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هعايير العدالح الجٌائيح الدوليح في ضوء الصياغح الدستوريح في
دستور العراق لعام 5002
م.م .عودج يوسف سلواى
كليح الرافديي الجاهعح  /قسن القاًوى

المستخمص
ٓؼب٤٣ش اُؼذاُخ اُغ٘بئ٤خ اُذ٤ُٝخ ك ٢ػٞء اُظ٤بؿخ اُذعزٞس٣خ ُٜب ك ٢دعزٞس
اُؼشام ُؼبّ  5005رؼذ ؽوٞم اإلٗغبٕ ٝؽش٣بر ٚاألعبع٤خ ٖٓ أ ْٛاُ٘ؼْ اُز ٢اٗؼْ هللا ثٜب
ػِ ٠اإلٗغبٕ ٝثٜب آزبص ػًِ ٠ض٤ش ٖٓ أُخِٞهبد ًٔ ،ب إٜٗب أػؾذ اُ ٖٓ ّٞ٤اُذػبٓبد
األعبع٤خ اُز ٢رو ّٞػِٜ٤ب اُ٘ظْ اُذٔ٣وشاؽ٤خ اُؾشح ٝهذ ؿذد ٖٓ األط ٍٞاُذعزٞس٣خ
اُضبثزخ ك ًَ ٢ثِذ دٔ٣وشاؽٓ ٢زؾؼش ٝإ ٓؼب٤٣ش اُؼذاُخ اُغ٘بئ٤خ اُذ٤ُٝخ رٔضَ ػٔبٗبد
ؽو٤و٤خ ٌُلبُخ ؽوٞم اإلٗغبٕ (أُزٝ )ْٜؽش٣بر ٚاألعبع٤خ الٕ اإلٗغبٕ أؽٞط ٓب ٌٕٞ٣
الؽزشاّ ؽوٞه ٝ ٚؽش٣بر ٚؽٔ٘٤ب  ٌٕٞ٣كٓ ٢شًض أُز ْٜثَ إٕ اُؤ٤خ اُؼِٔ٤خ ُؾوٞم
اإلٗغبٕ ٝؽش٣بر ٚاألعبع٤خ رزغِ ٠ػ٘ذٓب  ٌٕٞ٣كٓ ٢شاًض اُزٞه٤ق ٝصٗبص ٖ٣اُغغٕٞ
ٝأُؼزوالد ٣ ٢ٌُٝؤٖٓ ُإلٗغبٕ أُز ْٜرُي االؽزشاّ اُالصّ ُؾوٞه ٚػ٘ذ اُزٞه٤ق أٝ
اُؾغض ٝاالػزوبٍ كوذ أػؾذ ٓؼب٤٣ش اُؼذاُخ اُغ٘بئ٤خ اُذ٤ُٝخ ٖٓ األعبع٤بد اُز ٢ؽشص
أُغزٔغ اُذ ٢ُٝػِ ٠ؽٔب٣زٜب ٖٓ خالٍ أُٞاص٤ن اُذ٤ُٝخ أُخزِلخ ُزُي ٗغذ إٔ أُششع
اُٞؽٌ٘٣ ُْ ٢زق ثئ٣شادٛب ك ٢اُوٞاٗ ٖ٤اُؼبد٣خ (هبٗ ٕٞاُؼوٞثبد ٝهبٗ ٕٞأط ٍٞأُؾبًٔبد
اُغضائ٤خ) ٝإٗٔب أٝسدٛب ك ٢طِت اُٞص٤وخ اُذعزٞس٣خ إلػلبء اُؾٔب٣خ اُذعزٞس٣خ ػِٜ٤ب
ٝعؼِٜب كٓ ٢شرجخ اُذعزٞس ٝرزٔزغ ثغٔٝ ٙٞػُِِ ٙٞؾُِٞ٤خ د ٕٝاإلخالٍ ثٜب ٗظشاً أل٤ٔٛزٜب
اٌُجش ٟكٌبٕ ُِظ٤بؿخ اُذعزٞس٣خ ُٔؼب٤٣ش اُؼذاُخ اُغ٘بئ٤خ اُذ٤ُٝخ ك ٢دعزٞس اُؼشام ُؼبّ
 5005اُذٝس اٌُج٤ش ك ٢رشع٤خ ٝرٌش٣ظ ٛز ٙأُجبدا عٞاء ػِٓ ٠غز ٟٞاُزشش٣غ اُؼبد١
أ ٝػِٓ ٠غز ٟٞاُزطج٤ن اُؼِٔ ٢خبطخ ٝإ ٛز ٙأُؼب٤٣ش ُْ ٣ؼذ ثئٌٓبٕ أ ١دُٝخ هبٕٗٞ
رغز٘ذ ػِٗ ٠ظبّ دٔ٣وشاؽ ٢ؽش االعزـ٘بء ػٜ٘ب.
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المقدمة

أىمية موضوع البحث :

اُظييي٤بؿخ اُذعيييزٞس٣خ ُٔؼيييب٤٣ش اُؼذاُيييخ اُغ٘بئ٤يييخ اُذ٤ُٝيييخ رزغيييْ ث ٤ٔٛيييخ ًج٤يييشح رزٔضيييَ
ثبُؾٔب٣ييخ اُذعييزٞس٣خ اُزيي ٢رٞكشٛييب ٛييز ٙاُظيي٤بؿخ الٜٗييب رغؼييَ ٓييٖ ٓؼييب٤٣ش اُؼذاُييخ اُغ٘بئ٤ييخ
ٓؼبٓ ٖ٤دعزٞس٣خ رؼِٝ ٞرغٔ ٞػًِ ٠بكخ اُوٞاػذ اُوبٗ٤ٗٞخ اُؼبد٣خ ار إٔ اُغِطخ اُزشيش٣ؼ٤خ
ك ٢دُٝخ اُويبٗ٤ُ ٕٞغيذ ٓطِويخ ثـ٤يش ه٤يٞد ،ثيَ ٘ٛيبى هٞاػيذ دعيزٞس٣خ رغئ ٞػِٜ٤يب ٝرؾيذ
ٗطبم ػِٜٔب ٝرٌٓ ٕٞب ٣غٔ ٠ثبُششػ٤خ اُذعزٞس٣خ .كغ٤بدح اُوبٗ ٕٞال ٓؼُٜ٘ ٠يب ٓيب ُيْ ٌ٣يٖ
ٛيزا اُوييبٗٓ ٕٞطبثويب ً ُِٔجييبدا اُذعييزٞس٣خ اُزيي ٢رٌليَ ؽوييٞم األكييشاد ٝؽش٣ييبر ْٜكييٞٓ ٢اعٜييخ
اُغِطخ ،كغ٤بدح اُوبٗ ٕٞال رؼ٘ٓ ٢غشد اؽزشآٝ ٚرطج٤و ،ٚكيزُي أٓيش ال ٣وجيَ ًيٌب ً ٝال عيذالً
ث٘بء ػِ ٠اُوٞح اإلُضآ٤خ ُِوبٗ ٕٞاُز ٢ٛ ٢إؽذ ٟخظبئظ .ٚإٗٔب اُؼجشح ٛي ٢ثٔؼئٛ ٕٞيزا
اُوييبٗ ٕٞؽجوييب ً ُِشييشػ٤خ اُذعييزٞس٣خٛٝ .ييزا ٣ؼ٘يي ٢إٔ اُؾٔب٣ييخ اُذعييزٞس٣خ ُٔؼييب٤٣ش اُؼذاُييخ
اُغ٘بئ٤خ رٞعت ػِ ٠أُششع اُؼبد ١االُزضاّ ثٜز ٙأُؼب٤٣ش كً ٢بكخ اُويٞاٗ ٖ٤اُزي٣ ٢شيشػٜب
ٓ ٌٕٞ٣ ٢ٌُٝؼٔٛ ٕٞز ٙاُوٞاٗ٘ٓ ٖ٤غغٔب ً ٓغ اُششػ٤خ اُذعزٞس٣خ.

إشكالية البحث:
ػ٘ذ ثذأ االرٜبّ رضبس ٓظِؾزبٕ :األ ٠ُٝرغزٜذف ؽٔب٣خ أُغزٔغ أ ٝؽٔب٣خ
أُظِؾخ اُؼبٓخ ٝاُضبٗ٤خ ٛذكٜب ؽٔب٣خ ٓظِؾخ أُزُٔٝ ْٜب ًبٗذ اُـب٣خ اُزٜ٣ ٢ذف إُٜ٤ب
اُوبٗ ٕٞكٌٓ ًَ ٢بٕ ٝصٓبٕ ،أ٣ ٝغت إٔ ٜ٣ذف إُ ٠رؾو٤وٜب  ٢ٛكٌشح اُؼذاُخٝ ،اُؼذاُخ ال
 ٌٖٔ٣رؾو٤وٜب إال ثبُٞط ٍٞإُ ٠اُؾو٤وخٝ ،ؽش٣ن اُٞط ٍٞإُ ٠اُؾو٤وخ ٘٣جـ ٢إٔ ٖٓ ٌٕٞ٣
خالٍ رؾو٤ن اُزٞاصٕ ث ٖ٤أُظِؾخ اُؼبٓخ (ٓظِؾخ أُغزٔغ) ٓٝظِؾخ أُز ،ْٜكٔظِؾخ
أُغزٔغ رزٔضَ كً ٢شق اُؾو٤وخ ثٌَ اُٞعبئَ أُششٝػخ ٓٝظِؾخ أُز ْٜرٌٖٔ ك ٢رٌٔٚ٘٤
ٖٓ اُذكبع ػٖ ٗلغ ٚثٌَ اُطشم اُوبٗ٤ٗٞخُٔٝ ،ب ًبٕ األطَ ك ٢أُز ْٜاُجشاءح ُزا ك ٕ
اإلعشاءاد اُز ٢هذ رزخز ك ٢أٓ ١شؽِخ ٖٓ ٓشاؽَ اُذػ٣ ٟٞغت إٔ ال رزخز إال ك ٢أػ٤ن
اُؾذٝد ٝثٔب ٣ؾبكع ػِ ٠ػٔبٗبد اُؾش٣خ اُلشد٣خ ٝثٔب ِ٣ج ٢كوؾ اُؾبعخ اُؼشٝس٣خ
ٌُشق اُؾو٤وخٝ ،ألعَ رُي كوذ ٝػغ أُغزٔغ اُذٓ ٢ُٝؼب٤٣ش ُِٔؾبًٔبد اُؼبدُخ أػذد
ُزؾذ٣ذ ؽوٞم األكشاد ٝؽٔب٣زٜب خالٍ ٓشاؽَ اُذػ ٟٞاُغضائ٤خ عٔ٤ؼٜبٝ ،ثبُزبُ ٢ك ٕ
ٓؼب٤٣ش اُؼذاُخ اُغ٘بئ٤خ رٔضَ اإلؽبس اُز٣ ١غت إٔ رزخز عٔ٤غ اإلعشاءاد اُوؼبئ٤خ ٖٓ
خالُ .ٚكٔب ٓ ٢ٛؼب٤٣ش اُؼذاُخ اُغ٘بئ٤خ اُذ٤ُٝخ؟ ٓٝب  ٢ٛأ٤ٔٛزٜب ثبُ٘غجخ ُزؾو٤ن اُؼذاُخ؟
ٓٝب  ٢ٛأُؼب٤٣ش اُز ٢أخز ثٜب أُششع اُذعزٞس ١اُؼشاه٢؟ ٓٝب  ٢ٛأ٤ٔٛخ اُظ٤بؿخ
اُذعزٞس٣خ ُٔؼب٤٣ش اُؼذاُخ اُغ٘بئ٤خ اُذ٤ُٝخ؟ ًَ ٛز ٙاُزغبؤالد ،إػبكخ إُ ٠رغبؤالد
أخش ٟرطشػ ٗلغٜب ثش ٕ ٛزا أُٞػٞع عززْ ٓ٘بهشزٜب ٞٓٝاعٜزٜب ٖٓ خالٍ دساعخ ٛزا
اُجؾش.
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منيجية البحث:
ع٤زْ ثؼ ٚٗٞرؼبُ ٠ر٘بٞٓ ٍٝػٞع ٓؼب٤٣ش اُؼذاُخ اُغ٘بئ٤خ اُذ٤ُٝخ ك ٢دعزٞس
اُؼشام ُؼبّ  ٖٓ ،5005اُ٘بؽ٤خ اُلو٤ٜخ ٝاُوبٗ٤ٗٞخ ٝاُوؼبئ٤خٝ ،ػِٗ ٠ؾٓ ٞوبسٕ ثٖ٤
اُ٘ظٞص أُزؼٔ٘خ ُٜز ٙأُؼب٤٣ش ٝاُٞاسدح ك ٢أُؼبٛذاد ٝأُٞاص٤ن اُذ٤ُٝخ ٝاُ٘ظٞص
اُذعزٞس٣خ اُٞاسدح ك ٢دعزٞس اُؼشام ُؼبّ  ٖٓٝ 5005خالٍ ٓغش٣بد اُجؾش رْ اػزٔبد
ثؼغ اُوشاساد اُظبدسح ٖٓ أُؾٌٔخ األٝسث٤خ ٝأُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُذ٤ُٝخ ًٝزُي روبس٣ش
اُِغبٕ أُؼ٘٤خ ثؾوٞم اإلٗغبٕٝ.هذ رْ روغٛ ْ٤زا اُجؾش إُٓ ٠جؾضٗ :ٖ٤جؾش ك ٢أُجؾش
األٓ ٍٝؼب٤٣ش اُؼذاُخ اُغ٘بئ٤خ اُذ٤ُٝخ كٓ ٢شؽِخ ٓب هجَ أُؾبًٔخ ،أٓب أُجؾش اُضبٗ٢
كغ٘خظظُ ٚجؾش ٓؼب٤٣ش اُؼذاُخ اُغ٘بئ٤خ كٓ ٢شؽِخ أُؾبًٔخ ،صْ ٗز٘ب ٍٝك ٢اُخبرٔخ اْٛ
اُ٘زبئظ ٝاُزٞط٤بد اُز ٢رٞطِ٘ب ُٜب ٖٓ خالٍ اُجؾش.

المبحث األول:

معايير العدالة الجنائية الدولية في مرحمة ما قبل المحاكمة في ضوء

الصياغة الدستورية ليا في دستور العراق لعام 5002

ٓؼب٤٣ش اُؼذاُخ اُغ٘بئ٤خ اُذ٤ُٝخ كٓ ٢شؽِخ ٓب هجَ أُؾبًٔخ ؽذدٛب
أُششع اُذعزٞس ١اُؼشاه ٢ك ٢دعزٞس  5005ثخٔغخ ؽوٞم  ٢ٛٝاُؾن ك ٢اُؾش٣خ
ٝاُؾن ك ٢االعزؼبٗخ ثٔؾبّ هجَ أُؾبًٔخ ٝاُؾن كٓ ٢ؼبِٓخ ػبدُخ ك ٢اإلعشاءاد
اُوؼبئ٤خ ٝاُؾن ك ٢أٝػبع إٗغبٗ٤خ أص٘بء االؽزغبص ٝػذّ اُزؼشع ُِزؼز٣ت ٝاُؾن ك٢
عجش األػشاس ُؼؾب٣ب اُزؼز٣ت أ ٝعٞء أُؼبِٓخ ٝاُؾن ك ٢أُض ٍٞػِٝ ٠ع ٚاُغشػخ
أٓبّ اُوبػ ٢أُخزض ٛٝز ٙاُؾوٞم عزٌٓ ٕٞؾالً ُِذساعخ كٓ ٢طبُت خٔظ ػِ٠
اُزٞاُ-:٢

المطمب األول :الحق في الحرية
ر٘ض أُبدح ( ٖٓ )55اُذعزٞس اُؼشاهُ ٢ؼبّ  5005ػِ ٠إٔ (ٌَُ كشد اُؾن ك٢
اُؾ٤بح ٝاألٖٓ ٝاُؾش٣خٝ ،ال ٣غٞص اُؾشٓبٕ ٖٓ ٛز ٙاُؾوٞم أ ٝرو٤٤ذٛب إال ٝكوب ً ُِوبٗ،ٕٞ
ٝث٘ب ًء ػِ ٠هشاس طبدس ٖٓ عٍ ٜخ هؼبئٍ ٤خ ٓخزظخ).
٣ؼذ ؽن اإلٗغبٕ ك ٢اُؾش٣خ اُشخظ٤خ ؽن أعبع ٖٓ ٢ؽوٞهٛٝ ٚزا ٓب أًذد
ػِ ٚ٤أُؼبٛذاد ٝأُٞاص٤ن اُذ٤ُٝخ أُزؼِوخ ثؾوٞم اإلٗغبٕ(٣ٝ ،)5شرجؾ اُؾن ك ٢اُؾش٣خ
( )1حيثثن ت ثثم دة ث ( ) 3ثثا دالنثثلا دةيث ة ق ةحنثثن دالتأث ا ن ثثد حا (ة ثثح اث حث اثثق دةحي ث
اث ةحنن دة تيثة
ندةح ية ناق دأل ث ا ن ثد صه ث )ك ن ثنةت ت ثم ( )1/9ثا دةيدث دةث نةق دةهث
( )1/5ثا
ندةأي أية ن د حا (ة ح ا ح اق دةح ية ناق دأل ا ن د صه )ك ن نةت ت م دة
دالتف قية دألن اية ن ثد حا (ة ثح اث دةحث اثق دةح يثة ناثق اا ادأل ث ا ن ثد صه ث )ك حت ث ثنةت
دة ثث ( ) 6ثثا دة يقثثث دألا ينثثق ةحنثثن دالتأثثث ا ندةصثثين ةيثث  1911ندة ثثث ( )1ثثا دالنثثثلا
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اسرجبؽب ً عٛٞش٣ب ً ثبُؾٔب٣خ ٖٓ اُزؼشع ُالؽزغبص اُزؼغل ٢أ ٝد ٕٝع٘ذ ٖٓ اُوبٕٗٞ
ُٝؾٔب٣خ اُؾن ك ٢اُؾش٣خ ،ر٘ض أُٞاص٤ن ٝأُؼبٛذاد اُذ٤ُٝخ أُزؼِوخ ثؾوٞم اإلٗغبٕ
 ٖٓٝثٜ٘٤ب أُبدح ( ٖٓ ) 9اإلػالٕ اُؼبُُٔ ٢ؾوٞم اإلٗغبٕ ػِ ٠أٗ( ٚال ٣غٞص اػزوبٍ أ١
إٗغبٕ أ ٝؽغض ٙرؼغلبً) ٛٝزا ٓب أًبسد إُ ٚ٤أُبدح ( ٖٓ )55اُذعزٞس اُؼشاه ٢كً ٢وٜب
اُضبٗٝ .٢ػِٝ ٠كن ٛز ٙأُبدح ك ٗ ٚال ٣غٞص اُوجغ ػِ ٠أ ١كشد أ ٝاؽزغبص ٙرؼغلبًٝ ،إٗٔب
٣غت إٔ ٣زْ رُي ث٘ب ًء ػِ ٠اإلعشاءاد أُؾذدح ك ٢اُوبٗٝ ٕٞثؼذ طذٝس هشاس ٖٓ عٜخ
هؼبئ٤خ ٓخزظخ.
ٝاُغذ٣ش ثبُزًش ٘ٛب إٔ اإلعشاءاد اُز ٢هذ رزخز ك ٢أٓ ١شؽِخ ٖٓ ٓشاؽَ
اُذ ػ ٟٞاُغضائ٤خ ٣غت إٔ ال رزخز إال ك ٢أػ٤ن اُؾذٝد ٝثٔب ٣ؾبكع ػِ ٠ػٔبٗبد اُؾش٣خ
اُلشد٣خ ٝثٔب ِ٣ج ٢كوؾ اُؾبعخ اُؼشٝس٣خ ٌُِشق ػٖ اُؾو٤وخ(ٛٝ .)5زا ٣ؼ٘ ٢إٔ
اإلعشاءاد اُز ٢رٔظ اُؾش٣خ اُشخظ٤خ ُِٔزً ْٜبُوجغ ٝاُزٞه٤ق ٝاُزلز٤ش ٣غت إٔ رزخز
ٝكن اُؼٔبٗبد أُوشسح ُٜب ك ٢اُوبٗ ٕٞؽز ٠ال ٣زْ اُزغبٝص ػِ ٠ؽوٞم أُٞاؽ٘ ٖ٤دٕٝ
ٓجشس(.)5
ٝؿ٘ ٢ػٖ اُج٤بٕ إٔ رزجغ اُغشائْ ُؼجطٜب ٝػجؾ كبػِٜ٤ب ٣زْ ػٖ ؽش٣ن
إعشاءاد ػذ٣ذح سعٜٔب اُوبٗٛٝ ،ٕٞز ٙاإلعشاءاد ًٔب أعِل٘ب رُي رؼذ ٓبعخ ثبُؾش٣خ ،ثَ
هذ ر٘ط ١ٞػِ ٠عبٗت ٖٓ اُؼ٘ق أُبد ١اُز ١هذ رغزٞعج ٚاُظشٝفًٔ -ب ك ٢ؽبُخ اُوجغ
ٓضالً ٞٛٝ -ػ٘ق ؿ٤ش ٓؼبهت ػِ ،ٚ٤ػِ ٠خالف األطَٓ ،ز ٠اُزضّ ثبُٔششٝػ٤خ
اإلعشائ٤خ ،أ ١إرا ُْ ٣زخؾ اإلؽبس اُز ١سعٔ ٚاُوبٗ ،ٕٞك ٕ رغبٝص ٙدخَ ك ٢دائشح
اُالٓششٝػ٤خ ٝاعزٞعت ٖٓ صْ عضاءٔٛ ٖ٣ب عضاء إعشائ ٞٛٝ ٢ثطالٕ ٛزا اإلعشاء
ٞٓٝػٞػ٣ ٢زٔضَ ك ٢ه٤بّ ٓغؤ٤ُٝخ ٖٓ ارخز اإلعشاء أُخبُق ُِوبٗ.)3(ٕٞ
ٔٓٝب روذّ رزؼؼ أ٤ٔٛخ اُؾٔب٣خ اُذعزٞس٣خ ُؾن اإلٗغبٕ ك ٢اُؾش٣خ إر إٔ
اإلخالٍ ثٜزا اُؾن ٘٣ط ١ٞػِٓ ٠خبُلخ ُِذعزٞسٝ ،ؽ٤ش إٔ اُوٞاػذ ٝأُجبدا اُز ٢رشد
ك ٢اُذعزٞس رٔضَ هٔخ اُ٘ظبّ اُؼبُّ ،زا ك ٗ ٚال ٣غٞص رشش٣غ هبٗ٘٣ ٕٞزوض ٖٓ ٛزا اُؾن
ٖٓ هجَ أُششع اُؼبد ١رُي ألٕ أ ١هبٗ٣ ٕٞظذس ٣غت إٔ ٓ ٌٕٞ٣ؼٔ٘ٓ ٚٗٞغغٔبً ٓغ
اُششػ٤خ اُذعزٞس٣خ.

( )7ثثا دالتف قيثثة دأل ي يثثة ةيثث 1969ك ندة ثث

( )5ثثا دالتف قيثثة

دأل ي ثثق ةيثث 1941ك ندة ثث
دألن اية ةي 1953ك
( )1حأيا ج يح ،حنن دالتأ ا ندةن تنا دةجت ئق ،يد دةاحنن ندة دأ م دةي اية ،دةن ه ،1972 ،
201ك
( )2ك ا ن دة يلتق ،ح ض دم اق ق تنا ح نح دة ح م دةجزدئية دأل تق ندة نث ا ،1 ،د
دةف داق ،ن ا ،ط ،2ال أتة طاع139 ،ك
( )3ك ن ا ن دةحأيتق ،دالأتين ف ندةناض اق ق تنا دالج دءدم ندة ح ث م دةجزدئيثة دة ثنيتق،
ج ة دة ح ق ،ع ،13س50-49 ،1990 ،6ك
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المطمب الثاني :الحق في االستعانة بمحام قبل المحاكمة
أًبس اُذعزٞس اُؼشاه ٢اُؾبُُ ٢ؾن أُز ْٜك ٢االعزؼبٗخ ثٔؾبّ هجَ أُؾبًٔخ
ػٔ٘ب ً كٗ ٢ض أُبدح ( )3/59ؽ٤ش ٗظذ ػِ ٠إٔ ( ؽن اُذكبع ٓوذط ٌٓٝل ٍٞك ٢عٔ٤غ
ٓشاؽَ اُزؾو٤ن ٝأُؾبًٔخ).
ٝؽن اُذكبع ٣ؼ٘ ٢إٔ ُِٔز ْٜاُؾن ك ٢إٔ ٣ذاكغ ػٖ ٗلغ ٚثشخظ ٚأ ٖٓ ٝخالٍ
ٓؾبّٝ ،إٔ ُِٔز ْٜاُؾن ك ٢اُؾظ ٍٞػِٓ ٠غبػذح ٖٓ ٓؾبّ ٣خزبس ٙأ٘٣ ٝزذة ُٔغبػذرٚ
ٖٓ أعَ ٓظِؾخ اُؼذاُخ ثذٓ ٕٝوبثَ إرا ًبٕ ؿ٤ش هبدس ػِ ٠إٔ ٣ذكغ أرؼبث ُٚٝ ٚاُؾن ك٢
االرظبٍ ثٔؾبٓ ٚ٤ك ٢إؽبس ٖٓ اُغش٣خ(.)5
ٝهذ ٗظذ اُؼذ٣ذ ٖٓ أُٞاص٤ن ٝأُؼبٛذاد أُزؼِوخ ثؾوٞم اإلٗغبٕ ػِٛ ٠زا
اُؾن(ُٝ .)5ؾن أُز ْٜك ٢االعزؼبٗخ ثٔؾبّ هجَ أُؾبًٔخ أ٤ٔٛخ ًج٤شح عذاً ٗظشاً ألٕ
ؿبُج٤خ االػزشاكبد رظذس ٖٓ أُز ٖ٤ٜٔكٓ ٢شؽِخ اُزؾو٤ن اُز ١رو ّٞث ٚاُششؽخ
ٝأُؾووُ ٖ٤زُي  ٌٕٞ٣أُز ْٜك ٢أٓظ اُؾبعخ إُٓ ٠ؾبٓ ٢كٛ ٢ز ٙأُشؽِخ ٗظشاً أل٤ٔٛزٜب،
ٝرُي ُؼٔبٕ ػذّ اعزؼٔبٍ ٝعبئَ اُؼ٘ق ًٝبكخ اُطشم ؿ٤ش أُششٝػخ ُؾِٔ ٚػِ٠
االػزشاف(.)3
ٔٓٝب روذّ رزؼؼ أ٤ٔٛخ اُؾٔب٣خ اُذعزٞس٣خ ُٜزا اُؾن ،إر إٔ ؽؼٞس أُؾبٓٓ ٢غ
ٓ ًِٚٞأص٘بء اُزؾو٤ن ٝخبطخ ػ٘ذ االعزغٞاة ك ٚ٤ػٔبٕ ُغالٓخ اإلعشاءادٝ ،اُؾُِٞ٤خ
د ٕٝاعزؼٔبٍ اُٞعبئَ أُٔ٘ٞػخ أ ٝؿ٤ش اُغبئضح ٓغ أُز ْٜكؼالً ػٖ أٜٗ٣ ٚذا ٖٓ سٝع
أُز٣ٝ ْٜغبػذ ٙػِ ٠االرضإ ٝاُٜذٝء ك ٢إعبثبر.ٚ
ٝػِ ٠اُشؿْ ٖٓ أ٤ٔٛخ ؽن أُز ْٜك ٢االعزؼبٗخ ثٔؾبّ هجَ أُؾبًٔخ ٝٝسٝد اُ٘ض ػِٚ٤
ك ٢دعبر٤ش ثؼغ اُذ ٍٝإال إٔ دعبر٤ش د ٍٝأخش ٟرٌ٘ش ٛز ٙاُؼٔبٗخ(٣ٝ .)4ؼَِ اُجؼغ
ػذّ اُ٘ض ػِٛ ٠زا اُؾن ،ث ٕ ٓغشد ؽؼٞس أُذاكغ – أُؾبٓٓ -٢غ أُز ْٜكٓ ٢شؽِخ
د دم ت ة دةيفن دة نةية ،دةطاية دةي ايثة دألنةثد ،ث تنا دةقث تق،

( )1ةيح دة ح م دةي ةة ا إ
س103-102 ،2ك
ا ةحنن دة تية ندةأي أثية (ة ثح ثتد اج ي ثة حا
 / 3/14ا دةيد دة نةق دةه
( )2ت م دة
يت تع حقت ء دةت اق قضيت ،نن د ق دة أث ند دةت ثة ،ا ةضث ت م دةت ةيثة–  -اا اا حا ييطثد ثا
دةنقم ندةتأديلم ي في النث د ا نث نةلت ث ح ا حث ت يهتث س اتفأث ك حت ث ثنةت دة اث ح ( )1ثا
دة ا ئ دألأ أية دةه ة ا ن دة ح يا ندة ا ح  1/17ا ج ننة دة ا ئ دألأ أية ة ي ثة دةأثجت ء
ندةن ن  93ا الئحة دةأجنا دألن ايةك
ثثطفد ،دةتحني ث ندالقا ث م اثثق دةن ث تنا دةجت ث ئق ،از ث د  ،طايثثة دةز ث ا،
( )3دةن ضثثق ج ث ح ح ث
122 ،2004ك
( )4ا دة أ تي دةتق ت م ن د هند دةح دة أتن دة ث ةيث  1971ننةثت اثق دة ث ( )69تث
( ) 34ا دة أتن دةي ا تق ح دة أ تي دةتثق حفف ثم دالصث إةثد هثند دةحث ا تدث أثتن
ن نةت دة
دةناليث م دة تحث دأل ي يثثة حيثثن ةث يصثثي دة أثتن دالتحث ة ناليث م دة تحث دأل ي يثثة نفيث س ثثا
أ تي دةناليث م دة هت فثة ،إةثد حث دة ثتد اثق دالأثتي تة ا ث داع حقتث ء ح ثة دةاحثن ندةتحث نة تدث
حص م إةد حن اق دالأتي تة ا داع اق ح ة دة ح ث م دةجت ئيثة ،ا ة ث ( )6ثا أثتن دةناليث م
دة تح دأل ي ية تت ن د حت اق ج يع دةنض ي دةجت ئية ة تد ح دالأتي تة ا داع ة ا ع نت ك
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اُزؾو٤ن اُز ١رو ّٞث ٚاُششؽخ ع٘٤ظؾ ٚثؼذّ اإلعبثخ ػِ ٠أ ١عؤاٍ أ ٝإػطبء إعبثبد ٖٓ
ً ٜٗب رؼط َ٤إعشاءاد اُجؾش ٝاُزؾشٝ .)5(١اُٞاهغ إٔ ٛزا اُو ٍٞال ٜ٘٣غ إٔ ٌٕٞ٣
ٓجشساً ُؾشٓبٕ أُز ٖٓ ْٜؽو ٚك ٢االعزؼبٗخ ثٔؾبّ هجَ أُؾبًٔخ ،خبطخ ٝإٔ ٛزا اُؾن ال
روزؼٓ ٚ٤ظِؾخ أُز ْٜكوؾ ٝإٗٔب رلشػٓ ٚظِؾخ اُؼذاُخ اُغ٘بئ٤خٝ .إرا ًبٗذ ٜٓٔخ
أُؾبٓ ٢ٛ ٢اُذكبع ػٖ ٓ ًِٚٞك ٜٞال ٣غزط٤غ اُو٤بّ ثزُي  ٞٛٝخبُ ٢اُٞكبع ٖٓ
أُؼِٓٞبد اُز ٢رخض اُذػٝ ،ٟٞأٓ ٍٝب ٣غزوٓ ٖٓ ٚ٤ؼِٓٞبد رٌ ٖٓ ٕٞأُزٛٝ ْٜزا ٣ززجغ
ثبُؼشٝسح إٔ ُِٔ ٌٕٞ٣ؾبٓ ٢اُؾن ك ٢االرظبٍ ثٔ٣ٝ ًِٚٞؼذ ٛزا ٖٓ اُذػبئْ األعبع٤خ
ك ٢ؽن اُذكبع خبطخ كٓ ٢شؽِخ االعزغٞاة(.)5

المطمب الثالث :الحق في معاممة عادلة في اإلجراءات القضائية
ٗظذ أُبدح  ٖٓ 6/59اُذعزٞس اُؼشاهُ ٢ؼبّ  5005ػِ ٠إٔ (ٌَُ كش ٍد اُؾن
ك ٢إٔ ٣ؼبَٓ ٓؼبِٓخً ػبدُخً ك ٢اإلعشاءاد اُوؼبئ٤خ ٝاإلداس٣خ) ٝؽن أُؼبِٓخ اُؼبدُخ ك٢
اإلعشاءاد اُوؼبئ٤خ ٣وزؼ ٢رٞك٤ش ًبكخ اُؼٔبٗبد اُز ٢رٌٖٔ أُز ٖٓ ْٜاُذكبع ػٖ ٗلغٚ
ٝإٔ ٘ٔ٣ؼ ٖٓ اُٞهذ  ٖٓٝاُزغ٤ٜالد ٓب ٌ٣ل ٢إلػذاد دكبػ٣ٝ .)3(ٚزطِت ٛزا اُؾن أ٣ؼبً
كزؼ اُجبة أٓبّ أُزٓٝ ْٜؾبُٓ ٚ٤الؽالع ػِ ٠أُؼِٓٞبد أُ٘بعجخٜ٘ٓٝ ،ب ٓغز٘ذاد
اُذػٝ ٟٞأُؼِٓٞبد ٝاألدُخ األخش ٟاُز ٢هذ رغبػذ أُز ْٜػِ ٠إػذاد دكبػٝ .)4(ٚهذ سأد
اُِغ٘خ األٝسث٤خ ُؾوٞم اإلٗغبٕ إٔ اُؾن كٓ ٢ؼبِٓخ ػبدُخ ك ٢اإلعشاءاد اُوؼبئ٤خ
٘٣ط ١ٞػِ ٠اُؾن ك ٢اُؾظ ٍٞػِ ٠كشطخ ٓؼوُٞخ ُالؽالع ػِِٓ ٠لبد اإلدػبء اُؼبّ.
 ٓٝغ رُي كوذ ٣خؼغ ٛزا اُؾن إُ ٠هٞ٤د ٓؼوُٞخ ألعجبة ٓخزِلخ ٖٓ ثٜ٘٤ب االػزجبساد
األٓ٘٤خ(ًٔ .)5ب ٘٣جـُ ٢زلظٛ َ٤زا اُؾن إٔ ٣جِؾ أُز ْٜػِٝ ٠ع ٚاُغشػخ ثبُز ْٜأُ٘غٞثخ
إُٝ ٚ٤اؽالع أُز ْٜػِ ٠اُزٜٔخ أُ٘غٞثخ إُ ٖٓ ٚ٤اإلعشاءاد أُٜٔخ ُز ٓ ٖ٤ؽن اُذكبع،
 ٌٖٔ٣ٝاُو ٍٞإٔ ٝعٞة إؽبؽخ أُز ْٜثبُزٜٔخ أُ٘غٞثخ إُ٤ُ ،ٚ٤ظ ؿب٣خ ك ٢رار ،ٚثَ ٞٛ
اُٞع ِ٤خ اُز ٢رؤد ١إُ ٠ر٘ظ ْ٤أُزُ ْٜذكبػ ٚثبُطش٣وخ اُز٣ ٢وشس إٜٗب كٓ ٢ظِؾز ،ٚكجذٕٝ

طفد ،دة جع دةأ ا 122 ،ك
( )1ج ح ح
ف ن  ،ن دة ح ق اثق دةتحنيث دالاتث دئق ثع دة ثتد  ،ثا حن ث ح دة ث ت
دة
( )2ك حأا
دةي ق دألنح ةحنن دالتأ ا ،ج ية دةزيتنتة دأل تية63 ،1999 ،ك
تد اج ي ة ييتا ا يئث إةثد
 1/11ا دالنلا دةي ة ق ةحنن دالتأ ا (ة ح صه
( )3ت م دة
حا يقام د ت ا ةد ق تنت اق ح ة ن تية ت نا ق ناث م ايدث ج يثع دةضث ت م دةلز ثة ة ث ا ع نثا
ا ةحنن دة تية ندةأي أيةك
 /3/14ا دةيد دة نةق دةه
نةت دة
تفأ )ك حت
 2/67ا دةت
دة ا ح  21ا دة ا ئ دألأ أية دةه ة ا ن دة ح يا ندة
( )4حت ادند دة
دألأ أثثق ة ح ثثة دةجت ئيثثة دة نةيثثة ندة ا ث حيا  66ن 61ثثا دةت ث دألأ أثثق ةينفأثثلاي ندة ا ث حيا 66
ن 61ا دةت دألأ أق ة ندت دك
( )5ةيح دة ح م دةي ةة ،دة جع دةأ ا 53-52 ،ك
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إؽالع أُز ْٜػِ ٠اُشجٜبد أُٞعٜخ إُ ُٖ ،ٚ٤رزبػ ُ ٚاُلشطخ إلػذاد دكبػٛٝ ،ٚز٢ٛ ٙ
اُـب٣خ اُز٣ ٢شع ٠اُٞط ٍٞإُٜ٤ب(.)5
ٝإؽبؽخ أُز ْٜثبُزٜٔخ ٓؼ٘ب ٙرٞع ٚ٤االرٜبّ ُِٔزٝ ْٜعؤاُ ٚػٖ اُزٜٔخ أُ٘غٞثخ
إُٝ ٚ٤إصجبد أهٞاُ ٚثش ٜٗب ٞٓٝاعٜز ٚثبألدُخ اُوبئٔخ ػذٝ ،ٙإػطبئ ٚاُؾش٣خ اٌُبِٓخ ك٢
اإلدالء ثٔب ٣شبء ٖٓ أهٞاٍ ٝاُؾٌٔخ ك ٢رُي  ٢ٛرٌٔ ٖ٤أُز ٖٓ ْٜاُذكبع ػٖ ٗلغٝ ٚإصجبد
ثشاءر٣ٝ .)5(ٚغت إخطبس أُز ْٜثبُزٜٔخ أُ٘غٞثخ إُ ٚ٤ػِٝ ٠ع ٚاُغشػخ(٣ٝ .)3غت إٔ
روذّ أُؼِٓٞبد ُِٔز ْٜثبُِـخ اُز٣ ٢لٜٜٔب(ًٔ .)4ب ٣شَٔ ؽن أُؼبِٓخ اُؼبدُخ ك٢
اإلعشاءاد اُوؼبئ٤خ ؽن أُز ْٜك ٢اُؾظ ٍٞػِ ٠سأ ١خجشاء ٓغزوِ ٖ٤أثبٕ إػذاد اُذكبع
ٝػ٘ذ روذ.)5(ٚٔ٣

المطمب الرابع :الحق في أوضاع إنسانية أثناء االحتجاز وعدم التعرض

لمتعذيب

ٗظذ أُبدح /55/59ة ٖٓ اُذعزٞس اُؼشاه ٢ػِ ٠أٗ ( ٚال ٣غٞص اُؾجظ أٝ
اُزٞه٤ق ك ٢ؿ٤ش األٓبًٖ أُخظظخ ُزُي ٝكوب ً ُوٞاٗ ٖ٤اُغغ ٕٞأُشُٔٞخ ثبُشػب٣خ
اُظؾ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُخبػؼخ ُغِطبد اُذُٝخ)ًٔ.ب ٗظذ أُبدح /35أٝالً/ط ٓ٘ ٚػِ٠
أٗ٣( ٚؾشّ عٔ٤غ أٗٞاع اُزؼز٣ت اُ٘لغٝ ٢اُغغذٝ ١أُؼبِٓخ ؿ٤ش اإلٗغبٗ٤خٝ ،ال ػجشح ث ١
اػزشاف اٗزضع ثبإلًشا ٙأ ٝاُزٜذ٣ذ أ ٝاُزؼز٣تُِٔٝ ،زؼشس أُطبُجخ ثبُزؼ٣ٞغ ػٖ
اُؼشس أُبدٝ ١أُؼ٘ ١ٞاُز ١أطبثٝ ٚكوب ً ُِوبٗٝ .)ٕٞهذ ٗظذ أُؼبٛذاد ٝأُٞاص٤ن
اُذ٤ُٝخ أُزؼِوخ ثؾوٞم اإلٗغبٕ ػِ ٠ؽن اُلشد ك ٢أٝػبع إٗغبٗ٤خ أص٘بء االؽزغبص ٝػذّ
اُزؼشع ُِزؼز٣ت(ٝ.)6ثٔٞعت ٛزا اُؾن ٘٣جـ ٢إٔ ٣ؼبَٓ ًَ ٓزٓ ْٜؼبِٓخ إٗغبٗ٤خ ٝإٔ
ٌ٣لَ ُشخظ ٚاالؽزشاّ أُز طَ ك ٚ٤ثؾٌْ اٗزٔبئُ ٚألعشح اإلٗغبٗ٤خٝ ،أال ٣زؼشع ُِزؼز٣ت
صيصع ،دأتي تة دة صت د ن ي ا ح هلح دالأتجند اق ح ة دةتحني دالات دئق ،ج ة
( )1يت
دأ م ،دةج ية دأل تية ،أ أ ة دةص يية ندةن تنا ،ج  ،26ع30 ،1999 ،1ك
( )2حح اأينتق حان دة نس ،دة تد  ،دة ت دةج يق دةح ين ،دةن ه 407 ،1990 ،ك
/3/14ح ا دةيد دة نةق ن د حا يت إنل دة تد أ يي نا ةتف ثيح ناثق ةزثة يفد دث
( )3ت م دة
 ) ( )2( 1ا دالتف قيثة دأل ي يثة
حت حيض دة
اطايية دةتد ة دة نجدة إةي نحأا اد نادند دة
( )3( 6ح ) ا دالتف قية دألن ايةك
ندة
/4/21ح ا دةت
/3/6ح ا دالتف قية دألن اية ندة
/3/14ح ا دةيد دة نةق ندة
( )4حت دة
دألأ س ةينفألاي ك
/2/1ن ا دالتف قية دأل ي يةك
( )5حت دة
( )5ا دالنلا دةي ة ق ةحنن دالتأ ا ن د حت (ال يجنز إهضث ع ححث ة تيثني نال
( )6ت م دة
ة ي ة حن دةينناة دةن أية حن دةلإتأ تية حن دالح طة ا ة د ثة) ن ثنةت ت ثم دة ث  )1( 10ثا دةيدث
ا ةحنن دة تية ندةأي أية ن د حا (يي ح ج يع دة ح ن يا ا ح يتد ي ة إتأ تية،
دة نةق دةه
 2/2ا دتف قية ت هضثة دةتيثني ندة ث
نتحت دة د ة دأل ي ة اق دةصه دالتأ تق) ن نةت دة
( )5ا دالتف قية دأل ي ية دة نةية ة ت هضة دةتيني ك
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أ ٝعٞء أُؼبِٓخ)(ٝ .)5هذ رًشد اُِغ٘خ أُؼ٘٤خ ثؾوٞم اإلٗغبٕ إٔ ٝاعت ٓؼبِٓخ
أُؾزغض ٖ٣ثبؽزشاّ ٌُِشآخ أُز طِخ كً ٢خض ًَ إٗغبٕ ٓ٘ٓ ٞٛ ْٜؼ٤بس أعبع٢
ػبُٔ ٢اُزطج٤نٝ ،ال ُِ ٌٖٔ٣ذ ٍٝإٔ رجشس ٓؼبِٓز ْٜػِٗ ٠ؾ ٞال إٗغبٗ ٢ثؾغخ ٗوض
أُٞاسد أُبد٣خ أ ٝاُظؼٞثبد أُبُ٤خ ِٓ ٢ٛٝضٓخ ثزض٣ٝذ عٔ٤غ أُؾزغضٝ ٖ٣اُغغ٘بء
ثبُخذٓبد اُالصٓخ ُزِج٤خ عٔ٤غ اؽز٤بعبر ْٜاألعبع٤خٝ .هذ اٗزٜذ اُِغ٘خ أُؼ٘٤خ ثؾوٞم
اإلٗغبٕ إُ ٠إٔ أُبدح  50هذ اٗزٌٜذ ك ٢ؽبُخ ٓؾزغض أدػ ٠أٗ ٚاؽزغض ك ٢عغٖ ػٔشٙ
500ػبّ ٣ؼظ ثبُلئشإ ٝاُؤَ ٝاُظشاط٤ش ،ؽ٤ش ٣ؾزغض اُ٘ضالء ٖٓ األؽلبٍ ٝاُ٘غبء
ٝاُشعبٍ ثٔؼذٍ ً30خظب ً ك ٢اُضٗضاٗخ اُٞاؽذح ٣ٝؼبٗ ٖٓ ٕٞاُجشد ٝاُز٤بساد اُٜٞائ٤خ،
ٝإٔ أسع اُغغٖ ِٓٞصخ ثبُـبئؾ ٝإٔ ٓبء اُجؾش ٣غزخذّ ُِششةٔٓ ،ب أد ٟإُ ٠اسرلبع
ؽبالد االٗزؾبس ٝؽٞادس االػزذاء اُز ٢روغ ث ٖ٤اُ٘ضالء أٗلغ٣ٝ.)5(ْٜوزؼ ٢اُؾن ك٢
أٝػبع إٗغبٗ٤خ أص٘بء االؽزغبص ػشٝسح رٞك٤ش اُشػب٣خ اُطج٤خ اٌُبك٤خ ُِٔؾزغضًٔ ،ٖ٣ب
 ُْٜ ٌٕٞ٣ؽن ٓؾذٝد ك ٢إٔ ٣غزذػٞا أؽجبء ْٛثٔب ك ٢رُي أؽجبء األع٘بٕ ػِٗ ٠لوزْٜ
اُخبطخ(ٝ . )3كٔ٤ب ٣خض اُ٘غبء أُؾزغضاد ،ك٤غت إٔ ٣زْ اؽزغبص اُ٘غبء ثٔؼضٍ ػٖ
اُشعبٍ ٝإٔ ٣خؼؼٖ إلًشاف ؽبسعبدٝ ،ثٜزا اُظذد أػشثذ اُِغ٘خ أُؼ٘٤خ ثؾوٞم
اإلٗغبٕ ػٖ هِوٜب ثغجت اُؼشف أُزجغ ك ٢اُٞال٣بد أُزؾذح األٓش٤ٌ٣خ ٝاُز٣ ١غٔؼ
ُؾشاط اُغغ ٖٓ ٕٞاُشعبٍ ثذخٓ ٍٞشاًض االؽزغبص أُخظظخ ُِ٘غبءٔٓ ،ب أد ٟإُ٠
رشدد ٓضاػْ خط٤شح ؽٝ ٍٞهٞع اػزذاءاد ع٘غ٤خ ػِ ٠اُ٘ض٣الد ٝاهزؾبّ
ُخظٞط٤برٝ .)4(ٖٜكٔ٤ب ٣زؼِن ثؾن ػذّ اُزؼشع ُِزؼز٣ت ،ك ٕ ٛزا اُؾن ٓطِن ٝؿ٤ش
هبثَ ُالٗزوبص ٓ٘٘٣ ٞٛٝ ٚطجن ػِ ًَ ٠إٗغبٕ ٝال ٣غٞص ػِ ٠اإلؽالم رؼِ٤ن اُؼَٔ ثٚ
ؽز ٠ك ٢أٝهبد اُؾشة أ ٝاُزٜذ٣ذ ثبُؾشة أ ٝػذّ االعزوشاس اُغ٤بع ٢أ ٝؽبالد
اُطٞاسا( . )5أٓب إرا ؽظَ اُزؼز٣ت ٝرشرت ػِ ٚ٤اػزشاف أُز ْٜثبُزٜٔخ أُ٘غٞثخ إُٚ٤
ك٤غت اعزجؼبد ٛزا االػزشاف أ ٝأ ١دُ َ٤آخش ع٘ؾظَ ػِ ٖٓ ٚ٤خالٍ رؼز٣ت أُزٛ ْٜزا
ٝإٔ ثطالٕ االػزشاف ٣وغ ٝإٔ ُْ ٣زٔغي ث ٚأُز ،ْٜألٕ رؼز٣ت أُز٣ ْٜؾِٔ ٚػِ٠
االػزشاف ٣شٌَ اػزذاء ػِ ٠اُؾش٣خ اُشخظ٤خ اُز٣ ٢ؼذ أُغبط ثٜب ٖٓ أٜٓبد اُ٘ظبّ
اُؼبّ(.)6

( )1ك ح ثثن ص ث يف اأثثينتق ،دةنق ث ئ دة نةيثثة دة يتيثثة احنثثن دالتأ ث ا ،دة ج ث دألنح ،دةن ث ه  ،د
دةص ن 694 ،2003 ،ك
( )2ةيح دة ح م دةي ةة ،دة جع دةأ ا 61-60 ،ك
اث ةحنن دة تيثة ندةأي أثية ندة ث  2/5ثا
( )3حت ادثند دة ث دة ث  7ثا دةيدث دةث نةق دةهث
( )3ا دالتف قية دألن ايةك
دالتف قية دأل ي ية ندة
( )4لح ث م دة جتثثة دة يتيثثة احنثثن دالتأ ث اا دةنالي ث م دة تح ث دأل ي يثثة نقينثثة دأل ث دة تح ث ق ث
 ،CCPRC/ 79/ Addتيأ ا  1995دةفن ()2ك
اث ةحنن دة تيثة ندةأي أثية ندة ث  2/27ثا دالتف قيثة
( ) 4ا دةيد دةث نةق دةهث
( )5حت دة
 15ا دالتف قية دألن ايةك
دأل ي ية ندة
( )6حح اتحق أ ن  ،دةتنض دةجت ئق ،دةن ه  ،د دةص ن 233 ،2003 ،ك
)ISSN (1681-6870
07
مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم

معايير العدالة الجنائية الدولية في ضوء الصياغة الدستورية ..عودة سلمان العدد 2302 / 03

المطمب الخامس :الحق في جبر اإلضرار لضحايا التعذيب أو سوء المعاممة
أًبسد اُلوشح األخ٤شح ٖٓ أُبدح /35عـ ٖٓ اُذعزٞس اُؼشاهُٜ ٢زا اُؾن ؽ٤ش
ٗظذ ػِ ٠إٔ (٣ؾشّ عٔ٤غ أٗٞاع اُزؼز٣ت اُ٘لغٝ ٢اُغغذٝ ١أُؼبِٓخ ؿ٤ش اإلٗغبٗ٤خ ٝال
ػجشح ث  ١اػزشاف اٗزضع ثبإلًشا ٙأ ٝاُزٜذ٣ذ أ ٝاُزؼز٣تُِٔٝ ،زؼشس أُطبُجخ ثبُزؼ٣ٞغ
ػٖ اُؼشس أُبدٝ ١أُؼ٘ ١ٞاُز ١أطبثٝ ٚكوب ً ُِوبُٗٔ.)ٕٞب ًبٕ ؽن أُز ْٜك ٢ػذّ
اُزؼشع ُِزؼز٣ت أ ٝعٞء أُؼبِٓخ ؽن ٓطِن ٝؿ٤ش هبثَ ُالٗزوبص ٓ٘٘٣ ٞٛٝ ،ٚطجن ػِ٠
ًَ إٗغبًٕٔ ،ب ٗظذ ػِ ٠رُي أُٞاص٤ن ٝأُؼبٛذاد اُذ٤ُٝخ(ُ .)5زا كٖٔ اُؼشٝس ١إٔ
ُ ٌٕٞ٣ؼؾب٣ب اُزؼز٣ت ٝعٞء أُؼبِٓخ ؽن ٝاعت اُزطج٤ن ك ٢عجش أػشاس ،ْٛثٔب ك٢
رُي اُزؼ٣ٞغ أُبُٝ .)5(٢إٔ ٣شَٔ اُزؼ٣ٞغ اُؼشس أُبدٝ ١أُؼ٘ ١ٞاُز٣ ١زؼشع ُٚ
أُؾزغض أ ٝاُغغ ٖٓٝ ،ٖ٤ث ٖ٤طٞس عجش اإلػشاس ٓب  :٢ِ٣سد اُؾوٞم اُز ٢عِجذ ٖٓ
أُؾزغض ،إػبدح اُز  ،َ٤ٛسد االػزجبسٝ ،اُزشػ٤خ ٝػٔبٕ ػذّ اُزٌشاس(ٝ .)3إرا أدػ٠
أُز ْٜأٗ ٚرؼشع ُؼشة ٖٓ اإلًشا ٙأ ٝاُزؼز٣ت أص٘بء اإلعشاءاد اُوؼبئ٤خ ُؾِٔ ٚػِ٠
اإلدالء ث هٞاٍ أ ٝاالػزشاف ثبُزٜٔخ أُ٘غٞثخ إُ ،ٚ٤ك٤غت ػِ ٠اُغِطبد أُخزظخٖٓٝ ،
ثٜ٘٤ب اُوؼبء إٔ رجبدس ػِٝ ٠ع ٚاُغشػخ ٝك ٢إؽبس ٖٓ اُؾ٤ذح ،إُ ٠اُزؾو٤ن ك ٢عٔ٤غ
إدػبءاد أُز ْٜؽ ٍٞرؼشػُِ ٚزؼز٣ت أ ٝأ ١ػشة ٖٓ ػشٝة أُؼبِٓخ اُوبع٤خ أٝ
اُالإٗغبٗ٤خ أ ٝأُ٘٤ٜخ(ُٝ.)4غٔ٤غ أُؾزغضٝ ،ٖ٣اُغغ٘بء ُٔٝؾبٓٝ ،ْٜ٤أكشاد أعش ْٛاُزٖ٣
ٔ٣ضِٓ ٕٞظبُؾ ،ْٜاُؾن ك ٢إٔ ٣زوذٓٞا ثشٌب ٟٝؿ٤ش ػِ٘٤خ إُ ٠اُغِطبد أُخزظخ ػ٘ذ
رؼشع ٛؤالء أُؾزغضٝ ٕٝاُغغ٘بء ُِزؼز٣ت أ ٝعٞء أُؼبِٓخ٘٣ٝ ،جـ ٢اُجذ كٛ ٢زٙ
اُشٌب ٟٝثظٞسح عش٣ؼخ ٝاُشد ػِٜ٤ب د ٕٝإثطبءٝ ،إرا سكؼذ اُشٌ ٟٞأ ٝر خش ٗظشٛب
ُلزشح ؽِ٣ٞخ عذاً ك٤ؾن ُِٔشزٌ ٢إٔ ٣ؼشػٜب ػِ ٠اُوؼبء ٣ٝغت ػذّ أُغبط ث ٣خ
طٞسح ثبُٔشزٌٗ ٢ز٤غخ ُشٌٞا.)5(ٙأٓب ثخظٞص األعبط اُوبُٗ ٢ٗٞزؾَٔ اُذُٝخ ُِزؼ٣ٞغ
ُِزؼ٣ٞغ كوذ أخزِق ثش ٗ ٚكو َ٤ثؼذح أعظ ك ٢رُي ٜٓ٘ب ٗظش٣خ خط اُذُٝخ ،كبُ٤ٜئخ
االعزٔبػ٤خ ٓٔضِخ ثبُذُٝخ رغزل٤ذ ٖٓ ٗشبؽ ٓٞظلٜ٤ب ٝثبُزبُ ٢ٛ ٢اُز ٢رزؾَٔ رؼ٣ٞغ ًَ
ٓب ٣ظ٤ت اُـ٤ش ٖٓ أػشاس ٗز٤غخ األخطبء اُز٣ ٢شرٌجٜب ٓٞظلٜ٤ب أص٘بء ٓٔبسعزْٜ

 2/27ثثا دالتف قيثثة دأل ي يثثة ندة ث

( )4ثثا دةيد ث دة ث نةق ندة ث

 15ثثا

( )1حت ث ت ث دة ث
دالتف قية دألن ايةك
 14ا دتف قية ت هضة دةتيني ك
 11ا إنلا ت هضة دةتيني ندة
( )2حت ت دة
( )3نقينة دأل دة تح ق E/ Cn/ 4/ subz, 1993/8ك
( )4دة تث ا 13ن 16ثثا دتف قيثثة ت هضثثة دةتيثثني ندة ث  1ثثا دالتف قيثثة دأل ي يثثة دة نةيثثة دةه ثثة
ا ةتيني ك
دةثنيا يتي ضثنا أل صث ح ثا
( )5دة ا ح  33ا ج ننة دة ا ئ دةه ثة اح يثة ج يثع دألصثه
حص ح دالحتج ز حن دةأجا ( ج ننة دة ا ئ)ك
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ُ٘شبؽٝ .)5(ْٜاُزؼ٣ٞغ هذ ٗ ٌٕٞ٣وذ٣ب ً ٣زوذس ثؾغت ًذح اُؼشس اُزُ ١ؾن أُزٝ ْٜهذ
 ٌٕٞ٣اُزؼ٣ٞغ ٓؼ٘٣ٞب ً(.)5

المطمب السادس :الحق في المثول عمى وجو السرعة أمام القاضي المختص
ٗظذ أُبدح  ٖٓ 53/9دعزٞس اُؼشام ػِ ٠أٗ( ٚرؼشع أٝسام اُزؾو٤ن
االثزذائ ٢ػِ ٠اُوبػ ٢أُخزض خالٍ ٓذح ال رزغبٝص أسثؼب ً ٝػشش ٖ٣عبػخ ٖٓ ؽٖ٤
اُوجغ ػِ ٠أُزٝ ْٜال ٣غٞص رٔذ٣ذٛب إال ٓشح ٝاؽذح ُِٔٝذح رارٜب) ٢ٌُ.رزٞكش اُؾٔب٣خ
ُِؾن ك ٢اُؾش٣خ ٝػذّ اُزؼشع ُِوجغ أ ٝاالؽزغبص رؼغلبً٘ٔ٣ ٢ٌُٝ .غ اٗزٜبى اُؾوٞم
األعبع٤خ ُإلٗغبٕ٣ ،غت إٔ ر٘لز عٔ٤غ أًٌبٍ االؽزغبص أ ٝاُغغٖ ث ٓش ٖٓ اُوؼبء أٝ
عِطخ أخشُٜ ٟب طلخ هؼبئ٤خ أ ٝرؾذ إًشاف أٜ٘ٓ ١ب( ٖٓٝ.)3صْ ٣غت إٔ ٣ؼشع ػِ٠
هبع أٞٓ ٝظق
ٝع ٚاُغشػخ أً ١خض ٣وجغ ػِ ٚ٤أ٣ ٝؾزغض ػِٝ ٠ع ٚاُغشػخ ػِ٠
ٍ
آخش ٣خ ُٚٞاُوبٗ ٕٞاُؾن كٔٓ ٢بسعخ اُغِطخ اُوؼبئ٤خ(.)4
ٝاُـب٣خ األعبع٤خ ٖٓ ٓض ٍٞأُز ْٜػِٝ ٠ع ٚاُغشػخ أٓبّ اُوبػ ٢أُخزظخ ٞٛ
ُزوذ٣ش ٓب إرا ًبٗذ ٘ٛبى أدُخ ًبك٤خ ُِوجغ ػِ ٠أُزٝ ْٜروذ٣ش ٓب إرا ًبٕ اعزٔشاس رٞه٤ق
أُز ْٜهجَ ٓؾبًٔز ٚػشٝس ١أّ ال ٝػٔبٕ ؽغٖ ٓؼبِٓخ أُز ْٜكؼالً ػٖ ٓ٘غ اٗزٜبى
ؽوٞم أُز ْٜاألعبع٤خٝ.اُغذ٣ش ثبُزًش ٝاإلًبسح إُ ٚ٤إٔ أُششع اُذعزٞس ١اُؼشاه ٢ك٢
اُلوشح  ٖٓ 53أُبدح  59أًبس إُ ٠ػشع األٝسام اُزؾو٤و٤خ ػِ ٠اُوبػ ٢أُخزض خالٍ
ٓذح ال رزغبٝص أسثؼب ً ٝػشش ٖ٣عبػخ ٖٓ ؽ ٖ٤اُوجغ ػِ ٠أُزٞ٣ ُْٝ .ْٜعت إؽؼبس
أُز ْٜأٓبّ اُوبػ ٢أُخزض ُـشع اعزغٞاث ٚخالٍ ٛز ٙأُذح  ٞٛٝأٓش ؿب٣خ ك٢
األ٤ٔٛخ ،ؽ٤ش إٔ اعزغٞاة أُز ٖٓ ْٜهجَ اُوبػ ٢أُخزض خالٍ ٓذح ال رزغبٝص أسثؼب ً
ٝػشش ٖ٣عبػخ ٖٓ أ ْٛػٔبٗبد أُز ْٜكٓ ٢شؽِخ اُزؾو٤ن االثزذائٛٝ.٢زا ٓب أًبسد إُٚ٤
أُبدح ( ٖٓ )553هبٗ ٕٞأط ٍٞأُؾبًٔبد اُغضائ٤خ اُؼشاه ٢سهْ ُ 53غ٘خ .)5(5995
ٞ٣ٝكش ؽن أُض ٍٞأٓبّ اُوبػ ٢أُخزض ػِٝ ٠ع ٚاُغشػخ ك ٢اُؼبدح أٍٝ
كشطخ ُُِ ٚطؼٖ كٓ ٢ششٝػ٤خ اؽزغبصٝ ٙر ٓ ٖ٤اإلكشاط ػ٘ ،ٚإرا ًبٕ اُوجغ ػِ ٚ٤أٝ
( )1ك نثث ح دةطثث ئق ،أثث نةية دة نةثثة نثثا حهطثث ء ن فيدثث  ،د دةح يثثة ة طا نثثة ،ازثث د ،1971 ،
149ك
ثز دةاحثنن دةن تنتيثة ،ازث د ،
 ،تينيض دةضث اثق دة أث نةية دةتن ثي ية،
( )2ك أي نا دةي
 ،153-141 ،1911ك تن دةفضح ،دةض دة يتن اثق دة أث نةية دة تيثة ،طث اع د دةصث نا
دةقن اية دةي ة ،از د 41-42 ،1990 ،ك
دةثنيا يتي ضثنا أل صث ح ثا
( )3دة ا ح  -4-ا ج ننة دة ا ئ دةه ة اح يثة ج يثع دألصثه
حص ح دالحتج ز حن دةأجا 1911ك
 3/5ثا دالتف قيثة دألن ايثة
 5/7ا دالتف قية دأل ي ية ندة
( )4دة ا ح  3/9ا دةيد دة نةق ندة
 2/59ا دةت دألأ أق ة ح ة دةجت ئية دة نةيةك
ندة
( )123ا ق تنا ح نح دة ح م دةجزدئية دةي دقق (ن د ق ضق دةتحني حن دة حن
( )5تت دة
دة حن حا يأتجن دة تد هلح ح اع ننص يا أ نة ا حضن س ايث دةتقاثم ثا صه ثيت نإح طتث
ن ا ةج ي ثة دة تأثناة إةيث ك نيث نا حقندةث اصثعتد ثع ايث ا ث ة يث ثا ح ةثة ةتفيدث نتث نةث حا يييث
دأتجند دة تد اي ي دس الز الأتجلء دةحنينة)ك
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اؽزغبص ٙهذ رٔب ػِٗ ٠ؾ٘٣ ٞزٜي ؽوٞهٝ .ٚهذ هبُذ اُِغ٘خ األٓش٤ٌ٣خ ُؾوٞم اإلٗغبٕ إٔ ػذّ
إثالؽ أُؾٌٔخ سعٔ٤ب ً ثبؽزغبص ًخض ٓب أ ٝاُز خش ك ٢إثالؿٜب ث٣ ٚز٘بكٓ ٠غ ؽن أُزْٜ
ك ٢أُض ٍٞػِٝ ٠ع ٚاُغشػخ أٓبّ اُوبػ ٢أُخزض(ٝ .)5اُغذ٣ش ثبُٔالؽظخ إٔ أُٞاص٤ن
اُذ٤ُٝخ ُْ رؾذد أُوظٞد ثؼجبسح ػِٝ ٠ع ٚاُغشػخ ،كوذ سأد اُِغ٘خ أُؼ٘٤خ ثؾوٞم
هبع ُٔذح أعجٞع ٝاؽذ ثؼذ اُوجغ ػِ ٚ٤ثغشٔ٣خ
اإلٗغبٕ إٔ ر خ٤ش ػشع أُز ْٜػِ٠
ٍ
()5
ػوٞثزٜب اإلػذاّ ال ٣زلن ٓغ أؽٌبّ أُبدح  ٖٓ 3/9اُؼٜذ اُذٝ . ٢ُٝهؼذ أُؾٌٔخ
هبع ٣ؼذ
األٝسث٤خ ث ٕ اؽزغبص اُشخض ُٔذح أسثؼخ أ٣بّ ٝعذ عبػبد .هجَ ػشػ ٚػِ٠
ٍ
اٗزٜبى ُؾن أُز ْٜك ٢أُض ٍٞػِٝ ٠ع ٚاُغشػخ أٓبّ اُوبػ ٢أُخزض(ٝ .)3هبُذ اُِغ٘خ
األٓش٤ٌ٣خ ُؾوٞم اإلٗغبٕ إٔ ٖٓ اُؼشٝس ١إٔ ٔ٣ضَ اُشخض أٓبّ اُوبػ ٢أ ٝعِطخ
هؼبئ٤خ أخش ٟثٔغشد إٔ ٣ظجؼ رُي ٌٓٔ٘ب ً ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُؼِٔ٤خ ٝاُز خ٤ش ؿ٤ش ٓوج.)4(ٍٞ

المبحث الثاني:

معايير العدالة الجنائية الدولية في مرحمة المحاكمة في ضوء الصياغة

الدستورية ليا في دستور العراق لعام 5002

ٓؼب٤٣ش اُؼذاُخ اُغ٘بئ٤خ اُذ٤ُٝخ كٓ ٢شؽِخ أُؾبًٔخٝ ،اُز ٢أٝسدٛب أُششع
اُذعزٞس ١اُؼشاه ٢ك ٢دعزٞس 5005 ٙرٔضِذ ك ٢اُؾن ك ٢أُغبٝاح أٓبّ اُوبٕٗٞ
ٝأُؾبًْٝ ،اُؾن ك ٢أُؾبًٔخ أٓبّ ٓؾٌٔخ ٓخزظخ ٓغزوِخ ٓشٌِخ ٝكن أؽٌبّ اُوبٕٗٞ
ٝاُؾن ك ٢االعزؼبٗخ ثٔؾبّ أص٘بء أُؾبًٔخٝ ،اُؾن ك ٢اُ٘ظش اُؼُِِ٘ ٢وؼب٣بٝ ،اكزشاع
ثشاءح أُزٝ ،ْٜػذّ عٞاص ٓؾبًٔخ أُز ْٜػِٗ ٠لظ اُغشٔ٣خ ٓشرٝ ٖ٤ؽظش رطج٤ن
اُوٞاٗ ٖ٤اُغ٘بئ٤خ ث صش سعؼٝ ٢اُؾن ك ٢اعزجؼبد األدُخ أُوزشٗخ ثبإلًشاٛ .ٙزٙ
أُٞػٞػبد عزٌٓ ٕٞؾالً ُِذساعخ كٓ ٢طبُت صٔبٕ ػِ ٠اُزٞاُ.٢

المطمب األول :الحق في المساواة أمام القانون والمحاكم
ٗظذ أُبدح ( ٖٓ )54اُذعزٞس اُؼشاه ٢ػِ ٠إٔ (اُؼشاهٓ ٕٞ٤زغب ٕٝٝأٓبّ
اُوبٗ ٕٞد ٕٝرٔ٤٤ض ثغجت اُغ٘ظ أ ٝاُؼشف أ ٝاُو٤ٓٞخ أ ٝاألطَ أ ٝاُِ ٕٞأ ٝاُذ ٖ٣أٝ
أُزٛت أ ٝأُؼزوذ أ ٝاُشأ ١أ ٝاُٞػغ االهزظبد ١أ ٝاالعزٔبػٓٝ .)٢ؼ٘ ٠اُؾن ك٢
( )1دة جتثثة دأل ي يثثة دة نةيثثة ةحنثثن دالتأث ا ،ندةتن يث دةقث تق نثثا ح ةثثة حنثثن دالتأث ا اثثق أثثن يت
33 ،1915 /OEA/ ser.L /v/11.66. doc -1- revك
( )2تن ي دة جتة دة يتيثة احنثن دالتأث ا ،دة ج ث A/ 45240 1ك  1990دةفنث  ،333ج دن يثة حة تيث
دالتح يةك تنل نا ةيح دة ح م دةي ةة ،دة جع دةأ ا 44 ،ك
( )3ق ث د دة ح ثثة دألن ايثثة اثثق قضثثية ا نف ث ا نحه ث نا ض ث دة ح ثثة دة تح ث  29تص ث يا دةق ث تق
 ،62 ،145B ،33 ،1911تنل نا ةيح دة ح م دةي ةة ،دة جع تفأ 46-45 ،ك
( )4تن ي دة جتة دأل ي ية ةحنثن دالتأث ا نثا ح ةثة حنثن دالتأث ا اثق دأل ثند ن OEA/ ser.L/v,
تفأ 73 ،ك
 ،11.96. doc. 10.rev.1تيأ ا  ،1997دة
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أُغبٝاح أٓبّ اُوبٗ ٕٞإٔ رخِ ٞاُوٞاٗ ٖٓ ٖ٤اُزٔ٤٤ضٝ ،إٔ ٣جزؼذ اُوؼبح ٝأُٞظل ٕٞػٖ
رطج٤ن اُوبٗ ٕٞػِٗ ٠ؾ٤ٔ٣ ٞض ث ٖ٤إٗغبٕ ٝآخشٝ ،اُؾن ك ٢أُغبٝاح ك ٢اُزٔزغ ثؾٔب٣خ
اُوبٗ٣ ٕٞؾظش اُزٔ٤٤ض ٗظب ً أ ٝرطج٤وبً ك ٢أٓ ١غبٍ رز ٠ُٞاُغِطبد اُؼبٓخ ر٘ظ ٚٔ٤أٝ
رؾٔٛ ٌُٖٝ .ٚ٤زا ال ٣ؼ٘ ٢إٔ أ ١اخزالف ك ٢أُؼبِٓخ رٔ٤٤ض ،كبُزٔ٤٤ض هبطش ػِ ٠اُؾبالد
اُز ٌٕٞ٣ ٢كٜ٤ب اُزلش٣ن ساعؼب ً إُٓ ٠ؼب٤٣ش رغبك ٢أُ٘طن أ ٝثؼ٤ذح ػٖ أُٞػٞػ٤خ(.)5
ٝاُؾن ك ٢أُغبٝاح أٓبّ اُوبٗ ٕٞؽن ٌَُ إٗغبٕ ًٔب ٗظذ ػِ ٠رُي أُؼبٛذاد أُٞاص٤ن
اُذ٤ُٝخ أُزؼِوخ ثؾوٞم اإلٗغبٕ(٘٣ٝ .)5ط ١ٞاُؾن ك ٢أُغبٝاح أٓبّ أُؾبًْ ك ٢اُوؼب٣ب
اُغ٘بئ٤خ ػِ ٠عبٗجٛ ٖ٤بٓ ،ٖ٤أُٜٔٝب أُجذأ األعبع ٢اُز٣ ١وؼ ٢ثبُٔغبٝاح كٓ ٢ؼبِٓخ
اُذكبع ٝاإلدػبء ػِٗ ٠ؾ٣ ٞؼٖٔ إٔ رزبػ ٌُال اُطشك ٖ٤كشطخ ٓزغب٣ٝخ ك ٢إػذاد
ٓشاكؼزٝ ٚاُزشاكغ خالٍ اإلعشاءاد اُوؼبئ٤خ ،أٓب اُغبٗت اُضبٗ ٢ك ٜٞإٔ ٌَُ ٓز ْٜاُؾن
ك ٢إٔ ٣ؼبَٓ ػِ ٠هذّ أُغبٝاح ٓغ ؿ٤ش ٖٓ ٙأُز ٖ٤ٜٔثبسرٌبة عشائْ ٓٔبصِخ د ٕٝأدٗ٠
رٔ٤٤ض ث٘بء ػِ ٠األعظ أُؾذدح ك ٢أُبدح ( ٖٓ )5اُؼٜذ اُذ٤ُٝ .)3(٢ُٝظ أُوظٞد
ثبُزغب ١ٝك ٢أُؼبِٓخ اُزطبثن ،ثَ إٔ رٌ ٕٞاعزغبثخ اُ٘ظبّ اُوؼبئٓ ٢زٔبصِخ ػ٘ذٓب رٌٕٞ
اُؾوبئن أُٞػٞػ٤خ ٓزٔبصِخٝ .هذ ٗظذ أُٞاص٤ن أُزؼِوخ ثؾوٞم اإلٗغبٕ ػِٛ ٠زا
اُؾن(ًٔ . )4ب إٔ أُغبٝاح أٓبّ اُوبٗ٣ ٕٞوزؼٜ٤ب ٓجذأ ع٤بدح اُوبٗٓٝ ،ٕٞوزؼٛ ٠زا أُجذأ إٔ
ٗشبؽ اُذُٝخ ثغٔ٤غ ٓظبٛش٣ ٙؾٌٔ ٚهبٗ٣ ٕٞغٔ ٞػِ ٠اُؾبًٔٝ ٖ٤أُؾٌ ٖ٤ٓٞعٞاء ثغٞاء
٣ٝخؼؼ ٕٞعٔ٤ؼب ً ُ٘ظٞط .ٚكبُغ٤بدح ُ٤غذ ُِغِطخ ٝإٗٔب ُِوبٗٝ .ٕٞخالكب ً ُزُي .ك ٕ
اُذُٝخ اُج٤ُٞغ٤خ رؼذ اُغِطخ األػِ ٖٓ ٠اُوبٗٝ ٕٞأعبعب ً ٌَُ هبٗٓٝ ،ٕٞب ٛزا األخ٤ش إال
ٓغٔٞػخ اُوٞاػذ اُز ٢رؼٜٔ٘ب اُغِطخ اُؾبًٔخ ُز٘ظٗ ْ٤شبؽ األكشاد ُظبُؾٜب(.)5

المطمب الثاني :الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقمة مشكمة
وفق أحكام القانون

اث يس ضث هنةتث د ،قث دةنضثية
( )1تن ي دة جتة دة يتية احنن دالتأ ا اه ن قضثية تأثف ا
 9 ،1914/112تيأ ا  ،209 ،1917تنل نا ةيح دة ح م دةي ةة ،دة جع دةأ ا 71 ،ك
 7ا دالنلا دةي ة ق ةحنن دالتأ ا ن د حا (دةت س ج يي أثندء ح ث دةنث تنا ،نهث
( )2تت دة
يتأ ننا اق ح دةت تع ا ةح يثة ثا ح ت ييثز
يتأ ننا اق ح دةت تع اح ية دةن تنا نت ت ييز،
نةت دة ند  1/2ن 26/3
يتتدت هند دالنلا ن ا ح تح يض ن د قح هند دةت ييز) دت ادند دة
ا دةيدث دةث نةق ندة تث ا  2ن 15ثا دتف قيثة دة ث ح ندة ثند 2ن5ن 7ثا دتف قيثة ت هضثة دةيت ث ية
 14ثا دالتف قيثة
ندة ت ا 2ن 3ا دة يق دألا ينق ندة ند  2/1ن 24ا دالتف قية دأل ي ية ندة
دألن اية ندة ت ا 2ن 11ا دالنلا دأل ي قك
( )15ا دتف قية ت هضة دةيت يةك
( )15ا دتف قية دة ح ندة
( )3حت دة
اث ةحنن دة تيثة ندةأي أثية ندة ث  10ثا دالنثلا
 1/14ا دةيدث دةث نةق دةهث
( )4حت دة
دةي ة ق ةحنن دالتأ اك
)5( paul Al EXEFFC, L, Etat et ;le pouvoir discretion naire de I,autorite, ReVue
intenationannale de la droit 1982.
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ٗض أُششع اُذعزٞس ١ػِٛ ٠زا اُؾن ك ٢أُٞاد ٖٓ 45ٝ 44ٝ 5/59ٝ 5/59
دعزٞس اُؼشام ُؼبّ  5005إر ٗظذ أُبدح  5/59ػِ ٠إٔ (اُوؼبء ٓغزوَ ال عِطبٕ ػِٚ٤
ُـ٤ش اُوبٗٗٝ )ٕٞظذ أُبدح ( ٚ٘ٓ )44ػِ ٠إٔ (اُغِطخ اُوؼبئ٤خ ٓغزوِخٝ ،رزٞالٛب
أُؾبًْ ػِ ٠اخزالف أٗٞاػٜب ٝدسعبرٜبٝ ،رظذس أؽٌبٜٓب ٝكوب ً ُِوبًٗٔ )ٕٞب ٗظذ أُبدح
( ٖٓ )45اُذعزٞس اُؼشاه ٢ػِ ٠إٔ (اُوؼبح ٓغزوِ ،ٕٞال عِطبٕ ػِ ْٜ٤ك ٢هؼبئُ ْٜـ٤ش
اُوبٗٝ ،ٕٞال ٣غٞص أل٣خ عِطخ اُزذخَ ك ٢اُوؼبء أ ٝكً ٢ؤ ٕٝاُؼذاُخ)٣ٝ .زؼٖٔ اُؾن
ك ٢أُؾبًٔخ أٓبّ ٓؾٌٔخ ٓخزظخ ٓٝغزوِخ ٓشٌِخ ٝكن أؽٌبّ اُوبٗ ٕٞصالس عٞاٗت أُٜٔٝب
إٔ رٌ ٕٞأُؾٌٔ خ ٓشٌِخ ٝكن أؽٌبّ اُوبٗ٣ٝ ٕٞؼ٘ ٢رُي إٔ رٌ ٕٞأُؾٌٔخ اُز ٢ر٘ظش أ١
هؼ٤خ ٓشٌِخ ثؾٌْ اُوبٗ٣ٝ .)5(ٕٞغٞص ر ع٤ظ ٛز ٙأُؾٌٔخ ٝكن أؽٌبّ اُذعزٞس أ ٝأ١
رشش٣غ آخش رظذس ٙاُغِطخ أُخزظخ ثغٖ اُوٞاٗ ٖ٤أ ٝرشٌَ ثٔٞعت أؽٌبّ اُوبٕٗٞ
اُؼبّ(ٝ.)5اُٜذف ٖٓ ٛزا اُششؽ األعبع ٢ك ٢اُوؼب٣ب اُغ٘بئ٤خ  ٞٛػٔبٕ ػذّ ٓؾبًٔخ
أُز ٖ٤ٜٔك ٢هؼ٤خ ٓب أٓبّ ٓؾٌٔخ رشٌَ خظ٤ظب ً ٖٓ اعَ هؼ٤ز .)3(ْٜأٓب اُغبٗت اُضبٗ٢
ك ٜٞإٔ رٌ ٕٞأُؾٌٔخ ٓخزظخ ٣ٝغزِضّ اُؾن كٗ ٢ظش اُذػ ٟٞأٓبّ ٓؾٌٔخ ٓخزظخ إٔ
ُِٔ ٌٕٞ٣ؾٌٔخ ٝال٣خ هؼبئ٤خ ػِٗ ٠ظش اُوؼ٤خ أُطشٝؽخ أٓبٜٓبٝ ،أُوظٞد
ثبال خزظبص ٘ٛب إٔ ٘ٔ٣ؾٜب اُوبٗ ٕٞعِطخ اُ٘ظش ك ٢اُذػ ٟٞاُوؼبئ٤خ أُوظٞدح ،أ ١إٔ
رٌُٜ ٕٞب ٝال٣خ ػِٞٓ ٠ػٞع اُذػٝ ٟٞاُشخض أُوبٓخ ػذ .ٙأٓب كٔ٤ب ٣زؼِن ثبُغبٗت
اُضبُش  ٞٛٝإٔ رٌ ٕٞأُؾٌٔخ ٓغزوِخ كبُٔوظٞد ثبعزوالُ٤خ أُؾٌٔخ ،إٔ ٣ظذس اُؾٌْ ك٢
أ٣خ هؼ٤خ ٓطشٝؽخ أٓبٜٓب ك ٢إؽبس ٖٓ اُؾ٤ذحٝ ،ػِ ٠أعبط اُٞهبئغٝ ،ؽجوب ً ألؽٌبّ
اُوبٗ ،ٕٞد ٕٝأ ١رذخَ أ ٝػـٞؽ أ ٝر ص٤ش ؿ٤ش ٓ٘بعت ٖٓ أ ١عِطخ أخش ٟؽٌ٤ٓٞخ أٝ
ؿ٤ش ؽٌ٤ٓٞخًٔ ،ب إٔ االعزوالُ٤خ رؼ٘ ٢إٔ  ٌٕٞ٣أُؼ٤بس األ ٍٝك ٢اخز٤بس األًخبص
اُز٣ ٖ٣ز٘ٓ ُٕٞٞبطت اُوؼبء  ٞٛخجشر ْٜاُوبٗ٤ٗٞخ ٝإٔ رزْ ٓغبئِزٝ ْٜكن إعشاءاد
خبطخ  ٖٓ ،عٜبد ٓؾذدح ك ٢اُوبٗٝ .)4(ٕٞهذ ػشف اعزوالٍ اُوؼبء ث ٗ ٚرؾشس اُوؼبء
ٖٓ أ٣خ ٓؤصشاد اػطالػب ً ثشعبُز ٚك ٢رؾو٤ن اُؼذاُخ ٝرؾشس عِطز ٖٓ ٚأ ١رذخَ ٖٓ
عبٗت اُغِطز ٖ٤اُزشش٣ؼ٤خ ٝاُز٘ل٤ز٣خ ٝػذّ خؼٞع اُوؼبح ُـ٤ش عِطبٕ اُوبٗ .)5(ٕٞأٓب
ؽ٤بد اُوبػ ٢ك٤شاد ثٜب إٔ  ٌٕٞ٣اُوبػٓ ٢زغشداً ٝثؼ٤ذاً ػٖ اُز ص٤ش ثبُٔظبُؼ ٝاُؼٞاؽق

 1/1ثا دالتف قيثة

 1/14ا دةيدث دةث نةق ندة ث  26ثا دالنثلا دأل ي ثق ندة ث
( )1حت دة
 26ا دة يق دألا ينقك
 1/6ا دالتف قية دألن اية ندة
دأل ي ية ،ندة
( )2تت دالتف قية دأل ي ية ن د ض ن حا ت نا دة ح ة ص ة أان اح دةن تناك
دة ا ح ( )5ا دة ا ئ دألأ أية دة تي نة ا أتنلح دةأ طة دةنض ئيةك
( )3حت ادند دة
( )4ك ن حح ث دة هتث  ،ضث ت م أثل ة حح ث دةنضث ء دةجتث ئق ،طايثة دأل يث  ،ازث د ،1911 ،
99ك
( )5ك نا دةأت دة ايأق ،ض ت م دة تد قاح نحقت ء دة ح ة ،أ ةة تن دس ،يثة دةحنثن  ،ج يثة
دةن ه 134 ،1911 ،ك
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اُشخظ٤خ كال ٣ز صش ٝال ٣ؤصش ػِٝ ٚ٤ثبُزبُ ٢كؼِ ٚ٤إٔ ال  َ٤ٔ٣ػ٘ذ ٗظش ٙكٗ ٢ضاع ٓؼ ٖ٤إُ٠
ٛزا اُغبٗت ٖٓ اُخظ ّٞأ ٝراى ٝػِ ٚ٤رطج٤ن اُوٞاػذ اُوبٗ٤ٗٞخ اُز ٢رؾون اُؼذاُخ(.)5

المطمب الثالث :الحق في االستعانة بمحام أثناء المحاكمة

ٗظذ أُبدح  ٖٓ 55/59اُذعزٞس اُؼشاه ٢ػِ ٠أٗ( ٚر٘زذة أُؾٌٔخ ٓؾبٓ٤ب ً
ٓؾبّ ٣ذاكغ ػ٘ٝ ،ٚػِٗ ٠لوخ اُذُٝخ).
ُِذكبع ػٖ أُز ْٜثغ٘ب٣خ أ ٝع٘ؾخ ُٖٔ ُ٤ظ ُٚ
ٍ
ٌَُ ٖٓ ٣ز ْٜثبسرٌبة كؼَ ع٘بئ ٢اُؾن ك ٢إٔ ٣ذاكغ ػٖ ٗلغ ٚثشخظ.)5(ٚ
ٓؾبّ ُ٤غبػذٝ ،ٙأُؾٌٔخ ِٓضٓخ ث ٕ رجِـ ٚثؾو ٚك ٢االعزؼبٗخ
ُِٔٝز ْٜاُؾن ك ٢إٔ ٣خزبس
ٍ
ثٔؾبّ ،رُي الٕ أُؾبًٔخ اُؼبدُخ رغزِضّ إٔ ُِ ٌٕٞ٣شخض اُز٣ ١ز ْٜثبسرٌبة كؼَ
ٍ
()3
ع٘بئ ٢اُؾن ك ٢االعزؼبٗخ ثٔغبػذح هبٗ٤ٗٞخ ُؾٔب٣خ ؽوٞهٝ ٚاُذكبع ػٜ٘ب .
٣ٝشَٔ ؽن أُز ْٜك ٢االعزؼبٗخ ثٔؾبّ ،إٔ ٣جِؾ أُز ْٜثٜزا اُؾن ٝإٔ ٌٕٞ٣
ُِٔز ْٜاُؾن ك ٢اخز٤بس أُؾبٓ ٢اُز ١ع٤ذاكغ ػ٘ٗ .)4(ٚظشاً ُؼالهخ اُضوخ ث ٖ٤أُزْٜ
ٓٝؾبًٓٔ،ٚ٤ب ٘٣جـ ٢إٔ ُِٔ ٌٕٞ٣ز ْٜاُؾن ك ٢االرظبٍ ثٔؾبٓ ٚ٤ك ٢إؽبس ٖٓ اُغش٣خ ،أٓب
ٓؾبّ ٖٓ اخز٤بس٤ُ ٙزشاكغ ػ٘ ٚك٤غٞص اٗزذاة ٓؾب ًّ ُِذكبع ػ٘.)5(ٚ
إرا ُْ  ٌٖ٣أُز ْٜهذ ًَٝ
ٍ
ٓؾبّ صبثذ
اٗزذاة
ك٢
اُؾن
ٕ
ك
األٓش٤ٌ٣خ،
االرلبه٤خ
ٖٓ
ٛ/ـ
5
/
4
أُبدح
ػ٘ٝ .)5(ٚػِٝ ٠كن
ٍ
صبثذ إرا اخزبس أُز ْٜأال ٣ذاكغ ػٖ ٗلغ ٚثشخظ ٚأٓ ًَٞ٣ ُْ ٝؾبّ ك ٢ؿؼ ٕٞاُلزشح
اُز ٢ؽذدٛب اُوبُٗ ٕٞزُي اُـشع ،ؿ٤ش إٔ أُبدح /3/54ء ٖٓ اُؼٜذ اُذٝ ٢ُٝأُبدح 3/6
ٓ ٖ االرلبه٤خ األٝسث٤خ هذ اًزشؽزب ألػٔبٍ ٛزا اُؾن إٔ رش ٟأُؾٌٔخ إٔ ٓظِؾخ اُؼذاُخ
روزؼ ٢رُيٝ .اُذُٝخ ِٓضٓخ ثبٗزذاة ٓؾبّ ٣ذاكغ ػٖ أُز ْٜإرا رٞاكش ًشؽبٕ األ ٍٝإٔ
ٓؾبّٝ ،اُضبٗ ٢أال  ٌٕٞ٣أُز ْٜهبدساً ػِ ٠دكغ أرؼبة
رزطِت ٓظِؾخ اُؼذاُخ اٗزذاة
ٍ
ٓؾبّ ُِذكبع ػٖ أُز ْٜإٔ رؾشص
ٓؾبّ(٣ٝ .)6زؼ ٖ٤ػِ ٠أُؾٌٔخ ػ٘ذٓب رششع ك ٢اٗزذاة
ٍ
ٍ
رؾشص ػِ ٠اخز٤بس ٓؾبّ ٓزٔشط ٓٝزخظض كٓ ٢جبًشح اُوؼب٣ب اُزُٜ ٢ب ٗلظ ؽج٤ؼخ
ح ثثة دة ح

ثثة ،أثث ةة

( )1ك حأثثا اصثثيم هثثنيا ،ضثث ت م دة ثثتد اثثق دة ث ننا دةي ن يثثة حقت ث ء
جأتي  ،ية دةن تنا ،ج ية از د 19-11 ،1979 ،ك
دة ث  1/11ثا دالنثلا دةيث ة ق ةحنثن دالتأث ا ،ندة ث -3/14ء -ثا دةيدث
( )2حت ادند دة
 ) (1/7ا دة يق دألا ينق ندة ث (2/1ء) ثا دالتف قيثة دأل ي يثة ندة ث ) ()3(6
دة نةق ندة
ثا دالتف قيثثة دألن ايثة ندة ث -)4(21ء -ثثا دةت ث دألأ أثثق ةينفأثثلاي ندة ث /4/20ء ثثا دةت ث
/1/67ء ا دةت دألأ أق ة ح ة دةجت ئية دة نةيةك
دألأ أق ة ندت د ندة
( )3حت ث ثثنةت دة ث /3/14ء ثثا دةيد ث دة ث نةق ندة ث ( )1ثثا دة ا ث ئ دألأ أثثية دةه ثثة ا ث ن
 /1/7ا دة يق دألا ينقك
 /3/6ا دالتف قية دألن اية ندة
دة ح يا ندة
( )4دة ا ح ( ح ) ا دة ا ئ دةه ة ا ن دة حث يا ندة ث /3/14ء ثا دةيدث دةث نةق ندة ث /1/7
ا دة يق دألا ينقك
 /3/6ا دالتف قية
/2/1هـ ا دالتف قية دأل ي ية ندة
/3/14ء ا دةيد دة نةق ،ندة
( )5دة
/1/67ء ا دةت دألأ أق ة ح ة دةجت ئية دة نةيةك
دالتف قية دألن اية ،ندة
/3/14ء ا دةيد دة نةق ندة ا ح  6ا دة ا ئ دةه ة اث ن دة حث يا ندة ث  /3/6ثا
( )6دة
دالتف قية دألن ايةك
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اُغشٔ٣خ أُشرٌجخ(ٝ. .)5إرا ًبٕ أُششع اُذعزٞس ١اُؼشاه ٢ك ٢دعزٞس 5005هذ أُضّ
أُؾٌٔخ ثبٗزذاة ٓؾبٓ٤ب ً ُِذكبع ػٖ أُز ْٜثغ٘ب٣خ أ ٝع٘ؾخ ،ك ٕ اُؼذاُخ روزؼ ٢إٔ ٣زْ
اٗزذاة ٓؾبُِٓ ٢ذكبع ػٖ أُز ْٜثغ٘ب٣خ أ ٝع٘ؾخ كٓ ٢شؽِخ اُزؾو٤ن االثزذائ ٢رُي ألٕ
ؽؼٞس أُؾبٓ٣ ٢ؼذ ٖٓ اُؼٔبٗبد اُٜبٓخ اُز ٢رض٣ذ ك ٢اُضوخ ك ٢عالٓخ إعشاءاد
اُزؾو٤ن االثزذائٝ ٢رذػْ هٔ٤زٜب ك ٢اإلصجبد كؾؼٞس ٙك ٚ٤سهبثخ ػِ ٠أُؾون رٔ٘ؼٖٓ ٚ
ارخبر أ ١إعشاء رؼغلٓ ٢غ أُزًٔ ،ْٜب إٔ ؽؼٞسٜ٣ ٙذا ٖٓ سٝع أُز٣ٝ ْٜغبػذ ٙػِ٠
االرضإ ٝاُٜذٝء ك ٢إعبثبر ٚكال رظذس ٓ٘ ٚاػزشاكبد ؿ٤ش إساد٣خ.

المطمب الرابع :الحق في النظر العمني لمقضايا
ٗظذ أُبدح  9/59ػِ ٠إٔ (عِغبد أُؾبًْ ػِ٘٤خ إال إرا هشسد أُؾٌٔخ عؼِٜب
عش٣خ) .رؼ٘ ٢ػِ٘٤خ أُؾبًٔخ إٔ رؼوذ أُؾبًْ عِغبرٜب ٝرظذس أؽٌبٜٓب ك ٢إؽبس ٖٓ
اُؼالٗ٤خ ،كٔ٤ب ػذا ثؼغ اُؾبالد االعزض٘بئ٤خ اُوِِ٤خ أُؾذدح ثذهخ(ٝ .)5ال ٣ؼ٘ ٢اُؾن ك٢
ػالٗ٤خ أُؾبًٔخ إٔ ٣ؾؼش أؽشاف اُذػ ٟٞاُغِغبد كؾغت ثَ إٔ رٌ ٕٞاُغِغبد
ٓلزٞؽخ أٓبّ اُغٔ ٜٞس اُؼبّ ًزُي .كِِغٜٔٞس اُؾن ك ٢إٔ ٣ؼشف ً٤ق رذاس اُؼذاُخ
ٝاألؽٌبّ اُز٘٣ ٢ز ٢ٜإُٜ٤ب اُ٘ظبّ اُوؼبئ ٖٓٝ .٢أثشص ٓظبٛش اُؼالٗ٤خ اُغٔبػ ُغٜٔٞس
اُ٘بط ثبُذخ ٍٞإُ ٠اُوبػخ اُز ٢رغش ١كٜ٤ب إعشاءاد أُؾبًٔخٝ ،رٌٔ ٖٓ ْٜ٘٤االؽالع
ػِٓ ٠ب ٣غش ١كٜ٤ب ٖٓ إعشاءادٓٝ ،ب ٣ذٝس خالُٜب ٖٓ ٓ٘بهشبد ٝأهٞاٍ(ٝ .)3إرا ًبٕ
اُ٘ظش اُؼِ٘ ٢ػٔبٕ أعبع ُِ ٢ؼذاُخ ٝاعزوالُ٤خ اُوؼبء إال أٗ٣ ٚغٞص رو٤٤ذ ؽن اُغٜٔٞس
اُؼبّ ك ٢ؽؼٞس عِغبد اُذػ ٟٞك ٢ثؼغ اُؾبالد أُؾذدح ثذهخ ٝاألعجبة اُز٣ ٢غٞص
ٖٓ أعِٜب اعزجؼبد اُظؾبكخ ٝاُغٜٔٞس ٖٓ ؽؼٞس عٔ٤غ عِغبد اُذػ ،ٟٞأ ٝثؼغ
اُغِغبد هذ رزؼِن ث ب٥داة اُؼبٓخ (كجؼغ اُذػب ٟٝهذ رشزَٔ ػِ ٠عشائْ ع٘غ٤خ) أٝ
رزؼِن ثبُ٘ظبّ اُؼبّ ٛٝزا ٓب اًبس اُ ٚ٤اُؼٜذ اُذًٝ ٢ُٝزُي االرلبه٤خ االٝسث٤خ (ٝ .)4هذ
اػزجشد اُِغ٘خ أُؼ٘٤خ ثؾوٞم اإلٗغبٕ ٝاُِغ٘خ األٓش٤ٌ٣خ اُذ٤ُٝخ إٔ أُؾبًٔبد اُغش٣خ
اُز ٢رغش ١ك ٢ث٤شًُٓٞٞٝ ٝج٤ب ُِٔز ٖ٤ٜٔثبسرٌبة عشائْ ٓزظِخ ثبإلسٛبة ٝرٜش٣ت
أُخذساد ،ر٘زٜي اُؾن ك ٢اُ٘ظش اُؼُِِ٘ ٢وؼب٣ب  ٖٓٝصْ اُؾن كٓ ٢ؾبًٔخ ػبدُخ ،ؽ٤ش
رغش ١أُؾبًٔبد كٛ ٢ز ٙاُذ ٖٓ ٍٝهجَ هؼبحً ٣غِغٝ ٕٞساء ًبًبد رخل٣ٞٛ ٢ز ْٜػٖ

( )1دة ا ح  6ا دة ا ئ دةه ة ا ن دة ح ياك
( )2حت ث دة ث  10ثثا دالنثثلا دةيث ة ق ةحنثثن دالتأث ا ندة ث  1/149ثثا دةيدث دةث نةق دةهث
ا ث ةحنن دة تيثثة ندةأي أثثية ،ندة ث  1/6ثثا دالتف قيثثة دألن ايثثة ،ندة ث  1/67ثثا دةت ث دألأ أثثق
ة ح ة دةجت ئية دة نةيةك
ه ي نف ،دة ا ئ دألنةية اق ح نح دالج دءدم دةجت ئية ،د دةطاع ندةتص دأله ية،
( )3ك ح
از د 135 ،1972 ،ك
Wayne R.la Fave and jerold H. Israwl Criminal procedure, vol3, west publishing co,
1984, p.23.

 1/14ا دةيد دة نةق ندة
( )4دة
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ػ ٕٞ٤أُز٣ٝ ٖ٤ٜٔؼشف ٛؤالء اُوؼبح اُز٣ ٖ٣غزخذٓ ٕٞأسهبٓب ً ثذالً ٖٓ أعٔبئ ْٜك ٢عٔ٤غ
ٝصبئن أُؾٌٔخ ثبعْ اُوؼبح أُو٘ؼ.)5(ٖ٤

المطمب الخامس :الحق في افتراض البراءة
ٗظذ أُبدح  ٖٓ 5/59اُذعزٞس اُؼشاه ٢ػِ ٠إٔ (أُز ْٜثش١ء ؽز ٠رضجذ إداٗز ٚك٢
ٓؾبًٔخ هبٗ٤ٗٞخ ػبدُخ٣.)...ؼ٘ٓ ٢جذأ األطَ ك ٢أُز ْٜاُجشاءح ،إٔ ًَ ًخض ٣زْٜ
ثغشٔ٣خ ٜٓٔب ثِـذ عغبٓزٜب٣ ،غت ٓؼبِٓز ٚثٞطلً ٚخظب ً ثش٣ئبً ،ؽز ٠رضجذ إداٗز ٚثؾٌْ
هؼبئ ٢ثبد(.)5
ٝهبٍ آخش( ٕٝإٔ أطَ اُجشاءح ٣ؼ٘ ٢إٔ اُوبػٝ ٢عِطبد اُذُٝخ ًبكخ ٣غت إٔ رزؼبَٓ ٓغ
أُزٝ ْٜر٘ظش إُ ٚ٤ػِ ٠أعبط أٗ٣ ُْ ٚشرٌت اُغشٔ٣خ ٓؾَ االرٜبّ ٓبُْ ٣ضجذ ػِ ٚ٤رُي
ثؾٌْ هؼبئٜٗ ٢بئ ،٢ؿ٤ش هبثَ ُِطؼٖ ك ٚ٤ثبُطشم اُؼبد٣خ)(.)3
ٓٝجذأ األطَ ك ٢أُز ْٜاُجشاءح ٣زلن ٓغ ؽجبئغ األً٤بء ٣ٝزلن ٓغ أُظِؾخ
اُؼبٓخ أُزٔضِخ ك ٢ػشٝسح اُؾلبظ ػِ ٠ؽش٣بد األكشاد ٝؽوٞه ْٜكال ٣ؤخز اُ٘بط
ثبُشجٜبد ٝال ٣زٛج ٕٞػؾ٤خ ارٜبٓبد عطؾ٤خ رغز٘ذ ػِ ٠اُذالئَ د ٕٝاألدُخ ٝثبُظٖ دٕٝ
اُ٤وٝ .)4(ٖ٤أُؾبًٔخ اُؼبدُخ رغزِضّ رؾو٤ن اُزٞاصٕ ثٓ ٖ٤وزؼ٤بد هش ٚ٘٣اُجشاءح
ٝاإلعشاءاد اُز٣ ٢وزؼٜ٤ب اُزطج٤ن اُلؼبٍ ُِوبٗ ٕٞكبأل ٠ُٝرؾٔ ٢اُؾش٣خ اُشخظ٤خ ُِٔزْٜ
ٝاُضبٗ٤خ رؾٔ ٢أُظِؾخ اُؼبٓخ(ٝ .)5ال ٘٣طجن اُؾن ك ٢اكزشاع اُجشاءح ػِٓ ٠ؼبِٓخ
أُز ْٜك ٢أُؾٌٔخ ٝرو ْ٤٤األدُخ كؾغت ،ثَ ٘٣طجن أ٣ؼبً ػِٓ ٠ؼبِٓز ٚهجَ أُؾبًٔخ كٜٞ
٘٣طجن ػِ ٠أُشزج ٚك ْٜ٤هجَ ارٜبٓ ْٜسعٔ٤ب ً ثبسرٌبة أ٣خ عشٔ٣خ رٔ٤ٜذاً ُزوذُِٔ ْٜٔ٣ؾٌٔخ
٣ٝغزٔش ٛزا اُؾن هبئٔب ً إُ ٠إٔ  ٣زْ ر ٤٣ذ ؽٌْ اإلداٗخ ثؼذ اعز٘لبر ٓشاؽَ اُطؼٖٝ ،هذ ٝسد
اُ٘ض ػِٓ ٠جذأ األطَ ك ٢أُز ْٜاُجشاءح ك ٢اُؼذ٣ذ ٖٓ أُؼبٛذاد ٝأُٞاص٤ن أُزؼِوخ
ثؾوٞم اإلٗغبٕ(٣ٝ.)6زشرت ػِٓ ٠جذأ األطَ ك ٢أُز ْٜاُجشاءح إٔ ػتء اإلصجبد ٣وغ ػِ٠
ق CCPRC/79/A dd 67

( )1تن ي دة جتة دة نةية دة يتية احنن دالتأ ا ،اي ن ،نقينة دأل دة تح
ت ثنز  ،1996دةفنث  ، 26ن ثثنةت دةتن يث دةقث تق ة جتثثة دأل ي يثثة دة نةيثثة نثا ح ةثثة حنثثن دالتأث ا اثثق
نةن اي ث  ،249 ،1993 ،OEA/ ser. L/v/11 84. doe 39تنثثل نثثا ةيثثح دة ح ث م دةي ةثثة،
17-16ك
( )2ك حح ث اتحثثق أ ث ن  ،دةص ث نية ندالج ث دءدم دةجت ئيثثة ،د دةتدضثثة دةي ايثثة ،دةن ث ه ،1977 ،
117ك
( )3ك ح ث أ ث ي دةيثثند ،ا ث ح دةص ث نية اثثق دةن ث تنا دةجت ث ئق ،ج ثثة دةنض ث ء ندةتص ث يع ،نزد دةي ث ح
دةتنتأية ،ع ،3س243 ،1979 ،21ك
)4(APRAHAMS, GODSTFIN, The state and a ccused balnce of advantage in criminal
procedure The Youle law Journaly, Vol. 9, 1960, P114.
)5(coutts: I’interet general et I’interet de I’accuse au cours du process penal, Rev, sc.
Crim. 1965. Pa

 11ا دالنلا دةي ة ق ةحنن دالتأ ا ندة
( )6دة
 26ا دالنلا دأل ي ق ندة
دة يق دألا ينق ندة
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اإلدػبءٝ ،إرا رٞكشد أعجبة ٓؼوُٞخ ُِشي ك٤غت أال ٣ذإ أُزٝ .)5(ْٜإرا ثشئذ عبؽخ
ًخض ٓب ٖٓ رٜٔخ ع٘بئ٤خ ثٔٞعت ؽٌْ ٜٗبئٓ ٖٓ ٢ؾٌٔخ ٣ظجؼ ٛزا اُؾٌْ ِٓضٓب ً ُغٔ٤غ
اُغِطبد اُشعٔ٤خ ٖٓٝ ،صْ ٣غت إٔ رٔز٘غ اُغِطبد اُؼبٓخ خبطخ اُ٘٤بثخ اُؼبٓخ ٝاُششؽخ
ػٖ اإل٣ؾبء ث ٣خ إًبسح إُ ٠إٔ ٛزا اُشخض ٣ؾزَٔ إٔ ٓ ٌٕٞ٣زٗجبًُ .زغ٘ت اإلخالٍ ثٔجذأ
اكزشاع اُجشاءح ٝاؽزشآب ً ُؾٌْ أُؾٌٔخ ٝع٤بدح اُوبٗٝ ،ٕٞهذ ٝعذد أُؾٌٔخ األٝسث٤خ
إٔ اُؾن ك ٢اكزشاع اُجشاءح هذ اٗزٜي ػ٘ذٓب أصبسد ٓؾٌٔخ ٗٔغب٣ٝخ ،ثؼذ رجشئخ أؽذ
أُز ،ٖ٤ٜٔاُظ٘ ٕٞؽ ٍٞثشاءر ٚك ٢ؽ٤ض٤بد ؽٌٜٔب ثشكغ ٓ٘ؾخ رؼ٣ٞؼب ً ػٖ اُلزشح اُز٢
هؼبٛب ٓؾزغضاً هجَ ٓؾبًٔز.)5(ٚ

المطمب السادس :الحق في عدم جواز محاكمة المتيم عن نفس الجريمة مرتين
ٗظذ أُبدح  5/59ػِ ٠إٔ (أُز ْٜثشا ؽز ٠رضجذ إداٗز ٚكٓ ٢ؾبًٔخ هبٗ٤ٗٞخ
ػبدُخ ٝال ٣ؾبًْ أُز ْٜػٖ اُزٜٔخ رارٜب ٓشحً أخش ٟثؼذ اإلكشاط ػ٘ ،ٚإال إرا ظٜشد أدُخ
عذ٣ذح)٣ٝ .وظذ ثٔجذأ ػذّ عٞاص أُؾبًٔخ ػِ ٠راد اُغشّ ٓشرٝ ٖ٤أُؼشٝف أ٣ؼب ً ثبعْ
ٓجذأ ػذّ رٌشاس اُؼوٞثخ ػِ ٠اُلؼَ اُٞاؽذ ث ٕ أً ١خض طذس ثؾو ٚؽٌْ هؼبئٜٗ ٢بئ٢
ثبإلداٗخ أ ٝاُجشاءح ال رغٞص ٓؾبًٔز ٚأٓ ٝؼبهجز ٚػِٗ ٠لظ اُغشٔ٣خ ك ٢ظَ ٗلظ اُٞال٣خ
اُوؼبئ٤خ(٘٣ٝ .)3طجن ٛزا أُجذأ ػِ ٠عٔ٤غ األكؼبٍ اُغ٘بئ٤خ أ٣ب ً ًبٗذ خطٞسرٜب٘٣ٝ ،جـ٢
إٔ ٘ٔ٣غ اُوبٗ ٕٞاعز٘بداً ُٜزا أُجذأ إعشاء ٓؾبًٔبد عذ٣ذح أ ٝكشع ػوٞثبد عذ٣ذح ك٢
ظَ ٗلظ اُٞال٣خ اُوؼبئ٤خ ػِٗ ٠لظ اُغشٔ٣خٝ ،ال ٘٣زٜي ٛزا أُجذأ ػ٘ذ ٓؾبًٔخ ٗلظ
أُز ْٜكٔ٤ب ثؼذ ػِ ٠عشٔ٣خ أخش ٟأ ٝك ٢ظَ ٝال٣خ هؼبئ٤خ أخشٝ ٟهذ اػزجشد اُِغ٘خ
أُؼ٘٤خ ثؾوٞم اإلٗغبٕ إٔ ٓجذأ ػذّ عٞاص أُؾبًٔخ ػِ ٠راد اُغشّ ٓشر٘٣ ُْ ٖ٤زٜي ك٢
ؽبُخ ٓٞاؽٖ إ٣طبُ ٢ؽبًٔز ٚاُغِطبد اإل٣طبُ٤خ ثؼذ إٔ طذس ػِ ٚ٤ؽٌْ إداٗخ ٜٗبئ ٢ك٢
ع٣ٞغشا ػِٗ ٠لظ األكؼبٍ ألٕ اُِغ٘خ الؽظذ إٔ ٛزا أُجذأ ال ٣ؾظش إال رٌشاس أُؾبًٔخ

 66ثثا دةت ث دألأ أثثق ة ح ثثة دةجت ئيثثة دة نةيثثة ندةن ن ث  91ثثا ةثثندئ

دالتف قيثثة دألن ايثثة ندة ث
دةأجنا دألن ايةك
 3/66ا دةت دألأ أق ة ح ة دةجت ئية دة نةيةك
( )1دة
( )2قثث د دة ح ثثة دألن ايثثة اثثق قضثثية ( أثثي تيت ضثث دةت أثث ) ،قثث دةنضثثية  AserA – 266ح
 ،1993تنل نا دة جع دةأ ا 69 ،ك
( )3تثثت دة ث  7/14ثثا دةيد ث دة ث نةق ة حنثثن دة تيثثة ندةأي أثثية (ال يجثثنز تي ث يض حح ث ج ث د
ة ح ة حن ة ين ن د ج ي ة أا حا ح يا ادث حن اث ئ تدث اح ث تدث ئق نانث ة نث تنا نة جث دءدم
 4ا دةا نتن نح دةأ اع ةلتف قية دألن اية (-1ال يجنز تي يض ححث
دةجت ئية اق ح ا ) نتت دة
ج د اق إج دءدم جت ئية اق تط دةنالية دةنض ئية ةتفس دة نةة ن د ج ي ة أا
ة ح ة حن ة ين
حا ا ئ تد حن ح يا اد اح تد ئق نان ة ن تنا ندالج دءدم دةجزدئيثة اثق دة نةثة) نتثت دة ث 4/1
ا دالتف قية دأل ي ية (ال يجنز تي يض حح ة ح ثة ج يث ن ثد تفثس دةأثا إند ث ح ث اا دئتث
في ق اح ةلأتئت ف)ك
)ISSN (1681-6870
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ػِٗ ٠لظ اُزٜٔخ كٗ ٢لظ اُذُٝخ(ٝ .)5ال ٘ٔ٣غ رٌشاس أُؾبًٔخ ػِٗ ٠لظ اُزٜٔخ ٖٓ إػبدح
كزؼ ِٓلبد اُوؼب٣ب ثٔب ك ٢رُي إعشاء ٓؾبًٔبد عذ٣ذح ػ٘ذ ؽذٝس خط ك ٢رطج٤ن
اُؼذاُخ ،ؽ٤ش ٘٣جـ ٢اُزٔ٤٤ض ث ٖ٤إػبدح كزؼ ِٓق اُوؼ٤خ أ ٝإعشاء ٓؾبًٔخ عذ٣ذح ث٘ب ًء ػِ٠
ٝعٞد ظشٝف اعزض٘بئ٤خ ( ٞٛٝأٓش عبئض) ٛٝزا ٓب أًبسد إُ ٚ٤أُبدح  ٖٓ 5/59اُذعزٞس
اُؼشاه ٢كً ٢وٜب األخ٤ش ٝثٓ ٖ٤ؾبًٔخ أُز ْٜأٓ ٝؼبهجز ٚػِٗ ٠لظ اُغشٔ٣خ ( ٞٛٝأٓش
ٓؾظٞس)(.)5

المطمب السابع :حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي
ر٘ض أُبدح  ٖٓ 9/59اُذعزٞس اُؼشاه ٢ػِ ٠أٗ٤ُ( ٚظ ُِوٞاٗ ٖ٤أصش سعؼٓ ٢ب ُْ
٘٣ض ػِ ٠خالف رُيٝ ،ال ٣شَٔ ٛزا االعزض٘بء هٞاٗ ٖ٤اُؼشائت ٝاُشعٝ )ّٞر٘ض اُلوشح
ٗ ٖٓ 50لظ أُبدح ػِ ٠إٔ (ال ٣غش ١اُوبٗ ٕٞاُغ٘بئ ٢ث صش سعؼ ٢إال إرا ًبٕ أطِؼ
ُِٔزٓٝ.)ْٜؼ٘ ٠اُ٘ظٞص أػال ٙأٗ ٚال ٣غٞص إداٗخ ًخض ثغجت اسرٌبث ٚكؼَ أ ٝآز٘بػٚ
ػٖ اسرٌبة كؼَ ٌٖ٣ ُْ ،اسرٌبث ٚأ ٝاالٓز٘بع ػٖ اسرٌبثٔ٣ ،ٚضَ ٓخبُلخ ك ٢ؽ ٚ٘٤ثٔٞعت
اُوبٗ ٕٞاُٞؽ٘ ٢أ ٝاُذ ٢ُٝأ ٝؽجوب ً ُِٔجبدا اُؼبٓخ ُِوبٗ ٕٞأُؼزشف ثٜب ُذ ٟأُغزٔغ
اُذٝ .)3(٢ُٝال ٣غٞص إ٣وبف اُؼَٔ ثٜزا اُؾظش ُزطج٤ن اُوبٗ ٕٞاُغ٘بئ ٢ث صش سعؼ ٢ك ٢أ٣خ
ؽبُخ ،ثٔب ك ٢رُي ؽبالد اُطٞاسا(ٝ .)4ػذّ رطج٤ن اُوبٗ ٕٞاُغ٘بئ ٢ث صش سعؼٞٛٝ ٢
ٗز٤غخ ؽزٔ٤خ ُٔجذأ اُششػ٤خ اُغضائ٤خ اُزٗ ١ض ػِ ٚ٤اُذعزٞس اُؼشاه ٢اُؾبُ ٢ك ٢أُبدح
 ٚ٘ٓ 5/9ؽ٤ش ٗظذ ػِ ٠أٗ( ٚال عشٔ٣خ ٝال ػوٞثخ إال ث٘ضٝ ،ال ػوٞثخ إال ػِ ٠اُلؼَ
اُز٣ ١ؼذ ٙاُوبٗٝ ٕٞهذ اهزشاك ٚعشٔ٣خٝ ،ال ٣غٞص رطج٤ن ػوٞثخ أًذ ٖٓ اُؼوٞثخ اُ٘بكزح
ٝهذ اسرٌبة اُغشٔ٣خ)ٓٝ .جذأ اُششػ٤خ اُغضائ٤خ ٣ل٤ذ ث ٕ أ ١كؼَ ٖٓ أكؼبٍ األكشاد ال ٣ؼذ
عشٔ٣خ رؾذ أ ١رس٣ؼخ إال إرا ٝعذ ٗض ك ٢هبٗٗ ٕٞبكز ٣وشس إػلبء اُظلخ اُغشٓ٤خ ػِٚ٤
٣ٝشرت ُ ٚعضاء)(ٝ.)5ؽظش رطج٤ن اُوبٗ ٕٞاُغ٘بئ ٢ث صش سعؼ ٢ال ٣وزظش ػِ ٠إهبٓخ
اُذػ ٟٞث صش سعؼِ٣ ٌُٚ٘ ،٢ضّ اُذُٝخ أ٣ؼب ً إٔ رؼغ رؼش٣لبً هبٗ٤ٗٞب ً ده٤وب ً ٌَُ كؼَ ٣شٌَ
ٓخبُلخ ع٘بئ٤خ٣ٝ ،شَٔ رؼش٣ق أُخبُلخ اُغ٘بئ٤خ ثٔوزؼ ٠اُوبٗ ٕٞاُٞؽ٘ ٢رِي األكؼبٍ
اُز ٢رؤصٜٔب اُوٞاٗ ٖ٤أٌُزٞثخٝ ،رِي اُز ٢رؤصٜٔب ٓجبدا اُوبٗ ٕٞاُؼبّٝ .أُخبُلخ اُغ٘بئ٤خ
( )1تن ي دة جتة دة يتية احنن دالتأ ا اق قضية ايم ض إيط ةي  ،ق دةنضية  1916/204تص يا
دةق تق  61 ،sel Dec- 672 -1917تنل نا ةيح دة ح م دةي ةة ،دة جع دةأ ا 97 ،ك
 6/14ا دةيد دةث نةق ندة ث  10ثا دالتف قيثة دأل ي يثة ندة ث  3ثا
دة
( )2حت ادند دة
 75ا دةت دألأ أق ة ح ة دةجت ئية دة نةيةك
دةا نتن نح دةأ اع ةلتف قية دألن اية ندة
 15ا دةيدث دةث نةق ندة ث  2/7ثا
 2/11ا دالنلا دةي ة ق ،ندة
دة
( )3حت ادند دة
دة يقث دألا ينثثق ندة ث  95ثثا دالتف قيثثة دأل ي يثثة ندة ث  7ثثا دالتف قيثثة دألن ايثثة ندة ث  22ثثا
دةت دألأ أق ة ح ة دةجت ئية دة نةيةك
 4ا دةيدث دةث نةق ندة ث  2/27ثا دالتف قيثة دأل ي يثة ندة ث  2/25ثا دالتف قيثة
( )4حت دة
دألن ايةك
( )5ك اه نا دة زد دةح يقق ،ص ح ق تنا دةيننا م دةنأث دةيث  ،طايثة دةز ث ا ،ازث د ،1992 ،
احق تج  ،ق تنا دةيننا م ،دةنأ دةي  ،د دةقن اة ،ن ا40 ،2000،ك
35ك ك ح
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ك ٢رؼش٣ق اُوبٗ ٕٞاُذ ًَ ٢ٛ ٢ُٝكؼَ ٘٣زٜي هبٗ ٕٞأُؼبٛذاد اُذ٤ُٝخ أ ٝهبٗ ٕٞاُؼشف
اُذٓٝ .٢ُٝؼ٘ ٠رُي أٗ٣ ٚغٞص إهبٓخ اُذػ ٟٞاُغضائ٤خ ػِٓ ٠شرٌج ٢عشائْ ٓضَ اإلثبدح
اُغٔبػ٤خ ٝؿ٤شٛب ٖٓ اُغشائْ ػذ اإلٗغبٗ٤خ ٝاالٗزٜبًبد اُخط٤شح الرلبه٤بد ع٘٤ق
(أُؼشٝكخ ثغشائْ اُؾشة) .أ ٝاالعزشهبم أ ٝاُزؼز٣ت ،ؽز ٠إرا ُْ  ٌٖ٣اُوبٗ ٕٞاُٞؽ٘٢
٣غشٜٓب ؽ ٖ٤اسرٌبثٜب(ٝ .)5هذ سأد اُِغ٘خ أُؼ٘٤خ ثؾوٞم اإلٗغبٕ إٔ أُبدح (ٖٓ )55
اُؼٜذ اُذ ٢ُٝهذ اٗزٌٜذ ك( ٢ث٤ش )ٝؽ٤ش هؼذ أُؾبًْ اُؼغٌش٣خ ثٔؼبهجخ أػؼبء أؽضاة
أُؼبسػخ ثزٜٔخ االٗزٔبء إُ ٠عٔؼ٤بد رخش٣ج٤خ ألًٗ ْٜبٗٞا أػؼبء ك ٢أؽضاة ؽظش
ٗشبؽٜب ك ٢كزشح الؽوخ(.)5

المطمب الثامن :الحق في استبعاد األدلة المنتزعة باإلكراه
ر٘ض أُبدح /35ط ٖٓ اُذعزٞس (٣ؾشّ عٔ٤غ أٗٞاع اُزؼز٣ت اُ٘لغٝ ٢اُغغذ١
ٝأُؼبِٓخ ؿ٤ش اإلٗغبٗ٤خٝ ،ال ػجشح ث  ١اػزشاف اٗزضع ثبإلًشا ٙأ ٝاُزٜذ٣ذ أ ٝاُزؼز٣ت،
ُِٔٝزؼشس أُطبُجخ ثبُزؼ٣ٞغ ػٖ اُؼشس أُبدٝ ١أُؼ٘ ١ٞاُز ١أطبثٝ ٚكوب ً ُِوبٗ)ٕٞ
ثٔوزؼ ٠اُ٘ظٞص اُٞاسدح ك ٢أُؼبٛذاد ٝأُٞاص٤ن اُذ٤ُٝخ أُزؼِوخ ثؾوٞم اإلٗغبٕ ال
٣غٞص إٔ رغز٘ذ أُؾبًْ ػِ ٠أ ١دُ- َ٤ثٔب ك ٢رُي اػزشاكبد أُز٘٣ -ٖ٤ٜٔزضع ثبإلًشا ٙأٝ
رؾذ ٝؽ ح اُزٜذ٣ذ أ ٝاُزؼز٣ت أ ٝأ ١ػشة آخش ٖٓ ػشٝة أُؼبِٓخ اُوبع٤خ أٝ
اُالإٗغبٗ٤خ أ ٝأُ٘٤ٜخ ،إال ػ٘ذ إهبٓخ اُذػ ٟٞاُغضائ٤خ ػذ األًخبص أُضػ ّٞأْٜٗ
ٓبسعٞا اُزؼز٣ت( .)3ؽ٤ش ال رٌزل ٢أُؼب٤٣ش اُذ٤ُٝخ ثبعزجؼبد األهٞاٍ اُز ٢ر٘زضع رؾذ
ٝؽ ح اُزؼز٣ت ،ثَ رشكغ أ٣ؼب ً األخز ث ٣خ أهٞاٍ ر٘زضع ػٖ ؽش٣ن أُؼبِٓخ اُوبع٤خ أٝ
اُالإٗغبٗ٤خ أ ٝأُ٘٤ٜخ(ٝ .)4ثزُي ٣خزِق ٗض أُبدح /35ط ك ٢عٛٞش ٙػٖ ٗظٞص
أُؼبٛذاد ٝأُٞاص٤ن أُزؼِوخ ثؾوٞم اإلٗغبٕ ك ٢عبٗت ٓ ْٜعذاً  ٞٛٝإٜٗب روظش األٓش
ػِ ٠اػزشاكبد أُز٤ُٝ ٖ٤ٜٔظ ػِ ٠أ ١دُٝ.َ٤اُؾٌٔخ ٖٓ اعزجؼبد االػزشاف اُظبدس ٖٓ
أُزٗ ْٜز٤غخ اُزٜذ٣ذ أ ٝاُزؼز٣ت أ ٝاإلًشا ٙرٌٖٔ ك ٢إٔ أُز ْٜاُز٣ ١خؼغ ُٔضَ ٛزٙ
اُظشٝف ال ٣زظشف ثؾش٣خ ٝرٌ ٕٞإسادرٓ ٚؼ٤جخًٔ ،ب إٔ اُزؼز٣ت ًض٤ش ٓب ٣ذكغ ًخظبً
ثش٣ئب ً إُ ٠االػزشاف ٌُ٣ ٢زخِض ٖٓ آ٥خ(ًٔٝ .)5ب ه َ٤أٗ ٖٓ ٚاُغ َٜإٔ ٗغجش ٓزٜٔب ً
 1/15ا دةيدث دةث نةق

 2/11ا دالنلا دةي ة ق ةحنن دالتأ ا ندة
دة
( )1حت ادند دة
 2/7ا دالتف قية دألن ايةك
ندة
( )2تن ي دة جتثة دة يتيثة احنثن دالتأث ا  29تصث يا دألنح  1971دةفن تث ا  12ن ،16تنثل نثا ةيثح
دة ح م دةي ةة ،دة جع دةأ ا 91-97 ،ك
( )3حت ادند دة ث دة ث ( )15ثا دتف قيثة ت هضثة دةتيثني ندة ث ( )10ثا دالتف قيثة دأل ي يثة
دة نةية دةه ة ا ةتيني ك
( )4حت ث ادثثند دة ث دة ث ( )12ثثا إنثثلا ت هضثثة دةتيثثني ندة ث  7/69ثثا دةت ث دألأ أثثق
ة ح ة دةجت ئية دة نةية ندة ا ح  16ا دة ا ئ دةتنجيديثة اصثعا حنضث ء دةتي اثة دةي ثة ندة اث ح  27ثا
ج ننة دة ا ئك
طفد ،دة جع دةأ ا 97-96 ،ك
( )5دةن ضق ج ح ح
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ػِ ٠اٌُالّ  ٖٓ ٌُٖٝاُظؼٞثخ إٔ ٗغجش ٙػِ ٠ه ٍٞاُؾو٤وخ(٘٣ٝ.)5جـ ٢ػ٘ذٓب رٌ٘ٛ ٕٞبُي
ادػبءاد ثش ٕ اٗزضاع أهٞاٍ ٗز٤غخ اُزؼز٣ت أ ٝاُزٜذ٣ذ أ ٝاإلًشا ٙأ ٝأ ١ػشة ٖٓ
أُؼبِٓخ اُوبع٤خ أ ٝاُالإٗغبٗ٤خ أ ٝأُ٘٤ٜخ ك٤غت إٔ ر٘ظش أُؾٌٔخ ػِ ٠ؽذ ٙك ٢طؾخ ٛزٙ
اإلدػبءاد هجَ إٔ روجَ االػزشاكبد .

الخاتمـة
ثؼذ إٔ رْ ثؼ ٕٞهللا ٝؽٔذ ٙاالٗزٜبء ٖٓ دساعخ ٓؼب٤٣ش اُؼذاُخ اُغ٘بئ٤خ اُذ٤ُٝخ ك٢
دعزٞس اُؼشام ُؼبّ  ،5005ػٖٔ اإلؽبس اُلوٝ ٢ٜاُوبٗٝ ٢ٗٞاُوؼبئ ،٢ك ٗ٣ ٚغذس إٔ
ٗخززْ ثؾض٘ب ث  ْٛاُ٘زبئظ ٝأُوزشؽبد اُز ٌٖٔ٣ ٢إعٔبُٜب ك ٢ا٥ر-:٢
أوالً :إٔ اُ٘ض ػِٓ ٠ؼب٤٣ش اُؼذاُخ اُغ٘بئ٤خ اُذ٤ُٝخ ك ٢اُذعزٞس ٣غزِضّ اؽزشاّ ٛزٙ
اُ٘ظٞص ؿ٤ش اٗ٘ب ٗغذ اُ ّٞ٤اٌُض٤ش ٖٓ اُوٞاٗ ٖ٤اُٞػؼ٤خ ال رضاٍ ٗظٞطٜب رؼبٗ٢
ٖٓ اُزطج٤وبد أُشٛٞخ اُز ٢رٜذس هٔ٤خ اُ٘ض اُوبٗٝ ،٢ٗٞرٞعغ اُٜٞح ث ٖ٤اُ٘ض
اُوبٗٝ ٢ٗٞاُزطج٤ن ػِ ٠أسع اُٞاهغ ،األٓش اُز٣ ١زطِت عٜذ د ٖٓ ٢ُٝأعَ إُضاّ
اُذ ٍٝثؼشٝسح اُ٘ض ػِ ٠عٔ٤غ أُؼب٤٣ش اُغ٘بئ٤خ اُذ٤ُٝخ ك ٢هٞاٜٗ٘٤ب اُغضائ٤خ
ٝاالُزضاّ ثٜب ك ٢اُزطج٤نٝ .ثوذس رؼِن األٓش ثبُزشش٣غ اُغ٘بئ ٢اُؼشاه ٢ك٤غت إ
ر ر ٢اُ٘ظٞص اُوبٗ٤ٗٞخ ٓ٘غغٔخ ٓغ اُ٘ظٞص اُذعزٞس٣خ كؼالً ػٖ رطج٤وٜب ك٢
اُٞاهغ اُؼًِٜٔٗٞ ٢ب رشٌَ ٓجبدا أعبع٤خ ُزؾو٤ن اُؼذاُخ اُغ٘بئ٤خ .
ثاًياً :كٔ٤ب ٣زؼِن ثؾن أُز ْٜك ٢أُض ٍٞػِٝ ٠ع ٚاُغشػخ أٓبّ اُوبػ ٢أُخزض ٗالؽع
إٔ أُششع اُذعزٞس ١ك ٢اُلوشح  ٖٓ 53أُبدح  59أًبس إُ ٠ػشٝسح ػشع
األٝسام اُزؾو٤و٤خ ػِ ٠اُوبػ ٢أُخزض خالٍ ٓذح ال رزغبٝص أسثؼب ً ٝػشش ٖ٣عبػخ
ٖٓ ؽ ٖ٤اُوجغ ػِ٣ ُْٝ ،ٚ٤ش٤ش طشاؽخ إُ ٠ػشٝسح إؽؼبس أُز ْٜخالٍ ٛزٙ
أُذح أٓبّ اُوبػ ٢أُخزض ُـشع اعزغٞاث ٞٛٝ ،ٚأٓش ؿب٣خ ك ٢األ٤ٔٛخ ؽ٤ش إٔ
اعزغٞاة أُز ٖٓ ْٜهجَ اُوبػ ٢أُخزض خالٍ ٓذح ال رزغبٝص أسثؼب ً ٝػششٖ٣
عبػخ ٣ؼذ ٖٓ أ ْٛػٔبٗبد أُز ْٜكٓ ٢شؽِخ اُزؾو٤ن االثزذائٝ ،٢هذ أًبسد إُ٠
رُي اُلوشح أ ٖٓ أُبدح  ٖٓ 553هبٗ ٕٞأط ٍٞأُؾبًٔبد اُغضائ٤خ اُؼشاهُ ،٢زا
ٗش ٖٓ ٟاُؼشٝس ١إٔ ٣ش٤ش أُششع اُذعزٞس ١إُٝ ٠عٞة اعزغٞاة أُز ْٜخالٍ
ٓذح ال رزغبٝص أسثؼب ً ٝػشش ٖ٣عبػخ ٖٓ ؽ ٖ٤اُوجغ ػِ.ٚ٤
ثالثا ً :أًبس أُششع اُذعزٞس ١ك ٢اُلوشح ط ٖٓ أُبدح ( ٖٓ )35اُذعزٞس إُ ٠اعزجؼبد
االػزشاف اُز٘٣ ١زضع ٖٓ أُز ْٜثبإلًشاٝ ٙاُزٜذ٣ذ أ ٝاُزؼز٣تٝ ،ؽ٤ش إٔ ٓؼب٤٣ش
اُؼذاُخ اُغ٘بئ٤خ اُذ٤ُٝخ روؼ ٢ثؼشٝسح اعزجؼبد أ ١دُ٤ُٝ – َ٤ظ كوؾ االػزشاف -رْ
اُؾظ ٍٞػِ ٚ٤ػٖ ؽش٣ن إًشا ٙأُز ْٜأ ٝرٜذ٣ذ ٙأ ٝرؼز٣جُ .ٚزا الثذ ٖٓ إٔ ِ٣ضّ
أُششع اُذعزٞس ١أُؾبًْ ثبعزجؼبد أ ١دُ٣ َ٤غزؾظَ ػِ ٖٓ ٚ٤أُز ْٜػٖ ؽش٣ن
اإلًشا ٙأ ٝاُزؼز٣ت أ ٝاُزٜذ٣ذ ٝال ٣وزظش االعزجؼبد ػِ ٠االػزشاف كوؾ.
ثثطفد ،ص ث ح ق ث تنا دالج ث دءدم دةجت ئيثثة ،طايثثة ج يثثة دةن ث ه
( )1ك ح ثثن ح ثثن
دةج يق ،ط127 ،1911 ،2ك
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راتعا ً :إٕ اُؾن ك ٢اُ٘ظش اُؼُِِ٘ ٢وؼب٣ب ًض٤شاً ٓب ٘٣زٜي ثغجت اُزٞعغ ك ٢االعزض٘بء اُز١
٣غ٤ض ٙاُوبٗ ٕٞاألٓش اُز٣ ١ؾزْ ٝػغ ٗظٞص طش٣ؾخ ُغذ اُزسائغ ٝاُؾُِٞ٤خ دٕٝ
إٛذاس ٛزا اُؾن.
خاهسا ً٣:الؽع ك ٢اُٞاهغ اُؼِٔ ٢إٕ اُؾن ك ٢أُغبٝاح إٓبّ اُوبٗٝ ٕٞأُؾبًْ سؿْ ًٚٗٞ
ٖٓ أُجبدا اُضبثزخ هذ ٜ٣ذس ػ٘ذٓب ال ٣وق اُوبٗ ٕٞأ ٝاُوبئٔ ٖ٤ػِ ٠رطج٤و ٚأؽ٤بٗب ػِ٠
ٓغبكخ ٝاؽذح ٖٓ اُغٔ٤غ ؽ٤ش رجشص االٗزوبئ٤خ ك ٢األؽٌبّ ٣ٝضداد اُزلغ٤ش اٌُ٤ل٢
ُِوبٗ ٕٞرؾذ ؿطبء اُغِطخ اُزوذ٣ش٣خ ،األٓش اُز٣ ١وزؼ ٢رؼض٣ض ٛزا اُؾن ٖٓ
خالٍ اُزشش٣غ ٝرٌش٣غ ٚك ٢اُؼَٔ اُوؼبئ. ٢
سادسا ً :إٕ اُؾن ك ٢عجش األػشاس ُؼؾب٣ب اُزؼز٣ت أ ٝعؤ أُؼبِٓخ ٣زطِت ٓؼبُغخ
رشش٣ؼ٤خ أًضش ٝػٞؽب ً ٝثبُوذس اٌُبكٝ ٢اُالصّ ُِؾذ ٖٓ ٓظبٛش اُزؼز٣ت ٝعؤ
أُؼبِٓخ .
الوصادر
أوالً :تاللغح العرتيح:
أ -الكتة:
 .5د .أؽٔذ ثغ ٢ٗٞ٤أث ٞاُشٝط ،أُز ،ْٜأٌُزت اُغبٓؼ ٢اُؾذ٣ش ،اُوبٛشح5990.،
 .5أؽٔذ كزؾ ٢عشٝس ،اُ٘وغ اُغ٘بئ ،٢اُوبٛشح ،داس اُششٝم5003. ،
 . 3أؽٔذ كزؾ ٢عشٝس ،اُششػ٤خ ٝاإلعشاءاد اُغ٘بئ٤خ ،داس اُٜ٘ؼخ اُؼشث٤خ ،اُوبٛشح،
.5999
 . 4عٔبٍ ٓؾٔذ ٓظطل ،٠اُزؾو٤ن ٝاإلصجبد ك ٢اُوبٗ ٕٞاُغ٘بئ ،٢ثـذادٓ ،طجؼخ اُضٓبٕ،
5004.
 . 5األعزبر ؽغ ٖ٤عٔ ،َ٤ؽوٞم اإلٗغبٕ ٝاُوبٗ ٕٞاُغ٘بئٓ ،٢ؼٜذ اُجؾٞس ٝاُذساعبد
اُؼشث٤خ ،اُوبٛشح5995. ،
 .6د .عؼذ ٕٝاُؼبٓش ،١رؼ٣ٞغ اُؼشس ك ٢أُغؤ٤ُٝخ اُزوظ٤ش٣خٓ ،شًض اُجؾٞس
اُوبٗ٤ٗٞخ ،ثـذاد5945. ،
 . 9د .ػبٓش أؽٔذ أُخزبس ،ػٔبٗبد عالٓخ أؽٌبّ اُوؼبء اُغ٘بئٓ ،٢طجؼخ األد٣ت،
ثـذاد5945. ،
 .4د .ػبدٍ اُطبئٓ ،٢غؤ٤ُٝخ اُذُٝخ ػٖ أخطبء ٓٞظلٜ٤ب ،داس اُؾش٣خ ُِطجبػخ ،ثـذاد،
.5994
 . 9د .كبسٝم اٌُ٤الٗٓ ،٢ؾبػشاد ك ٢هبٗ ٕٞأط ٍٞأُؾبًٔبد اُغضائ٤خ األسدٗ٢
ٝأُوبسٕ ،ط ،5داس اُلبساث ،٢ؽ ،5ثال ع٘خ ؽجغ.
 . 50د .كخش ١ػجذ اُشصام اُؾذ٣ضً ،٢شػ هبٗ ٕٞاُؼوٞثبد اُوغْ اُؼبّٓ ،طجؼخ اُضٓبٕ،
ثـذاد5995. ،
 .55دٓ .ؾٔذ طجؾٗ ٢غْ ،هبٗ ٕٞاُؼوٞثبد ،اُوغْ اُؼبّ ،داس اُضوبكخ  ،ػٔبٕ 5000،
،ص40.
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 . 55دٓ .ؾٔذ ظبٛش ٓؼشٝف ،أُجبدا األ٤ُٝخ ك ٢أط ٍٞاإلعشاءاد اُغ٘بئ٤خ ،داس اُطجغ
ٝاُ٘شش األ٤ِٛخ ،ثـذاد5995. ،
 . 53دٓ .ؾٔذ ػجذ اُؾٔ٤ذ األُل ،٢إخالٍ أُؾٌٔخ ثؾن أُز ْٜك ٢اُذكبع ،أٌُزجخ اُوبٗ٤ٗٞخ،
اُوبٛشح5994. ،
 . 54دٓ .ؾٔٞد ًش٣ق ثغ ،٢ٗٞ٤اُٞصبئن اُذ٤ُٝخ أُؼ٘٤خ ثؾوٞم اإلٗغبٕ ،أُغِذ األ،ٍٝ
اُوبٛشح ،داس اُششٝم5003. ،
 .59دٓ .ؾٔٞد ٓؾٔٞد ٓظطلً ،٠شػ هبٗ ٕٞاإلعشاءاد اُغ٘بئ٤خٓ ،طجؼخ عبٓؼخ اُوبٛشح
ٝاٌُزبة اُغبٓؼ ،٢ؽ5944. ،5
 .54د٘ٓ .زس اُلؼَ ،اُؼشس أُؼ٘ ١ٞك ٢أُغؤ٤ُٝخ أُذٗ٤خٓ ،طبثغ داس اُشؤ ٕٝاُضوبك٤خ
اُؼبٓخ ،ثـذاد.5990 ،
ب -الرسائل الجاهعيح:
 . 5د .ؽغٖ ثش٤ذ خ ،ٖ٣ٞػٔبٗبد أُز ْٜك ٢اُذػ ٟٞاُؼٔ٤ٓٞخ أص٘بء ٓشؽِخ أُؾبًٔخ،
سعبُخ ٓبعغز٤ش٤ًِ ،خ اُوبٗ ،ٕٞعبٓؼخ ثـذاد5999. ،
 .5د .ػجذ اُغزبس اٌُج٤غ ،٢ػٔبٗبد أُز ْٜهجَ ٝأص٘بء أُؾبًٔخ ،سعبُخ دًزٞسا٤ًِ،ٙخ
اُؾوٞم ،عبٓؼخ اُوبٛشح.5945 ،
ج -الثحوث والدراساخ:
 . 5د .ؽغٖ طبدم أُشطلب ،١ٝدٝس أُؾبٓ ٢ك ٢اُزؾو٤ن االثزذائٓ ٢غ أُزٖٓ ،ْٜ
أػٔبٍ أُؤرٔش اُؼِٔ ٢األُ ٍٝؾوٞم اإلٗغبٕ ،عبٓؼخ اُض٣زٗٞخ األسدٗ٤خ5999. ،
 .5د .ػٔش كبسٝم اُؾغ،٢٘٤االعز٤وبف ٝاُوجغ ك ٢هبٗ ٕٞاإلعشاءاد ٝأُؾبًٔبد
اُغضائ٤خ اٌُ٣ٞزٓ ،٢غِخ أُؾبٓ ،٢ع ،53ط5990. ،6
 . 3دٓ .ؾٔذ عِ ْ٤اُؼٞآ ،جذأ اُششػ٤خ ك ٢اُوبٗ ٕٞاُغ٘بئٓ ،٢غِخ اُوؼبء ٝاُزشش٣غ،
ٝصاسح اُؼذٍ اُزٗٞغ٤خ ،ع ،3ط.5999 ،5
ٓ .4ؼزظْ ٓشؼشغ ،اعزؼبٗخ أُشزٌ ٢ػِ ٚ٤ثٔؾبّ خالٍ االعزغٞاة ٓشؽِخ اُزؾو٤ن
االثزذائٓ ،٢غِخ دساعبد ،اُغبٓؼخ األسدٗ٤خ ،عِغِخ اُشش٣ؼخ ٝاُوبٗٓ ،ٕٞغِذ ،56
ع.5999 ،5
د -القواًيي والوعاهداخ والوواثيق الدوليح:
 .5دعزٞس اُؼشام ُغ٘خ 5005.
 .5هبٗ ٕٞإداسح اُذُٝخ اُؼشاه٤خ ُِٔشؽِخ االٗزوبُ٤خ ُغ٘خ 5004.
 .3اُذعزٞس أُظشُ ١غ٘خ 5995.
 .4دعزٞس اُٞال٣بد أُزؾذح األٓش٤ٌ٣خ ُغ٘خ 5494.
 .5هبٗ ٕٞأط ٍٞأُؾبًٔبد اُغضائ٤خ اُؼشاه ٢سهْ ُ 53غ٘خ 5995.
 .6اإلػالٕ اُؼبُُٔ ٢ؾوٞم اإلٗغبٕ ُغ٘خ 5944.
 .9االرلبه٤خ األٝسث٤خ ُؾٔب٣خ ؽوٞم اإلٗغبٕ ٝاُؾش٣بد األعبع٤خ ُغ٘خ .5953
 .4اُؼٜذ اُذ ٢ُٝاُخبص ثبُؾوٞم أُذٗ٤خ ٝاُغ٤بع٤خ ُغ٘خ 5966.
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 .9اإلػالٕ األٓشُ ٢ٌ٣ؾوٞم ٝٝاعجبد اإلٗغبٕ ُغ٘خ 5944.
 .50االرلبه٤خ األٓش٤ٌ٣خ ُؾوٞم اإلٗغبٕ ُغ٘خ 5969.
 .55أُ٤ضبم األكش٣وُ ٢ؾوٞم اإلٗغبٕ ٝاُشؼٞة ُغ٘خ 5945.
 .55الئؾخ اُغغ ٕٞاألٝسث٤خ ُغ٘خ 5993.
ٓ .53غٔٞػخ أُجبدا األعبع٤خ ُٔؼبِٓخ اُغغ٘بء ُغ٘خ 5995.
ٓ .54غٔٞػخ أُجبدا اُخبطخ ثذٝس أُؾبُٓ ٖ٤غ٘خ 5990.
 .55ارلبه٤خ ٓ٘بٛؼخ اُزؼز٣ت ُغ٘خ 5944.
 .56االرلبه٤خ األٓش٤ٌ٣خ اُذ٤ُٝخ اُخبطخ ثٔ٘غ اُزؼز٣ت ُغ٘خ .5945
ٓ . 59غٔٞػخ أُجبدا اُخبطخ ثؾٔب٣خ عٔ٤غ األًخبص اُز٣ ٖ٣زؼشػ ٕٞألٖٓ ًٌَ ١
أًٌبٍ االؽزغبص أ ٝاُغغٖ (ٓغٔٞػخ أُجبدا) ُغ٘خ .5944
 .54ارلبه٤خ اُوؼبء ػِ ٠عٔ٤غ أًٌبٍ اُزٔ٤٤ض ػذ أُشأح ُغ٘خ 5999.
 .59ارلبه٤خ ٓ٘بٛؼخ اُؼ٘ظش٣خ ُغ٘خ 5965.
 .50أُجبدا أُزؼِوخ ثبعزوالٍ اُغِطخ اُوؼبئ٤خ ُغ٘خ 5945.
 .55أُجبدا اُزٞع٤ٜ٤خ ثش ٕ أػؼبء اُ٘٤بثخ اُؼبٓخ ُغ٘خ 5990.
 .55اُ٘ظبّ األعبعُِٔ ٢ؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُذ٤ُٝخ ُغ٘خ .5994
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Abstract: Human rights and his main freedoms are
considered one of the gifts given by the lord (Allah)
to man who gets such privileges over all creatures.
Such privileges become one of the basic pillars on
which the free democratic systems are based and
become also the fixed constitutional origins in very
civilized democratic country. The criteria of the
international criminal justice represent real
guarantees to ensure the human rights (the accused
charged ) and his basic freedom . for the man is in a
sone need to be respected when he is charged or
Accused .
The practical value of the human rights and
his basic freedoms is essentially needed in the police
station, jails and arrest centers. In order to ensure
the respect of the needed rights in arresting or
jailing, the criteria of the international criminal
justice become one of the basics that the international
community protect through the different international
conventions. That is why we find that the national
law writer did not only mention them in the normal
laws, punishment laws and the law of criminal courts
but also mention them in the core of the
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constitutional document to add the constitutional
protection and make them parallel to the constitution
and have the same superiority in order not to be
infringed or broken for it is great significance .Thus
,the constitutional formulation of the criteria of
international criminal justice in Iraqi constitution
2005 has the great role in devoting these principles
on the level of normal legislation or on the level of
the practical application especially these criteria can
not be dispensed for by any country bayed on free
democratic system.
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