معايير المحاكمة العادلة في زمني السلم و الحرب
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أوال :املعايري املتعلقة بالقضاء

 -مبدأ استقاللية السلطة القضائية
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 -مبدأ املساواة
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ثانيا :املعايري املتعلقة باحملاكمة

 -اإلحاطة بالتهمة و أدلتها

 -حق الدفاع
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 -قرينة الرباءة
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 -أن حياكم دون تأخري ال مربر له

 -اختاذ إجراءات كفيلة باألحداث
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 االستعانة مبرتجم -عالنية احملاكمة و عالنية النطق باحلكم
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 -عدم جواز معاقبة املتهم مرتني

 -املعايري املتعلقة بالشخص حمل املتابعة

 حق الطعن -مناقشة الشهود
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 -حق التعويض

اهلوامش:

( ) 1سحر حممد نجيب ،التنظيم الدستوري لضامنات حقوق
اإلنسان و حرياته ،دراسة مقارنة يف بعض الدساتري العربية،
دار الكتب القانونية ،مرص،سنة الطبع  ،1111الصفحة .10

اخلامتة

( )1قد ورد يف ديباجة ميثاق األمم املتحدة ما ييل " :نحن
شعوب األمم املتحدة و قد آلينا عىل أنفسنا أن نؤكد من جديد
إمياننا بحقوق اإلنسان األساسية يف ظروف قو.امها الكرامة
و القيم اإلنسانية و املساواة يف احلقوق بني الرجل و املرأة و
بني األمم كبريها و صغريها" .كام نصت املادة األوىل فقرة 3
من نفس امليثاق عىل أنه من أهداف األمم املتحدة حتقيق
تعاون دويل حلل املشاكل الدولية ذات الطابع االقتصادي و
االجتامعي و الثقايف أو اإلنساين و لرتقية و تشجيع احرتام
حقوق اإلنسان و احلر يات األساسية للجميع بدون متييز
بسبب العرق اجلنس اللغة أو الدين .و قد نصت املادة  55من
ذات امليثاق عىل االحرتام العاملي حلقوق اإلنسان و احلريات
األساسية للجميع بدون متييز بسبب العرق اجلنس اللغة أو
الدين من شأنها خلق الظروف املواتية لالستقرار الرضوري
للعالقات الدولية السلمية.
( )3عبد الرزاق عمر فخري احلديثي ،حق املتهم يف حماكمة عادلة،
دار الثقافة للنرش و التوزيع ،سنة الطبع  ،1115الصفحة .55
( )4عىل رأس املواثيق الدولية اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
الصادر عن اجلمعية العامة يف  1445 -11 -11و الذي تم
التصويت عليه ب  45دولة و امتنعت عن التصويت  5دول و
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العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية الصادر يف
 1411و دخل حيز التنفيذ سنة  1401بعدما أن صادقت عليه
 135دولة إىل غاية جانفي  .1444إضافة إىل اتفاقية حقوق الطفل
التي أقرت يف  1454 -11 -11و دخلت حيز التنفيذ يف -14 -11
 .1441كام اعنت النظام األسايس ملحكمة يوغسالفيا بهذه
املعايري يف املادة  11منه .و كذلك املادة  11من النظام األسايس
ملحكمة رواندا .و قد انتهت اللجنة التحضريية التابعة
للمحكمة اجلنائية الدولية الدامئة بإعداد مسودة القواعد
اإلجرائية اخلاصة باملحاكمة العادلة يف  1111 -11 -31و قسمت
الضامنات إىل :ضامنات املتهم بعد القبض عليه و أثناء التحقيق
و ضامنات املتهم أثناء املحاكمة.
( )5بن عامر التونيس ،أساس املسؤولية الدولية يف ضوء
القانون الدويل املعارص ،منشورات حلب ،الطبعة األوىل،
سنة الطبع  ،1445الصفحة .114 ،110
( )1أول من أدرك هذه الفكرة هو الفيلسوف اليوناين " أفالطون
" يف كتابه " القوانني" و سار عليها الفيلسوف اليوناين " أرسطو
" .إال أن هذه الفكرة حظيت دراسة تفصيلية من قبل الفقيه "
جون لوك "يف كتابه " احلكومة املدنية " ثم جاء الفقيه
الفرنيس " مونتسكيو " الذي صاغه بفكر قانوين و منطقي يف
نظرية حديثة يف كتابه " روح القوانني".
( )0موىس بودهان ،الفصل بني السلطات يف النظام القانوين
اجلزائري ،جملة النائب بوطين ،املحور الترشيعي القانوين،
العدد  ،1سنة  ،1111الصفحة .33

الفصل بني السلطات" جملة جملس الدولة ،العدد  ،4سنة ،1113
الصفحة .11
(Jean Pradel, droit pénal, procédure pénale,tome )11
.11, 5eme édition; année 1989 page714
(Hyan Mrone, libertés publiques, sans maison )11
.d'édition, année 1992, page 05
( )13أمحد حامد البدري حممد ،الضامنات الدستورية للمتهم يف
مرحلة املحاكمة اجلنائية ،دار النهضة العربية ،سنة الطبع ،1111
الصفحة .31
( ) 14تنص املادة  14من الدستور اجلزائري  ": 1441كل
املواطنني سواسية أمام القانون".
( )15أمال الفيزايري ،ضامنات التقايض ،منشأة املعارف،
اإلسكندرية ،الصفحة . 35
( )11تنص املادة  141من دستور  1441بأن  ":أسس القضاء
مبادئ الرشعية و املساواة".
( ) 10الصادر عن معهد القانون الدويل عقب دورة نيويورك
يف  11أكتوبر .1414
( )15حممد حمدة ،ضامنات املتهم أثناء التحقيق ،دار الهدى ،عني
مليانة ،اجلزائر ،اجلزء الثالث ،الطبعة األوىل ،سنة  ،1441الصفحة .14
( )14و هو ما تم النص عليها يف املادة  – 3 – 14أ من العهد
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية ،و املادة  – 3 – 1أ
من االتفاقية األوروبية ،و املادة  -1 -5ب من االتفاقية
األمريكية.

( )5عباس عامر ،تطور الرقابة الربملانية يف النظام السيايس
اجلزائري ،رسالة دكتوراه يف القانون العام ،ستة ،1115 -1114
الصفحة .11

( )11حسب نص املادة  111من قانون اإلجراءات اجلزائية
اجلزائري.

( )4نصت املادة  11من دستور  1413بأن استقالل القايض مضمون
بالقانون ،أما دستور  1401مل ينص رصاحة عنها و إمنا نص عىل
نزاهة القايض ،أما دستوري  1454و  1444فقد نصا يف املادتني 114

( )11أمحد أبو الروس ،املتهم ،املكتب اجلامعي احلديث،
سنة الطبع  ،1113الصفحة .15
( )11قد درس هذا املبدأ يف عدة م ِِِؤمترات من بينها ِ
امل ِِؤمتر

و 135عىل االستقاللية القضائية.

الدويل الثاين عرش الذي عقدته اجلمعية العامة لقانون العقوبات
يف مدينة" هاربورغ " بأملانيا سنة  1404و كان املبدأ " التزام
الصمت حق مقرر لكل متهم يف اجلرمية " .حسن بشيت
خوين ،ضامنات املتهم يف الدعوى اجلزائية ،دار النرش و
التوزيع ،اجلزء األول ،سنة الطبع  ،1445الصفحة .151

( )11و هو ما ورد يف قرار جملس الدولة الصادر عن الغرفة الرابعة
يف  ،1113 -15 -11رقم امللف  115514الفصل بني السلطات و
تعديل احلدود اإلقليمية للبلديات الناص عىل ما ييل " :ال ميكن
للسلطة القضائية أن حتل حمل السلطة املؤهلة قانونا احرتاما ملبدأ

( )13أمحد أبو الروس ،املرجع السابق ،الصفحة .15
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( )14حاتم بكار ،محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة ،منشأة
املعارف باإلسكندرية ،بدون سنة الطبع ،الصفحة .135

)30(Vincent Berger, jurisprudence de la cour européenne des
droits de l'hommes, édition Sirey 8eme édition, page 354 .

( )15دفيد فيسبورت ،دليل املحاكامت العادلة ،منظمة العفو الدولية،
بدون دار النرش ،بدون سنة الطبع ،الصفحة  111و ما يليها.

( )35أبو العال عيل أبو العال النمر ،دور املستشار القانوين يف عقود
التجارة الدولية ،دار الكتب القانونية ،سنة الطبع  ،1113الصفحة 01
و ما يليها .حاتم بكار ،املرجع السابق ،الصفحة .134

( )10و يشرتط أن تكون قرارات التحقيق علنية بالنسبة
للمتهم و رسية بالنسبة للجمهور.

( ) 34يقول خطيب الثورة الفرنسية " مريايو " :جيئوين بقاض
كام تشاءون متحيز أو مرتش أو عدواين إن شئتم ذلك ال
يهم مادام أنه ال يفعل ىش ا أمام اجلمهور".

( )11ديفيد فيسبورت ،املرجع السابق ،الصفحة .114

( )15حسني بطيمي ،برهان القايض و املتقايض ،جملة املوثق،
العدد  ،11سنة  ،1113الصفحة .14
( )14عبد الرزاق عمر فخري احلديثي ،املرجع السابق ،الصفحة .15
)31(François Lucaire, la protection constitutionnelle
des droits et des libertés, Paris, sans la maison
d'édition, sans l'année d'édition,, page 392 .
( )31نقال عن عبد احلميد الشواريب ،جرائم األحداث ،ديوان
املطبوعات اجلامعية ،سنة الطبع  ،1113الصفحة .14
( )31املعتمدة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 11
نوفمرب  1454و دخلت حيز التنفيذ يف  11سبتمرب .1441
( )33عصام أنور سليم ،حقوق الطفل ،املكتب اجلامعي
احلديث ،سنة الطبع  ،1111الصفحة .10
( ) 34القايض غسان رباح ،حقوق احلدث املخالف للقانون أو
املعرض خلطر االنحراف ،بريوت ،الطبعة األوىل ،سنة الطبع
 ،1113الصفحة .11
( )35نصت عليه املادة  - 3 –14ج -من العهد الدويل
اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية ،املادة  3 – 5من االتفاقية
األوروبية ،املادة  5 -0من االتفاقية األمريكية ،املادة  -1- 0د
من امليثاق اإلفريقي.
( )31العريب بوكعبان ،معايري املحاكمة العادلة يف القانون الدويل
حلقوق اإلنسان ،جملة العلوم القانونية و اإلدارية ،دورية علمية
حمكّمة تعين بالدراسات القانونية و اإلدارية تصدرها كلية احلقوق
بجامعة جياليل اليابس ،سيدي بلعباس ،العدد الثاين ،مكتبة الرشاد
للطباعة و النرش و التوزيع ،اجلزائر ،اإليداع القانوين 1115 -145
 ،سنة  ،1115الصفحة .15

( ) 41تتمثل هذه البيانات يف صدور احلكم باسم الشعب،
اسم املحكمة ،أسامء القضاة الناظرين يف الدعوى ،النيابة
العامة ،كتاب الضبط ،أسامء اخلصوم ،صفاتهم ،تاريخ و
مكان وقوع اجلرم ،دفاعهم ،تاريخ اجللسات التي نوقشت
فيهم القضية ،تاريخ صدور احلكم الفاصل يف الدعوى.
( )41حسني بطيمي ،املرجع السابق ،الصفحة .15
)41(revue universelle des droits de l'homme, volume
12, n°10 – 12 page 430 .
( )43و هو ما يتوافق و مبدأ عدم رجعية القانون وفق املادة
 11من القانون املدين اجلزائري بنصها ":ال يرسي القانون إال
عىل ما يقع يف املستقبل و ال يكون له أثر رجعي".
( )44حاتم بكار ،املرجع السابق ،الصفحة .34
( )45إن الطعن ال يكون قانونيا غال بتوافر جمموعة من
الرشوط تتمثل يف :أن يكون الطاعن طرفا يف الدعوى عمال
بقاعدة " ال مصلحة ال دعوى" ،أن يكون الطعن مقترصا عىل
حكم فال جيوز الطعن بغري حكم و يشرتط يف هذا األخري أن
يكون صادرا بعقوبة أي صادر باإلدانة غري الرباءة ،أن يكون
الطعن عىل األحكام الصادرة عن املحاكم العادية فاملحاكم
االستثنائية ال جيوز الطعن فيها إال وفق القواعد املنصوص
عليها قانونا ،أن يتم الطعن يف املواعيد املحددة قانونا و إال
أصبح حكام باتا .رمزي رياض عوض ،الرقابة عىل التطبيق
القضايئ لضامنات املحاكمة العادلة املنصفة ،دراسة مقارنة،
دار النهضة العربية ،سنة الطبع  ،1111 -1115الصفحة .103
( )41حممد بو سلطان ،مبادئ القانون الدويل العام ،اجلزء األول،
دار الغرب للنرش و التوزيع ،سنة  ،1111الصفحة .111
( )40نقال عن حاتم بكار ،املرجع السابق ،الصفحة .514
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( )45بن عامر التونيس ،املرجع السابق ،الصفحة .111
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