاء في طميعتها إذ
يمكف لمف عايف عند زيارة مسجكف مثبل كجكد آثار سكء معاممة عميه مف أف يقدـ شككل
إلى النيابة العامة في الغرض  ،كما يعزز هذا القكؿ هك ما كرد في آخر فقرة مف المادة
 321مف قانكف اإلجراءات الجزاهية لدكلة اإلمارات الذم جاء فيه ":كلكؿ مف عمـ بكجكد
محبكس بصفة غير قانكنية أك في محؿ غير مخصص لمحبس أف يخطر أحد أعضاء
فكر إلى المحؿ المكجكد به المحبكس كيقكـ
النيابة العامة ،كعميه بمجرد عممه أف ينتقؿ ن ا

محضر
نا
بإجراء التحقيؽ كي أمر باإلفراج عف المحبكس بصفة غير قانكنية كعميه أف يحرر

بذلؾ".

كاضافة لذلؾ فإنه ال شيء يمنع مف تقديـ شككل مف سكء المعاممة إلى كزير الداخمية أك
كزير العدؿ أك مف يمثمهما .
كمف جهة أخرل فإنه في البمداف التي تكجد بها هيهات أك مؤسسات كطنية لحقكؽ
اإلنساف(  )116أك مراكز مف هذا القبيؿ  ،فإنه باإلمكاف تقديـ الشكاكل المتعمقة بسكء المعاممة
أك التعذيب إلى هذة المؤسسات كالتي هي عبارة عف هيهات شبه قضاهية تتعهد بمثؿ هذة
المساهؿ كتتحرل فيها كتمفت نظر السمطات المختصة إليها.
 )116نكقشت مسألة " مؤسسات حقكؽ اإلنساف الكطنية" ألكؿ مرة في المجمس اإلقتصادم كاإلجتماعي التابع لؤلمـ المتحدة سنة

 1946أم قبؿ صدكر اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف  ،كبعد صدكر ذلؾ اإلعبلف كبركز الشرعة الدكلية لحقكؽ اإلنساف كمعايير
أخرل في الغرض عاد النقاش مف جديد في خصكص هذة المؤسسات كانعقدت لمغرض في باريس حمقة دراسية مف  7إلى  9أكتكبر

 1991أسفرت عف إقرار مجمكعة مف المبادئ الخاصة بهيكمة كاختصاصات هذة الهيهات أصبحت تعرؼ بمبادئ باريس كقد أقرتها
لجنة حقكؽ اإلنساف في استنتاجاتها في القرار الصادر عاـ . 1992
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 - 2آليات التشكي الدولية
تكجد في القانكف الدكلي مجمكعة مف اآلليات لمتشكي مف أجؿ سكء المعاممة كالتعذيب التي
قد يتعرض لها فرد أك مجمكعة مف األفراد في دكلة مف الدكؿ  ،كيمكف اإللتجاء لمثؿ هذة
اآلليات في حالة استنفاذ طرؽ التشكي الكطنية .
كتنقسـ هذة اآلليات إلى عدة أقساـ فهناؾ اآلليات األممية كالمقصكد بها المجاف المنبثقة
عف االتفاقيات كالمعاهدات الدكلية عمى غرار لجنة مناهضة التعذيب ،كلجنة حقكؽ اإلنساف
كلجنة حقكؽ الطفؿ كغيرها مف المجاف المعاهداتية  ،كهناؾ اآلليات اإلقميمية كتمؾ التي
انبثقت عف المعاهدات كاإلتفاقيات اإلقميمية عمى غرار الجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف
كالشعكب كالمحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف كغيرهما  ،كتنظر مختمؼ هذة الهيهات في
الشكاكل التي تعرض عميها كتتحرل فيها كتناقشها مع ممثمي الدكؿ األطراؼ المنظمة لهذة
االتفاقيات.
ك كتقكـ مختمؼ هذة اآلليات بدكر كبير في الكشؼ عف انتهاكات حقكؽ اإلنساف داخؿ
السجكف  ،كقد انتهت المجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف في إحدل الشكاكل التي عرضت إليها
إلى أف المادة  )1(10مف العهد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية قد انتهكت في
حالة محتجز بإحدل الدكؿ ادعى لديها أنه احتجز في سجف عمرة  500عاـ يعج بالفهراف
كالقمؿ كالصراصير ،حيث يحتجز النزالء مف األطفاؿ كالنساء كالرجاؿ بمعدؿ  30شخص نا
في الزنزانة الكاحدة  ،كيعانكف فيه مف البرد كالتيارات الهكاهية .ككاف معدؿ االنتحار مرتفعان،
ككذا نسبة اإلصابات التي يحدثها النزالء بأنفسهـ ،كمعدؿ المشاجرات كحكادث االعتداء
بالضرب فيما بينهـ( .)117

 )117دليؿ المحاكمات العادلة  ،المرجع السابؽ ،التعميؽ عمى المادة  10مف العهد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية.
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 - 3التشكي عن طريق ممثمي المنظمات غير الحكومية األجنبية
انطبلقا مف أف مسألة حقكؽ اإلنساف ال تعرؼ الحدكد  ،فإنه ال شيء يمنع مف تضرر مف
سكء معاممة أك تعذيب أف يقدـ شككل إلى إحدل المنظمات غير الحككمية المعركفة عمى
الصعيد العالمي كمف أبرز هذة المنظمات منظمة الصميب كالهبلؿ األحمر الدكلي التي كاف
كاف نشاطها في البداية انطمؽ مع اتفاقيات جينيؼ األربعة المتعمقة بالقانكف اإلنساني الدكلي
 ،فإف نشاط مكاتبها اإلقميمية تكسع كقت السمـ ليشمؿ عقد اتفاقات مع عدد مف الدكؿ لزيارة
الكحدات السجنية كاإلطبلع عمى أكضاع المساجيف مف كجهة نظر محايدة.
كفي المحصمة فإف مختمؼ اآلليات المتعرض لها تساعد عمى كشؼ الحقيقة كعمى ضماف
حماية فعالة لممسجكنيف مف أم انتهاؾ لحقكقهـ كلكف يبقى إعداد السجيف لمحياة الحرة مف
أبرز ما ينبغي القياـ به في السجكف.
الفرع الثاني :حق الشخص المجرد من حريتو في إعداده لمحياة الحرة
إف إيداع أم شخص في السجف مف أجؿ ارتكابه لجريمة كعقابه بسببها بعقاب سالب لمحرية
هك كضع استثناهي ناتج عف تمؾ الزلة االجتماعية التي حصمت له ،كهك يقتضي إلى جانب
تحقيؽ غرض الردع الستخبلص العبرة كتبلفي العكدة الرتكاب جريمة أخرل

تحقيؽ هدؼ

إصبلح ذلؾ الشخص كضماف عكدته لمحياة الحرة دكف أم مخمفات أك تأثيرات سمبية كهذا
يستدعي مف إدارات السجكف في كؿ الدكؿ مساعدة المساجيف عمى تقميص الفكارؽ بيف حياة
الحرة مف جهة أكلى كالتأهيؿ لتيسير إعادة اإلدماج.
السجف كالحياة إ
الحرة
الفقرة األولى  :تقميص الفوارق بين حياة السجن والحياة ّ
أكدت القاعدة  60مف القكاعد النمكذجية الدنيا لمعاممة السجناء عمى أف نظاـ السجكف
ينبغي أف يمتمس السبؿ إلى تقميص الفكارؽ التي يمكف أف تقكـ بيف حياة السجف كالحياة
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الحرة ،كالتي مف شأنها أف تهبط بحس المسؤكلية لدل السجناء أك باالحتراـ الكاجب لكرامتهـ
البشرية.
كمف المستحسف أف يقر أم نظاـ لمسجكف  ،قبؿ انتهاء مدة العقكبة ،اتخاذا التدابير
الضركرية لكي تضمف لمسجيف عكدة تدريجية إلى الحياة في المجتمع ،كهذا هدؼ يمكف
بمكغه ،تبعػا لمحالة ،مف خبلؿ مرحمة تمهد إلطبلؽ سراح السجيف تنظـ في السجف نفسه أك
في م ؤسسة أخرل مبلهمة ،أك مف خبلؿ إطبلؽ سراح تحت التجربة مع إخضاعه لضرب
مف اإلشراؼ كالرقابة كال يجكز أف يعهد به إلى الشرطة بؿ ينبغي أف يشتمؿ عمى مساعدة
اجتماعية فعالة.
كنهت القاعدة  61مف نفس القكاعد أف يقع التركيز في معالجة السجناء عمى إقصاههـ عف
المجتمع ،بؿ -عمى نقيض ذلؾ  -ينبغي اعتبارهـ داهما جزءا منه .كلتحقيؽ هذا الهدؼ
ينبغي المجكء ،بقدر المستطاع ،إلى المؤازرة التي يمكف أف تكفرها هيهات المجتمع المحمى
لمساعدة جهاز مكظفي السجف عمى إعادة التأهيؿ االجتماعي لمسجناء .كيجب أف يككف
هناؾ مساعدكف اجتماعيكف يتعاكنكف مع ك ؿ مؤسسة احتجاز كتناط بهـ مهمة إدامة
كتحسيف كؿ صبلت السجيف المستصكبة بأسرته كبالمنظمات االجتماعية الجزيمة الفاهدة.
كما يجب أف تتخذ ،إلى أقصى الحدكد المتفقة مع القانكف كمع طبيعة العقكبة ،تدابير
لحماية ما لمسجيف مف حقكؽ تتصؿ بمصالحه المدنية كبتمتعه بالضماف االجتماعي كغير
ذلؾ مف المزايا االجتماعية.
الحرة يبدأ
كانطبلقا مف هذة القكاعد يمكف القكؿ أف تقميص الفكارؽ بيف حياة السجف كالحياة إ

بثبلثة أمكر أساسية األكلى إبقاء السجيف عمى صمة بمحيطه العاهمي كاالجتماعي كالثانية
إبقاء السجيف عمى صمة بالعالـ الخارجي كالثالثة كضع حكافز تمهد إلطبلؽ السراح.
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أ  -إبقاء السجين عمى صمة بمحيطو العائمي واالجتماعي
مف بيف األدكات المهمة إلبقاء السجيف عمى صمة بمحيطه العاهمي كاالجتماعي إقرار نظاـ
الزيارات ك فسح المجاؿ له لمقياـ بالمراسبلت كاالنتفاع ببعض الخدمات.

الصمة من خالل نظام الزيارات
 - 1إبقاء ّ
أعطت الفقرة ب مف المادة  17مف القانكف المتعمؽ بالمنشآت العقابية لممساجيف مف الفهة
ب حؽ مقابمة زاهريهـ كمراسمة مف يشاؤكف كذلؾ ما لـ يرد بأمر اإليداع ما يمنع ذلؾ ،كتتـ
الزيارة تحت إشراؼ ضابط المنشأة أك مف ينكب عنه.
أما بقية الفه ات مف المساجيف فإف حؽ الزيارة إليهـ ليس آليا كانما هك مرتبط بتقدير النيابة
أك ضابط المنشأة أك مدير اإلدارة المختصة بعد مكافقة كزير الداخمية فمقد اقتضت المادة
 22مف القانكف المذككر أنه  ":يجكز معاممة المسجكنيف مف الفهة (ب) معاممة المسجكنيف
مف الفهة ( أ ) إذا رأت النيابة العامة أك ضابط المنشأة ذلؾ ،في حيف نصت المادة  25منه
عمى أنه ":يجكز لمدير اإلدارة المختصة بعد مكافقة كزير الداخمية أف يقرر منح المحككـ
عميهـ بعقكبة الحبس مف الفهة (جػ) بعض أك كؿ المزايا المقررة لممسجكنيف مف الفهة.

كالى جانب الزيارات الدكرية التي يمكف أف يؤديها أفراد العاهمة لمسجكنيهـ فإف
قانكف المنشآت العقابية أقر نظاما خاصا لمزيارة بالنسبة لممرضى بالمادة  33التي
بناء عمى تقرير طبيب المنشأة
جاء فيها ":إذا بمغت حالة المسجكف المريض درجة الخطكة ن
كجب عمى إدارة المنشأة أف تبادر إلى إخطار أهمه كأف ترخص لهـ في زيارته دكف التقيد
بالمكاعيد الرسمية لمزيارة".
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الصمة من خالل المراسالت واالنتفاع ببعض الخدمات
 - 2إبقاء ّ
مف أبرز مظاهر إبقاء السجيف عمى صمة بالعالـ الخارجي تخكيمه حؽ تكجيه كتمقي
المراسبلت االنتفاع ببعض الخدمات األخرل كتمقي الطركد مف عاهمته .
* الحق في توجيو وتمقي المراسالت
خكلت الفقرة الثالثة مف المادة  17مف القانكف المتعمؽ بتنظيـ المنشآت العقابية لممسجكنيف
مف الفهة ( أ ) الحؽ في مراسمة مف يشاؤكف كذلؾ ما لـ يرد بأمر اإليداع ما يمنع ذلؾ،
كتتـ الزيارة تحت إشراؼ ضابط المنشأة أك مف ينكب عنه.
أما بالنسبة لمفهة (ب) فإنه يجكز معاممة المسجكنيف منهـ معاممة المسجكنيف مف الفهة ( أ )
إذا رأت النيابة العامة أك ضابط المنشأة ذلؾ( المادة .)22
كفيما يتعمؽ بالفهة (ج) لممسجكف مف الفهة (جػ) الحؽ في مراسمة ذكيه كأصدقاهه كاستقبالهـ
في حدكد ما تقررة البلهحة التنفيذية كيرخص لمحاميه في مقابمته عمى انفراد بشرط الحصكؿ
عمى إذف كتابي مف النيابة العامة المختصة ،كتتـ المقابمة عمى مرأل مف أحد المسؤكليف
بالمنشأة بحيث ال يسمع ما يدكر مف حديث.
كعمى ضابط المنشأة أف يطمع عمى مراسبلت المسجكنيف مف الفهة المذككرة كله أف يمنع
إرسالها أك تسميمها له إذا رأل ما يبرر ذلؾ مع إثبات الكاقعة في الممؼ الخاص بالمسجكف
( المادة .)23
كيجدر التذكير في هذا المجاؿ أف بعض الدكؿ أجازت لمسجناء كفؽ شركط محددة كتحت
رقابة إدارة السجف حؽ إجراء اتصاالت هاتفية مع ذكيهـ مثؿ ما هك مقرر في تركيا كجنكب
إفريقيا .
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* الحق في االنتفاع ببعض الخدمات
مف بيف الخدمات التي خكؿ القانكف اإلماراتي لمسجيف حؽ االنتفاع بها كفؽ شركط معينة
 حؽ المسجكنيف ارتداء مبلبسهـ الخاصة ما لـ تقرر اإلدارة ارتداههـ مبلبس المنشأةمراعاةن لمصحة أك النظافة أك لصالح األمف ،كمع ذلؾ يككف لهـ الحؽ في ارتداء مبلبسهـ
الخاصة عند خركجهـ لممحاكمة أك ألم سبب آخر.
 الحؽ في استحضار أصناؼ الغذاء مف خارج المنشأة عمى حسابهـ الخاص كف نقا لماتحددة البلهحة التنفيذية.
كقد رتبت المادة  61مف قانكف المنشآت العقابية جزاءات جزاهية لكؿ مف
يدخؿ أك يحاكؿ أف يد خؿ في المنشأة بأية طريقة كانت أم شيء عمى خبلؼ القكانيف
كالمكاهح كالق اررات المنظمة لممنشأة ،ككذلؾ كؿ شخص أدخؿ إلى المنشأة رساهؿ أك أخرجها
منها عمى خبلؼ القكانيف كالمكاهح كالق اررات المشار إليها.
ب  -إبقاء السجين عمى صمة بالعالم الخارجي
مف مظاهر إبقاء السجيف عمى صمة بالعالـ الخارجي  ،في إطار الحرص عمى تقميص الفجكة

بيف حياة السجف كالحياة الحرة تمكينه مف متابعة المستجدات عمى الساحتيف الكطنية
كالدكلية كتمكينه مف التعمـ كمتابعة الدراسة داخؿ السجف.
 - 1تمكين السجين من متابعة المستجدات عمى الساحتين الوطنية والدولية
إف إمكانية متابعة السجيف لممستجدات عمى الساحتيف الكطنية كالدكلية تحصؿ بأدكات شتى
منها قراءة الصحؼ  ،مطالعػة الكتب ،االستماع إلى اإلذاعة ،متابعة البرامج التمفزيكنية.
ك حسب المادة  35مف القانكف المنظـ لممنشآت العقابية يككف في كؿ منشأة مكتبة تحكم
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كتبا كصح نفا كمجبلت لتثقيؼ المسجكنيف مف النكاحي الدينية كالخمقية كاالجتماعية كغيرها
ن
كتشجيعهـ عمى االنتفاع بها في كقت فراغهـ.
كيجكز لممسجكف أف يستحضر عمى نفقته الكتب كالمجبلت كالصحؼ كف نقا لما تقررة البلهحة
التنفيذية.
 - 2تمكين السجين من التعمم ومن متابعة الدراسة داخل السجن
مهنيا كمما أمكف
تقكـ إدارة المنشأة العقابية في دكلة اإلما ارت بتعميـ المسجكنيف كتدريبهـ ن
ذلؾ كذلؾ مع مراعاة السف كمدل االستعداد كمدة العقكبة كيضع كزير الداخمية باالتفاؽ مع
كزير التربية كالتعميـ منهج الدراسة العممية كالمهنية بعد أخذ رأم اإلدارة المختصة.
ككفقا ألحكاـ المادة  36مف القانكف المنظـ لممنشآت العقابية فإنه عمى إدارة المنشأة أف
تشجع المسجكنيف عمى االطبلع كالتعمـ كأف تيسر االستذكار لممسجكنيف الذيف لديهـ الرغبة
في مكاصمة الدراسة ،كأف تسمح بتأدية االمتحانات.
ج  -وضع حوافز تميد إلطالق السراح.
كضعت المكاد مف  44إلى  47مف القانكف المشار إليه أعبلة حكافز تمهد إلطبلؽ سراح
السجيف قبؿ انتهاء أمد المحككمية كذلؾ كفؽ شركط محددة كمف هذة الحكافز حسف السمكؾ
كصبلح األمر كاالستقامة أثناء الكجكد بالمنشأة بما يدعك إلى الثقة بتقكيـ نفسه كلـ يكف في
اإلفراج عنه خطر عمى األمف العاـ.
ك عمى سبيؿ المثاؿ يفرج عف كؿ محككـ عميه بعقكبة مقيدة لمحرية لمدة شهر أك أكثر إذا
أمضى ثبلثة أرباع مدة العقكبة ككاف سمككه أثناء كجكدة بالمنشأة حسنا،كاذا كانت العقكبة
هي السجف المؤبد فيفرج عنه إذا قضى عشريف سنة عمى األقؿ.
كيصدر بهذا اإلفراج قرار مف كزير الداخمية ،كيبمغ الناهب العاـ بصكرة منه (المادة .)44
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الفقرة الثانية  :التأىيل لتيسير إعادة اإلدماج
ركزت القاعدة  61مف القكاعد النمكذجية الدنيا لمعاممة السجناء عمى كجكب أف يككف هناؾ
مساعدكف اجتماعيكف يتعاكنكف مع كؿ مؤسسة احتجاز كتناط بهـ مهمة إدامة كتحسيف كؿ
صبلت السجيف المستصكبة بأسرته كبالمنظمات االجتماعية الجزيمة الفاهدة ك المجكء ،بقدر
المستطاع ،إلى المؤازرة التي يمكف أف تكفرها هيهات المجتمع المحمى لمساعدة جهاز
مكظفي السجف عمى إعادة التأهيؿ االجتماعي لمسجناء.
كيمكف القكؿ في ضكء هذة القاعدة أف هناؾ سبيميف أساسييف لتأهيؿ المساجيف كمساعدتهـ
عمى االندماج بيسر في الحياة العامة بعد اإلفراج عنهـ يتمثؿ األكؿ في التأهيؿ عف طريؽ
الرعاية االجتماعية ك يتمثؿ الثاني في التأهيؿ عف طريؽ التشغيؿ كالتككيف
أ  -التأىيل عن طريق الرعاية االجتماعية
يمكف أف يتخذ التأهيؿ عف طريؽ الرعاية االجتماعية شكميف اثنيف األكؿ الرعاية االجتماعية

الرعاية االجتماعية بعد اإلفراج.
قبؿ اإلفراج كالثاني إ
 - 1الرعاية االجتماعية قبل اإلفراج
نصت المادة  34مف القانكف المتعمؽ بتنظيـ المنشآت العقابية عمى تشكي ؿ لجنة مف ضابط
المنشأة ككاعظها كالطبيب كاألخصاهي االجتماعي تختص بفحص الحالة النفسية
كاالجتماعية لكؿ مسجكف كتقدـ تكصياتها إلى إدارة المنشأة بشأف معاممته طبقنا لما يسفر
عنه فحص حالته.
كما تقكـ المجنة المذككرة قبؿ اإلفراج عف المسجكف بمدة كافية بتقديـ اإلرشادات التي تكفؿ
لممفرج عنه كسيمة العيش الشريفة.
كتقكـ هذة المجنة بدكر مكتب االجتماعي الذم يقدـ اإلرشاد الضركرم لمسجيف .
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الرعاية االجتماعية بعد اإلفراج
ّ -2
الرعاية االجتماعية لمسجيف حتى بعد اإلفراج كما
يمكف في بعض القكانيف المقارنة أف تمتد إ

هك الحاؿ في القانكف التكنسي المنظـ لمسجكف الذم أكدت المادتاف  37ك  38منه أف

اإلدارة المكمفة بالسجكف ك اإلصبلح تتكلى متابعة حالة السجيف المفرج عنه ك تسهيؿ
اندماجه في محيطه األصمي بالتنسيؽ مع الهياكؿ المختصة المعنية كتخصيص مكتب بكؿ
سجف لمصالح اإلرشاد االجتماعي .كتتمثؿ مهمة أعكانها في ربط الصمة بيف المساجيف ك
عاهبلتهـ ك مساعدتهـ عمى حؿ مشكبلتهـ حفاظا عمى الركابط العاهمية ك االجتماعية.
ب  -التأىيل عن طريق التشغيل والتكوين
يخضع ت شغيؿ المساجيف في الصككؾ الدكلية إلى مجمكعة مف الضكابط تعرضت لها
تفصيبل القكاعد مف  71إلى  76مف القكاعد النمكذجية الدنيا لمعاممة السجناء منها خاصة
أنه :
 ال يجكز أف يككف العمؿ في السجف ذات طبيعة مؤلمة. يككف هذا العمؿ ،إلى أقصى الحدكد المستطاعة ،مف نكع يصكف أك يزيد قدرة السجيفعمى تأميف عيشه بكسب شريؼ بعد إطبلؽ سراحه.
 يتـ تنظيـ العمؿ كطراهقه في السجف عمى نحك يقترب به بقدر اإلمكاف مف األعماؿالمماثمة خارج السجف ،بغية إعداد السجناء لظركؼ الحياة العممية الطبيعية.
 إال أف مصمحة السجناء كتدريبهـ المهني ال يجكز أف يصي ار خاضعيف لمقصد تحقيؽربح مالي مف كراء العمؿ في السجف.
 تتخذ في مؤسسات السجكف نفس االحتياطات المفركضة لحماية سبلمة كصحة العماؿاألحرار.
 تتخذ تدابير لتعكيض السجناء عف إصابات العمؿ كاألمراض المهنية ،بشركط ال تككفأقؿ مكاتاة مف تمؾ التي يمنحها القانكف لمعماؿ األحرار.
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 يحدد العدد األقصى لساعات العمؿ اليكمي كاألسبكعي بالقانكف أك بنظاـ إدارم ،معمراعاة األنظمة أك العادات المحمية المتبعة في مجاؿ استخداـ العماؿ األحرار.
 يشترط في تحديد الساعات المذككرة أف يترؾ يكما لمراحة األسبكعية ككقتا كافيا لمتعميـكغيرة مف األنشطة المقتضاة كجزء مف عبلج السجناء كاعادة تأهيمهـ.
 يكافأ السجناء عمى عممهـ كفقا لنظاـ أجكر منصؼ. يجب أف يسمح النظاـ لمسجناء بأف يستخدمكا جزءا عمى األقؿ مف أجرهـ في شراءأشياء مرخص بها الستعمالهـ الشخصي كأف يرسمكا جزءا آخر منه إلى أسرتهـ.
 كيجب أف ينص النظاـ أيضػا عمى احتجاز اإلدارة لجزء مف األجر بحيث يشكؿ كسبامدخ ار يتـ تسميمه لمسجيف لدل إطبلؽ سراحه.
كي مكف القكؿ إف التأهيؿ داخؿ كحدات اإليداع يحصؿ إما عف طريؽ التشغيؿ أك عف
طريؽ التعميـ كالتدريب كالتككيف كهذا الصنؼ الثاني مكجه في الغالب لؤلحداث.
 - 1التأىيل عن طريق التشغيل
كفاء لممعايير الدكلية ،نظـ القانكف االتحادم بشأف المنشآت العقابية أساليب تشغيؿ
المسجكنيف إذ أكدت المادة  20منه أنه":ال يجكز تشغيؿ المسجكنيف مف الفهة ( أ ) إال
اعاة لحالتهـ الصحية.
بالقياـ بتنظيؼ غرفهـ ما لـ َتر إدارة المنشأة غير ذلؾ مر ن

كيجكز لهؤالء المسجكنيف بمكافقة إدارة المنشأة ممارسة حرفهـ أك هكاياتهـ الخاصة

المشركعة داخؿ المنشأة ،كتهيأ لهـ الكساهؿ الممكنة لذلؾ.
كاذا دعت الحاجة إلى تشغيؿ أحد مف هؤالء المسجكنيف بسبب مهارته في حرفته ككافؽ عمى
العمؿ كجب منحه األجر المناسب لعممه.
كبالنسبة المسجكنيف مف الفهة (جػ)،فإنه ال يجكز تشغيمهـ إال في األعماؿ التي تحددها
مناسبا عف قيامهـ بهذة األعما ؿ كال يجكز أف تزيد مدة
أجر
البلهحة التنفيذية ،كيمنحكف ن ا
ن
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التشغيؿ عمى ثماني ساعات في اليكـ ،كتراعى في تشغيمهـ حالتهـ الصحية كأف يعممكا بقدر
اإلمكاف في الحرؼ التي كانكا يشتغمكف بها خارج المنشأة.
كال يجكز تشغيمهـ في أياـ الجمع كاألعياد الرسمية ،كذلؾ فيما عدا أعماؿ السجف الضركرية
كالنظافة كالطهي(المادة .)24
 - 2التأىيل عن طريق التعميم والتدريب
تطرقت المكاد مف  49إلى  51مف القانكف المنظـ لممنشآت العقابية إلى تأهيؿ األحداث عف
طريؽ التعميـ كالتدريب كأكدت المادة  49عمى تشكي ؿ لجنة تأهيؿ األحداث بقرار مف كزير
الداخمية باالتفاؽ مع كزيرم العدؿ كالعمؿ كالشؤكف االجتماعية ،كيرأسها أحد رؤساء النيابة العامة
االتحادية ،كتضـ في عضكيتها كبلن مف:
 - 1ضابط المنشأة.
 - 2أحد المتخصصيف في عمـ النفس.
 - 3ممثؿ عف ك ازرة التربية كالتعميـ.
 - 4ممثؿ عف الشؤكف االجتماعية.
كلمجنة أف تستعيف بمف ترل االستعانة بهـ مف ذكم االختصاص.
ككفقا لممادة  50فإف المجنة المذككرة تختص المجنة بكضع البرامج السنكية لتعميـ كتأهيؿ األحداث
كالنظر في منح المزايا المقررة لهـ في هذا القانكف.
كتتكافؽ هذة المكاد مع ما جاء بأحكاـ المادتيف  15ك  21مف القانكف االتحادم رقـ  9لسنة
 1976في شأف األحداث الجانحيف كالمشرديف.

130

الفرع الثالث :حق الشخص الذي جرد من حريتو بغير وجو حق في التعويض لو عن األخطاء
القضائية
مهما تكفرت الضمانات في أنظمة العدالة الجناهية  ،فإف إمكانية حصكؿ أخطاء فيها يبقى
أم ار كاردا ألف العدالة البشرية تبقى في نهاية األمر نسبية.
ك ين ػػدرج إقػ ػرار نظ ػػـ لمتع ػػكيض لفاه ػػدة المحبكس ػػيف تحفظي ػػا أك المحك ػػكـ عم ػػيهـ الم ػػذيف ثبت ػػت
ب ػراءتهـ عػػف األخطػػاء القضػػاهية الت ػػي ترتكػػب أثنػػاء السػػير الع ػػادم لمرفػػؽ العدالػػة فػػي إط ػػار
سياسػات تهػدؼ إلػػى تػدعيـ الضػمانات القانكنيػػة لمحريػات الفرديػة ،كفػػي إطػار تػدارؾ اإلخػػبلؿ
بمعايير المحاكمة العادلة.
كالحؽ في التعكيض عف األخطاء القضاهية مطمب أممي نجد له سندا في عدد مف الصككؾ
األممية كاإلقميمية ،كما نجد له سندا في القانكف المقارف ك في فقه القضاء المقارف.
الفقرة األولى :الحق في التعويض في الصكوك الدولية واإلقميمية
كفقا المعايير الدكلية فإف لضحايا الخطأ في تطبيؽ العدالة الحؽ في الحصكؿ عمى تعكيض
مف الدكلة  ،كهذا الحؽ مستقؿ عف الحؽ في الحصكؿ عمى تعكيض بسبب االحتجاز دكف
سند مف القانكف كالذم نصت عميه المادة  ) 5( 9مف العهد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية
كالسياسية الذم جاء فيه أنه "لكؿ شخص كاف ضحية تكقيؼ أك اعتقاؿ غير قانكني حؽ في
الحصكؿ عمى تعكيض".
كقد تعرضت المادة  )6(14مف نفس العهد لمتعكيض عف الخطأ في تطبيؽ العدالة إذ جاء
فيها " :حيف يككف قد صدر عمى شخص ما حكـ نهاهي يدينه بجريمة ،ثـ أبطؿ هذا الحكـ
أك صدر عفك خاص عنه عمى أساس كاقعة جديدة أك كاقعة حديثة االكتشاؼ تحمؿ الدليؿ
القاطع عمى كقكع خطأ قضاهي ،يتكجب تعكيض الشخص الذم أنزؿ به العقاب نتيجة تمؾ
اإلدانة ،كفقان لمقانكف ،ما لـ يثبت أنه يتحمؿ ،كميان أك جزهيان ،المسؤكلية عف عدـ إفشاء

الكاقعة المجهكلة في الكقت المناسب".

كما أكدت المادة  3مف "البركتكككؿ السابع لبلتفاقية األكركبية" عمى كجكب تكفر الشركط
التالية لكي يككف الشخص مستحق نا لمتعكيض:
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أ) أف يصدر عميه حكـ نهاهي بارتكاب فعؿ جناهي (بما في ذلؾ الجنح البسيطة).كيعتبر
حكـ اإلدانة نهاهيان عندما ال يككف هناؾ سبيؿ آخر لممراجعة القضاهية أك الستهنافه؛ كأف

يككف المتهـ قد استنفد أساليب االنتصاؼ هذة أك مرت المدة الزمنية المحددة لبلنتفاع منها.

ب) تكقيع العقكبة عميه نتيجة إلدانته .كقد تككف العقكبة حكمان بالسجف أك بمكف آخر مف

العقكبات.

كمف جهتها أكدت المادة  10مف "االتفاقية األمريكية"أنه " :لكؿ إنساف الحؽ في الحصكؿ
عمى تعكيض كفقان لمقانكف في حالة ما إذا صدر عميه حكـ نهاهي بسبب خطأ قضاهي".
الفقرة الثانية :الحق في التعويض في القانون المقارن
تعتبر فرنسا مف بيف الدكؿ التي أقرت قانكنا خاصا بالتعكيض لممكقكفيف كالمحككـ عميهـ
الذيف ثبتت براءتهـ في التعكيض كذلؾ بمكجب المادة  3- 706مف قانكف اإلجراءات
الجزاهية الفرنسي كما أصدرت تكنس سنة  2002القانكف رقـ  94المؤرخ في  29أكتكبر
كالمتعمإؽ بالتعكيض لممكقكفيف كالمحككـ عميهـ الذيف ثبتت براءتهـ.
كالمتأمؿ في القانكف المذككر يجد أنه كضع في إطار تكفير مزيد مف الضمانات لممتقاضيف
تـ إيداعهـ بالسجف تنفيذا لقرار أك حكـ قضاهييف كتثبت بعد ذلؾ
كال إ
سيما أكلهؾ الذيف ي إ

أقر هذا القانكف كبصفة صريحة مبدأ مسؤكلية الدكلة عف األضرار التي قد
براءتهـ .كقد إ
تترتإب عف سير العدالة ،كالتزامها بالتعكيض عنها لمف لحقه الضرر ،كنظإـ قكاعد

الحؽ ،عند االقتضاء،
أقر نظاـ انتقاؿ
إ
االختصاص الحكمي كالترابي في قضايا التعكيض ك إ
المتضرر كهـ :القريف كاألبناء كاألبكيف.
إلى خمؼ
إ

كمػػا أكػػد عمػػى أنػػه ال يمكػػف أف يطالػػب بػػالتعكيض إال مػػف نفػػذت عميػػه عقكبػػة السػػجف أك تػػـ
حبسه احتياطيا ثـ ثبتت براءته بكجه بات ،كيقصد بذلؾ:
ألف
إم ػػا إ
 -الق ػ اررات الصػػادرة عػػف قمػػـ التحقيػػؽ التػػي ل ػػـ تعػػد قابمػػة لممراجعػػة كالمثبتػػة لمب ػراءة إ

الكاقعة ال تمثؿ جريمة ،أك ال يمكف نسبتها لممتهـ ،أك ال كجكد لها أصبل.
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 -األحكػػاـ الباتإػػة المثبتػػة لمبػ ػراءة التػػي تتعمإػػؽ بمتهمػػيف ت ػ إػـ حبسػػهـ احتياطيػػا  ،أك كػػانكا بحال ػػة

سراح كنفذت عميهـ عقكبة السػجف ثػـ إنتهػت قضػيتهـ بحكػـ بػات يقضػي بعػدـ سػماع الدعػػكل
النظر.
لؤلسبػاب المذككرة آنفا ،ككذلؾ مف صدر ضدة حكـ بالبراءة بمكجب آلية إعادة إ
ضد متهـ في مكضكع اتصؿ به القضاء.
 األحكاـ الصادرة إكال تشمؿ هذة الحاالت مثبل الق اررات التي انتهت بالحفظ لعدـ كفاية الحجة.
كمنذ دخكؿ القانكف المذككر حيز التطبيؽ نشرت العديد مف القضايا لدل محكمة االستهناؼ
بتكنس باعتبارها صاحبة االختصاص المطمؽ في قضايا التعكيض مف هذا النكع  ،ك مف
بيف القضايا التي نظرت فيها هذة المحكمة تمؾ التي تمثمت كقاهعها في أف شخصا أحيؿ
عمى القضاء بتهمة تدليس ك ك ضع ك عرض ك إدخاؿ عممة أجنبية مدلسة ك المشاركة في
قضى  6أشهر في اإليقاؼ التحفظي بالسجف قضت المحكمة بتبرهة ساحته
ذلؾ .كبعد أف إ
بصفة نهاهية ك باتة ،فقاـ ضد الدكلة طالبا التعكيض عف الضرر الحاصؿ له عمى أساس

قانكف  29أكتكبر  2002المتعمإؽ بالتعكيض لممكقكفيف كالمحككـ عميهـ الذيف ثبتت براءتهـ
فقضت المحكمة لفاهدته كألزمت المكمؼ العاـ بنزاعات الدكلة في حؽ ك ازرة العدؿ ك حقكؽ
اإلنساف بأف يؤدم لمطالب ثبلثة عشر ألؼ دينار تعكيضا له عف الضرر الحاصؿ له( .)118
كمف القضايا األخرل التي نظرت فيها محكمة االستهناؼ بتكنس قضية شخص أديف مف
قضاها كاممة ،كلكنه أثبت فيما
كحكـ عميه بالسجف مدة أربعة أشهر إ
أجؿ الخيانة المجردة ُ
تأسس عمى شهادتي زكر ك أف الشاهديف كقعت إدانتهما مف
بعد إ
أف الحكـ الذم صدر ضدة إ

أجؿ ذلؾ  ،كقدـ إثر ذلؾ مطمبا في التماس إعادة النظر آؿ إلى الحكـ لفاهدته بعدـ سماع
الدعكل .كقاـ عندهذ بقضية الحاؿ ضد الدكلة في طمب الحكـ لفاهدته بالتعكيض له نتيجة
ما لحقه مف ضرر ناجـ عف خطأ قضاهي كقضت محكمة االستهناؼ بتكنس صالح دعكاة

 )118حكـ صادر عف محكمة اإلستهناؼ بتكنس عدد 22بتاريخ .2005/05/20
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ممزمة المكمؼ العاـ بنزاعات الدكلة في حؽ ك ازرة العدؿ ك حقكؽ اإلنساف بأف يؤدم لمطالب
ثبلثيف ألؼ دينار تعكيضا له عف الضرر الحاصؿ له ( .)119

 )119حكـ صادر عف محكمة اإلستهناؼ بتكنس عدد 47بتاريخ .2008/05/30
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اخلالصت
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الخالصة
إف المتمعف في معايير المحاكمة العادلة في الصككؾ الدكلية لحقكؽ اإلنساف كفي القانكف
المقارف يتكقؼ دكف شؾ عند غ ازرتها ككفرتها لما تحممه مف حقكؽ كضمانات كآليات لحماية
المتقاضيف عامة كالمتهميف في دعاكل جزاهية عمى كجه الخصكص.
كهذة الغ ازرة طبيعية ألف هذة الصككؾ هي نتاج مسار تاريخي انطمؽ منذ نهاية الحرب
العالمية الثانية ،كهي أيضا نتاج تراكـ نضاؿ اإلنساف ضد طغياف أخيه اإلنساف.
كألف العدالة هي الممجأ األخير الذم يبقى لئلنساف عندما يشعر بالظمـ  ،فإنه ال بد أف
تككف في هذة العدالة آليات كمحاذير تجنب الظمـ كتساعد عمى إقامة العدؿ في أكقات
معقكلة كفي ظركؼ طيبة.
ك العدالة اليكـ عامة كالجزاهية منها عمى كجه الخصكص تعيش عمى كقع تحكالت كبرل
اقتصادية كاجتماعية كثقافية في ظرؼ أصبح فيه العالـ ،كما قاؿ المصمح التكنسي خير
الديف التكنسي" بصكرة بمدة متحدة تسكنها أمـ متعددة  ،حاجة بعضهـ لبعض متأكدة" ( )120
 ،فهذا الظرؼ التي يتميز بسرعة تنقؿ األشخاص كاألمكاؿ بيف البمداف بحكـ تطكر كساهؿ
النقؿ كاالتصاؿ ،أفرز كاقعا دكليا جديدا كمناخا قانكنيا لـ يكف مألكفا مف قبؿ في شتى
المجاالت بسبب ما فجرته عديد الكقاهع كاألحداث مف قضايا قانكنية كفقهية عكيصة فضبل
عف تطكر األنشطة اإلجرامية كاتخاذها بعدا عبر كطني كالجريمة المنظمة كما شاكمها مف
قضايا مخدرات كاتجار بالبشر ك إرهاب كجراهـ إلكتركنية إلخ..
فكاف ال بد لمضاميف العدالة عامة كالعدالة الجزاهية عمى كجه الخصكص أف تتطكر لتكاكب
هذة التحكالت العممية ك السكسيكلكجية العميقة بعد أف أصبحت عمى محؾ صعب  ،فهي
 )120كردت هذة العبارة في كتاب أقكـ المسالؾ في معرفة أحكاؿ الممالؾ لمكزير المصمح /خيرالديف التكنسي ( - 1820

1890ـ) مطبعة الدكلة بحاضرة تكنس  1283ق ص . 3
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مف جهة أكلى مطالبة مف حيث فمسفتها كدكرها بحماية أمف المجتمعات مف مخاطر هذة
األنكاع الجديدة مف األنشطة اإل جرامية ،كهي مطالبة مف جهة ثانية بحماية حقكؽ األفراد مف
كؿ انتهاؾ قد يتعرضكف إليه أثناء تعهد أجهزة العدالة الجزاهية بهـ كضماف محاكمتهـ
محاكمة عادلة .
لكف كرغـ صعكبة المعادلة  ،فإف احتراـ حقكؽ المتقاضي مهما كاف مكقعه في الخصكمة
مدنية كانت أك جزاهية ،هك الذم ينبغي أف يسكد أيا كانت طبيعة القضايا المعركضة ،
كمهما كانت خطكرة كطبيعة الجراهـ المرتكبة.
كالمتأمؿ في قكانيف أغمب الدكؿ العربية يجد أنها حققت في السنكات األخيرة نقمة نكعية في
اتجاة التأكيد عمى حماية حقكؽ المتقاضيف عامة كالمتهميف في دعاكل جزاهية عمى كجه
الخصكص انسجاما مع ما تقرة الصككؾ الدكلية في مجاؿ حقكؽ اإلنساف كذلؾ إما بتطكير
قكانينها الكطنية أك بمصادقتها عمى العديد مف االتفاقيات الدكلية ذات الصمة ،كاألمؿ معقكد
في أف يتكاصؿ هذا التطكير خدمة لمصالح اإلنساف حيثما كاف.
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الفرع الثالث :معايير المحاكمة العادلة في المادة الجزائية بالنسبة لبعض الحاالت
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السجن ّ
لمدة ّ
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* إستثنائية المجوء إلى الجزاءات السالبة لمحرية........................
د  -حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقمية
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* حق السجين في تمبية حاجياتو الروحية وأدائو لشعائره الدينية.............
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 - 2التشكي عن طريق أعضاء النيابة العامة ......................................
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 - 2آليات التشكي الدولية ..........................................................
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