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  :شكر وتقدیر
سهل إخراجه ، فهو أهل  أن يسر إتمام هذا البحث ، وأشكره أن عالو جلهللا احمد أ   

   .للحمد والشكر

وأصلي وأسلم على رسول اهللا الرحمة المهداة والنعمة المسداة و السراج 

  .المنير وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين

فيصل : لعرفان ألستاذنا المشرف الدكتورثم أتقدم بخالص الشكر والتقدير وا

، والذي لم يدخر جهداً في العمل بن حليلو الذي تكرم بقبول اإلشراف على هذا

توجيهي وإرشادي إلى الصحيح في منهج البحث رغم مشاغله الجمة ، فجزاه اهللا 

  . عني خير الجزاء 

هذه المذكرة ، وأجزل الشكر وأوفره إلى األساتذة الذين قبلوا قراءة ومناقشة 

فلهم كل والتقدير على المالحظات التي سيسدونها، والتي ستثري  بال شك هذه 

     .الدراسة

إلى كل من ساعدني وشجعني وأخص بالذكر الدكتور حسين شرفة وكذا 

الدكتور عمار رزيق ، إلى كل من قاسمني معاناة طباعة هذا البحث وأخص 

ي مصلحة التنظيم العام بوالية بـاتنة و بالذكر نورة وفريدة ، دون أن أنسى موظف

محمد عقون الذي طالما قدم لي يد العون ؛ بأن منحني : بخاصة رئيسها السيد

حرية تامة في الحركة إيماناً منه بأهمية العلم ومكانة طالبيه فله منا جزيل الشكر 

  . راجية من المولى عز وجل أم يجازيه عني خير الجزاء

تناني وشكري لجميع موظفي المكتبة وأخص وال يفوتني أن أسجل ام

بن عكنون والحاج لخضر بباتنة ، دون أن أنسى أفراد أسرة  : بالذكرعمال مكتَبتي

قسم الدراسات العليا بجامعة محمد خيضر لحسن تعاونهم وتفانيهم في خدمة العلم ، 

  .الخير كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني ولو بالكلمة الطيبة فجزاهم اهللا كل

 والحـمد هللا رب العالمـين         



   

  

 

  اإلھداء

إلى من كرمه ربه وفضله على كثير ممن خلق تفضيالً ،إلى من سجدت له المالئكة 

بأمر ربها تعظيما وتكريماً،إلى اإلنسان في كل زمان و مكان في أي مركز وصفة كان أهدي 

  .عملي هذا

عال و المصابرة في طلب العلم ، ثم ن دعما في روح الخير والثقة باهللا جل ويإلى اللذ

أمداني بما أسعفني على تحصيله والتفاني في ذلك فكان مجرد الشكر والعرفان والتقدير 

ي اوالد... بأسمى معانيه ال يفي لهما حقهما وال يوفيهما أجر صدقهما وال سعة صدرهما 

  .العزيزين لكما مني أسمى معاني البر واإلحسان 

ياة الدنيا أشقائي وشقيقاتي الذين قدموا لي يد العون والمساعدة إلى سندي في هذه الح

 ،خاصة عادلو ،توفيق  ،ليلى ،نورة  ،نبيل ،نورالدين  ،فتيحة : في كل مراحل طلبي للعلم 

الذين كانوا لي بمثابة شمعة أستنير بها لمواصلة ،وفاء  ،خالد ، سمية : وإلى براعم األمل

  .دربي

  قيرود والغالية سهام لخوادة  سهام تهم وخاصة الطيبة الحييةوأحبب إلى كل من أحبوني

إلى كل من هم في أعماق قلبي ولم أستطع ذكرهم في هذا المقام أهدي ثمرة هذا الجهد 

  .الذي كان لهم جميعاً بعد المولى عز وجل فضل كبير في إنجازه في هذا الشكل 

  سليمة بولطيف



   

  

 

 
 : مقــــــدمة

 واليومفهو حديث األمس  ، ويأخذ مبجامع قلبه ، سحراً ميلك على اإلنسان لبه العدالة عن لحديثل إن  
لوجود جهاز قضائي  منطقية نتيجة دوحتققها يع ،والرقي اإلنساين البشريالعدالة مرآة التحضر  أنذلك  ،والغد

املناخ القانوين يف وجوده بسيادة  مرهونومثل هذا اجلهاز أو الصرح  لتها وإرساء دعائمها ،انزيه ومؤهل لكف
الذي تلكل ن حتت مظلته ضمانات عدالة احملاكمةؤم من يام من  إليه هوجالسلطات املختصة بدعوى طرف اال

وحىت ال تتحول التشريعات اجلنائية إىل  ،مركز ضعف إزاء هذه السلطة يففيكون ، اقترافه لفعل جيرمه القانون
ال بد من توفري سياسة جنائية مفعمة بالضمانات  ،القانونباسم  ةالعاموإخضاعه للسلطة  اإلنسانوسيلة لقهر 

  .حقوق اإلنسان الواقع حتت طائلتها  محايةاهلادفة يف جوهرها إىل 
ظل الفكرة  وخاصة يف ،إرساء دعائم هذه السياسة أجلأن تكرس اجلهود الفكرية وتتظافر من  فيجب  

واحلق يف حماكمة عادلة بالتحديد ترتكز على معادلة  ،كلكحقوق اإلنسان السائدة ، واليت مفادها أن مسألة 
وحق اتمع يف الدفاع عن نفسه من جهة أخرى  ،حقوق الفرد وحرياته من جهة بنيدقيقة قوامها حتقيق موازنة 

  .موضع االام يف تتأزم ويصعب حتقيقها حني يوضع الفرد اليت  املعادلة،هذه 
  :أمهية املوضوع  

يف  ضعناألنه يقضايا احلياة القانونية عموماً  وأعقديف أدق ة املوضوع فتظهر يف كونه حبثاً أما بالنسبة ألمهي
، معقدة اجلوانب شائكة التفاصيل  مواجهة اجلنائية عموما وهي العدالةمواجهة للمبادئ الكربى اليت تقوم عليها 

القضايا املتصلة بشكل مباشر بسري  ذات الوقت ألنه يفتح اال لعالج العديد من يففهو موضوع دقيق وواسع 
خصائص حفاظاً على  منالعقابية املاسة حبرية الفرد وكرامته اآلدمية، وما ينبغي أن يتصف به القضاء  العملية

  .حقوق املتهم
 يفا املوضوع يف املربرات الواهية اليت يتذرع ا من يريد أن حيرم املتهم من التمتع حبقه هذتبدو أمهية  كما  

  .قائمةتذرعاً بظروف طارئة أو حمنة  هاتيمساعتماداً على القضاء االستثنائي بكافة ممبختلف ضماناته  عادلةة حماكم
  :إشكـالية املوضوع 

فمجرد الكالم عن موضوع البحث وأمهيته وكذا ؛صياغة اإلشكالية يف شكل سؤال  الضروريمن  ليس  
يفرض على الباحث  العلميإلشكالية بارزة للعيان ، ولكن املنهج وأسباب اختياره أمر كاف جلعل معامل ا أهدافه

التصدي له من خالل توضيح اخلطة اليت  وكيفيةأن حيدد اإلشكالية اليت يطرحها للبحث وأسباب اختيارها 
 حولهاغة اإلشكالية يف حلة سؤال رئيسي وحموري حتوم يص حناولجعلنا ما سيعتمدها يف دراسة هذه اإلشكالية 

  :مهمة ألا تكمل السؤال احملوري وذلك على النحو التايل ولكنهانقول عنها ثانوية  أسئلة
هي  وما ؟املعايري الدولية والتشريعات الداخلية ملتطلبات حق املتهم يف حماكمة عادلة  حتقيقمدى  ما         

  .لإلشكالية األساسية  نسبةبال األبعاد اليت توصلت إليها هذه التشريعات اجلنائية يف إحقاق هذا احلق؟ هذا



   

  

 

  
 :الفرعية واليت تنبثق عن اإلشكالية الرئيسية فتتمثل يف لإلشكالياتبالنسبة أما * 

  ؟ عادلةعن وفرة الضمانات املخولة للمتهم من أجل إحقاق حقه يف حماكمة  التساؤل -
  ؟ العملية الناحيةمدى فعالية هذه الضمانات من  وما -
ال فإا تولد تساؤ يف املواثيق الدولية والتشريع اجلزائري ؛ دراسةرئيسية تقوم على لكون اإلشكالية ال ونظراً  -
  أصاب يف كفالة ضمانات أجنع إلرساء دعائم حق املتهم يف حماكمة عادلة ؟ التشريعنيأي  ؛أخر مفاده ً 

 :املوضوع وأهدافه اختيارأسباب 
  : موضوعي ومنها ما هو ذايت مت اختيار هذا املوضوع بناًء على أسباب عدة منها ما هو

  :يونقصد باألسباب املوضوعية ؛ تلك األسباب اللصيقة باملوضوع والنابعة منه، اليت تتمثل فيما يل
 دافعاً قوياً الختياره ،و إجراء هذه  -واملبينة أعاله -تعد أمهية املوضوع ذاته يف جمال حقوق اإلنسان  -

  .الدراسة 
اإلنسان عموماً ويف املادة اإلجرائية اليت تنظمها خصوصاً، فكانت قلة الدراسات يف جمال حقوق  -

الدراسات اليت وقفت عليها جمرد تلميحات ودراسات عامة وردت يف شرح اإلجراءات اجلزائية املتبعة أمام القضاء 
إذ يالحظ الدارس  دون االهتمام بالضمانات اليت جيب أن تكفلها للمتهم ،باعتباره إنسانا بريئاً مل تثبت إدانته بعد،

  .املتخصص يف هذا احلقل املعريف إعراضاً إن مل نقل هجراً ويظهر ذلك بقوة على مستوى الفكر القانوين اجلزائري
  :الدراسة على ضمانات املتهم يف حماكمة عادلة فتتمثل يف سببني  هذه  قصر أسباب أما -

مراحلها من السعة والتشعب حبيث يستحيل اإلملام به يف الدعوى اجلزائية جبميع  املتهمإن موضوع ضمانات : أوالً
  .هذه املذكرة  يف

  .املرحلة احلامسة يف حياة الدعوى اجلزائية ألنه عليها يتوقف تقرير مصري املتهم تعدمرحلة احملاكمة  إن: ثانياً
هم يف وكانت الرغبة يف إعالء كلمة العدالة واالنتصار ألحد أهم حقوق اإلنسان أآل وهو حق املت -  

قوياً وكافياً الختيار هذا املوضوع دون سواه ،و الدعوة للتأمل والبحث فيه أمالً يف  -ذاتيـاً  -حماكمة عادلة سبباً
  . تطوير وترقية جهاز العدالة ،والذي لن يتحقق إال بتوفري ضمانات قوية لعدالة احملاكمات اجلنائية

طريق الشرعية ضعيفاً يف  يف إشعال قبس الرغبة يه ةاملتواضعمن هذه الدراسة  املرجوةعن األهداف  أما  
، كما أننا دف إىل إضافة حبث للمكتبة القانونية يف جمال حقوق  املنفذاملشرع وطرف  منألنه حيتاج للتأييد 

بإذن - ساهمتس الدراسةفهذه القانونية ، جتميع معلومات كانت متناثرة يف الكتب واالت ، حاولنا فيه  اإلنسان
نصوص عليها حبقوقه امل التمتع ه مننيكيف متلكل فرد  متنحقة أو بأخرى يف تقوية وتعزيز الضمانات اليت يبطر - اهللا

 .يف مواجهة تعسف السلطة القضائيةقانوناً 
 
 
 



   

  

 

 
 :منهج الدراسة 

تحدث نستطيع أن ن العلى املواثيق الدولية ونصوص التشريع اجلنائي الداخلي فإننا  تعتمدأن دراستنا  مبا 
 منهما كياناً ثابتاً وجامداً قد وصل إىل ايته ، وألننا إزاء كيانات ثقافية يف كلعن هذين التشريعني كما لو كان 

علينا أن تعتمد يف  لزاماًحركة داخلية نشطة واستعداد نسيب إلعادة النظر يف العديد من نصوصها ، كان  حالة
  .فالتقومي ، مع اعتماد املقارنات واملقاربات  والتعليقل والتقدير منهج الدراسة أسلوب الدمج بني الوصف والتحلي

مث نقدر قيمتها فنعلق  ،لها يلمع حتنبدأ بوصف ما هو موجود من النصوص التشريعية  جتعلناالدراسة  فهذه  
ذلك وحلول و كبدائلحناول التقومي من خالل طرح بعض املقترحات  التغيرييف  رغبةًوويف اية املطاف  عليها
 التشريعاتمقارنات ومقاربات بني ما هو وارد يف النصوص الدولية وما هو موجود يف  إجراءل ظاحلال يف  بطبيعة

  .   الداخلية من نصوص ذات عالقة مبوضوع الدراسة
ف رعيف شكل ثالثة فصول ؛مسبوقة مببحث متهيدي ن -تعاىل اهللابإذن  -  فستكون:أما خطة الدراسة

لدراسة جمموعة من الضمانات املتحدة يف اهلدف أو با منها كل فصل وسيتناول ،املوضوع  من خالله مباهية
   .اإلملام مبعظم جوانب املوضوع يفاملوضوع وذلك رغبة 

ضمانات املتهم املتعلقة باجلهة القضائية وهي تلك الضمانات اليت  لدراسةالفصل األول  تطرقت يف حبيث
دف إىل  كما ،حبيث دف إىل محاية املتهم من تعسف القضاة ،ن سنها واهلدف املتوخى م الغايةتتحد يف 

وختصص وكذا استقاللية  واختصاصتكريس صفات معينة يف جهاز القضاء والعاملني به من مساواة وحياد 
  .مباحث ثالثةوتشكيل قانوين ، وسنقوم بتوزيع هذه الضمانات على 

من كفالة حق الدفاع  ،الصلة بسري وإجراءات احملاكمة دراسة ضمانات املتهم ذاتلالفصل الثاين  أما
والبعد عن  حماكمتهحقه يف سرعة  إىلإىل ضمان حق املتهم يف العالنية والشفوية وصوالً  ،صوره بكافة

واملتمثل يف ؛ من حيث املوضوع  الضماناتإىل جانب حقه يف االستعانة بالشهود، وتتحد هذه  ،املماطالت
  .على أن تتم هذه الدراسة يف ثالثة مباحث احملاكمةين الذي جيب أن تتم فيه تنظيم اإلطار القانو

ـَّا   وذلك فـي  ،املتهم املتعلقة باألحكام القضائية بنوعيها ضماناتلدراسة  فأفردته الفصل الثالث أم
 األدلةستبعاد لدراسة تلك الضمانات اليت متنح للمتهم عند بناء األحكام القضائية من ا األولرصدنا ،شكل مبحثني

بأثر رجعي وكذا حظر حماكمته  اجلنائيـةاملنتزعة نتيجة التعذيب وغريه من ضروب اإلكراه وحظر تطبيق القوانني 
الضمانات املكفولة له يف مواجهة األحكام القضائية من حق املتهم  لدراسةعلى نفس اجلرمية مرتني، وكرسنا الثاين 

  . يضمن املطالبة بالتعو ومتكينهيف الطعن 
خطوة يل يف  أولقد يعتريه كثري من النقص واخلطأ ألنه ، لذلك هذا اجلهد بتواضعيفوتين أن اعترف  وال

 سوى أن أقول رحم اهللا كل من يقف على هذه األخطاء ونبهين يسعينوإزاء هذا األمر ال  طريق البحث العلمي،
  .ساهم يف تصحيحها أو سيساهم يف ذلك أو ،أو سينبهين إليها 

  .ا توفيـقي إالَّ باهللا عليـه توكلت وإليه  أُ نيـبومـ



   

  

 

  :ماهية حق المتهم في محاكمة عادلة: المبحث التمهيدي 
يف دارسة ضمانات حق املتهم يف حماكمة عادلة ضمن طيات املواثيق الدولية وبني دفات الشروع قبل 

فكار بغية االقتراب من املوضوع التشريع اجلزائري، حري بنا أن نبدأ بضبط بعض املصطلحات وتقييد بعض األ
  .شيئا فشيئا والدخول إليه بأمان

فحرصنا على سالمة وصحة املنطلق فيه كثري من الرغبة واإلصرار على بلوغ املرام من هذه الدراسة وفق 
كلما كان االنطالق واخلروج أعمش فالدخول : "منهج علمي قومي، وعقيدتنا يف هذا املبحث التمهيدي هي أنه

تفاديا لذلك وحىت خيرج هذا البحث إىل النور سليما ارتأينا االستهالل له مببحث متهيدي " حتما أعرج سيكون
  :نفصل فيه على النحو التايل) ماهية حق املتهم يف حماكمة عادلة(حتت عنوان 
  .مفهوم حق املتهم يف حماكمة عادلة: املطلب األول -
 .ة عادلةأساس ونطاق حق املتهم يف حماكم: املطلب الثاين -



   

  

 

  
  :مفهوم حق المتهم في محاكمة عادلة: المطلب األول

إن دراسة مفهوم هذا احلق تفرض علينا التعرض لنقاط وعناصر معينة حبيث أننا سنتطرق يف هذا املطلب 
إىل تعريف حق املتهم يف حماكمة عادلة، وذلك بعد الوقوف على حقيقة كل مفردة أو لبنة أساسية من لبنات هذا 

  .وذلك من خالل الفرع األول مث نعمل على دراسة الطبيعة القانونية هلذا احلق يف الفرع الثاين املركب
  : تعريف حق المتهم في محاكمة عادلة: الفرع األول

للوصول إىل هذا التعريف، جيب أن نقوم يف البداية بفك عناصر هذا املركب اإلضايف، وضبط معىن كل 
  : ملركب يتكون من ثالثة عناصر هي على التوايلعنصر على حدى واملالحظ أن هذا ا

لكننا سنكتفي بتعريف املتهم واحملاكمة باعتبار أما حمور الدراسة من جهة ومن جهة " احلق، املتهم، احملاكمة"
أصبحت يف تقديرنا كلمة غنية عن التعريف على األقل لدى رجال القانون، " احلق"أخرى إن اجلزئية األوىل أي 

  .* ستعين بالدراسة يف موضع أخر من املذكرةكما أا 

 يقتضي موضوع البحث القيام بتعريف االام مبدلوله العام كمنطلق أساسي: تعريف المتهم: أوال  
اختاذ قرار فتح التحقيق  : " للوصول إىل معرفة املتهم، واالام حسب ما ورد يف قاموس املصطلحات القانونية هو

،أما املعجم  1"لك ضد شخص شارك يف القيام جبرمية كفاعل أصلي أو شريك من طرف القاضي املفوض لذ
فقد أورد تعريفاً يستفاد منه أن  االام هو عبارة عن " Petit Larousse" أو " الروس الصغري:"املسمى  بـ 

يق ،  وعليه واليت تكون نتيجة إلجراءات التحق أو شخص معنوي لفرد أو خمالفة  التهمة الرمسية جبناية أو جنحة
،فمن خالل هذا التعريف الذي  2فإن االام صفة طارئة يوصف ا الشخص إذا توفرت جمموعة من األدلة ضده

يقتضي بالضرورة وجود شخص أخل بالنظام العام واخترق القانون ، نصل إىل تعريف املتهم وذلك على النحو 
 :التايل

فاملتهم يف  تهم ويم والتهمة هي الشك والريبة،صارت به الريبة، فهو م: ام الرجل: يقال لغة - 
  3التعريف اللغوي هو من أدخلت عليه التهمة وظنت به

أن املتهم :"عرفته ابتسام القرام يف معجم املصطلحات القانونية والذي سبق ذكره بقوهلا:اأما اصطالح -
"  Robert Petit "روبري الصغري"كما عرفه معجم" هو شخص يفترض إدانته جبنحة أو جرمية فتح بصددها حتقيق

هو ذلك الشخص الذي يتم اامه بارتكاب جرمية معاقب عليها بواسطة احملاكم ) Inculpéاملتهم (بأنه أي 
 .اجلنائية
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من خالل هذا التعريف نصل إىل متييز مصطلح املتهم عن غريه من املصطلحات اليت قد تتداخل وتتشابك 
  :ما سيتم على النحو التايلمعه يف بعض اجلزئيات، وذلك 

من املتهم، لكن هذا االستعمال معيب ألن  بدالً" املدعى عليه"لقد شاع عند فقهاء القانون استعمال لفظ / 1
يكون أدق " املتهم"يطلق يف الدعاوى املدنية كما يطلق يف الدعاوى، اجلنائية بينما لفظ " لفظ عام"املدعى عليه 

   1.وأنسب يف الدعوى اجلنائية
كما أن هناك تداخل إن مل نقل خلط بني مصطلح املتهم واملشتبه فيه، الشيء الذي أوقع بكثري من أصحاب / 2

  :الرؤى القانونية يف لبس غموض و تسبب يف انقسامهم إىل فريقني لكل واحد منهما وجهة نظر خاصة به
هذا االجتاه الذي " االجتاه املوسع"يرى أن ال فارق بني املتهم واملشتبه فيه، ويطلق عليه : الفريق األول  

كل شخص تثور ضده شبهات ارتكابه فعال : "يأخذ مبعيار اخلضوع لإلجراءات اجلنائية حبيث يعرف املتهم بأنه
  .بينهما قوهذا التعريف يؤكد لنا ما قلنا عن كونه ال يفر،  2 ..."إجراميا

أحدمها صريح و : الام اجلنائي إىل نوعنيقسمت ا حنينته احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بهذا ما ت  
ال يلزم لتوافر االام اجلنائي صدور قرار باالام من سلطة االام بل يكفي أن يوجه قرار : "اآلخر ضمين يف قوهلا

اام ضمين، أي اختاذ السلطة القضائية أو األجهزة املعاونة هلا اإلجراءات يف مواجهة شخص تكشف عن اقتناعها 
، بل ذهبت إىل أبعد من ذلك عندما أدخلت يف مفهوم املتهم كل من اختذ يف مواجهته "تهم بارتكاب جرميةأنه م

   3 .إجراءات استداللية بوصفة مشتبها فيه أو مشكواً يف حقه
أويف املقابل يوجد اجتاه معاكس يضيق دائرة هذا الوصف حبيث أنه حصر صفة : أما الفريق الثاني       

خص الذي وجهت إليه النيابة العامة التهمة، وبذلك يستبعد الشخص الذي تبـاشر ضده الشرطة املتهم يف الش
   4 .مركز املتهم الذي يتمتع بضمانات خاصة بهإىل القضائية وسائل البحث والتحري فيظل مشتبها فيه وال يرقى 

ذلك أن  ،يز يف اإلجراءات املتخذةفنالحظ أن هذا االجتاه مييز بني املتهم واملشتبه فيه وتبدو أمهية هذا التمي
نطاق الضمانات املقررة يتسع إذا كان املعين متهما و ينحصر ويضيق إذا كان الشخص مشتبهاً فيه، فنالحظ على 

أن السلطة اليت تباشر اإلجراءات بالنسبة للمتهم سلطة قضائية مستقلة وحيادية عكس املشتبه فيه : سبيل املثـال
ءات القانونية الضبطية القضائية والشرطة اليت ختضع للتبعية السلمية باعتبارها جهة شبه الذي تباشر ضده اإلجرا

5 .قضائية
  

 

 
                                                

، 2000دار الفكر العريب،الطبعة األوىل، القاهرة ، . حقوق وضمانات املتهم يف الشريعة اإلسالمية والقانوند إمساعيل األنصاري، عبد احلمي -1
  09.ص

 .13.، ص 2000منشأة املعارف، اإلسكندرية، . اإلخالل حبق املتهم يف الدفاع حممد مخيس،  - 2
 .14.املرجع نفسه، ص - 3
 .92. ص، 2004بن عكنون ، اجلزائر، . حماضرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، عبد اهللا أوهايبية  - 4
 .92. املرجع نفسه، ص - 5



   

  

 

  

كنتيجة حتمية للكالم السابق ميكننـا أن منيز بني املتهم واملشتبه فيه بقولنا أنه وملا كان املشتبه فيه و
  .التحقيق التمهيدي كمصطلح يطلق على كل شخص تتخذ ضده اإلجراءات التمهيدية يف مرحلة

الشخص الذي وجه له اام وحتركت ضده الدعوى العمومية أو مت : فإن اصطالح املتهم ال يطلق إال على
وجه إلقامة الدعوى  رفعها عليه حبسب األحوال فهذه الصفة تبدأ بتوجيه االام، وتنتهي بصدور قرار حفظ بأال

بات بالرباءة أما يف حالة العكس، أي إذا صدر حكم بات ضده مىت صار كل منهما ائيا، وإما بصدور حكم 
  1 .احملكوم عليه هي اليت حتل حمل صفة املتهم فإن صفةباإلدانة 

  : تعريف المحاكمة: ثانيا  
من خالهلا يتقرر مصري إذ هي املرحلة اخلتامية للدعوى اجلزائية، وتعترب من أهم مراحلها على اإلطالق   

اإلدانة، وتأيت هذه املرحلة بعد صدور قرار االام وإحالة القضية إىل اجلهة املختصة باحلكم، املتهم سواء بالرباءة أو 
ويف هذه املرحلة متحص أدلة الدعوى وحيقق دفاع "،وبذلك خترج من سلطة قضاء التحقيق إىل يد قضاء احلكم 

اص،أو بعدم جواز نظر الدعاوى أو اخلصوم مث يصدر احلكم بعد ذلك بإدانة املتهم أو برباءة كاحلكم بعدم االختص
  2 ."بانقضاء الدعوى، ويطلق على التحقيق الذي جيرى يف مرحلة احملاكمة مصطلح التحقيق النهائي

اختالف اجلهة املختصة :هذا التحقيق النهائي خيتلف عن التحقيق االبتدائي من عدة نواحي نذكر منها  
ق االبتدائي يف الدعوى اجلنائية دون تصور ذلك بالنسبة للتحقيق بإجراء كل منهما و إمكانية االستغناء عن التحقي

النهائي، وكذا االختالف من حيث الغاية فالتحقيق االبتدائي غايته مجع وتقدير األدلة أولياً أما التحقيق النهائي 
  .فغايته متحيص األدلة وتقديرها بصفة ائية

ألن  –وإن كان واقع احلال غري ذلك  -تحقيق النهائيملصطلح ال اًوهناك من جيعل مصطلح احملاكمة مرادف  
كما أنه السند ،من احملاكمة ولكنه ال ميثل بأي حال من األحوال احملاكمة ككل  التحقيق النهائي قد يكون جزًء

التحقيق الشفوي، الذي جتربه  ذلك ألن األصل يف احملاكمات اجلنائية وعماد اإلثبات فيها هو ،األساسي فيها 
ة بنفسها وتوجهه الوجهة اليت تراها موصلة للحقيقة ومن مث يتعني اإلفاضة بشأن التحقيق النهائي باعتباره احملكم

  3 .املعول عليه يف احملاكمات اجلنائية
وتعد احملاكمة مرحلة مصريية وخطرية بالنسبة ملوقف املتهم الذي أحيط الة من الشك بسبب القرار "  

ة، فأصبح مركزه الواقعي أقل شأنا من الربيء ملا شابه من ريبة، وأفضل حاال من االامي الذي أحاله للمحاكم
  4"املدان ألن القضاء مل يقل كلمته بعد
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  : تعريف حق المتهم في محاكمة عادلة: ثالثا

فبالرغم من تردد هذا احلق يف ، لكأين أجد قطيعة بني الفقه اجلنائي وتعريف حق املتهم يف حماكمة عادلة   
  ما جيعلنا نعتقد ولو للحظة أن هذا احلق بات مسلمة ،  *الفقه اجلنائي إال أا ال حتتوي على تعريف هلذا احلق كتب

من املسلمات الغنية عن التعريف، ولعل أهم سبب هلذه القطيعة واهلجر يكمن يف أن الفقه كلما حاول إعطاء 
رساء وتطبيقه، فالضمانات مبا هلا بريق جعلها تظهر تعريف هلذا احلق أخذ يف سرد الضمانات واحلقوق الكفيلة بإ

وتسيطر يف كل حماولة تبذل لتعريف هذا احلق فكانت جل هذه احملاوالت دون املستوى لتعريف حق املتهم يف 

  **.حماكمة عادلة
وعليه سنكتفي يف هذا اال بإيراد التعريف الذي حاول اجتناب التقليد السائد املقتصر على سرد   

بـ " احلق"ت احلق يف حماكمة عادلة واحلقوق اللصيقة به، وهو بذلك تعريف فيه بعض اجلدة، حيث عرف ضمانا
بشأن االام اجلنائي املوجه إليه ) أي املتهم(املكنة اليت تستوجب مقاضاته : "واحلق يف حماكمة عادلة بـ" املكنة"

بقا إلجراءات علنية يتاح له من خالل الدفاع عن أمام حمكمة مستقلة حمايدة ومنشأة حبكم القانون قبل اامه ط
1 .نفسه مع متكينه من مراجعة احلكم الصادر ضده من قبل قضاء أكثر علوا من احملكمة اليت حكمت عليه

  

فموطن اجلدة يف هذا التعريف يتضح من خالل مشوليته على تعريف احلق يف حد ذاته وحتديد اهلدف منه   
من الدفاع عن نفسه وكذا تقييد جماله حبيث ال تقوم له قائمة بعيداً عن ضالل االام و املتمثل يف متكني املتهم 

  .اجلنائي، هذا طبعاً دون إغفال ذكر ضمانات هذا احلق إن مل نقل كلها فقد أشار إىل أمهها على األقل
    

  
  
  
  
  
  
 
  
  

                                                
 .ل ما وقع منها بني يدي من املرجع، أنظر قائمة املراجععلى األق - *

و اليت ورد يف " اعرف حقوقك: "الصادرة  عن منظمة العفو الدولية بعنوان  MD/01-05-98ما ورد يف الوثيقة رقم : من بني هذه احملاوالت -**
ن أن تصبح احملاكمة عادلة وأن يشهد هلا الناس بالعدل إال إذا توافر هلا ال ميك:" ما املقصود باحملاكمة عادلة ؟ وأجابت عنه بقوهلا: مقدمتها سؤال مفاده

فهو أن تسترشد إجراءات احملاكمة كلها من بدايتها إىل ايتها مبواثيق احملاكمة العادلة اليت وضعها اتمع الدويل، أمـا : شرطان على األقل، أما األول
  .يدة بتنفيذ هذه املواثيقفهو أن تقوم سلطة قضائية مستقلة وحما: الثاين

 .50.املعارف االسكندرية، صمنشأة . محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة دراسة حتليلية تأصيلية انتقادية مقارنةحامت بكار،  -1



   

  

 

  :طبيعة حق المتهم في محاكمة عادلة: الفرع الثاني
ة عادلة جمموعة من التساؤالت تدور يف جمملها عما إذا كان يدخل يف عداد يثري حق املتهم يف حماكم  
  .وعن طبيعته ويف أي فئة من احلقوق ميكن إدراجه؟ وهل هو من احلقوق الفردية أم من احلقوق العامة؟، احلقوق

يف حىت يتسىن اإلجابة على هذه التساؤالت وحتديد طبيعة هذا احلق البد من تصنيفه وإبراز مكانته   
  .املنظومة القانونية للحقوق إىل جانب توضيح الغاية من سنة يف خمتلف املواثيق والتشريعات

ال نتردد ": جنيب على هذه األسئلة انطالقا من مقولة وردت يف كتاب للدكتور حامت بكار مفادها ما يلي  
عاملية يستهدف حتقيق العدالة  حقا طبيعيا شخصيا، ذا طبيعة عامة ومسة - أي احلق يف حماكمة عادلة - يف اعتباره

  : ونستخلص من هذا القول اخلصائص التايل  1 "باعتبارها ركيزة يف كل دولة قانونية
ميزة مينحها القانون لشخص ما وحتميها : (احلق بأنه  "Dabinدابان "يعرف البلجيكي : أنه حق - أوالً  

2 ...)طرق قانونية
  

   3 ...)صلحة الثابتة للشخص على سبيل االختصاص و االستئثارامل: (أما فقهاء املسلمني فيعرفونه بأنه  
على ذلك فحق املتهم يف حماكمة عادلة عبارة عن مصلحة ثابتة للمتهم على سبيل االختصاص، جيب أن  وبناًء

د وهي ذا اإلقرار تنشأ التزاما على عاتقها ، يتمثل يف احترام هذا احلق ووضع القواع،تقرها الدولة يف قانوا 
ولكي تستويف ذلك احلق وجب عليها أن  ،الكفيلة بإرساء دعائمه، فالدولة باعتبارها صاحبة احلق يف توقيع العقاب

تنفذ التزاماا ويف حال تقصريها يتحول نشاطها إىل عدوان ميكن للمتهم اللجوء إىل القضاء لالحتماء به يف 
 ،و عقوبة إجرائية كبطالن احملاكمة أو عقوبة ماليةسواء بفرض عقوبة جنائية كالسجن أ،مواجهة هذا العدوان 

التزاما على  ئعلى ما سبق فاحملاكمة العادلة حق للمتهم ينش وهي التعويض  وذلك حبسب درجة العدوان،وبناًء
  .عاتق الدولة

مبا أن حق التقاضي حق أصيل بدونه يستحيل أن يأمن الفرد على حرياته األساسية  :حق طبيعي - ثانيا  
ن احلقوق الطبيعية اللصيقة بشخص اإلنسان، واليت ال جيوز املساس ا ألا سابقة يف وجودها لكل قانون وهو م
5 .فهو يشكل أساس حرية الدفاع ألنه يوصل إىل استرداد احلق املغتصب بعيدا عن القوة املادية ، 4وضعي

  

عالقة  ،أاقل ما ميكن أن يقال عنهاوملا كان حق املتهم يف حماكمة عادلة ذو عالقة وطيدة حبق التقاضي أ  
  من كون الدولة هي املاحنة -Dabin-أصل بفرعه، فهو بذلك حق طبيعي تقره الدولة وال متنحه خبالف ما قاله 

  . هلذا احلق ألن دورها ينحصر يف اإلقرار واالعتراف به ال أكثر وال أقل 
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م املساواة بينهم يف التمتع على قدم املساواة باحلق يف احملاكمة كما أن املساواة اإلنسانية الثابتة جلميع الناس تستلز 
  1 .العادلة

  :أنه حق شخصي وعام - ثالثا
تلك احلقوق املتصلة بشخص اإلنسان :"اليت تعرف بأا، ومن احلقوق املدنية  مبا ن احلق يف حماكمة عادلة  

إنه يعترب من احلقوق الشخصية نظرا التصاله ، ف2"وتستمد أصوهلا من شخصيته ويكون ارتباطها به ارتباطا وثيقا
املباشر بكيان الفرد وشخصيته، فهو مستمد من ينبوع احلريات الشخصية اليت كانت وال تزال موضع اهتمام من 

  .اإلعالنات و االتفاقيات الدولية والدساتري الوطنية
املتهم من جهة والدولة يأا  ومبا أن احلق يف حماكمة عادلة يطرح بصدد الرابطة اإلجرائية بني الفرد  

نه من إالقضائية من جهة أخرى، حيث أن هذا احلق مكفول للمتهم يف مواجهة الدولة، كما ميكننا أن نقول 
إن احلقوق اليت يقصد منها محاية : "احلقوق الفردية ونستدل يف هذا املقام بقول الدكتور جابر إبراهيم الراوي

كن أن يتعرض هلا من الدولة، يطلق عليها احلقوق الفردية، كحق الفرد يف احلياة، اإلنسان من االعتداءات اليت مي
   3"وسالمة شخصه وعدم معاملته معاملة قاسية أو غري إنسانية أو احلط من الكرامة اإلنسانية

قوق من احل :"بقولهاألستاذ بوبشري حمند أمقران  يعرفهونظراً ملا له من عالقة تكاملية حبق التقاضي الذي   
العامة فال جيوز التنازل عنه بصفة مطلقة، وإن كان جيوز تقييده فاحلماية القضائية لألفراد تعترب من أسس قيام دولة 

فبإمكاننا أن نلحق حبق املتهم يف حماكمة عادلة صفة العمومية بالتبعية ألنه ميثل جوهر احلماية  ، 4"القانون
  .القضائية
اعتباره كذلك هو الواجب امللقى على عاتق الدولة بضرورة وأساس  ، فهو بذلك حق شخصي عام  

وألنه يستهدف محاية مصاحل املتهم بتمكينه من ،محايته استجابة للمصلحة العامة يف إرضاء الشعور العام بالعدالة 
 وسندرسها بالتفصيل عند ، أن حياكم بشأن االام اجلنائي املوجه إليه وفقا لضمانات يفترض التنصيص عليها

  .الولوج يف صلب املوضوع
كما أنه حق عام ألنه يهدف إىل حتقيق مصلحة عامة ممثلة يف كشف وإجياد احلقيقة واستيفاء حق اتمع   

   5 .يف العقاب دعما الستقراره وحفاظا على كيانه فهنا تظهر الصلة الوثيقة له بالنظام العام
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  : أنه حق غايته العدالة - رابعا
اية النظام القانوين برمته، فعدالة احملاكمة هي حق للمتهم فهو يعد مبثابة ضرورة الزمة إن العدالة هي غ  

لصون احلرية والسالمة الشخصية من طغيان السلطة األمر الذي يكون معه جوهر هـذا احلق هو األمان 
ق نتيجة، هذه النتيجة القانـوين واألمان الشخصي لإلنسان، ويكون التزام الدولة حبماية هذا احلق التزاما بتحقي

تتمثل يف العدالة وال يسع الدولة يف هذا اال التذرع أو التحجج بالظروف طاملا أن هذا احلق ال يتعارض مع 
1 .صيانة أمن اتمع واستقراره

  

فالعدالة غاية جيب أن ترفرف رايتها يف كل دولة حتسب نفسها دولة قانون، كما جيب السمو ا عن   
لصارخة حتججا بالظروف الطارئة أو االستثنائية ألن العدالة ال ختضع لالستثناء وذلك هو حال حق االنتهاكات ا

  .املتهم يف حماكمة عادلة
وتتحقق العادلة يف املساواة أمام القضاء حيث يتمتع املتهم بصورة متوازنة مع غريه بسائر الضمانات اليت 

2 .هتكفل بلوغ العدالة حبسبانه حمور هذا احلق وجوهر
  

  :أنه حق ذو صفة عالمية - خامسا  
باستقراء الصكوك العاملية واالتفاقيات اإلقليمية وتتبع املؤمترات الدولية خنلص إىل القول بعاملية حق املتهم   

يف حماكمة عادلة فنجد هذه املواثيق نصت إما على هذا احلق بعينه أو التأكيد على معايريه واحلقوق الكفيلة بإرساء 
أهم املواثيق الدولية اليت نصت أو أشارت إىل  رلة جنائية فعالة وبالتايل التمتع مبحاكمات عادلة، ونذكدعائم عدا

اإلعالن : "هذا احلق أو أحد عناصره واليت ستكون معول الدراسة يف هذه املذكرة، فمن املواثيق العاملية نذكر
االتفاقية األوروبية : "، وأما املواثيق اإلقليمية نذكر"يةالعاملي حلقوق اإلنسان، العهد الدويل للحقوق املدنية والسياس

حلقوق اإلنسان والشعوب، ميثاق  يحلقوق اإلنسان، االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، كذلك امليثاق اإلفريق
  ".حقوق اإلنسان والشعب يف الوطن العريب

يء فهو يدل على ثبوت صفة كما نصت على هذا احلق العديد من دساتري العامل وهذا إن دل على ش
  .العاملية هلذا احلق
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  : أساس ونطاق حق المتهم في محاكمة عادلة: المطلب الثاني

بعد أن توصلنا يف املطلب السابق إىل ضبط وتعريف احلق موضوع الدراسة سنقوم يف هذا املطلب بدراسة   
تد إليه هذا احلق واحلدود اليت ينحصر عندها، األساس الذي يقوم عليه حق املتهم يف حماكمة عادلة والنطاق الذي مي

  .وعملنا فيه سيكون بإفراد كل من األساس والنطاق بفرع مستقل بذاته
    :  أساس حق المتهم في المحاكمة العادلة: الفرع األول  
قد يتساءل الواحد منا عن السر الكامن وراء منح املتهم هذا احلق والركيزة أو احلجة اليت أقيم عليها   

  وبصيغة أوضح ما هو األساس الذي يبىن عليه هذا احلق وتسبب يف االعتراف به دوليا وداخليا؟
  .  هذا ما سنحاول توضيحه من خالل ما سيأيت من تفصيل

من املستقر عليه أنه وحىت يتمكن املتهم من التمتع حبقه يف حماكمة عادلة يفترض أن متنح له جمموعة من   
بإرساء دعائم هذا احلق، وهذه الضمانات عبارة عن حقوق إجرائية تدور يف جمملها  الضمانات واحلقوق الكفيلة

فلك واحد أال وهو فلك الشرعية اإلجرائية، فلو تتبعنا منظومة حقوق وضمانات املتهم لتوصلنا إىل نتيجة  يف
بدأ الذي يعد أساس حتمية وهي التسليم بارتكازها على فكرة ومبدأ الرباءة املفترضة كأصل يف اإلنسان هذا امل

حيث يستطيع اجلزم بأن كل حق  ، 1تلك املنظومة واملؤلف بني عناصرها فهو الذي يوثق عراها يف غري تنافر
فال ميكن بأي حال من " افتراض الرباءة يف املتهم:"وضمان من ضمانات احملاكمة العادلة يعود يف أساسه إىل

ايري احملاكمة العادلة ألنه من غري املعقول أن يتحول أساس الشيء األحوال اعتبار املبدأ عنصرا أو معيارا من مع
  دأمببومنبع وجوده إىل جمرد عنصر من عناصره، وهذا ما وقعت فيه املواثيق الدولية اليت سندرسها، فما املقصود 

  ؟ وما طبيعته؟ وما هي النتائج املترتبة عنه؟ "افتراض الرباءة يف املتهم" 
  : اض البراءةالمقصود بافتر: أوال  
يولد اإلنسان على الفطرة السليمة اليت تقتضي أن األصل فيه الرباءة وال بد أن يثبت على وجه القطع ما   

وما هلم :"يعارض هذا األصل يف اإلنسان حىت يدان ولقد ى عز وجل عن اتباع الظن وذلك يف قوله جل من قائل
إن جاءكم يأيها الذين آمنوا  :"وكذلك قوله ،2"حلق شيئامن علم إن يتبعون إال الظن وإن الظن ال يغين من ا

  3"فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني
فمن هذه اآليات وغريها متكن الفقهاء املسلمني من وضع تصور قانوين فقهي قائم على أن األصل يف   

أن املتهم برئ حىت تثبت إدانته، وأن الشك يفسر لصاحل  ه طيا تاإلنسان براءة الذمة، هذا التصور الذي يتضمن يف
وألن األصل يف اإلنسان الرباءة فإنه عند حصول الشك يف إدانته يتعني ترجيح كفة الرباءة وذلك إعماال  املتهم

  ".اليقني ال يزول بالشك"للقاعدة الفقهية اليت تنص على أن 
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رد اامه ال يزيل هذا اليقني، كما أن األصل يف الصفات العارضة وملا كان اليقني أن اإلنسان برئ فإن جم
العدم واإلجرام صفة عرضية يف اإلنسان ينبغي افتراض عدميتها إال يف حال قيام الدليل اجلازم والقطعي على انتفاء 

  .الرباءة واحلكم باإلدانة
عية اإلجرائية إال إذا شيدت على ال ميكن إقامة نظرية متكاملة للشر:"وعن هذا املبدأ يقول حممد مخيس  

مبدأ افتراض الرباءة فهو صمام أمن حلريته الشخصية ويعد خطاً دفاعياً أساسياً مدعماً بالعديد من الضمانات 
احلمائية امللزمة للسلطات القائمة بأمر اإلجراءات اجلنائية، حبيث حتد من املوقف االشتباهي أو االامي احمليط 

   1"الدعوىبالشخص خالل مراحل 
تنطلق من قرينة افتراض  عبد املنعم سليمانفمنظومة حقوق وضمانات املتهم كما يقول عنها الدكتور   

املتهم برئ حىت تثبت إدانته "وفقا هلذه القرينة حسب قوله دائما " La présomption d’innocence"الرباءة 
حيحا طبقا للقانون يف أعقاب حماكمة صادر من حمكمة خمتصة ومشكلة تشكيال ص) مربم(حبكم قضائي بات 

  2"عادلة توافرت له فيها كافة ضمانات الدفاع عن نفسه
  :طبيعة مبدأ افتراض البراءة في المتهم: ثانيا  
التعبري احلي عن قوة القانون يف مقاومة احنراف السلطة :" من أدق ما قيل يف وصفه وحتديد طبيعته أنه  

  3".العامة وبه تتأكد سيادة القانون
وهو قرينة قانونية بسيطة قابلة إلثبات العكس وتظل قائمة رغم األدلة املتوفرة واملقدمة من أجل دحضها   

حىت يصدر حكم قضائي بات يفيد إدانة املتهم، وبذلك احلكم تتوفر قرينة قانونية قاطعة على هذه 
  4.إلهدار قرينة األصل يف املتهم الرباءةوهذه القرينة القانونية القاطعة هي وحدها اليت تصلح ) اإلدانة(احلقيقــة

وعلى غرار مبدأ الشرعية تعترب هذه القرينة أحد املبادئ األساسية يف القانون اجلنائي، لكوا تستهدف 
احلد من األخطاء القضائية والبحث عن احلقيقة مع تأمني األشخاص التابعني من كل تعسف، كما يعد مبدأ 

    5 .من الدستور 45زائري مكفول يف نص املادة دستوريا بالنسبة للتشريع اجل
  :النتائج المترتبة عن هذا المبدأ: ثالثا

ولكن هناك ، يتولد عن هذا املبدأ نتائج سنأيت على ذكرها، ال تظهر إىل بتطبيق هذا املبدأ من قبل القضاء   
حرفياً جيعل من اختاذ اإلجراءات اجلنائية أمر جتدر اإلشارة إليه يكمن يف أن الرغبة يف احترام قرينة الرباءة احتراماً 

6 .أمراً مستحيال بسبب ما تقتضيه فعالية هذه اإلجراءات من قواعد وممارسات ال تتفق مع فكرة احملاكمة العادلة
    

 

                                                
 .101. حممد مخيس، املرجع السابق، ص  -1
، 1997املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر والتوزيع، اإلسكندرية، . أصول اإلجراءات اجلزائية يف التشريع والقضاء والفقهسليمان عبد املنعم،  -2

 .214.ص
 .12.، ص1996رف، اإلسكندرية، منشأة املعا. ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق اجلنائيعبد احلميد الشواريب،   -3
 .259.عبد احلكم فودة، املرجع السابق، ص  -4
، 2، رقم 36ءالة اجلزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية والسياسية، جامعة اجلزائر، اجلز ".مبادئ دستورية يف القانون اجلنائي"عبد ايد زعالين،  -5

 .190.، ص1998
 .17. نفسه ، ص  املرجع -6



   

  

 

يتعني التوفيق بني األمرين عن طريق االعتماد على قرينة الرباءة يف حتديد اإلطار القانوين : "نهإلذلك نقول 
بداخله تنظيم ممارسة املتهم حلريته الشخصية ويكون ذلك يف شكل ضمانات تكفل محاية حقوق  الذي يتم

  1".اإلنسان وحريته عند اختاذ أي إجراء ضد املتهم

   *:أما بالنسبة للنتائج اليت تلحق ذا املبدأ واليت ال ميكن إغفاهلا هي
  .محاية احلرية الشخصية للمتهم -1
 .م بإثبات التهمةإلزام جهة التحقيق أو االا -2
 .عدم إلزام املتهم بإثبات براءته -3
 ).الشك يفسر لصاحل املتهم(تطلب االقتناع اليقيين للقاضي اجلنائي للحكم باإلدانة  -4

هذه النتائج احلتمية ملبدأ افتراض الرباءة يف املتهم تعد مبثابة الشواهد اليت تؤكد على أنه أساس حلق املتهم 
افتراض الرباءة يف املتهم إىل أن تثبت إدانته هي  ":بأن حامت بكارالصدد يقول الدكتور يف حماكمة عادلة، ويف هذا 

ومن هنا كان أثرها يف كافة قواعد اإلجراءات اجلنائية، ولكن ... حالة تالزم املتهم طوال مراحل الدعوى اجلنائية
  2 "...ة احلسم يف الدعوىآثار هذه القرينة تبدوا أعظم يف مرحلة احملاكمة اجلنائية باعتبارها مرحل

ق يف حماكمة باحلملبدأ افتراض الرباءة يف اإلنسان وبالتحديد املتهم هي متكينه من التمتع  األساسيةوالنتيجة   
  .عادلة و ما يستلزمه من ضمانات وحقوق لصيقة به
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  : نطاق حق المتهم في محاكمة عادلة: الفرع الثاني
وبعبارة أخرى ضبط اإلطار القانوين ، تحديد نطاق حق املتهم يف حماكمة عادلة سنقوم من خالل الفرع ب  

وهي مرحلة  ،الذي يتم بداخله تنظيم ممارسة املتهم حلريته الشخصية يف مرحلة من مراحل الدعوى اجلزائية
  .احملاكمة

صر فيه أو تدور يف إذاً فاملقصود بنطاق حق املتهم يف حماكمة عادلة، هو ذلك اإلطار اإلجرائي الذي تنح
فلكه منظومة حقوق وضمانات املتهم يف إحدى املراحل اهلامة من مراحل الدعوى اجلنائية أآل وهي مرحلة 

  .احملاكمة، هذا اإلطار الذي تكفل ضمنه احلماية القانونية هلذا احلق
ذي يتم عن دخول اخلصومة اجلنائية حبوزة قضاء احلكم وال: ويتحدد هذا النطاق من حيث املنطلق بـ

وصدور قرار االام مبعىن إحالة الدعوى اجلنائية من سلطة التحقيق إىل ، * اإلحالةطريق عمل إجرائي أال وهو 
سلطة قضاء احلكم وميتد إىل غاية الفصل يف الدعوى حبكم ائي بات غري قابل للطعن بأي وجه من وجوه الطعن 

  .العادية أو غري العادية
برفع الدعوى اجلنائية إىل احملكمة املختصة  -احملاكمة -ية يف املرحلة اليت تعنينا تبدأ اخلصومة اجلنائ و

وتنتهي بصدور حكم بات أو بغري ذلك من أسباب االنقضاء اليت نص عليها القانون وهذا بالنسبة لالنقضاء 
حكام القابلة للطعن أما بالنسبة النقضاء الدعوى بطريق قضائي غري قطعي كما احلال بالنسبة لأل ، 1 القانوين

  2 .كاحلكم الغيايب والقابل لالستئناف فيبقى احلق يف حماكمة عادلة حتت مظلة احلماية القانونية
مما سبق قوله جند أنه ال جمال للحديث عن حق املتهم يف حماكمة عادلة عند انقضاء الدعوى اجلنائية،   

اجلرمية املسندة للمتهم، أما يف حالة االنقضاء غري  بسبب من األسباب القانونية كالتقادم، وصدور عفو شامل عن
  .القطعي فإنه يبقى احلق يف حماكمة عادلة قائما

أما فيما يتعلق بنطاق حق املتهم يف حماكمة عادلة من حيث أطراف العالقة اإلجرائية فنجد أن نطاقها   
ليه ليشمل جهة احلكم باعتبارها جهة يتحدد بطريف الدعوى اجلنائية، فيمتد النطاق من املتهم باعتباره مدعى ع

االام فنجد أن نطاق هذا احلق من حيث الرابطة اإلجرائية يتحدد بأشخاص الرابطة وهم املتهم واجلهة املختصة 
  .بإصدار احلكم من جهة ثانية

شمل إذاً فنطاق حق املتهم يف حماكمة عادلة يشمل احليز الزمين الذي تشغله احملاكمة بإجراءاا، كما ي  
اال الشخصي وبعبارة أخرى األطراف اليت هلا احلق يف التمسك ذا احلق، أو امللزمة باحترامه و تطبيق 

  .الضمانات الكفيلة بإرساء دعائمه
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  :الفصل األول
   :ضمانات المتهم المتعلقة بالجهة القضائية في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري   

تفاعلياً بني احلاكم واحملكوم وإجياد مقاربة  تصوراً مر العصور أن تبلور حاولت احلركات الفكرية عرب
له  ه،عملية فيما خيص عالقة اإلنسان بالدولة ودوره جتاهها وحقوقه عليها باعتباره مواطنا وإنسانا يف الوقت نفس

اع عن هذه احلقوق حقوق وعليه واجبات، واحلديث عن حقوق اإلنسان يزداد أمهية يوماً بعد يوم حىت كاد الدف
  .يصبح شعرية من شعائر املقدسة

كما أن توفري الضمانات الالزمة اليت تكفل التمتع بقدر مناسب من احلقوق واحلريات يعترب وال شك أحد 
على هذا التحليل استقامت إجراءات  املداخل املهمة لتحقيق الغايات املرجوة واملنتظرة من جهاز العدالة، وبناًء

نائية على قواعد ترسم اإلطار الصحيح للمحاكمة العادلة وبالرغم من تعدد هذه القواعد إال أا تتجه احملاكمة اجل
مجيعا حنو تكريس مبدأ املساواة أمام القانون والقضاء وجعل القاضي حمايداً جتاه الوقائع والرتاعات املطروحة عليه، 

اليت جيب أن تكون مستقلة عن الضغوط والتأثريات، حبيث هذه األخرية  ،ألنه إثر أداء مهامه ميثل اجلهة القضائية
  .تكون أحكامها مبنية ومستمدة من القانون فقط، وذلك بعد أن يتم إنشائها وفق أحكام القانون

فهذه القواعد تشكل ضمانات أساسية لتحقيق احملاكمة العادلة، من ناحية اجلهة القضائية كما أا تشكل 
كان الوعاء سليما سلم احملتوى والعكس  اًعادلة، بل هي يف مكانة الوعاء من السائل إذإطاراً عاماً للمحاكمة ال

ال تسلم إال يف ظالل سالمة  نيالقادم نيبالعكس، مبعىن أن باقي ضمانات احملاكمة واليت سندرسها يف الفصل
  .الضمانات املتعلقة باجلهة القضائية

نفرد فيها كل مبحث لدراسة ضمان من الضمانات وهذا ما سندرسه يف هذا الفصل عرب ثالث مراحل 
املتعلقة باجلهة القضائية وذلك من خالل حتديد مفهومه مث البحث يف أساسه القانوين من خالل املواثيق الدولية 

  : والتشريع اجلزائري ويف األخري ندرس أثار كل ضمان على حق املتهم يف حماكمة عادلة وذلك كاآليت
  حق املتهم يف املساواة أمام القاضي والقانون ضمان: املبحث األول -
 .ضمان حق املتهم يف املثول أمام حمكمة خمتصة ونزيهة: املبحث الثاين -
 .ضمان حق املتهم يف املثول أمام حمكمة مستقلة ومشكلة وفق أحكام القانون: املبحث الثالث -

  



   

  

 

  
  :المبحث األول

  :لقضاءضمان حق المتهم في المساواة أمام القانون وا
احلق يف : ما يالحظ على هذا الضمان أنه مجع بني طياته ودمج حتت ظالله بني حقني ومها على التوايل

املساواة أمام القانون وحق يف املساواة أمام القضاء، ألن احلق يف املساواة أمام القانون يبقى جمرد نص نظري 
ألقل بالنسبة حلق املتهم يف حماكمة عادلة، ذلك أن احملاكم أجوف إذا مل يرافقه احلق يف املساواة أمام احملاكم على ا

، اليت يكون فيها الصراع بسالح القانون وال كلمة لغريه يف -إن صح التشبيه -تعد مبثابة احللبة أو ساحة املعركة 
الكالم فالعالقة بني هذين احلقني هي عالقة األصل بالفرع وهي تكاملية إىل حد بعيد يستحيل معه  ،هذه احللبة

عن الفرع يف غياب األصل، حبيث أن األصل العام هو احلق يف املساواة أمام القانون هذا األخري الذي يظهر أمام 
جهاز العدالة يف حلة احلق يف املساواة أمام القضاء لذلك نعترب هذا احلق صورة وفرع من فروع احلق األول وهذا 

  .ما سيتأكد من خالل تعريفهما
  :مفهوم الحق في المساواة أمام القانون والقضاء: المطلب األول  

إذا كان مثة حق ميتزج بآخر امتزاجاً كامال فذلك هو حال احلق يف املساواة أمام القانون واحلق يف املساواة 
  :أمام القضاء وسنسعى إىل توضيح البون بينهما وذلك رغم تالزمهما، وهذا ما سيتم من خالل تعريفهما

  : م الحق في المساواة أمام القانونمفهو: الفرع األول  
يقصد به أن ختلو القوانني من التمييز ومتنح معاملة متماثلة لألشخاص الذين تتحقق فيهم نفس الشروط 

      1 .أي عدم التمييز يف حالة تساوي املراكز القانونية
وىل السلطات العامة تنظيمه أو فاملساواة يف التمتع حبماية قانونية حتظر التمييز نصا أو تطبيقا يف أب جمال تت

حتميه، ولكن هذا ال يعين انتفاء التمييز مطلقاً، ألن التمييز املقصود هو ذلك القاصر على احلاالت اليت يكون فيها 
 2 .التفريق راجعاً إىل معايري جتايف املنطق أو بعيدة عن املوضوعية

من  26تدرس الصيغة النهائية لنص املادة هي واللجنة التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة  تراوقد أش
  . 3العهد الدويل أنه يهدف إىل تأمني املساواة ال إىل التماثل 

حيث أن مبدأ املساواة أمام القانون ال يكون عائقاً حيول دون أن يضع القانون مبادئ متباينة وخمتلفة 
  .لألشخاص يف حال اختالف مراكزهم
خماطبة كافة أبناء اتمع بصورة موحدة ومتساوية بكل من قواعد :"يعينفمبدأ املساواة أمام القانون 

 وأحكام القوانني الداخلية تمعهم عند توافر شروط تطبيقها عليهم، بغض النظر عن أية أوجه أو اعتبارات للتفرقة
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  ام القانون الذي يعربواالختالف فيما بينهم، ذلك أن األفراد يولدون وميارسون حيام دوماً بصورة متساوية أم
  1".عن القواعد العامة واردة واحلاكمة للسلوك البشري دومنا أدىن متييز بني املخاطبني بأحكامه

املقصودة منه ال " املساواة أمام"لكن يعاب على هذا التعريف كونه جتاهل البعد الدويل هلذا احلق ، ألن
بعداً دولياً وذلك نظراً إلقرار القانون الدويل للمساواة ، ويراد به تنحصر يف املساواة أمام القانون الوطين بل تأخذ 

على املستوى الدويل أن تكون الدول اليت وقعت وصادقت على املواثيق الدولية متساوية أمام القانون وملزمة 
  2.باحترامه طاملا أا شاركت ومبحض إرادا يف وضع وبلورة هذه املواثيق

من ناحية حتملها للمسؤولية الناجتة عن  » مبدأ التساوي أمام العدالة الدولية« :فالدول ختضع حتماً لـ
ويف  إخالهلا بقواعد القانون الدويل كما أا ختضع له من ناحية حقها يف التقاضي أمام أجهزة التقاضي الدولية،

ا احلق الذين يسامهون يف إن تساوي الدول هو تساوي أمام القانون ، أمام هذ« :هذا الصدد يقول فابيان برييال 

     *. » ...للدول قدرة متساوية يف خلق القانون، وباملقابل هم ملزمون باحترامه...خلقه 

  : مفهوم الحق في المساواة أمام القضاء: الفرع الثاني
يقصد به تساوي اجلميع يف إجراءات التقاضي أمام احملاكم فلكل إنسان احلق يف اللجوء إىل احملاكم وعلى 

 ،أمام القضاء مطلوبة سواء كان القضاء وطنياً أو دولياً ةه األخرية أن تعامل الناس معاملة متساوية، واملساواهذ
  .يعترب مبدأ املساواة أمام القضاء عنصرا من عناصر مبدأ املساواة أمام القانون اكم

إىل مداه فهي فاملساواة يف حق التقاضي مساواة شاملة ال تقتصر على أصل احلق بل تنصرف كذلك 
مساواة تشمله يف مجلته وتفصيله، فال جيوز التمييز بني املتهمني أمام القضاء اجلنائي العتبارات خاصة بل جيب أن 
يعاملوا مجيعا على قدم املساواة، فال يتهم املمتثل أمام القضاء باطال وال تعلق بشخصه شبهات تشوه من إنسانيته 

ورغم أن حق املتهم يف معاملته على قدم املساواة مع ،  3خلصوم وأمزجتهموال توقع عليه عقوبات حسب أهواء ا
قرر الس  ثباقي اخلصوم يعد التزاما على عاتق احملاكم ولكنه ال يعد قيداً حلرية القاضي يف تشكيل قناعته، حي

ب ألن املساواة ال الدستوري الفرنسي عدم تناقض مبدأ املساواة مع إعطاء القاضي سلطة تقديرية يف حتديد العقا
فعدم التمييز املطلوب هنا  ،ومتكافئة متساوية تعين معاملة فئات املواطنني رغم ما بينها من تباين يف مراكزها معاملة

 4.هو عدم التمييز بني األنداد والنظراء مربر
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ن الصاحل العام كما أرست احملكمة األوروبية مبدأ التفرقة يف املعاملة إذا ما حدثت هلدف موضوعي نابع م
شريطة أن يتناسب التدبري مع اهلدف املنشود، فلكل متهم أن يعامل على قدم املساواة مع غريه من املتهمني 

بل تكون استجابة النظام " التطابق"بارتكاب جرائم مماثلة وليس املقصود باملساواة يف املعاملة كما قلنا آنفا 
   1.وعية متماثلةالقضائي متماثلة عندما تكون احلقائق املوض

  : أساس ضمان حق المساواة أمام القانون والمحاكم: المطلب الثاني  
إن دراسة حق من حقوق اإلنسان يف إطار فقهي حبت يفقد البحث مغزاه ذلك أن الفقه إذ كان يلعب   

ية من حقوق، دور التنبيه إىل حقوق مغيبة يف القانون فإن من واجبه أن يقوم بتفسري ما كرس يف النصوص القانون
ذلك أن دراسة هذه احلقوق من حيث قيمتها ومدى ضماا ال تكون نافعة إال من خالل تقصي أساسها يف 
النصوص القانونية، وحىت نعرف قيمة حق املساواة أمام القانون والقضاء ال بد من استعراض النصوص الواردة 

  .ما سنقوم بدراسته يف هذا املطلب ابشأنه سواء يف املواثيق الدولية أو التشريع اجلزائري، وهذ
  : أساس حق المساواة أمام القانون والقضاء في المواثيق الدولية: األول الفرع  

حبق اإلنسان يف احلياة وأمنه الشخصي حقا  *"امليثاق الدويل حلقوق اإلنسان"لقد أفرز اهتمام واضعي   
واة أمام القانون واحملاكم، فال ميكن حبس اإلنسان آخر بنفس قوة وقيمة هذا احلق  آال وهو حق الفرد يف املسا

حفاظا على حقه يف أمنه  هدون حماكمته ومتكينه من إقامة دفاعه عن نفسه على قدم املساواة التامة مع أنداد
الشخصي، فال ترجح كفة شخص عن شخص آخر عندما يتعلق األمر بتطبيق القوانني، وخاصة أمام احملاكم وال 

نونية على أشخاص دون غريهم وال يفلت أي كان من العقاب إذا استوجبت  الفعل الذي قام به تطبق أحكام قا
   2.عقابا 

أما عن مكانة حق املساواة يف املواثيق الدولية فتظهر يف تواجد هذا احلق يف خمتلف الصكوك الدولية   
ا، ذلك أن مسألة االعتراف باملساواة  العاملية منها واإلقليمية على السواء، بل وكانت يف مستهل احلقوق الواردة
بصيغة العموم من التمتع بباقي " الكل"أمام القانون واحملاكم يف هذه الصكوك جتد جتسيدها احلي يف متكني 

  .الضمانات اليت سندرسها فعماد كل احلقوق الواردة يف هذه الصكوك هي املساواة بنوعيها القانونية والقضائية
منه الغياً " 01"عاملي حلقوق اإلنسان ينادي باملساواة كحق طبيعي من خالل املادة فنجد أن اإلعالن ال  

، كما أنه ويف "02"بذلك كل أشكال وأسباب التمييز كنتيجة حتمية للحق يف املساواة من خالل نص املادة 
   3.هذا الشأن فاملادة صرحية يف " الكل سواء أمام القانون:" منه كرس هذا احلق بقوله" 07"مستهل املادة 

 

                                                
 ).تانترني. (وانظر كذلك دليل احملاكمة العادلة، املرجع السابق. 938.خريي أمحد الكباش، املرجع السابق، ص -1
دين الدوليني،انظر جمموعة اإلعالنات والعهود املتعلقة حبقوق اإلنسان كاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعه" امليثاق الدويل حلقوق اإلنسان"يقصد  -*

 .17.يف ذلك ، حممد سعادى، املرجع السابق، هامش، ص 
 .17/20.املرجع نفسه، ص -2

3- Arlette Heymann-doat, le régime juridique des droits et libertés. 2e édition, édition 
Monchrestien, E,J,A, Paris, 1997, P.94. 



   

  

 

كل األشخاص « :واليت تؤكد بأن) س.م.ح(من العهد الدويل " 26"ولقد دعمتها يف هذا التكريس املادة 
سواء أمام القانون فال تشفع للمجرم انتماءاته العنصرية وال لونه أو جنسه وال لغته أو دينه، وال رأيه السياسي أو 

  .ملتساوية أمام القانونفلكل األفراد دون تفرقة احلماية ا » ...أصله
هذا فيما خيص املساواة أمام القانون، أما املساواة أمام احملاكم أو القضاء والذي يتحدد دوره يف منح   

فرصة للمتهم أو اإلنسان املهضوم حقه كي حيصل على هذا احلق املغتصب، فيظهر االهتمام الدويل به من خالل 
  : وك الدولية العاملية منها واإلقليميةلبعض النصوص الواردة يف الصك ااستعرا ضن
 املادة فنجد أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان كرس هذا احلق يف مواد خمتلفة وبصيغ متباينة، نذكر منها  

لكل شخص حق اللجوء إىل احملاكم الوطنية املختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك « :اليت مفادها أنه "08"
فقد كرس من خالهلا حق اللجوء إىل القضاء، وموطن ،  » اليت مينحها إياه الدستور أو القانوناحلقوق األساسية 

فنجد أنه مبناسبة تكريسه حلق اللجوء للقضاء الذي جاء بصيغة العموم " لكل شخص: "االستدالل ذه املادة قوله
  .حق املساواة بني كل األشخاص يف التمتع به هواإلطالق قد كفل مبعيت

لكل إنسان على قدم املساواة التام مع اآلخرين يف أن تنظر قضيته « :منه فقد نصت على أنه 10املادة  أما  
مكرسة بذلك مبدأ املساواة أمام القانون واحملاكم يف التمتع بسائر  » ...حمكمة مستقلة وحمايدة نظراً منصفا وعلنيا

  .احلقوق الواردة يف املادة أعاله
كرست املساواة أمام القانون واحملاكم كحق قائم بذاته وكأساس حلقوق أخرى  منه فقد 11أما املادة   

على قدم املساواة مع اآلخرين " مبحاكمة علنية"وحقه يف التمتع " فتراض الرباءة"تتمثل يف حقه يف التمسك مببدأ 
تطبيق القوانني  عدم"إىل جانب حقه يف " التمتع بالضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه"باإلضافة إىل حقه يف 
هذه احلقوق املكرسة  لفك ،"بتطبيق القانون األصلح للمتهم" ويف األخري حقه يف التمتع" اجلنائية عليه بأثر رجعي

  .مكفولة على قدم املساواة التامة أمام القانون واحملاكم واليت تشكل يف تضامنها معايري احملاكمة العادلة
كرر ما جاء به اإلعالن من االعتراف حبق املساواة أمام القضاء  وعلى نفس الدرب سار العهد الدويل فقد

واعتربه معياراً من معايري احملاكمة العادلة بل وأساس هذه املعايري، ولكنه مجعها كلها يف مادة واحدة وهي املادة 
  .منه واليت جاءت على ذكر معايري احملاكمة العادلة بالتفصيل 14

قبل اخلوض يف نصوصها أن نشري إىل ، وفنبدأ من االتفاقية األوروبية : قليميةأما فيما خيص االتفاقيات اإل  
أحكام املادة  قأن هناك اجتهادات لكل من هيئات االتفاقية األوروبية واللجنة املعينة حبقوق اإلنسان تسمح بتطبي

   1 واة أمام القانون والقضاءمن العهد الدويل وما هذا إال دليل على أا تقر مبا ورد هذه املادة من حق للمسا 14
  
  
  

                                                
حقوق : "فعاليات اليومني الدارسني". حلق يف حماكمة عادلة يف صكوك الدولية واإلقليمية حلماية حقوق اإلنسانمقدمة عن ا"حممد أمني امليداين،   -1
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: منها بقوهلا "06"إىل جانب ذلك فإن هذه االتفاقية كرست مبدأ املساواة أمام القانون والقضاء وذلك يف املادة 
  1.» ...لكل شخص احلق يف عرض قضيته بطريقة عادلة وعلنية«
ك أنه ال عدالة يف غياب املساواة، فإن حيث أن العدالة املقصودة يف هذه املادة حتمل يف طياا املساواة ذل    

مل نقل أما شيء واحد قلنا عنهما وجهان لعملة واحدة، وبذلك نستطيع القول أا قد كرست مبدأ املساواة أمام 
  .القانون واحملاكم حىت ولو كان هذا التكريس غري صريح نوعا ما

عة من ضمانات احملاكمة العادلة واليت ال كذلك هو الشأن بالنسبة لالتفاقية األمريكية اليت كرست جممو  
منها بصيغة   "08"الل املساواة أمام القانون واحملاكم، حيث أا أقرت هذه احلقوق يف املادة ظتقوم هلا قائمة إال يف 

لفظ عموم أريد به متكني كل األشخاص على " لكل شخص"وكما سبق لنا أن وضحنا أن لفظ " لكل شخص"
،حبيث كرست هذه االتفاقية املساواة التامة بني اجلميع يف اللجوء متييز يف التمتع ذه احلقوق قدم املساواة دون أي

    2منها"25"للمحاكم وحق االستمتاع جبميع احلقوق القضائية يف نص املادة 
منه ونفس الشيء ذهب إليه  "07"ولقد كفل امليثاق األفريقي حق التقاضي للجميع دون قيد يف املادة   

الناس « :منه الذي جاء فيه أن  19القاهرة حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم وذلك من خالل نص املادة  إعالن
  3 » ...سواسية أمام الشرع، يستوي يف ذلك احلاكم واحملكوم

  : أساس المساواة أمام القانون والقضاء في التشريع الجزائري: الفرع الثاني  
من  29مة يف النظام القانوين اجلزائري وهذا ما أكدته املادة احتل مبدأ املساواة بشكل عام مكانة ها  

  4والذي كفل من خالله مبدأ املساواة أمام القانون بعيداً عن كل أنواع التمييز 1996التعديل الدستوري لسنة 
الكل سواسية « :بقوله 140أما بالنسبة حلق املساواة أمام القضاء فقد كفله املؤسس الدستوري يف املادة   

فالتطبيق السليم هلذا املبدأ ال يتأتى إال عن طريق وحدة اجلهات القضائية املختصة أي أن يتقاضى  ، » أمام القضاء
مجيع األفراد أمام هيئة قضائية واحدة غري خمتلفة وإذا اقتضت الضرورة اختالف اجلهات القضائية فتكون معايري 

  5.بعيدا عن املعايري الشخصية -أي تتعلق مبوضوع الرتاع –هذا االختالف موضوعية 
واملساواة الفعلية تتحقق جبعل القضاء يف  ،وملا كان مبدأ املساواة أمام القضاء يقتضي كفالة حق التقاضي    

متناول اجلميع، وإميانا من املشرع اجلزائري بقيمة هذا احلق تبىن فكرة جمانية االستفادة من خدمات القضاء اليت 
ق مبدأ املساواة أمام القضاء وذلك على األقل من الناحية الشكلية، ألن الناحية العملية تعد ركيزة أساسية لتحقي

  حيث أن املتقاضني يدفعون رسوم ترتفع كلما كانت اجلهة القضائية أعلى  ،تتحدث مبا هو مغاير لفكرة اانية
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ن من دفع أتعاب احملامي، وه املتقاضفرغم كوا رمزية إال أا ال تساوي اانية بأي حال، إىل جانب ما يتكبد
ولكن املشرع  -إن صح التعبري -هذه األخرية اليت يعلم كل واحد منا بأا غري حمددة وختضع ألسعار السوق

إلنقاذ حق املساواة من هذه الوضعية يف حالة ثبوت فاقة املتهم وعدم متكنه من اللجوء إىل القضاء عن  تدخل 
   1 .ئيةطريق تقرير املساعدة القضا

املساواة  إلتحقيق مبد اًن املشرع اجلزائري يرى يف وحدة اجلهات القضائية ضمانفإاإلشارة  توكما سبق
املساواة  إولكنه أقر إنشاء حماكم خاصة بفئات من املواطنني معتربا أن ذلك ال يتعارض مع مضمون مبد، القانونية 

 م والدف إىل انتقاص حقوق فئة معينة من املواطنني دون  أخرى طاملا أن التفرقة ال تقام على أشخاص بذوا
   2.حيث أنشأ القضاء العسكري

بل ذهب إىل أبعد من ذلك فاعترب هذا النوع من احملاكم ضمان لتقرير مبدأ املساواة فمن غري املساواة أن  
احلكومة أمام احملاكم حياكم العسكري أمام القضاء العادي ومن غري العدل أن حياكم رئيس اجلمهورية أو رئيس 

من الدستور على إنشاء حمكمة عليا للدولة ختتص مبحاكمة رئيس  "158"العادية، حيث أنه نص يف املادة 
عن اجلنايات واجلنح اليت يرتكباا واجلمهورية ورئيس احلكومة عن األفعال اليت ميكن وصفها باخليانة العظمى، 

هذه املادة مبجرد تقرير نص دستوري حمكوم عليه بوقف التنفيذ إىل أجل هما ملهامهما، ولكن اكتفى يف يتأدت أثناء
مادة ـغري مسمى فهو ال جيد لنفسه مكانة بني باقي التشريعات الداخلية املطبقة على أرض الواقع، حبيث أن ال

ة من الدستور بشرت مبيالد قانون عضوي يبني تشكيل وتنظيم سري هذه احملكمة واإلجراءات املطبق 158/2
أمامها، ولكن طال انتظار مثل هذا القانون وحسبنا أن نتساءل بشأن هذه املادة عن اجلهة اليت ميكن إخطارها 
بتهمة اخليانة العظمى لرئيس اجلمهورية؟ والذي يلقى بنا يف أحضان تساؤل آخر عن طبيعة الضمانات املكفولة 

    3.الستقاللية هذه احملكمة املزعومة
أمام احملاكم والقانون جمرد شعار وأحرف ميتة، إذا مل يتوج بضمانات من شأا أن  ويظل مبدأ املساواة  

، والذي تعرض للمصادرة يف النظام التشريعي  4وخاصة ضمان تأكيد وحدة القضاء ، جتسده على أرض الواقع
" 3"صة نص املادة املتعلق مبكافحة اإلرهاب خا 03-92مبوجب املرسوم التشريعي رقم  "الداخلي للدولة اجلزائرية

منه الذي يصادر حق التقاضي أمام اجلهات القضائية العادية هذه األخرية اليت تتخلى عن الدعوة بقوة القانون أو 
ويف هذا اعتداء على صالحيات اجلهات القضائية  ، 5"بطلب من النيابة العامة مقدم للمجلس القضائي اخلاص

   كفالة قاضيه الطبيعي، فمهما بلغت جسامة اجلرائم املتهم ا فإن واعتداء على حق من حقوق املتهم وهو حقه يف
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ألن ترخيص املشرع اجلزائري إلنشاء حماكم خاصة  ،حق الفرد يف عدم انتزاعه من قاضيه الطبيعي جيب أن يكفل
  .بالعسكريني ورئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة مل يكن جلسامة اجلرائم أي دخل فيه

سابق نستطيع القول بأن املشرع اجلزائري وخبصوص هذا احلق قد ساير الصكوك ومن خالل الكالم ال
الدولية واإلقليمية املقررة للحقوق واحلريات األساسية للمواطن اليت صادق عليها يف كفالة حق املواطنني و جعلهم 

للمساواة بني  سواسية أمام القانون والقضاء، بل وذهب إىل أبعد من ذلك حني جعل مؤسسات الدولة ضامناً
تستهدف املؤسسات ضمان مساواة « :اليت مفادها أن )1996 (من الدستور  31املواطنني، وذلك بنص املادة 

كل املواطنني واملواطنات يف احلقوق والواجبات بإزالة العقبات اليت تعوق تفتح شخصية اإلنسان وحتول دون 
  1.» ية واالجتماعية والثقافيةمشاركة اجلميع الفعلية يف احلياة السياسية واالقتصاد

والشيء الذي ميكن أن خنتتم به الكالم عن أساس هذا احلق ومكانته بني نصوص املواثيق الدولية والتشريع   
اجلزائري هو قولنا بأن حرفية النص ميكن أن تشكل إطاراً ومرجعاً قانونياً لكن ال تصنع بالضرورة العدل أو تضمن 

ذلك أن ما تقرره النصوص القانونية دولية كانت أم جزائرية يفقد عمليا مع العديد من  تطبيق القانون على اجلميع،
القيود التشريعية واإلجراءات االستثنائية، ففي اجلزائر مثال ومبجرد إعالن حالة الطوارئ تعرض هذا احلق 

ة كما هو احلال بالنسبة النتهاكات صارخة مع حماوالت إلضفاء طابع الشرعية عن طريق إصدار املراسيم التشريعي
الذين ضرب حبقوقهم عرض " املفقودين"للمرسوم التشريعي املذكور أعاله، كما ال ننسى أن ننوه هنا بقضية 

حبيث ال جند جماال للحديث عن  ،احلائط وعلى رأسها حقهم يف املساواة أمام القانون والقضاء مع باقي اجلزائريني
  ا يف دولة حرمت فيها فئة معينة من أبنائها من احملاكمة أصالاحلق يف حماكمة عادلة أو أحد ضمانا

  :المطلب الثالث
  :آثار حق المتهم في المساواة أمام القانون والمحاكم على حقه في المحاكمة العادلة

ملا كانت قوة األشياء تسع :"يقول" Jean Jaques Rousseau"إذا كان الفقيه جان جاك روسو 
ن من مفترضات احلق يف أ: ، فإننا نقول"واة فيجب على قوة التشريع أن تفرض تواجدهادائما إىل حتطيم املسا

حماكمة عادلة إعمال املساواة بني أطراف الدعوى فال مفاضلة يف املعاملة بني مدع ومدعي عليه وال انتقاص من 
لرغم من وفرة النصوص املكرسة أن فعالية العدالة اجلنائية تتطلب احترام املساواة إال أنه و با كحقوق أحدمها، ذل

هلذا احلق فإن الواقع يفرض نفسه فيجعل الفرد الذي صدر قرار اام ضده يف حلقة حتوم هالة كبرية من الشك مما 
يضعف من مركزه القانوين فيجعله دون مركز الربيء إال أنه يبقى أقوى بقليل من مركز الشخص املدان وإن هذه 

فرد بسبب اامه جتعل حقه يف املساواة معرضا لالنتهاك وهذا ما يستلزم بالتبعية انتهاك الوضعية اليت يؤول إليها ال
    2.حقه يف احملاكمة العادلة
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فتظهر عدم املساواة يف املراكز مما يتطلب من القاضي االنتباه الكلي هلذا الوضع الذي ينتقص من عدالة 
واء أمام القانون أو احملاكم له تأثري بالغ األمهية على احلق يف احملكمة إذا أمهلته ذلك أن اإلخالل حبق املساواة س

احملاكمة العادلة، حيث أن هذا احلق األخري يفقد قيمته إذا مت اإلخالل باملساواة وال تقوم له قائمة يف ظل قانون 
  1 .وقضاء جائرين

واليت هلا  -القانون واحملاكم أي احلق يف املساواة أمام –ومن أهم النتائج اليت تنجز عن إحقاق هذا احلق   
  2: عالقة وطيدة حبق املتهم يف حماكمة عادلة، نذكر

  .وأال ختتلف احملاكم باختالف األشخاص الذين يقفون أمامها اًيكون القضاء الذي ميثل أمامه اجلميع واحد -1
  . أن تكون إجراءات التقاضي اليت يسري عليها املتقاضني واحدة -2
  .طبق على اجلميع وينتج عنه وحدة العقوبات املقررةوحدة القانون امل -3

كما أا ال تتعارض مع وجود  ، وهذه النتائج ال تتعارض مع حرية القاضي يف احلكم بالعقوبة املالئمة  
حماكم جنائية خاصة، فرغم أن املساواة أمام القانون والقضاء تتطلب خضوع األفراد إىل قضاء حيدده القانون بصفة 

ردة فإن هذه احملاكم تكسب صفة املشروعية طاملا أن اختصاصها حمدد وفقا لضوابط موضوعية تتفق مع عامة وجم
الغاية من القانون الصادر بإنشائها، وهي فعالية العدالة اجلنائية اليت تتوقف على الوصول إىل احلقيقة ولو بااللتجاء 

    3 .إىل أسلوب خيتلف عن األسلوب العادي
املساواة الفعلية بني املتهمني فإنه جيب أن متنح للمتهم جمموعة من الضمانات واحلقوق ويف سبيل حتقيق   

حقه يف االستعانة مبحام بغض النظر عن مستواه االقتصادي واالستعانة مبترجم ألن هذا يعد من الضمانات : منها
: أو ما يطلق عليه بـ األساسية للمحاكمة العادلة من جهة، وهو تأكيد ملبدأ مساواة اخلصوم يف األسلحة

« Légalité des armes » ،وذلك كله يف سبيل احلصول على املساواة اإلجرائية  من جهة أخرى ،
ذلك أن حرية الدفاع تستند على حق املساواة بني املتقاضني دون أي متييز ، وبالتايل احلصول على حماكمة عادلة 

  4 .كما أن قدسية الدفاع تقوم على العدل واملساواة
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  :المبحث الثاني
  :ضمان حق المتهم في المثول أمام محكمة مختصة ونزيهة

إن هذا الضمان يف جوهره عبارة عن حقني مت املزاوجة بينهما حلكمة تظهر يف أن انتزاع املتهم من قاضيه   
فاحملكمة  ،اهتهالطبيعي وإخضاعه حملكمة خاصة يهدد حقه يف عدالة احملاكمة ويبقيه حتت رمحة ضمري القاضي ونز

اليت ليس هلا والية قضائية على الرتاع املطروح أمامها ال يعقل أن تساءل عن حياد القاضي أو نزاهته، فالرتاهة غري 
ألا ال متتلك ، منتظرة منها أصالً كما أن أحكامها تأيت فاقدة ملصداقيتها بدءاً، ومشكوك يف نزاهتها مسبقا

يف هذا املبحث بإفراد كل حق مبطلب خاص به مع حماولة  مأمامها، وسنقو االختصاص يف نظر القضية املعروضة
  :توضيح آثار وانعكاسات كل حق منها على حق املتهم يف حماكمة عادلة وذلك على النحو التايل

  : الحق في نظر القضايا من طرف محكمة مختصة: المطلب األول
كمة، سواء اختصاص اجلهاز القضائي ككل أو إن فكرة االختصاص تعد ضمانة هامة حلق املتهم يف حما  

إما أن يقصد به احلق يف اختصاص احملكمة : اختصاص القاضي كممثل هلذا اجلهاز، فهذا احلق حيتمل أحد الفرضني
بنظر القضايا أو احلق يف ختصص القاضي اجلنائي وكال املعنيني صحيح من حيث اعتباره ضمان من ضمانات 

  : تأينا أن نرصد لدراسة كل فرض فرعاً مستقال بذاته، وذلك على النحو التايلاحملاكمة العادلة لذلك ار
  :حق المتهم في اختصاص المحكمة: الفرع األول  

هي اهليئة اليت تكون هلا والية أو سلطة التصدي للدعوى املطروحة   :المقصود بالمحكمة المختصة: أوالً  
   1.جهة والشخص املقامة ضده من جهة أخرى ومتتد هذه الوالية على موضوع الدعوى من ،عليها

أما عن املقصود حبق املتهم يف املثول أمام حمكمة خمتصة فرياد به حق املتهم يف املثول أمام هيئة هلا والية أو 
مسألة االختصاص تثار أمام كل  نسلطة التصدي للدعوى املطروحة عليها سواء كانت احملكمة وطنية أو دولية، أل

  .كانت طبيعتها احملاكم مهما
فإذا كانت فكرة االختصاص كحق من حقوق املتهم ال تثري إشكاليات كثرية يف الواقع على املستوى 
الداخلي ألن التشريعات الداخلية أولتها عناية فائقة من حيث التنظيم والتحديد، فإا تثري جدل فكري عميق على 

االختصاص الدويل للجهاز القضائي اجلنائي الدويل إال أا مل  فرغم تكريس املواثيق الدولية لفكرة ،املستوى الدويل
تذكر كيفية ترمجته يف امليدان العملي ليحترم من قبل كل الدول الشيء الذي تسبب يف بقاء هذا املبدأ بعيداً عن 

ى املستوى بني أهم اإلشكاليات اليت تثريها فكرة االختصاص عل نالتطبيق الفعلي له من طرف اجلماعة الدولية، وم
، فهو يدفع بنا إىل إعادة "مبدأ السيادة"الدويل كوا تؤدي إىل املساس مببدأ أساسي يف القانون الدويل العام وهو

    2.النظر يف إحدى املكونات األساسية هلا أال وهي أولوية سلطة الدولة على األشخاص املقيمني داخل حدودها
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تفاء بتجرمي األفعال دون حتديد صالحية اجلهاز املختص للبت وملا كانت فكرة االختصاص تعين عدم االك
يتعني على الدول اليت سامهت يف وضع املواثيق الدولية ذات الصلة بإقرار حقوق اإلنسان أن تضع اجلهاز  هفيها، فإن

  .االقضائي الدويل الذي خيتص بالفصل يف قضايا انتهاك حقوق اإلنسان وتوضح قواعد االختصاص اليت خيضع هل
إال أن اختصاص أجهزة التقاضي الدولية بالفصل يف قضايا االعتداء على حقوق اإلنسان قد يؤدي يف 
ظاهره إىل املساس مببدأ السيادة ولكنه ليس كذلك يف حقيقته طاملا أن الدولة قد وقعت على االتفاقيات الدولية 

اص للفصل فيها ومت ذلك مبحض إرادا، ألا اليت حتمي هذا احلق املنتهك وختول للجهاز القضائي الدويل االختص
         1.متارس سيادا ملا تصادق أو ترفض املوافقة على إنشاء جهاز قضائي دويل

  : األساس القانوني للحق في اختصاص المحكمة: ثانيا
شريع النصوص القانونية الواردة بصدد هذا احلق سواء يف املواثيق الدولية أو يف الت" األساس:"يراد بـ

  :اجلزائري وهذا ما سنحاول تقصيه من خالل هذا العنصر
   :حق المتهم في اختصاص المحكمة ضمن المواثيق الدولية/ 1

نالحظ أن هذا احلق قد حظي باهتمام دويل كبري يتجلى من خالل املواثيق الدولية اليت جاءت مؤكدة 
منه ، يف حني  "14"الدويل بصراحة تامة يف املادة  عليه بطريقة ال تدع جماال للشك يف قيمته، فقد نص عليه العهد

أما بالنسبة  "08"أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان دجمه مع احلق يف التقاضي أمام احملاكم الوطنية يف مادته 
  ملادة لالتفاقيات اإلقليمية فنجدهـا هي األخرى نصت عليه، ونذكر يف هذا املقام االتفاقية األوروبية اليت أقرته يف ا

منها ، وذلك هو حال االتفاقية األمريكية اليت كرست حق املتهم يف اختصاص احملكمة وذلك يف نص املادة  "05"
  .منها  "08"

فالصالحيات واالختصاصات املمنوحة ألجهزة التقاضي الدولية تعد الضمان األساسي إلرساء عدالة 
مبكانة هامة يف املواثيق الدولية رغم أا مل حتدد قواعد جنائية دولية حقيقية لذلك نالحظ أن هذا احلق قد حظي 

توزيع االختصاص بدقة باعتبار أن نصوصها جمرد مبادئ جيب إدماجها يف التشريعات الداخلية اليت تتوىل تفصيلها 
إن أحد شروط جناعة « ) :serge sur(ويف هذا الصدد يقول سارج سور،وفق معايري تناسب ثقافة كل جمتمع 

ة هو أن يكون اختصاصها عاملياً قدر ما ميكن ذلك واحترام هذا الشرط هو هام ليس فقط بالنسبة لسريها احملكم
   2. »العملي ، بل وكذلك وقبل كل شيء بالنسبة للصورة اليت تعكسها 
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  *:حق المتهم في اختصاص المحكمة ضمن التشريع الجزائري/ 2
آلخر نظم قواعد االختصاص واعتربها من النظام العام حبيث أما بالنسبة للتشريع اجلزائري فنجده هو ا 

رتب على خمالفتها البطالن املطلق باإلضافة إىل إمكانية إثارا يف كل مراحل الدعوى ولو كان ذلك ألول مرة 

 ج ومل يتوقف عند.إ.ق 252إىل  249ولقد نظم املبادئ العامة لالختصاص يف املواد من  ،**أمام احملكمة العليا
هذا احلد بل حاول اإلحاطة جبل االستثناءات مبعىن أنه حاول اإلملام بكل القواعد العامة لالختصاص و االستثناءات 
الواردة عليها، وهذا إميانا منه بأمهية قواعد االختصاص سواء بالنسبة للمتهم كفرد أو بالنسبة للمجتمع عن طريق 

االختصاص مبختلف أنواعها فقد عاجل إشكالية تنازع حسن سري العدالة، وباإلضافة إىل أنه نظم مسائل 
وهذا يدل على اهتمامه حبماية حق املتهم ) ج.إ.ق 547إىل  545من:(االختصاص بني اجلهات القضائية يف املواد 

  .يف حماكمة عادلة ورغبته يف إرساء دعائمه على أرض الواقع
من ميلك الكل :"لذي يرتكز على فكرة ا" االختصاص الكامل: "إفرغم أن املشرع اجلزائري أخذ مببد

 إبالنسبة حملكمة اجلنايات اليت هلا االختصاص الشامل يف الدعوى احملالة إليها إال أنه خرج عن هذا املبد" ميلك اجلزء
حيث أنه استثىن رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة من اختصاص حمكمة  1996من دستور 158يف املادة 

   1.ج.إ.ق 329و  328رفة اجلنح واملخالفات فقد حددت اختصاصها يف املادة اجلنايات، أما بالنسبة لغ
رغم هذا االهتمام فإن حماوالت التشريع اجلزائري يف إرساء هذا الضمان أصبحت شبه يائسة بإعالن حالة 

ث تراجع حبي 1992فيفري  09املؤرخ يف  44-92الطوارئ يف البالد أو الفترة االنتقالية مبوجب املرسوم الرئاسي 
دور القضاء يف كفالة حقوق وحريات األفراد ككل، واحلق يف حمكمة خمتصة بصفة خاصة حيث أنه ومن طبيعة 

 - وزارة الداخلية-احلالة السائدة تتحد اجلهة املختصة بإدارا واليت تتراوح بني السلطة العسكرية والسلطة املدنية 
ء الظروف االستثنائية ويثور التساؤل عن مصري حقوق وهنا تطرح إشكالية مصادرة حقوق األفراد حتت غطا

  2.األفراد املكفولة دستوريا ؟
حيث جند أن املرصد الوطين حلقوق اإلنسان أعلن عن رفضه للمحاكمات العسكرية اليت ترتبت مبوجب 

اكمة الفتقادها لشروط احمل 1992املرسوم التشريعي املتعلق مبكافحة التخريب واإلرهاب الصادر يف سبتمرب 
     3.العادلة

  

                                                
احلق يف اختصاص احملكمة  مسألة تنظيم قواعد االختصاص إىل القوانني العضوية، فلم يتضمن نصا صرحيا على" 1996"أحال التعديل الدستوري  -*

مة املختصة ولكن قد يفهم ضمنيا أنه معترف ذا احلق، وأحال تنظيمه إىل القوانني العضوية، حيث أن قانون اإلجراءات اجلزائية هو الذي حيدد احملك
ديوان املطبوعات . اجلزائية اجلزائريشرح قانون اإلجراءات أنظر يف ذلك ، حممد صبحي حممد جنم، . والقاضي املختص يف نظر الدعوى والفصل فيها

 .83.اجلامعية، اجلزائر، دون سنة، ص
 للمحكمة العليا قرارات عديدة يف هذا املوضوع تؤكد كلها على اعتبار قواعد االختصاص من النظام العام، ملزيد من التفصيل أنظر، جياليل -**

 . 34/46.، ص2002اجلزائر، ) خ.أ( لألشغال التربوية، الطبعة األوىل، اجلزء األول الديوان الوطين. االجتهاد القضائي يف املواد اجلزائيةبغدادي،
 .65.، ص2002اجلزائر ،  .الوجيز يف اإلجراءات اجلزائية مع التعديالت اجلديدة معراج جديدي،  - 1
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وهذا ما جيعلنا نقول أن املشرع اجلزائري وهب حقوقا بيد وأخذها باليد األخرى، وخاصة فيما يتعلق 
  1 .من قانون القضاء العسكري 68-67مبحاكمة املدنيني أمام القضاء العسكري وفقا للمادتني 

  :  المحاكمة العادلةآثار وانعكاسات حق المتهم في اختصاص المحكمة على حقه في : ثالثا
إن حق املتهم يف أن يتم الفصل يف قضيته من طرف حمكمة خمتصة له عالقة وطيدة حبقه يف احملاكمة   

فال تقوم للحق الثاين قائمة يف ، بل متتد إىل التداخل والتمازج ،هذه العالقة ال تقف عند حد التكامل، العادلة
حرم من قاضيه الطبيعي وأنشأت حمكمة خصيصا لنظر دعواه دون  غياب وانتهاك احلق األول، ذلك أن املتهم إذا

فإنه لن يتمتع حتماً حبقه يف حماكمة عادلة، حيث أن مبدأ املساواة أمام القانون والقضاء اهتز ، ضوابط جمردة 
ون هك حقه يف املساواة أمام القانوتزعزع يف مثل هذه احلالة، فكيف له أن يطمع يف حماكمة عادلة بعدما انت

ت قواعد ـبيحمكمة خمتصة عرض احلائط، كما أن العالقة بينهما تظهر إذا ما غُ رب حبقه يفوالقضاء وض
االختصاص يف قانون اإلجراءات اجلزائية، فكيف يعرف املتهم أي اجلهات أحق مبحاكمته؟ ، وإىل أي جهة يلجأ 

قع يف حرية من أمره خاصة يف حالة تنازع حلماية حقوقه املكفولة قانونياً واملطالبة ا إذا سلبت منه ؟ في
جلهات القضائية، من هنا تظهر أمهية حق املتهم يف حماكمته أمام حمكمة ااالختصاص فتهدر وتضيع حقوقه بني 

خمتصة، وعلى دعامة من االعتراف بأمهية هذا احلق وخطورة آثاره على حق املتهم يف حماكمة عادلة مت االستقرار 
  . أساسية من ضمانااعلى اعتباره ضمانة 

  : حق المتهم في تخصص القاضي الجنائي: الفرع الثاني              
القضاء ال بد من حصر قائمة رواده يف  ةإن ميزان العدل خيتل باجلهل كما خيتل باجلور، ولصيانة حرم  

والتشريع اجلزائري؟ وما هي الثقاة من املختصني، فما املقصود ذا احلق؟ وهل وجد مكانة له يف املواثيق الدولية 
  انعكاساته على احلق يف حماكمة عادلة؟

  : المقصود بتخصص القاضي الجنائي - والً أ  
إعداداً جيعل منه أهال لنظر القضايا اجلنائية، وذلك عن ) إعداده أي القاضي اجلنائي« :يقصد ذا احلق  

جلنائية والنفسية واالجتماعية وغريها من العلوم طريق التحاقه مبعاهد جنائية خاصة يتلقى فيها دراسة العلوم ا
   2.»األخرى الالزمة لذلك، وأن يقتصر عمله على الفصل يف تلك القضايا اجلنائية دون غريها 

  :األساس القانوني للحق في تخصص القاضي الجنائي: ثانيا  
ة أو التشريع اجلزائري، حري يف دراسة النصوص القانونية سواء ما تعلق منها باملواثيق الدولي الشروعقبل   

  بنا أن نشري إىل االهتمام الدويل الذي حظي به هذا احلق، فنظراً لألمهية املتزايدة ملوضوع ختصص القاضي اجلنائي 
حظي هذا األخري برعاية العديد من املؤمترات الدولية اليت أصدرت يف معظمها توصيات بوجوب األخذ بتخصص 

    3 :املثال القاضي ونذكر منها على سبيل
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والذي أوصى بضرورة  1933 أفريل 8إىل  3يف الفترة املمتدة من " بالرما"املؤمتر الدويل الثالث املنعقد يف  -*
  .األخذ بتخصص القاضي اجلنائي يف كل بلد وأن يتم هذا التخصص بطريقة تدرجيية تبعا لإلمكانيات كل بلد

، الذي أقر ضرورة تعديل النظم القضائية 1961عام  "لشبونة"نعقد يف املؤمتر الدويل الثامن لقانون العقوبات امل -*
  .بشكل يؤمن للقاضي اجلنائي نوعا من التخصص

 ديسمرب 16إىل  14خالل الفترة املمتدة من " الرباط"املؤمتر العريب الثامن للدفاع االجتماعي املنعقد مبدينة  -*
جلنائيني على أن يتم ذلك بعد أن مير القاضي بتجارب حيث خرج بتوصية مفادها ضرورة ختصص القضاة ا 1977

  .يف خمتلف فروع القضاء استكماال لعناصر اخلربة
   :تخصص القاضي الجنائي في المواثيق الدولية/ 1

ذلك أن تكريسها حلق نظر ، ال ميكن القول بأن املواثيق الدولية أمهلت احلق يف ختصص القاضي اجلنائي 
بل يأخذ معىن أهلية القاضي للنظر يف املسائل  ،صة ال ينحصر فقط يف والية احملكمةالدعوى من قبل حمكمة خمت

فال يكفي لتحقق اختصاص احملكمة أن تتقيد هذه األخرية بقواعد االختصاص بل جيب أن يكون القاضي  ،اجلنائية
والدليل على ، القضائي  ذاته متخصصا بالفصل يف املسائل اجلنائية باعتباره وسيلة لتطبيق القانون داخل اجلهاز

من  "14"ما أوصت به اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إثر تفصيلها للحقوق املنصوص عليها يف املادة  ذا ،كالمنا ه
العهد الدويل، بأن تتوىل تعيني القضاة هيئة مستقلة تعينهم بناءا على كفاءم وأعربت عن قلقها إزاء العدالة يف 

   1 .ية اليت يتوىل شأا أشخاص غري مؤهلنيالكثري من املناطق الريف
يتعني أن يكون :"من جمموعة مبادئ استقالل السلطة القضائية الذي ينص على أنه "10"كما أكده املبدأ 

من يقع عليهم االختيار لشغل الوظائف القضائية أفراداً من ذوي الرتاهة والكفاءة وحاصلني على تدريب أو 
  .."..مؤهالت مناسبة يف القانون

  :تخصص القاضي الجنائي في التشريع الجزائري/ 2  
أما بالنسبة للتشريع اجلزائري ورغم تكريسه ملبدأ ازدواجية النظام القضائي الذي يقتضي حتماً األخذ مببدأ 

مبدأ  1996املؤسس الدستوري اعتمد خالل نص التعديل الدستوري لسنة « :ورغم أن ، ختصص القاضي 
والذي يعد مكسباً لصاحل املنظومة القضائية ووسيلة لكفالة احلقوق ، السلطة القضائية التخصص الوظيفي يف 

ولكنه حصر معىن مبدأ ازدواجية القضاء يف التمييز بني القضاء ،  2 » واحلريات األساسية لإلنسان واملواطن
رغم أمهية ، صص قضاتهلقضاء اجلنائي وضرورة ختاإلداري والعادي واعتىن بتخصيص القضاة اإلداريني وأمهل ا

  هذا القسم وخطورته على حقوق اإلنسان خاصة وأن العقوبات املقررة أمامه تصل إىل املساس حبق احلياة متجاهال 
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بذلك احلاجة امللحة إىل ختصص القضاة يف ظل تعدد فروع القانون وتضخم موضوعات التشريعات يف كل جمـال 
  :وهذا ما أشـاد به بعض رجـال القانون اجلزائريني نـذكر منهم ،اواليت يستحيل على القاضي أن جيمع بينهم

تكوين القضاة « :رئيس جملس قضاء الشلف الذي اعترب أهم دعائم استقاللية القضاء املنشودة" بوري حيي" 
وإعدادهم مهنيا بطرق علمية ناجعة والعمل على ختصصهم منذ بداية مسارهم املهين ألن القضاء علم وفن وخربة 

  1. » قيم وأخالقيات وتقاليد وهي أمور ال ميكن للقضاة اكتساا دون التخصصو
  :آثار مبدأ تخصص القاضي الجنائي وانعكاساته على حق المتهم في محاكمة عادلة: ثالثا

  :تظهر أمهية ختصص القاضي اجلنائي بالنسبة حلق املتهم يف حماكمة عادلة يف نقطتني أساسيتني مها   
أحكامه عادلة بسبب انسجامها  ، ملتخصص يكون أقدر من غريه على فهم ظروف املتهم فتأيتن القاضي اأ -1

  2.مع شخصية املتهم
فالعدالة البطيئة درجة من  ختصص القاضي اجلنائي يساعد عملياً على إمتام حماكمة املتهم يف وقت معقول ، -2

ختصص القاضي يسهل عليه الفصل يف القضية  درجات الظلم ألا تساهم يف إهدار مصاحل املتهم ولذلك جند أن
  .بسرعة مما حيقق فائدة كربى للمتهم

ختصص القاضي اجلنائي وتبعاته على حق املتهم يف حماكمة عادلة  إأما بالنسبة آلثار اخلروج على مبد* 
  : فتظهر من خالل ما يلي

املتخصصني يف نظر القضايا ألم  بالقضاء وال أوسع سبيال لظلم املتهم من إقحام غريليس هناك أشد فتكاً  
وأقصد بذلك غري املتخصصني لن يعرفوا من القضاء غري السلطة اليت جتمع بني العاطفة وامليول الشخصية اليت 

ومن جهة أخرى حىت ولو كان القاضي متحكماًً يف أهوائه  ،تبعث م إىل التسلط واالستبداد، هذا من جهة
إىل التأخر يف الفصل يف الدعاوى املعروضة عليه وحيتاج منه إىل جهد فكري وميوله فإن عدم ختصصه سيؤدي به 

هذا ما يقضي على حق املتهم ، ووهو ما يساهم يف بطء وتأخري إجراءات احملاكمة، كبري لكونه غري متمكن علمياً
  .ية معقولةيف حماكمة عادلة ألنه قضى على حق آخر مكمل له آال وهو احلق يف إمتام حماكمته خالل مدة زمن

كذلك فإن إقحام غري املتخصصني كما هو الشأن يف القضاء العسكري ينطوي على تضحية غري مربرة   
وألم يعملون بصفة ، ألن القضاة يف مثل هذا النوع عادة ما يكونون غري متمرسني ، حبق املتهم يف حماكمة عادلة

يف القضاء تقضي متام على حق املتهم يف  ملسامهة الشعبيةكما أن ا ،وهذا ما أدركه القانون املقارن مؤخراًً، مؤقتة
  : فهذه املسامهة اليت ال تتحقق إال بأحد الطريقني ،حماكمة عادلة

  . نظام القضاء الشعيب: األول  
  .نظام احمللفني :الثاين  
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ى حماذير غري وتنطوي عل، مما جيعل مهمتهم صعبة ، لتخصص والتأهيل  اىلإ ونفتقريفالقضاة يف كال النظامني 
   1.إذ يكون حظه يف احملاكمة العادلة رهيناً بالصدفة احملضة، حممودة العاقبة بالنسبة للمتهم الذي حياكم أمامهم 

  :الحق في نظر القضايا من طرف محكمة حيادية : المطلب الثاني
 إشارة إىل أن العادل يرمز للقضاء بفتاة معصوبة العينني حتمل بيدها ميزاناً متعادل الكفتني، وعصب العني   

  2 .ال يرى املتقاضني وبذلك ال يكون للقاضي أي ميل أو هوى إال احلق وامليل إليه وهذا ما يعرب عنه باحلياد
أمجع فقهاء القانون ): حياد القاضي(مفهوم حق المتهم في محاكمة نزيهة : الفرع األول  

ق إال إذا كان هذه القضاء سلطة حمايدة ومستقلة، الوضعي على أن الدور املنتظر من القضاء ال ميكن أن يتحق
إن خري « :الذي قال ) Georges Burdeau(الفقيه الفرنسي جورج بريدو ،نذكر من بني هؤالء الفقهاء 

ضمان ألمن الفرد حبدة القانون ، هو قيام عدالة حقه ، أي عدالة يباشر يف ظلها القاضي واليته غري مستهدف إال 
ي ضمريه وال يقوم تنظيم قضائي سليم إال بتحقيق االستقالل للقضاة سواء يف مواجهة بنصوص القانون ووح

، فهذا الكالم رغم أنه يبدوا يف ظاهره خاص بضمان االستقاللية إال إنه  »املتخاصمني أو يف مواجهة احلكومة
  3.ردييأخذ معىن بعيد أو خفي وهو التأكيد على أمهية ودور ضمري القاضي يف حتقيق األمن الف

إن احليدة تعين أال يكون للقاضي أية تصورات مسبقة حول األمر املعروض « :المقصود بالحياد: أوالً 
  4. »عليه وأنه ال جيب أن يتصرف بطريقة تعزز مصاحل أحد األطراف دون األطراف األخرى

إذ يستلزم ، وإمنا جيب أن يكون قبل موضوع الرتاع ذاته ، وال يقتصر حياد القاضي على اخلصوم فقط 
من القاضي أن يفصل فيه بروح موضعية ويتجرد من املؤثرات واحلياد املطلوب هنا هو حياد كل من القاضي 

اً فيسري على القاضي كحكم يف الرتاع كما يسري على احملكمة باعتبارها جهاز قضائي، واحملكمة على حد سواء 
  5.جلهاز القضائيفمن غري املعقول أن نلزم القاضي باحلياد ونتغافل عن ا

حيث أنه جيب أال يكون لدى القضاة أو احمللفني أي مصلحة أو ، وهذه الرتاهة مطلوبة يف املظهر واجلوهر   
وأن ، وعليهم أن حيرصوا على التأكد من أن اإلجراءات القضائية قد طبقت على حنو منصف ، ضلع يف القضية 

يف احلاالت الطارئة حيث أن هذا احلق جيب أال يقيد وهذا كما أن احلياد مطلوب  ، حقوق مجيع األطراف حمترمة
جمموعة من اخلرباء والذين توصلوا إىل أن احلق يف املثول  اليت أعدها" مبادئ توجیھ المحاكم الطارئة"ما أكدته

م العادية أمام حمكمة مستقلة ونزيهة يعد من ضمانات احملاكمة العادلة اليت در وخياطر ا وجبدية عند إزاحة احملاك
  6 .واللجوء إىل احملاكم العسكرية أو الطارئة
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  : ركائز حق المتهم في حياد ونزاهة المحكمة: ثانياً
وملواجهتها يتعني أن ، يتعرض مبدأ حياد القاضي إىل عدة مؤثرات قد تكون معول هدم يف صرح القضاء 

  :يرتكز هذا املبدأ على جمموعة من الضمانات نذكر منها
وهذا ما أقرته احملكمة األمريكية يف إحدى قراراا : ن المیول الذاتیة والمصالح الشخصیةالتجرد م -1

وأن توضع حريته ، حيث اعتربت أنه من املخالف للتعديل الدستوري الرابع عشر أن حيرم املتهم من حقه يف احلياد 
    1.ومصاحله حتت رمحة قاض له مصلحة شخصية مباشرة يف تقرير إدانته

وهذا خشية أن يتحول القضاء إىل أداة زجر يف : بتعاد عن التیارات السیاسیة والضغوط الشعبیةاال -2
 ،يد الساسة تضرب به يد كل من بيدي رأياً سياسياً معارضاً، كما جيب أن يكون بعيداً عن الضغوط الشعبية

 يقع قضاا أو هيئة احمللفني اليت من شرائط حيدة احملكمة أال: "وهذا ما أكدته احملكمة األمريكية اليت قضت بأا
فاحملاكمة اليت تسيطر على جوها الغوغاء ال ... جتري أمامها احملاكمة حتت تأثري شعيب داخل احملكمة أو خارجها

   2 ..."ميكن اعتبارها نزيهة
املادة  أما بالنسبة للتشريع اجلزائري فقد منع القاضي من مباشرة أي انتماء إىل مجعية ذات طابع سياسي يف

ألن االنتماءات السياسية تفقد القاضي حتفظه الذي يضمن له استقالليته ، من القانون األساسي للقضاة " 09"
جرم كل تدخل يف العمل القضائي من طرف وسائل اإلعالم عند نظر  - املشرع اجلزائري - كما أنه ، وحياده

املادة (تأثري على القاضي أثناء سري اخلصومة القضائية الدعوى سواء بالفعل أو القول أو الكتابة يكون الغرض منه ال
  3.)العقوبات. ق 147

ولكن جند أن احملكمة : أال یكون القاضي قد مارس نشاطًا معینًا في الدعوى المعروضة علیھ -3
ويف حيث رأت فيه أن ممارسة القاضي لنشاط معني يف دعوى ما ، األوروبية مل تأخذ ذا األساس يف أحد قراراا 

وال يعين أنه منحاز بأية طريقة، فاملعول ، مراحل سابقة للمحاكمة ال يكفي كتربير للخشية من عدم التزامه احليدة 
لكن هذا الرأي فيه ما يقال ألنه يف حقيقته رأي حيمل حكماً صدر  تها ،طبيع القرارات و فعالية عليه هنا هو مدى

أصبح بذلك حكماً مطلقاً وجمحفاً يف حق املتهم فكيف يستطيع هذا إثر واقعة معينة مث عمم بطريقة غري منطقية ف
ويف هذه احلالة  ؟،األخري أن يثق يف قاض كان قد سبق وأن مر عليه بصفته قاضياً للتحقيق أو حىت كممثل خلصمه

عرض احلائط أقل ما ميكن أن يقال أن احملكمة األوروبية بنفيها هلذا األساس تكون قد ضربت مببدأ احلياد والرتاهة 
حبيث أا خالفته بقرار آخر اعتربت فيه أنه من احلاالت اافية للحياد إذا كان قاضي ، يف هذا القرار على األقل 

   4.حمكمة االستئناف قد شغل مركزاً مؤثراً يف النيابة العامة
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الة كضمان سلطة االام واإلح نجند أن املشرع اجلزائري أكد على ضرورة فصل سلطة احلكم عكما 
فكرة  آخر للحياد ألن القاضي الذي مارس نشاطا يف االام واإلحالة ال يعقل أن يوصف بالرتاهة ألنه قد كون

على جلسة احملاكمة ورتب على خمالفة هذه القاعدة البطالن املطلق يف  مسبقةإن مل نقل قناعة ، مسبقة عن القضية 
  1 .ج.إ.من ق. 38املادة 

  :اس القانوني لحق المتهم في الحياداألس: الفرع الثاني  
عملت كل من املواثيق الدولية والتشريع اجلزائري ، نظراً ألمهية احلياد يف تفعيل حقوق وضمانات املتهم   

على التأسيس له ضمن نصوصها كل بطريقته اخلاصة، فمن جمرد نصوص ومبادئ عامة إىل قواعد إجرائية خاصة، 
ني كل متهم من التمتع حبمايته والوقاية من تبعات انتهاكه وهذا ما سنحاول ومتك إرغبة يف جتسيد هذا املبد

  .توضيحه
  :الحياد في المواثيق الدولية:أوالً 

فقد نص اإلعالن العاملي ، يعترب حياد القضاء من املبادئ اليت حرصت املواثيق الدولية على التأكيد عليها  
تهم يف حمكمة حمايدة على قدم املساواة التامة مع غريه، كما أكد منه على حق امل "10"حلقوق اإلنسان يف املادة 

منه، أما بالنسبة للصكوك اإلقليمية فقد نصت هي  "14"ذلك العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف املادة 
منها حيث  "06"األخرى على ضرورة االلتزام باحلياد فنجد أن االتفاقية األوروبية نصت على هذا املبدأ يف املادة 

وذلك » ...أمام حمكمة مستقلة ونزيهة ... لكل شخص احلق يف عرض قضيته بطريقة عادلة  « :نصت على أنه 
من  الًواليت كرست بدورها حق املتهم يف حمكمة غري متحيزة، فنجد كُ "08"هو حال االتفاقية األمريكية يف املادة 

 إطار ضمانات احملاكمة العادلة يف حني جند أن امليثاق األفريقي االتفاقية األوروبية واألمريكية كرستا احليدة يف
  .منه "07"حلقوق اإلنسان والشعوب أدرج مبدأ احلياد ضمن حق التقاضي وذلك يف الفقرة األوىل من املادة 

 إن ما ميكن استخالصه يف األخري،من استقراء وحتليل نصوص املواثيق الدولية املشار إليها يف هذه اجلزئية  
أا اتفقت يف التنصيص على هذا املبدأ واعتباره من احلقوق والضمانات القضائية اليت ال تقبل التقييد وال ختضع 

حق مطلق ال جيوز أن خيضع ألية ":لالستثناءات وهذا ما تأكد بشهادة اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اليت اعتربته 
  2".استثناءات
بقدر ما تكمن يف ، اإلنسان ال تكمن يف وضع النصوص القانونية لكن القيمة احلقيقية ملختلف حقوق  

تطبيق هذه النصوص وجتسيدها واقعياً، وهذا هو السبب الذي دفع بنا إىل االستدالل بأقوال احملكمة األوروبية اليت 
  ع قائماًكونوا آراء مسبقة حول حيثيات أية قضية، وجيب أن يكون البت يف الوقائالقضاة جيب أن ال ي:"ترى أن
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وجيب أن يسلك القضاة سلوكاً ... على األدلة والقرائن وحدها وأن تكيف الوقائع حسب القوانني املعمول ا
  1".حيفظ للسلطة القضائية حيدها

  : الحياد في التشريع الجزائري: ثانيا  

احلياد ونزاهة القاضي  قد كرس  مبدأ،  *)الدستور(أما بالنسبة للتشريع اجلزائري فنجده ويف أمسى قوانينه   
منه، فيصدر بذلك أحكامه يف إطار من احليدة وطبقاً  147الذي جيب أن ال خيضع إال للقانون حسب املادة 

باإلضافة إىل أنه اعتمد فكرة  ،منه 148ألحكام القانون دون أية ضغوطات وتأثريات من أي جهة حسب املادة 
،وهذا 2قضاة إىل جانب توفري حق املرء يف الطعن يف حيدة احملكمة كمعيار أساسي الختيار ال" اخلربة القانونية"

بالفعل ما كرسه املشرع اجلزائري من خالل قانون اإلجراءات اجلزائية الذي وضح فيه أسباب رد القضاة 
وهذا ما سنوضحه يف العنصر الالحق، كما جند أن احملكمة  566إىل  554واإلجراءات املتبعة لذلك يف املواد من 

للمتقاضي وإن كان ال خيتار القاضي الذي سيفصل يف دعواه ، إال أن القانون جييز له يف حالة ما : لعليا قضت بأنا
وما  554إذا قام سبب يدعوا إىل الشك يف إنصافه أن يطلب تعويضه بقاض آخر طبقاً للشروط احملددة باملادة 

   3 .ج.إ.يليها من ق
  :الفرع الثاني

  :واجهة انتهاك النزاهة وأثرها على الحق في محاكمة عادلةالتدابير اإلجرائية لم
إن للحق يف احلياد تداعيات على حق املتهم يف احملاكمة العادلة، تكون خطرية يف حال انتهاكه وإجيابية يف   

حال االلتزام به، واحليدة ال توجدها الصدفة وإمنا تكتسب من خالل التزام مسلك حازم أثناء مباشرة مهنة 
ء، حيث أنه ال ريب يف أن املتهم هو أحوج الناس إىل ضمان حياد قاضيه وفاءا ملتطلبات حقه يف احملاكمة القضا

   4.العادلة فهي الوسيلة اليت يستطيع من خالهلا أن يركن إىل عدالة احلكم
قد فاعليته هذا اجلزء الذي يف ،عالقة األصل بالفرع أو اجلزء بالكل ،فالعالقة بني احلياد واحملاكمة العادلة

، يف غياب نسق متكامل يشكل له الكل، والكل الذي ال تقوم له قائمة يف غياب جزئياته أو االنتقاص من قيمته 
ويف ظل هذه العالقة تظهر أمهية احلياد يف ضمانات احملاكمة العادلة، األمر الذي يقتضي وضع تدابري إجرائية حلماية 

:إىل جمال الواقع وسنحاول الكشف عن هذه التدابري يف النصوص القانونيةهذا املبدأ وإخراجه من القصور العاجية 
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يف البداية نشري إىل أن املواثيق الدولية اليت نصت على مبدأ حياد القاضي كضمان من ضمانات احملاكمة 

احلياد وتركت  العادلة جاءت خالية من مثل هذه التدابري الضرورية ملواجهة انتهاك هذا املبدأ، مبعىن أا نصت على
اإلجراءات الكفيلة حبمايته أو محاية املتهم عند اختراق وانتهاك حقه يف احليدة للتشريعات الوطنية، هلذا جند أن 

إن على احملاكم الوطنية أن تفحص األسباب اليت ميكن االستناد إليها لتنحيه : "اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قالت
  ". القانون عليها وأن تستبدل أي قاض تنطبق عليه املعايري احملددة يف هذا الشأن القاضي لعدم الصالحية،حيثما نص

هذه اللجنة اليت افترضت بوجه عام يف القضاة الرتاهة واحلياد ما مل يقدم أحد األطراف الدليل على خالف ذلك 
  1 .يف سياق اإلجراءات املنصوص عليها يف القانون الوطين الذي خيتلف من بلد آلخر

فقد أجاز الطعن يف حيدة احملكمة يف سياقات خمتلفة وذكرها يف املواد من ، ما بالنسبة للتشريع اجلزائريأ  
ج ولكنه مل يفرق فيها بني حاالت عدم الصالحية والتنحي والرد وخماصمة القضاة، فجاء .إ.ق 566إىل  554

س من قانون اإلجراءات اجلزائية دومنا كلها يف الباب السادس من الكتاب اخلام -أي سياقات الطعن - على ذكرها
  : متييز بينها ولكنه احتوى بني طـياته على حاالت التنحي واملخاصمة والرد وذلك كما يلي

وإذا علم بقيام سبب من أسباب الرد يصرح بذلك ،  إذا شعر القاضي بتحرج من نظر الدعوى :التنحي -أ 
بنفسه  هج، وليس له أن يرد نفس.إ.ق 556ه حسب املادة لرئيس الس القضائي الذي يعمل بدائرة اختصاص

 566املادة (وإمنا عليه أن يستأذن من رئيس الس الذي يصدر قراراً بذلك بعد استطالع رأي النائب العام  تلقائياً
  ).ج.إ.ق
ملتقاضي ج من أجل محاية حق ا.إ.ق 554فيما خيص الرد فقد ذكر أسبابه على سبيل احلصر يف املادة : الرد -ب

    2.يف حياد ونزاهة القاضي وبالتايل حياد احملكمة 
وطلب الرد مكفول للمتهم وكل خصم يف الدعوى وال جيوز التنازل عن دعوى رد القاضي ألا من 

ذلك ألن مقتضيات العدالة ، النظام العام شأا شأن الدعوى العمومية وتصبح حقاً للسلطة القضائية مبجرد رفعها 
وعنواناً الحترامه وصيانـة للقضاة وإبعاداً هلم عن الشكوك والشبهات من  ةوتطبيقا لرتاهة القضاتتطلب ذلك 

  . 3 الغري
ج، ولكننا نعيب على املشرع .إ.ق 565-558لقد حدد اإلجراءات املتبعة لطلب رد القضاة يف املواد 

ري قابل للطعن و هذا أمر منايف للعدالة ، الرد غ طلباجلزائري فيما خيص هذا اإلجراء ، أنه جعل القرار الفاصل يف 
فهل  ،بعد رفض طلب الرد، فكيف يعقل أن يوضع مصري املتهم يف يد قاض قد سبق له وأن كان متخاصماً معه

 ؟ج.إ.ق 562يأمن املتهم على حقه يف حياد قاضيه يف ظل ما نصت عليه املادة 
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ج اليت تفرض على طالب الرد عند .إ.ق 565كما أن هذا اإلجراء فقد فاعليته بسبب مضمون املادة 
  .رفض طلبه هذا غرامة مالية إىل جانب املصاريف القضائية ما جيعله يستغين عن حقه يف الرد أصالً

مبا أن احلق يف طلب رد القاضي حمدد بوقت اكتشاف وظهور أسباب الرد احملصور، قانوناًً فإن  :المخاصمة -جـ
اكمة كما أنه قد خيفي إىل حني اية وصدور احلكم مث يظهر ويف هذه احلالة ال هذا السبب قد يظهر يف بداية احمل

  وهي وسيلة تعقيبية لتصحيح ، يسقط احلق يف طلب رد القاضي وهذا ما يتم ممارسته عن طريق دعوى املخاصمة
ائي كأن مل يكن اخلطأ القضائي الذي تسبب يف وجوده عدم حياد القاضي وتؤدي إىل اعتبار احلكم أو العمل القض

  1.على حنو يقي املتهم تداعيات عدم احلياد وحيمي حقه يف احملاكمة العادلة
دون ذكره ) م.إ.ق214(أما فيما خيص هذا اإلجراء فنجد املشرع اجلزائري اكتفى بذكره يف نص املادة   

  .يف قانون اإلجراءات اجلزائية وبدون أي تفصيل 
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  :المبحث الثالث

  :م في نظر القضايا من طرف محكمة مستقلة ومشكَّلَة وفق أحكام القانونضمان حق المته
إن القوانني الوضعية مهما بلغت من العدل واملوضوعية يف املعاجلة، فإا تبقى دائماً حباجة ماسة وحتمية إىل عدالة 

ستقاللية احملكمة وضرورة فا، قوية ومستقلة كفيلة بتطبيقها تطبيقاً سليماً، وتظهر قوا يف تشكيلها القانوين
ن شكالً ولكنهما متالزمان ومتكامالن ي متمايزني مستقلنيتشكيلها تشكيالً قانونياً مها يف احلقيقة عبارة عن حق

من اًمن حيث الغرض، فاهلدف من إقرارمها توسيع دائرة احلماية اجلنائية للمتهم ويف احتادمها يشكالن ضمان
ن احملكمة ال ختضع إال للقانون يف بناء أحكامها بعد أن خضعت له يف تشكيلها،  ضمانات احملاكمة العادلة، ذلك أ

  : و هذا سندرسه يف شكل مطلبني خنص كل حق مبطلب مستقل
  :حق المتهم في المثول أمام محكمة مستقلة: المطلب األول  
يت ال تقبل اجلدل إن توقف عدالة احملاكمة على استقالل قضاة احملكمة أضحى من الثوابت القانونية ال  

وللوقوف على ماهية هذا احلق باعتباره ضمانة أساسية لعدالة احملاكمة جدير بنا أن حندد مفهومه عن طريق تعريفه 
  .وحتديد أسسه القانونية ويف اية املطاف نستخلص أهم انعكاساته على حق املتهم يف حماكمة عادلة

  :مفهوم الحق في استقاللية المحكمة: الفرع األول
إن مبدأ استقالل السلطة القضائية يعد ضماناً هاماً للحريات الشخصية فرغم كونه مبدأ قدمي يرجع إىل   

  1 .إال أنه ونظراً ألمهيته وخطورة أثاره ال يزال حديث الساعة، وهو بذلك مبدأ قدمي متجدد 19القرن 
  : تعريف الحق في استقاللية الجهاز القضائي: أوالً   
أنه ال سلطان على القضاة لغري القانون « :ة احملكمة كدعامة حلق املتهم يف حماكمة عادلةيقصد باستقاللي  

  2 . » الذي حيميهم من الزلل والضالل فال جمال للحديث عن القضاء العادل مبعزل عن مبدأ االستقاللية
ل قاض على حدى أن ال تتعرض اهليئة القضائية ككل وأال يتعرض ك: "فاملقصود باستقاللية القضاء إذاً  

إىل التدخل يف عمله من جانب أفراد بعينهم، وجيب أن يتمتع القضاة حبرية احلكم يف املسائل املعروضة عليهم 
   3".استناداً إىل احلقائق الثابتة مبوجب القانون بعيداًً عن التدخل أو املضايقات

                                                
1 - Arlette Heymann-Doat, Libertés publiques et droits de L’ homme. L.G.D.J, 3eme édition,     
      Paris, 1994 , P.195. 
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  :األساس القانوني لحق المتهم في محكمة مستقلة: ثانياً  
األساس القانوين هلذا احلق تفرض علينا أن نتحرى النصوص املكرسة له سواء يف املواثيق  إن دراسة 

  :الدولية أو التشريع اجلزائري ، وهذا ما سنقوم به على النحو التايل
جند أن هذا املبدأ أخذ بعداً  :حق المتهم في استقاللية المحكمة من خالل المواثيق الدولية1-

 من اإلعالن العالـمي حلقوق اإلنسان" 10"املواثيـق الدولية جلها ، فقد أقرته املادة عامليـاً حيث نصت عليه 
من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، وكرسته االتفاقيات اإلقليمية اليت نذكر " 14"كما نصت عليه املادة 

منها، بل وأكثر من ذلك حيث " 08"ادة ، واالتفاقية األمريكية يف امل"06"منها االتفاقية األوروبية يف مادا رقم
يف مؤمتر " إعالن عالمي الستقالل القضاء"جند هذا املبدأ حظي باهتمام عاملي وصل كبري إىل درجة وضع 

حرية القاضي يف الفصل يف الدعوى دون حتيز أو تأثري أو « :الذي عرف استقالل القضاء بأنه 1983مونتريال يف 
ءات ويكون القضاة مستقلون جتاه زمالئهم وجتاه رؤسائهم وتكون السلطة اخلضوع ألية ضغوطات أو إغرا

... وال رقابة وال سلطان للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية...القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية
    1. »والقضاة غري قابلني للعزل وخيضعون يف تأديبهم لضوابط صارمة

الدول  1990اصة بالعدالة اجلنائية وحقوق اإلنسان يف تقريرها الصادر يف جوان ولقد أثنت اللجنة اخل

 اليت تكرس هذه االستقاللية وتوثقها كتابة يف قانوا وتعلنها كحق عام للجمهور ومن بينها إيطاليا
*  

لية فهذا احلق مكفول على املستوى الدويل وباألخص يف نطاق القضاء اجلنائي الدويل وذلك ألن استقال
   2.العدالة ضرورة حتمية لضمان محاية الفرد ولضمان مصداقية العدالة اجلنائية الدولية و فعاليتها

  : حق المتهم في استقاللية المحكمة من خالل التشريع الجزائري-  2  
أما بالنسبة للتشريع اجلزائري فنجده قد جاء مؤكدا على إلزامية استقالل اجلهاز القضائي، حبيث كفل   

محاية احلقوق واحلريات األساسية لإلنسان واملواطن  1996ؤسس الدستوري من خالل التعديل احلاصل يف سنة امل
 1996من دستور  138فقام بترقية اجلهاز القضائي من جمرد وظيفة إىل سلطة قائمة بذاا، وذلك من خالل املادة 

، فذهب  3ية تتكامل مع التشريعية يف تطبيق القانونولقد أقام استقاللية وظيفية وعضوية باعتبار أن السلطة القضائ
إىل حد التجرمي املعاقب عليه يف حال تدخل احلكومة بإصدار أوامر للحكم على حنو معني وذلك يف احملاكمات 

    4.ق العقوبات 117اجلزائية وهذا ما جنده يف نص املادة 

                                                
 .61.، ص2000، دمشق، سورية، 1اعة والنشر والتوزيع طاألهايل للطب. اإلمعان يف حقوق اإلنسان، موسوعة عاملية خمتصرةهيثم مناع،  -1

* - Arlette Heymann – Doat, Libertés publiques et droits de l’homme , Op. cit, P.19. كما جاء فيه 
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 .346.، ص2003، اجلزائر، )1ج(ج .م.د. اءات اجلزائية يف التشريع اجلزائريمبادئ اإلجرأمحد شوقي الشلقاين،  -4



   

  

 

  
: ريها من السلطات القضائية أو ما يسمى بـكما أن املشرع اجلزائري أخذ بفكرة استقالل احملاكم عن غ  

ج اليت أكدت .إ.ق 38، واعتربه من النظام العام وقد ذكره يف املادة "الفصل بني سلطيت التحقيق واحلكم إمبد"
على بطالن احلكم الذي يصدر يف القضايا اليت يكون قاضي احلكم قد حقق فيها مث شارك يف الفصل فيها 

من النظام العام فال ميكن التنازل عنه وميكن إثارته يف أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو  والبطالن هنا مطلق ،ألنه
    .1ألول مرة أمام احملكمة العليا، وميكن للقاضي إثارته ولو من تلقاء نفسه

من القانون األساسي للقضاء الصادر يف األمر  "05"واحتراماً ملبدأ استقالل السلطة القضائية نصت املادة 
على أن القضاة يتمتعون حبماية من السلطات ضد كل تدخل يف أعماهلم : "1969ماي  31يف  27-69م رق

  : من نفس القانون واملتمثلة يف 66- 64- 22-9: بضمانات نصت عليها املواد
  . محاية القاضي من التهديدات -أ

  . التأديب عن طريق الس األعلى للقضاء - ب
   2. أخذ رأي الس األعلى للقضاء ال جيوز عزل القاضي إال بعد -ج

فنستنتج يف األخري أن حق املتهم يف حمكمة مستقلة إن كان له أساس قانوين يف املواثيق الدولية العاملية منها 
واإلقليمية ،فإن املشرع اجلزائري كان حريصا كل احلرص على ضمان هذا احلق ،فنجد أنه اعتمده يف إيديولوجيته 

،الذي " قانون العقوبات"مث اعتىن به يف القواعد املوضوعية أي " الدستور"وانينه ،ونقصد هنا األساسية ومرجعية ق
يسعى بدوره إىل تأكيد ما ورد يف الدستور، كما أن املشرع اجلزائري مل يكتف بوضع القواعد املوضوعية ،بل إن 

، وذلك من خالل قانون اإلجراءات عنايته وحرصه ذا الضمان جعلته يضع القواعد اإلجرائية الكفيلة بإرسائه
اجلزائية، باإلضافة إىل أنه أوجد قانوناً أساسياً للقضاء يعد هو اآلخر من الناحية النظرية دليال على استقالل السلطة 

فال شك أن القاضي يعد طرفا فعاال يف العدالة اليت ختدم استقاللية القضاء باعتباره وسيلة بشرية  ،القضائية
ضائية، حيث أن اإلعالن عن حقوق وواجبات القاضي يف قانون خاص به دليال على اهتمام املشرع للممارسة الق

حبماية وسائل استقالل القضاء، وإىل جانب ذلك فإنه كرس مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل اليت تعد مبثابة الضمانة 
    3 .الكالسيكية واألساسية الستقالل السلطة القضائية

لقضاة ليست كاملة يف اجلزائر ألن نقل القضاة وترقيتهم ما يزال يتم بواسطة السلطة على أن حصانة ا  

  * 4التنفيذية
   

                                                
 .578.مروك نصر الدين، املرجع السابق، ص - 1
 .82. حممد صبحي، حممد جنم، املرجع السابق، ص  - 2
 .53-31.بلوذنني أمحد، املرجع السابق، ص - 3
 .346.أمحد شوقي الشلقاين، املرجع السابق، ص  - 4
الذي " تقرير الدول حول ممارسات حقوق اإلنسان"بعنوان . 2003ما سجله التقرير األمريكي حول وضعية حقوق اإلنسان يف اجلزائر لعام  وهذا - *

 مل القضاةجاء فيه أن النصوص القانونية تظل واضحة ولكن املراسيم الصادرة من السلطة التنفيذية تقيد السلطة القضائية كما مت تسجيل تضييق على ع
قيود على حرية التعبري وعدالة غري مستقلة "حفيظ، .أنظر مقالة،ص. وسجلت تغيريات عديدة للقضاة ويظل الواقع خمتلفا عما تنص عليه القوانني
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  :الطبيعة القانونية للحق في استقاللية المحكمة :ثالثاً
يعترب احلق يف استقاللية احملكمة والقاضي الضمان املؤسسي األول للمحاكمة العادلة، فمن حق املتهم أن   

  .كمة مستقلة عندما يتهم بارتكاب فعل جنائي، وهو أمر من صميم التطبيق الصحيح للقانونتنظر قضيته حم
ومن خالل تعريفنا هلذا املبدأ وكذا استقرئنا للنصوص القانونية املكرسة له نستخلص الطبيعة القانونية له، 

  : فهو إذاً حق ذو طبيعة عاملية، اكتسب صفة دستورية وحق مطلق ولتوضيح ذلك نقول
حيث ال خيفى علينا االهتمام العاملي بتكريس هذا احلق سواء يف : إنه حق ذو طبيعة عالمية -1

دساتري العامل أقرته ومنذ قرابة قرن أصبح من شبه الروتني أن  )2/3(املواثيق الدولية أو اإلقليمية، بل جند أن ثلثي
األمر "مانة أساسية حلماية احلقوق واحلريات يشكل استقالل القضاء وحصانته ض" نقرأ يف دساتري الدول األوروبية

  1".الذي أخذ بعدا عامليا واسعا يف النصف الثاين من القرن العشرين
من االتفاقية  "06"والدليل على ذلك أن التطبيق األورويب للمادة : مبدأ ذو طبيعة دستورية -2  

ل األطراف فيها مراعاته وااللتزام به ألن األوروبية جيعل منه مبدأ أساسيا يتعني على القوانني الداخلية للدو
االستكثار من االتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان، وانضمام الدول فيها ال يكون وراءه طائل يف غياب التنفيذ 
الفعلي الذي يتوقف على مركز القضاء يف الدولة، ولذلك نالحظ أن املنظمات الدولية توجه عناية إىل األنظمة 

من مبادئ استقالل  "01:"وقد أكد هذه الصفة املبدأ  2.لية وتسعى لتطويرها ودعم استقالهلاالقضائية الداخ
، ...."تكفل الدولة استقالل السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه:"السلطة القضائية الذي جاء فيه

ري ذا احلق، وذا نستطيع اجلزم بثبوت أما بالنسبة للجزائر فسبق لنا أن وضحنا اهتمام املشرع الدستوري اجلزائ
  .هلذا احلق على املستويني الدويل والداخلي) الدستورية(خاصية 

فال جيوز ألي تشريع أن ينكره أو يقيد مداه وذلك محاية للحقوق املرتبطة به واليت يتصدرها : إنه حق مطلق -3
تكن احملكمة مستقلة ،حيث اعتربته كل من  حق املتهم يف حماكمة عادلة، ذلك الذي يصعب احلديث عنه ما مل

  3.اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واالتفاقية األمريكية، حقا مطلقا ال خيضع ألية استثناءات وال جيوز تعليقه
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  *:دعامات استقالل القضاة وآثاره على حق المتهم في محاكمة عادلة: الفرع الثاني
قوق اإلنسان حول مقومات وضمانات استقالل القضاء ،ما زال هذا االستقالل رغم الترسانة اليت أجنبتها جلنة ح

من سكان املعمورة، لكن املدافعني على هذا االستقالل ) 2/3(جمرد كلمة واردة يف املواثيق الدولية يف دساتري ثلثي 
ال من أجل سلطة يواجهون سداً عارماً من االنتهاكات، وما يزيد قضيتهم تعقيدا هو أن عملهم عبارة عن نض
  1.قضائية وليس جمرد وظيفة يف القطاع العام وذلك ما يتطلب جمتمعات حرة وأفراد وقضاة أحرار

فمن أبرز الدعامات الستقاللية القضاء اعتبار القضاء، سلطة بكل ما حتمله الكلمة من معان، ومتتع القضاة 
  :وذلك على النحو التايل مبجموعة من الضمانات وسنتطرق هلذه الدعامات بشيء من التفصيل

وذلك لضمان استقالهلا من الناحية الوظيفية  اعتبار القضاء سلطة تقف على قدم املساواة مع بقية سلطات -1

وسلطة القضاء ، **ما يفضي يف النهاية إىل محاية احلقوق املرتبطة ا ويف طليعتها حق املتهم يف حماكمة عادلة
الوالية دون غريه يف نظر مجيع الدعاوى ذات الطبيعة القضائية ومعناه أنه ال  تستلزم أن يكون هلذا األخري وحده

جيوز ألية سلطة غري قضائية أن تغري حكم احملكمة على حنو يضر بأحد األطراف إال فيما يتصل بالتماسات 
  . من مبادئ استقالل القضاء" 3"التخفيف والعفو، وهذا ما أكده املبدأ 

زائري فقد سعى إىل االرتقاء بالقضاء من مرتلة الوظيفة إىل درجة السلطة فاعتربه أما بالنسبة للتشريع اجل
  .من الدستور اجلزائري 173- 171-138عليه املواد  تسلطة ثالثة من سلطات الدولة، وهذا ما نص

  : محاية الشؤون الوظيفية واملعيشية ألعضاء السلطة القضائية - 2  
ت أثناء تعيينه وكذلك ترقيته أو عزله أو تأديبه جيعل مرجعية إن متتع القاضي مبجموعة من الضمانا

أحكامه الوحيدة هي القانون بغية إحقاق احلق ،وهذا ما يساهم يف تفعيل حق املتهم يف حماكمة عادلة، فنجد أن 
ملثلى تعيني القضاة جيب أن يتم بطريقة حتافظ على استقالليتهم ويأمن معها املتهم على حقوقه ،وكانت الطريقة ا

وأكدها اإلعالن العاملي حول  1959اليت توصل إليها رجال القانون يف املؤمتر الدويل الرابع املنعقد يف نيودهلي سنة 
من جهة وهيئة " بالتشاور بني السلطة التنفيذية والتشريعية "وهي التعيني  1983استقالل القضاء يف مونتريال سنة 

التعاون "من جهة أخرى ، وهذا ما أمساه املؤمتر السابق الذكر بـ )قضائيةأي السلطة ال(القضاء ونقابة احملامني 
وانتقد طريقة التعيني باالنتخاب اليت حتوي خماطر كبرية، أمهها نقل الصراع السياسي إىل ميدان  ،"العملي والقانوين

   2.القضاء
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وهي طريقة التعاون أو التشاور،  وجند أن املشرع اجلزائري قد جنح يف تبين الطريقة املثلى لتعيني القضاة ،
يقرر الس األعلى للقضاء : "نص على أنه 1996من نص التعديل الدستوري لعام  155حيث أنه وحسب املادة 

، ونظرا لكون هذا الس يرأسه "طبقا للشروط اليت حيددها القانون، تعيني القضاة، ونقلهم وسري سلمهم الوظيفي 
من التعديل الدستوري املشار إليه أعاله ،والذي يدخل يف صالحيته التعيني  154 رئيس اجلمهورية حسب املادة

من التعديل الدستوري املذكورسابقاً،  77/7يف بعض الوظائف واملهام من بينها القضاة حسب ما جاء يف املادة 
أخذ رأي الس  وال يتم ذلك إال بعد - املراسم الرئاسية  –وميارس هذه الصالحية عن طريق عمل إداري وهو 

    1.األعلى للقضاء
املوقعة على القضاة فقد حظيت هي األخرى باهتمام على الصعيدين الدويل ، *أما فيما خيص اجلزاءات  
  :والداخلي

من مبادئ استقالل السلطة القضائية ينص على ضرورة تدخل " 11"فعلى الصعيد الدويل جند أن املبدأ 
انات بالشكل املناسب، ولقد أكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ضرورة تأمني القانون ومحاية القضاة بتوفري ضم

القضاة من العزل ،كما ينبغي أال يساور القاضي أي شعور بالقلق على منصبه بسبب رد فعل سياسي ألحكامه، 
  ني األمور اليت كمـا انتقدت اللجنة األمريكية الدولية تقاعس الدول عن احترام ضمانات استقالل احملاكم ،ومن ب

كانت حمال ملؤاخذا ما يتعرض له القضاة الذين يصدرون أحكاما ال تتفق مع مصاحل احلكومات من نقل أو عزل 
من جمموعة " 18"، فالعزل جيب أن يكون مسببا وهذا ما نص عليه املبدأ  2أو تعيني السلطة التنفيذية للقضاة 

ات منصوص عليها قانونيا و إال كان العزل تعسفيا ويكون بالتايل املبادئ وجيب أن يتم العزل بناءا على إجراء
  .انتهاكا صارخا الستقاللية القضاء وبالتبعية تنجم عنه انعكاسات خطرية على حق املتهم يف حماكمة عادلة

"  148"أما بالنسبة للمؤسس الدستوري اجلزائري ،فقد كفل محاية القاضي من خالل ما أورده يف املادة   
حيث اعترب القاضي حممياً من كل التدخالت والضغوط اليت قد تضر بأداء مهمته ،كما أنه تبىن مبدأ عدم  منه ،

،ذلك أن التحوالت العميقة اليت يعرفها اتمع  اجلزائري تدعو إىل حتمية استقاللية السلطة  3قابلية القضاء للعزل
بالدور الدستوري املنوط به، وقد ورد يف خطاب رئيس  القضائية، وبدون هذه االستقاللية ال ميكن للقضاء القيام

إن استقاللية السلطة القضائية تشكل عنصرا آخر :" 1998/1999اجلمهورية مبناسبة افتتاح السنة القضائية 
   4".أساسي ال ميكننا أن نتصور من دونه دولة القانون يف بالدنا
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بدون مسوغ قانوين ودون اتباع اإلجراءات  ومن دعائم استقالل القضاة أيضا، عدم تعرضهم للنقل
القانونية الالزمة، وعدم التدخل يف ترقيتهم بواسطة سلطة غري قضائية، إىل جانب محاية أجورهم نظرا لشدة 

  .ارتباط مرتب القاضي مبهمته يف حتقيق العدالة، وبالتحديد عدالة احملاكمة اليت هي حق من حقوق املتهم
  :هم في المحاكمة أمام محكمة مشكَّلَة وفق أحكام القانونحق المت: المطلب الثاني  
يعد تشكيل اجلهات القضائية من أهم القواعد األساسية يف ميدان العدالة، حيث جيب تاليف كل تعسف   

أو ريبة يف إنشائها بغية جعل األحكام القضائية تكتسي ثقة ومصداقية، وهذا ما سنحاول إبرازه كحق قانوين 
  .ى الساحة الدولية وكذا الداخليةمعترف به عل

  مفهوم حق المتهم في محكمة مشكلة وفق أحكام القانون: الفرع األول  
  : المقصود بالمحكمة المشكلة وفق أحكام القانون: أوال  
هيئة متارس وظائف قضائية حيددها القانون للفصل يف األمور اليت : "عرفت االتفاقية األوروبية احملكمة بأا  
  1"اختصاصها بناء على القواعد القانونية وفقا إلجراءات مقررةتقع يف 

فمن خالل هذا التعريف جند أن احملكمة جهاز ينشؤه القانون وحيدد له صالحياته ووظائفه واإلجراءات 
اليت يتقيد ا يف عمله، فكون احملكمة منشأة حبكم القانون صار حقا من حقوق املتهم اليت اعتنت ا خمتلف 

يعات فأدرجته ضمن ما يسمى بالتنظيم القضائي، خمولة بذلك حقا للمتهم يتمسك به يف مواجهة اجلهات التشر
  القضائية اليت ليست مشكلة تشكيال قانونيا هذه األخرية اليت ال ميكنها إال أن تصدر أحكاما باطلة مشوبة بعيب

يد ، ذلك أن القانون شيء غري موحد وال ، والتشكيل وفق أحكام القانون لفظ عام مطلق حيتاج إىل تقي 2جوهري
  متفق عليه فهو خيتلف من تشريع آلخر والذي يهمنا هو معرفة موقف املواثيق الدولية منه ومدى استجابة التشريع 

  .اجلزائري حلق املتهم يف أن حياكم من جهة مت إنشاؤها بطريقة قانونية
  ام القانونأساس حق المتهم في محكمة مشكَّلَة وفق أحك: ثانيا  
قبل أن نبدأ يف استعراض النصوص القانونية بغية استخراج أساس هذا احلق ،جتدر بنا اإلشارة إىل أن هناك   

أساس آخر ميكن أن نطلق عليه األساس املنطقي أو العقلي هلذا احلق، وذلك ما يظهر يف كون الناس مجيعا سواء 
واحملكومني، واحملكمة باعتبارها اجلهة الفاصلة يف الدعاوى أمام القانون ،والناس لفظ عام يندرج ضمنه احلكام 

فهي احلاكم بالنسبة لعالقتها باملتهم، لذلك جيب أن ختضع للقانون، وهذا اخلضوع ال ينحصر يف أعماهلا بل جيب 
  .أن ختضع للقانون يف إنشائها أيضا

تنصيصها على هذا احلق أو  أما بالنسبة لألساس النصي، فسنتعرض لدراسة املواثيق الدولية من حيث  
  .عدمه، مث نقوم بدراستها يف التشريع اجلزائري
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  :حق المتهم في المثول أمام محكمة مشكَّلة وفق أحكام القانون في المواثيق الدولية - أ
فعلى الصعيد الدويل أي الصكوك الدولية فنجد أن منها ما جاء مكرسا هلذا احلق بصورة واضحة، ومنها   

جاءت خالية منه يف الظاهر، ولكن ميكن إجياد هذا احلق يف روح نصوصه ،كما هو الشأن بالنسبة تلك اليت 
لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،حيث أنه مل يصرح ذا احلق إال أنه جاء واضحا يف التنصيص على املساواة، 

عهد الدويل ،فقد كان أكثر حنا ، وأما الوهي عماد احلق يف حمكمة مشكلة وفق القانون كما سبق وأن وض
منه وكذلك هو الشأن بالنسبة للصكوك  "14" تفصيال من سابقه فيما خيص هذا احلق، فقد نص عليه يف املادة 

اإلقليمية فقد كرست االتفاقية األوروبية حق الفرد يف أن تنظر دعواه أمام حمكمة مشكلة وفق أحكام القانون يف 
أن االتفاقية األمريكية قد حذت حذو سابقاا من االتفاقيات حيث أا أكدت وجند  "01"منها فقرة " 6"املادة 

 "08"على ضرورة كون احملكمة الفاصلة قد أسست من قبل وفق أحكام القانون وذلك من خالل نص املادة 
  .منها

  :حق المتهم في المثول أمام محكمة مشكَّلَة وفق أحكام القانون في التشريع الجزائري- ب       
أما بالنسبة للتشريع اجلزائري ،فإنه ومن خالل اطالعنا على قانون اإلجراءات اجلزائية، نالحظ أنه كان   

حريصاً على كفالة هذا احلق وإرساء دعائمه، فقد تضمن كيفية تشكيل خمتلف اجلهات القضائية وعدد القضاة 
اجلنايات يف احلياة العملية فقد خصها املشرع الالزم لصحة التشكيل القانوين هلذه اجلهات، ونظرا ألمهية حمكمة 

. ج.إ.ق 258بإجراءات خاصة متيزها عن غريها من احملاكم اجلزائية،ولقد نص على التشكيلة القانونية هلا يف املادة 
        1 .املعدلة

وقد نصت حمكمة النقض بضرورة تشكيل اجلهة القضائية بطريقة قانونية، وذلك يف قرارها الصـادر يف 
  ،واملتعلق بتشكيلة غرفة االام اليت جيب أن تكون بعدد فردي وال يكفي  268972طعن رقم  05-2001 29

لصحة وسالمة تشكيلة اجلهة القضائية توافر العدد القانوين من القضاة بل، ال بد أن يكون هؤالء قد شاركوا يف 
      2 .ج.إ.ق 341ملادة مجيع اجللسات وحضروا مجيع اإلجراءات اجلوهرية يف احملاكمة حسب ا

وقد اعترب املشرع اجلزائري تشكيل اجلهات القضائية من النظام العام، ويترتب على عدم مراعاة هذه 
   3 .البطالن املطلق الذي ميكن إثارته ولو ألول مرة أمام احملكمة العليا ةالقاعدة اجلوهري
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لة وفق أحكام القانون على آثار حق المتهم في المثول أمام محكمة مشكَّ: الفرع الثاني

  :حق المتهم في محاكمة عادلة
يفترض أن تكون احملكمة املختصة بنظر الدعوى قد أنشئت وحتدد اختصاصها طبقا للقانون، وجيوز 
تأسيس وإنشاء هذه احملكمة وفق أحكام الدستور أو أي تشريع آخر تصدره السلطة املختصة بسن القوانني، أو 

العام، واهلدف من هذا الشرط هو ضمان عدم حماكمة املتهمني يف قضاياهم أمام حمكمة تشكل مبوجب القانون 
  : مشكلة خصيصا من أجلهم ، وهذا ما أكده املبدأ اخلامس من مبادئ استقالل السلطة القضائيةحيث جاء فيه

، فمن مفترضات  1"... ال تطبق اإلجراءات القانونية املقررة حسب األصول ةال جيوز إنشاء هيئات قضائي" ... 
     .حق املتهم يف حماكمة عادلة أن حياكم أمام قاضيه الطبيعي الذي يعينه القانون

وهكذا فإنه ال جيوز للسلطة التنفيذية أن تنشئ يف غري حالة الطوارئ أية حمكمة استثنائية أو أية حمكمة هلا 
اكم ال يكون إال بقانون، ومبا أن مبعىن أن إنشاء احمل،  2اختصاص موازي للمحكمة ذات االختصاص األصيل

السلطة املختصة بسن القوانني هي السلطات التشريعية فإذا قامت السلطة التنفيذية بإنشاء حماكم ولو قامت بذلك 
بناء على قوانني كاملراسيم ، فإا تكون بذلك قد انتهكت صالحيات السلطة التشريعية من جهة، واعتدت على 

  .دلة عن طريق االعتداء على حق يعد أحد معايري احملاكمة العادلة من جهة أخرىحق املتهم يف حماكمة عا
مناط القضاء الطبيعي أن يكون : "إىل اعتبار أن 1986كما خلص مؤمتر العدالة للقضاة مبصر املنعقد يف 

      3..." حمددا وفق قواعد قانونية جمردة يف وقت سابق على نشوء الرتاع
ئري على حقوق املتهم وبالتحديد حقه يف احملاكمة العادلة، فقد أدرج يف خمتلف وحرصا من املشرع اجلزا

قوانينه جمموعة قواعد وضوابط دف يف جمملها إىل محاية املتهم من التعسف الذي متارسه السلطات ضده باعتباره 
نه رتب على عدم صحة يف مركز ضعف يف مواجهة السلطات، ومن بني احملاوالت اليت قام ا لكفالة هذا احلق، أ

  تشكيل اجلهات القضائية اجلزائية وخمالفتها للقواعد املنصوص عليها يف هذا اال جزاًء يتمثل يف بطالن احلكـم 
الذي مت يف ظل تشكيلة غري قانونية ويستوي يف ذلك أن يكون عيب التشكيلة خاصا بقضاة احلكم أو النيابة العامة 

     4.أو كتاب الضبط
 188038طعن رقم  2000- 01-26احملكمة العليا هذا الرأي يف قرارها الصادر بتاريخ ولقد أكدت 

، والذي مل يذكر اسم كاتب الضبط 1997-06-02بنقض وإبطال القرار الصادر عن جملس قضاء تلمسان يف 
    5 .ج.إ.ق 429-380الذي حضر اجللسة وهذا خمالف للمادتني 
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والتشريع اجلزائري حبق املتهم أن تكون احملكمة املختصة بنظر  فنالحظ اهتمام كل من املواثيق الدولية
قضيته مشكلة وفق أحكام القانون، وهواهتمام مل يأت من فراغ، فحىت تكون احملكمة عادلة يف تصرفاا 
وأحكامها وحتترم القانون ال بد أن تكون منشأة بقانون، وحىت تكون احملاكمة عادلة جيب أن يتم إجراؤها بناء 

وهنا تظهر العالقة جلية بني حق املتهم يف  ، ى قواعد إجرائية تـمكِّن احملكمة من احترام القانون وأعمالهعل
  .حماكمة عادلة ، واحلق يف أن تكون احملكمة الفاصلة منشأة حبكم القانون

كيل حمكمة أنه مىت مت تش -ونقصد القضاء اجلزائري  –وجتدر اإلشارة إىل أن املتعارف عليه فقها وقضاء 
اجلنايات طبقا للقانون، فإنه ال جيوز أن يقع استبدال عضو من أعضائها بآخر، إالّ إذا حصل له عذر مينعه من 

     1 .املشاركة يف احلكم، وإذا حدث ذلك اعترب تشكيل احملكمة فاسدا وترتب على ذلك البطالن والنقض
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  :الفصل الثاني
في المواثيق الدولية والتشريع  ضمانات المتهم المتعلقة بسير المحاكمة
  :الجزائري

إن القواعد والضمانات املتعلقة باجلهة القضائية اليت متثل الوعاء اخلارجي الذي تصب فيه باقي قواعد     
وضمانات احملاكمة العادلة ال تؤيت أُكْلَها وال حتقق غايتها يف غياب ضمانات أخرى تساندها أقل ما ميكن أن يقال 

مانات غاية يف األمهية بالنسبة حلق املتهم يف حماكمة عادلة، ونقصد ا تلك الضمانات اليت هلا صلة عنها أا ض
لزمها زاد وفري من الضمانات حىت جيد املتهم ضالته يف إحقاق يوثيقة مبسرية وإجراءات احملاكمة، هذه املسرية اليت 

  .حقه يف احملاكمة العادلة
تعددة، لكنها جتتمع يف جوهر واحد، أال وهو حتديد الشكل حيث أنه ورغم كون هذه القواعد م

الصحيح للمحاكمة مبـا يتضمنه هذا الشكل من رسم لإلطار اخلارجي الذي يلتزم به القاضي، وبإثبات الوقائع 
بداخله أي الكيفية اليت جترى ا احملاكمة، فمسرية احملاكمة تبدأ بإحقاق حق املتهم يف الدفاع عن نفسه حتت أي 
صورة من صور الدفاع، مروراً بضمان حق املتهم يف العالنية والشفوية، ووصوالً إىل ضمان حق املتهم يف استدعاء 

  .الشهود ومناقشتهم، وحىت تثمر هذه املسرية املكللة بالضمانات، البد أن تتم احملاكمة يف سرعة، وال أقول تسرع
اكمة ارتأينا أن نقسم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث ولدراسة هذه الضمانات املتعلقة بسري وإجراءات احمل

  : ونوزع هذه الضمانات عليها كاآليت
  .ضمان حق املتهم يف الدفاع عن نفسه: املبحث األول -
 .ضمان حق املتهم يف عالنية اجللسة وشفوية املرافعة: املبحث الثاين -
  .دضمان حق املتهم يف سرعة احملاكمة واستدعاء الشهو: املبحث الثالث -



   

  

 

 
:المبحث األول  

 ضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه
: " -عنه اهللارضي –أنه قال لعلي بن أيب طالب  -صلى اهللا عليه وسلم -ورد يف حديث لرسـول اهللا  

حىت تسمع من اآلخر كما مسعت من األول فإنه أحرى أن يتبني لك  اإذ أتاك اخلصمان فال تقضني ألحد مه... 
  .، وما هذا إالَّ دليل على قدم االعتراف حبق الدفاع للمتهم  1"حلقالقضاء وتعلم ملن ا

م دراسة هذا س، وسنق 2"ال ميكن تصور حكم بدون مدافع أو حكم بغري دفاع:"حيث يقول صولون 
احلق إىل مطلبني نفرد األول للوقوف على ماهيته واستظهار مكانته يف املواثيق الدولية والتشريع اجلزائري، بينما 

  .صص الثاين للكالم عن الصور اليت يتجلى فيها هذا احلق وتداعياته على حق املتهم يف احملاكمة العادلةخن
   :حق الدفاع وأساسه ضمان ماهية: المطلب األول  
  :حق الدفاع وم ضمانهفم: الفرع األول  

أو دفاع هو ذلك احلق الذي يكفل لكل شخص طبيعي أو معنوي حرية إثبات دعوى ": تعريفه: أوالًً
موجه إليه، أمام كل اجلهات القضائية عادية كانت أم استثنائية، اليت ينشؤها القانون أو اليت خيضع هلا األطراف 

  3" .بإرادم، والذي يضمن ممارسة هذه احلرية
املعطاة للفرد الذي  prérogativesأو امتيازات  Garantiesوهو يف احلقيقة جمموعة ضمانات 

يتحصن الفرد ذه الضمانات إذا تعرض لتهديد من خالل االشتباه فيه أو اامه فن العقوبات، يتهم باختراق قانو
يف جرمية من اجلرائم حبيث يتمكن من ممارسة جمموعة من اإلجراءات واألنشطة اليت متكنه من تبديد االدعاء املقدم 

يتمتع ذا الضمانات منذ بداية الدعوى ضده أمام سلطات االستدالل أو التحقيق أو احملاكمة، فرغم موضعه فإنه 
  .  4حىت ايتها 

جيب على كل مؤسسة قضائية أن تضمن عدم مقاضاة من يتصفون بالرباءة ، ولكنها  يعين أنهوهذا احلق ال
، فال يدان شخص يف ظلها جنائيا بدون أن تعطى هلم تضمن هلم احلماية عن طريق ضماا حلقوق الدفاع املمنوحة

من التهمة املوجهة إليه،  وتوضع أمامه كافة الوسائل اليت تسمح له بإثبات براءته عن موقفه، التعبري حبريةله فرصة 
  5 .حىت يظفر مبحاكمة عادلة
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متكنه من درء االام عن نفسه، إِما  ،املتهم بنفسه أو بواسطة حماميه اكما أنه عبارة عن أنشطة يباشره
الدليل على نقيضه، وهو الرباءة، هذه األنشطة تشكل يف جمموعها وسائل الدفاع  بإثبات فساد دليله، أو بإقامة

الطلبات وإبداء الدفوع كوسيلة جوهرية لدرأ االام إىل جانب التوسلِ بالطعن يف األحكام لدفع :"واملتمثلة يف
   1".اإلدانة

  : لحق الدفاع القانونية طبيعةال: ثانيا
استقر عليها الضمري العاملي  اليتمن احلقوق الطبيعية الثابتة لكل إنسان، و وهو هو أصل غري قابل للجدل

حبيث وتلتزم به مجيع اجلهات القضائية، سواء نص عليها القانون أم ال، فهو أصل احلريات العامة وحرية احلريات، 
إذا نص ف جديل إقناعي، ال يستغنى عنه يف ممارسة باقي احلريات، ولقد تطور من دفاع عضلي ومادي إىل دفاع

    2 .عليه القانون فإمنا ليؤكده، وإذا مل يفعل فال جيوز إنكاره ألنه سابق يف وجوده على وجود القانون
الطريقة االجتماعية لرد العداون سواء أكان ذلك عن طريق موقف :"ولقد اعتربه املستشار طه أبو اخلري

أو موقف جديل كما هو احلال بالنسبة للدفاع يف  ،يمادي مباشر كما هو احلال بالنسبة للدفاع الشرع
، وهذا األخري هو الذي سنعىن بدراسته يف هذا املبحث من خالل التعرف على األطر املكفولة  3"اخلصومات

حلمايته حبيث أصبح الوصول إىل محاية احلق مشكلة اجتماعية، ذلك أن محاية احلق رهني بإثباته والعجز عن إثبات 
  .حقية املتهم فيه أمام القضاءاحلق يهدر أ

ولكن ينبغي  -وهذا ما سندرسه بإذن اهللا -من خالل التنصيص عليه  وإثبات احلق يف الدفاع ال يكون إالّ
أن نشري إىل أن حرفية النص ميكن أن تشكل إطاراً ومرجعاً قانونياً، لكن ال تصنع بالضرورة العدل أو تضمن 

 اًديني اًكانت طبيعته، ومل ال يكون وازع ن حقوق الدفاع مؤدية بوازع أياًتطبيق القانون على اجلميع، مامل تك
للشريعة اإلسالمية واليت كانت أُولَى الشرائع يف التنظيم املتكامل حلرية الدفاع وال تكاد فبالنسبة لكان أقوى ، 

لصاحب :"يف هذا احلق -صلى اهللا عليه وسلم–ختتلف يف ذلك مع أرقى الشرائع احلديثة، فقد قال الرسول الكرمي 
   4 .والنصوص يف هذا املقام كثرية ال يتسع هلا املقال" احلق اليد واللسان

  :أساس ضمان حق المتهم في الدفاع: الفرع الثاني
  :حق الدفاع في المواثيق الدوليةضمان :  أوال

طرية كان دافعا فإن تعرضه النتهاكات خ،  5ملا كان حق الدفاع وسيلة قانونية سليمة لتحقيق العدالة
   بغية تقليص مظاهر وذلكلالهتمام العاملي ذا احلق، فقد حظي باهتمام كبري يف أغلب االتفاقيات الدولية، 
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عسف السلطة وبطشها، فتوالت اجلهود تاإلخالل به وحتصينه مبجموعة من الضمانات الدفاعية اليت حتميه من 
  .نات العاملية واملواثيق وكذلك االتفاقيات اإلقليمية واملؤمترات الدوليةالدولية تباعاً لتقرير هذه الضمانات يف اإلعال

فصدر بعضها يتضمن إطاراً عاماً للحقوق واحلريات دون تفصيل، وجاء البعض اآلخر يشري لبعض  
   :مظاهر حق املتهم يف الدفاع وذلك على النحو التايل

ت احملاكمة العادلة خاصة يف املسائل اجلنائية مع فقد اعترب القانون الدويل احلق يف الدفاع من مستلزما
  1.ضمان هذا احلق يف حالة عدم مقدرة املتهم املالية

كل شخص متهم جبرمية يعترب بريئا :"بقوله 11/1نص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة  حبيث
  ."رية للدفاع عنهحىت تثبت إدانته قانونا مبحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرو

ولقد صاغ العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، إطاراً عاماً ملعاملة املتهم معاملة حسنة حرصا على 
عدم املساس حبقه يف الدفاع، فقرر املعاملة اإلنسانية املتأصلة، مث فصل بعد ذلك يف العديد من مواده أهم 

، كتبنيه ملبدأ افتراض الرباءة وحق املتهم يف أن حياط علما مبا هو الضمانات الدفاعية اليت يتعني كفالتها للمتهم
، ومن الضمانات اليت تقررت فيه حق املتهم يف )14/3/3، م 9/2م (منسوب إليه من م وبالتفصيل بلغة يفهمها 

ه إىل أن له حضور اإلجراءات للدفاع عن نفسه بشخصه أو باالستعانة مبحام خيتاره، فضال عن إلزام احملكمة بتنبيه
م (احلق يف وجود مدافع جبانبه ويف حالة إعساره وجب على احملكمة مساعدته وتزويده مبحام دون حتميله أجـرا 

 يفالدفاع السلبية من صور وكذلك عدم جواز إكراه أحد على الشهادة ضد نفسه والذي يعد صورة) د/14/3
  ).ز/14/3(املادة 

ق املتهم يف الدفاع من خالل ما أدرجه حتت حق التقاضي من كما نص امليثاق األفريقي على كفالة ح
  .معترفا فيها حبق الدفاع وحق اختيار املدافع" جـ"و " ب/"7/1 ضمانات للمتهم وذلك يف املادة

أما بالنسبة لالتفاقيات اإلقليمية فنجد أن االتفاقية األوروبية أرست مفترض الرباءة الذي يعترب عصب حق 
حق املتهم يف اإلحاطة :نها على هذا احلق صاغت بعض النصوص اليت تؤكده، واملتمثلة يف، وحرصا م 2الدفاع

يف أن مينح الوقت الكافـي و  ، إىل جانب حقه)6/3/1م(، )5/2 م(والعلم بالتهمة املوجهة إليه وذلك يف املواد 
احلصول على مسـاعدة جمانية التسهيالت املناسبة إلعداد دفاعه وتقدميه بنفسه أو بواسطة حمام يـختاره أو يف 

  ").ج"."ب/"6/3م(
على جمموعة من الضمانات الالزمة حلق الدفاع  تولقد حذت االتفاقية األمريكية حذو سابقتها فنص

املسبق بالتهم، واحلصول على مساحة زمنية كافية إلعداد الدفاع، واحلق يف احلصول على الوسائل  ركاإلخطا
  دفاع باألصالة أو الوكالة بواسطة حمام خيتاره، ودعمته حبق االتصال مبحاميه حبرية املناسبة، كما أا كرست حق ال
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وسرية وكفلته للمتهم يف حالة الفاقة عن طريق إقرارها حلقه يف مساعدة الدولة بتوفري حمام وهذا ما ورد يف املادة 
  1.)"هـ"."د"."ج"."ب/ "2/ 8م (الثامنة 

دفاعه على املتهم أمام  إثراحملامي  به وتأكيداً للدور اهلام الذي يقومأما على صعيد املؤمترات الدولية 
شرعة مبادئ أساسية لدور احملامي  م،1985احملاكم ، وضع املؤمتر السابع لألمم املتحدة املنعقد يف ميالنو سنة 

ـُؤداها وضع إطار ع كما أنه وأكدت على جعل االستعانة مبحام أمرا ميسورا ، ام حلماية املتهمني أفرد توصية م
  2.عند أداء  احملامي ملهامه الدفاعية

 50على حق الدفاع ووقعت  1987كما أكد املؤمتر الدويل لنقابات احملامني يف العامل املنعقد يف باريس 
مادة مكرسا بذلك حق الدفاع  11نقابة حمامني على مشروع اتفاق دويل حلماية حقوق الدفاع، والذي تضمن 

  3 .ساسية اليت ترعى أوضاع املتهمواملبادئ األ
فقد فصل يف التوصية اليت جاء ا املؤمتر السابع وأرسى  1990نعقد يف هافانا بكوبا ملأما املؤمتر الثامن ا

4 .جمموعة املبادئ األساسية املتعلقة بالدور اهلام للمحامني يف حتقيق العدالة وحق املتهم يف الدفاع
  

واعد احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان ذات املصدر الدويل حققت محاية تكاد ويف األخري ميكن القول، إن ق
   .تكون تفصيلية هلذا احلق نظرا ألمهيته وصلته الوثيقة حبق املتهم يف حماكمة عادلة

  :حق الدفاع في التشريع الجزائري: ثانيا
لدفاع وكل قيد يرد على ممارسة أما فيما خيص التشريع اجلزائري وإميانا منه بأنه ال عدل بغري توافر حق ا

  5 .هذا احلق، إمنا هو غل يف عنق العدالة
 جوهر هذهأن بناًء على فنجد أن املؤسس الدستوري أقره كنتيجة الزمة إلقراره ملبدأ احلماية اجلنائية ذلك

االام فيبقى على  احلماية يتمثل يف االعتداد بقرينة الرباءة اليت تتأثر وتضعف قوا بضعف الدفاع يف مواجهة سلطة
لتفادي كل ما من شأنه أي يكون عقبة بشكل مطلق أمام قرينة الرباءة ، املشرع أن يعمل أكثر فأكثر مستقبال

  6 .وذلك مثال بالسماح صراحة أو ضمنا يف كل احلاالت للمتهمني بإثبات حسن نيتهم
 1فقرة  151يف املادة  1996نص التعديل الدستوري لسنة  حبيثوهذا ما كفله املؤسس الدستوري، 

أن حق الدفاع مضمون يف املواد :"من نفس املادة فنصت على" 2"، أما الفقرة "احلق يف الدفاع معترف به"على 
قد تصل إىل حد  يوالذ ،وذلك نظراً للتأثري املباشر هلذا الصنف من القضايا على حقوق وحريات األفراد،"اجلزائية

  7.بنص صريح هذه القضايا دستوريخص املشرع اللذلك مصادرة حيام 
  

                                                
 .199. ص. 2003ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  .، مدخل يف القانون الدويل يف حقوق اإلنسانعمر سعد اهللا - 1
 .704.مصطفى العوجي، املرجع السابق، ص  - 2
 .130إىل  127.، املرجع السابق، صنصوص هذا االتفاق، أنظر ذلك، موريس خنلةلالطالع على  - 3
 .67-66.س، املرجع السابق، صحممد مخي - 4
 .6.طه أبو اخلري، املرجع السابق،ص - 5
 .19.عبد ايد زعالين، املرجع السابق، ص - 6
 .152.عمران قاسي، املرجع السابق، ص - 7



   

  

 

الدستوري جند أنه تفطن إىل أمهية حق الدفاع فكفله، متبنيا بذلك ما جاء يف  النصفإذا نظرنا إىل هذا 
اإلعالنات واملواثيق الدولية، مضفيا عليه بذلك الصبغة الرمسية الداخلية ضمن احلياة القانونية، فكان بذلك أكثر 

من  "151"واحلق أقول أن من نظر إىل نص املادة:" حممد حمدةي، ويف هذا يقول الدكتور ضمانه من نظريه املصر
الدستور جيد أنه كان أكثر تفاؤال حيث أتت تلك الفقرة عامة دون تقييد باجلنايات إلتياا بلفظ اجلزائية دون 

   1".اجلنائية الشيء الذي جعلها أكثر عموما ومشولية
فنجد أن املشرع اجلزائري كان أكثر إحلاحا على محاية حقوق الدفاع، حبيث جند أما من الناحية اإلجرائية 

من خالل تنظيمه إلجراءات حضور املتهم جللسة احلكم ابتداء  ،أنه وبالنسبة ملمارسة حق الدفاع باألصالة كفله
 حالة عدم وعن طريق القوة العمومية يف) ج.إ.ق 439م (من أول إجراء وهو التبليغ أو التكليف باحلضور 

مرورا بتنظيمه ملناقشة األدلة املقدمة وكذا تقدمي الطلبات وإبداء الدفوع وصوال ) 294ج .إ.م ق(استجابة املتهم 
إىل عدم جواز إخراج املتهم من جلسة احملاكمة طاملا مل يصدر منه أي إخالل بنظام اجللسة حسب ما هو وارد يف 

  .ج.إ.ق 496 -495املادتني 
تتصدر حقوق  ألاؤسسة احملاماة مب له، فإنه اعتىن ارسة حق الدفاع بالوكالة وإقراراًأما فيما خيص مم

إن االتفاقيات واإلعالنات :"حممد حمدة قال فيها الدكتور  اليت، ويف الواقع العملي االدفاع وتساهم يف إرسائه
  2".عين احملاماةالدولية والدساتري اليت تكلمت عن حقوق الدفاع هي يف حقيقتها تعين أول ما ت

ورغبة منه يف حتقيق املساواة الفعلية بني املتهمني قرر حق املتهم يف االستعانة مبدافع وأصبح  أنه جندكما 
من مستلزمات العدالة حىت ولو كان ذلك دون مقابل عن طريق إقرار املساعدة القضائية يف حالة عدم مالءة املتهم 

   3.ية للمحكمة العادلةماليا وهذا ما يعد من الضمانات األساس
  .صور حق الدفاع وانعكاساته على حق المتهم في محاكمة عادلة: المطلب الثاني

  .صور حق الدفاع: الفرع األول 
إن املمارسة العملية لضمان حق الدفاع تظهر لنا وبصفة جلية يف كون هذا احلق يرتكز على دعائم تشكل 

كن أن نطلق على هذه الدعائم صورا حلق الدفاع، فحق املتهم يف يف جمموعها مباشرة حقيقية هلذه الضمانة، مي
الدفاع عن نفسه قد يتخذ صورا إجيابية، كما قد يتخذ صورا سلبية، وهذا ما سنحاول التفصيل فيه مع اإلشارة 
  :إىل أن صور حق الدفاع ال ميكن حصرها برمتها وإمنا بذكر ما هو غالب يف العمل ا، وذلك على النحو التايل

  
  
   

  :الصور اإليجابية لممارسة حق الدفاع: أوالً 
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هي اليت تكون املصلحة الدفاعية للمتهم فيها راجعة إىل سلوكه أو سلوك وكيله، فهي مبثابة مبادرة من 
  :أحدمها حبيث ميارس فيها حق الدفاع بسلوك إجيايب يف مواجهة السلطة ونذكر منها

  ):األصالةب(حق املتهم يف الدفاع عن نفسه بشخصه -1
يف هذه الصورة تتاح الفرصة الكاملة للمتهم لعرض دفاعه ودحض االام فتكون كلمته بعدهم خامتة ملا 

  : يقدم يف الدعوى من كالم، و ينسحب معىن هذا احلق ليشمل يف جنباته حقني مها على التوايل
عزل عن احلق الثاين وهو مبثابة ترمجة وهذا احلق ال ميكن احلديث عنه مب : احلق يف إبداء األقوال واملرافعة /أ

  .املرافعة" شفوية"ملبدأ 
احلق يف حضور احملاكمات وجلسات االستئناف واإلطالع على ما يتم يف غيبته من إجراءات كتتمة  /ب
  .1حلق احلضور

ويندرج هذا احلق ضمن حق املتهم يف الدفاع عن نفسه، وحىت يتمكن من التمتع ذا احلق على أكمل 
ال بد من متكينه من احلضور للتعرف على التهم املوجهة إليه، ومساع مرافعة النيابة العامة وسعيه لتفنيدها وجه، 

وهذا ال يتأتى إال بعد إخطار املتهم وحماميه عن تاريخ ومكان ،اليت من شأا أن تؤثر على القضاة  هعووتقدمي دف
ري دفاعه، ويعد مبثابة تطبيق ملبدأ املواجهة بني اخلصوم جلسة احملاكمة قبل بدئها بوقت كاف ميكن املتهم من حتض

« le principe du contradictoire »  كما أنه يستوجب منح املتهم فرصا متكافئة مع الفرص املتاحة
   2ملبدأ تكافؤ الفرص حتقيقاًلالدعاء لبسط دعواه 

من العهد الدويل قد نصت ) د) (3( 14 أما فيما يتعلق باملعايري الدولية املؤكدة هلذا احلق فنجد أن املادة
، حيث أن أي تفسري حريف لنص هذه املادة ال ..."أن حياكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه: " عليه بقوهلا

  3 .يدع جماال للشك يف عدم جواز حماكمة املتهم غيابيا
كمة ليس ايف حضور احمل ن احلقكوإنه ورغم  هو قوله نا، فما ميكنةأما بالنسبة لالتفاقيات اإلقليمي

هو أن أي  "6"املادة إال أن احملكمة األوروبية اعتربت أن القصد من " االتفاقية األوروبية"منصوصا عليه صراحة يف 
من االتفاقية األمريكية  )د) (2(8أما املادة  ،شخص يتهم بارتكاب جرمية يصبح من حقه املشاركة يف نظر قضيته

  4 .ع عن نفسه شخصيا ومن مث فاحلق يف حضوره جللسات القضية متأصل فيهافتضمن حق املتهم يف أن يداف
  

ويفْرِض هذا احلق واجبات على السلطات من حيث ضرورة إخطار املتهم وحماميه مبكان وزمان احملاكمة 
ق بوقت كاف حىت يتمكن من احلضور، وأن ال تستبعده على حنو خمالف للقانون، إال أنه ميكن أن يقيد هذا احل

  .بصفة مؤقتة وذلك إذا أخل املتهم باإلجراءات املتبعة أمام احملكمة
                                                

1  - Filali Kamel, Sources Fondamentales des normes relatives à un procès équitable .Actes 
des journées d'étude :droits de l'homme, institutions judiciaires et état de droit , observatoire 
national des droits de l'homme , Alger 15 et 16 novembre,2000, P.58.  
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ومما يعزز هذا احلق هو التقرير الذي أعده األمني العام لألمم املتحدة وضمنه توصيات بشأن تأسس 
تهم ال جيوز أن تبدأ احملاكمة إال حبضور امل: "احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة حيث يقول

  ة ــ، وقد استبعدت األنظمة األساسية لكل من حمكمة يوغسالفيا ورواند واحملكم"بشخصه أمام احملكمة الدولية
سنوات أقرت  10، لكن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وقبل "احملاكمة غيابيا:  "اجلنائية الدولية ما يطلق عليه بـ

ة استثنائية هلا ما يربرها، تشتد ضرورة االلتزام مبراعاة حقوق عندما تعقد حماكمة غيابيا بصور:" الغيابية وقالت
  .1"الدفاع مراعاة صارمة

أما منظمة العفو الدولية فإا أكدت على ضرورة احترام حق املتهم يف حضور جلسات احملاكمة و 
حبيث يتحتم إبعاده  االستثناء الوحيد الذي أقرته هو أن خيتار املتهم مبحض إرادته عدم احلضور، أو أن يثري شغبا

بصورة مؤقتة، ويف مثل هذه احلالة أكدت على ضرورة وجود واستخدام وسائل مسعية بصرية متصلة بقاعة 
  .2احملاكمة تتيح للمتهم أن يرى ويسمع ما يدور يف القاعة

 ظر فيه حمكمة االستئناف، فإذا كانتنأما بالنسبة حلضور جلسات االستئناف ، فيتوقف على طبيعة ما ست
تنتظر الدعوى من حيث اجلوانب القانونية والوقائع على السواء، فسوف تقتضي العدالة حضور املتهم، وقد قضت 
احملكمة األوروبية بأن حق املتهم يف حضور جلسات االستئناف ليس ضرورياً إذا كانت حمكمة االستئناف خمتصة 

    3 .فقط ببحث اجلوانب القانونية للقضية
يع اجلزائري فقد أكد حرصه على بناء منظومة دفاعية فعالـة حبيث أنه أكد على حق أما فيما خيص التشر

املتهم يف حضور اجللسات بل وجعله وجوبيا يف أحوال كثرية، ووفر الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا احلق عن طريق 
 كما، 4)ج.إ.ق 294م (التكليف باحلضور أو التبليغ بتاريخ اجللسة أو إحضاره جربا بواسطة القوة العمومية 
حملكمة اجلنايات أن  وخولواعترب احلكم الذي يصدر بدون حضور املتهم ومتكينه من الدفاع حكما باطال معيبا، 

تستعني بالقوة العمومية إلحضار املتهم وهلا أن حتبسه احتياطيا خوفا من فراره أو أن تفرج عنه بكفالة أو بدوا 
بس االحتياطي واستخدام القوة العمومية فيه من القسوة ما جيعل الواحد ، وإذا كان احل5حسب مقتضيات احلال

منا يعتقد أا سالح ضد املتهم، إال أننا جند أا قد تكون لصاحله حيث أا جتنبه مغبة الغياب عن اجللسة وما 
  .يفرزه هذا الغياب سواء على حق الدفاع أو على جمريات العدالة

  
  
قد ال جتود قرحية الكالم لدى املتهم يف إبراز حجج  :عن نفسه بواسطة حمامحق املتهم يف الدفاع  -2

تكون لصاحله أو تعوزه املعرفة القانونية ملا له وما عليه، وهذا ما يستدعي متكينه من االستعانة مبحام يدفع ما جيد 
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إرساء حرية الدفاع وحتقيق  فرسالة احملامي تكمل رسالة القاضي إن مل نقل أن رسالتهما واحدة تتمثل يفرداً، له 
   1 .العدل

، كما "من امليثاق األفريقي )ج(7من العهد الدويل وكذا املادة  )د)(3(14ولقد أكد هذا احلق نص املادة 
  ، وكذلك هو الشأن ) د)(2)(8(كرسته االتفاقيات اإلقليمية، فنصت عليه االتفاقية األمريكية يف املادة 

" 1"، إىل جانب ذلك ما نص عليه املبدأ )2)(3(6اليت نصت على هذا احلق يف املادة بالنسبة لالتفاقية األوروبية 
لكل شخص احلق يف طلب املساعدة من حمام خيتاره "من جمموعة املبادئ األساسية اخلاصة بدور احملامني بقوله 

  ".بنفسه حلماية حقوقه وإثباا وللدفاع عنه يف مجيع مراحل الدعوى
جلزاء الدولية احلق يف االستعانة مبساعد قانوين مستقل من الضمانات الدنيا كما اعتربت حمكمة ا

2 .حىت يف حاالت الطوارئ اللمحاكمة العادلة اليت جيب احترامه
  

أما بالنسبة للتشريع اجلزائري فاعترب االستعانة مبحام إلزامية يف مرحلة احملاكمة أمام كل من حمكمة   
ة أمام حمكمة اجلنح وهذا تأكيدا منه ملبدأ مساواة اخلصوم يف األسلحة أو ما اجلنايات واألحداث وجعلها جوازي

ويولد حق االستعانة مبحام يف التشريع اجلزائري مع االام « les égalité Des armes »  يسمى بـ
ائي و التمتع خالل احملاكمة التحضريية اليت تقام أمام قاضي التحقيق املنتمي إىل التسلسل القض احملامي حيث يتدخل

   3ج.إ.ق 100حسب املادة  باستقاللية عن اجلهاز اإلداري للنيابة العامة
  : ويتولد عن هذا احلق حقوق أخرى تعد مبثابة دعائم هلذا له وهي

من جمموعة " 17"و املبدأ " 5"وهذا ما أكده املبدأ  :احلق يف إبالغ املتهم حبقه يف توكيل حمام -أ
كميت يوغسالفيا ورواندا قضت بضرورة توزيع بيان على مجيع املشتبه فيهم أو املتهمني املبادئ، وجند أن قواعد حم

    4 .الذين يستجوم االدعاء يوضح حقهم يف االستعانة مبحام
أما بالنسبة للتشريع اجلزائري فقد سبق لنا وأن قلنا أن احلق يف االستعانة مبحام يولد يف مرحلة االام أمام 

أما ) ج.إ.ق 100.املادة م(إبالغ املتهم حبقه يف االستعانة مبحام   ذا األخري يقع على عاتقهقاضي التحقيق وه
بالنسبة ملرحلة احملاكمة فإنه وملا كان حضور احملامي وجوبياًً يف اجلنايات، فإن رئيس اجللسة جيب أن ينبه املتهم إىل 

يف إطار  له دب حمامياتحمام فإن رئيس اجللسة ينحقه يف االستعانة مبحام فإذا مل يتمكن هذا األخري من توكيل 
  ).ج.إ.ق 292(املساعدة القضائية حسب املادة 

  
  
وترى اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن هذا احلق ينتهك إذا ما اكتفت  :حق املتهم يف اختيار حماميه - ب

ته على قبول احملامي املنتدب من قبل احملكمة بإعطاء املتهم قائمة بأمساء جمموعة من احملامني العسكريني أو أرغم

                                                
 .10طـه أبو خري، املرجع السابق، ص  -1

2 - Stephanos Stovros. Op. cit, P.364. 
3  -  Ammar Gusmi, Op.cit.p430. 
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جيب على احملاكم الوطنية عند انتداب حمام عن متهم ما أن تراعي  :"الس العسكري وقالت احملكمة األوروبية
ولكن جيوز هلا أن تتجاهل يف حالة وجود أسباب وثيقة الصلة بالدعوى كافية لتربر ... بكل تأكيد رغبات املتهم

  1."من مصلحة العدالة االعتقاد بأا ليست
وهذا احلق بدوره مكفول يف التشريع اجلزائري فاملتهم له احلرية املطلقة يف اختيار أي حمامي يرغب يف 
  توكيله، أما إذا تقاعس يف ممارسة حقه هذا أمام حمكمة اجلنايات أو األحداث تتدخل احملكمة وتنتدب له حماميا من 

هذه مقيدة بضوابط منها أن يكون احملامي معتمد لدى احملكمة العليا إذا  ، لكن حرية االختيار *اختيار النقيب
  .من الضوابطكانت القضية سترفع أمامها وغريها

من العهد الدويل ) د) (3( 14جند أن كل من املادة  :جمانيةئية اضاحلق يف احلصول على مساعدة ق -ج
ق يف انتداب حمام من قبل الدولة وذلك بكفالتها للحق من االتفاقية األمريكية قد كفلت للمتهم احل) 3(6واملادة 

هذا احلق بشروط،فلم متنح املساعدة بطريقة عشوائية أو بصفة مطلقة فكال  ايف املساعدة القانونية ولكنهما قيدت
  : املادتني اشترطتا

  .أن تتطلب مصلحة العدالة انتداب حمام -1
  .أال يكون املتهم قادرا على دفع األتعاب -2
ورغم كفالتها حلق املتهم يف حمام منتدب من قبل ) هـ)(2(8بالنسبة لالتفاقية األمريكية يف مادا  أما

من  3الدولة ولكنها مل تلزمها بدفع نفقات احملامي املنتدب ما مل ينص القانون على ذلك صراحة، أما املبدأ 
ية كافية النتداب حمامني للدفاع عن جمموعة املبادئ فقد أكد أن احلكومات مطالبة بأن ترصد اعتمادات مال

        2.الفقراء
أما بالنسبة للتشريع اجلزائري فنجده كان كافال وحريصا على احلق يف املساعدة القانونية، حبيث أكد على 
األخذ بيد الفقراء املتهمني يف الدفاع عن أنفسهم عن طريق املساعدات القضائية حبيث أنه وضع آليات وإجراءات 

 ا وحدد األشخاص أو الفئات اليت تستحق هذه املساعدات وكيفية تعيني احملامي من قبل النقيبللعمل.  
من املبادئ ] 22[وهذا مكفول يف املادة  :حق املتهم يف االتصال مبحاميه يف إطار من السرية. د

قــوق اإلنسان وإثر تفسريها األساسية اخلاصة بدور احملامني، أما بالنسبة للعهد الدويل فنجد أن اللجنة املعنية حب
  رأت بأن هذه املادة تلزم متكني احملامي باالتصال باملتهم يف ظل أوضاع توفر االحترام الكامل  :"منه )3(14للمادة 

  
حيث وجدت إجراءات مفرطة يف البريوقراطية جتعل من العسري االتصال   :"، وقالت أنه"لسرية هذه االتصاالت
من العهد الدويل وال جيوز األخذ باملراسالت  "14"هاك خطري للشروط املقررة يف املادة باحملامني فإنه يوجد انت

                                                
 ).تانترني(دليل احملاكمة العادلة، املرجع السابق،  -1
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 .ج.إ.ق 271خالل املادة 
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املتبادلة بني احملامني وموكليهم كدليل إدانة ما مل تتصل هذه املراسالت جبرمية مستمرة أو يدبر الرتكاا وهذا وفقا 
من التفصيل يف مشتمالت احلق يف االستعانة من املبادئ األساسية للمحامني  فرغم خلو املواثيق  )5) (18(للمبدأ 

مبحام، إال أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التابعة هليئة األمم املتحدة كثريا ما تتدخل، وتفسر النصوص الواردة 
  .1فيها بشكل جيعلها أكثر مشولية حلقوق اإلنسان

رد يف قانون تنظيم مهنة احملاماة، أما املشرع اجلزائري فإنه محى هذا احلق بنصوص صرحية منها ما هو وا
  من نفس القانون متنع احملامي أن يبلغ الغري  79منه تفرض على احملامي كتم سر املهنة واملادة  76حيث أن املادة 

عن أية معلومات أو وثائق تتعلق بقضية أسندت إليه وعليه أن حيافظ على أسرار موكله، وحفاظا على احلق يف 
ملكتب احملامي حرمة متنع من التعدي عليه إال وفقا إلجراءات قانونية " تنظيم مهنة احملاماة قانون " السرية جعل 

قانونا ويف حضور النقيب أو ممثله وبعد إخطاره شخصيا واعترب اإلجراءات اليت تقع خمالفة للقانون اعتداءاًً  ةحمدد
    2من القانون أعاله 91واملادة " 80"املادة تقع حتت طائلة البطالن املطلق حسب فهي على حرمة املكتب وبالتايل 

وذلك  "حرية االتصال باحملامي"أما بالنسبة لقانون اإلجراءات اجلزائية كان أكثر احتشاما من سابقه حبيث نص على
ج، لكن نالحظ أن مصطلح احلرية مطاط غري واضح حبيث يتسبب يف طرح سؤال عن .إ.ق 272يف املادة 

  ل يقصد ا السرية؟ أو على األقل هل السرية تندرج ضمن صور احلرية املطلوبة؟املقصود ذه احلرية؟ ه
على عاتق السلطة املختصة مراعاة  ياليت تلق تلك ويقصد ا :الصور السلبية ملمارسة حق الدفاع: ثانيا

حىت ولو كان سلوكه تأكيدا للضمانات القانونية املقررة للمتهم،  له هذا احلق واملبادرة بتهيئة الظروف التحقيقية
  3 :أو سلوك حماميه سلبيا ونذكر منها

فيجب على السلطة أن تراعي يف إجراءاا هذا احلق : حق املتهم يف االعتصام مببدأ افتراض الرباءة -أ

  . *كضمانة حلق الدفاع
متهم فهذا حق مقرر لل :حق املتهم يف أن حياط علما بالتهم املنسوبة إليه وبكل تغيري يطرأ عليها - ب

يوقع التزاما على عاتق سلطة احلكم يكمن يف أن متكن املتهم من اإلطالع على سائر اإلجراءات املتخذة ضده 
  .واالدعاءات املسندة إليه وأدلتها كي يتسىن له إعداد دفاعه على هديها

  
  
  

                                                
 ).تانترني(دليل احملاكمة العادلة، املرجع السابق،   - 1
 ).152-150.(،ص2001دار هومة للطباعة والنشر، اجلزائر، .دليل أعوان القضاء واملهن احلرةطاهري حسني،  - 2
 .99.حممد مخيس، املرجع السابق، ص - 3
 . ق التفصيل يف هذا احلق عند دراسة أساس حق املتهم  يف احملاكمة العادلة، املبحث التمهيديسب - *



   

  

 

ما هو موضوعي وسبل العلم بالتهمة عديدة فمنها ما هو شخصي كحضور املتهم واملواجهة واالستجواب ومنها  
كاإلخطار واإلطالع على ملف الدعوى ومنها ما هو خليط بني الشخصي واملوضوعي كتنبيه املتهم بتعديل أو 

   1.تغيري الوصف القانوين للتهمة
أما بالنسبة ملرجعية هذا احلق الدولية ، فنجد أن هذا احلق قد مت تقريره يف االتفاقيات الدولية وقالت 

، وإن االعتداد ذا "جاءت مؤكدة على ضرورة احترامه من االتفاقية األوروبية )2(5ن املادة أ :"اللجنة األوروبية
من االتفاقية  )ب)(2(8من العهد الدويل، واملادة  )أ)(3(14و ) 2)(9(احلق فيه كفالة لتحقيق مقاصد املواد 

    .2األمريكية
، لهخيرب وبشكل فعال عن التهم املنسوبة كما جند أن حمكمة اجلزاء الدولية أكدت على حق املتهم يف أن 

  3حتترم حىت يف حاالت الطوارئ جيب أن واعتربته من الضمانات الدنيا للمحاكمة العادلة اليت
وفيما خيص التشريع اجلزائري فكما أن حق االستعانة مبحام يتولد يف مرحلة االام فإن حق املتهم يف أن  

لد هو اآلخر يف هذه املرحلة حبيث يتعني على قاضي التحقيق أن حييطه علماً حياط علما بالتهم املنسوبة إليه يتو
ج ويستمر هذا احلق مع املتهم يف مرحلة احملاكمة حيث .إ.ق 100بصراحة عن كل واقعة منسوبة إليه وفق املادة 

إذا مل يبلغ فعليه ولة ج تفرض على رئيس اجللسة أن يتأكد من أن املتهم تلقى تبليغا بقرار اإلحا.إ.ق 712أن املادة 
ويف هذا إعالن واضح لالعتراف حبق املتهم ،أن يسلم له نسخة من هذا القرار الذي يشمل التهم املنسوبة للمتهم 

  .حاطة بالتهم املسندة لهإليف ا
وهذا ما أوصى به املؤمتـر الدويل  :حق املتهم يف إبداء أقواله حبرية دون اإلخالل حبقه يف الصمت -ج  

الذي أكد على عدم جواز تعذيب املتهم وديده وال  1979انون العقوبات املنعقد يف هامبورج سنة لق" 12"
جيوز مساعه كشاهد ضد نفسه ويتطلب هذا احلق مساع أقوال املتهم حبرية وعدم حتليفه اليمني أثناء االستجواب ملا 

  4فيه من إكراه أديب
املتهم من مغبة األقوال املتسرعة ولقد واجه هذا احلق  أما فيما خيص حق املتهم يف الصمت فمؤداه حتذير

أن فيه مساس بالتوصل إىل احلقيقة اليت تقتضيها جمريات العدالة، ورغم ذلك فإن الفقه أمهها قوهلم عدة انتقادات 
      5اعتربه أحد دعائم حق الدفاع 

، ضمن حقني ومها احلق يف افتراض ة واالتفاقيات اإلقليميةيفحق املتهم يف الصمت وارد يف املواثيق الدول  
   الرباءة واحلق يف عدم اإلرغام على الشاهدة واالعتراف بالذنب، فهو حق مكفول حىت يف االام بأسوأ اجلرائم مثل 
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من  )3)(أ(42والقاعدة " قواعد يوغسالفيا"من ) 3)(أ( 42اإلبادة اجلماعية، كما أنه مكفول صراحة يف القاعدة 
من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وأكدت احملكمة األوروبية عليه  )ب)(2( 55ادة قواعد رواند وامل

1 .حيث اعتربت أن اخلروج باستنتاجات سلبية ضد املتهم من جراء التزامه بالصمت انتهاك ملبدأ افتراض الرباءة
  

ة من دستور وإجراءات جزائية وقانون أما بالنسبة للتشريع اجلزائري وإذا حبثنا بني دفات القوانني اجلزائري  
 110العقوبات جنده نص بطريقة أو بأخرى على هذا احلق فقانون العقوبات كفل هذا احلق يف فحوى نص املادة 

كل مواطن أو مستخدم ميارس أو يأمر مبمارسة التعذيب للحصول على إقرارات "ج حيث جاء فيها أن .ع.ق
  ."تسنوا 3أشهر إىل  16يعاقب باحلبس من 

كانت وضعيته، مبا يف ذلك املتهم، وأن ال احيث أن هذه املادة قد كفلت حق اإلنسان يف الصمت مهم 
من الدستور  150يرغم على التكلم ومبفهوم املخالفة يكون قد أقر حقه يف الصمت، وهذا مدعم بنص املادة 

  ". اجلزائري
 :دلةفي محاكمة عا المتهمحق الدفاع على حق  آثار: الثاني الفرع

  سوى أن  للقانونأوصت به شرعة إنسانية فليس  اًالقانون وليست تدبري هاحق الدفاع ميزة أقر لكون انظر
حسب بل وجد أيضا ملصلحة العدالة ف املتهمنيذلك أن هذا احلق مل يوجد ملصلحة  ،حيدده وينظمه دون أن ميحوه

ل بالقواعد املبدئية اليت تقوم عليها احملاكمة قيود عليها إخال فرضحبيث يترتب على إنكار ضمانة الدفاع أو 
ما  هذا ،2ةييتوخى صون كرامة اإلنسان ومحاية حقوقه األساسا متكامالً اليت تعكس نظام األخريةصفة هذه نامل

بكفالة هذا احلق  االلتزام ضرورة" داخلية أوأو إقليمية  عاملية"جيعلنا نلقي على عاتق القوانني مهما كانت صبغتها 
  .بأغالل اجلور العدالةورة مطلقة حىت ال تطوق عنق بص

ركيزة تدعم حق املتهم يف حماكمة عادلة ال بد من  بارهتباعتتحقق الفائدة املرجوة من حق الدفاع  وحىت  
إىل معرفة آثار حق الدفاع على حق املتهم يف  ل، وسنصطابع الشرعية عليها وإضفاءبكافة صوره  االعتراف

  :  الل إبراز آثار كل صورة وانعكاساا على هذا احلق وذلك على النحو التايلحماكمة عادلة من خ
املتهم مبحاميه يقتضي  اتصال:"أنقالت احملكمة األمريكية العليا  حيث: باحملامي االتصال تيسري: أوالً  

ا أثناء احملاكمة احتياطي س املتهمبإذ ال ينبغي أن تكون فترة ح... سريةمتكني املتهم من تناول املشورة مع حماميه يف 
ستارذا يسمو حق االستعانة  و. 3"عون الدفاع و يعرقل مساعيه و حيبط معه العدالة حيجبا ا خلفيحام ليصبح مب

  .ادلةعاكمة دعامة أساسية حلق املتهم يف حم
ا ملتطلبات ًءوفا الواحدةذلك يف حالة تعدد املتهمني يف القضية يكون و :ضمان عدم تعارض املصاحل: ثانياً
   والء حماميه ال يقبل التبعيض و ال ترد  ه يفأن حق ذلك، ستقل م حاممب واحد حبيث جيب أن يتمتع كل حق الدفاع
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،  ضمان للمساعدة القانونية الفعالةك،  التمثيل املزدوج يف ذات القضية احملاميعليه التجزئة،حبيث حيضر على 
من حقوق  حبق إلخالهلارض املصاحل هي بطالن احملاكمة اام مستقل وتعلإلخالل باحلق يف حم املنطقية فالنتيجة

  1.العدالة يف احملاكمة  انتفاءالدفاع و بالتايل 
 رسالته أداءمهامه و إخالصه يف  أداءاألساسية حلق الدفاع جدية احملامي يف  املتطلباتبني  من:جدية الدفاع: ثالثاً

حق الدفاع بالنسبة حلق املتهم يف حماكمة عادلة هناك من  ألمهية اونظر .ةحلق املتهم يف حماكمة عادل و هذا ضماناً
 ،"حماكمة عادلة مؤسسة على إجراءات مشروعة يفاملتهم  حق: "قيل بأن حق الدفاع هو فقدا شيء واحد اعتربمه

  رد باقي احلقوق اجلزائية للف عنتميز مأن احلق يف الدفاع  حبيثن هذا الرأي غري دقيق أولكن نقول 
حق الدفاع وهذه  بنيذ بعني االعتبار التداخل املوجود خمع األ منطلقكرف به توهذا ما جيب أن نع

   2 .عادلة ةاحلق يف حماكمفيها مبا ،  احلقوق
من مفهوم احملاكمة العادلة كما هو الشأن  أوسعكون يتسع يف بعض صوره ليجند أن حق الدفاع  حيث

كما  -صدور احلكم البات حنيصدور قرار االام ويستمر إىل  مع يولدالذي مبحام  لحق يف االستعانةبالنسبة ل
احملاكمة  إجراءاتيف إجراء واحد من  بلوقد تضيق لتنحصر يف فترة احملاكمة ال  ،-يف التشريع اجلزائريهو احلال 

ور جلسات احلكم حض أو احلق يف ،اإلرغام على الكالم وعدمإبداء األقوال حبرية يف حق بالنسبة للكما هو الشأن 
جمرد جزء يدخل يف مفهوم احملاكمة العادلة ويف هذه احلالة قيل عن احلق يف  الصورفيصبح حق الدفاع يف هذه 

القضاء والرد على كل دفاع مضاد  أمامالقانونية  ادعاءاتهاملكنات املتاحة للخصم إلثبات من  جمموعة:" بأنه الدفاع
  3."القانوين يف ظل حماكمة عادلة يكفلها النظام

هذا احلق وتأثريه املباشر على حق املتهم  مكانةكان مفهوم حق الدفاع فإنه ال خيفى على ذي بصرية  اًوأي
  .بصفة ائية إذا انتهك حق الدفاع يف أي صورة من صوره كان يقربهذا األخري الذي  ،يف حماكمة عادلة
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  :وية المرافعةوشف الجلسةضمان حق المتهم في عالنية : الثاني المبحث

يف  املتهمبضمان آخر وهو ضمان حق  رويؤازعاضد كله وال يظلم منه شيئا جيب يحق الدفاع أُ يؤيت حىت
 وذلكحق املتهم يف حماكمة عادلة،  إحقاقعالنية اجللسة وشفوية املرافعة، هذا األخري الذي يساند حق الدفاع يف 

لدراسة احلق يف  نكرسه نقوم بتجزئته ملطلبني األولوسمان هذا الضلدراسة  كاملبحث م ما دفع بنا إىل إفراد
  .الشفويةيف  احلق لدراسة نسخرهالعالنية والثاين 

  :للدعوىضمان الحق في النظر العلني : األول المطلب
األول  صخنصوذلك يف ثالث فروع حق املتهم يف النظر العلين للدعوى  يف هذا املطلب ضمان سنتناول

التأصيل القانون هلذا  لدراسة: الثاين يف حني نرصدنية من حيث التعريف والغاية والنطاق لدراسة مفهوم العال
األخري ندرس آثار العالنية كضمان على حق  الفرع ويفالضمان يف كل من املواثيق الدولية والتشريع اجلزائري 

  .وعدمهاملتهم يف حماكمة عادلة من حيث الدعم 
  :نيةالعال تهم فيحق الم ضمان مفهوم: األول الفرع

  : العالنية تعريف: أوال   
دور فيها من يشهود جلسات احملاكمة ومتابعة ما  من -بغري متييز - مجهور الناس متكني: "ا يقصد

   1"إجراءات وما يصدر فيها من قرارات وأحكام منمناقشات ومرافعات، وما يتخذ فيها 
جلسات احملاكمة من  يفشمل حرية نشر مجيع ما يدور تقف عالنية احملاكمات عند هذا احلد بل متتد لت وال

   2.خمتلف وسائل النشر عربإجراءات 
  : على التوايل مها بعنصرينتحقق ت كضمان للمتهم عالنيةلفا وبناء عليه

  .على السواء دون متييز وذلك بقدر ما يتسع له حمل احملاكمة الناس لعموم احملاكمةفتح أبواب قاعة  -1
ا كافة طرق النشر، ويعد النشر يف الصحف تأكيدباحملاكمة من إجراءات ووقائع  يفما يتم السماح بنشر  -2

النشر وحده ال حيقق األثر املقصود من  ألنوال ميكن أن يرقى بأي حال من األحوال إىل العالنية ذاا  للعالنية
    3.ىالدعومتابعة جمريات  نتيجةتولد يوالذي  العالنية

مطلقة  به بصفة عدم األخذوبدأ العالنية م تقييد من كما يقول األصوليني، البد ناهبأد لبالغ الضرر اودفع
هذا ما و خاصةبصفة  مأو للمتهأضرار للعدالة ككل يف احملاكمة جبلسة تسببت إماطة اللثام عما جيري  إذاوذلك 

ا يدخل ضمن يكون جوازيقد  احلجبحنو السرية هذا  واالنصياعما يستلزم حجب العالنية ، سنوضحه يف حينه 
  ويطلق عليه باحلجب  -العام واآلداب العامة النظام تتمثل يف غالبا ما  - بشروط معينةو تقدير حمكمة املوضوع 
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حاكمة األحداث تكون م، ف مسبقاًضمن غاية رعاها املشرع  وجوبياًا يكون حجب العالنية القضائي وأحيان
   1ينباحلجب القانو عليهويطلق  وجوباسرية 

   :العالنيةالغاية من تقرير :ثانياً
الرقابة  من احلسن سري العدالة اجلنائية فحضوره يشكل نوع غالبا تلك العني املراقبة اجلمهور يشكل

مساس حبقوقه أو إهدار لضمانتها  كل عن ينالشعبية، كما أا الفضاء املوايت للمتهم ليعرب للمحكمة وبشكل عل
دور و بالتايل املسامهة بتفعيل حتقق الردع العام واخلاص يف نفس الوقت  بذلك وهيئي من سلطة التحقيق االبتدا

  2 .بالعقوبة اجلرميةتؤكد يف ذهن الناس ارتباط  أا القانون اجلنائي يف الردع إذ
  : نطاق العالنية: ثالثا 
يف مرحلة احملاكمة بصيغة مطلقة  -سنالحظه يف حينه ماوهذا  -يف خمتلف النصوص  تقرير العالنية جاء  

على اخلصوم ومساع  مناداةاجللسة، من  يفالقضائي الذي يدور  التحقيقتشمل مجيع إجراءات متتد و فهي بذلك
عن مشوهلا للقرارات واألحكام، وهذا  فضالً مادفوع والعام إىل جانب أقوال اخلصوم  االدعاءالشهود وطلبات 

ال تشمل النداء على اخلصوم أو قرار تأجيل الدعوى ألا من  العالنية:"أنخبالف القول الذي يرى أنصاره 
إجراء يف اجللسة وهو  هو أولاخلصوم  لىاملناداة ع أن ذلك أن أغلب التشريعات اعتربت ،"التمهيدية تااإلجراء

     1 .العالنية تشملها حتماما يؤكد أن بذلك جزء منها 
  : لعلنيفي النظر ا المتهم ضمان حق أساس:  الثاني الفرع  
 ية واإلقليمية علىملاإلعالنات العا واضعي وحرصبضمان العالنية  رجال القانون اهتمامهم بدىأ لقد 

تعد إحدى وهي بذلك الدول، معظم فعلت دساتريذلك  ثلموتضمني متون هذه املواثيق نصوصاً تكرسها، 
رات الدولية تعكف على دراسة مفترضاا املؤمت نفكتمااليت قواسم املشتركة بني التشريعات اإلجرائية احلديثة ال

املتهم يف احملاكمة العادلة حلق ة الزمةا على مسو مراميها كضرورتأكيد*     
  :في المواثيق الدوليةضمان العالنية : أوال  
 ةيالدولاإلقليمي فجاءت خمتلف الصكوك و ي العاملهذا احلق باهتمام كبري على املستوى  حظي لقد 

  .عالنية احملاكمةيف  املتهم قحل مؤيدة ومؤكدة
احترام العلنية يف املادة  على ضرورة حلقوق اإلنسان أكد العامليأن اإلعالن  العاملية جند للمواثيق النسبةبف  

   انظرمستقلة وحمايدة  ةق يف أن تنظر قضيته حمكماحلعلى قدم املساواة مع اآلخرين  إنسان لكل" :بقولهمنه   "10"
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من  األصل يف اإلنسان الرباءة فكرةصيصه على ضرورة اعتماد تنأكده مرة ثانية يف خضم  اكم."امنصفا وعلني
ا إىل أن يثبت ارتكابه هلا قانونا يف جبرمية يعترب بريئً متهمشخص  كل:"منه حبيث نصت على 11/1املادة خالل 

  ...."حماكمة علنية
ا عنصر هباعتبار العلنيةاحلق يف احملاكمة  كفلمنه  "14" املادة يفو بالنسبة للعهد الدويل فنجد أنه  أما  

كان نوعها أن تعلن عن املعلومات اخلاصة بوقت  اأياحملكمة  على جبفأوأساسيا من عناصر احملاكمة العادلة 
من حضور جانب من احملاكمة أو من حضورها  اإلعالماجلمهور وأجهزة إال أنه أجاز هلا أن متنع إجراء احملاكمة 

استثنائية كأن يكون اإلعالن عن بعض املعلومات  ظروفا على ألسباب حمددة وبناًءن يكون ذلك بشرط أكلها 
      .1ولةدال أمنحقيقي على خطر  القضية مصدريف اخلاصة 

بعضها  أوالصحافة واجلمهور من حضور احملاكمة كلها  عجيوز من" ... :حسب هذه املادة أنه ذلك
مبقتضيات حرمة احلياة اخلاصة  أولعام أو األمن القومي يف جمتمع دميقراطي النظام ا وألداوعي اآلداب العامة 

ضرورية حني يكون من شأن العلنية يف بعض الظروف  احملكمةاليت تراها  وداحلد ألطراف الدعوى أو يف أدىن
  "العدالةل مبصلحة ختاالستثنائية أن 

ملا ورد يف  مشاةجاءت  6/1وروبية يف املادة االتفاقية األ أنعلى مستوى االتفاقيات اإلقليمية فنجد  أما
تقيد  اليتالعالنية وتفصيل احلاالت االستثنائية   مبدأ على من حيث تأكيدها، األوىل  فقرةالعهد ال من "14"املادة 

  2 .القضاءعماله أمام إترد عليه قيود حتد من لكن   مكرسنية مبدأ  الفالع ، احملكمة فيها هذا احلق
 فكانت منها 8/5املادة  يف نص العلنية يف احلق كرستص االتفاقية األمريكية فنجدها فيما خي أما

االستثناءات  توسع دائرة لكنها مل  يف ذات النص ، ودهايكسابقتها حبيث كرست العلنية ومل تغفل احلديث عن ق
التقييدات  ات وقيضيدية هذه التحدومب متيزتعلى مبدأ العالنية ما جيعلنا نقول أن االتفاقية األمريكية  الـيت ترد

 بالقدروى اجلنائية إال ــايف الدعة احملاكم علنيةال جتيز تقييد احلق يف  ،فهيالف االتفاقية األوروبيةخعلى 
  . 3الضروري حلماية مصاحل العدالة

ن وإعال والشعوب نحلقوق اإلنسا احلق يف احملاكمة العلنية يف كل من امليثاق اإلفريقي نفتقدحني  يف  
الكامن السر  ما يدفع بنا إىل التساؤل عن  اإلنسانالقاهرة حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم وامليثاق العريب حلقوق 

أم  ؟ه يف ضمانات احلماية اجلنائية حلقوق اإلنساننتكاملقيمته و اركإنهذا يف  هذا الغياب أو التغييب؟ وهل وراء 
  واإلفريقي؟  واملواطن املسلم والعريب الفردإنكار لقيمة 

من األنظمة  .38، )ب(36، 46 :العلنية يف املواد إقرارأجهزة التقاضي الدولية فنجد أنه مت خبصوص  أما  
  والعربية على التوايل، إضافة إىل كون أحكام احملاكم القضائية وأوامرها  واإلسالميةل الدولية داألساسية حملكمة الع
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 إىل" Public relation"العامة  اتيف إطار اإلشهار املتصل بالعالق ، هذاتنشر يف جمموعات خاصة  اوفتاواه
يف  األطرافألمم املتحدة وكل الدول ل الذي ينجم عنه ضرورة إشعار األمني العام الدبلوماسيجانب اإلشهار 

  1دل الدوليةعالنظام األساسي حملكمة ال
من نظامها  33يف املادة  "يب اجلرائم الدوليةحملاكمة مرتك"بيوغسالفياأقرته احملكمة اجلنائية الدولية  كما  

كما أوردت  االبتدائيةالدائرة  ماجلنائية الدولية اليت أقرت مبدأ العالنية أما احملكمةهو حال  ذلكاألساسي وكان 
رد يف الباب وامالظروف تقتضي ذلك وهذا أن  رأتذا إاستثناءات على العلنية حبيث تعقد جلسات احملاكمة سرية 

   2لنظام األساسي هلذه احملكمةمن ا 9
أخذت به احملاكم الدولية كما العالنية  ملبدأالقول أن جل املواثيق الدولية جاءت مكرسة  نستطيعبذلك 

االستثنائية  احلاالت ووضحتة لتكريس العالنية دة املعتمغاختلفت من حيث الصيا أاإال  ،هذا احلق تهنظرا ألمهي
ن حقوق عاإلعالن اخلاص باملدافعني  مسودةأن هذا احلق مكفول صراحة ضمن  دجن كما بدقة،احملددة  القليلة

  . 19983يف عام  العامةاعتمدته األمم املتحدة من خالل اجلمعية  الذياإلنسان 
ماسة باألمن القومي،  تعتربهاد القضايا اليت يحتدكاملة يف  دول سلطة تقديريةلل مينح الالقانون الدويل ف   

يعد القيد املطلوب  ال" :مايلي القيود ههذيف  اإلنساناء القانون الدويل واألمن القومي وحقوق حيث اشترط خرب
التدليل  ميكنمل يكن الغرض احلقيقي منه واألثر الناجم عنه والذي  ما مشروعا،األمن القومي  مسوغفرضه حتت 

أو  ةأو التهديد باستخدام القو قوةالضيها ضد حماوالت استخدام اهو محاية وجود البالد أو سالمة أرعليه، 
القوة، أو ألي ديد باستخدامها سواء أكان ذلك من مصدر  الستخدامللحفاظ على قدرا للتصدي ألية حماولة 

 4"، أو من مصدر داخلي مثل التحريض على قلب نظام احلكمعسكريخارجي مثل ديد 
  : الجزائري التشريعضمان حق العالنية في : ثانيا  
جعل جلسات القضاء فقد  رب العالنية من املبادئ األساسية اليت يرتكز عليها النظام القضائي اجلزائريتعت  

ذلك أن األحكام تصدر باسم الشعب  طبيعتهغري املعنيني، وهذا أمر يف غاية  وأ املعنيني سواء مفتوحة للجميع
  من  144صدر بامسه، وألجل ذلك نصت املادة ت اليتاألحكام  هذه ملعرفةاملقابل أن يفتح أمامه اال يف جب يف

أن السرية يف غري احلاالت اليت  اعتربكما  نطق ا يف جلسات علنيةالعلى وجوبية تعليل األحكام و الدستور
   5 القانون ال ختلف إال الشك والشبهات اليت تسيء للقضاء حددها
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للتشريع  العلنيةضمان احلق يف  ةا مهمكًصريح تار يمل خيص عالنية جلسات احملاكمة بنص دستور ولكنه
ا يف وضوح املواد أكثر "ج.إ.ق285" ج وكانت املادة.إ.ق 342 / 285 نياإلجرائي، حيث نصت عليه املادت

  .تقرير ضمان حق املتهم يف حماكمته علنيا
املقصود وجوبية، ف أخرىا جوازية وعليه قيود أوردمل يأخذ بالعالنية كضمان مطلق بل إىل جانب أنه   

النظام العام  حاليتيف  تنحصرجيوز فيها للمحكمة أن تلجأ إىل إقرار سرية احملاكمة و  اليتاألحوال  كباجلوازية تل
 صريحج، أما القيود الوجوبية فهي تلك القيود الواردة بنص .إ.ق 285يف نص املادة  هي واردةوواآلداب العامة 

حماكمات األحداث اليت :هلاثاومرج عن سلطتها التقديرية خت ألا، إذا توفرت توجب على احملكمة تقرير السريةف
     1 )ج.إ.ق 468( املادةاملشرع اإلجرائي اجلزائري وجوب سريتها بنص  رأق

يف جلسة علنية تقضي فيه بعقد اجللسة ًبذلك  تصدر حكما أنقررت احملكمة السرية فإنه جيب عليها  وإذا
حيث  24 2108طعن رقم  2000- 05-30:يف قرارها الصادر يف العليا بصفة سرية وهذا ما أكدته احملكمة

أن  بسبب 1990- 03-24:قضاء بسكرة املؤرخ يف جملس الصادر عن ونقضت حكم حمكمة اجلنايات تبطلأ
كان املشرع  وإذا.باحلكم علنيا والنطقة علنية سرئيس احملكمة مل يصدر حكما مسببا بعقد جلسة سرية يف جل

واعتربها من الضمانات األساسية لصحة اإلجراءات ومحاية حقوق الدفاع  اجللسات عالنية على اجلزائري قد نص
الذي رتب على  الفرنسيلبطالن خبالف املشرع اعلى عدم مراعاة هذه الشكلية اجلوهرية أو إغفاهلا  يرتبفإنه مل 

طالن احملاكمة وهذا ما استقر عليه الفقه قانونا ب عليهاخمالفة قاعدة العلنية يف غري احلاالت االستثنائية املنصوص 
    2 .والقضاء
يف احلكم أو يف حمضر اجللسة حتت طائلة البطالن وهذا  صراحةنة إمتام هذا اإلجراء يمعا أوجبأنه  إال  
عن الغرفة اجلنائية  1975-أفريل -22اجلزائرية وكرسته يف حكمها الصادر يف  العلياعليه احملكمة  ماستقرت

فالعربة مبا جاء  علنيةجاء يف حمتواه أنه مىت ثبت من احلكم أن اجللسة كانت الذي  10116لطعن رقم يف ا األوىل
   3 .الطاعن يدعيه ال مبا األحكام والقراراتيف 

مبحكمة  املتعلقةج .إ.ق 285يف املادة  عليها املنصوصأن املشرع اجلزائري جعل العلنية  ونالحظ
يف مواد املخالفات بناءا على نص املادة  تطبقج كما .إ.ق 342ا على نص املادة ًءاجلنايات تطبق يف مواد اجلنح بنا

   4ج.إ.ق 398

                                                
  .384.أمحد شوقي الشلقاين، املرجع السابق، ص - 1
  .94-93.ص السابق،الشافعي، املرجع  أمحد - 2
  .28.ص السابق،بغدادي، املرجع  جياليل - 3
  .122.رج مينا، املرجع السابق،صنظري ف - 4



   

  

 

  
  : عادلة محاكمةآثار العالنية على حق المتهم في : الثالث الفرع

خطيب  لهاما ق عادلة على حق املتهم يف حماكمة العالنيةقول نفتتح به الكالم عن قوة تأثري ضمان  أبلغ
ال يهم ما دام أنه  ذلكعدواين إذا شئتم  وأ مرتش،أو  متحيزاً تشاءونبقاض كما  جيئوين:" سية مريابوالثورة الفرن

  ".شيئا إال أمام اجلمهور يفعلال 
حقوق  احترام حتققالعالنية عنصر فعال من عناصر احملاكمة العادلة ألا  أن القول إال دليل على هذا وما

من :" ويف هذا قيل الفردية متهم، فاعتربت العالنية من ضمانات احلرياتلل الدفاعاملتقاضني ومن ذلك حقوق 
يوما ما موقف  يقفميكن أن  -من حق كل فردفمصلحة املتهم أن يديل بدفاعه أمام مجهور ميثل الرأي العام، 

ور يف فهذا احلق فرع من حق اجلمه ،"عادلةأن يطمئن إىل أن هذا املتهم قد لقي حماكمة  -املتهم الذي حياكم
أن تعيش احلرية يف بلد يساق أفراده إىل احملكمة وتصدر عليهم األحكام  ميكنال فمعرفة ما جيري يف شؤون العدالة 

   1خفية
املتهم وال ميكن  يف الرباءةال تقلل من قيمة افتراض  اإال ألة، اعدللهناك من اعترب العالنية ضريبة  أن رغمف

ا تلحق وصماملتهم فإن  براءة تفإذا ما ثبت يف عالنية يصدر احلكمالناس، طاملا أن  أعنيتهم يف ا باملا سيئًالقول بأ
     2النطق باألحكام يف جلسة علنية وجوبوذلك عن طريق  مكفول ةرباءذه ال حقه يف إعالم كافة الناس

 هاان منطلقكفوحتقيق العدالة  هامثار كفكرة مطلقة بل سعت من أجل جين العلنيةب التشريعاتأخذ تمل و  
ا يف منظومة حقوق اإلنسان يف حماكمة عادلة باعتباره حقا حموري يفاملتهم  حق العلنية هي إحقاقمن إقرار  اوغايته

 و أقصد هاريالل القضاء العادل، ولنفس الغاية مت حصر وتقيد العلنية بعنصظإال يف  ال حتىي اليتالدعوى اجلزائية 
احملكمة عرب خمتلف وسائل النشر واإلعالمونشر جمريات  -حضور اجلمهور- :ام.  

النظام العام  على التوايل مهابضابطني تقييده  متقد ف: "حضور اجلمهور"أي العنصر األول خيص ففيما
نذكر  الدويلوبضوابط أخرى مكملة هلذين الضابطني على املستوى  ،على مستوى التشريع الوطين العامةواآلداب 

  ".العهد الدويل من" 14"ذكور يف الفقرة األوىل من املادة منها األمن القومي كضابط م
نشر الوقائع جمردة  علىهو اآلخر عن طريق قصره  همت تقييد فقد :"النشر أي"خيص العنصر الثاين  فيما أما

 دعادل عند خروج النشر عن احلال التعويضيف  هللمتهم حق ت، كما كفلبسمعتهجتنبا لتعريض املتهم للتشهري 
  .ة عادلةمكالآلثار الضارة للنشر على حق املتهم يف حم حتاشياحىت ولو أدين يف الواقعة، وهذا  املعقول

 تساهممة عادلة جيب تطويق عنقه باألغالل بل اكعلى حق املتهم يف حم اًل خطركالعالنية ال تش أن كما  
بأا تساعد :قول القائلني  مهية،األمن هذا الدور البالغ  ينتقصيف تعزيز ودعم حق املتهم يف حماكمة عادلة، وال 

  .3من إجراءات علنية احملاكمما يدور يف قاعات  لهسبيليس   اإلجرام معلى تعليم األساليب اإلجرامية، ذلك أن تعل
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يف  هسيكرورغم ت بالتنبيه إىل أنه لعالنية كضمان من ضمانات املتهم يف احملاكمة العادلةل دراستنا متوخنت
حباجة إىل تفعيله عن طريق احلد من انتهاكاته تذرعاً بالظروف  إال أنه ال يزال والتشريع اجلزائري الدوليةاملواثيق 

  . 1احملاكمة مرحلةرها من قبيل احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان يف ااعتبضرورة  ، واالستثنائية 
  :الشفوية المتهم ضمان حق: الثاني المطلب

الشفوية بغية الوصول إىل معرفة مكانة هذا احلق ومدى إمكانية يف  املتهم حق املطلب هذايف  سندرس  
عن ماهية  للحديثثالثة فروع خنصص األول من خالل به كضمان من ضمانات احملاكمة العادلة، وذلك  االعتداد

 أمايف ضوء املواثيق الدولية والتشريع اجلزائري  لهمن خالله األساس القانوين  تحرىهذا الضمان والفرع الثاين ن
  .آثار هذا احلق على حق املتهم يف حماكمة عادلة لدراسةنسخره فالفرع األخري 

  :الشفوية حق المتهم في ضمانماهية : األول الفرع
  :شفوية إجراءات المحاكمة تعريف: أوال  
اكمة احملجترى كافة إجراءات  أن :"ومؤداها ات اجلنائيةحملاكميف ا الثابتةالشفوية من األصول  تعترب   

القاضي وتتم مناقشتهم فيها بذات الكيفية، وتقدم الطلبات  أمامحيث يديل الشهود واخلرباء بأقواهلم  فاههش
وغرضها ضمان املناقشة احلضورية يف اجللسة لكي  ،والدفاع كذلك بنفس الطريقة االدعاءوالدفوع وجتري مرافعة 

   2".القاضي مبا يقع حتت بصره، ويصل مسعه من أقوال اخلصوم حيكم
التحقيقات اليت جيريها يف اجللسة وال جيوز له أن  مناحلال أن القاضي يكون عقيدته بصفة أصلية  فمقتضى
هذه التحقيقات ليست من  ألناالبتدائي إال إذا رخص له القانون ذلك  التحقيقمبا أسفر عنه  هيكتفي يف حكم
  3 .إلكمال اقتناعها  أنسأن يست إال هلس ليصميم عقيدته و

التحقيقات واملناقشات واملرافعات العلنية اليت  علىا ال بناًءبذلك تستوجب أال تقام األحكام اجلنائية إ فهي
أدلة اإلثبات املطروحة على بساط  مناخلصوم أي أن يكون قوام احلكم  مواجهةا أمام احملاكم ويف حتصل شفوي

  أو"الوجاهية مبدأ:"فويا، وهذا ما يعرب عنه بـمناقشة األدلة ش من أجل لدفاعلفرصة الوإتاحة  اجللسةيف البحث 
le débat contradictoire "م  والذيأدلة تؤيد  وتقدمييتيح لكل من الفرقاء يف الدعوى إبداء اعتراضا

  4 .همفموق
   :ات الواردة على مبدأ الشفويةءناثاالست: ثانيا
ا اخلناق على مبدأ الشفوية، حبيث فيه قيضيف واجبا غري احملاكم حاالت جتعل من الشفوية أمر تواجه

   5:ميكن حصرها يف النقاط التالية استثناءات وذلك يف شكل  هفف منختلجأ احملاكم إىل الت
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بقية  عنغين تكدليل لإلدانة فتسذا االعتراف تستطيع احملكمة أن تكتفي وهنا اعتراف املتهم يف أول جلسة  -1
  .أو يلغى ائياً هذه احلالة يضيق جمال الشفويةي فرافعات، فم لشهود ولاإلجراءات من مساع 

قانونية ويف  ألسباباملتهم رغم صحة تكليفه باحلضور يف مواد اجلنح واملخالفات، وتعذر مساع الشاهد  باغي -2
  .لشفويةيسقط حق املتهم يف ضمان اهاتني احلالتني 

ذلك أنه ال فال يعمل به  الشفويةيقيد مبدأ  ناائع وهة للوقباحملاضر احملررة يف مواد املخالفات حجة بالنس اعتبار -3
  .التحقيقات الشفوية املواد إجراءبناء األحكام يف هذه ليتشرط 

يتوجب عليها إعادة التحقيق الذي أجرته حمكمة الدرجة األوىل  فال حمكمة االستئناف أمامإذا كانت القضية  -4
  .مرة ثانية التحقيقاتيكن هناك سبب يدعوها إلجراءات العها على أوراق الدعوى ما مل اطبناء على  تحكمف

  : نطاق الشفوية: ثالثا  
حتقيقا للعدالة فإن كل إجراء  مباشرة جدان القاضيومن الشفوية هي خماطبة  احلكمةالتسليم بأن  إزاء  

ما من شأنه  كل" كل إجراء"واملقصود هنا بعبارة  جيب أن يندرج حتت مظلة الشفوية هذه الغاية بلوغيعينه على 
أن يساعد القاضي من كلمات وعبارات تصدر سواء من املتهم نفسه أو من الشهود إثر مناقشتهم أومن املترمجني 

   1.واخلرباء أو احملامني 
فيها  ىبداية من جلسة االفتتاح اليت يناد استثناءكل إجراءات احملاكمة دون  بذلك الشفوية فتشمل  

فاملتهم  ،إجراء أي ، وال يفلت من الشفويةنطق فيها باحلكم علناًال  يتماليت اخلتامة ا جبلساخلصوم والشهود وانتهاًء
يعرض يف اجللسة  االعترافيسأل عنها، ويف حالة اعترافه السابق للمحاكمة فإن هذا ف وبة إليهساملن بالتهميواجه 

الدعوى فتسمع  يفقق احملكمة حت بعد ذلكدي اخلصوم أو وكالئهم طلبام ودفوعهم بي مثويناقش املتهم فيه ، 
إال  تاًباعلى الشهادة الواردة إليها كت تعتمدالشهود واخلرباء مث تفسح اال ملناقشتهم وال يصح للمحكمة أن 

اخلبري إال بعد عرضه يف اجللسة وإتاحة الفرصة للخصوم للمناقشة وإبداء  بتقريركما ال جيوز هلا أن تأخذ ،ءكاستثنا
،كل هذه اإلجراءات تباشر بطريقة شفوية  املتهم آخر من يتكلميكون  يتوىل اخلصوم املرافعة ومث الشفوية األقوال

    2 .املنطوقة دون املكتوبة هي الوسيلة أو العملة املتداولة أووالكلمة امللفوظة 
  : بمترجم كوسيلة لتسيير شفوية إجراءات المحاكمة االستعانة: رابعا

مكتوبة للمتهم وعدم االكتفاء برده عليها كتابة، بل  أسئلةجواز توجيه على مبدأ الشفوية عدم  يتفرع  
أو فهم  تكلمواألجوبة عن طريق اللغة الرمسية للدولة، فإذا كان املتهم جيد صعوبة يف  باألسئلةجيب أن يتم النطق 

ة املتهم والعكس، احملكمة إىل لغ لغةاللغة اليت تستخدمها احملكمة، فله احلق يف احلصول على مترجم شفهي من 
  كمة وال يستطيع أن يشارك مشاركة فعالة افهم ما يدور يف احمل عنمن املساعدة يعجز املتهم  النوعفبدون هذا 
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أنه  يفيتمثل  األول :ال بد أن مينح املتهم حق االستعانة مبترجم شفهي وذلك العتبارين لذلكوكاملة يف دفاعه، 
يف الشفوية ومتكني املتهم من  املتهمأنه وسيلة لتفعيل حق : ادلة والثاينضمان من ضمانات املتهم يف حماكمة ع

دون مقابل يفهم أو يتكلم وب يف احلصول على مترجم شفهي كفء احلقال بد أن مينح املتهم فلذلك  ،التمتع به
           1 .احملكمةاللغة املستخدمة يف 

   :الشفويةفي  المتهم ضمان حق أساس:  الثاني الفرع  
من القانوين له  التأصيلاحلق بغية  املكرسة هلذاالقانونية  النصوص تقصي واستجالء يف هذا الفرع نحاولس  

  : التايل النحوبني دفات املواثيق الدولية وطيات التشريع اجلزائري وذلك على 
  : ضمان حق الشفوية في المواثيق الدولية أساس:  أوال

  يف مسألة اإلثبات إجيايبهذه األخرية اليت هلا نشاط يف احملاكمة اجلنائية  دوراً هاماً وأساسياً ذا احلقه يلعب  
من وقائع خارج جمريات اجللسة أو  استقتهالذي وعلى علمها اخلاص  بناءاً أحكامهاتصدر  ال تستطيع أن إال أا

ورغم تطرح ملناقشتها ترد على لسان بعض اخلصوم وذلك ألا مل  ملاألدلة املقدمة يف الدعوى و بناء على أمور 
  2 .يةوكرس احلق يف الشفذلك ال جند نصا صرحيا ي

اليت تقتضي إجراء جلسة شفوية لإلدعاء  العالنيةحق ضمان أمهية هذا احلق ودوره يف تفعيل  ورغم  
 بنص إفراده ته عن طريققانونيا يف تأصيل هذا احلق وتأكيد أمهي فراغا فنصاد فإنناة يف حضور اجلمهور عواملراف
هذا احلق ومل يشر إليه ال من بعيد وال من  منجاء خاليا متاما  حلقوق اإلتسان أن اإلعالن العاملي فنجد، صريح

العالقة بني العلنية والشفوية  عن هقلناوذلك بالرغم مما منه،  )1(11و  10 املادتنيقريب رغم أنه كرس العالنية يف 
هو اآلخر جاء خاليا من  فإنه أما بالنسبة للعهد الدويل نهما،بيواعتبارمها وجهان لعملة واحدة يستحيل الفصل 

االام وذلك يف  شهودة شمن خالل تكريسه حلق املتهم مناق يهبطريقة صرحية ولكنه أشار إل الضمانتكريس هذا 
اواة قدم املس وعلىيتمتع أثناء النظر يف قضيته  أن جبرميةمتهم  لكل -3" :اليت جاء فيها )هـ)(3(14نص املادة 

  :التامة، بالضمانات الدنيا التالية
هلا احلق يف االستعانة  املواليةأنه كرس يف الفقرة  كما" قبل غريهمن أن يناقش شهود االام بنفسه أو  - هـ... 

      .الشفويةسر ييف احملكمة باعتباره وسيلة لت اللغة املستخدمةبترمجان إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم 
 حيث" الدويل العهد" ختتلف كثريا عن ملاالتفاقية األوروبية  أنقليمية، فنجد اإلتفاقيات فيما خيص اال أما

استدعاء شهود  منأنه من حق املتهم توجيه األسئلة إىل شهود اإلثبات ومتكينه  منها)هـ)(د( 6نص املادة  يفجاء 
مبترجم جمانا إذا كان ال يفهم أوال  ةاالستعانالنفي وتوجيه األسئلة إليهم يف ظل ذات القواعد، كما كفلت له حق 

   3يف احملكمة املستعملةيتكلم اللغة 
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للمتهم أا كفلت  ثحي،)و)(أ)(2(8الشفوية يف املادة ضمان الطريقة كرست االتفاقية األمريكية  وبنفس
   1 .االستعانة مبترجم دون مقابل ه يفيف احملكمة واخلرباء كما كرست حق املوجودينحق استجواب الشهود 

حتدثت عن حالة ميكن  األوروبية االجتهادات القضائية جند أن احملكمة األوروبية واللجنة إىل وبالرجوع   
ضمين خيضع  كحقالشفوية كأصل أو ب هال على أخذيكاستثناء وما هذا إال دل الشفويةالتخلي عن ضمان  فيها

شفوية حليثيات الدعوى يف حمكمة  جلسةأجريت  ماثحي" :خلصت احملكمة املذكورة إىل أنه ثستثناءات حيال
جراء جلسة شفوية يف إومع هذا فقد ينشأ احلق يف  ،شفاهةًدنيا، فال يشترط أن يتم نظرها يف مرحلة االستئناف 

  . "حول وقائع الدعوى قضاياري ثدعوى االستئناف أن ت شأنهذه املرحلة، عندما يكون من 
على حق املتهم يف  أكدتللمحكمة اجلنائية الدولية  ساسياأل النظاممن ) و)(1(67املادة  جند أن كما

الترمجة الشفوية ضرورة الزمة للحق يف احملاكمة  احلق يفما يؤكد لنا أن  ذلك"كفء  شفويل على مترجم واحلص
  2 "العادلة

  :ضمان حق الشفوية في التشريع الجزائري أساس: ثانيا
مل يكرس هذه القاعدة  ولكنهالعديد من نصوصه، وذلك ضمن  قاعدة الشفويةاملشرع اجلزائري  تبىن  

  .نص منفرد وصريح يفالنص عليها كقاعدة إجرائية  عناءيكلف نفسه  ملوكحق للمتهم 
يص حاجلزائري إىل بعض التم التشريعما سيضطرنا وبدافع البحث عن التأصيل القانوين هلذا احلق يف  هذا   

  .شرع اجلزائري تبىن الشفوية وإىل أي مدى يبلغ متسكه ذه القاعدة؟كون امل من هإثبات ما قلنا االستقراء بغيةو 
يدل على ضمان هذا احلق للمتهم حيث أنه وإن كان  نصللدستور فنجده جاء خاليا من أي  النسبةبف  

خفايا  منقد نصل إليها  ناولكن الشفويةفإنه مل يصرح ذه  ككل،احملاكمة   يفيا للشفوية يف األحكام وليس نمتب
" النطق"والنطق ا يف جلسات عالنية، فمصلح  القضائيةمنه اليت تؤكد على تعليل األحكام  144املادة نص 
يف جلسات  األحكام تصدر" لكان قال  ايكن ذلك صحيح مل ودليل على تنبيه للشفوية، فل املادةيف هذه  الوارد
  ".باألحكام طقالن"وضع مصطلح  يةالشفوفيه بالكتابة ولكن حرصا على  ىهنا قد يكتف والصدور" علنية

املواد اجلزائية على قاعدة الشفوية واعتربها حقا مكتسبا  يفبالنسبة للمشرع اإلجرائي فقد اعتمد  أما  
       3 .تنفيذها فاليت ال متلك احلكمة اجلنائية سلطة وق احلقوقللمتهم أو حماميه هذه 

ر لنا الوصول يسهذا القول كثرية نذكر منها ما ت صحة علىأنه مل يصرح ذا االعتماد فاألدلة  ورغم  
  :إليه
يف  املتهمحلق  بينهما وبالنسبةالفصل يعلم اجلميع أن احلق والواجب وجهان لعملة واحدة يستحيل  كما/ 1

  .ودفاعهم اخلصومضمان الشفوية فهو وجه لعملة وجهها اآلخر هو واجب االستماع ملرافعة 
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واملدعي على حد السواء ووضحت  للمتهمليت كرست واجب احملكمة يف االستماع ج ا.إ.ق 105فنجد أن املادة 
حق املتهم أن يتمسك من املشرع حلق الشفوية، فلما كان  تبينكيفية تنظيمه وإجراء املواجهة، فهي تدل على 

ه ومن ج فإن.إ.ق 157أو دعوته قانونا حسب نص املادة  هعدم حضور حمامي بسببببطالن إجراء مساع أقواله 
كان فكتابة،  طلباتهاحلق يف مساعه وعدم منعه من إبداء أقواله شفاهة وإرغامه على تقدمي  هيكون ل أن ىلباب أو

ال أن حيويه ضمن حق فرعي ثانوي أال وهو  صريح،إفراد حق املتهم يف الشفاهة بنص  ىلومن باب أو ععلى املشر
إبداء األقوال، احلق يف  يف احلق منهاع عنه حقوق أخرى تفرالذي ت األصلياحلق  هياحلق يف مساعه، فالشفوية 

  . السماعاملواجهة، احلق يف 
، 232إىل  222تنظيمه لسماع الشهود يف املواد  خاللج اجلزائري من .إ.تظهر الشفوية يف ق كما

ص الن وهذا" الشهود شهادم شفويا يؤدي:"ج اليت تنص على أنه.إ.ق 233وبصفة خاصة ما ورد يف املادة 
احملاكمة، فاعترب الشفوية أصال فيها وال جيوز اخلروج عنه  أثناء ىتؤد اليتلشفوية يف الشهادة ل يهنتبصريح يف 

  .بتصريح من الرئيس استثناء إالشكل مستندات   يف  الواردةأو   املكتوبةبالشهادة واألخذ 
اليت جيريها  التحقيقات االعتماد على احلق يف الشفوية وجه لعملة يعترب وجهها اآلخر هو واجب القاضي يف إن/ 2

 يؤسسيستطيع أن  الاملواد اجلنائية فالقاضي  يفيف اجللسة وهذا إعماال ملبدأ أو قاعدة وجوب مناقشة الدليل 
أطراف من قبل ناقشة امل حلريةعلى عناصر اإلثبات اليت طرحت يف جلسات احملاكمة وخضعت  إقتناعه إال بناًء

    1ةقوطهي الكلمة امللفوظة واملن ناقشاتاملهذه  عمادى والدعو
ا  للتصريحج أكدت بدورها على تكريس الشفوية وكانت بذلك أكثر ميال .إ.ق 224أن جند املادة  كما/ 3

 يعلى ضرورة استجواب املتهم وتلق تؤكدكقاعدة ولكن دون أن ترتب جزاءات على خمالفة أحكامها فهذه املادة 
تصريح بالشفوية يف املرافعات وذلك رغم أن املشرع يف  إال" األقوال تلقي"ا عبارة أقواله قبل مساع الشهود وم

واليت تعد  القضائييعتربها حقا من حقوق املتهم بل جعلها من القواعد والضمانات املتعلقة بالتنظيم  ملهذه املادة 
صلحة اخلصوم، فالقواعد مبملصلحة العامة امتزاج ا فيهامن النظام العام، واملعلوم لدينا أن اإلجراءات اجلنائية يغلب 

العامة مثل مبدأ وجوب حضور احملامي يف اجلنايات إمنا هي قواعد حتمي  املصلحةحتمي ا على أا اليت يستدل 
مصلحة  حتقيقهدف إىل ياملتهم يف حماكمة عادلة، والعكس فإن القواعد اليت تظهر أن املشرع  مصلحةكذلك 

ج .إ.ق224االمتزاج يف نص املادة  هذا ويظهر، 2 ازاة مع ذلك يهدف إىل حتقيق الصاحل العامباملوو  هاألفراد ولكن
  .دف إىل حتقيق الصاحل العام كما حتمي مصلحة املتهم أيضااليت 

ضرورة تالوة  على هعلى إعمال قاعدة الشفوية يظهر من خالل تأكيد فنيأن اهتمام املشرع وحرصه الد كما/ 4
  اليت  304ج، ويف املادة .إ.ق 300 املادةتصرحياته حسب ما هو وارد يف  ياملتهم وتلق استجواب مثقرار اإلحالة 
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من حقه األصيل وهو الشفوية مبوجب نص صريح يستطيع  منكنه أناعتربت أن الكلمة األخرية للمتهم الذي جيب 
  : اءات اجلزائرية تأخذ منطنياملكرسة يف قانون اإلجر والشفوية، القاعدة هذهانتهاك عند أن يعتمد عليه 

جأ إىل قراءة مضمون يلُال ف أمامها بوضوحويتعلق مبحكمة اجلنايات حيث يربز مبدأ الشفوية : األول النمط -
اجلهة القضائية أن يقرأ حمضر مساع شاهد إال  لرئيسال ميكن والوثائق إال يف حالة غياب األشخاص املعنيني، 

  .املربر قانونا الغيابلة حايف بعد أن يتم مساعه ما عدا 
التقرير شفويا من طرف أحد املستشارين واعترب  تالوةيف  زواملخالفات فترب باجلنحويتعلق : الثاين النمط -

   1إجراءا جوهريا يترتب على خمالفته البطالن التالوةهذه 
 االجتهاد نص صريح يكرس الشفوية وإعماهلا كحق من حقوق املتهم فإنه ميكن الرجوع إىل غياب ويف

ما بالنص التشريعي من قصور،  لتكملةاجتهاداا  أثناءالقضائي للمحكمة العليا هذه األخرية اليت ال جيوز هلا 
ولكن جيوز هلا حتسني  اإلجرائية،أو مبادئ تسيء إىل مركز املتهم ألن يف ذلك إهدار ملبدأ الشرعية  قواعدإصدار 

  2.هقدر من الضمانات ل أكربذلك املركز وتوفري
عن غرفة اجلنح  2000-02-08كرست الشفوية يف قرارها الصادر " أي احملكمة العليا"  فنجدها  

ة التقرير الشفوي إجراءا جوهري، حيث أنه وحيث اعتربت تال 2314 87رقم  حتت" 4"واملخالفات القسم 
  3.جللسة احملاكمة وهو قرار غري منشور القانونيعطي طابع الشفوية الذي يتطلبه 

إجراءا جوهريا يترتب على خمالفته البطالن ألنه خيل حبقوق  للمتهمأا اعتربت إعطاء الكلمة األخرية  اكم  
  4الدفاع

  :على حقه في محاكمة عادلة الشفويةآثار ضمان حق المتهم في : الثالث الفرع  
ا يف  سلمقاعدة محقا لكل خصم وواجبا على كل حمكمة وهي مبثابة  احملاكمةشفوية إجراءات  تعترب  

األحكام اجلنائية أن تبىن على التحقيقات الشفوية اليت جتريها احملكمة يف  يفاملسائل اجلنائية، ذلك أن األصل 
  5أو املدافع عنه صراحة أو ضمنا املتهممواجهة 
سط حيث متكنه من اإلملام باألدلة املقدمة ضده وتتيح له ب عادلةضمانة هامة حلق املتهم يف حماكمة  وتعترب  

  يعد من أهم تطبيات  الذياألخري  هذا" باألدلة ااة"أا تعني على التطبيق األمثل ملبدأ  حيثدفاعه تفنيدا هلا، 
له عالقة  يف نفس الوقتيعد من مستلزمات حق الدفاع  أنهحق الدفاع فهو مبثابة األداء الفين واإلجرائي له، ومبا 

   6.من الضمانات حق املتهم يف احملاكمة العادلة كضمانيس حق الشفوية ما جيعلنا جنزم بضرورة تكرحبق الشفوية 
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الة وإعطاء كل ذي حق حقه فهي تفتح اال واسعا لبسط دالع حتقيقدورا بالغ األمهية يف  تلعب فالشفوية  
من  حيميهي إجراءات التحقيق االبتدائي ومعرفة مدى احترام حقوق املتهم فيها، األمر الذ علىالرقابة القضائية 

حضور املتهم أثناء مساع  تستلزمتعسف رجال السلطة العامة ويدعم حقه يف احملاكمة العادلة هذه األخرية اليت 
ومل يتمكن من  حريةيف  ملناقشتهاومل يدع  مستندات جيهلهابناءا على شهادات أو  حماكمتهقضيته، إذ أنه ال جيوز 

   1 .تقدمي دفاعه
هذا الدور  تلعباملتوخاة من مبدأ العالنية ومادامت  الفائدةيف إرساء وحتقيق وية فتظهر أمهية الش كما  

ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة فال جمال إلنكار دور هذا املبدأ الذي جيب أن يعد  الذيبالنسبة هلذا احلق، 
  .عادلة حماكمة إحقاق حق املتهم يف من أجلحق بطريقة صرحية يف كل التشريعات الدولية والداخلية، ك يكرس

األخري الذي يتعني أن ينفسخ لتحقيق  املالذ: " بأا الشفويةعن أمهية  شرعاناملستشار السيد  ويقول
ما  وهوإال انتفت اجلدية من احملاكمة وانغلق باب الدفاع يف وجه طارقيه  الوجه الصحيح، و إىلالواقعة وتقصيها 
  .2"اإلباءتأباه العدالة أشد 
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  :واالستعانة بالشهود المحاكمةسرعة في ضمان حق المتهم : لثالثا المبحث

املتهم الذي يتكبد  علىخاصة  و بصفةاملاثلني أمامها  حقر يف والعدالة البطيئة نوع من الظلم واجل تعترب
ت كثريا ما أثبت أن هذه اإلجراءا العمليرعت حلماية املتهم إال أن الواقع ش كواعناء وطول اإلجراءات، فرغم 

شهود اإلثبات،  ومناقشةتنتهك حقوقا أخرى للمتهم واليت نذكر منها حقه يف االستعانة بشهود النفي  املطولة،
خاصة من ذاكرة الشهود فنالحظ أن  وبصفةفبطئ اإلجراءات وطول أمدها قد يؤدي إىل ضياع معامل اجلرمية 

دراسته يف هذا  - اهللابإذن –توىل نا يف ضمان واحد مإىل مجعه بنا  دفعهناك عالقة تأثري وتأثر بني هذين احلقني ما 
 :  اآليت النحوعلى وذلك املبحث ضمن مطلبني نكرس كل مطلب لدراسة حق من هذه احلقوق 

   :ضمان حق المتهم في محاكمة سريعة :المطلب األول
علينا أوال يف إرساء حق املتهم يف حماكمة عادلة، يتوجب  ودوره لكي نصل إىل حتديد مكانة هذا الضمان

البحث عن التأصيل القانوين له على املستويني الدويل والداخلي، فنصل بذلك آليا إىل معرفة قيمة مث حتديد ماهيته 
  وآثاره على حق املتهم يف حماكمة عادلة هذا الضمان

  :ماهية ضمان حق المتهم في محاكمة سريعة: الفرع األول
الظلم لذلك تقرر محاية املتهم من هذا الظلم، وذلك مبنحه  إن املتفق عليه أن العدالة البطيئة نوع من

  ذا احلق؟ دفما ملقصو ،ضمان احلق يف حماكمة سريعة
  :حق المتهم في محاكمة سريعة تعريف: أوال

وال يقصد ا احملاكمة املتسرعة واليت تكون  معقولة،يقصد باحملاكمة السريعة تلك اليت جتري يف مدة 
ات خيالف حقوق اإلنسان ، والقضاء اجلنائي ال يعرف القضاء ماع ألن هذا النوع من احملاكخمالفة لضمانات الدف

والغرض األساسي من تقرير هذا احلق أال يتعرض األشخاص احملتجزين على ذمة قضية ما للمعاناة  1املستعجل
  2 .العبث ا أوولة دون ضياع األدلة لواإلحساس بالقلق لفترة طويلة، واحلي

   :حق المتهم في محاكمة سريعةة طبيع ثانيا    
ح مسييف الدفاع ولكن هذا القول ال من مستلزمات حق املتهم  ضمان همن خالل هذا التعريف نقول أن

 ه،وصور هوسائلىت الدفاع يقتضي متكني املتهم من الدفاع عن نفسه بش حق ذلك أن اا شيئا واحدنعتربمه بأنلنا 
  ه ومتميز عنه يف ذات لمر سابق وضروري أزم ملمارسة حق الدفاع وهو بذلك ريعة فهو السأما احلق يف حماكمة 

حق الدفاع الذي يقتضي بعض التأجيالت الالزمة لتمكني املتهم مع أن هذا احلق يتعارض  :الوقت وقد يقول قائل
  أما  أن وضحناومن إعداد دفاعه، لكن هذا القول جمايف للصحة ذلك أنه ال تعارض بني احلقني، بل كما سبق لنا 
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متنازال عن  تربر املتهم أن ممارسته حلق الدفاع تقتضي تأخري نظر القضية يعمتمايزان، فإذا قد هماكنلمتالزمان و
  .حقه يف حماكمة سريعة يف حدود هذه التأجيالت اليت طلبها

اله معرفة املدة مويتسم هذا احلق بأنه ذو طبيعة موضوعية وليس مسألة قانونية حبتة، ذلك أنه يلزم إلع
اب التأخري وهذا يعود إىل سلطة احملكمة التقديرية واليت ختضع فيها بة اليت استغرقتها اإلجراءات ومعرفة أسنيالزم

ب، ويقتضي هذا احلق إجياد جزاء على خمالفته ألن األمر يتعلق مبسألة يلرقابة احملكمة العليا من حيث كفاية التسب
          1 .لشرعية اإلجرائيةإجرائية خطرية يف منظومة  ا

  : المتهم في محاكمة سريعة حق نطاق: ثالثا
يف حسن  الكن هذا ال ينفي أن هذا احلق يلعب دور هام جد قاحل هذا إن املتهم هو املستفيد األول من

ق احل االنطاق الزمين الذي ميكن احلديث فيه عن هذ من حيث سري العدالة ، هذا من حيث النطاق الشخصي، أما
فنشري إىل أن هناك عدة آراء يف هذا اال لكن خنتار األرجح حسب اعتقادنا وهو أن احليز الزمين له يبدأ من 

م ويستمر احتساب املدة الزمنية له إىل أن تنتهي الدعوى العمومية بصدور حكم يف املوضوع هوقت حتقق صفة املت
   2 .اليت حتصل أثناء نظر الدعوى حبماية املتهم من التأجيالت املتكررة الأص وألنه يعىن

لكن هذا احلق ال ينتج الغرض الذي وجد من أجله إذا ما كان هناك بطء يف اإلجراءات قبل احملاكمة، 
مة، مبعىن سرعة تقدمي املتهم كلذلك فإن السرعة مطلوبة أيضا يف تقدمي املتهم للمحاكمة وليس فقط أثناء احملا

  .ذااللمحاكمة، وسرعة احملاكمة يف حد 
   :األساس القانوني لضمان حق المتهم في محاكمة سريعة :الفرع الثاني

نقصد باألساس القانوين هلذا احلق تلك النصوص القانونية املكرسة له وذلك على املستويني الدويل 
  :والداخلي وهذا ما سنقوم بدراسته من خالل هذا الفرع على النحو التايل

  :مة سريعة في المواثيق الدوليةأساس حق المتهم في محاك: أوال
تمام دويل كبري سواء يف املواثيق الدولية أو اإلقليمية، كما تعرضت له احملاكم اإلقليمية هحظي هذا احلق با

  .يف عدة مناسبات
يقدم املوقوف أو املعتقل بتهمة [ :يف قوهلا" العهد الدويل"من  )3(9نجد أن هذا احلق مكرس بنص املادة ف

ا إىل أحد القضاة أو أحد املوظفني املخولني قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن جزائية، سريع
  ...] حياكم خالل مهلة معقولة
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 :جزائيا يف من االتفاقية األمريكية كرست حق املتهم) 5(7فنجد املادة  اإلقليميةأما خبصوص االتفاقيات 
، أما ...]لة أو يفرج عنه دون أن يؤثر ذلك يف سري اإلجراءاتضون فترة زمنية معقوغكمة يف المحلأن يقدم [

  .)1(6واملادة  )3(5كرست احلق يف حماكمة سريعة يف نص املادة  بالنسبة لالتفاقية األوروبية فقد
متشاة يف الصياغة  ةمن االتفاقية األوروبي )1(6السابقة الذكر باستثناء نص املادة  أن النصوصب وجدير بنا أن ننوه

تركز على حق املتهم يف سرعة إجراءات الدعوى قبل احملاكمة، وهي بذلك تؤكد على ضرورة تقدمي املتهم و
كمة وهذا ما يؤكد كالمنا بأن النطاق اسرعة سابقة للمح فيها ةللمحاكمة دون تأخري ال مربر له فالسرعة املطلوب

  .قبل احملاكمةما ة فتركذلك يف فترة احملاكمة بل يشمل  ينحصر ال الزمين هلذا احلق
ا حلق املتهم يف السرعة أثناء احملاكمة من االتفاقية األوروبية فقد جاء مؤكد )1(6أما فيما خيص نص املادة 

يتمتع كل شخص يف جمال حتديد حقوقه والتزاماته املدنية وذلك يف مواجهة أي اام جنائي باحلق يف : [بقوله
 )1(6 و )3(5 :ص املادتنيإىل ن دفنخلص إىل أن هذه االتفاقية وباالستنا ،...]يف مدة معقولة ىحماكمة عادلة جتر

  .كرست حق املتهم يف سرعة الفصل يف االام املوجه له قبل وأثناء احملاكمة منها
" امليثاق اإلفريقي"من  )د)(1(7جند أن اللجنة اإلفريقية أكدت على ضرورة احترام ما جاء يف املادة كما 

  1"فترة الزمنية املعقولةمبعيار ال أخذتو
فترة :" ة بدقة بقوهلاهذه الصكوك الدولية أخذت حبق املتهم يف حماكمة سريعة دون حتديد املد ومبا أن جلّ

من حق املتهم احملتجز  :هذا الصدديف قالت ف تدخلت لتفسري هذه العبارة فنجد أن احملكمة األوروبية "زمنية معقولة
ته بالسرعة الالزمة بكل ما تدل عليه كلمة السرعة من معىن، وجيب أن تبذل على ذمة قضية يف أن تنظر قضي

سري إجراءات الدعاوى لإلسراع ا، وجيب أن يتوازن ذلك مع يبشأن ت" خاصاً جهداً"السلطات من جانبها 
  2.والعناية احلرص مبنتهىسعيها ألداء مهامها 

  راع قدر املستطاع مبحاكمة املتهمني يف القضايا اليت جيب اإلس: "ولقد قالت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان 
  3"تتعلق بتهم خطرية مثل القتل حيث ترفض احملكمة اإلفراج على املتهمني بكفالة

م وضع احلدود الزمنية هلذه السرعة وترك حتديدها لكل حالة على حدى ولكن احملكمة تأنه مل ي ضحفيت
  : تتمثل يفعايريامل وهذهما إذا كانت املدة معقولة  أم  ال األوروبية يف أحكامها وضعت معايري ملعرفة 

إىل الطعن املتكرر إىل تأجيل الفصل يف  جلوءههل أدى  و سلوك املتهم يف القضية: /2، درجة تعقيد القضية: /1
  ها سري القضية، ومن بني األحكام اليت صدرت عنها وأخذت فيلطريقة إدارة اجلهاز القضائي : /3؟  الدعوى أم ال
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سنوات من االام إىل  5سريعة مبرور  يف واليت حكمت فيها مبخالفة حق املتهم حماكمة Fotiاملعايري قضية  هذ
   1 .املتهم جبرمية التجمهر ومقاومة البوليس علىاحلكم 

  :أساس حق المتهم في محاكمة سريعة في التشريع الجزائري: ثانيا
لحريات واحلقوق الفردية حسب لرب السلطة القضائية حامية على الرغم من أن املؤسس الدستوري اعت

عامة خالية من أي تفصيل هلذه احلقوق ما جيعله يف منأى عن التطبيق  ته جاءت، إال أن صياغمنه 39املادة 
،ونتساءل هنا عن احلقوق اليت يقصدها املشرع يف هذه املادة ؟ وهل كل احلقوق يف نظره متساوية وعلى الواقعي
من احلقوق األساسية ه ؟ وهل ميكن اعتبارةكن إدراج حق املتهم يف حماكمة سريعوأين ميدرجة واألمهية ؟ نفس ال

  .؟ احملتواة يف نص املادة أعاله
" العهد الدويل"لقد سبق لنا أن وضحنا أن احلق يف حماكمة سريعة من احلقوق األساسية املعترف ا يف 

اعتبار أن بو 19892ماي  16 :املؤرخ يف  89/67م الرئاسي رقم الذي انضمت إليه اجلزائر مبوجب املرسو
سمو على التشريع الداخلي فإن املتهم إذا مل جيد ضالته يف الدستور للتمسك حبق من تاملعاهدات املصادق عليها 

  ".العهد الدويل"حبقوقه أمام القضاء استنادا إىل   حقوقه كإنسان بإمكانه أن يستند يف املطالبة
الكالم ال ينفي أن الدستور اجلزائري حرص على حق املتهم يف سرعة تقدميه للمحاكمة حيث  لكن هذا
ا ووفقا للتجديد إال استثناًء غري قابلة" ساعة 48"يات اجلزائية مبدة رللنظر يف جمال التح فيقأنه قيد مدة التو

شيء فهو يدل على أن املؤسس  منه، وهذا إن دل على "48"للشروط احملددة بالقانون حسب ما ورد يف املادة 
  .بصفة عامة الدستوري حريص على كفالة حق املتهم يف سرعة إجراءات الدعوى اجلزائية

من الدستور فإنه ال خيتلف عن الدستور من حيث  48لت إليه املادة اأح يأما على الصعيد اإلجرائي الذ
ى ملختلف اإلجراءات صخالل حتديد حد أق لكنه ومن، كمة سريعة اافتقاره لنص صريح يكفل للمتهم حقه يف حم

إلكمال اإلجراءات قبل  املدد يسعونهناء هلذه رجيعل قضاة التحقيق يف سباق مع هذه املواعيد وبذلك أصبحوا 
     3.املتهمني األحرار دونالسرعة  مبزية املتهمني احملتجزين  خصولكنه يف هذه املسألة ا انتهاءه

إىل  123من "املواد: ل اصوص قانون اإلجراءات اجلزائية على سبيل املثحيث أننا لو قمنا جبولة بني ن
من نفس القانون، لوجدنا أن املشرع  "200إىل  173من "واملواد  ، املتعلقة باحلبس املؤقت واإلفراج "137

 ورغم" يف احلال، يف ميعاد أقصاه، على وجه السرعة :"توحي بضرورة السرعة مثل اجلزائري استخدم عبارات
ساعة لكن اآلجال فيما  48ج باملهلة الدستورية املتعلقة بالتوقيف للنظر وهي .إ.ق 113و  51تقيده يف املادتني 

  مرات  5ديد مدة احلبس املؤقت واليت قد تصل إىل جتما، وخاصة يف حاالت  خيص احلبس املؤقت ضخمة نوعاً
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وباالعتماد  اعتقادي و يفأشهر،  4دوم املرة الواحدة وت ،ج.إ.ق مكرر 125مرة يف اجلرائم املبينة يف املادة  11و
على توصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان فإن اجلرمية كلما كانت أخطر كلما استلزمت السرعة يف إجراءاا 

ا احتاجت إىل مضاعفة اجلهد الفكري عن طريق االستعانة بأكثر حىت ال تضيع معاملها وكلما كانت أكثر تعقيد
  .1حتقيق يف نفس القضية ويف نفس الوقت من قاضي

 رفاحلل ليس يف استطالة اآلجال حيث أنه وبالرجوع إىل واقع احملاكم اجلزائرية نتساءل هل بالفعل تستم
؟ أم هو جمرد حشد مللفات القضايا  شهر بالنسبة جلرائم اإلرهاب والتخريب 20حىت  وأشهر  44التحقيقات مدة 

   لة؟يف أدراج املكاتب ملدة طوي
قاضي حتقيق  فمن طر ىات جترقإذا كانت التحقيو ،لنكرس جمهودات أكثرفل أكرب افبدل أن نشرع آج

تتكون من عدة قضاة وخرباء تتوىل التحقيق يف مثل هذه " مكاتب حبث " أو " خاليا حتقيق"واحد ملاذا ال نشكل 
يف تقصي معامل اجلرمية، عوض  واملتطورة العلوم احلديثة مستخدنديد اآلجال نضاعف اهود ومتدل ب؟ و القضايا

  .قتؤهذا بالنسبة للحبس امل، املسامهة يف إخفاء معاملها 
ج فتشكل قمة االستهتار حبق املتهم يف تقدميه للمحاكمة بسرعة وإال .إ.ق مكرر 197أما بالنسبة للمادة 

ى وأبشع اجلرائم هلو كان ذلك يف أدحىت ،  أشهر 8أشهر و  4ما التفسري املقدم ملنح غرفة االام مدة شهرين و
وإن كان الفرد طليقا فهل يهنأ له بال أو حتلو له عيشة وهو يعلم أنه متابع أمام غرفة االام ملدة ، وأكثرها تعقيدا 

  .؟ طويلة
قد يقول قائل أن مثل هذه النصوص يف حقيقتها سابقة للمحاكمة وبالتايل ال ميكن االستدالل ا يف حق 

كن ال ننسى أن احلق يف حماكمة سريعة يشمل أيضا حق لنقول له هذا صحيح  و إال أنناحماكمة سريعة، املتهم يف
أشهر، فال  7أو  6املتهم يف سرعة تقدميه للمحاكمة فإذا طالت مدة حبسه املؤقت ودام ملفه أمام غرفة االام 

مث أحيل ) مرة 11× أشهر 4(شهرا  44قت ؤيضره بعد ذلك إن طالت حماكمته أم ال، فإذا استقر يف احلبس امل
لذلك  ؟أشهر، هل يبقى جمال للحديث عن حقه يف حماكمة سريعة 8للمحاكمة بعد أن دام ملفه أمام غرفة االام 

  2.ملف القضية عند غرفة االام ثوجدنا أنه ال مفر لنا من احلديث عن احلبس املؤقت ومكو
، فإن املشرع " ضمانات املتهم يف حماكمة عادلة":ديث عنبدأ احليوهنا ، أما بعد صدور قرار االام 

  ، فإنه حاول إرساء قواعد  ق املتهم يف حماكمة سريعة كضمان حلق املتهم يف حماكمة عادلةحلاجلزائري وكفالة منه 
الية إشكمن إجرائية من شأا إرساء حق املتهم يف حماكمة سريعة، لكن لألسف فإن املشرع اجلزائري دائما يعاين 

  اليت ال يسعنا سوى أن نقول عنها أا دون املستوى  صياغته فإذا أراد كفالة حق أضاعته دائماً الصياغة غري الدقيقة
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لف الدعوى إىل مج اليت تلزم النائب العام بإرسال .إ.ق 269ال على ذلك نص املادة ثيف العديد من املواد وخري م
  .الام ويقدم املتهم للمحاكمة يف أقرب دورة جنائيةكتاب احملكمة بعد صدور قرار غرفة ا مقل

به أول دورة تعقد مباشرة بعد صدور  دهل يقص" أقرب دورة جنائية" حبيث يثور التساؤل عن مصطلح
وملاذا وغري واضحة، قرار االام على وجه اإللزام أم قد تكون يف الدورة الثانية أي اليت تليها،فاملادة ليست صارمة

حياكم يف الدورة املوالية مباشرة :"شرع أكثر جرأة وصرامة يف هذه املادة ويؤكد على ضرورة أن مل يكن امل
  . "لصدور قرار االام

ج اليت تؤكد على استجواب املتهم يف أقرب وقت من طرف رئيس .إ.ق 270وذلك هو شأن املادة 
بالتدقيق ة؟ وملاذا مل حيدد املدة ادرونة يف املوملاذا هذه امل ؟"بأقرب وقت"حمكمة اجلنايات أو مساعديه، فماذا يقصد 

ج اليت جاء .إ.ق 271كما فعل يف املادة حىت يستطيع كل من انتهك حقه هذا  أن يطالب به؟وملاذا مل حيدد املدة 
، وهنا نتساءل مىت يستجوب املتهم "أيام على األقل 8:"فيها إلزامية إجراء االستجواب قبل افتتاح املرافعة بـ

من تاريخ االام فهي غري  ، فاملدة بني االستجواب واملرافعة حمددة أما املدة السابقة لالستجواب أي؟ طبالضب
  .حتتاج إىل إعادة صياغة و نةوراتصفت بامل ج باستعماهلا هلذه العبارة.إ.ق 270فاملادة " أقرب وقت"قوله لحمددة 

ة تأجيل القضايا اليت يراها غري مهيأة  ينامكإمنح لرئيس اجللسة  فقد ج.إ.ق 278بالنسبة للمادة أما 
  : هي األخرى تثري تساؤلني، فللفصل فيها خالل الدورة املقيدة جبدوهلا إىل دورة أخرى 

  ما هو املعيار الذي يعتمد عليه يف حتديد ما إذا كانت الدعوة مهيأة للفصل أم ال؟: األول
هل يؤجلها إىل الدورة املوالية للدورة و؟  ضية فيهاما هي املدة اليت يستطيع الرئيس أن يؤجل الق :الثاين

  ية؟ أم بإمكانه أن يؤجلها لعدة دورات؟ضجبدوهلا الق تقيداليت 
ج يف .إ.ق 279املادة جانب إىل  وهذابقية النصوص السابقة الذكر  ه يف ذلك شأنفتظهر مرونة هذا النص شأن

ري تساؤل عن تاريخ اجللسة ثها الغموض بدورها، وتريج اليت يعت.إ.ق 299واملادة " أقرب دورة ممكنة":قوهلا 
" جل القضية إىل تاريخ الحقؤت" :ما يلي املؤجلة بسبب تغييب الشاهد بدون عذر قانوين، حبيث أا نصت على

  .؟ بالتاريخ الالحق دفما ملقصو
وهذا مصطلح ) أقرب(مصطلح " ع اجلزائري استعمل كثرياًرما نستطيع قوله هو أن املشاألخري إن خري يف 

مسح حبدوث الكثري من التجاوزات على املواعيد واإلجراءات  ة ممادقال تعوزه مصطلحأقل ما ميكن أن نقول عنه 
جاء يف قرارات احملكمة العليا واليت اعتربت أن القواعد املتعلقة باآلجال من النظام حسبما اليت تعترب من النظام العام 

  1."خمالفتها البطالنالعام ويترتب على 
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رغم أنه مل " حق املتهم يف حماكمة سريعة"تكريس جاهدا أن املشرع اجلزائري حاول فنخلص إىل القول ب
من خالل اهتمامه بآجال اإلجراءات سواء قبل احملاكمة أو بعد صدور قرار  واذلك يبدلكن يصرح ذه الرغبة و

 املتهم بني األخذ والرد ث ملف فنجد أنه أبدى حرصا على عدم مكو ، ماالام وبالتايل إحالة امللف إىل جهة احلك
للمتهم إذا  هسبحيث يقلل مدة ح حممد حمدةالدكتور  ناكما يقول أستاذ،التماطل ويف هذا فائدة جليلة للمتهم و

  . 1كان بريئا ويسارع يف توقيع اجلزاء عليه إذا كان مداناً
  حاكمة سريعة وآثاره على حقه في محاكمة عادلةمخالفة حق المتهم في م: الثالثالفرع 

هم تأجيل نظر دعواه حىت يقوم الدفاع باإلطالع على األوراق غري أن ذلك ال تقد يكون من مصلحة امل  
عن إرادته،  يصدق بالنسبة لكثري من القضايا اليت يضار فيها املتهم من جراء التأجيالت املتكررة ألسباب خارج

إعالن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا "إساءة استعمال السلطة الذين عرفهم  فيصبح بذلك من ضحايا
فرديا  ،بضرر  ااألشخاص الذين أصيبو: [نهم بأمعحيث قال  هيف اجلزء الثاين من" اجلرمية وإساءة استعمال السلطة

سارة االقتصادية أو احلرمان بدرجة كبرية مجاعيا مبا يف ذلك الضرر البدين أو العقلي أو املعانات النفسية أو اخل أو
فعال أو حاالت إمهال ال تشكل حىت اآلن انتهاكا للقوانني اجلنائية الوطنية  أمن التمتع حبقوقهم األساسية عن طريق 

  2 ]ولكنها تشكل انتهاكات للمعايري الدولية املعترف ا واملتعلقة حبقوق اإلنسان
من حقوق اإلنسان املقررة أساسا ملصلحة املتهم ولكن هذا ال ينفي أنه ويعد حق املتهم يف حماكمة سريعة   

ها لوظيفة احلق يف حمكمة سريعة دة األمريكية إثر حتديمالزم أيضا حلسن سري العدالة، وذلك ما عربت عنه احملك
مادية أو نفسية  صورة أضراربإن هذا احلق يرمي إىل تفادي األضرار اليت تلحق باملتهم يف حقه يف الدفاع :"بقوهلا

حيث أنه وإثر اإلخالل ذا احلق يهتز كيان " كمة بطريقة غري قانونية أو تعسفيةاأو طول احلبس السابق على احمل
حق الدفاع، جراء ما يؤدي إليه بطء اإلجراءات من التأثري على األدلة املقدمة سواء تعلق األمر بأدلة اإلثبات أو 

   3.فينال
إلجراءات قسرية مثل احلبس االحتياطي وحماولة  ا احلق عند إخضاع املتهموتظهر ضرورة إعمال هذ  

حيث إطالة مدة  ،، وبني حق املتهم يف حماكمة سريعة  كثرية أحيانإجراء التوازن بني هذه اإلجراءات الالزمة يف 
تلك املرحلة حىت  تلك اإلجراءات تلحق حتما باملتهم أضرار مادية ونفسية لذلك نقول أن له حقا أكيدا يف إاء

، فنجد أن حق املتهم يف حماكمة سريعة إذا ما مت احترامه وتطبيقه   4يستقر وضعه القانوين واالجتماعي والنفسي
سيعود بالفائدة اجلليلة على حق املتهم يف حماكمة عادلة ،كما أن له آثار جد سيئة على ذات احلق إذا ما متت 

  . ضمانات حق املتهم يف عدالة حماكمته خمالفته، مشكالً بذلك ضمانة فعالة من
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  :دشهولضمان حق المتهم في االستعانة با:المطلب الثاني
سنكرس هذا املطلب لدراسة حق املتهم يف االستعانة بالشهود باعتباره ضمان من ضمانات عدالة احملاكمة 

الضمان وذلك من خالل تعريفه  تحقيق ذلك يفترض بنا أن نقوم أوالً وقبل كل شيء بتحديد ماهية هذال، وسعياً 
الل املواثيق الدولية والتشريع اجلزائري على أن ظوحتديد غايته،مث نعمل على استكشاف التأصيل القانوين له يف 

نعرج يف اخلتام على دراسة آثار احترام أو خمالفة هذا الضمان وتبعاته على حق املتهم يف حماكمة عادلة وذلك عرب 
  :الفروع التالية
    :تعانة بالشهودسماهية حق المتهم في اال: ع األولالفر

  :سنعمل من خالل هذا الفرع على إعطاء تعريف ملوضوع هذا الضمان مث إبراز الغاية منه وذلك كما يلي
   :تعريف الشهادة وطبيعتها: أوال

ادنا را عن ملكننا سنحاول اختيار التعريف األكثر تعبري وتباينت، الواردة يف هذا الصدد تعددت التعريفات
من ضمانات  مانضأن نصل من خالله إىل دراسة الشهادة ك يكفيوليس بالضرورة أن يكون أصح تعريف بل 

إدالء الشخص حبقيقة ما أدركها حبواسه أمام القاضي يف شأن :" ميكن تعريفها بأاوبناءاً عليه  احملاكمة العادلة ،
 ينوتوظيف حاسة البصر يف غالب األحيان إال أا تع ةدوضع إجرامي معني، وهي وإن كانت تقوم على املشاه

مني ملا ارتسم يف الذاكرة من حدث إجرامي األنقل ال، وهي تعين يف جوهرها  دائما كل إدارك حباسة من احلواس

معني وهي بذلك ليست رأيا ملا ينقل، ويف هذا خيتلف الشاهد عن اخلبريا فيما حدث أو تفسري"*   
قشتهم فإنه يعد من بني األركان الرئيسية ملبدأ تكافؤ ااملتهم يف استدعاء الشهود ومنأما بالنسبة حلق 

يتمثل يف حق املتهم يف :األول ، ارة عن معادلة قوامها طرفنيب، حيث أن هذا احلق عواالدعاء الفرص بني الدفاع 
  .فيحق املتهم يف االستعانة بشهود الن :والثاين،  )االام(مناقشة شهود اإلثبات 

فإن هذا احلق يرتب حقوق وواجبات سواء  ، من حقوق املتهم حقاً بالشهود ةلما كانت االستعانف
دعي  افهو يرتب واجبات على الشاهد من التزامه باحلضور يف اليوم للجلسة إذ،  بالنسبة للمحكمة أو الشاهد

  1 .يطرح عليه من أسئلة ، مث اإلجابة على ما وأداء الشهادة بعد أداء اليمني إذا كان ذلك مطلوبا
آخر  بكما أنه يكسبه حق املوازنة بني احلصول على احلماية من التعرض ألية حماولة لالنتقام أو أي ضر

  2 .وبني حق املتهم يف احملاكمة العادلة من االعتداء
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في فهي يف مساع الشهود، وبصفة خاصة شهود الن يتمثل على عاتق احملكمة كما أن هذا احلق يولد واجباً
ألنه أخل حبق  اًمعيببسماع الشهود الذين أخطروا بطرق قانونية وحضروا أمامها وإال فإن حكمها يكون  ملزمة

  1 .من حقوق الدفاع
   : الغاية من الشهادة وقوتها الملزمة: ثانيا

دات، وقائع مادية ال تثبت يف مستن على اتظهر الغاية من الشهادة من خالل كون هذه األخرية تقع غالب
أو إقامة الدليل عليها، بل يعمل ارم  ر ترتكب خمالفة للقانون ومن مث ال يتصور إثباا مقدماًوكما أن اجلرائم أم

  2 .ما يف وسعه إلزالة كل آثار اجلرمية
لتقدير القاضي وال رقابة حملكمة النقض  ختضع أما فيما خيص قوا امللزمة فإن الشهادة كسائر أدلة اإلثبات

 ا، فالقاضي ميلك شيكا على بياض يف هذا اال يستطيع أن يطرح الشهادة جانبا أو يعتمدها كدليل لإلثباتعليه
يستطيع أن جيزأ الشهادة فيأخذ ببعض األقوال ويترك الباقي، كما أن له سلطة الترجيح بني الشهادات كما 

ال تثبت إال بعد  مة الشهادة، لكن هذه السلطةله سلطة واسعة يف تقدير قينالحظ أن ف ،املتعارضة إذا تعدد الشهود
ن املتهم سيسخره لتأييد أما فرفضت احملكمة طلبه على أساس  سماع شاهدبمساع الشهادة فإذا متسك دفاع املتهم 

 عن  مث تقرر اعتماد أقواله أم ال بعيداًدفاعه كان ذلك إخالال منها حبق الدفاع، فيجب عليها أن تسمعه أوالً 
        3.قيدة بصريح العبارات الواردة يف الشهادةم ألاالتكهن وال جيوز هلا تأويل أقوال الشاهد التخمني و

ر كذلك فإنه جيب على القاضي التمحيص الدقيق جلميع املؤثرات إىل جانب إحاطة الشهادة موملا كان األ
لصاحله أم  تء الشهادة سواء أكانبشكليات وضمانات جتعلها أقرب للعدل فال بد أن مينح املتهم ضمانات يف إجرا

    4أو بینة لمتهم حقوقه ومتنع قبول شهادة من مل يكن على درايةلهذه الضمانات حتفظ  ضده،

  : األساس القانوني لحق المتهم في االستعانة بالشهود: الفرع الثاني
ني نصوص املواثيق الدولية والتشريع إن الوصول لتحديد األساس القانوين هلذا احلق يدفع بنا لزاماً إىل القيام جبولة ب

  :اجلزائري 
  : في المواثيق الدولية االستعانة بالشهودضمان حق : أوال

لقد نصت العديد من الوثائق الصادرة عن األمم املتحدة على احلقوق الضرورية يف احملاكمات اجلنائية، 
  Les témoins à charge وكان منها حق كل شخص يف أن يناقش شهود اإلثبات والنفي بنفس الشروط

   5 واحلق يف أال جيرب أن يشهد ضد نفسه
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أدلة اإلثبات واألقوال اليت تدحضه ورغم  مساعيف حيث أن من شأن هذا احلق أن يوفر للمحكمة الفرصة 
من )هـ)(3(14يف حني نصت عليه املادة حلقوق اإلنسان جاء خاليا منه أمهية هذا الضمان جند أن اإلعالن العاملي

  النظر يف قضيته على قدم املساواة التامة بالضمانات الدنيا بلكل متهم جبرمية أن يتمتع : [بقوهلا" العهد الدويل"
، وأن حيصل على املوافقة على استدعاء شهود  أن يناقش شهود االام بنفسه أو من قبل غريه -هـ..:.التالية

  ...].أال يكره على الشهادة ضد نفسه ،...النفي بذات الشروط املطبقة يف حالة شهود االام
تكفل تكافؤ الفرص بني ": [العهد الدويل"من  )هـ)(3(14قالت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن املادة ف

والدفاع يف مناقشة الشهود ولكنها ال متنع الدفاع من التنازل عن حقه يف استجواب شهود اإلثبات أثناء  االدعاء
  1 ].ه وبني التنازل عن ممارسة هذا احلقنظر الدعوى أو حتول بين

لكل شخص يتهم : (قوهلاب )د)(3(6أما على املستوى اإلقليمي فنجد أن االتفاقية األوروبية أكدته يف املادة 
توجيه األسئلة إىل شهود اإلثبات ومتكينه من استدعاء شهود النفي  -هـ: ...يف جرمية احلقوق اآلتية كحد أدىن

  2 ...)هم يف ظل ذات القواعد كشهود اإلثباتوتوجيه األسئلة إلي
من االتفاقية األوروبية تؤكدان على " 06"من املادة ) د)(3)(1(احملكمة األوروبية أن الفقرتان اعتربت و

ضرورة منح املتهم فرصة كافية وحقيقية لتفنيد أقوال الشهود وسؤاهلم سواء عند اإلدالء بأقواله أو يف مرحلة 
   3أن املتهم تنازل عن حقه يف مناقشة شاهد ما مل يعترض الدفاع بصورة حمددة أثناء احملاكمة الحقة، كما اعتربت

لكل متهم بارتكاب :[على أنه )هـ)(2( 8وفيما خيص االتفاقية األمريكية هي األخرى أكدت يف املادة 
ق كل فرد أثناء اإلجراءات ح نفعل جنائي احلق يف أن تفترض براءته طاملا مل يثبت ذنبه وفقا ألحكام القانون وم

اقشة الشهود احلاضرين يف احملكمة ويف نحق الدفاع يف م - هـ:...على قدم املساواة التامة الضمانات الدنيا اآلتية
  ].على الوقائع لإلدالء بشهادم ضوءاً استدعاء اخلرباء املتخصصني وغريهم من األشخاص الذين ميكن أن يلقوا

ق املتهم يف مناقشة شهود اإلثبات واستدعاء شهود النفي ليس مطلقا يف من خالل ما سبق نالحظ أن ح
ثيق قيدت حق املتهم يف هذه النقطة اوذلك أن هذه امل" االتفاقية األوربية"و" العهد الدويل"املواد املشار إليها من 

ا حتتوي على ضمانات مبوافقة احملكمة على استدعاء شهود النفي بنفس الطريقة اخلاصة بشهود اإلثبات، مبعىن أ
متطابقة فنجد أن احملكمة األوروبية اعتربت أن على احملكمة أن متارس سلطتها التقديرية يف حتديد الشهود املطلوبني 

  4 .االدعاء والدفاعوفقا ملبدأ تكافؤ لفرص بني 
شهود  أن االتفاقية األمريكية توفر ضمانات أرحب حبيث أا منحت للمتهم حق استدعاء جند يف حني

اخلرباء يف سبيل نفي التهم املسندة إليه بغض و األشخاص املتخصصني  كلالنفي بدون قيود، فله احلق يف استدعاء 
  .  واالدعاءالنظر عن مبدأ تكافؤ الفرص بني الدفاع 
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يف حسبام اختالف النظم القضائية اليت منها ما  واها أخذيواضعأن  هذه املعايري الدوليةعلى واملالحظ 
خالل استخدام  وذلك من الشهود،يبيح للمتقاضني مناقشة الشهود ومنها ما يعطي القضاء سلطة مناقشة 

  ".مناقشة الشهود بنفسه أو من قبل غريه":عبارة
حيثما قد تتعرض مصاحل الشهود للخطر  :"أما فيما خيص حقوق الشهود فقد قالت احملكمة األوروبية أنه

و يكفل حنريتهم وأمنهم يتعني على الدولة أن تنظم نظرا الدعوى اجلنائية على من حيث احلفاظ على حيام أو ح
لة ديف هذا الضوء تقتضي مبادئ احملاكمة العا: "، وأوضحت قائلة"هذه املصاحل للخطر دون مربر  تعرض عدم

كما اعترفت  ،"املوازنة عند االقتضاء بني مصاحل الدفاع ومصاحل الشهود والضحايا املطلوبني لإلدالء بأقواهلم
اللجنة األمريكية الدولية باحلاجة إىل تدابري حلماية السالمة الشخصية للشهود واخلرباء دون مساس بضمانات 
اإلجراءات القانونية السليمة كما أا انتقدت استخدام أقوال الشهود اهولني الذين ال يعرف املتهم هويتهم أثناء 

املتهم ألنه حيرمه من معلومات ضرورية لكي يطعن يف أقوال الشاهد، وقد تعد  احملاكمة ، واعتربته انتهاكا حلقوق
    1احملاكمة برمتها جائرة إذا اعتمد القضاء أقواهلم يف بناء احلكم

  :في التشريع الجزائري االستعانة بالشهودضمان حق  :ثانيا
فإنه  يةالدستورلنصوص ضمن اسهو منه يف إحقاق هذا احلق  دجإن وة للمشرع اجلزائري حىت وببالنس

كانت لصاحله أو ضده فنجد أ فمنح من خالله ضمانات للمتهم تتعلق بإجراء الشهادة سواء )ج.إ.ق:(اعتىن به يف
  .تفعيله أمام القضاء أنه وضع عدة نصوص إجرائية كفيلة ببيان كيفية ممارسة هذا الضمان و

إلدالء بالشهادة بعد استدعائه بطريقة قانونية، حيث أنه أقر لصاحل املتهم عقوبة على الشخص املمتنع عن ا
، كما أنه كان شديد اللهجة يف هذا الصد فلم يكتفي  وخاصة إذا كان قد صرح علنية بأنه يعرف مرتكيب اجلرمية

  .ج.إ.ق 98-97املادتني  من خالل ذلك و بالغرامة أو باحلبس بل مجع بني هاتني العقوبتني
باعتباره بالشهادة كضمان حلق املتهم يف حماكمة عادلة بصفة خاصة و كما أن اهتمام املشرع اجلزائري

 اًجزاء قررجعله ي ، هذا الضمان مثل طورة إساءة استعمالإىل جانب معرفته خبوسيلة من وسائل اإلثبات اجلنائي 
نصوص  يف كانت هذه الشهادة لصاحل املتهم أو ضدهأ  سواء شهادة الزورب  أنه أدىل كل من يثبتعلى جنائيا 
 إغالق إىل غايةتقوم إال إذا أصر الشاهد على ما أبداه من أقوال كاذبة  شهادة الزور ال إال أن العقوبات قانون

 237املادة وذلك حسبباب مفتوح فله احلق يف العدول والتراجع عن أقواله ال هذا وطاملا أن باب املرافعة
   .ج.إ.ق

اليمني أمر الزم لتنبيه ضمري الشاهد، فنص  ه اعترب أنأنكما أنه أقر لصاحل املتهم حتليف الشاهد حيث 
  إجراء جوهري ورغم أنه مل  ابطالن الشهادة ألا تتصدر الشهادة ويترتب على تركه -اليمني-صراحة على أا 
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لمتهم لويف هذا ضمان  اتركه ندع جزاءات موضوعيةيصرح بوجوبية البطالن يف حال ختلف اليمني إال أنه وضع 
    1.بعاد األقوال والشهادات اخلالية من اليمني الدالة على صدق الشاهداستب

فإن املشرع أحاط هذه ) االام(شهود اإلثبات  ميطلق عليه نأما يف حالة كون الشهادة ضد املتهم أو م
ذه من بني هذه الضمانات إمكانية مواجهته ؤالء الشهود وإجراء ه و الشهادة بضمانات لصاحل املتهم دائما

  .)ج.إ.ق 105املادة (ه املواجهة ال يكون إال يف حضور حمامي املتهم وهذا ضمان آخر لصاحل
 كما أنه ومحاية حلقوق الدفاع جعل حماضر الشهادات حترر وفق الكيفية اليت حترر ا حماضر االستجواب

ثر الواحد منهم بأقوال مساع شهادم حىت ال يتأ دج كما أنه حرص على إفراد الشهود عن.إ.ق108املادة  حسب
، هذا فيما يتعلق بالضمانات اليت وضعها املشرع حلماية حق املتهم يف  ج.إ.ق225/1املادة وذلك يف اآلخر 

  .ضمان الشهادة
الوحيد الذي  كانت السندج .إ.ق 274أما تكريسه حلق املتهم يف استدعاء شهود النفي فنجد أن املادة  

عن  ةأي أا كانت بعيداستحياء، مطالبة ذا احلق والذي كرسته هذه املادة على طيع املتهم أن يرتكز عليه للتيس
من حسن سري العدالة، ولكنها عن ضالصراحة التامة يف تكريس هذا احلق، فتعاملت معه كإجراء تنظيمي فقط لي

لعليا يف قراراا رت عليه احملكمة اقما است النفي وهذاقصد أو عن غري قصد كرست حق املتهم يف استدعاء شهود 
  2 .ج.إ.ق 274املادة  استدعائه أحكامالدفاع يف  احترمنفي الفاعتربت أن حمكمة اجلنايات ملزمة بسماع شاهد 

ج  خيول املتهم حقا لكنه إذا مل ميارس هذا احلق من تلقاء نفسه فاحملكمة غري ملزمة .إ.ق 274فنص املادة 
الدفاع أو املتهم مل يقيم باإلجراءات املنصوص عليها يف املادة  شاهد و مساع شهادته مىت ثبت أنالباستدعاء 

   3.أعاله
ولكنها ملزمة عند رفض مساع شاهد نفي وقع استدعاؤه بصفة قانونية من طرف الدفاع وكان حاضرا   

بقاعة اجللسة بأن تصدر حكما يف ذلك يكون معلل ، وذلك حتت طائلة البطالن والنقض فاحملكمة ملزمة بسماع 
شهود الذين أخطروا بالطريق القانوين وحضروا أمامها كقاعدة عامة وإال فإا ختل حبقوق الدفاع مما جيعل ال

حكمها معيباً وباطال ومن البديهي أن تكون خملة  أيضا حبقوق الدفاع إذا مل توافق على طلب مساع شاهد عن 
     4واقعة جديدة ظهرت يف اجللسة 
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  : الستعانة بالشهود على حق المتهم في محاكمة عادلةآثار ضمان ا: الفرع الثالث  
إن حرص املواثيق الدولية والتشريع اجلزائري على تكريس ضمان حق املتهم يف مناقشة شهود اإلثبات   

واستدعاء شهود النفي مل يأت من فراغ ، بل كان إقراراً منهما خبطورة آثار انتهاك هذا احلق وانعكاساته على حق 
اكمة عادلة إىل جانب عظمة اآلثار اإلجيابية الناجتة عن إحقاق هذا احلق وتكريسه، فالعالقة بينهما املتهم يف حم

  .وطيدة جتعل منهما ثنائية متالزمة ال ميكن بقاء أحدمها يف ظل انتهاك األخر 
يف  وألمهية الشهادة يف جمال اإلثبات اجلنائي فقد أحيطت جبملة من الضوابط من شأا دعم حق املتهم  

حماكمة عادلة حبيث يعترب مساع الشاهد بلوغا للحقيقة حقا للمتهم وواجب على احملكمة، لذلك فإنه يتعني على 
هذه األخرية أن تسعى لتحصيل أقواله إذا تعذر مثوله أمامها باالنتقال إليه لسماع أقواله أو األمر بالقبض عليه 

ويؤدي إىل التمتع بالضمانات اليت دف إىل دعم حق هذا ما حيقق االنسجام بني نصوص القانون ، وإحضاره
      1املتهم يف احملاكمة العادلة

فال بد من االعتناء ذا احلق عن طريق إبراز كيفية حتصيل الشهادة وما يتعلق ا من حقوق املتهم محاية 
أي عن مناقشة الشهود  -يغين عنه  حلقه يف احملاكمة العادلة، ونظرا ألمهية هذا الضمان فإن إقرار املتهم واعترافه ال

حيث يتعني على القاضي أن يسمع من حيضر من الشهود وال يفرق بني شاهد إثبات أو نفي إظهاراً  -يف أقواهلم 
للحقيقة كما يتعني عليه أن يستوثق من عدالة الشاهد وأن يكون حتصيله على حنو من شأنه استجالء التهمة 

    2 .جب للعقوبةوالتيقن من وقوعها بالشكل املو
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  :الفصل الثالث

ضمانات المتهم المتعلقة باألحكام القضائية في المواثيق الدولية والتشريع 
  :الجزائري

ال ينازع أحد يف أن حب العدالة لصيق بالوجود اآلدمي و أن رغبة الوصول إليها رافقت البشرية منذ   
أحكامه، هذه األخرية اليت جيب أن تتصف بالعدل عرب القدم، لذلك ظهر االهتمام بالقضاء و احلرص على عدالة 

كافة مراحلها، أي أن العدالة مطلوبة من وقت بناء األحكام وصوال إىل مواجهتها عن طريق الطعون و املطالبة 
  . بالتعويض عن األضرار الناجتة عن خمالفتها

جمال تطبيق و احترام القانون و يف صفة تتحقق يف حالة أداء الدولة للدور املنوط ا يف " فدولة القانون"
سبيل ذلك منحت الدولة حق توقيع العقاب إزاء مرتكب اجلرمية و لكن الرغبة اجلاحمة يف االبتعاد عن التعسف يف 
استعمال هذا احلق جعلته يأيت مشروطا و مقيدا بأهداف صدور األحكام اجلنائية اليت ال ينبغي هلا أن خترج عن 

رمية من جتاوز مصاحله، إال يف احلدود اليت تبيحها القاعدة اجلنائية يف شقها اجلزائي، فكرة محاية مرتكب اجل
  .وكنتيجة للكالم السابق كان ملرتكب اجلرمية أن يستأثر بضمانات من خالل ذلك احلكم اجلنائي

إن التعرف على هذه الضمانات بشكل واضح لن يتحقق إال بدراسة بعض اجلوانب ذات الصلة الوثيقة   
  :باألحكام اجلنائية و هذا ما سنسعى للوصول إليه يف هذا الفصل من خالل مبحثني

نكرسه لدراسة الضمانات اليت جيب مراعاا عند إصدار تلك األحكام فيجب احترام                    :املبحث األول -
عاد األدلة املنتزعة نتيجة قواعد معينة إثر عملية بناء و تشييد األحكام و املتمثلة يف حق املتهم يف استب

التعذيب و غريه من ضروب اإلكراه و املعاملة القاسية و الالإنسانية وحق املتهم يف احترام قاعدة حضر 
  .تطبيق القوانني اجلنائية بأثر رجعي وأخريا حق املتهم يف عدم حماكمته على نفس اجلرمية أكثر من مرة

ات املتهم يف مواجهة األحكام القضائية اجلائرة، و ذلك فسنخصصه لدراسة ضمان: املبحث الثاينأما  -
عن طريق كفالة حق املتهم يف بالطعن يف األحكام القضائية الصادرة ضده إذا اعتقد جمانبتها للصواب، و 

  .تعويضه عن األضرار اليت تلحق به بسبب جور هذه األحكام و خمالفتها للقوانني
  
  
  
  
  
  
  



   

  

 

  
  :عند بناء األحكام القضائية ضمانات المتهم: المبحث األول 

يفترض يف احملاكم أن تكون احلارس األمني على املنظومة القانونية للحقوق و بصفة خاصة حقوق   
وضمانات املتهم فهي ملزمة بصيانة هذه الضمانات و خاصة عند تشييد و بناء األحكام، فيجب عليها أن تتحرى  

دام الوسائل القانونية السليمة يف بناء أحكامها و من ذلك استبعاد وبدقة متناهية يف هذه املرحلة املصريية استخ
األدلة املنتزعة نتيجة اإلكراه و التعذيب و عدم تطبيق القوانني اجلنائية  بأثر رجعي إىل جانب عدم توقيع العقوبة 

  :على النحو التايل  -بإذن اهللا-على نفس اجلرمية مرتني وهذا ما سنفصل فيه 
ضمان حق المتهم في استبعاد األدلة المنتزعة نتيجة التعذيب و غيره من : المطلب األول

  :ضروب اإلكراه
انطلق أحد الباحثني يف حتليل قانوين ألسباب التجاوز على اإلجراءات اجلنائية يف خمتلف مراحل الدعوى   

ور عند عجزها عن توقع من قبل السلطة و انتهى إىل أن هذه األخرية قد تسري يف طريق تعذيب املتهم مبختلف الص
اجلرمية أو معرفة مرتكبها و هي حتاول بذلك تدارك عجزها ولكنها تسيء للعدالة و تضللها،  يف حني تقتضي 

بدال من اختاذ التشريع سبيال النتهاك حرياته، و ال يكون  -املتهم –الشرعية اإلجرائية محاية الطرف الضعيف 
يف استبعاد األدلة املنتزعة نتيجة التعذيب هذا الضمان الذي سنتواله ذلك ممكنا إالّ يف ظل تكريس ضمان احلق 

  1: بالدراسة على النحو التايل
مفهوم ضمان الحق في استبعاد األدلة المنتزعة نتيجة التعذيب وغيره من ضروب : الفرع األول 

  * :اإلكراه
هو احلق يف استبعاد : ولإن هذا الضمان يف حقيقته هو عبارة عن مركب إضايف جيمع بني حقني، األ  

هو احلق يف استبعاد األدلة املنتزعة نتيجة ضروب اإلكراه املختلفة من معاملة : األدلة املنتزعة نتيجة التعذيب و الثاين
  .قاسية وال إنسانية و مهينة، فال بد من التمييز بينهما أوال دف الوصول إىل مفهوم هذا الضمان

تج عنه أمل أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخص كل عمل ين: "فاملقصود بالتعذيب
أو ختويفه أو إرغامه هو أو أي ...ما بقصد احلصول من هذا الشخص أو شخص ثالث على معلومات أو اعتراف

و حيرص عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رمسي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته ... شخص 
  2 ..."الرمسية

  

                                                
، الكويت، ديسمرب 13، السنة 4، العدد احلقوقجملة " . )اجلرمية و املسؤولية(تعذيب املتهم حلمله على االعتراف "عمر الفاروق احلسيين  -  1

  .165. ، ص1989
أن من الصعب الوصول إىل مفهوم واحد للتعذيب و املعاملة القاسية و الالإنسانية على مستوى األمم املتحدة رغم  Paul Hoffmanلقد ذكر  -  *

ذلك إمكانية الوصول إىل ذلك على مستوى التشريعات الداخلية لكل دولة ويرجع السبب يف ذلك إىل اختالف األعراف، ملزيد من التفصيل أنظر يف 
دار النهضة  . حترمي التعذيب و املمارسات املرتبطة به دراسة مقارنة يف القانون الدويل العام والقانون الوطين و الشريعة اإلسالميةق عزت رخا، طار

   44.، ص1999العربية، القاهرة، 
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تلك املعاملة القاسية والالإنسانية و املهينة و اليت ال تصل إىل :" غريه من ضروب اإلكراه فيقصد اأما عن 

   1".حد التعذيب، و هي األخرى تصدر من موظف رمسي
تستعمل غالبا لوصف املعاملة الالإنسانية املوقعة " كلمة التعذيب " كما يرى خرباء اللجنة األوروبية أن 

  2.ملعلومات أو االعترافات، و هي بصفة عامة عبارة عن شكل متفاقم من املعاملة الالإنسانيةبقصد احلصول على ا
هذا بالنسبة ملفهوم التعذيب و غريه من ضروب اإلكراه، أما بالنسبة ملفهوم ضمان حق املتهم يف استبعاد   

فقهي يعطي هذا املفهــوم  األدلة املنتزعة نتيجة التعذيب و غريه من ضروب اإلكراه، فنالحظ بأن هناك غياب
  ولكن بإسقاط طفيف ملفهومي التعذيب و املعاملة القاسية  - على األقل بالنسبة موعة املراجع اليت بني أيدينا –

أن احلماية القانونية يف جوهرها هي إبطال كل دليل جرى : " السالف ذكرمها وبني القول السائد الذي مفاده 
  3".املتهم سواء متثل هذا الدليل يف اعترافاته الشفهية أم كان من األدلة املاديةاستخدام القوة النتزاعه من 

أنه كلما حتقق مفهوم التعذيب أو املعاملة القاسية : فإن ما نستطيع قوله بشأن تعريف هذا الضمان هو 
واإلكراه من أقـوال وجب بالضرورة حتقيق احلماية القانونية يف جوهرها و بالتايل استبعاد كل ما أنتجه التعذيب 

و اعترافات ذلك أن التعذيب يعد صورة من صور اإلكراه املفسدة حلرية االختيار  مما يرتب بطالن هذه اإلقرارات 
و االعترافات  بالتايل ضرورة استبعادها عند بناء احلكم، و الغاية من ذلك هي احلفاظ على الشرعية اإلجرائية يف 

  .ظل منظومة قانونية متكاملة
ال جيوز أن تستخدم احملاكم يف نظر الدعاوى القضائية أية أقوال تستمد عن طريق التعذيب إال عند ف  

حماكمة األشخاص املزعوم أم مارسوا هذا التعذيب، و ال ينطبق هذا الكالم على األقوال املنتزعة من املتهمني 
  .بناء األحكاموحدهم بل على أية أقوال أخرى تنتزع من الشهود وحيظر استخدامها يف 

: وقد مددت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان نطاق احلظر ليشمل استخدام األدلة املنتزعة قسرا حيث تقول
جيب أن حيظر القانون األخذ يف اإلجراءات القضائية بأية أقوال أو اعترافات يتم احلصول عليها عن طريق "

  4".التعذيب أو أي ضرب آخر من ضروب املعاملة احملظورة
أساس ضمان حق المتهم في استبعاد األدلة المنتزعة نتيجة التعذيب و غيره من  :الفرع الثاني 

  :ضروب اإلكراه
جدير بالذكر أنه ال خيتلف اثنان يف قيمة هذا الضمان و أمهيته، لكن ما يهمنا هنا هو الوصول إىل هذه 

منها و الداخلية و هذا ما سنحاول تسليط املكانة عن طريق معرفة مدى تكريسه يف النصوص القانونية الدولية 
  .الضوء عليه بغية معرفة و فعالية هذه النصوص يف احلياة العملية
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أساس ضمان حق المتهمين في استبعاد األدلة المنتزعة نتيجة التعذيب و غيره من : أوال

  :ضروب اإلكراه في المواثيق الدولية
امة اليت تنبع منها فكرة املشروعية يف نطاق الدليل اجلنائي لذلك تعترب إعالنات حقوق اإلنسان أحد الروافد اهل 

منه على حظر التعذيب و املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية كحق  "05"حرص اإلعالن العاملي يف املادة 
عي وحترمي هذه لإلنسان بصفة عامة، و رغم ما قيل من كون هذا اإلعالن ال ميلك قوة قانونية ملزمة فإن جمرد الن

املمارسات يف إعالن على مستوى األمم املتحدة يرقى ذا النص إىل أن يكون خطا دفاعيا أول ضد التعذيب و 
من العهد الدويل حظرت التعذيب و غريه من املعاملة القاسية، و دعم  "7"كما جند أن املادة  1 .املعاملة القاسية

الذي يلزم الدول بالتحقيق يف  )2( 4امللحق بالعهد يف نص املادة هذا النص يف الربوتوكول االختياري األول 
  2االدعاءات الواردة إليها بشأن هذه املمارسات

الدولية ملكافحة  اجلهودتجلى بوضوح من خالل تتبع تأن هناك عناية شديدة ذا الضمان  يالحظ
ا ـواليت نذكر منه عنهانات الصادرة يف اإلعال أوالتعذيب على مستوى هيئة األمم املتحدة سواء يف قراراا 

 : *كأمثلة
للتعذيب و غريه من ضروب املعاملة والعقوبة القاسية الصادر عن  التعرضإعالن محاية مجيع األشخاص من  -1

  . 1975ديسمرب  9يف  املتحدةة األمم يمجع
هم االخنراط يف عمليات املبادئ التوجيهية لألطباء والذي حيظر علي يتضمنالذي  1975إعالن طوكيو سنة  -2

  .منه "3"القاسية حسب املبدأ  املعاملةالتعذيب أو 
  ذلك أن الواقع العملي و 1979اذ القوانني لسنة فبإناملكلفني  املوظفنياملدونة اخلاصة بقواعد سلوك -3

  .من قبلهم ىأن ممارسات التعذيب جتر أثبت
ذيب و ـــ، اليت تعترب املصدر الذي عاجل مشكلة التع1984الصادرة سنة  التعذيباالتفاقية الدولية ملناهضة -4

الضحايا، حبيث  حقوقالعقوبة القاسية أو الالإنسانية من مجيع جوانبها ووضع آليات للحماية وضمان  أواملعاملة 
موسعة يف الرقابة عن طريق التقارير  اختصاصات، هذه األخرية هلا " جلنة دولية ملناهضة التعذيب" :أا أوجدت

  3.الصعيد العملي علىنظام الشكاوى مما جيعل هلا فعالية و
فإننا جند أن التنظيم األورويب يعد  اإلقليميةعلى املستوى الدويل أما فيما خيص الصكوك واملواثيق  هذا  

من االتفاقية األوروبية على حظر التعذيب، ) 3(أكدت املادة  حيثو التطبيق،  النظريةمنوذجا فريدا من حيث 
  التعذيب أو املعاملة  ملنعاالتفاقية األوروبية "املادة هو األساس الذي اعتمده التجمع األورويب إلبرام هذهص وكان ن
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" ةـاألوروبية ملنع التعذيب واملعاملة الالإنساني اللجنة: " عليها يطلقآلية تنفيذية رقابية  وإنشاء" أو العقوبة القاسية
  1."و التحقيق مع األشخاص الذين سلبت حرياممتارس عملها عن طريق الزيارات  اليت و

 كلالتعذيب كمبدأ عام يتمتع به  حظرتفيما خيص التنظيم األمريكي فنجد أن االتفاقية األمريكية  أما  
 عدم:"اليت مفادها  )3(8 ادةـاملالضمان يف هذا  علىجالء  أكثرمنها كما نصت وبصورة  )2(5إنسان يف املادة 

اللجنة األمريكية الدولية عن  وأعربت، "إكراه من أي نوع دوناملتهم بذنبه ما مل يدل به جواز األخذ باعتراف 
 بالعاملاليت يتم احلصول عليها من أي فرد أثناء احتجازه مبعزل عن االتصال  االعترافاتاستخدام  أن"يف  :رأيها

  2".األمريكيةة أي دون االستعانة مبحام يعد انتهاكا حلقه مبوجب أحكام االتفاقي(اخلارجي 
هناك فارق كبري بني القارتني يف جمال  أنتقارب اآلليات بني التنظيم األورويب و األمريكي إال  ورغم  

   3.الالتينية متخلفة كثريا يف هذا اال أمريكااالحترام الفعلي حلقوق اإلنسان، فال تزال 
يف حتديد التزامات احلكومات مما  ضعيفةال تهامليثاق اإلفريقي ورغم صياغ دعلى املستوى اإلفريقي فنج أما  

نص على جترمي التعذيب بكافة أنواعه وذلك ، حمكمة أفريقية  غيابجيعله أقل محاية حلقوق اإلنسان خاصة يف ظل 
  .منه "05"يف املادة 
  : منهاوى العريب فنجد هناك عدة حماوالت يائسة نذكر تعلى املس أما  

  .1989و املعاملة الالإنسانية و املهينة سنة  عذيبالتمشروع اتفاقية عربية ملنع /أ 
  .1994و املعتمد من جملس جامعة الدول العربية يف سبتمرب  الصادرامليثاق العريب حلقوق اإلنسان /ب
من طرف جمموعة  1986اإليطالية سنة  االوطن العريب، الصادر يف سرياكوز يفميثاق حقوق اإلنسان و الشعب /ج

نص على حظر  ولقد" الدويل العهد"كان مستلهما من  تهري كان أكثر كماال ألنه يف حقيقاألخ هذاخرباء عرب 
  4 .منه )2(3التعذيب وكل معاملة غري إنسانية يف املادة 

دولية وإقليمية أن منها ما  وإعالناتدون عناء من خالل ما استعرضناه من مواثيق  تهميكن مالحظ وما  
استبعاد األقوال الناجتة عن هذه املمارسات كضمان للمتهم  ضرورةتأكيد على اكتفى بتجرمي التعذيب فقط دون ال

  نتائجالتعذيب من  ىاعتبار هذا التجرمي كدليل على استبعاد كل ما يترتب عل وميكن -و هو حمور دراستنا -
ما يترتب  كلن ألنه جرمية فإ باطل" التعذيب"ملا كان فعل  و" باطل فهو باطل علىبين  ما"إعماال لقاعدة  وذلك

  . باطل فهو" و االعترافات األقوال"عنه من نتائج 
    

  
  

                                                
رسالة ماجستري، غري منشورة، كلية العلوم االجتماعية والعلوم .إلسالمي والقانون الوضعيمحاية احلريات الشخصية يف الفقه انوال لبيض،  -  1

  . 359. صا، املرجع السابق، خطرق عزت ر ، أنظر كذلك، 143. ، ص 2004-2003اإلنسانية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
  "17"الفصل  السابق،دليل احملاكمة العادلة، املرجع  - 2
  . 361. صاملرجع السابق،  ا،خطرق عزت ر - 3
  . 363/365. ، صنفسه املرجع - 4



   

  

 

من االتفاقية األمريكية كرست هذا  )3(8هذه املالحظة ال تنطبق على مجيع املواثيق فنجد أن املادة  لكن
و  نتيجة التعذيب و غريه من ضروب اإلكراه املنتزعةاألدلة  استبعادى ضرورة علالضمان كحق للمتهم و أكدت 

  ة ـكل دول تضمن: " ما يلي  على منها "15"الدولية ملناهضة التعذيب اليت تنص يف املادة  االتفاقيةذلك هو حال 
التعذيب كدليل يف أية إجراءات إال إذا كان ذلك  نتيجةطرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه مت اإلدالء ا 

و  واحدةى استبعاد األدلة املنتزعة بالقوة باستثناء حالة تؤكد عل فهي..." التعذيببصدد شخص متهم بارتكاب 
  . هي حالة استخدام هذه األقوال كدليل إدانة على الشخص الذي مارس التعذيب

العديدة واليت نذكر منها  الدوليةإمجاع فكري كرسته املؤمترات  الشارعةأكد هذه اإلرادة الدولية  لقد  
باعتباره مصدرا  االعترافأن  إىل 1939يف برن سنة  اجلنائيةنة الدولية على سبيل املثال، ما انتهت إليه اللج
  1.إال إذا صدر من إرادة حرة اإلثباتيكون دليال يف ال للحقيقة ال يكون جديرا بالثقة وبالتايل 

ثبت أن  إذا: "الضمان بقوله هذاعلى ضرورة احترام  12يف املادة  " إعالن مناهضة التعذيب" أكد  ولقد  
ضروب املعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  منالء ببيان ما كان نتيجة للتعذيب أو غريه اإلد

  2".آخر يف أية دعوى صذلك البيان دليال ضد الشخص املعين أو ضد أي شخ اختاذاملهينة، ال جيوز 
لتعذيب و غيره من     أساس ضمان حق المتهم في استبعاد األدلة المنتزعة نتيجة ا: ثانيا      

  :ضروب اإلكراه في التشريع الجزائري
جند أن املؤسس الدستوري أكد على نبذ ممارسات التعذيب و اإلكراه مبختلف أنواعه و على ضرورة عدم    

هذا الفقرة اليت تعد ضمانة حامية لإلنسان، و بصفة خاصة  )2(34املساس بالكرامة اإلنسانية وذلك يف املادة 
ثناء استجوابه حبيث أا حتظر أي إيذاء للمتهم سواء بدنيا أو معنويا، بل و بلغ حرص املشرع الدستوري للمتهم أ

على محاية املتهم من اإلكراه مهما كان نوعه إىل حد اعتبار املساس بسالمة اإلنسان البدنية أو املعنوية جرائم ضد 
وبذلك يستطيع املتهم أن يتمسك ذا الضمان كحق منه  35احلقوق واحلريات يعاقب عليها القانون يف املادة 

  .دستوري مكفول بنصوص صرحية
للحديث عن جرائم االعتداء  111إىل  107أما فيما خيص قانون العقوبات فنجد أنه كرس املواد من   

ن على احلريات الشخصية فاعترب ذلك جناية يعاقب عليها املوظف العام الذي قام بارتكاا بالسجن املؤقت م
سنوات، كما تظهر جهوده املستمرة جلية يف مكافحة التعذيب واعتباره جرمية يف نص املادة  10سنوات إىل  )05(

كل ضابط بالشرطة القضائية الذي يعتـرض رغم : "... اليت تنص على أن) ج.ع.ق(مكرر من  110/2/3
  اجلمهورية إلجراء الفحص الطـيب من قانون اإلجراءات اجلزائية من وكيل  51األوامر الصادرة طبقا للمادة 
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أشهر و بغرامة مالية من  3لشخص هو حتت احلراسة القضائية الواقعة حتت سلطته يعاقب باحلبس من شهر إىل 
  .دج أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط 1000إىل  500

 6من كل موظف أو مستخدم ميارس أو يأمر مبمارسة التعذيب للحصول على إقرارات يعاقب باحلبس   
    ".سنوات 3أشهر إىل 

مرحلة مجع (أما بالنسبة للمشرع اإلجرائي، وملا كان التعذيب كجرمية يتصور ارتكاا أثناء التحقيقات 
عمل على مكافحة هذه اجلرمية يف هذه ) ج.إ.ق(سواء األولية التمهيدية أو االبتدائية لذلك جنده أي ) األدلة

  . نظيمية ووقائية وأخرى عالجيةاألطوار فأحاط إجراءات التحقيق بأطر ت
ففي األطوار األوىل للدعوى جنده قد كرس هذا الضمان خالل تأكيده على وجوب إجراء فحص طيب   

للشخص املوقوف للنظر وهذا اإلجراء الوجويب يف حقيقته ميثل ضمانا هلذا الشخص يستطيع أن يثبت من خالله 
د األقوال و االعترافات الصادرة عنه، فهدف املشرع من وراء وقوعه حتت طائلة التعذيب وبالتايل بطالن و فسا

التأكيد على هذا اإلجراء هو منح املتهم وسيلة للدفاع عن نفسه يف حالة تعذيبه أمام الشرطة القضائية و بالتايل 
لبه شخصيا التمسك حبقه يف استبعاد هذه األقوال، وجعل هذا اإلجراء الوجويب املقرر لصاحل املتهم يتم بناء على ط

من خالل حماميه إىل جانب إعطائهم حرية اختيار الطبيب الذي سيجري الفحص بشرط أن يكون من املمارسني 
  يف دائرة اختصاص احملكمة، 

ولكن إذا تعذر عليه ذلك يعني له ضابط الشرطة القضائية تلقائيا طبيبا و هذا  دليل على عناية املشرع 
  1لدعوىذا الضمان منذ النشأة األوىل ل

ولكنه كان غامضا يف حتديد اجلهة اليت يستطيع احملامي توجيه طلب إجراء الفحص هلا، هل يقدمه إىل  
أنه يقدم إىل ضابط : "وكيل اجلمهورية أم يقدمه إىل ضابط الشرطة القضائية؟ ويرى األستاذ جديدي معراج 

  2".لقضائيةالشرطة القضائية و يعد هذا كخطوة أوىل التصال الدفاع بالضبطية ا
ج يف .إ.ق 64كما أنه كرس هذا الضمان و بنفس الطريقة يف مرحلة التحقيق االبتدائي من خالل املادة    

مكرر، حيث اعترب أن الشهادة الطبية يف هاتني املرحلتني  51فقرا األخرية اليت حتيل إىل تطبيق أحكام املادة 
ت ولقد توصلت نتائج البحث عن أمهية الفحص الطيب يف هذه وجوبية و انعدامها يف امللف يعد إخالال باإلجراءا

قد يكون للشهادة الطبية أمهية فيما يتعلق مبعرفة خضوع أو عدم خضوع املوقوف إىل :"الظروف إىل أنه 
 3.وذلك هو احلال يف مرحلة التحقيق االبتدائي" ضغوطات خالل مدة الوقف للنظر مبراكز الضبطية القضائية
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كفل هذا الضمان بكفالته حق املتهم يف الصمت بأن ألزم قاضي التحقيق بتنبيه املتهم املاثل كما أنه قد 
كما ألزمه بالتنويه ذه الشكليات يف ) ج.إ.ق 100املادة (أمامه ألول مرة بأنه حر يف عدم اإلدالء بأقواله حسب 

اعية دون الدخول يف التفاصيل اليت يتطلبها حمضر االستجواب، مث تلقي األقوال اليت يرغب املتهم يف اإلدالء ا طو
االستجواب من طرح األسئلة واخلوض يف موضوع التهمة وإثارة النقاش حوهلا وللمتهم حرية الصمت وعدم 

     1.اإلدالء بأية أقوال إال يف حضور حماميه
من خالل نص  ورتب على خمالفة أحكام املادة أعاله البطالن النسيب ألا تتعلق مبصلحة اخلصوم وذلك

ذلك أا تنص يف معناها على أنه " ما بين على باطل فهو باطل"ج واليت تبىن املشرع فيها قاعدة .إ.ق 157املادة 
يف حالة كون االستجواب باطل فكل اإلجراءات اليت تتلوه تكون باطلة، وبناء عليه إذا كانت األقوال الواردة يف 

مكرر فإنه يتعني سحب هذه األقوال من ملف  )3( 110رم يف املادة حمضر االستجواب باطلة نتيجة التعذيب ا
التحقيق وإيداعها لدى قلم كتاب الس القضائي، وحيظر الرجوع إليها الستنباط عناصر أو اامات ضد اخلصوم 

  2".العقاب"من طرف القضاة واحملامني حتت طائلة 
اجلزائري على محاية وتكريس ضمان حق املتهم  وما هذه النصوص املذكورة إال دليل على حرص املشرع  

يف استبعاد األقوال املنتزعة نتيجة التعذيب، دون أن ننسى اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري تعوزه الصراحة  
والصرامة يف موقفه من تبين هذا الضمان هذه املالحظة اليت تكاد تصبح السمة الغالبة له فيما يتعلق مبختلف 

 نقل كلها فغالبيتها ويعد موقف املشرع اجلزائري غامضا إذا ما قارناه باملواثيق الدولية وبصفة الضمانات إن مل
  .من االتفاقية األمريكية )3(8خاصة املادة 

حيث أن صياغة املواد اليت سبق ذكرها توحي بأن املشرع اجلزائري عند وضعه هلذه املواد كان يهدف إىل   
األقوال املنتزعة نتيجة التعذيب وخاصة إذا ما  دريس ضمان حق املتهم يف استبعاإجراءات تنظيمية ال إىل تك وضع

ج اليت متنع احملاكم اجلنائية وحماكم اجلنح واملخالفات من تقرير بطالن .إ.ق )1/2( 161نظرنا إىل نص املادة 
م يف املثول أمام قاضيه االستجواب، وهذا ما قد نعتربه انتقاصا من قيمة هذا الضمان من جهة وانتقاص حلق املته

الطبيعي يف حالة االعتداء على حق من حقوقه، هذا إذا اعتربنا أن الضمان حمل الدراسة حق مكفول، حبيث أنه 
ج إىل غرفة االام حسب املادة .إ.ق 100منح صالحية النظر يف بطالن االستجواب املخالف ألحكام املادة 

حكام هذه األخرية غري قابلة لالستئناف بل ختضع أوال وأخريا ج ومل يقف عند هذا احلد بل جعل أ.إ.ق191
ج فال يستطيع أن يدافع عن نفسه يف حالة تعرضه جلرمية التعذيب إثر .إ.ق 201لرقابة احملكمة العليا حسب املادة 

ليت تعترب استجوابه مستندا إىل بطالن هذا األخري أمام القضاء الطبيعي، وهو يف ذلك خاضع إلرادة غرفة االام ا
  .اهليئة الوحيدة املخول هلا تقرير بطالن إجراءات التحقيق
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  :فاملتهم إذا تعرض جلرمية التعذيب النتزاع األقوال له سبيلني للدفاع عن نفسه مها
الدفع ببطالن إجراء االستجواب أمام غرفة االام اليت تباشر عملها حتت رقابة حمكمة النقض وإذا تقرر : األول

  . لصاحله يتعين سحب هذه األقوال من ملف الدعوى البطالن
الدفع ببطالن األقوال املنتزعة نتيجة التعذيب كأدلة إدانة أمام القضاء مستندا يف ذلك إىل نص قانون : الثاين 

  1 .العقوبات ارم لفعل التعذيب و يف هذه احلالة يرتكز يف دفاعه على قاعدة حرية اإلثبات
زائي قد أقر حرية اإلثبات وجعلها قاعدة عامة يف املواد اجلنائية وكذا قاعدة حرية فإذا كان املشرع اجل  

القاضي يف االقتناع إال أنه قيد هذه احلرية باشتراطه تأسيس احلكم على الدليل الذي يتم التوصل إليه بإجراء قانوين 
ا استوجب نقضه حسب املادة وإال كان احلكم معيب) ج.إ.ق(صحيح وغري خمالف لألحكام املنصوص عليها يف 

ج ألن بطالن اإلجراء الذي استمد منه الدليل يترتب عليه بطالن الدليل ذاته تطبيقا لقاعدة ما بين على .إ.ق 500
  2.الباطل فهو باطل

آثار ضمان حق المتهم في استبعاد األدلة المنتزعة نتيجة التعذيب وغيره من : الفرع الثالث
  :المحاكمة العادلةضرورة اإلكراه على حقه في 

يعد عدم االستقرار السياسي املناخ املهيأ لالعتداء على حقوق الفرد وحرياته، يصاحب هذا املناخ   
ممارسات تعذيب واسعة النطاق للمناهضني السياسيني من طرف القوة املسيطرة، أي السلطة اليت قد تلجأ 

يال لالعتداء على احلريات العامة وبذلك فالتعذيب يؤدي بتشريعاا إىل انتهاك مبدأ الشرعية فتتخذ من التشريع سب
إىل هدم الشرعية اإلجرائية اليت تعد من األسس األولية لتحقيق العدالة اجلنائية، ما يستلزم بالضرورة إقرار ضمان 

   3.حق املتهم يف استبعاد األدلة املنتزعة نتيجة التعذيب وغريه من ضروب اإلكراه
ذا الضمان وحق املتهم يف حماكمة عادلة وال شك يف أن جترمي التعذيب واستبعاد فالعالقة واضحة بني ه  

األقوال الناجتة عنه يهدف بالدرجة األوىل إىل محاية املتهم عن طريق استبعاد النتائج اخلطرية املترتبة على أقواله 
  .وعدم األخذ ا يف بناء األحكام من شأنه دعم حقه يف حماكمة عادلة

فيه إعمال " استبعاد األدلة املنتزعة نتيجة التعذيب وغريه من ضروب اإلكراه"ا الضمان أي كما أن هذ  
واضح ألصل افتراض الرباءة يف املتهم الذي هو أساس احملاكمة العادلة إىل جانب دعم املبدأ األساسي املتمثل يف 

  . احلماية اجلنائية الشاملة حلق الفرد يف السالمة البدنية والذهنية
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  : ضمان حق المتهم في حظر تطبيق القوانين الجنائية عليه بأثر رجعي: المطلب الثاني 
سنعمل يف هذا املطلب على دراسة هذا الضمان وفق خطوات حنسبها منهجية وذلك بإعطاء مفهوم له مث      

رجني يف اخلتام على العمل على إجياد األساس القانوين هلذا الضمان، وذلك على املستويني الدويل و الداخلي مع
  .دراسة آثاره على حق املتهم يف حماكمة عادلة وكلنا رغبة يف كشف تداعياته على املتهم و على باقي ضماناته

  :مفهوم ضمان حق المتهم في حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي : الفرع األول
ت وجوده و بعبارة أخرى يقصد به يقصد به عدم صالحية النص اجلنائي للتطبيق على األفعال اليت سبق

ال جيوز إقامة الدعوى القضائية على أي شخص بسبب عمل قام به أو امتنع عن القيام به ، مل يكن مؤمثا : "أنه
جنائيا وقت ارتكابه أو االمتناع ، مبوجب القانون الوطين أو طبقا للمبادئ العامة للقانون املعترف ا لدى سائر 

     1".األمم
هذه القاعدة على مبدأ الشرعية، فتوقيع عقوبة على فعل كان مباحا وقت ارتكابه معناه جترمي فعل وتستند   

بغري نص تشريعي كما أن توقيع عقوبة أشد من تلك احملددة يف النص الساري وقت ارتكاب اجلرمية معناه تطبيق 
   2.ملبدأ شرعية اجلرائمعقوبة بغري نص هذا ما جيعلنا نقول أن هذه القاعدة نتيجة حتمية ومنطقية 

وتسري هذه القاعدة أو احلظر على القواعد القانونية املوضوعية دون القواعد الشكلية، ذلك أن هذه   
  . األخرية تطبق فورا ولو على وقائع سابقة ألا دف دائما إىل حتقيق حسن سري العدالة

  :يق القوانين الجنائية بأثر رجعي األساس القانوني لحق المتهم في حظر تطب: الفرع الثاني       
نظرا ألمهية هذه القاعدة يف جمال محاية حقوق اإلنسان كان من الواجب تكريسها يف خمتلف النصوص   

  :القانونية الدولية منها والداخلية وهذا ما سندرسه يف هذا الفرع
  : األساس الدولي لحق المتهم في عدم تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي: أوال

ال يدان أي شخص جبرمية بسبب أي -2:(من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على )2(11لقد نصت املادة
عمل أو امتناع عن عمل مل يكن يف حينه يشكل جرما مبقتضى القانون الوطين أو الدويل،كما ال توقع عليه أية 

من  )1(15،كما نصت املادة ) جلرميعقوبة أشد من تلك اليت كانت سارية يف الوقت الذي ارتكب فيه الفعل ا
ال يدان أي فرد بأية جرمية بسبب فعل أو امتناع عن فعل مل يكن : "العهد الدويل و يف نفس السياق على أنه 

وقت ارتكابه يشكل جرمية مبقتضى القانون الوطين أو الدويل كما ال جيوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك 
لوقت الذي ارتكبت فيه اجلرمية وإذا حدث بعد ارتكابه اجلرمية أن صدر قانون ينص اليت كانت سارية املفعول يف ا

هذه النصوص تكرس ضمانة  أن نالحظ، )على عقوبة أخف وجب أن يستفيد مرتكب اجلرمية من هذا التخفيف
  اا ولكن منصوص عليها يف القانون وقت ارتك كانالعقوبة اليت  نهامة للمتهم تتمثل يف حظر فرض عقوبة أكرب م
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القانون اجلديد قد خففها، و إذا كانت استفادة املتهم من التخفيف العقايب  كانالدولة ملزمة بتخفيف العقوبة إذا 
  1.فمن باب أوىل أن تكون استفادته من زوال صفة التجرمي ائيا عن الفعل وجوبية

منها و  07وإثر تكريسها ملبدأ الشرعية يف املادة األوروبية  االتفاقيةبالنسبة لالتفاقية اإلقليمية فنجد أن  أما  
  . الشرعيةأنه ال عقوبة من دون قانون، تكون قد كرست هذا الضمان باعتباره نتيجة حتمية ملبدأ  علىاليت تؤكد 

من سابقتها فيما خيص التأكيد على حظر تطبيق  وضوحاجند أن االتفاقية األمريكية كانت أكثر  كما  
بل و  احلق لم تكتف بالتنصيص على هذاف"09"ما صرحت به يف نص املادة  هذابأثر رجعي و  القوانني اجلنائية

  2 .أو تقييدها تضييقهااعتربته من احلقوق واحلريات اليت ال ميكن 
أساس حق المتهم في عدم تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي في التشريع : ثانيا

  :الجزائري
 "46"انا منه بأمهية هذا الضمان، كفله كمبدأ دستوري من خالل املادة جند أن الدستور اجلزائري و إمي  

  فنجده يف هذا النص و إىل جانب ) ال إدانة إال مبقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل ارم: (منه اليت مفادها أنه
ألفعال إال بقانون يكون يؤكد على عدم جترمي ا..."  ال إدانة إال مبقتضى قانون:"تكريسه ملبدأ الشرعية يف قوله 

صادرا قبل ارتكاب الفعل ،كما يفهم منها أنه إذا صدر قانون جيرم فعل ما بعد ارتكابه فال تترتب إدانته بناء على 
  .هذا القانون

أما من جهة قانون العقوبات فكان هو اآلخر حريصا على تكريس قاعدة حظر تطبيق القوانني اجلنائية 
ال يسري قانون العقوبات على املاضي إال ما :"منه و اليت مفادها  "02"نص املادة بأثر رجعي و ذلك من خالل 

مكرسا فيها هلذه القاعدة كمبدأ عام إىل جانب قاعدة أخرى تتمثل يف قاعدة تطبيق القانون " كان منه أقل شدة

  *.األصلح للمتهم

المتهم في محاكمة آثار حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي على حق : الفرع الثالث
  :عادلة

مبا أن النصوص اجلنائية ليست أبدية و ختضع للتعديل و اإللغاء وجب توفري محاية كاملة للمتهم ضد أي   
تعسف قد ينجر من وراء هذا التعديل أو اإللغاء و ذلك بواسطة وضع قواعد قانونية كفيلة بتوفري هذه احلماية 

اليت تلزم املشرع بأن حيدد سلفاً ما يعترب من األفعال جرائم " ية بأثر رجعيقاعدة حظر تطبيق القوانني اجلنائ"منها 
 فيضع لكل جرمية تنظيمها القانوين و عقوبتها وال جيوز مفاجأة شخص بتجرمي فعل مل يكن وقت ارتكابه جمرم و 
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يدة وسحب تبعاا على ال جيوز اإلساءة إىل مركز الفرد بتوسيع دائرة التجرمي أو تغليظ العقوبة بالقوانني اجلد
  1 .املاضي، ألن متديد صالحية النص اجلنائي على األفعال اليت سبقته يف الوجود يهدم مبدأ الشرعية

من خالل ما سبق يتضح أن هناك عالقة وطيدة بني حق املتهم يف حماكمة عادلة وحقه يف حظر تطبيق   
عالقة تأثري و تأثر، فكيف تكون احملاكمة عادلة يف قضية  القوانني اجلنائية بأثر رجعي، هذه العالقة يف حقيقتها هي

فوجئ فيها املتهم بتجرمي فعل مل يكن وقت ارتكابه له ميثل جرمية وبالتايل ال جيوز تطبيق القوانني اجلنائية اجلديدة 
إعماال ، وهذا )إذا كان القانون اجلديد أصلح للمتهم:(على هذا التصرف الذي قام به إال يف حالة واحدة وهي

  .حلق املتهم يف تطبيق القانون األصلح
فعدم الرجعية قاعدة قانونية دف إىل حتقيق محاية جنائية فعالة حلقوق اإلنسان وبصفة خاصة حلقوق 

  2 .يف هذه الغاية السامية" قاعدة تطبيق القانون األصلح للمتهم:" املتهم، تعاضدها قاعدة قانونية أخرى وهي
قانونية أمر وتكليف بسلوك معني فال يتصور توجيه األمر إىل ما فات و إمنا توجه وملا كانت القاعدة ال

األمور إىل ما هو آت وال ميكن مساءلة فرد عن تصرف صدر منه قبل أن يصدر نص جيرم هذا التصرف، ذلك 
  .ألن مناط املسؤولية اجلنائية هو النص التشريعي السابق يف وجوده لوجود التصرفات

أن قاعدة عدم رجعية القوانني تعد ضمانة هامة للحماية اجلنائية حلقوق اإلنسان بل صارت  يتضح مما سبق
من مسلمات الفكر القانوين احلديث خاصة يف جمال حقوق اإلنسان ومن مثه فهي إحدى ضوابط الشرعية 

 جنب مع قاعدة املوضوعية اليت إن خالفها املشرع يف تشريعه اجلنائي اتسم بعدم الشرعية وهي تسري جنبا إىل
  .3دف تفعيل احلماية اجلنائية للمتهم" تطبيق القانون األصلح للمتهم"

أما بالنسبة لعالقة هذا الضمان بباقي ضمانات املتهم فهي عالقة أقل ما ميكن أن يقال عليها تكاملية   
خري الذي جيب أن يتمتع تشكل يف تكاملها و جتانسها صرحا منيعا من احلماية اجلنائية الفعالة للمتهم، هذا األ

 .  بضمانات إجرائية و موضوعية
  :ضمان حق المتهم في حظر محاكمته على نفس الجريمة مرتين: المطلب الثالث

  :مفهوم ضمان حق المتهم في حظر محاكمته على نفس الجريمة مرتين: الفرع األول
ة ألكثر من مرة واحدة على نفس يقصد ذا الضمان أنه ال جيوز إقامة الدعوى القضائي :تعريفه -أوالً

اجلرمية يف نطاق نفس الوالية القضائية و بعبارة أخرى ال جيوز حماكمة أي شخص أو معاقبته مرتني على نفس 
اجلرمية ويف ظل نفس الوالية القضائية، إذا كان قد صدر عليه حكما ائيا باإلدانة أو الرباءة بشأا، ويعرف أيضا 

وينطبق احلظر على مجيع األفعال اجلنائية أيا كانت ) حملاكمة على ذات اجلرم مرتنيعدم جواز ا(باسم مبدأ 
  4 .خطورا
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إن احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان وبصفة خاصة املتهم الذي سبق لنا و أن أشرنا إىل أن : أمهيته -ثانياً
لذي جيعل منه يف موطن الريبة ، تقتضي قرار االام جيعله يف مركز أقل من الربيء ولكنه غري مدان هذا املركز ا

مؤازرته بضمانات حتميه من تعسف كل من تسول له نفسه االستفادة من هذا الضعف الذي يعتري مكانة املتهم 
  .القانونية
فاملتهم بعد أن يصدر حكم يف حقه خيرج من دائرة الشك والريبة إىل دائرة املدانني أو األبرياء ، ففي كل    

وز إعادته إىل الدائرة األوىل بعد خالصه منها بصدد نفس اجلرمية و أمام نفس اجلهة القضائية، األحوال ال جي
وخاصة بعد استنفاذ مجيع طرق الدعوى وقطعه جلميع أشواطها من حتقيقات وحماكمات وطعون يف األحكام 

ة احلائزة لقوة الشيء املقضي الصادرة ضده ، فهذا باإلضافة إىل ما فيه من انتهاك حلرمة وقداسة األحكام القضائي
به فيه اعتداء بالغ اخلطورة على حقوق وضمانات املتهم الذي يبقى عرضة حملاكمته على نفس اجلرمية املرة و 

  . املرتني بل و أكثر يف غياب مثل هذا احلظر
  : األساس القانوني لحق المتهم في حظر محاكمته على نفس الجريمة مرتين : الفرع الثاني

ألمهية هذا الضمان كما سبق لنا التوضيح فإننا سنبحث يف املواثيق الدولية والتشريع اجلزائري عن  نظراً  
مدى مؤازرما للمتهم يف هذا الوضع ومدى كفالتهما حلق املتهم يف عدم حماكمته على نفس اجلرمية مرتني و 

  :ذلك على النحو اآليت
  :فس الجريمة مرتينر محاكمة المتهم على نظاألساس الدولي لح :أوالً

بالنسبة لتكريس هذا الضمان على املستوى العاملي فنجد أنه كان غائباً يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   
ال جيوز تعريض أحد جمددا للمحاكمة أو : (منه اليت مفادها أنه 14/7ولكن العهد الدويل كرسه يف نص املادة 

فنجد ) منها حبكم ائي وفقا للقانون ولإلجراءات اجلنائية يف كل بلد للعقاب على جرمية سبق أن أدين ا أو برئ
أن العهد يف سياق هذه املادة كان صرحيا يف التأكيد على جترمي وحظر معاقبة الشخص على ذات اجلرم مرتني بعد 

  .م الصدور حكم ائي يف حقه و أحال إىل القوانني الداخلية لتحديد ما إذا كان احلكم أ صبح ائيا أ
أكدته " الربوتوكول السابع لالتفاقية األوروبية"من  4أما على مستوى املواثيق اإلقليمية فنجد أن املادة 

ال جيوز تعريض أحد للمحاكمة أو العقاب جمددا يف إجراءات جنائية يف نطاق الوالية القضائية لنفس -1: (بقوهلا
  .ائي وفقا للقانون واإلجراءات اجلزائية يف الدولة الدولة على جرمية سبق أن برئ منها أو أدين ا حبكم

ال متنع أحكام الفقرة السابقة من إعادة فتح ملف أية قضية وفقا للقانون و اإلجراءات اجلزائية يف -2   
الدولة املعنية إذا ظهرت أدلة جديدة أو اكتشفت وقائع جديدة أو إذا شاب اإلجراءات السابقة خلل جوهري من 

  .ثر على نتيجة الدعوىشأنه أن يؤ
 
 
 
 



   

  

 

، من سياق املادة جند أن االتفاقية 1 )من االتفاقية 15ال جيوز التخفف من هذه املادة مبوجب املادة -3  
  :األوروبية قد كرست ضمان حق املتهم يف التمتع ذا احلظر يف إطار حمدد بأربع شروط وهي 

أن يكون  -جأن تكون أمام نفس اجلهة القضائية  - بأن تكون الدعوى املقامة ضده من أجل نفس اجلرمية  -أ
عدم ظهور أدلة جديدة أو وجود خلل  -دقد صدر حكم ائي يف نفس الدعوى سواء بالرباءة أو باإلدانة 

جوهري يف إجراءات الدعوى، فهذا الشرط األخري يعطي احملكمة حق إعادة فتح ملف القضية وحماكمة املتهم من 
جديدة بعد اإلدانة أو اكتشاف وقائع أو يف حالة اكتشاف وجود خمالفة إجرائية خطرية  جديد يف حال ظهور أدلة
  . متثل خطأ يف تطبيق العدالة

ال جيوز تعريض أحد حملاكمة جديدة : (على أنه )4(8أما بالنسبة لالتفاقية األمريكية فقد نصت يف املادة 
فهي يف تكريسها هلذا الضمان ختتلف عن األحكام ) على نفس السبب إذا صدر حكم برباءته غري قابل لالستئناف

من الربوتوكول السابع لالتفاقية األوروبية من ناحية أن  )4(من العهد الدويل و املادة  )7(14الواردة يف املادة 
االتفاقية األمريكية تشترط عدم صدور حكم ائي بالرباءة فقط أما يف حالة اإلدانة فيجوز إعادة حماكمة الشخص 

اللذان " االتفاقية األوروبية"و " العهد الدويل"لى ذات اجلرم وهذا انتقاص خطري من ضمانات املتهم خبالف ع
   2 .يطبقان احلظر سواء يف أحكام اإلدانة أو الرباءة

  :أساس ضمان حظر محاكمة المتهم على نفس الجريمة مرتين في التشريع الجزائري :ثانياً  
ألساسية وحقوق اإلنسان واملواطن إال أنه جاء خاليا من اإلشارة هلذا رغم إقرار الدستور للحريات ا

  .الضمان حاله يف ذلك حال الكثري من الضمانات اليت أحال إقرارها و التفصيل فيها للتشريع العادي
واملصادقة عليه مبوجب مرسوم رئاسي ما جيعل هذا العهد يسمو " العهد الدويل"ورغم انضمام اجلزائر إىل   

التشريع الداخلي، وملا كان هذا العهد قد كفل هذا الضمان كما سبق لنا و أن بينا، إال أن املشرع اجلزائري على 
مل يقم بالدور املنوط به و املتمثل يف إدماج األحكام الواردة يف هذا العهد بعد التصديق عليه، بل اكتفى بالتصديق 

الواقعي، مما جيعلنا نتساءل عن الفائدة من وراء هذه  عليه دون السعي لنقل هذه األحكام إىل حيز التطبيق
  املصادقة؟ و هل حتسب له أم عليه؟

يفتقد إقرار هذا ) ج.إ.ق(و) ع.ق(من جهة أخرى جند أن املتصفح للتشريع اجلنائي الداخلي بقسميه    
ليل املنطقي لبعض احلق بعبارات صرحية، وحىت ال نكون متشددين يف إصدار األحكام نستطيع االعتماد على التح

النصوص تنقيبا واستجالًءا إلرادة املشرع الضمنية يف إقرار هذا احلق لكن هذا ال يعين بأي حال أن املشرع معفي 
  :من ضرورة القيام بواجبه يف كفالة الضمانات املوجودة يف العهد بطريقة صرحية وذلك على النحو اآليت
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ائية أحكام ائية وال ميكن إعادة النظر يف القضايا اليت مت الفصل مبا أن األحكام الصادرة عن االس القض
حظر "فيها مبثل هذه األحكام النهائية إال بطرق الطعن غري العادية، فهذا دليل على تبين املشرع اجلزائري لقاعدة 

يها يف القضايا اليت كأصل عام ترد عليه استثناءات ميكن إعادة النظر بناًءا عل" احملاكمة على نفس اجلرمية مرتني
وملا كانت هذه الطرق  النقض، التماس إعادة النظر، الطعن لصاحل القانون:صدرت فيها أحكام ائية وهي

  .استثناءات ال جيوز التوسع فيها فقد نظمها املشرع وحدد احلاالت اليت ميكن اللجوء فيها إىل هذه الطرق
احلاالت اليت ميكن فيها تقدمي هذا الطلب على سبيل فبالنسبة اللتماس إعادة النظر فقد حدد املشرع   

، كما أنه حصرها يف مادة اجلنايات و اجلنح خبالف املواثيق الدولية اليت مل تأخذ بعني *احلصر و هي أربع حاالت
ة و ـيمن الربوتوكول السابع لالتفاقية األوروب 4االعتبار جسامة اجلرائم ،كما أنه أخذ باالستثناء الوارد يف املادة 

 531(املتمثل يف إمكانية إعادة حماكمة الشخص على نفس اجلرمية يف حالة ظهور أدلة جديدة وذلك يف املادة
ج اخلاصة بالطعن لصاحل .إ.ق 530ويف حالة وجود خطأ جوهري يف اإلجراءات وذلك يف املادة ) ج.إ.ق

  .القانون
ة مرتين على حق المتهم آثار ضمان حظر محاكمة الشخص على نفس الجريم: الفرع الثالث

  :في محاكمة عادلة 
ألمهيته، فإحقاق هذا  اتبدوا آثار هذا الضمان على حق املتهم يف حماكمة عادلة جلية من خالل استعرا ضن  

  الضمان فيه خري كثري للحماية اجلنائية بصفة عامة ودعم وفري حلق املتهم يف حماكمة عادلة، ويف إهداره ضرر 
يف حماكمة عادلة، ذلك أن إعادة حماكمة الشخص على نفس اجلرمية مرتني جيعل احملاكمة  جسيم على حق املتهم

  .الثانية جائرة ألا جاءت بعد صدور احلكم يف احملاكمة األوىل بصفة ائية
حبيث در نتائج احملاكمة األوىل حىت و إن كانت عادلة وتكون احملاكمة الثانية جائرة ألا جاءت بعد   

م ائي، ألا تضرب بأحكام العدالة عرض احلائط و يف غياب هذا الضمان يبقى املتهم مهددا بإعادة صدور حك
  .   حماكمته دائماً حىت و لو قال القضاء كلمته ألن هذه األخرية تفقد وزا قانونيا بفقدان هذا الضمان
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  :ضمانات المتهم في مواجهة األحكام القضائية: المبحث الثاني 
إن علم وخربة القاضي وصحوة ضمريه عناصر تتأكد يف اعتراف التشريعات الوضعية بثنائية الرتاهة   

والتخصص كقاعدة حتمية جيب توفرها يف القضاة، هذه القاعدة اليت تعد بعداً من أبعاد العدالة املنشودة ودعامة 
اصر إال أا ال تعد ضمانات كافية لتحقيق من دعامات إرسائها يف احملاكمات، وبالرغم مما سبق قوله عن هذه العن

العدالة فنظرا لكون القاضي بشر قد خيطئ كما قد يصيب ذلك ما يعين أنه قد ال يوفق يف الوصول إىل احلقيقة 
بسبب ما قد يقع فيه من أخطاء رمبا تنجم بسبب استخالصه لقناعاته من وقائع غري متماسكة أو فهمه لنص 

ملشرع عالوة على ما قد يفوته وهو بصدد البحث عن تلك احلقيقة من مراعاة لبعض قانوين خالفا ملا قصده ا
  .اإلجراءات اجلوهرية يف احملاكمة

وحىت ال يبقى احلكم املعيب على حالته مل جتد التشريعات الوضعية بداً من فتح األبواب للمتضررين من 
طالبة بإصالح و تصحيح القصور أو اخلطأ األخطاء القضائية وبصفة خاصة املتهمني، ميكنهم من خالهلا امل

موضوعياً كان أو قانونياً، أو املطالبة بالتعويض عن األخطاء القضائية اليت أحلقت م أضراراً مادية كانت أو 
الطعن و املطالبة : معنوية، فقد فسحت هلم اال ملواجهة مثل هذه األحكام اجلائرة بطريقتني مها على التوايل

  . األخطاء القضائية بالتعويض يف
ونعمل من خالل هذا املبحث الذي سنقسمه إىل مطلبني على دراسة هذه الطرق اليت تعد ضمانات 

  :للمتهم يف مواجهة األحكام القضائية وذلك على النحو اآليت
  .إفراد املطلب األول لدراسة ضمان حق املتهم يف الطعن يف األحكام القضائية -
  .لدراسة ضمان حق املتهم يف املطالبة بالتعويض عن األخطاء القضائيةوختصيص املطلب الثاين  -

  :ضمان حق المتهم في الطعن في األحكام القضائية: المطلب األول
تصدوا حلسم  اتقوم األنظمة اإلجرائية على فكرة أن القضاة بشر قد يعتريهم اخلطأ والنسيان، فإذ  

الفة للقواعد املقدرة فاألجدر هو املسارعة بإصالحها وال سبيل منازعات بني الناس يف اتمع وأتت أحكامهم خم
    1 .إىل ذلك إال عن طريق الطعن يف هذه األحكام

هذا اإلجراء الذي سنقوم بدراسته من ناحية كونه ضمان من الضمانات اليت جيب أن يزود ا املتهم   
ندرسه  نن وتأىب العدالة العيش يف كنفها، ولكوسيلة يدافع ا عن نفسه ضد األحكام اليت جاءت خمالفة للقانو

كعملية إجرائية حتتاج إىل التفصيل ألن ذلك مناطه كتب اإلجراءات احملضة، فدراستنا هلذا الضمان ستكون عن 
طريق تقسيم هذا املطلب إىل ثالثة فروع، نرصد الفرع األول لدراسة مفهوم هذا الضمان، مث نكرس الفرع الثاين 

القانوين له يف املواثيق الدولية والتشريع الداخلي وخنصص الفرع الثالث واألخري لتسليط الضوء  لدراسة التأصيل
  .   على أهم آثار وتداعيات هذا الضمان على حق املتهم يف احملاكمة العادلة

 
  : مفهوم ضمان حق المتهم في الطعن في األحكام القضائية: الفرع األول
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من خالل إعطاء تعريف له مع حتديد " وم ضمان حق املتهم يف الطعنمفه"سنقوم يف هذا الفرع بضبط   
طبيعته مث نعرج بعد ذلك على الصور اليت يستطيع املتهم أن ميارس من خالهلا حقه يف الطعن وذلك بشيء من 

  .التركيز وإجياز
  :تعريف ضمان حق المتهم في الطعن في األحكام القضائية وطبيعته: أوال

رخصة قررها القانون ألطراف الدعوى استظهاراً ملا يكون قد علق :" بكار على أنهيعرفه الدكتور حامت  
و هناك من قال بأنه وسيلة ثانوية خوهلا  1".به من شوائب ومن مث املطالبة بإلغائه أو تعديله دنواً به إىل احلقيقة

أو إقرار قضائي يف غري املشرع للخصوم يف الدعوى مبقتضاها ميكنهم رفع ما أصام من ضرر ناتج عن حكم 
صاحلهم ومن املنطق أن يكون اهلدف من الطعن هو احلصول على حكم يف صاحل الطاعن عكس احلكم موضوع 

   2 .الطعن
لكن نالحظ أن هذه التعريفات عامة تعوزها الدقة والتخصيص على األقل بالنسبة ملوضوع دراستنا ألا   

إليه ملواجهة األحكام القضائية مهما كانت طبيعتها مدنية أو جنائية عبارة عن تعريف للطعن كإجراء ميكن اللجوء 
ومن جهة أخرى فإا عامة ألا تشمل كل أطراف الدعوى بدون ختصيص للمتهم ذا الضمان،كما أا مل تركز 

  .يف تعريفها للطعن على اعتباره ضمانة هامة من ضمانات املتهم يف احملاكمة العادلة
من حق كل متهم يدان بارتكاب فعل جنائي أن : "ميكننا إعطاؤه هلذا الضمان هو أنه أما التعريف الذي

أمام نفس  يراجع حكم اإلدانة الصادر ضده والعقوبات املقررة عليه وذلك باللجوء إىل حمكمة أعلى درجة أو
  ".احملكمة حبسب األحوال املقررة قانونا

حيح اخلطأ القضائي وذلك بالوقوف على استدالل فالطعن هو حماكمة للحكم يقصد ا رفع الغنب وتص
القاضي واملنطق الذي تتجه إليه أسبابه والنتيجة اليت خلص إليها واألساس القانوين الذي بىن عليه حكمه ويعترب 

  3 .منطوق احلكم حمل إعمال سلطة حمكمة الطعن بعيداً عن النوايا
حلقوق اجلوهرية للمتهم وليس جمرد وسائل يعد حق الطعن يف األحكام القضائية مبختلف صوره من ا

إجرائية أنشأها املشرع ليوفر من خالهلا سبل تقومي املعوج من األحكام، فهو يف حقيقته أوثق اتصاالً باحلقوق 
   4.واحلريات وباخلصوص حق املتهم يف الدفاع عن نفسه يف مواجهة األحكام القضائية الصادرة ضده

اسية للمتقاضني وبصفة خاصة للمتهم ، فهو يعد طريقا من طرق وإىل جانب كون الطعن ضمانة أس
الرقابة القضائية على األحكام اليت يصدرها أو يباشرها اجلهاز القضائي سعياً إلحقاق املصلحة العليا للعدالة، فهذه 

 طعن له الرقابة على األحكام القضائية من شأا تقومي هذه األخرية قبل صدورها و عالجها بعد صدورها، فال
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أهداف وقائية وأخرى عالجية، ذلك أن علم القاضي بأن حكمه سيكون عرضة لإللغاء جيعله أكثر حرصا ودقة 
  .مما يقلل فروض و احتماالت خطئه، فإذا حدث وأن صدر احلكم جمانباً للصواب كان الطعن وسيلة ملواجهته

  :صور ضمان حق الطعن في األحكام القضائية: ثانيا
هم يف الطعن باألحكام القضائية صوراً خمتلفة ومتباينة لكنها متكاملة يف حتقيق مآرب يأخذ حق املت

طرق الطعن يف "وأهداف هذا الضمان اخلطري من ضمانات احملاكمة العادلة ويطلق على هذه الصور مصطلح 
ية ألن ذلك لن يفيدنا واليت حنسب أننا لسنا حباجة إىل دراستها بالتفصيل من الناحية اإلجرائ" األحكام القضائية

بقدر ما سيلقي بنا بعيداً عن اهتماماتنا، ولذلك سنقتصر يف دراستها على تأصيل ما يناسب دراستنا منها بيانا 
ألمهيتها يف دعم حق املتهم يف احملاكمة العادلة وإبراز الضمانات الناجتة عن مباشرا وعدد هذه الصور أربعة يف 

تغير من حيث املسميات ،كالنقض مثالً يطلق عليه التمييز،والتماس إعادة النظر يطلق غالبية التشريعات لكنها قد ت
  1 .عليه يف العراق إعادة احملاكمة وسنقوم بتوضيح اهلدف والغاية اليت وضعت من أجلها كل صورة أو طريق

جلنائية وهي اهلدف منها هو احترام وتكريس مبادئ استقرت يف جمال احملاكمات ا: الطعن باملعارضة -1  
لذلك جند أن املعارضة " احلق يف احلضور ، الشفوية ، املواجهة أو ااة باألدلة ، ال إدانة ائية بغري حضور:" 

  .طريق من طرق الطعن اليت يتم اللجوء إليها يف حالة األحكام الغيابية
لطرف الذي يعتقد أن ضرراً قد إن االستئناف باعتباره طريقاً للطعن يلجأ إليه ا :الطعن باالستئناف  - 2 

حلق به بسبب صدور حكم من حمكمة أول درجة ضده، يعترب ضمانا غالياً للمتقاضي ومن مث فإنه جيب اعتباره 
مبدأ عاما يف اإلجراءات اجلنائية و ترمجة حقيقية ملبدأ التقاضي على درجتني هذا األخري الذي يعد عامالً من 

  Sécurité de droit." 2" عوامل األمن القومي
ألن القضية اليت ام فيها سيعاد الفصل فيها وذلك ألن املتهم يف االستئناف يأمن على وضعه القانوين 

للمرة الثانية أمام درجة تكون أجود من الدرجة األوىل كماً وكيفاً، فهي باإلضافة إىل زيادة عدد القضاة الفاصلني 
وين، هذا من جهة ومن ناحية أخرى ألن هذا الطريق يسمح يف الدعوى فإا تكون أعلى درجة من حيث التك

تظلم من حكم احملكمة األدىن إىل احملكمة األعلى بغية : "بإعادة النظر يف دعواه مرة ثانية، فاالستئناف كما يقال
  3 ".إعادة النظر يف الدعوى موضوعياً وقانونياً 

شراف والرقابة على سالمة تطبيق القانون هذه الصورة أو الطريق تعد نوعا من اإل :الطعن بالنقض - 3 
وتفسريه وإرساء املبادئ القانونية املوحدة اليت تطبقها احملاكم وهو طريق طعن غري عادي الغرض منه احلصول على 
 حكم يتطابق مع القانون، ويلجأ إليه املتهم بغرض إلغاء احلكم املطعون فيه وليس احلكم يف موضوع الدعوى ألن 
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العليا ليست حمكمة للفصل يف اخلصومة بل جهة هلا سلطة مراقبة صحة تطبيق القانون وتفسريه من حيث احملكمة 
  1 .سالمة اإلجراءات اليت اتبعت يف احملاكمة ومن حيث تطبيق القانون تطبيقا سليما على الوقائع فقط

من الضمانات العديدة اليت  هي وسيلة إلثبات براءة احملكوم عليه فبالرغم :الطعن بالتماس إعادة النظر-4  
محاية "أقرها املشرع للمتهم يف مسريته اإلجرائية حىت يصدر ضده حكم بات، إال أنه فتح له طريقاً تعد مبثابة 

تؤمنه من خماطر اإلدانة اخلاطئة واخلطأ املقصود هنا هو اخلطأ يف الوقائع وليس اخلطأ يف تطبيق القانون " أخرية 
  2 .إلصالح اخلطأ القضائي الواقعيفهي مبثابة فتح اال 

  : أساس ضمان حق المتهم في الطعن في األحكام القضائية: الفرع الثاني
إن التأصيل القانوين هلذا الضمان يدفع بنا إىل البحث والتحري عن النصوص القانونية اليت تكرسه كحق   

ية، و ذلك رغبة منا يف توضيح مدى للمتهم سواء كانت نصوص دولية بنوعيها عاملية وإقليمية أو نصوص داخل
  .اهتمام خمتلف التشريعات ذا الضمان وإبراز أمهيته يف عدالة احملاكمات اجلنائية وهذا ما سنوضحه يف حينه

  : أما هذا الفرع فسخرناه لدراسة األساس القانوين هلذا الضمان على النحو التايل
  3 .ق الدوليةاألساس القانوني لضمان حق الطعن في المواثي: أوال

العهد "من  )5(14جند أن هذا الضمان مكرس على مستوى املواثيق الدولية العاملية وذلك يف نص املادة   
لكل شخص أدين جبرمية حق اللجوء وفقا للقانون إىل حمكمة أعلى كيما تعيد النظر يف قرار :"اليت مفادها " الدويل

نا لنص هذه املادة جند أن حق اللجوء إىل حمكمة أعلى ملراجعة وباستنطاق" إدانته ويف العقاب الذي حكم به عليه
أحكام اإلدانة والعقوبات املقررة ينطبق وبوجه عام على كل شخص يدان بتهمة ارتكاب فعل جنائي بغض النظر 
 عن خطورة جرميته كما جيب أن جتري مراجعة أحكام اإلدانة والعقوبات أمام حمكمة أعلى وفقا للقانون فهذا احلق

  .يضمن أن يفحص القضاء احلالة املعروضة عليه على مرحلتني على أن تكون الثانية أعلى من األوىل
أن هذا الضمان ليس قاصراً على : "وبرجوعنا إىل أعمال اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان جند أا أوضحت 

ره ال يفي بالشرط األساسي كما أا وجدت أن مراجعة احلكم أمام القاضي الذي سبق أن أصد" أخطر اجلرائم
درجة من احملكمة األوىل، كما أوضحت ويف نفس السياق أن  هلذا الضمان وهو أن تكون احملكمة الثانية أعلى

وفقا "ال تلزم الدول بأن توفر أكثر من مرحلة واحدة لالستئناف وأن عبارة " العهد الدويل"من  )5(14املادة 
احمللي يقضي بأكثر من مرحلة لالستئناف يف إطار نظر الدعاوى اجلنائية، فإنه تعين أنه إذا كان القانون " للقانون

   4.جيب فتح الباب أمام أي شخص يدان لالنتفاع بصورة فعالة من هذه املراحل األخرى
أما بالنسبة ملنظمة العفو الدولية فقد أكدت على ضرورة احترام وكفالة باقي ضمانات احملاكمة العادلة يف 

 ستئناف ومن بينها احلق يف توفري وقت كاف وتسهيالت مناسبة إلعداد عريضة االستئناف واحلق يف دعاوى اال
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االستعانة مبحام واحلق يف تكافؤ الفرص بني الدفاع واالدعاء مبا يف ذلك إخطار كل منهما باملستندات اليت يقدمها 
ة ومؤسسة حبكم القانون يف غضون فترة الطرف اآلخر واحلق يف نظر الدعوى أمام حمكمة خمتصة مستقلة ونزيه

    1 .زمنية معقولة واحلق يف نظر علين للدعوى وصدور احلكم يف غضون فترة زمنية معقولة
الذي كما سبق لنا أن أوضحنا تبنيه حلق اللجوء يف " العهد الدويل"أما بالنسبة لالتفاقية األوروبية وخبالف 

حق "منه، أي ما يسمى 14من املادة  "5"حمكمة أعلى منها حسب الفقرة القضايا اجلزائية إىل حمكمة دنيا مث إىل 
الذي " السابع"الذي ال جنده يف صلب االتفاقية األوروبية ، إال أا أقرته يف بروتوكوهلا اإلضايف " اللجوء املزدوج

ق لكل شخص حي. 1:"واليت مفادها أنه 02من املادة  1وذلك من خالل الفقرة  1988دخل حيز التنفيذ سنة 
أدانته حمكمة جبرمية جنائية أن يعرض قرار اامه أو إدانته على قضاء أعلى حىت يعيد النظر يف قرار إدانته والعقاب 

، ورغم أن هذه االتفاقية ال " الذي حكم به عليه وينظم القانون ممارسة هذا احلق والدوافع اليت تسمح مبمارسته
قرارات احملكمة األوروبية تفيد بأنه حق متأصل ضمن حق املتهم يف تنص صراحة على حق االستئناف إال أن 
   2 .حماكمة عادلة املكفول صراحة يف نصوصها

جتيز تقييد حق االستئناف   - والسابق ذكرها  –من الربوتوكول السابع  )2(من املادة  الثانيةلكن الفقرة   
اكمة االبتدائية للمتهم أمام أعلى حمكمة يف الدولة طبقا للقانون إذا كانت املخالفة جنحة بسيطة أو إذا جرت احمل

    3.أو إذا كان احلكم باإلدانة قد صدر بعد استئناف احلكم برباءة املتهم
أن حتدد بوضوح ) ومن بينها حماكم االستئناف(وقد قالت احملكمة األوروبية أنه جيب على احملاكم الوطنية  

املتهم بتلك احليثيات يف الوقت املناسب حىت يتمكن من بسط  كاف حيثيات أحكامها،ألن امتناعها عن تزويد
  ة ـتلك احليثيات أمام حمكمة النقض لتراجعها ، إمنا هو إنكار حلقه يف احلصول على وقت كاف وتسهيالت مناسب

إلعداد دفاعه،وقد أكدت على ضرورة احلصول على حمام منتدب لتمثيل املتهم يف دعوى االستئناف وأن هذا احلق 
    4.اضع لنفس الشروط اليت حتكم هذا احلق يف الدائرة االبتدائية وجيب اعتباره يف صاحل العدالةخ

أما فيما خيص االتفاقية األمريكية فنجد أا جتنبت ما وقعت فيه االتفاقية األوروبية من قصور بسبب   
مريكية أقرته بطريقة صرحية لتكريس هذا الضمان، فاالتفاقية األ"7"اعتمادها على الربوتوكول اإلضايف رقم 

اليت ) ج(البند  )2(8واعتربته من الضمانات اإلجرائية املمنوحة جلميع الناس على قدم املساواة التامة يف نص املادة 
  5 ...)حقه يف استئناف احلكم أمام حمكمة أعلى درجة-/ج:(...جاء فيها 
مان احلق يف االستئناف أمام حمكمة أعلى ال وقد أوضحت اللجنة األمريكية الدولية أن التزام الدولة بض  

 يتطلب فقط إقرار القوانني ولكن يستلزم اختاذ تدابري تكفل ممارسة هذا احلق ورأت أن املغاالة يف الشكليات 
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وتضييق املدد املخصصة لطلبات االستئناف والتباطؤ الشديد يف البت يف دعاوى االستئناف تعد مبثابة عقبات يف 
ذا احلق وأن االقتصار على مراجعة املسائل القانونية دون فحص الوقائع قد ال يفي بالشروط وجه تفعيل ه

  1األساسية هلذا الضمان 
كما أوضحت ذات اللجنة يف معرض حديثها عن احلق يف احملاكمة العادلة مبوجب االتفاقية األمريكية أنه  

أكد من صحة اإلجراءات املتبعة خالل النظر يف وقائع على احملاكم وهي تنظر يف دعاوى االستئناف أال تكتفي بالت
الدعاوى، بل أن تفحص كذلك حيثيات االستئناف واعتربت أن نظر دعاوى االستئناف أمام حمكمة تفتقر إىل 
االستقاللية أو غري مؤهلة للقيام بوظيفة املراجعة القضائية أمران ال يتفقان مع احلق يف االستئناف الذي تكفله 

ة األمريكية،  ولن يكون االستئناف يف تقديرها فعاالً ما مل يبلغ املتهم حبيثيات حكم اإلدانة الصادر ضده يف االتفاقي
  2.غضون فترة زمنية معقولة

  : األساس القانوني لضمان حق الطعن في التشريع الجزائري: ثانيا
احلقوق املدنية والسياسية واعتربا مبا أن الدستور قد كفل لكل املواطنني على قدم املساواة التامة التمتع ب

احلريات األساسية وحقوق اإلنسان تراثا مشتركا بني مجيع اجلزائريني واجلزائريات، فإننا نستطيع القول بأنه قد 
كفل حق الطعن يف األحكام القضائية بطريقة ضمنية معترباً إياه مفترضا وقاعدة عامة من قواعد التقاضي،وهذا 

ذي مل يرأف باملتهم ومل يكلف نفسه عناء القيام بواجبه يف إدماج الضمانات املكفولة له يف رأفة منا باملشرع ال
الوثائق الدولية اليت صادق عليها ، فبالرغم من انتفاء وجود نص صريح ومتفرد يكرس هذا الضمان لكن هناك 

جلزائري الذي أصبح نصوص مل توضع من أجل تشريع هذا الضمان ولكنها تؤكد وبقوة مكانته يف التشريع ا
  .يتعامل مع هذا الضمان كمسلمة وبديهية ال حتتاج إىل التنصيص 

ينظر القضاء يف الطعن يف : "بنصه على أنه "143" فقد كفل الدستور هذا املظهر من احلماية يف املـادة
زائري يف تكريس ، فهذا النص ال ميكن االعتماد عليه يف الوصول إىل رغبة املشرع اجل"قرارات السلطة اإلدارية

، ولكن ميكن االعتماد عليه يف الوصول إىل 3ضمان حق املتهم الطعن يف األحكام القضائية كما قال أحد الباحثني
أعاله  "143"رغبة املشرع واعتداده بالطعن كإجراء أمام اجلهات القضائية، هذه األخرية اليت خولتها املادة 

ة اإلدارية كهيئة رقابية فمن باب أوىل النظر يف الطعون ضد األحكام صالحية النظر يف الطعون ضد قرارات السلط
القضائية الصادرة من جهات قضائية دنيا رغبة يف تكريس مبدأ مشروعية العمل القضائي وإعطائه قيمة دستورية 

  . ألنه ضمانة جوهرية لصاحل املتقاضي واملصلحة العليا للعدالة
االعتماد عليه يف تأكيد موقف املشرع  -وحسب تقديرنا–كن أما بالنسبة للنص الدستوري الذي مي  

 من الدستور اليت خييل لنا يف الوهلة األوىل أا خاصة بتحديد  "152"اجلزائري من هذا الضمان هو نص املادة 
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لطعن مهام احملكمة العليا وجملس الدولة وكذا حمكمة التنازع فقط، إال أا تكرس إىل جانب ذلك حق املتهم يف ا
يف األحكام القضائية ضمنيا من خالل تبنيه يف هذه املادة لفكرة اخلطأ احملتمل من القضاة ما يستلزم وبالضرورة 
إجياد هيئة عليا تقوم األحكام الصادرة منهم إذا جاءت جائرة وخمالفة للقانون، يلجأ إليها عن طريق الطعن بغض 

ه املادة أعاله والبحث عن إرادة املشرع، أو ما يسمى باملعىن النظر عن صورته أو طريقته، فباستنطاقنا لنص هذ
  .  البعيد للبناء اللفظي هلذه املادة جند أن هذا الضمان يعد حقا دستوريا خفياً

أما على املستوى اإلجرائي فال حنتاج ألسلوب االستنطاق والبحث عن إرادة املشرع اخلفية، ذلك ألن   
ن الصراحة التامة، حبيث ال حنتاج إىل جهد كبري ملعرفة مدى متسكه بضمان حق إرادة هذا األخري جاءت يف حلة م

فقد كلفه يف أية صورة كان، فمن معارضة واستئناف كطرق عادية إىل  املتهم يف الطعن يف األحكام القضائية،
  على متسك نقض والتماس وإعادة نظر كطرق غري عادية، لكن هذا التكريس وهذه الكفالة على قدر ما هي دليل 

املشرع اإلجرائي ذا الضمان بقدر ما فيها اون كبري يف محاية حقوق اإلنسان بصفة عامة واملتهم بصفة خاصة 
  * :هذا ما سنكتشفه إثر دراستنا ملختلف طرق الطعن يف التشريع اجلزائري وذلك على النحو التايل

واد اجلزائية حق املعارضة يف األحكام الغيابية كفل املشرع اجلزائري للمتهم يف امل: الطعن باملعارضة - /1  
ج ولكنه حصر هذا احلق يف مواد اجلنح واملخالفات دون اجلنايات، ألن األحكام .إ.ق 409وذلك يف نص املادة 

الغيابية فيها ذات طبيعة خاصة ال ختضع لقواعد املعارضة حيث أا تسقط وتصبح كأن مل تكن مبجرد حضور 
   1 .ج.إ.ق 326القبض عليه وهذا مؤكد يف نص املادة املتهم بإرادته أو 

فهذا شيء مجيل من املشرع اجلزائري ألنه أخذ بعني االعتبار خطورة اجلنايات من حيث العقوبات املقررة 
  . هلا فألغى مفعول وقوة األحكام الغيابية الصادرة بصددها

 قاضي على درجتني، كما أنه يشكل مناطيعد هذا الطريق ترمجة حقيقية ملبدأ الت: الطعن باالستئناف- /2
ضمان حق املتهم يف الطعن يف األحكام القضائية الصادرة ضده ألنه يف ظل هذه الطريقة يتمتع حبقه يف الطعن 
كامال فيعاد الفصل يف دعواه من حيث املوضوع و القانون أمام حمكمة أعلى درجة، خبالف املعارضة اليت تكون 

، وخبالف النقض الذي تنظر فيه القضية من الناحية القانونية دون التعرض ملوضوع أمام نفس اجلهة القضائية
  .الدعوى، من هنا تظهر أمهية االستئناف يف كفالة ضمان حق املتهم يف الطعن يف األحكام القضائية

ج بطريقة صرحية هذه املادة توحي وتنم عن .إ.ق 471لذلك كفله املشرع اإلجرائي يف نص املادة  
املشرع احلاسم يف تبين طريق الطعن باالستئناف ليس كمجرد طريق إجرائي فقط بل كحق من حقوق  موقف

املتهم وذلك رغم كفالته ألطراف آخرين يف الدعوى القضائية، كما أنه اهتم بآثار االستئناف فأكد على ضرورة 
 للمجلس إال أن يعدل احلكم  فليس" عدم جواز إساءة حالة املتهم املستأنف"احترام الس القضائي لقاعدة
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املستأنف ملصلحة املتهم أو أن يؤيد احلكم مهما تضمن من أخطاء يف تقدير الوقائع أو تطبيق القانون فال جيوز له 
  .ج.إ.ق 433من املادة  "2"أن يشدد العقوبة وذلك إذا كان املتهم هو الطرف املستأنف طبقا للفقرة 

مشرع اجلزائري جاء مبتوراً، فكان املشرع يف نص هذه املادة كمن لكن لألسف هذا املوقف اجلسور لل  
 433من املادة  "2"حبيث أنه قام بإفراغ الفقرة  -إن صح التمثيل–يسقي القتيل ماًءا بعد أن أزهق روحه ضمأً 

حالة من ذات املادة ، حبيث أنه أجاز إساءة مركز املتهم يف "1"ج من حمتواها الفعال مسبقاً يف الفقرة .إ.ق
االستئناف إذا كانت النيابة العامة هي الطرف املستأنف فبإمكان الس القضائي أن يصدر أحكاما لصاحل أو لغري 

، خاصة إذا علمنا أن العادة عندنا جرت على الثانيةتلغي كل إجيابيات الفقرة  األوىلصاحل املتهم، فنجد أن الفقرة 
   433من املادة  "2"اف املتهم حىت ال يستفيد من تطبيق أحكام الفقرة أن النيابة العامة تستأنف تعسفا بعد استئن

منها، وهو ما يضر غالبا مبصاحل املتهم ويصبح تطبيق أحكام هذه املادة  "1"ج فتطبق عليه أحكام الفقرة .إ.ق
  1.متوقفا على استئناف أو عدم استئناف النيابة العامة

ي من هذا الضمان، فنجد أنه عندما كفل حق االستئناف كما نالحظ تذبذبا يف موقف املشرع اجلزائر  
أخذ بعني االعتبار نوع اجلرائم خبالف ما جاء يف الصكوك الدولية املماثلة، فقد كفل حق االستئناف يف مواد 

ج، ولكنه وضع شروطا موضوعية الستئناف األحكام الصادرة .إ.ق 416اجلنح دون شروط أو قيود حسب املادة 
ج فإذا مل تتوفر الشروط املذكورة يف .إ.ق )2(416لفات وذلك حسب ما هو وارد يف نص املادة يف مواد املخا

  2 .نص املادة السابقة كلها أو بعضها ال جيوز استئناف األحكام يف مواد املخالفات لعدم توافر الشروط الشكلية
تهم يف الطعن يف األحكام ولكن الطامة الكربى والتراجع اخلطري يف موقف املشرع اجلزائري إزاء حق امل

القضائية يظهر يف مواد اجلنايات اليت مل يسمح املشرع باستئناف األحكام الصادرة فيها، وذلك ما يدل على 
التهاون التشريعي إزاء حق املتهم يف احملاكمة العادلة يف مواد اجلنايات، وال يشفع له يف ذلك القول بأن األحكام 

لنقض فمثل هذا الطريق ال يربر حرمان املتهم من إحدى درجيت التقاضي يف اجلنايات الصادرة فيها ختضع لرقابة ا
  .يف الوقت الذي يتيح له ذلك يف مواد اجلنح و املخالفات رغم أا أقل خطورة 

ويف هذا السياق فقد أعرب مقرر األمم املتحدة اخلاص واملعين بعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء أو  
حماكمة عن قلقه بشأن الطعون القضائية املنظورة أمام حمكمة النقض يف اجلزائر، حيث ال يستفيد اإلعدام بدون 

املتهمون استفادة تامة من احلق االستئناف كما هو حمدد يف الصكوك الدولية ذات الصلة، ألم حمرومون من 
ئع أو من حيث اجلوانب القانونية، مرحلة االستئناف اليت تراجع فيها الدعاوى مراجعة كاملة سواء من حيث الوقا

ورأى بأنه جيب أال تقتصر عملية املراجعة على التحقق رمسياً من صحة االلتزام بالشروط األساسية لإلجراءات 
  3.والقصور املقصود هنا هو يف مواد اجلنايات كما سبق أن شرحناه
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ستئنافية عليا تستأنف أمامها أحكام عليه ال نرى بأساً من مناشدة املشرع بضرورة إجياد دائرة ا وبناًء
حماكم اجلنايات واالحتذاء بالتشريعات املتحضرة واليت خطت خطوات عمالقة يف جمال محاية حقوق اإلنسان 

  1 .كالتشريع اإلجنليزي واألمريكي
بلغ حرص املشرع اجلزائري على ضمان حق املتهم يف الطعن باألحكام القضائية : الطعن بالنقض- /3  
ضده درجة عالية من العناية به كضمان من ضمانات احملاكمة العادلة، فلم يكتف بإقرار طرق الطعن  الصادرة

العادية بل دفعه حرصه هذا إىل كفالة طرق أخرى غري عادية، منها طريق الطعن بالنقض هذا الطريق املكفول 
ن أجهزة التقاضي، واعترب هذه احملكمة اليت حتدد صالحيات احملكمة العليا وغريها م "152"دستورياً يف نص املادة 

  .مقومة ألعمال االس واحملاكم كافال بذلك طريق النقض لكل من يرغب يف مواصلة مسريته الدفاعية
ج يلجأ إليه .إ.ق 497ولقد كفله املشرع اإلجرائي كحق من حقوق املتهم احملكوم عليه يف نص املادة 

يه وليس دف احلكم يف موضوع الدعوى وهذا ما نعرب عنه بقولنا أن من أجل املطالبة بإلغاء احلكم املطعون ف
  2.احملكمة العليا حمكمة قانون وليست حمكمة موضوع ألا ختتص فقط مبراقبة صحة تطبيق القانون أو تأويله

 500وال يكون ذلك ممكناً إال يف مواجهة األحكام النهائية وذلك استناداً على األوجه املذكورة يف املادة 
ج على سبيل احلصر فال جيوز القياس عليها أو إضافة حاالت أخرى غري واردة يف نص هذه املادة وهي مثاين .إ.ق

   3 .حاالت
يعد طريقة ثانية من طرق الطعن غري العادية اليت كفلها املشرع : الطعن بالتماس إعادة النظر - /4  

احملكوم  -املتهم-القضائية، فهو وسيلة إلثبات براءة  اجلزائري للمتهم يف إطار ضمان حقه يف الطعن يف األحكام
ج وقد قصرها القانون على األحكام اليت حازت قوة الشيء .إ.ق 531عليه حسبما هو وارد يف نص املادة 

املقضي به وكانت تقضي باإلدانة يف جناية أو جنحة، وهذا الطريق يقوم أصال على وجود خطأ يف الوقائع وليس 
يق القانون كما هو احلال يف الطعن بالنقض، وقد حصر املشرع اجلزائري احلاالت اليت جيوز فيها على خطأ يف تطب

ج ،فقرر يف مثل هذه األحوال أن يعطل أخطاء القضاء اليت تكون على .إ.ق 531اللجوء إىل هذه الطريق يف املادة 
  4".املقضي به قوة الشيء"قدر من اجلسامة والوضوح حبيث يستحق تصحيحها التضحية مببدأ 

كما أنه أجاز إعادة النظر يف احلكم ملصلحة احملكوم عليه، أما إذا كان احلكم صادرا بالرباءة فال جيوز   
اللجوء إىل التماس إعادة النظر مهما ثبت بأدلة قاطعة خطأ هذا احلكم فهو وسيلة لصاحل املتهم وإثبات براءته 

   5 .وليس وسيلة للوصول إىل احلقيقة
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" ضمان حق املتهم يف الطعن"تام هذا الفرع ننوه بدور املشرع اجلزائري يف العناية ذا الضمان أيويف خ  
وذلك يف صور خمتلفة ومتنوعة جتتمع كلها من أجل إرساء دعائم هذا الضمان، فقد أحاط طرق الطعن بعناية 

الستئناف يف مواد اجلنايات، لذلك فائقة من حيث اإلجراءات واآلثار ولكنه سجل تراجعا يف موقفه هذا يف جمال ا
نناشده أن يتالىف هذا النقص و يسد هذه الثغرة، أما بالنسبة للمواثيق الدولية فنجدها كانت حريصة جدا يف كفالة 
هذا الضمان رغم إحالتها يف كثري من املواضع إىل التشريعات والقوانني الداخلية ولكنها سجلت تفوقا على 

ه العمومية واإلحالة وذلك فيما خيص عدم متييزها يف ممارسة هذا الضمان بني خمتلف املشرع اجلزائري رغم هذ
  . اجلرائم فقد اعتربته حقاً مكرساً يف مجيع أنواع اجلرائم

  : آثار ضمان حق المتهم في الطعن على حقه في المحاكمة العادلة:  الثالث الفرع
فقد تكون أحكامهم معيبة وإن من  منهم اخلطأ،ملا كان القضاة بشر يفترض فيهم اإلصابة كما يتوقع   

أكثر ما يدنس هيبة العدالة هو االستمرار يف تنفيذ األحكام اخلاطئة، ومسواً ذا اجلهاز عن كل ما ميكن أن يدنسه 
ال بد من املسارعة بإصالح هذه األحكام عن طريق الطعون اليت ال تقلل من هيبة احملاكم والقضاة بقدر ما تزيدهم 

ة ومسواً، فال بد من فسح اال للمتهم ليتقدم بالطعن إذا ما اعتقد أنه قد غنب يف هذا احلكم أو قد أهدرت رفع
حقوقه ومما تقدم يصح القول وبشكل جازم أن طعن املتهم يف األحكام الصادرة ضده، عندما يعتقد جمانبتها 

  1.للصواب يعترب ضمانة مهمة ووسيلة ال غىن عنها لتحقيق العدالة
هذه الطعون اليت قد تأخذ أشكاالً خمتلفة وطرق متباينة يهدف كل نوع إىل مواجهة زمرة معينة من   

  :األخطاء وسنعىن بإبراز الضمانات الناجتة عن مباشرة كل صورة والكشف عن أمهيتها بالنسبة للحق حمل البحث
  : الطعن باملعارضة وتأثريه على حق املتهم يف حماكمة عادلة: أوالً

ز أمهية ضمان حق املتهم يف الطعن بشكل أكثر وضوحا يف األحكام الغيابية اليت تصدرها احملكمة يف ترب  
غيبة املتهم لسبب ما حال دون حضوره للمحاكمة، و بذلك حيكم عليه دون مساع دفاعه عما نسب إليه من 

  . اامات و خاصة يف حالة عدم توكيل املتهم حملام يتوىل الدفاع عنه
على ذلك ميكن القول بأن الطعن يف األحكام الغيابية وسيلة فعالة لوضع حق املتهم يف الدفاع موضع بناًءا 

التنفيذ وبالتايل حتقيق دعم حقه يف عدالة احملاكمة ألن جريان احملاكمة يف غيبته حيرمه من الدفاع عن نفسه مما 
  2 .يفوت عليه أهم ضمانات احملاكمة العادلة

حق املعارضة وحرمانه من فرصة الطعن يف األحكام الغيابية الصادرة ضده يفقد  ففي حالة حرمانه من  
خصوصاً  حقاً مهماً من حقوقه وهو الدفاع، عند ذلك يصعب حتقيق العدالة اليت يأملها اجلميع مبا فيهم املتهم،

   3.وحنن نعلم أن الدفاع قد يؤدي إىل تغيري وجه ذلك احلكم
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  : تأثريه على حق املتهم يف احملاكمة العادلة الطعن باالستئناف و: ثانيا
إن معرفة أمهية االستئناف كعامل من عوامل األمن القانوين جتعلنا جنزم بأنه أكثر من جمرد إعادة النظر يف   

ملف الدعوى ألنه يعترب طريقا إلاء الفصل فيها، هذه املعرفة تساعدنا يف حتديد عالقة االستئناف كحق من 
حبقه يف حماكمة عادلة، هذه العالقة اليت ميكن أن نصفها باملتينة، ألا عالقة تأثري وتأثر فمن خالل حقوق املتهم 

الفحص الثاين الذي يتسم بالدقة والعمق حبكم ترتيبه الزمين وخربة القائمني به نضمن سالمة األحكام وما يترتب 
  1.عليه من كفالة حلق املتهم يف الدفاع

اضي تعترب ضمانة ال غىن عنها بالنسبة للمتقاضني ألن االستئناف يعد سبيالً املتهم فازدواجية درجة التق  
للطعن فيما يصدر ضده من أحكام حينما يعتقد أا قد أحلقت به ضررا حبيث ميكن اعتباره مبدأ عاماً من مبادئ 

   2 .اإلجراءات اجلنائية يف مرحلة احملاكمة وضمانة كربى حلق املتهم يف عدالتها
لذلك ال جند حرجا من مناشدة املشرع مبد مظلة الطعن باالستئناف على اجلنايات وهذا استجابة *  

  .   ملتطلبات حق املتهم يف حماكمة عادلة
  :الطعن بالنقض وتأثريه على حق املتهم يف حماكمة عادلة : ثالثا

قض برابطة وثيقة، فالعالقة بني ترتبط محاية حق املتهم يف احملاكمة العادلة بالوظيفة األساسية لرقابة الن  
هذين احلقني أي احلق يف الطعن بطريق النقض واحلق يف حماكمة عادلة تظهر جبالء يف وظيفة النقض وذلك على 

  : النحو اآليت
يساهم النقض يف حتقيق نوع من اإلشراف والرقابة على سالمة تطبيق القانون وتفسريه ويف ذلك الضمان /1

تهم يف احملاكمة العادلة، ألن التطبيق الصحيح للقانون يؤدي بالضرورة إىل مراعاة كافة الكايف لكفالة حق امل
الضمانات املقررة حلماية حق املتهم يف حماكمة عادلة وذلك من خالل سد الثغرات واألخطاء القانونية اليت ميكن 

كوم عليه أن يستمر يف مسريته أن تشوب أحكام القضاء املوضوعي فتخل بتوازا القانوين، فبالنقض يستطيع احمل
    3.الدفاعية باللجوء إىل قمة القضاء ليحتمي من هذا االختالل

حظي الطعن بالنقض بأمهية فائقة يف جمال حسن سري العدالة فقد أشاد الس الدستوري الفرنسي بدور النقض / 2
كما أنه اعترب أن سيادة القانون " ام القانوناملساواة أم"و " وحدة القانون الوطين"األساسي وكفالته الحترام مبادئ 

كمبدأ دستوري يتطلب وجود حمكمة عليا تراقب صحة تطبيق القانون وتعمل على توجيه وتوحيد كلمة القضاء، 
  4.كل هذا من شأنه أن يبث الطمأنينة لدى املتهم يف عدالة احملاكمة اليت أجريت له

املتهم يف حماكمة عادلة تظهر من خالل كون الرقابة اليت تباشرها  كما أن العالقة بني الطعن بالنقض ودعم حق/3
 حمكمة النقض رقابة تسبيب، فإذا كان القاضي حر يف تكوين عقيدته فإنه ويف املقابل جيب عليه التدليل على هذا 
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العادلة، إىل آخر وهذا ما يوفر دعماً واضحا حلق املتهم يف احملاكمة " تسبيب األحكام: "االقتناع أو ما يسمى بـ  
    1.مرحلة فهي مرحلة جيب أن تكون مكللة بالضمانات حىت يف ورقة احلكم

  :الطعن عن طريق التماس إعادة النظر وعالقته حبق املتهم يف حماكمة عادلة: رابعا 
تظهر العالقة بني حق الطعن عن طريق التماس إعادة النظر وحق املتهم يف حماكمة عادلة من خالل الغاية   

اليت قصدها املشرع من تقرير هذا الطريق، فبالرغم من الضمانات العديدة اليت أقرها املشرع للمتهم يف مسريته 
اإلجرائية إىل غاية صدور حكم بات، إال أنه فتح له طريقا يعد مبثابة محاية أخرية يؤمنه فيها من خماطر اإلدانة 

لواقعي ومل يقيد هذا الطريق بزمن معين األمر الذي يدعم حق اخلاطئة، فقد فتح له اال إلصالح اخلطأ القضائي ا
   2.املتهم يف حماكمة عادلة

  : ضمان حق المتهم في التعويض: المطلب الثاني
عديدة هي االنتهاكات واألضرار اليت تلحق باملتهم مبناسبة حماكمته جنائيا الشيء الذي يستلزم إقرار حقه   

  .يف السمو به إىل مرتلة الضمان الفعال الذي يعول عليه يف إنصاف املتهمآلياته رغبة  يف التعويض ووضع  
فما املقصود ذا الضمان؟ وما هي املرام املبتغاة واملنتظرة منه على األقل بالنسبة إلحقاق حق املتهم يف   

بة عنه يف الفرع عدالة حماكمته؟ وما هي احلاالت اليت ميكن أن يتجلى فيها هذا الضمان؟ ، هذا ما سنحاول اإلجا
األول من هذا املطلب، أما الفرع الثاين فسنخصصه لدراسة املرجعية القانونية اليت يعول عليها للمطالبة به ، مث 
ندرس اآلثار واالنعكاسات اليت ميكن تنسحب على حق املتهم يف حماكمة عادلة من وراء هذا الضمان مبختلف 

  .حاالته يف الفرع الثالث واألخري
  : مفهوم ضمان حق المتهم في التعويض: األولالفرع   
سنحاول من خالل هذا الفرع إعطاء تعريف لضمان حق املتهم يف التعويض مع حتديد طبيعته يف القسم   

  :األول منه، أما القسم الثاين فسنرصده للحديث عن احلاالت اليت يتجلى فيها هذا الضمان وذلك على النحو التايل
  .لمتهم في التعويض وطبيعتهتعريف ضمان حق ا: أوال

إجياب مثل التالف إن أمكن أو قيمته نفياً للضرر ":بقوله) كتابه املغين(عرفه بن قدامة يف : تعريف التعويض /1
كفالة حق املتهم يف احلصول على :" ، أما بالنسبة لتعريف الضمان حمل الدراسة، فيمكننا تعريفه بأنه"بقدر اإلمكان

عه به أو تسبب يف وقوعه خبطئه حبيث خلق خرفا إلحدى دعامات حقه يف احملاكمة ما جيرب الضرر ممن أوق
  3".العادلة

فنجد أن املتهم ومن خالل هذا التعريف جيب أن يعوض عن األضرار اليت حلقت جراء انتهاك دعامة من  
 صيانة حق املتهم يف دعامات حقه يف احملاكمة العادلة، بغض النظر عن مرتكب هذا االنتهاك، ويف هذا دليل على 
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التعويض دون انتقاص أو تقييد ناجم عن االعتداد مبركز ومكانة مرتكب الفعل الضار، كما نالحظ من خالل 
هذا التعريف أن مناط حق املتهم يف التعويض هو ما يلحق املتهم من ضرر سواء كان ضرر جسمانيا أو ما ماديا 

   .أو معنويا
يف تنظيمه ألحكام املسؤولية املدنية اليت تنصب أساسا على إصالح الضرر ال  هو حق خيضع: طبيعة التعويض /2

  على عقاب اخلطأ، فاهلدف منه إذا هو جمرد إصالح آثار الفعل الضار وليس تعبريا عن حق املتهم يف االنتقام ألنه 
تخلله أية عناصر ليس مثة موضع للرتعة الشخصية وحق املتهم يف التعويض كفكرة صيغت يف قالب موضوعي ال ت

   1 .شخصية مهما كانت طبيعتها
كذلك فيما خيص طبيعة هذا احلق جند أنه ليس مقيداً بفترة احملاكمة ألنه أوسع نطاقاً منها ولكن هذا ال   

ينفي أن للمتهم احلق يف التعويض كدعامة من دعامات احملاكمة العادلة، والتعويض هنا واجب عن كل ضرر مهما 
  .واء قبل البدء يف احملاكمة وأثناءهاكان زمن وقوعه س

   2 :حاالت استحقاق المتهم للتعويض: ثانيا  
إن استحقاق املتهم للتعويض خيتلف باختالف االنتهاك الواقع على حقوقه اليت تعد دعامات يرتكز عليها   

، ألنه ستكون لنا يف إحياء حقه يف احملاكمة العادلة وسندرس يف هذه اجلزئية حاالت استحقاق التعويض باختصار
  : عودة إليها يف موضع آخر عند دراسة انعكاساا على حق املتهم يف احملاكمة العادلة، وذلك على النحو التايل

تثار هذه احلالة عند احلديث عن مسؤولية الدولة  :تعويض املتهم عن االنتهاك التشريعي حلقوقه الدستورية/ 1
جيب أن يكون هناك تكامل وانسجام بني النصوص الدستورية وباقي عن أعمال السلطة التشريعية، حبيث أنه 

  .التشريعات الداخلية يف كفالة احلقوق واحلريات الفردية
فال يكفي أن يكفل الدستور حقاً ما بل جيب أن تسايره يف ذلك باقي القوانني الداخلية وخاصة إذا كان 

  تعني عليها أال تعمل على إهدار هذه احلقوق أو انتقاصها الدستور قد خول هلا تنظيم بعض احلقوق واحلريات فإنه ي
ويف حالة انتهاكها هلذه احلقوق الدستورية يستحق املتهم التعويض عن األضرار اليت حلقت به ولكن بعد صدور 

  .حكم بعدم دستورية هذا القانون اجلائر
يستحق املتهم التعويض عن أضرار اليت ويف هذه احلالة أيضا : تعويض املتهم عن بغي رجال السلطة التنفيذية/ 2

حلقت به بسبب بغي وعدوان رجال السلطة التنفيذية يف فترة احملاكمة من ضباط الشرطة القضائية وغريهم، فمثل 
هذا االستحقاق يثار عند الكالم عن مسؤولية الدولة عن حيز األضرار الناجتة عن أخطاء موظفيها، وأوضح أنواع 

الة هي جرمية التعذيب اليت يتعرض هلا املتهم بغية سلب األقوال منه وإرغامه على الشهادة هذا البغي يف هذه احل
  .ضد نفسه
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ويقصد ا حق املتهم يف التعويض عن األضرار الناشئة األعمال : حق املتهم يف التعويض عن عدوان قاضيه/ 3
و إخالال حبق املتهم يف نزاهته، وتعترب دعوى  اليت تقع من القاضي أثناء أداء وظيفته عدوانا منه على واجب احليدة

  .السبيل الوحيد الذي ميكن للمتهم أن يتذرع به مطالبا بالتعويض عما حلقه من أضرار" خماصمة القضاة"
كما يتجلى استحقاق املتهم للتعويض يف حالة تقصري احملامي :حق املتهم يف التعويض عن أخطاء حماميه/ 4

ان من شأا إحلاق أضرار باملتهم سواء كانت أضرار مادية أو معنوية يستحق عليها ووقوعه يف أخطاء فادحة،ك
التعويض باعتبار أن احملامي مسؤول وملزم ببذل عناية فيما يتعلق مبصري الدعوى وملزم يف أداء مهمته ورعاية 

  .اإلجراءات بتحقيق نتيجة
داللة على الظلم الناتج عن إدانة بريء حبكم يستخدم هذا املصطلح لل: تعويض املتهم عن إخفاق العدالة/ 5

قضائي ائي وأحقية هذا الشخص للتعويض جرباً للضرر الذي حلق به كمتهم أدين جواراً، والعربة هنا بصدور 
وإقراراً منا بقيمة هذه احلالة نردد ما قاله  حكم قضائي ائي فال جمال لذكر التعويض بالنسبة لألحكام االبتدائية،

إنه لشعور نبيل وتفكري سليم أن مننح من حيكم برباءته تعويضا إذ أن ذلك يعترب مبثابة :"  Targetالفرنسي الفقيه 
            1 ...."شهادة من اتمع بأن املتهم طاهر الذيل 

ال خيفى على أحد منا جسامة األضرار اليت تلحق باملتهم بسبب النشر  :تعويض املتهم عن البغي الصحفي/ 6
، هذا األخري الذي يرتب حقا "البغي الصحفي:"شهري بسمعته يف بعض الصحف وهذا ما يطلق عليه بـوالت

  .للمتهم يف التعويض عن األضرار اليت تسبب يف وجودها هذا العمل الصحفي
  :أساس ضمان حق المتهم في التعويض: الفرع الثاني  
ته سنده التشريعي و مرجعيته و وقوفاً على حلق املتهم يف التعويض عن األضرار اليت تصيبه بصدد حماكم  

لتحديد : لدراسة هذا الضمان يف املواثيق الدولية والثاين: نرصد األول: هذه احلقيقة نقسم هذا الفرع إىل قسمني
  :أساس هذا الضمان يف التشريع الداخلي وذلك كما يلي

  :أساس ضمان حق التعويض في المواثيق الدولية: أوال  
صيل القانوين لفكرة أو ضمان حق املتهم يف التعويض على املستوى الدويل ، فنجد أن هذه فيما خيص التأ  

املواثيق باعتبارها وثائق إيديولوجية إن صح الوصف تساهم يف بناء السياسة الدولية يف جمال حقوق اإلنسان عن 
ما حتيل يف شأا إىل التشريعات  طريق وضعها للخطوط العريضة هلا، أما باقي اإلجراءات الدقيقة واجلزئية فكثرياً

الداخلية ، ورغم ذلك فنجد أن مبدأ تعويض املتهم كضحية للنظام العقايب وجد اهتماماً به يف الصكوك الدولية 
 لكل شخص حق :"من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت نصت على أنه  "08"ويبدو ذلك جليا يف نص املادة 
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طنية إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك احلقوق األساسية اليت مينحها له الدستور أو اللجوء إىل احملاكم الو
  1".القانون

أما بالنسبة للعهد الدويل فنجده كرس ضمان التعويض وكفله للمتهم سواء يف حالة بغي رجل السلطة 
لكل شخص :" واليت مفادها  )5(9التنفيذية أو يف حالة اخلطأ القضائي، حبيث أنه كرس فكرة التعويض يف املادة 

، فرغم أن التعويض املقصود هنا ناجم " كان ضحية توقيف أو اعتقال غري قانوين حق يف احلصول على تعويض
  عن الضرر السابق للمحاكمة إال أنه جتدر بنا اإلشارة إال أن احملاكمة مرحلة ليست مستقلة عن باقي مراحل سري 

باقي احللقات السابقة هلا، ولضمان حق املتهم يف حماكمة عادلة جيب أن الدعوى القضائية فهي حلقة مكملة ل
تكون اإلجراءات السابقة هلا قانونية وغري معتدية على حقوق اإلنسان الواقع حتت طائلتها ومن هنا ميكن اعتبار 

  .التعويض عن الضرر السابق للمحاكمة ضمان ودعامة من دعامات احملاكمة العادلة
من العهد الدويل واليت  )6(14كرة التعويض عن اخلطأ القضائي تظهر وبقوة يف املادة أما فيما خيص ف

حني يكون قد صدر على شخص ما حكم ائي يدينه جبرمية، مث أبطل هذا احلكم أو صدر عفو خاص :"مفادها
يتوجب  ،عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة االكتشاف حتمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي

تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك اإلدانة،وفقا للقانون ما مل يثبت أنه يتحمل كليا أو جزئيا، 
  "املسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة اهولة يف الوقت املناسب

تتحدث عن  إىل جانب املواثيق الدولية العاملية هناك االتفاقيات اإلقليمية فنجد أن االتفاقية األوروبية مل
بعكس االتفاقية " الربوتوكول السابع اإلضايف هلا" من  3هذا الضمان يف متنها ولكنها كفلته من خالل املادة 

لكل إنسان احلق يف احلصول على تعويض وفقا :"واليت أكدت على أنه  "10"األمريكية اليت كفلته يف مادا 
العهد "من  )6(14ومن مقتضيات املادة  2"طأ قضائيللقانون يف حالة ما إذا صدر عليه حكم ائي بسبب خ

جيب أن " االتفاقية األمريكية"من  10من الربوتوكول السابع لالتفاقية األوروبية  وكذلك املادة  3واملادة " الدويل
  :تتوفر الشروط التالية لكي يكون الشخص مستحقا للتعويض

ويعترب حكم اإلدانة ائياً عندما )  ذلك اجلنح البسيطةمبا يف(أن يصدر عليه حكم ائي بارتكاب فعل جنائي - /أ
ال يكون هناك سبيل آخر للمراجعة القضائية أو الستئنافه،كأن يكون املتهم قد استنفذ أساليب االنتصاف هذه أو 

  .مرت املدة الزمنية احملددة لالنتفاع ا
  .لسجن أو بلون آخر من العقوباتتوقيع العقوبة عليه نتيجة اإلدانة وقد تكون العقوبة حكما با-/ب
إبطال حكم اإلدانة أو صدور عفو خاص، بشرط أن ال يكون تأخر اكتشاف املعلومات يف الوقت املناسب  - /ج

    3 .راجعاً كليا أو جزئيا إىل املتهم وعلى الدولة يقع عبء إثبات ذلك
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إذ أسقطت التهمة أو إذا برأت احملكمة كما أن هذه املعايري ال تلزم الدولة صراحة بأن تدفع أية تعويضات 
االبتدائية املتهم أو إذا برأته حمكمة أعلى لدى استئناف الدعوى، ومع هذا فإن بعض النظم القضائية الوطنية 

  إلزام الدولة بأن" وفقا للقانون"توجب دفع تعويض للضحايا يف مثل هذه الظروف ومعىن اشتراط دفع التعويضات
عويض ضحايا األخطاء القضائية وتنظم هذه القوانني بشكل عام إجراءات منح التعويضات تسن قوانني تنص على ت

وجيوز أن حتدد قيمتها ومع هذا ال تعفى الدولة من دفع التعويضات عن أخطاء القضاء بسبب عدم وجود قانون أو 
  1.عايري الدوليةإجراء حيكم عملية التعويض عن تلك األخطاء، حيث تظل الدولة مقيدة بالتزاماا بامل

ويف حالة ما إذا كان اخلطأ القضائي نامجا عن انتهاك حلقوق اإلنسان فإن للضحية حسبما تعتقد منظمة   
العفو الدولية حقا يف احلصول على أشكال أخرى من التعويض قد يكون من بينها رد احلقوق ورد االعتبار، 

لون : "تفسر املقصود باخلطأ يف تطبيق العدالة بأنه) نظمةأي امل(وتوفري ضمانات بعدم تكرار ذلك اخلطأ، كما أا 
    2"من القصور اخلطري يف سري الدعوى القضائية من شأنه أن يلحق ضررا فادحا بالشخص املدان

الذي اعتمدته " إعالن محاية األشخاص من التعذيب"من  11كما جند أن هذا الضمان مكفول يف املادة   
إذ ثبت عمل من :(،اليت تنص على أنه  1975-03-9بتاريخ  3452حدة بقرارها رقم اجلمعية العامة لألمم املت

أعمال التعذيب وغريه من ضروب اإلكراه واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة قد ارتكب بفعل 
    3 ).ميموظف عمومي أو بتحريض منه، كان من حق اين عليه اإلنصاف والتعويض وفقا للقانون القو

كان  ملن:"...منه واليت تنص على 03ذلك ما تبناه مشروع امليثاق العريب حلقوق اإلنسان يف نص الفقرة   
  4"ضحية القبض أو اإليقاف بشكل غري قانوين احلق يف التعويض

  : أساس ضمان حق التعويض في التشريع الجزائري: ثانيا
تهم يف التعويض كفل هذا الضمان يف خمتلف فروعه ويف بالنسبة للتشريع اجلزائري واعترافا منه حبق امل  

  :كافة مستويات التشريع
فالنسبة للدستور الذي يعد القانون األساسي الذي يضمن احلقوق واحلريات الفردية ويضفي الشرعية على   

منه  "22"ورغم أنه يعاقب على التعسف يف ممارسة السلطة بصفة عامة كما ورد يف مادته  5 .ممارسة السلطات
منه إال  105وكفل للمتقاضي محاية قانونية من أي تعسف أو احنراف يصدر من القاضي حسب ما جاء يف املادة 

يترتب على : "منه واليت مفادها أنه" 49"أنه قصر فكرة التعويض على اخلطأ القضائي وذلك من خالل نص املادة 
  ".ويض وكيفياتهاخلطأ القضائي تعويض من الدولة وحيدد القانون شروط التع
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فنجد أنه أبدي عناية بالتعويض عن اخلطأ القضائي دون باقي حاالت استحقاق املتهم للتعويض مثل  
تعويضه عن االنتهاكات التشريعية حلقوقه الدستورية، فرغم أنه أكد على ضرورة مطابقة التشريعات للدستور 

نه اكتفى يف حالة ظهور االنتهاك التشريعي للحقوق وأناط الرقابة على هذه املطابقة للمؤسسات الدستورية ولك
الدستورية بإفراغ النص التشريعي املخالف للدستور من حمتواه عن طريق إفقاده أثره من يوم إقرار الس 
الدستوري عدم دستوريته وعدم تطابقه مع نصوص الدستور مهمال بذلك حق املواطن بصفة عامة واملتهم على 

 1 .اء تطبيق القانون أو التشريع املقضي بعدم دستوريتهعويض عن األضرار اليت حلقت به جروجه التخصيص يف الت
فرغم أن حق التقاضي مكفول بنص دستوري إال أن املواطن اجلزائري حمروم من التمتع به بني يدي أمسى 

ة وهذا ما آثار نقاش حاد وأعلى جهات القضاء يف الدولة أي اجلهة أو احملكمة القائمة على أمر الرقابة الدستوري
 ؟يف أوساط رجال الفكر القانوين فيما خيص طبيعة هذه الرقابة وعما إذا كانت رقابة ذات طابع سياسي أو قضائي

خالفا يف فقه العاملي حول أفضلية وجناعة هذه الرقابة، ما جيعلنا نتساءل بدورنا حول موقف  هذا النقاش الذي أثار
    )2(رقابة؟املشرع اجلزائري من هذه ال

وبصدد حق املتهم يف التعويض عن تعسف وبغي رجال السلطة التنفيذية أكد على جترمي مثل هذه األفعال   
منه إال أنه مل يتحدث عن املسؤولية املدنية املترتبة عليها، وبالتايل "22"وإنزال العقوبة مبقترفها من خالل املادة 

) أي الدستور(حق املتهم يف التعويض عن عدوان قاضيه فرغم أنه  أهدر حق املتهم يف التعويض عنها، أما خبصوص
قرر محاية قانونية للمتقاضي من أي تعسف أو أي احنراف يصدر من القاضي، إال أنه مل يكفل حق املتهم يف 

  .الرجوع بالتعويض عليه، ومل يوضح أبعاد هذه احلماية الدستورية املقررة تاركاً ذلك للقوانني والتشريعات
ما فيما خيص القانون املدين الذي يعترب الشريعة العامة لباقي فروع القانون فإنه كرس فكرة التعويض أ  

منه وهذا يأخذ يف طياته بعداً  "124"ولكنه قصد به التعويض الذي يترتب عن األعمال الشخصية وذلك يف املادة 
التعويض اليت يستطيع فيها املتهم أن  من أبعاد حق املتهم يف التعويض وذلك فيما خيص بعض حاالت استحقاق

ومن ذلك استحقاق املتهم التعويض عن اخلطأ الناتج عن أعمال حماميه وحقه يف التعويض  يستند إىل هذا النص،
عن عدوان قاضيه وبغي رجال السلطة التنفيذية يف حالة املسؤولية الشخصية هلؤالء عن أعماهلم اليت أضرت بالغري 

فنجد أنه كفل حق املتهم يف التعويض يف بعض حاالت استحقاقه دون حقه . م.ق 129ملادة يف حدود ا) املتهم(
  .يف التعويض عن اخلطأ القضائي
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قرر عقوبة املوظف الذي قام بعمل حتكمي أو  ).ع.ق 107(أما فيما خيص قانون العقوبات فإنه ويف املادة   
ملتهم يف التعويض ضمنياً، واعترب أن مرتكب اجلنايات مساس باحلرية الشخصية للفرد مكرساً بذلك ضمان حق ا

املنصوص عليها يف املادة أعاله مسؤول شخصيا مسؤولية مدنية وكذلك األمر بالنسبة للدولة على أن يكون هلا 
ع  حبيث أقر فيها مسؤولية كل من الدولة ورجال السلطة .ق 108حق الرجوع على الفاعل من خالل املادة 

  .ألضرار اليت يلحقوا باألفراد وبصفة خاصة املتهمالتنفيذية عن ا
أما بالنسبة للتشريع اإلجرائي يف شقه اجلزائي فنجده كفل التعويض كحق للمتهم يف حالة اخلطأ القضائي   

فأجاز أن يتضمن احلكم بالرباءة للمحكوم عليه يف حالة الطعن بالتماس إعادة النظر منحه  الذي أحلق به أضرار،
من الدولة هذه األخرية اليت هلا حق الرجوع على الطرف املدين  ناءاً على طلبه أو طلب ذوي احلقوق،تعويضات ب

  ". 1مكرر 531مكررو 531"أو املبلغ أو الشاهد زوراً والذي تسبب يف إصدار حكم اإلدانة وهذا يف املادتني
لقرار القضائي وإعالنه حسب كما أنه كفل يف نفس املادة حق املتهم يف مشولية التعويض ملصاريف نشر ا

ج على أن يتم النشر يف دائرة اختصاص اجلهة القضائية اليت .إ.ق 1مكرر  531من املادة  2ما جاء يف الفقرة 
أصدرت القرار ويف دائرة املكان الذي ارتكبت فيه اجلناية أو اجلنحة ويف دائرة احملل السكين لطالب إعادة النظر 

جرائد يومية يتم " 03"قضائي إذ توفيت، كما ينشر القرار عن طريق الصحافة يف وآخر حمل سكن ضحية اخلطأ ال
  .اختيارها من طرف اجلهة القضائية اليت أصدرت القرار ويتم النشر على نفقه اخلزينة العامة

وكان املشرع اجلزائري سخياً فقد كان حكمه يف مواجهة إخفاق العدالة أكثر عدالً  وإنصافاً، ذلك ألنه   
  يتـالتعويض املادي واملعنوي للمتهم الذي حيكم برباءته بعد احلكم عليه باإلدانة جوراً، فقد وضع اآلليات ال كفل

، واليت رغم أا تكرس حق 14مكرر  137مكرر إىل  137تساهم يف متكينه من حقه يف التعويض يف املواد من 
اتباعها يف حالة احلكم بأن الوجه للمتابعة، إال أا املتهم يف التعويض عن احلبس املؤقت وتبني اإلجراءات الواجب 

مكرر إىل  137(مكررو اليت حتيل إىل أحكام املواد  531تطبق يف حالة اخلطأ القضائي حسب مقتضيات املادة 
  ). 14مكرر  137

كما أننا جند أن حاالت ثبوت اخلطأ القضائي اليت يعول عليها للمطالبة بالتعويض وردت على سبيل   
ج ولقد ساير املشرع الفرنسي باعتباره املصدر التارخيي للقانون اجلزائري يف تكريس .إ.ق 531صر يف املادة احل

هذا الضمان، ولكننا جند اختالفاً يف املعيار املعتمد لكفالة حق التعويض تبعاً الختالف مفهوم وقداسة احلرية 
قد قرر  643-07من القانون رقم " 49"فرنسي يف املادة الفردية يف كال السياستني اجلنائيتني فإذا كان املشرع ال

حق املتهم يف التعويض إذا انتهت سلطة التحقيق بشأنه بأنه ال وجه إلقامة الدعوى أو قضت احملكمة برباءته وكان 
   1 .قد أصابه ضرر غري عادي وبالغ اجلسامة
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عياراً للحصول على التعويض يتمثل ج وضع م.إ.مكرر ق 137يف حني جند أن املشرع اجلزائري يف املادة 
أن يكون الضرر ثابتاً ومتميزاً و أن حبسه كان غري مربر، وهذا الشرط األخري كثرياً : يف حتقق ثالثة شروط وهي

مستحيل ، ألن  األمر الصادر واملتعلق بإيداع املتهم احلبس االحتياطي جيب أن  ما يتحول إىل أمر عسري بل و
ج وبالتايل يكون حسبه مربراً وهنا يصعب على املتهم .إ.ق"مكرر 123"و  "123"ني يكون مسببا حسب املادت
  .إثبات أن احلبس غري مربر

ويف اخلتام نستطيع اجلزم بأن التشريع اجلزائري بذل جهداً أو مساعي محيدة نباركها يف جمال كفالة حق   
تداركها، فيجب عليه أو يوسع نطاق ين املتهم يف التعويض، ولكن رغم ذلك فهناك نقاط ضعف فيه جيب عليه أ

مسؤولية الدولة يف جمال التعويض ليشمل أعمال السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية مما يكرس حقوق وحريات 
  التايل يدعم حق املتهم يف حماكمةأصحاب املصلحة وبصفة خاصة املتهم ويدعم مبدأ سيادة القانون والعدالة وب

أن يأخذ حبق املتهم يف التعويض مبعناه املوسع فيكفل له تعويضا عن االنتهاكات التشريعية  عادلة، فنناشده إىل
   * .حلقوقه الدستورية كما هو الشأن بالنسبة حلقه يف االستئناف يف مواد جنائية

كما ننتظر منه أن يكفل للمتهم حقه يف التعويض بصفة عامة، دون االقتصار على حقه يف التعويض عن  
باعتبار أن ) املشار إليها(منه ليشمل كافة حاالت استحقاق التعويض  "49"أ القضائي بل يوسع منطوق املادة اخلط

النص الدستوري موجه أساسا إىل كافة سلطات الدولة وينظم عالقة هذه األخرية باألفراد، أي ينظم احلريات 
  .العامة

  : لمحاكمة العادلةالمتهم في التعويض على حقه في ا قآثار ح:الفرع الثالث  
عندما يصبح املتهم ضحية من ضحايا السري املعيب جلهاز العدالة وجب على الدولة التدخل باعتبارها   

مكلفة بشؤون العدالة إلجياد وسيلة إصالح جترب ما أحلقته إجراءات احملاكمة من أضرار عادة ما تتمثل يف التعويض 
فيقع على عاتقها باعتبارها الطرف  ي أضربه تعسف رجال العدالةدف إعادة الوئام بني اتمع واملتهم الذ

1 .اء خطأ أو عسف القائمني بإنفاذ القواننياألقوى أن تعوضه عن األضرار اليت أصابته جر     
وملا كان السعي إىل معاقبة كل جمرم على جرمه أمر يقتضيه أمن اتمع فإنه مما يتنافر مع هذه الغاية اختاذه   
عدوان على حقوق الناس، فالعالقة بني أمن اتمع واستقراره من ناحية وحقوق األفراد من ناحية أخرى تكأة لل

عالقة ترابط ال تقبل االنفصام فإذا احترمت احلقوق اإلنسانية حتقق األمن وإذا أهدرت ضاع بإهدارها األمن 
  2 .عادلة مكانا لهمطلقاً وإذا ضاع األمن لن جيد الكالم عن حق املتهم يف احملاكمة ال
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وتأخذ حاالت استحقاق املتهم للتعويض مكانة هامة يف هذا الفرع ألنه ال يسعنا الوقوف على حقيقة 
آثار ضمان التعويض على حق املتهم يف حماكمة عادلة بعيداً عن دراسة انعكاسات كل حالة من هذه احلاالت على 

  : هذا حق وذلك على النحو اآليت
:                      تهم عن االنتهاك التشريعي حلقوقه الدستورية وأثره على حقه يف حماكمة عادلةتعويض امل:أوالً

حق املتهم يف التمسك بعدم دستورية القوانني و :إن ثبوت هذا االنتهاك يسفر عن أثرين أحدمها يتمثل يف  
اك، فيكون التشريع متحضراً وعلى قدر احلصول على جرب ما حلق به من أضرار جراء هذا االنته:الثاين يتمثل يف

كبري يف الرقي يف جمال ضمان حقوق اإلنسان إذا كرس هذين األثرين والعكس صحيح، فتكريس حق املتهم يف 
التعويض عن مثل هذه االنتهاكات له وأثر بالغ اجلسامة على حقه يف حماكمة عادلة ال حيفى على ذوي العقول 

لعقل القانوين فذاً حىت يصل إىل هذه النتيجة اليت ينبغي أن تتحول إىل قاعدة القانونية وليس شرطا أن يكون ا
  .قانونية مكفولة لكل املتهمني دعما حلقهم يف احملاكمة العادلة

ومثل هذا االنتهاك له آثار جد وخيمة على باقي ضمانات احملاكمة العادلة املكفولة دستوريا واألمثلة 
م القانون والقضاء، احلق يف الدفاع، احلق يف الطعن ،كل هذه الضمانات املكفولة عليها كثرية ،كحق املساواة أما

دستوريا در قيمتها بإهدار هذا الضمان فإذا انتهكت هذه احلقوق الدستورية بنصوص تشريعية دون استحقاق 
للسلطات التشريعية املتهم للتعويض أعدمت باقي ضمانات احملاكمة العادلة ، فهذا  الضمان مبثابة عقوبة ردعية 

لتحاشي مغبة سن القوانني اجلائرة، فنجد أن ضمانات احملاكمة العادلة املكفولة دستوريا تفقد قيمتها ومركزها 
  1 .القانوين يف حالة انتفاء هذه الصورة

ونظرا ألمهية هذا احلق كان لزاما على املشرع اجلزائري حتديث أو إصالح الس الدستوري وذلك 
ليات الضرورية لتحريك اإلخطار أمامه لتشمل النواب و املواطنني كمرحلة ائية و أساسية كتجسيد بتوسيع اآل

  2.فعلي لدولة القانون والدميقراطية الشرعية أي دولة احلقوق واحلريات
  : حق املتهم يف التعويض عن بغي رجال السلطة التنفيذية وأثره على حقه يف احملاكمة العادلة: ثانيا  
من طرف  ةما يتعرض املتهم للتعذيب أو غريه من ضروب اإلكراه واملعاملة القاسية أو أل إلنسانيعادة   

كضمانة رئيسية يف )دولية كانت أم داخلية(رجال السلطة التنفيذية ونظراً خلطورة هذه األفعال جرمتها التشريعات 
تكون عقماء، وبدون فائدة ال بد من قرا  إحقاق حق املتهم يف حماكمة عادلة وحىت تؤيت هذه الضمانة مثارها وال

  .بضمان حق املتهم يف التعويض عن بغي رجال السلطة التنفيذية دعماً حلق املتهم يف حماكمة عادلة
  
  
  

  :حق املتهم يف التعويض عن عدوان قاضيه وأثره على حقه يف احملاكمة العادلة: ثالثاً  
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قه يف حماكمة عادلة من املثول أمام قاضي يتحرى الدقة ليس هناك ما هو أفضل للمتهم وخاصة بالنسبة حل  
واألمانة ويترفع عن الوقوع يف اخلطأ جتنبا ملخاطر املساءلة، ويقف إىل جانبه كفيل مليء يتحمل معه أو عنه 
حسب األحوال جرب الضرر الناتج عن أخطاء قاضيه اليت ستكون يف أضيق نطاق، ومكفول بتعويض مضمون نظراً 

   1 .ايل للدولة امللزمة بدفع التعويض وهذا ما سيؤدي حتماً إىل دعم حق املتهم يف حماكمة عادلةللمركز امل
  :حق املتهم يف التعويض عن أخطاء حماميه وأثره على حقه يف احملاكمة العادلة: رابعاً

الفائقة توخياً  يعد هذا احلق ضمانة هامة للمتهم يف مواجهة تقصري حماميه ما يلزم هذا األخري ببذل العناية
     2 . للرجوع عليه وهو ما يضمن فاعلية مباشرة حقه يف الدفاع األمر الذي يدعم حقه يف حماكمة عادلة

  :حق املتهم يف التعويض عن إخفاق العدالة وأثره على حقه يف احملاكمة العادلة: خامساً
ليت سبق لنا دراستها كضمانات  تسليما بإمكانية حدوث أخطاء قضائية وبالتايل انتهاك حق من احلقوق ا

للمتهم تدعم حقه يف احملاكمة العادلة، لذلك وجب تعويضه عن هذه األخطاء حفاظا على تلك الضمانات ودعماً 
  .حلقه يف حماكمة عادلة

  :حق املتهم يف التعويض عن البغي الصحفي وأثره على حقه يف احملاكمة العادلة: سادساً
القضائي يعترب أهم دعائم حق املتهم يف حماكمة عادلة ومن متطلبات هذا  سبق لنا أن وضحنا أن احلياد 

احلياد محاية القاضي من سائر صنوف التأثري فمن حق املتهم أن حياكم أمام قاض ال يستقي معلوماته إال مما يتم 
ة للتأثري طرحه يف اجللسة ومن حقه أن تكون شهادة الشاهد بعيدة عن أية مؤثرات حىت ال يصبح املتهم ضحي

  .اإلعالمي األمر الذي خيل حبقه يف احملاكمة العادلة
  :ولقد ورد يف كتاب للدكتور حامت بكار يف هذا الصدد الفقرة التالية

ومن هنا فقد بدت احلاجة ماسة إىل رسم اخلط الفاصل بني احلق يف العلم اعتمادا على الصحافة يف نشر [
ة وبني حق املتهم يف احملاكمة العادلة وهو ما مسي يف أمريكا باخلطوط اهلادية اإلجراءات القضائية كرافد ملبدأ العالني

« guidelines »  من قواعد آداب املهنة القضائية واليت توجب إمتام  35واليت جاءت واضحة يف القاعدة
ت به الصحافة إجراءات احملاكمة يف جو من الوقار لكي ال تتحول احملاكمة إىل حمض وسيلة قانونية لتسجيل ما قض

  3."]فعال
ويأيت جترمي النشر الضار سواء السابق، للمحاكمة أو بعد احملاكمة الذي يؤدي إىل التشهري بسمعة املتهم * 

كإحدى الوسائل التشريعية حلماية شرف األبرياء وحتصني احلق يف احملاكمة العادلة وجيب العقاب عليه بفرض 
  .التعويض

  
  :خــاتمـــــةال
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تهم يف حماكمة عادلة من أهم احلقوق اليت شغلت دعاة حقوق اإلنسان الذين عملوا على يعد حق امل 
إرساء ركائزه وضماناته، وهذه الدراسة حماولة للكشف عن مدى إسهام تلك الضمانات يف يئة املناخ املالئم 

  .للمتهم لبيان موقفه من التهمة املوجهة إليه
ومقاربة يف الوقت نفسه بني املواثيق الدولية من جهة، والتشريع ومبا أن هذه الدراسة عبارة عن مقارنة 

ينبغي على املشرع اجلزائري أن  يتبناها  اليت" اإلدماج"اجلزائري من جهة أخرى، كان حرياً بنا أن نشري إىل فكرة 
ا يف بالنسبة للمواثيق اليت صادق عليها ، وذلك عن طريق تبين حمتوى هذه الصكوك وتكريسه -على األقل -

خمتلف تشريعاته الداخلية، مبا فيها حق املتهم يف حماكمة عادلة مبختلف ضماناته ، فاملصادقة على هذه املواثيق تعد 
  .مبثابة تطلعات عاملية للدولة جيب على باقي التشريعات الداخلية أن تسايرها 

بسياج من الضمانات القانونية  واعترافاً بأمهية هذه الضمانات فقد شرعت القوانني املختلفة يف إحاطتها
عن طريق إبرام االتفاقيات الدولية،وتثمني نصوص التشريعات الداخلية ذه الضمانات،وذلك ما توصلنا إليه من 

  :خالل هذه الدراسة واليت خنتتمها مبجموعة نتائج إضافة إىل جمموعة من االقتراحات والتوصيات،على النحو التايل
بوقفة عامة عملنا من خالهلا على وضع إطار مفاهيمي للحق موضع الدراسة،  استهللنا هذه الدراسة* 

املكنة اليت تستوجب مقاضاته بشأن االام :" وبعد تعرضنا لتحديد مفهومه توصلنا إىل تبين التعريف األنسب وهو
لنية يتاح له من خالهلا املوجه إليه أمام حمكمة مستقلة وحمايدة ،منشأة حبكم القانون قبل اامه طبقاً إلجراءات ع

الدفاع عن نفسه مع متكينه من مراجعة احلكم الذي يصدر ضده أمام قضاء أكثر علواً من احملكمة اليت حكمت 
، واستخلصنا من هذا التعريف خصائص هذا احلق من كونه حقاً شخصياً و طبيعياً وعاماً ، غايته العدالة و "عليه 

  .يتسم بالعاملية
بت أنَّ افتراض الرباءة كأصل عام يف اإلنسان هو األساس الذي يقوم عليه حق املتهم أما أساسه فقد ث* 

يف حماكمة عادلة ألنه هو القادر دون سواه على تفسري سائر ضماناته ، وقمنا بتحديد نطاقه من أشخاص الرابطة 
  .اإلجرائية، ومن حيث الزمان بصدور قرار اإلحالة إىل غاية صدور حكم ائي بات

استقصاء ضمانات حق املتهم يف حماكمة عادلة ألفيناها على ثالثة أنواع؛ منها ما يتعلق باجلهة ب* 
، ومنها ما يتعلق باألحكام القضائية، وأفردنا لكل صنف من هذه ةالقضائية، ومنها ما يتعلق بسري احملاكم

  :الضمانات فصالً خاصاً به وذلك على النحو التايل 
لدراسة اآلليات الطبيعية اليت تضمن حق املتهم يف عدالة حماكمته ل األول الفصفكرسنا جهودنا يف * 

  :واليت جيب أن تتوفر يف القاضي واحملكمة على حد سواء فحصرناها يف ثالثة ضمانات هي
  

  
  



   

  

 

أهم نتيجة توصلنا إليها خبصوص ضمان حق املتهم يف املساواة أمام القانون والقضاء، هي كون هذا : أوالً
فوالً  يف كل من املواثيق الدولية والتشريع اجلزائري، هذا األخري الذي اعتربه مبدأً دستورياً ورغم ذلك الضمان مك

  .فقد تعرض هذا الضمان النتهاكات خطرية يف اجلزائر إثر إعالن حالة الطوارئ
يهة، بأن لقد أثبتنا يف هذه الدراسة وخبصوص ضمان حق املتهم يف املثول أمام حمكمة خمتصة ونز :ثانياً

فكرة االختصاص ال تنحصر يف والية القضاء للفصل يف الدعاوى اجلنائية، بل تعين كذلك فكرة اختصاص القاضي 
  .اجلنائي بنظر القضايا اجلنائية، أو ما يسمى بتخصص القاضي اجلنائي

ورة وقد الحظنا أن من أهداف االختصاص القضائي أن حياكم املتهم أمام قاضيه الطبيعي وننوه بضر  
االبتعاد عن القضاء االستثنائي، كما أشرنا إىل االنتهاكات اليت تعرض هلا هذا احلق يف اجلزائر إ ثر الفترة االنتقالية، 
حيث أن طبيعة احلالة السائدة يف تلك املرحلة هي اليت حتدد اجلهة املختصة بإدارا، واليت تتراوح بني السلطة 

  .العسكرية والسلطة املدنية
ص فكرة ختصص القاضي اجلنائي، وتسليماً بأن ميزان العدل خيتل باجلهل،كما خيتل باجلور،كان وفيما خي  

البد من حصر قائمة رواد القضاء يف الثقاة من املتخصصني،وتوصلنا إىل الكشف عن االهتمام العاملي ذا الضمان 
ص القضاة اإلداريني، وليس كما استخلصنا أن املشرع اجلزائري أخذ بفكرة التخصص، ولكنه قصد ا ختص

ختصص القضاة اجلنائيني، رغم خطورة آثار هذه األخرية على حق املتهم يف حماكمة عادلة، األمر الذي ميلي علينا 
  .دعوة املشرع اجلزائري إىل اعتناق هذا املبدأ من خالل تأسيس معهد خيتص بتخريج قضاة جنائيني

د، وتسليماًً باعتباره ضماناً للمحاكمة العادلة، كان لزاماًًًًًًً على أما خبصوص ضمان حق املتهم يف احليا:ثالثاً
  .املشرع وضع التدابري اإلجرائية الكفيلة مبواجهة انتهاكاته عن التنحي والرد واملخاصمة 

ففيما خيص رد القضاة وكنتيجة هلذه الدراسة نعيب على املشرع اجلزائري أنه جعل القرار الفاصل يف الرد   
ابل للطعن، وذلك ما يعد جمافياًًً للعدل، وخاصة يف حالة رفض طلب الرد، فإن املتهم حياكم أمام نفس غري ق

كما أننا نطلب من  .القاضي الذي كان خصماًً له يف دعوى الرد، فهل يتصور يف مثل هذه احلالة حتقق احلياد؟
ملا تنطوي عليه من تثبيط ملعنويات املتهم املشرع أن يلغي تلك الغرامة املنصوص عليها يف حالة رفض طلب الرد، 
   .الذي يريد ممارسة حقه يف الرد ويكتفي بتحميلة املصاريف القضائية فقط

أما فيما خيص املخاصمة؛ ورغم أمهية هذا اإلجراء إال أن املشرع اجلزائري اكتفى بالنص عليه يف قانون   
أن يقوم املشرع  لع اجلزائي، وهذا هو الشرخ الذي نأماإلجراءات املدنية دون تفصيل، وال حىت إشارة يف التشري

  .بترميمه يف أقرب فرصة ممكنة
أما فيما خيص ضمان حق املتهم يف نظر قضيته أمام حمكمة مستقلة ومشكَّلة وفق أحكام القانون، :رابعاً

لة ،وهو ضمان مكفول فقد خلصنا إىل أن استقاللية احملكمة ضمانة كالسيكية يف إرساء حق املتهم يف حماكمة عاد
  .على املستويني الدويل والداخلي، كما أن له طابعاً عاملياً ودستورياً، باإلضافة إىل أنه حق مطلق غري قابل للتقييد

    



   

  

 

وتسليماً بأن األحكام القضائية تكتسي ثقة ومصداقية بسبب إعمال مبدأ املساواة أمام القانون والقضاء، هذا املبدأ 
دور  اعتبار أن احملكمة يف عالقتها باملتهم متثل ىميع حكاماً وحمكومني للقانون، وعلالذي يقتضي خضوع اجل

احلاكم، فيجب أن ختضع هي األخرى للقانون، سواء عند إنشائها أو إثر إصدارها لألحكام القضائية، ومن هنا 
  .اكمة العادلةاستطعنا إثبات أن ضرورة تشكيل احملكمة وِفق أحكام القانون ضمان هام من ضمانات احمل

التشريع اجلزائري فيؤسفنا أن  اأما من ناحية تكريسه فنجد هذا الضمان مكفوالً على الصعيد الدويل، أم
أنه يف التشريع اإلجرائي كفله بطريقة ضمنية  منقول إنه أمهل التنصيص على هذا احلق دستورياً وإجرائياً، ورغ

لب منه كفالة هذا الضمان بطريقة صرحية ال يتاح معها ألعداء وغري صرحية، فإننا نناشد املشرع اجلزائري ونط
  .العدالة االعتداء على حق املتهم يف حماكمة عادلة

فقد خصصناه لدراسة ضمانات املتهم أثناء سري إجراءات احملاكمة واليت تساهم يف  الفصل الثاينأما *   
  : التايلإرساء دعائم حقه يف حماكمة عادلة بصفة خاصة وذلك على النحو 

إثر دراستنا حلق املتهم يف الدفاع، وباعتباره قمة ضمانات احملاكمة العادلة بغري منازع، توصلنا إىل  :أوالً
القول بأن االام إذا مل يقابله دفاع حتول إىل حكم بدون حماكمة، و لذلك كان لزاماً علينا دراسة خمتلف صوره، 

ع عن نفسه بشخصه، والذي يستلزم كفالة حقه يف احلضور إىل جانب واليت يأيت يف طليعتها حق املتهم يف الدفا
إبداء األقوال، وحق املتهم يف الدفاع عن نفسه بواسطة حمام مبختلف مستلزماته من إبالغه حبقه يف توكيل حمام، 

اإلجيابية، أما  وكذا حقه يف اختيار هذا احملامي، وحقه يف االتصال به يف إطار من السرية التامة، هذا بالنسبة للصور
الصور السلبية حلق املتهم يف الدفاع فقد توصلنا إىل حصرها يف حق املتهم يف االعتصام مببدأ افتراض الرباءة وحقه 

  .يف أن حياط علماً بالتهم املنسوبة إليه، إىل جانب حق املتهم يف إبداء أقواله حبرية دون اإلخالل حبقه يف الصمت
ىل صور إجيابية وأخرى سلبية بالنظر إىل سلوك املتهم يف كل صورة فإذا وقد قسمنا صور حق الدفاع إ  

كانت الصورة تتطلب من املتهم القيام بتصرف ما للتمتع ا فتكون هذه الصورة إجيابية، أما إذا مل يشترط أي 
  .تصرف من املتهم لتمكينه من هذه الصورة فنقول عنها صورة سلبية

وإن مت ذلك  يس هذا الضمان على املستويني الدويل والداخلي، حىتكما انتهينا إىل الكشف عن تكر  
  .بصيغ متباينة
  :توصلنا عند دراسة ضمان حق املتهم يف العالنية و الشفوية إىل النتائج التالية: ثانياً

اعتبار العالنية وسيلة لتمكني اجلمهور من حضور جلسات احملاكمة و متابعة ما يدور فيها، الشيء الذي *
يف نفوسهم االطمئنان حلسن سري العدالة، كما الحظنا أن هذا احلق حظي بالعناية من قبل املواثيق الدولية  يولد

والتشريع اجلزائري، لكن هذا األخري تقاعس يف كفالة هذا الضمان كحق دستوري، ونوصي املشرع اجلزائري 
االستثنائية وتقييد معاين  بتاليف هذا النقص، كما نؤكد على ضرورة التمسك به يف مواجهة الظروف

  .الذي يسمح بإجراء احملاكمة بطريقة سرية " النظام العام"مصطلح
  



   

  

 

*تسمح مبخاطبة وجدان القاضي مباشرة  ااعتبار الشفوية من األصول الثابتة يف احملاكمات اجلنائية، أل
  تتمثل يف كون هذا الضمان غري  ورغم هذه املكانة إال أننا توصلنا إىل نتيجة مؤسفة نبغية حتقيق العدالة، ولك

لزاماً علينا أن نطالب املشرع  نمكفول على الصعيدين الدويل والداخلي أو على األقل بطريقة صرحية، فكا
  .اجلزائري بكفالة هذا الضمان اخلطري وفاًء  مبتطلبات وضمانات املتهم يف حماكمة عادلة

  :م يف سرعة احملاكمة واالستعانة بالشهود النقاط التاليةواستنتجنا من خالل دراستنا لضمان حق املته :ثالثاً
من حق كل متهم أن يتمتع مبحاكمة سريعة، فأشرنا من حيث املفهوم إىل ضرورة ضبط وحتديد مصطلـح *

الحظنا تكريس هذا  -كالعادة –املـدة الزمنية املعقولة بصيغة أكثر دقة ووضوح، أما من حيث األساس القانوين 
واثيق الدولية، يف حني سكت عنه املشرع اجلزائري، األمر الذي دفع بنا إىل استنطاق نصوصه دف الضمان يف امل

سوى أن ننبه املشرع إىل مغبة سكوته عن هذه  االوصول إىل حتديد موقفه من هذا الضمان ، وهنا ال يسعن
وقفاً أكثر وضوحاً واالبتعاد الضمـان اخلطري يف حقوق اإلنسان ككل واملتهم بصفة خاصة، ونطالبه أن يتبىن م

عن استخدام املصلحات املرنة والقابلة للتأويل مثل أقرب وقت والتاريخ الالحق، وتعويضها مبدد حمددة وذلك 
  .تشريفاً ملنظومة حقوق اإلنسان واملتهم اجلزائري

ثبات، فهذا من حق املتهم أن يستعني بشهود النفي لدرء االام عنه، كما أن من حقه مناقشة شهود اإل*
الضمان يعد حقاً للمتهم،كما يعد واجباً يقع على عاتق احملكمة، وقد الحظنا أنه ضمان مكفول يف املواثيق الدولية 
والتشريع اجلزائري على حد سواء، وتوصلنا إىل أن حرص هذه التشريعات على التنصيص على هذا الضمان مل 

انتهاكه وانعكاسات هذا األمر على حق املتهم يف حماكمة  يأت من فراغ بل كان مرده إىل إدراك خطورة أثار
 . عادلة

فقد خصصناه لدراسة ضمانات املتهم املتعلقة باألحكام القضائية، جيب أن حتاط بسياج  الفصل الثالثأما * 
وذلك مبواجهة هذه األحكام،  قواق من الضمانات، منها ما يتعلق ببناء وتشييد األحكام القضائية، ومنها ما يتعل

  :على النحو التايل
 خبصوص ضمان حق املتهم يف استبعاد األدلة املنتزعة نتيجة التعذيب وغريه من ضروب اإلكراه: أوالً 

فقد الحظنا دون عناء أن املواثيق الدولية أولت هذا الضمان اهتماماً سواء من حيث  ،ةواملعاملة القاسية والالإنساني
نتائجه ، أما بالنسبة للتشريع اجلزائري فإننا نشيد ونبارك يف الوقت نفسه  جترمي فعل التعذيب أومن حيث إبطال

سعيه من أجل كفالة هذا الضمان يف خمتلف قوانينه، إالّ أننا نطلب منه سد الثغرات القانونية املوجودة فيه وذلك 
وحماكم اجلنح من تقرير  بإعادة صياغة النصوص القانونية بطريقة أدق ومثال ذلك ، ما خيص منع احملاكم اجلنائية

بطالن االستجواب يف حالة االعتداء على حق من حقوق املتهم وتوكيل هذه الصالحية لغرفة االام ، خاصة 
  وحنن نعلم أن جرمية التعذيب غالباً ما تظهر وترتكب أثناء االستجواب ، فكيف حيرم املتهم من حقه يف أن تنظر 

  
  



   

  

 

قاضيه الطبيعي الذي غُلّت يده يف تقرير بطالن االستجواب؟،فنطالب املشرع  قضية تعذيبه أثناء االستجواب أمام
  .يف هذا الضمان بعدم إخضاع الدعوى اليت يكون موضوعها التعذيب النتزاع األقوال ألية قيود

ضمان حق املتهم يف حظر تطبيق القوانني اجلنائية بأثر رجعي إىل االعتراف به كما انتهينا خبصوص :ثانياً    
ضمانة هامة من ضمانات املتهم يف عدالة حماكمته، فهو حق مكفول يف نصوص املواثيق الدولية والتشريعات ك

الداخلية اعترافاً منهما بأن النصوص اجلنائية ختضع للتعديل أو اإللغاء، فكان الزماً عليها محاية املتهم ضد أي 
وأمهية هذا الضمان والحظنا اهتمام املشرع اجلزائري به تعسف قد ينجم عن هذا التعديل أو اإللغاء ، فأثبتنا مكانة 

  .بإقراره كحق دستوري
أما خبصوص ضمان حق املتهم يف حظر حماكمته على نفس اجلرمية مرتني، فقد انتهينا إىل القول بأن :ثالثاً

خروجه منها؛ وذلك  ، حىت بعد)االام(احلماية اجلنائية للمتهم تقتضي مؤازرته عند دخوله يف دائرة الشك والريبة 
كفالته على مستوى  احبظر إعادته إىل هذه الدائرة وفاًء ملتطلبات حق املتهم يف حماكمة عادلة ، وهذا ما الحظن

املواثيق الدولية، يف حني وجدنا املشرع اجلزائري أمهل كفالة هذا الضمان بطريقة واضحة، رغم أمهيته بالنسبة 
  .اية ذا الضمان يف نصوص صارمة وصرحيةللمتهم،ولذلك قمنا بدعوته إىل العن

كما استنتجنا أن للمتهم ضمانات أخرى نستطيع أن نقول عنها ،إا سالح بيد املتهم يف مواجهة *   
األحكام القضائية اجلائرة، هذه الضمانات قد تأخذ صورة طعن أو صورة املطالبة بالتعويض حبيث انتهينا إىل 

  :مايلي
ستنا االرتباط الوثيق بني حق املتهم يف الطعن مبختلف صوره وحقه يف حماكمة أكدنا خالل درا: أوالً 
هذا اإلجراء مكفول كضمان للمتهم يف إرساء دعائم عدالة حماكمته بالنسبة للمواثيق الدولية ،كما  وعادلة، 

خطرياً يف موقفه  الحظنا أن املشرع اجلزائري أواله عناية فائقة من حيث اإلجراءات واآلثار ولكنه سجل تراجعاً
هذا يف جمال االستئناف يف مواد اجلنايات ، لذلك ندعوه إىل تاليف هذا النقص، وسد هذه الثغرة، فاملواثيق الدولية 
بالرغم من إحالتها إىل التشريعات الداخلية بشأن التفاصيل اإلجرائية تكون قد سجلت تفوقاً عليه من حيث عدم 

  . خمتلف اجلرائممتييزها يف ممارسة هذا الضمان بني
وأخرياً وقفنا على ضمان حق املتهم يف التعويض عماّ يصيبه من أضرار واليت قد يكون مردها إىل : ًثانيا

االحنراف بالسلطة مهما كان نوعها تشريعية، قضائية أو حىت تنفيذية، أو أن يتسبب فيها البغي الصحفي أو أخطاء 
ناك حاالت متنوعة يستحق فيها املتهم تعويضاً عن األضرار اليت حلقت به احملامي أو إخفاق العدالة ، فوجدنا أن ه

وأهدرت حقاً من حقوقه ،هده احلاالت تشكل يف تكاملها ضماناً هاماً ومن ضمانات احملاكمة العادلة، لذلك 
النص الدستوري  جيب أن يكفل قانونياً ويف كافة حاالته ، وهذا ما نتمىن أن ينتبه إليه املشرع اجلزائري، فيعدل من

الوحيد الذي يشمل حق املتهم يف التعويض عن اخلطأ القضائي بتوسيع نطاقه ليشمل كل حاالت استحقاق 
  . التعويض
    



   

  

 

كما جيب التخلي عن القيود املاسة حبق املتهم يف التعويض وتفعيل دور الرقابة على دستورية القوانني عن 
ني وذلك لتمكني املتهم من املطالبة بالتعويض عما حلق به من طريق عدم تقييد حق مباشرا على أشخاص معين

 .أضرار جراء أخطاء السلطة التشريعية
ويف اخلتام نسجل حماوالت املشرع اجلزائري للرقي مببادئه الدستورية واإلجرائية على هدي املواثيق 

ندعوه إىل األخذ ذه احلقوق  الدولية، ونبارك له مساعيه، ألن هذا أمر له جوانب إجيابية يف ظاهره، ولكننا
والضمانات من منبعها األصلي ويف إطار األصول اليت حيتكم إليها جمتمعنا ، حفاظاً على هويتنا وسعياً إلصالح 
أحوالنا، وذلك يف ظل الظروف الراهنة من وفرة العلماء اجلزائريني املتخرجني من كربيات اجلامعات العاملية ، 

تساهم يف وضع قانون جنائي يتماشى مع متطلبات الوضع الراهن، و مستلهم يف  فبإمكان هذه الكفاءات أن
الوقت نفسه من الشريعة اإلسالمية الغراء، بغية إحقاق العدل يف جمتمعنا وإنصاف كل املتهمني عمالً بقوله جلّ 

وا بالعدل إن اهللا نعما إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن حتكم« :من قائل 
  -58 –سورة النساء اآلية .  » ًيعظكم به إن اهللا كان مسيعا بصريا

واحلمد هللا الذي شرع األحكام وأمر بالعدل و اإلحسان، والصالة والسالم على سيدنا حممد العادل 
  .ئمهاألمني، وجعلنا اهللا من املتتبعني لقومي جه احملبني للعدل والعاملني على إرساء دعا
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