نطاق ومكانة الحق يف املحاكمة العادلة
يف االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان

 أ.بن عراب حممد
أستاذ مكلف بالدروس -كلية احلقوق( فرحات عباس –سطيف)
مقـدمـــة:

لقد أبرزت األحباث والدراسات العديدة ،الرابطة القوية بني الدفاع عن احلقوق واحلريات
األساسية ،من جهة ،وفعالية الضمان القضائي عن طريق حق اللجوء إىل قضاء فعّال ،من جهة
أخرى ،لذا فاحلق يف العدالة حق طبيعي من حقوق اإلنسان ،أكدته الشرائع السماوية وسارت
عليه النظم الوضعية ،على غرار االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،اليت أفردت له نصّا مستقال
هو املادة السادسة منها ،وهي من أطول مواد االتفاقية إذ تضمّنت  892كلمة .وتهدف هذه
الدراسة للوقوف على خمتلف جوانب هذه املادة ،من حيث دقة صياغتها لتوضيح مفهوم هذا
احلق ،وحتديد أبعاده وجوانبه اهلامة ،وضمانات وآليات ممارسته .وما دامت املشكلة ال
تكمن يف تقرير احلق يف العدالة فقط ،وضمان جدية وموضوعية وحيادية األنظمة الداخلية،
ودور القضاء فيها ،بل بتقرير آليات تكفل احرتامه وفعاليته .إذ ال ميكن أن نكون يف
جمتمع دميقراطي أو دولة قانون )1(،مادام األفراد ال ميلكون اللجوء إىل عدالة قادرة على
تصحيح خرق القواعد املتعلقة بهذا احلق )2( .فإن هذه الدراسة تهدف أيضا للوقوف على وجود
آليات للحرص على تطبيق هذا احلق بشكل أفضل ،كاحملكمة واللجنة األوروبية حلقوق
اإلنسان ،ومدى فعالية دورها يف هذا اجملال ،ودراسة مدى وجود آلية للحصول على
التعويضات عن األضرار املادية واملعنوية اليت تلحق باملتقاضني من جراء خمالفة بنود ومقوّمات
وضمانات احلق يف احملاكمة .بتسليط الضوء على بعض التطبيقات القضائية األوروبية.
ولدراسة خمتلف جوانب هذا املوضوع ،ننطلق من اإلشكالية التالية :ما هي مكانة احلق يف
احملاكمة العادلة يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،،وما هو نطاقه ،،وما مدى تكريسه
يف التطبيقات القضائية األوروبية .،ولإلجابة على هذه اإلشكالية سيتم اعتماد اخلطة التالية:
 املبحث األول :أطراف احلق يف احملاكمة العادلة
 املبحث الثاني :جمال ضمانات احلق يف احملاكمة العادلة
 املبحث الثاني :الضمانات املشرتكة بني اجملال اجلنائي واجملال املدني
 املبحث الرابع :احملتوى اخلاص للضمان يف امليدان اجلزائي
 خامتة
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املبحث األول :أطراف احلق يف احملاكمة العادلة
تنص املادة السادسة من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان على العبارة التالية ":كل
شخص له احلق يف أن يستمع إىل قضيته ،"...هذه العبارات تكشف أن الكلمة األساسية يف
هذه اجلملة هي كلمة"حق" وموضوع احلق هنا ضمان احملاكمة العادلة ،والدائن باحلق هو
املتقاضي واملدين به هي الدولة اليت تلتزم بأحكام وببنود االتفاقية.

املطلب األول :املتقاضي دائن بالضمان واستثناءات ذلك
الشخص الذي يستفيد من احلق يف أن تضمن له الدولة حماكمة عادلة ورشيدة هو
كل شخص أو كل فرد خاضع لسلطة هذه الدولة .لكن هل هناك استثناءات لفئة أو فئات
معينة لالستفادة من هذه املادة.،
توجد فرضيات ال يستطيع فيها املتقاضي احلفاظ على حقه يف أن حيظى مبحاكمة
عادلة تتمثل يف":عدم اجلدارة" و"التنازل".
-1عدم اجلدارة:
هل عدم اجلدارة يشكِّل مانعاً من أن يستفيد املتقاضي من الضمانات املنصوص عليها
يف املادة السادسة.،
يف قضية تتعلق بشخص عضو يف منظمة " "IRAااليرلندية وُجِدت عنده أسلحة،
وكان موضوع اعتقال إداري دام ثالثة أشهر ،مبوجب قانون خاص دون أن ميثل أمام قاض،
امللتمس (هذا املواطن) أشتكى من خرق املواد  7،6،5من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان،
غري أن التماساته قوبِلت بالرفض من احلكومة اليت أنكرت إمكانية استفادته من بنود
االتفاقية ،نظرا لتحركاته وتصرفاته املشبوهة باإلرهابية ،واحملكمة األوروبية حلقوق
اإلنسان واجهت هذا الرفض لدعوى امللتمس ،واعتربت أن املادة  75من االتفاقية األوروبية ال
ميكن تفسريها بأنها حترم الشخص الطبيعي من حقوقه الفردية املضمونة يف املادتان ،6/7
فإن كان امللتمس ال يستفيد من االتفاقية من أجل تربير أعماله اإلرهابية ،إلّا أنه ميكنه
()3
االحتجاج على حرمانه من ضمانات املادة  7واملادة  6من االتفاقية.
 -9تنازل املتقاضي:
هذا التنازل ميكن أن حيدث يف اجملال املدني( ،،خاصة يف البنود االتفاقية أو التعاقدية
للتحكيم) ،أو يف اجملال اجلنائي( ،فيما يتعلّق باجلرائم واملخالفات االقتصادية اليت تسمح بتجنّب
املتابعة اجلنائية يف حالة دفع غرامة) .موقف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان خبصوص هذه
املسألة ،هو أنها مل تعارضها ما دامت تشكّل امتيازات للمعين وإلدارة العدالة ،وال تتعارض مع
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مبادئ االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.
غري أنه ينبغي عدم التوسّع يف اإلجراءات املخالفة للمادة  66من االتفاقية ،وهذا
يتطلب رقابة حذِرة ختصّ ميزة التنازل( ،إذ جيب أن ال يكون هذا الرتاجع أو التنازل خاضعا
لإلكراه ،وأن ال يكون غامضا ،ويثبت بوضوح إصرار املتقاضي على التنازل عن ضمانات
املادة السادسة) ،وختُصّ أيضا موضوع التنازل الذي جيب أن يكون متعلقا بشق معيّن فقط
()4
من هذه الضمانات كإشهار اإلجراءات ،وصدور احلكم علنيا ،وضرورة تسبيبه...

املطلب الثاني :الدولة مدينة بالضمان
يشكِّل احلفاظ على مبدأ مسو القانون وحتقيق اجملتمع الدميقراطي ،وتكريس
احملاكمة العادلة ،حتدّيا يواجه الدولة .فما هي االلتزامات اليت تقع على عاتق هذه األخرية
بهذا اخلصوص ،،وهل هناك رقابة على مدى االلتزام بهذه االلتزامات.،
-1طبيعة التزامات الدولة:
املادة السادسة املذكورة ترتبط بالنظام العام بالنسبة للدول األعضاء يف جملس أوروبا،
فبالنسبة للعديد من الدول األعضاء ،كفرنسا مثال ،تُعَدّ االتفاقية االوروبية بالنسبة هلا مُدمَجة يف
القانون الداخلي ،وتسمو على القوانني اليت صادق عليها الربملان .وبالتالي وسيلة الطعن املبنيّة على
املادة  66تكون ذات طابع عمومي داخلي ،غري أن النظام العام للدول األعضاء يشمل أيضا
النظام العا م املشرتك للدول األعضاء ،أي النظام العام الدولي األوروبي .وهذا جيعل املادة 66
ترتك للدول األعضاء هامش تقدير حمدود ،ألن هذه األخرية ال تتضمن األخذ يف االعتبار
املعطيات الوطنية إالّ يف حالة الفرضية االستثنائية واملؤقتة ،حسب تعريف املادة  77من
االتفاقية ،واليت حتدث يف حالة احلر أو يف حالة اخلطر العمومي الذي يهدد حياة األمة.
وهذا معناه أن الدولة العضو تتحمّل التزامات هامة مبوجب املادة السادسة )5(.تتمثل فيما يلي:
أ/االلتزام بالنتيجة :االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان تفرض على الدول توفري
حماكمة عادلة ،من خالل ضرورة صدور األحكام عن حمكمة مستقلة ونزيهة وبصورة
علنية...وهذا معناه أن االتفاقية تركت للدول احلق يف اختيار الوسائل اليت تؤدي لتحقيق هذه
النتيجة ،لكن بشرط تلبية متطلبات املادة السادسة.
بـ /االلتزام ذو الطابع االجيابي :لكل دولة احلق يف اختيار الوسائل املناسبة لتحقيق
النتيجة املرغوبة ،لكن عند عدم بلوغ هذه النتيجة ،جتد الدولة نفسها يف خطأ ،وتكون
مسئولة أمام هيئات سرتاسبورغ" "Strasbourgاحلارسة لالتفاقية ،واملراقبة ملدى تلبية ضمانات
احملاكمة العادلة ،وهذه اهليئة ميكنها فرض "عقوبة الضمان" ،اليت تعد آلية للرقابة اليت تتم
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من طرف هيئات االتفاقية ،ومتثّل عنصرا أساسيا ،ألن احملاكمة العادلة تعتمد بالدرجة
األوىل على العدالة الوطنية (النظام القضائي الوطين) ،اليت جيب أن تكون مستقلة عن الدولة
اليت تنظّمها وتضمن التقدم واخلربة املهنية للقضاة ،وتضمن اختيار قضاة بإمكانهم حتى
احل كم بإدانة الدولة يف حالة ما إذا تعلّق األمر بالدفاع عن حقوق األفراد وحرياتهم )6(.هلذا
الغرض وضعت االتفاقية آلية للرقابة تتمثّل يف الطعون الفردية أمام اللجنة األوروبية حلقوق
اإلنسان ،فضال عن وجود إشراف على األنظمة القانونية الوطنية من طرف هيئات فوق وطنية
" ،" supranationalتقوم بإجراء رقابة كضمان لالنسجام يف تفسري االتفاقية من قبل الدول
األعضاء فيها )7(،أال وهي هيئات سرتاسبورغ.
-9الرقابة على مدى احرتام الدولة والتزاماتها:
تتوىل هذه الرقابة هيئات سرتاسبورغ ،وجرت اجتهادات القضاء الثابت هلذه اهليئات،
أنه ال يعو د هلا اختصاص الفصل يف األخطاء القانونية اليت يرتكبها القضاء الداخلي ،إال إذا
أضرّ هذا اخلطأ بضمانات املادة السادسة .ومن أجل وضع حدود للرقابة األوروبية ،جيب أن
منيّز بني رقابة الوقائع ،ورقابة القانون.

•احلدود املتعلقة برقابة الوقائع:

من الثابت فقها وقضاءً ،أن أعلى قضائية يف اهلرم القضائي (كاحملكمة العليا يف
اجلزائر مثال) ال حتكم مرة ثانية يف الوقائع ،بل تراقب القانون املطبّق على هذه الوقائع،
وهذا احلل الكالسيكي على املستوى الوطين ميكن نقله إىل املستوى فوق وطين،
فاالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ال تؤهل هيئات سرتاسبورغ للقيام برقابة احلكم ،بسبب
أن القضاء الوطين قد خيطئ فيما خيص تقدير الوقائع(.)8

•احلدود املتعلقة برقابة القانون:

هذه احلدود واضحة بعد أن حندّد ما إذا كان األمر يتعلّق بالقانون الوطين أم باالتفاقية،
ففيما خيص القانون الوطين هيئات االتفاقية تعترب أن القضاء الوطين حيدد مفهوم قانونها
الوطين بصفة سيّدة ،مع تسجيل وجود استثناء هلذه القاعدة ،حيدث يف حالة التعسّف ،أي يف
حالة تفريغ النص من حمتواه وطبيعته .وهذا االستثناء يسمح هليئات سرتاسبورغ بالتدخّل
والقيام بالرقابة ،والتّثبّت من تفسري املادة السادسة ،ومن مدى التطبيق احلقيقي لقواعدها،
بالنسبة لتلك النزاعات احملالة أمامها(.)2

مضمون رقابة هيئات سرتاسبورغ:

فحوى هذه الرقابة ميكن تلخيصه بعبارة أنها رقابة "حقيقية" و"شاملة".
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الرقابة احلقيقية :تهدف هيئات سرتاسبورغ من خالل رقابتها حلماية احلقوقاحلقيقية والفعلية ،اليت تشمل املادة  ،66إذ تلعب هذه اهليئات دورا هاما يف ضمان احملاكمة
العادلة يف اجملتمعات الدميقراطية ،مبا يف ذلك احلرص على تطبيق خمتلف الضمانات،
()10
كحق اللجوء إىل حمكمة وضمان حقوق الدفاع وغريها.
الرقابة الشاملة :تشرتك الضمانات املختلفة املنصوص عليها يف املادة السادسة ،يفكونها من متطلبات جتسيد احملاكمة العادلة ،وبالتالي ضمان مسو القانون ،وهذه الضمانات
مرتابطة ومكمّلة لبعضها ،فاحرتام أي ضمان جيب أن يقاس بالنسبة للحكم ككل ،وهذا
يقتضي أالّ يُنظر إىل خمتلف مراحل اإلجراءات القضائية الوطنية (الدعوى االبتدائية،
االستئناف ،الطعن بالنقض) ،بصفة معزولة عن بعضها ،ألن العجز عن توفري ضمانات
احملاكمة العادلة يف مرحلة معيّنة ،ميكن استدراكُه أثناء املرحلة املوالية.

املبحث الثاني :جمال ضمانات احلق يف احملاكمة العادلة
بالرجوع إىل الفقرة األوىل من املادة السادسة جند أنها تنص على ما يلي ":كل شخص
له احلق يف أن تُنظَر قضيته بصفة عادلة علنيا ،ويف آجال معقولة ،من طرف حمكمة مستقلة
ونزيهة ،تعمل وفقا للقانون ،وتفصل سواء يف االعرتاضات على احلقوق وااللتزامات ذات
الطابع املدني أو يف صحة االتهامات يف امليدان اجلنائي" .ونهاية هذه املادة حتدد لنا ميدان
ونطاق الضمانات اليت توفّرها املادة السادسة ،وهي االلتزامات ذات الطابع املدني ،واالتهامات
يف امليدان اجلزائي )11(،وهي مفاهيم مستقلّة ومُعرّفة من طرف االتفاقية األوروبية حلقوق
اإلنسان وخصوصا اجتهاد القضاء األوروبي ،وبصفة مستقلة عن املعايري الوطنية ،مما يُمكّن
احملكمة األوروبية من توسيع تطبيق احلق يف احملاكمة العادلة ،ونشر ضماناته يف القانون
الداخلي )19(.وهو ما سنبيّنُه فيما يلي:

املطلب األول :اجملال املدني للضمان
احلق يف احملاكمة العادلة يف هذه احلالة يتعلّق حبماية حقوق والتزامات ذات طبيعة
مدنية ،يُلجأُ حلمايتها عن طريق الدّعاوى أو اخلصومات القضائية ،اليت تعكِس وجود خالف
حقيقي وجِدّي بني األطراف ،حياول املدعي (املتقاضي) ،حلّه عن طريق اللجوء إىل قضاءه
الوطين ،الذي ينبغي عليه إعطاء جوا حاسم على مصري هذه االلتزامات واحلقوق ،اليت تنحصر
حسب اجتهاد القضاء األوروبي يف تلك احلقوق وااللتزامات املعرتَف بها يف التشريع الوطين (إذ أن
املادة  66مل حتدد قائمة بهذه احلقوق ،بل تركت ذلك لألنظمة القانونية املَعنية) ،وتلك اليت
()13
تكون قابلة للدفاع عنها.
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املقصود بالطابع املدني:
هذه النقطة تثري صعوبة وإشكالية ،فاملادة  66تفرض أن يكون احلق ذو طابع مدني
أو ذو طابع خاص " ،"privéوهما عبارتان متكافئتان يف لغة احملكمة ،فهل معنى ذلك أن
ضمانات احملاكمة العادلة ،تنطبق فقط يف جمال القانون اخلاص ،الذي خيتلف عن القانون
العام .،إن التحوّل الكبري للمجتمعات املعاصرة منذ سنة  ،7976طَرح مسائل أخرى تتعلّق
باملنازعات بني األشخاص الطبيعية من جهة ،والدولة (أو األشخاص املعنوية العامة) ،من جهة
أخرى ،خاصة مع تزايد تدخل الدولة ،أين اختلطت حدود القانون اخلاص والقانون العام .لذا
احتاج القضاء األوروبي إىل الوقت ،من أجل حتديد مفهوم الطابع املدني بدقة ،وبالرجوع إىل
االجتهاد األوروبي ،جند أنه أخذ خبصوص مسألة هذا التحديد باالجتاه املوسّع ،ثم املعايري
احلالية ،ثم اآلثار الواقعية.
أ  -االجتاه املوسّع :حسب هذا االجتاه جند أن االجتهاد القضائي األوروبي يعتبِر
مفهوم الطابع املدني مفهوماً مستقال .هلذا ليس من الضروري أن يكون أطراف النزاع
أشخاصا طبيعيني .سنوات بعد ذلك حمكمة "سرتاسبورغ" ذهبت أبعد من ذلك باعتبارها أنه:
"إذا كان االعرتاض يتم بني فرد أو سلطة عمومية فإنه ليس حامسا أن تتصرّف هذه السلطة
()14
كشخص من أشخاص القانون اخلاص أو باعتبارها صاحبة سلطة عامة.
بـ -املعايري احلالية الجتهاد القضاء األوروبي :ميكن تلخيص هذه املعايري يف صنفني:
األول :يعتمد على تفضيل مقارَبة امللتمس أو املتقاضي.
الثاني :يعتمد على تفضيل مقارَبة الدولة.

املعيار الذي يعتمد على تفضيل مقارَبة امللتمس:القرارات اليت تتعلّق بهذا املعيار ختصّ قضايا فرنسية ،منها قضية،"éditions périscope" :
ويف هذه القضية الشركة امللتمِسة ،طالبت أمام احملاكم اإلدارية باحلق يف التعويض ،بسبب
خطأ اإلدارة ،وادّعت أن اإلدارة طبّقت بصفة متييزية قواعد منح مزايا جِبائية وبريدية يف
صاحل الصحافة ،وقد أجابت احملكمة بأن هذه القضية ترتبط مبيدان تتدخل فيه الدولة
كصاحبة سلطة عامة .لكن الدعوى اليت رفعتها الشركة تتعلّق بالذِّمة ،وهذه األخرية مبنية
على ادعاء الضرر حبقوق تتعلّق هي األخرى بالذمة ،فهذا احلق إذن يكتسي طابعا مدنيا،
رغم أصل اخلالف واختصاص القضاء اإلداري.
أما القضية الثانية ،فهي قضية :توماسي"  ،"tomasiامللتمس يف هذه القضية قدّم
شكوى ضد عناصر من الشرطة ،مدّعيا أنهم عاملوه بقسوة أثناء حِراسته ،وتأسّسَ كطرف
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مدني ،وقامت النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية ،لكن عند نهاية التحقيقات ،مت اإلعالن
عن عدم وجود أي وجه إلقامة الدعوى (انتفاء وجه الدعوى) .احملكمة الحظت أنه يف القانون
الفرنسي ،تأسيس الطرف املدني يقبَله قاضي التحقيق إذا كان يفتَرض وجود ضرر ،ووجود
عالقة مباشرة بينَه وبني املخالفة )15(،و استنتجت احملكمة أن احلق يف التعويض الذي طالب به
امللتمس يعتمد على نتيجة الشكوى اليت قدّمها ،أي نتيجة إدانة مرتكيب األفعال اجملرّمة.
واملالحظ أنه يف هذه القرارات يتم تفضيل مقاربة امللتمس.

-املعيار الذي يعتمد على تفضيل مقاربة الدولة:

أما قرارات هذا الصنف ،فيمكن فهمها من خالل قضيّتني ايطاليتني ،هما:
قضية" " lambardoوقضية. "salesi" :
يف القضية األوىل ،امللتمس كان دَركياً ،طالَب مبعاش إضايف ،بسبب مرض أصابهأثناء أداء اخلدمة ،واحملكمة قرّرت أنه بالرغم من جوانب القانون العام اليت أشارت إليها
احلكومة ،فإن األمر هنا يتعلّق بالتزام الدولة بدفع معاش للموظف وفقا للتشريع الذي هو حيّز
التطبيق ،وأنه عندما تفي الدولة بهذا االلتزام ميكن مقارنتها بر عمل طرف يف عقد عمل
حيكُمه القانون اخلاص ،ومن هنا فحق الدركي حيكمه القانون اخلاص ،كحقٍ ذو طابع
()16
مدني حسب املادة السادسة الفقرة األوىل.
أما يف القضية الثانية" ، "salesiفإن امللتمسة طالبت مبساعدة اجتماعية ،واحلكومةرأت أن هذه الدعوى ال تتضمن إالّ جوانب القانون العام ،ألن احلق املطالب به ال يوجَد أساسُه
يف عقد عمل ،والدولة تأخذ على عاتقها متويل نظام املساعدة االجتماعية واالستفادة منها وال
يعتمد ذلك على دفع اشرتاكات .وحسب احملكمة فإنه بالرغم من جوانب القانون العام اليت
أشارت إليها احلكومة  ،إال أن امللتمسة استندت إىل حق ذاتي (شخصي) ،يتعلّق بالذمة،
وبالتالي تنطبق عليه الفقرة األوىل من املادة السادسة ،وعليه فإن الذمة املالية يف هذه الدعوى
()17
هي معيار كافٍ للمطالبة بضمانات احملاكمة العادلة

-اآلثار التطبيقية الجتهاد القضاء األوروبي:

نظرا لتطوّر اجتهاد القضاء األوروبي فإن امليدان املدني للمادة  66هو يف تَوسُّع يف جمال
الوظيفة العمومية ،خاصّة بالنسبة للحقوق اليت هلا صفة الذّمة املالية( ،كاحلق يف املعاش أو مراجعة
املعاش ،إعادة تقييم األجور ،)18()..ومعيار الذمة هذا بالرغم من غُموضه  -إذ ال يوجد خط فصل بني
ما هو ذمة وما هو غري ذلك  -إالّ أنه يَسمح باعتبار العديد من املنازعات الكالسيكية بأنّها
منازعات قانون عام ،وبذلك تَنطبق عليها املادة  .66فالقاضي األوروبي يرى أنه جيب الرجوع إىل
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أصل وآثار احلق ،وليس إىل تصنيفِه القانوني مبوجب القانون الداخلي للدولة املعنية ،مما جيعل املادة
السادسة واجبة التطبيق مثال بالنسبة للقرارات اإلدارية اليت متس حق امللكية )19(.كما يشمل
العقوبات اليت تفرضها السلطات اإلدارية املستقِلة اليت تشبه العقوبات اجلزائية(،كتلك الصادرة عن
جملس تنظيم البورصة ،وجملس املنافسة ،وجملس األسواق املالية ،واجمللس األعلى للسمعي
البصري ،واللجنة البنكية) ،كما أصبح يشمل النزاعات املتعلّقة باملعاش .أما فيما خيص االلتزامات
اجلبائية ،فإن الدعوى اليت ترتكز على رفض املزايا اجلبائية تستحق االستفادة من ضمانات
احملاكمة العادلة ،حتى و إن كانت مل تتخِذ طابع املنازعة القضائية(،)non contentieuse
فاحملكمة تَعترب الغرامات اجلبائية مرتبطة باملادة  66من حيث املادة اجلنائية (كالغش الضرييب،
()20
وغريه من اجلنايات واجلنح واملخالفات املاسة بالتشريعات الضريبية).
وأكثر من ذلك فإن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،بدءً من تاريخ ،7996/62/5
أصبحت تعترب أن ضمانات احلق يف حماكمة عادلة جيب أن تطبَّق ليس فقط خبصوص
الدعوى املدنية للتعويض وإصالح الضرر ،بل تشمل حتى احلاالت اليت يتأسس فيها الطرف
املدني أمام القضاء اجلنائي (الدعوى املدنية التبعية) .والرامية إىل إصالح الضرر الناجم عن
الفعل اجملرّم )21(،ويف هذا اإلطار اعتربت احملكمة أن حق اللجوء إىل حمكمة يُعترب خمروقا،
إذا وجد عائق واقعي يتعلّق بالقدرة املالية للمتقاضي أو باملبلغ املبالغ فيه لقيمة الكفالة اليت
()22
على الطرف املدني تقدميها ،قبل قبول ادعائه املدني للحصول على التعويض.
()23

كما أن االجتاه العام يف أوروبا ،وأمام تزايد األمناط البديلة يف تسوية املنازعات،
يسري حنو ضرورة امتداد الضمانات املنصوص عليها يف املادة  ،66لتشمَل هذه األمناط ،ألن جناح
هذه األخرية مرهون باحرتام هذه الضمانات ،جبعل هذه احللول الغري قضائية تهدف بدورها -
مثلها مثل احللول القضائية  -إلعادة األمن االجتماعي واحلصول على حلول سلمية للخالفات
يف ظِل احرتام النزاهة والشفافية واالستقاللية ،خاصة أمام انعدام اإلطار القانوني الذي
()24
حيكُم هذه األمناط يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.

املطلب الثاني :الطابع اجلنائي للضمان
بالرجوع للفقرة األوىل من املادة  66جند اجلملة األوىل تنص على أن ":احلق يف حماكمة
عادلة حيمي كل شخص ضد كل اتهام جنائي موجّه ضدّه" .يف هذا االجتاه جيب أن نعرض
معنى امليدان اجلنائي واملقصود باالتهام اجلنائي.
/1املقصود باملادة اجلنائية:
إذا كانت البلدان املتعاقدة يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان تستطيع -حسب
14
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مزاجها اخلاص  -وصف خمالفة ما بأنها تأديبية ،بدَال من اعتبارها جنائية ،فإن لعبة البنود
األساسية للمادتني  6و ،5سوف ختضع إلرادة هذه الدول .احملكمة األوروبية خمتصة إذن،
بالتأكّد يف نطاق املادة السادسة من أن امليدان التأدييب مل يتعدّ ومل يتداخل مع امليدان اجلنائي،
وهذا ما يتضّح من خالل قرار " ،"ENGELالذي أكّدت فيه احملكمة األوروبية أنه على
احملاكم الوطنية أن تُدقِّق فيما إذا كان االتهام الذي أعطته الدولة الصفة التأديبية ،يرتبط
()25
على األقل باملادة اجلنائية أم ال ،وقد متت صياغة ثالث معايري حول هذه املسألة:
أ  -املعيار املتعلّق بتحديد املادة اجلنائية(:توضيحات القانون الوطين) :من املهم معرفة إذا ما
كان النص الذي يعرّف السلوك املعاقب عليه يرتبط بالقانون اجلنائي أم ال ،،حسب التقنية القانونية
للدولة املدافعة " ،"l’état défendeurإذا كان النظام الداخلي يصنّف العقوبة يف قانونه اجلنائي ،فإن
()26
جوابه حاسم ،لكن العكس ليس صحيحا وسوف تستخدم ردود األفعال األخرى.
املعيار الثاني للمادة اجلنائية (طبيعة السلوك املنتهَك) :هذه الطبيعة متثّل عنصرتقييم ذا وزن كبري ،عندما ال يَصدم هذا السلوك الضمري االجتماعي ،إال ّعرب الصّفة املهنية
للفرد املخطئ ،فالعقوبة هنا تكون تأديبية ،إالّ أن هذا الرد فعل ،ال يوفر اجلوا لوحده حتى
ولو كان السلوك املنتهك ذا طبيعة تأديبية ،فإن خطورة اإلجراءات اليت تتخذ ضد هذا
السلوك ميكن أن تُرغمنا على اعتبار العقوبة جنائية.
ج  -املعيار الثالث للمادة اجلنائية (:اهلدف من العقوبة وصرامتها) :هدف وصرامة العقوبة
يوفران توضيحا نافعا وجمدّدا للمادة اجلنائية ،فهدف العقوبة ميكن أن يتغيّر ،إذ هو أحيانا
مُصلِح ،ويعمل على حمو آثار السلوك املنتهِك ،ويف هذه احلالة نبقى خارج املادة اجلنائية ،لكن
األمور خالفا لذلك ،إذا كان اهلدف من العقوبة هو إنتاج آثار ردعية وإفشال حماولة تكرار
()27
اجلرم ،وهذه الغاية الردعية تتجسد يف صرامة العقوبة.
/9االتهام يف املادة اجلنائية:
إن األمر هنا يتعلّق مبفهوم مستقِل خاضع لرقابة اجتهاد القضاء األوروبي ،هذا
االجتهاد القضائي األوروبي يأخذ باملفهوم املادي لالتهام وليس باملفهوم الشكلي ،وجيب
حتليل حقائق اإلجراءات املتنازع فيها لكي حندّد موقع زمن االتهام اجلنائي .حسب احملكمة
األوروبية ،االتهام يبدأ مع التبليغ الرمسي الصادر عن السلطة املختصة ،حيث يَنسب ارتكا
املخالفة اجلزائية للمتهم ،أما اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان فأخذت بفكرة االنعكاسات
املعتربة على وضعية املتهم ،وينجم عن ذلك أنه يف السري العادي للمتابعات اجلنائية ،االتهام ال
يكون موضوع شك ،انطالقا من الزمن الذي تعترب فيه السلطة املختصة الفرد قد ارتكب
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()28

الفعل املنسو إليه ،ويف هذه الظروف جيب ضمان تطبيق املادة .66

املبحث الثالث :الضمانات املشرتكة بني اجملال املدني واجملال اجلنائي
املطلب األول :املتطلبات اخلاصة باحملكمة
جيدُر بنا قبل معرفة هذه املتطلبات أن نتساءل عن املقصود باحملكمة مبوجب املادة
السادسة ،،هيئات "سرتاسبورغ" ترى يف هذا املعنى مفهوما مستقال ،وغري مرتبط بالتعريفات
الوطنية ،فحسب اجتهاد القضاء األوروبي ،املؤسَّسة اليت يُصنّفها القانون الداخلي ضمن هيآته
القضائية ميكن أالّ تكون كذلك يف معنى املادة  ،66عندما تقصر هذه املؤسسة يف تلبية
الشروط املطلوبة يف نص املادة  ،66على العكس ،املؤسسة حتى ولو كانت غري مصنّفة
كمحكمة يف القانون الداخلي ،ميكن أن تصنّف كمحكمة فيما خيص االتفاقية،
شريطة أن تُليب متطلبات هذه املادة ،فيما خيص هذه املتطلبات ،نعلم بأنه يف نظام االتفاقية
الطعن الفردي الفوق وطين " ،"supranationalيفرتض استنفاذ كل طرق الطعن الداخلية ،عند
حتريك ضمان احملاكمة العادلة ،الطعن الداخلي يتمثل بدقة يف رفع دعوى أمام حمكمة
النظام الداخلي ،هذه احملكمة جيب أن تكون يف متناول املتقاضي ومناسبة له)29(.
/1متطلّب حمكمة سهلة املنال ":" TRIBUNAL ACCESSIBLE
من أجل حتديد هذا املعنى تتحدّث هيئات االتفاقية على حق اللجوء إىل حمكمة،
وهذا ما يتجلى يف عبارة ":كل شخص له احلق يف ...من طرف حمكمة ،"..املبدأ الذي على
أساسه االعرتاض املدني جيب أن يتم أمام قاضي ،يعترب ضمن املبادئ األساسية املعرتف بها
عامليا ،حسب احملكمة ال نفهم بأن املادة  66فقرة  ،7تصف بصفة مفصّلة ضمانات اإلجراءات
املمنوحة لألطراف يف دعوى مدنية.
واحلق يف اللجوء إىل حمكمة يفرتض احلصول على قرار فعّال من العدالة ،يفصل نهائيا يف
النزاع ،وفعالية قرار العدالة يفرتِض بدوره -بالنسبة ألطراف القضية  -احلق يف تقديم أدلتهم
والسماع لقضيتهم اليت على احملكمة القيام بفحصِها فعليا ،ملا لذلك من تأثري حاسم على مصري النزاع
واإلجابة عليه ،واحلق يف حمكمة حسب القاضي األوروبي ،يستلزِم أيضا احرتام مبدأ األمن القانوني
الذي يكون مالزما لقانون اجملموعة األوروبية ،وحيتل مكانة هامة يف االتفاقية األوروبية حلقوق
اإلنسان ،عن طريق احلق يف حماكمة عادلة ،واحلق يف األمن القانوني يفرتض األخذ بفكرة "حجية
الشيء املقضي فيه" )30(.إن احملكمة السهلة املنال تستدعي دراسة خصائص هذا احلق.

خصائص حق اللجوء إىل حمكمة :

هدف االتفاقية هو اماية حقوق فعلية وحقيقية وليس الوهمية أو النظرية ،مثلما سبق
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شرحه ،هذا التأكيد ينطبق بالنسبة حلق اللجوء إىل حمكمة باعتبار املكانة البارزة اليت
للحق يف احملاكمة العادلة يف اجملتمع الدميقراطي ،إذن هذا احلق يف احملاكمة العادلة هو
حق فعلي لكنه ليس مطلقا.
أ -حق فعلي :ومعناه أنه جيب أالّ يتعرّض هذا احلق ألية عرقلةٍ متنع املتقاضي من
ممارسته .ويف هذا اإلطار يف قضية " ،"AIREYامللتمسة مواطنة أيرلندية أرادت احلصول على
االنفصال اجلسدي عن زوجها ،وهذا يتطلب حكماً من احملكمة العليا االيرلندية ،واليت تعد
اإلجراءات أمامها معقّدة ،يف تلك الفرتة ايرلندا كانت جتهل املساعدة القضائية يف ميدان
الدعوى املتعلقة باالنفصال اجلسدي ،وامللتمسة مل يكن لديها اإلمكانيات املادية اليت تسمح
هلا بدفع أتعا حمام ،لذلك اضطرت إىل احلضور بنفسها أمام القضاء الوطين ،لكي تدافع
على قضيتها .احملكمة األوروبية اعتربت أن املثول الشخصي هلذه امللتمسة أمام احملكمة
العليا االيرلندية مل يقدّم هلا حقا فعليا يف اللجوء إىل حمكمة )31(،إذ اعتربت احملكمة أن
عدم إمكانية احلصول على املساعدة القضائية يف إطار اإلجراءات املدنية ،يف الوقت الذي
تكون فيه هذه املساعدة ضرورية ،يعد كَبحاً للحق يف اللجوء إىل حمكمة ،ويؤدي إىل
انقطاع املساواة يف السالح ،خاصّة عندما ال يكون اخلصم صاحب إمكانيات مادية هامة
لضمان دفاعه )32(.وما دامت االتفاقية تفرض على الدولة االلتزام بضمان هذا احلق يف امليدان،
فإن هذه الدول حتتفظ باختيار الوسائل املستعملة هلذا الغرض ،إذ ميكن هلا إنشاء نظام
للمساعدة القضائية ،كما ميكن هلا مثال تبسيط اإلجراءات ،إذ ال يعود للمحكمة إمالء
اإلجراءات اليت جيب أن تتخذ ،وال يعود هلا كذلك اإلشارة إىل هذه اإلجراءات االتفاقية ،بل
ينحصر دورها يف أن تفرض متتع الفرد حبقه الفعلي يف اللجوء حملكمة .ويف الواقع الدول
وَضعت نظاماً للمساعدة القضائية ،لكن احلصول على هذه املساعدة يَبقى خاضعا
لشروط ،)33(.هذا يعين بأن هذا احلق إذا كان فعلياً فإنه ليس مطلقا.
حق غري مطلق :حق اللجوء إىل حمكمة ليس مطلقا ،فنحن مرغمني على تقبّلبعض العراقيل اليت تُعيق هذا احلق ،فهذا األخري ،حسب طبيعته ،يتطلّب تنظيماً من طرف
الدولة ،هذا التنظيم يتغري حسب موارد اجملتمع وحاجات األفراد ،فبخصوص املساعدة
القضائية مثال ،فإنها تصطدم بسقف امليزانية ،من خالل قيام الدول األطراف يف االتفاقية
بإعداد هذه القوانني والتنظيمات املرتبطة مبنح املساعدات ،فهي تتمتّع بهامش تقدير ،بينما
التقييد املطبق ال جيب أن يقيّد اللجوء املفتوح لألفراد ،بصفة جتعل هذا احلق يتضرر يف
جوهره ،لذا فإن مثل هذا التقييد تراقبه هيئات "سرتاسبورغ" ،اليت حترِص على أن يكون حق
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اللجوء إىل حمكمة دائما فعليا ،احملكمة األوروبية أشارت إىل أن احلق يف اللجوء إىل
حمكمة ليس إال عنصرا من حق أوسع ،وهو احلق يف حمكمة الذي تنصّ عليه املادة السادسة
()34
فقرة  ،67وهذا احلق يتطلّب ليس فقط حمكمة يف املُتناوَل بل كذلك حمكمة مناسبة.
والقول بأن احلق يف اللجوء إىل حمكمة ليس مطلقا ،جيرنا للحديث عن بعض القيود
واستثناءات هذا احلق وميكن أن نوجزها فيما يلي:

حصانة القضاءات الوطنية:

تعترب احملكمة األوروبية أن قاعدة احلصانة القضائية –لضمان حسن السري -
بالنسبة لبعض املنظمات الدولية ،ميثّل تقييدا ضِمنيا للحق يف اللجوء إىل حمكمة ،يكون
هذا التقييد متالئما مع الفقرة األوىل من املادة  ،6إذا كان املتقاضون أو امللتمسون ميتلكون
طُرقاً قانونية أخرى يف القانون الوطين حلماية حقوقهم املضمونة يف االتفاقية ،مع تسجيل
تراجع القاضي األوروبي عن ممارسة رقابته خبصوص هذا التقييد ،ألن مبدأ حصانة قضاءات
الدولة يُعد من املبادئ الدولية املعرتَف بها ،واملتمثّلة يف التسامح وحسن العالقات فيما بني
الدول ،ومن املؤسف( )35أن حق اللجوء إىل احملكمة ينحين أمام مذهب حصانة الدول ،وهذا
ال يتالءم مع متطلبات العدالة ومسو القانون ،أما احلصانة الربملانية ،اليت ترى فيها احملكمة
األوروبية أنها تهدف إىل حتقيق األهداف املشروعة حلماية حرية التعبري يف الربملان واحلفاظ
على مبدأ الفصل بني السلطة التشريعية والقضائية ،فإنها ترتبط بهامش تقدير الدولة ،وال
متثل تقييدا حلق اللجوء إىل حمكمة ،غري أن احلصانة العامة املطلقة اليت تستبعد املسؤوليات
()36
املدنية ملصاحل الشرطة فهي مرفوضة ويدينها القاضي األوروبي.

القواعد اإلجرائية:

يعاقب القاضي األوروبي خبصوص القواعد اإلجرائية اليت تتخذها الدول ملنع املعنيني
باحلق (سواء كانوا أشخاصا طبيعيني أم اعتباريني) ،من اللجوء للعدالة بواسطة تلك العراقيل غري
املربرة )37(.فاملتطلبات املرتبطة بتنفيذ قرار سابق ،مثال ،ميكن أن تكون مصدر عرقلة للحق يف
اللجوء إىل حمكمة ،ففي امليدان اجلزائي ،ترى احملكمة األوروبية أن املُدان الذي مل حيرتِم األمر
بالتوقيف الصادر ضده ،يُحرَم من حقه يف الطعن بالنقض .أما يف امليدان املدني ،فإن الرئيس األول
للمحكمة (حمكمة الطعن) ،ميكنه سحب سجل الطعن يف وجه طالب الطعن الذي مل ينفذ
()38
القرار املطعون فيه (مع األخذ بعني االعتبار الوضعية املالية للمتقاضي).
/9متطلب حمكمة مناسبة (تفي بالغرض):
الفقرة األوىل من املادة السادسة ،حترص على اماية الشروط األربعة اليت جيب أن تتوافر
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يف احملكمة ،حتى تكون مناسبة حسب االتفاقية ،وهي أن تكون احملكمة مستقلة(أ) ،وأن
تكون نزيهة( ) ،وأن حتكم وفقا للقانون(جـ) ،وأن تكون قادرة على الفصل(د).
أ -متطلّب حمكمة مستقلة :إن الضمان األساسي األول للمحاكمة العادلة والتطبيق
الصحيح للقانون ،هو أالّ تصدر األحكام عن مؤسسات سياسية ،بل بواسطة حماكم
خمتصة مستقلة حمايدة ومشكلة حبكم القانون .و استقالل احملكمة رُكن جوهري
للمحاكمة العادلة ،اليت تتطلّب أيضا أن يصدر احلكم يف القضايا املطروحة أمامها على
أساس من احليدة ،وعلى أساس الوقائع ،وطبقا ألحكام القانون ،دون أي تدخّل أو ضغوط أو
تأثري غري مناسب من أي سلطة أخرى حكومية أو غري حكومية .كما أن االستقاللية تعين أن
()39
يكون املعيار األول يف اختيار األشخاص الذين يتولّون مناصب القضاء هو خِربتهم القانونية.
وما دامت االستقاللية مستمدة من مبدأ الفصل بني السلطات ،فإنه جيب أن تكون هذه
األخرية يف مواجهة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ،ويف مواجهة أطراف الدعوى،
واالستقاللية يف معناها الضيّق ،تتعلّق باستقاللية احملكمة جتاه السلطة التنفيذية ،وهنا جيب
علينا أن نأخذ يف االعتبار منط تعيني أعضاء احملكمة ،ومدة عهدتهم ،ومدى قابليتهم للعزل،
ووجود احلماية ضد الضغوط اخلارجية عند ممارسة وظائفهم ،كل هذه العناصر هي موضوع
()40
رقابة صارمة من طرف هيئات "سرتاسبورغ".
كما أن متطلّبات احملاكمة العادلة تَمنع كل تدخل للسلطة التشريعية يف إدارة العدالة،
وبعدما منعت احملكمة األوروبية هذه املمارسات ،أصبحت تَنظر إىل أن املادة  6فقرة  ،1ال
ميكن تفسريها بأنها متنع كل تدخل للسلطات العمومية يف اإلجراءات القضائية اليت تكون
طرفا فيها ،وأن قوانني املصادقة ( )les lois de validationميكن السماح بها ألسبا الدوافع
القاهرة للمصلحة العامة )41(.وحتى يف هذه احلالة ينبغي أن يكون هذا التدخل متالئما مع
الفقرة  67من املادة السادسة ،سواء تعلق األمر بالنزاعات اليت تكون الدولة طرفا فيها أو تلك اليت
تتعلق بالقانون اخلاص ،حتى ال يكون هذا التدخل سببا يف التأثري على حل عقدة النزاع،
ومساسا بضمانات احملاكمة العادلة ،خاصة مبدأ املساواة يف السالح)42(.ومنذ سنة  7996تطوّر
اجتهاد قضاء "سرتاسبورغ" الذي ارتسم حميطه بفضل السيد " ،"Marcus HULMONSالذي عَمِل
على ترقية حقوق اإلنسان ،وحرِصَ على التوازن بني املصلحة العامة وحقوق األفراد ،هذا االجتهاد
جتسّد بـستة( )6قرارات ،تصبّ كلها حول عدم شرعية التدخل التشريعي يف اإلجراءات ،والذي
يهدف لإلخالل بذلك التوازن ،ألن من شأن هذا التدخل يف إدارة العدالة ،بهدف التأثري على
حل العقدة القضائية للنزاع والتأثري على اإلجراءات القضائية -إن مل يكن الغرض منه
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الدافع ا ُمللِحُّ للمصلحة العامة  -أن ميس مببدأ مسو القانون واحلق يف احملاكمة العادلة ،لذا
ففائدة اجتهاد قضاء "سرتاسبورغ" ،تتمثل يف طريقة حتليل موضوعية وجريئة ،تسمح بتوازن
()43
منسجم بني املصلحة العامة ،ومتطلبات احلقوق األساسية لألفراد.
/متطلّب احملكمة النزيهة :وهذا املتطلّب يتم تقديره حسب طريقتني:
* طريقة ذاتية :حتاول حتديد ما ذا يعتقد القاضي يف قرارة نفسه ،فيما يتعلّق
بالظروف ،وإذا ما كان مييل إىل أحد املرتافعني إذ هذا يتطلب أدلة ،لذلك النزاهة الشخصية
(الذاتية) جيب افرتاضها إىل غاية إثبات عكسها .لكن املظاهر ال جيب إهماهلا ،حسب أحد
صِيَغ احملكمة ،جيب رفض أي قاضٍ ،نستطيع بصفة مشروعة التخوّف من نقص نزاهته،
()44
لوجود وقائع حقيقية تسمح بالشك يف ذلك.
* الطريقة املوضوعية :انطالقا من قرار " ،"hauschildtاحملكمة األوروبية انتقلت من
مفهوم جمرّد إىل مفهوم ملموس للنزاهة املوضوعية ،هذا العنصر احملدِّد ،يتمثل يف معرفة ما
إذا كانت إدراكات املعين ميكن أن تكون مربرة ،فاجتهاد القضاء األوروبي يُدخل أحيانا
اعتبارات ذات طابع عضوي ووظيفي ،حبيث يكون غري نزيه ،القاضي الذي يرأس جلسة يف
حمكمة اجلنايات ،بينما يف السابق كان قد أدى وظائف قاضي حتقيق يف القضية نفسها،
أو أن يفصل القاضي يف الطعن باالستئناف يف حكم يكون قد أصدره من قبل ،لذا فالعديد
من األنظمة القضائية متنع اجلمع بني وظيفة التحقيق واحلكم ،ألن احملكمة ال ميكن أن
تعلن عن موقفها مرتني بالنسبة لنفس الوقائع .وهذا ينطبق كذلك على املنازعات التأديبية،
غري أن احملكمة األوروبية ،ترى بأن املادة السادسة ال تتعارض مع قيام القاضي نفسه بالفصل
يف احلكم األول الذي أصدره يف غيا املتهم حبكم ثان يكون فيه املتهم حاضرا.

()45

جـ/متطلّب حمكمة منشأة مبوجب القانون ووفقا له :من املالئم أن نفهم أن هذه العبارة
تعكس االلتزام مبقتضيات دولة القانون ،وهي يف معناها الواسع تعين أن تكون احملكمة مؤسسة
وفقا ألحكام الدستور ،أو أي تشريع تصدره السلطة املختصة بسن القوانني ،لتفصِل يف النزاعات
بصفة مستقلة ونزيهة ومطابقة للقانون ،حيث يشعر معها املتقاضي بالثقة ،فإذا كانت تشكيلة
احملكمة يف قضية معينة ليست مطابقة للمواصفات القانونية ،فإن املادة السادسة بذلك تكون قد
خُرقت .احملكمة األوروبية متارس رقابة يف هذا اجملال ،من حيث وجود النقص يف النزاهة املوضوعية
()46
أو نقص يف العدل.
د/متطلّب حمكمة قادرة على اختاذ القرار :مهمة احملكمة هي الفصل يف القضايا،
وحسب اجتهاد القضاء األوروبي ،احملكمة تتميّز يف املعنى املادي بدورها القضائي املتمثل يف
90
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الفصل على أساس معايري القانون ،وبواسطة إجراءات منظّمة يف كل قضية ترتبط
بتخصّصها ،ليس بالنسبة للقانون الوطين فحسب ،بل حتى بالنسبة لالتفاقية األوروبية حلقوق
اإلنسان ،وهذا االختصاص هو الذي يعطِي للمحكمة مهمّة الفصل يف النزاع اخلاضع هلا،
سواء يف امليدان املدني أو اجلزائي ،إذن جيب على احملكمة أن تكون قادرة على تقييم
جمموعة العناصر اليت تؤدي إىل حل النزاع بنفسها ،من خالل هذا املتطلّب ،هيئات
"سرتاسبورغ " قامت بتطبيقات عديدة ،مثال يف ميدان التصدير الذي يكون فيه نزاع حول حق
امللكية كحق مدني ،وبالتالي يكون هذا احلق مرتبط باملادة  ،66ففي السويد مثال ،احملكمة
اإلدارية العليا ال تتمتّع إالّ بسلطة مقيّدة يف رقابة اإلجراءات اإلدارية اليت تسمح بالتصدير ،أما
يف بريطانيا ،عند منع أم من زيارة طفلها الذي وضع يف مصاحل اجتماعية بقرار من السلطات
احمللية ،فإن أساس اعرتاضها على هذا اإلجراء هو ذو طابع مدني )47(.فالقرار اإلداري ميكن
أن حيال للسلطة القضائية ،غري أن هذه األخرية ال تراقب صحة القرار اإلداري ،بل ينحصر
دورها يف التأكّد من أن السلطة اإلدارية مل تتصرّف بصفة قانونية ،فالقضاء ال يستطيع
الفصل يف االعرتاض ،لذا فإن احملاكم الربيطانية ال تتوفر فيها معايري احملكمة وفقا
لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.

املطلب الثاني :املتطلبات اخلاصة باحلكم
تظهر يف املادة السادسة عبارة  ":االستماع أو الفصل يف قضيته من طرف حمكمة
 ،"...بالنسبة للمحكمة هل هذا املصطلح يعين أن االتفاقية تكتفي بدرجة واحدة للحكم،،
وهل يف هذه الدرجة الوحيدة يتم تلبية كل متطلبات الفقرة األوىل من املادة السادسة.،
غالبا القوانني الداخلية تأخذ بالدرجة املزدوجة للقضاء ،إذ من خالل آلية طرق
الطعن ،ميكن أن يكون احلكم نفسه حمل نظر أمام عدة جهات قضائية ( احملكمة،
اجمللس  ،احملكمة العليا ،مثال) ،وهذا األمر ليس كافيا لوحده ،بل جيب أيضا أن تكون
ضمانات املادة  66منتجة آلثارها يف صاحل املتقاضي .والبد للحديث عن املتطلبات اخلاصة
باحلكم من أن ندرس ،الضمانات املتطلبة حسب درجات التقاضي ،ثم بعد ذلك ندرس
املتطلبات حسب جمموع احلكم.
/1الضمانات املتطلّبة حسب درجة التقاضي:
هذه املتطلبات تتحدد حسب مبدأين ،فمن جهة ،تطبيق املادة  66بالنسبة لكل هيئة
قضائية أثناء احلكم ،ولكن من جهة أخرى ،تعديل الضمانات املتوقّعة يف هذه املادة.
أ -تطبيق املادة السادسة بالنسبة لكل هيئة قضائية  :أحيانا النظام الداخلي يفرض
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إجراءات مركّبة ،فالدعوى االفتتاحية يكون النزاع فيها -بالرغم من ارتباطه باملادة - 66
خاضعا هليئات نقابية أو مهنية أو إدارية ،ومثل هذا التوزيع لالختصاص ال يكبح االتفاقية حسب
اجتهاد القضاء األوروبي ،لكن هذه االتفاقية توصي بأحد النظامني :سواء كانت هذه اهليئات
القضائية تؤدي بنفسها متطلبات املادة  ،7/ 66أو أنها ال تلبيها ،لكن تتعرض لرقابة هيئة قضائية
ذات قضاء كامل ،أي مؤهلة إلعطاء النزاع حالّ قضائيا ،لكن يف بعض احلاالت النظام الداخلي
يتوقع درجات متعددة للتقاضي .فهل ميكن أن نعفي الدرجة األوىل من تلبية متطلبات املادة
السادسة يف فقرتها األوىل ،طاملا أنه يتم تلبيها يف الدرجة األخرى من القضاء .،
هيئات"سرتاسبورغ" أجابت بأن الفقرة األوىل من املادة  ،66ختصّ قبل كل شيء اهليئات
القضائية الدُّنيا ،والضمانات جيب أن تتحقق من طرف حماكم االستئناف والطعن ،لكن ال
ينتج عن ذلك أنّه ال جيب على القضاءات السفلى أن توفّر تلك الضمانات )48(.ضمانات
االتفاقية هلا وزن ثقيل على الدول حسنة النيّة ،واليت نظامها الداخلي مينح اماية قوية ،لكن
هذا ينتج عن املادة  66اليت حسبها ،ال يوجد أي بند من االتفاقية احلالية ميكن تفسريه بأنه يقيّد
أو يضر حبقوق اإلنسان وباحلريات األساسية اليت ميكن االعرتاف بها وفقا لقوانني كل
طرف متعاقد ،هذا املبدأ األول أصبح مرنا بواسطة مبدأ آخر هو:

تعديل أو ختفيف ضمانات املادة :66

اجتهاد القضاء األوروبي أعطى عدة أمثلة حول هذا التعديل ،ففيما خيص متطلّب
املناقشات القضائية العلنية املنصوص عليها يف الفقرة  7من املادة  ( ،66االستماع إىل القضية
علنيا) ،فأن غيا املناقشات العلنية القضائية على مستوى الدرجة الثانية أو الثالثة من
القضاء ،ميكن تربيره خبصائص اإلجراءات املعنية ،طاملا أن اجللسة العلنية قد متّت يف
الدعوى األوىل ،يف اإلجراءات املخصصة فقط للنقاط القانونية ميكن تلبية املادة  66حتى ولو مل
متنح حمكمة الطعن للمستأنف خيار التعبري الشخصي أمامها .ومن خالل هذا التعديل ،فإن
الضمان املعيّن الذي ال جيد سببا لوجوده أمام هيئة قضائية ،ميكن فرضه فيما خيص نفس
احلكم أمام هيئة قضائية أخرى .لكن ما هو صحيح بالنسبة حملكمة الطعن كقضاء
قانون ،ميكن أن ال يكون كذلك بالنسبة حملكمة االستئناف اليت جيب أن تعلن عن
موقفها يف املوضوع.
تعديل الضمانات يتضمن نتيجة أخرى ،هي أن التقصري الذي ميكن مالحظته يف
مرحلة ،ميكن تصحيحه يف مرحلة الحقة ،بشرط أن متتلك هيئة الطعن اختصاصا يسمح هلا
مبحو العيب املنسو إليها ،وحمو اخلروق املسجّلة لبُند من بنود االتفاقية عندما يتعلق األمر
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بعيب إجرائي ،أما العيب ذو الطبيعة العضوية الذي يؤثر يف نزاهة واستقاللية احملكمة من
الدرجة األوىل ،فال ميكن تصحيحه أمام قضاء االستئناف والطعن ،بعد ذلك جيب اعتبار
()49
هذه املتطلبات يف إطار مقاربة شاملة حسب جمموع احلكم املعين.
 /9املتطلبات حسب جمموع احلكم:
اجتهاد القضاء الثابت للقضاء األوروبي ،أشار إىل ضرورة "تقدير شامل" ،فَصِيَغ
القرارات تعرف تنوّعاً ،لكنها كلها تعبّر عن نظرة شاملة .احملكمة جيب عليها إذن أن
تَبحث فيما إذا كانت خصوصيات اإلجراءات الوطنية ككتلة تُربز اخلرق ،إذ جيب األخذ
()50

يف االعتبار جمموع احلكم الذي مت يف النظام القانوني الداخلي.

و من أجل حتديد إذا ما كانت مصاحل العدالة تتطلّب بعض الضمانات يف مرحلة
معينة من القضية ،جيب أن نأخذ يف االعتبار جمموع القضية ،ومسألة معرفة إذا ما كان
احلكم مرضيا ويليب متطلبات الفقرة  7من املادة  ،66ال ميكن حتديدها إالّ بفحص اإلجراءات
يف جمموعها ،وهذا يفرتض انتهاء هذه األخرية واليت حسب نص املادة  7/66جيب أن تتم بصفة
علنية وعادلة ويف آجال معقولة وهذا ما سوف نعرضه فيما يلي:
أ -متطلّب العدل(اإلنصاف) :هذا يعين أن كل واحد من أطراف احلكم جيب أن
يستطيع دعم قضيته املدنية أو اجلنائية املرتبطة باملادة  ،66حبيث ال يتعرّض إىل إجحاف بالنسبة
جملموع احلكم ،باملقارنة مع الطرف اخلصم .وصحيح أن مثل هذا التفكري ال يستبعِد األخذ يف
االعتبار الضمانات اليت ختص هذا النوع من احلكم إذا كان جنائيا إذ جند الفقرات 8و  3من
املادة  66تضيف للمتهم (قضية جزائية) اماية غري مقيّدة ،لكن يف تطبيق هذه الضمانات اخلاصة
جيب أالّ نفصلها عن الضمان العام الذي حيتويه متطلّب احملاكمة العادلة الذي يشمل اجلانب
املدني واجلانب اجلزائي ،يف هذا االجتاه اجتهاد القضاء األوروبي يرفض منح االستقاللية للحقوق
املتوقعة يف الفقرة  3من املادة  ،66كما أن هيئات االتفاقية ترى يف افرتاض الرباءة الذي تنص
عليه الفقرة الثانية من املادة نفسها ليس مبدءًا متميزا فقط ،بل كذلك يعد تطبيق خاص
ملتطلّب احملاكمة العادلة.
نفس االعتبار ينطبق بالنسبة ملختلف أفعال عناصر احملاكمة العادلة اليت تستلزمها
هيئات "سرتاسبورغ" لتصحيح العيو اليت تعرتي احلكم ،ومن بني هذه العناصر ،نستطيع أن
نذكر احرتام حقوق الدفاع ،واملساواة يف السالح ،وضرورة املناقشة القضائية ،إن هذه
العناصر كلها هلا نفع جزئي ،وميكن أن تكون هلا أهمية حامسة يف بعض احلاالت.
احملكمة األوروبية أشارت بالنسبة حلق الدفاع واملساواة يف السالح ،أنهما عنصران يشكالن
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جزء من املفهوم الواسع للحق يف احملاكمة العادلة ،كذلك بالنسبة للمناقشات القضائية ،إذ
جيب تقديم عناصر األدلة أمام املتهم يف اجللسة العلنية (املادة  6ف ،)3لكن مهمة احملكمة تتمثل
يف إثبات إذا ما كانت اإلجراءات املتوقّعة يف جمملها مبا يف ذلك منط تقديم األدلة قد متت بصفة
عادلة ،وهنا يتم حتليل متطلبات الفقرة الثالثة من املادة  66كجوانب خاصة يف احملاكمة العادلة
()51
الذي تضمنتها الفقرة األوىل من املادة نفسها.
واملناقشات القضائية كعنصر من عناصر احملاكمة العادلة جيب أن تتم أثناء اجللسة
العلنية ،ألن ضمان العدالة الراشدة يتطلّب ليس فقط العدل ولكن أيضا اإلشهار.
بـ -متطلّب اإلشهار :إن إشهار اإلجراءات القضائية يُعدّ ضمانة للمتقاضني ضد العدالة
اخلفية ،ويساهم يف احلفاظ على الثقة يف العدالة )52(،فال يكفي أن يتم العدل ،بل جيب أن
يرى اجلميع أن العدل قد مت .تنص املادة  ":66كل شخص له احلق يف أن تُنظَر قضيته علنيا،"..
هذه العبارة تتضمّن صيغة اإلشهار ،والفقرة األوىل من املادة توفّر تدقيقات إضافية يف مجلتها
الثانية ،بنصها ":احلكم جيب أن يصدُر علنيا" ،لكن الدخول إىل قاعة اجللسات ،ميكن أن
يُمنَع يف الظروف االستثنائية على الصحافة وعلى اجلمهور ،أثناء كل أو جزء من أجزاء
احملاكمة ،إذا كان ذلك يف صاحل األخالق أو النظام العام أو األمن الوطين ،وكذلك عندما
تتطلّب مصلحة القصّر أو اماية احلياة اخلاصة لألطراف ذلك ،أو عندما يكون هذا اإلجراء
ضروريا بالنسبة للمحكمة ،يف حالة قد تؤدي فيها الظروف اخلاصة باإلشهار إىل الضرر
()53

مبصاحل العدالة.

اجتهاد القضاء األوروبي فيما خيص اإلشهار ،قد أكّد على الصيغة التالية":اللجنة
تذكّر بأن إشهار إجراءات اهليئات القضائية املنصوص عليه يف املادة السادسة فقرة  ،7حتمي
املتقاضي ضد العدالة السرية اليت تُفلِت من الرقابة العمومية ،إن اإلشهار ميثّل كذلك أحد
الوسائل اليت تساهم يف احلفاظ على الثقة يف احملاكم واجملالس القضائية .من خالل الشفافية
اليت يعطيها اإلشهار ألعمال اهليئة القضائية تتحقّق أهداف املادة السادسة ،املتمثلة يف ضمان
()54
احملاكمات العادلة اليت متثّل أحد ضمانات اجملتمع الدميقراطي".
وعلى الرغم من أن احملكمة األوروبية تفسّر متطلّب اإلشهار بكثري من املرونة ،باعتبارها
أن اإلشهار يتحقق مبجرّد متكني املتقاضني من احلصول على القرار أو احلكم من كتابة ضبط
احملكمة ،فإن الدول األعضاء يف جملس االحتاد األوروبي ،رغم اعرتافها بكل مبادئ اإلشهار،
فإن أنظمتها التشريعية وممارساتها القضائية متثّل بعض التنوّع يف شروط تطبيقها ،سواء تعلّق
األمر بسري اإلشهار أو اإلعالن عن احلكم أو القرار ،أما اجلانب الشكلي للمسألة يكتسي
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()55

أهمية ثانوية ،فيما خيص أهداف اإلشهار املطلوبة يف الفقرة  7من املادة . 66

املكانة البارزة اليت حيتلها احلق يف حماكمة عادلة يف اجملتمع الدميقراطي ،أدّت
باحملكمة األوروبية من خالل الرقابة اليت متارسها ،إىل تفحّص حقيقة اإلجراءات ،وقدّرت
احملكمة أنه جيب األخذ يف االعتبار جمموع احلكم الذي صدر من قبل النظام القضائي
الداخلي .كما ذهبت احملكمة للقول بأن ضمانات احملاكمة العادلة ،ينبغي أن تغطي مرحلة
()56
التحقيق ،وتستمر إىل غاية مرحلة تنفيذ قرارات العدالة.
جـ -متطلّب السرعة :يف هذه النقطة ،احملكمة ترجع لآلجال املعقولة املشار إليها يف
الفقرة  01من املادة  ،06هيئات االتفاقية أخذت هذه الفكرة يف شكل أكثر قانوني،
بإحلاحها على أهمية السرعة ،ألن التأخري يعرقل فعالية العدالة ومصداقيتها .والطابع املعقول
لآلجال أو ملدة اإلجراءات ،يتم تقديره حسب ظروف القضية ،وعلى أساس معايري اجتهاد القضاء
للمحكمة األوروبية ،خاصة فيما يتعلّق بتعقيد القضية ،وسلوك امللتمس وسلوك السلطات
املختصة ،كما أنه خبصوص تعقيدات القضية ،يدخل يف احلسبان يف إطار تقدير شامل :عدد
األطراف يف القضية ،وصعوبة األدلة ،واجلانب الدولي للوضعية ،وعدم التأكد من القاعدة
القانونية ،وسلوك املتقاضي ،ودوره يف بطء اإلجراءات(،كالتغيري املتكرر للمحامني ،والتأخّر
يف تبليغ الوثائق) وغريها من املعطيات )57(،كما أن سلوك السلطات املختصة يدخل أيضا يف
احلسبان يف حتديد التباطؤ الذي ميكن حتميله للدولة ،ألن هذه األخرية مدينة بالسرعة املطلوبة
يف الفقرة األوىل من املادة  ،66فسلطات الدولة املختصة -القضائية منها وحتى مصاحلها
العمومية غري القضائية  -معنية بتجنّب التأخري ،إذ على الدولة يف هذا اإلطار تزويد هذه املصاحل
بالوسائل املناسبة لألهداف املرغو يف حتقيقها ،وبصفة تسمح هلا بتلبية متطلبات الفقرة  67من
املادة  ،66علما أن القضاة بدورهم مكلّفون بالسهر على السري احلسن والسريع للحكم .ويف
النهاية جند االلتزام بالنتيجة يقع على عاتق الدولة ،واملادة السادسة ترغم الدول األطراف يف
االتفاقية على تنظيم أنظمتها القضائية بشكل تستطيع معه حتقيق متطلبات السرعة)58(.مع
اإلشارة إىل أن السرعة مطلوبة بشك ٍل أكثر إحلاحا يف القضايا ذات الطابع اجلزائي ،ألنها
تتطلّب ضرورة مراعاة التوازن بني حق املتهم يف أن حياكم يف فرتة زمنية وجيزة ،وتقديم
التسهيالت الكافية إلعداد دفاعه ،وضرورة البدء يف نظر الدعوى وإصدار احلكم دون أي
تأخري ال مربر له ،خاصة إذا كانت طبيعة اجلرم حتمل الوصف اجلنائي وكان املتهم حمتجزا،
()59
ألن األمر هنا مرتبط باحلق يف احلرية وقرينة الرباءة واحلق يف الدفاع.
وخبصوص هذه النقطة جند أن احملكمة األوروبية أدانت العديد من الدول كفرنسا
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وايطاليا ،غري أن املسألة بقيت مطروحة حتى بالنسبة للمحكمة األوروبية ،اليت بدورها
تتجاوز املدة املعقولة ،هلذا فإن هذه احملكمة حتاول حتويل املنازعات املتعلقة بتجاوز املدة
املعقولة إىل اهليئات القضائية الوطنية ،ملنح التعويضات الكافية يف انتظار اإلصالحات
()60
احملتملة لالتفاقية بهذا اخلصوص.
د  -مبدأ املساواة يف السالح :يَعتبِر القاضي األوروبي أن مبدأ املساواة يف السالح ،يع ّد
مبدءا أساسيا للمحاكمة العادلة ،وهذا املبدأ مييّز جمموع احلق يف اللجوء إىل العدالة ،ويفرتِض
االلتزام مبنح كل طرف إمكانية معقولة يف عرض قضيته ،بشروط ال جتعله ناقصا أو ضعيفا
أمام خصمِه ،ويستلزم القضاء على كل الفروق يف تبليغ الوثائق لألطراف ،وأن ميلِك كل طرف
نفس اإلمكانيات والسُّبل لعرض أدلته .وهذا املبدأ جيب أن يسود كل مراحل التقاضي من
احملكمة االبتدائية جلهة الطعن بالنقض ،واحملكمة األوروبية تعترب مبدأ املساواة يف السالح
عنصرا من املفهوم الواسع للحق يف احملاكمة العادلة الذي يشمل أيضا مبدأ املواجهة يف اإلجراءات
()61
اجلزائية واملساواة بني الطرفني ،سواء كانت طبيعة النزاع مدنية أم جزائية.
ومبدأ املواجهة بني الطرفني بدوره ،يستلزم بالنسبة لطريف القضية احلق يف تبليغ
ومناقشة كل وثيقة أو مالحظة مقدّمة للقاضي ،حتى لو كان من طرف أي شخص أو هيئة
مستقلة أو رجل قانون ،من أجل التأثري على قرار القاضي ،كخربة اخلبري مثال .ومن متطلبات
حتقيق مبدأ املواجهة ،أن يقوم قاضي الطعن مثال باستدعاء الطرفني إلبداء مالحظاتهم ،ألن
حضور احملامي العام يف مداوالت حمكمة الطعن وكذا مساهمة حمافظ احلكومة يف
مداوالت جملس الدولة ،ميس مببدأ املساواة يف السالح ،ألن كالهما يعد خصما ألحد
الطرفني ،وي طلب قبول أو رفض الوسائل املقدمة من طرفهما .كما أن املساواة يف السالح
يقتضي أن يُبلّغ التقرير األصلي ملستشار حمكمة الطعن للمحامي العام ولألطراف .وجتدر
اإلشارة هنا أن احملامي العام ينصح القضاة فيما خيص احلل الذي جيب أن يُتّخذ ،وبالنظر
للسلطة اليت متنحها له وظائفه ،فإنه بإمكانه التأثري إجيابا على قرارات القضاة ،وهذا ما
تعتربه احملكمة األوروبية اختالال يف التوازن بني الوزارة العمومية واألطراف.
هـ  -احلق يف طعن فعّال :من حق كل متهم يدان بارتكا فعل جنائي أن يَلجأ إىل
حمكمة أعلى ،ملراجعة حكم اإلدانة الصادر ضده ،والعقوبة املقررة عليه .وتفيد احملكمة
األوروبية حلقوق اإلنسان أن هذا احلق متأصّل يف احلق يف احملاكمة العادلة ،املكفول
مبوجب املادة السادسة ،رغم أنه غري منصوص عليه صراحة يف هذه املادة ،كما أنه مكفول
مبوجب املادة الثانية من الربوتوكول السابع لالتفاقية األوروبية ،والذي ينص يف الفقرة الثانية
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من هذه املادة ،أنه جيوز تقييد هذا احلق طبقا للقانون ،إذا كانت املخالفة جنحة بسيطة ،أو
إذا جرت احملاكمة االبتدائية للمتهم أمام أعلى حمكمة يف الدولة ،أو إذا كان احلكم
()62
باإلدانة قد صدر بعد استئناف حكم برباءة املتهم.
وقد انتهت احملكمة األوروبية إىل أن حقوق املتهم قد انتُهِكت ،يف حالةٍ أدانت فيها
حمكمة عسكرية متهم كان ضابطا يف اجليش ،بتهمة إفشاء أسرار عسكرية ،ثم استأنَف
املتهم احلكم أمام حمكمة االستئناف العسكرية ،ثم إىل حمكمة النقض ،وقد تلت حمكمة
االستئناف العسكرية عليه حكمها حضوريا ،ولكن احلكم كان خمتصَرا ،حيث مل يتطرّق
إىل سلسلة من املسائل اليت نظرتها احملكمة أثناء الدعوى .وحينما تسلّم املتهم النص الكامل
ملنطوق احلكم ،كانت املهلة الزمنية املسموح فيها بالطعن يف احلكم أمام حمكمة النقض يف
حيثيات احلكم قد انتهت .وقالت احملكمة األوروبية أن على احملاكم الوطنية( ومن بينها
حماكم االستئناف) ،أن حتدد بوضوحٍ كافٍ حيثيات أحكامها ،ألن توانيها عن تزويد املتهم
بتلك احليثيات يف وقت مناسب -لكي يتمكن من أن يبسط مجيع حيثياته لكي تراجعها
حمكمة النقض  -إمنا هو إنكار حلقه يف احلصول على وقت كافٍ وتسهيالت مناسبة إلعداد
دفاعه )63(.كما قضت احملكمة بأن التقاعُس عن تعيني حمام يف مرحلة االستئناف األخرية
حلكم صادر على متهم بالسجن مخس سنوات ،إمنا هو انتهاك حلقوق ذلك املتهم ،و رأت أن
مصلحة العدالة تطلب من السلطات أن تنتد حمامٍ خالل دعوى االستئناف ،ألن املتهم لن حيسن
معاجلة الشؤون القانونية أمام احملكمة دون مساعدة حمام ،ومن ثمّ فلن يُحسن الدفاع عن نفسِه
على خري وجه .وقضت أيضا أن حق املتهم يف االستئناف قد أنتُهِك ،حني قررت حمكمة النقض
رفض الطعن املقدّم منه بشأن جوانب القصور القانونية اليت شابت حماكمته ،وذلك بناء على
هروبه .و انتهت احملكمة املذكورة يف هذه احلالة أيضا إىل أن احلق يف احلصول على مساعدة
قانونية قد أنتُهِك ،ألن حمكمة االستئناف رفضت السماح حملامٍ اختاره املتهم بأن ميثّله أمامها
()64
عندما اختار عدم الظهور بنفسه أمام احملكمة.
واحلق يف الطعن يعد حقا تكميليا ليس له وجود مستقل ،وال ميكن االستناد إليه إلّا
يف عالقة مع حق آخر معرتف به يف االتفاقية ،فهذا احلق ما هو إال نتيجة قانونية للتقصري يف
اماية حق من احلقوق املضمونة يف االتفاقية.
واملقصود بالطعن الفعلي ،هو جعل هذه الوسيلة يف متناول املعنيني ،وال يهم بعد ذلك
()65
أن تكون نتيجة هذا الطعن يف صاحل امللتمس.
لكن هل الصعوبات اليت يواجهها املتقاضي عند مقاومة احلاجز املفروض على قبول
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طعنه ،تتالءم مع احلق يف طعن قضائي فعّال وفعلي مضمون مبوجب املبدأ العام للحق يف
قاضي .،لإلجابة على هذا السؤال جرَت نقاشات عديدة للمناداة جبعل شروط قبول الطعون
أكثر مرونة ،وبهذا اخلصوص ينبغي على امللتمس ممارسة حقه يف الطعن الفعلي أمام القضاء
الوطين ،قبل رفع الدعوى لدى القضاء األوروبي ،حتقيقا لشرط "استنفاذ طرق الطعن
الداخلية" ،كما جيب عليه أن يكون معنيا شخصيا ،وأن تكون مصاحله قد مت املساس بها
()66
بصفة جوهرية.
ولتفعيل الطعون القضائية ،جيب أن تكون مدة الفصل فيها معقولة ،وإال كان ذلك
سببا كافيا لطلب مؤسس باحلصول على تعويض مناسب لتغطية األضرار املادية (اخلسائر
احلقيقية) ،اليت تعرّض هلا املعين بسبب اخلرق املباشر لآلجال املعقولة لإلجراءات ،كما
ميكنه طلب تعويض عن الضرر املعنوي املرتبط بالقلق والشك النامجان عن هذا اخلرق
استنادا إىل املادة  76من االتفاقية .فضال عن ذلك فإن القاضي األوروبي يدعم متطلّب الفعالية،
بربط احلق يف الطعن الفعلي باحلق يف تنفيذ قرارات العدالة ،حيث ال يكون فعليا الطعن
الداخلي الذي يؤدي إىل نتيجة اجيابية أمام القاضي الوطين ،واليت تصطدم برفض اإلدارة
تنفيذ احلكم.
و -احلق يف تنفيذ القرارات القضائية :احلق يف احملاكمة العادلة ال يشمل اللجوء إىل
القاضي وإجراء اجللسة فقط ،بل يشمل أيضا ضرورة تطبيق القرارات القضائية اليت تكون
نهائية و إجبارية ،فتنفيذ أحكام وقرارات العدالة يعَدّ جزءًا ال يتجزأ من احملاكمة العادلة،
حسب منظور املادة السادسة .وترى احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن السلطات الوطنية،
بعدم اختاذها لإلجراءات الضرورية لتطبيق القرار القضائي النهائي ،تكون قد أَفرَغت
مضمون املادة  6فقرة  7من أي أثر نافع ،لذا فهي تَعتبِر هذا التنفيذ من متطلبات احلق يف
()67
احملاكمة العادلة ،ودونه يكون هذا احلق وهميا.
وتعترب احملكمة األوروبية أن التزامات الدولة يف هذا اجملال ذات طابع إجيابي ،تفرض
عليها باعتبارها املشرفة على القوة العمومية أن تتخذ اإلجراءات الكافية واملناسبة لتمكني
املعين من تنفيذ القرار أو احلكم ،ويف حالة تقاعس الدولة عن القيام مبسؤوليتها يف ذلك
()68

فإنها تكون مسؤولة أمام القضاء األوروبي.

املبحث الرابع :احملتوى اخلصوصي للضمان يف امليدان اجلزائي
هذا احملتوى اخلصوصي نتج عن الفقرتني الثانية والثالثة من املادة السادسة ،اللتني
متنحان للمتهم يف امليدان اجلنائي اماية خاصة ،باإلضافة إىل احلماية العامة اليت تتعلق
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بالعدالة الرشيدة " ،"la bonne justiceاليت متنحها املادة  ،7/66الضمانات اخلاصة املوضّحة يف
الفقرتني  8و 3من املادة  ،66تقصد نفس اهلدف احملدد يف الفقرة األوىل من حيث أنها تَنطبق على
احملاكمة العادلة ،فاجتهاد قضاء احملكمة يعتبِر أن الفقرة األوىل معيار قاعدي تضمن
تطبيقاته اخلاصة الفقرتني  8و.3
وجدير بالذكر أن احملكمة األوروبية وسّعت حقل تطبيق ضمانات احملاكمة العادلة،
خاصة تلك املتعلّقة حبق الدفاع يف املرحلة السابقة للحكم ،حيث رأت أن هذه الضمانات ال
تطبق يف احلكم فقط ،بل حتى يف مرحلة التحقيق(.)62

املطلب األول :الضمانات املرتبطة جبمع األدلة وحق الدفاع
 –1مبدأ افرتاض الرباءة(م)8/6
يعد احلق يف افرتاض الرباءة مبدءً من املبادئ األساسية للقانون اجلنائي احلديث ،وما
دام األصل يف اإلنسان الرباءة ،ينبغي أن يكون التعامل معه بناءا على ذلك يف كل األوقات،
وعلى كافة املستويات .فإذا ما وُجِّهَ إىل اإلنسان اتهام بارتكا جرم ما ،فإن ما يُتَّخذ حياله
من تدابري أو إجراءات ،ينبغي أالّ تنطوي على شبهة العقا  ،لعدم ثبوت اإلدانة ،وجيب أن تتاح
()70
له الفرصة كاملة إلثبات براءته ونفي االتهام عنه.
وهذا املبدأ يتم تقديره على أساس جمموع اإلجراءات اجلنائية الرامية إلظهار األدلة،
ويُفرتض ربطُه بقواعد أساسية يف القانون اجلنائي ،من بينها قاعدة "حتمُّل النيابة العامة لعبء
إثبات اإلدانة" ،وقاعدة "الشك يفسّر لصاحل املتهم" ،وكذا منع التنفيذ اإلجباري للعقوبات
اجلزائية ،قبل صدور قرار القرارات القضائية النهائي ...هذا من جهة ،ومن جهة أخرى،
يتنافى هذا احلق مع أي تصريح من طرف النيابة أو الصحافة أو حتى أحد اخلواص ،يوحي
بالظَّن أن املشتبه به متهم مدان )71(.تنصّ الفقرة الثانية من املادة السادسة على " :كل شخص
متهم مبخالفة تفرتض براءته إىل غاية إثبات إدانته بصفة قانونية " .إن خرق مبدأ قرينة الرباءة
كان سببا إلدانة احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان للعديد من الدول )72(.علما أن اجتهاد
القضاء األوروبي حدّد معنى االتهام يف امليدان اجلنائي ،واعتربه مفهوماً مستقالً عن
التصنيفات الوطنية ،وحسب احملكمة ،االتهام جيب تعريفه كتبليغ رمسي صادر عن سَلطةٍ
خمتصّة ،يَنسِب للمتهم ارتكابه ملخالفة جنائية ،هذا املعيار مماثل للمعيار الذي وضعته اللجنة
األوروبية حلقوق اإلنسان والذي مفاده أن االتهام يُكتَشف من خالل اآلثار اهلامة اليت تَنعكِس
على وضعية املتهم ،وحسب هذه اللجنة فإن افرتاض الرباءة ،ال ينحصر فقط يف ضمان إجرائي
يستوعب يف اإلطار القانوني فقط ،بل أن افرتاض الرباءة يتطلّب بصفة عامة ،أن ال يُصرِّح
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ممثل الدولة (ممثل النيابة العامة) ،بإدانة شخص بارتكا خمالفة قَبل اإلعالن عن إدانته
بصفة قانونية.
يف قضية حدثت مؤخرا ،اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان رأت أن املبدأ األساسي الذي
تكرّسه املادة  ،8/66يضمن لكل شخص عدم معاملته كمُدان من طرف ممثلي الدولة ،قبل أن
تُثبِت حمكمة خمتصة إدانته بارتكا خمالفة ،هذا التفسري للفقرة الثانية من املادة  6يعتمد
()73
على حجج قوية وصلبة.
احلُجة األوىل :ناجتة عن املبدأ التالي"هدف االتفاقية يتمثل يف اماية حقوق حقيقية
وليس الوهمية وال النظرية" ،وهذه الصفة تطبّق على حقوق الدفاع.
احلُجة الثانية :تعتمد على متطلبات االنسجام ،إذ يتضح من قضية " ،"Deweerأن
احلرمان من احملاكمة العادلة من خالل رفض حق اللجوء إىل حمكمة ،ميثِّل خرقاً وانتهاكاً
للمادة السادسة ،لكن هل توجد حماكمة عادلة ،عندما نرى عند افتتاح املناقشات املتهم
يقوم باملثول وهو مدان يف أعني الناس .،واإلجابة على هذا التساؤل يربز جليا من خالل عرض
مضمون هذا املبدأ يف ما يلي:
أثناء مرحلة احلكم وحسب احملكمة ،افرتاض الرباءة يتطلب باإلضافة إىل تأدية أعضاء
احملكمة مهامهم ،أالّ ينطلقون من فكرة مُسبَقة تتمثّل يف اعتبار املتهم قد ارتكب الفعل اجملرّم،
والشك يفسّر لصاحل املتهم ،وعبء اإلثبات وتقديم أدلة اإلدانة يقع على عاتق النيابة ،لكن قبل
احلكم اجلنائي وأثناء البحث عن احلقيقة ،ما هي آثار افرتاض الرباءة .،احملكمة األوروبية
أعطت جوابا دقيقا هلذا السؤال ،فاملادة  8/6تضمن لكل شخص بأن ال تتم معاملته كمدان من
طرف ممثلي الدولة ،قبل أن تُثبِت حمكمة خمتصة إدانته بصفة قانونية ،لكن السلطات ال متتنع
عن إعالم اجلمهور بالتحقيقات اجلنائية ،وبالتالي هذه السلطات ال خترق املادة السادسة ف،8
عندما تصرّح عن وجود شكوك ،وبأن بعض األشخاص قد مت توقيفهم ،وقد قدّموا شهادات،
فيجب األخذ يف االعتبار الظروف اخلاصة بكل قضية ،ووزن مصلحة اجلمهور والصحافة يف
اخلرب ومصلحة الشخص املتهم باملخالفة باحلفاظ على حقه يف افرتاض براءته.
وقد وجدت اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان أن افرتاض الرباءة قد انتُهِك ،عندما أمرت
حمكمة سويسرية املتهم بأن يدفع جزءا من نفقات التحقيق واحملاكمة؛ ألنها اعتربته قد
حفِظت
ارتكب األفعال اجلنائية اليت حوكم من أجلها ،رغم أن الدعوى اجلنائية كانت قد ُ
()74
بسبب جتاوزها للحد الزمين املقرر هلا.
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-9قيمة القرينة القانونية لألدلة:
احلق يف احملاكمة العادلة يفرتِض احلق الفعّال يف اللجوء إىل القضاء ،هذا احلق
يستلزم باإلضافة إىل إزالة احلواجز غري املربرة يف اللجوء إىل القضاء ،احلق يف االستماع
()75
للمتهم من طرف القضاء ،وهذا يعين أن القضاء يلتزم بفحص فعلي ألدلة وقرائن الطرفني.
واحلق يف احملاكمة العادلة يفرتِض أيضا أن يكون القاضي قادراً على استيعا الدليل الذي
يقدمُّه الدفاع ،وأن يقيّم بصفة سليمة االدعاءات ثم يصدر قرار عقالني ومنطقي.
إن ما سبق بيانه يدفعنا للتساؤل حول مدى أهلية القضاة يف تقييم اخلربات اهلائلة
املقدمة إليهم مثال .،ففي الواليات املتحدة األمريكية وكندا ،جند أن القضاة خبصوص
اختاذ قرارات بشأن ق بول األدلة العلمية والتقنية ،جيب عليهم حتليل صحة املبدأ األساسي،
والتقنية املستعملة اليت جتعل نتائج هذا العلم مقبولة كدليل ،ثم يقدّرون مسألة قبول اخلربة.
ومسألة قوة هذه اخلربة يف اإلقناع ختضع للجنة القضاة.
إن عدم قدرة القضاة والكثري من رجال القانون على حتمّل مسؤولية حتليل قوة اإلقناع
اليت حتويها اخلربة ،واستيعا األسس العلمية والتقنية اليت تطرح بشأنها أسئلة على الشهود،
واخلرباء واخلربة املضادة بالنسبة خلرباء الطرف اخلصم ،كل ذلك يؤدي إىل الالّعدل الناجم
عن التقييم الناقص للدّليل املقدّم ،هلذا فرجال القانون وعلى رأسهم القضاة ،ينبغي أن تكون
هلم معرفة كافية باملبادئ األساسية للعلوم املَعنِيّة ،من أجل القدرة على حتليل قيمة اخلربة
املقدمة ،وهذا يستدعي ضرورة فتح تكوين قانوني لتمكني القضاة (وحتى احملامني) من
القدرة على تقييم اخلربات وحتليلها بدقة ،ومتكينهم من أجراء تربصّات وتكوين مستمر
المتالك العلوم التجريبية )76(،خاصة أن العديد من املخابر اليت يُبنى على تقارير خرباتها
الدليل ،هي خمابر متصلة بالشرطة ،فاخلرباء يف علم اإلجرام يعملون يف إطار خمابر الدولة،
وحتت رقابتها ،وهو ما يطرح مسألة "الذاتية" يف اخلربات املقدمة من هذه املخابر ،الشيء
()77
الذي يؤثّر على نتائج اخلربة واحلكم أو القرار الذي سوف يَنبَين عليها.
إن البلد الذي حيرتم احلق يف الدفاع الكامل ،جيب أن يسمح للدفاع باحلصول على
كل عناصر األدلة اليت هي حتت تصرف هيآت املتابعة ،وخاصة املواد والعيّنات احملللة من
طرف خما بر الشرطة العلمية ،من أجل أن ختضع خلربة ثانية من طرف خبري مستقل ،خاصة
عندما تكون اخلربة املقدّمة من اخلصم تقوم على أسس هشّة.
-3حق املتهم يف عدم الشهادة ضد نفسه:
ال جيوز إكراه أي شخص يُتَّهم بارتكا فعل جمرّم قانوناً ،بأن يشهد على نفسه أو
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ُيقِرَّ بذنبه .ويتّفق هذا احلَظر مع مبدأ افرتاض الرباءة ،الذي يَضَعُ عِبء اإلثبات على االدعاء،
كما ي ّتفِق مع حَظر التعذيب وغريه من ضرو املعاملة القاسية والالّإنسانية ،أو أي شكل من
أشكال اإلرغام ،سواء بشكل مباشر أو غري مباشر ،بدني أو نفسي )78(.االتفاقية األوروبية
حلقوق اإلنسان يف مادتها السادسة سكتَت عن احلديث عن هذا احلق ،غري أن هذا األخري
معرتف به يف التشريعات األجنلوساكسونية وكذلك يف العهد الدولي للحقوق املدنية
والسياسية ،حيث تنص املادة  3/71منه على أن ":كل شخص متهم مبخالفة جنائية له احلق
القانوني يف الضمانات التالية:
عدم إرغامه على أن يشهد ضد نفسه أو أن يصرّح بإدانته بنفسه ."...احملكمةاألوروبية بدورها كرّست هذا احلق واعتَربت أن عدم مساهمة املتهم يف جتريم نفسِه (مهما
كانت طبيعة اجلرمية خمالفةً أم جنحةً أم جناية) ،هو من متطلبات احملاكمة العادلة ،فقد
أوضحت احملكمة ما يلي ":رغم أن احلق يف عدم اإلكراه على الشهادة على النفس أو اإلقرار
بالذنب غري مذكور بالتحديد يف املادة السادسة من االتفاقية األوروبية؛ إالّ أنّه ما من شك يف
أن حق (املتهم) يف التزام الصمت أثناء استجوابه ،واحلق املمنوح له بعدم جتريم نفسه ،هما
معياران من املعايري املعرتَف بها دولياً واليت تكمن يف صلب فكرة عدالة احملكمة ،اليت
تنص عليها املادة السادسة .وبتزويد املتهم بهذا اللون من احلماية ضد التعرّض لضر غري الئق
من اإلرغام من جانب السلطات ،فإن هذه احلصانات تسهم يف جتنّب أي خطأ يف تطبيق
العدالة ،وتؤمّن أهداف املادة السادسة".

()79

ويف إحدى قضايا اجلمارك تعمل على إدانة امللتمس من أجل احلصول على بعض
الوثائق تفرتض وجودها ،دون أن تكون متأكدة من ذلك ،بسبب أن اإلدارة عاجزة عن توفري
هذه الوثائق بنفسها جلأت هذه األخرية إىل وسيلة أخرى هي إرغام امللتمس على أن يوفّر بنفسه
الدليل على املخالفة اليت ارتكبها .وامللتمس يف هذه القضية قد بَين شكواه على جلوء اإلدارة
لوسيلة غري شرعية تتمثّل يف التجريم الذاتي " ،" l’auto incriminationأي أنه أُرغِم على أن جيرِّم
نفسه ،وهذا على أساس املادة  ،8/6أُعُتبِر خرقا ملبدأ افرتاض الرباءة وللحق يف حماكمة عادلة
من قِبَل احملكمة األوروبية اليت اعتربت أن مبدأ افرتاض الرباءة بذلك ،قد مت جتاهله ،ألن
االتهام جيب أن يؤسس دليله دون اللجوء إىل عناصر أدلة متحصّل عليها عن طريق الضغط
()80
واإلكراه الذي ميس بإرادة املتهم.
وجلنة حقوق اإلنسان بدورها ال تعرتف باألدلة اليت يتم احلصول عليها وانتزاعها
بالقوة ،حتت التعذيب أو أي شكل من أشكال اإلرغام ،وأن تلك اليت يتم احلصول عليها
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أثناء االحتجاز السري ،تعد من قبيل األدلة احملصل عليها بالقوة واإلكراه.

إن مبدأ قرينة الرباءة ومبدأ عدم جواز إرغام املتهم على الشهادة ضد نفسه ،يقتضيان
منح املتهم احلق يف التزام الصمت أثناء استجوا الشرطة له وخالل احملاكمة)82(.وقد
أوضَحت احملكمة األوروبية أن اخلروج باستنتاجات سلبية ضد املتهم من جرّاء التزامه
بالصمت ،يعد انتهاكاً ملبدأ افرتاض الرباءة ،واحلق يف عدم جتريم النفس ،إذا كان احلكم
باإلد انة يستند فحسب أو يف املقام األول على صمت املتهم ،غري أنها اعتربت أن احلق يف التزام
الصمت ليس مطلقا ،ورأت أن مسألة املساس باحلقوق اخلاصة باحملاكمة العادلة ،إذا
استُخلِصت استنتاجات سلبية ضد املتهم نتيجة التزامه الصمت ،إمنا جيب أن حتسم يف ضوء
مجيع مالبسات القضية .وقرّرت أنه جيوز للمحكمة أن تستخلِص استنتاجات سلبية من صمت
املتهم ،ورفضه تفسري وجوده يف مسرح اجلرمية أثناء استجوابه من الشرطة وخالل احملاكمة،
دون أن ميس ذلك مبدأ افرتاض الرباءة وعدم اإلجبار على الشهادة ،ولكن احملكمة اعتربت
أن العوامل التالية حامسة يف هذا اخلصوص:
االمتناع عن استخراج أية استنتاجات إالّ بعد أن يقدّم االدعاء أدلة إثبات كافية ضد املتهم؛ترك مسألة جواز اخلروج أو عدم اخلروج باستنتاجات لتقدير القاضي وحده؛االكتفاء باالستنتاجات اليت متليها الفطرة السليمة ،مع توضيح أسبا اخلروج بها يف منطوق احلكم؛أن تكون األدلة ضد املتهم قاطعة .ومع هذا ،فإن احملكمة األوروبية وجدت أنالتقاعس عن السماح للمتهم بالتشاور مع حمام خالل  12ساعة األوىل من احتجازه ،أثناء استجوا
الشرطة له ،يف الوقت الذي كان عليه أن يقرر ما إذا كان سيَستخدِم حقه يف التزام الصمت
()83
أم ال ،إمنا هو انتهاك للمادة السادسة من االتفاقية األوروبية.
وإذا زعم املتهم أنه تعرّض لضر من اإلرغام أثناء اإلجراءات حلمله على اإلدالء بأقوال
أو االعرتاف بذنب ،ينبغي على القاضي أن يفصل يف هذه املزاعم يف أية مرحلة من مراحل
التقاضي ،كما ينبغي على السلطات املختصة ،مبا يف ذلك القضاء ،أن تبادر على وجه
السرعة يف إطار من احليدة إىل فحص مجيع املزاعم املثارة حول انتزاع األقوال عن طريق
التعذيب أو أي ضر آخر من ضرو املعاملة القاسية والالانسانية أو املهينة ،ويف حال التأكّد
من صحتها جيب على احملكمة استبعاد األدلة املستمدّة من جراء هذه املعاملة ،فضال عن
االعرتاف للمحتجزين أو املساجني أو حماميهم وأفراد أسرهم الذين ميثّلون مصاحلهم ،باحلق
يف أن يتقدّموا بشكاوى غري علنية إىل السلطات عن تعرّضهم أو تعرّض موكليهم للتعذيب
وسوء املعاملة ،وعندها ال بد من البت يف هذه الشكاوى وإجراء التحقيقات الالزمة بشأنها
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دون إبطاء ،ويف حال رفضها أو تأخّر نظرها لفرتة طويلة جدا ميكن للشاكي عرضها على
()84
القضاء أو على أية هيئة أخرى ،دون املساس واإلضرار بالشاكي نتيجة شكواه.
 -4االستفادة اجملانية من مساعدة حمامي يعيّن آليا وجمانا:
تنص املادة السادسة فقرة (3ج) من االتفاقية على ما يلي" :كل شخص له احلق خاصة
يف..أن يدافع عن نفسه بنفسه أو يتحصّل على مساعدة حمامي من اختياره ،وإذا مل تكن له
إمكانية دفع أتعا احملامي ،ميكن له احلصول على مساعدة جمانية من طرف حمامٍ عندما
تتطلّب مصاحل العدالة ذلك" ،هذا النص يضمن ثالث حقوق هي احلق يف إمكانية دفاع املتهم
عن نفسه بنفسه ،إذن جيب عليه مبوجب الفقرة الثالثة ( ) من املادة  66أن يتمتّع بكل اخليارات
الضرورية ألنه هو حمامي نفسه ،لذلك جيب أن يتمتّع حبق االطالع على امللف ،أي جيب أن
يتمتع بكل صالحيات احملامي ،لكن جيب اإلشارة هنا إىل مالحظتني:
األوىل هي أن املتهم الذي يدافع عن نفسه جيب أن يثبت قدرته على دعم قضيته
اخلاصة ،وإذا كان دفاع املتهم عن نفسه كدفاع وحيد ،قد يكون وهميا ،بسبب عدم
خربته املهنية أو عدم معرفته بتقنيات املسألة املعنية ،لذا فإنه على القاضي الوطين متكينه
من االستعانة مبحامٍ إذا طلب ذلك ،وبذلك يتحقق الضمانني املنصوص عليهما يف املادة  6فقرة
( 3ج) ،والثانية هي أن للمتهم حق ثانٍ عندما ال يدافع عن نفسه بنفسه ،ويف هذه الفرضية
حيدث أن يشتكي املتهم من نقائص أو أخطاء حماميه ،ونظرا ألن احملامي مستقل عن الدولة
فإنه ال ميكن حتم يل هذه األخرية األخطاء اليت ارتكبها احملامي يف الدفاع عن زبونه ،وهذا
()85
ال ينفي أنها ملزمة باختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان االتصال احلر بني احملامي وزبونه.
وحتقيقا ملقتضيات هذه الفقرة جيب أن يُ َبلّغ املتهم حبقه يف أن يدافع عنه حمام ،مع
ترك الوقت الكايف وتوفري التسهيالت الالزمة له من أجل إعداد دفاعه ،وجيب أن يكون هذا
احملامي متمرِّسا ومتخصّصا وكفءًا ،وأن يُسمح هلذا احملامي ممارسة عمله يف إطار من
احلرية ،وأن يؤدي واجبه جبِد واجتهاد ،وفقا للقانون واملعايري املعرتف بها وآدا املهنة ،وأن
يوضِح للمتهم حقوقه اليت يكفلها القانون ،وأن يُسمَح هلم بالقيام بذلك يف إطار من السرية،
وبعيدا عن املضايقات والرتهيب )86(.وهذا احلق خيضع لشرطني:
األول :هو عدم متتّع املتهم باإلمكانيات اليت تسمح له بدفع أتعا احملامي ،لذا فعلى
احلكومات أن ترصد اعتمادات مالية كافية وغريها من املوارد املطلوبة النتدا احملامني
للدفاع عن الفقراء واحملرومني ،وحتى يف هذه احلالة ،ميكن االعرتاف بشرعية خرق احلق يف
املساعدة القضائية اجملاني للمعوزين والفقراء ،بسبب الصعوبات املالية اليت ميكن أن تعرفها
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الدولة أثناء احلاالت االستعجالية ،مع بقاء هذه احلاالت يف دائرة االستثناء نظرا لكثرة عدد
(.)87
اإلدانات احملكوم بها يف غيا هذه املساعدة.
والثاني :هو أن تقتضي مصاحل العدالة هذه املساعدة اجملانية ،ومن أجل حتديد هذا احلق
جيب أن نأخذ يف االعتبار جمموع القضية ،علما أن نقائص احملامي الذي يعيّن مباشرة ،ال تؤدي
إىل مسؤولية الدولة ،لكن األمور ختتلف إذا كان عجز احملامي الذي عيّن مباشرة جليا ،إذ يف
هذه احلالة ،القضاء الوطين جيب أن يتخذ إجراءات تسمح بالدفاع الفعلي واحلقيقي ،استجابةً
ملقتضيات الفقرة  ) (3من املادة .66
وتَعتبِر جلنة حقوق اإلنسان أن التعيني املباشر ملدافع عسكري ،دون تكوين قانوني
مرتبط بسلطة قائمة ،ميكن أن يعرقل الدفاع على املتهم ،لذا من األفضل ترك إمكانية قيام
املتهم باختيار احملامي الذي يدافع عنه)88(.وقد قضت احملكمة األوروبية أنه" :جيب على
احملاكم الوطنية عند انتدا حمام للدفاع عن متهم ما أن تراعي بكل تأكيد رغبات هذا
األخري...ولكن جيوز هلا أن تتجاهلها يف حالة وجود أسبا وثيقة الصلة بالدعوى وكافية تربر
االعتقاد بأنها ليست يف مصلحة العدالة" ،وترى احملكمة أن املادة السادسة فقرة (( )3ج) من
االتفاقية األوروبية قد أُنتُهِكت ،عندما حُرِم رجل ما من احلصول على مساعدة قانونية
جمانية عند التحقيق معه بتهمة تتعلّق باالجتار باملخدرات ،وأثناء حماكمته بهذه التهمة ،رغم
أن العقوبة على هذه التهمة قد تصل إىل السجن ثالث سنوات؛ ورغم تعقيد التدابري املتنوعة
املقرتنة بها ،ألن املتهم كان قد اتهم بارتكا تهمة مماثلة ،وأفرج عنه بشرط التزام حسن
السري والسلوك ،وقد ارتكب هذه التهمة املزعومة أثناء فرتة خضوعه للمراقبة للتأكد من
التزامه بشروط اإلفراج .وعالوة على ذلك ،فقد كان املتهم شابا وله صحيفة سوابق حافلة
ويتعاطى املخدرات منذ وقت طويل .وباملثل رأت احملكمة األوروبية أنه من الضروري انتدا
()89
حمام خالل دعوى استئناف رفعها رجل يواجه تهمة عقوبتها السجن مخس سنوات.
-5صالحيات الدفاع اجلنائي:
حق الدفاع حق طبيعي ،عملت كافة النظم القانونية على كفالته للمتهم وتوفري مجيع
الضمانات الالزمة له منذ حلظة توقيفه حتى نهاية إجراءات التقاضي مبراحلها املختلفة ،وقد
حرصت الوثائق الدولية حلقوق اإلنسان على تقريره ،وتوضيح أبرز جوانبه العامة ،تاركة
()90
لألنظمة الداخلية وضع القواعد التفصيلية إلجراءات ممارسته وكيفية ذلك وأساليبه،
فبالنسبة هليئات االتفاقية األوروبية ،فإن الفقرة الثالثة من املادة السادسة ،تتضمن قائمة من
التطبيقات اخلاصة للمبدأ العام املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من هذه املادة ( احلق يف
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حماكمة عادلة) .
احلقوق املتنوعة اليت ذكرتها هذه الفقرة متثّل جوانب ملفهوم احلق يف احملاكمة
العادلة يف امليدان اجلنائي ،ومن هنا تنتج ثالثة آثار أو نتائج.
األوىل :قائمة الصالحيات املنصوص عليها يف املادة  6فقرة  ،3ليست على سبيل احلصر،
وهذا ما يتضح من عبارة":كل شخص له احلق خاصة يف."...
الثانية :هي هذه الصالحيات املتنوعة كلها منحدرة من املتطلّب الشامل للعدل أو
اإلنصاف ،ومرتبطة فيما بينها.
الثالثة :عند تداخل هذه الصالحيات ،فإن هيئات "سرتاسبورغ" تفحص الشكوى من
زاوية شاملة على ضوء الفقرتني 7و 3من املادة  .66ففيما يتعلّق بالفقرة الثالثة من املادة  66اليت تنصّ
على ":أن كل شخص متهم له احلق خاصة يف :
أن يتم تبليغه يف آجال قصرية وبلغة يفهمها ،وبصفة مفصّلة حول طبيعة وسبب االتهاماملوجّه إليه" ،االتهام يتعلّق هنا باتهام جنائي ،كما تعرّفه املادة السادسة يف فقرتها األوىل .حسب
احملكمة األوروبية االتهام يتجسّد يف التبليغ الرمسي الصادر عن السلطة املختصة ،والذي جيب أن
يكون مفصّال ودقيقا ،يتضمّن نسب املخالفة املرتكبة للمتهم ،وطبيعة االتهام أو الوصف القانوني
الذي ينصب على الوقائع املرتكبة ،وسبب االتهام...و الطبيعة القانونية تعين التصنيف القانوني
لالتهام ،بالنسبة للقانون الداخلي ،وسبب االتهام يعين الوقائع املادية املنسوبة للمتهم ،وتبليغ املتهم
يف أقصر اآلجال ،بلغة يفهمها وبصفة مفصّلة لتمكينه من حتضري دفاعه ،وهذا وفقا للعالقة بني
الفقرة ( 3أ) والفقرة  ) ( 3من املادة  )91(،6وهو ما سنوضّحه من خالل شرح الفقرة الثالثة
( )من املادة السادسة:
تنص هذه الفقرة على ما يلي" :كل متهم له احلق خاصة يف ..بـ /التمتع بالوقت
والتسهيالت الضرورية لتحضري دفاعه" ،إن األمر يتعلّق مبعرفة إذا ما كان الدفاع اجلنائي قد
حُرم جوهريا من جزء من حضوضه يف ظروف القضية ،ولتوضيح هذا املعيار نذكر مثال
املتهم الذي مل يتحصل على إذن لالطالع بنفسه على امللف ،لكن احملامي مكّنه من االطالع
على ملفّه بصفة كافية أو حتصّل على نسخة منه ،يف هذه احلالة مل يتم خرق املادة  6فقرة ) ( 3
 .كذلك املثال املتعلّق بامللتمس الذي اختار الدفاع عن نفسه ،والذي مل يتسلّم قرار االستئناف
الذي أدانه ،إالّ بعد أن علِم برفض طعنه بالنقض ،لكن احملكمة االوروبية تالحظ بأن
امللتمس ميكن له أن يتجنّب سقوط حقه ،من خالل حصوله على معلومات أكثر لدى كتابة
()92
ضبط جهة االستئناف أو الطعن.
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املطلب الثاني :الضمانات املرتبطة باجلهة القضائية
/1اإلحالة السريعة إىل القضاء:
تفاديا حلاالت االحتجاز ،أو إلقاء القبض التعسفي ولفرتات زمنية طويلة ال مربر هلا،
ينحصر الغرض منها يف جمرّد التنكيل بالشخص احملتجز أو املقبوض عليه ،مبا ينعكس
سلبا على عدالة اإلجراءات وما تقتضيه من احرتام للحرية والكرامة اإلنسانية ،أوجبت النظم
القانونية –وعلى غرارها االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان -سرعة اإلحالة إىل السلطات
القضائية املختصة للتحقيق فيما هو موجّه إىل الشخص احملتجز أو املقبوض عليه من
اتهامات )93(.وبهذا الصدد نصت االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان يف الفقرتني الثالثة والرابعة
من املادة اخلامسة على ما يلي ":أي شخص يلقى القبض عليه أو حيتجز ...يقدّم فورا إىل
القاضي أو أي موظف آخر خموّل قانونا مبمارسة سلطة قضائية .ويقدّم للمحاكمة خالل فرتة
معقولة و يُفرج عنه مع استمرار احملاكمة .وجيوز أن يكون اإلفراج مشروطا بضمانات
حلضور احملاكمة.
أي شخص حيرم من حريته بالقبض عليه أو حجزه له حق اختاذ اإلجراءات اليت يتقرر
بها ،بسرعة ،مدى شرعية القبض عليه أو حجزه مبعرفة حمكمة ،ويفرج عنه إذا مل يكن
حجزه مشروعا".
/9االستفادة اجملانية من مساعدة حمام يعيّن آليا وجمانا:
حق االستعانة مبحام ال يرتبط مبرحلة معيّنة من مراحل سري الدعوى اجلزائية فقط،
بل ميتد ليشمل كل املراحل ،من مرحلة التحقيق االبتدائي إىل غاية صدور حكم نهائي يف
القضية ،ولِسبق احلديث عن هذا احلق آنفا حيال إىل ما قيل يف املطلب الثاني من املبحث
الرابع من هذه الدراسة .
 /3احلق يف استجواب الشهود (شهود النفي وشهود اإلثبات):
هذا احلق يكمن يف حق املتهم يف القدرة على االحتجاج على الشاهد ،واالستماع إىل
شهود النفي بنفس شروط شهود اإلثبات ،حتقيقا ملبدأ املساواة يف السالح ،وتكريسا ملبدأ
املواجهة الذي يقتضي استنتاج األدلة أمام املتهم بشكل علين (أي يف جلسة علنية) ،إلّا عندما
يكون اهلدف هو اماية الشهود ،وحتى يف هذه احلالة جيب أالّ يلغي أو يعيق ذلك مبدأ
املساواة يف السالح ،جيب أن نالحظ أن مفهوم الشاهد هو مفهوم مستقل ،أي ال يتم تعريفه
بالنسبة لتشريع الدولة املعنية ،لكن وفقا لبنود االتفاقية ،إذ يشمل كل شخص مت االستماع
إىل أقواله من طرف القاضي قصد استخدامها يف تأسيس اإلدانة ،وميتد مفهوم الشهادة
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للخبري واألطراف املدنية وزمالء املتهم ،مع بقاء مسألة قبول األدلة املقدمة من الشهود وتقدير
()94
مدى أهميتها مرتبطا بالقانون الداخلي والقاضي الوطين.
أما خبصوص الشهود اجملهولني ،فإن احملكمة األوروبية مل متنع متاما االستعانة بهم يف
أية قضية ،غري أنها أشارت إىل ضرورة التشدّد يف تقييد االستعانة بهم ،وقالت احملكمة أن مجيع
األدلة جيب أن تقدّم يف األحوال العادية ،يف جلسة علنية يف حضور املتهم ،بهدف السماح له
مبناقشة الشهود .وعلى الرغم من أن هناك استثناءات هلذا املبدأ ،إال أنه جيب أالّ متس هذه
االستثناءات حقوق الدفاع .فبوجه عام ،تقضي الفقرتان األوىل والثالثة (د) من املادة السادسة من
االتفاقية األوروبية ،بضرورة منح املتهم فرصة كافية وحقيقية لتفنيد أقوال الشهود وسؤاهلم ،سواء
عندما يدلي هؤالء بأقواهلم أو يف مرحلة الحقة .وقد نظرت احملكمة املذكورة حالة أدىل فيها
شاهدان جمهوالن بأقواهلما لضابط شرطة ،وقد تقدّم هذا الضابط فيما بعد للشهادة أمام
احملكمة .ووجدت احملكمة أن حقوق املتهم قد انتهكت ،رغم أنه كان يف وسع حماميه أن يقدّم
أسئلة مكتوبة هلذين الشاهدين .وقالت احملكمة بهذا اخلصوص ":ملا كان احملامي جيهل هوية
الشاهدين ،فقد واجه عقبة مؤكدة ،حيث مل تُتَح له املعلومات الالزمة لكي خيتبِر مدى
()95
إمكانية الرّكون هلذين الشاهدين أو للتشكيك يف مصداقيتهما".
وجيب اإلشارة إىل أن ضمانات املادة السادسة فقرةر( 3د) ،ال متثّل إال جانباً خصوصي ًا
للمتطلّب العام املتمثل يف عدالة احملاكمة املنصوص عليه يف الفقرة األوىل ،صحيح أن
االتفاقية ترتك للقانون الداخلي حرية تسيري قبول األدلة ،وكنتيجة لذلك يقع على عاتق
القاضي الوطين أن يتخذ قراراً بشأن ضرورة أو مالءمة ذكر الشاهد ،لكن هناك حاالت أين
يفرض احرتام املادة السادسة االستماع إىل الشاهد ،وهذا حيدث عندما يرفض القاضي
الوطين هذا االستماع ،ويبين قرار اتهامه على تصرحيات سابقة هلذا املتهم ،إذا كان
االستماع إىل املتهم يبدو ضروريا ،كيف جيب أن يتم هذا االستماع .،االجتهاد القضائي
للمحكمة أعطى جوابا واقعيا مفاده أن عناصر األدلة جيب تقدميها أمام املتهم يف اجللسة
العلنية من أجل مناقشتها ،لكن ال ينتج عن ذلك أنه جيب أن تكون تصرحيات الشاهد أمام
اجلمهور احلاضر يف اجللسة ،ألن ذلك ميكن أن يكون مستحيال يف بعض احلاالت.
واستعمال التصرحيات اليت مت تلقيها يف مرحلة التحقيق التمهيدي ،ال يتعارض مع
الفقرة الثالثة واألوىل من املادة  ،66شريطة احرتام حقوق الدفاع ،بصفة عامة جيب أن تكون
للمتهم فرصة مالئمة وكافية ليحتج على شاهد اإلثبات أثناء التصريح بهذه الشهادة أو
بعدها ،وينتج عن هذا املبدأ نتائج دقيقة ،فيما يتعلّق بالشهود اجملهولني الذين تستمع الشرطة
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ألقواهلم ،وليس احملكمة هي اليت تتلقى تصرحياتهم ،وكذلك األمر بالنسبة للتصرحيات
اليت مل تتم وجها لوجه ،بسبب أن الشهود جمهولني ،الدفاع جيهل هوية الشخص ويكون
حمروما من املعلومات اليت تسمح له بإظهار أن الشاهد له أحكام مسبقة أو أنه ليس جديرا
بالثقة مثال ،باإلضافة إىل ذلك تكون احملاكم حمرومة من رؤية الشهود وتكوين فكرة
حول الثقة اليت يستحقونها ،وهنا تتم عرقلة الدفاع باإلجراءات اليت تتبعها السلطات
القضائية ،ومن مثّة هناك خرق للفقرة ( 03د) من املادة السادسة ،وكذلك خرق هلذه املادة يف
فقرتها األوىل ،وهذا ينطبق على ضابط الشرطة الذي يشرتي املخدرات من بائع ،إذ أن هذا
الشرطي سوف يعرفه البائع ألن هذا الشرطي سوف يشهد على البائع الذي سيصبح متهما
فيما بعد ،وإذا كان الدفاع ليس له أي فرصة الستجوا هذا الشاهد وإلقاء الشك على
()96
مصداقية شهادته ،فإن هناك خرق للمادة  66فقرة ( 3د) واملادة  66فقرة .7
/4احلق يف مرتجم:
كل متهم له احلق خاصة يف املساعدة اجملانية ملرتجم متخصص وكفء ،إذا كان ال
يفهم أو ال يتكلّم اللغة املستعملة يف اجللسة ،وتشمل هذه الرتمجة ،الرتمجة الشفهية والتحريرية،
فللمتهم احلق يف احلصول على مرتجم شفهي من لغة احملكمة إىل لغة املتهم والعكس ،وله احلق
يف أن يتوىل مرتجم إعداد نسخ حمررة من الوثائق باللغة ذات الصلة ،متكينًا للمتهم من احلصول
على تسهيالت كافية إلعداد دفاعه ،وحقه يف احلصول على فرصة متكافئة مع االدعاء ،وحقه
بأن حيظى مبحاكمة عادلة ،وال يقتصر هذا احلق على مرحلة نظر الدعوى اجلنائية فقط ،بل
يشمل حتى مرحلة التحقيق االبتدائي)97(،وعلى املتهم أو حماميه تأمني هذا احلق باملطالبة به حتى
ال تُعرقل حقوق الدفاع ،لكن هل جيب أن نستنتج من هذه العبارة أنه إذا ما انتهت اإلجراءات
بإدانة ،فإن مصاريف الرتمجة يغطيها املتهم الذي أصبح مدانا.،
ال ميكن أن نستبعد بأن التزام املدان بتسديد مصاريف املرتجم ،ينعكس على ممارسة
حقه يف حماكمة عادلة الذي حتميه املادة  ،66ويف بعض احلاالت القصوى تعيني أو عدم تعيني
مرتجم يعتمد على موقف املتهم ،الذي من جهته ميكن أن يتأثر بالتخوّف من القيود املالية ،وهذا
خيالف مقتضيات املادة  66فقرة  ،63فإذا رجعنا إىل ضمان اإلعفاء املؤقت من الدفع الذي ال مينع
القضاء الوطين من حتميل مصاريف الرتمجة للمدان ،فإن املادة السادسة مل يتم خرقها ،هيئات
"سرتاسبورغ" رفضت تقييد احلق يف احلصول على مساعدة مرتجم ،من خالل احرتام متطلبات
احملاكمة العادلة ،وحق املساعدة القضائية املتعلّقة مبرتجم ،تشمل كل اإلجراءات اليت يواجهها
املتهم من أجل أن يستطيع رفض حجج االتهام ،إن هذا احلق يتطلّب ترمجة كتابية لكل وثائق
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األدلة أو الوثائق الرمسية للملف ،ويكفي أن تكون املساعدة اللغوية تسمح للمتهم بأن يعرف ما
()98
هو االتهام املنسو إليه ،وبأن يدافع على نفسه.
 -5أخذ طرق الطعن بعني االعتبار:
جيب األخذ يف عني االعتبار طرق الطعن اليت يؤسسها القانون الداخلي ،فمثال عندما
يعرتف القانون الداخلي بالدرجة املزدوجة للقضاء ،جيعل اإلدانة متوقفة على موقف درجة
االستئناف يف تأكيدها أو إلغائها )99(.ويف هذا اإلطار تعرّضت فرنسا إلدانة احملكمة األوروبية
حلقوق اإلنسان أكثر من  26مرة ،نصف هذه اإلدانات كان يتعلّق بإجراءاتها اجلنائية ،حيث
كانت حسب املادة  723من قانون إجراءاتها اجلزائية تعترب األشخاص املدانني سجناء قبل الفصل
()100
يف استئنافهم بالطعن ،فهي بذلك خترق قرينة الرباءة.

خامتة:

تبيّن من خالل هذه الدراسة أن احلق يف النظر العادل واملنصف للقضايا ،يكمن يف
صميم مفهوم احملاكمة العادلة ،ومن ثم ،فمن حق كل إنسان أن تنظر قضاياه بعني
اإلنصاف .وأن احلق يف العدالة حق طبيعي من حقوق اإلنسان ،أكدته الشرائع السماوية
وسارت عليه النظم الوضعية ،وأفردت له االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان نصّا مستقال
أفردت له املادة السادسة منها ،وهي من أطول مواد االتفاقية تضمّنت  892كلمة ،أوضحت فيه
مفهوم هذا احلق وأبعاده وجوانبه اهلامة ،وضمانات وآليات ممارسته .ومقارنة مع بعض
النصوص األخرى فإن هذه املادة جاءت دقيقة ،وما دامت املشكلة ال تكمن يف تقرير احلق يف
العدالة فقط ،بل بتقرير آليات تكفل احرتامه وفعاليته ،فإن االتفاقية األوروبية انفردت بوضع
هذه اآلليات ،كاحملكمة واللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان ،إذ بعد استنفاذِ كافة وسائل
حل اإلشكال على املستوى الداخلي ،ميكن اللجوء إىل هذه اهليئات ،كما انفردت مبنح آلية
احلصول على التعويضات عن األضرار املادية واملعنوية اليت تلحق باملتقاضني من جراء البطء يف
الفصل يف القضايا مثال ،وذلك يف املادة  76منها.
كما تبيّن أن احرتام وفاعلية احلق يف العدالة يتوقف على جدية وموضوعية وحيادية
األنظمة الداخلية ،ودور القضاء فيها وتصديه ألي إخالل بهذا احلق أيا كان مصدره.
ويتضح أن النظام األوروبي حلقوق اإلنسان وعلى رأسه االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان،
يستجيب من خالل نظرية اآلثار األفقية ألكثر التطورات املعاصرة خطورة على حقوق اإلنسان ،أال
وهي العوملة واخلوصصة وعوملة التجارة واالقتصاد ووسائل االتصال ،...وقد نهضت احملكمة
األوروبية حلقوق اإلنسان بهذه املهمة بكفاءة ،فلم تعد تفسر احلقوق املقررة مبوجب االتفاقية
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األوروبية حلقوق اإلنسان تفسريا تقليديا قائما على التمييز بني العالقات العامة واخلاصة.
وعن طريق نظرية اآلثار األفقية تلك ،منحت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
مبناسب ة ممارستها لوظيفتها القضائية أحكام االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات
األساسية قبل غريها من هيئات الرقابة االتفاقية ،أثرا أفقيا ،وأصبحت هذه النظرية وسيلة
أساسية لتطبيقها على الصعيدين الوطين والدولي ،حيث أصبحت تقيم مسؤولية الدول
()101
األطراف بسبب انتهاكاتها وخروقات يرتكبها.
وتكريس االتفاقية لطريقة الطعن القضائي يف القرارات الصادرة عن السلطات
الوطنية اليت ترفض متكني األفراد من االستفادة من الضمانات الواردة يف مواد االتفاقية،
السيما املادة السادسة واملادة الثالثة عشر واملادة مخسون ،يعد أمرا أساسيا لضمان احلرية
الفعلية حلقوق األفراد وحرياتهم ،وهذه الصيغة تفرض على الدول األعضاء يف االتفاقية
مبوجب االستقاللية اإلجرائية املعرتف بها للقوانني الوطنية وضع طرق قانونية لضمان احلماية
القضائية للحقوق املستخلصة من قانون اجملموعة األوروبية ،واالعرتاف للقاضي الوطين
( الداخلي) بتخصص تام يشمل املساهمة يف تغيري القواعد اإلجرائية املطبقة يف القانون
الوطين ،حتى يتم ضمان طعن فعلي ومناسب للمتقاضني.
والقاضي األوروبي باعتباره آلية لتكريس احملاكمة العادلة يعد أحد املبادئ اليت متثّل هيكل
النظام العـام األوروبـي حلقـوق اإلنسـان ،هـذا النظـام الـذي يسـمح للقاضـي الـوطين (الـداخلي)
باالمتناع عن تنفيذ حكم أجنيب خمالف ملتطلبات احملاكمة العادلـة (خمـالف للمـادة السادسـة
مــن االتفاقيــة) ،وتظهــر أهميــة احلــق يف احملاكمــة العادلــة يف االتفاقيــة ،مــن خــالل كــون
ظمّـة واملتعاقـدة فيهـا
االتفاقية حبد ذاتها ظهرت من أجل احلفاظ على مسو القانون ،والدول املن َ
هي "دول قانون" ،فاحلق يف احملاكمة العادلة هو روح االتفاقية ،وهذه األخرية أكّدت الرابطة
غــري القابلــة للفصــل بــني احلريــات األساســية والنظــام الــدميقراطي ،الــذي حيتــل فيــه احلــق يف
احملاكمة العادلة مكانة جد هامة.

اهلوامش:
()1

 -أنظر:

Denys SIMON, ″ Droit au juge »et contentieux de la légalité en droit communautaire: la clé du
prétoire n’est pas un passe-partout″, Libertés, justice, tolérance (mélanges en hommage au
doyen Gérard Cohen-Jonathan, Volume II, éditions bruylant, Bruxelles, 2004, p.1399, 1400.
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( -)2فاحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان اعتربت يف قرار " "GOLDERأن مبدأ مسو القانون ال
ميكن أن يكون له أي معنى دون إمكانية اللجوء إىل حمكمة ،وأكدت أن حق احلصول على "حق
اللجوء حملكمة" يغطي أوال احلق يف اللجوء إىل حمكمة الذي يستلزم بدوره احلصول الفعلي على هذا
احلق ،أنظر تفصيل ذلك:

Frédéric SUDRE. Droit européen et international des droit de l’homme, 8èm édition revue
et augmentée, presses universitaires de France, France, s,d,éd, p.332.
()3

-راجع بهذا اخلصوص:

Louis-Edmond PETITI ; Emmanuel DECAUX; pierre-Henri IMBI. la convention
européenne des droits de l’homme, édition ECONOMICA, Paris, s.a.éd, p.243..
(Ibid,p. 243-244 -)4
(Ibid,p.245 -)5
(Ibid,p.246 -)6
(Ibid,p.247 )9( )2()7
(Ibid,p.248-)10
(-)11أنظر Dominique TURPIN. Libertés publiques et droit fondamentaux, édition seuil, :
France 2004,p.68.
(Frédéric SUDRE,Op.Cit.p.333; Louis-Edmond PETITI et autre,Op.Cit.p.249.-)12
(Ibid,p.249; Frédéric SUDRE,Op.Cit.p.334. -)13
(Louis-Edmond PETITI et autre,Op.Cit.p.251 -)14
(Ibid,p.252-)15
(Ibid,p. 253 )75()16
( - )18وخبصوص اإلجراءات التأديبية املهنية فإن احملكمة االوروبية حلقوق اإلنسان تعترب أن املادة 7/6
تنطبق عندما ختص العقوبة حق ذو صفة مدنية ،بينما فرنسا عن طريق حمكمة الطعن ترى أن
املنازعات التأديبية تكتسي طابعا مدنيا على أساس هذه املادة (وبالتالي تنطبق عليها أحكام املادة
 ،)6غري أن جملس الدولة الفرنسي متسّك باجتهاد قضائي خمالف ،كان موضوع رفض يف فرنسا
مما جعل احلكومة الفرنسية تسنّ مرسوم  7993/8/7الذي ينظم إشهار اجللسات أمام جملس
نظام األطباء ،غري أنّ جملس الدولة عدّل موقفه ابتداء من قرار  7996/8/71فيما خيص قرارات
مكتب نظام األطباء والصيادلة والبيطريني وأطباء جراحة التجميل واملستخدمني يف الصحة واملستشفيات
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وكذلك فيما خيص الغرفة التأديبية لنظام اخلرباء واحملاسبني واجمللس األعلى للرتبية ،باملقابل املادة 7/6
ال تطبّق عندما يقوم ديوان احملاسبة باحلكم على احلسابات العمومية وال عندما يراقب هذا
الديوان حسابات بعض اهليئات اليت جتمع مواردها لدى اجلمهور ،ويف فرنسا دائما اجمللس األعلى
للقضاء عند اجتماعه خبصوص موضوع تأدييب ال يعطي إال رأي حول العقوبة وبالتالي فهو ال يعترب
قضاء وفقا للمادة  ،6والشيء نفسه ينطبق على اإلجراءات اليت تتخذها جلان رقابة التعاونيات
ومؤسسات االحتياط عندما تعيّن مدراء مؤقتني ،ألن األمر يتعلق بإجراءات حتفظية وليس
بعقوبات ،كما ال تطبّق املادة  6خبصوص القرارات املتعلّقة باألجانب (منع دخول اإلقليم،
واإلقامة ،واإلبعاد ،أو املنازعات املتعلّقة برفض االعرتاف بصفة الالجئ) .أنظر بهذا اخلصوص:
Dominique TURPIN. libertés publiques et droit fondamentaux, 5ém éd, 2003, éditions du
seuil, France, 2004,pp.68-70.
(Frédéric SUDRE, Op. Cit. pp. 337-341. - )19
(Dominique TURPIN. ,Op.Cit.pp. 68-71 ; Frédéric SUDRE,Op.Cit.p.342 et p347,349. - )20
(Dominique TURPIN,Op.Cit.p.68; Frédéric SUDRE,Op.Cit.p.334 - )21
(Ibid,p. 358.- )22
( - )23فهذا النوع  -الذي اختلفت تسمياته من عدالة تعاقدية وحتكيم وعدالة جوارية  -توسّع حقل
تطبيقه بشكل ملحوظ خاصّة يف أوساط املتعاملني االقتصاديني ،نظرا لسرعة إجراءاتها وفعاليتها
وقلة تكاليفها وجتنّب التعقيدات التقنية والصعوبات اهليكلية والوظيفية للهيئات القضائية .أنظر
تفصيل ذلك :

Natalie FROCERO, ″ modes alternatifs de reglement des conflits et proces équitable ″,
Libertés, justice, tolirance (mélanges en hommage au doyen Gérard Cohen-Jonathan),
volume 1, éditions bruylant, paris, 2006, pp. 839-843.
(Ibid,pp. 845-846.- )24
(Louis-Edmond PETITI et autre Op.Cit.p254-255, ; Frédéric SUDRE, Op.Cit.p.345. - )25
(Ibid,p. 345,346. - )26
(Dominique TURPIN,Op.Cit.p.71; Louis-Edmond PETITI et autre,Op.Cit.p. 2561 - )27
(Ibid,p. 256 - )28
(Ibid,p. 257 - )29
(Frédéric SUDRE, Op. Cit. p. 358,359. - )30
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(Louis-Edmond PETITI et autre, Op. Cit. p. 258 - )31
(Frédéric SUDRE, Op. Cit. p. 356,357. - )32
( - )33ويف هذا اخلصوص مت استجوا فرنسا حول مبالغ الكفالة اليت ينبغي إيداعها عند تسجيل
االدعاء املدني ،وكذا خبصوص حرمانها ألحد املصابني بعدوى داء املناعة املكتسبة من اللجوء إىل
احملكمة ،وحرمان مكتب املساعدة القضائية حملكمة الطعن ألحد األفراد من احلصول على هذه
املساعدة ،حبجة انعدام إمكانية مالحظة وسيلة طعن جدية.أنظر:

Dominique TURPIN, Op.Cit.p.75.
(Louis-Edmond PETITI et autre,Op.Cit.p.259 Frédéric SUDRE,Op.Cit.p.363 .- )34
( - )35حسب رأي الربوفيسور  Frédéric SUDREيف مرجعه املنوه عنه أعاله .
(Frédéric SUDRE,Op.Cit.pp. 363-365. - )36
(Ibid,p. 366. - )37
(Ibid,p. 367,368. - )38
( - )39منظمــــة العفــــو الدوليــــة.دليل احملاكمــــات العادلــــة ،اجلــــزء الثــــاني (حقــــوق املــــرء أثنــــاء
احملاكمة) ،شارك يف إعداده :ديفيد فيسبورت ،جيل هيين ،كريستوفر هول وآخـرون،دون دار نشـر
 ،دون سنة نشر ،دون سنة نشر ،ص ص766- 92
( -)40املرجع نفسه ،ص766؛ Louis-Edmond PETITI et autre,Op.Cit.p.260-261
(Dominique TURPIN,Op.Cit.p.74. - )41
(Frédéric SUDRE,Op.Cit.p.362. - )42
( - )43خبصوص مضمون هذه االجتهادات(قرار  ،7991/77/9وقرار 7995/76/88بني Papa
 GEORGIONضد اليونان ،وقرار 7991/78/69وقرار  7995/76/83وقرار ZIEZINSKI A.
 PRADALأنظر:
H.SIMONART. ″Droit à un procès équitable et intervention législative en cours de
procédure″ , AVANC2ES ET CONFINES ACTUELS DES DROITS DE L’HOMME
AUX NIVEAUX INTERNATIONAL, EUROPIEEN ET NATIONAL(Mélanges
offerts à Silvio Marcus Helmons) ,s,m, édition, France,2002,pp.270,306.
( Dominique TURPIN,Op.Cit.p.73; PETITI Louis-Edmond et autre, Op.Cit.p. 260-)44
261; Frédéric SUDRE,Op.Cit.p.380
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 وهذا ال يتنافى أيضا مع إمكانية مشاركة كاتب الدعوى ومساهمته يف مداوالت سلطة-)45(
 كما ال يتنافى مع قيام القاضي الذي أصدر أمر بإيداع املتهم احلبس،إدارية مستقلة تعلن عن عقوبة
: أنظر بهذا اخلصوص، بالفصل يف طلب اإلفراج الذي يقدمه هذا املتهم

Dominique TURPIN,Op.Cit.p.73; PETITI Louis-Edmond et autre,Op.Cit.p.260-261 ;
Frédéric SUDRE,Op.Cit.pp.380-384.
Frédéric SUDRE,Op.Cit.p.378 : وكذا99 ص، املرجع السابق، منظمة العفو الدولية- )46(
Louis-Edmond PETITI et autre,Op.Cit.p. 261- )47(
Ibid,p. 263-264 ; Frédéric SUDRE,Op.Cit.pp. 359-361. - )48(
Ibid,p. 351. - )49(
Louis-Edmond PETITI et autre,Op.Cit.p. 264-265 - )50(
Ibid,p. 265-266 ; Dominique TURPIN ,Op.Cit.p.77 )51(
Frédéric SUDRE,Op.Cit.p..389 ; Christine LEDURE,Op.Cit.p.676. - )52(
:؛ وكذا769،776 ص، املرجع السابق، أنظر منظّمة العفو الدولية- )53(
Dominique TURPIN,Op.Cit.p.77; Louis-Edmond PETITI; DECAUX Emmanuel,
Op.Cit.p.389. 266; Frédéric SUDRE, Op.Cit.p.
Louis-Edmond PETITI et autre,Op.Cit.p. 266 . - )54(
Frédéric SUDRE,Op.Cit.p.391; Dominique TURPIN,Op.Cit.p.73. - )55(
Ibid,p. 73. - )56(
:؛ وكذا889- 886 ص ص، املرجع السابق، منظمة العفو الدولية: أنظر هذا اخلصوص- )57(
Louis-Edmond Dominique TURPIN ,Op.Cit.p.82; Christine LEDURE,Op.Cit.p.676.
Op.Cit.p. 267; PETITI et autre,
Louis-Edmond PETITI et autre,Op.Cit.p.268-269 ; Frédéric - )58(
SUDRE,Op.Cit.p.391
.786،785 ص، املرجع السابق، منظمة العفو الدولية- )59(
Dominique TURPIN,Op.Cit.p.82 - )60(
.762 ص، املرجع السابق، منظّمة العفو الدولية: أنظر بهذا اخلصوص- )61(
.776  ص، املرجع نفسه-)62(
.772  ص، املرجع نفسه-)63(
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.779  ص، املرجع نفسه-)64(
Frédéric SUDRE,Op.Cit.pp.411-420 - )65(
: راجع يف هذا الشأن- )66(
Droit au juge et contentieux de la légalité en droit communautaire : la clé " Denys SIMON,
, Libertés, justice, tolérance(mélanges en hommage au "du prétoire n’est pas un passe-partout
doyen Gérard Cohen-Jonathan, Volume II ,éditions bruylant, Bruxelles, 2004, p.1409,1410.
Frédéric SUDRE,Op.Cit.p.393,394. - )67(
Ibid,p. 396 )69()68(
" احلق يف حماكمة عادلة يف ضوء امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان.إبراهيم حممد العناني. د- )70(
 السنة، العدد األول، جملة العلوم القانونية واالقتصادية،"والشعو مقارنا بالوثائق الدولية األخرى
.773  ص، املرجع السابق، منظمة العفو الدلية: ؛أنظر أيضا7،6  ص،7996 ،الثامنة والثالثون
Frédéric SUDRE,Op.Cit.p.397,398,399. - )71(
voir : TURPIN Dominique,Op.Cit.p.78. - )72(
:776- 773 ص ص، املرجع السابق، منظمة العفو الدولية: أنظر- )73(
Louis-Edmond PETITI et autre,Op.Cit.p. 270
.777 ص، املرجع السابق، منظمة العفو الدولية- )74(
: راجع بهذا الشأن-)75(
Droit au procès équitable et contrôle de la motivation des décisions de "Andrée BRUNET.
, JUSTICE ET DROIT FONDAMENTAUX ,édition litec,paris,2004,p.52."cassation
:أنظر- )76(
Le juge l’expertise (forensique) et le droit à une défonce pleine et "Pierre PATENAUDE.
,AVANC2ES ET CONFINES ACTUELS DES DROITS DE L’HOMME AUX "entière
EUROPIEEN ET NATIONAL(Mélanges offerts à NIVEAUX INTERNATIONAL,
Silvio Marcus Helmons) ,s, m, édition, France,2002,pp.289-295.
Ibid,p. 291. - )77(
. وما بعدها776 ص، املرجع السابق، منظمة العفو الدولية- )78(
.776 ص، املرجع نفسه-)79(
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( -)80وجدير بالذكر هنا أن البعض يَعتَبِر التصرحيات اليت يقوم بها املتهم لزميله املتهم املعتقل
والذي هو مُخبِر شرطة مكلّف من طرف الشرطة باحلصول على معلومات من املعنيني ال يدخل
ضمن إطار إجبار املتهم بالشهادة ضد نفسه ،أنظر خبصوص ذلك:
(Louis-Edmond PETITI et autre,Op.Cit.p. Frédéric SUDRE,Op.Cit.p.401,402; - )81
272.
Christine LEDURE,Op.Cit.p.674
( - )82وهذا مكفول صراحة مبوجب القاعدة(18أ)( )3من قواعد يوغسالفيا ،والقاعدة
(18أ)( )3من قواعد رواندا ،واملادة  ) ()8(77من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،
حتى عندما يتعلق األمر بأسوأ اجلرائم ،كاإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم
احلر  .أنظر منظمة العفو الدولية ،املرجع السابق،ص.775
( -)83منظمة العفو الدولية ،املرجع السابق ،ص.775
( -)84املرجع نفسه ،ص 775وما بعدها.
(Louis-Edmond PETITI et autre,Op.Cit.p. 274 - )85
( - )86منظمة العفو الدولية ،املرجع السابق ،ص.736
( -)87املرجع نفسه ،ص736،737،737؛ Christine LEDURE ,Op.Cit.p.671
(Ibid,p. 671. - )88
( - )89منظمة العفو الدولية ،املرجع السابق ،ص ص.733،737
( -)90د.إبراهيم حممد العناني ،املرجع السابق ،ص .2
( -)91أنظر:
Garanties minimales contre la détention arbitraire et pour le droit à "Christine LEDURE.
, Revue belge de droit international, Vol. "un procès équitable en période d’exécution
XXVII,1994-2,p.67; PETITI Louis-Edmond et autre,Op.Cit.p. 273 ; Frédéric
SUDRE,Op.Cit.p.404,405.
(Christine LEDURE,Op.Cit.p.672;Louis-Edmond PETITI et autre,Op.Cit.p.274 ;)92
 Frédéric SUDRE,Op.Cit.p.405( - )93د .إبراهيم حممد العناني ،املرجع السابق ،ص .73- 77
Louis-Edmond PETITI et autre,Op.Cit.p.275 ; Frédéric SUDRE,
(- )94
Op.Cit.p.409,410 ; Christine LEDURE, Op.Cit.p.675.
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العدد 5

نطاق ومكانة احلق يف احملاكمة العادلة

( - )95منظمة العفو الدولية ،املرجع السابق ،ص.711
(Louis-Edmond PETITI et autre,Op.Cit.p. 278 - )96
( - )97منظمة العفو الدولية ،املرجع السابق ،ص .712
(Louis-Edmond PETITI et autre ,Op.Cit.p. 280 - )98
(Ibid,p. 271 - )99
(Dominique TURPIN,Op.Cit.p.71. - )100
( - )101أنظر خبصوص التطبيق األفقي لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية:
د .حممد خليل املوسى "،التطبيق األفقي لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية
"،جملة احلقوق (الكويت) ،العدد األول ،اجمللّد الرابع ،8665 ،ص ص.36- 5،
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