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   الفصل السابع.......
الجزء : الحق في محاكمة عادلة

 من المحاكمة إلى الحكم- الثاني 
.......................... النهائي

  

 األهداف المتوخاة 

اطالع المشاركين في الدورة على بعض القواعد القانونية الدولية المتعلقة بحقوق األشخاص  • 
ة المحاكمة وتطبيق هذه القواعد من قبل أجهزة الرصد المتهمين بجرائم جنائية أثناء مرحل

  الدولية؛
تحسيس المشاركين ألهمية تطبيق هذه القواعد القانونية بغية حماية مجموعة عريضة من حقوق  •

  اإلنسان في مجتمع يستند إلى سيادة القانون؛
ساسي الذي إشاعة الوعي بين المشاركين من القضاة والمدعين العامين والمحامين بالدور األ •

يضطلعون به في إعمال سيادة القانون بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة في جميع الظروف 
 .بما فيها حاالت األزمات

 

 أسئلة 

  هل أنتم بالفعل على اطالع مسبق بالقواعد القانونية الدولية المتصلة بالمحاكمة العادلة؟ • 
   من النظام القانوني الوطني الذي تعملون فيه؟هل تشكل هذه القواعد بالفعل جزءاً ال يتجزأ •
إذا كان األمر كذلك ما هو مركزها القانوني وهل أمكنكم في أي وقت من األوقات أن تطبقوا  •

  ؟.تلك القواعد
 - أو أية خبرة بمشاكل محددة -على ضوء الخبرة التي اكتسبتموها، هل لكم أية هموم معينة  •

 شخص من األشخاص في المرحلة السابقة للمحاكمة؟عند قيامكم بتأمين حقوق اإلنسان ل
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 )تابع (أسئلة 

إذا كان األمر كذلك ما هي الهموم أو المشاكل وكيف تصديتم لها بالرجوع إلى اإلطار القانوني  • 
  الذي تعملون فيه؟

 رة؟المدربين أثناء هذه الدو/ما هي القضايا التي ترغبون في أن تتناول تحديداً من قبل الموجهين •

هل لكم أي نُصح تسدونه إلى القضاة والمدعين العامين والمحامين الذين يمارسون مسؤولياتهم  •
 .المهنية في أوضاع صعبة بغية مساعدتهم على تأمين تطبيق قواعد المحاكمة العادلة

   

 الصكوك القانونية ذات الصلة 

  الصكوك العالمية 
  ١٩٦٦السياسية ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و •
  ١٩٩٨النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  •

*****  
  ١٩٩٠مبادئ إرشادية بشأن دور أعضاء النيابة العامة،  •
  ١٩٩٠المبادئ األساسية بشأن دور المحامين،  •

  الصكوك اإلقليمية
  ١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،  •
  ١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،  •
 ١٩٥٠االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان،  •
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 مقدمة  .١

إن هذا الفصل، الذي يعتبر استمرارا منطقيا للفصل السادس الذي يعنى ببعض حقـوق اإلنسـان                
األساسية التي يجب ضمانها في مرحلة التحقيقات الجنائية، سيكرس للقواعد القانونية الدولية التي تطبق علـى                

وسوف يعنى هذا الفصل أيضاً ببعض القضايا المهمة ذات الصلة بالموضوع مثل الحـدود              . المحاكمةمرحلة  
المفروضة على العقوبة والحق في االستئناف والحق في التعويض في حالة عدم إقامة العدل ومسألة المحاكمة                

فـي محاكمـة عادلـة أثنـاء        وسوف تتم اإلشارة بإيجاز أيضا إلى الحق        . العادلة والهيئات القضائية الخاصة   
  .الطوارئ العامة وهو موضوع سيبحث بمزيد من التفصيل والعمق في الفصل السادس عشر

من ناحية أخرى، ما هو مهم اخذه في االعتبار في هذا الفصل قاعدتان أساسيتان تم التطـرق                 
 اللـذان   البـراءة الحق في المساواة أمام القانون والحق في افتراض         لهما في الفصل السادس أال وهما       

  .يحكمان إجراءات المحاكمة من البداية وحتى صدور الحكم النهائي
وأخيراً ستظهر من جديد في هذا الفصل، بعض القضايا التي نُظر فيها في الفصل السـادس                

. وذلك بالنظر إلى حقيقة أن المرحلة السابقة للمحاكمة ومرحلة المحاكمة مترابطتان ترابطاً ال فكاك منـه               
  .نه تم اإلبقاء على التداخل عند أدنى حد ممكنبيد أ

  

 األحكام القانونية  .٢

 من العهـد    ١٤يمكن االطالع على أهم األحكام القانونية المتعلقة بالمحاكمة العادلة في المادة            
 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسـان والشـعوب،         ٧الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة       

.  من االتفاقية األوروبيـة لحقـوق اإلنسـان        ٦ من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والمادة        ٨ادة  والم
ومـن بـين القواعـد      . وستتناول أدناه تحت العناوين المالئمة األحكام ذات الصلة الواردة في هذه المواد           

 النيابـة العامـة، والمبـادئ    اإلضافية التي ستتم اإلشارة إليها أدناه المبادئ اإلرشادية بشأن دور أعضاء         
األساسية بشأن دور المحامين والنُظم األساسية للمحكمة الجنائية الدوليـة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة                

  .الخاصة برواندا والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة
  

 حقوق اإلنسان أثناء المحاكمة  .٣
  

 قضيته محكمة مختصة مستقلة ونزيهة      حق اإلنسان في أن تنظر في       ١-٣
  منشأة بحكم القانون

إن حق اإلنسان في أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ونزيهة يجب أن يطبـق فـي جميـع                   
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص         ) ١(١٤األوقات وهو حق وارد في المادة       

ة تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته فـي أيـة        من حق كل فرد، لدى الفصل في أي       "على أن   
 قبل محكمة مختصة مستقلة ونزيهة منشأة       مندعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني          

 ).الخط الغليظ مضاف إلى النص("بحكم القانون
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فقـط  من الميثاق األوروبي لحقوق اإلنسان والشعوب تشير        ) ١(٧وعلى الرغم من أن المادة      
 ٢٦، إال أن المـادة      ))د)(١(٧المادة  " (نزيهة"أو  ) ب)(١(٧المادة  " (مختصة"إلى محكمة أو هيئة قضائية      

وتشير المـادة   ". أن تضمن استقالل المحاكم   "من الميثاق تفرض واجبا قانونيا على الدول األطراف أيضا          
، والمـادة   "ة مسبقاً بحكم القانون   محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأ    "من االتفاقية األمريكية إلى     ) ١(٨
". محكمة مستقلة ونزيهة منشأة بحكـم القـانون       "من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان تشير إلى        ) ١(٦

من واجـب القضـاة أن      " من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن          ٤٠وأخيراً تنص المادة    
 عليهم االمتناع عن االنخراط في أي نشاط يحتمل أن يتسبب           يجب"و" يكونوا مستقلين في أدائهم لوظائفهم    

من ناحية أخرى وبما أن مسألة استقالل       ". في التدخل في وظائفهم القضائية أو يؤثر على الثقة باستقاللهم         
  .ونزاهة المحاكم والهيئات القضائية نُظر فيها بعمق في الفصل الرابع، فلن ينظر فيها في هذا الموضوع

  
   في النظر العادل في الدعوىالحق  ٢-٣

من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق       ) ١(١٤وارد في آن واحد في المادة       " العادل"إن مفهوم   
) ١(٨من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان على حين تتحدث المادة          ) ١(٦المدنية والسياسية وفي المادة     

وال يـرد   ). الخط الغليظ مضاف إلى النص    " (ةضمانات واجب "من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان عن       
أي نص محدد في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب في هذا الصدد، ولكن تنبغي اإلشارة إلـى                 

مـن  " مطالبة بأن تسـتلهم   " من الميثاق فإن اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب          ٦٠أنه وفقاً للمادة    
وق اإلنسان والشعوب حكما يمكّن هذه اللجنة من أن تهتدي، في جملـة             سائر الصكوك الدولية لحماية حق    

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عنـد تفسـير            ١٤أمور، باألحكام الواردة في المادة      
من النظام األساسي   ) ٢(٢٠وتنص المادة   .  من الميثاق  ٧ضمانات المحاكمة المنصوص عليها في المادة       

مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الخاصـة          ) ٢(٢١جنائية الدولية الخاصة برواندا والمادة      للمحكمة ال 
بيوغوسالفيا السابقة على أنه يحق للمتهم النظر المنصف والعلني أثناء الفصل في التهم الموجهة إليه ولو                

 سبيل الذكر   تشمل على "أن ذلك مقرون بالشرط القائل بأن حماية الضحايا والشهود قد تقتضي إجراءات             
 من النظامين   ٢٢ و ٢١المادتان  " ( وحماية هوية الضحية   في غرفة المشورة  ال الحصر النظر في الدعوى      

وحقوق المتهم كما هي واردة في هـذين النظـامين األساسـيين            ). األساسيين اآلنفي الذكر على التوالي    
  . من العهد الدولي١٤مستلهمة إلى حد كبير من المادة 

*****  
من العهد فيما يخص الدعوى الجنائية،      ) ٣(١٤إلى الضمانات الدنيا الواردة في المادة       وبالنظر  

ال يكفي في   " إلى أن التقيد بتلك الضمانات       ١٣أشارت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في التعليق العام رقم          
 التـي يمكـن أن      ،١٤ من المادة    ١"١جميع األحوال لتأمين عدالة النظر في القضايا كما تشترطه الفقرة           

وحينما يتعلق األمر، بوجه خاص، بقضايا      . تفرض على هذا النحو التزامات إضافية على الدول األطراف        
 ضـمانات   بجميعال يقبل التزام الدول األطراف بالتقيد بشكل صارم         "يمكن أن يصدر فيها حكم باإلعدام       

  ٢".ثناءأي است من العهد ١٤المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 
وترد أدناه بعض األمثلة المأخوذة عن السوابق القضائية العالمية واإلقليمية التي تبـين تنـوع               
الحاالت الممكن أن تتخلل إجراءات المحاكمة والتي يمكن أن يشكل ما يعتبر انتهاكا لحق اإلنسان في أن                 

ر في القضايا في القسم     وسيرد المزيد من التفاصيل بخصوص عدالة النظ      . تكون قضيته محل نظر عادل    
  ".بالحق في تكافؤ السالح واإلجراءات التي يتداعى فيها الخصمان" المتعلق ٢-٢-٣الفرعي 

  .٥، الفقرة ١٢٣ الصفحة  مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة،١                                                           
 الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة،)١٩٩٢مارس / آذار٣١اآلراء المعتمدة في  (توماس ضد جامايكا. أ، ١٩٨٨/ ٢٧٢البالغ رقم  ٢

  .؛ والخط الغليظ مضاف إلى النص١-١٣، الفقرة ٢٦٤حة ، الصفA/47/40، للجمعية العامة



   من المحاكمة إلى الحكم النهائي- الجزء الثاني :  الحق في محاكمة عادلة- الفصل السابع 

 ٢٣١ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

من العهد انتهـك فـي قضـية        ) ١(١٤والحق في محاكمة عادلة المنصوص عليه في المادة         
ولده الجمهور  في السيطرة على الجو العدائي والضغط الذي        "قصرت فيها المحكمة التي تولت المحاكمة       

الحاضر في غرفة المحكمة، فأصبح من المستحيل على الدفاع القيام على النحو السليم باستجواب الشهود               
وعلى الرغم من أن المحكمة العليا أشارت إلى هذه القضية، إال أنهـا             . عن صاحب البالغ  " وتقديم الدفاع 

 كما انتهك الحـق     ٣."دم به صاحب البالغ   قصرت عن تناولها تحديدا عندما نظرت في االستئناف الذي تق         "
بعبارة لن حينما أفاد ممثل النيابة التخلي عن الدعوى حيث أشّر ) ١(١٤في محاكمة عادلة بمقتضى المادة 

عبـارة  غرض وأثر   "ورأت اللجنة أن    .  بعد أن أقر صاحب البالغ بالذنب المتمثل في القتل الخطأ          يالحق
إقرار صاحب البالغ بالذنب مـن      " كان االلتفاف على تبعات   "ضية   في الظروف التي حفت بالق     لن يالحق 

حيث أنه بدال من استخدام العبارة لوضع حد للدعوى المقامة ضد صاحب البالغ مكّنـت االدعـاء مـن                   
  ٤."مالحقة صاحب البالغ مجدداً باالستناد إلى نفس التهمة

*****  

  العدالة من وجهة": أطفال الشوارع"قضية 
  نظر الضحايا

أطفـال  "المرفوعة ضد غواتيماال تتعلق باختطاف وتعذيب وقتل أربعة من          " أطفال الشوارع "ن ما يسمى بقضية     إ
وقتل طفل خامس وقصور اآللية الحكومية عن التصدي على النحو المالئم لهذه االنتهاكـات وإتاحـة                " الشوارع

ات الجنائية ولكن أحدا لم يعاقب علـى  وقد بوشرت اإلجراء. السبيل ألسر الضحايا من أجل الوصول إلى العدالة     
واستنتجت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أن الوقائع ذات الصلة بهـذا الموضـوع              . الجرائم المرتكبة 

حيث إن  "  من هذه االتفاقية   ٨استنادا إلى المادة    "من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان      ) ١(١شكلت انتهاكا للمادة    
أي ما تعـرض    " عن االمتثال لواجب االضطالع بالتحقيق الفعال والمالئم في الوقائع المطروحة         قصرت  "الدولة  

تشكو من عيبين خطيـرين     " وأفادت المحكمة أن اإلجراءات المحلية       ٥.لـه الضحايا من اختطاف وتعذيب وقتل     
أن األدلة التي كان يمكن أن       "وثانياً" أن التحقيق في جريمتي االختطاف والتعذيب قد حذف تماما         "أولهما": اثنين

 ٦".تكون ذات أهمية بالغة بالنسبة للتوضيح الواجب لحوادث القتل لم يصدر أمر باالتيان بها ولم تبحث أو تقـيم                  
شرذمة المواد الثبوتية ثم سعوا إلـى       "أن القضاة المحليين قد عمدوا إلى       " واضح تمام الوضوح  "وعلى هذا النحو    

وأن هذا يتعـارض    ".  كل عنصر من العناصر التي تثبت مسؤولية المدعى عليهم         إضعاف األهمية التي يكتسيها   
مع األخذ بعين االعتبار العالقـات المتبادلـة        ... مع مبادئ تقييم األدلة والتي تفيد أن األدلة يجب أن تقيم ككل،             "

دت المحكمة أيضـا     وفي هذه القضية شد    ٧".والطريقة التي تدعم بها بعض األدلة البعض اآلخر وال تدعم غيرها          
  تشديدا مهما على ما

 من االتفاقية أنه ينبغي أن تتاح لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسـان            ٨مفاده يتجلى من المادة     
وأقاربهم إمكانيات جوهرية لالستماع إلى أقوالهم وليقوموا بما يلزم أثناء سـير الـدعوى              

 ٨".جب للضررلتوضيح الوقائع حتى تعاقب الجهة المسؤولة ويتاح الجبر الوا

ومثلما يتضح تحكم ضمانات المحاكمة العادلة أيضا اإلجراءات التي تتبعها السلطات المحلية في التحقيق              
  .في انتهاكات حقوق اإلنسان ومالحقة مقترفي تلك االنتهاكات

 الوثائق الوارد في وثيقة األمم المتحدة،) ٢٠٠٠يوليه / تموز٢٠اآلراء المعتمدة في  (غريدين ضد االتحاد الروسي، ٧٧٠/١٩٩٧البالغ رقم  ٣                                                           
احب البالغ، فـي جملــة أمــور، أن غرفة وادعى ص. ٢- ٨، الفقرة ١٧٦، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40، الرسمية للجمعية العامة

  .٥-٣، الفقرة ١٧٣المحكمة كانت مكتظة بالناس الذين كانوا يصيحون بأعلى أصواتهم منادين بوجوب الحكم عليه باإلعدام؛ المرجع نفسه، الصفحة 
 الوثائق الرسمية وارد في وثيقة األمم المتحدة،ال) ١٩٩٧مارس / آذار٣١اآلراء المعتمدة في  (ريتشاردز ضد جامايكا. ل، ٥٥٣/١٩٩٣البالغ رقم  ٤

  .٢-٧، الفقرة ٤٣، الصفحة )المجلد الثاني (A/52/40، للجمعية العامة
٥ I-A Court HR, Villagrán Morales et al. Case (The “Street Children” Case) v. Guatemala, judgment of November 19, 1999, 

Series C, No. 63,p. 198, para. 233.  
  .٢٣٢-٢٣١، الفقرتان ١٩٨-١٩٦؛ ولالطالع على المزيد من التفاصيل انظر المرجع نفسه، الصفحات ٢٣٠، الفقرة ١٩٦المرجع نفسه، الصفحة  ٦
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*****  
 إن الحق في محاكمة عادلة كما تضمنهـــا         :الحق في االستماع إلى أقوال المتهم شخصياً      

، حيث عمدت المحكمة العليا    بوتينمن االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان قد انتهك في قضية          ) ١(٦ المادة
في النرويج إلى إصدار حكم جديد يدين ويعاقب صاحب الدعوى بالرغم من أنه لم يدع للمثول كمـا لـم                    

لتـي اتبعتهـا    وقد اتخذت القضية هذا المجرى بالرغم مـن أن اإلجـراءات ا           . يسمع إلى أقواله شخصيا   
وفي نظر المحكمة األوروبية أن     . المحكمة اشتملت على جلسة علنية تم فيها تمثيل صاحب الدعوى بمحام          

بدعوة صاحب البالغ واالستماع إلى الشواهد التي       " "المحكمة العليا كان عليها واجب اتخاذ تدابير إيجابية       "
  ٩.يدلي بها مباشرة قبل إصدار الحكم

*****  
 التي ُأديـن فيهـا صـاحب      بريكمونتي محاكمة عادلة انتهك كذلك في قضية        كما أن الحق ف   

الدعوى بتهم جنائية متعددة حين اعتمدت محكمة االستئناف على اتهامات الطرف المدني، وهو عضو من 
غيـر أن   . أعضاء األسرة الملكية، الذي انضم إلى األطراف في المالحقة الجنائية بغية المطالبة بتعويض            

 التهم التي بنت عليها محكمة االستئناف استنتاجها القائل بذنب صاحب الدعوى استخدمت في              البعض من 
؛ وفي الواقع لم يعـط      ٦إدانة هذا األخير بعد إجراءات انتهكت فيها حقوقه في الدفاع كما تضمنها المادة              

ره، بشأن كافة   الفرصة التي يتيحها البحث أو المواجهة ألخذ األدلة من المدعي، بحضو          "صاحب الدعوى   
  ١٠.وحدثت المجابهة فيما يتعلق فقط بتهمة واحدة من التهم" التهم

إن الحق في محاكمة منصفة يمكن أن ينتهك بطرق شتى، ولكن كمبدأ عام وضع 
دوما في االعتبار أن الشخص المتهم يجب أن يعطى في جميع األوقات اإلمكانية 

تجواب الشهود وأن يفعل كل ذلك في الحقة للرد على التهم والطعن في الشواهد واس
 .جو من االحترام لكرامته

وإن اإلخفاق ونواحي القصور في مرحلة التحقيقات الجنائية قد يعرض للخطر الجدي 
 .الحق في محاكمة عادلة فيتم من ثم المساس بالحق في افتراض البراءة

  

  الحق في الوصول إلى محكمة أو هيئة قضائية ١-٢-٣
 الوصول إلى المحاكم قضت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بـأن المـادة             فيما يتعلق بحق  

تضمن لكل فرد الحق في أن ترفع أي دعوى لها صلة بحقوقه والتزاماته المدنية إلى محكمـة أو                  ) "١(٦
وفي الحاالت التي رفض فيها وزير الداخلية في المملكة المتحدة السماح لسجين بالتشـاور              " هيئة قضائية 

ام تحضيري بغية إقامة دعوى مدنية بتهمة القذف ضد موظف من موظفي السـجن شـكّل هـذا                  مع مح 
 وأثيرت المسألة   ١١.)١(٦المادة  " في اللجوء إلى محكمة كما تضمنه     "الرفض انتهاكا لحق صاحب الدعوى      

 حيث اشتكى صاحبا الدعوى من التأخير الذي تسببت فيه سلطات السجن في             كامبل وفال نفسها في قضية    
. منحهما ترخيصا بالتماس المشورة القانونية بصدد إصابات لحقت بهما أثناء حادث وقـع فـي السـجن                

  .٢٣٣، الفقرة ١٩٨المرجع نفسه، الصفحة  ٧                                                                                                                                                                                             
  .٢٢٧، الفقرة ١٩٥المرجع نفسه، الصفحة  ٨
٩ Eur. Court HR, Case of Botten v. Norway, judgment of 19 February 1996, reports 1996-I, p. 145, para. 53.  
١٠ Eur. Court HR, Bricmont Case, judgment of 7 July 1989, Series A, No. 158, pp. 30-31, paras. 84-85. 
١١ Eur. Court HR, Golder Case v. the United Kingdom, judgment of 21 February 1975, Series A, No. 18, p. 18, para. 36 and p. 

19, para. 40 at p. 20.  
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وبالرغم من أنهما منحا في نهاية المطاف الرخصة التي سعيا للحصول عليها شددت المحكمة علـى أن                 
ة وذلـك   الحصول السريع على المشورة القانونية مهم جدا في القضايا المتعلقة باإلصـابات الشخصـي             "

عرقلة هذا الحصول ولو كان ذا طابع مؤقت قد يتعارض مع  "وأن  ". ألسباب ثبوتية وأسباب أخرى غيرها    
  ١٢."االتفاقية

ومن األهمية بمكان أيضا اإلشارة إلى أنه في الحاالت التي تبت فيها سـلطات إداريـة فـي                  
 -من االتفاقية األوروبيـة     ) ١(٦ة  بمقتضى الماد " التهم الجنائية "الجرائم اإلدارية التي ترقى إلى مستوى       

 وإذا كانت القـرارات التـي تتخـذها         -مثل حاالت قيادة السيارات بسرعة فائقة على الطرق الرئيسية          
فيجب أن تخضـع لمراقبـة      "من االتفاقية   ) ١(٦السلطات اإلدارية ال تفي في حد ذاتها باشتراطات المادة          

 وهذا يعني أنه ينبغـي أن تكـون لـدى الهيئـة             ١٣".ملةالحقة من قبل هيئة قضائية تتمتع بصالحيات كا       
وذلـك فيمـا    "قرارا تتخذه سلطة أدنى" السلطة التي تمكنها من أن تنقض، من جميع الجوانب،   "القضائية  

 وإذا كانت المحكمة الدستورية ال تستطيع في ظروف كهذه سـوى           ١٤."يخص المسائل القانونية والوقائعية   
وبالمثل إذا كانت المحكمة اإلدارية     ) ١(٦في باالشتراطات الواردة في المادة      بحث نقاط قانونية فإنها ال ت     

 في نظـر المحكمـة      -ال يمكن   " مسائل وقائعية وقانونية  "ال تملك أي سلطة لنقض قــرار يتخذ بشأن         
  ١٥.)١(٦ألغــراض المادة " هيئة قضائيــة" اعتبارها -األوروبية 

لها في هذا المقام، تبينت المحكمة األوروبية وجـود         وفي قضايا أخرى متعددة لن يتم التطرق        
انتهاك للحق في الوصول إلى المحاكم من أجل الفصل في حقوق اإلنسان المدنية والتزاماته بما في ذلـك                  

  ١٦.حقوقه المتعلقة بالملكية والحق في االتصال بالطفل
كم يعني أيضا وعلى    وأخيراً ينبغي التذكير بإيجاز في هذا الموضع أن حق الوصول إلى المحا           

سبيل المثال أنه يجب أن يتاح للمرأة وللرجل على حد سواء وصول متساو وأن هذه المساواة يمكـن أن                   
راجع السوابق القضائية في إطار المـادة       (تقتضي منح مساعدة قانونية ألغراض تأمين فعالية هذا الحق          

  ١٧.)ة على النحو الموضح في الفصل السادساالتفاقية األوروبيمن ) ١(٦من العهد الدولي والمادة ) ١(١٤

إن الحق في الوصول إلى المحاكم يعني أنه ال ينبغي إعاقة أحد إما قانونا أو بفعل 
اإلجراءات اإلدارية أو الموارد المادية من أن يلجأ إلى محكمة أو هيئة قضائية 

 .لغرض إعمال حقوقه

 .يحق للمرأة وللرجل الوصول المتساوي إلى المحاكم

  

  الحق في تكافؤ السالح وتداعي الخصمين في اإلجراءات ٢-٢-٣
 سمة أساسية من سمات المحاكمة العادلة وهـو تعبيـر عـن     التكافؤ في السالح  يعتبر مفهوم   

الوارد في  " المحاكمة العادلة " وفيما يخص مفهوم     ١٨"ما بين االدعاء والدفاع   "التوازن الواجب أن يوجد في      
                                                           ١٢ Eur. Court HR, Case of Campbell and Fell, judgment of 28 June 1984, Series A, No. 80, p. 46, para. 107.  

١٣ Eur. Court HR, Case of Palaoro v. Austria, judgment of 23 October 1995, Series A, No. 329-B, p. 40, para. 41.  
  .٤٣، الفقرة ٤١المرجع نفسه، الصفحة  ١٤
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة ١٥
١٦ Eur. Court HR, Case of Allan Jacobsson v. Sweden, judgment of 25 October 1989, Series A. No. 163, pp. 19-21, paras. 65-77 

(property right); and Eur. Court HR, Case of Eriksson v. Sweden, judgment of 22 June 1989, Series A, No. 156, pp. 27-29, paras. 
73-82 and p. 31, paras. 90-92 (question of access to children).  

  .سان والحريات األساسية من هذا الدليل فيما يخص بإتاحة سبل االنتصاف المحلية الفعالة من انتهاكات حقوق اإلن١٥انظر أيضا الفصل  ١٧
 الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة،)١٩٩٣مارس / آذار٢٤اآلراء المعتمدة في  (كامبل ضد جامايكا.  ج٣٠٧/١٩٨٨البالغ رقم  ١٨

  .٤-٦، الفقرة ٤٤، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40، للجمعية العامة
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يجب تفسيره على أنه يقتضـي      "دولي، بينت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أنه        من العهد ال  ) ١(١٤المادة  
هـذه  "وأن  ". عددا من الشروط مثل تكافؤ السالح واحترام مبدأ تـداعي الخصـمين فـي اإلجـراءات               

يحرم المتهم من فرصة حضوره شخصيا الدعوى القضـائية، أو حيـث            .. االشتراطات ال تحترم حيثما     
مبدأ تكافؤ السـالح ال     "ويالحظ بخاصة أن    . من يمثله قانونا بتعليماته على النحو السليم      يتعذر عليه إبالغ    

  ١٩."يحترم عندما ال يسلم للمتهم الئحة اتهام مسببة على النحو الصحيح
*****  

أن الحق في محاكمة عادلة ينطوي على       "وقد ارتأت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب        
ر الموضوعية التي تشمل الحق في المعاملة المتساوية والحق في الدفاع عن الـنفس              الوفاء ببعض المعايي  

باللجوء إلى محام خاصة حينما تقتضي مصالح العدالة ذلك فضالً عن االلتـزام مـن جانـب المحـاكم                   
ولها وأضافت اللجنة ق  ". والهيئات القضائية باالمتثال للمعايير الدولية بغية ضمان المحاكمة العادلة للجميع         

 في المسائل الجنائية يعني،     الحق في المعاملة المتساوية من جانب جهة ذات والية قضائية، خاصة          "إن  
في المقام األول، أن الدفاع والنيابة العامة على حد سواء تتاح لهما الفرصة المتساوية إلعداد وتقديم مـا                  

تقـديم الحجـج    "رة أخرى، أن يتمكنا من    ويجب عليهما، بعبا  ". لهما من دفوع ولوائح اتهام أثناء المحاكمة      
ثانيا يترتب عليها أيضـاً المسـاواة فـي معاملـة كافـة             ". على قدم من المساواة   ... المتعلقة بقضيتهما   

 يعنـي   ال"وعلى الرغم من أن هـذا       ". األشخاص المتهمين من قبل الواليات القضائية المكلفة بمحاكمتهم       
أن رد السلطة القضائية يجب أن يكون مماثال، عندما تكون الوقائع           إال  " المعاملة المماثلة لجميع المتهمين   

 بنغوزي في بوروندي قبول      في  وفي الحالة التي رفضت فيها محكمة االستئناف       ٢٠."الموضوعية متشابهة 
التماس أحد المتهمين تأجيل الدعوى في غياب محام بالرغم من أنها قبلت في وقت سابق طلبا بالتأجيـل                  

انتهكـت الحـق فـي      "عام، خلصت المحكمة األفريقية إلى أن محكمة االستئناف هذه قد           قدمه المدعي ال  
  ٢١."المعاملة المتساوية الذي هو مبدأ من المبادئ األساسية للحق في محاكمة عادلة

*****  
سمة من سمات   "وأوضحت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان مبدأ التكافؤ في السالح بوصفه           

من االتفاقية األوروبية، مما يعني ضـمنا       ) ١(٦كما يفهم من المادة     " محاكمة العادلة مفهوم أوسع نطاقا لل   
ال بد لكل طرف من أن يمنح فرصة معقولة إلعداد قضيته وفقا لشروط ال تجعل موقفه أقل صـالبة                   "أنه  

النحو تولى أهمية للمظاهر وللحساسية المتزايدة إلقامة العدل على         "وفي هذا السياق    ". من موقف خصمه  
  ٢٢."المنصف

وعلى هذا النحو انتهك مبدأ التكافؤ في السالح حين ذكر المدعي العام في مالحظاتـه أمـام                 
المحكمة العليا أنه يعارض االستئناف المقدم من صاحب الدعوى؛ وهذه المالحظات لم تقدم إطالقا للدفاع               

بدأ التكافؤ في السالح ال يتوقـف       م" والحظت المحكمة األوروبية أن      ٢٣.الذي لم يتمكن من التعليق عليها     
متروكـة  "وأن هذه المسـألة     " على جانب الالإنصاف الممكن تقديره كميا الناجم عن الالمساواة اإلجرائية         

 الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة،)١٩٩٢مارس / آذار٢٦اآلراء المعتمدة في  (وولف ضد بنما. د، ٢٨٩/١٩٨٨البالغ رقم  ١٩                                                           
  .٦-٦، الفقرة ٢٩٠-٢٨٠، الصفحتان A/47/40، للجمعية العامة

٢٠ ACHPR, Avocats Sans Frontières (on behalf of Gaëtan Bwampamye) v. Burundi, Communication No. 231/99, decision 
 of the text of the decision as published at 27-26. , paras2000 November 6 – October 23th Ordinary session, 28adopted during the 

)emphasis added (html.99-231/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
  .٢٩المرجع نفسه، الفقرة  ٢١
٢٢ Eur. Court HR, Case of Bulut v. Austria, judgment of 22 February 1996, Reports 1996-II, p. 359, para. 47.  
  .٤٩المرجع نفسه، الفقرة  ٢٣



   من المحاكمة إلى الحكم النهائي- الجزء الثاني :  الحق في محاكمة عادلة- الفصل السابع 

 ٢٣٥ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

ولذلك من باب اإلجحاف أن تقوم النيابة       . للدفاع لكي يقيم ما إذا كان طرح من الطروح يستحق الرد عليه           
  ٢٤."ون للدفاع علم بهابتقديم مذكرات إلى المحكمة دون أن يك

من ناحية أخرى وبدال من اإلشارة إلى مبدأ التكافؤ في السالح شددت المحكمة األوروبية في               
الحق في اإلجراءات التي يتداعى فيها الخصمان فـي اإلجـراءات           بعض األوقات عوضا عن ذلك على       

ي تتـاح لألطـراف فـي       من حيث المبدأ الفرصة الت    " وهو حق يعني     الجنائية والمدنية على حد سواء    
محاكمة جنائية أو مدنية أن يكونوا على علم بكافة األدلة المقدمة أو المالحظات المبداة، ولو من عضـو                  

 وعلى حد قول المحكمـة      ٢٥."مستقل تابع للدائرة القضائية الوطنية، وذلك بغية التأثير في قرار المحكمة          
أيا كانـت   "ولكن  "  أن يؤمن الوفاء بهذا الشرط     هناك طرق شتى جائز تصورها يمكن بها للقانون الوطني        "

الطريقة التي يتم اختيارها، ينبغي أن تكفل كون الطرف اآلخر سيكون على بينة من أن مالحظات قـد                  
  ٢٦."اقُدمت وأنه سيعطى فرصة حقيقية للتعليق عليه

عية،  التي تتعلق بدعوى قضائية خاصة بالحقوق االجتما       لوبو ماشادو وتبعا لذلك، وفي قضية     
 بـرفض   - لم يتح لصاحب الدعوى االطالع عليـه         -نادى وكيل النيابة العامة في رأي استشاري أبداه         

فاقمه حضور وكيل المدعي العـام      ) "١(٦االستئناف المقدم إلى المحكمة العليا؛ وهذا شكل انتهاكا للمادة          
  ٢٧."في جلسة مغلقة عقدتها المحكمة العليا

  براندستاترقضية 
 التي تتعلق بدعوى قضائية موضوعها التشهير، اعتمدت محكمة االسـتئناف فـي             ندستاتربرافي قضية   

فيينا على المذكرات المقدمة من المدعي العام األقدم التي لم ترسل إلى صاحب الدعوى والتي لم يكـن                  
لمحكمة وبالنسبة للمحكمة لم يكن من العوامل المساعدة في هذه القضية قيام ا           . لـه وال لمحاميه علم بها    

إمكانية غيـر مباشـرة     "ففي نظرها أن    : العليا في وقت الحق بإلغاء حكم محكمة االستئناف ذي الصلة         
ونظرية بحتة تتاح للمتهم للتعليق على حجج االدعاء المدرجة في نص الحكم نادرا مـا يعتبـر بـديال                   

لم تعالج  "ة على ذلك،    عالو". صحيحا للحق في فحص المذكرات المقدمة من االدعاء والرد عليها مباشرة          
المحكمة العليا هذا الوضع العالج الصحيح بإلغاء الحكم األول حيث إن قرارها كان يستند إلى أساس ال                 

  ٢٨."عالقة لـه البتة بالمسألة المطروحة

  

 في التداعي الصحيح بين الخصمين أو الحق في تكافؤ السالحإن الحق في 
ية يشكل جزءاً ال يتجزأ من حق اإلنسان في اإلجراءات في المسائل المدنية والجنائ

أن تنظر قضيته بعدالة ويعي أنه ال بد من أن يكون هناك في جميع األوقات توازن 
وال يجب في أي مرحلة من مراحل الدعوى . المدعي والدفاع/عادل بين النيابة

 .القضائية أن يكون أي طرف من األطراف في موقف أضعف من موقف خصمه

  

  .٤٩، الفقرة ٣٦٠-٣٥٩المرجع نفسه، الصفحتان  ٢٤                                                           
٢٥ Eur. Court HR, Case of Lobo Machado v. Portugal, judgment of 20 February 1996, Report 1996-I, para. 31 at p. 207.  
٢٦ Eur. Court HR, Case of Brandstetter v. Austria, judgment of 28 August 1991, Series A, No. 211, pp. 27-28, para. 67; emphasis added.  
٢٧ Eur. Court HR, Case of Lobo Machado v. Portugal, judgment of 20 February 1996, Report 1996-I, pp. 206-207, paras. 31-32.  
٢٨ Eur. Court HR, Case of Brandstetter v. Austria, judgment of 28 August 1991, Series A, No. 211, p. 28, para. 68.  
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  جاز الشهوداحت ٣-٢-٣
 حيث اشتكى   كامبل من العهد الدولي في قضية       ١٤ُأثيرت مسألة تكافؤ السالح في إطار المادة        

 سنوات قـد احتجـز      ١٠صاحب البالغ من أنه لم يحاكم محاكمة عادلة وحيث إن ولده البالغ من العمر               
وأثناء . بنزاع بينه وبينها  وقد اتهم صاحب البالغ باالعتداء على زوجته فيما يتصل          . لتأمين إدالئه بشهادة  

وحسب إفادة صاحب البالغ فـإن ابنـه لـم يغيــر            . المحاكمة شهد ابنه في البداية على أنه لم ير أباه         
وفـي اليـوم    . روايتـه ولذلك ُأخذ في نهاية اليوم من المحاكمة إلى محطة الشرطة حيث قضى الليلـة              

نه بعد أن انتهت إجراءات المحاكمـة تراجـع          غير أ  ٢٩."أنه أخيراً انهار وشهد ضد أبيه     "التالـي يدعى   
  .االبن عن شهادته في بيان مكتوب

علـى أن احتجـاز     "وشددت  " ادعاء خطيراً "وبالنسبة للجنة المعنية بحقوق اإلنسان شكل هذا        
الشهود بغية الحصول منهم على شهادة إجراء استثنائي يجب تنظيمه بواسطة معايير صارمة قانونا وفي               

أن ظروفا خاصة كانت موجودة     ... لم يكن واضحا من المعلومات      " وفي هذه القضية     ٣٠."المجال العملي 
وفي ضوء هذا التراجع هناك أسـئلة       "وباإلضافة إلى ذلك    " لتبرير احتجاز االبن القاصر لصاحب البالغ     

من جديد حول إمكانية التخويف وحول موثوقية الشهادة التي يتم الحصـول عليهـا فـي                "تثار  " خطيرة
  ٣١."حق صاحب البالغ في محاكمة عادلة قد انتهك"ولذلك انتهت اللجنة إلى أن ". وف كهذهظر

من العهد الدولي سوى اللجوء القانوني إلى احتجاز شاهد في ) ١(١٤ال تجيز المادة 
وليس من المؤكد مدى ما سيحظى به إجراء كهذا من قبول في . ظروف استثنائية

 .إطار بقية المعاهدات

  

  عليمات القاضي إلى هيئة المحلفينت ٤-٢-٣
إن العديد من القضايا التي عرضت على اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان كانت تتعلق بما يدعى               

وفي هذه الحاالت دأبت اللجنـة علـى        . من عدم كفاية التعليمات الصادرة عن القضاة إلى هيئة المحلفين         
ئنافية في الدول األطراف في العهد لكي تقيم الوقـائع          األمر موكل عموما إلى المحاكم االست     "االعتقاد بأن   

  "من حيث المبدأ"ولذلك ليس لها هي " واألدلة في قضية بعينها
أن تستعرض التعليمات المحددة الموجهة إلى هيئة المحلفين مـن قبـل القاضـي فـي              "

 إلى هيئة   ما لم يتم التأكد من أن التعليمات الموجهة       محاكمة تستخدم فيها هيئة المحلفين،      
المحلفين كانت اعتباطية بشكل واضح وكانت بمثابة إنكار للعدالة أو أن القاضي انتهـك              

  ٣٢".بصورة واضحة التزامه بالحياد

تعليمات القاضي الموجهة إلى هيئة الملحفين يجب أن تفي بمعـايير  "بيد أن اللجنة الحظت أن   
هذا "وأن  "  فيها النطق بحكم اإلعدام على المتهم      عالية جداً من حيث دقتها وحيادها في الحاالت التي يمكن         

  ٣٣."، على الحاالت التي يتذرع فيها المتهم بالدفاع الشرعي عن النفسعلى سبيل أولى وأحرىينطبق، 

ائق الوث، والواردة في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٣مارس / آذار٢٤اآلراء المعتمدة في  (كامبل ضد جامايكا. ج، ٣٠٧/١٩٨٨البالغ رقم  ٢٩                                                           
  .٣-٢، الفقرة ٤٢، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40، الرسمية للجمعية العامة

  .٤- ٦ و٣- ٦، الفقرتان ٤٤المرجع نفسه، الصفحة  ٣٠
  .٤-٦، الفقرة ٤٤المرجع نفسه، الصفحة  ٣١
، الواردان )١٩٩١أبريل / نيسان١١اآلراء المعتمدة في  (ماكين ضد جامايكا. ود. سويارز وم. م، ٢٥٦/١٩٨٧ ورقم ٢٢٦/١٩٨٧البالغان رقم  ٣٢

  .؛ التأكيد بخط غليظ مضاف٥-١٣، الفقرة ٢٣٣، الصفحة A/46/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامةفي وثيقة األمم المتحدة،
الوثائق مم المتحدة، ، الوارد في وثيقة األ)١٩٩٠يوليه / تموز٢٠اآلراء المعتمدة في  (بينتو ضد ترينيداد وتوباغو. د، ٢٣٢/١٩٨٧البالغ رقم  ٣٣

  .٣- ١٢، الفقرة ٧٣، الصفحة )المجلد الثاني (A/45/40، الرسمية للجمعية العامة
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وفي معظم الحاالت لم تجد اللجنة ما يدل على أن تعليمات قاضي الموضوع كانت اعتباطيـة                
قاضي الموضـوع قـد     " خاصة عندما يتضح أن      ٣٤.العدالةإلى الحد الذي ترقى عنده إلى مستوى إنكار         

 غير أن الحذف الذي قام به       ٣٥."طرح رواية االتهام ورواية الدفاع كاملتين وبإنصاف على هيئة المحلفين         
 نكران للعدالة  الذي ُأدين وحكم عليه باإلعدام لجريمة قتل، كان خطيراً وبمثابة            رايتالقاضي، في قضية    
وفي هذه الحالة بين تحليل للجثة بعد الوفاة أن الرصاصـة التـي             . من العهد ) ١(١٤يتعارض مع المادة    

كانت قاتلة بالنسبة للضحية ُأطلقت في الحقيقة في وقت كان فيه صاحب البالغ رهن احتجاز الشـرطة؛                 
لخطورة اآلثـار   " واعتبارا   ٣٦.وهذه النتيجة التي أدلى بها خبير لم تكن محل طعن وكانت متاحة للمحكمة            

رأت اللجنة أنه كان ينبغي للمحكمة أن تسترعي انتباه هيئة المحلفين إلى هـذه المعلومـة        " لمترتبة عليها ا
  ٣٧."بالرغم من أن المحامي لم يذكرها"

في المحاكمات أمام هيئة محلفين، يجب أن تكون التعليمات الصادرة عن القاضي إلى 
بغي أن تكون الطروحات التي هيئة المحلفين معلومات حيادية وعادلة من حيث إنه ين

يقدمها االدعاء وطروحات الدفاع معروضة بشكل يضمن الحق في النظر العادل في 
 .وانتهاك هذا الواجب األساسي نكران للعدالة. القضية الواجب خلوها من كل تعسف

  

  حق اإلنسان في النظر العلني في قضيته  ٣-٣
الطابع المدني والجنائي علـى حـد سـواء         إن حق اإلنسان في النظر العلني في قضيته ذات          

) ١(٦من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالمـادة          ) ١(١٤مضمون صراحة في المادة     
قد يستبعدان من جانـب مـن       "من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان بالرغم من أن الصحافة والجمهور           

في الحفاظ على اآلداب العامة أو النظـام العـام أو األمـن             ألسباب محددة تتمثل    " المحاكمة أو من كلها   
الوطني في مجتمع ديمقراطي أو حفاظا على خصوصيات األطراف أو عندما تقتضيه على نحـو آخـر                 

كأسـاس لعقـد جلسـات      " مصالح األحداث "وتضيف االتفاقية األوروبية تحديدا إلى هذا       . مصلحة العدالة 
من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان على هذا الحـق         ) ٥(٨مادة  وتنص ال . في غرفة المشورة  المحكمة  

النظر فيها علنياً بقدر ما تقتضيه ضرورة       "فقط فيما يخص الدعوى القضائية الجنائية التي يجب أن يكون           
في الصيغتين المتماثلتين للنظامين الداخليين واألدلة للمحكمـة        ) ألف(٧٩والقاعدة  ". حماية مصالح العدالة  

نائية الدولية الخاصة برواندا والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة يشيران أيضاً إلى             الج
إمكانية عقد غرفة المحاكمة جلسة مغلقة ألسباب الحفاظ على النظـام أو اآلداب العامـة أو السـالمة أو                 

، أو  ٧٥ليه في المـادة     األمن أو ضرورة عدم الكشف عن هوية الضحية أو الشاهد كما هو منصوص ع             
" على غرفة المحاكمة أن تعلن عن األسباب الداعية لألمر الذي أمرت به           "بيد أن   . لحماية مصالح العدالة  

  )).باء(٧٩القاعدة (
 من العهد، شددت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسـان         ١٤، بشأن المادة    ١٣وفي التعليق العام رقم     

وفيمـا  ". ي مهم يخدم مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع عموما       علنية جلسات المحكمة شرط وقائ    "على أن   
يجب أن تكون جلسة المحكمـة مفتوحـة        ) "١(١٤المنصوص عليها في المادة     " الظروف االستثنائية "عدا  

 تشرين ١اآلراء المعتمدة في  (ليتل ضد جامايكا. أ، ٢٨٣/١٩٨٨المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة وانظر على سبيل المثال البالغ رقم  ٣٤                                                           
  .٢-٨، الفقرة ٢٨٢، الصفحة A/47/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة األمم المتحدة، ، الوارد في وثيقة)١٩٩١نوفمبر /الثاني
الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٠يوليه / تموز٢٠اآلراء المعتمدة في  (بينتو ضد ترينيداد وتوباغو. د ٢٣٢/١٩٨٧البالغ رقم  ٣٥

  .٤- ١٢، الفقرة ٧٣، الصفحة )انيالمجلد الث (A/45/40، الرسمية للجمعية العامة
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٢يوليه / تموز٢٧اآلراء المعتمدة في  (رايت ضد جامايكا. ك، ٣٤٩/١٩٨٩البالغ رقم  ٣٦

  .٣-٨، الفقرة ٣١٥، الصفحة A/47/40،ِ للجمعية العامة
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة ٣٧
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للجمهور عموما بمن فيها العاملون في الصحافة وال يجب، على سبيل المثال، أن يكون ذلـك االنفتـاح                  
 وبالرغم من عدم الدعاية للمحاكمة في حد ذاتهـا          ٣٨."شخاص دون سواها  مقصورا على فئة معينة من األ     

 مـن   ١٤بمقتضـى المـادة     " ، فيما عدا بعض االستثناءات المحددة،     علنيا يجب أن يكون النطق بالحكم    "
  ٣٩.العهد

ملقى على عاتق الدولة ) ١(١٤وواجب النظر في دعاوى القانون بصورة علنية بموجب المادة    
وال بد للتشريع المحلي وللممارسة القضـائية       ...  أي طلب مقدم من أي طرف معني         ليس متوقفا على  "و

 وهـذا  ٤٠."على حد سواء أن توفر ما يلزم إلمكانية حضور الجمهور إذا كان أفراده يرغبون فـي ذلـك        
  الواجب يعني كذلك أن

لسات على المحاكم أن تتيح المعلومات في الوقت المناسب وفي المكان الذي تعقد فيه الج             "
الشفهية لكافة أفراد الجمهور وتوفر التسهيالت المالئمة لحضور من يعنيهم األمـر مـن              
هؤالء األفراد في الحدود المعقولة آخذة بعين االعتبار على سبيل المثال اهتمام الجمهـور              

. المحتمل بالقضية ومدة الجلسة الشفوية وتوقيت الطلب الرسمي بعلنية الجلسة الذي قـدم            
المحكمة بتخصيص قاعات محاكمة كبيرة متاحة ال يشكل انتهاكا للحـق فـي             وعدم قيام   

النظر العلني في الدعوى إذا ما ثبت أن ال أحد من أفراد الجمهور المعنيـين منـع مـن                   
  ٤١."حضور الجلسة الشفوية

ومبدأ العلنية يعني أن المحاكمات التي تتم في مكان سري هي محاكمات تتعارض مع المـادة                
دث في حالة ثمانية من البرلمانيين السابقين من زائير ورجل أعمال واحد الذين لـم تجـر                 كما ح ) ١(١٤

 في جملة عيوب أخرى، بصورة علنية والذين حكم عليهم بخمس عشرة سنة سجناً فيما عدا                -محاكمتهم  
  ٤٢.رجل أعمال حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات

 وحـين   في غرفة المشـورة   التي نُظر فيها    في القضايا   ) ١(١٤وبطبيعة الحال انتهكت المادة     
   ٤٣.قصرت الدولة الطرف عن تبرير هذا اإلجراء وفقاُ ألحكام االتفاقية

*****  
وارتأت اللجنة األفريقية المعنية بحقوق اإلنسان والشعوب أنه بغض النظر عن حقيقة مـا إذا               

 غيـر منصـوص عليـه،       كان الحق في محاكمة علنية منصوصا عليه صراحة في الميثاق األفريقي أو           
حقوق اإلنسان والشعوب وأن    لاستلهام القانون الدولي    " من الميثاق    ٦١ و ٦٠فاللجنة مخولة بحكم المادتين     

تأخذ بعين االعتبار كمصادر فرعية االتفاقات الدولية العامة والخاصة األخـرى واألعـراف المقبولـة               
الدول األفريقية فضال عن السوابق والنظريـات       بوصفها قانونا والمبادئ العامة للقانون التي تعترف بها         

ومساندة لمفهوم علنية الجلسات تذرعت اللجنة باألحكام المستشهد بها آنفاً من التعليق العام رقم              ". القانونية
والحظـت اللجنـة    . ٤٤مـن العهـد   ) ١(١٤ الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بشأن المادة          ١٣

  .٦، الفقرة ١٢٤-١٢٣، الصفحتان  التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدةمجموعة ٣٨                                                           
  .١٢٤ في الصفحة ٦المرجع نفسه، الفقرة  ٣٩
الوثائق الوارد في وثيقة األمم المتحدة، ) ١٩٩٠يوليه / تموز١٣اآلراء المعتمدة في  (فان مورس ضد هولندا. أ. ج، ٢١٥/١٩٨٦البالغ رقم  ٤٠

  .١-٦، الفقرة ٥٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/45/40، العامةالرسمية للجمعية 
  .٢-٦، الفقرة ٦٠المرجع نفسه، الصفحة  ٤١
، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٦مارس / آذار٢٦اآلراء المعتمدة في  (مباندانجيال وآخرين ضد زائير. ن، ١٣٨/١٩٨٣البالغ رقم  ٤٢

  .٢-٨، الفقرة ١٢٦، الصفحة A/41/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٣مارس / آذار٢٩اآلراء المعتمدة في  (إستريال ضد أوروغواي. أ. م، ٧٤/١٩٨٠البالغ رقم  ٤٣

  .١٠، الفقرة ١٥٩، الصفحة A/38/40، الرسمية للجمعية العامة
٤٤ ACHPR, Media Rights Agenda (on behalf of Niran Malaolu) v. Nigeria, Communication No. 224/98  قرار اتخذ أثناء الدورة ،

:  من نص القرار كما هو منشور على الموقع٥١، الفقرة ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٦ -أكتوبر / تشرين األول٢٣الثامنة والعشرين، 
html.98-224/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
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الممكن أن تبرر استثناءات من مبدأ العلنية بموجـب المـادة           " وف االستثنائية الظر"األفريقية بعد ذلك أن     
 وفي الحاالت التي قدمت فيها الحكومة القائمة بالرد فقط          ٤٥"جامعة ومانعة "من العهد هي ظروف     ) ١(١٤

دون أن تحدد على وجه الدقة أي الظروف حـدتها علـى            " بيانا شامال مواضيع مختلفة دفاعا عن نفسها      "
 مـن   ٧اد الجمهور من المحاكمة، خلصت اللجنة إلى أن الحق في محاكمة عادلة كما تضمنه المادة                استبع

  ٤٦.الميثاق األفريقي قد انتهك
*****  

من االتفاقيـة األمريكيـة     ) ٥(٨والمبدأ المتعلق بالنظر العلني في الدعوى كما تضمنه المادة          
كانت جميـع اإلجـراءات     " التي   ي وآخرين كاستيو بيتروز لحقوق اإلنسان كان محل أخذ ورد في قضية         

مما أسـفر عـن     ". فيها، حتى عملية النظر في حد ذاتها، تجري بعيداً عن أعين العامة وفي كنف السرية              
فقد جرى النظر في الدعوى     "؛ وفي الواقع    "انتهاك فاضح للحق في النظر العلني المعترف به في االتفاقية         "

  ٤٧."خولها على الجمهورالقضائية داخل قاعدة عسكرية ممنوع د
*****  

من االتفاقية األوروبية يجب أن يقع النظر في الدعوى القضائية بصورة ) ١(٦وبموجب المادة 
على الدعاوى القضـائية التـي      "بيد أن تطبيق هذا الحكم      . علنية مع مراعاة االستثناءات المذكورة أعاله     

يجـب أن يؤخـذ فـي       "و" صة للدعوى المعنية  تُعرض على المحاكم االستئنافية يعتمد على السمات الخا       
االعتبار كامل اإلجراءات التي تتبع في النظام القانوني المحلي ودور المحكمـة االسـتئنافية فـي ذلـك                  

  : وعليه ارتأت المحكمة األوروبية على الدوام ما يلي٤٨."النظام
 شرط أن يكـون      الدرجتين الثانية أو الثالثة،     محاكم في" النظر العلني في قضية   "إن غياب   "

قد تم النظر فيها علنا في الدرجة األولى، يمكن أن تبرره السمات الخاصة التي تتسم بهـا                 
واإلجراءات التي تتبع من أجل االستئناف أو اإلجـراءات         . الدعوى القضائية المعروضة  

 التي تنطوي على مسائل قانونية، بالمقابل للمسائل الوقائعية، يمكن فيها التقيد باشتراطات           
 ولو لم يمنح صاحب دعوى االستئناف فرصة االستماع إلى أقواله شخصيا مـن              ٦المادة  

  ٤٩."قبل محكمة االستئناف أو محكمة النقض

 فتبينت أن انتهاكا لم يحدث بـالرغم        بولوتوطبقت المحكمة األوروبية هذا التفسير في قضية        
ماع النظر في استئناف يفتقـر إلـى        من أن المحكمة العليا لجأت إلى إجراءات موجزة رفضت فيها باإلج          

أثارت "إذ لم تقتنع المحكمة األوروبية بأن ُأسس اإللغاء التي ساقها صاحب الدعوى             . األسس الموضوعية 
كما أن غياب النظر العلنـي لـم        . ٥٠"مسائل وقائعية لها مساس بتقييم ذنبه أو براءته تستدعي النظر فيها          

التي قررت فيها المحكمة االتحادية األلمانية االسـتغناء عـن           أكسنفي قضية   ) ١(٦يشكل انتهاكا للمادة    
النظر في الدعوى حيث أنها رأت بصورة إجماعية أن االستئناف بصدد نقاط قانونية ليس لــه أسـاس                  

  .٥١قبل أن تتخذ قرارها هذا" بالتماس وجهات نظر األطراف على النحو الواجب"صحيح؛ ولكنها قامت 

  .٥٢المرجع نفسه، الفقرة  ٤٥                                                           
  .٥٤- ٥٣المرجع نفسه، الفقرتان  ٤٦
٤٧ I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. case v. Peru, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 211, paras. 172-173.  
٤٨ Eur. Court HR, Case of Bulut v. Austria, judgment of 22 February 1996, Reports 1996-II, p. 357, para. 40.  
  .٤١، الفقرة ٣٥٨المرجع نفسه، الصفحة  ٤٩
  .٤٢المرجع نفسه، الفقرة  ٥٠
٥١ Eur. Court HR, Case of Axen v. Federal Republic of Germany, judgment of 8 December 1983, Series A, No. 72, p. 12, para. 28.  



   من المحاكمة إلى الحكم النهائي- الجزء الثاني :  الحق في محاكمة عادلة- الفصل السابع 

 العامين والمحامينان خاص بالقضاة والمدعين دليل بشأن حقوق اإلنس: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٢٤٠

  

  ويبرقضية 
 المتعلقـة بخـرق لسـرية التحقيقـات         ويبر في النظر العلني في الدعوى انتهك في قضية          بيد أن الحق  

 ثـم   -و في سويسرا    ڤالقضائية التي صدر فيها عن رئيس شعبة النقض الجنائية التابعة لمحكمة كانتون             
 وال يكفي في هذه القضية أن تكون اإلجراءات       .  حكم دون أن يقع نظر الدعوى      -عن شعبة النقض ذاتها     

ال يمكنها سوى أن القناعة بأن أي تعسف        "الالحقة على صعيد المحكمة االتحادية علنية ألن تلك المحكمة          
  .٥٢"الفصل في المسائل القانونية والوقائعية محل النزاع"وأنه ليس من اختصاصها " لم يحدث

  

  الحق في النطق العلني بالحكم ١-٣-٣
أن أي حكم فـي قضـية       " على    األخير منها  في الجزء من العهد الدولي    ) ١(١٤تنص المادة   

جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إال إذا كان األمـر يتصـل بأحـداث تقتضـي                    
" مصلحتهم خالف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خالفات بين زوجين أو تتعلق بالوصـاية علـى أطفـال                 

) ٥(٨وتشير المادة ". النطق بالحكم علنـا"تم من االتفاقية األوروبية على وجوب أن ي) ١(٦وتنص المادة 
 عـن   ت من الميثاق األفريقي سـكت     ٧من االتفاقية األمريكية إلى علنية اإلجراءات فحسب على أن المادة           

من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصـة بروانـدا والمـادة            ) ٢(٢٢والمادة  . كلتا المسألتين 
لمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة تنصان علـى أن يـتم            من النظام األساسي ل   ) ٢(٢٣

من النظام األساسي للمحكمة    ) ٥(٧٤وأخيراً تفيد المادة    . بالحكم الصادر عن غرفة المحاكمة    " علنا"النطق  
  ".الجنائية الدولية أن يتم النطق بالقرارات أو بموجز لها في محاكمة مفتوحة

فـي مجـال علنيـة      ) ١(٦األوروبية فإن الهدف المتوخى في المادة       وكما الحظت المحكمة    
كفالة فحص الجمهور لما يصدر عن السلطة القضائية بغية صـيانة الحـق فـي               "األحكام الصادرة هو    

ولكنهـا  " يصدر الحكم بصورة علنية   " بيد أن المحكمة لم تتبن التفسير الحرفي لعبارة          .٥٣"محاكمة عادلة 
فـي  " التقليد المتبع منذ زمن طويـل     " االعتبار استنادا إلى سوابقها القضائية       أخذت عوضا عن ذلك بعين    

العديد من دول مجلس أوروبا في النطق باألحكام الصادرة عن البعض من محاكمهـا أو كلهـا؛ وتلـك                   
التقاليد ربما ال تشترط بالضرورة قراءة األحكام المعنية جهرا ولكن يمكن أن تكون الممارسة متمثلة في                

أن شـكل   "ولذا ترى المحكمة األوروبيـة      . ٥٤داع األحكام في سجل يتاح االطالع عليه لعامة الجمهور        إي
في كل قضية من القضايا بمقتضى القانون المحلي للدولة القائمة بالرد يجب أن             " الحكم"العلنية الذي يتخذه    

  .٥٥)١(٦المادة " يقيم في ضوء السمات الخاصة لإلجراءات المعنية وباإلشارة إلى موضوع وغرض

                                                           ٥٢ Eur. Court HR, Case of Weber v. Switzerland, judgment of 22 May 1990, Series A, No. 177, p. 20, para. 39.  
٥٣ Eur. Court HR, Case of Pretto and Others v. Italy, judgment of 8 December 1983, Series A, No. 71, para. 27 at p. 13; emphasis added.  
  .٢٦-٢٥، الفقرات ١٢المرجع نفسه، الصفحة  ٥٤
  .٢٦المرجع نفسه، الفقرة  ٥٥
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  بريتو وآخرينقضية 
، التي أصدرت فيها محكمة النقض اإليطالية حكما في دعوى قضائية مدنيـة             بريتو وآخرين في قضية   

سير اإلجراءات برمتها فـي النظـام القـانوني         "ولم يتم النطق العلني به، راعت المحكمة األوروبية         
فـي االقتصـار علـى      "حظت أن دورها تمثل     وال" اإليطالي ودور محكمة النقض في تلك اإلجراءات      

لم يكن بوسـعها    "ومحكمة االستئناف   ". المراجعة القانونية لقرار صادر عن محكمة االستئناف بالبندقية       
أن تفصل في حد ذاتها في الدعوى ولكن اقتصر دورها، في هذه المناسبة، على عدم سـماع دعـوى                   

 وبعـد   ٥٦."ابق وإحالة القضية إلى المحكمة من جديد      صاحب االستئناف أو كبديل لذلك إلغاء الحكم الس       
أن عقدت محكمة النقض جلسات علنية حكمت برد االستئناف فأصبح بعد ذلك الحكم الصـادر عـن                 

وبالرغم من  . محكمة االستئناف نهائيا؛ وبقيت التبعات بالنسبة لصاحب الدعوى على حالها دون تغيير           
انونية لم يصدر في محاكمة مفتوحة إال أن بوسع أي شـخص         أن الحكم برد االستئناف المتعلق بنقاط ق      

 وفـي رأي    ٥٧.أن يطلع ويحصل على نسخة من هذا الحكم بناء على طلب من قلم سـجل المحكمـة                
المتمثل في كفالة فحص الجمهور عامة لما يصدر عـن          ) ١(٦المحكمة األوروبية بشأن غرض المادة      
 السلطة القضائية من قرارات هو هدف

في سـجل    نص الحكم    إجراءات النقض من خالل إيداع    يخص   أية حال فيما     تحقق على "
المحكمة وبذلك أصبح نص الحكم برمته متاحا لكل فرد وهذا ال يختلف في شـيء عـن                 
القراءة العلنية لقرار برد االستئناف أو إلغاء حكم صادر سابقا باعتبار أن القراءة تقتصر              

  ٥٨."ي المنطوقفي بعض األوقات على األحكام الواردة ف
) ١(٦ويترتب على ذلك أن غياب النطق علنا بالحكم الصادر عن محكمة النقض لم يشكل خرقا للمادة                 

  ٥٩.من االتفاقية

  

إن لكل شخص متهم بجريمة جنائية الحق، كحد أدنى، في النظر العلني في قضيته 
أمام محكمة درجة أولى وعلى جميع مستويات إجراءات االستئناف إذا كان 

الستئناف يتعلق بتقييم الجوانب الوقائعية والقانونية على حد سواء بما في ذلك مسألة ا
 .الذنب

يجب أن يصدر بصورة علنية الحكم في قضية جنائية ما عدا في الظروف 
وفي مرحلة االستئناف يمكن الوفاء بواجب النطق العلني باألحكام في . االستثنائية

يا ذات الشأن لعامة الجمهور لالطالع عليها في بعض القضايا عن طريق إتاحة القضا
 ).أوروبا(قلم سجل المحكمة 

  

  .٢٧، والفقرة ١٣ و١٢المرجع نفسه، الفقرتان  ٥٦                                                           
  .١٤، الصفحة ٢٧المرجع نفسه، الفقرة  ٥٧
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٥٨
 Eur. Court HR, Sutter case v. Switzerland, judgment of 22 February 1984, Seriesأيضا، انظر ٢٨، الفقرة ١٣المرجع نفسه، الصفحة  ٥٩

A, No. 74, pp. 14-15, paras. 31-34.  
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فـي غضـون    " "دون تأخير ال مبرر لـه    "حق اإلنسان في أن يحاكم        ٤-٣
  "مهلة معقولة

من النظـام األساسـي للمحكمـة       ) ج)(٤(٢٠من العهد الدولي والمادة     ) ج)(٣(١٤تفيد المادة   
من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة       ) ج)(٤(٢١ا والمادة   الجنائية الدولية الخاصة برواند   

 "دون تأخير ال مبـرر لــه      في أن يحاكم    "بيوغوسالفيا السابقة أن لكل شخص يواجه تهمة جنائية الحق          
مـن  ) ١(٨من الميثاق األفريقي، والمـادة      ) د)(١(٧وجاء في المادة    ). الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف    (

في "من االتفاقية األوروبية أن لكل شخص الحق في أن ينظر في قضيته             ) ١(٦اقية األمريكية والمادة    االتف
  ).الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف ("غضون مهلة معقولة من الزمن

*****  
 ذكرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، في       ":دون تأخير ال مبرر   "ماذا يعني أن يحاكم اإلنسان      

 فقط  ليسيتصل  "، أن حق اإلنسان في أن يحاكم دون تأخير ال مبرر له هو ضمان               ١٣رقم  التعليق العام   
بالوقت الذي ينبغي فيه أن تبدأ المحاكمة بل يتصل أيضاً بالوقت الواجب أن تنتهـي فيـه وأن يصـدر                    

 يغدو هذا الحق فعاال، يجـب أن كي ول. "دون تأخير ال مبرر لــه "جميع المراحل يجب أن تتم  والحكم؛  
سواء في الدرجة األولى أو في مرحلـة        "دون تأخير ال مبرر لـه    "تتوافر إجراءات تؤمن بداية المحاكمة      

 ووجهة النظر هذه تم المزيد من التشديد عليها في السوابق القضائية للجنة التي تفيد بـأن                 ٦٠."االستئناف
  ٦١". مراجعة اإلدانة والحكمينبغي قراءتها معاً حتى يتاح دون تأخير الحق في) "٥(و) ج)(٣(١٤المادة 

لدولة طرف ليسـت    " األوضاع االقتصادية الصعبة  "وتجدر مالحظة أن اللجنة قد أوضحت أن        
على أن الحقوق المبينة في العهد تشكل المعايير        "ذريعة لعدم االمتثال لبنود العهد، وشددت في هذا الصدد          

  ٦٢".الدنيا التي وافقت كافة الدول األطراف على التقيد بها
فاألمر راجع، من حيث المبدأ، إلى الدولة الطرف المعنية لكي تبين أن التعقيد الذي تتسم بـه                 

 بالرغم من أنه ال يكفي مجرد       ٦٣قضية من القضايا هو على درجة كبيرة تبرر التأخير موضع نظر اللجنة           
 جزء منه يمكن     وسوف تفحص اللجنة أيضاً ما إذا كان التأخير أو         ٦٤.التأكيد على أن التأخير ليس مشطا     

  ٦٥.عزوه ألصحاب البالغ كما في الحالة التي يقررون فيها تغيير محاميهم على سبيل المثال

  .؛ الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف١٠، الفقرة ١٢٤ الصفحة ، مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة٦٠                                                           
، الواردان في وثيقة األمم )١٩٨٩ريل أب/ نيسان٦اآلراء المعتمدة في  (مورغان ضد جامايكا. ت وأابر. أ، ٢٢٥/١٩٨٧ و٢١٠/١٩٨٦البالغان  ٦١

  .٣- ١٣، الفقرة ٢٢٩، الصفحة A/44/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة، 
الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٣١اآلراء المعتمدة في  (لوبوتو ضد زامبيا. ب، ٣٩٠/١٩٩٠البالغ رقم  ٦٢

  .٣-٧، الفقرة ١٤، الصفحة )المجلد الثاني (A/51/40 ة العامةالرسمية للجمعي
، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، الوثائق )١٩٩١نوفمبر / تشرين الثاني٥اآلراء المعتمدة في  (فيالستر ضد بوليفيا. أ، ٣٣٦/١٩٨٨البالغ رقم  ٦٣

  .٦- ٦، الفقرة ٣٠٦، الصفحة A/47/40الرسمية للجمعية، 
وثيقة األمم ، الوارد في )١٩٩٧يوليه / تموز٢٨اآلراء المعتمدة في  (ووكر ضد جامايكا. لوسن رتشاردز وت. و، ٦٣٩/١٩٩٥البالغ رقم  ٦٤

  .٢-٨، الفقرة ١٨٩، الصفحة )، المجلد الثانيA/52/40، المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧أبريل / نيسان٢ اآلراء المعتمدة في (هيل ضد إسبانيا. وب. م، ٥٢٦/١٩٩٣البالغ رقم  ٦٥

  .٤- ١٢، الفقرة ١٧، الصفحة )المجلد الثاني (A/52/40، للجمعية العامة
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  برات ومورغانقضية 

، لم يتمكن صاحبا البالغين من مباشرة االستئناف لدى مجلس الملكة برات ومورغانفي قضية 
ولم تقبل . ث سنوات وتسعة أشهرالخاص إذ لم يصدر عن محكمة االستئناف حكم مكتوب إال بعد ثال
يعزى إلى إغفال وأنه كان على "اللجنة التفسير الذي قدمته الدولة الطرف والقائل بأن هذا التأخير 

بل هي رأت، على " صاحبي البالغين أن يحرصا على حقهما في تلقي حكم خطي في وقت أبكر
ال "السلطات القضائية، وهي مسؤولية النقيض من ذلك، أن المسؤولية عن هذا التأخير تقع على عاتق 

تتوقف على طلب من المحامي أن يستظهر أثناء المحاكم بشيء كما أن عدم الوفاء بهذه المسؤولية ال 
 وفي خلوصها إلى النتيجة القائلة بأن هذا التأخير ينتهك المادة ٦٦".يمكن تبريره بغياب طلب من المتهم

المهم ما إذا كان مجلس الملكة الخاص أكد إدانة صاحبي ليس من "بينت اللجنة أن ) ٥(و) ج)(٣(١٤
يحق للمتهمين في كافة القضايا وخاصة في قضايا الحكم باإلعدام أن يحاكموا وأن "إذ إنه ". البالغين

  ٦٧."يستأنفوا الحكم دون تأخير ال مبرر لـه، أيا كانت نتيجة تلك اإلجراءات القضائية في نهاية األمر
  

عنية بحقوق اإلنسان قضايا أخرى تنطوي على انتهاكات مزعومة لهذا الحق           وبحثت اللجنة الم  
وفي حالة من األحوال    . ولن يتم في هذا المقام إبراز سوى عدد ضئيل من األمثلة على سوابقها القضائية             

 من االعتقال حتى المحاكمة تأخير يتعارض مع         شهرا ٢٩خلصت اللجنة إلى أن التأخير الذي وصل إلى         
؛ ومجرد التأكيد الصادر عن الدولة الطرف بأن مثل هذا التأخير ليس متعارضـا مـع                )ج)(٣(١٤المادة  

 ابتداء من االعتقال وحتى المحاكمة رئي       سنتين والتأخير الذي وصل إلى      ٦٨.العهد ال يشكل تفسيرا كافياً    
تقرر " للجنة لكي    من العهد ولذلك لم يكن هناك داع      )) ٣(٩والمادة  ) (ج)(٣(١٤هو اآلخر أنه خرق للمادة      

ومن  ٦٩".ما إذا كانت التأخيرات اإلضافية في سير المحاكمة كانت تُعزى إلى الدولة الطرف أو ال تُعزى               
,  لكـي تنتهـي    ٧١وات سن ١٠ أو نحو    ٧٠ستة أعوام  اذا أن اإلجراءات التي استغرقت       باب أولى وأحرى  

 من لحظة    شهراً ٣١دت تأخيرا دام    وكانت النتيجة نفسها في قضية شه     ). ج)(٣(١٤تشكـل انتهاكا للمادة    
  ٧٢.اإلدانة وحتى لحظة االستئناف

 من لحظة االعتقـال وحتـى       ثمانية عشر شهرا  ومن ناحية أخرى، لم ير أن تأخيرا استغرق         
 حيث ليس هنـاك     ،كيلليفي قضية   " تأخيرا ال مبرر لـه   "بداية محاكمة صاحب البالغ بتهمة القتل يشكل        

بقة للمحاكمة كان يمكن إتمامها في وقت أبكر، أو أن صاحب البالغ اشـتكى              ما يشير إلى التحقيقات السا    "
، في القضية نفسها، قد انتهكـت       )٥(و) ج)(٣(١٤ بيد أن المادة     ٧٣."في هذا الصدد إلى السلطات المعنية     

  .٤- ١٣، الفقرة ٢٣٠المرجع نفسه، الصفحة  ٦٦                                                           
  .٥-١٣المرجع نفسه، الفقرة  ٦٧
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٨يوليه / تموز٣١المعتمدة في اآلراء  (ليسلي ضد جامايكا. ج، ٥٦٤/١٩٩٣البالغ رقم  ٦٨

  .٣-٩، الفقرة ٢٨، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40، للجمعية العامة
مم المتحدة، ، الوارد في وثيقة األ)١٩٩٨يوليه / تموز٢٩اآلراء المعتمدة في  (سمارت ضد ترينيداد وتوباغو. س، ٦٧٢/١٩٩٥البالغ رقم  ٦٩

  .٢-١٠، الفقرة ١٤٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول٢٧اآلراء المعتمدة في  (كاريبوني ضد أوروغواي ١٥٩/١٩٨٣البالغ رقم  ٧٠

  .١٠ و٢- ٩، الفقرتان ١٩٠-١٨٩ والصفحتان ١٨٤، الصفحة A/43/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحات والفقرات ٧١
الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧يوليه / تموز١٨اآلراء المعتمدة في  (ماكلورانس ضد جامايكا. ج، ٧٠٢/١٩٩٦البالغ رقم  ٧٢

  .١١- ٥، الفقرة ٢٣٢، الصفحة )لد الثانيالمج (A/52/40، الرسمية للجمعية العامة
الوثائق الرسمية الوارد في وثيقة األمم المتحدة، ) ١٩٩١أبريل / نيسان٨اآلراء المعتمدة في  (كيللي ضد جامايكا. ب، ٢٥٣/١٩٨٧البالغ رقم  ٧٣

  .١١-٥، الفقرة ٢٤٨، الصفحة A/46/40، للجمعية العامة
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نظرا ألن محكمة االستئناف قضت قرابة الخمس سنوات لكي تصدر حكما خطيا وبالتالي حرمت صاحب               
  ٧٤. من تقديم التماس إلى مجلس الملكة الخاصالبالغ عمليا

فإن "وفي قضية تتعلق بطلب صاحب البالغ بإعادته إلى وظيفته في الشرطة المدنية في بيرو،               
" غيـر معقـول  "أسفر عن تأخير رأت اللجنة أنه " سلسلة من األمثلة والقصور المتكرر عن تنفيذ قرارات 

ولم تبحث هذه القضـية     . من العهد ) ١(١٤الوارد في المادة    " مبدأ النظر العادل في قضية    "وينتهك بالتالي   
  ٧٥).ج)(٣(١٤في إطار المادة 

*****  
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، تبدأ الفترة الواجب أن تؤخذ في ) ١(٦وبمقتضى المادة 

المثال، ونهايـة    على سبيل    ٧٦،االعتبار اعتبارا من يوم اتهام الشخص أو اعتقاله أو إحالته إلى المحاكمة           
هذه الفترة عادة ما تكون عندما يصبح حكم البراءة أو اإلدانة الصادر بحق الشخص المعني أو األشخاص                 

  ٧٧.المعنيين حكماً نهائيا
وفيما يخص مسألة معقولية طول اإلجراءات مدنية كانت أو جنائية رأت المحكمة األوروبيـة              

  على الدوام أنه
الخاصة التي تحف بالقضية مع األخذ بعـين االعتبـار          يلزم أن تقيم في ضوء الظروف       "

مـدى تعقيـد القضـية      المعايير التي تنطوي عليها السوابق القضائية للمحكمة وبخاصة         
  ٧٨."وسلوك صاحب الدعوى وسلوك السلطات المختصة

 تجدر اإلشارة إلى أن المحكمـة األوروبيـة رأت أن           ،سلوك صاحب الدعوى  أما فيما يخص    
وأنهـا  ". رط من شخص متهم ارتكاب جريمة جنائية التعاون النشط مع السلطات القضائية           ال تشت "٦المادة  

االستفادة الكاملة من المـوارد التـي يتيحهـا         "باإلضافة إلى ذلك ال تعيب على صاحب الدعوى محاولة          
الحالة  إال أن    ٧٩".بالرغم من أن هذا قد يتسبب في بطء اإلجراءات إلى حد ما           " القانون الوطني دفاعا عنه   

  ٨٠."تصميما على العرقلة"ربما تختلف إذا كانت هناك أدلة تبين أن صاحب الدعوى ومحاميه قد أبديا 
 كانت مسؤولة عن تأخير غير معقول في اإلجراءات يتعارض مع           السلطات القضائية غير أن   

وسط شهريا،  حيث لم تقم المحاكم بعقد أكثر من جلسة واحدة في المت  ياغسي وسارجين  في قضية    ٦المادة  
وهذا يتعارض مع القانون الوطني وحيث انتظرت هذه المحاكم مدة ستة أشهر قبـل أن تبـرئ سـاحة                   
أصحاب دعوى باالستناد إلى مواد ملغاة حديثا متضمنة في القانون الجنائي كانت تشـكل جـزءا مـن                  

 ما يزيد على األربعـة      وإجماال، دامت اإلجراءات  . األساس الذي قامت عليه التهم الجنائية الموجهة إليهم       
  ٨١.سنوات وثمانية أشهر بقليل

  .١٢- ٥المرجع نفسه، الفقرة  ٧٤                                                           
، الوارد في وثيقة األمم )١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٤اآلراء المعتمدة في  (مونوز هيرموزا ضد بيرو. ت. ر، ٢٠٣/١٩٨٦ رقم البالغ ٧٥

  .٣- ١١، الفقرة ٢٠٤، الصفحة A/44/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة، 
٧٦ Eur. Court HR, Case of Kemmache v. France, judgment of 27 November 1991, Series A, No. 218, p. 27, para. 59 (date of charge); 

and Eur. Court HR, Case of Yagci and Sargin v. Turkey, judgment of 8 June 1995, Series A, No. 319-A, p. 20, para 58 (date of arrest); 
Eur. Court HR, Case of Mansur v. Turkey, judgment of 8 June 1995, Series A, No. 319-B, p. 51, para. 60 (committal for trial).  

٧٧ See e.g. Eur. Court HR, Case of Yagci and Sargin v. Turkey, judgment of 8 June 1995, Series A, No. 319-A, p. 20, para 58.  
٧٨ Eur. Court HR., Case of Kemmache v. France, judgment of 27 November 1991, Series A, No. 218, p. 20, para. 50 (criminal); and Eur. 

Court HR, Martins Moreira Case v. Portugal, judgment of 26 October 1988, Series A, No. 143, p. 17, para. 45 (civil); emphasis added.  
٧٩ Eur. Court HR, Case of Yagci and Sargin v. Turkey, judgment of 8 June 1995, Series A, No. 319-A, p. 21, para. 66.  
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٨٠
  .٧٠-٦٧، الفقرات ٢٢المرجع نفسه، الصفحة  ٨١
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وال يفيد في هذا السياق أن تتذرع الحكومات بمسؤوليتها الدولية أن تنظر بإمعان فـي كافـة                 
المسائل التي تشتمل عليها القضايا الخطيرة المتمثلة في االتجار غير المشروع بالمخدرات بغيـة تبريـر         

على الـدول المتعاقـدة أن      "مفاده أن   ي هذا الصدد رأياً ال غبار عليه        وقد رأت المحكمة ف   . حالة التأخير 
  ٨٢.بشرط المهلة المعقولة" تقوم بتنظيم نظمها القانونية على النحو الذي يمكّن محاكمها من أن تفي

وفي اإلجراءات المدنية أيضاً ليس من باب الدفاع المشروع بالنسبة للدولة المعنية االحتجـاج              
اءات المدنية فيها يترك المبادرة لألطراف الذين يتوقع منهم أن يضـطلعوا بـالخطوات              بأن قانون اإلجر  

وقد رأت المحكمة األوروبية في هذا الصدد أن مثل         . اإلجرائية على النحو وفي غضون الوقت المحددين      
 وعلـى   ٨٣"المهلة المعقولـة  " فيما يخص شرط     ٦تُعفي المحاكم من تأمين االمتثال للمادة       "هذه القاعدة ال    

عاتق القاضي، بعبارة أخرى، التزام بالتدخل عند الضرورة لتعجيل اإلجراءات لكي ال يعرض للخطـر               
  ٨٤.إقامة العدل" فعالية وموثوقية"

 ي أن يحاكم دون تأخير ال مبرر لهلكل شخص يتهم بارتكاب جريمة جنائية الحق ف
نها القضائية وعلى عاتق كافة الدول واجب تنظيم شؤو. في غضون مهلة معقولة

 .على النحو الذي يكفل فعالً هذا الحق

وال يمكن توجيه اللوم إلى المتهم بناء على تأخيرات يتسبب فيها استخدامه لحقه في 
والتأخيرات القضائية ال . مالزمة الصمت أو عدم التعاون مع السلطات القضائية

 . اإلجراءاتيمكن عزوها إلى المتهم إال في حاالت السلوك الذي يتعمد عرقلة

  

حق اإلنسان في أن يدافع عن نفسه بنفسه أو عن طريق محام مـن                ٥-٣
  اختياره

من الميثاق األفريقي لحقـوق اإلنسـان       ) ج)(١(٧من العهد الدولي، والمادة     ) د)(٣(١٤المادة  
 مـن االتفاقيـة   ) ج)(٣(٦من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسـان والمـادة         ) د)(٢(٨والشعوب، والمادة   

األوروبية لحقوق اإلنسان جميعها تضمن حق الشخص المتهم بارتكاب جريمة جنائية في الدفاع عن نفسه               
) د)(٤(٢٠ونفس هذا الحق تضمنه كذلك المـادة      . بنفسه أو من خالل المساعدة القانونية التي يختارها هو        

من النظـام األساسـي     ) د()٤(٢١من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا والمادة          
  .للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة

*****  
  : ما يلي١٤ بشأن المادة ١٣ اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، في تعليقها العام رقم أكدتو
يجب أن يتاح للمتهم أو لمحاميه الحق في التصرف اليقظ ودون خوف في اللجـوء إلـى                 "

حة والحق في الطعن في سير القضية إذا ما كان يعتقد أنها تنطوي على              كافة الدفوع المتا  
 من الضرورة   محاكمات غيابية وعندما تُعقد بصورة استثنائية ألسباب مبررة       . إجحاف به 

  ٨٥".القصوى بمكان أن يتم التقيد الصارم بحقوق الدفاع

                                                           ٨٢ Eur. Court HR, Case of Mansur v. Turkey, judgment of 8 June 1995, Series A, No. 319-B, p. 53, para. 68; emphasis added.  
٨٣ Eur. Court HR, Vernillo Case v. France, judgment of 20 February 1991, Series A, No. 198, para. 30 at p. 13.  
المسؤوليات الملقاة " وذلك بالنظر إلى أمور منها ٣٦ الفقرة ١٤ التي تقرأ باالقتران مع الصفحة ٣٨، الفقرة ١٤راجع المرجع نفسه، الصفحة  ٨٤

والفترات ذات العالقة بهذا الموضوع في هذه القضية لم تكن طويلة إلى الحد الذي يشكل انتهاكا " ق األطراف في تسيير شؤون المحاكمةعلى عات
  .٣٩، الفقرة ١٥لشرط المهلة المعقولة، انظر المرجع نفسه، الصفحة 

  .١١، الفقرة ١٢٥ الصفحة  مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة،٨٥
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لحـاالت التـي ال      وفي ا  بالفعليجب أن يكون الحق في الحصول على مساعدة قانونية متاحا           
 وقد حدث هذا    ٨٦قد انتهكت ) ٣(١٤يكون فيها كذلك خلصت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان إلى أن المادة            

االنتهاك في حالة شخص لم يتلق مساعدة قانونية أثناء األشهر العشرة األولى من احتجازه أضـف إلـى                  
قانون المحلي لصاحب البالغ أن يـدافع        وفي الحاالت التي لم يخول فيها ال       ٨٧.ياًذلك أنه لم يحاكم حضور    

التي تسمح للمتهم بأن يختار مـا إذا        ) د)(٣(١٤عن نفسه بنفسه تبينت اللجنة أيضا حدوث انتهاك للمادة          
  .٨٨ أو يسند الدفاع إلى محام- ولو من خالل مترجم -كان هو، إذا رغب في ذلك، الذي يدافع عن نفسه 

 حيث ُأجبر   لوبيز برغوس سه من يدافع عنه في قضية       وقد انتهك حق اإلنسان في أن يختار بنف       
 من ناحية أخرى فإن الحق في االختيار        ٨٩ لعقيد يكون هو المحامي عنه     رسميالمحامي على قبول تعيين     

ولكن، وبالرغم من هذا القيد، يجب      " ال يخول للمتهم اختيار محام يوفر مجانا      ) "د)(٣(١٤بمقتضى المادة   
". م المحامي، فور تعيينه، بتمثيل موكله تمثيال فعاال وذلك خدمة لمصلحة العدالة           أن تتخذ تدابير لكفالة قيا    

التشاور مع المتهم وتزويده بالمعلومات الالزمة إذا ما كان يعتزم سحب طلب اسـتئناف أو               "وهذا يشمل   
  وبالرغم مـن أنـه يحـق       ٩٠".تقديم حجج أمام محكمة استئنافية بأن االستئناف عديم اُألسس الموضوعية         

للمحامي أن يوصي بعدم مباشرة االستئناف ينبغي لـه أن يواصل تمثيل المتهم إذا ما رغب هذا األخير                 
وفي غير ذلك من الحاالت ينبغي أن تتاح للمتهم فرصـة االحتفـاظ بالمحـامي علـى نفقتـه                   . في ذلك 

كفالة ) "د)(٣(١٤ وعلى هذا النحو من األساسي أن تتولى المحكمة الوطنية، في إطار المادة              ٩١الشخصية
وسوف تبحث اللجنة نفسها ما إذا كانت هناك أية         " تولي المحامي الدفاع في القضية ال ينافي تحقيق العدل        

  ٩٢".لم يبرهن عن حصافة رأيه خدمة لما فيه مصالح موكله"دالالت تنم عن أن المحامي 
*****  

انتهكت )    ه(و) د(و) ج)(٢(٨وخلصت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان إلى أن المادة          
 لمدة ستة وثالثين يوما لـم       الحبس االنفرادي  التي احتفظ فيها بالضحية رهن       شواريز ريزيرو في قضية   

 سمح لـه بتلقي زيارات من محاميه       حبسه االنفرادي وفي نهاية   . يتمكن طيلتها من التشاور مع أي محام      
حيث كانت تجري المقابالت بحضـور      " نفرادلم يكن بوسعه أن يتصل به بحرية وعلى ا        "بالرغم من أنه    

لم يسمح فيها   " حيث   كاستيو بيتروزي قد انتهكت في قضية     ) د)(٢(٨ كما أن المادة     ٩٣من موظفي الشرطة  
" للضحايا بالمشورة القانونية طيلة المدة الفاصلة بين لحظة احتجازهم واللحظة التي أدلوا فيهـا ببيانـاتهم               

وعندما سمح لهم أخيرا بالحصـول علـى        ".  محامون عينتهم المحكمة   كُلف بالدفاع عنها  "للشرطة، حين   

) ١٩٨٠أبريل / نيسان٣اآلراء المعتمدة في  (النزا بيردومو ضد أوروغواي. ويزمان النزا وأ. ب، R.2/8انظر في جملة قضايا البالغات رقم  ٨٦                                                           
ن سكويرا ميال. أ. ، مR.2/6؛ والبالغ رقم ١٦، الفقرة ١١٨، الصفحة A/35/40 الوثائق الرسمية للجمعية العامةوالواردة في وثيقة األمم المتحدة، 

  .١٦، الفقرة ١٣١، المرجع نفسه، الصفحة )١٩٨٠يوليه / تموز٢٩اآلراء المعتمدة في  (ضد أوروغواي
الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٠أكتوبر / تشرين األول٢٩اآلراء المعتمدة في  (ويمبرغر ضد أوروغواي. أ، R.7/28البالغ رقم  ٨٧

  .١٦، الفقرة ١١٩، الصفحة A/36/40، الرسمية للجمعية العامة
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧أبريل / نيسان٢اآلراء المعتمدة في  (بانيااسهيل ضد . وب. م، ٥٢٦/١٩٩٣البالغ رقم  ٨٨

  .٢- ١٤، الفقرة ١٨، الصفحة )المجلد الثاني (A/52/40، للجمعية العامة
، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨١يوليه / تموز٢٩اآلراء المعتمدة في  (لوبيز بورغوس ضد أوروغواي.  ر.س، R.12/52البالغ رقم  ٨٩

  .١٣، الفقرة ١٨٣ الصفحة A/36/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
الوثائق في وثيقة في األمم المتحدة، ، الوارد )١٩٩٣مارس / آذار٢٥اآلراء المعتمدة في  (كولينز ضد جامايكا. ت، ٣٥٦/١٩٨٩البالغ رقم  ٩٠

  .٢-٨، الفقرة ٨٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40، الرسمية للجمعية العامة
 ٢٥اآلراء المعتمدة في  (موريسن ضد جامايكا. كراهام وأ. ، ج٤٦١/١٩٩١انظر كذلك البالغ رقم . الصفحة المرجع نفسه، نفس الفقرة و ٩١
  .٥-١٠، الفقرة ٤٩ و٤٨، الصفحتان )المجلد الثاني (A/51/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ، الوارد في)١٩٩٦مارس /آذار
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧يوليه / تموز١٧اآلراء المعتمدة في  (لويس ضد جامايكا. ن، ٧٠٨/١٩٩٦البالغ رقم  ٩٢

  .٤-٨، الفقرة ٢٥٢ و٢٥١، الصفحتان )المجلد الثاني (A/52/40، للجمعية العامة
٩٣ I-A Court HR, Suárez Rosero case v. Ecuador, judgment of November 1997, in OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.39, doc. 5, 1997  

Annual Report I-A Court HR, p.301, para. 83 read in conjunction with p. 292, para. 34.g and h.  
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ولم يكن يسمح لهم باالطالع على      " محام من اختيارهم، كان دور هذا األخير هامشيا في أفضل األحوال          "
  ٩٤.ملف القضية إال في اليوم السابق الستصدار الحكم من محكمة درجة أولى

*****  
من االتفاقية األوروبية ارتـأت     ) ج)(٣(٦قتران مع المادة    مقروءة باال ) ١(٦وفيما يخص المادة    

من األهمية الكبيرة بمكان أن يحضر المدعى عليه، وذلك بالنظر إلى حقه فـي أن               "المحكمة األوروبية أن    
تنظر دعواه وبداع من الحاجة إلى التأكد من صحة البيانات التي أدلى بها والمقارنة بينها وبين البيانات التي        

ال بـد   " وتبعاً لذلك    ٩٥" والبيانات الصادرة عن الشهود    - التي يلزم أن تُحمى مصالحها       -ها الضحية   أدلت ب 
فيما إذا كان من " ودون الفصل ٩٦".من أن تعمل على تجنب الغيابات التي ال مبرر لها... للسلطة التشريعية 

خلصـت  " المساعدة القانونيـة  المسموح به، من حيث المبدأ، المعاقبة على تلك الغيابات بتجاهل الحق في             
 ألن صاحب الدعوى حرم من حقه في االستئناف ٦ إلى أن هناك خرقا للمادة بواتريمولالمحكمة في قضية    

وفي نظر المحكمة األوروبيـة أن      . لدى محكمة االستئناف ألنه لم يقدم عذرا صحيحا لعدم حضور الجلسة          
التي لم يسمح فيها لصاحب الدعوى      " ا في الظروف السائدة   جاء ال متناسب  "إلغاء الحق في المساعدة القانونية      

 وفي الخالصة يمكن القول أن المتهم الذي يجتنب عمدا الظهور شخصـيا أمـام               ٩٧.حتى بأن يمثله محاميه   
  ٩٨.من االتفاقية األوروبية، بحقه في أن يدافع عنه محام) ج)(٣(٦المحكمة يحتفظ مع ذلك، طبقا للمـادة 

 شددت المحكمة على أن كل متهم بجريمة جنائيـة لـه      بيالدواوفي قضية   باإلضافة إلى ذلك،    
لكي يكون هذا الحق عمليا وفعاال وليس مجرد حق نظري ال ينبغي            "ولكن  " الحق في أن يدافع عنه محام     

وعلى المحاكم أن تكفل عدالـة المحاكمـة        : أن تتوقف ممارسته على الوفاء بشروط شكلية ال موجب لها         
جب أن يعطى المحامي الذي يحضر المحاكمة للغرض الواضح المتمثل في الـدفاع عـن               وتبعا لذلك يتو  

 ٩٩."المتهم في غيابه الفرصة الالزمة للقيام بذلك الدفاع

                                                           ٩٤ I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. case v. Peru, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, pp. 203-204, paras. 146-149, 
read in conjunction with p. 202, para. 141.  

٩٥ Eur. Court HR, Case of Poitrimol v. France, judgment of 23 November 1993, Series A, No. 277-A, p. 15, para. 35.  
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٩٦
  .المرجع نفسه ٩٧
٩٨ Eur. Court HR, Case of Pelladoah v. the Netherlands, judgment of 22 September 1994, Series A, No. 297-B, para. 40 at p. 35 and  

Eur. Court HR, Case of van Geyseghem v. Belgium, judgment of 21 January 1999, Reports 1999-I, pp. 140-141, paras. 35-36.  
٩٩ Eur. Court HR, Case of Pelladoah v. the Netherlands, judgment of 22 September 1994, Series A, No. 297-B, p. 35, para. 41.  
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  كاماسينسكيقضية 

، عين لصاحب الدعوى محام إلسداء المشورة القانونية لـه ولتمثيله في إجـراءات             كاماسينسكيفي قضية   
الدولة ال يمكـن    "لتدليس واالستيالء على أموال الغير، الحظت المحكمة األوروبية أن          المحاكمة المتعلقة با  

وأنـه  . اعتبارها مسؤولة عن كل تقصير يبدر من المحامي الذي يعين ألغراض تقديم المساعدة القانونيـة              
ـ                " دعى عليـه   يترتب على استقالل المهنة القانونية عن الدولة أن أداء الدفاع يعتبر أساسا مسألة بـين الم

وفـي  ". ومحاميه سواء كان المحامي معينا بموجب مخطط المساعدة القانونية أو كان مموال تمويال خاصاً             
أن تتدخل فقط إذا وجـه  ) ج(٣، الفقرة ٦يلزم على السلطات الوطنية المختصة، طبقا للمادة     "رأي المحكمة   

 وفي هذه ١٠٠."مثيل الفعال أو الكافينظرها بشكل من األشكال إلى قصور من جانب المحامي عن توفير الت       
الحالة قامت المحكمة بالبحث الدقيق في شكاوى صاحب الدعوى المتعلقة بمحاميه ولكنها خلصت إلى أنـه                

على أن السلطات النمساوية كان لها مبرر في القيام أثناء المرحلة السـابقة للمحاكمـة               ... ليس ثمة دليل    "
وأنه ال يمكن االستدالل من الشواهد المعروضـة        ". ني لصاحب الدعوى  بالتدخل فيما يتعلق بالتمثيل القانو    

بموجب المادة  " قد تجاهلت الضمانة المحددة المتعلقة بالمساعدة القانونية      "على المحكمة أن السلطات المحلية      
 بيد أن خصـومة حـدثت أثنـاء         ١٠١).١أو الضمانة العامة بالمحاكمة العادلة بمقتضى الفقرة        ) "ج)(٣(٦

مة نفسها بين صاحب الدعوى ومحاميه كان من نتيجتها أن طلب هذا األخير من المحكمة إعفاءه من                 المحاك
السلطات القضائية النمساوية كانت "وعلى الرغم من أن . التمثيل في القضية وقد رفضت المحكمة طلبه هذا

ر الدفاع لـم تكـن      على هذا النحو على بينة، في رأي السيد كاماسينسكي، من أن الظروف التي تحف بسي              
  ١٠٢.لم تنتهك) ج)(٣(و) ١(٦غير أن المحكمة األوروبية خلصت إلى أن المادة  " مثالية

  

  لحق في المساعدة القانونية الفعالة في القضايا التي تستوجب عقوبة اإلعداما ١-٥-٣
معنيـة  كما رأت على الدوام ذلك اللجنة ال      " من المسائل البينة بذاتها أن التمثيل القانوني يجب       "

، وهـذا القـول ال يخـص        "أن يكون متاحا في القضايا التي تستوجب الحكم باإلعـدام         "بحقوق اإلنسان   
باإلضافة إلى ذلـك  ". المحاكمة التي تجري في محكمة الدرجة األولى بل وحتى أثناء الدعوى االستئنافية "
م، بطرق تكفل العدالة علـى      يجب، في قضية تستوجب عقوبة اإلعدام، أن توفر المساعدة القانونية للمته          "

  :ما يلي) د)(٣(١٤ وتفيد السوابق القضائية الصادرة عن اللجنة في إطار المادة ١٠٣".النحو الكافي والفعال
يجب على المحكمة أن تتأكد من أن تناول المحامي للقضية ال يتعـارض مـع مصـالح                 "

هني للمحامي إال   ولئن لم يكن من اختصاص اللجنة أن تشكك في حصافة الرأي الم           . العدل
أنها ترى بالنسبة إلى القضية الموجبة للحكم باإلعدام وعندما يرى المحامي الذي يتـولى              
الدفاع عن المتهم أن األسس الموضوعية لالستئناف غير متوفرة، ينبغي للمحكمة أن تتأكد             

على فإن لم يكن األمر كذلك وجب       . مما إذا كان المحامي قد تشاور مع المتهم وأبلغه بذلك         
   ١٠٤".المحكمة أن تكفل إحاطة المتهم علما بذلك األمر وإعطاءه الفرصة لتكليف محام آخر

                                                           ١٠٠ Eur. Court HR, Kamasinski Case, judgment of 19 December 1989, Series A, No. 168, pp. 32-33, para. 65.  
  .٦٩، الفقرة ٣٤ الصفحة المرجع نفسه، ١٠١
  .٧١-٧٠المرجع نفسه، الفقرتان  ١٠٢
الوثائق مم المتحدة، ، الوارد في وثيقة األ)١٩٩٠يوليه / تموز٢٠اآلراء المعتمدة في  (بينتو ضد ترينيدادوتوباغو. د، ٢٣٢/١٩٨٧البالغ رقم  ١٠٣

  .٥-١٢، الفقرة٧٣، الصفحة A/45/40، الرسمية للجمعية العامة
، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٣اآلراء المعتمدة في  (موريسن ضد جامايكا. م، ٦٦٣/١٩٩٥البالغ رقم  ١٠٤

  .٦- ٨، الفقرة ١٥٥، الصفحة )يالمجلد الثان (A/54/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
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أن يحاط علما بأن المحامي ال يعتزم       "، كان المفروض في صاحب البالغ       موريسنوفي قضية   
. أن يجادل في أي أسس تدعم االستئناف، حتى يتمكن من التفكير في أية خيارات متبقية ومتاحـة لــه                  

  ١٠٥.)د)(٣(١٤ أن هذا لم يحصل، فقد انتهكت المادة وبما
 حيث عين لصاحب البالغ محام للدفاع       ريدفي قضية مماثلة تخص     ) د)(٣(١٤وانتهكت المادة   

وقد حـرم مـن هـذه       . عنه ولكنه بين أنه يرغب في الحضور بنفسه أثناء النظر في دعوى االستئناف            
ر في وقت الحق أن ليس هناك أي أساس لالسـتئناف           اإلمكانية حيث كان لـه محام؛ بيد أن محاميه قر        

وهكـذا  "الذي يريد أن يقوم به صاحب البالغ ولم يقدم أية حجج قانونية تعضد منحه حق االستئناف هذا                  
قضية تنطوي على الحكم    " وفي نظر اللجنة وباعتبار أن هذه القضية         ١٠٦".تركه عمليا بدون تمثيل قانوني    

وأن ] صاحب البالغ [أن تعين محاميا آخر يتولى الدفاع عن        "ولة الطرف   كان المفروض في الد   " باإلعدام
، قام ممثل المساعدة القانونية في      ماكليود وفي قضية    ١٠٧.تسمح لـه بتمثيل نفسه في إجراءات االستئناف      

الواقع بالتشاور مع صاحب البالغ قبل االستئناف ولكنه قرر دون علم من موكله، االمتناع عن إثارة أية                 
ولم يكن في هذه الحالة ما يدل على أن محكمة االستئناف قد اتخذت أية خطوات لكفالة                .  لالستئناف ُأسس

احترام حق صاحب البالغ في أن يبلغ على النحو الواجب، ولذلك خلصت اللجنة إلى أن حقوقه بموجـب             
  ١٠٨.قد انتهكت) د)(٣(١٤والمادة ) ب)(٣(١٤المادة 

في قضية تتعلق بالحكم باإلعدام بـين فيهـا صـاحب           مرة أخرى   ) د)(٣(١٤وانتهكت المادة   
البالغ أنه يرغب في الحضور شخصيا أثناء إجراءات االستئناف وأنه لم يكن يرغب فـي أي مسـاعدة                  

وقد تم تجاهل هذه الرغبة وتواصلت إجراءات االستئناف بحضور المحامي الذي فند االستئناف             . قانونية
بقلق أن صاحب البالغ لـم      "والحظت اللجنة   . غب في مواصلته  على أساس أن صاحب البالغ لم يكن ير       

". يحط علما في وقت مسبق بما فيه الكفاية بتاريخ الجلسة التي سيتم النظر فيها في االستئناف الذي قدمه                 
عرض للخطر فرصه إلعداد االستئناف الذي طلبه وللتشاور مـع المحـامي الـذي عينتـه         "وهو تأخير   

وقد تمت عرقلة فـرص إعـداده       ". ه حتى اليوم نفسه الذي عقدت فيه الجلسة       المحكمة وكان يجهل هويت   
لطلب االستئناف من جراء معالجة هذا الطلب في نفس الوقت الذي بدأت الجلسة المكرسـة لـه وهـي                   

  ١٠٩."الجلسة التي لم يرخص له فيها بالحضور

اآلراء  (برايس ضد جامايكا .  ه، ٥٧٢/١٩٩٤ولالطالع على قضية مماثلة انظر أيضا البالغ رقم . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ١٠٥                                                           
، الصفحتان )المجلد الثاني (A/52/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني٦المعتمدة في 

  .٢-٩، الفقرة ١٥٦ و١٥٥
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٨يوليه / تموز٢٠اآلراء المعتمدة في  (ريد ضد جامايكا. ك، ٢٥٠/١٩٨٧البالغ رقم  ١٠٦

  .٤- ١١، الفقرة ٩١ الصفحة ،)المجلد الثاني (A/45/40، للجمعية العامة
  . والفقرةالصفحة المرجع نفسه، ونفس ١٠٧
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٨مارس / آذار٣١اآلراء المعتمدة في  (ماكالند ضد جامايكا. أ، ٧٣٤/١٩٩٧البالغ رقم  ١٠٨

ستيدمان ضد . م ٥٢٥/١٩٩٣يل المثال رقم انظر كذلك على سب. ٣-٦، الفقرة ٢١٧ و٢١٦، الصفحتان )المجلد الثاني (A/53/40، للجمعية العامة
، )المجلد الثاني (A/52/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧أبريل / نيسان٢اآلراء المعتمدة في  (جامايكا

  .٣- ١٠، الفقرة ٢٧ و٢٦الصفحتان 
الوارد في وثيقة األمم المتحدة، ) ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٣ء المعتمدة في اآلرا (سيموندز ضد جامايكا. ل ٣٣٨/١٩٨٨البالغ رقم  ١٠٩

انظر أيضا الحالة التي قصر فيها المحامي عن اتباع تعليمات . ٤-٨، الفقرة ٨٢ الصفحة ،)المجلد الثاني (A/48/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، ١٩٩٢مارس / آذار٣٠اآلراء المعتمدة في  (اكامبل ضد جامايك. ج، ٢٤٨/١٩٨٧البالغ رقم : المتهم

  .٦-٦، الفقرة ٢٤٧، الصفحة A/47/40، الرسمية للجمعية العامة
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  :عدم حضور المحامي أثناء المحاكمة

  روبنسنقضية 
 حيث تم تأجيل المحاكمة مرات عدة بسبب المشاكل التـي واجههـا             روبنسنية  نشأ هذا الوضع في قض    

وعندما عثر في النهاية على الشاهد وبدأت المحاكمة لم         . االدعاء في معرفة مكان وجود شاهده الرئيسي      
يكن محامو صاحب البالغ حاضرين في المحكمة ومع ذلك سمح للمحاكمة بأن تبدأ وكان على صـاحب     

 واستندت اللجنة إلى األحكام     ١١٠.وقد ُأدين بجريمة القتل وحكم عليه باإلعدام      . فع عن نفسه  البالغ أن يدا  
كلما كانت مصلحة   تزويد كل شخص بالمساعدة القانونية      "ص على   نتوالتي  ) د)(٣(١٤الواردة في المادة    
ـ        "وكررت القول بأنه     ١١١."العدالة تقتضي ذلك   ي القضـايا   إن من البديهي أن تتاح المساعدة القانونية ف

حتى ولو كان عدم وجود المحامي الخاص يعـزى         "واألمر كذلك   " الممكن أن يصدر فيها حكم باإلعدام     
إلى حد ما إلى صاحب البالغ نفسه وحتى لو ترتب على توفير المسـاعدة القانونيـة تأجيـل الـدعوى               

 يبذلها على نحو آخـر      هذا الشرط ال تنفي ضرورته الجهود التي قد       "؛ باإلضافة إلى ذلك فإن      "القضائية
 ويترتب على   ١١٢."قاضي المحاكمة من أجل مساعدة صاحب البالغ في الترتيب لدفاعه في غياب محام            

  ١١٣."شكل غياب المحامي محاكمة غير عادلة"ما تقدم أن في هذه الحالة 

  

  قضية دوموكوفسكي وآخرين
 حوكمـوا محاكمـة غيـر        اشتكى أصحاب البالغات األربعة من أنهم      دوموكوفسكي وآخرين في قضية   

منصفة بعد أن ُأخرجوا من غرفة المحاكمة وكانوا بالتالي غائبين عن اإلجراءات التي انتهـت بـالنطق                 
وقدرت المحكمة أن المادة    . بحكم اإلعدام في حالتين اثنتين؛ كما منعوا من توكيل محامين من اختيارهم           

 انتهكت فيما يخص صاحب البالغ مشددة على أن) د)(٣(١٤

ق اإلنسان في الدفاع، في محاكمة يمكن فيها أن تفرض عقوبة اإلعدام، وهذا هو الشأن               ح"
يعتبر غير قابل للتصرف وينبغي التقيد به فـي كـل           بالنسبة ألصحاب البالغات األربعة،     

 وهذا يترتب عليه الحق في أن يحـاكم الشـخص           .لحظة من اللحظات ودون أي استثناء     
 من اختياره وفي عدم إجباره على قبول محـام معـين            بحضوره وفي أن يدافع عنه محام     

  ١١٤.رسمياً
كافة اإلجراءات المعقولة لكفالـة حضـور       "وبما أن الدولة الطرف لم تبين في هذه القضية أنها اتخذت            

واعتبارا لكونها لم تكفل    " أصحاب البالغات بشكل مستمر أثناء المحاكمة، برغم سلوكهم الهدام المزعوم         
". اب البالغات إمكانية الدفاع عنه في جميع األوقات من طرف محام من اختيـاره             لكل واحد من أصح   "

  ١١٥.قد انتهكت) د)(٣(١٤خلصت المحكمة إلى أن المادة 

  
*****  

ثائق الوالوارد في وثيقة األمم المتحدة، ) ١٩٨٩مارس / آذار٣٠اآلراء المعتمدة في  (روبنسن ضد جامايكا. ف، ٢٣٣/١٩٨٧البالغ رقم  ١١٠                                                           
  .٢- ١٠، الفقرة ٢٤٥-٢٤٤ الصفحة ،A/44/40، الرسمية للجمعية العامة

  .٣-١٠، الفقرة ٢٤٥المرجع نفسه، الصفحة  ١١١
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة ١١٢
  .المرجع نفسه ١١٣
، والواردة )١٩٩٨أبريل / نيسان٦ي اآلراء المعتمدة ف (دوموكفسكي وآخرون ضد جورجيا. ب. ف، ٦٢٧,١٩٩٥، ٦٢٦، ٦٢٤، ٦٢٣البالغات رقم  ١١٤

  . والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٨-١٨، الفقرة ١١١، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةفي وثيقة األمم المتحدة، 
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ١١٥
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وخلصت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب إلى أن بوروندي انتهكت الحق في الدفاع             
ريقي لحقوق اإلنسان والشعوب في حالـة رفضـت         من الميثاق األف  ) ج)(١(٧المنصوص عليه في المادة     

مـع  "وذكـرت اللجنـة     . المحاكم فيها تعيين محام للدفاع عن شخص متهم حكم عليه في النهاية باإلعدام            
وخاصـة فـي    " الحق في المساعدة القانونية مقوم أساسي من مقومات الحق في محاكم عادلة           "أن  " التأكيد

في " خطورة االدعاءات الموجهة ضد المتهم    "وبالنظر إلى   ". ذلكحيث مقتضيات العدالة تتطلب     "الحاالت  
وطبيعة العقوبة التي كان يواجهها كان من مصلحة العدالة بالنسبة لـه أن يستغل المسـاعدة               "هذه الحالة   

من الميثاق األفريقـي  ) ج)(١(٧ وانتهكت المادة   ١١٦".المقدمة من محام في كل مرحلة من مراحل القضية        
نطوي على العقوبة باإلعدام مقامة ضد نيجيريا حيث تعرض محامي الدفاع عن سـبعة              أيضا في قضية ت   

وبـالرغم  . للمضايقة والتخويف إلى حد إجباره على االنسحاب من الدعوى القضائية         "من المدعى عليهم    
من هذا االنسحاب القسري للمحامي مضت المحكمة في البت في المسألة وحكمـت فـي النهايـة علـى                

حرموا على هذا النحو من حقهم في الدفاع بما في          "وفي نظر اللجنة أن المدعى عليهم       ". الموتالمتهمين ب 
مـن الميثـاق    ) ج)(١(٧وهذا يتعارض مـع المـادة       " ذلك حقهم في أن يدافع عنهم محام من اختيارهم        

  ١١٧.األفريقي
  

  لحق في المساعدة القانونية المجانيةا ٢-٥-٣
أن تزوده  "تهم بجريمة الحق أثناء النظر في قضيته في         على أن لكل م   ) د)(٣(١٤تنص المادة   

المحكمة، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان                 
من االتفاقيـة األوروبيـة لحقـوق       ) ج)(٣(٦كما تنص المادة    ". ال يملك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر      

الوسائل الكافية لدفع أجرة المسـاعدة القانونيـة أن يمـنح هـذه             "ص ال يملك    اإلنسان على حق كل شخ    
من االتفاقية األمريكية )    ه()٢(٨وتتضمن المادة   ". المساعدة مجانا حيثما كانت مصالح العدالة تقتضي ذلك       

لشعوب اإلحالة إلى أحكام القانون الوطني في هذا الصدد على حين أن الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان وا               
من النظام األساسي للمحكمة    ) د)(٤(٢٠وتنص المادة   . ال يتناول مسألة توفير المساعدة القانونية المجانية      

مــن النظــام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة       ) د)(٤(٢١الجنائية الدولية الخاصة برواندا والمادة      
  .من العهد الدولي) د)(٣(١٤ في المادة الخاصة بيوغوسالفيا السابقة على أحكام مشابهة لتلك الواردة

من العهــد الدولي والمـادة     ) د)(٣(١٤ولكي تمنح المساعدة القانونية المجانية تضع المادة        
 عدم توافر األموال التي تكفـي لـدفع أجـرة           أوال: من االتفاقية األوروبية شرطين اثنين هما     ) ج)(٣(٦

ومثلما تقدم بيانه في القسم الفرعي السابق مـن         . مساعدة أن تقتضي مصلحة العدالة تلك ال      وثانياالمحامي  
شأن مصالح العدالة أن تقتضي منح المساعدة القانونية في القضايا التي تستوجب الحكم باإلعدام والتـي                

وهنـاك حـاالت    . يرغب فيها المتهم في الحصول على تلك المساعدة ولكنه ال يقوى على تسديد أجرها             
  .فيها مصالح العدالة أيضا منح المساعدة القانونية المجانيةأخرى أقل حرجا قد تقتضي 

*****  
فـي  "وفي قضية تتعلق بطلب استئناف دستوري، ارتأت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسـان أن              

الحالة التي يلتمس فيها شخص مدان المراجعة الدستورية ألوجه خلل اعترت محاكمة جنائية وال يملـك                
موال لتسديد تكاليف المساعدة القانونية بغية إعمال حقه في التظلم الدسـتوري            فيها المتهم ما يكفي من األ     

؛ ومن شأن   "وفي الحالة التي تقتضي فيها مصالح العدالة ذلك، ينبغي للدولة المعنية أن توفر تلك المساعدة              
                                                           ١١٦ ACHPR, Avocats Sans Frontières (on behalf of Gaëtan Bwampamye) v. Burundi, Communication No. 231/99 قرار اتخذ أثناء ،

 من النص المنشور على الموقع التالي من ٣٠، الفقرة ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٦ -أكتوبر / تشرين األول٢٣الدورة العادية الثامنة والعشرين، 
  .html.99-312/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http:الويب
١١٧ ACHPR, Constitutional Rights Project (on behalf of Zamani Lekwot and six Others) v. Nigeria, Communication No. 87/93,  ،

:  الويب من نص القرار كما هو منشور على الموقع التالي من شبكة٢٩، الفقرة ١٩٩٤أكتوبر /قرار اتخذ في الدورة السادسة عشرة، تشرين األول
html.acomm_decisions/ahrdb/chr/za.ac.up.www://http.  
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مـن  ) د)(٣(١٤تلك المراجعة أن تقتضي النظر المنصف في القضية وفي توافق الحكـم مـع المـادة                 
وتسـبب  ... غابت فيها المساعدة القانونيـة      " انتهكت في القضية التي      ١٤ وبالتالي فإن المادة     ١١٨.عهدال

غيابها في حرمان صاحب البالغ من فرصة اختبار أوجه اإلخالل بالمحاكمة العادلة في محاكمته الجنائية               
  ١١٩".أمام المحكمة الدستورية

*****  
حـق  "من االتفاقية األوروبيـة أن      ) ج)(٣(٦ة  والحظت المحكمة األوروبية فيما يخص الماد     

المتهم في أن يزود، في بعض الظروف، بالمساعدة القانونية المجانية يشكل جانباً من جوانـب مفهـوم                 
 وفي تحديد ما إذا كانت مصالح العدالة تقتضي منح مساعدة           ١٢٠.المحاكمة العادلة في اإلجراءات الجنائية    

 المقترفـة   "مدى خطـورة الجريمـة    "وروبية معايير متنوعة من قبيل      قانونية مجانية، راعت المحكمة األ    
 وفي الحالة التي تكون فيها العقوبـة        ١٢١."مدى تعقيد القضية  " التي يمكن إنزالها بالمتهم و     "شدة العقوبة "و

القصوى بالسجن لمدة ثالث سنوات على جريمة االتجار غير المشروع بالمخدرات، خلصت المحكمة إلى         
 وبمـا أن    ١٢٢."ي توفير المساعدة القانونية بالنظر إلى طبيعة الحكم الذي كان ينتظر المتهم           كان ينبغ "أنه  

 كان هناك عنصر إضـافي      ان صاحب الدعوى في حالة سراح مشروط      الجريمة المدعاة حدثت عندما ك    
البت باعتبار أن المحكمة الوطنية كان عليها أن تفصل في إمكانية إعمال حكم معلق و             " تعقيد القضية "وهو  

  .من االتفاقية) ج)(٣(٦ وترتب على ذلك أن خرقا حدث للمادة ١٢٣.في حكم جديد
) ج)(٣(و) ١(٦عالوة على ذلك رأت المحكمة األوروبية أن الطريقة التي تطبق بها المـادة              

  من االتفاقية األوروبية
ي  تتوقف على السمات الخاصة الت      أو محاكم النقض   بالمحاكم االستئنافية فيما يتصل   "... 

تتسم بها اإلجراءات المعنية؛ علماً بأن من الواجب أن تؤخذ في االعتبار كافة اإلجراءات              
التي تتبع في النظام القانوني المحلي ودور المحكمة االستئنافية أو محكمة النقض في تلك              

  ١٢٤."اإلجراءات

افية ضد  ، التي حرم فيها صاحبها من المساعدة القانونية، تتعلق بدعوى استئن          غرانجروقضية  
ومثلمـا الحظـت المحكمـة      . إدانته بسبب حنث اليمين حكم فيها على المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات           

 وبعـد  ١٢٥."أي شك في أهمية الرهان فيما يخص طلب االستئناف هذا       "األوروبية ال يمكن أن يكون هناك       
تئنافية تبينت هذه   أن قامت المحكمة األوروبية بفحص ثالث دعاوى قضائية مطروحة على المحكمة االس           

وضع يسمح لـه بالفهم التام للخطب التي كانت معـدة مسـبقا            "المحكمة أن صاحب الدعوى لم يكن في        
أو الحجـج المضـادة المقدمـة إلـى         "محكمة الجنايات العليا والتي أدلى بها الوكيل العام         "والمقدمة أمام   

مجٍد على تلك الحجج أو علـى األسـئلة         لو تهيأت الظروف لتقديم رد      "وأنه كان واضحا أيضا     " المحكمة
وكما تبين في وقت الحق فإن واحـدا        ". الموجهة من أعضاء المحكمة ما كان بوسع المتهم أن يفعل ذلك          

 وهي على درجة كبيرة من الصعوبة دفعـت         ١٢٦"أثار قضية تتسم بالتعقيد واألهمية    "من أسس االستئناف    
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧يوليه / تموز١٤اآلراء المعتمدة في  (تايلور ضد جامايكا. ب، ٧٠٧/١٩٩٦البالغ رقم  ١١٨                                                           

  .٢-٨، الفقرة ٢٤١، الصفحة )المجلد الثاني (A/52/40، للجمعية العامة
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ١١٩
١٢٠ Eur. Court HR, Case of Quaranta v. Switzerland, judgment of 24 May 1991, Series A, No. 205, p. 16, para. 27.  
  .؛ الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٣٤-٣٢، الفقرات ١٧المرجع نفسه، الصفحة  ١٢١
  .٣٣المرجع نفسه، الفقرة  ١٢٢
  .٣٤المرجع نفسه، الفقرة  ١٢٣
١٢٤ Eur. Court HR, Case of Granger v. the United Kingdom, judgment of 28 March 1991, Series A, No. 174, p. 17, para. 44; 

emphasis added.  
  .٤٧، الفقرة ١٨المرجع نفسه، الصفحة  ١٢٥
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ١٢٦
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 من األدلة المقدمة أثناء محاكمة صاحب الدعوى حتـى          وطلبت نسخة "بالمحكمة العليا إلى تأجيل الجلسة      
  ١٢٧."تتمكن المحكمة من فحص المسألة بصورة أكثر شموال وتعمقا

البعض من السبل   "وفي ضوء هذه الحالة، خلصت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان إلى أن            
في ممارسة مسـؤوليتها    كان من المفروض أن تتاح للسلطات المختصة، بما فيها محكمة الجنايات العليا             

وفي ". الشاملة عن تأمين السير العادل إلجراءات االستئناف وإلعادة النظر في رفض المساعدة القانونية            
أن المساعدة القانونية المجانية الواجب أن تمنح لصاحب الدعوى كان من شأنها أن تخـدم               "نظر المحكمة   
كـان مـن    "يل اإلجراءات نظراً ألن سبيل العمل ذلك        على األقل في المرحلة التالية لتأج     " مصالح العدالة 

شأنه في المقام األول أن يخدم مصالح العدل واإلنصاف لتمكين صاحب الدعوى من المساهمة الفعالة في                
الحجة القانونيـة   ... من أن تستفيد من سماع      "وثانياً، كان من شأنه أيضا أن يمكّن المحكمة         " اإلجراءات

 وخلصت المحكمة تبعا لـذلك إلـى أن المـادة           ١٢٨.ن الجانبين بشأن مسألة معقدة    التي يدلي بها الخبير م    
  .من االتفاقية معاً) ١(٦قد انتهكت إذا ما نُظر إليها هي والمادة ) ج)(٣(٦

  باكيليقضية 
، نظرا ألن صاحبها لم يحظ بمساعدة قانونية بغية تمثيله لدى           باكيلي، في قضية    )ج)(٣(٦انتهكت المادة   

تحادية التي كانت ستعقد جلسة لسماع األقوال في قضيته وهو إجراء ال تتخذه إال في القضايا                المحكمة اال 
وفي نظر المحكمة األوروبية أن حضور صاحب الدعوى شخصيا ال يمكن أن يعوض عـن              . االستثنائية

يدة لقـانون   غياب محام يقوم بفحص القضايا القانونية الناشئة التي تتعلق بأمور منها تطبيق الصيغة الجد             
فرصة التأثير فـي نتيجـة النظـر        "وتبعا لذلك فإن صاحب هذه الدعوى حرم من         . اإلجراءات الجنائية 

  ١٢٩".فيها

  
أن حدوث انتهاك ممكن تصوره حتى فـي        "ومما تجدر مالحظته أن المحكمة األوروبية ترى        

 بصاحب الدعوى فـي     وأن اشتراط الحصول على دليل بأن انعدام المساعدة الفعالة أضر         " غياب الضرر 
  ١٣٠".من شأنه أن يفرغ إلى حد كبير هذه المادة من جوهرها)" ج)(٣(٦تفسير المادة 

" فعالـة "وأخيراً من األهمية بمكان مالحظة أن المساعدة القانونية المتاحة يجـب أن تكـون               
  ١٣١.مجرد تعيين المحامي) ج)(٣(٦وبالتالي ال يكفي ألغراض االمتثال للمادة 

  
  سان في ميزات خاصة لالتصاالت بمحاميهحق اإلن ٣-٥-٣

 من الفصل السادس المتعلق     ٤-٦عولج حق اإلنسان في االتصال المتميز بمحاميه في الفرع          
وهذا الحق ينطبق أيضاً على مرحلة المحاكمة وإجراءات االستئناف، التي          ". بالحق في المساعدة القانونية   "

  .لتسهيالت للتشاور مع محاميه في كنف السريةيجب أن يكفل فيها للمتهم ما يكفي من الوقت وا

  .المرجع نفسه ١٢٧                                                           
  .١٩، الصفحة ٤٧المرجع نفسه، الفقرة  ١٢٨
١٢٩ Eur. Court HR, Case of Pakelli v. Federal Republic of Germany, judgment of 25 April 1983, Series A, No. 64, p. 18, para. 39.  
١٣٠ Eur. Court HR, Case of Artico v. Italy, judgment of 13 May 1980, Series A, No. 37, para. 35 at p. 18.  
  .١٦، في الصفحة ٣٣المرجع نفسه، الفقرة  ١٣١



   من المحاكمة إلى الحكم النهائي- الجزء الثاني :  الحق في محاكمة عادلة- الفصل السابع 

 العامين والمحامينان خاص بالقضاة والمدعين دليل بشأن حقوق اإلنس: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٢٥٤

لكل شخص الحق في الدفاع عن نفسه بنفسه أو في أن يعين محاميا من اختياره يؤمن 
 .له الدفاع الفعال

ينبغي أن يكون الحق في المساعدة القانونية متاحا بالفعل وخاصة في القضايا التي 
واجب كفالة تمتع المتهم بالدفاع وعلى المحاكم الوطنية . تستوجب الحكم باإلعدام

  .الفعال عن نفسه
  . ينتهك حق اإلنسان في وصوله فعالً إلى محاميهوالحبس االنفرادي

للشخص المتهم بجريمة جنائية الحق في الحصول مجانا على مساعدة قانونية إذا كان 
. ال يملك الوسائل الكافية لتسديد أجر محام وإذا كانت مصالح العدالة تقتضي ذلك

ومصالح العدالة ترتبط بجوانب من قبيل خطورة الجرائم وشدة الحكم المحتمل أن 
  .يفرض ومدى تعقيد القضية

وتكون . يجب أن يتاح للمتهم ما يكفي من الوقت والتسهيالت لالتصال بمحاميه
 .االتصاالت بينهما متميزة ويجب أن تجري في كنف السرية

  

  حق اإلنسان في أن يحضر محاكمته  ٦-٣
) د)(٤(٢٠من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة         ) د)(٣(١٤تنص المادة   

من النظـام األساسـي     ) د)(٤)(٢١من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا والمادة          
". م بحضـوره  أن يحـاك  "للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة على حق كل شخص في            

وفي الحاالت التي تقصر فيها الدولة الطرف عن تبيان األسباب التي تدعوها إلى حرمان مرتكب انتهاك                
مزعوم من هذا الحق توفير أمور منها على سبيل المثال نسخة من محضر المحاكمة خلصت اللجنة إلى                 

  ١٣٢.أن هذا الحق قد انتهك
*****  

تفاقية األوروبية لحقـوق اإلنسـان علـى حـق          من اال ) ١(٦وحيث ال تنص صراحة المادة      
الشخص في المشاركة في محاكمته رأت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن وجود هذا الحق يتجلـى                

 وحيث ال يوجد هناك دليل على أن صاحب الدعوى لم يكن يزمـع              ١٣٣"في موضوع وغرض المادة ككل    
 التي لم يسع فيها رئيس المحكمة اإلقليمية فـي          عدم استخدام حقه في المشاركة في محاكمته وفي الحالة        

 المحاكمة غيابيـاً  سافونا، في جملة أمور، إلى إبالغ الشخص نفسه بأمر المثول أمام محكمته بحيث تمت               
  ١٣٤.من العهد) ١(٦تبين أن المحاكمة لم تكن عادلة بالمعنى المقصود في المادة 

  
  المحاكمة غيابياً ١-٦-٣

بالمحاكمـات  د الدولية لم تتوفق حتى اآلن في وضع نظرية تتعلق    بالرغم من أن أجهزة الرص    
وهذا واضح على األقـل     .  يبدو أنها ربما تقبل بأن تجري مثل هذه المحاكمات في ظروف خاصة            غيابيا

 الصـادر عـن     ١٣بالنظر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن التعليق العام رقم             

الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٢مارس / آذار٢٦اآلراء المعتمدة في  (وولف ضد بنما. د، ٢٨٩/١٩٨٨البالغ رقم  ١٣٢                                                           
  .٥-٦، الفقرة ٢٨٩، الصفحة A/47/40 للجمعية العامة

١٣٣ Eur. Court HR, Brozicek Case v. Italy, judgment of 19 December 1989, Series A, No. 167, p. 19, para. 45.  
  .٤٦-٤٥، الفقرتان ١٩المرجع نفسه، الصفحة  ١٣٤



   من المحاكمة إلى الحكم النهائي- الجزء الثاني :  الحق في محاكمة عادلة- الفصل السابع 

 ٢٥٥ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

عندما تجري في الحـاالت االسـتثنائية ألسـباب مبـررة           " والذي ينص على أنّه      ١٤ اللجنة بشأن المادة  
 تبعاً لذلك وعلـى     ١٣٥." من الضرورة بمكان التقيد الدقيق بالحقوق التي يتمتع بها الدفاع          محاكمات غيابية 

 من العهـد يجـب الحفـاظ علـى          ١٤حين أن مثل هذه المحاكمات ال تشكل بمجرد الفعل انتهاكا للمادة            
 إال  ١٤ متمشية مع المـادة      المحاكمة غيابيا روط األساسية للمحاكمة العادلة؛ وعلى هذا النحو ال تكون          الش

" في الوقت المناسب وُأبلغ باإلجراءات المتخـذة ضـده        "عندما يكون األمر بالحضور قد وجه إلى المتهم         
 وفي الحاالت   ١٣٦.احترمتويجب على الدولة الطرف في تلك الحالة بيان أن مبادئ المحاكمة العادلة قد              

أن صاحب البالغ قد تلقى أمراً بالحضـور فـي          " افتراض"التي تقتصر فيها الدولة الطرف على مجرد        
بكل وضوح غير كاف لتنحية العبء الملقى على الدولة الطـرف   "الوقت المناسب، رأت المحكمة أن هذا       

ق المحكمة التي حاكمت الشـخص مـن   ملقى على عات  "؛ واألمر   "غيابياً متهم   محاكمةإن أرادت أن تبرر     
في غيابـه   " أجل التأكد من أن صاحب البالغ قد ُأبلغ بالقضية المرفوعة ضده قبل البدء في عقد المحاكمة               

أن حق صاحب البالغ في     "ولكن إذا لم يتوفر ما يدل على أن المحكمة قامت بذلك فإن اللجنة خلصت إلى                
  ١٣٧."أن يحاكم بحضوره قد انتهك

*****  
موضـوع  "ددت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، كما تقدمت مالحظتـه، علـى أن             لقد ش 

إذا ُأخذت ككل يبينان أن الشخص المتهم بجريمة جنائية يحـق           " من االتفاقية األوروبية     ٦المادة  " وغرض
 أجرت السلطات اإليطالية محاكمة كولوتزا وروبينات وفي قضية ١٣٨."لـه أن يشترك في جلسة المحاكمة    

وقد صـنف   . بية ألنها لم تتمكن من تعقب أثر صاحب الدعوى الذي انتقل دون أن يترك عنوانه ألحد               غيا
 عمدا من تنفيذ أمر صدر بحقهم من محكمة ولم يحضـر المحـامي              فئة المتهربين في نهاية المطاف في     

محامي الثـاني   الذي عينته المحكمة جلسة المحاكمة التي لزم تأجيلها وهو إجراء تكرر ثانية نظرا ألن ال              
واختتمت المحاكمة بعد أن عينت المحكمة، أثناء انعقاد الجلسة،         . المعين من المحكمة لم يحضر هو اآلخر      

وبعد أشهر قليلة تم اعتقالـه      . وُأدين صاحب الدعوى وحكم عليه بست سنوات سجناً       . محاميا رسميا آخر  
واتفقت المحكمة األوروبيـة فـي      . دعوىحكم فيه بعدم سماع ال    " بطعن متأخر "وقد تقدم   . في مدينة روما  

  الرأي مع الحكومة على أن
استحالة عقد جلسة غيابية قد يشل سير اإلجراءات الجنائية من حيث إنه قد يفضي، على               "

إال . سبيل المثال، إلى تشتت األدلة وانقضاء اآلجال المحددة لالدعاء أو عدم إقامة العـدل             
 ال تبدو هذه الحقيقة في أعين المحكمة أنها مـن           أنه في الظروف التي تكتنف هذه القضية      

وعنـدما  . قبيل ما يبرر الفقدان الكامل والذي ال عالج له للحق في االشتراك في الجلسـة              
" متهم بجريمة جنائيـة   "يبيح القانون المحلي عقد جلسة محاكمة بالرغم من غياب شخص           

الما يصبح على علم    يكون في نفس موقف السيد كولتزا، فالمفروض في ذلك الشخص، ح          
باإلجراءات، أن يحصل من المحكمة التي نظرت في قضيته البت من جديد في األسـباب               

  ١٣٩."الموضوعية للتهمة الموجهة إليه

الموارد المتاحة بمقتضى القانون المحلي يجب أن تبرهن علـى          "وأضافت المحكمة قولها إن     
ن في موقف شبيه بموقف السـيد كـولتزا ال          الذي يتهم بارتكاب جريمة جنائية ويكو     "نجاعتها والشخص   

  ١٤٠".قوة قاهرةيجب تحميله عبء إثبات أنه لم يكن يسعى إلى الفرار من العدالة وأن عذره راجع إلى 
  .١١، الفقرة ١٢٥ الصفحة  مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة،١٣٥                                                           

الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٩يوليه / تموز١٥اآلراء المعتمدة في  (اكي ضد إيطالياليم. أ، ٦٩٩/١٩٩٦البالغ رقم  ١٣٦
  .٣- ٩ و٢-٩، الفقرتان ١٨٣، الصفحة )المجلد الثاني (A//54/40، للجمعية العامة

  .٤-٩، الفقرة ١٨٤-١٨٣المرجع نفسه، الصفحتان  ١٣٧
١٣٨ Eur. Court HR, Case of Colozza v. Italy, judgment of 12 February 1985, Series A, No. 89, p. 14, para. 27.  
  .٢٩، الفقرة ١٥المرجع نفسه، الصفحة  ١٣٩
  .١٦، في الصفحة ٣٠المرجع نفسه، الفقرة  ١٤٠
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ويمكن أن تكون المحاكمة الغيابية . للشخص المتهم الحق في أن يحضر محاكمته
وحالما . المقبولة في ظروف خاصة ولكن يجب أن تصون الحقوق في الدفاع الفع

يصبح المتهم الذي لم يحاول عمدا التهرب من العدالة على بينة من اإلجراءات حقّ 
 .لـه البت من جديد في اُألسس الموضوعية للتهمة الموجهة إليه

  

حق اإلنسان في أال يكره على الشهادة على نفسه أو على االعتراف              ٧-٣
  بالذنب

 من الفصـل السـادس      ٥-٦ي القسم الفرعي    لقد عولج موضوع حظر إدانة الشخص لنفسه ف       
غير أن الحق في عدم إكراه الشخص علـى         . بالنظر إلى أهميته المحددة أثناء مرحلة التحقيقات الجنائية       

) ز)(٣(١٤وتجــدر اإلشــارة إلى أن المادة      . الشهادة على نفسه يبقى نافذا أثناء اإلجراءات القضائية       
هم بجريمة أال يكره على الشهادة على نفسه أو علـى االعتـراف             من العهد الدولي تنص على أن لكل مت       

الحق في أال يكره على الشهادة علـى        "من االتفاقية األمريكية، لكل شخص      ) ز)(٢(٨ووفقا للمادة   ". بذنب
أن اإلقرار بالذنب من طرف المـتهم ال        "تحديدا على   ) ٣(٨وتنص المادة   ". نفسه أو على اإلقرار بالذنب    

وعلى حين أن الميثاق األفريقي واالتفاقيـة األوروبيـة ال          ". ذا تم بدون إكراه أيا كان نوعه      يعتد به إال إ   
من النظام األساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة والمـادة          ) أ)(١(٥٥تتضمنان أي حكم مماثل فإن المادة       

من النظـام   ) ز)(٤(٢١من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا والمادة          ) ز)(٤(٢٠
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة ال تتضمن نصـا بالحمايـة مـن إدانـة                 

  .الشخص لنفسه
*****  

 من العهـد    ١٤ بشأن المادة    ١٣وذكرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، في تعليقها العام رقم          
  ٧والمـادتين   ) ز)(٣(رد فـي الفقـرة الفرعيـة        الدولي أنه، عند النظر في هذا الشرط الوقـائي الـوا          

 هذه المواد التي تحظر على التوالي التعذيب وغيره من          ١٤١" عن البال  يغيبينبغي أال   "من العهد   ) ١(١٠و
جميع األشخاص المحرومين من    "ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة والتي تنص على أن            

ومثلما شددت على ذلـك     ". ومع االحترام للكرامة المتأصلة فيهم كبشر     حريتهم يجب أن يعاملوا بإنسانية      
فلكي يكره المتهم على االعتراف أو على الشهادة على نفسه غالبا ما تستخدم طرق تنتهـك هـذه                  "اللجنة  
وينبغي أن يقتضي القانون عدم االعتداد إطالقاً باألدلة التي تتوافر باستخدام مثل هذه الطرق أو               . األحكام

 عالوة على ذلك، يتعين أن تكون للقضاة سـلطة النظـر فـي أي               ١٤٢." شكل آخر من أشكال اإلكراه     أي
 وتجدر اإلشارة في هذا     ١٤٣".ادعاءات تخص انتهاكات حقوق المتهم أثناء أي مرحلة من مراحل المالحقة          

ـ           ١٦الصدد إلى أن المبدأ التوجيهي       نص هـو    من المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامـة ي
  ١٤٤.اآلخر على أن يرفض أعضاء النيابة األدلة التي تم الحصول عليها باللجوء إلى طرق ال قانونية

بوجوب عدم إكـراه أي شـخص علـى         "ورأت اللجنة باإلضافة إلى ذلك أن الضمان القائل         
ـ       يجب أن يفهم على أنه يعني       " الشهادة على نفسه أو اإلقرار بالذنب      ي غياب الضـغط المـادي أو النفس

المباشر أو غير المباشر من جانب السلطات القائمة بالتحقيق على المتهم بغية الحصـول منـه علـى                  

  .١٤، الفقرة ١٢٥ الصفحة  مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة،١٤١                                                           
  .رةالمرجع نفسه، ونفس الصفحة والفق ١٤٢
  .١٥المرجع نفسه، الفقرة  ١٤٣
  . من الفصل السادس أعاله٢-٦ الوارد حرفيا في القسم الفرعي ١٦انظر المبدأ  ١٤٤
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في حـاالت ُأجبـر     ) ز)(٣(١٤ وعلى هذا النحو تبينت اللجنة وجود انتهاكات للمادة          ١٤٥."اعتراف بالذنب 
لتي بذلت فيهـا     أو في الحاالت ا    ١٤٦فيها أشخاص متهمون على التوقيع على بيانات تدين أنفسهم بأنفسهم         

  ١٤٧. إلجبار المتهمين على االعتراف-محاوالت بما في ذلك اللجوء إلى التعذيب أو اإلكراه 
إال أنه في الحاالت التي لم يلفت نظر قاضي الموضوع صاحب الـبالغ نفسـه أو المحـامي                

ت اللجنة أن   الخاص إلى شتى القضايا المتصلة بما يدعى من إدانة اإلنسان لنفسه في ظل اإلكراه استنتج              
عن النتيجة السـلبية المزعومـة    ] هكذا) [١(١٤الدولة الطرف ال يمكن اعتبارها مسؤولة بمقتضى المادة         

  ١٤٨.لهذا التقصير
*****  

من االتفاقية األمريكيـة لحقـوق اإلنسـان، رأت         ) ٣(٨وفيما يتعلق بالحكم الوارد في المادة       
 أن هـذا الحكـم قـد        كاستيو بيتريزي وآخرين  ضية  المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان أنه لم يثبت في ق        

أثناء اإلدالء بالشهادة األولية " استحثوا على قول الحقيقة"وبالرغم من أنه كان واضحا أن المتهمين      . انتهك
إلى أن أية عقوبـة أو      "أمام قاضي المحكمة العسكرية الخاصة للتحقيق، ليس هناك في السجالت ما يشير             

أي دليل يوحي   "كما لم يكن هناك     "  استخدمت لتهديدهم بها إن هم لم يقولوا الحقيقة        أية تبعة قانونية ضارة   
بأن المتهمين طولبوا بأن يشهدوا بعد أداء قسم أو أن يحلفوا على قول الحقيقة وهذا وذاك كان من شأنهما                   

  ١٤٩."أن ينتهكا حقهم في االختيار بين اإلدالء بشهادة وعدم اإلدالء بها
  

المعاملة غير  /ام األدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق الوسائل        حظر استخد  ١-٧-٣
  القانونية

 من المبادئ التوجيهية بشـأن دور       ١٦وردت في الفصل السادس إشارة إلى المبدأ التوجيهي         
يعتقـدون  "أعضاء النيابة العامة التي مفادها أن على هؤالء األعضاء أن يرفضوا استخدام األدلة التـي                

باللجوء إلى طرق غير قانونية ممـا يشـكل انتهاكـا           "أنه تم الحصول عليها     " ى ُأسس معقولة  باالستناد إل 
خاصة حين تنطوي مثل هذه الطـرق علـى         " خطيرا لحقوق اإلنسان التي يتمتع بها الشخص المشتبه فيه        

  .اللجوء إلى التعذيب أو غيره من التعديات على حقوق اإلنسان
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٥ه القضية ترد في المادة      وهناك أحكام دولية ذات عالقة بهذ     

 مـن االتفاقيـة     ١٠وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينـة والمـادة               
تضمن كل  " من االتفاقية اآلنف ذكرها تنص على أن         ١٥فالمادة  . األمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه    

تشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم اإلدالء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إال               دولة طرف عدم االس   
وهناك حكـم مماثـل   ".  إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على اإلدالء بهذه األقوال           

كـدليل  "التعذيب األدلة التي يتم الحصول عليها باستخدام     "تتضمنه االتفاقية األمريكية يقضي بعدم مقبولية       
  ". في إجراءات قانونية
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٤أبريل / نيسان٧اآلراء المعتمدة في  (بيري ضد جامايكا. أ، ٣٣٠/١٩٨٨البالغ رقم  ١٤٥                                                           

  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٧- ١١، الفقرة ٢٨، الصفحة )المجلد الثاني (A/49/40، للجمعية العامة
، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨١يوليه / تموز٢٩اآلراء المعتمدة في  (لوبيز بورغوز ضد أوروغواي. ر. س، R.2/52البالغ رقم  ١٤٦

اآلراء  (تيتي إزكويردو ضد أوروغواي. أ. م، R.18/73؛ والبالغ رقم ١٣، الفقرة ١٨٣، الصفحة A/36/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
 .٩، الفقرة ١٨٦، الصفحة الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٢أبريل / نيسان١المعتمدة في 

الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٣مارس / آذار٢٩دة في اآلراء المعتم (إستريال ضد أوروغواي. أ. م، ٧٤/١٩٨٠البالغ رقم  ١٤٧
 ٢٠اآلراء المعتمدة في (بالنر ضـد نيكاراغـوا . ز. ، ر٣٢٨/١٩٨٨؛ والبالغ رقم ١٠، الفقرة ١٥٩، الصفحة A/38/40، الرسمية للجمعية العامة

  .٤- ١٠، الفقرة ١٨، الصفحة )المجلد الثاني(، A/49/40، ة للجمعية العامةالوثائق الرسمي، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٤يوليه /تموز
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٤أبريل / نيسان٧اآلراء المعتمدة في  (بيري ضد جامايكا. ، أ٣٣٠/١٩٨٨البالغ رقم  ١٤٨

  .٣- ١١رة ، الفق٢٧، الصفحة )المجلد الثاني (A/49/40، للجمعية العامة
١٤٩ I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. case v. Peru, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 210, paras. 167-168.  
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 بعبارات أقل قطعا مـن      تمن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية صيغ      ) ٧(٦٩والمادة  
أن الشواهد التي يتم الحصول عليها عن طريق انتهاك هذا النظام األساسي أو الحقـوق اإلنسـانية      "حيث  

  : إذا مااالمعترف بها دوليا ال يمكن قبوله
   ذلك الدليل؛موثوقية االعتماد علىكان االنتهاك يلقي بظالل من الشك على   )أ(

  أو

إذا كان من شأن القبول باألدلة أن يكون منافيا لسالمة اإلجراءات أو مخـالً بهـا                  )ب(
  ".بشكل خطير

وليس من الممكن حتى اآلن معرفة الكيفية التي ستفسر بها هذا الحكم المحكمة الجنائية الدولية               
يبدو على أية حال أنه يوفر إمكانية لها للنظر في األدلة التي يتم الحصول عليهـا بوسـائل غيـر                    ولكن  

مع سالمة  " متناقضا"قانونية شريطة أال يكون هناك أي شك في موثوقية تلك األدلة والقبول بها ال يكون                
اتفاقيـة   مـن    ١٥وعلى ضوء البيانات الواضحة في مواضع أخرى ومن ضـمنها المـادة             . اإلجراءات

مناهضة التعذيب يجوز، من ناحية أخرى، افتراض أن األدلة التي يتم الحصول عليها باستخدام التعـذيب   
 لألدلة التي ال يمكن التعويل عليها والتي من شأن استخدامها أن يكون متناقضاً بالفعـل                جيداًتشكل مثاالً   

  . مع سالمة اإلجراءات
د مالحظة أن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان قد ذكرت         وأخيراً من األهمية بمكان في هذا الصد      

أن يمنع القانون استخدام البيانـات      ] من العهد الدولي   [٧أن من المهم لمنع االنتهاكات التي تمس المادة         "
أو االعترافات التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو غيره من ضروب المعاملـة المحظـورة                 

  ١٥٠."ات مقبولة في اإلجراءات القضائيةبوصفها بيانات أو اعتراف

يظل حق المتهم في أال يكره على الشهادة على نفسه حقا سارياً أثناء إجراءات 
وهذا يعني أنه يجب على سلطات التحقيق أن تتجنب الضغط المادي أو . المحاكمة

والمتهم الذي يدلي . النفسي المباشر أو غير المباشر ألغراض الحصول على اعتراف
تراف بعد تعرضه لمثل هذا الضغط المحرم يجب أن يوجه نظر السلطات المعنية باع

، إلى هذا الضغط المحرم فإن هو لم يفعل ذلك عالموضو) قضاة(بمن فيها قاضي 
 .فلربما ينظر في هذا اإلكراه المحرم عند الفصل في التهمة الجنائية الموجهة إليه

ا متيقظين ألي عالمة من عالمات يجب على القضاة والمدعين العامين أن يكونو
اإلكراه الالقانوني المتصل باالعترافات وال يسمح لهم بالتذرع بتلك االعترافات ضد 

  .الشخص المتهم
إن استخدام األدلة واالعترافات التي يتم الحصول عليها باستخدام التعذيب هو 

 .استخدام مناف للقانون وينبغي حظره صراحة بموجب القانون الوطني

  

غليظ للتأكيد والخط ال(؛ ١٢، الفقرة ١٤١ الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، الوارد في ٢٠انظر التعليق العام رقم  ١٥٠                                                           
  ).وهو مضاف
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الحق في استدعاء شهود وفي مناقشة المتهم لهم بنفسه أو من قبل              ٨-٣
  غيره

 من العهد الدولي على أن لكل متهم بجريمة جنائية حق التمتـع أثنـاء               )ه)(٣(١٤تنص المادة   
بالحق في أن يناقش شهود االتهام بنفسه أو من قبل غيره وأن يحصل علـى الموافقـة   "النظر في قضيته    
مـن  ) د)(٣(٦وتحتوي المادة   ". ود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود االتهام        على استدعاء شه  

مـن  ) و)(٢(٨االتفاقية األوروبية لحقوق  اإلنسان على حكم صيغ بشكل مماثل، على حـين أن المـادة                 
 أن حق الدفاع في مناقشة الشهود الحاضرين في المحكمة وفي"االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان تتضمن 

وترد صـيغة   ". يؤتى بخبراء أو غيرهم من األشخاص، كشهود، يمكن لهم أن يلقوا الضوء على الوقائع             
 من النظام األساسي للمحكمـة الجنائيـة        )  ه)(٤(٢٠مماثلة لصيغة العهد الدولي في هذا الصدد في المادة          

الجنائية الدوليـة الخاصـة      من النظام األساسي للمحكمة      )  ه)(٤(٢١الدولية الخاصة برواندا وفي المادة      
  .بيوغوسالفيا السابقة

*****  
حقاً ال حد لـه فـي المطالبـة        )    ه)(٣(١٤ووفقاً للجنة المعنية بحقوق اإلنسان ال توفر المادة         

، وحيثما ال يكون هناك دليل على أن رفض المحكمة استدعاء           "بحضور شهود يستدعيهم المتهم أو محاميه     
 كما هو الشـأن في الحالة التي تكون فيها األدلة          -ع مبدأ تكافؤ السالح     البعض من الشهود ال يتعارض م     

  ١٥١.) ه)(٣(١٤ ال يشكــل ذلك انتهاكا للمادة -ال صلة لها بالقضية قيد النظر وال تشكل جزءاً منها 
أما فيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت الدولة الطرف يمكن اعتبارها مسؤولة عن عدم قيام محامي                

ال يمكن اعتبارها مسؤولة عن األخطاء المدعاة       "تدعاء الشهود، رأت اللجنة أن الدولة الطرف        الدفاع باس 
يتبين بوضوح أو كان المفروض أن يتبين بوضوح للقاضـي أن سـلوك             إال أن   ] المحامي[التي يرتكبها   

  ١٥٢".المحامي مناٍف لتحقيق العدالة
بذل السـتدعاء الشـهود الثالثـة       مما ال جدال فيه أن أي جهد لم ي        "وفي قضية رئي فيها أن      

مـن  "الحظت اللجنة أنـه     " المحتملين من أجل اإلدالء بشهادتهم بخصوص صاحب البالغ أثناء المحاكمة         
غير الواضح استنادا إلى المواد المعروضة عليها وإلى المحضر الحرفي للمحكمة أن قرار المحامي بعدم               

وفي هذه الظـــروف فـــإن القصـور عـن     ". استدعاء الشهود لم يتخذ في إطار الممارسة لمهمته 
استجواب من يشهد لصاحـب البالغ لم يكن معزواً للدولة الطــرف فلـم يحـدث أي خـرق للمـادة                  

  ١٥٣.) ه)(٣(١٤
ال يكون هناك ما ينم عن أن صاحب البالغ أو محاميه قد            ) ١(وعموما يمكن القول إنه حيثما      

ليس هناك  ) ٢(يالت اإلعداد للدفاع كانا غير كافيين، و      اشتكيا إلى قاضي الموضوع من أن توقيت أو تسه        
قرار المحامي بعدم استدعاء الشهود لم يكن ممارسة لمهامه أو أن القاضي أبطل طلبـاً               "ما يدل على أن     

قـد  ) ج(أو  ) ب)(٣(١٤؛ فإن اللجنة تعزف عن الخلوص إلـى أن المـادة            "كان قد قدم باستدعاء الشهود    
  ١٥٤.انتهكت

الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٢نوفمبر / تشرين الثاني٥اآلراء المعتمدة في  (غوردن ضد جامايكا. د، ٢٣٧/١٩٨٧البالغ رقم  ١٥١                                                           
  .٣-٦، الفقرة ١٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40، الرسمية للجمعية العامة

الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٥اآلراء المعتمدة في  (ري ضد جامايكاها، ٦١٠/١٩٩٥البالغ رقم  ١٥٢
  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٤-٧، الفقرة ٥٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/54/40، الرسمية للجمعية العامة

الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٤المعتمدة في اآلراء  (يونغ ضد جامايكا. ب، ٦١٥/١٩٩٥البالغ رقم  ١٥٣
  .٥- ٥، الفقرة ٧٥- ٧٤، الصفحتان )المجلد الثاني (A/53/40، الرسمية للجمعية العامة

الوثائق قة األمم المتحدة، ، الوارد في وثي)١٩٩٣مارس / آذار٢٥اآلراء المعتمدة في  (كولينز ضد جامايكا. ت، ٣٥٦/١٩٨٩البالغ رقم  ١٥٤
  .١- ٨، الفقرة ٨٩- ٨٨، الصفحتان )المجلد الثاني (A/48/40، الرسمية للجمعية العامة
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  ريدقضية 
ادعاء صاحب البالغ أن المحكمة قصرت في منح المحامي الحد          " لم تنكر الدولة الطرف      ريدية  في قض 

وعلى هذا النحو تبينت اللجنة وجود انتهـاك للمـادة          " األدنى الكافي من الوقت إلعداد استجواب الشهود      
ليه إال يوم بـدء  وادعى صاحب البالغ أن المساعدة القانونية التي يوفرها المحامي لم تسند إ      ).    ه)(٣(١٤

محاكمته وأن قاضي الموضوع رفض تأجيال لتمكين المحامي من مناقشة القضية مـع موكلـه؛ ووفقـاً               
إنه لم يكن يدري ما األسئلة التـي        "وقال لـه   " لم يكن مهيأ على اإلطالق    "لصاحب البالغ فإن المحامي     

  ١٥٥."سيطرحها على الشهود

  
العهد في قضية رفضت فيها المحكمـة الوطنيـة         من  ) ٥( و )  ه)(٣(١٤وانتهكت كذلك المادة    

  ١٥٦."األمر بشهادة خبير لها أهميتها الحاسمة بالنسبة للقضية"
*****  

استرشدت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان بالسوابق القضائية الصادرة عن المحكمة           
 ما يجب أن يتمثل في فرصة       من االمتيازات التي يتمتع بها المتهم     "األوروبية لحقوق اإلنسان فارتأت أن      

استجواب شهود االتهام أو العمل على استجوابهم والحصول على حضور واسـتجواب الشـهود الـذين                
كاسـتيو   وعلى هذا النحـو فـإن قضـية          ١٥٧."يشهدون لـه في نفس الظروف التي تتاح لشهود االتهام        

ظرا ألن القانون الذي طبق فـي       من االتفاقية األمريكية قد انتهكت ن     ) و)(٢(٨، المادة   بيتروزي وآخرين 
لم يسمح باستجواب الشهود الذين كانت شهادتهم هي أساس التُهم الموجهـة            "اإلجراءات القانونية المعنية    

والمشكلة التي خلقها عدم السماح باستجواب الشـرطة واألفـراد العسـكريين            . ضد الضحايا المزعومين  
 بالحصول على مشورة المحامي إلى أن أبـدوا ببيانـاتهم           حقيقة أن المشتبه فيهم لم يسمح لهم      ... فاقمتها  
، وهو وضع وجد فيه محامي الدفاع نفسه مجردا من جميع الوسائل لدحض األدلة التي جمعـت                 "للشرطة

  ١٥٨."والمسجلة في تقرير التحقيق الذي أعدته الشرطة
*****  

 دلتـا األوروبية في قضية    من االتفاقية األوروبية، رأت المحكمة      ) د)(٣(٦وفيما يتعلق بالمادة    
  :ما يلي

من حيث المبدأ يجب تقديم األدلة بحضور الشخص المتهم في جلسة علنية بغية التداعي بين               "
بيد أن هذا ال يعني أنه لكي تستخدم بيانات الشهود كأدلة ينبغي على الـدوام أن                . الخصمين

اة من البيانـات التـي يـتم        فاستخدام األدلة المستق  : يدلى بها في جلسة علنية داخل المحكمة      
) د(٣الحصول عليها في مرحلة ما قبل المحاكمة ليس في حد ذاته متعارضا مع الفقـرتين                

وكقاعدة عامة فإن هذه الحقوق تقتضي      .  شريطة أن تحترم حقوق الدفاع     ٦من المادة   ) ١(و

الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٠يوليه / تموز٢٠اآلراء المعتمدة في  (ريد ضد جامايكا. س، ٢٥٠/١٩٨٧البالغ رقم  ١٥٥                                                           
  .٨٧ من الصفحة ٤ التي تقرأ باالقتران مع الفقرة ٣- ١١، الفقرة ٩١، الصفحة )المجلد الثاني (A/45/40، للجمعية العامة

، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٦يوليه / تموز١٢اآلراء المعتمدة في  (غارسيا فوينزاليدا ضد إكوادور. ل. ج، ٤٨٠/١٩٩١البالغ رقم  ١٥٦
  .٥-٩، الفقرة ٥٥، الصفحة )المجلد الثاني (A/51/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة

١٥٧ I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. case v. Peru, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 205, para. 154; for the 
European case-law see Eur. Court HR, case of Barberà, Messegué and Jabardo, judgment of 6 December 1998, Series A, No. 146 

and Eur. Court HR, Bönisch case, judgment of 6 May 1985, Series 92.  
١٥٨ I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. case v. Peru, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 205, paras. 153 and 156.  
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 بهـا   أن يعطى الشخص المتهم الفرصة الكافية والمالئمة للطعن والتشكيك في شهادة ُأدلـي            
  ١٥٩" ....ضده إما وقت إدالء الشاهد ببيانه أو في مرحلة أخرى الحقة من اإلجراءات

 التي ُأدين فيها صاحبها على أساس شهادة أدلى بها شـاهد فـي              دلتاوتبعا لذلك، وفي قضية     
مرحلة التحقيق لدى الشرطة، لم يتمكن ال صاحب الدعوى وال محاميه من الطعن في مصـداقية ذلـك                  

) ١(٦ت المحكمة األوروبية إلى حصول انتهاك للحق في محاكمة عادلة بمقتضـى المـادة               الشاهد خلص 
  ١٦٠.من االتفاقية) د)(٣(و

  أوتربيرتنغرقضية 
ُأدين صاحب البالغ بالتسبب في ضرر بدني البنة زوجتـه وزوجتـه السـابقة               أوتربيرتنغرفي قضية   

والحظـت  . أن بياناتهما تُليت أثناء المحاكمة    والضحيتان كلتاهما رفضتا اإلدالء ببيانات في المحكمة مع         
" من االتفاقية ) د)(٣(و) ١(٦المحكمة األوروبية أنه بالرغم من أن تالوة بياناتهما ال تتعارض مع المادة             

 ٦إال أن استخدامها كدليل يستوجب مع ذلك التقيد بحقوق الدفاع وهذا التقيـد هـو موضـوع المـادة                    
لم يعط فرصة في    "صدق بوجه خاص اعتبارا لكون صاحب الدعوى        وهذا ي ". وغرضها الواجب حمايته  

 وبمـا أن    ١٦١."أي مرحلة من اإلجراءات السابقة الستجواب األشخاص الذين تُليت بياناتهم أثناء الجلسة           
صاحب الدعوى منع من استجواب زوجته السابقة وابنة زوجته أو من العمل على اسـتجوابهما بشـأن                 

بوصفها دلـيالً   " مصداقيتهما وبالنظر إلى أن محكمة االستئناف عاملت بياناتهما          بياناتهما بغية الطعن في   
لم يحاكم صاحب الدعوى محاكمة عادلة وفي ذلـك  " على حقيقة االتهامات التي وجهتها المرأتان كلتاهما 

  ١٦٢.من االتفاقية) د)(٣(و) ١(٦خرق للمادة 

  
الشهود الدليل الوحيـد الـذي بنـت عليـه          بيد أنه في الحالة التي لم تشكل فيها تالوة بيانات           

المحكمة الوطنية قرارها انتهت المحكمة إلى أن صاحب الدعوى لم يحرم من محاكمة عادلة األمر الذي                
  ١٦٣.معاً) د)(٣(و) ١(٦يتعارض مع المادة 

الوارد " شاهد"ومما تجدر مالحظته أن السوابق القضائية للمحكمة األوروبية تفيد بأن مصطلح            
ويمكن أن يشمل على هذا النحو، وعلى سبيل المثال،         " يجب أن يعطى تفسيرا مستقال    ) "د)(٣(٦ة  في الماد 

  ١٦٤.في المحكمة" بشهادة مباشرة"البيانات التي يدلي بها لموظفي الشرطة أشخاص ال يدلون 

للشخص المتهم الحق في استدعاء واستجواب أو العمل على استجواب شاهد االتهام 
وتبعاً لذلك ولكفالة المحاكمة العادلة يجب على . لتي توفر لالدعاءفي نفس الظروف ا

 .المحكمة الوطنية أن تتيح إمكانية استجواب الشاهد عن طريق تداعي الخصمين

. والحق في استدعاء الشهود ال يعني أنه يمكن استدعاء عدد ال حصر لـه من هؤالء
  .ون به له عالقة بالقضيةفالشهود الذين يدعون يجب أن يكون المحتمل أن ما يدل

ويجب على المحاكم الوطنية أن تعطي المتهم أو محاميه الوقت الكافي إلعداد 
  .استجواب الشهود

                                                           ١٥٩ Eur. Court HR, Delta Case v. France, judgment of 19 December 1990, Series A, No. 191-A, p. 16, para. 36.  
  .٣٧المرجع نفسه، الفقرة  ١٦٠
١٦١ Eur. Court HR, Case of Unterpertinger v. Austria, judgment of 24 November 1986, Series A, No. 110, pp. 14-15, para. 31.  
  .٣٣-٣٢، الفقرتان ١٥، الصفحة المرجع نفسه ١٦٠
١٦٣ Eur. Court HR, Asch Case v. Austria, judgment of 26 April 1991, Series A, No. 203, p. 11, paras. 30-31.  
١٦٤ See e.g. Eur. Court HR, Windisch Case v. Austria, judgment of 27 September 1990, Series A, No. 186, pp. 9-10, para. 23.  
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ويجب على القاضي أن ينتبه إلى العيوب الواضحة التي تعتري السلوك المهني 
 لمحامي الدفاع وأن يتدخل، عند الضرورة، بغية كفالة الحق في المحاكمة العادلة بما

 .في ذلك التكافؤ في السالح

  

  الشهود محجوبو الهوية ١-٨-٣
ال تنظم معاهدات حقوق اإلنسان التي يتناولها هذا الدليل قضية الشهود محجوبي الهوية، ولكن              

 من النظام الداخلي وأدلة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا والمحكمة الجنائية الدوليـة              ٦٩المادة  
وفي حالة المحكمة الخاصـة بروانـدا،       ". حماية الضحايا والشهود  "فيا السابقة تتناول    الخاصة بيوغوسال 

  : على ما يلي٦٩تنص المادة 
في الظروف االستثنائية يحق ألي من الطرفين أن يطلب من غرفة المحاكمة عدم               )ألف"(

 الكشف عن هوية الضحية أو الشاهد الذي ربما يكون في خطر أو يتهدده الخطـر إال أن                
  .تقرر الغرفة خالف ذلك

يجوز لغرفة المحاكمة، عند الفصل في تدابير الحماية الموفرة للضحايا وللشهود،             )باء(
  .أن تتشاور مع وحدة دعم الضحايا والشهود

 يتم الكشف عن هوية الضحية أو الشاهد في وقت كـاف سـابق              ٧٥رهنا بالمادة     )جيم(
  ". االدعاء والدفاعللمحاكمة إلتاحة الوقت الكافي من أجل إعداد

 من النظام الداخلي وأدلة المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة صـيغت            ٦٩والمادة  
  :بشكل يختلف اختالفا طفيفا ونصها كاآلتي

في الظروف االستثنائية يجوز للمدعي العام أن يطلب إلى غرفة المحاكمة األمـر               )ألف"(
ن أن يكونا في خطر أو يتهددهما الخطر إال أن بعدم الكشف عن هوية ضحية أو شاهد يمك 
  .يوضع الشخص المعني تحت حماية المحكمة

يجوز لغرفة المحاكمة، في الفصل في التدابير الوقائية الواجب توفيرها للضـحايا              )باء(
  .وللشهود التشاور مع القسم الخاص بالضحايا والشهود

والشاهد في وقت سابق للمحاكمـة   يتم الكشف عن هوية الضحية ٧٥رهنا بالمادة    )جيم(
  ".كاٍف ويتيح الوقت الكافي إلعداد الدفاع

للتـدابير  "من النظام الداخلي للمحكمة الخاصة بيوغوسالفيا السابقة        ) ألف(٧٥وتكرس المادة   
 أو بناء علـى     من تلقاء ذاتها  " أو للغرفة    من تلقاء ذاته  وتسمح للقاضي   " المتعلقة بحماية الضحايا والشهود   

ذه وذاك أو الشهود أو الضحايا أو الشهود المعنيين أو شعبه الضحايا والشـهود بـاألمر باتخـاذ                  طلب ه 
شريطة أن تكون هذه التدابير متمشية مع        الضحايا والشهود     خصوصية وحماية التدابير المناسبة لكفالة    

ـ    ) ألف(٧٥والمادة  ). الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف     ("حقوق المـتهم   ي للمحكمـة   من النظـام األساس
الجنائية الدولية الخاصة برواندا شبيهة إلى حد كبير بالمادة السابقة ولكنها تشير بـدال مـن ذلـك إلـى                    

 في  ٧٥من المادة   ) باء(والفقرة  ). الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف    ( الضحايا والشهود    "خصوصية وأمن "
 لغرض حمايـة الحـق فـي        فة المشورة في غر كلتا الحالتين تُعنى بالتدابير الممكن للمحكمة أن تتخذها         

  :وهذه التدابير تشمل ما يلي. أمن الضحايا والشهود/الخصوصية وحماية
حذف األسماء والمعلومات التي تسمح بالتعرف علـى الهويـة مـن الوثـائق الرسـمية العامـة                   

 للمحكمة؛/للغرفة

 عدم الكشف للعامة عن أي وثائق رسمية تحدد هوية الضحية؛ 



   من المحاكمة إلى الحكم النهائي- الجزء الثاني :  الحق في محاكمة عادلة- الفصل السابع 

 ٢٦٣ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

استخدام األجهزة التي تغير في الصورة أو الصوت أو عن طريق التلفزيون المقفـل              إبداء الشهادة ب   
 الدائرة؛

 إسناد أسماء مستعارة؛ 

 الجلسات المغلقة؛ 

التدابير المالئمة التي تسهل شهادة الضعفاء من الضحايا والشهود مثل التلفزيون المقفـل الـدائرة                
  .اُألحادي االتجاه

الداخلي لهاتين المحكمتين، قوام المبدأ اإلرشادي هـو لـزوم أن           ومثلما يمكن تبينه من النظام      
ولهذا الغرض فإن هذه التدابير ال ترتئي       " متمشية مع حقوق المتهم   "تكون تدابير حماية الضحايا والشهود      

مجهولية الهوية بصورة دائمة سواء بالنسبة للضحايا أو للشهود أو للطرفين نفسيهما إذ ال بد من الكشف                 
والنهج الذي تبنته المحكمتان    .  كاٍف يتيح الوقت الالزم إلعداد المحاكمة      قبل المحاكمة بوقت  هما  عن هويت 

الجنائيتان الدوليتان يوفر حالً مهماً لمشاكل األمن العويصة ويصون في الوقت نفسه الحق فـي الـدفاع                 
  .المجدي

*****  
ى النظر فيها في إطار      التي جر  كوتوفسكي في قضية    لجوء إلى شهود مجهولي الهوية برز     وال

من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والتي تم فيها االستماع إلى أقوال شـاهدين             ) د)(٣(و) ١(٦المادة  
اثنين من قبل الشرطة وفي إحدى الحاالت من قبل القاضي الذي يتولى استجواب الشهود ولكن لم يسـمع            

عدم سـماع أقـوال الشـهود أثنـاء         "ألمر على   ولم يقتصر ا  . إلى أقوالهما في محاكمة صاحب الدعوى     
لم يتيسر فـي أي     "ولذلك  " في غياب السيد كوتسوفسكي ومحاميه    ... المحاكمة بل إن تصريحاتهما ُأخذت      

 وقد ُأتيحت للدفاع، في جملة أمور،       ١٦٥."مرحلة من المراحل استجوابهما من قبل المتهم أو من ينوب عنه          
ولكن طبيعة ونطـاق    "اشرة عن طريق القاضي القائم باالستجواب       بصورة مب " إمكانية تقديم أسئلة خطية   

كانا مقيدين إلى حد كبير بحكم القرار القائل بوجوب الحفاظ علـى            ... األسئلة الممكن أن يطرحها الدفاع      
" زادت تعقيدا الصعوبات التي واجهها صاحب الـدعوى       " وهذه الحقيقة    ١٦٦."إخفاء هوية صاحبي البيانات   

لدفاع على غير علم بهوية الشخص الذي يسعى الستجوابه فقد يحرم من الجزئيات التـي               إذا كان ا  "ألنه  
األخطـار  "وفي نظر المحكمة األوروبية أن      ". تمكّنه من البرهنة على تحيزه أو عدائه أو عدم مصداقيته         

  ١٦٧."الكامنة في حالة كهذه واضحة للعيان
ستبعدة بحكم غيـاب األشـخاص      كل محكمة من المحاكم كانت م     "وهناك جانب آخر وهو أن      

محجوبي الهوية المذكورين من التمعن في مالمحهم أثناء االستجواب لدى المحكمة ليتكـون انطباعهـا               
 وصاحب الدعوى الذي وراءه ماض جنائي طويل، كان قد ُأديـن بالسـطو      ١٦٨."الخاص بشأن موثوقيتهم  

 بالتذرع بالحاجة الداعية لتوازن     على مصرف وقد دافعت الحكومة عن استخدام الشهود محجوبي الهوية         
وفي هذه الحالـة    . مصالح المجتمع، والمتهم والشهود أنفسهم بالنظر إلى تواتر تخويف الشهود في هولندا           

سـبب منطقـي للتخـوف مـن        "بعينها، كان ألصحاب البيانات التي بنيت عليها إدانة صاحب الدعوى           
  ١٦٩."االنتقام

                                                           ١٦٥ Eur. Court HR, Kostovski Case v. the Netherlands, judgment of 20 November 1989, Series A, No. 166, p. 20, para. 42.  
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ١٦٦
  .المرجع نفسه ١٦٧
  .٤٣المرجع نفسه، الفقرة  ١٦٨
  .٤٤، الفقرة ٢١المرجع نفسه، الصفحة  ١٦٩



   من المحاكمة إلى الحكم النهائي- الجزء الثاني :  الحق في محاكمة عادلة- الفصل السابع 

 العامين والمحامينان خاص بالقضاة والمدعين دليل بشأن حقوق اإلنس: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٢٦٤

لم يكن يفتقر إلى    "دفاع في الحجج التي ساقتها الحكومة       وبالرغم من إقرار المحكمة بأن خط ال      
  :حرفياًومضت في سبيلها إلى اإلدالء بالبيان التالي الذي يستحق االستشهاد به " ليس حاسما"إال أنه " القوة

بالرغم من أن تزايد اإلجرام المنظم يتطلب بال شك اتخاذ التدابير المالئمة إال أن الدفوع               "
ة تبدو للمحكمة وكأنها تعير وزناً غير كاف لما أسماه محامي الـدفاع             المقدمة من الحكوم  

". مصلحة كل فرد في مجتمع متمدن في إجراءات قضائية ممكن السيطرة عليها وعادلـة             "
... والحق في إقامة العدل على النحو المنصف يحتل مكانة بارزة في مجتمع ديمقراطـي               

واالتفاقية ال تحظر، فـي مرحلـة       . جراءاتوال يمكن التضحية به في سبيل التسريع باإل       
التحقيق من اإلجراءات الجنائية، االعتماد على مصادر من قبيـل المخبـرين مجهـولي              

بيد أن استخدام البيانات المجهولة هوية أصحابها في وقت الحق كدليل كاٍف تنبني             . الهوية
نطوي علـى القيـود     فهي ت . عليه اإلدانة كما هو الشأن في هذه الحالة فتلك مسألة أخرى          

وفي . ٦الموضوعة على حقوق الدفاع وهذه القيود منافية للضمانات المتضمنة في المادة            
 إلـى البيانـات   " إلى حد حاسـم   "الحقيقة قبلت الحكومة بأن إدانة صاحب الدعوى تستند         

  ١٧٠.محجوبة المصدر

يـة األوروبيـة    من االتفاق ) ١(٦إذا ُأخذت هي والمادة     ) د)(٣(٦ويترتب على ذلك أن المادة      
  . يتضح أنهما انتهكتا في هذه الحالة

إن الشهادة التي يدلي بها ضحايا وشهود مجهولو الهوية أثناء المحاكمة شهادة غير 
ويجب . قانونية، ولكن يمكن في حاالت استثنائية أن تستخدم أثناء التحقيقات الجنائية

ابق كاف قبل بداية الكشف عن هوية الضحايا والشهود مجهولي الهوية في وقت س
 .اإلجراءات التي تتوخاها المحكمة وذلك لكفالة المحاكمة العادلة

  

  الحق في المساعدة المجانية التي يقدمها المترجم  ٩-٣
) و)(٣(٦من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمـادة          ) و)(٣(١٤تفيد المادة   

أن يزود مجانا بترجمان إذا كـان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة            "من االتفاقية األوروبية أنه يحق لكل شخص        
 حق المتهم في أن يساعده مجانا     "من االتفاقية األمريكية    ) أ)(٢(٨وتضمن المادة   ". المستخدمة في المحكمة  

". مترجم تحريري أو شفوي إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم باللغة التي تستخدمها الهيئة القضائية أو المحكمة                 
من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة الخاصـة بروانـدا والمـادة             ) و)(٤(٢٠كما تنص المادة    

فيا السابقة على الحـق فـي       من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسال       ) و)(٤(٢١
  .لمتهم ال يحسن فهم لغة هاتين المحكمتين أو ال يتكلمها" الحصول على مساعدة مجانية يوفرها ترجمان"

*****  
وكما جاء على لسان اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان فإن المسـاعدة المجانيـة التـي يوفرهـا       

شكل فيها جهل اللغة التي تستخدمها المحكمة أو        بأهمية أساسية في الحاالت التي ي     "ترجمان هي حق يتسم     
مسـتقل عـن    "وهي باإلضافة إلى ذلك حق      ". الصعوبة في فهمها عقبة كأداء أمام إعمال الحق في الدفاع         

 بيد أن خدمات    ١٧١."النتائج التي تسفر عنها اإلجراءات وينطبق على كافة األجانب فضالً عن رعايا البلد            
إذا كان المتهم أو شهود الدفاع يواجهون صعوبة في فهـم اللغـة التـي               "  الترجمان ال ينبغي أن تتاح إال     

  .ع نفسه، ونفس الصفحة والفقرةالمرج ١٧٠                                                           
  .١٣، الفقرة ١٢٥ الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة،) ١٤المادة  (١٣التعليق العام رقم  ١٧١



   من المحاكمة إلى الحكم النهائي- الجزء الثاني :  الحق في محاكمة عادلة- الفصل السابع 

 ٢٦٥ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 أن توفر الدول مـا      ١٤وليس من باب االنتهاك للمادة      . ١٧٢."تستخدمها المحكمة أو في التعبير بهذه اللغة      
 في المحكمة واشتراط محاكمة عادلة ال يعطي الدول األطـراف واليـة    واحدةيلزم الستخدام لغة رسمية     

واطن لغته األم غير اللغة التي تستخدمها المحكمة رسميا بخدمات ترجمان إذا كان هذا المواطن               تزويد م 
  ١٧٣.قادراً على التعبير عن نفسه تعبيراً مالئماً باللغة الرسمية

) و)(٣(١٤ وال المـادة     ١٤ويترتب على ذلك أنه ال الحق في محاكمة عادلة الوارد في المادة             
قوبل فيها طلب مواطن فرنسي لغته اُألم البريتونية ولكنه كان يتكلم الفرنسـية             قد انتهكتا في الحالة التي      

لم يظهـر   "وفي هذه الحالة    . برفض توفير خدمات مترجم فوري أثناء مداوالت المحكمة ضده في فرنسا          
صاحب البالغ أنه هو أو الشهود الذين استدعوا فيما يخصه كانوا قادرين علـى اإلجابـة علـى أسـئلة                    

 وأوضحت اللجنة أن الحق في محاكمـة عادلـة          ١٧٤." بلغة فرنسية بسيطة ولكنها تفي بالغرض      المحكمة
ال تعني ضـمناً أن     "من العهد   ) و)(٣(١٤مقروءة باالقتران مع المادة     ) ١(١٤المنصوص عليه في المادة     

ى العكس مـن    بل عل " المتهم يلزم أن يمكّن من التعبير باللغة التي يتكلمها عادة أو يتكلمها بأقصى سهولة             
من أن المتهم قادر بما فيـه الكفايـة         "كما هو الشأن في هذه الحالة       " إذا ما كانت المحكمة على يقين     "ذلك  

على التعبير باللغة التي تستخدمها المحكمة فليست المحكمة مطالبة بأن تتأكد مما إذا كان بالنسبة للمـتهم                 
  ١٧٥." تستخدمها المحكمةأنه يفضل أن يعبر عن نفسه بلغة أخرى غير اللغة التي

*****  
 من االتفاقية األوروبية    )  ه)(٣(٦ورأت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، فيما يخص المادة         

يكون من باب المناقض للمعنى العادي لعبارة       " وفي نظرها    ١٧٦."اإلعفاء المطلق "تعني  " مجانا"أن عبارة   
أن يقتصر مدلول ")  ه()٣(٦رى وبخاصة المادة  من ناحية أخ٦المادة " لغرض وهدف"من ناحية و" مجانا"

 وعدم منع المحاكم الوطنية مـن تحميـل         -هذه الفقرة على ضمان الحق في اإلعفاء المؤقت من السداد           
 ٦ نظرا ألن الحق في محاكمة عادلة الـذي تتـوخى المـادة    -الشخص المدان تكاليف الترجمة الشفوية  

كما تفسر في سياق الحق في محاكمـة عادلـة          )    ه()٣(٦لمادة   وبالتالي فإن ا   ١٧٧".الحفاظ عليه سينتقص  
  )١(٦تضمنها المادة 

تعني أن المتهم الذي ال يمكن أن يفهم أو يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة لـه الحـق                 "
في الحصول مجاناً على مساعدة مترجم شفوي لغرض الترجمة التحريريـة أو الشـفوية              

لمستخدمة في اإلجراءات التي تتخذ ضده والتـي يلزمـه أن           لكافة المستندات أو البيانات ا    
  ١٧٨."يفهما لكي يحظى بمحاكمة عادلة

ة ألمانيـا االتحاديـة إلـى       وبالتالي تم الخلوص في الحاالت التي عمدت فيها محاكم جمهوري         
من )    ه()٣(٦لب الترجمة الفورية تكاليف هذه الترجمة إلى أن هذا اإلجراء يشكل انتهاكاً للمادة              ا ط تحميل
  ١٧٩.االتفاقية

  

ثائق الرسمية الو الوارد في وثيقة األمم المتحدة، ١٩٩٠يوليه / تموز٢٥اآلراء المعتمدة في  (غيسدون ضد فرنسا. د، ٢١٩/١٩٨٦البالغ رقم  ١٧٢                                                           
  .٢- ١٠، الفقرة ٦٧، الصفحة )المجلد الثاني (A/45/40، للجمعية العامة

  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة الفقرة ١٧٣
  .٣- ١٠المرجع نفسه، الفقرة  ١٧٤
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ١٧٥
١٧٦ Eur. Court HR, Case of Luedicke, Belkacen and Koç, judgment of 28 November 1978, Series A, No. 29, para. 40 at p. 17.  
  .١٨، الصفحة ٤٢المرجع نفسه، الفقرة  ١٧٧
  .٤٨، الفقرة ٢٠المرجع نفسه، الصفحة  ١٧٨
  .٥٠-٤٩، الفقرتان ٢١-٢٠المرجع نفسه، الصفحتان  ١٧٩
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للمتهم غير القادر على أن يتكلم أو يفهم اللغة التي تستخدمها السلطات أثناء النظر في 
دعوى قضائية جنائية ُأقيمت ضده، الحق في أن يحصل مجاناً على ترجمة فورية أو 

وهذا الحق يمارس بمعزل عن . تحريرية لكافة الوثائق المستخدمة في هذه الدعوى
 .لنهائية للمحاكمةالنتيجة ا

  

  الحق في حكم مسبب  ١٠-٣
بالرغم من أن معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية األربع ال تشير صراحة إلى الحق في حكـم                

بما في ذلك الحـق فـي علنيـة         " بالمحاكمة العادلة "مسبب إال أن هذا الحق متأصل في األحكام المتعلقة          
مـن  ) ٢(٢٣حكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا والمادة       من النظام األساسي للم   ) ٢(٢٢والمادة  . الحكم

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة تنصان كلتاهما على أن األحكـام              
يجب أن تكون مرفوقة برأي خطي مسبب يمكن أن يذيل بآراء منفصـلة             "الصادرة عن هاتين المحكمتين     

من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن القرارات الصادرة عـن           ) ٥(٧٤لمادة  وتفيد ا ". أو مخالفة 
يجب أن تكون خطية وأن تتضمن بيانا كامال ومسببا بالنتيجة التي توصلت إليها غرفـة               "غرفة المحاكمة   

  ".المحكمة بشأن األدلة واالستنتاجات
*****  

من الشكاوى المتعلقة بقصور المحـاكم عـن        وقد بحثت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان العديد        
مـن العهـد الواجـب      ) ٥(و) ج)(٣(١٤وقد بحثت هذه الشكاوى في إطار المـادة         . إصدار حكم مسبب  

واستنادا إلـى   ". قراءتهما معاً بحيث تتاح دون تأخير ممارسة الحق في مراجعة اإلدانة والحكم الصادر            "
  ، )٥(١٤ المادة السوابق القضائية الصادرة عن اللجنة في إطار

في غضون مهلة معقولة الحصول على كافة األحكـام         يحق للشخص المدان أن يتاح له،       "
 بغيـة التمتـع     الخطية المسببة على النحو الواجب بالنسبة لكافـة حـاالت االسـتئناف           

بالممارسة الفعلية للحق في أن تُراجع اإلدانة والحكم مـن قبـل محكمـة أعلـى طبقـا                  
  ١٨٠."للقانون

 على سبيل المثال حيث حكم على صاحب الـبالغ باإلعـدام، قصـرت              فرانسيسية  وفي قض 
محكمة االستئناف في إصدار حكم خطي طيلة السنوات التسع التي تلت عدم سماعها لدعوى االستئناف،               

 ثـم إن التـأخير      ١٨١.من العهد ) ٥(و) ج)(٣(١٤وهو تأخير ليس معقوال بجميع المقاييس وينتهك المادة         
ديم األحكام الخطية كان من أثره في حاالت عديدة عدم تمكن السجناء في جامايكـا مـن                 الحاصل في تق  

  .الوصول لحقهم في االستئناف أمام مجلس الملكة الخاص
*****  

ووفقاً للسوابق القضائية القائمة على صعيد المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان والتي تعكـس             
المفترض في األحكام الصادرة عن المحاكم والهيئات القضائية أن         مبدًأ ذا عالقة بإقامة العدل على النحو        "

معرفة إلى أي مدى يمكن لواجب بيان       "غير أن   ". تبين البيان الكافي األسباب التي بنيت عليه هذه األحكام        
األسباب أن يطبق يختلف باختالف طبيعة القرار ويجب أن يحدد في ضـوء الظـروف التـي تكتنـف                   

الوثائق ، والواردة وفي وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٣مارس / آذار٢٤اآلراء المعتمدة في  (فرانسيس ضد جامايكا. ف، ٣٢٠/١٩٨٨البالغ رقم  ١٨٠                                                           
  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٢- ١٢، الفقرة ٦٦، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40، الرسمية للجمعية العامة

 ٣١اآلراء المعتمدة في  (اسميث ضد جامايك. ل، ٢٨٢/١٩٨٨انظر أيضاً على سبيل المثال البالغ رقم . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ١٨١
  .٥- ١٠، الفقرة ٣٥، المرجع نفسه، الصفحة )١٩٩٣مارس /آذار
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تلـزم  "من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان      ) ١(٦ ذلك، وبالرغم من أن المادة        عالوة على  ١٨٢."القضية
المحاكم بإصدار قرارات مسببة فال ينبغي فهم ذلك على أنه يقتضي جوابا مفصـالً علـى كـل حجـة                    

... أن تكتفي، عند رفضها لدعوى االسـتئناف        "وتبعا لذلك يمكن على هذا النحو لمحكمة ما         . ١٨٣."تُساق
 اشـتكى   غارسيا رويـز   وفي قضية    ١٨٤." األسباب المبينة في الحكم الصادر عن المحكمة األدنى        بإقرار

غير أن المحكمة   .  في مدريد لم تعطه أي رد على الحجج التي قدمها          محكمة المقاطعة صاحب البالغ من    
نـاء  وأنه أث " كان بإمكانه أن يفيد من إجراءات تداعي الخصمين       "األوروبية الحظت أن صاحب الدعوى      

وعلى هـذا   ". كان بوسعه أن يقدم الحجج التي يراها ذات عالقة بقضيته         "مختلف مراحل تلك اإلجراءات     
النحو حددت األسباب الوقائعية والقانونية التي بني عليها قرار الدرجة األولى القاضي بعدم سماع دعواه               

أيد البيان  " فإنه   لمحكمة المقاطعية ا أما فيما يتعلق بالحكم بشأن االستئناف الصادر عن          ١٨٥"تحديدا مفصالً 
بالوقائع واألسباب القانونية المحددة في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة األولى مـن حيـث إنهـا ال                  

أن يدفع بأن هـذا الحكـم       "وتبعاً لذلك ليس في إمكان صاحب الدعوى        ". تتعارض مع ما لديها من نتائج     
  ١٨٦."ة كان يستصوب صدور بيان باألسباب أكثر تفصيالًيفتقر إلى األسباب ولو أنه في القضية الراهن

من االتفاقية األوروبية لحقـوق اإلنسـان       ) ب)(٣(و) ١(٦وفي قضية بحثت في إطار المادة       
اشتكى صاحب الدعوى من أنه لم يعط نسخة من الحكم الخطي الكامل الصادر عـن محكمـة الدرجـة                   

وخلصت اللجنة  . ان سيتقدم بطلب استئناف أو ال يتقدم      األولى في الوقت الذي كان عليه أن يقرر ما إذا ك          
وكانت نسخة من الحكـم فـي شـكلها    . األوروبية لحقوق اإلنسان إلى أن هذا التقصير ال ينتهك االتفاقية   

المختصر متاحة لالطالع عليها لدى قلم سجل المحكمة اإلقليمية وكان يمكن أن تتاح للدفاع نسخة لو أن                 
ولم تبد  . األقل تمت تالوة منطوق الحكم علنا وبحضور محامي صاحب الدعوى         الدفاع طلب ذلك؛ وعلى     

المحكمة أي رأي فيما يخص الممارسة المتبعة في هولندا فيما يخص األحكام في شكلها المختصر التـي                 
وفي الظـروف التـي     . يمكن تعزيزها بصيغة أكثر تفصيالً فقط في الحاالت التي يقدم فيها طلب بالطعن            

 القضية خلصت المحكمة أساسا إلى أن القضايا التي بنى عليهـا صـاحب الـدعوى دفاعـه                  تكتنف هذه 
وأنـه لـذلك ال     ) وهي حقيقة لم ينكرها صاحب الدعوى     (عولجت في الحكم الصادر في شكله المختصر        

تأثرت بشكل ال مبرر لـه بسبب غياب نص كامل         "يمكن القول بأن حقوق صاحب الدعوى في الدفاع قد          
  ١٨٧."للحكم

  
  االفتقار إلى الحكم المسبب والقضايا التي تنطوي على الحكم باإلعدام  ١-١٠-٣

في جميع القضايا وخاصة    "أكدت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بشكل متسق على أن لإلنسان           
في القضايا التي تنطوي على الحكم باإلعدام الحق في أن يحاكم وفي أن يستأنف الحكـم دون تـأخير ال                    

 ومثلما تقدم بيانه وفي الحاالت التي       ١٨٨."ياً كانت النتيجة التي تسفر عنها اإلجراءات القضائية       مبرر لـه أ  
منع فيها االفتقار إلى حكم مسبب صاحب البالغ من المضي في إقامة دعوى االستئناف، وجد أن المـادة                  

 الحياة كما تحميه    وانتهاك هذه األحكام من نتائجه األخرى انتهاك الحق في        . قد انتهكت ) ٥(و) ج)(٣(١٤

                                                           ١٨٢ Eur. Court HR, Case of García Ruiz v. Spain, judgment of 21 January 1999, Reports 1999-I, p. 97, para. 26.  
  .٩٨، في الصفحة ٢٦المرجع نفسه، الفقرة  ١٨٣
  .صفحة والفقرةالمرجع نفسه، ونفس ال ١٨٤
  .٢٩، الفقرة ٩٩المرجع نفسه، الصفحة  ١٨٥
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ١٨٦
١٨٧ Eur. Court HR, Case of Zoon v. the Netherlands, judgment of 7 December 2000, paras. 39-51 of the text of the judgment as 

/int.coe.echr.www//:http: site-s web’published on the Court.  
الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٣مارس / آذار٢٥اآلراء المعتمدة في  (كولينز ضد جامايكا. ت، ٣٥٦/١٩٨٩البالغ رقم  ١٨٨

  .٣-٨، الفقرة ٨٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40، الرسمية للجمعية العامة
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 يترتب على العبارات الصريحة التي تنطوي عليها        ٦ من العهد نظرا ألنه وفقا للتعليق العام رقم          ٦المادة  
   أن عقوبة اإلعدام٦المادة 

ال ينبغي أن تفرض إال وفقاً للقانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة وبما ال يتعارض مع               "... 
جرائية الوارد بيانها في العهد بما في ذلك الحـق فـي            ويجب التقيد بالضمانات اإل   . العهد

محاكمة منصفة من قبل محكمة مستقلة وافتراض البراءة والضمانات الدنيا المتعلقة بالدفاع       
وهذه الحقوق تنطبق باإلضـافة إلـى       . والحق في أن يراجع الحكم من قبل محكمة أعلى        

  ١٨٩."الحق في التماس العفو أو التخفيف من العقوبة

الواردة " تُفرض فيها عقوبة اإلعدام النهائية دون الوفاء بالشروط       "لتالي وفي الحاالت التي     وبا
 من العهد تنتهك وهي المادة التي تنص في الفقرة الثانية منها علـى أنـه ال                 ٦ فإن المادة    ١٤في المادة   

  ١٩٠."على نحو يتعارض مع أحكام هذا العهد"يجوز فرض عقوبة اإلعدام 
*****  

حرمانـا  " جنديا شكل    ٢٤اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أيضا أن إعدام         كما رأت   
 من الميثاق األفريقـي لحقـوق اإلنسـان         ٤لهؤالء الجنود من حقهم في الحياة كما تضمنه المادة          " تعسفيا

والشعوب حيث إن المحاكمة التي جرت لهم قد انتهكت ضمانات المحاكمة حسـب األصـول المرعيـة                 
  ١٩١.من الميثاق) أ)(١(٧ عليه في المادة المنصوص

يجب على المحاكم في جميع األوقات أن تبين أسباب ما تتخذه من قرارات بالرغم 
 .من أن ليس عليها أن تجيب على كل حجة يسوقها المتهم

يحق للشخص المدان أن يتلقى حكماً مسبباً في غضون مهلة معقولة؛ وذلك الحكم 
  .دعوى االستئنافأساسي بالنسبة لغرض إقامة 

والتنفيذ الدقيق لهذه الحقوق مهم بدرجة خاصة في القضايا التي تنطوي على الحكم 
 .باإلعدام

  

  مبدأ ال عقوبة بدون نص/عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي  ١١-٣
 مـن   ٩من الميثاق األفريقـي والمـادة       ) ٢(٧من العهد الدولي والمادة     ) ١(١٥تضمن المادة   

 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية      ٢٢من االتفاقية األوروبية والمادة     ) ١(٧ية والمادة   االتفاقية األمريك 
 الحق في عدم اإلدانة بسبب أي فعل أو االمتناع عن فعل            - بعبارات تتباين تباينا طفيفا      -الدولية جميعها   

تفاقيـة األوروبيـة    مـن اال  ) ١(٧من العهد والمادة    ) ١(١٥والمادة  . لم يكن يشكل جريمة وقت ارتكابه     
 مـن االتفاقيـة األمريكيـة       ٩في هذا الصدد على حين أن المادة        " القانون الوطني والدولي  "تشيران إلى   

 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتصل بالجرائم         ٢٢والمادة  ". القانون النافذ "تتحدث فقط عن    
  ".التي تندرج في نطاق الوالية القضائية للمحكمة"

كولينز ضد . ، ت٣٥٦/١٩٨٩، انظر كذلك البالغ رقم ٧، الفقرة ١١٦-١١٥، الصفحتان  األمم المتحدةمجموعة التعليقات العامة الصادرة عن ١٨٩                                                           
، )المجلد الثاني (A/48/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٣مارس / آذار٢٥اآلراء المعتمدة في (جامايكا 
  .٤-٨، الفقرة ٨٩الصفحة 

الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٣مارس / آذار٢٥اآلراء المعتمدة في  (كولينز ضد جامايكا. ت، ٣٥٦/١٩٨٩غ رقم البال ١٩٠
  .٤-٨، الفقرة ٨٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40، الرسمية للجمعية العامة

١٩١ ACHPR, Forum of Conscience (on behalf of 24 soldiers) v. Sierra Leone, Communication No. 223/98, decision adopted 
during the 28th Ordinary session, 23 October – 6 November 2000, para. 19 of the text of the decision published at   

.http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/223-98.html 
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منع تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي أمر أساسي في مجتمع يسوده حكم القانون وجانـب               و
 ومـن ثـم األمـان القـانوني         إمكانية التنبؤ أو التكهن من الناحية القانونية      من جوانبه يتمثل في كفالة      

 إلـى إنـزال     وتبين التجربة أنه كان هناك في كثير من األحيان، أثناء األزمات الشديدة، نزوع            . لألفراد
من العهـد   ) ٢(٤العقوبة بأثر رجعي على بعض نواحي السلوك، ولكن مثلما يمكن أن يتجلى من المادة               

من االتفاقية األوروبية تقرر جعل الحق في       ) ٢(١٥من االتفاقية األمريكية والمادة     ) ٢(٢٧الدولي والمادة   
ييد ويجب بناء على ذلك تطبيقه بكـل        عدم إدانة الشخص بموجب قوانين ذات أثر رجعي حقا ال يقبل التق           

  .قوته حتى في أحلك حاالت الطوارئ
*****  

من العهد في قضية حكـم      ) ١(١٥وتبينت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان وجود انتهاك للمادة         
بالرغم من  " االنتماء إلى جمعية لها أغراض هدامة     "فيها على صاحب البالغ بثماني سنوات سجنا بسبب         

  ١٩٢.لتي ارتكبت كانت قانونية أثناء ارتكابهاأن األفعال ا
*****  

 ضد نيجيريا كان على اللجنـة األفريقيـة لحقـوق           رايتس أجندا أند أذرس    ميدياوفي قضية   
 مـع المـادة     ١٩٩٣ الخاص بالصحف لعام     ٤٣اإلنسان والشعوب أن تتدارس مدى توافق المرسوم رقم         

ذا أثر رجعي نص في جملة أمـور علـى جريمـة            وهذا المرسوم الذي كان     .من الميثاق األفريقي  ) ٢(٧
أو عقوبة سجن طويلة للشخص الذي يملك أو ينشر أو يطبع صحيفة            /يعاقب عليها بغرامة ثقيلة الوطأة و     
للميثاق الـذي تبنتـه الحكومـات       " التفسير الحرفي "وأدانت اللجنة   . لم تسجل بموجب المرسوم المذكور    

بيد . نظراً ألن جانب رجعية األثر في المرسوم لم ينفذ        ) ٢(٧ادة  فاحتجت بأنه لم يكن هناك أي انتهاك للم       
  ) ٢(٧أن اللجنة ترى أن المادة 

يجب أن يقرأ على أنه يمنع ليس فقط اإلدانة وإنزال العقوبة على أفعال لم تكن تشكل                "... 
والمتوقع أن ينظر المواطنون إلى القـوانين    . جريمة وقت ارتكابها بل تطبيقها بأثر رجعي      

فإن تغيرت القوانين وكان أثرها رجعياً قوضت سيادة القانون ألن األفراد ال            . ظرة جدية ن
وبالنسبة لمواطن يتقيد   . يمكنهم أن يتبينوا في أي وقت من األوقات أن أفعالهم غير قانونية           

  ١٩٣."بالقانون يعد جانب عدم التقيد هذا رهيباً بغض النظر عن احتماالت العقوبة المنتظرة

ليست واثقة كليا مـن أن أحـداً أو أيـة           " لسوء الحظ "اللجنة، عالوة على ذلك، أنها      وأضافت  
احتمال المالحقة خطر   "وهي ترى أن    . ٤٣صحيفة لم يتأثر حتى اآلن من جراء رجعية أثر المرسوم رقم            

سوم رقـم   وتبعاً لذلك فإن المر   ". قدسية القوانين ... القانون الجائر والذي ال يقبل التنفيذ يقوض        "و" جدي
  ١٩٤.من الميثاق األفريقي) ٢(٧ ينتهك المادة ٤٣

*****  
بيـد أن   ). ١(٧لقد تناولت المحكمة األوروبية عدداً من القضايا المتنوعة في إطـار المـادة              

وفي نظر المحكمة األوروبيـة، أن      . المبادئ األساسية لتفسير المحكمة لهذه المادة هي التي سيتم تناولها         
التطبيق الرجعي األثر للقانون الجنائي على النحو الـذي ال يخـدم مصـلحة              "فقط  ال تحظر   ) ١(٧المادة  
تجسد، بصورة أعم، المبدأ القائل بأن القانون وحده هو الذي يحـدد الجريمـة              "بل إن هذه المادة     " المتهم

، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٠أكتوبر / تشرين األول٢٩اآلراء المعتمدة في  (ر ضد أوروغوايواينبرغ. أ، R.7/28البالغ رقم  ١٩٢                                                           
  .١٦، الفقرة ١١٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/36/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة

١٩٣ ACHPR, Media Rights Agenda and Others v. Nigeria, Communications Nos. 105/93, 128/94, 130/94 and 152/96  قرار اتخذ ،
ار آ   ا٥٩ و٥٨ ؛ الفقرتان١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٣١في  ّ ا   :  

html.96_152_94-130_94-128_93-105/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
  .٦٠المرجع نفسه، الفقرة  ١٩٤
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ئي ال  فضال عن المبدأ القائل بأن القانون الجنا      ) ال جريمة وال عقاب إال بموجب القانون      (ويصف العقوبة   
 وهذا الشـرط   ١٩٥."يجب أن يّؤول تأويالً واسعاً عن طريق القياس مثالً وذلك على حساب مصلحة المتهم             

عندما يكون  "وهو شرط يتم الوفاء به      " الجريمة يجب أن تحدد بوضوح في القانون      "المهم يعني ضمنا أن     
ة من تفسير المحـاكم لتلـك        باالعتماد على الصيغة ذات الصلة وإذا اقتضى األمر بمساعد         -الفرد قادرا   

 ورأت المحكمة كذلك    ١٩٦." على معرفة األفعال وحاالت االمتناع عن الفعل التي تجعله مسؤوالً          -الصيغة  
 المتهم  يخدم مصلحة أنه في الحاالت التي طبقت فيها األحكام الجديدة من القانون الجنائي على النحو الذي               

  ١٩٧. من العهد لم تنتهك)١(٧ فإن المادة يعوقهاوليس على النحو الذي 
  

مبدأ عدم المحاكمة بـنفس التهمـة مـرتين أو حظـر المحاكمـة                ١٢-٣
  واالستهداف لها على ذات الجرم مرتين

من العهد الدولي حظر المحاكمة أو االستهداف لها علـى ذات الجـرم             ) ٧(١٤تتضمن المادة   
ز تعريض أحد مجدداً للمحاكمـة أو       ال يجو " ومفاده أنه    عدم المحاكمة بنفس التهمة مرتين    مرتين أو مبدأ    

للعقاب على جريمة سبق أن ُأدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقاً للقانون ولإلجراءات الجنائية في كل                  
إن الشخص المتهم الـذي     : "من االتفاقية األمريكية تضمن هذا المبدأ بالعبارات التالية       ) ٤(٨والمادة  ". بلد
وينص البروتوكـول   ". ف ال ينبغي أن يتعرض لمحاكمة جديدة للسبب نفسه         بحكم ليس قابال لالستئنا    برئ
ال ينبغي أن يتعرض أحد للمحاكمـة أو        "منه على أنه    ) ١(٤ الملحق باالتفاقية األوروبية في المادة       ٧رقم  

للعقوبة مجدداً في دعوى قضائية جنائية وفي ظل الوالية القضائية لنفس الدولة على جريمة كان قد برئ                 
) ٢(٤إال أنه وفقا للمادة     ".  أو ُأدين بمقتضى القانون أو اإلجراء الجنائي المتبعين في تلك الدولة           ا نهائيا يهف

إذا كان هناك دليل على     ... ال تمنع إمكان إعادة فتح القضية من جديد         "من البروتوكول فإن هذه األحكام      
 اعترى اإلجراءات السابقة من شـأنه       وجود وقائع جديدة أو اكتشفت حديثا أو إذا كان هناك عيب أساسي           

 ال يقبل التقييد فـي ظـل االتفاقيـة          عدم المحاكمة لنفس التهمة مرتين    ومبدأ  ". أن يؤثر في نتيجة القضية    
  ).٧من البروتوكول رقم ) ٣(٤راجع المادة (األوروبية 

 والمـادة    من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا        ٩وأخيراً تنص المادة    
 مـن  ٢٠ من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة وكـذلك المـادة    ١٠

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على الحماية من المحاكمة واالستهداف لها على نفـس الجـرم                
بيد أنه في   .  محكمة من المحكمتين   مرتين فيما يخص الجرائم التي ترتكب في نطاق الوالية القضائية لكل          

ظل النظام األساسي للمحكمة الخاصة برواندا والمحكمة الخاصة بيوغوسالفيا السابقة هناك اسـتثناءات             
بدالً " جريمة عادية "فيما يخص األشخاص الذين حوكموا من قبل المحاكم الوطنية على فعل يوصف بأنه              

إذا ما كانت إجراءات المحكمة     "ني الدولي وعالوة على ذلك      للقانون اإلنسا " الخطير"من وصفه باالنتهاك    
الوطنية غير نزيهة أو غير مستقلة وكانت صممت بقصد حماية المتهم من المسؤولية الجنائية الدولية أو                

من النظام األساسي   ) ٢(١٠والمادة  ) ٢(٩انظر المادة   " (إذا ما كانت القضية لم تالحق بالسرعة المطلوبة       
من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أيضـاً علـى          ) ٣(٢٠كما تنص المادة    ). نمتيلكل من المحك  

غرضها حماية األشخاص المعنيين مـن المسـؤولية        "استثناءات تخص إجراءات المحاكم األخرى التي       
ذلك من  أو إذا ما كانت تلك اإلجراءات في غير         " الجنائية عن الجرائم في إطار الوالية القضائية للمحكمة       

ال تطبق بشكل مستقل أو حيادي وفقا لمعايير المحاكمة التي تُراعى فيها األصول الواجبة التـي   "الحاالت  
يعترف بها القانون الدولي واتبعت تلك اإلجراءات بطريقة ال تتمشى، في الظروف السائدة، مع القصـد                

  ".المتمثل في تقديم الشخص المعني للعدالة
                                                           ١٩٥ Eur. Court HR, Case of Kokkinakis v. Greece, judgment of 25 May 1993, Series A, No. 260-A, p. 22, para. 52.  

  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ١٩٦
١٩٧ Eur. Court HR, Case of G. v. France, judgment of 27 September 1995, Series A, No. 325-B, p. 38, paras. 24-26.  
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 تمنع فقط المحاكمة واالستهداف     - شأنها كشأن االتفاقية األوروبية      - من العهد ) ٧(١٤والمادة  
عـدم  وال تضـمن    " فيما يخص الجريمة التي تم الفصل فيها في دولة معينة         "لها على ذات الجرم مرتين      

  ١٩٨."فيما يتعلق باالختصاصات الوطنية لدولتين اثنتين أو أكثر "محاكمة الشخص مرتين على نفس التهمة
 أنه عندما تكون المحكمة االستئنافية الوطنية قد ألغت بالفعل الئحة ثانية باالتهام             ومن الواضح 

 هناك أي انتهاك للمـادة      فلن يكون  عدم جواز محاكمة الشخص على نفس الجرم مرتين       وتقر من ثم مبدأ     
  . على سبيل المثال١٩٩،من العهد) ٧(١٤

*****  
) ٤(٨ كما تضمنه المـادة      تهمة مرتين عدم جواز محاكمة الشخص بنفس ال     وفيما يتعلق بمبدأ    

من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان بينت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسـان أن هـذا المبـدأ                 
مصمم لحماية حقوق األفراد الذين حوكموا بموجب وقائع محددة من التعرض لمحاكمة جديـدة لـنفس                "

تسـتخدم االتفاقيـة    ... أخرى دولية لحماية الحقـوق،      للصيغة المستخدمة بصكوك    "ولكن خالفا   " السبب
 وهذا يعني، على    ٢٠٠."التي هي عبارة أعم بكثير وتخدم مصلحة الضحية       " لنفس السبب "األمريكية عبارة   

سبيل المثال، أنه إذا ما برئت ذمة شخص من قبل المحاكم العسكرية من تهم الخيانة فإنه مما يتعـارض                   
ة أن يحاكم ذلك الشخص في وقت الحق في محاكم مدنية على الوقائع نفسـها               من االتفاقي ) ٤(٨مع المادة   

 رأت المحكمة   ليزا تامايو  وفي الواقع، وفي قضية      ٢٠١.ولو باالستناد إلى أوصاف مختلفة كاإلرهاب مثالً      
) ٤(٨تتعارض في حد ذاتها مع المادة       " الخيانة"و" اإلرهاب"أيضا أن القوانين بمراسيم والمتضمنة جرائم       

أن تفسر تفسـيرا متمـاثال فـي حـدود          "الممكن  " األفعال غير المحددة تحديداً دقيقا    "يث إنها تشير إلى     ح
 وبعبارة أخرى فقد أفضت إلى ظهور عدم االطمئنـان  ٢٠٢.كما تم ذلك في حالة بعينها " الجريمتين كلتيهما 

  .غير المقبول من المنظور القانوني
*****  

 ٧ من البروتوكول رقم     ٤ الوارد في المادة     لجرم مرتين عدم جواز المحاكمة على نفس ا     ومبدأ  
 المتعلقة بصاحب بالغ كان سبق أن ُأدين من قبـل           غرادينرالملحق باالتفاقية األوروبية انتهك في قضية       

ووفقا للمحكمة اإلقليميـة    . المحكمة اإلقليمية األسترالية لتسببه في وفاة أدى إليها إهماله وهو يقود سيارته           
ت على القانون الجنائي كانت نسبة الكحول في الدم لدى صاحب هذه الدعوى لم تبلغ المستوى                التي ارتكز 

 بيد أن المحامي العام للمقاطعة اختلف في الـرأي مـع هـذا              ٢٠٣.الذي من شأنه أن يشكل عامالً مشدداً      
امها االستنتاج وتذرع بالقانون المتعلق بحركة النقل على الطرق ففرض غرامة على صاحب الدعوى قو             

 ورأت المحكمة األوروبية أنـه بـالرغم مـن أن           ٢٠٤."أسبوعان سجناً بسبب السياقة تحت تأثير الكحول      "
" بتحديـد الجريمـة   "القانون الجنائي والقانون المتعلق بحركة النقل على الطرق اختلفا كالهما فيما يتعلق             

الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٧نوفمبر / تشرين الثاني٢القرار المعتمد في  (ضد إيطاليا. ب. أ، ٢٠٤/١٩٨٦البالغ رقم  ١٩٨                                                           
  .٣-٧، الفقرة ٢٤٤، الصفحة A/43/40، الرسمية للجمعية العامة

الوثائق رد في وثيقة األمم المتحدة، ، الوا)١٩٩٢مارس / آذار٢٦اآلراء المعتمدة في  (تيران جيجون ضد إكوادور، ٢٧٧/١٩٨٨البالغ رقم  ١٩٩
  .٤-٥، الفقرة ٢٧٢، الصفحة A/47/40، الرسمية للجمعية العامة

٢٠٠ I-A Court HR, Loayza Tamayo Case v. Peru, judgment of September 17, 1977, OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.39, doc. 5, 1997  
Annual Report I-A Court HR, p. 213, para. 66. 201Ibid., pp. 213-215, paras. 66-77.  

  .٦٧- ٦٦، الفقرتان ٢١٥-٢١٣المرجع نفسه، الصفحات  ٢٠١
  .٦٨، الفقرة ٢١٣المرجع نفسه، الصفحة  ٢٠٢
٢٠٣ Eur. Court HR, Case of Gradinger v. Austria, judgment of 23 October 1995, Series A, No. 328-C, p. 66, para. 55.  
  .٩، الفقرة ٥٥ نفسه، الصفحة المرجع ٢٠٤
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األمر الذي يشكل انتهاكا    " هاستندت القرارات المطعون فيها إلى أساس السلوك نفس       " طبيعتها وغرضها "و
  ٢٠٥.عدم جواز محاكمة الشخص بنفس التهمة مرتينلمبدأ 

فقد كان صاحب الـدعوى يسـوق       .  كانت غير ذلك   أوليفيرابيد أن النتيجة النهائية في قضية       
 تسيارته في طريق مغشاة بالجليد والثلج عندما حادت السيارة إلى الجهة األخرى من الطريق فاصطدم              

وقد برأ قاضي الشرطة في وقـت الحـق سـاحة           .  ثم بثانية ُأصيب سائقها إصابات خطيرة      بسيارة أولى 
 من القانون االتحادي المتعلق بحركة النقل على الطرق ٣٢ و٣١صاحب الدعوى على أساس أن المادتين     

يف  حيث إنها لم تعدل سرعة السيارة بحيث تتك        أن السائقة لم تفلح في السيطرة على سيارتها       "بناء على   
 وفـي وقـت     ٢٠٦.وحكم عليها بغرامة مقدارها مائة فرنك سويسري      ". مع أحوال الطريق التي تسير فيها     

الحق أصدر مكتب المحامي العام اإلقليمي أمراً جزائياً يقضي بتغريم صاحبة الدعوى بدفع ألفي فرنـك                
ون الجنـائي   مـن القـان   ١٢٥وهذا يتعارض مع المادة     " حيث تسبب إهمالها في إصابة بدنية     "سويسري  

 فرنك سويسري وبعد خصم الغرامة األولى       ١٥٠٠السويسري؛ وأثناء االستئناف خُفض مبلغ الغرامة إلى        
 وأمام المحكمة األوروبية    ٢٠٧؛ فرنك سويسري  ١٣٠٠ فرنك سويسري حكم عليها بدفع       ٢٠٠التي مقدارها   

 ودفعت بالقول إن نفـس      ،٧ من البروتوكول    ٤لحقوق اإلنسان اشتكت صاحبة الدعوى من انتهاك المادة         
الحادث قد أدى إلى إدانتها مرتين المرة األولى لعدم قدرتها على السيطرة على سيارتها ثم ما تسبب فيـه                   

  ٢٠٨.إهمالها من إصابة بدنية
مثال نموذجي لفعل بمفـرده يشـكل جـرائم مختلفـة           "وفي نظر المحكمة األوروبية أن هذا       

(Concours idéal d'infractions) "المميزة لهذا المفهوم هي أن الفعل الواحد قـد قُسـم إلـى    والسمة 
فإن الجريمة األخطر هي التي عادة ما تستوعب الجريمـة          "وفي حاالت كهذه    " جريمتين منفصلتين اثنتين  

   بيد أن المحكمة رأت٢٠٩."األقل خطورة منها
ظـرا ألن   ن٧ من البروتوكول رقم     ٤أن ليس هناك في تلك الحالة ما يشكل انتهاكا للمادة           "

ذلك الحكم يمنع من أن يحاكم الشخص مرتين على نفس الجرم على حين أنه في الحاالت                
  يشـكل (Concours idéal d'infractions) المتعلقة بالفعل المفرد الذي يشكل جرائم مختلفـة 

  ٢١٠."فعل إجرامي واحد جريمتين اثنتين منفصلتين

شأنه أن يكون أكثر تمشيا مع المبـادئ        مما من   "وأضافت المحكمة من ناحية أخرى قولها إنه        
الناظمة  إلقامة العدل على النحو السليم بالنسبة للحكم على الجريمتين كلتيهما اللتين نتجتا عـن الفعـل                  

ولما كان هذا األمـر     " اإلجرامي ذاته لو أن الحكم صدر من قبل نفس المحكمة في ظل نفس اإلجراءات             
نظراً  "٧ من البروتوكول رقم     ٤للمادة  " القة بموضوع االمتثال  غير ذي ع  "غير ذلك في هذه القضية فهو       

ألن ذلك الحكم ال يستبعد الجرائم المنفصلة ولو كانت هذه الجرائم جزءاً من فعل بمفرده تجري المحاكمة                 
عليه في محاكم مختلفة خاصة في الحاالت التي تكون فيها العقوبات، كما هو الشأن في هذه الحالة غيـر                   

 أوليفيرا لذلك فإن قضية     ٢١١."لى اعتبار أن الجريمة األخطر تستوعب ما هو أقل خطورة منها          تراكمية ع 
التي توصلت فيها محكمتان مختلفتان إلى نتائج غير متسقة بصدد          ... كانت متميزة عن قضية غرادنغر      "

  .٥٥، الفقرة ٦٦المرجع نفسه، الصفحة  ٢٠٥                                                           
٢٠٦ Eur. Court HR, Case of Oliveira v. Switzerland, judgment of 30 July 1998, Reports 1998-V, p. 1994, para. 10; emphasis added.  
  .ف؛ الخط الغليظ للتأكيد وهو مضا١٢-١١المرجع نفسه، الفقرتان  ٢٠٧
  .٢٢، الفقرة ١٩٩٦المرجع نفسه، الصفحة  ٢٠٨
  .٢٦، الفقرة ١٩٩٨المرجع نفسه، الصفحة  ٢٠٩
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٢١٠
  .٢٧المرجع نفسه، الفقرة  ٢١١
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 ٤ادة   وتبعاً لذلك لم يحدث انتهاك للم      ٢١٢."نسبة الكحول في الدم الذي يجري في عروق صاحب الدعوى         
  . في هذه القضية٧من البروتوكول 

لكل شخص الحق في أال يدان على نفس السلوك الذي لم يكن يشكل جريمة جنائية 
 . وال يجوز أبداً تقييدهفي جميع األوقاتوهذا الحق ينطبق . وقت ارتكابه

إمكانية التنبؤ في المجال إن حظر تطبيق القوانين بأثر رجعي أمر أساسي لكفالة 
التي تعني أن القوانين يجب أن تكون واضحة وضوحاً يكفي لتوجيه سلوك وني القان

الفرد والذي يجب أن يكون قادراً على المعرفة، ربما ببعض المساعدة القانونية، بما 
  .يشكل سلوكاً إجرامياً أو غير إجرامي

ويضمن القانون الدولي الحق في أال يحاكم الشخص مرتين على نفس الجرم، كحد 
وفي أوروبا، ال يمنع مبدأ عدم جواز محاكمة . ى داخل ذات الدولة الواحدةأدن

الشخص بنفس التهمة مرتين احتمال أن يحاكم الشخص على جرائم منفصلة منشؤها 
 . فعل إجرامي واحد

  

 الحدود التي تفرض على العقوبة  .٤
  

  الحق في االستفادة من العقوبة األخف  ١-٤
 من االتفاقية األمريكية التي تمنع فرض عقوبة        ٩العهد الدولي والمادة    من  ) ١(١٥تنص المادة   

أشد من تلك التي كانت سارية وقت ارتكاب الفعل الجنائي وتنص على أنـه إذا حـدث، بعـد ارتكـاب                     
. الجريمة، أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيـف                

من العهـد الـدولي     ) ٢(٤راجع المادة   (تقييدها حتى أثناء حاالت الطوارئ العامة       وأحكام كهذه ال يجوز     
وال يتناول الميثاق األفريقي هذه المسائل على حـين أن المـادة            ). من االتفاقية األمريكية  ) ٢(٢٧والمادة  

كانـت  من االتفاقية األوروبية تقتصر على حظر اللجوء إلى العقوبات التي هي أشد من تلك التي                ) ١(٧
مـن االتفاقيـة    ) ٢(١٥راجـع المـادة     (سارية وقت ارتكاب الجريمة؛ وهذا الحكم ال يقبل التقييد أيضاً           

  ).األوروبية
  

 .Eur: على سبيل المثال انظر بمبدأ عدم جواز المحاكمة بنفس التهمة مرتينولالطالع على حاالت أخرى تتعلق . ٢٨المرجع نفسه، الفقرة  ٢١٢                                                           
Court . Eur; and int.coe.echr.hudoc://http; for the text see 2001 May 29Austria, judgment of . Court HR, Case of Franz Fischer v

HR, Ponsetti and Chesnel v. France, decision of 14 September 1999, Reports 1999-VI.  
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  ولشقضية : مسألة التدابير الوقائية
من االتفاقية األوروبية وهي تتعلق بصاحب دعوى صدر بحقه         ) ١(٧ في إطار المادة     ولشبحثت قضية   

وطبق باإلضافة إلى ذلك على     . بب جرائم االتجار غير المشروع بالمخدرات     حكم بالسجن لمدة طويلة بس    
وامتناع صـاحب   .  ارتكاب الجرائم المعنية   بعدنفس الشخص أمر بالمصادرة يستند إلى قانون بدأ نفاذه          

. الدعوى عن دفع األموال كان من شأنه أن يتسبب في استصدار حكم الحـق بالسـجن لمـدة سـنتين                   
في ظل االتفاقيـة وعنـد      " مستقل ذاتياً "هو مفهوم   " عقوبة"وروبية إلى أن مصطلح     وأشارت المحكمة األ  

قد انتهكت في هذه الحالـة،      ) ١(٧خلصت المحكمة إلى أن المادة      " تجاوز المظاهر والنظر إلى الحقائق    
صاحب الدعوى واجه إجحافا نتيجة ألمر صدر يعتبر أشد تأثيراً من اإلجحاف الذي كان سيتعرض               "ألن  
 وهذا االستنتاج ال يعني أن المحكمة كانت تعارض اللجـوء إلـى             ٢١٣.ه للجرائم التي أدين بها حينها     لـ

وإنما هي نددت بتطبيق    " على صعيد مكافحة آفة االتجار غير المشروع بالمخدرات       "تدابير مصادرة أشد    
  ٢١٤.بأثر رجعيتلك اإلجراءات 

  

  التوافق مع المعايير القانونية الدولية  ٢-٤
ود أخرى على الحق في فرض عقوبات فيما يتصل باإلدانة الجنائية تنبثق من الشروط              هناك قي 

الواردة في قانون حقوق اإلنسان الدولي عموماً وتتعلق بصورة أخص بمنع العقوبة البدنيـة والتقييـدات                
  .الشديدة على اللجوء إلى عقوبة اإلعدام وحظر ذلك اللجوء

  
  العقوبة البدنية ١-٢-٤

من ) ٢(٥ من الميثاق األفريقي والمادة      ٥ من العهد الدولي والمادة      ٧ر بأن المادة    يجدر التذكي 
 من االتفاقية األوروبية، في جملة مواد أخرى، جميعها تحظر اللجوء إلـى             ٣االتفاقية األمريكية والمادة    

كافة األوقـات وال    وهذا المنع يسري في     . المهينةالتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو         
  . يسمح بوضع أي قيود

*****  
يتصل ليس فقـط     "٧والحظت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أيضاً أن المنع الوارد في المادة            

باألفعال التي تتسبب في األلم الجسمي بل يحظر أيضاً األفعال التي تسبب المعانـاة النفسـية للضـحايا،                  
  باإلضافة إلى ذلك،

ع ليشمل العقوبة البدنية بما في ذلك العقوبة المفرطة التي يؤمر بهـا             يجب أن يمتد المن   "
  ٢١٥.كعقاب على جريمة من الجرائم أو كإجراء تربوي أو تأديبي

" العقوبة المفرطـة  "بيد أنه ليس من الواضح ما الذي تعنيه اللجنة في هذا المقام بإشارتها إلى               
وصياتهم المقدمة إلى الدول األطراف فيمـا يتصـل         ولكن عند الحكم استنادا إلى أسئلة أعضاء اللجنة وت        

                                                           ٢١٣ Eur. Court HR, Case of Welch v. the United Kingdom, judgment of 9 February 1995, Series A, No. 307-A, p. 14, para. 35  
  .٣٦، الفقرة ١٥-١٤المرجع نفسه، الصفحتان  ٢١٤
خط الغليظ للتأكيد وهو ، وال٥، الفقرة ١٣٩ الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة،، )٧المادة  (٢٠التعليق العام رقم  ٢١٥

  .مضاف
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بالنظر في التقارير الدورية، يعتبرون استخدام العقوبة البدنية شكال غير مناسب مـن أشـكال العقوبـة                 
  ٢١٦. وينبغي إلغاؤها٧المنافية للمادة 

*****  
ث  التي ُأثيرت في إطار االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان تتعلق بفـرض ثـال             تايرروقضية  

. جلدات باستخدام عصى ألحد المراهقين وهي عقوبة أمرت بها محكمة األحـداث فـي جزيـرة مـان                 
ترك آثاره البينة ولكنه لم يمزق جسد صاحب الدعوى وظل          "والضرب المبرح الذي تعرض لـه الحدث       

  وخلصت المحكمة األوروبية إلى أن     ٢١٧.يشكو من األلم الموضعي لنحو أسبوع ونصف األسبوع بعد ذلك         
 من  ٣ولذلك فهو يتعارض مع المادة      " المعاملة المهينة "عنصر اإلهانة بلغ المستوى المتأصل في مفهوم        "

  : وأبدت المحكمة وجهة نظرها بشأن العقوبة البدنية القضائية في العبارات التالية٢١٨.االتفاقية األوروبية
يط العنف البدني على    طبيعة العقوبة البدنية القضائية أصال تنطوي على قيام إنسان بتسل         " 

وعالوة على ذلك فهذا عنف أجازته مؤسسة أي أنه في الحالة الراهنة عنـف              . إنسان آخر 
أجازه القانون وتأمر به  السلطات القضائية للدولة وتنفذه سلطات الشرطة التابعة للدولـة              

مد وهكذا وبالرغم من أن صاحب الدعوى لم يعان من آثار بدنية مؤذية أو طويلة األ              .... 
 - التي عومل بمقتضاها معاملة الشيء الذي يخضـع لنفـوذ السـلطات          -إال أن معاقبته    

 أي كرامة   ٣شكلت تعديا على ما يعتبر واحداً من األغراض األساسية التي تحميها المادة             
  ٢١٩."اإلنسان وسالمته البدنية

  
  عقوبة اإلعدام ٢-٢-٤

اإلنسان الدولي، محاط بضمانات عديدة     إن اللجوء إلى عقوبة اإلعدام، في نطاق قانون حقوق          
من العهـد   ) ٢(٦فعلى سبيل المثال، تجيز المادة      . هدفها الحد من استخدامها وإلغاؤها في نهاية المطاف       

وهو " فقط، بالنسبة ألشد الجرائم خطورة    " الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فرض عقوبة اإلعدام       
نسان إلى أن تخلص إلى أنه حيثما تفرض عقوبة اإلعدام بنـاء علـى              حكم حدا باللجنة المعنية لحقوق اإل     

؛ واألمـر كـذلك ألن المحكمـة        )٢(٦جريمة سلب ونهب مشددة، انتهكت إلزامية عقوبة اإلعدام المادة          
الوطنية لم يسعها أن تضع في االعتبار الظروف المخففة من قبيل واقع أن استخدام السالح الناري فـي                  

 مـن   ٦ وهناك شروط وقائية أخرى تتضمنها المادة        ٢٢٠."سفر عن وفاة أو جرح أي أحد      لم ي "هذه القضية   
" على الجرائم التي ارتكبها من هم دون سـن الثامنـة عشـرة            "العهد تتصل بحظر فرض عقوبة اإلعدام       

من العهـد أن عقوبـة      ) ٢(٦عالوة على ذلك وكما تقدم وصفه تفيد المادة         . وحظر تنفيذها بحق الحوامل   
، وهذا معناه أن كافة ضـمانات       "العهد... على النحو الذي يتعارض مع أحكام       " ال يمكن فرضها     اإلعدام

  .المحاكمة حسب األصول يجب أن تكون قد احترمت أثناء المحاكمة التي تفضي إلى الحكم باإلعدام

الوثائق الرسمية للجمعية ، ١٩٤٢الجرائم، لعام ) لمنع( والقانون الجامايكي ١٩٠٣انظر التوصيات ذات الصلة بالقانون الجامايكي الناظم للجلد،  ٢١٦                                                           
 والرجم في السودان، انظر المرجع نفسه، ؛ أما فيما يتعلق بالجلد وبتر أعضاء البدن٨٣، الفقرة ١٧، الصفحة )المجلد األول (A/53/40، العامة

، الوثائق الرسمية للجمعية العامةانظر كذلك المسائل التي ُأثيرت فيما يتعلق بأستراليا والواردة في وثيقة األمم المتحدة، . ١٢٠، الفقرة ٢٣الصفحة 
A/38/40 سمية للجمعية العامةالوثائق الر؛ وفيما يخص سان فنسنت وغرينادين، انظر ١٤٤، الفقرة ٢٩، الصفحة ،A/45/40) المجلد األول( ،
  .٢٨٠، الفقرة ٦١الصفحة 

٢١٧ Eur. Court HR, Case of Tyrer v. the United Kingdom, judgment of 25 April 1978, Series A, No. 26, p. 7, para. 10.  
  .٣٥، الفقرة ١٧المرجع نفسه، الصفحة  ٢١٨
  .٣٣رة ، الفق١٦المرجع نفسه، الصفحة  ٢١٩
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٣١اآلراء المعتمدة في  (البوتو. ب، ٣٩٠/١٩٩٠البالغ رقم  ٢٢٠

  .٢-٧، الفقرة ١٤، الصفحة )المجلد الثاني (A/51/40، للجمعية العامة
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ه في  ويهدف البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد إلى إلغاء عقوبة اإلعدام وقد بدأ نفاذ            
 بلغ مجموع الدول األطراف في هذا البروتوكـول  ٢٠٠٢فبراير / شباط ٨وحتى  . ١٩٩١يوليه  / تموز ١١
  ٢٢١. دولة٤٦

*****  
 من االتفاقية األمريكية ضمانات ضد اللجوء المبالغ فيـه إلـى عقوبـة              ٤كما تتضمن المادة    

عالوة على  )). ٣(٤المادة  " (غتهاإعادة العمل بها في الدول التي أل      "اإلعدام وال يمكن، على سبيل المثال،       
ال ينبغي بأي حال من األحوال فرض عقوبة اإلعدام بسبب جرائم سياسية أو جـرائم عامـة ذات                  "ذلك  

باإلضافة إلى ذلك ال ينبغي فرض      . ، وهو تقييد يتسم بأهمية خاصة في حاالت الطوارئ العامة         "عالقة بها 
وهم دون سن الثمانية عشرة أو يفوق سـنهم السـبعين   هذه العقوبة على األشخاص الذين ارتكبوا جريمة        

 اعتمـد البروتوكـول الملحـق       ١٩٩٠يونيه  / حزيران ٨وفي  . كما ال ينبغي تنفيذها على النساء الحوامل      
باالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام وبلغ عدد الدول التي صدقت عليه حتى                

 من هذا البروتوكول يجوز للدول األطراف،       ٢ ووفقا للمادة    ٢٢٢.ثماني دول  ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٩تاريخ  
اإلعالن أنها تحتفظ بالحق في تطبيق      "من ناحية أخرى، عند التصديق على البروتوكول أو االنضمام إليه           

عقوبة اإلعدام في زمن الحرب، وفقاً للقانون الدولي بالنسبة للجـرائم البالغـة الخطـورة ذات الطـابع                  
  ".ريالعسك

*****  
واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان في حد ذاتها تسمح بإنزال عقوبة اإلعدام؛ وهذا يستقى من      

ال يجوز حرمان أحد من الحياة قصداً إال في سبيل تنفيذ حكم صادر عن     "التي تنص على أنه     ) ١(٢المادة  
 مـن   ١إال أنـه وفقـا للمـادة        ". محكمة إثر إدانة بجريمة ينص القانون على المعاقبة عليها باإلعـدام          

ال يجوز إدانة أحد بمثل هذه العقوبة أو       "و" يجب إلغاء عقوبة اإلعدام   " الملحق باالتفاقية    ٦البروتوكول رقم   
بحق األفعـال التـي     " من البروتوكول نصا باستخدام عقوبة اإلعدام        ٢ومع ذلك تتضمن المادة     ". إعدامه

 الملحق باالتفاقية، حالما يبـدأ      ١٣بيد أن البروتوكول رقم     . "ترتكب زمن الحرب أو خطر الحرب الداهم      
 ٣، الذي تم التوقيـع عليـه فـي          ١٣والبروتوكول رقم   . في جميع األوقات  نفاذه، سيلغي عقوبة اإلعدام     

، ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٤ في مدينة فيلنيوس بلغ عدد الدول التي صدقت عليه، حتى تاريخ             ٢٠٠٢مايو  /أيار
  ٢٢٣. تصديقات الزمة لبدء نفاذه١٠ثالث دول من أصل 

*****  
وال يمكن للمحكمة الجنائية الدولية وال للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا أو المحكمـة              

 من النظام األساسـي  ٧٧انظر المادة   (الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة فرض عقوبة اإلعدام         
 ٢٤ن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بروانـدا و          م ٢٣للمحكمة الجنائية الدولية والمادة     

  ).من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة

  .٥، الفقرة ٨، الصفحة )المجلد األول (A/55/40، ةالوثائق الرسمية للجمعية العاموثيقة األمم المتحدة،  ٢٢١                                                           
  .html.treaties/english/juridico/org.oas.www://http: انظر الموقع على شبكة الويب الخاص بمنظمة الدول األمريكية ٢٢٢
  .int.coe.conventions.www://http/انظر ٢٢٣
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 ٢٧٧ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

ينص قانون حقوق اإلنسان الدولي على أنه ال يجوز فرض عقوبة أشد من العقوبة 
ذ بعقوبة أخف منذ أن وإذا ما بدأ األخ. الواجب تطبيقها وقت ارتكاب الجريمة

 .ارتكبت الجريمة يجب أن يتمتع الشخص المدان بتلك العقوبة األخف

وال ينبغي أن . يجب أن تكون العقوبات متساوقة مع معايير حقوق اإلنسان الدولية
تصل في ظل أي ظرف من الظروف إلى المستوى الذي تصبح فيه ضربا من 

والعقوبة . الالإنسانية أو القاسية أو المهينةالتعذيب أو غيره من المعاملة أو العقوبة 
وهذه العقوبة تعتبرها . البدنية غير شرعية بقدر ما ترقى إلى مستوى هذه المعاملة

  .أجهزة الرصد الدولية غير مناسبة عموماً
واستخدام عقوبة اإلعدام يحظرها بكل صرامة قانون حقوق اإلنسان الدولي؛ وهي 

رة إن سمح بها في أي ظرف؛ وال يمكن أن تفرض مقصورة على أشد الحاالت خطو
وهناك بلدان عديدة اآلن . في حالة الجرائم التي يرتكبها من هم دون الثامنة عشرة

 .ملتزمة قانونا بعدم اللجوء إلى استخدام عقوبة اإلعدام في أزمنة السلم

  

 الحق في االستئناف  .٥

 ُأدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقـانون،        لكل شخص "من العهد على أن     ) ٥(١٤تنص المادة   
ووجـود الحـق فـي      ". إلى محكمة أعلى لكي تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه              

االستئناف حق يضمنه العهد ذاته ووجوده على هذا النحو ليس متوقفا من الناحية النظرية على القـانون                 
الطرائق التي ستتوخاها المحكمة األعلى إلعـادة       "تشير حصراً إلى    " وفقاً للقانون "المحلي؛ واإلشارة إلى    

لكل "من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب تنص على أن          ) أ)(١(٧ والمادة   ٢٢٤."النظر في الحكم  
االستئناف أمام أجهزة وطنية أعلى ضد األفعال التي        " وهو حق يشمل    " فرد الحق في أن ينظر في قضيته      

والمادة ". قه األساسية التي تسلم بها وتضمنها االتفاقيات والقوانين واللوائح واألعراف السارية          تنتهك حقو 
أثنـاء اإلجـراءات   " كل إنسان يحق لـه"من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان تنص على أن  ) ح)(٢(٨

 مـن االتفاقيـة     ٦المادة  و". على قدم المساواة الكاملة في االستئناف ضد حكم أمام محكمة أعلى          "الجنائية  
 مـن   ٢ ولكن هذا الحـق وارد فـي المـادة           ٢٢٥.األوروبية ال تضمن، في حد ذاتها، حقاً في االستئناف        

قد يكون خاضعا الستثناءات بالنظر إلى جرائم ذات طـابع          " الملحق باالتفاقية ولو أنه      ٧البروتوكول رقم   
يها محاكمة الشخص المعني في درجة أولى       بسيط كما ينص على ذلك القانون أو في الحاالت التي تمت ف           
  ).من البروتوكول) ٢(٢المادة " (من قبل محكمة أعلى أو ُأدين إثر استئناف ضد حكم بالبراءة

*****  
غلق باب الطعن أمام األجهزة الوطنيـة       "ورأت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أن        

المـادة  " وبة اإلعدام يخـرق بشكـــل واضـح       المختصة في قضية جنائية تستوجب عقوبة شديدة كعق       
وفي نظر اللجنة أن عدم االستئناف في حاالت كهذه ال يفي أيضاً بالمعيار             . من الميثاق األفريقي  ) أ)(١(٧

 من ضمانات األمم المتحدة الكفيلة بحماية حقوق األشخاص الذين يواجهـون عقوبـة              ٦الوارد في الفقرة    
لكل من يحكم عليه باإلعدام الحق في االستئناف لـدى محكمـة            " أن   اإلعدام وهي الفقرة التي تنص على     

، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٢مارس / آذار٢٤اآلراء المعتمدة في  (سالغار دي مونتويو ضد كولومبيا. س، R.15/64البالغ رقم  ٢٢٤                                                           
  .٤- ١٠، الفقرة ١٧٣، الصفحة A/37/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة

٢٢٥ Eur. Court HR, Case of Tolstoy Miloslavsky v. the United Kingdom, judgment of 13 July 1995, Series A, No. 316-B, para. 59 at p. 79.  
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 العامين والمحامينان خاص بالقضاة والمدعين دليل بشأن حقوق اإلنس: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٢٧٨

قد انتهكت إذ أصـدرت الحكومـة النيجيريـة القـانون المتعلـق             ) أ)(١(٧ كما أن المادة     ٢٢٦...".أعلى  
صحة أي قرار أو عقوبة     "باالضطرابات المدنية الذي استبعدت فيه إمكانية أن تراجع أي محكمة قانونية            

 وفي  ٢٢٧."أو أي شيء آخر تم االضطالع به بمقتضى هذا القانون         ...  صدر أو اتخذ     أو أمر ... أو حكم   
وتم التصرف فيها بخصوص سبعة أشخاص حكـم        " بمشروع الحقوق الدستورية  "الحالة المعينة المتعلقة    

عليهم بالموت، كانت الحقوق األساسية المطروحة هي الحق في الحياة والحق في الحرية والحـق فـي                 
 حين  في -وانتهت اللجنة إلى أنه     .  من الميثاق األفريقي   ٦ و ٤ الشخص كما تضمنها المادتان      األمان على 

أن العقوبات التي تقررت كانت قمة إجراءات جنائية تم االضطالع بها بكل دقة وال تشكل بالضـرورة                 "
ا الجنائية التـي    في القضاي " األجهزة الوطنية المختصة  "انتهاكا لهذه الحقوق فإن غلق باب االستئناف أمام         

ويزيد من خطر   "من الميثاق   ) أ)(١(٧المادة  " تنطوي على مثل تلك العقوبات هو عمل يخرق بكل وضوح         
 المتعلقـــة  Forum of Conscience وفـي قضـية   ٢٢٨."استحالة جبر حتى أشد االنتهاكات خطـورة 

في االسـتئناف شـكل      جنديا وإعدامهم الحقا، خلصت اللجنة إلى أن الحرمان من الحرية            ٢٤بمحاكمـة  
وأن هذا التقصير في توفير المحاكمة وفق األصول المرعية هو بمثابة الحرمـان             ) أ)(١(٧انتهاكاً للمادة   

  ٢٢٩. من الميثاق٤التعسفي من حياتهم مما يتعارض مع المادة 
من الميثاق األفريقي ال يبدو، من ناحية أخرى،        ) أ)(١(٧والحق في االستئناف في إطار المادة       

أمـام األجهـزة الوطنيـة      "راً على اإلجراءات الجنائية في حد ذاتها من حيث إنه يسمح بالطعون             مقصو
  .التي يتمتع بها الفرد على العموم" الحقوق األساسية"ضد األفعال التي تنتهك " المختصة

  
  الحق في المراجعة التامة  ١-٥

مية التي يسمى بها التظلم     لقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أنه بغض النظر عن التس          
 وهـذا يعنـي ضـمنا أن        ٢٣٠."فال بد من أن يفي بالشروط التي ينص عليها العهد         "أو االستئناف المعني    

 وبعبارة .بالجوانب القانونية والمادية إلدانة الشخص والحكم عليه المراجعة يجب أن تتعلق في آن واحد        
ما يلزم إلجراء تقييم كامـل      " أن يوفر االستعراض     أخرى، وباإلضافة إلى المسائل القانونية البحتة يجب      

  ٢٣١."لألدلة المقدمة ولسير المحاكمة
نظرا ألن المحكمة العليـا     ) ٥(١٤ اشتكى صاحب البالغ من انتهاك المادة        غوميزوفي حالة   

م تقم  ول. اإلسبانية لم تتمكن من إعادة تقييم األدلة فإن المراجعة القانونية التي طلبها لم تكن مراجعة تامة               
أن عدم إمكانية االستعراض التام إلدانة      "الدولة الطرف بدحض هذا االدعاء فخلصت اللجنة تبعاً لذلك إلى           

وحيث إن المراجعة كانت مقصورة على الجانبين الشـكلي والقـانوني           ... صاحب البالغ والحكم عليه     
                                                           ٢٢٦ ACHPR, Civil Liberties Organisation and Others v. Nigeria, Communication No. 218/98, decision adopted during the 29th 

/ manrtshu/edu.umn.1www://http of the text of the decision as published at 33. , para2001 May 7 – April 23Ordinary session, 
html.98-218/comcases/africa ١٩٨٤/٥٠تمت الموافقة على قرار األمم المتحدة ذي الصلة بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي ؛ 

  .١٩٨٤مايو / أيار٢٥المؤرخ 
٢٢٧ ACHPR, Constitutional Rights Project, (on behalf of Zamani Lekwot and six Others) v. Nigeria, Communication No. 87/93,  ،

 من نص القرار كما نشر على ٢٧-٢٦، الفقرتان ١٩٩٤أكتوبر /قرار اتخذ أثناء الدورة السادسة عشرة، تشرين األول
  .chr/za.ac.up.www://http/ :الموقع
  .٢٨المرجع نفسه، الفقرة  ٢٢٨
٢٢٩ ACHPR, Forum of Conscience (on behalf of 24 soldiers) v. Sierra Leone, Communication No. 223/98 قرار اتخذ أثناء الدورة ،

:  من القرار كما نشر على الموقع١٩؛ الفقرة ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٦ -أكتوبر / تشرين األول٢٣العادية الثامنة والعشرين، 
html.98-223/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )٢٠٠٠يوليه / تموز٢٠اآلراء المعتمدة في  (غوميز ضد إسبانيا، ٧٠١/١٩٩٦البالغ رقم  ٢٣٠

  .١- ١١، الفقرة ١٠٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40، للجمعية العامة
أبريل / نيسان٦راء المعتمدة في اآل (دوموكفسكي وآخرين ضد جورجيا. ب. ف، ٦٢٧/١٩٩٥، و٦٢٦، و٦٢٤، و٦٢٣البالغات أرقام  ٢٣١

  .١١-١٨، الفقرة ١١١، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الواردة في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٨
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 وفي قضـية    ٢٣٢."لعهد لم تتوفر   من ا  ١٤ من المادة    ٥لإلدانة مما يعني أن الضمانات الواردة في الفقرة         
أخرى ضد إسبانيا انتهك الحكم نفسه نظراً ألنه لم يكن هناك محام متاح ليعرض اُألسس التي ينبني عليها                  

  ٢٣٣."لم تنظر فيه محكمة االستئناف النظر المجدي"االستئناف ولذلك فإن استئناف أصحاب البالغات 
ية أخرى بأن النظام الذي ال يسمح بالحق         سلّمت اللجنة من ناح    اإلذن باالستئناف وفيما يخص   

ما دام بحـث طلـب      "من العهد   ) ٥(١٤مع المادة   " التلقائي في االستئناف يمكن أن يبقى مع ذلك متمشياً        
اإلذن باالستئناف يستتبع إجراء مراجعة تامة أي قائمة في آن واحد على األدلة وعلى القـانون، لإلدانـة            

  ٢٣٤."النظر حسب األصول في طبيعة القضيةوللحكم وطالما أن اإلجراء يسمح ب
  

  تاحة الحكمإ  ٢-٥
 أعاله ليكون الحق في االسـتئناف       ١-١٠-٣ و ١٠-٣مثلما تقدم بيانه في القسمين الفرعيين       

 يحق للشخص المدان أن يحصل، في غضون مهلة معقولة من الزمن، على األحكام الخطية               بالفعلمتاحاً  
مـن العهـد    ) ٥(١٤فير مثل هذا الحكم يفضي إلى انتهاك المـادة          المسببة على النحو الواجب؛ وفشل تو     

كما تنتهك هذه المادة في الحاالت التي يتخلى فيها محامو الدفاع عن كافة ُأسس االستئناف وفـي                 . الدولي
بيـد أن هـذه     .  الموكـل  اتالحاالت التي ال تتأكد فيها المحكمة الوطنية من أن هذا التخلي تم وفقا لرغب             

قانونية ال تنطبق على الحاالت التي يبدو فيها وأن المحكمة الوطنية ذات الصـلة بالموضـوع                السابقة ال 
  ٢٣٥."تأكدت بالفعل من أن صاحب الدعوى قد ُأبلغ وأنه سلّم بأن ال وجود لحجج يمكن أن تقدم بشأنه"

  
  صور الحكم  ٣-٥

وبسبب . الحكميمكن أيضا أن يتأثر الحق في االستئناف من جراء التأخير في استخراج صور              
 شـهراً مـن   ٣٤، لم ينظر في طلب صاحب البالغ باالستئناف إال بعد نكنييبمثل هذا التأخير في قضية     

، ممـا   "لم يكن ليتمشى مع الحق في المحاكمة دون تأخير ال مبرر لـه            "تقديمه لذلك الطلب، وهو تأخير      
  ٢٣٦.من العهد الدولي) ٥(و) ج)(٣(١٤يتعارض مع المادة 

  
   على األدلةالمحافظة  ٤-٥

ليكون حق اإلنسان في مراجعة اإلدانة الصادرة بشأنه ذا         "سلمت اللجنة باإلضافة إلى ذلك بأنه       
" مفعول يجب أن تكون الدولة مقيدة بااللتزام المتمثل في الحفاظ على ما يكفي من األدلة المادية التي تتيح                 

 تقصير في الحفاظ على المواد      أيأن  " بيد أنها ال ترى      ٢٣٧.مراجعة فعالة لإلدانة الصادرة بحق الشخص     
الوثائق الرسمية م المتحدة، ، الوارد في وثيقة األم)٢٠٠٠يوليه / تموز٢٠اآلراء المعتمدة في  (غوميز ضد إسبانيا، ٧٠١/١٩٩٦البالغ رقم  ٢٣٢                                                           

  .١-١١، الفقرة ١٠٩، الصفحة )المجلد الثاني (a/55/40، للجمعية العامة
الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧أبريل / نيسان٢اآلراء المعتمدة في  (هيل ضد إسبانيا. وب. م، ٥٢٦/١٩٩٣البالغ رقم  ٢٣٣

  .٣- ١٤، الفقرة ١٨، الصفحة )جلد الثانيالم (A/52/40، الرسمية للجمعية العامة
الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٩مارس / آذار٣١اآلراء المعتمدة في  (لوملي ضد جامايكا. ب، ٦٦٢/١٩٩٥البالغ رقم  ٢٣٤

  .٣- ٧، الفقرة ١٤٥، الصفحة )المجلد الثاني (A/54/40، الرسمية للجمعية العامة
الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )٢٠٠٠مارس / آذار٢٩اآلراء المعتمدة في (روبنسن ضد جامايكا . م، ٧٣١/١٩٩٦البالغ رقم  ٢٣٥

  .٥-١٠، الفقرة ١٢٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40، الرسمية للجمعية العامة
الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٢٩اآلراء المعتمدة في  (بينكني ضد كندا. ج.  ، مR.7/27البالغ رقم  ٢٣٦

  .١٠، الفقرة ١٠٣، مقروءة باالقتران مع الصفحة ٣٥، الفقرة ١١٣، الصفحة A/37/40، الرسمية للجمعية العامة
الوثائق ألمم المتحدة، ، الوارد في وثيقة ا)٢٠٠٠مارس / آذار٢٩اآلراء المعتمدة في  (روبنسن ضد جامايكا. م، ٧٣١/١٩٩٦البالغ رقم  ٢٣٧

  .ح والخط الغليظ مضاف٥-١٠، الفقرة ١٣٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40، الرسمية للجمعية العامة
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في الحاالت التي يتسبب    "، ولكن فقط    )٥(١٤الثبوتية لغاية انتهاء إجراءات االستئناف يشكل انتهاكاً للمادة         
فيها ذلك التقصير في اإلخالل بالحق في مراجعة الحكم، أي في الحاالت التي تكون فيها األدلة المعنية ال                  

أن هذه القضية متروكة في المقـام       "باإلضافة إلى ذلك ترى اللجنة      ". تعراضغنى عنها إلجراء ذلك االس    
عـن  " وبالتالي وفي الحاالت التي تقصر فيها الدولـة الطـرف            ٢٣٨."األول لمحاكم االستئناف للنظر فيها    

وحكمت المحكمـة بعـدم     " الحفاظ على البيان األصلي باالعتراف الذي جعل أساساً من ُأسس االستئناف          
رأت اللجنة أنهـا    " بدون تقديم أسباب إضافية   "ى االستئناف ألنها عديمة األسس الموضوعية و      سماع دعو 

لـم  ) ٥(١٤وخلصت إلى أن المادة     " النتائج بشأن هذه النقطة   ... ليست في مركز يسمح لها بإعادة تقييم        "
  ٢٣٩.تنتهك

  
  الحق في المساعدة القانونية  ٥-٥

فر المساعدة القانونية لسجين مدان صـدرت بحقـه         يتحتم أن تتو  "رأت اللجنة على الدوام أنه      
 حرم صاحب الفندي وفي قضية ٢٤٠."وهذا ينطبق على كافة مراحل اإلجراءات القانونيةعقوبة باإلعدام، 

البالغ من المساعدة القانونية لغرض تقديم التماس إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص وفي               
حيث إن ذلك   ) ٥(١٤بل وكذلك للمادة    ) د)(٣(١٤ان يشكل انتهاكا ال فقط للمادة       رأي اللجنة أن هذا الحرم    

  ٢٤١.حرمه من الحصول على مراجعة لإلدانة والحكم الصادرين بحقه
*****  

من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان انتهك ) ح)(٢(٨والحق في االستئناف كما تضمنه المادة 
لم يتمكن الضحايا من أن يقدموا طلباً باالستئناف إلى محكمـة            حيث   كاستيو بيتروزي وآخرين  في قضية   

وكما الحظت محكمـة    . العدالة العسكرية العليا ضد الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية األدنى درجة          
ال يتم الوفـاء    " البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، فإن الحق في االستئناف ضد الحكم كما تضمنه االتفاقية            

ون هناك محكمة أعلى من المحكمة التي حاكمت وأدانت المتهم والتي لجأ إليها أو يجوز لـه                به لمجرد ك  
المراجعة الحقيقية للحكـم، بـالمعنى الـذي تقتضـيه          "؛ بل على العكس من ذلك فإن      "أن يلجأ إليها المتهم   

ة ما تكون قيـد     االتفاقية، يعني أنه يجب على محكمة أعلى أن تملك السلطة القضائية الالزمة لتناول قضي             
 وفي هذه القضية التي تمت فيها محاكمة الضحايا من قبل محكمة عسكرية مع وجود إمكانيـة            ٢٤٢."النظر

تشكل المحكمة العليا جزءاً من الهيكل العسكري وهي بهـذه          "لالستئناف لدى محكمة عدالة عسكرية عليا       
نشئت مسبقا بقـانون ومنـوط بهـا        الصفة ال تكتسب االستقالل الالزم للتصرف أو لتكون هيئة قضائية أُ          

ليست هناك ضمانات حقيقية بأن القضية سيتم النظر فيها مـن           "وتبعا لذلك   ". اختصاص محاكمة المدنيين  
  ٢٤٣."طرف محكمة أعلى تجمع ما بين الكفاءة والنزاهة واالستقالل وهي السمات التي تقتضيها االتفاقية

*****  
 من االتفاقية األوروبية ٦تضمنه بصفته هذه المادة وعلى الرغم من أن الحق في االستئناف ال       

الدولة المتعاقـدة التـي تنشـئ نظامـا         "لحقوق اإلنسان إال أن المحكمة األوروبية رأت على الدوام أن           
لالستئناف مطالبة بأن تكفل تمتع األشخاص المشمولين بواليتها أمام المحـاكم االسـتئنافية بالضـمانات               

  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٢٣٨                                                           
  .٨- ١٠المرجع نفسه، الفقرة  ٢٣٩
، الوارد في وثيقة األمم )١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٢٩في اآلراء المعتمدة  (الفاندي ضد ترينيداد وتوباغو. ر، ٥٥٤/١٩٩٣البالغ رقم  ٢٤٠

  .؛ والخط الغليظ مضاف١٢، الفقرة ١٢، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة، 
  .٨-٥، الفقرة ١٣-١٢المرجع نفسه، الصفحتان  ٢٤١
٢٤٢ I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. case v. Peru, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 208, para. 161.  
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٢٤٣
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 على اإلجراءات التي تتبعهـا تلـك        ٦فطريقة تطبيق المادة    " المادة؛ ومع ذلك     الواردة في تلك  " األساسية
ويجب أن يؤخذ بعين االعتبـار اإلجـراءات        "المحاكم تتوقف على السمات الخاصة لإلجراءات المعنية        

 ٢٤٤.برمتها المتبعة في النظام القانوني المحلي والدور الذي تؤديه محكمة االستئناف على هـذا الصـعيد               
 من البروتوكول   ٢ تقدمت مالحظته، فإن الحق في االستئناف مدرج، من ناحية أخرى، في المادة              ومثلما
  .٧رقم 

ويجب . يضمن قانون حقوق اإلنسان الدولي الحق في االستئناف ضد اإلدانة الصادرة
والممارسة الفعلية . أن توفر إجراءات االستئناف المراجعة الكاملة للوقائع وللقانون

ستئناف، تتطلب، في جملة أمور، وكحد أدنى الحصول في غضون مهلة للحق في اال
وقد يتطلب أيضاً صورة من وقائع المحاكمة . معقولة من الزمن على الحكم خطياً

 . والوصول لألدلة المادية ومنح المساعدة القانونية المجانية

ن هذه وال يكفي أن يمارس الحق في االستئناف أمام محكمة أعلى، بل يجب أن تكو
 .المحكمة مستقلة ونزيهة وتقيم العدل وفقاً لقواعد المحاكمة القانونية

  

الحق في الحصول على تعويض في حالـة إسـاءة .٦
تطبيق قواعد العدالة

من بين معاهدات حقوق اإلنسان األساسية التي يتناولها هذا الفصل ينفرد العهد الدولي الخاص              
 على التعويض في حالة إساءة تطبيق قواعد        لنص صراحة وبعبارة واضحة   بابالحقوق المدنية والسياسية    

  :من العهد تنص على ما يلي) ٦(١٤فالمادة . العدالة
حين يكون قد صدر على شخص من األشخاص حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ُأبطل هـذا                "

ل الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة االكتشاف تحم              
الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي ُأنزل بـه العقـاب               
نتيجة تلك اإلدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسؤولية عن عدم                

  ".إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب

حقيقة أن قواعد العدالة قد ُأسيء      وكما يتضح من هذا النص، يجب أن يكون العفو مستندا إلى            
 فإن مسألة التعويض    اإلنصافتطبيقها وبالتالي وفي الحاالت التي يصدر فيها عفو رئاسي أملته اعتبارات            

  ٢٤٥.من العهد) ٦(١٤ال تثور في إطار المادة 

بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحق للشخص الحصول 
جود دليل قاطع على أنه كان ضحية إساءة لتطبيق قواعد على تعويض في حالة و

والعفو الذي يصدر . ويجب أال تكون الضحية قد ساهمت في إساءة تطبيقها. العدالة
 .لدواعي اإلنصاف ال ينشأ عنه أساس للتعويض

  

                                                           ٢٤٤ Eur. Court HR, Case of Tolstoy Miloslavsky v. the United Kingdom, judgment of 13 July 1995, Series A, No. 316-B, p. 79, para. 59.  
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٥أبريل / نيسان٨اآلراء المعتمدة في (، ونون ضد فنلنداهمو. ب، ٨٩/١٩٨١ البالغ رقم ٢٤٥

  .١٢-٢-١١، الفقرات ١٧٠-١٦٩، الصفحتان A/40/40، للجمعية العامة
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 الحق في محاكمة عادلة والمحاكم الخاصة  .٧

، فيما يخص إنشـاء محكمـة       ١٣ليق العام رقم    ذكرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، في التع      
  :عسكرية أو غيرها من الهيئات القضائية الخاصة ما يلي

 على كافة المحاكم والهيئات القضائية المندرجة في نطـاق تلـك            ١٤تنطبق أحكام المادة    "
وتالحظ اللجنة وجود، محاكم عسكرية أو خاصة       . المادة سواء كانت عادية أو متخصصة     

وهذا يمكن أن يخلق مشاكل خطيـرة فيمـا         .  البلدان، تقوم بمحاكمة مدنيين    في العديد من  
وغالباً ما يكـون السـبب الـداعي        . يخص إقامة العدل على نحو منصف ونزيه ومستقل       

إلنشاء مثل هذه المحاكم هو التمكّن من تطبيق اإلجراءات االستثنائية التي ال تتقيد بمعايير              
لعهد ال يمنع وجود هذه الفئة من المحاكم إال أن الشروط           وعلى حين أن ا   . العدالة المعتادة 

التي يضعها تبين بوضوح أن محاكمة المدنيين من قبل محاكم من هذا القبيـل ينبغـي أن                 
تكون استثنائية جداً وتتم وفقا شروط تتيح حقاً الضمانات الكاملة المنصوص عليهـا فـي               

  ٢٤٦."١٤المادة 

اإلنسان أي وجه من أوجه اإلجراءات ال يتمشى مـع          ودون أن تشرح اللجنة المعنية بحقوق       
ال " (Tribunales Especiales de Justicia) انتهت إلى أن محاكم الشعب في نيكاراغـــوا  ١٤المادة 

وفي القضية قيد النظـر حكـم علـى         . في تلك المادة  " توفر ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها     
  ٢٤٧. انتقاداته العلنية والصريحة للتوجه الماركسي للساندينستاصاحب البالغ بثالثين سنة سجنا بسبب

*****  
وواضح من السوابق القضائية للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أن األحكام الـواردة             

 من الميثاق األفريقي ينبغي اعتبارها أحكاما ال تقبل التحلل منها وأنه يجـب علـى جميـع                  ٧في المادة   
بما فيها المحاكم العسكرية، أن تكون نزيهة وتكفل اإلجراءات القانونية المنصـفة فـي              الهيئات القضائية   

  ٢٤٨.كافة األوقات
*****  

وانتهت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان إلى أن المحاكم العسكرية التي سـمح لهـا               
ريكية لحقوق اإلنسان ألنها    من االتفاقية األم  ) ١(٨بمحاكمة المدنيين بتهمة الخيانة في بيرو انتهكت المادة         

لم تكن محاكم مستقلة وال نزيهة وألن المدعى عليهم لم يتمكنوا من التعرف على هوية القضاة أو تقيـيم                   
  ٢٤٩."ال وجه لهم"قدراتهم بحكم أن هؤالء القضاة كانوا 

*****  
ورأت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في قضايا عديدة أن محاكم األمن الـوطني التـي               

من االتفاقية األوروبية   ) ١(٦حاكم مدنيين في تركيا تفتقر إلى االستقالل والحياد اللذين تشترطهما المادة            ت
لحقوق اإلنسان وال يمكن، تبعا لذلك، أن تضمن هذه المحاكم حق أصحاب الـدعاوى فـي النظـر فـي                   

طات الواردة في المادة    والسبب الذي يجعل محاكم األمن الوطني ال تتقيد باالشترا        . دعاويهم بشكل منصف  
  .٤، الفقرة ١٢٣ الصفحة  مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة،٢٤٦                                                           

، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٤يوليه / تموز٢٠اآلراء المعتمدة في  (بالنكو وآخرون ضد نيكاراغوا. ز. ر، ٣٢٨/١٩٨٨البالغ رقم  ٢٤٧
  .٤- ١٠، الفقرة ١٨، الصفحة )المجلد الثاني (A/49/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة

 ACHPR, Civil Liberties Organisation and Others v. Nigeria, Communication No. 218/98, decision: انظر على سبيل المثال ٢٤٨
adopted during the 29th Ordinary session 23 April - 7 May 2001, p. 3 of the decision as published at   

 html.98-218/comcases/Africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
٢٤٩ I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, pp. 196-197, paras. 129-134.  
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في هذا الصدد هو أن عضواً واحداً من ثالثة أعضاء في تلك المحاكم قاض عسكري ينتمي إلـى                  ) ١(٦
الجيش ويخضع لالنضباط العسكري؛ عالوة على ذلك فإن مدة شغل قضـاة محكمـة األمـن الـوطني                  

  ٢٥٠.لمناصبهم تقتصر على أربع سنوات غير قابلة للتجديد
*****  

ستخالصه من هذه األمثلة القليلة من السوابق القضائية الدولية حول هذه المسـألة             وما ينبغي ا  
هو أن المحاكم التي تقوم بمحاكمة مدنيين سواء كانت محاكم عادية أو محاكم خاصة بما فيهـا الهيئـات                   
القضائية العسكرية، يجب أن تكون مستقلة وحيادية حتى تكون قادرة على ضمان النظر المنصـف فـي                 

  .ى المتهم في كافة األوقاتدعو

إن جميع المحاكم التي تحاكم مدنيين، سواء كانت محاكم عادية أو خاصة، يجب أن 
 .تكون في جميع األوقات مستقلة وحيادية وتحترم الضمانات لإلجراءات القانونية

  

الحق في محاكمة عادلة أثناء حاالت الطوارئ العامة  .٨
ويكفي . دلة في حاالت الطوارئ العامة في الفصل السادس عشر        سيتناول الحق في محاكمة عا    

اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه بالرغم من أن المواد المتعلقة بالمحاكمة العادلة الواردة في العهد الـدولي                  
وفي االتفاقيتين األوروبية واألمريكية ال تشكل جزءاً من قائمة من الحقوق التي ال يمكن التحلـل منهـا                  

من االتفاقية  ) ٢(١٥من االتفاقية األمريكية والمادة     ) ٢(٢٧من العهد والمادة    ) ٢(٤منة في المادة    والمتض
  .األوروبية، فهذا ال يعني بأي حال من األحوال أن هذه األحكام يمكن تقييدها بحسب مشيئة الفرد

*****  
 المعنيـة بحقـوق     وفيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ذكرت اللجنة         

  : أنه١٣اإلنسان في تعليقها العام رقم 
إذا قررت الدول األطراف في ظروف حاالت الطوارئ العامة كما هو متوخى في المادة              "
 يجب عليها أن تكفل كون تلـك  ١٤ أن تقيد اإلجراءات العادية المطلوبة بمقتضى المادة    ٤

وضاع السائدة وتحترم الشروط األخرى     القيود ال تذهب إلى أبعد مما تقتضيه متطلبات األ        
  ٢٥١."١٤ من المادة ١الواردة في الفقرة 

الحق في أن يحاكم الشخص من قبل محكمة        "كما أن اللجنة أوضحت بما يدع مجاال للشك أن          
 كذلك وممـا ال يـدع       ٢٥٢."مستقلة ونزيهة هو حق مطلق ال يمكن االستثناء منه بأي حال من األحوال            

 يجب أن تُكفل    ١٤مانات المحاكمة العادلة األساسية المنصوص عليها في المادة         مجاال للشك أيضاً أن ض    
بأنه لن يكون ببساطة ممكنا توقـع أن تظـل          "حتى في أشد الحاالت حرجاً بالرغم من أن اللجنة سلّمت           

                                                           ٢٥٠ Eur. Court HR, Case of Çiraklar v. Turkey, judgment of 28 October 1998, Reports 1998-VII, pp. 3072-3074, paras. 37-41.  
  .٤، الفقرة ١٢٣ الصفحة ن األمم المتحدة، مجموعة التعليقات العامة الصادرة ع٢٥١
، الوارد في وثيقة األمم )١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٨اآلراء المعتمدة في  (غونزاليث ديل ريو ضد بيرو. م، ٢٦٣/١٩٨٧البالغ رقم  ٢٥٢

  .ط الغليظ للتأكيد وهو مضاف؛ والخ٢-٥، الفقرة ٢٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة، 
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 بيد أنها لم تحـدد حتـى        ٢٥٣." نافذة نفاذاً كليا في ظل أي نوع من أنواع الطوارئ          ١٤جميع أحكام المادة    
آلن الجانب أو الجوانب من ضمانات المحاكمة العادلة الممكن أن تكون غير مطبقة في الحاالت العامـة                 ا

  .التي تهدد حياة األمة
*****  

وبما أن اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، كما تقدمت مالحظته أعاله، اعتبـرت أن              
بغي اعتبارها مادة ال يجوز التحلل منها يترتب         من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ين       ٧المادة  

  ٢٥٤.على ذلك أن ضمانات المحاكمة العادلة الواردة في تلك المادة يجب كفالتها في جميع األوقات
*****  

الضمانات التي يحق أن يتمتع بها كل شخص يقدم         "وشددت محكمة البلدان األمريكية على أن       
االشتراك النشط لهيئـة    " وهذا المفهوم يعني     " أيضاً قضائيةما   فقط وإن  أساسيةتكون  للمحاكمة ال يجب أن     

 وفـي   ٢٥٥.قضائية مستقلة ومحايدة لها سلطة الموافقة على شرعية التدابير المعتمدة في حالة الطـوارئ             
لم تتوفر في المحاكم العسكرية التي حاكمت الضحايا المزعومين بتهمة جـرائم             "كاستيو بيتروزي قضية  

) ١(٨والتي تسلم بها المـادة      ".  الضمنية التي تنطوي عليها ضمانات العدل والنزاهة       الخيانة االشتراطات 
 وسوف يرد في الفصل السادس عشر من هذا الدليل المزيد مـن  ٢٥٦."بوصفها أساسية للمحاكمة القانونية "

يـة   مـن االتفاق   ٢٧التفاصيل حول السوابق القضائية المهمة في البلدان األمريكية ذات الصـلة بالمـادة              
  .األمريكية

 أثناء حاالت الطوارئ العامة بمحاكمة عادلةيجب أيضاً أن يضمن الحق في التمتع 
التي تهدد حياة األمة بالرغم من إمكانية خضوع البعض من جوانب تلك الضمانات 

 .للتطبيق المحدود

 يجب أن يضمن في محكمة مستقلة ونزيهةإن حق اإلنسان في أن يحاكم من قبل 
 .ات، بما في ذلك أثناء حاالت الطوارئ التي تهدد حياة األمةكافة األوق

  

هذا الرأي كان الدافع عليه طلب . ٢٤، الفقرة ٥، الصفحة )المجلد األول (A/49/40 الوثائق الرسمية للجمعية العامةانظر وثيقة األمم المتحدة،  ٢٥٣                                                           
 ضمن قائمة الحقوق غير ١٤مور، المادة من اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات أن يصاغ بروتوكول اختياري جديد يشمل، في جملة أ

  .القابلة للتحلل منها
٢٥٤ See e.g. ACHPR, Civil Liberties Organisation and Others v. Nigeria, Communication No. 218/98 قرار اتخذ في الدورة العادية ،

: ما نشر على الموقع من القرار ك٣، الصفحة ٢٠٠١مايو / أيار٧ -أبريل / نيسان٢٣التاسعة والعشرين، 
html.98-218/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
٢٥٥ I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. case v. Peru, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 197, para. 131; emphasis  

added. 256Ibid., para. 132.  
  .١٣٢رة المرجع نفسه، الفق ٢٥٦
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 مالحظات ختامية  .٩

لقد بين هذا الفصل الحقوق األساسية التي يجب كفالتها بشكل فعال للشـخص المـتهم أثنـاء                 
الفصل في أي قضية من القضايا الجنائية التي تقام ضده وهي حقوق يجب حمايتها اعتبارا مـن بدايـة                   

كما بين هذا الفصل الدور الذي ال غنى عنه والذي يؤديـه            . راءات المحاكمة وحتى اإلدانة أو التبرئة     إج
والـدور  . القضاة المحليون في إقامة العدل على النحو المنصف وهو دور يتخلل الفصل الرابع وما بعده              

  .في محلهاألساسي للمدعين العامين وللمحامين تم التشديد عليه كلما كان ذلك التشديد 
 بل هو مسؤول    بأدق ما في هذه الكلمة من معنى      ولكن القاضي ليس مسؤوال فقط عن أعماله        

إلى حد ما عن أعمال المدعين العامين والمحامين على قدر ما يتبينه من أن المدعي العام قد حـاد عـن                     
 الدفاع لم يتشاور علـى      الطريق السوي أثناء التحقيق الجنائي باللجوء إلى أدوات تحقيق ال قانونية أو أن            

النحو الواجب مع موكله أو لم يؤد واجبه المهني على النحو المنتظر، وعلى القاضـي واجـب التـدخل                   
لتصحيح تلك األخطاء أو نواحي القصور ألن عمالً كهذا قد يكون أساسيا بالنسبة لضمان النظر العـادل                 

  .في القضية وتكافؤ السالح بين االدعاء والدفاع
تي تناولها هذا الفصل متعددة ومن الصعب بل ومن المستحيل إفراد الـبعض منهـا          لحقوق ال ا

فهذه الحقوق تشكل في الواقع كالً ال يتجزأ وهي بجانب الحقوق التي عولجـت              . بوصفها أهم من غيرها   
في الفصول من الرابع إلى السادس تشكل القاعدة التي يقوم عليها مجتمع يحترم حقوق اإلنسان عمومـاً                 

   في ذلك سيادة القانونبما
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