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قلًقا عامليًّا: كيف ميكن ترمجة حقوق  يثري  النموذجي لإلجراءات اجلنائية ردًّا عامليًّا على سؤال  القانون  يقدم 
اإلنسان ومعايري القانون اجلنائي الدويل إىل ممارسات يومية يف املجتمعات اخلارجة من الصراع. باعتباره مثرة 
ا ملهمات خطرية مثل  عمل املئات من اخلرباء من أحناء العامل كافة، فإن هذا القانون النموذجي ميثل دلياًل مهمًّ
تأسيس الدميقراطية أو إعادة تأسيسها، ومكافحة احلصانة ضد االنتهاكات، وتوفري العدالة، وتعزيز مستقبل أكثر 

سلًما للبشرية مجعاء.
- بول هرينانديز باملاسيدا، مسؤول قضائي )Poder Judicial(، كوستاريكا

إن القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية ال يوفر مرشًدا قيًما بشأن اإلصالح القانوين يف املجتمعات اخلارجة من 
الصراع فحسب، لكنه يوفر أيًضا تعليقات نافذة البصرية بشأن قضيتني مها مثار اهتمام كل دولة: تكييف األنظمة 
القانونية الوطنية ملواجهة التحديات اليت متثلها أمناط اجلرمية احلديثة، وضمان مواكبة القوانني الوطنية للمعايري اليت 
ينص عليها القانون الدويل حلقوق اإلنسان. عالوة على ذلك، ونظًرا ألنه يعتمد على جمموعة متنوعة من الثقافات 
القانونية، فإن القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية يعرض منهًجا مرًنا منفتح الذهن ملعاجلة هذه املشكالت املشتركة.

- هيكتور هرينانديز، جامعة ألبريتو هورتادو، سانتياغو، تشيلي

ا يف جمال العدالة يف منطقة ما بعد انتهاء الصراع.  إن القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية هو عمل مهم جدًّ
ومع ما يتميز به هذا القانون من التوجه العملي والتغطية الشاملة، فإنه فعال دليل لبناء أنظمة العدالة يف املجتمعات 
اخلارجة من بني أنقاض احلرب والصراع. وهذا املجلد جيب أن يقرأه ويعيد قراءته ليس فقط صناع السياسات 
واملمارسون املكلفون بإعادة بناء أنظمة العدالة يف أعقاب الصراعات، بل أيًضا الطالب الدارسون للقانون اجلنائي 

وعلم اجلرمية والعدالة اجلنائية.
- علي وارداك، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )UNDP(، أفغانستان

ميثل القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية خطوة مهمة لألمام يف الكفاح من أجل ترسيخ سيادة القانون يف 
البيئات اخلارجة من الصراع. وهذا املجلد يساهم مبا هو أبعد من جمرد وضع نظام إجرائي، ليكون إجناًزا ال يقل 
عن بلورة مبادئ العمل يف نظام معاصر للعدالة اجلنائية. إن القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية ليس جمرد أداة 
قيمة تستخدم يف األوضاع اخلارجة من الصراع فحسب، لكنه أيًضا مورد غين لكل بلد يسعى إىل تطوير معايري 

أفضل حلماية حقوق اإلنسان.
 - جونزالو مدينا شولتز، أستاذ زائر يف القانون اجلنائي، جامعة تشيلي



يعترب نشر املجلد األول من القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات تطوًرا ذا أمهية 
دولية عظمى على صعيد املجتمعات اخلارجة من الصراعات– وهو التطور املتمثل يف وضع قانون جنائي مصاغ 
بلغة واضحة خالية من التعقيد، ومدعم بتعليقات تفصيلية ومصمم خّصيًصا ملثل هذه املجتمعات. إن هذا القانون، 
مبنهجه القائم على القياس، سوف يعمل على متكني السلطات القضائية- اليت انبعثت لتوها من الصراع- من االنتقال 
سريًعا حنو إعادة إرساء حكم القانون وإقامة نظام للعدالة اجلنائية قائم على الزناهة والعدل، دون احلاجة إىل بدء 
عملية اإلصالح من جديد. إنه عمل ممتاز وهذا ما جيعلنا ننتظر بفارغ الصرب صدور املجلد الثاين الحًقا هذا العام.

- أندرو آشوورث، أستاذ الكرسي الفينريي )نسبة إىل شارلز فاينر Charles Viner( بالقانون اإلجنليزي، 
جامعة أوكسفورد.

عادة ما تواجه الدول اليت متر باملرحلة االنتقالية بعد فترات الصراع حتديات تبدو يف الظاهر مستعصية، مثل 
القدرة املحدودة للغاية لنظام العدالة اجلنائية، واحلاجة إىل إرساء دعائم القانون والنظام يف ظل تصاعد معدالت 
اجلرمية، واحلاجة إىل مواكبة املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، ومجيعها ال بد من معاجلتها مع احترام الثقافة والتقاليد 
املحلية يف الوقت ذاته. وقد أربكت هذه التحديات احلكومات الوطنية والعاملني يف بعثات حفظ السالم على 
حد سواء. وللمرة األوىل، يوفر جملد القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات دلياًل 
قّيًما ملواجهة هذه املتطلبات العديدة، وينبغي له أن خيتصر الطريق حنو حتقيق السالم وتفعيل مؤسسات الدولة 

واالستقرار وإرساء حكم القانون.
أفغانستان وهاييت  املتحدة إىل  العام لألمم  السابق لألمني  املمثل اخلاص  السفري األخضر اإلبراهيمي،   -

وجنوب أفريقيا، ورئيس جملس اإلدارة السابق هليئة عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة.

جتد الكثري من الدول اخلارجة من الصراعات، مبا فيها ليبرييا، أنه من الضروري إصالح نظمها القضائية حبيث 
تصبح قوانينها قادرة على التعامل الفعال مع اجلرائم، ومعاجلة القضايا اخلاصة بالنوع االجتماعي )اجلندر( وحقوق 
اإلنسان، والتوافق مع األعراف واملعايري الدولية. لذلك أنا أشعر باالمتنان حلصويل على فرصة املشاركة يف مثل 
هذا املشروع اجلدير باإلعجاب، والذي- بعد سنوات من اجلهد الشاق يف األحباث والصياغة- قد تّوج بنشر 

جملد القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات.
للغاية  مفيًدا  مصدًرا  للصراعات سيكون  الالحقة  الفترات  اجلنائية خالل  للعدالة  النموذجية  القوانني  جملد  إن 
للمصلحني يف ليبرييا وغريها أثناء اخنراطهم يف تطوير وإصالح نظم العدالة اجلنائية يف بلداهنم. وميكن استخدام 
نصوصه املستمدة من قوانني خمتلف الدول واملصاغة بلغة واضحة يف صياغة قوانني جنائية جديدة، أو لتعديل 
النصوص القانونية القائمة. هذا فضاًل عن التعليقات املرافقة لنصوص القوانني النموذجية واملراجع واملصادر اليت 

يتضمنها هذا املجلد، واليت توفر معلومات مرجعية وتوجيهية قيِّمة.
- فليشيا يف كوملان، مستشارة قانونية، وقاضية شاركت سابًقا يف املحكمة العليا الليبريية، وعضو يف فريق 

العمل املكلف بإنشاء جلنة إصالح القانون يف ليبرييا.

إن التحديات اليت تواجهها عملية إعادة بناء النظام القضائي يف الدول اخلارجة من الصراع هي حتديات كبرية. 
ويبدو وجود قانون منوذجي للعقوبات ضروريًّا على حنو خاص لضمان التوفيق بني القوانني اجلنائية الوطنية وبني 
األعراف واملعايري الدولية. وعدا عن كوهنا جمرد انعكاس للتنوع الثقايف، فإن هذه القوانني النموذجية من شأهنا 

املساعدة على حتقيق االنسجام بني األعراف الوطنية والدولية املعنية بتوفري قيم مشتركة.
- مرييل ديلماس- ماريت، أستاذ ورئيس الدراسات القانونية املقارنة وتدويل القانون بكلية كوليدج دو 
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ال ميكن املبالغة يف تأكيد أمهية هذا العمل بالنسبة للمجتمعات اليت متر يف مرحلة انتقالية من الصراع واالضطهاد 
إىل احلرية والدميقراطية. إنه منوذج يف الوضوح، كما أن التعليقات يف كل قسم منه تعد مرجًعا قيًِّما، ليس فقط 
للممارسني املعنيني باملجتمعات اليت متر يف مرحلة انتقالية، بل هي مرجع للطالب أيًضا. كما أنين أوصي هبذا 

العمل للصحافيني العاملني يف جمال تطبيق القانون.
- ريتشارد جولدستون، قاٍض سابق يف املحكمة الدستورية جلنوب أفريقيا. ومدٍع عام سابق يف املحاكم 

اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ورواندا.

ُيعد جملد القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات مرجًعا قيًِّما إلصالح القانون اجلنائي 
يف الدول اخلارجة من الصراعات. إذ يعكس حمتواه أحدث التطورات اليت طرأت على أدوات القانون اجلنائي 
الدويل، وهو يعتمد على ما تراكم لدى املجتمع الدويل للقانون اجلنائي من معرفة وخربة. وفضاًل عن ذلك، 
يضع جملد القوانني النموذجية يف اعتباره تلك التحديات اخلاصة اليت نشأت يف الدول اخلارجة من الصراعات، 

ما جيعل من هذا املجلد أداة مستهدفة وعملية مًعا.
- ما كيشانج، أستاذ قانون، جامعة ووهان، مجهورية الصني الشعبية.

إن هذا املجلد الذي هو األول من سلسلة القوانني النموذجية ال يعرض فقط عمًقا مميًزا يف التفكري، بل كذلك 
سعة أفق جديرة بالثناء. ويف هذا الوقت الذي يشهد صدامات حادة بني الثقافات، قد تنظر شعوب الشرق 
األوسط وغريها من الشعوب إىل القوانني النموذجية بشكٍّ وريبة، باعتبارها متثل فكًرا غربيًّا آخر جيري تصديره 
ليحل حمل التقاليد اإلسالمية. ولكن يسجل ملشروع القوانني النموذجية الفضل يف أنه قد جتاوز حدود اخلربة 
الغربية القانونية، وسعى وراء إسهامات جوهرية من خرباء القانون يف العامل اإلسالمي. إن مثل هذا العمل كفريق 
واحد الذي جيمع بني أكادمييني وممارسني من البلدان الغربية والبلدان ذات األغلبية اإلسالمية هو أمر نادر للغاية. 
وأنا آمل يف أن ميهد نشر القوانني النموذجية الطريق إىل مناقشة عامة ومشولية للمعضالت اليت تواجه املجتمعات 
اخلارجة من الصراعات، وخباصة املجتمعات املوجودة يف الشرق األوسط. ويف البلدان ذات األغلبية اإلسالمية 
اخلارجة من الصراعات، فإننا حباجة اآلن إىل االتصال مع املحامني العاملني يف املنتديات اإلسالمية إلشراكهم 
بفاعلية هم ولغة الشريعة اإلسالمية يف احلوار العاملي. وحنن عندما نفعل ذلك سوف نساعد يف تسهيل العملية 

اليت ميكن هلذه البلدان من خالهلا االنتقال من العنف إىل سالم دائم متجّذر يف حكم القانون.
- حمسن رمحي، أستاذ القانون اجلنائي والسياسة اجلنائية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة طهران.

يوفر جملد القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات دلياًل ممتاًزا لتطبيق القوانني اجلنائية 
اجلديدة يف الدول اخلارجة من الصراعات، إذ إن اجلرائم القانونية وكذلك القواعد العامة للمسؤولية اجلنائية 
وقائمة اجلزاءات املقترحة- ومنها العقوبات واإلجراءات التبعية، مثل مصادرة األصول وتعويض الضحايا- تعكس 

أحدث ما توصلت إليه املعايري الدولية وأفضل املمارسات.
- دميتري أيه شيستاكوف، أستاذ ودكتور يف القانون، ورئيس نادي سان بيترسبريغ لعلم اجلرمية، روسيا.

من البديهي أن الصراع مدمر: فهو يدمر الشعوب ومؤسساهتا وقوانينها، كليًّا أو جزئيًّا. لكن الصراع يولد أيًضا 
رفاًقا جدًدا يظهرون إىل الوجود ويزدهرون وأخرًيا يظلون أحياء بعد موت الصراع: أهاًل بكم إىل عامل أثرياء 
احلروب. وغالًبا ما خيرج هؤالء األفراد، املنظمون واألثرياء، بشبكاهتم غري القانونية، من الصراع وهم يتمتعون 
بقوة سياسية واجتماعية، يستخدموهنا جلمع ثروات طائلة، حيث ميتصون األموال اليت تتدفق على الدولة وينعمون 

هبا يف غياب اآلليات التنظيمية والتنفيذية اليت ميكنها كبح فسادهم وإجرامهم املستشري.



إن أي حماولة من جانب املجتمع الدويل إلعادة بناء أي جمتمع حمطم سوف تذهب أدراج الرياح دون وجود 
مؤسسات تعمل على تعزيز ومحاية حكم القانون يف مرحلة مبكرة. ووجود قانون جنائي أمر مركزي للحفاظ 
على حكم القانون. ففي املجتمعات اخلارجة من الصراعات، قد ترى السلطات الوطنية أن القانون القدمي غري 
قابل للتطبيق، كليًّا أو جزئيًّا، ما يقود إىل احلاجة إلعادة صياغة بعض نصوص القانون القائم أو إجياد حل مؤقت 
يسد الثغرة واعتماده إىل أن يتم وضع قانون جديد. ويف هناية املطاف، وحىت منذ األيام األوىل للتعايف من الصراع، 
حيتاج الشرطة واملّدعون العامون والقضاة وقوات حفظ السالم، واألهم منهم مجيًعا املواطنون، إىل االطمئنان 

لوجود قانون وإىل وضوح ملاهية هذا القانون.  
لتلبية  حيويًّا  مرجًعا  للصراعات  الالحقة  الفترات  خالل  اجلنائية  للعدالة  النموذجية  القوانني  جملد  ويوفر 
هذه احلاجة، فهو يعكس بوضوح مداخالت املئات من اخلرباء واملمارسني من خمتلف أرجاء العامل. والقوانني 
املعروضة مبا يصاحبها من تعليقات ال تقدر بثمن بالنسبة للحكومات الوطنية ومهام حفظ السالم املشاركة يف 
إصالح القانون، حيث توفر القوانني النموذجية إطار عمل قانونيًّا واضًحا يتفق مع املعايري الدولية، وفيه إدراك 

تام للتحديات اليت تصاحب مراحل ما بعد الصراع.
- صاحب السمو امللكي األمري زيد بن رعد بن زيد احلسني، سفري اململكة األردنية اهلامشية لدى الواليات
   املتحدة األمريكية، واملمثل الدائم السابق للمملكة األردنية اهلامشية لدى األمم املتحدة، والرئيس السابق

   ملجلس الدول األعضاء، املحكمة اجلنائية الدولية.
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                يف الظروف امللحة 

   املادة  136  التدابري السرية أو التقنيات األخرى للمراقبة أو التحقيق مبوجب مذكرة
   املادة 137  تنفيذ التدابري السرية أو التقنيات األخرى يف املراقبة أو التحقيق 

   املادة 138 حظر االستفزاز )اإليقاع يف الشرك( 
   املادة 139 متديد املذكرة اخلاصة بالتدابري السرية أو التقنيات األخرى اخلاصة

               باملراقبة أو التحقيق 
  املادة  140 إتالف املواد غري املستخدمة واملتعلقة بالتدابري السرية أو التقنيات 

              األخرى اخلاصة باملراقبة أو التحقيق  
  القسم 6  الخبراء  

   املادة 141  شهود اخلربة
   القسم 7  تدابير التحقيقات الشرعية  

   املادة 142  الفحص اجلسدي للمشتبه به أو املتهم 
    املادة 143  حتليل احلمض النووي للعينات اليت مت أخذها أثناء الفحص اجلسدي 

                أو املواد األخرى  
   املادة 144  فحص احلالة العقلية للمشتبه به أو املتهم 

   املادة 145  تشريح ونبش اجلثة 
  القسم 8  فرصة فريدة للتحقيق 

  املادة 146  فرصة فريدة للتحقيق 
 الجزء 4  حماية الشاهد وعدم اإلفصاح عن هوية الشاهد  

            والشهود المتعاونين
   القسم 1  تدابير حماية الشهود المعرضين للتهديد والشهود  

        المعرضين للخطر
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املادة 147  تدابري احلماية 
املادة 148  مربرات للسعي للحصول على أمر توفري تدابري احلماية 
املادة 149  إجراء السعي للحصول على أمر بشأن تدابري احلماية 

املادة 150  منح أمر بشأن تدابري احلماية دون جلسة للمحكمة  
املادة 151  منح أمر بشأن تدابري احلماية بعد جلسة املحكمة 

املادة 152  حماضر جلسة تدابري احلماية 
املادة 153  تسليم أمر بشأن تدابري احلماية 

املادة 154  تعديل أمر تدابري احلماية  
املادة 155  االستئناف  

القسم 2  عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد بالنسبة للشهود 
          المعرضين للتهديد

املادة 156  عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد  
املادة 157    مربرات الَسعي للحصول على أمر بشأن عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد

املادة 158  السعي بطلب أمر عدم اإلفصاح عن الشاهد  
املادة 159  جلسة بشأن أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد 

املادة 160  املحاضر املتعلقة بأمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد  
املادة 161  تسليم أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد  

املادة 162  االستئناف  
القسم 3  الحصانة من المالحقة القضائية للشهود المتعاونين  

املادة 163  تعريف الشاهد املتعاون  
املادة 164  إجراء احلصول على أمر الشاهد املتعاون  

املادة 165  جلسة استماع الشاهد املتعاون  
املادة 166  املحاضر املتعلقة جبلسة استماع الشاهد املتعاون  

املادة 167  تسليم أمر الشاهد املتعاون  
 املادة 168  إلغاء أمر الشاهد املتعاون وتعرضه ملسؤولية جرمية اإلدالء باألقوال الكاذبة

  الفصل 9  القبض واالحتجاز
الجزء 1  القبض

املادة 169  احلق يف افتراض احلرية والتحرر من القبض أو االحتجاز التعسفي 
املادة 170  القبض دون مذكرة 

املادة 171  القبض مبوجب مذكرة 
املادة 172  إجراء القبض 

املادة 173  استجواب الشخص املقبوض عليه 
املادة 174  شروط احتجاز الشخص املقبوض عليه 
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بشأن   األولى  االستماع  وجلسة  القبض  قانونية  مراجعة    2 الجزء 
            االحتجاز 

املادة 175  اجللسة األوىل أمام القاضي بعد القبض  

بخالف  األخرى  المقيدة  والتدابير  والكفالة  االحتجاز   3 الجزء 
            االحتجاز 
 القسم 1  حكم عام 

 املادة 176  االحتجاز والكفالة والتدابري املقيدة األخرى خبالف االحتجاز 

القسم 2  االحتجاز  
املادة 177  أسس االحتجاز 

املادة 178  شروط االحتجاز 

القسم 3  الكفالة 
املادة 179  أسس الكفالة 

املادة 180   تقدمي الكفالة  
املادة 181  عواقب خرق مذكرة اإلفراج بالكفالة 

املادة 182  إلغاء مذكرة اإلفراج بالكفالة أثناء اإلجراءات اجلنائية 
املادة 183  إلغاء مذكرة اإلفراج بالكفالة بعد انتهاء اإلجراءات اجلنائية  

القسم 4  التدابير المقيدة األخرى غير االحتجاز  
املادة 184  تدابري مقيدة أخرى غري االحتجاز  

أو   بالكفالة  اإلفراج  أو  االحتجاز  لطلب  األولي  اإلجراء  القسم 5   
           فرض تدابير مقيدة أخرى غير االحتجاز  

العامة لالحتجاز أو لإلفراج بالكفالة أو لفرض تدابري  النيابة  املادة 185 طلبات 
            مقيدة أخرى غري االحتجاز  

املادة 186  اختاذ القرار بشأن طلب االحتجاز أو اإلفراج بالكفالة أو فرض تدابري مقيدة  
              أخرى غري االحتجاز يف جلسة االستماع األوىل مبوجب املادة 175

املادة 187  طلب االحتجاز أو اإلفراج بالكفالة أو بفرض تدابري مقيدة أخرى غري 
            االحتجاز يف غري جلسة االستماع األوىل بشأن االحتجاز 

القسم 6  إجراء طلب استمرار االحتجاز أو استمرار اإلقامة الجبرية    
           في المنزل للمشتبه به أو المتهم  

املادة 188 النظر يف طلب استمرار االحتجاز أو استمرار اإلقامة اجلربية يف املزنل
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القسم 7  الحدود الزمنية لالحتجاز أو لإلقامة الجبرية في المنزل  
          وإجراء طلب تمديد الحدود الزمنية   

املادة 189  احلدود الزمنية لالحتجاز أو لإلقامة اجلربية يف املزنل  
املادة 190  إجراء متديد مدة االحتجاز أو اإلقامة اجلربية يف املزنل  

تقديم الئحة  بعد  المنزل  في  الجبرية  واإلقامة  8  االحتجاز  القسم 
          االتهام وأثناء المحاكمة  

املادة 191  القضاة املختصون بسماع قضايا االحتجاز بعد امُلصادقة على الئحة 
             االهتام وأثناء املحاكمة  

القسم 9  دعاوى االستئناف الخاصة باالحتجاز أو استمرار االحتجاز 
          أو التدابير المقيدة األخرى غير االحتجاز  

املادة 192  استئناف أوامر االحتجاز أو استمرار االحتجاز أو التدابري املقيدة 
            األخرى غري االحتجاز  

 الفصل 10  الئحة االتهام وكشف األدلة والطلبات التي تسبق المحاكمة
الجزء 1  الئحة االتهام  
املادة 193  اجلمع بني املتهمني  

املادة 194  مجع اجلرائم  

الجزء 2  تقديم الئحة االتهام والمصادقة عليها وكشف األدلة قبل  
          الجلسة التمهيدية 

املادة 195  تقدمي الئحة االهتام  
املادة 196  تسلم املحكمة لالئحة االهتام وإخطار امُلشتبه به  

املادة 197  كشف األدلة للدفاع قبل اجللسة التمهيدية 
املادة 198  رد املشتبه به على الئحة االهتام 

املادة 199  التنازل عن احلق يف عقد جلسة متهيدية 
املادة 200  تعديل الئحة االهتام قبل اجللسة التمهيدية  

املادة 201  اجللسة التمهيدية  
املادة 202  الفترة بني اجللسة التمهيدية وبني املحاكمة  
املادة 203  تعديل الئحة االهتام بعد اجللسة التمهيدية  

 الجزء 3  كشف األدلة بعد الجلسة التمهيدية وقبل المحاكمة 
املادة 204  كشف وفحص املواد اليت حبوزة عضو النيابة العامة أو حتت سلطته 

املادة 205  األمور غري اخلاضعة للكشف 
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املادة 206  قيود على الكشف  
املادة 207  كشف أمساء شهود االدعاء الذين سيتم استدعاؤهم للمحاكمة 

املادة 208  التزامات الدفاع بالكشف  
املادة 209  كشف أمساء شهود الدفاع الذين سيتم استدعاؤهم للمحاكمة 

املادة 210  خمالفة التزامات الكشف عن األدلة من قبل النيابة العامة أو الدفاع قبيل 
            املحاكمة 

املادة 211  خمالفة النيابة العامة أو الدفاع لاللتزام بالكشف اثناء املحاكمة 

الجزء 4  الطلبات األولية  
املادة 212  الطلبات األولية  

 الفصل 11  محاكمة المتهم  
الجزء 1  أحكام عامة  

املادة 213  شرط املحاكمة العلنية  
املادة 214  املحاكمة حبضور املتهم  

املادة 215  شرط حضور القضاة طوال املحاكمة  
املادة 216  عبء اإلثبات ومعيار اإلثبات 

املادة 217  حمضر إجراءات املحاكمة  
املادة 218  نقل حماضر اإلجراءات السابقة إىل حمكمة البداية  

الجزء 2  إجراءات المحاكمة  
املادة 219  املحاكمات املشتركة واملنفصلة  

املادة 220  بدء املحاكمة  
املادة 221  الطلبات املتعلقة بإجراءات املحاكمة  

املادة 222  البيانات االفتتاحية  
املادة 223  أقوال املتهم  

املادة 224  عرض األدلة أثناء املحاكمة  
املادة 225  تأجيل املحاكمة  
املادة 226  توقف املحاكمة  

املادة 227  املرافعات اخلتامية وإهناء املحاكمة  
الجزء 3  قواعد اإلثبات  
املادة 228  أحكام عامة بشأن األدلة  

املادة 229  رفض قبول األدلة غري ذات الصلة أو املكررة  
املادة 230  استبعاد األدلة اليت مت احلصول عليها يف انتهاك للقانون النموذجي 

              لإلجراءات اجلنائية أو يف انتهاك حلقوق املتهم  
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املادة 231   إدارة األدلة املستبعدة  
القاسية أو  املعاملة  التعذيب أو  املادة 232   استبعاد األدلة املتحصلة من خالل 

              الالإنسانية أو املهينة  
املادة 233   استبعاد أدلة االتصاالت ذات االمتياز  

املادة 234   استبعاد املعلومات أو الوثائق أو غريها من األدلة ذات االمتياز للجنة 
  )ICRC( الدولية للصليب األمحر              
املادة 235   استبعاد أدلة بشأن السلوك اجلنسي  

املادة 236   مبادئ األدلة يف قضايا العنف اجلنسي  
املادة 237   جلسة االستماع لتقرير قبول األدلة  

املادة 238    تقدمي الدفاتر والسجالت واملستندات وغريها من املواد امللموسة كأدلة 
              أمام املحكمة  

الجزء 4   صالحية محكمة البداية بطلب أدلة إضافية  
املادة 239   صالحية املحكمة يف األمر بإبراز أدلة إضافية  
املادة 240   صالحية املحكمة يف األمر بإعادة متثيل اجلرمية  

املادة 241     صالحية املحكمة يف األمر بإجراء الفحص الطيب أو فحص احلالة العقلية 
              أو العجز العقلي للمتهم   

الجزء 5   الشهود وشهادة الشهود أمام المحكمة  
القسم  1   التزام الشهود بالشهادة أمام محكمة البداية  

املادة 242   التزام الشهود بالشهادة أمام املحكمة  

القسم  2   أشخاص ليس مطلوًبا منهم الشهادة أمام محكمة البداية 
املادة 243   أفراد أسرة املتهم ال ُتطلب شهادهتم  
املادة 244   أشخاص آخرون ال ُتطلب شهادهتم  

القسم  3   عدم مثول الشهود أو شهود الخبرة أمام محكمة البداية  
 املادة 245    عواقب ختلف الشهود أو شهود اخلربة عن املثول أمام حمكمة البداية

 القسم 4   المتهم بوصفه شاهًدا  
املادة 246   املتهم بوصفه شاهًدا  

 القسم  5  إعالن شاهد تحت القسم والتصريح بالمعلومات األولية  
املادة 247  إعالن القسم  

املادة 248  إعالن القسم للطفل الشاهد  
املادة 249  تالوة القسم للشاهد األبكم أو األصم 

املادة 250  معلومات متهيدية  
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القسم   6  عدم تجريم الشاهد لذاته والتحذيرات الصادرة من قبل المحكمة
املادة 251  عدم جترمي الذات  

املادة 252  التحذيرات الصادرة من قبل املحكمة  
القسم  7  شرط غياب شاهد أثناء إدالء شاهد آخر بشهادته  

املادة 253  غياب شاهد أثناء إدالء شاهد آخر بشهادته  
القسم  8  تدابير حماية الشهود الذين يشهدون أمام المحكمة  

املادة 254  محاية الشهود أثناء املحاكمة  
املادة 255  إدارة حمكمة البداية الستجواب الشهود  

  القسم 9    تدابير حماية الشهود األطفال الذين يدلون بشهادتهم أمام المحكمة
 املادة 256  استجواب الشاهد الطفل  

القسم 10  اإلدالء بالشهادة أمام محكمة البداية واستثناءاتها  
املادة 257  املبدأ العام للشهادة املباشرة للشهود  

املادة 258  استثناءات للمبدأ العام للشهادة املباشرة للشهود 
 القسم 11  عرض إفادات وغيرها من األدلة السابقة للشاهد أثناء المحاكمة

 املادة 259  عرض إفادات سابقة للشاهد أثناء املحاكمة  
املادة 260  عرض أدلة مادية أو وثائقية على الشاهد أثناء املحاكمة  

القسم 12  الطعن في أهلية الشاهد  
املادة 261  الطعن يف أهلية الشاهد  

القسم 13  تعويض الشهود الذين يتم استدعاؤهم أمام محكمة البداية  
املادة 262  تعويض الشهود  

الجزء 6  المداوالت والحكم  
املادة 263  مداوالت حمكمة البداية  

املادة 264  النطق باحلكم  
املادة 265  وضع الشخص الذي أعلنت براءته  

املادة 266  احلكم النهائي  

الجزء 7  فرض العقوبات واألوامر  
املادة 267  جلسة حتديد العقوبة أو األمر املناسب  

املادة 268  النطق بالعقوبة أو األمر  
املادة 269  إعداد ونشر نص احلكم كتابة  

املادة 270  طلب تصحيح األخطاء وأخطاء التقدير يف نص احلكم الكتايب
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الجزء 8  تنفيذ العقوبات واألوامر  
املادة 271  تنفيذ العقوبات واألوامر  

الجزء 9  اإلشراف على عقوبة السجن واإلفراج المشروط  
املادة 272  اإلشراف على عقوبة السجن  
املادة 273  اإلفراج املشروط بعد املحاكمة  

 الفصل 12 االستئناف والتدابير القانونية االستثنائية  
 الجزء 1  استئناف أحكام البراءة أو اإلدانة أو العقوبة  

املادة 274  أُسس االستئناف  
املادة 275  اخلطأ يف القانون  

املادة 276  االنتهاك اجلوهري للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية  
املادة 277  إجراء تقدمي عريضة االستئناف  

االستئناف  عريضة  على  والرد  باالستئناف،  ضدُه  امُلسَتأَنف  إخطار   278 املادة 
             واالستئناف املضاد  

املادة 279  نقل سجالت املحاكمة إىل حمكمة االستئناف واألطراف املعنية 
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مقدمة
لويز أربور، املفوضية السامية حلقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة

ا وال ال أنطونيو ماريا كوستا، املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية تنتهي الصراعات على حني غرة. وحىت مع توقف أعمال العنف، غالًبا ما يظل السالم هشًّ
يكتسب القوة والصالبة إال يف ظل وجود العدل واالستعداد ملواجهة األسباب اجلذرية للصراع، 
وليس فقط مواجهة ما خيلفه الصراع. ويندلع العديد من الصراعات نتيجة للشعور بالتمييز والظلم. 
لذلك فإن استعادة حكم القانون تعّد بعًدا جوهريًّا لبناء السالم، وهي تتطلب مشاركة متواصلة وصبورة 
حىت يصبح حكم القانون قويا. فحني يضعف حكم القانون، يصبح األمن العام مهدًدا ويشعر املجرمون 
بالقوة. ويؤدي مثل هذا الوضع إىل تقويض اجلهود الرامية إىل استعادة احترام حقوق اإلنسان وإرساء 
الدميقراطية واملجتمع املدين، ويغذي اجلرمية والفساد، ويهدد بتجدد الصراع. وهكذا فإن العدالة اجلنائية 

القائمة على أساس حقوق اإلنسان ال غىن عنها لتحقيق السالم ودميومته.
إن النموذج التقليدي للحفاظ على السالم يذكرنا باجلنود املرتدين اخلوذات الزرقاء العاملني حتت علم 
األمم املتحدة الستعادة النظام واحلفاظ على األمن. وعلى الرغم من ضرورة هذا النوع من احلفاظ على 
السالم، إال أنه لن يستطيع وحده حتقيق سالم دائم. فاألمن يف املدى الطويل يعتمد يف املقام األول وقبل 
كل شيء على خلق أو استعادة حكم القانون. وحكم القانون بدوره ال يتطلب فقط احلكم بالقانون، بل 
يتطلب احلكم بقوانني تعكس املبادئ اجلوهرية للمسؤولية اجلنائية وعملياهتا الواجبة، اليت تشمل ضمان 
شفافية عملية العدالة اجلنائية ووضوحها وعدم تطبيق القوانني بأثر رجعي، وسيادة القضاء العادل واملستقل 

وتطبيق العقاب املتناسب مع اجلرمية.
وبناًء عليه، رحب كلٌّ من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية )UNODC( ومكتب 
للسالم  املتحدة  الواليات  معهد  أطلقها  اليت  باملبادرة  اإلنسان  السامية حلقوق  للمفوضية  املتحدة  األمم 
واملركز األيرلندي حلقوق اإلنسان، هبدف تعزيز العدالة اجلنائية يف املجتمعات اخلارجة من الصراعات، 
وقد قام املكتبان مبساندة املشروع بسبل خمتلفة، منها تسهيل عقد عدد من اجتماعات اخلرباء ملراجعة 

مسودة القوانني النموذجية.
إن جملد القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات، الذي يعد مثرة جهد 
مخس سنوات من العمل الذي ضم املئات من اخلرباء من خمتلف بقاع العامل، إمنا ُيعد مسامهة مهمة يف جهود 
األمم املتحدة الرامية إىل تعزيز بناء السالم. وبناًء على معايري األمم املتحدة، يوفر جملد القوانني النموذجية 

دلياًل مرشًدا عمليًّا لكيفية حتويل املعايري الدولية حلقوق اإلنسان والقانون اجلنائي إىل ممارسات يومية. 
يناسب  متثل حالًّ  النموذجية ال  فالقوانني  الفعالة.  اجلنائية  العدالة  لتحقيق  طريقة وحيدة  توجد  ال 
اجلميع. بل على النقيض، فقد متت صياغتها حبيث تكون قابلة للتكيف مع خمتلف املجتمعات اخلارجة من 
الصراعات بطرق تتميز باملرونة إىل جانب توافقها مع النظم واملعايري الدولية. إن جملد القوانني النموذجية 

مرجع جيب أن يستخدمه كل املشاركني يف عمليات بناء جمتمعات سلمية تقوم على أساس حكم القانون.
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متهيد
نيل كريتز، مدير، برنامج حكم القانون، معهد الواليات املتحدة للسالم

وليام شاباس، مدير، املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان

أو    وفًقا     )الدستور   »Code« القوانني مدونة  فإن  اإلجنليزية،  للمصطلحات  أكسفورد  ملعجم 
القانون األساسي مثااًل( هي جتميع منهجي أو خالصة للقوانني، أو جمموعة من القوانني 
منظمة بطريقة حتول دون التضارب أو التداخل بني القوانني. وقوانني محورايب أو شريعة 
محورايب هي أول مدونة قانونية باقية حىت اآلن وقد مت تدوينها قبل أربعة آالف عام. وقد وضع اإلمرباطور 
جاستينيان جمموعة قوانني ليحكم هبا اإلمرباطورية الرومانية. وما زالت بلدان كثرية تتعاطى مع تراث هذه 
اجلهود املبكرة للتنظيم القانوين. ومن الناحية التارخيية، كانت جمموعات القوانني أداة لإلصالح القانوين، 
وهي تستهدف عادة جعل القانون أكثر متاسًكا ويسهل الوصول إليه. ومع مرور الوقت، أدرك العامل بأن 

وجود إطار عمل للقانون واإلجراءات اجلنائية ُيعد أمًرا ضروريًّا لبناء جمتمع مستقر.
ومع أن القوانني الواردة يف القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات 
تشترك يف الكثري من األهداف نفسها مع املجموعات القانونية األخرى، إال أن هلا كذلك أغراًضا أصيلة 
خاصة هبا. والقوانني النموذجية مصممة أساًسا كأداة ملا ُيشار إليه غالًبا اليوم مبسمى »العدالة يف أعقاب 
الصراع«، اليت مل تصبح من أولويات املجتمع الدويل إال مؤخًرا. ويبدو أن االهتمام هبذا املوضوع قد 
بدأ مع هناية عقد السبعينيات وبداية عقد الثمانينيات من القرن العشرين املنصرم، عندما بدأت اهليئات 
املعنية حبقوق اإلنسان تركز على مهام الدولة فيما يتعلق بالعدالة اجلنائية. وسرعان ما بدأ تداول التقارير 
يف إطار األمم املتحدة بشأن حقوق الضحايا، واحلاجة إىل املساءلة، وحماربة احلصانة ضد اجلرائم. ومت 
تبين معايري ومعاهدات دولية للتوسع يف قوانني محاية حقوق اإلنسان اليت كان جيب أن جتد طريقها إىل 

إدارة العدالة اجلنائية. 
وعلى صعيد مواٍز، بدأت عمليات حفظ السالم تكتسب قوة إضافية على حنو متزايد، لتباشر مسؤوليات 
يف جماالت عديدة تتجاوز الدور التقليدي لقوات حفظ السالم املتمثل يف مراقبة خطوط وقف إطالق 
النار. وبدأت دوائر حقوق اإلنسان تأخذ دوًرا يف عمليات دعم السالم، كما اتسع جدول األعمال 
ليشمل تدابري متنوعة تستهدف تعزيز السالم واالستقرار واإلصالح السياسي واالجتماعي. ومن البنود 
املهمة يف جدول األعمال هذا ضمان قدر من املساءلة عن جرائم املاضي إىل جانب تعزيز اإلحساس 
باألمن وحكم القانون والنظام يف الوقت احلاضر. وكان لزاًما على اجلهود الساعية لتحقيق االستقرار 
أن حتافظ على النظام االجتماعي بينما كان الصراع يلفظ أنفاسه األخرية، وأن تتعامل مع االهنيار العام 
للسلطة، وجتابه عتاة اجلرمية الذين طاملا استغلوا حالة الفوضى اليت تعم يف أعقاب الصراع، مع العمل يف 
الوقت ذاته على ترسيخ قيم التسامح والعدالة والشفافية وااللتزام مبعايري حقوق اإلنسان هبدف املساعدة 

يف رعاية البدايات األوىل للدميقراطية. 
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وكانت فكرة وضع قوانني منوذجية للعدالة يف أعقاب الصراع قد حظيت بالكثري من النقاش يف هناية 
عقد التسعينيات من القرن العشرين يف أوساط ممارسي حكم القانون العاملني مع عمليات حفظ السالم 
التابعة لألمم املتحدة يف أماكن مثل كمبوديا وتيمور الشرقية وكوسوفو. ففي بيئة كل منطقة من هذه 
املناطق، وجد احلقوقيون وفقهاء القانون أن نظام العدالة اجلنائية كان يعاين من فوضى عارمة وحيتاج ليس 
فقط لتجديد البىن التحتية بل حيتاج كذلك إلجراء إصالح قانوين جذري. إن االرتباك الناتج عن عدم 
وضوح مكونات القانون الساري يف هذه البيئة ويف غريها من البيئات اخلارجة من الصراعات، وكذلك 
عدم الوضوح فيما خيص كيفية تطبيق هذا القانون، قاد إىل إهدار الكثري من األشهر احلامسة يف اجلهود 
الساعية لتحقيق االستقرار. إن ثقة الشعوب يف أي عملية للسالم سوف تكون ضعيفة طاملا ظلت هذه 
الشعوب تواجه جرمية منتشرة ونظام قضاء غري عادل. ومن الواضح، أنه كانت توجد حاجة إىل أدوات 

قانونية جديدة. 
وقد حصل القانون النموذجي على اعتراف رمسي يف تقرير جلنة األمم املتحدة املعنية بعمليات السالم، 
الدبلوماسي املخضرم  اللجنة الشهري  الذي غالًبا ما يعرف باسم »تقرير اإلبراهيمي«، نسبة إىل رئيس 
األخضر اإلبراهيمي. ورأى التقرير يف القوانني النموذجية نظاًما قانونيًّا عمليًّا ميكن، عند الضرورة، تطبيقه 
كجزء من مهمة لدعم السالم. إال أن اقتراح السفري اإلبراهيمي مل يلَق استحسان اجلميع، والسبب الواضح 
يف ذلك هو القلق من أن تكون القوانني النموذجية شكاًل من أشكال اإلمربيالية القضائية الزاحفة. وكان 
مناصرو فكرة القوانني النموذجية حباجة، يف األقل، إىل تعديل حمور تركيزها، للتأكيد على مرونة القوانني 
النموذجية اليت كان اهلدف منها أن تكون جمموعة من اخليارات وليس حزمة قوانني مفروضة ذات قياس 

واحد يالئم مجيع األوضاع.
املتحدة للسالم واملركز األيرلندي حلقوق  الواليات  قام معهد  تقرير اإلبراهيمي،  لتوصية  استلهاًما 
اإلنسان، يف سنة 2001، بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومكتب 
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية )UNODC(، بإطالق ما أصبح سريًعا يعرف على نطاق واسع 

باسم »مشروع القوانني النموذجية«.
النموذجية.  القوانني  مسودة  لوضع  اخلرباء  من  صغرية  جمموعة  األمر  بادئ  يف  اجتمعت 
وإدراًكا منها لألمهية احلامسة للتشاور واملشاركة على نطاق واسع، سرعان ما توسعت جمموعة 
اخلرباء لتصبح شبكة من ثالمثئة خبري من مناطق العامل كافة، تضم أكادمييني وممارسني على حد 
سواء. وضمت الشبكة خرباء يف القانون املقارن والقانون الدويل وقضاة ومدعني عامني وحمامي 
دفاع وضباط شرطة ودعاة حقوق إنسان وقادة عسكريني. وكانت اجتماعاهتم مسرًحا مثرًيا 
العامني  للمدعني  املقارن، يشمل رؤى خمتلفة  القانون اجلنائي  للمناقشات وتبادل اآلراء بشأن 

والشرطة والدفاع والقضاء.
وما بدأ كقانون واحد سرعان ما تبلور إىل أربعة قوانني منفصلة لكنها متكاملة. وهذه القوانني 
اليت نشرت يف ثالثة جملدات عرفت يف جمموعها باسم القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات 
الالحقة للصراعات تضم القانون اجلنائي النموذجي، والقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، والقانون 
النموذجي للتوقيف، والقانون النموذجي لسلطات الشرطة. ويضم املجلد األول املزمع نشره القانون 

اجلنائي النموذجي. 
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العامل. وقد  الرئيسية يف  العدالة اجلنائية  النموذجية عناصر مستمدة من كل نظم  القوانني  وتعكس 
تأثرت بقوة مبنهج القانون املقارن للمحاكم اجلنائية الدولية، كما تأثرت مبمارسات العدالة خالل الفترات 
الالحقة للصراعات يف خمتلف دول العامل. ومسح بأن تسود رؤية أنه ال يوجد نظام واحد للعدالة اجلنائية. 
ويف واقع األمر، اعترب من الضروري أن جيد احلقوقيون وفقهاء القانون الذين ينتمون إىل تقاليد خمتلفة 
أنفسهم، كما يقال، يف العمل النهائي، ليجدوا مفاهيم ومصطلحات مألوفة بالنسبة إليهم، وهو ما يعين 

عمليًّا بالطبع وجود الكثري مما هو غري مألوف بالنسبة للجميع.
ع دائرة اخليارات املتاحة  إن القوانني النموذجية تعترب وسيلة للمساعدة وليس لفرض الرأي، فهي توسِّ
أمام مؤلفي القوانني اجلنائية يف أعقاب الصراع. ومما له أمهية خاصة، أن القوانني النموذجية تعترب مفيدة 

على حنو خاص ألهنا مفصلة لكي تناسب مقتضيات التحديات يف البيئات اخلارجة من الصراع.
ومع االعتذار لوينستون تشرشل، فإن هذا املجلد ال ميثل هناية مشروع القوانني النموذجية، بل هو 
القوانني  فإن  الصراع،  أعقاب  العدالة يف  بناء  يف  لالستخدام  أدوات  وباعتبارها  فحسب.  البداية  هناية 
ا عمل قيد التطوير، حباجة إىل التنقيح والتعديل، مثله مثل كل القوانني  النموذجية هي إىل حد كبري جدًّ
األخرى بقدر اكرب أو اقل. وسوف تتطور القوانني النموذجية مع تطور خربتنا يف هذا املسعى إلشاعة 

العدل والدميقراطية والسالم.
وحنن نود أن نعرب عن تقديرنا للمحررين، ولشركائنا من املنظمات، ولكل من ساهم يف مشروع 

القوانني النموذجية.
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عن الطبعة العربية
النموذجية للعدالة اجلنائية خالل  نود أن نشكر فريق العمل الذي اضطلع دون كلل بترمجة »القوانني 
الفترات الالحقة للصراعات« إىل اللغة العربية، وإكمال هذا املشروع. وبصفة خاصة، نتوجه بالشكر إىل 
يوسف نصر اهلل الذي قاد املشروع، وبليغ ياسر جبارة، إذ أشرفا على عملية الترمجة وقدما اخلربة القانونية 
واللغوية لضمان االتساق بني النسختني العربية واإلجنليزية وال سيما يف ما يتعلق باملصطلحات القانونية 
املعقدة. كما نشكر القاضي حممد عليوة بدر على عمله يف املراحل األوىل من هذا املشروع. وحنن ممتنون 

أيًضا جلهود غادة عطية وفريقها املتفاين من مترمجي بيوند ووردز.
لقد تضمن املنهج الذي اسُتخدم يف مراجعة املصطلحات القانونية يف املجلدين األول والثاين عملية 
من خطوتني ملقارنة املصطلحات القانونية يف املجلدين باملصطلحات املستخدمة يف املواثيق واالتفاقيات 
الدولية واإلقليمية. ويف احلاالت اليت مل يكن فيها أي مصطلح قانوين باللغة العربية ميكن املقارنة به، عّرفنا 
الطباعية  املسّودات  القانونية، مت تصحيح  املراجعة  إجراء  وبعد  اإلمكان.  قدر  تعريًفا واضًحا  املوضوع 

للمجلدين للتأكد من دقة القواعد واللغة.

About the Arabic Edition
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شكر وتقدير
مشروع القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات يف عام 
2001 من ِقبل معهد الواليات املتحدة للسالم واملركز األيرلندي حلقوق اإلنسان، وذلك 
 )OHCHR( بالتعاون مع مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان
ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية )UNODC(. وبسبب دعمهم الثابت هلذا املشروع 
الطموح، منذ كان فكرة يف البداية وحىت نشر هذا املجلد، فإننا نعرب عن امتناننا العميق لرئيس معهد 
للمعهد ومدير  املشارك  الرئيس  لنائب  السفري ريتشارد سولومون، وكذلك  للسالم،  املتحدة  الواليات 
برنامج حكم القانون، نيل جي كريتز، وملدير املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان، األستاذ وليام شاباس. 
ا ملا قدماه من نصائح حكيمة وتشجيع مستمر على مدار  ويستحق نيل كريتز ووليام شاباس شكًرا خاصًّ

مراحل تطور املشروع.
كما نود أن نشكر شركاءنا يف املشروع، مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
لنا يف رؤية  باملخدرات واجلرمية )UNODC(، ملشاركتهم  املعين  املتحدة  OHCHR ومكتب األمم 
وضع جمموعة من القوانني النموذجية للمساعدة يف إصالح نظم العدالة اجلنائية يف املجتمعات اخلارجة من 
الصراعات. وحنن ممتنون بصفة خاصة لديفيد مارشال وتياجنانا مالووا من مكتب املفوضية السامية لألمم 
املتحدة حلقوق اإلنسان )OHCHR(، وجلو ديدين ومارك شاو وسالومري ريدو وإدواردو فيتري ودميتري 
فالسييس وكاثرين فولز من UNODC، الذين عملوا معنا على حنو مباشر وشاركونا بوقتهم وخرباهتم.

إن العمل من أجل حتويل األهداف الطموحة هلذا املشروع إىل واقع قد مجع عدًدا كبرًيا من اخلرباء 
يف سياق جهود تعاونية صادقة، فقد أسهم كل واحد من هؤالء اخلرباء مبهاراته وخرباته جماًنا، ال يبتغون 
أي مكافأة سوى تقدمي يد العون للعاملني الوطنيني والدوليني يف إعادة إرساء حكم القانون يف املجتمعات 
اخلارجة من الصراعات. وحنن كثرًيا ما نتحدث باعتزاز شديد عن »أسرة القوانني النموذجية« اليت منت من 
جمرد جمموعة صغرية لتضم ما يزيد عن ثالمثئة شخص. إن االجتماعات التشاورية اإلقليمية اليت ساعدت 
يف توضيح وتوسيع نصوص القوانني كانت مبثابة فرصة فريدة من نوعها أتاحت لنا اللقاء مث التحول إىل 
أصدقاء مع جمموعة متميزة من األشخاص الذين كرسوا حياهتم لتحقيق السالم. فكل تعليق مت تقدميه 
وكل سؤال مت طرحه وكل اقتراح تقدم به أحد قد ساهم يف اتساع وعمق املنتج النهائي. لكل ذلك، 

حنن ندين بالشكر والعرفان لكل من ساهم يف هذا العمل.
كما نتقدم بأخلص شكرنا لكل من عملوا معنا كشركاء يف االجتماعات التشاورية اإلقليمية، فوفروا 
املنتديات ملراجعة مسودات القوانني، أو قدموا مداخالت بشأن املشروع، أو ترأسوا اجتماعات تشاورية، 
التعليقات، أو سهلوا قيامنا باألحباث  أو ساعدوا يف األحباث، أو راجعوا نصوص القوانني، أو صاغوا 
واالستشارات امليدانية. وتشمل قائمة هؤالء األشخاص الكرماء واملوهوبني كالًّ من هبة عبدون، ستيوارت 
الفورد، ديان امان، كيلي اسكني، لويس اوكوين، حممد عبد العزيز، كاليف بالدوين، إلني بانار، حممود 
شريف بسيوين، كارين بيلجيوفيين، كريسنا بوفورنراتاناركس، روجر كالرك، تونيا كوك-بيدرسون، 
جون كوبون، لني كودينجتون )اليت وافتها املنية عام 2006(، سيلفيا دي بريتودانو، كنات دورمان، 

انطلق
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وليام دورش، رانيا اجلمل، كني جاالنت، ديفيد جوين، فيانا جانتهرييت، جوناس جرميهيدن، مايكل 
هارمتان، كريستيانا هوفمان، ريكو هوانج، اجنيس هورويتز، برينيل إيرونسيد، مارك كروكر، إستفان 
نيل، بروس  أو  أبريل  أوليفر،  اوديس، كليمنتني  دانييل نسريكو، جينيفر  مانويل مازويلوس،  لبيزنكي، 
أوزوالد، جيوفاين باسكا، فيليب رابوزا، ديفيد ريدين، انامرييام روشاتيللو، علي سليم، ستيفاين مسيث، 
ادلينا سوكويل، تشارلس ستينسون، جانيز ستوسيك، كريسيت وارين، أبال وليامز، جريارد وينتر، رينات 

وينتر، لورينس ووشر.
كما ندين بالشكر لدوائر األمم املتحدة ووكاالهتا وبعثاهتا اليت مسحت ملمثليها بالعمل معنا وحضور 
اجتماعاتنا واملسامهة بطرق أخرى عديدة متنوعة يف تطور القوانني اجلنائية، ونود أن نشكر بصفة خاصة 
روب بولفري وإيزابيل هايت من إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم )UNDPKO( ملا أبدياه من 

حكمة وقدماه من توجيهات.
وحنن ممتنون كذلك ملن شاركانا يف عملية التحرير: هانس جورج ألربيشت وجوران كليمينسيك. 
فلقد كان من دواعي سرورنا البالغ العمل معهما ومشاركتهما األفكار خالل الساعات الطويلة والعديدة 
اليت قضيناها يف االجتماعات وتبادل اآلراء عرب اهلاتف على مدار السنوات اخلمس األخرية، حيث أصبحا 
خالهلا بالنسبة لنا زميلي عمل وصديقني ومعلمني رائعني للقانون املقارن. ويستحق ناجيل كويين، حمررنا 

ا ملا أبداه من صرب وقدمه من توجيهات ودعم طوال عملية النشر. املتفرغ االستثنائي، شكًرا خاصًّ
بدا  الذي  انشغالنا  الذين حتملوا بصرب  أصدقائنا وعائالتنا  األبد مجيع  إىل  وأخرًيا، سنظل شاكرين 
وكأنه ال هناية له يف مشروع القوانني النموذجية. ونريد أن نشكر بصفة خاصة باتريك وكالفني وديكالن 

وبريناديت– فأنتم األفضل.

فيفيان أوكونر، املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان
كوليت روش، معهد الواليات املتحدة للسالم

 



xxxi

املحررون

فيفيان أوكونر هي املسؤولة عن مشروع حكم القانون يف املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان جبامعة أيرلندا 
الوطنية، جالواي، وهي كذلك املدير- الشريك ملشروع القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات 
الالحقة للصراعات. كما أهنا زميلة أوىل جبامعة ملبورن حيث حتاضر يف القانون اجلنائي والتنمية. وتتضمن 
جماالت خربهتا القانون الدويل حلقوق اإلنسان، والقانون الدويل والقانون اجلنائي املقارن وإجراءاهتما، 
وقانون الشرطة، وإصالح قطاع األمن، وحكم القانون يف الفترات الالحقة للصراعات. وقد دّرست 
القانون الدويل حلقوق اإلنسان كمحاضرة زائرة يف جامعة أيرلندا الوطنية جبالواي، كما حاضرت عن 
حكم القانون وإصالح القانون اجلنائي يف العديد من الدورات التدريبية للممارسني. وشاركت كذلك 
يف جهود إصالح القانون اجلنائي يف عدد من الدول اخلارجة من الصراع، ونشرت العديد من األعمال 

حول هذا املوضوع.

كوليت روش، هي نائبة مدير برنامج حكم القانون التابع ملعهد الواليات املتحدة للسالم. ويتركز عملها 
على العدالة اجلنائية ومبادرات إصالح الشرطة، وعلى األخص يف قارة أفريقيا وجنوب شرق آسيا. قبل 
التحاقها باملعهد، عملت روش يف بعثة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا العاملة يف كوسوفو، حيث شغلت 
يف بادئ األمر منصب رئيسة قسم حكم القانون مث مديرة إدارة حقوق اإلنسان وحكم القانون. شغلت 
روش كذلك منصب املستشارة القانونية املقيمة لوزارة العدل األمريكية، يف املجر أواًل، حيث عملت على 
إنشاء قوة عمل معنية باجلرمية، مث يف البوسنة يف الفترة من 1998 وحىت 1999. ويف الفترة  1999-2000، 
تولت منصب مديرة برنامج وزارة العدل لوسط وشرق أوروبا، حيث قامت بتأسيس مشروعات تطوير 
وتدريب للعدالة اجلنائية يف كل من ألبانيا والبوسنة وكرواتيا وكوسوفو ومقدونيا. وقد عملت كمدعية 
عامة فيدرالية مع مكتب النائب العام للواليات املتحدة األمريكية يف الس فيجاس، نيفادا. وقامت بنشر 
عدد من املقاالت وبعض الفصول لكتاب حيقق يف إصالح قطاع العدالة اجلنائية يف املجتمعات اخلارجة من 
الصراعات؛ هذا فضاًل عن حتريرها لكتاب مكافحة اجلرائم اخلطرية يف املجتمعات اخلارجة من الصراعات: 

دلياًل لصناع وممارسي السياسة.

للقانون اجلنائي األجنيب والدويل يف  هانس جورج ألربيشت يشغل منصب مدير معهد ماكس بالنك 
فريبريج، أملانيا. وهو أستاذ للقانون اجلنائي والعدالة اجلنائية وعلم اجلرمية يف جامعة فريبريج. ويف الوقت 
الراهن، يعمل ألربيشت أستاًذا زائًرا يف كلية احلقوق بـ»جامعة نورمال بيجني«، كما عمل أستاًذا زائًرا 
يف مركز القانون اجلنائي والعدالة اجلنائية التابع جلامعة الصني للعلوم السياسية والقانون، وكذلك يف كلية 
احلقوق جبامعة يوهان يف الصني. وقد منح عضوية ملدى احلياة يف كلية كلري هال جبامعة كامربيدج، وهو 
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كذلك عضو دائم يف كلية احلقوق يف مركز قم للتعليم العايل بطهران. وتتناول منشوراته العديدة القانون 
اجلنائي املقارن ونظرية إصدار األحكام وجرائم األحداث، وسياسات املخدرات واجلرمية البيئية واجلرمية 

املنظمة واإلرهاب واالجتار بالبشر. 

جوران كليمينسيك حماضر أول يف كلية دراسات العدالة اجلنائية واألمن جبامعة ماريبور بسلوفينيا. وتتركز 
حماضراته وكتاباته وأحباثه على القانون واإلجراءات اجلنائية املقارنة الدولية، وسلطات فرض تطبيق القانون 
وحقوق اإلنسان، وآليات العدالة اجلنائية املتخصصة مبواجهة الفساد واجلرمية املنظمة. وهو مشارك يف 
العديد من اجلهود الرامية إىل إصالح العدالة اجلنائية، ومنها على األخص ما يتعلق باإلصالحات التشريعية 
للقانون واإلجراءات اجلنائية، باإلضافة إىل إصالح خدمات الشرطة واألمن يف املراحل االنتقالية ويف البيئات 
اخلارجة من الصراعات يف شرق وجنوب شرق أوروبا ووسط آسيا والصني وأمريكا الالتينية. وقد سبق 
له العمل مع وزارة الداخلية/ الشرطة السلوفانية، ومع املفوضية السلوفانية املستقلة ملكافحة الفساد، ومع 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وجملس أوروبا.
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توضح القوائم التالية للمنظمات واألفراد الذين سامهوا يف مشروع القوانني النموذجية، فإن 
جهوًدا كبرية قد بذلت للحصول على مدخالت من جمموعة متنوعة من اخلرباء الذين يتمتعون 
باملعرفة واخلربة لعملية إصالح القانون اجلنائي لفترات ما بعد الصراع. إمجااًل، ساهم حوايل 
ثالمثئة شخص من أكثر من مئة منظمة وما يزيد عن اخلمسني بلًدا يف مشروع القوانني النموذجية، وقد 
العام للمشروع، وصاغ بعضهم مسودات نصوص وتعليقات حمددة،  ساعد بعضهم يف وضع اإلطار 

بينما قام آخرون بنقد هذه املسودات وتنقيحها. وقد سامهوا مجيًعا بسخاء بوقتهم وخرباهتم الكبرية.

املنظمات الدولية واإلقليمية
  األمم املتحدة

)UNICEF( صندوق األمم املتحدة للطفولة    
)DPKO( إدارة عمليات حفظ السالم    

 )DPA( إدارة الشؤون السياسية    
)UNIFEM( صندوق األمم املتحدة لتنمية املرأة    

)UNDP( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
)ICTR( املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا    

)ICTY( املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة    
)OLA( مكتب الشؤون القانونية    

)OHCHR( مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان    
)UNODC( مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    

  جملس أوروبا
  املفوضية األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

  املفوضية األوروبية ملجلس أوروبا
)OSCE( منظمة األمن والتعاون يف أوروبا  

كما
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منظمات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية
  اللجنة الدولية للصليب األمحر

  مؤسسة القانون وحقوق اإلنسان والعدالة، تيمور الشرقية
  مبادرة العدالة يف املجتمع املفتوح

  جمموعة حقوق األقليات
)AIRE( املركز االستشاري للحقوق الفردية يف أوروبا  

  املركز الدويل للعدالة االنتقالية
  مركز خدمات القطاع غري النظامي، نيبال

  مركز موارد الدفاع اجلنائي، كوسوفو
  مشروع املدافعني عن كمبوديا

  املفوضية اآلسيوية حلقوق اإلنسان 
  املنتدى الوطين حلقوق اإلنسان، سرياليون

  املنظمة الدولية لقانون التنمية
  املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي

  منظمة العفو الدولية
 

االحتادات املهنية ومعاهد التدريب واللجان الوطنية
  احتاد اإلصالحيات األمريكية

  االحتاد الدويل لإلصالحيات والسجون
  االحتاد الدويل للمدعني العامني

  االحتاد الدويل ملحامي الدفاع اجلنائي
  االحتاد الليبريي الوطين لتطبيق القانون

  احتاد املحامني األفارقة
  احتاد النساء املحاميات، ليبرييا
  غرفة )نقابة( حمامي كوسوفو

  فريق جلنة إصالح القانون، ليبرييا
  اللجنة االستشارية املشتركة للشؤون التشريعية، كوسوفو
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  جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة، تيمور الشرقية
  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، نيبال

  جملس العدل، معهد التدريب وإصالح القانون، السودان
  مدرسة قضاة الصلح، كمبوديا

  املركز اإلقليمي جلنوب شرق آسيا ملكافحة اإلرهاب، ماليزيا
  نقابة املحامني النيباليني

  نقابة حمامي غرب أفريقيا

معاهد البحوث واملؤسسات األكادميية
  أكادميية السالم الدولية، الواليات املتحدة

  أكادميية العلوم العسكرية، الصني
  جامعة أركنساس- ليتل روك، الواليات املتحدة

  جامعة الرباط، املغرب
  جامعة القاهرة، مصر

  جامعة أوريربو، السويد
  جامعة أوميا، السويد

  جامعة بتسوانا
  جامعة تشارلز، مجهورية التشيك

  جامعة جورج تاون، الواليات املتحدة
  جامعة دمشق، سوريا
  جامعة رواندا الوطنية 

  جامعة راجترز، الواليات املتحدة
  جامعة سراييفو- البوسنة واهلرسك

  جامعة عني مشس، مصر
  جامعة قاريونس، ليبيا
  جامعة كاتانيا، إيطاليا

  جامعة كاليفورنيا- دافيس، الواليات املتحدة
  جامعة ماريبور، سلوفينيا
  جامعة ملبورن، أستراليا
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  رابطة الواليات املتحدة لألمم املتحدة
  الكلية احلربية الوطنية، نيجرييا

  كلية جون جاي للعدالة اجلنائية، الواليات املتحدة
  كلية كامثاندو للحقوق، نيبال

  كلية وليام آند ماري، الواليات املتحدة
  مركز آسيا- الباسيفيكي للقانون العسكري، أستراليا

  املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان
  مركز هينري إل ستيمسون، الواليات املتحدة

  معهد الدفاع للدراسات القانونية الدولية، الواليات املتحدة
  املعهد الدويل لقانون حقوق اإلنسان، الواليات املتحدة

  املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية )ISISC(، إيطاليا
  معهد الواليات املتحدة للسالم
  معهد راؤول ويلينربج، السويد

  معهد ماكس بالنك للقانون اجلنائي األجنيب والدويل، أملانيا

العاملون يف عمليات السالم التالية:
)UNTAET( اإلدارة االنتقالية لألمم املتحدة يف تيمور الشرقية  

)UNAMIS( بعثة األمم املتحدة املتقدمة يف السودان  
)UNAMSIL( بعثة األمم املتحدة يف سرياليون  

)UNMIK( بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو  
)UNMIL( بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا  

)MINUSTAH( بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت  
)UNMISET( بعثة األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف تيمور الشرقية  

)UNTAC( السلطة االنتقالية لألمم املتحدة يف كمبوديا  
)ONUMOZ( عملية األمم املتحدة يف موزمبيق  

)UNBRO( عملية األمم املتحدة لإلغاثة على احلدود، تايالند  
)OHR( مكتب املمثل السامي يف البوسنة واهلرسك  
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العاملون يف القضاء واالدعاء والدفاع واالستشارات القانونية 
والشرطة والقوات املسلحة الذين عملوا أو نشأوا يف البلدان التالية:

  األردن
  أسبانيا
  أستراليا

  أفغانستان
  أملانيا

  اإلمارات العربية املتحدة
  أوغندا

  أوكرانيا
  أيرلندا

  باكستان
  بلجيكا

  بنغالديش
  البوسنة واهلرسك

  بولندا
  تايالند

  تيمور الشرقية
  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  جنوب أفريقيا
  رواندا
  رومانيا

  زميبابوي
  سريالنكا
  سلوفينيا

  سنغافورة
  السودان

  السويد
  سرياليون

  العراق
  غانا

  الفلبني
  فيجي

  كرواتيا
  كمبوديا

  كندا
  كوسوفو

  ليبرييا
  ماالوي
  ماليزيا
  املجر
  مصر

  اململكة املتحدة
  موريشيوس

  موزمبيق
  نيبال

  نيجرييا
  نيوزيالندا

  هاييت
  اهلند

  هولندا
      الواليات املتحدة
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األف�راد
إن وظائف األفراد، واملنظمات واهليئات اليت ينتسبون إليها، املبينة أدناه هي كما كانت عندما سامهوا 

ألول مرة يف مشروع القوانني النموذجية.
مستشار الشؤون القانونية، البعثة الدائمة لألمم املتحدة يف كندا    هيو ادسيت  

قسم القانون اجلنائي، جامعة عني مشس، مصر    حممد عقيدة  
اإلمارات العدل،  وزارة  العام،  النائب  مكتب  اإلسالمية،  الشؤون    عبد الرحيم العوضي  

العربية املتحدة   
مدير  معهد ماكس بالنك للقانون اجلنائي األجنيب والدويل، أملانيا   هانس جورج ألربيشت 

حماٍم، اململكة املتحدة، ومدٍع عام سابق، اللجان اخلاصة للجرائم اخلطرية،   ستيوارت الفورد  
تيمور الشرقية     

  زيد بن رعد
   ابن زيد احلسني   

كلية احلقوق، جامعة دمشق، سوريا    عبود السراج  
كلية احلقوق، جامعة كاليفورنيا بدافيس، الواليات املتحدة    ديان أمان  

 UNODC ،قسم حكم القانون، فرع أمن اإلنسان   ريكاردا أمبريج  
املراقب األول لشرطة نيبال، وشرطي مدين سابق تابع لألمم املتحدة،   أوبيندرا اريال  

تيمور الشرقية     
معهد الدفاع للدراسات القانونية الدولية، الواليات املتحدة    وليام اسيلتني  

مبادرة العدالة للمجتمع املفتوح    كيلي اسكني  
معهد الواليات املتحدة للسالم، والرئيس السابق، قسم العدالة، اإلدارة    لويز اوكوين  

  )UNTAET( االنتقالية لألمم املتحدة يف تيمور الشرقية    
تيمور  يف  الدعم  لتقدمي  املتحدة  األمم  بعثة  اإلنسان،  حقوق  وحدة    الفونسو افيالر  

 )UNMISET( الشرقية    
كلية  ،)ICTR( لرواندا  الدولية  اجلنائية  املحكمة  قانوين،  مستشار    حممد عياط  

احلقوق، جامعة الرباط، املغرب     
ديبول، جامعة  احلقوق،  كلية  اإلنسان،  حلقوق  الدويل  املعهد  رئيس،    حممد عبد العزيز  

الواليات املتحدة     
قاٍض، وزارة العدل، مصر   حممد عليوة بدار  

جمموعة حقوق األقليات، واملستشار القانوين السابق لبعثة OSCE يف كوسوفو   كاليف بالدوين  

املمثل الدائم لألردن لدى األمم املتحدة
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مكتب املحامي العام لألمم املتحدة، نيويورك، الواليات املتحدة، واملستشار   إلني بانار  
)UNMIK( القانوين السابق، شرطة بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو   

خدمة الشرطة القومية بأيرلندا    بات بارون  
 UNODC ،مكافحة اإلرهاب، قسم شؤون املعاهدات   بريا بارزانو  

املعهد الدويل حلقوق اإلنسان، كلية احلقوق، جامعة ديباول،   حممود شريف بسيوين 
الواليات املتحدة   

القسم السياسي، مكتب املمثل السامي )OHR( البوسنة واهلرسك   كريت باسوينر  
ومسؤول  العراق،  املدنية،  الشرطة   لقوات  املساعد  التدريب  فريق    جيف باثا   

اإلصالحيات السابق، الواليات املتحدة   
كلية احلقوق، جامعة القاهرة، مصر   أمحد بالل  

)UNAMSIL( مفوض الشرطة، بعثة األمم املتحدة يف سرياليون   هادسون بيزنا  
القانون،  حكم  يف  السابق  واملستشار  أوميا،  جامعة  احلقوق،  قسم    بري بريلينج   

البوسنة واهلرسك   
  ذو القفلي بن  

  حاجي الياس   
النظام  دعم  برنامج  سابق،  ورئيس  السويد،  االستئناف،  دائرة  قاٍض،    كجيل جبورنربج  

القضائي، األمم املتحدة، البوسنة واهلرسك     
قسم مشكالت اجلرمية، جملس أوروبا    كاترينا بولونيز  

)UNAMIS( مستشار قانوين، بعثة األمم املتحدة املتقدمة يف السودان   فريتس بونتيكو  
قاٍض دويل، بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو )UNMIK(، وقاٍض سابق   فينود بوليل  

يف املحكمة العليا، موريشيوس     
قاٍض يف التشريع العسكري- الشؤون اخلارجية، قسم املحامي القضائي  كريسنا بوفورنراناراكس 

العام، وزارة الدفاع، تايالند   
مساعد األمني العام، املستشار اخلاص لألمني العام، األمم املتحدة    األخضر اإلبراهيمي  

الرئيس، احتاد املحاميات يف ليبرييا    لويز لويس بروثوس  
مستشار قانوين، وزارة الدفاع االحتادية، أملانيا، واملستشار القانوين املنتدب   ريتشارد بيليسبارخ  

 )KFOR( السابق، القوات العسكرية الدولية يف كوسوفو    
مستشار قانوين، جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة، تيمور الشرقية    باتريك بريجيس  

UNODC ،وحدة مكافحة التهريب   دامان بريكهارد  

الربنامج التدرييب، املركز اإلقليمي جلنوب شرق آسيا ملكافحة اإلرهاب، ماليزيا
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)UNMIK( املمثل اخلاص املنتدب لألمانة العامة، بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو   جني كريستيان كيدي  
الربنامج الدويل للتدريب على التحقيق اجلنائي، وزارة العدل األمريكية،   سوزان كارول  

البوسنة واهلرسك     
مستشار عديل عام، وزارة الدفاع، تايالند    أتابورن كارونبانيش  

  ،)OSCE( مستشار حكم القانون، منظمة األمن والتعاون يف أوروبا   توم شيسمان  
البوسنة واهلرسك    

قسم العدالة اجلنائية، مكتب االدعاء العام، سنغافورة   بول شيا  
UNODC ،دميوستينس كريسيكوس  قسم االتفاقيات اجلنائية، إدارة شؤون املعاهدات  

كلية احلقوق، جامعة راجترز، الواليات املتحدة   روجر كالرك  
فريق عمل مفوضية إصالح القانون، ليبرييا، وقاٍض سابق، املحكمة    فيليشيا كوليمان  

العليا، ليبرييا   
وحدة الشؤون اخلارجية والسياسية- العسكرية، جملس االحتاد األورويب   مايكل كوليمان  

  تونيا كوك بيدرسون   DPK لالستشارات، واملستشار السابق ملفوضية األمم املتحدة للشرطة، 
البوسنة واهلرسك   

رئيس، االحتاد الدويل للمدعني العامني   نيكوالس كوديري  
رئيس املدعني العامني، املحكمة اخلاصة لسرياليون    ديفيد كراين  

املتحدة، الواليات  جورجيا،  املتحدة،  للواليات  العام  النائب  مكتب    جيم كرين  
األمريكية، العدل  وزارة  املتحدة،  الواليات  سابق،  قانوين  ومستشار    

البوسنة واهلرسك   
)UNMIK( مكتب املستشار القانوين، بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو   جون كابون  

سياسة اإلصالحات، مكتب النائب العام، كندا    لني كادجنتون  
املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان   أنطوين كولني  

مركز هنري ال ستيمسون، الواليات املتحدة   إليزابيث داالس  
 ICTY ،حمامية، اململكة املتحدة، ومستشارة الدفاع السابق   سيلفيا دي بريتادانو  

UNODC ،قسم شؤون املعاهدات   جو ديدين  
)UNMIL( مستشار القطاع األمين، بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا   روب دير  

 UNODC ،فرع مكافحة اإلرهاب   ميشيل دي فيو  
 UNODC ،وحدة مكافحة اجلرمية املنظمة واإلرهاب   فيليب دي ال تور-كورال 

املنظمة الدولية لتطوير القانون   أندريا دي مايو  
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تيمور يف  الدعم  لتقدمي  املتحدة  األمم  بعثة  قانونية،  مستشارة    آن ماري ديفريو  
)UNMISET( الشرقية   

القسم القانوين، اللجنة الدولية للصليب األمحر    نات دورمان  
إدارة األمم املتحدة للشؤون السياسية    مارثا دوجيت  

العدالة العسكرية، اخلدمات القانونية للدفاع، أستراليا    أندرو دان  
الشرطة الفيدرالية األسترالية، جمموعة االنتشار الدولية   ميشيل دان  

مركز هنري ال ستيمسون، الواليات املتحدة   وليام دورش  
وقاٍض  ،)UNMIK( كوسوفو  يف  املتحدة  األمم  بعثة  دويل،  قاٍض    فريدريك إجيوندا – نتيند 

يف أوغندا   
كلية احلقوق، جامعة قاريونس، ليبيا   أمحد اجليهاين  

جملس العدالة، معهد التدريب وإصالح القانون، السودان   عوض حسن النور  
مدير تنفيذي، جلنة اإلصالح الدولية   بول إجنليش  

قانوين سابق، العسكرية األمريكية، ومستشار  دائرة االستئناف  قاٍض،    تشارلس إيردمان  
OHR، البوسنة واهلرسك   

تيمور يف  املتحدة  لألمم  االنتقالية  اإلدارة  اخلطرية،  اجلرائم  وحدة    عيسى فعال  
)UNTAET( الشرقية   

نيويورك، سابق،  قانوين  ومستشار  اإلنسان،  األيرلندي حلقوق  املركز    ميجان فرييل  
الواليات املتحدة   

القسم القانوين، اللجنة الدولية للصليب األمحر   اليكساندر فيت  
السكرتري العام، احتاد املحامني األفارقة، الرئيس، احتاد حمامي غرب أفريقيا،   فيمي فاالنا  

وحماٍم، نيجرييا   
املمثل الدائم ألفغانستان لدى األمم املتحدة   رافان فارهادي  

حمقق شرطة عام، سريالنكا    شاندرا فريناندو  
خدمات الشرطة القومية األيرلندية، واملفوض السابق، قوة الشرطة الدولية   بيتر فيتزجيريالد  

)IPTF(، البوسنة واهلرسك   
االتفاقيات والسياسة الدولية، وزارة الدفاع الفيدرالية، أملانيا   ديتر فليك  

قسم التحقيق اجلنائي وشؤون اإلنتربول، الشرطة القومية بليبرييا   جوزيف فلومو  
)UNMIL( مدير، قسم دعم النظام القانوين والتشريعي، بعثة األمم املتحدة  يف ليبرييا   الفريد برويف  

مؤسسة القانون، حقوق اإلنسان والعدالة، تيمور الشرقية   جاكيم فونسيكا  
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مركز هنري إل ستيمسون، الواليات املتحدة   دارا فرانسيس  
)UNMIL( إدارة شرطة األمم املتحدة، بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا   ويلفريدو فرانكو  

قاضي استئناف، السويد، وخبري قانوين، وزارة العدل السويدية    حاقان فرميان  
حماٍم عام، رواندا    جريالد جاهيما  

كلية احلقوق، جامعة أركنساس- ليتل روك، الواليات املتحدة    كينيث جاالنت  
املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان    فيانا جانثريت  
قاٍض، املحكمة العليا، زميبابوي    بادينجتون جاروي  

الشؤون القانونية، البعثة الدائمة يف أيرلندا لألمم املتحدة   أالن جيبيزن  
الوطنية الربيطانية ملكافحة اجلرمية، وعضو سابق يف الشرطة  املجموعة    مارتني جيلفراي  

 )UNMIK( املدنية يف بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو   
حمامية، الواليات املتحدة، ومستشار قانوين سابق، منظمة األمن والتعاون   شرييل جولدستني  

يف أوروبا )OSCE(، مركز موارد الدفاع اجلنائي، كوسوفو     
مدير تنفيذي، االحتاد األمريكية لإلصالحات    جيمس جوندليس  

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )UNDP(، مستشار قانوين سابق، وزارة   أندريا جودمان  
 )UNMIK( العدل، بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو    

ممثل املفوضية األوروبية وكلية احلقوق، جامعة كاتانيا، إيطاليا    جيوفاين جراسو  
اجلمعية الوطنية الليبريية لتطبيق القانون    سيسيل جريفس  

معهد راؤول ولينبريج، جامعة لوند، السويد    جوناس جرميهيدن  
قوة الشرطة يف مشال راين ويستفاليا، أملانيا، وعضو سابق يف الشرطة   ادالربت جروس  

 )UNMIK( املدنية يف بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو    
االحتاد الدويل ملحامي الدفاع اجلنائيني   إليز جرولكس  

)UNDPKO(   نائبة األمني العام، إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم   جني ماري جيهينو  
املعهد الدويل لقانون حقوق اإلنسان الدولية، كلية احلقوق، جامعة ديبول،   ديفيد جوين  

الواليات املتحدة   
)UNDPKO( قسم الشرطة املدنية، إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم   أمود جورامج  

حمامي دفاع، اللجان اخلاصة للجرائم اخلطرية، تيمور الشرقية   االن جامتان  
مستشار عسكري، بعثة األمم املتحدة الدائمة يف كندا   ميشيل هانراهان  

)UNMIK( مدٍع عام دويل، بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو   ميشيل هارمتان  
كلية احلقوق، جامعة بريستينا، كوسوفو   إنفر هاساين  



xliii املسامهون

املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان   كامران هامشي  
قاٍض، قسم املحكمة العليا، املحكمة العليا، بنجالديش   شامني حسنني  

مركز موارد الدفاع اجلنائي، كوسوفو    أمحت حاسويل  
مستشار قانوين، منظمة العفو الدولية   جيل هني  

حفظ لعمليات  املتحدة  األمم  إدارة  اإلصالحات،  سياسة  مستشار    إيزابيل هايت  
)UNDPKO( السالم   

اجلرمية  مكافحة  برنامج  واملهين،  العلمي  االستشاري  الدويل  املجلس    جاري هيل  
والعدالة اجلنائية، األمم املتحدة   

مستشارة فنية يف تطبيق القانون، دينكورب الدولية، وعملت سابًقا يف   لني هوالند  
جتنيد الشرطة، كلية خدمات الشرطة يف كوسوفو   

هورن املحدودة، الرئيس السابق، مشروع سالمة وأمن املجتمع لشرطة   أدريان هورن   
سرياليون، اململكة املتحدة، إدارة التنمية الدولية   

برنامج نيكسوس لتطوير األمن، األكادميية الدولية للسالم، الواليات املتحدة   ريكو هوانج  
إدارة الشؤون السياسية، األمم املتحدة    سوزان هالتون  

برنامج نيكسوس لتطوير األمن، األكادميية الدولية للسالم، الواليات املتحدة   أجنيس هورويتز  
مكتب الشؤون القانونية، األمم املتحدة   ديفيد هاتشتسون  

)UNMIK( مكتب املستشار القانوين، بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو   فيليس هوانج  
وحدة القانون اجلنائي واالستشارات القضائية، قسم أفضل املمارسات،   شيلي اجنليس  

)UNDPKO( إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم   
 )UNICEF( حكم القانون، العدالة االنتقالية، صندوق األمم املتحدة للطفولة   برينيل إيرونسيد  

وزارة العدل، سكرتري مكتب الرئيس، الفلبني   مارك جاالندوين  
UNODC ،مكافحة اجلرمية   إيفا جنسن  

قسم القانون الدويل، إدارة النائب العام القضائي، وزارة الدفاع، تايالند   بياكارت جريانبول  
الشرطة الفيدرالية األسترالية، جمموعة االنتشار الدولية   مايكل جرييت  

 )UNDPKO( قسم الشرطة املدنية، إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم   ستيفان جني  
املمثل الدائم للمملكة املتحدة لدى األمم املتحدة   إميري جنوز بريي  

وزارة العدل السويدية، وشرطي مدين سابق، إدارة األمم املتحدة لعمليات   مايكل جورسباك  
)UNDPKO( حفظ السالم   

 ،ICTY السابقة  ليوغوسالفيا  الدولية  اجلنائية  املحكمة  دفاع،  حمامي    مايكل كارنافاس  
ورئيس سابق، جلنة مراجعة القانون، بركو، البوسنة واهلرسك    
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حماٍم ومدٍع عام سابق، أوغندا   بارت كاتورييب  
رئيس، إدارة الشؤون القانونية، كوسوفو    نيكيب كيلميندي  

املراقب األول املنتدب لشرطة نيبال، وشرطي مدين سابق لدى األمم    شيام خادكا  
املتحدة، موزمبيق وكوسوفو   

متقاعد من الشرطة الفيدرالية األسترالية، وشرطي مدين سابق، عمليات   بيل كريك  
األمم املتحدة لإلغاثة على احلدود، تايالند   

كلية دراسات العدالة اجلنائية واألمن، جامعة ماريبور، سلوفينيا    جوران كليمينسيك  
  أجنيسكا كلونو

   إيكا ماالرت  
 ICTY ،حماٍم جنائي، هولندا، حمامي دفاع   أليكساندر كنوبس  

مدير، برنامج حكم القانون، معهد الواليات املتحدة للسالم   نيل كريتز  
السالم حفظ  لعمليات  املتحدة  األمم  إدارة  املدنية،  الشرطة  قسم    مارك كروكر  
يف ملتحدة  ا األمم  بعثة  سابق،  شرطة  ومفوض   ،)UNDPKO (   

)UNMIL( ليبرييا   
مديرة، قسم التحقيقات اجلنائية، شرطة أوغندا   إليزابيث كوتيسا  

املدير العام للسجون، غانا   ريتشارد كويري  
الشؤون القانونية، بعثة األمم املتحدة الدائمة يف جنوب أفريقيا   زهري الهري  

لتنمية املتحدة  األمم  لصندوق  التنفيذي  للمدير  خاصة  مستشارة    نينا حلود  
 )UNIFEM( املرأة   

وقاضية   ،)UNMIK( كوسوفو  يف  املتحدة  األمم  بعثة  دولية،  قاضية    بريجيت النش كليبش 
                                سابقة يف أملانيا

ممثل كندا الدائم يف األمم املتحدة   جيلربت لورين  
خدمات الشرطة الوطنية األيرلندية   بادي ليهي  

الشرطة الفيدرالية األسترالية، مدرب شرطة سابق، تيمور الشرقية    مارك يل  
املمثل الدائم للسويد لدى األمم املتحدة    أنديرس ليدن  

حمامية، اململكة املتحدة، وسابًقا مع وحدة اجلرائم اخلطرية، اإلدارة االنتقالية   سوزانا لينتون  
)UNTAET( لألمم املتحدة يف تيمور الشرقية   

،)UNMIL( قسم حقوق اإلنسان واحلماية، بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا   استيفان ليبنسزكي  
وضابط شرطة سابق، الشرطة املجرية   

قاضية دولية، بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو )UNMIK(، وقاضية 
يف بوالندا
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مكتب الشؤون القانونية، األمم املتحدة   تريسيلي لويال  
)UNDPKO( قسم الشرطة املدنية، إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم   أنتريو لوبس  

معهد العالقات الدولية وجامعة تشارلز، براغ   كريستوفر لورد  
)UNDP( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   باتريك بري لويز  

املحكمة العليا، سنغافورة   جويس لو  
الربنامج الدويل للتدريب على التحقيق اجلنائي، وزارة العدل األمريكية   ويلي مكايف  

املمثل الدائم املنتدب أليرلندا لدى األمم املتحدة   شان ماكدونالد  
قسم جرائم احلرب، وزارة العدل الكندية   جون ماكمانوس  

)UNMIL( قسم دعم النظام القانوين والقضائي، بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا   ستيفاين ماكفيل  
السكرتري األول، الشؤون القانونية، بعثة السويد الدائمة لدى األمم املتحدة   جريزي ماكاروسكي  

مستشار قانوين، القوات اجلوية اهلندية   صانيل كومار مالك  
)OHCHR( مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان   ترينجانا مالوا  

مستشار قانوين، بعثة جنوب أفريقيا الدائمة لدى األمم املتحدة   سابيلو سيفويل ماكوجنو 
)OHCHR( مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان   ديفيد مارشال  

املركز الدويل للعدالة اجلنائية   إيان مارتن  
  مانويل مازيلوس           قاٍض، الشبكة القضائية اإلسبانية خلرباء التعاون القضائي الدويل

 فريناندز فيجارو  
)UNMIL( وحدة االستشارات واملراقبة القانونية، بعثة األمم املتحدة يف  ليبرييا   جريس مينسه  

مكتب الشؤون القانونية، األمم املتحدة    أنطوين ميلر  
ديبول، جامعة  احلقوق،  كلية  اإلنسان،  حقوق  لقانون  الدويل  املعهد    خالد أمحد حمي  

الواليات املتحدة   
)OHCHR( مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان   كريج موخيرب  

مركز AIRE )استشارات حول حقوق األفراد يف أوروبا(   نواال مول  
مستشار شرطة أول، منظمة األمن والتعاون يف أوروبا )OSCE(، ومفوض   ريتشارد مونك  

شرطة سابق، قوة الشرطة الدولية )IPTF(، البوسنة واهلرسك   
النائب العام، تيمور الشرقية   لوجنوينهوس مونترييو  

)UNTAET( مستشار قانوين، اإلدارة االنتقالية لألمم املتحدة يف تيمور الشرقية   جوناثان مورو  
تيمور يف  لدعم  ا لتقدمي  ملتحدة  ا األمم  بعثة  نونية،  قا مستشارة    جوزفني موس  

)UNMISET( الشرقية   
حماٍم، مشرع، مجهورية الكونغو الدميقراطية   دومريسي موتومبو  

حمامي الدولة، قسم العدالة اجلنائية، سنغافورة   فرانسيس نيج  
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مراقبة العمليات، خدمة سجون سنغافورة    باتريك نج  
)UNDP( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   لويس نوبييب  

كلية احلقوق، جامعة بتسوانا   دانييل نسرييكو  
قاٍض، اهليئات القضائية اخلاصة للجرائم اخلطرية، اإلدارة االنتقالية لألمم    سيلفر نتوكامازينا  

)UNTAET( املتحدة يف تيمور الشرقية   
مدٍع عام دويل، بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو )UNMIK(، ومدٍع عام   كامودوين نياسولو   

سابق، ماالوي     
املفوضية األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب   باهام توم نياندوجا  

االحتاد الدويل لإلصالحيات والسجون   جينيفر أودس  
مركز السالم وحل الصراعات، كلية احلرب القومية، نيجرييا   نامدي أوباسي  

املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان   فيفيان أوكونر  
مشروع املدافعني الكمبوديني   سوك سام أون  

)UNDP( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   جون أوهيورهينوان  
مستشار قانوين للسجل، املحكمة اخلاصة لسرياليون   كارو أوكوزومي  

املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان   كليمينتني أوليفر  
مستشار يف حكم القانون، والرئيس السابق للجنة التنفيذية لقوة السالم   وليام اونيل  

واألمن املعنية حبكم القانون، األمم املتحدة   
املركز اآلسيوي الباسيفيكي للقانون العسكري، جامعة ملبورن، أستراليا   بروس أوزوولد  

حماٍم ونائب عام سابق، نيبال   سوشيل كومار بانت 
وقاٍض  ،)UNMIK( كوسوفو  يف  املتحدة  األمم  بعثة  دويل،  قاٍض    تيودور بانتريو  

سابق، رومانيا   
مدير، املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية )ICISC(، إيطاليا   جيوفاين باسكوا  
كلية اإلدارة العامة، كلية جون جاي للعدالة اجلنائية، الواليات املتحدة   كينيث بايومو  
األمريكية، مستشار سياسي سابق ملفوضية األمم املتحدة للشرطة، تيمور الشرقية   
برنامج نيكسوس لتطوير األمن، األكادميية الدولية للسالم، الواليات املتحدة   

قوة شرطة جنوب يوركشاير، اململكة املتحدة، شرطي مدين سابق تابع    ميشيل بيكوفر  
لألمم املتحدة، تيمور الشرقية   

مستشار قانوين، بعثة هولندا الدائمة إىل األمم املتحدة   كارل بريمسان  
املمثل الدائم جلمهورية سرياليون لدى األمم املتحدة   جو روبرت بيماجيب  

  ماريا ناتريشيا 
  جوزماو برييرا  

)UNICEF( اإلصالح التشريعي، صندوق األمم املتحدة للطفولة   نادين بريوالت  

قاضية، اهليئات القضائية اخلاصة املعنية باجلرائم اخلطرية، تيمور الشرقية
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مستشار قانوين دويل    جيس بيلجرمي  
شرطة حرس احلدود، تايالند    شالريمكاي بيمولسري 

 UNODC ،حكم القانون، فرع األمن البشري   ميشيل بليتزر  
مستشار قانوين، البعثة الدائمة ألستراليا لدى األمم املتحدة    بني باليل  

حماٍم، أستراليا، ومدٍع عام خاص سابق، السلطة االنتقالية لألمم املتحدة    مارك بالنكيت  
 )UNTAC( يف كمبوديا   

وحدة القانون اجلنائي واالستشارات القضائيةقسم أفضل املمارسات،   روبرت بولفري  
)UNDPKO( إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم   

UNODC ،وحدة مكافحة االجتار بالبشر   ريكا بوتونني  
رئيس جملس اإلدارة، مركز خدمات القطاع اإلعالمي، نيبال   سابود بياكوريل  

املفوض السابق، املفوضية الوطنية حلقوق اإلنسان، نيبال   سوشيل بياكوريل  
الشرطة الفيدرالية األسترالية، جمموعة االنتشار الدولية    وليام كواد  

املنتدى القومي حلقوق اإلنسان، سرياليون   جوزيف رحال  
املمثل الدائم البديل ملاليزيا لدى األمم املتحدة   رادزي رمحان  

قاٍض، اهليئات القضائية اخلاصة باجلرائم اخلطرية، تيمور الشرقية    فيليب رابوزا  
برنامج حكم القانون، معهد الواليات املتحدة للسالم   كوليت روش  

  ديفيد ريدن                     اجليش الربيطاين )متقاعد(، مستشار قانوين عسكري سابق لعمليات السالم
OHCHR ،قسم حكم القانون، فرع األمن البشري   سلومري ريدو  

اللجنة االستشارية املشتركة املعنية بشؤون التشريع، كوسوفو   بلريمي ريكا  
االحتاد الدويل لإلصالحيات والسجون    بريندان رينولدز  

)UNMIK( وزارة العدل، بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو   أنامرييام روكاتيللو  
مستشار قانوين، البعثة الدائمة ألسبانيا لدى األمم املتحدة   جورج روميو  

حمامي دفاع رئيسي، املحكمة اخلاصة بسرياليون   سيلفيان روي  
)UNICEF( حكم القانون/ العدالة االنتقالية، صندوق األمم املتحدة للطفولة   لورين رامبل  

كلية احلقوق، جامعة بريستينا، كوسوفو    إجوب ساهييت  
مركز املوارد القانونية اآلسيوي، املفوضية اآلسيوية حلقوق اإلنسان   علي سليم  

كلية احلقوق، جامعة بريشتينا، كوسوفو    عصمت ساليهو  
 )UNDP( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   ساناكا مسرنسينها  

كلية كاثامندو للحقوق، نيبال    غيتا ساجنروال  
مدير تنفيذي، كلية كاثامندو للحقوق، نيبال   يوباراج ساجنروال  

جامعة أوريربو، السويد    ريتشارد سانريهومل  
وزير العدل، تيمور الشرقية    دومينجوس سارمينتو  
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مدير مدرسة قضاة الصلح، كمبوديا    كيم ساثايف  
مدير، املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان    وليام شاباس  

 UNODC ،الربنامج العاملي ملكافحة غسيل األموال   ديلفني شانتز  
مركز حقوق اإلنسان الدولية، جامعة جورج تاون    ديفيد شيفر  

 )UNDP( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   إيريك سكي  
)UNICEF( اإلصالح التشريعي، صندوق األمم املتحدة للطفولة   فانيسا سيدليتزكي  

التابعة الشرطة اخلاصة  قائد سابق، وحدة  نيبال،  حمقق أول يف شرطة    بيجيان شارما  
لألمم املتحدة، هاييت   

وحدة إصالح العدالة اجلنائية، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات   مارك شاو  
)UNODC( واجلرمية   

ليوغوسالفيا لية  لدو ا ئية  جلنا ا ملحكمة  ا  ، م لعا ا ملدعي  ا مكتب    ميلربت شني  
)ICTY( السابقة   

  هاجرجيا سيجرسيك-
    كوليك   

قسم حقوق اإلنسان، وزارة العدل، ليبرييا    إملو سرييون  
مكتب املحامي القضائي للعاملني يف القوات البحرية األمريكية، ومستشار   ستيفاين مسيث  

عسكري سابق لعمليات السالم   
مركز كوسوفو للقانون    أدلينا سوكويل  

اهليئة الدولية إلصالح قانون العقوبات    أدم ستابليتون  
خدمة الدولة للتحقيق واحلماية، البوسنة واهلرسك    نشارلس تينسون  

باملخدرات املعين  املتحدة  األمم  مكتب  الفساد،  مكافحة  وحدة    أوليفر ستولب  
)UNODC( واجلرمية   

كلية دراسات العدالة اجلنائية واألمن، جامعة ماريبور، سلوفينيا    جانز ستوسيك  
  جيتسريي سوكومورن  القسم االستشاري، قسم النائب العام القضائي، وزارة الدفاع، تايالند

مشروع املدافعني الكمبوديني   فيزال سوون  
اللجنة القضائية املستقلة، OHR، البوسنة واهلرسك   راكل سورلني  

حمقق شرطة احتياطي )متقاعد(، نيبال   جوفيند سابا  
رئيس، نقابة حمامي نيبال   شامفو سابا  

حماٍم، وزارة العدل األمريكية    بريندا سو ثرورنتون  
األمريكية، العدل  وزارة  اجلنائي،  للتحقيق  الدويل  التدرييب  الربنامج    جيمس تيلمان  

البوسنة واهلرسك   

كلية احلقوق، جامعة سراييفو، البوسنة واهلرسك
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كلية احلقوق، جامعة ملبورن، أستراليا   جون توبني  
 )UNDPKO( قسم التدريب املدين، إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم   جابرييل توان  

كلية احلقوق، جامعة رواندا الوطنية   أفوفيا توين  
باملخدرات املعين  املتحدة  األمم  مكتب  املعاهدات،  شؤون  قسم    ساندرا فال  

)UNODC( واجلرمية   
بلجيكا االستئناف،  دائرة  وقاٍض،  واهلرسك،  البوسنة  دويل،  قاٍض    جاي فان كريل  

مستشار قانوين دويل   جوهان فان المون  
مدير، قسم شؤون املعاهدات، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات     إدواردو فيتري  

)UNODC( واجلرمية   
أمني سجل، املحكمة اخلاصة لسرياليون    روبني فنسنت  

)UNODC( دميتري فالسيز  قسم اتفاقيات اجلرمية، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  
غرفة )نقابة( حمامي كوسوفو     أدم فوكاشي  

)UNODC( قسم شؤون املعاهدات، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   كاثرين فولز  
املتحدة الواليات  ماري،  آند  وليام  للحقوق، جامعة  مارشالوايز  كلية    كريسيت وارين  

مستشار قانوين أول، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات    أندرو ويلز  
)UNODC( واجلرمية   
وزارة العدل، السويد   إيريك وينرستروم  

)UNMIK( نائبة عامة دولية، بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو   ديبورا ويلكينسون  
الشؤون القانونية، وزارة العدل، ليبرييا   ألبا وليامز  

قاٍض، املحكمة العليا، فيجي    جريارد وينتر  
قاٍض دويل، املحكمة اخلاصة لسرياليون   رينات وينتر  

برامج السياسة العامة، رابطة الواليات املتحدة لألمم املتحدة   لورينس ووشر  
قسم الدراسات العسكرية األجنبية بأكادميية العلوم العسكرية، الصني   هي زيادونج  

  جوان أنطونيو
   يانيز- بارنيفو  

 )UNICEF( عدالة األحداث، صندوق األمم املتحدة للطفولة   أليكساندرا يوستر  
مدٍع عام أول، كوسوفو   حلمي زيتجا  

ممثل إسبانيا الدائم لدى األمم املتحدة
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مساعدو البحث والربنامج
األفراد املذكورة أمساؤهم أدناه ساعدوا يف البحوث أو الربنامج يف أوقات خمتلفة خالل مراحل تطور 

مشروع القوانني النموذجية.

املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان    إليزابيث ألكويست  
معهد الواليات املتحدة للسالم    ماريسا باسيت   

رابطة الواليات املتحدة لألمم املتحدة     كارين بلجيوفني  
معهد الواليات املتحدة للسالم     كريستيان دي فوس  
معهد الواليات املتحدة للسالم     تولوانيمي فودائي  
معهد الواليات املتحدة للسالم     كارين هيمان  
معهد الواليات املتحدة للسالم     كريسيت/انا هوفمان  
املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان     ديليا هاو   
معهد الواليات املتحدة للسالم     إيرين هيسب   
معهد الواليات املتحدة للسالم     إيريكا جونستون  
املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان     دمييتري كارباش  
املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان     دانيال كينان  
معهد الواليات املتحدة للسالم     يوين كيم   
املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان     فيدال مارتن هريناندو  
معهد الواليات املتحدة للسالم     باتريس ماتينجلي  
معهد الواليات املتحدة للسالم     أبريل أونيل   
املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان     آن ماري كوين  
املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان     كيت رجيس   
معهد الواليات املتحدة للسالم     إمييلي وان   
املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان     ناديا زيد   

املسامهون
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االختصارات
املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا      ICTR 

املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة       ICTY 
قوة الشرطة الدولية      IPTF 

قوة كوسوفو )القوات العسكرية الدولية حتت قيادة حلف الناتو(      KFOR 
مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان     OHCHR  

مكتب املمثل السامي      OHR  
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا     OSCE  

بعثة األمم املتحدة املتقدمة يف السودان    UNAMIS  
بعثة األمم املتحدة يف سرياليون    UNAMSIL  
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     UNDP  

إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم    UNDPKO  
صندوق األمم املتحدة للطفولة    UNICEF  

صندوق األمم املتحدة لتنمية املرأة    UNIFEM  
بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو    UNMIK  
بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا    UNMIL  

بعثة األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف تيمور الشرقية    UNMISET  
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    UNODC  

السلطة االنتقالية لألمم املتحدة يف كمبوديا   UNTAC 
اإلدارة االنتقالية لألمم املتحدة يف تيمور الشرقية  UNTAET 

  

املسامهون
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مقدمة

هذا الدليل القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات، وهي يقدم 
سلسلة من ثالثة جملدات مصممة ملساعدة العاملني يف إصالح القانون اجلنائي يف الدول 
اخلارجة من الصراعات. وهذه السلسلة هي مثرة مشروع استغرق مخس سنوات قاده معهد 
الواليات املتحدة للسالم واملركز األيرلندي حلقوق اإلنسان، بالتعاون مع مكتب املفوضية السامية حلقوق 

 .)UNODC( اإلنسان التابع لألمم املتحدة ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
وحيتوي هذا املجلد، املجلد األول، على أول القوانني النموذجية، وهو القانون اجلنائي النموذجي. 
وحيتوي املجلد الثاين على القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، بينما يضم املجلد الثالث القانون النموذجي 

للتوقيف والقانون النموذجي لسلطات الشرطة.
وينقسم دليل املستخدم هذا إىل أربعة فصول. يستعرض الفصل األول احلاجة إىل إصالح القانون 
اجلنائي يف الدول اخلارجة من الصراعات، وتنامي االهتمام هبذا املوضوع يف أوساط املجتمع الدويل، وعملية 
الصياغة واالستشارة املستخدمة لوضع القوانني النموذجية. ويناقش الفصل الثاين كثرًيا من االستخدامات 
املحتملة للقوانني النموذجية ضمن جهود إصالح القانون اجلنائي يف الفترات الالحقة للصراعات. أما الفصل 
الثالث فيقدم خالصة للقانون اجلنائي النموذجي. ويستعرض الفصل الرابع املبادئ املوجهة للمنخرطني 

يف عملية إصالح القانون اجلنائي.
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الفصل األول
مشروع القوانني النموذجية

استجابة الحتياجات القانون اجلنائي خالل الفترات الالحقة للصراعات

إعادة ترسيخ حكم القانون أمر حيوي بالنسبة للمنخرطني على املستويني الوطين والدويل يف 
بناء السالم خالل الفترات الالحقة للصراعات. فغالًبا ما تنهار نظم العدالة االجتماعية وتصاب 
بالوهن الشديد يف أعقاب الصراع. فقد يتم تدمري السجون ومراكز الشرطة ودور القضاء. وقد 
يكون القضاة واملحامون هربوا من البالد. وقوة الشرطة قد ال يكون هلا وجود. ويف بعض احلاالت، فقد 
توقف نظام العدالة اجلنائية عن العمل متاًما كما اكتشفت عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، 

ما أثار فزعها.
للجرائم اخلطرية، حيث يعمل املجرمون والعصابات  أرًضا خصبة  البيئة ميكن أن تكون  مثل هذه 
اإلجرامية حبرية يف جو من احلصانة. وبينما قد تتوقف جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية مع نفاذ وقف 
إطالق النار أو إبرام اتفاقيات سالم، فإن جرائم مثل االغتصاب واالبتزاز والقتل واالختطاف غالًبا ما 
تستمر دون توقف. كما قد تعود التوترات العرقية إىل الظهور يف الفترة الالحقة للصراع يف صورة هجمات 
انتقامية، وخطب كراهية، وهجمات على ممتلكات شخصية وثقافية. وينتشر كذلك العنف اجلنسي يف 
الدول اخلارجة من الصراعات. وعالوة على ذلك، تنخرط اجلماعات اإلجرامية يف سلسلة متنوعة واسعة 

من اجلرائم اخلطرية، تشمل االجتار بالبشر، واملخدرات، واألسلحة، والتهريب، وغسيل األموال.
وخيلق الصراع العنيف واجلرائم اليت تعقبه يف البيئة الالحقة للصراع جوًّا من اخلوف، وعدم الثقة، 
املباشر للعنف واإلحساس الشديد بعدم األمان،  التعرض  الناس من أمرين مًعا،  وانعدام األمن. ويعاين 
ويتوقون بقوة إىل بيئة ميكن من خالهلا الوثوق يف اآلخرين جمدًدا. إن الثقة تعد من املقومات الرئيسية يف 
رأس مال أي جمتمع خارج من الصراع، وهي ضرورية لتعزيز امتثال الشعب للنظم االجتماعية والقانونية 

على حد سواء، لضمان عدم عودة الدول اخلارجة من الصراعات إىل الصراع جمدًدا، ولبناء السالم.
إن إعادة تأسيس أو إصالح نظام العدالة اجلنائية املتداعي ُتعد كذلك أمًرا حامًسا يف جناح جهود بناء 
السالم، لكن هذه تكون عادة مهمة هرقلية حتتاج إىل التزام وخربة العديد من العناصر الوطنية والدولية 
املختلفة. فهي مهمة ميكن أن تشمل جمموعة من األنشطة املتداخلة، اليت تتراوح بني توفري املوارد األساسية 
مثل األقالم واألوراق واملالبس الرمسية لرجال الشرطة، وإعادة بناء دور القضاء والسجون، وجتنيد وفحص 

عناصر جديدة للعمل يف جمال العدالة اجلنائية، وإعادة هيكلة قوة الشرطة أو نظام املحاكم بالكامل.

إن
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ومن الضروري كذلك التطلع إىل ما هو أبعد من جمرد توفري املوارد والبنية التحتية، والعاملني، وإعادة 
اهليكلة، إىل القوانني اليت يلزم تطبيقها سعًيا إىل العدالة. فحىت النظام الذي تتوفر له بصورة جيدة املوارد 
والعاملون، وتكون مؤسساته فعالة، سوف يفشل يف الوفاء باحتياجات املجتمع ما مل تكن قوانينه مالئمة.

ممَّ يتكون إطار عمل قانوين »مالئم«؟ على الصعيد العملي، كما ورد يف تقرير األمني العام لألمم املتحدة 
لسنة 2004 حتت عنوان » حكم القانون والعدالة االنتقالية يف املجتمعات اليت متر بصراعات أو مبرحلة ما بعد 
الصراع« )وثيقة األمم املتحدة S/2004/616، الفقرتان 6 و7(، جيب أن تكون كل القوانني املحلية »متفقة 
مع النظم واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان«؛ وأن تكون واضحة )أي معّرفة بوضوح، وميكن الوصول إليها، 
ومتوقعة، وأن ال تكون متناقضة وال متداخلة(؛ وأن متتثل ملبدأ العدالة )أي حتمي احلقوق وتؤيدها، وتعاقب 
األخطاء، وحتمي حقوق املتهمني بينما تأخذ بعني االعتبار مصاحل الضحايا ورفاهية املجتمع على وجه العموم(.

املعايري.  هذه  الصراعات  من  اخلارجة  املجتمعات  اجلنائية يف  القوانني  تستويف  ما  نادًرا  احلظ،  ولسوء 
»فأطر العمل التشريعية« يف الدول اخلارجة من الصراعات، كما يالحظ »حكم القانون والعدالة االنتقالية«، 
»غالبا ما تظهر مؤشرات متراكمة لإلمهال والتشويه السياسي، وتنطوي على عناصر متييز ونادًرا ما تعكس 
متطلبات حقوق اإلنسان الدولية ومعايري القانون اجلنائي«. على سبيل املثال، كان وضوح النصوص القانونية 
يف أفغانستان غائًبا غياًبا واضًحا بعد سقوط حركة طالبان، حيث ختضع البالد حلوايل ألفني وأربعمئة جمموعة 
قانونية متشابكة وغالًبا متناقضة مسح هلا بالتراكم على مدار العقود األربعة السابقة واإلدارات املتغرية خالهلا.

فضاًل عما سبق، غالًبا ما تكون قوانني العدالة اجلنائية يف الدول اخلارجة من الصراعات قد عفا عليها 
الصراع  بعد  أجنوال  يف  العقوبات  قانون  تاريخ  كان  ذلك:  على  القليلة  األمثلة  لبعض  واستعراًضا  الزمن. 
يعود إىل عام 1886. ويف ليبرييا، كان االجتار بالبشر واسع االنتشار لكنه مل يعاجل بصورة مناسبة يف قانون 
العقوبات الذي مل خيضع ألي تعديل منذ سبعينيات القرن العشرين املنصرم. ويف كوسوفو، فإن االجتار بالبشر، 
واإلرهاب، واجلرمية املنظمة، وحيازة أسلحة غري مرخصة واستخدامها، كانت مجيعها منتشرة لكن النص 
عليها كان ضعيًفا يف القانون اجلنائي املعمول به. ومما زاد األمور سوًءا، وبينما الكثري من الدول اخلارجة من 
الصراع منكوبة باجلرائم املعقدة مثل االجتار بالبشر وغسيل األموال، فإن أطر العمل القانوين لتلك الدول ال 
حتتوي عادة على نصوص خاصة باملراقبة السرية، ومحاية الشهود، وغري ذلك من التدابري الضرورية للتحقيق 

يف مثل هذه اجلرائم ومقاضاهتا. 

اجلهود السابقة إلصالح القانون اجلنائي
 خالل الفترات الالحقة للصراعات

إن أوجه القصور الواضحة للعيان اليت تعاين منها بعض القوانني اجلنائية للفترات الالحقة للصراعات قد أهلمت 
العديد من جهود إصالح القوانني الراهنة. ففي كمبوديا، على سبيل املثال، استدعى النظام املختل وظيفيًّا 
ا خالل فترة انتداب السلطة االنتقالية لألمم  للعدالة اجلنائية املوروث عن اخلمري احلمر إصالًحا قانونيًّا مهمًّ
املتحدة يف كمبوديا )UNTAC( )1992-1993( وكذلك يف أعقاب هذه الفترة. وكان من املجاالت األخرى 
اليت استهدفها هذا التشريع القانون واإلجراءات اجلنائية، وسلطات الشرطة، ونظام السجون، ونظام املحاكم.
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 ويف كوسوفو، أصدرت بعثة األمم املتحدة )UNMIK( اليت أنشئت عام 1999 العديد من اللوائح 
والقرارات التنظيمية لسد الفجوات املوجودة يف القانون اجلنائي القائم. وقد ُصمِّمت بعض هذه اللوائح حبيث 
تضمن تطابق القانون مع النظم واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وأضافت لوائح أخرى جرائم جديدة، مثل 
االجتار بالبشر، بينما استهدف البعض اآلخر إعطاء الشرطة واملدعني العامني األدوات اليت حيتاجوهنا للتحقيق 

يف اجلرائم اخلطرية ومالحقتها قضائيًّا.
 ويف تيمور الشرقية، اعتربت اإلدارة االنتقالية لألمم املتحدة )UNTAET(- اليت استمر انتداهبا من 
تشرين األول/ أكتوبر 1999 حىت أيار/ مايو 2002 أن قانون اإلجراءات اجلنائية اإلندونيسي معقد أكثر مما 
ينبغي وغري مناسب للتطبيق يف تيمور الشرقية اخلارجة من الصراع. ولذلك أعلنت عن لوائح تنظيمية جديدة 
لإلجراءات اجلنائية واملحاكم. كما أصدرت لوائح تنظيمية بشأن األسلحة النارية واجلرائم املرتبطة باالنتخابات.

 إال أن هذه املحاوالت الرامية إىل إصالح القانون اجلنائي مل تلق ترحيًبا عامليًّا، ما يؤكد مدى تعقيد 
هذه املهمة وثقل األعباء اليت تتطلبها من حيث الوقت واملوارد واخلربة. ويف كمبوديا، على سبيل املثال، كان 
قانون السلطة االنتقالية لألمم املتحدة يف كمبوديا )UNTAC(، وهو اجلزء األول من اإلصالح القانوين 
الذي مت تطبيقه خالل املرحلة االنتقالية للبالد- قد تعرض النتقادات واسعة الفتقاره إىل الوضوح، وتناقضه 

مع قوانني أخرى، وعدم اتساقه مع األحكام األساسية حلقوق اإلنسان. 
 ويف كوسوفو، خالل األعوام األوىل لتويل بعثة األمم املتحدة )UNMIK(، أصدر املمثل اخلاص لألمني 
العام لألمم املتحدة أوامر تنفيذية بتوقيف بعض األفراد، حىت بعد قيام املحاكم- ومنها يف بعض احلاالت 
حماكم مؤلفة بالكامل من قضاة دوليني– بإصدار أوامرها بإطالق سراح هؤالء األفراد لعدم كفاية األدلة، 
وحىت كذلك بعد أن اقترح مدعون عامون دوليون اإلفراج عنهم. وجاء النقد لألوامر التنفيذية من جهات 
كثرية، منها منظمة األمن والتعاون يف أوروبا )OSCE(، ومنظمات دولية حلقوق اإلنسان، وحمقق الشكاوى 
التابع لبعثة األمم املتحدة )UNMIK(، الذي جادل بأن أوامر التوقيف تنتهك مبدأ استقالل القضاء وأهنا 

فشلت يف توفري ضمانة الرقابة القضائية على تلك األوامر. 
 UNTAET ويف تيمور الشرقية، سجل أفراد يف نظام العدالة العديد من الثغرات األساسية يف لوائح 
اليت استخدمت كقانون انتقايل لإلجراءات اجلنائية حىت عام 2006. ومل تتضمن اللوائح مسائل مثل عبء 
اإلثبات الواجب قانوًنا واملعايري اخلاصة بأهلية الشهود. وقد كان لزاًما على العاملني يف العدالة اجلنائية من 
الناحية العملية أن يضعوا قوانينهم اخلاصة ويسدوا الفجوات يف القوانني النافذة، ما زاد يف عدم الثقة بالقانون 

يف تيمور الشرقية.

إصالح القانون اجلنائي يف اإلطار الدويل
ركزت حاالت كمبوديا وكوسوفو وتيمور الشرقية االهتمام العاملي على أمهية حكم القانون يف الدول 
اخلارجة من الصراعات، وخباصة على أمهية إصالح القانون اجلنائي. وسلط كثري من املنخرطني يف 
عملية إصالح القانون يف هذه األماكن الثالثة الضوء على أوجه القصور يف كلٍّ من مواد بعض القوانني 
اليت متت صياغتها ويف الطريقة اليت متت هبا صياغة هذه القوانني. ويف أواخر عقد التسعينيات من القرن 
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العشرين املاضي ومطلع عام 2000، كان موضوع إصالح القانون اجلنائي موضع جدل واسع، مع تطلع 
كل من املمارسني وصناع السياسة إىل تعلم الدروس من أخطاء املاضي والتقدم لألمام بثقة وفاعلية.

ومع إدراك احلاجة إلعادة النظر يف هنج املجتمع الدويل لبناء السالم يف الفترات الالحقة للصراعات من 
خالل عمليات السالم، مبا يف ذلك إصالح القانون اجلنائي، أصدرت األمم املتحدة سنة 2000 تقرير جلنة 
األمم املتحدة لعمليات السالم، الذي عرف كذلك باسم تقرير اإلبراهيمي. وركز أحد أقسام التقرير بصفة 
رئيسية على جهود اإلصالح يف كوسوفو وتيمور الشرقية، حيث كان لألمم املتحدة سلطة تنفيذية ختوهلا 
سن قوانني جديدة. ويف ضوء املصاعب اجلمة اليت واجهتها األمم املتحدة يف تصنيف القوانني املعمول هبا 
وإصالحها على وجه السرعة يف املنطقتني، أوصى التقرير بكتابة قانون جنائي مؤقت ليتم استخدامه خالل 
البعثات التنفيذية املستقبلية عندما يكون القانون املطبق غامًضا. وكان يف وسع العاملني الدوليني، مثل الشرطة 
املدنية التابعة لألمم املتحدة والقضاة واملدعني العامني الدوليني، أن يتعرفوا جيًدا على هذا القانون املؤقت 

قبل أن يتم نشره، وكان ميكنهم تطبيق أحكامه بسرعة إىل أن يتم إصالح إطار العمل القانوين املحلي.
لقد أثار تقرير اإلبراهيمي ردود فعل متباينة. فبينما أيدته بعض األوساط، مل يتفق كثريون مع فرض 
قانون مؤقت يف دولة خارجة من الصراع، حىت عندما كان لألمم املتحدة سلطات لسن القوانني وعندما 
كان العديد من العاملني الدوليني يعملون ضمن إطار نظام العدالة اجلنائية يف الفترة الالحقة للصراع. 
وشعر آخرون بأن التوصية بوضع قانون مؤقت مل تكن يف حملها، نظًرا ألنه مل يكن من املرجح أن يتم 

انتداب بعثة تنفيذية أخرى يف املستقبل القريب.
خالل األعوام اليت تلت صدور تقرير اإلبراهيمي، وعلى الرغم من عدم توقع إرسال بعثة تنفيذية 
أخرى، ظل إصالح القانون اجلنائي يف الفترات الالحقة للصراع يف رأس جدول األعمال الدويل الرامي 
إىل حتقيق حكم القانون. وحتولت مناقشة وضع قانون مؤقت إىل جدل حول استخدام القوانني النموذجية 
تناوهلا حىت قبل صدور تقرير اإلبراهيمي، حظيت  اليت سبق  الفكرة،  القانوين. وهذه  كأداة لإلصالح 
بدعم مؤلفي حكم القانون والعدالة االنتقالية، الذين حثوا املجتمع الدويل على »جتنب الصيغة الوحيدة 
املناسبة لكل األوضاع وكذلك تفادي استرياد النماذج األجنبية« وأيدوا وضع القوانني النموذجية كأدوات 

ُيْسَترشد هبا يف أي عملية إصالح ذات قيادة وطنية.

تطور مشروع القوانني النموذجية
األيرلندي حلقوق  للسالم واملركز  املتحدة  الواليات  قام معهد  اإلبراهيمي،  تقرير  بعد نشر  خالل عام 
اإلنسان بإطالق مشروع القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات )يف ما 
يلي، مشروع القوانني النموذجية( الستكشاف القضايا اليت أثارها التقرير. وقد انضم الحًقا إىل املشروع 
التابع لألمم املتحدة ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات  مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 
واجلرمية )UNODC(، ليضيفوا إليه خربهتم الفنية يف جمال تطوير نصوص القانون اجلنائي املصممة للدول 

اخلارجة من الصراعات.
لقد كان اهلدف األصلي ملشروع القوانني النموذجية هو صياغة جمموعة من القوانني اجلنائية املؤقتة 
اليت ميكن استخدامها إما بالطريقة املقترحة يف تقرير اإلبراهيمي أو كمرجع يف عملية اإلصالح القانوين 
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يف الفترات الالحقة للصراعات بعامة. وخالل األيام األوىل من املشروع، انصب التركيز على االستخدام 
السابق، إال أنه مع مرور الوقت، بدأ املشروع يف التركيز على صياغة قوانني منوذجية لتكون مبثابة أدوات 

إلصالح القانون اجلنائي املحلي.
وعلى مدار السنوات اخلمس التالية، مجع املشروع بني حوايل ثالمثئة خبري من خمتلف أرجاء العامل لوضع 
جمموعة من القوانني. وقد كانت هناك ثالث مراحل يف عملية الصياغة واالستشارة. بدأت املرحلة األوىل 
يف أواخر عام 2001 عندما اجتمع فريق رئيسي من اخلرباء– ممارسون، وحمامون، ومسؤولون بالشرطة، 
وعسكريون، وأكادمييون من مناطق خمتلفة وخلفيات قانونية خمتلفة– لتبادل األفكار وتدوين مسودات 
مبدئية للقوانني. وبعد مثانية عشر شهًرا، أكملت املجموعة وضع مسودات أربعة قوانني منوذجية، هي: 

قانون جنائي، وقانون لإلجراءات اجلنائية، وقانون للتوقيف، وقانون لسلطات الشرطة.
النطاق قامت خالهلا جمموعة متنوعة من اخلرباء من  الثانية عملية تشاورية واسعة  وكانت املرحلة 
حول العامل بتدقيق مسودات القوانني. ومت استدعاء هؤالء اخلرباء من جمتمعات األكادمييني واملمارسني، 
فكان منهم علماء يف القانون اجلنائي، والقانون اجلنائي املقارن، والقانون الدويل، والقوانني الدولية حلقوق 
اإلنسان، وقانون الشرطة، فضاًل عن قضاة دوليني ووطنيني، ومدعني عامني، وحمامي دفاع، ومسؤويل 

شرطة، ومسؤويل سجون، ومدافعني عن حقوق اإلنسان، وحمامني عسكريني.
 وتضمنت املرحلة الثانية استشارات فردية مع خرباء ومشاورات ميدانية يف أماكن تراوحت من تيمور 
الشرقية إىل كوسوفو وليبرييا ونيبال وجنوب السودان. عالوة على ذلك، أجريت مشاورات وألقيت 
حماضرات يف منتديات خمتلفة يف جنيف ونيويورك وأيرلندا وفيينا وبكني وواشنطن العاصمة ومدريد وكندا 
وبرلني والسويد. هذا فضاًل عن عقد سلسلة من االجتماعات اإلقليمية لتقييم الفائدة املحتملة للقوانني يف 
إطار إقليمي مع اختبار توافقها مع جمموعة متنوعة من النظم القانونية املختلفة. ومت عقد طاولة مستديرة 
أفريقية يف أبوجا بنيجرييا أعقبها عقد اجتماع للمتابعة يف لندن. وانعقدت اجتماعات طاولة مستديرة 
آسيوية يف بانكوك بتايالند وملبورن يف أستراليا. كما انعقد اجتماع للخرباء يف الشريعة اإلسالمية يف 
سرياكوزا بإيطاليا. ومسحت هذه االجتماعات باستطالع سلسلة واسعة جدا من اآلراء. )لالطالع على 
قائمة كاملة باألفراد واملنظمات الذين سامهوا يف مشروع القوانني النموذجية، ارجع إىل قسم »املسامهون« 

يف بدايات هذا املجلد(.
 ويف املرحلة الثالثة، قامت جمموعة من اخلرباء مبقارنة ودراسة مجيع التعليقات واالقتراحات اخلاصة 
بالنصوص األساسية للقوانني النموذجية. وتطلبت بعض التوصيات الواردة خالل عملية التشاور إجراء 
تغيريات جوهرية يف النص أو صياغة نصوص جديدة كليًّا. وقامت املجموعة كذلك بتوسيع التعليقات 

على أساس املقترحات الواردة. بعد ذلك، أجرى اخلرباء جولة هنائية من املراجعة. 
 وتعود قيمة القوانني النموذجية كأدوات إلصالح القانون- إىل حد كبري- إىل اتساع وتركيز 
عملية التشاور واملراجعة اليت جرت طوال عملية وضع القوانني. ومت تطوير القوانني عرب عملية أكادميية 
متناهية الدقة يف البحث والصياغة مصحوبة بنقاش حيوي ومفتوح بني جمموعة واسعة ومتنوعة من 
اخلرباء. وتضمنت النصوص والتعليقات على حد سواء قدًرا كبرًيا من التحليالت املقارنة واألحباث 

واحلوارات.
وكانت نتيجة هذه العملية للتعاون يف الصياغة، والتشاور املوسع، واملراجعة الشاملة أربعة قوانني منوذجية 
متكاملة هي: القانون اجلنائي النموذجي، والقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، والقانون النموذجي 
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للتوقيف، والقانون النموذجي لسلطات الشرطة. وال يعد أي من هذه القوانني نتاًجا لنظام قانوين واحد أو 
ثقافة قانونية واحدة؛ بل على العكس، فإن كال منها ميثل مزجًيا من عناصر قانونية خمتلفة، بعضها مأخوذ 
من االتفاقيات الدولية أو مبادئ أفضل املمارسات، بينما متت صياغة البعض اآلخر خصيًصا هلذا املشروع.

نشر القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات 
الالحقة للصراعات

جهزت مطبعة معهد الواليات املتحدة للسالم املسودات املكتملة للنشر. وتقرر نشر القوانني األربعة يف ثالثة 
جملدات، تعرف مبجموعها باسم القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات.

حيتوى املجلد األول )الذي نشر يف ربيع 2007( على القانون اجلنائي النموذجي )MCC(. وهو 
قانون جنائي، أو قانون عقوبات، يركز على القانون اجلنائي املوضوعي. وينظم القانون اجلنائي املوضوعي 
ماهية السلوك الذي يعترب جنائيًّا، واملبادئ العامة للقانون اجلنائي، والظروف اليت ميكن فيها اعتبار شخص 
ما مسؤواًل من الناحية اجلنائية، والعقوبات ذات الصلة اليت تسري على شخص مدان يف جرمية. ويقدم 

الفصل الثالث من دليل املستخدم هذا خالصة القانون اجلنائي املوضوعي.
ويتضمن املجلد الثاين )خريف 2007( القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، الذي يركز على القانون 
اجلنائي اإلجرائي، وهو جمموعة من القواعد واإلجراءات اليت حتكم كيفية التحقيق والفصل يف قضية جنائية.
ويعرض املجلد الثالث )ربيع 2008( كالًّ من القانون النموذجي للتوقيف والقانون النموذجي لسلطات 
اجلنائية  العدالة  نظام  على  يتعني  اليت  واإلجراءات  القوانني  النموذجي  التوقيف  قانون  الشرطة. وحيكم 
تطبيقها على األشخاص املحتجزين قبل أي حماكمة جنائية وخالهلا، وكذلك على املحكوم عليهم يف 
جرمية. وحيدد القانون النموذجي لسلطات الشرطة صالحيات الشرطة ذات الصلة وواجباهتا يف جممل 
التحقيقات اجلنائية، عالوة على اإلجراءات ذات الصلة اليت يتم اتباعها للتحقيق يف اجلرائم. كما حيتوي 
القانون النموذجي لسلطات الشرطة على جمموعة إضافية من صالحيات الشرطة وواجباهتا واإلجراءات 

ذات الصلة اليت على الشرطة اتباعها حلفظ النظام العام.
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الفصل الثاين 
االستخدامات املمكنة للقوانني
 النموذجية يف عملية إصالح

 القانون اجلنائي

أداة مصممة لتلبية االحتياجات اخلاصة
للدول اخلارجة من الصراعات

من املمارسات الشائعة يف عملية إصالح القانون اجلنائي خالل الفترات الالحقة للصراعات البحث 
عن األفكار امللِهمة يف جمموعات قوانني من دول خمتلفة. وميكن هلذا املدخل أن يعّجل يف عملية 
إصالح القانون ويلتف على احلاجة إىل كتابة نصوص قانونية جديدة من الصفر. بعد قول ذلك، 
فإن من غري احلكمة القيام بأي نسخ أعمى لنص قانوين من دولة إىل أخرى- دون تقدير ما إذا كان 
النص القانوين األجنيب قاباًل للتطبيق يف إطار آخر ودون دراسة ما إذا كان النص يتالءم مع ثقافة 
الدولة املتلقية ونظامها القانوين. لكن قوانني الدول األخرى، حيثما اعتربت مناسبة ومفيدة، ميكن 
استخدامها كأساس لنصوص جنائية جديدة، إما بتعديلها لتتناسب مع اإلطار املحلي أو بتضمينها 
باجلملة يف القوانني املصاغة حديًثا. ويف حال اعترب أي نص قانوين خارجي غري مناسب للتضمني 
يف القانون املصاغ حديًثا، فإنه يظل مع ذلك مفيًدا كمصدر إهلام أو كنقطة بداية يف كتابة نصوص 

قانونية جديدة متاًما.
غري أن األداة اليت تظل أكثر فائدة، هي مصدر قانوين مفصل خصيًصا إلطار بعينه إلصالح القانون 
اجلنائي يف الفترات الالحقة للصراعات. إن القوانني األربعة الواردة يف القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية 
خالل الفترات الالحقة للصراعات مصممة لكي تكون أداة كهذه على وجه التحديد. وال يقصد مبصطلح 
منوذجي أن يكون أي قانون منوذجي هو اخليار األفضل أو اخليار الوحيد يف عملية إصالح القانون اجلنائي، 
أو أنه جيب فعاًل استخدامه بكامله. بل إن مصطلح منوذجي مستخدم مبعىن توفري منوذج لقانون أو مثال 
مفيد. وميكن استخدام القوانني النموذجية إىل جانب أي عدد من املصادر األخرى أثناء صياغة نصوص 

جديدة للقانون اجلنائي يف الدول اخلارجة من الصراعات.
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وال يقصد من القوانني النموذجية كأداة حمتملة إلصالح القانون أن يتم فرضها على أي دولة خارجة 
من الصراع، فهي أداة للمساعدة وليست أداة لفرض عبء جديد. عالوة على ذلك، إذا ما اختار مصلحو 
القانون استخدام القوانني النموذجية، ففي مقدورهم استخدامها بأي عدد من السبل، من استخدامها 
لصياغة نص  استخدامها كأساس  إىل  اجلنائي  القانون  لبدء حوار حول أحد جوانب إصالح  كوسيلة 

جديد يف قانون جنائي. 
وطوال تطوير القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات، تساءل املؤلفون 
كيف ميكن للقوانني النموذجية أن تساعد على أفضل وجه العاملني يف دول خارجة من صراعات. على 
سبيل املثال، عندما خيتارون أنواع اجلرائم املراد تضمينها اجلزء اخلاص يف القانون اجلنائي النموذجي، مل 
ينصب تركيز املؤلفني على جممل اجلرائم املوجودة يف القوانني اجلنائية لبلدان كثرية، بل إهنم ركزوا على 
اجلرائم اخلطرية، ومنها تلك اجلرائم اليت عادة ما ترتكب يف دولة خارجة من صراع وتلك اليت غالًبا ما 
ال تكون موجودة يف القوانني اجلنائية الراهنة. ومتخضت املشاورات واألحباث املعمقة عن وضع جدول 
باجلرائم يعكس االحتياجات اخلاصة للعاملني يف إصالح القانون اجلنائي يف الفترات الالحقة للصراعات.
إن سد الثغرات يف القوانني اجلنائية يف الفترات الالحقة للصراعات ال يتطلب توفري مبادئ القانون 
العامة ونصوًصا قانونية حمددة فحسب، بل يتطلب أيًضا توفري توجيه كاٍف حول كيفية تطبيق هذه املبادئ 
الدول اخلارجة من  القانون اجلنائي يف كثري من  الشائعة حول إطار عمل  والنصوص. ومن الشكاوى 
الصراعات، وكذلك يف واقع األمر حول القوانني اجلنائية املصاغة حديًثا يف الدول اخلارجة من الصراعات، 
شكوى تتعلق بندرة وجود مثل هذا التوجيه. ومثل أوجه القصور هذه تقود إىل إرباك يف تطبيق القانون، 
وينتج عنها أحياًنا قيام جهات خمتلفة بتطبيق معايري خمتلفة، حيث يقوم كل منها بتفسري النصوص بطريقة 
خمتلفة. وتتأكد احلاجة إىل توجيه خاص فيما يتعلق بالتشريع اجلنائي يف الدول اخلارجة من الصراعات 
بصفة خاصة، حيث قد يكون العاملون يف العدالة اجلنائية هربوا بينما يضطلع مبهمة تطبيق العدالة اجلنائية 

يف الغالب ضباط شرطة، وقضاة، وحمامون، ومسؤولو سجون بال خربة أو أعيد تدريبهم حديًثا.
وهذه اهلموم اليت تسمع غالًبا حول الوضوح والتوجيه قادت إىل اتباع أسلوب حمدد يف صياغة القوانني 
النموذجية. أواًل، متت صياغة القوانني »بلغة إجنليزية بسيطة« هبدف توصيل املعلومة بطريقة بسيطة وسهلة 
الفهم قدر اإلمكان. ومت استبدال املصطلحات القانونية املبهمة بلغة مباشرة أكثر دون املساس بسالمة النص. 
وهذا املنهج مل جيعل القوانني مفهومة أكثر ملن يطبقوهنا فقط، بل جعلها أسهل فهًما ملن تطبق عليهم أيًضا. 
ثانًيا، تتسم القوانني النموذجية بأهنا أكثر تفصياًل وتوصيًفا من معظم القوانني اجلنائية. ويف الغالب، يتم 
استكمال القوانني واإلجراءات اجلنائية »بأداة قانونية تفسريية« أو »تشريع مساعد« أو »لوائح تنفيذية« 
أو »إجراءات تطبيقية قياسية« تعمل على سد الثغرات يف النص األكثر تعميًما. ومن أجل توفري احلد 
األقصى من التوجيه للعاملني يف العدالة اجلنائية واملساعدة يف إغالق الثغرات املحتملة اليت ميكن أن تقود 
إىل تشويش أو إىل إساءة يف التنفيذ، تشتمل القوانني النموذجية على النصوص القانونية وشروحها مًعا 
اليت تتضمن التوجيه حول التنفيذ العملي هلذه النصوص. حيث يشرح التعليق املصاحب لكل نص اهلدف 

منه وحمتواه مع بيان كيف جيب تطبيقه.
وتساعد هذه التعليقات القارئ بعدة سبل أخرى كذلك، فعلى سبيل املثال، إهنا توضح السبب وراء 
اختيار الكلمات، كما تربز اإلصالحات األخرى أو املبادرات اليت قد تكون الزمة إذا ما مت إدخال نص 
ما على أحد القوانني. وهذه قد تشمل إصالحات مؤسسية، أو إصالحات أخرى يف القانون اجلنائي، أو 
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إصالحات يف جمموعات قانونية غري القانون اجلنائي. كما أهنا توفر دروًسا مقارنة مستمدة من حاالت 
أخرى خارجة من صراعات.

ويف تفصيلهم لقوانني منوذجية لالستخدام يف األوضاع اليت تعقب الصراعات، اهتم املؤلفون حبقيقة 
أن إطار العمل الراهن للقانون اجلنائي يف دولة خارجة من الصراع ال يلتزم دوًما بالنظم واملعايري الدولية 
حلقوق اإلنسان. ففي الفترات الالحقة للصراعات، غالًبا ما تركز جهود إصالح القانون على استبدال 
القوانني القدمية بأخرى تلتزم بأعراف ومعايري حقوق اإلنسان. وذكر الكثري من اخلرباء صعوبة ترمجة 
املبادئ املجردة لقانون حقوق اإلنسان الدويل إىل نصوص ملموسة يف القانون اجلنائي. وللمساعدة يف 
هذه الترمجة، صيغت القوانني النموذجية بطريقة حتول املعايري الدولية إىل نصوص قانونية ملموسة متتثل 
هلذه املعايري بينما تأخذ بعني االعتبار االحتياجات امللحة لدولة خارجة من الصراع، مثل غياب املوارد. 
الثقافات يف أوضاع  التطبيق عرب  أيًضا لكي تأخذ بعني االعتبار إمكانية  النموذجية  القوانني  وصيغت 
متباينة حول العامل. وكما مت حبثه أعاله، فإن سلسلة من االجتماعات اإلقليمية قد اختربت فرضية إمكانية 
استخدام القوانني النموذجية عامليًّا كأداة لإلصالح القانوين. وأيد اخلرباء الذين شاركوا يف هذه االجتماعات 
هذه الفرضية، مع اإلقرار بطبيعة احلال بأن القوانني اجلنائية جيب أن تتناسب مع البيئة اليت يتم تطبيقها فيها. 
واستلهمت النصوص اجلوهرية للقوانني النموذجية جمموعة منوعة من النظم والتشريعات القانونية الدولية. إال أن 
القوانني النموذجية ال تتبع تقليًدا قانونيًّا واحًدا بعينه، بل إهنا عوًضا عن ذلك متزج بني النظم القانونية املختلفة 
لتهجني جمموعة من القوانني، وهو إجراء شائع بصورة متزايدة يف الكثري من عمليات إصالح القوانني اجلنائية.

أداة مرنة: ستة سيناريوهات
الستخدام القوانني النموذجية

تتعدد وتتنوع االستخدامات العملية للقوانني النموذجية على صعيد إصالح القانون يف الفترات الالحقة 
للصراعات. وميكن هلذه القوانني أن تساعد يف عمليات إصالح حمدودة النطاق خاصة بأقسام منفصلة 
من القانون اجلنائي القائم، وتساعد كذلك العاملني يف إعادة هيكلة واسعة النطاق إلطار عمل القانون 

اجلنائي املحلي بكامله.
وخالل باقي هذا الفصل، نسلط الضوء على ستة سيناريوهات ميكن أن تثبت القوانني النموذجية 

من خالهلا أهنا مصدر قيم:

تقوم دولة خارجة من الصراع مبراجعة إطار عمل القانون اجلنائي اخلاص هبا )ومن املمكن أن تشمل    
املراجعة القانون اجلنائي، وقانون اإلجراءات اجلنائية، وقانون السجون، وقانون الشرطة( وذلك 
هبدف تعريف جرائم جديدة وإدخال أدوات جديدة للتحقيق يف تلك اجلرائم وحتديث قوانينها 

اجلنائية القائمة الستبدال النصوص اليت ال تتفق مع األعراف واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان.
تقوم دولة خارجة من الصراع بإجراء إصالحات طويلة املدى لكامل إطار عمل قانوهنا اجلنائي 
)ويشمل ذلك القانون اجلنائي، وقانون اإلجراءات اجلنائية، وقانون السجون، وقانون الشرطة( 
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وذلك هبدف إصالحه وحتديثه، وتريد أن تضمن توافقه مع األعراف واملعايري الدولية حلقوق 
اإلنسان.

بسبب نواحي القصور يف جزء معني من قوانينها اجلنائية، تقوم دولة خارجة من الصراع بصياغة 
إصالحات  إجراء  بانتظار  اجلنائية(  لإلجراءات  انتقايل  قانون  املثال،  سبيل  )على  انتقايل  قانون 

جوهرية أطول مدى.
املرأة  مالئمة حقوق  بصورة  لتحمي  اجلنائية  قوانينها  الصراع حتديث  من  دولة خارجة  قررت 
والطفل، الذين مت اعتبارهم مجاعات مستضعفة يف جمتمعهم. كما أن القوانني املوجودة ال تعاجل 

بطريقة مالئمة االجتار بالبشر واجلرائم اجلنسية، اليت ترتكب على نطاق واسع.
تقوم دولة خارجة من الصراع قررت املصادقة على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
القانون  هذا  عن  الناشئة  املختلفة  لاللتزامات  متتثل  لكي  املوجودة  وإجراءاهتا  تشريعاهتا  بتعديل 
)لتشمل اجلرائم لإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلروب، على سبيل املثال(.

أو حمكمة متخصصة  تأسيس قسم قضائي خاص جديد،  الصراع يف  ترغب دولة خارجة من 
جديدة، أو دار قضاء خاصة للتعامل مع مشاكل حمددة متعلقة باجلرمية )مثل اجلرائم االقتصادية، 
أو جرائم املخدرات، أو اجلرمية املنظمة( وحتتاج إىل صياغة تشريعات ونصوص قانونية جوهرية 

وإجرائية متكن املحكمة من تطبيقها.

حتديث القوانني اجلنائية املوجودة لتتضمن جرائم وأدوات 
حتقيق جديدة 

مع اهنيار نظامها القضائي بعد سنوات من الصراع، تعاين الدولة أ من مشاكل جرمية غري مسبوقة. فاجلرمية 
املنظمة منتشرة. وتعمل العصابات اإلجرامية يف كل شيء من غسيل األموال إىل االجتار بالنساء من الدول 
املجاورة وهتريب األسلحة، والسيارات، واملخدرات عرب حدود الدولة املليئة بالثغرات. والشرطة مدركة 
جيًدا هلذه النشاطات، إال إهنا عاجزة عن مكافحتها مكافحة فعالة، ألن اجلرمية املنظمة وغسيل األموال 
واالجتار غري املشروع ليست جرائم ينص عليها قانون العقوبات امُلطبق، أو ألن النصوص القانونية املوجودة 
غري مالئمة. وحىت لو تضمن القانون املحلي جرائم مناسبة تغطي سلوك العصابات اإلجرامية املنظمة، فإن 
الشرطة والنيابة العامة ستجد صعوبات يف التحقيق يف هذه اجلرائم. فعلى سبيل املثال، تتضمن مقاضاة 
أحد أفراد عصابات اجلرمية املنظمة االعتماد بقوة على شهادة الشهود، إال أن الشهود يف قضايا االجتار 
غري املشروع أو اجلرمية املنظمة خيشون غالًبا اإلدالء بشهاداهتم خلوفهم من انتقام العصابات اإلجرامية. 
فقوانني الدولة أ ال تتضمن آلية لاللتماس من املحاكم اختاذ تدابري حلماية الشهود. كما يصعب كذلك 
مجع األدلة دون توفر وسائل كافية للمراقبة– اليت تعد من األدوات الشائعة للتحقيق يف أنشطة اجلرمية 

املنظمة- ينص القانون عليها أيًضا. 
والسيناريو املوضح أعاله شائع يف كثري من الدول اخلارجة من الصراعات. وتساعد القوانني النموذجية 
يف العديد من النواحي. أوال، حتتاج الدولة أ إىل سن قوانني جديدة جتعل اجلرمية املنظمة، واالجتار بالبشر، 
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وتشمل  النموذجي.  اجلنائي  القانون  معّرفة يف  اجلرائم  هذه  والتهريب جرائم، وكل  األموال،  وغسيل 
التعليقات على النصوص اخلاصة هبذه اجلرائم مناقشات بشأن تعديالت أخرى على القانون أو ترتيبات 
من  األموال،  املثال، يف حالة غسيل  سبيل  على  بفاعلية.  اجلرائم  هذه  ملكافحة  أخرى الزمة  مؤسسية 
الضروري إجراء تعديالت على املجموعات القانونية األخرى، مثل القانون املحلي للصرافة. عالوة على 
ذلك، تناقش التعليقات قضايا عملية أخرى خاصة بالتنفيذ، مثل إنشاء قوات مهمات خاصة أو وحدات 
شرطة خاصة ملواجهة جرائم خطرية معينة. كما تسلط هذه التعليقات الضوء على املوارد الضمنية الكامنة 

يف سن مثل هذه النصوص.
وحتتاج الدولة أ كذلك إىل تعديل قانوهنا لإلجراءات اجلنائية من أجل تزويد الشرطة بسلطات وأدوات 
مناسبة للتحقيق وتوفري احلماية والسرية املناسبتني للشهود. إال أن مثل هذه التدابري حتمل يف طياهتا احتمال 
التعدي على حقوق املشتبه هبم أو املتهمني، ما يتطلب حتقيق توازن دقيق بني هاتني الضرورتني. وقد مت 
التشاور مع كثري من اخلرباء من عشرات البلدان لضمان حتقيق القوانني النموذجية هلذا التوازن وتوفري ما 
يكفي من توجيه للعاملني يف العدالة اجلنائية الذين قد يطبقون هذه النصوص يف القانون اجلنائي النموذجي.

تعديل القوانني لاللتزام باألعراف واملعايري الدولية 
حلقوق اإلنسان

خترج الدولة ب لتوها من صراع طويل، وتعود قوانينها إىل القرن التاسع عشر، قبل اإلعالن عن معاهدات 
ومعايري حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية، ويرغب املجلس التشريعي االنتقايل يف تعديل قانون العقوبات 
اخلاص بالدولة وقانون اإلجراءات اجلنائية وقوانني الشرطة وقوانني السجون لاللتزام مبعايري حقوق اإلنسان. 
وميكن للقوانني النموذجية أن توفر على مؤلفي القوانني اجلديدة يف الدولة ب عبء البدء من الصفر يف 
هذه العملية– وهي عملية حتتاج إىل وقت طويل وأحباث مكثفة. لقد تضمنت صياغة القوانني النموذجية 
أحباًثا موسعة للتأكد من وجود مبادئ ومعايري دولية حلقوق اإلنسان ميكن تطبيقها يف جمال العدالة اجلنائية 
ولترمجة هذه املعايري إىل نصوص قانونية ملموسة. إضافة إىل ذلك، تناقش التعليقات املصاحبة هلا مبادئ 

ومعايري حقوق اإلنسان ذات الصلة مبزيد من التفصيل. 
لنفترض أن الدولة ب ترغب يف تضمني قانوهنا نصوًصا حول احلق يف الطعن يف قانونية التوقيف )كما 
هو منصوص عليه يف االتفاقيات الرئيسية حلقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية(. يتعني على هذه الدولة أن 
تعتمد نصوًصا قانونية جتعل من حتقيق هذا احلق أمًرا عمليًّا ونافًذا. ويف إطار هذا السيناريو، ال يكفي 
تضمني القانون مبدأ واسًعا وعامًّا حول هذا احلق، بل جيب خلق آلية ملموسة. يف أغلب الدول، يتم 
تفعيل هذا احلق من خالل آلية حق املوقوف يف املثول أمام املحكمة، أو أمبارو amparo الذي يتمكن 
املرء مبقتضاه من الطعن يف قانونية االعتقال أو التوقيف. ويتضمن القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية 
عدًدا من النصوص اليت تنشئ حق املثول أمام املحكمة لتمكني أي شخص من الطعن يف قانونية توقيفه. 

وقد تثبت هذه النصوص فائدهتا للعاملني يف إصالح قوانني الدولة ب.
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وضع قوانني انتقالية جديدة
القوانني يف الدولة ج قليلة ومتناثرة، فبداًل من اهتمامها باحتياجات السكان املحليني ومحاية حقوقهم، تستهدف 
القوانني القليلة اليت هلا وجود فقط جترمي السلوك الذي كان يعترب خمرًبا ومهدًدا لسلطة النظام احلاكم السابق. 
قبل نشوب الصراع، كانت القوات املسلحة تقوم بدور قوة الشرطة دون الرجوع إىل أية قوانني. ويف أعقاب 
الصراع، ختطط السلطات إلصالح القوات املسلحة وتعديل حجمها وتطوير قوة شرطة مدنية مدربة حديًثا. 
إال أن السلطات تواجه مشكلة ضخمة: فالقوانني املوجودة غري مالئمة متاًما ملواصلة تطبيقها. فهذه القوانني 
ال توفر أي توجيه بشأن املعايري واإلجراءات اليت يتوجب اتباعها للتحقيق يف اجلرائم واحلفاظ على النظام 
العام. وحتتوي القوانني على قلة من النصوص اخلاصة باجلرائم، إال أهنا ال تغطي كل السلوك اإلجرامي الذي 
ميارس حاليًّا يف الدولة ج. وقررت السلطة التشريعية تكوين جلنة لإلصالح القضائي تتوىل وضع قانون جنائي 

مؤقت، وقانون لإلجراءات، وقوانني للشرطة، وقوانني للسجون.
ويرتبط القانون اجلنائي يف الدولة د ارتباًطا وثيًقا بالنظام الدكتاتوري السابق الذي فقد احترامه على 
الصعيدين السياسي والشعيب. وحتت الضغط الشعيب، قرر املجلس التشريعي يف الدولة د وضع قانون مؤقت 
للعقوبات وقانون لإلجراءات اجلنائية ليتم العمل هبما إىل أن متتلك الدولة املوارد الالزمة إلصالح نظام العدالة 
اجلنائية بكامله. واختذ القرار بإنشاء نظام للعدالة بدائي لكنه قابل للحياة وحيمي حقوق املتهمني بينما يتعامل 
مع املشاكل الراهنة للجرمية. وال بد من إضافة جرائم جديدة مثل التجارة غري الشرعية والتهريب إىل قائمة 
اجلرائم الواردة يف قانون العقوبات املؤقت اجلديد. هذا عالوة على وجود ضغط يف الدولة د من أجل االنتهاء 

من صياغة القوانني املؤقتة واإلعالن عنها سريًعا. 
إن إنشاء كيان قانوين من الصفر مهمة ضخمة: إذ يلزم تضمينه تعريفات للجرائم، وال بد من صياغة 
مبادئ عامة للقانون اجلنائي، مع ضرورة معاجلة القضايا اخلاصة باالختصاص القضائي، وتلك القضايا اخلاصة 
بالعقوبات. وال بد أيًضا من تضمني هذا الكيان القانوين إجراءات تفصيلية حول مهام التحقيق األساسية 
مثل االعتقال، وتفتيش األشخاص، وتفتيش املمتلكات. كما جيب تناول النصوص القانونية اخلاصة بتوقيف 
األشخاص، سواء قبل حماكمتهم أم بعد إدانتهم، وجيب أيًضا إضافة املعايري الدولية ذات الصلة. وقد حتتاج كذلك 
سلطات النظام العام إىل عناية خاصة، فعلى سبيل املثال، ما هي اإلجراءات اليت يتعني على الشرطة اتباعها عند 
استخدام القوة؟ مىت ميكن للشرطة إقامة نقطة تفتيش على الطريق؟ كيف يتعني على ضباط الشرطة التعامل مع 
التجمعات العامة؟ فحىت إن مت فقط تطبيق إجراءات وقوانني أولية، تظل توجد قضايا ضخمة يتعني معاجلتها. 
وحيث إن القوانني النموذجية تتناول كل جوانب نظام العدالة- القوانني واإلجراءات اجلنائية، وسلطات 
الشرطة والنظام العام ومعايري السجون– فإهنا قد تكون أداة مفيدة ميكن االقتباس منها على نطاق واسع يف 

صياغة القوانني املؤقتة.

تعديل القوانني لتوفري محاية مالئمة للجماعات املستضعفة
تشهد الدولة هـ يف الوقت الراهن ارتفاًعا غري مسبوق يف اجلرائم املرتكبة ضد األطفال. فقد أضعف الصراع 
نظام العدالة اجلنائية إىل حدٍّ كبري. وظهر فراغ قانوين تعمل فيه العناصر اإلجرامية حبرية. واستهدفت عناصر 
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إجرامية كثرية األطفال األيتام هبدف استغالهلم. فتم هتريب بعضهم إىل خارج حدود الدولة هـ وبيعوا يف 
سوق الرقيق يف دول أخرى. ويف داخل الدولة هـ، جيري إكراه كثري من األطفال على البغاء واستخدامهم 
يف شبكة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية. وال حتتوي قوانني الدولة هـ على أي مادة جترم إباحية األطفال. 
وال تتضمن كذلك اجلرائم اجلنائية لالجتار بالبشر أو بيع األطفال. والدولة هـ فيها قوانني حول البغاء، إال 
إهنا جترم الشخص الذي يعمل يف البغاء بداًل من الشخص الذي يرغم شخًصا آخر على العمل يف البغاء. 

واحلكومة االنتقالية يف الدولة هـ مصممة على معاجلة مشاكل هذه اجلرمية. 
إضافة إىل حذف النص يف القانون املحلي الذي يعاقب األطفال على العمل يف البغاء، حتتاج الدولة 
هـ إلضافة الكثري إىل قانون العقوبات اخلاص هبا ليتضمن أنشطة مثل استغالل األطفال يف املواد اإلباحية، 
واالجتار هبم، وبيعهم، واستغالل األطفال يف البغاء. وحيتوي القانون اجلنائي النموذجي على فصل خاص 

باجلرائم ضد األطفال يعتمد على تعريفات تلك اجلرائم الواردة يف اتفاقيات األمم املتحدة ذات الصلة. 
إن قانون الدولة و، اخلارجة لتوها من الصراع، مل يتناول على اإلطالق اجلرائم ضد املرأة بصورة مناسبة. 
فقد كان االغتصاب منتشًرا على نطاق واسع أثناء الصراع وما زال يرتكب على نطاق واسع، فضاًل عن 
شيوع االسترقاق اجلنسي. كما زادت مستويات العنف األسري إىل حد كبري منذ وقف الصراع. وبالتشاور 

مع جمموعات نسائية حملية، تسعى احلكومة االنتقالية إىل تطبيق تعريف أكثر مشواًل للجرائم ضد املرأة.
وتعاين الكثري من الدول اخلارجة من الصراعات من القصور يف قوانينها املعنية باجلرائم ضد املرأة. 
وغالًبا ما تكون القوانني املعمول هبا قد عفا عليها الزمن، ومل يتم مطلًقا إدخال تعريفات عليها أو مل يتم 
حتديثها لتواكب املعايري العصرية للقانون اجلنائي. واجلرائم ضد املرأة، وعلى وجه اخلصوص جرائم العنف 
اجلنسي، من املظاهر الشائعة للصراع اليت ال تتوقف غالًبا مبجرد توقف الصراع. يف واقع األمر، سجلت 
بعض الدول اخلارجة من الصراعات زيادة يف اجلرائم ضد املرأة يف أعقاب الصراع. وقد حتركت دول 

كثرية خارجة من صراعات حنو إصالح قوانينها لتجرمي أعمال العنف ضد املرأة. 
وقد تكون القوانني النموذجية ذات فائدة يف هذا النوع من عمليات إصالح القانون. فهي، أواًل، توفر 
تعريفات للجرائم لالغتصاب واالسترقاق اجلنسي، والعنف األسري. عالوة على ذلك، يشتمل القانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية على قواعد حمددة مسنودة بالرباهني حلماية ضحايا العنف اجلنسي، فضاًل 
عن توفري تدابري أخرى حلماية الضحايا الذين يدلون بشهاداهتم يف املحاكمات. والتعليقات على القوانني 
أداة رئيسية ملا توفره من توصيات أوسع نطاًقا حول السياسات اخلاصة بالتعامل مع جرائم مثل العنف 
األسري وتوضح مبادرات أخرى، سواء قانونية أو غريها )مثل أوامر احلماية(، اليت يلزم تنفيذها ملواجهة 

هذه املشكلة بطريقة مناسبة.

تعديل القوانني لاللتزام بنظام روما األساسي
 للمحكمة اجلنائية الدولية

وقعت يف الدولة ز انتهاكات واسعة للقانون اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل على مدار الصراع 
الذي استمر طوياًل. فاجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب على حد سواء ارتكبت على نطاق واسع. 
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والدولة ز طرف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وقد قررت، بعد التشاور مع جمتمعها 
املدين، أن تالحق هذه اجلرائم قضائيًّا من خالل نظام العدالة اجلنائي فيها. إال أن قانون العقوبات بالدولة 
ز خيلو من أية نصوص بشأن اجلرائم ضد اإلنسانية أو جرائم احلرب. وتعرف الدولة ز أنه يتعني عليها، 
مبوجب املادة )2( 17 من نظام روما األساسي، ضمان توفر القوانني املوضوعية واإلجرائية ذات الصلة 
اليت سيتم مبوجبها مقاضاة هذه اجلرائم مبا يتفق مع »املبادئ العامة ألصول املحاكمات اليت يعترف هبا 

القانون الدويل«.
 من املمكن أن تكون القوانني النموذجية مصدر إهلام للدولة ز. فدمج املخالفات املوضوعية للجرائم 
بـ  املعنونة  الوثيقة  ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ليس مهمة عسرية. فنظام روما األساسي، إىل جانب 
»أركان اجلرائم« املرفقة بالقانون، سيكونان كافيني لتوفري نصوص تستطيع السلطة التشريعية يف الدولة 
سنها. لكن تنقيح قوانني الدولة ز لتتوافق مع »املبادئ العامة للمحاكمة وفق األصول القانونية اليت يقرها 
القانون الدويل« سيكون عملية أكثر تعقيًدا. إن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ال ينص 
بصورة كافية على إرشادات واضحة حول املقصود من هذه الفقرة، مع أنه جرى تفسريها لكي تعين 
على حد سواء األدوات الدولية واإلقليمية امللزمة وغري امللزمة اخلاصة باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان. 

فضاًل عما سبق، هناك متطلبات أخرى لنظام روما األساسي يلزم تضمينها القانون املحلي )على 
سبيل املثال، »مسؤولية القيادة« كأساس للمسؤولية اجلنائية(. والقوانني النموذجية تلتزم متاًما بااللتزامات 
املترتبة على الدول األعضاء يف نظام روما األساسي. فقد مت تضمني هذه القوانني النصوص القانونية ذات 
الصلة. وتقدم التعليقات املصاحبة هلا مالحظات توضيحية حول النصوص ومتطلبات نظام روما األساسي.

إنشاء حماكم خاصة ملعاجلة جرائم حمددة 
واجهت الدولة ح مشكالت مهمة يف جمال اجلرمية املنظمة، ومنها االجتار بالبشر واملخدرات. وعوًضا 
عن مقاضاة تلك اجلرائم من خالل نظامها العادي للعدالة اجلنائية، قررت الدولة إقامة حمكمة خاصة 
ملقاضاة تلك اجلرائم ومالحقتها. كما قررت كذلك صياغة جمموعة من القوانني اجلديدة تنطبق على 

املحكمة اخلاصة فقط.
 بوضعها قوانني وإجراءات تنطبق على املحكمة اخلاصة، وعلى األشخاص الذين توقفهم أو تسجنهم 
اخلاصة  املحكمة  قوانني  امتثال  من  للتأكد  النموذجية  بالقوانني  ح  الدولة  تسترشد  قد  املحكمة،  هذه 
للمبادئ واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان. وقد يثبت القانون اجلنائي النموذجي أنه مصدر مهم لصياغة 
قانون للمحكمة اخلاصة، الذي سيحتاج إىل تضمينه نصوًصا بشأن مسائل مثل االختصاص القضائي، 
والتقادم، وعدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني، واملشاركة اجلنائية، وأسس املسؤولية اجلنائية، 
وأوجه الدفاع، والعقوبات. كما أن القانون النموذجي للتوقيف قد يوفر إطار عمل مفيًدا لوضع قانون 

معين باألشخاص الذين توقفهم أو تسجنهم املحكمة اخلاصة.
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متثل السيناريوهات املبينة أعاله بعض الطرق اليت ميكن من خالهلا استخدام القوانني النموذجية كأداة 
إلصالح القوانني خالل الفترات الالحقة للصراعات. وبطبيعة احلال، هناك عدة سبل أخرى ميكن من 
خالهلا هلذه القوانني أن تكون مفيدة للدول، سواء كانت تسعى إىل استبدال نص قانوين يف أحد القوانني 
أو إىل إضافة نص آخر إليها أو تسعى إىل إصالح كل إطار عمل قانوهنا اجلنائي. والعديد من األمثلة 
السابقة الذكر ال تعترب حصرية على حنو متبادل، فعادة ما يكون للدول أكثر من هدف من وراء إصالح 
قوانينها اجلنائية. على سبيل املثال، قد ترغب دولة ما يف الوقت نفسه يف مكافحة اجلرائم اخلطرية ويف 

ضمان توافق قوانينها مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان ومحاية حقوق اجلماعات املستضعفة.
البيئات  وبينما كان اهلدف من صياغة القوانني النموذجية هو على وجه التحديد الستخدامها يف 
اخلارجة من الصراعات، فإنه ميكن استخدامها بالقدر نفسه من الفائدة يف إطار دولة نامية أو دولة متر يف 
مرحلة انتقالية وتعمل على إصالح إطار عمل قوانينها اجلنائية. ويف واقع األمر، كثرًيا ما اقترح اخلرباء ممن 
شاهدوا كيف ميكن استخدام القوانني النموذجية يف جهود إصالح القانون اجلنائي يف أوطاهنم إمكانية 

استخدام هذه القوانني يف هذه األطر أيًضا.
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الفصل الثالث
نبذة عن القانون النموذجي

 لإلجراءات اجلنائية

القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية )MCCP( أحكاما منوذجية ميكن أن تثبت فائدهتا يوفر 
الوطين لإلجراءات اجلنائية يف دولة خارجة من  القانون  للقائمني على حتديث أو مراجعة 
اإلجراءات  جوانب  كل  اجلنائية  لإلجراءات  النموذجي  القانون  نصوص  وتعاجل  الصراع. 
اجلنائية بدًءا من التحقيق ومروًرا بالقبض واملحاكمة واستئناف القضايا اجلنائية، كما يتضمن أحكاًما 

بشأن التحقيق ومالحقة اجلرائم اليت تشمل عناصر تتجاوز احلدود الوطنية للدول.
وكان أحد األسئلة اليت تكرر طرحها أكثر من غريها أثناء عملية التشاور بني اخلرباء بشأن القوانني 
النموذجية هو ما إذا كان القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية قانونا عاما أم قانونا مدنيا. إن القانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية- مثل القوانني األخرى يف هذه السلسلة- هو يف احلقيقة ليس هذا وال 
ذاك، لكنه هجني من األنظمة القانونية. فالقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية ميزج بني عناصر خمتلفة 
من القوانني الوطنية لإلجراءات اجلنائية من أحناء العامل وبني األعراف واملعايري الدولية املتعلقة باإلجراءات 
اجلنائية. واعتمد واضعو القانون على القانون الدويل حلقوق اإلنسان كأساس للمحاكمة العادلة وملعايري 
أصول إجراءات التقاضي، واعتمدوا على القانون اجلنائي الدويل )خباصة املعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت 
تستهدف اجلرائم العابرة للحدود الوطنية مثل اجلرمية املنظمة، وجرائم املخدرات، واالجتار غري املشروع 
باألشخاص( بشأن املعاير واملمارسات اليت ميكن أن تستخدمها السلطات الوطنية يف حماربة اجلرائم اخلطرية. 
وكان اهلدف النهائي لواضعي القانون هو املوازنة بني حقوق املشتبه هبم واملتهمني يف حماكمة عادلة حسب 

األصول وبني احلاجة إىل معاجلة مشكالت اجلرائم اخلطرية اليت تعاين منها الدول اخلارجة من الصراع.
وقد كانت هناك زيادة مهمة خالل العمل يف مشروع القوانني النموذجية، ويعود السبب يف ذلك- 
إىل حد كبري- إىل االستجابة لطلبات من اخلرباء بأن يتضمن القانون نصوًصا شاملة بشأن كل جوانب 
قانون اإلجراءات اجلنائية، اليت تتراوح بني التفتيش والضبط وبني التحقيق يف اجلرائم اإللكترونية املعقدة، 
وتدابري محاية الشهود، ومحاية الضحايا. كما أوصى كثري من اخلرباء بأن تتضمن نصوص القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية تفاصيل أكثر مما ينص عليه عادة قانون اإلجراءات اجلنائية. ويف بعض احلاالت، كان 
السبب يف هذا االقتراح خماوف من احتمال أن يضم نظام العدالة اجلنائية بعد الصراع عاملني ليست هلم 
دراية باألعراف واملعايري الدولية، وال يقدرون أمهية التوجيهات التشريعية اإلضافية عند تنفيذ اإلجراءات 
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اجلنائية. وكان خرباء آخرون قلقني من احتمال غياب إجراءات العمل املوحدة أو من احتمال عدم تنفيذ 
اللوائح التنظيمية اليت تتم صياغتها عادة لتواكب القانون الوطين لإلجراءات اجلنائية يف الدول اخلارجة من 
الصراع، ولذلك رأوا من املفيد أن جيمع القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية بني أحكام اإلجراءات 

اجلنائية وإجراءات العمل املوحدة.

القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية
الفصل 1: أحكام عامة

يتضمن الفصل 1 قائمة متهيدية للتعريفات املستخدمة يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. كما أنه 
حيدد أهداف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية وجماله.

الفصل 2: املحاكم، وإدارة املحاكم، واألحكام املتعلقة 
بإجراءات املحاكم

نظًرا ألن القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية متت صياغته خارج نطاق أي نظام وطين للعدالة اجلنائية، 
كان من الضروري وضع هيكل لنظام العدالة اجلنائية من أجل تطبيق أحكامه. ويوضح الفصل 2 نظاما 
للعدالة اجلنائية يتكون من حماكم بداية وحمكمة استئناف واحدة، مع رئيس، ونائب رئيس، وأقالم، وموظفني. 
ويتضمن هذا الفصل تفاصيل تنظيم حماكم البداية وحمكمة االستئناف ومبادئ استقالل القضاء وحياده فيما 
يتعلق بالقضاة يف هذا النظام االفتراضي للعدالة. عالوة على ذلك، حيدد الفصل الثاين مسائل إدارية متنوعة مثل 
تقدمي الطلبات للمحكمة، وتسليم الوثائق، وتسليم االستدعاءات، وحفظ سجالت املحاكم، وتغيري أماكن 
النظر يف الدعاوى القضائية، وضبط اإلجراءات يف املحاكم )انتهاك حرمة املحكمة وغري ذلك من اجلزاءات(.

الفصل 3: األطراف اآلخرون يف الدعوى اجلنائية
 ويوضح الفصل 3، باعتباره مكمال له، دور املشاركني اآلخرين يف نظام العدالة اجلنائية األوسع. ويبدأ 
الفصل 3 بتحديد إطار عمل النيابة العامة، ويشمل أحكاًما بشأن استقالل النيابة العامة وحيادها، وإنشاء 
هيئة الدفاع باعتبارها آلية لتقدمي املساعدة القانونية ملن ال يستطيعون دفع أتعاب املحاماة. وخيتتم الفصل 
بتحديد واجبات الشرطة وصالحياهتا– وهي مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية تعمل بتوجيه 

من عضو النيابة العامة- يف جمال اإلجراءات اجلنائية.

الفصل 4: حقوق املشتبه به واملتهم
بناء على املعايري ذات الصلة الواردة يف املعاهدات والقوانني الدولية واإلقليمية، املتعلقة حبقوق االنسان، حيدد 
الفصل 4 قائمة شاملة حبقوق املحاكمة العادلة اليت جيب منحها للمشتبه به واملتهم أثناء سري اإلجراءات 
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اجلنائية قبل املحاكمة. إضافة إىل البنود اليت تتضمنها هذه القائمة، مت دمج حقوق أخرى للمحاكمة العادلة 
يف كل نصوص القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية حسب عالقتها مبفاصل حمددة يف سري اإلجراءات 
اجلنائية مثل القبض واملحاكمة. والفصل الرابع يقسم حقوق املحاكمة العادلة إىل حقوق عامة للمحاكمة 

العادلة وحقوق تتعلق حتديًدا بتقدمي املساعدة القانونية للمشتبه به واملتهم.

الفصل 5: الضحايا يف الدعاوى اجلنائية
يتمتع  الدول،  بعض  ففي  أخرى،  إىل  دولة  من  اجلنائية  اإلجراءات  الضحايا يف  خيتلف مدى مشاركة 
الضحايا حبقوق واسعة مثل حق رفع »دعوى خاصة« ضد املتهمني بارتكاب جرائم. ويف دول 
يف  فقط  كشاهد  )رمبا  كثرًيا  أقل  اجلنائية  الدعاوى  يف  للضحية  العملية  املشاركة  تكون  أخرى، 
املحاكمة(. ويتبىن القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية موقًفا بني هذين اخليارين. أما الفصل 5، 
الذي يعتمد على املعايري الدولية والوطنية بشأن الضحايا، فيحدد جمموعة من األحكام اليت حتمي 
مصاحل الضحايا يف الدعاوى اجلنائية واليت تسمح بإبالغ الضحايا باإلجراءات اجلنائية ومبشاركتهم 

فيها عندما يكون ذلك مناسًبا.

الفصل 6: اإلجراءات اجلنائية ضد الشخصية االعتبارية
مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، جيوز تأكيد املسؤولية اجلنائية اليت تقع على عاتق األشخاص 
االعتباريني )مثل الشركات أو املؤسسات(. ومن أجل التحقيق مع شخصية اعتبارية ومقاضاهتا- وهي 
بال هوية إنسانية وال تستطيع املشاركة »شخصيًّا« يف اإلجراءات- من الضروري وجود عدد من التدابري 
اإلجرائية. ويتضمن الفصل 6 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية أحكاًما بشأن تعيني ممثل عن 
الشخصية االعتبارية أثناء إجراءات التقاضي اجلنائية، وبشأن طريقة تسليم الوثائق للشخصية االعتبارية، 

وكيفية توجيه االهتام للشخصية االعتبارية يف الئحة اهتام، وغري ذلك.

الفصل 7: األحكام املتعلقة بكل مراحل الدعاوى اجلنائية
الفصل 7 نص جامع يعاجل عدًدا من القضايا املختلفة املطبقة يف كل مراحل الدعاوى اجلنائية. والقضية األوىل 
اليت يتناوهلا الفصل 7 هي »إجراءات بشأن االعتراف باملسؤولية اجلنائية«، وهي اإلجراءات اليت تعرف يف كثري 
من األنظمة القانونية باسم »اإلقرار بالذنب«. مث يتطرق الفصل 7 إىل تباين احلدود الزمنية يف القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية. وأخرًيا، حيدد هذا الفصل اإلجراءات اليت جيب اتباعها عندما تسعى املحكمة أو عضو النيابة 

العامة أو حمامي الدفاع إىل التحقق من األهلية العقلية للمشتبه به أو للمتهم وتقدير أهليته للمحاكمة.

الفصل 8: التحقيق يف اجلرمية 
يتضمن الفصل 8 جمموعة من األحكام اليت تتناول التحقيق يف اجلرائم. ويتناول اجلزء األول من الفصل 
الثامن دور النيابة العامة والشرطة يف التحقيق اجلنائي، وحيدد اخلطوات اليت جيب أن تتبعها الشرطة والنيابة 
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العامة يف إدارة التحقيق األويل قبل البدء رمسيا يف التحقيق. كما يوضح اإلجراءات واملعايري الالزمة للبدء 
يف التحقيق اجلنائي أو تعليقه أو وقفه، ويتضمن هذا الفصل أحكاًما بشأن مشاركة الضحية أثناء التحقيق 

وحق الضحية يف استئناف اإلجراءات اليت يتخذها عضو النيابة العامة يف حاالت بعينها.
ويتضمن اجلزء 2 من الفصل 8 جمموعة متنوعة من املتطلبات بشأن تدوين اإلجراءات املتخذة أثناء التحقيق 
تدوين  بشأن  التفصيلية  الشروط  ويوضح  التحقيق،  إجراءات  تدوين كل  اجلزء  هذا  ويشترط  اجلنائي. 

استجواب املشتبه هبم وغريهم من األشخاص. 
يقدم توجيهات ومتطلبات تفصيلية بشأن استجواب  البداية  واجلزء 3 معين جبمع األدلة. وهو يف 
األشخاص مث حيدد جمموعة متنوعة من أدوات التحقيق ميكن أن تستخدمها الشرطة والنيابة العامة للتحقيق 
األصابع  وبصمات  اجلرمية،  مسرح  يف  لألشخاص  املؤقت  احلجز  األدوات  هذه  وتشمل  اجلرائم.  يف 
والتقاط الصور الفوتوغرافية، والتفتيش والضبط )ويشمل ذلك تفتيش األشخاص، واألماكن، واملساكن، 
واملركبات، وأجهزة احلاسوب، وحجز املمتلكات(، والتحفظ على املمتلكات، وجتميد املعامالت املثرية 
للشبهة، وحجز العائدات املتأتية من اجلرمية أو املمتلكات اليت استخدمت أو كانت معدة لالستخدام يف 
التحقيق، واستخدام شهود اخلربة،  أو  للمراقبة  التقنيات األخرى  أو  السرية  والتدابري  اجلرمية،  ارتكاب 
وتدابري التحقيق العدلية )وتشمل فحص جسم املشتبه به، وحتليل احلمض النووي، وفحص احلالة العقلية 
للمشتبه به، وتشريح اجلثث ونبشها(، إضافة إىل فرص التحقيق الفريدة )اليت توفر آلية لتسجيل شهادة 

الشهود ممن ال ميكنهم حضور املحاكمة(.
ويشمل اجلزء 4 من الفصل 8 أدوات إضافية ميكن استخدامها يف التحقيق يف اجلرمية، ومن هذه األدوات 
إجراءات تسمح حبماية الشهود املستضعفني أو الشهود املعرضني للتهديد، ويف حاالت استثنائية، عدم 
اإلفصاح عن هوية الشهود املعرضني للتهديد، ومن هذه األدوات أيًضا أحكام بشأن »الشهود املتعاونني« 
)ممن يعرفون كذلك باسم »املتعاونني مع العدالة«(، متكن األشخاص املشتبه هبم يف جرمية من مبادلة 
ا مثل  شهادهتم يف املحاكمة باحلصانة ضد جرمية أو جرائم حمددة )ال تشمل مرتكيب جرائم خطرية جدًّ

اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب(.

الفصل 9: القبض واالحتجاز
يوضح القسم 1 من الفصل 9 املعايري اليت جيب االلتزام هبا عند إلقاء القبض على األشخاص. إن املعايري 
املتعلقة بالقبض دون مذكرة قبض والقبض مبوجب مذكرة قبض مبينة بالتفصيل، وكذلك إجراءات القبض 
على األشخاص وإبالغ الشخص حبقوقه عند إلقاء القبض عليه، وإجراءات استجواب واحتجاز الشخص 
املقبوض عليه. ويشترط اجلزء 2 من الفصل 9 وجوب إحضار الشخص املقبوض عليه أمام القاضي ملراجعة 
النيابة العامة أن يطلب من املحكمة أن تأمر باحتجاز الشخص  القبض، ويف هذه املرحلة جيوز لعضو 
املقبوض عليه قبل املحاكمة أو اإلفراج عنه بالكفالة أو بفرض »تدابري مقيدة أخرى غري االحتجاز« )مع 

أن عضو النيابة العامة ميلك صالحية التقدم بطلب اختاذ هذه التدابري يف مرحلة الحقة أيًضا(.
ويبني اجلزء 3 من الفصل 9 املعايري املختلفة للموافقة على طلب االحتجاز واإلفراج بالكفالة وفرض 
تدابري مقيدة أخرى غري االحتجاز. كما أنه ينص على إجراءات اإلشراف على احتجاز األشخاص قبل 
املحاكمة، وهذا اإلجراء يشترط احتجاز الشخص فقط بناء على طلب عضو النيابة العامة مرة كل ثالثة 
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أشهر، وجيوز للشخص املحتجز تقدمي طعن متهيدي أمام حمكمة االستئناف للطعن يف قانونية أو صحة 
االحتجاز قبل املحاكمة. ولتفادي اإلفراط يف االحتجاز قبل املحاكمة- وهذه ظاهرة شائعة يف كثري من 
الدول اخلارجة من الصراع- يضع القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية على عضو النيابة العامة عبء 
تسويغ استمرار االحتجاز والتوضيح للمحكمة بأن عضو النيابة العامة ال يألو جهًدا يف متابعة القضية. 
ولتحقيق هذا اهلدف، حيدد اجلزء 3 من الفصل 9 أيًضا احلد األقصى ملدد االحتجاز قبل املحاكمة ومدد 

االحتجاز أثناء املحاكمة.

الفصل 10: الئحة االهتام وكشف األدلة والطلبات اليت 
تسبق املحاكمة

التحقيق اجلنائي، جيب أن يقدم عضو  النموذجي لإلجراءات اجلنائية، ومبجرد إكمال  القانون  مبوجب 
النيابة العامة الئحة اهتام ملحكمة البداية املختصة وجيب على املحكمة بناء على الئحة االهتام أن حتدد وقًتا 
وتارخًيا لعقد جلسة متهيدية لكي تقرر ما إذا كانت تتوفر أسس كافية لالستمرار حىت املحاكمة. وإذا 
متت املصادقة على االهتام، يصبح »املشتبه به« »متهما« بصفة رمسية، ويتم حتديد موعد جلسة املحاكمة. 
إضافة إىل النص على آلية لعقد جلسة متهيدية، حيدد الفصل 10 نظاًما للكشف جيري العمل مبوجبه بعد 
اجللسة التمهيدية، وقبل املحاكمة، جيب على عضو النيابة العامة مبوجبه تزويد حمامي الدفاع بأدلة اإلدانة 
أو الرباءة ذات الصلة وبأمساء أي شهود سوف يستدعيهم عضو النيابة العامة أثناء املحاكمة. وبدوره، 
جيب أن يقدم حمامي الدفاع أمساء الشهود الذين ينوي استدعاءهم أثناء املحاكمة وجيب على حمامي الدفاع 
أيًضا الكشف عما إذا كان ينوي الدفاع عن املتهم أثناء املحاكمة أو يدعي بعدم وجود املتهم يف مسرح 
اجلرمية. ويسمح اجلزء األخري من الفصل العاشر باختاذ قرار بشأن الطلبات التمهيدية اليت تقود إىل املحاكمة.

الفصل 11: حماكمة املتهم
بشأن  العامة  األحكام   11 الفصل  من  والثاين  األول  اجلزءان  وحيدد  املتهم،  حماكمة   11 الفصل  ينظم 
املحاكمات، وإجراءات املحاكمة، ونظام عرض األدلة والشهود. ويتضمن اجلزء 3 من الفصل 11 تفصيال 
عن قواعد اإلثبات، وينص على أحكام عامة بشأن ضم األدلة ويصف احلاالت اليت جيب فيها استبعاد 
األدلة. ويتناول اجلزء الرابع من الفصل ذاته مسألة شهادة الشهود وينظم من هو الذي جيوز له أن يديل 
بالشهادة، وأداء الشاهد إلعالن القسم، وعواقب عدم احلضور أمام املحكمة، ومبادئ الشهادة املباشرة، 
وعرض األدلة السابقة أمام الشهود، ومالحقة الشهود، ومحاية الشهود. ويشرح اجلزء السادس من هذا 
الفصل عملية التداول يف حمكمة البداية والنطق باحلكم، وإذا ثبت أن الشخص مسؤول جنائيًّا )أي أنه 
مذنب(، فإن اجلزء 7 يوضح تفاصيل جلسات االستماع املنفصلة اخلاصة بالعقوبات اليت جيب حتديد 
مواعيدها لتقرير ما هي العقوبات أو األوامر اليت جيب فرضها على الشخص املدان. أما بقية الفصل 11 
فتتناول تنفيذ العقوبات واألوامر واإلشراف القضائي على األحكام بالسجن، كما أنه ينص على اآللية 
والتوجيهات العامة لإلفراج املشروط عن الشخص املدان واملسجون الذي قضى جزًءا من احلكم عليه.
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الفصل 12: االستئناف والتدابري القانونية االستثنائية
ينص الفصل 12 على آلية لالستئناف جيوز مبوجبها الطعن يف حكم هنائي باإلدانة أو بالرباءة ألسباب 
تتعلق خبطأ يف القانون أو خبطأ يف الوقائع أو يف العقوبة أو يف أمر املحكمة املفروض على الشخص املدان. 
ومبجرد صدور حكم حمكمة البداية، يكون أمام أطراف القضية وقت حمدود لتقدمي طلب استئناف لدى 
حمكمة االستئناف. ومبجرد تقدمي طلب االستئناف، يعطى الطرف اخلصم الفرصة لتسجيل استئناف مضاد، 
وبعده حتدد حمكمة االستئناف موعًدا جللسة استماع لالستئناف. ومبوجب القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية، تستمع حمكمة االستئناف إىل حجج الطرفني. وجيوز هلا، حسب تقديرها، أن تسمح بإدخال أدلة 
أو االستماع لشهود. لكن خالًفا ملا هو احلال يف بعض الدول، فإن االستئناف ال يشمل إعادة حماكمة 
كاملة للقضية. فبعد جلسة االستماع ومداوالهتا، جيوز ملحكمة االستئناف أن تلغي أو تعدل حكم حمكمة 

البداية أو تأمر بإعادة املحاكمة.
عكس دعوى االستئناف اليت تشمل طعن الطرفني يف حكم مل يصبح هنائيا بعد، فإن »التدبري القانوين 
االستثنائي« يتكون من طلب إىل املحكمة إلعادة فتح إجراءات احلكم النهائي، ويعتمد طلب التدبري 
القانوين االستثنائي على أساس كشف أدلة جديدة مل تكن متاحة أثناء املحاكمة واليت كان ميكن أن تؤثر 
يف النتيجة النهائية للمحاكمة أو على أساس اكتشاف وقائع جديدة تثبت أنه كان يوجد انتهاك جوهري 
للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. وحمكمة االستئناف وهي تتخذ قرارها بشأن طلب تدبري قانوين 
استثنائي، جيب عليها أواًل أن تقرر مبدئيًّا ما إذا كان هذا الطلب يستحق النظر فيه وبناء عليه جيوز هلا 
أن تأمر جبلسة استماع للطلب إما أمام حمكمة بداية أو أمام حمكمة االستئناف. وجيوز ملحكمة البداية أو 

ملحكمة االستئناف أن تلغي أو تعدل أو تؤيد احلكم األصلي الذي أقرته حمكمة البداية.
ويسمح القسم األخري من الفصل 12 بالطعن التمهيدي أو باالستئناف قبل صدور اإلدانة النهائية 
يف املحاكمة. وحيدد القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية قائمة حمددة مبختلف القرارات واألوامر اليت 

تصدرها املحكمة اليت ميكن استئنافها من خالل هذه اآللية.

الفصل 13: املصادرة
مصادرة، أواًل، املمتلكات اليت استخدمت أو كانت ُمعدة لالستخدام يف ارتكاب جرمية، وثانًيا مصادرة 
اجلرمية،  عائدات  أو  املمتلكات  مصادرة  تنظم  إجرائية  أحكاًما   13 الفصل  ويتضمن  اجلرمية.  عائدات 
ويشمل ذلك حقوق األطراف الثالثة اليت هلا مطالب قانونية يف املمتلكات أو يف البنود األخرى اخلاضعة 

ألمر املصادرة.

الفصل 14: املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املجرمني
 تشري املساعدة القانونية املتبادلة إىل توفري املساعدة القانونية من دولة إىل دولة أخرى يف التحقيق أو املالحقة 
أو معاقبة مرتكيب اجلرائم– على سبيل املثال، أخذ األدلة من األشخاص أو تنفيذ تفتيش األماكن يف الدولة 
املطلوب منها املساعدة. وحيدد اجلزء 1 من الفصل 14 إطار العمل القانوين )الذي ميكن تطبيقه يف غياب 
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وجود معاهدة لتبادل املساعدة القانونية أو بداًل من معاهدة موجودة بالفعل( بشأن تسلم طلبات املساعدة 
القانونية املتبادلة من دولة أخرى، واختاذ قرار من املحكمة بشأن طلبات املساعدة املتبادلة، وحيثما يكون 

ذلك ممكًنا، تنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة.
ويتضمن اجلزء 2 تسليم املجرمني، وهي العملية الرمسية اليت يتم من خالهلا إرسال شخص موجود 
يف إحدى الدول إىل دولة أخرى ملحاكمته أو لتنفيذ حكم صادر حبقه. ويوفر اجلزء 2 األساس التشريعي 
لتسليم املجرمني يف حال عدم وجود معاهدة تنظم تسليمهم. ويوضح هذا اجلزء تفاصيل إجراءات التسليم، 

وجلسة النظر يف طلب التسليم، وتقدمي الشخص يف حالة املوافقة على طلب تسليمه.

الفصل 15: قضاء األحداث
والثامنة  الثانية عشرة  الطفل بني سن  احلدث هو  فإن  اجلنائية،  لإلجراءات  النموذجي  القانون  مبوجب 
عشرة. والقانون الدويل حلقوق اإلنسان وأفضل معايري املمارسة الوطنية يف جمال العدالة اجلنائية تتطلب 
أن حيصل احلدث الذي يصبح على اتصال مع نظام العدالة اجلنائية على محاية أكرب من احلماية املمنوحة 
للبالغني. وحيدد الفصل 15 سلسلة احلقوق اليت يستحقها األحداث )عالوة على احلقوق املوفرة لألشخاص 
املشتبه هبم واملتهمني من البالغني( أثناء سري اإلجراءات اجلنائية. وينشئ الفصل 15 هيئات قضائية خاصة 
لألحداث لتقرير كل املسائل املتعلقة هبم، ويتضمن مبادئ توجيهية جيب أن تأخذها اهليئات القضائية يف 

احلسبان عند اختاذ قراراهتا.

الفصل 16: احلق يف مراجعة قانونية أي حرمان 
من احلرية الشخصية

يف بعض الدول، يوجد احلق يف مراجعة قانونية االحتجاز يف تشريعات منفصلة عن قانون اإلجراءات 
القانون  هذا  اجلنائية ألغراض  لإلجراءات  النموذجي  القانون  يف  دجمه  مت  احلق  هذا  لكن  اجلنائية. 
ولضمان وجود آلية للطعن يف قانونية االحتجاز ضمن إطار عمل القوانني النموذجية. والفصل 16 
ال ينطبق فقط على مراجعة قانونية االحتجاز سواء بالقبض أو بأي أشكال أخرى لالحتجاز يقرها 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية، بل ينطبق أيًضا على كل أشكال االحتجاز اليت ميكن أن  القانون 
تضع الشرطة أو عضو النيابة العامة الشخص فيها. وينشئ هذا الفصل آلية ألمر إحضار األشخاص 
جتيز للشخص املحتجز أو لشخص آخر ميثل مصاحل الشخص املحتجز تقدمي طلب لدى املحكمة 
للطعن يف قانونية احتجازه. وجيب على املحكمة أن تقوم بتقدير أويل هلذا الطلب وأن تقدر ما إذا 
كان الطلب مقدًما حبسن نية أم ال. وإذا كان الطلب حبسن نية، يطلب من القاضي املختص عقد 
جلسة استماع لطلب إمر اإلحضار للتحقق من قانونية االحتجاز. وإذا كان احتجاز الشخص غري 
قانوين، فإن القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية ينص على اإلفراج الفوري عنه وعلى إجراء حتقيق 

يف املالبسات املحيطة باالحتجاز.

دليل املستخدم    
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الفصل 17: احلق يف احلصول على التعويض عن حرمان 
غري قانوين من احلرية أو إساءة تطبيق أحكام العدالة

إن الشخص الذي ُحرم بصورة غري قانونية من حريته أو الشخص الذي مثلت إدانته يف جرمية إساءة 
تطبيق ألحكام العدالة يستحق احلصول على التعويض مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان. ويقضي 
الفصل 17 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية بأن تضع السلطة التشريعية املختصة آلية مناسبة 

لوضع هذا احلق موضع التنفيذ.

 الفصل الثالث    
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الفصل الرابع
هة لعملية املبادئ املوجِّ
 إصالح القانون اجلنائي

إصالح القوانني اجلنائية يف أي دولة ُيعد عملية تستهلك الكثري من الوقت والتركيز واجلهد، 
كما تقتضي مشاركة املؤسسات واألفراد ممن يتمتعون باملهارات واخلربة واملوارد الالزمة، 
عالوة على اإلرادة السياسية. وغالًبا ما تركز اجلهود الرامية إىل إصالح القانون على النتائج 
النهائية أكثر مما تركز على العملية ذاهتا اليت يتم من خالهلا صياغة القوانني. إال إنه من اخلطأ إمهال الوسائل 
املتبعة إبان عملية إصالح القانون وكأهنا غري مهمة. فهذه العملية هي جزء ال يتجزأ من حتديد ما إذا 
كانت القوانني اجلديدة صاحلة للتطبيق واملمارسة ومقبولة على حد سواء من املجتمع بصفة عامة ومن 

جمتمع العدالة اجلنائية يف الدولة اخلارجة من الصراع واملتوقع منها تطبيق هذه القوانني اجلديدة. 
وخالل إعداد القوانني النموذجية، مت إجراء حبث معمق يف عملية إصالح القانون يف الدول اخلارجة 
من الصراعات، تضّمن عقد مقابالت موسعة مع عاملني وطنيًّا ودوليًّا يف جهود سابقة لإلصالح. وما 

هة.  يلي هو ملخص للتوصيات الرئيسية للعمليات املستقبلية، مت تركيزها يف مثانية مبادئ موجِّ

1 تقييم القوانني الراهنة ونظام العدالة اجلنائية
جيب أن تكون اخلطوة األوىل يف إصالح القوانني هي تقييم كل من إطار العمل القانوين املعمول به ونظام العدالة 
اجلنائية. وعلى الرغم من أن هذه النقطة قد تبدو واضحة وال حتتاج إىل براهني، إال أنه ليس من املعروف يف 
الدول اخلارجة من الصراعات أن يقوم العاملون يف اإلصالح القانوين بوضع قانون جديد دون التحقق مما إذا 

كان هناك قانون قائم حول املوضوع نفسه.
وتتضمن عملية تقييم إطار العمل القانوين مجع كل القوانني املعمول هبا، اليت قد تشمل دستور الدولة، وقوانني 
القضاء، والتشريعات، والقرارات التنظيمية، واللوائح الداخلية، والقواعد اإلجرائية للعمل، والسوابق القضائية 
امللزمة ذات الصلة، وحىت املراسيم بقانون من السلطة التنفيذية أو الرئاسية. )لالطالع على مناقشة حول ما 
ميثل حتديًدا إطار العمل القانوين للدولة، انظر الفصل الثالث من كتاب »مكافحة اجلرائم اخلطرية يف املجتمعات 
اخلارجة من الصراعات: دليل لصناع السياسات واملمارسني«، بقلم كوليت روش، حمررة، من منشورات معهد 
الواليات املتحدة للسالم(. إن مثل هذه املهمة قد تتضمن عدًدا من التحديات أكثر مما ميكن للمرء توقعه، سواء 

إن
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أكان ذلك راجًعا إىل أن بعض الدول اخلارجة من الصراعات لديها كم كبري من املجموعات املتناقضة 
من القوانني النافذة، أم ببساطة بسبب الصعوبة الشديدة يف العثور على نسخ من القوانني املوجودة )يف بعض 
احلاالت، اضطر الباحثون إىل البحث خارج حدود الدولة للعثور على نسخ من القوانني اخلاصة هبا(. وجيب أال 
ينصب تركيز عملية تقييم نظام العدالة اجلنائية على القوانني النظرية، بل على القوانني النافذة فعليًّا. وجيب على 
الباحثني حتديد كيفية قيام نظام العدالة اجلنائية بتنفيذ القوانني اجلنائية املحلية أو عدم تنفيذها. وكجزء من هذا 
اجلهد، من املهم التحقق من أنواع اجلرائم املنتشرة يف الدولة اخلارجة من الصراع، حبيث ميكن تقييم إطار العمل 
القانوين ونظام العدالة اجلنائية يف ضوء قدرات كل منهما على معاجلة املشكالت الراهنة للجرمية، وسوف يساعد 
هذا التقييم يف حتديد ما هي النصوص اليت حتتاج إىل اإللغاء أو التعديل أو االستبدال، وما هي النصوص اجلديدة 
اليت توجد حاجة إلضافتها. وغالًبا ما تكون هناك حاجة إىل إضافة نصوص جديدة لضمان االمتثال لالتفاقيات 
الدولية حلقوق اإلنسان أو ملعاهدات القوانني اجلنائية املوقعة عليها الدولة. )انظر قسم »قراءات ومصادر إضافية« 

ضمن هذا املجلد، الصفحات من 421 حىت 425، لالطالع على قائمة هبذه املعاهدات(.
 )UNODC( لقد قامت وحدة إصالح العدالة اجلنائية التابعة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
بوضع جمموعة أدوات تقييم قياسية ذات مراجع متعددة إلجراء عمليات تقييم للعدالة اجلنائية. وقد صمم »دليل 
أدوات تقييم العدالة اجلنائية« لكي تستخدمه وكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات واحلكومات األجنبية. 
وهو مصنف وفًقا لقطاعات نظام العدالة اجلنائية )الشرطة، القضاء، السجون(، حيث توفر كل أداة منها دلياًل 
إرشاديًّا عمليًّا وتفصيليًّا بالقضايا الرئيسية اليت يلزم فحصها وكذلك باملعايري واملبادئ ذات الصلة. وقد روعي 
يف تصميم دليل األدوات هذا قابلية استخدامه حول العامل ومع خمتلف التقاليد القانونية وهو مفيد بشكل خاص 
للبلدان اليت متر يف مرحلة انتقالية أو مبرحلة إعادة هيكلة يف أعقاب الصراعات. )ملزيد من التفاصيل، ارجع إىل 

»قراءات ومصادر إضافية«، صفحة 442(. 
ويتعني دعوة كل املعنيني– مثل املؤسسات احلكومية، ونقابات املحامني الوطنية، وأعضاء هيئات التدريس 
بكليات احلقوق الوطنية، واملنظمات غري احلكومية والدولية اليت تعمل يف مراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان، 
وخرباء القانون الدوليني– إىل املشاركة بآرائهم حول الثغرات وأوجه القصور يف إطار العمل القانوين وغري 
ذلك من معيقات تطبيق العدالة اجلنائية. من املهم كذلك معرفة آرائهم يف أوساط اجلمهور املحلي. إن مثل هذه 
األحباث االجتماعية ميكن إجراؤها بطرق خمتلفة، منها عقد اجتماعات عامة أو تنظيم محالت للحصول على 

آراء مدونة. )انظر كذلك املبدأ 6 أدناه(.
عند تقييم فاعلية إطار العمل القانوين ونظام العدالة القائَمني، من الضروري الوعي بوجود أي نظم للعدالة 
العرفية، أو غري احلكومية، أو التقليدية اليت قد توجد يف البالد وتقييم دورها يف الدولة اخلارجة من الصراع 

وعالقتها بنظام العدالة اجلنائية الذي تديره الدولة. 

2 إصالح القانون اجلنائي مشروع شامل، أي تغيري يف أحد أجزاء 
القانون قد تكون له آثار جانبية على أجزاء القانون األخرى

يتعني على املنخرطني يف إصالح القانون تقرير ما إذا كانوا سيتعاملون مع القانون يف حالته الراهنة وتأجيل 
عملية اإلصالح إىل أن يتم وضع برنامج لإلصالح الشامل، أم يشرعون يف تنفيذ عملية إصالح ضيقة النطاق 



31  الفصل الرابع    

من خالل البدء الفوري يف إجراء إصالحات جزئية خاصة بعناصر حمددة من القانون أو إصالح أجزاء بعينها 
من إطار العمل القانوين )على أمل إمكانية إجراء عملية إصالح أكثر مشولية الحًقا(. وغالًبا ما يكون هذا 
اإلصالح الضيق النطاق أو املستهدف ضروريًّا للدول اخلارجة من الصراعات )على سبيل املثال، قد يكون 
إصالح القانون ضروريًّا للتعامل مع جرمية حمددة تستشري يف الدولة وال تعاجلها القوانني النافذة بطريقة 
مالئمة( وجيري، بالفعل، اتباع هذا النوع من عمليات اإلصالح على حنو مستمر يف كثري من دول العامل. 
لكن، يف إطار ما بعد الصراع، حينما يكون إطار العمل القانوين مبجمله غري مالئم يف الغالب إىل حد كبري، 
قد يلزم إجراء عملية إصالح أكثر مشوليًة لتتحقق الفاعلية املطلوبة، واليت جيب أن تتناول جممل القانون اجلنائي 
للدولة، مبا يف ذلك قانون اإلجراءات اجلنائية، وقوانني السجون والنصوص القانونية اليت حتكم أنشطة الشرطة.
وعندما خيتار العاملون اإلصالح الضيق النطاق، يتوجب عليهم إدراك أن إجراء أي تغيري يف أحد جماالت 
القانون غالًبا ما تكون له آثار جانبية يف جماالت القانون األخرى. فعند تعديل النصوص احلالية للقانون 
أو إضافة نصوص جديدة إليه، جيب على القائمني باإلصالح تقييم العالقة بني النصوص اجلديدة واملعدلة 
والنافذة عرب سلسلة العدالة اجلنائية وبني إطار العمل القانوين األوسع نطاًقا. على سبيل املثال، قد يكون 
لتغيري قوانني اإلجراءات اجلنائية آثار على القوانني اخلاصة بسلطات الشرطة أو قوانني التوقيف. وباملثل 
فإن التغيريات اليت قد تطرأ على القانون اجلنائي، مثل إضافة جرائم جديدة، قد تستلزم إجراء تغيريات يف 
قوانني اإلجراءات اجلنائية. وتشرح التعليقات املصاحبة للعديد من النصوص الواردة يف القوانني النموذجية 
الصلة بني هذه النصوص والنصوص األخرى املوجودة يف أجزاء أخرى من القوانني، ما يتطلب منهًجا 

منسًقا من هذا النوع.

3 من األفضل يف كثري من األحيان تفويض سلطة واحدة 
مستقلة مبهمة تنسيق جهود اإلصالح 

القوانني  القانوين مكلفة بدراسة  توجد يف دول كثرية جلنة أو هيئة متفرغة ودائمة ومستقلة لإلصالح 
املحلية املوجودة بقصد تطويرها وإصالحها بطريقة منهجية. وقد عملت جلان اإلصالح القانوين بنجاعة 
رعني يف  وحيوية يف العديد من الدول؛ حيث كانت تقدم املشورة حول السياسات للحكومات أو املشِّ
جماالت القانون اليت حتتاج إىل إصالح أو إعادة صياغة نصوص قانونية أو أجزاء أكرب من القوانني. ولكوهنا 
مستقلة وحيادية ومتتلك القدرة للقيام بعملية منفتحة وشفافة وشاملة، فإن جلان اإلصالح القانوين غالًبا 

ما تعد أدوات جيدة للقيام جبهود إصالح عادلة وفّعالة. 
يف حالة اختاذ قرار بإنشاء جلنة دائمة لإلصالح القانوين يف دولة خارجة من الصراع، فإنه جيب أخذ 
عوامل خمتلفة بعني االعتبار. على سبيل املثال، جيب وضع قانون بإنشاء هذه اللجنة، وال بد من وضع 
الالزمة هلذه  والتجهيزات  واملقر،  الكامل،  التمويل  توفري  والتشغيل، وجيب  والعاملني  للموازنة،  خطط 
اللجنة. كما جيب أن حتدد اخلطط اإلستراتيجية املبادئ األساسية الداعمة جلهود اإلصالح )على سبيل 
املثال، االنفتاح، والشمولية، واالستجابة، وتعدد املناهج( وحتدد العملية اليت ستمارس من خالهلا جلنة 
اإلصالح القانوين عملها. كما جيب إنشاء وتوظيف أمانة للسر وقسم أحباث كجزأين من جلنة اإلصالح 

القانوين، كما جيب تعيني املفوضني القائمني بالعمل.
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وحينما يتم تبين جهود إصالح على نطاق ضيق، وليس على نطاق واسع، يف الدولة اخلارجة من الصراع، فقد 
يقوم مبهمة التنسيق جمموعة عمل غري دائمة تركز على إصالح القوانني ذات األولوية يف الوقت الراهن. ويتطلب 
مثل هذا الترتيب دعًما ماليًّا مناسًبا، غالًبا ما يشمل اعتماًدا ألمانة سر وقسم أحباث. وجيب أن تكون أي جمموعة 
عمل كهذه مستقلة وحيادية وملتزمة باملبادئ األساسية نفسها اليت تلتزم هبا جلنة دائمة متفرغة لإلصالح القانوين. 

4 حتديد أطر زمنية واقعية جلهود اإلصالح على نطاق واسع، 
وتوقع أن تستغرق العملية سنوات، ال أشهًرا

من خالل معرفة أوجه القصور يف القوانني املحلية يف بعض الدول اخلارجة من الصراعات، فإن الدافع 
للضغط قدًما وبسرعة جبهود اإلصالح على نطاق واسع هو دافع مفهوم متاًما. لكن ميكن أن يؤدي هذا 

اإلحلاح إىل صياغة قوانني مستعجلة قد تكون غري قابلة للتطبيق عند وضعها موضع التنفيذ.
إن عملية إصالح القوانني على نطاق واسع هي مهمة حساسة ومعقدة وتتطلب وقًتا غالًبا ما يتراوح 
بني مخس سنوات وعشر سنوات لصياغتها على حنو فعَّال يف حال وجود نظام قانوين ساٍر يف وقت السلم. 
وتتجاهل الدول اخلارجة من الصراعات هذه احلقيقة متاًما، حيث حتدد شهوًرا قليلة، أو على األكثر، عدًدا قلياًل 
من السنوات لالنتهاء من عملية اإلصالح، وبالتايل فإهنا عادة ما تدفع مثن ذلك. ونظًرا لطول الوقت املطلوب، 
فإن حتديد أولويات للمجاالت اليت حتتاج إىل إصالح والعمل أواًل على ما هو األكثر أمهية منها أمر أساسي. 

5 دراسة مناذج قانونية أخرى لكن مع احلذر من نسخ 
القوانني من دولة ألخرى

إن نسخ النصوص القانونية من دولة ونقلها ألخرى ال يعد أمًرا غري شائع. فكثرًيا ما تنطوي عملية صياغة 
القوانني على الرجوع إىل مناذج أخرى، ما يوفر على املشرع عناء ابتكار قوانني جديدة متاًما. ومع ذلك، 
فإن املفتاح الرئيسي لتحديد ما إذا كانت عملية النقل هذه سيحالفها النجاح أم الفشل يكمن يف العملية 
املتبعة ذاهتا. ومن العوامل األخرى، جيب إيالء عناية للظروف والثقافة املحلية وجيب الرجوع إىل سلسلة 
من النماذج القانونية املختلفة اليت ميكن االستعانة هبا. إن املصادر األجنبية للقوانني املستخدمة يف صياغة 

القوانني اجلديدة سوف تتطلب على األرجح تكييفها لتصبح مناسبة لالستخدام يف اإلطار اجلديد. 

6 جيب أن تتسم عملية اإلصالح بسعة النطاق
 والشمولية قدر اإلمكان

من الضروري السعي للحصول على إسهامات من جمموعة كبرية من األشخاص املعنيني بنظام العدالة 
اجلنائية، ومنهم: ضباط الشرطة، والقضاة، واملحامون، ومساعدو املحامني، واملدعون العامون، ومسؤولو 
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السجون، ومديرو املحاكم، والعاملون يف منظمات املجتمع املدين، وجمموعات الضحايا اليت تركز على 
قضايا العدالة اجلنائية، وأساتذة القانون، وهلمجرا. وال بد أن ميتلك بعض هؤالء الناشطني معرفًة عامة 
بالقوانني واإلجراءات اجلنائية، وقوانني الشرطة وقوانني السجون، بينما ينبغي أن يكون البعض اآلخر 
يتمتع باخلربة يف جماالت حمددة مثل اجلرمية املنظمة، أو حقوق اإلنسان. كما يطلب كثري من هيئات أو 
جلان إصالح القانون خدمات خرباء يف خمتلف التخصصات، ومنهم علماء االجتماع، وعلماء اإلنسان، 

وعلماء السياسة، وعلماء النفس.

7 حساب املوارد واآلثار املالية املترتبة 
على اإلصالحات القانونية 

تترتب على بعض القوانني اجلنائية اجلديدة آثار مهمة من حيث املوارد. على سبيل املثال، قد تتطلب القوانني 
اجلديدة املعنية حبماية الشهود أن يتم تقدمي األدلة عن بعد أو أن يتم تسجيلها على شرائط فيديو قبل تقدميها 
للمحكمة. كما قد يتطلب تطبيق النصوص القانونية اجلديدة اخلاصة بتدابري املراقبة السرية شراء معدات إلكترونية 
متطورة، كما قد تستلزم القوانني اجلديدة اخلاصة بالسجون إجراء تغيريات جذرية لنظم تسجيل السجناء، 
بل قد حتتاج كذلك إىل إجراء تغيريات يف البنية التحتية للسجون )مثل إنشاء مرافق منفصلة لألحداث(. ويف 

بعض الدول اخلارجة من الصراعات، مل يتم تطبيق القوانني اجلديدة نظًرا النعدام املوارد الالزمة. 
وجيب أخذ اآلثار املترتبة على القوانني اجلديدة من حيث املوارد بعني االعتبار قبل عملية صياغة القوانني 
اجلديدة وأثناءها. ومن األمور األخرى اليت جتب مراعاهتا، وجوب إجراء حتليل مايل للتكاليف املتوقعة لإلصالحات 

املقترحة لتمكني واضعي القوانني اجلديدة من تقييم املزايا النظرية هلا وقابليتها للتطبيق على الصعيد العملي.

8  عملية إصالح القانون 
ال تنتهي بانتهاء سن القوانني

إن تدوين القوانني اجلديدة ال يعين بالضرورة أن هذه القوانني سيتم تطبيقها. فخالل وبعد صياغة أي 
قانون جديد وتبنيه، يلزم تركيز االنتباه على تطبيقه. وقد يكون العامل الرئيسي األهم للتنفيذ الناجع هو 
التأكد من أن العاملني يف جمال العدالة اجلنائية على دراية تامة بالقانون اجلديد مع تدريبهم على أحكامه 
قبل وضعه موضع التطبيق. كما يلزم كذلك أن تعمل املعاهد واجلامعات اليت تقوم بالتدريب على تبنيه 
القانونية اجلديدة بني عموم  بااللتزامات واحلقوق  الوعي  الضروري غرس  التعليمية. ومن  يف مناهجها 

السكان، ومحالت التوعية العامة حيوية يف هذا الشأن.
وقد أنشأت بعض الدول آليات لإلشراف على تنفيذ القوانني اجلديدة. ويف بعض الدول، مت حتويل 
اهليئات اليت كان منوًطا هبا يف األصل إصالح القوانني إىل هيئات تنفيذ وإشراف لتقييم القوانني اجلديدة 

واإلشراف على تطبيقها.
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القوانني النموذجية
 لإلجراءات اجلنائية
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الفصل 1: أحكام عامة

املادة 1: تعريفات
1.    متهم تعني أي شخص تمت المصادقة على بند واحد أو أكثر من الئحة اتهام ضده طبًقا 

       للمادة 201.
2.      طلب تعني أي التماس كتابي يقدمه عضو النيابة العامة أو الشرطة إلى القاضي بغرض الحصول

       على مذكرة.
3.    القبض تعني فعل إلقاء القبض على شخص بدعوى ارتكابه جريمة.

4.    المقبوض عليه تعني أي شخص تم إلقاء القبض عليه بدعوى ارتكابه جريمة.
5.     طفل تعني أي شخص دون سن الثامنة عشرة.

6.    مختص تعني حيازة السلطة والصالحية القانونية للتعامل مع مسألة ما.
7.    سلطة تشريعية مختصة تعني الهيئة التي تملك سلطة سن التشريعات )أدخل اسم الدولة(.

8.     الشخص المدان تعني أي شخص خضع للمحاكمة ووجد مسؤواًل جنائيًّا بقرار نهائي صادر عن 
       محكمة بداية أو محكمة استئناف.

9.      استجواب الشهود تعني استجواب أي شاهد من طرف غير المستجوب المباشر حول مسألة 
       تقع ضمن نطاق االستجواب المباشر للشاهد.

10.   يوم تعني يوًما حسب التقويم الشمسي، إال إذا تم توضيح خالف ذلك كيوم عمل في 
       القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية.

11.   الدفاع تعني المتهم ومحاميه.

12.   المحتجز تعني أي شخص محتجز محروم من الحرية الشخصية، ما لم يكن ذلك إلدانته في جريمة.

13.   االحتجاز تعني حالة شخص ما تحت الحراسة.

14.   سلطة االحتجاز تعني الهيئة المسؤولة عن تشغيل مراكز االحتجاز في )أدخل اسم الدولة(.

15.    مركز احتجاز تعني أي مرفق، مخول قانوًنا، يتم فيه حجز األشخاص المحتجزين والمدانين.
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16.   االستجواب المباشر تعني استجواب الشاهد من الطرف الذي يستدعي الشاهد لإلدالء 
       بشهادته أمام المحكمة.

17.   طبيب تعني أي شخص يحمل درجة جامعية في الطب ولديه ترخيص أو شهادة بممارسة 
       المهنة في )أدخل اسم الدولة( أو في أي دولة أخرى.

18.   مستند )وثيقة( تعني أي تجسيد مادي للمعلومات أو األفكار.

19.   أدلة تشمل كل الوسائل التي يتم بواسطتها إثبات أو نفي أي مسألة واقعية مزعومة، تخضع 
       مصداقيتها للتحقيق.

20.   شاهد الخبرة تعني أي شاهد مؤهل كخبير بمعرفته أو مهارته أو خبرته أو تدريبه أو تعليمه 
       في مجال معين علمي أو تقني، أو في أي مجال معرفي متخصص آخر.

21.  أخصائي األمراض في الطب الشرعي تعني أي طبيب يحمل ترخيًصا أو شهادة لممارسة 
      المهنة في علم الطب الشرعي في )أدخل اسم الدولة( أو في أي دولة أخرى.

22.   الئحة اتهام تعني االتهام الكتابي الرسمي الصادر عن عضو النيابة العامة ضد مشتبه به متهم
       بارتكاب جريمة.

23.    الطعن التمهيدي تعني استئناًفا طبًقا للمادة 295 ُينظر فيه قبل اتخاذ قرار نهائي في قضية ما.

24.     التحقيق تعني كل النشاطات التي يجريها عضو النيابة العامة أو الشرطة طبًقا للقانون النموذجي
       لإلجراءات الجنائية من أجل جمع المعلومات واألدلة في قضية ما.

25.   اختصاص قضائي تعني الصالحية المخولة للنظر والحكم في دعوى جنائية.

26.   حدث تعني طفاًل ما بين سن الثانية عشرة والثامنة عشرة.

MCC   .27 اختصار يعني القانون الجنائي النموذجي.

MCCP   .28 اختصار يعني القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية.

MDA   .29 اختصار يعني القانون النموذجي للتوقيف.

MPPA   .30 اختصار يعني القانون النموذجي لصالحيات الشرطة.

31.   أخصائي طبي تعني أي شخص لديه تدريب متخصص أو خبرة في مجال واحد أو أكثر 
     من مجاالت الرعاية الصحية، ويشمل ذلك دون أن يقتصر على الطب أو التمريض أو إسعافات 
      الطوارئ، ويحمل ترخيًصا أو شهادة لممارسة المهنة في أي مجال منها في )أدخل اسم 
      الدولة( أو في أي دولة أخرى، بحيث يكون قادًرا بصورة مناسبة على أداء المهمات التي لها 
       عالقة بهذا المجال أو المجاالت كما هي محددة في القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية.

الفصل 1
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32.   الطلب تعني أي التماس مقدم إلى المحكمة من قبل عضو النيابة العامة أو الدفاع، أو شاهد 
         أو ضحية حسب مقتضى الحال، بغرض الحصول على أمر من المحكمة لصالح مقدم الطلب.

33.   ممرض/ ممرضة تعني أي شخص يحمل درجة جامعية في التمريض ولديه ترخيص أو 
      شهادة لممارسة المهنة في )أدخل اسم الدولة( أو في أي دولة أخرى.

34.  أمر تعني أي أمر صادر عن المحكمة بشأن تدبير سعى إلى طلبه في التماس عضو النيابة 
      العامة أو محامي الدفاع، أو شاهد أو ضحية حسب مقتضى الحال.

35.  المكان تعني أي أرض أو مبنى.

36.   سبب محتمل تعني أي شك يمكن تسويغه والتعبير عنه بصورة موضوعية ويستند إلى وقائع 
       وظروف محددة ترجح إظهار أن شخًصا ما قد يكون ارتكب جريمة.

37.  طبيب األمراض العقلية تعني أي شخص يحمل درجة جامعية في الطب ولديه ترخيص أو 
      شهادة لممارسة المهنة في )أدخل اسم الدولة( أو في أي دولة أخرى.

38.   عالم نفسي تعني أي شخص يحمل درجة جامعية في علم النفس ولديه ترخيص أو شهادة 
       لممارسة علم النفس في )أدخل اسم الدولة( أو في أي دولة أخرى.

39.  موظف عمومي تعني:

       )أ(     شخًصا يشغل منصًبا تشريعيًّا أو تنفيذيًّا أو إداريًّا أو قضائيًّا، معيًنا أو منتخًبا، مؤقًتا أو 
              دائًما، بأجر أو دون أجر، وبصرف النظر عن أقدمية الشخص.

       )ب(   شخًصا يؤدي وظيفة عمومية، مما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية، 
              أو ُيقدم خدمة عمومية وفًقا لتعريف القانون المعمول به. أو

      )ج(   أي شخص آخر معرف كموظف عمومي بموجب القانون المعمول به.
40.  اشتباه معقول تعني أدلة ومعلومات ترجح نوعيتها وصدقيتها إظهار أن شخًصا ما قد يكون 

      ارتكب جريمة.
41.  قريب تعني أيا مما يلي:

        )أ(     أشخاص لهم صلة قرابة بشخص آخر )صلة الدم(: أحد الوالدين، أو طفل، أو أخ، أو 
             أخت، أو جد، أو حفيد.

       )ب(   أشخاص بينهم صلة مصاهرة ونسب )الزواج(: زوج أو زوجة، أو ابن/ بنت الزوج   
                أو الزوجة، أو أم أو أب احد الزوجين، أو أخ أو أخت أحد الزوجين، أو جد/ة أحد

              الزوجين، أو حفيد/ة أحد الزوجين، أو زوج/ة االبن/ة، أو زوج/ة األم/األب، أو 
              زوج/ة  أخ أو أخت، أو زوج/ة جد/ة، أو زوج/ة حفيد/ة، و:

 املادة 1    
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      )ج(   أشخاص متصلون بالتبني: أب/أم بالتبني، أو طفل بالتبني، أو أخ بالتبني، أو أخت 
              بالتبني، أو جد/ة طفل بالتبني.

42.   دولة تتضمن مساحة أو كياًنا منظمين، مثل منطقة للحكم الذاتي أو منطقة جمركية منفصلة.

43.  مشتبه به تعني أي شخص يوجد ضده اشتباه معقول في ارتكابه جريمة.

44.  إقليم/ قطر تعني األراضي والمياه اإلقليمية وأسطح المياه التي تقع ضمن إقليم )أدخل اسم 
      الدولة(، إضافًة إلى المجال الجوي فوق هذه المناطق.

45.   ضحية تعني أي شخص تم ارتكاب جريمة ضده. عند ارتكاب جريمة ضد طفل، يصنف كل
         من والديه أو الوصي القانوني عليه كضحايا كذلك. وإذا تم قتل أو إعاقة الشخص المرتكب
       ضده جريمة، يصنف كضحية زوجته أو زوجها، أو الوالدان، أو األطفال، أو األشقاء، أو 
        الشقيقات، أو الجدان، أو األحفاد، أو األبوان بالتبني، أو األطفال بالتبني، أو األشقاء بالتبني،

      أو الشقيقات بالتبني، أو الجدان بالتبني، أو األحفاد بالتبني، أو األبوان بالحضانة، إال في 
      حال اتهام أي من هؤالء بارتكاب الجريمة.

46.  مذكرة تعني أي أمر صادر عن المحكمة بناء على طلب كتابي من عضو النيابة العامة أو 
      الشرطة يفوض الشرطة باتخاذ التدبير الوارد في الطلب.

47.   شاهد تعني أي شخص يتم استدعاؤه أو لديه معرفة ذات صلة وقد يتم استدعاؤه للشهادة 
      أمام محكمة في مجرى دعوى جنائية.

 

تعليق
النموذجية  »القوانني  من  مكان  كل  يف  به« كالمها  و»مشتبه  »متهم«  مصطلحا  استخدم   :1 الفقرة 
للعدالة اجلنائية بعد الصراع« )يف ما يلي »القوانني النموذجية«(. و»املشتبه به« هو شخص يوجد ضده 
اشتباه معقول بأنه قد ارتكب جرمية، كما هي معرفة يف الفقرة 43. ويصبح »املشتبه به« »متهما« بعد 
إعداد الئحة اهتام ضده، وتقدميها إىل املحكمة، واملصادقة عليها طبًقا للمادة 201 من القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية. وبعد املصادقة على الئحة االهتام، جيب أن ميثل املتهم للمحاكمة. يلزم الرجوع إىل 

املواد من 193-203 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية والشروح املرفقة هبا.

الفقرة 2: أثناء سري أي حتقيق، قد يقدم عضو النيابة العامة أو )يف ظروف معينة حمددة ومعرفة( الشرطة 
»طلًبا« إىل املحكمة لتفويضهم بإجراءات حتقيق معينة، على سبيل املثال، تفتيش مكان أو مسكن )املواد 
من 118-121( أو تدابري مراقبة سرية )املواد من 134-140(. وإذا وافقت املحكمة على الطلب، فإهنا 

متنح »مذكرة«. واملذكرة معرفة يف املادة 1 )فقرة 46(.

الفقرة 3: أخذ تعريف »قبض« الوارد يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية من »جمموعة املبادئ 
املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن« »استعمال 
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املصطلحات«، ]أ[(. ويلزم الرجوع إىل الفصل 9، اجلزء 1، حول »قبض«، وخباصة املادة 170 )»قبض 
دون مذكرة«( واملادة 171 )»قبض مبوجب مذكرة«(، الذي يبني املعايري املطبقة على القبض على 
األشخاص. يف بعض الدول، يعين مصطلح »قبض« أن الشخص مقبوض عليه وليس حمتجًزا. وجيوز 
تقييده، بل  املكان مؤقًتا، وجيوز  القبض. وجيوز منع الشخص من مغادرة  قيد  بأنه  إخطار الشخص 
حىت جيوز استجوابه يف مكان إلقاء القبض داخل سيارة شرطة، على سبيل املثال. غري أنه من أجل 
نقل الشخص من مكان إلقاء القبض إىل خمفر شرطة لالستجواب، فإن ذلك يتطلب استصدار مذكرة 
منفصلة باالحتجاز. ويف أنظمة أخرى، يفهم من مصطلح »القبض« أن الشخص مقبوض عليه وجيوز 
أيًضا احتجازه خارج نطاق مكان إلقاء القبض عليه. ويف هذه األنظمة، يكون االحتجاز والنقل من 
مكان القبض مفهومني ضمًنا يف مذكرة القبض )وخيضع ذلك، طبًعا، للحدود الزمنية لالحتجاز الواردة 
يف قانون اإلجراءات اجلنائية(. واملعىن األخري لـ»القبض« هو املعىن الذي حبذه مؤلفو القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية. وعليه، وطبًقا للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، فإن صالحية إلقاء القبض على 
أي شخص طبًقا للمادة 170 أو للمادة 171 تؤخذ على أهنا تعين أن الشرطة، مبجرد القبض على أحد 
األشخاص، جيوز هلا أخذ الشخص إىل خمفر الشرطة وجيوز، على سبيل املثال، استجواب الشخص بانتظار 
جلسة االستماع بشأن الشخص املقبوض عليه أمام قاٍض طبًقا للمادة 175. وطبًقا للمادة 172)3()ز(، 
جيب إحضار الشخص املقبوض عليه أمام قاٍض يف أقرب وقت ممكن ال يتأخر عن اثنتني وسبعني ساعة 
بعد حلظة إلقاء القبض عليه. ومن أجل أن يكون االحتجاز قانونيًّا بعد هذه املدة، جيب احلصول على 
مذكرة باالحتجاز من أحد القضاة طبًقا للفصل 9، اجلزء 3، من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية.

الفقرة 5: أخذ تعريف مصطلح طفل الوارد يف الفقرة 2 من املادة 1 من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل. 
ومن املهم التأكيد على التمييز بني مصطلحي طفل وحدث، وكالمها مستخدم عرب القوانني النموذجية. 
يندرج احلدث ضمن تعريف الطفل )أي أنه دون سن الثامنة عشرة(. غري أن ملصطلح حدث معىن مميًزا 
لتأكيد االختصاص القضائي على الشخص. مبوجب القانون اجلنائي النموذجي، ميكن للمحكمة تأكيد 
الثانية عشرة، ولكن ال جيوز هلا ذلك  اختصاصها القضائي اجلنائي على حدث، مبعىن طفل فوق سن 
على طفل. يلزم الرجوع إىل املادة 7 من القانون اجلنائي النموذجي والتعليق املرافق هلا، الذي يدور حول 

االختصاص القضائي الشخصي على األحداث.
تنص املبادئ واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان على أن الطفل )ويشمل ذلك ضمًنا بالضرورة احلدث( 
املشارك يف دعوى جنائية جيب أال يتوفر له فقط القدر نفسه من الضمانات وسبل احلماية اليت تتوفر للشخص 
البالغ، بل إنه يستحق كذلك محايات إضافية بسبب وضعه املستضعف. وبصفة خاصة تنص القاعدة 2 )2()أ( 
من قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث على أن احلدث شخص تتم حماكمته 
»بطريقة ختتلف عن حماكمة البالغ«. ويتكون إطار عمل احلماية القانونية الرامي إىل محاية حقوق األطفال 
من جمموعة من االتفاقيات الدولية )مثل اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل وامليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية 
الطفل( ومن عدد من املستندات غري امللزمة )مثل قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء 
األحداث ]قواعد بكني[، وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث املجردين من حريتهم، وقواعد األمم 
النموذجية إىل دمج هذه  القوانني  الرياض[(. وقد سعى واضعو  املتحدة ملنع جنوح األحداث ]توجيهات 
املبادئ واملعايري الدولية املطبقة على الطفل يف إطار النصوص املوضوعية للقوانني النموذجية. تلزم اإلشارة 
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إىل القسم 14 من القانون اجلنائي النموذجي، حول عقوبات األحداث، والفصل 15 من القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية، الذي يتناول على وجه التحديد احلقوق اإلجرائية لألحداث املنخرطني يف دعاوى جنائية.

الفقرة 7: يستخدم مصطلح »سلطة تشريعية خمتصة« كمصطلح عام يف كل القوانني النموذجية للعدالة 
اجلنائية يف اإلشارة إىل سلطة الدولة املحلية املعنية بصالحية سن التشريعات أو تبنيها. على سبيل املثال، 
تطلب املادة 52 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية من السلطة التشريعية املختصة إنشاء آلية لتوفري 
املساعدة القانونية املجانية لألشخاص املقبوض عليهم أو األشخاص املتهمني الذين ال يستطيعون ماليًّا توكيل 
حمام خاص هلم. ويف بعض الدول، تكون السلطة التشريعية املختصة هي الربملان أو اهليئة التشريعية. ويف دول 
أخرى، قد ميلك الرئيس سلطة إصدار التشريعات اليت هلا عالقة باملجال اجلنائي بواسطة مراسيم رئاسية.

الفقرة 9: يف بعض األنظمة القانونية، يطغى على قيادة املحاكمة القاضي أو هيئة قضاة، الذين قد يقومون 
أيضا بالدور الرئيسي يف استجواب الشهود أمام املحكمة. وقد حيضر أثناء املحاكمة عضو النيابة العامة 
وحمامي الدفاع )إضافة إىل حماٍم ميثل الضحية(، لكنهم قد ال يقومون بدور نشيط يف استجواب الشاهد. 
ويف أنظمة قانونية أخرى، تكون اإلجراءات ختاصمية حيركها أطراف القضية. ويف هذا النموذج، يتخذ 
عضو النيابة العامة وحمامي الدفاع أدواًرا قيادية يف استجواب الشهود. ووفًقا هلذه األنظمة، يعمل القاضي 
بصفة إشرافية. وحسب النظام القانوين املحدد املعمول به، قد يستجوب القاضي الشاهد بعد أن يكون 

عضو النيابة العامة وحمامي الدفاع قد استجوباه. كما قد يرتئي القاضي دعوة شهود بعينهم.
وطبًقا للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية تكون املحاكمة ختاصمية يف طبيعتها، حيث يكون عضو 
العامة وحمامي الدفاع مسؤولني عن دعوة الشهود أمام املحكمة واستجواهبم. وميكن للقاضي أن  النيابة 
يستجوب شاهًدا بعد أن يكون عضو النيابة العامة وحمامي الدفاع قد استجوباه. يلزم الرجوع إىل املادة 224 
والشروح املرفقة هبا. والشكل الذي يتخذه استجواب الشاهد وارد أيًضا يف املادة 224. وتنص الفقرة 3 
من املادة 224 على »االستجواب املباشر« للشاهد )تعريف »االستجواب املباشر« وارد يف املادة 1 ]الفقرة 
16[(، مث »استجواب الشهود« )تعريف »استجواب الشهود« وارد يف املادة 1 ]فقرة 9[(، مث »إعادة 
االستجواب«. ويتم االستجواب املباشر للشاهد من الطرف الذي استدعاه إىل املحكمة )على سبيل املثال، 
إذا استدعى عضو النيابة العامة شاهًدا إىل املحكمة، عندئٍذ يكون عضو النيابة العامة مسؤوال عن االستجواب 
املباشر للشاهد(. بعد ذلك ميكن للطرف اخلصم أن يستجوب الشاهد )على سبيل املثال، إذا استدعى عضو 
النيابة العامة شاهًدا إىل املحكمة، ميكن ملحامي الدفاع أن يستجوبه بعد االنتهاء من االستجواب املباشر له(. 
وجيوز للطرف الذي يقوم باستجواب الشاهد أن يستجوب الشخص فقط يف ما يتصل باملسائل اليت أثارها 
الطرف الذي قام باالستجواب املباشر )أي يف نطاق االستجواب املباشر(. بعد استجواب الشهود، تتاح الفرصة 

للطرف الذي استدعى الشاهد إلعادة استجوابه يف ضوء استجواب الشاهد الذي انتهى لتوه(.

الفقرة 10: يستخدم مصطلحا »يوم« و»يوم عمل« عرب صفحات القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية للتمييز 
بني أيام التقومي الشمسي وأيام العمل. على سبيل املثال، طبًقا للمادة 99 )2(، أمام عضو النيابة العامة مخسة 
عشر يوم عمل إلبالغ الضحية بقراره البدء يف حتقيق أو تعليقه أو جتديده. يف املقابل، طبًقا للمادة 136 )9(، 
جيب أن ال تتجاوز مذكرة التدابري السرية أو التقنيات األخرى اخلاصة باملراقبة أو التحقيق ستني يوًما مشسية.

املبادئ  الوارد يف »جمموعة  املحتجز«  تعريف »الشخص  تعريف »حمتجز« مستوحى من  الفقرة 12: 

الفصل 1



43

املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن )»استعمال 
املصطلحات«، ]ب[(.

الفقرة 13: تعريف »احتجاز« يشمل االحتجاز بواسطة الشرطة، حيث مت القبض على الشخص مث تقوم 
الشرطة باحتجازه بانتظار عرضه أمام قاض طبًقا للمادة 175، أو االحتجاز بانتظار حماكمة، أو »احتجاز 

رهن التحقيق«، كما تسميه بعض األنظمة القانونية.
فيه  الذي حيتجز  املكان  إىل  لإلشارة  عام  احتجاز« كمصطلح  يستخدم مصطلح »مركز  الفقرة 15: 
األشخاص املحتجزون واملدانون. يف بعض الدول، يتم احتجاز األشخاص املحتجزين واملدانني يف مرفقني 
منفصلني متاًما: فاملحتجزون ميكن وضعهم يف البداية حتت حراسة الشرطة يف خمفر للشرطة، مث يتم نقلهم 
إىل »سجن« أو إىل مركز احتجاز خاص باملحتجزين قبل املحاكمة. وإذا أدينوا، يوضع الشخص املدان 
يف »السجن«. وهذا هو السيناريو املثايل الذي يتفق مع مبادئ ومعايري حقوق اإلنسان الدولية )انظر، 
على سبيل املثال، املادة10]2[]أ[ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية: »ُيفصل األشخاص 
املتهمون عن األشخاص املدانني، إال يف ظروف استثنائية، ويكونون حمل معاملة على حدة تتفق مع كوهنم 
أشخاًصا غري مدانني«(. لكن، نظرا للموارد املحدودة املتوفرة يف معظم الدول اخلارجة من الصراع، يتم 
وضع األشخاص املحتجزين واملدانني يف املرافق نفسها. ويف بعض احلاالت، يتم الفصل بني املحتجزين 

وبني السجناء داخل املنشأة ذاهتا امتثاال ألعراف ومعايري حقوق اإلنسان الدولية.

الفقرة 16: يلزم الرجوع إىل التعليق على الفقرة 9.

الفقرة 20: يلزم الرجوع إىل املادة 141 والشرح املرفق هبا حول تعيني شهود اخلربة.

الفقرة 21: الباثالوجيا الشرعية هو فرع من فروع الطب حيدد سبب الوفاة. وطبقا للمادة 145 )4( من القانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية، جيوز للمحكمة أن تعني أخصائي األمراض يف الطب الشرعي إلجراء تشريح 
حيدد أسباب وفاة الضحية وجيمع األدلة اليت قد تفيد يف التحقيق واملالحقة القضائية ملرتكب اجلرمية املزعومة.

وتعاين دول كثرية خارجة من الصراع من نقص ليس فقط يف األفراد العاملني يف جمال العدالة 
اجلنائية، بل من نقص أيًضا يف املهنيني اآلخرين مثل أخصائيي أمراض يف الطب الشرعي الالزمني 
للتحقيق يف اجلرائم. ففي تيمور الشرقية، على سبيل املثال، وبسبب عدم وجود خربات يف الطب 
الشرعي، كان ال بد من نقل أخصائي أمراض يف الطب الشرعي بالطائرة من استراليا للمساعدة يف 
التحقيقات. كما تعاين دول كثرية خارجة من الصراع من نقص يف خمتربات الطب الشرعي، حيث 
يتم اختبار األدلة اليت جيمعها أخصائي أمراض الطب الشرعي. إن اختبار النتائج اليت يتوصل إليها 
أخصائي أمرض الطب الشرعي يف خمترب الطب الشرعي له أمهية حامسة يف مجع األدلة ذات الصدقية 
يف كثري من التحقيقات اجلنائية، وخباصة يف قضايا القتل أو االغتصاب. ويف بعض الدول اخلارجة 
من الصراع حيث ال توجد أي خمتربات، يتم إرسال األدلة إىل خمترب خارج الدولة الختبارها. ويف 
كوسوفو بعد انتهاء الصراع فيها، على سبيل املثال، أرسلت األدلة إىل خمتربات يف أملانيا. ويف ليبرييا، 
عرب جهود ماحنني دوليني، مت تأسيس خمترب للطب الشرعي يف عاصمتها مونروفيا، حبيث انتفت احلاجة 

إىل إرسال األدلة خارج البالد.
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التحقيق اجلنائي، وإذا وجد  النموذجي لإلجراءات اجلنائية، وبعد استكمال  للقانون  الفقرة 22: طبًقا 
عضو النيابة العامة أنه من املناسب االستمرار يف القضية، فإنه جيب عليه إعداد الئحة اهتام كتابية ضد 
املتهم. وميكن أن تتخذ الئحة االهتام عدة أشكال خمتلفة، لكنها تضم عادة االهتامات ضد املشتبه به )تبني 
اجلرائم املتهم هبا( وكذلك الوقائع ذات الصلة اليت هلا عالقة باجلرائم املزعومة ودور املشتبه به فيها. ولكي 
يتحول املشتبه به إىل متهم )انظر املناقشة يف التعليق على الفقرة 1(، جيب أن تقدم الئحة االهتام الكتابية 
إىل املحكمة طبًقا للمادة 195 وجيب املصادقة عليها طبًقا للمادة 201. يلزم الرجوع إىل الفصل 10، اجلزء 
1، »الئحة االهتام«، وإىل الفصل 10، اجلزء 2، الذي ينص على القواعد اإلجرائية لتقدمي الئحة االهتام، 

وجلسة االستماع إليها، واملصادقة عليها.

الفقرة 23: الطعن التمهيدي هو استئناف ُينظر فيه من قبل حمكمة االستئناف قبل أن تتخذ القرار النهائي 
قبل  االستئناف  أمام حمكمة  فقط  قضايا حمددة  استئناف  املحاكمة. وميكن  اجلنائية يف  املسؤولية  حول 
املحاكمة ويف أثنائها. وهذه األسس املعترف هبا للطعن التمهيدي مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات 

اجلنائية مبينة يف املادة 295. يلزم الرجوع إىل املادة 295 والتعليق املرفق هلا.

الفقرة 24: يلزم الرجوع إىل الفصل 8، الذي يتناول التحقيق يف اجلرائم.

الفقرة 26: يلزم الرجوع إىل الشرح للفقرة 5.

الفقرات من 27-30: القوانني النموذجية هي جمموعة من أربعة قوانني نشرت يف ثالثة جملدات حتت 
عنوان القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات. ويتكون املجلدان 1 و2 من 
القانون اجلنائي النموذجي والقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية على التوايل. بينما حيتوي املجلد 3 على 
القانون النموذجي للتوقيف والقانون النموذجي لسلطات الشرطة. لالطالع على مناقشة ملصادر القوانني 

النموذجية وأهدافها وحمتواها، ارجع إىل دليل املستخدم يف بداية هذا املجلد.

الفقرة 31: تضم املادة 1 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية تعريف مصطلح »طبيب« )الفقرة 
17( ومصطلح »ممرض« )الفقرة 33(، إضافة إىل مصطلح »أخصائي طيب«. وذكرت مصطلحات طبيب 
وممرض وأخصائي طيب على وجه التحديد يف املادة 142، »الفحص الطيب للمشتبه به أو املتهم«، ويف 
املادة 172 حول حق الشخص املقبوض عليه يف احلصول على الفحص الطيب. واحلالة املثالية هي أن يقوم 
طبيب مؤهل بإجراء فحص بدين أو طيب. غري أنه يف بيئة خارجة من الصراع قد يكون هناك نقص يف 
األطباء املؤهلني. هلذا السبب، تنص املادتان 142 و172 على جواز أن يقوم ممرض، بدال من طبيب، أو 

أخصائي طيب )حيث ال يتوفر ممرض/ة مؤهلني( بإجراء فحص بدين أو طيب لألشخاص.

الفقرة 32: ميكن أن يقدم الـ»طلب« إىل املحكمة إما عضو النيابة العامة أو حمامي الدفاع أو شاهد أو 
ضحية )حسب مقتضى احلال(. و»املذكرة«، مثل الطلب، هي التماس إىل املحكمة الختاذ إجراء معني. 
غري أن املذكرة ميكن أن يطلبها فقط عضو النيابة العامة أو الشرطة ومينح فقط هلما. وإذا وافقت املحكمة 

على الطلب املقدم، فإهنا سوف متنح »أمرا«، كما هو معرف يف الفقرة 34.
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الفقرة 34: يلزم الرجوع إىل الشرح املرفق بالفقرة 32.

الفقرة 36: ينص القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية على عدد من املعايري املختلفة لإلثبات. ويشري 
مصطلح »معيار اإلثبات« إىل درجة أو مستوى اإلثبات املطلوب يف حالة حمددة. واملعيار املبني يف الفقرة 
36 هو »السبب املحتمل« الذي يستخدم يف كثري من األنظمة القانونية حول العامل. يف بعض األنظمة، 
يستخدم بدال من ذلك مصطلح »االشتباه املسبب«. ويف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، ويف 
كثري من قوانني اإلجراءات اجلنائية حول العامل، معيار السبب املحتمل هو معيار اإلثبات املطلوب من 
أجل إلقاء القبض على شخص ما )انظر املادتني 170 و171 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية( 
أو لتفتيش مكان أو شخص )انظر املواد من 118-125(. والسبب املحتمل هو معيار إثبات أعلى من 
»االشتباه املعقول«، الوارد يف املادة 1 )فقرة 40(. وخالفا لالشتباه املعقول )انظر الشرح للفقرة 40(، 
فإن السبب املحتمل موضوعي بصورة كاملة يف طبيعته ويتطلب أن تكون الوقائع املقدمة موضوعية تقود 
إىل خلق قناعة معقولة بأن جرمية قد ارتكبت. وبطريقة تعبري خمتلفة، يتطلب معيار السبب املحتمل وجود 

وقائع مقدمة تقنع أي »شخص معقول« أو اي »شخص حصيف« بأن جرمية قد ارتكبت.
طبًقا للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية يوجد معياران إضافيان لإلثبات: »توازن االحتماالت« 
و»جتاوز الشك املعقول«. واملعيار األخري هو املعيار األعلى لإلثبات الوارد يف القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية وهو املعيار املطلوب إلدانة شخص يف جرمية. ويستخدم اختبار توازن االحتماالت يف اجللسة 
التمهيدية للتأكيد طبًقا للمادة 201. يلزم الرجوع إىل املادة 216 ملناقشة معيار »جتاوز الشك املعقول« 

وإىل املادة 201 لالطالع على معىن »توازن االحتماالت«.

الفقرة 39: أخذ تعريف مصطلح املوظف العمومي من املادة 2 )أ( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد، والذي ُيعد حاليًّا التعريف األكثر مشوليًة ملصطلح املوظف العمومي يف الوثائق الدولية واإلقليمية.

الفقرة 40: كما ورد حبثه يف التعليق على الفقرة 36، ميكن األخذ مبعيار إثبات »االشتباه املعقول« عندما 
يعتقد أحد ضباط الشرطة، على أساس وقائع موضوعية معينة أو استدالالت ويف ضوء جتربة ضابط الشرطة 
ذاك، بأن شخًصا ما قد ارتكب جرمية جنائية. واالختبار يف جزء منه موضوعي ويف جزء منه ذايت وهو 

أقل عبًئا من معيار السبب املحتمل، وتوازن االحتماالت، وجتاوز الشك املعقول.

الفقرة 42: إن التعريف الدقيق ملصطلح دولة هو موضوع جدل بني علماء القانون الدويل العام مما يتجاوز 
نطاق هذا العمل. وليس اهلدف من الفقرة 10 تقدمي وصف قاطع ملاهية الدولة، بل إهنا تستهدف توفري 
تعريف شامل ملصطلح دولة. واهلدف من ذلك هو ضمان مشول كيانات أخرى عندما يشري القانون اجلنائي 
النموذجي إىل دولة. وقد جتري عملية إصالح القوانني يف الفترة الالحقة للصراع خارج إطار دولة معترف 
هبا، على سبيل املثال، مثلما حدث يف كوسوفو وإبان املراحل األوىل من عملية السالم يف تيمور الشرقية 
)قبل االعتراف بتيمور الشرقية كدولة مستقلة على املستوى الدويل(. ويف بعض مواد القوانني النموذجية، 
سيكون واضًحا للقارئ مىت ميكن أن يشري املصطلح فقط إىل دولة باملعىن التام، كما هو احلال عند التوقيع 
على اتفاقيات تسليم املجرمني كما ورد يف الفصل 14 من اجلزء 2 للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، 
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فهذه مهمة ال تقوم هبا سوى دولة معترف هبا. إن التعريف الشامل الوارد يف القانون اجلنائي النموذجي 
مستوحى من التعليقات على اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملكافحة رشوة املوظفني 
يتناول نطاق مصطلح دولة أجنبية كما هو  الذي  الدولية،  التجارية  املعامالت  العموميني األجانب يف 

معرف يف املادة )4( 1)ب( من االتفاقية.

الفقرة 43: يلزم الرجوع إىل التعليق على الفقرة 1.

الفقرة 44: تكمن أمهية تعريف مصطلح إقليم يف حتديد ما إذا كانت دولة ما متتلك اختصاصا قضائيًّا إقليميًّا 
على جرمية مبوجب املادة 4 من القانون اجلنائي النموذجي. كما أن للتعريف صلة بتحديد االختصاص 
القضائي عرب احلدود اإلقليمية مبوجب املادة 5 من القانون اجلنائي النموذجي. ومسألة إقليمية املياه اإلقليمية 
واملجال اجلوي ينظمها القانون الدويل العام وينبغي البت فيها على أساس كل حالة على حدة. وفيما 
يتعلق باملياه اإلقليمية، فإن القاعدة املعترف هبا على وجه العموم تقضي بأن املياه املمتدة ملسافة 12 مياًل 
حبريًّا من سواحل الدولة تعترب جزًءا من إقليمها. وقد حتظى دولة ما حبقوق حمددة يف املياه املمتدة قبالة 
سواحلها ملسافة 200 ميل حبري باعتبارها جزًءا من »منطقة اقتصادية خاصة« معينة الستغالل املوارد، 

إال أن الدولة ال متتلك االختصاص القضائي اجلنائي على هذه املياه.

الفقرة 45: فكر واضعو القوانني النموذجية يف البداية يف استخدام تعريف مصطلح ضحية الوارد يف إعالن 
األمم املتحدة بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية وإساءة استخدام السلطة )املبدأ 1(. 
ويعرِّف اإلعالن الضحايا بأهنم »أشخاص تعرضوا، على حنو فردي أو مجاعي، للضرر، ويشمل ذلك اإلصابة 
البدنية أو الذهنية، أو املعاناة النفسية، أو اخلسارة االقتصادية أو التقييد البالغ حلقوقهم األساسية، وذلك من 
خالل أفعال أو االمتناع عن أفعال تعد انتهاًكا للقانون اجلنائي املعمول به ضمن الدول األعضاء«. وبينما 
ُيعد هذا التعريف شاماًل ودقيًقا على صعيد تعريف حالة الضحية باملعىن العام هلا، إال أنه تقرر تضييق نطاق 
هذا التعريف على حنو طفيف لصياغة تعريف قانوين ملصطلح ضحية الستخدامه يف القوانني النموذجية. 
فقد كانت نية املؤلفني هي وضع تعريف عملي وقابل للتطبيق الفعلي. ومصاحل الضحايا حممية يف كل 
القوانني النموذجية )انظر على سبيل املثال، الفصل اخلامس من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية(، 

وقد حرص املؤلفون على أن تكون مثل هذه احلقوق قابلة للتطبيق من الناحية العملية.
وإذا كان تعريف الضحية من إعالن األمم املتحدة بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية 
وإساءة استخدام السلطة قد استخدم يف القانون اجلنائي النموذجي، فإن أي قراءة عامة له سوف تتطلب- 
على سبيل املثال، يف املادة 99 )»إخطار الضحية«(- أن تبذل الشرطة جهوًدا إلبالغ كل شخص يف 
الدولة، تأثر شخصيًّا أو بشكل مجاعي جبرمية، بالتقدم احلاصل يف إجراءات التقاضي. من الناحية النظرية، 
قد يفرض هذا املتطلب فرض التزام على الشرطة بإبالغ أعداد كبرية من »الضحايا« األفراد، وهذه مهمة 
غري عملية قد تكون هلا نتيجة سلبية تتمثل يف حرمان الضحايا الذين هلم عالقة أوثق باجلرمية من حقوقهم. 
الوطنية والتعريف  للتشريعات  يقوم على أساس مسح مقارن  الفقرة 45  الوارد يف  الضحية  تعريف  إن 
القانوين ملصطلح »ضحية« الوارد يف تلك التشريعات. والتعريف الذي مت استخالصه يعطي للشخص 
الذي ارتكبت ضده اجلرمية وألفراد العائلة املقربني لذلك الشخص على حد سواء حقوًقا قابلة للتطبيق 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية. ومل يتم مشول الشريك )مبعىن أي شخص تربطه صلة  القانون  مبوجب 
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ملتزمة غري زوجية بالشخص الذي ارتكبت ضده اجلرمية( يف تعريف الضحية. ورمبا ترغب دولة ما يف 
النظر بإضافة الشريك إىل قائمة الضحايا. يلزم الرجوع إىل املواد من 72-79 ومن 99-100 من القانون 

النموذجي لإلجراءات اجلنائية والتعليقات املرافقة هلا، واليت تعاجل حقوق الضحايا.
وتشري الفقرة 45 إىل األب/ األم بالتبين والطفل/ة بالتبين. يف بعض األنظمة القانونية، ليس من املمكن 
»تبين« طفل مبعىن أن الطفل سوف حيمل اسم من تبناه. وقد استخدمت مصطلحات خمتلفة لوصف أي 
عالقة شبيهة بالتبين لكن الطفل فيها حيتفظ باسم عائلته أو عائلتها. ويف الدول اليت ال تعترف بالتبين، فإن 
تعريف الضحية املستخدم يف التشريعات الوطنية لتلك الدول جيب أن يشمل أي عالقات تعمل بصورة 

مماثلة للتبين.

الفقرة 46: يلزم الرجوع إىل التعليق على الفقرة 2.

الفقرة 47: إن تعريف مصطلح شاهد الوارد يف الفقرة 47 واسع بصورة مقصودة. والسبب يف ذلك هو 
أن املؤلفني مل يريدوا أن يقتصر تعريف شاهد على أشخاص يدلون بشهادهتم أثناء املحاكمة. فاألشخاص 
الذين يدلون مبعلوماهتم بشأن جرمية أثناء عملية التحقيق يف جرمية يلزم إدراجهم كذلك يف تعريف الشاهد.

 

املادة 2: الغرض من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية
1.   يحدد القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية قواعد اإلجراءات الجنائية المنطبقة على 
      اإلجراءات الجنائية أمام المحاكم في ]أدخل اسم البلد[ وعلى جميع العاملين والمشاركين 

     المنخرطين في هذه اإلجراءات.
2.    يحدد القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية القواعد التي تضمن التحقيق في الجرائم 
      ومالحقتها قضائيًّا مالحقة فعالة وكفؤة، وتضمن في الوقت نفسه معاملة المشتبه بهم    
       والمتهمين والضحايا وكل األشخاص اآلخرين الذين لهم صلة بنظام العدالة الجنائية معاملة 

      ُمنصفة وعادلة تتفق مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
3.   ال يجوز فرض أية قيود على حقوق األفراد في التحقيق في أي جريمة إال طبًقا للقانون 

      النموذجي لإلجراءات الجنائية والقانون الساري.

تعليق
توفر املادة 2 بياًنا عاما بشأن الغرض من أو بشأن أهداف قوانني اإلجراءات اجلنائية الواردة يف القانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية. وكان هناك هدفان هلما أمهية خاصة بالنسبة لواضعي القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية. أواًل، كان من املهم أن تتم صياغة القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية حبيث تتالءم 
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مع مقتضيات بيئة خارجة من الصراع. ثانًيا، كان من الضروري وضع نصوص قانونية متكن من مباشرة 
األشخاص  مع حقوق  التعامل  تضمن  نفسه  الوقت  وفاعلية ويف  بكفاءة  واملالحقة  اجلنائية  التحقيقات 
الذين تصبح هلم عالقة بنظام العدالة اجلنائية )بصفة رئيسية املشتبه هبم واملتهمون والضحايا( بطريقة تتفق 
مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وكانت املوازنة بني احلقوق وبني احلاجة إىل إجراء التحقيق يف اجلرمية 
واملالحقة القضائية هلا بطريقة فعالة وكفؤة موضوًعا ثابًتا يف صياغة القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، 
كما هو احلال يف صياغة قوانني اإلجراءات اجلنائية يف أعقاب الصراع. وتوضح املادة 2 أمهية هذه املوازنة 
يف حتديدها للغرض من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. كما حتدد املادة 2 مبدأ اإلنصاف والعدل 
لكل من املشتبه هبم واملتهمني والضحايا وكافة األشخاص اآلخرين الذين تصبح هلم عالقة بنظام العدالة.
 يف أعقاب الصراع، تقرر دول كثرية إصالح القوانني اجلنائية اليت كانت ُمنطبقة قبل اندالعه. وجتري 
الصراع إصالًحا شاماًل إلطار عمل اإلجراءات اجلنائية بكامله. وكرد فعل  الدول اخلارجة من  بعض 
على االنتهاكات السابقة حلقوق اإلنسان، غالًبا ما يوضع تأكيد مهم على ضمان امتثال القوانني اجلديدة 
لألعراف واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان. إن تقرير األمم املتحدة املعنون سيادة القانون والعدالة االنتقالية 
يف دول الصراع واخلارجة من الصراع )وثيقة األمم املتحدة س/106/2004( يعلن صراحة بأن القانون 
الدويل حلقوق اإلنسان جيب أن يؤلف اإلطار املعياري لكل تدخالت سيادة القانون )الفقرة 9(. وبينما 
اتفقوا بالكامل مع هذا املوقف، فإن واضعي القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية وكثريا من اخلرباء الذين 
مت التشاور معهم أثناء وضعه ارتأوا بأنه من الضروري أيًضا املوازنة بني احلاجة إىل دمج األعراف واملعايري 
الدولية حلقوق اإلنسان يف قوانني اإلجراءات اجلنائية وبني احلاجة إىل ضمان السالمة واألمن العام من 
خالل إجراء حتقيقات ومالحقات قضائية جنائية فعالة وكفؤة. وقامت بعض الدول اخلارجة من الصراع 
اليت تواجه وباء اجلرمية بإدخال تشريعات تركز على احلد من اجلرمية أكثر مما تركز على ضمان معاجلة 
حقوق اإلنسان بطريقة مالئمة وشاملة. وعلى العكس من ذلك، ارتكبت بعض الدول األخرى اخلارجة 
من الصراع خطأ اإلفراط يف ترجيح كفة امليزان لصاحل هنج العدالة الذي يعتمد بصورة خالصة على احلقوق 
أساسا له. واملفارقة أن هذه املقاربة األخرية قادت دون قصد إىل انتهاكات حلقوق اإلنسان. وحيثما ال 
ينص قانون اإلجراءات اجلنائية على الصالحيات الكافية للتحقيق يف اجلرائم، فإن اإلجراء اجلنائي يكون 
يف وضع حرج وبالتايل ال تتم محاية حق املواطن يف إصالح مناسب لألخطاء اجلنائية املرتكبة ضده أو 
ضد ممتلكاته )وهو حق يكمن يف صلب واجب البلد يف احترام حقوق املواطنني ومحايتها، مثل حقهم يف 
احلياة أو املمتلكات، مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان(. ويف حالة السلفادور، على سبيل املثال، 
تعرضت عملية إصالح القانون الوطين لإلجراءات اجلنائية النتقادات واسعة نتيجة املبالغة يف التأكيد على 
القانون الدويل حلقوق اإلنسان وعدم التأكيد الكايف على احلاجة إىل مكافحة اجلرمية والتحقيق بفاعلية يف 
اجلرائم، على حساب سالمة املواطنني وحقوقهم )انظر، مارجريتا إس. ستيودميستر، السلفادور: تنفيذ 
اتفاقيات السالم، أعمال السالم رقم 38، معهد الواليات املتحدة للسالم، الصفحة 17(. ويؤكد مثال 
السلفادور أمهية األهداف العامة للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، الواردة يف املادة 2، اليت تقضي 
بأن يوفر القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية يف الوقت نفسه محاية احلقوق وضمان السالمة واألمن 

العام وضمان إجراء التحقيقات اجلنائية واملالحقات القضائية الكفؤة والفعالة.

الفصل 1
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الفصل الثاين: املحاكم، وإدارة املحاكم، 
واألحكام املتعلقة بإجراءات املحاكم

تعليق عام
يف معظم األنظمة القانونية، ال يتم تنظيم املحاكم يف قانون اإلجراءات اجلنائية بل يف دستور البالد، أو 
يف قانون املحاكم أو يف كليهما مًعا. ويف بيئة خارجة من الصراع، قد توفر اتفاقية السالم أيًضا التفاصيل 
للمحاكم. ويف بعض  انتقاليًّا  مؤقًتا  نظاًما  األقل  توفر على  أو  املحاكم وهيكلها  نظام  بتكوين  اخلاصة 
احلاالت، قد يتضمن قانون اإلجراءات اجلنائية للبالد عدًدا من النصوص بشأن نظام املحاكم، غري أن مثل 

هذا القانون ال يتضمن بالتأكيد أغلب هذه النصوص.
يف الدول اخلارجة من الصراع، ال يركز القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، إىل جانب القوانني 
النموذجية األخرى )القانون اجلنائي النموذجي، وقانون التوقيف النموذجي وقانون صالحيات الشرطة 
النموذجي( على اإلصالحات املؤسسية ملؤسسات العدالة اجلنائية )مثل الشرطة واملحاكم والنيابة العامة 
وحمامي الدفاع(. وبداًل من ذلك، تعاجل القوانني النموذجية القوانني املوضوعية واإلجرائية. لذلك، فإن 
الغرض من الفصل الثاين ال يتمثل يف تقدمي قانون منوذجي خاص باملحاكم. وبداًل من ذلك، فإن هذا الفصل 
يعرض نظاًما هيكلًيا افتراضيا للمحاكم لتوضيح كيف ميكن أن تعمل كل أحكام القوانني النموذجية يف 
إطار نظام حقيقي للمحاكم. كما يفيد تضمني نظام افتراضي للمحاكم يف توضيح أمهية دمج عناصر حمددة 
يف التشريع الوطين بشأن املحاكم، خاصة العناصر املتعلقة حبقوق اإلنسان. على سبيل املثال، تتضمن املواد 
15-20 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية احلق يف املحاكمة أمام حمكمة مستقلة وقضاة حمايدين.

يتكون نظام املحاكم املوضح يف الفصل الثاين من حماكم بداية تعمل كمحاكم بداية ومن حمكمة 
استئناف تستأنف فيها كل القضايا من حماكم البداية. وحيدد نظام املحاكم يف الفصل الثاين تعيني رئيس 
ونائب رئيس لنظام املحكمة، باإلضافة إىل القضاة املدراء ممن يشرفون على كل حمكمة بداية على حدة، 
ا بكل حمكمة وينص على توفري  وكذلك تعيني رئيس حمكمة االستئناف. كما يؤسس النظام قلًما خاصًّ
موظفني إضافيني للمحكمة. يلزم الرجوع إىل ملحق الشكل 1، لالطالع على رسم ختطيطي لنظام املحاكم 

يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية.
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اجلزء 1: تنظيم املحاكم
املادة 3: املحاكم يف ]أدخل اسم البلد[

تتكون المحاكم في ]أدخل اسم البلد[ من:
)أ(    محاكم البداية،

)ب(  محكمة استئناف، و
)ج(  ]محاكم متخصصة[.

تعليق
 يلزم الرجوع إىل املواد 4-9 بشأن حماكم البداية وإىل املواد 10-14 بشأن حماكم االستئناف. تنشئ املادة 
3 نظاما للمحاكم يتكون من حماكم بداية عديدة لكنه يضم حمكمة استئناف واحدة فقط. تشري املادة 
3 أيًضا إىل »حماكم متخصصة« غري أهنا ال توضح تفاصيل هذه املحاكم. وهتدف اإلشارة إىل املحاكم 
املتخصصة إىل تسليط الضوء على إمكانية وجودها، خاصة يف سياق ما بعد فترة الصراع. إذا ما مت إنشاء 
حمكمة كهذه يف دولة خارجة من الصراع، فإنه يتم تنظيمها بقانون خارج إطار القانون اجلنائي وقانون 
اإلجراءات اجلنائية. وتتعامل املحاكم املتخصصة مع جرائم أو جمموعات من اجلرائم تكون متميزة. وجيوز 
تنظيم هذه املحاكم بنصوص إجرائية متميزة خارج قانون اإلجراءات اجلنائية، وهي عادة ما تعزز املعرفة 
أو املهارات الالزمة للفصل يف قضايا اجلرائم اليت غالبا ما تكون معقدة. على سبيل املثال، أنشأت اإلدارة 
االنتقالية لألمم املتحدة يف تيمور الشرقية »اهليئات اخلاصة املعنية باجلرائم اخلطرية« تتمتع باالختصاص 
القضائي على جرائم اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية كالتعذيب وجرائم القتل 
واجلرائم اجلنسية )انظر الئحة الـ UNTAET15 /2000 بشأن »إنشاء هيئات باختصاص قضائي حصري 
على اجلرائم اخلطرية(. كما مت منح اختصاص مماثل للمحكمة اخلاصة لسرياليون اليت مت إنشاؤها عام 
املحكمة  تأسست  العراق،  املتحدة وحكومة سرياليون. ويف  األمم  بني  املربمة  االتفاقية  2000 مبوجب 
اجلنائية املركزية عام 2003 باختصاص قضائي على قضايا اجلرائم اخلطرية، وتشمل اإلرهاب وغسيل 
األموال واالجتار باملخدرات. كما أن هناك ما تسمى آليات خاصة ملالحقة املجرمني اخلطرين قضائيا 
وحماكمتهم، مثل استخدام قضاة ومدعني عامني دوليني. ومن أجل مناقشة كاملة هلذه اآلليات واملحاكم 
اخلاصة، انظر كوليت روش، مكافحة اجلرائم اخلطرية يف املجتمعات اخلارجة من الصراع: دليل لصناع 

السياسات واملمارسني، ص: 97-80.
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اجلزء 2: حماكم البداية
املادة 4: االختصاص القضائي اإلقليمي ملحاكم البداية

1.   يتم إنشاء محاكم البداية في:
  )أ(    ]أدخل اسم المكان[ باختصاص قضائي على ]أدخل اسم المنطقة التي تخضع لالختصاص 

       القضائي للمحكمة[،
 )ب(  ]أدخل اسم المكان[ باختصاص قضائي على ]أدخل اسم المنطقة التي تخضع لالختصاص

       القضائي للمحكمة[،
       )ج(   ]أدخل اسم المكان[ باختصاص قضائي على ]أدخل اسم المنطقة التي تخضع لالختصاص

           القضائي للمحكمة[.
2.    إذا ارتكبت الجريمة فوق متن مركب أو طائرة مسجلين في ]أدخل اسم البلد[، فإن محكمة 
       البداية في ]أدخل اسم المكان[ تتمتع باالختصاص القضائي على هذه الجريمة. أما إذا كانت

      هذه الطائرة أو المركب غير مسجلة في ]أدخل اسم البلد[، فإن االختصاص القضائي يكون 
     للمحكمة التي تتمتع بالوالية القضائية على ميناء الوصول األول في الدولة.

3.    إذا كانت محكمة البداية ال تتمتع باالختصاص القضائي على القضية، يجب عليها على الفور 
     إحالة القضية إلى محكمة البداية المختصة.

4.   يجب على رئيس المحاكم تسوية أي نزاع بين محكمتي بداية أو أكثر بشأن االختصاص 
       القضائي على القضية. وإذا قرر رئيس المحاكم بأن محكمة بداية بعينها ليس لها االختصاص 

     القضائي على القضية، فعليه أن يصدر أمًرا بإحالة القضية إلى محكمة البداية المناسبة.

تعليق
تتناول املادة 4 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية االختصاص القضائي اإلقليمي لنظام املحاكم 
بالكامل يف دولة بعينها وحتدد املبادئ العامة. ويف املقابل، تتناول املادة 4 من القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية االختصاص القضائي ملحاكم البداية كال على حدة ضمن اإلقليم األوسع للدولة. وجيب أن تكون 
لكل حمكمة من حماكم البداية منطقة جغرافية حمددة يكون هلا اختصاص قضائي عليها. وجيوز للمحكمة 
اليت ليس هلا  القضائي فقط. وجيب على املحكمة  اليت تقع ضمن منطقة اختصاصها  القضايا  النظر يف 
اختصاص قضائي عدم النظر يف القضية وجيب عليها إحالة االختصاص القضائي إىل املحكمة املختصة. 
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وجيب على رئيس املحاكم تسوية أي نزاعات وهو الذي ميلك سلطة إصدار األمر بشأن أي حمكمة جيب 
أن تنظر يف القضية.

املادة 5: االختصاص القضائي 
 املوضوعي ملحاكم البداية

تتمتع محاكم البداية باالختصاص القضائي في كل المسائل باعتبارها محاكم ابتدائية.
 

تعليق
 

النموذجي لإلجراءات  للقانون  فيها قضية جنائية. وطبًقا  تبدأ  اليت  املحكمة  االبتدائية« هي  »املحكمة 
اجلنائية، جيب النظر ابتداء يف كل القضايا اجلنائية يف حماكم البداية. ويف بعض الدول، يتم النظر يف قضايا 
خمتلفة يف حماكم ابتدائية خمتلفة. على سبيل املثال، ميكن النظر يف اجلرائم األقل خطورة يف حمكمة بلدة أو يف 
حمكمة منطقة أو يف حمكمة مقاطعة، بينما ال جيوز النظر يف اجلرائم األكثر خطورة إال أمام املحكمة العليا 
فقط. أما قضايا االستئناف فيجوز أن تذهب إىل حمكمة عليا أو إىل حمكمة دستورية. ونظًرا ألن القانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية ال يتناول اجلرائم الثانوية ونظًرا ألنه يقضي بإنشاء نظام هيكلي للمحاكم، 
فقد اختار واضعوه أبسط بنية هيكلية ممكنة للمحاكم، وبالتحديد حماكم البداية باعتبارها حماكم ابتدائية، 

واختاروا حماكم االستئناف باعتبارها حماكم الدرجة الثانية النهائية.

املادة 6: تشكيل حماكم البداية
1.   تتشكل كل محكمة بداية من القضاة الذين يعينهم ]أدخل اسم السلطة التي تقوم بالتعيين[.

2.   بخالف ما تنص عليه الفقرتان 3 و4، يجب أن يتولى قاٍض واحد محاكمة المتهم.
3.   إذا كانت الجريمة تستحق فرض عقوبة السجن لفترة تتجاوز خمسة أعوام، يجب أن تتولى 

     هيئة تتألف من ثالثة قضاة محاكمة المتهم.
4.   يجب أن تتولى هيئة قضاة جلسة االستماع بشأن تسليم متهم بموجب المادة 315.

5.   عندما تتولى هيئة قضاة الحكم في قضية ما، يجب أن تقرر الهيئة المسؤولية الجنائية للمتهم   
     بأغلبية األصوات، ويكون لصوت كل قاض من قضاة الهيئة وزن متساٍو مع أصوات القضاة  

     اآلخرين.

الفصل 2، اجلزء 2
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 تعليق
الفقرة بإسهاب إىل الطريقة اليت يتم بواسطتها تعيني القضاة- وهي ختتلف  الفقرة 1: ال تتطرق هذه 
اختالًفا كبرًيا من دولة إىل أخرى. وجيب معاجلة هذه املسألة يف تشريع منفصل عن قانون اإلجراءات 
اجلنائية، إما يف دستور الدولة أو يف قانون للمحاكم أو يف تشريع منفصل آخر. ويشمل تعيني القضاة يف 
كثري من الدول اخلارجة من الصراع إنشاء جمالس قضائية أو جلان قضائية كجزء من جهود اإلصالحات 

املؤسساتية الشاملة.

الفقرتان 2 و3: جيب أن يتوىل قاٍض واحد القضية اليت تتراوح عقوبة السجن فيها من عام إىل مخسة أعوام 
)يلزم الرجوع إىل املادة 38 من القانون اجلنائي النموذجي لالطالع على مناقشة مدد العقوبة(. وبالنسبة 

لكل اجلرائم األخرى، جيب أن تتوىل هيئة من ثالثة قضاة النظر يف القضية.

ويستخدم نظام املحلفني يف بعض األنظمة القانونية، لكن القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية مل يأخذ 
به. وأحد األسباب لعدم األخذ به أن واضعي القانون قد توصلوا إىل أنه يف أعقاب الصراع العرقي أو 
الديين الذي قد يكون وقع يف جمتمعات خارجة من الصراع رمبا يكون من الصعب عقد هيئة للمحلفني 
تكون متحررة من االحنياز ضد متهم ال ينتمي إىل مجاعتها العرقية أو الدينية. وسبب آخر لعدم األخذ 
بنظام املحلفني هو أن العمل بنظام للمحلفني يكون قابال للحياة هو أمر مكلف ويتطلب تعويض أعضاء 
هيئة املحلفني عن نفقات السفر واإلعالة وما إىل ذلك. ويف دولة خارجة من الصراع تفتقر إىل املوارد 
قد ال متلك السلطات ببساطة وسائل للحفاظ على نظام املحلفني. ففي ليبرييا بعد انتهاء الصراع، على 
سبيل املثال، أفادت التقارير بأنه كان يتم إجبار ضحايا اجلرائم على دفع مصاريف القضاة واملحلفني لعقد 
جلسات للحكم يف القضايا اليت يرفعوهنا ضد مرتكبيها املزعومني. وهناك سبب آخر عند واضعي القانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية لعدم األخذ بنظام املحلفني وهو احتمال فساد أو ترويع املحلفني يف الدول 
اليت ال تتوافر فيها وسائل احلماية املناسبة ملنع ذلك. ويف بعض احلاالت، دفع املتهمون للمحلفني ليضمنوا 
عدم إدانتهم يف احلكم. إن نظر قاٍض حمترف يف قضية ما ال يقضي على خطر الفساد، لكنه خيفض عدد 

األشخاص الذين حيتمل استهدافهم بالرشوة.

الفقرة 4: نظًرا للتعقيد الذي تنطوي عليه طلبات التسليم، جبب أن تتوىل هيئة من ثالثة قضاة النظر يف كل 
هذه الطلبات بصرف النظر عن العقوبة املحتملة اليت قد يتم فرضها على اجلرمية قيد النظر. يلزم الرجوع 

إىل الفصل الرابع عشر، اجلزء الثاين، بشأن »تسليم املجرمني« والتعليقات املرافقة له.

الفقرة 5: يف هناية املحاكمة، تقوم هيئة القضاة بإجراء املداوالت مث التصويت على كل بند يف الئحة االهتام، 
كما تنص املادة 263. ويتم اختاذ قرار بشأن املسؤولية اجلنائية للمتهم بأغلبية أصوات اهليئة، ويكفي صوتان 
إلدانة املتهم أو لتربئته يف كل بند من بنود الئحة االهتام. يلزم الرجوع إىل املادة 263 والتعليق املرافق هلا.

 املادة 6    
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 املادة 7: القاضي املدير لكل حمكمة من حماكم البداية
1.   يجب على ]أدخل اسم السلطة القائمة على التعيين[ أن تقوم بتعيين قاض في كل محكمة 

      من محاكم البداية ليتولى منصب القاضي المدير.
2.    يتحمل القاضي المدير المسؤولية أمام رئيس المحاكم في ]أدخل اسم الدولة[ ويعمل تحت

      إشرافه وبتوجيه منه.
3.   يتولى القاضي المدير المسؤولية عن كل الشؤون اإلدارية بمحكمة البداية، وعليه تقديم 

      تقارير دورية لرئيس المحاكم.
القانون  الواجبات األخرى المنصوص عليها في  القاضي المدير أيضا مسؤوال عن  4.   يكون 

      النموذجي لإلجراءات الجنائية.

تعليق
جيب تعيني قاض مدير لكل حمكمة من حماكم البداية طبًقا للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. ويكون 
ا يف اإلشراف  القاضي املدير مسؤوال عن العمل اإلداري ملحكمة البداية املخصصة له ويلعب دوًرا مهمًّ
على عمل املحكمة، ورفع كفاءهتا مع ضمان املساءلة هلا أمام العامة. وهو مطالب باختاذ القرارات التنفيذية 
بشأن املسائل اإلجرائية أو اإلدارية اخلاصة مبحكمة البداية، وتقييم وحتليل املعلومات اليت تفضي إىل حتسني 
إدارة املحكمة. ويكون القاضي املدير أيًضا مسؤوال عن االستماع إىل الشكاوى بشأن إجراءات املحكمة 
أو اإلجراءات اإلدارية املقدمة من أعضاء النيابة العامة أو حمامي الدفاع أو من أحد العامة. ويكون القاضي 
املدير مسؤوال عن وضع خطة إدارية من أجل البت يف القضايا بطريقة سليمة وكفؤة وسريعة. وتتضمن 
واجباته وضع جدول للقضاة حيدد واجبات كل قاض منهم يف أي يوم حمدد، ويشمل اجلدول أولئك 
القضاة املكلفني بالعمل يف حماكم بعينها يف أيام حمددة والقضاة املكلفني بإجناز »املهام الكتابية« )أي الرد 
لواجبات هناية األسبوع  للمحكمة(. كما يتضمن اجلدول جدوال  املقدمة  الطلبات وااللتماسات  على 
يبني من هو القاضي املسؤول عن التعامل مع القضايا العاجلة يف هناية األسبوع والعطل العامة. فضاًل عن 
ذلك، قد يتوىل القاضي املدير مسؤولية حتديد عدد القضايا املتوقع من كل حمكمة النظر فيها بكفاءة يف 
كل شهر أو كل عام. وقد ينطوي ذلك على مجع اإلحصاءات اليت سيتم تضمينها يف التقرير الدوري 
املطلوب من القاضي املدير تقدميه إىل رئيس املحاكم طبًقا للفقرة 3، إىل جانب اإلحصائيات عن عدد 
االلتماسات والطلبات املقدمة إىل املحكمة وعن عدد املوظفني يف املحكمة. وجيب أيًضا أن يتضمن التقرير 

الدوري إعداد ميزانية مقترحة.

الفقرة 4: إن »الواجبات األخرى املنصوص عليها يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية« مبينة يف 
املادة 25 )بشأن واجب القاضي املدير يف اإلشراف على عمل املوظفني يف املحكمة( واملادة 154 )بشأن 

الفصل 2، اجلزء 2



55

تعيني قاٍض بديل لتقرير إمكانية اإلفراج عن املواد املحمية يف غياب القاضي الذي أصدر القرار األصلي 
باختاذ تدابري احلماية(، ويف املادة 189 )بشأن متديد احلد األقصى لفترة االحتجاز أو اإلقامة اجلربية قبل 
توجيه االهتام(، ويف املادة 272 )بشأن تعيني قاٍض بديل لإلشراف على السجون يف حال غياب القاضي 

املكلف أصاًل بذلك(. يلزم الرجوع إىل هذه املواد والتعليقات املرافقة هلا.

املادة 8: القاضي املُترئس جلسة حمكمة البداية
1.   لكل هيئة قضاة في أي محكمة بداية قاض يرأس جلساتها يعينه القاضي المدير.

2.   يجب أن يقود القاضي الُمترئس إجراءات الهيئة.
3.   يجب على القاضي الُمترئس أال يعطي التوجيهات للقضاة اآلخرين في الهيئة بشأن المسائل 
       القانونية الموضوعية، أو بشأن تقديرهم لألدلة، أو بشأن ما توصلوا إليه من نتائج في قضية ما.

4.   يجب على القاضي المترئس تسمية أحد قضاة الهيئة مقرًرا للهيئة. ويتحمل القاضي المقرر 
      المسؤولية األولى عن إعداد الحكم النهائي المكتوب في القضية.
5.   يجب على القاضي المترئس ضمان النظام داخل قاعة المحكمة.

 

تعليق
 

تقضي املادة 6 )3( بأن تتوىل هيئة من ثالثة قضاة النظر يف اجلرمية اليت يعاقب عليها القانون بالسجن 
ملدة تتجاوز مخسة أعوام. يف هذه القضايا، جيب أن يتوىل قاٍض واحد كل املسائل املتعلقة بالتحقيقات 
اجلنائية )مبا يف ذلك االلتماسات والطلبات املقدمة للسماح بإجراءات حتقيق حمددة، مثل التفتيش والضبط( 
وكذلك االستماع إىل الئحة االهتام. أثناء مرحلة املحاكمة، جيب تعيني هيئة قضاة، وجيب أن يكون لكل 
هيئة قضاة رئيس جلسة، طبًقا للمادة 8. ويعني القاضي املدير القاضي املترئس عندما يتم تكليفه بالقضية. 
بدوره، يرشح القاضي املترئس قاضًيا مقرًرا إلعداد احلكم يف القضية. ويكون القاضي املترئس مسؤوال 
عن توجيه اإلشراف على إجراءات املحاكمة، مبا يف ذلك ضمان النظام داخل قاعة املحكمة. مع ذلك، 
ال جيوز للقاضي املترئس أن يوجه أو يأمر القاضيني اآلخرين يف اهليئة بشأن القانون أو األدلة أو النتائج 

اليت يتم التوصل إليها يف القضية.
 

الفقرة 5: يلزم الرجوع إىل املادة 41 اليت متنح املحكمة صالحية معاقبة األشخاص الذين يسيئون السلوك 
أمام املحكمة.

 املادة 7    
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املادة 9: التعاون بني حماكم البداية
1.   يجب على كل محكمة بداية في ]أدخل اسم الدولة[ التعاون مع أي طلب من أي محكمة  

     بداية أخرى داخل الدولة، ويشمل التعاون التدابير التالية:
     )أ(   تسليم األوامر أو المذكرات أو القرارات أو االلتماسات أو االستدعاءات الصادرة عن
                المحاكم التي تطلب ذلك بشأن األشخاص الموجودين في نطاق االختصاص القضائي

            لمحكمة البداية التي يطلب منها ذلك،
     )ب(   إعادة تمثيل جريمة في نطاق االختصاص القضائي لمحكمة البداية التي يطلب منها ذلك،

     )ج(   الوصول إلى ملفات القضية لدى محكمة البداية التي ُيطلب منها ذلك، و
     )د(   تنفيذ قرار المحكمة مقدمة الطلب إذا كان موضوع القرار يقع في نطاق االختصاص 

            القضائي لمحكمة البداية التي يطلب منها ذلك.
2.  يجوز رفض طلب التعاون فقط في الحاالت التالية:

     )أ(    إذا كانت محكمة البداية المقدم إليها الطلب ال تملك االختصاص القضائي لالستجابة 
            للطلب، أو

      )ب(    إذا كان القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية يمنع كشف المعلومات المطلوبة بموجب
            الفقرة 1)ج(.

تعليق
تتم مناقشة التعاون الدويل )أي التعاون بني املحاكم الوطنية واملحاكم يف دولة أخرى( يف الفصل الرابع 
عشر، اجلزء األول، من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. ويف املقابل، تناقش املادة 9 التعاون بني 
خمتلف املحاكم داخل الدولة نفسها. وتتضمن الفقرة 1 قائمة غري شاملة ملختلف التدابري اليت ميكن أن 
تطلب إحدى حماكم البداية من حمكمة بداية أخرى تنفيذها يف نطاق االختصاص القضائي الوطين. على 
أمًرا بشأن تدابري احلماية يف إحدى  املناطق  البداية يف إحدى  إذا أصدرت إحدى حماكم  املثال،  سبيل 
القضايا حيث يعيش املشتبه به أو املتهم )الذي جيب تسليمه األمر الصادر مبوجب املادة 153 من القانون 
فيمكن ملحكمة  بداية أخرى،  القضائي ملحكمة  االختصاص  نطاق  اجلنائية( يف  النموذجي لإلجراءات 
البداية مقدمة الطلب أن تطلب من حمكمة بداية أخرى تسليم األمر للمشتبه به أو املتهم. فضاًل عن تسليم 
الوثائق، جيوز ملحكمة البداية أن تطلب من حمكمة أخرى تنفيذ أحد القرارات، أو إعادة متثيل اجلرمية 
)يلزم الرجوع إىل املادة 240 اليت ختول املحكمة صالحية إصدار أمر إعادة متثيل اجلرمية( أو اإلطالع 
على الوثائق املوجودة يف حوزة املحكمة. وجيوز ملحكمة البداية املقدم إليها الطلب رفض طلب التعاون 
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يف احلاالت اليت ال يكون ملحكمة البداية االختصاص القضائي ملباشرة الطلب أو يف احلاالت اليت حيظر 
فيها القانون على هذه املحكمة القيام بذلك- على سبيل املثال، يف احلاالت اليت تطلب فيها حمكمة بداية 
الكشف عن مواد حممية ذات صلة بأمر تدابري احلماية دون أمر قانوين بالكشف عنها طبًقا للمادة 155.

 املادة 9
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اجلزء 3: حمكمة االستئناف
املادة 10: االختصاص القضائي
 اإلقليمي ملحكمة االستئناف

القضائي على  المكان[ ويكون لها االختصاص  يتم إنشاء محكمة االستئناف في ]أدخل اسم 
]أدخل اسم الدولة[.

 

تعليق
طبًقا للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، هناك حمكمة استئناف واحدة متلك االختصاص القضائي 

على الدولة بكاملها. ويف العادة، تقع حمكمة االستئناف يف عاصمة الدولة.
 

املادة 11: االختصاص القضائي 
املوضوعي ملحكمة االستئناف

تختص محكمة االستئناف بالنظر في االستئناف الذي يحال إليها من محاكم البداية وفي التدابير 
القانونية االستثنائية المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر من القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية.

 

تعليق
حيدد الفصل الثاين عشر من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية أنواًعا خمتلفة من االستئنافات والتدابري القانونية 
االستثنائية املسموح هبا مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، وتشمل استئناف أحكام الرباءة أو اإلدانة، 
أو ضد عقوبة حمددة )اجلزء األول(، اليت تظهر بعد صدور احلكم النهائي ملحكمة البداية، والطلبات بإعادة فتح 
إجراءات املحاكمة اجلنائية )اجلزء الثاين(، واالستئناف عن طريق الطعن التمهيدي، الذي ميكن رفعه قبيل احلكم 
النهائي )اجلزء الثالث(. يلزم الرجوع إىل التعليقات العامة على الفصل الثاين عشر، األجزاء 1-3، لالطالع على 
املناقشات بشأن معىن وجمال االستئناف والتدابري القانونية االستثنائية يف إطار القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية.
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 املادة 12: تشكيل حمكمة االستئناف
1.    تتشكل محكمة االستئناف من القضاة الذين تعينهم ]أدخل اسم السلطة القائمة على التعيين[ 

      لهيئة القضاء ذات الصلة.
2.    يجب أن يجلس قضاة محكمة االستئناف في هيئات من ثالثة قضاة يسميهم رئيس محكمة 

      االستئناف.
3.    يجب على الهيئة اتخاذ كل قراراتها بأغلبية األصوات، وتكون األصوات الفردية لكل قاض 

      متساوية الوزن.
 

تعليق
الفقرة 1: ال تتطرق هذه الفقرة بإسهاب لطريقة تعيني القضاة مبحكمة االستئناف- وهي ختتلف اختالًفا 
كبرًيا من دولة إىل أخرى. وجيب تناول هذه املسألة يف تشريع منفصل عن قانون اإلجراءات اجلنائية، إما 

يف دستور الدولة أو يف قانون املحاكم أو يف تشريع منفصل.

الفقرة 2: جيب أن تنظر يف كل القضايا املستأنفة هيئة قضاة وليس قاضًيا واحًدا. وينطبق هذا النص على 
القضايا املستأنفة بصرف النظر عن نطاق العقوبة للجرمية املحددة.

املادة 13: رئيس حمكمة االستئناف
1.     يجب على ]أدخل اسم السلطة القائمة على التعيين[ تسمية قاض كرئيس لمحكمة االستئناف.

2.   تحدد المواد 21 و22 و25 واجبات رئيس محكمة االستئناف.
 

تعليق
الفقرة 1: ال تتطرق هذه الفقرة بإسهاب لطريقة تعيني الرئيس، حيث ختتلف اختالًفا كبرًيا من دولة إىل 
أخرى. وجيب تناول هذه املسألة يف تشريع منفصل عن أي قانون لإلجراءات اجلنائية، إما يف دستور 

الدولة أو يف قانون املحاكم أو يف تشريع منفصل.

 املادة 12
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 املادة 14: القاضي املترئس جللسة 
كل هيئة قضائية يف حمكمة االستئناف

1.   لكل هيئة قضاة بمحكمة االستئناف قاض يرأس جلساتها يعينه رئيس محكمة االستئناف،  
      وهو القاضي الذي تم تكليفه من البداية بالنظر في القضية.

2.    يجب أن يقود القاضي المترئس إجراءات الهيئة.
3.   يجب على القاضي المترئس أال يعطي التوجيهات لباقي القضاة في الهيئة بشأن المسائل 
       القانونية الموضوعية، أو بشأن تقديرهم لألدلة، أو بشأن ما توصلوا إليه من نتائج في أي قضية.

4.   يجب على القاضي المترئس تسمية أحد قضاة الهيئة مقررا للهيئة. ويتحمل القاضي المقرر 
     المسؤولية األولى عن إعداد الحكم النهائي المكتوب في القضية.
5.   يجب على القاضي المترئس ضمان النظام داخل قاعة المحكمة.

 

تعليق
يلزم الرجوع إىل التعليق املرافق للمادة 8.

الفصل 2، اجلزء 3
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اجلزء 4: استقالل القضاء وحياده
تعليق عام

يتناول هذا اجلزء موضوع استقالل القضاء وحياده. إن احلق يف حماكمة أمام حمكمة مستقلة وحمايدة عنصر 
جوهري يف األعراف واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان اليت مت تفصيلها ألول مرة عام 1948. طبًقا ملبادئ 
بنجالور للسلوك القضائي، فإن احلق يف قضاء مستقل أساسي يف تعزيز حكم القانون يف الدولة )الديباجة(، 
بينما يعلن بيان سوفا بشأن مبادئ استقالل القضاء والوصول إىل العدالة بأن ذلك أمر ضروري من أجل 
محاية حقوق اإلنسان )الديباجة(. واحلق يف حمكمة مستقلة وحمايدة وارد يف معاهدات متنوعة أخرى 
منها  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )املادة 10(، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )املادة 
]1[14(، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب )املادة 7]1[(، واإلعالن األمريكي حلقوق وواجبات 
اإلنسان )املادة 26]2[(، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان )املادة 8]1[(، واالتفاقية األوروبية حلماية 
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية )املادة ]1[6(، واتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل )املادة 37]د[(. 
عالوة على ذلك، يتم، بشكل عام، تضمني احلق يف استقالل القضاء وحياده يف دساتري معظم الدول. 
كما ورد هذا احلق يف عدد من القرارات واإلعالنات غري امللزمة ضمن نظام األمم املتحدة وخارجه على 
حد سواء. وميكن الرجوع إىل املبادئ األساسية لألمم املتحدة بشأن استقالل السلطة القضائية )وكذلك 
»إجراءات التنفيذ الفعال للمبادئ األساسية الستقالل السلطة القضائية«(، وبشأن مشروع إعالن األمم 
املتحدة للحق يف حماكمة عادلة )الفقرات 13-24(، وبشأن بيان مبادئ سوفا الستقالل القضاء والوصول 
إىل العدالة )2004(، وبشأن مبادئ بنجالور للسلوك القضائي )2002(، وبشأن معايري رابطة املحامني 
الدولية اخلاصة الدنيا الستقالل القضاء )1982(، وجملس التيمري للمبادئ التوجيهية للكومنويلث )1998(، 
وبشأن توصية جملس أوربا رقم: R)94(12 1994(، وقرار اللجنة األفريقية بشأن احترام وتعزيز استقالل 

القضاء )1996(.
القضائية  التوضيح بشأن معىن استقالل القضاء وحياده من السوابق  ميكن االطالع على مزيد من 
للهيئات واملحاكم الدولية واإلقليمية املختلفة املعنية حبقوق اإلنسان. لالطالع على مناقشة شاملة هلذه 
السوابق القضائية والوثائق الدولية واإلقليمية امللزمة وغري امللزمة بشأن استقالل القضاء وحياده، ميكن 
الرجوع إىل جوناس جرميهيدن، تقييم استقالل القضاء يف مجهورية الصني الشعبية يف ضوء القانون الدويل 
حلقوق اإلنسان. ويشمل القسم املعنون »قراءة وموارد أخرى« يف هناية هذا املجلد املزيد من األدوات 

املفيدة األخرى.
يف البداية، تضمنت النصوص الواردة يف اجلزء الرابع فقط املبدأ العام الذي يفيد بضرورة استقالل 
القضاة وحيادهم. وخالل عملية تدقيق القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، اقترح خرباء خمتلفون بأن 
يتم التوسع يف هذا النص من أجل شرح خمتلف ألوجه استقالل القضاء وحياده. لذلك عزز واضعو القانون 
أمهية املبادئ العامة الستقالل القضاء وحياده. بطبيعة احلال، هناك حدود لذلك، ألن كثريا من النصوص 
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املتعلقة باستقالل القضاء وحياده توجد عادة خارج قانون اإلجراءات اجلنائية. على سبيل املثال، ميكن أن 
ترد مبادئ استقالل القضاء وحياده وغريها من املبادئ ذات الصلة يف دستور البالد، ويف قوانينها اخلاصة 
باملحاكم، ويف أنظمة املحاكم وإجراءاهتا، ويف مدونات السلوك أو أخالقيات املهنة. لذلك فإن اجلزء 
الرابع يتضمن توضيًحا بشأن اجلوانب الرئيسية الستقالل القضاء وحياده دون التطرق إىل التفاصيل اليت 

هي خارج نطاق قانون اإلجراءات اجلنائية.
يشمل استقالل القضاء وحياده عدًدا من اجلوانب املختلفة اليت ميكن جتميعها كما يلي )هذا التصنيف 
مأخوذ من جرميهيدن، تقييم استقالل القضاء يف مجهورية الصني الشعبية يف ضوء القانون الدويل حلقوق 

اإلنسان ص 51(:

• االستقاللية
  االستقاللية اجلماعية

      اهليكلية
      املوارد

  االستقاللية الفردية
      املهنية

      اهليكل الداخلي
      حقوق القضاة

• احلياد
  التنحي

  املهام غري املتعارضة
• ثقة العامة
  الشفافية

  الصفة التمثيلية

إن استقاللية القضاء، واحليادية، وثقة العامة مجيعها واردة يف اجلزء الرابع. وتعاجل املادة 15 استقالل 
القضاء إىل جانب املادة 16 اليت تتناول مسألة العزل عن الضغوط ذات الصلة. وتتعلق املادة 17 حبياد 
القضاء. أما املادة 17 فيتم استكماهلا يف املادتني 18 و19، وهي توفر آلية إرادية وغري إرادية على حد 
سواء لعزل قاض عن النظر يف قضية حمددة الفتقاره إىل احليادية. أخرًيا، تتناول املادة 20 مسألة ثقة العامة 
اليت تتعلق باملبدأين التوأم الستقالل القضاء وحياده. وجتدر اإلشارة إىل أن املبدأين التوأم بينهما عالقة، 
لذلك فإن مفهوميهما يتداخالن إىل حد ما. بوجه عام، يتعلق االستقالل بالعزل عن الضغط )لذلك مت 
تضمني املادة 16( على املستوى املؤسسي، بينما تتعلق الزناهة حبياد القضاة األفراد وعدم احنيازهم. مع 
ذلك، فإن استقالل القضاء، كما هو موضح يف التصنيف أعاله، ميكن تطبيقه على األفراد. وألغراض 
القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، مت التمييز بني استقالل القضاء وبني حياده، بالرغم من ضرورة 

أن يعي القراء الروابط بينهما.

الفصل 2، اجلزء 4
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 املادة 15: استقالل القضاء
1.   يجب أن يكون القضاء- بمعنى المحاكم والقضاة- مستقال.

2.   واالستقالل يقتضي:
      )أ(     ضمانات مؤسساتية للعزل عن الضغط،

      )ب(   ضمانات فعلية وشكلية إلصدار أحكام قضائية غير متحيزة، و
      )ج(   إجراءات تعزز ثقة العامة.

 

تعليق
كما نوقش أعاله يف التعليق العام على اجلزء الرابع )وكما هو موضح يف التصنيف أعاله(، فإن مفهوم 
استقالل القضاء له جوانب مجاعية أو مؤسسية وجوانب فردية على حد سواء. ويطلق على هذه اجلوانب 
يف بعض األحيان اسم االستقالل املؤسسي واالستقالل الوظيفي. أما معايري رابطة املحامني الدولية الدنيا 
الستقالل القضاء فتطلق عليها اسم االستقالل الشخصي واالستقالل املوضوعي، على التوايل. وفًقا للفقرة 
1)ب( اخلاصة باملعايري، فإن »االستقالل الشخصي يعين توفر متطلبات وشروط اخلدمة القضائية ومحايتها 
بشكل مالئم، حبيث تضمن عدم خضوع القضاة األفراد لسيطرة السلطة التنفيذية«. من ناحية أخرى، يعين 
االستقالل املوضوعي أن »القاضي أثناء قيامه بوظيفته القضائية ال خيضع إال للقانون وملا ميليه عليه ضمريه«. 
وتتناول املادة 15)2( من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية جانيب االستقالل الشخصي املوضوعي.

القضائية(، عن  السلطة  باعتبارهم مؤسسة )أي  القضاة واملحاكم،  الفقرة 2)أ( بضرورة عزل   تقضي 
الضغط اخلارجي. وتعاجل املادة 16 والتعليق املرافق هلا هذا الشرط بتفصيل أكرب.

 وتقضي الفقرة 2)ب( بوضع ضمانات لعدم حتيز األحكام، وكذلك للمظهر غري املتحيز هلذه األحكام. 
وتؤكد هذه الفقرة على فكرة مهمة للغاية هي: جيب تقييم استقالل القضاء من منظور موضوعي وشخصي 
على حد سواء. من الناحية املوضوعية، يستتبع تقييم استقالل القضاء النظر إىل عوامل مثل تعيني القضاة، 
وفترة بقائهم يف مناصبهم، وضمانات عزهلم عن الضغط اخلارجي املوضحة يف الفقرة 2)أ( واملادة 16 )انظر 
كامبل وفيل ضد اململكة املتحدة، احلكم، املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ]ECHR[، والطلبان رقم 
7819/77 ورقم 77 /7878، 28 حزيران/ يونيو 1984( ويأيت على نفس الدرجة من األمهية املظهر اخلارجي 
هلذا االستقالل. تقول حكمة قدمية إنه »من الضروري أال يتم تنفيذ العدالة فقط بل جيب مشاهدهتا أثناء 
تنفيذها أيًضا«. قامت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان باألمم املتحدة بتقسيم أنواع الضمانات املنصوص 
عليها يف الفقرة 2، وذلك يف »التعليق العام رقم 13« )الفقرة 3(، واليت تنص على أن قضية استقالل 
القضاء وحياده تثري مسائل »تتعلق بالطريقة اليت يتم هبا تعيني القضاة، واملؤهالت الالزمة هلذا التعيني، 
وفترة بقاء القضاة يف مناصبهم، عالوة على الشروط اليت حتكم الترقية والنقل وإيقاف وظائفهم واالستقالل 

 املادة 15
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الفعلي للسلطة القضائية عن السلطتني التنفيذية والتشريعية«. وقد متت دراسة عدد من الضمانات املتداخلة 
واإلضافية يف وثائق خمتلفة حول استقالل القضاء. ويعدد إعالن املبادئ األساسية لألمم املتحدة الستقالل 
السلطة القضائية هذه الضمانات حتت عدد من العناوين املختلفة، منها حرية التعبري وتكوين اجلمعيات«، 
و»املؤهالت واالختيار والتدريب«، و»شروط اخلدمة ومدهتا«، و»السرية واحلصانة املهنية«، فضاًل عن 
»التأديب واإليقاف والفصل«. وتنص وثيقة األمم املتحدة هذه يف »املبدأ 11« على مبدأين رئيسيني مها 
أن القانون جيب أن يضمن متطلبات وشروط خدمة القضاة مث وجوب أن حيصل القضاة على تعويض 
مناسب. ويوجد شرط التعويض املناسب أيًضا يف معايري رابطة املحامني الدولية الدنيا الستقالل القضاء 
)الفقرتني 14 و15(. إن معايري رابطة املحامني الدولية واملبادئ األساسية لألمم املتحدة )املبدأ 7( واإلجراء 
5 من إجراءات األمم املتحدة بشأن التنفيذ الفعال للمبادئ األساسية الستقالل السلطة القضائية تنص 
مجيعها على أن خدمات املحاكم ككل جيب أن حتصل على متويل مناسب من أجل ضمان االستقالل 
املؤسسايت. كما تتطلب إجراءات األمم املتحدة للتنفيذ الفعال للمبادئ األساسية الستقالل السلطة القضائية 
أن »يتعني على الدول أن تويل اهتماًما خاًصا لضرورة توفري املوارد الكافية لعمل النظام القضائي، ويشمل 
ذلك تعيني عدد كاف من القضاة ملواجهة األعباء القضائية، وتوفري الدعم الالزم للمحاكم من املوظفني 
واملعدات، وتوفري األمن الشخصي للقضاة وكذلك األجور واملكافآت املناسبة«. )اإلجراء 5(. ويقول 
بعض اخلرباء إنه دون توفري هذه املوارد، ميكن أن يتعرض استقالل القضاء للخطر، ألن القضاة قد يسعون 
إىل زيادة دخلهم عن طريق قبول األموال أو اهلدايا من األطراف صاحبة املصلحة، كما حدث يف عدد 
من الدول واملناطق اخلارجة من الصراع مثل كمبوديا وكوسوفو وليبرييا ومجهورية الكونغو الدميقراطية 
وسرياليون. وفضاًل عن ضرورة توفري األمن واملكافآت املالية واملوارد هلم، جيب أن يتمتع القضاة باحلصانة 
ضد أي دعوى لضمان استقالهلم كما ينص عليه املبدأ 16 من املبادئ األساسية لألمم املتحدة والفقرة 

43 من معايري رابطة املحامني الدولية الدنيا الستقالل القضاء.
ويتم توضيح اجلانب األخري من استقالل القضاء– ثقة العامة- يف الفقرة 2)ج( من املادة 15، وتعاجل 

املادة 20 هذا اجلانب على وجه التحديد.

املادة 16: العزل عن الضغط
1.   يجب أن يؤدي القضاة واجباتهم باستقاللية، وطبقا للقوانين السارية والقسم الذي يؤدونه.

2.   ال يجوز ألي كيان في الدولة، أو منظمة خاصة أو عامة، أو منظمة وطنية أو دولية، أو 
      شخص أن يؤثر في القضاء، أو يسعى إلى التأثير فيه، أو يظهر بأنه يؤثر فيه.

3.   كما يجب أيًضا على القضاء- بمعنى المحاكم والقضاة- أن يكون مستقال عن الضغوط 
      من داخل المحكمة أو من محاكم أو قضاة آخرين.

الفصل 2، اجلزء 4
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تعليق
إن عزل نظام املحاكم ككل والقضاة كأفراد ضمن النظام هو عنصر حاسم الستقالل القضاء املنصوص 
عليه يف املادة 15)2()أ(. وضرورة عزل املحاكم والقضاة اليت مت تعريفها يف املبدأ 2 واملبدأ 4 من املبادئ 
األساسية لألمم املتحدة، والقيمتان 1.3 و1.4 من مبادئ بنجالور للسلوك القضائي، والفقرتان 16 و46 
من معايري رابطة املحامني الدولية الدنيا الستقالل القضاء. واملرجعان الرئيسيان اللذان جيب على القضاة 
الرجوع إليهما يف تنفيذ واجباهتم مها القانون املعمول به وقسم إعالن املبادئ الذي يعلنونه عند تعيينهم.
والضغوط  الداخلية.  والضغوط  اخلارجية  الضغوط  الضغوط:  من  نوعني  عن  القضاة  عزل  وجيب 
اخلارجية تعين الضغط من جهات خارجية، على سبيل املثال، السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو 
منظمة دولية أو شخص خاص. وتنص مبادئ رابطة املحامني الدولية على عدم سيطرة السلطة التنفيذية 
ووزراء احلكومة على الوظائف القضائية )الفقرات 2 و3 و15 و16(. وال جيب أيًضا أن متارس الضغط 
جهات دولية. على سبيل املثال، اشتكى القضاة يف كوسوفو من ضغط سياسي ال لزوم له من جهات 
دولية تطلب عدم إطالق سراح بعض املشتبه هبم، مع أن األدلة مل تكن كافية الحتجازهم. إن هذا النوع 
من الضغوط اليت ال مسوغ هلا تنتهك استقالل القضاء. وفًقا ملبادئ بنجالور، »يتعني على القاضي أن 
يكون مبنأى عن االتصال غري املالئم مع فروع احلكومة التنفيذية والتشريعية وكذلك نفوذها، ويتعني 
عليه أيًضا، أن يظهر مبظهر املراقب املعتدل ليكون مبنأى عنهما« )القيمة 1.3(. والنوع الثاين من الضغوط 
الذي ال جيب ممارسته على أي قاض هو الضغط الداخلي. وجيب أال يتعرض القضاة للضغوط من جانب 
الزمالء وغريهم من داخل النظام القضائي. وتنص الفقرة 46 من مبادئ رابطة املحامني الدولية على أنه 

»يف عملية صنع القرار، جيب أن يكون القاضي مستقال عن زمالئه ومسانديه يف سلك القضاء«.
وإذا وجد أي شك ميس حياده، سواء املوضوعي أو الشخصي، جيب على القاضي أن يعتذر عن النظر 
يف القضية طبًقا للمادة 18. وعندما ال يستجيب القاضي ملمارسة هذا الواجب، جيب إعفاؤه من القضية 

مبوجب املادة 19، إذا توفرت األسس اليت تثبت عدم أهليته للنظر فيها.

املادة 17: حياد القضاة
1.   يجب أن يحكم القضاة في القضايا المعروضة أمامهم دون إجحاف ودون أي تأثير غير 

      مناسب ذي طبيعة مباشرة أو غير مباشرة من أي مصدر كان أو ألي سبب كان.
2.   يجب أن يلتزم القضاة بمظهر الحياد بإعفاء أنفسهم عندما يكون ذلك معقوال طبًقا للمادة 
      18. والقاضي الذي ال يعفي نفسه يجوز تنحيته بموجب المادة 19 على أساس افتقاره إلى الحياد.

3.   يجب على القضاة عدم االنخراط في أي نشاطات أو االحتفاظ بمصالح في نشاطات أو 
      كيانات تؤثر في حيادهم أو في مظهرهم المحايد.

 املادة 16
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تعليق
يقضي مفهوم احلياد بأن يتصرف القاضي دون حماباة أو حتيز أو إجحاف يف حكمه يف قضية. والقاضي 
الذي يتحيز أو يتحامل ضد شخص يكون طرفا يف الدعوى )املتهم، مثاًل( أو الذي تكون لديه معرفة 
شخصية بشأن الوقائع املتنازع عليها يف القضية ال ميكن اعتباره قاضيا حمايًدا. فضاًل عن ذلك، جيب أال 
يكون للقاضي أي مصلحة يف القضية. وتنشأ املصلحة عندما يكون للقاضي مصلحة اقتصادية أو مصلحة 
أخرى يف نتيجة القضية أو عندما تكون له أو هلا عالقة بزوجته أو زوجها أو بأبويه أو بأي من أفراد 
أسرهتما القريبني أو تكون له أو هلا عالقة شخصية أو مهنية أو تبعية مع أي من األطراف. وكما جرت 
اإلشارة يف الفقرة 2، جيب أن يتصرف القاضي بطريقة تضمن عدم وجود احنياز فعلي أو ظاهري، أو ما 
يعرف باسم »احلياد الشخصي« و»احلياد املوضوعي« على التوايل. وميكن التشكيك يف احلياد املوضوعي 
للقاضي عندما ينخرط يف نشاطات معينة خارج جمال عمله أو عندما، على سبيل املثال، يكون قد عرب 
عن آراء عرب وسائل اإلعالم أو كتابة أو يف أنشطة عامة ميكنها أن تؤثر سلبا يف احلياد املطلوب منه. ويف 
بعض احلاالت، مينع القضاة من ممارسة أنشطة وظيفية أخرى خبالف القضاء من أجل ضمان فهم مبدأ 
االستقالل املوضوعي. وهذا ال يشمل عادة التدريس، إال أنه قد يشمل االخنراط يف نشاطات جتارية معينة 

)كما نوقشت يف الفقرة 39 من معايري رابطة املحامني الدولية الدنيا الستقالل القضاء(.

املادة 18: إعفاء القاضي لعدم احلياد
1.   يجب عدم مشاركة القاضي في القضية إذا كان:

 )أ(   أحد ضحايا الجريمة،
 )ب( أحد أقارب محامي الدفاع أو الضحية أو محامي الضحية أو المتهم،

 )ج(  قد شارك في اإلجراءات كمدع عام أو محامي دفاع أو كمحاٍم للضحية أو تم استجوابه 
      كشاهد خبرة أو كشاهد، أو

 )د(  قد شارك في صدور قرار في القضية نفسها في محكمة أقل درجة، أو إذا شارك، في 
      المحكمة نفسها، في صدور قرار تم الطعن فيه باالستئناف.

2.  يجب أال يشارك القاضي في المصادقة على الئحة االتهام عندما يكون قد أمر باحتجاز 
     المشتبه به.

3.  يجب أال يشارك القاضي في محاكمة متهم إذا كان:
 )أ(    قد شارك في اإلجراءات السابقة للمحاكمة، ومنها إجراءات المصادقة على الئحة االتهام

      في القضية نفسها، أو
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 )ب(  قد شارك في اإلجراءات السابقة للمحاكمة، ومنها إجراءات المصادقة على الئحة  االتهام 
      في قضية مختلفة ضد الشخص المتهم نفسه.

4.  يجب أال يشارك القاضي في القضية التي يمكن، باستثناء الحاالت الموضحة في الفقرة 3-1، 
    أن تكون مصدًرا للتشكيك بصورة معقولة في حياده ألي سبب كان.

5.  إذا كانت حيادية القاضي عرضة للشبهة أو للتشكيك، يجب أن يقدم القاضي طلبا إلى رئيس 
    المحاكم ]أدخل اسم الدولة[ إلعفائه من المشاركة في قضية بعينها.

القاضي الذي يسعى إلى إعفائه من وظائفه أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس  6. يجب على 
    المحاكم في ]أدخل اسم الدولة[، مبينا أسباب طلبه.

7.  يجب على رئيس المحاكم أن يتعامل مع الطلب باعتباره سرًيا.
8.  يجب على رئيس المحاكم أن يتخذ قراًرا بشأن ما إذا كان القاضي مقدم الطلب سُيعفى من 

    القضية المحددة المعنية.
9.  عندما يتم منح إعفاء القاضي، يجب على رئيس المحاكم أن يكلف قاضًيا جديًدا لمباشرة  

    اإلجراءات وضمان عدم مشاركة القاضي مقدم الطلب في أي دور آخر في اإلجراءات.
10. تعتبر كل اإلجراءات التي اتخذها القاضي المعفى من القضية إجراءات صحيحة قانونًيا إلى 

    حين إعفائه من النظر في القضية من جانب رئيس المحاكم.

تعليق
تنص املادة 18 على آلية تتيح للقاضي الذي قد يعتقد بأن حياده أو حياد املحكمة- احلقيقي أو الظاهر- 
قد يكون موضع شك إلعفائه من النظر يف القضية. وتنص مبادئ بنجالور للسلوك القضائي بشكل قاطع 
على أنه جيب »على القاضي أن يتنحى عن املشاركة يف أية دعاوى ال يستطيع البت فيها حبياد، أو ال 
ميكنه أن يكون فيها كمراقب عادل« )القيمة 2.5(. وحتدد الفقرات 1-3 حاالت حمددة، وفًقا للمبدأ 
العام املوضح يف املادة 17، اليت جيب على القاضي فيها إعفاء نفسه لعدم حياده، سواء احلقيقي أو الظاهر. 
وتتضمن الفقرة 4 نصا عاما إضافيا يطلب من القاضي إعفاء نفسه عندما قد تكون حيادية القاضي موضع 

شك، يف سياق ظروف أخرى.
عندما يوجد أي شك يف حياد أي قاض، جيب أن يقدم القاضي طلبا إلعفائه إىل رئيس املحاكم، 
وجيب على رئيس املحاكم النظر يف األسباب املوجبة للطلب واختاذ قرار بشأن املسألة. ويف حالة إعفاء 

القاضي من النظر يف القضية، جيب تكليف قاض جديد للقضية.
 

القانون الدويل حلقوق اإلنسان مسألة ما إذا كانت املشاركة السابقة يف  الفقرتان 2 و3: يبحث فقه 
قضية جنائية جتعل القاضي متحيًزا ولذلك خيضع لإلعفاء وعدم التأهيل. على سبيل املثال، حبثت املحكمة 
األوروبية حلقوق اإلنسان هذه القضية يف قضية هوسشيلدت ضد الدمنرك )]ECHR 266 12 ]1990(. إن 
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مشاركة أحد القضاة يف إجراءات ما قبل املحاكمة لن تستبعد بالضرورة مشاركته يف املحاكمة الرئيسية. 
ووفًقا للمحكمة األوروبية، جيب أن يكون التركيز بشأن احلكم يف مسألة احلياد على »جمال وطبيعة« 

املشاركة السابقة )قضية نورتري ضد هولندا ]17EHHR 273]1994، فقرة 33(.
مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، قرر واضعوه اإلعالن عن حاالت حمددة يف الفقرتني 
2 و3 للمشاركة السابقة اليت جتعل أي قاض منحازا وبالتايل خاضعا لإلعفاء أو عدم التأهيل، بداًل من 

إنشاء نص عام بشأن انعدام احلياد على أساس املشاركة السابقة.
يف الدول اخلارجة من الصراع اليت تعاين نقًصا يف عدد القضاة، قد تكون الفقرتان 2 و3 غري جمديتني 
متاًما، وإن كان يفضل العمل هبما. ويف بعض احلاالت، قد يستنفد جمموع القضاة املتوفرين عندما يكون 
هناك التزام، على سبيل املثال، بوجوب أال يكون لقاضي املحكمة أي مشاركة سابقة يف القضية. يف 
مثل هذه الدول، قد يرغب واضعو القوانني اجلديدة يف دراسة تعديل نصوص الفقرتني 2 و3، يف األقل 

على املدى القريب.

املادة 19: تنحية القاضي بسبب عدم احلياد
1.   يجوز للمشتبه به، أو للمتهم، أو لمحامي الدفاع عن المشتبه به أو المتهم، أو للقاضي، أو 
     لعضو النيابة العامة، في أي وقت، االعتراض على مشاركة قاٍض بعينه في قضية ما إذا كان 

     حياد القاضي موضع شك.
2.  ال ُيعلق أي طلب لتنحي أحد القضاة اإلجراءات في القضية ما لم يقرر القاضي موضوع 

     التنحي ذلك.
3.  يجب أن يتم تقديم طلب التنحي كتابيًّا إلى رئيس المحاكم ]أدخل اسم الدولة[ ويجب 

     تقديم الطلب حالما تنكشف أسباب الشك في حياده.
4.    يجب إعداد إفادة كتابية مشفوعة بالقسم تحدد األسس التي بني الطلب عليها. ويجب إرفاق

     أية أدلة ذات صلة بهذه اإلفادة المشفوعة بالقسم.
5.   يجب قيد اإلفادة الكتابية المشفوعة بالقسم في قلم محكمة االستئناف. ويجب على القلم   

     نقل الطلب إلى رئيس المحاكم على الفور.
6.  كما يجب على القلم أيًضا نقل طلب التنحي إلى القاضي موضوع الطلب، باإلضافة إلى  

     وصٍف لألدلة التي قدمها الطرف الذي تقدم باإلفادة الكتابية المشفوعة بالقسم.
7.   يحق للقاضي موضوع طلب التنحي تقديم طلبات كتابية لرئيس المحاكم بشأن الطلب.

8.   يجب أن يقرر رئيس المحاكم ما إذا كان سيستجيب للطلب على أساس اإلفادة الكتابية  
      المشفوعة بالقسم واألدلة المرفقة بها والطلبات المقدمة من القاضي موضوع طلب التنحي، 

     إن وجدت.
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9.   إذا تمت االستجابة لطلب التنحي، يجب على رئيس المحاكم أن يكلف قاضًيا جديًدا لمباشرة 
      إجراءات التقاضي وضمان عدم مشاركة القاضي موضوع طلب التنحي في اإلجراءات الالحقة.
10. تعتبر كافة اإلجراءات التي اتخذها القاضي الذي تمت تنحيته إجراءات صحيحة قانونًيا إلى  

    حين تنحيته من قبل رئيس المحاكم.

تعليق
إذا مل يعف القاضي نفسه طواعية من قضية ما يوجد فيها احنياز فعلي أو ظاهر من جانبه، فإن املادة 19 
تنص على اآللية اليت متكن الشخص املشتبه به أو املتهم أو حمامي الدفاع اخلاص بأي منهما أو أي قاض 
أو عضو النيابة العامة من رفع طلب بتنحي القاضي. ويتم تقدمي الطلب لدى قلم حمكمة االستئناف، 
حيث يقوم القلم بنقل الطلب لرئيس املحاكم املسؤول عن اختاذ قرار بشأن صحة االدعاء. وجيب عدم 
اخللط بني شكليات التنحي من القضية وشكليات الفصل من املنصب، حيث يتم فصل القاضي بشكل 
دائم على أساس »سوء السلوك اخلطري« أو »سوء السلوك املعلن« على سبيل املثال، ومها من األسباب 
املتعارف عليها لفصل أحد القضاة فصال دائما. مبوجب املادة 19، تتم تنحية القاضي من االستمرار يف 
أداء واجباته فقط فيما يتعلق بالقضية املحددة املعنية. مع ذلك، فإن قضايا عدم احلياد اليت تثار خالل 
اإلجراءات قد تكون أساًسا إلجراء تأدييب إضايف ضد القاضي أو حىت لفصله من عمله بشكل دائم. ويف 
العادة تتم معاجلة الفصل الدائم للقضاة يف مدونة السلوك أو يف تشريع منفصل عن قانون اإلجراءات 

اجلنائية وبالتايل فإنه ال يعاجل يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية.

 املادة 20: ثقة العامة
يجب على السلطة القضائية ضمان وجود إجراءات نافذة لتعزيز ثقة العامة، ومنها:

 )أ(   شفافية نشاطات السلطة القضائية، و
 )ب( الصفة التمثيلية.

تعليق
النظام القضائي وسلطته املعنوية ونزاهة  وفًقا ملبادئ بنجالور للسلوك القضائي، فإن »ثقة اجلمهور يف 
القضاء، تكتسب أمهية قصوى يف أي جمتمع دميقراطي حديث« )الديباجة(. وثقة العامة عنصر من عناصر 
استقالل القضاء وحياده. وكما مت التوضيح يف التعليقات على املادتني 15 و16، هناك عنصر موضوعي أو 
مفهوم عام الستقالل القضاء وحياده على حد سواء. إن وجود االنطباع بغياب االستقالل واحلياد مهم 
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بقدر أمهية غياهبما الفعلي. وتنتشر اإلشارات إىل ثقة العامة يف خمتلف املصادر غري امللزمة بشأن استقالل 
القضاء وحياده، بالرغم من عدم ذكرها حتديدا يف أي من املعاهدات اليت تشري إىل استقالل القضاء وحياده. 
واستنادا إىل السوابق القضائية املأخوذة من املنظمات اإلقليمية والدولية املختلفة حلقوق اإلنسان، وإىل 
الصكوك غري امللزمة بشأن استقالل القضاء وحياده، يرى كثري من األخصائيني أنه ميكن محاية مفهوم 
ثقة العامة على أفضل وجه عن طريق ضمان شفافية إجراءات السلطة القضائية والصفة التمثيلية لتكوين 
السلطة القضائية. قد تشمل شفافية إجراءات السلطة القضائية تدابري جلعل قواعد وإجراءات وممارسات 
املحاكم  أحكام  لضمان شفافية  تدابري  تشمل  قد  إليها. كما  اجلمهور  لوصول  ومتاحة  علنية  املحاكم 
وقراراهتا )طبعا باستثناء مداوالت اهليئات القضائية والقرارات السرية املتخذة ألغراض محاية الضحية أو 
الشاهد(. إن إنشاء نقاط حمددة لالتصال مع الوكاالت األخرى ضمن نظام العدالة اجلنائية وخارجه هو 
آلية شفافية مهمة. وأخرًيا، فإن نشر املعلومات عن نشاطات املحاكم، مبا يف ذلك حجم العمل وامليزانية 
وخمصصات املوظفني، قد يكون أيضا عنصرا مهما من عناصر الشفافية. والصفة التمثيلية تتعلق بتشكيل 
السلطة القضائية. فالسلطة القضائية ككل جيب أن تعكس الفروع املختلفة للمجتمع لتضم قضاة من 
الذكور واإلناث من خمتلف اجلماعات العرقية واللغوية وخمتلف املناطق اجلغرافية. وهذه مسألة تتعلق بتعيني 

القضاة، وجتب معاجلتها بطريقة سليمة يف قانون املحاكم، على سبيل املثال.
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اجلزء 5: دوائر املحاكم واختصاصاهتا
القسم 1: رئيس املحاكم ونائبه

املادة 21: الرئيس ونائب الرئيس
1.    يجب أن تعين ]أدخل اسم السلطة القائمة على التعيين[ رئيسا للمحاكم في ]أدخل اسم الدولة[.
في المحاكم  لرئيس  نائبا  القضاة  أحد  التعيين[  على  القائمة  السلطة  اسم  ]أدخل  تعين  أن  يجب    .2

     ]أدخل اسم الدولة[ ليقوم بمهام الرئيس في حالة عجز الرئيس عن القيام بوظائفه.

تعليق
ال توضح هذه الفقرة الطريقة اليت يتم هبا تعيني رئيس املحاكم ونائبه ألن إجراءات التعيني تتباين يف أحناء 
العامل. وجتب معاجلة هذه املسألة يف تشريع منفصل عن قانون اإلجراءات اجلنائية، إما يف الدستور، أو يف 

قانون املحاكم، أو يف تشريع مستقل.

املادة 22: مسؤوليات رئيس املحاكم
1.   يكون رئيس المحاكم في ]أدخل اسم الدولة[ مسؤوال عما يلي:

 )أ(     اإلدارة الشاملة للمحاكم في ]أدخل اسم الدولة[. وعلى وجه الخصوص، عليه اإلشراف 
          على المحاكم االبتدائية ومحكمة االستئناف، ورفع تقرير سنوي عن نشاطات المحاكم  

       إلى السلطة التشريعية المختصة،
االبتدائية   المحاكم  القضايا على قضاة  لتوزيع  العام  النظام  دقيقة تحدد  إعداد خطة   )ب( 
         ومحكمة االستئناف. ويجب نشر هذه الخطة ويجوز لرئيس المحاكم مراجعتها بصفة 

       منتظمة، إذا اقتضت الضرورة، و
     )ج(  أي واجبات أخرى واردة في نصوص القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية.

2.   إذا نشأت مسألة تتعلق بالممارسة اإلدارية لم يتم نظمها في القانون النموذجي لإلجراءات
     الجنائية، فإنه يجب على رئيس المحاكم في ]أدخل اسم الدولة[ أن يتخذ قراًرا بشأنها.
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تعليق
ورئيس حمكمة  الدولة  املحاكم كافة يف كل  رئيس  بوصفه  منصًبا،  القضاة  أرفع  املحاكم  رئيس  يعترب 
االستئناف فيها. وشأنه شأن القاضي املدير )املسؤول فقط عن إدارة حمكمة بداية واحدة(، يكون الرئيس 
مسؤوال عن اإلشراف على العمل الوظيفي اإلداري. وجيب على الرئيس أن يشرف على إدارة كل حمكمة 
بداية يف الدولة وليس فقط على حمكمة االستئناف. ويرفع القضاة املدراء يف حماكم البداية تقاريرهم إىل 
الرئيس. ويرفع الرئيس بدوره تقاريره إىل السلطة التشريعية املختصة )الربملان، على سبيل املثال(. وبينما 
يعد القاضي املدير جدول القضاة يف كل حمكمة من حماكم البداية، يكون رئيس املحاكم مسؤوال عن 
وضع خطة بشأن كيفية توزيع القضايا )ميكن أن تعتمد جزئيًّا على البيانات الواردة من القضاة املدراء 

حول كيفية عمل املحاكم اخلاضعة إلدارهتم(.

تشري الفقرة 1)ج( إىل الواجبات األخرى لرئيس املحاكم. ويف هذا الشأن، يلزم الرجوع إىل املادة 4)4( 
)بشأن واجب الرئيس يف حل الزناعات بشأن االختصاص القضائي اإلقليمي ملحاكم البداية(. كما يلزم 
الرجوع إىل املادة 273 )بشأن واجب الرئيس يف الدعوة لعقد هيئة لإلفراج املشروط يف قضايا حمددة(، 

واىل املادة 322 )بشأن واجب الرئيس يف الدعوة لعقد هيئات خاصة لألحداث(.

القسم 2: القلم

املادة 23: القلم
يجب إنشاء قلم لكل محكمة من محاكم البداية ولمحكمة االستئناف.

املادة 24: مسؤوليات القلم
 يكون القلم في كل محكمة من محاكم البداية ومحكمة االستئناف مسؤوال عما يلي:

)أ(   الجوانب غير القضائية إلدارة كل محكمة، ومنها على سبيل الذكر ال الحصر، تسلم 
       الوثائق المراد تقييدها في المحكمة، وتنظيم وتخزين وثائق المحكمة، والمحافظة على 

      أمنها، وتسليم هذه الوثائق، و
)ب( أي مسؤوليات أخرى منصوص عليها في القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية.

الفصل 2، اجلزء 5



73

تعليق
يكون لكل حمكمة قلم خاص هبا لتسهيل أعماهلا. إن عمل القلم متنوع ويشمل تسلم الوثائق املُقيدة من 
اجلمهور )مثل االلتماسات والطلبات( اليت يتم توزيعها فيما بعد على القضاة حسب اختصاصاهتم، وتسليم 
الوثائق )مثل قرارات املحاكم، وأوامرها، واستدعاءات الشهود(، وتسلم األموال )مثل الغرامات أو رسوم 
املحاكم املعتمدة(، ودفع رسوم الشهود ومصاريفهم، وإدارة القضايا ومتابعتها )اليت قد تشمل إعداد سجل 
للقضايا وحافظة للملفات، والفهرسة، وجدولة مواعيد املحاكمات، ومجع البيانات واإلحصائيات بشأن 
أنشطة املحاكم(، والتعامل مع استفسارات اجلمهور، وتنظيم وختزين الوثائق الرمسية للمحاكم. وميكن 
ا يف مساعدة القاضي أثناء سري إجراءات التقاضي )على سبيل  أن يلعب موظفو القلم أيًضا دوًرا مهمًّ
املثال، بالدعوة إىل النظام يف قاعة املحكمة، وتنظيم االستماع إىل القضايا حسب الدور، ودعوة الشهود 
املذكرات  اليومية وحماضر اجللسات، وإعداد كل  املذكرات  القسم، وحفظ  الفوريني ألداء  واملترمجني 
واألوامر كتابة للقاضي كي يوقعها، ومساعدة القاضي يف جدولة تواريخ املحاكمات بالرجوع إىل دفتر 
يوميات املحكمة، وتأمني حفظ حماضر اجللسات(. وميكن أن يكون ملوظفي القلم، الذين يعرفون أحيانا 
باسم الكتبة، دور حمدد واحد أو قد يلعبون أدوارا خمتلفة عديدة ضمن القلم. وميكن تقسيم القلم، على 
سبيل املثال، إىل مكتب للغرامات، ومكتب للتعامل مع اجلمهور، وغرفة للطباعة، وقسم للسجالت، 
ومكتب للعامة، إخل. ويف دولة خارجة من الصراع مواردها وكوادرها حمدودة، قد ال يكون هذا التقسيم 

جمدًيا ورمبا يطلب من املوظفني القيام بعدد من الوظائف املختلفة.
لكن حىت يف إطار جمتمع خارج من الصراع، حيث تكون املوارد املتوفرة حمدودة فقط، فإن من الضروري 
أن تعمل القدرة اإلدارية بكفاءة، فهي إذا مل تكن فعالة، لن يتمكن القضاة واملحاكم من العمل بفاعلية.

القسم 3: موظفو املحكمة

املادة 25: موظفو املحكمة
1.   يجب أن يتوفر لكل محكمة من محاكم البداية ولمحكمة االستئناف طاقم من الموظفين 
       المؤهلين كما قد يتطلب األمر لكي تؤدي المحكمة وظائفها بطريقة صحيحة ويقوم القضاة 

     بمسؤولياتهم.
2.    يجب على موظفي المحكمة ممارسة واجباتهم حسب توجيهات القاضي المدير لمحكمة 

      البداية أو توجيهات رئيس محكمة االستئناف.

 املادة 24
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اجلزء 6: إدارة املحاكم
القسم 1: تقدمي الطلبات أمام املحاكم

املادة 26: تقدمي الطلبات أمام املحاكم
1.   يجب قيد كل الطلبات المرفوعة إلى المحكمة، بما في ذلك االلتماسات أو الطلبات أو 
        لوائح االتهام الكتابية أو طلبات االستئناف أو البيانات األخرى لدى قلم المحكمة المختصة.
النموذجي لإلجراءات الجنائية على جواز تقديم الطلب شفهيًّا أمام   القانون  2.   حيثما ينص 

      المحكمة، فإنه يجب أن يسجل الطلب حرفًيا في محضر إجراءات القضية.
3.     يجب أن تكون الطلبات شاملة، وأن تخضع ألحكام القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية، 

      ويجب أن تتضمن كل ما يلزم للتصرف بناًء عليها.
4.    إذا كان الطلب المرفوع غير شامل أو إذا لم يكن يتضمن كل ما يلزم للتصرف بناًء عليه،  
        يجب على المحكمة المختصة استدعاء الشخص الذي قام برفع الطلب لتصحيح أو استكمال

      الطلب خالل فترة زمنية محددة.
5.   إذا لم يتمكن الشخص الذي تم استدعاؤه لتصحيح الطلب أو استكماله خالل الفترة التي  

      تحددها المحكمة المختصة، يجب على المحكمة رد الطلب.
6.   يجب أن تحذر أوامر االستدعاء لتصحيح أو استكمال الطلب الشخص الذي يقدم الطلب 
        من عواقب عدم التزامه بتصحيح أو استكمال الطلب خالل الفترة الزمنية التي تحددها المحكمة.

القسم 2: تسليم الوثائق من جانب املحاكم

املادة 27: تسليم الوثائق
1.    إن تسليم الوثائق وغيرها من مواد المحكمة الرسمية، بما في ذلك االستدعاءات أو األوامر 
     أو القرارات أو لوائح االتهام أو األحكام أو الوثائق المطلوب تسليمها تحت أي نص من 

      نصوص القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية يجب أن يتم على النحو التالي:
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)أ(      إذا أمكن العثور على المستلم في ]أدخل اسم الدولة[، يتم التسليم باليد إلى المستلم، ومن
نسختين، عن طريق محضر معين لهذا الغرض. ويجب ترك النسخة األصلية مع المستلم، 
الفور حفظ النسخة  النسخة لإلقرار باالستالم، ثم يتم على  الذي يجب عليه توقيع 
الموقعة لدى قلم المحكمة المختصة. وإذا كان المستلم ال يستطيع القراءة أو الكتابة، 
تكفي بصمة اإلبهام. وإذا رفض المستلم اإلقرار باستالم التبليغ، تكون عملية التسليم 
التسليم.  الرفض في وقت وتاريخ ومكان  المحضر على  إذا صادق  مع ذلك كاملة 

ويمكن تسجيل هذه المصادقة على النسخة التي تقيد لدى القلم، أو
)ب( تعذر العثور على المستلم، بعد بذل الجهود المعقولة للعثور عليه، يجوز تنفذ إجراء

التسليم بتثبيت الوثائق بطريقة واضحة على المكان أو على آخر عنوان معروف للمستلم 
في ]أدخل اسم الدولة[. ويكون إجراء التسليم مكتماًل إذا صادق المحضر على اإلجراء 
وعلى وقت وتاريخ ومكان التسليم والطريقة التي تم بها. ويجوز تسجيل هذه المصادقة 
على النسخة المقيدة لدى قلم المحكمة المختصة، إلى جانب بيان من جانب المحضر 

الذي حاول تنفيذ تسليم الوثائق أو غيرها من مواد المحكمة الرسمية ذات الصلة.
2.   يجب تسليم الوثائق أو غيرها من مواد المحكمة الرسمية لعضو النيابة العامة في مكتبه أو  
      في مكتب رئيس النيابة، حسب مكان وجود عضو النيابة العامة المطلوب تسليم الوثيقة له.
3.   يجب أن يتم تسليم الوثائق أو غيرها من مواد المحكمة الرسمية إلى الشخص الُمحتجز أو 

     المدان عبر مركز االحتجاز المحتجز فيه أو إلى محاميه.

تعليق
خيتلف أسلوب تسليم الوثائق يف أحناء العامل. ففي بعض الدول، حيث ميكن االعتماد على اخلدمة الربيدية، 
يتم تسليم الوثائق عن طريق الربيد املسجل. فإذا تعذر االعتماد على خدمة الربيد )كما هو احلال يف الدول 
اخلارجة من الصراع(، جيب تسليم الوثائق شخصيًّا عن طريق فرد يعينه قلم املحكمة لتسليم الوثيقة. ويف 
احلاالت االستثنائية يف بعض الدول، حيث ال ميكن حتديد مكان الشخص أو حيث يتهرب شخص من 
تسلم وثيقة ما، فإنه ميكن تنفيذ التسليم من خالل »خدمة بديلة« تشمل النشر إما يف إحدى الصحف 

أو يف املجتمع الذي يعيش فيه الشخص.
 يقضي القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية أن يتوىل »حمضر وثائق« تسليمها. وجيوز توظيف هذا 
املحضر بدوام كامل أو بدوام جزئي عن طريق قلم املحكمة املختصة. وجيب تسليم الوثائق وغريها من 
املواد باليد إىل مكان إقامة الشخص املستلم، باستثناء أن يكون الشخص املستلم عضو النيابة العامة أو 

شخًصا حمتجًزا أو مداًنا، وفقا للفقرتني 2 و3.

 املادة 27
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 القسم 3: استدعاءات املحكمة

القسم الفرعي 1: استدعاء مشتبه به أو متهم

املادة 28: استدعاء مشتبه به أو متهم
يجب على المحكمة استدعاء المشتبه به أو المتهم لحضور جلسات المحكمة )بما في ذلك 

الجلسة التمهيدية بموجب المادة 201( والمثول للمحاكمة أو االستئناف.

تعليق
إذا كان املشتبه به أو املتهم حمتجًزا قبل املحاكمة، تكون سلطة االحتجاز مسؤولة عن إحضار الشخص 
للمثول أمام املحكمة عند الطلب. وإذا مل يكن املشتبه به أو املتهم حمتجًزا، جيب على املحكمة إبالغ 
هذا الشخص مىت يكون حضوره يف املحكمة ضرورًيا عن طريق استدعائه. واالستدعاء هو مستند رمسي 
بأمر من املحكمة يطلب بصورة قانونية من الشخص املستدعى املثول أمام املحكمة. ومبجرد استدعائه، 
يصبح املشتبه به أو املتهم ملزما قانونا باملثول أمام املحكمة، وعدم مثوله أمام املحكمة يعرض املشتبه به 

أو املتهم خلطر القبض عليه مبوجب املادة 41.

املادة 29: تسليم االستدعاء
 الكتايب للمشتبه به أو للمتهم
1.   يجب تسليم المشتبه به أو المتهم استدعاء كتابيًّا طبًقا للمادة 27.

2.   يجب أن يوضح االستدعاء الكتابي ما يلي:
 )أ(    اسم المحكمة المختصة التي تصدر االستدعاء،

 )ب(  االسم األول للمشتبه به أو المتهم ولقبه وعنوانه،
 )ج(   اإلشارة إلى أنه تم استدعاؤه بصفته مشتبها به أو متهما،

 )د(    الجريمة أو الجرائم المسببة لالشتباه في الشخص أو التهامه،
 )هـ(   اسم ورقم القضية الجنائية التي يتم استدعاء المشتبه به أو المتهم بخصوصها،
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 )و(   المكان والموعد المحددين لمثول المشتبه به أو المتهم أمام المحكمة،
 )ز(   تحذير بأن المشتبه به أو المتهم سيتم القبض عليه إذا لم يلتزم بالمثول أمام المحكمة 
           في الوقت والمكان المحددين، وأنه قد يواجه تهمة عدم االمتثال ألمر المحكمة بموجب

       المادة 41 أو قد تتم، بداًل من ذلك، مالحقته قضائًيا، بتهمة االمتناع عن تنفيذ أمر  
        صادر من المحكمة بموجب المادة 197 من القانون الجنائي النموذجي،

 )ح(  أن المشتبه به أو المتهم مطالب بأن يبلغ على الفور عضو النيابة العامة والمحكمة 
        المختصة بأي تغيير في عنوان سكنه وبأي نية لديه لتغيير هذا العنوان، و

 )ط(  التاريخ وتوقيع القاضي المختص.
3.   عند استدعاء المشتبه به أو المتهم ألول مرة، يجب إبالغه بحقوقه بموجب المواد 71-54 

       والمادة 172.

4.   يجب استدعاء الطفل دون السادسة عشرة بواسطة أبويه أو أبويه بالتبني أو أبويه بالرعاية 
     أو الوصي عليه أو ممثله القانوني.

5.   إذا كان المشتبه به أو المتهم محتجًزا، يجب أن يتم تسليم االستدعاء عبر مركز االحتجاز 
     الذي يتم احتجازه فيه وبعلم محاميه.

املادة 30: استدعاء املشتبه به أو املتهم شفهيًّا
1.   يجوز للمحكمة المختصة استدعاء المشتبه به أو المتهم شفهيًّا أثناء مثوله أمام المحكمة.
2.    عند إبالغ المشتبه به أو المتهم الماثل أمام المحكمة باالستدعاء شفهيا، يجب على المحكمة

أن تعطي تعليمات للمشتبه به أو للمتهم بأنه سيتم القبض عليه إذا لم يلتزم بالمثول أمام 
المحكمة في الوقت والمكان اللذين تحددهما المحكمة، وأنه قد يواجه تهمة عدم االمتثال 
ألمر المحكمة بموجب المادة 41 أو قد تتم، بداًل من ذلك، مالحقته قضائًيا بتهمة االمتناع 

عن تنفيذ أمر صادر من المحكمة بموجب المادة 197 من القانون الجنائي النموذجي.

 املادة 29
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املادة 31: أمر القبض على املشتبه به
 أو املتهم بتهمة عدم االمتثال لالستدعاء

1.   إذا لم يلتزم المشتبه به أو المتهم بالمثول خالل اإلجراءات ولم يسوغ غيابه، يجوز للمحكمة 
     أن تؤجل اإلجراءات وتصدر األمر بالقبض على المشتبه به أو المتهم.

2.   يجب أن يكون أمر القبض كتابيًّا ويجب أن يتضمن:
  )أ(    اسم المحكمة المختصة التي تصدر االستدعاء،

 )ب(  االسم األول للمشتبه به أو المتهم ولقبه وعنوانه،
 )ج(  الجريمة أو الجرائم المسببة لالشتباه في الشخص أو التهامه،

 )د(   اسم ورقم القضية الجنائية التي يتم استدعاء المشتبه به أو المتهم بخصوصها،
 )هـ(  المسوغات التي توجب القبض على الشخص،

 )و(   تاريخ وموعد ومكان إحضار الشخص للمثول أمام المحكمة، و
 )ز(   التاريخ وتوقيع القاضي المختص.

3.   يجب على الشرطة تنفيذ أمر القبض في التاريخ المحدد في األمر. ويجب على الشرطة إحضار
     الشخص المقبوض عليه إلى المحكمة المحددة في األمر وفي الموعد المحدد.

4.  يجب على ضابط الشرطة الُمنفذ ألمر القبض تسليم األمر للمشتبه به أو للمتهم وإصدار 
    تعليمات له بمرافقته. وإذا رفض المشتبه به أو المتهم، يجوز إلقاء القبض عليه باستخدام 

     قدر معقول من القوة.
5.    إذا سوغ المشتبه به أو المتهم غيابه قبل القبض عليه، يجب على المحكمة أن تلغي أمر القبض.

تعليق
 إن اهلدف من أمر القبض هو جعل الشخص موضوع األمر ميُثل أمام املحكمة بتاريخ حمدد. وجيب عدم 
اخللط بني أمر القبض وبني مذكرة االحتجاز اليت تطلب احتجاز شخص ما يف مركز احتجاز بانتظار 
القبض على أحد األشخاص وإحضاره مباشرة  الشرطة فقط صالحية  القبض يعطي  أمر  إن  حماكمته. 
للمثول أمام املحكمة. وإذا مل يلتزم املشتبه به أو املتهم باملثول أمام املحكمة، جيوز للمحكمة، بداًل من 
إصدار أمر بالقبض عليه، أن تصدر مذكرة قبض حبقه مبوجب املادة 171)2( )ب( على أساس وجود 
أسباب تسوغ احتجاز الشخص الذي ال ميتثل لألمر باملثول أمام املحكمة )تشري املادة 171]2[]ب[ إىل 
املادة 177 ]2[ ]أ[ باعتبارها أساسا للقبض، وتنص املادة 177 ]2[]أ[ على جواز احتجاز الشخص إذا كان 
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هناك سبب لالعتقاد بأن هذا الشخص قد يهرب من أجل جتنب املحاكمة، ما ميكنه أن يدعم إصدار 
مذكرة باحتجازه. وإذا مل ميتثل املشتبه به أو املتهم ألمر املثول أمام املحكمة عند الطلب، فإن عدم امتثاله 
قد يكون أساسا لالعتقاد بأن الشخص من املحتمل أن يهرب كي يتجنب املحاكمة(. وإذا مت إصدار 

مذكرة بالقبض مبوجب املادة 171، جيب االلتزام باإلجراء املذكور يف املادة 172 واملادة 173.

القسم الفرعي 2: استدعاء شاهد أو شاهد خربة

املادة 32: استدعاء شاهد أو شاهد خربة
1.   يجوز استدعاء الشخص بوصفه شاهًدا لتقديم أدلة في دعوى جنائية إذا كان هناك ثمة 

      احتمال بأنه يحوز معلومات تتعلق بالدعوى الجنائية.
2.   يجوز استدعاء شاهد خبرة بوصفه شاهدا لتقديم أدلة في دعوى جنائية استنادا إلى معرفته 
     أو مهارته أو خبرته أو تدريبه أو تعليمه في مجال محدد من مجاالت المعرفة العلمية أو  

     التقنية أو المعرفة المتخصصة األخرى.
3.    من واجب أي شخص يتم استدعاؤه كشاهد أو شاهد خبرة أن يستجيب لالستدعاء لإلدالء

      بشهادته أمام المحكمة، ما لم ينص على خالف ذلك في القانون النموذجي لإلجراءات  
      الجنائية أو في القانون المعمول به.

املادة 33: تسليم االستدعاء
 الكتايب للشاهد أو لشاهد اخلربة

1.   باستثناء ما تنص عليه المادة 34، يجب تسليم استدعاء كتابي للشاهد أو لشاهد الخبرة 
      وفًقا للمادة 27.

2.   يجب أن يوضح االستدعاء الكتابي ما يلي:
 )أ(   اسم المحكمة المختصة التي تصدر االستدعاء،

 )ب( االسم األول للشاهد ولقبه وعنوانه،
 )ج(  مكان وموعد مثول الشاهد أمام المحكمة،

 )د(   اسم ورقم القضية الجنائية التي يتم استدعاء الشاهد أو شاهد الخبرة بخصوصها،
 )هـ(  توضيح بأن الشاهد أو شاهد الخبرة قد تم استدعاؤه بوصفه شاهدا أو شاهد خبرة،

 املادة 31
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 )و(   تحذير بأنه سيتم القبض على الشاهد أو شاهد الخبرة إذا لم يلتزم بالمثول أمام المحكمة
 في الوقت والمكان المحددين من المحكمة وأنه قد يواجه تهمة عدم االمتثال ألمر 
المحكمة بموجب المادة 41 أو، بداًل من ذلك، قد تتم مالحقته قضائيا بتهمة االمتناع 
عن تنفيذ أمر صادر من المحكمة بموجب المادة 197 من القانون الجنائي النموذجي، و

)ز(  التاريخ وتوقيع القاضي المختص.
3.  يجب استدعاء الطفل دون السادسة عشرة بواسطة أبويه أو أبويه بالتبني أو أبويه بالرعاية أو 

    الوصي عليه أو ممثله القانوني.

تعليق
االستدعاء هو مستند رمسي يصدر بأمر من املحكمة يقضي قانونًيا مبثول شخص أمام املحكمة إما كشاهد 
أو شاهد خربة. وجيب على الشخص الذي مت تسليمه االستدعاء أن ميثل أمام املحكمة ويديل بشهادته 
يف الوقت واملكان املحددين يف االستدعاء ما مل يكن هناك نص قانوين آخر مينح الشاهد احلق يف عدم 
اإلدالء بالشهادة )مثال، إذا اندرج هذا الشخص يف فئة هؤالء األشخاص غري املطلوبني للشهادة مبوجب 

املادة 243 واملادة 244(.

املادة 34: االستدعاء الشفهي للشاهد أو لشاهد اخلربة
1. يجوز للمحكمة المختصة استدعاء الشخص شفهيًّا أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة.

2.  عند إبالغ االستدعاء الشفهي للشخص الماثل أمام المحكمة، يجب على المحكمة أن تصدر 
أمام  بالمثول  يلتزم  لم  إذا  عليه  القبض  يتم  بأنه سوف  الخبرة  لشاهد  أو  للشاهد  تعليمات 
المحكمة في الوقت والمكان اللذين تحددهما المحكمة وأنه قد يواجه تهمة عدم االمتثال 
ألمر المحكمة بموجب المادة 41 أو قد تتم، بداًل من ذلك، مالحقته قضائًيا بتهمة االمتناع 

عن تنفيذ أمر صادر من المحكمة بموجب المادة 197 من القانون الجنائي النموذجي.
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المادة 35: أمر القبض على الشاهد 
أو شاهد الخبرة لعدم االمتثال لالستدعاء

1.   إذا لم يلتزم الشاهد أو شاهد الخبرة بالمثول أمام المحكمة أو لم يقدم مسوغات لعدم 
     حضوره، يجوز للمحكمة:

 )أ(    أن تفرض عليه غرامة تصل إلى ]اذكر المبلغ[، أو
 )ب(  أن تصدر أمًرا بالقبض على الشاهد أو شاهد الخبرة.

2.   يجب أن يكون أمر القبض كتابيًّا ويجب أن يتضمن:
 )أ(    اسم المحكمة المختصة التي تصدر االستدعاء،

 )ب(  االسم األول للشخص المراد القبض عليه ولقبه وعنوانه،
 )ج(   اسم ورقم القضية الجنائية التي يتم استدعاؤه بخصوصها،

 )د(   المسوغات التي توجب القبض على الشخص،
 )هـ(   تاريخ وموعد ومكان إحضار الشخص للمثول أمام المحكمة، و

 )و(   التاريخ وتوقيع القاضي المختص.
3.    يجب على الشرطة تنفيذ أمر القبض في التاريخ المحدد في األمر. ويجب على الشرطة إحضار

     الشخص المقبوض عليه إلى المحكمة المحددة في األمر في الموعد المحدد.
4.   يجب على ضابط الشرطة المنفذ ألمر القبض تسليم األمر للشخص المطلوب القبض عليه 
       وإصدار تعليمات له بمرافقته. وإذا رفض الشخص االمتثال، يجوز إلقاء القبض عليه باستخدام 

     قدر معقول من القوة.
5.   إذا سوغ الشخص المقبوض عليه غيابه قبل القبض عليه، يجب على المحكمة أن تلغي أمر 

     القبض.

تعليق
إذا مل يلتزم الشخص باملثول أمام املحكمة، جيوز إلقاء القبض عليه مبقتضى أمر القبض الصادر عن القاضي. 
وكما نوقش يف املادة 31، جيب عدم اخللط بني أمر القبض وبني مذكرة احتجاز أو مذكرة قبض. إن 
اهلدف الوحيد ألمر القبض هو إحضار الشخص املقبوض عليه للمثول أمام املحكمة. ومبجرد إحضاره أمام 
القاضي، جيوز للقاضي أن يفرض عقوبة على الشاهد أو شاهد اخلربة بتهمة عدم االمتثال ألمر املحكمة 

 املادة 35
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مبوجب املادة 41. وبداًل من ذلك، ميكن أيضا أن يتعرض الشخص لتهمة االمتناع عن تنفيذ أمر صادر 
من املحكمة مبوجب املادة 197 من القانون اجلنائي النموذجي.

أحد  أو  االحتجاز،  سلطة  يف  موظف  أو  شرطة،  ضابط  استدعاء   :3 الفرعي  القسم 
العسكريني

املادة 36: استدعاء ضابط شرطة، أو موظف 
يف سلطة االحتجاز، أو أحد العسكريني

يجب تسليم أمر االستدعاء إلى ضابط الشرطة أو موظف في سلطة االحتجاز أو أحد العسكريين 
عن طريق قيادتهم أو رئيسهم المباشر.
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اجلزء 7: األحكام املتعلقة 
بإجراءات املحكمة

القسم 1: حماضر املحكمة

املادة 37: حماضر إجراءات املحكمة
1.   يجب إعداد محضر لكل جلسة من جلسات المحكمة.

2.   يجب أن تقوم المحكمة بتدوين المحضر.
3.   يجب أن يكون المحضر كتابيًّا أو بالفيديو أو التسجيل الرقمي أو التسجيل على أشرطة الكاسيت.

4.   يجب أن يحتوي المحضر على:
 )أ(   موعد وتاريخ ومكان الجلسة،

 )ب(  أسماء األشخاص الحاضرين في الجلسة، ومنهم القاضي المختص أو القضاة المختصون،  
وعضو النيابة العامة، والمشتبه به أو المتهم، ومحامي المشتبه به أو محامي المتهم، والشهود، 

وشهود الخبرة، والمترجمون الفوريون، وموظفو المحكمة ممن يحضرون الجلسة،
 )ج(  تسجيل اإلجراءات كتابة أو طباعة أو اختزاال أو بالتسجيل الرقمي أو بالفيديو أو على 

       أشرطة الكاسيت،
 )د(   سجل حرفي ألي أوامر أصدرتها المحكمة أو أي أوامر طلبها عضو النيابة العامة أو 

       محامي الدفاع،
 )هـ( سجل حرفي ألي استدعاءات شفهية صادرة من قبل المحكمة بموجب المادتين 

       30 و34، و
 )و(  سجل حرفي ألي قرار آخر اتخذته المحكمة.

5.   إذا كان المحضر كتابيًّا، يجب ترقيم الصفحات ويجب على القاضي المختص قراءة المحضر
    الذي أعده كاتب المحكمة لضمان الدقة، ثم يقوم القاضي بتوقيع كل صفحة ويضع ختم  

     المحكمة على المستند.
6.   يجب على القلم حفظ وتخزين المحاضر المكتوية والرقمية وتسجيالت الفيديو وتسجيالت  

     أشرطة الكاسيت المتعلقة باإلجراءات في مكان آمن.



84

7.   ما لم ينص القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية على خالف ذلك، يجب أن تكون محاضر   
        اإلجراءات متاحة، عند الطلب، لعضو النيابة العامة، والدفاع، وفي الحاالت المناسبة لمحامي الضحية.

تعليق
كما نوقش أعاله يف التعليق على املادة 24، يقوم أحد موظفي قلم املحكمة مبساعدة كل قاض أو هيئة قضاة 
أثناء املحاكمة. ويتحمل موظف القلم املسؤولية عن ضمان حفظ حمضر دقيق لإلجراءات طوال املحاكمة.
وتستخدم حاليا أساليب متنوعة إلنشاء سجل املحكمة: حماضر املحكمة املكتوبة خبط اليد )غالبا ما 
تكون يف شكل موجز أكثر مما هي حرفية(، وتسجيالت الكاسيت أو الفيديو، واألساليب التقليدية لكتابة 
املحاضر تقنًيا باالختزال باستخدام قلم احلرب، والتسجيل احلريف التكنولوجي مثل طباعة باستخدام آلة 
االختزال وتسجيالت الفيديو والتسجيالت الصوتية. وبعض هذه األساليب معقدة ومكلفة للغاية. على 
سبيل املثال، يستخدم نظام النسخ باستخدام أجهزة احلاسوب، جهاز االختزال احلاسويب املجهز مبشغل 
األقراص الصغرية اليت جيب تشغيلها عن طريق كاتب االختزال يف املحكمة. بل إن حماضر الوقت الفعلي 
أكثر تعقيًدا من تقنيات التسجيل، حيث تقوم على الفور بتحويل الكلمات املنطوقة داخل قاعة املحكمة 
إىل نص حمفوظ جبهاز احلاسوب. ونظًرا لتكاليف تركيب وصيانة طرق التسجيل، فقد ال تكون هذه 
الطرق مناسبة لنظام العدالة اجلنائية الذي يفتقر إىل املوارد الكافية يف دولة خارجة من الصراع. مع ذلك، 
هناك جمموعة متنوعة أخرى من اخليارات أقل تكلفة. وعند النظر يف خيارات مناسبة لدولة خارجة من 
الصراع، جيب التفكري جيًدا على حد سواء يف تكلفة تركيب وصيانة األجهزة ويف احلصول على لوازمها 
)مثل، شرائط الفيديو واألقراص والورق واألقالم وما إىل ذلك(. وقد يكون تسجيل اإلجراءات بالفيديو 
أحد اخليارات، مع أنه من غري املحتمل أنه ميكن توفري هذا اخليار يف كل قاعة حمكمة ولكل القضايا 
بسبب التكلفة. وميكن أيًضا النظر يف إنشاء حماضر اإلجراءات إما بواسطة آلة أو مذكرات مكتوبة خبط 
اليد بطريقة االختزال، بالرغم من أن هذه الطريقة تتطلب عدًدا من كتبة االختزال ذوي الكفاءة أكرب مما 
يتوفر يف كثري من الدول اخلارجة من الصراع. لذلك، فإن الطريقة األكثر شيوًعا يف تسجيل املحاكمات 
هي استخدام األشرطة الصوتية أو إعداد حمضر صادر عن املحكمة مكتوب خبط اليد. ويفضل تسجيل 
إنشاء  إن  اجللسات.  لوقائع  توفر تسجيال حرفيا  الصوتية ألهنا  التسجيل  باستخدام شرائط  اإلجراءات 
سجل دقيق للمحكمة مكتوب خبط اليد صعب للغاية وحيتاج إىل عمل كبري، ومع ذلك، قد يكون هذا 
هو اخليار الوحيد يف دول معينة. وحتدد الفقرة 4 عدًدا من متطلبات احلد األدىن للمحضر املكتوب خبط 
اليد. ووفًقا للفقرة 5، فإنه يتوجب على القاضي املختص مراجعة املحضر املكتوب خبط اليد بدقة متناهية 
والتصديق والتوقيع عليه وختمه خبتم املحكمة. وميثل ذلك إحدى وظائف املراقبة املهمة اليت تساعد يف 
احلد من رشوة موظفي املحكمة مقابل تغيري سجل املحكمة، وهو ما أثبت كونه مشكلة يف الدول اليت 

تعترب فيها املحاضر املكتوبة خبط اليد هي الوسيلة الوحيدة لتسجيل املحاكمات.
يتحمل القلم املسؤولية عن حفظ وختزين حماضر إجراءات املحكمة. ويتوىل القلم أيًضا، يف ظروف 
حمددة، املسؤولية عن توفري حماضر اإلجراءات ألطراف القضية وأحيانا للضحية. ويف حال تسجيل وقائع 
املحاكمة على أشرطة صوتية، يقوم القلم عادة بإعداد نسخ منها لتقدميها ملن يطلبها من األطراف. ويف 
حال كانت املحاضر كتابية، يقوم القلم بعمل نسخة ضوئية للمحاضر املكتوبة أو مبنح احلق يف االطالع 
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على املحاضر األصلية. أما حماضر اإلجراءات املغلقة أو السرية )مثل، حماضر اجللسات اخلاصة بالشهود 
املتعاونني مبوجب املادة 166، واجللسات بشأن تدابري محاية الشاهد أو عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد 
مبوجب املادة 152 واملادة 160( فيجري توفريها فقط لألشخاص املحددين يف القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية. وعلى سبيل املثال، فإن حماضر جلسات عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد تكون متاحة للقاضي 
املختص، وعضو النيابة العامة، والدفاع )لكن فقط عندما يكون طلب عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد 
مقدما من الدفاع، وعندما يكون طلب عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد مقدما من عضو النيابة العامة فإنه 
ال يسمح ملحامي الدفاع باإلطالع على حماضر اجللسات(. وجيب حفظ هذه السجالت يف مكان مستقل 

خمصص للسجالت العامة للمحكمة حبيث يتم إغالقه بالقفل واملفتاح مبوجب املادة 160.
ويف بعض الدول وخباصة يف الدول اخلارجة من الصراع، جيوز هليئات حملية ودولية مراقبة إجراءات املحكمة. 
على سبيل املثال، يف ليبرييا بعد انتهاء الصراع، توىل موظفو األمم املتحدة حلقوق اإلنسان مهمة مراقبة 
إجراءات املحكمة. وباملثل يف كوسوفو يف فترة ما بعد الصراع، مت منح التخويل ملنظمة األمن والتعاون 
يف أوروبا ملراقبة وإعداد التقارير بشأن سري إجراءات القضايا اجلنائية. ويف مناطق أخرى، جيوز أن تتوىل 
إحدى املنظمات غري احلكومية مهمة مراقبة املحكمة. ففي تيمور الشرقية يف فترة ما بعد الصراع، مت إعداد 
برنامج مراقبة النظام القضائي يف نيسان/ أبريل 2001 هبدف مراقبة اإلجراءات اخلاصة مبحكمة حقوق 
برنامج  إندونيسيا واهليئات اخلاصة باجلرائم اخلطرية. وقام  اليت مت إنشاؤها حديًثا يف  اإلنسان املختصة 
مراقبة النظام القضائي فيما بعد بتوسيع نطاق عمله ليشمل مراقبة املحاكم وإجراء حتليل للنظام القضائي 
يف املحاكم الوطنية. وحييط جدل واسع حبق اهليئات الدولية والوطنية ملراقبة حقوق اإلنسان يف الوصول 
إىل املحاضر السرية للمحاكم. وجيادل البعض حبق جهات املراقبة يف الوصول إىل كل وثائق املحاكم كي 
تتمكن من مراقبة عمل نظام العدالة اجلنائية بالكامل. وعلى النقيض من ذلك، جيادل آخرون بأن منح 
املراقبني احلق الكامل يف الوصول إىل سجالت املحكمة قد يؤثر سلبا يف املحاكمات. إن إمكانية احتمال 
التحقيقات أو املالحقة أو سالمة  أن يكشف املراقبون اخلارجيون املعلومات السرية فيعرضون للخطر 
الضحايا والشهود يقود الكثريين إىل االعتقاد بأنه جيب عدم منح إمكانية الوصول الكامل للمراقبني. إن 
القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية ال يتضمن نًصا أو بياًنا حبق إمكانية وصول مراقيب املحاكم إىل 
سجالت املحكمة، بالرغم من أنه متت مناقشة هذه املسألة بالتفصيل خالل فترة صياغة القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية. ويف النهاية، قرر واضعو القانون النموذجي بأنه جيب على السلطات الوطنية املختصة 
اختاذ قرار بشأن من هم املراقبون الذين جيب منحهم إمكانية الوصول إىل سجالت املحكمة، مع املعرفة 
الكاملة باملنظمة اليت يأيت منها هؤالء املراقبون. وتوجد أمهية للموازنة بني احلاجة إىل تسهيل مراقبة نظام 
العدالة اجلنائية من جانب مراقيب حقوق اإلنسان وبني احلاجة إىل ضمان سالمة التحقيق يف اجلرائم وسالمة 
الضحايا والشهود. وجيب على رئيس املحاكم إعداد توجيه بشأن مسألة إمكانية وصول مراقيب حقوق 
اإلنسان إىل سجالت املحاكم ومحاية املعلومات احلساسة فيها، باإلضافة إىل مذكرات التفاهم الالزمة 
الصراع، يقضي  بعد  تيمور  الصلة. يف  الدولية واملحلية ذات  املراقبة  املحاكم وبني منظمات  بني نظام 
التوجيه احلكومي 6/2005 حبظر إمكانية الوصول إىل ملفات القضايا إال لألشخاص األطراف املباشرين 
يف القضية، بشرط وجود »السبب القانوين الذي يسوغ احلق يف هذا الوصول«، باإلضافة إىل احلصول 

على موافقة القاضي الذي ينظر يف القضية.

 املادة 37
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 القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية ال يتناول بالدراسة مسألة ما الذي تتألف منه السجالت العامة. 
مع ذلك، جيب أن يتم اإلعالن عن احلكم للعامة يف أي قضية عمال باملادة )3( 62 من القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية والقانون الدويل حلقوق اإلنسان. ما وراء ذلك، من الضروري وضع سياسات وإجراءات 

نافذة لتنظيم ما هي املستندات والسجالت اليت ميكن توفريها للجمهور بناء على طلبه.
 

املادة 38: حماضر اإلجراءات األخرى
 اليت يتخذها القضاة والقلم

1.   يجب إعداد محضر كتابي بكل اإلجراءات في أي قضية جنائية ال تتضمنها المادة 37 يقوم 
بإعداده أحد القضاة بذاته في التوقيت نفسه الذي تتم فيه مباشرة اإلجراء أو، إن لم يتحقق 

ذلك، على الفور بعدها.
2.   يجب أن يتولى القلم إعداد محضر كتابي بكل اإلجراءات في أي قضية جنائية في التوقيت 

نفسه الذي تتم فيه مباشرة اإلجراء أو، إن لم يتحقق ذلك، على الفور بعدها.

تعليق
من أجل تعزيز األغراض من إجراء حتقيقات ومالحقات تتميز بالفاعلية والكفاءة والعدالة كما تنص عليه 
املادة 2 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، فإنه جيب على كل األطراف الفاعلة يف العدالة اجلنائية 
اليقظة واحليطة يف  العامة( أن يكونوا على درجة من  النيابة  الدفاع وأعضاء  )القضاة والشرطة وحمامو 
تسجيل اإلجراءات املتخذة لكل قضية على حدة. إن إعداد حمضر دقيق للقضية أمر على درجة من األمهية 
من منظور النيابة العامة لبناء قضية صحيحة وكاملة ضد الشخص املتهم. ومن املهم أيًضا أن يكون لدى 
الشخص املتهم املعلومات الكاملة بشأن اإلجراءات اليت يتم اختاذها ضده أو ضدها حبيث يتمكن املتهم 

من اإلعداد الكامل لدفاعه أو دفاعها.
 مبوجب املادة 29، جيب على القاضي أن يدون مالحظة بكل إجراء يتخذه. وتوضع املالحظة يف 
ملف القضية الذي يقوم القلم بإعداده، إىل جانب الوثائق واملستندات األخرى ذات الصلة مثل مذكرات 

التفتيش وطلبات إصدار مذكرات التفتيش والقرارات واألوامر.

الفصل 2، اجلزء 7
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القسم 2: تغيري مكان املحاكمة

املادة 39: تغيري املكان
1.   يجوز للمحكمة أن تقرر عقد جلسة في مكان آخر غير مقر المحكمة إذا رأت أن تغيير 
      المكان في صالح تحقيق العدالة أو إذا كانت هناك أسباب ضرورية تقتضي تغيير المكان.
2.    يجوز لعضو النيابة العامة أو للدفاع في القضية أن يتقدم بطلب لدى قلم المحكمة المختصة 

      لتغيير مكان التقاضي.
3.    عند البت في الطلب المقدم لتغيير المكان، يجب على المحكمة أن تسترشد بالظروف 

      الخاصة للقضية وبمسؤولية المحكمة عن تسهيل الوصول إلى العدالة بطريقة متساوية.

تعليق
يتضمن تغيري مكان التقاضي نقل اجللسة أو املحاكمة من مقر حمكمة االختصاص القضائي إىل مكان 
آخر. وميكن أن تبادر املحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من عضو النيابة العامة أو من الدفاع إىل تغيري 
املكان. وال يستتبع تغيري املكان تغيري للقاضي املختص أو هليئة القضاة املختصة. وسوف ينظر القاضي 

نفسه أو القضاة أنفسهم يف الطلب أو يف القضية، لكن يف مكان خمتلف.
وقد ختتار املحكمة تغيري األماكن ألسباب خمتلفة. على سبيل املثال، يف القضايا اجلنائية اخلطرية البارزة، قد 
يقود النظر يف القضية يف املكان العادي إىل تعريض األمن للخطر، وميكن ختفيض هذا اخلطر باالنتقال إىل مقر 
حمكمة أكثر أمنا. وقد يكون تغيري املكان مؤقًتا أو قد يكون دائًما. وقد يشمل االنتقال من مقر حمكمة إىل آخر، 
أو من مقر حمكمة إىل مرفق من نوع خمتلف. من احلالة املعروفة يف الدول ذات املوارد املحدودة )مبا يف ذلك 
املركبات الالزمة لنقل السجناء من وإىل املحكمة( انتقال القاضي إىل مركز االحتجاز للنظر يف عدة طلبات 
أو التماسات لالحتجاز يف جلسة واحدة. ويتميز هذا اإلجراء املجدي من حيث التكلفة ويتيح للمحتجزين ما 
يستحقونه من الوصول إىل العدالة. وهذا النوع من تغيري املكان جييزه القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية.

القسم 3: ضبط املحاكمة

املادة 40: عقوبات بشأن سوء السلوك يف املحكمة
1.    يجوز للمحكمة توقيع العقوبة على الشخص الماثل أمامها إذا ما صدر منه سلوك سيئ أمامها،

      بمن في ذلك الشخص الذي يقاطع سير إجراءات المحكمة.

 املادة 39
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2.    ويجوز للمحكمة، بعد توجيه تحذير من عواقب سوء سلوكه، أن تعاقب الشخص الماثل أمامها:
 )أ(    بالطرد من قاعة المحكمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو

 )ب(  بفرض غرامة ال تتجاوز ]أدخل مبلغ الغرامة[، أو بعقوبة الحبس لفترة ال تزيد على 
        أسبوع للشخص الذي يسيء السلوك أمام المحكمة.

3.   يجوز استئناف عقوبة الغرامة أو الحبس المفروضة بموجب الفقرة 2)ب( طبًقا للمادة 295 
     من القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية.

تعليق
يلزم الرجوع إىل املواد 197-189 من القانون اجلنائي النموذجي، اليت توضح اجلرائم املوجهة ضد إقامة 
العدالة. يف هذه املواد من القانون اجلنائي النموذجي، متثل جرمية االمتناع عن تنفيذ أمر صادر من املحكمة 
أمهية خاصة. وبعكس العقوبات اليت تنص عليها املادة 40، واليت ميكن توقيعها على حنو سريع أثناء اجللسة 
أو أثناء املحاكمة قيد النظر، فإنه جيب توجيه االهتام للشخص وحماكمته يف حماكمة مستقلة ألمور تتعلق 

جبرائم ُموجهة ضد إقامة العدالة اليت ينص عليها القانون اجلنائي النموذجي.
يلزم الرجوع إىل املادة 295 بشأن آلية الطعن التمهيدي، اليت جتيز استئناف أمر صادر مبوجب املادة   

40)2( )ب(.

املادة 41: عقوبات عدم االمتثال
 ألمر صادر من املحكمة

1.   يجوز للمحكمة، بعد إنذار الشخص بعواقب عدم االمتثال ألوامرها، أن:
 )أ(      تحتجز الشخص، باستثناء المشتبه به أو المتهم، الذي يرفض االمتثال ألوامر المحكمة، 

        إلى حين امتثاله أو حتى يصبح االمتثال ال أهمية له، أو
 )ب(  تفرض غرامة على الشخص بما ال يزيد على ]أدخل قيمة الغرامة[.

2.  يجب أال تزيد مدة االحتجاز التي تفرضها المحكمة على الشخص بموجب الفقرة 1)أ(  
     على أربعة أسابيع.

3.    ويجوز استئناف مدة الحجز التي تفرضها المحكمة بموجب الفقرة 1)أ( بموجب الفصل 16 
     من القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية.

4.   ويجوز استئناف الغرامة التي تفرضها المحكمة بموجب الفقرة 1)ب( بموجب المادة 295  
     من القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية.

الفصل 2، اجلزء 7
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 تعليق
 يلزم الرجوع إىل املادة 197 من القانون اجلنائي النموذجي، »االمتناع عن تنفيذ أمر صادر من املحكمة«. 
وبعكس املادة 41، اليت تنص على اختاذ إجراء قسري وفوري من جانب املحكمة، فإن املادة 197 تنص 
على املالحقة بأثر رجعي بتهمة االمتناع عن تنفيذ أمر صادر من املحكمة وجيب النظر يف هذه التهمة 

عن طريق إجراءات جنائية مستقلة.
تنطبق املادة 41 على الشهود وشهود اخلربة ممن ال ميتثلون الستدعاءات املحكمة للمثول أمامها. 
كما تنطبق هذه املادة على األشخاص ممن خيالفون أوامر أخرى للمحكمة مثل أمر عرض األدلة مبوجب 

املادة 131.
وكما هو موضح يف املادة 41)3(، فإن أحكام أوامر اإلحضار اليت تنص عليها املواد 339-346 تنطبق 
على الشخص الذي يتم احتجازه مبوجب املادة 41 كما تنطبق على كل القضايا اليت يتم فيها جتريد 
األشخاص من حريتهم الشخصية. يلزم الرجوع إىل التعليقات على املواد 339-346 لالطالع على مزيد 
من املناقشة. ويلزم الرجوع أيًضا إىل املادة 295 بشأن استئناف عقوبة الغرامة املفروضة على الشخص 

بتهمة عدم االمتثال ألمر املحكمة.

 املادة 41
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الفصل 3: األطراف األخرى يف الدعوى اجلنائية

اجلزء 1: هيئة النيابة العامة
تعليق

توجد عدة مناذج خمتلفة من النيابة العامة يف العامل. ففي بعض األنظمة، تدير التحقيقات ومالحقة القضية جهات 
خمتلفة، حيث تقوم الشرطة بصفة مستقلة بإجراء التحقيقات مث تقوم بتقدمي األدلة إىل عضو النيابة العامة الذي 
يقوم بعد ذلك بإحالة القضية أمام املحكمة. ويف أنظمة أخرى، يتوىل عضو النيابة العامة املسؤولية عن االدعاء 
يف القضية وعن توجيه الشرطة يف التحقيق فيها. إال أنه يف أنظمة غريها، جيوز لعضو النيابة العامة أن يعمل 
بالتعاون مع قاضي التحقيقات والشرطة يف التحقيق ويف االدعاء يف القضية، حيث يقوم عضو النيابة العامة بتوجيه 
الشرطة يف املراحل األوىل من التحقيقات ويقوم ببدء اإلجراءات، اليت يقوم مبقتضاها قاضي التحقيقات جبمع 
األدلة ويقوم بإعداد ملف القضية )أو »الدوسيه«( الذي تتم إحالته فيما بعد للمحكمة. مبوجب هذا النظام، 
ميلك قاضي التحقيقات صالحيات أوسع يف ما يتعلق بالتحقيق من الصالحيات اليت ميلكها عضو النيابة العامة 
يف أنظمة أخرى. على سبيل املثال، جيوز لقاضي التحقيقات أن يأمر بتفتيش األشخاص واملمتلكات وباختاذ 
تدابري حتقيق أخرى، بينما يطلب من عضو النيابة العامة يف أنظمة أخرى تقدمي طلب الستصدار أمر من املحكمة.
أجرى واضعو القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية مناقشات مطولة بشأن أفضل مناذج النيابة العامة اليت 
ميكن اتباعها. وقد حبذ بعض اخلرباء منوذج قاضي التحقيق، قائلني إنه يف دولة خارجة من الصراع، وتعاين عادة 
من نقص يف عدد حمامي الدفاع، يكون من الصعب حتقيق »تكافؤ وسائل اخلصوم« )جتري مناقشة هذا املفهوم 
يف التعليق على املادة 62( ولذلك يكون من األفضل أن يكون هناك قضاة حتقيق حمايدون ممن يستطيعون محاية 
مصاحل النيابة والدفاع على حد سواء. أما اخلرباء الذين عارضوا استخدام منوذج قاضي التحقيق فقد أوضحوا 
بأن شعبية هذا النموذج بدأت تضمحل على مدى العديد من السنوات، وأن العديد من الدول اليت كانت قد 
تبنت هذا النموذج يف السابق قد ختلت عنه اآلن. كما قال هؤالء اخلرباء إنه من األفضل عدم متركز الصالحية 
أثناء التحقيق يف القضايا اجلنائية ومالحقتها بسبب املخاطر األمنية على القضاة يف الدول اخلارجة من الصراع 
وخطر الضغوط اليت يتعرضون هلا ممن يرتبطون باملتهمني يف قضايا تشمل على سبيل الذكر ال احلصر، اجلرمية 
املنظمة وأصحاب النفوذ السياسي. وكانت هناك حجة ثالثة ضد منوذج قاضي التحقيق ترى بأنه معقد أكثر 

من الالزم لالستخدام يف دولة خارجة من الصراع.
قرر واضعو القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية اعتماد منوذج هجني )ُمختلط( للنيابة العامة يقوم مبوجبه 
أدلة اإلدانة والرباءة على حد سواء ويكون مسؤوال بقدر متساو عن  التحقيق يف  بتويل  العامة  النيابة  عضو 
اإلشراف على التحقيقات يف القضية اجلنائية )اليت جتريها الشرطة بأوامر مباشرة من عضو النيابة العامة( وعن 
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إحالة القضية أمام املحكمة. من خالل إنشاء منوذج النيابة العامة املوضح يف القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية، متت معاجلة بعض املخاوف بشأن تكافؤ وسائل اخلصوم يف دولة خارجة من الصراع، حيث خيضع 
عضو النيابة العامة لواجب مؤكد يقتضي مجع األدلة لصاحل املشتبه به وضده على حد سواء. إن حقيقة كون 
صالحية التحقيق موزعة تضمن أال يكون شخص واحد مسؤوال عن التحقيقات كاملة ما خيفض بالتايل خطر 

تعرض الشخص للتهديد أو الرشوة.
يوجد يف الدول عادة تشريع تفصيلي نافذ ينظم خدمات النيابة العامة. وقد يتضمن دستور الدولة أحكاما 
بشأن حماكمة اجلرائم وحتديد الصالحية الالزمة لتنفيذ ذلك. إضافة إىل ذلك، قد يكون هناك بعض القوانني 
التشريعية املحددة، أو القواعد القضائية أو التعميمات املخصصة لعمل النيابة العامة. ويعاجل القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية بصفة رئيسية املكون اإلجرائي للقانون اجلنائي أكثر مما يعاجل املكون املؤسسي. لذلك، فإن 
األحكام اليت ينص عليها القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية ليست شاملة بأي حال من األحوال. وهي حتدد 
فقط إطار العمل اهليكلي وتقدم بعض املبادئ األساسية بشأن عمل النيابة العامة، متاًما مثلما يوضح الفصل الثاين 
النظام اهليكلي للمحاكم وهناك ضرورة تتطلب وجود تشريع أكثر تفصيال بشأن مسائل مثل التنظيم واإلدارة 
واملساءلة القانونية وعمل النيابة العامة، واملؤهالت املطلوبة ملوظفيها وطريقة اختيارهم وتدريبهم وأوضاعهم 
ا بشأن مساءلة أعضاء النيابة  وشروط عملهم. كما توجد ضرورة تتطلب وضع مدونة قواعد السلوك ونصوصًً

العامة واستقامتهم وأدائهم.
يلزم الرجوع إىل املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن دور أعضاء النيابة العامة، و»معايري االحتاد الدويل 
العامة«،  النيابة  الواجبات واحلقوق األساسية ألعضاء  العامة بشأن املسؤولية املهنية« و»بيان  النيابة  ألعضاء 

وتوصية جملس أوروبا )2000(19، أو »دور النيابة العامة يف نظام العدالة اجلنائية«.

القسم 1: تنظيم النيابة العامة وتشكيلها

املادة 42: تنظيم النيابة العامة
1.   تتكون النيابة العامة من:

 )أ(   مكتب النائب العام،
 )ب( مكتب النيابة العامة في ]أدخل اسم المنطقة التي تقع ضمن نطاق االختصاص القضائي 

       للمكتب[،
 )ج(  مكتب النيابة العامة في ]أدخل اسم المنطقة التي تقع ضمن نطاق االختصاص القضائي 

       للمكتب[، و
 )د(   مكتب النيابة العامة في ]أدخل اسم المنطقة التي تقع ضمن نطاق االختصاص القضائي 

       للمكتب[.
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تعليق
النيابة العامة يف  النيابة العامة. وجيب إنشاء مكاتب أخرى ألعضاء  تنص املادة 42 على إنشاء مكتب 
الدولة. وميكن إنشاء هذه املكاتب يف املنطقة اجلغرافية نفسها اليت توجد فيها كل حمكمة من حماكم البداية 

)انظر املادة 4 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية(، حسب عدد حماكم البداية اليت مت إنشاؤها.

املادة 43: تشكيل مكتب النائب العام
1.   يتكون مكتب النائب العام من النائب العام والنائب العام المساعد والموظفين العامين فيه.

2.   يتم اختيار النائب العام والنائب العام المساعد وأعضاء النيابة العامة عن طريق ]أدخل اسم 
      السلطة القائمة على التعيين[.

3.   يتم تعيين الموظفين العامين عن طريق النائب العام.
4.    يتمثل دور النائب العام باعتباره المسؤول األول والرئيس اإلداري للنيابة العامة ومكتب النائب 

     العام. كما يتولى مسؤولية اإلدارة العامة وضمان تنفيذ كل المهام الوظيفية المكلف بها.
5.   ويتمثل دور النائب العام المساعد في أنه يحل محل النائب العام في حال عدم تمكنه من 

     القيام بوظائفه.

املادة 44: تشكيل مكاتب النيابة العامة
1.   يتكون كل مكتب من مكاتب النيابة العامة من رئيس نيابة عامة وأعضاء النيابة العامة في 

     مكتب النيابة العامة والموظفين العامين.
2.   يتم اختيار رئيس النيابة العامة وأعضاء النيابة العامة عن طريق ]أدخل اسم السلطة القائمة   

      على التعيين[.
3.   يتم تعيين الموظفين العامين عن طريق رئيس النيابة العامة.

4.   رئيس النيابة العامة هو المسؤول األول عن مكتب النيابة العامة. ويجب عليه رفع التقارير 
     مباشرة إلى النائب العام بشأن تنفيذ كل وظائف مكتب النيابة العامة.

5.   ودور أعضاء النيابة العامة هو ممارسة صالحية المالحقة المتعلقة بالتحقيقات الجنائية 
      واإلجراءات الجنائية بمكتب النائب العام.

الفصل 3، اجلزء 1
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القسم 2: واجبات النيابة العامة وأعضاء النيابة العامة

املادة 45: واجبات النيابة العامة
واجبات النيابة العامة هي:

 )أ(    التحقيق في أي معلومات بشأن الجرائم المرتكبة في ]اذكر اسم الدولة[،
 )ب(  التوجيه واإلشراف على التحقيقات في الجرائم، وجمع األدلة عن طريق الشرطة،

 )ج(   إجراء التحقيقات والمالحقات أمام المحاكم في ]اذكر اسم الدولة[، و
 )د(     مباشرة المسؤوليات األخرى المنصوص عليها في القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية.

تعليق
حتدد املادة 45 الواجبات العامة للنيابة العامة بوصفها اجلهة املسؤولة عن التحقيق يف اجلرائم ومالحقتها، 
وكجزء من هذه الواجبات، تكون النيابة العامة مسؤولة عن توجيه الشرطة يف التحقيق يف اجلرائم. يلزم الرجوع 
إىل املادة 53 اليت حتدد واجبات الشرطة يف اتباع توجيهات عضو النيابة العامة يف مباشرة تدابري التحقيق.

املادة 46: واجبات أعضاء النيابة العامة
يجب على أعضاء النيابة العامة، أثناء ممارستهم واجباتهم:

  )أ(     توسيع نطاق التحقيقات في الجرائم لتشمل كل الوقائع واألدلة المتعلقة بتقدير مسؤولية 
         أو عدم مسؤولية المشتبه به أو المتهم عن الجريمة، وبذلك يتم التحقيق في مالبسات 

        اإلدانة والبراءة على حد سواء،
 )ب(  اتخاذ تدابير مناسبة لضمان إجراء التحقيقات بكفاءة في الجرائم ومالحقتها قضائيا في 
]اذكر اسم الدولة[، وبذلك يتم احترام المصالح والظروف الشخصية للضحايا والشهود 
مع أخذ طبيعة الجريمة في الحسبان، خاصة إذا كانت الجريمة تتضمن العنف الجنسي 

أو العنف على أساس النوع االجتماعي )الجندر( أو العنف ضد األطفال،
 )ج(  اإلشراف على قانونية أعمال الشرطة في التحقيق الجنائي، و

 )د(  االحترام الكامل لحقوق األشخاص المشتبه بهم واألشخاص المتهمين وغيرهم من
األشخاص بموجب القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية، وكذلك اتخاذ اإلجراءات    

االيجابية بشأن كل انتهاك لحقوق اإلنسان.

 املادة 45
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 تعليق
كما متت مناقشته يف التعليق العام على الفصل الثالث، اجلزء األول، من القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية، يكون أعضاء النيابة العامة مسؤولني عن فحص األدلة لصاحل املشتبه به أو املتهم وضده على 
حد سواء. وال يطلب من أعضاء النيابة العامة العمل فقط لصاحل مالحقة القضية، بل جيب عليهم أيضا 
اختاذ تدابري التحقيق الالزمة اليت قد تكشف أدلة الرباءة. وهلذا األمر أمهية خاصة عندما ال يتوفر التمثيل 

القانوين للمتهم.
القضايا  احلسبان يف  بصفة خاصة، يف  والشهود،  الضحايا  أخذ مصاحل  الفقرة )ب( شرط  توضح 
اليت تتعلق بالعنف اجلنسي أو العنف جتاه اجلنس اآلخر أو العنف ضد األطفال. وحيدد القانون اجلنائي 
النموذجي عدًدا من هذه اجلرائم. ويتناول اجلزء الثاين، القسم الثالث، دراسة اجلرائم اجلنسية، وتتناول 
املادة 105 جرمية العنف األسري، بينما حيدد اجلزء الثاين، القسم اخلامس عدًدا من اجلرائم اليت ترتكب ضد 
األطفال. وتناقش التعليقات على هذه املواد حقيقة أن جرائم العنف اجلنسي أو العنف جتاه اجلنس اآلخر 
أو العنف ضد األطفال ال تتم معاجلتها على حنو مالئم يف الدول اخلارجة من الصراع. ففي بعض الدول 
اخلارجة من الصراع، ُذكر ضحايا العنف ضد اجلنس اآلخر أو العنف اجلنسي أو العنف ضد األطفال 
بأن الشرطة أو النيابة العامة مل تأخذ ادعاءاهتم على حممل اجلد. مع أخذ هذه احلقيقة يف االعتبار، تقضي 
املادة 74 بضرورة توجيه مزيد من العناية والرعاية لضحايا هذه اجلرائم. ويكون تعميق حساسية توعية 
أعضاء النيابة العامة وتشجيعهم وتدريبهم من الشروط الالزمة لوضع هذا االلتزام يف حيز التنفيذ. وقد 
يكون أيًضا من املفيد التفكري يف إنشاء وحدات خاصة ضمن النيابة العامة للتعامل على وجه اخلصوص 
مع جرائم العنف ضد اجلنس اآلخر والعنف اجلنسي والعنف ضد األطفال. كما توجد أمهية للنظر يف 
توفري خدمات للضحايا والشهود مثل االستشارات واملساعدات الطبية والنفسية. يلزم الرجوع إىل املادة 

79 والتعليق املرافق هلا لالطالع على مزيد من املناقشات.
يف بعض األنظمة القانونية، يتحمل أعضاء النيابة العامة »واجب املالحقة القضائية«، مبعىن أهنم ال 
ميلكون حرية التصرف بشأن مالحقة قضية بعينها قضائيا إذا كشفت الوقائع عن شك معقول يف وقوع 
اجلرمية. والقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية ال يتضمن هذا االلتزام. وهناك حاالت حمددة ومعرفة مبينة 
يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية جتيز لعضو النيابة العامة رفض املالحقة القضائية لقضية معينة من 
خالل عدم البدء الرمسي يف التحقيقات مبوجب املادة 96 أو من خالل وقف التحقيقات اجلارية مبوجب 
املادة 98. ويتمتع عضو النيابة العامة حبرية التصرف، مع أنه يتم تنظيم ذلك وتوضيحه يف القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية ويتم التحقق منه يف بعض احلاالت عن طريق النائب العام وفًقا للمبدأ رقم 17 من 
»املبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة«، واليت تنص على أنه: »يقتضي، يف البلدان اليت تكون 
فيها وظائف أعضاء النيابة العامة متسمة بصالحيات استنسابية، أو يوفر القانون أو القواعد أو النظم املنشورة 
مبادئ توجيهية من أجل تعزيز اإلنصاف واتساق النهج عند البت يف عمليات املالحقة القضائية، مبا يف 
ذلك بدء املالحقة أو صرف النظر عنها«. يلزم الرجوع إىل املادة 96 واملادة 98 والتعليقات املرافقة هلما.

الفصل 3، اجلزء 1
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القسم 3: استقالل وحياد النيابة العامة وأعضاء النيابة العامة

املادة 47: استقاللية النيابة العامة
1.   يجب أن تكون النيابة العامة مستقلة.

2.   يستتبع االستقالل:
 )أ(    وجود ضمانات مؤسساتية تعزلها عن الضغوط، و

 )ب(  سالمة اإلجراءات دون تحيز مضمونا وشكاًل.

تعليق
يقضي املبدأ 4 من املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن دور أعضاء النيابة العامة بأن تكفل الدولة »متكني 
أعضاء النيابة العامة من أداء وظائفهم املهنية دون ترهيب أو تعويق أو مضايقة أو تدخل غري الئق، ودون 

التعرض، بال مربر، للمسؤولية املدنية أو اجلنائية أو غري ذلك من املسؤوليات«.
 ومثلما هو استقالل القضاء متعدد الوجوه، كذلك هو استقالل النيابة العامة، ويشمل ذلك اجلوانب 
املؤسساتية أو الوظيفية والفردية. وتنص الفقرة 2)أ( على االستقالل املؤسسايت أو الوظيفي املطلوب لعمل 
النيابة العامة. وتنص الفقرة 2)ب( على االستقالل الشخصي ألعضاء النيابة العامة. ويقضي املبدأ 6 من املبادئ 
التوجيهية لألمم املتحدة بأن حيدد القانون أو القواعد أو اللوائح املنشورة الشروط املعقولة خلدمة أعضاء النيابة 
العامة وحصوهلم على أجر كاف ينطبق ذلك، ملدة شغلهم ملناصبهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم. 
وهذه الشروط من العناصر األساسية اليت تضمن استقالل أعضاء النيابة العامة. وتؤكد هذه الفقرة أيضا على 
نقطة مهمة هي: ضرورة أن يتم تقييم االستقالل من خالل املنظورين املوضوعي والشخصي على حد سواء.

 املادة 48: العزل عن الضغط

والقسم  النافذة  للقوانين  باستقاللية وطبقا  بواجباتهم  العامة  النيابة  أعضاء  يقوم  أن  1.   يجب 
      الذي يؤدونه.

2.    ال يجوز ألي هيئة رسمية تابعة للدولة أو منظمة خاصة أو عامة أو منظمة وطنية أو دولية 
      أو شخص، أن يحاول التأثير على أو يسعى إلى التأثير على أو يظهر بمظهر من يؤثر على  

      أعضاء النيابة العامة.
3.    كما يجب أن يكون أعضاء النيابة العامة مستقلين عن الضغط من داخل النيابة العامة.

 املادة 47
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تعليق
إن عزل النيابة العامة ككل وأعضاء النيابة العامة كأفراد هو عنصر حاسم من عناصر استقالل النيابة العامة 
كما تنص عليه املادة 47)2( )أ( ويقره املبدأ 4 من املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن دور أعضاء النيابة 
العامة. وجيب على عضو النيابة العامة تنفيذ واجباته طبًقا للقوانني النافذة والقسم الذي يؤديه عند تعيينه 
كعضو يف النيابة العامة. وجيب عزل أعضاء النيابة العامة عن نوعني من الضغوط: الضغط اخلارجي والضغط 
الداخلي. والضغط اخلارجي يعين الضغط من جهات خارجية، على سبيل املثال، السلطة التنفيذية أو السلطة 
التشريعية أو منظمة دولية أو شخص خاص. أما الضغط الداخلي فتجري ممارسته من داخل النيابة العامة ذاهتا.

املادة 49: حياد أعضاء النيابة العامة
1.   يجب أن يؤدي أعضاء النيابة العامة واجباتهم دون تحيز ودون الخضوع ألي تأثير كان 

      بشكل مباشر أو غير مباشر من أي مصدر كان أو ألي سبب كان.
2.    ويجب على أعضاء النيابة العامة أن يتمسكوا بمظهر الحياد بإعفاء أنفسهم عندما يكون 
ذلك معقوال بموجب المادة 50. وعضو النيابة العامة الذي يجب أن يعفي نفسه بموجب 

المادة 50، لكنه ال يفعل ذلك، يجب تنحيته بموجب المادة 51 بسبب عدم الحياد.
3.     يجب على أعضاء النيابة العامة عدم ممارسة أية أنشطة أو أن يكون لهم مصالح في نشاطات 

      أو هيئات تؤثر في حيادهم.

تعليق
يقضي املبدأ 13)أ( من املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن دور أعضاء النيابة العامة بأن يلتزم أعضاء 
النيابة العامة بأداء وظائفهم حبياد. ويقضي مفهوم احلياد بأن يؤدي عضو النيابة العامة وظائفه دون حماباة 
أو حتيز مع أو حتامل عند النظر يف أي قضية جنائية. وعضو النيابة العامة الذي يتحيز أو يتحامل جتاه 
شخص يكون طرفا يف القضية )الشخص املتهم، مثاًل( أو الذي يكون لديه علم شخصي بالوقائع املتنازع 
عليها ال ميكن اعتباره حمايًدا. فضاًل عن ذلك، جيب أال يكون لعضو النيابة العامة مصلحة يف القضية. 
وتنشأ املصلحة الشخصية عندما يكون لعضو النيابة العامة مصلحة اقتصادية أو مصلحة أخرى يف نتيجة 
القضية أو عندما يكون له عالقة متت بصلة ألحد الزوجني أو أحد األبوين أو من أفراد أسرته املقربني أو 

عالقة شخصية أو عالقة مهنية أو عالقة مرؤوس مع رئيسه مع أي من األطراف.
وكما أشري يف الفقرة 3، جيب أن يضمن عضو النيابة العامة أثناء أدائه وظائفه عدم وجود احنياز فعلي 
أو ظاهري، مبعىن أنه جيب عليه أن يكون حمايدا من الناحيتني املوضوعية والشخصية على حد سواء. وقد 
يظهر عضو النيابة العامة من الناحية املوضوعية بأنه ليس حمايدا عندما يشارك يف نشاطات معينة خارج جمال 
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عمله، أو عندما يكون عضو النيابة العامة، على سبيل املثال، قد عرب عن آراء، عرب وسائل اإلعالم، أو كتابة، 
أو من خالل أعمال عامة ميكنها، من الناحية املوضوعية، أن تؤثر سلبا يف احلياد املطلوب منه. ويف بعض 
احلاالت، مينع أعضاء النيابة العامة من القيام بنشاطات عمل إضايف من أجل ضمان حتقيق مبدأ االستقاللية 
املوضوعية. وهذا احلظر ال يتضمن عادة وظائف التدريس إال أنه قد يشمل املشاركة يف أنشطة جتارية معينة.

املادة 50: إعفاء عضو النيابة العامة لعدم احلياد
1.   يجب عدم مشاركة عضو النيابة العامة في القضية إذا كان:

 )أ(    أحد ضحايا الجريمة،
 )ب(   أحد أقارب القاضي، أو الدفاع أو الضحية أو محامي الضحية أو المشتبه به أو المتهم، أو
 )ج(   قد شارك في اإلجراءات بصفته محامي الدفاع أو محامي الضحية أو تم استجوابه 

        بوصفه شاهد خبرة أو شاهدا.
2.   ال يجوز لعضو النيابة العامة المشاركة في قضية يكون فيها حياده أو حيادها موضع شك 

      معقول على أي أساس، باستثناء الحاالت الموضحة في الفقرة 1.
3.    إذا كان حياد عضو النيابة العامة عرضة للشبهة أو للشك، يجب على عضو النيابة العامة رفع 

      طلب للنائب العام إلعفائه من المشاركة في قضية بعينها.
4.    يجب على عضو النيابة العامة الذي يسعى إلى إعفائه من المشاركة في قضية بعينها أن يتقدم 

      بطلب كتابي للنائب العام موضًحا فيه مسوغات طلب اإلعفاء.
5.    ويجب على النائب العام التعامل بسرية مع هذا الطلب.

6.    يجب على النائب العام إصدار قرار بشأن إعفاء أو عدم إعفاء عضو النيابة العامة المتقدم 
       بالطلب من النظر في القضية المحددة المعنية.

7.    إذا تمت الموافقة على طلب اإلعفاء، يجب على النائب العام تكليف عضو نيابة عامة 
        جديد بالقضية وضمان عدم وجود أي مشاركة لعضو النيابة العامة صاحب الطلب في القضية.

8.    تعتبر كل اإلجراءات التي اتخذها عضو النيابة العامة المعفى من القضية إجراءات صحيحة 
        قانونًيا إلى حين إعفائه من قبل النائب العام.

تعليق
تنص املادة 50 على آلية تتيح لعضو النيابة العامة الذي يعتقد بأن حياده– احلقيقي أو الظاهري– موضع 
شك إلعفاء نفسه من القضية. وتنص الفقرة 1 على حاالت حمددة، على أساس املبدأ العام املوضح يف 

 املادة 49
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املادة 49، )املماثلة للحاالت الواردة يف املادة 17 بشأن حياد القضاء( جيب على عضو النيابة العامة فيها 
إعفاء نفسه بسبب عدم احلياد، احلقيقي أو الظاهري. وتنص الفقرة 2 على حكم عام إضايف يشمل ظروًفا 

أخرى قد يكون فيها حياد عضو النيابة العامة موضع شك.
 

املادة 51: تنحية عضو النيابة العامة بسبب عدم احلياد
1.    يجوز للمشتبه به أو المتهم، أو محامي احدهما، أو القاضي، وفي أي وقت، االعتراض على 

       مشاركة عضو نيابة عامة معين في قضية يكون فيها حياد عضو النيابة العامة موضع شك.
2.    ال ُيعلق طلب تنحي عضو النيابة العامة اإلجراءات.

3.     يجب إعداد إفادة مكتوبة مشفوعة بالقسم تبين األسس التي استند الطلب إليها. ويجب 
      إرفاق أي أدلة ذات صلة باإلفادة.

4.    يجب تقديم اإلفادة المكتوبة المشفوعة بالقسم للنائب العام.
5.     يحق لعضو النيابة العامة الذي يكون حياده موضع شك تقديم طلبات كتابية إلى النائب العام.
6.    يجب على النائب العام اتخاذ قرار بشأن الموافقة على الطلب على أساس اإلفادة الكتابية 
      المشفوعة بالقسم واألدلة المرفقة بها والطلبات الكتابية المقدمة من عضو النيابة العامة 

      صاحب الطلب، إن وجدت.
7.     إذا تمت الموافقة على الطلب، يجب على النائب العام أن يكلف عضو نيابة عامة جديًدا  
      بالقضية وضمان عدم وجود أي مشاركة لعضو النيابة العامة موضوع الطلب في القضية.

تعليق
إذا مل ُيعف عضو النيابة العامة نفسه طواعية من النظر يف القضية اليت يتبني فيها حتيز حقيقي أو ظاهري 
من جانبه، تنص املادة 51 على آلية متكن الشخص املشتبه به أو املتهم أو القاضي من التقدم بطلب لتنحية 
عضو النيابة العامة على أساس عدم حياده. ويتم رفع الطلب إىل النائب العام املسؤول عن اختاذ قرار بشأن 
صحة الطلب. وجيب عدم اخللط بني هذا الشكل من أشكال التنحي وبني الفصل من املنصب، الذي يقضي 
بفصل عضو النيابة العامة هنائًيا من منصبه على أسس »سوء السلوك اخلطري« أو »سوء السلوك املعلن«، 
على سبيل املثال. ومبوجب املادة 51، تتم تنحية عضو النيابة العامة من االستمرار يف أداء واجباته أو يف 
ما يتعلق بالقضية املحددة املعنية فقط. وحسب الظروف، قد تكون قضايا عدم احلياد املثارة أثناء سري 
املحاكمة مسوغا ملزيد من اإلجراءات التأديبية بل وللفصل النهائي من العمل. إن مسألة الفصل الدائم من 

املنصب تتم معاجلتها عادة يف مدونة قواعد السلوك أو يف قانون مستقل عن قانون اإلجراءات اجلنائية.
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اجلزء 2: الدفاع

املادة 52: الدفاع

جيب على السلطة التشريعية املختصة وضع آلية لتوفري املساعدة القانونية املجانية لألشخاص املقبوض 
عليهم واملتهمني املعوزين وفًقا للمادة 67 واملادة 68.

تعليق
تقضي املادة 52 بإنشاء هيئة دفاع لتوفري املساعدة القانونية املجانية لألشخاص املعوزين. والغرض من املادة 52 هو 
التركيز على ضرورة إنشاء هيئة للدفاع والتأكيد على أن تكون هذه اهليئة جزًءا من نظام العدالة اجلنائية، متاما كما 
هو حال النيابة العامة. وجيادل كثريون بأنه يف الدول اخلارجة من الصراع يتجه معظم التركيز يف عملية إصالح 
الدفاع يف اإلدارة  الدفاع. ونظًرا ألمهية هيئة  العامة، مع إيالء عناية أقل هليئة  املؤسسات على املحاكم والنيابة 
السليمة للعدالة، قرر واضعو القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية اشتراط إنشاء هيئة للدفاع. غري أن املادة 54 

ال حتدد أي شكل هلذه اهليئة، بسبب االختالفات املوجودة على مستوى العامل.
اجلنائية.  النموذجي لإلجراءات  القانون  واملادة 68 من  املادة 67  للدفاع مأخوذ من  إنشاء هيئة  إن شرط 
وانسجاما مع األعراف واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، تقضي املادة 67 بتوفري مساعدة قانونية جمانية للشخص 
املقبوض عليه أو املتهم الذي ال ميلك اإلمكانيات الكافية لدفع تكاليف املساعدة القانونية، وعندما يكون ذلك يف 
صاحل العدالة. وحتدد املادة 68 عدًدا من احلاالت اليت تستوجب توفري املساعدة القانونية املجانية كمساعدة إلزامية، 
كما يف حالة أن يكون املتهم طفاًل أو شخًصا أبكم أو أصم أو يعاين من مرض عقلي أو إعاقات عقلية أخرى، 
أو يف احلاالت اليت يكون فيها الشخص متهما جبرمية قد تتجاوز عقوبة احلبس املحتملة فيها مخسة عشر عاًما أو 
أكثر، أو يف احلاالت اليت يكون فيه الشخص معرضا لطلب التسليم. وتتباين ممارسات الدول يف ما يتعلق بالتوقيت 
املناسب الذي يبدأ فيه تطبيق احلق يف املساعدة القانونية املجانية )»ملزما«(. يف بعض األنظمة، يتم توفري املساعدات 
القانونية املجانية فقط يف حالة تقدمي اهتامات رمسية ضد الشخص، أي بعبارة أخرى، فقط عندما يتحول الشخص 
من مشتبه به كما هو موضح يف املادة 1)43( إىل متهم حسب املادة 1)1(. )قد يتحول الشخص من كونه مشتبها 
به إىل متهم عمال بالئحة اهتام أو باهتامات توجهها له الشرطة، حسب ما يكون عليه النظام القانوين املعمول به. 
وفًقا للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، يصبح املشتبه به متهًما إذا مت تقدمي الئحة االهتام إىل املحكمة مبوجب 
املادة 195 ويتم يف ما بعد التصديق عليها من جانب املحكمة يف جلسة متهيدية مبوجب املادة 201(. ويف أنظمة 
أخرى، يتم توفري املساعدة القانونية من حلظة القبض على الشخص واحتجازه، قبل توجيه اهتامات رمسية له أو 
الئحة اهتام. والنموذج األخري هو الذي مت تبنيه يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. يلزم الرجوع إىل املادة 

67 والتعليق املرافق هلا لالطالع على مزيد من املناقشات.
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جيب على كل دولة من الدول اخلارجة من الصراع أن حتدد الشكل الذي جيب أن تكون عليه هيئة الدفاع 
قبل، واحلاجة إىل ضمان حتقيق  اليت كانت موجودة من  املميزة لكل دولة ومواردها واآلليات  وفًقا لألوضاع 
مبدأ »تكافؤ وسائل اخلصوم« )متت مناقشته يف التعليق على املادة 62(. ويناقش هذا التعليق جمموعة واسعة من 

اخليارات ومزاياها ومساوئها.
وقلة هي الدول اليت توفر مساعدة قانونية جمانية كاملة ومستمرة. وتتفاقم صعوبة تقدمي هذه املساعدة يف 
الدول اخلارجة من الصراع، اليت تناضل من أجل إنشاء املؤسسات أو إعادة بنائها أو إصالحها، واليت تعاين من 
نقص يف املوارد البشرية واملوارد املادية املناسبة لتوفري املساعدات القانونية عالية الكفاءة لكل من حيتاجوهنا، وخباصة 
أولئك الذين ينتمون إىل مجاعات مهمشة. بالرغم من حجم التحدي، فإنه جيب بذل كل اجلهود من أجل إنشاء 
نظام للمساعدة القانونية. وبوجه عام يتم استخدام آليتني لتوفري املساعدات القانونية املجانية: ومها التمثيل القانوين 
واالستشارة القانونية. ويتم توفري التمثيل القانوين للشخص املقبوض عليه أو الشخص املتهم عن طريق أحد املحامني 
املؤهلني للدفاع عن هذا الشخص أمام املحكمة. وميكن توفري االستشارة القانونية عن طريق أحد املحامني، بطبيعة 
احلال، إال أنه ميكن توفري االستشارة القانونية من خالل جمموعة من العاملني اآلخرين يف القضايا القانونية، على 

سبيل املثال، األشخاص الذين تدربوا لتوفري االستشارات القانونية يف املسائل اجلنائية ولكنهم ليسوا حمامني.
بالتحول أوال إىل التمثيل القانوين. فإنه من املفضل أن يقوم أحد املحامني املؤهلني بتمثيل الشخص املقبوض 
عليه أو الشخص املتهم. ويتم استخدام عدد من الوسائل يف أحناء العامل لتوفري املساعدة القانونية املجانية أو املساعدة 
القانونية لألشخاص املعوزين. وتوجد يف كثري من الدول تشريع ُيحدد آليات لتقدمي املعونة القانونية. وأحد الوسائل 
لتوفري املساعدة القانونية هي من خالل »منوذج القائمة« أو »منوذج اللجنة«، بينما يتم تقدمي املساعدة بوسيلة 
أخرى من خالل »وحدة الدفاع« أو »منوذج حمامي املساعدة القضائية«. يف النموذج األول، يتم اختيار املحامي 
من قائمة حمامني تتوفر فيهم املعايري املحددة اليت تنص عليها التشريعات. وفد يتم دفع أتعاب املحامي بالساعة أو 
باليوم أو بتحديد الرسوم مرة واحدة وفًقا لطبيعة القضية. ويف النموذج الثاين، يتم تعيني املحامني من جانب الدولة 
باعتبارهم موظفني بوحدة الدفاع الدائمة، يعملون بدوام كامل ويتلقون مرتبات شهرية، حتت قيادة رئيس وحدة 

الدفاع الذي يعمل بدوام كامل.
أعرب بعض اخلرباء ممن متت استشارهتم خالل إعداد القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية عن تفضيلهم وبقوة 
إلنشاء وحدة دفاع مستقلة يتم متويلها بالكامل، مثل الوحدات اليت مت إنشاؤها للمحكمة اخلاصة يف سرياليون 
واللجان اخلاصة للجرائم اخلطرية يف تيمور الشرقية. ويقول هؤالء اخلرباء إن احلق يف »تكافؤ وسائل اخلصوم« 
يقتضي إذا مت إنشاء النيابة العامة ومتويلها بالكامل وتتمتع باالستقاللية واملوارد املناسبة، كما ينص الفصل الثالث 
اجلزء األول من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، فإنه من الضروري أيًضا إنشاء وحدة للدفاع يتم متويلها 
بنفس املستوى املذكور وبنفس درجة االستقاللية. بل إن هؤالء اخلرباء قالوا إن إنشاء مثل هذه الوحدة يشري إىل 
االلتزام املؤسسي مبهمة الدفاع. وقد تكون إدارة منوذج وحدة الدفاع أقل تكلفة من بقية النماذج، وتوضح اخلربة 
يف جمال املحاكم اخلاصة أنه يف نظام القوائم، قد يكون من الصعب جتنب حاالت التأخري واحلد من التكاليف ومنع 
املمارسات املثرية للشك، مثل تقسيم األتعاب مع أسر العمالء. عالوة على ذلك، فإن صيانة وحدة الدفاع تدعم 
جمموعة املمارسني ممن تقتصر مهاراهتم على احلضور بقاعات املحاكم اليت ميثلون أمامها. وميكن للمحامني بوحدة 
الدفاع إنشاء ذاكرة مؤسسية نادًرا ما توجد يف نظام القوائم، اليت ميثل فيه املحامون أمام املحكمة بشكل متناثر 
وغري منسق. يف الوقت ذاته، يقوم رئيس وحدة الدفاع ليس فقط باإلشراف على عمل املوظفني بوحدة الدفاع 
ومراقبتهم فحسب، بل يقوم بدور املحامي يف الدفاع خالل مناقشات الشؤون اإلدارية بشأن أعمال املحكمة. 
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وبالنسبة للدول اخلارجة من الصراع اليت تفكر يف إدخال وتأسيس وحدة دفاع متخصصة، فإن النموذج الذي 
يستحق الدراسة هو النموذج الذي مت إنشاؤه يف املحكمة اخلاصة يف سرياليون.

وارتأى كثري من اخلرباء اآلخرين ممن متت استشارهتم أثناء صياغة القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية أنه 
نظًرا للقيود على املوارد يف الدول اخلارجة من الصراع، فإنه قد يكون من الضروري فحص حلول بديلة أكثر نفًعا 
من أجل حتقيق احلق يف املساعدة القانونية املجانية. وأشار هؤالء اخلرباء إىل أن إنشاء وحدة الدفاع سوف يستغرق 
وقتا. كما جادلوا بأنه ال ُيحبذ االفتراض تلقائيا بأن أحد النماذج أفضل من اآلخر، وجيب أن يتم حتديد منوذج 
املساعدة القانونية الذي يناسب دولة حمددة من الدول وفًقا للظروف اخلاصة اليت تعيشها هذه الدولة. وتعارض بعض 
الدول نظام وحدة الدفاع اخلاصة وتفضل هذه الدول استخدام برنامج اللجان الذي جتري إدارته جيًدا حتت إشراف 
جملس املساعدة القانونية. عالوة على ذلك، فإن استخدام منوذج وحدة الدفاع قد يثري بعض املشكالت اهلامة. فإذا 
كان عدد املحامني العاملني يف الوحدة قلياًل، ويكون عدد املتهمني كبريا للغاية وتوجد بينهم عالقات متداخلة، 
فسوف يكون من الصعب جتنب تضارب املصاحل أثناء عملية التمثيل القانوين. وقد يشعر املحامون من غري العاملني 

يف وحدة الدفاع بأهنم مستبعدون، ما يقود بدوره إىل إعاقة اجلهود الرامية إىل بناء قدرات نظام العدالة اجلنائية.
القضايا اجلنائية  التعامل مع  املحامون ندرة أو غري مدربني على  الصراع حيث  ويف األوضاع اخلارجة من 
اخلطرية، فإن النظام املختلط الذي تعمل فيه وحدة الدفاع بالتعاون مع قائمة كاملة من املحامني قد يوفر احلل 
لكل هذه املشكالت. وحىت لو متت دراسة هذا النموذج يف وقت الحق يف املستقبل، فقد يكون نظام القائمة يف 
القريب العاجل هو اخليار الوحيد املتاح إذا كان ال بد من حصول األشخاص املتهمني على بعض التمثيل القانوين.

وميكن أيًضا التفكري يف بعض النماذج األخرى، خاصة يف احلاالت اليت تكون فيها املوارد حمدودة للغاية. وهذه 
اخليارات تتعلق بتوفري االستشارة القانونية أكثر من التمثيل القانوين )الذي ميكن أن يتم فقط عن طريق أحد املحامني 
األكفاء( ألنه ميكن توفري االستشارة القانونية عن طريق أشخاص من غري املحامني. ويف بعض الدول، مثل ماالوي 
وكينيا، ويف بعض الدول اخلارجة من الصراع مثل جنوب أفريقيا وسرياليون، مت إعداد خطط لتقدمي املساعدة 
القانونية من خالل أشخاص تدربوا لتوفري استشارات قانونية لكنهم ليسوا حمامني وقامت املنظمات غري احلكومية 
بإعدادها، مع تدريب األشخاص غري املحامني على القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية من أجل توفري االستشارة 
القانونية لألشخاص املقبوض عليهم أو املحتجزين أو املتهمني. يف بعض املناطق، وافقت الدولة على السماح هلؤالء 
األشخاص غري املحامني بدخول السجون ومنشآت االحتجاز من أجل تقدمي االستشارة لألشخاص املحتجزين 
واملدانني. كما متت املوافقة يف بعض الدول على منح التصرحيات هلؤالء األشخاص غري املحامني حبضور استجوابات 
الشرطة وتقدمي االستشارة املستقلة لألشخاص املقبوض عليهم أو املحتجزين. واحد املهام الرئيسية هلؤالء األشخاص 
غري املحامني توعية األشخاص املشتبه هبم أو املتهمني حبقوقهم من خالل تثقيفهم. كما يلعب هؤالء األشخاص 
غري املحامني دوًرا يف تعليم األشخاص املشتبه هبم أو األشخاص املتهمني كيف يتصرفون داخل املحكمة من أجل 
متثيل أنفسهم وضمان محاية حقوقهم بالشكل املناسب. ويتم التثقيف القانوين الذي يقوم به هؤالء األشخاص 
غري املحامني باستخدام جمموعة من األساليب املبتكرة مثل إنشاء املحاكم الصورية داخل السجون ولعب األدوار 
القضائية. كما يقوم هؤالء األشخاص غري املحامني حبضور جلسات املحكمة أو املحاكمات، وبالرغم من أهنم ال 
يتمكنون من املُرافعة أمام املحكمة، إال أهنم يقدمون االستشارة القانونية لألشخاص املقبوض عليهم أو املتهمني.

وقد أثبتت خطط املساعدات القانونية اليت يقدمها هؤالء األشخاص غري املحامني بأهنا وسيلة ناجحة للغاية 
وموفرة للموارد من خالل تقدمي املشورة القانونية عندما يكون نظام املساعدة القانونية الذي تديره الدولة معطال 
أو عاجزا عن تقدمي املعونة القانونية لكل األشخاص املقبوض عليهم أو املحتجزين. ويف أنظمة أخرى، يقوم بعض 
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طالب احلقوق حتت إشراف أحد األساتذة املؤهلني مبناقشة جوانب حمددة من إحدى القضايا اجلنائية. وحسب 
النظام املعمول به، قد يسمح هلم وضعهم باحلضور يف املحكمة.

ويف كوسوفو بعد الصراع، مل يوجد يف البداية نظام رمسي للمساعدة القانونية يف القضايا اجلنائية. إذا مثل 
أحد األشخاص أمام املحكمة، أمكن للمحكمة تعيني أحد املحامني من املحامني اخلصوصيني ممن كانوا أعضاء 
بنقابة املحامني، لكن األشخاص املحتجزين مل يكن أمامهم وسيلة لتمثيلهم من جانب املحامني ما مل تكن لديهم 
املعرفة بأحد املحامني ممن ميكنهم دفع أتعابه مقابل اخلدمات القانونية اليت يقوم هبا. وعندما مت إنشاء بعثة األمم 
املتحدة يف كوسوفو )UNMIK(، مت إعداد نظام القائمة ومت إعالن جدول بأمساء املحامني يف أقسام الشرطة حبيث 
ميكن لألشخاص املعتقلني أو املحتجزين االتصال بأحد املحامني قبل مثوهلم أمام املحكمة. وفيما بعد قامت بعثة 
األمم املتحدة يف كوسوفو )UNMIK( بإنشاء مركز موارد الدفاع اجلنائي من أجل تزويد حمامي الدفاع باألحباث 
واملساعدات التقنية، خاصة يف ما يتعلق بإجراء املناقشات وفق املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، ومن أجل الدفاع 

عن األشخاص املتهمني جبرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة اجلماعية.
إن التخطيط على املستوى الوطين حاسم يف تقرير كيفية تطبيق احلق يف املساعدة القانونية املجانية وجعله 
فعاال يف دولة خارجة من الصراع. وجيب عدم اختاذ القرار بشأن اآللية اليت جيب العمل هبا دون التشاور أوال 
املدين واجلماعات  املجتمع  القضائية وأيضا اجلمهور واملنظمات غري احلكومية ومجاعات  املحامني والسلطة  مع 
أنظمة  املطلوب إلنشاء  التمويل  ملستوى  بدراسة حذرة  القيام  الضروري  ومن  املصاحل..  أصحاب  من  األخرى 
مالئمة ومتخصصة للمساعدات القانونية وتشغيلها وصيانتها، وكذلك دراسة عدد األفراد املطلوبني ومؤهالهتم. 
وأًيا كانت آلية املساعدة القانونية اليت يتم إنشاؤها، فإن من احليوي توفري برامج تدريب لألفراد ع. وإذا مت إنشاء 
وحدة دفاع أو نظام قائمة للمعونة القانونية، فإنه جيب وضع مدونة قواعد سلوك ملن يقدمون مساعدات قانونية.

ويف حال إدخال وحدة الدفاع أو نظام القائمة، جيب على الدولة اخلارجة من الصراع دراسة كفاءة املحامني 
ممن تقوم بتوظيفهم. ويقضي القانون الدويل حلقوق اإلنسان بأن يقوم املحامي بتمثيل الشخص املقبوض عليه أو 
املتهم بدرجة من الكفاءة يف كل املراحل احلرجة يف املحاكمة اجلنائية. )انظر قضية أرتيكو ضد إيطاليا، ]1980[ 
3 التقرير األوريب حلقوق اإلنسان ECHR(1(، الفقرة 33، اليت تالحظ، على وجه اخلصوص بشأن احلق يف 
احلصول على حمام، بأن االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان »ال هتدف إىل ضمان احلقوق غري النظرية أو الصورية، 
لكنها تضمن احلقوق العملية والفعالة،« وتقضي االتفاقية بأن املتهم الذي يتم حرمانه من احلصول على خدمات 
املبدأ 6 من  ينص  االتفاقية(.  املادة 6 ]3[ج«)من  عليها  تنص  اليت  املضمونة  املساعدة  له  تتوافر  تعيني حمام ومل 
املبادئ األساسية لألمم املتحدة حول دور املحامني بأن املحامي الذي يقوم بتقدمي املساعدة القانونية املجانية ألحد 
األشخاص املقبوض عليهم أو املتهمني املعوزين »جيب أن يكون من املحامني ذوي اخلربة والكفاءة اليت تتفق مع 

طبيعة اجلرمية من اجل توفري املساعدة القانونية الفعالة«.
وقد ترغب دولة خارجة من الصراع، تعاين بشدة من نقص يف عدد املحامني املؤهلني، يف تعديل القانون 
املعمول به حبيث يسمح بتمثيل املتهمني واملشتبه هبم عن طريق املحامني األجانب ممن ميكنهم دعم جمموعة املحامني 
املحليني. وقامت تيمور الشرقية بعد الصراع، وجزر سليمان وكمبوديا، بوضع النصوص الالزمة للسماح للمحامني 
األجانب بأن يقوموا بدور حمامي الدفاع. ومع ذلك، يف بعض املناطق األخرى اخلارجة من، مثل ليبرييا وكوسوفو، 
القت فكرة استخدام املحامني األجانب معارضة حادة. ومن البديهي أن أي حمام أجنيب يعمل يف دولة خارجة من 
الصراع يكون يف حاجة إىل أن يكون كفؤا متاما يف أنواع القضايا اليت يتعامل معها وعلى معرفة بالقانون املطبق.

الفصل 3، اجلزء 2
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اجلزء 3: الشرطة
تعليق عام

 يف بعض الدول، تكون الشرطة مسؤولة بالكامل عن التحقيقات يف اجلرائم املزعومة وختزين األدلة. 
ومبجرد أن تنتهي حتقيقات الشرطة، تقوم الشرطة بتسليم األدلة وملف القضية إىل النيابة العامة. وتقوم 
النيابة العامة بعد ذلك باختاذ قرار حول ما إذا كانت تتوافر األدلة القوية والكافية للمالحقة القضائية. 
وإذا توفرت األدلة الكافية، تتوىل النيابة العامة مسؤولية إحالة القضية أمام املحكمة. ويف دول أخرى،، 
تلعب الشرطة دوًرا مهما يف التحقيق اجلنائي، لكنه دور أقل استقاللية. وجيوز للشرطة أن تعمل بتوجيه 
من عضو النيابة العامة أو من قاضي التحقيق املسؤول عن إعداد ملف القضية وختزين األدلة. ومبوجب 
القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، تعمل الشرطة بتوجيه من عضو النيابة العامة املسؤول عن القضية.
لقد مت وضع القانون النموذجي لصالحيات الشرطة كجزء من مشروع القوانني النموذجية، وهو يرد 
يف املجلد الثالث من القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية يف أعقاب الصراع. ويتضمن كثري من إجراءات 
الشرطة خليطا من األحكام اإلدارية والتنظيمية )على سبيل املثال، أحكام ختتص باهليكل التنظيمي لقوة 
الشرطة، والترقيات، واإلجازات، وختزين األسلحة، وارتداء الزي الرمسي(، إضافة إىل حتديد صالحيات 
النموذجي لصالحيات الشرطة ال يتضمن أية أحكام إدارية  القانون  الشرطة وواجباهتم. مع ذلك فإن 
أو تنظيمية. وبداًل من ذلك، يتعامل فقط مع صالحيات الشرطة وواجباهتم. فهو يشمل أوال الواجبات 
والصالحيات العامة للشرطة يف ما يتعلق حبفظ النظام العام والتحقيقات اجلنائية، مث يقدم أحكاما تفصيلية 
بشأن ممارسة صالحيات الشرطة يف ما يتعلق بالنظام العام. وال حيتوي قانون صالحيات الشرطة على 
ممارسة صالحيات رجال الشرطة اليت تتعلق بالتحقيقات اجلنائية، لكن هذه املمارسات واردة يف القانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية. ويلقي اجلزء الثالث، الفصل الثالث، من القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية مزيدا من الضوء والتحليل على املهام العامة للتحقيقات اجلنائية وصالحيات الشرطة املحددة يف 
القانون النموذجي لصالحيات الشرطة. كما يتم توضيح هذه الصالحيات يف األجزاء األخرى من القانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية. على سبيل املثال، تتم مناقشة صالحية تفتيش األماكن وضبط األشياء 
يف املواد 118-121، وتتم مناقشة صالحية استجواب املشتبه هبم يف الفصل 8، اجلزء 3، القسم 1، وتتم 
مناقشة صالحية تفتيش املشتبه هبم يف املواد 122-125، كما تتم مناقشة صالحية إجراء الفحص اجلسدي 

للمشتبه به يف حاالت ومواقف حمددة يف املادة 142.
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املادة 53: واجبات وصالحيات
 الشرطة املتعلقة بالتحقيقات اجلنائية

1.   من واجب الشرطة التحقيق في الجرائم، ويجب أن تتخذ الشرطة كل التدابير دون تأخير 
      من أجل:

 )أ(     منع إخفاء األدلة أو فقدانها،
 )ب(   تحديد مكان مرتكب الجريمة المشتبه بها،

 )ج(   منع مرتكب الجريمة أو أي من الشركاء فيها من االختباء أو الهرب،
 )د(     كشف آثار الجريمة المشتبه بها أو أي أدلة أخرى واألشياء التي يمكن استخدامها 

         كأدلة وحفظها، و
 )هـ(    جمع كل المعلومات التي يمكن أن تستخدم في اإلجراءات الجنائية.

2.   ومن واجب الشرطة أيضا إعداد محضر كتابي أو مذكرة رسمية بشأن:
 )أ(     كل اإلجراءات التي تم اتخاذها في التحقيقات الخاصة بالجريمة المشتبه بها،

 )ب(   الوقائع والمالبسات ذات الصلة الوثيقة بالتحقيقات، و
 )ج(    كل األدلة واألشياء التي تم جمعها أو العثور عليها أثناء سير التحقيقات.

3.   من أجل تنفيذ الواجبات المبينة في الفقرة 1، تملك الشرطة الصالحيات المحددة في القانون   
        النموذجي لإلجراءات الجنائية، والقانون النموذجي لصالحيات الشرطة، وبمقتضى القوانين السارية.

تعليق
الفقرتان 1و2: حيدد القانون النموذجي لصالحيات الشرطة )MPPA( الواجبات العامة لسلطة الشرطة 
ومنها واجب سلطة الشرطة يف منع اجلرمية وكشفها والتحقيق يف اجلرائم. والفقرة 1 أعاله توضح الواجبات 
املحددة اليت يتضمنها الواجب العام الوارد يف القانون النموذجي لصالحيات الشرطة )MPPA(. إضافة 
إىل ذلك، تقتضي الفقرة 2 بأن يقوم ضباط الشرطة بإعداد مذكرة رمسية أو حمضر مكتوب يتضمن كل 
اإلجراءات اليت مت اختاذها أثناء سري التحقيقات يف اجلرمية وأية أدلة أخرى مت مجعها. وهلذا األمر أمهية 
خاصة نظًرا هليكل النيابة العامة املنصوص عليه يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، والذي يعتمد 
التحقيقات ومجع األدلة.  العامة الذي يوجه الشرطة، ويعتمد على الشرطة يف تنفيذ  النيابة  عليه عضو 
ومبجرد أن يتم تسجيلها، جيب تسليم التفاصيل اليت تتعلق بالتحقيقات أو األدلة إىل عضو النيابة العامة 

ليتم وضعها يف ملف القضية، أو يف حالة األدلة، ليتم االحتفاظ هبا لدى النيابة العامة.

الفصل 3، اجلزء 3
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الفصل 4: حقوق 
املشتبه به وحقوق املتهم

اجلزء 1:احلقوق العامة يف املحاكمة العادلة

املادة 54: حق املساواة أمام القانون واملحاكم
1.   كل األشخاص متساوون أمام القانون.

2.   كل األشخاص متساوون أمام المحاكم.
 

تعليق
الفقرة 1:إن الضمان الوارد يف الفقرة 1 مأخوذ من عدد من املعاهدات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان. 
وهذا الضمان موضح يف املادة 26 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ويف املادة 24 من 
االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، واملادة 3 من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، واملادة 11 
من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان. وتتعلق املساواة أمام القانون باملساواة يف املعاملة بني األشخاص يف 
تطبيق القانون وتنفيذه. وتنطبق املساواة على املوظفني العموميني كافة، ومنهم القضاة وأعضاء النيابة العامة 
وضباط الشرطة، وهي تتطلب منهم معاملة كل األشخاص على قدم املساواة. لكن املساواة يف املعاملة 
ال تعين املعاملة نفسها لكل األشخاص، بل تعين أن األشخاص الذين يكونون يف الوضع نفسه جيب أن 
يعاملوا بالطريقة نفسها. كما يتعلق احلق يف املساواة أمام القانون باحلق يف عدم التمييز مبوجب املادة 55.

ويوجد حق له مفهوم على صلة وثيقة باحلق يف املساواة أمام القانون لكنه خمتلف عنه، وهو احلق يف 
احلماية املتساوية للقانون الوارد أيًضا يف املادة 26 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، 
ويف املادة 3 من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، واملادة 24 من االتفاقية األمريكية حلقوق 
اإلنسان. وتتعلق احلماية املتساوية أمام القانون بسن القوانني وتقتضي بأن يعامل كل األشخاص معاملة 

متساوية يف القوانني الوطنية.
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الفقرة 2: إن احلق يف املساواة أمام املحاكم مستمد من احلق العام يف املساواة ومأخوذ من املادة 14)1( 
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة 5)أ( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع 

أشكال التمييز العنصري، واملادة 15)2( من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.

املادة 55: احلق يف عدم التمييز
ال يجوز التمييز ضد أي شخص ألسباب كالجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقد 
أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو التوجه الجنسي أو األصل القومي أو العرقي أو االجتماعي 

أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

تعليق
ينطبق احلق يف عدم التمييز على نطاق أوسع من جمرد عدم التمييز يف إطار نظام العدالة اجلنائية. غري 
أن هذا احلق يف هذا اإلطار يشري إىل عدم التمييز يف القانون اجلنائي ويف إجراءات العدالة اجلنائية معا. 
ويوجد احلق يف عدم التمييز يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )املادة 10(، ويف العهد الدويل اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياسية )املادة 26(، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان )املادة 1]1[ و24(، وامليثاق 
العريب حلقوق اإلنسان )املادة 3(، واإلعالن اإلسالمي العاملي حلقوق اإلنسان )املادة الثالثة(. وهناك أيًضا 
معاهدتان خمصصتان للتعامل مع عدم التمييز ومها: االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز 
التمييز العنصري ضد املرأة. لقد وصفت جلنة  العنصري واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال 
األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم 18 بشأن عدم التمييز احلق يف عدم التمييز بأنه 
»مبدأ أساسي وعام متعلق حبماية حقوق اإلنسان« )الفقرة 1(. وتنص املادة 55 من القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية على عدم وضع فوارق متيز بني خمتلف الناس على األسس املوضحة أعاله. وألخذ 
فكرة عن معىن »متييز«، من املفيد النظر إىل تعريف »التمييز العنصري« الوارد يف املادة 1)1( من االتفاقية 
الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واليت تنص على أن التمييز العنصري يعين »أي متييز 
أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين 
ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع هبا أو 
ممارستها، علي قدم املساواة، يف امليدان السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو يف أي ميدان 

آخر من ميادين احلياة العامة«.
وهذا ال يعين القول إنه ال ميكن التفريق بني األشخاص. فالفوارق بني األشخاص املختلفني يف احلقيقة 
جائزة، حىت على أساس املجموعات املوضحة. فقد أعلنت جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان بأن 
العامل الذي حيدد ما إذا كان فارق ما ينطوي أو ال ينطوي على متييز هو ما إذا كان هذا الفارق »معقوال 
وموضوعيا«، وما إذا كان اهلدف منه حتقيق هدف مشروع مبوجب العهد )انظر التعليق العام رقم 18، 
الفقرة 13(. وأضافت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان إىل ذلك وجوب أن تكون هناك »عالقة تناسب 

الفصل 4، اجلزء 4
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معقولة« بني املعاملة املختلفة وبني اهلدف منها )انظر القضية املتعلقة جبوانب حمددة من القوانني بشأن 
استخدام اللغات يف التعليم يف بلجيكا ضد بلجيكا، تطبيق رقم ,]1967[ 1691/62;1677/62;1474/62 

،,ECHR 1 February 9, 1967 الفقرة 10(.
 إن كثريا من أسس التمييز الواردة يف املادة 55 غنية عن البيان. وقد فسرت جلنة األمم املتحدة املعنية 
حبقوق اإلنسان »الوضع اآلخر« كأساس ليشمل التمييز على أساس اجلنسية، واحلالة االجتماعية، ومكان 
اإلقامة داخل الدولة، ووجود فارق بني األبناء بالرعاية وبني األبناء الطبيعيني، والفوارق بني الطالب يف 
املدارس احلكومية وبني الطالب يف املدارس اخلاصة )انظر سارة جوزيف، وجيين شولتز، ومليسا كاستان، 

وإيفان شرير، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية: قضايا وتعليق ومواد، صفحة 690(.

املادة 56: قرينة الرباءة
من المفترض أن األشخاص كافة أبرياء حتى تثبت إدانتهم وفًقا للقانون المعمول به.

تعليق
ترد قرينة الرباءة يف املواثيق الدولية واإلقليمية مثل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )املادة 11(، والعهد 
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )املادة 14]2[(، واإلعالن األمريكي حلقوق وواجبات اإلنسان 
)املادة 26(، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان )املادة 8]2[(، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب 
)املادة  7 ]ب[(، وامليثاق العريب حلقوق اإلنسان )املادة 16(. كما توجد قرينة الرباءة يف القواعد النموذجية 
افتراض الذنب قبل أن  الدنيا ملعاملة السجناء اليت اعتمدهتا األمم املتحدة )القاعدة 84]2[(. وال ميكن 
يثبت اإلدعاء العام التهمة إثباتا يتجاوز الشك املعقول، وينطبق هذا املبدأ إىل أن يصدر احلكم النهائي 
اليت ميكن  الطرق  من  ويوجد عدد  اجلنائية.  لإلجراءات  النموذجي  القانون  من  املادة 266  لنص  طبًقا 
بواسطتها محاية قرينة الرباءة. أواًل، وفًقا للجنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، حيدث انتهاك لقرينة الرباءة 
إذا تشكل لدى املوظفني العموميني حكم مسبق على نتيجة املحاكمة )التعليق العام رقم 13، الفقرة 7(. 
ويشمل املوظفون العموميون القضاة وأعضاء النيابة العامة والشرطة واملوظفني احلكوميني، الذين جيب 
عليهم جتنب إصدار بيانات عامة بأن أي فرد مذنب قبل إدانته أو بعد تربئته. غري أنه جيوز للسلطات أن 
تعلن للجمهور اسم مشتبه به وتعلن عن إلقاء القبض على الشخص أو أنه قد أدىل باعتراف، طاملا مل يتم 
اإلعالن بأن هذا الشخص مذنب )انظر قضية املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان اخلاصة بـ: وورم ضد 
النمسا، التطبيق رقم August 29, 1997[ 894/702/1996/83[، الفقرة 52(. ويتعلق عنصر ثاين حبماية 
قرينة الرباءة بعبء اإلثبات. ويشري عب اإلثبات إىل الطرف الذي يتحمل مسؤولية إثبات واقعة بعينها 
أو جمموعة من الوقائع. ومن أجل محاية قرينة الرباءة، فإن عبء اإلثبات جيب أن يقع على عاتق اإلدعاء 
العام إلثبات أن املتهم مذنب بداًل من أن تقع على عاتق املتهم إلثبات براءته أو براءهتا. وتتضمن املادة 

216 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية هذا املبدأ.

 املادة 55
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وتتعلق طريقة ثالثة ميكن بواسطتها صيانة قرينة الرباءة بطريقة عرض الشخص املشتبه به أو املتهم. وجيب 
عدم إظهار الشخص املشتبه به أو املتهم يف مظهر مذنب بوضعه داخل قفص أو بتقييده باألصفاد داخل قاعة 
املحكمة أو بإجباره على املثول أمام املحكمة وهو يرتدي زيا خاصا بالسجن أو حبلق شعر رأسه. وإذا أمكن، 
جيب السماح للمتهم بارتداء املالبس املدنية طوال مدة املحاكمة. وال يتم انتهاك قرينة الرباءة إذا اقتضت الضرورة 
وضع القيود يف أيدي الشخص املتهم أو تقييده ملنعه من اهلرب أو للحفاظ على األمن العام بقاعة املحكمة.

أثناء  للمتهم أمام املحكمة  السابقة  إضافة إىل هذه الضمانات، توجد أمهية لعدم كشف اإلدانات 
املحاكمة، ألن أي كشف كهذا قد يؤثر تأثرًيا ال لزوم له يف قرار القاضي وبالتايل يقود إىل انتهاك قرينة 
الرباءة. )مع ذلك، جيوز النظر يف اإلدانات السابقة يف جلسة للمحكمة بشأن العقوبات تنعقد بعد أن يثبت 
بأن املتهم مذنب يف جرمية(.  وميكن انتهاك حق الشخص يف قرينة الرباءة ليس فقط قبل وأثناء املحاكمة، 
بل أيضا بعد املحاكمة، إذا كانت قد متت تربئة الشخص. وإذا متت تربئة الشخص، من املهم أال يديل 

املوظفون العموميون بأي بيانات تقترح بأن هذا الشخص كان جيب أن تثبت إدانته.
وترتبط قرينة الرباءة بكثري من احلقوق األخرى للمحاكمة العادلة. على سبيل املثال، فإن قرينة احلرية 
اليت تنص عليها املادة 169 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية مستمدة من قرينة الرباءة، وكذلك 
احلق يف املحاكمة دون تأخري ال مربر له، ومثل ذلك حق الشخص املحتجز يف املحاكمة خالل وقت 
معقول أو اإلفراج عنه كما تنص املادة 63، واحلق يف عدم جترمي الذات الذي تنص عليه املادة 57. ويتداخل 

احلق يف حماكمة يديرها قاضي حمايد مع نص املادة 17 املتعلقة بقرينة الرباءة.

املادة 57: االمتياز ضد جترمي 
الذات واحلق يف التزام الصمت

1.   ال يجوز إكراه أي شخص على الشهادة ضد نفسه أو على اإلقرار بالذنب.
2.   ال يجوز استخالص أي استدالالت سلبية من عدم إدالء أي شخص بشهادة ضد نفسه أو 

      من عدم اإلقرار بالذنب.
 

تعليق
الفقرة 1: يرد احلق يف عدم اإلكراه على الشهادة ضد الذات واحلق يف عدم اإلقرار بالذنب يف املادة 
14)3( )ز( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ويف املادة 8 )2( )ز( واملادة 8 )3( من 
االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ويف املبدأ 21 من جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين 
يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن. وبينما ال تنص االتفاقية األوروبية حلماية حقوق 
اإلنسان واحلريات األساسية صراحة على هذه احلقوق، أعلنت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن 

الفصل 4، اجلزء 1
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احلق يف عدم اإلجبار على الشهادة ضد النفس واحلق يف عدم اإلقرار بالذنب واردان ضمنا يف احلق يف 
حماكمة عادلة الذي تنص عليه املادة 6 )1( من االتفاقية.

ويتضمن احلق يف عدم اإلجبار على الشهادة ضد النفس واحلق يف عدم اإلقرار بالذنب عنصرين: 
احلق يف عدم التجرمي الذايت واحلق يف التزام الصمت. وهذان العنصران على عالقة وأحيانا متداخالن، 
إال أن كال منهما يتميز عن اآلخر. ويشمل احلق يف التزام الصمت البيانات الشفهية فقط اليت يديل هبا 
الشخص ويشري إىل حق الشخص يف عدم اإلدالء ببيانات شفهية للشرطة أو ألي من األفراد العاملني يف 
العدالة اجلنائية أثناء التحقيق يف جرمية. أما احلق يف عدم جترمي الذات فأوسع جماال ويشري معا إىل البيانات 
الشفهية وإىل تقدمي أية مواد قد ترجح جترمي الشخص. ومبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، فإن 
املواد املستثناة من احلق يف عدم التجرمي الذايت هي املواد اليت يتم احلصول عليها بطريقة قانونية من املتهم 
مبوجب الصالحيات اإللزامية للتحقيقات اجلنائية مثل عينات التنفس والدم والبول والنسيج املأخوذ من 

اجلسم بغرض إجراء اختبار احلمض النووي.
تعترف دول كثرية باحلق يف التزام الصمت باعتباره حًقا مطلًقا. إضافة إىل ذلك، ومبوجب االتفاقيات 
الدولية حلقوق اإلنسان، ال يوجد أي قيد على هذه احلقوق. ويف بعض االختصاصات القضائية الوطنية، 
مت تضمني نصوص قانونية تنص على احلق يف التزام الصمت، واحلق يف عدم التجرمي الذايت، لكن إذا مل 
يقدم الشخص معلومات إىل السلطات أو أثناء املحاكمة، عندئذ ميكن استخالص استدالالت سلبية من 
عدم تقدمي املعلومات. إن السوابق القضائية بشأن مثل هذه احلدود بشأن احلق يف التزام الصمت واحلق يف 
عدم جترمي الذات، املستمدة بصفة رئيسية من املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، ليست واضحة إىل حد 
ما. ويف قضايا مثل قضية فانكى ضد فرنسا )تطبيق رقم 84/10828، احلكم ]25 شباط/فرباير، 1993[، 
الفقرة 44(، أعلنت املحكمة األوروبية أن احلق يف عدم التجرمي الذايت هو حق مطلق. ويف قضية سوندرز 
ضد اململكة املتحدة )تطبيق رقم 19187، احلكم ]17 كانون األول/ديسمرب، 1996[، الفقرة 71(، أعلنت 
املحكمة أن احلق يف عدم التجرمي الذايت هو حق مطلق، بل يتم تطبيقه حىت عندما تكون نتيجة اإلكراه على 
اإلدالء بالشهادة ظهور أدلة تنفي التهم. من ناحية أخرى، فإن املحكمة األوروبية، أثناء النظر يف احلق يف 
عدم التجرمي الذايت واحلق يف التزام الصمت يف قضية موراي ضد اململكة املتحدة، اعتربت أن القانون الذي 
يستخلص استدالالت سلبية من التزام الشخص املتهم بالصمت مل تنتهك االتفاقية األوروبية ألن االستدالالت 
مل تكن حامسة يف كشف املسؤولية اجلنائية. كان رأي واضعي القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية جازما 
يف أنه جيب اإلقرار باحلق يف التزام الصمت واحلق يف عدم التجرمي الذايت باعتبارمها من احلقوق املطلقة ومن 
احلقوق غري املشروطة مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. وجزء هام من مسوغات هذا الرأي 
حقيقة أنه عندما جتري املساومة على حق الشخص يف التزام الصمت، فإن السماح باستخالص استدالالت 
سلبية معناه أن صمت الشخص يعترب مبثابة اعتراف بالذنب وبالتايل يتم انتهاك حق الشخص يف قرينة الرباءة.
ومثلما هلما عالقة بقرينة الرباءة، فإن حق الشخص يف التزام الصمت واحلق يف عدم التجرمي الذايت 
هلما عالقة أيًضا باحلق يف عدم اإلكراه أو التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة كما تنص 
املادة 58، ألن احلق يف عدم التجرمي الذايت واحلق يف التزام الصمت مينعان استخدام هذه األساليب لإلجبار 

على اإلدالء بالشهادة.
كجزء من احلق يف التزام الصمت واحلق يف عدم التجرمي الذايت، جيب إبالغ املشتبه به أو املتهم هبذه 

احلقوق، طبًقا للمادة 172)3()أ(.

 املادة 57
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املادة 58: حق التحرر من اإلجبار أو اإلكراه أو التهديد 
أو التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

1.   لكل األشخاص الحق في عدم التعرض ألي شكل من أشكال اإلجبار أو اإلكراه أو التهديد 
     باإلكراه.

2.   لكل األشخاص الحق في عدم التعرض ألي شكل من أشكال التعذيب أو التهديد بالتعذيب 
     أو ألي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.

تعليق
إن احلق يف عدم التعرض لإلجبار أو اإلكراه أو التهديد له عالقة باحلق يف عدم التجرمي الذايت واحلق يف التزام 
الصمت املنصوص عليهما يف املادة 57 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، ويف املادة 14)3( )ز( 
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة 8)2( )ز( واملادة 8)3( من االتفاقية األمريكية 
حلقوق اإلنسان، واملبدأ 21 من جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل 
من أشكال االحتجاز أو السجن. وحسب جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان يف التعليق العام رقم 
13، وكجزء من احلق يف عدم التجرمي الذايت واحلق يف التزام الصمت، فإن أي وسيلة من وسائل اإلجبار 
غري مقبولة بالكامل )الفقرة 14(. ويف معاجلتها لعدد من القضايا اليت عرضت عليها، أعلنت جلنة األمم 
املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان أن التحرر من اإلجبار على الشهادة أو اإلقرار بالذنب »جيب أن يفهم 
مبعىن عدم وجود أي ضغط مباشر أو غري مباشر مادي أو نفسي من سلطات التحقيق على املتهم هبدف 
انتزاع اعتراف بالذنب« )كيلي ضد جامايكا(، اتصال رقم 1987/253، احلكم ]8 نيسان/أبريل، 1991[، 

وثيقة األمم املتحدة CCPR/C/4/D/253 /1987، الفقرة 5.5(.
وينبثق احلق يف عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة من عدد من املواثيق 
املدنية والسياسية  العاملي حلقوق اإلنسان )املادة 5(، والعهد الدويل للحقوق  الدولية، تشمل اإلعالن 
)املادة 7(، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان )املادة 5(، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب 
)املادة 5(، واتفاقية حقوق الطفل )املادة 37(. وخالفا للحقوق األخرى، مثل احلق يف اخلصوصية أو 
احلق يف حرية التعبري، فإن احلق يف عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة هو 
حق مطلق. وهذا يعين أنه ال ميكن حتت أي ظرف من الظروف انتهاك حق الشخص يف عدم التعرض 
للتعذيب. وطبقا للجنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، فإن حظر التعذيب »ال حدود له« )التعليق 
العام رقم 20، الفقرة 3(. يف عام 1984، مت التوصل إىل اتفاقية بشأن هذا املوضوع والتوقيع عليها وهو: 
اتفاقية األمم املتحدة املناهضة للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
املهينة. وتوضح معىن التعذيب املادة 1 من هذه االتفاقية: )1( توقيع »أمل أو عذاب شديد« )تتم مناقشته 
من  بتحريض   )3( أدناه(،  مناقشتها  )تتم  االتفاقية  يف  حمددة  األغراض  من  عدد  لتحقيق   )2( أدناه(، 
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موظف عمومي أو من شخص آخر يعمل بصفة رمسية أو مبوافقته أو بصمت منه ينطوي على القبول. 
إن مسألة ما الذي ميثل تعذيبا أو »معاملة قاسية أو الإنسانية أو مهينة« كانت موضوعا للجدل. ويرى 
بعض املعلقني يف التعذيب شكال أخطر من أشكال املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، بينما تعتربمها 

جهات أخرى، مثل جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، أهنما مترادفان.
 وقد تكون املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إما جسدية أو عقلية. ويعتقد كثري من الناس خًطا 
أن هذه املعاملة تشمل األفعال اجلسدية فقط. لقد أعلنت جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان بأن 
التعذيب واملعاملة القاسية »ال تتعلق فقط باألفعال اليت تسبب آالًما جسدية فحسب بل إهنا تتعلق أيًضا 
باألفعال اليت تسبب معاناة عقلية للضحية« )التعليق العام رقم 20، الفقرة 5(. وتسهب املادة 2 من اتفاقية 
البلدان األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه يف توضيح ذلك فتنص على أن »يفهم التعذيب أيًضا بأنه 
استخدام أساليب ضد الشخص هبدف القضاء على شخصية الضحية أو احلط من قدراته اجلسدية أو 
العقلية، حىت لو مل تسبب آالًما بدنية أو معاناة عقلية«. وال توجد أي قائمة حمددة بشكل قاطع ملا ميثله 
التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ويلزم تقرير ماهية التعذيب على أساس كل حالة 
على حدة. وقدمت هيئات دولية وإقليمية حلقوق اإلنسان بعض التوجيه بشأن ذلك، فعلى سبيل املثال، 
اعترب احلبس االنفرادي املطول بأنه يرقى إىل التعذيب وسوء املعاملة )انظر جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق 
الفقرة 6(، وكذلك يكون احلال بالنسبة الستخدام الضغط اجلسدي  العام رقم 20،  التعليق  اإلنسان، 
وتعريضه  املحتجز(،  رأس  فوق  اللون  أسود  غطاء  )بوضع  الشخص  رأس  وتغطية  االستجواب،  أثناء 
لضجيج مرتفع الصوت، وحرمانه من النوم وحرمانه من الطعام، وإيقافه على اجلدار )إرغام املحتجزين 
على الوقوف متباعدي الساقني مواجهني جدار لفترات طويلة من الزمن(، والتهديدات باملوت، واهلز 
العنيف، واستخدام اهلواء البارد إلصابة الشخص بالقشعريرة. وميكن أيًضا االسترشاد بالرجوع إىل الفقه 
القانوين للجنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، واملحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، وحمكمة البلدان 
األمريكية حلقوق اإلنسان، واللجنة واملحكمة األفريقية حلقوق اإلنسان، واللجنة األوروبية ضد التعذيب، 
وكذلك الرجوع إىل عمل املقرر اخلاص لألمم املتحدة بشأن التعذيب. وبالنسبة للجنة األوروبية ملنع 
التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )CPT( ميكن الرجوع إىل معايري جلنة منع 
التعذيب )CPT(: األقسام »الرئيسية« للتقارير العامة للجنة منع التعذيب )CPT(، وهي اليت تلخص 
العديد من األعمال اليت تعترب اللجنة بأهنا ترقى إىل التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف 
إطار املحاكمات اجلنائية. ومن املفيد أيًضا الرجوع إىل مكافحة التعذيب: دليل للقضاة وأعضاء النيابة 
العامة، من إنتاج مركز حقوق اإلنسان جبامعة اسكس ودليل التحقيق والتوثيق الفعال للتعذيب واملعاملة 
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )»بروتوكول إسطنبول«( وتطلب املادة 229 واملادة 232 من 
القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية من املحكمة استبعاد كل األدلة اليت يتم احلصول عليها من خالل 

التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

 املادة 58
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املادة 59: احلق يف مترجم فوري
للمشتبه به أو المتهم الحق في الحصول على المساعدة المجانية من أحد المترجمين الفوريين 

إذا لم يكن يستطيع فهم أو التحدث باللغة المستخدمة في المحكمة.

تعليق
اللغات إىل لغة أخرى. وهي ترتبط بالترمجة  الفورية هي حتويل املعلومات شفهيًّا من إحدى  والترمجة 
التحريرية لكنها ختتلف عنها فالثانية تشمل حتويل وثيقة مكتوبة من لغة إىل أخرى. واحلق يف مترجم 
فوري تضمنه املادة 14)3( )و( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وكذلك املادة 6)3( 
)ف( من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، واملادة  8)2( )أ( من االتفاقية 
األمريكية حلقوق اإلنسان. وبينما يرد ذكر الترمجة الفورية يف املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، فإن احلق 
يف الترمجة التحريرية منصوص عليه فقط يف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان. ومع ذلك، فإن احلق يف 

الترمجة التحريرية من الناحية العملية موجود ضمنا يف احلق يف مترجم فوري.
وجيب أن يكون احلق يف مترجم فوري متوفرا يف كل مراحل املحاكمة اجلنائية. وتنص املادة 172)3(

فوري  مترجم  على  احلصول  احلق يف  هلا  أو  له  فإن  األشخاص،  أحد  على  القبض  عند  أنه  على  )ح( 
واحلصول على الترمجات التحريرية الالزمة لتحقيق متطلب العدالة. ووفًقا للتعليق العام رقم 13 للجنة 
املعنية حبقوق اإلنسان، فإن احلق يف احلصول على مترجم فوري جيب أن يكون متاحا  املتحدة  األمم 
لكل من ال يتحدثون بلغة املحكمة أو يفهموهنا، مبن فيهم املواطنني وغري املواطنني )الفقرة 13(. وال 
يتطلب القانون الدويل حلقوق اإلنسان توفري مترجم فوري للشخص الذي يفهم لغة املحكمة أو يتحدث 
هبا إذا كان يفضل أو تفضل التحدث بلغة أخرى، على سبيل املثال، بلغته األصلية )انظر تعليقات جلنة 
املتحدة  األمم  وثيقة  ]االتصال 1987/221،  فرنسا  بيهان ضد  قضية  اإلنسان يف  املتحدة حلقوق  األمم 
CCPR/C/41/D/221/1987 يف ])1991( 43 وقضية بارزيج ضد فرنسا ]االتصال 327/ 1988، وثيقة 
األمم املتحدة ])1991( 92 يف CCPR/C/41/D/327/1988(، كما ال تنص أحكام هذا القانون على 
احلق يف التحدث بلغة الشخص نفسه يف املحكمة. لذلك، إذا كان الشخص يستويف شرط التحدث باللغة 

املستخدمة يف سري املحاكمة اجلنائية أو يفهمها، فإنه ال يتم توفري مترجم فوري له.
الترمجة الفورية باحلق يف الدفاع عن النفس شخصيًّا أو من خالل أحد املحامني  ويرتبط احلق يف 
مبوجب املادة 65، وباحلق يف إعداد الدفاع مبوجب املادة 61. وطبقا للجنة األمم املتحدة املعنية حبقوق 
اإلنسان يف التعليق العام رقم 13، فإن احلق يف احلصول على مترجم فوري له »أمهية أساسية يف القضايا 
اليت قد ميثل فيها اجلهل باللغة املستخدمة من جانب املحكمة أو قد متثل الصعوبة يف فهم هذه اللغة عقبة 

رئيسية أمام حق الدفاع عن النفس )الفقرة 13(«.
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املادة 60: احلق يف اإلعالم باالهتامات
من حق المتهم أن يتم إعالمه سريًعا وبالتفصيل وفي لغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها.

تعليق
إن حق إعالم الشخص املوجهة إليه االهتامات بالتفصيل مأخوذ عن املادة 14)3( )أ( من العهد الدويل 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ومن املادة 6)3( )أ( من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان 
واحلريات األساسية، واملادة 8)2( )ب( من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان. وينطبق هذا احلق على 
األشخاص املتهمني طبًقا لنص املادة 1)1( وليس على املشتبه هبم طبًقا لنص املادة 1)43(. وطبقا للمادة 
172)2( )أ(، فإن للمشتبه به احلق، يف وقت القبض عليه، يف أن ُيعلم بأسباب القبض عليه، وله احلق أيًضا 
يف إعالمه باالهتامات املوجهة إليه. ومبجرد أن يصبح املشتبه به متهًما نتيجة تصديق املحكمة على الئحة 
االهتام املوجهة إليه أو عندما يتم توجيه االهتام للمشتبه به وتتم إجراءات حماكمته عن طريق املحاكمة 
العاجلة، يكون حجم املعلومات اليت يطلبها املتهم أكرب. وقد يرغب املتهم أو حمامي الدفاع عنه يف إعداد 
دفاع مناسب، وطبقا للمادة 61، سوف يطلب احلصول على التسهيالت الالزمة لذلك. والوصول إىل 
املعلومات اليت ميكن أن يستخدمها الدفاع للدفاع عن الشخص املتهم هو جزء من احلق يف احلصول على 
التسهيالت إلعداد الدفاع الواردة يف املادة 61. لذلك، فإن احلق يف االطالع على االهتامات واحلق يف 

إعداد الدفاع حقان مترابطان.
وفًقا للتعليق العام رقم 13 للجنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان يف تفسري املادة رقم 14)3()أ( 
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )اليت مت نسخ صياغتها يف املادة 60(، فإن املعلومات 
املعطاة للمتهم جيب أن تقدم املواد القانونية )أي »طبيعة« االهتام( والوقائع املزعومة )أي »السبب« يف 
االهتام( اليت متثل أساسا لالهتام )الفقرة 8(. وتتطرق جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها 
العام إىل شرح كلمة فوًرا، يف سياق املادة 14)3( )أ( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، 

لتعين »حاملا توجه سلطة خمتصة االهتام ألول مرة« )الفقرة 8(.
العامة  النيابة  ولكي يتمتع الشخص املتهم باحلق الذي تنص عليه املادة 63، فإنه جيب على عضو 
الكشف عن املعلومات املطلوبة. يلزم الرجوع إىل املادة 195 واملادة 196، اللتني تقضيان بأن يتم إبالغ 
املشتبه به بالئحة االهتام املوجه ضده )حتتوي الئحة االهتام على املعلومات عن االدعاءات القانونية والوقائعية 
املوجهة من عضو النيابة العامة ضد املشتبه به(. يلزم الرجوع أيًضا إىل الفصل العاشر، اجلزء الثالث، الذي 
حيتوي على اخلطوط العامة لنظام الكشف عن االلتزامات املختلفة على النيابة العامة بكشف األدلة ذات 

الصلة للشخص املتهم قبل املحاكمة.
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املادة 61: احلق يف إعداد الدفاع
للشخص المتهم الحق في الحصول على الوقت والتسهيالت المناسبة إلعداد دفاعه.

تعليق
يرد احلق يف احلصول على الوقت والتسهيالت املناسبة إلعداد دفاع املتهم يف املادة 14)3()ب( من العهد 
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ويف املادة 8)2( )ج( من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، 
واملادة 6)3( )ب( من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية. وهذا احلق ميثل 
أحد اجلوانب األساسية ملبدأ »تكافؤ وسائل اخلصوم«، الذي نوقش يف التعليق على املادة 62 من القانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية. وطبقا للتعليق العام رقم 13 للجنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، 
»فإن ماهية »الوقت املناسب« يعتمد على ظروف كل قضية على حدة« )الفقرة 9(. كما يعتمد إىل 
حد كبري على تعقيد القضية. أما بالنسبة ملفهوم التسهيالت، فقد أعلنت جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق 
اإلنسان يف تعليقها رقم 13 بأنه »جيب أن تشمل التسهيالت االطالع على الوثائق وغريها من األدلة اليت 
يطلبها املتهم إلعداد قضيته، وكذلك متكينه من االتصال والتواصل مع حماميه« )الفقرة 9(. لذلك، فإن 
احلق يف إعداد الدفاع يرتبط باحلق يف االتصال مع املحامي كما تنص عليه املادة 70. كما يرتبط احلق يف 
إعداد الدفاع بنظام الكشف عن املعلومات املؤسس طبًقا للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية ألن هذه 
هي اآللية اليت جيب على النيابة العامة أن تعطي بواسطتها للمتهم وملحاميه املعلومات ذات الصلة إلعداد 
النيابة العامة  التزامات  الثالث، الذي ينص على  املتهم لدفاعه. يلزم الرجوع إىل الفصل العاشر، اجلزء 
باإلفصاح عن الئحة االهتام وغريها من األدلة للدفاع بانتظار اجللسة التمهيدية، والرجوع كذلك إىل 
الفصل العاشر، اجلزء الرابع، الذي حيدد نظام الكشف عن املعلومات قبل املحاكمة واملعمول به مبوجب 

القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية.
وإذا اعتقد الدفاع بأن الوقت الذي منح له مل يكن كافيا إلعداد الدفاع، جيوز أن يتقدم بالتماس 

للمحكمة للتأجيل مبوجب املادة 203)4(.
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املادة 62: احلق يف حماكمة عادلة وعلنية
 وحق احلضور أثناء املحاكمة

1.   لكل األشخاص الحق في محاكمة عادلة وعلنية.
 2.   يجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها ألحد األسباب التالية.

 )أ(    لحماية اآلداب العامة أو النظام العام أو األمن القومي،
 )ب(  إذا كانت مصالح الطفل تقتضي ذلك،

 )ج(   لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة ألطراف الدعوى أو الشهود، كما هو الحال في قضايا 
        الجرائم الجنسية، أو

 )د(    في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العالنية أن تخل 
        بمصلحة العدالة.

3.   يجب اإلعالن عن األحكام التي تصدرها المحاكم، إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتضي 
     مصلحتهم خالف ذلك.

4.   يجب أن يحاكم المتهم حضورًيا، ما لم ينص القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية على 
     خالف ذلك.

تعليق
الفقرة 1: إن احلق يف حماكمة عادلة وعلنية منصوص عليه يف عدد من املواثيق الدولية واإلقليمية، منها 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )املادة 10(، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )املادة 14]1[(، 
واالتفاقية األوربية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية )املادة 6 ]1[(. وسوف تتم مناقشة فكريت 

»املحاكمة العادلة« و»املحاكمة العلنية« بشكل مستقل كل على حدة.
فكرة املحاكمة العادلة هي مبدأ عام ينطبق على اإلجراءات اجلنائية بكاملها. وميكن أن تتوفر يف أي 
حماكمة كل متطلبات املحاكمة العادلة األخرى املذكورة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان لكنها مع ذلك 
ال متثل حماكمة عادلة إذا مل ختضع، ككل، لقاعدة العدل. ومتثل هذه احلقوق املذكورة ضمانات احلد األدىن 
فقط. لذلك مت تفسري احلق يف حماكمة عادلة بأن له معىن متبق آخر يشمل خصائص أخرى يتعذر تعريفها 
وتكون ضرورية إلقامة العدل بشكل عادل. وحسب تفسري جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، 
فإن احلق يف حماكمة عادلة أوسع من جمموع الضمانات املنفردة للمحاكمة العادلة ويعتمد على اإلجراء 
الكامل للمحاكمة )التعليق العام رقم 13، الفقرة 5(. وقد أعربت عن آراء مماثلة حمكمة البلدان األمريكية 
حلقوق اإلنسان )استثناءات الستنفاذ اإلصالحات الداخلية، التقرير السنوي ملحكمة البلدان األمريكية 
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]10 آب/ أغسطس، OAS/ser. L/V/III.23]1990 وثيقة 12، مراجعة، 1991، صفحة 44، فقرة 24(. 
إن فكرة »تكافؤ وسائل اخلصوم« متضمنة يف احلق يف حماكمة عادلة. وفًقا للمحكمة األوروبية حلقوق 
اإلنسان، فإن فكرة »تكافؤ وسائل اخلصوم، اليت جيب مراعاهتا طوال عملية املحاكمة، تعين أن يعامل 
الطرفان بطريقة تضمن أن يتمتع كالمها مبوقف متساٍو إجرائيا أثناء سري املحاكمة، وأن يكون موقفهما 
متساويا لعرض قضيتهما« )أوفرير وهوبفينجر، الطلبان رقم 59/524 ورقم 59/617، الكتاب السنوي، 6 
12 كانون األول/ ديسمرب 1960، الصفحتان 680 و696(. وكشفت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 
انتهاكات ملبدأ »تكافؤ وسائل اخلصوم« عندما، على سبيل املثال، حرم أحد الطرفني من الوصول إىل 
املستندات ذات الصلة املحفوظة يف ملف القضية ـ وعندما نظرت املحكمة يف املستندات اليت قدمها أحد 

الطرفني فقط، وعندما مل يبلغ أحد الطرفني أبدا بتواريخ اإلجراءات ذات الصلة.
املعنية حبقوق  املتحدة  األمم  فقد رأت جلنة  للمحاكمات،  املطلوبة  العلنية  بالطبيعة  يتعلق  وفيما 
اإلنسان أنه »باستثناء الظروف االستثنائية ]املوضحة يف املادة 14)1( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
املدنية والسياسية[، فإن اللجنة تعترب بأن جلسات املحاكم جيب أن تكون مفتوحة للجمهور بصفة 
عامة، لتشمل صحفيني، وجيب أال تقتصر، مثاًل، على فئة حمددة من األشخاص« )التعليق العام رقم 
13، فقرة 6(. وتنص الفقرة 2 من املادة 62 على عدد حمدود من االستثناءات. ومن مسوغات عالنية 
املحاكمات، أوال لضمان توفري فرصة لعامة اجلمهور ملشاهدة عملية إجناز العدالة، وثانًيا لضمان أن 
تكون املحاكمات مفتوحة للرقابة العامة، وبذلك تتم محاية حقوق املتهم. ومن أجل تسهيل العمل 
هبذا احلق، من اهلام أن جتعل املحكمة املعلومات عن مواعيد وأماكن اجللسات الشفهية متاحة للجمهور 
وأن توفر التسهيالت املناسبة، ضمن احلدود املعقولة، لتمكني املهتمني من اجلمهور من احلضور )فان 
 CCPR/C/39/D/215/1986 ميور ضد هولندا ]اتصال رقم 1986/215[، وثيقة األمم املتحدة رقم
1990، الفقرة 6.2(. ومن اهلام أيًضا أن تكون جلسات املحاكمة شفهيًّا على مستوى حمكمة البداية 
)فريدن ضد السويد ]رقم ECHR 5, ]February 23,1999[ ,]1994[ 91/18928]2(. وال ينطبق هذا 
دائًما على مستوى حمكمة االستئناف )فريدن ضد السويد 6-7(، إال أن كبار املعلقني قد اقترحوا بأن 
جلسات املحاكمة على مستوى حمكمة االستئناف جيب أن تكون علنية عندما تتعلق باختاذ قرار يف جرمية.

الفقرة 2: تنص الفقرة الثانية على عدد حمدود من االستثناءات للحق يف عالنية املحاكمة. وهذه االستثناءات 
مأخوذة من املادة 14)1( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ومن املادة 6)1( من االتفاقية 
األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية. ويف املقام األول، جيب مالحظة أن الفقرة 2 تشري إىل 
»الصحافة« و»اجلمهور« باعتبارمها جمموعتني منفصلتني. ويف بعض احلاالت، جيوز استبعاد املجموعتني 
يف الوقت نفسه: غري أنه يف حاالت أخرى جيوز للمحكمة أن تقرر السماح للصحافة بالبقاء بينما يتم 

استبعاد اجلمهور.
أما فكرة »اآلداب العامة« يف الفقرة الفرعية )أ( مأخوذة على أهنا تشمل القضايا اليت تشمل اجلرائم 
اجلنسية، بينما فسر بعض املعلقني »النظام العام« بأنه يتعلق بالنظام داخل قاعة املحكمة، و»األمن القومي« 
بأنه يتعلق حبماية وقائع عسكرية مهمة أو حبماية القضاة من االعتداء عليهم. ويوضح دليل املحاكمات 
العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية ما يتعلق بفكرة األمن القومي بأن »القانون الدويل ال مينح الدول 
القانون  اخلرباء يف  قومي. وحسب  أمن  الذي ميثل قضية  ما  بنفسها  تعرف  املطلق لكي  التصرف  حق 
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الدويل واألمن القومي وحقوق اإلنسان، فإن »السعي إىل تسويغ أي قيد على أساس األمن القومي ال 
يكون مشروعا ما مل يكن الغرض احلقيقي منه والنتيجة الظاهرة له هي محاية وجود البالد أو محاية سالمة 
أراضيها اإلقليمية ضد استخدام القوة أو ضد التهديد باستخدام القوة، أو محاية قدرهتا للرد على التهديد 
أو على استخدام القوة، سواء من مصدر خارجي، مثل التهديد العسكري، أو من مصدر داخلي مثل 

التحريض على اإلطاحة باحلكومة » )دليل املحاكمة العادلة، القسم 14.3(.
وتشري الفقرة الفرعية )ب( إىل »مصاحل الطفل«. وتكون هلذا االستثناء أمهية خاصة يف قضايا اجلرائم 
اجلنسية. فقد ارتأت املفوضية األوروبية جواز استبعاد اجلمهور من القضية اليت تشمل جرائم جنسية ضد 
األطفال مبوجب املادة 6)1( من االتفاقية األوروبية 2,)X v. Austria 1913/ 63( خمتارات من السوابق 
القضائية لستراسبورج، قانون 438 ]30 نيسان/ أبريل، 1965[، مل ينشر(. يلزم الرجوع إىل املادة 335 )2(.
أما االستثناء األخري للحق يف املحاكمة العلنية، واملحدد يف الفقرة الفرعية )د(، فهو تدبري استثنائي. 

والعامل احلاسم الذي حيدد إمكانية استبعاد الصحافة أو اجلمهور هو »مصاحل العدالة«.

الفقرة 3: إن متطلب نشر األحكام اليت تصدرها املحاكم تنص عليه املادة 14)1( من العهد الدويل اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياسية واملادة 6)1(  من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية. 
لقد أعلنت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن اهلدف من إصدار احلكم القضائي علنا هو »ضمان 
مراقبة اجلمهور للسلطة القضائية بغرض محاية احلق يف املحاكمة العادلة« )بريتو ضد إيطاليا، تطبيق رقم 
ECHR 15 ser. A, no. 71 ]December 8,1983 ]1983[77/7984[، الفقرة 27(. وال تنطبق أسس 
استبعاد الصحافة واجلمهور طبًقا للفقرة 2 على إصدار احلكم القضائي. واالستثناء الوحيد اجلائز هو يف 

حالة أن »تقتضي مصاحل الطفل خالف ذلك«. انظر املادة 355)5(.
ويوجد متييز بني النطق باحلكم علنا وبني جعله علنًيا. إن الشرط الذي تنص عليه الفقرة 3 ال يوجب 
على القاضي النطق باحلكم حرفيا داخل قاعة املحكمة. وبداًل من ذلك، مت تفسري هذا احلق بأنه يعين 

وجوب متكني عامة اجلمهور من الوصول إىل هذا احلكم.

الفقرة 4: أما احلق يف احلضور أثناء املحاكمة فينص عليه العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
)املادة 14)3( ]د[(. وال تنص االتفاقية األوروبية حلماية احلقوق اإلنسان واحلريات األساسية صراحة 
على حق املتهم يف حضور املحاكمة، بالرغم من أنه مت تفسري هذا احلق بأنه حق وارد ضمنا يف املادة 6 
من االتفاقية. كما أن االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ال ينص صراحة على هذا احلق، لكن مع ذلك، 
مت تفسريه بأنه وارد ضمنا يف املادة 8 من هذه االتفاقية. إن إجراء املحاكمة »غيابًيا«، أو دون حضور 
املتهم، قد أجازته جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان فقط »بصورة استثنائية ألسباب مسوغة« 
)التعليق العام رقم 13، الفقرة 11(. وإذا متت املحاكمة غيابًيا وفًقا للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، فإن 
»االلتزام الصارم حبقوق الدفاع يكون ضروريا أكثر«. غري أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف قضية 
ميبينجي ضد زائري )وثيقة األمم املتحدة]CCPR/C/OP/2 ]1990، الفقرة 14.1(، أعلنت إضافة إىل 
ذلك بأن شروط املحاكمة العادلة اليت ينص عليها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية »ال 
ميكن تفسريها بأهنا تقضي بعدم جواز إجراء املحاكمة غيابًيا بصورة غري قابلة للتغيري بصرف النظر عن 
أسباب غياب الشخص املتهم«. ومن األسباب اليت تسوغ غياب الشخص املتهم احتمال أن يكون املتهم 
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قد هرب، بعد إبالغه حسب األصول بتاريخ املحاكمة وموعدها، أو أن يكون املتهم قد أربك املحاكمة 
ومت إخراجه من قاعة املحكمة بصفة مؤقتة. وهذه القيود واردة يف املادة 214. ويوجد استثناء آخر وقيد 
مؤقت على حضور املتهم أثناء املحاكمة وهو عندما يديل الشاهد بالشهادة مبوجب تدابري احلماية اليت 
تنص عليها املادة 147)و( اليت تقضي بغياب املتهم أثناء إدالء الشاهد بشهادته أو بشهادهتا. وقد حيدث 
ذلك، على سبيل املثال، إذا كان الشاهد يشعر خبوف شديد مينعه من اإلدالء بالشهادة يف وجود املتهم.

املادة 63: احلق يف املحاكمة دون تأخري ال مسوغ له 
وحق األشخاص املحتجزين يف املحاكمة ضمن

 وقت معقول أو اإلفراج عنهم
1.   لكل األشخاص الحق في المحاكمة دون تأخير ال مسوغ له.

2.   لكل األشخاص المحتجزين الحق في المحاكمة ضمن وقت معقول أو اإلفراج عنهم.

تعليق
تشمل املادة 63 اثنني من جوانب القانون الدويل حلقوق اإلنسان هلما عالقة بالوقت الذي يقدم فيه املتهم 
للمحاكمة. وينطبق احلق الوارد يف الفقرة 1 على األشخاص كافة، لكن احلق الوارد يف الفقرة 2 ينطبق 

على األشخاص املحتجزين فقط، كما تعرفهم املادة 1)12(.

الفقرة 1: يتضمن عدد من املواثيق الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان احلق يف املحاكمة دون تأخري ال 
مسوغ له يف القانون: منها على سبيل املثال، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )املادة 14 
]3[ ]ج[(، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان )املادة 8 ]1[(، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب 
)املادة 7 ]1[ ]د[(، واالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات العامة )املادة 6 ]1[(. املصطلحات 
املستخدمة يف املادة 63 تعكس املصطلحات الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.

ويشري احلق يف املحاكمة دون تأخري ال مسوغ له ليس فقط إىل احلق يف املحاكمة بل يشري أيًضا إىل 
احلق يف صدور حكم هنائي دون أي تأخري غري مربر. وفًقا للجنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، فإن 
احلق يف املحاكمة دون أي تأخري غري مربر »يتعلق ليس فقط باملوعد الذي جيب أن تبدأ فيه املحاكمة، 
بل يتعلق أيًضا بالتوقيت الذي جيب أن تنتهي فيه بإصدار احلكم النهائي، وكل مراحل املحاكمة جيب 
أن تتم دون تأخري ال مسوغ له« )التعليق العام رقم 13، الفقرة 10(. وتبدأ الساعة يف الدوران مبجرد 
أن يتم توجيه اهتام لشخص يف جرمية، وهو ما فسرته املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بأنه يعين »من 
إعطاء إخطار رمسي لفرد عن طريق سلطة خمتصة بارتكاب جرمية أو من أي إجراء آخر ينطوي ضمنا 

الفصل 4، اجلزء 1



119

على اهتام كهذا ويؤثر موضوعيا يف وضع املشتبه به تأثريا مماثال« )كاجنا سلوما ضد فنلندا، تطبيق رقم 
ECHR 29] January 20, 2004[,]2004[ 99/48339 الفقرة 26(. وقد يشمل ذلك بدء التحقيقات 
الرمسية )مثلما هو احلال مبوجب املادة 94 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية(، أو إلقاء القبض 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية(، أو استجواب الشرطة  القانون  املادة 171 من  املادة 170 أو  )مبوجب 
للشخص )انظر كاجنا سلوما ضد فنلندا، الفقرة 26(، أو إجراء تفتيش )انظر ديامنتايدس ضد اليونان، 
تطبيق رقم ECHR533]October 2003[,]2003[00/60821، الفقرة 21(. وتتوقف الساعة عن الدوران 
ويتحقق احلق يف املحاكمة دون تأخري غري مربر عندما يصدر حكم هنائي باإلدانة أو بالرباءة. وجيب أال 

يكون احلكم هنائًيا فحسب، بل جيب أن يتم اطالع املتهم عليه أيًضا.
وال يوجد أي مقياس أو معيار موضوعي عند احلديث عن حتديد مىت جرت قضية انتهاك حلق 
املتهم يف املحاكمة دون تأخري ال مربر. ويعتمد حتديد ذلك على احلقائق والظروف الفردية للقضية 
املعنية. ففي إحدى القضايا، قد تكون فترة مخسة أعوام وقتا معقوال، بينما يف قضية أخرى ميكن 
أن تكون سنة واحدة فترة غري معقولة. وبصفة عامة جيري النظر يف عدد من العوامل عند حتديد 
ما الذي ميثل تأخريا ال مسوغ له، مثل سلوك املتهم، وتعقيد القضية، وسلوك السلطات. كما 
يتم النظر يف التأخري املعتاد يف قضايا مماثلة )انظر كونيج ضد مجهورية أملانيا االحتادية، تطبيق رقم 

ECHR]June 28[, ]1978[ 73/6732 1978الفقرة 99(.
يف ما يتعلق بسلوك املتهم، ليس من الضروري أن يتعاون املتهم بطريقة تعجل يف عملية املحاكمة 
أو يتنازل عن بعض من حقوقه، مثل احلق يف التزام الصمت. والشخص املتهم حيق له تأكيد كل حقوقه 
اإلجرائية. غري أنه يف بعض احلاالت، مثلما عندما يكرر املتهم طلب تأجيل اجللسات، فإنه جيوز أخذ 
هذا السلوك يف احلسبان. ويف ما يتعلق بتعقيد القضية، فإن القاعدة العامة هي أنه كلما كانت القضية 
أكثر تعقيدا، كلما ُسمح مبزيد من الوقت إلجراء املحاكمة. وقد تعترب قضية ما معقدة بسبب طبيعة 
اجلرمية موضوع االهتام أو خلطورهتا. على سبيل املثال، فإن قضية تتعلق جبرمية اقتصادية طال أمدها لكوهنا 
عابرة للحدود الوطنية سوف تكون أعقد كثريا من قضية سرقة بسيطة وسوف تتطلب مزيدا من الوقت 
للتحقيق واملحاكمة. وميكن أخذ عدد من األمور األخرى يف احلسبان عند النظر يف تعقيد القضية، 
منها عدد الشهود، وعدد التهم، وعدد املتهمني املشاركني أو غريهم من املتورطني يف املحاكمة. وغالبا 
ما يكون سلوك السلطات هو العامل الرئيسي يف حتديد ما إذا كان يوجد تأخري غري مربر يف حماكمة 
القضية. وقد يكتشف حدوث تأخري غري مربر عندما ال جيري عضو النيابة العامة التحقيق يف قضية ما 
بطريقة نشطة أو عندما ال يواظب يف التحقيق، أو عندما حتدث تأخريات غري ضرورية يف حتقيقات 
القضية. كما ميكن أن حيدث هذا التأخري غري املربر يف مرحلة املحاكمة أو حىت يف مرحلة االستئناف، 
إضافة إىل التأخري يف مرحلة التحقيق. ويف مرحلة املحاكمة، قد ميثل التأخري بسبب التنظيم غري الفعال 
انتهاكا للحق يف املحاكمة دون تأخري غري مربر )انظر ياجديسي وسارجني ضد تركيا،  للمحاكمة 
تطبيق رقم ECHR20 ]June 8[,1995،,]1995[ 90/16426 ;90/16419 الفقرتني 68-69(. يف قضية 
أمام جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، تبني حدوث انتهاك ملدة تسعة وعشرين شهرا يف تقدمي 

التسجيالت الصوتية، ما جعل االستئناف يستغرق ثالثة أعوام.

 املادة 63
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وجيب أيضا مالحظة أن احلق يف املحاكمة دون تأخري غري مربر قد يتعارض مع احلق يف احلصول على 
الوقت والتسهيالت املناسبة إلعداد الدفاع. يلزم الرجوع إىل احلقني يف املادة 61 والتعليق املرافق هلا.

 يف بعض املجتمعات اخلارجة من الصراع، يتكرر حدوث تأخريات هامة يف تقدمي األشخاص املتهمني إىل 
املحاكمة. وغالبا ما يتم، على سبيل املثال، إبقاء املتهمني يف احلجز لفترات أطول مما يسمح به القانون 
للجرمية  املنصوص عليها  للعقوبة  تتجاوز نطاق احلد األقصى  لفترات  به أو يف بعض احلاالت  املعمول 
املتهمني هبا. وميكن أن حتدث هذه احلاالت للحجز املطول بسبب انتشار مشكالت اجلرمية خالل احلقبة 
الالحقة للصراع، أو بسبب حتميل نظام العدالة اجلنائية أعباء فوق طاقته أو لنقص العاملني فيه. إضافة 
إىل ذلك، فإن برامج التدقيق يف موظفي العدالة اجلنائية واستبعاد من قد يكون منهم متورطا يف انتهاكات 
حلقوق اإلنسان قد خيلق نقصا مؤقتا يف عدد األفراد العاملني. وميكن كذلك أن تعرقل عملية التدقيق قدرة 
السلطات على التحقيق يف القضايا اجلنائية وحماكمتها بسرعة. إن التأخري يف املحاكمة الذي ال مسوغ له 
ليس مشكلة يف حد ذاته فحسب لكنه خيلق مشاكل أخرى أيضا. على سبيل املثال، ميكن أن يقود إبقاء 

األشخاص املتهمني يف احلجز لفترات مفرطة يف طوهلا إىل تكدس السجون.

الفقرة 2: إن احلق يف املحاكمة ضمن وقت معقول أو اإلفراج وارد يف املادة 9)3( من العهد الدويل 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ويف املادة 25 من اإلعالن األمريكي حلقوق وواجبات اإلنسان، واملادة 
7)5( من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، واملادة 5)3( من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، ويف 
يتعرضون ألي شكل من أشكال  الذين  املتعلقة حبماية مجيع األشخاص  املبادئ  املبدأ 38 من جمموعة 
االحتجاز أو السجن. ومبوجب الفقرة 2، جيب اإلفراج عن أي شخص ال حياكم ضمن وقت معقول من 
احلجز بانتظار حماكمته أو حماكمتها. ويتم حتديد معقولية مدة احلجز بانتظار املحاكمة بالطريقة نفسها 
اليت يتم هبا حتديد التأخري غري املربر الذي مت حبثه يف التعليق على الفقرة 1. وحتدد املادة 189 واملادة 190 
من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية احلدود القصوى لطول فترة احلجز قبل املحاكمة يف حماولة 
لضمان أن تتم املحاكمة ضمن وقت معقول ويقوم قاضي بطريقة مستقلة بتقدير معقولية الوقت الذي 

يقضيه الشخص يف احلجز.

املادة 64: احلق يف مناقشة الشهود
للمتهم الحق في أن يناقش شهود االتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على 

استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود االتهام.

تعليق
إن حق المتهم في أن يناقش شهود النفي موضح في المادة 14)3( )هـ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
املدنية والسياسية، ويف املادة 6)3( )د( من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، 
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واملادة 8)2( )و( من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان. واحلق يف مناقشة الشهود- وهو من العناصر 
األساسية ملبدأ »تكافؤ وسائل اخلصوم« الذي متت مناقشته يف التعليق على املادة 62– هو، وفًقا للجنة 
األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، »مصمم لكي يضمن للمتهم الصالحيات القانونية نفسها إللزام 
الشهود باحلضور ومناقشتهم أو الستجواب شهود اإلدعاء« )التعليق العام رقم 13، الفقرة 12(. ويرتبًط 

احلق يف استجواب الشهود أيضا باحلق يف إعداد الدفاع مبوجب املادة 61.
يتضمن احلق يف مناقشة الشهود مكونني: األول، احلق يف استدعاء الشهود للشهادة أثناء املحاكمة، والثاين، 
احلق يف استجواب شهود االدعاء. واحلق يف استدعاء الشهود ليس بال حدود بطبيعته. على سبيل املثال، 
يف حال أصبح أحد الشهود ليس متاحا أو مل حيضر، فإن ذلك ال ميثل انتهاًكا حلق استجواب الشهود. 
إضافة إىل ذلك، ال يطلب من املحكمة أن تستدعي كل الشهود الذين يطلبهم الدفاع للشهادة. مع ذلك، 
جيب على املحكمة عدم انتهاك مبادئ العدالة وتكافؤ وسائل اخلصوم. ويف ما يتعلق باحلق يف استجواب 
شهود اإلدعاء، جيب توفري فرصة مناسبة للدفاع الستجواب الشاهد يف املحكمة. يلزم الرجوع إىل املادة 
224 اليت تنص على أنه جيوز للدفاع استجواب أي شاهد استدعي داخل املحكمة. وأحد جوانب احلق 
يف استجواب الشهود هو أن ميلك الدفاع معلومات كافية عن الشاهد للطعن يف مصداقيته )ورمبا ملساءلة 
الشاهد مبوجب املادة 261(. وتناول عدد من القضايا اليت عرضت أمام املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 
قضايا عدم اإلفصاح عن هوية الشهود وما إذا استخدامهم قد انتهك احلق يف استجواب الشاهد. تتم 
مناقشة هذه القضايا يف التعليق على الفصل الثامن، اجلزء الرابع، القسم 2. ويف هناية املطاف، أقرت املحكمة 
األوروبية بان حقوق املتهم مل تنتهك، بعد املوازنة بني احلق يف مناقشة الشاهد وبني احلاجة حلماية سالمة 

األشخاص ممن يدلون بشهاداهتم أمام املحكمة وسالمة عائالهتم.

 املادة 64
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اجلزء 2: احلقوق املرتبطة باملساعدة
 القانونية للمشتبه به واملتهم

تعليق عام
توجد عناصر عديدة للحق يف املساعدة القانونية، يرد عدد منها )مثل، حق الدفاع عن النفس شخصيًّا، 
واحلق يف اختيار الشخص ملحاميه، واحلق يف احلصول على املساعدة القانونية املجانية( يف اجلزء الثاين. يلزم 
الرجوع أيًضا إىل املادة 52، اليت تفرض التزاما على الدولة بوضع آلية لتقدمي املساعدة القانونية املجانية 
لألشخاص املقبوض عليهم واملتهمني من غري القادرين مادًيا. أما احلق املتبقي الذي يتعلق حبق الدفاع فريد 

يف املادة 172)3( )ب( – وهو احلق يف إبالغ الشخص املشتبه به أو املتهم يف حق احلصول على حمام.

املادة 65: احلق يف الدفاع
 عن النفس شخصيًّا أو بواسطة حمام

1.   يحق للشخص المشتبه به أو المتهم الدفاع عن نفسه شخصيًّا أو بواسطة محام.
.2   ويحق للشخص المشتبه به أو للشخص المتهم أن يكون محاميه حاضرا في كل مراحل 

      اإلجراءات الجنائية، بما في ذلك أثناء التحقيق وأثناء اإلجراءات التي تسبق المحاكمة.

تعليق
الفقرة 1: إن حق الشخص يف الدفاع عن نفسه شخصيًّا أو من خالل املساعدة القانونية مأخوذ من 
املادة 11)1( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملادة 14)3( )د( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
املدنية والسياسية، واملادة 8)2( )د( من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، واملادة 6)3( )ج( من االتفاقية 
األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، واملادة 7)1( )ج( من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان 

والشعوب، واملبدأ 1 من مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور املحامني.

الفقرة 2: إذا مت الدفاع عن شخص بواسطة حمام )سواء على نفقته اخلاصة أو عن طريق املساعدة القانونية 
املجانية(، فإن القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية ينص على جواز الدفاع عن الشخص بواسطة حمام 
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خالل كامل اإلجراءات اجلنائية وليس أثناء املحاكمة فقط. وهذا احلق معترف به يف املبادئ األساسية 
بشأن دور املحامني )املبدأ 1( ويف جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي 
شكل من أشكال االحتجاز أو السجن )املبدأ 17(. وحسب دليل املحاكمات العادلة ملنظمة العفو الدولية 
)الفصل3 .1 .1(، فإن »حق الشخص يف احلصول على مساعدة أحد املحامني أثناء اإلجراءات اليت تسبق 
املحاكمة ليس حمددا صراحة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )ICCPR(، أو يف االتفاقية 
األمريكية، أو يف امليثاق األفريقي، أو يف االتفاقية األوروبية. مع ذلك، فإن جلنة األمم املتحدة وجلنة البلدان 
األمريكية واملحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان قد أقرت مجيعها بأن احلق يف حماكمة عادلة يتطلب احلصول 
على حمام أثناء االحتجاز واالستجواب والتحقيقات األولية«. وعلى سبيل املثال، رأت املحكمة األوربية 
حلقوق اإلنسان يف قضية موراي ضد اململكة املتحدة )]EHRR 29 22 ]1996( أن عدم منح الشخص 
املقبوض عليه احلق يف احلصول على أحد املحامني خالل الثماين واألربعني ساعة األوىل بعد القبض عليه 

كان انتهاكا للمادة 6 من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
خالل صياغة القوانني النموذجية، أجرى واضعو هذه القوانني وغريهم من اخلرباء مناقشات واسعة 
الدول  املمارسني يف  مبناقشات مطولة بني  املسألة  بشان مسألة احلصول على حمام. كما حظيت هذه 
اخلارجة من الصراع. ويف عدد من الدول اخلارجة من الصراع، أيد بعض اخلرباء فكرة تقييد اتصال 
العامة استجواب الشخص  النيابة  للدفاع عنه، ومنح الشرطة أو أعضاء  املقبوض عليه مبحام  الشخص 
املقبوض عليه دون حضور املحامي لفترة حمددة مباشرة بعد إلقاء القبض عليه. وجيادل من يؤيدون هذه 
القيود بأهنا مسوغة ألن بعض حمامي الدفاع، خاصة املحامني الذين يوكلهم أعضاء يف عصابات اجلرمية 
املنظمة، متحالفون مع هذه العصابات ويقومون بنقل املعلومات من الشخص املقبوض عليه إىل األعضاء 
اآلخرين يف العصابة، وبذلك يساعدون، على سبيل املثال، يف إحباط إلقاء القبض على املشتبه هبم ممن مل 
يتم التعرف على مكان تواجدهم بعد. ويعتقد املعارضون هلذه القيود بأن إنكار حق الشخص املقبوض 
عليه يف احلصول على الفور على حمام يعرض حقوقه للخطر، مما يزيد، على سبيل املثال، من احتمال خطر 

تعرض املشتبه به للتعذيب أو سوء املعاملة بطريقة أو بأخرى.
وفازت هذه املدرسة الفكرية املعارضة يف اجلدل يف أوساط واضعي القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية، الذي ينص على أن احلق يف االستعانة مبحام دون قيد هو املبدأ العام الذي جيب العمل به يف كل 
القضايا باستثناءات قليلة جدا. وبداًل من تقييد االستعانة بأحد املحامني، جيب على الشرطة والنيابة العامة 
استخدام أدوات محاية إضافية لردع األفعال غري القانونية للدفاع. وإذا ثبت أن حمامي الدفاع يعمل خالفا 
للمعايري املهنية لقواعد السلوك، أو يعمل حقا خالفا للقانون )إذا كان متورطا يف إعاقة سري العدالة، على 
سبيل املثال، من خالل تسريب املعلومات لشركاء اإلجرام الذين يتخذون خطوات بعد ذلك إلحباط 
التحقيق(، جيب عندئذ إخضاعه إلجراء تأدييب أو للمالحقة القضائية بتهمة إعاقة جمرى العدالة )للتعرف 
على هذه اجلرمية، انظر املادة 193 من القانون اجلنائي النموذجي(. وهناك طرق أخرى مناسبة أكثر للتعامل 

مع سوء سلوك حمامي الدفاع دون املساس حبق املشتبه به أو املتهم يف االستعانة مبحام.
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املادة 66: احلق يف اختيار املحامي
للشخص المشتبه به أو المتهم له الحق في اختيار المحامي بمحض إرادته الشخصية.

تعليق
إن حق الشخص املشتبه فيه أو املتهم يف توكيل حمام مأخوذ من املواثيق الدولية مثل العهد الدويل اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياسية )املادة 14]3[]د[، واالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات العامة 
)املادة 6]3[]ج[(، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان )8]2[]د[( وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب 
)املادة 7]1[]ج[(. ويقع هذا احلق من الناحية الفنية ضمن فئة حقوق املتهم وليس حقوق املشتبه به، غري أنه 
جرى باستمرار يف السوابق القضائية تطبيقه على املشتبه به خالل املراحل اليت تسبق املحاكمة. كما يوجد 
هذا احلق يف املبدأ 1 من مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور املحامني، الذي ينص على أن الغرض من 
وجود حمام باالختيار هو »حلماية حقوق املشتبه به أو املتهم وإثباهتا للدفاع عنه يف كل مراحل اإلجراءات 
اجلنائية«. وهذا يعين أنه بإمكان املشتبه به أو املتهم توكيل حمام مؤهل من اختياره ليمثله طوال اإلجراءات 
اجلنائية. ويوضح دليل املحاكمات العادلة ملنظمة العفو الدولية، مستشهدا بقضيتني من جلنة األمم املتحدة 
املعنية حبقوق اإلنسان، بأنه كان هناك استثناءان فقط هلذا احلق. وحدث االستثناء األول عندما جرى الشك 
يف تواطؤ حمام املتهم يف بعض هتم اجلرائم، وحدث االستثناء الثاين عندما رفض حمامي املتهم أن يرتدي 
زي املحاماة داخل قاعة املحكمة بينما يلزمه القانون بارتدائه )انظر القسم 2. 3. 20(. وال يسري احلق 
يف اختيار املحامي دون قيد إذا كان الشخص قد حصل على املساعدة القانونية املجانية مبوجب املادة 67 
أو على املساعدة القانونية اإللزامية مبوجب املادة 68. وبوجه عام، جيب على الدولة أن تسعى جاهدة إىل 
أن يكون املشتبه به أو املتهم متعاونا مع املحامي الذي يتم اختياره لتمثيله. وينص املبدأ ح ]د[ من مبادئ 
وتوجيهات االحتاد األفريقي بشأن احلق يف حماكمة عادلة ويف احلصول على املساعدة القانونية يف أفريقيا 
على أن للشخص احلق يف االعتراض على اختيار حمكمته للمحامي الذي تعينه له. وبينما جيوز للمشتبه به 
أو للمتهم االعتراض على اختيار املحامي، فإنه ال يوجد أي التزام على الدولة بتوفري حمام آخر من اختياره 
كبديل. كما جيب أن تضمن الدولة أن يكون املحامي الذي مت اختياره كفًؤا، واشتراط أن يكون املحامي 
الذي يتم اختياره لتقدمي املساعدة القانونية املجانية للشخص املعوز كفًؤا مت حبثه يف التعليق على املادة 52.
وجيوز للشخص االستعانة خبدمات أكثر من حمام واحد للدفاع عنه. فإذا اختار الشخص حماميا يدافع 
أيضا عن متهم آخر يف القضية نفسها، قد تنشأ مسألة تتعلق بتعارض املصاحل. ويف كثري من الدول، جيوز 
للمحكمة احلد من احلق يف اختيار املحامي إذا حدث تضارب كهذا يف املصاحل. وعندما ال توجد حدود 
املتهم  أو  به  املشتبه  القاضي بسؤال  يقوم  أن  تقتضي بصفة عامة  املمارسات  أفضل  فإن  هلذا االختيار، 
للتأكد من أن هذا االختيار مت بعلم كامل واختيار طوعي. وتتم معاجلة تضارب املصاحل عادة يف مدونة 
قواعد املمارسة أو يف مدونة قواعد السلوك للمحامني، اليت قد تشترط على املحامي أن يدافع عن متهم 

واحد فقط يف أي قضية جنائية.
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املادة 67: احلق يف املساعدة القانونية املجانية
يجب توفير المساعدة القانونية المجانية لألشخاص المقبوض عليهم أو المتهمين حيث:

 )أ(   تقتضي مصالح العدالة ذلك، و
 )ب(  ال يمتلك الشخص المقبوض عليه أو المتهم الوسائل الكافية لسداد أتعاب المساعدة القانونية.

تعليق
احلق يف املساعدة القانونية املجانية مستمد من املادة 14)3()د( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياسية، وكذلك من املادة 6)3()ج( من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، 
واملادة 8)2()هـ( من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان. كما يرد هذا احلق يف املبدأ ح )أ( من مبادئ 
القانونية يف  املساعدة  األفريقي بشأن احلق يف يف حماكمة عادلة ويف احلصول على  وتوجيهات االحتاد 
أفريقيا، ويف املبدأ 17)2( من جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل 
ملعاملة  الدنيا  النموذجية  املتحدة  األمم  قواعد  من   93 القاعدة  ويف  السجن،  أو  االحتجاز  أشكال  من 
السجناء. ويبدأ نفاذ احلق يف املساعدة القانونية املجانية مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية من 
حلظة إلقاء القبض على الشخص )انظر املادة 158]3[]ب[(. وللحديث بدقة، فإن هذا احلق ينطبق على 
املحاكمة، ومع ذلك، كانت اهليئات واملحاكم الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان باستمرار تطبقه أيًضا 

على اإلجراءات اليت تسبق املحاكمة.
وطبقا لالتفاقية األمريكية، يوجد حق »غري قابل للتصرف« يف املساعدة القانونية املجانية عندما ال 
ميلك الشخص إمكانيات سداد أتعاهبا. وهذا احلق مشروط إىل حد طفيف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
املدنية والسياسية ويف االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، اللذين يضيفان املعيار 
اإلضايف لـ »مصاحل العدالة«. عند حتديد معىن مصاحل العدالة، فإن مشروع إعالن األمم املتحدة حلقوق 
اإلنسان بشأن احلق يف حماكمة عادلة والتعويض، يف الفقرة 50 )أ(، ينص على »أن مصاحل العدالة يف قضية 
حمددة من القضايا جيب أن يتم حتديدها بالنظر يف خطورة اجلرمية املوجه إىل املتهم وشدة احلكم الذي قد 
يتعرض له«. كما تستخدم الصياغة نفسها يف توجيهات احلق يف حماكمة عادلة ويف احلصول على املساعدة 
القانونية يف أفريقيا )املبدأ ح]ب[]ط[(. وذهبت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف تفسريها للعبارة 
نفسها أبعد من ذلك بنظرها يف العوامل ذات الصلة بتعيني املمثل القانوين. إضافة إىل فحص خطورة 
 ECHR 33 ]May ]1991[ 87/12744 اجلرمية وشدة العقوبة )انظر كوارانتا ضد سويسرا، تطبيق رقم
]24,1991(، طالبت املحكمة األوروبية أيضا أن تأخذ املحكمة يف اعتبارها تعقيد القضية املنظورة أمامها 
 ECHR 6 ]March 28, ]1990[ 86/11932 انظر كوارانتا ضد سويسرا، اململكة املتحدة، تطبيق رقم(
]1990[ ser. A, vol. 174 ]1990( وكذلك قدرة املقبوض عليه أو املتهم على متثيل نفسه )انظر باكيلي 
 .)ECHR 6 ]April 25, 1983[, ser. A, vol. 64 ]1983[ ]1983[ 8398178 ضد أملانيا، تطبيق رقم
ويف هناية املطاف، فإن االختبار الذي عربت عنه املحكمة األوروبية )أرتيكو ضد إيطاليا، تطبيق رقم 
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ECHR 4 ]May 13, 1980[]1980[ 74/6694( فيما »إذا كان من املعقول يف الظروف املحددة« 
أن يقدم املحامي املساعدة )الفقرة 35(.

كما نوقش يف التعليق على املادة 66 أعاله، فإن املشتبه به أو املتهم الذي ُمنح املساعدة القانونية 
املجانية له حق حمدود يف االعتراض على اختيار املحامي. وعلى الدولة أن تضمن أن يكون املحامي الذي 
يتم اختياره كفًؤا. ويتحدث املبدأ 6 من مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور املحامني عن ضرورة أن 
توفر الدولة »أحد املحامني من ذوي اخلربة والكفاءة اليت تتناسب مع طبيعة اجلرمية املكلفني هبا«. إن مبادئ 
وتوجيهات االحتاد األفريقي بشأن حق الشخص يف حماكمة عادلة ويف احلصول على املساعدة القانونية يف 
أفريقيا تتضمن توجيهات أكثر تفصيال وتنص على وجوب أن يكون املحامي املعني »مؤهال لتمثيل املتهم 
والدفاع عنه«، وأن »يكون لديه التدريب واخلربة الالزمني مبا يتناسب مع طبيعة القضية وخطورهتا«، 
وأن »يكون حرا يف ممارسة تقديره املهين بطريقة مهنية خالية من أي تأثري للدولة أو للجهاز القضائي«، 
املتهم. متثيال مناسبا  له ملنح  لتوفري حافز  تعويضه بقدر كاف  املتهم«، وأن »يتم  وأن »يدافع ملصلحة 
وفعاال«. يلزم الرجوع إىل املادة 52 بشأن »الدفاع« لالطالع على مناقشة أكمل بشأن توفري املساعدة 
القانونية املجانية والطريقة العملية لتنفيذها يف أحناء العامل، ويشمل ذلك مناقشة املساعدة القانونية املجانية 
يف البيئات اخلارجة من الصراع، اليت تعاين من نقص شديد يف املحامني املتاحني للتوكيل يف هذه القضايا.

املادة 68: املساعدة القانونية املجانية اإللزامية
1.   يجب أن يكون للشخص المقبوض عليه أو المتهم محاٍم إذا كان:

 )أ(    حدثا،
 )ب(  أبكم أو أصم، أو إذا أظهر أعراض مرض عقلي أو غيره من اإلعاقات العقلية،

 )ج(  متهًما بجريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمسة عشر عاًما أو أكثر، أو
 )د(   مطلوبا تسليمه بموجب المادة 313.

2.   إذا لم يوكل الشخص المقبوض عليه أو المتهم من الفئات المحددة في الفقرة 1 )أ(- )د( 
     محاميا، يجب تلقائًيا توفير محام له مجانا.

تعليق
مبوجب املادة 67، يعتمد توفري املساعدة القانونية املجانية على معيارين: أواًل، أن يكون الشخص املقبوض 
عليه معوزا، مبعين أنه ال ميلك الوسائل لدفع أتعاب املساعدة القانونية، وثانًيا، أن تقتضي »مصاحل العدالة« 
توفري املساعدة القانونية املجانية. يف بعض القضايا، جيب توفري املساعدة القانونية املجانية بوصفها حقا 
تلقائيا. وهذه ممارسة معتادة يف كثري من دول العامل، خاصة فيما يتعلق باجلماعات املستضعفة مثل األطفال 
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يتم منح حمام دفاع  أن  الدول  أهنا ممارسة معتادة يف كثري من  إعاقات عقلية. كما  يعانون من  أو من 
إلزامي ملن ارتكبوا جرائم خطرية. وينص القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية مبوجب املادة 68 على أن 
األشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطرية، مبعىن اجلرائم اليت ميكن أن تصل عقوبتها إىل احلبس ملدة مخسة 
عشر عاًما أو أكثر، جيب أن يتمتعوا باحلق التلقائي يف احلصول على املساعد القانونية املجانية، وكذلك 

احلال بالنسبة للشخص موضوع طلب التسليم، نظًرا للطبيعة املعقدة إلجراءات التسليم.

املادة 69: التنازل عن حق االستعانة مبحام
1.   يجوز للشخص المقبوض عليه أو المتهم التنازل عن الحق في االستعانة بمحام، باستثناء 

      ما إذا كان:
 )أ(    حدثا، أو

 )ب(  أظهر أعراض مرض عقلي أو غيره من اإلعاقات العقلية.
2.   قبل أن يتنازل الشخص عن حقه في االستعانة بمحام، يجب التوضيح للشخص المقبوض 

     عليه أو المتهم بعواقب التنازل عن حقه باالستعانة بمحام.
3.    ال يجوز التنازل عن الحق في الحصول على المساعدة القانونية المجانية إال بحضور محام فقط.

4.   يجب أن يتم تنازل الشخص المقبوض عليه أو المتهم عن الحق باالستعانة بمحام:
 )أ( طواعية،
 )ب( كتابيًّا،

 )ج(   أن يتضمن التنازل إقراًرا يفيد بأنه قد تم التوضيح للشخص المقبوض عليه أو المتهم 
         بعواقب التنازل عن الحق في الحصول على المساعدة القانونية المجانية أو عن الحق 

        في االستعانة بمحام، وأن الشخص يفهم نتائج هذا التنازل عن حقه،
 )د(    أن يوقع الشخص المقبوض عليه أو المتهم على التنازل، و

 )هـ(   أن يوقع ضابط الشرطة أو عضو النيابة العامة الذي قدم التنازل له.
5.   إذا توفرت اإلمكانيات، يجب تسجيل التنازل بالصوت والصورة.

6.   ال يمنع تنازل الشخص المقبوض عليه أو المتهم عن الحق في االستعانة بمحام إعادة تأكيد 
     المقبوض عليه أو المتهم لهذا الحق الحًقا.

 املادة 68
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تعليق
احلق يف االستعانة مبحام »خيص« الشخص املقبوض عليه أو املتهم، لذلك، وبوجه عام، فإن له احلق يف 
عدم ممارسة هذا احلق. وقد منح التنازل عن احلق يف االستعانة مبحام وضعا ميكن إبطاله مبوجب الفقرة 4، 
مبعىن أنه جيوز للشخص إعادة تأكيد حقه يف أي وقت وسوف يعترب التنازل السابق باطال والغيا. ونظًرا 
للخطر املحتمل يف أن يكون الشخص املقبوض عليه أو املتهم قد أكره أو أرغم على التنازل عن حقه يف 
االستعانة مبحام، تنص الفقرة 2 على أن التنازل جيب أن يتم كتابيًّا وجيب أن يتضمن إقراًرا بأن املتنازل 

يفهم متاما عواقب التنازل عن هذا احلق.

املادة 70: احلق يف االتصال مع املحامي
1.   للشخص المشتبه به أو المتهم الحق في االتصال مع محاميه بحرية وسرية، شفهيًّا أو كتابيًّا.

2.   ويجب احترام هذا الحق خالل كل مراحل إجراءات الدعوى.
3.  يجوز أن يكون االتصال بين الشخص المشتبه به المحتجز أو المتهم وبين محاميه على 

     مرأى لكن ليس على مسمع من ضابط الشرطة أو موظف سلطة االحتجاز.

تعليق
املادة 70 مستوحاة من املادة 6)3()ج( من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، 
واملادة 7)1()ج( من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، واملبدأين 8 و22 من مبادئ األمم املتحدة 
األساسية بشأن دور املحامني، واملبدأ 18 من جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون 
ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، والقاعدة 93 من قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة 
السجناء. وقد َبينت جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان على أمهية االستعانة مبحام من أجل محاية 
املحتجزين )التعليق العام رقم 20، الفقرة 11(. كما َبينت اللجنة أن االتصال مع املحامي جيب أن يتم 
يف ظروف متنح احتراما كامال لسرية االتصاالت وأنه »جيب أن يكون املحامون قادرين على التشاور مع 
موكليهم ومتثيلهم وفًقا للمعايري والتقديرات املهنية املتعارف عليها دون أية قيود، أو ضغوط أو تأثريات 

ال مربر هلا من أي جهة« )التعليق العام رقم 13، الفقرة 9(.
مت دخول احلق العام يف االتصال مع املحامي حبرية وسرية حيز التنفيذ يف الفقرة 3، اليت تقضي بأنه 
أثناء تشاور الشخص مع املحامي جيب أال يكون ضابط الشرطة أو موظف سلطة االحتجاز قادرا على 
مساع ما يدور بينهما من حديث. لكن جيوز لضابط الشرطة أو موظف سلطة االحتجاز أن يشاهد عملية 
التشاور بينهما ألسباب أمنية. فضاًل عن ذلك، جيب عدم تشغيل أي أجهزة مراقبة أو تسجيل تعمل 

الفصل 4، اجلزء 2
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يف املكان الذي يتم فيه التشاور بني املحامي وموكله، كما ال يستطيع ضابط الشرطة أو موظف سلطة 
االحتجاز أن يطلب، فيما بعد، من املشتبه به أو من املتهم الكشف عما دار بينه وبني املحامي من تشاور.
كما يرد احلق يف االتصال مع حمام من وقت إلقاء القبض على الشخص واحلق يف إبالغ املحامي 

بالقبض عليه يف املادة 172.

املادة 71: احلق يف حضور املحامي أثناء االستجوابات
للشخص المشتبه به أو المتهم الحق في حضور محاميه جميع االستجوابات التي تجريها الشرطة 

أو النيابة العامة، إذا كان قد تم توكيل أو تعيين هذا المحامي.

تعليق
مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ليس من الواضح ما إذا كان احلق يف االتصال مع حماٍم أو التواصل 
معه )كما هو موضح يف املادة 71( ميتد ليشمل استجوابات الشرطة أو النيابة العامة مع املشتبه به أو املتهم. 
وال يوجد أي حق معرف يف حضور املحامي أثناء هذه االستجوابات مبوجب القانون الدويل حلقوق 
اإلنسان. بالرغم من ذلك، يعتقد كثري من املعلقني بأن هذا احلق يف الواقع يسري على استجوابات املشتبه 
هبم وأنه جزء من احلق العام يف املحاكمة العادلة الواردة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان بنص املادة 
62. وكما نوقش يف التعليق على املادة 62، يشمل احلق يف حماكمة عادلة ما هو أكثر من جمموع احلقوق 
املحددة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان وجيوز أن يتضمن حقوًقا أخرى، مثل احلق يف حضور املحامي 
أثناء هذه االستجوابات، اليت ال تتضمنها النصوص املختلفة األخرى املحددة يف االتفاقيات أو املعاهدات 
بشأن هذا املوضوع. عالوة على ذلك، قامت دول كثرية يف العامل منذ مدة طويلة بدمج حضور املحامي 
أثناء االستجوابات يف قوانينها لإلجراءات اجلنائية. إن حضور املحامي أثناء االستجوابات ال يسهل فقط 
حق املشتبه به أو املتهم يف الدفاع عن نفسه )كما تنص عليه املادة 65( لكنه أيًضا يساعد يف محاية حق 
املتهم يف عدم التعرض للقهر أو اإلكراه أو التهديد أو التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

)كما تنص عليه املادة 58(.
إن اللجنة األوربية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )CPT(، يف تأييدها 
حلضور املحامي أثناء االستجوابات، أعلنت بأن »االستعانة مبحام بالنسبة لألشخاص املوجودين يف عهدة 
الشرطة جيب أن يشمل احلق يف االتصال مع حمام ومتكني املحامي من زيارهتم )ويف كلتا احلالتني بشروط 
تضمن سرية املشاورات بينهم( وتشمل كذلك، من حيث املبدأ، حق الشخص املعين يف حضور حماميه 
أثناء االستجواب« )التقرير العام الثاين، CPT/Inf ]1992[، الصفحة 3، الفقرة 38(. هلذه األسباب، رأى 
واضعو القوانني النموذجية أن حضور املحامي أثناء االستجوابات هو املعيار األفضل للممارسة وعليه جيب 

دجمه يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية.

 املادة 70
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الفصل 5: الضحايا يف الدعاوى اجلنائية

تعليق عام
ختتلف مشاركة الضحايا يف الدعاوى اجلنائية واحلقوق أو املصاحل اليت ُتوفر هلم من دولة إىل أخرى. ويف 
بعض األنظمة القانونية، يقتصر دور الضحايا على الشهادة يف املحكمة بوصف الضحية شاهًدا وإقامة 
عالقة بني اإلفادة املؤثرة للضحية وبني حتديد العقوبة املناسبة للشخص املدان. وعلى سبيل املثال، ال يوجد 
أي حق للضحية يف تقدمي أدلة للمحكمة. وبعكس ذلك، يلعب الضحايا يف دول أخرى دوًرا فعااًل يف 
الدعاوى اجلنائية. وتسمح حقوق حمددة للضحية باالنضمام للدعاوى اجلنائية بوصفه طرفا آخر، يعرف 
أحيانا باسم »املدعي باحلق الشخصي«. وجيوز حضور املدعي باحلق الشخصي يف املحكمة، ميثله حماٍم. 
وجيوز له أن يستجوب الشهود وأن يقدم األدلة للمحكمة. ويف أنظمة قانونية أخرى، جيوز للضحية 
أن يصبح مدعيا باحلق الشخصي فقط بالتعاون مع االدعاء العام التابع للدولة. ويف غريها من األنظمة 
النظر عن إجراء الدولة. وتوفر  القانونية، جيوز للضحية أن يبادر إىل االدعاء باحلق الشخصي بصرف 
أنظمة قانونية أخرى سلسلة من احلقوق واملصاحل اليت جيب توفريها للضحية، منها على سبيل املثال احلق 

يف إبالغ الضحية بسري القضية واحلق يف تقدمي األدلة للمحكمة.
ويتخذ القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية موقفا وسًطا بني األنظمة القانونية اليت ال تنص على 
مشاركة الضحية يف اإلجراءات وبني األنظمة األخرى اليت تنص على مشاركة الضحية بدرجة كبرية يف 
هذه اإلجراءات. وجيوز للضحايا مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية أن يطلبوا من اإلدعاء العام 
إجراء التحقيق )املادة 73(، وجيب إطالع الضحايا بسري القضية )املادة 74(، وجيوز للضحايا االطالع على 
األدلة )املادة 77(، وجيب إخطارهم بتواريخ اجللسات وتواريخ املحاكمات وتواريخ جلسات االستئناف، 
املشاركة يف  املحكمة  يطلب من  أن  الرئيسية  املحاكمة  للضحية يف  )املادة 75(. وجيوز  إىل ذلك  وما 
اإلجراءات باإلدالء ببيان، أو تقدمي أدلة للمحكمة أو استجواب شاهد )املادة 76(. وخالفا ملا هو عليه 
احلال يف كثري من األنظمة، فإن احلقوق سابقة الذكر ليست من احلقوق التلقائية لكن جيوز منح هذه 

احلقوق حسب ما تراه املحكمة أو النيابة العامة، على التوايل.
يلزم الرجوع إىل املادة 1)45( والتعليق املرافق هلا لالطالع على تعريف الضحية وملناقشة هذا التعريف.

مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ال مينح الضحايا حقوقا قانونية كهدف يف حد ذاته. غري أن 
عددا من املواثيق واإلعالنات غري امللزمة حتدد مبادئ هلا عالقة بالضحايا، تشمل إعالن األمم املتحدة ملبادئ 
العدالة األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة، وهو اإلعالن الذي تبنته اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة يف سنة 1985، وتوصية املجلس األوريب رقم R )85( 11 بشأن وضع الضحية يف 
إطار القانون واإلجراءات اجلنائية )1985(. ويدمج القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية كثريا من هذه 
املبادئ فيه. كما ترد بعض هذه املبادئ يف مكان آخر من هذا الفصل. على سبيل املثال، تتم مناقشة املبدأ 
6)د( من إعالن األمم املتحدة ملبادئ العدالة األساسية المتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال 
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السلطة، الذي يقضي باختاذ تدابري حلماية خصوصية الضحايا ولضمان سالمتهم وسالمة عائالهتم ضد 
الترهيب واالنتقام، الواردة يف الفصل 8، اجلزء الرابع، القسم 1. وتنص املادة 99 من القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية على إخطار الضحايا بقرار اإلدعاء العام بالبدء يف التحقيق أو بتعليقه أو وقف التحقيقات 
طبًقا لنص املبدأ 6)أ( من إعالن األمم املتحدة ملبادئ العدالة األساسية المتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف 
يف استعمال السلطة. كما تنص على استئناف أي قرار لعضو النيابة العامة بعدم بدء التحقيق أو بعدم 
االستمرار يف التحقيق مبوجب املادة 100. وتتم مناقشة مسألة رد احلقوق للضحية وتعويضه الواردة يف 
املبادئ 8-13 يف املادة 62 من القانون اجلنائي النموذجي، واليت تنص على تعويض الضحية كعقوبة إضافية 

جيوز أن تفرضها املحكمة على الشخص املدان.

املادة 72: أحكام عامة بشأن الضحايا
1.   يجب معاملة الضحايا بعطف واحترام لكرامتهم من قبل الشرطة والنيابة العامة والمحاكم.
2.   يجب على محاكم ]أدخل اسم الدولة[ والنيابة العامة والشرطة، في كل مراحل الدعاوى 
الجنائية، مراعاة احتياجات الضحايا، وبخاصة األطفال والمسنين والمرضى عقليا وجسديا 

وكذلك الضحايا في جرائم تشمل العنف الجنسي أو العنف ضد الجنس اآلخر.
3.     ليس العتبار شخص ما ضحية عالقة بما إذا كان قد تم التعرف على مرتكب الجريمة أو تم 
        القبض عليه أو مالحقته قضائًيا أو إدانته، بصرف النظر عن العالقة األسرية مع مرتكب الجريمة.

تعليق
الفقرة 1: توضح هذه الفقرة شرط املبدأ 4 من إعالن األمم املتحدة ملبادئ العدالة األساسية املتعلقة بضحايا 
اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة. ويرد شرط مماثل يف الفقرة أ)1( من توصية املجلس األوريب رقم 
85( 11( R بشأن وضع الضحايا يف إطار القانون واإلجراءات اجلنائية )1985(، اليت تنص على معاملة 

الضحايا »بطريقة متعاطفة وبناءة ومطمئنة«.

الفقرة 2: عند التعامل مع الضحايا، جيب على األفراد العاملني يف العدالة اجلنائية )الشرطة والنيابة العامة 
واملحاكم( أن يأخذوا يف االعتبار احتياجات الضحايا. وتقضي القفرة 2 بأن يويل األفراد العاملون يف 
العدالة اجلنائية اهتماما خاصا الحتياجات الضحايا املستضعفني بصفة خاصة )املرضى واألطفال واملسنني 
وضحايا العنف اجلنسي أو العنف ضد اجلنس اآلخر(، ممن يتم غالبا جتاهلهم أو ال يعاملون مبا يستحقونه 
من االهتمام. ويستخدم مصطلح »احتياجات« هنا كما يستخدم يف إعالن األمم املتحدة ملبادئ العدالة 
األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة، بدال من مصطلح حقوق. واملادة 46 
أيًضا تلزم النيابة العامة بأخذ احتياجات الضحايا يف االعتبار. يلزم الرجوع إىل التعليق على الفقرة 46.

تعليق عام
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الفقرة 3: والفقرة 3 مستوحاة من املبدأ 2 من إعالن األمم املتحدة ملبادئ العدالة األساسية املتعلقة بضحايا 
اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة.

املادة 73: طلبات الضحية
 من النيابة العامة ملباشرة التحقيق

يجب على عضو النيابة العامة في قضية جنائية أن يأخذ في االعتبار طلب الضحية بمباشرة تحقيق 
معين، أو جمع أدلة معينة، أو اتخاذ تدابير بعينها. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يقبل أو يرفض 

طلب الضحية.

تعليق
تنص املادة 73 على أن الضحية ميكنه أن يتقدم بطلبات حمددة لعضو النيابة العامة بشأن حتقيق معني. ومع 
أنه ليس مطلوبا من عضو النيابة العامة أن يتابع هذه الطلبات )فهو ملزم فقط بالقانون ومدونة قواعد 
السلوك املعمول هبما(، جيب على عضو النيابة العامة أن يعطي هذه الطلبات االهتمام الذي تستحقه. 
وعند تنفيذ الشرط الوارد يف املادة 73، جيب على الدولة اخلارجة من الصراع وضع آلية وإجراء يسمح 

للضحية برفع االلتماس إىل عضو النيابة العامة واستالم الرد عليه.

املادة 74: إطالع الضحية بسري القضية
يجب على عضو النيابة العامة في القضية الجنائية أن يتخذ الخطوات المعقولة إلبقاء الضحية 

مطلعا على سير القضية.

تعليق
يقضي املبدأ 6)أ( من إعالن األمم املتحدة ملبادئ العدالة األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف 
استعمال السلطة بإبالغ الضحايا بسري التقدم يف اإلجراءات. إضافة إىل املادة 74، فإن املادة 110 بشأن 
استجواب الضحايا تقضي بأن تقوم الشرطة أو النيابة العامة بإبالغ الضحية حبقه يف إخطاره بالقضية 
وأخذ اسم الضحية ومعلومات االتصال اخلاصة به لضمان أن يتمكن عضو النيابة العامة من االتصال به.
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 املادة 75: إخطار الضحية بإجراءات الدعوى اجلنائية
1.   إذا أوضح الضحية لعضو النيابة العامة في قضية بأنه يرغب في أن يتم إخطاره بأي إجراءات 
في القضية، فإنه يجب على عضو النيابة العامة أن يتخذ الخطوات المعقولة إلخطار الضحية 

مسبقا بتاريخ وموعد ومكان:
)أ(    جلسة االحتجاز األولى بموجب المادة 175،

)ب(  كل جلسة لتمديد االحتجاز بموجب المادة 188،
)ج(   الجلسة التمهيدية بموجب المادة 201،

)د(    المحاكمة بموجب الفصل الحادي عشر،
)هـ(   جلسة اإلفراج المشروط بموجب المادة 273، و

)و(    أي استئناف بموجب الفصل الثاني عشر.
2.   يجوز إخطار الضحية شفهيًّا. ويجوز إخطار الضحية بطريقة أخرى غير المنصوص عليها في 
المادة 27، بشرط أن يكون اإلخطار معقوال حسب الظروف وأن يكون من المرجح أن 

ينقل صورة فعلية إلجراءات التقاضي.
3.  ال يقود تعذر إخطار الضحية إلى حرمان محكمة االختصاص لالستمرار في القضية.

تعليق
توضح املادة 75 املبدأ الذي تنص عليه املادة 74 اليت تقضي بوجوب إبقاء الضحية مطلعا على سري القضية. 
ويقضي املبدأ 6)أ( من إعالن األمم املتحدة ملبادئ العدالة األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف 
يف استعمال السلطة باطالع الضحايا ليس فقط بسري الدعوى، بل أيًضا مبواعيد القضية والبت فيها. وال 
تسري شروط تسليم اإلخطارات اليت تتضمنها املادة 27 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية على 
إخطار الضحايا. وبداًل من ذلك، جيب على عضو النيابة العامة أن يبذل قصارى جهوده لالتصال مع 
الضحية إما كتابيًّا أو شفهيًّا )على سبيل املثال، بواسطة اهلاتف(. وإذا تعطلت عملية إخطار الضحية، 
تنص الفقرة 3 على أن ذلك لن يتدخل يف سري القضية اجلنائية. ومبوجب املادة 110 بشأن استجواب 
الضحايا، جيب على الشرطة أو النيابة العامة إبالغ الضحية حبقه يف ان يتم إخطاره بتاريخ وموعد ومكان 
املحاكمة، كما جيب عليهما أخذ اسم الضحية ومعلومات االتصال اخلاصة به للتأكد بأن عضو النيابة 

العامة ميكنه االتصال مع بالضحية.

 املادة 75
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 املادة 76: مشاركة الضحية 
يف إجراءات الدعوى اجلنائية

يجوز للمحكمة المختصة أن تسمح للضحية بناء على طلبه:
)أ(    بتقديم بيان أثناء سير إجراءات المحاكمة،

)ب(  تقديم األدلة أثناء سير إجراءات المحاكمة، أو
)ج(   طرح األسئلة على الشهود وشهود الخبرة، مباشرة أو من خالل محاميه.

تعليق
ينص املبدأ 6)ب( من إعالن األمم املتحدة ملبادئ العدالة األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف 
استعمال السلطة على تسهيل احتياجات الضحايا عن طريق »إتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا 
وأوجه قلقهم وأخذها يف االعتبار يف املراحل املناسبة من اإلجراءات القضائية«. وتعطي املادة 76 هلذه 
االحتياجات حيز التنفيذ عن طريق إعطاء املحكمة حرية التصرف إلشراك الضحية، بناًء على طلبه، يف 

إجراءات التقاضي )إما جلسة استماع أو حماكمة(.

املادة 77: االطالع على األدلة
يجوز للمحكمة المختصة، بناء على طلب الضحية، أن تسمح للضحية أو لمحاميه بفحص أو 
نسخ أو تصوير المحاضر واألدلة المادية المتوفرة لدى المحكمة أو لدى النيابة العامة إذا كانت 

توجد مصلحة مشروعة للضحية في ذلك.

تعليق
الضحية  متنح  أن  املحكمة  حتتاج  قد  اجلنائية،  اإلجراءات  يف  املشاركة  حق  ُمنح  قد  الضحية  كان  إذا 
إمكانية االطالع على األدلة لتمكني الضحية من اإلعداد املناسب للمحاكمة. وللمحكمة وحدها حرية 
التصرف يف منح إمكانية االطالع على األدلة. وجيوز للمحكمة رفض طلب الضحية لالطالع على األدلة 
إذا مل يكن له مصلحة مشروعة يف االطالع عليها، وجيوز للمحكمة رفض طلب االطالع على األدلة 
يف حاالت أخرى، إذا كان السماح باالطالع عليها، على سبيل املثال، يتعارض مع األحكام األخرى 
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للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، مثل األحكام املتعلقة حبماية الشهود )املواد 147-155( وبشأن 
عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد )املواد 156-162(، أو عندما يعرض َمنح االطالع على األدلة التحقيقات 

اجلنائية أو أرواح أو صحة الناس للخطر.

املادة 78: متثيل املحامي للضحية
 يف إجراءات الدعوى اجلنائية

يجوز أن يقوم محاٍم بتمثيل الضحية الذي ُمنح حق المشاركة في إجراءات الدعوى الجنائية 
بموجب المادة 76.

تعليق
ينص املبدأ 6)ج( من إعالن األمم املتحدة ملبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف 
استعمال السلطة أن يتم توفري املساعدة املناسبة للضحايا طوال اإلجراءات القانونية. وأحد تفسريات هذا 
املتطلب هو أنه جيب إعطاء الضحية الفرصة للحصول على املساعدة القانونية. وجيوز للضحية الذي ُمنح 
فرصة حق املشاركة يف الدعوى اجلنائية مبوجب املادة 76 أن يتم متثيله عن طريق املحامي. وجرى بعض 
النقاش بني واضعي القانون بشأن ما إذا كان ينبغي منح الضحية املساعدة القانونية املجانية. ومع أن ذلك 
سيكون مفضال، نظًرا للنقص املفرط يف حمامي الدفاع يف كثري من الدول اخلارجة الصراع ونظًرا للقيود 
املألوفة على املوارد يف نظام العدالة اجلنائية اخلارج من الصراع، خلص واضعو القانون إىل االستنتاج بأن 
توفري املساعدة القانونية املجانية للضحايا سوف يكون هدًفا ال ميكن حتقيقه يف دولة خارجة من الصراع 

أو يف أي دولة تفتقر إىل املوارد.

املادة 79: املساعدة الطبية والنفسية للضحايا
يجب أن تسعى السلطة التشريعية المختصة إلى إعداد الترتيبات لتوفير المساعدة الطبية والنفسية للضحايا.

تعليق
املتعلقة بضحايا اإلجرام  العدل األساسية  ملبادئ  املتحدة  املبدأ 14 واملبدأ 15 من إعالن األمم  يشترط 
والتعسف يف استعمال السلطة أن الضحايا »ينبغي أن يتلقوا ما يلزم من مساعدة مادية وطبية ونفسية 
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واجتماعية من خالل الوسائل احلكومية والطوعية واملجتمعية واملحلية« وأن يتم إبالغ الضحايا بتوفر 
اخلدمات الصحية واالجتماعية وغريها من املساعدات وأن يتاح هلم الوصول إىل هذه اخلدمات. ويتضمن 
املتعلقة بضحايا اإلجرام  العدل األساسية  العدالة للضحايا: بشأن استخدام وتطبيق إعالن مبادئ  دليل 
والتعسف يف استعمال السلطة )1999( مناقشات مطولة بشأن مساعدة الضحية، تشمل مناقشة برامج 
مساعدة الضحية، ودور املحترفني يف اخلطوط األمامية ومسؤوليتهم جتاه الضحايا. ويف بعض الدول، 
بل حىت يف كوسوفو بعد توقف الصراع، مت إنشاء وحدات مساعدة الضحية لتقدمي اخلدمات املباشرة 
أو لالتصال مع املنظمات املجتمعية. ومت إنشاء هذه الوحدات يف مكاتب النيابة العامة وأقسام الشرطة.

ويف دولة خارجة من الصراع وتفتقر إىل املوارد، قد ال تكون الدولة قادرة على توفري املساعدات 
الطبية والنفسية معا للضحايا. ويف كثري من الدول، اخلارجة وغري اخلارجة من الصراع، توفر املساعدة 
للضحايا جهات من خارج الدولة مثل املنظمات غري احلكومية أو غريها من اجلماعات التطوعية واملنظمات 
املجتمعية. وقد يكون من املفيد بالنسبة للسلطات يف دولة خارجة الصراع أن تعمل مع هذه املنظمات 

لتنفيذ املتطلبات الواردة يف املادة 79.
الصراع واملنظمات غري احلكومية  الدولة اخلارجة من  العنف األسري، فإن  يتعلق بضحايا  ويف ما 
ومنظمات املجتمع املدين حتتاج إىل دراسة توفري ملجأ آمن يف القضايا اليت ال يتمكن الضحية من العودة 
إىل مزنله. وهذا ُموضح يف إطار عمل لتشريع منوذجي للعنف األسري الذي صاغه املقررة اخلاصة لألمم 
املتحدة املعنية مبساءلة العنف ضد املرأة، وأسبابه وعواقبه وتبنته جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان )وثيقة 
املساعدة  العمل  إطار  وثيقة  تلخص  الفقرة 15]د[(. كما   ,E/CN.4/1996/53/Add.2 املتحدة األمم 

األخرى الطارئة وغري الطارئة اليت جيب توفريها للضحايا يف العنف األسري )يف الفقرتني 60 و61(.
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الفصل 6: اإلجراءات اجلنائية
 ضد الشخصية االعتبارية

تعليق عام
تؤسس املادة 19 من القانون اجلنائي النموذجي املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية، أو املسؤولية 
اجلنائية للشركات، وهذا مفهوم يتزايد األخذ به على املستويني الدويل والوطين على حد سواء. وطبقا 
لنصوص املادة 19، جتوز مالحقة الشخصية االعتبارية بتهمة أي من اجلرائم اليت ينص عليها القانون اجلنائي 
النموذجي. يلزم الرجوع إىل املادة 19 والتعليق املرافق هلا لالطالع على مناقشة تفصيلية بشأن املسؤولية 
اجلنائية للشخصيات االعتبارية. كما يلزم الرجوع إىل القسم 12، والقسم الفرعي 4، من القانون اجلنائي 
النموذجي، اللذين حيددان العقوبات للشخصيات االعتبارية، وهذه العقوبات تتميز يف بعض النواحي عن 

العقوبات املطبقة على األشخاص الطبيعيني.
إن إحضار شخصية اعتبارية أمام املحكمة ملحاكمتها بتهمة جنائية له خصائص مميزة يف ما يتعلق بقانون 
اإلجراءات اجلنائية. ويوضح الفصل السادس من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية عدًدا من القواعد 
اإلجرائية اليت تسري على إجراءات التقاضي ضد األشخاص االعتباريني. وأحكام الفصل السادس مأخوذة 

من التشريعات الوطنية بشأن مسؤولية الشخصيات االعتبارية.

املادة 80: اإلجراءات املُتخذة ضد الشخصية االعتبارية
1.   يجوز مالحقة الشخصية االعتبارية بتهمة جريمة، أو جرائم جنائية، حتى لو جرت أو انتهت 
مالحقة شخص طبيعي بتهمة الجريمة، أو الجرائم نفسها. كما يجوز مالحقة الشخصية 

االعتبارية في حال عدم وجود أي مالحقة لشخص طبيعي بتهمة الجريمة المعنية.
2.   إذا كانت تجري مالحقة شخص اعتباري وشخص طبيعي بتهمة الجريمة نفسها أو بتهم 
جرائم مختلفة ارتكبت خالل الفعل نفسه، فإنه يجوز توجيه تهمة مشتركة في الئحة اتهام 

واحدة بموجب المادة 193.
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تعليق
تستمر مالحقة  أن  النموذجي جبواز  اجلنائي  القانون  من  املادة 19)3(  الوارد يف  املبدأ  املادة 80  تكرر 
نفسها.  اجلرمية  بشأن  قضائية لشخص طبيعي  أي مالحقات  االعتبارية بصورة مستقلة عن  الشخصية 
وال تنشأ قضايا بشأن عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني الواردة يف املادة 8 من القانون اجلنائي 
النموذجي اليت متنع املالحقة أو املحاكمة. فهذا املبدأ يسري فقط على الشخص الواحد الذي تتم مالحقته 

مرتني بالتهمة اجلنائية ذاهتا.
وألغراض تتعلق بالتوفري املادي يف القضاء والنيابة العامة، عندما جتري حماكمة الشخص االعتباري 
والشخص الطبيعي بالتهمة اجلنائية ذاهتا ويف الوقت نفسه، فإنه جيوز توجيه هتمة مشتركة للشخصيتني مًعا 
يف الئحة اهتام واحدة. وجتيز املادة 193 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية اجلمع بني املتهمني، 
عندما يكون شخصان طبيعيان متهمني باجلرمية نفسها أو جبرائم خمتلفة مرتكبة يف سياق الفعل نفسه. 
وتوسع املادة 80 ذلك املجال لتسمح باجلمع بني الشخصية الطبيعية والشخصية االعتبارية. يلزم الرجوع 
إىل التعليق على املادة 193 اليت تناقش فكرة اجلمع بني املتهمني، مبا يف ذلك معىن »املرتكبة يف سياق 

الفعل نفسه« املستخدم يف املادة 193.

املادة 81: ممثل للشخصية االعتبارية
 يف اإلجراءات اجلنائية

1.   في حال مالحقة الشخصية االعتبارية بتهمة جريمة أو جرائم، يجب أن يكون ممثل واحد 
     للشخصية االعتبارية حاضرا في كل إجراءات المحاكمة.

2.    ممثل الشخصية االعتبارية هو شخص مخول بتمثيل الشخص االعتباري وفًقا للقانون المعمول به.
3.   ال يجوز للشخص أن يعمل كممثل للشخصية االعتبارية عندما:

 )أ(    يكون هذا الشخص شاهدا في محاكمة الشخصية االعتبارية، أو
 )ب(   إذا كان هذا الشخص قد لوحق قضائيا بالتهمة الجنائية نفسها، ما لم يكن هو الممثل 

        الوحيد للشخصية االعتبارية.
4.   عندما ال يكون الشخص مؤهاًل لتمثيل الشخصية االعتبارية بموجب الفقرة 3، يجب على 
الشخصية  لدى  المختصة  الجهة  من  تطلب  أن  بالمحاكمة  المختصة  البداية  محكمة 
التعيين  بهذا  المحكمة  فترة زمنية محددة وإخطار  تعيين ممثل آخر خالل  االعتبارية 
كتابًة. إذا لم يتم ذلك خالل المدة المحددة، يجوز للمحكمة أن تعين ممثال للشخصية 

االعتبارية.
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5. ويجب على قلم محكمة البداية المختصة إخطار ]أدخل اسم الجهة المسؤولة عن تسجيل 
الشخصيات االعتبارية في الدولة[ بأن الشخصية االعتبارية تخضع إلجراءات قانونية وال يمكن 

حلها أثناء اإلجراءات الُمتخذة ضد الشخصية االعتبارية.

تعليق
نظًرا ألن الشخصية االعتبارية هي شخصية معنوية ولذلك ال ميكن أن متثل أمام املحكمة لتواجه املحاكمة، 
فإنه من الضروري ملمثل الشخصية االعتبارية املثول أمام املحكمة. وكما تنص الفقرة 2، فإن هذا املمثل 
للشخصية االعتبارية هو الشخص الذي يتم تعيينه هبذه الصفة مبوجب القانون املعمول به. والقانون املعمول 
به هو قانون الدولة ويشمل قانون الشركات الذي حيدد من هم الذين ميثلون الشخصية االعتبارية. وتوضح 
الفقرة 3 احلاالت اليت ال جيوز فيها هلذا املمثل أن يتصرف هبذه الصفة. ويف هذه احلالة األخرية، جيب أن 
تطلب املحكمة من »اجلهة املختصة لدى الشخصية االعتبارية«- وهي يف غالب األحوال جملس إدارة 
الشركة - تعيني ممثل آخر وإخطار املحكمة بذلك كتابيًّا. وإذا مل يتم ذلك خالل الفترة الزمنية اليت حتددها 

املحكمة، جيب أن ميثل ممثل قانوين تعينه املحكمة الشخصية االعتبارية يف املحكمة.

الفقرة 5: إن العقوبات اليت ينص عليها القانون اجلنائي النموذجي للشخصيات االعتبارية )انظر املادة 68(، 
تستهدف، جزئًيا، األصول اململوكة للشخصية االعتبارية. وإذا مت حل الشخصية االعتبارية )إهنائها أو 
تصفيتها( خالل اإلجراءات القانونية، لن تتوفر األصول إذا تضمنت العقوبة استخدام أصول الشخص 
االعتباري )مثال، إذا كانت العقوبة هي مصادرة هذه األصول مبوجب املادة 68]د[ أو دفع التعويضات 
للضحية مبوجب املادة 68]ب[(. لذلك، ينص القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية على عدم جواز القيام 
بأي إجراءات حلل الشخصية االعتبارية أثناء املحاكمة اجلنائية. وهذا النص القانوين حيتاج بالتأكيد إىل 

التوفيق بينه وبني النصوص ذات الصلة من القانون املعمول به بشأن الشخصيات االعتبارية.

املادة 82: حمامي الدفاع عن الشخصية 
االعتبارية يف اإلجراءات اجلنائية

1.   يجوز أن يكون للشخصية االعتبارية محاٍم للدفاع إضافة إلى ممثل الشخصية االعتبارية.
2.   إذا جرت محاكمة شخص اعتباري وشخص طبيعي بتهمة الجريمة الجنائية نفسها أو بتهم 
     جرائم أخرى مختلفة ارتكبت في سياق الفعل نفسه، ال يجب أن يكون محامي الدفاع هو  

     نفسه للشخصية االعتبارية وللشخصية الطبيعية.

 املادة 81
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املادة 83: تسليم املستندات وغريها 
من مواد املحكمة للشخصية االعتبارية

1.  إن المستندات وغيرها من مواد المحكمة، ومنها االستدعاءات أو األوامر أو القرارات أو 
لوائح االتهام أو األحكام أو المواد التي يجب تسليمها بموجب أي نص من نصوص القانون 

النموذجي لإلجراءات الجنائية، يجب أن تسلم على عنوان الشخصية االعتبارية.
2.  إن المستندات وغيرها من مواد المحكمة التي تم تسليمها للشخصية االعتبارية بموجب 

     الفقرة 1 يجب أن تسلم أيضا لممثل الشخصية االعتبارية وفًقا للمادة 27.
 

المادة 84: محتويات الئحة االتهام
 الموجهة ضد الشخصية االعتبارية

 

يجب أن تتضمن الئحة االتهام الموجهة ضد الشخصية االعتبارية، إضافة إلى المعلومات المبينة 
في المادة 195)3(، ما يلي:

)أ(    االسم الذي تعمل الشخصية االعتبارية تحته بموجب القانون الساري،
)ب(  مقر الشخصية االعتبارية، و

)ج(  أساس المسؤولية للشخصية االعتبارية بموجب القانون الجنائي النموذجي.

المادة 85: الُمرافعات االفتتاحية في المحاكمة
1.   يجوز لممثل الشخصية االعتبارية أن يدلي بمرافعة أثناء المحاكمة وفًقا للمادة 223.

2.   يجب عدم إجبار ممثل الشخصية االعتبارية على أداء القسم ويجب عدم استجوابه بشأن 
     مضمون الُمرافعة من قبل النيابة العامة أو محكمة البداية.

3.   يجب على محكمة البداية أن تقرر بشأن قيمة اإلثبات، إن وجدت، في ُمرافعة ممثل الشخصية 
     االعتبارية.

الفصل 6 
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 تعليق
مبوجب املادة 223 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، جيوز للمتهم أن يديل مبرافعة افتتاحية غري 
مشفوعة بالقسم أمام املحكمة. واملادة 85 توسع نطاق هذا النص ليسمح ملمثل الشخصية االعتبارية 

باإلدالء مبرافعة مماثلة.

املادة 86: احلكم الكتايب
ه ضد الشخصية االعتبارية  املوجَّ

ه ضد الشخصية  إضافة إلى شروط المادة 269، يجب أن يتضمن نص الحكم الكتابي الموجَّ
االعتبارية:

 )أ( االسم الذي تعمل الشخصية االعتبارية تحته بموجب القانون الساري،
 )ب( مقر الشخصية االعتبارية، و

 )ج( أساس المسؤولية للشخصية االعتبارية بموجب القانون الجنائي النموذجي.

 املادة 85
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الفصل 7: األحكام املتعلقة 
بكل مراحل الدعاوى اجلنائية

اجلزء 1: إجراءات االعتراف باملسؤولية اجلنائية

املادة 87: إجراءات االعتراف باملسؤولية اجلنائية
1.   يجوز للشخص المشتبه به أو المتهم أن يقدم اعترافا بالمسؤولية الجنائية المتعلقة بجريمة 

     وجه االتهام له فيها خالل أي مرحلة من مراحل المحاكمة قبل صدور الحكم النهائي.
2.   إذا اعترف المشتبه به أو المتهم بالمسؤولية الجنائية، يجب على المحكمة التي تم فيها هذا  

     االعتراف القيام بما يلي:
)أ(   أن تضمن بأن المشتبه به أو المتهم يفهم طبيعة وعواقب اإلدالء باعتراف بالمسؤولية   

      الجنائية،
)ب( أن تتأكد بأن االعتراف بالمسؤولية الجنائية قد تم طوعا،

)ج(  التحقق من أن االعتراف بالمسؤولية الجنائية مدعوم بوقائع القضية الواردة في:
           )1(  االتهامات المزعومة كما وردت في الئحة االتهام وكما اعترف بها المتهم، إذا 

                كان قد تم تقديم أو المصادقة على الئحة االتهام،
           )2(  أية مواد مقدمة من عضو النيابة العامة وتدعم الئحة االتهام والتي يقبلها المشتبه 

                 به أو المتهم، و
          )3(  أي أدلة أخرى، مثل شهادات الشهود، الذين استشهد بهم عضو النيابة العامة أو

                المشتبه به أو المتهم.
3.   إذا اقتنعت المحكمة باستيفاء الشروط التي تنص عليها الفقرة 2، يجوز للمحكمة أن تنظر 
إلى االعتراف بالمسؤولية الجنائية، إلى جانب أي أدلة إضافية مقدمة، باعتباره يؤسس كل 
الوقائع الجوهرية المطلوبة إلثبات الجريمة المتعلقة باالعتراف بالمسؤولية الجنائية، كما 
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يجوز للمحكمة أن تعلن أن المشتبه به أو المتهم يتحمل المسؤولية الجنائية عن تلك الجرائم 
التي تم االعتراف بها.

4.   إذا رأت المحكمة أنه لم يتم استيفاء أي من الشروط المحددة في الفقرة 2، يجب على 
     المحكمة أن تعتبر االعتراف بالمسؤولية الجنائية كأنه لم يكن، ويجب أن تأمر باستمرار 
      إجراءات المحاكمة حسب اإلجراءات العادية التي ينص عليها القانون النموذجي لإلجراءات  

     الجنائية.
5.  إذا رأت المحكمة، بالرغم من اقتناعها باستيفاء الشروط التي تنص عليها الفقرة 2، بأن  
      مصالح العدالة تقتضي تقديم عرض أكمل لوقائع القضية، آخذة في الحسبان مصالح الضحايا، 

     فإنه يجوز للمحكمة أن:
     )أ(   تطلب من عضو النيابة العامة تقديم أدلة إضافية، ومنها شهادات الشهود، أو

      )ب(  تأمر باستمرار المحاكمة، وفي هذه الحالة يجب اعتبار االعتراف بالمسؤولية الجنائية 
           كأنه لم يكن.

6.  إن أي اتفاقيات بين عضو النيابة العامة وبين المشتبه به أو المتهم بشأن تعديل التهم في الئحة
      االتهام، أو االعتراف بالمسؤولية الجنائية، أو بشأن العقوبة التي سيتم فرضها على المشتبه به 

     أو المتهم، هي اتفاقيات غير ملزمة للمحكمة.

تعليق
تسمح املادة 87 باإلقرار يف اعتراف باملسؤولية اجلنائية قبل صدور احلكم النهائي يف املحاكمة. وهذه 
اآللية، املعروفة باسم »اإلقرار بالذنب« هي ظاهرة مشتركة بني بعض األنظمة القانونية. وهي تعترب أداة 
من أدوات الكفاءة. فنظًرا حلقيقة أن االعتراف باملسؤولية اجلنائية سوف يستبعد احلاجة إىل حماكمة القضية 
بالكامل، فإن تنفيذ هذه اآللية يوفر الوقت واملوارد ويضمن أال ينوء كاهل نظام املحاكم بأعباء القضايا. 
ويف كثري من الدول واألقاليم اخلارجة من الصراع، مثل كوسوفو والبوسنة واهلرسك وتيمور الشرقية، اليت 
مل تكن لديها مثل هذه اآللية يف السابق، مت إدخال تشريعات جديدة جتعل االعتراف باملسؤولية اجلنائية 

أحد مظاهر أنظمة العدالة فيها.
ويستطيع لشخص املشتبه به أو املتهم أن يقوم باالعتراف أمام القاضي يف أي وقت شاء. ومبجرد اإلدالء 
باالعتراف باملسؤولية اجلنائية، تنص املادة 87 على إجراء تفصيلي على القاضي أو القضاة القيام به. وهو 
حتمل القاضي أو القضاة املسؤولية عن تقدير ما إذا كان الشخص مقدم االعتراف يفهم طبيعة وعواقب 
اإلقرار يف االعتراف، وما إذا كان هذا االعتراف قد مت طوعا، وما إذا كانت الوقائع تؤيد هذا االستنتاج. 
ويف حال استيفاء هذه املعايري الثالثة، جيوز للقاضي التوجه حنو إصدار حكم على الشخص )بعد االستماع 
إىل أي أدلة إضافية من اإلدعاء العام أو من الدفاع تتعلق مبسألة العقوبات(، أو، إذا تطلبت »مصاحل العدالة« 

 املادة 87
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ذلك، جيوز للقاضي أن يأمر باالستمرار يف املحاكمة، بصرف النظر عن حقيقة اإلقرار باالعتراف. وحيثما 
مت دمج آلية االعتراف باملسؤولية اجلنائية يف القانون املعمول به يف الدول اخلارجة من الصراع، كان هناك 
بعض االنتقاد لعدم التزام القضاة باإلجراء املُبني. وليس للقاضي خيار يف عدم التوجه مباشرة حنو حتديد 
العقوبات عند االعتراف باملسؤولية اجلنائية، لكنه جيب على القاضي أن ينظر إىل ما وراء االعتراف من 

أجل تقدير حرية إرادة الشخص الذي يقدم على االعتراف وفهمه آللية االعتراف وعواقبه.
أو  به  املشتبه  العقوبة مع  لتخفيف  تفاوضي  اتفاق  العامة يف  النيابة  يف بعض األحيان يدخل عضو 
املتهم، وهو ما يعين أن عضو النيابة العامة سوف يشري على املحكمة بفرض عقوبة أقل بسبب االعتراف 
باملسؤولية اجلنائية. وميكن للمحكمة عندئذ النظر يف مشورة عضو النيابة العامة واختاذ قرار بشأن ما إذا 
كانت ستأخذ مبشورته أم ال. بوجه عام، ميثل االعتراف باملسؤولية اجلنائية عامال خمففا لصاحل عقوبة 
أقل. وتنص املادة 51)1()ي( من القانون اجلنائي النموذجي على أن يأخذ القاضي يف االعتبار اإلقرار 
باالعتراف باملسؤولية اجلنائية مبوجب املادة 87 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، بالرغم من أن 

مشورة عضو النيابة العامة بفرض عقوبة أقل على املتهم ليس ملزًما متاما للقاضي.

الفصل 7، اجلزء 1
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اجلزء 2: تغيري احلدود الزمنية

املادة 88: تغيري احلدود الزمنية
1.   بطلب من المحكمة أو عضو النيابة العامة أو الدفاع، يمكن تمديد أو تقليص حدود الوقت 
الواردة في القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية بإبداء سبب جيد وبعد النظر في مصالح 

النيابة العامة وحقوق المشتبه به أو المتهم.
2.   بناء على التماس من عضو النيابة العامة أو الدفاع، يجوز للمحكمة أن تقبل بسريان مفعول 
أي إجراء تم القيام به بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة في القانون النموذجي لإلجراءات 
الجنائية أو في أمر أصدره القاضي المختص. ويجب اتخاذ هذا القرار بناًء على شروط عادلة.
3.   ال تسري الفقرتان 1 و2 على الحدود الزمنية المحددة في المادة 172)4( أو على أي حدود 
زمنية ينص عليها الفصل التاسع، الجزء الثاني، إضافة إلى حدود زمنية أخرى يؤثر تمديدها 

تأثيرا غير مبرر على حقوق المشتبه به أو حقوق المتهم.
4.   يجب أن يقدم عضو النيابة العامة أو المشتبه به أو المتهم التماسا بطلب تغيير الحدود الزمنية 

     لدى قلم محكمة البداية المختصة أو محكمة االستئناف.
5.   يجب على قلم محكمة البداية المختصة أو محكمة االستئناف رفع االلتماس بشأن تغيير 

     الحدود الزمنية إلى القاضي المختص.
6.   عند تسلم االلتماس بطلب تغيير الحدود الزمنية، يجب على القاضي المختص اتخاذ قرار 

     خالل وقت معقول بشأن إصدار أو عدم إصدار أمر بتغيير الحدود الزمنية.
7.   يجب على القاضي المختص أن يصدر قرارا كتابيًّا مسببا في ذات الوقت الذي يصدر فيه 
األمر بتغيير الحدود الزمنية، إذا منح األمر بإصدار قرار التغيير. وإذا لم يمنح موافقته على أمر 
تغيير الحدود الزمنية، يجب أن يصدر القرار بذلك خالل وقت معقول بعد تسلم االلتماس 

بطلب تغيير الحدود الزمنية.
8.   يجب تسليم األمر بالموافقة على تغيير الحدود الزمنية، إذا ُمنح، والقرار بشأن تغيير الحدود 

الزمنية، إلى عضو النيابة العامة والمشتبه به أو المتهم ومحاميه وفًقا للمادة 27.



146

تعليق
الفقرة 6: مل حيدد واضعو القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية فترة زمنية حمددة جيب على القاضي 
خالهلا اختاذ قرار بشأن الطلب. وبداًل من ذلك، يتم استخدام مصطلح »وقت معقول«. والوضع املثايل 
هو أن يتم اختاذ القرار خالل بضعة أيام بداًل من شهور، لكن بالنسبة ملا تعنيه كلمة »معقول« فسوف 

يعتمد ذلك على الظروف.

الفصل 7، اجلزء 2



147

اجلزء 3: انعدام األهلية
 العقلية للمشتبه به أو املتهم

املادة 89: انعدام األهلية العقلية للمشتبه به أو املتهم
1.   إذا اعتبر المتهم غير مؤهل من الناحية العقلية بعد ارتكاب الجريمة، يجب على المحكمة 

      تأجيل اإلجراءات القضائية أو إنهاؤها وفًقا للمادة 89.
2.   يجوز إعالن الشخص فاقًدا لألهلية العقلية إذا كان يفتقر إلى:

 )أ(   قدرة كافية وحالية على التشاور مع محاميه بدرجة معقولة من الفهم المنطقي، أو
 )ب( فهم منطقي وواقعي إلجراءات مقاضاته.

3.   يجوز لعضو النيابة العامة والدفاع رفع التماس يطالب إعالن انعدام األهلية العقلية لدى قلم 
محكمة البداية المختصة في أي وقت بعد المصادقة على الئحة االتهام بموجب المادة 201. 
ويجب أن يتم إرفاق تقرير كتابي بااللتماس يعرض الوقائع التي بني االلتماس على أساسها.
4.    عندما يتقدم عضو النيابة العامة أو الدفاع بالتماس بطلب اإلعالن عن انعدام األهلية العقلية، 
يجب على المحكمة أن تأمر بإجراء تقييم طبي لألمراض العقلية الشرعية للشخص عندما 

يوجد شك حسن النية في األهلية العقلية للمشتبه به أو المتهم.
5.    يجوز للمحكمة أيًضا، من تلقاء نفسها، أن تأمر بإجراء تقييم طبي لألمراض العقلية الشرعية 

ألهلية المتهم.
6.   يجب أن يقوم بإجراء التقييم الطبي لألمراض العقلية الشرعية طبيب أمراض عقلية أو عالم 

      نفسي بخبرة في طب األمراض العقلية الشرعية أو في علم النفس الشرعي.
7.   يجب تقديم تقرير تقييم األهلية العقلية إلى المحكمة.

8.    عند تسلم تقرير تقييم األهلية العقلية، يجب على القاضي المختص أو هيئة القضاة المختصة 
      تحديد تاريخ وموعد جلسة للنظر في األهلية.

المتهم     أو  به  والمشتبه  العامة،  النيابة  عضو  إلى  األهلية  تقييم  تقرير  تقديم  يجب    .9
      ومحاميه طبًقا للمادة 27، إلى جانب تبليغ بتاريخ وموعد جلسة تقييم األهلية. 
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10.   يجب أن تنظر المحكمة في ما إذا كان الشخص المتهم فاقدا لألهلية العقلية حسب التعريف 
الوارد في الفقرة 2 في ضوء تقرير تقييم األهلية. والمحكمة ليست ملزمة باتباع النتائج التي 

توصل إليها تقرير تقييم األهلية.
11.  معيار اإلثبات بجلسة تقرير األهلية هو توازن االحتماالت.

12. يجوز لعضو النيابة العامة والدفاع تقديم مداخالت في جلسة تقرير األهلية بشأن أهلية أو  
     عدم أهلية المتهم.

13.  إذا رأت المحكمة أن الشخص المتهم مؤهل عقليا، يجب مواصلة إجراءات المحاكمة.

14.  إذا رأت المحكمة أن المتهم فاقد لألهلية العقلية، وإذا قررت عدم وجود أي احتمال واقعي 
     لحصول الشخص على األهلية، فإنه يجب إنهاء اإلجراءات. ويجب أن يظل األمر بإنهاء  
       اإلجراءات لمدة عشرة أيام، ويجب خالل هذه الفترة تحديد موعد لعقد جلسة إحالة مدنية.
15.  إذا رأت المحكمة أن الشخص المتهم فاقد لألهلية العقلية، وإذا قررت وجود احتمال واقعي 
لحصول الشخص على األهلية، يجب على المحكمة تأجيل اإلجراءات وإصدار األمر بعالج 
المتهم. وينبغي إدارة العالج بالطريقة األقل تقييًدا. ويمكن فقط حجز األشخاص المتهمين 

الذين يعتبرون خطرين على أنفسهم وعلى اآلخرين في مؤسسة لرعاية المرضى عقليا.
16.  يجب مراجعة أهلية المتهم في جلسة لتقرير األهلية مرة كل تسعين يوًما.

17. يجب على الجهة المعالجة أو على رئيس مؤسسة رعاية المرضى عقليا تزويد المحكمة 
بتقرير كتابي بشأن األهلية العقلية للمتهم قبل عقد الجلسة. ويجب تسليم التقرير إلى عضو 

النيابة العامة، والمشتبه به أو المتهم، ومحاميه قبل عقد الجلسة وفًقا للمادة 27.
18. يجب إخطار عضو النيابة العامة، والمشتبه به أو المتهم، ومحاميه بموعد وتاريخ جلسة 

      تقرير األهلية، ويجب تسليم اإلخطار لألطراف المعنية وفًقا للمادة 27.
19.  إذا قررت المحكمة في جلسة تقرير األهلية العقلية بأن المتهم قد تعافى وأنه مؤهل عقليا، 

      يجب إلغاء األمر بتأجيل اإلجراءات.
20. إذا قررت المحكمة خالل جلسة تقرير األهلية بأن المتهم ال يزال فاقدا لألهلية العقلية كما 
المتهم إلى العالج وتتم مراجعة المسألة مرة أخرى بعد  الفقرة 2، يحال  هي معرفة في 

تسعين يوًما أخرى.
21.  بالنسبة للشخص المتهم الذي يعتبر فاقدا لألهلية العقلية لكن يوجد احتمال واقعي باستعادة 
أهليته، يجوز، بموجب الفقرة 17، أن يظل تحت االختصاص القضائي للمحكمة لفترة زمنية 
معقولة. وإذا لم يسترد الشخص المتهم أهليته العقلية بعد فترة معقولة من الزمن، يجب على 
المحكمة المختصة إنهاء اإلجراءات. ويجب أن يظل أمر المحكمة بإنهاء اإلجراءات لدى 
المحكمة لمدة عشرة أيام، ويجب خالل هذه الفترة تحديد موعد لعقد جلسة إحالة مدنية.

الفصل 7، اجلزء 3
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تعليق
تسمح املادة 89 للمحكمة بتعليق أو إهناء اإلجراءات اجلنائية ضد الشخص املتهم )مبعىن الشخص الذي متت 
املصادقة على الئحة االهتام املوجه ضده مبوجب املادة 201( إذا ثبت أن هذا الشخص، بعد التقييم، فاقد 
لألهلية العقلية. وقد تكون ملسألة فقدان األهلية العقلية أمهية خاصة يف الدول اخلارجة من الصراع، حيث قد 
يعاين الكثري من أفراد املجتمع من الصدمات النفسية نتيجة للصراع، وبالتايل قد يعانون من أمراض عقلية.

وجيب التمييز بني انعدام األهلية العقلية وبني الدفع بادعاء اجلنون مبوجب املادة 23 من القانون اجلنائي 
النموذجي. فعندما حيتج شخص باجلنون، فإن هذا الدفع يتعلق بأهليته العقلية الرتكاب جرمية يف وقت 
ارتكاهبا. وبعكس ذلك، عندما يدفع شخص بانعدام األهلية العقلية ملثوله يف حماكمة، فإن املحكمة تنظر يف 
األهلية العقلية للمتهم يف اللحظة الراهنة. فالشخص قد يكون سويا عقليا يف وقت ارتكاب اجلرمية لكنه قد 
يصبح فاقدا لألهلية العقلية الحقا. وعندما يعترب الشخص فاقدا لألهلية العقلية، فإن املتعارف عليه يف أحناء 
العامل هو تعليق املحاكمة حىت يتعاىف الشخص أو إهناء اإلجراءات إىل أجل غري مسمى عندما ال يوجد أي 
احتمال لتعافيه. وإذا مت تعليق املحاكمة أو إهناؤها، فإنه بصفة عامة يتم وضع الشخص حتت إشراف ورعاية.
وقد تنشأ مسألة األهلية للمثول للمحاكمة يف قضية يكون الشخص املتهم فيها حدثا )انظر تعريف 
احلدث الوارد يف املادة 1]26[(. وتسري املعايري واإلجراءات نفسها الالزمة لتقييم أهلية املثول للمحاكمة 
املطبقة على البالغني على األحداث. غري أن األحداث، باملقارنة مع البالغني، لديهم احتمال أعلى لإلصابة 
باالضطرابات العقلية، وعدم النضوج يف النمو، وخصائص أخرى قد جتعلهم عرضة النعدام األهلية للمثول 
للمحاكمة. وبصفة عامة، فإن األحداث هم أقل كفاءة يف صنع القرار من البالغني وقد ال يفهمون نتائج 
أفعاهلم، أو االهتامات املوجهة إليهم، أو دور املحامي املوكل عنهم، أو إجراءات املحاكمة. هلذا السبب، 
جيب أن يكون القضاة واملحامون أكثر حرصا يف تقييم أهلية احلدث املتهم للمثول للمحاكمة. وكما 
نوقش يف املادة 326، جيب أن يؤكد نظام العدالة اجلنائية على إعادة تأهيل األحداث ودجمهم يف املجتمع. 
ويف حالة األحداث املتهمني الذين يتبني أهنم فاقدون لألهلية، جيب أن يركز العالج على إعادة تأهيلهم 
وعلى إعادة دجمهم يف املجتمع، مع التركيز على احلدث باعتباره مريضا يعاين من اضطراب عقلي بداًل 

من حماولة استعادة أهليته العقلية لكي ميثل للمحاكمة.
لقد عانت دول كثرية خارجة من الصراع من صعوبات يف التعامل مع األشخاص املتهمني الفاقدين لألهلية 
العقلية. ولسوء احلظ، فإن هذه الدول غالبا ما تعاين من ارتفاع يف احلاالت اليت تعاين من مشاكل يف الصحة العقلية 
لكن قدراهتا الطبية ملعاجلتها قليلة جدا. ويف أغلب األحوال ال توجد يف هذه الدول مؤسسات أو مرافق تعمل بشكل 
كامل لرعاية املرضى عقليا. ويف بعض املجتمعات املحلية يف املناطق اخلارجة من الصراع، مت وضع األشخاص فاقدي 
األهلية العقلية الذين متت حماكمتهم يف السجن والسبب ببساطة هو عدم وجود أية مرافق أخرى يوضعون فيها. 
ومتت أيضا، حماكمة أشخاص مرضى عقليا على جرائم بينما هم فاقدو األهلية العقلية بل حىت متت إدانتهم بينما مل 
يكن الشخص سويا عقليا عندما ارُتكبت اجلرمية. ومن أجل معاجلة احتياجات األشخاص املتهمني املرضى عقليا، 
جيب أن يوفر القانون اجلنائي الدفاع عن اجلنون، كما تفصل املادة 23 من القانون اجلنائي النموذجي. إضافة إىل 
ذلك، جيب دمج أحكام مثل نص املادة 89 يف القانون الساري للسماح بتأجيل أو إهناء اإلجراءات ضد فاقدي 
األهلية العقلية. عالوة على ذلك، جيب أن تكون القوانني الوطنية بشأن اإلحالة املدنية مناسبة وحديثة، ومتفقة مع 

أفضل معايري املمارسة، مع ضرورة توفري املوارد واملرافق الكافية لعالج األشخاص املرضى عقليا.

 املادة 89
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الفقرة 2: تعرف هذه الفقرة ما هو معىن انعدام األهلية العقلية، وتوفر االختبار الذي على املحكمة أن 
تلتزم به عند تقرير ما إذا كان ينبغي تعليق املحاكمة أو إهناؤها.

الفقرة 6: جيب أن يقوم بالتقييم النفسي للمتهم طبيب أمراض عقلية شرعي أو عامل نفس شرعي، جيب عليه 
أن يقوم بتقييم معمق لألهلية العقلية للشخص. ولسوء احلظ، ال توجد يف كثري من الدول اخلارجة من الصراع 
أي إمكانيات للطب النفسي الشرعي. يف تيمور الشرقية، على سبيل املثال، كان هناك عدد من القضايا اليت 
كان األشخاص املتهمون فيها فاقدين لألهلية العقلية بصورة واضحة. وواجهت املحكمة صعوبة بالغة يف 
العثور على خرباء لتقييم أهليتهم فاضطرت لالعتماد على خرباء من خارج البالد. بالنسبة للذين يقومون 
بإجراء التقييم النفسي، ميكن الرجوع إىل التوجيهات املتخصصة ألطباء األمراض العقلية الشرعيني اليت وضعتها 

جلنة التوجيهات لقواعد السلوك ألطباء األمراض العقلية الشرعيني التابعة للرابطة األمريكية لعلم النفس.

الفقرتان 14و15: يف دولة خارجة من الصراع، ليس نظام العدالة اجلنائية فقط هو الذي يعاين من تردي 
األوضاع على األرجح، بل كذلك نظام الرعاية الصحية أيًضا، مبا يف ذلك املستشفيات ومرافق رعاية 
األمراض العقلية. لذلك فإن التعامل مع األشخاص املتهمني املرضى عقليا ميثل حتديا. إن جهود إعادة 
اإلعمار يف املجتمعات اخلارجة من الصراع تشمل غالبا إعادة بناء املستشفيات وغريها من مرافق الرعاية 
الصحية. ولكي يتم العمل باملادة 89 بطريقة فعالة، جيب إجياد مرافق مالئمة إليواء األشخاص الذين 
يثبت فقداهنم لألهلية العقلية وميثلون خطًرا على أنفسهم وعلى اآلخرين. وجيب عدم وضع األشخاص 
املرضى عقليا يف السجون بداًل من وضعهم يف دور عالج مناسبة. وإذا اقتضت الضرورة، بسبب حمدودية 
املوارد، ميكن إنشاء قسم منفصل يف السجن إليواء السجناء املرضى عقليا. وجيب إضافة إىل ذلك توفري 

مرافق عالج مناسبة مع عاملني مؤهلني فيها.
ويعين املصطلح يظل الوارد يف الفقرة 14 تعليقا مؤقتا لتنفيذ أمر املحكمة ال يبدأ سريان مفعوله حىت 

انقضاء املهلة الزمنية املحددة يف هذه الفقرة.

الفقرة 21: عند التحقق من املهلة الزمنية املناسبة اليت جيب أن يقضيها الشخص الذي يعترب فاقدا لألهلية 
القانون  واضعو  فكر  املختصة،  للمحكمة  القضائي  االختصاص  حتت  التعايف  على  قادر  لكنه  العقلية 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية يف منح االختصاص القضائي للمحكمة على هذا الشخص إىل حني انتهاء 
احلد األقصى لعقوبة السجن املقررة للجرمية املتهم هذا الشخص بارتكاهبا. غري أن واضعي القانون قرروا 
بأن هذه املهلة مفرطة يف قسوهتا وأن على املحكمة بداًل من ذلك أن حتتفظ باختصاصها القضائي على 
الشخص »لفترة معقولة من الزمن«. وهذا املعيار وارد يف كثري من قوانني اإلجراءات اجلنائية حول العامل. 
وقد فسرت املحاكم معقولية طول مدة العالج تفسريات خمتلفة. وال جيب يف أي قضية أن تتجاوز مدة 
العالج احلد األقصى للعقوبة اليت ميكن فرضها على الشخص يف حال إدانته باجلرمية. ويف معظم القضايا، 
تقرر أن مدة سنتني أو أقل للعالج هي مدة معقولة. وجيب أن يأخذ تقرير املعقولية يف االعتبار القيود اليت 
تفرضها طبيعة العالج، وخطورة اجلرمية املزعومة، واحتمال أن يكون املتهم قد ارتكب اجلرمية، واحتمال 

أن يسترد الشخص أهليته العقلية يف املستقبل املنظور.

الفصل 7، اجلزء 3
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الفصل 8: التحقيق يف اجلرمية

اجلزء 1: بدء التحقيقات
 اجلنائية وتعليقها ووقفها

تعليق عام
مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، فإن بدء التحقيقات اجلنائية وتعليقها ووقفها حيتاج إىل 
شروط حمددة ليكتسب صفة الرمسية. وهذه ليست من املمارسات املتعارف عليها يف كافة دول العامل. 
يف الدول اليت تتطلب إجراء رمسيًّا، تعتمد هذه الشروط واملتطلبات يف أغلب األحوال على تفسري أدق 
ملبدأ الشرعية، وهو ما يشمل أن كل مرحلة تكتسب معىن قانونيًّا حمدًدا. من بني الشروط الالزمة لبدء 
التحقيقات اجلنائية وتعليقها ووقفها، هو شرط إصدار قرار كتايب، وهو من الشروط اليت تويل له العديد 
من الدول أمهية كبرية. وقد توصل القائمون على صياغة القوانني النموذجية إىل أنه، يف سياق القانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية، جيب وضع أمهية كبرية ومماثلة على مبدأ الشرعية وشرط القرارات الكتابية 
باعتبارمها الوسيلة لضمان صحة توثيق اإلجراءات اليت يتم اختاذها خالل مراحل التحقيقات املختلفة. 
يف العديد من دول ما بعد الصراع، ال تتم املحافظة على سجالت التحقيقات بالشكل املناسب، بل إن 
ملفات القضايا تكون قد ُفقدت. وبالتايل، قد يظل املشتبه به يف احلجز يف انتظار املحاكمة، مع عدم توافر 
املعلومات الكافية لدى مكتب النائب العام والسجن عن هذا الشخص املشتبه به. وقد تؤدي هذه املشكلة 
إىل أضرار بالغة حلقوق اإلنسان اخلاصة باملشتبه به، كاحلق يف املحاكمة دون تأخري ال مربر له )املادة 
63(، فضال عن اكتظاظ السجون وهي من املالمح األخرى يف العديد من الدول اخلارجة من الصراع. 
لذلك فإنه من الضروري توجيه املزيد من االهتمام ملسألة حفظ املحاضر خالل خمتلف مراحل التحقيقات 
اجلنائية. كما جيب الوضع يف االعتبار مسألة ضيق املوارد– مثل نقص يف توافر األقالم والورق، وهو، 
لسوء احلظ، أمر واسع االنتشار يف الدول اخلارجة من الصراع– من جانب السلطات الوطنية وجهات 
توفري املساعدات الدولية. كما أنه من الضروري توفري املوارد األساسية لتسهيل عملية حفظ املحاضر 

لضمان كفاءة إقامة العدالة وصيانة حقوق املشتبه به أو املتهم.
يلزم الرجوع إىل الشكلني 4 و5 يف امللحق الذي حيدد اإلجراء بشأن التحقيقات اجلنائية يف شكل 

تنسيق ختطيطي.
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املادة 90: الغرض من التحقيقات اجلنائية
يتمثل الغرض من التحقيقات الجنائية فيما يلي:

 )أ(    التحقيق في المعلومات أو التقارير التي تمثل مصدًرا للشبهة بأن جريمة قد ارتكبت.
 )ب(  استقصاء الجرائم وجمع األدلة والتحفظ عليها.

 )ج(   الوقوف على إمكانية التعرف على شخصية المشتبه به في ارتكاب إحدى الجرائم، و
 )د(   تحديد مدى توافر األسباب الكافية لمحاكمة الشخص المشتبه به في الجريمة.

املادة 91: إجراء التحقيقات اجلنائية
1.   تتولى النيابة العامة والشرطة إجراء التحقيقات الجنائية، بتوجيه من عضو النيابة العامة وتحت إشرافه.

2.   يجوز لعضو النيابة العامة إصدار توجيهات للشرطة، شفهيًّا أو كتابيًّا، أو بوسائل االتصال 
     الفنية األخرى.

3.   يجوز حضور عضو النيابة العامة أثناء إجراءات التحقيقات التي تجريها الشرطة.
4.    يجوز لعضو النيابة العامة، وبموافقته الشخصية، اتخاذ تدابير التحقيق التي تتخذها الشرطة في 
       العادة، والتي ينص عليها القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية أو بموجب القوانين المعمول بها.

5.   يجوز للشرطة اتخاذ تدابير التحقيق دون توجيه مسبق من عضو النيابة العامة، في القضايا 
     العاجلة، كما تنص المادة 93.

6.   أثناء إجراءات التحقيقات الجنائية، يجب على الشرطة:
 )أ(     اتباع توجيهات عضو النيابة العامة في تنفيذ اإلجراءات والتدابير التي تهدف إلى كشف

        المشتبه به وإلقاء القبض عليه، وفي جمع األدلة والمعلومات األخرى ذات الصلة الالزمة 
        لإلجراءات الجنائية.

 )ب(  تقديم ما يلي، وعلى وجه السرعة، لعضو النيابة العامة:
                )1( إخطار بإجراءات التحقيق التي تم اتخاذها، سواء كانت على وجه السرعة بموجب

                 المادة 93 أو بتوجيه من عضو النيابة العامة، ونتائج هذه اإلجراءات.
            )2( تقرير كتابي والمعلومات المكملة بشأن إجراء التحقيق، و

            )3( إخطار بأسباب تعذر قيام الشرطة باتخاذ إجراء محدد بتوجيه من عضو النيابة  
                 العامة، في حالة حدوث هذه الحاالت.

الفصل 8، اجلزء 1



153

7.   المعلومات ذات الصلة ببدء وإجراء التحقيق ونتائج التحقيقات هي معلومات سرية، ويجب 
       أال يطلع عليها أي طرف ثالث، إال إذا نص القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية أو القانون 

     المعمول به على غير ذلك.

تعليق
الفقرة 1: تتوىل الشرطة يف بعض الدول املسؤولية الكاملة عن التحقيقات يف اجلرائم وحفظ األدلة. مبجرد 
انتهاء التحقيقات، يقوم رجال الشرطة بتسليم األدلة وملف القضية إىل مكتب النائب العام. بعد ذلك 
يقوم مكتب النائب العام باختاذ قرار بشأن كفاية األدلة أو عدم كفايتها إلجراء املحاكمة. إذا توافرت 
الدول األخرى،  أمام املحكمة. يف بعض  القضية  العام مسؤولية رفع  النائب  يتوىل مكتب  أدلة كافية، 
ا، لكنه دور أقل استقاللية يف التحقيقات اجلنائية. جيوز للشرطة أن تعمل بتوجيه  تلعب الشرطة دوًرا مهمًّ
من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق الذي يتوىل إنشاء ملف للقضية وحفظ األدلة. مبوجب القانون 

النموذجي لإلجراءات اجلنائية، تقوم الشرطة بتنفيذ مهامها بتوجيه من عضو النيابة العامة.

الفقرة 2: يف بعض األنظمة القانونية، جيب على عضو النيابة العامة إصدار األوامر للشرطة كتابيًّا وجيوز 
له أن يصدر األوامر شفهيًّا يف احلاالت العاجلة. تتمثل الفائدة من هذا النظام يف أنه يوفر سجال أو »دليال 
القانون  صياغة  على  القائمون  طالب  والشرطة.  العامة  النيابة  بني  واالتصال  بالتحقيق  خاصا  ورقيا«، 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية بإجياد نظام اتصال أكثر مرونة، ميكن من خالله أن يقوم عضو النيابة العامة 
بإصدار األوامر كتابيًّا أو شفهيًّا، أو بالربيد اإللكتروين أيًضا. لضمان جناح هذا النظام، جيب دعم أوجه 
التعاون املؤسسي بني مكتب النائب العام والشرطة، مع ضرورة وضع اآلليات الالزمة لتسهيل التعاون 
املؤسسايت. قد يتطلب ذلك صياغة الربوتوكوالت، أو إجراءات العمل املوحدة أو قواعد السلوك أو إبرام 
االتفاقيات األخرى لبناء عالقة مؤسسية فعالة كما هو موضح يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. 
كما قد تنشأ ضرورة لتوفري التفاصيل بشأن كيفية تفعيل املبادئ العامة اليت ينص عليها القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية. قد يكون إنشاء جلنة للتوجيه بني الوكاالت على درجة من الفائدة يف التغلب على 
الصعوبات اليت قد تنشأ بشكل مستمر. إن بناء العالقة بني الشرطة والنيابة العامة قد يستغرق فترة من 
الوقت، خاصة يف الدول اليت مل يسبق أن كان هبا نوع من التعاون بني الشرطة والنيابة العامة، أو مل يسبق 
فيها أن قامت الشرطة بإدارة التحقيقات، ومع إرساء قواعد النظام اجلديد، جيب على الشرطة اآلن أن 

تعمل بتوجيهات من عضو النيابة العامة.

 املادة 91



154

املادة 92: اإلبالغ عن جرمية
1.   يمكن ألي شخص إبالغ الشرطة أو مكتب النائب العام بحدوث جريمة.

2.   يلتزم الموظفون العموميون بإبالغ مكتب النائب العام بشأن الجرائم التي تم إبالغهم بها 
     أو علموا بها أثناء تأدية مهام أعمالهم كموظفين عموميين.

3.    يمكن ألي شخص اإلبالغ عن جريمة شفهيًّا أو كتابيًّا أو عن طريق أي وسيلة اتصال تقنية أخرى.
4.   عند اإلبالغ عن جريمة شفهيًّا، يجب إعداد محضر للحقائق التي يتم اإلبالغ عنها. ويجب 
قراءة هذا المحضر على الشخص الذي أبلغ عن الجريمة، وإذا أمكن، يجب منح هذا الشخص 

المبلغ عن الجريمة الفرصة للتوقيع على المحضر.
5.   عند اإلبالغ عن جريمة عن طريق إحدى وسائل االتصال التقنية أو عن طريق مذكرة مكتوبة، 

يجب على الشرطة أو مكتب النائب العام إعداد مذكرة رسمية بذلك.
6.   إذا تم إبالغ المحكمة أو مكتب النائب العام عن جريمة خارج نطاق االختصاص القضائي 
الذي تم فيه ارتكاب الجريمة المزعومة، يجب على المحكمة أو مكتب النيابة العامة إعداد 

مذكرة رسمية وتقديمها على الفور لمكتب النائب العام المختص.
7.   إذا توافرت لدى الشرطة معلومات بشأن جريمة، سواء من خالل اإلبالغ عن الجريمة أو 
من خالل أنشطة الشرطة، فإنه يجب على رجال الشرطة، وعلى وجه السرعة، وخالل فترة 
ال تتجاوز أربًعا وعشرين ساعة من توافر هذه المعلومات، إبالغ عضو النيابة العامة بها، مع 

إفادته بالتقارير والمعلومات المكملة األخرى.
8.    إذا قامت الشرطة بإلقاء القبض على الشخص وهو متلبس بارتكاب جريمة، أو بعد مطاردته 
النيابة  المادة 170، إبالغ عضو  الشرطة، بموجب  فإنه يجب على  ارتكاب جريمة،  بعد 

العامة على الفور.

تعليق
 من خالل بالغ رمسي كتايب يفيد بوقوع اجلرمية. قد تقوم الشرطة، على سبيل املثال، بإلقاء القبض على 
املشتبه به أثناء ارتكابه للجرمية، أو قد يتم إبالغها بوقوع هذه اجلرمية من خالل أحد أفراد عامة الشعب. 
بالنسبة للجرائم اليت يتم اإلبالغ عنها، تنص املادة 92 على أن تويل الشرطة االهتمام القانوين اخلاص 
لإلبالغ عن اجلرمية باعتباره خطوة أوىل حنو إجراءات املحاكمة اجلنائية. لكل شخص مطلق احلرية يف 

إبالغ الشرطة أو النيابة العامة عن اجلرمية بشكل مباشر.
قد يتم اإلبالغ عن هذه اجلرمية شخصيًّا، أو كتابيًّا )بإرسال خطاب، على سبيل املثال(، أو عن طريق 
وسائل تقنية )بواسطة بريد إلكتروين، على سبيل املثال(. يف بعض احلاالت، تتم كتابة البالغ بواسطة 
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شخص ُمعرف، ويف احلاالت األخرى، قد يكون بواسطة شخص جمهول اهلوية. تنص الفقرة 2 على 
التزام املوظفني العموميني باإلبالغ عن اجلرائم اليت يصل إىل علمهم بعض املعلومات عنها أثناء اضطالعهم 
مبهام أعماهلم بوصفهم موظفني عموميني. يتعلق ذلك باجلرائم اليت يشهدها املوظفون العموميون أو اليت 
يعلمون بوقوعها أثناء اضطالعهم مبهام أعماهلم ووظائفهم الرمسية. وهذا الواجب عادة ما تتضمنه قواعد 

السلوك املتعلقة باملوظفني العموميني.
قد  جرائم  أية  عن  باإلبالغ  املواطنني  قيام  ضرورة  الدول  بعض  يف  اجلنائية  اإلجراءات  قانون  يتطلب 
يشهدوهنا بوصف ذلك واجًبا مدنيًّا. يف بعض الدول األخرى، يتوجب على األشخاص القائمني على 
رعاية األطفال )املدرسني وعمال الرعاية اليومية، على سبيل املثال( اإلبالغ عن أي شبهة الرتكاب جرائم 
اعتداء بدين أو انتهاك جنسي ضد األطفال. ال يشتمل القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية على أي من 
هذه الواجبات. أما مسألة النظر يف ما إذا كان تضمني مثل هذه الواجبات يف القانون اجلنائي الداخلي، 
فهي مسألة ختص كل دولة على حدة، وهي مسألة تتصل بالسياسة العامة جتب مناقشتها عالنية، واختاذ 

قرار بشأهنا باعتبارها جزًءا من عملية اإلصالح.
عندما تكون اجلرمية اليت يتم إبالغ الشرطة أو النيابة العامة هبا هي جرمية تتعلق بالعنف األسري )كما تنص 
املادة 105 من القانون اجلنائي النموذجي(، فإن إطاًرا لتشريع منوذجي بشأن العنف املزنيل، قامت على 
صياغته املقررة اخلاصة لألمم املتحدة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة، أسبابه وعواقبه )وثيقة األمم املتحدة
Add.2/53/1996/E/CN.4( ينص على توجيه حمدد بشأن إعداد التقرير حول جرائم العنف األسري 
)الفقرات 22-25(. كما تتضمن وثيقة إطار العمل التوجيه املناسب بشأن مهام ضباط الشرطة فيما يتعلق 

بالعنف األسري )الفقرات 13-17( وبشأن حقوق ضحايا العنف األسري )الفقرة 21(.

املادة 93: تدابري التحقيق يف فترة
 ما قبل بدء التحقيقات الرمسية

1.   إذا توافرت معلومات موثوق بها لدى النيابة العامة حول ارتكاب إحدى الجرائم، سواء عن 
طريق بالغ بشأن وقوع الجريمة بموجب المادة 92، أو بطريقة أخرى، فإنه يتوجب على 
عضو النيابة العامة إصدار توجيهاته للشرطة باتخاذ التدابير العاجلة الالزمة، وفًقا للقوانين 
 ،)MPPA( النموذجية لإلجراءات الجنائية، ووفًقا للقانون النموذجي لصالحيات الشرطة

ووفًقا للقانون المعمول به من أجل:
 )أ(    تحديد هوية ومكان المشتبه به.

 )ب(  منع المشتبه به أو أي من الشركاء في الجريمة من االختباء أو الهروب.
 )ج(   الكشف عن آثار الجريمة واألشياء التي قد تمثل أدلة على الجريمة واالحتفاظ بها، و

 )د(   جمع المعلومات التي يمكن استخدامها في الدعوى الجنائية.
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2.   قبل إبالغ النيابة العامة عن الجريمة المبلغ عنها بموجب المادة 92 )7( أو بموجب المادة
     92 )8(، يجوز للشرطة في الظروف العاجلة أن تقوم بمباشرة تدابير التحقيق دون توجيه  

من النيابة العامة.
3.   بعد إبالغ النيابة العامة عن الجريمة بموجب المادة 92 )7( أو بموجب المادة 92 )8(، 

     يجوز للشرطة في الظروف العاجلة المباشرة بتدابير التحقيق دون توجيه من النيابة العامة.
4.  إذا قامت الشرطة مباشرة بتدابير التحقيق بموجب الفقرة 2 أو الفقرة 3، يجب أن تسعى 
هذه التدابير إلى تحقيق األهداف الموضحة في الفقرة 1 )أ(-)د( ويجب أن ينص عليها 
القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية أو القانون النموذجي لصالحيات الشرطة، أو القوانين 

المعمول بها.
5.   إذا قامت الشرطة بمباشرة تدابير التحقيق بموجب الفقرة 2 أو الفقرة 3، يجب على الشرطة، 

     وعلى وجه السرعة، إخطار النيابة العامة بشأن تدابير التحقيق هذه.

املادة 94: بدء التحقيقات
1.   يجوز لعضو النيابة العامة، بعد تقييم المعلومات المتوفرة لديه، بدء التحقيقات إذا توافرت 

     شبهة معقولة بارتكاب جريمة.
2.   يجب أن يكون قرار بدء التحقيقات كتابيًّا ويجب وأن يتضمن:

 )أ(    اسم عضو النيابة العامة.
 )ب(  موعد بدء التحقيقات وتاريخها.

 )ج(   الجريمة أو الجرائم التي يتم التحقيق فيها.
 )د(   الظروف والوقائع التي تم فيها توافر المعلومات بشأن ارتكاب الجريمة، بما فيها 

        المعلومات التي يقدمها المبّلغ، إن وجد.
 )هـ(   وصًفا للظروف والوقائع التي تبرر وجود اشتباه معقول بارتكاب جريمة، و

  )و(   وصًفا لألدلة والمعلومات التي تم جمعها بالفعل من جانب الشرطة والنيابة العامة.
3.   إذا كانت التحقيقات تركز على شخص بعينه أو على أشخاص معينين لسبب محتمل يستدعي 
االشتباه بأن هذا الشخص قد ارتكب أو هؤالء األشخاص قد ارتكبوا هذه الجريمة 
التي هي قيد التحقيقات، يجب أن يتضمن القرار الكتابي لبدء التحقيقات اسم الشخص 
التي تبرر هذا  التحقيق معهم، ووصًفا للوقائع  أو أسماء هؤالء األشخاص ممن يتم 

السبب المحتمل.
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4.   يجوز لعضو النيابة العامة، في أي وقت كان، إعادة النظر في قرار بدء التحقيقات، بناء على 
معلومات أو وقائع جديدة.

5.   يجب على عضو النيابة العامة إرسال القرار الكتابي بشأن بدء التحقيقات إلى رئيس النيابة.

تعليق
تنص املادة 94 على بدء التحقيقات اجلنائية بشكل رمسي. يُـالحظ أنه مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية، يتم فتح التحقيقات يف اجلرمية بدال من بدء التحقيق مع شخص حمدد يف بادئ األمر )حىت لو 

كانت هذه التحقيقات تركز على شخص بعينه خالل املراحل األوىل من التحقيقات(.
ال يقضي القانون اجلنائي الداخلي يف العديد من الدول ببدء التحقيقات اجلنائية بشكل رمسي. يف 
دول أخرى، تقضي التحقيقات بضرورة »البدء« الرمسي للتحقيقات. وقد رأى القائمون على صياغة 
القوانني النموذجية أنه من األفضل أن يتم البدء الرمسي للتحقيقات مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية. وهذا الشرط يضيف إىل جمموعة األهداف العامة إلعداد سجل وثائقي وعمل بيان بكافة خطوات 

التحقيقات.

الفقرة 1: يلزم الرجوع إىل املادة 1)40( بشأن تعريف االشتباه املعقول.

الفقرة 3: جتدر اإلشارة إىل أن معيار اإلثبات لفتح التحقيقات يف اجلرمية مبوجب الفقرة 1 أقل من املعيار 
اإلثبات لفتح التحقيقات مع شخص حمدد الرتكابه اجلرمية. يلزم الرجوع إىل املادة 1)36( بشأن تعريف 

السبب املحتمل.

املادة 95: حيثيات حظر بدء التحقيقات
1.   يجب على عضو النيابة العامة عدم بدء التحقيقات في الجريمة إذا:

 )أ(     تعذر تأكيد االختصاص القضائي على الجريمة بموجب المواد 4-6 من القانون الجنائي 
        النموذجي، أو

 )ب(  تم حظر التحقيقات ومحاكمة الجريمة بموجب قانون التقادم التي تنص عليها المادة
        9 من القانون الجنائي النموذجي.

2.  إذا كانت التحقيقات تركز على شخص محدد أو أشخاص محددين يحتمل وجود سبب 
     ضدهم يشير إلى ارتكابهم للجريمة، ال يجوز للمدعي بدء التحقيقات في حالة:

     )أ(     تعذر تأكيد االختصاص القضائي على الشخص الذي يتم التحقيق معه بموجب المادة 
           7 من القانون الجنائي النموذجي.
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 )ب(  تعذر تأكيد االختصاص القضائي على الشخص الذي تجري معه التحقيقات نظًرا 
        ألن هذا الشخص تمت محاكمته وإدانته أو تبرئته من الجريمة بموجب المادة 8 من 

       القانون الجنائي النموذجي، أو
 )ج(  وفاة الشخص الذي تجري معه التحقيقات.

تعليق
الفقرة 1: إذا كانت اجلرمية ليست يف نطاق االختصاص القضائي للمحكمة، مبعىن أن املحكمة ليس هلا 
اختصاص إقليمي أو اختصاص خارج احلدود اإلقليمية للدولة أو اختصاص عاملي على اجلرمية موضوع 
املحاكمة مبوجب املواد 4-6 من القانون اجلنائي النموذجي، فيجب على النيابة العامة عدم بدء التحقيقات. 
باإلضافة إىل ذلك، إذا اكتشفت النيابة العامة حظر إجراءات املحاكمة مبوجب قانون التقادم اليت تنص 
عليها املادة 9 من القانون اجلنائي النموذجي، فيجب عدم بدء التحقيقات. يلزم الرجوع إىل التعليقات على 
املواد 4-6 واملادة 9 من القانون اجلنائي النموذجي لالطالع على مزيد من املناقشات بشأن االختصاص 

القضائي والتقادم، على الترتيب.

الفقرة 2: جيوز منع بدء التحقيقات يف اجلرمية اليت حيتمل وجود مشتبه به فيها عندما ال يكون للمحكمة 
اختصاص قضائي شخصي على املشتبه به مبوجب املادة 7 من القانون اجلنائي النموذجي، أو إذا كان 
مبدأ عدم جواز حماكمة الشخص على اجلرم ذاته مرتني يسري على هذا الشخص، أو يف حالة وفاة هذا 
الشخص. لالطالع على املناقشة بشأن معىن ونطاق االختصاص القضائي الشخصي ومبدأ عدم جواز 
املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني، يلزم الرجوع إىل املادتني 7 و8 من القانون اجلنائي النموذجي، على الترتيب.

املادة 96: تقدير النيابة العامة
 يف اختاذ قرار عدم بدء التحقيقات

1.  حسب تقدير النيابة العامة، يجوز لها أن تقرر عدم بدء التحقيقات الجنائية إذا:
 )أ(   كان هناك ما يكفي من األدلة على ارتكاب الجريمة، إال أن األدلة ضد المشتبه به غير 

       كافية، وال يحتمل كشف أدلة أخرى ضده، أو
 )ب( كان هناك أسباب جوهرية توحي باالعتقاد أن التحقيقات لن تفيد مصلحة العدالة.

2.    يجب على النيابة العامة األخذ في االعتبار مصالح الضحايا والشهود على الجريمة عند اتخاذ 
      قرار عدم بدء التحقيقات بموجب الفقرة 1)ب(.

3.   يجب إرسال القرار بشأن عدم بدء التحقيقات بموجب الفقرتين 1)أ( و1)ب( إلى رئيس  
     النيابة ليتم اعتماده كتابيًّا حتى يكون قراًرا صحيًحا.
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تعليق
الفقرة 1)ب(: تعطي هذه الفقرة الصالحية لعضو النيابة العامة بعدم بدء املالحقة اليت ال ختدم »مصاحل 
العدالة«. ال يتم تعريف هذه العبارة يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، كما ال يتم توضيح القائمة 
باملواقف واحلاالت اليت يتم فيها وقف استمرار القضية. بدال من ذلك، فإن هذا النص يعطي لعضو النيابة 
العامة حرية التصرف يف حتديد موعد عدم بدء القضية ملصلحة العدالة. أبدى بعض اخلرباء ممن أجروا 
املشاورات بشأن القوانني النموذجية خماوفهم بأن هذا الوضع من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه 
إلساءة االستخدام، مبعىن أن عضو النيابة العامة على سبيل املثال، قد يرفض القضية ألسباب سياسية. مل 
تكن تلك هي نية واضعي القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية عندما قاموا بتضمني هذا النص، نظًرا 
ألن رفض قضية ألسباب سياسية ليس أمًرا الئًقا. وبداًل من ذلك، فإن الفقرة 1)ب( تنص على وضع آلية 
يتم استخدامها يف الظروف االستثنائية فقط، من أجل متكني عضو النيابة العامة من عدم متابعة القضايا 
عندما ال يكون من العدل واإلنصاف القيام بذلك. جيب على عضو النيابة العامة موازنة مصاحل كل من 
الضحية واملشتبه به واملجتمع بصفة عامة، وأن يكون لديه حرية التصرف يف اختاذ قرار بذلك، إذا كانت 
متابعة القضية، استناًدا إىل املصلحة امللحة أو جمموعة الظروف، لن تؤدي إىل حتقيق العدالة. لتحقيق هذا 
اهلدف، قد يضع عضو النيابة العامة نصب عينيه عدة عوامل مثل خطورة اجلرمية وحجم الضرر الناتج 
عنها، وتاريخ وشخصية وحالة املشتبه به، وآثار عدم بدء اإلجراءات على ثقة اجلماهري يف نظام العدالة 
اجلنائية، وآثار عدم بدء اإلجراءات على سالمة أو رفاهية املجتمع، فضال عن رأي الضحية بشأن عدم 
بدء اإلجراءات، هذا إىل جانب أية تصرفات خطرية استثنائية تتعلق بسوء سلوك الشرطة أثناء التحقيق 

مع املشتبه به أو اعتقاله أو احتجازه.

املادة 97: تعليق التحقيقات
1.   يجوز لعضو النيابة العامة أثناء إجراء التحقيقات وبعد تقييم المعلومات المتوافرة لديه أن 

     يقوم بتعليق التحقيقات إذا:
 )أ(     أصبح المشتبه به عاجًزا من الناحية العقلية بعد ارتكاب الجريمة أو يعاني من مرض خطير.

 )ب(  تمكن المشتبه به من الفرار من وجه العدالة وال يمكن تحديد مكانه.
  )ج(  وجود ظروف أخرى تحول بشكل مؤقت دون نجاح محاكمة المشتبه به، أو

 )د(   كان من صالح العدالة تعليق التحقيقات.
2.   يجب أن يكون قرار تعليق التحقيقات كتابيًّا ويجب أن يتضمن:

 )أ(    اسم عضو النيابة العامة.
 )ب(  موعد وتاريخ تعليق التحقيقات.
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 )ج(  الجريمة أو الجرائم التي يتم التحقيق فيها.
 )د(      اسم الشخص أو األشخاص الذين يتم التحقيق معهم، إذا كانت التحقيقات تركز على 

        شخص ُمحدد أو عدد من األشخاص الُمحددين بموجب المادة 94)3(، و
 )هـ(   األسباب التي تبرر تعليق التحقيقات.

3.   قبيل تعليق التحقيقات، يجب جمع كافة األدلة المتاحة بشأن الجريمة، مع حفظ هذه األدلة 
     في مكان آمن لدى عضو النيابة العامة.

4.    يجب على عضو النيابة العامة إرسال القرار الكتابي بشأن تعليق التحقيقات إلى رئيس النيابة.
5.   يجب أن يصادق رئيس النيابة على قرار تعليق التحقيقات بموجب الفقرتين 1)ج( و1)د( 

     لكي يكون هذا القرار ساري المفعول من الناحية القانونية.
6.   على عضو النيابة العامة إصدار قرار باستئناف السير في التحقيقات عند زوال األسباب وراء 

     تعليق التحقيقات.
7.   يجب أن يكون قرار استئناف السير في التحقيقات كتابيًّا ويجب وأن يتضمن:

      )أ(    حقيقة استئناف السير في التحقيقات.
     )ب(  األسباب وراء استئناف السير في التحقيقات، و

  )ج(   موعد وتاريخ استئناف السير في التحقيقات.
8.   يجب على عضو النيابة العامة إرسال القرار الكتابي بشأن استئناف السير في التحقيقات إلى 
     رئيس النيابة، مع ضرورة مصادقة رئيس النيابة عليه حتى يكون هذا القرار ساري المفعول 

     من الناحية القانونية.

تعليق
يتطلب تعليق التحقيقات قراًرا مكتوًبا من عضو النيابة العامة، مثلما هو احلال يف حالة بدء التحقيق الذي 
يتطلب قراًرا خطيًّا من قبل عضو النيابة العامة. وحتدد الفقرة 1 األسباب اليت ميكن أن يبين عليها عضو 
النيابة العامة قرار تعليق التحقيقات. إذا أصبح املشتبه به يعاين من أمراض عقلية بشكل مؤقت، أو يف 
حالة إصابته مبرض خطري، أو إذا متكن املشتبه به من الفرار من العدالة )مبعىن أنه يتعذر على السلطات 
إجياده(، فإن كل ذلك ميثل املربرات اليت جتيز تعليق التحقيقات. كما هو احلال بالنسبة لبدء التحقيقات، 
جيب أن يتم إرسال القرار الكتايب إىل رئيس النيابة. إذا مت تعليق القضية استناًدا إىل الفقرة 1، جيب على 

رئيس النيابة أن جييز قانونية تعليق التحقيقات.
ال ميكن لعضو النيابة العامة قطًعا أن يتنبأ بفترة استمرار تعليق التحقيقات. جيب على عضو النيابة 
العامة تعقب احلالة العقلية للمشتبه به، أو حالته املرضية أو أية مسائل أخرى تعيق استمرار التحقيقات. 
مبجرد أن تزول هذه الظروف واألسباب، ميكن استئناف التحقيقات مرة أخرى. جيب أن يتم اإلعالن 
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عن استئناف السري يف التحقيقات بشكل رمسي مبوجب قرار كتايب يتم إرساله إىل رئيس النيابة الذي يقوم 
بدوره باملصادقة عليه لضمان صحة هذا القرار.

لكل من تعليق واستئناف التحقيقات دالئل بشأن قانون التقادم تتعلق باجلرمية أو اجلرائم. يلزم الرجوع 
إىل املادة 12 من القانون اجلنائي النموذجي والتعليق املرفق هبا.

الفقرة 1)د(: يلزم الرجوع إىل التعليق على الفقرة 96)1()ب(.

املادة 98: وقف التحقيقات
1.   في أي وقت أثناء إجراء التحقيق، يجب على عضو النيابة العامة وقف التحقيقات في الجريمة 
عندما يجد، وبعد تقييم المعلومات واألدلة المتوافرة لديه، أن هذه األدلة ليست كافية وال 

توحي بارتكاب الجريمة.
2.  في أي وقت أثناء إجراء التحقيق، يجب على عضو النيابة العامة وقف التحقيقات مع المشتبه به 
عندما يصل إلى علمه وجود أي من األسباب التي تمنع بدء التحقيقات بموجب المادة 95)2(.

3.   في أي وقت أثناء إجراء التحقيق، يجوز لعضو النيابة العامة وقف التحقيقات مع المشتبه به 
استناًدا إلى المبررات واألسباب الواردة بالمادة 96)1(.
4.  يجب أن يتضمن القرار الذي يقضي بوقف التحقيقات:

 )أ(    اسم عضو النيابة العامة.
 )ب(  موعد وتاريخ وقف التحقيقات.

 )ج(   اسم الشخص أو األشخاص الذين يتم التحقيق معهم، إذا كانت التحقيقات تركز على 
        شخص ُمحدد أو عدد من األشخاص ُمحددين بموجب المادة 94)3(، و

)د(    األسباب التي تبرر وقف التحقيقات.
5.  يجب إرسال القرار الكتابي بشأن وقف التحقيقات إلى رئيس النيابة، مع ضرورة مصادقة 

    رئيس النيابة عليه حتى يكون هذا القرار ساري المفعول من الناحية القانونية.
6.  يجوز لعضو النيابة العامة، في أي وقت، إعادة النظر في قرار وقف التحقيقات استناًدا إلى 

     وقائع أو معلومات جديدة، ويمكنه، استناًدا إلى المادة 94، إعادة بدء التحقيقات.

تعليق
مع بدء التحقيقات الرمسية، جيب استمرار هذه التحقيقات إىل حني تقدمي الئحة االهتام مبوجب املادة 
195 ما مل يتم تعليق أو وقف التحقيقات بشكل رمسي. يتطلب وقف التحقيقات- شأنه يف ذلك شأن 
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الذي يقوم  النيابة  العامة جيب تقدميه إىل رئيس  النيابة  قراًرا كتابيًّا من عضو  التحقيقات-  بدء وتعليق 
باملوافقة عليه واعتماده. األسباب واملربرات الواردة بالفقرة 2، واليت جتيز وقف التحقيقات تشبه األسباب 
واملربرات الواردة باملادة 95)2( اليت جتيز عدم بدء التحقيقات. إذا تبني لعضو النيابة العامة وجود أي من 
هذه الظروف، جيب عليه فوًرا وقف التحقيقات. لعضو النيابة العامة مطلق احلرية يف وقف التحقيقات 

استناًدا إىل املربرات املحددة يف الفقرة 4، وهي تشبه املربرات الواردة يف املادة 96)1(.

الفقرة 3: يلزم الرجوع إىل التعليق على املادة 96)1()ب( لالطالع على املناقشات حول مربرات وقف 
التحقيقات. يف بعض األنظمة القانونية، ميلك عضو النيابة العامة أيًضا صالحية وقف السري يف القضية 
بعد مصادقة الئحة االهتام، حىت لو كان ذلك أثناء املحاكمة. ويتم ذلك عن طريق التماس يتم رفعه هليئة 
املحكمة استناًدا إىل أنه جيب رفض القضية من أجل »مصلحة العدالة«. يف بعض الدول، يتمتع القاضي 
بالصالحية، وبإيعاز من تلقاء نفسه، بوقف السري يف القضية، بعد مصادقة الئحة االهتام. يسري مفعول هذا 
النوع من النص القانوين يف عدد من القضايا اليت تكاد تكون نادرة للغاية. ال يتضمن القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية مثل هذه النصوص، نظًرا ملا يتوقع من إساءة هلذه النصوص القانونية يف الدول اخلارجة 
املتعلقة  القضايا  ناشًئا، أو قد تكون هناك من  يزال  العدالة اجلنائية ال  الصراع، حيث يكون نظام  من 
بالفساد قائمة بني ثنايا النظام القانوين. رأى بعض من اخلرباء ممن مت التشاور معهم أثناء صياغة القانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية أن هذه الصالحية قد ُتكسب نظام العدالة اجلنائية الصبغة السياسية إذا ما 

رفض قاض أو عضو النيابة العامة القضية اجلنائية استناًدا إىل أسباب سياسية.

املادة 99: إخطار الضحية بقرار 
بدء التحقيقات أو تعليقها أو وقفها

1.   يجب على عضو النيابة العامة إخطار الضحية في جريمة بموعد وتاريخ بدء، أو عدم بدء، 
أو تعليق أو وقف التحقيقات، أو بموعد وتاريخ استئناف السير في التحقيقات بعد تعليقها 

بقرار من عضو النيابة العامة.
2.   يجب أن يتم اإلخطار في أسرع وقت ممكن، وخالل فترة ال تتجاوز خمسة عشر يوًما من 
أيام العمل من تاريخ القرار الكتابي الذي يتخذه عضو النيابة العامة لبدء أو عدم بدء أو تعليق 

أو استئناف أو وقف التحقيقات.
3.   كما يجب أن يتضمن اإلخطار المعلومات التي تفيد بأن الضحية له الحق في استئناف القرار 

أمام رئيس النيابة خالل فترة ستة أشهر.
4.  كما يجب أن يتم اإلخطار وفًقا للمادة 75)1(، وبالطريقة التي تحول دون المساس بسالمة 
ورفاهية وخصوصية األشخاص الذين يتقدمون بالمعلومات إلى النيابة العامة أو إلى الشرطة، 

وبالطريقة التي ال تعيق سير التحقيقات.
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  تعليق
الالزمة إلعالم  العامة باختاذ اخلطوات  النيابة  النموذجي لإلجراءات اجلنائية  القانون  املادة 74 من  تلزم 
الضحية مبجريات القضية. وجيب على عضو النيابة العامة أن يبذل أقصى جهده إلبالغ الضحية بشأن 
بدء التحقيقات يف القضية أو تعليقها أو استئنافها أو وقفها. ليس هناك عدد من الوسائل أو الطرق بشأن 
الطريقة اليت جيب هبا إخطار الضحية. يتوقف ذلك على الظروف اخلاصة اليت تسود كل دولة على حدة. 
قد تتوافر هيئة الربيد يف بعض الدول، بالرغم من أن هيئة الربيد يف الدول اخلارجة من الصراع عادة 
ال تؤدي مهامها، أو أهنا ال تكتسب املصداقية. يف هذه احلالة، جيب على عضو النيابة العامة أن يسعى 
جاهًدا إلجراء اتصال هاتفي أو شخصي مع الضحية. ومع ذلك قد تكون هذه اخليارات صعبة إذا مل 
تتوافر لدى الضحية وسيلة االتصال اهلاتفي أو أنه يعيش على مسافة بعيدة من مكتب النائب العام. ميكن 

أن يتم تسليم اإلخطار بالقرار باليد إىل مقر إقامة الضحية عن طريق أحد موظفي مكتب النائب العام.
جيب أال يكشف أي إخطار، سواء كان مكتوًبا أو شفهيًّا، عن أية معلومات قد تعرض سالمة أو 
أمن أو رفاهية أو خصوصية أي شخص يقوم بتقدمي املعلومات إىل الشرطة. وفًقا للمادة 75)3(، إذا تعذر 
على عضو النيابة العامة إخطار الضحية بالفعل أو إذا كانت هناك أوجه خلل يف إجراءات اإلخطار، فإن 
هذه املشكالت ال تؤثر على سري التحقيقات أو على املحاكمة فيما بعد. يلزم الرجوع إىل التعليقات على 

املادتني 74 و75 لالطالع على مناقشات مطولة بشأن إخطار الضحايا.

املادة 100: استئناف قرار عدم البدء
 بالتحقيقات أو وقفها من قبل الضحية

1.   يجوز للضحية استئناف قرار النيابة العامة بشأن عدم بدء التحقيقات أو وقفها بعد استالم 
     إخطار عضو النيابة العامة إلى رئيس النيابة.

2.   ويجوز للضحية استئناف قرار النيابة العامة خالل ستة أشهر من تاريخ استالم اإلخطار بقرار 
عضو النيابة العامة بعدم بدء التحقيقات أو وقفها.

3.   عند النظر في االستئناف الكتابي المقدم من الضحية، يجوز لرئيس النيابة تأييد قرار عضو 
       النيابة العامة أو يجوز له أن يأمر بتكليف مدٍع عام آخر لبدء التحقيق في القضية أو السير فيها.

تعليق
قد ال يقتنع الضحية يف جرمية بقرار النيابة العامة بعدم بدء التحقيقات، أو بقرار بدء التحقيقات ولكنه 
النيابة  التحقيقات فيما بعد. تعطي املادة 100 الفرصة للضحية لالعتراض على قرار عضو  يقرر وقف 

 املادة 99
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العامة من خالل رفع استئناف كتايب أمام رئيس النيابة. وعلى رئيس النيابة النظر يف االستئناف الكتايب 
املقدم من الضحية، واختاذ القرار بشأن تأييد قرار عضو النيابة العامة أو يأمر بتكليف مدع عام آخر لبدء 

التحقيقات أو استئنافها.

املادة 101: االحتفاظ باملعلومات واألدلة
 املتعلقة بالتحقيقات اجلنائية وتأمينها وختزينها

يتولى عضو النيابة العامة مسؤولية االحتفاظ بكافة المعلومات واألدلة والمواد المادية التي يتم 
تجميعها أثناء التحقيقات وتخزينها وتأمينها إلى حين عرض األدلة على المحكمة بشكل رسمي. 
ويجب نقل األدلة والمواد المادية التي يجمعها رجال الشرطة خالل التحقيقات في الجريمة إلى 
عضو النيابة العامة، وعلى وجه السرعة، ما لم يتم صدور قرار من عضو النيابة العامة بخالف ذلك.

تعليق
يتحمل عضو النيابة العامة مسؤولية حفظ وختزين كافة مواد التحقيق اليت يتم جتميعها أثناء التحقيقات، 
وذلك مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. إذا قامت الشرطة بتجميع األدلة اجلنائية، جيب تقدمي 
األدلة واملعلومات ذات الصلة إىل عضو النيابة العامة، إىل جانب حمضر كتايب هبذه األدلة. حيتفظ عضو 
النيابة العامة باألدلة اجلنائية إىل حني عرض هذه األدلة على هيئة املحكمة أثناء املحاكمة ويتم عرضها 

باعتبارها أدلة اجلرمية. يف هذه املرحلة، تتوىل املحكمة مسؤولية االحتفاظ هبذه األدلة.
جيب أن يتوافر لدى عضو النيابة العامة املكان اآلمن لالحتفاظ وتأمني أدلة اجلرمية خالل الفترة اليت تسبق 
املحاكمة، وعادة ما ُيطلق عليها غرفة األدلة. جيوز أن يتوافر لدى الشرطة أيًضا غرفة لألدلة يتم فيها 
االحتفاظ باألدلة قبل تسليمها لعضو النيابة العامة. من الضروري أيًضا أن يتم توفري املكان اآلمن حلفظ 
الوثائق واملستندات املختومة- مثل املستندات املتعلقة حبماية الشهود )انظر املادة 152(، أو عدم اإلفصاح 
عن هوية الشهود )انظر املادة 160(، أو الشهود املتعاونني )انظر املادة 166(- فضاًل عن املعلومات املهمة 
األخرى أو املواد بداخل الغرفة اليت يتم تقييد الوصول إليها، ويتم غلقها بالقفل واملفتاح. جيب أن يتم 

االحتفاظ هبذه املستندات أو املواد وفصلها عن امللف العام اخلاص بكل قضية على حدة.
مثل  معينة  ملعاجلة مسائل  إجراءات عمل موحدة  هناك  يكون  أن  اجليدة  املمارسة  عام، من  بوجه 
األشخاص املسموح هلم بدخول غرفة األدلة، واملسموح هلم باالطالع على األدلة، واخلطوات الالزمة 

للحصول على حق دخول هذه الغرفة.

الفصل 8، اجلزء 1
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اجلزء 2: حماضر التحقيق اجلنائي
القسم 1: حماضر إجراءات التحقيق اليت تتوالها الشرطة أو النيابة العامة

املادة 102: املحضر الكتايب بشأن اإلجراءات اليت 
تتوالها الشرطة والنيابة العامة يف التحقيق اجلنائي

1.   يجب على الشرطة والنيابة العامة االحتفاظ بمحضر كتابي لكل إجراء يتم اتخاذه أثناء التحقيق 
     الجنائي في وقت اإلجراء نفسه، أو إذا لم يكن ذلك ممكًنا، مباشرة بعد اإلجراء.

2.   إذا كانت الشرطة تنفذ أمرا أو مذكرة صادرة من المحكمة، يجب أن تدون الشرطة محضًرا 
     كتابيًّا لإلجراءات التي تتخذها في تنفيذ األمر أو المذكرة.

3.   يجب أن تسلم الشرطة نسخة من المحضر الكتابي ألي إجراء تتخذه، ويشمل ذلك تنفيذ 
األمر أو المذكرة، إلى النيابة العامة في أقرب وقت ممكن بعد اتخاذ اإلجراء، وخالل فترة 

ال تتجاوز ثماني وأربعين ساعة.
4.   يجب أن يتضمن المحضر الكتابي ما يلي:

 )أ(    اسم عضو النيابة العامة أو رقم تعريف ضابط الشرطة الذي يتخذ اإلجراء،
 )ب(  المكان الذي يتخذ فيه اإلجراء،

 )ج(   تاريخ ووقت بداية اإلجراء ونهايته، وأي عقبات اعترضت تنفيذ اإلجراء،
 )د(    األسماء األولى وألقاب األشخاص الحاضرين والصفة التي يكونون حاضرين بها،

 )هـ(   اسم المشتبه به أو المتهم في القضية الجنائية، أو رقم القضية إذا تم تحديد رقم لها، و
 )و(     إذا كان طرف في اإلجراء يمتلك حقوقا بموجب القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية، 
تسجيل حقيقة أن الشخص الذي يتولى القيام باإلجراء قد أبلغ هذا الطرف بحقوقه. 
ويجب أن يذكر في المحضر الكتابي أيًضا ما إذا كان الشخص قد مارس حقوقه، 
إلى جانب توقيع هذا الشخص للتأكيد على أنه قد ُسمح له بممارسة حقوقه. وإذا 
رفض الشخص التوقيع على المحضر الكتابي، يجب ذكر أسباب رفضه هذا في 

المحضر.
5.    يجب أن يتضمن المحضر الكتابي المعلومات األساسية عن تنفيذ اإلجراء المتخذ ومضمونه.
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6.   إذا تم ضبط أشياء أو مستندات أثناء تنفيذ اإلجراء، يجب توضيح ذلك في المحضر، ويجب 
     إرفاق المواد المضبوطة بالمحضر أو يجب تحديد المكان الذي حفظت فيه.

7.   أثناء تنفيذ إجراءات مثل تفتيش األماكن أو األشخاص، فإن أي معلومات مهمة بشأن طبيعة 
اإلجراء أو من أجل تثبيت هوية أشياء معينة )مثل وصف األشياء وأبعادها وحجمها أو اآلثار 

الباقية أو وضع ملصقات على األشياء تعرفها( يجب إدخالها في المحضر أيضا.
8.   أي مخططات أو رسومات أو تصميمات أو صور فوتوغرافية أو أفالم أو غير ذلك من 

     التسجيالت التقنية يجب إدخالها في المحضر وإرفاقها بالمحضر.
9.   يجب تحديث وحفظ المحضر وال يجوز حذف أو إضافة أو تعديل أي شيء فيه. ويجب  

     تدوين مالحظة بأي تصحيحات في المحضر في نهايته.

تعليق
إن عدم االحتفاظ مبحاضر دقيقة وعدم تصنيف األدلة وخزهنا يعيق كفاءة التحقيق وقد يؤثر يف قدرة عضو 
النيابة العامة على إعداد قضية قوية ضد الشخص املتهم. واالحتفاظ مبحضر دقيق مهم أيضا من منظور 
محاية حقوق املشتبه هبم واملتهمني، وخباصة حق الدفاع عن نفسه بشخصه أو من خالل حماٍم )املادة 65( 
وحق احلصول على التسهيالت املناسبة إلعداد الدفاع )املادة 61(. ومن أجل الدفاع عن املتهم بطريقة 
مالئمة، جيب متكني الدفاع من الوصول إىل حماضر اإلجراءات املتخذة أثناء التحقيق، والنتائج اليت توصلت 
إليها هذه اإلجراءات، وأي أدلة قد يكون مت مجعها، مع مراعاة استثناءات الكشف عن املعلومات املبينة 

يف الفصل العاشر، اجلزء الثالث، ومواضع أخرى من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية.
ومن املهم وضع نظام وهيكل حلفظ حماضر التحقيق. وتنص املادة 102 على املبادئ والشروط العامة 
اليت ميكن استكماهلا بإجراء العمل املوحد أو مبذكرة اتفاق بني الشرطة وبني النيابة العامة بشأن تسجيل 
إجراءات التحقيق ونقل املحاضر الكتابية واألدلة املتحصلة أثناء تنفيذ هذه اإلجراءات وحفظها. وتلزم 
املادة 102 الشرطة والنيابة العامة بشرط عام يقتضي منهم أن يعدوا حمضًرا كتابيًّا لكل اإلجراءات اليت 
يتخذوهنا أثناء التحقيق وبأن يضعوا املحضر الكتايب هلذه اإلجراءات يف ملف القضية املوجود حبوزة النيابة 
العامة )مبوجب املادة 101(. وأي أدلة مت تقدميها أثناء قيام الشرطة بإجراءات التحقيق جيب أن تقدم إىل 

النيابة العامة مبوجب املادة 91.

الفصل 8، اجلزء 2
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القسم 2: حماضر استجواب املشتبه به

تعليق عام
من الضروري أن يتم إعداد حماضر دقيقة لالستجواب الذي يتم مع املشتبه به. تقضي جمموعة املبادئ 
بإعداد  السجن،  أو  يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز  الذين  املتعلقة حبماية مجيع األشخاص 
حمضر كتايب لكافة التحقيقات اليت جتري مع املشتبه هبم )املبدأ 23(. كما تؤكد جلنة األمم املتحدة حلقوق 

اإلنسان على هذا الشرط األساسي )التعليق العام رقم 13، املادة 11(.

املادة 103: التسجيالت الصوتية أو تسجيالت
 الفيديو املتعلقة باستجواب املشتبه به

1.   إذا تم استجواب الشخص المشتبه به، فإنه يجب بذل كل الجهود المناسبة إلجراء تسجيل 
     االستجواب بالصوت أو بالفيديو، وفًقا لإلجراء التالي:

 )أ(      يجب إبالغ الشخص المشتبه به، باللغة التي يفهمها ويتحدث بها جيًدا، بأنه سوف يتم 
         تسجيل االستجواب بالصوت أو بالفيديو، وأن له حق االعتراض على ذلك إذا كانت 

        لديه الرغبة،
 )ب(   يجب تسجيل أنه تم إبالغ المشتبه به بهذه المعلومات، مع تسجيل رد الشخص المشتبه

        به المعني بذلك في محضر التحقيق،
 )ج(    يجوز للشخص المشتبه به، قبل الرد، أن يتحدث على انفراد مع محاميه، إن كان حاضًرا،

 )د(    إذا رفض المشتبه به إجراء التسجيل الصوتي أو تسجيل الفيديو، فإنه يجب اتباع 
        اإلجراء الذي تنص عليه المادة 104،

 )هـ(  يجب إبالغ المشتبه به في شريط التسجيل بحقوقه التي تنص عليها المادة 107،
 )و(    في حالة حدوث مقاطعة أثناء سير االستجواب، يجب تسجيل هذه الواقعة في الوقت 
والتاريخ قبل أن ينتهي تسجيل الصوت أو الفيديو لالستجواب، كما يجب تسجيل 

وقت وتاريخ إعادة استئناف االستجواب،
 )ز(    عند انتهاء االستجواب، يجب إعطاء الفرصة للمشتبه به لتوضيح أية أمور أفصح عنها، 

        وكذا إضافة أي شيء قد يرغب في إضافته، و
 )ح(   يجب تدوين وقت انتهاء االستجواب.

 املادة 102
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2.   يجب تسجيل الحقائق التالية في شريط التسجيل الخاص بالمحضر:
 )أ(    وقت ومكان إجراء االستجواب،

 )ب(  اسم الشخص أو األشخاص الذين قاموا بإجراء وتسجيل االستجواب، واسم المشتبه 
به، ومحاميه إذا كان حاضًرا، إلى جانب اسم عضو النيابة العامة والمترجم أو أي 

شخص آخر حضر االستجواب كاماًل أو جزًءا منه،
 )ج(  اسم أحد األشخاص البالغين ممن حضروا االستجواب، استناًدا إلى المادة 109،

 )د(   اسم أي شخص مسؤول ممن حضر االستجواب، استناًدا إلى المادة 329.
3.   يجب تفريغ شريط تسجيل االستجواب في أسرع وقت ممكن بعد انتهاء االستجواب. يجب

     وضع نسخة من نص التسجيل الصوتي لالستجواب في ملف القضية.
4.    يجب نسخ شريط الصوت أو الفيديو بأسرع ما يمكن بعد انتهاء االستجواب. يجب تخصيص  
       نسخة من الشريط بغرض تفريغ التسجيل الصوتي، وتسليم نسخة أخرى للمشتبه به أو لمحاميه.

5.   يجب تسليم نسخة من نص التسجيل الصوتي لالستجواب للمشتبه به، باإلضافة إلى شريط   
     التسجيل الصوتي أو الفيديو في أسرع وقت ممكن بعد انتهاء االستجواب.

6.   نزواًل عند طلب عضو النيابة العامة، يجوز حجب نص التسجيل الصوتي ونسخة الشريط الصوتي 
أو الفيديو عن المشتبه به إلى أن يبدأ عضو النيابة العامة التحقيقات بشكل رسمي وفًقا للمادة 94.

تعليق
حتدد املادة 103 اإلجراء الذي جيب اختاذه أثناء التسجيل الصويت أو تسجيل الفيديو لالستجواب. جيب 
بذل كافة اجلهود املعقولة لضمان أن يتم تسجيل االستجواب هبذه الطريقة. صرحت اللجنة األوروبية ملنع 
التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة )CPT( أن »إجراء التسجيل اإللكتروين )أي التسجيل 
الصويت و/ أو تسجيل الفيديو( لالستجوابات اليت جتريها الشرطة ميثل إحدى وسائل احلماية األخرى ضد 
إساءة معاملة األشخاص املحتجزين. إن هذا اإلجراء قد يساعد على توفري سجل حقيقي كامل لالستجوابات 
اليت جتريها الشرطة مع املشتبه هبم، ما يؤدي بدوره إىل تسهيل عمليات التحقيق يف مزاعم إساءة معاملة 
املحتجزين على يد الشرطة. وهذا يقع يف صاحل كل األشخاص ممن يتعرضون لسوء املعاملة على يد رجال 
الشرطة، وضباط الشرطة الذين يواجهون مزاعم ال أساس هلا بتورطهم يف وقائع إساءة معاملة جسدية أو 
ممارسة ضغوط نفسية على األشخاص املحتجزين. كما أن إجراء التسجيالت اإللكترونية لالستجوابات 
اليت جتريها الشرطة يقلل الفرصة أمام املدعى عليهم إلنكار االعترافات اليت يدلون هبا للشرطة« )اللجنة 
التعذيب/  العام رقم 12، منع  التقرير  املهينة،  أو  الالإنسانية  العقوبة  أو  التعذيب واملعاملة  األوروبية ملنع 
معلومات ]2002[، املادة 36، الصفحة 15(. كما أدىل املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين مبسألة التعذيب 
بتصريح مشابه )وثيقة األمم املتحدة، أ/156/56، املادة 39 ]و[( جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب )وثيقة 
األمم املتحدة، أ/44/51، املادة 65 ]هـ[(، كما يرد ذلك يف قرار اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب 
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بشأن مبادئ وتدابري حلظر التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف أفريقيا ومنعها 
)املادة 28(. من الواضح أن هناك مستلزمات مالية يف توفري املوارد وصيانة أجهزة التسجيل اإللكترونية أو 
أجهزة الفيديو والتجهيزات األخرى، واملستلزمات لتفريغ أو نسخ األشرطة. يف الدول اخلارجة من الصراع، 
حيث تكون املوارد حمدودة، يظل املحضر الكتايب هو اخليار الوحيد املطروح. إذا تعذر إجراء التسجيل 
اإللكتروين أو التسجيل بالصوت والصورة لالستجوابات، فإنه جيب اختاذ اإلجراء املحدد يف املادة 104.

كما تنص الفقرة 2، أنه من املهم للغاية حتديد اهلويات الشخصية لكافة األشخاص احلاضرين وتدوين 
أمسائهم يف املحضر. صرح املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين مبسألة التعذيب أنه إلزالة املخاوف وحاالت 
القلق اليت حتيط حباالت التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو املهينة )مبا يف ذلك 
التحقيقات يف مزاعم أشكال سوء املعاملة فيما بعد(، »فإنه جيب أن يبدأ كل استجواب بتحديد هويات 

.)A/56/156, paragraph 39]f[ ،كافة األشخاص احلاضرين« )وثيقة األمم املتحدة

املادة 104: املحضر الكتايب الستجواب املشتبه به
1.   إذا حالت الظروف دون التمكن من إجراء التسجيل بالصوت أو الفيديو الستجواب أحد

     المشتبه بهم، يجب إعداد محضر كتابي لالستجواب.
2.   يجب أن يحتوي هذا المحضر على:

 )أ(     سبب تعذر إجراء التسجيل الصوتي أو تسجيل الفيديو الخاص باستجواب المشتبه به،
  )ب(  تاريخ ومكان إجراء االستجواب،

 )ج(   توقيت بدء وإنهاء االستجواب،
 )د(     حقيقة إبالغ المشتبه به والذي يتم استجوابه بالحقوق المكفولة له بموجب المادة 107،

 )هـ(  جوهر ومحتوى االستجواب، بمعنى كافة األسئلة التي يتم توجيهها إلى المشتبه 
القائم على  به، وأي معلومات أخرى يقدمها  المشتبه  التي يطرحها  به واإلجابات 

إجراء االستجواب أو يقدمها المشتبه به،
 )و(   أية مقاطعات أثناء سير االستجواب، مع تسجيل توقيت المقاطعة وتوقيت استئناف 

        االستجواب مرة أخرى،
 )ز(    اسم الشخص أو األشخاص الذين قاموا بإجراء وتسجيل االستجواب، واسم المشتبه 
به، ومحاميه إذا كان حاضًرا، إلى جانب اسم عضو النيابة العامة والمترجم أو أي 

شخص آخر حضر االستجواب كاماًل أو جزًءا منه،
 )ح(   اسم أحد األشخاص البالغين ممن حضروا االستجواب، استناًدا إلى المادة 109،

 )ط(   اسم أي شخص مسؤول ممن حضر االستجواب، استناًدا إلى المادة 329.

 املادة 103
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3.   عند انتهاء االستجواب، يجب إعطاء الفرصة للمشتبه به لتوضيح أية أمور قد أفصح عنها، وكذا 
       إضافة أي شيء قد يرغب في إضافته. يجب تدوين هذا البيان باعتباره جزًءا من محضر االستجواب.

4.    يجب إعطاء الفرصة للمشتبه به لقراءة، أو أن يقرأ عليه أحد األشخاص محضر االستجواب، 
لبيان كيفية اعتبار عدم دقة هذا المحضر،

5.   يجب أن يوقع كافة األشخاص الحاضرين أثناء إجراء االستجواب على هذا المحضر. إذا 
لم يوقع أحد األشخاص الحاضرين على المحضر، يجب أن يتم تسجيل سبب امتناعه في 

محضر االستجواب.
6.   يجب وضع نسخة من المحضر الكتابي لالستجواب في ملف القضية. ومع ذلك، يجب 
تسليم المشتبه به نسخة من المحضر الكتابي، ويجوز حجب المحاضر الكتابية إلى أن يبدأ 

عضو النيابة العامة التحقيقات بموجب المادة 94.
7.   يجب وضع المحضر الكتابي لالستجواب في ملف القضية.

تعليق
إذا تعذر توافر األجهزة والتجهيزات الالزمة إلعداد السجل الصويت أو سجل الفيديو الستجواب املشتبه 
به، جيب إعداد حمضر كتايب. وجيب أن يكون هذا املحضر شاماًل إىل أقصى درجة، مع مراعاة أن يتم 
تسجيل  تعذر  إذا  به.  املشتبه  يقدمها  اليت  اإلجابات  واستيضاح  املحقق،  يطرحها  اليت  األسئلة  توضيح 
اإلجابات باحلرف الواحد، جيب أن يتضمن املحضر األقوال اليت يديل هبا املشتبه به، وجيب أيًضا أن يتضمن 
الصياغة الدقيقة لألقوال الرئيسية اليت يديل هبا املشتبه به. كما تنص املادة 103، جيب تسجيل الوقائع 
املهمة بشأن االستجواب من أجل ضمان محاية حقوق املشتبه به وعدم تعرضه ألي شكل من أشكال 
التعذيب أو املعاملة السيئة أو القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )كما تنص املادة 58 من القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية(. جيب أن يتضمن املحضر كال من تاريخ ومكان االستجواب، إىل جانب موعد بدء 
وإهناء االستجواب، وحاالت مقاطعة واستئناف االستجواب )وهو ما يتعلق بتقييم مدى احترام املادتني 
106 و107(، وأمساء األشخاص ممن حضروا االستجواب، على اعتبار أن هذه احلقائق بالغة األمهية. إضافة 
إىل ذلك، جيب أن يتضمن املحضر فحوى األسئلة اليت مت طرحها واإلجابات اليت مت تلقيها من املشتبه به 
أثناء سري االستجواب. يف هناية االستجواب، جيب إعطاء الفرصة للمشتبه به ألن يقرأ، أو أن يقرأ عليه 
أحد األشخاص ما يتم تسجيله وتدوينه يف املحضر باحلرف الواحد. كما جيب إعطاء الفرصة للمشتبه 
به لتوضيح أقواله يف هناية االستجواب مع ضرورة تسجيل وتدوين هذا اإليضاح يف املحضر. وجيب على 
كافة األشخاص ممن حضروا االستجواب: أواًل، أن يشهدوا على حضورهم أثناء إجراء االستجواب. 
وثانًيا، أن يشهدوا على دقة حمضر االستجواب. جيب أن يتمكن املشتبه به وحماميه من إمكانية االطالع 
على هذا املحضر مبوجب التزامات اإلفصاح اليت تنص عليها املادة 204. إذا رغب الدفاع يف االدعاء 

بتعرضه للتعذيب قبل بدء التزامات اإلفصاح، فيجب متكينه من االطالع على املحضر.
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القسم 3: حماضر استجواب األشخاص اآلخرين

املادة 105: املحضر الكتايب الستجواب األشخاص اآلخرين
1.   يجب إعداد محضر كتابي لألقوال الرسمية التي يدلي بها الشخص الذي يجري استجوابه 

     فيما يتعلق بالتحقيقات.
2.   يجب أن يحتوي هذا المحضر الكتابي على:
 )أ(    موعد االستجواب وتاريخه ومكانه،

 )ب(  حقيقة أنه تم إبالغ الشخص بحقه في عدم تجريم الذات، وأنه سوف يتم تسجيل 
        االستجواب، وقد يتم استخدامه كدليل في إجراءات المحاكمة،

 )ج(   حقيقة أنه قد تم إبالغ الضحية بحقوقه- إذا كان الشخص الذي يتم استجوابه هو 
        الضحية في الجريمة- بموجب المواد 72-79 والمادتين 100-99،

 )د(      جوهر ومحتوى االستجواب، بما يعني أية أسئلة تم طرحها على المشتبه به، واإلجابات 
التي يدلي بها هذا الشخص، وأية معلومات أخرى يقدمها هذا الشخص، و

 )هـ(    اسم الشخص أو األشخاص ممن تولوا إجراء وتسجيل االستجواب، والشخص الذي 
نيابة عامة والمترجم أو أي  إذا كان حاضًرا، وأي عضو  تم استجوابه، ومحاميه، 

أشخاص آخرين إن حضروا.
3.   يجب أن يوقع كافة األشخاص الحاضرين أثناء إجراء االستجواب على هذا المحضر. 

إذا لم يوقع أحد األشخاص الحاضرين على المحضر، يجب أن يتم تسجيل سبب امتناعه 
في محضر االستجواب.

4.   يجب وضع المحضر الكتابي لالستجواب في ملف القضية.

تعليق
يكفي إعداد حمضر كتايب لالستجواب الذي مت إجراؤه مع أحد األشخاص خبالف املشتبه به. مع ذلك، إذا 
توافرت األجهزة واملعدات الالزمة إلجراء التسجيل الصويت أو تسجيالت الفيديو، فإنه جيب استخدامها 
)يف هذه احلالة، جيوز اختاذ إجراء مماثل لإلجراء املنصوص عليه يف املادة 103(. قد يكون إجراء التسجيل 
اإللكتروين خارج إمكانيات املوارد املتاحة لدى الدول اخلارجة من الصراع، وذلك هو سبب ما ينص 
عليه القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية بضرورة إعداد حمضر مكتوب لألقوال اليت يديل هبا أي شخص 

خبالف املتهم.

 املادة 104
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اجلزء 3: مجع األدلة
تعليق عام

الواردة يف  الطرق  للتحقيق يف اجلرمية. بعض هذه  الطرق  الثالث على جمموعة كبرية من  حيتوي اجلزء 
اجلزء الثالث هي عدلية )مثال، املادة 142 بشأن الفحوصات اجلسدية واملادة 145 بشأن تشريح اجلثة(، 
أما البعض اآلخر، فهي من تقنيات التحقيق املتعارف عليها، موجودة يف قوانني اإلجراءات اجلنائية يف 
أحناء العامل )مثال، استجواب املشتبه هبم واستجواب األشخاص اآلخرين، وتفتيش األماكن أو املنازل 
املواد 125-122(،  األشخاص مبوجب  وتفتيش  املواد 121-118،  املمتلكات مبوجب  السكنية وضبط 
بينما البعض اآلخر منها هي أساليب جديدة وفنية إىل حد كبري )مثال، التحفظ السريع للبيانات املوجودة 
على أجهزة احلاسوب وبيانات مرور االتصاالت السلكية والالسلكية مبوجب املادة 128، وسرعة حفظ 
املمتلكات وجتميد املعامالت املشبوهة مبوجب املادة 132، وحتديد هوية املشترك، واملالك، أو املستخدم 
لنظام االتصاالت السلكية والالسلكية، أو نقطة الوصول إىل نظام احلاسوب مبوجب املادة 129، إضافة 

إىل التدابري السرية والتقنية األخرى للمراقبة أو التحقيق مبوجب املادة 135(.
ميثل توافر آلية التفويض اخلارجية بشأن عدد حمدد من إجراءات التحقيق إحدى املمارسات العادية 
يف معظم الدول، على الرغم من تباين واختالف مصدر هذا التفويض من دولة إىل أخرى. جيوز يف بعض 
الدول لقاضي التحقيق أن تكون له صالحية تفويض هذه التدابري، بينما يف بعض الدول األخرى، جيوز 
لعضو النيابة العامة أو أحد كبار ضباط الشرطة )يف الدول اليت ترأس فيها الشرطة عمليات التحقيق( أن 
تكون له صالحية إصدار األمر باختاذ إجراءات التحقيق. يف العديد من الدول، ومبوجب القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية، يتوىل القضاء آلية اإلشراف على اجلزء األكرب من إجراءات التحقيق. يوفر التفويض 
القضائي آلية مهمة لإلشراف على إجراءات التحقيق اليت ُتعد تدخلية أو اليت متس حقوق األشخاص. 
يتوىل عضو النيابة العامة يف عدد قليل من احلاالت مسؤولية اإلشراف على إجراءات التحقيق )مثال، 
سرعة حفظ بيانات أجهزة احلاسوب وبيانات مرور االتصاالت السلكية والالسلكية مبوجب املادة 128، 
وسرعة حفظ املمتلكات وجتميد املعامالت املشبوهة مبوجب املادة 132، وحتديد هوية املشترك واملالك أو 
املستخدم لنظام االتصاالت السلكية والالسلكية أو نقطة الوصول إىل نظام احلاسوب مبوجب املادة 129، 

هذا إضافة إىل التدابري السرية والتقنية األخرى للمراقبة أو التحقيق مبوجب املادة 135(.
الثالث عادًة من خالل  اجلزء  الواردة يف  اإلجراءات  العديد من  ملباشرة  املوافقة  يتم احلصول على 
إصدار مذكرة أو أمر من املحكمة املختصة أو القاضي املختص. ال ختتلف املذكرة عن األمر سوى يف 
مقدم الطلب. املذكرة، كما مت تعريفها يف املادة 1 )46(، هي أمر يصدر من املحكمة إثر طلب كتايب، 
مت تعريفه يف املادة 1 )2(، مقدم من النيابة العامة أو الشرطة الختاذ تدبري حمدد يتعلق بالتحقيقات. أما 
أمر، كما مت تعريفه يف املادة 1 )34(، فهو أمر يصدر عن املحكمة بعد التماس كتايب، ُمعرف يف املادة 1 
)32(، مقدم من عضو النيابة العامة أو من الدفاع. ميكن احلصول على كل من املذكرة واألمر عن طريق 

ملء بيانات التماس لدى قلم حمكمة البداية املختصة.
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يتناول اجلزء 3 جمموعة التدابري اليت تتطلب إصدار مذكرة أو أمر، إىل جانب عدد من التدابري اليت ال 
تتطلب إصدار مذكرة أو أمر على حد سواء. إذا كان هناك أحد نصوص القانون اليت تتعلق بأحد التدابري 
اليت تتطلب مذكرة أو أمرا، فإن املادة ذات الصلة حتدد اآللية املناسبة للتقدم بطلب للحصول على مذكرة 
أو أمر. يف العديد من مواد القانون، جند أن هناك دراسة مطولة بشأن كيفية تنفيذ تدبري حمدد من التدابري، 

والطريقة اليت تتبناها املحكمة لإلشراف على التنفيذ يف بعض القضايا.
يتضمن القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية قدًرا من التفاصيل بشأن تنفيذ تدابري التحقيق بشكل أكرب 
مما هو عليه احلال بالنسبة للقوانني اإلجرائية اجلنائية. يف الواقع، إن مستوى التفاصيل اليت يتضمنها القانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية مياثل ما ميكن أن تتضمنه إجراءات العمل املوحدة أو قواعد اإلنفاذ أو 
التوضيح اليت قد تصاحب قانون اإلجراءات اجلنائية. إن تضمني مزيد من التفاصيل بشأن إنفاذ تدابري 
التحقيق كان أمًرا مدروًسا. يف دولة خارجة من الصراع، قد ال تتوافر إجراءات العمل املوحدة أو قواعد 
اإلنفاذ أو التوضيح أو أهنا قد تستغرق فترة أطول يف صياغتها. يف غياب هذه التشريعات، رأى القائمون 
على صياغة القوانني أنه من الضروري تضمني مستوى أكرب من التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بإنفاذ تدابري 
التحقيق املعقدة، مثل الرقابة السرية أو التدابري األخرى اليت رمبا مل تكن تنّفذ وفًقا ألفضل املمارسات أو 
مع مراعاة معايري حقوق اإلنسان/ مثل معايري إجراء التفتيش والضبط والفحص اجلسدي لألشخاص. 
إن توفري املزيد من التوجيه اإلضايف بشأن إنفاذ اإلجراءات املعقدة أو اإلجراءات املهمة، يأيت على درجة 
كبرية من األمهية يف املجتمعات اخلارجة من الصراع، حيث إنه من املحتمل أنه مل يقم العاملون يف العدالة 

اجلنائية بإنفاذ هذه النصوص مسبًقا.
باإلضافة إىل توفري املستوى املناسب من التفاصيل يف اجلزء الثالث، اهتم القائمون على صياغة القوانني 
اهتماًما خاًصا بشأن توفري وسائل احلماية اإلجرائية املناسبة من أجل محاية حقوق اإلنسان لألفراد، مع 
توفري الصالحيات املناسبة للتحقيق يف اجلرمية. أثناء صياغة اجلزء الثالث، مت تسلم قدر كبري من املداخالت 
من املدافعني عن حقوق اإلنسان، والباحثني يف جمال القانون وضباط الشرطة وأعضاء النيابة العامة وقضاة 
وحمامي الدفاع. كما كان القائمون على صياغة القوانني على علم ودراية مماثلة باحلاجة إىل إجراء مناسب 
حلفظ السجالت و»الدليل الورقي« لتدابري التحقيق أثناء صياغة اجلزء الثالث، وبناء عليه، مت دمج العديد 

من شروط رفع التقارير يف العديد من مواد القانون.
الرقابة السرية )املواد  الثالث، مثل  تتطلب العديد من طرق ووسائل مجع األدلة اليت ينص عليها اجلزء 
134-140( وتفتيش أجهزة الكمبيوتر وضبطها )املادة 130(، جمموعة من املوظفني على درجة عالية من 
التدريب يف جمال التحقيقات. قبل أن تقوم دولة خارجة من الصراع بدراسة إنفاذ مثل هذه األدوات يف 
جمال التحقيق، جيب أن يوضع يف االعتبار توافر املوظفني واألفراد الالزمني لتنفيذ هذه النصوص. كما أنه 

من الضروري دراسة تكلفة تنفيذ هذه النصوص.

تعليق العام
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القسم 1: استجواب املشتبه هبم والضحايا واألشخاص اآلخرين

املادة 106: املبادئ التوجيهية 
بشأن استجواب مجيع األشخاص

1.   يعني االستجواب بموجب المادة 106 الحصول على المعلومات من أي شخص.
2.   الهدف من استجواب الشخص أثناء سير التحقيقات الجنائية هو الحصول على المعلومات 

     الدقيقة التي تتميز بالمصداقية من أجل كشف الحقيقة بشأن مسائل قيد التحقيق.
3.   يجب أن يتم االستجواب مع مراعاة االحترام الكامل لحقوق وكرامة الشخص الذي يجري 

     استجوابه.
4.   يجب أن يتم توجيه األسئلة بطريقة واضحة ومحددة ودقيقة.

5.   يجب عدم ممارسة أي نوع من القهر أو اإلكراه أو العنف أو التهديد باستخدام العنف أو 
       القمع أو أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة أو اإلكراه.

     ُيمنع، على وجه الخصوص، أثناء استجواب الشخص:
 )أ(    أن يطلب من هذا الشخص أن يقف أثناء إجراء االستجواب،

 )ب(  وضع قلنسوة فوق رأس الشخص الذي يتم استجوابه،
 )ج(  تعريض الشخص الذي يتم استجوابه للضوضاء المستمرة أو الشديدة،

 )د(   حرمان الشخص الذي يتم استجوابه من النوم أو الطعام أو الماء بالقدر الكافي،
 )هـ(   التأثير على حرية هذا الشخص والتعبير عن رأيه الخاص أو التعبير عن نفسه، عن طريق 

        إعطائه المخدرات أو التنويم المغناطيسي،
 )و(   التأثير على ذاكرة الشخص أو على قدرته على الفهم،

 )ز(    تهديد هذا الشخص باستخدام تدابير ال يسمح بها القانون، أو
 )ح(   تقديم تعهد لهذا الشخص بشيء ال يسمح به القانون.

6.   خالل فترة أربع وعشرين ساعة، يجب السماح للشخص الذي يتم استجوابه بفترة راحة 
لمدة ثماني ساعات متواصلة على األقل، يمكنه خاللها الحصول على قسط من الراحة، 
وخالل هذه الفترة، ال يتم استجوابه أو نقله من مركز احتجاز إلى آخر أو أن يتعرض ألي 
الراحة أو تأجيلها ما لم  التحقيقات. ال يجوز أن تتم مقاطعة فترة  مقاطعات تتعلق بسير 
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تكن هناك مبررات وأسباب منطقية لالعتقاد بضرورة إجراء مزيد من االستجواب لتفادي 
حدوث أي خطر وشيك أو أي ضرر لألشخاص أو أي خسائر فادحة محتملة أو أي ضرر 

بالممتلكات.
7.   يجب أن تكون هناك أيًضا فترات راحة قصيرة متقطعة أثناء االستجواب لمدة ساعتين تقريًبا، 
إذا كانت هناك مبررات  الراحة  فترة  لتأجيل  العامة  النيابة  أو  الشرطة  حسبما يرى ضابط 
وأسباب مقبولة لالعتقاد أنه من الضروري إجراء المزيد من االستجوابات لتفادي الخطر 
المحتمل بحدوث أضرار لألشخاص أو خطر وشيك بحدوث خسائر أو أضرار بالممتلكات.

تعليق
يلزم الرجوع إىل نشرة مناهضة التعذيب الصادرة عن منظمة العفو الدولية: دليل اإلجراءات، إذ يشرح 
وسائل احلماية املناسبة لألشخاص املحتجزين، مبا يف ذلك الوسائل الالزمة أثناء االستجواب، الواردة يف 
الفصل 4. كما يلزم الرجوع إىل القسم 7.5 )صفحات 174-179( من تفهم الشرطة الصادر عن منظمة 
العفو الدولية. مصدر لنشطاء حقوق اإلنسان، وحيتوي على مناقشة عامة بشأن األساليب اليت تستخدمها 

الشرطة يف استجواب األشخاص.

الفقرة 2: تسري الفقرة 2، اليت تنص على أن اهلدف من االستجواب يتمثل يف احلصول على املعلومات 
الدقيقة والصادقة، وبوجه خاص على استجواب املشتبه به. يف بعض الدول، تعمل النيابة العامة أو الشرطة 
حتت االفتراض الزائف بأن الغرض من استجواب املشتبه به هو احلصول على اعتراف هذا الشخص. 
وهذا يف أغلب األحوال يؤدي إىل استخدام التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو اإلكراه 
أو أعمال العنف من أجل انتزاع االعتراف من املشتبه به. الفقرة 2 مأخوذة عن اللجنة األوروبية ملنع 
التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة )التقرير العام رقم 12، العقاب/ معلومات ]2002[، 
الصفحة 15، املادة 35(. ترى اللجنة األوروبية ملنع التعذيب أنه من الضروري أن يتم توضيح اهلدف من 
االستجواب، باإلضافة إىل أنه من الضروري أن يتلقى الضباط القائمون على االستجوابات القدر الكايف 

من التدريب بشأن هذا املعيار.

الفقرة 3: تؤكد هذه الفقرة على املبدأ العام القائل بأنه جيب احترام كافة حقوق اإلنسان للشخص الذي 
العهد  يتم استجوابه، فضاًل عن احلق اخلاص مبعاملة هذا الشخص بقدر من الكرامة واالحترام. ينص 

الدويل للحقوق املدنية والسياسية على هذا احلق )املادة 10 ]1[(.

الفقرة 5: تتعلق املبادئ املوضحة يف الفقرة 5 باحلق يف عدم التعرض ألي شكل من أشكال التعذيب أو 
املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املنصوص عليها يف املادة 58. يلزم الرجوع إىل املادة 58 والتعليق 
املرفق هبا. كما أن املبادئ الواردة يف الفقرة 5 على صلة وثيقة حبق الشخص يف عدم جترمي الذات واحلق 
يف عدم إكراهه على الشهادة ضد نفسه أو اإلقرار بالذنب )انظر املادة 57 والتعليق املرفق هبا(. الفقرة 
5 توّسع نطاق وسائل احلماية اليت تنص عليها املادة 58 واملادة 61 حبيث تقضي بأنه جيب عدم تعرض 

 املادة 106



176

الشخص الذي يتم استجوابه ألي شكل من أشكال العنف أو التهديد باستخدام العنف أو القمع ضد 
هذا الشخص. أية أعمال تتعلق بالضرب أو الدفع، أو التعامل مع جسم الشخص الذي يتم استجوابه، 
أمر مرفوض وممنوع. كما ُيمنع التهديد بإيذاء الشخص املحتجز. تشري فكرة القمع الواردة يف الفقرة 5 

إىل ممارسة السلطة التعسفية من جانب الشخص القائم على االستجواب.
     بشأن التقنيات غري الالئقة وغري القانونية املستخدمة يف االستجواب، لكنها تشكل أمثلة على سبيل املثال 
فقط ال احلصر. لسوء احلظ، هناك كثرٌي جًدا من الوسائل والطرق املستخدمة يف ارتكاب أعمال العنف والقمع 
واإلكراه واملعاملة القاسية الالإنسانية واملهينة أثناء االستجواب. لذلك، فإنه ال ميكن بأي حال من األحوال 
حتديد كافة هذه األساليب والوسائل. واألمثلة األربعة األوىل يتم استخدامها يف العديد من دول العامل على 
اعتبار أهنا تقنيات استجواب غري رمسية. يف بعض الدول يتم استخدام أسلوب »الوقوف على احلائط« وإجبار 
الشخص أن يظل واقًفا لعدة ساعات يف »وضع التوتر«، مع بسط ذراعيه وقدميه على احلائط، مع رفع 
أصابع اليدين فوق مستوى الرأس ورجوع القدمني للخلف، حبيث يكون وزن اجلسم بالكامل على أصابع 
القدمني واليدين. وجدت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، يف قضية أيرلندا ضد اململكة املتحدة )طلب رقم 
]January 18, 1978[ ECHR 1 ,]1978[ 5310/71(، أن هذه الطريقة يف إجراء االستجواب تتعارض مع 
حقوق الشخص يف عدم التعرض للمعاملة الالإنسانية، مثلما حيدث بوضع قلنسوة على رأس الشخص أثناء 
االستجواب، وتعريض الشخص للضوضاء الشديدة املستمرة، وحرمانه من النوم والطعام أو املاء )املادتان 
167 و168(. كما أن حقن الشخص الذي يتم استجوابه بالعقاقري أو تنوميه مغناطيسًيا ليس جائًزا، مثلما 
هو احلال بالنسبة لعدد آخر من الوسائل املستخدمة إلضعاف الذاكرة. إضافة إىل هتديد الشخص باستخدام 
العنف أو بتدابري أخرى غري قانونية، فإنه ال جيوز ألي شخص حماولة اإليعاز للشخص بإعطاء املعلومات عن 

طريق التعهد له بشيء ما )على سبيل املثال، الرشوة( ال يسمح به القانون املعمول به.
 

الفقرة 6: كما ذكرنا يف التعليق على الفقرة 5، تنص املادة 58 على أن كافة األشخاص هلم احلق يف عدم 
التعرض ألي شكل من أشكال التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. حتظر الفقرة 5 ممارسة 
أي سلوك حمدد أثناء إجراء االستجواب يتعارض مع املادة 61. كما أن الفقرة 6 تضيف إىل قائمة السلوك 
املحظور أثناء سري االستجواب الذي تتضمنه الفقرة 5، حبيث تضمن عدم تعرض الشخص الذي يتم 
استجوابه للحرمان من النوم. ثبت أن احلرمان من النوم هو شكل من أشكال املعاملة الالإنسانية حسبما 
ينص عليها القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقرار الصادر عن املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان )أيرلندا 
ضد اململكة املتحدة، تطبيق رقم ]January 18, 1978[ ECHR 1 ,]1978[ 5310/71، املادة 167(. يف 
أغلب القضايا، تسري الفقرة 6 على األشخاص ممن مت اعتقاهلم، وليس الشهود. جيوز احتجاز األشخاص 
املعتقلني يف انتظار عقد مساع الدعوة أمام قاض مبوجب املادة 175، ولذلك يكون هذا الشخص عرضة 
لالستجواب على مدار فترة أربع وعشرين ساعة أكثر مما عليه احلال بالنسبة للشاهد، الذي يتمتع مبطلق 

احلرية يف املغادرة يف أي وقت، كما ال يتم عادة استجوابه هلذه الفترة املمتدة كما أشرنا يف الفقرة 6.

الفقرة 7: من املالحظ أن أي شخص مبن يف ذلك املشتبه به، مل يتم اعتقاله أو احتجازه مبوجب القانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية، ليس مضطًرا أن خيضع لالستجواب من جانب الشرطة وله مطلق احلرية 

يف مغادرة املكان يف أي مرحلة من مراحل االستجواب.

الفصل 8، اجلزء 3
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املادة 107: استجواب املشتبه به
1.    إذا قامت الشرطة أو النيابة العامة باستجواب المشتبه به، فإنه يجب، قبل إجراء االستجواب، 

     إبالغه بأنه مشتبه به في اإلجراءات الجنائية.
2.   على الشرطة أو النيابة العامة إبالغ المشتبه به، قبل االستجواب، وباللغة التي يتحدثها ويفهمها 

     المشتبه به، بشأن الحقوق الممنوحة له المذكورة أدناه:
 )أ(    الحق في التزام الصمت وعدم تجريم نفسه،
  )ب(  الحق في حضور المحامي بناًء على اختياره،

 )ج(  الحق في التشاور مع محاميه قبل وأثناء االستجواب، و
 )د(    الحق في االستعانة بمترجم، دون مقابل، إذا كان المشتبه به ال يفهم وال يتحدث اللغة 
          المستخدمة أثناء إجراء االستجواب، باإلضافة إلى الترجمة الضرورية التي تفي بشروط

        العدالة.
3.   إذا مارس المشتبه به حقه في االستعانة بالمحامي، فإنه يتوجب على الشرطة أو النيابة العامة 
تأجيل أو قطع االستجواب إلى حين وصول المحامي أو إلى حين مرور ساعتين. إذا لم يتم 
التمكن من االتصال بالمحامي بعد مرور ساعتين ولم يختر المشتبه به أي محام آخر، أو إذا 
لم يصل المحامي، يجوز للشرطة أو النيابة العامة استجواب المشتبه به. يجوز للشرطة في 
الظروف الطارئة، وفي حالة تعرض حياة أفراد لخطر وشيك، استناًدا إلى تفويض شفوي من 
نائب عضو النيابة العامة، أن تبدأ أو تواصل استجواب المشتبه به حتى قبل وصول محاميه.
4.  يجب على الشرطة أو النيابة العامة إبالغ المشتبه به قبل إجراء االستجواب أن أية أقوال 
يدلي بها أثناء االستجواب قد يتم تسجيلها واستخدامها كدليل ضده في مراحل تالية من 

مراحل الدعوى القضائية.
5.   يجب على الشرطة أو النيابة العامة إعطاء المشتبه به الفرصة لتقويض وتبديد أسباب ومبررات 
الشبهة الموجهة ضده وتأكيد الحقائق التي في صالحه في مرحلة ما من مراحل االستجواب.

تعليق
ميكن أن يتم إجراء االستجواب مع املشتبه به يف أي وقت كان. تسري املادة 107 على استجواب كافة 
املشتبه هبم، مبن فيهم األشخاص ممن مل يتم اعتقاهلم أو احتجازهم، وكذا األشخاص ممن يتم اعتقاهلم أو 
احتجازهم يف أقسام الشرطة أو مراكز االحتجاز. يف كل مرة يتم فيها استجواب املشتبه به، جيب تكرار 

اإلجراء املحدد يف املادة 107.
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باإلضافة إىل الشروط اليت تنص عليها املادة 107، جيب تسجيل استجواب املشتبه به وفًقا للمادة 
106، أو املادة 103 أو املادة 104. يلزم الرجوع إىل املادة 103 أو املادة 104 والتعليقات املرفقة هبما.

الفقرتان 1و2: جيب أن تتوافر لدى الشرطة والنيابة العامة وسيلة بسيطة وموحدة لتقدمي التحذيرات اليت 
تنص عليها الفقرتان 1 و2.

املادة 108: استجواب األشخاص الّصم أو البكم
1.   إذا كان الشخص الذي يجري استجوابه أصم أو أبكم، يجب أن تتم دعوة أحد األشخاص 
ممن يعرفون كيفية االتصال بهذا الشخص األبكم أو األصم الذي يتم استجوابه ليقوم بدور 

المترجم بين الشخص األصم أو األبكم والشرطة أو النيابة العامة.
2.    في حالة عدم وجود مترجم، وكان الشخص الذي يتم استجوابه أصم، فيجب طرح األسئلة 

     على هذا الشخص األصم كتابةًً.
3.   في حالة عدم وجود المترجم، وكان الشخص الذي يتم استجوابه أبكم، يستطيع هذا الشخص

     األبكم اإلجابة كتابًة على األسئلة المطروحة عليه.

تعليق
إذا اتضح أن املشتبه به أصم أو أبكم، جيب أن تتم معاملته من جانب الشرطة أو النيابة العامة على هذه 
احلالة، ما مل يكن هناك دليل يشري إىل عكس ذلك. إن أمكن، من الضروري أن تقوم الشرطة أو النيابة العامة 
بدعوة أحد األشخاص البارعني يف لغة اإلشارة أو ممن يفهمون كيفية االتصال بالصم والبكم للحضور أثناء 
إجراء االستجواب. عادة، يكون هذا الشخص الذي تتم دعوته أحد أفراد أسرة الشخص األصم أو األبكم.

املادة 109: استجواب األشخاص 
املضطربني عقليًّا أو ضعاف العقول

1.   إذا كان الشخص الذي يتم استجوابه يعاني من اضطراب العقل أو ضعيف العقل، فيجب 
     استجواب هذا الشخص في حضور أحد البالغين القائمين على رعايته.

2.  تعني عبارة أحد »البالغين القائمين على رعايته«:
 )أ(      أحد األقارب أو األوصياء أو أيًّا من المسؤولين عن رعاية أو خدمة الشخص المضطرب 

        عقليًّا أو ضعيف العقل،
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 )ب(  شخًصا له خبرة في التعامل مع األشخاص المضطربين عقلًيا أو ضعاف العقل، ويجب 
        أال يكون ضابط شرطة أو موظًفا لدى الشرطة، أو

 )ج(   إن تعذر حضور أحد هؤالء األشخاص، يجب حضور أحد األشخاص البالغين ذوي 
المسؤولية ممن يناهزون ثمانية عشر عاًما أو أكثر، بشرط أال يكون ضابط شرطة أو 

موظًفا لدى الشرطة أو موظًفا من قبل مكتب النائب العام.

تعليق
يستخدم املصطلح مضطرب عقلًيا أو ضعيف العقل كمصطلح عام لإلشارة إىل الشخص الذي يعاين من مرض 
عقلي أو أي إعاقة عقلية تعيقه عن فهم معىن ما ُيقال أثناء االستجواب أو فهم األسئلة أو اإلجابات على هذه 
األسئلة. إذا اتضح أن الشخص الذي يتم استجوابه يعاين من إعاقة ذهنية، أو إذا كان هذا الشخص يعاين من مرض 
عقلي، جيب على الشرطة أو النيابة العامة السماح حبضور أحد البالغني القائمني على رعايته أثناء االستجواب. 
على أفضل األحوال، يكون هذا الشخص البالغ يعرف جيًدا الشخص الذي يتم استجوابه، كأن يكون مثاًل أحد 
أفراد أسرته أو أحد األوصياء. بداًل من ذلك، جيوز أن تتم دعوة أحد األشخاص ممن لديهم خربة يف التعامل مع 
األشخاص املرضى عقلًيا، مثل األخصائي االجتماعي أو أخصائي الصحة العقلية، حلضور االستجواب. إذا تعذر 

تنفيذ ذلك، جتب دعوة طرف ثالث مستقل ممن ليس على عالقة بالشرطة للحضور أثناء عملية االستجواب.

املادة 110: استجواب الضحية، واألشخاص اآلخرين
1.   يجب على الشرطة أو النيابة العامة إبالغ الضحية أو أي شخص آخر قبل إجراء االستجواب 

     بأنهم ليسوا مضطرين إلى اإلجابة على أسئلة معينة قد تعرضهم إلى تجريم الذات.
2.   يجب على الشرطة أو النيابة العامة إبالغ الضحية أو أي شخص آخر بأنه سوف يتم تسجيل 

     االستجواب، وقد يتم استخدامه كدليل في اإلجراءات القضائية.
3.   يجوز للضحية أو أي شخص يتم استجوابه اختيار محام له لحضور االستجواب ويجوز له 

     استشارة محاميه قبل وأثناء االستجواب.
4.   يجب على الشرطة أو النيابة العامة إبالغ الضحية بحقه في أن يتم إخطاره بتطورات القضية 
       بموجب المادة 74، وبسير اإلجراءات بموجب المادة 75، وبإمكانية مشاركته في اإلجراءات

     بموجب المادة 76، وبحقه في استئناف قرار النيابة العامة بعدم بدء التحقيقات أو وقف 
     التحقيقات بموجب المادة 100.

5.  إذا أبدى الضحية الرغبة في أن يتم إخطاره بموجب المادتين 74 و75، فإنه يجب على 
     الشرطة أو النيابة العامة تسجيل اسم الضحية ومعلومات االتصال الخاصة به.
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 6.    يجب أن يتم استجواب األنثى الضحية في جريمة جنسية أو العنف المنزلي عن طريق إحدى 
ضابطات الشرطة من السيدات أو عضوات النيابة العامة، إن أمكن، إال إذا لم تعترض الضحية 

على إجراء االستجواب عن طريق أحد ضباط الشرطة.

تعليق
أثناء سري التحقيقات، جيوز للشرطة أو النيابة العامة استجواب الضحية والشاهد أو أي شخص آخر. 
للشخص الذي يتم استجوابه احلق يف عدم جترمي الذات كما تنص املادة 57 من القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية، وجيب أن يتم إبالغه هبذا احلق يف بداية التحقيق. كما جيب إفادة الضحية بأن الشرطة سوف 
تقوم بتسجيل االستجواب )وفًقا للمادة 105( وقد ُيستخدم هذا الدليل يف اإلجراءات يف املستقبل. إذا 
كان الشخص الذي يتم استجوابه هو الضحية، جيب إبالغه حبقه يف أن يتم إخطاره بسري جمريات القضية 
مبوجب املادتني 74 و75. ومن املمارسات اجليدة، يكون من املستحسن بالنسبة للشرطة أن تقدم للضحية 
قائمة كاملة حبقوقه اليت تنص عليها املواد 72-79 واملادة 100 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية 

من أجل ضمان فهم هذه احلقوق ووضعها موضع التنفيذ.
جيب، إن أمكن، استجواب األنثى الضحية يف جرمية جنسية أو عنف مزنيل، عن طريق إحدى ضابطات 
الشرطة من السيدات. قد يكون االستجواب مصدر خوف ورعب بالنسبة للضحية، حيث أوضحت التجارب 
يف أحناء دول العامل أن الضحايا من السيدات يشعرن بالراحة والطمأنينة ويدلني مبعلومات مفصلة أكثر لضابطات 
الشرطة أو عضوات النيابة العامة. يف املجتمعات اخلارجة من الصراع، حيث تعاين من نقص يف األفراد العاملني 
يف العدالة اجلنائية يف املقام األول، فإنه قد يكون من الصعب توفري ضابطات الشرطة من السيدات يف كل مرة يتم 
فيها استجواب الضحية من السيدات، غري أن هذا املعيار جيب تطويره باعتباره إحدى ممارسات التحقيقات اجليدة.

القسم 2: أحكام عامة بشأن تدابري التحقيق

املادة 111: األحكام العامة املتعلقة
 بإصدار املذكرات واألوامر

1.   ما لم ينص القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية على خالف ذلك، يجب الحصول على 
     مذكرة أو أمر صادر من القاضي المختص قبل تنفيذ التدابير التالية:

     )أ(    تفتيش األماكن والمنازل السكنية،
 )ب(  تفتيش الشخص واألشياء التي بحوزته،

 )ج(  تفتيش المركبة،
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 )د(   ضبط جهاز الحاسوب ونقطة الوصول إلى بيانات الحاسوب،
 )هـ(   أمر عرض األدلة،

 )و(   الضبط المؤقت لعائدات الجريمة أو الممتلكات المستخدمة في، أو التي كان من 
        المقرر استخدامها في الجريمة،

 )ز(   التدابير السرية والتقنية للرقابة والتحقيقات،
 )ح(  الفحص الجسدي،

 )ط(  تحليل الحمض النووي،
 )ي(  فحص الحالة النفسية للمشتبه به أو المتهم،

 )ك(   تشريح الجثة ونبشها،
 )ل(   فرصة التحقيقات االستثنائية.

2.  يجوز تقديم طلبات الحصول على المذكرات واألوامر المنصوص عليها في الفقرة 1، في 
     أي مرحلة من مراحل اإلجراءات.

3.   يجب أن تكون كافة المذكرات واألوامر كتابية وأن تصدر من عدة نسخ، يتم حفظ إحداها
     لدى قلم المحكمة.

4.   عند اتخاذ قرار بشأن منح مذكرة أو أمر، يجب على القاضي المختص أن يتصرف وفًقا  
     لمبدأ التناسب.

5.   إذا تقدمت النيابة العامة أو الشرطة بطلب المذكرة أو األمر، يجب أن يحتفظ عضو النيابة 
العامة بأصل المذكرة أو األمر مع إضافته إلى ملف القضية. ويجب إضافة نتائج تدابير التحقيق 

التي تم اتخاذها بموجب المواد 118-146 إلى ملف القضية أيًضا.

تعليق
الفقرة 2: من الضروري التأكيد على أنه بالرغم من أن التدابري الواردة يف الفقرة 1 منصوص عليها يف 
القسم اخلاص بالتحقيق اجلنائي، فإنه جيوز استخدام التدابري يف مرحلة الحقة من إجراءات املحاكمة. 
على سبيل املثال، قد يأمر القاضي باختاذ أي من هذه التدابري خالل جلسة متهيدية أو أثناء املحاكمة، 

كما تنص املادة 112 )5(.

الفقرة 4: قررت املحاكم الداخلية واملحاكم الدولية أن مبدأ التناسب يعين أن هناك عالقة منطقية بني 
اهلدف من اختاذ تدبري بعينه والوسائل املستخدمة لتنفيذه، وأنه من الضروري إجياد نوع من التوازن بني 
متطلبات املصلحة العامة للمجتمع يف مكافحة اجلرمية ومتطلبات محاية حقوق اإلنسان للشخص املعرض 

لتدبري حمدد متعلق بتحقيق جنائي.
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املادة 112: األحكام العامة 
بشأن طلب املذكرات واألوامر

1.   يجوز لعضو النيابة العامة تقديم طلب للحصول على أي مذكرات أو أوامر منصوص عليها 
      في المواد 146-118.

2.   يجوز للشرطة تقديم طلب للحصول على المذكرات المنصوص عليها في المواد 119 و
123 و128 و129، فقط عند تنفيذ التدابير العاجلة في فترة تسبق بدء التحقيقات بموجب 
المادة 94، وأثناء إجراء التحقيقات في الظروف الطارئة عندما يؤدي الوقت الالزم للحصول 

على مذكرة أو أمر من خالل عضو النيابة العامة إلى ضياع الدليل.
3.   ويجوز للدفاع التقدم بطلب إلصدار أمر بموجب المواد 131 و141 و144 و145.

4.   يجوز للضحية التقدم بطلب إصدار أمر بموجب المادة 133.
5.    أثناء الجلسة التمهيدية، وبموجب المادة 201، أو أثناء المحاكمة أو جلسة االستئناف، يجوز

للمحكمة إصدار األمر باتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في المادة 111 استناًدا إلى 
صالحية المحكمة في إصدار أمر بتقديم األدلة اإلضافية بموجب المادة 239.

القانون   المذكرات واألوامر مكتوبة، ما لم ينص  6.  يجب أن تكون طلبات الحصول على 
      النموذجي لإلجراءات الجنائية على خالف ذلك.

املادة 113: األحكام العامة 
بشأن تنفيذ املذكرات واألوامر

1.   يجوز تنفيذ أي مذكرة أو أمر صادر عن قاض في أي مكان في ]أدخل أسم الدولة[ دون 
      التقدم بطلبات رسمية أخرى لدى محاكم البداية األخرى.

2.    يجب أن تحدد المذكرة أو األمر الصادر عن قاض اسم أو الصفة الرسمية للشخص أو  
      األشخاص المصرح لهم بتنفيذ المذكرة أو األمر.

الفصل 8، اجلزء 3



183

املادة 114: األحكام العامة
 بشأن ضبط األشياء واملستندات

1.   بموجب الشروط التي ينص عليها القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية والقوانين السارية، 
      فإن الشرطة لها التفويض، أثناء التحقيقات الجنائية، في ضبط:

 )أ(      األشياء أو المستندات المحددة في مذكرة التفتيش أو األمر الصادر عن القاضي المختص،
 )ب(  األشياء أو المستندات التي لها عالقة بوجود السبب المحتمل للجريمة وتمثل أدلة  

        على الجريمة،
 )ج(   األشياء أو المستندات التي لها عالقة بوجود السبب المحتمل للجريمة والتي تم 

        استخدامها أو تم الحصول عليها أو أنها ظهرت من خالل الجريمة،
 )د(     األشياء التي تجعل الشرطة تعتقد أن الغرض منها هو استخدامها في الهجوم أو إحداث 

        اإلصابات لشخص ما،
 )هـ(   األشياء التي تجعل الشرطة تعتقد أنها قد تمثل خطًرا على األمن والسالمة العامة أو 

        على الممتلكات، و
 )و(   األشياء التي تكون عرضة للتحفظ اإلجباري أو محظورة بموجب القوانين السارية.

2.   يجب إعداد محضر بكافة األشياء أو المستندات التي يتم ضبطها أثناء التحقيقات الجنائية. 
     يجب أن يضم المحضر ما يلي:

 )أ(     وصًفا لألشياء أو المستندات التي تم ضبطها، مرفقا بها صورة فوتوغرافية، إن أمكن،
 )ب(  وقت الضبط وتاريخه ومكانه،

 )ج(  الهوية الشخصية للشخص الذي تخصه هذه األشياء أو المستندات التي تم ضبطها،
 )د(   الهوية الشخصية للموظف المفوض الذي ضبط األشياء أو المستندات، و

 )هـ(  أسباب الضبط.
3.    يجب التوقيع على محضر كافة األشياء أو المستندات التي تم ضبطها أثناء التحقيقات الجنائية 

     من جانب الموظف المفوض الذي ضبط األشياء أو المستندات.

4.    يجب إعطاء الشخص الذي تم ضبط األشياء أو المستندات التي تخصه نسخة من المحضر 
     الذي تم إعداده.
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5.   يجب إيداع األشياء أو المستندات التي تم ضبطها لدى عضو النيابة العامة، إلى جانب 
     المحضر المكتوب الذي تم إعداده وبالتفصيل كما تنص الفقرة 2.

6.   يجب على عضو النيابة العامة إصدار األمر بإعادة األشياء أو المستندات التي تم ضبطها عن 
     طريق الخطأ إلى مالكها وعلى وجه السرعة، أو إذا كانت إعادة هذه األشياء ليست أمًرا 
     سهاًل، يأمر بحفظ هذه األشياء أو المستندات في المخزن، وفًقا للمادة 101، إلى أن يأتي 

     الوقت المناسب إلعادتها إلى صاحبها.
7.   يجب التعامل مع هذه األشياء أو المستندات التي تم ضبطها على نحو مالئم حتى ال تضيع 

     قيمتها أو يحدث تلف في حالتها المادية.
8.   يجب إعادة األشياء والمستندات التي تم ضبطها إلى الشخص الذي تم ضبطها منه أو إلى 
صاحبها بمجرد أن تزول أسباب الضبط في اإلجراءات الجنائية، ما لم ينص القانون النموذجي 

لإلجراءات الجنائية أو القوانين المعمول بها على خالف ذلك.
9.   يجوز للشخص الذي تم ضبط ممتلكاته خالل التحقيقات الجنائية أن يستأنف هذا القرار 

     بموجب المادة 295.

تعليق
تؤكد املادة 114 على أمهية التعامل وإيداع وإدارة وحفظ املحضر اخلاص باألشياء واملستندات اليت مت 
ضبطها من جانب الشرطة. جيري يف العديد من الدول اخلارجة من الصراع استخدام حماضر سيئة لألشياء 
اليت يتم ضبطها. فضاًل عن ذلك، قد يتم، يف بعض الدول، ضبط هذه األشياء بالشكل القانوين، إال أنه ال 
يتم إعادة هذه األشياء ألصحاهبا، كما ينص القانون. إضافة إىل ذلك، فإن األشياء أو املستندات اليت مت 
ضبطها، ال تتم إدارهتا بالشكل الالئق، حيث جيب أن يتم حفظ األشياء اليت مت ضبطها داخل كيس ُمغلف 
أو خمتوم، مث يتم لصق بطاقات البيانات عليها لتحديد هوية صاحبها ورقم القضية. إن توفري منهج شامل 
ومنظم إلدارة األشياء واملستندات اليت مت ضبطها، أمر على درجة من األمهية، ليس فقط من أجل محاية 
حقوق ممتلكات الضحايا، لكن أيًضا ملنع األحداث اليت يستويل فيها ضباط الشرطة على ملكية األشياء 
اليت مت ضبطها أو االستفادة منها استفادة شخصية. كما أن اإلدارة السليمة لألشياء اليت مت ضبطها تسهل 
أيًضا عملية التحقيقات اجلنائية وتضمن عدم ضياع األدلة املهمة. ال تنص املادة 114 على هذا النظام، 
لكنها بداًل من ذلك حتدد اخلطوط التوجيهية العريضة بشأن التعامل مع األشياء اليت يتم ضبطها. باإلضافة 
إىل أحكام القانون بشأن ضبط األشياء واملستندات، جيب على الشرطة وهيئة النيابة وضع إجراءات عمل 

موحدة بشأن حفظ املحاضر وإدارة األشياء اليت مت ضبطها.

الفقرة 1: تدعم الفقرة 1 الصالحيات اليت ينص عليها القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية والقانون 
النموذجي لصالحيات الشرطة اليت تعطي الصالحية للشرطة يف ضبط األشياء واملستندات.

الفصل 8، اجلزء 3
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 املادة 115: رفض األدلة اليت 
مت احلصول عليها دون مذكرة أو أمر

1.    إذا اقتضت الضرورة إصدار مذكرة أو أمر بموجب القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية 
من أجل تنفيذ التدابير التي ينص عليها الجزء الثالث، الفصل الثامن، وإذا تم تنفيذ التدبير 
دون مذكرة أو أمر من القاضي المختص، فإن األدلة الجنائية التي تم الحصول عليها في 

تنفيذ هذا التدبير غير مقبولة للمحكمة.
2.    إذا اقتضت الضرورة التحقق من صحة التدبير الذي تم تنفيذه من قبل قاض مختص، دون 
إصدار مذكرة أو أمر، ولم يتم التحقق من صحة هذا التدبير من قبل القاضي وفًقا للقانون 
النموذجي لإلجراءات الجنائية، فإن األدلة التي تم الحصول عليها أثناء تنفيذ هذا التدبير 

غير مقبولة للمحكمة.

تعليق
يتعلق  فيما  االستثنائية  العامة  القواعد  من  اثنتني  على  اجلنائية  لإلجراءات  النموذجي  القانون  ينص 
بإجراءات التحقيق اليت قد يتم النظر مبوجبها تلقائًيا إىل األدلة بأهنا أدلة غري مقبولة أثناء املحاكمة. 
القاعدة األوىل، وهي القاعدة اليت تناولناها باملناقشة يف املادة 115 )1(، تتعلق باإلجراءات اليت يتم 
اختاذها دون إصدار مذكرة أو أمر من املحكمة، إذا اقتضت الضرورة إصدار املذكرة أو األمر مبوجب 
القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. يندرج حتت هذه القاعدة االستثنائية املوقف الذي تقوم فيه 
الشرطة أو النيابة العامة باحلصول على املذكرة أو األمر، إال أنه يتجاوز نطاق احلد املسموح به يف 
هذه املذكرة أو األمر أثناء تنفيذ إجراء التحقيق. يف هذه احلالة، يتم النظر إىل اإلجراءات اليت جتاوزت 
احلدود املنصوص عليها يف املذكرة أو األمر على أهنا إجراءات متت دون مذكرة. والقاعدة االستثنائية 
الثانية، اليت تتم مناقشتها يف املادة 115 )2(، تتعلق باملوقف الذي تقوم فيه الشرطة أو النيابة العامة 
باختاذ أحد إجراءات التحقيق دون احلصول على مذكرة، حيث يسمح بالتفتيش دون احلصول على 
مذكرة مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية )التفتيش دون احلصول على مذكرة مبوجب 
املادة 120 ]1[(. مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، فإن كافة إجراءات التحقيق من هذا 
النوع جيب إثبات صحتها عن طريق قاض. إذا مل يتم التحقق من صحة أحد إجراءات التحقيق، يتم 

عدم قبول أي دليل أثناء املحاكمة.
من الضروري مراعاة أن املادة 115 ال تسري على خمالفة مواصفات املذكرة، كما هو احلال عندما 
يتم تنفيذ املذكرة خارج نطاق ساعات العمل اليت حيددها القاضي يف املذكرة. إذا متت خمالفة مواصفات 
املذكرة، فإن ذلك ال يؤدي إىل استبعاد األدلة بشكل تلقائي، لكنه يوجب على املحكمة النظر فيما إذا 
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كان جيب استبعاد األدلة مبوجب املادة 115. يلزم الرجوع إىل املادة 115 والتعليق املرفق هبا لالطالع 
على املناقشة بشأن هذه القاعدة االستثنائية التقديرية.

القسم 3: مجع املعلومات من املشتبه هبم والضحايا واألشخاص اآلخرين

املادة 116: احلجز املؤقت لألشخاص
 املتواجدين يف مسرح اجلرمية

1.    يجوز للشرطة احتجاز أي شخص كان متواجًدا في مسرح الجريمة إذا كانت هناك أسباب 
      لالعتقاد بأن:

 )أ(    هذا الشخص قد يقدم معلومات تفيد التحقيقات الجنائية، و
 )ب(  جمع المعلومات من هذا الشخص قد يكون أمًرا مستحياًل في وقت الحق أو قد يعطل 

       سير اإلجراءات الجنائية، أو قد يتسبب في عوائق أخرى.
2.   ال يجوز أن تتجاوز فترة احتجاز الشخص بموجب الفقرة 1 أكثر من الالزم للتأكد من 
اسم وعنوان الشخص الذي يتم احتجازه بصفة مؤقتة، والتأكد من المعلومات التي يتم 

الحصول عليها. ال يجوز أن تتجاوز فترة االحتجاز ست ساعات.

املادة 117: التقاط الصور الفوتوغرافية وأخذ
 بصمات املقبوض عليهم واألشخاص اآلخرين

1.   يجوز للشرطة التقاط الصور الفوتوغرافية وأخذ بصمات المقبوض عليهم.
2.   يجوز لعضو النيابة العامة أن يفوض الشرطة بإصدار ونشر الصورة الفوتوغرافية بشكل عام، 
إذا كان من الضروري تحديد هوية الشخص المقبوض عليه أو، في قضايا أخرى، إذا كان 

نشر الصورة له فائدة فعالة في إجراء التحقيقات الجنائية.
3.   إذا كان من الضروري تحديد هوية الشخص الذي تم أخذ بصماته من على أشياء محددة، 

يجوز للشرطة أخذ بصمات أشخاص يعتقد أنهم تعاملوا مع هذه األشياء.

الفصل 8، اجلزء 3
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تعليق
من املمارسة املألوفة للشرطة التقاط الصور الفوتوغرافية وأخذ بصمات األصابع لألشخاص املقبوض عليهم. 
أما ما حيدث للصور الفوتوغرافية وبصمات األصابع بعد أن يتم أخذها فهو أمر على درجة أكرب من 
األمهية. تتم مطابقة بصمات األصابع على األشخاص ممن كانوا متواجدين مبسرح اجلرمية، ويتم استخدام 
هذه البصمات كدليل أثناء املحاكمة، أما الصور الفوتوغرافية، فقد تستخدم يف املساعدة على حتديد 
هوية املشتبه به يف القضية. ميكن تنفيذ كافة هذه التدابري عن طريق الشرطة دون مذكرة أو احلصول على 
أية أذونات أخرى. مع ذلك، من الضروري احلصول على املوافقة، إذا مت التصريح بنشر صورة املشتبه به 
على العامة. نظًرا ملا قد حيدث من انتهاك حلقوق املشتبه به اليت تتعلق باخلصوصية وقرينة الرباءة، فإنه ال 
جيوز نشر صورة املشتبه به إال إذا قرر عضو النيابة العامة أن الصورة ضرورية لتحديد هوية املشتبه به أو 

ملواصلة إجراء التحقيقات بفاعلية وكفاءة.
مبوجب املادة 117، ُيسمح للشرطة بأخذ بصمات املشتبه به، وكذا األشخاص ممن تعتقد الشرطة 

أهنم تركوا بصمات أصابعهم يف مسرح اجلرمية.
الصور  مثل  الشخصية،  البيانات  استخدام  اجلنائية مسألة  لإلجراءات  النموذجي  القانون  يتناول  ال 
الفوتوغرافية أو بصمات األصابع على املدى البعيد. من الضروري وضع القوانني بشأن محاية البيانات من 
أجل وضع القواعد بشأن استخدام بصمات األصابع والصور الفوتوغرافية، مبا يف ذلك ختزينها وحفظها، 
واألشخاص املسموح هلم بالوصول إليها، وما إذا كان من املمكن مشاركة هذه الصور وبصمات األصابع 

مع الوكاالت والدول األخرى.

 املادة 117
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القسم 4: التفتيش والضبط

تعليق عام
يشكل تفتيش األماكن أو املنازل السكنية، سواء مزنل أحد األشخاص أو مكان العمل انتهاًكا للخصوصية، 
وهو أمر مسموح به فقط من أجل ضمان فاعلية التحقيق اجلنائي. متت صياغة القسم الرابع حبيث تتم 
موازنة احلقوق الفردية مثل حق اخلصوصية مع احتياجات التحقيقات اجلنائية. ومتت صياغة القسم الرابع 
مع املعلومات اليت مت احلصول عليها من ضباط الشرطة، واملدافعني عن حقوق اإلنسان، واألكادمييني ممن 
لديهم اخلربة يف جمال طرق ووسائل التحقيقات اجلنائية، كما أنه اعتمد أيًضا على األحباث اليت أجريت 
على قوانني التفتيش والضبط بكثري من الدول، سعًيا للوصول إىل أفضل املمارسات. حيتوي هذا القسم 
على كافة املعلومات اليت ينص عليها عادًة قانون اإلجراءات اجلنائية، واألكثر من ذلك: أن عناصر حمددة 
منه عادة ما توجد يف إجراء العمل املوحد أو قاعدة التنفيذ/ اإليضاح بشأن التفتيش والضبط. )مع ذلك، 
ال حيتوي القسم الثالث على التوجيه التكتيكي بشأن التخطيط واالستكشاف واإلعداد واإلجياز، والطريقة 

اليت يتم هبا إجراء التفتيش املنصوص عليه يف إجراء العمل املوحد أو قاعدة التنفيذ/ اإليضاح(.
تفتيش األماكن واملنازل السكنية دون تفويض هو فعل ُمجرم، وذلك مبوجب املادة 110 من القانون 
اجلنائي النموذجي. يلزم الرجوع إىل املادة 110 من القانون اجلنائي النموذجي لالطالع على املناقشة 

بشأن جمال ومعىن اجلرمية.

القسم الفرعي 1: تفتيش األماكن واملنازل السكنية

املادة 118: األحكام العامة بشأن
 تفتيش األماكن واملنازل السكنية

1.   يجوز دخول وتفتيش األماكن أو منزل إذا:
 )أ(    كان هناك سبب محتمل بأن شخًصا معيًنا قد ارتكب جريمة، و
 )ب(  كان هناك سبب محتمل بأن تفتيش المكان سوف يؤدي إلى:

            )1(  إلقاء القبض على المشتبه به أو شريكه، أو
            )2(  ضبط أو التحفظ على أدلة الجريمة أو على أشياء لها عالقة بالتحقيقات بشأن     

                  الجريمة.

تعليق عام
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الحصول على مذكرة لدخول وتفتيش  المادة 120 على خالف ذلك، يجب  لم تنص  2. ما 
األماكن أو منزل سكني.

تعليق
قامت كل دولة من الدول باجتهاد معىن املصطلحني األماكن واملنازل السكنية يف سياق إجراء التفتيش. 
املصطلحان األماكن واملنازل السكنية يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية يعنيان األماكن الشخصية 
وأماكن العمل، ومجيع أنواع املساكن مبا يف ذلك األماكن السكنية غري التقليدية، مثل املركبات والقوارب 
اليت يتم تعديلها للمعيشة والنوم، واألماكن السكنية املؤقتة األخرى )غرف الفنادق، على سبيل املثال( أو 
املنازل السكنية الدائمة. ميكن أيًضا اعتبار األراضي على أهنا من األماكن. املركبة اليت يتم العثور عليها 
فوق أو داخل األماكن أو املزنل السكين الذي خيضع ملذكرة التفتيش، قد يتم تفتيشها باعتبارها جزًءا 
من األماكن أو املزنل السكين. )جيب متييز هذه املذكرة عن املذكرة املستخدمة لتفتيش املركبة مبوجب 
املادة 127، الذي يتم مبوجبه تفتيش املركبة فحسب، وليس املكان الذي تتواجد فيه املركبة(. ال تقضي 
الضرورة احلصول على مذكرة إلجراء تفتيش األماكن العامة )حيث ال يتوقع أن تكون هناك خصوصية 

ألي شخص(. يلزم الرجوع إىل املادة 1 )36( بشأن تعريف السبب املحتمل.

املادة 119: تفتيش األماكن 
واملنازل السكنية مبوجب مذكرة

1.    يجوز تقديم طلب الحصول على مذكرة تفتيش شفهيًّا أو كتابيًّا إلى محكمة البداية المختصة.
2.   يجوز تقديم طلب مذكرة التفتيش شفهيًّا إذا كان التأخير في تقديم طلب المذكرة كتابيًّا 

      قد يعرض التحقيقات للخطر.
الهاتف، أو المختص عن طريق  القاضي  إلى  التفتيش الشفهي  تبليغ طلب مذكرة  3.   يمكن 
الالسلكي أو أية وسيلة أخرى من وسائل االتصاالت اإللكترونية. ويجب أن يتم شفهيًّا إبالغ 
العناصر المطلوبة في المذكرة الكتابية، بالشكل الموضح في الفقرتين 5 و6، إلى القاضي المختص.
4.    عند التقدم بطلب شفهي إلصدار مذكرة التفتيش، يتولى القاضي المختص مسؤولية تسجيل 
بمذكرة  يتعلق  فيما  الشرطة  أو  العامة  والنيابة  القاضي  بين  االتصال  بشأن  المالحظات 
التفتيش، ووضع هذه المالحظات في ملف القضية خالل فترة أربع وعشرين ساعة. يجب 
على القاضي المختص توقيع هذه المالحظات المكتوبة. وعلى المتقدم بالطلب )سواء كان 
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الشرطة أو النيابة العامة( صياغة مذكرة وقراءتها بالحرف الواحد على القاضي المختص.
5.   عند التقدم بطلب كتابي إلصدار مذكرة التفتيش، يجب أن يحتوي الطلب على:

 )أ(     اسم المحكمة المختصة ولقب المتقدم بالطلب،
 )ب(   وصف لموقع األماكن أو المنزل السكني موضوع طلب مذكرة التفتيش،

 )ج(     الجريمة )الجرائم( بالتحديد ذات الصلة بطلب التفتيش والمجرم )المجرمين( المزعومين
         في الجريمة )الجرائم(،

 )د(      بيان يفيد فيما إذا كان الغرض من مذكرة التفتيش هو تحديد مكان المشتبه به وشركائه، 
         أو البحث عن أدلة تتعلق بالجريمة. إذا كان الغرض من مذكرة التفتيش هو البحث 
         عن األدلة الجنائية، فيجب أن يتضمن الطلب مجماًل لألدلة التي يتم البحث عنها،

 )هـ(    الحقائق التي تقوي السبب المحتمل بأنه سوف يتم العثور على المشتبه به وشركائه      
          أو عالمات األدلة على الجريمة في األماكن المحددة أو المنزل السكني المحدد، و
 )و(      التماس بأن يصدر القاضي المختص مذكرة تفتيش للبحث عن الشخص أو األشخاص 

         أو األدلة كما تنص الفقرة )د(.
6.   قد يتضمن طلب مذكرة التفتيش أيًضا:

 )أ(     التماًسا بأن تكون مذكرة التفتيش قابلة للتنفيذ في أي وقت من اليوم أو الليل، إذا 
أو  اليوم  التفتيش في أي وقت من  تنفيذ مذكرة  بأن  قائًما  المحتمل  السبب  كان 
الليل ضروري لكي يكون تنفيذ مذكرة التفتيش فعااًل أو من أجل سالمة األشخاص 

القائمين على التفتيش، أو
 )ب(    التماًسا بأن يقوم الموظف المفوض بتنفيذ مذكرة التفتيش دون عرض مذكرة التفتيش 
مسبًقا، إذا كان هناك سبب محتمل بأن يحدث عبث أو تالعب بسرعة في األدلة 
التي يتم البحث عنها أو أن يتم التخلص منها أو إتالفها إن لم يتم ضبطها على وجه 
السرعة، أو إذا كان هناك خطر على حياة األشخاص المشاركين في التفتيش أو 

على األشخاص اآلخرين، إذا تم عرض مذكرة التفتيش.
7.   يجوز للقاضي المختص أن يصدر مذكرة التفتيش بعد دراسة الطلب الكتابي أو الشفهي، 

      إذا ما تم استيفاء المعايير التي تنص عليها المادة 118.
8.   يجب أن تتضمن مذكرة التفتيش ما يلي:

القاضي المختص الذي أصدر  التفتيش وتوقيع  التي تصدر مذكرة   )أ(    اسم المحكمة 
         مذكرة التفتيش.

 )ب(   وقت وتاريخ ومكان إصدار مذكرة التفتيش، إذا كان قد تم إصدار مذكرة التفتيش 
 بمقتضى االلتماس الشفهي.
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 )ج(    اسم وتفاصيل الشخص الموجهة إليه مذكرة التفتيش، باإلضافة إلى لقب أو رتبة الشخص  
        )األشخاص( المفوضين بتنفيذ مذكرة التفتيش.

 )د(   الغرض من التفتيش.
 )هـ(   اسم ووصف الشخص أو األشخاص الذين يتم البحث عنهم أو وصًفا ألدلة الجريمة 

        التي يجري البحث عنها.
 )و(    وصًفا للمنزل السكني أو األماكن الذي يفترض تفتيشه، بما في ذلك العنوان والملكية 

        وأية وسائل أخرى من وسائل تحديد الهوية.
 )ز(     توجيًها بأن يتم تنفيذ مذكرة التفتيش في الفترة من الساعة السادسة صباًحا إلى التاسعة 
           مساًء، أو، إذا ما وافقت المحكمة على ذلك، بتوجيه منها يقضي بأن يتم تنفيذ مذكرة 

        التفتيش، في أي وقت آخر.
 )ح(    تفويًضا للموظف القائم على تنفيذ مذكرة التفتيش بدخول األماكن دون إخطار مسبق، 

        إن أمكن.
 )ط(   توجيًها بضرورة تسليم مذكرة التفتيش أو أية أشياء أو مستندات أخرى يتم ضبطها 

        لعضو النيابة العامة، وعلى وجه السرعة.
 )ي(   توجيًها يقضي بأن يقوم الشخص المقيم في األماكن أو المنزل السكني والمفترض أن 
إبالغ  أقصى ساعتين من  التفتيش بحد  تأجيل  يتم  بإبالغ محاميه وأن  تفتيشه  يتم 
التفتيش، ما لم تكن هناك ظروف طارئة أو ما لم يتعذر االتصال  المحامي بشأن 

بمحاميه. و
 )ك(   تاريخ انتهاء صالحية المذكرة.

9.   يسري مفعول مذكرة التفتيش لمدة أربعة عشر يوم عمل، اعتباًرا من تاريخ اإلصدار، ما لم  
      يحدد القاضي المختص خالف ذلك في المذكرة.

تعليق
يلزم الرجوع إىل املادة 115، اليت تنص على رفض هيئة املحكمة لألدلة اليت يتم العثور عليها دون إصدار 

مذكرة التفتيش الصحيحة.
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املادة 120: تفتيش األماكن
 واملنازل السكنية دون مذكرة

1.   يمكن تنفيذ دخول وتفتيش وضبط الممتلكات باألماكن أو المنازل السكنية دون مذكرة 
      التفتيش إذا:

 )أ(     كان عمر المقيم في المكان أو المنزل السكني أكبر من ثمانية عشر عاًما، ووافق طواعية 
        على تنفيذ التفتيش.

 )ب(  كان دخول المكان أو المنزل السكني ضرورًيا من أجل حماية مسرح الجريمة والحفاظ عليه.

 )ج(   كانت الشرطة تسعى جاهدة في تعقب المشتبه به الذي دخل المكان أو المنزل السكني.
 )د(   كان هناك خطر وشيك على سالمة أو أمن الشخص أو األشخاص المتواجدين داخل 

        المكان أو المنزل السكني، أو
 )هـ(  كان هناك خطر وشيك بهروب الشخص المفترض إلقاء القبض عليه داخل المكان أو

          أن األدلة ذات الصلة بالتحقيقات سوف يتم التالعب أو العبث بها، أو قد يتم التخلص 
        منها أو إتالفها قبل الحصول على مذكرة التفتيش من القاضي.

2.    يجوز تنفيذ التفتيش دون مذكرة بموجب الفقرة 1 )أ( فقط إذا أكد الشخص المقيم موافقته 
على إجراء التفتيش بالتوقيع على تنازل قبل بدء التفتيش. يجوز للشخص المقيم أن يلغي موافقته 
على إجراء التفتيش في أي وقت أثناء إجراء التفتيش، ويتم بمقتضاه إنهاء التفتيش على الفور.

3.   إذا تم إجراء التفتيش دون مذكرة ألسباب تم توضيحها بالتفصيل في الفقرة 1، يجب على 
الشرطة سرعة تقديم محضر التفتيش لعضو النيابة العامة، الذي يجب عليه بدوره تقديم هذا 

المحضر لمحكمة البداية المختصة.
النموذجي  للقانون  التفتيش قد تم وفًقا  إذا كان  المختص تحديد ما  القاضي  4.  يجب على 
لإلجراءات الجنائية، وبالتحديد ما إذا تم استيفاء الشروط الواردة بالمادة 118 والفقرة 1 من 
المادة 120. إذا رأى القاضي المختص أن التفتيش دون مذكرة قد تم تنفيذه وفًقا للقانون 
النموذجي لإلجراءات الجنائية، فيجب عليه أن يصدر أمًرا يقضي بصحة التفتيش دون مذكرة.

تعليق
 جتب اإلشارة إىل املادة 115، اليت تنص على أن األدلة اليت يتم احلصول عليها من خالل التفتيش دون 
مذكرة التفتيش )اليت تقع خارج نطاق االستثناءات املنصوص عليها يف الفقرة 1( هي أدلة غري مقبولة 

أثناء املحاكمة إذا مل يصادق القاضي على صحة إجراء التفتيش مبوجب الفقرة 4.
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املادة 121: تنفيذ مذكرة تفتيش
 األماكن أو املنازل السكنية

1.   يجوز للشرطة استخدام القوة المعقولة لدخول المكان أو المنزل السكني أثناء التفتيش إذا:
 )أ(    لم تكن هناك استجابة للشرطة عند طرقهم على باب المكان أو المنزل السكني.

 )ب(   واجهت الشرطة مقاومة من الشخص المقيم أو أشخاص آخرين متواجدين في المكان 
        أو المنزل السكني عند الدخول.

 )ج(  كان المكان أو المنزل السكني شاغًرا أو غير مأهول بالسكان، أو
 )د(   كان هناك خطر جسيم، أن يؤدي إخطار الدخول مسبًقا إلى مواجهة مقاومة مسلحة 
أو قد يؤدي إلى تهديد أرواح أو صحة األشخاص، أو أن يتم التالعب أو العبث باألدلة 

الجنائية أو التخلص منها أو إتالفها.
2.   يجب بذل الجهود الالئقة لضمان تنفيذ التفتيش في حضور المقيم في المكان أو المنزل 

     السكني، أو في حضور األشخاص اآلخرين المتواجدين في وقت تنفيذ مذكرة التفتيش.
3.   إذا اقتضت الضرورة في إجراء التحقيقات، يجوز للشرطة، أثناء تنفيذ التفتيش، أن تمنع أيًّا 
      من المتواجدين من مغادرة المكان أو المنزل السكني، وقد تطلب حضور أشخاص آخرين.

4.  عند تنفيذ التفتيش بموجب مذكرة، يجب تقديم نسخة من مذكرة التفتيش إلى الشخص 
المقيم في المكان أو المنزل السكني في وقت تنفيذ المذكرة، ما لم تنص المذكرة على غير 
ذلك. إذا لم يتواجد أي من المقيمين، يجب تقديم نسخة من المذكرة إلى أي شخص آخر 
متواجد في المكان أو المنزل السكني في وقت التفتيش. في حالة عدم تواجد أي شخص، 

يتم ترك نسخة من المذكرة داخل المكان أو المنزل السكني.
5.   عند دخول المكان وقبل تنفيذ التفتيش، يجب إتاحة الفرصة ألحد المقيمين في المكان أو 

     المنزل السكني الذي يتم تفتيشه لتسليم األشياء التي تبحث عنها الشرطة، طواعية.
6.   يجب إبالغ المقيم في المكان أو المنزل السكني الذي يتم تفتيشه بحقه في إخطار محاميه 
الذي يمكنه الحضور أثناء التفتيش. إذا طالب المقيم في المكان أو المنزل السكني بحضور 
محاميه أثناء التفتيش، يجب على الشرطة تأجيل بدء إجراءات التفتيش إلى حين حضور 

المحامي.
7.  يجب أال تتجاوز فترة تأجيل التفتيش بموجب الفقرة 6 أكثر من ساعتين من وقت إبالغ 
المحامي بمذكرة التفتيش. في الظروف االستثنائية الطارئة، المحفوفة بالخطر المحدق بشأن 
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أن يؤدي تأجيل التفتيش بموجب الفقرة 6 إلى احتمال التالعب باألدلة أو التخلص منها 
أو إتالفها، أو قد يؤدي إلى تهديد أرواح أو صحة األشخاص، أو في حالة تعذر االتصال 

بالمحامي، فإنه يجوز للشرطة بدء التفتيش حتى قبل انتهاء مهلة الساعتين المحددة.
8.   في حالة عدم تواجد أي من المقيمين أو أشخاص في المكان أو المنزل السكني أثناء تنفيذ 
التفتيش، يجب على الشرطة، إن أمكن، السماح بحضور أحد المراقبين المستقلين على 

األقل، الذي يتوجب عليه توقيع محضر التفتيش.
9.    عند تنفيذ مذكرة التفتيش، يجوز ضبط األشياء والمستندات التي لها عالقة بالغاية من التفتيش 

     فقط والمحددة في المذكرة.

تعليق
األحكام بشأن تنفيذ التفتيش بعد إجراء دراسة شاملة للقوانني املقارنة الداخلية بشأن تفتيش األماكن 
واملنازل السكنية. ومت حتديد أفضل معايري املمارسات مث مت دجمها يف املادة 121. كما مت دمج ميزات املادة 
121 - مثل شرط تسليم املقيم يف املكان أو املزنل السكين نسخة من املذكرة، وشرط جواز حضور حمامي 
املقيم يف املكان أو املزنل السكين أثناء التفتيش، وشرط االستعانة بأحد املراقبني املستقلني يف حالة عدم 
حضور أي من املقيمني- يف قانون اإلجراءات اجلنائية يف الدول اخلارجة من الصراع والدول االنتقالية. 
يقول الكثري من اخلرباء إنه يف دول ما بعد الصراع، حيث قد تنعدم ثقة عامة الشعب يف الشرطة أو قد 
تنتهك الشرطة حقوق السكان أثناء ممارسة صالحياهتا )مثل صالحية تفتيش األماكن واملنازل السكنية(، 
يكون من الضروري دمج آليات مراقبة مثل حضور أحد املحامني أو املراقبني يف مكان إجراء التفتيش. 

لذلك، فإن الفقرة 8 تنص على هذه الوسيلة للحماية.

القسم الفرعي 2: تفتيش الشخص وما حبوزته من أشياء

املادة 122: األحكام العامة بشأن تفتيش الشخص
1.    تفتيش الشخص يعني إجراء الفحص الخارجي للجسم، بما في ذلك فم الشخص وشعره. 
كما يشمل هذا التفتيش فحص مالبس الشخص واألشياء األخرى التي بحوزته، وكذا فحص 

الحقائب والعبوات واألشياء األخرى التي بحوزته أو التي تحت سيطرته أثناء التفتيش.
2.    يجوز تنفيذ تفتيش الشخص إذا توافر السبب المحتمل بأن التفتيش سوف يؤدي إلى ضبط 

      أدلة الجريمة أو التحفظ عليها.
3.    ما لم تنص المادة 124 على خالف ذلك، يجب الحصول على مذكرة إلجراء تفتيش الشخص.
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تعليق
من اجلدير بالذكر متييز تفتيش الشخص مبوجب املادة 122 عن أشكال التفتيش األخرى. ال تشمل املادة 
122 تفتيش األمن الذي يتم تنفيذه داخل قسم الشرطة أو داخل مركز االحتجاز عندما يتم تفتيش الشخص 
عند دخول القسم. كما ال تنص املادة 122 على ما ُيعرف باللغة العامية استوقف وفتش أو تفتيش بالتلمس 
من أعلى ألسفل، الذي يقوم بتنفيذه رجال الشرطة من أجل تبديد اخلطر، كأن يكون املشتبه به حيمل 
سالحا خطريا. يشمل التفتيش تلّمس املالبس اخلارجية للشخص من أجل الكشف بالتلمس عن األسلحة 
اليت خيفيها الشخص أو املواد اخلطرية األخرى اليت قد حيملها. هذه الصالحية ال تتعلق باإلجراءات اجلنائية 

لكنها تتعلق بقانون الشرطة وتتم مناقشتها يف القانون النموذجي لصالحيات الشرطة.
كما خيتلف تفتيش الشخص املنصوص عليه يف املادة 122 عن الفحص اجلسدي الذي تنص عليه 
املادة 142. هناك اختالفات كبرية بني األنظمة القانونية فيما يتعلق بالتدابري اليت متثل تفتيش الشخص 
والتدابري اليت متثل الفحص اجلسدي. على سبيل املثال، يف بعض األنظمة يتعلق تفتيش الشخص بتفتيش 
مالبس الشخص وتفتيش املواد األخرى اليت حبوزته فقط. يف بعض األنظمة األخرى، قد يسمح نظام 
تفتيش الشخص بإجراء الفحص اجلسدي للشخص، إذا توافرت املربرات. مبوجب القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية، يعين تفتيش الشخص إجراء فحص كامل للجزء اخلارجي من اجلسم، مبا يف ذلك 
فم الشخص وشعره. على النقيض، يتم تصنيف الفحص اجلسدي للشخص على أنه تدبري عديل مبوجب 
القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، مثال ذلك أن يتم أخذ عينة من الدم أو خاليا اجلسم من الشخص 
مع احتمال فحص األجزاء الداخلية من اجلسم )أي فحص الفتحات اخلارجية(. يتميز الفحص اجلسدي 
بأنه يتعمق داخل اجلسم أكثر مما هو عليه احلال عند تفتيش الشخص، لذلك، فإنه خيضع لضوابط أكثر دقة.
أًيا كان تعريف تفتيش الشخص، فإن العنصر األهم هو أن تضمن األحكام القانونية اليت تنظم التفتيش 
محاية حقوق الشخص الذي يتعرض للتفتيش بالشكل الالئق، مع إجراء التحقيقات يف اجلرمية بدرجة 
من الفاعلية. أقرت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن حق خصوصية الفرد يشمل السالمة اجلسدية 
 ،)ECHR 44 ]October 27, 1985[ ,]1985[ 80/8978 ضد هولندا، تطبيق رقم Yو X ْللشخص )انظر
التحقيقات اجلنائية  لذلك، جيب أن تتم موازنة حق اخلصوصية بالشكل الالئق، مع احلاجة إىل إجراء 
بدرجة من الكفاءة والفاعلية عن طريق دمج جمموعة من وسائل احلماية اإلجرائية. تسعى املادة 122 إىل 
إحداث توازن بني حق اخلصوصية واالحتياجات الالزمة للتحقيقات اجلنائية. كما تسعى أيًضا إىل وضع 
إطار عمل شامل بشأن التفتيش اجلسدي، بداًل من جمموعة مبادئ عامة إلجراء هذا التفتيش فحسب. 
من هنا، فإن املادة 122 تقع يف موضع بني حكم اإلجراء اجلنائي العادي بشأن تفتيش األشخاص وإجراء 
العمل املوحد أو قاعدة التنفيذ أو اإليضاح، مع مزيد من التفصيل أكثر بكثري من القاعدة السابقة وأقل 
تفصياًل من القاعدة الالحقة. اعتمدت املواد 122-125 على األحباث يف القوانني واإلجراءات وأفضل 

معايري املمارسات يف خمتلف دول العامل.
مبوجب القانون اجلنائي النموذجي، يتم تصنيف إجراء تفتيش الشخص ومتعلقاته الشخصية دون إذن 

على أنه جرمية. يلزم الرجوع إىل املادة 109 من القانون اجلنائي النموذجي والتعليق املرفق هبا.
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املادة 123: تفتيش الشخص مبوجب مذكرة
1.    يجوز تقديم طلب الحصول على مذكرة لتفتيش الشخص شفهيًّا أو كتابيًّا إلى محكمة 

      البداية المختصة.
2.   يجوز تقديم طلب تفتيش الشخص شفهيًّا إذا كانت هناك خطورة بأن التأخير في تقديم  

      طلب التفتيش كتابيًّا قد يعرض التحقيقات للخطر.
3.    يمكن تبليغ طلب مذكرة التفتيش الشفهي إلى القاضي المختص عن طريق الهاتف، أو 

      الالسلكي أو أية وسيلة أخرى من وسائل االتصاالت اإللكترونية.
4.    عند التقدم بطلب شفهي للحصول على مذكرة التفتيش، يتولى القاضي المختص مسؤولية 
تسجيل المالحظات بشأن االتصال بين القاضي والنيابة العامة أو الشرطة فيما يتعلق بالمذكرة، 
ووضع هذه المالحظات في ملف القضية خالل أربع وعشرين ساعة. يجب على القاضي 
المختص توقيع هذه المالحظات المكتوبة. وعلى المتقدم بالطلب )سواء كان الشرطة أو 

النيابة العامة( صياغة مذكرة وقراءتها بالحرف الواحد على القاضي المختص.
5.    عند التقدم بطلب كتابي للحصول على مذكرة التفتيش، يجب أن يحتوي الطلب على:

 )أ(   اسم المحكمة المختصة ولقب المتقدم بالطلب.
 )ب( اسم الشخص الذي ُيسعى للحصول على مذكرة تفتيش ضده.

 )ج(  الشخص الذي ُيشتبه به في جريمة ُمحددة أو األدلة التي يتم البحث عنها والالزمة 
       للتحقيقات.

 )د(  الوقائع التي تشير إلى ضرورة إجراء التفتيش.
 )هـ(  طلب بأن يقوم القاضي المختص بإصدار مذكرة التفتيش من أجل العثور على هذا 

       الشخص أو أشيائه، كما تنص المادة 122 )2(.
6.   يجوز للقاضي المختص أن يصدر مذكرة التفتيش بعد دراسة الطلب الكتابي أو الشفهي، 

      إذا ما تم استيفاء المعايير التي تنص عليها المادة 122.
7.   يجب أن تتضمن المذكرة ما يلي:

      )أ(    اسم المحكمة التي تصدر عنها مذكرة التفتيش وتوقيع القاضي المختص الذي أصدر 
            مذكرة التفتيش.

 )ب(  وقت وتاريخ ومكان إصدار مذكرة التفتيش، إذا كان قد تم إصدار مذكرة التفتيش 
        بمقتضى االلتماس الشفهي.
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 )ج(   اسم وتفاصيل الشخص الموجهة ضدُه المذكرة، باإلضافة إلى لقب أو منصب الشخص 
        أو األشخاص المفوضين بتنفيذ المذكرة.

 )د(    الغرض من التفتيش.
 )هـ(  وصًفا لألدلة الجنائية أو األشياء األخرى التي يتم البحث عنها، والتي هي على صلة   

        بالتحقيقات في الجريمة.
 )و(   توجيًها بضرورة تسليم المذكرة وأي أدلة تم ضبطها لعضو النيابة العامة، وعلى وجه 

       السرعة، و
 )ز(   تاريخ انتهاء صالحية المذكرة.

8.   يسري مفعول مذكرة التفتيش لمدة أربعة عشر يوم عمل، اعتباًرا من تاريخ اإلصدار، ما 
     لم يحدد القاضي خالف ذلك في مذكرة التفتيش.

تعليق
يلزم الرجوع إىل املادة 115، اليت تنص على عدم قبول األدلة اليت يتم العثور عليها دون مذكرة صحيحة 

أثناء املحاكمة.

املادة 124: تفتيش الشخص دون مذكرة
1.   يجوز أن يتم تفتيش الشخص دون مذكرة إذا:

 )أ(    وافق الشخص على إجراء التفتيش.

 )ب(  تم إلقاء القبض على الشخص أو احتجازه ورأت الشرطة أن هناك أسبابا معقولة 
        لالعتقاد بأن:

           )1( هذا الشخص يحمل أو ينقل أو يحوز أسلحة نارية أو مواد متفجرة أو أسلحة 
                 أو مواد أخرى يمكن استخدامها لتنفيذ هجوم أو إيذاء الذات أو إيذاء اآلخرين 

                 أو لمساعدة  الشخص في الفرار من مسرح الجريمة، أو
              )2(  التفتيش سوف ينتح عنه التحفظ على أدلة الجريمة وهناك خطر وشيك بالتالعب 
                 باألدلة الجنائية أو التخلص منها أو إتالفها قبل الحصول على مذكرة من القاضي.

 املادة 123
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2.   يمكن تنفيذ التفتيش دون مذكرة بموجب الفقرة 1 )أ( فقط إذا أكد الشخص المفترض 
تفتيشه موافقته على التفتيش بالتوقيع على تنازل قبل بدء التفتيش. يجوز للشخص المفترض 
تفتيشه أن يلغي موافقته على إجراء التفتيش في أي وقت أثناء إجراء التفتيش، بما يتوجب 

معه إنهاء التفتيش على الفور.
3.   إذا تم تفتيش الشخص دون مذكرة بموجب الفقرة 1، يجب على الشرطة سرعة تقديم 
      محضر التفتيش لعضو النيابة العامة، الذي يجب عليه تقديم هذا المحضر للقاضي المختص.
4.  يجب على القاضي المختص تحديد ما إذا كان التفتيش قد تم وفًقا للقانون النموذجي 
لإلجراءات الجنائية، وبالتحديد ما إذا تم استيفاء الشروط المفصلة بالفقرة 1. إذا رأى القاضي 
المختص أن التفتيش دون الحصول على مذكرة قد تم وفًقا للقانون النموذجي لإلجراءات 

الجنائية، فيجب عليه أن يصدر أمًرا يقضي بصحة التفتيش دون مذكرة.

تعليق
يلزم الرجوع إىل املادة 115، اليت تنص على أن األدلة اليت يتم احلصول عليها من خالل التفتيش دون 
مذكرة )اليت تقع خارج نطاق االستثناءات املنصوص عليها يف الفقرة 1( هي أدلة غري مقبولة أثناء املحاكمة 

إذا مل يصادق القاضي على صحة إجراء التفتيش مبوجب الفقرة 4.

الفقرة 1 )ب(: إن املصطلحني املقبوض عليه واملحتجز يف هذه الفقرة، قد يشمالن شخًصا مت تقييد جمال 
حركته يف مسرح اجلرمية مبوجب املادة 116 أو شخًصا مت تقييد جمال حركته أثناء تفتيش املكان أو املزنل 

السكين مبوجب املادة 121.
 

املادة 125: تنفيذ مذكرة تفتيش الشخص
1.   يجب أن يتم تفتيش الشخص بطريقة جديرة باالحترام.

2.   يجب أن يتم تفتيش الشخص باالستعانة بشخص من جنس الشخص نفسه الذي يتم تفتيشه، 
إذا تعذر وجود ضابط شرطة من جنس الشخص نفسه الذي يتم تفتيشه في مكان التفتيش، 
يجوز لضابط الشرطة تفويض وتوجيه الشخص المناسب من الجنس نفسه إلجراء التفتيش.
3.   يجب تنفيذ التفتيش بعيًدا عن مرأى ومسمع من األشخاص الحاضرين من الجنس اآلخر.

4.   يجب إعداد محضر لتفتيش الشخص ويجب أن يتضمن ما يلي:
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 )أ(    اسم الشخص الذي تم تفتيشه.
 )ب(  اسم الشخص القائم بتنفيذ التفتيش، و

 )ج(  أسماء أي أشخاص آخرين من الحاضرين أثناء التفتيش.
 )د(    قائمة بالمضبوطات أثناء التفتيش.

5.   يجب إعطاء الشخص الذي تم تفتيشه محضًرا بالتفتيش.

تعليق
تنص املادة 125 على عدد من املبادئ اجلوهرية اليت جيب االلتزام هبا أثناء تفتيش الشخص. جيب أن يتم 
تنفيذ التفتيش )الفقرة 1( بالشكل اجلدير باالحترام، عن طريق شخص من جنس الشخص نفسه الذي 
يتم تفتيشه )الفقرة 2(، وبعيًدا عن مرأى ومسمع األشخاص من اجلنس اآلخر )الفقرة 3(. يف معظم 
الدول اخلارجة من الصراع، مثل تيمور الشرقية، حيث ينعدم وجود ضباط الشرطة من السيدات لتنفيذ 
الوحيد املحتمل هو أن يتم تفويض إحدى السيدات ممن لسن من ضباط الشرطة  التفتيش، فإن احلل 
لتنوب عن الضابط من الرجال لتنفيذ تفتيش املشتبه هبا حتت إشراف وتوجيه ضابط الشرطة الذي يتوجب 
أال يشاهد إجراء التفتيش، إال أنه جيب أن يكون على مقربة لتوجيه السيدة القائمة على تنفيذ التفتيش.

الفقرتان 4 و5: بالنسبة لكافة إجراءات التفتيش، جيب اإلبقاء على حمضر التفتيش. حتدد الفقرة 4 شروط 
ما جيب تسجيله، وتتطلب الفقرة 5 أن يتم إعطاء الشخص الذي يتم تفتيشه نسخة من حمضر التفتيش. 
أية  يتم تسجيل  أن  الضروري  اليت مت ضبطها، ومن  باألشياء  قائمة  املحضر على  أن حيتوي هذا  جيب 
متعلقات أخرى مت ضبطها ويتم إدارهتا بالشكل الالئق. يلزم الرجوع إىل املادة 114، اليت تتناول عملية 

تسجيل وإدارة األشياء أو املستندات اليت مت ضبطها بالتفصيل.

القسم الفرعي 3: تفتيش املركبات

املادة 126: فحص املركبة
1.  يعني فحص المركبة المعاينة المشروطة للمناطق التي يمكن الوصول إليها داخل المركبة 
    وخارجها أو أي وسيلة نقل أخرى، بما فيها مقصورتا السائق والركاب، ومقصورة التابلوه 

     والمقصورات األخرى، والصندوق.
2.  يجوز للشرطة إجراء تفتيش على مركبة دون مذكرة إذا:
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 )أ(    كان هناك سبب محتمل بأنه قد تم ارتكاب جريمة، و
 )ب(  كان هناك سبب لالعتقاد بأن التفتيش سوف يسفر عما يلي:

        )1(  إلقاء القبض على المشتبه به أو شريكه، أو
   )2(  ضبط أو التحفظ على أدلة الجريمة.

3.   يجوز للشرطة أيًضا إجراء فحص مركبة دون مذكرة إذا:
 )أ(    تم إلقاء القبض على الشخص أو احتجازه في المركبة، و

 )ب(  هناك أسباب معقولة لالعتقاد بأن هذا الشخص يحمل أو ينقل أو يحوز أسلحة نارية، 
أو مواد متفجرة أو أسلحة أو مواد أخرى يمكن استخدامها لتنفيذ هجوم أو إيذاء 

الذات أو إيذاء اآلخرين، أو لمساعدة الشخص في الفرار من مسرح الجريمة.
4.   يجب إعداد محضر بالفحص ويتعين أن يتضمن ما يلي:

     )أ(    اسم الشخص الذي تم فحص مركبته.
     )ب(  اسم الشخص الذي أجرى الفحص.

     )ج(  أسماء أي أشخاص كانوا موجودين أثناء الفحص.
     )د(   قائمة بالمضبوطات أثناء الفحص.

5.   يجب إعطاء الشخص صاحب المركبة التي جرى فحصها محضًرا بالفحص.

تعليق
ينطوي فحص املركبة على التفتيش املشروط هلذه املركبة من قبل الشرطة. وال يلزم مذكرة حيثما مت 
استيفاء املعايري الواردة يف الفقرتني 2 و3. واملعاينة املشروطة للمركبة تكون مفروضة بالضرورة اليت ميليها 
املوقف. فلو افترضنا أن املعاينة املشروطة مت تنفيذها دون مذكرة ودون إشراف قضائي، فإن املجال هنا 
يكون حمدوًدا. وتشري الفقرة 1 إىل »املناطق اليت ميكن الوصول إليها خارج وداخل املركبة«. وهذا يعين أن 
الشرطة ال ميكنها تفكيك أجزاء السيارة أثناء الفحص أو تفويض فين سيارات لفعل ذلك. كما أن الفحص 
يشري إىل املعاينة البصرية لألجزاء اليت ميكن الدخول إليها باملركبة. ويلزم احلصول على مذكرة لتفكيك 
أجزاء السيارة، طبًقا للمادة 127. وتشري املادة 127 إىل »الفحص الدقيق لألجزاء اخلارجية والداخلية من 
املركبة«، وهو ما يدل ضمنًيا على جواز تفكيك املركبة أو أجزائها إلجراء املزيد من التحقيق الشامل.

 الفقرة 3 )أ(: إن املصطلحني املقبوض عليه وامُلحتجز يف هذه الفقرة قد يشمالن شخًصا مت تقييد جمال 
حركته يف مسرح اجلرمية مبوجب املادة 116 أو شخًصا مت تقييد جمال حركته أثناء تفتيش املكان أو املزنل 

السكين مبوجب املادة 121.
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 املادة 127: تفتيش املركبة
1.   يعني تفتيش المركبة الفحص الدقيق للمناطق خارج المركبة وداخلها أو أي وسيلة نقل 

     أخرى، بما فيها مقصورتا السائق والركاب، ومقصورة التابلوه والمقصورات األخرى، والصندوق.
2.   يجوز إجراء التفتيش على المركبة إذا:

 )أ(    كان هناك سبب محتمل بأن شخًصا محدًدا قد ارتكب جريمة، و
 )ب(  كان هناك سبب محتمل بأن التفتيش سوف يؤدي إلى:

             )1(   إلقاء القبض على المشتبه به أو شريكه، أو
             )2(   ضبط أو التحفظ على أدلة الجريمة.

3.   باستثناء ما قد يرد بخالف ما ذكر في الفقرة 9، يلزم الحصول على مذكرة لتفتيش المركبة.
4.   يجوز تقديم طلب تفتيش المركبة شفهيًّا إذا كان التأخير في تقديم طلب التفتيش كتابيًّا قد 

     يعرض التحقيقات للخطر.
5.   يمكن تبليغ طلب مذكرة التفتيش الشفهي إلى القاضي المختص عن طريق الهاتف، أو 

     الالسلكي أو أية وسيلة أخرى من وسائل االتصاالت اإللكترونية.
6.   عند التقدم بطلب شفهي للحصول على مذكرة التفتيش، يتولى القاضي المختص مسؤولية 
تسجيل مالحظات عن التواصل بين القاضي والنيابة العامة أو الشرطة فيما يتعلق بمذكرة 
التفتيش ووضع هذه المالحظات في ملف القضية خالل أربع وعشرين ساعة. يجب على 
القاضي المختص توقيع هذه المالحظات المكتوبة. وعلى المتقدم بالطلب )سواء كان الشرطة 

أو النيابة العامة( صياغة مذكرة وقراءتها على القاضي المختص حرفًيا.
7.    عند التقدم بطلب كتابي للحصول على مذكرة تفتيش للمركبة، يتعين أن يحتوي الطلب على:

     )أ(     اسم المحكمة المختصة ولقب مقدم الطلب.
     )ب(   اسم الشخص الذي يمتلك المركبة موضوع الطلب المقدم للحصول على مذكرة 

            بتفتيش المركبة.
 )ج(   الجريمة المحددة التي يتم بشأنها السعي للحصول على طلب تفتيش المركبة.

 )د(    الوقائع التي تشير إلى السبب المحتمل في أن التفتيش سوف يسفر عن إلقاء القبض 
         على المشتبه به أو شريكه أو ضبط أو التحفظ على أدلة الجريمة، و

 )هـ(   طلب بأن يقوم القاضي المختص بإصدار مذكرة لتفتيش المركبة من أجل الوصول 
         إلى النتائج المطلوبة من التفتيش كما هو وارد بالفقرة 2 )ب(.
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8.   يجوز للقاضي المختص إصدار مذكرة بتفتيش المركبة بعد دراسة الطلب الشفهي أو الكتابي،  
     حيثما تم استيفاء المعايير الموضحة في الفقرة 2.

9.   يجوز إجراء تفتيش المركبة دون مذكرة إذا:
 )أ(    وافق الشخص الذي يمتلك المركبة على إجراء التفتيش.

 )ب(  إذا وجد خطر وشيك بسبب المركبة على سالمة األشخاص أو أمنهم، أو
 )ج(    وجود خطر وشيك بسبب كون الدليل المتعلق بالتحقيق معرًضا للتالعب أو العبث أو 

        التخلص من أو اإلتالف قبل التمكن من الحصول على مذكرة تفتيش من القاضي.
10.  يمكن إجراء تفتيش على المركبة دون مذكرة بموجب الفقرة 9 )أ( فقط عندما يؤكد الشخص

      المراد تفتيشه موافقته على إجراء التفتيش من خالل التوقيع على تنازل قبل التفتيش. ويجوز 
       للشخص أن يسحب موافقته في أي وقت أثناء التفتيش، وبذلك يتعين إنهاء التفتيش على الفور.

11. يجب إعداد محضر بتفتيش المركبة ويتعين أن يتضمن ما يلي:

 )أ(    اسم الشخص الذي تم تفتيش مركبته.
 )ب(  اسم الشخص الذي أجرى التفتيش.

 )ج(  أسماء أي أشخاص كانوا موجودين أثناء التفتيش.
 )د(   قائمة بالمضبوطات أثناء التفتيش.

12. إذا تم إجراء تفتيش للمركبة دون مذكرة بموجب الفقرة 9، فيجب على الشرطة اإلسراع 
      بتقديم محضر التفتيش إلى عضو النيابة العامة، الذي يجب عليه تقديم المحضر للقاضي المختص.
13.  يجب على القاضي المختص تحديد ما إذا تم إجراء التفتيش وفًقا للقانون النموذجي لإلجراءات

الجنائية، وبالتحديد ما إذا تم استيفاء الشروط المفصلة في الفقرة 9. إذا َخلَص القاضي 
المختص أن التفتيش دون مذكرة قد تم وفًقا للقانون النموذجي لإلجراءات الجنائية، فيجب 

أن ُيصدر أمًرا يقضي بصحة التفتيش دون مذكرة.
14. يجب إعطاء الشخص صاحب المركبة التي جرى تفتيشها محضًرا بالتفتيش.

تعليق
كما ناقشنا يف التعليق على املادة 126، فإن تفتيش املركبة يعترب إجراء أوسع من جمرد فحص املركبة، وقد 

يشتمل على تفكيك السيارة بالكامل.
يلزم الرجوع إىل املادة 115، اليت تنص على أن األدلة اليت مت احلصول عليها من خالل التفتيش دون 
مذكرة )الذي يقع خارج نطاق االستثناءات الواردة بالفقرة 9( هي أدلة غري مقبولة أثناء املحاكمة، إذا 

مل يصادق القاضي على صحة إجراء التفتيش مبوجب الفقرة 12.
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القسم الفرعي 4: الوصول إىل والتحفظ على بيانات احلاسوب وبيانات مرور االتصاالت السلكية 
والالسلكية

املادة 128: التحفظ املستعجل على بيانات احلاسوب 
وبيانات مرور االتصاالت السلكية والالسلكية

1.   يجوز لعضو النيابة العامة إصدار أمر لضمان التحفظ العاجل على بيانات حاسوب معينة 
وبيانات مرور االتصاالت السلكية والالسلكية المخزنة بواسطة حاسوب أو نظام اتصاالت 

سلكية والسلكية، إذا:
 )أ(   كان هناك سبب محتمل بأنه تم ارتكاب جريمة.

 )ب(  كان لدى عضو النيابة العامة مبرر لالعتقاد بأن البيانات متعلقة بالتحقيق في الجريمة، و
 )ج(  هناك مبررات لالعتقاد بأن البيانات المعنية عرضة للفقد أو التعديل بشكل خاص.

2.   كان هناك خطر وشيك يتعلق بفقدان البيانات المعنية أو تعديلها، ويجوز أيًضا للشرطة إصدار 
أمر لضمان التحفظ العاجل على بيانات حاسوب معينة أو بيانات مرور االتصاالت السلكية 
والالسلكية. ويتعين على الشرطة سرعة إبالغ عضو النيابة العامة بشأن األمر. ويجب على 
عضو النيابة العامة تحديد ما إذا كانت شروط إصدار األمر مستوفاة وأنها تؤكد صحة أو 

بطالن األمر الخاص بالشرطة.
3.   إن أمر الحصول على التحفظ العاجل على بيانات حاسوب أو بيانات مرور االتصاالت 

     السلكية والالسلكية يجوز إصداره ضد:
 )أ(    شخص محدد يحوز أو يتحكم في البيانات المعنية، أو

 )ب(  مقدم أو مقدمي الخدمة.
4.   إن أمر التحفظ العاجل على بيانات حاسوب محددة أو بيانات مرور االتصاالت السلكية 
والالسلكية يتطلب من الشخص الموجه ضده األمر حفظ وصيانة سالمة بيانات الحاسوب 
أو بيانات مرور االتصاالت السلكية والالسلكية لتمكين السلطات المختصة الحًقا من السعي 

للحصول على مذكرة للوصول إلى هذه البيانات وكشفها.
5.   إن أمر التحفظ العاجل على بيانات حاسوب محددة أو بيانات مرور االتصاالت السلكية 

والالسلكية يجب أن يشتمل على تحذير بعواقب عدم االمتثال لألمر الموضح بالفقرة 6.
6.  إذا لم يمتثل الشخص ألمر التحفظ العاجل على بيانات حاسوب محددة أو بيانات مرور 
االتصاالت السلكية والالسلكية، يجوز لعضو النيابة العامة أو الشرطة مطالبة المحكمة بإصدار 
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الذي خالف األمر لمدة  قرار بعدم االمتثال، والذي يمكن أن يطالب باحتجاز الشخص 
زمنية تستمر حتى يمتثل لألمر أو إلى أن يصبح االمتثال أمًرا ال صلة له. ويجب أال تزيد مدة 
االحتجاز التي تفرضها المحكمة عن أربعة أسابيع. من الممكن استئناف قرار عدم االمتثال 
مع أمر التحفظ العاجل على بيانات حاسوب محددة أو بيانات مرور االتصاالت السلكية 

والالسلكية عن طريق الطعن التمهيدي بموجب المادة 295.
7.   إن أمر التحفظ العاجل على بيانات حاسوب محددة أو بيانات مرور االتصاالت السلكية 
والالسلكية يمكن أن يلزم الشخص الموجه ضده األمر بالحفاظ على سرية أمر التحفظ 
العاجل على بيانات حاسوب محددة أو بيانات مرور االتصاالت السلكية والالسلكية طوال 

مدة تطبيق األمر.
8.  إن أمر التحفظ العاجل على بيانات حاسوب محددة أو بيانات مرور االتصاالت السلكية 
والالسلكية يمكن أن يلزم مقدم الخدمة بكشف مقدار كاف من بيانات المرور لتمكين 
الشرطة والنيابة العامة من تحديد مقدم الخدمة والمسار الذي تم عبره إرسال االتصاالت.

9.   يمكن إصدار أمر التحفظ العاجل على بيانات حاسوب محددة أو بيانات مرور االتصاالت 
السلكية والالسلكية لفترة تبلغ اثنتين وسبعين ساعة. وعند انتهاء هذا الحد الزمني، يجوز 
تجديد األمر فقط من قبل القاضي المختص بعد تقديم طلب كتابي من جانب عضو النيابة 

العامة.
10. يجوز للقاضي تجديد أمر التحفظ العاجل على بيانات حاسوب محددة أو بيانات مرور 
االتصاالت السلكية والالسلكية لفترة زمنية طالما كان ذلك ضرورًيا حتى تسعين يوًما بحد 
أقصى، أو حتى مئة وثمانين يوًما بحد أقصى إذا كان األمر قد تم إصداره بموجب طلب 

للحصول على المساعدة القانونية المتبادلة كما ورد بالفصل الرابع عشر، الجزء األول.

تعليق
إن املادة 128 موجهة ملقدم اخلدمة أو شخص آخر حيوز أو يتحكم يف بيانات حاسوب أو بيانات مرور 
االتصاالت السلكية والالسلكية والذي جيب أن حيتفظ هبذه البيانات. وتسمح املادة 128 للنيابة العامة 
والشرطة، يف احلاالت العاجلة مبوجب الفقرة 2، بإصدار أمر ملقدم اخلدمة أو شخص آخر بالتحفظ 
على أو تأمني البيانات ذات الصلة بالتحقيقات اجلنائية. وقد استوحيت هذه الصالحية اإلجرائية اخلاصة 
من املادتني 16 و17 اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم اإللكترونية )يشار إليها الحًقا باتفاقية اجلرائم 
اإللكترونية(. ونظًرا حلداثتها، فإهنا غائبة عن العديد من قوانني اإلجراءات اجلنائية املحلية، لكنها قد 
السلكية  االتصاالت  بيانات مرور  أو  احلاسوب  بيانات  التحفظ على  إن صالحية  قّيمة.  إضافة  متثل 
والالسلكية تعترب أمًرا حمورًيا يف التحقيق باجلرائم اإللكترونية )مثل تلك اجلرائم الواردة بالقسم 16 من 
اجلزء اخلاص بالقانون اجلنائي النموذجي( وجمموعة من اجلرائم األخرى مثل استغالل األطفال يف املواد 
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اإلباحية )املادة 118 من القانون اجلنائي النموذجي(. وحسب التقرير التوضيحي لالتفاقية األوروبية بشأن 
اجلرائم اإللكترونية )املشار إليه الحًقا باسم التقرير التوضيحي( »إن االتساع الدائم لشبكة االتصاالت 
يفتح أبواًبا جديدة للنشاط اإلجرامي فيما يتعلق باجلرائم التقليدية واجلرائم التكنولوجية اجلديدة على حد 
سواء. وال يتعني فقط على القانون اجلنائي املوضوعي أن يتماشى جنًبا إىل جنب مع هذه االنتهاكات 
اجلديدة، ولكن يتعني ذلك أيًضا على قانون اإلجراءات اجلنائية وأساليب التحقيق... ]إن املحافظة على 
البيانات املخزنة على احلاسوب[ تعترب أداة مهمة وجديدة للتحقيق يف مواجهة اجلرمية اإللكترونية املرتبطة 
باحلاسوب، خاصة اجلرائم اليت ترتكب عرب اإلنترنت. أواًل، نظًرا لقابلية بيانات احلاسوب للتغيري، فإن 
هذه البيانات ختضع بسهولة للتالعب والتغيري. وبناًء عليه، ميكن بسهولة فقدان أدلة قيمة جلرمية بسبب 
اإلمهال يف ممارسات املعاجلة والتخزين، والتالعب أو احلذف املتعمد بغرض إتالف الدليل أو احلذف 

الروتيين للبيانات اليت مل يعد االحتفاظ هبا مطلوًبا«. )املادتان 132 و155(.
إن مقدم اخلدمة، وفًقا للمادة 1)ج( التفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم اإللكترونية، هو »أي كيان 
عام أو خاص يقدم ملستخدمي اخلدمة اخلاصة به القدرة على االتصال عن طريق نظام حاسوب، وأي 
كيان آخر حيوز أو خيزن بيانات احلاسوب بالنيابة عن خدمة االتصاالت هذه أو مستخدمي هذه اخلدمة«. 
عمليات  »أي  يعين  اإللكترونية  اجلرائم  اتفاقية  من  1 )ب(  للمادة  وفًقا  احلاسوب،  بيانات  واملصطلح 
عرض للحقائق واملعلومات أو املفاهيم يف قالب مناسب لعملية معاجلة داخل نظام حاسوب، مبا يف ذلك 
برنامج مناسب جلعل نظام احلاسوب يؤدي وظائفه«. كما ُيطلق على بيانات احلاسوب أيًضا اسم بيانات 
تكنولوجيا املعلومات. ويشري املصطلح بيانات املرور إىل أي بيانات حاسوب متعلقة باتصال عن طريق 
نظام حاسوب واليت تنشأ عن نظام حاسوب تشكل جزًءا يف سلسلة االتصاالت، توضح مصدر االتصال، 
والوجهة املرسلة إليها، والطريق الذي تسلكه، ووقت وتاريخ، وحجم، ومدة، ونوع اخلدمة املذكورة 
)املادة 1 )د( التفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم اإللكترونية(. يشمل مصطلح بيانات االتصاالت السلكية 
والالسلكية بيانات حول اهلواتف الثابتة، واهلواتف املحمولة، وهواتف اإلنترنت، ورسائل الربيد اإللكتروين، 

والرسائل النصية، ورسائل الوسائط املتعددة، واتصاالت اإلنترنت، وما إىل ذلك.
وحسب التقرير التوضيحي، فإن »السرعة، وأحياًنا السرية، غالًبا ما يكونان أمرين مهمني لنجاح 
التحقيق« )املادة 133(. والصالحيات املمنوحة باملادة 128 متهد الطريق أمام عضو النيابة العامة للوصول 
إىل املعلومات. وهذه الصالحيات ال تعطي الشرطة تفويًضا ُمطلًقا كي تطلع على بيانات احلاسوب دون 
مذكرة. وعندما يتم تفويض الشرطة للتحفظ على بيانات احلاسوب، فليس من املسموح هلم الدخول إىل 
كافة البيانات املحفوظة، بل يتم التحفظ على البيانات واحلفاظ على سالمتها فحسب، وذلك يف انتظار 
إصدار مذكرة من شأهنا أن تسمح للشرطة والنيابة العامة باالطالع على هذه البيانات. وللدخول إىل 
بيانات احلاسوب املحفوظة، جيوز لعضو النيابة العامة التقدم بطلب مبوجب املادة 130 )اليت توفر ضبط 
بيانات احلاسوب( من أجل الدخول إىل بيانات مرور االتصاالت السلكية والالسلكية، املواد 140-134 
)اليت توفر التدابري السرية والتقنية اخلاصة باملراقبة(، املادة 131 )اليت توفر أوامر عرض األدلة(. وسيكون 
من األسهل احلصول على أمر لعرض األدلة ألنه يتطلب حًدا منخفًضا من الرباهني، ومع ذلك، فإن الشركة 
املطالبة بعرض بيانات مرور االتصاالت السلكية والالسلكية ليست مطالبة باحلفاظ على سرية هذا الطلب 
ألنه سيكون متعلًقا بتدبري سري )كما هو مطلوب مبوجب املادة 137 ]7[(. وعالوة على ذلك، ليس 

بالضرورة أن يكون التدبري السري تدبرًيا يتم ملرة واحدة، يف حني أن أمر عرض األدلة يكون كذلك.
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ومبوجب املواد 134-140، جيوز لعضو النيابة العامة التقدم بطلب جلمع بيانات مرور االتصاالت 
السلكية والالسلكية يف الوقت الفعلي. وجيوز مالحظة أن املادة 128 تشري إىل بيانات احلاسوب املخزنة اليت 
ميكن الوصول إليها من قبل مقدم اخلدمة أو شخص آخر. وحسب التقرير التوضيحي، فإن الصالحيات 
من هذا القبيل الواردة يف املادة 128 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية »ال تنطبق على اجلمع يف 
الوقت الفعلي والتحفظ على بيانات املرور املستقبلية أو الوصول يف الوقت الفعلي إىل حمتوى االتصاالت... 
والتدابري املوضحة يف هذه املادة تعمل فقط حيثما تكون بيانات احلاسوب موجودة بالفعل وجيري ختزينها 
حالًيا« )املادتان 149-150(. كما يشري التقرير التوضيحي إىل أن االحتفاظ بالبيانات جيب متييزه عن 
تنطوي على  املعاين  فإن هذه  العامة،  اللغة  املتشاهبة يف  املعاين  البيانات: »أثناء مشاركة  االستبقاء على 
معان مميزة فيما يتعلق باستخدام احلاسوب. ويعين االحتفاظ بالبيانات حفظ البيانات املوجودة بالفعل يف 
الشكل املخزن، واملحمية من أي شيء ميكن أن يتسبب يف تغيري أو تشويه جودهتا أو حالتها احلالية. ويعين 
االستبقاء على البيانات إبقاء البيانات، اليت جيري إنشاؤها حالًيا، واملوجودة يف حيازة أحد األشخاص من 
اآلن فصاعًدا. ويفيد االستبقاء على البيانات ضمنًيا بتراكم البيانات يف الوقت احلاضر واالحتفاظ هبا أو 
حيازهتا طوال مدة زمنية يف املستقبل. وميثل االستبقاء على البيانات عملية ختزين البيانات. أما االحتفاظ 
بالبيانات، من ناحية أخرى، فهو النشاط الذي حيافظ على أمن وسالمة البيانات املخزنة« )املادة 151(.
وخالل الوقت الذي جيري فيه حفظ بيانات احلاسوب أو بيانات االتصاالت السلكية والالسلكية، 
فإن مقدم اخلدمة أو الشخص اآلخر الذي حيوز أو يتحكم يف بيانات احلاسوب املخزنة غري مضطر إىل 
جعل البيانات غري قابلة للوصول إليها من قبل املستخدمني الشرعيني )التقرير التوضيحي، املادة 159(. 
والتحقيق يف اجلرائم املرتبطة باحلاسوب أو اجلرائم اليت يتم ارتكاهبا عرب اإلنترنت، يتطلب مهارات وخربات 
خاصة. كما أنه يلزم توفري مقدار كبري من التدريب لكوادر ضباط الشرطة وأعضاء النيابة العامة على 
أساليب التحقيق املرتبطة باحلاسوب، قبل تطبيق هذه الصالحية كما هو وارد باملادة 128. كما أنه من 
األمهية مبكان أيًضا أن ميتلك البلد قانوًنا للتعامل مع مقدمي خدمة االتصاالت السلكية والالسلكية أو 
اإلنترنت والذي يكمل صالحيات اإلجراءات اجلنائية عن طريق توضيح واجبات مقدمي اخلدمة بشأن 

حتقيقات الشرطة واالحتفاظ ببيانات احلاسوب أو كشفها، مبا فيها بيانات املرور.

الفقرة 6: عادة، تشكل عقوبة عدم االمتثال ألمر من عضو النيابة العامة مبوجب املادة 128 خمالفة إدارية 
مبوجب قوانني االتصاالت السلكية والالسلكية. ونظًرا لعدم وجود مثل هذا البند يف القوانني النموذجية، 
فإن الفقرة 6 توفر هذا البند. يلزم الرجوع إىل املادة 295، اخلاصة بالطعن التمهيدي، واليت توفر آلية 

الستئناف ضد قرار قاضي البداية مبوجب الفقرة 6.
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املادة 129: حتديد هوية املشترك أو مالك
 أو مستخدم نظام االتصاالت السلكية والالسلكية 

أو نقطة الوصول إىل نظام احلاسوب
1.  يجوز لعضو النيابة العامة توجيه أمر لمقدم خدمة االتصاالت السلكية والالسلكية ليكشف 

     له عما يلي:
 )أ(    هوية المشترك أو مالك أو مستخدم جهاز االتصاالت السلكية والالسلكية المعين أو 

        نقطة الوصول إلى نظام الحاسوب.
 )ب(  تحديد جهاز االتصاالت السلكية والالسلكية أو نقطة الوصول إلى نظام الحاسوب، أو

 )ج(   معلومات عما إذا كان جهاز االتصاالت السلكية والالسلكية المعين أو نقطة الوصول 
        إلى نظام الحاسوب قيد االستخدام أو نشطة أو أنها كانت قيد االستخدام أو نشطة في 

        وقت محدد.
2.  يجوز لعضو النيابة العامة إصدار أمر بموجب الفقرة 1 في حالة:

 )أ(    وجود اشتباه معقول بأنه تم ارتكاب جريمة، و
 )ب(  هناك مبررات لالعتقاد بأن البيانات المطلوبة بموجب الفقرة 1 تمثل أدلة على ارتكاب  

        جريمة أو يمكنها أن تسّهل اتخاذ المزيد من تدابير التحقيق.
3.   حيثما كان هناك خطر مباشر من شأنه أن يؤدي إلى ضياع أو تغيير البيانات المعنية، فيجوز 
أيًضا إصدار األمر من قبل الشرطة بموجب الفقرة 1. ويتعين على الشرطة سرعة إبالغ عضو 
النيابة العامة بشأن األمر. ويجب على عضو النيابة العامة تحديد ما إذا كانت شروط إصدار 

األمر مستوفاة وأنها تؤكد صحة أو بطالن األمر الخاص بالشرطة.
4.  إن األمر الموجه لمقدم خدمة االتصاالت السلكية والالسلكية لكشف بيانات معينة يمكن 

     أن يلزم الشخص الموجه ضده األمر باالحتفاظ باألمر سًرا طوال مدة تطبيقه.
5.  يجب أن يشتمل أمر تحديد هوية المشترك أو مالك أو مستخدم جهاز االتصاالت السلكية 
والالسلكية أو نقطة الوصول إلى نظام الحاسوب على تحذير بأن عدم االمتثال لألمر قد 

يؤدي إلى توقيع عقوبة الغرامة، كما هو موضح بالفقرة 6.
6.  إذا لم يمتثل الشخص ألمر تحديد هوية المشترك أو مالك أو مستخدم جهاز االتصاالت 
السلكية والالسلكية أو نقطة الوصول إلى نظام الحاسوب، فيجوز لعضو النيابة العامة التقدم 
بطلب للمحكمة إلصدار قرار بشأن عدم االمتثال، والذي يمكن أن يطالب الشخص الذي 
خالف األمر بغرامة ال تتجاوز ]أدخل المبلغ المالي[. ويجوز استئناف القرار عن طريق الطعن 

التمهيدي بموجب المادة 295.
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تعليق
كما هو احلال بالنسبة للمادة 128، توفر املادة 129 الصالحية للنيابة العامة والشرطة دون اضطرارهم إىل 
اللجوء إىل تقدمي طلب احلصول على مذكرة للوصول إىل البيانات املذكورة يف هذه املادة. واهلدف من 
املادة 129 يتمثل يف متكني النيابة العامة أو الشرطة من احلصول على معلومات عن )أ( شخص معني عندما 
تكون لدى النيابة العامة أو الشرطة معلومات عن جهاز اتصاالت سلكية والسلكية معني أو نقطة وصول 
إىل نظام حاسوب، )ب( جهاز اتصاالت سلكية والسلكية معني أو نقطة وصول إىل نظام حاسوب عندما 
تكون لدى الشرطة معلومات عن اسم شخص معني، أو )ج( ما إذا كان هناك جهاز اتصاالت سلكية 
والسلكية معني أو نقطة وصول إىل نظام حاسوب نشطة أو أهنا كانت كذلك يف وقت وتاريخ معينني. 
على سبيل املثال، مبوجب النقطة )أ(، ميكن أن تكون لدى النيابة العامة معلومات عن جرمية مت ارتكاهبا 
عرب اإلنترنت، وعرب جهاز حاسوب معني على وجه التحديد. ومتنح املادة 129 لعضو النيابة العامة صالحية 
توجيه أمر ملقدم اخلدمة لتوفري اسم الشخص املسجل جلهاز احلاسوب هذا. ومبوجب النقطة )ب(، قد يكون 
لدى عضو النيابة العامة اسم الشخص املحدد وحيتاج إىل الوصول إىل معلومات خاصة برقم هاتفه مثاًل.

وفيما يتعلق بأجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية، كاهلواتف، فإن قدرة مقدم خدمة االتصاالت 
السلكية والالسلكية على توفري املعلومات ذات الصلة للشرطة أو للنيابة العامة تعتمد على التشريع الساري 
املفعول يف البلد والذي ينطبق على مقدمي اخلدمة والذي حيدد واجباهتم بشأن املستخدمني املسجلني. 
ويف بعض البلدان، ال جيوز لشخص احلصول على رقم هاتف حممول قيمة مكاملاته مدفوعة مسبًقا دون 
تسجيل امسه لدى تقدميه هوية صاحلة. ويف بلدان أخرى، ميكن احلصول على هاتف حممول قيمة مكاملاته 
مدفوعة مسبًقا دون تسجيل اسم املشتري. ويف احلالة األخرية، دون تغيري قانون االتصاالت السلكية 

والالسلكية، قد ال يكون مقدم اخلدمة يف مركز يتيح له توفري املعلومات.
يلزم الرجوع إىل التعليق اخلاص باملادة 128 لالطالع على تعريف مقدم اخلدمة واالتصاالت السلكية 

والالسلكية.

الفقرة 6: عادة تشكل عقوبة عدم االمتثال ألمر من النيابة العامة، مبوجب املادة 129 خمالفة إدارية مبوجب 
قوانني االتصاالت السلكية والالسلكية. ونظًرا لعدم وجود مثل هذا البند يف القانون النموذجي، فإن الفقرة 
6 توفر هذا البند. يلزم الرجوع إىل املادة 295، اخلاصة بالطعن التمهيدية، واليت توفر آلية الستئناف قرار 

قاضي البداية مبوجب الفقرة 6.

املادة 130: ضبط احلاسوب والوصول إىل بياناته
1.   إذا توافر لدى الشرطة، أثناء إجراء التفتيش بموجب المادة 119، والمادة 120، والمادة

123، والمادة 124، والمادة 126، والمادة 127، المبرر في االعتقاد بأن جهاز الحاسوب أو 
أحد مكونات الحاسوب، أو بيانات الحاسوب المخزنة على أحد مكونات الحاسوب، أو 
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إحدى وسائط تخزين البيانات بجهاز الحاسوب التي قد يتم فيها تخزين بيانات الحاسوب، 
يحتوي على األدلة الجنائية ذات الصلة بالتحقيق في الجريمة، فإنه يجوز للشرطة:

 )أ(      ضبط أو التحفظ على جهاز الحاسوب، أو أحد مكونات الحاسوب، أو بيانات الحاسوب 
البيانات بجهاز  المخزنة على أحد مكونات الحاسوب، أو إحدى وسائط تخزين 

الحاسوب التي قد يتم فيها تخزين بيانات الحاسوب،
 )ب(  إعداد واستبقاء نسخة من بيانات الحاسوب.

 )ج(   الحفاظ على سالمة بيانات الحاسوب ذات الصلة، أو
 )د(    منع الوصول إلى أو إزالة بيانات الحاسوب في الحاسوب الذي يمكن الوصول إليه.
2.   يجب أن يتم تنفيذ التدابير الموضحة في الفقرة 1 بالشكل الذي يقلل من مخاطر اقتحام 
خصوصية الطرف الثالث أيًضا باستخدام جهاز الحاسوب أو أحد مكونات الحاسوب أو 

إحدى وسائط تخزين البيانات بجهاز الحاسوب.
3.   يجب توافر مذكرة إلجراء فحص والوصول إلى بيانات الحاسوب الذي يتم ضبطه، ما لم 
يكن القاضي قد وافق بالفعل على ذلك في مذكرة التفتيش الصادرة بموجب المادة 119، 

والمادة 120، والمادة 123، والمادة 124، والمادة 127.
4.    إذا كان الخطر قائًما بضياع أو تعديل البيانات ذات الصلة، يجوز للشرطة فحص والوصول 
إلى بيانات الحاسوب الذي يتم ضبطه دون مذكرة النيابة. يجب على الشرطة سرعة إبالغ 
النيابة العامة باإلجراءات التي تم اتخاذها للوصول إلى بيانات الحاسوب الذي تم ضبطه. 
يجب على النيابة العامة إبالغ القاضي المختص باإلجراءات التي تم اتخاذها للوصول إلى 
بيانات الحاسوب الذي تم ضبطه. إذا رأى القاضي المختص أن إجراء الشرطة قد تم تنفيذه 
وفًقا للقانون النموذجي لإلجراءات الجنائية، فيجب عليه أن يصدر أمًرا يقضي بصحة هذا 

اإلجراء دون مذكرة.
5.    يمكن أن تتضمن مذكرة التفتيش أو األمر الذي يقضي بصحة إجراء فحص بيانات الحاسوب 
الذي تم ضبطه بموجب الفقرة 4، أمرا يقضي بندب خبير لفحص الحاسوب الذي تم ضبطه 
أو مكون الحاسوب، أو إحدى وسائط تخزين البيانات بجهاز الحاسوب التي قد يتم فيها 

تخزين بيانات الحاسوب.

تعليق
تتكون املادة 130 من اثنني من العناصر املستقلة. يتعلق العنصر األول بصالحية الشرطة أثناء سري التفتيش 
لضبط جهاز احلاسوب، أو مكون جهاز احلاسوب، أو بيانات احلاسوب أو إحدى وسائط ختزين البيانات 
جبهاز احلاسوب، إلعداد واستبقاء نسخة من كافة بيانات احلاسوب: وللحفاظ على سالمة البيانات املخزنة 
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جبهاز احلاسوب، وملنع الوصول إىل أو إزالة بيانات احلاسوب املتوافرة يف احلاسوب الذي ميكن الوصول 
إليه. إن جوهر هذه الصالحية هو احلفاظ على بيانات احلاسوب اليت تتطلب إصدار مذكرة للوصول إليها 
مبوجب الفقرة 3، أو تتطلب التفتيش دون مذكرة، إن مت تربيره، مبوجب الفقرة 4. أما العنصر الثاين من 
املادة 130، فيتعلق بالوصول إىل بيانات احلاسوب مبجرد أن يتم التحفظ عليها. ميكن الوصول إىل بيانات 
احلاسوب يف حالتني: إذا مت احلصول على مذكرة من القاضي املختص، ومبوجب الفقرة 4، إذا كان هناك 
خطر وشيك بضياع البيانات أو تعديلها. من الضروري اإلشارة إىل أن الوصول إىل بيانات احلاسوب ال 
ميثل اعتراًضا للبيانات يف الزمن احلقيقي من النوع الذي تنص عليه املادة 136، ويتم الوصول إىل بيانات 
احلاسوب املخزنة فقط. كما يلزم الرجوع إىل أن املادة 130 تشري إىل ضبط جهاز احلاسوب وليس نظام 
احلاسوب. يعين نظام احلاسوب أي جهاز أو جمموعة من األجهزة املتصلة بعضها ببعض أو املتعلقة بعضها 
ببعض ويقوم واحد منها أو أكثر، تبًعا لربنامج ما، بعمل معاجلة آلية للبيانات )املادة 1 )أ( من اتفاقية 

جملس أوروبا بشأن اجلرائم اإللكترونية(.

الفقرة 1: يعين املصطلح بيانات احلاسوب، وفًقا للمادة 1 )أ( من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم 
اإللكترونية »أي عمليات عرض للحقائق أو املعلومات أو املفاهيم يف قالب مناسب لعملية معاجلة داخل 
نظام احلاسوب، مبا يف ذلك برامج تناسب جلعل نظام احلاسوب يؤدي وظائفه«. يشري مصطلح وسيط 

ختزين البيانات إىل األقراص املضغوطة أو القرص املرن.

الفقرة 3: ال تعترب بيانات احلاسوب بوجه عام من املمتلكات املادية امللموسة، لذلك ال يتم تضمينها 
يف األحكام العادية للقوانني بشأن التفتيش والضبط. لكي يتضمن التفتيش إمكانية الوصول إىل بيانات 
احلاسوب بالشكل القانوين املناسب )على عكس حفظ هذه البيانات، كما تتم مناقشتها يف املادة 128(، 
جيب على القاضي تضمني الصالحية يف املذكرة للبحث عن البيانات، سواء كان ذلك أثناء تفتيش املكان 
أو املزنل السكين أو املركبة أو الشخص. إذا كانت مذكرة التفتيش احلالية ال تتضمن الصالحية لتفتيش 

أجهزة احلاسوب حبًثا عن البيانات، جيب احلصول على مذكرة جديدة تنص على هذه الصالحية.

الفقرة 4: يلزم الرجوع إىل املادة 115، اليت تنص على أن األدلة اليت يتم احلصول عليها من خالل الوصول 
إىل البيانات دون مذكرة )اليت تقع خارج نطاق االستثناءات املنصوص عليها يف الفقرة 4( هي أدلة غري 

مقبولة أثناء املحاكمة إذا مل يصادق القاضي على صحة إجراء التفتيش مبوجب الفقرة 4.
من بني مناذج وأمثلة املواقف واحلاالت اليت قد يتم فيها ضياع أو تعديل البيانات، وبذلك ميكن تربير 
إجراء التفتيش دون مذكرة مبوجب الفقرة 4، هي إذا كانت امللفات املشفرة مفتوحة يف جهاز احلاسوب 
أو إذا كان الربيد اإللكتروين مفتوًحا )أي، غري ُمحمل على احلاسوب( أثناء إجراء التفتيش. إذا تعذر 

الوصول إىل امللفات يف هذه احلاالت، فإنه قد يتعذر الوصول إىل املعلومات يف املستقبل.

الفقرة 5: كما هو احلال بالنسبة للمادة 128 بشأن التحفظ على بيانات احلاسوب املخزنة والكشف 
اجلزئي لبيانات املرور، فإن عملية التفتيش عن وضبط بيانات احلاسوب امُلخزنة متثل عملية معقدة وتتطلب 
جمموعة من املحققني ممن لديهم املهارة والتدرب اجليد. وفًقا للمادة 19 من اتفاقية جملس أوروبا بشأن 
الفقرة 5 على جواز إجبار أحد األشخاص ممن لديهم املعرفة حول تشغيل  اجلرائم اإللكترونية، تنص 
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نظام الكمبيوتر بتوفري املعلومات الالزمة ملباشرة فحص البيانات املضبوطة. بناًء على ما جاء يف التقرير 
التوضيحي، فإن هذا النص القانوين »يعاجل املشكلة العملية اليت قد يكون من الصعب الوصول إىل وحتديد 
البيانات املطلوب الوصول إليها باعتبارها أدلة جنائية، نظًرا حلجم البيانات اليت ميكن معاجلتها وختزينها، 
ونشر التدابري األمنية باإلضافة إىل طبيعة عمليات احلاسوب. ويذكر التقرير أن مديري األنظمة، ممن لديهم 
املعرفة حول نظام احلاسوب، قد تقتضي احلاجة استشارهتم بشأن النماذج التقنية اليت تتعلق بأفضل الطرق 

اليت ميكن أن يتم هبا تنفيذ التفتيش« )املادة 200(.
إذا قرر القاضي ندب خبري، فإنه جيب ندب هذا الشخص مبوجب املادة 141. يلزم الرجوع إىل املادة 

141 والتعليق املرفق هبا.

القسم الفرعي 5: أمر عرض األدلة

املادة 131: أمر عرض األدلة
1.    أمر عرض األدلة هو األمر الذي بمقتضاه يتم إجبار طرف ثالث على تقديم المستندات أو 

     السجالت أو األشياء األخرى التي بحوزته أمام المحكمة.
2.   يمكن منح أمر عرض األدلة، إذا:

 )أ(    كان هناك سبب محتمل بأن جريمة محددة قد تم ارتكابها، و
 )ب(  كانت هناك أسباب لالعتقاد بأن المستندات أو السجالت أو األشياء األخرى 

         التي هي بحوزة الطرف الثالث تمثل أدلة ذات صلة بالتحقيقات في تلك الجريمة.
3.   يجوز لعضو النيابة العامة تقديم طلب إلصدار أمر عرض األدلة.

4.   يجب تقديم طلب إصدار أمر عرض األدلة كتابيًّا لمحكمة البداية المختصة.
  5.   يجب أن يحتوي طلب إصدار أمر عرض األدلة على ما يلي:

 )أ(     اسم المحكمة المختصة ولقب المتقدم بالطلب.
 )ب(   اسم الشخص الذي يتم ضده إصدار أمر عرض األدلة.

 )ج(    الجريمة المحددة ذات الصلة بالطلب المقدم.
 )د(       األسباب التي تدعو لالعتقاد بأن المستند أو السجل أو الشيء بالتحديد له صلة بالتحقيقات 

         في الجريمة، و
 )هـ(    طلب مقدم إلى القاضي المختص بإصدار أمر عرض األدلة.

6.   إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2، يجوز للقاضي المختص إصدار أمر 
     بعرض األدلة.
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7.   يجب أن يتضمن أمر عرض األدلة ما يلي:
)أ(     اسم المحكمة وتوقيع القاضي الذي أصدر أمر عرض األدلة.

)ب(   اسم وتفاصيل الشخص الموجه إليه أمر عرض األدلة، باإلضافة إلى لقب أو رتبة  
       الشخص أو األشخاص المفوضين بتنفيذ أمر عرض األدلة.

)ج(   وصًفا للمستند )المستندات( أو السجل )السجالت( أو الشيء )األشياء( موضوع 
        أمر عرض األدلة.

)د(    توجيًها بشأن التوقيت والمكان الذي يجب فيه تسليم هذا المستند )المستندات( أو   
        السجل )السجالت( أو الشيء )األشياء(.

)هـ(   إنذاًرا يفيد بأن عدم االلتزام بتنفيذ األمر قد يؤدي إلى عقوبة دفع الغرامة أو احتجاز 
          الشخص الذي يتم توجيه األمر إليه، وفًقا للمادة 41 من القانون النموذجي لإلجراءات، و

)و(    تاريخ انتهاء صالحية أمر عرض األدلة.

تعليق
متنح املادة 131 املحكمة الصالحية، مبوجب طلب مقدم من عضو النيابة العامة يطلب فيه قيام طرف 
ثالث بعرض السجالت أو املستندات أو األشياء ذات الصلة بالتحقيقات يف اجلرمية. يتسع نطاق املادة 
131 حبيث ختول الصالحية للمحكمة بأن تطلب عرض جمموعة واسعة من املستندات أو السجالت أو 
األشياء األخرى. تنص املادة على أن املستندات أو السجالت أو األشياء األخرى، اليت هي موضوع أمر 
العرض )تعرف أيًضا باسم أمر إبراز يف بعض الدول( جيب ربطها بالتحقيقات اجلارية يف اجلرمية، وجيب 
على الطرف الذي يقوم بتقدمي الطلب أن يثبت أن اجلرمية قد مت ارتكاهبا وأن هناك من األسباب لالعتقاد 

بأن موضوع أمر عرض األدلة ميثل األدلة ذات الصلة بالتحقيقات يف اجلرمية.
يستخدم أمر عرض األدلة عادة إلجبار البنوك أو اجلهات القانونية على عرض األدلة. ميكن أن تكون 
املستندات والسجالت اليت ختضع ألمر عرض األدلة مبوجب املادة 131، على سبيل املثال، هي السجالت 
املالية أو السجالت املصرفية أو املتطلبات التجارية. تقضي املادة 12 )6( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، واملادة 31 )7( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، أنه جيب على الدول 
األطراف أن ختول املحاكم الصالحية إلصدار أمر عرض هذه السجالت. وفًقا ملا جاء يف األدلة التشريعية 
لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا )صفحة 147، 
املادة 312(، تشمل السجالت املالية سجالت شركات اخلدمات املالية خبالف البنوك. السجالت التجارية 
تعين سجالت املعامالت العقارية أو سجالت شركات الشحن البحري، ومتعهدي الشحن، وشركات 
التأمني. كما متت مناقشته يف التعليق على املادة 128، ميكن أن يكون أمر عرض األدلة آلية ميكن هبا مطالبة 
مقدم اخلدمة بتوفري بيانات املرور لالتصاالت السلكية والالسلكية لعضو النيابة العامة. يلزم الرجوع إىل 

التعليق على املادة 128 لالطالع على مزيد من املناقشة.
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 القسم الفرعي 6: التحفظ وحجز العائدات املتأتية من اجلرمية واملمتلكات اليت استخدمت أو 
كانت ُمعدة لالستخدام يف ارتكاب اجلرمية

املادة 132: التحفظ العاجل على 
املمتلكات وجتميد املعامالت املشبوهة

1.   يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر قراًرا لضمان التحفظ السريع على الممتلكات وتجميد 
المعامالت المشبوهة إذا:

 )أ(      كانت هناك شبهة معقولة بأن الممتلكات المفترض التحفظ عليها أو المعاملة المفترض  
تجميدها تمثل عائدات ُمتأتية من الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو األدوات 

األخرى التي استخدمت أو كانت ُمعدة لالستخدام في ارتكاب الجريمة، و
)ب(   كان هناك خطر كبير بأن الممتلكات ذات الصلة سوف يتم إخفاؤها أو إتالفها أو 
نقلها، أو سيكون من المستحيل، بطريقة أو بأخرى، استعادتها قبل الحصول على 

مذكرة من القاضي، بموجب المادة 133.
2.   يمنع أمر التحفظ العاجل على الممتلكات وتجميد المعامالت المشبوهة الطرف الثالث، مثل 
التي  الممتلكات  نقل  أو  في  التصرف  أو  تبديل  أو  إتالف  أو  إحالة  المالية، من  المؤسسة 

تخضع لألمر.
3.   يمكن لعضو النيابة العامة إصدار أمر لمدة ال تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة. خالل هذه المدة 
المحددة، يجب على عضو النيابة العامة الحصول على األمر بموجب المادة 133. في حالة 

عدم الموافقة على األمر بموجب المادة 133، يتوقف سريان أمر عضو النيابة العامة.
4.  ألغراض تتعلق بالمادة 132، فإن مصطلح الممتلكات يشمل الممتلكات كافة بمختلف 
مواصفاتها، سواء أكانت مادية أو غير مادية، منقولة أم غير منقولة، والمستندات أو الصكوك 

القانونية التي تثبت ملكية تلك الممتلكات أو مصلحة فيها.

تعليق
متنح املادة 132 عضو النيابة العامة صالحية اختاذ تدبري مؤقت إلصدار األمر لطرف ثالث للتحفظ على 
املمتلكات أو لتجميد املعامالت املشبوهة يف انتظار طلب إجراء احلجز مبوجب املادة 133. يتطلب إجراء 
التحفظ املؤقت على املمتلكات وجتميد املعامالت عبء إثبات أقل من عبء اإلثبات يف احلجز. ويتمثل 
هذا الشرط يف أن هناك »شبهة معقولة« يف أن املمتلكات أو الصفقة متثل عائدات اجلرمية أو املمتلكات 
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ُمعدة لالستخدام يف اجلرمية. باإلضافة إىل  اليت استخدمت أو كانت  أو األدوات األخرى  املعدات  أو 
ذلك، ال بد أن يكون هناك خطر جسيم بأن املمتلكات املعنية سوف يتم إخفاؤها أو إتالفها أو نقلها 
من مكاهنا قبل أن يتم احلصول على مذكرة إلجراء احلجز مبوجب املادة 133. يلزم الرجوع إىل املادة 1 
)40( للتعرف على الشبهة املعقولة. مبوجب املادة 133، فإنه يتم استخدام املعيار األعلى بشأن »السبب 
املحتمل«، باإلضافة إىل مقياس اخلطر اجلسيم مبوجب املادة 133 )3( )ب( واختبار التناسب مبوجب 
املادة 133 )3( )ج(. يعترب األمر مبوجب املادة 132 أمًرا حمدوًدا بطبيعته، ويصبح غري ساري املفعول بعد 
فترة اثنتني وسبعني ساعة، ما يتيح لعضو النيابة العامة الوقت الكايف للتقدم باحلصول على مذكرة احلجز، 
لكن هذه الفترة ال متثل فترة كبرية من حيث إهنا تقيد بشكل غري الئق حقوق األشخاص يف املمتلكات 

دون احلصول على إذن قضائي.

الفقرة 4: إن تعريف مصطلح املمتلكات الوارد باملادة 132 مأخوذ عن املادة 1 )ب( من اتفاقية جملس 
أوروبا املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية وكشفها وضبطها ومصادرهتا وعلى متويل اإلرهاب. وهو يشبه 
التعريف الوارد يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )املادة 1 ]د[( واتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة الفساد )املادة 2 ]د[(. والفرق الوحيد هو حذف املصطلح »ملموس أو غري ملموس«. 
وسبب هذا االستبعاد هو أنه يتم تصنيف كل من املصطلح ملموس )الذي يعين املمتلكات اليت ميكن إدراكها 
باحلواس، مثل اللوحات الزيتية أو املجوهرات( واملصطلح غري ملموس )الذي يعين املمتلكات اليت ال ميكن 
إدراكها باحلواس، مثل املطالبة باحلساب البنكي، أو السهم أو السند( يف نطاق املصطلحني »مادي« أو 
»غري مادي«، ومها املصطلحان اللذان مت تعريفهما مسبًقا يف نطاق تعريف املمتلكات باملجلس األورويب.

املادة 133: احلجز املؤقت على عائدات اجلرمية اليت 
اسُتخدمت أو كانت ُمعدة لالستخدام يف ارتكاب جرمية

1.    تقتضي الضرورة إصدار مذكرة التفتيش إلجراء الحجز المؤقت لعائدات الجريمة أو الممتلكات 
      أو المعدات أو األدوات األخرى التي استخدمت أو كانت ُمعدة لالستخدام في ارتكاب جريمة.
2.   يشمل الحجز المؤقت لعائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى التي 

     استخدمت أو كانت ُمعدة لالستخدام في ارتكاب جريمة:
 )أ(      إحالة أو إتالف أو تبديل أو التصرف أو نقل عائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات 
           أو األدوات األخرى التي استخدمت أو كانت ُمعدة لالستخدام في ارتكاب جريمة، أو
     )ب(   تولي العهدة أو السيطرة ُمؤقًتا على عائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو 
               األدوات األخرى التي استخدمت أو كانت ُمعدة لالستخدام في ارتكاب جريمة  

            بموجب مذكرة الحجز المؤقت.
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3.   يجوز لعضو النيابة العامة تقديم طلب إلجراء الحجز المؤقت لدى قلم محكمة البداية إذا:
 )أ(      كان هناك سبب محتمل لالعتقاد بأن المادة أو المواد المطلوب حجزها تمثل عائدات 
الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى التي استخدمت أو كانت 

ُمعدة لالستخدام في ارتكاب جريمة.
 )ب(  كان هناك خطر جسيم بأن عائدات الجريمة أو الممتلكات أو األجهزة أو المعدات 
األخرى سوف يتم إخفاؤها أو إتالفها أو نقلها أو سيستحيل بطريقة أو بأخرى أو 

سيكون من الصعب مصادرتها في نهاية اإلجراءات، و
 )ج(   لم تكن هناك وسائل أقل تقييًدا في التحفظ على الممتلكات المعنية بالذكر.

4.   يجوز أن تشمل مذكرة الحجز المؤقت على عائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات 
أو األدوات األخرى ما يلي:

 )أ(    الممتلكات التي يتم تحويل أو تبديل عائدات الجريمة إليها.
 )ب(  إذا تم خلط عائدات الجريمة بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، بالكامل أو 

جزء منها، في حدود القيمة الُمقدرة للعائدات المختلطة، و
 )ج(   اإليرادات أو المنافع األخرى المتأتية من عائدات الجريمة، أو من الممتلكات التي 
ُحولت تلك العائدات إليها أو ُبدلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك 
النحو وبنفس  المختلطة، على نفس  للعائدات  الُمقدرة  القيمة  العائدات في حدود 

القدر الساريين على العائدات.
5.    قد تشمل مذكرة الحجز المؤقت على عائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو األدوات 
األخرى أمرا لطرف ثالث مثل المؤسسة المالية، يمنعه بشكل مؤقت من إحالة أو إتالف أو 

تبديل أو التصرف في أو نقل الممتلكات التي تخضع للمذكرة.
6.   يجوز أن يتم منح مذكرة الحجز المؤقت على عائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات 

أو األدوات األخرى على مدى الفترة الزمنية حتى تصدر المحكمة حكمها النهائي.
7.    إذا تم منح مذكرة الحجز المؤقت على عائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو األدوات 
األخرى قبل المصادقة على االتهام بموجب المادة 201، ال تصبح المذكرة سارية المفعول 

إذا تم وقف التحقيقات بموجب المادة 98، أو إذا لم تتم ُمصادقة االتهام.
8.   إذا كانت مذكرة الحجز المؤقت على عائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو 
األدوات األخرى، بموجب الفقرة 7، ليست سارية المفعول، فإنه يجب إعادة الممتلكات إلى 
صاحبها أو مالكها من حيث تم نقلها إلى العهدة أو السيطرة. إذا كانت مذكرة الحجز المؤقت 
على عائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى تحظر اإلحالة أو إتالف 
أو تبديل أو نقل الممتلكات، فإنه يجب رفع كافة القيود والموانع بشأن التعامل مع الممتلكات.
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9.   يجب أن يشتمل طلب الحجز المؤقت على عائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو 
األدوات األخرى على ما يلي:

 )أ(    اسم المحكمة المختصة ولقب المتقدم بالطلب.
 )ب(  وصف ومكان عائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى التي 

        تمثل موضوع الطلب وتقييًما لقيمة هذه المواد.
 )ج(   التدبير المحدد الذي يسعى عضو النيابة العامة إلى اتخاذه، سواء كان الحظر المؤقت 
على إحالة أو إتالف أو تبديل أو نقل الممتلكات، أو تولي العهدة أو السيطرة الُمؤقتة 

على عائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى،
 )د(   إذا كان التدبير المطلوب هو الحظر المؤقت على اإلحالة أو إتالف أو تبديل أو نقل 

        الممتلكات، إذا كان هناك أي أمر ضد طرف ثالث، بموجب الفقرة 5.
       )هـ(   الجريمة أو الجرائم المحددة ذات الصلة بطلب الحجز المؤقت واسم المجرم المزعوم 

 في الجريمة أو الجرائم.
 )و(   إعالًنا يفيد ببدء التحقيقات الجنائية من جانب عضو النيابة العامة بموجب المادة 94 

        أو يفيد بتقديم الئحة االتهام بموجب المادة 195.
 )ز(    الوقائع التي تؤكد أن السبب المحتمل بأن عائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات 
 أو األدوات األخرى موضوع الطلب تمثل عائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات    
أو األدوات األخرى التي استخدمت أو كانت ُمعدة لالستخدام في ارتكاب جريمة.
 )ح(  الوقائع التي تؤكد الخطر الجسيم بأن عائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات 

أو األدوات األخرى سوف يتم إخفاؤها أو إتالفها أو نقلها أو سيستحيل بطريقة أو 
بأخرى أو سيكون من الصعب مصادرتها في نهاية اإلجراءات، و

 )ط(  طلب مقدم للقاضي المختص بإصدار مذكرة الحجز المؤقت على عائدات الجريمة 
        أو الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى.

10. يجوز للقاضي المختص أن يصدر المذكرة بعد دراسة الطلب الكتابي، إذا ما تم استيفاء 
المعايير التي تنص عليها الفقرة 3.
11. يجب أن تتضمن المذكرة ما يلي:

 )أ(    اسم المحكمة وتوقيع القاضي المختص الذي أصدر مذكرة الحجز الُمؤقت على 
        عائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى.

 )ب(  اسم وتفاصيل الشخص الموجهة إليه مذكرة، باإلضافة إلى لقب أو رتبة الشخص أو 
        األشخاص المفوضين بتنفيذ المذكرة.
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 )ج(   وصف ومكان عائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى التي 
تمثل موضوع المذكرة وتقييًما لقيمة هذه المواد.

 )د(    أمًرا يقضي بحظر اإلحالة أو إتالف أو تبديل أو التصرف أو نقل عائدات الجريمة أو
 الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى، أو أمًرا يقضي بتولي العهدة أو السيطرة  

 الُمؤقتة على عائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى.
 )هـ(   أمًرا للطرف الثالث، إذا كان ذلك مناسًبا، يقضي بمنعه من اإلحالة أو إتالف أو تبديل 

        أو التصرف بـ أو نقل الممتلكات موضوع المذكرة.
 )و(     توجيًها يقضي بضرورة تسليم عائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو األدوات 

 األخرى إلى ]أدخل اسم المكان[ على وجه السرعة.
 )ز(    مدة سريان المذكرة، و

 )ح(   إعالًنا يفيد بأنه في حالة وقف التحقيقات أو لم تتم المصادقة على االتهام، تصبح 
المذكرة غير سارية المفعول ويجب إعادة عائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات 

أو األدوات األخرى إلى صاحبها ومالكها.
12. يجب إعداد قرار كتابي ُمسبب من جانب القاضي المختص خالل فترة زمنية معقولة بعد  

     إصدار مذكرة الحجز المؤقت.
13. يجب تسليم نسخة من مذكرة الحجز المؤقت لعائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات 
به أو  العامة، والمشتبه  النيابة  إلى عضو  المرفق بها  القرار  أو األدوات األخرى، وكذلك 

المتهم ومحاميه، وفًقا لنص المادة 29.
14. يجوز استئناف مذكرة الحجز المؤقت لعائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو  

     األدوات األخرى بموجب المادة 295.
15. ألغراض تتعلق بالمادة 133:

 )أ(      عائدات الجريمة تعني أي فائدة اقتصادية ُمتأتية أو ُمتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير 
       مباشر، من ارتكاب جريمة أو جرائم. وقد تتكون من أي ممتلكات، كما هي ُمعرفة  

      في الفقرة الفرعية )ب(، و
 )ب(   ممتلكات تشمل الممتلكات كافة بمختلف مواصفاتها، سواء أكانت تلك الممتلكات 
مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي 

تثبت ملكية تلك الممتلكات أو مصلحًة فيها.
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تعليق
احلجز، كما تنص املادة 133، يعرف يف بعض األحيان باسم التجميد. وفًقا للمادة 2 )و( اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، فإن حجز أو جتميد العائدات أو املوجودات أو املعدات أو 
األدوات األخرى للجرمية هو تدبري قانوين يتم مبوجبه وبأمر املحكمة، منع األشخاص من اإلحالة أو 
حتويل أو التصرف أو نقل املمتلكات اخلاصة هبم. ميكن التمييز بني احلجز واملصادرة، اليت تعين جتريد 
الشخص من ممتلكاته بأمر املحكمة )انظر املادة 2 ]ز[ من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
عرب الوطنية(. تنص املواد 70–73 من القانون اجلنائي النموذجي على املصادرة. يلزم الرجوع إىل املواد 
70–73 من القانون اجلنائي النموذجي والتعليقات املرفقة هبا لالطالع على مزيد من املناقشة. تطالب 
كل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )املادة 31 ]1[( واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
املنظمة عرب الوطنية )املادة 12 ]1[( بأن يتم وضع نظام ملصادرة املمتلكات أو املعدات أو األدوات 
األخرى اليت استخدمت أو كانت ُمعدة لالستخدام يف ارتكاب جرمية، وملصادرة عائدات اجلرمية. 
كما تطالب االتفاقيتان بأن يتم وضع نظام للحجز أو التجميد )اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
)املادة 31 ]2[( واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة 12 ]2[(. تقدم املادة 

133 آلية حلجز املمتلكات واألدوات األخرى املستخدمة يف األفعال امُلجرمة.
وحجز املمتلكات، شأنه شأن املصادرة، من التدابري اليت مت إقرارها على نطاق واسع، كل من 
اجلرمية  مثل  اخلطرية  اجلرائم  مكافحة  يف  َقيمة  أداة  باعتباره  الدولية،  واالتفاقيات  الداخلي  القانون 
املنظمة وغسيل األموال وهتريب املخدرات ومتويل اإلرهاب. ويتطلب العديد من االتفاقيات الدولية 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري  القوانني بشأن احلجز، منها  أن تقوم الدول على صياغة 
املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية )املادة 5(، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
عرب الوطنية )املادة 12(، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )املادة 31 والفصل 5(، واالتفاقية 
الدولية لقمع متويل اإلرهاب )املادة 8(. يتم استخدام كل من تدبري احلجز وتدبري املصادرة لضمان 
أال يستفيد مرتكبو اجلرائم اخلطرية من جرائمهم وال يستمتعوا باملكاسب غري املشروعة. كما أن نزع 
»األموال« من العصابات اإلجرامية يعيق أيًضا ارتكاب األنشطة واألعمال اإلجرامية يف املستقبل، 
وذلك مبنع إعادة استثمار هذه األموال يف األنشطة اإلجرامية. وفًقا ملا جاء يف األدلة التشريعية لتنفيذ 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، »ليس جترمي 
السلوك الذي تستمد منه مكاسب ضخمة غري مشروعة كافًيا ملعاقبة أو ردع اجلماعات اإلجرامية 
املنظمة. فبعض هؤالء املجرمني، حىت وإن مت توقيفهم وإدانتهم، سيكون بوسعهم التمتع مبكاسبهم 
غري املشروعة الستخدامهم الشخصي ولإلبقاء على أنشطة منظماهتم اإلجرامية. فرغم توقيع بعض 
العقوبات، سيظل الشعور باقًيا بأن اجلرمية ُمثمرة مثل هذه الظروف، وبأن احلكومات ليست ذات 
فاعلية يف انتزاع الوسائل املتاحة ملواصلة أنشطة اجلماعات اإلجرامية. ومن الضروري اختاذ تدابري 
عملية للحيلولة دون إفادة املجرمني من مكاسب جرائمهم. ومن أهم الوسائل لذلك، ضمان توافر 
ُنظم مصادرة قوية لدى الدول تقضي بالتعرف على األموال واملمتلكات املكتسبة بطرق غري مشروعة 

وبتجميدها وضبطها ومصادرهتا« )املادتان 288-287(.
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كما جتب مراعاة أن حجز ومصادرة املوجودات وعائدات اجلرمية ميثالن حتدًيا واختباًرا معقًدا 
للغاية، تواجهه الدول، حىت الدول اليت تتوافر هبا املوارد، إن التقرير الصادر عن جملس أوروبا، حماربة 
اجلرمية املنظمة استبانة أفضل املمارسات ملجلس أوروبا، يسلط الضوء على احلقيقة القائلة إنه »نادًرا 
ما تصل عائدات اجلرمية إىل قاعات املحاكم أو احلكومات، كالثمار الناضجة املتساقطة من شجرة أو 
كرمة. فالذي ال حتقق فيه االستخبارات املالية أو األفراد اآلخرون، ال ميكن العلم به على اإلطالق، 
ألنه من الصعب إعادة تنظيم التدفقات املالية الناجتة عن اجلرائم بعد فترة طويلة من وقوعها، واألصعب 
من ذلك استعادة هذه األموال... إن جمرد سن القوانني... لن يؤدي، يف الواقع، إىل زيادة جوهرية 
يف استعادة األموال من املجرمني أو األطراف الثالثة. وميكن استعادة هذه األموال الكبرية فقط إذا مت 
اكتشاف موجودات غري ُمنفقة، وميكن أن يعود ذلك إىل حيازة أو سيطرة أحد األشخاص أو ممن مت 
إصدار أمر ضده )الصفحة 64(. إضافة إىل املوارد، جيب إعداد برامج التدريب املكثف لألشخاص 
املشاركني يف التحقيقات يف عائدات اجلرمية. ورمبا يكون من الضروري إنشاء وحدات أو فرق خاصة 
ملباشرة التحقيقات. وميكن أن تتكون هذه الفرق من قطاعات خمتلفة من داخل نظام العدالة وخارجه، 

حيث تشمل أعضاء النيابة العامة والشرطة واخلرباء يف املراجعة املحاسبية القضائية.
تزال  ال  النموذجي،  اجلنائي  للقانون  العام  اجلزء  من   12 القسم  على  التعليق  يف  ناقشنا  كما   
الضرورة قائمة بشأن إجراء التغيريات يف إطار العمل القانوين يف الدول اخلارجة من الصراع من أجل 
ضمان تنفيذ تدابري احلجز واملصادرة. أواًل، جيب أن يتم تعديل قانون اإلجراءات اجلنائي ليسمح 
للشرطة وأعضاء النيابة العامة جبمع املعلومات وتعقب أعمال البنوك أو املعامالت اخلاصة باألشخاص 
املدانني، وكذا أية أموال مودعة باحلسابات لدى البنوك كما تنص املادة 12 )6( من اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ومبوجب املادة 31 )7( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
ا يف املصادرة أو احلجز. وهو يشري إىل العملية اليت يتم هبا حتديد  الفساد. ميثل اقتفاء األثر جزًءا مهمًّ
عائدات اجلرمية ليتم حجزها أو مصادرهتا فيما بعد. ويتطلب اقتفاء األثر أن يتمتع عضو النيابة العامة 
بالصالحية للوصول إىل سجالت البنك وسجالت األعمال، وأن يقضي بضرورة عرض هذه السجالت 
من جانب البنوك أو شركات جتارية. وقد مت دمج هذا التدبري يف املادة 131 من القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية. ثانًيا، قد تقتضي احلاجة ضرورة إجراء تغيريات يف قوانني البنوك الداخلية. أما 
أحكام القانون األكثر وضوًحا ومشواًل بشأن أنواع التعديالت الالزمة، فهي مشمولة يف نص املادة 
52 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وهي تشمل شرط ضرورة أن تتوىل املؤسسات املالية 
التحقق من هوية العمالء واختاذ اخلطوات املعقولة لتحديد هوية املالكني املنتفعني من األموال املودعة 
يف احلسابات عالية القيمة، وبأن جتري فحًصا دقيًقا حلسابات حمددة، واالحتفاظ بسجالت واضحة 
العائدات واملمتلكات  للتعامل مع  الالزمة  تنظيم اإلجراءات  الضروري  ثالًثا، من  البنك.  ملعامالت 
املحجوز عليها. ومن الضروري أن حتدد اللوائح الشخص املسؤول عن أخذ املمتلكات املحجوز عليها 
واالحتفاظ هبا واملكان الذي جيب وضعها فيه وما الذي حيدث بشأن هذه العائدات واملمتلكات. 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )املادة 31 ]3[( واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  تنص 
املنظمة عرب الوطنية )املادة 14( على أن تقوم الدول األطراف بصياغة األحكام الالزمة لتنظيم إدارة 

املمتلكات اليت يتم حجزها ومصادرهتا والتصرف فيها.
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الفقرة 1: تنص األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
والربوتوكوالت امللحقة هبا )الصفحة 146( على أن مصطلح »ُيراد استخدامها يف« يقصد به الداللة 

على قصد ذي طابع ميكن معه أن يعترب ُمحاولة الرتكاب اجلرمية.

الفقرة 2: تعريف مصطلح احلجز الوارد بالفقرة 2 يعتمد على التعريف الوارد باملادة 2 )و( من 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واملادة 2 )و( من اتفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة الفساد.

الضروري حجز  من  كان  إذا  ما  بشأن  قضائي  تقييم  إجراء  وعند  الدول،  بعض  يف   :3 الفقرة 
العائدات أو املمتلكات، يتم نقل عبء اإلثبات إىل املشتبه به لتوضيح مصدر شرعي هلذه العائدات 
أو املمتلكات. ويقف ذلك على النقيض من ضرورة أن يقوم عضو النيابة العامة بإثبات أن هذه 
العائدات أو املمتلكات ذات أصل غري مشروع. وهذه املمارسة ليست مقبولة بوجه عام يف أحناء 
العامل. وقد أعرب كثري من اخلرباء عن خماوفهم من أن هذه املمارسة متثل انتهاًكا لقرينة الرباءة اليت 
تنص على أن يقع عبء اإلثبات على عضو النيابة العامة يف القضية اجلنائية. مما سبق، فإن املعاهدات، 
مثل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )املادة 31 ]8[(، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
املنظمة عرب الوطنية )املادة 12 ]7[(، تنص على هذا االحتمال. وقد قرر القائمون على صياغة القانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية، يف ضوء اجلدال والنقاش املطروح بنقل عبء اإلثبات، ويف ضوء 
املخاوف بشأن محاية حق املشتبه به يف قرينة الرباءة، عدم تضمني نقل عبء اإلثبات يف القانون 

النموذجي لإلجراءات اجلنائية.

الفقرة 4: تعتمد هذه الفقرة على املادة 31 )4(-)6( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واملادة 
12 )3(-)5( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.

الفقرة 14: جيوز استئناف قرار احلجز املؤقت مبوجب املادة 295 من جانب املشتبه به أو املتهم 
أو من قبل عضو النيابة العامة )عندما ال مينح قرار املحكمة مذكرة باحلجز املؤقت اليت يطالب هبا 
التمهيدي مبوجب املادة 295  العامة(. كما جيوز أيًضا االستئناف عن طريق الطعن  النيابة  عضو 
من قبل طرف ثالث، على سبيل املثال، طرف ثالث حسن النية يف ُممتلكاته أو مصلحة أخرى يف 
العائدات أو املمتلكات املحجوز عليها. ومعظم النظم القانونية اليت تسمح للمحكمة باحلجز على 
املمتلكات، توفر آلية معينة للطرف الثالث باالستئناف ضد القرار على أساس أن هذا الطرف له حق 
يف املمتلكات أو املال )املحجوز عليه بوصفه ميثل عائدات اجلرمية(. وعندما يتم احلجز واملصادرة 
مبوجب القانون املدين، فيجوز أيًضا للطرف الثالث االستئناف مبوجب القانون املدين. ومبوجب 
القانون اجلنائي النموذجي والقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، يتم توفري االستئناف للطرف 

الثالث مبوجب القانون اجلنائي، ألن احلجز واملصادرة متت ُمعاجلتهما مبوجب القانون اجلنائي.

الفقرة 15 )أ(: إن التعريف الوارد باملادة 23 )أ( مأخوذ عن املادة 1 )ب( من اتفاقية جملس أوروبا 
املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية وكشفها وضبطها ومصادرهتا ومتويل اإلرهاب. كما أن اتفاقية األمم 
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املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )املادة 1 ]هـ[( واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )املادة 
1 ]هـ[( تعرفان أيًضا »عائدات اجلرمية«، رغم أن ذلك يتم بطريقة أكثر ضيًقا. والتعريف الوارد يف 
اتفاقييت األمم املتحدة يشري إىل »املمتلكات« املتأتية من جرمية بداًل من »أي فائدة اقتصادية«، الواردة 
يف اتفاقية جملس أوروبا. ويتضمن تعريف املجلس األورويب وتعريف القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية على السواء املمتلكات، ولكنهما يذهبان إىل حد أبعد من ذلك. ويصرح التقرير التوضيحي 
التفاقية جملس أوروبا املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية وكشفها وضبطها ومصادرهتا ومتويل اإلرهاب، 

بأن »تعريف ]العائدات[ كان الغرض منه أن يكون أوسع ما ميكن« )الفقرة 21(.

الفقرة 15 )ب(: إن تعريف مصطلح املمتلكات الوارد يف الفقرة 23 )ب(، مأخوذ عن املادة 1 
)ب( من اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية وكشفها وضبطها ومصادرهتا ومتويل 
اإلرهاب. وهو يشبه التعريف الوارد يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة جلرمية املنظمة عرب الوطنية املادة 
1)د(، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )املادة 1 ]د[(. والفرق الوحيد هو حذف املصطلح 
»ملموس أو غري ملموس«. وسبب هذا االستبعاد هو أنه يتم تصنيف كل من املصطلح »ملموس« 
)الذي يعين املمتلكات اليت ميكن إدراكها باحلواس، مثل اللوحات الزيتية أو املجوهرات( واملصطلح 
»غري ملموس« )الذي يعين املمتلكات اليت ال ميكن إدراكها باحلواس، مثل املطالبة باحلساب البنكي، 
أو السهم أو السند( يف نطاق املصطلحني »مادي« أو »غري مادي«، ومها املصطلحان اللذان مت 

تعريفهما مسبًقا بتعريف املجلس األورويب للممتلكات«.
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القسم 5: التدابري السرية أو التقنية األخرى للمراقبة أو التحقيق

تعليق عام
تزداد العصابات اإلجرامية تطوًرا وتعقيًدا بشكل متنام فيما يتعلق بالطرق اليت تستخدمها. ونتيجة لذلك، 
أصبحت الوسائل املستخدمة يف التحقيق يف اجلرمية أكثر تطوًرا. وكانت ألشكال التطور يف تكنولوجيا 
املراقبة فائدة كربى للتحقيقات يف اجلرمية املنظمة، اليت غالًبا ما تتعلق مبجموعة ُمغلقة من األفراد، األمر 
الذي جيعل من الصعب بشدة احلصول على شهادة ضد زعماء هذه العصابات. وقد حثت االتفاقيات 
الدولية واإلقليمية، مبا فيها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، البلدان على إدماج 
أساليب خاصة للتحقيق يف القانون الداخلي الستخدامها يف سياق التحقيقات يف اجلرائم اخلطرية واملعقدة، 
مثل اجلرمية املنظمة وجتارة السالح واالجتار باألشخاص، وهتريب األشخاص. وتطالب اتفاقية جملس أوروبا 
بشأن اجلرائم اإللكترونية الدول األطراف بتنفيذ إجراءات فنية يف التحقيقات، مثل حتديد الوقت الفعلي 
العتراض ُمحتوى البيانات املرتبطة باتصاالت جهاز حاسوب معني والوقت الفعلي جلمع بيانات املرور 
املرتبطة باتصاالت سلكية والسلكية معينة. ويف البلدان اخلارجة من الصراع، مثل كوسوفو، بافتراض 
وجود مشكالت خلقتها اجلرمية املنظمة ونقص التشريع الذي يفوض املراقبة السرية، فإن بعثة األمم املتحدة 

يف كوسوفو قامت بتنفيذ الالئحة رقم 2002/6 حول التدابري السرية والتقنية األخرى اخلاصة باملراقبة.
النموذجي  القانون  يف  والتحقيق  باملراقبة  اخلاصة  األخرى  والتقنية  السرية  التدابري   5 القسم  يدمج 
لإلجراءات اجلنائية من أجل منح الشرطة والنيابة العامة األدوات الالزمة للتحقيق يف اجلرائم اخلطرية. 
التحقيق يف اجلرمية مع  الضروري موازنة احلاجة إىل  التدابري، فمن  البالغة هلذه  التدخلية  للطبيعة  ونظًرا 
حقوق خصوصية املشتبه به أو املتهم أو األشخاص اآلخرين. وتتم محاية حقوق اخلصوصية مبوجب املادة 
12 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملادة 17 من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، واملادة 8 
من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، واملادة التاسعة من اإلعالن األمريكي 
حلقوق وواجبات اإلنسان، واملادة 11 من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان. وحقوق اخلصوصية تنطوي 

على احلق يف خصوصية األسرة، واملزنل، واملراسالت.
وعليه، يلزم اختاذ إجراء موازنة بكياسة، وهذا هو السبب يف أن القسم اخلامس كان أحد أهم األحكام 
املعقدة واملثرية للزناع يف صياغته. وقد عارض العديد من مناصري حقوق اإلنسان ضمه إىل القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية، يف حني أبدى الكثري من اخلرباء اآلخرين قلقهم من أن إسقاطه سيعيق ُمالحقة أنواع 
اجلرائم اخلطرية املستوطنة يف املجتمعات اخلارجة من الصراع. وعمل واضعو القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية مع ضباط الشرطة وخرباء حقوق اإلنسان من أجل صياغة القسم اخلامس وتدقيقه. وقد مت إجراء 
حبث متعمق وبالغ الدقة بشأن التشريع املماثل يف مجيع أحناء العامل. عالوة على ذلك، أجريت أحباث مهمة 
حول ُبعد املراقبة السرية يف حقوق اإلنسان. وتعترب املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان اهليئة الوحيدة حلقوق 
إرشادات  يوفر  للمحكمة  القضائي  فاالجتهاد  بالتفصيل،  السرية  املراقبة  تعاملت مع قضية  اليت  اإلنسان 
مهمة بشأن التوازنات اإلجرائية الالزمة لضمان توافق التدابري السرية والتقنية األخرى اخلاصة باملراقبة أو 
التحقيقات مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان. وقد متت دراسة سوابق قضائية باملحكمة األوروبية حلقوق 
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اإلنسان وتفنيدها مث دجمها بالقسم اخلامس للتأكد من تضمني كل املعايري اليت أثبتتها املحكمة يف نطاق املراقبة 
 ]1978[ ECHR 4 ]September 6, 71/5029 السرية بشكل مالئم )انظر كالس ضد أملانيا، التطبيق رقم
 ،]1984[ ECHR 10 ]August 2, 1984[ 79/8691 1978، مالوين ضد اململكة املتحدة، التطبيق رقم[
هالفورد ضد اململكة املتحدة، التطبيق رقم June 25, 1997[ 92/20605[ ECHR 32 ]1997[، هوفيج 
ضد فرنسا، التطبيق رقم ECHR 9 ]April 24, 1990[]1990[ 84/11105، كروسلني ضد فرنسا، التطبيق 
رقم ECHR 10 ]April 24, 1990[ ]1990[ 85/11801، فاليزنويال كونتريراس ضد إسبانيا، التطبيق رقم 
ECHR 70 ]July 30, 1998 ]1998[ 95/27671[، »ب.ج« و»ج.هـ« ضد اململكة املتحدة، التطبيق 
رقم ECHR 550 ]September 25, 2001[ ]2001[ 98/44787، تايلور سابوري ضد اململكة املتحدة، 
التطبيق رقم ECHR 691 ]October 22, 2001[ ]2002[ 99/47114، خان ضد اململكة املتحدة، التطبيق 
رقم ECHR 195 ]May 12, 2000[ ]2000[ 97/35394، جوفيل ضد اململكة املتحدة، التطبيق رقم 
EHRLR 438 ]January 14, 1998[ ]1997[ 95/27237، لودي ضد سويسرا، التطبيق رقم 86/12433 
التطبيق 94/25829  الربتغال، رقم  تايزيرا دي كاسترو ضد   ،]1992[ ECHR 50 ]June 15, 1992[
 ECHR 87/12811 1998[، رادير مارشري وفريير ضد أملانيا، التطبيق رقم[ ECHR 52 ]June 9, 1998[
 ]1998[ EHRLR 210 ]October 22, 1997[، ،34، شاه زاد ضد اململكة املتحدة ]May 13, 1991[

X ضد اململكة املتحدة، التطبيق رقم 75/7215(.
وقد أقرت املحكمة األوروبية أن التدخل يف اخلصوصيات بسبب تدابري السرية قد يكون ضرورًيا، 
ولكن جيب أن يكون أمًرا تناسبًيا. ورمبا األهم من ذلك أنه جيب أن يكون التدخل يف اخلصوصيات 
مصحوًبا مبا يكفي من اإلجراءات الوقائية اإلجرائية عند تنفيذها واملصادقة عليها للتأكد من أن التدخل 
ليس تعُسفًيا أو ال ميكن التنبؤ به أو ال خيضع للسيطرة. ووفًقا للمحكمة األوروبية، جيب توفري تدابري املراقبة 
السرية بواسطة القانون الذي يتعني الوصول إليه من جانب اجلمهور وأن يتميز بالدقة. وجيب أن يشري 
القانون إىل أساليب املراقبة السرية التقنية املسموح هبا اليت جيوز استخدامها، وفئة األشخاص الذين جيوز 
استخدام هذه األساليب ضدهم، واملدة الزمنية اليت جيوز تنفيذ أساليب املراقبة السرية خالهلا، والظروف 
اليت مبوجبها جيوز االحتفاظ باملعلومات املجمعة يف ملف. باإلضافة إىل ذلك، جيب أن توجد طرق مالئمة 
عليها.  واإلشراف  ومراجعتها  واستخدامها  املراقبة  على  باملصادقة  يتعلق  فيما  املستقلة  باملساءلة  خاصة 
وأخرًيا، جيب استخدام تدابري املراقبة السرية فقط فيما يتعلق باجلرائم اخلطرية. )نظًرا ألن القانون اجلنائي 
النموذجي ال حيتوي على قائمة كاملة باجلرائم ولكنه يركز بشكل عام على معظم اجلرائم اخلطرية اليت 
حتدث يف البلدان اخلارجة من الصراع، فإن القسم 5 ال حيدد قائمة باجلرائم اليت ينطبق عليها هذا القانون. 
ومع ذلك، حتدد املادة 136 ]2[ تطبيق املراقبة يف األماكن اخلاصة واعتراض ُمحتوى بيانات االتصاالت 
السلكية والالسلكية اخلاصة باجلرائم اليت تنطوي على عقوبة حمتملة بالسجن ملدة أكثر من مخس سنوات، 
مع فرض الطبيعة التدخلية البالغة هلذه التدابري. ويف النصوص الداخلية املعتادة اخلاصة باملراقبة السرية، 

جيب تضمني هذه القائمة(.
يعترب استخدام املراقبة السرية يف العديد من األوجه تقدًما كبرًيا يف التحقيقات اجلنائية. فاملراقبة السرية، 
رغم ذلك، تعترب مسعى باهظ الثمن، وجيب على البلد أن يدرس بعناية ما إذا كانت لديه موارد كافية 
لشراء وصيانة املعدات الضرورية. فأجهزة التسجيل ليست باهظة الثمن فحسب، بل كذلك الوسائط 
املستخدمة يف ختزين املحادثات املسجلة، وأجهزة نسخ املحادثات، وتكاليف التدوين. ويتطلب استخدام 

 تعليق عام 
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هذه التدابري أفراًدا على درجة عالية من التدريب، مبن فيهم العمالء السريون، الذين حيتاجون تدريًبا خاًصا 
وقد حتتاج أنشطتهم إنفاق أموال إضافية. ويف كوسوفو، بالرغم من إدخال تدابري املراقبة السرية املتطورة 
يف القانون، فإن العديد من هذه التدابري مل يتم تنفيذها على اإلطالق، ألن الشرطة ال متتلك التدريب وال 

املعدات باهظة الثمن لتويل تطبيق هذه التدابري.

املادة 134: األحكام العامة بشأن تدابري 
السرية أو التقنيات األخرى للمراقبة أو للتحقيق

1.   تتمثل تدابير السرية أو التقنيات األخرى الخاصة بالمراقبة أو التحقيق فيما يلي:
 )أ(       اعتراض محتوى بيانات االتصاالت السلكية والالسلكية، الذي يتعلق باالعتراض السري 
لمحتوى االتصاالت بين األشخاص أو الوصول إليه أو مراقبته أو جمعه أو تسجيله، 
والذي يتم عبر الهاتف أو شبكات الحاسوب أو األشكال األخرى من االتصاالت 

السلكية والالسلكية وتكنولوجيا المعلومات.
 )ب(  جمع بيانات مرور االتصاالت السلكية والالسلكية في الوقت الفعلي، الذي يتعلق 
بيانات  أو تسجيلها، ويشمل ذلك  أو مراقبتها  المرور  بيانات  بالحصول على 
تاريخه  أو  أو وقته  أو مساره  أو وجهته  إلى منشأ االتصال  التي تشير  الموقع 
أو حجمه أو مدته أو نوعه، والذي يتم عبر الهاتف أو شبكات الحاسوب أو 
األشكال األخرى من االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا المعلومات 

أو نوع الخدمة األساسية.
 )ج(   المراقبة في األماكن الخاصة، التي تتعلق بالمراقبة السرية للمحادثات أو تسجيلها أو 
          تدوينها، ولألشخاص وتحركاتهم أو أنشطتهم األخرى في األماكن أو المنازل الخاصة.
 )د(    مراقبة وتسجيل المحادثات الخاصة، اللذان يتعلقان بالمراقبة السرية للمحادثات أو 
تسجيلها أو تدوينها، والتي تتم في األماكن العامة أو التي يمكن للجمهور الدخول 
إليها أو األماكن المفتوحة، أو المحادثات التي يوافق فيها طرف واحد على األقل 

من أطراف الحديث على تنفيذ هذا التدبير.
 )هـ(  الرصد المستهدف، الذي يتعلق بالمراقبة السرية أو الرصد أو التسجيل لألشخاص 
أو تحركاتهم أو أنشطتهم األخرى في األماكن العامة أو التي يمكن للجمهور الوصول 
إليها أو األماكن المفتوحة، ويمكن أن يتضمن ذلك استخدام أجهزة التتبع وتحديد 

الموقع لمراقبة تحركات األشخاص أو األجسام المستهدفة.
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 )و(    مراقبة المعامالت المالية وكشف البيانات المالية، اللذان يتعلقان بمراقبة المعامالت 
أو  أخرى،  تجارية  شركة  أو  مالية  مؤسسة  أو  البنك  عبر  إبرامها  يتم  التي  المالية 
الحصول على معلومات بشأن الودائع أو الحسابات أو المعامالت التي تحتفظ بها 

هذه المؤسسات دون موافقة أو معرفة الشخص رهن التحقيق.
 )ز(      تفتيش الخطابات والعبوات والحاويات والطرود، الذي يتعلق بفحص الخطابات والعبوات 
والحاويات والطرود، باستخدام وسيلة مادية أو تقنية، دون موافقة أو معرفة الشخص 

رهن التحقيق.
 )ح(    التسليم الُمراقب، الذي يشمل األسلوب الذي يسمح لشحنات مشبوهة أو غير مشروعة 
بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله، بمعرفة سلطاته المختصة 
وتحت ُمراقبتها، بغية التحري عن ُجرم ما وكشف هوية األشخاص الضالعين بارتكابه.

 )ط(   نشر العمالء السريين.
  )ي(   نظام الشراء إلحدى المواد، و

 )ك(   محاكاة جريمة الفساد.
2.  باستثناء ما يرد بخالف المذكور بالمادة 135، يلزم الحصول على مذكرة من أجل تنفيذ 

    التدابير السرية أو التقنيات األخرى أو المراقبة أو التحقيق.

تعليق
توضح املادة 134 عدًدا من خمتلف أنواع التدابري السرية أو التقنيات األخرى اخلاصة باملراقبة. واجلدير 
بالذكر أن تدابري املراقبة أو التحقيق هذه تشبه الطرق املستخدمة من قبل وكاالت االستخبارات العسكرية 
واملدنية، غري أن الغرض منها خيتلف. والغرض من القسم 5 ليس جمرد مجع بيانات عن شخص بشكل عام، 
لكنه يتمثل يف مجع بيانات خاصة بالتحقيقات اجلنائية )وحتت إشراف القاضي(. وتدابري املراقبة املدرجة 
حتت املادة 134 مت مجعها من خالل البحث املقارن حول التشريع الداخلي واالتفاقيات مثل اتفاقية جملس 

أوروبا بشأن اجلرائم اإللكترونية.
واملصطلح حمتوى البيانات، املستخدم باملادة 134، يشري إىل املحتوى الفعلي لالتصال، على سبيل املثال 
حمتويات بريد إلكتروين أو مكاملة هاتفية كما هو موضح بالفقرة 1 )أ(. ومصطلح الوقت الفعلي املستخدم 
يف الفقرة 1 )ب( يعين أن اعتراض البيانات حيدث يف وقت إرسال البيانات نفسه. والنقيض لعملية مجع 
البيانات يف الوقت الفعلي يتمثل يف مجع البيانات املخزنة، والذي توضحه املادة 130. أما املصطلح بيانات 
املرور املستخدم بالفقرة 1 )ب(، وفًقا للمادة 1 )د( من جملس االتفاقية األوروبية حول جرائم شبكات 
الكمبيوتر، فإنه يعين »أي بيانات حاسوب متعلقة باتصال عن طريق منظومة حاسوب واليت تنشأ عن 
منظومة حاسوب ُتشكل جزًءا يف سلسلة االتصاالت، توضح مصدر االتصاالت، واجلهة املرسلة إليها، 

والطريق الذي تسلكه، ووقت وتاريخ، وحجم، ومدة، ونوع اخلدمة املذكورة«.
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 املادة 135: التدابري السرية أو التقنيات األخرى 
للمراقبة أو التحقيق دون مذكرة يف الظروف امللحة

1.   ال تحتاج الشرطة إلى مذكرة في الحاالت التالية:
 )أ(    فتح أو ضبط أي خطاب أو عبوة أو حاوية أو طرد حيثما كان هناك سبب محتمل 

        يقضي بوجود خطر على سالمة وأمن األشخاص، أو
 )ب(  احتجاز خطاب أو عبوة أو حاوية أو طرد حيثما كان هناك سبب محتمل يقضي بأنه 

        يحتوي على مواد تشكل حيازتها في حد ذاتها جريمة، أو مواد ترتبط بجريمة.
2.   يمكن للشرطة البدء بتنفيذ التدابير الموضحة بالمادة 134 )1( )ب(، )د(، )هـ(، )و(، )ز(، 

     )ط(، )ي(، )ك(، دون مذكرة وبموجب تفويض من عضو النيابة العامة، حيث:
 )أ(     ال يمكن الحصول على مذكرة في الوقت المحدد، وهناك مخاطرة كبيرة نتيجة التأخير 
من شأنها أن تؤدي إلى فقدان األدلة، أو خطر وشيك على سالمة وأمن األشخاص، 
أو أنه سيتم التالعب بتلك األدلة ذات الصلة بالتحقيق أو إزالتها أو إتالفها قبل التمكن 

من الحصول على مذكرة من القاضي، و
 )ب(  استيفاء الشروط الموضحة بالمادة 136)1( )أ(-)د(.

3.   خالل أربع وعشرين ساعة من مصادقة عضو النيابة العامة على تنفيذ التدابير دون مذكرة 
بموجب الفقرة 2، عليه أن يرسل تقريًرا إلى المحكمة المختصة وطلب الحصول على مذكرة 

وفًقا للمادة 136، وإال تصبح مصادقة عضو النيابة العامة الغية.
4.   لدى استالم التقرير بموجب الفقرة 3، يتعين على القاضي المختص تحديد ما إذا تم استيفاء 
الشروط الواردة بالفقرة 2. إذا قرر القاضي المختص أن التدابير السرية والتقنيات األخرى 
الخاصة بالمراقبة أو التحقيق تم تنفيذها وفًقا لما ورد بالفقرة 2، فيجب على القاضي إصدار 

أمر يصادق على تخويل عضو النيابة العامة والمذكرة بموجب المادة 136.

تعليق
كقاعدة عامة، يلزم احلصول على مذكرة لتنفيذ مجيع التدابري الواردة بالقسم 5، على الرغم من وجود 
بعض االستثناءات للظروف امللحة. ومبوجب الفقرة 1، جيوز للشرطة أن تفتح أو تضبط أو حتتجز خطاًبا 
أو عبوًة أو طرًدا أو حاويًة حيثما مت استيفاء الشروط الواردة بالفقرة 1 )أ( أو 1 )ب(. كما جيب على 
الشرطة احلصول على مصادقة عضو النيابة العامة لتويل تنفيذ التدابري املوضحة بالفقرة 2. وعليه حيتاج 
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عضو النيابة العامة للسعي إىل احلصول على ُمصادقة املحكمة بأثر رجعي مبوجب الفقرة 4. وإذا مل تتسلم 
الشرطة أمًرا من النيابة العامة كما هو مطلوب وفًقا للفقرة 2، أو إذا مل يتم احلصول على ُمصادقة القاضي 
حسب الفقرة 4، فإن األدلة اليت حتصل عليها الشرطة لن تقبل عند املحاكمة. ويتعني الرجوع إىل املادة 
115 بشأن استبعاد األدلة اليت مت احلصول عليها دون مذكرة أو دون ُمصادقة النيابة العامة أو القاضي، 

كما هو مطلوب مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية.

املادة 136: التدابري السرية أو التقنيات
 األخرى للمراقبة أو التحقيق مبوجب مذكرة

1. يجوز لعضو النيابة العامة التقدم بطلب للحصول على مذكرة لتنفيذ التدابير السرية أو التقنيات 
األخرى الخاصة بالمراقبة أو التحقيق في المواقف التالية:

 )أ(    في حالة التدابير الواردة بالمادة 134 )1( )أ(-)ح(، فهناك سبب محتمل بأن المشتبه 
            به قد ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة، أو

 )ب(   في حالة التدابير الواردة بالمادة 134 )1( )ط(-)ك(، فهناك سبب محتمل بأن الشخص 
        متورط في أنشطة جنائية تتعلق بالجريمة، و

 )ج(   يعتبر تطبيق التدبير أمًرا ضرورًيا وتناسبًيا بفرض توفر جميع ظروف القضية، بما فيها  
        أهمية المعلومات أو األدلة المطلوب الحصول عليها وخطورة الجريمة، و

 )د(    المعلومات التي يمكن الحصول عليها نتيجة لتنفيذ التدبير ليس من المحتمل الحصول 
 عليها من خالل أي تدبير تحقيق آخر أقل تدخاًل، دون صعوبة غير معقولة أو خطر   

محتمل على سالمة وأمن األشخاص.
2.   يجوز إصدار األمر بتنفيذ تدبير المراقبة في األماكن الخاصة بموجب المادة 134 )1( )ج( 
فقط فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم التي تكون عقوبتها تزيد على خمس سنوات، ويجوز 
إصدار األمر بتنفيذ تدبير اعتراض محتوى بيانات االتصاالت السلكية والالسلكية حسب 
المادة 134 )1( )أ( فقط فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم التي تكون عقوبتها تزيد على 

خمس سنوات.
3.    يجوز إصدار األمر بتنفيذ التدابير الواردة بالمادة 134 )1( )أ(، )ب(، )و(، )ز(، )ح(، ضد:

 )أ(    مشتبه به.
 )ب(  شخص يشتبه في استالمه أو إرساله التصاالت أو خطابات أو عبوات أو حاويات أو 
طرود من جانب، أو موجهة إلى مشتبه به أو إلى شخص يشارك في أو يجري معامالت 
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مالية لصالح المشتبه به. وُيستثنى من ذلك أحكام المادة 244 الخاصة باالتصاالت 
ذات االمتياز بين محام وموكله، أو

 )ج(  الشخص الذي يشتبه بقيامه باستخدام هاتفه أو استخدام جهاز االتصاالت السلكية 
والالسلكية الخاص به، أو استخدام نقطة الوصول إلى نظام الحاسوب الخاصة به. 
وُيستثنى من ذلك أحكام المادة 244 الخاصة باالتصاالت ذات االمتياز بين محام 

وموكله.
4.  يجوز إصدار أمر بتنفيذ التدبير الوارد بالمادة 134 )1( )هـ( ضد:

 )أ(    مشتبه به، و
 )ب(  شخص آخر غير المشتبه به، حيثما وجد سبب محتمل بأن مراقبة الشخص اآلخر 

        ستقود إلى كشف موقع المشتبه به الفار والمتهرب من القبض واالحتجاز.
5.    يجوز إصدار األمر بتنفيذ التدابير الواردة بالمادة 134)1( )ج(، )د(، )ط(، )ي(، )ك(، 

      ضد المشتبه به فقط.
6.   يجب أن يكون طلب تنفيذ التدابير السرية أو التقنيات األخرى الخاصة بالمراقبة أو التحقيق 

     كتابيًّا ويتعين أن يحتوي على ما يلي:
 )أ(    اسم المحكمة المختصة ولقب المتقدم بالطلب.

 )ب(  اسم أو هوية الشخص الذي يتم السعي للحصول على مذكرة ضده.
  )ج(  الجريمة أو الجرائم التي يتم السعي للحصول على مذكرة بشأنها.

 )د(     نوع التدبير السري أو التقني اآلخر الخاص بالمراقبة أو التحقيق الذي يتم السعي لتطبيقه 
        من قبل مقدم الطلب.

 )هـ(   فيما يتعلق بالتدابير الواردة بالمادة 134 )1( )أ(-)ح(، الوقائع التي تقر بوجود سبب 
        محتمل بأن المشتبه به قد ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة.

 )و(   فيما يتعلق باإلجراءات الواردة بالمادة 134 )1( )ط(-)ك(، الوقائع التي تقر بوجود 
        سبب محتمل بأن الشخص متورط في أنشطة جنائية تتعلق بالجريمة.

 )ز(    فيما يتعلق بالتدابير الواردة بالمادة 134 )1( )ج(، حيثما يطلب مقدم الطلب تفويض 
ضابط شرطة بدخول أماكن خاصة لتنشيط أو تعطيل الوسائل التقنية من أجل تنفيذ  

التدبير، و
 )ح(  طلب قيام القاضي المختص بإصدار مذكرة لتنفيذ التدابير السرية والتقنيات األخرى 

        الخاصة بالمراقبة أو الرصد.
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7.   حيثما تم استيفاء الشروط الواردة بالفقرة 1، يجوز للقاضي المختص إصدار مذكرة لتنفيذ 
 التدابير السرية أو التقنيات األخرى الخاصة بالمراقبة أو الرصد.

8.   يجب أن تحدد المذكرة ما يلي:
 )أ(    اسم أو هوية الشخص الذي يتم السعي للحصول على مذكرة ضده.

 )ب(   التدبير السري الُمحدد أو التقنيات األخرى الخاصة بالمراقبة أو الرصد التي تم اعتمادها 
        من قبل القاضي المختص.

 )ج(   العنوان المدون على المراسالت البريدية، وعناصر تحديد كل هاتف أو نقطة وصول 
لشبكة الحاسوب، أو رقم الحساب المصرفي للمشتبه به، حيثما كان ذلك قاباًل 

للتطبيق.
 )د(    عندما يتم منح مذكرة لتنفيذ التدبير الوارد بالمادة 134 )1( )ج( من قبل القاضي 
المختص، إذا تم تفويض ضابط شرطة معين بدخول األماكن الخاصة لتنشيط أو 

تعطيل الوسائل التقنية من أجل تنفيذ التدبير.
 )هـ(    عندما تقتضي المذكرة المساعدة من جانب مقدم خدمة االتصاالت السلكية والالسلكية 
أو المؤسسة المالية لتنفيذه، فقد ينتج عن التحذير من عدم االمتثال للمذكرة ارتكاب 
جريمة »االمتناع عن تنفيذ أمر صادر من المحكمة« بموجب المادة 197 من القانون 
الجنائي النموذجي أو توقيع عقوبة الغرامة أو الحبس لمدة معينة وفًقا للمادة 41 من 

القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية لعدم االمتثال ألمر المحكمة.  
 )و(    الشخص أو األشخاص المفوضين لتنفيذ التدبير واألشخاص المسؤولين عن اإلشراف 

        على تنفيذ المذكرة.
 )ز(     التواريخ التي يجب فيها تقديم التقارير الكتابية للقاضي المختص وعضو النيابة العامة، و

 )ح(   طول المدة الزمنية التي تكون خاللها المذكرة سارية المفعول.
9.   إن المدة المطلوبة لتنفيذ مذكرة التدابير السرية أو التقنيات األخرى الخاصة بالمراقبة أو 

     التحقيق، يجب أال تتجاوز 60 يوًما من تاريخ إصدارها، فيما عدا ما ورد بالمادة 139.

تعليق
تدابري املراقبة السرية حسب التدبري الذي يتم السعي لتنفيذه. كما يؤثر التدبري الذي يتم السعي لتنفيذه 
على الشخص الذي ميكن إصدار األمر ضده )انظر الفقرات 3-5(. وليس مثة آلية شفهية للحصول على 
املختص  للقاضي  باملراقبة والتحقيق، وجيوز  التقنيات األخرى اخلاصة  أو  السرية  التدابري  لتنفيذ  مذكرة 
دراسة طلب كتايب فقط بشأن ذلك )الفقرة 6(. وإذا منح القاضي مذكرة، فإن الفقرة 9 توفر احلد الزمين 
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للمذكرة حسبما هو مطلوب يف اجتهاد املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، ما عدا اإلضافات املحدودة 
ووفًقا للمادة 139 اليت جيب السعي للحصول عليها مبوجب تقدمي طلب من قبل عضو النيابة العامة.

وعندما يتم تنفيذ التدابري السرية أو التقنيات األخرى اخلاصة باملراقبة أو التحقيق دون مذكرة وفًقا 
للمادة 136، فإن أي أدلة مت احلصول عليها عند تنفيذ هذا التدبري ستكون غري مقبولة عند املحاكمة. يلزم 

الرجوع إىل املادة 115 والتعليق املرفق هبا.

الفقرة 2: توفر السوابق القضائية يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان حول املراقبة السرية إرشادات بشأن 
اإلجراءات الوقائية اليت جيب تضمينها يف التشريع اخلاص باملراقبة من أجل ضمان توافقه مع حق خصوصية 
الشخص الذي يتم توجيه أي من هذه التدابري ضده. وأحد هذه اإلجراءات الوقائية يتمثل يف وجوب 
النموذجي  القانون  باملراقبة فقط يف حالة اجلرائم اخلطرية. ونظًرا ألن  السرية اخلاصة  التدابري  استخدام 
لإلجراءات اجلنائية ال يشتمل على قائمة كاملة باجلرائم، وحتتوي يف معظمها على اجلرائم اخلطرية، فإن 
أحكام القسم 5 يتم تطبيقها بشكل عام على مجيع اجلرائم. وتوفر الفقرة 2 استثناًء بسيًطا يف حالة مراقبة 
حمتوى بيانات االتصاالت السلكية والالسلكية واملراقبة داخل األماكن اخلاصة. وينطوي كال التدبريين 
على تدخل بالغ وجيب استخدامهما فقط يف اجلرائم اليت عقوبتها تزيد على مخس سنوات. ومبوجب 
القانون اجلنائي النموذجي، فإن عقوبة اجلرائم تتراوح كالتايل: 1-5 سنوات، و2-10 سنوات، و15-3 
سنة، و5-20 سنة. وبناًء عليه، فإن التدابري السرية والتقنيات األخرى اخلاصة باملراقبة والتحقيق ال جيوز 
توظيفها فيما يتعلق بأي جرمية تنطوي على عقوبة حمتملة بالسجن ملدة 1-5 سنوات أو 2-10 سنوات 

أو 3-15 سنة أو 5-20 سنة.

الفقرة 3 )ب(: يقضي القانون الدويل حلقوق اإلنسان بأن االتصاالت بني املشتبه به واملتهم وحماميه، 
واليت تصنف حتت فئة االتصاالت ذات االمتياز، ال جيوز إخضاعها للمذكرة من أجل تنفيذ التدابري السرية 
أو التقنيات األخرى اخلاصة باملراقبة أو التحقيق. وهذا هو السبب يف أن الفقرة 3 )ب( ختضع لالستثناء 

من املادة 244.

الفقرة 8 )ه�(: تتمثل عقوبة عدم االمتثال لألمر عادة، مبوجب املادة 136 يف اعتبار ذلك خمالفة إدارية 
مبوجب قوانني االتصاالت السلكية والالسلكية. ونظًرا لعدم وجود مثل هذا البند يف جمموعة القوانني 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية حول  القانون  املادة 41 من  الرجوع بداًل من ذلك إىل  يتم  النموذجية، 
»عدم االمتثال ألمر املحكمة«. يلزم الرجوع إىل التعليق على املادة 41، الذي يشرح جمال هذا النص 
والفوارق بينها وبني اجلرمية الناشئة عن »االمتناع عن تنفيذ أمر صادر من املحكمة« مبوجب املادة 197 

من القانون اجلنائي النموذجي.

الفصل 8، اجلزء 3



231

املادة 137: تنفيذ التدابري السرية 
أو التقنيات األخرى يف املراقبة أو التحقيق

1.    يجب أن تشرع الشرطة في تنفيذ المذكرة خالل مدة ال تزيد عن خمسة عشر يوًما بعد إصدارها.
2.    يجب تنفيذ التدابير السرية أو التقنيات األخرى الخاصة بالمراقبة أو التحقيق بطريقة من شأنها 

     الحد من التدخل في خصوصية األشخاص غير الخاضعين للتدبير.
3.   عندما يتم تنفيذ مذكرة بموجب المادة 134 )1( )ج( وحيثما يتم تفويض المذكرة لضابط 
شرطة معين من أجل الدخول إلى مكان خاص، فإن تصرفاته في المكان الخاص يجب أن 

تكون مقتصرة على ما هو وارد بالمذكرة.
4.   يجب على الشرطة إرسال التقارير الكتابية الدورية والمعلومات األخرى ذات الصلة بتنفيذ 

المذكرة إلى عضو النيابة العامة:
 )أ(     على فترات شهرية في حالة التدبير بموجب المادة 134 )1( )ي(.

 )ب(   على فترات أسبوعية في حالة جميع التدابير السرية األخرى أو التقنيات األخرى 
         الخاصة بالمراقبة أو التحقيق.

5.   يجب على رجال الشرطة القائمين على تنفيذ التدابير السرية أو التقنيات األخرى الخاصة 
بالمراقبة أو التحقيق إعداد محضر بوقت وتاريخ بداية ونهاية وطبيعة كل إجراء تم تبنيه عند 
تنفيذ المذكرة. ويجب إرفاق هذه المحاضر بالتقرير الدوري بموجب الفقرة 4 وبالتقرير 

النهائي بموجب الفقرة 12.
6.    إذا لم يستلم عضو النيابة العامة تقارير كتابية في المواعيد المطلوبة بموجب الفقرة 4، يجوز 

 له ما يلي:
 )أ(     تعليق المذكرة إلى حين إرسال تقرير كتابي إليه من قبل الشرطة، أو

 )ب(   إلغاء المذكرة.
7.  التدابير السرية أو التقنيات األخرى الخاصة بالمراقبة أو التحقيق، وُيحظر عليهم الكشف 
عن هذه الواقعة وأية تفاصيل خاصة بالمذكرة للمشتبه به أو شخص آخر خاضع للمذكرة، أو لطرف 
ثالث. إذا قام مقدم خدمة االتصاالت السلكية والالسلكية بالكشف عن معلومات بشأن مخالفة للمذكرة 
أو إذا تعذر بخالف ذلك على مقدم خدمة االتصاالت السلكية والالسلكية االمتثال للمذكرة، فإنه 
يمكن أن يتحمل المسؤولية القانونية الناجمة عن جريمة »االمتناع عن تنفيذ أمر صادر من المحكمة« 
بموجب المادة 197 من القانوني الجنائي النموذجي أو دفع غرامة أو مواجهة عقوبة السجن بموجب 

المادة 41 من القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية بشأن عدم االمتثال ألمر المحكمة.
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8.   لدى استالم طلب كتابي من عضو النيابة العامة، يجوز للقاضي المختص تعديل المذكرة في 
بإصدار  المسبقة  الشروط  كافة  استيفاء  لضمان  التعديل ضروري  أن  ارتأى  إذا  أي وقت 

المذكرة.
9.   في سياق تنفيذ مذكرة التدابير السرية أو التقنيات األخرى، الخاصة بالمراقبة أو التحقيق، وفي

حالة توفر أي من الشروط المطلوبة بموجب المادة 136 )1(، يتعين إنهاء عملية تنفيذ التدبير 
على الفور. وفي هذه الحالة، يجب على الشرطة سرعة إخطار عضو النيابة العامة، ويجب 

على عضو النيابة العامة أن يخطر القاضي المختص كتابيًّا.
10. لدى استكمال تنفيذ مذكرة التدابير السرية أو التقنيات األخرى الخاصة بالمراقبة أو التحقيق، 
يجب على الشرطة تسليم جميع التسجيالت والرسائل والصور الضوئية والمواد األخرى التي 
تم الحصول عليها من خالل استخدام الوسائل السرية أو التقنيات األخرى الخاصة بالمراقبة، 

باإلضافة إلى تقرير يحتوي على ملخص لألدلة التي تم جمعها إلى عضو النيابة العامة.
11. إن الخطابات والعبوات والحاويات والطرود التي ال تحتوي على معلومات ستساعد في 
التحقيق بالجريمة أو التي ال تحتوي على أشياء يجب ضبطها بموجب القانون المعمول به، 

يجب إرسالها على الفور إلى عنوان المرسل إليه أو إعادتها إلى المرسل.
12. يجب على عضو النيابة العامة إرسال تقرير كتابي إلى القاضي المختص عندما يتم تنفيذ 

     المذكرة بالكامل أو انتهاء مدة صالحيتها.

تعليق
مبجرد أن مينح القاضي املذكرة، فإن دوره ال يكون قد انتهى فيما يتعلق بالتدابري السرية أو التقنيات 
األخرى اخلاصة باملراقبة أو التحقيق. قرر واضعو القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية النص على دور 
رقايب قوي للقاضي الذي مينح مذكرة التدابري السرية والتقنيات األخرى اخلاصة باملراقبة، كما هو مطلوب 

مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان.
وتطالب الفقرة 7 بأن يقوم مقدمو خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية مبساعدة الشرطة يف 
تنفيذ مذكرة التدابري السرية أو التقنيات األخرى اخلاصة باملراقبة أو التحقيق دون الكشف عن تفاصيل 
املذكرة ألي شخص. وهذا اإللزام يتم تضمينه عادًة يف قانون االتصاالت السلكية والالسلكية، ولكن، 

نظًرا ألنه قد يكون غائًبا، فقد مت تضمينه يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية.

الفقرة 7: يلزم الرجوع إىل التعليق اخلاص باملادة 136 )8( )هـ( لالطالع على مناقشة حول عواقب عدم 
االمتثال ألمر املحكمة اخلاص بالتدابري السرية أو التقنيات األخرى اخلاصة باملراقبة أو التحقيق.
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املادة 138: حظر االستفزاز )اإليقاع يف الشرك(
1.    التدابير السرية أو التقنيات األخرى الخاصة بالمراقبة أو التحقيق، وخاصة عند تنفيذ المذكرة 
بموجب المادة 134 )1( )ط(-)ك(، فإن ضابط الشرطة السري، أو الشخص الذي يعمل 
تحت توجيه وإشراف الشرطة في عملية تنفيذ التدبير، يجب أال يثير أي نشاط جنائي من 
خالل حث أحد األشخاص على ارتكاب جريمة لم يكن الشخص ليرتكبها لوال تدخل 

ضابط الشرطة أو األشخاص العاملين تحت إشرافه.
2.   عندما تتم إثارة أي نشاط جنائي، يجب أال تتم محاكمة المشتبه به بسبب الجريمة الناجمة 

     عن هذه اإلثارة أو إدانته بها.

تعليق
ينطوي اإليقاع يف الشرك على موقف يتم فيه حث شخص على ارتكاب جرمية من خالل اخلداع أو 
اإلقناع غري الالئق الذي لواله ملا ارتكب الشخص اجلرمية. ويتمثل العنصر املحوري لإليقاع يف الشرك 
يف أن الشخص مل يكن لريتكب اجلرمية »لوال« تدخل الشرطة. ويف حالة استخدام العمالء السريني، 
وعمليات الشراء املنتظمة ملواد مثل املخدرات، أو حماكاة جرائم الفساد، فإن املادة 138 تطالب الشرطة 
بعدم حث الشخص على ارتكاب جرمية. فال جيوز حماكمة الشخص الذي يتم »إيقاعه يف الشرك« بشكل 

غري قانوين الرتكابه اجلرمية املزعومة.

املادة 139: متديد املذكرة اخلاصة بالتدابري السرية
 أو التقنيات األخرى اخلاصة باملراقبة أو التحقيق

لدى تقديم عضو النيابة العامة طلًبا كتابيًّا، يجوز للقاضي المختص إصدار تمديد لصالحية المذكرة 
يبلغ ستين يوًما في المرة الواحدة، بحيث تصل المدة اإلجمالية إلى:

 )أ(    أربعة أشهر للتدبير الوارد بالمادة 134 )1( )ج(.
  )ب(  عامين للتدبير الوارد بالمادة 134 )1( )هـ(.

 )ج(   ثالث سنوات للتدبير الوارد بالمادة 134 )1( )ط(.
 )د(     سنة واحدة لكافة التدابير السرية أو التقنيات األخرى الخاصة بالمراقبة أو التحقيق الواردة

        بالمادة 134 )1(.
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 املادة 140: إتالف املواد غري املستخدمة
 واملتعلقة بالتدابري السرية أو التقنيات
 األخرى اخلاصة باملراقبة أو التحقيق

1.   عندما يقرر عضو النيابة العامة عدم تقديم الئحة اتهام ضد مشتبه به كان خاضًعا للتدابير 
القاضي  إخطار  عليه  فيجب  التحقيق،  أو  بالمراقبة  الخاصة  األخرى  التقنيات  أو  السرية 

المختص كتابيًّا بهذا القرار.
2.   على القاضي المختص، لدى استالم قرار عضو النيابة العامة عدم تقديم الئحة اتهام، أو عند 
انتهاء عامين بعد تنفيذ المذكرة الخاصة بالتدابير السرية أو التقنيات األخرى الخاصة بالمراقبة 

أو التحقيق، أن يصدر قرارا بشأن ما يلي:
 )أ(    األمر بإتالف المواد التي تم جمعها تحت إشراف القاضي المختص، و

 )ب(  تعيين تاريخ رسمي إلتالفها.
3.    قبل حلول التاريخ الرسمي إلتالف المواد التي تم جمعها عند تنفيذ التدابير السرية أو التقنيات 
األخرى الخاصة بالمراقبة أو التحقيق، يجب على القاضي المختص إخطار الشخص الذي 

تم إصدار المذكرة بحقه بشأن استخدام هذه التدابير ضده.
4.  يجوز للقاضي المختص بناء على طلب عضو النيابة العامة، أن يقرر عدم إخطار الشخص 
بالتدابير السرية أو التقنيات األخرى الخاصة بالمراقبة أو التحقيق بحقه، أو رفض فحص كل 

أو جزء من المواد في الحاالت التالية:
 )أ(     وجود أسباب قوية لالعتقاد بأن فحص المواد التي تم الحصول عليها يمكن أن يشكل 

        مخاطرة بالغة على حياة أو أمن شخص معين.
 )ب(  عندما يعرض الفحص أو أشخاص التحقيقات الجارية للخطر.

5.   عندما يتم إخطار شخص بأنه كان قيد التدابير السرية أو التقنيات األخرى الخاصة بالمراقبة 
     أو التحقيق، فمن حقه أن يفحص المواد التي تم جمعها.

6.    يتعين على القاضي المختص إرسال إخطار كتابي لعضو النيابة العامة والشرطة والشخص 
الذي كان خاضًعا للتدابير السرية أو التقنيات األخرى الخاصة بالمراقبة أو التحقيق )إذا تم 
إخطار الشخص بأنه كان قيد التدابير السرية أو التقنيات األخرى الخاصة بالمراقبة أو التحقيق 
ضده بموجب الفقرة 3( خالل 30 يوًما قبل إتالف المواد التي تم جمعها عند تنفيذ التدابير.
7.   يجب أن يكون القاضي المختص، أو الشخص الذي يفوضه القاضي، حاضًرا عند إتالف 

     المواد ويجب أن يعد تقريًرا رسميًّا لملف القضية بخصوص اإلتالف.
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تعليق
عندما ال يتم توجيه الئحة اهتام من قبل عضو النيابة العامة ضد الشخص الذي كان خاضًعا للمذكرة، 
جيب إخطار القاضي املختص )الفقرة 1(. ونظًرا لطبيعة املواد اليت مت مجعها، وحقيقة أهنا مل تستخدم يف 
اإلجراءات اجلنائية، فمن األمهية عدم االحتفاظ هبا من قبل السلطات، ولكن يتعني إتالفها بداًل من ذلك. 
وتفرض الفقرة 2 املسؤولية على القاضي للتأكد من إتالف مجيع املواد املتعلقة بالتدابري السرية أو التقنيات 
األخرى اخلاصة باملراقبة أو التحقيق، إما مبوجب إخطار من قبل عضو النيابة العامة مبوجب الفقرة 1، أو 
عند مرور عامني بعد انتهاء تنفيذ املذكرة )الفقرة 2(. وتستلزم أفضل ممارسة يف تشريع املراقبة أن يكون 
للشخص املستهدف باملراقبة احلق يف إخطاره بانتهاك حقه يف اخلصوصية. واالستثناء الوحيد املسموح 
به مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية هو عندما يشكل ذلك خماطرة بالغة على حياة أو أمن 
األشخاص أو عندما يعرض التحقيقات اجلارية للخطر )الفقرة 4(. وعندما يتم إخطار الشخص الذي كان 
رهن املراقبة أو التحقيق مبوجب الفقرة 3، فإن الفقرة 5 تشترط أن يكون له احلق يف فحص املواد اليت مت 
مجعها. وجيب على القاضي فيما بعد اإلشراف على إتالف املواد )الفقرتان 6 و7(، ويتعني أن يقدم إخطاًرا 
لعضو النيابة العامة والشخص الذي كان رهن املراقبة أو التحقيق )عندما مت إخطاره بالتدابري ألول مرة(.

القسم 6: اخلرباء

املادة 141: شهود اخلربة
1.   يتم إشراك الخبراء عند تحديد أو تقييم واقعة مهمة تدعو إلى البحث والحصول على رأي 

متخصص يمتلك المعرفة االحترافية الالزمة.
2.   ينطبق الفصل الحادي عشر، الجزء الخامس، القسم 2 الخاص بالشهود وشهادات الشهود، 

بتعديالته الضرورية، على الخبراء الشهود، باستثناء ما ورد بخالف ذلك في المادة 141.
3.   يجوز لعضو النيابة العامة والدفاع أن يطلب من المحكمة الحصول على رأي خبير.

4.   يجوز للمحكمة إصدار أمر بالحصول على رأي خبير من تلقاء نفسها.
5.  قبل َندب خبير أو خبراء بموجب الفقرة 6، يجب أن تدعو المحكمة عضو النيابة العامة 
والدفاع لطرح وجهات نظرهما بشأن الخبير أو الخبراء المختارين. فإذا اتفق األطراف على 
خبير، يتعين استخدام هذا الخبير بشرط أن يكون مناسًبا وعدم وجود معيقات لندبه، كما 
هو الحال في الفقرة 8. وعندما ال يتفق األطراف على الخبير أو الخبراء المختارين، فالقرار 

النهائي بشأن األمر مرجعه للمحكمة.
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6.   يجوز للمحكمة َندب خبير واحد أو أكثر بالحصول على رأي خبير.
7.   يجوز للمحكمة أن تعهد بالحصول على رأي خبير إلى مؤسسة مهنية أو كيان عام قد تقوم 

فيما بعد بندب شاهد خبرة واحد أو أكثر لتوفير رأي الخبير.
8.   ال يجوز لشخص أن يعمل كشاهد خبرة في الحاالت التالية:

 )أ(    هو إحدى ضحايا الجريمة.
 )ب(  هو على عالقة أو شريك محامي الدفاع خارج نطاق العالقة الزوجية أو الضحية أو 

        محامي الضحية أو المتهم.
 )ج(    يكون قد شارك في إجراءات القضية وقام بدور عضو النيابة العامة أو محامي الدفاع، 

        أو محامي الضحية.
 )د(   تمت مناقشته كشاهد، أو

 )هـ(   إذا كانت توجد ظروف أخرى ترمي إلى شك كبير في نزاهته.
9.   يجوز لعضو النيابة العامة أو الدفاع أن يعترض على نزاهة شاهد الخبرة في أي مرحلة عن 
طريق رفع التماس لمحكمة البداية ويطالب بعدم أهلية شاهد الخبرة. وإذا لم تحدد محكمة 
البداية عدم أهلية شاهد الخبرة، فيجوز للطرف الذي رفض التماسه أن يعترض على نزاهة 
شاهد الخبرة عن طريق تقديم طلب كتابي لنفي األهلية، باإلضافة إلى بيان كتابي يشمل 

الوقائع التي تثبت الطلب إلى رئيس المحكمة عبر قلم محكمة االستئناف.
10. يجب على رئيس المحكمة أن يقرر اإلجابة على الطلب، بناًء على بيان كتابي بالوقائع.

11. يجوز لعضو النيابة العامة أو الدفاع االعتراض على قرار رئيس المحكمة المتخذ بموجب 
الفقرة 10 عن طريق الطعن التمهيدي بموجب المادة 295.

12. باستثناء األشخاص الملزمين بصفتهم الرسمية بتقديم المساعدة كخبراء، فال يطالب أي 
شخص بأن يعمل كخبير ما لم يتوَل ذلك طواعيًة. ومع ذلك، ال يجوز للشخص الذي  

تطوع للعمل كشاهد خبرة أن يتخلى عن أداء دوره دون إبداء مبرر سليم.
13. يحق لشاهد الخبرة الحصول على مكافأة شرفية عن قيامه بإعداد رأيه، ومقابل التكاليف 
المفروضة على تنفيذ واجباته، ومقابل المصروفات التي أنفقها والوقت الذي خصصه لذلك، 
ويقدر ذلك بالمبلغ المعقول من قبل المحكمة. عندما يتم تقديم الرأي من قبل مؤسسة 
الفرد فقط حسب ما  التعويض للخبير  الفقرة 7، يجب دفع  مهنية أو كيان عام بموجب 

تمليه األحكام الخاصة.
14. يجب أن يحدد أمر المحكمة الصادر بشأن الحصول على رأي الخبير الوقائع المطلوب 
إثباتها أو تقييمها بواسطة رأي الخبير، وكذلك األشخاص الذين ُيعهد إليهم بإعداد الرأي.
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15.  يجوز للمحكمة أن تمنح الخبير ما يلي:

 )أ(     االطالع على األدلة المعنية.
 )ب(  تصريًحا بفحص األشخاص المعينين وفًقا للمادتين 142 و144، أو

 )ج(   تصريًحا بإجراء فحص بالموقع.
16. ما لم تحدد المحكمة خالف ذلك، يجب أن يقدم شاهد الخبرة رأًيا كتابيًّا. ويجب على 

المحكمة أن توجه الخبير إلى تقديم الرأي خالل فترة محددة.
17. بعد تقديم الرأي الكتابي للمحكمة، يجب تقديمه إلى عضو النيابة العامة، المشتبه به أو 

     المتهم ومحاميه وفًقا للمادة 27.
18. يجوز أيًضا أن يتم استجواب الخبير الذي قدم الرأي الكتابي شفهيًّا أثناء الجلسة التمهيدية أو 
المحاكمة بناًء على طلب عضو النيابة العامة أو الدفاع أو المحكمة من تلقاء نفسها. وعندما 
ُيعهد بالحصول على رأي الخبير إلى مؤسسة أو كيان عام، يجب على المؤسسة أو الكيان 
العام أن تحدد شخًصا الستجوابه شفهيًّا إذا طلب ذلك من قبل عضو النيابة العامة أو الدفاع 

أو المحكمة.
19. قبل االستجواب الشفهي، يجب أن يلفظ شاهد الخبرة بالقسم التالي: »أنا ]االسم[ أتعهد 
وأؤكد مقسًما بشرفي وضميري أنني سوف أبذل أفضل ما بوسعي كخبير للقيام بالمهمة 

الموكلة إلّي«.
20. يجوز للمحكمة، من تلقاء نفسها، أو بموجب طلب من عضو النيابة العامة أو الدفاع، أن 
تصدر أمًرا بالحصول على رأي خبير جديد يقدم بواسطة الخبراء أنفسهم أو خبراء آخرين 

إذا كان يرى أن الرأي ليس كافًيا.

تعليق
يتباين دور اخلرباء يف اإلجراءات اجلنائية من بلد إىل آخر. ففي بعض النظم، يستدعي كل طرف الشهود 
اخلرباء الذين خيصونه. ولذلك، فإن كل شاهد خربة ينحاز إىل طرف معني، إما عضو النيابة العامة أو 
للدفاع، ويقدم األدلة أمام املحكمة نيابة عنهم. ويف نظم قانونية أخرى، يتم َندب شاهد اخلربة من قبل 
املحكمة ويعمل بصفته »صديق للمحكمة«. وال ينحاز اخلبري إىل عضو النيابة العامة وال إىل الدفاع، 
ويكون مسؤواًل عن تقدمي رأي خبري نزيه وموضوعي إىل املحكمة. وقد مت اختيار اخليار األخري من قبل 
واضعي القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. والسبب يف ذلك يرجع إىل أنه يف دولة خارجة من الصراع، 
قد يكون من الصعب تقريًبا احلصول على خدمات شاهد خربة يف مواقف معينة. وميكن أن يكون احلال 
هكذا أيًضا عندما ال ميتلك املشتبه به أو املتهم الوسائل لدفع أجرة اخلبري بالطريقة نفسها اليت قد تتبناها 
النيابة. ولضمان املساواة لكال الطرفني )متت مناقشة ذلك يف التعليق على املادة 62(، رأى واضعو القانون 
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النموذجي لإلجراءات اجلنائية ندب شاهد خربة واحد من قبل املحكمة. وهذا ال يدعو إىل القول إن أيًّا 
من الطرفني سيحرم من إشراك اخلبري اخلاص به. وللطرفني حرية إعداد وتقدمي »آراء اخلرباء« اخلاصة هبم 
كتابيًّا للمحكمة ولألطراف األخرى. وهذه اآلراء مع ذلك ال ميكن أن تعمل بوصفها »كأفضل األدلة«. 

وميكن استخدامها رغم ذلك لالعتراض على موثوقية أو أهلية اخلرباء الذين َندبتهم املحكمة.
يلزم الرجوع إىل املواد 32-35، اليت تنظم عمليات استدعاء شهود اخلربة وعواقب عدم االمتثال ألمر 

استدعاء املحكمة.
وكما هو احلال مع مجيع تدابري التحقيق، وفًقا للمادة 112 )5(، جيوز ندب شاهد خربة من قبل 

املحكمة يف أي مرحلة من اإلجراءات.

الفقرة 13: تتطلب مدفوعات شهود اخلربة تنظيًما خاًصا من قبل نظام املحكمة من أجل احلد من احتمال 
ختصيص املكافآت الشرفية كما حيلو هلم. وميكن أن يتم ذلك مبعرفة رئيس املحكمة عن طريق »تعميم 

قضائي« أو طريقة أخرى ُمالئمة مبوجب القانون الساري.

الفقرة 15: اإلشارة إىل »فحص املوقع« يف هذه الفقرة يشري إىل مسرح اجلرمية، على سبيل املثال.

القسم 7: تدابري التحقيقات الشرعية

املادة 142: الفحص اجلسدي للمشتبه به أو املتهم
1.   ينطوي الفحص الجسدي على فحص األجزاء الخارجية أو الداخلية من جسم اإلنسان وأخذ 

     عينات من الجسم، ويتضمن ذلك ما يلي:
 )أ(   فحص األجزاء الخارجية أو الداخلية من جسم الشخص.

 )ب( أخذ عينات من الشعر وتجاويف الشعر من جسم الشخص.
 )ج(  أخذ عينات من اللعاب والبول.

 )د(   أخذ عينات من البقايا الموجودة باألنف.
 )هـ(   أخذ عينات من سطح الجلد، ويشمل ذلك منطقة أصل الفخذ وعينات من أسفل األظافر.

 )و(  أخذ عينات من األظافر.
 )ز(  أخذ عينات من نسيج الخاليا بغرض تحديد الهوية، أو

 )ح(  أخذ عينات من الدم.
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2.   باستثناء ما قد يرد بخالف ما ذكر في الفقرة 3، يلزم الحصول على مذكرة لتدبير الفحص 
الجسدي على الشخص.

3.   ال يلزم الحصول على مذكرة في الحاالت التالية:
 )أ(    في حالة موافقة الشخص على إجراء الفحص الجسدي، أو

 )ب(  لتنفيذ التدابير الواردة في الفقرة 1 )أ(-)و(، عندما تكون هناك مخاطرة بالغة بفقدان 
أو إفساد أو إتالف األدلة إذا لم يتم إجراء الفحص الجسدي على الفور وقبل مصادقة 

القاضي.
4.  إذا تم إجراء فحص جسدي دون قيام الشرطة بالحصول على مذكرة، فيجب على الشرطة 
سرعة تقديم محضر التفتيش لعضو النيابة العامة، الذي يجب عليه بدوره تقديم هذا المحضر 

للقاضي المختص.
5.  يجب على القاضي المختص تحديد ما إذا استوفيت الشروط المحددة في الفقرة 3. إذا 
توصل القاضي المختص إلى أن الفحص الجسدي دون مذكرة قد تم وفًقا للفقرة 3، فيتعين 

عليه إصدار أمر المصادقة على الفحص الجسدي دون مذكرة.
6.  يجوز منح مذكرة الفحص الجسدي لمشتبه به أو متهم في الحاالت التالية:

 )أ(    إذا كان الفحص ضرورًيا لتحديد وقائع مهمة بالنسبة للتحقيق في الجريمة، أو
 )ب(  إذا تم إثبات أنه من الممكن العثور على األدلة المحددة على ارتكاب جريمة على

       أو في داخل الجسم، و
 )ج(   عندما ال يكون الفحص الجسدي إجراًء مضًرا بصحة الشخص الذي يتم السعي لفحصه.

7.  يجوز للنيابة العامة أو الشرطة، قبل إرسال تقرير الجريمة إلى النيابة العامة بموجب المادة 
92، أن يتقدم بطلب إلجراء فحص جسدي.

8.  يجوز تقديم طلب بإجراء الفحص الجسدي شفهيًّا أو كتابيًّا إلى محكمة البداية المختصة.
9.  يجوز تقديم طلب إجراء الفحص الجسدي شفهيًّا إذا كان التأخير في تقديم طلب التفتيش 

كتابيًّا قد يعرض التحقيقات للخطر.
10. يجوز تبليغ طلب إجراء الفحص الجسدي الشفهي إلى القاضي المختص باالتصال عن طريق 

الهاتف أو الالسلكي أو وسائل اتصاالت إلكترونية أخرى.
11. عند التقدم شفهيًّا بطلب للحصول على مذكرة بإجراء فحص جسدي، يتولى القاضي المختص 
مسؤولية تسجيل المالحظات بشأن االتصال بين القاضي والنيابة العامة أو الشرطة فيما يتعلق 
بالمذكرة، ووضع هذه المالحظات في ملف القضية خالل فترة أربع وعشرين ساعة. ويتعين 
قيام القاضي المختص بالتوقيع على المالحظات المكتوبة والمذكرة بإجراء الفحص الجسدي.
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12. عندما يتم التقدم بطلب إجراء الفحص الجسدي شفوًيا، يتعين على مقدم الطلب )إما 
الشرطة أو النيابة العامة( صياغة مذكرة وقراءتها على القاضي المختص حرفًيا.

13. عند التقدم بطلب كتابي إلجراء الفحص الجسدي، يجب أن يحتوي الطلب على:

 )أ(    اسم المحكمة المختصة ولقب المتقدم بالطلب.
 )ب(  اسم الشخص الذي يتم ضده إصدار مذكرة بإجراء الفحص الجسدي.

 )ج(  الجريمة المعينة التي يشتبه في ارتكابه إياها.
 )د(   الوقائع التي تشير إلى ضرورة التفتيش للعثور على أدلة ارتكاب الجريمة الذي قد يتم 

        العثور عليها في داخل أو على الجسم.
 )هـ(  نوع الفحص الجسدي الخاص الذي يتم السعي إلجرائه والموضح بالفقرة 1، و

 )و(   طلب لقيام القاضي المختص بإصدار مذكرة بإجراء الفحص الجسدي.
14. إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة 6، يجوز للقاضي المختص إصدار أمر 

     بإجراء فحص جسدي.
15. يجب أال يتسبب الفحص الجسدي في تعريض صحة الشخص الذي يجري فحصه للخطر.

16. إن الفحص الجسدي بموجب الفقرة 1 )أ(، عندما يجري الفحص على األجزاء الداخلية للجسم 
البشري، وبموجب الفقرة 1 )د(، )هـ(، )ز(، )ح(، يجب إجراؤه من قبل طبيب أو ممرضة 
أو أخصائي طبي في الظروف التي تسمح بأعلى قدر من الخصوصية وبكل احترام لكرامة 

الشخص.
17. يجب إعداد محضر بالفحص الجسدي، ويتعين أن يتضمن ما يلي:

 )أ(    اسم الشخص الذي خضع للفحص الجسدي.

 )ب(  اسم الشخص الذي أجرى الفحص الجسدي.
 )ج(   أسم أي من األشخاص اآلخرين الذين كانوا موجودين أثناء إجراء الفحص الجسدي.

 )د(   طبيعة الفحص الجسدي.
 )هـ(   نتائج الفحص الجسدي، و

 )و(   قائمة بالعينات التي تم أخذها أثناء الفحص الجسدي.
18. يجب إعطاء المشتبه به أو المتهم الذي تم فحص جسده محضًرا بالفحص الجسدي.

19. يجب حفظ كل العينات التي تم أخذها أثناء الفحص الجسدي وتخزينها بحيث يتم الحفاظ 
على سالمتها.
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20. وفًقا للمادة 101، يتحمل عضو النيابة العامة مسؤولية التأكد من أن العينات إما محفوظة أو 
مخزنة للحفاظ على سالمتها أو أنه تم إرسالها من أجل إجراء تحليل للحمض النووي   

بموجب المادة 143.
21. يجوز استخدام الخاليا المأخوذة من شخص بموجب الفقرة 1 )ز( وعينات الدم المأخوذة 
من الشخص بموجب الفقرة 1 )ح( فقط ألغراض التحقيقات الجنائية التي تم أخذها من 
أجلها أو في إجراءات جنائية معلقة أخرى. ويتعين إتالفها دون تأخير بمجرد أن تصبح غير 

مطلوبة لهذه االستخدامات.

تعليق
كما ناقشنا يف التعليق على املادة 122، يعترب الفحص اجلسدي شكاًل من أشكال الفحص األكثر تدخال من 
تفتيش الشخص، حيث إنه يشمل األجزاء اخلارجية والداخلية من جسم الشخص، مبا يف ذلك أخذ عينات 
الدم والعينات األخرى. وكما هو احلال عند تفتيش شخص مبوجب املواد 122-125، فإن الفحص اجلسدي 
خيترق حقوق خصوصية الفرد، بالرغم من أنه أكثر تدخاًل من ذلك. وتوازن املادة 142 بني حق خصوصية 
الفرد وبني احلاجة إىل إجراء حتقيقات جنائية فعالة من خالل إدماج جمموعة من اإلجراءات الوقائية اإلجرائية.
وقد ينطوي الفحص اجلسدي على أخذ عينات من الشعر وجتاويف الشعر واألظافر واللعاب والبول 
وخاليا اجللد من األنف أو من سطح اجللد ونسيج اخلاليا والدم. ونظًرا ألن هذه التدابري شديدة التدخل، 
وألهنا تؤدي إىل قيام الشرطة بأخذ بيانات إحصائية حيوية عن الشخص، فإن حاالت أخذ العينات من 
شخص عن طريق الفحص اجلسدي تعترب حمدودة. وال جيوز للشرطة أن تأخذ عينات من نسيج اخلاليا إال 
مبذكرة. وجيوز للشرطة أخذ العينات األخرى دون مذكرة فقط عندما تكون هناك »خماطرة وشيكة بفقدان 
أو إفساد أو إتالف األدلة إذا مل يتم إجراء الفحص اجلسدي على الفور وقبل مصادقة القاضي على ذلك« 
)الفقرة 3(. إن أي فحص جسدي يتم إجراؤه وفًقا للفقرة 3 دون احلصول على مصادقة القضاء الحًقا، 
يعترب أمًرا غري قانوين إىل أن تتم املصادقة عليه من قبل القاضي مبوجب الفقرة 5. وعندما ال تتم املصادقة على 
الفحص اجلسدي من قبل القاضي بعد إجرائه، فإن أي أدلة يتم احلصول عليها جيب استبعادها من املحاكمة 
كما ورد باملادة 115. وباإلضافة إىل ذلك، )ويف احلاالت اليت مل تقم الشرطة فيها بإجراء فحص جسدي 
دون مذكرة مبوجب الفقرة 3(، عندما يتم تنفيذ أي من التدابري الواردة بالفقرة 1 دون مذكرة، فإن مجيع 

األدلة اليت مت احلصول عليها بواسطة التدبري غري مقبولة يف املحاكمة وفًقا للمادة 115.
وهناك تدابري معينة متوفرة بالفقرة 1 ال جيب إجراؤها من قبل ضباط الشرطة، نظًرا لطبيعتها الدقيقة وضرورة 
احلاجة إىل اخلربة الطبية إلجرائها، وتطالب الفقرة 16 بأن يتم إجراء الفحوص الداخلية للجسد وسوائل 
األنف وسوائل اجللد وأخذ عينة من نسيج اخلاليا، وأخذ عينات من الدم ال جيب إجراؤها إال من قبل 
شخص لديه خربة طبية. وجيوز للشرطة أخذ عينات من األظافر مبوجب الفقرة )1( )و(، وعينات من الشعر 

وجتاويف الشعر مبوجب الفقرة 1 )ب(، وعينات اللعاب والبول مبوجب الفقرة 1 )ج(.
وأي عينات يتم أخذها جيب ختزينها بشكل سليم )الفقرة 19(، األمر الذي قد يتطلب خدمات ومعدات 
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مناسبة وأفراًدا مؤهلني. ومبجرد أن يتم أخذ العينات، فإن اخلطوة التالية تتمثل يف التقدم بطلب للمحكمة 
من أجل حتليلها. ويستلزم ذلك مذكرة أخرى ويتم التعامل معها مبوجب املادة 143. ونظًرا ألن الفحص 
اجلسدي ينتج عنه استخالص البيانات اإلحصائية احليوية للشخص، فإن هذه البيانات حتتاج إىل التعامل 
معها بشكل صحيح. ويلزم عادة وجود قانون خاص يتناول كيفية التعامل مع البيانات الشخصية، مثل 
البيانات اإلحصائية احليوية. كما أن التنظيم الشامل لطريقة التعامل مع هذه البيانات اإلحصائية احليوية ال 

يدخل ضمن جمال القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية.

الفقرة 15: عندما يتم إجراء فحص جسدي مبوجب مذكرة من املحكمة، فمن األمهية مبكان أال يتسبب 
تنفيذ املذكرة يف تعريض صحة الشخص للخطر. ومن األمهية أيًضا أال يؤدي التدخل إىل انتهاك احلقوق 
األخرى للمشتبه به، مثل احلق يف سالمة اجلسد واحلق يف عدم التعرض للتعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية 
أو املهينة )املحمية مبوجب املادة 58(. ويف تفسري ما يعنيه احلق األخري، فيما يتعلق بأخذ األدلة املادية من 
شخص بواسطة الشرطة، فإن هيئات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية أقرت بأن الفعل جيوز تصنيفه على 
أنه »الإنساين« عندما يتسبب يف إصابة جسدية فعلية أو معاناة عقلية أو جسدية ُمشددة )انظر البيتا ضد 
إيطاليا ]املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان[، التطبيق رقم 95/2677، الفقرة 120(. وميكن تسمية املعاملة 
بأهنا »مهينة« عندما تثري مشاعر اخلوف والكرب والدونية والقدرة على إذالل وحتقري شخص )هريتادو ضد 
سويسرا ]املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان[، التطبيق رقم 90/1754(. ومن أجل تصنيف املعاملة على أهنا 
الإنسانية أو مهينة، فيجب أن تتجاوز عنصر املعاناة أو اإلذالل املحتوم الذي يتعلق بشرعية شكل املعاملة، 
مثل الفحص اجلسدي مبوجب مذكرة )البيتا ضد إيطاليا، الفقرة 120(. وباملثل، فيما يتعلق باحلق يف سالمة 
اجلسم، عندما متنح املحكمة مذكرة إلجراء الفحص اجلسدي، كأخذ عينة من الدم، فقد أدركت حماكم 
حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية بأنه للحصول على عينة دم أو مادة أخرى مبوجب مذكرة، فمن الضروري 
للمشتبه به أن يتحمل تدخاًل بسيًطا يف سالمة جسمه. ومع ذلك، إذا كان الفحص اجلسدي يتجاوز ما قد 

يعترب تدخاًل بسيًطا يف سالمة جسم الشخص، فقد يشكل ذلك انتهاًكا حلق الشخص يف سالمة جسمه.
وعندما ال يتعاون الشخص مع الشرطة أو الطاقم الطيب يف تنفيذ مذكرة الفحص اجلسدي، جيوز أن 
يبقى الفحص قيد التنفيذ رغم إرادة الشخص )انظر جاللوه ضد أملانيا، التطبيق رقم 00/54810(. وهذا يف 
حد ذاته ال يشكل انتهاًكا حلق الشخص يف عدم التعرض للمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو انتهاك 
احلق يف سالمة جسمه. كما أنه ال يشكل خطًرا على صحة الشخص. والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا 
كانت املعاملة تتسبب إما يف التعرض لإلصابة اجلسدية الفعلية أو ملعاناة عقلية ُمشددة، وما إذا كانت درجة 
املعاناة تتعدى حدود املعاناة أو اإلذالل املحتوم الذي عادًة ما يصحب هذا التدخل. وقد ذكرت املحكمة 
األوروبية حلقوق اإلنسان، يف جالوه ضد أملانيا )الفقرة 76( بأن »أي تدخل يف سالمة جسم الشخص ومت 
إجراؤه هبدف احلصول على أدلة، جيب أن خيضع لتدقيق صارم، ومع العوامل التالية على درجة خاصة من 
األمهية: مدى ضرورة التدخل الطيب القسري للحصول على األدلة، واملخاطر الصحية اليت يتعرض هلا املشتبه 
به، والطريقة اليت مت من خالهلا تنفيذ اإلجراء واألمل اجلسدي واملعاناة العقلية اليت سببها، عالوة على درجة 

اإلشراف الطيب املتوفر واآلثار على صحة املشتبه به«.
وإذا مت إجراء فحص جسدي بطريقة تنتهك حق الشخص يف عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة القاسية أو 
الالإنسانية أو املهينة، فيجب استبعاد األدلة اليت مت التحصل عليه يف املحكمة مبوجب املادتني 230 و232.
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املادة 143: حتليل احلمض النووي للعينات اليت
 مت أخذها أثناء الفحص اجلسدي أو املواد األخرى

1.   يجب الحصول على مذكرة إلجراء تحليل الحمض النووي للعينات التي تم أخذها أثناء 
الفحص الجسدي أو أي مواد أخرى تم العثور عليها أو ضبطها.

2.   يجوز لعضو النيابة العامة التقدم بطلب إلجراء تحليل الحمض النووي للعينات أو المواد 
     األخرى حيثما كانت هذه التدابير ضرورية من أجل:

 )أ(    إثبات الهوية، أو
 )ب(  إثبات ما إذا كانت آثار مواد معينة منشأها من المشتبه به، أو المتهم أو الضحية في 

        الجريمة.
3.   إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2، يجوز للقاضي المختص إصدار مذكرة 

     بإجراء تحليل الحمض النووي للعينات.
4.    يجب إجراء تحليل الحمض النووي من قبل مؤسسة متخصصة ُمنتدبة من قبل القاضي المختص 

     وفًقا للمادة 141.
5.   يجوز استخدام نسيج الخاليا الذي تم الحصول عليه بموجب المادة 142 لتحديد رمز الحمض 

     النووي فحسب. وال يجوز التحقق من أية معلومات أخرى أثناء فحص نسيج الخاليا.
6.  يجب على المؤسسة المتخصصة التي تجري تحليل الحمض النووي أن تقدم رأًيا كتابيًّا 

     للقاضي المختص الذي أمر بالتدبير، ما لم تحدد المذكرة ما يخالف ذلك.
7.   يجب إتالف نسيج الخاليا دون تأخير بمجرد أن يصبح الحكم نهائًيا.

8.   يجب تقديم نسخة من تقرير المؤسسة المختصة لعضو النيابة العامة والمشتبه به أو المتهم  
     ومحاميه، وفًقا للمادة 27.

تعليق
ميكن استخالص رمز احلمض النووي الفريد من عدة مصادر، كالدم واللعاب والشعر. ويتمثل الغرض 
من السعي إلجراء حتليل احلمض النووي بشكل عام، وخاصة مبوجب املادة 143، يف مقارنة رمز احلمض 
النووي للمشتبه به )الذي ميكن استخالصه من العينات اليت أخذت مبوجب املادة 142( بعينة بيولوجية 
أخرى ملعرفة ما إذا كانتا متطابقتني. على سبيل املثال، جتوز مقارنة رمز احلمض النووي للمشتبه به، الذي 
مت حتديده من خالل اختبار عينة من دمه، برمز احلمض النووي املستخلص من الدم املوجود يف مسرح 
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اجلرمية لتحديد ما إذا كانا متطابقني أم ال. وجيب احلصول على مذكرة مبوجب املادة 142 قبل التمكن 
من أداء مقارنة رموز احلمض النووي هذه. ومبجرد أن حيدد القاضي وجود مربرات كافية ملنح املذكرة 
مبوجب الفقرة 2، فيجب على القاضي ندب مؤسسة متخصصة لتتوىل إجراء التحليل وإبالغ النتائج. 
وتندرج املؤسسة املتخصصة حتت فئة شاهد اخلربة كما هو منصوص يف املادة 141. ولذلك، ال تعمل 
املؤسسة املتخصصة لصاحل أحد األطراف ولكنها »صديقة للمحكمة« ومهمتها تقدمي رأي موضوعي 

والرجوع بتقرير إىل املحكمة. يلزم الرجوع إىل املادة 141 اخلاصة بشهود اخلربة.
يف معظم البلدان اخلارجة من الصراع، حىت قبل الصراع، مل يكن هناك األساس القانوين، أو باألحرى 
املوارد واخلدمات، إلجراء حتقيقات شرعية وحتليل احلمض النووي. ويف عهد ما بعد الصراع، قد ال 
تكون هناك معامل شرعية جمهزة إلجراء هذا التحليل. ويف كوسوفو يف فترة ما بعد الصراع، كان يتم 
إجراء حتليل احلمض النووي يف أملانيا، بسبب نقص اإلمكانيات واخلدمات الداخلية. وعند تنفيذ نص 
حتليل احلمض النووي، جيب على الدولة اخلارجة من الصراع التأكد من أهنا متتلك املوارد واخلدمات 
املحلية لتتمكن من إجراء هذا التحليل. وإال، فإهنا ستحتاج إىل دراسة سن نصوص وتأمني ميزانية مالئمة 

الختبار احلمض النووي املفترض إجراؤه يف بلد آخر.

املادة 144: فحص احلالة العقلية للمشتبه به أو املتهم
1.   يجب الحصول على أمر لفحص الحالة العقلية للمشتبه به أو المتهم.

2.   يجوز لعضو النيابة العامة أو الدفاع التقدم بطلب لفحص الحالة العقلية للمشتبه به أو المتهم 
بزعم أن المشتبه به أو المتهم كان عديم األهلية العقلية وقت ارتكاب الجريمة كما هو 

محدد بالمادة 23 من القانون الجنائي النموذجي.
3.   لدى استالم الطلب لفحص الحالة العقلية للمشتبه به أو المتهم، يجب على القاضي المختص 

     إصدار أمر بفحص الحالة العقلية للمشتبه به أو المتهم.
4.  يجب تشخيص الحالة العقلية للمشتبه به أو المتهم من قبل طبيب األمراض العقلية له خبرة 
في طب األمراض العقلية الشرعية. وعندما ال يكون طبيب األمراض العقلية متوفًرا، يجب 
إجراء الفحص من قبل عالم نفسي له خبرة في علم النفس الشرعي. ويجب ندب طبيب 

األمراض العقلية أو العالم النفسي من قبل القاضي المختص وفًقا للمادة 141.
5.  يجب على طبيب األمراض العقلية أو المختص بعلم النفس الذي ُيشخص الحالة العقلية 
للمشتبه به أو المتهم أن يقدم رأًيا كتابيًّا للقاضي المختص الذي أصدر األمر بتنفيذ التدبير، 

ما لم تحدد المذكرة غير ذلك.
6.  يجب تقديم نسخة من تقرير طبيب األمراض العقلية أو العالم النفسي لعضو النيابة العامة 

والدفاع، وفًقا للمادة 27.
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 تعليق
جيوز لكل من عضو النيابة العامة والدفاع تقدمي طلب لتحديد األهلية العقلية للمشتبه به أو املتهم وقت 
ارتكاب اجلرمية املزعومة. وختتلف املادة 144 عن املادة 89، انعدام األهلية العقلية للمشتبه به أو املتهم، 
من جانبني أساسيني. أواًل، األمر مبوجب املادة 144 يرتبط بتحديد األهلية العقلية للمشتبه به أو املتهم 
وقت ارتكاب اجلرمية، وهو ما يساعد يف حتديد ما إذا كان جيوز إعفاء املشتبه به أو املتهم من املسؤولية 
اجلنائية مبوجب املادة 23 من القانون اجلنائي النموذجي اليت توفر دفاع بشأن عدم أهليته العقلية. ومن 
ناحية أخرى، تتناول املادة 97 مسألة كون املتهم مؤهاًل عقلًيا يف الوقت احلايل للمثول أمام املحكمة، 
به  للمشتبه  العقلية  احلالة  ثانًيا، ختتلف مضامني فحص  اجلرمية.  ارتكاب  املتهم وقت  أهلية  تتناول  وال 
أو املتهم مبوجب املادتني 97 و144. وتستخدم نتائج فحص األهلية العقلية للمشتبه به أو املتهم كأدلة 
أثناء املحاكمة مبوجب املادة 144. والتساؤل بشأن كون املشتبه به أو املتهم عدمي األهلية العقلية وقت 
االرتكاب املزعوم للجرمية لن يؤثر على سري التحقيق أو املحاكمة. وعلى العكس من ذلك، مبوجب املادة 
97، إذا أمر القاضي بإصدار تقرير األهلية، ووجد أثناء جلسة االستماع أن املشتبه به أو املتهم شخص 

عدمي األهلية العقلية، جيوز تعليق املحاكمة أو تأجيلها ألجل غري مسمى.
ويعترب التدبري املتعلق بالتحقيق مبوجب املادة 144 عنصًرا مهًما يف القضايا اليت يزعم املتهم فيها أنه كان عدمي 
األهلية العقلية وقت ارتكاب اجلرمية. ومن األمهية أن طبيب األمراض العقلية أو العامل النفسي املدرب احلاصل 
على خربة يف طب األمراض العقلية الشرعية وطب النفس الشرعي )أي، طب األمراض العقلية أو علم النفس 
الذي يتم تطبيقه على القانون( يتوىل إجراء فحص احلالة العقلية للشخص. ومع ذلك، ففي العديد من الدول 
اخلارجة من الصراع، هناك نقص حاد يف أطباء األمراض العقلية أو علماء النفس املدربني إلجراء عمليات تقييم 
األهلية العقلية. ويف بعض الدول اخلارجة من الصراع، كان احلل يتمثل يف إحضار أطباء األمراض العقلية أو 
علماء نفس شرعيني من البلدان األخرى لوضع تقارير تقييم األهلية، على الرغم من أن ذلك خيار باهظ التكلفة.

املادة 145: تشريح ونبش اجلثة
1.   يجب الحصول على ُمذكرة إلجراء تشريح أو نبش الجثة.

2.   يجوز أن يتقدم عضو النيابة العامة بطلب إلجراء تشريح الجثة، إذا ما كان هناك سبب محتمل 
يدعو لالعتقاد بأن الوفاة كانت نتيجة لجريمة أو لها عالقة بارتكاب جريمة. إذا تم دفن الجثة، 
يجوز لعضو النيابة العامة التقدم بطلب إلجراء نبش الجثة بهدف مشاهدة الجثة وتشريحها.
3.   يجب على عضو النيابة العامة أن يتقدم تلقائًيا بطلب إلجراء تشريح الجثة إذا ما حدثت الوفاة 
بعيًدا عن مركز  أو  االحتجاز  الشرطة، سواء داخل مركز  المتوفى في عهدة  أثناء وجود 
االحتجاز. ويجب على الشرطة أو جهة االحتجاز إبالغ عضو النيابة العامة بكافة حاالت 

الوفاة التي تحدث أثناء وجود المتوفى في عهدة الشرطة.
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4.  يجب على القاضي المختص أن يقوم بندب أخصائي أمراض في الطب الشرعي إلجراء 
تشريح الجثة وفًقا للمادة 141 بشأن ندب شهود الخبرة. إذا لم يتوافر أخصائي أمراض في 
الطب الشرعي، يجب على القاضي المختص ندب طبيب، ويفّضل أن تكون لديه خبرة في 

مجال الطب الشرعي إلجراء تشريح الجثة.
5.   يجوز للقاضي المختص إصدار األمر بإجراء اختبارات السموم من قبل إحدى المؤسسات 

     المتخصصة في اختبارات السموم.
6.   يجب إخطار عائلة المتوفى بتاريخ التشريح في حالة التعرف على مكان سكن أسرته، ويجوز 
لهم تعيين أحد األطباء أو األشخاص المتخصصين في مجال الطب للحضور أثناء تشريح الجثة.
7.   يجب على أخصائي األمراض في الطب الشرعي أو الطبيب إجراء تشريح الجثة، مع ضرورة 

     تسجيل المالحظات المهنية بشأن:
   )أ(    هوية الشخص المتوفى.
 )ب(  السبب المحتمل للوفاة.

 )ج(   أي أنواع من اإلصابات التي تظهر على الجثة، سواء كانت هذه اإلصابات إصابات 
للتسبب  استخدامها  تم  التي  المحتملة  والوسيلة  آخر  فيها شخص  تسبب  أو  ذاتية 

بهذه اإلصابات.
 )د(    أية مواد بيولوجية، بما في ذلك الدم أو اللعاب أو السائل المنوي أو البول، يتم العثور 

        عليها على جثة الشخص المتوفى.
 )هـ(   أية مواد يتم تحديدها من خالل اختبارات السموم.

 )و(   الوقت المحتمل للوفاة، و
 )ز(     ظروف حدوث الوفاة، بما في ذلك إبداء الرأي حول أسباب حدوث الوفاة، إن كانت 

            ألسباب طبيعية أو بسبب حادث أو انتحار أو قتل غير قانوني أو أسباب مجهولة.
8.    يجب على أخصائي األمراض في الطب الشرعي أو الطبيب الذي يقوم بإجراء التشريح االهتمام 
بكافة المواد البيولوجية، بما في ذلك الدم أو اللعاب أو السائل المنوي أو البول، ويجب 

االحتفاظ بها لوجود إمكانية إجراء تحليل الحمض النووي إذا ُأمر بموجب المادة 143.
9.  يجب على أخصائي األمراض في الطب الشرعي أو الطبيب الذي قام بإجراء تشريح الجثة 
أن يرفع تحلياًل كتابيًّا إلى القاضي المختص الذي أصدر أمر اتخاذ ذلك التدبير، ما لم ينص 

األمر على خالف ذلك.
10. يجب على أخصائي األمراض في الطب الشرعي عدم إعداد أية نتائج نهائية تتعلق بالمسؤولية 

     الجنائية التي تقع على عاتق المشتبه به أو أي فرد آخر في تحليله الكتابي.
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11. يمكن أن يحتوي التحليل الكتابي على الصور الفوتوغرافية التي التقطت من قبل أخصائي 
أمراض في الطب الشرعي أو التي يتم التقاطها تحت إشرافه، وقد تشمل المستندات أو 
الرسوم التخطيطية أو أية سجالت أخرى يراها أخصائي األمراض في الطب الشرعي مناسبة.
12. إذا كان هناك شخص مشتبه به أو متهم في الجريمة وله عالقة بوفاة الشخص الذي تم نبش 

أو تشريح جثته، فإنه يجب تسليم نسخة من التقرير لهذا المشتبه به أو المتهم.

تعليق
تشريح اجلثة أو فحص اجلثة بعد الوفاة، يعين إجراء الفحص الطيب على اجلسم البشري للتعرف على سبب 
وفاة الشخص أو أية إصابات أو أمراض كان يعاين منها الشخص. وميكن إجراء تشريح اجلثة ألسباب 
متعددة، فاملادة 145 هتتم بالتشريح الشرعي، ويقصد هبا التشريح الذي على صلة حمتملة باجلرمية. ويتم 
عادة إجراء تشريح اجلثة من قبل أخصائي أمراض يف الطب الشرعي. ويتم تعريف مصطلح أخصائي 
أمراض يف الطب الشرعي يف املادة 1 )21(، فأخصائي أمراض يف الطب الشرعي هو طبيب لديه خربة 
التغيريات يف جسم  بدراسة  الطب مرتبط  الشرعية، وهو فرع من  الباثالوجيا  أمراض  ومعرفة يف جمال 
اإلنسان نتيجة املرض أو اإلصابة، مبا يف ذلك التغيريات اليت تنتج عن السلوك اجلنائي. ويتوىل أخصائي 
األمراض يف الطب الشرعي فحص اجلثة من اخلارج ومن الداخل لكشف التغيريات اهليكلية، ويقوم يف 
بعض األحيان بفحص اجلثة بأشعة سينية. كما يتوىل إجراء اختبارات على العينات اليت يتم أخذها من 
اجلثة داخل املعمل اجلنائي لتحديد السبب املحتمل للوفاة. ويقوم أخصائي األمراض يف الطب الشرعي 
بإعداد تقرير حيدد السبب املحتمل للوفاة أو طريقة الوفاة، وكيف حدثت الوفاة، وما إذا كانت هناك 

عوامل سابقة تسببت يف حالة الوفاة.
نبش اجلثة هو مصطلح يعين استخراج اجلثة اليت مت دفنها بالفعل. ويتمثل اهلدف من نبش اجلثة يف 
إجراء التشريح اجلنائي للجثة لتحديد سبب للوفاة. وميكن أن يتم إجراء نبش اجلثة لعدد من األسباب 
املختلفة، ويهتم القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية فقط بنبش اجلثة املرتبطة باجلرمية املزعوم ارتكاهبا.
جيوز أن يتقدم عضو النيابة العامة بطلب لتشريح اجلثة و/أو نبش اجلثة على أساس أن السبب املحتمل 
الذي أدى إىل حالة الوفاة أو له عالقة باجلرمية اجلنائية )الفقرة 2(. مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية، جيب على عضو النيابة العامة التقدم بطلب للحصول على مذكرة تشريح اجلثة إذا تويف الشخص 
داخل أحد مراكز االحتجاز أو كان يف عهدة الشرطة. كما أن القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية يلزم 
الشرطة وجهة االحتجاز بضرورة إبالغ النيابة العامة بوفاة امُلحتجز. واألساس املنطقي وراء هذا الشرط 
هو التأكد من أن ممارسات التعذيب أو سوء املعاملة من جانب الشرطة مل ُتساهم يف وفاة الشخص. إذا 

اتضحت أية أدلة على ارتكاب الشرطة للجرمية، تلتزم النيابة العامة بالتحقيق يف املوضوع.
وأفضل الطرق للتأكد من ذلك هو أن يتوىل أخصائي األمراض يف الطب الشرعي إجراء تشريح اجلثة. 
وهذا هو اإلجراء العادي. مع ذلك، يف العديد من الدول اخلارجة من الصراع، يتعذر وجود أخصائيني 
األمراض يف الطب الشرعي، كما يتعذر توافر املعامل اجلنائية. وهذا هو السبب يف أن القانون النموذجي 
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لإلجراءات اجلنائية ينص على اللجوء إىل وسيلة أخرى وهي أن يقوم أحد األطباء بإجراء تشريح اجلثة. بل 
إنه إذا توىل أحد األطباء إجراء تشريح اجلثة، فإنه من الضروري تواجد أحد األشخاص ممن لديهم املعرفة 
واخلربة الالزمة إلجراء اختبارات السموم أو االختبارات األخرى على العينات املطلوبة، وكذا تقتضي 
لتقنيات  الالزمة  اجلنائية  املعامل  الالزمة إلجراء هذه االختبارات. ونظًرا ألمهية  املعامل  توافر  الضرورة 
التحقيق مثل تشريح اجلثة أو الفحص اجلسدي، بدأ املاحنون الدوليون يف االستثمار يف البناء وتوفري العمالة 

واملوظفني الالزمني والتجهيزات الالزمة للمعامل اجلديدة يف الدول اخلارجة من الصراع مثل ليبرييا.
تنص الفقرة 6 على أنه يف حالة التعرف على مكان سكن أسرة الشخص املتوىف، فإنه جيوز هلم تعيني 
أحد األطباء أو فرد متخصص يف جمال الطب للحضور أثناء تشريح اجلثة. هذا النص مأخوذ عن مبادئ 
األمم املتحدة املتعلقة باملنع والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج النطاق القانون واإلعدام التعسفي 
واإلعدام بإجراءات موجزة، أما املبدأ 16، فينص على »]أن[ حيق ألسرة املتوىف أن تفرض حضور ُممثل 
طيب أو شخص آخر مؤهل ُيمثلها يف عملية التشريح«. عند االنتهاء من تشريح اجلثة واالنتهاء من إجراء 
االختبارات األخرى على العينات املأخوذة منها، جيب أن يتوىل أخصائي األمراض يف الطب الشرعي أو 
الطبيب تسجيل مالحظاته املهنية وفًقا لنصوص الفقرة 7 وإعداد تقرير مفصل بشأن ذلك )الفقرة 9(. 
وجيب تسليم نسخ من التقرير لكل من املشتبه به أو املتهم )الفقرة 12(. أثناء املحاكمة، قد ُيطلب من 
أخصائي األمراض يف الطب الشرعي أو الطبيب اإلدالء بالشهادة بوصفه شاهد اخلربة وفًقا لنصوص املادة 
141 بشأن شهود اخلربة. فيما يتعلق بعمليات التشريح اليت يتم إجراؤها ألغراض تتعلق باحتمالية اإلعدام 
خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام بإجراءات موجزة، جيب على اجلماعات الفاعلة للعدالة 
اجلنائية وأخصائي األمراض يف الطب الشرعي أن يكون لديهم الوعي واملعرفة بالربوتوكول النموذجي 
لألمم املتحدة املتعلق بالتحقيق القانوين يف عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام 
بإجراءات موجزة )»بروتوكول مينسوتا«(. أما الربوتوكول العام األكثر مشولية بشأن تشريح اجلثة، فهو 
بروتوكول التشريح النموذجي، فقد متت صياغته وكذا متت صياغة الربوتوكول النموذجي الستخراج 
اجلثة وحتليل بقايا هيكلها. وكافة هذه الربوتوكوالت النموذجية مضمنة يف دليل األمم املتحدة عن منع 
ممارسات تنفيذ أحكام اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام بإجراءات موجزة. كما 
الوفاة ورسومات أجزاء اجلسم  التعذيب بعد  أيًضا على ملحق بعنوان »كشف حاالت  الدليل  حيتوي 

البشري للتعرف على حاالت التعذيب«.

الفقرة 3: وفًقا للمبدأ 34 من جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل 
من أشكال االحتجاز أو السجن، فإنه يف حالة وقوع أي حالة من حاالت الوفاة داخل احلجز، جيب 
إجراء التحقيق فيها. من أهم العناصر اليت تدخل يف أي من هذه التحقيقات هو عنصر التشريح للجثة. 
ونظًرا ألمهية حتديد سبب الوفاة، تنص الفقرة 3 على ضرورة أن يتقدم عضو النيابة العامة تلقائًيا بطلب 
إجراء تشريح اجلثة يف حالة وفاة أحد األشخاص داخل احلجز، سواء يف عهدة الشرطة أو داخل مركز 
االحتجاز، أو سواء كان هذا الشخص بعيًدا عن مركز االحتجاز أو قسم الشرطة لكنه ال يزال قيد احلجز.

الفصل 8، اجلزء 3
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القسم 8: فرصة فريدة للتحقيق

املادة 146: فرصة فريدة للتحقيق
1.   من الضروري الحصول على أمر لمباشرة الفرصة الفريدة للتحقيق.

2.   تعني الفرصة الفريدة للتحقيق، عملية أخذ األدلة من الشاهد أو شاهد الخبرة بغرض حفظها، 
في حالة عدم توفر الشاهد أو شاهد الخبرة لإلدالء بالشهادة أثناء المحاكمة.

3.  يجوز لعضو النيابة العامة أو الدفاع رفع التماس إلجراء الفرصة الفريدة للتحقيق لدى قلم 
     محكمة البداية المختصة إذا:

 )أ(     كانت هناك فرصة فريدة للحصول على أدلة مهمة من الشاهد أو من شاهد الخبرة، و
 )ب(  كان هناك خطر كبير بأنه قد ال تتوافر األدلة فيما بعد أثناء المحاكمة.

4.   إذا تم استيفاء الشروط الواردة بالفقرة 3، فإنه يجب على القاضي المختص تحديد موعد 
     وتاريخ ألخذ األدلة.

5.   يجب استدعاء عضو النيابة العامة والمشتبه به أو المتهم، والشاهد أو شاهد الخبرة، للمثول 
أمام المحكمة في نفس الموعد والتاريخ المحددين في االستدعاء. ومن الضروري تقديم 

االستدعاء وفًقا للمادة 27.
6.    يجب على القاضي المختص اتخاذ التدابير التي يراها ضرورية لضمان كفاءة وسالمة اإلجراءات، 

ومن أجل حماية حقوق الشاهد والمشتبه به أو المتهم على وجه الخصوص.
7.   يجب أخذ األدلة من الشاهد على مرأى ومسمع من القاضي المختص وفًقا للفصل 11، الجزء 

     الخامس، القسم 4 من القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية.

تعليق
الفريدة  الفرصة  ملباشرة  أمر  على  للحصول  بطلب  التقدم  والدفاع  العامة  النيابة  عضو  من  لكل  جيوز 
للتحقيق. مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، يفضل اإلدالء بالشهادة املعلنة مباشرة على املأل 
أثناء املحاكمة على األدلة اجلنائية اليت يتم تسجيلها مسبًقا أو اإلقرارات أو األقوال اليت تسبق املحاكمة. 
وذلك ألن عملية املحاكمة اليت ينص عليها القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية تعتمد يف األساس على 
مبدأ الشفوية، حيث يتم عرض األدلة فقط أثناء املحاكمة، وال يتمكن القاضي املختص أو هيئة القضاة 
من الوصول إىل هذه األدلة مسبًقا. ومتثل املادة 146 استثناًء من هذا املبدأ العام. مبوجب املادة 146، 
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ال ميكن أخذ األدلة يف الوقت الذي ال يتمكن الطرف الثاين )الدفاع أو النيابة( من أن تتوافر له فرصة 
استجواب الشاهد على الوجه األكمل. ميثل هذا الشرط، من منظور املشتبه به أو املتهم، أمهية قصوى 
من أجل محاية حقه يف استجواب الشاهد أمامه )انظر املادة 64 والتعليق املرفق هبا(. إذا سنحت الفرصة 
الفريدة للتحقيق، جيب أن يتواجد القاضي أثناء أخذ األدلة. هذا األسلوب يف أخذ األدلة على صلة وثيقة 
باآللية اليت كان من املفترض أن يتم هبا استجواب الشاهد أثناء املحاكمة، ما مل حتدث يف توقيت خمتلف. 
تسري القواعد نفسها على الفرصة الفريدة للتحقيق كما تسري على استجواب الشاهد أثناء املحاكمة. 
إذا متت املحاكمة يف وقت الحق، تتم إضافة النص الصويت لألدلة اليت يتم عرضها خالل الفرصة الفريدة 
للتحقيق إىل األدلة اليت يقدمها الطرف الذي تقدم بطلبها. ويتوىل القاضي أو هيئة القضاة النظر يف هذه 

األدلة عند اختاذ القرار بشأن املسؤولية اجلنائية للمتهم.
مثال على احلالة اليت تكون فيها الفرصة الفريدة للتحقيق مواتية، هو عندما يكون الشاهد يعاين من 

املرض الشديد، وقد يكون قد فارق احلياة يف وقت املحاكمة لإلدالء بالشهادة.

الفصل 8، اجلزء 3
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اجلزء 4: محاية الشاهد وعدم اإلفصاح
 عن هوية الشاهد والشهود املتعاونني

القسم 1: تدابري محاية الشهود املعرضني للتهديد والشهود املعرضني للخطر

تعليق عام
مت بشكل كبري إدراك أمهية محاية الشهود بالشكل الالئق أثناء اإلجراءات اجلنائية خالل السنوات األخرية 
على املستويني املحلي والدويل على حد سواء. على املستوى الدويل، جند أن املادة 24 من اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واملادة 32 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، تقران 
باحلاجة امللحة إىل محاية الشهود. يف الدول اخلارجة من الصراع مثل كوسوفو والبوسنة واهلرسك، مت 
وضع التشريعات اليت تسمح حبماية الشهود يف ضوء التهديدات اجلسيمة على حياة الشهود الذين يدلون 

بشهاداهتم يف القضايا اجلنائية.
النشاط  األفراد ممن شاركوا يف  أو  اجلرمية،  األبرياء مبسرح  املارة  املجين عليهم  الشهود  قد يشمل 
اإلجرامي لكنهم ُمتعاونون مع رجال الشرطة. وقد حيتاج الشهود إىل احلماية نظًرا ألن )أ( أمنهم أو أمن 
أسرهم معرض للخطر ألهنم ميثلون الشهود يف إحدى القضايا )أي الشاهد املُعرض للتهديد أو الشاهد 
الذي يشعر بصدمة شديدة من اإلدالء  الشاهد هو الضحية–  الشاهد –عادة  املتخوِّف(، أو )ب( أن 

بالشهادة يف قاعة املحكمة ويف مواجهة الشخص املتهم )شاهد معرض للخطر(.
إذا حتولنا إىل الشهود الذين يتعرضون للتهديد أواًل، فإن محاية مثل هؤالء الشهود على درجة كبرية 
من األمهية. ومن الضروري محاية الشاهد الذي يتعرض للتهديد من أجل محاية حياته وسالمته وسالمة 
أسرته على حد سواء. من منظور آخر، إذا مل تتم محاية الشاهد، فإن ترويع الشاهد قد مينع اإلبالغ عن 
اجلرمية، أو إذا مت اإلبالغ عن اجلرمية، فإنه قد يؤدي إىل منع الشاهد من اإلدالء بالشهادة مبطلق احلرية 
والصراحة. وهذا ميثل خطًرا حمدًدا يف القضايا اجلنائية مثل اجلرمية املنظمة. وميكن محاية الشاهد املُعرض 
للتهديد باالستعانة بعدة طرق خمتلفة وفًقا جلسامة التهديد الذي يتعرض له، ووفًقا للمرحلة اليت تسري 
فيها اإلجراءات اجلنائية. يف أي مرحلة من املراحل األوىل لإلجراءات اجلنائية، قد تقرر الشرطة أن تضع 
الشاهد املُعرض للتهديد حتت محاية الشرطة، وهو ما يعرف أحياًنا باسم احلماية املشددة. لالطالع على 
مزيد من املناقشات حول معىن وجمال احلماية املشددة، يلزم الرجوع إىل كوليت روش، مكافحة اجلرائم 
اخلطرية يف املجتمعات اخلارجة من الصراع )الصفحات 106-11(. احلماية املشددة هي فقط مسألة تتعلق 
بقانون الشرطة واإلجراءات الشرطية، وال تقع يف نطاق قانون اإلجراءات اجلنائية، لذلك، ال ينص عليها 

القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية.
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أما الوسيلة الثانية حلماية الشهود املُعرضني للتهديد، فتقع يف نطاق قانون اإلجراءات اجلنائية وُمتضمنة 
يف اجلزء الرابع، القسمان األول والثاين: التدابري اإلجرائية حلماية الشاهد. وهذه التدابري هي موضوع 
اهتمام القسم الفرعي األول والقسم الفرعي الثاين، وتتم مناقشتهما بشكل مفصل أدناه، وهي تتكون 
من »تدابري محاية الشاهد« و»عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد«. تسري تدابري محاية الشاهد يف الفترتني 

قبل وأثناء املحاكمة.
أما الوسيلة الثالثة حلماية الشاهد املُعرض للتهديد، فتتمثل يف برامج محاية الشاهد. وهتدف برامج محاية 
الشاهد إىل محاية الشهود يف احلاالت اليت يواجهون فيها التخويف الشديد، ويف احلاالت اليت ال تكون فيها 
تدابري احلماية األخرى كافية حلماية الشاهد )ويكون فيها الشاهد على درجة من األمهية يف اإلجراءات 
ويستحق وضعه يف برنامج محاية الشاهد(. قد يتم توجيه برامج محاية الشاهد، يف بعض احلاالت، حنو 
ضمان سالمة حياة الشاهد وأسرته على املدى البعيد. فقد يتم منح الشاهد وأسرته تأشرية سفر للعيش 
يف دولة أخرى، وقد يتم منحهم هويات شخصية ووظائف جديدة، فضاًل عن أوجه املساعدة األخرى 
لالستقرار هناك. ويتم بوجه عام تنظيم برامج تغيري مكان الشهود، إما من خالل قانون خاص، أو باعتباره 
جزًءا من قوانني الشرطة وإجراءاهتا، بداًل من قانون اإلجراءات اجلنائية. لالطالع على املناقشة الكاملة 
بشأن برامج محاية الشهود، يلزم الرجوع إىل روش، مكافحة اجلرائم اخلطرية يف املجتمعات اخلارجة من 

الصراع )الصفحتان 61-60(.
أما الشهود املعرضون للخطر، فقد ال حيتاجون مستوى احلماية نفسه مثلما هو احلال بالنسبة للشهود 
املعرضني للتهديد. على سبيل املثال، قد ال حيتاج الشاهد املعّرض للخطر إىل احلماية املشددة أو أن يكون 
ضمن برنامج محاية الشاهد. ويتباين شكل احلماية اليت يتم توفريها للشاهد املعرض للخطر عن نظريه 
بالنسبة للشاهد املُعرض للتهديد. حيث إن تدابري احلماية هتدف يف األساس إىل تقليل حدة الصدمة اليت 
يتعرض هلا الشاهد املعرض للخطر على مدى املراحل املختلفة من اإلجراءات اجلنائية بداية من االستجواب 
التمهيدي ووصواًل إىل اإلدالء بالشهادة أمام املحكمة. فيما يتعلق باإلدالء بالشهادة أمام املحكمة، كما 
تنص املادة 147، قد يتم منح تدبري احلماية، على سبيل املثال، من أجل ضمان تغيب املتهم أثناء جلسة 
شهادة الشاهد. كما أن أمر محاية الشاهد قد ُيمّكن الشاهد املعرض للخطر من اإلدالء بشهادته من وراء 

ساتر أو من مكان آخر خالف قاعة املحكمة مبوجب املادة 147.
ُتدرك املادة 24 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة واملادة 32 من اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة الفساد على أنه عند توفري محاية الشاهد، يكون من الضروري للغاية األخذ يف االعتبار حقوق 
املشتبه به أو املتهم، نظًرا ألن تدابري محاية الشاهد قد متسُّ احلقوق األساسية مثل احلق يف االستجواب أو 
استجواب الشهود أمام املشتبه به أو املتهم )املادة 64( واحلق يف املهلة الزمنية املناسبة والتسهيالت إلعداد 
الدفاع )املادة 61(. يف صياغة أحكام القانون يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، مت توجيه االهتمام 
احلماية، واحلاجة  الشاهد يف  الالئق مع حقوق  بالشكل  املتهم  توازن حقوق  الشديد من أجل ضمان 
إىل استخدام تدابري محاية الشاهد يف حتقيقات اجلرمية. أجريت األحباث بشأن املعايري الدولية ذات الصلة 
بفقه حقوق اإلنسان اليت تتعلق حبماية الشاهد، وهو ما مت دجمه فيما بعد بأحكام محاية الشاهد من أجل 
ضمان املوازنة احَلذرة للحاجة إىل محاية الشاهد املُعرض للتهديد أو الشاهد املعرض للخطر واحتياجات 

التحقيقات اجلنائية مع حقوق املشتبه به أو املتهم.
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بالرغم من أنه يتم عادة منح تدابري محاية الشاهد أثناء التحقيقات، فقد جيوز منحها يف أي مرحلة 
من مراحل اإلجراءات اجلنائية املختلفة.

استكمااًل للقسم 1 والقسم 2 من اجلزء الرابع، الفصل الثامن، مت تضمني عدد من اجلرائم يف القانون 
اجلنائي النموذجي ملعاقبة هؤالء الذين يتدخلون بالشاهد بشكل أو بآخر أثناء املحاكمة أو الذين ينتهكون 
أمر املحكمة اخلاص بتدابري احلماية. من اجلرائم اليت ينص عليها القانون اجلنائي النموذجي »عرقلة سري 
العدالة للشهود« )املادة 193( و»فك األختام املتعلقة بتدابري احلماية وعدم اإلفصاح« )املادة 200(. جترم 
اجلرمية السابقة استخدام القوة أو الترويع ضد الشاهد، بينما اجلرمية الالحقة ترى أن الكشف عن اسم 
الشاهد الذي خيضع لتدابري احلماية هو مبثابة جرمية، وكذا يكون احلال بالنسبة لإلفصاح عن هوية الشاهد 

إذا ما أصدرت املحكمة أمًرا يقضي خبالف ذلك.
جيب على الدولة اخلارجة من الصراع واليت تفكر يف إدخال تدابري محاية الشاهد أن تنظر بدقة شديدة 
إىل االرتباطات املالية لتنفيذ ذلك. وتنطوي بعض التدابري، مثل استبعاد أسم الشاهد من السجل العام 
)املادة 147 ]أ[( على ارتباطات مالية أقل تكلفة. والتدابري األخرى، مثل استخدام أجهزة تغيري الصوت 
)املادة 147 ]هـ[ ]2[(، حتتاج إىل الكثري من التكلفة. جيب على الدولة اخلارجة من الصراع أن تضمن 

توفر األموال الالزمة لتنفيذ ودعم التدابري قبل أن يتم إدخاهلا يف القانون.

املادة 147: تدابري احلماية
يجوز للقاضي المختص أن يأمر باتخاذ واحدة أو أكثر من تدابير الحماية التالية:

 )أ(      حذف األسماء أو العناوين أو أماكن العمل أو المهنة أو أية بيانات أو معلومات أخرى 
من السجل العام والتي يمكن استخدامها في تحديد هوية الشاهد.

 )ب(  منع محامي المشتبه به أو المتهم من إفشاء هوية الشاهد أو كشف أية مواد أو أية 
        معلومات يمكن أن ُتفصح عن هوية الشاهد.

 )ج(   عدم إفشاء السجالت التي تحدد هوية الشاهد، إلى حين أن يقرر القاضي المختص 
        خالف ذلك، أو إلى أن يحين الوقت المناسب قبل المحاكمة، أيهما يحدث أواًل.

 )د(    تعيين اسم مستعار للشاهد، بينما يتم الكشف عن اسم الشاهد بالكامل للدفاع خالل 
        فترة زمنية مناسبة قبل المحاكمة.

 )هـ(  بذل الجهود إلخفاء المالمح أو األوصاف الجسدية للشاهد الذي يدلي بالشهادة، 
        بما في ذلك اإلدالء بالشهادة:

        )1(   من وراء ستار معتم.
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        )2(   من خالل أجهزة تغيير الصورة أو الصوت.
       )3(   من خالل استجواب الشاهد في الوقت نفسه داخل مكان آخر متصل بقاعة 

               المحكمة باستخدام شاشة تلفزيونية ذات دائرة مغلقة، أو
          )4(     من خالل االستجواب المسجل على شريط الفيديو قبيل جلسة المحكمة، لكن 
               يتم ذلك فقط في حضور محامي المتهم، ويسمح له باستجواب الشاهد، أو

بالشهادة في  الشاهد اإلدالء  إذا رفض  المحكمة  قاعة  المتهم بصفة مؤقتة من  )و(   نقل 
وجود المتهم أو إذا أبدت الظروف أن الشاهد لن يقول الحقيقة في حضور   المتهم. 
في هذه الحالة، يجوز لمحامي المتهم أن يظل داخل قاعة المحكمة ويجوز له أن 

يستجوب الشاهد.

تعليق
تدابري احلماية اليت ميكن أن ُيؤمر هبا ملصلحة الشاهد املُعرض للتهديد أو »الشاهد املعرض للخطر«. وهذه 
القائمة شاملة وليست توضيحية، ومت إعدادها بعد إجراء البحث املقارن بشأن فئة وقوانني محاية الشهود 

على املستويني الدويل والداخلي على حد سواء.
جيوز للطرف الذي يتقدم بطلب احلصول على أمر بشأن تدبري احلماية أن يطلب أحد هذه التدابري أو 
جمموعة منها. ويهدف حذف اسم الشاهد من السجل العام مبوجب الفقرة الفرعية )أ( إىل اإلبقاء على 
سرية هوية الشاهد أمام العامة )مبا يف ذلك الصحافة(. حتدد الفقرة الفرعية )أ( املسؤولية اليت تقع على 
كاهل املحكمة وقلم املحكمة لضمان عدم اإلعالن عن التفاصيل اخلاصة بالشاهد أمام العامة، وحتدد 
الفقرة الفرعية )ب( املسؤولية املباشرة بعدم إفصاح عن هوية الشاهد اليت تقع على عاتق حمامي املتهم. 
وهذه املسؤولية متنع املحامي من إفشاء هوية الشاهد، للمشتبه به واملتهم، يف حالة خمالفة ذلك، قد يتعرض 
املحامي للمسؤولية اجلنائية مبوجب املادة 200 من القانون اجلنائي النموذجي أو مبوجب املادة 41 من 
القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. ومبوجب الفقرتني )ج( و)د(، ال يتم الكشف عن هوية الشاهد 
للمتهم أو ملحاميه إىل أن حيني »الوقت املناسب قبيل املحاكمة«. وهذا التدابري أكثر صرامة من التدبري 
املنصوص عليه يف الفقرة الفرعية )أ( أو الفقرة )ب(، وهو يوفر شكاًل مؤقًتا من أشكال عدم اإلفصاح 
عن هوية الشاهد. مبوجب هذا التدابري، جيب على القاضي أن حيدد هوية الشاهد يف فترة مبكرة لضمان 
حق املتهم يف إعداد دفاعه بالشكل املناسب )كما تنص املادة 61(، ومن أجل استجواب الشهود )كما 
تنص املادة 64(. أما »الوقت املناسب«، فهو مسألة يتم حتديدها حسبما يراها القاضي املختص، وتعتمد 
يف غالب األحوال على مدى تعقد القضية. يف ظل املحاكم الدولية، مثل املحكمة اجلنائية الدولية بشأن 
رواندا، كان التقليد املتعارف عليه هو تقدمي املعلومات حول هوية الشاهد خالل فترة تتراوح بني واحد 
وعشرين يوًما إىل ستني يوًما قبل تاريخ بدء املحاكمة. وبينما تقتضي الضرورة الكشف عن هوية الشاهد 
أمام الدفاع قبل املحاكمة مبوجب الفقرة الفرعية )ج(، فإنه جيوز للقاضي أن حيجب هوية الشاهد عن 
العامة متاًما. إذا مت منح الشاهد امًسا مستعاًرا مبوجب الفقرة الفرعية )د(، فالعامة لن تعرف اهلوية احلقيقية 
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للشاهد حىت أثناء املحاكمة. تتم اإلشارة إىل الشاهد باسم »الشاهد س«، على سبيل املثال، وتتم اإلشارة 
إىل الشاهد يف كافة الوثائق هبذه الطريقة.

تتركز كافة تدابري احلماية اليت تنص عليها الفقرتان الفرعيتان )هـ( و)و( على مثول الشاهد أثناء حماكمة 
علنية. إذا مت تغيري الصوت أو املالمح اجلسدية للشاهد مبوجب الفقرة الفرعية )هـ(، يكون الدفاع على علم 
ومعرفة هبوية الشاهد، أما العامة، فال يكونون على علم أو معرفة هبوية هذا الشاهد. تنص الفقرة الفرعية 
)هـ( على جمموعة من اخليارات تتوافر أمام الشاهد حبيث متكنه من اإلدالء بالشهادة يف اخلفاء داخل قاعة 
املحكمة، أو اإلدالء بالشهادة بشكل مباشر من مكان آخر، أو اإلدالء بالشهادة يف فترة تسبق املحاكمة، 
حبيث يتم تشغيل شريط الفيديو أثناء املحاكمة فيما بعد. فيما يتعلق باخليار األخري، تنص الفقرة )هـ( على 
ضرورة حضور حمامي املتهم أثناء إجراء تسجيل شريط الفيديو املذكور أعاله. ويهدف هذا الشرط إىل 
ضمان توافر الفرصة أمام الدفاع الستجواب الشاهد بالشكل املطلوب وفًقا للمادة 64. أما التدبري الذي 
تنص عليه الفقرة الفرعية )و(، فهو استثناء حلق املتهم يف احلضور أثناء املحاكمة، ويتم تربير هذا الشرط 
على أساس موازنة احتياجات الشاهد مقابل حقوق املتهم. لضمان تقليل اإلضرار حبقوق املتهم، تنص 
الفقرة الفرعية )و( على ضرورة حضور حمامي املتهم أثناء استجواب الشاهد من أجل محاية حقوق املتهم.

املادة 148: مربرات للسعي للحصول
 على أمر توفري تدابري احلماية

1.   يجوز للقاضي المختص منح تدبير الحماية لحماية:
 )أ(      »الشاهد الُمعرض للتهديد«، أي الشاهد الذي تتعرض سالمته الشخصية أو سالمة أفراد 
أسرته من خالل مشاركته في اإلجراءات الجنائية، نتيجة التهديدات أو التخويف أو 

األعمال المماثلة التي تتعلق بشهادته، و
 )ب(  »الشاهد المعرض للخطر«، ويعني:

        )1(   الشاهد الذي يتعرض لصدمة جسدية أو نفسية هائلة نتيجة ارتكاب الجريمة.
          )2(    الشاهد الذي يعاني من حالة عقلية خطيرة تجعله شديد التأثر على غير العادة، أو

        )3(   الشاهد الطفل.
2.   ألغراض تتعلق بالفقرة 1 )أ(، يعني مصطلح »أحد أفراد األسرة« الزوج أو الزوجة أو األخ 
أو األخت أو أحد الوالدين أو الطفل أو أحد الجدين أو أحد األحفاد أو أحد الوالدين بالتبني 

أو الطفل بالتبني أو الوالدين بالرعاية أو الطفل.
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تعليق
الفقرة 2: تعريف مصطلح »أحد أفراد األسرة« أضيق نطاًقا من مصطلح »القريب« الوارد باملادة 1 
)41(، وهو يشمل أفراد األسرة من الدرجة األوىل ممن قد يتعرضون للخطر نتيجة اإلدالء بالشهادة أثناء 
املحاكمة. والغرض من أن يكون التعريف ضيق النطاق هو أن تدبري احلماية هو تدبري استثنائي يؤثر على 
حقوق املشتبه به أو املتهم. لذلك، أراد القائمون على الصياغة السماح بتوفري احلماية املناسبة للشخص 
وأفراد أسرته، دون توسيع نطاق هذا التدبري إىل حد أكرب من الالزم. الفقرة 2 تشري إىل »أحد األبوين 
الطفل سوف يأخذ  الطفل ألن  القانونية، ال ميكن »تبين«  النظم  بالتبين«. يف بعض  بالتبين« و»الطفل 
اسم األبوين اللذين تبنياه. يتم استخدام مصطلحات أخرى خمتلفة لوصف العالقة اليت متاثل التبين، حيث 
يستطيع الطفل أن حيتفظ باسم عائلته. يف الدولة اليت ال تعترف بالتبين، جيب أن يشتمل تعريف أحد أفراد 

األسرة املستخدم يف التشريعات الداخلية على أية عالقات هلا مهام التبين نفسها.

املادة 149: إجراء السعي للحصول
 على أمر بشأن تدابري احلماية

1.   يجب أن يتم التقدم بطلب كتابي للحصول على كافة تدابير الحماية.
2.   في أية مرحلة من مراحل اإلجراءات الجنائية، يجوز لعضو النيابة العامة أو الدفاع أو الشاهد 

     أن يرفع طلًبا كتابيًّا بشأن تدابير الحماية لدى قلم محكمة البداية المختصة.
3.   يجب أن يحتوي الطلب على:

 )أ(    اسم محكمة البداية المختصة التي يقدم الطلب إليها.
 )ب(  اسم الجهة ُمقدمة الطلب.

 )ج(   هوية الشاهد المفترض الُمعرض للتهديد أو الشاهد المعرض للخطر.
 )د(     المعلومات التي تتعلق باإلجراءات الجنائية التي من المفترض أن يتقدم الشاهد المفترض 
الُمعرض للتهديد أو الشاهد المعرض للخطر لإلدالء بالشهادة فيها، باإلضافة إلى ذلك 

اسم الُمشتبه به أو المتهم والجريمة التي اشُتِبه بارتكابها أو اتُّهم بها.
 )هـ(   المعلومات ذات الصلة باألدلة التي سوف يقدمها الشاهد المفترض الُمعرض للتهديد 

        أو الشاهد المعرض للخطر أثناء المحاكمة.
 )و(    وصف للمالبسات الوقائعية التي تؤكد الحاجة إلى اإلعالن عن تصنيف الشاهد على 
        أنه شاهد ُمعرض للتهديد أو شاهد معرض للخطر ويستحق منحه تدابير الحماية، و
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 )ز(     تدابير الحماية الخاصة أو مجموعة التدابير المطلوبة لحماية الشاهد المفترض الُمعرض 
للتهديد أو الشاهد المعرض للخطر، فضاًل عن طلب مقدم للقاضي المختص لمنح 

التدابير المطلوبة.
4.   يجب تقديم الطلب إلى قلم محكمة البداية المختصة داخل مظروف مختوم موّضح عليه من 

     الخارج أنه طلب بشأن تدابير الحماية.
5.   يتوجب على القلم إرسال الطلب المختوم على الفور إلى القاضي المختص.

6.   ال يجوز إال للقاضي المختص وعضو النيابة العامة االطالع على محتويات المظروف المختوم 
     الذي يقدمه الطالب.

تعليق
تنص املادة 149 على اإلجراء الذي جيب مبقتضاه تقدمي طلب بشأن تدابري احلماية إىل املحكمة. جيب 

تقدمي كافة الطلبات إىل املحكمة كتابيًّا.

الفقرة 4: تنص الفقرة 4 على ضمان عدم الكشف، بال ضرورة، عن أية تفاصيل ختص الشاهد املفترض 
الطلب  إذا ما تضمن  الشاهد املعرض للخطر. وهذا على درجة كبرية من األمهية  أو  للتهديد  املُعرض 
التماًسا بأن تبقى هوية الشاهد سرية كما تنص املادة 147 )أ(–)د(. جيب تقدمي الطلب داخل مظروف 
خمتوم وجيب عدم فتحه من قبل موظف املحكمة الذي تسلمه. بداًل من ذلك، جيب إرسال الطلب على 
الفور إىل القاضي املختص الذي يستطيع فتح املظروف والتصرف به. وجيب أال يّطلع قلم املحكمة على 

أية معلومات تتعلق مبحتويات الطلب.

املادة 150: منح أمر بشأن تدابري
 احلماية دون جلسة للمحكمة

1.  لدى استالم طلب بشأن تدبير حماية بموجب المادة 147 )و(، يجوز للقاضي المختص 
     إصدار أمر تدبير الحماية هذا دون عقد جلسة للمحكمة.

2.  يجب أن يكون أمر تدابير الحماية بموجب المادة 147 )و( مصحوًبا بقرار كتابي مسبب، 
     يجب إصداره خالل مدة زمنية معقولة بعد إصدار األمر.

 املادة 149
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تعليق
عند حتديد إمكانية منح األمر بشأن تدبري محاية مبوجب املادة 147 )و(، يكون أمام القاضي املختص 
خياران: إما أنه ميكن للقاضي أن يعتمد فقط على املعلومات املكتوبة املتوفرة يف الطلب الذي قدمه عضو 
النيابة العامة أو الدفاع أو الشاهد، أو أن بإمكانه جدولة جلسة استماع مبوجب املادة 151 جلمع املزيد 
من املعلومات قبل إصدار قراره. وعندما يرى القاضي أن لديه املعلومات الكافية ملنح األمر بشأن تدابري 
احلماية مبوجب املادة 147 )و(، يستطيع ببساطة أن يصدر األمر ويلحقه فيما بعد بقرار كتايب وُمسبب. 
وعندما يكون القاضي غري متأكد من إصدار األمر بتدابري احلماية، أو عندما يرغب يف مجع املزيد من 

املعلومات، جيب عليه أن حيدد موعًدا جللسة املحكمة.

املادة 151: منح أمر بشأن
 تدابري احلماية بعد جلسة املحكمة

1.   باستثناء ما ورد في المادة 150، عند استالم الطلب الكتابي، يجب على القاضي المختص 
 جدولة تاريخ ووقت جلسة مغلقة لسماع تدابير الحماية للحصول على المزيد من المعلومات  
  من عضو النيابة العامة والدفاع والشاهد المحتمل الُمعرض للتهديد أو الشاهد المعرض للخطر.
2.   إذا كان الطلب بشأن تدابير الحماية قد قدمه الدفاع، فإنه يجب إبالغ الدفاع وعضو النيابة 
العامة والشاهد المحتمل الُمعرض للتهديد أو الشاهد المعرض للخطر، بتاريخ وموعد الجلسة 
بموجب إخطار كتابي مختوم لجلسة سماع تدابير الحماية وفًقا للمادة 27. ويجب على 

عضو النيابة العامة حضور جلسة سماع تدابير الحماية.
3.   إذا كان عضو النيابة العامة أو الشاهد المحتمل الُمعرض للتهديد أو الشاهد المعرض للخطر 
قدم طلًبا بشأن تدابير الحماية، فإنه يجب إبالغ عضو النيابة العامة والشاهد بتاريخ وموعد 
الجلسة بموجب إخطار كتابي مختوم لجلسة سماع تدابير الحماية وفًقا للمادة 27. ويجوز 
للدفاع عدم حضور جلسة سماع تدابير الحماية الذي يتقدم به عضو النيابة العامة أو الشاهد 

المحتمل الُمعرض للتهديد أو الشاهد المعرض للخطر.
4.   يجب أن يتم عقد جلسة سماع بشأن تدابير الحماية في جلسة مغلقة وقد تضم فقط عضو 
المحكمة وموظفي  الطلب وموظفي  والشاهد موضوع  أمكن،  إن  والدفاع،  العامة  النيابة 

النيابة الرئيسيين.
5.    إذا تم استجواب الشاهد في جلسة سماع تدابير الحماية، يجب على الشاهد أن بقدم تصريًحا 
مشفوًعا بالقسم بموجب المادة 247 والمادة 248 أو المادة 249. وعلى القاضي المختص 
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أن يصدر التحذير كما هو محدد في المادة 235. كما يجب على القاضي المختص إبالغ 
الشاهد بحقه في عدم تجريم نفسه بموجب المادة 251.
6.   يجوز للقاضي المختص أن يمنح تدابير الحماية فقط إذا:

 )أ(     تحقق القاضي من أن الشاهد المعني يندرج ضمن فئة الشاهد الُمعرض للتهديد أو الشاهد 
        المعرض للخطر، كما هو ُمعرف في المادة 148، على التوالي.

 )ب(  تحقق القاضي، فيما يتعلق بالشاهد الُمعرض للتهديد، من وجود تهديد فعلي يشكل 
           خطًرا على أمن وسالمة الشاهد أو أفراد أسرته. ويجب أن يتم تأكيد هذا التهديد بالوقائع.

 )ج(  كان هناك خطر يهدد الشاهد المعرض للخطر، كما هو موضح في المادة 148.
 )د(    اقتنع القاضي بأن الشاهد المحتمل الُمعرض للتهديد أو الشاهد المعرض للخطر يتمتع 

        بالمصداقية.
 )هـ(   كانت شهادة الشاهد المحتمل الُمعرض للتهديد أو الشاهد المعرض للخطر تمثل أهمية 

        فيما يتعلق باإلجراءات الجنائية، و
 )و(     تمت موازنة الحاجة إلى منح تدابير الحماية لصالح الشاهد الُمعرض للتهديد أو الشاهد 
        المعرض للخطر، واحتياجات التحقيقات الجنائية وبشكل مناسب، مقابل حقوق 

        المشتبه به أو المتهم.
7.    إذا تبين للقاضي المختص استيفاء الشروط المحددة في الفقرة 6، فإنه يجوز للقاضي المختص 

     إصدار أمر بشأن تدابير الحماية، محدًدا فيه:
 )أ(    اسم الشخص الذي تسري عليه تدابير الحماية، ما لم يكن تم حجب اسم الشاهد 

        بصفة مؤقتة.
 )ب(  تدابير الحماية المحددة التي تسري على الشاهد.

 )ج(   فترة سريان تدابير الحماية.
 )د(   أنه ال يجوز لكافة األشخاص ممن لديهم إمكانية االطالع على أمر تدابير الحماية 

       كشف النقاب عن أمر تدابير الحماية المختوم.
       )هـ(   عواقب الكشف عن محتويات أمر تدابير الحماية، بما في ذلك احتمال الُمالحقة 

            بموجب المادة 200 من القانون الجنائي النموذجي، و
 )و(   اسم المحكمة التي أصدرت القرار واسم وتوقيع القاضي المختص.

8.   يجب أن يكون أمر تدابير الحماية مرفًقا به القرار الكتابي الُمسبب الذي يجب أن يتم اإلعالن 
     عنه خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ صدور األمر.
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9.    إذا لم يتم منح أمر تدابير الحماية، يجب اإلعالن عن القرار الكتابي الُمسبب خالل فترة زمنية 
 معقولة من تاريخ عقد جلسة سماع تدابير الحماية.

10. يجب أال يحتوي أمر تدابير الحماية والقرار الكتابي بشأن تدابير الحماية بموجب المادة
147 )1( )أ(- )هـ( على أية معلومات قد تؤدي إلى كشف هوية الشاهد الُمعرض للتهديد 

أو الشاهد المعرض للخطر أو أفراد أسرة الشاهد.
11.  يجب أال يكشف أمر تدابير الحماية والقرار بشأن تدابير الحماية عن مكان تواجد، أو تعريض 
أمن عمليات التحقيقات السرية الجارية للشرطة، أو تعريض هذه التحقيقات للخطر الشديد.

12. يجوز استئناف أمر تدابير الحماية أو رفض القاضي المختص منح أمر تدابير الحماية عن 
طريق الطعن التمهيدي بموجب المادة 295.

تعليق
الفقرة 6: حتدد الفقرة 6 بالتفصيل كافة احليثيات اليت جيب أن يتحقق منها القاضي املختص ملنح أمر محاية 
الشاهد. ال جيب فقط على القاضي التحقق من مصداقية التهديد املُوجه ضد الشاهد املحتمل املُعرض للتهديد 
واخلطر الذي يتعرض له الشاهد املعرض للخطر على أساس الوقائع املؤكدة، بل جيب عليه أيًضا أن يتحقق 
من مصداقية الشاهد باستجوابه خالل اجللسة. يف مرحلة حمددة، نظر القائمون على صياغة القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية فيما إذا كانت الضرورة تقتضي عقد جلسة مساع بشأن تدابري احلماية لكل قضية من 
القضايا. وقد رأى القائمون على صياغة القوانني أنه من الضروري، باستثناء االستبعاد املؤقت للمتهم من 
اجللسة، مبوجب املادة 147 )و(، أن يتم عقد اجللسة، نظًرا لضرورة التحقق من مصداقية الشاهد. هناك 
عنصر آخر من عناصر تسبيب القاضي يف منح تدبري محاية الشاهد أم ال، وهو موازنة احلاجة إىل محاية الشاهد 
واحتياجات التحقيقات اجلنائية مقابل حقوق املشتبه به أو املتهم. وهذا هو عنصر رئيسي يف حتديد أية تدابري 
تتعلق حبماية الشاهد أو عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد، نظًرا ألن هذه التدابري متسُّ حبقوق املشتبه به أو املتهم.

املادة 152: حماضر جلسة تدابري احلماية
1.   يجب تسجيل الجلسة المغلقة بشأن تدابير الحماية وفًقا للمادة 37.

2.   يجب إزالة المعلومات الواردة في محضر الجلسة المغلقة من ملف المحكمة.
3.   يجب وضع المعلومات المتعلقة بجلسة تدابير الحماية وكافة المعلومات األخرى المتعلقة 
بتدابير الحماية، بما فيها الطلب األصلي إلصدار تدابير الحماية داخل مظروف مختوم وحفظه 
داخل مكان آمن، ومغلق بالقفل، مع وضع هذا المظروف في مكان مستقل عن ملف المحكمة.
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4.   يجوز فحص هذه البيانات المحجوبة واستخدامها من قبل النيابة العامة أو القاضي المختص 
والمحكمة التي تنظر االستئناف فقط بموجب المادة 295.

تعليق
حلماية هوية الشاهد املُعرض للتهديد أو الشاهد املعّرض للخطر، جيب وضع كافة الوثائق واملحاضر اخلاصة 
جبلسة تدابري احلماية داخل مظروف خمتوم. ميكن أن يتم التسجيل مبلف املحكمة أن الشاهد خيضع ألمر 

تدابري احلماية. كما حيتوي ملف املحكمة أيًضا على احلكم املكتوب واملسبب.
مع ذلك، فإنه جيب استبعاد املحضر الكامل جللسة تدابري احلماية وحفظه داخل مكان آمن حبيث ال 
ميكن ألحد أن يطلع على هذا املحضر سوى القاضي وعضو النيابة العامة، وكذلك حمكمة االستئناف إذا 

كان هناك استئناف مبوجب املادة 295. وجيب حفظ املحاضر يف غرفة مغلقة ومستقلة.

املادة 153: تسليم أمر بشأن تدابري احلماية
يجب تقديم أمر بشأن تدابير الحماية والقرار الكتابي داخل مظروف مختوم إلى عضو النيابة 

العامة والمشتبه به أو المتهم وفًقا للمادة 27.

تعليق
جيب على الشخص القائم على تسليم أمر بشأن تدابري احلماية أو القرار املكتوب عدم االطالع على 
املعلومات اليت حيتوي عليها أي منهما. يف الواقع، هذا يعين أنه جيب على القاضي توقيع وختم األمر 
والقرار، وجيب بعد ذلك تقدميهما، ودون التالعب هبما، إىل املشتبه به أو املتهم وعضو النيابة العامة. 
وأفضل األحوال، جيب أن يكون األمر أو القرار مرفقة به مذكرة إلبالغ الشخص املستلم أنه تسلم رزمة 

خمتومة، وجيب عليه إبالغ القاضي املختص على الفور إذا ما حدث خالف ذلك.

املادة 154: تعديل أمر تدابري احلماية
1.    إذا تم منح أمر تدابير الحماية، فإنه يجوز تعديله بمقتضى طلب من الطرف الذي تقدم بالطلب 
األول. ويجوز للقاضي المختص اتخاذ قرار بشأن طلب التعديل هذا دون الحاجة إلى عقد 

جلسة، أو أنه يجوز للقاضي عقد جلسة استماع وفًقا للمادة 151.
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2.   يجوز للقاضي فقط الذي اصدر األمر األول بشأن تدابير الحماية تعديل أمر تدابير الحماية. 
إذا لم يتواجد القاضي المختص، يجب تعيين قاٍض آخر من قبل مدير شؤون القضاة.

تعليق
الفقرة 1: قد تنشأ احلاجة إىل تعديل أمر تدابري احلماية، على سبيل املثال، إذا كانت هناك حاجة إىل 

تدابري محاية إضافية حلماية الشاهد بالقدر املناسب.

الفقرة 2: إذا حدث بشكل غري حمتمل عدم تواجد القاضي الذي أصدر أمر بشأن تدابري احلماية، نظًرا، 
على سبيل املثال، ملرضه أو عجزه، جيب تعيني قاٍض آخر. وعلى مدير شؤون القضاة اختيار القاضي 
املناسب الذي يقوم بدوره باالطالع على الطلب واألمر والقرار، واألشخاص الذين هلم احلق يف االطالع 

على حماضر جلسة طلب التعديل قبل اختاذ القرار بشأن تعديل الطلب األصلي.

املادة 155: االستئناف
يجوز استئناف القرار بمنح أو عدم منح أمر بشأن تدابير الحماية بموجب المادة 295.

القسم 2: عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد بالنسبة للشهود املعرضني للتهديد

تعليق عام
إذا أصدرت املحكمة األمر بعدم اإلفصاح عن هوية الشاهد، يتم حجب هوية الشاهد وأماكن تواجده عن 
عامة الشعب والصحافة والدفاع. ميثل منح أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد أحد التدابري االستثنائية، 
ويسري فقط على الشاهد املُعرض للتهديد املُعرف يف املادة 148، وال يسري على الشاهد املعرض للخطر. 
فضاًل عن ذلك، جيوز منح أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد إذا كانت تدابري احلماية ليست كافية 
لضمان سالمة الشاهد، وكذلك سالمة أفراد أسرته. اجلدير بالذكر أنه قد يتم منح أمر عدم اإلفصاح عن 
هوية الشاهد لصاحل الشاهد املهم، ويعين أحد الشهود، مثل عميل سري أو ُمخرب، ممن تقتضي املصلحة 
العامة عدم اإلفصاح عن هويتهما، ألن ذلك قد يعرض أنشطتهما للخطر يف املستقبل. مبوجب فقه القوانني 
الدولية حلقوق اإلنسان، قد يستفيد الشاهد املهم من أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد إذا كان الشاهد 

املهم يندرج حتت فئة الشاهد املُعرض للتهديد.
ميكن التقدم بطلب أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد يف أية مرحلة من مراحل اإلجراءات اجلنائية، 
وليس فقط أثناء التحقيقات يف اجلرمية. على سبيل املثال، جيوز لعضو النيابة العامة أن يتقدم بطلب أمر 

عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد أثناء حماكمة املتهم.
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املتهم  يؤثر بشكل كبري على حقوق  الشاهد ألنه  هوية  اإلفصاح عن  أمر عدم  منح  يتم  ما  نادًرا 
األساسية مثل احلق يف استجواب الشهود أمامه )املادة 64(. واألساس املنطقي بالسماح مبثل هذا التدبري 
موازنة  تتم  لذلك،  املحاكمة.  أثناء  الشهود  احلاجة إىل محاية حقوق  يعتمد يف األساس على  التدخلي 
استخدام  قيوًدا على  اإلنسان  األوروبية حلقوق  املحكمة  الشاهد. فرضت  مقابل حقوق  املتهم  حقوق 
تدابري عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد يف الظروف االستثنائية. يف قضية دورسون ضد هولندا، )طلب 
رقم ECHR 14 ]March 26, 1996[ ]1996[ 92/20524(، قضت املحكمة األوروبية بأن استخدام 
عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد ال يبطل تلقائًيا حقوق املتهم يف احلصول على حماكمة عادلة. إضافة إىل 
ذلك ذكرت املحكمة أنه »جيب على الدول تنظيم اإلجراءات اجلنائية بالشكل الذي ال يعرض مصاحل 
]الشهود[ للخطر دون مربر«، ودعت املحكمة إىل موازنة مصاحل أثناء اختاذ القرار بشأن مالءمة أمر منح 
أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد. »تتطلب مبادئ املحاكمة العادلة وذلك يف قضايا مالئمة أيًضا أن 
تتم موازنة مصاحل الدفاع مقابل مصاحل الشهود أو الضحايا ممن يتم استدعاؤهم للشهادة« )املادة 70(. 
كما وافقت املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة على استخدام عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد 
)انظر االدعاء ضد تاديك، القرار بشأن طلب عضو النيابة العامة احلصول على أمر بشأن تدابري احلماية 
للضحايا والشهود، 10 آب/أغسطس، 1995(. وقد مت إدخال تشريعات بشأن عدم اإلفصاح عن هوية 
الشاهد يف بعض الدول اخلارجة من الصراع، مثل كوسوفو والبوسنة واهلرسك، يف شكل الئحة أصدرهتا 
بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو رقم 20/2001 بشأن محاية األطراف والشهود املصابني خالل اإلجراءات 
اجلنائية والقانون حلماية الشهود املعرضني للتهديد والشهود املعرضني للخطر، على التوايل. على النقيض من 
ذلك، فإن بعض الدول األخرى متنع استخدام أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد بسبب حظر دستوري 

حول التدخل يف حق املتهم ملمارسته استجواب الشاهد أو أن يتم استجوابه على مرأى ومسمع منه.
إذا ما مت السماح ألمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد يف الُنظم املحلية والدولية، فإنه يتم تنظيم 
استخدام هذا األمر حبرص. وجيب عدم استخدام هذا األمر إذا »كان التدبري األقل صرامة كافًيا« )فان 
 ECHR 90 ]April 23, ]1987[ 93/21427 ,93/21364 ,93/21363 ميشلني ضد هولندا، طلب رقم
]1997، الفقرة 58(. حددت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان عدًدا من املبادئ املوجهة لتنظيم أمر 
عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد، حيث مت التقاضي يف مسألة عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد. على سبيل 

املثال، حددت املحكمة األوروبية الشروط التالية:

)1(   جيب أن يكون منح أمر عدم اإلفصاح عن الشاهد تدبرًيا استثنائًيا )فان ميشلني ضد هولندا، 
       الفقرة 56(.

)2(   جيب أن يتم توضيح دواعي احلاجة إىل أمر عدم اإلفصاح بصفة موضوعية فيما يتعلق بكل 
       شاهد )فان ميشلني ضد هولندا، الفقرات 62-60(.

)3(   جيب أن يكون استخدام أمر عدم اإلفصاح عن الشاهد »متوازًنا بالدرجة الكافية عن طريق 
اإلجراءات اليت تنتهجها السلطات القضائية« )دورسون ضد هولندا، الفقرتان 72 و75(. جيب 
أن تكون اآللية اليت ميكن هبا حتقيق هذا التوازن آلية مستقلة »إجراء التحقق« )انظر توصية 
جملس أوروبا رقم ]R)97(13 ]1997، الفقرة 10(. وجدت املحكمة األوروبية يف قضية فان 
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ميشلني أنه إذا قّدر قاضي التحقيق مصداقية وموثوقية الشاهد غري املُفصح عن هويته، دون 
تفويض القاضي )بوصفه املتحقق املستقل( غري املشارك يف املحاكمة الرئيسية، فإن هذا التقييم 

ميثل انتهاًكا حلقوق املتهم.
)4(    جيب على القاضي، عند النظر يف مسألة منح أو عدم منح أمر عدم اإلفصاح، أن جيري »حتقيًقا 
كاماًل يف خطورة ومدى جدية« املخاوف اليت تسيطر على الشاهد الذي يسعى إىل احلصول 
 ECHR 108. ]2002[ ,95/26668 على أمر عدم اإلفصاح )فيزر ضد هولندا، طلب رقم

.)]February 14, 2002[

)5(    جبب أال ترتكز أي إدانة فقط، أو إىل حد حاسم، على أقوال غري املُفصح عن هويته )دورسون 
 R ضد هولندا، الفقرة 76، فيزر ضد هولندا، الفقرتان 50 و54، وتوصية جملس أوروبا رقم

13 )97(، املادة 13(.

مت دمج هذه املبادئ األساسية يف القسم 2 واملادة 263 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، الذي 
ينص على أنه ال ميكن أن تعتمد اإلدانة فقط أو إىل حد حاسم فقط على أقوال غري ُمفصح عن مصدرها.
باإلضافة إىل وسائل الوقاية سالفة الذكر، يشتمل القسم 2 على عدد من وسائل الوقاية اإلضافية أوضحتها 
املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة )ICTY( يف قرار تاديك، مبعىن أن األدلة جيب أن تكون على 
قدر كبري من األمهية حبيث تكون غري منصفة لعضو النيابة العامة لالستمرار يف إجراءات القضية دون تدبري 
احلماية )انظر املادة 157 ]1[]ب[(، وأن يعلم القاضي هوية الشاهد وأن يتحقق من مصداقية الشخص 
الذي يتم من أجله احلصول على أمر )املادة 157 ]1[]ج[(، وأن يتم إعطاء الدفاع الفرصة الستجواب 
الشاهد حول كافة املسائل باستثناء هوية الشاهد وأماكن تواجده هو أو أفراد أسرته )املادة 244 ]3[(.

املادة 156: عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد
1.   يشير المصطلح عدم اإلفصاح عن الشاهد إلى غياب أو عدم كشف النقاب عن المعلومات 
التي تتعلق بهوية الشاهد الُمعرض للتهديد أو أماكن تواجده، سواء هو أو أحد أفراد أسرته.
2.   يمثل عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد تدبير استثنائي، ويجب منح هذا التدبير في الظروف 
االستثنائية فقط لصالح الشاهد الُمعرض للتهديد، وذلك إذا كانت تدابير الحماية بموجب 

المواد 147-155 غير كافية لضمان حماية الشاهد الُمعرض للتهديد.

تعليق
الفقرة 1: انظر المادة 148 )أ( لالطالع على تعريف مصطلح »الشاهد الُمعرض للتهديد«.
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 الفقرة 2:  توضح هذه الفقرة املبدأ الذي أعلنته املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، ومتت مناقشة 
هذا املبدأ أعاله يف التعليق العام على القسم 2. وفًقا هلذا املبدأ، جيب أن يكون تدبري عدم اإلفصاح 
عن اهلوية أحد التدابري االستثنائية. إذا رأى القاضي أنه ميكن محاية سالمة وأمن الشاهد من خالل 
أي تدبري أو جمموعة من تدابري احلماية املوضحة يف املادة 147، فإنه جيب عدم منح أمر عدم اإلفصاح 

عن هوية الشاهد.

املادة 157: مربرات الَسعي للحصول 
على أمر بشأن عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد

1.   يجوز أن يتم منح أمر عدم اإلفصاح لصالح الشاهد الُمعرض للتهديد إذا:
 )أ(   كان هناك خطر شديد على حياة الشاهد الُمعرض للتهديد أو على أحد أفراد أسرته  

إذا لم يتم بالكامل منح أمر عدم اإلفصاح.
 )ب( كانت شهادة الشاهد أثناء التحقيقات أو المحاكمة على صلة وثيقة بإحدى المسائل 
المادية في القضية، بحيث يكون من غير اإلنصاف إجبار الدفاع أو عضو النيابة العامة 

على االستمرار دون هذه الشهادة.
 )ج(  كانت مصداقية الشاهد قد تم التحقيق فيها وتم الكشف عنها أمام المحكمة في جلسة 
مغلقة من قبل الطرف الذي رفع طلب الحصول على أمر عدم اإلفصاح، وإذا قررت 

المحكمة أن الشاهد على درجة كبيرة من المصداقية، و
 )د(  كانت الحاجة إلى عدم اإلفصاح عن الشاهد تفوق المصلحة العامة ومصلحة المشتبه 

       به أو المتهم ومحاميه في التعرف على هوية الشاهد.
2.   »الشاهد الُمعرض للتهديد« له المعنى نفسه الوارد بالمادة 148 )أ(.

تعليق
إن املعايري املحددة يف املادة 157 اليت تقضي مبنح أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد، مأخوذة يف األساس 
من الفقه واملعايري الدولية بشأن استخدام عدم اإلفصاح عن الشهود، الذي متت مناقشته يف التعليق العام 

على القسم .2 جتدر اإلشارة إىل التعليق العام لالطالع على مزيد من املناقشات حول هذه املعايري.
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املادة 158: السعي بطلب
 أمر عدم اإلفصاح عن الشاهد

1.   يجوز للمدعي أو الدفاع رفع طلب الحصول على أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد.
2.   يجب رفع طلب الحصول على أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد داخل مظروف مختوم 
إلى قلم محكمة البداية المختصة، موضًحا عليه من الخارج أن هذا المظروف يحتوي على 
طلب أمر عدم اإلفصاح عن الشاهد، وال يجوز إال للقاضي المختص وعضو النيابة العامة 

االطالع على محتويات المظروف المختوم.
3.   يجب أن يحتوي طلب أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد على:
 )أ(    اسم محكمة البداية المختصة التي يتم رفع الطلب أمامها.

 )ب(  اسم الطرف ُمقدم الطلب.
 )ج(   اسم الشاهد المقترح الُمعرض للتهديد.

 )د(     المعلومات التي تتعلق باإلجراءات الجنائية التي من المفترض أن يتقدم الشاهد المقترح 
المتهم،  أو  به  المشتبه  بما في ذلك اسم  فيها،  بالشهادة  للتهديد لإلدالء  الُمعرض 

والجريمة التي اشُتِبه بارتكابها أو اتُّهم بها.
 )هـ(   وصف للمالبسات الوقائعية التي تؤكد الحاجة إلى اإلعالن عن تصنيف الشاهد على 

أنه ُمعرض للتهديد.
 )و(   الوقائع التي تشير إلى أن هناك خطًرا شديًدا على حياة الشاهد الُمعرض للتهديد أو 

على أحد أفراد أسرته إذا لم يتم منح أمر عدم اإلفصاح عن الشاهد بالكامل كما 
تنص المادة 157 )1( )أ(.

 )ز(   المعلومات ذات الصلة باألدلة التي سوف يقدمها الشاهد المقترح المعرض للتهديد 
أثناء المحاكمة، بما في ذلك مدى فائدتها في سير القضية كما تنص المادة 157 

)1( )ب(.
 )ح(  التحقيقات التي أجراها الطرف الذي يتقدم بالطلب للوقوف على مصداقية الشاهد 

       كما تنص المادة 157 )1( )ج(، و
 )ط(   التماس إلى القاضي المختص لمنح أمر عدم اإلفصاح عن الشاهد.

4.   يتوجب على قلم المحكمة إرسال الطلب المختوم على الفور إلى القاضي المختص.
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تعليق
مثلما هو احلال متاًما بالنسبة لطلب احلصول على تدابري احلماية، ميكن لعضو النيابة العامة أو الدفاع التقدم 
بطلب أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد. مع ذلك، فيما يتعلق بأمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد، 
وعلى عكس املتبع مع تدابري محاية الشاهد، ال جيوز للشاهد التقدم بطلب أمر. ويتم تقدمي طلب أمر 
عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد بالطريقة نفسها تقريًبا املتبعة للحصول على تدابري احلماية. يتمثل اهلدف 
األساسي من الشروط اليت تنص عليها املادة 158 يف ضمان عدم متكن أي أحد من االطالع على املعلومات 

احلساسة اليت حيتويها الطلب سوى الطرف املتقدم بالطلب والقاضي املختص وعضو النيابة العامة.

املادة 159: جلسة بشأن أمر
 عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد

1.   عند استالم طلب عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد، يجب على القاضي المختص تحديد موعد 
وتاريخ جلسة استماع مغلقة لألمر بعدم اإلفصاح.

2.   إذا كان طلب عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد قد قدمه المشتبه به أو المتهم، فإنه يجب إبالغ 
المشتبه به أو المتهم وعضو النيابة العامة والشاهد المحتمل الُمعرض للتهديد، بتاريخ وموعد 
الجلسة بموجب إخطار مختوم ُسلَم وفًقا للمادة 27. ويجب على عضو النيابة العامة حضور 

جلسة طلب عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد.
3.   إذا كان طلب عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد قد قدمه عضو النيابة العامة، فإنه يجب إبالغ 
الجلسة بموجب  بتاريخ وموعد  للتهديد،  الُمعرض  المحتمل  العامة والشاهد  النيابة  عضو 
إخطار مختوم وفًقا للمادة 27. ويجوز للمشتبه به أو المتهم ومحاميه عدم حضور جلسة 

طلب عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد الُمقدم من عضو النيابة العامة.
4.  يجب عقد جلسة طلب أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد في جلسة مغلقة، ويجوز أن 
تضم فقط عضو النيابة العامة والشاهد موضوع الطلب والمشتبه به أو المتهم ومحاميه، وإذا 
كان الطلب مقدًما من المشتبه به أو المتهم، تضم موظفي المحكمة وموظفي النيابة الرئيسيين.
5.   أثناء جلسة طلب أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد، يجب على القاضي المختص النظر في 
كافة المسائل المحددة في المادة 157 )1( من خالل استجواب الشاهد واألشخاص اآلخرين 

ممن يرى القاضي ضرورة استجوابهم.
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6.   إذا تم استجواب الشاهد في جلسة طلب أمر عدم اإلفصاح عن هوية، يجب على الشاهد أن 
يقدم تصريًحا مشفوًعا بالقسم بموجب المادة 247 والمادة 248 أو المادة 249. ويجب 
على القاضي المختص أن يصدر التحذير كما هو محدد في المادة 252. كما يجب على 

القاضي المختص إبالغ الشاهد بحقه في عدم تجريم نفسه بموجب المادة 251.
7.   يجوز للقاضي منح أمر عدم اإلفصاح إذا تم استيفاء كافة الشروط الموضحة في المادة 157.

8.   يجب أن يحدد أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد ما يلي:
 )أ(    واقعة منح أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد.

 )ب(  يجب أال يكشف أي من األشخاص المخولين االطالع على أمر عدم اإلفصاح عن 
        هوية الشاهد عن محتويات األمر داخل المظروف المختوم.

 )ج(   عواقب الكشف عن محتويات األمر المختوم بشأن عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد، 
         بما في ذلك احتمال المالحقة بموجب المادة 200 من القانون الجنائي النموذجي، و

 )د(   اسم المحكمة التي أصدرت القرار واسم وتوقيع القاضي المختص.
9.    يجب أن يكون أمر عدم اإلفصاح مرفًقا به القرار الكتابي الُمسبب الذي يجب أن يتم اإلعالن 

     عنه خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ صدور األمر.
10.  إذا لم يتم منح أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد، يجب اإلعالن عن القرار الكتابي الُمسبب 

خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ جلسة أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد.
11. يجب أال يحتوي أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد، إذا تم منحُه، والقرار الكتابي بشأن 
عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد، على أية معلومات قد تؤدي إلى كشف هوية الشاهد المعرض 
للتهديد أو أي من أفراد أسرته، أو المعلومات التي قد تؤدي إلى كشف مكان تواجد أو تعريض 
أمن عمليات التحقيقات السرية الجارية للشرطة أو تعريض هذه التحقيقات للخطر الشديد.

تعليق
على عكس طلب احلصول على تدابري احلماية حيث تكون للقاضي حرية التصرف يف عقد اجللسة أم ال، 
فإنه عندما يتم رفع طلب أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد إىل املحكمة، يتوجب على القاضي املختص 
حتديد موعد وتاريخ جلسة مغلقة. ودائًما ما حيضر هذه اجللسة املغلقة كل من القاضي وأفراد املحكمة 
الرئيسيني )لتسجيل اجللسة(، الشاهد املحتمل املُعرض للتهديد وعضو النيابة العامة. إذا ما مت تقدمي طلب 
أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد من قبل املشتبه به أو املتهم، فإنه جيوز للمشتبه به أو للمتهم وحماميه 
املُعرض  الشاهد  استجواب  التأكد، من خالل  القاضي  اجللسة، جيب على  أثناء  أيًضا.  اجللسة  حضور 
للتهديد وأي شخص آخر، من استيفاء املعايري اليت تنص عليها املادة 147 )1(. إذا ما تبينت للقاضي 
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ضرورة إصدار أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد، جيب على القاضي كتابة األمر الذي يفيد بذلك على 
الفور، مث تتم صياغة احلكم الكتايب فيما بعد. إذا مل يوافق القاضي على منح أمر عدم اإلفصاح عن هوية 
الشاهد، جيب على القاضي صياغة حكم كتايب أيًضا يفيد بذلك. ميثل هذا احلكم أمهية إذا أراد الشخص 
استئناف قرار عدم منح أمر مبوجب املادة 162 كما يكون على الدرجة نفسها من األمهية إذا أراد الدفاع 
استئناف القرار ملنح أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد مبوجب املادة نفسها. جيب التدقيق يف احلكم 
واألمر قبل نقلهم لضمان عدم اإلفصاح عن معلومات بشأن هوية الشاهد املُعرض للتهديد، وعدم كشف 

أية معلومات تتعلق بالتحقيقات السارية األخرى.

املادة 160: املحاضر املتعلقة
 بأمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد

1.   يجب تسجيل الجلسة المغلقة الُمتعلقة بأمر عدم اإلفصاح عن الشاهد وفًقا للمادة 37.
2.  يجب إزالة المعلومات الواردة في محضر الجلسة المغلقة من ملف المحكمة.

3.   يجب وضع المعلومات المتعلقة بجلسة أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد وكافة المعلومات 
األخرى المتعلقة بعدم اإلفصاح عن هوية الشاهد، بما فيها الطلب األصلي إلصدار أمر عدم 
اإلفصاح عن هوية الشاهد داخل ظرف مختوم وحفظه داخل مكان آمن، ومغلق بالقفل، 

مع وضع هذا المظروف في مكان مستقل عن ملف المحكمة.
4.  يجوز فحص هذه البيانات المحجوبة واستخدامها من قبل عضو النيابة العامة أو القاضي 

     المختص والمحكمة التي تنظر بدعوى االستئناف فقط بموجب المادة 295.

تعليق
من الضروري أن يتم تسجيل اجللسة املتعلقة بعدم اإلفصاح عن هوية الشاهد، خاصة إذا مت استئناف 
القرار. كما أنه من األمهية مبكان أال يتمكن أحد من االطالع على املعلومات اليت تتوصل إليها املحكمة 
من اجللسة، خاصة األشخاص الذين مل حيضروا اجللسة، أو األشخاص ممن ليس هلم احلق يف االطالع على 
هذه املعلومات. لذلك، جيب استبعاد نص حمضر اإلجراءات، أو ملخص اجللسة )انظر املادة 37 لالطالع 
على املناقشة حول حماضر اجللسات(، من امللف العام للقضية. وجيوز أن يظل األمر والقرار داخل امللف. 
ومع ذلك، جيب تنقيحهما لضمان أهنما ال حيتويان على أية معلومات حتدد هوية وأماكن وجود الشاهد 
املُعرض للتهديد. ويتعني يف املحكمة اشتراط توفري خمزن ُمنفصل حلفظ هذه الوثائق املختومة مبوجب قفل 

ومفتاح يف منطقة حمظورة.
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 املادة 161: تسليم أمر 
عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد

يجب تسليم أمر وقرار عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد داخل ظرف مختوم إلى المشتبه به أو 
المتهم وعضو النيابة العامة وفًقا للمادة 27.

تعليق
جيب على الشخص القائم على تسليم قرار عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد عدم االطالع على املعلومات 
اليت حيتوي عليها أي منهما. جيب على القاضي توقيع وختم األمر والقرار، وجيب بعد ذلك تسليُمهما، 
ودون التالعب هبما، إىل املشتبه به أو املتهم وعضو النيابة العامة. جيب أن يكون األمر أو القرار مرفقة 
به مذكرة إلبالغ الشخص املستلم أنه قد تسلم رزمة خمتومة، وجيب عليه إبالغ القاضي املختص على 

الفور إذا حدث خالف ذلك.

املادة 162: االستئناف
الشاهد بموجب  اإلفصاح عن هوية  أمر عدم  أو عدم منح  بمنح  القرار  استئناف  يجوز 

المادة 295.

تعليق
ميكن للدفاع أو عضو النيابة العامة استئناف قرار القاضي املختص الذي يقضي مبنح أو عدم منح أمر عدم 
اإلفصاح عن هوية الشاهد عن طريق الطعن التمهيدي. كما ميكن أيًضا للشاهد استئناف القرار، مثاًل، 

إذا رفض القاضي منح أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد.
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القسم 3: احلصانة من املالحقة القضائية للشهود املتعاونني

تعليق عام
يوضح القسم الثالث إجراء قانونيًّا جييز للمشتبه به )كما مت تعريفه يف املادة 1]43[(، من خالل عضو 
النيابة العامة أن يطلب من املحكمة اعتبارُه شاهًدا متعاوًنا. إن أثر اعتبار الشخص شاهًدا متعاوًنا يتمثل 
يف أن الشاهد يتمتع باحلصانة من املالحقة القضائية عن جرمية أو جرائم معينة كان يشتبه يف ارتكابه هلا 
وختضع ألمر الشاهد املتعاون. واجلرمية أو اجلرائم اليت متت حصانة الشاهد منها سيتم أخذ القرار بشأهنا 
من قبل املحكمة أثناء جلسة االستماع للشاهد املتعاون، وسيظل الشخص عرضة للمالحقة القضائية عن 

أعمال إجرامية أخرى مزعومة.
ويعترب استخدام الشهود املتعاونني أداة مهمة للشرطة والنيابة العامة يف التحقيق بشأن اجلرائم، خاصة 
تلك اجلرائم ذات الطبيعة األشد خطًرا. ويف حاالت مثل اجلرمية املنظمة، على سبيل املثال، جند من الصعب 
للغاية مجع شهادات الشهود. وميكن أن ال ُتقدر بثمن أدلة الشاهد املتعاون بشأن مجاعة إجرامية منظمة 
وزعمائها، يف تسهيل التحقيق الدقيق وإقامة األدلة. وقد مت إقرار فائدة الشهود املتعاونني يف اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )املادة 26 ]3[(، اليت حتث الدول األطراف على »النظر يف 
إمكانية.. منح احلصانة من املالحقة ألي شخص يقدم عونًًا كبرًيا يف عمليات التحقيق أو املالحقة املتعلقة 

جبرم مشمول هبذه االتفاقية«.
ومن األمهية األخذ يف االعتبار آلية الشاهد املتعاون الواردة بالقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية 
املتاحة  بارتكاهبم جرمية. ونوعية احلصانة  املشتبه  الشهود  تعاون  تؤمن  اليت  بالطرق األخرى  مقارنة 
مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية تعترب حصانة كاملة أو حصانة مؤقتة، يتم من خالهلا 
حظر مالحقة الشاهد املتعاون عن اجلرائم املذكورة. ويف بعض الدول، يتم منح حصانة جزئية أو 
محاية استخدام للشاهد املتعاون من قبل املحكمة. وتعين حصانة االستخدام أن الشهادة اليت يديل هبا 
الشاهد عندما يتعاون مع السلطات ال جيوز استخدامها مباشرًة أو بشكل غري مباشر يف املالحقة التالية 
ضده. ويف دول أخرى، يتم منح الشهود املتعاونني حصانة من قبل النيابة العامة بداًل من املحكمة من 
خالل صياغة اتفاقات عدم مالحقة أو اتفاقات تعاون. وهذا االتفاق قد يشكل جزًءا من اتفاق تفاوض 
لتخفيف العقوبة، أو كما حيدد القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، »إجراءات بشأن االعتراف 
باملسؤولية اجلنائية« )املادة 87(. مبوجب اتفاق عدم املالحقة، تقوم النيابة العامة مبنح حصانة كاملة 
من املالحقة ملشتبه بارتكابه جرمية معينة مقابل تعاونه يف قضية أخرى. أما اتفاق التعاون، من ناحية 
أخرى، فريكز على ختفيف احلكم، ومبوجبه يوافق عضو النيابة العامة على رفع طلب للمحكمة يقترح 
فيها ختفيف احلكم الصادر حبق املتهم. وهذا االتفاق األخري، مع ذلك، ال ميثل اتفاًقا ملزًما من الناحية 
القانونية، والقاضي ليس جمرًبا على اتباعه. ومبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، باإلضافة 
إىل آلية الشاهد املتعاون الواردة بالقسم الثالث، ميكن أن يعقد عضو النيابة العامة اتفاق تعاون مع 
الشاهد. ورغم ذلك، وفًقا للمادة 95 )6( من القانون اجلنائي النموذجي، فإن هذا االتفاق لن يكون 

ملزًما يف تقرير املحكمة للعقوبة.
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وتتحفظ بعض الدول بشأن تقدمي آليات الشاهد املتعاون اليت توفر حصانة كاملة من املالحقة، ألن القانون 
املحلي، على سبيل املثال، يشترط املالحقة اإلجبارية، أو ألن هذه الدول تعتقد أن آليات الشاهد املتعاون 
تنتهك مبدأ املساواة أمام القانون وأهنا عرضة إلساءة االستعمال. وردة الفعل السليب العام املحتمل على 
احلقيقة القائلة بأن الشخص املشتبه بارتكابه جرمية مت اإلفراج عنه دون مالحقة، جيعل أيًضا بعض الدول 
تتحفظ على تبين مثل هذه اآلليات. ومن األمهية مبكان أخذ هذه العوامل يف االعتبار، وخاصة تصورات 
العامة، عند حتديد إمكانية إدخال آلية الشاهد املتعاون على القانون املحلي، خاصة الدول اخلارجة من 

الصراع اليت قد يكون تاريخ استخدام »املتعاونني مع العدالة« إلدانة شخص ما زال موجوًدا.
ويف بعض الدول اخلارجة من الصراع، مثل كوسوفو، مت إدخال نصوص حول الشهود املتعاونني يف 
القانون املحلي ملواجهة اجلرائم اخلطرية، كاجلرمية املنظمة )انظر الئحة بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو 

رقم 21/2001 بشأن الشهود املتعاونني(.
يلزم الرجوع إىل املادة 263 )7(، اليت تنص على أنه عند حتديد نتيجة القضية، فإن القاضي أو هيئة 
القضاة ال تقيم حكًما »مبفردها، أو يف ظل غياب الدليل املعزز، إىل حد احلسم«، اعتماًدا على األدلة 

املُقدمة من الشاهد املتعاون.

املادة 163: تعريف الشاهد املتعاون
1. إن الشاهد المتعاون هو الشخص الذي:

 )أ(       ُيشتبه به في ارتكاب جريمة أو الذي تم اتهامه، ولكن لم تتم تالوة الئحة االتهام بعد 
         في الجلسة التمهيدية بموجب المادة 201، و
 )ب(   يتوقع أن يدلي باألدلة في المحكمة من أجل:

         )1(   احتمالية منع قيام شخص آخر بارتكاب جريمة، أو أنه يقود إلى التوصل إلى 
ناجحة  قضائية  مالحقة  إلى  يقود  قد  أن  أو  الجنائية،  الدعوى  في  الحقيقة 

لمرتكب الجريمة.
         )2(   التطوع بحرية وموافقة كاملة لإلدالء بشهادة صادقة في المحكمة، و

         )3(   تحكم عليه المحكمة أن يكون صادًقا وكاماًل في شهادته.
2.    تم منحُه في السابق أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد بموجب الفصل الثامن، الجزء الرابع، 

القسم 2، ال يجوز منحه حالة الشاهد المتعاون.
3.   تم منحه حالة الشاهد المتعاون ال يجوز نتيجة لذلك منحه حالة عدم اإلفصاح عن هوية 

     الشاهد بموجب الفصل الثامن، الجزء الرابع، القسم 2.
4.   ال يجوز إصدار أي أمر إذا كان الشخص الذي يسعى للحصول على حالة الشاهد المتعاون 

مشتبًها به أو متهًما بما يلي:
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 )أ(   جرائم اإلبادة الجماعية، أو الجرائم ضد اإلنسانية أو جرائم الحرب.
 )ب(  الجريمة التي تنطوي على عقوبة محتملة بالسجن تزيد مدتها عن خمسة عشر عاًما، أو

 )ج( كونه منظًما أو قائد جماعة مكونة من شخصين أو أكثر قامت بارتكاب جريمة 
خطيرة تنطوي على عقوبة محتملة بالسجن تزيد مدتها عن عشر سنوات أو نتجت 

عنها حالة وفاة شخص أو تعرضه إلصابة جسدية خطيرة.

تعليق
الفقرة 1: من املمكن أن يكون الشاهد املتعاون شخًصا مل يتم القبض عليه أو احتجازه، ولكنه قيد التحقيق 
)سواء مت بدء التحقيقات رمسًيا مبوجب املادة 94 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية أو مل يتم(، 
ويشتبه يف ارتكابه جرمية. ويصبح املشتبه به متهًما )كما هو حمدد يف املادة 1 ]1[( عندما تتم املصادقة على 
الئحة االهتام مبوجب املادة 201 )7(. ومبجرد تصديق االهتام، ال ميكن اعتبار الشخص كشاهد متعاون.

الفقرتان 2 و3: إن منح أمر عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد ينتهك بشدة حق املتهم باستجواب الشاهد 
بالكامل، وهذا من شأنه إعاقة دفاعه. فإذا مت منح الشخص أمر عدم اإلفصاح، ومت منحه يف الوقت نفسه 
حصانة من املالحقة عن ارتكابه جلرمية أخرى، فإن املتهم سيكون قد وقع عليه ضرر عظيم. وحيثما كان 
الشخص شاهًدا متعاوًنا وهويته معروفة للمتهم، ميكن للمتهم أن يتحدى مصداقية الشاهد أو األدلة اليت 
يقدمها. وهذا األمر على درجة من األمهية بفرض وجود خماوف من صدق األقوال اليت مت احلصول عليها 
من الشهود املتعاونون، الذين لديهم دافع كبري للشهادة، بفرض أن الشهادة ستمنحهم احلصانة من املالحقة.

الفقرة 4 )أ(: مع الطبيعة الشائنة جلرائم، اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب، فإن 
القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية ال يسمح مبنح احلصانة من املالحقة يف هذه احلاالت. وهذا يتفق 
مع ممارسة حمكمة نورميبورغ )القاعدة ]2ج[ من قواعد إجراء املحكمة العسكرية الدولية يف نورميبورغ(، 
اخلاصة  واملحكمة  لرواندا،  الدولية  اجلنائية  واملحكمة  السابقة،  ليوغوسالفيا  الدولية  اجلنائية  واملحكمة 
السابقة،  ليوغوسالفيا  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  السابق  الرئيس  كاسيس،  أنطونيو  ويقول  لسرياليون. 
»ليس مثة شخص حتوطه احلصانة من املالحقة عن جرائم مثل هذه، مهما كانت فائدة شهادته« )وثيقة 
األمم املتحدة IT-29(. وتوفري احلماية من املقاضاة عن هذه اجلرائم سيكون غري متفق مع مبدأ املسؤولية 

الفردية الذي مت يف األصل اإلعالن عنه يف نورميبورغ.

شهادة  على  احلصول  يف  عام  بشكل  املتعاون  الشاهد  آلية  من  الغرض  يتمثل  و)ج(:  )ب(   4 الفقرة 
األشخاص املتورطني يف جرمية أقل خطًرا، مثاًل األشخاص من الُرتب املتدنية من عصابة إجرامية منظمة، 
ضد األشخاص املتورطني يف الُرتب العليا الذين من عصابة إجرامية ُمنظمة. وبناًء عليه، حتول الفقرة 4 
)ب( و)ج( دون حصول الشخص املتهم جبرمية تنطوي على عقوبة حمتملة باحلبس تزيد على مخسة عشر 
عاًما أو الشخص زعيم مجاعة متورطة يف أنشطة إجرامية معينة تنطوي على عقوبة حمتملة باحلبس تزيد 

على عشر سنوات، على حالة الشاهد املتعاون.
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املادة 164: إجراء احلصول
 على أمر الشاهد املتعاون

1.   يجوز لعضو النيابة العامة رفع طلب لقلم محكمة البداية المختصة من أجل إصدار أمر شاهد 
متعاون.

2.   يجب تقديم طلب أمر الشاهد المتعاون إلى قلم محكمة البداية المختصة داخل ظرف مختوم 
موضح عليه من الخارج أنه طلب بشأن أمر الشاهد المتعاون.

3.   يجب أن يحتوي طلب أمر الشاهد المتعاون على ما يلي:
 )أ(    اسم محكمة البداية المختصة واسم الطرف مقدم الطلب.

 )ب(  اسم الشخص الذي تم السعي للحصول على حالة الشاهد المتعاون من أجله.
 )ج(   أية جرائم سابقة اتهم بها الشخص المعني أو أدين بها.

 )د(   الجريمة أو الجرائم التي يتم التحقيق مع الشخص المعني بخصوصها أو يشتبه في 
        أنه ارتكبها.

 )هـ(   الجريمة التي تسعى فيها النيابة العامة لمنح حصانة من المالحقة عن طريق أمر الشاهد 
        المتعاون.

 )و(     تفاصيل اإلجراءات الجنائية التي وافق أن يشهد فيها الشخص الذي يتم السعي للحصول 
         على حالة الشاهد المتعاون من أجله، بما في ذلك اسم المتهم في تلك اإلجراءات، و
 )ز(   األدلة التي وافق الشخص الذي يتم السعي للحصول على حالة الشاهد المتعاون من 

        أجله أن يقدمها في اإلجراءات الجنائية.
4.   إن طلب أمر الشاهد المتعاون التي يقدمه عضو النيابة العامة يجب أن تكون مصحوبة ببيان 
منفصل خاص باالدعاءات الواقعية الموجهة للمشتبه به أو المتهم في القضية التي من المتوقع 
أن يعطي الشاهد المتعاون األدلة. ويجوز لعضو النيابة العامة التقدم بطلب للقاضي المختص 

لالحتفاظ بالمزاعم الواقعية سًرا دون علم الدفاع، موضًحا مبررات هذا الطلب.
5.   يجوز للقاضي المختص، في أي وقت بعد استالم طلب من عضو النيابة العامة لالحتفاظ 
بالمزاعم الواقعية سًرا دون علم الدفاع، أن يصدر أمًرا بعدم الكشف فيما يتعلق بالمزاعم 

الواقعية الواردة في البيان المنفصل.
6.   يتوجب على القلم إرسال الطلب المختوم بشأن الشاهد المتعاون على الفور إلى القاضي 

     المختص.
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تعليق
يقوم عضو النيابة العامة برفع طلب عن حالة الشاهد املتعاون، ومن املرجح أنه أجري مناقشات متعمقة مع 
الشاهد املتعاون املحتمل من أجل مناقشة مسألة تقدمي الطلب واحلصول على موافقته لإلدالء بالشهادة. 
ونظًرا للطبيعة احلساسة لطلب حالة الشاهد املتعاون، واحلقيقة القائلة بأهنا حتتوي على أدلة مرتبطة بإجراءات 
جنائية أخرى، فإن الطلب جيب أن يقدم مغلقة وال يتم الكشف عن حمتوياته ألي شخص، مبا يف ذلك 
موظفي القلم. ومبوجب الفقرة 6، يلزم على القلم مترير الطلب املختوم إىل القاضي املختص. ويتعني على 
عضو النيابة العامة توفري التفاصيل املطلوبة مبوجب الفقرة 3. وإضافة إىل ذلك، يتعني تقدمي بيان منفصل 
باملزاعم الواقعية املوجهة ضد املشتبه به أو املتهم للقاضي. ويف هذه املرحلة، لن يعلم الدفاع بأنه مت رفع 
طلب حالة الشاهد املتعاون، وال جيب أن يعلم شيًئا عن تفاصيل هذا الطلب. ومبوجب الفقرة 4، جيوز 

لعضو النيابة العامة أن يطلب من القاضي عدم كشف املعلومات للدفاع يف بيان منفصل.

املادة 165: جلسة استماع الشاهد املتعاون
1.   لدى استالم طلب أمر الشاهد المتعاون، يجب أن يحدد القاضي المختص وقًتا وتاريًخا لجلسة 

استماع الشاهد المتعاون في جلسة مغلقة.
2.   يتعين إخطار عضو النيابة العامة والشاهد المتعاون الُمحتمل ومحاميه بوقت وتاريخ جلسة 
الشاهد  سماع  بجلسة  خاص  مختوم  إخطار  إرسال  بموجب  المتعاون  الشاهد  استماع 

المتعاون بموجب المادة 27.
3.   يجب أال يحضر المتهم الذي قد يشهد الشاهد المتعاون المحتمل ضده، وكذلك محامي 

الدفاع الخاص به، في جلسة سماع الشاهد المتعاون.
4.   يجوز أن تضم جلسة سماع الشاهد المتعاون المغلقة عضو النيابة العامة والشاهد المتعاون 

المعني المحتمل ومحاميه، وموظفي المحكمة والنيابة األساسيين.
5.   يجوز لعضو النيابة العامة ومحامي الشاهد المتعاون المحتمل المشاركة في طرح األسئلة على 
الشخص الذي يتم السعي للحصول على حالة الشاهد المتعاون من أجله لتقييم مصداقيته 

والتأكد من استيفاء الشروط الواردة في المادة 163.
6.    قبل طرح األسئلة على الشاهد المتعاون المحتمل، يجب على المحكمة أن تحذره من عواقب 
اإلدالء بأقوال كاذبة، ويشمل ذلك احتمال مالحقته بتهمة ارتكاب جريمة »األقوال الكاذبة 

الُمتعلقة بالشاهد المتعاون« بموجب المادة 199 من القانون الجنائي النموذجي.
7.   يجب عدم استخدام األقوال المقدمة أثناء طرح األسئلة في اإلجراءات الجنائية ضد الشاهد 
المتعاون، أو ضد أي شخص آخر، كأدلة لتعزيز الكشف عمن يتحمل المسؤولية الجنائية.

 املادة 164
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8.   في ختام الجلسة، إذا كان القاضي المختص مقتنًعا باستيفاء المعايير الواردة بالمادة 163، 
يجوز له إصدار األمر باعتبار الشخص شاهًدا متعاوًنا.

9.   يجب أن يكون أمر الشاهد المتعاون كما يلي:
 )أ(     أن يوضح أنه لن تبدأ اإلجراءات الجنائية أو تستمر ضد الشاهد المتعاون في الجريمة 
)الجرائم( المحددة في األمر، وليس ثمة عقوبة قد يتم فرضها بشأن الجريمة المحددة.

 )ب(  أن يحدد الجرائم التي تنطبق عليها منع بدء أو متابعة اإلجراءات الجنائية ضد الشاهد 
المتعاون.

 )ج(   أن يحدد طبيعة وجوهر التعاون الذي منحه أو سيمنحه الشاهد المتعاون.
 )د(    أن يحدد شروط إلغاء األمر.

 )هـ(   أن يوضح عواقب اإلدالء بأقوال كاذبة لعضو النيابة العامة والشرطة والمحكمة، بما 
في ذلك المالحقة المحتملة بموجب المادة 199 من القانون الجنائي النموذجي.

 )و(   أن يطالب الشاهد المتعاون بإبالغ القاضي بأية تعهدات لصالحه أو تهديدات ضده 
        أو إغراءات أو أموال أو عروض تلقاها الشاهد المتعاون.

 )ز(   أن يحتوي على بيان بأن منح أمر الشاهد المتعاون لصالح الشخص ال يمنع بدء أو 
متابعة اإلجراءات الجنائية ضده عن أفعال جنائية أخرى لم تحدد في األمر، و
 )ح(  أن يحتوي على اسم محكمة البداية المختصة واسم وتوقيع القاضي المختص.

10. يجب تسليم أمر الشاهد المتعاون، إذا تم منحه، وفًقا للمادة 167.

تعليق
جيب دائًما الفصل يف طلب حالة الشاهد املتعاون يف جلسة مغلقة حيضرها عضو النيابة العامة والقاضي 
والشاهد املتعاون املحتمل وحمامي الشاهد املتعاون، إذا كان موجوًدا )انظر املادة 151 ]2[(. كما جيب 
إرسال تفاصيل وقت ومكان جلسة املحكمة يف ظرف خمتوم إىل األطراف املطلوب حضورهم لضمان 
عدم الكشف عن أية معلومات خبصوص الطلب أو الشاهد املتعاون املحتمل ألي شخص آخر. وأثناء 
انعقاد اجللسة، يتم استجواب الشاهد املتعاون املحتمل من قبل املحكمة، باإلضافة إىل عضو النيابة العامة 
وحمامي الشاهد املتعاون )إذا اختار أحدهم أن يقوم بذلك(، من أجل التأكد مما إذا كان الشاهد املتعاون 

يستويف املعايري املوضحة باملادة 163.
ويف ختام اجللسة، جيوز للقاضي إصدار أمر الشاهد املتعاون. وال يوفر األمر حصانة شاملة للشخص 
املوضحة يف األمر. وبالتايل جتوز حماكمة  للجرائم  املستقبل. وهو حمدد فقط  القضائية يف  من املالحقة 

الشاهد املتعاون عن فعل آخر مل يرد يف األمر.
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املادة 166: املحاضر املتعلقة 
جبلسة استماع الشاهد املتعاون

1.   يجب تسجيل جلسة استماع الشاهد المتعاون المغلقة وفًقا للمادة 37.
2.   يجب إزالة المعلومات الموجودة في محضر الجلسة المغلقة من ملف المحكمة.

3.   يجب ختم المعلومات المتعلقة بجلسة الشاهد المتعاون وكافة المعلومات المتعلقة بالشاهد 
المتعاون، بما فيها الطلب األصلي ألمر الشاهد المتعاون والبيان الواقعي والقرار، وحفظها 

في مكان آمن ومقفل ومنفصل عن ملفات المحكمة.
4.   يجوز فحص البيانات المحجوبة واستخدامها من قبل عضو النيابة العامة والقاضي المختص، 

     والمحكمة التي تنظر االستئناف فقط بموجب المادة 295.

تعليق
من األمهية مبكان أن يتم تسجيل اجللسة املتعلقة بالشاهد املتعاون، ولكن ما يساوي ذلك يف األمهية أال 
يتم الوصول إىل املعلومات املأخوذة من جلسة املحكمة من قبل أي شخص مل يكن حاضًرا يف اجللسة أو 
ليس له احلق يف االطالع على هذه املعلومات. وبناًء عليه، فإن حمضر اإلجراءات، أو ملخصها، حسبما 
تكون احلالة )انظر املادة 37 لالطالع على املناقشة حول حماضر اجللسات(، جيب استبعاده من امللف العام 
للقضية. وميكن أن يظل األمر والقرار يف ملف املحكمة. وجيب أن يكون الشخص الوحيد الذي حيق له 
الوصول إىل البيانات املحجوبة القاضي املختص وعضو النيابة العامة. ويتعني يف املحكمة اشتراط توفري 

خمزن منفصل حلفظ هذه الوثائق املختومة مبوجب قفل ومفتاح يف منطقة حمظورة.

املادة 167: تسليم أمر الشاهد املتعاون
يجب تسليم نسخة من أمر الشاهد المتعاون لألشخاص التالي ذكرهم خالل فترة معقولة بعد 

إصدار األمر:
 )أ(    المشتبه به أو المتهم الذي من المتوقع إدالء الشاهد المتعاون بشهادة ضده ومحاميه.

 )ب(  الشاهد المتعاون، و
 )ج(  عضو النيابة العامة.

 املادة 166
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املادة 168: إلغاء أمر الشاهد املتعاون
 وتعرضه ملسؤولية جرمية اإلدالء باألقوال الكاذبة

1.   يجوز لعضو النيابة العامة التقدم بطلب إللغاء أمر الشاهد المتعاون عن طريق رفع طلب إللغاء 
أمر الشاهد المتعاون لدى قلم محكمة البداية المختصة.

2.  يجب النظر في طلب إلغاء أمر الشاهد المتعاون من قبل هيئة مكونة من ثالثة قضاة في 
     جلسة مغلقة.

3.   يتعين إخطار عضو النيابة العامة والشاهد المتعاون ومحاميه بوقت وتاريخ الجلسة بموجب 
إرسال إخطار مختوم خاص بجلسة إلغاء الشاهد المتعاون بموجب المادة 27.

4.   يجب إلغاء أمر الشاهد المتعاون من خالل أمر من قبل الهيئة المختصة المكونة من ثالثة قضاة 
عندما يثبت أن شهادة الشاهد المتعاون كانت كاذبة في أي جزء معين أو أن الشاهد المتعاون 

أغفل عن قصد اإلدالء بالحقيقة كاملة.
5.  إن الشاهد المتعاون الذي أدلى بأقوال كاذبة في أي جزء معين، أو الذي أغفل عن قصد 
اإلدالء بالحقيقة كاملة للنيابة العامة والشرطة أو المحكمة، توجه إليه تهمة ارتكاب جريمة 
القانوني  من   199 المادة  بموجب  المتعاون«  بالشاهد  المتعلقة  الكاذبة  »األقوال  جنائية 

الجنائي النموذجي.

تعليق
يف أي وقت بعد إصدار أمر الشاهد املتعاون، جيوز لعضو النيابة العامة عن طريق رفع طلب أن يطلب انعقاد 
هيئة قضائية لدراسة مسألة إلغاء األمر. وتدرس هيئة مكونة من ثالثة قضاة الطلب يف جلسة مغلقة حيضرها 
عضو النيابة العامة والشاهد املتعاون. وإذا تبني للقضاة أن الشاهد املتعاون قد أدىل بالفعل بأقوال كاذبة، 
فسوف يلغون على الفور حالة الشاهد املتعاون، وهو ما يعرض الشاهد املتعاون السابق للمالحقة عن 
اجلرمية اليت كانت لديه حصانة منها وكذلك للمالحقة مبوجب املادة 199 من القانوين اجلنائي النموذجي.
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الفصل 9: القبض واالحتجاز
اجلزء 1: القبض

املادة 169: احلق يف افتراض احلرية 
والتحرر من القبض أو االحتجاز التعسفي

1. ال يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه تعسًفا.
2. ال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقًًا لإلجراء الُمقرر فيه.

تعليق
الفقرة 1: إن حق الشخص يف عدم التعرض للقبض أو االحتجاز التعسفي منصوص عليه يف املادة 9 من 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ويف املادة 9)1( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة 
6 من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، واملادة 25 من اإلعالن األمريكي حلقوق وواجبات 
اإلنسان، واملادة 7)3( من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، واملادة 20 من إعالن القاهرة حلقوق اإلنسان 
يف اإلسالم، واملبدأ 2 من جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من 
أشكال االحتجاز أو السجن. وينطبق مفهوم التعسف مًعا على القانون الذي يتم مبوجبه القبض على 
الشخص وعلى تطبيق هذا القانون. وميكن أن يكون القبض أو االحتجاز تعسفيًّا إذا كان القانون تعسفيًّا 
أو إذا كانت إجراءات األفراد العاملني على إنفاذ العدالة اجلنائية )مثاًل، ضابط الشرطة( تعسفيًة. وقد 
فسر مصطلح تعسفي ليعين أي قبض أو احتجاز يتضمن عناصر غري مالئمة وغري عادلة وتفتقد إمكانية 
توقعها ومراعاة األصول القانونية )انظر قضية جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان اخلاصة بألربت 
ووماه موكونج ضد كامريون، وثيقة األمم املتحدة ]CCPR/C/51/D/458/1991 ]1994، الفقرة 9.8(. 
وقد أعلنت جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان أن التعسف أوسع نطاًقا من مفهوم »غري قانوين«. 
إضافًة إىل ذلك، فإن دليل املحاكمات العادلة ملنظمة العفو الدولية ينص على أن »أي قبض أو احتجاز 
يكون شرعيًّا قد يكون مع ذلك تعسفيًّا مبوجب املعايري الدولية، مثاًل إذا كان القانون الذي يتم احتجاز 
الشخص مبوجبه غامًضا أو فضفاًضا، أو كان ينتهك املعايري األساسية األخرى« )القسم 1.3(. وينص 
دليل حقوق اإلنسان وإقامة العدالة الصادر عن رابطة املحامني الدولية على أن »حظر التعسف يعين أيًضا 
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بالطبع أن حاالت احلرمان من احلرية جيب أال يكون التمييز من دوافعها« )الفصل اخلامس، القسم 4.2(. 
ويكون ذلك أيًضا انتهاًكا حلق الفرد يف عدم التعرض للتمييز، املنصوص عليه يف املادة 55 من القانون 

النموذجي لإلجراءات اجلنائية.
وميكن العثور على تعريف مصطلح القبض يف املادة 1)3( من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، 

وميكن العثور على تعريف احتجاز يف املادة 1)13(.

الفقرة 2: إضافة إىل حظر أي القبض لكونه تعسفيًّا، فإن القبض أو االحتجاز جيب أال يكون غري قانوين. 
وهذا احلظر موجود يف مواثيق دولية مثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )املادة 9]1[(، 
ويف االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية )املادة 5]1[(، وامليثاق األفريقي حلقوق 
اإلنسان والشعوب )املادة 6(. ويوجد هنا عنصران غري شرعيني: )1( »على هذه األسس«، هناك شرط 
جوهري يقضي بأن تكون أسباب القبض أو االحتجاز صحيحة، و)2( »طبًقا لإلجراءات اليت يقررها 
القانونية املعمول هبا«. وقد أعلنت املحكمة األوروبية  القانون الساري«، تشترط االلتزام باإلجراءات 
القبض أو االحتجاز  القبض أو االحتجاز، جيب أن يكون  أنه من أجل تقدير شرعية  حلقوق اإلنسان 
متفًقا مع القواعد املوضوعية واإلجرائية للقانون الوطين )انظر كيماشي ضد فرنسا ]رقم 3[، طلب رقم 
]November 24, 1994[ ECHR 41 ,]1994[ 17621/91، الفقرة 42(. وعلى سبيل املثال، إذا ألقَي 
القبض على الشخص مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية دون مذكرة، حيث ال يوجد أي 
أسس للقبض دون مذكرة مبوجب املادة 170 )1(، يكون هذا القبض غري قانوين. وإذا ألقَي القبض على 

الشخص دون سبب حمتمل، فإن القبض يكون غري قانوين أيًضا مبوجب املادة 171.

املادة 170: القبض دون مذكرة
1.   يجوز للشرطة إلقاء القبض على شخص دون مذكرة في الحاالت التالية:

 )أ(    إذا تم العثور عليه متلبًسا بارتكاب جريمة،
 )ب(  إذا كانت الشرطة تطارد الشخص مطاردة ساخنة مباشرة بعد ارتكاب جريمة،

 )ج(  إذا وجد سبب محتمل بأن الشخص قد ارتكب جريمة وأنه يوجد احتمال لهرب 
قيامه  أو  الجريمة  أدلة  تزييف  أو  أو طمس  أو إخفاء  بإتالف  لقيامه  أو  به  المشتبه 
بالضغط أو بابتزاز أو بالتأثير بأي طريقة أخرى على شاهد أو ضحية أو شريك قبل 

إمكانية استصدار المذكرة، أو
 )د(    إذا وجد سبب محتمل ألن يكون المشتبه به قد خالف أحد التدابير المقيدة المفروضة 

عليه بموجب المادة 184.
2.    إذا ألقت الشرطة القبض على أي شخص دون مذكرة، يجب على الشرطة إخطار عضو النيابة 

     العامة شفهيًّا على الفور.
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3.    إضافة إلى شرط اإلخطار الوارد في الفقرة 2، يجب على الشرطة أيًضا، ودون أي تأخير 
التقرير  أن يفصل  العامة. ويجب  النيابة  إلى عضو  القبض  تقرير بشأن  له، رفع  ال مسوغ 

الظروف التي تم فيها القبض.
4.   إذا قرر عضو النيابة العامة:

 )أ(    أنه لن يتقدم بطلب لالحتجاز، أو
 )ب(   أنه لن يبدأ أو يواصل التحقيق، فإنه يجب على عضو النيابة العامة أن يأمر باإلفراج 

         عن الشخص المقبوض عليه.
5.   يجب عرض الشخص المقبوض عليه دون مذكرة بموجب المادة 170 على المحكمة فوًرا 
قبل مضي اثنتين وسبعين ساعة بعد القبض عليه التخاذ قرار في موضوع االحتجاز بموجب 

المادة 175.

تعليق
تنص املادة 170 على األسس اليت جتيز القبض على شخص دون مذكرة. واألساس األول هو العثور على 
الشخص وهو متلبس بارتكاب جرمية. وجواز القبض على الشخص وهو متلبس بارتكاب جرمية )ما 
يعرف أحيانا بـ»حالة َتلبس«( يكاد يكون تقليًدا متعارًفا عليه يف العامل. واألساس الثاين الذي جتيزه املادة 
170 للقبض دون مذكرة هو ما يعرف باستثناء »املطاردة الساخنة«. وهذا يعين أنه عندما يكون ضابط 
الشرطة يطارد شخًصا يشتبه يف ارتكابه جرمية، فإنه جيوز لضابط الشرطة إلقاء القبض على الشخص دون 
مذكرة. ويتم تفسري عبارة »مباشرة بعد« تفسريات خمتلفة عرب االختصاصات القضائية. فهذه العبارة، يف 
بعض االختصاصات القضائية، تعين خالل اثنتني وسبعني ساعة بعد ارتكاب اجلرمية، مع أهنا بصفة عامة 
َرطي: مرجع لناشطي حقوق اإلنسان،  تعين خالل عدة ساعات )انظر منظمة العفو الدولية، فهم العمل الشُّ
الصفحة 157(. واألساس الثالث للقبض دون مذكرة هو عندما يكون لدى الشرطة سبب حمتمل لالعتقاد 
بأن الشخص قد ارتكب جرمية، لكنه قبل إمكانية استصدار مذكرة قبض، إما سوف يهرب أو يتالعب 
يف األدلة املتعلقة بالضحية أو شاهد أو شريك يف اجلرمية. وهذه هي األسس نفسها اليت تنص عليها املادة 
177)2()أ( و)ب( بشأن االحتجاز. وأخرًيا، جيوز لضابط الشرطة إلقاء القبض على الشخص إذا ساوره 

الشك يف أن يكون قد خرق تدابري مقيدة مفروضة عليه.
وإذا مت إلقاء القبض دون مذكرة، جيب على ضابط الشرطة أن يرفع تقريًرا فوريًّا إىل عضو النيابة 
العامة، املسؤول عن اإلشراف على التحقيق. مث يقرر عضو النيابة العامة بعد ذلك كيف يواصل اإلجراء، 

كما تنص الفقرة 4.
وجتدر مالحظة أنه يف بعض األنظمة القانونية، عندما يتم القبض على أحد األشخاص، ُيفهم القبض 
بأنه احلجز ووضعه يف ُعهدة الشرطة. ويف أنظمة قانونية أخرى، ُيفهم مصطلح »القبض« بأنه يعين إلقاء 
القبض على الشخص فقط. ولوضع الشخص يف عهدة الشرطة، يلزم استصدار مذكرة احتجاز منفصلة. 

ويأخذ القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية بنظام القبض السابق.
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واملادة 7)5( من  والسياسية،  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد  من  املادة 9)3(  تنص  الفقرة 5: 
االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، واملادة 5)3( من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات 
األساسية، واملادة 11 من اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة حباالت االختفاء القسري لألشخاص، واملادة 
10)1( من إعالن األمم املتحدة بشأن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واملبدأ 11)1( من 
جمموعة مبادئ األمم املتحدة املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 
االحتجاز أو السجن، على أن ميثل الشخص املقبوض عليه أمام قاٍض »على الفور«. وال ينص القانون 
الدويل على تعريف لعبارة »على الفور«. وينص التعليق العام رقم 8 للجنة األمم املتحدة املعنية حبقوق 
اإلنسان على أن »التأخري جيب أال يتجاوز بضعة أيام«. ومل تضع املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 
حتديًدا ملعىن »على الفور«، بل مت تقدير احلدود الزمنية على أساس كل قضية على حدة. وقضت املحكمة 
األوروبية بأن التحفظ على الشخص ملدة أربعة أيام وست ساعات هو انتهاك للمادة 5)3( من االتفاقية 
األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية )انظر بروجان ضد اململكة املتحدة، الطلبان رقم 
]November 29, 1988[ ECHR 24 ]1988[ 11266/84 ,11209/84(. ويف قضية أخرى، وجدت 

املحكمة أن أربعة أيام تتفق مع املادة 5)3( )انظر إجييو ضد فرنسا، طلب رقم 84/11256(.
وحيدد القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية اثنتني وسبعني ساعة كحد أعلى. وهذه الفترة هي احلد 
األقصى اليت جيب أن ميثل الشخص خالهلا أمام أحد القضاة يف معظم الدول. غري أن واضعي القانون 
آثروا السماح بفترة زمنية أطول قلياًل نظًرا للموارد املحدودة حتًما وغريها من املعوقات اليت تواجه الدول 
اخلارجة من الصراع. واحلالة املثالية هي أن حتضر السلطات املعنية الشخص للمثول أمام أحد القضاة قبل 
هذه الفترة الزمنية املحددة، خباصة يف حالة األحداث )انظر املادة 333]1[(، وإذا مثل الشخص املقبوض 
عليه أمام القاضي فقط بعد اثنتني وسبعني ساعة، جيب على الشرطة أو عضو النيابة العامة أن ُيسّوغوا 

للمحكمة ملاذا استغرق إحضار الشخص املقبوض عليه أمامها هذه املدة الطويلة.

املادة 171: القبض مبوجب مذكرة
1.   ما لم تنص المادة 170 على خالف ذلك، يجب إصدار مذكرة اعتقال إللقاء القبض على 

     أي شخص.
2.   يجوز لعضو النيابة العامة التقدم بطلب إلصدار مذكرة قبض عندما:

 )أ(    يوجد سبب محتمل بأن الشخص قد ارتكب جريمة،
 )ب(  توجد أسس معقولة لالحتجاز بموجب المادة 177)2(.

3.   يجب أن يتضمن طلب الحصول على مذكرة قبض ما يلي:
 )أ(     اسم الشخص المشتبه به وأي معلومات أخرى للتعريف بهويته، ومنها المكان الذي 

        يوجد فيه، إن كان معروًفا،
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 )ب(  ملخًصا للوقائع الُمدعى أنها تمثل جريمة وإشارة محددة إلى الجريمة المطلوب إلقاء 
        القبض على المشتبه به بسببها، بما في ذلك النصوص القانونية ذات الصلة، و

 )ج(  طلًبا إلى القاضي المختص إلصدار مذكرة القبض.
4.    إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2، يجوز للقاضي المختص إصدار مذكرة قبض.

5.   يجب أن تتضمن مذكرة القبض ما يلي:
 )أ(     اسم المشتبه به وأي معلومات أخرى تعرف بهويته، بما في ذلك المكان الذي يوجد 

فيه، إن كان معروًفا،
 )ب(  ملخًصا للوقائع الُمدعى بأنها تمثل جريمة، مع إشارة محددة إلى الجريمة المطلوب 
إلقاء القبض على المشتبه به بسببها، بما في ذلك إشارة إلى النصوص القانونية ذات 

الصلة،
 )ج(  السلطة المخولة بتنفيذ مذكرة القبض،

 )د(   تاريخ مذكرة القبض، و
 )هـ(   توقيع القاضي المختص.

6.    يجب عرض الشخص المقبوض عليه بموجب مذكرة على محكمة على الفور قبل مضي اثنتين 
وسبعين ساعة بعد إلقاء القبض عليه التخاذ قرار بشأن مسألة االحتجاز بموجب المادة 175.

تعليق
تدبرًيا ضروريًّا يف  أيًضا  أنه ميكن أن يكون  القبض هو تدخل واضح يف حق الشخص يف احلرية، إال 
اإلجراءات اجلنائية. وكما تنص عليه املادة 169، جيب أن يكون القبض غري تعسفي وقانونيًّا. ومبوجب 
القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، يكون القبض قانونيًّا فقط مبوجب مذكرة قبض، أو إذا توفرت 
األسس إللقاء القبض دون مذكرة كما نصت عليها املادة 170)1(. يف بعض األنظمة القانونية، عندما 
ُيقبض على شخص، ُيفهم القبض بأنه احلجز عليه ووضعه يف ُعهدة الشرطة. ويف أنظمة قانونية أخرى، 
ُيفهم مصطلح »القبض« بأنه يعين إلقاء القبض على الشخص فقط. ولوضع الشخص يف ُعهدة الشرطة، 
يلزم استصدار مذكرة احتجاز منفصلة. ويأخذ القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية بنظام القبض السابق.
إن إلقاء القبض مبوجب مذكرة قبض من النوع الوارد يف املادة 171، أي على وجه التحديد قيام 
القانون  الشرطة بالقبض مبوجب أمر صادر من أحد القضاة، هو إجراء نادر على األرجح. ومبوجب 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية، فإن األسس اليت جتيز القبض حمددة حتديًدا صارًما بتلك األسس اليت تكون 
ضرورية. ويف كثري من الدول، جيوز إلقاء القبض على شخص عندما يوجد »شك معقول« أو »سبب 
حمتمل« )انظر التعريف يف الفقرة 1]40[( لالعتقاد بأنه قد ارتكب جرمية. ويتضمن القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية هذا املعيار جزئيًّا، لكنه يضيف إليه جواز إصدار مذكرة قبض فقط إذا توفرت أسس 
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االحتجاز املحددة يف املادة 177)2(. ويف كل احلاالت األخرى، باستثناء احلاالت اليت تنص عليها املادة 
170)1(، ال جيب إلقاء القبض على املشتبه به. وسوف يواصل عضو النيابة العامة التحقيق، فإذا وجد 
عضو النيابة العامة أسًسا صاحلة لالستمرار يف املالحقة القضائية، جيوز لعضو النيابة العامة تقدمي الئحة 

اهتام إىل املحكمة مبوجب املادة 195.
إن املنطق للحد من نطاق استخدام مذكرة القبض هو أن واضعي القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية 
اعتقدوا أنه ال جيب إلقاء القبض تلقائيًّا على كل املشتبه هبم، وخباصة املشتبه يف ارتكاهبم جرائم أقل 
خطورة، واملشتبه هبم الذين ال ُيخشى هروهبم أو ال ميثلون خطًرا على املجتمع. وفًقا لتقرير فهم العمل 
الشرطي: مرجع لناشطي حقوق اإلنسان الصادر عن منظمة العفو الدولية، فإن »قرار إلقاء القبض أو عدم 
القبض على أي شخص يعتمد على عوامل كثرية، مثل اجلرمية الفعلية، وسلوك املشتبه به، وكذلك خربة 
ضابط الشرطة ومهارته« )صفحة 156(. يف غالب األحوال، فإن القبض الذي يقود إىل االحتجاز قبل 
املحاكمة جيري كتقليد معتاد، يقود إىل تكدس السجون واحتجاز ال لزوم له للمشتبه هبم قبل املحاكمة.

الفقرة 5: يلزم الرجوع إىل التعليق على املادة 170)5( لالطالع على مناقشة ملعىن الفقرة 5.

املادة 172: إجراء القبض
1.   عند إلقاء القبض على شخص تنفيًذا لمذكرة قبض بموجب المادة 171، يجب على الشرطة 

     إعطاء الشخص المقبوض عليه نسخة من مذكرة القبض.
2.   في وقت إلقاء القبض، يجب أن تبلغ الشرطة الشخص المقبوض عليه شفهيًّا وباللغة التي 

      يفهمها، بما يلي:
 )أ(    أسباب القبض عليه،

 )ب(  حقه في التزام الصمت، و
 )ج(  حقه في إخطار أحد أفراد األسرة أو شخص آخر مناسب وإخطار محاميه.

3.   كما يجب إبالغ الشخص المقبوض عليه، شفهيًّا وكتابيًّا مًعا، وباللغة التي يفهمها، بحقه في:
 )أ(      التزام الصمت وعدم تجريم الذات، وتحذيره من أن ما يقوله قد يتم تسجيله واستخدامه 

        كدليل ضده،
 )ب(  المساعدة القانونية التي يختارها الشخص المقبوض عليه أو الحق في الحصول على 
          مساعدة قانونية مجانية طبًقا للمادة 67 أو للمادة 68، إذا كان مؤهاًل للحصول عليها.

 )ج(  االتصال مع المحامي والتحدث معه بحرية وسرية،
 )د(   حضور المحامي خالل االستجواب الذي تقوم به الشرطة،
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 )هـ(   إخطار أو الطلب من الشرطة إخطار أحد أفراد األسرة أو أي شخص مناسب آخر 
يختاره بشأن القبض عليه ومكان احتجازه وأي تغيير في مكان االحتجاز.

 )و(     المثول على الفور أمام قاٍض قبل مضي اثنتين وسبعين ساعة بعد إلقاء القبض عليه لكي 
المراكز  القبض، شفهيًّا أو كتابة مع مكتب اتصال، أو أحد  القاضي قانونية  يقدر 
القنصلية، أو بعثة دبلوماسية للدولة التي يكون من رعاياها، إذا كان المشتبه به من 
الرعايا األجانب، أو مع ممثل المنظمة الدولية المختصة، إذا كان الجًئا أو كان على 

أي وجه آخر مشمواًل بحماية منظمة حكومية دولية،
 )ح(   التقدم بالتماس إلى المحكمة بطلب لإلفراج عنه من أي إجراء قبض أو احتجاز غير 
قانوني برفع التماس أمر إحضار طبًقا للفصل 16 من القانون النموذجي لإلجراءات 

الجنائية،
 )ط(   الحق في االستعانة بمترجم فوري، مجاًنا، إذا لم يكن الشخص المقبوض عليه يفهم 
أو يتحدث باللغة المستخدمة أثناء االستجواب، إضافة إلى الترجمة الضرورية التي 

تفي بشروط العدالة، و
 )ي(    الحق في الحصول على طبيب، بما في ذلك الحق في الفحص الطبي إذا رغب الشخص 
المقبوض عليه في ذلك. وإذا لم يتوفر طبيب، يحق للشخص المقبوض عليه أن يتم 

عرضه على إحدى الممرضات أو أي مهني طبي آخر لفحصه.
4.   قبل مضي ست ساعات بعد إلقاء القبض عليه، يجب تسليم الشخص المقبوض عليه محضًرا 

كتابيًّا ُيحدد أسباب القبض ويذكر بالتفصيل حقوقه.
5.   بعد تسليمه المحضر الكتابي بحقوقه، يجب أن تطلب الشرطة من الشخص المقبوض عليه 
توقيع المحضر لالعتراف بتسلمه لهذا المحضر. وإذا رفض المقبوض عليه توقيعه، يجب 

إثبات رفضه في المحضر، وكذلك أسباب رفض التوقيع عليه.
6.   يجب إعطاء الشخص المقبوض عليه إخطاًرا كتابيًّا بالتهم الموجهة إليه.

7.   يجب أن تقوم الشرطة بتسجيل الشخص المقبوض عليه في سجالتها طبًقا لقانون التوقيف 
النموذجي، مع اتباع اإلجراءات األخرى المحددة في قانون التوقيف النموذجي.

تعليق
الفقرة 1: يتطلب املبدأ 12)2( من جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي 
شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، أن حيصل الشخص املقبوض عليه على حمضر القبض. وتعطي 
الفقرة 1 جزئيًّا قوة القانون هلذا املعيار الدويل باشتراط توفر مذكرة قبض. إن امتالك هذه املعلومة سوف 
يكون حامًسا عندما يسعى الشخص املقبوض عليه إىل الطعن يف قانونية إلقاء القبض عليه مبوجب الفصل 
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السادس عشر، أو عندما يسعى هذا الشخص الحًقا إىل احلصول على تعويض عن القبض غري القانوين 
طبًقا للفصل السابع عشر. ومن املهم أيًضا احلصول على مذكرة القبض واملعلومات املحيطة بإلقاء القبض 

باعتبارها جزًءا من »التسهيالت« الالزمة لتسهيل احلق يف إعداد الدفاع مبوجب املادة 61.

الفقرة 2: يطلب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية من الشرطة أن تعطي للشخص املقبوض عليه 
بعض املعلومات األولية يف حلظة إلقاء القبض متاًما. أواًل، جيب إبالغ الشخص بأسباب القبض، كما 
تنص املادة 9)2( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة 5)2( من االتفاقية األوروبية 
حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، واملادة 7)4( من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، واملبدأ 
10 من جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز 
أو السجن. وكما هو شائع يف بعض الدول، يطلب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية أيًضا إبالغ 
الشخص املقبوض عليه حبقه يف التزام الصمت )انظر املادة 57 والتعليق املرافق هلا(. وأخرًيا، جيب إبالغ 
الشخص املقبوض عليه مباشرة وعلى وجه السرعة حبقه يف االتصال مع أحد أفراد األسرة أو أي شخص 
مناسب آخر وكذلك مبحاميه. وتنص القاعدة 92 من قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء 
يقوم ضابط شرطة  أن  الدول  بعض  تشترط  ذلك،  ولتسهيل  احلق.  هبذا  الفوري  باإلخطار  احلق  على 
بإعطاء األشخاص املقبوض عليهم معلومات ُموحدة عندما يتم القبض عليهم قد تكون كما يلي: »أنت 
رهن االعتقال للشك يف ارتكاب جرمية مبوجب املادة XX من القانون اجلنائي النموذجي. ولك احلق يف 
التزام الصمت. وأنت لست مضطًرا للحديث معي إذا مل تكن ترغب يف ذلك. وأي شيء تقوله ميكن 
أن يستخدم كدليل ضدك يف املحكمة. ولك احلق يف االتصال مع أحد أفراد أسرتك ومع حماميك. وإذا 
مل يكن لديك حماٍم، فإن لك احلق يف احلصول على مساعدة قانونية ختتارها أنت أو يتم توفري املساعدة 

القانونية لك إذا كنت تستحق ذلك مبوجب القانون«.

الفقرة 3)أ(: هذه الفقرة متنح احلق يف التزام الصمت واحلق يف عدم جترمي الذات طبًقا للمادة 57 من 
القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية.

الفقرة 3)ج(: احلق يف التواصل بسرية مع املحامي حممي مبوجب املادة 70 من القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية، ويتم حبثه بالتفصيل يف التعليق املرافق.

الفقرة 3)د(: يلزم الرجوع إىل املادة 71 والتعليق املرافق هلا.

الفقرة 3)ه�(: ينص املبدأ 16 من جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل 
من أشكال االحتجاز أو السجن على أن يتم السماح للشخص املقبوض عليه، بعد القبض عليه مباشرة، 
بإبالغ أحد أفراد أسرته أو أي شخص مناسب آخر بشأن القبض عليه. وجيب إبالغ الشخص املقبوض 
عليه شفهيًّا وكتابة معا هبذا احلق يف حلظة إلقاء القبض. وجيب أن تعطي الشرطة للشخص املقبوض عليه 
الفرصة لالتصال هاتفيًّا بأحد أفراد األسرة إن أمكن ذلك. وإذا مل يكن االتصال اهلاتفي ممكًنا، جيب أن تتأكد 
الشرطة من إبالغ األسرة بالقبض ومكان االحتجاز بطريقة أخرى. كما جيب إخطار أفراد األسرة بعمليات 
نقل الشخص املقبوض عليه من مركز االحتجاز إىل مركز آخر. يلزم الرجوع إىل قانون التوقيف النموذجي.
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الفقرة 3)و(: يلزم الرجوع إىل املادة 170)5( واملادة 171)6(، اللتني تصفان حق الشخص املقبوض عليه 
يف املثول على الفور أمام أحد القضاة.

الفقرة 3)ز(: احلق يف الدعم القنصلي لألشخاص املقبوض عليهم مستمد من عدد من املصادر، منها 
اتفاقية فيينا بشأن العالقات القنصلية )املادة 36]أ[(، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء 
القسري )املادة 17)2()د(، وجمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل 
من أشكال االحتجاز أو السجن )املبدأ 16]2[(، واإلعالن بشأن حقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من 
مواطين البلد الذي يعيشون فيه )املادة 10(. ومن واجب الشرطة تسهيل االتصال املباشر بني الشخص 
املقبوض عليه واملمثل القنصلي أو الدبلوماسي. كما جيب على الشرطة السماح بالوصول الكامل هلؤالء 

املمثلني إىل الشخص املقبوض عليه.

الفقرة 3)ح(: هذه الفقرة تطلب من الشرطة إبالغ املقبوض عليه حبقه يف الطعن يف قانونية احتجازه يف 
أي مرحلة من مراحل اإلجراءات القضائية. ويتضمن الفصل السادس عشر هذا احلق املمنوح مبوجب 

املواد 345-339.

الفقرة 3)ط(: تنص الفقرة 3)ط( على أن يتم إبالغ الشخص املقبوض عليه حبقه يف االستعانة مبترجم 
فوري. واحلق يف مترجم فوري وارد يف املادة 59 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية.

الفقرة 3)ي(: ينص التعليق العام رقم 20 للجنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان على أن محاية األشخاص 
من التعذيب أو املعاملة القاسية أو العقوبة )الواردة يف املادة 58 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية( 
ال تقتضي متكني الشخص املقبوض عليه من االتصال مع املحامي وأفراد األسرة فحسب، بل ومع طبيب 
أيًضا. كما يرد هذا احلق يف جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من 
أشكال االحتجاز أو السجن )املبدأ 24(، ويف قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء )القاعدة 
24(، وقواعد السجون األوروبية )القاعدة 29(. وأيدت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة القاسية أو 
العقوبة الالإنسانية أو املهينة »ثالثية احلقوق« هذه لألشخاص املقبوض عليهم واملحتجزين )انظر التقرير العام 
الثاين عشر، ]CPT/Inf ]2002( الصفحة 12، الفقرة 40(، وأعلنت إضافة إىل ذلك بأنه جيب أن يكون 
هناك اعتراف قانوين رمسي هبذا احلق. وإذا طلب الشخص املقبوض عليه ذلك، جيب على الشرطة استدعاء 
أحد األطباء دون تأخري وجيب عليها عدم جتاهل مثل هذه الطلبات )الفقرة 42(. وللشخص املقبوض عليه 
احلق يف أن يقوم طبيب بفحصه فحًصا كاماًل. إضافة إىل ذلك، فإن احلق يف احلصول على طبيب يشمل 
حق الشخص باختيار طبيب بنفسه )طبيبه اخلاص، على سبيل املثال(، إذا رغب يف ذلك، أو احلق يف إجراء 
فحص طيب ثاٍن )املبدأ 25 من جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل 
من أشكال االحتجاز أو السجن(. وجيب أن جيرى الفحص الطيب للشخص املقبوض عليه بعيًدا عن مسع 
 ،CPT/Inf ]1992[ ،التقرير العام الثاين CPT ضباط الشرطة، ومن املفضل بعيًدا عن أنظارهم، )انظر
صفحة 3، الفقرة 38(. جيب تسجيل نتائج هذا الفحص الطيب وأقوال الشخص املقبوض عليه ذات الصلة 
واستنتاجات الطبيب بشكل رمسي وتوفريها للشخص املقبوض عليه وحماميه )املبدأ 26، جمموعة املبادئ 

املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن(.
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الفقرتان 4 و5: إضافة إىل االلتزامات بتوفري املعلومات اخلاصة حبقوق الشخص املقبوض عليه مبوجب 
الفقرة 2 يف حلظة إلقاء القبض عليه، فإنه جيب استيفاء االلتزامات اإلضافية يف مرحلة الحقة متأخرة قلياًل. 

ويف تلك املرحلة، جيب إبالغ الشخص املقبوض عليه حبقوقه كتابيًّا وشفهيًّا بلغة يفهمها.
وهذا يعين أنه جيب أن يكون لدى الشرطة منوذج ُموحد حيدد حقوق الشخص املقبوض عليه بلغات 
خمتلفة يتم تسليمه للشخص املقبوض عليه بعد قراءة حمتويات النموذج عليه. وتوصي اللجنة األوروبية ملنع 
التعذيب )CPT( واملعاملة القاسية أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة بأن »منوذًجا حيدد تلك احلقوق بطريقة 
صرحية جيب أن تعطيه الشرطة بانتظام لألشخاص املحتجزين منذ حلظة وضعهم يف ُعهدهتا. فضاًل عن ذلك، 
جيب أن يطلب من األشخاص املعنيني توقيع إقرار يشهد بأنه مت إبالغهم حبقوقهم، وبأن مثل هذا التدبري 
سيكون سهل التنفيذ وغري مكلف وفعااًل يف محاية الشخص املقبوض عليه من احتمال حدوث حاالت 
تعذيب أو غريه من سوء املعاملة« )اللجنة األوروبية ملنع التعذيب )CPT( واملعاملة القاسية أو العقوبة 
الالإنسانية أو املهينة، التقرير العام السادس، ]CPT/Inf ]1996 صفحة 21، الفقرة 16(. من املمارسات 
املتعارف عليها يف كثري من الدول أن ُيطلب من الشخص املقبوض عليه التوقيع على حمضر احلجز يؤكد 
تسلمه نسخة كتابية تتضمن حقوقه. إن حق الشخص يف إبالغه حبقوقه حاسم يف إدراكه. إن املبدأ 13 
من جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو 
السجن يشترط تزويد السلطات للشخص منذ حلظة إلقاء القبض عليه باملعلومات عن حقوقه وشرح هلا 
وكيف يستفيد منها. وجتدر مالحظة أن احلقوق اليت تنص عليها الفقرة 3 تسري أيضا طوال أي مدة 

يستغرقها االحتجاز حسب نص الفقرة 7.

الفقرة 6: وطبًقا للفقرة 2، جيب إبالغ الشخص املقبوض عليه بالتهم املوجهة إليه يف حلظة إلقاء القبض 
نفسها. وتطلب الفقرة 6 أن يتم تسليم الشخص املقبوض عليه يف مرحلة الحقة من إجراء القبض بإخطار 
كتايب بالتهم املوجهة إليه. وهذه يف العادة تتضمنها صحيفة اهتام تقدمها الشرطة للشخص املقبوض عليه. 
ليس من الضروري أن تتضمن صحيفة االهتام شرًحا مفصاًل لالهتامات املوجهة للشخص املقبوض عليه. 
ا لكامل التهم املوجهة ضد الشخص املقبوض عليه.  وال يلزم أن تتضمن صحيفة االهتام شرًحا تفصيليًّا جدًّ
فهذا التفصيل يكون مطلوًبا فقط عندما يتم توجيه االهتام رمسيًّا يف اجلرمية للشخص املقبوض عليه خالل 
اجللسة التمهيدية مبوجب املادة 201. يف تلك املرحلة، جيب إبالغ املتهم بالتفصيل باالهتامات املوجهة 

إليه. وهذا احلق مبني يف املادة 60، اليت يلزم الرجوع إليها ملزيد من مناقشة معناها.

الفقرة 7: يلزم الرجوع إىل القسم 2 من قانون التوقيف النموذجي والتعليق املرافق له، الذي يبحث أمهية 
حفظ سجالت دقيقة يف وقت إلقاء القبض.

املادة 173: استجواب الشخص املقبوض عليه
يجب أن يتم استجواب الشخص المقبوض عليه وفًقا للمواد 109-106.
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املادة 174: شروط احتجاز الشخص املقبوض عليه
يسري قانون التوقيف النموذجي على جميع األشخاص المقبوض عليهم بموجب القانون النموذجي 

لإلجراءات الجنائية.
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اجلزء 2 : مراجعة قانونية القبض
 وجلسة االستماع األوىل بشأن االحتجاز

املادة 175: اجللسة األوىل أمام القاضي بعد القبض

1.    الهدف من جلسة االستماع األولى بشأن االحتجاز هو مراجعة قانونية القبض وتحديد ما إذا 
كانت توجد أسس لالحتجاز أو الكفالة أو لفرض تدابير مقيدة أخرى غير االحتجاز أو الكفالة.

2.   يجب حضور عضو النيابة العامة والمشتبه به ومحامي الدفاع في جلسة االستماع األولى 
 بشأن االحتجاز.

3.   عند بدء جلسة االستماع األولى، يجب على القاضي المختص:
 )أ(      إبالغ المشتبه به بالحقوق التي يستحقها أثناء التحقيق بموجب المواد 54-71 وبموجب 

المادة 172،
 )ب(   التأكد من احترام حقوق المشتبه به، وبخاصة حقه في الحصول على المساعدة القانونية 

        بموجب المواد 65-71، و
 )ج(   إبالغ المشتبه به بحقه في التزام الصمت وعدم التجريم الذاتي أثناء جلسة االستماع.
4.   يجوز للمشتبه به االعتراض، إما شخصيًّا أو بواسطة محامي الدفاع، أمام القاضي المختص 
من  غيرها  أو  الشرطة  جانب  من  لحقوقه  انتهاكات  أو  المعاملة،  بسوء  مزاعم  أية  بشأن 

السلطات، أو بشأن عدم قانونية القبض عليه أو احتجازه.
5.   إذا اختار المشتبه به أن يدلي بأقواله، يجوز للقاضي المختص وعضو النيابة العامة ومحامي 
المشتبه به توجيه أسئلة للمشتبه به لها صلة بأقواله. والمشتبه به ليس ملزًما بالرد على أي 
أسئلة يوجهها القاضي أو عضو النيابة العامة، إذا كان الرد على هذه األسئلة ينتهك حقه في 

عدم تجريم الذات.
6.   يجب على القاضي المختص تقدير ما إذا كان القبض على المشتبه به اعتقاال قانونيًّا استناًدا 
إلى المعلومات المقدمة من عضو النيابة العامة والمشتبه به، إذا اختار المشتبه به أن يدلي 

بأقواله، شخصيًّا أو بواسطة محامي الدفاع عنه.
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7.   إذا اعتبر القبض غير قانوني، يجب أن يأمر القاضي المختص باإلفراج فوًرا عن المشتبه به. 
ويجب تنفيذ هذا األمر على الفور. ويجب أن يبلغ القاضي المختص المشتبه به بحقه في 
طلب التعويض بموجب الفصل السابع عشر. ويجب على القاضي المختص إخطار النيابة 

العامة بالتحقيق في الموضوع.
8.   إذا اعتبر القبض قانونيًّا، يجب اإلفراج عن الشخص المقبوض عليه ما لم يتقدم عضو النيابة 
بموجب  االحتجاز  غير  أخرى  مقيدة  تدابير  فرض  أو  الكفالة  أو  لالحتجاز  بطلب  العامة 

المادة 186.

تعليق
متنح املادة 175 احلق للشخص املقبوض عليه يف املثول على الفور أمام قاٍض طبًقا لنص املادة 172)3()و(. 
يلزم الرجوع إىل التعليق على املادة 170)5( لالطالع على مناقشة ملعىن هذا احلق. وعلى الفور، وخالل 
مدة اثنتني وسبعني ساعة كإطار زمين، سواء يف أحد أيام األسبوع أو يف عطلة هناية األسبوع، جيب أن 
ميُثل الشخص املقبوض عليه أمام قاٍض، مهمته تقدير قانونية القبض وتقرير ما إذا كان جيب احتجاز 
الشخص املقبوض عليه أو إخضاعه لكفالة أو إخضاعه لتدابري مقيدة أخرى غري االحتجاز أو الكفالة. 
وجيب أن حيضر الشخص املقبوض عليه وحماميه جلسة االستماع. وجيوز للشخص املقبوض عليه تقدمي 
أدلة أمام املحكمة، غري أنه ليس ملزًما بذلك. ويلزم أن »يضمن« القاضي أن حقوق الشخص املقبوض 
عليه قد احترمت، وجيب عليه إبالغ الشخص املقبوض عليه بكل حقوقه. ومبوجب الفقرة 6، جيب إتاحة 
الفرصة للشخص املقبوض عليه لكي يديل بأقواله بشأن أي ادعاءات بسوء املعاملة أو عدم قانونية القبض 
أو االحتجاز. وتوصي اللجنة األوروبية ملنع التعذيب )CPT( بأن يسجل القاضي كتابيًّا أي ادعاءات 
بسوء املعاملة، وأن يأمر على الفور بإجراء فحص طيب شرعي، وأن يتخذ اخلطوات الالزمة للتأكد من 
التحقيق يف االدعاءات حسب األصول )التقرير العام الثاين عشر، ]CPT/Inf ]2002، الصفحة 14، الفقرة 

45(. جيب اختاذ هذا اإلجراء حىت لو مل تظهر على الشخص إصابات خارجية ظاهرة.
جيب على القاضي، بعد تقدير كل األدلة، املقدمة من عضو النيابة العامة ومن الشخص املقبوض عليه، 
كليهما، إما املصادقة على إجراء القبض، أو اعتبار القبض غري قانوين. وعند تقدير قانونية القبض، تسري 
عوامل مماثلة لتلك العوامل الواردة يف التعليق على املادتني 169 و177. وعليه، جيب أن يقدر القاضي كل 
الظروف املحيطة بالقبض، ويشمل ذلك االلتزام بالشروط اإلجرائية اليت ينص عليها القانون املعمول به، 

لكنه يشمل كذلك السبب املحتمل وراء القبض وشرعية الغرض من القبض.

الفقرة 4: ينص املبدأ 37 من جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل 
من أشكال االحتجاز أو السجن، على أنه عند إحضار الشخص املقبوض عليه أمام القاضي، فإنه جيب 

إتاحة الفرصة له لإلدالء بأقواله بشأن املعاملة اليت تعرض هلا أثناء وجوده يف احلجز.

 املادة 175
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اجلزء 3: االحتجاز والكفالة والتدابري 
املقيدة األخرى خبالف االحتجاز

القسم 1: حكم عام

املادة 176: االحتجاز والكفالة والتدابري
 املقيدة األخرى خبالف االحتجاز

يجوز إصدار المذكرات التالية ضد الشخص المشتبه به أو المتهم:
 )أ(    مذكرة احتجاز أو مذكرة استمرار احتجاز،

 )ب(  مذكرة بالكفالة، أو
 )ج(   مذكرة بفرض تدابير مقيدة أخرى غير االحتجاز.

تعليق
القاعدة العامة هي أنه جيب منح الشخص حريته الشخصية وعدم إبقائه يف احلجز بانتظار املحاكمة. وينص 
التعليق العام رقم 8 للجنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان على »]أن[ االحتجاز قبل املحاكمة جيب 
أن يكون استثناء وألقصر مدة ممكنة« )الفقرة 3(. ويف بعض القضايا، ال يتم القبض على املشتبه به. ويف 
قضايا أخرى، يتم اإلفراج عن الشخص املقبوض عليه مبوجب املادة 175 ويكون حرًّا بانتظار املحاكمة. 
ويف ظروف استثنائية، وفقط وفًقا ملا ينص عليه الفصل التاسع، اجلزء الثالث، جيوز إخضاع الشخص لقيد 
على حريته الشخصية أو لتدابري مقيدة أخرى. وجيب دائًما طلب هذه التدابري بالتماس يقدمه عضو النيابة 
العامة، وعلى القاضي أن يتخذ قراًرا بشأنه يف جلسة استماع. ومن الضروري إصدار مذكرة كتابية من 

أحد القضاة قبل اختاذ أي من التدابري الواردة يف املادة 176.
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القسم 2: االحتجاز

املادة 177: أسس االحتجاز
1.   باستثناء ما ينص على خالف ذلك في القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية أو في القوانين 
السارية، من الضروري أن يصدر القاضي المختص مذكرة احتجاز حتى يكون االحتجاز 

قانونيًّا.
2.    يجوز األمر باحتجاز الشخص المقبوض عليه فقط إذا كان يوجد سبب محتمل لالعتقاد بأن:

 )أ(    المشتبه به سوف يهرب لكي يتجنب اإلجراءات الجنائية،
 )ب(  المشتبه به سوف يتلف أو يخفي أو يطمس أو يزيف أدلة الجريمة، أو سوف يضغط 

أو يستغل، أو بشكل آخر يؤثر على شاهد أو ضحية أو شريك فيها،
 )ج(    المشتبه به سوف يرتكب جريمة أو يكرر ارتكاب جريمة أو يكمل الشروع في جريمة 
أو يرتكب جريمة كان قد هدد بارتكابها، إذا أفرج عنه. عند النظر في هذا األساس، يجب، 
للتحقق من هذا الخطر، أن تؤخذ في الحسبان خطورة الجريمة التي يشتبه في ارتكاب هذا 
الشخص لها، والطريقة أو الظروف التي ارتكبت فيها، والصفات الشخصية للمشتبه به، 
وسلوكه في السابق، والبيئة والظروف التي يعيش فيها، والظروف الشخصية األخرى، أو

 )د(   السالمة العامة قد تكون معرضة للخطر إذا ظل المشتبه به طليًقا.

تعليق
الفقرة 1: يشترط )املبدأ 37( من جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي 
شكل من أشكال االحتجاز أو السجن صدور مذكرة كتابية من أحد القضاة للشرطة لكي حتتجز الشرطة 
أي شخص بطريقة قانونية. وإذا وجد شخص قيد االحتجاز، دون مذكرة احتجاز كتابية، فإنه جيب 

اإلفراج عنه على الفور.

املتعلقة حبماية مجيع  املبادئ  للمبدأ 39 من جمموعة  الفقرة 2: االحتجاز هو تدبري املالذ األخري. وفًقا 
األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، »باستثناء احلاالت اخلاصة اليت 
ينص عليها القانون،« يستحق الشخص اإلفراج عنه بانتظار املحاكمة مع مراعاة الشروط اليت قد يفرضها 
القانون. وتورد الفقرة 2 قائمة بالظروف اليت تسوغ احتجاز املشتبه به. ويف كافة احلاالت، جيب أن يتوفر 
سبب حمتمل )انظر املادة 1]36[ والتعليق املرافق هلا لالطالع على تعريف السبب املحتمل(. لقد مت التوصل 
إىل األسس الواردة يف الفقرة 2 بعد إجراء مسح للتشريعات اجلنائية يف دول حول العامل، وللشروط اليت 

ُتعاقب هذه التشريعات مبوجبها االحتجاز قبل املحاكمة.

 املادة 177
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وقامت أيًضا هيئات دولية حلقوق اإلنسان بتدقيق هذه األسس. واألساس األول لالحتجاز قبل املحاكمة 
موجود يف املادة 5)3( من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية. يف قضية جياشي 
تنظر  أال  به، جيب  املشتبه  أنه عند حتديد خطر هروب  املحكمة األوروبية  أقرت  تركيا،  وسارجني ضد 
املحكمة فقط يف خطورة اجلرمية، بل جيب أن تنظر أيًضا يف »عدد من العوامل األخرى ذات الصلة، اليت إما 
أن تؤيد وجود خطر الفرار من وجه العدالة، أو جتعله يبدو خطًرا طفيًفا إىل حد ال يسوغ االحتجاز بانتظار 
 ECHR 20 ]June ,]1995[ 90/16426;90/16419 املحاكمة« )جياشي وسارجني ضد تركيا، طلب رقم
]1995 ,8، الفقرة 52(. وقد أقرت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان مسوغ االحتجاز املنصوص عليه يف 
  ECHR 53 ]August 27,,]1992[ 87/12850 الفقرة 2)ب( )انظر توماسي ضد فرنسا، طلب رقم
1992[، الفقرات 95- 92(، كما أقرت خبطر عودة الشخص الرتكاب جرمية كما تنص الفقرة 2)ج( )انظر 
توث ضد النمسا، طلب رقم ECHR 72 ]December 12, 1991[,]1991[ 85/11894 ، الفقرتان 70-69(. 
واألساس األخري الذي يسوغ االحتجاز قبل املحاكمة على أساس السالمة العامة مماثل ملسوغ أساس النظام 
العام الذي أقرته املحكمة األوروبية يف توماسي ضد فرنسا )الفقرة 91(. ووجدت املحكمة أن هذا األساس 
هو تدبري استثنائي ميكن استخدامه فقط عندما توجد وقائع ملموسة بأن اإلفراج عن الشخص سوف يضر 
بالنظام العام. فضاًل عن ذلك، أقرت املحكمة جواز استمرار االحتجاز فقط عندما يظل النظام العام مهدًدا.

املادة 178: شروط االحتجاز
يسري قانون التوقيف النموذجي على الشخص الُمحتجز بموجب القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية.

تعليق
تتعلق املادة 178 بامُلحتجزين كما تعرفهم املادة 1)12(، بينما تتعلق املادة 174 )اليت تشبهها يف الصياغة( 

بالشخص املقبوض عليه كما تعرفه املادة 1)4(.

القسم 3: الكفالة

املادة 179: أسس الكفالة
يجوز منح الكفالة إذا:

 )أ(    كان هناك سبب محتمل لالعتقاد بأن المشتبه به أو المتهم قد ارتكب جريمة،
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 )ب(  كان األساس الوحيد الحتجاز الشخص هو الخشية من هروبه، و
 )ج(    كان الشخص قد تعهد بعدم االختباء أو بعدم مغادرة مكان إقامته الحالي دون تصريح.

تعليق
تنص املادة 9)3( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أن اإلفراج من االحتجاز جيوز 
أن يكون مشروًطا بتقدمي ضمانات للمثول للمحاكمة. كما يرد هذا الشرط يف املادة 7)5( من االتفاقية 
األمريكية حلقوق اإلنسان. كبديل لالحتجاز، وكوسيلة لضمان حضور املتهم املحاكمة، جيوز للمحكمة 
جعل اإلفراج عن املشتبه به بانتظار املحاكمة مشروًطا بتقدمي كفالة. وهذه ممارسة شائعة يف كثري من 
دول العامل. ومبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، جيوز استخدام الكفالة كبديل لالحتجاز 
قبل املحاكمة إذا وجدت املحكمة أن السبب الوحيد املمكن الحتجاز الشخص هو وجود خطر فراره. 
ونظًرا ألن االحتجاز قبل املحاكمة جيب أن يكون تدبري املالذ األخري، فإنه جيب على املحكمة النظر جبدية 

فيما إذا كانت الكفالة خياًرا صاحًلا كبديل لالحتجاز يف هذه احلالة.

املادة 180: تقدمي الكفالة
1.   يجوز أن يقدم الكفالة المشتبه به أو المتهم. ويجوز أن يقدم الكفالة أيًضا طرف ثالث في 

شكل تعهد شخصي بموجب الفقرة 3)هـ(.
2.    تتكون الكفالة من مبلغ من المال يتحدد حسب جسامة الجريمة، وحسب الظروف الشخصية 
واألسرية للمشتبه به أو المتهم، والوضع المادي للشخص الذي يعطي الكفالة. وإذا قدمت 
الكفالة من طرف ثالث بموجب الفقرة 3)هـ(، يجب على المحكمة التحقق من صلة القربى 

بين المشتبه به أو المتهم، وبين الشخص الذي يتعهد بدفع الكفالة.
3.   يجوز تقديم الكفالة:

 )أ(    نقًدا،
 )ب(  في شكل سندات مالية،

 )ج(    في شكل أشياء ثمينة وغيرها من المنقوالت عالية القيمة التي يسهل تحويلها فوًرا إلى 
نقد وإيداعها للحفاظ على سالمتها،

 )د(    في شكل رهن مقابل قيمة الكفالة لعقار يملكه الشخص الذي يقدم الكفالة، أو
 )هـ(   في شكل تعهد شخصي لشخص أو أكثر يتعهدون بدفع قيمة الكفالة في حال هروب 

المشتبه به أو المتهم.
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4.   يجب أن يقدم الشخص الذي يتعهد بالكفالة للمحكمة المختصة ما يثبت وضعه المادي أو 
 أصل أو ملكية أو حيازة أي من الممتلكات المقدمة ككفالة.

تعليق
إن العوامل املبينة يف الفقرة 2 مأخوذة جزئيًّا من السوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان. 
والكفالة ليست عقوبة جزائية. واهلدف من حتديد قيمة نقدية هو ضمان حضور املتهم املحاكمة. ويف 
قضية نيومايشتر ضد النمسا، )التطبيق رقم ]June 27, 1968[ ECHR 1 ,]1968[ 1936/63(، أقرت 
املحكمة األوروبية أن »الضمانة اليت تنص عليها املادة )املادة 5]3[( ]من االتفاقية األوروبية[ ال تستهدف 
ضمان التعويض عن خسارة، بل تستهدف ضمان حضور املتهم جلسة املحكمة. لذلك، جيب تقدير 
قيمتها بشكل أساسي بالرجوع إليه وإىل األصول اليت ميلكها وممتلكاته وصلته باألشخاص الذين سيقدمون 
الكفالة، أي مبعىن آخر، بالرجوع إىل درجة الثقة املمكنة يف أن احتمال خسارة الكفالة أو اختاذ إجراء 
ضد الُكفالء يف حال عدم حضور الشخص املحاكمة سوف يكون رادًعا كافًيا لتبديد أي رغبة لديه يف 
الفرار« )الفقرة 14(. ويتعني إيداع الكفالة لدى القلم )انظر التعليق على املادة 23 من القانون النموذجي 

لإلجراءات اجلنائية(.

املادة 181: عواقب خرق 
مذكرة اإلفراج بالكفالة

1.  يجب إبالغ المشتبه به أو المتهم، والشخص الذي يقدم الكفالة، إذا كان شخًصا آخر، 
     بعواقب عدم االلتزام بمذكرة اإلفراج بالكفالة قبل إصدارها من المحكمة المختصة.

2.  إذا هرب المشتبه به أو المتهم، يجب توريد قيمة الكفالة أو المواد المقدمة ككفالة إلى 
     ميزانية ]ادخل اسم الدولة[.

تعليق
إذا خرق الشخص مذكرة إفراج بالكفالة، فإنه يفقد أية أموال أو ضمانات مت إيداعها لدى املحكمة. 

وإذا كان طرف ثالث قد تعهد بدفع قيمة الكفالة، جيب عليه أن يسدد قيمتها.

الفصل 9، اجلزء 3



297

املادة 182: إلغاء مذكرة اإلفراج
 بالكفالة أثناء اإلجراءات اجلنائية

1.   يجب على المحكمة المختصة إلغاء مذكرة اإلفراج بالكفالة وإصدار مذكرة احتجاز بحق 
     المشتبه به أو المتهم في الحاالت التالية:

 )أ(     إذا فشل المشتبه به أو المتهم، بعد استدعائه بموجب المادة 28 أو 29، في الحضور 
إلى المحكمة أو في تسويغ عدم حضوره،

 )ب(  إذا كان المشتبه به أو المتهم ُيحضر للهرب، أو
 )ج(   إذا ظهر أساس آخر لالحتجاز بموجب المادة 177)2(.

2.   يجب أن تبلغ المحكمة المختصة المشتبه به أو المتهم بأسباب إلغاء مذكرة اإلفراج بالكفالة 
قبل أن يصدر القاضي مذكرة بإلغائها.

3.   إذا ألغيت مذكرة اإلفراج بالكفالة، يجب إعادة المال أو المواد المقدمة ككفالة، أو، إذا 
     كان رهن قدم ككفالة، يجب إلغاء الرهن.

تعليق
اإلفراج بالكفالة -مبوجب املادة 182 بعكس خرقها طبًقا للمادة 181 عندما يهرب املشتبه به أو املتهم- 
تنتج عنه إعادة أية أموال أو سندات مالية مت إيداعها لدى املحكمة. كما أنه يقود إىل قيام املحكمة بإصدار 
مذكرة احتجاز بداًل من ذلك. وحتدث احلالة األخرية فقط عندما يثري املشتبه به أو املتهم الشك يف كفاية 
الكفالة كتدبري لضمان حضوره املحاكمة، مثاًل عندما يفشل يف احلضور يف جلسة االستماع السابقة 
للمحاكمة، أو عندما حيضر للهرب. ويف حاالت أخرى، قد تظهر إىل الضوء أُسس أخرى لالحتجاز، مثل 
احتمال التدخل يف الشهود أو يف األدلة، ما جييز للمحكمة أن تقرر أنه جيب احتجاز املشتبه به أو املتهم.

املادة 183: إلغاء مذكرة اإلفراج 
بالكفالة بعد انتهاء اإلجراءات اجلنائية

يجب إلغاء مذكرة اإلفراج بالكفالة إذا تم إيقاف التحقيق بموجب المادة 98، أو إذا أنهيت 
اإلجراءات الجنائية بصدور حكم نهائي.

 املادة 182
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تنفيذ  في  الشخص  يبدأ  أن  بعد  فقط  الكفالة  إلغاء  السجن، يجب  بعقوبة  الشخص  أدين  وإذا 
الحكم بالسجن.

القسم 4: التدابري املقيدة األخرى غري االحتجاز

املادة 184: تدابري مقيدة أخرى غري االحتجاز
1.    كبديل لالحتجاز أو اإلفراج بالكفالة، أو إضافة إلى اإلفراج بالكفالة، يجوز إصدار أمر باتخاذ 

 تدابير مقيدة غير االحتجاز ضد المشتبه به أو المتهم.
2.   وتشمل التدابير المقيدة ما يلي:

 )أ(      اإلقامة الجبرية في المنزل على المشتبه به أو المتهم، بمفرده أو بحراسة شخص آخر،
 )ب(  برنامج مراجعة دورية للمشتبه به إلى جهة أو سلطة يسميها القاضي المختص،
 )ج(   منع المشتبه به أو المتهم من مغادرة منطقة معينة يحددها القاضي المختص،

 )د(     منع المشتبه به أو المتهم من الظهور في أماكن معينة أو مقابلة شخص أو أشخاص معينين،
 )هـ(   مصادرة جواز سفر المشتبه به أو المتهم، أو

 )و(     منع المشتبه به أو المتهم من البقاء في منزل األسرة، إذا كان الشخص مشتبًها في ارتكابه 
        عنًفا أسريًّا أو متهًما بذلك بموجب المادة 105 من القانوني الجنائي النموذجي.

3.    يجوز إصدار األمر باتخاذ تدابير مقيدة أخرى غير االحتجاز بطلب من عضو النيابة العامة 
     أو من القاضي المختص من تلقاء نفسه.

4.   يجوز األمر باتخاذ تدابير مقيدة أخرى غير االحتجاز فقط إذا كان يوجد سبب محتمل 
     لالعتقاد بأن التدابير المقيدة ضرورية لضمان:
 )أ( حضور المشتبه فيه أو المتهم المحاكمة،

 )ب( سالمة األدلة ذات الصلة بالجريمة الجنائية المزعومة، أو
 )ج( سالمة أو أمن ضحية وشاهد وأي شخص آخر له عالقة باإلجراءات.
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تعليق
بداًل من االحتجاز أو اإلفراج بكفالة، أو إضافة إىل اإلفراج بكفالة، يوفر القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية قائمة تدابري مقيدة جيوز فرضها على مشتبه به أو متهم. وخبالف اإلفراج بكفالة، الذي ميكن 
استخدامه فقط عندما يوجد خطر الفرار، فإنه جيوز اختاذ التدابري املقيدة كوسيلة أقل تقييًدا لضمان سالمة 
األدلة أو سالمة الضحايا والشهود وغريهم. ويف احلالة األخرية، قد حتصر التدابري املقيدة املشتبه به أو 
املتهم يف مكان حمدد )مثل مزنله أو يف مؤسسة أو منطقة جغرافية حمددة(، أو حظر دخوله إىل موقع معني 
)مثل مزنل األسرة( أو منع املشتبه به أو املتهم من الظهور يف مكان معني أو مقابلة أشخاص حمددين. 
وفيما يتعلق بضمان حضور املشتبه به أو املتهم املحاكمة، قد يكفي برنامج مراجعات دورية جلهة أو 
سلطة تعينها املحكمة أو مصادرة جواز سفره كبديل لالحتجاز أو لإلفراج بكفالة. ويتعني على القاضي 
املختص أن يعطي التدابري املقيدة الواردة يف املادة 184 ما تستحقه من اهتمام كبديل لالحتجاز أو لإلفراج 
بكفالة. وإذا اختار القاضي منح التدابري املقيدة، جيب على القاضي اختيار اخليارات اليت تكون ضرورية 

ومتناسبة أكثر مع الظروف.

القسم 5: اإلجراء األويل لطلب االحتجاز أو اإلفراج بالكفالة أو فرض تدابري مقيدة 
أخرى غري االحتجاز

املادة 185: طلبات النيابة العامة لالحتجاز أو لإلفراج 
بالكفالة أو لفرض تدابري مقيدة أخرى غري االحتجاز

1.   يجوز لعضو النيابة العامة أن يتقدم بطلب شفهي لالحتجاز أو لإلفراج بالكفالة أو التخاذ تدابير 
بموجب  المختص  القاضي  أمام  األولى  االستماع  االحتجاز في جلسة  غير  أخرى  مقيدة 

المادة 175.
2.   يجوز لعضو النيابة العامة أيًضا تقديم طلب كتابي لالحتجاز أو لإلفراج بالكفالة أو التخاذ 

     تدابير مقيدة أخرى غير االحتجاز في أي وقت آخر.

تعليق
القبض على شخص ما. فمن أجل  إلقاء  تلقائية بعد  نتيجة  باعتباره  النظر إىل االحتجاز  جيب عدم 
احتجاز شخص ملدة تتجاوز حد االثنتني والسبعني ساعة األوىل املنصوص عليه يف املادة 170)5( واملادة 
171)6(، يشترط القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية احلصول على مذكرة احتجاز يصدرها أحد 

 املادة 184
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القضاة. وجيوز لعضو النيابة العامة تقدمي طلب باالحتجاز ميكن االستماع إليه شفهيًّا يف سياق جلسة 
االستماع األوىل أمام القاضي طبًقا للمادة 175. ويف بعض احلاالت، قد ال يتقدم عضو النيابة العامة 
بطلب الحتجاز شخص مقبوض عليه يف وقت انعقاد جلسة االستماع األوىل، وقد تظهر احلاجة إىل 
احتجاز الشخص الحًقا، وعندئٍذ، جيوز لعضو النيابة العامة تقدمي طلب يتم االستماع إليه يف جلسة 

منفصلة وفًقا للمادة 186.
اإلفراج بالكفالة والتدابري املقيدة األخرى غري االحتجاز، تتطلب تقدمي طلب تعقبه جلسة استماع 
وصدور مذكرة من قاٍض خمتص. ومثل طلب االحتجاز، فإن طلب اإلفراج بالكفالة أو لفرض تدابري 
مقيدة جيوز التقدم هبا يف جلسة االستماع األوىل مبوجب املادة 175، أو جيوز تقدمي الطلب الحًقا للنظر 

فيه يف جلسة استماع منفصلة طبًقا للمادة 186.

املادة 186: اختاذ القرار بشأن طلب االحتجاز أو 
اإلفراج بالكفالة أو فرض تدابري مقيدة أخرى غري 

االحتجاز يف جلسة االستماع األوىل مبوجب املادة 175
1.   إذا قدم عضو النيابة العامة طلًبا شفهيًّا لالحتجاز أو اإلفراج بالكفالة أو فرض تدابير مقيدة 

المادة 186، يجب عليه تقديم قرار كتابي للبدء في  أخرى غير االحتجاز بموجب 
التحقيق، إلى جانب أي أدلة أخرى تدعم طلبه لالحتجاز أو اإلفراج بالكفالة أو فرض 

تدابير مقيدة.
2.   يقع عبء اإلثبات على عضو النيابة العامة إلثبات أن استمرار االحتجاز أو اإلفراج بالكفالة 

     أو فرض تدابير مقيدة ضروري لألسس المبينة في المواد 177 و179 و184 على التوالي.
3.   ميزان االحتماالت هو معيار اإلثبات في جلسة االستماع.

4.  بعد االستماع إلى العرض المقدم من عضو النيابة العامة وأي أقوال يدلي بها المشتبه به،  
     يجوز للقاضي المختص ما يلي:

 )أ(     إذا كان قد تم تقديم طلب باالحتجاز، يأمر القاضي المختص باحتجاز المشتبه به إذا 
تبين أن األسس الواردة في المادة 177)2( موجودة في ميزان االحتماالت،

 )ب(  إذا كان قد تم تقديم طلب باالحتجاز، يأمر القاضي المختص باإلفراج عن المشتبه 
           به إذا كانت األُسس الُمدعاة بموجب المادة 177)2( غير موجودة في ميزان االحتماالت،

 )ج(  إذا كان قد تم تقديم طلب إفراج بالكفالة، يأمر القاضي المختص باإلفراج بالكفالة 
        إذا تبين أن األُسس الواردة في المادة 179 موجودة في ميزان االحتماالت،
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 )د(     إذا كان قد تم تقديم طلب إفراج بالكفالة، يأمر القاضي المختص باإلفراج عن المشتبه 
ميزان  في  المادة 179 غير موجودة  في  الواردة  األُسس  أن  تبين  إذا  به دون كفالة 
االحتماالت، أو إذا تقرر أن الكفالة غير ضرورية لضمان حضور المتهم المحاكمة،

 )هـ(  إذا كان قد تم تقديم طلب بفرض تدابير مقيدة، يأمر القاضي المختص بفرض تدابير 
مقيدة أخرى غير االحتجاز إذا تبين أن أحد األُسس الواردة في المادة 184)4( موجودة 

في ميزان االحتماالت، أو
 )و(   إذا كان قد تم تقديم طلب بفرض تدابير مقيدة، يأمر القاضي المختص باإلفراج عن 
المشتبه به دون تدابير مقيدة إذا تبين أن األُسس الواردة في المادة 184)4( ليست 

موجودة في ميزان االحتماالت، أو إذا تقرر أن التدابير المقيدة غير ضرورية.
5.   إذا أمر القاضي المختص باإلفراج عن المشتبه به، يجب تنفيذ األمر على الفور.

6.   إذا أصدر القاضي المختص مذكرة احتجاز أو إفراج بالكفالة أو بفرض تدابير مقيدة أخرى 
      غير االحتجاز، يجب أن يبلغ القاضي المشتبه به بحقه في استئناف المذكرة بموجب المادة 192.

7.   إذا أصدر القاضي المختص مذكرة احتجاز أو إفراج بالكفالة أو بفرض تدابير مقيدة أخرى 
غير االحتجاز، يجب أن يصدر القاضي المختص قراًرا كتابيًّا مسبًبا خالل ثماٍن وأربعين  

ساعة من نهاية جلسة االستماع.
8.    يجب تسليم مذكرة االحتجاز أو اإلفراج بالكفالة أو بفرض تدابير مقيدة أخرى غير االحتجاز 

والقرار المرافق لها لعضو النيابة العامة والمشتبه به أو المتهم ومحاميه وفًقا للمادة 29.
9.  يجوز إصدار مذكرة بفرض تدابير مقيدة أخرى غير االحتجاز، باستثناء اإلقامة الجبرية في 

المنزل بموجب المادة 170)2()أ(، ألي مدة زمنية حتى صدور الحكم النهائي.
10. يجوز إصدار مذكرة لإلفراج بالكفالة ألي مدة زمنية حتى يدان المتهم، وبالتالي سجنه، أو 

حتى تنتفي المسؤولية الجنائية عن المتهم وينتفي معها الزعم بارتكابه للجريمة.
11. تكون مذكرة االحتجاز أو مذكرة فرض التدبير المقيد باإلقامة الجبرية في المنزل بموجب 
الُمحتجز. وبعد  القبض على  إلقاء  تاريخ  المادة 170)2()أ( صالحة لمدة ثالثة أشهر من 
ثالثة أشهر، تنتهي صالحية المذكرة، ويجب اإلفراج عن المشتبه به أو المتهم أو يجب 
أن يطلب عضو النيابة العامة إصدار مذكرة أخرى باستمرار االحتجاز أو مذكرة باستمرار 

اإلقامة الجبرية في المنزل بموجب المادة 174.
12. إذا أوقف عضو النيابة العامة التحقيق ضد مشتبه به أو متهم يخضع لمذكرة احتجاز أو إفراج 
بالكفالة أو بفرض تدابير مقيدة، يجب أن يبلغ عضو النيابة العامة القاضي المختص الذي 

أصدر المذكرة بذلك كتابيًّا خالل أربع وعشرين ساعة. 

 املادة 186
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ويجب على القاضي المختص إلغاء مذكرة االحتجاز أو اإلفراج بالكفالة أو بفرض تدابير 
مقيدة خالل أربع وعشرين ساعة من تسلم هذا اإلخطار، ويجب تنفيذ هذه المذكرة حااًل.
13. في أي وقت خارج جلسة االستماع بشأن االحتجاز، يجوز للقاضي المختص بقرار منه 
إنهاء مذكرة االحتجاز أو مذكرة فرض التدابير المقيدة إذا انتفت أُسس االحتجاز الواردة   
  في المادة 177)2( أو لم تعد األُسس الواردة في المادة 184)4( لفرض تدابير مقيدة صالحة.

14.   يجوز إنهاء مذكرة االحتجاز أو مذكرة فرض تدابير مقيدة فقط بموافقة عضو النيابة العامة، 
       باستثناء ما تنص عليه الفقرة 15.

15.   إذا لم يستطع القاضي المختص وعضو النيابة العامة التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة إنهاء 
مذكرة االحتجاز أو مذكرة فرض تدابير مقيدة، يجب أن يطلب القاضي المختص من 

محكمة االستئناف البت في األمر.
16.   يتعين على محكمة االستئناف أن تصدر حكًما خالل ثماٍن وأربعين ساعة من تسلم الطلب 

       المقدم من القاضي المختص.

تعليق
يف جلسة االستماع األوىل أمام القاضي وفًقا للمادة 175، يقرر القاضي مدى قانونية القبض. وأثناء جلسة 
االستماع، جيوز لعضو النيابة العامة أن يوضح للقاضي أنه يرغب يف تقدمي طلب شفهي لالحتجاز أو لإلفراج 
بالكفالة أو لفرض تدابري مقيدة أخرى غري االحتجاز. وإذا تقدم عضو النيابة العامة مبثل هذا الطلب الشفهي، 
جيب على القاضي املختص النظر يف الطلب خالل جلسة االستماع نفسها. وجيب على عضو النيابة العامة 
أن يقدم للقاضي املختص قراره ببدء التحقيق، مث يثبت للقاضي أن أُسس االحتجاز الواردة يف املادة 56 
موجودة. وحقيقة أن عبء إثبات أُسس االحتجاز يقع على عاتق عضو النيابة العامة تتفق مع افتراض براءة 
املشتبه به املبني يف املادة 59. ومعيار اإلثبات املعمول به يف جلسة االستماع هو معيار »ميزان االحتماالت«. 
وهو معيار أقل من معيار »جتاوز الشك املعقول« الوارد يف املادة 216 الذي ينطبق على القرار النهائي بشأن 

املسؤولية اجلنائية للشخص املتهم. ومعيار ميزان االحتماالت يسمى أحيانا »رجحان البينة«.
ومبجرد أن يكون عضو النيابة العامة واملشتبه به أو حماميه قد حصلوا على فرصة عرض ما لديهم على 
املحكمة، جيب أن يصدر القاضي مذكرة االحتجاز أو اإلفراج بالكفالة أو بفرض تدابري مقيدة أخرى غري 
االحتجاز أو يأمر باإلفراج عن املشتبه به بانتظار املحاكمة. وجيب إصدار قرار كتايب بعد انتهاء جلسة 

ا إذا رغب املشتبه به يف استئنافه مبوجب املادة 192. االستماع. وسوف يكون هذا القرار مهمًّ
وتظل مذكرة اإلفراج بالكفالة نافذة املفعول حىت يتم إما سجن املتهم أو اإلفراج عنه إذا تبني أنه غري 
مسؤول جنائيًّا عن اجلرائم موضوع االهتام. وميكن أن تظل مذكرة فرض تدابري مقيدة، باستثناء اإلقامة اجلربية 
يف املزنل )اليت ختضع للقواعد واملبادئ نفسها املطبقة على االحتجاز(، سارية املفعول طوال مدة املحاكمة 
وحىت صدور حكم هنائي يف القضية. وبعكس ذلك، فإن مذكرة االحتجاز ومذكرة اإلقامة اجلربية يف املزنل 

الفصل 9، اجلزء 3



303

مها تدبريان مؤقتان )ملدة ثالثة أشهر( جيب جتديدمها وإعادة إصدار األمر هبما جلعلهما نافذي املفعول. ومسألة 
االحتجاز قبل املحاكمة يف الدول اخلارجة من الصراع ناقشها واضعو القوانني النموذجية بإسهاب. يف املاضي، 
كان االحتجاز غري القانوين قبل املحاكمة أو احتجاز األشخاص لفترات تتجاوز احلدود القانونية ملذكرة 
االحتجاز، ميثل مشكلة ضخمة يف الدول اخلارجة من الصراع. وكان الناس يتركون يف االحتجاز لفترات 
طويلة من الزمن يف انتظار املحاكمة. وعندما ال جيري القاضي مراجعة دورية لالحتجاز، أو مل تتضمن مذكرة 
االحتجاز أية حدود زمنية، فإن ذلك ميكن أن يقود إىل انتهاك احلق يف املحاكمة ضمن وقت معقول، وهو احلق 
الوارد يف املادة 63، وكذلك انتهاك احلق يف املحاكمة دون تأخري ال مسوغ له الوارد يف املادة 63 واملرتبط 
باحلق السابق. وبالنص على أن مذكرات االحتجاز مؤقتة، وبتحميل عضو النيابة العامة املسؤولية عن جتديد 
مذكرة االحتجاز، سعى واضعو القوانني النموذجية إىل معاجلة مشكلة اإلفراط يف االحتجاز قبل املحاكمة.

الفقرة 8: إن املبدأ 11 من جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل 
من أشكال االحتجاز أو السجن، يشترط وجوب إبالغ الشخص امُلحتجز بصورة كاملة وفورية مبذكرة 

االحتجاز وبأسباب االحتجاز.

املادة 187: طلب االحتجاز أو اإلفراج بالكفالة
 أو بفرض تدابري مقيدة أخرى غري االحتجاز يف 

غري جلسة االستماع األوىل بشأن االحتجاز
1.   يجوز لعضو النيابة العامة تقديم طلب كتابي باالحتجاز أو اإلفراج بالكفالة أو بفرض 

تدابير مقيدة أخرى غير االحتجاز في أي وقت لدى قلم محكمة البداية المختصة.
2.   لدى تسلم الطلب، يجب أن يحول القلم الطلب إلى القاضي المختص.

3.   يجب أن يحدد القاضي المختص وقًتا وتاريًخا لعقد جلسة استماع.
4.   يجب تسليم إخطار لعضو النيابة العامة، والمشتبه به أو المتهم ومحاميه بوقت وتاريخ جلسة 

     االستماع وفًقا للمادة 27.
5.   يسري مفعول نص المادة 175، مع التعديالت الضرورية، على جلسة االستماع إلى طلب 

كتابي باالحتجاز أو اإلفراج بالكفالة أو بفرض تدابير مقيدة أخرى غير االحتجاز.

تعليق
إذا اعتقد عضو النيابة العامة، بعد جلسة االستماع األوىل اليت مت فيها اإلفراج عن املشتبه به دون كفالة أو 
دون غريها من التدابري املقيدة، بظهور أُسس لالحتجاز أو لإلفراج بالكفالة أو لفرض تدابري مقيدة، جيوز 
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هلا تقدمي طلب كتايب بذلك. ويتم النظر يف الطلب يف جلسة استماع منفصلة حبضور القاضي املختص 
وعضو النيابة العامة واملشتبه به أو املتهم وحماميه. وتدار اجللسة بالطريقة نفسها، متاًما مثل النظر يف طلب 

شفهي يف جلسة االستماع األوىل )انظر املادة 186(.

القسم 6: إجراء طلب استمرار االحتجاز أو استمرار اإلقامة اجلربية يف املزنل للمشتبه 
به أو املتهم

املادة 188: النظر يف طلب استمرار
 االحتجاز أو استمرار اإلقامة اجلربية يف املزنل

1.    يجوز احتجاز المشتبه به أو المتهم أو وضعه رهن اإلقامة الجبرية في المنزل بعد انتهاء مذكرة 
االحتجاز لمدة ثالثة أشهر فقط بعد الحصول على مذكرة باستمرار االحتجاز أو باستمرار 

اإلقامة الجبرية في المنزل.
2.  يجوز فقط إصدار األمر باستمرار االحتجاز أو باستمرار اإلقامة الجبرية في المنزل عندما 

     يثبت عضو النيابة العامة ما يلي:
 )أ(    وجود أُسس لالحتجاز بموجب المادة 177)2(، أو

 )ب(  وجود أحد األُسس الواردة في المادة 184)4( لفرض اإلقامة الجبرية في المنزل، و
 )ج(  اتخاذ كل الخطوات المعقولة لإلسراع بإجراء التحقيق.

3  . يجب أن ُيقدم عضو النيابة العامة طلًبا كتابيًّا خطيًّا باستمرار االحتجاز أو باستمرار اإلقامة 
الجبرية في المنزل للمشتبه به لدى محكمة البداية المختصة قبل انتهاء مدة مذكرة االحتجاز 

السابقة.
4.   يجب أن يحدد القاضي المختص موعًدا وتاريًخا لجلسة استماع للنظر في طلب استمرار 
االحتجاز أو استمرار اإلقامة الجبرية في المنزل قبل انتهاء مدة مذكرة االحتجاز أو مذكرة 
اإلقامة الجبرية في المنزل السابقة. ويجب إخطار عضو النيابة العامة والمشتبه به أو المتهم 

بموعد الجلسة وفًقا للمادة 27.
5.  ينطبق نص المادة 186)3(-)16(، مع التعديالت الضرورية، على جلسة النظر في طلب 

     استمرار االحتجاز أو استمرار اإلقامة الجبرية في المنزل.
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6.   تظل مذكرة استمرار االحتجاز أو استمرار اإلقامة الجبرية في المنزل صالحة لمدة ثالثة أشهر 
من تاريخ جلسة االستماع للنظر في استمرار االحتجاز أو استمرار اإلقامة الجبرية في المنزل.
وبعد ثالثة أشهر، سوف تنتهي مدة مذكرة استمرار االحتجاز أو استمرار اإلقامة الجبرية 
في المنزل، ويجب اإلفراج عن المشتبه به أو المتهم، أو يجب أن يطلب عضو النيابة العامة 
إصدار مذكرة أخرى الستمرار االحتجاز أو استمرار اإلقامة الجبرية في المنزل بموجب 

المادة 187.

تعليق
كما نوقش يف التعليق على املادة 186، ينتهي احتجاز املشتبه به أو املتهم بعد ثالثة أشهر. والغرض من املادة 
188 هو ضمان وجود مراجعة مستمرة لالحتجاز واإلشراف عليه. وهذا يتفق مع املبدأ 39 من جمموعة 
املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، وهو 
املبدأ الذي ينص على أن السلطة القضائية »سوف تبقي ضرورة هذا االحتجاز حمل مراجعة«. وتعرض 
عدد من الدول اخلارجة من الصراع للنقد بسبب عدم متكنها من توفري مراجعة مستمرة لالحتجاز. على 
سبيل املثال، انتقد قسم مراقبة النظم القانونية )LSMS( التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا بعثة األمم 
املتحدة يف كوسوفو )اليت فوضت بصالحية وضع وإدارة القانون اجلنائي( بسبب عدم متكنها من تعديل 

القانون تعدياًل ينص على مراجعة دورية لالحتجاز.

املزنل وإجراء طلب متديد  أو لإلقامة اجلربية يف  الزمنية لالحتجاز  القسم 7: احلدود 
احلدود الزمنية

املادة 189: احلدود الزمنية
 لالحتجاز أو لإلقامة اجلربية يف املزنل

1.  ال يجوز إبقاء المشتبه به أو المتهم قيد االحتجاز أو رهن اإلقامة الجبرية في المنزل قبل 
المحاكمة لمدة أطول مما هو ضروري إلجراء تحقيق فعال في الجريمة ولتقديم الئحة 
اتهام طبًقا للمادة 195. ويجب إنهاء التحقيق خالل وقت معقول، مع أخذ تعقيدات القضية 

وسلوك أطرافها في الحسبان.
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2.   باستثناء ما تنص عليه المادة 190، فإن الحد األقصى لمدة احتجاز مشتبه به أو متهم قبل 
        تقديم الئحة اتهام ضده بموجب المادة 195 هو اثنا عشر شهًرا من تاريخ القبض على المشتبه به.

3.   باستثناء ما تنص عليه المادة 190، فإن الحد األقصى لمدة احتجاز مشتبه به أو متهم بعد 
        تقديم الئحة اتهام ضده بموجب المادة 195 وحتى تاريخ بدء المحاكمة هو اثنا عشر شهًرا.

4.    يجوز تمديد الحد األقصى البالغ عامين لالحتجاز قبل المحاكمة بموجب المادة 190.

تعليق
للشخص املحتجز احلق يف املحاكمة ضمن وقت معقول أو اإلفراج عنه بانتظار املحاكمة. وال يوجد أي 
معيار موضوعي ملا ميثله أي وقت معقول )انظر التعليق املرافق للمادة 63(. وكثري من قوانني اإلجراءات 
اجلنائية يف العامل ال تنص على مدة حد أقصى لالحتجاز قبل املحاكمة. ويف بعض احلاالت، ميكن أن يقود 
ذلك إىل احتجاز األشخاص لفترة أطول من احلد األقصى للعقوبة املحتملة املقررة للجرمية املتهمني هبا. 
وهلذا السبب، قرر واضعو القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية النص على حد أعلى للمدة اليت جيوز 

أن يقضيها املشتبه به أو املتهم رهن االحتجاز قبل املحاكمة.

املادة 190: إجراء متديد مدة
 االحتجاز أو اإلقامة اجلربية يف املزنل

1.   يجوز لعضو النيابة العامة التقدم بطلب للقاضي مدير محكمة البداية المختصة لتمديد الحد 
     األقصى لمدة االحتجاز أو اإلقامة الجبرية في المنزل قبل تقديم الئحة اتهام.

2.   يجب أن يتقدم عضو النيابة العامة بطلب كتابي لتمديد الحد األقصى لمدة االحتجاز أو 
انتهاء مدة  قبل  المختصة  البداية  لمحكمة  المدير  القاضي  إلى  المنزل  في  الجبرية  اإلقامة 

مذكرة استمرار االحتجاز السابقة.
3.   يجب أن يحدد القاضي المدير موعد جلسة للنظر في الطلب الكتابي المقدم من عضو النيابة 
العامة لتمديد الحد األقصى لمدة االحتجاز أو اإلقامة الجبرية في المنزل. ويجب إخطار 

عضو النيابة العامة والمشتبه به أو المتهم بموعد جلسة االستماع وفًقا للمادة 27.
4.   ينطبق نص المادة 186، مع التعديالت الضرورية، على جلسة للنظر في طلب تمديد الحد 

     األقصى لمدة االحتجاز أو اإلقامة الجبرية في المنزل.
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5.   يجوز تمديد الحد األقصى لمدة االحتجاز أو اإلقامة الجبرية في المنزل لغاية اثني عشر شهًرا 
فقط في الحاالت التالية:

 )أ(     وجود ظروف ملحة، و
 )ب(  عندما يكون سبب عدم التمكن من تقديم الئحة اتهام خالل اثني عشر شهًرا من 
تاريخ القبض على المشتبه به أو عدم التمكن من بدء المحاكمة خالل اثني عشر 
شهًرا بعد المصادقة على االتهام، هو تعقيد القضية أو عوامل أخرى ال يكون لعضو 

النيابة العامة أو القاضي المختص عالقة بها.
6.   يقع عبء اإلثبات على عضو النيابة العامة إلثبات أن تمديد الحد األقصى لمدة االحتجاز 

أو اإلقامة الجبرية في المنزل ضروري بناًء على األُسس الواردة في الفقرة 5.
7.   معيار اإلثبات في جلسة االستماع هو ميزان االحتماالت.

8.    عندما يتبين للقاضي المدير أن األُسس الواردة في الفقرة 5 لم يتم إثباتها في ميزان االحتماالت، 
يجب عليه أن يأمر باإلفراج عن المشتبه به بانتهاء مدة مذكرة استمرار االحتجاز السابقة.

9.    إذا تبين للقاضي المدير أن األُسس الواردة في الفقرة 5 قد تم إثباتها في ميزان االحتماالت، 
يجوز له إصدار مذكرة بتمديد الحد األقصى لمدة االحتجاز. ويجب أن تحدد المذكرة 

طول مدة االحتجاز بدقة.
10. إن احتجاز الشخص بموجب مذكرة تمديد الحد األقصى لمدة االحتجاز ال يؤثر في تطبيق 
النيابة العامة بطلب الستمرار احتجاز المشتبه به أو  المادة 187. ويجب أن يتقدم عضو 

المتهم كل ثالثة أشهر بموجب المادة 187.
11.  عندما يصدر القاضي المدير مذكرة بتمديد الحد األقصى لمدة االحتجاز، يجب عليه إبالغ 

المشتبه به بحقه في استئناف المذكرة بموجب المادة 192.
12. عندما يصدر القاضي المدير مذكرة بتمديد الحد األقصى لمدة السجن، يجب أن يصدر 

قراًرا كتابيًّا مسبًبا خالل ثماٍن وأربعين ساعة من انتهاء جلسة االستماع.
13. يجب تسليم القرار إلى عضو النيابة العامة والمشتبه به أو المتهم ومحاميه وفًقا للمادة 29.

تعليق
تتم إجراءات طلب عضو النيابة العامة لتمديد مدة االحتجاز أو اإلقامة اجلربية يف املزنل بالطريقة نفسها، 
إىل حد كبري، املتبعة مع طلب االحتجاز أو استمرار االحتجاز. وجيب الدعوة إىل عقد جلسة استماع 
حبضور املشتبه به أو املتهم وحماميه، وجيب أن يقيم عضو النيابة العامة قضيته لتمديد احلدود الزمنية على 
أساس وجود »ظروف ملحة«. وكمعيار إضايف، جيب أن يقنع عضو النيابة العامة املحكمة، يف ميزان 
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االحتماالت، بأن عدم متكنه من تقدمي الئحة اهتام أو يف بدء املحاكمة قبل انتهاء احلدود الزمنية القانونية، 
سببه عوامل خارجة عن إرادة عضو النيابة العامة، على سبيل املثال، عند االدعاء بأن القضية تشمل عدًدا 

من نشاطات اجلرمية املنظمة املعقدة العابرة للحدود الوطنية.
وإذا أمر القاضي جبواز احتجاز شخص بعد انتهاء املدة الزمنية املقررة، جيب جتديد االحتجاز مرة 
كل ثالثة أشهر بطلب من عضو النيابة العامة. وإذا مل تبدأ املحاكمة بعد انقضاء اثين عشر شهًرا أخرى، 
جيب اإلفراج عن امُلحتجز بانتظار املحاكمة. وإذا قرر القاضي عند النظر يف طلب متديد مدة االحتجاز 

بأنه مل يتم إثبات املعايري املحددة يف الفقرة 5، جيب اإلفراج عن الشخص امُلحتجز بانتظار املحاكمة.

القسم 8: االحتجاز واإلقامة اجلربية يف املزنل بعد تقدمي الئحة االهتام وأثناء املحاكمة

املادة 191: القضاة املختصون بسماع قضايا االحتجاز 
بعد امُلصادقة على الئحة االهتام وأثناء املحاكمة

1.  بعد الُمصادقة على الئحة االتهام، يجب على القاضي مترئس المحاكمة أن يراجع احتجاز 
الشخص المتهم أو وضعه قيد اإلقامة الجبرية في المنزل طبًقا ألحكام القانون النموذجي 

لإلجراءات الجنائية.
2.    من واجب القاضي مترئس المحاكمة أن يراجع ضرورة استمرار االحتجاز أو استمرار اإلقامة 
كتابيًّا الستمرار  طلًبا  ُيقدم  أن  العامة  النيابة  من عضو  مطلوًبا  وليس  المنزل.  في  الجبرية 

االحتجاز أو الستمرار اإلقامة الجبرية في المنزل بموجب المادة 187.
3.   ينطبق نص المادة 186، مع التعديالت الالزمة، على مراجعة استمرار االحتجاز أو استمرار 

اإلقامة الجبرية في المنزل أثناء المحاكمة.

تعليق
قبل اجللسة التمهيدية، ومن أجل االستمرار يف احتجاز الشخص أو االستمرار يف إخضاعه لإلقامة اجلربية 
يف املزنل، جيب أن يقدم عضو النيابة العامة طلًبا لدى املحكمة، وجيب الدعوة لعقد جلسة استماع مبوجب 
املادة 188. ويدير هذه اجللسة قاٍض مكلف بالنظر يف الطلب )مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية، ال يوجد قاٍض واحد معني قبل املحاكمة، ويتم اختيار قضاة البداية فرديًّا وعشوائيًّا للنظر يف املسائل 
اليت تسبق اإلجراءات(. ومبجرد أن تتم املصادقة على الئحة االهتام مبوجب املادة 201، إما أن يتم اختيار 

الفصل 9، اجلزء 3



309

قاٍض واحد أو هيئة قضاة لسماع املحاكمة. ومن هذه النقطة فصاعًدا، يكون القاضي املنفرد أو القاضي 
املترئس مسؤواًل عن اإلشراف على استمرار االحتجاز أو استمرار اإلقامة اجلربية يف املزنل للشخص املتهم.

ويتم تقرير صالحية استمرار االحتجاز أو اإلقامة اجلربية يف املزنل يف جلسة متهيدية مبوجب املادة 
201. وتشترط املادة 202 وجوب أن جترى املحاكمة خالل شهر واحد. وبناًء عليه، يلزم أن يقوم القاضي 
املنفرد أو القاضي املترئس هيئة القضاة مبراجعة االحتجاز أو اإلقامة اجلربية يف املزنل للمرة األوىل أثناء 
املحاكمة بعد مرور ثالثة أشهر على اجللسة التمهيدية وكل ثالثة أشهر بعد ذلك. ونظًرا ألن املحاكمة 
مستمرة، ولكون عضو النيابة العامة وحمامي الدفاع حاضرين خالهلا، يتم االستغناء عن شرط قيام عضو 
النيابة العامة بتقدمي طلب لدى املحكمة الستمرار االحتجاز أو استمرار اإلقامة اجلربية يف املزنل، وكذلك 
املترئس  القاضي  للفقرة 2. ومن واجب  للنظر يف االحتجاز وفًقا  االستغناء عن وجود جلسة منفصلة 

للمحكمة مراجعة ضرورة االحتجاز أو استمرار االحتجاز مرة كل ثالثة أشهر.

القسم 9: دعاوى االستئناف اخلاصة باالحتجاز أو استمرار االحتجاز أو التدابري املقيدة 
األخرى غري االحتجاز

املادة 192: استئناف أوامر االحتجاز أو استمرار 
االحتجاز أو التدابري املقيدة األخرى غري االحتجاز

1.   يجوز للدفاع بموجب المادة 295 أن يستأنف:
 )أ(   مذكرة احتجاز،

 )ب(  مذكرة استمرار احتجاز، و
 )ج(  مذكرة فرض تدابير مقيدة أخرى غير االحتجاز.

2.   يجوز لعضو النيابة العامة االستئناف ضد قرار المحكمة برفض إصدار مذكرة احتجاز أو 
استمرار احتجاز أو فرض تدابير مقيدة بموجب المادة 295.

تعليق
إن الطعن التمهيدي ضد منح أو رفض منح مذكرة احتجاز أو استمرار احتجاز أو فرض تدابري مقيدة 
أخرى غري االحتجاز جائز طبًقا للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية )انظر املواد 295-297 والتعليقات 

املرافقة هلا اليت حتدد اإلجراء املتبع لرفع استئناف كهذا(.

 املادة 191
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الفصل 10: الئحة االهتام وكشف األدلة 
والطلبات اليت تسبق املحاكمة

اجلزء 1: الئحة االهتام
املادة 193: اجلمع بني املتهمني

يجوز توجيه اتهام مشترك في الئحة اتهام واحدة لألشخاص المتهمين في الجرائم نفسها أو في 
جرائم مختلفة مرتكبة في سياق المعاملة نفسها.

تعليق
إن اجلمع بني املتهمني يف الئحة اهتام واحدة، أو »اجلمع بني األطراف«، كما يسمى أحياًنا، هو أمر 
منصوص عليه عامليًّا تقريًبا يف قوانني اإلجراءات اجلنائية الوطنية. فهذا اإلجراء يسمح لعضو النيابة العامة، 
مبوافقة القاضي املختص، بتوجيه الئحة اهتام واحدة ضد شخص واحد أو أكثر، متهمني يف جرائم مرتبطة 
ببعضها. والنتيجة العملية لذلك هي حماكمة األشخاص مًعا. وهذا اإلجراء أداة هلا قيمتها يف تعزيز التوفري 
على اجلهاز القضائي، ألهنا ختلص عضو النيابة العامة من االضطرار لتقدمي األدلة نفسها أو األدلة اليت يوجد 
ارتباط وثيق بينها يف عدد من املحاكمات املختلفة. كما أنه يوفر أيًضا وقت املحكمة، وحيول دون اضطرار 
الشهود خلوض معاناة اإلدالء بالشهادة يف حماكمات خمتلفة. إن اجلمع بني املتهمني يف اجلرائم »نفسها 
أو املختلفة« جائز عندما توجد عالقة ما بني اجلرائم موضوع االهتام. واملقياس املستخدم يف املادة 193، 
هو ما إذا كان األشخاص قد ارتكبوا اجلرائم »يف سياق املعاملة نفسها«. ومصطلح »معاملة« كما هو 
معرف يف القاعدة رقم 2 من قواعد اإلجراءات واألدلة للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة هو 
»عدد األفعال أو االمتناع عنها الذي حيدث يف واقعة واحدة أو يف عدد من الوقائع يف األماكن نفسها أو 
يف أماكن خمتلفة، وتكون جزًءا من خمطط أو إستراتيجية أو خطة مشتركة«. وال حاجة ألن تكون األفعال 
أو االمتناع عنها قد وقعت يف الوقت نفسه. ويستخدم هذا اإلجراء يف كثري من دول العامل. وهو يشري 
ضمًنا إىل وجود عالقة منطقية -تعرف باسم »االرتباط بالتشابه« أو »شرط الترابط« يف بعض الدول- بني 
اجلرائم اليت ارتكبها األشخاص املتهمون. وبعد أن يكون االهتام املشترك قد وجه للمتهمني وأصبحوا قيد 
املحاكمة، جيوز ملحكمة البداية أن تأمر مبحاكمة كل منهم على حدة إذا مت استيفاء شروط املادة 219.
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املادة 194: مجع اجلرائم
يجب الجمع بين جريمتين أو أكثر في الئحة اتهام واحدة، إذا كانت سلسلة األفعال المرتكبة 

مًعا تؤلف معاملة واحدة، ويدعي االتهام أن الجرائم المزعومة قد ارتكبها الشخص نفسه.

تعليق
يعين مجع اجلرائم اجلنائية أن كل اجلرائم املزعومة االهتام ستتم حماكمتها يف حماكمة واحدة بداًل من حماكمتها 
يف حماكمات خمتلفة. وهذه ممارسة ُموحدة يف العامل وهلا كثري من امليزات نفسها اليت للجمع بني املتهمني. 
واملعيار جلمع اجلرائم اجلنائية املشتركة هو نفس املعيار للجمع بني املتهمني، أي على وجه التحديد أن 
اجلرائم املضمومة يف الئحة اهتام تؤلف معاملة واحدة. وال يلزم أن تقع اجلرائم يف الوقت أو يف املكان 

نفسه، مع أن ذلك سوف يكون مؤشًرا إىل اجلرائم اليت ألفت جزًءا من املعاملة نفسها.

 املادة 194 
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اجلزء 2: تقدمي الئحة االهتام واملصادقة 
عليها وكشف األدلة قبل اجللسة التمهيدية

تعليق عام
توجد مناذج كثرية خمتلفة يف العامل لتقدمي وتصديق االهتام ضد الشخص، وقد ختتلف اآللية حسب البيئة 
الوطنية اعتماًدا على خطورة اجلرمية املتهم الشخص بارتكاهبا. ويف القضايا األقل خطورة، قد ال يكون 
مطلوًبا من القاضي امُلصادقة على االهتامات. وجيوز للشرطة أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق توجيه 
االهتامات. ويف القضايا األخطر، حتتاج الئحة االهتام عادًة إىل مراجعة من املحكمة قبل أن يتمكن عضو 
النيابة العامة من املتابعة حنو املحاكمة. وجيوز أن تتخذ املحكمة القرار النهائي، ويف بعض النظم، تتخذ 
هيئة حملفني كربى هذا القرار. والغرض من فحص الئحة االهتام قبل املحاكمة هو ضمان وجود أدلة 
كافية ضد الشخص املتهم تسوغ إجراء املحاكمة. وإذا مل تكن األدلة كافية، سيتم رفض الئحة االهتام 
ولن يصبح املشتبه به )كما تعرفه املادة 1]43[( متهًما )كما تعرفه املادة 1]1[( ولن حياكم مبوجب الئحة 

االهتام املقدمة إىل املحكمة.
يف بعض النظم، قد تكون مراجعة الئحة االهتام »مراجعة ورقية«. غري أنه يف كثري من النظم القانونية، 
جتري املراجعة يف جلسة استماع. وختتلف طبيعة جلسة االستماع وعمق فحص األدلة من بلد إىل آخر. 
ففي بعض الدول، ال جيوز أن حيضر اجللسة سوى عضو النيابة العامة والشهود املعنيني. وال ُيسمح ملحامي 
الدفاع باحلضور أو بتقدمي أدلة. ويف نظم أخرى، جيوز أن حيضر حمامي الدفاع وجيوز له تفنيد األدلة اليت 
يقدمها عضو النيابة العامة، لكن ال جيوز له أن يقدم أدلة خاصة به أو أن يستدعي شهوده. وجيوز يف نظم 
غريها حضور عضو النيابة العامة وحمامي الدفاع كليهما، كما جيوز لكليهما تقدمي أدلة أمام املحكمة، 

مبا يف ذلك الشهود.
وتعطي الئحة االهتام احلق للمشتبه به يف إبالغه بالتفصيل باالهتامات املوجهة إليه، وهو احلق الذي 

تنص عليه املادة 60 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية.
ومبوجب املادة 201 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، جيب أن يقوم قاٍض واحد بفحص 
الئحة االهتام يف جلسة متهيدية. وقبل ذلك، جيب تقدمي الئحة االهتام رمسًيا للمحكمة )املادة 195( مث 
ُتحول إىل حمامي الدفاع، الذي ميكنه الرد على الئحة االهتام قبل جلسة االستماع. وإذا مل يتنازل املشتبه 
به عن احلق يف عقد جلسة متهيدية، حيدد القاضي املختص وقًتا وتارخًيا جللسة االستماع، وجيوز لكال 
الطرفني احلضور. ويف اجللسة التمهيدية، يقدم عضو النيابة العامة األدلة والشهود ذوي العالقة من أجل أن 
يثبت يف ميزان االحتماالت أن املشتبه به قد ارتكب اجلرائم املتهم هبا يف الئحة االهتام. واجللسة التمهيدية 
ليست حماكمة مصغرة، وليست إجراء ُمخاصمة. ويلعب عضو النيابة العامة الدور الرئيسي يف عرض 

األدلة، مع أنه جيوز للمشتبه به أن يديل بأقواله أمام املحكمة.
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املادة 195: تقدمي الئحة االهتام
1.   يجوز لعضو النيابة العامة أن يقدم الئحة اتهام كتابية بشأن المشتبه به إلى محكمة البداية 

     المختصة.
2.   يجب تقديم الئحة االتهام لدى قلم محكمة البداية المختصة.

3.   يجب أن تتضمن الئحة االتهام الكتابية:
 )أ(     االسم األول واسم العائلة للمشتبه به وتاريخ ميالده ومحل ميالده وجنسيته وعنوانه،

 )ب(  بياًنا يحدد نصوص القانون المعمول به الموجه االتهام للمشتبه به بانتهاكها،
 )ج(   الوقت والمكان المفترضين الرتكاب الجريمة،

 )د(     وصًفا كاماًل ودقيًقا للعناصر القانونية التي تتكون منها الجريمة المتهم بها المشتبه به،
 )هـ(   بياًنا موجًزا بالوقائع التي يقوم عليها االتهام، و

 )و(    طلًبا بمحاكمة المشتبه به.
4.  إضافة إلى الئحة االتهام، يجب أن ُيقدم عضو النيابة العامة قائمة تصف األدلة التي تدعم 

     الئحة االتهام لدى قلم محكمة البداية المختصة.

تعليق
مبجرد أن ينتهي عضو النيابة العامة من التحقيق مع املشتبه به، وعندما يكون عضو النيابة العامة قد مجع ما 
يكفي من األدلة الستيفاء عبء اإلثبات املطلوب يف اجللسة التمهيدية، فإنه يقدم الئحة اهتام للمحكمة. 

ويف بعض الدول، ُيعرف ذلك باسم »توجيه االهتام«.

املادة 196: تسلم املحكمة 
لالئحة االهتام وإخطار امُلشتبه به

1.   لدى تسلم القلم الئحة االتهام، يجب أن يقوم القلم بتحويل الئحة االتهام وقائمة باألدلة 
     التي تدعم االتهام بموجب المادة 197)1( إلى القاضي المختص.

2.   إذا تبين للقاضي المختص أن الئحة االتهام ال تمتثل لنص المادة 195)3(، يجب عليه إعادة 
     الئحة االتهام إلى عضو النيابة العامة لتعديلها.

 املادة 195
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3.   يجب على عضو النيابة العامة تعديل الئحة االتهام خالل ثالثة أيام وتقديم الئحة االتهام 
المعدلة إلى القلم، الذي يجب عندئٍذ أن يرسلها إلى القاضي المختص.

4.  يجب على القلم أن يتأكد من تسليم إخطار بالئحة االتهام على الفور إلى المشتبه به وفًقا 
     للمادة 27.

5.   يجب لإلخطار:
 )أ(    أن يبين أن الئحة االتهام ضد الشخص قدمت إلى محكمة البداية،

  )ب(  أن يبين اسم محكمة البداية المختصة التي رفعت إليها الئحة االتهام،
 )ج(   أن يبين تاريخ تسُلم الئحة االتهام من قبل قلم محكمة البداية،

 )د(    أن يبلغ المشتبه به ومحاميه، إن وجد، بأن لمحامي الدفاع الحق في الرد على الئحة 
االتهام خالل ثمانية أيام عمل من تاريخ تسلم الئحة االتهام، و

 )هـ(   أن يبلغ المشتبه به ومحاميه، إن وجد، بأن محامي الدفاع يمكنه التنازل عن الحق 
في عقد جلسة تمهيدية خالل ثمانية أيام عمل من تاريخ تسلم الئحة االتهام.

6.  يجب أن يكون اإلخطار بالئحة االتهام مرفًقا بنسخة من الئحة االتهام.

املادة 197: كشف األدلة للدفاع
قبل اجللسة التمهيدية

1.   يجب أن يحول قلم محكمة البداية ما يلي إلى المشتبه به، إضافة إلى اإلخطار بالئحة االتهام 
     والئحة االتهام نفسها بموجب المادة 196:

 )أ(    نسخة من قائمة األدلة المؤيدة لالئحة االتهام،
 )ب(   نسًخا من إفادات سابقة أدلى بها الشهود وقدمها عضو النيابة العامة للقاضي المختص. 
ويجوز تنقيح اإلفادات السابقة، وحذف أي معلومات قد تقود إلى التعرف على أحد 
الشهود، إذا كان يوجد أمر بتدبير حماية للشاهد أو أمر بعدم اإلفصاح عن هوية 

الشاهد والذي يمنع كشف هوية الشاهد لمحامي الدفاع، و
 )ج(   نسًخا ومحاضر ألي إفادات أدلى بها الشخص المتهم للشرطة أو للنيابة العامة.

2.   أي أدلة أو شهادات شهود جديدة سوف تستخدم في الجلسة التمهيدية ولم تكن قد حولت 
إلى المشتبه به في وقت إخطاره بالئحة االتهام بموجب الفقرة 1 يجب تحويلها إلى قلم 

محكمة البداية المختصة ثم تسليمها للمشتبه به وفًقا للمادة 27.
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املادة 198: رد املشتبه به على الئحة االهتام
1.   يجوز لمحامي الدفاع تقديم رد على الئحة االتهام إلى قلم محكمة البداية المختصة خالل 

ثمانية أيام عمل.
2.   يجوز أن يتضمن الرد على الئحة االتهام اعتراضات كتابية على الئحة االتهام، ومالحظات 
قانونية ووقائعية تتعلق بالئحة االتهام، وأي طلبات أولية يرغب محامي الدفاع في إثارتها 

بموجب المادة 212.

المادة 199: التنازل عن الحق في عقد جلسة تمهيدية
  1.   يجوز للمشتبه به أن يتنازل عن حقه في عقد جلسة تمهيدية.

2.   إذا تنازل المشتبه به عن حقه في عقد جلسة تمهيدية، يجب االنتقال بالقضية إلى المحاكمة 
دون عقد جلسة تمهيدية، وإذا تبين للقاضي المختص على أساس األدلة أمامه وجود سبب 

  محتمل بأن المشتبه به قد ارتكب الجرائم الواردة في الئحة االتهام.
3.   إذا اختار المشتبه به التنازل عن حقه في عقد جلسة تمهيدية، يجب عليه تقديم طلب كتابي 
للقاضي المختص يتنازل فيه صراحًة عن هذا الحق خالل ثمانية أيام عمل من تاريخ تسلم 

  الئحة االتهام.
4.  يجب أن يصدر القاضي المختص قراًرا كتابيًّا بعدم عقد الجلسة التمهيدية بناًء على طلب 
المشتبه به إذا كان القاضي المختص قد تحقق، من خالل الطلب الكتابي، أن المشتبه به 

  يفهم الحق في حضور الجلسة ويفهم عواقب التنازل عن هذا الحق.
5.   يجب أن يبلغ القاضي المختص فوًرا عضو النيابة العامة بقراره بعدم عقد جلسة تمهيدية بناًء 
على طلب المشتبه به، وأن ُيسلم عضو النيابة العامة نسخة من القرار الكتابي بعدم عقد 

  الجلسة التمهيدية بموجب المادة 27.
6.   إذا تم رفض طلب المشتبه به في التنازل عن حقه في عقد جلسة تمهيدية، يجب أن يحدد 

  القاضي المختص وقًتا وتاريًخا لعقد الجلسة التمهيدية.
7.   إذا تنازل المشتبه به عن حقه في عقد جلسة تمهيدية، يجب على القاضي المختص أن ُيصادق 

على االتهام تلقائيًّا.
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تعليق
جيوز للمشتبه به اختيار الذهاب مباشرة إىل املحاكمة بداًل من الذهاب إىل جلسة متهيدية. وحيدث ذلك 
عادة عندما ال جيادل املشتبه به يف األدلة املقدمة ضده. وعندما يتقدم املشتبه به بطلب للتنازل عن حقه 
يف عقد جلسة متهيدية، يتعني على القاضي بالرغم من ذلك إجراء مراجعة لألدلة ضد املشتبه به مبوجب 
الفقرة 2 للتحقق من كفاية األدلة ضد املشتبه به. وعندما يرفض القاضي طلب التنازل، تنعقد جلسة 

متهيدية، ويكون مطلوًبا من عضو النيابة العامة التقدم بأدلة إضافية الستيفاء عبء اإلثبات.

املادة 200: تعديل الئحة
 االهتام قبل اجللسة التمهيدية

1.    قبل بدء الجلسة التمهيدية، يجوز لعضو النيابة العامة تعديل الئحة االتهام دون استئذان القاضي 
المختص.

2.   إذا عدل عضو النيابة العامة الئحة االتهام، يجب تقديم الئحة االتهام المعدلة الجديدة لدى 
قلم المحكمة المختصة.

3.   يجب إخطار المشتبه به ومحاميه بالئحة االتهام المعدلة الجديدة وفًقا للمادة 27.
4.  إذا تم تعديل الئحة االتهام قبل الجلسة التمهيدية، يجوز للمشتبه به أن يطلب في جلسة 
المحاكمة بموجب المادة 212 تأجيل الجلسة من أجل إعداد دفاعه بشأن أي اتهامات جديدة.

تعليق
قبل ُمصادقة املحكمة على الئحة االهتام رمسيًّا يف جلسة متهيدية، جيوز لعضو النيابة العامة تعديلها تعدياًل 
جوهريًّا، حىت بعد تقدميها للمحكمة. وجيب أن يتسلم الدفاع نسخة من الئحة االهتام املعدلة اجلديدة يف 
أسرع وقت ممكن. وال يقتصر األمر على ذلك فقط، بل جيب منح حمامي الدفاع الوقت الكايف لدراسة 
الئحة االهتام اجلديدة والتحضري للجلسة التمهيدية. وعندما يعدل عضو النيابة العامة الئحة االهتام يف 
وقت قريب من عقد اجللسة التمهيدية، جيوز ملحامي الدفاع أن يطلب تأجيل تاريخ اجللسة مبوجب املادة 
201. ومبجرد أن تتم امُلصادقة على الئحة االهتام وتصبح القضية بانتظار املحاكمة، ال يستطيع عضو 

النيابة العامة إدخال تعديالت مادية على الئحة االهتام، إال بإذن من املحكمة، كما تنص املادة 203.
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املادة 201: اجللسة التمهيدية
1.   بعد انقضاء مدة األيام الثمانية بعد إخطار محامي الدفاع بالئحة االتهام، أو بداًل من ذلك، 
بعد تسلم رد محامي الدفاع عليها بموجب المادة 198، يجب أن يحدد القاضي المختص 
وقًتا وتاريًخا لعقد جلسة تمهيدية. ويجب عقد الجلسة التمهيدية خالل عشرين يوم عمل 

بعد ذلك.
2.   يجب إخطار عضو النيابة العامة ومحامي الدفاع بالجلسة التمهيدية وفًقا للمادة 27. ويجب 
استدعاء الشهود، إن وجدوا، وفًقا للمادة 33. ويجب أن يستدعي القاضي المختص المشتبه 

به بموجب المادة 29، إذا لم يكن محتجًزا بالفعل، لحضور الجلسة التمهيدية.
3.   لدى بدء الجلسة التمهيدية، يجب على القاضي المختص:

 )أ(      أن يكون قد تحقق بأن المشتبه به قد قرأ أو قد ُتليت عليه الئحة االتهام، وبأن المشتبه 
فهم  في  يوجد شك  وإذا كان  إليه.  الموجهة  االتهامات  طبيعة ومحتوى  يفهم  به 
المشتبه به لالئحة االتهام، يجب أن يأمر القاضي المختص عضو النيابة العامة بشرح 

الئحة االتهام للمشتبه به بطريقة تجعله يفهمها دون صعوبة،
 )ب(   أن يتأكد بأن حقوق المشتبه به، بموجب المواد 54-71 والمادة 172، قد احترمت، 

وبخاصة الحق في الحصول على المساعدة القانونية،
 )ج(   أن يبلغ المشتبه به بحقه في التزام الصمت وبحقه في عدم تجريم ذاته أثناء الجلسة،
 )د(     أن يقرر بشأن أي طلبات بموجب المادة 212، ومنها طلبات بشأن تقديم أدلة إضافية 

من قبل محامي الدفاع، و
 )هـ(    أن يمنح الفرصة للمشتبه به لإلقرار بمسؤوليته الجنائية. فإذا أقر المشتبه به بالمسؤولية 

الجنائية، يجب أن يتابع القاضي المختص القضية طبًقا للمادة 87.
4.   يقع عبء اإلثبات على عضو النيابة العامة.

5.  ميزان االحتماالت هو معيار اإلثبات في الجلسة التمهيدية.
6.   يجوز للمشتبه به، إما شخصيًّا أو بواسطة محامي الدفاع عنه، أن يدلي بأقواله أثناء الجلسة. 
فإذا اختار اإلدالء بأقواله، يجوز للقاضي المختص وعضو النيابة العامة ومحامي المشتبه به 
توجيه أسئلة للمشتبه به لها عالقة بأقواله. والمشتبه به ليس ملزًما بالرد على أي أسئلة توجه إليه.
7.   بعد سماع بيان عضو النيابة العامة وأقوال المشتبه به، إما شخصيًّا أو بواسطة محاميه، يجوز 
للقاضي المختص أن ُيصادق على الئحة االتهام إذا ما تم إثبات، في ميزان االحتماالت، 

ارتكاب المشتبه به للجريمة أو للجرائم المبينة في الئحة االتهام.
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8.   يجب أن يرفض القاضي المختص الئحة االتهام ويأمر بإنهاء اإلجراءات الجنائية إذا تبين له:
 )أ(      تعذر تأكيد االختصاص القضائي على الجريمة الجنائية بموجب المواد 4-6 من القانون 

الجنائي النموذجي،
 )ب(  تعذر تأكيد االختصاص القضائي على الشخص المعني بموجب المادة 7 من القانون 

        الجنائي النموذجي،
 )ج(   تعذر تأكيد االختصاص القضائي على الشخص المعني، ألن الشخص كان قد حوكم 
على الجريمة وتمت في النهاية إدانته أو تبرئته بموجب المادة 8 من القانون الجنائي 

النموذجي،
 )د(    إذا تبين أن التحقيق في الجريمة ومالحقتها قضائيًّا قد سقطا بالتقادم بموجب المادة 9 

من القانون الجنائي النموذجي،
 )هـ(   وجود أدلة غير كافية على أن الشخص المعني قد ارتكب جريمة، أو

 )و(   وفاة الشخص المعني.
9.   عندما ُيصادق القاضي على الئحة اتهام ضد شخص خاضع لالحتجاز أو اإلقامة الجبرية في 
المنزل، يجب على القاضي بعد انتهاء الجلسة أن يراجع االحتجاز أو اإلقامة الجبرية في 

المنزل وفًقا للمادة 188.
10. عندما ال يكون الشخص ُمحتجًزا بالفعل أو قيد اإلقامة الجبرية في المنزل، أو مفرًجا عنه 

بالكفالة أو خاضًعا لتدابير مقيدة أخرى غير االحتجاز أو اإلفراج بالكفالة، يجوز لعضو النيابة 
العامة أن ُيقدم طلًبا شفهيًّا لدى المحكمة إلصدار أمر باالحتجاز أو أمر لإلفراج بالكفالة، 
أو أمر لفرض تدابير مقيدة أخرى غير االحتجاز. ويجب اتباع اإلجراء الموضح في المادة 

187 لتقرير منح أو عدم منح هذا األمر.

تعليق
بطرق كثرية خمتلفة.  االهتام  املصادقة على الئحة  تتم  القسم،  العام على هذا  التعليق  نوقش يف  كما 
ومعيار اإلثبات املطلوب يف اجللسة التمهيدية خيتلف أيًضا من بلد إىل آخر. ففي بعض النظم، يكون 
املعيار املطلوب هو أن تكون »الدعوى ظاهرة الوجاهة«. ويف نظم أخرى، يلزم وجود »شك كاف«. 
وقد درس واضعو القوانني النموذجية الكثري من اخليارات يف العامل، وبعد الكثري من املناقشات، قرروا 
العامة األدلة والشهود من أجل أن يثبت، يف  النيابة  تضمني جلسة استماع قضائية يقدم فيها عضو 
ميزان االحتماالت، أن املشتبه به ارتكب اجلرائم املزعومة. وخالل سري اجللسة التمهيدية، حيق ملحامي 

الدفاع أن يكون حاضًرا.

الفصل 10، اجلزء 2



319

ويوجد هدف ثانوي للجلسة التمهيدية ينطبق بصفة خاصة على املشتبه هبم امُلحتجزين، وهو ضمان 
قيام القاضي املختص مبراجعة وفحص ما إذا حقوق املشتبه به قد احترمت. وهذا االلتزام يسري أيًضا على 
القاضي املوجود يف جلسة االستماع لطلب االحتجاز، ويف جلسة االستماع لطلب استمرار االحتجاز أو 
طلب اإلفراج بالكفالة، أو طلب فرض تدابري مقيدة أخرى غري االحتجاز. وهذه اجللسات متنح املشتبه به 

وحماميه الفرصة لتقدمي مطالبات خبصوص انتهاك حقوقه أو غري ذلك من سوء املعاملة.
ومبجرد انتهاء اجللسة التمهيدية، يبدأ عضو النيابة العامة وحمامي الدفاع يف إعداد القضية للمحاكمة. 
ومن وجهة نظر حمامي الدفاع، جيب على عضو النيابة العامة الوفاء بالتزاماته بالكشف عن املعلومات 
وتزويد الدفاع باملواد املبينة يف اجلزء الثالث من هذا الفصل. ومن شأن ذلك أن ميّكن املشتبه به وحماميه 

من إعداد دفاعهما إعداًدا مناسًبا كما هو مطلوب مبوجب املادة 61.

الواردة يف  املادة 1)36( لالطالع على مناقشة معايري اإلثبات املختلفة  الفقرة 5: يلزم الرجوع إىل 
القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية ومعىن »معيار اإلثبات«. ومعيار اإلثبات يف اجللسة التمهيدية 
لتأييد االهتام هو ميزان االحتماالت، ويسمى أيًضا »رجحان األدلة أو وجاهتها«. وهذا هو املعيار 
املستخدم عادًة يف القضايا املدنية. ويتطلب معيار ميزان االحتماالت وجود أدلة هلا قوة اإلقناع، أكثر 
من جمرد احتمال صحة افتراض معني. وقال بعض املعلقني إنه يتم استيفاء هذا املعيار إذا كانت هناك 
الفرصة لصحة االفتراض أكثر من 50 يف املئة. وقال آخرون إنه يتم استيفاء املعيار عندما تكون صحة 
االفتراض »حمتملة أكثر مما هي غري حمتملة«، أو إذا كانت األدلة املقدمة تدفع العقل الزنيه واملحايد 

لالعتقاد بصحة االفتراض.

املادة 202: الفترة بني اجللسة 
التمهيدية وبني املحاكمة

يجب أن تبدأ المحاكمة خالل شهر واحد بعد الُمصادقة على الئحة االتهام.

تعليق
لضمان حق املتهم يف إجراء املحاكمة دون تأخري ال مسوغ له مبوجب املادة 63، وحقه يف املحاكمة 
ا زمنيًّا للمحاكمة  املادة 202 تضع حدًّ املتهم ُمحتجًزا، فإن  خالل وقت معقول إذا كان الشخص 
مبجرد امُلصادقة على الئحة االهتام. وقد توجد ظروف استثنائية يكون فيها من الضروري لعضو النيابة 
العامة أو ملحامي الدفاع احلصول على إطار زمين أطول يقومان خالله باإلعداد للمحاكمة. وجيوز 
متديد احلد الزمين الوارد يف املادة 202، بشكل استثنائي، مبوجب املادة 88. يلزم الرجوع إىل املادة 

88 والتعليق املرافق هلا.
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املادة 203: تعديل الئحة
 االهتام بعد اجللسة التمهيدية

1.    بعد الجلسة التمهيدية، يجوز لعضو النيابة العامة فقط إدخال تعديالت مادية على الئحة االتهام 
بتقديم طلب لتعديل الئحة االتهام بموجب المادة 203 لدى قلم محكمة البداية المختصة.

2.  يجب أن يحيل قلم محكمة البداية المختصة طلب إدخال التعديالت المادية على الئحة 
     االتهام إلى القاضي المختص.

3.   إذا وافق القاضي المختص على تعديل الئحة االتهام، يجب تسليم الئحة االتهام الجديدة 
المعدلة للمتهم ومحاميه وفًقا للمادة 27.

4.  إذا تم تعديل الئحة االتهام بعد الجلسة التمهيدية، يجوز للمتهم تقديم طلب أولي بموجب 
المادة 212 أو طلب أثناء المحاكمة بموجب المادة 225)1( لتأجيل النظر في القضية من 

أجل إعداد دفاعه بشأن أي ادعاءات جديدة.

تعليق
تنص املادة 200 على أنه جيوز لعضو النيابة العامة إدخال أي تعديالت يرغب فيها على الئحة االهتام قبل 
عقد اجللسة التمهيدية مبوجب املادة 201. وبعد انتهاء اجللسة التمهيدية عماًل باملادة 203، وتكون الئحة 
االهتام قد أصبحت رمسية وال جيوز لعضو النيابة العامة إدخال أي تعديالت مادية عليها إال عن طريق تقدمي 
طلب بذلك. وتتضمن التغيريات املادية اهتامات جديدة وادعاءات بوقائع فعلية. غري أنه جيوز لعضو النيابة 
العامة أن يصحح األخطاء املطبعية أو تفاصيل أخرى مثل األخطاء اإلمالئية عن طريق تقدمي طلب بذلك.
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اجلزء 3: كشف األدلة بعد اجللسة 
التمهيدية وقبل املحاكمة

تعليق عام
الكشف، ويسمى أيًضا االكتشاف، هو مصطلح عام يستخدم لإلشارة ضمًنا إىل اإلجراء الذي يتم من 
خالله إرسال أو تسليم األدلة ذات الصلة إما إىل عضو النيابة العامة أو إىل حمامي الدفاع قبل املحاكمة. 
وختتلف طبيعة الكشف ومداه من بلد إىل آخر حسب النظام القانوين املعمول به. ويف بعض النظم، يتم 
مجع األدلة بواسطة قاضي التحقيق، وتوضع يف »دوسيه« )ملف قضية(، جيوز ملحامي الدفاع أن يطلع 
عليها حبرية )وفًقا لبعض القيود(. ويف نظم أخرى، جيوز تزويد الدفاع بـ»دفتر أدلة«، ميثل جتميًعا للمواد 
ذات الصلة. ودائًما تقع التزامات الكشف على عضو النيابة العامة. وحسب الدولة، قد تكون ملحامي 
الدفاع أيًضا التزامات كهذه. ففي بعض النظم، جيب أن يكشف حمامي الدفاع عن أية دفوع سوف يثريها 
يف املحاكمة أو وجود دفع بعدم التواجد يف مكان وقوع اجلرمية. ويف نظم غريها، تكون التزامات حمامي 
الدفاع أوسع، وقد تشمل الكشف عن أدلة سوف يستخدمها يف املحاكمة. ويف بعض النظم، يطلب من 
حمامي الدفاع الكشف عن أمساء الشهود الذين سوف يستدعيهم يف املحاكمة حبيث يتسىن لعضو النيابة 
العامة أن يتحرى عن الشهود، لكن لسبب عملي آخر، لكي يتسىن للقاضي تقدير طول مدة املحاكمة.

وااللتزامات بالكشف عن األدلة ملحامي الدفاع قبل اجللسة التمهيدية واردة يف املادة 197.
والواجب العام بالكشف يدعم حق املتهم يف الدفاع عن نفسه، وهو جانب جوهري من حقه يف 
احلصول على وقت وتسهيالت مناسبة ملحامي الدفاع عن نفسه، وهذه حقوق حممية مبوجب املادتني 61 
و65 على التوايل. عالوة على ذلك، ونظًرا ألن الدفاع يف وضع أضعف )إذ ليست لديه سلطة الدولة 
لتدعمه، ومنها قوة الشرطة والنيابة العامة للتحقيق قي اجلرمية(، فإن توفري األدلة للمتهم حيوي لضمان 
»تكافؤ وسائل اخلصوم« بني النيابة العامة والدفاع، وهو عنصر من عناصر احلق يف حماكمة عادلة املنصوص 

عليه يف املادة 62.
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املادة 204: كشف وفحص املواد اليت
 حبوزة عضو النيابة العامة أو حتت سلطته

1.   من واجب عضو النيابة العامة تزويد محامي الدفاع بكشف بالمواد واألدلة ذات الصلة التي 
قد يستخدمها عضو النيابة العامة في المحاكمة ومنح محامي الدفاع حق االطالع عليها كافة.
2.    من واجب عضو النيابة العامة أيًضا تزويد محامي الدفاع بكشف ألدلة البراءة التي لم يكشف 
عنها بموجب الفقرة 1 وإمكانية االطالع عليها. وأدلة البراءة هي أدلة قد يمكن بصورة معقولة 
أن تعتبر قادرة على تقويض دعوى االدعاء العام ضد المتهم أو أن تساعد المتهم في قضيته.
3.   يجب تنفيذ الكشف بالمواد المبينة في الفقرتين 1 و2 ومنح إمكانية االطالع على المواد 

واألدلة خالل فترة زمنية معقولة قبل المحاكمة.
4.   إن واجب عضو النيابة العامة تزويد محامي الدفاع بكشف بالمواد واألدلة المبينة في الفقرتين

1 و2، وإمكانية االطالع عليها جميعها هو واجب مستمر. كما يجب على عضو النيابة 
العامة توفير كشف بأية مواد أو أدلة إضافية وإمكانية االطالع عليها بمجرد توفرها، دون 

أي تأخير ال ضرورة له.
5.   إن حق محامي الدفاع في الحصول على كشف بالمواد واألدلة من عضو النيابة العامة وحقه 

في االطالع عليها يخضع فقط للمادتين 205 و206.

تعليق
تصف املادة 204 نوعني من الكشف املطلوب من عضو النيابة العامة. والنوع األول من الكشف، املوضح 
يف الفقرة 1، يتعلق بتوفري املواد واألدلة اليت سوف يستخدمها عضو النيابة العامة يف املحاكمة ليبين عليها 
قضيته. وقد يشمل ذلك إفادات أحد الشهود )اليت قد تستخدم إلنعاش ذاكرة الشاهد مبوجب املادة 259( 
اليت ختص  واملواد  والبيانات  والكتب  واملحاضر  اجلرمية  اجلرمية( وصور مسرح  )مثل سالح  مادية  وأشياء 
الشخص املتهم ومت ضبطها، والوثائق. ويتعلق النوع الثاين من الكشف، املوضح يف الفقرة 2، بكشف أدلة 
الرباءة، أو األدلة اليت قد تظهر براءة املتهم. وهذه األدلة قد تشمل، على سبيل املثال، املواد اليت تضعف الثقة 
يف أحد شهود النيابة العامة، أو تشكك يف صدقية اعتراف ما، أو اليت تشرح أو ختفف من أفعال املتهم. 
وتتعلق الفقرة 2 بكشف املواد غري املستخدمة، وحتديًدا تلك املواد اليت مت مجعها لكن عضو النيابة العامة لن 

يستخدمها يف املحاكمة.
إن أي أدلة هلا عالقة باملحاكمة ومل يكشف عنها ملحامي الدفاع قبل عقد اجللسة التمهيدية جيب 
كشفها »خالل فترة معقولة قبل املحاكمة«، وذلك من أجل إعطاء حمامي الدفاع وقًتا كافًيا ملراجعة األدلة 
واإلعداد للمحاكمة. وجيب أن يتم الكشف بعد اجللسة التمهيدية يف أقرب وقت ممكن من املصادقة على 
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الئحة االهتام. وبعد ذلك، يستمر واجب عضو النيابة العامة يف تزويد حمامي الدفاع باملعلومات وإمكانية 
االطالع على املواد واألدلة املكتشفة حديًثا. ويستمر هذا الواجب حىت االستئناف، إذا كان هناك استئناف.
أثناء صياغة هذا النص بشأن الكشف، ناقش واضعو القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية الشكل 
الذي ينبغي أن يتخذه تنفيذ الكشف. وإحدى طرق الكشف أن يقوم عضو النيابة العامة بعمل نسخ من 
كل األدلة، ومنها، مثاًل، أشرطة الصوت والفيديو الستجواب املتهم، وتسليمها ملحامي الدفاع، كما 
هو شائع يف بعض البلدان. وبسبب القيود احلتمية على املوارد يف دولة خارجة من الصراع، حبذ واضعو 
القانون أن يقوم عضو النيابة العامة بإعطاء كشف، أو قائمة، باألدلة املبينة يف الفقرة 2. مث بعد ذلك مينح 
حمامي الدفاع احلق يف فحص األدلة واملواد، على األرجح يف مكتب عضو النيابة العامة. ومن أجل تطبيق 
املادة 204، توجد حاجة للنص على مىت يستطيع حمامي الدفاع استنساخ األدلة وكيف ميكن تسهيل 
فحص حمامي الدفاع لألدلة. وجيب احلرص أيًضا على السماح ملحامي الدفاع بفحص األدلة لضمان عدم 
اطالع حمامي الدفاع على األدلة غري اخلاضعة للكشف أو على أجزاء أخرى من األدلة، مثل تلك األجزاء 

اليت حتتوي على تفاصيل اسم الشاهد املطلوب عدم اإلفصاح عن هويته.

املادة 205: األمور غري اخلاضعة للكشف
1.   إن التقارير أو المذكرات أو الوثائق الداخلية األخرى التي يعدها عضو النيابة العامة وتكون 

لها عالقة بالتحقيق أو باإلعداد للقضية ليست خاضعة للكشف.
2.   إذا كانت في حوزة عضو النيابة العامة معلومات قدمت إليه على أساس سري واستخدمت 
فقط لغرض الحصول على أدلة جديدة، يجب أال يكشف عضو النيابة العامة عن المعلومات 
األولى ومصدرها دون موافقة الشخص أو الجهة الذين قدموا المعلومات األولى والتي لن 

تقدم بأي حال من األحوال كأدلة دون كشفها مسبًقا لمحامي الدفاع.

تعليق
القيود  إىل  فباإلضافة  الدفاع.  ملحامي  العامة  النيابة  ملف  عناصر  من  عنصر  كل  عن  الكشف  يتم  ال 
املوضحة يف املادة 206، تنص املادة 205 على أن منتجات العمل اليت ختص عضو النيابة العامة ال ختضع 
للكشف. وتشري الفقرة 2 إىل أن معلومات معينة مت احلصول عليها بصفة سرية ليست خاضعة للكشف. 
ويتضمن ذلك، على سبيل املثال، املعلومات اليت مت مجعها عرب وكاالت االستخبارات. ويف بيئة خارجة 
من الصراع، قد تشمل هذه املعلومات استخبارات عسكرية مت احلصول عليها من قوات مسلحة دولية. 
وهذه املعلومات ال ختضع للكشف إذا كانت تستخدم من أجل احلصول على أدلة أكثر من استخدامها 
كأدلة رئيسية سوف ُتعرض يف املحاكمة. واملعلومات االستخبارية يف العادة تعطي النيابة العامة أو الشرطة 

مفاتيح لكيفية التقدم يف التحقيق أكثر مما توفر أدلة سوف ُيقدموهنا أثناء املحاكمة.

 املادة 204
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املادة 206: قيود على الكشف
1.   يجب أن يقدم عضو النيابة العامة طلًبا عندما يتم استيفاء معايير الكشف الواردة في المادة 
204، لكن عضو النيابة العامة، مع ذلك، يطلب تقييد الكشف عن دليل بناًء على األُسس 

المبينة في الفقرة 3)أ(-)ج( أدناه.
2.   قد تشمل القيود على الكشف حظًرا كاماًل لالطالع على جزء محدد من الدليل ذي الصلة. 

     كما قد تشمل القيود تأخير الكشف عن األدلة أو تحديده أو تنظيمه بأي طريقة أخرى.
3.   مع أخذ مصالح العدالة وحقوق المتهم في االعتبار، يجوز للقاضي المختص تقييد الكشف 

     عن األدلة من خالل إصدار أمر بتقييد الكشف عندما يوجد خطر واقعي:
 )أ( على سالمة الدليل المادي،

 )ب( بأذى جسدي على أي شخص، أو
 )ج( على السالمة العامة أو األمن القومي.

4.   عند إصدار أمر باتخاذ تدابير الحماية طبًقا للمادة 147)1()ب(، يجوز تنقيح المواد إلخفاء 
هوية الشاهد المعرض للتهديد.

5.    عند إصدار أمر باتخاذ تدابير الحماية طبًقا للمادة 147)1()د(، يجوز استخدام اسم مستعار 
     في المواد إلخفاء هوية الشاهد المعرض للتهديد.

6.   يجب كشف اسم الشاهد المحمي لمحامي الدفاع قبل وقت كاٍف من إجراء المحاكمة.
7.   عند إصدار أمر بعدم اإلفصاح بموجب المادة 159، يجب إزالة أي معلومات قد تكشف 

هوية الشاهد غير الُمفصح عن هويته من أية مواد يتم تزويد محامي الدفاع بها.

تعليق
قد تفي بعض األدلة باختبار الكشف الوارد يف املادة 204، لكن عضو النيابة العامة قد يطلب تقييد االطالع 
عليها ألن كشفها سوف يتسبب يف خطر واقعي على سالمتها أو ينطوي على أذى حمتمل لشخص ما أو 
يضر بالسالمة العامة أو األمن القومي. وبسبب القيود اليت يضعها هذا النص على حقوق املتهم، فإن املتوقع 
أهنا سوف تستخدم بطريقة استثنائية عندما ال توجد أية بدائل أخرى. ويف بعض الدول، يتم تعديل أو حترير 
اإلفادات الكتابية أو غريها من األدلة ملحو املعلومات احلساسة، بداًل من حظر االطالع على األدلة حظًرا كاماًل، 
مث يتاح ملحامي الدفاع االطالع على النسخ املحررة. كما توجد يف بعض البلدان إجراءات خاصة للكشف عن 
املعلومات احلساسة، مثل مطالبة حمامي الدفاع باحلصول على موافقة أمنية. )انظر كوليت روش، إي دي، مكافحة 

اجلرائم اخلطرية يف املجتمعات بعد الصراع: كتيب لصناع السياسة واملمارسني يف جمال القانون، ص 103(.
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وعند منح أمر محاية يشمل إخفاء مؤقًتا هلوية الشاهد عن حمامي الدفاع أو تنقيح املواد إلخفاء هوية 
الشاهد، ينص أمر احلماية على عدم الكشف ملدة حمددة، ويستخدم يف حد ذاته كوسيلة قانونية لتقييد 
الكشف. وبناًء على ذلك، ليس مثة حاجة لكي يقدم عضو النيابة العامة طلًبا لفرض قيود على الكشف. 
وعند إصدار أمر بعدم اإلفصاح عن هوية الشاهد، يتم فرض حظر كامل على كشف أي أدلة قد تقود 
إىل كشف هوية الشاهد. ومرة أخرى، يعتمد األمر بعدم اإلفصاح عن هوية الشاهد على أساس قانوين 

يسوغ به عضو النيابة العامة بعدم الكشف عن أدلة معينة تتعلق بعدم اإلفصاح عن هوية الشاهد.

املادة 207: كشف أمساء شهود االدعاء
 الذين سيتم استدعاؤهم للمحاكمة

1.   يجب أن يكشف عضو النيابة العامة لمحامي الدفاع، خالل فترة معقولة قبل المحاكمة، 
أسماء الشهود الذين ينوي استدعاءهم في المحاكمة.

2.   يجوز أن تستبعد قائمة الشهود المقدمة لمحامي الدفاع بموجب الفقرة 1 أسماء أي شهود 
ال يمكن الكشف عن أسمائهم في ذلك الوقت، ألن الشاهد خاضع ألمر حماية الشاهد أو 

عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد.
3.   بعد الكشف عن قائمة الشهود بموجب الفقرة 1، عندما يقرر عضو النيابة العامة استدعاء 
شاهد لم يكن يعرفه مسبًقا أو لم يعتزم استدعاءه في ذلك الوقت، يجب أن يبلغ عضو 
النيابة العامة محامي الدفاع بذلك في أسرع وقت إذا قرر استدعاء الشاهد أثناء المحاكمة.
4.  إذا بلغ محامي الدفاع بوجود شاهد جديد طبًقا للفقرة 3، يجوز له التقدم بطلب أولي 
بموجب المادة 212 أو بطلب أثناء المحاكمة بموجب المادة 225)1( لتأجيل إجراءات 

التقاضي من أجل إعداد دفاعه.

تعليق
متاًما مثلما جيري مع اجللسة التمهيدية، جيب أن يعرف حمامي الدفاع الشهود الذين سيتم استدعاؤهم للشهادة 
بفترة كافية  املحاكمة  قبل  الشهود  الدفاع أمساء  أن يعرف حمامي  املحاكمة. كما جيب  أثناء  املتهم  ضد 
لالستفسار عن خلفياهتم ودراسة األدلة اليت قد يقدمها هؤالء الشهود يف املحاكمة )وهو أمر يتم تسهيله 
النموذجي لإلجراءات  القانون  املادة 64 من  إفادات الشهود(. ومبوجب  جزئًيا عن طريق االطالع على 
اجلنائية، حيق للمتهم أن يستجوب الشهود. كما حيق للمتهم أن يأخذ ما يكفي من الوقت والتسهيالت 
إلعداد دفاعه مبوجب املادة 61. وحسب دليل املحاكمات العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية، فإن »حق 
املتهم يف أن يأخذ ما يكفي من الوقت والتسهيالت إلعداد الدفاع يتضمن احلق يف االستعداد الستجواب 
شهود اإلثبات. لذلك، يوجد التزام ضمين يقع على عضو النيابة العامة بإعطاء حمامي الدفاع إخطاًرا مسبًقا 
قبل وقت مناسب بأمساء الشهود الذين ينوي عضو النيابة العامة استدعاءهم يف املحاكمة« )القسم 22.2(.

 املادة 206



الفصل 10، اجلزء 3263

املادة 208: التزامات الدفاع بالكشف
يجب أن يبلغ محامي الدفاع عضو النيابة العامة كتابيًّا خالل فترة معقولة قبل المحاكمة، عن نيته:
 )أ(      الدفع بالغياب عن مسرح الجريمة أو الجرائم المزعومة، محدًدا المكان أو األماكن التي 
يدعي المتهم أنه كان موجوًدا فيها في وقت وقوع الجريمة أو الجرائم المزعومة 

وأسماء أي شهود وأية أدلة أخرى تؤيد الدفع بالغياب، أو
 )ب(  تقديم األُسس الستبعاد المسؤولية الجنائية بموجب المواد 23-26 من القانون 
الجنائي النموذجي، محدًدا أسماء الشهود وشهود الخبرة وأي أدلة أخرى تدعم هذه األُسس.

تعليق
خيتلف مستوى الكشف من طرف حمامي الدفاع من بلد إىل آخر، بداية من عدم الكشف بصورة كاملة 
من خالل ما يسمى »الكشف املتبادل« )حيث تقود مطالبة حمامي الدفاع لعضو النيابة العامة بالكشف 
إىل مستويات متطابقة من الكشف من طرف حمامي الدفاع(. وقد اعترض بعض املعلقني على التوجه 
لقيام الدفاع بالكشف حبجة أنه ينتهك حق املتهم يف التزام الصمت وحقه يف عدم جترمي ذاته )املادة 57 
من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية(. وبعكس ذلك، جيادل البعض بأن زيادة الكشف من طرف 
حمامي الدفاع تعزز كفاءة إجراءات التقاضي وإدارة املحاكمة وتكون مفيدة للمتهم الربيء. وبني هذين 
املوقفني توجد أرضية وسط يطلب فيها من حمامي الدفاع الكشف عن نيته يف تقدمي دفع بالغياب أو 
القانون اجلنائي  الواردة يف املواد 26-23 من  يف تقدمي أي أُسس الستبعاد املسؤولية اجلنائية )الدفوع( 
النموذجي. ويف بعض النظم، يطلب أيًضا من املتهم الكشف عن أمساء الشهود الذين ينوي استدعاءهم. 
ويتبع القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية األرضية الوسط، فيوازن بني حقوق املتهم واحلاجة إلدارة 

املحاكمة بطريقة كفؤة تعززها.

املادة 209: كشف أمساء شهود الدفاع
الذين سيتم استدعاؤهم للمحاكمة

1.   يجب على محامي الدفاع أن يكشف لعضو النيابة العامة، خالل فترة معقولة قبل المحاكمة، 
عن أسماء الشهود الذين ينوي استدعاءهم في المحاكمة.

2.   بعد الكشف عن قائمة الشهود بموجب الفقرة 1، عندما يقرر محامي الدفاع استدعاء شاهد 
لم يكن يعرف عنه سابًقا أو لم يكن ينوي استدعاءه في ذلك الوقت، يجب أن يبلغ محامي 

الدفاع عضو النيابة العامة في أسرع وقت بأنه قرر استدعاء الشاهد أثناء المحاكمة.
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3.  إذا بلغ عضو النيابة العامة بوجود شاهد جديد بموجب الفقرة 2، يجوز له تقديم طلب 
لتأجيل إجراءات التقاضي.

تعليق
إن طبيعة التزام حمامي الدفاع بالكشف عن أمساء الشهود الذين سيتم استدعاؤهم يف املحاكمة متطابقة 

مع التزام عضو النيابة العامة مبوجب املادة 207.

املادة 210: خمالفة التزامات الكشف عن األدلة
من قبل النيابة العامة أو الدفاع قبيل املحاكمة

1.   بعد عقد الجلسة التمهيدية وقبيل بدء المحاكمة، يجوز لعضو النيابة العامة أو محامي الدفاع 
رفع طلب أولي ُيطالب بالكشف بموجب المادة 212 من أجل إجبار الطرف اآلخر على 

الوفاء بالتزاماته بشأن الكشف بموجب القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية.
2.   إذا تعمد عضو النيابة العامة أو محامي الدفاع عدم االمتثال ألمر المحكمة بشأن الكشف 

بموجب  المحكمة  ألمر  االمتثال  عدم  عقوبة  فرض  للمحكمة  يجوز   ،1 الفقرة  بموجب 
المادة 41.

املادة 211: خمالفة النيابة العامة 
أو الدفاع لاللتزام بالكشف اثناء املحاكمة

1.   أثناء المحاكمة، إذا تبين لمحكمة البداية أن عضو النيابة العامة أو محامي الدفاع لن يمتثل 
اللتزامات الكشف بموجب القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية أو بموجب أمر صادر 
من محكمة البداية بخصوص الكشف، يجب على محكمة البداية إصدار أمر لعضو النيابة 

العامة أو محامي الدفاع للكشف عن األدلة ذات الصلة.
2.   إذا تعمد عضو النيابة العامة أو محامي الدفاع عدم االمتثال ألمر المحكمة بالكشف بموجب 

الفقرة 1، يجوز للمحكمة فرض عقوبة عدم االمتثال ألمر المحكمة بموجب المادة 41.

 املادة 209



328

اجلزء 4: الطلبات األولية

املادة 212: الطلبات األولية
1.   يجوز رفع الطلبات األولية في أي وقت قبل بدء المحاكمة.

2.   يجوز ألي طرف رفع أي من الطلبات األولية التالية:
 )أ(    التماس َيزعم وجود عيوب في شكل الئحة االتهام،

 )ب(  التماس بطلب الفصل بين األشخاص المتهمين المضمومين في الئحة االتهام بموجب 
        المادة 193 أو بين الجرائم المضمومة مًعا في الئحة االتهام بموجب المادة 194،

 )ج(  التماس بطلب الكشف عن أدلة معينة لم يكشفها عضو النيابة العامة أو محامي الدفاع 
كما يتطلب القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية،

 )د(   التماس بطلب استبعاد أدلة معينة،
 )هـ(  التماس ُيثير اعتراضات على أساس رفض منح حق الحصول على المساعدة القانونية 

       بموجب المادة 67، و
 )و(    التماس بطلب تأجيل الجلسة التمهيدية إذا كان عضو النيابة العامة قد عدل الئحة االتهام 

        بموجب المادة 200.
3.   يجب أن تكون الطلبات األولية كتابية وُمقدمة لدى قلم محكمة البداية المختصة.

تعليق
الطلب هو التماس من عضو النيابة العامة أو من حمامي الدفاع للحصول على أمر قضائي لصاحل مقدم 
الطلب )انظر املادة 1]32[(. ومبجرد أن تبدأ املحاكمة، جيوز لكل من عضو النيابة العامة وحمامي الدفاع 
تقدمي طلبات إىل حمكمة البداية. كما جيوز لكال الطرفني تقدمي طلبات تتعلق بالفترة الزمنية املنقضية منذ 

امُلصادقة على الئحة االهتام مبوجب املادة 201.

القانون  مبوجب  بالكشف  الطرفني  التزامات  بشأن   209-204 املواد  إىل  الرجوع  يلزم  2)ج(:  الفقرة 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية.

الفقرة 2)د(: تشري الفقرة 2)د( إىل استبعاد أدلة معينة، وهو ما يعين أن الطرف الذي ُيقدم الطلب يسعى 
إىل احلد من استخدام أدلة معينة يف املحاكمة، مثاًل، ألنه مت احلصول على هذه األدلة بصورة غري قانونية. 
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وجيوز استخدام هذه الفقرة الستبعاد األدلة املُتحصلة من عملية تفتيش جرت دون مذكرة أو إذا جتاوز 
ضابط الشرطة الذي نفذ املذكرة جمال املذكرة )وهو ما يعادل عدم وجود مذكرة يف املقام األول(.

كما جيوز أن يستهدف حمامي الدفاع باالستبعاد أي اعتراف مت احلصول عليه بالتعذيب أو بغري ذلك 
من املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

 املادة 212
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الفصل 11: حماكمة املتهم

اجلزء 1: أحكام عامة
املادة 213: شرط املحاكمة العلنية

1.   يجب أن تكون كل إجراءات التقاضي في محكمة البداية علنية، باستثناء مداوالت القاضي 
 أو هيئة القضاة، باستثناء ما تنص عليه المادة 62 بخالف ذلك.

2.  إذا أمرت محكمة البداية أن تكون جلساتها مغلقة، يجب عليها أن تعلن أسباب هذا األمر 
 ومدة سريانه.

تعليق
تكرر املادة 213 احلق يف حماكمة علنية الوارد يف املادة 62 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. 
وجيب على املحكمة أن تعلن األُسس اليت تستند إليها يف عقد جلسات مغلقة. وجيب أن تتفق هذه األُسس 
مع أساس واحد على األقل من األُسس الواردة يف املادة 62)2(. وجيب أن تظل جلسات املحاكمة مغلقة 

ألقصر وقت ممكن، وجيب أن تعلن املحكمة عن مدة اجللسة املغلقة.

املادة 214: املحاكمة حبضور املتهم
1.   يجب أن يكون المتهم حاضًرا أثناء محاكمته، باستثناء ما ينص عليه القانون النموذجي 

 لإلجراءات الجنائية.
2.   يجوز للمتهم التنازل عن حقه في حضور المحاكمة، بشرط أن يمثله محاٍم طوال سير 

     المحاكمة.
3.   يجب عدم إجراء محاكمة أي شخص في غيابه، ويجب أن يكون المتهم حاضًرا طوال 
المحاكمة، إال إذا تم إخراجه من قاعة المحكمة بسبب أمر تدبير الحماية الواردة في المادة 147)و(، 
أو لسوء سلوكه أمام المحكمة بموجب المادة 40، أو عندما يفر المتهم كما هو مبين في الفقرة 6.
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4.    إذا تم إخراج المتهم من قاعة المحكمة بسبب صدور أمر بتدبير الحماية بموجب المادة 147
)و(، يجب إعادته إلى قاعة المحكمة بعد أن ينتهي الشاهد من اإلدالء بشهادته. ويجب أن يظل 
محامي المتهم في قاعة المحكمة أثناء إدالء الشاهد بالشهادة ويجوز له استجواب الشاهد.

5.  إذا تم إخراج المتهم من قاعة المحكمة بموجب المادة 40، يجوز أن تستمر المحاكمة 
حتى ختامها دون حضور المتهم، ما لم تجد محكمة البداية سبًبا وجيًها يفسر لماذا لم تعد 
أسباب استبعاد المتهم سارية المفعول. ويجب أن يظل محامي المتهم في قاعة المحكمة 

أثناء غياب المتهم.
6.  إذا هرب المتهم أو لم يحضر دون إذن من محكمة البداية، في مرحلة ما بعد المصادقة 
على الئحة االتهام في الجلسة التمهيدية بموجب المادة 201، يجوز أن تستمر المحاكمة 

حتى ختامها، بشرط أن يكون المحامي ممثل المتهم حاضًرا طوال المحاكمة.
7.   يجب أن يجلس المتهم بجوار محاميه أثناء المحاكمة، ويجوز له التشاور معه طوال جلسة 

المحكمة دون قيود، باستثناء ما ورد في المادة 40.

تعليق
 حق املتهم يف احلضور أثناء املحاكمة يف املادة 62 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. ومن املهم 
مالحظة أن حمامي املتهم جيب أن يكون حاضًرا عندما ال يكون املتهم حاضًرا من أجل محاية حقوق املتهم. 

وينطبق املبدأ نفسه على وضع يتنازل فيه املتهم عن حقه يف احلضور أثناء املحاكمة.

الفقرة 6: ال تدعو الفقرة 6 إىل إجراء املحاكمة يف غياب املتهم، وهو ما يعرف غالًبا بـاملحاكمة الغيابية. 
وهي تنص بداًل من ذلك على إجراء املحاكمة يف غياب املتهم إذا كان املتهم قد أفلت من االختصاص 
القضائي بإرادته أو ختلى طوًعا عن حقه يف احلضور أثناء حماكمته. وكان رأي واضعي القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية هو أن حمامي الدفاع جيب أن يكون حاضًرا طوال كامل املحاكمة لكي ميثل مصاحل 
الشخص املتهم الغائب، بالرغم من ختلي املتهم ضمًنا عن حقه يف احلضور أثناء املحاكمة. وإذا مل يوكل 
املتهم حمامًيا، تكون الدولة مسؤولة عن توفري حماٍم للشخص املتهم. يلزم الرجوع إىل التعليق على املادة 

62، اليت تناقش مسألة املحاكمات يف غياب املتهم يف ضوء األعراف واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان.

املادة 215: شرط حضور القضاة طوال املحاكمة
يجب أن يكون القاضي أو هيئة القضاة المختصين حاضرين طوال المحاكمة.

 املادة 214
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املادة 216: عبء اإلثبات ومعيار اإلثبات
1.   يقع عبء اإلثبات أثناء المحاكمة على النيابة العامة.

2.   معيار اإلثبات المعمول به أثناء المحاكمة هو »تجاوز الشك المعقول«.
3.   يجب عدم إدانة المتهم في أي جريمة ما لم يثبت عضو النيابة العامة بما يتجاوز الشك 

 المعقول أن المتهم قد ارتكب الجريمة.

تعليق
الفقرة 1: عبء اإلثبات هو واجب طرف )هو عضو النيابة العامة يف هذا اإلطار( يف إثبات جرم أو اهتام متنازع 
عليه. إن وضع عبء اإلثبات على عضو النيابة العامة هو أحد عناصر احلق يف افتراض الرباءة الوارد يف املادة 56.

الفقرة 2: معيار اإلثبات هو درجة أو مستوى اإلثبات املطلوب يف قضية بعينها. ويستخدم هذا املعيار يف 
كثري من االختصاصات القضائية حول العامل. ومن الصعب تعريفه، لكنه بوجه عام يعين أن الذي حيقق 
ويبت يف القضية، وهو القاضي حتديًدا، جيب أال يكون لديه أي شك مينعه من االقتناع بصورة جازمة 

باملسؤولية اجلنائية للمتهم عن اجلرائم املتهم هبا.

املادة 217: حمضر إجراءات املحاكمة
1.   يجب إعداد محضر كامل ودقيق بإجراءات المحاكمة وفًقا للمادة 37.

2.   يجوز للقاضي أو هيئة القضاة المختصين، حسب تقديرهم، أن يسمحوا بتسجيل سير 
المحاكمة بالصور أو تسجيلها بالصوت أو تسجيلها بالصوت والصورة )الفيديو( إضافة إلى 

ما يسجله كتبة المحكمة.

املادة 218: نقل حماضر اإلجراءات السابقة
إىل حمكمة البداية

جيب أن يقوم القلم بنقل كل املحاضر األصلية لإلجراءات السابقة يف القضية إىل حمكمة البداية قبل بدء 
املحاكمة، باستثناء حماضر اجللسات اخلاصة بتدابري احلماية وعدم اإلفصاح عن هوية الشاهد مبوجب 
املادتني 152 و160 على التوايل، وجلسات املحكمة اخلاصة بالشهود املتعاونني مبوجب املادة 166.

الفصل 11، اجلزء 1
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اجلزء 2: إجراءات املحاكمة
تعليق عام

يكون القاضي يف بعض النظم القانونية هو املسيطر على إجراءات املحاكمة. فالقاضي أو هيئة القضاة، 
حسب ما تكون احلالة، يكونون قد اطلعوا على ملف القضية مسبًقا وعرفوا باألدلة لصاحل املتهم وضده. 
ويكون عضو النيابة العامة حاضًرا أثناء املحاكمة، وجيوز أن حيضر حماٍم ممثاًل للمتهم )كما جيوز للضحية 
يف بعض الدول(. وتدار املحاكمة بواسطة القاضي، الذي يلعب دوًرا نشًطا يف استجواب أي شاهد 
يكون حاضًرا. ويف نظم قانونية أخرى، يعترب القاضي بصفة أكثر حكًما حمايًدا يف دعاوى اخلصومة بني 
أن  أكثر سلبية. والسائد، مع ذلك،  القاضي  الدفاع. وبذلك، يكون دور  العامة وحمامي  النيابة  عضو 
سري املحاكمة يقوده ويوجهه األطراف. والقاضي، بوصفه حماكًما للوقائع، ال يطلع على األدلة مسبًقا، 
وبذلك، يكون حمور املحاكمة هو األدلة ذات الصلة اليت يعرضها على املحكمة الطرفان املتعارضان )أي 
عضو النيابة العامة وحمامي الدفاع(. ويدعو كل طرف شهوده، الذين يسمح للطرف اآلخر باستجواهبم. 
وإجراءات املحاكمة مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية هي هجني من هذين النظامني. وبنيت 
على أهنا إجراء ختاصم، وتنازع بني الطرفني جيب أن يقرر القاضي أو هيئة القضاة بعده ما إذا كان عضو 
النيابة العامة قد أثبت مبا »يتجاوز الشك املعقول« بأن املتهم قد ارتكب اجلرائم املتهم هبا. ومع ذلك، 
فإن القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية يعطي للمحكمة صالحيات معينة لطلب أدلة إضافية واستدعاء 

الشهود واستجواهبم، ما جيعل القاضي مشارًكا أنشط يف سري املحاكمة )انظر اجلزء الثالث(.
وعندما تفكر دولة خارجة من الصراع يف إصالح قوانني إجراءاهتا اجلنائية، ومل تكن قد التزمت سابًقا 
بإجراءات ختاصمية للمحاكمة، قد يكون أعضاء النيابة العامة واملحامون غري معتادين على أساليب استجواب 
الشهود. ويف بعض الدول اخلارجة من الصراع، اليت تبنت قوانني جديدة إلجراءات املحاكمات، وجد 
الطرفان صعوبات يف عدم اإلحساس بالكفاءة للمشاركة بفعالية يف اإلجراءات بالطريقة اليت يتوقعها القانون. 
وعندما حيدث انتقال من إجراءات غري ختاصمية إىل إجراءات ختاصمية يف القانون، جيب تدريب املحامني 
وأعضاء النيابة العامة تدريًبا كافًيا على املهارات الالزمة يف قاعة املحكمة للدفاع عن القضية بطريقة فعالة.

ويشمل اإلجراء الوارد يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية إعالن القاضي رمسيًّا بدء املحاكمة 
)املادة 220( واختاذ القرار بشأن أي طلبات مقدمة )املادة 221(. وتتبع ذلك بيانات افتتاحية من كال 
الطرفني )املادة 222(. يف بعض األنظمة، وبعد أن يكون الطرفان قد أدليا ببياناهتما االفتتاحية، حيق للمتهم 
أن يديل بأقوال غري مشفوعة بالقسم أمام املحكمة. ونتيجة اإلدالء بأقوال غري مشفوعة بالقسم هي أنه 
ال ميكن مالحقة املتهم بسبب أي شيء يقوله أثناء ذلك مبوجب القسم 17 من اجلزء الثاين: اجلزء اخلاص 
من القانون اجلنائي النموذجي )»اجلرائم ضد إقامة العدالة«(. ويف أنظمة أخرى، فإن املشاركة الوحيدة 
اليت جييزها القانون للمتهم هي أن يكون شاهًدا. لذلك، فإن أي قرار يتخذه الدفاع بالسماح للمتهم 
النيابة  لعضو  القسم، وجيوز  بإعالن  تتم مشفوعة  الشهادة  استراتيجي، ألن  قرار  بشهادته هو  باإلدالء 
العامة أن يستجوب املتهم. مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، جيوز للمتهم أن يديل بأقواله 
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دون إعالن القسم بعد البيانات االفتتاحية لعضو النيابة العامة وحمامي الدفاع )املادة 222(. وبعد تالوة 
البيانات االفتتاحية، يبدأ عرض األدلة )املادة 224(. وبعد أن يتم عرض األدلة من كال الطرفني، وأي 
أدلة أخرى مت احلصول عليها من قبل القاضي أو هيئة القضاة مبوجب املادة 239، جيوز للطرفني تالوة 

ُمرافعات ختامية )املادة 227(.
ويف أي وقت، جيوز للمحكمة تأجيل أو وقف إجراءات التقاضي يف القضية مبوجب املادة 225 واملادة 226، 
على التوايل. ومبجرد االنتهاء من تالوة املُرافعات اخلتامية، ُينهي القاضي أو هيئة القضاة امُلحاكمة رمسيًّا مبوجب 
املادة 227، مث تبدأ املداوالت، وأخرًيا يصدرون حكًما يف القضية مبوجب الفصل احلادي عشر، اجلزء السادس.

املادة 219: املحاكمات املشتركة واملنفصلة
1.   في المحاكمات المشتركة، يجب أن يمنح كل متهم على حدة الحقوق نفسها كما لو كان 

األشخاص المتهمون يحاكمون كل على حدة.
2.   يجوز للمحكمة أن تأمر بمحاكمة األشخاص المتهمين مًعا في جريمة بموجب المادة 193 

كل على حدة، إذا اعتبرت محكمة البداية أن ذلك ضروري:
 )أ(    من أجل تفادي تعارض المصالح الذي قد يجحف بصورة خطيرة بحقوق أي من 

       المتهمين أو بحقوق كليهما، أو
 )ب(  لحماية مصالح العدالة.

المادة 220: بدء المحاكمة

في بداية المحاكمة، يجب على القاضي أو القاضي الذي يترأس هيئة القضاة:
 )أ(    دعوة عضو النيابة العامة ومحامي الدفاع،

 )ب(  التحقق من أسماء كل من عضو النيابة العامة والمتهم ومحاميه، وإدخال األسماء 
        في المحضر،

 )ج(   اإلعالن عن بدء المحاكمة،
 )د(    مطالبة عضو النيابة العامة بقراءة الئحة االتهام على المتهم،

 )هـ(    التأكد من أن المتهم يفهم طبيعة ومحتويات االتهامات الموجهة إليه في الئحة االتهام،
 )و(   التأكد من احترام حقوق المتهم، بموجب المواد 54-71 والمادة 200، وبخاصة 

        حق المتهم في الحصول على المساعدة القانونية،
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 )ز(    إبالغ المتهم بحقه في عدم التجريم الذاتي وبحقه في التزام الصمت، و
 )ح(    إقرار ما هي البيانات أو اإلقرارات، إن وجدت، التي سيدلي بها المتهم بشأن الجريمة 
أو الجرائم المزعومة. وإذا أقر المتهم بالمسؤولية الجنائية، يجب أن تواصل محكمة 

البداية اإلجراءات المنصوص عليها في المادة 87.

تعليق
يف مستهل املحاكمة، مبوجب الفقرة الفرعية )ح(، جيوز للمتهم اإلدالء بإقرار باملسؤولية اجلنائية، ويف 
هذه احلالة، إذا مت استيفاء املعايري املحددة يف املادة 87، ال تتم إجراءات املحاكمة، وينتقل القاضي أو 
هيئة القضاة مباشرة إىل حتديد العقوبات. وال يكون املتهم ملزًما بـ»تقدمي إقرار«، مبعىن أن املتهم ال يكون 
ملزًما بتوضيح ما إذا كان مسؤواًل أو غري مسؤول جنائيًّا. والفقرة الفرعية )ح( تعطي فقط الفرصة للمتهم 

لإلدالء باإلقرار مبوجب املادة 87، إذا رغب يف ذلك.

املادة 221: الطلبات املتعلقة بإجراءات املحاكمة
1.    يجب أن يسأل القاضي أو القاضي الذي يترأس هيئة قضاة المحكمة عضو النيابة العامة ومحامي 
الدفاع عما إذا كانت لديهما أي اعتراضات أو مالحظات نشأت ُمنذ الجلسة التمهيدية 

بشأن سير اإلجراءات.
2.  ال تجوز إثارة مثل هذه االعتراضات أو المالحظات مرة أخرى في أي مرحلة الحقة من 

 إجراءات المحاكمة دون إذن من محكمة البداية.
3.  بعد بدء المحاكمة، يجب على محكمة البداية، بمحض إرادتها، أو بطلب من عضو النيابة 

 العامة أو من محامي الدفاع، أن تصدر حكًما في القضايا التي ُتثار أثناء سير المحاكمة.

تعليق
يف اجللسة التمهيدية، يكون القاضي املختص قد نظر يف أي طلبات للطرفني )انظر املادة 201(، وبعد 
ذلك يكون الطرفان قد حصال على فرصة تقدمي أي طلبات أولية مبقتضى املادة 212. كما تتهيأ الفرصة 
هلما لعمل ذلك قبل اإلدالء ببياناهتما االفتتاحية. وإذا اختارت األطراف عدم تقدمي أية اعتراضات أو 
مالحظات بشأن سري اإلجراءات بعد اجللسة التمهيدية )وقبل املحاكمة(، فإنه ال يسمح لألطراف بإثارة 
هذه االعتراضات أو املالحظات أمام املحكمة أثناء املحاكمة مبقتضى الفقرة 2. ومع ذلك، جيوز لألطراف 
يف أي وقت أثناء املحاكمة إثارة طلبات أخرى ال عالقة هلا باإلجراءات منذ عقد اجللسة التمهيدية وحىت 

بدء املحاكمة. وتتعامل املحكمة مع هذه الطلبات عند إثارهتا.

 املادة 220
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املادة 222: البيانات االفتتاحية
1.   قبل عرض األدلة من طرف عضو النيابة العامة وعرض أقوال المتهم، إن وجدت، يجوز ألي 

     من الطرفين اإلدالء ببيان افتتاحي.
2.   يجوز لمحامي الدفاع، وقبل عرض أدلته، اإلدالء ببيانه بعد انتهاء عضو النيابة العامة من 

     عرض األدلة كخيار بديل.

املادة 223: أقوال املتهم
1.   بعد تالوة البيانات االفتتاحية لألطراف، أو إذا اختار محامي الدفاع أن ُيرجئ بيانه االفتتاحي 
بموجب المادة 222، بعد إدالء عضو النيابة العامة لبيانه االفتتاحي، يجوز للمتهم اإلدالء 

بأقواله، إذا رغب في ذلك.
2.   ال يجوز إجبار المتهم على حلف اليمين، ويجب عدم استجوابه بشأن أقواله من طرف عضو 

النيابة العامة أو من طرف محكمة البداية.
3.   يجب أن تقرر محكمة البداية بشأن قيمة اإلثبات، إن وجدت، في أقوال المتهم.

تعليق
كما نوقش يف التعليق العام على اجلزء 2، فإن الطريقة اليت جيوز للمتهم تقدمي األدلة هبا أثناء املحاكمة 
ختتلف من دولة إىل أخرى. يف بعض األنظمة، إذا رغب املتهم يف تقدمي أقوال رمسية، جيب عليه أن يفعل 
بصفته شاهًدا يف القضية، ولذلك، جيب عليه إعالن القسم وميكن أن يتم استجوابه. ويف أنظمة أخرى، 
جيوز للمتهم أن يديل بأقواله أمام املحكمة دون مقاطعة ودون إعالن القسم. ومبوجب القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية، جيوز للمتهم عرض أقواله دون إعالن القسم. وعندما تقوم املحكمة بتقييم جمموع 
األدلة، جيب عليها تقييم قيمة اإلثبات )لبحث قيمة اإلثبات، انظر التعليق على املادة 228( يف أقوال املتهم 
يف إطار كل األدلة األخرى. مث تؤخذ أقوال املتهم يف احلسبان عند حتديد املسؤولية اجلنائية على املتهم. 
كما جيوز للمتهم أن خيتار اإلدالء بالشهادة حتت القسم أمام املحكمة مبوجب املادة 246، كبديل ألقواله 

دون إعالن القسم مبوجب املادة 223.
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املادة 224: عرض األدلة أثناء املحاكمة
1.   يحق لكل طرف استدعاء الشهود وعرض األدلة أثناء المحاكمة.

2.   ما لم توجه محكمة البداية بخالف ذلك لمصالح العدالة، يجب عرض األدلة في المحاكمة 
     كما يلي:

 )أ(    أدلة عضو النيابة العامة،
 )ب(  بعد انتهاء عرض أدلة عضو النيابة العامة، أدلة الضحية، إن أجازت ذلك المادة 76،

 )ج(  بعد انتهاء عرض أدلة الضحية، وأدلة محامي الدفاع،
 )د(   بعد أن ينتهي محامي الدفاع من عرض قضيته، يجب أن ُتعطى الفرصة لعضو النيابة 
العامة للرد على األدلة التي قدمها محامي الدفاع. ثم يجب السماح لمحامي الدفاع 

بالرد على عضو النيابة العامة، و
 )هـ(   األدلة اإلضافية التي تأمر بها محكمة البداية بموجب المادة 239.

3.  يجوز لعضو النيابة العامة ومحامي الدفاع إجراء االستجواب المباشر، واستجواب شهود       
     الطرف اآلخر، وإعادة استجوابهم.

4.  يتحمل كل طرف يستدعي شاهًدا مسؤولية استجواب كل شاهد على حدة، لكن يجوز 
     للقاضي في أي مرحلة أن يوجه أي سؤال إلى الشاهد.

5.   يجب أن يقتصر االستجواب على:
 )أ(    موضوع االستجواب المباشر، أو

 )ب(  الموضوعات التي تؤثر في مصداقية الشاهد.
6.    يجوز لمحكمة البداية، بممارسة حريتها في التصرف، أن تسمح بإجراء تحقيق في موضوعات 

     إضافية لتلك المنصوص عليها في الفقرة 6.
7.   يجوز لعضو النيابة العامة ومحامي الدفاع، أثناء االستجواب الرئيسي واستجواب شهود 
الطرف اآلخر على  الطرف اآلخر وإعادة االستجواب، االعتراض على أي سؤال يوجهه 
أساس مدى صلته بموضوع القضية. ويجب أن تقرر محكمة البداية بشأن هذه االعتراضات 

عند إثارتها.
8.  يجب أن تمارس محكمة البداية اإلشراف على طريقة ونظام استجواب الشهود وعرض 
      األدلة أثناء االستجواب الرئيسي واستجواب شهود الطرف اآلخر وإعادة االستجواب  

     من أجل:

 املادة 224
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 )أ(   جعل االستجواب وعرض األدلة فعالين في تأكيد الحقيقة، و
 )ب(  تجنب استهالك الوقت بال ضرورة.

تعليق
الفقرة 3: يلزم الرجوع إىل املادة 1)16( واملادة 1)9( لالطالع على تعريف كل من االستجواب املباشر 
واستجواب شهود الطرف اآلخر. جيوز أن تتم إعادة االستجواب فقط من جانب الطرف الذي يستدعي 
الشاهد. على سبيل املثال، جيوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب شاهد االدعاء العام استجواًبا مباشًرا، 

مث يستجوبه حمامي الدفاع، مث يعيد عضو النيابة العامة استجوابه.

الفقرة 5: يعترب املبدأ الذي تنص عليه الفقرة الفرعية )ب( الذي يسمح باالستجواب الذي له عالقة 
ا إذا أراد أي من الطرفني الطعن يف الشاهد )انظر املادة 261 والتعليق املرافق هلا(. مبصداقية الشاهد مبدأ مهمًّ

املادة 225: تأجيل املحاكمة
1. بموجب طلب شفهي من عضو النيابة العامة أو محامي الدفاع، يجوز تأجيل المحاكمة إذا:

 )أ(   كانت توجد حاجة للحصول على أدلة جديدة،
 )ب(  قرر الطرف الخصم استدعاء شاهد جديد لم يكن معروًفا سابًقا للطرف مقدم الطلب،

 )ج(  لم يتوفر في السابق وقت كاٍف لمحامي الدفاع إلعداد الدفاع طبًقا للمادة 61،
 )د(   تم تعديل الئحة االتهام بموجب المادة 203،

 )هـ(   تبين أن الشخص المتهم فاقد لألهلية العقلية للمثول للمحاكمة بموجب المادة 89،
 )و(   فشل الشاهد أو شاهد الخبرة في الحضور أمام المحكمة، أو

 )ز(  كانت توجد أي معوقات أخرى تسوغ تأجيل المحاكمة.
2.     إذا قررت المحكمة منح الموافقة على طلب تأجيل المحاكمة، يجب أن تسجل التأجيل في 

محضر المحكمة، وأن تحدد، حيثما أمكن، وقًتا وتاريًخا لمتابعة المحاكمة.
3.    إذا أمرت المحكمة بتأجيل المحاكمة، يجب على المحكمة أن تأمر القلم بالتحفظ على 

 األدلة خالل فترة التأجيل.
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تعليق
إذا تأجلت املحاكمة، جيوز تأجيلها ملدة أسابيع أو أشهر. لكن وقف املحاكمة، من ناحية أخرى، يكون 
عادة لبضع ساعات فقط )انظر املادة 226(. وعند تأجيل املحاكمة، جيب أن تنظر املحكمة يف حق املتهم 
يف املحاكمة دون أي تأخري ال مسوغ له مبوجب املادة 63، ويسري هذا احلق إىل حني انتهاء إجراءات 

املحاكمة.

املادة 226: توقف املحاكمة
يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف المحاكمة:

 )أ(    بسبب حقيقة أن يوم العمل قد انتهى،
 )ب(  للحصول على أدلة محددة بسرعة، أو

 )ج(  ألي سبب مسوغ آخر.

املادة 227: املرافعات اخلتامية وإهناء املحاكمة
1.   بعد عرض كل األدلة، يجوز لعضو النيابة العامة القيام بمرافعة ختامية.

2.   بعد المرافعة الختامية لعضو النيابة العامة، إن وجدت، يجوز لمحامي الدفاع القيام بمرافعة 
ختامية.

3.   يجوز لعضو النيابة العامة القيام بمرافعة تفنيد ويجوز لمحامي الدفاع الرد عليها.
4.   يجوز لمحكمة البداية، حسب تقديرها، أن تحدد وقًتا للمرافعات الختامية.

5.    بعد أن ينتهي عضو النيابة العامة ومحامي الدفاع من عرض مرافعتيهما الختاميتين ومن مرافعة 
التفنيد والرد عليها، يجب على القاضي أو القاضي ُمترئس هيئة القضاة اإلعالن عن إنهاء 

الجلسة.

تعليق
الفقرة 3: أدلة التفنيد هي األدلة اليت حتاول دحض أو مناقضة األدلة املقدمة من الطرف اآلخر.
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اجلزء 3: قواعد اإلثبات
تعليق عام

أثناء صياغة قواعد اإلثبات اليت سيتم دجمها يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، درس واضعو القانون 
خيارات متنوعة موجودة يف العامل. يف بعض األنظمة، هناك جملدات تفصيلية لقواعد قبول األدلة هتدف إىل 
استبعاد األدلة اليت هي مثار اعتراض أو »شهادة الشاهد مبا مسع من الغري« )أي األقوال امُلدىل هبا خارج 
املحكمة(. وهذه هي احلال خباصة يف األنظمة اليت تعتمد نظام املحلفني يف املحاكمة، بسبب التأثري املحتمل 
الذي تتركه مثل هذه األدلة قبل املحاكمة. ويف أنظمة أخرى، تكون قواعد اإلثبات أكثر مرونة وتسمح 
بتضمني كل األدلة تقريًبا، استناًدا إىل فكرة أن القاضي املحترف سوف يكون قادًرا على التمييز بني األدلة 
اليت تتميز بالصدقية وبني األدلة اليت ال تتميز هبا. وهذه األدلة قد مت احلصول عليها قبل املحاكمة، وبالتايل 
لن يقدمها شاهد »بشكل مباشر« أثناء املحاكمة. أما املنهج الذي اعتمده القانون النموذجي لإلجراءات 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية مرنة  القانون  اجلنائية فهو جيمع بني هذين املوقفني. وقواعد اإلثبات يف 
بصفة عامة. ويتبىن القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية »نظاًما حرًّا لإلثبات«، غري أنه يوجد عدد من 
القواعد الستبعاد األدلة. إضافًة إىل ذلك، فإن القواعد الواردة يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية 

تفضل الشهادة املباشرة يف املحكمة، باستثناءات حمددة.
ويف بعض األنظمة، يطلع القاضي على كل األدلة املوجودة يف ملف القضية قبل املحاكمة لتكون 
مألوفة لديه. ويف مثل هذه األنظمة، تكون مدة املحاكمة أقصر من املحاكمة التخاصمية، ألن القاضي، 
بوصفه احلكم على الوقائع، يكون على دراية مسبقة باألدلة. ومبوجب القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية، كما نوقش سابًقا، تكون املحاكمة ختاصمية. وبالتايل، جيب عرض كل األدلة أمام املحكمة يف 
حمكمة علنية، وهكذا يتم تدوينها يف حمضر املحكمة ألول مرة. وجيب أن تكون هذه هي املرة األوىل 

أيًضا اليت يسمع فيها القاضي األدلة.

املادة 228: أحكام عامة بشأن األدلة
1.   تسري قواعد اإلثبات الواردة في الجزء الثالث على كل إجراءات التقاضي أمام المحكمة.
2.  يجب أن تقبل المحكمة وتنظر في كل األدلة التي ترى أن لها صلة وقيمة إثبات بالنسبة 
لإلجراءات  النموذجي  القانون  في  األخرى  النصوص  باستثناء  محددة،  جنائية  إلجراءات 

الجنائية التي تنص على استبعاد أدلة بعينها.
3.   تملك المحكمة الصالحية لتقييم كل األدلة المقدمة بحرية لتقرير قبولها وقيمة اإلثبات فيها.
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تعليق
الفقرة 2: األساس الذي تستند إليه القاعدة العامة لإلثبات الواردة يف الفقرة 2 هو األساس الوارد يف القواعد 
اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة )القاعدة 89]ج[( وقواعد اإلجراءات 
القاعدة  )القاعدة 89 ]ج[(. كما توجد عناصر هذه  لرواندا  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  اإلثبات  وقواعد 
لإلثبات يف كثري من االختصاصات القضائية الوطنية. بالتايل، فإن السوابق القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية 
ليوغسالفيا السابقة وللمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا بشأن معىن هذه القواعد تساعد يف توضيح هذا املعىن.
واالجتاه العام يف املحاكم الدولية هو قبول أية أدلة ذات صلة تكون موثوقة وهلا قيمة إثبات، تاركة 
للمحكمة أن تقرر بشأن الوزن املعطى هلذه األدلة يف إطار كل األدلة املقبولة )انظر املدعي العام ضد 
بلوسكيك، احلكم، دائرة ابتدائية ]3 آذار/ مارس، 2000[(، الفقرة 34(. وعبارة ذات الصلة تعين أنه 
جيب وجود ترابط بني األدلة وبني املوضوع )انظر املدعي العام ضد تاديك، القرار بشأن طلب الدفاع 
حول شهادة الشاهد مبا مسع من الغري ]5 آب/ أغسطس، 1996[، الفقرة 18، واملدعي العام ضد موسيما، 
احلكم، دائرة ابتدائية ]27 كانون الثاين/ يناير، 2000[ الفقرة 39(. أما تعريف مصطلح قيمة اإلثبات فليس 
سهاًل. يف قضية املدعي العام ضد تاديك، رأى القاضي ستيفزن أن قيمة اإلثبات هي »نوعية املحتوى شديد 
التغري بالضرورة، والكثري سوف يعتمد على طبيعة األدلة قيد النظر«. وتعتمد قيمة اإلثبات يف األدلة على 
ما إن كانت هذه األدلة متيل إىل إثبات مسألة هلا عالقة باإلجراءات القضائية )املدعي العام ضد ديالليك 
وآخرين، القرار حول الطلب الشفهي من املدعي العام لقبول املستند رقم 155 كدليل، وطلبه إصدار أمر 
إلجبار املتهم زدرافكو ميوسيش على تقدمي عينة من خط اليد ]19 كانون الثاين/ يناير، 1998[ الفقرة 29(.

إضافة إىل شرطْي الصلة وقيمة اإلثبات، جيب أن تكون األدلة موثوقة أيًضا )املدعي العام ضد ديالليك 
وآخرين(. وأكدت دائرة االستئناف باملحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة يف قضية املدعي العام ضد 
كورديك وشريكيز )القرار بشأن إفادة الشاهد املتوىف، دائرة االستئناف، ]21 متوز/ يوليو، 2000[( على 
أنه جيب تقييم درجة املوثوقية يف مرحلة قبول األدلة وليس يف هناية املحاكمة، عندما يقوم القضاة بتحديد 
وزن كل األدلة املقبولة. وجيب تقدير املوثوقية يف إطار وقائع كل قضية بعينها ويتطلب تقديرها النظر يف 
الظروف اليت تظهر فيها األدلة، وحمتوى األدلة، وما إذا كان قد مت التثبت منها وكيف مت التثبت منها، فضاًل 
عن صدق األدلة وطوعية تقدميها ومدى الثقة فيها )انظر املدعي العام ضد موسيما، الفقرتان 39-38(.

املادة 229: رفض قبول األدلة غري ذات الصلة
أو املكررة

يجب أن ترفض المحكمة السماح بتقديم أدلة بعينها إذا:
 )أ(     كان أخذ األدلة الستكمال أدلة أخرى ليس ضرورًيا أو فائًضا عن الحاجة ألن الموضوع 

ال يعدو كونه معلومات عامة،

 املادة 228
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 )ب( كانت الواقعة المراد إثباتها ال صلة لها بالقرار أو تم إثباتها من قبل،
 )ج(  كانت األدلة ليست مناسبة بالكامل أو ال يمكن الحصول عليها، أو

 )د(   كان تقديم األدلة يستهدف فقط إطالة أمد اإلجراءات.

المادة 230: استبعاد األدلة التي تم الحصول 
عليها في انتهاك للقانون النموذجي لإلجراءات

 الجنائية أو في انتهاك لحقوق المتهم
1.     يجب أال تتخذ المحكمة أيًّا من قراراتها على أساس أدلة يجب استبعادها عماًل بهذه المادة.

2.     يجب أن تستبعد المحكمة:
 )أ(    األدلة التي يتم الحصول عليها بانتهاك المادة 115، حيث تم تنفيذ تدبير تحقيق 
محدد دون مذكرة، وحيث يشترط القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية إصدار 

مذكرة بذلك،
 )ب(  األدلة التي يتم الحصول عليها بانتهاك المادة 115، حيث يتم تنفيذ تدبير تحقيق 
دون مذكرة، وحيث يجيز القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية هذا التدبير، لكن ال 
يوجد أي تصديق على اتخاذ التدبير دون مذكرة من قبل القاضي عماًل بالمادة 115،
 )ج(    أي أقوال تأكد أنها كانت نتيجة التعذيب أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 

عماًل بنص المادة 232،
 )د(     األدلة ذات الصلة باالتصاالت ذات االمتياز ألشخاص ليس مطلوًبا منهم الشهادة أمام 

المحكمة عماًل بنص المادة 233،
 )هـ(     األدلة ذات الصلة بالمعلومات أو الوثائق ذات االمتياز أو غيرها من األدلة الخاصة باللجنة 

الدولية للصليب األحمر كما تنص المادة 234، و
 )و(    أدلة ذات صلة بالسلوك الجنسي كما تنص المادة 235.

3.   يجب استبعاد االعتراف أو أقوال أخرى للتجريم إذا:
 )أ(     لم يتم االلتزام بنص المواد 106-109 من القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية،

 )ب(   تم اإلدالء باالعتراف أو األقوال دون حضور محاٍم، إذا كان حضور المحامي مطلوًبا 
بموجب القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية، أو
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 )ج(    تم اإلدالء باالعتراف أو األقوال دون حضور المحامي من شخص تنازل عن حقه في 
حضور المحامي، لكن التنازل لم يحدث طوًعا.

4.    تسري الفقرة 3 على كل أقوال األشخاص المشتبه بهم أو المتهمين أو الشهود أو شهود الخبرة.
5.  إضافة إلى استبعاد األدلة بموجب الفقرتين 2 و3، يجب أن تستبعد المحكمة أي دليل يتم 
الحصول عليه بانتهاك القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية أو القوانين سارية المفعول، و:
ا حقيقيًّا في الثقة فيها، أو  )أ(      إذا كانت الظروف التي تم فيها الحصول على األدلة تثير شكًّ

 )ب(   إذا كانت الحاجة إلى ضمان سالمة اإلجراءات الجنائية ونزاهتها وضمان حقوق المتهم 
تطغى على كل الظروف، ومنها طبيعة االنتهاك والظروف التي تم فيها الحصول على 

األدلة وقيمة اإلثبات فيها.
6.    يجب كذلك استبعاد األدلة المأخوذة من أدلة يجب استبعادها بموجب الفقرة 2 والفقرة 3 إذا:

 )أ(      وجدت عالقة سببية بين األدلة المعنية وبين األدلة التي يتم الحصول عليها بانتهاك القانون 
النموذجي لإلجراءات الجنائية أو القوانين سارية المفعول، و

 )ب(    تم الحصول على األدلة المعنية نتيجة استمرار استغالل الشرطة أو النيابة العامة لالنتهاك 
األولي للقوانين.

7.   يجوز استئناف قرار المحكمة باستبعاد األدلة بموجب المادة 230 عن طريق رفع دعوى 
الطعن التمهيدي بموجب المادة 295.

تعليق
خيتلف نطاق قواعد استبعاد األدلة من دولة إىل أخرى. وحتوز بعض الدول على قواعد تفصيلية وصارمة 
الستبعاد األدلة، بينما حتوز دول أخرى على القليل منها نسبيًّا. ومن أجل صياغة نصوص استبعاد األدلة، 
درس واضعو القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية قوانني اإلجراءات اجلنائية يف أحناء العامل، إضافة إىل 
القواعد اإلجرائية اجلنائية للمحاكم الدولية )املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة واملحكمة اجلنائية 
الدولية لرواندا( وللمحكمة اجلنائية الدولية. كما راجعوا املواثيق الدولية، مثل اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة 
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، اليت حتتوي على نصوص 

بشأن استبعاد األدلة.
وأيد واضعو القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية بقوة تضمني قواعد الستبعاد األدلة من أجل عدم 
استخدام األدلة أمام املحكمة اليت مت احلصول عليها بطرق غري عادلة أو غري قانونية أو غري نظامية أو يف 

انتهاك حلقوق املتهم اإلنسانية.

الفقرة 2 )أ( والفقرة 2 )ب(: يلزم الرجوع إىل التعليق على املادة 115 ملُناقشة بشأن كال هذين األساسني 
الستبعاد األدلة.

 املادة 230
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 الفقرة 2)ج(: يلزم الرجوع إىل التعليق على املادة 232 ملُناقشة استبعاد األدلة اليت يتم احلصول عليها من 
خالل التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

الفقرة 2)د(: يلزم الرجوع إىل التعليق على املادة 233 اليت تناقش استبعاد االتصاالت ذات االمتياز.

الفقرة 2)ه�(: يلزم الرجوع إىل املادة 234 والتعليق املرافق هلا بشأن استبعاد األدلة اليت يتم احلصول عليها 
من اللجنة الدولية للصليب األمحر.

الفقرة 2)و(: ال جيب أن تتضمن األدلة سوى أدلة حمددة فقط للسلوك اجلنسي السابق. يلزم الرجوع إىل 
املادة 235 والتعليق املرافق هلا لالطالع على مناقشة كاملة هلذه القاعدة الستبعاد األدلة.

الفقرتان 3 و4: تسري الفقرة 4 على أدلة االعتراف وعلى أقوال التجرمي األخرى مًعا.

وبشأن أدلة االعتراف، يوجد يف كثري من الدول تاريخ من االعتماد حصًرا، أو بصورة حصرية تقريًبا، 
على أدلة االعتراف لضمان اإلدانة ضد شخص متهم. ويف بعض احلاالت، يتم، بانتظام، انتزاع االعترافات 
بواسطة التعذيب أو اإلكراه أو التهديدات أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو أفعال العنف. ويف كثري من 
الدول اخلارجة من الصراع، وخباصة تلك الدول اليت كانت ختضع سابًقا ألنظمة ديكتاتورية أو استبدادية، 
رمبا كان انتزاع االعترافات بالقوة روتينيًّا. وبالرغم من أن االعترافات قد تكون من العناصر املهمة يف 
أدلة القضايا اجلنائية، فإنه جيب على الدول اخلارجة من الصراع تطوير قدرات للتحقيق اجلنائي تتجاوز 
جمرد االعتراف البسيط. وهذا يتطلب التدريب على وسائل وأساليب التحقيق اجلنائي وتزويد الشرطة 
والنيابة العامة باملوارد املناسبة. ومن املهم أيًضا معاجلة ظاهرة التسامح مع حاالت انتزاع االعترافات 
بالقوة ومنحها احلصانة، إن وجدت. وبذلك، تتم محاية حقوق الشخص املشتبه به )مثل احلق يف عدم 
التعرض لإلكراه أو التهديد أو التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املُتضمنة بنص املادة 
التجرمي الذايت  التزام الصمت واحلق يف عدم  النموذجي لإلجراءات اجلنائية واحلق يف  القانون  58 من 

مبوجب املادة 57(.

وميكن معاجلة قضية االعترافات املنتزعة بالقوة على مستوى التدريب وتنظيم محالت للتوعية على 
حد سواء ضمن نظام العدالة اجلنائية، وخباصة قوة الشرطة، وخارجه )مثاًل عامة اجلمهور(. وجيب أن 
تفهم الشرطة واجلمهور أن للمشتبه به حقوًقا، وأنه ال ميكن إرغام املشتبه به على االعتراف أو على الرد 
على أي ادعاءات توجهها الشرطة أو عضو النيابة العامة. وإضافة إىل التدريب ومحالت التوعية، جيب أن 
تعاجل القوانني السارية معاجلة مناسبة مشكلة االعترافات املنتزعة بالقوة. وواحدة من طرق املعاجلة، فضلها 
واضعو القوانني النموذجية، هي النص على قاعدة حمددة الستبعاد األدلة تتطلب االستبعاد التلقائي ألدلة 
االعتراف اليت يتم احلصول عليها بطريقة غري سليمة. وتنص املادة 230 على هذه القاعدة الستبعاد األدلة.

النموذجي لإلجراءات  القانون  الواردة يف  التداخل بني خمتلف قواعد استبعاد األدلة  ويوجد بعض 
اجلنائية. إذ جيوز، على سبيل املثال، استبعاد االعتراف مبوجب املادة 232 إذا اعترب أنه مت احلصول عليه من 

خالل التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو مبوجب املادة 230)5()ب(.
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املتهم على قيمة  إذا طغت احلاجة إىل ضمان سالمة اإلجراءات اجلنائية ونزاهتها وضمان حقوق 
اإلثبات يف االعتراف.

كما جاء يف الفقرة 4، فإن املادة 230 ال تسري فقط على املشتبه هبم أو على األشخاص املتهمني ممن 
يدلون باعتراف، لكنها تسري أيًضا على األشخاص اآلخرين الذين تستجوهبم الشرطة أو عضو النيابة 
العامة ويدلون بأقوال تدينهم. لذلك، إذا أدىل الشاهد بأقواله أثناء استجوابه من قبل الشرطة، ترجح بأن 
هذا الشاهد أو شخًصا غريه مذنب يف جرمية، فإنه جيب استبعاد هذه األقوال من األدلة إذا مل تكن الشرطة 

قد اتبعت اإلجراءات الصحيحة الستجواب الشخص مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية.

الفقرة 5)أ(: حتتوي هذه الفقرة على قاعدة عامة الستبعاد األدلة تنطبق على كل االنتهاكات للقانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية وللقوانني السارية. وتنص الفقرة 2 والفقرة 3 على عدد من االنتهاكات 
املحددة للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية تقود إىل استبعاد تلقائي لألدلة، مثل أن تكون األقوال 
قد انتزعت بالتعذيب. وبعكس ذلك، تتناول الفقرة 5 أي انتهاك آخر للقانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية أو للقوانني السارية -كبرًيا كان أم صغرًيا- وتوفر للقاضي توجيهات بشأن كيفية التعامل مع 
األدلة اليت يتم احلصول عليها بانتهاك القانون. ويف تقدير ما إذا كان جيب أو ال جيب استبعاد األدلة 
اليت مت احلصول عليها بانتهاك القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية أو للقوانني السارية، جيب أن تقيم 
املحكمة األدلة لكي تقرر ما إذا كانت الظروف اليت حصلت فيها الشرطة أو عضو النيابة العامة على 
ا واقعيًّا يف الثقة فيها«. وجيب أيًضا على املحكمة أن تقدر وتوازن بني قيمة اإلثبات يف  األدلة »تثري شكًّ
األدلة )تتم مناقشة هذه الفكرة يف التعليق على املادة 228(، وبني احلاجة إىل ضمان سالمة اإلجراءات 
ونزاهتها، إىل جانب احلاجة إىل ضمان حقوق املتهم. وإذا تبني للقاضي وجود قيمة إثبات يف دليل ما، 
لكن تضمني هذا الدليل إىل ملف القضية سوف يضر بسالمة اإلجراءات، عندئٍذ، جيب على القاضي 

استبعاد هذا الدليل.

الفقرة 5)ب(: تتضمن هذه الفقرة قاعدة عامة الستبعاد األدلة جتيز للمحكمة، يف أي مرحلة، استبعاد 
دليل بعينه يطغى تأثريه قبل بدء إجراءات التقاضي على قيمة اإلثبات فيه. )متت مناقشة معىن قيمة اإلثبات 
يف التعليق على املادة 228(. ومبوجب هذه الفقرة، جيب على املحكمة أن توازن بدقة بني قيمة اإلثبات 
يف دليل بعينه، وبني ما قد يكون هلذا الدليل من تأثري يف نزاهة املحاكمة. وجيب أن تقرر املحكمة ما إذا 
ا إىل حد يسوغ استبعاد هذا الدليل الذي  كان مستوى عدم الزناهة يف كيفية احلصول على الدليل مهمًّ
يتمتع بقيمة إثبات قوية )قد تكون مهمة وحىت حامسة يف القضية(. وصياغة الفقرة 5)ب( عامة بصورة 
مقصودة، وتتطلب هذه الفقرة من املحكمة النظر يف كل الظروف املحيطة بالقضية، ومنها كيفية احلصول 
على األدلة، وتقرير ما إذا كانت كيفية احلصول على األدلة جتعلها غري عادلة بالنسبة للمتهم. وقد تنظر 
املحكمة يف عدد من العوامل لتقرير مدى عدالة األدلة، على سبيل املثال، ما إذا كان احلصول على األدلة 
عن طريق إبالغ املتهم بغري احلقيقة، أو من خالل أي شكل آخر من أشكال اخلداع، أو بأي طريقة 
أخرى غري سليمة أو بانتهاك القانون. وتنظر املحكمة، يف املقام األول، فيما إذا كان احلصول على هذه 
األدلة قد مت بسوء نية. وفيما يتعلق بانتهاك القانون أو اإلجراء، قد ترى املحكمة أنه بالرغم من ذلك، 

ا. جيوز قبول الدليل بالرغم من انتهاكه للقانون إذا مل يكن انتهاك القانون جوهريًّا أو مهمًّ
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الفقرة 6: تتناول الفقرة 6 مسألة استبعاد األدلة اليت يتم استخالصها من أدلة مت احلصول عليها بطرق غري 
قانونية واليت مت استبعادها إما مبوجب قاعدة إلزامية الستبعاد األدلة استناًدا إىل الفقرتني 2 و3، أو مبوجب 
قاعدة »حرية التصرف« )منهج املوازنة( مبوجب الفقرة 5. يف النظرية القانونية، تعرف هذه األدلة أيًضا 
باسم »مثار الشجرة السامة«، وهو مبدأ يكون احلصول على األدلة يف حد ذاته قد مت بصورة »قانونية«، 
القانونية اليت مت بواسطتها احلصول على األدلة السابقة، وتكون هذه  لكنه مطعون فيه باألساليب غري 
األدلة غري مقبولة. على سبيل املثال، إذا كانت األقوال أو االعتراف الذي مت احلصول عليه بطرق غري 
قانونية هو دليل غري مقبول، كذلك، جيب أال يكون مقبواًل السالح الذي مت العثور عليه بناء على هذه 

املعلومات، بالرغم من إصدار مذكرة تفتيش لضبط هذا السالح.
وهذا املبدأ، مثل قاعدة استبعاد األدلة نفسها، هو مثار جدل بشأن نطاق تطبيقه. غري أن معظم الدول 

واألنظمة القانونية تقره إىل حد ما، باستثناءات خمتلفة.
املأخوذة  الثانوية  األدلة  أن  هي  اجلنائية  لإلجراءات  النموذجي  القانون  مبوجب  العامة  والقاعدة 
من وتفسدها األدلة اليت مت احلصول عليها بطرق غري قانونية جيب أن تستبعدها املحكمة إذا وجدت 
الظروف اليت تنص عليها الفقرة 6)أ( و)ب(. والظرف األول هو أن يكون الدليل املعين قد مت احلصول 
عليه نتيجة احلصول بطريقة غري قانونية على األدلة األخرى )مثاًل، على أساس معلومات مأخوذة من 
أدلة غري قانونية(. بكلمات أخرى، توجد عالقة سببية )تعرف أحياًنا باسم العالقة الشرطية أو الشرط 
األساسي( بني األدلة املعنية واألدلة اليت مت احلصول عليها بانتهاك القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية 
أو القوانني السارية. وهذا وحده ال يقود إىل استبعاد أدلة ثانوية مت احلصول عليها من األدلة الرئيسية اليت 
مت احلصول عليه بطرق غري قانونية. وأقر واضعو القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية بأن تسويغ استبعاد 
أدلة ثانوية كهذه كان يتطلب ما هو أكثر من ذلك. ودون احلاجة إىل أي عنصر إضايف الستبعاد األدلة 
الثانوية -مثل عدم إبالغ الشخص املقبوض عليه حبقوقه اليت ينص عليها القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية، أو مثل أن يكون رفض اتصال الشخص املقبوض عليه مبحاميه قاده إىل اإلدالء بأقوال تدينه 
أثناء االستجواب، ويستطيع االدعاء بأن أي أقوال تدينه أو اعتراف الحقني منه، حىت لو أدىل هبما طبًقا 
للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، هلما صلة بإجراء أويل غري قانوين وهو »مثرة شجرة سامة«- فإنه 

جيب استبعاد هذه األدلة الثانوية.
من هنا، حيدد القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية شرًطا ثانًيا، جيب أيًضا أن يكون موجوًدا قبل 
أن يكون يف اإلمكان استبعاد األدلة الثانوية اليت مت احلصول عليها من أدلة مت احلصول عليها بطريقة غري 
قانونية: وهو أنه جيب احلصول على األدلة الثانوية عن طريق »االستغالل النشط« لالنتهاك األويل. وهذا 
يدخل معياًرا مرًنا خيضع لتفسريات املحكمة )وهكذا هو احلال يف كثري من الدول اليت تلتزم مببدأ استبعاد 
األدلة الثانوية(. ويف املمارسة، ميكن قبول األدلة الثانوية إذا أثبتت النيابة العامة: )أ( أن األدلة الثانوية ميكن 
احلصول عليها، ليس فقط عن طريق استغالل االنتهاك األويل، بل أيًضا من خالل »مصدر مستقل« مواٍز 
ال ميكن الطعن يف عدم قانونيته )مثال، حىت لو كان السبب املحتمل يف تفتيش مزنل مبنًيا على أساس 
اعتراف غري قانوين منتزع بالقوة، فإنه ال يتم استبعاد نتائج التفتيش كثمار هلذا االعتراف عندما يكون 
السبب املحتمل للتفتيش موجوًدا أيًضا على أساس أقوال أحد الشهود أو على أساس أدلة أخرى مت احلصول 
عليها بطريقة قانونية(، )ب( أو أن األدلة املعنية سيتم اكتشافها بوسائل قانونية يف هناية املطاف أو حتًما، 
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أو)ج( أن العالقة السببية بني االنتهاك األويل واألدلة املعنية قد مت إضعافها إىل حد أن األدلة الثانوية مل يعد 
يفسدها االنتهاك األويل )مثال، ال يتم استبعاد االعتراف الثاين الذي مت اإلدالء به أثناء استجواب جيري 
وفًقا للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية مع املشتبه به الذي مت احلصول على اعترافه األول بوسائل غري 
قانونية، إذا أبلغت الشرطة املشتبه به قبل االعتراف الثاين بأنه ال ميكن استخدام االعتراف األول كدليل، 
أو إذا كان سيتم اإلفراج عن املشتبه به مث بعد أيام من اإلفراج عنه أدىل بأقوال أخرى للشرطة طواعية(.

املادة 231: إدارة األدلة املستبعدة
1.   إذا قضت المحكمة بأن أدلة محددة يجب استبعادها بموجب المادة 230، يجب إخراج هذه 
المستبعدة  األدلة  المحكمة. ويجب ختم  المحكمة وحذفها من محضر  األدلة من ملف 

وحفظها منفصلة عن ملف المحكمة.
2.  يجوز معاينة األدلة المستبعدة فقط أثناء الطعن التمهيدي بشأن استبعاد األدلة بموجب

     المادة 295.

المادة 232: استبعاد األدلة المتحصلة من خالل
التعذيب أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

القاسية أو الالإنسانية أو المهينة يجب  التعذيب أو المعاملة  أي أقوال يتأكد أنها تمت نتيجة 
استبعادها أثناء المحاكمة، باستثناء محاكمة شخص متهم بجريمة التعذيب بموجب المادة 101 

من القانون الجنائي النموذجي.

تعليق
تتطلب املادة 15 من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 
أو الالإنسانية أو املهينة من الدول أن تضمن أن أي أقوال يتأكد أهنا كانت نتيجة للتعذيب لن تعامل 
كأدلة يف أي دعاوى قضائية، باستثناء عندما تكون هذه الدعوى ضد شخص متهم بالتعذيب. باملثل، 
تنص املادة 10 من اتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه على أن »أي أقوال مت التحقق بأنه 
مت احلصول عليها بواسطة التعذيب لن تكون مقبولة كأدلة يف الدعاوى القانونية، إال يف اإلجراء القانوين 
املتخذ ضد شخص أو أشخاص متهمني بانتزاعه بواسطة أعمال تعذيب، وفقط باعتبارها أدلة على أن 
املتهم حصل على أقوال كهذه مبثل هذه الوسائل«. إن إعالن األمم املتحدة بشأن محاية مجيع األشخاص 
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من التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يوسع نطاق 
هذا املعيار ليشمل »املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة«.

وتنص املادة 12 من اإلعالن على أنه »إذا َثبت أن اإلدالء ببيان ما كان نتيجة للتعذيب أو غريه من 
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ال جيوز اختاذه دلياًل ضد الشخص املعين أو 
ضد أي شخص آخر يف أي دعوى«. وقد ثنت جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان على هذا املوقف 
الذي اختذه إعالن األمم املتحدة لتعلن أن »القانون جيب أن حيظر استخدام قبول األقوال أو االعترافات 
اليت يتم احلصول عليها بواسطة التعذيب أو غريه من املعاملة املحظورة يف الدعاوى القضائية« )التعليق العام 
رقم 20، الفقرة 12(. وباملثل، ينص القرار بشأن توجيهات وإجراءات حظر ومنع التعذيب واملعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف أفريقيا الذي اختذته اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب 
بأنه من واجب الدول »التأكد من أن أي أقوال مت احلصول عليها باستخدام التعذيب أو باملعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لن تقبل كأدلة يف أي إجراءات، باستثناء ضد األشخاص املتهمني 

بالتعذيب، على أن األقوال أخذت هبذه الوسائل« )الفقرة 29(.
وتدخل املادة 232 هذه االلتزامات الدولية يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية بالنص على حظر تام 
على تضمني األدلة اليت مت احلصول عليها من خالل التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
يف الدعاوى ضد شخص متهم تعرض هلذه املعاملة. وهكذا، تعمل املادة 232 أيًضا على محاية حق املتهم 
يف عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، كما ورد باملادة 58 من القانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية. ويف بعض الدول، يوجد جلوء تلقائي تقريًبا إىل التعذيب كوسيلة للحصول 
على األدلة، وخباصة أدلة االعتراف. ومن الواضح أن هذه ممارسة سيئة تنتهك األعراف واملعايري الدولية 
حلقوق اإلنسان. إن قاعدة استبعاد األدلة الواردة يف املادة 232 تكون بذلك إجراء للوقاية ورادًعا عمليًّا 
للمادة 230)4(  املرافق  التعليق  على حد سواء. ولالطالع على مناقشة أكمل ألدلة االعتراف، راجع 
و)5(. ومن اجلدير باملالحظة أن املادة 232 ال حتمي املتهم فقط، لكنها تنطبق على كل األقوال املنتزعة 

بواسطة التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

املادة 233: استبعاد أدلة االتصاالت ذات االمتياز
1.    يجب أن تستبعد من األدلة في المحاكمة أي محاضر كتابية أو محاضر أخرى تتعلق باتصاالت 

      مع المتهم يجريها أي من األشخاص المحددين في المادة 243 والمادة 244)1()أ(-)د(.
2.   يجوز قبول االتصاالت ذات االمتياز الواردة في الفقرة 1 ضمن األدلة في المحاكمة إذا وافق 

     المتهم على ذلك كتابيًّا.
3.    يجوز قبول محتوى االتصاالت بين المتهم وأي من األشخاص المحددين في المادة 244)1(
)أ(-)د( ضمن األدلة في المحاكمة إذا كان المتهم قد نقل محتوى االتصاالت إلى طرف 

ثالث، ثم قدم الطرف الثالث األدلة لما تم نقله إليه.
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تعليق
تتضمن املادتان 243 و244 كشًفا باألشخاص غري املطلوب منهم الشهادة يف املحاكمة. وأدلة هؤالء 
األشخاص تكون »ذات امتياز«، بسبب طبيعة عالقتهم مع الشخص املتهم. ومن هؤالء األشخاص أفراد 
أسرة املتهم، وحمامي املتهم، وأحد رجال الدين ممن تشاور معه املتهم أو اعترف له، وطبيب األمراض 
العقلية أو الطبيب النفسي للمتهم وأي طبيب آخر للمتهم. يلزم الرجوع إىل التعليقات على املادتني 243       

و 244ملزيد من مناقشة االتصاالت ذات االمتياز.

المادة 234: استبعاد املعلومات أو الوثائق أو غريها 
من األدلة ذات االمتياز للجنة الدولية للصليب األمحر 

)ICRC(

1.   إن أي معلومات أو وثائق أو غيرها من أدلة اللجنة الدولية للصليب األحمر )ICRC( التي 
تحوزها اللجنة في سياق قيامها بوظائفها أو نتيجة ألداء وظائفها عماًل بميثاق اللجنة الدولية 

للصليب والهالل األحمر تكون ذات امتياز.
2.   يجب استبعاد المعلومات أو الوثائق أو غيرها من األدلة ذات االمتياز من األدلة أثناء 

      المحاكمة.
3.   إذا قررت محكمة البداية أن المعلومات أو الوثائق أو غيرها من األدلة ذات االمتياز ذات 
البداية واللجنة الدولية للصليب  أهمية كبرى للقضية، يجب عقد مشاورات بين محكمة 

األحمر من أجل البحث عن حل للمسألة بوسائل التعاون، مع أخذ ما يلي في االعتبار:
 )أ(    ظروف القضية،

 )ب(  صلة األدلة المطلوبة،
 )ج( إمكانية الحصول على األدلة من مصدر آخر غير اللجنة الدولية للصليب األحمر،

 )د( مصالح العدالة والضحية، و
 )هـ( أداء محكمة البداية واللجنة الدولية للصليب األحمر لوظائفهما.

4.    يجوز قبول المعلومات أو الوثائق أو غيرها من األدلة ذات االمتياز ضمن األدلة أثناء المحاكمة، 
 إذا تم بعد إجراء المشاورات المفصلة في الفقرة 3، إذا:

 )أ(    لم تعترض اللجنة الدولية للصليب األحمر كتابيًّا على قبول األدلة، أو
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 )ب(  تنازلت اللجنة الدولية للصليب األحمر عن امتيازها.
5.   يجوز أيًضا قبول األدلة التي تتضمنها المعلومات أو الوثائق أو غيرها من األدلة ذات االمتياز 

ضمن األدلة في المحاكمة في الحاالت التالية:
 )أ(    إذا تم الحصول على األدلة نفسها بطريقة مستقلة من مصدر آخر غير اللجنة الدولية 

        للصليب األحمر وموظفيها أو عامليها، و
 )ب(  إذا حصل المصدر على األدلة بصورة مستقلة عن اللجنة الدولية للصليب األحمر 

        وموظفيها أو عامليها.
6.   يجوز قبول المعلومات أو الوثائق أو غيرها من أدلة اللجنة الدولية للصليب األحمر الواردة 

     في البيانات العامة والوثائق ضمن األدلة في المحاكمة دون قيود.

تعليق
إن اللجنة الدولية للصليب األمحر )ICRC( هي منظمة إنسانية مستقلة )انظر املادة 1 من النظام األساسي 
للجنة الدولية للصليب األمحر(. وتقوم اللجنة الدولية للصليب األمحر بعدد من األدوار، منها تلك املحددة يف 
اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949. كما أهنا تعمل كمنظمة حمايدة تنفذ أعمااًل إنسانية يف زمن الصراعات 
الدولية والصراعات املسلحة األخرى أو زمن الصراعات الداخلية من أجل تأمني احلماية واملساعدة لضحايا 
هذه الصراعات والنتائج املباشرة هلا من العسكريني واملدنيني )املادة 4، النظام األساسي للجنة الدولية للصليب 
األمحر(. ونظًرا لطبيعة عملها، غالًبا ما تقابل اللجنة الدولية للصليب األمحر كال طريف الصراع، ويشمل ذلك 
سلطات الدولة، ويؤمتن مندوبو اللجنة على معلومات حساسة أو سرية. وتعتمد عمليات اللجنة الدولية 
للصليب األمحر على مبدأ السرية. وهذا املبدأ هو من املبادئ األساسية اليت تقوم عليها اللجنة الدولية للصليب 
األمحر وهو السبب يف إحساس كل األطراف باألمان للعمل مع اللجنة الدولية للصليب األمحر أثناء الصراع 
أو الزناع الداخلي. ونظًرا ألمهية عمل اللجنة الدولية للصليب األمحر وأمهية السرية الستمرار جناح عمل 
اللجنة، ال جيب التضحية هبذا املبدأ على اإلطالق. وظهرت مسألة شهادة مندويب اللجنة الدولية للصليب 
األمحر يف املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، حيث تعرض مبدأ السرية لالختبار أمام املحكمة. 
ويف قرارها يف قضية املدعي العام ضد سيميك )وثيقة األمم املتحدة IT-95-P(، وجدت املحكمة اجلنائية 
بالشهادة  بامتياز مطلق ضد اإلدالء  تتمتع  للصليب األمحر  الدولية  اللجنة  أن  السابقة  ليوغسالفيا  الدولية 
مبوجب القانون الدويل. ومبوجب قواعد املحكمة اجلنائية الدولية لإلجراءات واألدلة )القاعدة 73(، مت تقييد 
هذا االمتياز نوًعا ما. وقد مت دمج هذا االمتياز املقيد يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. ملناقشة أوىف 
المتياز اللجنة الدولية للصليب األمحر، يلزم الرجوع إىل »امتياز اللجنة الدولية للصليب األمحر بعدم اإلدالء 
بالشهادة: السرية يف العمل« 845 مراجعة دولية للصليب األمحر )آذار/ مارس 2002( متوفرة على املوقع
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املادة 235: استبعاد أدلة بشأن السلوك اجلنسي
1.     في قضايا الجرائم الجنسية، يجب استبعاد األدلة التالية بشأن السلوك الجنسي أثناء المحاكمة:

 )أ(    األدلة المقدمة إلثبات أن الضحية المزعومة شاركت في سلوك جنسي آخر، أو
 )ب(  األدلة المقدمة إلثبات االستعداد الجنسي للضحية المزعومة.

2.   في قضايا الجرائم الجنسية، تكون األدلة التالية مقبولة:
 )أ(      األدلة على أمثلة معينة للسلوك الجنسي للضحية المزعومة المقدمة إلثبات أن شخًصا 

آخر غير المتهم كان مصدر المني أو اإلصابة، أو غير ذلك من األدلة المادية، و
 )ب(  األدلة على أمثلة معينة للسلوك الجنسي للضحية المزعومة بشأن الشخص المتهم 
إلثبات  العامة  النيابة  عضو  يقدمها  أو  المتهم  يقدمها  التي  الجنسي  السلوك  بسوء 

موافقة الضحية.
3.   يجب على الطرف الذي يرغب في تقديم أدلة بموجب الفقرة 2 أن ُيقدم طلبا بذلك لدى 

محكمة البداية قبل تقديم األدلة في المحكمة.
4.    قبل قبول األدلة بموجب الفقرة 2، يجب على محكمة البداية أن تحدد موعًدا وتاريًخا لجلسة 
مغلقة وإبالغ عضو النيابة العامة ومحامي الدفاع والضحية وفًقا للمادة 27. ويحق للضحية 

ولعضو النيابة العامة ومحامي الدفاع الحضور ولهم الحق في االستماع إليهم.
5.   يجب تدوين الجلسة المغلقة وفًقا للمادة 37.

6.   يجب إخراج المعلومات الموجودة في محضر الجلسة المغلقة من ملف المحكمة.
7.   المعلومات ذات الصلة بجلسة االستماع وكل المعلومات األخرى، ومنها الطلب األصلي، 
إن وجد، لتضمين أدلة بشأن السلوك الجنسي، يجب ختمها وحفظها في مكان آمن ومقفل 

ومنفصل عن ملف المحكمة.

تعليق
العامل.  اجلنسية خمتلفة حول  اجلرائم  لضحايا  اجلنسي  السلوك  بشأن  أدلة  بتقدمي  املحيطة  القوانني  إن 
ففي بعض الدول، ال توجد أية قواعد الستبعاد األدلة، وهو ما يعين أن حمامي الدفاع يف الغالب يقدم 
أدلة بشأن السلوك اجلنسي للضحية، مثاًل، إلثبات أن الضحية على عالقات جنسية أخرى لدحض 
تأكيد الضحية بأن السلوك اجلنسي غري القانوين مل يكن بالتراضي. ويف دول أخرى، ومبوجب القواعد 
اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية، )القاعدة 70]ج[(، يوجد حظر كامل على تقدمي 
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األدلة اليت تتعلق بالتاريخ اجلنسي السابق للضحية. ويف رأي واضعي القانون، مل يكن أي من النصني 
مناسًبا لتضمينه يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. فالسماح ملحامي الدفاع بتقدمي أي دليل 
وكل األدلة بشأن التاريخ اجلنسي للضحية، مهما كان عدم صلته بالقضية، مؤمل للضحية. إضافة إىل 
ذلك، وحىت لو كانت الضحية قد أقامت عالقات جنسية أخرى يف املاضي، فإن ذلك السلوك ليس 
له أي أثر يف املحاكمة اجلنائية احلالية. وحىت لو كانت للضحية عالقات جنسية كثرية يف املاضي، فإن 
ذلك السلوك ليس له أثر يف موافقة الضحية على أي عالقة جنسية يف املستقبل. ويف بعض األحيان، 
يتم اعتبار الضحايا راضيات ضمنيًّا عن الفعل اجلنسي ملجرد أهنن فعلن ذلك يف السابق. ومن ناحية 
أخرى، فإن استبعاد كل أدلة التاريخ اجلنسي للضحية قد يعين أن أدلة حامسة حميطة بالتاريخ اجلنسي 
للضحية مع الشخص املتهم جيوز عدم السماح هبا، حىت لو كانت مهمة ملسألة املوافقة على عالقة 

جنسية أخرى بني الضحية واملتهم.
 ويتبىن القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية منهًجا بني املوقفني. فالقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية 
يستبعد صراحًة تقدمي أدلة بشأن السلوك اجلنسي للضحية مع أي شخص آخر غري املتهم باستثناء ما ورد 
يف نص الفقرة 2)أ(. كما يستبعد القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية تقدمي أدلة هلا عالقة باالستعداد 
اجلنسي للضحية املزعومة، مثاًل، أدلة على أن الضحية اخنرطت يف كثري من العالقات اجلنسية يف املاضي. 
وما جيوز تقدميه هو أدلة تثبت أن شخًصا آخر غري املتهم كان مصدر املين أو اإلصابة أو أي أذى جسدي 
آخر. ويف هذه احلالة، سيدعي طرف يف القضية أن شخًصا آخر غري املتهم كانت له عالقات جنسية 
مع الضحية، سواء كانت قانونية أو غري قانونية، أو يزعم أن شخًصا آخر غري املتهم هو من تسبب يف 
إصابة الضحية. واالستثناء الوحيد اآلخر للقاعدة العامة الواردة يف الفقرة 1 يتعلق باألدلة على أمثلة حمددة 

للسلوك اجلنسي للضحية املزعومة مع امُلَدعى عليه بارتكاب اجلرمية.

ويف كثري من الدول اخلارجة من الصراع، فإن إثبات املسؤولية يف جرائم العنف اجلنسي املرتكبة بأعداد 
كبرية أثناء الصراع وبعده هو أولوية حساسة ومهمة للمجتمع. ووضع قواعد وإجراءات حتمي ضحايا 

هذه اجلرائم، مع احترام حقوق املتهم يف الوقت نفسه، هو أمر أساسي.
وال ميكن تقدمي أدلة بشأن السلوك اجلنسي يف املحكمة دون تقدمي طلب من الطرف الذي يسعى 
إىل تقدميها. ويتم االستماع للطلب يف جلسة مغلقة حبضور كال الطرفني والضحية. وخالل سري اجللسة، 
سوف تقرر املحكمة ما إذا كانت تسري االستثناءات الواردة يف الفقرة 2. وأي أدلة تأيت من اجللسة 
املغلقة وأي معلومات أخرى جيب فصلها عن حمضر املحكمة وملف القضية وحفظها بعيًدا يف مكان آمن.

املادة 236: مبادئ األدلة يف قضايا العنف اجلنسي
1.    في القضايا المتعلقة بالعنف الجنسي، عندما ترغب النيابة العامة أو الدفاع في إثارة مسألة رضى 
الضحية، فإن الطرف المعني يجب أن يقدم طلًبا بذلك لدى محكمة البداية قبل تقديم 

األدلة.
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2.   يجب أن تعقد محكمة البداية جلسة استماع بموجب المادة 237 لدى تسلم مذكرة بطلب 
للضحية  الجنسي. ويجوز  بالعنف  متعلقة  في قضية  الضحية  برضى  لها عالقة  أدلة  تقديم 

ومحاميه حضور الجلسة المغلقة.
3.   في القضايا المتعلقة بالعنف الجنسي، يجب أن تسترشد محكمة البداية من- وحيثما أمكن، 

أن تطبق- المبادئ التالية:
 )أ(     ال يجب االستدالل على الرضى من أية كلمات أو سلوك للضحية، إذا كان استخدام 
القوة أو التهديد باستخدام القوة أو اإلكراه أو استغالل بيئة إكراه يحرم الضحية من 

القدرة على إظهار رضى طوعي وحقيقي،
 )ب(   ال يجب االستدالل على الرضى من أية كلمات أو سلوك للضحية، حيث تكون الضحية 

        عاجزة عن إعطاء موافقة حقيقية،
 )ج(   ال يجب االستدالل على الرضى من صمت الضحية أو عدم مقاومتها للعنف الجنسي 

        المزعوم، و
 )د(   ال يمكن االستدالل على صدقية االستعداد الجنسي أو على الطبيعة الجنسية أو على 
           الرغبة الجنسية للضحية أو للشاهد من الطبيعة الجنسية للسلوك السابق أو الالحق للضحية.

تعليق
تشري صياغة املادة 236 إىل العنف اجلنسي، الذي يعترب شاماًل لكل اجلرائم اجلنسية، ومنها االغتصاب. يلزم 
الرجوع إىل القسم 3 من اجلزء الثاين: اجلزء اخلاص من القانون اجلنائي النموذجي بشأن اجلرائم اجلنسية. 
وفيما يتعلق جبرمية االغتصاب، وكما نوقش يف التعليق على املادة 94 من القانون اجلنائي النموذجي، 
فإن عدم الرضى ليس ركًنا من أركان اجلرمية. كما أنه ليس ركًنا يف اجلرائم اجلنسية األخرى الواردة يف 
القانون اجلنائي النموذجي، مثل »االعتداء اجلنسي على شخص فاقد أهلية الدفاع )العقلية واجلسدية( 
عن نفسه« )املادة 96( أو »االعتداء اجلنسي يف حالة ما إذا كان الفاعل ممن هلم ُسلطة على الضحية« 
)املادة 97(. وبالرغم من ذلك، جيوز ملحامي الدفاع إثارة مسألة الرضى أثناء حماكمة اجلرائم ذات الطبيعة 
اجلنسية. وهلذا السبب حتديًدا، مت تضمني املادة 236 يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. ونص هذه 

املادة مستمد من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية.

الفقرة 3: إن املبادئ الواردة يف الفقرة 3)أ(-)ج( تتعلق مجيعها برضى الضحية. وتوجد أمهية لتكرار أن 
الرضى ليس ركًنا أساسيًّا للجرائم الواردة يف القسم 3 من اجلزء الثاين: اجلزء اخلاص من القانون اجلنائي 
النموذجي، كما أنه ليس دفاًعا حمدًدا ضد اجلرائم ذات الطبيعة اجلنسية مبوجب القانون اجلنائي النموذجي. 
ومع ذلك، جيوز للمتهم إثارته. وعندما تشري تعريفات اجلرائم اجلنسية يف تشريعات دول خارجة من 
الصراع إشارة مباشرة أكثر إىل الرضى بوصفه من أركان اجلرائم، مثل االغتصاب، تكون املبادئ الواردة 

ا للقانون. يف الفقرة 3 ركًنا إجرائيًّا تكميليًّا مهمًّ
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وتعاجل الفقرة 3 بعض املسائل األساسية املتعلقة بالرضى، وعلى األخص عندما جيادل حمامي الدفاع بأن 
كلمات الضحية أو سلوكها أو عدم مقاومتها أو صمتها يرقى إىل الرضى. ويف بعض احلاالت، فإن الكلمات 
أو السلوك أو عدم املقاومة أو الصمت بشأن الفعل اجلنسي قد تظهر على وجوه الضحايا للداللة على الرضى، 
لكن الفحص األدق يكشف عوامل أخرى تبطل أية مزاعم بأن الضحية قد وافقت بطريقة سليمة. إن الظروف 
أو السلوك اخلارجي، مثل استخدام القوة أو اإلكراه أو استغالل مرتكب اجلرمية لبيئة إكراه )وهلذا أمهية خاصة 
عندما تقع اجلرمية اجلنسية يف إطار صراع( قد تؤثر مجيعها يف الضحية تأثرًيا ُمفرًطا. وجيب أن تنظر املحكمة 
يف الظروف املحيطة لتقرير ما إذا كانت الضحية قد أبدت موافقة صادقة. وكما جاء يف الفقرة 3)أ( و)ج(، 
ال ميكن االستدالل على الرضى من الكلمات أو السلوك بوجود القوة أو التهديد باستخدام القوة أو اإلكراه، 
أو عندما يستغل مرتكب اجلرمية بيئة إكراه أو تكون الضحية عاجزة عن إظهار الرضى احلقيقي. وال ميكن 

أيًضا االستدالل على الرضى تلقائيًّا عندما تلتزم الضحية الصمت أو ال تقاوم جبّد السلوك اجلنسي.
وتعاجل الفقرة 3)د( قضايا صدقية الشاهد وشخصيته واستعداده. وغالًبا ما حياول حمامي الدفاع يف 
القضايا املتعلقة بالعنف اجلنسي الطعن يف صدقية الضحية ألهنا كانت جزًءا من سلوك جنسي آخر وقع 
قبل اجلرمية املزعومة أو بعدها. ومن أجل التطبيق الفعال هلذا املبدأ، تنص املادة 235 على أن كل األدلة 
على سلوك جنسي آخر )باستثناءين منفصلني يف املادة 235]2[( جيب استبعادها أثناء املحاكمة. إضافة 

إىل ذلك، جيب أيًضا استبعاد األدلة على االستعداد اجلنسي.

املادة 237: جلسة االستماع لتقرير قبول األدلة
1.   يجوز لمحكمة البداية، بطلب من عضو النيابة العامة أو من محامي الدفاع، أو بقرار منها، أن 

تأمر بعقد جلسة استماع للحكم على قبول األدلة أو على صلتها بالقضية أو باستبعادها.
2.  يجب على محكمة البداية تحديد وقت وتاريخ لعقد جلسة استماع وإخطار عضو النيابة 
العامة ومحامي الدفاع بذلك وفًقا للمادة 27. ويحق لعضو النيابة العامة ومحامي الدفاع 

الحضور والمرافعة في الجلسة.

املادة 238: تقدمي الدفاتر والسجالت واملستندات
وغريها من املواد امللموسة كأدلة أمام املحكمة

1.   إن محاضر التحقيق في مسرح الجريمة، أو محاضر تفتيش األماكن أو األشخاص، أو ضبط 
المواد والوثائق، ووثائق الهوية، والتسجيالت التقنية، والدفاتر، والسجالت، والوثائق األخرى 

التي تستخدم كأدلة يجب إبرازها أثناء المحاكمة من أجل إثبات محتوياتها.

الفصل 11، اجلزء 3
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2.   يجب أن يلخص القاضي المختص أو القاضي المترئس هيئة القضاة محتويات هذه المحاضر 
بإيجاز ألغراض محضر اإلجراءات.

3.   يجوز أثناء المحاكمة تقديم مواد األدلة الملموسة األخرى التي تستخدم كأدلة.
4.   يجب أن يقوم القاضي المختص أو القاضي المترئس هيئة القضاة بصياغة وصف لمواد األدلة 

الملموسة ألغراض محضر اإلجراءات.
5.   يجب، إن أمكن، تقديم أصول الدفاتر أو السجالت أو الوثائق المقبولة كأدلة في المحاكمة.

6.  يجب إرفاق كل الدفاتر أو السجالت أو الوثائق أو نسخ األصول المقدمة كأدلة بملف 
القضية بالمحكمة.

7.   يجب على قلم محكمة البداية تخزين كل المواد الملموسة لألدلة بمجرد قبولها كأدلة في 
     المحكمة.

تعليق
الذين سيتم  الدفاع باستدعاء الشهود  العامة وحمامي  النيابة  خالل سري املحاكمة، يقوم كل من عضو 
استجواهبم ومناقشة اخلصم هلم وإعادة استجواهبم حسب املادة 224. ويبين كل طرف قضيته على أساس 
شهادة الشهود اليت ُتدون يف حمضر املحكمة. وتوفر سجالت املحكمة املحضر الرمسي للمحاكمة ولكل 
األدلة اليت عرضت أمام املحكمة أثناء املحاكمة. وجيب أن يعتمد القضاة على حمضر املحكمة يف حتديد 
املسؤولية اجلنائية للمتهم. كما جيب على القاضي أو القضاة بناء حكمهم على أساس حمضر املحكمة. 
وخالل سري املحاكمة، جيوز أيًضا تقدمي أنواع أخرى من األدلة يف حمضر املحكمة. وقد توفر وثائق معينة، 
من النوع املوضح يف الفقرة 1، أدلة قيمة. ومن أجل تدوين مثل هذه األدلة يف حمضر املحكمة، جيب 
على القاضي أو القاضي ُمترئس هيئة القضاة تلخيص حمتوياهتا يف املحضر. وتنتقل هذه الوثائق من ملكية 
الطرف الذي قدمها إىل ملكية املحكمة، حيث يتم حفظها يف ملف القضية باملحكمة حسب الفقرة 6.

وجيوز أيًضا تدوين مواد أدلة ملموسة أخرى يف حمضر املحكمة أثناء املحاكمة، على سبيل املثال، 
املسدس أو السكني، أثناء حماكمة قضية »قتل غري مشروع«. وجيب على القاضي أو القاضي ُمترئس هيئة 
القضاة وصف مواد األدلة هذه مث يتم تدوينها يف املحضر. وبعد ذلك، تقوم املحكمة حبفظ مواد هذه 
األدلة مبوجب الفقرة 7. وجيب توفري مكان خاص يف كل حمكمة لتخزين األدلة. وجيب وضع قواعد 
الذين ميكنهم  االحتفاظ هبا، ومكان ختزينها، واألشخاص  لتحديد مدة  األدلة  وإجراءات بشأن حفظ 

االطالع عليه، وما إىل ذلك.

 املادة 238
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اجلزء 4: صالحية حمكمة البداية
بطلب أدلة إضافية

تعليق عام
كما نوقش يف التعليق العام على القسم 2، فإن مستوى املشاركة القضائية يف تقدمي األدلة واستجواب 
الشهود يتباين من دولة إىل أخرى. ويف بعض الدول، ميلك القاضي، بصفته حمقًقا، إمكانية االطالع على 
األدلة مسبًقا ويقود املحاكمة أساًسا، حيث يقود عملية استجواب الشهود وتقدمي األدلة. ويف نظم أخرى، 
ال يكون القاضي سوى حكم ومراقب غري َنشط لسري املحاكمة الذي يقوده الطرفان. ومبوجب القانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية، يقوم الطرفان، ومها حتديًدا عضو النيابة العامة وحمامي الدفاع، بقيادة سري 
املحاكمة، لكن دور القاضي ليس سلبيًّا فقط. فاجلزء الرابع مينح القاضي أو هيئة القضاة صالحيات متعلقة 
باألمر بعرض األدلة، واستدعاء الشهود، وبدء أنواع أخرى من التحقيقات ذات الصلة باملحاكمة. وجيوز 
للقاضي أن يلعب دوًرا أنشط يف التأكد من األدلة املُقدمة اليت قد تكون قيمة بالنسبة للمتهم. ومبوجب 
املادة 239، جيوز بصفة عامة أن تأمر املحكمة بتقدمي األدلة، كما هو حمدد يف املادة 1)19(. وجيوز هلا 
استدعاء الشهود الذين مل يستدعهم أي من الطرفني للمثول أمامها )املادة 239(، وجيوز هلا كذلك أن 

تأمر بإعادة متثيل اجلرمية )املادة 240( وبالفحص الطيب للمتهم أو بفحص حالته العقلية )املادة 241(.

املادة 239: صالحية املحكمة يف األمر
بإبراز أدلة إضافية

1.   تملك محكمة البداية صالحية إصدار األمر بإبراز أدلة تعتبر ذات صلة بسير المحاكمة.
2.   تملك محكمة البداية صالحية استدعاء الشهود للمثول أمام المحكمة، غير الشهود الذين 

يستدعيهم عضو النيابة العامة ومحامي الدفاع.
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املادة 240: صالحية املحكمة يف األمر
بإعادة متثيل اجلرمية

1.   يجوز لمحكمة البداية، بقرار منها، أو بطلب من عضو النيابة العامة أو محامي الدفاع، أن 
تأمر بإعادة تمثيل الجريمة في مسرح الجريمة.

2.   إذا صدر أمر بإعادة تمثيل الجريمة، يجب حضور عضو النيابة العامة ومحامي الدفاع أثناء 
إعادة التمثيل.

املادة 241: صالحية املحكمة يف األمر بإجراء الفحص 
الطيب أو فحص احلالة العقلية أو العجز العقلي للمتهم

1.  يجوز لمحكمة البداية من تلقاء نفسها، أن تأمر بإجراء فحص طبي للمتهم وبتعيين خبير 
طبي إلجراء الفحص.

2.  يجوز لمحكمة البداية من تلقاء نفسها، أن تأمر بإجراء فحص الحالة العقلية للمتهم وفًقا 
للمادة 144، أو بإجراء تقييم لقدرة المتهم العقلية بموجب المادة 89.

تعليق
يلزم الرجوع إىل املادتني 89 و147.

 املادة 238
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اجلزء 5: الشهود وشهادة 
الشهود أمام املحكمة

القسم 1: التزام الشهود بالشهادة أمام حمكمة البداية

املادة 242: التزام الشهود بالشهادة أمام املحكمة
باستثناء ما ينص عليه القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية، فإن كل الشهود ملزمون باإلدالء 

بالشهادة أمام محكمة البداية عند استدعاء المحكمة لهم وفًقا للمادة 32 أو المادة 33.

القسم 2: أشخاص ليس مطلوًبا منهم الشهادة أمام حمكمة البداية

تعليق عام
ال  الذين  لألشخاص  معينة  فئات  الوطنية  اجلنائية  اإلجراءات  قوانني  حتدد  أن  املألوفة  املمارسة  من 
تطلب شهادهتم يف املحاكمة. ويتم إعفاء هؤالء األشخاص من الشهادة بسبب طبيعة صلة القرىب اليت 
تربطهم باملتهم. وصالت القرىب هذه »حممية«، واألشخاص أصحاب هذه الصالت حمميون أيًضا. 
والفئة املستبعدة من الشهادة املعروفة أكثر من غريها هم أفراد أسرة املتهم وحمامي املتهم. ويتمتع هبذا 
االمتياز أيضا بصفة عامة رجال الدين )مثل األئمة أو احلاخامات أو الكهنة أو الرهبان( ممن تربطهم 
صلة باملتهم. وخيتلف من دولة إىل أخرى التعامل مع العالقة بني األطباء البشريني وأطباء األمراض 
العقلية وعلم النفس وبني املتهم. ويف بعض الدول، تعترب هذه الصلة مقدسة، غري أن دواًل أخرى، مبرور 
الوقت، انتقلت إىل إهناء احلماية يف ظروف معينة عندما تطغى أسباب السياسة العامة على احلاجة إىل 
ضمان استمرار هذه العالقة املحمية. ويف دول غريها، قادت أسباب السياسة العامة إىل تعديل القواعد 
بشأن عالقات أخرى ذات امتياز. على سبيل املثال، يف بعض الدول، حيث حتتاج السياسة العامة إىل 
مكافحة العنف األسري، مت إلغاء االمتياز الذي يتمتع به الزوج والزوجة يف القضايا املتعلقة بالعنف 
األسري ضد الزوجة. كما يتم إلغاء االمتياز عندما يكون أحد أطراف العالقة ذات االمتياز هو الضحية 
يف جرمية ُيّدعى على املتهم بارتكاهبا. واحلال نفسه ينطبق على القضايا اليت يكون فيها املتهم متهًما 
ا. ومبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، جيوز ألحد أفراد األسرة  بارتكاب جرائم خطرية جدًّ
أن يلغي االمتياز مبوجب املادة 243. وبالنسبة إىل االتصاالت ذات االمتياز األخرى الواردة يف املادة 
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244، جيوز إلغاء االمتياز عندما يوافق املتهم أو عندما يكون املتهم قد نقل معلومات إىل طرف ثالث، 
فيشهد عندئذ باملعلومات )انظر املادة 233]3[(.

املادة 243: أفراد أسرة املتهم ال ُتطلب شهادهتم
1.   ال تطلب شهادة الزوجين واألبوين واألطفال وأطفال المتهم بالتبني ضد المتهم.

2.   يجوز للزوجين أو األبوين أو األطفال أو أطفال المتهم بالتبني اختيار اإلدالء بالشهادة ضد المتهم.

تعليق
إن االمتياز الوارد يف املادة 243 خيص الشاهد، لكن جيوز له إلغاء هذا االمتياز. وكما تنص عليه الفقرة 
2، جيوز ألفراد األسرة اختيار اإلدالء بالشهادة ضد املتهم. وقد درس واضعو القانون النموذجي عدًدا من 
االختالفات بشأن امتياز الشهادة ألفراد األسرة. ويف النهاية، قرر واضعو القانون اعتماد الصيغة اليت حتظى 
بقبول أوسع. ففي صياغة نصوص جديدة بشأن االتصاالت ذات االمتياز، قد ترغب إحدى الدول يف دراسة 
االصطفاف مع االجتاه الذي نوقش يف التعليق العام من أجل إضعاف كون االمتياز مطلًقا. على سبيل املثال، 
ألغت بعض الدول االمتياز التقليدي يف حالة اجلرائم اخلطرية أو عندما يكون فرد األسرة ضحية يف جرمية.

املادة 244: أشخاص آخرون ال ُتطلب شهادهتم
1.    ال تطلب شهادة األشخاص المذكورين أدناه في المحاكمة بشأن اتصاالتهم مع المتهم، وال 

     تجوز شهادتهم دون موافقة المتهم:
 )أ(      محامي الدفاع عن المتهم، بشأن الوقائع التي أصبحت معروفة له أو بصفته محامي الدفاع،
 )ب(  أحد رجال الدين، بشأن ما نقله المتهم إليه في سياق النصائح الروحية أو االعتراف 

        المقدس،
 )ج(   طبيب األمراض العقلية أو النفسية للمتهم، أو

 )د(    طبيب المتهم.
2.    يجوز للمتهم أن يوافق كتابيًّا لمحاميه أو للمرشد الديني أو طبيب األمراض العقلية أو النفسية 

     أو الطبيب البشري على أن يشهد في المحاكمة.
3.  أي سجالت كتابية تتعلق باالتصاالت مع المتهم هي اتصاالت ذات امتياز.

 املادة 242
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تعليق
إضافة إىل أفراد األسرة الذين ال ُتطلب شهادهتم أثناء املحاكمة مبوجب املادة 243، فإن املادة 244 تضم 
فئات األشخاص الذين ال ميكنهم تقدمي األدلة يف املحاكمة دون إذن من املتهم. وختتلف من دولة إىل 
أخرى فئات األشخاص املستبعدين من اإلدالء بالشهادة يف املحكمة دون موافقة املتهم. ومت التوصل إىل 
الفئات الواردة يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية بعد دراسة مسحية للنصوص املماثلة حول العامل، 
أعقبتها مناقشات موسعة بني واضعي القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. وكان ما توصل إليه واضعو 
القانون هو عدد من الفئات املتفق عليها بصفة عامة. إن استخدام مصطلح رجال الدين يف الفقرة 1)ب( 
يفهم منه أنه يشمل الكهنة والرهبان واألئمة واحلاخامات وغريهم من أعضاء املؤسسات الدينية أو الروحية.
وتعترب الفقرة 3 أي سجالت كتابية تتعلق باالتصاالت مع املتهم ذات امتياز. لذلك، على سبيل املثال، 
إذا أجرى املتهم جلسة تشاورية مع طبيبه النفسي، فال يستطيع، ال الدفاع وال النيابة العامة، طلب وتقدمي 
سجالت هذه اجللسة وضمها إىل األدلة يف املحكمة، إال مبوافقة كتابية من املتهم. يلزم الرجوع إىل املادة 
233)3(، اليت تنص على جواز قبول أدلة االتصاالت ذات االمتياز ضمن األدلة عندما يكون املتهم قد 

نقل املعلومات إىل طرف ثالث يقوم بعد ذلك باإلدالء بشهادته يف املحاكمة.

القسم 3: عدم مثول الشهود أو شهود اخلربة أمام حمكمة البداية

املادة 245: عواقب ختلف الشهود أو شهود 
اخلربة عن املثول أمام حمكمة البداية

1.  إذا تخلف شاهد أو شاهد خبرة تم استدعاؤه للحضور أثناء المحاكمة ولم يسوغ غيابه 
بموجب المادة 33 أو المادة 34، فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر بإحضار الشاهد أو شاهد 

الخبرة للمثول أمام المحكمة عن طريق أمر بالقبض عليه بموجب المادة 35.
2.   إذا تم إحضار الشاهد أمام المحكمة كما ورد في الفقرة 1، يجوز للمحكمة أن تصدر أمًرا 
بعدم االمتثال ألمر المحكمة بموجب المادة 41 ضد الشاهد أو شاهد الخبرة الذي تخلف 

عن المثول أمام المحكمة عندما استدعي للمثول أمامها.
3.    إذا تخلف شاهد أو شاهد خبرة عن المثول أمام المحكمة، يجوز للمحكمة تأجيل المحاكمة 

بموجب المادة 225.

الفصل 11، اجلزء 5
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تعليق
إذا ختلف الشاهد عن املثول أمام املحكمة بعد استدعائه للمثول أمامها، فإن اخلطوة األوىل اليت جيوز للمحكمة 
اختاذها هي أن تصدر أمًرا بإلقاء القبض عليه مبوجب املادة 35. بعد ذلك، متتلك الشرطة السلطة القانونية 
إلحضار الشاهد أو شاهد اخلربة للمثول أمام املحكمة. ومبجرد إحضار الشاهد أمام املحكمة، جيوز للمحكمة 
إصدار أمر بعد االمتثال ألمر املحكمة، ومبوجبه، جيوز احتجاز الشاهد أو تغرميه لعدم امتثاله ألوامر االستدعاء 
من املحكمة الصادرة حبقه. وكخيار آخر، فإنه جيوز مالحقة الشاهد أو شاهد اخلربة الذي يتخلف عن 
املثول أمام املحكمة عند استدعائه للمثول أمامها جبرمية »االمتناع عن تنفيذ أمر صادر عن املحكمة« مبوجب 
املادة 197 من القانون اجلنائي النموذجي. ومالحقة الشخص على هذه اجلرمية تقع ضمن صالحية عضو 
النيابة العامة، وليس ضمن صالحية املحكمة، مع أنه ميكن للمحكمة أن توصي عضو النيابة العامة مبالحقته.

القسم 4: املتهم بوصفه شاهًدا

املادة 246: املتهم بوصفه شاهًدا
المتهم غير ملزم بل يجوز له المثول كشاهد دفاع.

تعليق
جيوز للمتهم اإلدالء بإفادته بعد البيانني االفتتاحيتني لعضو النيابة العامة وحمامي الدفاع كليهما. وهذه اإلفادة 
ال تتم حتت إعالن القسم املطلوب من الشهود مبوجب املادة 247. وإذا أدىل املتهم بإفادة غري مشفوعة 
بالقسم مبوجب املادة 246، فعلى القاضي أو هيئة القضاة أن يقرروا بشأن قيمة اإلثبات يف اإلفادة. وال 
ختضع إفادة املتهم غري املشفوعة بالقسم الستجواب عضو النيابة العامة. ومن الواضح أن الشهادة اليت يديل 
املتهم هبا بصفته شاهًدا بعد إعالن القسم، واليت جيوز لعضو النيابة العامة استجوابه بشأهنا، هي شهادة هلا 

قيمة إثبات أكرب من إفادة املتهم غري املشفوعة بالقسم واليت ال يستجوب املتهم بشأهنا.

القسم 5: إعالن شاهد حتت القسم والتصريح باملعلومات األولية

تعليق عام
قبل أن يديل الشاهد بشهادته أمام املحكمة، جيب عليه أن يؤدي إعالن قسم يتعهد فيه رمسيًّا أمام املحكمة 
بأنه سيقول احلقيقة. ومبجرد أن ينتهي الشاهد من أداء القسم، أو احللف، جيب على الشاهد أن جييب 

 املادة 245
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على األسئلة اليت يوجهها إليه عضو النيابة العامة أو حمامي الدفاع أو القاضي. لكن هذا االلتزام خيضع 
لنصوص أخرى يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، على سبيل املثال، فإن الشخص ليس مضطًرا 
لإلجابة على أي سؤال جيحف حبقه يف عدم جترمي نفسه كما جاء يف املادة 57. إضافة إىل ذلك، عندما 
يكون الشخص خاضًعا لتدابري احلماية أو عدم اإلفصاح، فإنه جيوز أيًضا أن يكون جمال الشهادة املطلوبة 

من الشاهد حمدوًدا من قبل املحكمة مبوجب املادة 254.

املادة 247: إعالن القسم
1.   قبل اإلدالء بالشهادة، يجب أن يتلو الشاهد إعالن القسم التالي: »أقسم إنني سوف أقول 

الحقيقة، كل الحقيقة، وال شيء غير الحقيقة«.
2.   يجوز للشاهد أن يستخدم النصوص المقدسة في عقيدته الدينية عند الحلف.

املادة 248: إعالن القسم للطفل الشاهد
1.  إن الطفل الذي يفهم، في رأي محكمة البداية، طبيعة إعالن القسم، يجب أن يتلو إعالن 

القسم بموجب المادة 247.
2.   يجوز لمحكمة البداية السماح للطفل الذي ال يفهم طبيعة إعالن القسم بأن يشهد دون تالوة 
إعالن القسم إذا رأت المحكمة، بعد االستفسار، أن الطفل بالغ إلى حد يكفي ليكون قادًرا 

على إيراد الوقائع التي يعرفها ويفهم واجب قول الحقيقة.
3.   يجب أن تقرر محكمة البداية قيمة اإلثبات، إن وجدت، في شهادة الطفل الشاهد الذي لم 

يتُل إعالن القسم بموجب المادة 247.

تعليق
إن الشاهد الطفل، أي الشاهد حتت سن مثانية عشر عاًما، ال ميكنه أن يتلو إعالن القسم تلقائيًّا قبل أن 
يشهد أمام املحكمة. وعندما تواجه املحكمة شاهًدا طفاًل، جيب أن تقدر ما إذا كان الطفل يفهم طبيعة 
ومضاعفات تالوة هذا القسم. ويتم إجراء هذا التقدير عادة عن طريق استجواب الطفل. وإذا قررت 
املحكمة أن الطفل يفهم طبيعة القسم، جيب أن يتلو الطفل إعالن القسم وسيكون قادًرا على إعطاء األدلة 
حتت احللف. وإذا كان الطفل ال يفهم طبيعة القسم، جيوز للمحكمة، مع ذلك، السماح للطفل باإلدالء 
بالشهادة دون قسم، إذا قررت املحكمة أن الطفل ميكنه ذكر الوقائع اليت يعرفها وأنه يفهم واجب قول 
احلقيقة. يلزم الرجوع إىل املادة 263، اليت تنص على أنه ال ميكن إدانة شخص فقط على أساس الشهادة 

اليت يديل هبا شاهد طفل مل يتل إعالن القسم.
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املادة 249: تالوة القسم للشاهد األبكم أو األصم
1.   يجب على الشهود البكم الذين يجيدون القراءة والكتابة أن يعلنوا القسم عن طريق التوقيع 

على نص القسم.
2.   يجب أن يقرأ الشهود الصم نص القسم.

املادة 250: معلومات متهيدية
1.   يجب أن تطلب المحكمة من الشاهد، آخذة في االعتبار أي أمر بتدبير حماية الشاهد أو أي 

أمر بعدم اإلفصاح عن هوية الشاهد، أن يذكر للمحضر بعد تالوة القسم:
 )أ(    اسمه األول ولقبه،

 )ب(  مهنته،
 )ج(  عنوانه،

 )د(   مكان وتاريخ ميالده، و
 )هـ(   أي عالقة له بالمتهم أو بالضحية في الجريمة، إن وجدت.

2.    يجب أيًضا تحذير الشاهد بأنه يجب عليه أن يبلغ المحكمة بأي تغيير في عنوانه.

القسم 6: عدم جترمي الشاهد لذاته والتحذيرات الصادرة من قبل املحكمة

املادة 251: عدم جترمي الذات
1.   ال يجوز إجبار أي شاهد على تجريم نفسه.

2.   ال يطلب من الشاهد أن يرد على أي سؤال قد يجرمه.
3.    إذا ظهر للقاضي أو للقاضي الُمترئس هيئة القضاة أن السؤال الموجه إلى الشاهد من المحتمل 
     أن يستتبع إجابة قد تدين الشاهد، يجب أن ينصح القاضي الشاهد بحقه في عدم اإلجابة  

عن السؤال.

 املادة 249
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تعليق
يتم النص على امتياز عدم جترمي الذات ملصلحة املشتبه به أو املتهم مبوجب املادة 47. وتتعلق املادة 57 
بالشاهد، ولذلك، فإهنا ُمتميزة. يف بعض الدول، ال يستفيد الشهود من االمتياز ضد جترمي الذات. وينطبق 
هذا االمتياز على املشتبه هبم واملتهمني فقط. ويف نظم أخرى، جيب أن يديل الشاهد بشهادته لكن له احلق 
يف عدم استخدام أي أدلة ُتدينه يف دعاوى أخرى )يعرف ذلك بـ»استخدام احلصانة« ويناقش فيما يتعلق 
بالشهود املتعاونني يف التعليق على الفصل الثامن، اجلزء الرابع، القسم 3(. ويف دول أخرى أيًضا، يتمتع 
الشاهد باالمتياز الكامل ضد جترمي الذات. وقد اختار واضعو القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية تضمني 
االمتياز الكامل ضد جترمي الشاهد لذاته، ويعين ذلك أن الشاهد عندما يديل بالشهادة يف املحكمة، فإنه 
جيوز للشاهد أن يرفض اإلجابة على أي سؤال يوجه إليه إذا كان السؤال ينتهك امتيازه ضد جترمي الذات. 
وقد ُيمنح االمتياز ضد جترمي الذات أيًضا ألي شخص آخر غري املشتبه به أو املتهم أثناء استجوابه من قبل 
الشرطة وعضو النيابة العامة )وقد يكون أو ال يكون شاهًدا يف املحاكمة(. يلزم الرجوع إىل املادة 110.

املادة 252: التحذيرات الصادرة من قبل املحكمة
1.   بعد أن يتلو الشاهد إعالن القسم، وبعد أن يعطي المحكمة معلومات تمهيدية، يجب على 
محكمة البداية أن توجه الشاهد بشأن واجبه في قول الحقيقة وبأنه ال يجوز له إخفاء أي 
شيء، وبناًء عليه، يجب تحذير الشاهد من أن شهادة الزور هي جريمة بموجب المادة 192 

من القانون الجنائي النموذجي.
2.  يجب أن توجه محكمة البداية الشاهد بأن من واجبه الرد على أي أسئلة توجه إليه عماًل 

     بالمواد 251 و254 و255.
3.   إذا كان الشاهد غير الُمفصح عن هويته أو خاضع لتدبير الحماية ويدلي بشهادته من خلف 
ستار، يجب أن يتحقق القاضي المترئس من أنه هو الشاهد نفسه الذي ُمنح الحق في عدم 
اإلفصاح عن هويته أو تدبير الحماية. ويجب تدوين عملية التحقق هذه في محضر المحكمة.

تعليق
الفقرة 3: الفقرة 3 حامسة للتأكد من عدم وضع شاهد بديل على منصة الشهادة لإلدالء بشهادته بدل 

الشاهد الفعلي.
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القسم 7: شرط غياب شاهد أثناء إدالء شاهد آخر بشهادته

املادة 253: غياب شاهد أثناء
 إدالء شاهد آخر بشهادته

1.   يجب عدم حضور أي شاهد غير شاهد الخبرة الذي لم يدل بشهادته بعد عندما يدلي 
شاهد آخر بشهادته.

2.    الشاهد الذي سمع شهادة شاهد آخر ال يجب لهذا السبب وحده حرمانه من اإلدالء بالشهادة.

تعليق
إن الغرض من اشتراط عدم حضور شاهد مل يدل بشهادته بعد أثناء استجواب شاهد آخر هو لضمان 
عدم تأثر الشاهد التايل بشهادة الشهود اآلخرين. ومع ذلك، فإن وجود الشاهد أثناء املحاكمة، سواء كان 
وجوده مصادفًة أو غري ذلك، ال ميكن استخدامه كأساس وحيد حلرمان شاهد من اإلدالء بشهادته. وإذا 
كان الشاهد حاضًرا أثناء إدالء شهود آخرين بشهاداهتم، جيوز للمحكمة أن تأخذ حضوره يف االعتبار 

عندما تقرر قيمة اإلثبات يف شهادته.

القسم 8: تدابري محاية الشهود الذين يشهدون أمام املحكمة

املادة 254: محاية الشهود أثناء املحاكمة
1.   يجب أن تتخذ محكمة البداية التدابير المناسبة لحماية سالمة الشهود الجسدية والنفسية 
وكرامتهم وخصوصيتهم أثناء المحاكمة. وفي اتخاذها لهذه التدابير، يجب االهتمام بكل 
العوامل ذات الصلة، ومنها السن والجنس والصحة والديانة وطبيعة الجريمة، وبخاصة الجريمة 

التي تشمل العنف الجنسي أو العنف ضد الجنس اآلخر أو العنف ضد األطفال.
2.   يجوز لمحكمة البداية، بقرار منها أو بطلب من عضو النيابة العامة أو من محامي الدفاع 
أو من الشاهد، أن تأمر باتخاذ تدابير حماية للشهود المعرضين للتهديد أو الشهود المعرضين 
للخطر بموجب الفصل الثامن، الجزء الرابع، القسم 2 أو أن تأمر بعدم اإلفصاح عن هوية 

الشهود المعرضين للتهديد بموجب الفصل الثامن، الجزء الرابع، القسم 2.
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3.   عندما ُيمنح أمر بعدم اإلفصاح عن الهوية بموجب الفصل الثامن، الجزء الرابع، القسم 2، 
يجب أن تحظر محكمة البداية كل األسئلة التي يمكن لإلجابة عليها أن تكشف هوية الشاهد 
أو تكشف المعلومات المحمية. ويجوز لمحامي الدفاع، مع ذلك، أن يستجوب الشاهد 

بشأن كل المسائل األخرى التي يجيزها القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية.
4.   يجب أن تحذف محكمة البداية من محضر المحكمة أي أقوال أدلى بها الشاهد غير الُمفصح 
عن هويته خشية أن تكشف بغير قصد أو عن طريق الخطأ هويته عند الرد على أحد األسئلة.

تعليق
إن القاضي أو القاضي املترئس املحاكمة مسؤول عن ضمان سالمة الشهود اجلسدية والنفسية وكرامتهم 
وخصوصيتهم أثناء سري املحاكمة، وخباصة إذا كانت اجلرائم تتعلق بالعنف اجلنسي أو بالعنف ضد اجلنس 
اآلخر أو العنف ضد األطفال. ومن املمكن حتقيق هذا اهلدف، على سبيل املثال، عن طريق التحكم يف 
االستجواب للحد من مستوى مضايقة الشهود أو ترويعهم عماًل بنص املادة 254. ويف بعض احلاالت، 
قد تضطر املحكمة للذهاب إىل ما هو أبعد من ذلك. فبموجب املواد 147-155 واملواد 156-162 على 
التوايل من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، جيوز للمحكمة أن تأمر باختاذ تدابري محاية أو بعدم 
اإلفصاح عن هوية الشاهد. واملادة 254 تعطي ملحكمة البداية صالحية إصدار األمر باختاذ هذه التدابري 

بقرار منها، عندما ال ُيقدم عضو النيابة العامة أو حمامي الدفاع أو الشاهد طلًبا بذلك لدى املحكمة.
وأثناء إدالء شاهد غري ُمفصح عن هويته )كما هو معرف يف املادة 156( بشهادته خالل املحاكمة، 
تتحمل املحكمة املسؤولية عن ضمان عدم الكشف عن أية تفاصيل حتيط هبوية الشاهد غري املُفصح عن 
هويته أو مكان وجوده ملحامي الدفاع أو للجمهور أو للصحافة. وبناًء عليه، جيب أن متارس املحكمة 
إشراًفا صارًما على اجتاه االستجواب الذي ينحوه حمامي الدفاع وعضو النيابة العامة، وأن حتذف من 
حمضر املحكمة أي أقوال من املحتمل أن تكشف هوية الشاهد غري املُفصح عن هويته أو مكان وجوده.

املادة 255: إدارة حمكمة البداية الستجواب الشهود
1.   يجب على محكمة البداية، كلما اقتضت الضرورة، أن تتحكم في طريقة االستجواب لتجنب 

أي مضايقة أو ترويع للشهود.
2.   يجب عل محكمة البداية أن تحظر األسئلة المكررة أو التي ال صلة لها بموضوع القضية، 

وكذلك اإلجابات على هذه األسئلة.
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القسم 9: تدابري محاية الشهود األطفال الذين يدلون بشهادهتم أمام املحكمة

املادة 256: استجواب الشاهد الطفل
1. يجب أن تضمن المحكمة أن استجواب الشاهد الطفل يتم بتعقل لتجنب التسبب في أي 

تأثير يؤذي حالته العقلية.
2. وعند الضرورة، يجوز استدعاء طبيب نفسي لألطفال أو مستشار لألطفال أو أي خبير آخر 

للمساعدة في استجواب الشاهد الطفل.

تعليق
بالنسبة للطفل )مبعىن الشخص دون سن مثانية عشر عاًما حسب ما هو معرف يف املادة 1]5[(، ميكن 
أن يكون اإلدالء بالشهادة يف املحاكمة، جتربة ضاغطة ومؤذية نفسيًّا. وجيب اتباع طريقة احلس املرهف 
باألطفال  املتعلقة  األمور  العدالة يف  التوجيهية بشأن  املبادئ  الشهود األطفال والضحايا. وحسب  جتاه 
ضحايا اجلرمية والشهود عليها )وثيقة األمم املتحدة E/2004/INF/2/ Add.2، اليت وضعها املكتب الدويل 
حلقوق الطفل(، فإن الطريقة تعين »النهج الذي يوازن حق الطفل، ويأخذ حق الطفل يف احلماية، ويأخذ 
احتياجات الطفل وآراءه الفردية يف احلسبان« )الفقرة 9]د[(. وتوجد عناصر عديدة لطريقة التعامل حبس 
ُمرهف مع الضحايا والشهود األطفال، ومجيعها موضحة يف املبادئ التوجيهية وجيب الرجوع إليها. وقد 
تشمل هذه العناصر تنفيذ تدابري محاية للشهود األطفال. يلزم الرجوع إىل املواد 147-155 والتعليقات 

املرافقة هلا بشأن تدابري احلماية للشهود املعرضني للتهديد.
وجيب أن تكون املحكمة يقظة حلماية حقوق األطفال ومصاحلهم ومحايتهم من األذى. وأثناء إدالء 
الطفل بشهادته، فإن للطفل احلق يف احلماية من مشقة عملية العدالة، وهو ما يعين أنه جيب محاية الطفل 
بتوفري الدعم له طوال العملية )انظر الفقرات 23-26 من املبادئ التوجيهية(، ويشمل هذا الدعم طبيب 
األطفال النفسي أو مستشار األطفال أو أي شخص آخر له خربة يف التعامل مع األطفال. وجيوز توفري 
طبيب نفسي أو مستشار أو خبري آخر يف األطفال من الدولة، بالرغم من أن توفري هؤالء قد يكون 
صعًبا من حيث املوارد يف دولة خارجة من الصراع. وبداًل من ذلك، جيوز أن يدخل نظام املحكمة 
يف اتفاق مع مجعية جمتمع مدين أو منظمة غري حكومية متخصصة يف حقوق األطفال قد تعمل مع 
املحكمة يف دعم الشهود األطفال. ويف بعض الدول، يقوم األشخاص الذين تدربوا لتوفري االستشارة 
يف املسائل اجلنائية، ولكنهم ليسوا حمامني، هبذا الدور، حيث يوفرون الدعم واملساعدة يف إعداد الشهود 
األطفال للمثول أمام املحكمة. وفيما يتعلق بتخفيف التجربة املؤذية للشاهد الطفل يف املحاكمة، يطلب 
يف بعض الدول من ممارسي القانون، ومنهم القضاة، خلع معاطف القضاء وأية مالبس رمسية أخرى 
يطلب ارتداؤها عادًة يف املحكمة من أجل أن تكون التجربة أقل رهبة. ومل ينص القانون النموذجي 
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لإلجراءات اجلنائية على ذلك صراحة، لكنها ممارسة جيدة عندما يطلب من العاملني يف املحكمة ارتداء 
الزي الرمسي يف غري هذه احلالة، مثل الشعر املستعار واللباس القضائي.

املبادئ  ]أ[( من  الثانية  )الفقرة  باحترام وعطف  الطفل  يعامل  أن  له، جيب  وأثناء توجيه األسئلة 
التوجيهية(. ويتطلب االستجواب احلساس لألطفال استجواب الطفل باللغة اليت يستخدمها األطفال 
ودقيقة«  مراعية، وحمترمة  »بطريقة  واملقابالت  األسئلة  عملية طرح  وإدارة  )الفقرة 14(،  ويفهموهنا 

)الفقرة 13(.
إضافة إىل أحكام املادة 256 اخلاصة حبماية الشهود األطفال، يتضمن القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية آلية أخرى حلماية األطفال. فبموجب املواد 147-155، جيوز اإلعالن عن أن الطفل شاهد 
معرض للخطر وجيوز إصدار األمر باختاذ تدابري محاية للشاهد الطفل. والتدابري اليت جيوز إصدار األمر 
باختاذها لصاحل الطفل واردة يف املادة 147. يلزم الرجوع إىل املواد 147-155 والتعليقات املرافقة هلا 

لالطالع على املزيد من املناقشات بشأن محاية الشاهد الطفل/ الشاهد املعرض للخطر.

القسم 10: اإلدالء بالشهادة أمام حمكمة البداية واستثناءاهتا

املادة 257: املبدأ العام للشهادة املباشرة للشهود
باستثناء ما يرد خالف ذلك في القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية، يجب أن تستمع محكمة 

البداية للشاهد مباشرة.

تعليق
يف بعض النظم القانونية، جيوز تقدمي إفادات الشهود ضمن األدلة دون حضور الشاهد يف املحاكمة 
لإلدالء بشهادته. وحيدث ذلك غالًبا عندما يتم احلصول على إفادة الشاهد من خالل استجواب قاضي 
التحقيق للشاهد. وجيوز ملحامي الدفاع أيًضا أن يكون حاضًرا أثناء أخذ اإلفادة حلماية حق املتهم. 
ويف أنظمة قانونية أخرى، ويف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، فإن القاعدة العامة هي أنه جيب 
االستماع مباشرة إىل الشاهد أمام املحكمة. ولتبسيط األمر، جيب مثول الشاهد أمام املحكمة لإلدالء 
بشهادة »بشكل مباشر«. وهبذه الطريقة، سيكون عضو النيابة العامة وحمامي الدفاع واملحكمة )وحمامي 
الضحية إذا منحت املحكمة الضحية الفرصة للمشاركة يف املحاكمة مبوجب املادة 76( قادرين على 

استجواب الشاهد شخصيًّا ليالحظوا مباشرة سلوك الشاهد.
وهناك عدد من االستثناءات يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية للمبدأ العام الوارد يف املادة 
257. ويرتبط االستثناء األول بالشهادة املباشرة اليت حتدث يف مكان غري قاعة املحكمة. وتسمح املادة 
174 للشخص الذي مت اإلعالن عنه، إما بأنه شاهد ُمعرض للتهديد، أو أنه شاهد معرض للخطر، أن 
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يديل بشهادته يف مكان آخر غري قاعة املحكمة. على سبيل املثال، قد يكون الشاهد خاضًعا لتدابري 
املادة 147)هـ( اليت تسمح للشاهد باإلدالء بشهادته من مكان آخر عن طريق  الواردة يف  احلماية 

دائرة تلفزيونية مغلقة.
ويتعلق االستثناء الثاين للقاعدة العامة الواردة يف املادة 257 بتقدمي األدلة اليت مت تسجيلها سابًقا. 
ويوجد يف نظام تدابري احلماية خيار يسمح بإدخال أدلة مسجلة مسبًقا على أشرطة فيديو يف سجل 
 146 املادة  مبوجب  فريدة  حتقيق  فرصة  تسمح  ذلك،  إىل  إضافة  147]هـ[(.  املادة  )انظر  املحكمة 
وإذا  املحاكمة.  الشاهد  استحال حضور  إذا  املحاكمة  قبل  املحكمة  من  بأمر  الشاهد  باستجواب 
قدم دليل مسجل مسبًقا للشاهد يف املحاكمة -سواء مبوجب تدبري محاية أو عن طريق فرصة حتقيق 
اإلدالء  الطرفني يف وقت  يشترط حضور كال  اجلنائية  لإلجراءات  النموذجي  القانون  فإن  فريدة– 
بالشهادة الستجواب الشاهد. ومن شأن ذلك أن حيمي حق املتهم يف استجواب شاهد ضده كما 
هو موضح يف املادة 64 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. وتنص املادة 258 على استثناء 

آخر ملبدأ الشهادة املباشرة للشاهد.

املادة 258: استثناءات للمبدأ 
العام للشهادة املباشرة للشهود

1.   تجوز قراءة شهادة الشاهد أو إفادته التي تم الحصول عليها خارج المحكمة أثناء المحاكمة 
بموافقة عضو النيابة العامة ومحامي الدفاع كليهما.

2.    في ظروف استثنائية، عندما يكون أمر بتنفيذ تدابير حماية للشاهد غير ساري المفعول، يجوز 
لمحكمة البداية، بطلب من عضو النيابة العامة أو محامي الدفاع، أن تسمح للشاهد باإلدالء 
بشهادته باستخدام تكنولوجيا الصوت أو الفيديو المباشر، بشرط أن تتاح الفرصة الستجواب 

الشاهد من قبل عضو النيابة العامة ومحامي الدفاع والمحكمة.
3.   في ظروف استثنائية، في حال عدم صدور أمر بإتاحة فرصة تحقيق فريدة، يجوز لمحكمة 

البداية، بطلب من عضو النيابة العامة أو محامي الدفاع، أن تسمح بتقديم ما يلي:
 )أ(    شهادة شاهد تم تسجيلها بالصوت أو بالفيديو مسبًقا، أو

 )ب(  نص شهادة الشاهد أو أي دليل موثق آخر عليها.
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تعليق
الفقرة 1: تنص الفقرة 1 على استثناء عام للمادة 257 يف حال موافقة كال الطرفني على تقدمي إفادات أو 
شهادة الشاهد. وألن املتهم قد وافق على تقدمي هذه األدلة، فإنه يكون قد تنازل عن حقه يف استجواب 

الشاهد، ولذلك، ال ميثل تقدمي مثل هذه الشهادة انتهاًكا للحقوق.

الفقرة 2: تنص الفقرة 2 على استثناء للشرط الذي يطالب الشخص بتقدمي األدلة مباشرة أمام املحكمة. 
فهي تسمح ألي من الطرفني أن يطلب من املحكمة، بشكل استثنائي، السماح بقيام الشاهد )الذي ال 
خيضع بالفعل لتدابري محاية الشهود( باإلدالء بالشهادة يف مكان آخر. وقد يكون السبب يف ذلك أن 
الشخص موجود يف مكان أجنيب وال ميكنه حضور املحاكمة، مثاًل، أو لوجود مشكالت لوجستية صعبة 
متنع إحضار الشاهد إىل املحكمة )مثل الشاهد السجني اخلطري املوجود يف سجن خيضع حلراسة أمنية 
مشددة(. وبالرغم من أنه من املفضل بالنسبة للمتهم أن ميثل الشاهد مباشرة أمام املحكمة حبيث يتمكن 
حمامي الدفاع من املراقبة الكاملة لسلوكه، فإن تقدمي الشاهد لألدلة من قبل شاهد موجود يف مكان آخر 
ال ميثل انتهاًكا صارًخا حلقوق املتهم يف استجواب الشاهد. وهذا ال يعين القول إنه جيب على املحكمة 
منح هذا التدبري تلقائيًّا. فهذا تدبري استثنائي، وجيب على الطرف الذي يسعى إىل إدالء شاهده بالشهادة 
يف مكان آخر أن يعرض سبًبا قويًّا أمام املحكمة لألسباب اليت جتعل حضور الشاهد يف قاعة املحكمة 
ليس ضروريًّا. كما جيب على هذا الطرف أن يربهن للمحكمة ملاذا مل يسَع إىل تدابري أخرى لتحقيق هذه 
الغاية. على سبيل املثال، عندما يطلب عضو النيابة العامة أن يديل الشاهد بشهادته يف مكان آخر ألن 
الشاهد ُمعرض للترويع، فإن للمحكمة احلرية يف أن تسأل عن األسباب اليت مل جتعله يطلب استصدار 
أمر بتدابري محاية بداًل من ذلك. وجيوز للمحكمة أن تطلب من عضو النيابة العامة أن يفعل ذلك بداًل 

من االستجابة لطلبه مبوجب هذه الفقرة.

الفقرة 3: إن الغرض من الفقرة 3 هو معاجلة مسألة غياب الشاهد، عندما يغيب الشاهد ومل يكن قد مت 
احلصول على فرصة فريدة للتحقيق لالحتفاظ بشهادة الشخص لتقدميها أثناء املحاكمة. وقد يكون الشاهد 
غائًبا ألنه متوىف، أو ألن مرضه مينعه من حضور املحاكمة، أو لوجوده خارج البالد، أو ألنه ال ميكن العثور 
عليه. وختتلف النظم بشأن كيفية معاملة الشهود الغائبني. ففي بعض النظم، يوجد حظر عام على تقدمي 
شهادة الشهود الغائبني. وتسمح نظم أخرى بتقدمي اإلفادات السابقة للشهود الغائبني، لكن فقط عندما 
تكون هذه اإلفادات مدعومة بشهادات أو أدلة أخرى. غري أن أنظمة أخرى تبنت موقًفا خمتلًفا، كما 
نوقش يف التعليق على املادة 257، حيث جيوز بصفة عامة تقدمي شهادات الشهود السابقة يف املحاكمة.

وجيادل بعض اخلرباء بأنه ال جيب على اإلطالق تقدمي شهادات الشهود السابقة. أواًل، ألنه يستحيل 
التحقق من صدقية هذه البيانات، وثانًيا، ألن قبوهلا حيرم املتهم من حقه يف استجواب الشاهد طبًقا للقانون 
الدويل حلقوق اإلنسان )وكذلك مبوجب املادة 64 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية(. ويف النظم 
اليت توجد فيها أدلة تفصيلية لشهادة الشاهد مبا مسع من الغري )و»شهادة الشاهد مبا مسع من الغري« يعين 
بياًنا غري الذي يديل به املعلن أثناء الشهادة يف املحاكمة أو جلسة االستماع مقدًما كدليل إلثبات احلقيقة 
اليت جيري تأكيدها(، فإن استخدام شهادات الشهود السابقة يرقى إىل شهادة الشاهد مبا مسع من الغري، 
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ولذلك، فإنه غري جائز من حيث املبدأ. ومع ذلك، حىت يف كثريمن الدول اليت توجد فيها قواعد لشهادة 
الشاهد مبا مسع من الغري، كانت هناك استثناءات لتقدمي أدلة شهادة الشاهد مبا مسع من الغري. وجيادل 
بعض اخلرباء بأنه جيب السماح بعرض أدلة الشهود الغائبني على املحكمة، وإال ميكن أن تضيع أدلة قيمة.
النموذجي  القانون  واضعو  ناقش  الغائبني،  الشهود  بشأن  تبنيه  جيب  الذي  للنص  دراستهم  ويف 
لإلجراءات اجلنائية اخليارات املتنوعة املتوفرة. ويف هناية املطاف، توصل واضعو القانون إىل أنه جيب وجود 
آلية لالبتعاد عن مبدأ »الشهادة املباشرة« العام يف حاالت حمددة معينة، والسماح بتقدمي األدلة املسجلة 
مسبًقا أمام املحكمة. غري أن هذا التدبري جيب أن يكون استثنائيًّا، فعندما يتم تقدمي مثل هذا األدلة، جيب 
منح الفرصة لكل من عضو النيابة العامة وحمامي الدفاع الستجواب الشاهد. واعتقد واضعو القانون أن 
الضمانة األخرية كانت ضرورية حلماية حقوق املتهم يف استجواب الشاهد، كما كانت ضمانة حيوية 

الختبار صدقية هذه البيانات.
وعندما تدرس املحكمة ما إذا جيب السماح بتقدمي الشهادات املسجلة مسبًقا، جيب أن تقدر املحكمة 
ما إذا كان من املمكن احلصول عليها من خالل تدابري أقل خطورة. على سبيل املثال، إذا كان الشاهد 
غائًبا ألنه موجود يف دولة أخرى، فقد يكون من املجدي اإلدالء بالشهادة عن طريق اتصال مباشر بواسطة 

الفيديو بداًل من الشهادة املسجلة مسبًقا.
وجيب أيضا مالحظة أن املادة 258 تشري إىل أدلة شهادات الشهود فقط. لذلك، فإن املادة 258 تتعلق 
بتقدمي األدلة املسجلة مسبًقا اليت يقدمها املتهم بوصفه شاهًدا. وال يوجد تعريف واضح ملعىن »شهادة«. 
يف بعض الدول، تكون اإلفادة شهادة إذا أعطيت اإلفادة أثناء التحقيق يف حماولة ملساعدة السلطات يف 
إلقاء القبض على مشتبه به ومالحقته قضائيًّا. ومسألة أن الشاهد كان أو مل يكن حتت القسم عندما أدىل 
بإفادته، سوف يكون هلا تأثري كبري يف تقرير ما إذا كانت إفادته شهادة، ومع ذلك، فإن املكاملة اهلاتفية 
اليت جيريها شاهد غائب مع خدمات الطوارئ من أجل اإلبالغ عن ارتكاب جرمية، يتم تصنيفها كشهادة 

يف بعض االختصاصات القضائية.
وبالرغم من عدم وجود نص يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية يقضي بأن املحكمة جيب أال 
تعتمد فقط، أو إىل حد كبري، على األدلة اليت يقدمها شاهد غائب وحيد إلدانة شخص ما، فإن مشرعي 
قوانني جديدة لإلجراءات اجلنائية قد يرغبون يف دراسة نص كهذا. وهذا املعيار مأخوذ من املحكمة 
بأن  تفيد  اليت  رقم 80/9120(،  )الطلب  النمسا  أونتربريتنجر ضد  قضية  اإلنسان يف  األوروبية حلقوق 
القضية جيب أال تستند بالكامل على أدلة يقدمها شخص غائب ما مل يتم تقدمي أدلة أخرى تدعم صدق 

مثل هذه األدلة أو تثبتها خبالف ذلك.
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القسم 11: عرض إفادات وغريها من األدلة السابقة للشاهد أثناء املحاكمة

املادة 259: عرض إفادات 
سابقة للشاهد أثناء املحاكمة

أثناء المحاكمة استخدام إفادات سابقة أدلى الشاهد بها قبل المحاكمة إلنعاش ذاكرة  يجوز 
الشاهد الذي أدلى بها.

تعليق
ال ميكن تقدمي إفادة سابقة أدىل هبا الشاهد أثناء التحقيق يف جرمية جنائية ضمن األدلة كقاعدة عامة مبوجب 
القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. ومبوجب مبدأ الشهادة املباشرة اليت تنص عليها املادة 257، يطلب 
من الشاهد املجيء إىل املحكمة ليشهد أمام القاضي أو هيئة القضاة، وفًقا لالستثناءات الواردة يف املادة 

258 ويف مواضع أخرى يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية.
وجيوز للشاهد أثناء اإلدالء بالشهادة املباشرة أن يديل بإفادة ختتلف عن إفادته أثناء التحقيق يف اجلرمية، 
أو جيوز أن يكون الشاهد قد نسي عناصر أساسية يف إفادته السابقة. ويف هذه احلالة، جيوز ألي من 
الطرفني »إنعاش ذاكرة الشاهد الذي أدىل باإلفادة« بقراءة اإلفادة السابقة للشاهد. وال يتم تقدمي إفادة 
الشاهد مباشرًة ضمن األدلة، لكن يتم تقدمي ردود الشاهد على مناقشتها وعلى األجزاء ذات الصلة اليت 
قرئت عليه. إن استخدام اإلفادات السابقة مركزي يف الطعن يف أهلية الشاهد مبوجب املادة 261)2()ب(.

املادة 260: عرض أدلة مادية
أو وثائقية على الشاهد أثناء املحاكمة

يجوز عرض األدلة المادية أو الوثائقية الذي تم جمعها أثناء التحقيق على الشاهد أثناء 
صلتها  بشأن  والشهادة  األدلة  هذه  على  التعرف  من  الشاهد  ليتمكن  بشهادته  اإلدالء 

بموضوع القضية.
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القسم 12: الطعن يف أهلية الشاهد

املادة 261: الطعن يف أهلية الشاهد
1.   يجوز ألي طرف، بما في ذلك الطرف الذي يستدعي الشاهد، الطعن في أهلية الشاهد أو 

 في شاهد الخبرة.
2.   يجوز الطعن في أهلية الشاهد لألسباب التالية:

 )أ( انحياز الشاهد لصالح طرف أو آخر،
 )ب( التضارب بين إفادة سابقة للشاهد وشهادته أثناء المحاكمة،

 )ج( التأثير في الشاهد أثناء اإلدالء بالشهادة ليناقض نفسه خالل المحاكمة،
 )د( الشاهد معروف في المجتمع بعدم األمانة، أو
 )هـ( الشاهد مشتبه به أو متهم في جريمة أخرى.

تعليق
يشري الطعن يف أهلية الشاهد إىل تصرف مدروس من عضو النيابة العامة أو من حمامي الدفاع إلضعاف 
الثقة يف الشاهد عن طريق التشكيك يف صدقيته. وميكن الطعن بتقدمي الطرف اخلصم يف االستجواب 
أدلة للشاهد الذي مت التشكيك يف صدقيته، أو حىت بتقدمي شهادة شاهد آخر. والفقرة 2 تتضمن 
أكثر األُسس املتعارف عليها للطعن يف أهلية الشاهد الواردة يف القوانني الوطنية لإلجراءات اجلنائية 
يف العامل. ومبوجب الفقرة 2)أ(، جيوز الطعن يف أهلية الشاهد الحنيازه ضد طرف أو لصاحل الطرف 
اآلخر. إضافة إىل ذلك، قد تكون للشاهد مصلحة شخصية يف نتائج القضية. على سبيل املثال، قد 
حياول حمامي الدفاع الطعن يف أهلية شاهد النيابة العامة الذي عقد اتفاًقا تفاوضيًّا لتخفيف العقوبة 
مع عضو النيابة العامة. وشهادة الشاهد املطعون بأهليته هلا وزن أقل لدى املحكمة من شهادة شاهد 

مل يتم التشكيك يف صدقيته.
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القسم 13: تعويض الشهود الذين يتم استدعاؤهم أمام حمكمة البداية

املادة 262: تعويض الشهود
يجب تعويض الشاهد الذي ُيستدعى للمثول أمام محكمة البداية عن مصاريفه المعقولة.

تعليق
جيب أن يتم تعويض الشهود بواسطة قلم املحكمة، وجيب تنظيم التعويض على أساس إجراء عمل موحد 

أو على أساس تعميم يصدره رئيس املحاكم يف الدولة املعنية.
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اجلزء 6: املداوالت واحلكم

املادة 263: مداوالت حمكمة البداية
1.   بعد إعالن انتهاء المحاكمة، يجب أن يتداول القاضي أو هيئة القضاة سرًّا.

2.   في مداوالت هيئة القضاة، يجب على كل قاٍض أن يصوت بشكل منفصل على كل تهمة 
في الئحة االتهام. وفي حال محاكمة متهمين اثنين أو أكثر مًعا بموجب المادة 193، يجب 

التوصل إلى نتائج منفصلة لكل متهم على حدة.
3.   يجب عدم إدانة المتهم في جريمة لم ترد في الئحة االتهام.

4.   تعتبر أي مخالفة واردة بقدر أقل في الجريمة جزًءا من الئحة االتهام.
5.    يجب التصويت باألغلبية على أي حكم بـ»المسؤولية الجنائية« أو »عدم المسؤولية الجنائية« 

     على كل تهمة على حدة واردة في الئحة االتهام.
6.    يجب أال يسلم القاضي أو هيئة القضاة بأي حكم بـ»المسؤولية الجنائية« على أي تهمة واردة 
في الئحة االتهام ما لم يكن القاضي أو هيئة القضاة على يقين بأن عضو النيابة العامة قد 

أثبت المسؤولية الجنائية في تلك التهمة بما يتجاوز أي شك معقول.
7.   في التوصل إلى قرار بشأن المسؤولية الجنائية للمتهم، يجب أال يجد القاضي أو هيئة القضاة 
المتهم مسؤواًل جنائيًّا فقط على أساس، أو في حال، عدم وجود أدلة مؤيدة، إلى حد قطعي، 

بناًء على ما يلي:
 )أ(    األدلة المقدمة من شاهد واحد غير ُمفصح عن هويته،

 )ب(  األدلة المقدمة من شاهد واحد متعاون،
 )ج(   األدلة المقدمة من طفل، إذا أدلى الطفل بشهادته دون تالوة إعالن القسم، أو

 )د(    إفادة أو اعتراف ُمقدم إلى الشرطة أو عضو النيابة العامة.
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تعليق
بعد استكمال اإلجراءات املوضحة يف اجلزء اخلامس، جيب أن يبدأ القاضي أو هيئة القضاة يف املداوالت. 
ويف هناية املطاف، الغرض من املداوالت هو التوصل إىل حكم بشأن ما إذا كان الشخص املتهم »مسؤواًل 
جنائيًّا« )أي مذنًبا( أو »غري مسؤول جنائيًّا« )أي غري مذنب(. وجيب أن يراجع القاضي أو هيئة القضاة 
الئحة االهتام هتمة بعد أخرى، مث جيري التصويت على ما إذا كانوا يعتقدون أن عضو النيابة العامة قد 
أثبت مبا يتجاوز أي شك معقول أن املتهم قد ارتكب اجلرمية اجلنائية. وعندما توجد هيئة مكونة من 

ثالثة قضاة، يكفي صوتا قاضيني لإلدانة.

الفقرة 4: »خمالفة واردة بقدر أقل« تعين جرمية مكونة من بعض وليس كل أركان جرمية أخطر منها. 
على سبيل املثال، يف حال قتل شخص بطريقة غري مشروعة، من الضروري االعتداء اجلسماين على هذا 
الشخص. واالعتداء اجلسماين ركن من أركان القتل غري املشروع مبوجب املادة 89 من القانون اجلنائي 
النموذجي، لكن اجلرمية تتجاوز االعتداء اجلسماين. فإذا اهتم شخص بتهمة »القتل غري املشروع« لكن 
القاضي أو هيئة القضاة ترى أنه مل يتم إثبات كل أركان القتل غري املشروع املوضحة يف املادة 89، فإن 
القاضي أو هيئة القضاة بالرغم من ذلك جيدون الشخص ما زال مذنًبا بارتكاب جرمية االعتداء اجلسماين. 
العامة الشخص صراحة بتهمة االعتداء اجلسماين.  النيابة  ويتوفر هذا اخليار حىت عندما ال يتهم عضو 
لذلك، إذا اهتم شخص بالقتل غري املشروع، فإن من املفترض إمكانية إدانته بتهمة االعتداء اجلسماين، 

دون كتابة ذلك يف الئحة االهتام.

تأمر املحكمة باستخدام  املواد 156-162، عندما  التعليقات على  الفقرة 7)أ(: كما نوقش يف 
الشهود غري املُفصح عن هويتهم، فإنه جيب عليها أن تفعل ذلك مع مراعاة االحترام الكامل حلقوق 
املتهم. واستخدام الشهود غري املُفصح عن هويتهم يشمل عملية موازنة دقيقة بني حقوق املتهم يف 
مواجهة الشاهد ضده )املادة 64 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية(، وبني حقوق الشاهد 
أو الضحية يف احلماية أثناء املحاكمة. وإحدى الضمانات يف استخدام الشهود غري املُفصح عن 
هويتهم، اليت نظرت فيها باستفاضة املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، هي أن شهادة شاهد واحد 
غري ُمفصح عن هويته ال جيوز أن تستخدم إلدانة املتهم. ويف قضييت أونتربريتنجر ضد النمسا )رقم 
الطلب ECHR, ser. A ]1986[ November 24 1986 80/9120 110[ وكوستوفيسكي ضد 
هولندا ،)]ECHR, ser. A ]1989 166( وجدت املحكمة األوروبية انتهاًكا لالتفاقية األوروبية 
أساس شهادة شاهد غري  على  املتهم  أدين  األساسية، حيث  واحلريات  اإلنسان  حلماية حقوق 

ُمفصح عن هويته.

الفقرة 7)ب(: جيب استخدام الشهود املتعاونني حبذر، كما هو احلال مع الشهود غري املُفصح عن 
هويتهم، مع االحترام الكامل حلقوق املتهم. وتنطوي آلية الشهود املتعاونني املتوفرة الواردة يف املواد 
163-168 على احتمال إساءة استغالهلا. لذلك، جيب تنظيمها حبرص، وجيب توفري ضمانات كافية 
للتأكد من أن استخدامها ال جيحف حبقوق املتهم دون مسوغ. وبالطريقة نفسها إىل حد كبري املتبعة 
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مع الشهود غري املُفصح عن هويتهم، ينص القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية على أنه ال جيوز 
أن تستخدم األدلة من شاهد متعاون واحد وحدها إلدانة املتهم.

الفقرة 7)ج(: إن الطفل الذي يديل بشهادته دون إعالن القسم كان قد تبني أنه ال يفهم طبيعة إعالن 
القسم، لكن تبني أنه يفهم الوقائع وفًقا للمادة 248 ويفهم التزامه بقول احلقيقة.

ونظًرا ألن هذه الشهادة تأيت من طفل مل يقم باحللف، فإن شهادته ال جيب أن تعطى الوزن نفسه 
الذي يعطى لشهادة قدمت بعد احللف. وتنص املادة 7)ج( على أن أدلة طفل مل يقم باحللف جيب أال 

تستخدم كأساس وحيد لإلدانة.

الفقرة 7)د(: كما نوقش يف التعليق على املادة 232، سعى واضعو القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية 
للتأكد من أن هذا القانون حيتوي على ضمانات كافية حلماية حق املشتبه به واملتهم يف عدم التعرض 
ألي احتمال بالتعذيب أو للمعاملة القاسية أو الالانسانية أو املهينة )كما ورد يف املادة 58( أو ألي فعل 
إكراه قد جيحف حبقوق املشتبه به أو املتهم يف عدم جترمي الذات )كما ورد يف املادة 57(. ويف كثري من 
الدول، يتم عادًة اللجوء تلقائيًّا إىل التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو إىل وسائل 
إكراه أخرى لضمان احلصول على اعتراف. عندئٍذ جيوز إدانة الشخص على أساس واحد وهو االعتراف 
الذي مت انتزاعه بطرق غري قانونية. وتطالب املادة 232 باستبعاد كل األدلة اليت مت احلصول عليها من 
خالل التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة من األدلة املقبولة. ومن أجل تعزيز هذه احلماية، 
ولردع هذا النوع من املمارسة، وحلماية املتهم، فإن الفقرة 7)د( تطالب القاضي أو هيئة القضاة بأال يبنوا 

أي إدانة على أساس االعتراف فقط.

املادة 264: النطق باحلكم
1.   يجب على القاضي أو هيئة القضاة، بعد التوصل إلى قرار أثناء المداوالت، تحديد تاريخ 

ووقت للنطق بالحكم في القضية.
2.   يجب إخطار عضو النيابة العامة ومحامي الدفاع بتاريخ ووقت الجلسة وفًقا للمادة 27.

3.   يجب إعالن الحكم على المأل، باستثناء عندما تقتضي مصالح الطفل غير ذلك، كما تنص 
المادة 62.

4.   يجب النطق بالحكم في حضور المتهم، عماًل بالمادة 214.
5.   يجب أن ينطق القاضي أو القاضي مترئس هيئة القضاة بالحكم، ويجب أن يتلو الئحة االتهام 
بصوت مرتفع على المتهم، ويجب أن يوضح في محكمة علنية ما إذا كان المتهم قد وجد 

»مسؤواًل جنائيًّا« أو »غير مسؤول جنائيًّا« في كل تهمة واردة في الئحة االتهام.
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6.    إذا تبين أن المتهم »مسؤول جنائيًّا« في جريمة أو جرائم، يجب أن يحدد القاضي أو القاضي 
مترئس هيئة القضاة تاريًخا ووقًتا لعقد جلسة منفصلة بخصوص العقوبات. ويجب إخطار 

عضو النيابة العامة ومحامي الدفاع بتاريخ ووقت الجلسة وفًقا للمادة 27.
كما يجب إرسال إخطار إلى الضحية وفًقا للمادة 75)1(.

7.  إذا تبين أن المتهم »غير مسؤول جنائيًّا« في جريمة، يجب أن تأمر المحكمة باإلفراج 
فوًرا عن الشخص باستثناء ما ورد بالمادة 265. كما يجب إلغاء أي تدبير مقيد مفروض 

على الشخص بموجب أمر من محكمة البداية.

تعليق
الفقرة 4: للمتهم الحق في أن يكون حاضًرا أثناء المحاكمة، بما في ذلك جلسة النطق بالحكم. وهذا 

الحق واالستثناءات له موضحة في المادة 214.
الفقرة 6: ينص القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية على إجراء ثنائي منفصل، بمعنى أن المحاكمة 
والنطق بالعقوبات يحدثان في جلستين مختلفتين. وقد تم اعتماد هذا اإلجراء كوسيلة لحماية حقوق 

المتهم. وتتم مناقشة الطبيعة الثنائية المنفصلة لإلجراء بتفصيل أكبر في التعليق على المادة 267.

املادة 265: وضع الشخص الذي أعلنت براءته
1.    إذا أبلغ عضو النيابة محكمة البداية في محكمة علنية، أثناء النطق بحكم »غير مسؤول جنائيًّا«، 
بعزمه على استئناف الحكم بموجب المادة 277، يجوز لمحكمة البداية، بطلب من عضو 
النيابة العامة، أن تصدر مذكرة احتجاز بحق المتهم، أو باإلفراج عنه بالكفالة، أو بفرض 
تدابير مقيدة أخرى غير االحتجاز، إذا تم استيفاء الشروط التي تنص عليها المادتان 177 أو 

179 أو المادة 184.

2.   يسري على الفور مفعول مذكرة االحتجاز أو اإلفراج بالكفالة أو التدابير المقيدة األخرى 
غير االحتجاز.

تعليق
إذا متت تربئة املتهم عند النطق باحلكم مبوجب املادة 264، فإنه مل يعد من الناحية التقنية متهًما، ولذلك، 
جيب اإلفراج عنه من االحتجاز أو السماح له بأن يظل حرًّا طليًقا، حسب مقتضى احلال. ويوجد استثناء 
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طفيف هلذه القاعدة العامة. فاملادة 274 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية تسمح لعضو النيابة 
العامة باستئناف قرار حمكمة البداية الذي وجد املتهم »غري مسؤول جنائيًّا«. وإذا مت احتجاز الشخص 
الذي متت تربئته من اجلرمية أو كان رهن االحتجاز، أو اإلفراج بالكفالة أو قيد تدابري مقيدة أخرى غري 
االحتجاز قبل املحاكمة وخالهلا، فإن لعضو النيابة العامة بعد أن يعلن أمام املحكمة عن نيته يف استئناف 
قرار املحكمة مبوجب املادة 277، جيوز له أن يطلب من املحكمة استمرار االحتجاز أو اإلفراج بالكفالة 

أو التدابري املقيدة.
وكما نوقش يف التعليقات على املادة 172 واملادة 184، فإن الغرض من هذه التدابري هو ضمان مثول 
املتهم أمام املحكمة. إن الستخدام االحتجاز مبوجب املادة 177 تطبيًقا أوسع قلياًل، ويستخدم، ليس 
فقط من أجل ضمان حضور املتهم يف املحاكمة، بل أيًضا من أجل محاية سالمة األدلة، وأي شهود أو 
أي أشخاص آخرين، أو من أجل السالمة العامة بصفة أعم. ولضمان مثول الشخص املربأ أمام املحكمة 
أثناء االستئناف، وأنه لن يتدخل يف األدلة أو الشهود، أو أنه لن يكون مصدر خطر على السالمة العامة 
يف انتظار االستئناف، جيوز للمحكمة أن تأمر باستمرار االحتجاز أو اإلفراج بالكفالة أو التدابري املقيدة 
األخرى غري االحتجاز. ويسري مفعول هذا األمر يف احلال، ما يعين عمليًّا أن الشخص الذي تتم تربئته 

جيوز احتجازه أو اإلفراج عنه بالكفالة أو وضعه قيد تدابري مقيدة إىل حني جلسة االستئناف.

املادة 266: احلكم النهائي
1.   يصبح الحكم نهائيًّا بمجرد انتهاء الفترة المحددة لالستئناف، وإذا لم يستأنف أي من 

الطرفين الحكم.
2.   إذا استأنف أحد الطرفين الحكم طبًقا للفصل الثاني عشر، يصبح الحكم نهائيًّا عندما تصدر 
البداية بموجب  أو يعدل حكم محكمة  أو يبطل  يؤيد  محكمة االستئناف حكًما جديًدا 

المادة 284.

تعليق
الفقرة 1: تتعلق مسألة مىت يصبح احلكم هنائًيا مبسألة عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني، الذي 
تنص عليه املادة 8 من القانون اجلنائي النموذجي. يلزم الرجوع إىل املادة 8 والتعليق املرافق هلا لالطالع على 
مزيد من املناقشات. كما يلزم الرجوع إىل املادة 277، اليت حتدد الوقت املناسب لرفع دعوى االستئناف.

الفقرة 2: إذا رفع أي من الطرفني دعوى استئناف، ال يصبح حكم حمكمة البداية حكًما هنائيًّا إىل حني 
انتهاء االستئناف، عندما تتخذ حمكمة االستئناف قرارها بشأن صحة حكم حمكمة البداية، بعد إجراء 
املداوالت حول موضوع دعوى االستئناف. وتتمتع حمكمة االستئناف مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية بصالحية تأييد أو إلغاء أو تعديل حكم حمكمة البداية عند استئنافها. يلزم الرجوع إىل املادة 284.

 املادة 265
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 اجلزء 7: فرض العقوبات واألوامر

املادة 267: جلسة حتديد العقوبة أو األمر املناسب
1.   في الموعد والتاريخ المحددين طبًقا للمادة 264)6(، يجب على محكمة البداية عقد جلسة 

للنظر في تحديد العقوبة أو األوامر المناسبة التي يجب فرضها على الشخص المدان.
2.   يجوز أن يقدم عضو النيابة العامة ومحامي الدفاع أدلة إضافية إلى محكمة البداية قبل إقرار 

العقوبة أو األوامر.
3.   يجوز للضحية أيًضا اإلدالء بأقواله أمام محكمة البداية في الجلسة.

4.   بمجرد أن تستمع محكمة البداية إلى أدلة عضو النيابة العامة ومحامي الدفاع والضحية،يجب 
أن تدخل في مداوالت لتحديد العقوبة أو األمر المناسب.

5.   يجب أن تعمل محكمة البداية في تحديد العقوبات بموجب اإلجراءات المعمول بها المبينة 
في األقسام 12-14 من الجزء العام من القانون الجنائي النموذجي.

6.   إذا كان الشخص مداًنا ومطلوًبا منه تنفيذ عقوبة بالسجن، فإن أي وقت قضاه قيد االحتجاز 
قبل المحاكمة وخاللها، يجب طرحه من مجموع مدة السجن التي حكمت بها محكمة 

البداية على المتهم.

تعليق
وبعد املُرافعات اخلتامية للطرفني يف املحاكمة، جيب إعالن انتهاء املحاكمة. والغرض من املحاكمة هو 
حتديد املسؤولية اجلنائية للشخص املتهم. وعماًل باملادة 263، جيب على القاضي أو هيئة القضاة بعد ذلك 
التداول. يف هناية مداوالت املحكمة، جيب أن تنطق املحكمة بالقرار. وإذا وجدت املحكمة أن الشخص 

»مسؤول جنائيًّا«، فإن اخلطوة التالية هي حتديد العقوبات اليت جيب فرضها على املتهم.
وقبل اختاذ القرار بالعقوبة، جيب أن تعقد املحكمة جلسة لتحديد العقوبات مبوجب املادة 267. إن 
مسوغات عقد جلسة منفصلة لتحديد العقوبة واضحة. حيث سيكون من غري العدل إىل حد كبري أن 
تسمح املحكمة للمتهم بعرض أدلة أثناء املحاكمة على أنه غري مسؤول جنائيًّا مث تسمح له بتقدمي أدلة 

لتخفيف مسؤوليته اجلنائية.
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واألدلة األخرية تستند بصفة عامة إىل حقيقة أنه جيب ختفيف العقوبة املعمول هبا ألسباب متنوعة )مثل 
تلك املحددة يف املادة 51 من القانون اجلنائي النموذجي بشأن عوامل التخفيف والتشديد اليت جيب أخذها 

يف االعتبار يف حتديد العقوبة(.
أثناء جلسة حتديد العقوبة، يعرض االدعاء العام والدفاع أدلة أمام املحكمة. وجيوز لضحية اجلرمية أن 
يعرض أدلة أيًضا. واألدلة املقدمة ليست هي األدلة نفسها اليت سبق تقدميها أثناء املحاكمة، واليت كان 
الغرض منها إثبات أو عدم إثبات املسؤولية اجلنائية للشخص املتهم. وبداًل من ذلك، تتعلق األدلة اليت يتم 
عرضها أثناء جلسة حتديد العقوبة بنوع ومدة العقوبات اليت جيب فرضها على الشخص املتهم. وقد يظهر 
معظم هذه األدلة العوامل املشددة أو املخففة اليت تنص عليها املادة 51 من القانون اجلنائي النموذجي. 
على سبيل املثال، قد يشهد الضحية على العنف الذي وقع عليه أثناء ارتكاب اجلرمية )املادة 51]2[]ج[ 
من القانون اجلنائي النموذجي(، أو قد تعرض النيابة العامة أدلة تثبت أن الشخص املتهم قد تعاون مع 

املحكمة )املادة 51]1[]ح[ من القانون اجلنائي النموذجي(.
ومبجرد أن تستمع املحكمة لألدلة من الشخص املدان واملدعي العام والضحية، جيب على املحكمة 
أن تتداول بشأن العقوبة األصلية أو العقوبة التبعية أو أي عقوبات تكميلية مناسبة. كما جيب أن تقرر 
املحكمة ما إذا كانت توجد أسباب ملصادرة عوائد أو ممتلكات اجلرمية مبوجب القسم 13، اجلزء 1: 

اجلزء العام من القانون اجلنائي النموذجي.

املادة 268: النطق بالعقوبة أو األمر
1.   يجب أن تحدد محكمة البداية تاريخ وموعد النطق بالعقوبة أو األمر الذي سيتم فرضه على 

     الشخص المدان.
2.   يجب إخطار عضو النيابة العامة ومحامي الدفاع بتاريخ وموعد الجلسة وفًقا للمادة 27.

3.    يجب النطق بالعقوبة أو األمر علنًا وبحضور الشخص المدان، باستثناء ما ورد في المادة 62)2(.

تعليق
إن املادة 62 حتمي حق الشخص املتهم يف حضور جلسة النطق بعقوبته. وتدعم املادة 268 هذا احلق. 

واالستثناء الوحيد حلضور املتهم يف جلسة النطق بالعقوبة وارد يف املادة 62)2(.

 املادة 267
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املادة 269: إعداد ونشر نص احلكم كتابة
1.  يجب على محكمة البداية إعداد نص كتابي مسبب للحكم بعد المحاكمة وجلسة تحديد  

    العقوبة أو األمر المناسب الذي سيتم فرضه على الشخص المدان.
2. يجب أن يتضمن نص الحكم الكتابي، كحد أدنى، العناصر التالية:

)أ(      اسم الشخص المتهم الذي تمت محاكمته،
)ب(   اسم محكمة البداية، وأسماء القاضي أو القضاة الذين نظروا في القضية واسم عضو 

        النيابة العامة واسم محامي الدفاع،
)ج(    تاريخ الحكم،

)د(     الجريمة أو الجرائم التي حوكم المتهم بسببها،
)هـ(    تقرير بُمالبسات الوقائع التي تستند القضية إليها،

)و(     تقرير بالوقائع التي ترى محكمة البداية أنه تم إثباتها وتلك التي لم يتم إثباتها،
)ز(     النتائج القانونية المبنية على أساس الحقائق المثبتة واألسباب للنتائج القانونية،

)ح(    النتيجة فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية للمتهم عن كل تهمة من التهم الواردة في 
الئحة االتهام،

)ط(    العقوبة واألمر ذو الصلة اللذان سيتم فرضهما على الشخص المدان، إن وجدا،
)ي(    في حال فرض عقوبة السجن، أي مدة انقضت في االحتجاز قبل المحاكمة وخاللها،

)ك(      مدة العقوبة أو األمر، ومنها أي مدة مطروحة من مدة الحكم بالسجن عن مدة االحتجاز 
قبل المحاكمة وخاللها،

)ل(      في حال فرض غرامة أو دفع تعويض للضحية، قيمة الغرامة والتعويض والموعد المستحق 
للدفع وواقعة أن الدفع يجب أن يتم بواسطة قلم محكمة البداية،

)م(      الشخص أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ العقوبة أو األمر وعن اإلشراف على تنفيذهما،
)ن(     إذا ثبت أن الشخص غير مسؤول جنائيًّا، وإذا كانت قد صدرت مذكرة ضد الشخص 
بضبط مؤقت لعائدات الجريمة، وممتلكاتها، ومعداتها، وأي أدوات أخرى استخدمت 
فيها، أو كان مقرًرا أن تستخدم فيها، فإنه يجب أن يتضمن نص الحكم الكتابي أمًرا 
يقضي بإعادة كل الممتلكات إلى صاحبها أو مالكها، إذا كانت قد وضعت تحت 

الحراسة أو قيد الرقابة.

الفصل 11، اجلزء 7
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وإذا كانت مذكرة األمر بالضبط المؤقت تحظر نقل الممتلكات أو إتالفها أو تحويل ملكيتها 
أو التصرف بها أو تحريكها، فيجب أن يتضمن نص الحكم أمًرا يقضي برفع كل القيود 

على التعامل مع هذه الممتلكات، و
 )س( توقيع القاضي أو هيئة القضاة.

بالعقوبة أو األوامر بموجب   النطق  الكتابي عند  البداية نشر نص الحكم  3.   يجوز لمحكمة 
     المادة 268.

4.  يجب نشر نص الحكم الكتابي خالل فترة ثالثين يوم عمل كحد أقصى من تاريخ النطق 
     بالعقوبة بموجب المادة 268.

5.  يجب تسليم نسخة من نص الحكم الكتابي لكل من عضو النيابة العامة والمتهم ومحاميه 
     طبًقا للمادة 27.

6.  يجب ضم نص الحكم في ملف المحكمة.

املادة 270: طلب تصحيح األخطاء وأخطاء التقدير
يف نص احلكم الكتايب

1.   يجوز لكل من عضو النيابة العامة ومحامي الدفاع، خالل فترة عشرة أيام عمل من تاريخ 
تسلم نص الحكم الكتابي، تقديم طلب لدى محكمة البداية بدعوى وجود أخطاء في التقدير 

أو أخطاء مطبعية في نص الحكم.
2.   إذا تبين لمحكمة البداية وجود أي خطأ كهذا، يجب أن تأمر بتصحيح فوري لنص الحكم.

 املادة 269
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اجلزء 8: تنفيذ العقوبات واألوامر

املادة 271: تنفيذ العقوبات واألوامر
1.   يجب تنفيذ أية عقوبة أو أمر صادر عن محكمة البداية فوًرا بمجرد النطق بالحكم بموجب 

 المادة 268.
2.    إذا كانت العقوبة المفروضة على الشخص المدان هي عقوبة السجن، يجب سجن الشخص 
المدان في الحال. ويجب على محكمة البداية وضع الشخص المدان تحت حراسة سلطة 

االحتجاز تمهيًدا للنقل إلى مركز االحتجاز.
3.   يجب أن تصدر محكمة البداية أمًرا كتابيًّا بالسجن، إذا لم يكن قد تم نشر النص الكتابي 

للحكم. بعد استكمال نص الحكم الكتابي، يجب تسليمه إلى سلطة االحتجاز.
4.    إذا فرضت عقوبة السجن على الشخص المدان، يجب اإلفراج عن الشخص فوًرا إذا تجاوزت 

المدة التي قضاها المتهم في االحتجاز قبل الجلسة عقوبة السجن المطبقة.
5.   إذا كانت العقوبة المفروضة على الشخص المدان هي غرامة أو دفع تعويض للضحية، يجب دفع 
الغرامة أو التعويض لمحكمة البداية بواسطة القلم بتاريخ تعلنه المحكمة في نص الحكم 

الكتابي.
6.   يجوز للمحكمة أن تصدر أمًرا بوقف تنفيذ العقوبة أو األمر إذا أوضح محامي الدفاع أنه 
نهاية  الحكم حتى  تنفيذ  وقف  أمر  ويسري  المادة 274.  بموجب  القرار  استئناف  ينوي 

االستئناف أو إلى حين وقف االستئناف، أيهما يأتي أواًل.

تعليق
تنص املادة 271 على بعض التوجيهات العامة بشأن تنفيذ العقوبات بعد انتهاء املحاكمة. ويف دول كثرية، 
توجد تشريعات حمددة خمصصة لتنظيم تنفيذ العقوبات، وقد ترغب دولة خارجة من الصراع يف النظر يف 

صياغة مثل هذه التشريعات وتطبيقها.
والقاعدة العامة اليت تنص عليها املادة 271 هي أن العقوبات ينبغي تنفيذها، أو بعبارة أخرى، جيب أن 
توضع موضع التنفيذ )مثال، جيب أن يبدأ الشخص بقضاء عقوبة السجن( فور النطق هبا مباشرة مبوجب 

املادة 268 )وحيتمل أال يتزامن موعد هذا التنفيذ مع نشر نص احلكم الكتايب(.
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 وإذا فرضت املحكمة، مبوجب املادة 268، عقوبة السجن، جيب سجن الشخص املدان فوًرا )ما مل يكن 
الشخص قد قضى بالفعل مدة السجن بالكامل أثناء مدة احتجازه قبل املحاكمة(. وتنص املادة 271 على 
تسليم نص احلكم لسلطة االحتجاز، وإذا مل يتوفر نص احلكم، يتم تسليم سلطة االحتجاز أمًرا كتابيًّا 
بالسجن. وهذا الشرط مهم لكي يتسىن لسلطة االحتجاز حفظ األمر يف ملف الشخص املدان للتأكد 
من اإلفراج عنه يف التاريخ املناسب يف املستقبل. ويف كثري من الدول اخلارجة من الصراع، كان حفظ 
السجالت يعترب أمًرا ثانويًّا، وقد أفضى هذا اخللل إىل بقاء األشخاص يف السجن لفترات أطول من مدة 
السجن اليت فرضتها املحكمة. هلذا السبب، يوجد يف املادة 271 ويف مواضع أخرى من القانون النموذجي 

لإلجراءات اجلنائية تأكيد قوي على ضمان حفظ السجالت الكتابية بطريقة مناسبة.
وبالنسبة للغرامات، ومبوجب املادة 269)2()ل(، جيب أن حيدد حكم املحكمة قيمة الغرامة وتاريخ 
السداد. أما تفاصيل سداد الغرامات، فهي مبينة يف املادتني 50 و60 من القانون اجلنائي النموذجي. وتتناول 
املادة 50 دفع الغرامة كعقوبة أصلية، بينما تتناول املادة 60 دفع الغرامة كعقوبة تكميلية. وإذا مل يسدد 
الشخص الغرامة كعقوبة أصلية، تنص املادة 50)6( على جواز أن يقضي هذا الشخص مدة سجن ال 
تتجاوز ثالثة أشهر أو أن ُتفرض عليه عقوبة تبعية. ومبوجب املادة 60)5(، إذا ختلف الشخص عن سداد 
الغرامة كعقوبة تكميلية، جيوز إحضار الشخص أمام املحكمة لتوضيح سبب عدم دفعه للغرامة، وجيوز 

للمحكمة أن تفرض عليه عقوبة بالسجن ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر.
إذا أوضح عضو النيابة العامة أو حمامي الدفاع للمحكمة أنه ينوي استئناف القرار مبوجب املادة 274، 
يكون للمحكمة حرية التصرف يف وقف تنفيذ األمر أو تعليقه مؤقًتا. وهو ما يعين أنه إذا مل يكن الشخص 
املتهم قيد االحتجاز قبل املحاكمة يف انتظار املحاكمة، يظل هذا الشخص طليًقا إىل حني انتهاء دعوى 
االستئناف أو وقفها. وإذا رأت حمكمة االستئناف أن القرار والعقوبة اللذين أصدرهتما حمكمة البداية كانا 
صحيحني، يبدأ تنفيذ عقوبة السجن من تاريخ انتهاء دعوى االستئناف. غري أنه جيوز للمحكمة رفض وقف 
تنفيذ العقوبة. ويف هذه احلالة، جيب وضع الشخص املحكوم عليه بالسجن حتت حراسة سلطة االحتجاز.

 املادة 271
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اجلزء 9: اإلشراف على عقوبة
 السجن واإلفراج املشروط

املادة 272: اإلشراف على عقوبة السجن
1.   يجب أن تقرر محكمة البداية التي نطقت بالعقوبة كل المسائل التي لها عالقة باإلشراف 
على عقوبة السجن وتنفيذها، باستثناء اإلفراج المشروط بعد المحاكمة بموجب المادة 273.

2.  إذا تعذر وجود قاٍض أو هيئة قضاة محكمة البداية، أو إذا كانوا عاجزين عن ممارسة مهام 
وظائفهم، يجب أن يسمي القاضي المدير لمحكمة البداية قاضًيا أو قضاة آخرين لإلشراف 

على سجن الشخص المدان.
3.   يجوز للشخص المدان أن ُيقدم شكاوى أو طلبات بشأن تنفيذ عقوبة السجن، كتابة، لدى 
القاضي أو هيئة القضاة المختصين المسؤولين عن اإلشراف على عقوبة سجنه أو سجنها.

املادة 273: اإلفراج املشروط بعد املحاكمة
1.   بعد أن يقضي الشخص المدان ثلثي مدة عقوبته بالسجن، يجوز للشخص المدان رفع طلب 

إلى رئيس المحاكم لعقد هيئة قضائية لإلفراج المشروط.
2.  عندما يتسلم رئيس المحاكم طلًبا بعقد هيئة قضائية لإلفراج المشروط، يجب على رئيس 

المحاكم عقد هيئة تتألف من ثالثة قضاة.
3.   الهدف من هيئة اإلفراج المشروط هو تقرير ما إذا كان يجوز اإلفراج عن الشخص المدان 

من السجن قبل انتهاء مدة عقوبة السجن المفروضة عليه.
4.   يجب أن تحدد هيئة اإلفراج المشروط موعًدا وتاريًخا لجلسة تقرر ما إذا كان يجوز اإلفراج 

عن الشخص المدان من السجن.
5.   يجب تسليم إشعار الجلسة للشخص المدان ولعضو النيابة العامة في القضية وفًقا للمادة 27. 

ويجب أيًضا تسليم نسخة من اإلشعار للضحية وفًقا للمادة 75)1(.
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6.   يجوز االستماع للشخص المدان، وعضو النيابة العامة في القضية، والضحية في الجلسة.
7.   تجوز الموافقة على اإلفراج المشروط فقط في حال:

 )أ(    انقضاء ثلثي مدة عقوبة السجن المقررة،
 )ب(  تقرير إيجابي بشأن سلوك الشخص المدان تقدمه سلطة االحتجاز إلى هيئة اإلفراج 

المشروط، و
 )ج(    تقديم أدلة موثوقة تفيد بأن الشخص المدان ال يمثل خطًرا على األمن أو السالمة العامة.
8.   يجوز أن يتضمن أي أمر باإلفراج المشروط أي تدبير يعزز إعادة الدمج السلمي للشخص 

     المدان في المجتمع، ومن ذلك واحد أو أكثر من التدابير التالية:
 )أ(    منع الشخص المدان من الظهور في أماكن محددة،

 )ب(  منع الشخص المدان من االختالط بأشخاص محددين في أمر اإلفراج،
 )ج(    منع الشخص المدان من مغادرة نطاق االختصاص القضائي لمحكمة البداية دون تصريح 

        مسبق من هيئة اإلفراج المشروط، مع مصادرة جواز سفر الشخص المدان، أو
 )د(    شرط أن يثبت الشخص المدان وجوده بانتظام أمام هيئة اإلفراج المشروط أو أمام أي 

 جهة أو شخص آخرين معينين لهذا الغرض لفترة زمنية محددة.
9.   يجب إنهاء اإلفراج المشروط إذا ارتكب الشخص المدان جريمة الحقة أو إذا انتهك أيًّا من 
الشروط المحددة في أمر اإلفراج المشروط. وعند إنهاء اإلفراج المشروط، يجب أن يواصل 

الشخص المدان فوًرا المدة األصلية لعقوبته بالسجن حتى إكمالها.
10. يجوز رفع طلب إلى رئيس المحاكم لعقد هيئة قضائية لإلفراج المشروط إذا قرر الطبيب 

أن الشخص المدان مريض مرًضا ال شفاء منه.
11. يجب أن تحدد هيئة اإلفراج المشروط موعًدا وتاريًخا لجلسة اإلفراج، مع تسليم إعالن 

الجلسة وفًقا للفقرة 5.
12. يجوز لهيئة اإلفراج المشروط أن تأمر باإلفراج المشروط عن الشخص المدان المريض 

مرًضا ال شفاء منه ألسباب إنسانية.
13. ينتهي اإلفراج المشروط في اليوم الذي يستحق فيه الشخص المدان اإلفراج غير المشروط 

إذا اكتملت مدة عقوبة السجن بالكامل.

 املادة 273
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تعليق
أرست معظم الدول نظاًما لإلفراج املشروط يسمح باإلفراج عن الشخص املدان، يف ظل ظروف معينة، 
قبل اكتمال مدة عقوبته بالسجن. وتنص املادة 273 على آلية إلنشاء هيئة لإلفراج املشروط لتقرر يف هذه 
املسألة. ُتعرف هيئة اإلفراج املشروط باسم جملس اإلفراج املشروط أو جملس مراقبة السلوك يف بعض الدول. 
ويف بعض األنظمة القانونية، يتألف جملس اإلفراج املشروط من أفراد معينني قد ال يكونون من القضاة. 
ومبوجب القانون اجلنائي النموذجي، يعقد رئيس املحاكم هيئة اإلفراج املشروط وتتألف من ثالثة قضاة.
وجيوز للشخص املدان أيًضا أن يلتمس بطلب يرفعه إىل رئيس املحاكم ملنحه اإلفراج املشروط إذا 
كان مريًضا مرًضا ال شفاء منه. وجيوز ملجلس اإلفراج املشروط اإلفراج عن هذا الشخص املدان ألسباب 

إنسانية إذا ما قرر الطبيب أنه مريض مرًضا ال شفاء منه.
خدمة  إنشاء  بشأن  قوانني  بتطبيق  املشروط  لإلفراج  نظام  فيها  يوجد  اليت  الدول  معظم  وقامت   
اإلفراج املشروط أو مراقبة السلوك لإلشراف على اإلفراج املشروط عن األشخاص املدانني. وقد ُيطلب 
من األشخاص املدانني مراجعة خدمة اإلفراج املشروط خالل فواصل زمنية حمددة يف املادة 8)د(. كما 
جيوز أن تلعب خدمة اإلفراج املشروط/ مراقبة السلوك دوًرا يف اإلشراف على األشخاص املدانني ممن 
يقضون عقوبات تبعية مثل اإلفراج املشروط أو خدمة املجتمع أو تعليق تنفيذ احلكم. وجيب على الدولة 
اخلارجة من الصراع اليت تطبق نصوًصا بشأن اإلفراج املشروط أن تنظر يف إنشاء خدمة لإلفراج املشروط/ 

مراقبة السلوك.

الفصل 11، اجلزء 9
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الفصل 12: االستئناف
 والتدابري القانونية االستثنائية

تعليق عام
يتناول الفصل الثاين عشر قضايا االستئناف والتدابري القانونية االستثنائية. وملناقشة قضايا االستئناف، يلزم 
الرجوع إىل التعليق العام على الفصل الثاين عشر، اجلزء األول. وملناقشة قضايا التدابري القانونية االستثنائية، 

يلزم الرجوع إىل التعليق العام على الفصل الثاين عشر، اجلزء الثاين.

اجلزء 1: استئناف أحكام
 الرباءة أو اإلدانة أو العقوبة

تعليق عام
احلق يف االستئناف معترف به كحق إنساين، وهو مطبق عامليًّا تقريًبا يف إطار وطين. وتنص على احلق 
يف االستئناف املادة 14)5( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وكذلك املادة 8)2()ط( 
من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، واملادة 7)1()أ( من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، 
واملادة 2 من الربوتوكول السابع لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية. واحلق 
يف االستئناف، حسب جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان »ينص على أن لكل من أدين يف جرمية 
احلق يف أن تعيد النظر حمكمة أعلى درجة يف قرار إدانته واحلكم عليه طبًقا للقانون« )التعليق العام رقم 
13، الفقرة 17(. إضافًة إىل ذلك، جيب احترام احلق يف جلسات حماكمة عادلة وعلنية طوال إجراءات 

االستئناف )التعليق العام رقم 13، الفقرة 17(.
ختتلف طريقة تنفيذ احلق يف االستئناف اختالًفا كبرًيا من دولة إىل أخرى. يف بعض الدول، جيوز 
للشخص املدان فقط أن يستأنف. ويسوغ البعض حرمان النيابة العامة من االستئناف على أساس أن 
استئناف النيابة العامة ينتهك مبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني. مع ذلك، يعتقد الكثري 
من اخلرباء أن استئناف النيابة العامة ليس انتهاًكا ملبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني، ألن 
االستئناف هو استمرار للدعوى نفسها وليس دعوى جديدة )ويف حال كون االستئناف دعوى جديدة، 
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فإن مبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني قد يستبعد إعادة اختاذ قرار بشأن املسؤولية اجلنائية 
للشخص(. على اجلانب اآلخر، جتيز دول كثرية استئناف النيابة العامة. ويف بعض الدول اليت جتيز استئناف 
النيابة العامة، جيوز لعضو النيابة العامة أن يستأنف فقط ضد الشخص املتهم أو املدان )مثال، أن يستأنف 

حكًما »غري مسؤول جنائيًّا« أصدرته حمكمة أدىن أو يستأنف ضد حكم يعتربه خمفًفا(.
غري أنه جيوز لعضو النيابة العامة، يف أنظمة قانونية أخرى، أن يستأنف إما ضد الشخص املتهم أو 

املدان أو ملصلحته.
وختتلف الدول فيما بينها، ليس فقط بشأن من هو الذي جيوز له االستئناف، بل ختتلف أيًضا بشأن )أ( 
ما هو الذي جيوز استئنافه، و)ب( ما هي الطريقة اليت جيوز هبا االستئناف وطريقة عقد جلساهتا، و)ج( ما 
هي الصالحيات اليت تتمتع هبا حمكمة االستئناف لتعديل أو مراجعة قرار أو حكم املحكمة األقل درجة. 
وتسمح بعض االختصاصات القضائية باالستئناف قبل املحاكمة ويف أثنائها معا -وتعرف باسم الطعن 
التمهيدي- وميكن مبقتضاها استئناف القرارات القضائية أمام حمكمة أعلى درجة. وختتلف القضايا اليت 
ميكن استئنافها بطريقة الطعن التمهيدي اختالًفا واسًعا من دولة إىل أخرى. بالنسبة لدعاوى االستئناف 
اليت ترفع بعد انتهاء املحاكمة، ميكن رفع دعوى االستئناف، يف معظم األنظمة القانونية، على أساس 
االدعاء بوجود أخطاء قانونية أو أخطاء يف الوقائع وقعت فيها حمكمة البداية يف إصدار قرارها باإلدانة. 
وختتلف إمكانية استئناف احلكم أو العقوبة اليت أصدرهتا املحكمة األقل درجة من دولة إىل أخرى. فبعض 
الدول تسمح باستئناف احلكم، وتسمح أيًضا، كما ستجري مناقشته الحًقا، ملحكمة االستئناف مبراجعة 
احلكم. ويوجد نوع آخر من االستئناف جتيزه بعض األنظمة القانونية األخرى، هو االستئناف استناًدا إىل 
خمالفة اإلجراءات. وقد تسمح قوانني كل دولة على حدة بأي شكل خمتلف من أشكال االستئناف هذه.

وبالنسبة ملسألة كيف يتم االستئناف وكيف يتم النظر فيه، تشترط بعض االختصاصات القضائية أن 
حيصل املستأنف على إذن من املحكمة األدىن درجة إلجراء االستئناف. وهذا هو ما يعرف باسم »إذن 
إذن  تصريح  منحه  يتم  ما مل  استئنافه  النظر يف دعوى  من  املحتمل  املستأنف  يتمكن  ولن  لالستئناف«، 
لالستئناف. ويف اختصاصات قضائية أخرى، ال يوجد أي شرط باحلصول على إذن لالستئناف، وميكن 
االستئناف إىل حمكمة االستئناف مباشرة. ومبجرد أن تصبح دعوى االستئناف أمام حمكمة االستئناف، تكون 
هذ املحكمة مسؤولة عن اختاذ قرار يف موضوع االستئناف. وتعتمد كيفية احلكم يف دعوى االستئناف على 
طبيعة االستئناف، ويعتمد أحياًنا على املحكمة اليت استؤنف حكمها. ويف بعض الدول اليت جتيز طريقة 
الطعن التمهيدي، جيوز االستئناف على أساس مراجعة األوراق، مبعىن مراجعة املوضوعات على أساس ملف 
القضية واملواد األخرى ذات الصلة فقط، غري أن هذه ليست ممارسة عاملية، وتشترط دول كثرية النظر يف 
الطعن التمهيدي من خالل إجراءات شفهية أمام حمكمة االستئناف. وجيري النظر عادة يف أشكال االستئناف 
األخرى غري الطعن التمهيدي بإجراءات شفهية وحبضور األطراف. وتنص بعض األنظمة القانونية على 
إجراء حماكمة جديدة، ما يعين أن تقوم حمكمة االستئناف بتقدير كل األدلة اليت نظرت فيها املحكمة األدىن 
درجة. ويف أنظمة قانونية أخرى، تقوم حمكمة االستئناف فقط مبراجعة النقاط القانونية أو الوقائع أو املسائل 
اليت هلا عالقة باحلكم موضوع التنازع. وبعد أن تنظر حمكمة االستئناف يف دعوى االستئناف، فإن املسألة 
التالية اليت تنشأ هي: ما هي صالحيات حمكمة االستئناف؟ وهل تستطيع تعديل أو مراجعة حكم املحكمة 
األدىن درجة؟ أو أهنا ببساطة متلك صالحية النقض والتمييز، وهو ما يعين إما نقض حكم املحكمة األدىن 
ا من دولة إىل أخرى. أو امُلصادقة عليه؟ إن املمارسة بشأن صالحيات حمكمة االستئناف ختتلف اختالًفا مهمًّ

الفصل 12، اجلزء 1
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وبسبب التنوع الشاسع يف القانون واملمارسة اللذين حييطان بدعاوى االستئناف، كانت أمام واضعي القانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية جمموعة واسعة من اخليارات اليت خيتارون منها. وعند صياغة القسم اخلاص 
لتحديد  القانون أحباًثا مستفيضة  النموذجي لإلجراءات اجلنائية، أجرى واضعو  القانون  باالستئناف من 
اخليارات املتاحة، اليت نوقشت مطواًل بعد ذلك. إن جمموعة اخليارات اليت توفرت لوضع القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية كانت واسعة النطاق وتأثرت مبمارسات الدول وكذلك بقوانني وممارسة املحاكم الدولية 
)املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا( واملحكمة اجلنائية الدولية.
باختصار، جييز القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية لعضو النيابة العامة وللشخص املدان كليهما 
االستئناف استناًدا إىل عدد من األُسس املختلفة قبل املحاكمة وبعدها. قبل املحاكمة ويف أثنائها، جيوز 
لعضو النيابة العامة أو للمشتبه به أو للمتهم الطعن التمهيدي مبوجب املادة 295. وعند انتهاء املحاكمة 
وصدور احلكم والعقوبة، جيوز لعضو النيابة العامة وللشخص املدان استئناف احلكم استناًدا إىل األسس 
التالية: )أ( وجود خطأ يف القانون أو خطأ يف الوقائع و)ب( العقوبة اليت قررهتا املحكمة األدىن درجة. وفيما 
يتعلق بالطعن التمهيدي، يكون االستئناف على أساس ملف القضية الورقي فقط، حيث ينظر القضاة يف 
الطعن دون عقد جلسات شفهية. وجتري كل دعاوى االستئناف األخرى عن طريق اإلجراءات الشفهية 
حبضور األطراف كافة. ومبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، جيوز ملحكمة االستئناف النظر 
يف أدلة جديدة، لكن جيب أال جتري حماكمة جديدة، أو تبدأ املحاكمة من جديد )ولذلك، تنظر يف كل 
األدلة مرة أخرى(. ومتلك حمكمة االستئناف، عند النظر يف دعوى استئناف )خبالف الطعن التمهيدي(، 
حمكمة  متلك  كما  تعديله.  أو  إبطاله(  )وبالتايل  إلغائه  أو  البداية  حمكمة  على حكم  املصادقة  صالحية 

االستئناف سلطة طلب إجراء حماكمة جديدة تنظر فيها حمكمة بداية جديدة يتم إنشاؤها هلذا الغرض.
ومن املهم مالحظة أن وجود نص احلكم الكتايب الصادر عن حمكمة البداية طبًقا للمادة 269، وحماضر 

املحاكمة الكتابية أو تسجيالهتا طبًقا للمادة 37 وللمادة 217، هو أمر حيوي إلجراء االستئناف.
يلزم الرجوع إىل الفصل 2، اجلزء 3، بشأن تشكيل حمكمة االستئناف وصالحياهتا.

املادة 274: أُسس االستئناف
1.   يجوز لعضو النيابة العامة أو للشخص المدان أو لعضو النيابة العامة نيابة عن الشخص المدان، 

استئناف قرار محكمة البداية بناًء على األسس التالية:
 )أ(    وجود خطأ في الوقائع، أو
 )ب(  وجود خطأ في القانون، أو

 )ج( العقوبة أو األمر الصادر عن محكمة البداية.
2.   إذا اعتبرت هيئة القضاة المختصة في محكمة االستئناف، عند النظر في االستئناف بموجب 
الفقرة 1)أ( أو 1)ب(، أن هناك أُسًسا لتخفيف العقوبة أو األمر بموجب الفقرة 1)ج(، يجوز 
للمحكمة دعوة عضو النيابة العامة أو الشخص المدان لتقديم أُسس بموجب الفقرة 1)ج(.
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3.   إذا اعتبرت هيئة القضاة المختصة في محكمة االستئناف، عند النظر في االستئناف بموجب 
الفقرة 1)ج(، أن هناك أُسًسا إللغاء قرار اإلدانة، كليًّا أو جزئيًّا، بموجب الفقرة 1)أ( أو 
1)ب(، يجوز للمحكمة دعوة عضو النيابة العامة أو الشخص المدان لتقديم أُسس بموجب 

الفقرة 1)أ( أو 1)ب(.

تعليق
كما نوقش يف التعليق العام على الفصل الثاين عشر، فإنه مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، 
جيوز لعضو النيابة العامة وللشخص املدان االستئناف على أساس وجود خطأ يف الوقائع أو خطأ يف القانون 
دون إذن لالستئناف، واالستئناف على أساس العقوبة أو األمر املفروض على الشخص املدان أيًضا. تتناول 
املادة 275 واملادة 276 معىن اخلطأ يف القانون بتفصيل أكرب )وتتناول هاتان املادتان اخلطأ يف القانون من 

حيث عالقته خبطأ يف قانون اإلجراءات اجلنائية وليس يف القانون اجلنائي املوضوعي(.

املادة 275: اخلطأ يف القانون
1.    قد يشير االستئناف استناًدا إلى الخطأ في القانون إلى انتهاكات للقانون الموضوعي وللقانون 

 اإلجرائي على حد سواء.
2.   يحدث الخطأ في القانون الموضوعي عندما يحدث خطأ في تطبيق نصوص القانون الجنائي 
النموذجي، بما في ذلك انتهاك تحديد العقوبات بموجب القسم 12 من الجزء العام من 

القانون الجنائي النموذجي.
3.    يحدث الخطأ في القانون اإلجرائي عندما يحدث انتهاك جوهري للقانون النموذجي لإلجراءات 

الجنائية، كما تنص المادة 276.

املادة 276: االنتهاك اجلوهري
 للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية

1.  يحدث انتهاك جوهري للقانون النموذجي لإلجراءات الجنائية في الحاالت التالية:
 )أ(    إذا لم تتألف محكمة البداية حسب األصول بالطريقة التي تنص عليها المادة 6 أو لم 

تتألف محكمة االستئناف حسب األصول طبًقا للمادة 12.
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 )ب(   إذا لم يكن لمحكمة البداية االختصاص القضائي للنظر في القضية بموجب المواد 4 
و5 و6 من القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية،

 )ج(   إذا شارك في المحاكمة قاٍض كان يجب تنحيته بموجب المادة 19،
 )د(     إذا تغيب عن كل جلسات المحاكمة قاٍض كان يجب حضوره بموجب المادة 215،

 )هـ(   إذا انعقدت جلسة محكمة أو جرت محاكمة غير علنية، في انتهاك للمادة 62،
 )و(    إذا لم يحصل المشتبه به أو المتهم على أي مساعدة قانونية أو على مترجم فوري 

         طبًقا للمواد 59 و67 و68،
 )ز(     إذا استبعد من المحاكمة طرف كان ملزًما بالحضور في جلسة محكمة أو في المحاكمة، 

في انتهاك للقانون النموذجي لإلجراءات الجنائية.
 )ح(   إذا صدر الحكم بناء على أدلة كان ينبغي استبعادها وفًقا للمادة 230،

 )ط(   إذا بنت المحكمة حكمها، في انتهاك للمادة 263 )7(، فقط وإلى حد حاسم، أو 
في غياب أدلة مؤيدة، على أدلة شاهد وحيد غير ُمفصح عن هويته، أو شاهد متعاون 
وحيد، أو طفل أدلى بالشهادة دون إعالن القسم، أو بناء على إفادة أو اعتراف ُمقدم 

إلى الشرطة أو عضو النيابة العامة،
 )ي(   إذا لم يكن حكم محكمة البداية مسبًبا كما تنص عليه المادة 269، أو
 )ك(   إذا حكمت محكمة البداية في أمور خارجة عن نطاق الئحة االتهام.

2.   يحدث أيًضا انتهاك للقانون اإلجرائي إذا حدث أن المحكمة أو عضو النيابة العامة أو الشرطة 
أثناء سير اإلجراءات الجنائية:

ا من نصوص القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية أو لم يطبقوه حسب   )أ(      لم يطبقوا نصًّ
        األصول، أو

 )ب(  انتهكوا حقوق المشتبه به أو المتهم، وأثر هذا االنتهاك أو قد يكون أثر في إصدار 
        حكم قانوني أو حكم حسب األصول.

تعليق
 .275 املادة  مبوجب  القانون  يف  هو خطأ  اجلنائية  لإلجراءات  النموذجي  للقانون  انتهاك جوهري  أي 
وينص القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية على نوعني من االنتهاكات اجلوهرية. أوهلما يرد يف الفقرة 
1 ويكون انتهاًكا جوهريًّا بناًء على أُسس قطعية. ومعىن ذلك أن حمكمة االستئناف يف أي قضية يتبني 
هلا فيها وجود األُسس الواردة يف الفقرة 1)أ( - )ك(، جيب أن يتبني للمحكمة حدوث انتهاك جوهري 
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دون إجراء أي حتقيقات أخرى. والنوع الثاين من االنتهاكات اجلوهرية، الوارد يف الفقرة 2، هو انتهاك 
يستند إىل أُسس نسبية. وال يتم حتديد أي انتهاكات معينة للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، ما يعين 
أن يف وسع امُلستأنف أن يدعي حدوث أي انتهاك ألي جانب منه. لكن من أجل كشف أي انتهاك 
جوهري مبوجب الفقرة 2، فإن االدعاء باالنتهاك املعني حتديًدا للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية 
جيب أن يكون قد أثر يف قانونية احلكم، مبعىن أن االنتهاك من املحتمل أن يكون قد أثر يف إصدار حكم 
قانوين حسب األصول. ونوع االستئناف الوارد يف املادة 276 ال يوجد يف كل الدول، وبالتايل، قد ال 

يكون مألوًفا بالنسبة للبعض.
وعنصر آخر قد ال يكون بالقدر نفسه مألوًفا هو التزام حمكمة االستئناف بالنظر يف انتهاك جوهري 
للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، حىت لو مل يثر أي من الطرفني هذه املسألة )انظر املادة 282(، والتزام 
حمكمة االستئناف أيًضا بإصدار األمر بإعادة املحاكمة بالكامل عند اكتشاف انتهاك جوهري للقانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية. وكان رأي واضعي القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية أن وجود التزام 
كهذا هو تدبري مهم حلماية حقوق الشخص املتهم ومحاية سالمة إجراءات املحاكمة ونزاهتها. واألُسس 
اليت مت اختيارها يف الفقرة 1، اليت يقود انتهاكها تلقائيًّا إىل اكتشاف انتهاك جوهري، مت التوصل إليها 
بعد إجراء حبث مقارن بشأن التشريعات اخلاصة هبذا النوع من االستئناف يف بلدان كثرية، وإجراء حبث 
بشأن األُسس املوجودة عادة يف هذه التشريعات. إن كل األُسس اليت مت اختيارها، من وجهة نظر واضعي 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية،  للقانون  انتهاكات رئيسية  النموذجي لإلجراءات اجلنائية، متثل  القانون 
ا على سالمة اإلجراءات ونزاهتها أو على حقوق املتهم. بالنسبة لكل  حبيث يكون وجودها خطًرا مهمًّ
االنتهاكات األخرى للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، وفًقا للفقرة 2، جيب أن تقدر املحكمة ما 

إذا كان االنتهاك قد أثر سلًبا يف احلكم، أو من املحتمل أن يكون قد أثر سلًبا فيه.

الفقرة 1)ب(: إذا مل يكن من اختصاص املحكمة القضائي النظر يف القضية، إما بسبب افتقارها إىل 
االختصاص القضائي اإلقليمي أو خارج احلدود اإلقليمية للدولة أو العاملي للنظر يف اجلرمية، أو بسبب 
افتقارها إىل االختصاص القضائي الشخصي على املشتبه به أو املتهم، فإن املحكمة يف هذه احلالة ال ميكنها 
االستمرار يف إجراءات الدعوى. وإذا تبني ملحكمة االستئناف أن حمكمة البداية مل يكن هلا االختصاص 
القضائي ملواصلة النظر يف القضية، جيب أن ترفض حمكمة االستئناف القضية. وخالًفا للحاالت األخرى 
لالنتهاكات اجلوهرية للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، ال ميكن البدء يف إعادة املحاكمة ألن املحكمة 

ليس هلا اختصاص قضائي للنظر يف القضية.

املادة 277: إجراء تقدمي عريضة االستئناف
1.   يجب أن يتقدم عضو النيابة العامة أو محامي الدفاع بطلب االستئناف خالل فترة ال تتجاوز 

ثالثين يوم عمل من تاريخ تسلم نص الحكم الكتابي الصادر عن محكمة البداية.
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2.     إذا دعي عضو النيابة العامة ومحامي الدفاع لتقديم استئناف عماًل بالمادة 274)2( أو 274)3(، 
يجب أن يتقدم الطرف المعني بطلب االستئناف خالل فترة ال تتجاوز ثالثين يوم عمل بعد 

أن توجه الهيئة القضائية المختصة لمحكمة االستئناف الدعوة لتقديم استئناف.
3.   من أجل تقديم االستئناف، يجب أن يتفدم عضو النيابة العامة أو محامي الدفاع عريضة 

استئناف كتابية لدى قلم محكمة البداية المختصة.
4.   يجب أن تتضمن عريضة االستئناف ما يلي:

 )أ(    اسم عضو النيابة العامة واسم محامي الدفاع،
 )ب(  اسم محكمة البداية المختصة التي أصدرت الحكم المستأنف،

 )ج(   األُسس المحددة لالستئناف،
 )د(    ملخص القضية،

 )هـ(   األدلة المنوي عرضها في جلسة االستئناف، إن وجدت، و
 )و(   التصحيح المطلوب.

5.   يجب إيداع نسخة من الحكم المستأنف لدى قلم محكمة االستئناف المختصة في الوقت 
نفسه الذي يتم فيه تقديم عريضة االستئناف.

6.   إذا تم تقديم االستئناف من شخص مدان بُمفرده دون االستعانة بمحاٍم، يجب عدم رفض 
عريضة االستئناف فقط على أساس أنها تتماشى مع الشروط الواردة في الفقرة 4.

7.  إذا لم يتقدم عضو النيابة العامة أو محامي الدفاع بأي عريضة استئناف كتابية خالل ثالثين 
يوم عمل من تسلم نص الحكم الكتابي الصادر عن محكمة البداية، يعتبر أن الطرفين قد 
تنازال عن حقهما في االستئناف، ويكون حكم محكمة البداية نهائيًّا. وإذا صدر أمر بوقف 
التنفيذ،  إلغاء وقف  المادة 271، يجب  المعمول بها بموجب  العقوبات أو األوامر  تنفيذ 

ويجب تنفيذ العقوبات واألوامر المعمول بها على الفور.

تعليق
الفقرة 6: أدخل واضعو القانون اجلنائي النموذجي هذا النص لضمان عدم رفض املحكمة تلقائيًّا استئناف 
الدفاع بدعوى أنه ال ميتثل متاًما للشروط اإلجرائية والفنية الواردة يف املادة 277. وإذا تقدم الدفاع بطلب 
االستئناف دون االستعانة باملحامي )وهو ما قد حيدث يف دولة خارجة من الصراع تعاين من نقص يف 
املحامني(، جيب أن تقبل املحكمة مراسالت الدفاع اليت، وإن مل تقدم يف شكل عريضة استئناف، إال 

أهنا متاثلها يف املحتوى.
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املادة 278: إخطار امُلسَتأَنف ضدُه باالستئناف،
والرد على عريضة االستئناف واالستئناف املضاد

1.   بعد أن يقدم الُمستأنف عريضة االستئناف الكتابية لدى قلم محكمة البداية المختصة، يجب 
على القلم إخطار الطرف المستأنف ضده وفًقا للمادة 27. ويجب تسليم نسخة من عريضة 

االستئناف إلى المستأنف ضده.
2.   للطرف المستأنف ضده مهلة ثالثين يوم عمل من تاريخ إخطاره بعريضة االستئناف لتقديم 

رده على االستئناف لدى قلم محكمة البداية المختصة.
3.    يجوز أن يتضمن الرد على عريضة االستئناف استئناًفا مضادًّا، ويجب تقديم االستئناف المضاد 

لدى قلم محكمة البداية المختصة.
4.   يجب أن يتضمن االستئناف المضاد، إن وجد، المعلومات الواردة في المادة 277)4(.

5.  إذا تضمن الرد على استئناف مضاد، يجب على القلم أن يخطر المستأنف بشأن االستئناف 
المضاد وفًقا للمادة 27. ويجب تسليم نسخة من االستئناف المضاد إلى المستأنف.

6.   أمام المستأنف مهلة خمسة عشر يوم عمل لتقديم رد على االستئناف المضاد.

تعليق
املستأنف هو الطرف الذي ُيقدم عريضة االستئناف لدى قلم حمكمة االستئناف، واملستأنف ضده هو 
الطرف اآلخر يف دعاوى االستئناف. وإذا كان الدفاع هو الذي يستأنف حكم حمكمة البداية، يكون عضو 
النيابة العامة هو املستأنف ضده، وبالعكس. واالستئناف املضاد هو االسم الذي يطلق على االستئناف 

الذي يقدمه املستأنف ضده.

املادة 279: نقل سجالت املحاكمة إىل حمكمة 
االستئناف واألطراف املعنية

1.  بعد تسلم الرد على االستئناف واالستئناف المضاد، إن وجد، أو بعد انتهاء الفترات المحددة 
لهذه الردود، يجب على قلم محكمة البداية المختصة تحويل سجالت المحاكمة وملف 

القضية إلى قلم محكمة االستئناف.
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2.  يجب أن يعد القلم نسًخا من سجالت المحاكمة وُيسلمها لعضو النيابة العامة والشخص 
المدان.

تعليق
كما نوقش يف التعليق العام على هذا اجلزء، من الضروري متكني الطرفني من االطالع على سجالت 

املحاكمة من أجل املشاركة يف إجراءات االستئناف.

املادة 280: وقف االستئناف
1.    يجوز لعضو النيابة العامة ومحامي الدفاع في أي مرحلة وقف االستئناف بتقديم إشعار كتابي 

بوقف االستئناف.
2.   يجوز لعضو النيابة العامة سحب عريضة االستئناف بتقديم بيان كتابي بوقف االستئناف إلى 

محكمة االستئناف.
3.   ال يجوز لمحامي الدفاع وقف االستئناف دون موافقة كتابية من الشخص المدان. وفي القضايا 
التي يحاكم فيها الشخص المدان مع متهم آخر بموجب المادة 193، فإن وقف دعوى 

االستئناف من أحد األطراف المستأنفة للدعوى ال يؤثر في األطراف المستأنفة األخرى.
4.   يجب على رئيس القلم إخطار الطرف اآلخر بوقف االستئناف وفًقا للمادة 27.

املادة 281: االختصاص على الشخص امُلحتجز امُلدان
بعد تسلم ملف القضية وحماضر املحاكمة من حمكمة البداية، تكون هيئة القضاة املختصة يف حمكمة 
االستئناف مسؤولة عن كل املسائل اليت تتعلق باحتجاز الشخص املدان حىت النطق باحلكم يف 

دعوى االستئناف.
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املادة 282: جلسة االستئناف
1.   عند تسلم ملف القضية ومحضر المحاكمة، يجب أن تحدد هيئة قضاة محكمة االستئناف 

المختصة تاريًخا وموعًدا لجلسة االستئناف.
2.   يجب أن يخطر القلم عضو النيابة العامة ومحامي الدفاع بتاريخ وموعد الجلسة وفًقا للمادة 27.
3.   أثناء أي جلسة من جلسات االستئناف، يجب على المحكمة، من تلقاء نفسها، االستفسار 
أثناء  الجنائية  النموذجي لإلجراءات  للقانون  انتهاكات جوهرية  إذا كانت توجد أي  عما 

المحاكمة طبًقا للمادة 276)1(.
4.  إذا لم يعترض أي طرف بشأن األدلة المعروضة أثناء المحاكمة، يجوز استمرار االستئناف 

في قيد األدلة التي تم إبرازها في محكمة البداية.
5.  يجوز لعضو النيابة العامة أو محامي الدفاع تقديم طلب بعرض أدلة جديدة أثناء جلسة 

االستئناف.
6.   يجب أن تسمح محكمة االستئناف بإبراز أدلة جديدة، إذا لم يكن الطرف الذي يطلب 
تقديمها يعرف بوجود هذه األدلة أثناء المحاكمة ولم يكن من الممكن اكتشافها من خالل 

بذل الجهد الالزم.
7.    تسري قواعد اإلجراءات واإلثبات التي تحكم إجراءات محكمة البداية، مع إجراء التعديالت 

     الضرورية عليها، على جلسة االستئناف في محكمة االستئناف.
8.   إذا سمحت محكمة االستئناف بشهادة الشاهد، يجب أواًل استجواب شهود المستأنف، 

وبعد ذلك يتم استجواب شهود الطرف المستأنف ضده.
9.     يجب أن يقوم الطرف الذي يستدعي الشهود باستجوابهم أواًل، وبعد ذلك يستجوبهم الطرف 

     اآلخر، ثم تستجوبهم محكمة االستئناف.
10. يجب تدوين جلسة االستئناف وفًقا للمادة 37.

تعليق
يشترط القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية أن تكون جلسة االستئناف بشأن قرار اإلدانة أو الرباءة أو 
العقوبة أو األمر شفهية وعلنية، وذلك عماًل بشرط أن حيترم االستئناف احلق يف حماكمة علنية، كما نوقش 
يف التعليق العام على الفصل الثاين عشر، اجلزء األول. والغرض من اجللسة الشفهية لدعوى االستئناف 
ليس إعادة النظر يف كل املسائل اليت حبثت أثناء املحاكمة، بل البت يف املسائل املتنازع عليها اليت تنشأ 
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عن األُسس الواردة يف املادة 274. وخالًفا ملا جيري يف بعض األنظمة القانونية، ال تدير حمكمة االستئناف 
حماكمة جديدة، كما ال جيوز ملحكمة االستئناف، كما حيدث يف بعض األنظمة القانونية، تقصي جوانب 
أخرى ملحكمة البداية، إال باستثناء النظر يف االنتهاكات اجلوهرية للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية 
طبًقا للفقرة 3. وعلى أساس التوفري على اجلهاز القضائي، قرر واضعو القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية عدم تضمينه استئناًفا يشبه إعادة حماكمة كاملة أو استئناًفا جيوز فيه ألي من الطرفني أو للمحكمة 

إثارة أية مسائل هلا عالقة باملحاكمة.
من السمات اجلديدة جللسة املحكمة الشفهية يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، اليت متيز بعض 
األنظمة القانونية والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية، مسة السماح بأدلة جديدة 
أمام حمكمة االستئناف إذا مل تكن هذه األدلة معروفة أثناء املحاكمة )ومل يكن من املمكن اكتشافها ببذل 
اجلهود املناسبة(. وبذلك، ستعمل حمكمة االستئناف من حمضر املحاكمة واألدلة اجلديدة )اليت قد تضم 

شهادة شهود( يف اختاذ قرار بشأن صحة االستئناف وقانونيته.

املادة 283: مداوالت 
هيئة القضاة املختصة مبحكمة االستئناف

1.   بعد جلسة االستئناف، يجب أن تتداول هيئة القضاة سرًّا.
2.    يجب اتخاذ القرار بالحكم على أساس ملف االستئناف. ويتكون ملف االستئناف من محضر 

     المحاكمة ومحضر االستئناف.
3.   يجب أن يصدر حكم هيئة القضاة المختصة بأغلبية األصوات.

4.   يجوز لهيئة القضاة المختصة بمحكمة االستئناف، في حكمها، المصادقة على حكم محكمة 
البداية أو إلغاءه أو تعديله.

5.   إذا تبين لمحكمة االستئناف وجود خطأ في القانون أو خطأ في الوقائع، كما تنص المواد 
274-276، فيجوز لها:

 )أ(    إلغاء الحكم أو تعديله، ويشمل ذلك العقوبة أو األمر، أو
 )ب(  إصدار أمر بإجراء محاكمة جديدة أمام قاٍض أو هيئة قضاة مختلفين بمحكمة البداية 

المختصة.
6.    إذا تبين لمحكمة االستئناف وجود انتهاك جوهري، يجب أن تأمر المحكمة بإعادة المحاكمة 
     بموجب الفقرة 5)ب(، باستثناء قضية فيها انتهاك جوهري بموجب المادة 276)1()ب(.
7.   إذا تم تقديم استئناف لصالح الشخص المدان، ال يجوز تعديل الحكم في غير مصلحة المتهم.
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8.   إذا تبين لهيئة القضاة المختصة بمحكمة االستئناف، أن االستئناف ضد العقوبة أو األمر 
بموجب المادة 274)1()ج(، أن العقوبة أو األمر ال يتناسب مع خطورة الجريمة، يجوز لها 
تغيير العقوبة أو األمر وفًقا لإلجراء الموضح في األقسام 12-14 من الجزء العام من القانون 

الجنائي النموذجي.
9.   إذا كان الحكم في دعوى االستئناف لصالح الشخص المدان وتبين لمحكمة االستئناف أن 
أسباب قرارها المتخذ لصالح المتهم، باستثناء األسباب ذات الطبيعة الشخصية الخالصة، هي 
أيًضا لصالح المتهم الشريك الذي لم يرفع دعوى استئناف أو لم يرفع دعوى استئناف لألسباب 
ذاتها، يجب أن تواصل المحكمة من تلقاء نفسها وكأنما االستئناف قد رفعه المتهم الشريك.

تعليق
توجد عدة مستويات لالستئناف يف بعض النظم القانونية. وجيوز أن تستمع هيئة قضاة يف حمكمة االستئناف 
يف دعوى استئناف يف البداية. واالستئناف الصادر عن هيئة قضاة جيوز أن تنظر فيه حمكمة االستئناف 
بكامل هيئتها )أي بكل قضاهتا(. ويف أنظمة أخرى، جيوز أن ُيرفع االستئناف إىل حمكمة عليا أو إىل حمكمة 
دستورية. ومبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، يف ضوء البنية البسيطة للمحكمة املوضحة 
يف الفصل الثاين، يوجد مستوى واحد فقط لالستئناف. وعندما تقوم دولة خارجة من الصراع بإصالح 
أحكام القانون ساري املفعول بشأن االستئناف، جيب أن تدرس الدولة نظام املحاكم القائم، وجيوز أن 
تدرس النص يف تشريعاهتا على مستويات أخرى لالستئناف تتجاوز جلسة املحكمة اليت تقودها هيئة 

قضاة من مستوى واحد طبًقا للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية.
وبعد أن تعقد حمكمة االستئناف جلستها مبوجب املادة 282، جيب أن تبدأ مداوالهتا اخلاصة بشأن 
موضوع االستئناف. ويتوفر عدد من اخليارات ملحكمة االستئناف حسب نوع القضية املستأنفة. فإذا كان 
االستئناف يتعلق خبطأ يف القانون أو يف الوقائع، جيوز ملحكمة االستئناف املصادقة على احلكم )وبذلك، 
إلغاء احلكم أو تعديله، أو  املادة 271(، أو  تنفيذه مبوجب  يظل احلكم األصلي ساري املفعول وجيب 
تعيد القضية إىل حمكمة بداية ُشكلت من جديد إلعادة املحاكمة فيها. وعندما يتعلق االستئناف بقسوة 
أي عقوبة أو أمر أصدرهتما حمكمة البداية، جيوز للمحكمة ببساطة املصادقة على العقوبة أو األمر، ويف 
هذه احلالة، جيب تنفيذ العقوبة أو األمر على الفور. وإذا تبني ملحكمة االستئناف أن العقوبة أو األمر 
املفروضني ال يتناسبان مع خطورة اجلرمية، جيب عليها تعديل احلكم األصلي الصادر عن حمكمة البداية 

بتغيري العقوبة أو األمر.

احلكم  قانونية  يؤثر يف  اجلنائية  لإلجراءات  النموذجي  للقانون  اجلوهري  االنتهاك  نظًرا ألن  الفقرة 6: 
وسالمته، فإن الفقرة 6 تنص على إبطال احلكم تلقائيًّا وجيب إصدار األمر بإعادة املحاكمة. وإذا كان 
بإعادة املحاكمة، ألن  أمر  القضائي، ال ميكن إصدار  االنتهاك اجلوهري على أساس عدم االختصاص 
حمكمة البداية غري خمتصة مبحاكمة املتهم يف املقام األول. يلزم الرجوع إىل التعليق على املادة 276)1(

)ب( لالطالع على املزيد من النقاش.
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الفقرة 7: إذا كان الشخص املدان هو امُلستأنف ومل تكن نتيجة االستئناف لصاحله، فإن الفقرة 7 تطالب 
املحكمة بأال تزيد العقوبة أو األمر املفروضني من قبل حمكمة البداية حبيث جتعلهما أشد، وأال تغري الوصف 
القانوين للجرمية ضد الشخص املدان. والشرط األخري معناه، على سبيل املثال، أن إدانة بالسرقة )وهي 
»اجلرمية األدىن املضمنة« للسلب( ال جيوز ملحكمة االستئناف تبديلها الحًقا لتصبح إدانة بالسلب. وهذا 

املبدأ –املعروف مببدأ »منع تعديل العقوبة إىل األسوأ«– هو مبدأ ُموحد يف كثري من دول العامل.

الفقرة 9: تتعلق الفقرة 9 مبوقف افتراضي )سيناريو( يوجد فيه اثنان أو أكثر من املتهمني املشتركني يف 
قضية حمددة. فعندما يرفع أحد املتهمني يف الئحة اهتام مشتركة دعوى استئناف ويكسبها، جيوز ملتهم 
آخر شريك يف الئحة االهتام مل يقدم استئناًفا )أو مل يرفع استئناًفا بناًء على األُسس نفسها( أن يستفيد 
من االستئناف الذي رفعه متهم شريك له يف الئحة االهتام. ويعرف هذا املبدأ باسم املشاركة بالفوائد 
يف كثري من الدول، ويتطلب أن تتصرف املحكمة كما لو كان املتهم الشريك يف الئحة االهتام الذي مل 
يرفع استئناًفا )أو الذي رفع استئناًفا بناًء على أُسس خمتلفة عن شريكه يف الئحة االهتام( قد رفع دعوى 
استئناف فعاًل. واالستثناء الوحيد هلذه القاعدة هو أن يكون الشريك يف الئحة االهتام الذي رفع دعوى 
استئناف قد كسبها بناء على أُسس شخصية ختصه وال تنطبق على الشخص الشريك يف الئحة االهتام.

املادة 284: النطق حبكم االستئناف
1.   يجب أن يحدد القاضي أو هيئة القضاة تاريًخا وموعًدا للنطق بحكم االستئناف.

2.   يجب إخطار عضو النيابة العامة ومحامي الدفاع بتاريخ وموعد الجلسة وفًقا للمادة 27.
3.  يجب أن يتم النطق بالحكم علًنا، إال إذا تطلبت مصالح الحدث خالف ذلك، كما ورد 

     بنص المادة 62)3(.
4.   يجب النطق بالحكم في حضور الشخص المدان، باستثناء ما ورد بالمادة 214.

5.  يجب أن يعلن القاضي المترئس ما إذا كانت هيئة القضاة المختصة بمحكمة االستئناف 
     سُتصادق على حكم محكمة البداية أو إلغائه أو تعديله.

6.    إذا تمت المصادقة على حكم محكمة البداية، يجب أن يأمر القاضي المترئس بتنفيذ العقوبات 
     واألوامر التي قضت بها محكمة البداية على الفور.

7.   إذا تم إلغاء الحكم أو تعديله، يجب أن يعلن القاضي المترئس ما إذا كانت المحكمة تأمر 
     بما يلي:

 )أ(   إلغاء الحكم أو العقوبة أو األمر األصلي أو تعديله، أو
 )ب(  وجوب أن تنظر هيئة قضائية جديدة في محكمة البداية المختصة في القضية من البداية.
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8.   إذا تم إلغاء أو تعديل حكم محكمة البداية أو العقوبة أو األمر الصادر عنها، يجب أن يعلن 
القاضي مترئس هيئة القضاة المختصة بمحكمة االستئناف كيف سيتم تغيير أو تعديل الحكم 

أو العقوبة أو األمر.
9.    إذا تمت المصادقة على الحكم أو تعديله، وكان الحكم يقضي بتنفيذ الشخص المدان لعقوبة 
السجن، فإن أي مدة قضاها الشخص المدان رهن االحتجاز قبل المحاكمة وخالل الفترة 
الواقعة بين انتهاء المحاكمة والنطق بحكم االستئناف يجب خصمها من كامل مدة العقوبة 

بالسجن.
10. إذا نطقت محكمة االستئناف بعقوبة أو بأمر، يجب تنفيذ العقوبة أو األمر في الحال.

تعليق
يلزم الرجوع إىل املادة 62 بشأن املحاكمات العلنية، خبصوص استبعاد اجلمهور عن إعالن احلكم، واملادة 

214 خبصوص استبعاد الشخص املدان من حضور النطق باحلكم.

املادة 285: إعداد ونشر 
النص الكتايب حلكم االستئناف

ا كتابيًّا مسبًبا للحكم. 1. يجب أن تعد هيئة القضاة المختصة بمحكمة االستئناف نصًّ
2. يجب أن يتضمن النص الكتابي للحكم كحد أدنى العناصر التالية:

 )أ(     اسم المستأنف والمستأنف ضده في القضية،
 )ب(  اسم محكمة االستئناف، وقضاة الهيئة المختصة بمحكمة االستئناف، واسم عضو 

         النيابة العامة ومحامي الدفاع،
 )ج(   تاريخ الحكم،

 )د(    قراًرا بشأن كل أساس من األُسس التي أثارها المستأنف لالستئناف،
 )هـ(    قراًرا بشأن كل أساس من األُسس التي أثارها المستأنف ضده في االستئناف المضاد،

 )و(    أمًرا بالمصادقة على أو إلغاء أو تعديل الحكم األصلي أو العقوبة أو األمر الصادر عن 
          محكمة البداية المختصة،

 )ز(    في حال المصادقة على الحكم أو العقوبة أو األمر األصلي، يجب إصدار أمر بتنفيذ 
         العقوبة أو األمر األصلي على الفور،
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 )ح(   في حال إلغاء أو تعديل الحكم أو العقوبة أو األمر األصلي، يجب إصدار أمر بشأن 
كيفية تعديل أو تغيير الحكم أو العقوبة أو األمر، أو إصدار أمر بوجوب أن تنظر هيئة 

قضاة ُشكلت من جديد بمحكمة البداية المختصة في القضية، و
 )ط(   توقيع القاضي أو جميع قضاة هيئة القضاة.

3.    يجوز إلحاق اآلراء المستقلة أو المعارضة بالحكم الرئيسي.
4.    يجوز لهيئة القضاة المختصة بمحكمة االستئناف نشر النص الكتابي لحكمها في وقت النطق 

     بالحكم بموجب المادة 284.
5.   يجب نشر النص الكتابي للحكم خالل ثالثين يوم عمل كحد أقصى من تاريخ نطق هيئة 

     القضاة المختصة بمحكمة االستئناف بالحكم بموجب المادة 284.
6.    يجب تسليم نسخة من النص الكتابي للحكم لعضو النيابة العامة ومحامي الدفاع حسب 

      المادة 27.
7.   يجب ضم الحكم في ملف االستئناف.

تعليق
الفقرة 3: على العكس من حكم حمكمة البداية، جيوز لقضاة هيئة القضاة كأفراد كتابة آراء مستقلة أو 

معارضة ونشرها مع احلكم الرئيسي ملحكمة االستئناف.

 املادة 285
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 اجلزء 2: التدابري القانونية االستثنائية
إلعادة فتح الدعاوى اجلنائية الصادر

 فيها حكم هنائي
تعليق عام

خيتلف التدبري القانوين االستثنائي عن االستئناف. ويرتبط االختالف مبا إذا كان أو مل يكن احلكم الذي 
تراجعه حمكمة االستئناف هنائيًّا أو غري هنائي. ويشمل االستئناف مبوجب الفصل 12، اجلزء األول، نظر 
حمكمة االستئناف يف حكم مل يصبح هنائيًّا بعد )مبوجب املادة 266 ال يكون حكم حمكمة البداية هنائيًّا إال 
بعد انقضاء املهلة الزمنية املحددة للطرفني لالستئناف دون أن يستأنف أي منهما(. لكن التدبري القانوين 
االستثنائي، من جهة أخرى، يشمل إعادة فتح اإلجراءات األخرية، سواء أصبحت هذه اإلجراءات هنائية 
بعد املحاكمة )حيث ال يستأنفها الطرفان( أو بعد االستئناف. وكما يتضح من اسم هذا التدبري –وكونه 
تدبرًيا قانونيًّا استثنائيًّا– فإن هذا النوع من إعادة فتح احلكم النهائي نادًرا ما حيدث. واألندر هو أن يعيد 

شخص آخر غري املتهم فتح احلكم النهائي )كما تنص املادة 288]2[]ج[(.

املادة 286: أحكام عامة
 بشأن إعادة فتح الدعوى اجلنائية

1.   يجوز إعادة فتح الدعوى الجنائية التي صدر فيها حكم نهائي فقط من خالل التدبير القانوني 
االستثنائي الموضح في الجزء الثاني.

2.   يجب أال يوقف أي طلب بإعادة فتح الدعوى الجنائية تنفيذ الحكم النهائي. غير أنه يجوز 
لمحكمة االستئناف، أثناء النظر في اتخاذ قرار بشأن التدبير القانوني االستثنائي، وبانتظار 

قرارها النهائي، أن تأمر بقطع تنفيذ الحكم النهائي.
3.    يجوز إعادة فتح الدعوى الجنائية التي صدر فيها حكم نهائي ضد مصلحة المتهم في الحاالت 

التالية:
 )أ(       اكتشاف أن أدلة حاسمة، أخذت في الحسبان أثناء المحاكمة وبناء عليها صدر الحكم 

أو العقوبة، كانت أدلة كاذبة أو مزورة أو زائفة، و
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 )ب(    إذا تبين أن األدلة الكاذبة أو المزورة أو المزيفة كانت نتيجة جريمة ارتكبها الشخص 
المتهم أو وكيله ضد أحد الشهود، أو شهود الخبرة، أو المترجم الفوري، أو عضو 
النيابة العامة، أو ضابط الشرطة المشترك في التحقيقات، أو القاضي أو شخص قريب 

من هؤالء األشخاص.
4.   يجوز إعادة فتح الدعوى الجنائية التي صدر فيها حكم نهائي ضد مصلحة الشخص المتهم 

خالل خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.

تعليق
الفقرة 3: القاعدة العامة مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية هي أن التدبري القانوين االستثنائي 
إلعادة فتح الدعاوى جيب السماح به فقط ملصلحة املتهم. ويعتمد هذا املنع على مبدأ »منع تعديل العقوبة 
إىل األسوأ« الذي نوقش يف التعليق على املادة 283)7(. والشخص املتهم أو ممثله )مثاًل إذا كان املتهم 
متوىف( هو من يلجأ عادًة إىل هذا اإلجراء، بالرغم من أن عضو النيابة العامة ميكنه بصورة عامة أن يطلب 
من املحكمة إعادة فتح الدعوى إذا كان عضو النيابة العامة يعمل من أجل مصلحة الشخص املتهم. واحلالة 

الوحيدة اليت جتيز تقدمي طلب بإعادة فتح حكم هنائي ضد مصلحة املتهم منصوص عليها يف الفقرة 3.

املادة 287: أُسس إعادة فتح الدعوى اجلنائية
1. يجوز إعادة فتح دعوى جنائية صدر فيها حكم نهائي بناًء على األُسس التالية:

 )أ( اكتشاف أدلة جديدة:
        )1(  لم تكن متوفرة في وقت المحاكمة، وال يعود السبب كليًّا أو جزئيًّا في عدم 

              توفرها إلى الطرف الذي يقدم الطلب، و
   )2(   تكون األدلة مهمة أهمية تكفي لو تم إثباتها في المحاكمة لتصبح نتيجة المحاكمة 

         على األرجح مختلفة، أو
 )ب(    اكتشاف أن أدلة حاسمة، أخذت في الحسبان أثناء المحاكمة وبناء عليها صدر الحكم 

أو العقوبة، كانت أدلة كاذبة أو مزورة أو زائفة، أو
 )ج(   اكتشاف وقائع جديدة تثبت وجود انتهاك جوهري للقانون النموذجي لإلجراءات  

        الجنائية بموجب المادة 276)1(.
2.   يجوز تقديم طلب إلعادة فتح إجراءات المحاكمة الجنائية فقط إذا لم تكن الواقعة الجديدة 
معروفة للطرف المستأنف في وقت سير اإلجراءات وأن تلك الواقعة لم يكن من الممكن 

اكتشافها ببذل الجهد الالزم.

 املادة 286
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املادة 288: إجراء تقدمي طلب بإعادة فتح
الدعوى اجلنائية

1. يجب أن يكون طلب إعادة فتح الدعوى الجنائية كتابيًّا ويجب تسجيله لدى قلم محكمة 
االستئناف المختصة.

2. يجوز أن يقدم طلب إعادة فتح الدعوى الجنائية:
 )أ(     عضو النيابة العامة الذي يعمل لمصلحة الشخص المدان أو ضد مصلحة الشخص 

         المدان بموجب المادة 286)3(،
 )ب(  الشخص المدان، أو

 )ج(   إذا كان الشخص المدان متوفى، زوج الشخص المدان، أو أطفاله، أو األبوان، أو 
أي شخص يكون على قيد الحياة في وقت وفاة الشخص المدان الذي أوصى صراحًة 

وكتابيًّا بتقديم هذا الطلب.
3.   يجب أن يحدد طلب إعادة فتح الدعوى الجنائية األُسس التي يتم على أساسها طلب إعادة 

 فتح الدعوى الجنائية.
4.   يجب أن ترفق بطلب إعادة فتح الدعوى الجنائية، بقدر اإلمكان، مواد تدعم الطلب.

املادة 289: القرار املبدئي بشأن طلب
 إعادة فتح الدعوى اجلنائية

1.   يجب تكليف هيئة قضائية بمحكمة االستئناف باتخاذ قرار مبدئي يبت فيما إذا كان طلب 
إعادة فتح الدعوى الجنائية يستحق النظر فيه. ويجب اتخاذ القرار على أساس الطلب الكتابي.
2.   يجب على الهيئة القضائية بمحكمة االستئناف التي تدرس الطلب أن تتخذ قراًرا كتابيًّا مسبًبا 

     بشأن ما إذا كان الطلب يستحق النظر فيه أم ال.
3.   يجب أن ترفض الهيئة القضائية بمحكمة االستئناف الطلب إذا اعتبر أغلبية أعضائها أن الطلب 

     ال أساس له.
4.  إذا قررت الهيئة القضائية المختصة بمحكمة االستئناف المختصة أن الطلب يستحق النظر 

فيه، فإنه يجوز لها، كما ترى مناسًبا، أن تأمر بما يلي:

الفصل 12، اجلزء 2
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  )أ(    أن يعقد القاضي أو هيئة القضاة المختصين بمحكمة البداية جلسة مرة أخرى ليقرروا 
ما إذا كان يجب إعادة النظر بالحكم أو العقوبة،

  )ب( أن يعقد القاضي أو هيئة القضاة الجديدة بمحكمة البداية المختصة جلسة ليقرروا ما  
إذا كان يجب إعادة النظر بالحكم أو العقوبة، أو

  )ج(   احتفاظ الهيئة القضائية المختصة بمحكمة االستئناف باالختصاص على القضية بهدف 
        تقرير ما إذا كان يجب إعادة النظر بالحكم أو العقوبة.

5.     يجب تسليم القرار الكتابي بشأن طلب إعادة فتح الدعوى الجنائية إلى الشخص المدان وعضو 
      النيابة العامة وفًقا للمادة 27.

تعليق
إن املرحلة األوىل يف التعامل مع طلب إعادة فتح الدعوى اجلنائية هي أن تقوم اهليئة القضائية املختصة 
مبحكمة االستئناف مبراجعة الطلب لتقرر ما إذا كان الطلب يثري مسائل كافية تسوغ عقد جلسة شفهية. 
وجيب أن يكون القرار كتابيًّا بشأن استحقاق تلبية الطلب أو عدم استحقاقه. وإذا ُرفض الطلب يف هذه 
املرحلة األوىل، تنتفي احلاجة الختاذ أي خطوات أخرى. أما إذا تبني أن الطلب يستحق النظر فيه، فيجب 
أن حيدد القرار الكتايب بشأن الطلب اخلطوات التالية يف االستئناف. ومتلك حمكمة االستئناف ثالثة خيارات: 
فهي تستطيع أن تأمر بدعوة حمكمة البداية األصلية لالنعقاد ثانية للحكم على طلب إعادة فتح الدعوى 
اجلنائية، أو ميكنها دعوة حمكمة بداية خمتلفة لالنعقاد، أو ميكنها أن تتخذ قراًرا يف القضية بنفسها. ويف 
أي من احلاالت الثالث، جيب عقد جلسة استماع، مبوجب املادة 290 )املتعلقة باختاذ حمكمة البداية قراًرا 

بشأن الطلب( ومبوجب املادة 291 )املتعلقة باختاذ حمكمة االستئناف قراًرا بشأن الطلب(.

املادة 290: قرار حمكمة البداية
بشأن طلب إعادة فتح الدعوى اجلنائية

1.   يجب أن تحدد هيئة القضاة بمحكمة البداية المختصة تاريًخا وموعًدا لعقد جلسة بشأن 
      طلب إعادة فتح الدعوى الجنائية.

2.     يجب أن يخطر القلم عضو النيابة العامة ومحامي الدفاع بتاريخ وموعد الجلسة وفًقا للمادة 27.
3.    في الجلسة، يجب أن يتخذ القاضي أو هيئة القضاة المختصين قراًرا بشأن طلب إعادة فتح 

      الدعوى الجنائية بناًء على األُسس المبينة في المادة 287.

 املادة 289
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4.   يجب أن تسمح محكمة البداية بإبراز أدلة جديدة، إذا لم تكن هذه األدلة معروفة أثناء المحاكمة 
للطرف الذي يسعى لتقديمها ولم يكن اكتشافها ممكًنا ببذل الجهد الالزم.

5.   إن قواعد اإلجراءات واإلثبات التي تحكم اإلجراءات في محكمة البداية تنطبق، مع التعديالت 
    الضرورية، على جلسة سماع طلب إعادة فتح الدعوى الجنائية.

6.  إذا أمرت محكمة البداية بسماع شهادة الشاهد، يجب استجواب شهود مقدم الطلب أواًل، 
     يليه استجواب شهود الُمدعى عليه.

7.   يجب استجواب الشهود أواًل من الطرف الذي يستدعي الشهود، يليه الطرف اآلخر، ثم 
     محكمة البداية.

8.   يجب تدوين الجلسة وفًقا للمادة 37.

املادة 291: قرار حمكمة االستئناف
بشأن طلب إعادة فتح الدعوى اجلنائية

1.   إذا احتفظت هيئة القضاة المختصة بمحكمة االستئناف باالختصاص القضائي على طلب 
     إعادة فتح الدعوى الجنائية، يجب عليها أن تحدد تاريًخا وموعًدا لعقد الجلسة.

2.    يجب أن يخطر القلم عضو النيابة العامة ومحامي الدفاع بتاريخ وموعد الجلسة وفًقا للمادة 27.
3.   في الجلسة، يجب أن تفصل هيئة القضاة بشأن طلب إعادة فتح الدعوى الجنائية بناًء على  

     األُسس المبينة في المادة 287.
4.   القواعد التي تحكم الجلسة أمام هيئة القضاة المختصة بمحكمة االستئناف هي نفسها التي 
       تحكم جلسة االستماع للطلب أمام محكمة البداية كما هي محددة في المادة 290)3(-)8(.

املادة 292: مداوالت هيئة القضاة املختصة
مبحكمة االستئناف أو مبحكمة البداية

1.   بعد سماع الطلب بموجب المادة 290 أو المادة 291، يجب أن تتداول هيئة القضاة سرًّا.
2.   يجب أن يصدر حكم هيئة القضاة المختصة بمحكمة االستئناف أو بمحكمة البداية بأغلبية 

     األصوات.

الفصل 12، اجلزء 2
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3.   يجوز لهيئة القضاة المختصة بمحكمة البداية أو بمحكمة االستئناف، في حكمها، أن تصادق 
على أو تلغي أو تعدل حكم محكمة البداية.

4.   إذا كان مقدم الطلب هو الشخص المدان، ال يجوز تعديل الحكم ضد مصلحة الشخص 
    المدان.

املادة 293: النطق باحلكم
1.    يجب أن تحدد هيئة القضاة المختصة بمحكمة البداية أو بمحكمة االستئناف تاريخ وموعد 

      النطق بالحكم.
2.   يجب إخطار عضو النيابة العامة ومحامي الدفاع بتاريخ وموعد الجلسة وفًقا للمادة 27.

3.   يجب النطق بالحكم علًنا، باستثناء أن تتطلب مصالح الطفل خالف ذلك طبًقا لنص المادة 
.)3(62

4.   يجب النطق بالحكم في حضور الشخص المدان عماًل بالمادة 214.
5.  يجب أن يعلن القاضي المترئس ما إذا كانت هيئة القضاة المختصة بمحكمة االستئناف 

ستصادق على حكم محكمة البداية أو تلغيه أو تعدله.
6.   إذا تم إلغاء الحكم أو تعديله، يجب أن يعلن القاضي المترئس كيف سيتم إلغاء أو تعديل 

الحكم أو العقوبة األصليين.
7.    إذا تم إلغاء أو تعديل حكم محكمة البداية، يجب أن يعلن القاضي المترئس هيئة القضاة 
المختصة بمحكمة البداية أو بمحكمة االستئناف كيف سيتم تبديل أو تعديل الحكم أو 

العقوبة الصادرين عن محكمة البداية األصلية.

تعليق
يلزم الرجوع إىل املادة 62 بشأن املحاكمات العلنية، خبصوص استبعاد اجلمهور من إصدار احلكم، وإىل 

املادة 214، خبصوص استبعاد الشخص املدان من حضور النطق باحلكم.

 املادة 292
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املادة 294: إعداد ونشر النص الكتايب للحكم
ا كتابيًّا مسبًبا  1.    يجب أن تعد هيئة القضاة المختصة بمحكمة البداية أو بمحكمة االستئناف نصًّ

بالحكم.
2.   يجب أن يتضمن النص الكتابي للحكم، كحد أدنى، العناصر التالية:

 )أ(    اسم مقدم الطلب في القضية،
 )ب(  اسم محكمة االستئناف أو محكمة البداية، وأسماء قضاة هيئة القضاة المختصة 

بمحكمة البداية أو بمحكمة االستئناف، وعضو النيابة العامة ومحامي الدفاع،
 )ج(   تاريخ الحكم،

 )د(    قراًرا بشأن المسائل التي أثارها مقدم الطلب في طلبه بإعادة فتح الدعوى الجنائية،
 )هـ(    حكًما بالمصادقة على أو إلغاء أو تعديل الحكم أو العقوبة األصليين الصادرين عن 

محكمة البداية المختصة،
 )و(   في حال المصادقة على الحكم أو العقوبة األصليين، يجب إصدار أمر بتنفيذ العقوبة 

األصلية على الفور.
 )ز(    في حال إلغاء أو تعديل الحكم أو العقوبة األصليين، يجب إصدار أمر بشأن كيفية 

        وجوب تعديل أو تغيير الحكم أو العقوبة، و
 )ح(   توقيعات أعضاء هيئة القضاة بمحكمة البداية أو بمحكمة االستئناف.

3.  يجوز إلحاق آراء مستقلة أو معارضة أو بشأن طلب إعادة فتح الدعوى الجنائية بالحكم 
     الرئيسي.

البداية أو بمحكمة االستئناف نشر النص الكتابي  4.  يجوز لهيئة القضاة المختصة بمحكمة 
     للحكم في وقت النطق بالحكم بموجب المادة 293.

5.   يجب نشر النص الكتابي للحكم خالل ثالثين يوم عمل كحد أقصى من تاريخ النطق بحكم 
هيئة القضاة المختصة بمحكمة البداية أو بمحكمة االستئناف بموجب المادة 293.

6.   يجب تسليم نسخة من النص الكتابي للحكم إلى عضو النيابة العامة ومحامي الدفاع طبًقا 
للمادة 27.

7.   يجب ضم الحكم إلى ملف االستئناف.

الفصل 12، اجلزء 2
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تعليق
الفقرة 3: خالًفا للحكم الصادر عن حمكمة البداية، جيوز للقضاة منفردين كتابة آراء مستقلة أو معارضة 

ونشرها مع احلكم الرئيسي ملحكمة االستئناف.

 املادة 294
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اجلزء 3: الطعن التمهيدي
تعليق عام

الطعن التمهيدي هو استئناف يتم مساعه قبل أن تصدر حمكمة البداية حكمها.

املادة 295: الطعن التمهيدي
يجوز الطعن التمهيدي ضد القرارات أو األوامر التالية الصادرة عن المحكمة:

 )أ(     أمر بأن يدفع شخص غرامة لسوء السلوك أمام المحكمة بموجب المادة 40،
 )ب(   أمر بأن يدفع شخص غرامة لعدم امتثاله ألوامر المحكمة بموجب المادة 41،

 )ج(    ضبط ممتلكات شخص أثناء سير التحقيقات الجنائية،
 )د(    حكم بعدم االمتثال ألمر من عضو النيابة العامة بشأن التحفظ الُمستعجل لبيانات 
          الحاسوب وبيانات مرور االتصاالت السلكية والالسلكية بموجب المادة 128)6(،

 )هـ(   حكم بعدم االمتثال ألمر من عضو النيابة العامة بتحديد هوية مشترك أو مالك أو 
 مستخدم لنظام االتصاالت السلكية والالسلكية أو بتعريف نقطة الوصول إلى نظام   

 الحاسوب بموجب المادة 129)6(،
 )و(      أمر الحجز المؤقت على عائدات الجريمة أو ممتلكاتها أو معداتها أو األدوات األخرى 
            التي استخدمت أو كانت ُمعدة لالستخدام في ارتكاب جريمة بموجب المادة 133،

 )ز(    أمر بمصادرة ممتلكات أو معدات أو غيرها من األدوات التي استخدمت أو كانت 
 معدة لالستخدام في ارتكاب جريمة بموجب المادة 298، إذا كان مقدم الطلب    

 شخًصا آخر غير المتهم،
 )ح(   أمر بمصادرة عائدات الجريمة أو مصادرة ممتلكات تعادلها في القيمة بموجب 

         المادة 299،
 )ط(   أمر باتخاذ تدابير حماية بموجب المادة 150 أو المادة 151، أو أمر بعدم اإلفصاح 

         بموجب المادة 159،
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 )ي(   قرار باالحتجاز أو باستمرار االحتجاز أو باإلفراج بالكفالة أو بفرض تدابير مقيدة 
أخرى غير االحتجاز بموجب الفصل التاسع، الجزء الثالث،

 )ك(   قرار بقبول طلب أولي وفًقا للمادة 212،
 )ل(   قرار باستبعاد أدلة بموجب المادة 230، أو

 )م(    قرار بشأن طلبات التسليم بموجب المادة 315.

تعليق
بعد االتفاق على حقيقة أن القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية جيب أن ينص على آلية للطعن التمهيدي، 
حمكمة  أمام  استئنافها  ميكن  اليت  القضايا  هي  ما  اجلنائية  لإلجراءات  النموذجي  القانون  واضعو  ناقش 
االستئناف. وكان واضعو القانون خيشون أن يقود وضع أسس أكثر من الالزم للطعن التمهيدي إىل إرهاق 
نظام العدالة اجلنائية املثقل بالعمل والذي يفتقر إىل املوارد يف املجتمعات اخلارجة من الصراع وأن يعمل 
بالضد من مبدأ التوفري على اجلهاز القضائي. ومن أجل صياغة نصوص بشأن الطعن التمهيدي، أجريت 
أحباث حول أنواع الطعن التمهيدي املوجود يف العامل. وأثناء وضع قائمة األوامر والقرارات الواردة باملادة 
295 يف صيغتها النهائية، درس واضعو القانون أنواع القرارات اليت ميكن أن يتخذها القضاة أو هيئات 
القضاة مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية أثناء املرحلة اليت تسبق املحاكمة أو أثناء مرحلة 
ا  املحاكمة، واليت تتميز حبساسية خاصة أو تقيد حقوق املشتبه به أو املتهم أو أي شخص آخر تقييًدا مهمًّ
حبيث جتعلها جديرة مبراجعة حمكمة أعلى منها. على سبيل املثال، فإن صدور أمر بعدم اإلفصاح يعيق إىل 
حد كبري حق املشتبه به أو املتهم يف استجواب الشاهد مبوجب املادة 64. ويصطدم أمر احلجز املؤقت 
على املمتلكات مع حقوق املشتبه به أو املتهم يف امللكية، كما متس أوامر االحتجاز أو فرض تدابري مقيدة 
حبق الشخص يف احلرية. إضافة إىل السماح بالطعن التمهيدي ضد أوامر ميكن أن جتحف حبقوق املشتبه 
به أو املتهم، اعترب واضعو القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية أن من الضروري وجود آلية لالستئناف 

على أساس الطلبات األولية.
ويف بعض احلاالت، يقدم الطعن التمهيدي من قبل طرف غري عضو النيابة العامة أو حمامي الدفاع. 
على سبيل املثال، جيوز أن يستأنف طرف ثالث أمًرا باحلجز املؤقت مبوجب املادة 133 عندما تكون 
للشخص ملكية أو مصلحة أخرى يف املواد املضبوطة )يلزم الرجوع إىل التعليق على املادة 133 ملناقشة 
ذلك(. وإذا صدر حكم على شخص بدفع غرامة وفًقا للمادة 41 لعدم امتثاله ألمر املحكمة أو لسوء 
السلوك أمام املحكمة، جيوز له أن يستأنف القرار بطريقة الطعن التمهيدي. كما جيوز لطرف ثالث أن 
يستأنف أمًرا بعدم االمتثال ألمر من عضو النيابة العامة خبصوص التحفظ امُلستعجل لبيانات احلاسوب 
وبيانات مرور االتصاالت السلكية والالسلكية أو خبصوص حتديد هوية مشترك أو مالك أو مستخدم 
للمادتني  وفًقا  احلاسوب  نظام  إىل  الوصول  بنقطة  التعريف  أو  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  لنظام 

128)6( و129)6( على التوايل.

 املادة 295
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الفقرة ج: مبوجب املادة 114)9(، إذا قامت الشرطة حبجز ممتلكات شخص يف سياق حتقيق جنائي، 
حيق للشخص أن يستأنف عن طريق الطعن التمهيدي. على سبيل املثال، جيوز للشخص أن يستأنف ضد 
إجراء ضبط ممتلكات تنفيًذا ملذكرة، مثل مذكرة بتفتيش األماكن أو املنازل أو مذكرة بتفتيش شخص 
ما. كما جيوز للشخص، إذا كانت الشرطة تنفذ مذكرة لكنها جتاوزت نطاق املذكرة واستولت على 
ممتلكات مل ترد اإلشارة إليها يف املذكرة )هذا يعادل عدم احلصول على مذكرة يف املقام األول(. وعالوًة 
على ذلك، جيوز الطعن التمهيدي إذا حجزت الشرطة ممتلكات الشخص دون مذكرة، حيث يشترط 

القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية احلصول على مذكرة.

املادة 296: إجراء التقدم بالطعن التمهيدي
البداية  قلم محكمة  لدى  بتقديم طلب كتابي  التمهيدي  الطعن  المستأنف  يبدأ  أن  1.  يجب 
المختصة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ إخطار الطرف بالحكم الذي يجري االعتراض 

عليه.
2.  بعد تقديم الطلب الكتابي، يجب أن يخطر القلم المستأنف ضده وفًقا للمادة 27.

3.   يجوز للمستأنف ضده تقديم رد كتابي لدى قلم محكمة البداية المختصة خالل خمسة أيام 
عمل من تاريخ اإلخطار بعريضة االستئناف.

4.   ال يعلق الطعن التمهيدي إجراءات التقاضي، باستثناء حالة تقديم االستئناف بموجب المواد
     295)أ( أو 295)ح( أو 295)ط(.

تعليق
التمهيدي جيب أن يوقف إجراءات  الطعن  إذا كان  القانون ما  ناقش واضعو  املادة 296،  عند صياغة 
التقاضي وقًفا كاماًل. يف بعض االختصاصات القضائية، يقود الطعن التمهيدي إىل تعليق اإلجراءات حىت 
يتم البت يف االستئناف، بينما يف اختصاصات قضائية أخرى، تستمر اإلجراءات بالتوازي مع االستئناف. 
وقد قرر واضعو القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية أن بعًضا فقط من أنواع الطعن التمهيدي جيب أن 
تقود إىل تعليق اإلجراءات. وكان جزء من مسوغات واضعي القانون خطر أن يستخدم أحد األطراف 

االستئناف االعتراضي كآلية لتأجيل اإلجراءات عن طريق تقدمي طعون ال أساس هلا.

الفصل 12، اجلزء 3
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املادة 297: القرار يف الطعن التمهيدي
1.   يجب أن يرسل قلم محكمة البداية نسًخا من ملف القضية وعريضة االستئناف الكتابية والرد 
الكتابي على عريضة االستئناف، إن وجد، إلى قلم محكمة االستئناف خالل يومي عمل من 
تاريخ إيداع الرد الكتابي لدى القلم أو بعد انقضاء مهلة األيام الخمسة إلخطار المستأنف 

ضده بعريضة االستئناف.
2.   كما يجب على قلم محكمة البداية المختصة إرسال سجل مغلق مختوم لجلسة سماع الشاهد 

غير الُمفصح عن هويته، عند تقديم االستئناف بموجب المادة 295)أ(.
3.  يجوز لهيئة القضاة المختصة بمحكمة االستئناف حسب تقديرها أن تطلب من محكمة 

     البداية المختصة أية مواد أخرى ذات صلة بالقضية.
4.   يجب أن تتخذ هيئة القضاة المختصة بمحكمة االستئناف قراًرا بشأن الطعن التمهيدي خالل 

يومي عمل من تاريخ تسلم ملف القضية والمواد األخرى الموضحة في الفقرة 1.
5.  يجب أن تتخذ محكمة االستئناف قراًرا بشأن الطعن على أساس عريضة االستئناف والرد 

     الكتابي عليها، إن وجد، وعلى أساس ملف القضية.
6.   يجب إعداد نص كتابي مسبب لقرار هيئة القضاة المختصة بمحكمة االستئناف.

7.    يجب تسليم قرار هيئة القضاة المختصة بمحكمة االستئناف في أقرب وقت ممكن، قبل انقضاء 
الدفاع  ومحامي  العامة  النيابة  عضو  إلى   ،27 المادة  بموجب  أقصى  كحد  عمل  يومي 
والمستأنفين اآلخرين إذا لم يكن االستئناف مرفوًعا من طرف عضو النيابة العامة أو محامي 

الدفاع.

تعليق
كما نوقش يف التعليق العام على الفصل الثاين عشر، فإن الطعن التمهيدي، خالًفا الستئناف أحكام الرباءة 
أو اإلدانة أو العقوبة، يتقرر بصورة كاملة من خالل فحص العرائض الكتابية واألدلة املقدمة من خالل 
إجراءات املحاكمة الشفهية. وهذا الشكل من أشكال املراجعة الورقية شائع يف كثري من الدول وخيدم 
مبدأ التوفري على اجلهاز القضائي من خالل عدم مطالبة املحكمة بإجراءات استماع كاملة. وألن الطعن 
التمهيدي ليس استئناًفا على أساس قرار باإلدانة أو حكم حمكمة، فإن الشروط اليت يوردها بالتفصيل 
التعليق العام على الفصل الثاين عشر )أي أن االستئناف جيب أن حيترم متطلبات املحاكمة العادلة والعلنية(، 

تكون غري قابلة للتطبيق وال يوجد أي التزام بأن يتم اختاذ قرار االستئناف علًنا.

 املادة 297
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 الفصل 13: املصادرة
تعليق عام

 
ينص القانون اجلنائي النموذجي على نوعني من املصادرة: )1( مصادرة املمتلكات أو املعدات أو األدوات 
األخرى اليت استخدمت أو كانت ُمعدة لالستخدام يف ارتكاب جرمية )املادة 61( و)2( مصادرة عائدات 
اجلرمية أو ممتلكات تعادهلا يف القيمة )املواد 70-73(. يلزم الرجوع إىل التعليقات على املادة 60 واملواد 
تكميلية  وعقوبة  أمين  تدبري  النموذجي هي  اجلنائي  القانون  من   61 املادة  واملصادرة مبوجب   .73-70
يستهدفان مصادرة املواد اليت استخدمت أو كانت ُمعدة لالستخدام يف ارتكاب جرمية، أما املصادرة 
مبوجب املواد 73-70 من القانون اجلنائي النموذجي، فتقتصر على عائدات اجلرمية، وميكن أن تشمل 

ممتلكات تعادل قيمتها عائدات اجلرمية فقط.
وتتضمن تشريعات بعض الدول اليت تستهدف استرداد املوجودات من متهم أو من طرف ثالث نقاًل 
لعبء اإلثبات، بافتراض أن املوجودات هي عائدات من اجلرمية جيب على مالكها أن يردها. وختفض 
دول أخرى مقياس اإلثبات إىل ميزان االحتماالت بأن املمتلكات متثل عائدات اجلرمية وليست اختباًرا 
املنهج )حىت  للعدالة اجلنائية هذا  أنظمة كثرية  املعقول. وتبنت  إلثبات اجلرمية مبا ال يدع جمااًل للشك 
إن بعضها يستخدم املصادرة املدنية، عندما يكون من املمكن مصادرة عائدات اجلرمية بإجراءات مدنية 
مبوجب مقياس أدىن لإلثبات ال يتطلب اإلدانة(. وقد عززت بعض املواثيق الدولية هذا املنهج، وخباصة 
اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية وضبطها ومصادرهتا وعلى متويل اإلرهاب، واتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الفساد. ومع أن نقل عبء اإلثبات ينتهك مبدأ قرينة الرباءة )انظر التعليق على 
املادة 56 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية(، فإن املحاكم يف كثري من االختصاصات القضائية 
)ومنها املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان(، قضت بأن نقل عبء اإلثبات ميكن أن يتفق مع احلق يف 
حماكمة عادلة إذا مت تنظيم مقياس عبء اإلثبات وتنفيذه بضمانات محاية مناسبة. ونظًرا ألن هذا املنهج 
مثري للجدل ويتطلب وجود نظام راسخ للعدالة اجلنائية وجمموعة متطورة من القواعد اإلجرائية وضمانات 
احلماية )اليت غالًبا ما ال توجد يف دولة خارجة من الصراع(، اختار واضعو القانون النموذجي لإلجراءات 

اجلنائية منهًجا تقليدًيا أكثر للمصادرة، يظل فيه عبء اإلثبات مسؤولية النيابة العامة.
ويتضمن الفصل الثالث عشر اخلطوط الرئيسية لإلجراءات األساسية اليت جيب أن تتبعها املحكمة 
إلصدار أمر املصادرة، أي احلرمان الدائم من املمتلكات بأمر من املحكمة. واملصادرة تدبري يصدر األمر 
بشأنه يف هناية اإلجراءات اجلنائية. وغالًبا ما يسبق هذا التدبري التحفظ على عائدات اجلرمية واملمتلكات 
اليت استخدمت أو كانت ُمعدة لالستخدام يف ارتكاب جرمية وحجزها )انظر الفقرة 133 من القانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية والتعليق املرافق هلا(. ويف كال النوعني من املصادرة، جيب أن تؤخذ يف االعتبار 
مصاحل األطراف الثالثة –أي أشخاص غري املتهم من املالكني القانونيني للممتلكات أو ممن هلم مصلحة 
قانونية يف املمتلكات. وكقاعدة عامة، جيب أن يكون أي أمر باملصادرة تصدره املحكمة معقواًل وتناسبيًّا.
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املادة 298: مصادرة املمتلكات أو املعدات
 أو األدوات األخرى اليت استخدمت

 أو كانت ُمعدة لالستخدام يف ارتكاب جرمية
1.   تجوز مصادرة الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى التي استخدمت أو كانت ُمعدة 
لالستخدام في ارتكاب جريمة بموجب أمر تصدره محكمة البداية بموجب المادة 61 من 

القانون الجنائي النموذجي. ويجب أن تكون المصادرة معقولة وتناسبية.
2.   يجوز لمحكمة البداية أن تأمر بالمصادرة بموجب الفقرة 1 بناًء على طلب عضو النيابة العامة 

أو الضحية أو من تلقاء نفسها.
3.  يجوز إصدار األمر بالمصادرة بعد صدور قرار اإلدانة في جريمة.

4.  تجوز مصادرة مواد أو معدات معينة أو أدوات أخرى حتى لو لم تنته اإلجراءات الجنائية    
بحكم إدانة عندما:

 )أ(      تقرر المحكمة بما ال يدع مجااًل للشك المعقول أن األدوات من المحتمل تم 
استخدامها في ارتكاب الجريمة،

 )ب(   تتطلب مصلحة السالمة العامة للجمهور والممتلكات المصادرة، أو
 )ج(    تخضع المادة أو المواد المعنية إلجراءات ملزمة بالحجز والمصادرة أو تمثل مواد 

         محظورة بموجب القانون الساري.
5.  يجب تسليم نسخة من أمر المصادرة وفًقا للمادة 27 لكل من:

 )أ(     عضو النيابة العامة،
 )ب(   المتهم، و

 )ج(     الشخص المالك القانوني للممتلكات أو المواد موضوع المصادرة أو الشخص الذي 
            له مصلحة قانونية فيها، إذا كان شخًصا غير المتهم وكان الشخص معروًفا للمحكمة.
6.  إذا صودرت الممتلكات أو المواد من المتهم بعد صدور حكم وجده مسؤواًل جنائيًّا عن 
جريمة، يجوز للمتهم استئناف المصادرة ضمن استئنافه قرار اإلدانة بموجب المادة 274)1(

)ج( من القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية.
7.  إذا صدر األمر بموجب الفقرة 4 أو أشار أمر المصادرة إلى كون شخص آخر غير المتهم 
هو المالك القانوني للممتلكات أو المواد أو له مصلحة قانونية فيها، فيجوز استئناف األمر 

بموجب المادة 295.

 املادة 298
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 املادة 299: مصادرة عائدات اجلرمية
أو ممتلكات تعادهلا يف القيمة

1.   يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة عائدات الجريمة أو مصادرة ممتلكات تعادل قيمتها من 
النموذجي.  الجنائي  القانون  الثالث عشر من  الفصل  ثالث بموجب  أو من طرف  المتهم 

ويجب أن تكون المصادرة معقولة وتناسبية.
2.  يجب أن يقدم عضو النيابة العامة لمحكمة البداية كل المعلومات والبيانات ذات الصلة 

 المطلوبة لتحديد قيمة عائدات الجريمة.
3.   تجوز مصادرة عائدات الجريمة أو ممتلكات تعادل قيمتها بعد صدور قرار باإلدانة في جريمة.

4.   في حال عدم انتهاء اإلجراءات الجنائية بحكم باإلدانة، تجوز مصادرة عائدات الجريمة أو 
     ممتلكات تعادل قيمتها عندما تثبت المحكمة بما ال يدع مجااًل للشك المعقول:

 )أ(    ارتكاب جريمة، و
 )ب(  أن الممتلكات قيد المصادرة مصدرها هذه الجريمة أو تم الحصول عليها بطريقة 

مباشرة أو غير مباشرة منها.
5.   يجب تقديم نسخة من أمر المصادرة وفًقا للمادة 27 لكل من:

 )أ(     عضو النيابة العامة،
 )ب(  المتهم، و

 )ج(    الشخص المالك القانوني للممتلكات أو المواد الخاضعة للمصادرة أو الشخص الذي 
له مصلحة قانونية فيها، إذا كان شخًصا غير المتهم وكان هذا الشخص معروًفا 

للمحكمة.
6.   إذا صدر األمر بالمصادرة بعد صدور حكم وجد المتهم مسؤواًل جنائيًّا عن جريمة جنائية، 
يجوز للمتهم استئناف المصادرة ضمن استئنافه قرار اإلدانة بموجب المادة 274)1()ج( من 

القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية.
7.   إذا صدر األمر بموجب الفقرة 6 أو أشار أمر المصادرة إلى كون شخص آخر غير المتهم 
هو المالك القانوني للممتلكات أو المواد أو له مصلحة قانونية فيها، فيجوز استئناف األمر 

بموجب المادة 295.

الفصل 13
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املادة 300: حقوق الطرف الثالث
1.   قبل أن تأمر المحكمة بالمصادرة بموجب المادة 298 أو المادة 299 للممتلكات أو المواد 
التي يكون مالكها القانوني هو شخص آخر غير المتهم أو شخص له مصلحة قانونية فيها 
)الطرف الثالث(، فإنه يجب إعطاء هذا الشخص الفرصة الستماع المحكمة له واستجوابه 
بصفته شاهًدا. وإذا كان الطرف الثالث شخصية اعتبارية، فإنه يجب االستماع إلى الشخصية 

االعتبارية واستجوابها من خالل ممثل لها.
2.   إذا كان لدى المحكمة، خالل اإلجراءات الجنائية، أسباب لالعتقاد بأن المصادرة جائزة 
بموجب المادة 298 أو المادة 299، وإذا كانت المصادرة تشمل مصلحة طرف ثالث، 
فإنه يجب على المحكمة أن تخطر الطرف الثالث على الفور باإلجراءات وفًقا للمادة 27.

3.   يجب إخطار الطرف الثالث بما يلي:
 )أ(      أن إجراءات جنائية جارية أمام المحكمة ومن المحتمل أن تنتج عنها مصادرة ممتلكات 

الطرف الثالث باعتبارها عائدات جريمة، و
 )ب(  حق الطرف الثالث بموجب الفقرة 4.

4.   للطرف الثالث الحق في:
 )أ(    إخطاره مسبًقا عن طريق المحكمة بكل الجلسات أثناء المحاكمة،

 )ب(  المشاركة في اإلجراءات،
 )ج(    تمكينه من االطالع على األدلة وفحصها بشروط مماثلة للشروط المتاحة لمحامي الدفاع،

 )د(    اقتراح أدلة لها عالقة بموضوع المصادرة، و
 )هـ(   توجيه األسئلة إلى الشهود بإذن من محكمة البداية.

5.   إذا لم يحضر الطرف الثالث الجلسة بالرغم من إخطاره حسب األصول بتاريخ الجلسة، 
     يجوز عقد الجلسة في غيابه.

 املادة 300
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املادة 301: اعتراض الطرف
 الثالث الحًقا على أمر املصادرة

1.  يجوز ألي شخص آخر غير المتهم يكون هو المالك القانوني أو له مصلحة قانونية في 
الممتلكات الخاضعة للمصادرة بموجب المادة 298 والمادة 299، وبعد تنفيذ أمر المصادرة، 

أن يستأنف أمر المصادرة بموجب المادة 295 في األحوال التالية:
 )أ(    إذا كان الشخص في وقت صدور األمر مالًكا أو له حق قانوني في الممتلكات أو 

        المواد المصادرة، و
 )ب(  إذا لم يتمكن من ممارسة الحقوق الواردة في المادة 300 ألسباب خارجة عن إرادته.

2.   يجوز للطرف الثالث االعتراض الحًقا على أمر المصادرة بموجب المادة 301 خالل عامين 
من صدور أمر المصادرة.

3.   يجب على الشخص المعترض الحًقا على أمر المصادرة بموجب المادة 295 استئناف أمر 
المصادرة خالل ثالثين يوًما من علمه بأمر المصادرة.

الفصل 13
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الفصل 14: املساعدة القانونية 
املتبادلة وتسليم املجرمني

اجلزء 1: املساعدة القانونية املتبادلة
تعليق

تشري املساعدة القانونية املتبادلة إىل قيام دولة بتقدمي املساعدة القانونية إىل دولة أخرى يف التحقيق أو 
املالحقة القضائية أو معاقبة اجلرائم. وبسبب طبيعة اجلرمية العابرة للحدود، مثل اجلرمية املنظمة، واالجتار 
غري املشروع يف البشر واملخدرات، وهتريب األشخاص وما إىل ذلك، فإن تبادل املساعدة القانونية أداة ال 
تقدر بثمن. وختضع عادة املساعدة القانونية املتبادلة ملعاهدات ثنائية أو متعددة األطراف لتبادل املساعدة 
القانونية اليت تنظم نطاق هذه املساعدة وحدودها وإجراءاهتا، مع أن التشريعات الوطنية تكون كافية يف 
حاالت كثرية. وغالًبا ما يتم استكمال هذه املعاهدات بتشريعات وطنية يف قانون اإلجراءات اجلنائية 
أو يف تشريع مستقل منفصل. كما ميكن تبادل املساعدة القانونية بصورة غري رمسية عرب التعاون الثنائي 

وتبادل املعلومات بني ضباط الشرطة والقضاء يف الدول املختلفة.
وتضم معظم االتفاقيات الدولية واإلقليمية اخلاصة باجلرمية نصوًصا بشأن املساعدة القانونية املتبادلة 
حسب املوضوع املحدد لكل منها، ومجيعها مبينة يف كشف يف القسم الفرعي املعنون »مستندات قانونية« 
من مصادر قراءات إضافية« قبل هناية املجلد. وتضع هذه املعاهدات التزامات حمددة على الدول اليت وقعت 
هذه املعاهدات وصادقت عليها. إضافة إىل ذلك، فإن اتفاقية اجلامعة العربية املتعلقة باملساعدة املتبادلة يف 
املسائل اجلنائية، واتفاقية البلدان األمريكية للمساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية )والربوتوكول االختياري 
امللحق هبا(، واتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة باملساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية، 
واالتفاقية األوروبية للمساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية )والربوتوكولني اإلضافيني امللحقني هبا(، كلها 
تتناول على وجه التحديد املساعدة القانونية املتبادلة على املستويني اإلقليمي وشبه اإلقليمي. وقد صاغت 
األمم املتحدة معاهدة األمم املتحدة النموذجية لتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية )واستكملتها بـ: الدليل 
املنقح بشأن املعاهدة النموذجية لتسليم املجرمني واملعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية، 
وقام بصياغة هذا الدليل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية(. ومن املراجع األخرى املفيدة 
بشأن املساعدة القانونية املتبادلة برنامج األمم املتحدة الدويل ملراقبة املخدرات )UNDCP املعروف اآلن 
باسم مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية(، ومشروع القانون النموذجي للمساعدة القانونية 
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املتبادلة يف املسائل اجلنائية، واألدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
والربوتوكوالت امللحقة هلا، والدليل التشريعي لالتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب )اليت 
القانونية املتبادلة ومناذج من التشريعات الوطنية(،  تتضمن أوصاًفا تفصيلية للشروط الدولية للمساعدة 
ومصمم معاهدات املساعدة القانونية املتبادلة الذي أعده مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، 

وهو برنامج ملساعدة الدول يف تصميم وصياغة معاهدات املساعدة القانونية املتبادلة.
اعتمد واضعو القانون إىل حد كبري عند صياغة اجلزء األول من الفصل الرابع عشر على االتفاقيات 
الدولية واإلقليمية من أجل تطوير إطار عمل وهيكل تنظيمي لتنفيذ تقدمي وتلقي املساعدة القانونية املتبادلة. 
ومبا أن تنفيذ تدابري املساعدة القانونية املتبادلة داخل دولة أخرى هو شأن من شؤون تلك الدولة إىل حد 
كبري، وبالتايل فإنه يتجاوز املجال التشريعي للدولة اليت تطلب هذه املساعدة، فإن القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية يتعامل يف األغلب مع الوضع الذي تطلب فيه دولة أخرى احلصول على املساعدة 

القانونية املتبادلة.

املادة 302: املبادئ العامة اليت حتكم
تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة

تقدم ]أدخل اسم الدولة[ للدول األخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في 
التحقيقات والمالحقات واإلجراءات القضائية من خالل المعاهدات، أو االتفاقيات الثنائية أو 

متعددة األطراف، أو من خالل القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية.

تعليق
هذا املبدأ العام- بأن تزود الدول بعضها بعًضا بأكرب قدر من املساعدة- مأخوذ من املادة 18)1( من 
األمم  اتفاقية  من  املادة 46)1(  الوطنية، ومكررة يف  املنظمة عرب  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية 

املتحدة ملكافحة الفساد.

الفصل 14، اجلزء 1
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املادة 303: تطبيق املعاهدات واالتفاقيات
 والقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية

 على املساعدة القانونية املتبادلة
1.    ال تؤثر نصوص القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية في التزامات ]أدخل اسم الدولة[ بموجب 
أي معاهدة أو اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف تحكم المساعدة القانونية المتبادلة كليًّا 

أو جزئيًّا.
2.    يسري الفصل الرابع عشر، الجزء األول من القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية على طلبات 
المساعدة القانونية المتبادلة عندما ال توجد أي معاهدة أو اتفاقية ثنائية أو متعددة األطراف.

3.   يجوز لدولة ]أدخل اسم الدولة[ وإحدى الدول األخرى التي توجد لها معاهدة معها أو 
اتفاقية لتبادل المساعدة القانونية أن تختار تطبيق الفصل الرابع عشر، الجزء األول من القانون 
النموذجي لإلجراءات الجنائية بداًل من المعاهدة أو االتفاقية، خصوًصا إذا كان عمل ذلك 

سوف يسهل قدًرا أكبر من التعاون والمساعدة.

تعليق
توجد قوانني اإلجراءات اجلنائية مستقلة عن أي معاهدات أو اتفاقيات أخرى للمساعدة القانونية املتبادلة. 
ويف الدول اليت ال توجد فيها مثل هذه االتفاقيات أو املعاهدات -وهو أمر شائع يف كثري من الدول اخلارجة 
من الصراع، حيث قد يكون اإلصالح التشريعي مهماًل طيلة سنوات خالل الصراع- فإن وجود قانون 
لإلجراءات اجلنائية، مدعوم بنصوص القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية أو باملساعدة القانونية املتبادلة، 
ميكن أن خيدم كمصدر أساسي للمساعدة القانونية املتبادلة. وحيث توجد معاهدات أو اتفاقيات دولية، 
قد ختتار الدولة املعنية بذلك تطبيق نصوص هذا القانون بشأن املساعدة القانونية املتبادلة. إن استخدام 
القانون بداًل من اتفاقية سابقة لوجوده قد يكون مناسًبا أكثر إذا كانت االتفاقية قد عفا عليها الزمن أو 
غري واضحة ومل تستخدم لتسهيل القدر نفسه من التعاون واملساعدة الذي حيققه القانون. إن دولة خارجة 
من الصراع، وهي تدرك احلاجة إىل تقدمي أكرب قدر ممكن من التعاون للدولة اليت تطلب املساعدة، قد 
ختتار تطبيق القانون بدل املعاهدات أو االتفاقيات األخرى. تعتمد املادة 303 على الرأي املوضح يف املادة 
18)7( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وحتث هذه االتفاقية الدول األطراف 
فيها على تطبيق أحكام االتفاقية بداًل من االتفاقيات األخرى الثنائية أو متعددة األطراف إذا كان ذلك 

سوف يسهل التعاون.
 

 املادة 303
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املادة 304: تدابري املساعدة القانونية املتبادلة
1.    يجب أن تقدم ]أدخل اسم الدولة[ المساعدة القانونية المتبادلة للدولة التي تطلبها ألي غرض 

      من األغراض التالية:
 )أ(    أخذ شهادة الشهود أو االستماع إلى أقوال األشخاص،

 )ب(  تنفيذ أوامر إبراز األدلة،
 )ج(   تبليغ المستندات القضائية،

 )د(     تنفيذ إجراءات التفتيش والضبط، وتشمل التفتيش والضبط ألجهزة الحاسوب والبيانات 
        المخزنة فيها،

 )هـ(   تحديد وتعقب وضبط ومصادرة عائدات الجريمة، أو الممتلكات أو األدوات أو غير 
        ذلك من األشياء ألغراض تتعلق باألدلة،

 )و(    اتخاذ التدابير السرية أو غيرها من التدابير التقنية للمراقبة أو التحقيق،
 )ز(   تنفيذ أمر بالتحفظ المستعجل على بيانات الحاسوب أو بيانات االتصاالت السلكية 

        والالسلكية،
 )ح(   فحص األشياء والمواقع،

 )ط(   توفير المعلومات واألدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء،
 )ي(   تقديم أصول للمستندات والسجالت ذات الصلة، بما فيها السجالت الحكومية أو 
           المصرفية أو المالية أو سجالت الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ ُمصدقة منها،

 )ك(   تيسير مثول األشخاص طواعية في الدولة الطالبة،
 )ل(   تسهيل المشاركة في الجلسات عن طريق الفيديو أو الهاتف أو غير ذلك من وسائل 

        المشاركة في المؤتمرات،
 )م(    توفير تدابير الحماية للشهود المعرضين للتهديد،

 )ن(   توفير نسخ من السجالت أو المستندات أو المعلومات الحكومية المتاحة للجمهور 
        بموجب القوانين السارية في ]أدخل اسم الدولة[، و

 )س(  أي نوع آخر من المساعدة ال يتعارض مع القوانين السارية في ]أدخل اسم 
        الدولة[.
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2.   يجوز لدولة ]أدخل اسم الدولة[ أيًضا أن تقدم لدولة أخرى تدابير المساعدة القانونية 
المتبادلة التالية:

 )أ(      توفير المعلومات بشأن المسائل الجنائية إذا اعتقدت السلطات في ]أدخل اسم الدولة[ 
أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد السلطات في دولة أخرى في القيام بالتحقيقات 
واإلجراءات الجنائية أو في استكمالها بنجاح أو يمكن أن تقود إلى طلب من دولة 

أخرى التخاذ تدابير لتبادل المساعدة القانونية بموجب الفقرة 1، و
 )ب(  توفير نسخ، بشكل كامل أو جزئي، من السجالت أو المستندات أو المعلومات 
        الحكومية غير المتاحة للجمهور بموجب القوانين السارية في ]أدخل اسم الدولة[.

تعليق
الفقرة 1: تتضمن الفقرة 1 كشًفا بتدابري املساعدة القانونية املتبادلة اليت ميكن أن تقدمها الدولة اليت ُتطلب 
منها إىل دولة تطلبها مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. وكشف التدابري مصدره إىل حد 
كبري املادة 2 من املعاهدة النموذجية لألمم املتحدة لتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية، واملادتان 10 و19 
من الربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق باالتفاقية األوروبية للمساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية، واملادة 
اتفاقية األمم  الوطنية، واملادة 46)3( من  املنظمة عرب  املتحدة ملكافحة اجلرمية  اتفاقية األمم  18)3( من 
املتحدة ملكافحة الفساد، واملواد 29-34 من اتفاقية جملس أورويب بشأن اجلرائم اإللكترونية، بالرغم من 
إضافة تدابري إضافية استناًدا إىل نصوص القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية )منها تدابري حتقيق خمتلفة 

ميكن اختاذها مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية(.

الفقرة 2: التدابري املوضحة يف الكشف بالفقرة 2 مستوحاة من املادتني 18)4( و18)29()ب( من اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.

املادة 305: سلطة مركزية لتسلم وإحالة
طلبات املساعدة القانونية املتبادلة

1.   يجب أن تؤسس السلطة التشريعية المختصة سلطة مركزية لتسلم وإحالة طلبات المساعدة 
القانونية المتبادلة.

2.   تكون السلطة المركزية مسؤولة عن تسلم وإحالة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
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3.   يجب أن تحيل السلطة المركزية كل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة إلى محكمة البداية 
المختصة لعقد جلسة بموجب المادة 307. وعلى محكمة البداية المختصة اتخاذ قرار بشأن 

إجازة الطلب والطريقة التي يجب تنفيذه بها، إذا أجازته.
4.   إذا أمرت محكمة البداية المختصة بتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بموجب المادة
 307، يجب على السلطة المركزية إبالغ السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه الطلبات.
5.   يجب أن تكفل السلطة المركزية سرعة وسالمة تنفيذ طلبات تبادل المساعدة القانونية، ويجب 
أن تبقي الدولة الطالبة مطلعة على التقدم الذي يحرزه طلب المساعدة القانونية المتبادلة ونتيجته.
6.  ال يؤثر وجود السلطة المركزية في االتصاالت المباشرة بين السلطات القضائية في ]أدخل 
اسم الدولة[ والسلطات القضائية في دولة أخرى، وال يؤثر في طلبات المساعدة القانونية 

المتبادلة عبر هذه القنوات.
7.   إذا ما تم إنشاء اتصاالت مباشرة بين السلطات القضائية في ]أدخل اسم الدولة[ والسلطات 

القضائية في دولة أخرى، يجب تحويل المراسالت ذات الصلة إلى السلطة المركزية.
8.  في الحاالت العاجلة، تجوز أيضا إحالة طلب بواسطة السلطات القضائية أو الشرطة في 
دولة أخرى عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )إنتربول(. ويجب أن يبين الطلب 

أسباب االستعجال.
9.   إذا ما تم إنشاء اتصاالت مباشرة بين اإلنتربول والسلطات القضائية في ]أدخل اسم الدولة[، 

يجب تحويل المراسالت ذات الصلة إلى السلطة المركزية.

تعليق
إن طلبات املساعدة القانونية املتبادلة من النوع املوضح يف اجلزء األول، ال تذهب مباشرة إىل السلطة 
القضائية أو الشرطة أو النيابة العامة، لكن جيب توجيهها بداًل من ذلك إىل السلطة املركزية املعينة. ويرد 
هذا الشرط يف املادة 3 من معاهدة األمم املتحدة النموذجية لتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية، واملادة 
18)13( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، واملادة 46)13( من اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة الفساد، إىل جانب عدد من الشروط/ الواجبات اإلضافية اليت جيب أن تضطلع السلطة 
املركزية هبا. وتعمل هذه السلطة املركزية كنقطة التقاء حمورية لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة، وهي 
ُملزمة بتحويل طلبات املساعدة القانونية املتبادلة إىل املحكمة املختصة للنظر رمسيًّا فيها مبوجب املادة 307. 
وإذا متت املوافقة على الطلب، جيب أن تكفل السلطة املركزية أن اجلهة املطلوب منها تنفيذ األمر )مثل 
سلطة الشرطة( تنفذ فعاًل األمر الصادر عن حمكمة البداية. وجيب على السلطة املركزية أيًضا أن تبقي 

الدولة مقدمة الطلب مطلعة على كيفية تقدم طلب املساعدة والنتيجة اليت آل الطلب إليها.
وإحالة طلب باملساعدة القانونية املتبادلة ليست هي الطريقة الوحيدة اليت ميكن هبا لدولة ما احلصول على 
املساعدة من دولة أخرى يف التحقيق اجلنائي. إذ جيوز للسلطات القضائية يف إحدى الدول االتصال املباشر 
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مع السلطات القضائية يف دولة أخرى، وهذا إجراء يتم استكماله عادة يف شكل »إنابة قضائية« )طلب تقدمه 
حمكمة إىل حمكمة أجنبية للحصول على املساعدة القانونية يف غياب وجود أي معاهدة أو اتفاقية، ويتم إجراء 
الطلب عرب القنوات الدبلوماسية(. كما جيوز للشرطة والسلطات القضائية االتصال بعضها مع بعض بصفة غري 
رمسية، ما قد يقود إىل تبادل غري رمسي للمعلومات )إىل احلد الذي جتيزه القوانني السارية(. وإذا قدم الطلب 
مباشرة بني السلطات القضائية، يشترط القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية إبالغ السلطة املركزية، بسبب 
دورها التنسيقي يف توفري املساعدة القانونية املتبادلة. ويف احلاالت العاجلة، كما تنص املادة 46)13( من اتفاقية 
األمم املتحدة ضد الفساد، واملادة 18)13( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، جيوز 
أيًضا مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية إحالة طلب املساعدة إىل السلطات القضائية عرب اإلنتربول.

املادة 306: منوذج طلب املساعدة القانونية املتبادلة
1.   يجب أن يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة الُمحال إلى السلطة المركزية في ]أدخل 

     اسم الدولة[ ما يلي:
 )أ(    هوية السلطة مقدمة الطلب،

 )ب(  موضوع وطبيعة التحقيق أو المالحقة أو اإلجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب، 
        واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو المالحقة أو اإلجراءات القضائية،

 )ج(   ملخًصا للوقائع ذات الصلة، باستثناء ما يتعلق بالطلب الُمقدم لغرض تبليغ مستندات 
        قضائية،

 )د(     بيان أو نص القانون ذي الصلة، باستثناء ما يتعلق بالطلب الُمقدم لغرض تبليغ مستندات 
        قضائية،

 )هـ(    وصًفا للمساعدة الُملتمسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطالبة اتباعها لالمتثال 
        للقوانين السارية فيها،

 )و(   أية مواعيد يجب االلتزام بها وأسباب هذه المواعيد،
 )ز(   حيثما أمكن، هوية الشخص المعني ومكانه وجنسيته،

  )ح(  الغرض الذي ُتلتمس من أجله األدلة أو المعلومات أو التدابير، و
 )ط(  أية وثائق أخرى ذات صلة.

2.   طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأية وثائق أخرى تدعمها، يجب أن تكون بلغة رسمية 
أو مرفقة بترجمة إلى لغة رسمية في ]أدخل اسم الدولة[، ما لم تعِف السلطة المركزية الدولة 

مقدمة الطلب من هذا االلتزام.
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3.   طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأية اتصاالت أخرى تتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة 
يمكن إرسالها عن طريق، أو توجيهها إلى، السلطة المركزية عبر الوسائل اإللكترونية أو 
غيرها من وسائل االتصاالت السلكية والالسلكية، بشرط أن يكون من الممكن إبراز السجل 

األصلي والكتابي للطلب أو أي اتصاالت أخرى عند الطلب.
4.   يجوز أن تطلب السلطة المركزية أو محكمة البداية المختصة تعديل أو استكمال طلب غير 
نظامي أو ناقص دون أن يحول هذا الطلب دون تمكن السلطة أو المحكمة من اتخاذ تدابير 

مؤقتة قبل تسلم الطلب المعّدل.
5.  يجوز للسلطة المركزية أو لمحكمة البداية المختصة أن تطلب معلومات إضافية إذا بدت 
هذه المعلومات ضرورية لتنفيذ طلب المساعدة وفًقا للقوانين السارية في ]أدخل اسم الدولة[ 

أو إذا كانت المعلومات اإلضافية يمكنها أن تسّهل تنفيذ الطلب.

تعليق
الفقرة 1: تستند هذه الفقرة إىل وتزيد على نص املادة 18)15( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
املعاهدة  الفساد، واملادة 5 من  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  الوطنية، واملادة 46)15( من  املنظمة عرب 

النموذجية لألمم املتحدة لتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية.

الفقرة 2: هذه الفقرة مأخوذة من املادة 5)2( من املعاهدة النموذجية لألمم املتحدة لتبادل املساعدة.

الفقرة 3: هذه الفقرة مستوحاة من املادة 18)14( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
الوطنية، واملادة 46)14( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

الفقرة 5: هذه الفقرة مأخوذة من املادة 5)3( من املعاهدة النموذجية لألمم املتحدة لتبادل املساعدة.

املادة 307: جلسة االستماع لطلب
بشأن املساعدة القانونية املتبادلة

1.    يجب أن تستمع هيئة مكونة من ثالثة قضاة بمحكمة البداية لطلب المساعدة القانونية المتبادلة.
2.   يجوز لمحكمة البداية المختصة أن ترفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة إذا:

 )أ(     كان الطلب ال يتفق مع نص المادة 306،
 )ب(   اعتبرت ]أدخل اسم الدولة[ أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها 

         العام أو مصالحها األساسية األخرى،
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 )ج(    كان القانون الوطني في ]أدخل اسم الدولة[ يحظر على سلطاتها تنفيذ اإلجراء المطلوب
بشأن أي جرم مماثل خاضع للتحقيق أو المالحقة أو إجراءات قضائية في ]أدخل 

اسم الدولة[،
 )د(    كان منح الموافقة على الطلب يتعارض مع القوانين السارية في ]أدخل اسم الدولة[،
 )هـ(    كان التحقيق أو المالحقة أو اإلجراءات القضائية في الدولة مقدمة الطلب ال تتفق مع 

        معايير حقوق اإلنسان المتعارف عليها دوليًّا،
 )و(     كانت توجد أسس لالعتقاد بأن الطلب قدم بغرض مالحقة أو معاقبة أحد األشخاص 
بسبب عرقه أو النوع االجتماعي أو الجنس أو األصل القومي أو العرقي أو الديانة أو 
اآلراء السياسية أو األيديولوجية، أو بسبب المركز أو العضوية في جماعة اجتماعية 
معينة، أو لالعتقاد بأن الشخص قد يتعرض للتمييز ضده ألي سبب من هذه األسباب،
 )ز(     كان التعاون مع طلب المساعدة القانونية المتبادلة يمكن أن يقود إلى إجراءات قضائية 
تتخذها محكمة تتمتع باختصاص قضائي استثنائي، أو إذا كان الطلب يتعلق بتنفيذ 

عقوبة صادرة عن محكمة تتمتع باختصاص قضائي استثنائي.
 )ح(   كانت عقوبة أي من الوقائع الواردة في الطلب هي عقوبة اإلعدام أو عقوبة يمكن أن 

تقود إلى إصابة ال تستقيم معها سالمة جسم الشخص المعني،
 )ط(   كان الطلب المقدم يتعلق بجريمة ما زالت قيد التحقيق في ]أدخل اسم الدولة[،

 )ي(   كان الشخص موضوع الطلب سبق أن صدر بحقه حكم نهائي باإلدانة أو بالتبرئة 
في الجريمة المعنية عماًل بنص المادة 8 من القانون الجنائي النموذجي، أو

 )ك(     كان الفعل ال يمثل جريمة بموجب القانون الجنائي الوطني، باستثناء أن تكون الجريمة 
معترًفا بها دوليًّا كجريمة، ويشمل ذلك، لكنه ال يقتصر على، اإلبادة الجماعية، والجرائم 
ضد اإلنسانية، وجرائم الحرب، والجريمة المنظمة، واالتجار غير المشروع باألشخاص، 
وتهريب المهاجرين، وغسيل األموال، والفساد، وجرائم المخدرات الخطيرة، وبيع 

األطفال، واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية، وجرائم اإلرهاب.
3.  ال يجوز لمحكمة البداية المختصة أن ترفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة:
 )أ(    ألسس تتعلق بالسرية المصرفية أو غيرها من المؤسسات المالية المماثلة،

  )ب(  لمجرد اعتبار أن الجرم ينطوي أيًضا على مسائل مالية، أو
 )ج(   لسبب وحيد مفاده أن الجريمة تتعلق بأفعال ال تكون الشخصية االعتبارية مسؤولة  

         عنها في ]أدخل اسم الدولة[.
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4.   قبل رفضها للطلب، يجب على محكمة البداية المختصة أن تنظر في إمكانية تقديم المساعدة 
القانونية المتبادلة بما تراه ضروريًّا بشروط معينة. فإذا قبلت الدولة مقدمة الطلب المساعدة 
مرهونة بتلك الشروط، يجوز لمحكمة البداية منح الموافقة على طلب تبادل المساعدة القانونية.

5.   إذا لم توجد أُسس لرفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة، يجب أن تأمر محكمة البداية 
     المختصة بتنفيذ الطلب.

6.   بعد أن تأمر بأن طلب المساعدة القانونية المتبادلة تجب الموافقة عليه، يجوز لمحكمة 
أو  تحقيقات  يتعارض مع  تنفيذه  أن  أساس  الطلب على  تنفيذ  تؤجل  أن  المختصة  البداية 

مالحقة أو إجراءات قضائية جارية.
7.   يجب أن يكون أمر محكمة البداية المختصة كتابيًّا ويجب أن يتضمن:

 )أ(    اسم محكمة البداية المختصة وهوية السلطة التي تقدمت بالطلب،
 )ب(  وصًفا للمساعدة القانونية الممنوحة للسلطة مقدمة الطلب،

 )ج(  تفاصيل أي إجراء محدد ترغب الدولة مقدمة الطلب في اتباعه من أجل االلتزام 
بقوانينها السارية،

 )د(    تفاصيل أية مواعيد يجب االلتزام بها في تنفيذ األمر،
 )هـ(   هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، إذا كانت الدولة مقدمة الطلب قد وفرت 

        هذه المعلومات،
 )و(    الغرض الذي ُتلتمس من أجله األدلة أو المعلومات أو التدابير،

 )ز(    التاريخ المحتمل لتنفيذ المساعدة،
 )ح(   الجهة المسؤولة عن تنفيذ أمر المساعدة،

 )ط(   الطلب من الدولة مقدمة الطلب أن تقوم على الفور بإخطار السلطة المركزية إذا لم 
         تعد المساعدة مطلوبة،
 )ي(   تاريخ صدور األمر، و

 )ك(   اسم وتوقيع القاضي المختص.
8.   يجب أن تقوم السلطة المركزية على الفور بإحالة أمر محكمة البداية المختصة بالموافقة 

     على طلب المساعدة القانونية المتبادلة إلى الدولة مقدمة طلب المساعدة.
9.   إذا رفضت محكمة البداية المختصة الموافقة على طلب المساعدة القانونية المتبادلة، يجب 
على هذه المحكمة أن تعد قراًرا كتابيًّا يبين أسباب الرفض. ويجب أن تقوم السلطة المركزية 

على الفور بتوجيه القرار الكتابي إلى الدولة مقدمة الطلب.

الفصل 14، اجلزء 1



431

10.  إذا قررت محكمة البداية المختصة تأجيل تنفيذ األمر بالموافقة على طلب المساعدة القانونية 
المتبادلة، فإنه يجب على هذه المحكمة أن تعد قراًرا كتابيًّا يبين أسباب التأجيل. ويجب أن 

تقوم السلطة المركزية على الفور بتوجيه القرار الكتابي إلى الدولة مقدمة الطلب.

تعليق
الفقرة 1: جيب أن يصدر قرار قضائي مبجرد أن تتسلم السلطة املركزية طلب املساعدة القانونية املتبادلة.

الفقرة 2: الفقرة 2 مستوحاة من املادة 18)21( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
الوطنية، واملادة 46)21( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، واملادة 4 من معاهدة األمم املتحدة 
النموذجية لتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية، والقوانني الوطنية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة والقوانني 

الدولية حلقوق اإلنسان )تتعلق بالفقرة 2]هـ[ -]ح[(.

الفقرة 2)ك(: مبوجب الفقرة 2)ك(، جيوز رفض املساعدة القانونية املتبادلة إذا مل تكن اجلرمية موضوع 
الطلب هي جرمية أيًضا يف الدولة املطلوب منها املساعدة. وهذا خيضع لالستثناء الذي يقضي بأنه ال جيوز 
رفض الطلب إذا كانت اجلرمية -بالرغم من عدم االعتراف هبا كجرمية يف الدولة مقدمة الطلب- معترًفا 
هبا دوليًّا. واجلرائم اجلنائية الواردة يف الفقرة 2)ك( هي اجلرائم املعترف هبا يف خمتلف املعاهدات الدولية. 
واملسوغات اليت تستند إليها الفقرة 2)ك( هي ضمان أن تقدم الدولة املطلوب منها املساعدة أكرب قدر 

ممكن من تدابري املساعدة القانونية املتبادلة.
وإذا مل يكن إطار العمل القانوين يف الدولة املطلوب منها املساعدة ال ينص على اجلرائم املنصوص 
عليها يف الفقرة 2)ك(، بسبب الطبيعة اخلطرية هلذه اجلرائم واالعتراف الدويل هبا، فإنه ال جيب استخدام 

ذلك كعذر لرفض املساعدة.

الفقرة 3: هذه الفقرة تستند إىل املادة 18)8( و)22( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
الوطنية، واملادة 46)8( و)22( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

املنظمة عرب  املتحدة ملكافحة اجلرمية  اتفاقية األمم  املادة 18)26( من  الفقرة تستند إىل  الفقرة 4: هذه 
الوطنية، واملادة 46)26( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

الفقرات 5 و7 و8 و9 و10: مبجرد أن تتأكد املحكمة من عدم وجود أسس لرفض طلب املساعدة 
القانونية املتبادلة، مع أخذ الفقرة 2 يف احلسبان، جيب أن تصدر املحكمة أمًرا بتقدمي املساعدة القانونية 
املتبادلة. وجيب إحالة الطلب إىل السلطة املركزية، اليت جيب عليها، مبوجب املادة 305، حتويل األمر إىل 
اجلهة املسؤولة عن تنفيذ األمر. وإذا وجدت أسس لرفض طلب املساعدة القانونية املتبادلة، أو إذا أجلت 
املحكمة تنفيذ أمر املساعدة القانونية املتبادلة، جيب على املحكمة صياغة قرار كتايب بذلك. وجيب على 
بالرفض إىل  الكتايب  القرار  أو  املتبادلة  القانونية  املساعدة  أمر  فوًرا إىل إحالة  تبادر  أن  املركزية  السلطة 

الدولة مقدمة الطلب.
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 الفقرة 6: هذه الفقرة مستوحاة من املادة 18)25( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
الوطنية، واملادة 46)25( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

املادة 308: تنفيذ طلب املساعدة القانونية املتبادلة
1.   يجب تنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة وفًقا للقوانين السارية في ]أدخل اسم الدولة[، 
إلى الحد الذي ال يتعارض مع القوانين الوطنية في الدولة مقدمة الطلب، وحيثما أمكن، وفًقا 

لإلجراءات والشكليات المحددة في الطلب.
2.   إذا أمرت محكمة البداية المختصة بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة بموجب المادة 
307، يجب أن تحيل السلطة المركزية األمر إلى السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذه.

3.   يجب تنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وتراعى إلى أقصى 
أمر  إجراءات حددها  وأي  الطلب  مقدمة  الدولة  تقترحها  نهائية  مواعيد  أية  مدى ممكن 

المحكمة.
4.   يجوز للدولة التي تطلب المساعدة أن تقدم استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن 

حالة التدابير التي اتخذتها السلطات في ]أدخل اسم الدولة[.
5.   يجب أن ترد السلطة المركزية في ]أدخل اسم الدولة[ على االستفسارات المعقولة التي 

تقدمها الدولة مقدمة الطلب بشأن وضعية الطلب والتقدم المحرز في معالجته.
6.   يجب على الدولة مقدمة الطلب إبالغ السلطات على وجه السرعة في ]أدخل اسم الدولة[ 

عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الُملتمسة.
7.   في تنفيذها لطلب المساعدة القانونية المتبادلة، يجوز للسلطات في ]أدخل اسم الدولة[اتخاذ 

تدابير لحماية الشهود.

تعليق
املساعدة يف  لتبادل  املتحدة  النموذجية لألمم  املعاهدة  املادة 6 من  الفقرة مأخوذة من  الفقرة 1: هذه 

املسائل اجلنائية.

الفقرات من 3 إىل 6: تستند هذه الفقرات إىل املادة 18)24( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
املنظمة عرب الوطنية، واملادة 46)24( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
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املادة 309: تنفيذ طلب تسهيل حضور الشخص
يف الدولة اليت تطلب املساعدة

1.   عند تنفيذ طلب تسهيل حضور شخص في الدولة التي تطلب المساعدة بموجب المادة 304
منح  يجوز  الدولة[،  اسم  ]أدخل  في  أو سجيًنا  ُمحتجًزا  الشخص  يكون  عندما  )1()ك(، 

الموافقة على الطلب فقط في الحاالت التالية:
 )أ(     موافقة ذلك الشخص طوًعا، وعن علم، و

 )ب(   اتفاق السلطات في كلتا الدولتين، رهًنا بما تراه الدولتان مناسًبا من شروط.
2.   عند تنفيذ الطلب، تملك الدولة التي تطلب المساعدة سلطة إبقاء الشخص المنقول إليها 

     قيد االحتجاز، ما لم تطلب أو تأذن ]أدخل اسم الدولة[ بغير ذلك.
3.    يجب على الدولة التي تطلب المساعدة تنفيذ التزاماتها دون إبطاء، بإرجاع الشخص المنقول 

إلى عهدة ]أدخل اسم الدولة[ وفقا لما ُيتفق عليه مسبًقا.
4.    ال يجوز للدولة التي تطلب المساعدة أن تطالب ]أدخل اسم الدولة[ بالبدء في اتخاذ إجراءات 

     تسليم إلعادة الشخص المنقول.
5.    يجب أن يحسب للشخص المنقول، ضمن مدة تنفيذ حكم بحقه في ]أدخل اسم الدولة[، 

أي وقت يقضيه محتجًزا في الدولة التي تطلب المساعدة.
6.    ما لم تتفق الدولتان على خالف ذلك، ال تجوز مالحقة الشخص المنقول، أًيا كانت جنسيته، 
أو احتجازه أو معاقبته أو فرض أي قيد آخر على حريته في الدولة التي تطلب المساعدة 
المساعدة  تطلب  التي  الدولة  لمغادرته  سابقة  إدانة  أحكام  أو  إغفاالت  أو  أفعال  بسبب 

القانونية المتبادلة.

تعليق
أساس املادة 309 هو املادة 18)10(- )12( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، 

واملادة 46)10(- )12( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
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املادة 310: استخدام املعلومات املتحصلة
من طلب املساعدة القانونية املتبادلة

ال يجوز للدولة التي تطلب المساعدة أن تنقل أو تستخدم المعلومات أو األدلة التي تقدمها لها 
]أدخل اسم الدولة[ ألغراض التحقيقات أو المالحقات أو اإلجراءات القضائية غير تلك الواردة 

في الطلب، دون موافقة مسبقة من ]أدخل اسم الدولة[.

تعليق
املادة 310 مستوحاة من املادة 8 من املعاهدة النموذجية لألمم املتحدة لتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية.

املادة 311: تكاليف تنفيذ 
طلب املساعدة القانونية املتبادلة

1.   التكاليف العادية لتنفيذ طلب مساعدة قانونية متبادلة تتحملها ]أدخل اسم الدولة[، ما لم تتفق 
على خالف ذلك ]أدخل اسم الدولة[ والدولة التي تطلب المساعدة.

2.  إذا كانت مصاريف تنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة ذات طبيعة مكلفة أو استثنائية 
أو سوف يتطلب تنفيذه مثل هذه المصاريف، يجب أن تتشاور ]أدخل اسم الدولة[ والدولة 
التي تطلب المساعدة لتقرير بنود وشروط تنفيذ الطلب والطريقة التي سيتم بموجبها تحمل 

التكاليف.

تعليق
تستند املادة 311 إىل املادة 18)28( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، واملادة 
46)28( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. وقد جتد دولة خارجة من الصراع تفتقر إىل املوارد 
صعوبة كبرية يف سداد التكاليف العادية الالزمة لتنفيذ طلب املساعدة القانونية املتبادلة. ويف حاالت كثرية، 
ميكن تنفيذ املساعدة القانونية املتبادلة فقط إذا سامهت الدولة اليت تطلب املساعدة ماليًّا يف تنفيذ الطلب. 
وجيب أن تبحث الدولة اليت تطلب املساعدة والدولة املطلوب منها املساعدة هذا املوقف عند تقدمي الطلب.
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اجلزء 2: تسليم املجرمني
التعليق العام

تسليم املجرمني هو إجراء رمسي يتم تنفيذه من خالل املعاهدات واالتفاقيات والقوانني األخرى اليت حتدد 
اإلجراء والشروط اليت ميكن مبوجبها إرسال شخص موجود يف إحدى الدول إىل دولة أخرى ملحاكمته أو 
لتنفيذ حكم صادر حبقه. إن اإلجراءات النافذة اليت تنص عليها التشريعات واملعاهدات اخلاصة بتسليم املجرمني 
هلا أمهية خاصة بالنسبة للجرائم العابرة للحدود بني الدول عندما يهرب مرتكبو اجلرائم إىل دولة أخرى.

لتسليم املجرمني،  أو متعددة األطراف  ثنائية  اتفاقيات  أو  وتنظم إجراء تسليم املجرمني معاهدات 
أو تنظم اإلجراء تشريعات وطنية )وأحياًنا خبليط من كل ذلك(. ومن األمثلة على املعاهدات متعددة 
األطراف لتسليم املجرمني اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة بتسليم املجرمني، واالتفاقية 
األمريكية  البلدان  واتفاقية  هبا(،  امللحقة  اإلضافية  )والربوتوكوالت  املجرمني  بتسليم  املتعلقة  األوروبية 
املتعلقة بتسليم املجرمني. وتتناول تسليم املجرمني أيًضا معاهدات أخرى مثل تلك املبينة يف القسم الفرعي 
املعنون »مستندات قانونية« من مصادر قراءات إضافية قبل هناية هذا املجلد. إن معاهدات مثل اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا بشأن االجتار غري 
املشروع باألشخاص وهتريب املهاجرين( واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، تتضمن أحكاًما تنص 
على أنه جيوز للدول األطراف أن تستخدم اتفاقية خاصة بتسليم املجرمني كبديل هلا )لكن فيما يتعلق 
فقط بتسليم أشخاص هلم عالقة باجلرمية املنظمة، واالجتار غري املشروع باألشخاص، وهتريب املهاجرين، 

والتصنيع غري املشروع لألسلحة النارية والذخرية واالجتار هبا، والفساد(.
وغالًبا ما ُتستكمل املعاهدات بتشريعات تعاجل كثرًيا من املسائل اليت تتعلق بإجراءات طلب تسليم املجرمني 
واملوافقة على هذا الطلب. ويفترض الفصل الرابع عشر، اجلزء الثاين، عدم وجود أي معاهدات أو اتفاقيات 

لتسليم املجرمني، ويوفر إطار عمل عامًّا وأساًسا تشريعيًّا لتسليم األشخاص إىل دولة تطلب تسليمهم.
عندما تقوم دولة خارجة من الصراع بصياغة معاهدة لتسليم املجرمني، ميكن الرجوع إىل املعاهدة 
تتناول هذه  اليت  الدولية  املعاهدات واالتفاقيات  املجرمني وغريها من  لتسليم  املتحدة  النموذجية لألمم 
املجلد(. وميكن  هذا  هناية  قبل  إضافية«  قراءات  قسم »مصادر  قانونية« يف  )انظر »مستندات  القضية 
الرجوع أيًضا إىل القانون النموذجي لألمم املتحدة بشأن تسليم املجرمني الذي قام بصياغته مكتب األمم 
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، والدليل املنقح الذي يرافق املعاهدة النموذجية لألمم املتحدة لتسليم 
املجرمني، واملعاهدة النموذجية لألمم املتحدة لتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية، اليت قام على صياغتها 
أيًضا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. إضافة إىل ذلك، جيب الرجوع إىل األدلة التشريعية 
لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، والرجوع 
كذلك إىل الدليل التشريعي لالتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب، اليت تتضمن أوصاًفا 

تفصيلية لشروط تسليم املجرمني ومناذج من التشريعات الوطنية.
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والفصل الرابع عشر، اجلزء الثاين، مستوحى من معاهدات دولية وإقليمية خمتلفة بشأن تسليم املجرمني، 
فضاًل عن معاهدات أخرى تتناول جزئيًّا تسليم املجرمني.

ويتكرر استخدام عدد من املصطلحات يف اجلزء الثاين. ويشري مصطلح الدولة الطالبة إىل دولة تتقدم 
املطالبة  الدولة  لتسليم جمرمني  طلًبا  تتلقى  اليت  الدولة  وتسمى  لتسليم جمرمني.  أخرى  دولة  إىل  بطلب 

باملساعدة. أما الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم، فيشار إليه باسم الشخص املطلوب.

املادة 312: تطبيق املعاهدات والقانون النموذجي
لإلجراءات اجلنائية على تسليم املجرمني

1.   ال تؤثر نصوص القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية في التزامات ]أدخل اسم الدولة[ 
بموجب أي معاهدات ثنائية أو متعددة األطراف لتسليم المجرمين.

2.   ينطبق الفصل الرابع عشر، الجزء الثاني، على تسليم المجرمين في حال عدم وجود معاهدات 
ثنائية أو متعددة األطراف لتسليم المجرمين بين الدولة التي تتقدم بطلب تسليم الشخص 

وبين ]أدخل اسم الدولة[.
3.  ال يسري الفصل الرابع عشر، الجزء الثاني من القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية على 

تقديم األشخاص للمحكمة الجنائية الدولية أو للمحاكم الجنائية الدولية.

تعليق
يوجد القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية مستقالًّ عن أي معاهدات أو اتفاقيات أخرى لتسليم املجرمني. 
ويف دولة غري ملتزمة مبثل هذه االتفاقيات أو املعاهدات– وهو أمر شائع يف كثري من الدول اخلارجة من 
الصراع، حيث قد يكون اإلصالح التشريعي مهماًل طيلة سنوات أثناء الصراع– ميكن أن يستخدم القانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية كمصدر قانوين لتسليم املجرمني. وعندما توجد معاهدات أو اتفاقيات ثنائية 
أو متعددة األطراف بني دولة خارجة من الصراع ودولة أخرى، تستخدم هذه املعاهدات واالتفاقيات 

كقانون معمول به بشأن تسليم املجرمني.

الفقرة 3: فيما يتعلق باملحكمة اجلنائية الدولية، فإن اجلزء التاسع من النظام األساسي الذي حيكم عملها 
بشأن التعاون الدويل واملساعدة القضائية حيدد النظام املعمول به لتقدمي املجرمني. واملادة 102 من نظام 
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية متيز بني التقدمي والتسليم، حيث يشري التقدمي إىل »نقل دولة ما 
شخصا للمحكمة«، ويشري التسليم إىل »نقل دولة ما شخصا إىل دولة أخرى مبوجب معاهدة أو اتفاقية 
أو تشريع وطين«. وعندما تطلب املحكمة اجلنائية الدولية من دولة ما تقدمي شخص ما، يكون القانون 

املطبق هو النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وأي قانون وطين قيد التنفيذ.

الفصل 14، اجلزء 2
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املادة 313: تقدمي طلب رمسي بتسليم جمرمني
1.    يجب أن يقدم طلب التسليم كتابيًّا ويجب على الدولة التي تطلب المساعدة رفعه بواسطة 

     الهيئة المختصة بتسلم طلبات تسليم المجرمين، وهذه الهيئة يمكن أن تكون:
 )أ(    القنوات الدبلوماسية،

 )ب(  وزارة العدل، أو
 )ج(   أي سلطات أخرى مسماة في ]أدخل اسم الدولة[.

2.   يجب أن يرفق طلب التسليم بما يلي:
 )أ(     أدق وصف ممكن للشخص المطلوب، مع أي معلومات أخرى تحدد هويته، بما في 

        ذلك الصور الشخصية أو بصمات األصابع أو أية وسائل تعريف مماثلة،
 )ب(  شهادة أو وثائق أخرى تتعلق بجنسية الشخص المطلوب تسليمه،

 )ج(   وصف لمكان وجود الشخص المطلوب،
 )د(   النص القانوني ذي الصلة الذي يتضمن الجريمة، وبيان بالعقوبات ذات الصلة التي 

يمكن فرضها،
 )هـ(   في حال طلب التسليم بغرض المالحقة في الدولة التي تطلب المساعدة، األدلة التي 

تثبت أن الشخص ارتكب جريمة،
 )و(     إذا كان الشخص متهًما بجرم أو توجد مذكرة قبض، نسخة أصلية أو مصدقة من مذكرة 
القبض أو الئحة االتهام، وبيان بالجرم المطلوب التسليم ألجله، ووصف لألفعال 
أو أوجه التقصير الُمكونة للجرم الُمدعى به، بما في ذلك بيان زمان ومكان اقترافه،
 )ز(     إذا كان الشخص مدانًا بجريمة، بيان بالجريمة المطلوب التسليم ألجله ووصف لألفعال 
أو أوجه التقصير الُمكونة للجريمة، ونسخة أصلية أو مصدقة من الحكم أو أي وثيقة 
أخرى توضح اإلدانة والعقوبة أو أمر المحكمة، وَكون العقوبة أو األمر واجبي التنفيذ، 

والمدة المتبقية من العقوبة أو األمر،
 )ح(    إذا كان الشخص مداًنا بجرم ولم يصدر حكم بالعقوبة، بيان بالجريمة المطالب التسليم 
ألجلها، ووصف لألفعال أو أوجه التقصير الُمكونة للجريمة، ووثيقة ُتبين اإلدانة وبيان 

يؤكد العزم على فرض العقوبة أو األمر، و
 )ط(   بيان من الدولة التي تطلب المساعدة بالموافقة على تطبيق قاعدة التخصيص بموجب 

المادة 317)1(.
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3.   يجب أن تكون طلبات التسليم وأية وثائق أخرى مؤيدة لها بلغة أو مترجمة إلى لغة رسمية 
من لغات ]أدخل اسم الدولة[، ما لم تعِف ]أدخل اسم الدولة[ الدولة التي تطلب المساعدة 

من هذا االلتزام.
4.   إذا رأت ]أدخل اسم الدولة[ أن المعلومات المقدمة دعًما لطلب التسليم ليست كافية، يجوز 

لها أن تطلب معلومات إضافية خالل مدة محددة معقولة.
5.   يجب تحويل طلب التسليم من ]السلطة المختصة بتسلم طلبات تسليم المجرمين[ إلى رئيس 
المحاكم في ]أدخل اسم الدولة[. ويجب أن يعقد الرئيس هيئة قضاة للنظر في طلب التسليم 

بموجب المادة 315.

تعليق
الفقرة 1: تعتمد الفقرة 1 على املادة 5 من معاهدة األمم املتحدة النموذجية لتسليم املجرمني، واملادة 10 
من اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة بتسليم املجرمني، واملادة 12 من االتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم 
املجرمني، واملادة 18 من اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة بتسليم املجرمني. وتشترط 
هذه الفقرة تعيني سلطة لتسلم طلبات تسليم املجرمني. ويف بعض الدول، يتم تقدمي الطلب عرب القنوات 
الدبلوماسية، يف حني يقدم الطلب يف دول أخرى إىل وزارة العدل، أو املحكمة، أو مكتب النائب العام 
الدولة اخلارجة من الصراع أن حتدد اآللية املالئمة لتسلم طلبات تسليم  )أو من يعادله(. وجيب على 

املجرمني حسب نظامها اخلاص هبا للعدالة اجلنائية.

الفقرة 2: هذه الفقرة مستوحاة من القسم 16 يف قانون األمم املتحدة النموذجي بشأن تسليم املجرمني، 
واملادة 11 من اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة بتسليم املجرمني، واملادة 18 من اتفاقية اجلماعة االقتصادية 
لدول غرب أفريقيا املتعلقة بتسليم املجرمني، واملادة 12 من االتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم املجرمني، 
واملادة 5 من معاهدة األمم املتحدة النموذجية املتعلقة بتسليم املجرمني، وكلها تتضمن شروًطا حمددة 

بشأن مضمون طلب تسليم املجرمني.

الفقرة 3: هذه الفقرة تعكس يف لغتها لغة املادة 5)3( من معاهدة األمم املتحدة النموذجية لتسليم املجرمني.

الفقرة 4: هذه الفقرة أساسها املادة 8 من معاهدة األمم املتحدة النموذجية لتسليم املجرمني، واملادة 13 
من االتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم املجرمني، واملادة 12 من اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة بتسليم 
املجرمني، واملادة 19 من اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة بتسليم املجرمني، والقسم 

19)2( من قانون األمم املتحدة النموذجي بشأن تسليم املجرمني.

الفقرة 5: يلزم الرجوع إىل املادة 315. ونظًرا لضرورة التعاون بني السلطة املختصة املعينة لتسلم طلبات 
أو  املؤسسات بصياغة إجراء عمل موحد  تقوم هذه  بأن  ينصح  فإنه  املحاكم،  املجرمني ونظام  تسليم 

مذكرة تفاهم للعمل.

الفصل 14، اجلزء 2



439

املادة 314: تقدمي طلب رمسي للقبض املؤقت
قبل تقدمي طلب تسليم املجرمني

1.   يجوز تقديم طلب للقبض المؤقت على الشخص قبل تقديم طلب تسليمه إما مباشرة إلى 
]أدخل اسم الدولة[ أو عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )اإلنتربول(.

2.   يجوز للسلطة المختصة بتسلم طلبات تسليم المجرمين أن تفوض عضو النيابة العامة بالتقدم 
بطلب إلى محكمة البداية المختصة إلصدار مذكرة قبض مؤقت على شخص بانتظار تقديم 

طلب بتسليمه إذا اقتنعت المحكمة بوجود أسس معقولة لالعتقاد بأن:
 )أ(      الشخص المطلوب يقيم عادة في ]أدخل اسم الدولة[، أو أنه موجود أو في طريقه إلى 

أو يسافر بصورة منتظمة إلى ]أدخل اسم الدولة[،
 )ب(  الدولة التي تطلب المساعدة أصدرت مذكرة قبض سارية المفعول ضد الشخص 

المطلوب إلقاء القبض عليه مؤقًتا، و
 )ج(    الدولة التي تطلب المساعدة قد تعهدت بتقديم طلب بتسليم ذلك الشخص خالل 

]أدخل رقًما[ يوًما.
3.   يجوز للسلطة المختصة بتسلم طلبات تسليم المجرمين أن تأمر عضو النيابة العامة بالتقدم 

بطلب للحصول على مذكرة قبض مؤقت على الشخص المطلوب في الحاالت التالية:
 )أ(      صدور مذكرة بإلقاء القبض على الشخص أو أمر ذي طبيعة مشابهة أو أن يكون الشخص 

        مداًنا في الدولة األجنبية، و
 )ب(   أن يكون من الضروري للمصلحة العامة إلقاء القبض على ذلك الشخص، بما في ذلك 

        منعه من الهرب أو من ارتكاب جريمة.
4.   يجوز لمحكمة البداية المختصة إصدار مذكرة قبض مؤقت فقط عند استيفاء الشروط 

الموضحة في الفقرتين 2 و3.
5.   يجب أن تأمر مذكرة القبض المؤقت بإلقاء القبض على الشخص وإحضاره دون تأخير أمام 

محكمة البداية المختصة.
6.   يجب أن تتضمن مذكرة القبض المؤقت أيًضا ما يلي:

 )أ(     اسم محكمة البداية المختصة،
 )ب(   اسم الشخص المطلوب إلقاء القبض عليه وأي معلومات تعريف أخرى،

 )ج(   اسم الدولة مقدمة الطلب،
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 )د(     ملخًصا للوقائع التي يدعى أنها تمثل جريمة، مع إشارة بالتحديد إلى الجريمة التي يطلب 
بسببها إلقاء القبض على المشتبه فيه، بما في ذلك إشارة إلى النصوص القانونية ذات 

الصلة،
 )هـ(   الجهة المخولة بتنفيذ مذكرة القبض المؤقت،

 )و(    تاريخ صدور مذكرة القبض المؤقت، و
 )ز(    توقيع القاضي المختص.

7.    إذا طلب إصدار مذكرة قبض مؤقت، يجوز لمحكمة البداية أن تأمر باحتجاز الشخص موضوع 
المذكرة أو باإلفراج عنه بالكفالة أو بفرض تدابير مقيدة أخرى عليه.

8.  يجب إلغاء مذكرة القبض وأية أوامر أخرى باالحتجاز أو بفرض تدابير مقيدة أخرى في 
الحاالت التالية:

 )أ(    إذا لم يقدم طلب للتسليم خالل الفترة المحددة في الفقرة 2)ج(، أو
 )ب(  إذا قدم طلب تسليم لكن محكمة البداية المختصة لم توافق عليه.

9.   إن اإلفراج عن الشخص الخاضع لمذكرة القبض المؤقت ال يستبعد إعادة إلقاء القبض عليه 
واتخاذ اإلجراءات الرسمية بهدف تسليم الشخص المطلوب، وذلك إذا تم الحًقا تسلم 

طلب بتسليمه وتسلم الوثائق الداعمة للطلب.

تعليق
تنص املادة 314 على آلية إللقاء القبض على الشخص املطلوب تسليمه، لكن مل يقدم أي طلب رمسي 
لتسليمه بعد مبوجب املادة 313. وتستخدم املادة 314 يف احلاالت العاجلة، مثل وجود خطر فرار الشخص 
املطلوب تسليمه. ويرد شرط توفري آلية للقبض املؤقت يف املادة 9 من معاهدة األمم املتحدة النموذجية 
لتسليم املجرمني، واملادة 22 من اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة بتسليم املجرمني، 
واملادة 16 من االتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم املجرمني، واملادة 14 من اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة 
بتسليم املجرمني، كما يرد هذا الشرط يف معاهدات أخرى مثل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 

املنظمة عرب الوطنية )املادة 16]9[( واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )املادة 44]10[(.
وتعتمد املادة 314 على هذه االتفاقيات وعلى القسم 20 من قانون األمم املتحدة النموذجي بشأن 
تسليم املجرمني، الذي يضع إطار عمل للقبض املؤقت، واملادة 9 من معاهدة األمم املتحدة النموذجية 

لتسليم املطلوبني.

الفصل 14، اجلزء 2
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املادة 315: جلسة االستماع بشأن طلب التسليم
1.   يجب أن تنظر في طلب التسليم هيئة مكونة من ثالثة قضاة بمحكمة البداية المختصة.

2.   يجب حضور الشخص المطلوب تسليمه في جلسة االستماع بشأن طلب التسليم.
3.   يجب توفير المساعدة القانونية للشخص المطلوب تسليمه بموجب المادة 68.

4.   يجب استيفاء الشروط التالية للموافقة على طلب التسليم:
 )أ(      وجود وسائل التعرف على الشخص المتهم أو المدان من خالل الوصف الدقيق أو الصور 
الشخصية أو بصمات األصابع أو غير ذلك من وسائل التعرف المماثلة والتثبت من 

هوية الشخص،
 )ب(    وجود شهادة أو غيرها من البيانات الموثوقة التي تثبت جنسية الشخص المطلوب تسليمه،
 )ج(  أن تزيد مدة العقوبة بالسجن للجريمة المطلوب التسليم من أجلها على سنة واحدة 

بموجب قوانين الدولة التي تطلب المساعدة،
 )د(    أن يكون السلوك الذي تتكون منه الجريمة، إذا ارتكب في ]أدخل اسم الدولة مقدمة 
الطلب[، يمثل جريمة ال تقل عقوبتها عن السجن لمدة عام واحد بموجب القانون 

الساري في ]أدخل اسم الدولة مقدمة الطلب[،
 )هـ(   أن يكون التسليم مطلوًبا من أجل تنفيذ عقوبة بالسجن تبقى منها ستة أشهر على األقل 

أو من أجل عقوبة أشد بانتظار التنفيذ،
 )و(   أال يكون قانون التقادم في الدولة التي تطلب المساعدة يحظر المالحقة أو يحظر 

تنفيذ العقوبة،
 )ز(   أال يكون الشخص المطلوب تسليمه سبق أن صدر بحقه حكم نهائي باإلدانة أو 

بالتبرئة في الجريمة وفًقا للمادة 8 من القانون الجنائي النموذجي،
 )ح(   أال يكون التسليم مطلوًبا من أجل جريمة عقوبتها المقررة اإلعدام، ما لم تقدم الدولة 

ُمقدمة الطلب تأكيًدا كتابيًّا بأن عقوبة اإلعدام لن تطبق أو تنفذ،
 )ط(  أال توجد أية أسس جوهرية لالعتقاد بأن الشخص المطلوب تسليمه سوف يتعرض 
للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو الإنسانية أو مهينة في الدولة مقدمة الطلب،

 )ي(  أال توجد أية أسس جوهرية لالعتقاد بأن الطلب تم تقديمه بغرض مالحقة أو عقاب 
الشخص المطلوب بسبب عرقه، أو النوع االجتماعي )الجندر(، أو األصل القومي أو العرقي، 

أو الديانة، أو بسبب آرائه السياسية أو الفكرية أو العضوية في جماعة اجتماعية معينة،
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 )ك(    أن يمثل الفعل جريمة بموجب القانون الجنائي الوطني، إال إذا كانت الجريمة معترًفا 
بها دوليًّا كجريمة، ويشمل ذلك لكنه ال يقتصر على اإلبادة الجماعية، والجرائم ضد 
اإلنسانية، وجرائم الحرب، والجريمة المنظمة، واالتجار غير المشروع باألشخاص، 
وتهريب المهاجرين، وغسيل األموال، والفساد، وجرائم المخدرات، وبيع األطفال، 

واستغالل األطفال في البغاء والمواد اإلباحية، وجرائم اإلرهاب، و
 )ل(    ستتم حماية الشخص المطلوب تسليمه بالضمانات الواردة في القانون الدولي لحقوق 

        اإلنسان.
5.   يجوز رفض طلب التسليم إذا تبين وجود شرط واحد أو أكثر من الشروط التالية:

 )أ(    أن يكون الشخص المطلوب تسليمه مواطًنا من مواطني ]أدخل اسم الدولة[،
 )ب(   أن تكون الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها قد ارتكبت، كليًّا أو جزئيًّا، في ]أدخل 

            اسم الدولة[، أو
 )ج(    أن تكون مالحقة الشخص على الجريمة المطلوب تسليمه بسببها قيد النظر في ]أدخل 

        اسم الدولة[.
6.  ال يجوز رفض طلب التسليم فقط على أساس أن الطلب يشمل مسائل مالية.

7.   قبل رفض طلب بالتسليم، يجب منح الدولة مقدمة الطلب فرصة كافية لتوفير معلومات 
     ذات صلة بادعاءاتها.

8.   إذا تم االمتثال للشروط الموضحة في الفقرة 4، يجب أن تأمر محكمة البداية المختصة 
بتسليم الشخص موضوع الطلب.

9.    يجوز لمحكمة البداية، بعد أن تأمر بالتسليم، أن تؤجل تنفيذ األمر، إذا كانت تجري محاكمة 
الشخص المطلوب تسليمه أو إذا كان يقضي حكًما في ]أدخل اسم الدولة[ على جريمة 
غير الجريمة التي يطلب تسليمه من أجلها. ويجوز تأجيل تنفيذ األمر حتى يستحق الشخص 
إطالق سراحه بفضل تبرئته، أو استكمال مدة الحكم، أو إبدال الحكم أو العقوبة. وال يجوز 

أن تمنع أو تؤجل تقديمه أي قضية مدنية مرفوعة ضد الشخص في ]أدخل اسم الدولة[.
10. يجوز لمحكمة البداية، بعد أن تأمر بالتسليم، أن تؤجل تنفيذ أمر التسليم إذا كان تقديم 
التقديم  تأجيل  للخطر، ألسباب صحية، ويجوز  يعرض حياته  المطلوب سوف  الشخص 

حتى يزول هذا الخطر.
11. يجب أن يكون أمر محكمة البداية المختصة كتابيًّا ويجب أن يتضمن:

 )أ(    اسم محكمة البداية المختصة وهوية السلطة التي قدمت الطلب،
 )ب(  هوية الشخص المطلوب تسليمه وعنوانه وجنسيته،
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 )ج(   مكان وجود الشخص المطلوب تسليمه،
  )د(    التاريخ الذي يمكن فيه تنفيذ التسليم،

 )هـ(   الجهة المخولة بتنفيذ أمر التسليم،
 )و(     أسباب التسليم، سواء كانت لمالحقة الشخص في الدولة التي تطلب تسليمه، أو لتنفيذ 

عقوبة تم فرضها عليه بالفعل،
 )ز(    تاريخ صدور األمر، و

 )ح(   توقيعات أعضاء هيئة القضاة بمحكمة البداية المختصة.
12. يجب أن ترسل السلطة المسؤولة عن تسلم طلبات تسليم المجرمين في ]أدخل اسم الدولة[ 
أمر محكمة البداية المختصة بالموافقة على التسليم في أقرب وقت ممكن إلى الدولة التي 

طلبت التسليم.
13. إذا رفضت محكمة البداية المختصة منح الموافقة على طلب التسليم، يجب أن تعد قراًرا 
كتابيًّا بأسباب الرفض. ويجب على السلطة المسؤولة عن تسلم طلبات تسليم المجرمين أن 

ترسل القرار الكتابي إلى الدولة مقدمة الطلب.
14. إذا أمرت محكمة البداية المختصة بتأجيل تنفيذ أمر التسليم بموجب الفقرة 9، يجب أن تعد 
قراًرا كتابيًّا بأسباب التأجيل. ويجب على السلطة المسؤولة عن تسلم طلبات تسليم المجرمين 

أن ترسل القرار الكتابي إلى الدولة مقدمة الطلب.
15. إذا رفض طلب التسليم ألحد األسباب التالية:

 )أ(    أن يكون الشخص المطلوب تسليمه أحد مواطني ]أدخل اسم الدولة[،
 )ب(  أن تكون عقوبة اإلعدام هي المقررة للجريمة موضوع طلب التسليم، أو

 )ج(   أن تكون الجريمة قد ارتكبت في ]أدخل اسم الدولة[،
فإنه يجب تعيين عضو نيابة عامة لفحص األدلة ضد الشخص المطلوب تسليمه وعالقتها 
تحقيًقا رسميًّا  العامة  النيابة  يبدأ عضو  أن  التسليم. ويجب  المزعومة في طلب  بالجريمة 

بموجب المادة 94 حيثما وجدت األسس.
16. يجوز أن يستأنف عضو النيابة العامة أو الشخص المطلوب تسليمه قرار محكمة البداية 

بموجب المادة 295.
17. إذا وجدت محكمة االستئناف بموجب المادة 315 أن الشروط الالزمة للتسليم قد استوفيت، 
أو لم يرفع أي طعن تمهيدي بموجب المادة 295، يجب أن تحيل محكمة البداية مسألة 
التسليم إلى ]رئيس السلطة المختصة المسؤولة عن التصريح بالتسليم[، الذي يجب أن يتخذ 

قراًرا بشأن التسليم.

 املادة 315



444

18.  على ]رئيس السلطة المختصة المسؤولة عن التصريح بالتسليم[ أن يصدر قراًرا بشأن الموافقة 
على طلب التسليم أو رفضه. ويجب إرسال هذا القرار بشأن طلب التسليم إلى الدولة مقدمة 

الطلب عبر القنوات الدبلوماسية.

تعليق
مبجرد أن تتسلم السلطة املختصة طلب التسليم، جيب أن حتيله إىل القضاء، حيث تعقد هيئة مكونة من 
ثالثة قضاة جلسة للنظر يف طلب التسليم. وسوف تتخذ هيئة القضاة قراًرا إما مبنح املوافقة على طلب 
التسليم أو برفضه. وإذا رفض الطلب، جيب صياغة قرار كتايب وإحالته إىل الدولة مقدمة الطلب عرب 
السلطة املختصة املسؤولة عن التصريح بالتسليم. وهذه السلطة املختصة تكون مسؤولة عن اختاذ القرار 

النهائي بشأن منح أو عدم منح املوافقة على طلب التسليم.

الفقرة 1: مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، يدير قاٍض واحد عادة اإلجراءات اليت تسبق 
املحاكمة. ويتم تعيني هيئة مكونة من ثالثة قضاة للجرائم اليت تتجاوز عقوبتها القصوى مخس سنوات، 
طبًقا لنص املادة 6. ونظًرا للطبيعة املعقدة إلجراءات تسليم املجرمني وحساسيتها، قام واضعو القانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية بتضمينه شرًطا يقضي بأن تنظر هيئة مكونة من ثالثة قضاة، وليس قاضًيا 

واحًدا، يف كل طلبات تسليم املجرمني، حىت وإن مل ترق اإلجراءات إىل مستوى حماكمة.

الفقرة 2: وفًقا للحق يف احلضور أثناء املحاكمة املوضح يف املادة 62، تشترط الفقرة 2 أن يكون الشخص 
املطلوب تسليمه حاضًرا أثناء جلسة االستماع بشأن طلب تسليمه.

الفقرة 3: يلزم الرجوع إىل املادة 68 والتعليق عليها.

الفقرة 4 األسس املوضوعية واإلجرائية اليت جيب على أساسها رفض طلب الدولة  الفقرة 4: تتضمن 
مقدمة طلب التسليم. وجيب أن تتأكد حمكمة البداية املختصة بأن أيًّا من احلاالت املبينة يف هذه الفقرة 
ينطبق على طلب التسليم قيد النظر. ويف حال وجود أساس واحد أو أكثر، جيب رفض طلب التسليم. 
وتتضمن بعض املعاهدات الدولية املتعلقة بتسليم املجرمني أسًسا للرفض إذا منح الشخص عفًوا أو إعفاًء 
فيما يتعلق باجلرمية املوضحة يف طلب التسليم )انظر املادة 3]هـ[ من معاهدة األمم املتحدة النموذجية لتسليم 
املجرمني، واملادة 20 من اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة بتسليم املجرمني، واملادة 16 من اتفاقية اجلماعة 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة بتسليم املجرمني(. ومل يتم تضمني هذا األساس يف القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية، لكن دولة خارجة من الصراع تسن تشريًعا بشأن تسليم املجرمني قد تدرس إضافته.

ويوجد أساس حمتمل آخر لرفض طلب التسليم مل يرد يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، 
وهو عدم وجود أدلة ظاهرة الوجاهة على أن الشخص املطلوب تسليمه قد ارتكب اجلرمية. يف بعض 
االختصاصات القضائية، تتعمق املحكمة املختصة اليت تدرس طلب التسليم يف جوهر وحيثيات القضية 
الشرط هو عائق رئيسي  العملية أن هذا  املمارسة  إدانة. وقد ثبت يف  أدلة  النظر، وتبحث وجود  قيد 

الفصل 14، اجلزء 2



445

أمام التسليم. كما تبني أنه يقوض احلاجة إىل البساطة يف الشروط اخلاصة باإلثبات يف إجراءات تسليم 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية منهًجا آخر تفضله دول  القانون  املجرمني. هلذه األسباب، تبين واضعو 
كثرية. ومبوجب هذا املنهج، متتنع املحكمة اليت تدرس طلب التسليم عن فحص أدلة اإلدانة ضد الشخص 
املطلوب تسليمه، وتعتمد بداًل من ذلك على وجود مذكرة قبض سارية املفعول صادرة عن الدولة مقدمة 
الطلب )الذي جيب تقدميه مبوجب املادة 315(، إضافة إىل التأكد من عدم وجود أية أسس لرفض طلب 

التسليم مبوجب القانون النافذ.

الفقرة 4 )أ(: هذه الفقرات مستوحاة من القسم 24 من قانون األمم املتحدة النموذجي بشأن تسليم 
أمام  الذي مت إحضاره  الشخص  بأن  املختصة مقتنعًة  البداية  يتطلب أن تكون حمكمة  الذي  املجرمني، 

املحكمة هو فعاًل الشخص املطلوب تسليمه.

الفقرة 4)ب(: بالرغم من أن بعض الدول تسمح بتسليم مواطنيها، فإن معظم الدول ال تفعل ذلك. ويف 
كثري من الدول، متنع دساتريها تسليم مواطنيها. ويكمن حتفظ الدول على تسليم مواطنيها يف فكرة سيادة 
الدولة، ومبعىن أدق، سيادة الدولة على مواطنها الذي ارتكب جرمية. وهذا االستثناء لتسليم املجرمني معترف 
به يف كثري من االتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )املادة 
15]3[( واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )املادة 42]3[(. واملادة 6 من االتفاقية األوروبية املتعلقة 
بتسليم املجرمني متنح الدول األطراف »احلق يف رفض تسليم مواطنيها«. ومبوجب القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية، عندما ال يتم تسليم الشخص على أساس جنسيته، فإن املادة 315 الفقرة 15، تطلب 
أن يقوم عضو النيابة العامة بفحص األدلة هبدف تقرير ما إذا كانت توجد أسس ملالحقة الشخص قضائيًّا. 

يلزم الرجوع إىل التعليق على الفقرة 15.

الفقرة 4)ج(-)ه�(: مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، جيوز تسليم شخص متهم يف جرمية 
يكون احلد األدىن لعقوبتها هو السجن ملدة عام واحد يف الدولة اليت قدمت الطلب ويف الدولة اليت تقدم 
املساعدة. وعندما يطلب التسليم بغرض تنفيذ عقوبة السجن، جيب أن تكون ستة أشهر على األقل متبقية 
من عقوبة السجن جيب تنفيذها. إن الفقرة 4)ج(-)هـ( مستوحاة من املادة 2 من االتفاقية األوروبية املتعلقة 
بتسليم املجرمني، واملادة 3 من اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة بتسليم املجرمني، 
واملادة 3 من اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة بتسليم املجرمني، بالرغم من أن االتفاقيتني األخريتني تنصان 
على أن احلد األدىن جيب أن يكون سنتني لعقوبة اجلرمية اليت يطلب التسليم من أجلها. وحتتوي معاهدة 
األمم املتحدة النموذجية لتسليم املجرمني على اختيار بني أن يكون احلد األدىن عاًما واحًدا وأن يكون 
عامني. وبصفة عامة، تتفق كل املعاهدات على مبدأ أن تكون ستة أشهر على األقل متبقية من مدة العقوبة 

عندما يكون التسليم بغرض تنفيذ العقوبة.

الفقرة 4)و(: هذا األساس لرفض طلب التسليم مأخوذ من املادة 15 من اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول 
غرب أفريقيا املتعلقة بتسليم املجرمني، واملادة 10 من االتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم املجرمني، واملادة 
3)هـ( من معاهدة األمم املتحدة النموذجية لتسليم املجرمني، واملادة 4)2( من اتفاقية البلدان األمريكية 

املتعلقة بتسليم املجرمني.
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الفقرة 4)ز(: هذه الفقرة مستوحاة من املادة 9 من االتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم املجرمني، واملادة 
13 من اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة بتسليم املجرمني، واملادة 3)د( من معاهدة 

األمم املتحدة النموذجية لتسليم املجرمني.

الفقرة 4)ح(: هذه الفقرة مستوحاة من املادة 17 من اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة 
بتسليم املجرمني، واملادة 11 من االتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم املجرمني، واملادة 9 من اتفاقية البلدان 

األمريكية املتعلقة بتسليم املجرمني، واملادة 4)د( من معاهدة األمم املتحدة النموذجية لتسليم املجرمني.

الفقرة 4 )ط(: هذه الفقرة مأخوذة من املادة 3)و( من معاهدة األمم املتحدة النموذجية لتسليم املجرمني، 
واملادة 5 من اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة بتسليم املجرمني. وهذا األساس هو 
أيًضا شرط تتطلبه اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

الالإنسانية أو املهينة )املادة 3(.

املتحدة  األمم  معاهدة  من  3)ب(  املادة  من  مأخوذ  4)ي(  الفقرة  يف  املوضح  األساس  4)ي(:  الفقرة 
النموذجية لتسليم املجرمني.

الفقرة 4 )ك(: مبوجب الفقرة 4)ك(، جيوز رفض طلب التسليم إذا مل تكن اجلرمية موضوع الطلب جرمية 
يف الدولة اليت تتسلم الطلب. وهذا خيضع الستثناء عدم جواز الرفض إذا كانت اجلرمية معترًفا هبا دوليًّا، 
رغم عدم اعتراف الدولة اليت تطلب التسليم هبا. وعندما ال ينص إطار العمل القانوين يف الدولة اليت تتسلم 
الطلب على اجلرائم املدرجة يف الفقرة 4)ك(، فإن هذا الواقع جيب أال يتخذ ذريعة لرفض التسليم بسبب 

الطبيعة اخلطرة هلذه اجلرائم واالعتراف الدويل هبا.

الفقرة 4 )ل(: هذه الفقرة مستوحاة من املادة 3)و( من معاهدة األمم املتحدة النموذجية لتسليم املجرمني، 
واملادة 5 من اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة بتسليم املجرمني. وللتأكد من وجود 
ضمانات احلد األدىن الواردة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، جيب الرجوع إىل املعاهدات الدولية 
املختلفة حلقوق اإلنسان )مدرجة يف القسم الفرعي »مستندات قانونية« من »مصادر قراءات إضافية« 
قبل هناية هذا املجلد، ومت دجمها يف القانون اجلنائي النموذجي ويف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية(، 

والرجوع كذلك إىل أي سابقة قضائية حتدد طبيعة االلتزامات الواردة يف هذه املعاهدات ونطاقها.

الفقرة 5 )أ(: واملمارسة ختتلف من دولة إىل أخرى بشأن ما إذا كان جيوز للدولة تسليم أحد مواطنيها. 
فبعض الدول لديها ضمانات دستورية ضد تسليم مواطنيها، يف حني ال يوجد يف دول أخرى أي حظر 
كهذا. ويتضح االختالف يف املمارسة يف املعاهدات الدولية بشأن تسليم املجرمني. فبعض املعاهدات، 
مثل االتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم املجرمني )املادة 6(، تنص على رفض التسليم على أساس اجلنسية، 
كما هو احلال يف معاهدة األمم املتحدة النموذجية لتسليم املجرمني )املادة 4(. وبعكس ذلك، فإن اتفاقية 
البلدان األمريكية تعلن أنه ال جيوز التذرع حبقيقة أن الشخص املطلوب تسليمه هو مواطن يف الدولة مقدمة 
الطلب من أجل رفض طلب التسليم )املادة 7(. ويف هناية املطاف، سوف حتتاج الدولة اليت تسن تشريًعا 

بشأن تسليم املجرمني إىل وضع سياسة بشأن تسليم املواطنني.
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 الفقرة 5)ب(: إن األساس التقديري لرفض التسليم الوارد يف الفقرة 5)ب( مستوحى من املادة 4)و( 
من معاهدة األمم املتحدة النموذجية لتسليم املجرمني، واملادة 7 من االتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم 

املجرمني، واملادة 11 من اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة بتسليم املجرمني.

الفقرة 5)ج(: الفقرة 5)ج( مستوحاة من املادة 12 من اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
بتسليم املجرمني، واملادة 4)ج( من  املتعلقة  بتسليم املجرمني، واملادة 8 من االتفاقية األوروبية  املتعلقة 

معاهدة األمم املتحدة النموذجية لتسليم املجرمني.

الفقرة 6: إن عدًدا من املعاهدات الدولية املتعلقة بتسليم املجرمني )أو معاهدات أخرى تتعامل بطريقة غري 
مباشرة مع تسليم املجرمني( يشترط عدم رفض طلب تسليم املجرمني فقط على أساس أن الطلب يتعلق 
بأمور مالية، مثل املادة 5 من االتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم املجرمني، واملادة 9 من اتفاقية اجلماعة 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة بتسليم املجرمني، واملادة 2)3( من معاهدة األمم املتحدة النموذجية 
لتسليم املجرمني، واملادة 16)15( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، واملادة 

44)16( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. وتكرر الفقرة 5 جوهر هذه املواد.

الفقرتان 7 و8: هاتان الفقرتان مأخوذتان من املادة 20 من اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة بتسليم املجرمني، 
واملادة 19 من االتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم املجرمني، واملادة 25 من اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول 

غرب أفريقيا املتعلقة بتسليم املجرمني.

النموذجية لتسليم املجرمني من  املتحدة  املادة 10 من معاهدة األمم  الفقرات من 12 إىل 14: تطلب 
الدولة اليت تتسلم طلب التسليم أن تبادر على الفور إىل إرسال قرارها بشأن طلب التسليم إىل الدولة 
مقدمة الطلب. كما تنص املادة 10)2( على أن تعطي الدولة املطلوب منها التسليم أسباًبا لرفضها الكامل 
أو اجلزئي للطلب. ويرد هذا الشرط نفسه يف املادة 18 من االتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم املجرمني، 
ويف املادة 17 من اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة بتسليم املجرمني. وعلى أساس هذه الشروط، تتطلب 
الفقرات 12-14 أن تبادر السلطة املسؤولة عن تسلم طلبات التسليم على الفور إىل إرسال القرار بشأن 

طلب التسليم وأن تعد حمكمة البداية قراًرا كتابيًّا برفضها املوافقة على إصدار أمر بالتسليم.

الفقرة 15: مبوجب الفقرة 15، جيوز رفض طلب التسليم إذا كان الشخص املطلوب تسليمه مواطًنا 
من مواطين الدولة املطلوب منها تسليمه، أو إذا كان من املحتمل أن يتعرض الشخص املطلوب لعقوبة 
اإلعدام يف الدولة مقدمة الطلب، أو إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت يف الدولة املطلوب منها تسليمه. وعند 
رفض طلب التسليم بناًء على هذه األسس، فإن االتفاقيات الدولية املختلفة بشأن تسليم املجرمني تتطلب 
أن يتم التحقيق مع الشخص املطلوب تسليمه يف اجلرمية اليت تتهمه هبا الدولة مقدمة الطلب. على سبيل 
اتفاقية األمم  املجرمني، واملادة 16)12( من  بتسليم  املتعلقة  االتفاقية األوروبية  املادة 6 من  فإن  املثال، 
تعرض  أن  تطلبان، يف حال رفض طلب تسليم مواطن،  الوطنية،  املنظمة عرب  املتحدة ملكافحة اجلرمية 
القضية على السلطات الختاذ اإلجراءات اليت تراها مالئمة. واملادة 8 من اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة 
بتسليم املجرمني تنطبق على كل األسس اليت يبىن عليها طلب التسليم، وليس فقط على الرفض على 
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أساس اجلنسية، لكنها تلزم الدولة اليت ترفض تسليم الشخص املطلوب )عندما جتيز قوانينها ذلك( مبالحقة 
الشخص عن اجلرمية املتهم هبا »متاًما وكأهنا ارتكبت يف نطاق إقليمها، وعليها أن تبلغ الدولة مقدمة الطلب 
باحلكم الصادر«. ومبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، فإن قائمة أسس الرفض اليت تشترط 
املالحقة حمدودة كثرًيا. ومن املهم أن تؤخذ يف احلسبان حقيقة أن الدولة مقدمة الطلب جيب أن يكون هلا 
اختصاص قضائي على الشخص وعلى اجلرمية اليت تتم مالحقته هبا، كليهما. وإذا كانت اجلرمية موضوع 
أمر التسليم قد ارتكبت خارج احلدود اإلقليمية للدولة املطلوب منها التسليم، جيب أن تتوفر أسس كافية 
لالختصاص القضائي خارج احلدود اإلقليمية للدولة ولالختصاص القضائي العاملي ملالحقة الشخص املتهم 
قضائيًّا بصورة قانونية. يلزم الرجوع إىل املادتني 5 و6 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، اللتني 
تتناوالن االختصاص القضائي خارج احلدود اإلقليمية للدولة واالختصاص القضائي العاملي، على التوايل.

القانونية، ال تكون للمحاكم الكلمة األخرية يف شؤون تسليم املجرمني.  الفقرة 17: يف معظم النظم 
إذ مبجرد أن تتخذ املحكمة قرارها بشأن التسليم وفًقا للقانون الساري، جيب عليها أن حتيل املسألة إىل 
سلطة أخرى. ويف دول كثرية، يتخذ وزير العدل القرار النهائي بشأن التسليم. ويف دول أخرى، يتحمل 
وزير الدولة أو وزير الشؤون اخلارجية املسؤولية األخرية عن املصادقة على قرار املحكمة على صالحية 
كل طلب تسليم على حدة. ويستخدم مصطلح »رئيس السلطة املختصة املسؤول عن التصريح بالتسليم« 
لإلشارة إىل الشخص املسؤول عن اختاذ القرار النهائي بشأن التسليم. وجيب إدخال املسمى الوظيفي 

للشخص املعين يف هذه الفقرة.

املادة 316: تسليم الشخص للدولة الطالبة
1.   إذا وافق ]رئيس السلطة المختصة المسؤول عن التصريح بالتسليم[ على طلب التسليم، بعد 
انقضاء المهلة المحددة لتقديم طعن تمهيدي بموجب المادة 295، يجب أن تتأكد محكمة 

البداية المختصة من تنفيذ طلب التسليم.
2.   يجب على الدولة مقدمة الطلب و]أدخل اسم الدولة[ أن تتخذا الترتيبات دون تأخير ال مسوغ 

له لتسليم الشخص المطلوب.
3.   يجوز لمحكمة البداية المختصة أن تأمر باحتجاز الشخص المطلوب بانتظار تسليمه.

4.   يجب على ]أدخل اسم الدولة[ أن تخطر الدولة مقدمة الطلب بالمدة الزمنية التي كان الشخص 
محتجًزا أثناءها رهن التسليم.

5.  يجب نقل الشخص المطلوب تسليمه من ]أدخل اسم الدولة[ خالل فترة معقولة تحددها 
]أدخل اسم الدولة[، وإذا لم ُينقل الشخص خالل تلك الفترة، يجوز لـ]أدخل اسم الدولة[ 

إخالء سبيله ويجوز لها رفض تسليمه.
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6.    في األحوال العاجلة، عندما يكون التأخير في نقل الشخص المطلوب تسليمه بسبب ظروف 
مدة  تمدد  أن  المختصة  البداية  لمحكمة  يجوز  الطلب،  مقدمة  الدولة  إرادة  عن  خارجة 

االحتجاز.
7.   يجب أن يتم تنفيذ تسليم الشخص المطلوب لعمالء الدولة مقدمة الطلب في المكان الذي 
تحدده ]أدخل اسم الدولة[. ويجب أن يكون هذا المكان، إن أمكن، مطاًرا تقلع منه رحالت 

طيران دولية مباشرة إلى الدولة مقدمة الطلب.

تعليق
تضع املادة 316 أسس إجراءات تسليم شخص إىل دولة طلبت تسليمه. وهذه املادة مستوحاة من املادة 11 
من معاهدة األمم املتحدة النموذجية لتسليم املجرمني، ومن املادتني 24 و25 من اتفاقية اجلماعة االقتصادية 
لدول غرب أفريقيا املتعلقة بتسليم املجرمني، واملادتني 18 و19 من االتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم 
املجرمني، واملواد 19 و20 و22 من اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة بتسليم املجرمني. ومبجرد صدور 
أمر بالتسليم، جيب أن تتفق الدولتان على موعد ومكان التسليم. وعندما ال يكون التسليم فورًيا، جيوز 
ملحكمة البداية املختصة أن تأمر باحتجاز الشخص املطلوب تسليمه حىت حيني موعد التسليم. ومبوجب 
الفقرة 4، جيب أن حتدد الدولة مقدمة الطلب مهلة زمنية ملدة احتجاز الشخص املطلوب دون تسليمه. 
ومبجرد انقضاء هذه املهلة، جيوز للدولة مقدمة الطلب أن ترفض تسليم الشخص وجيوز هلا إخالء سبيله. 
واملهلة املحددة لتسليم الشخص يف اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة بتسليم املطلوبني هي ثالثون يوًما، 
حسب الظروف امللحة اليت تستوجب التمديد. أما يف االتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم املجرمني، فتنص 
املادة 18 على أنه يف حال عدم تسليم الشخص املطلوب بعد مخسة عشر يوًما، جيوز إخالء سبيله حسب 
تقدير الدولة املطلوب منها تسليمه وجيب إخالء سبيله بعد ثالثني يوًما إال يف حال ظروف خارجة عن 

إرادة مقدمة الطلب.

املادة 317: قاعدة التخصيص
1.   ال يحاكم الشخص الُمسّلم إلى الدولة الطالبة، وال يصدر حكم ضده وال يحتجز، وال يعاد 
الطالبة  الدولة  تقييد آخر لحريته الشخصية بأراضي  ثالثة، وال يتعرض ألي  تسليمه لدولة 

بسبب أي جرم ُمقترف قبل التسليم، إال في الحاالت التالية:
 )أ(    جريمة تمت الموافقة على التسليم بشأنها، أو

 )ب(  أي جريمة أخرى تعطي ]أدخل اسم الدولة[ موافقتها بشأنها.
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2.    يشفع طلب الحصول على موافقة ]أدخل اسم الدولة[ بموجب الفقرة 1)ب( بالمواد المطلوبة 
بموجب المادة 313 وبمحضر قانوني بأي أقوال أدلى بها الشخص الذي جرى تسليمه 

بشأن الجريمة.
3.  ال يتم تطبيق الفقرة 1 في الحاالت التالية:

 )أ(    إذا أتيحت للشخص فرصة مغادرة الدولة الطالبة ولم يغادرها خالل خمسة وأربعين 
الشخص  تسليم  جرى  التي  بالجريمة  يتعلق  فيما  النهائي  السبيل  إخالء  من  يوًما 

ألجلها، أو
 )ب(  إذا عاد الشخص طوًعا إلى أراضي الدولة مقدمة الطلب بعد مغادرتها.

تعليق
حسب الدليل املنقح للمعاهدة النموذجية لتسليم املجرمني، واملعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة يف املسائل 
اجلنائية )الصفحة 52(، فإن قاعدة التخصيص حتد من سلطة الدولة مقدمة الطلب على الشخص الذي 
يتم تسليمه مبجرد منح املوافقة على طلب التسليم. ومبدأ التخصيص املقبول دوليًّا بصفة عامة موضح يف 
املادة 14 من معاهدة األمم املتحدة النموذجية لتسليم املجرمني، واملادة 14 من االتفاقية األوروبية املتعلقة 
بتسليم املجرمني، واملادة 20 من اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة بتسليم املجرمني، 

واملادة 13 من اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة بتسليم املجرمني.

املادة 318: تزامن الطلبات
1.   عندما تطلب عدة دول تسليم الشخص نفسه للجريمة نفسها، يجب إعطاء األولوية للدولة 

التي يكون الشخص يحمل جنسيتها.
2.   إذا لم تطلب الدولة التي يحمل الشخص جنسيتها تسليمه، يجب إعطاء األولوية للدولة التي 

ارتكبت الجريمة في أراضيها.
3.   إذا لم تطلب الدولة التي يحمل الشخص جنسيتها تسليمه، وكانت الجريمة قد ارتكبت في 
أراضي دول عدة، أو في حال عدم معرفة مكان ارتكاب الجريمة، يجب إعطاء األولوية 

للدولة التي طلبت التسليم أواًل.
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تعليق
تغطي املادة 318 احلالة اليت تطلب فيها أكثر من دولة واحدة تسليم الشخص نفسه. وهذه املادة 318 
تعتمد على املادة 16 من معاهدة األمم املتحدة النموذجية لتسليم املجرمني، واملادة 23 من اتفاقية اجلماعة 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة بتسليم املجرمني، واملادة 17 من االتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم 

املجرمني، واملادة 15 من اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة بتسليم املجرمني.

املادة 319: تكاليف التسليم
1.   يجب أن تتحمل ]أدخل اسم الدولة[ تكاليف أي إجراءات تنشأ عن طلب التسليم.

2.   يجب أن تتحمل ]أدخل اسم الدولة[ التكاليف المتكبدة والمعلقة في القبض على واحتجاز 
الشخص المطلوب تسليمه.

3.   يجب أن تتحمل الدولة مقدمة الطلب التكاليف الُمتكبدة في نقل الشخص من ]أدخل اسم 
الدولة[ إلى الدولة مقدمة الطلب، بما في ذلك كل تكاليف النقل وتكاليف أية ترجمات.

تعليق
إن القاعدة املقبولة عادًة بشأن تكاليف التسليم هي أن تتحمل الدولة املطلوب منها التسليم تكاليف أي 
إجراءات تنشأ عن الطلب وتكاليف القبض واالحتجاز. وتتحمل الدولة اليت تطلب التسليم أية مصروفات 
أخرى، مثل تكاليف النقل. واملادة 319 أساسها املادة 17 من معاهدة األمم املتحدة النموذجية لتسليم 
اجلماعة  اتفاقية  من   30 واملادة  املجرمني،  بتسليم  املتعلقة  األوروبية  االتفاقية  من   24 واملادة  املجرمني، 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة بتسليم املجرمني، واملادة 25 من اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة 
بتسليم املجرمني، والقسم 41 من قانون األمم املتحدة النموذجي بشأن تسليم املجرمني. وجيب الرجوع 
إىل معاهدة األمم املتحدة النموذجية املتعلقة بتسليم املجرمني ملناقشة قضايا إضافية بشأن تكاليف التسليم، 
مثل ما إذا كان ينبغي للدولة مقدمة الطلب أن تتحمل أتعاب التمثيل القانوين للشخص املطلوب تسليمه. 
وفيما يتعلق بالقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، تشترط املادة 68 أن حيصل الشخص موضوع طلب 

التسليم على املساعدة القانونية، وأن تتحمل الدولة مقدمة الطلب تكاليف هذه املساعدة.

 املادة 318
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املادة 320: طلبات تسليم املجرمني من دولة أجنبية
1.   عند إصدار مذكرة قبض أو تم تقديم الئحة اتهام أو صدور حكم ضد شخص يقيم في دولة 

أجنبية، يجوز أن تقوم ]أدخل اسم الدولة[ بتقديم طلب لتسليمه من الدولة األجنبية.
2.   يجب إرسال طلب التسليم إلى الدولة األجنبية من خالل ]السلطة المختصة بتقديم طلبات 

     التسليم[ في ]أدخل اسم الدولة[.
3. يجب أن يكون طلب التسليم مرفًقا بالمستندات والمعلومات الموضحة في المادة 313.

تعليق
تنطبق هذه املادة على احلالة اليت تطلب فيها الدولة، وال يكون مطلوًبا منها، التسليم. وهي تنص على 
اإلجراء التمهيدي لطلب التسليم. وحيث إن القرار بشأن طلب التسليم يتخذ يف دولة أخرى )الدولة 
األجنبية(، والقانون الساري سيكون قانون تلك الدولة، فإن القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية ميكنه 
فقط أن ينظم كيفية تقدمي طلب التسليم لدى السلطة اليت ستقوم بدورها بإحالة الطلب إىل السلطات 
املختصة يف الدولة املطلوب منها التسليم. والسلطة املعينة املكلفة بإرسال الطلب جيب أن تكون هي نفسها 

السلطة املكلفة بتسلم طلبات التسليم مبوجب املادة 313.

الفصل 14، اجلزء 2
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الفصل 15: قضاء األحداث
تعليق عام

تعرف املادة 1)26( من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية مصطلح حدث بأنه الطفل الذي يتراوح 
عمره بني سن الثانية عشرة وسن الثامنة عشرة. ومبوجب املادة 7)4( من القانون اجلنائي النموذجي، جيوز 
للمحاكم أن تؤكد اختصاصها القضائي اجلنائي على األشخاص األحداث عندما يكون األشخاص مشتبًها 
هبم بارتكاب جرمية. ويعاجل الفصل اخلامس عشر معاملة األشخاص األحداث الذين يصبح هلم اتصال مع 
نظام العدالة اجلنائية، سواء كأشخاص مشتبه هبم أو كمتهمني أو كمدانني. ويصنف األحداث كأطفال 
أيًضا مبوجب تعريف الطفل الوارد يف املادة 1 من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، وبذلك، يستحقون 

إجراءات احلماية املمنوحة لألطفال يف إطار العمل القانوين الدويل حلقوق اإلنسان.
ويتمتع األحداث على األقل بالضمانات واحلماية نفسها اليت يتمتع هبا البالغون يف اإلجراءات اجلنائية 
التعليق العام رقم 13، الفقرة 16(. وبسبب وضعهم  )انظر جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، 
املستضعف، مينح األحداث إجراءات محاية إضافية تنص عليها الصكوك القانونية الدولية املتخصصة اليت 
تتعامل حصريًّا مع حقوق الطفل. وتعاجل هذه احلقوق احلاجات املميزة لألحداث، وتعزز احلماية املتاحة 
للفرد: »وملا كان الطفل حيتاج، بسبب عدم نضجه اجلسمي أو العقلي، إىل محاية وعناية خاصة، وخصوًصا 
إىل محاية قانونية مناسبة« )انظر إعالن األمم املتحدة حلقوق الطفل، الديباجة، الفقرة 3، واتفاقية األمم 

املتحدة حلقوق الطفل، الديباجة، الفقرة 10(.
ويتكون إطار العمل الذي يستهدف محاية حقوق األحداث من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل 
ميثاق األمم املتحدة األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل، إضافة إىل عدد من املواثيق غري امللزمة. واملواثيق غري 
امللزمة –مثل قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث )قواعد بكني(، وقواعد 
األمم املتحدة بشأن محاية األحداث املجردين من حريتهم، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح 

األحداث )مبادئ الرياض التوجيهية(– اليت تعاجل حتديًدا مسألة إقامة العدالة لألحداث.
الكثري من هذه احلقوق اليت تنص عليها هذه املواثيق مشترك بني البالغني واألحداث: )أ( عدم التعرض 
للتعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، املادة 37]أ[، 
وامليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل، املادة 17]2[]أ[، و)ب( احلق يف افتراض الرباءة )اتفاقية األمم 
املتحدة حلقوق الطفل، املادة 40]2[]ب[]1[، وامليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل، املادة 17]2[]ج[

املادة  الطفل،  املتحدة حلقوق  )اتفاقية األمم  بأثر رجعي  للمالحقة  التعرض  ]1[(، و)ج( احلق يف عدم 
40]2[]أ[(، و)د( احلق يف عدم التعرض للحرمان غري القانوين أو التعسفي من احلرية )اتفاقية األمم املتحدة 
حلقوق الطفل، املادة 37]ب[(، و)هـ( احلق يف احلصول على حماٍم )اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، 
املادة 37]د[(، وامليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل، املادة 17]2[]ج[]3[(، و)و( احلق يف احلصول 
على مترجم فوري )اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، املادة 40]2[]ب[]6[، وامليثاق األفريقي حلقوق 
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ورفاهية الطفل، املادة 17]2[]ج[]2[(، و)ز( احلق يف إبالغه بالتهم املوجهة إليه )اتفاقية األمم املتحدة 
حلقوق الطفل، املادة 40]2[]ب[]2[، وامليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل، املادة 17]2[]ج[]2[(، 
و)ح( احلق يف الطعن يف شرعية حرمانه من احلرية )اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، املادة 37]د[(، 
و)ط( احلق يف عدم التعرض لإلكراه لإلدالء بالشهادة أو اإلقرار بالذنب )اتفاقية األمم املتحدة حلقوق 
الطفل، املادة 40]2[]ب[]4[(، و)ي( احلق يف املحاكمة دون أي تأخري ال مسوغ له )قواعد األمم املتحدة 
الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث ]قواعد بكني[، القاعدة 20، واالتفاقية األمريكية حلقوق 
اإلنسان، املادة 5]5[، وامليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل، املادة 17]2[]ج[]4[(، و)ك( احلق يف 
استجواب أو يف أن يكون قد استجوب شهود اخلصم واحلصول على املشاركة بالشهود واستجواهبم 
)اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، املادة 40]2[]ب[]5[(، و)ل( احلق يف أن ختضع أي قرارات ملراجعة 
سلطة أعلى )اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، املادة 40]2[]ب[]5[، وامليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية 
الطفل، املادة 17]ج[]4[، و)م( احلق يف حمكمة خمتصة ومستقلة وحمايدة )اتفاقية األمم املتحدة حلقوق 
املادة 17]2[]ج[]4[(. وهذه  الطفل،  ورفاهية  األفريقي حلقوق  وامليثاق  املادة 40]2[]ب[]3[،  الطفل، 
احلقوق حممية بوجه عام للبالغني واألحداث على حد سواء يف القانون اجلنائي النموذجي ويف القانون 

النموذجي لإلجراءات اجلنائية.
وحيتوي الفصل اخلامس عشر على حقوق تكميلية تنطبق على األحداث. وهذه احلقوق ليست شائعة 
بالنسبة للبالغني وال ترد يف أي مكان آخر من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. وقد قرر واضعو 
هذا القانون أنه كان من األفضل إنشاء قسم منفصل يصنف كل احلقوق املطبقة على األحداث بداًل من 

توزيعها عرب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية.

الفصل 15
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اجلزء 1: إمكانية تطبيق القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية على األحداث

املادة 321: األحكام املطبقة على األحداث
باستثناء إذا ما نص الفصل الخامس عشر على خالف ذلك، فإن كل نصوص القانون النموذجي 

لإلجراءات الجنائية تنطبق على األحداث بالطريقة نفسها التي تنطبق بها على البالغين.

تعليق
كما ذكر يف التعليق العام على الفصل اخلامس عشر، يف حتديد التهم اجلنائية املوجهة ضد األحداث، 
فإن الشخص احلدث ال يستحق فقط إجراءات احلماية املنصوص عليها للبالغني فحسب مبوجب القانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية، لكنه يستحق أيًضا إجراءات محاية إضافية. وإجراءات احلماية اإلضافية 
هذه ترد يف الفصل اخلامس عشر. وتوضح املادة 321 أن احلمايات املمنوحة للبالغني واإلجراءات اخلاصة 

هبم تنطبق على األحداث أيًضا، لكنها ختضع للمواصفات الواردة يف الفصل 15.
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اجلزء 2: اهليئات القضائية
 اخلاصة باألحداث

املادة 322: تشكيل اهليئات 
القضائية اخلاصة باألحداث وواجباهتا

1.   يجب أن ُيشكل رئيس المحاكم هيئة قضائية خاصة باألحداث في كل محكمة من محاكم 
البداية وفي محكمة االستئناف في ]أدخل اسم الدولة[.

2.   واجب الهيئة القضائية الخاصة باألحداث هو النظر في كل المسائل في القضايا التي يكون 
المشتبه به أو المتهم فيها حدًثا.

3.   يجب أن تتشكل الهيئة القضائية الخاصة باألحداث من ثالثة قضاة من ذوي الخبرة والتجربة 
المالئمة، أو الحاصلين على التدريب في المسائل الجنائية المرتبطة باألحداث.

4.    يجوز لقضاة الهيئة القضائية أن يجلسوا منفردين أو مجتمعين وفًقا لنصوص القانون النموذجي 
لإلجراءات الجنائية.

تعليق
الفقرات من 1 إىل 3: تنص املادة 322 على تسمية هيئة خاصة من القضاة للتعامل مع قضايا األحداث يف 
كل حمكمة من حماكم البداية ويف حمكمة االستئناف. وجيب النظر يف كل األمور املتعلقة باألحداث أمام هذه 
اهليئات فقط. وآلية هذه اهليئة اخلاصة ختتلف عن املحكمة اخلاصة باألحداث. فقد مت إدخال اهليئة القضائية 
اخلاصة باألحداث كحل للتسوية بني اخلرباء الذين اعتقدوا أنه مل يكن يف وسع دولة هشة وتفتقر إىل املوارد 
وخارجة من الصراع احلفاظ على نظام منفصل قادر على االستمرار للعدالة اجلنائية لألحداث )وبالتايل 
جيب عدم تضمني هذا النموذج يف القوانني النموذجية(، وبني اخلرباء الذين جادلوا بأن القوانني النموذجية 
جيب أن تؤيد إنشاء نظام لقضاء األحداث. ويف عامل مثايل، ميكن أن يتم إنشاء حماكم منفصلة لألحداث 
يف دولة خارجة من الصراع. غري أن املعايري الدولية ال تتطلب إنشاء نظام منفصل لقضاء األحداث، »ومع 
ذلك، يوجد افتراض ضمين هبذا القدر أو ذاك بضرورة وجود شيء خمتلف إىل حد يسوغ اسم »نظام قضاء 
لألحداث« من أجل االمتثال لألعراف الراهنة« )انظر اليونيسيف، إينوشينيت داجييست: قضاء األحداث، 
الصفحة 10(. وينبغي ألي دولة خارجة من الصراع أن تسعى لتنتقل إىل هذا النظام، لكن يف انتظار حدوث 
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ذلك، فإن تسمية عدد معني من القضاة ضمن كل حمكمة من حماكم البداية وضمن حمكمة االستئناف للتعامل 
مع قضايا األحداث متثل حالًّ جيًدا. وجيب أن ميتلك هؤالء القضاة خربة يف قضاء األحداث وتدريًبا وجتربة 
مهمني يف املعايري ذات الصلة الدولية والوطنية حلقوق اإلنسان ويف أفضل املمارسات للتعامل مع األحداث 

الذين يزنلقون يف نظام العدالة اجلنائية.

الفقرة 4: سوف يعتمد جلوس القضاة الذين تتألف منهم اهليئة القضائية اخلاصة جمتمعني أو منفردين 
على نصوص أخرى ينص عليها القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. على سبيل املثال، جيوز أن ينظر 
قاضي أحداث واحد على مستوى حمكمة البداية يف قضية تقل العقوبة املحتملة هلا عن السجن ملدة مخس 
سنوات )انظر املادة 6]2[(، وميكن لقاٍض واحد أن ينظر يف طلب أمر إحضار مبوجب املواد 345-339، 
لكن جيب أن تنظر هيئة قضاة يف قضية يكون احلدث متهًما فيها جبرمية تنطوي على عقوبة حمتملة بالسجن 

ملدة تزيد على مخس سنوات )انظر املادة 6]3[(.

 املادة 322
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اجلزء 3: االختصاص القضائي
 على األطفال واألحداث

املادة 323: االختصاص القضائي
 على األطفال واألحداث

1.   وفًقا للمادة 7)3( من القانون الجنائي النموذجي، يجب عدم مالحقة أو محاكمة الطفل دون 
سن الثانية عشرة بتهمة جريمة.

2.   وفًقا للمادة 7)4( من القانون الجنائي النموذجي، تجوز مالحقة الحدث أو محاكمته بتهمة 
جريمة.

3.  يجب إجراء التحقيق والمالحقة والمحاكمة واالستئناف في قضية تشمل حدًثا في امتثال 
كامل للفصل الخامس عشر من القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية.

4.   إن فرض أي أحكام على الحدث، أو على الشخص الذي ارتكب جريمة عندما كان حدًثا، 
يجب أن يتم في امتثال كامل للقسم 14 من الجزء األول: الجزء العام من القانون الجنائي 

النموذجي.

تعليق
الفقرة 4: ينشئ القسم 14 من اجلزء العام من القانون اجلنائي النموذجي آلية منفصلة متاًما لإلجراءات 
املتخذة حبق األحداث الذين تثبت مسؤوليتهم اجلنائية. ويستخدم مصطلح األحكام املتخذة حبق األحداث 
بالطريقة نفسها اليت يستخدم فيها مصطلح عقوبة فيما يتعلق بالبالغني. وعندما يثبت أن شخًصا حدًثا 
مسؤول جنائيًّا يف جرمية، جيب أن يتبع القاضي أو هيئة القضاة القواعد واإلجراءات املوضحة يف القسم 

14 لفرض حكم مناسب.
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املادة 324: حتديد عمر الطفل أو احلدث
1.   يتم تحديد سن الشخص في وقت ارتكاب الجريمة المزعومة.

2.   حيثما أمكن، يجب الحصول على وثيقة تثبت سن المشتبه به أو المتهم من السجل المدني 
     معترف بها في ]أدخل اسم الدولة[.

3.   يجب تحديد السن بوسائل أخرى، مثل الخبرة الطبية، في الحاالت التالية:
 )أ(    الشك في وثيقة السجل المدني أو خلوها من قيمة اإلثبات،

 )ب(  عدم وجود وثيقة من السجل المدني، أو
 )ج(    الشخص غير مسجل في ]أدخل اسم الدولة[ لكن في دولة أخرى، وال يمكن الحصول 

على وثائق التسجيل منها.
4.   عندما يتم تحديد السن بوسائل أخرى، عندئٍذ يكون السن مسألة واقعية يقررها القاضي أو 

     هيئة القضاة المختصون.

تعليق
يرتبط حتديد سن الشخص مبا إذا كانت املحكمة متلك اختصاًصا قضائيًّا شخصيًّا على الشخص وفًقا 

للمادة 7 من القانون اجلنائي النموذجي.
يف بعض الدول، جيعل وجود شهادات ميالد أو بطاقات هوية رمسية من السهل حتديد سن الشخص. 
غري أن دواًل أخرى، وغالًبا ما تكون دواًل خارجة من الصراع، ال متتلك آلية تعمل بصورة كاملة إلصدار 
شهادات ميالد أو بطاقات هوية، أو قد تكون سجالت املواليد قد ُدمرت خالل الصراع. وتوجد صعوبة 
إضافية يف ممارسة التسجيل املتأخر للمواليد )مثل تأخري تسجيل والدة الطفل من أجل تسجيل والدته مع 
تسجيل والدة أطفال ولدوا بعده(. وهكذا، قد يكون للطفل تاريخ ميالد »حقيقي« وآخر »رمسي«، ما 

ميكن أن يقود إىل االرتباك يف حتديد السن الفعلي للشخص.
وعندما ال تتوفر وثيقة سجل مدين رمسية، أو عندما يوجد شك يف صحة الوثيقة املدنية، أو عندما ال 
يكون الشخص مسجاًل على اإلطالق، جيوز تقدير السن التقرييب للشخص عن طريق فحص طيب جيريه 

أحد األطباء. وجيوز للقاضي أو هليئة القضاة قبول أو رفض التقدير الطيب للسن باعتباره مسألة واقعية.

 املادة 324
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 اجلزء 4: اهلدف من قضاء األحداث
واملبادئ واجبة التطبيق

املادة 325: اهلدف من قضاء األحداث
يجب أن يؤكد نظام قضاء األحداث على رعاية الحدث، ويجب أن يتأكد من أن أي رد فعل 
على األشخاص األحداث يجب أن يكون متناسًبا دائًما مع ظروف الحدث والجريمة كليهما.

تعليق
إن املادة 325 مأخوذة من القاعدة 5 من قواعد األمم املتحدة الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث. والتعليق 
الرمسي على هذه القاعدة يبني أن القاعدة تتضمن هدفني مهمني: أوهلما، فكرة أن تعزيز رعاية احلدث جيب أن 
تكون يف قلب العدالة اجلنائية، مبعىن أن العقوبات اجلزائية وحدها ضد احلدث جيب جتنبها، واهلدف الثاين هو 
»مبدأ التناسبية«. ويالحظ التعليق أن الظروف الفردية للحدث، ومنها حالته االجتماعية، ووضع األسرة، والضرر 
الذي تسببت فيه اجلرمية، وغري ذلك من العوامل اليت تؤثر يف الظروف الشخصية، جيب أن تؤثر يف تناسب ردود 
فعل نظام العدالة اجلنائية على احلدث. والقاعدة »تدعو إىل رد فعل عادل ال أقل وال أكثر يف أي قضية حمددة«.

املادة 326: املبادئ واجبة التطبيق يف قضاء األحداث
1.   يجب أن يعامل الحدث بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الحدث بكرامته وقدره، وتعزز 
احترام الحدث لما لآلخرين من حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وتراعي سن الحدث 

واستصواب تشجيع إعادة اندماج الحدث وقيامه بدور بّناء في المجتمع.
2.   في جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال واتخذتها المحكمة، تولي االعتبار لمصالح الطفل 

الفضلى.
3.   أثناء جميع مراحل الدعوى، يجب احترام حق الحدث في الخصوصية لتجنب إيذائه عالنية 
أو بإجراء تصنيف له ال لزوم لهما. ومن حيث المبدأ، ال يجوز نشر أي معلومات قد تقود 

إلى التعرف على هوية الحدث.
4.   يجب التعامل مع القضية المتعلقة بالحدث على عجل ودون أي تأخير ال مسوغ له.
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تعليق
الفقرة 1: إن نص الفقرة 1 مأخوذ مباشرة من املادة 40)1( من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل. وهذا 
النص ينعكس يف املادة 14)4( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اليت تنص على أنه »يف حالة 
األحداث، يراعى جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم«، ويف املادة 17)1( 
من امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل، اليت تنص على أن »يكون من حق كل طفل متهم أو مذنب بسبب 
خمالفة القانون اجلنائي معاملة خاصة تتفق مع إحساس الطفل بكرامته وقيمته، واليت تقوي احترام الطفل حلقوق 
اإلنسان واحلريات األساسية لآلخرين«. واملبدأ املوضح يف الفقرة 1 هو مبدأ عام، كبقية املبادئ الواردة يف املادة 
326، الواجبة التطبيق خالل كل اإلجراءات بدًءا من التحقيق وحىت املحاكمة واالستئناف. وجيب على كل 
األفراد العاملني يف العدالة اجلنائية )الشرطة، والنيابة العامة، والدفاع، والقضاة( أخذ هذه املبادئ يف احلسبان.

الفقرة 2: إن اختبار »املصاحل الفضلى« مأخوذ من املادة 3)1( من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، 
اليت تطالب بأن تكون »يوىل االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى« يف كل اإلجراءات اخلاصة باألطفال 
اليت تتخذها املؤسسات العامة أو اخلاصة، ومنها املحاكم. وتنص املادة 4)1( من امليثاق األفريقي حلقوق 

ورفاهية الطفل على أن اختبار أفضل املصاحل هو »االعتبار األول«.

الفقرة 3: مبوجب املادة 40)2()ب()7( من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل والقاعدة 8 من قواعد األمم 
املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث، يتم االعتراف باحلق يف خصوصية احلدث وينشأ التزام 
بضمان عدم إيذائه عالنية أو بتصنيف له ال مسوغ هلما. ويالحظ التعليق الرمسي على قواعد احلد األدىن القياسية 
أن األحداث عرضة بصفة خاصة للتشويه االجتماعي وأن تصنيفهم هذا ُيعد وصمة اجتماعية، ما ميكن أن يقود 
إىل تعريف دائم للحدث على أنه جانح أو جمرم. ويضيف التعليق أن الغرض من هذا املبدأ هو محاية احلدث من 
أية نتائج عكسية نامجة عن نشر معلومات يف وسائل اإلعالم عن القضية تتضمن اسم احلدث على سبيل املثال.
ومنحت املادة 62 قوة القانون للحاجة إىل ضمان خصوصية األحداث، واليت تنص على إبعاد اجلمهور 
والصحافة عن متابعة إجراءات التقاضي »عندما تستدعي مصاحل الطفل ذلك«. كما تنص املادة 62)3( 
النطق باحلكم علًنا. وهذه الشروط مكررة يف املادة 326،  على أنه يف قضية احلدث، جيوز أال يكون 
اليت تتطلب عقد كل اإلجراءات املتعلقة باألحداث داخل جلسات مغلقة، وتسمح بالنطق باحلكم دون 
عالنية، وتتطلب أن يكون اإلعالن عن القضية والتغطية الصحفية هلا مقيدين. وتلزم املادة 326 املحكمة 
خبتم حماضر إجراءات األحداث وحفظها بصورة مستقلة يف أماكن مقفلة وتنص على فرض قيود لالطالع 

على هذه املعلومات من أجل تعزيز ضمان حق احلدث يف اخلصوصية.

الفقرة 4: تنص املادة 63 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية على احلق يف املحاكمة دون تأخري 
ال مسوغ له وخالل وقت معقول أو اإلفراج عن الشخص إذا كان حمتجًزا. وتنطبق هذه احلقوق على 
البالغني واألحداث مًعا. ويف حالة األحداث، تنص املعايري الدولية على عنصر استعجال إضايف للتعجيل يف 
اإلجراءات اجلنائية. ونص الفقرة 4 يأيت من القاعدة 20 من قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة 
شؤون قضاء األحداث. ويفيد التعليق الرمسي على هذه القاعدة بأن التعجيل يف إجراءات األحداث حيظى 
باألولوية األساسية. ويالحظ التعليق أن احلدث مع مرور الوقت سوف جيد صعوبة متزايدة، إن مل جيد 

استحالة، يف الربط بني اإلجراء واحلكم يف اجلرمية، فكريًّا ونفسيًّا على حد سواء.

 املادة 326
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اجلزء 5: برامج حتويل األحداث
املادة 327: برامج حتويل احلدث

يجب على السلطة التشريعية المختصة في ]أدخل اسم الدولة[ إنشاء برامج لتحويل الحدث.

تعليق
تطالب املادة 327 بأن تقوم السلطة التشريعية املختصة بإنشاء برامج لتحويل األحداث بعيًدا عن نظام 
العدالة اجلنائية. ويشمل التحويل إخراج احلدث من عملية العدالة اجلنائية، وهو ما يعين غالًبا إعادة التوجيه 
حنو خدمات الدعم االجتماعي. ويتم عمل ذلك إما بصفة رمسية أو بصفة غري رمسية، على حسب احلالة 
التعليق على القاعدة 11 من قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء  املحددة )انظر 
األحداث(. ووفًقا لليونيسيف، إينوشينيت داجييست: قضاء األحداث، حياول عدد متزايد من البلدان إجياد 
طرق بناءة لتجنب االتصال بني الطفل أو الشخص اليافع، وبني نظام العدالة اجلنائية »دون ضرورة تستدعي 
ذلك«. ويستخدم حتويل األحداث بانتظام يف حالة خمالفة القوانني ألول مرة أو يف اجلنح، وجيوز تنفيذ 
التحويل بواسطة الشرطة أو النيابة العامة أو املحاكم. وميكن استخدام مناذج حتويل عديدة خمتلفة. على 
سبيل املثال، جيوز أن تقوم الشرطة بتحويل احلدث بعد تشاور الشرطة مع األسرة واملرشد االجتماعي أو 
بعد اجتماع رمسي بني ممثل املحكمة واحلدث. وجيوز لعضو النيابة العامة أيًضا أن يدير عملية التحويل، 
وقد خيتار عضو النيابة العامة عدم بدء حتقيق إذا كان احلدث خيالف القانون ألول مرة أو عندما ال تكون 
طبيعة اجلرمية خطرة. وجيوز أن ُيطلب من احلدث اخلضوع لالستشارة أو االلتحاق بدورات »مهارات 
احلياة«، أو جيوز لعضو النيابة العامة أن يطالب بإشراف شخص مسؤول على احلدث. وجيوز أيًضا مطالبة 
األحداث حبضور »جلسات األطفال« )وجلسة األطفال ليست جلسة حمكمة وتنعقد يف بيئة غري رمسية 
أقل رهبة، هبيئة من املدنيني تقرر اختاذ احلكم على أساس مناقشة مع احلدث وأسرته واملدرسني واملرشدين 
االجتماعيني« أو إخضاع احلدث إلجراءات رعاية اجتماعية )إينوشينيت داجييست، الصفحتان 11-10(.
مت سن قانون قضاء األحداث يف كوسوفو بعد انتهاء الصراع يف سنة 2004. ودمج القانون جمموعة 
متنوعة من تدابري التحويل اليت فرضتها املحاكم مثل التوسط بني احلدث والضحية يف اجلرمية، والتوسط 
بني احلدث وأسرته، ودفع التعويض، واشتراط الدوام املنتظم يف املدرسة أو العمل أو تدريب مهين آخر، 
وأداء أعمال خدمة املجتمع دون مقابل، وتعليم أنظمة املرور، واالستشارة النفسية )املادة 15(. وقبل 
اختاذ قرار بشأن أي تدبري حتويل مناسب، جيب أن تتأكد املحكمة أن احلدث قد ارتكب جنحة فقط، 
وأنه وافق على حتمل املسؤولية عن الفعل الذي قام به، وأنه مستعد للمصاحلة مع الضحية، وأن احلدث 
قد وافق أيًضا على التحويل )املادة 14(. وعنصر املوافقة حيوي للعملية الشاملة لتدابري التحويل مبوجب 

القاعدة 11-3 من قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث.
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وال ينص القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية على تدابري حتويل حمددة، كما ال يضع إجراء الختاذ القرار 
فيها. وتوجد جمموعة ضخمة من تدابري التحويل املتنوعة، وحتدد ظروف القضية القبول هبذه التدابري وإمكانية 
تنفيذها. ويعود األمر لكل دولة على حدة لكي تقرر ما هي تدابري التحويل اليت تتضمنها قوانينها وكيف 
تدجمها يف قانون. وقد يتطلب األمر سن تشريع مستقل. وجيب مناقشة قضية تدابري حتويل األحداث على 
نطاق واسع يف املجتمع، وجيب احلرص على تنفيذ تدابري حتظى بدعم عام من املجتمع، ألن كثرًيا من 
تدابري التحويل تتطلب مشاركة املجتمع مشاركة فعالة. ويف بعض احلاالت، قد ختتار السلطات العمل مع 
منظمات املجتمع املدين أو املنظمات غري احلكومية يف تنفيذ وتشغيل تدابري حتويل األحداث. وهذا النوع 

من التعاون يف العمل أثبت جدواه يف دول كثرية، وهو خيفف العبء املايل للدولة.

 املادة 327
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اجلزء 6: التحقيق مع احلدث
 والقبض عليه واحتجازه

املادة 328: االتصال مع الشرطة والنيابة العامة
المركز  احترام  يكفل  نحو  والحدث على  العامة  والنيابة  الشرطة  بين  االتصاالت  إجراء  يجب 
القانوني للحدث، وييسر رفاهيته ويتفادى إيذاءه، مع إيالء االعتبار الواجب لمالبسات القضية.

تعليق
إن نص املادة 328 مأخوذ من القاعدة 10)3( من قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء 
األحداث. وينص التعليق الرمسي على القاعدة 10)3( على »يتفادى إيذاءه«، وهذه صيغة مرنة تشمل 
أوجًها عديدة من ردود الفعل املمكنة )مثل استعمال تعابري فضة، أو العنف البدين أو التعريض ملخاطر 
البيئة(. وجيب تفسري هذا املصطلح تفسرًيا واسًعا حبيث ال يلحق باحلدث إال أدىن درجة من األذى. ووفًقا 

للتعليق، فإن »الرأفة واحلزم احلليم مهمان يف هذه احلاالت«.
وجيب دمج مفهوم تفادي األذى يف تدريبات وممارسات الشرطة، وكذلك يف أي تشريع ثانوي حيكم 
سياسات وإجراءات الشرطة، مثل إجراءات العمل املوحد أو اللوائح التنظيمية للتنفيذ. وحيتاج ضباط 
الشرطة إىل التدريب املالئم على القانون املحيط مبعاملة األحداث، وكذلك على كيفية التفاعل السليم 
مع املشتبه هبم واملتهمني من األحداث. وجيب إنشاء إجراءات حمددة لتفعيل حقوق احلدث كما حددها 
القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية وغريه من قوانني اإلجراءات اجلنائية.

املادة 329: استجواب احلدث
1.   تنطبق الشروط المنصوص عليها في المواد 106-109 على استجواب الحدث.

2.    عالوة على ذلك، يجب دوًما أن يتم استجواب الحدث في وجود محاميه وشخص مسؤول.
3.    يعني »الشخص المسؤول« والدي الحدث أو الوصي القانوني أو أقرب أقاربه، بهذا التسلسل، 

أو، إذا لم يتوفر أي من المذكورين أعاله، مرشد اجتماعي أو ممثل منظمة مسؤولة.
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تعليق
يكون احلدث قيد االستجواب معرًضا للضغط واإلكراه واحتمال التعذيب أو سوء معاملة أخرى. ووفًقا 
لليونيسيف، إينوشينيت داجييست: قضاء األحداث، يكون األحداث من اإلناث بصفة خاصة عرضة للتحرش 
واالنتهاك اجلنسي أثناء االستجواب. لذلك، توجد أمهية حيوية إليالء عناية خاصة لظروف وضمانات 

احلماية املحيطة باستجواب احلدث.
وتنطبق إجراءات احلماية النظامية الواردة يف املواد 106-109 على البالغني واألحداث بصورة متساوية. 
عالوة على ذلك، تشترط املادة 329 أن يتم استجواب احلدث فقط حبضور حماميه وشخص مسؤول. 
ويكون الشخص املسؤول على األرجح أحد أفراد األسرة، لكن إذا مل يتوفر أحد أفراد األسرة، أو إذا 
قررت املحكمة أنه ليس من مصاحل احلدث الفضلى حضور أحد أفراد األسرة، جيوز أن يكون الشخص 
املسؤول مرشًدا اجتماعيًّا أو ممثاًل ملنظمة دولية أو وطنية، مثاًل، منظمة غري حكومية تعىن حبقوق األطفال. 
ويضمن حضور املحامي وشخص مسؤول اإلشراف الفعال على سلوك من يستجوبون احلدث، كما أنه 

يوفر للحدث الطمأنينة وخيفف من احتمال الصدمة الناجم عن استجواب الشرطة.
ويف دولة خارجة من الصراع، حيث يوجد نقص يف املحامني املدربني، جيوز أن يأخذ شخص تدرب 
لتوفري استشارات قانونية لكنه ليس حمامًيا مكان املحامي، وجيوز له لذلك أن يكون حاضًرا أثناء استجواب 

احلدث بداًل من املحامي. يلزم الرجوع إىل املادة 52 والتعليق عليها.

املادة 330: املذكرات واألوامر ضد احلدث
ال يجوز إصدار المذكرات واألوامر بحق األحداث إال بواسطة القاضي المختص أو بواسطة 

الهيئة القضائية الخاصة المختصة باألحداث.

تعليق
يف ضوء املادة 322)2(، اليت تشترط أن ينظر عضو هيئة قضائية خاصة باألحداث يف كل األمور يف قضايا 
األحداث، تنص املادة 330 على أن ينظر قاٍض خمتص أو هيئة قضائية خاصة باألحداث يف أي مذكرات 

وأوامر يطلبها عضو النيابة العامة أو الدفاع بشأهنم.

 املادة 329
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املادة 331: الفحص اجلسدي للحدث
1.   يجوز أال يقبل الحدث بفحصه جسديًّا.

2.   أي مذكرة بإجراء فحص جسدي للحدث بموجب المادة 142، يجب أن تصدر فقط بعد 
دراسة األمر بعناية وللضرورة المطلقة.

3.  إضافة إلى شروط تنفيذ مذكرة بإجراء فحص جسدي بموجب المادة 142، فإنه في حالة 
األحداث، يجب أن يكون شخص مسؤول حاضًرا أثناء إجراء الفحص الجسدي. ومصطلح 

الشخص المسؤول له المعنى نفسه الوارد في المادة 329)3(.

تعليق
الفقرة 1: يلزم عادة وجود مذكرة إلجراء الفحص اجلسدي للشخص، باستثناء يف أحوال حمددة يف 
القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. وجيوز مبوجب املادة 142)3( إجراء الفحص اجلسدي دون مذكرة 
مبوافقة الشخص على ذلك أو يف حال وجود أسس أخرى. ويف حالة احلدث الذي يتعامل مع الشرطة، 
قد يشعر احلدث باخلوف أو بالترويع من الشرطة. وهكذا، قد يكون احلدث عاجًزا عن إعطاء موافقة 
حقيقية قائمة على معلومات، وقد يعتقد أنه ال ميلك أي خيار آخر غري املوافقة. وهلذا السبب، حتظر 

الفقرة 1 على الشرطة أن تطلب موافقة من احلدث لتسويغ إجراء فحص جسدي.

الفقرة 2: ميكن أن يكون الفحص اجلسدي متطفاًل متاًما، وقد يكون جتربة خميفة للحدث املستضعف. 
وانسجاًما مع معيار املصاحل الفضلى للحدث الوارد يف املادة 326)2( ومبدأ احلد األدىن من األذى الوارد 
يف املادة 328، جيب جتنب إجراء الفحوص اجلسدية لألحداث باستثناء أن تقتضي الضرورة املطلقة ذلك. 
وعند دراسة األُسس إلصدار مذكرة، فإن القاضي املختص أو ضابط الشرطة الذي قد يكون لديه أُسس 
إلجراء الفحص اجلسدي دون مذكرة مبوجب املادة 142، جيب أن يدرس احلاجة إىل قيامه بذلك بعناية 

قبل أن يصادق على إجراء التفتيش أو الفحص.

الفقرة 3: يف حال الضرورة املطلقة إلجراء الفحص اجلسدي، جيب أن يكون حاضًرا شخص مسؤول، 
الذي قد يكون أحد أفراد األسرة أو الوصي القانوين أو عاماًل اجتماعيًّا أو ممثاًل ملنظمة خمتصة، بصفته 

الوصي على احلدث احلريص على رفاهيته، وللتأكد من معاملة احلدث معاملة الئقة أثناء الفحص.

الفصل 15، اجلزء 6
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املادة 332: إلقاء القبض على احلدث
1.   ال يجوز القبض على الحدث إال كتدبير مالذ أخير وألقصر فترة زمنية مناسبة.

2.  عند إلقاء القبض على الحدث، يجب إخطار شخص مسؤول بالقبض خالل أقصر وقت 
     ممكن. ومصطلح الشخص المسؤول له المعنى نفسه الوارد في المادة 329)3(.

3.  عند إلقاء القبض على الحدث، يجب توفير المساعدة القانونية المجانية للحدث بموجب 
     المادة 68، عندما ال يكون للحدث محاٍم من اختياره.

4.    طبًقا للمادة 69، ال يجوز للحدث أن يتنازل عن حقه في محاٍم.

تعليق
الفقرة 1: تعتمد الفقرة 1 يف صياغتها على املادة 37)ب( من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل.

الفقرة 2: إن القاعدة 10 من قواعد األمم املتحدة الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث تنص على أنه لدى 
إلقاء القبض على احلدث، جيب إخطار والديه أو الوصي عليه يف احلال. واملبدأ 16)3( من جمموعة املبادئ 
املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن يكرر هذا االلتزام. 
والفقرة 2 تعطي حيز التنفيذ هلذه االلتزامات. وتستخدم هذه الفقرة مصطلح »الشخص املسؤول« الذي يشمل 
الوالدين واألوصياء القانونيني وأفراد األسرة اآلخرين، وبداًل منهم عامل اجتماعي أو ممثل منظمة مسؤولة.

الفقرة 3: إن حصول احلدث على املساعدة القانونية شرط ال غىن عنه، ألن احلدث من دونه سيكون 
عاجًزا عن الدفاع عن نفسه بكفاءة. وتشترط املادة 40)2()ب()2( من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل 
أن حيصل الطفل على مساعدة قانونية أو غريها من املساعدة املالئمة إلعداد وتقدمي دفاعه. وتنص املادة 
37 على متكني الطفل من احلصول بسرعة على مساعدة قانونية أو غريها من املساعدة املناسبة. وتشترط 
القاعدة )18()أ( من قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث املجردين من حريتهم أن يكون لألحداث 
احلق يف احلصول على املساعدة القانونية املجانية، عندما تكون هذه املساعدة متاحة. وعندما ال يكون للطفل 
حماٍم، تشترط املادة 68 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية توفري مساعدة قانونية إلزامية للحدث.

الفقرة 4: من الواضح أن من املصاحل الفضلى للحدث حصوله على مساعدة قانونية. وجيوز للبالغ أن 
يتنازل عن حقه يف املساعدة القانونية مبوجب املادة 69 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. واألرجح 
أن يكون الشخص البالغ قادًرا على اختاذ قرار مبين على معلومات، وأن يكون أقل عرضة للضغط. أما 
احلدث، فقد ال يفهم متاًما مضاعفات التنازل عن حقه، أو قد خيضع بسهولة أكرب للضغط من أجل توقيع 
إقرار بالتنازل عن حقه. هلذه األسباب، تستبعد املادة 69 إمكانية احلصول على تنازل موقع من احلدث 

عن احلق يف املساعدة القانونية.

 املادة 332
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املادة 333: مراجعة القبض على احلدث
1.  يجب بذل جهود خاصة لضمان مثول األحداث المقبوض عليهم أمام القاضي المختص 

     بأسرع وقت ممكن بموجب المادة 175.
2.   يجب أن يكون محامي الحدث وشخص مسؤول حاضرين في الجلسة. ومصطلح الشخص 

     المسؤول له المعنى نفسه الوارد في المادة 329)3(.
3.   يجب أن تكون جلسة االستماع األولى بموجب المادة 175 جلسة مغلقة.

تعليق
الفقرة 1: تشترط املادتان 170)5( و171)6( أن يتم إحضار الشخص، سواء بالغ أو حدث، على الفور 
للمثول أمام القاضي خالل مدة ال تتجاوز اثنتني وسبعني ساعة بعد إلقاء القبض عليه. ومدة االثنتني 
والسبعني ساعة هي احلد األقصى للمدة املسموح هبا مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. ويف 
حالة أن الشخص املقبوض عليه حدث، تنص املادة 333 على أن السلطات جيب أن تبذل جهوًدا إضافية 

إلحضار احلدث أمام القاضي خالل فترة أقصر من اثنتني وسبعني ساعة.

الفقرة 2: إن هذه الفقرة منشأها القاعدة 15 من قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون 
قضاء األحداث.

املادة 334: احتجاز احلدث
1.   يجوز احتجاز الحدث فقط كتدبير مالذ أخير وألقصر فترة مناسبة.

2.   يجب أن يكون محامي الحدث وشخص مسؤول حاضرين أثناء أي جلسة للنظر في االحتجاز 
أو للنظر في استمرار االحتجاز. ومصطلح الشخص المسؤول له المعنى نفسه الوارد في 

المادة 329)3(.
3.   يجب أن تكون جلسات النظر في االحتجاز بموجب المادتين 175 و188 جلسات مغلقة.
4.   ال يجوز منح أي تمديد للمدد المقررة الحتجاز الحدث كما هي محددة في المادة 190. 
وعند انتهاء المهلة المقررة لالحتجاز في المادة 189، يجب اإلفراج عن الحدث بانتظار 

المحاكمة.
5.   إن نصوص قانون التوقيف النموذجي واجبة التطبيق على احتجاز األحداث أيًضا.

الفصل 15، اجلزء 6
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تعليق
الفقرة 1: تستمد الفقرة 1 صياغتها من املادة 37)ب( من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، اليت تنص 
على أن احتجاز احلدث جيب أن يكون تدبري مالذ أخري، وفقط ألقصر فترة زمنية ممكنة. وتتكرر هذه 
الصياغة يف القاعدة 17 من قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث املجردين من حريتهم، والقاعدة 13 
من قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث. ويتحدث التعليق على القاعدة 
13 عن خطر »العدوى اإلجرامية« عند احتجاز األحداث يف انتظار املحاكمة. ومن املحتمل أن يصبح 
األحداث املحتجزون أيًضا عرضة النتهاك حقوق أخرى، وخباصة عندما تكون مراكز االحتجاز دون 
املعايري أو تفتقر إىل املوارد، كما هو احلال غالًبا يف دولة خارجة من الصراع. وجيب على القاضي املختص 
الذي ينظر يف قضية احتجاز احلدث أن يدرس بعناية املبدأ الوارد يف الفقرة 1، وكذلك جيب أن يفعل 

عضو النيابة العامة عندما يفكر يف تقدمي طلب لالحتجاز أو الستمرار االحتجاز.

الفقرة 2: يلزم الرجوع إىل التعليق املرافق للمادة 329.

الفقرة 5 تستبعد متديد احلد األقصى  الفقرة 1، فإن  العام املوضح يف  املبدأ  الفقرة 4: من أجل تفعيل 
ملدة االحتجاز املقررة مبوجب املادة 189 يف حالة أن املحتجزين من األحداث. وجيب االلتزام باحلدود 
الزمنية املنصوص عليها يف املادة 189. ويف حال احتجاز احلدث ملدة تتجاوز هذه احلدود الزمنية، فإنه 
جيب اإلفراج عن احلدث يف انتظار املحاكمة. وهذا حيقق حق احلدث يف املحاكمة خالل فترة معقولة أو 

اإلفراج عنه، وهو ما يرد يف املادة 63.

الفقرة 5: يلزم الرجوع إىل قانون التوقيف النموذجي.

 املادة 334
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اجلزء 7: إجراءات االهتام
 واملحاكمة واالستئناف

املادة 335: اإلجراءات داخل املحكمة
1.    للحدث المشتبه به أو المتهم الحق في الحصول على محاٍم وشخص مسؤول للحضور خالل 

أي جلسة محكمة.
2.   يجب أن تكون كل الجلسات وإجراءات االتهام والمحاكمة واالستئناف مغلقة.

3.  يجب تقييد علنية الجلسات وإجراءات االتهام والمحاكمة واالستئناف بأمر تصدره الهيئة 
     القضائية الخاصة باألحداث في كل جلسة.

4.   يتعين عدم اإلعالن عن هوية الحدث، وبخاصة في الصحف أو اإلذاعة أو التلفزيون، بأمر من 
     الهيئة القضائية الخاصة باألحداث في كل جلسة من جلسات الهيئة.

5.  يجوز اإلعالن عن الحكم، باستثناء عندما تتطلب مصالح األحداث خالف ذلك.

تعليق
الفقرة 1: متاًما كما هو احلال يف جلسة تنعقد طبًقا للمادة 333)2(، للحدث احلق يف حضور حماٍم وشخص 

مسؤول أثناء أي استماع يف اإلجراءات اجلنائية.

الفقرة 2: جيب أن ُتعقد كل اجللسات، ومنها اجللسات التمهيدية، واملحاكمة، وأي استئناف، مغلقة. 
يلزم الرجوع إىل املادة 326)3(، اليت تناقش احلاجة إىل محاية خصوصية األحداث لالحتياط ضد أي 

تشويه حمتمل للسمعة قد ينشأ عن إعالن تورطهم يف نشاط جنائي.

الفقرة 3: يلزم الرجوع إىل املادة 326)3( والتعليق عليها.

الفقرة 4: يلزم الرجوع إىل املادة 326)3( والتعليق عليها.

الفقرة 5: هذه الفقرة تكرر املادة 62)3(.
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املادة 336: حماضر اإلجراءات القضائية
1.   إن محاضر الجلسات وإجراءات االتهام والمحاكمة واالستئناف يجب ختمها وحفظها في 

     مكان آمن بقفل.
2.   يجب أن يقتصر االطالع على المحاضر على األشخاص المعنيين مباشرة بحكم القضية أو 

     األشخاص اآلخرين المفوضين حسب األصول من الهيئة القضائية الخاصة باألحداث.

تعليق
من أجل حتقيق حق احلدث يف اخلصوصية الوارد يف املادة 326)3(، تنص املادة 336 على تقييد االطالع 
على أي حماضر قد تكشف معلومات عن اإلجراءات اجلنائية املحيطة باحلدث. وجيب توفري نصوص خاصة 
لتأمني حفظ هذه املحاضر، عالوة على وضع بروتوكوالت أو توجيهات حتدد من جيوز له االطالع عليها 

أو كيف ميكن منح احلق يف االطالع عليها.

املادة 337: األحكام على احلدث
1.   قبل صدور األحكام على الحدث، يجب أن تأمر الهيئة القضائية الخاصة باألحداث بإعداد 

تقرير يسبق صدور األحكام على األحداث.
2.   يجب أن يتضمن التقرير الذي يسبق صدور حكم على الحدث معلومات بشأن خلفية حياة 

الحدث، وظروف حياته، وشخصية الحدث، والظروف التي ارتكبت فيها الجريمة.
3.   عند تقرير الحكم المناسب على الحدث، يجب أن تتبع الهيئة القضائية الخاصة باألحداث 
اإلجراء الموضح في القسم 14 من الجزء األول: الجزء العام من القانون الجنائي النموذجي.

4.   ينطبق قانون التوقيف النموذجي على سجن األحداث.

 املادة 336
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تعليق
يوضح القسم 14 من اجلزء األول من القانون اجلنائي النموذجي مبادئ وتوجيهات لتحديد احلكم على 

احلدث املدان يف جرمية.
 تقدم املادة 337 دلياًل إجرائيًّا إضافيًّا. وعماًل بالقاعدة 16 من قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية 
إلدارة شؤون قضاء األحداث، اليت تشري إىل »تقارير التقصي االجتماعية«، تشترط املادة 337 إعداد 

تقرير عن ظروف احلدث قبل اختاذ قرار باحلكم عليه.
التقارير هي »أداة عون ال غىن عنها يف معظم  فإن هذه  القاعدة 16،  الرمسي على  للتعليق  ووفًقا 
الدعاوى القانونية اليت يكون األحداث طرًفا فيها«، ويالحظ التعليق أن التقرير جيب أن يزود القاضي أو 
القضاة مبعلومات عن اخللفية االجتماعية واألسرية للحدث، وحياته املدرسية، وتعليمه. ويتطلب وضع 
تقرير يسبق  الصعب كتابة  قد يكون من  أنه  مناسبة. ومع  اجتماعية  التقرير وجود خدمات  مثل هذا 
إصدار احلكم على احلدث، حيث توجد خدمات اجتماعية قليلة، أو عندما يكون عدد املسؤولني عن 
متابعة األحداث حتت التجربة، أو يكون عدد األفراد املؤهلني لكتابة التقرير قلياًل، فإن على السلطات 

العمل الستيفاء هذا املعيار.

املادة 338: اإلفراج املشروط
 من سجن األحداث

1.  إذا حكم على الشخص الحدث المدان بالسجن في سجن األحداث، يجوز له، بواسطة 
المحامي، أن يطلب من الهيئة القضائية الخاصة باألحداث اإلفراج عنه بشروط في الحاالت 

التالية:
 )أ(    إذا قضى الحدث ما ال يقل عن ثلث مدة السجن التي حكمت بها المحكمة،
 )ب(  إذا قدمت سلطة االحتجاز تقريًرا إيجابيًّا عن سلوك الحدث إلى المحكمة، و

 )ج(   إذا قدمت أدلة موثوقة تثبت أن الحدث ال يمثل أي خطر على األمن والسالمة العامة.
2.   يجب أن تنظر الهيئة القضائية الخاصة باألحداث في طلب اإلفراج المشروط.

3.  يجوز للمحكمة فرض تدبير بالمراقبة المكثفة بموجب المادة 82 من القانوني الجنائي 
النموذجي حتى نهاية إجراء الحكم األصلي. ويجوز للمحكمة أيًضا:

 )أ(    منع الحدث من الظهور في أماكن محددة من المحتمل أن يكون لها تأثير سلبي 
   على الحدث،
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 )ب(   منع الحدث من االختالط مع أشخاص بعينهم من المحتمل أن يكون لهم تأثير 
سلبي عليه،

 )ج(   اشتراط أن يداوم الحدث في المدرسة على أساس منتظم، أو
 )د(    اشتراط أن يقبل الحدث بالعمل أو بالتدريب على مهنة تناسب قدراته أو مهاراته.

4.   يجوز للمحكمة إلغاء اإلفراج المشروط إذا ارتكب الحدث جريمة خالل فترة اإلفراج 
المشروط.

5.   ينتهي اإلفراج المشروط في اليوم الذي يستحق فيه الحدث الُمدان إخالء سبيله إذا أكمل 
     مدة الحكم عليه بالسجن.

تعليق
يلزم الرجوع إىل التعليق على املادة 273 اليت تناقش اإلفراج املشروط، كما يسمى يف بعض الدول. وبداًل 
من املثول أمام هيئة للنظر يف اإلفراج املشروط، جيوز اإلفراج عن احلدث بشروط بأمر من اهليئة القضائية 
اخلاصة باألحداث. وكما هو احلال مع البالغني، جيوز للمحكمة أن تعمل مع هيئة اإلفراج املشروط، أو 
مع أي هيئة مناسبة أخرى، يف اإلشراف على اإلفراج املشروط عن احلدث. وإذا أنشأت دولة خارجة 
من الصراع هيئة لإلفراج املشروط، جيوز للمحكمة أن تطلب أن ُيوقع احلدث بشكل ُمنتظم لدى هيئة 

اإلفراج املشروط خالل فترة اإلفراج املشروط.

 املادة 338
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الفصل 16: احلق يف مراجعة قانونية أي 
حرمان من احلرية الشخصية

تعليق عام
ال تنطبق أحكام الفصل السادس عشر فقط على أي حرمان من احلرية على اإلطالق، لكنها تنطبق أيًضا 
على احلرمان من احلرية بالقبض أو االحتجاز يف سياق اإلجراءات اجلنائية. على سبيل املثال، ميكن تطبيق 
بالتحقيق  املرتبط  الشرطة )مثل االحتجاز غري  احتجاز  أو  اإلداري  الفصل على االحتجاز  أحكام هذا 

اجلنائي لكن بالنظام العام(.
 واألصل هو أن يتم تضمني احلق يف مراجعة قانونية أي حرمان من احلرية يف قانون منفصل. لكن 
ا يف  واضعي القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية قرروا تضمينه يف هذا القانون نظرا لكونه عنصًرا مهمًّ

قانون اإلجراءات اجلنائية، وبسبب أمهيته يف محاية حقوق األشخاص املحرومني من حريتهم.

املادة 339: احلق يف مراجعة قانونية احلرمان من احلرية
)أمر اإلحضار(

1.   لكل شخص حرم من حريته الحق في الرجوع إلى المحكمة دون إبطاء للطعن في قانونية 
الحرمان من الحرية.

2.   يجب أن تأمر المحكمة باإلفراج عن الشخص الذي حرم من حريته بطريقة غير قانونية.

تعليق
الفقرة 1: إن صياغة املادة 1 مأخوذة من املادة 9)4( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية. 
وتوجد صياغة مشاهبة أيًضا واردة يف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان )املادة 7]6[(، واالتفاقية األوروبية 
حلماية حقوق اإلنسان واحلريات السياسية )املادة 5]4[(، مع أن املادة 5)4( تستخدم مصطلح يف أقصر 
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مهلة بداًل من دون إبطاء، الذي يستخدم يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ويف االتفاقية 
األمريكية.

كما يرد احلق يف الطعن يف احلرمان غري القانوين من احلرية يف جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص 
الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن )املبدأ 32]1[«(.

ومبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، مت إنشاء آلية ألمر اإلحضار يف املواد 340-345 من 
أجل حتقيق املبدأ العام الوارد يف املادة 339. وجيب أن تنظر »حمكمة« يف أي طعن يف قانونية احلرمان 
من احلرية، كما هو مطلوب مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان. وجيب أيًضا النظر يف الطعن »دون 
إبطاء«. وال يوجد أي معيار موضوعي يوضح ماذا تعين عبارة دون إبطاء. وأفادت جلنة األمم املتحدة 
املعنية حبقوق اإلنسان، يف قضية توريس ف.، فنلندا، بأن إصدار احلكم القضائي جيب أن حيدث يف أسرع 
وقت ممكن لكن جيب تقدير كل قضية على حدة )االتصال رقم 1988/291 وثيقة األمم املتحدة رقم 
CCPR/C/38/D/291/1988، الفقرة 7.3(. يف تلك القضية، وجدت جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق 
اإلنسان أن ثالثة أشهر كانت فترة أطول من الالزم وتنتهك القانون الدويل حلقوق اإلنسان. وقد اقترح 
بعض املعلقني أن حتدث إجراءات الطعن يف قانونية احلرمان من احلرية على الفور، مبعىن خالل ساعات 

أو أيام، أو يف احلاالت الصعبة خالل بضعة أسابيع.

الفقرة 2: تنص املادة 9)4( من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية على أن املحكمة اليت تنظر يف 
الطعن يف قانونية احلرمان من احلرية جيب أن تأمر فوًرا باإلفراج عن مقدم الطلب إذا ثبت أن االحتجاز 
غري قانوين. وتنعكس هذه اللغة يف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان )املادة 7]6[(، واالتفاقية األوروبية 
حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية )املادة 5]4[(. وقد فسرت هذه اللغة حبيث تعين إطالق السراح 
الفوري للشخص املحروم من حريته يف هناية جلسة النظر يف املسألة. ويتحقق هذا املبدأ يف املادة 344)5( 
من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، الذي ينص على »اإلفراج الفوري« عن أي شخص يثبت 

حرمانه من حريته بطريقة غري قانونية.

املادة 340: إجراء رفع طلب أمر اإلحضار
1.   يجوز للشخص المحروم من حريته، أو لمحاميه، أو ألي شخص آخر يعمل بالنيابة عن 
الشخص، أن يتقدم بطلب أمر إحضار شفوي أو كتابي أو بأي وسيلة اتصال تقنية أخرى 

لدى قلم أي محكمة بداية مختصة.
2.   إذا تم تقديم الطلب في أي محكمة أخرى غير محكمة البداية المختصة، يجب أن يقوم 
الفور إلى قلم  البداية بإحالة الطلب على  إليها في  التي سجل الطلب  البداية  قلم محكمة 

محكمة البداية المختصة.

 املادة 339
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تعليق
تنص املادة 340 على أن احلق يف الطعن يف احلرمان من احلرية يبدأ بتقدمي طلب لدى قلم أي حمكمة 
بداية. وللحديث بدقة صارمة، فإن هذا احلق خيص الشخص املحروم من حريته. وهذا الشخص، بواسطة 
حماميه، هو من يقدم عادًة طلب أمر اإلحضار. ومبوجب الفقرة 1، يسمح القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية ألي شخص آخر بتقدمي طلب أمر إحضار، مثل أحد أفراد األسرة. وهذا هو أحد متطلبات املادة 

17)1()و( من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري.
عندما يقدم الطلب من شخص حمروم من حريته دون مساعدة املحامي، جيب أن تتأكد الشرطة أو سلطة 
االحتجاز )كما تنص املادة 1]14[( من إحالة الطلب فوًرا إىل القلم بالنيابة عنه. وهذه خطوة حامسة يف 
تسهيل ممارسة الشخص للحق. وقد ترغب الشرطة وسلطة االحتجاز وحمكمة البداية يف وضع بروتوكول 
أو إجراء عمل موحد قياسي حيدد آلية إيصال طلبات أمر اإلحضار إىل املحكمة على الفور. وعندما 
تكون مستويات األمية مرتفعة يف إحدى الدول، جيب أن تؤخذ يف االعتبار حقيقة أن الشخص املحروم 
من حريته أو أشخاًصا آخرين قد ال يكونون قادرين على كتابة طلبات. لذلك، تسمح الفقرة 1 للشخص 
بتقدمي طلب شفوي لدى القلم مبحكمة البداية. وميكن القيام بذلك ببساطة بذهاب الشخص إىل قلم يف 
أي حمكمة بداية ليطلب أن تنظر املحكمة يف حرمان شخص ما من حريته. وبعد ذلك ُيطلب من موظف 
القلم مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية أن يقيد الطلب يف السجل ويتخذ اإلجراءات بشأنه 

بتسهيل تسمية قاٍض للنظر يف الطلب طبًقا للمادة 341.
 وملمارسة احلق يف الطعن يف قانونية القبض أو االحتجاز كشكل خاص من أشكال احلرمان من احلرية، 
جيب أن يعرف املقبوض عليه أو املحتجز هبذا احلق. وهلذا أمهية خاصة عندما ال يكون للشخص حماٍم 
ميثله. ولضمان معرفة الشخص املقبوض عليه أو املحتجز هبذا احلق، فإن املادة 172)3( تشترط إخطار 

الشخص املقبوض عليه حبقه يف الطعن يف قانونية القبض أو االحتجاز.

املادة 341: تعيني قاٍض
 للنظر يف طلب أمر اإلحضار

يجب تسمية قاٍض مختص للنظر في طلب أمر اإلحضار خالل أربع وعشرين ساعة من تقديم 
الطلب.

الفصل 16
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املادة 342: إحالة طلب أمر 
اإلحضار واملراجعة األولية للطلب

1.   خالل أربع وعشرين ساعة من تسلم طلب أمر اإلحضار، يجب أن يراجع قاٍض مختص 
الطلب الكتابي.

2.   يجوز للقاضي المختص رفض الطلب دون جلسة إذا لم تتوفر أسس قانونية ظاهرة للطلب، 
أو إذا كان الطلب يتعلق بالحرمان من الحرية بموجب أمر احتجاز أو أمر باستمرار االحتجاز. 
ويجب إحالة األمر باالحتجاز أو األمر باستمرار االحتجاز إلى القاضي المختص باالحتجاز.

تعليق
ناقش واضعو القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية يف البداية ما إذا كان ينبغي النص على جلسة 
للنظر يف طلب أمر اإلحضار أو االكتفاء مبراجعة أخرى للطلب. ورأى البعض أنه ال ينبغي النص 
على جلسة ألن ذلك خيالف مبدأ التوفري على اجلهاز القضائي، وخباصة إذا قام شخص بعينه أو حماميه 
برفع طلبات عديدة )من املمكن أال يكون هلا أساس(. وجادل هؤالء بأنه سيكون من املفضل النص 
على »مراجعة ورقية« يف نظام عدالة جنائية خارج من صراع ويفتقر إىل املوارد. وجادل آخرون 
بأن عقد جلسة علنية للنظر يف طلبات أمر اإلحضار هو إجراء ضروري. ومصطلح أمر إحضار 
يعين حرفيًّا »أخذ الشخص«، والفكرة هي أن يتم إحضار الشخص املحروم من حريته للمثول 
أمام املحكمة. وهلذا األمر أمهية خاصة يف قضايا االهتام باالختفاء القسري )حيث قد حتتجز الشرطة 
شخًصا خيتفي بعد ذلك( ألنه يطالب السلطات بتوضيح مكان وجود الشخص. كما قد يكون هذا 
ا للتأكد من أن الشخص املحروم من حريته مل يتعرض للتعذيب أو خيضع ملعاملة قاسية  األمر مهمًّ
أو الإنسانية أو مهينة. وأقرت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية شيسري ف.، سويسرا، 
)الطلب رقم ECHR 5 ]December 4, 1979 ,]1979[ 76/7710[( أن من الشروط اإلجرائية حلق 
الطعن يف قانونية القبض أو االحتجاز أن يقوم املوظف القضائي الذي ينظر يف طلب الطعن بسماع 
مقدم الطلب نفسه )الفقرة 31(، بالرغم من عدم وجود أي التزام بأن تكون جلسة علنية )انظر املحكمة 
  ECHR 1,]1968[ 63/1936  األوروبية حلقوق اإلنسان قضية نومييشتر ف.، النمسا، الطلب رقم

]June 27, 1968[، الفقرة 23(.
وقرر واضعو القانون تبين حل يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية يتم من خالله إجراء مراجعة 
مبدئية لألوراق الستبعاد أي طلبات ال أساس واضًحا هلا )مثاًل، كأن تكون الوقائع املزعومة يف الطلب ال 
متثل يف ظاهرها حرماًنا غري قانوين من احلرية أو عدم وجود وقائع تؤسس حلرمان غري قانوين من احلرية(، 

 املادة 342
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مث يتم بعد ذلك يف كل القضايا حتديد جلسة وفًقا للمادة 344. وعندما يتعلق طلب أمر اإلحضار بأمر 
باالحتجاز أو باستمرار االحتجاز، جيب حتويل الطلب إىل القاضي املعين املسؤول عن اإلشراف على 

تنفيذ األمر.
والسبب يف ذلك هو توفري وسائل كافية للشخص اخلاضع ألمر باالحتجاز أو ألمر باستمرار االحتجاز 
للطعن يف األمر. يف احلالة األوىل، مبوجب املادتني 186 و188، جيب مراجعة أمر االحتجاز أو استمرار 
االحتجاز مرة كل ثالثة أشهر. عالوة على ذلك، مبوجب املادة 295، جيوز للشخص املحتجز الطعن 
يف أمر االحتجاز أو استمرار االحتجاز عن طريق الطعن التمهيدي. وهكذا، لن تكون مصلحة للتوفري 
على اجلهاز القضائي يف السماح للشخص املحتجز بطريقة أخرى للطعن يف احتجازه عندما توجد فعاًل 

مراجعة كافية وآليات لالستئناف.

املادة 343: تاريخ جلسة
 النظر يف طلب أمر االحتجاز

1.   يجب أن يحدد القاضي المختص وقًتا وتاريًخا لسماع طلب أمر اإلحضار في أقرب وقت 
ممكن بعد إحالة الطلب إليه.

2.   يجب إخطار الطرف مقدم طلب أمر اإلحضار، والشخص المحروم من حريته، إذا لم يكن 
هو مقدم الطلب، وعضو النيابة العامة، وفًقا للمادة 27.

املادة 344: جلسة النظر يف طلب أمر اإلحضار
1.   في التاريخ والوقت اللذين حددهما القاضي المختص بموجب المادة 343، يجب أن يحضر 
الشخص المحروم من حريته، ومحاميه، وعضو النيابة العامة، ومقدم الطلب )إذا قدم الطلب 
شخص آخر غير الشخص المحروم من حريته أو محاميه( في جلسة النظر في طلب أمر 

اإلحضار.
2.   الغرض من الجلسة هو تقدير ما إذا كان الحرمان من الحرية قانونيًّا.

3.   يجوز لمقدم الطلب وعضو النيابة العامة تقديم مداخالت أمام القاضي المختص.
4.  يجب تدوين الجلسة وفًقا للمادة 37.

الفصل 16
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5. يجب أن يدرس القاضي قانونية الحرمان من الحرية، آخًذا في االعتبار كل الظروف المحيطة 
بالحرمان من الحرية، والقانون الساري، وشرعية الغرض المستهدف بالحرمان من الحرية.

6. بعد سماع مداخالت األطراف، يجب أن ينطق القاضي المختص بالقرار بشأن منح أو عدم 
منح أمر باإلحضار في الجلسة نفسها.

7. يجب أن يصدر القاضي المختص أمًرا كتابيًّا باإلفراج الفوري عن الشخص المحروم من 
حريته بطريقة غير قانونية، ويجب تنفيذ األمر فوًرا.

8. يجب أن يصدر القاضي المختص قراًرا كتابيًّا خالل وقت معقول بعد الجلسة.
9. يجب أن يكون القرار كتابيًّا ومسبًبا، ويجب أن يتضمن ما يلي:

 )أ(    تعريًفا بالشخص المحروم من حريته،
 )ب(  تعريًفا بالشخص الذي رفع طلب أمر اإلحضار،
 )ج(  ملخص األسس التي بني الطلب على أساسها،

 )د(   األسس القانونية التي بنى القاضي المختص على أساسها قبوله أو رفضه لطلب أمر 
        اإلحضار،

 )هـ(   اسم وتوقيع القاضي المختص واسم محكمة البداية المختصة، و
 )و(   تاريخ القرار.

10. يجب أن يبلغ بالقرار الشخص المحروم من حريته أو محاميه والشخص مقدم طلب أمر 
     اإلحضار، إذا كان شخًصا آخر، وعضو النيابة العامة وفًقا للمادة 27.

تعليق
وقد  احلرية.  من  باحلرمان  املحيطة  الظروف  جممل  القاضي  يقدر  أن   5 الفقرة  تتطلب   :5 الفقرة 
احلرمان  قانونية  الطعن يف  للحق يف  أساسيًّا  اإلنسان ذلك عنصًرا  األوروبية حلقوق  املحكمة  أقرت 
رقم  )الطلب  املتحدة،  اململكة  بروجان ف. ضد  قضية  ففي  القضايا.  من  مهم  احلرية يف عدد  من 
ECHR 24 ]November 29, ]1988 ]1988[ 84/11266;84/11234;84/11209[،, الفقرة 65(، 
اليت تتعلق باحلرمان من احلرية بالقبض، قضت املحكمة األوروبية أنه جيب على القاضي املختص أن 
يفحص معقولية الشك الذي قاد إىل إلقاء القبض وشرعية الغرض من القبض، وليس فقط أن يفحص 
مدى االلتزام بالشروط اإلجرائية للقانون الساري. وهذه املعايري، اليت مت تأكيدها يف سابقة قضائية 

الحقة، كانت مصدر اإلحياء للفقرة 5.

 املادة 343
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الفقرة 7: كما ورد يف املادة 344)5(، إذا ثبت للقاضي املختص أن احلرمان من احلرية غري قانوين، جيب 
أن يأمر القاضي باإلفراج الفوري عن الشخص. وجيب أن يصدر القاضي أمًرا كتابيًّا فوريًّا يتم تنفيذه يف 
املحكمة بعد اجللسة إلطالق سراح الشخص املحروم من حريته. ويف مرحلة الحقة، جيب أن يعد القاضي 
قرار حكم كتابيًّا مسبًبا. واحلكم مهم ألنه قد يكون مفيًدا عندما يسعى الشخص الذي كان حمروًما من 

حريته إىل احلصول على تعويض مبوجب املادة 346.

املادة 345: التحقيق يف
 حرمان غري قانوين من احلرية

عندما تجد المحكمة أن الشخص كان محروًما من حريته بطريقة غير قانونية بموجب المادة 
344، يجب أن تخطر المحكمة مكتب النيابة العامة، الذي يجب أن يحقق في األمر.

الفصل 16
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 الفصل 17: احلق يف احلصول على 
التعويض عن حرمان غري قانوين من
 احلرية أو إساءة تطبيق أحكام العدالة

املادة 346: وضع آلية للتعويض عن احلرمان
غري القانوين من احلرية أو إساءة تطبيق أحكام العدالة

 

1.   أي شخص حرم من حريته بطريقة غير قانونية، له حق واجب التطبيق في الحصول على 
التعويض.

2.  حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم أبطل هذا الحكم أو 
صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة االكتشاف تحمل الدليل 
القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك 
اإلدانة، وفًقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليًّا أو جزئيًّا، المسؤولية عن عدم إفشاء 

الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
3.   يجب أن تضع السلطة التشريعية المختصة آلية لمنح التعويض عن الحرمان غير القانوني من 

الحرية أو عن القضايا التي يثبت بالدليل القاطع وقوع خطأ قضائي فيها.

تعليق
الفقرة 1: تكرر الفقرة 1 احلق يف التعويض املنصوص عليه يف املادة 9)5( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
املدنية والسياسية واملادة 5)5( من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية. وينطبق 
احلق فقط على األشخاص املقبوض عليهم أو املحتجزين بطريقة غري قانونية قبل املحاكمة. وهو خيتلف 
عن احلق الوارد يف الفقرة 2، اليت تنطبق على األشخاص الذين متت إدانتهم أو سجنهم بطريق اخلطأ مث 

اكتشفت براءهتم مبوجب قرار هنائي من املحكمة.
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الفقرة 2: إن احلق يف احلصول على التعويض عن إساءة تطبيق أحكام العدالة وارد بنص املادة 14)6( 
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة 3 من الربوتوكول السابع لالتفاقية األوروبية 
حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، واملادة 10 من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان. واحلق يف 
احلصول على التعويض عن إساءة تطبيق أحكام العدالة يتعلق بالشخص الذي حوكم وأدين بطريق اخلطأ 
يف جرمية عوقب عليها الحًقا، بالسجن مثاًل. إضافة إىل النص على احلق يف احلصول على التعويض، 
يتضمن القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية أيًضا آلية ميكن من خالهلا استئناف حكم اإلدانة على أساس 

االدعاء بإساءة تطبيق أحكام العدالة )الفصل الثاين عشر، اجلزء الثاين(.

الفقرة 3: بغرض حتقيق احلقوق الواردة يف الفقرتني 1 و2، من الضروري وضع آلية للنص على التعويض 
املناسب. وهذه اآللية ستكون موجودة مستقلة عن اإلجراءات اجلنائية وعن القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية. ويكون التشريع مطلوًبا لوضع مثل هذه اآللية. وتنص الفقرة 3 على موافقة الدولة على وضع 
آلية للتعويض دون أن تقررها. وحيتاج األمر إىل عقد حوار ونقاش وطين بشأن إنشائها. وتوجد حقيقة 
واحدة جيب أخذها يف احلسبان، وهي أن الدول اخلارجة من الصراع تفتقر إىل املوارد، لذلك، فإن النص 
على احلصول على التعويض قد يكون أمًرا صعًبا يف حد ذاته. وإذا مت وضع آلية للتعويض، جيب ختصيص 

ميزانية هلذه اآللية جلعلها عملية وفعالة.
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امللحق

الشكل رقم 1: تنظيم املحاكم

 رئيس املحاكم ونائب رئيس املحاكم

حمكمة االستئناف

يترأس املحكمة رئيس حمكمة االستئناف
)يسمى أيضا رئيس املحاكم(

تتشكل حمكمة االستئناف من

هيئة مكونة من 3 قضاة

كل هيئة تتكون من 

قاض مقرر قاٍض مترئس

 حمكمة البداية

يترأس كل حمكمة قاض مدير

تتشكل حمكمة البداية من

هيئة مكونة من 3 قضاة 
)القضايا اليت تنطوي على 
عقوبة بالسجن ملدة اطول 
من 5 سنوات ولطلبات 

تسليم املجرمني(

قاض واحد
)يف مرحلة ما قبل املحاكمة 
بالقضايا اليت تنطوي على 
عقوبة بالسجن ملدة 5 

سنوات أو أقل(

كل هيئة تتكون من

قاض مقرر قاض مترئس
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الشكل رقم 5: تدابري التحقيقات

فرصة فريدة
 للتحقيق

الشهود اخلرباء محاية الشهود القبض واالحتجاز مجع األدلة

االستجواب

مجع املعلومات

أمر عرض األدلة

التفتيش والضبط

التدابري السرية أو التقنيات األخرى 
للمراقبة أو التحقيق

التحفظ على وحجز 
العائدات املتأتية

 من اجلرمية واملمتلكات

          تدابري التحقيقات الشرعية

االحتجاز املؤقت

التقاط الصور وبصمات األصابع

تفتيش األماكن واملنازل السكنية

تفتيش الشخص واألشياء اليت حبوزته

تفتيش املركبات/ فحص املركبات

الوصول إىل والتحفظ على 
بيانات احلاسوب وبيانات مرور 
االتصاالت السلكية والالسلكية

التحفظ العاجل على املمتلكات
 وجتميد املعامالت املشبوهة 

الفحوص اجلسدية

حتليل احلمض النووي

فحص احلالة العقلية
 للمشتبه به أو املتهم
تشريح ونبش اجلثة

التحفظ املستعجل على بيانات 
احلاسوب وبيانات مرور 

االتصاالت السلكية والالسلكية
حتديد هوية املشترك أو مالك أو مستخدم 
نظام االتصاالت السلكية والالسلكية أو 

نقطة الوصول إىل نظام احلاسوب

ضبط احلاسوب والوصول إىل بياناته

 احلجز املؤقت على عائدات
 اجلرمية أو املمتلكات
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مصادر وقراءات أخرى

مستندات قانونية
املواثيق واالتفاقيات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان ذات الصلة 

بالقانون واإلجراءات اجلنائية
املعاهدات الدولية اليت تتعامل عموًما مع املحاكمة العادلة واحلقوق الواجبة يف العملية

  العهد الدويل لألمم املتحدة اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وبروتوكواله اإلضافيان

املعاهدات اإلقليمية اليت تتعامل عموًما مع احلق يف املحاكمة العادلة ووفق األصول.
  امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب

  االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان
  اإلعالن األمريكي حلقوق وواجبات اإلنسان

  امليثاق العريب حلقوق اإلنسان
  ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب

  االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وبروتوكوالهتا اإلضافية األربعة عشر

املعاهدات الدولية اليت تتعامل مع حقوق وجمموعات إنسانية حمددة
  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف 

   املواد اإلباحية
  اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

   أو املهينة
  اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل
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  االتفاقية الدولية لألمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
  االتفاقية الدولية لألمم املتحدة حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

 املعاهدات اإلقليمية اليت تتعامل مع حقوق وجمموعات إنسانية حمددة
  امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل

  اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة حباالت االختفاء القسري لألشخاص
  اتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه

  بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا
 

املواثيق واالتفاقيات الدولية واإلقليمية املتعلقة
 باجلرمية والتحقيق اجلنائي

الفساد
  اتفاقية القانون اجلنائي للمجلس األورويب املتعلقة بالفساد
  اتفاقية القانون املدين للمجلس األورويب املتعلقة بالفساد

   اتفاقية االحتاد األورويب ملكافحة الفساد بني موظفي اجلماعات األوروبية أو موظفي الدول األعضاء 
 يف االحتاد األورويب

  اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد
  اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملكافحة رشوة املوظفني العموميني األجانب 

   يف املعامالت التجارية الدولية
SADC بروتوكول جمموعة التنمية األفريقية اجلنوبية ضد الفساد  

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
 

اجلرائم اإللكترونية
  اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم اإللكترونية

االجتار باملخدرات وإنتاجها
  اتفاقية األمم املتحدة الوحيدة للمخدرات

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية
  اتفاقية األمم املتحدة بشأن املؤثرات العقلية
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تسليم املجرمني
  اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن تسليم املجرمني
  االتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم املجرمني وبروتوكوالهتا اإلضافية

  اتفاقية البلدان األمريكية بشأن تسليم املجرمني

غسيل األموال
  اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية وكشفها وضبطها ومصادرهتا ومتويل اإلرهاب

املساعدة القانونية املتبادلة
  اتفاقية اجلامعة العربية حول املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية

   االتفاقية املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب
  اتفاقية املنتدى االقتصادي لدول غرب أفريقيا حول املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية

  االتفاقية األوروبية حول املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية وبروتوكوالهتا اإلضافية
والربوتوكول  اجلنائية  املسائل  يف  املتبادلة  القانونية  باملساعدة  املتعلقة  األمريكية  البلدان  اتفاقية    

   االختياري امللحق هبا
  اتفاقية فيينا حول العالقات القنصلية وبروتوكوالهتا اإلضافية

اجلرمية املنظمة
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

هتريب املهاجرين
  بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة 

   ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
 

األعمال اإلرهابية واإلرهاب

  االتفاقية العربية لقمع اإلرهاب
  اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية وكشفها وضبطها ومصادرهتا ومتويل اإلرهاب

  اتفاقية جملس أوروبا ملنع اإلرهاب
  االتفاقية املشتركة بني البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب
  اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية ملنع اإلرهاب ومكافحته

  اتفاقية األمم املتحدة لقمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين
  اتفاقية األمم املتحدة لقمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية

  اتفاقية األمم املتحدة لقمع االستيالء غري املشروع على الطائرات
  اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة باجلرائم وبعض األفعال األخرى املرتكبة على منت الطائرات
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  اتفاقية األمم املتحدة بشأن متييز املتفجرات البالستيكية بغرض كشفها
  اتفاقية األمم املتحدة للحماية املادية من املواد النووية

  اتفاقية األمم املتحدة ملنع ومعاقبة اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية
  االتفاقية الدولية لألمم املتحدة ملناهضة أخذ الرهائن

  االتفاقية الدولية لألمم املتحدة لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل
  اتفاقية األمم املتحدة الدولية لقمع متويل اإلرهاب

  بروتوكول األمم املتحدة املتعلقة بقمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة للمنشآت 
   الثابتة املوجودة على اجلرف القاري

  بروتوكول األمم املتحدة املتعلق بقمع أعمال العنف غري املشروعة يف املطارات اليت ختدم الطريان 
   املدين الدويل

االجتار باألسلحة النارية
  اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة صنع األسلحة النارية والذخائر واملتفجرات واملواد األخرى ذات 

   الصلة واالجتار هبا بصورة غري مشروعة
  بروتوكول األمم املتحدة ملكافحة صنع األسلحة النارية والذخائر واملتفجرات واملواد األخرى ذات 
   الصلة واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 

   الوطنية

االجتار بالبشر
  اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر

   اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي املتعلقة مبنع ومكافحة االجتار بالنساء واألطفال ألغراض البغاء
  بروتوكول األمم املتحدة ملنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل 

   التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

املستندات الدولية للقانون اجلنائي
  أركان اجلرائم يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية

   القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات 
   اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارُتكبت يف إقليم رواندا منذ عام 1991

   القواعد اإلجرائية للمحكمة الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون 
   اإلنساين الدويل اليت ارُتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابق منذ عام 1991

   القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اخلاصة لسرياليون )آخر تعديل يف 29 أيار/ مايو 2004(
  النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا

مصادر وقراءات أخرى



496

   النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
   النظام األساسي للمحكمة اخلاصة لسرياليون

   القواعد املوحدة للمحاكم اإلجرائية والعسكرية، نورميبورغ، متت مراجعتها يف 8 كانون الثاين/ 
    يناير 1948

مبادئ ووثائق حقوق اإلنسان غري امللزمة
   مبادئ االحتاد األفريقي واخلطوط اإلرشادية بشأن احلق يف املثول للمحاكمة العادلة واملساعدة 

    القانونية يف أفريقيا
   مبادئ بنجالور لقواعد السلوك القضائي

   إعالن القاهرة حلقوق اإلنسان يف اإلسالم
   إعالن حقوق اإلنسان لألشخاص ممن ليسوا من رعايا البالد اليت يعيشون فيها

   بيان سوفا حول مبادئ االستقالل القضائي واحلصول على العدالة
   املبادئ األساسية لألمم املتحدة الستقالل السلطة القضائية

   املبادئ األساسية لألمم املتحدة املتعلقة بدور املحامني
   املبادئ األساسية لألمم املتحدة املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون
   إعالن األمم املتحدة حول املبادئ األساسية للعدالة للضحايا يف اجلرمية وإساءة استعمال السلطة

   إعالن األمم املتحدة بشأن القضاء على العنف ضد املرأة
   إعالن األمم املتحدة بشأن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

   إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الطفل
   إعالن األمم املتحدة حول احلق يف املحاكمة العادلة والزنيهة

   إرشادات األمم املتحدة ملنع جنوح األحداث
   مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة

   مبادئ األمم املتحدة حول الوقاية الفعالة والتحقيق يف أحكام اإلعدام التعسفية العاجلة اليت حتدث 
    خارج النطاق القانوين

   إجراءات األمم املتحدة حول التنفيذ الفعال للمبادئ األساسية للنظام القضائي
   قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث املحرومني من حريتهم
   قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية لعدم اختاذ إجراءات الوصاية

   قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث
   قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء

   اإلعالن اإلسالمي العاملي حلقوق اإلنسان
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مصادر إضافية ذات صلة بالقانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية

الضحايا والشهود األطفال

املكتب الدويل حلقوق الطفل. املبادئ التوجيهية بشأن العدالة املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود 
عليها 2004

. http://www.unodc.org/pdf/crime/expert_mtg_2005-03-15/res_2004-27_e.pdf

الدولية  املمارسات اجليدة واألعراف واملعايري واملبادئ  التوجيهية على  املبادئ  تعتمد هذه 
واإلقليمية املتعلقة بالعدالة لألطفال من ضحايا اجلرائم وشهودها. وهتدف املبادئ التوجيهية 
إىل مساعدة املهنيني العاملني مع هؤالء األطفال، واحلكومات اليت تراجع القوانني واإلجراءات 
الوطنية من أجل احترام حقوق الضحايا والشهود األطفال، وكذلك املنظمات والوكاالت 
املعنية األخرى اليت تضع السياسات والربامج وتنفذها ملعاجلة املشكالت ذات الصلة. وهناك 

نسخة مناسبة لألطفال من هذه املبادئ التوجيهية على
http://www.ibcr.org/editor/assets/thematic_report/2/2007_child-friendly_guidelines_
en.pdf

املركز الدويل إلصالح القانون اجلنائي ولسياسة العدالة اجلنائية. املبادئ التوجيهية النموذجية للمالحقة 
الفعالة للجرائم ضد األطفال: النسخة املحتوية على احلواشي )اهلوامش(. آب/ أغسطس 2001. 

http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/modelguidelines-2001.pdf

اهلدف من املبادئ التوجيهية النموذجية هو أن تكون أداة عملية يف مالحقة اجلرائم ضد األطفال 
ويف معاملة الضحايا والشهود من األطفال. وتسعى املبادئ التوجيهية إىل تطبيق األعراف 
واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان والبناء عليها. ومع أخذها االختالفات بني النظم القانونية 
يف احلسبان، فإن املبادئ التوجيهية تساعد رؤساء االدعاء العام يف صياغة سياسات مراعية 
لألطفال، وتساعد أعضاء النيابة العامة منفردين يف تبىن ممارسات مراعية لألطفال يف أعماهلم.

التحقيق اجلنائي
التحقيق الشرعي

الرابطة األمريكية لعلم النفس. جلنة املبادئ التوجيهية لقواعد السلوك لألطباء النفسيني الشرعيني. مبادئ 
توجيهية خاصة باألطباء النفسيني الشرعيني. 1991. 

 http://www.unl.edu/ap-ls/student/Specialty%20Guidelines.pdf
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مبادئ توجيهية مصممة ملساعدة األطباء النفسيني الشرعيني يف مراقبة سلوكهم املهين عند 
الشرعي  الطب  ومرافق  القانونية،  اإلجراءات  واألطراف يف  للمحاكم،  املساعدة  تقدميهم 
علم  تعزيز  إىل  التوجيهية  املبادئ  التشريعية. وهتدف  واهليئات  العقلية،  والصحة  لإلصالح 
النفس الشرعي كضوابط وكمهنة من خالل حتسني جودة اخلدمات املقدمة للمستفيدين من 

هذه اخلدمات كأفراد وللنظم القانونية.

التعسفي  واإلعدام  القانون  نطاق  اإلعدام خارج  أحكام  تنفيذ  ممارسات  منع  دليل عن  املتحدة.  األمم 
.E/ST/CSDHA/.12 )1991( واإلعدام بإجراءات موجزة. وثيقة األمم املتحدة

 http://www1.umn.edu/humanrts/instree/executioninvestigation-91.html.

إن األحكام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام بإجراءات موجزة– مثل االغتياالت 
السياسية، وحاالت الوفاة الناجتة عن التعذيب أو سوء املعاملة يف السجن أو االحتجاز، واملوت 
نتيجة حاالت االختفاء القسري، والوفيات الناجتة عن االستخدام املفرط للقوة من العاملني يف 
إنفاذ القانون، واإلعدامات دون مراعاة األصول القانونية، وأعمال اإلبادة اجلماعية- غالًبا ما 
حتدث دون أن يتم توثيقها أو كشفها. ولعدم التمكن من اكتشاف هذه اإلعدامات وكشفها 
املاضي ومنع حدوث  اليت نفذت يف  العدالة ألحكام اإلعدام  يتعرض حتقيق  الدويل  للمجتمع 
إعدامات مماثلة يف املستقبل. وملعاجلة هذه القضية، يتضمن هذا الدليل املعايري الدولية حلقوق 
اإلنسان ذات الصلة مبثل أحكام اإلعدام هذه، كما يتضمن بروتوكوال منوذجيا للتحقيق القانوين 
يف أحكام اإلعدام التعسفية واإلعدام بإجراءات موجزة، وبروتوكوال منوذجيا لتشريح اجلثث، 

وبروتوكوال منوذجيا لنبش اجلثث وحتليل الرفات اهليكلية.

التحقيق يف الفساد
اميل بولوجنايتا. احلد من الفساد يف البلدان اخلارجة من الصراعات. معهد كروك، ورقة غري ُمنتظمة الصدور 
رقم 26. نوتردام: معهد جوان يب كروك لدراسات السالم الدولية، جامعة نوتردام، كانون الثاين/ يناير 2005.
http://www.u4.no/pdf/?file=/document/literature/Kroc)2005(-controlling.pdf

تقدم هذه الورقة حتلياًل لآلثار اخلطرية للفساد على برامج الدول اخلارجة من الصراعات. 
ويرى بولوجنايتا أن جهود مكافحة الفساد جيب أن تكون بنًدا من بنود أي اتفاق للسالم 

ويؤكد على احلاجة إىل وجود رصد دقيق وآليات للتقييم.

مركز الدميقراطية واحلكم. دليل مكافحة الفساد. 1999. 
http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/publications/pdfs/pnace070.pdf

هذا الدليل يضع إطار عمل للمساعدة يف تطوير استجابات إستراتيجية للفساد العام. وكجزء 
من هذا اإلطار، حيدد الدليل األسباب اجلذرية للفساد وجمموعة من اإلصالحات املؤسساتية 

واالجتماعية للتصدي هلا ويقدم منهجية لالختيار بني هذه التدابري.

مصادر وقراءات أخرى

http://www.u4.no/pdf/?file=/document/literature/Kroc(2005)-controlling.pdf
http://www.u4.no/pdf/?file=/document/literature/Kroc(2005)-controlling.pdf
http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/publications/pdfs/pnace070.pdf 
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جملس أوروبا. اتفاقية القانون اجلنائي بشأن الفساد. تقرير توضيحي. ETS رقم 173. 1998. 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/173.htm

يستهدف هذا التقرير، وهو مكمل تفسريي التفاقية القانون اجلنائي للمجلس األورويب 
املتعلقة بالفساد، تسهيل التوصل إىل فهم أفضل لالتفاقية من خالل شرح موادها املختلفة. 
كما يقدم مناقشة عامة للفساد والتدابري القانونية والسياسية املختلفة اليت يتم تطويرها 

ملكافحته.

جملس أوروبا، جلنة الوزراء. القرار )97( 24 بشأن املبادئ التوجيهية العشرين ملكافحة الفساد. 1997.
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=593789&.

إدراًكا حلقيقة أن الفساد ميثل خطًرا على الدميقراطية وحكم القانون، ويشكل إنكاًرا حلقوق 
اإلنسان، جاء قرار جلنة الوزراء رقم 97 )24( ليتناول تفصياًل عشرين من املبادئ التوجيهية 

الشاملة بعيدة املدى بشأن مكافحة الفساد سواء من منظور قانوين أو منظور سياسي.

جملس أوروبا. املدونة النموذجية لقواعد سلوك املوظفني العموميني. ملحق لتوصية جملس الوزراء رقم 
.R )2000( 10. 2000

يهدف هذا املصدر إىل مساعدة من يقومون بصياغة مدونة لقواعد سلوك املوظفني العموميني، 
ويتناول مواضيع مثل كتابة التقارير، وتضارب املصاحل، والنشاط السياسي والعام للموظفني 
هبا  حتتفظ  اليت  واملعلومات  الالئقة،  غري  العروض  على  الفعل  وردود  واهلدايا،  العموميني، 

السلطات العامة، والتحقق من استقامة املوظف العمومي ونزاهته.

دانيال الرج، حمرر. الفساد يف إعادة إعمار ما بعد احلرب: مواجهة الدائرة الفاسدة. اجلمعية اللبنانية لتعزيز 
.)UNDP(. 2005 الشفافية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 http://www.tiri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=155

هذه جمموعة من وجهات النظر اليت تسترشد بنماذج دراسة إفرادية )وتشمل وجهات نظر 
من لبنان والبوسنة واهلرسك وسرياليون( بشأن تأثري الفساد يف إعادة اإلعمار بعد احلرب 

وعالقة الفساد باجلرائم اخلطرية.

http://www.transparency.org/tools/e_toolkit .2001 .منظمة الشفافية الدولية. دليل حماريب الفساد
مكافحة  يف  املدين  للمجتمع  العملية  التجارب  هو خالصة  الفساد  حماريب  دليل  إن 
الفساد. وهذا الدليل يعرض أدوات حماربة الفساد اليت طورهتا ونفذهتا منظمة الشفافية 
الدولية من خالل فروعها الوطنية وغريها من منظمات املجتمع املدين يف خمتلف أحناء 
آليات  املدين يف خلق  املجتمع  إمكانيات  الضوء على  املطبوعة  العامل. وتسلط هذه 
ملراقبة املؤسسات العمومية وللمطالبة بإدارة عامة قابلة للمساءلة واالستجابة والدعوة 

إىل مثل هذه اإلدارة.

مصادر وقراءات أخرى

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/Rec)2000(10_EN.pdf

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/Rec(2000)10_EN.pdf
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A/51/59. 1996. .األمم املتحدة. املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني. وثيقة األمم املتحدة
http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r059.htm.

استجابة لتنامي مشكلة الفساد، ويف ضوء العالقة بني الفساد والقطاع العام، وضعت األمم 
املتحدة مدونة لقواعد سلوك املوظفني العموميني. وهذه املدونة حتتوي على املبادئ العامة املتعلقة 
بدور املوظفني العموميني، وكذلك املبادئ املتعلقة بتضارب املصاحل وإسقاط األهلية، واإلفصاح 
عن املوجودات، وقبول اهلدايا وغريها من املجامالت، وسرية املعلومات، والنشاط السياسي.

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. الفساد: خالصة وافية للصكوك القانونية الدولية بشأن 
الفساد، الطبعة الثانية، نيويورك: األمم املتحدة، 2005.

http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/compendium_e.pdf

تشمل اخلالصة كالًّ من امللخصات والنصوص الكاملة لالتفاقيات القانونية الدولية املتعلقة 
بالفساد الصادرة من األمم املتحدة واالحتاد األفريقي وجملس أوروبا ومنظمة الدول األمريكية 

ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية OECD وجملس االحتاد األورويب.
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، شعبة شؤون املعاهدات. األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية 

األمم املتحدة ملكافحة الفساد. نيويورك: األمم املتحدة، 2006.
 http://www.unodc.org/pdf/corruption/CoC_LegislativeGuide.pdf

تتضمن هذه املطبوعة األدلة التشريعية التفاقية مكافحة الفساد. وهي تزود الدول بإرشادات عملية 
بشأن كيفية حتويل نصوص االتفاقية إىل قانون وطين عن طريق حتديد املتطلبات التشريعية، واملسائل 
الناشئة عن هذه املتطلبات، واخليارات املختلفة املتاحة للدول أثناء وضع وصياغة التشريعات الالزمة.

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. جمموعة أدوات األمم املتحدة ملكافحة الفساد، الطبعة 
الثالثة. فيينا: األمم املتحدة، 2004.

http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/toolkit/corruption_un_anti_corruption_toolkit_sep04.pdf

بالتحديث املستمر هلا، تتناول هذه األدوات املجاالت التالية: تقييم مستويات الفساد، وبناء 
املؤسسات، والوقاية االجتماعية، وتشريعات مكافحة الفساد، والرصد والتقييم، والتعاون 

القانوين الدويل، واسترداد األموال ومحايتها.

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. دليل األمم املتحدة لسياسات مكافحة الفساد. 2003.
http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/UN_Guide.pdf 

هذه الوثيقة، املعدة الستخدام املسؤولني السياسيني، وكبار صانعي السياسات، وغري هؤالء 
من العاملني، تتضمن املخطط العام لطبيعة مشكلة الفساد وحجمها ووصًفا للعناصر الرئيسية 

لسياسات مكافحة الفساد.

مصادر وقراءات أخرى

http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/toolkit/corruption_un_anti_corruption_toolkit_sep04.pdf 
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التحقيق يف اجلرائم اإللكترونية
جملس أوروبا. االتفاقية بشأن اجلرائم اإللكترونية. تقرير توضيحي. ETS رقم 185. 2001.

http://conventions.coe.int/treaty/en/Reports/Html/185.htm.

يعترب هذا التقرير مكماًل تفسرييًّا التفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم اإللكترونية، وهو يهدف 
إىل تسهيل التوصل إىل فهم أفضل لالتفاقية من خالل شرح موادها املختلفة. كما يقدم مناقشة 
عامة للجرائم اإللكترونية، والتدابري القانونية والسياسية املختلفة اليت يتم تطويرها ملكافحتها.

التحقيق يف العنف األسري
جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان. تقرير املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه: 

E/CN.4/1996/53/Add.2. إطار عمل لتشريع منوذجي بشأن العنف األسري. وثيقة األمم املتحدة
 http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/0a7aa1c3f8de6f9a802566
d700530914?Opendocument

إن هذا املرجع، الذي كان اهلدف منه هو أن يكون مسودة دليل للمشرعني واملحامني، 
يلخص تلك العناصر األساسية للتشريع الشامل بشأن العنف األسري، ومنها تلك العناصر 

اليت تؤلف جزًءا من قانون لإلجراءات اجلنائية.

التحقيق يف غسيل األموال
مصرف التنمية اآلسيوي. دليل بشأن مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب. 2003. 

http://www.adb.org/Documents/Manuals/Countering_Money_Laundering/default.asp

جيمع هذا الدليل العديد من االتفاقيات الدولية املختلفة واملبادئ والتوصيات واملبادئ التوجيهية 
والقوانني النموذجية املتصلة بغسيل األموال ومتويل اإلرهاب.

منظمة الكومنولث. القانون النموذجي للكومنولث بشأن حظر غسيل األموال والوثائق الداعم.1996
http://www.imolin.org/pdf/imolin/Comsecml.pdf

يوفر هذا املصدر منوذًجا لقانون مكافحة غسيل األموال الذي يتضمن النصوص املتعلقة بالتجرمي 
وجتميد ومصادرة املوجودات واملساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املجرمني.

 
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. نظرة عامة على اتفاقيات األمم املتحدة واملعايري الدولية 

http://www.imolin.org/imolin/index.html     .2004 .املتعلقة بتشريع مكافحة غسيل األموال 
تضم هذه املطبوعة عرًضا سريًعا لالتفاقيات واملعايري الدولية املختلفة بشأن تشريع مكافحة 
غسيل األموال، وهي تنقسم إىل مواضيع فرعية مثل حتديد هوية العميل، وحفظ السجالت، 

والتقارير، والتجرمي، والتعاون الدويل، ووحدات االستخبارات املالية.

مصادر وقراءات أخرى

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/0a7aa1c3f8de6f9a802566d700530914?Opendocument
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/0a7aa1c3f8de6f9a802566d700530914?Opendocument
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/0a7aa1c3f8de6f9a802566d700530914?Opendocument
http://www.imolin.org/pdf/imolin/Comsecml.pdf
http://www.imolin.org/pdf/imolin/Comsecml.pdf
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 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. تشريع منوذجي ملكافحة غسيل األموال. 
http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/Model-Legislation.html 

مت وضع هذا القانون النموذجي لالستخدام يف الدول اليت تعتمد النظم القانونية األساسية 
فيها على تقاليد القانون العام. ويتضمن القانون نصوًصا بشأن جترمي غسيل األموال ومتويل 

اإلرهاب باإلضافة إىل ضبط املمتلكات ومصادرهتا.

التحقيق يف اجلرمية املنظمة
الكسندر أوسنت وتوبياس فون جينانث وويبكي هانسن. اجلرمية املنظمة، بوصفها عقبة أمام بناء السالم 
الناجح: الدروس املستفادة من البلقان وأفغانستان وغرب أفريقيا. برلني: مركز عمليات السالم الدولية، 2003.
 http://www.zif-berlin.org/fileadmin/uploads/analyse/dokumente/veroeffentlichungen/Berlin-
Workshop_2004.pdf  

يوجز هذا التقرير املناقشات اليت جرت يف ورشة عمل برلني الدولية السابعة اليت تطرقت 
إىل مواضيع مثل آثار اجلرمية املنظمة على بناء سالم ناجح، والناشطني الرئيسيني يف اجلرمية 
املنظمة وأساليبهم، وإىل أي مدى تعترب مكافحة اجلرمية اخلطرية يف عمليات حفظ السالم 

جزًءا من النضال الدويل الشامل ضد النشاط اإلجرامي املنظم.
 

كاردز مشروع الشرطة اإلقليمية )كاربو(. إستراتيجية إقليمية بشأن أدوات ضد اجلرمية املنظمة واالقتصادية 
مع إجراءات حمددة يف منطقة عمل املشروع، أيلول/ سبتمرب 2005.

 http://www.stabilitypact.org/rt/Brijuni_Regional_strategy.pdf
 

للتقدم  تقديرات  الذي عقد عام 2005  للوزراء واملسؤولني  املستوى  رفيع  االجتماع  قدم 
الذي مت إحرازه يف مكافحة اجلرمية املنظمة يف جنوب شرق أوروبا، فضاًل عن دراسة املعايري 
والتحقيقات  اجلنائية،  القطاعية يف حتليل اجلرمية واالستخبارات  املشتركة واالستراتيجيات 
العائدات اإلجرامية، ووسائل التحقيق اخلاصة، ومحاية الشهود، والتعاون  املالية ومصادرة 

الذي قد يكون مفيًدا يف املسائل اجلنائية خارج اإلقليم.

 جملس أوروبا. االتفاقية املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية وكشفها وضبطها ومصادرهتا ومتويل اإلرهاب: 
تقرير توضيحي. ETS رقم 141.

 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/141.htm

 هذا التقرير هو مكمل تفسريي التفاقية جملس أوروبا املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية وكشفها 
وضبطها ومصادرهتا ومتويل اإلرهاب، وهو يوضح خمتلف مواد االتفاقية. كما يقدم مناقشة 
عامة لغسيل األموال ومتويل اإلرهاب والتدابري القانونية والسياسية املختلفة املوضوعة ملكافحة 

هذه اجلرائم.  
جملس أوروبا، برنامج اإلخطبوط: مسوحات ألفضل املمارسات ملجلس أوروبا يف مكافحة اجلرمية املُنظمة. 

ستراسبورغ: طبعة جملس أوروبا، 2004.

مصادر وقراءات أخرى
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جمموعة من املسوحات ألفضل املمارسات بشأن جهود التصدي للجرمية املنظمة. يقدم هذا 
املنشور معلومات عن طائفة واسعة من التدابري، مبا يف ذلك محاية الشهود، ونقل عبء 
التدخلية، وحتليل  والرقابة  االتصاالت،  واعتراض  اجلرمية،  عائدات  اإلثبات يف مصادرة 
اجلرمية، والتعاون عرب احلدود، والتعاون ملكافحة االجتار بالبشر، والتدابري القانونية الوقائية 

ملكافحة اجلرمية املنظمة.

فرقة العمل املايل املعنية بغسل األموال )FATF(. والتوصيات األربعون لفرقة العمل املايل املعنية بغسل 
األموال. 28 حزيران/ يونيو 1996.

 http://www.fincen.gov/40rec.pdf

احلكومات  هيئة مشتركة بني  األموال )FATF( هي  بغسل  املعنية  املايل  العمل  فرقة  إن 
تعمل على تشجيع وضع سياسات ملكافحة غسيل األموال. وهتدف هذه الفرقة إىل منع 
استخدام عائدات اجلرمية يف متويل األنشطة اإلجرامية األخرى واحليلولة دون تأثريها يف 
العمل األساسي جلهود  إطار  األربعون  التوصيات  املشروعة. وحتدد  االقتصادية  األنشطة 
مكافحة غسيل األموال، مع التركيز على نظام العدالة اجلنائية، وإنفاذ القانون، والنظام 

املايل وتنظيمه، والتعاون الدويل.

 األمم املتحدة، مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية. التدابري الفعالة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
UN Doc. A/CONF.2005/4.2005. .عرب الوطنية: ورقة عمل أعدهتا األمانة العامة. وثيقة األمم املتحدة
http://www.unodc.org/unodc/en/crime-congress/crime-congresses-11-documents.html

مت وضع ورقة العمل هذه حتضرًيا ملؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
الذي عقد يف بانكوك يف نيسان/ أبريل 2005، وهي تناقش كالًّ من ظاهرة اجلرمية املنظمة 

وأنواع ردود الفعل الدولية والوطنية املطلوبة ملكافحة خمتلف مظاهرها.

األمم املتحدة. املذكرات التفسريية للوثائق الرمسية للتفاوض بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا.

http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents/index.htm

الوطنية  عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  األمم  التفاقية  التفسريية  املذكرات  هذه 
والربوتوكوالت امللحقة هبا مأخوذة من مفاوضات اللجنة املتخصصة لوضع اتفاقية مكافحة 
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وتساعد هذه املذكرات يف توضيح معىن النصوص النهائية الواردة 

يف االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا.

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، قسم شئون املعاهدات. األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا. نيويورك: األمم املتحدة، 2004.
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html
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تتضمن هذا املطبوعة األدلة التشريعية التفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وبروتوكول منع 
وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، 
وبروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصوره غري مشروعة.

التحقيق يف األعمال اإلرهابية
جملس أوروبا. مبادئ توجيهية بشأن حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب. 2002. 

http://www.coe.int/t/dlapil/cahdi/Texts_&_Documents/Docs2002/H_2002_4E.pdf  
اليت  اإلرهاب،  ومكافحة  اإلنسان  حقوق  بشأن  أوروبا  ملجلس  التوجيهية  املبادئ  تؤكد 
اعتمدهتا جلنة الوزراء يف 11 متوز/ يوليو 2002، على واجب الدول يف محاية اجلميع ضد 
اإلرهاب وتكرر التأكيد على احلاجة إىل جتنب التعسف. كما أهنا تؤكد أن كل التدابري اليت 
تتخذها الدول ملكافحة اإلرهاب جيب أن تكون قانونية، وأن التعذيب جيب حظره. يتناول 
إطار العمل القانوين املنصوص عليه يف املبادئ التوجيهية، على وجه اخلصوص، مجع ومعاجلة 
البيانات الشخصية، والتدابري اليت تتعارض مع اخلصوصية، واالعتقال والتوقيف لدى الشرطة 

والتوقيف قبل املحاكمة، واإلجراءات القانونية، وتسليم املجرمني، وتعويض الضحايا.

صندوق النقد الدويل. قمع متويل اإلرهاب: دليل للصياغة التشريعية. 2003. 
http://www.elibrary.imf.org/view/IMF069/06590-9781589062252/06590-
9781589062252/06590-9781589062252.xml  

يهدف هذا الدليل إىل مساعدة الدول يف إعداد تشريعات لتنفيذ االلتزامات الدولية الواردة 
يف جمموعة من القواعد واملعايري الدولية بشأن متويل اإلرهاب.

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. الدليل التشريعي والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب. 2003 
 http://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/explanatory_english2.pdf.

بني عامي 1963 و1999، تفاوض املجتمع الدويل على اثنيت عشرة وثيقة قانونية عاملية 
تعاجل منع اإلرهاب وقمعه. إضافة إىل ذلك، يف سنة 2005، تبنت اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي )القرار 290/59، مرفق كملحق(، 
وقرارا بتعديل التفاقية احلماية املادية للمواد النووية، وبرتوكول عام 2005 التفاقية منع 
قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية، وبروتوكول عام 2005 
امللحق لربوتوكول قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املنشآت الثابتة املوجودة 
على اجلرف القاري. وهذه االتفاقيات والتعديالت والربوتوكوالت القانونية العاملية متثل 
النظام العاملي ضد اإلرهاب وتوفر إطار عمل للتعاون الدويل يف مكافحة اإلرهاب. ويوفر 
هذا الدليل التشريعي نظرة شاملة على املبادئ العامة ذات الصلة الواردة يف هذه الوثائق 
القانونية الدولية للبلدان اليت تدرس التصديق على واحدة أو أكثر منها. كما يتضمن قوانني 
منوذجية ومواد تفسريية لالتفاقيات والربوتوكوالت، اليت جيب على كل بلد أن يكيفها لكي 
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تناسب بيئته اخلاصة. ويقدم هذا الدليل التشريعي أيًضا أمثلة ملمارسات الدول والتشريعات 
الوطنية اليت تستويف املتطلبات األساسية لالتفاقيات القانونية الدولية خبصوص اإلرهاب.

مكتب األمم املتحدة للمفوض السامي حلقوق اإلنسان، جمموعة قرارات األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية 
بشأن محاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب. 2003.

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/DigestJurisprudenceen.pdf

هذا املصدر عبارة عن جتميع الستنتاجات اهليئات القضائية وشبه القضائية التابعة لألمم املتحدة 
اإلرهاب. وهو يهدف  الكفاح ضد  اإلنسان يف  اإلقليمية بشأن محاية حقوق  واملنظمات 
إىل مساعدة واضعي السياسات وغريهم من األطراف املعنية يف وضع رؤية الستراتيجيات 

مكافحة اإلرهاب تكفل االحترام الكامل حلقوق اإلنسان.

التحقيق يف التعذيب
التعذيب أو املعاملة أو  اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب. مبادئ وتدابري روبني أيالند حلظر 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف أفريقيا ومنعها )»مبادئ روبني أيالند«(. 2002
 http://www1.umn.edu/humanrts/achpr/tortguidelines.html

تضم هذه املبادئ مخسني قسًما منفصاًل بشأن حظر ومنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية 
أو الالإنسانية أو املهينة.

منظمة العفو الدولية. مكافحة التعذيب– دليل للعمل. 2003. 
http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT40/001/2003

التعذيب،  هذا الدليل جيمع معايري وتوصيات منظمة األمم املتحدة، واللجنة األوروبية ملنع 
ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات أخرى يف العامل معنية مبنع التعذيب وسوء املعاملة. وتتناول 
فصول الدليل حظر التعذيب مبوجب القانون الدويل، وضمانات احلماية من التعذيب أثناء 
وجود األشخاص حتت احلراسة، وشروط االحتجاز، والتعذيب يف أماكن أخرى، والتغلب 
ناجحة جرى  للدراسة إلجراءات  مناذج  أيًضا  التعذيب. وهناك  ممارسة  احلصانة ضد  على 
العمل هبا ملكافحة التعذيب يف بلدان خمتلفة، وقائمة باملعايري الدولية للرجوع إليها، عالوة 

على اقتراحات بقراءات إضافية.

 .)CPT - اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة )جلنة منع التعذيب
التعذيب  منع  التعذيب. جلنة  منع  للجنة  العامة  للتقارير  »املستقلة«  األقسام  التعذيب:  منع  معايري جلنة 

)2002( – املراجعة األوىل 2006.
http://www.cpt.coe.int/EN/docsstandards.htm
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حيتوي هذا املصدر على جمموعة من املعايري اليت وضعتها جلنة منع التعذيب )CPT( لتوجيه السلطات 
الوطنية بشأن كيفية معاملة األشخاص املحرومني من حريتهم وما هي األعمال اليت متثل تعذيًبا أو 
معاملة أو عقاًبا قاسًيا أو الإنسانيًّا أو مهيًنا. تتناول األقسام املستقلة معاجلة جمموعة من القضايا، 
القوانني، وخدمات  إنفاذ  العاملني يف  األفراد  الشرطة، والسجن، وتدريب  لدى  التوقيف  منها 
الرعاية الصحية يف السجون، والرعايا األجانب املحتجزون مبوجب تشريعات خاصة باألجانب، 
واإليداع غري الطوعي يف مؤسسات العالج النفسي، واألحداث والنساء املحرومني من حريتهم.

كونور فويل. مكافحة التعذيب: دليل للقضاة وأعضاء النيابة العامة. ايسكس، اململكة املتحدة: جامعة 
إيسكس، 2003.

http://www.essex.ac.uk/combatingtorturehandbook/manual

يقدم هذا الدليل إرشادات للقضاة وأعضاء النيابة العامة بشأن التحقيق يف أعمال التعذيب على 
أساس املعايري الدولية ومعايري حقوق اإلنسان. وهو حيتوي أيًضا على قوائم مراجعة للممارسات 
اجليدة. ويتناول الدليل اخلطوط العامة حلظر التعذيب يف القانون الدويل والضمانات املوجودة 
للحماية ضد التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة لألشخاص املحرومني من حريتهم. 
ويصف الدليل دور القضاة وأعضاء النيابة العامة يف ضمان االلتزام هبذه املعايري وتنفيذها. كما 
يناقش حماكمة املتورطني يف التعذيب أو غريه من أشكال سوء املعاملة، مبا يف ذلك التعريف 

القانوين للتعذيب وكيفية التعرف على املسؤولني عن التعذيب وحماكمتهم.

رايدي، آيسلينج. حظر التعذيب: دليل لتنفيذ املادة 3 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان. كتيبات 
حقوق اإلنسان، رقم 6. املجلس األورويب، 2002.

 http://echr.coe.int/NR/rdonlyres/0B190136-F756-4679-93EC-
42EEBEAD50C3/0/DG2ENHRHAND062003.pdf

الالإنسانية أو  القاسية أو  الكتيب طبيعة وجمال ومعىن »التعذيب«، و»املعاملة  يشرح هذا 
املهينة«، و»العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة« ويلخص التدابري اليت جيب على الدول 
اختاذها للتأكد من عدم تعرض كل األشخاص ملثل هذه املمارسات. ويناقش الكتيب أيًضا 
حظر التعذيب أثناء إلقاء القبض، واالحتجاز، وشروط االحتجاز ويبحث املعايري بشأن الطب 

الشرعي، وسلوك أفراد قوى إنفاذ القانون، والتحقيقات، واملالحقة القضائية.

األمم املتحدة. دليل التقصي والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 
الالإنسانية أو املهينة )»بروتوكول اسطنبول«(. قرار اجلمعية العامة 89/55. 4 كانون األول/ ديسمرب 2000.
 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf

املبادئ  من  تقدم جمموعة  أن  املتحدة  األمم  وضعته  الذي  اسطنبول  بروتوكول  يستهدف 
التوجيهية الدولية لتقييم األشخاص الذين يدعون تعرضهم للتعذيب وسوء املعاملة، وللتحقيق 
يف حاالت االهتام بالتعذيب، وإبالغ القضاء وأي هيئة حتقيق أخرى عن مثل هذه احلاالت.
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التحقيق يف االجتار باألشخاص
نقابة املحامني األمريكية واملبادرة املُتعلقة بقوانني بلدان وسط وشرق أوروبا )CEELI(. أداة تقييم االجتار 

بالبشر. واشنطن العاصمة: نقابة املحامني األمريكية، 2005.
 http://apps.americanbar.org/rol/publications/human_trafficking_assessment_tool.shtml

تسمح أداة تقييم االجتار بالبشر للدول قياس مدى االلتزام القانوين والعملي بربوتوكول منع 
وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال )بروتوكول األمم املتحدة ملكافحة 
الوطنية.  املنظمة عرب  املتحدة ملكافحة اجلرمية  املكمل التفاقية األمم  املشروع(  االجتار غري 
وتتناول هذه الوثيقة بإسهاب االلتزامات املنصوص عليها يف الربوتوكول واالتفاقية امللحق 
هبا وتقدم مناذج حتليلية لقوانني وطنية ملكافحة االجتار بالبشر وجهود احلكومات ملكافحة 

االجتار غري املشروع باملقارنة مع هذه املعايري.

احلقوق العاملية. دليل هبوامش يشرح بروتوكول األمم املتحدة الكامل ملكافحة االجتار غري املشروع. 2002. 
http://www.globalrights.org/site/DocServer/Annotated_Protocol.pdf?docID=2723

هذا الدليل مصمم ملساعدة املناصرين يف وضع إطار عمل قانوين وسياسي مالئم ملكافحة 
االجتار باألشخاص. ويتناول الدليل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة 
النساء واألطفال، بنًدا بنًدا، وحيلل االلتزامات الواردة يف كل بند منها، بينما يقدم يف الوقت 

نفسه أمثلة على كيفية امتثال الدول هلذه االلتزامات.

بروس أوزوالد وسارة فينن. »مكافحة االجتار باألشخاص يف عمليات حفظ السالم«. يف عمليات حفظ 
السالم الدولية: الكتاب السنوي لعمليات السالم الدولية، املجلد. 10، حمرر. هاريف النغولتز، وبوريس 

كوندوتش، وآالن ويلز. اليدن وبوسطن: مارتينوس نيجهوف، 2006.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=913680

إن هذه املقالة، املستوحاة من »جمموعة مواد تدريبية بشأن حقوق اإلنسان للعاملني العسكريني 
االستغالل  باألشخاص ألغراض  لالجتار  املتنامية  املشكلة  تستعرض  السالم«،  عمليات  يف 

االقتصادي أو اجلنسي خالل عمليات السالم.

إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم )UNDPKO(، قسم أفضل املمارسات. االجتار بالبشر واألمم 
املتحدة حلفظ السالم: ورقة سياسات. آذار/ مارس 2004.

املتحدة حلفظ  األمم  بالبشر يف سياق عمليات  االجتار  السالم مشكلة  تبحث ورقة حفظ 
السالم. استناًدا إىل الدروس املستفادة من مهمات حفظ السالم السابقة واملشاورات مع 
املنظمات الشريكة يف جمال مكافحة االجتار غري املشروع، تقترح الورقة وضع إستراتيجية 
شاملة إلدارة عمليات حفظ السالم ملعاجلة االجتار بالبشر يف الدول اخلارجة من الصراعات.
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http://www.un.org/womenwatch/news/documents/DPKOHumanTrafficking
Policy03-2004.pdf

http://www.un.org/womenwatch/news/documents/DPKOHumanTraffickingPolicy03-2004.pdf
http://www.un.org/womenwatch/news/documents/DPKOHumanTraffickingPolicy03-2004.pdf
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اإلستراتيجية وااللتزام.  بالبشر يف كوسوفو:  االجتار  املؤقتة يف كوسوفو. مكافحة  املتحدة  األمم  إدارة 
أيار/ مايو 2004.

http://www.unmikonline.org/misc/UNMIK_Whit_paper_on_trafficking.pdf

يعرف تقرير بعثة األمم املتحدة مشكلة االجتار بالبشر يف كوسوفو، ويقترح استراتيجيات 
ملكافحته، وحيلل مشاكل مستمرة تعيق جهود مكافحة االجتار باألشخاص. كذلك يتناول 
التقرير على وجه التحديد االجتار بالبشر يف إطار الكفاح الشامل ضد اجلرمية املنظمة وعدم 
التسامح مطلًقا يف تطبيق القوانني ضد املتاجرين بالبشر ومحاية الضحايا ومساعدهتم واالستدامة 

من خالل املشاركة املحلية يف اتباع هنج متعدد األبعاد.

لتنفيذ  التشريعية  املعاهدات. األدلة  باملخدرات واجلرمية، شعبة شؤون  املعين  املتحدة  مكتب األمم 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا. نيويورك: األمم 

املتحدة 2004.
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

تتضمن هذه املطبوعة دلياًل تشريعيًّا لربوتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص.

إدارة املحاكم
 مكتب نائب رئيس البنك الدويل للشؤون القانونية. دليل تقييم سجالت املحاكم. تشرين الثاين / نوفمرب 2002.
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/10/23/0
00112742_20031023164344/Rendered/PDF/269180Court0Re1sment0Manual0SCO
DE09.pdf

تناسب خمتلف  السجالت واملعلومات حبيث  العامة إلدارة  املبادئ  الدليل على  يعتمد هذا 
متطلبات املحاكم يف الدول املختلفة. وهذه املقاربة توفر منهًجا لتقييم ما إذا كانت األنظمة 
يف بلدان معينة تتفق مع املبادئ العامة وختدم احتياجات املحاكم واملواطنني. وقد وضع هذا 
الدليل واخترب يف سلسلة من احلاالت الدراسية يف األرجنتني واإلكوادور وسنغافورة وجنوب 

أفريقيا وغامبيا.

احلقوق يف املحاكمة العادلة ويف إجراءات جنائية حسب األصول
منظمة العفو الدولية. دليل املحاكمات العادلة. لندن: منظمة العفو الدولية باململكة املتحدة، 1998. 

http://www.amnesty.org/en/library/info/POL30/002/1998.

يوفر هذا الدليل معلومات بشأن املعايري الدولية واإلقليمية اليت حتمي احلق يف حماكمة عادلة. 
واملستخدمون املستهدفون هبذا الدليل هم املراقبون وغريهم ممن يقيمون العدالة يف القضايا 
الفردية، وكذلك القائمون على تقييم ما إذا كان نظام العدالة اجلنائية يف بلد بعينه يضمن 
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احترام املعايري الدولية للمحاكمة العادلة. ويشمل الدليل حقوق ما قبل املحاكمة، واحلقوق 
أثناء املحاكمة وأثناء االستئناف، والقضايا اخلاصة اليت تتضمن حماكمات عقوبة اإلعدام، 

والقضايا املتعلقة باألطفال، وحقوق املحاكمة العادلة أثناء الصراع املسلح.

غومني، دونا. الدليل املوجز لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان. الطبعة الثالثة، ستراسبورغ: منشورات 
املجلس األورويب، 2005. 

http://www.humanrights.coe.int/aware/GB/publi/materials/1062.pdf.

يتضمن هذا الكتاب نظرة عامة على احلقوق األساسية اليت تضمنها االتفاقية األوروبية حلقوق 
اإلنسان. كما يبحث السوابق القضائية ذات الصلة، املفيدة يف التأكيد على املعايري الدولية 

للمحاكمة العادلة وعلى العمل حسب أصول اإلجراءات اجلنائية.
املدنية  باحلقوق  الدويل اخلاص  العهد  جوزيف، سارة، وجيين شولتز، وميليسا كاستان وإيفان شرير. 

والسياسية. قضايا وتعليق ومواد. أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد، 2005.
يتناول هذا الكتاب تنفيذ وأحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وخباصة 
الكتاب  وجيمع  املوضوع.  هذا  بشأن  الكتابات  وتزايد  العاملية  األحداث  مع  يتطور  وهو 
كتابات، ووثائق وتشريعات األمم املتحدة، ويضع تقارير حول املواد املختلفة للعهد الدويل. 
ويف اجلزء الثالث، وعنوانه »احلقوق الشخصية«، يبحث املؤلفون »الضمانات اإلجرائية يف 

املحاكمات املدنية واجلنائية« مبوجب املادة 14 من العهد الدويل.

كيلكيلي، أورسوال. احلق يف احترام احلياة اخلاصة واألسرية: دليل لتنفيذ املادة 8 من االتفاقية األوروبية 
حلقوق اإلنسان. كتيبات حقوق اإلنسان، رقم 1. املجلس األورويب، 2001.

 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/77A6BD48-CD95-4CFF-BAB4-
ECB974C5BD15/0/DG2ENHRHAND012003.pdf

إن سلسلة كتيبات املجلس األورويب حلقوق اإلنسان مصممة ملساعدة القضاة، وهي تقدم 
مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان. ويناقش هذا الدليل معىن احلق 
يف احترام احلياة اخلاصة واألسرية ونطاقه كما هو موضح يف املادة 8 من االتفاقية. ويتعلق 
الدليل بفهم كيفية وجوب محاية احلق يف اخلصوصية أثناء التحقيق اجلنائي، مثال أثناء تفتيش 

األشخاص أو املمتلكات أو عند تنفيذ تدابري املراقبة السرية.

مول، نواال، وكاترينا هاريب. احلق يف املحاكمة العادلة: دليل لتنفيذ املادة 6 من االتفاقية األوروبية حلقوق 
اإلنسان. كتيبات حقوق اإلنسان، رقم3 . املجلس األورويب، 2001.

 http://www.humanrights.coe.int/aware/GB/publi/materials/1093.pdf

إن سلسلة كتيبات حقوق اإلنسان اليت يصدرها املجلس األورويب مصممة ملساعدة القضاة، 
اإلنسان. ويناقش هذا  االتفاقية األوروبية حلقوق  تنفيذ  توجيهية بشأن  مبادئ  تقدم  وهي 
الدليل معىن وجمال احلق يف حماكمة عادلة كما هو موضح يف املادة 6 من االتفاقية. ويتناول 
املدنية،  وااللتزامات  احلقوق  ومنها  عادلة،  حماكمة  يف  للحقوق  املختلفة  العناصر  الكتيب 

مصادر وقراءات أخرى



510

واالهتامات اجلنائية، واجللسات العلنية والنطق العلين باألحكام، وضمانات الوقت املعقول، 
واستقالل املحاكم وحيادها، وجلسات االستماع العادلة، واحلقوق اخلاصة لألحداث، وقبول 
األدلة، وقرينة الرباءة، واإلخطار الواضح باالهتامات، والوقت والتسهيالت املالئمة، واحلق 
يف التمثيل واملساعدة القانونية، واحلق يف حضور الشهود واستجواهبم، واحلق يف احلصول 

على مترجم فوري.

نواك، مانفريد. األمم املتحدة، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية. تعليق على العهد الدويل 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية. الطبعة الثانية. أرلينجتون، فريجينيا: ن. ب. إجنل، 2005.

العهد الدويل اخلاص باحلقوق  إليه حول  يوفر هذا الكتاب للقراء مصدًرا يسهل الوصول 
املدنية والسياسية. وقد مت تنظيمه يف شكل مقاالت توفر املعلومات ذات الصلة باملعايري الدولية 

املتعلقة باإلجراءات اجلنائية يف مناقشتها للمواد 9 و10 و 14و17 و26 من العهد الدويل.

أوسي، أنيكه. فهم العمل الشرطي: مصدر لناشطي حقوق اإلنسان. منظمة العفو الدولية. 2006. 
http://www.amnesty.nl/police-and-human-rights-program.

يسهل هذا املورد التعاون بني ناشطي حقوق اإلنسان والشرطة مبساعدة الناشطني يف فهم 
اهتمامات وواقع عمل الشرطة. وتلعب الشرطة دوًرا أساسًيا يف محاية حقوق اإلنسان، وهذه 
نقطة غالًبا ما يتم جتاهلها لصاحل انتقاد الشرطة كمنتهكني حلقوق اإلنسان. إن حقوق اإلنسان 
ال تعيق العمل الشرطي، لكنها تزود الشرطة بالقدرة على العمل واستخدام صالحيتهم بطريقة 
قانونية. وبالرغم من أن هذا التعاون قد يتطلب تغيرًيا يف ممارسات الشرطة ونشطاء حقوق 
اإلنسان على حد سواء، فإن هذا التعاون على األرجح ميكن أن ينتج عنه منهج أكثر فاعلية 

حلماية حقوق اإلنسان على املدى الطويل.

مكتب مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، بالتعاون مع رابطة املحامني الدولية. حقوق اإلنسان يف 
إقامة العدالة: دليل حقوق اإلنسان للقضاة وأعضاء النيابة العامة واملحامني. سلسلة التدريب املهين، رقم 

9، نيويورك وجنيف: األمم املتحدة، 2003.
 http://www1.umn.edu/humanrts/monitoring/hradmin.html.

باعتباره دليال ومرشدا، يوفر هذا املصدر منهاًجا دراسيًّا أساسًيا شاماًل ملعايري حقوق اإلنسان 
ملمارسي املهنة القانونية. فهو باإلضافة إىل توفري املعلومات األساسية عن القانون الدويل حلقوق 
اإلنسان والفقه القانوين الصادر عن هيئات عاملية وإقليمية وحماكم وطنية، فإن كل وحدة 
دراسية يف الدليل تعاجل جماال حمدًدا من جماالت حقوق اإلنسان ذات الصلة بإقامة العدالة. 
وتتضمن الوحدات »وثائق حقوق اإلنسان اإلقليمية الرئيسية وآليات تنفيذها«، و»استقاللية 
وحياد القضاة وأعضاء النيابة العامة واملحامني«، و»املعايري القانونية الدولية حلماية األشخاص 
املجردين من حريتهم«، و»محاية ضحايا اجلرمية وانتهاكات حقوق اإلنسان وتعويضهم«.
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املساعدة القانونية املجانية واملعونة القانونية
دي بريتودانو، سيلفيا. تقرير عن توفري الدفاع للمحكمة اخلاصة لسرياليون. 2003. 

http://www.sc-sl.org/

أعد هذا التقرير بناًء على طلب قلم املحكمة اخلاصة لسرياليون )SCSL( ومنظمة »ال 
سالم بال عدالة« )NPWJ( ملساعدة املشاركني يف وضع الترتيبات للدفاع عن املتهمني 
أمام املحكمة اخلاصة لسرياليون )SCSL(. ونظًرا ألن هذا التقرير يعتمد على املشاورات 
القانوين  النظام  يف  والعاملني   ،)SCSL( لسرياليون  اخلاصة  املحكمة  يف  املشاركني  مع 
لسرياليون، واملحامني، وغريهم ممن عملوا يف آليات العدالة الدولية، فإنه يهدف إىل جتنب 
املشكالت اليت واجهتها آليات العدالة الدولية األخرى يف دفاعها عن املتهمني. ويناقش 
القائمة،  نظام  أو  القضائية  املساعدة  حمامي  واستخدام  الدفاع،  نظام  متطلبات  التقرير 

ووحدة الدفاع.

املحكمة اجلنائية الدولية. مجعية الدول األطراف. اقتراح مبشروع لقواعد السلوك للمحامي أمام املحكمة 
.ICC-ASP/3/11/Rev. 1. August 27, 2004 اجلنائية الدولية. القرار رقم

 http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/Sessions/Documentation/3rd+Session/

ينتظر مشروع قواعد السلوك هذا موافقة مجعية الدول األطراف عليه. ويبحث النص مبادئ 
عامة، مثل القسم الذي يتلوه املحامي، واستقاللية املحامي، والسلوك املهين للمحامي، واحترام 
سرية املهنة واملحافظة على أسرارها، والعالقة بني املحامي وموكله. وبالنسبة لتمثيل املحامي 

ملوكليه، يتناول مشروع القانون اتفاقية التوكيل وأتعاب املحامي.
ويركز تنفيذ اتفاقية التوكيل على العالقات مع املحكمة ومع األطراف األخرى املشاركة 
يف اإلجراءات. أما الفصل األخري، بشأن النظام التأدييب، فيتناول سوء السلوك، واملسؤولية 
عن سلوك املساعدين وغريهم من املوظفني، واإلجراء القانوين حسب األصول، واملجلس 

التأدييب، واجلزاءات، ودعاوى االستئناف.

استقالل القضاء
وكفاءهتم  القضاة  استقالل  بشأن   ،12  )94( آر.  التوصية  الوزراء.  جلنة  األورويب.  املجلس 

ودورهم. 1994. 
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=524871&Site=CM

تتضمن هذه التوصية مبادئ عامة تتعلق بالقضاة، وحتديدا ما يتعلق باستقالل وسلطة القضاة، 
وظروف العمل املالئمة، والزمالء، واملسؤوليات القضائية، وعدم التمكن من تنفيذ املسؤوليات، 
واملخالفات النظامية. كما تتضمن التوصية مذكرة تفسريية للمساعدة يف فهم املبادئ وتطبيقها.
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 جرميهيدن، جوناس. قضية ثيميس ضد زيزهي: تقييم االستقالل القضائي يف مجهورية الصني الشعبية 
مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان. 2004.

 http://www.lub.lu.se/luft/diss/law_37/law_37_transit.html.

هذا املرجع هو دليل للقانون الدويل حلقوق اإلنسان وجمموعة القوانني اخلاصة باستقاللية 
القضاء كحق أساسي من حقوق اإلنسان.

أداة  القضائي:  للتقرير  النموذجية  احلالة  العاملية:  املمارسات  أفضل  أومتان.  وفايولني  هندرسون، كيث 
إستراتيجية لتعزيز ومراقبة إصالحات الزناهة القضائية وإعداد التقارير عنها. واشنطن العاصمة:

IFES, Summer 2003، طبعة منقحة يف نيسان/ أبريل 2004. 
http://www.ifes.org/publication/20ef1c5bb97b3a464dc4d8bb4da18bac/
WhitePaper_6_FINAL.pdf.

يزيد سلك القضاء من القدرة على مساءلته ويعزز شفافيته عندما يزود اجلمهور مبعلومات 
نوعية عن وضعه من خالل التقارير السنوية واملنهجية وأدوات املراقبة حسب األولويات. 
لقد وضعت املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية )IFES( جمموعة من املبادئ األساسية لزناهة 
القضاء، تستند إىل مبادئ أخرى يوجد إمجاع عليها وإىل أفضل املمارسات احلديثة، وإىل 
إطار عمل منوذجي ملراقبة وضع القضاء وإعداد التقارير عنه. ويستهدف هذا األسلوب يف 
إعداد التقارير متكني املاحنني والقضاة واخلرباء واملصلحني من وضع برنامج إستراتيجي شامل 

يركز على اإلصالحات القضائية الرئيسية ويقيس تقدم هذه االصالحات بصفة مستمرة.

رابطة املحامني الدولية. املعايري الدنيا الستقالل القضاء. 1982.
http://www.int-bar.org/images/downloads/Minimum%20Standards%20of%20
Judicial%20Independence%201982.pdf

إن املعايري الدنيا هذه لتحقيق استقالل القضاء تعاجل العالقة بني القضاة والسلطة التنفيذية، 
وبني القضاة والسلطة التشريعية، وشروط التعيينات القضائية وطبيعتها، والصحافة والقضاء 

واملحاكم، ومعايري السلوك، وضمان احلياد واالستقالل، واالستقالل الداخلي للقضاء.

توجيهات التيمري هاوس بشأن السيادة الربملانية واالستقالل القضائي الحتاد الكومنولث، 1998 
)حتديث 2002(، امللحقة مببادئ الكومنولث بشأن املحاسبة والعالقة بني أفرع احلكم الثالثة، 

.2003
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BACC9270A-E929-
4AE0-AEF9-4AAFEC68479C%7D_Latimer%20House%20Booklet%20130504.pdf

التنفيذية  السلطة  العالقات بني  اليت حتكم  اجليدة  املمارسة  تتناول  التوجيهية  املبادئ  وهذه 
والربملان والقضاء لتعزيز احلكم الرشيد، وسيادة القانون وحقوق اإلنسان.

مصادر وقراءات أخرى
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مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. أدوات تقييم العدالة اجلنائية 2. استقالل القضاء وحياده 
ونزاهته.2006.

 http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/JUDICIARY.pdf.

يستهدف هذا املصدرالعاملني يف تقييم العدالة اجلنائية على املستويني الدويل والوطين، وهو 
جزء من سلسلة أدوات لتقييم العدالة اجلنائية متثل الدليل الشامل الذي أعده مكتب األمم 
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. ويركز دليل أدوات 2 على تقييم استقالل القضاء وحياده 
ونزاهته. كما أنه يتضمن إطار عمل لتقييم نقاط القوة والضعف للنظام فيما يتعلق بدور 

القضاء وقدراته وموارده.

مكتب الواليات املتحدة املعين بالدميقراطية واحلكم. دليل لدعم استقالل القضاء وحياده. كانون األول/ 
يناير 2002. 

http://www.ifes.org/files/rule-of-law/judicial_independence.pdf.

يستهدف هذا الدليل تعزيز فهم القضايا اليت تؤثر يف استقالل القضاء. كما أنه يقدم املساعدة 
للماحنني ونظرائهم املحليني يف وضع وتنفيذ الربامج الناجعة يف تقوية القضاء. إن االستنتاجات 
اليت توصل إليها هذا الدليل مبنية على أساس النتائج اليت توصل إليها خرباء من ست وعشرين 

دولة وسلسلة من حلقات الطاولة املستديرة الدراسية اليت ناقشت تلك النتائج.

قضاء األحداث
العشر بشأن قضاء األحداث: مسامهة مقدمة إىل جلنة  النقاط  الدولية لإلصالح اجلنائي. خطة  املنظمة 
حقوق الطفل- يوم املناقشة العامة بشأن »عنف الدولة ضد األطفال«. جنيف، 22 ايلول/ سبتمرب 2000.
http://www.crin.org/docs/resources/treaties/crc.25/penalref.pdf

  
بناًء على املواثيق واملعاهدات واالتفاقيات الدولية بشأن قضاء األحداث، هتدف خطة النقاط العشر 
لقضاء األحداث إىل احلد من العنف ضمن نظم العدالة من خالل التثقيف العام والرعاية االجتماعية. 
وتناقش اخلطة أن اآلباء واملعلمني واملرشدين االجتماعيني والنفسيني أكثر استعداًدا ملساعدة الشباب 

أثناء الصراعات لكي يصبحوا أكثر التزاًما بالقانون من الشرطة واملحاكم والسجون.
 

اليونيسيف، املركز الدويل لتنمية الطفل. إينوشنيت داجيست: قضاء األحداث. 1998.
http://www.unicef-icdc.org/publications/pdf/digest3e.pdf  

هذا املصدر يركز على الشباب الذين تقل أعمارهم عن مثانية عشر عاًما ممن يتعاملون مع 
النظام القضائي. وهو يتناول قضايا مثل اعتقال األحداث وتوقيفهم وتصرفات األحداث من 

منظور األعراف واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان.

مصادر وقراءات أخرى
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األمم املتحدة، وآخرون. محاية حقوق األطفال اخلارجني على القانون. أيار/ مايو 2005.
http://old.omct.org/pdf/cc/2005/Protect_the_rights_of_children_in_conflict_with_the_law.pdf

يعرض هذا التقرير جتارب وبرامج الدفاع عن قضاء األحداث.

املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املجرمني
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. القانون النموذجي بشأن تسليم املجرمني. 2004. 

http://www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf.

صاغ أعضاء املجتمع الدويل هذا القانون النموذجي من منطلق أن التعاون الفعال يف جمال 
تسليم املجرمني يتطلب تشريعات وطنية متكاملة ومنسجمة. ومع أن املعاهدات والترتيبات 
قد توفر إطار عمل إجرائي فعااًل، فإن هذا القانون النموذجي يركز على تنفيذ تلك االلتزامات 
الدولية وطنيًّا، أو ميكنه أن يستبدل التصديق على املعاهدات بوضع إطار عمل قائم بذاته 
للتعاون الدويل. ويتناول القانون النموذجي الشروط املوضوعية لتسليم املجرمني، واألسس 

لرفض طلب تسليم املجرمني، والوثائق املطلوبة لتسليمهم، وإجراءات تسليمهم.

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. القانون النموذجي لتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية. 
2000. http://www.unodc.org/pdf/lap_mutual-assistance_2000.pdf.

الدول األجنبية يف  التعاون مع  الدولة من  لو مت سّنه، سوف ميكن  القانون،  وهذا 
التحقيقات واإلجراءات اجلنائية. وهو يطالب السلطة املعنية بتقدمي طلبات املساعدة 
اخلطوط  وحيدد  الطلبات،  هذه  بشأن  الالزمة  االجراءات  واختاذ  املتبادلة  القانونية 
الرئيسية ملضمون طلبات املساعدة، وحيدد ضمان السلوك اآلمن. كما يبحث القانون 
النموذجي الطلبات األجنبية إلصدار أمر جبمع األدلة أو مذكرة بالتفتيش، وإصدار 
باالتفاق،  املحتجزين  ونقل  بالفيديو،  االتصال  طريق  عن  األدلة  فعلية جبمع  أوامر 
وتنفيذ األوامر األجنبية باملصادرة أو بفرض إجراءات مقيدة، وحتديد أماكن وجود 

عائدات اجلرمية واملشاركة فيها.

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. جمموعات الدليل املنقحة بشأن املعاهدة النموذجية لتسليم 
املجرمني واملعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية. 2002. 

http://www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_manual.pdf.

تشمل جمموعات الدليل املنقحة هذه الدليل املنقح للمعاهدة النموذجية لتسليم املجرمني، والدليل 
املنقح للمعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية، واملعاهدة النموذجية لتسليم 
بقرار  املتحدة رقم 116/45 واملعدل الحقا  العامة لألمم  قرار اجلمعية  تبناها  )اليت  املجرمني 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 88/52(، واملعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة يف املسائل 

مصادر وقراءات أخرى
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اجلنائية )اليت تبناها قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 117/45 واملعدل الحقا بقرار اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة رقم 112/53(.

مسؤولية األشخاص االعتباريني
الصفة االعتبارية عن  املؤسسات ذات  التوصية ر)88(18 بشأن مسؤولية  الوزراء.  أوروبا، جلنة  جملس 
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=709235 .1998 .اجلرائم املرتكبة أثناء ممارسة أنشطتها 

يف ضوء تزايد عدد اجلرائم اليت ترتكب أثناء ممارسة املؤسسات لنشاطاهتا، أصدر جملس أوروبا 
التوصية 88)18( لالسترشاد هبا يف قوانني الدول األعضاء وممارساهتا. وهذه التوصية تتضمن 
عشرة مبادئ أساسية بشأن املسؤولية والعقوبات اجلنائية ذات الصلة باألشخاص االعتباريني.

العقوبات ونقل املجرمني
مفوضية اجلماعات األوروبية. ورقة خضراء بشأن مقاربة العقوبات اجلنائية يف االحتاد األورويب، واالعتراف 

والتطبيق املتبادل هلا. )2004( 334 النهائي. نيسان/ أبريل 2004. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004_0334en01.pdf.

حتلل الورقة اخلضراء االختالفات بني دول االحتاد األورويب فيما يتعلق بالعقوبات اجلنائية واملشاكل 
التعاون القضائي بني الدول األعضاء. وتوفر  الناجتة عن هذه االختالفات املطروحة يف جمال 
الورقة اخلضراء كذلك مناقشة مقارنة مفيدة ملجموعة واسعة من العقوبات واألحكام اجلنائية.

جملس أوروبا، جلنة الوزراء. التوصية رقم R)92( 7 من جلنة وزراء الدول األعضاء بشأن االتساق يف 
إصدار األحكام. 1992.

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=615699

تندرج  املدانني.  تنطبق على احلكم على األشخاص  اليت  املبادئ  التوصية حتدد جمموعة من  هذه 
املشددة  والعوامل  العقوبة،  وهيكل  األحكام،  حيثيات  منها  العناوين،  من  عدد  التوصيات حتت 
واملخففة، واإلدانات السابقة، وتعليل األحكام، وحظر حتول املدان إىل األسوأ، والوقت الذي يقضيه يف 
احلجز، ودور عضو النيابة العامة، والدراسات واملعلومات اخلاصة باألحكام، واإلحصاءات والبحوث.

املجلس األورويب. جلنة الوزراء. القرار )76( 10. بشأن بعض التدابري القضائية البديلة للسجن. 1976. 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=663981.

هذا القرار حيث احلكومات على فحص تشريعاهتا اجلنائية وأية عوائق حتول دون توفري بدائل 
لسجن األشخاص املدانني يف اجلرائم. وبذلك، يناقش هذا القرار ميزات وشروط إدخال 

بدائل للسجن يف القانون.
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املنظمة الدولية إلصالح القانون اجلنائي. مؤشر املمارسات اجليدة يف احلد من االحتجاز قبل املحاكمة. 2005. 
http://www.penalreform.org/publications/reducing-pre-trial-detention-index-good-
practices-developed-africa-and-elsewhere

إن هذا املؤشر العملي الذي وضعه صناع سياسات وأطراف معنية بإصالح العدالة اجلنائية 
يقدم أمثلة للممارسات اجليدة يف احلد من االحتجاز قبل املحاكمة.

محاية الشهود
املجلس األورويب. تدابري احلماية اإلجرائية للشهود: دليل تدريب لوكاالت إنفاذ القانون وسلك القضاء. 

ستراسبورغ: منشورات املجلس األورويب،2006.

يسهم الشهود يف التحقيق واملالحقة وإصداراألحكام يف اجلرائم اخلطرية واجلرمية املنظمة. ودليل 
التدريب هذا يتضمن معلومات عن تدابري احلماية اإلجرائية وغري اإلجرائية للمساعدة يف ضمان 
أن يديل الشهود بشهاداهتم حبرية وبال خوف، ويف ضمان أن تكون حياهتم وحياة أقارهبم وغريهم 
من األشخاص املقربني منهم حممية قبل املحاكمة وخالهلا وبعدها. وهذا الدليل أداة يستخدمها 

املوظفون عن إنفاذ القانون والقضاة وأعضاء النيابة العامة وكذلك املدرسون والطالب.

محاية الضحايا
املجلس األورويب. جلنة الوزراء. التوصية رقم آر. )85( 11، بشأن وضع الضحية يف إطار عمل القانون 

اجلنائي. 1985. 
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=697267&Site=COE

تقر هذه التوصية بأن نظام العدالة اجلنائية يركز عادة على العالقة بني الدولة وخمالفي القانون 
بينما يهمل احتياجات الضحايا. وتنصح التوصية حكومات الدول األعضاء مبراجعة تشريعاهتا 
وممارساهتا بشأن احتياجات الضحايا أثناء حتقيقات الشرطة واملالحقة القضائية واستجواب 
الضحايا، وإجراءات املحاكمة، كما تنصح احلكومات بتقييم تدابري احترام خصوصية الضحايا، 

وتوفري محاية خاصة للضحية إذا اقتضت الضرورة.
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. دليل العدالة للمجين عليهم: بشأن استخدام وتطبيق إعالن 

املبادئ األساسية للعدالة للمجين عليهم يف اجلرمية وإساءة استعمال السلطة. 1999.
 http://www.uncjin.org/Standards/9857854.pdf.

مت وضع هذا الكتيب ليكون مع مبادئ األمم املتحدة األساسية للعدالة للمجين عليهم يف 
البيئة  املبادئ يف  تفعيل هذه  الدول يف  السلطة من أجل مساعدة  اجلرمية وإساءة استعمال 
املحلية. وحيتوي الكتيب على أمثلة وأشكال توضيحية عملية حول كيفية تنفيذ برامج خدمة 
الضحايا، وضمان الردود املراعية حلالة الضحايا، وتطوير سياسات وإجراءات وبروتوكوالت 

لوكاالت العدالة اجلنائية وغريها من الوكاالت اليت تتصل بالضحايا.
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مصادر إصالح القانون اجلنائي

اإلجراءات اجلنائية املقارنة
 آشوورث، أندرو. حقوق اإلنسان، واجلرمية اخلطرية، واإلجراء اجلنائي. لندن: سويت وماكسويل، 2002.

ألقى الربوفيسور أندرو آشوورث السلسلة 53 من حماضرات هاملني ترست يف جامعة دي 
مونتفورت، وجامعة كويزن، بلفاست، وكلية كارديف للحقوق خالل شهر تشرين الثاين/ 
نوفمرب 2001. ويسجل هذا الكتاب مواضيع تلك املحاضرات، اليت تبحث احلاجة إىل املوازنة 

بني حقوق اإلنسان واحلاجة إىل معاجلة اجلرمية اخلطرية.

براديل، كريج م.، اإلجراء اجلنائي: دراسة عاملية. دورهام: مطبعة كاروالينا األكادميية، 1999.
اهلدف من هذا املصدر هو أن يكون مرجًعا وأداة تعليمية ملقارنة اإلجراءات اجلنائية يف بلدان 
وإجنلترا  والصني،  وكندا،  األرجنتني،  البحث  تناوهلا  اليت  البلدان  وتشمل  خمتلفة.  وتقاليد 
وويلز، وفرنسا، وأملانيا، وإسرائيل، وإيطاليا، وروسيا االحتادية، وجنوب أفريقيا، واسبانيا، 
وقانون  الشرطة  قانون  يناقش  مث  بلد،  لكل  مقدمة  املؤلف  ويكتب  املتحدة.  والواليات 

اإلجراءات اجلنائية الوطين.

حمررون: ديلماس- ماريت، ومرييل، جيه. آر. سبنسر، اإلجراءات اجلنائية األوروبية. كامربيدج. مطابع 
جامعة كامربيدج، 2005.

يوفر هذا املصدر حتلياًل لإلجراءات اجلنائية يف بلجيكا وإجنلترا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا. وهو 
يقارن بني خمتلف النظم والتقاليد. وتبحث مقاالت مطولة يف أعضاء النيابة العامة، وحقوق 

الضحايا وامُلدعى عليهم، واألدلة، والعدالة التفاوضية، وتأثري وسائل اإلعالم.

أدوات تقييم إصالح القانون اجلنائ
نقابة املحامني األمريكية. مؤشر العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.

http://apps.americanbar.org/rol/publications/iccpr_legal_implementation_index.shtml

الدول  التزام  لقياس  تقييم  أداة  والسياسية هو  املدنية  باحلقوق  الدويل اخلاص  العهد  مؤشر 
تشريعيًّا وبراجميًّا بأحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.

لصناع  دليل  الصراعات:  من  اخلارجة  املجتمعات  اخلطرية يف  اجلرائم  مكافحة  كوليت روش، حمررة. 
السياسات واملمارسني. واشنطن، العاصمة: مطبعة معهد الواليات املتحدة للسالم، 2006.

http://www.usip.org/publications/combating-serious-crimes-postconflict-societies
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 يناقش الفصل 2 من هذا الدليل أمهية إجراء تقييم شامل ودقيق للعدالة اجلنائية. كما أنه يقدم 
العاملني  باألفراد  توصيات خاصة  مبا يف ذلك  التقييم،  مثل هذا  إجراء  اقتراحات حول كيفية 
الدول  يف  وتقييمه  القانوين  العمل  إطار  حتديد  كيفية   3 الفصل  ويناقش  واملنهجية.  والتوقيت 

اخلارجة من الصراع.

 مكتب األمم املتحدة للمفوض السامي حلقوق اإلنسان. أدوات حكم القانون للدول اخلارجة من الصراع: 
ختطيط قطاع العدل. نيويورك وجنيف: األمم املتحدة، 2006.

http://www.ohchr.org/EN/PUBLICATIONSRESOURCES/Pages/SpecialIssues.aspx

نتيجة لعامني من املشاورات مع اإلدارات والوكاالت التابعة لألمم املتحدة، وقادة املجتمع 
املدين، واخلرباء الوطنيني، واملفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان، فإن هذا التقرير 
يستند أساًسا إىل الدروس املستفادة يف كوسوفو وسرياليون وتيمور الشرقية. ومن املواضيع 
اليت تناوهلا تقييم ما إذا كان نظام العدالة املعمول به يف الدول قد ساهم يف الصراع وكيف 
اإلنسانية  ضد  واجلرائم  اجلماعية  اإلبادة  مثل  جرائم  مرتكيب  وحماكمة  الصراع،  يف  ساهم 
وجرائم احلرب وإنشاء جلان تقصي احلقائق وتدقيق ورصد النظم القانونية اليت أنشئت بعد 

انتهاء األعمال العدائية.

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. أدوات تقييم العدالة اجلنائية. كانون األول/ ديسمرب 2006. 
http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-
Toolkit.html

أدوات تقييم العدالة اجلنائية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات هي جمموعة من األدوات 
القياسية وذات مراجع متعددة مصممة لتمكني وكاالت األمم املتحدة واملوظفني العموميني 
العاملني يف جمال إصالح العدالة اجلنائية، وغريهم من املنظمات واألفراد من إجراء تقييمات 
ومساعدة  التقنية  املساعدة  إىل  حتتاج  اليت  املجاالت  وحتديد  اجلنائية  العدالة  لنظم  شاملة 
الوكاالت يف تصميم طرق التدخل اليت تدمج معايري وقواعد األمم املتحدة ذات الصلة يف 
التشريعات الوطنية، واملساعدة يف التدريب على هذه القضايا. وتتضمن جمموعة األدوات 
ست عشرة أداة تقييم مستقلة حتت عناوين عامة لعمل الشرطة )يف جمال السالمة العامة، 
وتقدمي اخلدمات الشرطية، ونزاهة الشرطة ومساءلتها، والتحقيق يف اجلرائم، ونظم املعلومات 
ونزاهة  وحيادية  استقالل  )املحاكم،  القضاء  إىل  واالحتكام  الشرطية(  واالستخبارات 
القضاء، والنيابة العامة، والدفاع القانوين، واملساعدة القانونية( وتدابري التوقيف قيد احلراسة 
الدمج  ودون حراسة )نظام السجون، والتوقيف قبل املحاكمة، وبدائل السجن، وإعادة 
العدالة اجلنائية، وعدالة األحداث، والضحايا  املتشابكة )معلومات  يف املجتمع( والقضايا 

والشهود، والتعاون الدويل(.

مصادر وقراءات أخرى
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نظم العدالة العرفية/ التقليدية
ليلى كريايث وكارولني سيج ومايكل ولكوك. القانون العريف واإلصالح السياسي: العمل مع تعددية 

نظم العدالة. 2005.
h t t p : / / s i t e r e s o u r c e s . w o r l d b a n k . o r g / I N T W D R 2 0 0 6 /
 Resources/477383-1118673432908/Customary_Law_and_Policy_Reform.pdf
حيلل هذا العمل االنتقادات املعاصرة للنظم القانونية العرفية وجيادل بأن جناح عملية اإلصالح 
القانوين يعتمد على التعامل معها بالرغم من التحديات اليت تثريها هذه النظم. ويستخلص 
املؤلفون دروًسا من التجارب يف تزنانيا ورواندا وجنوب أفريقيا، ويستعرضون اآلثار املترتبة 

على التعامل مع النظم العرفية على املبادرات اجلارية لإلصالح السياسي.
 

املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي. االحتكام إىل القضاء يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى: دور نظم 
العدالة التقليدية وغري الرمسية. 2000.

http://www.penalreform.org/publications/access-justice-sub-saharan-africa-0

هذا العمل يناقش طبيعة ونطاق وأمهية نظم العدالة التقليدية وغري الرمسية يف أفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى. ويقدم العديد من األمثلة املستمدة، ليس من أفريقيا فقط، لكن من جنوب 
آسيا أيًضا. كما أنه يوفر إرشادات بشأن العالقة اليت ينبغي أن تسود بني نظام العدالة اجلنائية 
الذي تديره الدولة وبني نظم العدالة التقليدية أو غري الرمسية، ويفصل إرشادات للممارسات 

اجليدة ملن يعملون مع نظم العدالة التقليدية أو غري الرمسية.

مذكرة  للدولة:  التابعة  غري  والعدالة  األمن  أنظمة   .)DFID( املتحدة  باململكة  الدولية  التنمية  إدارة 
إرشادية. 2004

. http://www.gsdrc.org/docs/open/SSAJ101.pdf  
تعترف هذه املذكرة بأمهية نظم العدالة غري التابعة للدولة أو العرفية باعتبارها استكمااًل لنظم 
العدالة الرمسية. وقامت إدارة التنمية الدولية باململكة املتحدة بصياغة هذه املذكرة اليت توفر 

إرشادات عملية بشأن كيفية العمل مع أنظمة عدالة غري تابعة للدولة.  

وكاالت إصالح القانون
رابطة وكاالت إصالح القانون يف شرق وجنوب أفريقيا. أفضل املمارسات يف إصالح القانون 2005.

 http://www.justice.gov.za/alraesa/conferences/2005sa/papers/s3B_sayers.pdf

ومنها  القانون،  بإصالح  املتصلة  والقضايا  املوضوعات  من  عدًدا  الورقة  هذه  تستعرض 
إىل  واحلاجة  والتقارير،  السياسات،  وأوراق  والتشاور،  القانوين،  والبحث  املستشارون، 
الدعاية يف عملية إصالح القوانني. وختتتم الورقة برسم بياين يوضح املراحل املختلفة يف أي 

مشروع لإلصالح القانوين.
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أمانة الكومنولث. وكاالت إصالح القانون: دورها وفعاليتها. 2005.
http://www.calras.org/Other/future_commonwealth.htm  

تعرض هذه الوثيقة ملحة عامة متهيدية ملجموعة متنوعة من وكاالت إصالح القانون وتوفر 
معلومات أساسية عن هذه الوكاالت.

جافني مرييف. وكاالت إصالح القانون. 2005.
http://www.justice.gc.ca/eng/pi/icg-gci/lr-rd/index.html

يفحص هذا الدليل دور وكاالت اإلصالح القانوين وتنظيمها وعملها يف اململكة املتحدة 
وكندا وبلدان رابطة الكومنولث األخرى لغرض إجياز كيفية إنشاء وكالة جديدة إلصالح 
القانون. ويقدم الدليل أيًضا قائمة من األسئلة للرجوع إليها عند إنشاء وكالة إلصالح القوانني.  

جلنة إصالح القانون يف نيو ساوث ويلز. عملية إصالح القوانني: دليل خطوة خبطوة 2006.
http://www.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/lrc/ll_lrc.nsf/pages/LRC_about1  

القوانني ودليل خطوة خبطوة  الدليل مناقشة للسمات اخلاصة بلجان إصالح  يتضمن هذا 
للقيام بعملية إصالح القوانني.

بريان أوبيسكن وديفيد فيسربوت، حمرران. الوعد بإصالح القانون. سيدين، استراليا: مطبعة االحتاد، 2005.
هذا الكتاب عبارة عن جمموعة من الكتابات حول إصالح القانون من مجيع أحناء العامل، وهو 
ينقسم إىل سبعة أجزاء تتناول جوانب عديدة إلصالح القوانني وجلان إصالح القوانني، مبا 
يف ذلك تاريخ جلان إصالح القوانني والغرض منها وعملها، وتصميم مؤسساهتا، وأساليبها 
وعملياهتا وخمرجاهتا ونتائجها، واملساعدة املتبادلة بني اللجان املختلفة. كما يقدم الكتاب 

أمثلة عملية لإلصالحات احلالية للقانون يف مجيع أحناء العامل.

روبرتسون جيه. بروسز )قاض فخري(. إصالح القانون: ما هو دورنا؟ وكيف نلتزم به؟
 http://www.lawcom.govt.nz/media/speeches/2005/law-reform-what-knitting-how-
do-we-stick-it

املؤلف هو رئيس جلنة القوانني النيوزيلندية، وهو يعتمد على هذه اللجنة كمثال ويتتبع تاريخ 
جلان إصالح القوانني. كما أنه يقدم توصيات بشأن تكوين هذه اللجان ومهمتها وهيكلها 

وإطار عملها وأعباء العمل فيها.

عملية إصالح القانون
دانيال بريكوفيتش وكاتارينا بيستور وجان فرانسوا ريتشارد. تأثري االستنساخ. متوز/ يوليو 2006.

http://www.law.columbia.edu/null/Working+Paper+No?exclusive=filemgr.
download&file_id=64226&showthumb=0
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باالعتماد على األحباث املكثفة وبيانات التجارب العملية، يناقش الكتاب ظاهرة استنساخ 
القوانني ويضع منهجية الستخدام مصادر خارجية للقانون من خالل عملية تكييف.

ديفيد اس. برينشتاين، »العملية تقود إىل النجاح: أهم الدروس املستفادة بعد عقد من اإلصالح القانوين«. 
يف املصرف األورويب لإلنشاء والتعمري )EBRD(، القانون يف املراحل االنتقالية. خريف عام 2002.

 http://www.ebrd.com/downloads/legal/secured/lit022.pdf

يبني هذا الدليل الدروس املستفادة للمؤسسات والوكاالت اليت تقدم املساعدة يف اإلصالح 
القانوين. وهو جيادل بأن جناح أي مشروع لإلصالح يتوقف على تكييف املبادئ واملعايري 
املقبولة دوليًّا لكي تالئم البيئة القانونية املحلية، وتركيز الوقت واملوارد على التنفيذ والتطبيق، 

واألهم من ذلك، العمل بانفتاح وشفافية ومشولية.

سكوت كارلسون. األبعاد القانونية والقضائية حلكم القانون يف عمليات حفظ السالم متعددة األبعاد. 
.2006

http://www.unrol.org/doc.aspx?d=2325
 

يبحث هذا التقرير التجارب األخرية يف اإلصالحات القضائية والقانونية يف عمليات األمم 
املتحدة حلفظ السالم، وحيدد جمموعة متنوعة من الدروس املستفادة، ويضع توصيات لتحقيق 

إصالحات يف املستقبل.

الدعم  العاملية،  الربامج  الدميقراطية واحلكم، مكتب  القوانني وتنقيحها. مركز  لني هامرجرين. إصالح 
امليداين والبحثي، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. 1998.

http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/CodeReform.pdf

تناقش هذه املطبوعة خربة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف إصالح القوانني ومراجعتها 
يف أمريكا الالتينية. يتناول املؤلف النتائج املتباينة هلذه اجلهود اإلصالحية، ويوجز اقتراحات 

لتحسني هذه اجلهود يف املستقبل لتفادي بعض األخطاء اليت وقعت يف املاضي.
 

بنك التنمية الدولية. كتاب مرجعي عن املشاركة. 1997.
http://www.iadb.org

بناًء على عقود من سنوات اخلربة يف جمال التنمية، يناقش هذا التقرير أن املشاركة ميكن 
أن تعزز بشكل كبري من فعالية جهود إصالح القوانني. ويتطرق التقرير أيًضا إىل معىن 
املشاركة ونطاقها، وحيدد األطراف املعنية، ومىت تنبغي املشاركة، وكيف ميكن تسهيل 
التغلب عليها لضمان وجود هنج يقوم على  ينبغي  التحديات اليت  املشاركة، وما هي 

املشاركة؟
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القانونية. بورتالند بوالية أوريغون: هارت  الثقافات  نيلكن ويوهانس فيست، حمرران. تكييف  ديفيد 
للنشر، 2001.

يبحث هذا الكتاب يف نظرية وممارسة استعارة مصادر قانونية خارجية وتكييفها يف مجيع 
املقصود  األول  اجلزء  الكتاب يف  يتناول  املختلفة.  القانونية  الثقافات  العامل يف سياق  أحناء 
بـ»زرع االستنساخ القانوين«، ويوازن بني احلجج املؤيدة واملعارضة هلذه العملية، ويستعرض 
حاالت النجاح والفشل يف االستنساخ القانوين. ويورد اجلزء الثاين عدًدا من النماذج الدراسية 

للتكييف القانوين.

 الصياغة التشريعية باللغة اإلجنليزية السهلة
مكتب أستراليا لالستشارات الربملانية. دليل اإلجنليزية السهلة. 2003.

http://www.opc.gov.au/about/docs/PEM.pdf

هتدف حركة اإلجنليزية السهلة إىل تعزيز صياغة التشريعات بلغة سهلة مفهومة أكثر للمجتمع 
القانوين واخلاضعني للقانون على حد سواء. ويقدم هذا الدليل إرشادات بشأن كيفية الصياغة 
بأسلوب إجنليزي سهل، مبا يف ذلك كيفية وضع خطة للصياغة، ووسائل املساعدة لفهم النصوص 

القانونية وعادات الكتابة اجليدة، والعبارات اليت ينبغي جتنبها عند الصياغة.

ايان ترينبول. مبادئ عامة لإلجنليزية السهلة والصياغة. 1993.
http://www.opc.gov.au/plain/docs/plain_draftin_principles.rtf

تناقش هذه الورقة خمتلف أساليب الصياغة، مبا يف ذلك الصياغة التقليدية والصياغة باإلجنليزية 
النسبية يف كل  العامة للصياغة. ومن خالل دراسة نقاط القوة والضعف  السهلة واملبادئ 
أسلوب، جيادل املؤلف مؤيًدا استخدام اللغة اإلجنليزية سهلة الصياغة، كوسيلة جلعل القانون 

أكثر سهولة على الفهم دون التضحية مبستويات عالية من الدقة.

أدلة الصياغة التشريعية
 http://www.ili.org .إليوت سي. شابوت. قائمة مبصادر الصياغة التشريعية على اإلنترنت

يقدم هذا املستند عينات للعديد من األدلة اليت توجز الصياغة التشريعية وقد تساعد يف صياغة 
تشريعات جديدة.
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مواقع مفيدة على شبكة االنترنت
اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

http://www.achpr.org
أنشأ امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب هذه اللجنة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
باجنول، يف  مدينة  للجنة يف  الرئيسي  املقر  ويقع  األفريقية.  القارة  أحناء  والشعوب يف كل 
غامبيا. ويتيح موقع اللجنة هذا على شبكة االنترنت الوصول إىل وثائقها وقراراهتا، مبا يف 

ذلك »احترام استقالل القضاء وتقويته«.

جملس أوروبا، الصفحة الرئيسية لكتيبات حقوق اإلنسان
 http://www.coe.int/t/dghl/publications/hrhandbooks/index_handbooks_en.asp 

حيتوي هذا املوقع على روابط لثمانية كتيبات خمتلفة عن حقوق اإلنسان، منها احلق يف احترام 
احلياة العائلية واحلياة اخلاصة )ذات عالقة بالتفتيش والضبط واملراقبة السرية يف التحقيقات 
اجلنائية(، واحلق يف حماكمة عادلة، واحلق يف احلرية، واألمن الشخصي، وحظر التعذيب، 

واحلق يف احلياة.

جمموعة إيغمونت
http://www.egmontgroup.org

تتعاون  الدولية  املالية  لالستخبارات  من وحدات  إيغمونت هي شبكة غري رمسية  جمموعة 
وتتبادل املعلومات والتدريب واخلربة. وحيتوي هذا املوقع على مصادر ذات صلة مبكافحة 

غسيل األموال ومتويل اإلرهاب من خالل إنشاء وحدات لالستخبارات املالية.

)ECHR( املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
http://cmiskp.echr.coe.int/gentkpss/gen-recent-hejud.asp

يتيح هذا املوقع الوصول إىل سوابق قضائية من املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان.

)FATF( فرقة العمل املايل املعنية بغسل األموال
http://www.fatf-gafi.org

أنشئت هذه الفرقة عام 1989، كهيئة حكومية دولية هدفها تطوير وتعزيز السياسات الوطنية 
والدولية ملكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب.
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حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان
http://www.corteidh.or.cr

يتيح موقع املحكمة على شبكة االنترنت الوصول إىل وثائق حمكمة البلدان األمريكية حلقوق 
اإلنسان وفقهها.

)ICRC( اللجنة الدولية للصليب األمحر
http://www.icrc.org

يتيح موقع اللجنة على شبكة االنترنت الوصول إىل موارد تتعلق خبلفية وخدمات ومهمة اللجنة 
الدولية للصليب األمحر. كما يتضمن املوقع مراجع للقانون اإلنساين الدويل ويتيح الوصول 
إىل قاعدة بيانات للمعاهدات االتفاقيات اخلاصة هبذا املوضوع. وفًقا للقانون الدويل، جيوز 
ملوظفي اللجنة الدولية للصليب األمحر رفض التعاون مع التحقيقات واالستجوابات القضائية 
كجزء من احلصانة املمنوحة للجنة اليت تعفيها من اإلدالء بالشهادة. ملزيد من املعلومات 
بشأن هذا االمتياز الذي تتمتع به اللجنة، انظر رونا، جابور، »امتياز اللجنة الدولية للصليب 
األمحر بعدم اإلدالء بالشهادة: احلفاظ على السرية يف العمل«، وانظر أيضا مراجعة دولية 
للصليب األمحر رقم 845 )آذار/ مارس 2002(: 207–219. واملقالة متاحة على موقع اللجنة 

االلكتروين هذا.
)ICC( املحكمة اجلنائية الدولية

http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC

املحكمة اجلنائية الدولية هي حمكمة مستقلة دائمة حتاكم األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم دولية خطرية 
وخاصة جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب. هذا املوقع يتضمن الوثائق األساسية 

القانونية واالجتهاد القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية.

)ICTY( املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة
http://www.un.org/icty

 )ICTY( أنشأ جملس األمن التابع لألمم املتحدة املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
عام 1993 ملعاجلة االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل يف يوغوسالفيا السابقة منذ 
عام 1991. وهذا املوقع يتضمن الوثائق األساسية القانونية واالجتهاد القضائي للمحكمة 
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة بشأن جرائم اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، 

وجرائم احلرب.
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)ICTR( املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا
http://www.un.org/ictr

 )ICTR( لرواندا  الدولية  اجلنائية  املحكمة  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  جملس  أنشأ 
من  وغريها  اجلماعية  اإلبادة  عن  املسؤولني  األشخاص  ملحاكمة   1994 عام 
عام  رواندا  إقليم  يف  ارتكبت  اليت  الدويل  اإلنساين  للقانون  اخلطرية   االنتهاكات 
القانونية واالجتهاد القضائي للمحكمة  الوثائق األساسية  1994. وهذا املوقع يتضمن 
اجلنائية الدولية لرواندا بشأن جرائم اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم 

احلرب.

)ImoLIN( شبكة املعلومات لغسل األموال
http://www.imolin.org/imolin/index.html

شبكة املعلومات لغسل األموال )IMoLIN( هي شبكة تعتمد على اإلنترنت ملساعدة 
الشبكة من  إنشاء  األموال. وقد مت  واملنظمات واألفراد يف حماربة غسيل  احلكومات 
خالل التعاون بني املنظمات الدولية الرائدة يف جمال مكافحة غسيل األموال. وحيتوي 
هذا املوقع على قاعدة بيانات للتشريعات واألنظمة اخلاصة بغسيل األموال يف خمتلف 
أحناء العامل، إضافة إىل مكتبة إلكترونية، وتقومي )رزنامة( باألحداث يف جمال مكافحة 

غسيل األموال.

محلة باللغة اإلجنليزية املبسطة
http://www.plainenglish.co.uk/

يناقش هذا املوقع ويوفر مصادر حول حركة اللغة اإلجنليزية السهلة، وهي حركة هتدف إىل 
تعزيز صياغة الوثائق القانونية بلغة سهلة ومفهومة.

)PI( برايفسي إنترناشيونال
http://www.privacyinternational.org

املنظمة الدولية حلماية اخلصوصية هي جمموعة من جمموعات حقوق اإلنسان تألفت 
عام 1990 كمنظمة ملراقبة انتهاك احلكومات والشركات الكربى للسرية واخلصوصية. 
ويقدم هذا املوقع جمموعة كبرية من املواد املتعلقة باخلصوصية مثل مراقبة االتصاالت 
ومحاية البيانات وقوانني اخلصوصية واملراقبة املالية وحرية التعبري واألنشطة املكافحة 

لإلرهاب.
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املحكمة اخلاصة لسرياليون
http://www.sc-sl.org

اخلاصة لسرياليون.  املحكمة  إنشاء  املتحدة يف  األمم  اشتركت حكومة سرياليون ومنظمة 
وفوضت هذه املحكمة مبحاكمة أولئك الذين يتحملون املسؤولية الكربى عن االنتهاكات 
اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل وقانون سرياليون اليت ارتكبت يف أراضي سرياليون منذ 30 
تشرين الثاين/ نوفمرب 1996. ويتضمن موقع املحكمة هذا على شبكة االنترنت معلومات 

عن هيئات املحكمة ووثائقها والقضايا اليت نظرت فيها.

 ،)TraCCC( مركز اإلرهاب واجلرمية عرب الوطنية والفساد
اجلامعة األمريكية

http://www.american.edu/traccc

يكرس هذا املركز جهوده للتعليم واألحباث والتدريب وصياغة االستشارات السياسية بشأن 
اجلرمية عرب الوطنية والفساد واإلرهاب. واهلدف األساسي للمركز هو التوصل إىل فهم أفضل 
ألسباب ونطاق اجلرمية عرب الوطنية والفساد واقتراح سياسات ذات أسس مقنعة للحد من هذه 
املشاكل والتخلص منها. وحيتوي هذا املوقع على العديد من املطبوعات واملصادر األخرى 

على شبكة اإلنترنت ذات الصلة باإلرهاب واجلرمية عرب الوطنية والفساد.

منظمة الشفافية الدولية
http://www.transparency.org

منظمة الشفافية هي مجعية مدنية عاملية مهمتها إحداث تغيري خيلص العامل من الفساد. ويوفر 
املوقع العديد من امللخصات واألدوات البحثية وغريها من املطبوعات املعنية مبكافحة الفساد. 

ويشمل املوقع كذلك معلومات عن الفساد خاصة باملناطق والبلدان.

جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/

تراقب جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياسية والربوتوكوالت امللحقة به يف أراضي الدول األطراف. وتتكون اللجنة من مثانية 
أسابيع،  ثالثة  ملدة  انعقاد  السنة يف دورات  مرات يف  عشر خبرًيا مستقاًل، وجتتمع ثالث 
عادة خالل شهر آذار/ مارس يف مقر األمم املتحدة مبدينة نيويورك، ويف شهري متوز/ يوليو 
وتشرين الثاين/ نوفمرب يف مكتب األمم املتحدة مبدينة جنيف. وهذا املوقع للجنة على شبكة 
االنترنت يتيح الوصول إىل قواعد إجراءات اللجنة، ودورات انعقادها، والشكاوى الفردية 

املقدمة إليها، وسجالهتا الرمسية، وبياناهتا الصحافية.
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)UNODC( مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 
http://www.unodc.org

رائدة يف جمال مكافحة  باملخدرات واجلرمية جهة عاملية  املعين  املتحدة  األمم  يعترب مكتب 
املخدرات غري املشروعة واجلرمية الدولية. وقد تأسس عام 1997، وأنيطت به مهمة مساعدة 

الدول األعضاء يف كفاحها ضد املخدرات غري املشروعة واجلرمية واإلرهاب.

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية- 
دليل مصادر مكافحة الفساد

http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/technical-assistance-tools.html

الفساد  بشأن  معلومات  على  الفساد حيتوي  ملكافحة  اإللكتروين مصدًرا  املوقع  هذا  يعترب 
والصراعات، وهنب املمتلكات، وغسيل العائدات من الفساد، والفساد يف املؤسسات الدولية، 
والفساد السياسي، والفساد داخل األنظمة القضائية، والفساد يف القطاع اخلاص، والفساد 
واجلرمية املنظمة، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، والتجرمي واإلنفاذ، والتعاون الدويل 
باملخدرات  املعين  املتحدة  األمم  مكتب  يقدمها  اليت  التقنية  واملساعدة  األموال،  واسترداد 

واجلرمية يف جمال الفساد.

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية- كتيبات إرشادية بشأن 
معايري وقواعد األمم املتحدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.html

يستعرض هذا املوقع العديد من الكتيبات اإلرشادية اليت أعدهتا األمم املتحدة بشأن مكافحة 
اجلرمية والعدالة اجلنائية. وحيتوي املوقع على مصادر بشأن التوقيف قبل املحاكمة، والسجون، 
ومعايري العدالة اجلنائية لشرطة حفظ السالم، وقضاء األحداث، والعدل املتعلق بالضحايا، 
وإساءة استخدام السلطة، والعنف األسري، واجلرائم املتعلقة باحلاسوب، وتسليم املجرمني، 
واملساعدة القانونية املتبادلة. كذلك حيتوي املوقع على روابط للمقرر اخلاص لألمم املتحدة 
املعين بالتعذيب، وجلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، واللجنة املعنية حلقوق اإلنسان، وجلنة 
حقوق الطفل، وجلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز، الفريق العامل لألمم املتحدة املعين 
بأشكال الرق املعاصرة، واملقرر اخلاص لألمم املتحدة للجنة حقوق اإلنسان املعين مبسألة بيع 
األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية، واملقررة اخلاصة لألمم املتحدة املعنية مبسألة 

العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه.
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)OHCHR( املُفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان
http://www.ohchr.org

هذا املكتب إدارة تابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة. واملُفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق 
اإلنسان مفوضة بتعزيز ومحاية والتحقيق الكامل للحقوق الواردة يف ميثاق األمم املتحدة 
الرئيسي على روابط  املوقع  املعنية حبقوق اإلنسان. وحيتوي  الدولية  والقوانني واملعاهدات 
ملجموعات من املعاهدات واالتفاقيات مثل جلنة حقوق الطفل، واللجنة املعنية حلقوق اإلنسان، 
وجلنة مناهضة التعذيب، وغريها من اآلليات اخلاصة مثل املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف 
ضد املرأة، واملقرر اخلاص املعين بالتعذيب. كما حيتوي املوقع على النص الكامل للمواثيق 

الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان.
 

مكتبة حقوق اإلنسان- جامعة مينسوتا
http://www1.umn.edu/humanrts/links/alphalinks.html

جيمع هذا املوقع العديد من الوثائق والروابط والتقارير واملشروعات اخلاصة حبقوق اإلنسان 
مرتبة أجبديًّا.

 

البنك الدويل– مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب
http://www.worldbank.org/amlcft

حيتوي هذا املوقع على جمموعة من الوثائق واملصادر واملطبوعات وغريها من املصادر املتعلقة 
بغسيل األموال ومتويل اإلرهاب.

 البنك الدويل- مكافحة الفساد
http://www.worldbank.org/anticorruption

هذا املوقع يناقش العديد من االستراتيجيات املختلفة ملكافحة الفساد، ويقدم معلومات بشأن 
األدوات واملصادر واملناهج املتبعة يف البلدان واألقاليم ملكافحة الفساد. 
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عن
معهد السالم األمريكي

التحليل  املعهد  الكونغرس. ويوفر  السالم األمريكي مؤسسة مستقلة وغري حزبية أسسها وميوهلا  معهد 
والتدريب واألدوات للمساعدة يف منع الصراعات الدولية العنيفة وإدارهتا وإهنائها، وتعزيز االستقرار، 

وحتويل بناء السالم إىل جمال مهين.

رئيس جملس اإلدارة: جيه. روبنسون ويست.
نائب رئيس جملس اإلدارة: جورج إي. موس.

الرئيس: ريتشارد اتش. سولومون.
نائب الرئيس التنفيذي: تارا سوننشاين.

املسؤول املايل األول: مايكل غراهام.

جملس اإلدارة
جيه. روبنسون ويست )الرئيس(، رئيس جملس اإلدارة، يب اف سي )PFC( للطاقة.

جورج إي. موس )نائب رئيس جملس اإلدارة(، أستاذ مساعد للممارسة، جامعة جورج تاون.
جودي أنسلي، مساعدة سابقة للرئيس ونائبة مستشار األمن يف عهد الرئيس جورج دبليو. بوش.

آن اتش. كاهن، عاملة مقيمة سابقة، اجلامعة األمريكية.
تشيستر ايه. كروكر، أستاذ كرسي جيمس آر. شليسينغر للدراسات اإلستراتيجية، كلية اخلدمة اخلارجية، 

   جامعة جورج تاون.
كريي كنيدي، رئيس مركز روبرت اف. كنيدي للعدالة وحقوق اإلنسان.

اكرام يو. خان، رئيس، كوولييت كري كونسلتنتس )مستشارون لرعاية اجلودة(، ذ.م.م.
ستيفن دي. كراسنر، أستاذ كرسي غراهام اتش. ستيوارت للعالقات الدولية، جامعة ستانفورد.

جون ايه. النكاستر، مدير تنفيذي سابق، املجلس الدويل للعيش املستقل.  
جريميي ايه. رابكني، أستاذ، كلية جورج ماسون للحقوق.

جودي فان ريست، نائبة الرئيس التنفيذية، املعهد اجلمهوري الدويل.
نانسي زيركني، نائبة الرئيس التنفيذية، مؤمتر القيادة للحقوق املدنية.

أعضاء بصفتهم الوظيفية
مايكل اتش. روزنر، مساعد وزير/ة اخلارجية للدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل.

جيمس ان. ميللر، النائب األول لوكيل وزير الدفاع للسياسة.
آن إي. روندياو، نائبة أدمريال، البحرية األمريكية، رئيسة جامعة الدفاع الوطين.

ريتشارد اتش. سولومون، رئيس، معهد السالم األمريكي. 
   )ال حيق هلم التصويت(     
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القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية 
خالل الفترات الالحقة للصراعات

مت إعداد هذا الكتاب خبط Traditional Arabic، وقد قام بتصميم الغالف والتصميم الداخلي جيف 
وموقعها    Beyond Words, LLC شركة  بواسطة  الصفحات  تصنيع  ومت  مور،  وكاترين  أوربانيك 
اإللكتروين هو www.beyond-words.us، وهي اليت قامت أيًضا مبراجعة النص وتدقيقه. أما النسخة 

اإلجنليزية، اليت تعتمد عليها هذه النسخة العربية، فقد قام بتحريرها ناجيل كويين.

Model Codes for Post
Conflict Criminal Justice

 This book is set in Traditional Arabic. Jeff Urbancic and Katharine Moore designed
the book’s cover and interior. Pages were made up by Beyond Words, LLC at www.

 beyond-words.us, which also proofread the text. The English-language version, which
this Arabic-language translation is based on, was edited by Nigel Quinney.

www.beyond-words.us
http://www.beyond-words.us
http://www.beyond-words.us
http://www.beyond-words.us


»ميثل نشر هذا املجلد تقدًما ذا أمهية كبرية على الصعيد الدويل للمجتمعات اخلارجة من الصراع، إذ أصبح يف متناول اليد قانون 
جنائي مصاغ بلغة واضحة غري معقدة على حنو مثري لإلعجاب، ومدعوم بتعليقات تشمل شروًحا تفصيلية، ومصمم بصورة واضحة 

ملثل هذه املجتمعات. إنه عمل متميز«.
- األستاذ أندرو آشوورث، جامعة أوكسفورد

»إن القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات ينبغي أن تساعد يف تقصري الطريق للوصول إىل سالم 
راسخ، ومؤسسات دولة فاعلة، واالستقرار، وحكم القانون«.

- السفري األخضر اإلبراهيمي، املمثل اخلاص السابق لألمني العام لألمم املتحدة لشؤون أفغانستان وهايييت 
   وجنوب أفريقيا

»من الواضح أن القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات تعكس إسهامات املئات من اخلرباء واملمارسني 
من خمتلف أرجاء املعمورة. إن هذه القوانني والتعليقات عليها ال تقدر بثمن بالنسبة إىل احلكومات الوطنية وبعثات حفظ السالم 
املشاركة يف إصالح القانون، فهي توفر إطار عمل قانونيًّا واضًحا يتوافق مع املعايري الدولية ويعي التحديات املرافقة للبيئات اخلارجة 

من الصراع«.
- األمري زيد بن رعد بن زيد احلسني، السفري األردين يف الواليات املتحدة األمريكية

»إن أمهية هذا العمل بالنسبة للمجتمعات اليت تنتقل من مرحلة الصراع واالضطهاد إىل احلرية والدميقراطية ليست حباجة 
إىل املبالغة لتأكيدها. إنه منوذج للوضوح، كما تعد التعليقات على كل قسم منه مصدًرا قيًما، ليس للممارسني فقط، بل 

كذلك للطالب«.
- ريتشارد غولدستون، قاٍض سابق، املحكمة الدستورية جبنوب أفريقيا

إن القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات، بإسهاهبا وعمقها ومرجعيتها، هي أداة إلصالح القانون 
اجلنائي، مصممة لتلبية احتياجات البلدان اخلارجة من الصراع. وهذا املجلد األول يف سلسلة من ثالثة جملدات يضع بني أيدينا 
قانوًنا جنائيًّا منوذجيًّا شاماًل، مصحوًبا بتعليقات اخلرباء، يستطيع العاملون الوطنيون والدوليون استخدامه يف وضع القوانني اجلنائية 

أو إصالحها أو حتديثها أو سد الفجوات فيها يف كل دولة على حدة.
 ويعكس جملد القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات إسهامات حوايل ثالمثئة خبري، وهو مثرة جهد 
متواصل على مدار مخسة أعوام قاده معهد الواليات املتحدة للسالم واملركز األيرلندي حلقوق اإلنسان، بالتعاون مع مكتب 

.)UNODC( األمم املتحدة للمفوض السامي حلقوق اإلنسان ومكتب األمم املتحدة للمخدرات واجلرمية

فيفيان أوكونر هي املسؤولة عن مشروع حكم القانون يف املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان.
كوليت روش هي نائب مدير برنامج حكم القانون التابع ملعهد الواليات املتحدة للسالم.

وقد شاركهما يف التحرير هانس جورج الربيشت، مدير معهد ماكس بالنك للقانون اجلنائي األجنيب والدويل يف فريبريغ، بأملانيا، 
وغوران كليمينسيك، حماضر أول يف كلية دراسات العدالة اجلنائية واألمن يف جامعة ماريبور، سلوفينيا. 

مطبعة معهد الواليات املتحدة للسالم
Constitution Avenue, NW 2301 

20037 Washington, DC

www.usip.org


