اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﯽ ﻣﻌﺪﻟﺔ
ﺟﺴﻮر اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ

محام الدفاع يف سوريا
دليل
ي

الطبعة األوىل معدلة

جسور العدالة الدولية

2019

إهداء
ً
مهدى للشعب السوري بغية حمايته بموجب
هذا الدليل
القانون
محام الدفاع السوريي الذين يعملون بال كلل
ولجميع
ي
لدعم هذه الحقوق وبناء سيادة القانون.

شكر خاص
تتقدم جسور العدالة الدولية بالشكر الجزيل لألشخاص
التالية أسماؤهم
محام الدفاع:
لتطويرهم دليل
ي
القانون رفيع المستوى يف
القاض حسي بكري :المستشار
ي
ي
جسور العدالة
الدوىل يف جسور العدالة
جاك دو بري :مدير التدريب
ي
يلينا سولوفيوفا :مساعدة إدارة برامج يف جسور العدالة
مع شكر خاص لمحمد بكري ر
إلشافه عىل ترجمة الدليل.
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كلمة مديرة المنظمة
أصدقان األعزاء،
ي

لمحام الدفاع أمثالكم مهمة عظيمة تتمثل يف حماية حقوق المحاكمة العادلة
إن
ي
المحام
لجميع الناس يف سوريا .وكما تعلمون ،فإن الوصول المبكر للمتهم من قبل
ي
التعسف ،ثم التوقيف
الت تبدأ باالعتقال
هو أفضل طريقة لمنع التجاوزات القانونية ي
ي
وما يتخلل ذلك من تعذيب وانتهاكات وانتهاء بالمحاكمات غي العادلة .وي هدف
الوصول المبكر للمتهم إىل الحفاظ عىل إجراءات قضائية سليمة ومحاكمات عادلة.
إنكم بعملكم هذا تحفظون حقوق الناس وتقدمون األمل ليس لموكليكم الذين
تمثلونهم فحسب ،وإنما لنظام العدالة السوري برمته ولسيادة القانون نفسه.

تأسست منظمة جسور العدالة الدولية منذ قرابة عقدين عىل مبدأ أن للناس يف
محام
قانون فعال ،وإن
جميع أنحاء العالم الحق يف الوصول المبكر إىل تمثيل
ي
ي
ً
الدفاع يف سوريا وحول العالم مهمون جدا للحفاظ عىل أنظمة قضائية عادلة
محام الدفاع يف سوريا ،فقد طورت منظمة جسور العدالة
ومستقرة .وبغية دعم
ي
ً
ً
الدولية هذا الدليل الذي من شأنه أن يكون مصدرا مهما للمحامي الذين يسعون
إىل تعزيز ممارساتهم يف هذه األوقات العصيبة.
ً
ً
ندرك أن عملكم ليس سهال ،لكنه مؤثر ومهم جدا .ونحن يف منظمة جسور العدالة
ً
الدولية نقف معكم يدا بيد للدفاع عن الحقوق العادلة للسوريي ،ونشكركم عىل
تفانيكم للوصول إىل العدالة واإلنصاف لجميع الناس.

امتنان لكم،
مع
ي
تس
كارين آي ي
الرئيس التنفيذي ومؤسس جسور العدالة الدولية
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205
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مقدمة
مرت سورية خالل العقود الخمسة الماضية بأوضاع حقوقية صعبة أدت لظهور العديد من
ر
الفعىل لتلك
والتشي ع ،أو من حيث التطبيق
المشاكل القانونية سواء من حيث النصوص
ي
النصوص .ويتطلع الناس اآلن ر
أكي من أي وقت مض إىل مجتمع تحيم فيه الحقوق
األساسية لإلنسان ،وتتعزز فيه فكرة سيادة القانون ،ويخلو من الممارسات الالإنسانية
عي
والقاسية بغية الوصول إىل مجتمع تسوده العدالة ويحصل كل ذي حق عىل حقه ر
إجراءات قانونية سليمة ومحاكمات قضائية عادلة ،ويتمتع فيه المواطنون جميعا بحقوق
قانونية متساوية .وال يتم ذلك إال إذا سادت المعرفة القانونية بالحقوق لدى المواطني،
ُ
وكانت هناك مؤسسات تتعاون لتنفيذ مبدأ سيادة القانون ،وت ِّوج األمر بوجود محامي
ً
يكف ليكونوا روادا يف تقوية أنظمة العدالة وحماية
متمرسي لديهم من ر
الخية والمعرفة ما ي
حقوق المحاكمة العادلة.
ً
ونظرا ألن منظمة جسور العدالة الدولية قد كرست نفسها لحماية الحقوق القانونية
األساسية للمواطني العاديي يف البلدان النامية ،فإنها تقدم بي يدي المحامي والمهتمي
ً
ً
محام الدفاع" مقسما إىل
القانون والعاملي يف قطاع العدالة دليال بعنوان "دليل
بالشأن
ي
ي
فصول تتضمن أهم ما يحتاجه محامو الدفاع الجنائيون لتمثيل المتهمي كإجراءات وأصول
المحاكمات الجزائية ،وتمثيل من تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة ،والحقوق األساسية
ً
محام الدفاع وحقوقه ومسؤولياته ،والتعريف
للمتهم ،ومهارات المحاكمة ،عالوة عىل مهام
ي
بمبادئ حقوق اإلنسان األساسية الخاصة بسلطة االعتقال ،والمبادئ األساسية للقانون
الدوىل لحقوق األنسان.
الدوىل ،والقانون
اإلنسان
ي
ي
ي
وقد استند معدو هذا الدليل إىل القواني والت رشيعات السورية من جهة ،وإىل المبادئ
واليوتوكوالت الدولية من جهة أخرى تاركي
الت أقرتها المعاهدات واالتفاقيات ر
القانونية ي
المجال للقارئ يك يتبي الثغرات يف القانون السوري كانعدام حق المتهم يف الصمت وحقه يف
القانون المبكر ،لعل هذه المقارنة تدفع باتجاه إصالح نظام العدالة السوري،
التمثيل
ي
الدوىل لحقوق اإلنسان
الدوىل والقانون
اإلنسان
وتوفيقه مع المبادئ األساسية للقانون
ي
ي
ي
وذلك بغية الوصول إىل منع التعذيب وسوء المعاملة قبل حصولهما.
ً
وأخيا نرجو أن نكون قد وفقنا من خالل هذا الدليل بالتقدم خطوة يف مساعدة المهتمي
الت يحتاجونها أثناء ممارستهم
والعاملي يف قطاع العدالة السوري للحصول عىل المعلومات ي
لعملهم ،وأن يكون لبنة يف بناء نظام العدالة المنشود.

حول منظمة جسور العدالة الدولية
صانع العدالة هدفها إنهاء التعذيب يف القرن
ه حركة عالمية من
ي
إن جسور العدالة الدولية ي
ر
والعشين ،وتقوية سيادة القانون حول العالم .وقد تم إنشاؤها عام  2000بالتعاون
الحادي
المدن بغية اإلصالح
مع المنظمات الحكومية ،والمنظمات المدنية ،ومنظمات المجتمع
ي
الشامل لنظم العدالة بحيث تحيم تلك النظم حقوق جميع األفراد .وتعمل جسور العدالة
الدولية عىل ضمان توفي المشورة القانونية للمتهمي يف المراحل المبكرة من العملية الجنائية
بهدف تخفيف حوادث التعذيب ،وانتهاكات حقوق اإلنسان ،والمعاملة المحرمة إىل أقل
األساس عىل دعم قادة أنظمة العدالة
درجة ممكنة .ييكز جهد جسور العدالة الدولية
ي
ه منظمة خيية مسجلة
الجنائية؛ وهم المحامون المسخرون .إن جسور العدالة الدولية ي
يف الواليات المتحدة األمريكية ،ولديها برامج يف بروندي ،وكامبوديا ،والصي ،وجمهورية
الكونغو الديمقراطية ،والمكسيك ،ورواندا ،وفيتنام ،وميانمار ،وسييالنكا ،وسوريا،
وزيمبابوي.
نظرة جسور العدالة الدولية:
ً ُ
نحن نتصور عالما تحيم فيه الحقوق القانونية األساسية لكل رجل ،وامرأة ،وطفل .وأول
قانون متخصص ،والحق يف الحصول عىل
هذه الحقوق هو الحق يف الحصول عىل تمثيل
ي
ٌ
محاكمة عادلة تخلو إجراءاتها من التعذيب والمعاملة القاسية؛ عالم يتمتع فيه كل مواطن
بحقوقه القانونية ،ويستطيع المطالبة بتنفيذ تلك الحقوق ف الممارسة العملية؛ ٌ
عالم تحيا
ي
فيه معايي حقوق اإلنسان الدولية والقواني المحلية ذات الصلة يف الممارسة اليومية داخل
قطاع العدالة.
مهمة جسور العدالة الدولية:
ً
العالم لحقوق اإلنسان ،فقد كرست جسور العدالة
واعيافا منها بالمبادئ األساسية لإلعالن
ي
الدولية نفسها لحماية الحقوق القانونية األساسية للمواطني العاديي يف البلدان النامية.
قانون،
وتعمل المنظمة بالذات عىل ضمان حقوق جميع المواطني يف الحصول عىل تمثيل
ي
وف حق الحصول عىل محاكمة
وف حق الحماية من العقوبات القاسية وغي االعتيادية ،ي
ي
عادلة.
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نهج جسور العدالة الدولية:
محام المساعدة القانونية ،ومع مؤسسات الدولة ،ومع
تعمل جسور العدالة الدولية مع
ي
ر
المدن ،ومع الشكاء اآلخرين المعنيي للوفاء بمهمتها .وتنخرط يف نهج
منظمات المجتمع
ي
ه:
بر ر ي
امج عماده ثالث ركائز لضمان تحول شامل يف مجال العدالة الجنائية ،والركائز ي
محام الدفاع :نركز يف معظم دعمنا عىل تمكي المحامي المسخرين
• بناء قدرات
ي
ومحام المساعدة القانونية  -بوصفهم قادة أنظمة العدالة الجنائية  -من خالل
ي
تطوير المهارات ،وبرامج التدريب ،والمواد القانونية ،ومراكز الموارد الميدانية ،وبناء
التقت.
الدوىل ،والدعم
مجتمع الحقوقيي
ي
ي
ً
• بناء القدرات المؤسسية :اعيافا منا بأن تنفيذ سيادة القانون يتطلب التعاون مع
محام
جميع المشاركي يف مجتمع العدالة ،فقد انضمت جسور العدالة الدولية إىل
ي
الدفاع ،والنواب العامي ،والقضاة ،ر
وممثىل
ومسؤوىل مراكز االحتجاز،
والشطة،
ً ي
ي
الحكومة المحلية ،واألكاديميي القانونيي يف جلسات عدالة جنائية عىل طأولت
مستديرة لبناء االحيام المتبادل ،وإلنشاء األسس الالزمة إلصالح نظام العدالة
الجنائية عىل المدى البعيد.
• التوعية بالحقوق :إن نقص المعلومات والمعرفة فيما يتعلق بالحقوق القانونية
الت تؤدي إىل استمرار انتهاكات الحقوق،
للمواطني العاديي هو أحد ر
أكي العوامل ي
ولذلك تقوم جسور العدالة الدولية بإطالق حمالت توعية بالحقوق من خالل
وسائل االتصال المختلفة (عىل سبيل المثال :الملصقات ،والكتيبات ،والجلسات
القانونية العامة) لتعريف المواطني بحقوقهم القانونية.

حول عمل جسور العدالة الدولية يف سوريا
برنامج جسور العدالة الدولية يف سوريا" :دعم وتقوية قدرات السوريي العاملي يف قطاع
ر
الثان .2017
العدالة" والذي تم إطالقه يف تشين ي
عي
إن برنامج سوريا مدعوم من قبل االتحاد
الدوىل للمساعدة القانونية (آيالك) يف السويد ر
ي
ر
الدوىل السويدية (سيدا) .إن هناك حاجة كبية
اإلنمان
مشوع مدعوم من قبل وكالة التعاون
ي
ي
للوصول إىل االستشارة القانونية يف سوريا السيما وأن العديد من المناطق يف البلد محرومة
من المساعدة القانونية المنهجية؛ ما ييك المئات إن لم يكن اآلالف من السوريي الضعفاء
محرومي من الحماية القانونية.
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الت يبذلها محامون متطوعون يف جميع أنحاء البلد ،فإن
وعىل الرغم من الجهود الحثيثة ي
هناك حاجة ماسة للموارد القانونية والمالية لضمان توفي االستشارة القانونية المستدامة.
تساعد جسور العدالة جميع النساء ،والرجال ،واألطفال المتهمي بجريمة ما عىل أن يحاكموا
ً
بطريقة عادلة بغية تخفيف حاالت سوء المعاملة ،وهو األمر الذي يحصل غالبا يف مرحلة ما
قبل المحاكمة أو يف مرحلة التحقيق وذلك من خالل مساعدة المحامي يف سوريا يف القضايا
ً
القانونية التطوعية .وتعمل جسور العدالة الدولية أيضا عىل دعم مجموعات المحامي يف
مختلف أنحاء سوريا.
الينامج من خالل بناء قدرات
سيستمر برنامج سوريا يف متابعة نهجه ذي الثالث ركائز إلدارة ر
وعي مشاركة المساهمي يف قطاع العدالة ،ومن خالل الطاوالت
عي التدريبات ،ر
المحامي ر
ر
عي نش حمالت التوعية بالحقوق
المستديرة ،ومن خالل تمكي المجتمعات القانونية ر
القانونية.
ولتحقيق االستفادة القصوى من الموارد داخل سوريا ،ستعمل جسور العدالة الدولية عىل
االستفادة من قوة التكنولوجيا لزيادة تأثيها عىل الوصول يف المستقبل؛ ال سيما تقوية
إمكانيات المحامي وزيادة التوعية بحقوق المحاكمة العادلة.
َّ
إن تشكيل هذا ر
المعززة سيوفر لجسور العدالة الدولية فرصة ثمينة للمشاركة يف
الشاكة
ّ
محام الدفاع
وف تحسي نظام العدالة الجنائية السوري ،وإن دليل
ي
المنعطفات الحاسمة ي
أساس من هذه الجهود.
هذا لهو جزء
ي
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الفصل األول
خلفية تاريخية وقانونية

1.1

خلفية تاريخية وقانونية

 1.1.1سوريا قبل االستقالل وبعده

سوريا قبل االستقالل
ً
الت نعرفها اليوم خضعت تاريخيا لعدة سلطات بما فيها اليونان ،والرومان،
إن سوريا ي
واألمويون ،والمماليك ،والعثمانيون ،والفرنسيون ،وغيهم .ونتيجة لذلك فإن مجموعة
ً
القانون السوري.
متنوعة من العادات والقواني والديانات لعبت دورا يف تشكيل العرف
ي
الت ُسنت
وقد تم ِصياغة النظام
ي
القانون السوري كما نعرفه اليوم بمجموعة من القواني ي
عقب االستقالل عن فرنسا يف نيسان عام  .1946وتميت الفية الممتدة من االستقالل حت
عام  1963بسلسلة من االنقالبات المضطربة حت وصول حزب البعث إىل السلطة .وعىل
والت أسست للنظام
الرغم من ذلك فقد تم وضع العديد من القواني المهمة يف تلك الفية ي
القانون السوري الحديث وال زالت موجودة حت اليوم.
ي
المدن (الذي صدر بموجب المرسوم
وسنت يف تلك الفية بعض القواني الرئيسية كالقانون
ي
ر
ر
يع رقم
يع رقم  84تاري خ ( ،)1949/5/18وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التش ي
التش ي
ر
يع رقم  149تاري خ
 148تاري خ ( 1)1949/6/22والقانون التجاري
الصادر بالمرسوم التش ي
ً
( ،)1949/6/22ومنحت المرأة حق االنتخاب أيضا خالل تلك الفية 2 .كما تم سن قانون
ً
ً
أصول المحاكمات الجزائية أيضا رقم  112تاري خ ( )1950/3/13متبوعا بقانون أصول
ر
يع رقم  84تاري خ ( 3.)1953/9/28وتم استبدال
المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التش ي
العثمان  -بقانون األحوال الشخصية رقم  59تاري خ
قانون حقوق األشة  -الذي يعود للعهد
ي
( 4.)1953/9/7كما صدر الدستور عام .1950
الماض الكثي من فقهاء
أنتج المجتمع السوري بي األربعينات والخمسينات من القرن
ي
القانون البارزين والحقوقيي الذين درس العديد منهم يف السوربون بفرنسا ،ونتيجة لذلك
العرن ،وقائع الندوة12-11 :
 1شبكة حقوق اإلنسان اليورومتوسطية ،إصالح الهيئات القضائية يف أعقاب الربيع
ري
التاىل:
شباط  ،2012الرباط ،شباط  ،7-86-91224-87-978ISBN: ،2012متوفر عىل الرابط
ي
[ https://www.refworld.org/docid/515009ac2.htmlتم الوصول إليه يف  3كانون األول [2018
 2مجلة القانون السوري ،موجز عن تاري خ سوريا .متوفر عىل الرابط:
ر
الثان
[ http://www.syrianlawjournal.com/index.php/brief-history/تم الوصول إليه يف  30تشين
ي
ً
( ]2018سيشار إليها من اآلن فصاعدا مجلة القانون السوري ،موجز عن تاري خ سوريا)

 3المصدر السابق.
 4اتحاد المساعدة القانونية الدولية (آيالك) .تقرير آيالك عن تقييم سيادة القانون .سوريا عام  ،2017متوفر عىل
الرابط:
[ http://www.ilacnet.org/wp-content/uploads/2017/04/Syria2017.pdfتم الوصول إليه يف 30
ً
ر
الثان ( ]2018سيشار إليه من اآلن فصاعدا ) ILAC 2017
تشين
ي
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العلمان ،كما
األورون
الفرنس وتبت النموذج
القانون
فقد تأثر القانون السوري بالنظام
ي
ري
ي
ي
استف يف الوقت نفسه من المصادر اإلسالمية والمرصية.
الجمهورية العربية المتحدة ر
السياس
وفتة عدم االستقرار
ي
انتش ف الخمسينات الشعور العرن االشياك ف جميع أنحاء منطقة ر
ر
الشق األوسط وتصدر
ري
ي ي
ي
الرئيس المرصي آنذاك جمال عبد النارص تلك المشاعر .وزادت الصالت الوثيقة بي سوريا
ً
ومرص مفضية إىل تشكيل الجمهورية العربية المتحدة يف شباط من العام  1958وكان عبد
ً
النارص رئيسا لها .وتضمنت قواني تلك الفية قانون التأمينات االجتماعية ،وقانون العمل
5.
اع ،وقواني أخرى .وتأثرت تلك القواني باألفكار االشياكية
الموحد ،وقانون اإلصالح الزر ي
إال أن استياء القوى السياسية والعسكرية من سياسات عبد النارص نما وأفض إىل االنفصال
بانقالب عسكري عام .1961
استعادت دمشق حكومتها ،وتم إجراء المزيد من اإلصالحات القانونية الهامة؛ حيث سن
التشيع رقم  98تاري خ  15ر
قانون السلطة القضائية (المرسوم ر
الثان  )1961الذي
تشين
ي
ي
أسس لهيكلية المحاكم يف سوريا 6.وبعد انقالب آخر يف آذار عام  ،1963استوىل حزب البعث
ً
اك اليساري عىل السلطة معيدا الكثي من القواني االشياكية من زمن حكم عبد النارص.
االشي ي

 1.1.2حكم حزب البعث
حكم حافظ األسد
الت زادت
تميت فية حكم حزب البعث بقبضة قوية عىل السلطة ،وبموجة من التغييات ي
من الصالحيات يف يد السلطة التنفيذية .وتم استبدال هياكل الدولة التقليدية  -بما يف ذلك
الوطت لقيادة الثورة 7،كما تم تفعيل قانون الطوارئ الصادر (بالمرسوم
اليلمان  -بالمجلس
ر
ي
ر
/
/
يع رقم  51تاري خ  ،)1962 12 22وتم فرض األحكام العرفية وإعالن حالة الطوارئ
التش ي
الوطت لقيادة
بموجب األمر العسكري رقم  2الصادر بتاري خ ( )1963/3/8عن المجلس
ي
الثورة والذي تم إنهاء العمل به فقط يف عام  2011بموجب المرسوم رقم  161تاري خ
ّ
( )2011/4/21إبان الثورة السورية .وتم اتخاذ تدابي استثنائية يف ظل حالة الطوارئ حدت
من حقوق اإلقامة ،وحرية الحركة ،وحرية االجتماع ،كما وسمحت باعتقال األشخاص تحت

 5شبكة حقوق اإلنسان اليورومتوسطية ،أعاله  1يف .53

 6المصدر السابق.

 7مجلة القانون السوري ،موجز عن تاري خ سوريا .المصدر أعاله.
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ً
القوم 8.تم تحوير مجلس القضاء األعىل  -الذي تم إنشاؤه أصال كهيئة مستقلة
ذرائع األمن
ي
ر
القضان  -وتم تبديل أعضاء المجلس بمسؤولي
من كبار القضاة كأعضاء يشفون عىل النظام
ي
وموظف
من وزارة العدل؛ ما معناه أن لدى وزارة العدل القدرة عىل التحكم بنقل القضاة
ي
ً
المحاكم والمدعي العامي ،وترقيتهم ،وتقاعدهم ،فضال عن تأديبهم وفصلهم .9مع التنويه
األصىل – كافة
إىل أن وزارة العدل سلبت مجلس القضاء األعىل – صاحب االختصاص
ي
الصالحيات ،وحل قانون اإلرهاب محل قانون الطوارئ والذي لم يختلف عن سابقه.
كما تم تأسيس العديد من المحاكم خالل الستينات كمحكمة أمن الدولة العليا ،والمحاكم
والت أسست للنظر يف االنتهاكات المزعومة لقانون الطوارئ 10ولمحاكمة
العسكرية الميدانية ي
الجنود المنشقي والمدنيي الذين تم اعتبارهم خائني للدولة أو مرتبطي باإلخوان
المسلمي ،كما تم توسيع الحصانات ألفراد األمن والعسكريي بموجب أوامر إدارية عسكرية
صدرت من وزارة الدفاع.
وبعد حرب  1967مع إشائيل ،ترف حافظ األسد يف المراتب العسكرية والسياسية ،واستوىل
ً
رسميا عام  .1971قام حافظ األسد ر
مباشة
عىل السلطة بانقالب عام  ،1970وأصبح الرئيس
ً
الوطت الذي يعرف أيضا باسم مجلس الشعب،
اليلمان
بعد استيالئه عىل السلطة بتشكيل ر
ي
وتمت صياغة مسودة الدستور عام  ،1973ودخل الدستور حي التنفيذ ،وتم توسيع
وه صالحيات الزال يتمتع بها حت اليوم .وبرصف النظر عن ترسيخ
صالحيات حزب البعث؛ ي
ً
القضان وضمان
سلطات حزب البعث ،فإن الدستور كان يهدف أيضا إىل حماية نزاهة النظام
ي
استقالل السلطة القضائية .لكن الحال لم يكن كذلك عىل أرض الواقع ،فقد عهد الدستور
إىل رئيس الجمهورية صالحيات الضامن الستقالل السلطة القضائية  -بمساعدة مجلس
القضاء األعىل الذي تسيطر عليه وزارة العدل11-كما تم تأسيس المحكمة الدستورية العليا
ً
12
والت يعي رئيس الجمهورية قضاتها.
أيضا ضمن دستور عام  1973كأعىل هيئة قضائية
ي
تعتي محكمة استثنائية تخضع لتوجيه السلطة
الت ر
كما تم تشكيل محكمة األمن االقتصادي ي
يف إصدار أحكامها.

 8آيالك  ،2017المصدر أعاله  4من .21

 9المصدر السابق-
 10المصدر السابق.
 11المصدر السابق.

 12أليساندرو ر
باتس " ،نظام العدالة يف سوريا :التحديات الحالية والمستقبلية"  ، 2010 ،متوفر عىل الرابط:
ي
٪Jus-tice20 ٪http://www.daoonline.info/public/foto/BACCI٪20-٪20The٪20System٪20Of
ً
ر
"باتس .)"2010
ديسمي ( ]2018سيشار إليه من اآلن فصاعدا ب
[ Syria.pdf20 ٪In20تم الوصول إليه يف 1
ر
ي
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حكم بشار األسد
ً
عدل مجلس الشعب الدستور عقب وفاة حافظ األسد عام  2000مخفضا العمر األدن
ً
لسن رئيس الجمهورية من  40إىل  34عاما ليسمح البن حافظ  -بشار األسد – بخالفته،
وانتخب حزب البعث ر
مباشة وباإلجماع المرشح الوحيد  -بشار  -كرئيس جديد لسوريا ،وتم
13.
تجديد واليته لمدة  7سنوات أخرى عام  2007ولمدة مماثلة عام 2014
بدأت الحكومة بالقضاء عىل أي ناشط من النشطاء الداعي لإلصالحات ،وحكمت عليهم
ً
بالسجن ،وتم فصل  81قاضيا يف عام  2005من القضاء بسبب مزاعم بالفساد رغم أنه لم
يتم توجيه اتهامات رسمية لهم 14.وازدادت عسكرة الدولة ،وكانت فرص التوظيف معتمدة
عىل دعم حزب البعث والتعهد بالوالء واإلخالص له ،ونتيجة لذلك كان يجب أن توافق
ً
أجهزة الدولة األمنية عىل تعيي القضاة ،وغالبا ما كان يشيط أن يكون هؤالء القضاة أعضاء
15 .
يف حزب البعث
بعد أن اجتاحت انتفاضات الربيع العرن منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا عام 2011
ري
مهددة األنظمة القديمة  -بما فيها النظام السوري  -بدأ بشار األسد بتنفيذ مجموعة من
ً
والت لم يكن لها تأثي – وفقا للعديد من الحقوقيي السوريي – عىل الوضع يف
التغييات ي
سوريا ،وسن بعض القواني ،ووقع مراسم متعلقة باإلدارة المحلية ،واإلعالم ،واإلجراءات
ر
الثان عام  ،2011عي بشار
وف تشين ي
االنتخابية ،وقمع يف نفس الوقت المظاهرات بالقوة .ي
لجنة خاصة لصياغة مسودة الدستور الجديد ،والذي تم إقراره عام  .2012وطرح ذلك
الدستور نظام التعددية الحزبية ،واالنتخابات الرئاسية التعددية .ورغم ذلك فقد تم رفض
ر
والعشين الذين سجلوا أسماءهم لالنتخابات الرئاسية
جميع األشخاص المرشحي األربعة
الت تم تعيي أعضائها من قبل بشار األسد
عام  2014من قبل المحكمة ًالدستورية العليا ي
عام  16،2012وأدى ذلك فعليا لدورة جديدة مدتها  7سنوات من حكم بشار األسد.

13
نيج ف ر
الشق األوسط ،الدستور السوري :العصا السحرية لألسد ،أيار  ،2014متوفر عىل الرابط:
مركز كار ر ي ي
ر
ثان ( ]2018سيشار
[ https://carnegie-mec.org/diwan/55541?lang=enتم الوصول إليه يف  30تشين ال ي
نيج )MEC 2014
إليه من اآلن فصاعدا كار ر ي
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الحاىل
 1.1.3سوريا :السياق
ي
17

عقب االتفاقية بي روسيا وتركيا يف أيلول  2018إلنشاء منطقة ميوعة السالح يف إدلب،
وف حي أن قوات األسد استطاعت استعادة
فإن العنف يف المنطقة مضبوط إىل حد ما .ي
اض السورية بدعم قوي من روسيا وإيران ،إال أن األجزاء األخرى
مساحات شاسعة من األر ي
الزالت تحت سيطرة الجيش السوري الحر ،والجماعات الكردية ،ومجموعات ثائرة أخرى.
ً
ر
األكي شيوعا
ونتيجة لذلك ،فليس هناك اتساق يف تطبيق القانون ،بيد أن القواني المطبقة
ه القانون السوري ،والقانون العرن الموحد ،ر
والشيعة.
ري
ي

1.2

القضائ يف الجمهورية العربية السورية
النظام
ي

 1.2.1دستور عام 2012
تم تصميم دستور  2012بهدف إدخال بعض التغييات الشكلية عىل دستور عام 1973
وسط تزايد المظاهرات عام  .2011فعىل سبيل المثال ،كانت المادة  8من الدستور القديم
تكرس سلطة حزب البعث ،يف حي تنص الفقرة األوىل من المادة  8يف الدستور الجديد عىل
يىل:
ما ي

السياس للدولة عىل مبدأ التعددية السياسية ،وتتم ممارسة السلطة
"يقوم النظام
ي
ً
18
عي االقياع"
ديمقراطيا ر
حددت المادة  88من الدستور مدة انتخاب الرئيس لدورة واحدة مدتها  7سنوات مع إمكانية
الحاىل
إعادة االنتخاب لدورة أخرى فقط ،إال أنه تم تفصيل الدستور عىل ما يناسب الرئيس
ي
والت تنص عىل:
وذلك يف المادة  155منه ي

الحاىل بانقضاء سبع سنوات ميالدية من تاري خ أدائه
"تنته مدة والية رئيس الجمهورية
ي
ي
ً
ً
القسم الدستوري رئيسا للجمهورية وله حق اليشح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية
ً
وتشي عليه أحكام المادة  88من هذا الدستور اعتبارا من االنتخابات الرئاسية القادمة".

 17تسفيتكوفا م" .روسيا وتركيا توافقان عىل إنشاء منطقة عازلة يف ادلب يف سوريا " ،روييز ،أيلول  ،2018ماريا
تسفيتكوفا متاح عىل الرابطhttps://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-putin-erdogan- :
hope/russia-and-turkey-agree-to-create-buffer-zone-in-syrias-idlib-idUSKCN1LX1BU
" 18دستور الجمهورية العربية السورية ،"2012-منظمة العمل الدولية .متاح عىل:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--ً
( ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_125885.pdfسيشار إليه من اآلن فصاعدا بدستور
.)2012
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لكن حزب البعث يبف يف الواقع هو المسيطر عىل الدولة ،والمجتمع ،والجيش ،والمخابرات
19.
الوطت لعقود
والت عملت تحت سلطة مكتب األمن
ي
ي
ومع أن المادة  132منه نصت عىل أن السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية
هذا االستقالل ،إال أنها يف الواقع تخضع لسلطته ،ولذلك فإن استقاللية السلطة القضائية
كانت منقوصة.

" السلطة القضائية مستقلة؛ ويضمن رئيس الجمهورية هذا االستقالل ،ويعاونه يف ذلك
مجلس القضاء األعىل".
وتنص الفقرة األوىل من المادة  133منه عىل:

"يرأس مجلس القضاء األعىل رئيس الجمهورية ،ويبي القانون طريقة تشكيله،
واختصاصاته ،وقواعد سي العمل فيه".
القضان مكفول من قبل الرئيس؛ ما يجعل من هذا النص
وبعبارة أخرى ،فإن استقالل النظام
ي
ً
ً
نصا منحازا.
ً
القضان عىل المستوى
الت أفادت أيضا بأن االستقالل
وهناك العديد من الشهادات
ي
الفردية ي
ً
المؤسسان أمر مستحيل عمليا .وكذلك فإنه من شبه المستحيل عىل القضاة أن يترصفوا
ي
ً
20.
بشكل مستقل كما أن انتشار الفساد والرشوة عىل نطاق واسع جعل من ذلك أمرا غي
ممكن.
أسس الدستور الجديد لمبدأ "ال جريمة وال عقوبة إال بنص" و "المتهم بريء حت تثبت
رجع ،ومبدأ الوصول إىل العدالة ،والحق يف
إدانته" ،ومبدأ عدم تطبيق القواني بأثر
ي
المساعدة القانونية ،وحق المقبوض عليه بأن يبلغ أسباب توقيفه وحقوقه ،وحظر التعذيب
ً
التعسف (المواد من  21.)53-51لكن  -وكما هو حال المبادئ األخرى  -فغالبا ما
واالعتقال
ي
يتم انتهاك هذه الحقوق وعدم احيامها يف الواقع.
ه:
وبموجب النظام
ي
القضان السوري فالقضاء عىل ثالثة أنواع ي
 .1القضاء العادي :وهو صاحب الوالية العامة يف القضاء ويمتد اختصاصه ليشمل كافة
المنازعات إال ما أخرجه القانون من واليته بنص رصي ح ،والمحاكم العادية يف سوريا
ه :محاكم الصلح ،ومحاكم البداية ،ومحاكم االستئناف ،والجنايات .وتنظر هذه
ي
المحاكم يف القضايا الجزائية والمدنية ،ويكون لكل من االستئناف أو الطعن يف أحكام
تلك المحاكم طريقة ومدة محددة .وهناك محاكم دينية لها اختصاص يف مجال
19
نيج  MEC 2014أعاله .13
كار ر ي
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األحوال الشخصية ،ومسائل قانون األشة .وهناك العديد من المحاكم الخاصة
بالطوائف ،كالمحكمة ر
الشعية للسنة والشيعة ،والمذهبية للدروز ،والروحية لليهود
22 .
والمسيحيي
:
 .2القضاء اإلداري ويتواله مجلس الدولة بمحاكمه ،المحكمة اإلدارية ومحكمة القضاء
اإلداري والمحكمة اإلدارية العليا.
االستثنان :كالمحاكم العسكرية والميدانية واإلرهاب.
 .3القضاء
ي
ُ
ه جريمة الخيانة
وال بد من اإلشارة إىل أن الجريمة الوحيدة ي
الت يمكن للرئيس أن يسأل عنها ي
ه المحكمة الدستورية العليا رغم أن وظيفتها
العظم .والمحكمة المختصة بمحاكمته ي
ه النظر يف دستورية القواني ،والنظر يف الطعون االنتخابية الناشئة عن انتخابات
األساسية ي
23.
مجلس الشعب والرئيس وتتألف المحكمة من سبعة أعضاء عىل األقل ،وبموجب القانون
ً
رئاس لمدة
رقم  7لعام  2014فقد أصبح عدد أعضائها 11عضوا ،جميعهم معينون بمرسوم
ي
24.
أرب ع سنوات .المواد ()143-141
القانون
 1.2.2اإلطار
ي
مدن وإىل
القانون السوري  -بخالف نظام لجنة المحلفي  -إىل تقليد
يستند النظام
قانون ي
ي
ي
ر
رئيس للتشي ع يف سوريا بموجب
اإلسالم هو مصدر
القضاة الذين يصدرون األحكام .والفقه
ي
ي
القانون
الت تحدد اإلطار
ي
الفقرة الثانية من المادة الثالثة للدستور .وإن أهم القواني الوطنية ي
ه التالية:
لنظام العدالة السوري ي
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ر
يع رقم  84تاري خ ()1949/5/18
القانون
ي
المدن الصادر بالمرسوم التش ي
ر
يع رقم  148لعام 1949
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التش ي
ر
يع رقم  112تاري خ
قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التش ي
()1950/3/13
ر
يع رقم  84تاري خ
قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التش ي
()1953/9/28
ر
يع رقم  59تاري خ (.)1953/9/7
قانون األحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التش ي
ر
يع  149تاري خ (.)1949/6/22
القانون التجاري الصادر بالمرسوم التش ي
الدستور السوري لعام .2012

 22خليل مشنتف ،تحديث :القانون الدستوري ونظام المحاكم يف الجمهورية العربية السورية' ،2012 ،جلوبال ليكس،
القانون ،جامعة نيويورك ،متاح يف:
برنامج مدرسة هاوزر العالمية
ي
http://www.nyulawglobal.org/globalex/Syria1.html

 23المصدر السابق.
24

دستور عام  2012أعاله.18 .

20

القانوئ خارج المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة
اإلطار
ي
ً
الت تسيطر عليها المعارضة يختلف
كما ذكر سابقا فإن اإلطار
ي
القانون بعد  2011يف المناطق ي
ً
فف حي أنه ال تزال بعض بقايا القانون السوري
كثيا من مكان لمكان ومن جماعة إىل أخرى .ي
الت تجري فيها عمليات تثبيت الوقوعات كالوالدات ،والوفيات،
موجودة سيما يف المناطق ي
والوقوعات المدنية األخرى 25،فإن بعض المناطق األخرى الت تسيطر عليها فصائل أكير
ي
ً
ً
ر
العرن الموحد يف
القانون
تبت
ري
تشددا تطبق أشكال عديدة من القواني الشعية؛ فقد تم ي
العرن الموحد هو مجموعة من األصول
بعض مناطق درعا وأجزاء من إدلب وحلب .والقانون
ري
خياء ف القانون ر
والشيعة ،وتم إقرارها من قبل جامعة
الت تمت صياغتها من قبل ر ي
القانونية ي
26
عام  1988و  ،1996لكنه لم يتم تطبيقها كاملة عىل أي حال يف أي
الدول العربية بي ي
مكان إىل تاري خ حدوث الرصاع يف سوريا.
 1.2.3هيكل المحاكم والمحاكم االستثنائية
نظرة عامة
يتألف نظام المحاكم السوري من محاكم عادية وأخرى دينية .وتم إنشاء محاكم استثنائية
موازية للمحاكم العادية للتعامل مع ما تم اعتباره تهديدات للدولة .كما أن هناك محاكم أخرى
كالمحاكم اإلدارية والمحكمة الدستورية العليا.
يتم تنظيم عمل المحاكم الجزائية ،والمدنية ،ر
والشعية من قبل وزارة العدل؛ وتنظر يف
القضايا المتعلقة بالمسائل المدنية واألحوال الشخصية والجزائية .وهناك محاكم يف الدرجة
األوىل :محاكم البداية ،ومحاكم الصلح ،والمحكمة الجمركية ،ومحاكم األحداث ،ومحكمة
الجنايات 27.ويمكن الطعن يف األحكا م الصادرة عن محكمة الصلح ،وعن محكمة البداية
جمرك 28.ويمكن
ان أو
أمام محكمة االستئناف .وتنقسم األخية إىل استئناف
مدن أو جز ي
ي
ي
ً
الطعن باألحكام أيضا يف بعض األحيان أمام محكمة النقض كاألحكام الصادرة عن محكمة
االستئناف ،أو المحاكم ر
الشعية والروحية والمذهبية ،أو محكمة الجنايات ،ويمكن لمحكمة
تلع تلك األحكام.
النقض بدورها أن ي

 25آيالك  ،2017المصدر أعاله  4من .77
ر
 26ماكسويل م" ،المحامون ،والبنادق ،والمجاهدون" ،السياسة الخارجية ،تشين األول  ،2014متاح عىل الرابط:
https://foreignpolicy.com/2014/10/30/lawyers-guns-and-mujahideen/
باكس ،أعاله.12 .
2010 27
ي
 28رابطة المحامي الدولية" ،محامو حقوق اإلنسان محامو الدفاع يف سوريا" .نقطة تحول لتطوير حكم القانون ،تموز
 ،2011متاح عىلhttps://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=84C115FA - :
2FB4-4A70-88EC-45637A1F67E2
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المحاكم العادية
أ.

محاكم الصلح

المدن اختصاصات محددة بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية ال
لمحكمة الصلح
ي
سيما المواد  62و 63و 64منه.
المدن يف الدعاوى المدنية والتجارية:
 .1تختص محاكم الصلح
ي
▪

القيم :تختص محاكم الصلح بالنظر يف الدعاوى الشخصية ،والعينية
االختصاص
ي
ر
الت ال تزيد قيمتها عىل عشة آالف لية
المدنية،
والتجارية المنقولة ،أو العقارية ي
ُ
مئت ألف لية سورية بموجب القانون رقم  1تاري خ
سورية( ،وقد عدلت إىل
ي
وبالتاىل يتوقف تحديد هذا االختصاص عىل قيمة الحق المدع به.
)2010/1/4
ي

النوع:
 .2االختصاص
ي
▪

تختص محاكم الصلح بالنظر يف الدعاوى اآلتية مهما كانت قيمة الحق المدع به:
➢
➢

➢

➢
➢
➢
➢

➢

الدعاوى اإليجارية ،وكل ما يتعلق بعقد اإليجار.
الدعاوى المتعلقة بأجر الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمي
قانون العمل
الدائمي أو المؤقتي ،وجميع المنازعات الناجمة عن تطبيق
ي
والتأمينات االجتماعية.
ض الزراعية أو
الت تصيب األرا ي
الدعاوى المتعلقة بطلب التعويض عن األرصار ي
المحصوالت أو الثمار بفعل إنسان أو حيوان ،وكذلك الدعاوى المتعلقة
باالنتفاع بالمياه وتطهي األقنية والمجاري.
وه متعلقة بقسمة األموال المنقولة والعقارية.
دعاوى إزالة الشيوع ،ي
الدعاوى الناشئة عن إدارة الملكية الشائعة.
الدعاوى المتعلقة بإحداث حق االرتفاق التعاقدي ،واستعمال حقوق االرتفاق
الطبيعية والقانونية والتعاقدية.
الدعاوى المتعلقة بتعيي الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقواني
والقرارات أو العرف ،فيما يتعلق باألبنية أو المنشآت الضارة أو الغراس إذا لم
يكن أصل الملكية محل نزاع.
دعاوى الحيازة

الت ال تزيد قيمتها عىل
وه تختص يف دعاوى الحقوق الشخصية المدنية والمنقوالت ي
ي
 200ألف لية سورية.
أما محكمة صلح الجزاء فتختص بالنظر يف:
22

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

جميع المخالفات.
الجنح المنصوص عنها يف قانون العقوبات ،والقواني األخرى المعاقب عليها
ً
الجيية ،أو بالغرامة ،أو بالحبس مدة ال تتجاوز السنة أو بهما معا.
باإلقامة ر
إخفاء األشياء المشوقة وترصيفها أو بغيها من الجرائم المنصوص عليها يف المادة
 220عقوبات.
الجنحة المنصوص عليها يف الفقرة األخية من المادة  413عقوبات.
القمار بموجب المادة  619عقوبات.
شقة المزروعات والمحصوالت وفق المادة 631عقوبات.
الشقة العادية المنصوص عليها يف المادة  634عقوبات.
قطع األشجار وإتالفها المنصوص عليها بالمادتي  727-726عقوبات.
تسميم الحيوانات المنصوص عليه يف المادة  728عقوبات.
الشهادة واليمي الكاذبتان الحاصلتان أثناء المحاكمة الصلحية.
مخالفات السي والتعويض عن أرصار الحوادث.

إضافة إىل ذلك يقوم قضاة محاكم صلح الجزاء يف منطقتهم بوظائف الضابطة العدلية يف
وبالتاىل يحق لهم إصدار مذكرات دعوة وإحضار
الت ال يوجد فيها قضاة تحقيق،
ي
المراكز ي
الت يفوضهم
وتوقيف يف مثل هذه الحال،
كما يقومون بجميع التحقيقات يف الدعاوى ي
ً
ً
قاض التحقيق تفويضا خطيا.
فيها
ي
ً
الت تكون عقوبتها
إذا فمحكمة صلح الجزاء تختص بالنظر يف المخالفات إضافة إىل الجنح ي
القصوى الغرامة أو السجن لمدة تصل إىل عام 29 ،ويمكن الطعن يف أحكام محاكم الصلح
ان بحسب الحال.
أمام محاكم االستئناف
المدن أو الجز ي
ي
ب.

محاكم البداية

ُ
قاض منفرد .ومحكمة البداية المدنية
محاكم البداية عىل نوعي :مدنية وجزائية وتشكل من
ٍ
تفصل ف جميع القضايا المدنية الت لم ُي َّ
عي لها مرجع خاص ،وقد أعطتها المادة  77من
ي
ي
الت ليست
والتجارية
المدنية
الدعاوى
جميع
ف
النظر
اختصاص
المحاكمات
أصول
قانون
ي
ي
من اختصاص محكمة أخرى .كما أعطتها المادة  78من القانون المذكور والية النظر يف األمور
الت تزيد
المستعجلة ،والنظر كذلك يف دعاوى الحقوق
الشخصية المدنية والمنقوالت ي
سورية وتعتي بطبيعتها ر
أكي أهمية.
قيمتها عىل  200ألف لية
ر

 29آيالك  ،2017المصدر أعاله  4من .31
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تعتي المحكمة الجمركية محكمة بداية
وهناك محاكم بداية تنظر يف القضايا العمالية ،وكذلك ر
ً
وفقا ألحكام المادة  233من قانون الجمارك ذي الرقم  38تاري خ ( .)2006/7/6ويمكن
الطعن يف األحكام الصادرة عن هذه المحاكم أمام محكمة االستئناف.
أما محاكم البداية الجزائية فإن قانون أصول المحاكمات الجزائية أعطاها والية النظر يف بعض
ً
الجنح تبعا للعقوبات المحددة .وتكون األحكام الصادرة عن تلك المحاكم قابلة للطعن عليها
يف الدرجة الثانية من أنواع المحاكم ،وتنص المادة  169من قانون أصول المحاكمات الجزائية
يىل:
عىل ما ي

الت لم يعي القانون محاكم أخرى
تنظر المحكمة البدائية بالدرجة األوىل يف جميع الجنح ي
الت تصدرها األصول المنصوص عليها يف المادة 165
للنظر فيها وتشي عىل األحكام ي
من هذا القانون.
المادة 170

ً
إذا وقعت جنحة أو مخالفة أثناء انعقاد المحكمة نظم رئيس المحكمة محرصا بها واستمع
ً
الت يستوجبها هذا الجرم قانونا
إىل المدع عليه والشهود وقض يف الحال بالعقوبات ي
ويكون حكمه يف الدرجة االخية.
المادة 171

تنظر المحكمة البدائية يف الدعاوى الداخلة يف اختصاصها المرفوعة أمامها أو المحالة
عليها بمقتض أحكام هذا القانون.
الت يكون
وتشمل محاكم البداية ًالمتخصصة محاكم األحداث وتنظر يف الحاالت الجرمية ي
فيها المدع عليه طفال ما بي  10سنوات و 18سنة .وتطبق الضمانات اإلجرائية يف مثل
هذه الحاالت .ومع ذلك فلدى العديد من المحامي والقضاة مالحظات عىل التطبيق حيث
أنه من الشائع محاكمة األطفال الذين بعمر سنوات يف محاكم البالغي حت عندما تتوفر
30.
محاكم األحداث
ت.

محكمة االستئناف

وتعتي محكمة االستئناف محكمة درجة ثانية
ر
ر
يع رقم  98لعام
نصت المادة  /41/من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التش ي
يىل:
 1961عىل ما ي
 30المصدر السابق32 ،
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 1تؤلف محاكم االستئناف من رئيس وعدد من رؤساء الغرف والمستشارين.
 2تقسم هذه المحاكم عند الرصورة إىل غرف يعي لكل غرفة منها رئيس بالمحكمة.
 3إن عدد محاكم االستئناف ورؤساء غرفها ومستشاري ها ومراكز ومناطق اختصاصها
محدد بالجدول رقم  9الملحق بهذا القانون.
الت يختارها يف بدء تعيينه.
 4يرأس رئيس محكمة االستئناف الغرفة ي
 5إذا حال حائل دون قيام أحد الرؤساء بأعماله فيقوم المستشار األعىل درجة ثم األقدم
يف هذه الدرجة مقامه.
وبموجب أحكام المادة  42منه تصدر المحكمة أحكامها من ثالثة مستشارين من بينهم
الرئيس.
يىل:
ونصت المادة  43من القانون المذكور عىل ما ي

وف
الت تقبل االستئناف ي
وف القضايا ي
تفصل محكمة االستئناف يف القضايا الجنائية ي
ه من اختصاصها بمقتض القواني النافذة.
القضايا ي
الت ي
ث.

محكمة النقض

وه محكمة قانون مهمتها الرقابة عىل حسن
وتيب ع محكمة النقض يف أعىل السلم
ي
القضان ي
ً
تطبيق القانون ،بمعت أنها ال تبحث يف القضايا من الناحية الموضوعية إال استثناء أو عندما
يطعن أمامها للمرة الثانية.
يىل:
تنص المادة  44عىل ما ي

 .1محكمة النقض مركزها دمشق ،وتؤلف من رئيس وعدد من نواب الرئيس
والمستشارين محدد يف الجدول رقم  10الملحق بهذا القانون.
الت يختارها يف بدء كل سنة.
 2يرأس رئيس محكمة النقض الدائرة ي
وبحسب المادة  45من قانون السلطة القضائية:
 1تقسم محكمة النقض إىل ثالث دوائر:
أ دائرة للقضايا المدنية والتجارية.
ب .دائرة للقضايا الجزائية.
ج .دائرة لقضايا األحوال الشخصية.
ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة.
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 2قرارات كل دائرة يصدرها ثالثة مستشارين.
 3توزع األعمال يف محكمة النقض بقرار تصدره هيئة مؤلفة من الرئيس ونوابه يف
مطلع كل سنة قضائية ويستمر مفعوله إذا لم يصدر قرار بتعديله.
 4إذا حال حائل دون قيام أحد المستشارين بأعماله فيقوم مقامه المستشار األعىل
درجة ثم األقدم فيها.
وقد حددت المواد  46و 47و 48من القانون المذكور اختصاصات الدوائر الثالث المشار
إليها ،المدنية والتجارية ،والجزائية ،واألحوال الشخصية وهناك غرفة لمخاصمة القضاة.

المحاكم االستثنائية
تم إنشاء المحاكم االستثنائية  -كما ذكر أعاله  -لمواجهة التهديدات المتصورة للدولة أو
لحزب البعث .وتتألف تلك المحاكم من نظامي:
مدن وعسكري .ليس هناك توجيهات
ي
الت تتعامل معها هذه المحاكم أو تندرج ضمن اختصاصها .فقد
واضحة تخص نوع القضايا ي
أشار بعض الممارسي القانونيي إىل أنه يتم تحويل بعض الجرائم البسيطة كجرائم
المخدرات إىل المحاكم االستثنائية .وهذه المحاكم سيئة السمعة ألنها حكمت المتظاهرين
ميرات ومزاعم الخيانة 31وتشمل المحاكم
ومعارض الحكومة والجواسيس المزعومي تحت ر
ي
والت تقع ضمن اختصاص
العسكرية
والمحاكم
الميدانية،
العسكرية
المحاكم
االستثنائية
ي
الت تتبع لوزارة العدل.
وزارة الدفاع ،ومحكمة اإلرهاب ي
ج.

محاكم الميدان العسكرية والمحاكم العسكرية

ً
صممت المحاكم العسكرية لمحاكمة الجيش ر
والشطة .لكن وفقا للمواد  260حت  339من
ً
قانون العقوبات ،يمكن للمدنيي أن يحاكموا أيضا يف هذه المحاكم بتهم "جرائم أمن
الدولة" ،32ونتيجة لذلك تمت محاكمة المتظاهرين ،والناشطي ،واألفراد الذين تربطهم
المدع العام العسكري اتهامات وال يستطيع
صالت بالمعارضة يف هذه المحاكم 33.يحرص
ي
ً
34
القضاة تحدي هذه االدعاءات وفقا لشهادات العديد من المحامي السوريي بالرغم من
عدم وجود دليل من االدعاء العام يف بعض األحيان ،ويتم أخذ المعلومات االستخباراتية
لمحام الدفاع عادة أن يحرصوا يف مثل
الت أدىل بها الجيش يف عي االعتبار .ويسمح
ي
الشية ي
هذه المحاكم ،لكنهم يمنعون يف العادة من المشاركة بفعالية يف إجراءات المحاكمة ،ويتم

 31المصدر السابق43 ،
 32المصدر السابق.
 33المصدر السابق.
 34المصدر السابق.

26

ً
رفض حججهم الدفاعية ،وغالبا ما يتم رفض لقائهم بموكليهم المحتجزين .وإن األحكام
الصادرة عن هذه المحاكم  -بشكل عام  -أقس بكثي من تلك الصادرة عن المحاكم الجزائية.
ر
يع رقم  109الصادر بتاري خ
أما المحكمة العسكرية الميدانية فقد أنشئت بالمرسوم التش ي
( ) 1968/8/17بهدف محاكمة الجنود الذين التحقوا بصفوف العدو أو مقاضاة الجنود
وه تنظر يف الجرائم المرتكبة من هؤالء زمن الحرب أوحي
الفارين أثناء الياع المسلح ي
ر
يع رقم  32تاري خ
العمليات الحربية .كما تم إصدار مرسوم جديد وهو المرسوم التش ي
( )1980/7/1لتوسيع صالحيات المحكمة بحيث تشمل االضطرابات الداخلية 35.ويرأس
هذه المحكمة ضباط جيش فقط بصفة قضاة .كما أن إنشاء هذه المحكمة خاضع لقرار وزير
ً
الدفاع .وتكون المحاكمة والحكم الصادر عن هذه المحكمة شيي تماما .ويشي أحد التقارير
ً
إىل أن المتهمي الماثلي أمام هذه المحاكم والذين يتلقون أحكاما باإلعدام يتم إخطارهم بها
قبيل التنفيذ فقط 36.وال تليم المحاكم العسكرية الميدانية بقانون أصول المحاكمات
الجزائية السوري ،وال تنفذ العقوبات فيها إال بتوقيع من رئيس الجمهورية إذا كانت العقوبة
ه اإلعدام ،وبتوقيع من وزير الدفاع إذا كانت دون ذلك .واألحكام الصادرة عن مثل هذه
ي
المحاكم نهائية وال يسمح فيها بأي طريق من طرق الطعن ،وال يحق للمتهم توكيل محام عنه
الت ال تتقيد بالمبادئ القضائية المنصوص عليها يف قانون أصول
أمام هذه المحكمة ي
ً
ً
المحاكمات أو المتعارف عليها محليا أو دوليا.

ح.

ً
محكمة اإلرهاب (المعروفة سابقا بمحكمة أمن الدولة العليا)

بعد رفع حالة الطوارئ عام  ،2011تم إصدار قانون اإلرهاب رقم  19تاري خ .2012/6/28
ثم صدر القانون رقم  22تاري خ  2012/7/25المتضمن إحداث محكمة اإلرهاب .ولدى هذه
المحكمة سلطة لمحاكمة أي شخص  -سواء كانوا عسكريي أو مدنيي  -ضمن مزاعم
ً
تعتي إرهابا بموجبه واسعة النطاق ،وتشمل أي عمل يهدف إىل
الت ر
اإلرهاب .واألفعال ي
التسبب يف حالة الذعر بي الناس ،وتكدير األمن العام ،أو إلحاق الرصر بالبنية التحتية
للدولة 37".وقد أشار مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا بالتفصيل يف تقريرهم إىل أن االتهامات
ً
ر
األكي تواترا تشمل المشاركة يف المظاهرات ،والتواصل مع المعارضة يف الخارج ،وكتابة
عبارات مناهضة للحكومة عىل فيس بوك ،وإيصال الطعام أو المساعدات أو األدوية إىل
مناطق سيطرة المعارضة ،وتهريب السالح للثوار 38.وهذه المحكمة معفاة من التقيد
لمحام
باإلجراءات القانونية .وقد الحظ البعض من خالل الممارسة العملية أنه ال يسمح
ي
الدفاع بالتكلم داخل المحكمة ،ويؤخذ يف تلك المحكمة باالعياف تحت اإلكراه بما فيه
 35المصدر السابق45 ،
 36المصدر السابق.
 37المصدر السابق65 ،
 38المصدر السابق.
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الت تنظر فيها
االعيافات المنيعة من خالل التعذيب 39.ومن الصعب تقدير كمية القضايا
ي
ً
المحكمة ،لكنها عادة ما تكون ر
عشات آالف القضايا كل سنة وتكون العملية فيها شيعة جدا.
المحاكم األخرى
خ.

محاكم األحوال الشخصية

تنظر محاكم األحوال الشخصية يف المسائل المتعلقة بقانون العائلة ،وتتألف من المحاكم
ر
الشعية للمسلمي ،والروحية للمسيحيي ،والمذهبية للدروز .ونص قانون أصول
ً
يىل:
المحاكمات عىل اختصاصها وفقا لما ي

المادة 486
ر
أ .تختص المحكمة الشعية بالحكم بالدرجة االخية يف قضايا:
 .1الوالية والوصاية والنيابة ر
الشعية.
 .2إثبات الوفاة وتعيي الحصص ر
الشعية للورثة.
 .3الحجر وفكه واثبات الرشد.
 .4المفقود.
 .5النسب.
 .6نفقة األقارب من غي الزوجي واألوالد.
ب .يستثت من اختصاص هذه المحكمة:
 .1الحاالت المنصوص عليها يف قواني االحوال الشخصية للطوائف الروحية للروم
االرثوذكس وللشيان االرثوذكس وللكاثوليك الصادرة باألرقام  10تاري خ
( )2003/9/10و 23تاري خ ( )2003/10/16و 31تاري خ (.)2006/6/18
لطائفت الروم االرثوذكس والشيان االرثوذكس المنصوص
 .2حاالت اإلرث والوصية
ي
ر
يع رقم  7تاري خ (.)2011/1/11
عليها يف المرسوم التش ي
 .3الحاالت المنصوص عليها يف المادتي  307و 308من قانون االحوال الشخصية
ر
يع رقم  59تاري خ ( )1953/9/7وتعديالته.
الصادر بالمرسوم التش ي

المادة  487تختص المحكمة ر
الشعية بالحكم بالدرجة االخية يف قضايا األحوال الشخصية
للمسلمي وتشمل:

 39المصدر السابق.
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أ .الزواج.
ب .انحالل الزواج.
ج .المهر والجهاز.
د .الحضانة والرضاع.
ً
ولد.
ه .النفقة بي الزوجي واأل
و .الوقف الخيي من حيث حكمه ولزومه وصحة رشوطه.

المادة 488
ر
أ .تحكم المحكمة الشعية يف الطلبات المستعجلة المتعلقة باألمور الداخلة يف
اختصاصها بمقتض المواد السابقة.

ب .للمحكمة ر
االحتياط يف الدعاوى المالية المتعلقة بمسائل
الشعية ان توقع الحجز
ي
الوالية والوصاية والنيابة ر
الشعية والحقوق الزوجية وتفصل يف دعاوى االستحقاق
المتفرعة عن الحجز الصادر يف هذه الدعاوى.
ج .تطبق عىل طلبات الحجز االحتياط والقرارات الصادرة فيها عن المحكمة ر
الشعية
ي
القواعد واالجراءات المنصوص عليها يف المواد  317حت  324من هذا القانون.
المادة 489
تختص المحكمة ر
الشعية يف االمور االتية:

ر
القاض
الت يوجب القانون فيها إذن
ي
ع وغيه يف األحوال ي
أ .اإلذن للنائب الش ي
ر
ع.
الش ي
ب .تنظيم الوصية والوقف الخيي والحقوق الميتبة عليه وعقود الزواج وتثبيتها
ر
ر
ع وفرض
ع ونصب النائب الش ي
والطالق والمخالعة ووثائق حرص االرث الش ي
اض ونسب الولد بإقرار أبويه وإثبات االهلية.
النفقة واسقاطها بالي ي
المادة 490

تعد الوثائق المنظمة وفقا ألحكام المادة السابقة نافذة اىل أن يقض ببطالنها أو تعديلها
يف قضاء الخصومة.
المادة 491
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يجري تصحيح قيود األحوال المدنية تبعا ألحكام المحكمة ر
الشعية المكتسبة الدرجة
القطعية يف القضايا الداخلة يف اختصاصها دونما حاجة اىل إصدار حكم بذلك من محكمة
الصلح.
المادة 492

تنظر المحكمة ر
الشعية يف جميع االمور الداخلة يف اختصاصها بموجب قواني خاصة.
المادة 493

يمتنع عىل المحكمة ر
بأجنت يخضع يف
الشعية النظر يف الدعاوى والمعامالت المتعلقة
ري
مدن.
بالده لقانون ي
المادة 494

تخضع المحاكم ر
المحىل المنصوص عليه يف هذا القانون.
الشعية لقواعد االختصاص
ي
المادة 495

الت يقع يف دائرتها موطن أحد
يكون إعطاء اإلذن بالزواج من اختصاص المحكمة ي
الزوجي.
المادة 496

الت يقع يف
يكون إعطاء االذن بخصوص إدارة شؤون القارص من اختصاص المحكمة ي
الت يقع يف دائرتها أحد عقارات اليكة.
الوىل أو
الوض أو المحكمة ي
ي
دائرتها موطن ي
المادة 497

الت يقع يف دائرتها موطن المتوف أو
يكون تنصيب
الوض من اختصاص المحكمة ي
ي
الموض له.
المادة 498

أ.
ب.
ت.
ث.

تقام الدعوى وتجري المحاكمة وفقا لإلجراءات الخاصة بمحاكم البداية يف القضايا
البسيطة.
ر
يخضع قضاة المحكمة الشعية لقواعد عدم الصالحية والرد واالجراءات وطرق
الطعن المنصوص عليها يف المادة  175وما بعدها من هذا القانون.
تشي المواد الخاصة بإصدار االحكام وتصحيحها وتفسيها ومصاريف الدعوى
عىل المحكمة ر
الشعية.
تخضع االحكام الت تصدرها المحكمة ر
الشعية لطرق الطعن المتعلقة باألحكام
ي
الصادرة بالدرجة األخية.
30

ر
الت نصت عليها
ويخضع جميع السوريي الختصاص المحكمة الشعية باستثناء المسائل ي
القواني الخاصة بكل طائفة ،حيث يرجع الدروز والمسيحيون إىل محاكمهم الخاصة .ويجوز
الطعن باألحكام الصادرة عنها لدى الغرفة ر
الشعية يف محكمة النقض ،ويتم النظر يف أحكام
40.
والروح يف محكمة النقض
المذهت
المحاكم المذهبية والروحية النهائية أمام القسم
ي
ري
د.

المحاكم اإلدارية

مجلس الدولة يرتبط برئاسة مجلس الوزراء ،وتنظر محاكمه يف المسائل اإلدارية .وتتألف
وه محاكم درجة أوىل،
المحاكم من مستويي :المحكمة اإلدارية ومحكمة القضاء اإلداري ي
وه بمثابة المحكمة االستئنافية للقضايا اإلدارية وتصدر األحكام
والمحكمة اإلدارية العليا ي
41.
عنها بالدرجة النهائية
ً
يمارس مجلس الدولة وفقا للقانون رقم  55لعام  421959الرقابة القضائية عىل أعمال
اإلدارة.
المادة 1
مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء.
المادة 2

يتكون مجلس الدولة من:
القضان.
أ .القسم
ي
ر
ب .القسم االستشاري للفتوى والتشي ع.
المادة 3

القضان من:
يؤلف القسم
ي
أ .المحكمة اإلدارية العليا.
 40آيالك  ،2017المصدر أعاله  4من .35
 41مجلة القانون السوري ،موجز عن تاري خ سوريا .المصدر أعاله.2 .
42 42
ر
يع  55لعام  1959قانون مجلس الدولة’
الجمهورية العربية السورية مجلس الشعب ‘المرسوم التش ي
التاىل:
متوفر عىل الرابط
ي
&[ http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=10515&ref=treeتم
الوصول إليه يف  18كانون األول ] 2018
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ب .محكمة القضاء اإلداري.
ج .المحاكم اإلدارية.
مفوض الدولة.
د .هيئة
ي
المادة 8

يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيه بالفصل يف المسائل التالية ،ويكون
له فيها والية القضاء كاملة:
ً
أول :الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات اإلقليمية والبلدية.
ً
ثانيا :المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت.
ً
الت يقدمها ذوو الشأن بالطعن يف القرارات اإلدارية النهائية الصادرة
ثالثا :الطلبات ي
بالتعيي يف الوظائف العامة أو بمنح عالوات.
ً
الت يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات
رابعا :الطلبات ي
التأديبية.
ً
:
الت يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات اإلدارية الصادرة
الطلبات
خامسا
ي
التأديت (باستثناء
بإحالتهم إىل المعاش أو االستيداع أو فصلهم عن غي الطريق
ير
ً
الت تصدر استنادا ألحكام المادة  85من قانون الموظفي
المراسيم والقرارات ي
األساس).
ً ي
الت يقدمها األفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات اإلدارية النهائية.
سادسا :الطلبات ي
ً
سابعا :الطعون يف القرارات النهائية الصادرة من الجهات اإلدارية يف منازعات
الرصائب والرسوم.
ً
ثامنا :أحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية.
ً
تاسعا :دعاوى الجنسية.
ً
ً
ً
ً
ً
ويشيط يف الطلبات المنصوص عليها يف البنود :ثالثا ،ورابعا ،وخامسا ،وسادسا ،وثامنا،
ً
وتاسعا أن يكون مرجع الطعن عدم االختصاص ،أو وجود عيب يف الشكل ،أو مخالفة القواني
أو اللوائح ،أو الخطأ يف تطبيقها وتأويلها وإساءة استعمال السلطة.
ويعتي يف حكم القرارات اإلدارية رفض السلطات اإلدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من
ر
ً
الواجب عليها اتخاذه وفقا للقواني واللوائح.
المادة 9
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يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيه يف طلبات التعويض عن القرارات
المنصوص عليها يف المادة السابقة إذا رفعت إليه بصورة أصلية أو تبعية.
المادة 10

يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيه يف المنازعات الخاصة بعقود االليام
واألشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر.
المادة 11

فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم يف منازعات العمل والقرارات
الصادرة من لجان قيد المحامي بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم
الت ترفع عن القرارات
وتأديبهم ،يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري يف الطعون ي
قضان مت كان مرجع الطعن عدم
النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص
ي
االختصاص أو وجود عيب يف الشكل أو مخالفة القواني أو اللوائح أو الخطأ يف تطبيقها
وتأويلها.
المادة 13
تختص المحاكم اإلدارية:

ً
ً
ً
 .1بالفصل يف طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها يف البنود (ثالثا ورابعا وخامسا)
وف طلبات
من المادة الثامنة عدا ما يتعلق منها
بموظف الحلقة األوىل وما فوقها ي
ي
التعويض الميتبة عىل هذه القرارات.
 .2بالفصل يف المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن
ذكروا يف البند السابق أو لورثتهم.
المادة 14

تختص محكمة القضاء اإلداري بالفصل يف كل الطلبات والمنازعات المنصوص عليها يف
المواد  8و 9و 10و 11عدا ما تختص به المحاكم اإلدارية.

المادة 15
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يجوز الطعن أمام المحكمة اإلدارية العليا يف األحكام الصادرة عن محكمة القضاء اإلداري
أو المحاكم اإلدارية أو المحاكم التأديبية وذلك يف األحوال اآلتية:
ً

 .1إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا عىل مخالفة القانون أو خطأ يف تطبيقه أو تأويله.
 .2إذا وقع بطالن يف الحكم أو بطالن يف اإلجراءات أثر يف الحكم.

ً
خالفا لحكم سابق حاز قوة ر
السء المحكوم فيه سواء دفع بهذا
 .3إذا صدر الحكم
ي
الدفع أم لم يدفع.
المادة 19

يجوز الطعن يف األحكام الصادرة من محكمة القضاء اإلداري أو من المحاكم اإلدارية
بطريق التماس إعادة النظر يف المواعيد واألصول المنصوص عليها يف قانون المرافعات
المدنية والتجارية وقانون أصول المحاكمات .وال ييتب عىل الطعن وقف تنفيذ الحكم
إال إذا أمرت المحكمة بذلك .وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم عىل
ً
ً
الطاعن بغرامة ال تجاوز ما قيمته ثالثي جنيها فضال عن التضمينات إن كان لها وجه،
مفوض الدولة.
وال يشي هذا الحكم بالنسبة إىل الطعون المقدمة من هيئة
ي
والت تقع تحت سلطة
إذا كانت المسألة تختص بمجلس الدولة والرئاسة ،فالمحاكم اإلدارية ي
رئيس الوزراء تتوىل النظر يف القضية.
ذ.

المحكمة الدستورية العليا

تعتي المحكمة الدستورية العليا أعىل هيئة قضائية يف سوريا .أنشئت المحكمة بموجب
ر
دستور عام .1973
وخصها بمواده من 139إىل ،148وكلفت بمهام يف ثالث مجاالت محددة :البت يف دستورية
الت يتم الطعن فيها من قبل مجلس الشعب أو الرئيس ،والتحقيق يف
القواني والمراسيم ي
الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب ،ومحاكمة رئيس الدولة بتهمة
الت يطرحها رئيس
الخيانة العظم .ومن ناحية أخرى ال يحق للمحكمة أن تنظر يف القواني ي
الشعت وتنال موافقة الشعب ويتم تعيي القضاة الخمسة بمن
الجمهورية عىل االستفتاء
ري
فيهم رئيس المحكمة من قبل رئيس الجمهورية لدورة مدتها  4سنوات قابلة للتجديد.
ً
ه هيئة مستقلة ،وحدد الدستور
ويتضمن دستور عام 2012
أحكاما تنص عىل أن المحكمة ي
ً
يىل:
بمادته رقم 146اختصاصاتها وفقا لما ي

 .1الرقابة عىل دستورية القواني والمراسيم ر
التشيعية واللوائح واألنظمة.
 .2إبداء الرأي بناء عىل طلب من رئيس الجمهورية ف دستورية ر
مشوعات
ي
التشيعية وقانونية ر
القواني والمراسيم ر
مشوعات المراسيم.
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 .3ر
اإلشاف عىل انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم اإلجراءات الخاصة بذلك.
 .4النظر يف الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية
وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها.
 .5محاكمة رئيس الجمهورية يف حالة الخيانة العظم.
 .6يبي القانون اختصاصاتها األخرى. .
إضافة لالختصاصات المذكورة يف الدستور ،فقد سمح الدستور نفسه بإضافة اختصاصات
ر
يع رقم  35تاري خ ( )2012/5/13والذي
أخرى يقرها القانون ،حيث صدر المرسوم التش ي
ألع
نص عىل إضافة اختصاصات للمحكمة ،ثم صدر القانون رقم  7تاري خ ( )2014/4/16ي
ر
يع رقم  35المذكور وحددت اختصاصات المحكمة الدستورية يف
بموجبه
المرسوم التش ي
ً
يىل:
هذا القانون وفقا لما ي
يأن:
تختص المحكمة الدستورية العليا بما ي
المادة 11

أ .الرقابة عىل دستورية القواني والمراسيم ر
التشيعية واللوائح واألنظمة.
مشوعات القواني والمراسيم ر
ب .إبداء الرأي ف دستورية ر
التشيعية وقانونية
ي
ر
مشوعات المراسيم بناء عىل طلب من رئيس الجمهورية.
ج .إبداء الرأي يف دستورية اقياحات القواني بناء عىل طلب من رئيس مجلس
الشعب.
د .ر
اإلشاف عىل انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم اإلجراءات الخاصة بذلك.
ه .النظر يف الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية والبت فيها.
و .النظر يف الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب والبت فيها
ز .محاكمة رئيس الجمهورية يف حالة الخيانة العظم.
ح .البت يف الدفوع المحالة من المحاكم يف معرض الطعن باألحكام بعدم دستورية نص
قانون.
ي
ط .تفسي نصوص الدستور بناء عىل طلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس مجلس
الشعب أو رئيس مجلس الوزراء.
ر
ي .النظر يف فقدان رئيس الجمهورية ألحد شوط اليشيح والبت فيه.
ك .النظر يف فقدان عضو مجلس الشعب ألحد رشوط اليشيح والبت فيه.
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الت أصدرت
ه الهيئات ي
ولكن الكيانات الوحيدة المسموح لها بالطعن يف دستورية القواني ي
43 .
إضافة إىل المحاكم
تلك القواني بالدرجة األوىل أي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب
قانون.
الت تتضمن عدم دستورية نص
ي
الت تحيل إليها الدفوع ي
ي
ر.

محكمة تنازع االختصاص

الت
تحال القضايا أمام محكمة تنازع االختصاص عندما يكون هناك خالف حول المحكمة ي
لها صالحية النظر يف قضية ما.
يىل:
ونصت المادة  27من قانون السلطة القضائية رقم98لعام  1961عىل ما ي

"إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء اإلداري
ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها يرفع طلب تعيي الجهة المختصة
إىل محكمة تنازع االختصاص .وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل يف الياع الذي يقوم
بشأن تنفيذ حكمي نهائيي متناقضي صادر أحدهما من جهة القضاء العادي واآلخر من
االستثنان".
جهة القضاء اإلداري أو
ي

النيابة العامة
فالنيابة العامة هيئة قضائية مستقلة ،مهمتها ممارسة الخصومة الجزائية باسم المجتمع
ً
ً
فه ليست خصما شخصيا ،فإذا لم
وواجبها تحري الحقيقة وليس
السع إلدانة المتهم ،ي
ي
تتكون لديها القناعة الكافية بمسؤوليته فيمكنها عدم تحريك الدعوى بحقه ،وذلك بداللة
المادة  58من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،إال أنها تكون ملزمة يف بعض األحيان
ً
ً
بتحريك الدعوى إذا نصب المرصور من نفسه مدعيا شخصيا.
يىل" :النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها
نصت المادة  137من الدستور عىل ما ي
وزير العدل ،وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها".
يىل:
ونصت المادة  56من قانون السلطة القضائية عىل ما ي

ً
 .1يتوىل النيابة العامة قضاة يمارسون االختصاصات الممنوحة لهم قانونا وهم
مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة ويرأسهم وزير العدل.
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 .2يلزم قضاة النيابة العامة يف معامالتهم ومطالبتهم الخطية باتباع األوامر الخطية
الصادرة إليهم من رؤسائهم.
يىل:
كما نصت المادة  58منه عىل ما ي

ً
تمارس النيابة العامة االختصاصات الممنوحة لها قانونا .ولها دون غيها الحق يف رفع
ر
ومباشتها ما لم يوجد نص يف القانون عىل خالف ذلك.
الدعوى الجزائية
ونصت المادة  59عىل:

"عىل قضاة النيابة حضور الجلسات أمام المحاكم االستئنافية الجزائية والجنائية ولهم
حضورها أمام محاكم البداية أو االكتفاء بمشاهدة األحكام الصادرة عن هذه المحاكم
لمتابعة طرق الطعن بشأنها عند االقتضاء".
والنائب العام هو رئيس النيابة العامة والضابطة العدلية يف منطقته ،ويخضع لمراقبته جميع
موظف الضابطة العدلية ،بما فيهم قضاة التحقيق ،وذلك بحسب الفقرة األوىل من المادة
ي
 14من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 1.2.4المهن القانونية
واجهت المهن القانونية تحديات عدة حت قبل ثورة 2011؛ منها عدم كفاية التدريب وعدم
ً
ً
القانون المستمر .ولم يوفر التعليم يف الغالب تدريبا عمليا عىل القانون .فال
توفر التعليم
ي
زالت المشاكل المرتبطة بالوصول للقواني ،والقضايا ،والنصوص القانونية قائمة.
وبالتاىل
ي
كان من الشائع وجود جهل بالقواني المحلية والدولية ،ولم تكن القرارات القضائية والتمثيل
ً
القانون بالمستوى المطلوب ،وغالبا ما كانت تؤدي إىل انتهاكات لحقوق اإلنسان 44.وقد
ي
تفاقمت هذه المشاكل بعد عام  2011وكانت ملحوظة بالذات يف المناطق الريفية.

التاىل:
 44المفوضية األوروبية" ،فيشا العمل من أجل الجمهورية العربية السورية" ،2010 ،متاح عىل العنوان
ي
https://ec.europa.eu/neighbourhood[ enlargement/sites/near/files/aap_syrie_2010_ad1.pdfتم الوصول إليه يف  5كانون األول ]2018
ً
الثان ( 2018سيشار إليه من اآلن فصاعدا بالمفوضية األوروبية.)2010 ،
كانون
ي
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ً
وكان هناك ما بي  1100و 1400قاضيا يف سوريا قبل بدء الرصاع حيث كانت نسبة النساء
حواىل  %14من مجموع القضاة باستثناء العاملي يف محاكم األحوال الشخصية ،حيث كان
ي
ً
45.
جميع القضاة عمليا من الرجال يف تلك المحاكم
خية ال تقل عن  10سنوات أن يشاركوا يف مسابقة تعلن عنها
ويمكن للمحامي ممن لديهم ر
الكتان،
وزارة العدل لتعيينهم كقضاة .وتتم العملية من مرحلتي :النجاح يف الفحص
ري
وف
الت
تستقض بشكل دقيق للغاية عن هؤالء .ي
والحصول عىل إذن من األجهزة األمنية ي
ي
وف بعض الحاالت من دون
الواقع تم تعيي بعض القضاة بالرغم من عالماتهم المنخفضة ي
وف الغالب كانت المحسوبية وبعض األشكال األخرى من الفساد
أن يتلقوا أي تدريب
ي
قانون .ي
ً
شائعة أيضا يف التعيينات القضائية .وعالوة عىل ذلك ،كان يشيط يف المحامي الراغبي يف
أن يصبحوا قضاة أن يكونوا أعضاء يف حزب البعث حت لو لم يكونوا أعضاء عاملي 46.وكانت
ً
ً
ً
عضوية حزب البعث رشطا ليكون الشخص رئيسا ،أو عضوا يف مجلس أي من النقابات
المحلية أو الوطنية.
العاىل للقضاء
القضان للقضاة والمدعي العامي يف سوريا فيقع عىل عاتق المعهد
أما التعليم
ي
ي
ر
يع رقم  42لعام  .2000وللمعهد مجلس إدارة يرأسه وزير
الذي أنشأ بموجب المرسوم التش ي
العدل .يمكن لعميد المعهد أن يحدد نشاطات المعهد ومنهاجه ،وأن يرشح المدرسي
ً
47
والمحارصين الذين غالبا ما يكون قد تمت تزكيتهم.
ً
ً
ً
إن رشوة القضاة ر
وشاء الذمم كان شائعا خصوصا وأن رواتب القضاة كانت منخفضة جدا،
ً
ً
وأن العبء الملف عىل كاهلهم كان كبيا .وروى العديد من المحامي أنه من المستحيل عمليا
48.
أن يربحوا قضية ما إذا كان للخصم صالت بالحكومة
طرأت عىل تنظيم المهن القانونية تغييات بموجب القانون رقم  30لعام  2010والذي فرض
ً
ً
المحام مثال أن يحصل عىل إذن
قيودا عىل قدرة المحامي عىل تمثيل موكليهم ،فكان عىل
ي
ً
من رئيس فرع نقابة المحامي أول حت يستطيع رؤية موكله تحت طائلة المساءلة (المادة
 74من القانون المذكور) ،كما يمتنع عليه قبول الوكالة أو االستمرار فيها عن أي جهة أجنبية
قبل الحصول عىل إذن بذلك من وزير الداخلية أو المحافظ حسب الحال (المادة 73من
49.
القانون)
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 46المصدر السابق38 ،
 47المصدر السابق40 ،
 48المصدر السابق.
 49المصدر السابق.
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ونصت المادة األوىل من قانون مزاولة مهنة المحاماة رقم  30لعام  2010عىل تعريف
يىل:
المحاماة بما ي

"المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاء عىل تحقيق العدالة
والدفاع عن حقوق الموكلي وفق أحكام هذا القانون"
المحام أثناء ممارسته لعمله بالعديد من الحقوق ويتحمل العديد من الواجبات نص
ويتمتع
ي
عليها قانون مزاولة المهنة .ولقد أفرد القانون  30لعام  2010الباب الرابع منه للحديث عن
حقوق المحامي وواجباتهم.
مجيين
كان التحدي
األكي الذي واجه المحامي والقضاة بالذات بعد عام  2011هو كونهم ر
ر
عىل االنحياز لطرف ما .وقد فر العديد من مناطق سيطرة الحكومة والمناطق الخارجة عن
مجيين عىل القيام بذلك .وقد
سيطرتها ،وكان عليهم أن يكونوا تابعي للسلطات المحلية أو ر
قوض هذا بشدة من قدرتهم عىل أن يظهروا بشكل محايد ومستقل .وأفادت العديد من
التقارير بأن المحامي الذين رفضوا أن يدعموا الحكومة وأظهروا الدعم للمتظاهرين أو دافعوا
ر
الت ينتسبون إليها والسلطات القضائية،
عنهم واجهوا إجراءات مباشة من قبل فرع النقابة ي
وقد تعرض الكثي منهم لالعتقال أو التصفية يف سجون النظام.

1.3

حقوق اإلنسان والعدالة يف سوريا  -التحديات

 1.3.1انتهاكات حقوق اإلنسان واألشخاص المفقودون
كان للياع المسلح الذي حصل بعد أحداث عام  2011العديد من العواقب المأساوية ،فقد
ً
توف ر
الدوىل ،وكان هناك ما يزيد عن  6ماليي
أكي من  400ألف شخص وفقا لتقديرات البنك
ي
ي
ً
نازح و 5ماليي ر
الح .وقدرت األمم المتحدة أنه بحلول حزيران  2017فإن  540ألف شخصا
كانوا ال يزالون يعيشون يف المناطق المحارصة 50 .ومنذ بداية الرصاع ،ضاعت فرص التعليم
 خاصة بالنسبة للنساء والفتيات  -كما ضاعت فرص الحصول عىل مياه مأمونة ،وكانتالخدمات الصحية والغذائية محدودة.
نان .وكان
وقد أوهنت الحرب القائمة البنية التحتية
والجوانب العملية من نظام العدالة الج ي
ً
ً
محام دفاع والمساعدة القانونية أمرا غي شائع ،أو أنه كان يفتقر إىل الجودة تاركا
الوصول إىل
ي
األفراد عرضة النتهاكات حقوق اإلنسان  -السيما عند االعتقال  -وقد يواجه الناس التعذيب
العالم  -سوريا :أحداث  ،" 2017متاح يف:
 50هيومان رايتس ووتش " 2018التقرير
ي
[ https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/syriaتم الوصول إليه يف  4كانون
األول ]2018
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والنفس عىل حد سواء .فال زالت االعيافات المنيعة باإلكراه مقبولة كطريقة
الجسدي
ي
ر
مشوعة للتحقيق ،ويتعرض األفراد الذين تقطن عوائلهم أو أشهم خارج سوريا لخطر
أكي؛ إذ إنه ليس باستطاعة أحد أن يوثق اعتقالهم أو
انتهاكات حقوق اإلنسان بشكل ر
ً
يساعدهم إذا تم اعتقالهم فعال.
وال تزال االعتقاالت التعسفية وسوء المعاملة متفشية ف سوريا؛ إذ واجه ر
أكي من 4252
ي
ً
ً
51.
شخصا اعتقاالت تعسفية يف عام  2017وفقا لتقديرات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
وبحلول آب  ،2017ال يزال ر
أكي من ثماني ألف شخص مختفي مع وجود مخاوف بأنهم
ً
وف بداية عام  2019بلغ عدد المعتقلي  143,176معتقال أو
تعرضوا لإلعدام
ي
الميدان .ي
ً
ً
52.
مختفيا قشيا بحسب مصادر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

 1.3.2حقوق المرأة ومشاكلها يف سوريا
ً
المبت عىل الجنس.
يمنح دستور  2012النساء حقوقا متساوية ،ويحظر التميي
ي
المادة 23

الت تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة يف الحياة
توفر الدولة للمرأة جميع الفرص ي
الت تمنع تطورها
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وتعمل عىل إزالة القيود ي
ومشاركتها يف بناء المجتمع.
المادة )3( 33

المواطنون متساوون يف الحقوق والواجبات ،ال تميي بينهم يف ذلك بسبب الجنس أو
األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة )4( 33

تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بي المواطني.
بيد أن النساء والفتيات يواجهن العديد من التحديات والتهديدات يف نظام العدالة السورية
ال سيما يف ظل األوضاع الحالية السائدة يف سوريا .وقد صدقت سوريا يف عام  2003عىل
 51المصدر السابق.
التعسف" ،2019 ،متاح عىل الرابط:
 52الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" ،حصيلة االعتقال
ي
http://sn4hr.org/arabic/2018/12/31/%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%86-118829%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%AF[ %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA/تم الوصول إليه يف  20حزيران ]2019
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ً
اتفاقية مناهضة التميي ضد المرأة ،لكنها أثارت أيضا العديد من التحفظات فيما يتعلق بأجزاء
هامة من االتفاقية الت تراها متعارضة مع ر
الشيعة اإلسالمية وقانون األحوال الشخصية
ي
ه المادة  15.4المتعلقة
عليها
التحفظ
تم
الت
المواد
عىل
القليلة
السوري .ومن األمثلة
ي
ي
ً
والتبت،
الت تضمن حقوقا متساوية يف الزواج ،والفسخ،
ي
بحرية التنقل واإلقامة ،والمادة  16ي
53.
والوصاية القانونية
ً
ه أن النساء  -عىل وجه الخصوص  -يتعرضن للعنف المي يىل .وليس
ومن تلك المشاكل أيضا ي
لدى غالب النساء أي موارد لتقديم شكاوى رسمية ،وربما يكون لديهن مخاوف من فعل
ً
الالن قمن بتقديم
ذلك .ووفقا لبعض المحامي ،فقد انته المطاف ب  %99من النساء
ي
ً
الالن ال يقمن بإسقاط حقهن ،فغالبا ما يرين أن الجناة يتلقون
شكاوى بإسقاط التهم ،أما
ي
الت
عقوبات مخففة 54 .ويقوم العديد من
القضاة بتخفيف عقوبات الرجال يف الحاالت ي
ً
يموت فيها ضحايا ال سيما إذا كان القتل متعلقا بجريمة ر
الشف ضمن المادة  548من قانون
55.
للقاض ليقرر فيما إذا كان الرجل يدافع عن رشفه
العقوبات .واألمر ميوك
ي
ً
أكي نتيجة الرصاع المسلح؛ إذ أن النساء ر
كما ُذكر بأن القيود تتفاقم ر
أكي استضعافا يف بعض
ِ
الت تكون فيها حرية حركة المرأة محدودة .إن الحاجة لتوثيق الزواج،
المناطق المحافظة ي
ً
ه أولوية قصوى للمرأة وفقا لحالتها
والطالق ،والوفاة ،والميالد يف السجل
ي
المدن ي
االجتماعية واحتياجاتها اليومية .ويقدر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة
ً
56.
(أوتشا) أن الزواج المبكر يشكل هاجسا ل  %69من المجتمع

اض والممتلكات
 1.3.3المساكن واألر ي
ً
أجيوا
اض والممتلكات تمثل تحديا ألن العديد من الناس قد ر
ال زالت حالة المساكن واألر ي
ً
الت كانوا يقطنونها ويعملون فيها .ووفقا الستبيان مشيك ما بي
عىل مغادرة مناطقهم ي
ويج لالجئي حول حالة الممتلكات
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئي والمجلس الي ر ي
حواىل  %50من المشاركي بأن مساكنهم قد
يف المحافظات السورية الجنوبية ،فقد أفاد
ي

 53آيالك  ،2017المصدر أعاله  4من .56
 54المصدر السابق57 ،
 55المصدر السابق.
 56نساء األمم المتحدة" ،تحديث عن األزمة :نساء سوريا ،ثمان سنوات يف األزمة" آب  ،2018متاح عىل:
[ http://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/8/feature-syria-humanitarian-updateتم
الوصول إليه يف  6كانون األول ]2018

41

دمرت أو ترصرت بشكل غي قابل لإلصالح حت قبل نزوحهم .وأجاب  %9فقط من
57.
المشاركي بأنهم ال يزالون يملكون عقارات وأنها يف حالة جيدة
اض والممتلكات ،وتنص المادة 15
تحم القواني المحلية والدولية حقوق المساكن واألر ي
ي
من دستور عام  2012عىل:

الملكية الخاصة من جماعية وفردية ،مصانة وفق األسس اآلتية:
 .1المصادرة العامة يف األموال ممنوعة.
ً
 .2ال تيع الملكية الخاصة إال للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقا
للقانون.
ميم.
 .3ال تفرض المصادرة الخاصة إال بحكم
قضان ر
ي
 .4تجوز المصادرة الخاصة لرصورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض
عادل.
ً
 .5يجب أن يكون التعويض معادل للقيمة الحقيقية للملكية.
الدوىل الخاص بالحقوق االقتصادية
وتعيف المعاهدات الدولية كالمادة  11من الميثاق
ي
واالجتماعية والثقافية  -والذي صادقت عليه سوريا عام  - 1969بحق كل شخص يف مستوى
ً
ر
يكف من المأكل ،والملبس ،والمسكن .وسوريا مليمة
معيس الئق لنفسه وألشته متضمنا ما ي
ًي
(نظريا) أيضا بالتعليقات العامة للميثاق آنف الذكر ،بما يف ذلك التعليق  4حول الحق يف
الحصول عىل المسكن المالئم (المادة  .)11.1وباإلضافة إىل ذلك ،فإن اتفاقية القضاء عىل
تحم المسائل
جميع أشكال التميي ضد المرأة ،والمبادئ التوجيهية الخاصة باليوح
ي
التعسف
اض ،والممتلكات بما يف ذلك الحماية من النهب والحرمان
المتعلقة بالمسكن ،واألر ي
ي
58.
من الملكية
وقد أثي الكثي من الهواجس بعد أن أصدرت الحكومة القانون رقم  10لعام  2018الذي
تستعد الدولة بموجبه إلعادة تنظيم ممتلكات السكان أو ربما مصادرتها دون إجراءات ،أو
محاكمة عادلة ،أو بتعويض محدود إن وجد .فالقانون آنف الذكر أجاز إحداث مناطق

57
اض السكنية والممتلكات
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئي ،المجلس الي ر ي
ويج لالجئي "اليوح واألر ي
المدن يف جنوب الجمهورية العربية السورية" تموز  ،2017متاح عىل:
والوصول إىل التوثيق
ي
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/final_nrc_displacement_hlp_and_c
[ ivil_doc_s_syria_23_07_2017_en.pdfتم الوصول إليه يف  6كانون األول ]2018

 58المصدر السابق.
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تنظيمية جديدة يف ظل تهجي الماليي من مناطقهم وعدم قدرتهم عىل تقديم الوثائق
59.
وبالتاىل ضياع حقوقهم ،وهذا سيؤدي إىل عقبات خطية أمام عودة المهجرين
المطلوبة،
ي
القضان السوري
الت تواجه النظام
ي
 1.3.4التحديات ي
واجه النظام القضان السوري العديد من التحديات قبل  ،2011وتفاقم بعضها ر
أكي مع بدء
ي
الرصاع.
ويعتي الفساد قضية مهمة يف جميع القطاعات القانونية ،فأنظمة أرشفة الملفات
ر
الت تواجه نظام
وه يف صلب المشاكل األساسية ي
واسيجاعها ً قديمة وعفا عليها الزمن ،ي
العدالة أيضا 60.كما أن الكادر غي المدرب ،واالفتقار إىل البنية التحتية والتكنولوجيا الالزمة
يعيق جهود التحقيق ،ويعيق العمليات القانونية؛ األمر الذي يؤدي إىل انتهاكات لحقوق
اإلنسان .وال يتم اإلبالغ عن قرارات المحكمة الهامة ،وال يتم االحتفاظ بالملفات 61.ويحتاج
النظام إىل كم كبي من األتمتة باإلضافة إىل تحديث القواني لتعكس المبادئ الدولية بشكل
أفضل.
ً
أكي المشاكل يف مناطق سيطرة الحكومة وخارجها .كما
يبف حياد النظام
القضان واحدا من ر
ي
يعت أن العديد من األفراد
والت يمكن الوصول إليها ي
أن عدم توفر المساعدة القانونية الالزمة ي
القانون .وال يزال هناك وصمة سلبية
الذين يواجهون اتهامات ال يحصلون عىل التمثيل
ي
ميافقة مع تمثيل المدع عليهم.
ليس هناك أي مبالغ تدفع للقضاة كرواتب يف المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة كحلب
ودرعا وإدلب عىل سبيل المثال ،والعديد من المؤسسات تعمل بالقليل من الموارد أو بدون
أي موارد عىل أمل إعادة بناء نظام العدالة.

 59هيومان رايتس واتش" ،أسئلة وأجوبة حول قانون العقارات السوري الجديد" ،أيار  ،2018متاح على الرابط:
[ https://www.hrw.org/news/2018/05/29/qa-syrias-new-property-law#_What_is_Lawتم الوصول إليه في 10
كانون األول ]2018

 60المفوضية األوروبية  2010أعاله 44
 61المصدر السابق.
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الثائ
الفصل
ي
الحقوق األساسية للمتهم
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2.1

حقوق المتهمي يف سوريا

الت عقدتها جسور العدالة الدولية يف غازي عنتاب من  29وحت  31آذار
خالل الورشة ي
 2019وحرصها عدد من المحامي الذين يمثلون مختلف نقابات المحامي يف سوريا كنقابة
حلب وإدلب وحماه وحمص ،فقد ناقش المشاركون  -بتشجيع ودعم من جسور العدالة –
رصورة إصدار الئحة تتعلق بإجراءات االعتقال والتوقيف للحفاظ عىل كرامة المتهم،
ً
ً
ً
والسماح له بممارسة شعائره الدينية ،وأال يكون التوقيف إال لمن سلك سلوكا جرميا منصوصا
ً
عليه يف القانون ،وكذلك عدم جواز التعذيب ،وأن يكون التوقيف ومحاكمة األحداث وفقا
التقاض
إلجراءات خاصة ،وأن من حق المتهم ووكيله االطالع عىل ملف الدعوى يف مراحل
ي
كافة ،وإىل ما هنالك من حقوق مستقاة ومستنبطة من ر
التشيعات السورية .وقد خلص
ً
لآلن:
المجتمعون إىل االتفاق عىل الئحة بحقوق المتهم وفقا ي

حقوق المتهم وفق القانون السوري
 .1ال يجوز االعتقال أو التوقيف دون مذكرة قضائية (المادة  33من الدستور السوري)
 .2ال يجوز النيل من كرامة المواطن أثناء االعتقال (المادة  33من الدستور السوري)
قضان خاص (المادة  2/36من
 .3ال يجوز دخول المساكن واألماكن الخاصة دون إذن
ي
الدستور السوري)
قضان (المادة 37من الدستور
 .4ال يجوز مراقبة الرسائل الخاصة واالتصاالت إال بأمر
ي
السوري)
 .5ال يجوز منع الفرد أثناء االعتقال أو التوقيف من ممارسة شعائره الدينية (المادة 42
من الدستور)
ً
َّ
 .6ال يجوز اعتقال أي شخص عن أي سلوك غي مجرم قانونا (المادة  1/51من
الدستور السوري)
محام عنه يف التحقيق والمحاكمة (المادة  3/51من
 .7من حق كل موقوف توكيل
ي
الدستور السوري)
 .8ال يجوز منح أي حصانة ألي من أفراد السلطات األمنية واإلدارية عن أعمالها (المادة
 4/51من الدستور السوري)
 .9ال يجوز اعتقال أو توقيف أي شخص من أجل الضغط عليه لتسليم الفاعلي
أنفسهم (المادة  1/51من الدستور السوري)
األوىل
 .10ال يجوز تعذيب الموقوفي أو معاملتهم معاملة مهينة أثناء التحقيق
ي
والقضان (المادة  2/53من الدستور السوري)
ي
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ُ ُ
الت أصدرت
 .11يجب ِإطالع
ِ
المطلوب توقيفه عىل أسباب اعتقاله والجهة القضائية ي
القرار (المادة  3/53من الدستور السوري)
 .12ال يجوز استمرار التوقيف أمام السلطات اإلدارية كافة إال بأمر من السلطة القضائية
(المادة  3/53من الدستور السوري)
 .13يجب محاكمة األحداث يف محاكم خاصة ،ووفق إجراءات خاصة ،وتوقيفهم يف دور
رعاية خاصة (قانون األحداث الجانحي – المادة )31
 .14ال يجوز استجواب المتهم ف أي مرحلة من مراحل التحقيق أو التقاض وهو مكبلٌ
ي
ي
أو معصوب العيني (قانون أصول المحاكمات الجزائية)
التقاض (المادة
 .15من حق المتهم ووكيله االطالع عىل ملف الدعوى يف كافة مراحل
ي
 44من قانون أصول المحاكمات المدنية)
 .16من حق كل متهم أن يحاكم بصورة علنية (المادة  190من قانون أصول المحاكمات
الجزائية)
 .17ال يجوز منع أي شخص من ممارسة حقوقه القضائية ألسباب تتعلق بالرسوم
(المادة 3/51الدستور السوري)
ً
الطبيع حت يدان قضاء (المادة  2/51من
 .18يعامل الموقوف معاملة اإلنسان
ي
الدستور السوري)
 .19ال يجوز وضع األحداث يف سجون البالغي؛ ويوضع األحداث يف دور إصالح خاصة
(المادة  4من قانون األحداث الجانحي)
 .20يجب أن يكون ر
اإلشاف عىل السجون من قبل السلطة القضائية  -النيابة العامة -
وليس من قبل السلطة التنفيذية (المادة 1/15من قانون أصول المحاكمات
الجزائية).
2.2

الدول للحقوق :رشعة حقوق االنسان الدولية
القانوئ
اإلطار
ي
ي

لقد وجدت حقوق اإلنسان بالفعل التعبي عنها يف صك عصبة األمم؛ األمر الذي أفض إىل
وف عام
منظمة العمل الدولية ،وطرح مقيح لتجسيد "إعالن الحقوق األساسية لإلنسان" .ي
 1945عقد ما يسم مؤتمر سان فرانسيسكو لصياغة ميثاق األمم المتحدة الذي يتحدث
بوضوح عن تعزيز احيام حقوق اإلنسان وتشجيعها ،إضافة إىل الحريات األساسية للجميع
62.
من دون تميي بسبب العرق ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين"
العالم لحقوق اإلنسان يف 10
وبعد ذلك اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن
ي
الدوىل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
كانون األول  ،1948وتم اعتماد العهد
ي
 62المادة  ،1الفقرة (:)3
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الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الجمعية العامة يف قرارها المؤرخ
والعهد
ي
 16كانون األول ( 1966والذي دخل حي التنفيذ عام .)1976
تتألف ر
الدوىل
العالم لحقوق اإلنسان ،والعهد
الشعة الدولية لحقوق اإلنسان من اإلعالن
ي
ي
الدوىل الخاص بالحقوق
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والعهد
ي
المدنية والسياسية .ويشار إىل بروتوكولية االختياريي ر
بشعة حقوق اإلنسان.
الدوىل
الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،وإىل العهد
وانضمت سوريا إىل العهد
ي
ي
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف  21نيسان عام  ،1969لكنها لم تنضم
الدوىل الخاص
اليوتوكولي اإلضافيي االختياريي الخاصي بالعهد
أو تنجح يف التصديق عىل ر
ي
بالحقوق المدنية والسياسية.

2.3

أهمية ر
الشعة الدولية لحقوق اإلنسان وتأثتها

ً
ً
العالم لحقوق اإلنسان ،والعهود  -يف مرحلة الحقة  -تمارس تأثيا عميقا عىل
إن اإلعالن
ي
أفكار وأفعال األفراد وحكوماتهم يف جميع أنحاء العالم.
الدوىل لحقوق اإلنسان يف طهران يف شهر نيسان  1968لمراجعة
وقد عقد اجتماع المؤتمر
ي
العالم وصياغة برنامج حقوق اإلنسان للمستقبل ،وتم
التقدم الحاصل منذ اعتماد اإلعالن
ي
التاىل يف إعالن طهران:
إعالنه عىل النحو ي

الدوىل بالياماتهم الرسمية لتعزيز وتشجيع
يف أعضاء المجتمع
ي
 .1من الرصوري أن ي
احيام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع دون أي نوع من التميي سواء كان
عىل أساس العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو اآلراء سواء كانت سياسية
أو غيها.
العالم لحقوق اإلنسان ينص عىل فهم مشيك لشعوب العالم بشأن
 .2اإلعالن
ي
ً
ر
الحقوق المصونة وغي القابلة للترصف لجميع أعضاء األشة البشية ،ويشكل الياما عىل
الدوىل.
الدول األعضاء يف المجتمع
ي
الدوىل الخاص
الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والعهد
 .3إن العهد
ي
ي
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وإعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب
المستعمرة ،واالتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التميي العنرصي ،وكذلك
االتفاقيات واإلعالنات األخرى يف مجال حقوق اإلنسان المعتمدة برعاية األمم المتحدة
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والوكاالت المتخصصة والمنظمات الحكومية المشيكة اإلقليمية قد خلقت معايي
63 .
ينبع عىل الدول أن تتفق معها
واليامات جديدة
ي
لقد قام قضاة محكمة العدل الدولية باستمرار باالستناد إىل المبادئ الواردة ف ر
الشعة الدولية
ي
ً
لحقوق اإلنسان أثناء اتخاذ قراراتهم ،وغالبا ما كانت المحاكم المحلية والوطنية تذكر المبادئ
المنصوص عليها ف ر
الشعة الدولية لحقوق اإلنسان يف قراراتها .وقد وفرت النصوص
ي
ر
والتشيعية الوطنية التدابي الخاصة بالحماية القانونية لتلك المبادئ وتبنتها
الدستورية
ُ
ً
ً
ُ
العالم
الت تمت نمذجتها وفقا لألحكام الواردة يف اإلعالن
مؤخرا القواني المحلية والوطنية ي
ي
لحقوق اإلنسان والعهود الدولية.
ً
العالم لحقوق اإلنسان معيفا به كوثيقة تاريخية توضح التعريف الشائع
وال يزال اإلعالن
ي
ً
لكرامة اإلنسان ،والقيم اإلنسانية ،وتجسد مقياسا يمكن من خالله قياس درجة احيام مبادئ
حقوق اإلنسان العالمية ومدى االليام بها يف كل مكان .إن دخول هذه العهود حي التنفيذ من
األخالف لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان
القانون و
الت قبلت االليام
ي
ي
قبل الدول األطراف ي
العالم ،بل
والحريات األساسية لم تقلل بأي شكل من األشكال النفوذ واسع النطاق لإلعالن
ي
ً
عىل العكس تماما؛ إذ إنها تحتوي عىل إجراءات التنفيذ المطلوبة لضمان إعمال الحقوق
والحريات المنصوص عليها يف اإلعالن بما يقوي أحكام هذا اإلعالن.

2.4

الحقوق المحددة للمتهم

العالم لحقوق االنسان
 2.4.1اإلعالن
ي
العالم لحقوق اإلنسان ذو صلة بالمتهمي ،فإنه يحدد الحقوق األساسية
بما أن اإلعالن
ي
التالية:
المادة 3

لكل فرد الحق يف الحياة والحرية والسالمة الشخصية.
المادة 4

ال يجوز اسيقاق أو استعباد أي شخص ،ويحظر االسيقاق وتجارة الرقيق بكافة
أشكالهما.

التاىل:
الدوىل لحقوق اإلنسان" ،متاحة عىل العنوان
 63األمم المتحدة "الوثيقة الختامية للمؤتمر
ي
ي
[ http://legal.un.org/avl/pdf/ha/fatchr/Final_Act_of_TehranConf.pdfتم الوصول إليه يف  14كانون
األول ]2018
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المادة 5

ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب ،وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة
بالكرامة.
المادة 6

لكل إنسان أينما وجد الحق يف أن يعيف بشخصيته القانونية.
المادة 7

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق يف التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة،
ً
والناس جميعا متساوون يف حق التمتع بالحماية من أي تميي ينتهك هذا اإلعالن ومن
أي تحريض عىل مثل هذا التميي.
المادة 8

لكل شخص الحق يف أن يلجأ إىل المحاكم الوطنية إلنصافه من أعمال فيها اعتداء عىل
الت يمنحها له القانون.
الحقوق األساسية ي
المادة 9

التعسف أو حجزه أو نفيه.
ال يجوز إخضاع أحد لالعتقال
ي
المادة 10

لكل إنسان الحق  -عىل قدم المساواة التامة مع اآلخرين  -يف أن ُينظر يف قضيته أمام
ً
ً
ً
محكمة مستقلة نزي هة نظرا عادل علنيا للفصل يف حقوقه والياماته وأي تهمة جنائية
توجه إليه.

المادة 11

ً
ً
يعتي كل شخص متهم بجريمة بريئا إىل أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن
 .1ر
له فيها الضمانات الرصورية للدفاع عنه.
 .2ال يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل إال إذا كان ذلك العمل
ً
ً
الدوىل وقت االرتكاب .وكذلك ال تقع عىل ذلك
الوطت أو
يعتي جرما وفقا للقانون
ر
ي
ي
الت كانت ستنفذ وقت ارتكاب الجريمة.
الشخص عقوبة أشد من تلك ي
ُ

المادة 12

تعسف يف حياته الخاصة ،أو أشته ،أو مسكنه ،أو
ال يجوز أن يتعرض أحد لتدخل
ي
مراسالته ،أو لحمالت عىل رشفه أو سمعته ،ولكل شخص الحق يف حماية القانون من
مثل هذا التدخل أو تلك الحمالت.
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الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
 2.4.2العهد
ي
الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحقوق األساسية التالية:
يحدد العهد
ي

2.4.2.1

نظرة عامة

المادة 2

 .1تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحيام الحقوق المعيف بها فيه ،وبكفالة هذه
الحقوق لجميع األفراد الموجودين ضمن إقليمها والداخلي يف واليتها ،دون أي تميي
ً
بسبب العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسيا كان أو غي
االجتماع ،أو راليوة ،أو النسب ،أو غي ذلك من
القوم أو
سياس ،أو األصل
ي
ي
ي
األسباب.
التشيعية أو غي ر
 .2تتعهد كل دولة طرف ف هذا العهد  -إذا كانت تدابيها ر
التشيعية
ً ي
القائمة ال تكفل فعال إعمال الحقوق المعيف بها يف هذا العهد  -بأن تتخذ الخطوات
ً
والتدابي الالزمة لهذا اإلعمال طبقا إلجراءاتها الدستورية وألحكام هذا العهد.
يىل:
 .3تتعهد كل دولة من الدول األطراف يف هذا العهد بالقيام بما ي
أ .تأمي اإلنصاف ألي شخص تنتهك حقوقه أو حرياته المعيف بها يف هذا العهد،
حت لو صدر هذا االنتهاك عن مرتكبيه ً
أداء منهم لوظائفهم الرسمية.
ّ
ع انتهاكها سلطة
الت يد ي
ب .تكفل لكل متظلم عىل هذا النحو أن تبت يف الحقوق ي
قضائية ،أو إدارية ،أو رتشيعية مختصة ،أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها
القضان.
تنم إمكانيات االنتصاف
نظام الدولة
ي
ي
القانون ،وبأن ي
ج .تكفل السلطات المختصة إنفاذ سبل االنتصاف هذه عند منحها.
 2.4.2.2ما يتعلق عىل وجه الخصوص بالألشخاص المتهمي:
المادة 6

يحم هذا الحق .وال يجوز
 .1الحق يف الحياة حق مالزم لكل إنسان .وعىل القانون أن
ي
ً
حرمان أحد من حياته تعسفا.
الت لم تلغ عقوبة اإلعدام إال جز ًاء عىل
 .2ال يجوز أن يحكم بهذه ًالعقوبة يف البلدان ي
أشد الجرائم خطورة وفقا للقانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة وبحيث ال يكون
ً
ذلك القانون مخالفا ألحكام هذا العهد ،والتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية

51

.3

.4
.5
.6

نهان صادر عن
والمعاقبة عليها .وال يجوز تطبيق هذه العقوبة إال بمقتض حكم
ي
محكمة مختصة.
حي يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم اإلبادة الجماعية ،يكون من
المفهوم بداهة أنه ليس يف هذه المادة أي نص يجي ألية دولة طرف يف هذا العهد
ً
أن تنتقص عىل أية صورة من أي اليام يكون ميتبا عليها بمقتض أحكام اتفاقية
منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ألي شخص حكم عليه باإلعدام حق التماس العفو أو تخفيف الحكم .ويجوز منح
العفو العام أو العفو الخاص أو تخفيف عقوبة اإلعدام يف جميع الحاالت.
ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام عىل جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة ر
عشة من
العمر ،وال يجوز تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
ليس يف هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخي إلغاء عقوبة اإلعدام أو منعها
من قبل أية دولة طرف يف هذا العهد.

المادة 7

ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب ،وال للمعاملة أو العقوبة القاسية ،أو الالإنسانية ،أو
الحاطة بالكرامة .وال يجوز بالذات إجراء أية تجربة طبية أو علمية عىل أحد دون رضاه
الحر.
المادة 9

.1

.2
.3

.4

لكل فرد الحق يف الحرية والسالمة الشخصية .وال يجوز إخضاع أحد لالعتقال أو
التعسف .وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون
الحجز
ي
ً
وطبقا لإلجراء المقرر فيه.
يتوجب إبالغ أي شخص يتم اعتقاله بأسباب هذا االعتقال لدى وقوعه ،كما
يتوجب إبالغه شيعا بأية تهم موجهة إليه.
ً
يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية شيعا إىل أحد القضاة أو أحد الموظفي
ً
المخولي قانونا بممارسة صالحيات قضائية ،ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة
معقولة أو أن يفرج عنه .ال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون
المحاكمة هو القاعدة العامة ،ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عنهم بكفالة لضمان
حضورهم المحاكمة يف أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية ،ولضمان
تنفيذ الحكم عند االقتضاء.
ّ
لكل شخص حرم من حريته جراء إلقاء القبض أو االحتجاز حق الرجوع إىل محكمة
وك تأمر باإلفراج عنه إذا
لك تفصل هذه المحكمة دون إبطاء يف قانونية اعتقاله ،ي
ي
قانون.
كان االعتقال غي
ي
52

قانون
 .5يحق ألي شخص وقع ضحية إللقاء القبض عليه أو االحتجاز بشكل غي
ي
حق واجب النفاذ يف الحصول عىل تعويض.
المادة 10

ُ
ُ .1يعامل جميع المحرومي من حريتهم معاملة إنسانية ،وتحيم كرامتهم األصيلة يف
اإلنسان.
الشخص
ي
 .2أ .يفصل األشخاص المتهمون عن األشخاص المداني  -إال يف ظروف استثنائية -
ً
ويعاملون معاملة مختلفة تتفق مع كونهم أشخاصا غي مداني.
ب .يفصل المتهمون األحداث عن البالغي ،ويحالون بالشعة الممكنة إىل القضاء
للفصل يف قضاياهم.
ً
األساس إصالحهم
 .3يجب أن يعامل نظام السجون المسجوني معاملة هدفها
ي
االجتماعُ .ويفصل األحداث الجانحون عن البالغي ويعاملون
وإعادة تأهيلهم
ي
القانون.
معاملة تتفق مع سنهم ووضعهم
ي

المادة 11

ال يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء باليام تعاقدي.
المادة 12

.1
.2
.3

.4

ً
لكل فرد موجود وفقا للقانون داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية
اختيار مكان إقامته.
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ،بما يف ذلك بلده.
الت ينص عليها القانون
ال يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعاله بأية قيود غي تلك ي
القوم ،أو النظام العام ،أو الصحة العامة ،أو
بحيث تكون رصورية لحماية األمن
ي
اآلداب العامة ،أو حقوق اآلخرين وحرياتهم ،وبحيث تكون متسقة مع الحقوق
األخرى المعيف بها يف هذا العهد.
ً
ال يجوز حرمان أحد تعسفا من حق الدخول إىل بلده.

المادة 13

ً
األجنت المقيم بصفة قانونية يف إقليم دولة طرف يف هذا العهد إال تنفيذا
ال
يجوز إبعاد ً ر ي
ُ
لقرار اتخذ وفقا للقانون ،وبعد تمكينه من عرض األسباب المؤيدة لعدم إبعاده ،ومن
ً
عرض قضيته عىل السلطة المختصة أو عىل من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك ،ومن
القوم خالف ذلك.
دواع األمن
توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم ما لم تحتم
ي
ي
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المادة 14

ً
 .1الناس جميعا سواء أمام القضاء .ومن حق كل فرد  -لدى الفصل يف أية تهمة جزائية
توجه إليه أو يف حقوقه والياماته يف أية دعوى مدنية  -أن تكون قضيته محل نظر
وعلت من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون.
منصف
ي
لدواع اآلداب
ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها
ي
اط ،أو لمقتضيات حرمة
العامة ،أو النظام العام ،أو األمن
ي
القوم يف مجتمع ديمقر ي
الت تراها المحكمة رصورية حي
الحياة الخاصة ألطراف الدعوى ،أو يف الحدود ي
يكون من شأن العلنية  -يف بعض الظروف االستثنائية  -أن ترص بمصلحة العدالة،
ً
إال أن أي حكم يف قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يكون علنيا إال إذا كان األمر
تقتض مصلحتهم خالف ذلك ،أو كانت الدعوى تتناول الخالفات
يتصل بأحداث
ي
الزوجية أو وصاية األطفال.
ً
ً
يعتي بريئا إىل أن تثبت إدانته قانونا.
 .2من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن ر
 .3يحق لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر يف قضيته  -عىل قدم المساواة التامة
 بالضمانات الدنيا التالية:ً
أ .أن يتم إعالمه بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها شيعا وبالتفصيل ،وبلغة
يفهمها.
ب .أن يعىط من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال بمحام
يختاره بنفسه.
مير له.
ج .أن يحاكم دون تأخي ال ر
ً
د .أن يحاكم حضوريا ،وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره،
ّ
بمحام دفاع إذا لم يكن له محام يدافع عنه ،وأن
وأن يبلغ بحقه يف االستعانة
ي
تقتض ذلك  -دون
تزوده المحكمة بمحام يدافع عنه  -كلما كانت مصلحة العدالة
ي
ً
تحميله أجرا عىل ذلك إذا كان ال يملك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر.
ه .أن يناقش شهود االتهام بنفسه أو من قبل غيه ،وأن يحصل عىل الموافقة
عىل استدعاء شهود النف ومناقشتهم بذات ر
الشوط المطبقة يف حالة شهود
ي
االتهام.
ً
و .أن يزود مجانا بيجمان إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة المستخدمة يف
المحكمة.
ز .أال ُيكره عىل الشهادة ضد نفسه أو عىل االعياف بذنب.
 .4يراع جعل اإلجراءات  -يف حالة األحداث  -مناسبة لسنهم ،ومواتية لتعزيز العمل
عىل إعادة تأهيلهم.
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ك تعيد النظر يف قرار إدانته
 .5لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء إىل محكمة أعىل ي
وف العقاب الذي حكم به عليه وفقا للقانون.
ي
ُ
نهان يدينه بجريمة ،ثم يبطل هذا الحكم أو يصدر
حكم
ما
شخص
بحق
يصدر
حي
.6
ي
عفو خاص عنه عىل أساس حقيقة جديدة أو حقيقة حديثة االكتشاف تحمل
قضان ،فيتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به
الدليل القاطع عىل وقوع خطأ
ي
ً
ً
ً
العقاب نتيجة تلك اإلدانة وفقا للقانون ما لم يثبت أنه يتحمل كليا أو جزئيا
المسؤولية عن عدم إفشاء الحقيقة المجهولة يف الوقت المناسب.
ً
 .7ال يجوز تعريض أحد للمحاكمة أو للعقاب مجددا عىل جريمة سبق له أن أدين بها
ً
ُ ِّ
نهان وفقا للقانون ولإلجراءات الجنائية يف كل بلد.
أو برئ منها بحكم ي
المادة 15

 .1ال يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل إال إذا كان ذلك
ً
ً
الدوىل وقت االرتكاب .كذلك ال تقع عىل
الوطت أو
يعتي جرما وفقا للقانون
العمل ر
ي
ي
الت كانت ستنفذ وقت ارتكاب الجريمة .وإذا
ذلك الشخص عقوبة أشد من تلك ي
حدث بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص عىل عقوبة أخف ،وجب أن
يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف.
ر
سء يخل بمحاكمة أي شخص ومعاقبته عىل أي فعل أو
 .2ليس يف هذه المادة من ي
ً
الت يعيف
امتناع عن فعل كان حي ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة ي
الدوىل.
بها المجتمع
ي
المادة 16

لكل إنسان  -أينما وجد  -الحق يف أن يعيف بشخصيته القانونية.
المادة 17

قانون يف حياته الخاصة ،أو أشته،
تعسف أو غي
 .1ال يجوز أن يتعرض أحد لتدخل
ي
ي
ر
أو مسكنه ،أو مراسالته ،أو لحمالت غي قانونية عىل شفه أو سمعته.
 .2ولكل شخص الحق يف حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحمالت.
الدوىل الخاص بالحقوق االقتصادية ،والثقافية ،واالجتماعية
 2.4.3العهد
ي
الدوىل الخاص بالحقوق
من بعض األحكام البارزة ذات الصلة بالمتهمي والواردة يف العهد
ي
يىل:
االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ما ي
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المادة 10

يىل:
تعيف كل دولة طراف يف هذا العهد بما ي
الت تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية يف المجتمع
 .1وجوب منح األشة  -ي
ً
أكي قدر ممكن من الحماية والمساعدة ،وخصوصا لتكوين هذه األشة وطوال
 رً
نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية األولد الذين تعولهم .ويجب أن ينعقد الزواج برضا
الطرفي المزمع زواجهما ً
رض ال إكراه فيه.
 .2وجوب توفي حماية خاصة لألمهات خالل فية معقولة قبل الوضع وبعده.
وينبع
ي
منح األمهات العامالت خالل الفية المذكورة إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة
اجتماع كافية.
باستحقاقات ضمان
ي
 .3يجب اتخاذ تدابي حماية ومساعدة خاصة لجميع األطفال والمراهقي دون أي
تميي بسبب النسب أو غيه من الظروف .ومن الواجب حماية األطفال والمراهقي
واالجتماع .كما يجب أن يعاقب القانون عىل
من االستغالل االقتصادي
ي
أخالقهم،
إفساد
شأنه
من
عمل
أي
يف
استخدامهم
الطبيع.
أو اإلرصار بصحتهم ،أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق األذى بنموهم
ي
ً
ً
وعىل الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن الذي يحظر القانون دونه استخدام
الصغار يف عمل مأجور ويعاقب عليه.
المادة 11

 .1تعيف الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل إنسان يف معايي معيشية كافية له
ً
وألشته بحيث توفر كفايتهم من الغذاء ،والكساء ،والمأوى ،وبحيث توفر تحسينا
ً
مستمرا لظروفه المعيشية .وتتعهد الدول األطراف باتخاذ التدابي الالزمة إلنفاذ
الدوىل القائم عىل
هذا الحق ،معيفة يف هذا الصدد باألهمية األساسية للتعاون
ي
االرتضاء الحر.
ً
أساس يف التحرر من الجوع ،تقوم الدول األطراف
 .2واعيافا بما لكل إنسان من حق
ي
الدوىل  -باتخاذ التدابي المشتملة عىل
يف هذا العهد  -فرادى وعن طريق التعاون
ي
يىل:
برامج محددة تلزم لما ي
(أ) تحسي طرق إنتاج األغذية وحفظها وتوزيعها من خالل االستخدام التام
للمعارف التقنية والعلمية ،ر
ونش المعرفة بمبادئ التغذية ،وتطوير أو إصالح النظم
أكي جدوى تنموية ر
وأكي استفادة من الموارد الطبيعية.
الزراعية بطريقة تحقق ر
ً
ً
ً
(ب) تأمي توزي ع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادل مبنيا عىل االحتياجات مع
الت تواجهها البلدان المستوردة لألغذية والمصدرة لها بعي االعتبار.
أخذ المشاكل ي
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المادة 12

تقر الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل إنسان يف التمتع بأعىل مستوى يمكن
بلوغه من الصحة الجسدية والعقلية.
2.5

صكوك دولية هامة تتعلق بحقوق اإلنسان :اتفاقية مناهضة التعذيب ،واتفاقية
حقوق الطفل

 2.5.1اتفاقية مناهضة التعذيب :نظرة عامة
لألحكام الواردة يف اتفاقية مناهضة التعذيب أهمية خاصة يف سوريا سيما يف ضوء الرصاع
السائد يف البلد .وقد تم تأكيد ذلك من خالل تقرير صادر عن مفوضية األمم المتحدة لحقوق
يىل نص التقرير:
اإلنسان يف عام  .2014وفيما ي

ضحايا التعذيب وغيه من رصوب المعاملة القاسية ،أو الالإنسانية ،أو المهينة يقبعون
يف دور االعتقال الرسمية والمؤقتة يف جميع أرجاء الجمهورية العربية السورية (سوريا).
ً
الخارح.
غالبا ما يتم احتجاز المعتقلي خارج حماية القانون ومن دون أي اتصال بالعالم
ر ًي
وتسع العائالت يائسة للحصول عىل أخبار ذوي هم ،ويخشون عىل سالمتهم خصوصا
يف ظل ما يسمعونه عن تعذيب وسوء معاملة.
الحاىل ،كان التعذيب وسوء المعاملة
عىل مدى السنوات الماضية وحت قبل الرصاع
ي
منتشين ر
ر
االعتباط ،واالحتجاز ،واالختفاء
بكية يف سوريا ،وكانا ميافقي باالعتقال
ي
تقض الحقائق المكلفة من مجلس حقوق اإلنسان
القشي .وقد خلصت كل من بعثة
ي
بقيادة مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق يف
ً
الجمهورية العربية السورية إىل أن هناك ممارسات تعذيب واسعة النطاق وتشمل أفعال
غي إنسانية أخرى ترتكبها القوات الحكومية وميليشياتها منذ اندالع الرصاع ،وقد ترف
إىل مرتبة جرائم ضد اإلنسانية.
عندما تطور الرصاع إىل رصاع مسلح ،وجدت اللجنة أن التعذيب من قبل القوات
ً
الحكومية والميليشيات التابعة لها قد ارتف فعال إىل مرتبة جرائم حرب .وقد أعربت
لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب عن قلقها إزاء المزاعم "المتسقة ،وذات
المصداقية ،والموثقة ،والمؤكدة" حول وجود تعذيب وسوء معاملة ممنهجي ضد
السكان المدنيي من قبل الحكومة والميليشيات التابعة لها.
روتيت حت من الشارع أو
وتم أخذ الرجال والنساء واألطفال طوال فية الرصاع بشكل
ي
من منازلهم أو أماكن عملهم ،أو كان يتم اعتقالهم من قبل الحواجز التابعة للحكومة قبل
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ر
الت تديرها الحكومة.
أن
يتم نقلهم إىل واحد من عشات المعتقالت الرسمية أو الشية ي
ً
الخارح وإىل أجل غي مسم .وتشمل
وغالبا ما يتم احتجازهم بمعزل عن العالم
ر ي
المعتقالت ثكنات الجيش والمطارات يف جميع أنحاء البالد ،ويتم نقل المعتقلي يف
بعض األحيان من معتقل إىل آخر.
ينتم ضحايا التعذيب الذين قابلتهم المفوضية وغيها من الهيئات إىل جميع الفئات،
ي
فمنهم الرجال والنساء من مختلف األعمار ،ومن مختلف الديانات والخلفيات العرقية.
ً
ً
وقد كان العديد من أولئك الضحايا ناشطي ،وغالبا ما يكونون طالبا ،ومحامي ،وعاملي
واإلنسان .وقد تم اعتقال بعضهم فقط لوجودهم يف المكان الخطأ يف
الطت
ي
يف المجال ر ي
الوقت الخطأ.
ً
إن التعذيب هو الممارسة ر
شيوعا الت يتم تنفيذها ر
مباشة فور إلقاء القبض عىل
األكي
ي
الشخص وخالل األيام أو األسابيع األوىل من اعتقاله أو استجوابه .ويتم رصب المعتقلي
روتيت لعدة ساعات من قبل الحراس
فور وصوله إىل مركز االعتقال ،وتتم إهانتهم بشكل
ي
ً
فيما بات يعرف باسم "حفلة االستقبال" .وييافق الرصب دائما بشتائم تتضمن شتم
أخي الضحايا المفوضية بأن التعذيب وسوء المعاملة
أفراد العائلة واالنتماء
الطائف .كما ر
ي
كانا يمارسان النياع االعيافات حول مشاركة الضحايا يف المظاهرات ،وحول دعم
جماعات المعارضة أو االنتماء لها ،أو حول مواقع الذخائر ومنشئها .كما يتم استخدام
التعذيب كوسيلة ليهيب المعتقلي أو معاقبتهم بسبب دعمهم أو دعم عوائلهم ،أو
64
أصدقائهم ،أو معارفهم للمعارضة أو بسبب افياض ذلك الدعم".

 2.5.2اتفاقية مناهضة التعذيب :أحكام محددة
انضمت سوريا إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وأحكامها يف  19آب  .2004وبالنظر إىل ما
سبق ،فقد تم إيالء األقسام التالية أهمية خاصة:
المادة 1

ً
 .1يقصد "بالتعذيب" يف هذه االتفاقية أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد  -جسديا
ً
ً
كان أو عقليا  -يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص  -أو من شخص
ثالث  -عىل معلومات أو اعيافات ،أو معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه
هو أو شخص ثالث ،أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث ،أو عندما يلحق مثل
السام لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة" ،جروح مفتوحة :التعذيب وسوء المعاملة يف
 64مكتب المفوض
ي
الجمهورية العربية السورية .تم الوصول إليه يف  14كانون األول 2018
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/PaperOnTorture.pdf
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ً
هذا األلم أو العذاب بشخص ألي سبب من األسباب يقوم عىل التميي  -أيا كان نوعه -
رسم
عندما يسبب هذا األلم ،أو يحرض عليه ،أو يوافق عليه ،أو يسكت عنه موظف
ي
أو أي شخص آخر يترصف بصفته الرسمية .وال يتضمن ذلك فحسب األلم أو العذاب
ر
الناس عن عقوبات قانونية ،أو المالزم لهذه العقوبات ،أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
ً
وطت يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما
دوىل أو رتشي ع
ي
 .2ال تخل هذه المادة بأي صك ي
ذات تطبيق أشمل.
المادة 2

 .1تتخذ كل دولة طرف تدابي رتشيعية ،أو إدارية ،أو قضائية فعالة أو أية تدابي أخرى
القضان.
لمنع أعمال التعذيب يف أي إقليم يخضع الختصاصها
ي
ً
 .2ال يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ،سواء أكانت هذه الظروف حالة
ً
داخىل ،أو أية حالة من حاالت
سياس
حرب ،أو تهديدا بالحرب ،أو عدم استقرار
ي
ي
كمير للتعذيب.
الطوارئ العامة األخرى ر
كمير
 .3ال يجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفي أعىل مرتبة أو عن سلطة عامة ر
للتعذيب.
المادة 4

 .1تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها
الجنان .وينطبق األمر ذاته عىل محاولة أي شخص القيام بالتعذيب وأي عمل آخر
ي
ً
يشكل تواطؤا ومشاركة يف التعذيب.
 .2تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ يف
عي االعتبار طبيعتها الخطية.
المادة 5

 .1تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها القضائية عىل الجرائم
المشار إليها يف المادة  4يف الحاالت التالية:
(أ) عند ارتكاب هذه الجرائم يف أي إقليم يخضع لواليتها القضائية ،أو عىل ظهر
سفينة ،أو عىل مي طائرة مسجلة يف تلك الدولة.
مواطت تلك الدولة.
(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من
ي
اعتيت تلك الدولة
(ج) عندما يكون المعتدى عليه من
مواطت تلك الدولة ،إذا ر
ي
ً
ذلك مناسبا.
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 .2تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها القضائية عىل هذه الجرائم
ً
الت يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا يف أي إقليم يخضع
يف الحاالت ي
ً
الت
لوالياتها القضائية ،وال تقوم بتسليمه عمال بالمادة  8إىل أية دولة من الدول ي
ورد ذكرها يف الفقرة  1من هذه المادة.
ً
الداخىل.
تستثت هذه االتفاقية أي والية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون
 .3ال
ي
ي
المادة 6

.1

.2
.3

.4

تقوم أية دولة طرف لدى اقتناعها وبعد دراسة المعلومات المتوفرة لديها بأن
ً
ً
يدع أنه اقيف جرما مشارا إليه
الظروف رتير احتجاز شخص موجود يف أراضيها
ي
يف المادة  4باحتجازه أو اتخاذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها.
ويكون االحتجاز واإلجراءات القانونية األخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك
الدولة عىل أال يستمر احتجاز الشخص إال للمدة الالزمة لتمكي إقامة أي دعوى
جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.
ً
األوىل فيما يتعلق بالوقائع.
تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق
ي
ً
ً
تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة  1من هذه المادة عىل االتصال فورا
الت يقيم فيها عادة إن كان بال
بأقرب ممثل مختص لدولته ،أو بممثل الدولة ي
جنسية.
ً
لدى قيام دولة ما باحتجاز شخص ما عمال بهذه المادة ،تخطر عىل الفور الدول
الت رتير
المشار إليها يف الفقرة  1من المادة  5باحتجاز هذا الشخص وبالظروف ي
األوىل  -الذي تتوخاه الفقرة  2من هذه
الت تجري التحقيق
اعتقاله .وعىل
ي
الدولة ي
ً
المادة  -أن ترفع فورا ما توصلت إليه من نتائج إىل الدول المذكورة مع اإلفصاح عما
إذا كان يف نيتها ممارسة واليتها القضائية.

المادة 10

 .1تضمن كل دولة عضو إدراج التعليم بحظر التعذيب واإلعالم بذلك عىل الوجه
الكامل يف برامج تدريب الموظفي المكلفي بإنفاذ القواني  -سواء كانوا مدنيي أو
عسكريي  -والعاملي يف ميدان الطب ،والموظفي العموميي ،أو غيهم ممن قد
تكون لهم عالقة باحتجاز أي فرد معرض ألي شكل من أشكال التوقيف ،أو
االعتقال ،أو السجن أو باستجواب هذا الفرد ،أو معاملته.
 .2تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر يف القواني والتعليمات الصادرة بخصوص
واجبات مثل هؤالء األشخاص ووظائفهم.
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المادة 11

تبف كل دولة قواعد االستجواب ،وتعليماته ،وأساليبه ،وممارساته قيد المراجعة
ي
الممنهجة ،وكذلك اليتيبات المتعلقة بحجز األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من
أشكال التوقيف ،أو االعتقال ،أو السجن ومعاملتهم يف أي إقليم يخضع لواليتها
القضائية ،وذلك بقصد منع حدوث أي حاالت تعذيب.
المادة 12

تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق شي ع ونزيه كلما ُوجدت
ُ
ً
أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن عمال من أعمال التعذيب قد ارتكب يف أي من
األقاليم الخاضعة لواليتها القضائية.
المادة 13

يدع بأنه قد تعرض للتعذيب يف أي إقليم يخضع لواليتها
تضمن كل دولة طرف ألي فرد ي
وف أن تنظر هذه السلطات يف
القضائية الحق يف أن يرفع شكوى إىل سلطاتها المختصة ي
حالته بشعة ونزاهة.
وينبع اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان حماية مقدم الشكوى
ي
والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف الناجم عن شكواهم أو أي أدلة
يقدمونها.
المادة 14

القانون ،إنصاف من يتعرض لعمل من
 .1عىل كل دولة طرف أن تكفل يف نظامها
ي
أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ يف التعويض العادل والمناسب ،بما يف
المجت عليه نتيجة
وف حالة وفاة
ي
ذلك وسائل إعادة تأهيله عىل أكمل وجه ممكن .ي
لعمل من أعمال التعذيب ،يكون لألشخاص الذين كان يعولهم الحق يف التعويض.
 .2ليس يف هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيه من األشخاص فيما قد
الوطت.
يوجد من تعويض بمقتض القانون
ي
المادة 15

تضمن كل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال  -يثبت أنه تم اإلدالء بها نتيجة
للتعذيب  -كدليل يف أية إجراءات إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب
كدليل عىل اإلدالء بهذه األقوال.
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 2.5.3اتفاقية حقوق الطفل
انضمت سوريا إىل اتفاقية حقوق الطفل يف  1تموز  ،1993ووقعت االتفاقية يف  18أيلول
عام  .1990لألقسام التالية أهمية خاصة فيما يتعلق بالمتهمي اليافعي أو األطفال:
المادة 3

الت تتعلق باألطفال  -سواء قامت بها مؤسسات الرعاية
 .1يف جميع اإلجراءات ي
االجتماعية العامة أو الخاصة ،أو المحاكم ،أو السلطات اإلدارية ،أو الهيئات
ر
التشيعية  -يوىل االعتبار األول لمصالح الطفل الفضىل.
 .2تتعهد الدول األطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية الالزمتي لرفاهه ،مراعية
حقوق وواجبات والديه ،أو أوصيائه القانونيي ،أو غيهم من األفراد المسؤولي
ً
ً
تحقيقا لهذا الغرض  -جميع التدابي ر
التشيعية واإلدارية
قانونا عنه ،وتتخذ -
المناسبة.
 .3يجب عىل الدول األطراف أن تكفل تقيد المؤسسات ،والخدمات ،والمرافق
الت وضعتها السلطات المختصة
المسؤولة عن رعاية األطفال أو حمايتهم بالمعايي ي
مجاىل السالمة والصحة ،وف عدد موظفيها ،وصالحيتهم للعمل،
ال سيما يف
ي
وكفاءتهم عىل ر
اإلشاف.
المادة 12

 .1تكفل الدول األطراف يف هذه االتفاقية للطفل القادر عىل تكوين آرائه الخاصة حق
وتوىل آراء الطفل
الت تمس الطفل،
ي
التعبي عن تلك اآلر ًاء بحرية يف جميع المسائل ي
االعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.
 .2ولهذا الغرض يجب أن تتاح للطفل فرصة االستماع إليه يف أي إجراءات قضائية أو
إدارية تخصه  -إما ر
مباشة أو بواسطة ممثل أو هيئة مالئمة  -عىل نحو يتفق مع
الوطت.
القواعد اإلجرائية للقانون
ي
المادة 16

قانون يف خصوصيته ،أو أشته،
تعسف أو غي
 .1ال يجوز أن يتعرض أي طفل لتدخل
ي
ي
ر
أو مسكنه ،أو مراسالته ،أو لحمالت غي قانونية تمس شفه أو سمعته.
 .2ولكل طفل الحق يف حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحمالت.
المادة 19

 .1تتخذ الدول األطراف جميع التدابي ر
التشيعية ،واإلدارية ،واالجتماعية ،والتعليمية
المالئمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف ،أو الرصر ،أو اإلساءة البدنية أو
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العقلية ،واإلهمال أو المعاملة المنطوية عىل إهمال ،وإساءة المعاملة أو االستغالل
القانون
الوض
 بما يف ذلك اإلساءة الجنسية  -وهو يف رعاية الوالد (الوالدين) ،أوي
ي
ُ
يتعهد الطفل برعايته.
(األوصياء القانونيي) عليه ،أو أي شخص آخر
ينبع أن تشمل هذه التدابي الوقائية  -حسب االقتضاء  -إجراءات فعالة لوضع
.2
ي
برامج اجتماعية لتوفي الدعم الالزم للطفل وألولئك الذين يتعهدون الطفل
برعايتهم ،وكذلك لألشكال األخرى من الوقاية ،ولتحديد حاالت إساءة معاملة
الطفل المذكورة حت اآلن ،واإلبالغ عنها ،وإحالتها ،والتحقيق فيها ،ومعالجتها،
ومتابعتها ،وكذلك لتدخل القضاء حسب االقتضاء.
المادة 25

تعيف الدول األطراف بحق الطفل الذي أودعته السلطات المختصة ألغراض الرعاية،
أو الحماية ،أو عالج صحته البدنية أو العقلية إىل مراجعة دورية للعالج المقدم للطفل
وجميع الظروف األخرى ذات الصلة بإيداعه.
المادة 37

يىل:
تكفل الدول األطراف ما ي
أ .ال يجوز إخضاع أي طفل للتعذيب ،وال للمعاملة أو العقوبة القاسية ،أو الالإنسانية،
أو الحاطة بالكرامة .وال تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم
يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثمان ر
عشة سنة دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم.
ي
ب .ال يجوز حرمان أي طفل من حريته بصورة غي قانونية أو تعسفية .ويجب أن يجري
ً
اعتقال الطفل ،أو احتجازه ،أو سجنه وفقا للقانون ،وال يجوز ممارسته إال كملجأ أخي
وألقرص فية زمنية مناسبة.
ج .يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحيام للكرامة المتأصلة يف اإلنسان،
اع احتياجات األشخاص ممن هم يف مثل سنه .ويفصل كل طفل محروم
وبطريقة تر ي
تقتض خالف
يعتي أن مصلحة الطفل الفضىل
من حريته عن البالغي بوجه خاص ما لم ر
ي
ذلك ،ويكون له الحق يف البقاء عىل اتصال مع أشته عن طريق المراسالت والزيارات إال
يف الظروف االستثنائية.
د .يكون لكل طفل محروم من حريته الحق يف الحصول بشعة عىل مساعدة قانونية
ً
وغيها من أنواع المساعدة المناسبة؛ فضال عن حقه يف الطعن يف رشعية حرمانه من
وف أن يجري البت
الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى ،ي
بشعة يف أي إجراء من هذا القبيل.
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الدول
حقوق هامة ذات صلة بالمحاكمة العادلة :اإلطار
ي

2.6

يىل بمثابة مرجع شي ع
بأخذ اإلطار
ي
القانون المذكور أعاله يف عي االعتبار ،يمكن أن يكون ما ي
يخص حقوق الشخص المتهم يف المحاكمة العادلة:
[أ] الحق يف الدفاع واإلدالء بدليل
▪
▪

للشخص المتهم الحق يف رشح الدليل ،والحق يف عرض دليل أو شاهد للدفاع عن
نفسه.
الدوىل ذو الصلة :يحق لكل متهم بجريمة ما أن يتمتع أثناء النظر يف قضيته
المعيار
ي
ً
 عىل قدم المساواة التامة  -بالضمانات الدنيا التالية :أن يحاكم حضوريا ،وأن يدافعّ
عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره ،وأن يبلغ بحقه يف االستعانة
بمحام دفاع إذا لم يكن له محام يدافع عنه ،وأن تزوده المحكمة بمحام يدافع عنه
ي
ً
تقتض ذلك  -دون تحميله أجرا عىل ذلك إذا كان ال
العدالة
مصلحة
كانت
 كلماي
الدوىل الخاص بالحقوق المدنية
يملك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر  -العهد
ي
والسياسية ،المادة ( )3( 14د).

ر
التاءة
[ب] افتاض ر
▪
▪

▪
▪

كل متهم بريء حت تثبت إدانته رشيطة أن البينة الخاصة بتبيان بعض الحقائق قد
المدع.
تقع عىل
ي
ً
يعتي كل شخص متهم بجريمة ما بريئا إىل أن تثبت
المعايي
الدولية ذات الصلة :ر
ً
إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الرصورية للدفاع عنه  -اإلعالن
العالم لحقوق اإلنسان ،المادة .)1( 11
ي
ُ
لكل طفل ُيزعم أنه انتهك قانون العقوبات أو اتهم بذلك الضمانات التالية :كل متهم
بريء حت تثبت إدانته وفق القانون  -اتفاقية حقوق الطفل ،المادة ( )2( 40ب).
ً
ً
يعتي بريئا إىل أن تثبت إدانته قانونا  -العهد
من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن ر
الدوىل الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية ،المادة .)2( 14
ي

[ج] الحق يف عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة
▪

ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب ،وال للمعاملة أو العقوبة القاسية ،أو الالإنسانية ،أو
الحاطة بالكرامة.
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▪
▪

▪
▪

▪

ال يجب تحريض المتهم عىل االعياف من خالل التهديدات ،أو الوعود ،أو غيها
إلجباره عىل الكشف عن أي مسألة يعلمها أو عىل إخفائها.
المعايي الدولية ذات الصلة :ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب ،وال للمعاملة أو العقوبة
العالم لحقوق اإلنسان،
القاسية ،أو الالإنسانية ،أو الحاطة بالكرامة  -اإلعالن
ي
المادة .5
ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب ،وال للمعاملة أو العقوبة القاسية ،أو الالإنسانية ،أو
الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،المادة .7
الحاطة بالكرامة  -العهد
ي
ر
تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشيعية ،أو إدارية ،أو قضائية فعالة ،أو أية إجراءات
القضان  -اتفاقية
أخرى لمنع أعمال التعذيب يف أي إقليم يخضع الختصاصها
ي
مناهضة التعذيب ،المادة .)1( 2
ً
ً
يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أو عقليا،
ً
يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ،أو من شخص ثالث عىل
معلومات أو عىل اعياف ،أو معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه ،هو أو
شخص ثالث ،أو تخويفه ،أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث  -أو عندما يلحق مثل
هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم عىل التميي أيا كان نوعه ،أو يحرض
رسم أو أي شخص آخر يترصف بصفته
عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف
ي
الرسمية  -اتفاقية مناهضة التعذيب ،المادة .1

ر
[د] الحق ف ر
الذائ)
التام الصمت (حق الحماية من التجريم
ي
ي
▪
▪
▪

القاض كدليل ضد المتهم فقط يف حال أدىل بها
يمكن أن تستخدم االعيافات أمام
ي
ذلك المتهم بحرية وطواعية.
ً
يجب إبالغ المتهم أنه ليس مضطرا لالعياف ،وأن االعياف قد يستخدم كدليل
ضده.
المعايي الدولية ذات الصلة :يحق لكل متهم بجريمة ما أن يتمتع أثناء النظر يف
قضيته  -عىل قدم المساواة التامة  -بالضمانات الدنيا التالية :أال يكره عىل الشهادة
الدوىل الخاص بالحقوق المدنية
ضد نفسه أو عىل االعياف بالذنب  -العهد
ي
والسياسية ،المادة ( )3( 14ز).

[ه] الحق يف أن يدافع عنه محام
▪
▪

لكل متهم أمام المحكمة الجنائية (أو أي محكمة أخرى) الحق يف أن يدافع عنه محام،
ولكل طرف مترصر الحق يف أن يتم تمثيله أمام المحكمة من قبل محام يختاره.
المعايي الدولية ذات الصلة يحق لكل متهم بجريمة ما أن يتمتع أثناء النظر يف قضيته
 عىل قدم المساواة التامة  -بالضمانات الدنيا التالية :أن يحاكم حضوريا وأن يدافع65

الدوىل الخاص بالحقوق
عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره  -العهد
ي
المدنية والسياسية ،المادة ( )3( 14د).
[و] المحاكمة العادلة
▪
▪

▪

▪

ً
ال يجوز اعتقال أي شخص إال وفقا لإلجراءات المنصوص يف القانون .ويجب إبالغ
أي شخص يتم اعتقاله بسبب ذلك االعتقال.
المعايي الدولية ذات الصلة :لكل إنسان الحق  -عىل قدم المساواة التامة مع اآلخرين
ً
ً
ً
 يف أن ُينظر يف قضيته أمام محكمة مستقلة نزي هة نظرا عادل علنيا للفصل يفالعالم لحقوق اإلنسان،
حقوقه ،والياماته ،وأي تهمة جنائية توجه إليه  -اإلعالن
ي
الفصل .10
ومن حق كل فرد  -لدى الفصل يف أية تهمة جزائية توجه إليه أو يف حقوقه والياماته
وعلت من قبل محكمة
يف أية دعوى مدنية  -أن تكون قضيته محل نظر منصف
ي
الدوىل الخاص بالحقوق
مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون  -العهد
ي
المدنية والسياسية ،المادة .)1( 14
لكل فرد الحق يف الحرية والسالمة الشخصية .ال يجوز إخضاع أحد لالعتقال أو
التعسف .وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون
الحجز
ي
ً
الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وطبقا لإلجراء المقرر فيه  -العهد
ي
المادة .)1( 9

[ز] الحق يف الحماية المتساوية أمام القانون
▪
▪
▪

▪

كل الناس سواسية ،ولهم الحق يف التمتع بحماية متكافئة أمام القانون.
ال يجوز التميي ضد أي شخص عىل أساس العرق ،أو الدين ،أو اللغة ،أو الطائفة ،أو
السياس ،أو محل الميالد ،أو أي سبب آخر مماثل.
الجنس ،أو الرأي
ي
:
المعايي الدولية ذات الصلة لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات
المذكورة يف هذا اإلعالن دونما تميي من أي نوع  -ال سيما  -التميي بسبب العرق،
السياس ،أو األصل
السياس أو غي
أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي
ي
ي
ً
الوطت أو االجتماع ،أو ر
.
اليوة ،أو المولد ،أو أي وضع آخر وفضال عن ذلك ال يجوز
ي
ي
الدوىل للبلد أو اإلقليم الذي
أو
،
القانون
أو
،
السياس
الوضع
أساس
ىل
ع
التميي
ي
ي
ً
ي ً
ينتم إليه الشخص سواء أكان مستقال ،أم موضوعا تحت الوصاية ،أم غي متمتع
ي
ً
العالم لحقوق
الذان ،أم خاضعا ألي قيد آخر عىل سيادته  -اإلعالن
بالحكم
ي
ي
اإلنسان ،المادة .2
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق يف التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية
ً
تفرقة .الناس جميعا متساوون يف حق التمتع بالحماية من أي تميي ينتهك هذا
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▪

العالم لحقوق اإلنسان،
اإلعالن ومن أي تحريض عىل مثل هذا التميي  -اإلعالن
ي
المادة .7
يجب معاملة جميع الناس عىل قدم المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية -
الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،المادة .)1( 14
العهد
ي

[ح] الحق يف عدم التعرض للمحاكمة عىل ذات الجرم مرتي
▪
▪

ال يجوز محاكمة شخص  -تمت محاكمته بجريمة ما  -مرة أخرى عىل ذات الجرم.
ً
المعايي الدولية ذات الصلة :ال يجوز تعريض أحد للمحاكمة أو للعقاب مجددا عىل
ً
ُ ِّ
نهان وفقا للقانون ولإلجراءات الجنائية
جريمة سبق له أن أدين بها أو برئ منها بحكم ي
الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،المادة .)7( 14
يف كل بلد  -العهد
ي

رجع
[ط] الحق ضد المالحقة القضائية بأثر
ي
▪

▪

المعايي الدولية ذات الصلة :ال يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو االمتناع عن
ً
ً
الدوىل وقت
الوطت أو
يعتي جرما وفقا للقانون
أداء عمل إال إذا كان ذلك العمل ر
ي
ي
الت كانت ستنفذ
االرتكاب .كذلك ال تقع عىل ذلك الشخص عقوبة أشد من تلك ي
العالم لحقوق اإلنسان ،المادة .)2( 11
وقت ارتكاب الجريمة  -اإلعالن
ي
عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب
الدوىل عند ارتكابها
الوطت أو
أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون
ي
ي
 -اتفاقية حقوق الطفل ،المادة ( )2( 40أ).

[ي] الحق يف الحصول عىل معلومات بشأن التهم الموجهة ضده
▪
▪

يجب إبالغ المتهم بطبيعة التهم أو االدعاءات الموجهة ضده فور اعتقاله ،وله الحق
يف أن يتم إبالغه بالتهم الموجهة ضده.
المعايي الدولية ذات الصلة :يتوجب إبالغ أي شخص يتم اعتقاله بأسباب هذا
الدوىل
االعتقال لدى وقوعه ،كما يتوجب إبالغه شيعا بأية تهم موجهة إليه  -العهد
ي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،المادة .)2( 9

[ك] الحق يف الكفالة
▪

التعسف أو حجزه أو نفيه
المعايي الدولية ذات الصلة ال يجوز إخضاع أحد لالعتقال
ي
العالم لحقوق اإلنسان ،المادة .9
 اإلعالني
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▪

▪

▪

ال يجوز حرمان أي طفل من حريته بصورة غي قانونية أو تعسفية .ويجب أن يجري
ً
اعتقال الطفل ،أو احتجازه ،أو سجنه وفقا للقانون؛ وال يجوز ممارسته إال كملجأ
أخي وألقرص فية زمنية مناسبة  -اتفاقية حقوق الطفل ،المادة ( 37ب).
ً
يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية شيعا إىل أحد القضاة أو أحد الموظفي
ً
المخولي قانونا بممارسة صالحيات قضائية ،ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة
معقولة أو أن يفرج عنه .ال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون
المحاكمة هو القاعدة العامة ،ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عنهم بكفالة لضمان
حضورهم المحاكمة يف أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية ،ولضمان
الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
تنفيذ الحكم عند االقتضاء  -العهد
ي
المادة .)3( 9
ّ
لكل شخص حرم من حريته جراء إلقاء القبض أو االحتجاز حق الرجوع إىل محكمة
وك تأمر باإلفراج عنه إذا
لك تفصل هذه المحكمة دونما إبطاء يف قانونية اعتقاله ،ي
ي
الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،المادة
العهد
قانون
غي
االعتقال
كان
ي
ي
.)4( 9

[ل] الحق ف الحصول عىل ر
التجمة الشفهية
ي
▪

الدول ذو الصلة :يحق لكل متهم بجريمة ما أن يتمتع أثناء النظر يف قضيته
المعيار
ي
 عىل قدم المساواة التامة  -بالضمانات الدنيا التالية( :أ) أن يتم إعالمه بطبيعةً
الدوىل
التهمة الموجهة إليه وأسبابها شيعا وبالتفصيل ،وبلغة يفهمها  -العهد
ي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،المادة ( )3( 14أ).

[م] الحق ضد االعتقاالت وعمليات التفتيش غت القانونية
▪
▪

▪

ً
ال يجوز اعتقال أي شخص إال وفقا لإلجراءات المنصوص يف القانون.
المعايي الدولية ذات الصلة :لكل فرد الحق يف الحرية والسالمة الشخصية .ال
التعسف ،وال يجوز حرمان أحد من حريته
يجوز إخضاع أحد لالعتقال أو الحجز
ي
ً
الدوىل الخاص
إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء المقرر فيه  -العهد
ي
بالحقوق المدنية والسياسية ،المادة .)1( 9
[ن] الحق ضد توقيف ر
القانوئ يجب إحضار أي شخص رهن االعتقال ،أو
الشطة غت
ي
القاض يف أقرب محكمة
التوقيف ،أو أي شخص محروم من حريته الشخصية إىل
ي
ً
ينبع أن يتم احتجازه لمدة
مختصة وفقا لإلجراءات المنصوص عليها يف القانون ،وال
ي
ً
القاض
أطول ،أو إبقاؤه رهن االعتقال ،أو حرمانه من حريته الشخصية إال وفقا ألمر
ي
ً
الت تحددها اإلجراءات المنصوص عليها يف القانون.
ووفقا ألحكام ي
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التعسف أو حجزه أو
المعايي الدولية ذات الصلة :ال يجوز إخضاع أحد لالعتقال
ي
العالم لحقوق اإلنسان ،المادة .9
نفيه  -اإلعالن
ي
.
ال يجوز حرمان أي طفل من حريته بصورة غي قانونية أو تعسفية ويجب أن يجري
ً
اعتقال الطفل ،أو احتجازه ،أو سجنه وفقا للقانون؛ وال يجوز ممارسته إال كملجأ
أخي وألقرص فية زمنية مناسبة  -اتفاقية حقوق الطفل ،المادة ( 37ب).
ً
يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية شيعا إىل أحد القضاة أو أحد الموظفي
ً
المخولي قانونا بممارسة صالحيات قضائية ،ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة
معقولة أو أن يفرج عنه .ال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون
المحاكمة هو القاعدة العامة ،ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عنهم بكفالة لضمان
حضورهم المحاكمة يف أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية ،ولضمان
الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
تنفيذ الحكم عند االقتضاء  -العهد
ي
المادة .)3( 9
ّ
لكل شخص حرم من حريته جراء إلقاء القبض أو االحتجاز حق الرجوع إىل محكمة
وك تأمر باإلفراج عنه إذا
لك تفصل هذه المحكمة دون إبطاء يف قانونية اعتقاله ،ي
ي
الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،المادة
العهد
قانون
غي
االعتقال
كان
ي
ي
.)4( 9

▪
▪

▪

▪

الدستور السوري لعام 2012

2.7

تعتي ذات أهمية
الت ر
ينص الدستور السوري لعام  2012عىل عدد من الحقوق األساسية ي
بالنسبة للمتهمي:
المادة 33

.1
.2
.3
.4

الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطني حريتهم الشخصية وتحافظ عىل
كرامتهم وأمنهم.
أساس ينطوي عىل حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها
المواطنة مبدأ
ي
وفق القانون.
المواطنون متساوون يف الحقوق والواجبات ،ال تميي بينهم يف ذلك بسبب الجنس
أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بي المواطني.

المادة 36

 .1للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون.
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 .2المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشها إال بأمر من الجهة القضائية المختصة
وف األحوال المبينة يف القانون.
ي
المادة 37

الييدية واالتصاالت السلكية والالسلكية وغيها مكفولة وفق القانون.
شية المراسالت ر
المادة 50

سيادة القانون أساس الحكم يف الدولة.
المادة 51
.1
.2
.3
.4

العقوبة شخصية وال جريمة وال عقوبة إال بقانون.
ميم يف محاكمة عادلة.
كل متهم بريء حت يدان بحكم
قضان ر
ي
التقاض وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون،
حق
ي
ً
وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغي القادرين وفقا للقانون.
يحظر ُ
النص يف القواني عىل تحصي أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

المادة 52

رجع ،ويجوز
ال تشي أحكام القواني إال عىل ما يقع من تاري خ العمل بها وال يكون لها أثر ي
يف غي األمور الجزائية النص عىل خالف ذلك.
المادة 53
.1

.2
.3
.4

ال يجوز تحري أحد أو توقيفه إال بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية
المختصة ،أو إذا قبض عليه يف حالة الجرم المشهود ،أو بقصد إحضاره إىل
السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
ال يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة ،ويحدد القانون عقاب من يفعل
ذلك.
ُ
ُ
كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ أسباب توقيفه وحقوقه ،وال يجوز االستمرار
يف توقيفه أمام السلطة اإلدارية إال بأمر من السلطة القضائية المختصة.
ً
ً
ميما ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب
لكل شخص حكم عليه حكما ر
الدولة بالتعويض عن الرصر الذي لحق به.

المادة 54
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كل اعتداء عىل الحرية الشخصية أو عىل حرمة الحياة الخاصة أو عىل غيها من الحقوق
الت يكفلها الدستور ُيعد جريمة يعاقب عليها القانون.
والحريات العامة ي
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الفصل الثالث
محام الدفاع
واجبات
ي
وحقوقه ومسؤولياته

3.1

محام الدفاع يف نظام العدالة الجنائية
أهمية وجود
ي

القاض أو هيئة المحلفي
يتكون نظام العدالة الجنائية من ثالثة أقسام تتضمن يف جوهرها
ي
ومحام الدفاع .ولكل جزء من هذا النظام دور
والمدع العام،
(إذا كانت قابلة للتطبيق)،
ي
ي
القاض وهيئة المحكمة بإصدار قرار نزيه يستند إىل الحقائق المعروضة
معي .ويتمثل دور
ي
والقواني النافذة ذات الصلة بالجريمة المنسوبة للمتهم .وبغية اتخاذ قرار غي متحي ،يجب
القاض وهيئة المحكمة أن يكونوا قادرين عىل سماع حجج الجانبي.
عىل
ي
المدع العام هو أن يحاجج بالنيابة عن الدولة والمجتمع اللذان يسعيان إلثبات
إن دور
ي
الحجاج نيابة عن المدع عليه .وليس عىل
ذنب المدع عليه .أما دور
محام الدفاع فهو ِ
ي
المدع عليه اإلتيان بالبينة؛ ما معناه أنه ليس عىل المدع عليه إثبات براءته.
فيكف ببساطة
ي
ُ
الت لم تستطع الدولة من خاللها إثبات الذنب (عىل سبيل المثال ،لدى
أن يشار إىل السبل ي
المدع دافع للكذب).
أحد شهود العيان ضعف يف البرص ،أو لدى
ي
ومن المعروف يف معظم األنظمة الجنائية بأن الدولة تثبت سلطتها المطلقة يف الدعاوى
ه مراقبة استخدام
مدن واحد .لكن مهمة
الجنائية عىل شخص
ي
ي
محام الدفاع الرئيسية ي
وممارسة هذه السلطة بعناية .وعالوة عىل ذلك ،فقد تم وضع العديد من الضمانات
محام الدفاع أن يراقب تطبيق هذه
المختلفة لمنع إساءة استخدام قوة الدولة؛ ومن واجب
ي
ً
الضمانات واستخدامها عندما يكون ذلك مناسبا.
▪
▪

▪

▪

الت اتهم بها بما
البينة عىل ًالدولة ،ويجب أن تثبت أن المدع عليه مدان بالجريمة ي
ال يدع مجال للشك.
ً
ليس عىل المدع عليه أن يقدم إثباتا عىل براءته .بمعت أنه ليس عىل المدع عليه
أن يعرض أي دليل أو يشهد عىل نفسه أو يروي األحداث من وجهة نظره .وال يحق
للدولة أن تعلق عىل قرار المدع عليه بعدم الشهادة ،وال يمكن لهيئة المحكمة أن
تأخذ عدم الشهادة بعي االعتبار أثناء النظر يف القضية.
هناك العديد من اإلجراءات ذات الصلة المعمول بها أثناء التحقيق مع المدع عليه
ً
وإلقاء القبض عليه لضمان دقة جميع األدلة ،ولضمان أن هذا الشخص فعال هو
المتهم بالجريمة.
للحجاج
للمتهمي حقوق مدنية تضمن أن تتم معاملتهم بعدل ،وأن يعطوا الفرصة ِ
يف قضيتهم.

لكن هذه الضمانات عديمة الفائدة من دون وجود أشخاص من شأنهم مراقبة تنفيذها ،وهذه
محام الدفاع.
ه مهمة
ي
ي
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المحام العام وأن
الت من شأنها أن تدحض حجج
▪ يقدم
ي
محام الدفاع جميع األدلة ي
ي
والت يشك فيها من قبل
المحام العام
تتحدى جميع الحقائق المقدمة من قبل
ي
ي
المدع.
محام الدفاع لضمان أن تكون البينة عىل
ي
ي
محام الدفاع األخطاء اإلجرائية ،ويمكن أن يطلب إسقاط التهم بسبب عدم
▪ يواجه
ي
إمكانية االعتماد عىل األدلة أو الشهادة.
محام الدفاع المدع عليه بحقوقه ،وبأنه سيدافع عن تلك الحقوق لضمان
يخي
▪
ر
ي
أال يتم انتهاكها.
محام الدفاع بأقض شعة ممكنة.
من المهم أن يحصل المدع عليه عىل مساعدة
ي
محام الدفاع لحماية موكله
الت يمكن أن يتخذها
ي
وهناك العديد من اإلجراءات ي
والت قد ال تكون ممكنة عند التقدم يف
ولمساعدته يف المراحل المبكرة من المحاكمة ي
إجراءات القضية.
▪
▪

لمحام الدفاع إبالغ المدع عليه بحقوقه يف البداية (كحق الصمت) بحيث
يمكن
ي
ً
يكون المدع عليه واعيا بتلك الحقوق ويستطيع االستفادة منها.
لمحام الدفاع أن يطلب اإلفراج المؤقت عن موكله من خالل الكفالة
كما يمكن
ي
ً
فاسحا المجال للمدع عليه بأن يساعد بشكل أفضل يف التحضي للدفاع.

محام الدفاع أن يقدم المشورة القانونية للمدع عليه فيما يتعلق
باإلضافة إىل ذلك يستطيع
ي
ً
الت يمكن استخدامها يف قضيته فضال عن ميات وعيوب
بمختلف االسياتيجيات والحجج ي
كل واحدة منها.
▪

▪

3.2

محام الدفاع مع المدع عليه والشهود اآلخرين لفهم رواية المدع عليه
يعمل
ي
لألحداث ولتحديد الدفاع المناسب (عىل سبيل المثال ،ذريعة الغياب عن مكان
الجريمة ،أو الدفاع عن النفس)
لمحام الدفاع أن يحدد أي الشهود سيناديهم وكيف يجب أن يتم اختبارهم.
يمكن
ي

الدول :القواعد والمعايت
اإلطار
ي

 3.2.1األمم المتحدة :المبادئ األساسية بشأن دور المحامي (.)1990
ً
تبي هذه الوثيقة عددا من المبادئ األساسية المهمة حول واجبات المحامي ،ومسؤولياتهم،
وحقوقهم.
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الواجبات والمسؤوليات

.1
.2

.3

.4
.5

.6
.7
.8

يحافظ المحامون ،يف جميع األحوال ،عىل رشف مهنتهم وكرامتها باعتبارهم عاملي
أساسيي يف مجال إقامة العدل.
يىل:
تشمل واجبات المحامي تجاه موكليهم ما ي
أ .تقديم المشورة إىل الموكلي فيما يتعلق بحقوقهم والياماتهم القانونية ،وفيما
القانون من حيث عالقته بالحقوق واالليامات القانونية
يتعلق بعمل النظام
ي
للموكلي.
ب .مساعدة الموكلي بكل الطرق المناسبة واتخاذ اإلجراءات القانونية لحماية
مصالحهم.
ت .مساعدة موكليهم أمام المحاكم بمختلف أنواعها وأمام السلطات اإلدارية حسبما
تقتض الحاجة.
ي
ينبع أن يسع المحامون يف إطار حماية حقوق موكليهم وتعزيز العدالة إىل دعم
ي
والدوىل،
الوطت
القانون
بموجب
بها
ف
المعي
األساسية
والحريات
اإلنسان
حقوق
ي
ي
ً
ّ
وأن يترصفوا يف جميع األحوال بحرية وبجد وفقا للقانون وللمعايي واألخالقيات
المعيف بها يف المهنة القانونية.
ً
يجب عىل المحامي دائما أن يحيموا بإخالص مصالح موكليهم.
ضمانات ألداء المحامي لمهامهم
يىل:
تكفل الحكومات للمحامي ما ي
أ .أن يكونوا قادرين عىل أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف ،أو إعاقة ،أو
مضايقة ،أو تدخل غي الئق.
ب .أن يكونوا قادرين عىل السفر والتشاور مع موكليهم بحرية داخل بالدهم
وخارجها.
ت .أال يعانوا وأال يتم تهديدهم بالمالحقة القضائية ،أو اإلدارية ،أو العقوبات
االقتصادية ،أو غيها التخاذ أي إجراء يتفق مع واجبات المهنة ومعاييها وآدابها
المعيف بها.
عندما يتم تهديد أمن المحامي نتيجة أدائهم لمهامهم ،يجب أن تؤمن لهم ضمانات
حماية كافية من قبل السلطات.
ال يجوز أن يتم تحديد (وصف) المحامي بموكليهم أو قضايا موكليهم نتيجة ألداء
مهامهم.
ال يجوز ألي محكمة أو سلطة إدارية تعيف بحق الحصول عىل االستشارة القانونية
المحام يف المثول أمام المحكمة بالنيابة عن موكله مالم يتم استبعاد
أن ترفض حق
ي
ً
الوطت ،والممارسات الوطنية ،وبما يتفق مع تلك المبادئ.
المحام وفقا للقانون
ي
ي
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الت يقدمونها بحسن نية
.9
يتمتع المحامون بحصانة مدنية وجنائية حيال البيانات ي
ً
كتابة أو يف مرافعات شفهية ،أو لدى مثولهم بصفتهم المهنية أمام المحاكم أو
السلطات اإلدارية أو القضائية األخرى.
 .10ولهذا يتعي عىل السلطات المختصة أن تضمن للمحامي إمكانية االطالع عىل
ه يف حوزتها أو تحت ترصفها وذلك
المعلومات ،والملفات ،والوثائق المناسبة ي
الت ي
وينبع تأمي هذا االطالع
لفية تمكنهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم،
ي
يف غضون أقرص مهلة مالئمة.
الت تجري بي
 .11يجب عىل الحكومات أن تكفل شية جميع االتصاالت والمشاورات ي
المحامي وموكليهم يف إطار عالقاتهم المهنية وأن تحيم تلك الشية.
حرية التعبت وتكوين الجمعيات

 .12للمحامي الحق يف حرية التعبي ،واالعتقاد ،وتكوين الرابطات ،وعقد االجتماعات
شأنهم شأن أي مواطن آخر .كما يحق لهم  -عىل وجه الخصوص  -المشاركة يف
المناقشات العامة المتعلقة بالقانون ،وإقامة العدل ،وتعزيز حقوق اإلنسان
وحمايتها ،واالنضمام إىل المنظمات المحلية ،أو الوطنية ،أو الدولية ،أو تشكيلها،
وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم ر
المشوع أو
ً
عضويتهم ف منظمة ر
مشوعة .عند ممارسة هذه الحقوق ،يترصف المحامون دائما
ي
ً
وفقا للقانون والمعايي المعيف بها وأخالقيات مهنة المحاماة.
 3.2.2رابطة المحامي الدولية :معايت استقالل المحاماة ()1990
ُّ
الت أنشأت يف  1947واحدة من المنظمات الدولية الرائدة يف
تعد رابطة المحامي الدولية ي
العالم والمكونة من الحقوقيي ،ونقابات المحامي ،والجمعيات القانونية .وخالل ر
نش ما
سلف ذكره ،ترجع رابطة المحامي الدولية إىل عدد من واجبات المحامي وحقوقهم.

محام الدفاع وواجباته
حقوق
ي

ً
المحام يف جميع األوقات بالترصف بحرية ،وبجد ودون خوف وفقا
 .6يجب أن يتمتع
ي
للمصلحة ر
المشوعة للموكل ودون أي إعاقة أو ضغوط من السلطات أو الجمهور
مع مراعاة قواعد مهنة المحاماة ومعاييها ،وأخالقها أثناء أدائه لواجباته.
للمحام الوكيل أو لقضيته أي دعاية أو تسمية
 .7يجب أال تنسب السلطات أو الجمهور
ي
المحام أو عدمها.
(لقب) ،ولكن يمكن أن يتم الحديث عن شعبية
ي
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يعان أي محام من التهديد بفرض عقوبات جزائية ،أو مدنية ،أو إدارية،
 .8ال يجوز أن
ي
المحام لموكل ما أو بسبب
أو اقتصادية ،أو غيها من المضايقات بسبب تمثيل هذا
ي
إسداء المشورة القانونية له.
 .9ال يجوز ألي محكمة أو سلطة إدارية أن ترفض االعياف بحق محام مؤهل يف تلك
الوالية القضائية بالمثول أمامها نيابة عن موكله.
لقاض يف
للمحام الحق يف رفع اعياض لسبب وجيه لمشاركة أو استمرار مشاركة ا
.10
ي
ي
قضية معينة ،أو لتسيي المحاكمة أو جلسة االستماع.
يدىل
ينبع أن يتمتع
الت ي
المحام بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للترصيحات ي
ي
 .11ي
المهت أمام محكمة
بها بنية حسنة يف المذكرات الخطية ،أو الشفهية ،أو لدى مثوله
ي
أو هيئة أو سلطة قانونية أو إدارية أخرى باستثناء ما تنص عليه مبادئ وأخالقيات
المهنة.
ُ
 .12يجب أن يضمن استقالل المحامي أثناء تعاملهم مع األشخاص المحرومي من
حريتهم وذلك لضمان حصولهم عىل مساعدة قانونية حرة ونزي هة وشية ،بما يف
المحام يف الوصول إىل هؤالء األشخاص .ويجب إيجاد ضمانات من شأنها
ذلك حق
ي
المحام الذي يعمل لصالح أولئك
تجنب احتمال أي تواطؤ ،أو ترتيب ،أو اعتماد بي
ي
األشخاص وبي السلطات.
الت يرونها رصورية
 .13يجب أن يكون للمحامي جميع التسهيالت واالمتيازات األخرى ي
ألداء مسؤولياتهم المهنية عىل نحو فعال ،بما يف ذلك:
المحام ووثائقه
المحام وموكله ،بما يف ذلك حماية ملفات
أ .شية العالقة بي
ي
ي
المحام من اعياض اتصاالته االلكيونية.
من الضبط أو التفتيش ،وحماية
ي
ً
ب .أن يكون قادرا عىل السفر والتشاور مع موكله بحرية داخل بالده وخارجها.
المهت ،واستقبالها،
ت .الحق يف حرية التماس المعلومات واألفكار المتعلقة بعمله
ي
ونقلها ضمن حدود مهنته.
 .14ال يجوز حرمان المحامي من حرية المعتقد ،وحرية التعبي ،وحرية تكوين
يىل:
الجمعيات والتجمع بسبب ممارستهم لمهنتهم .ولديهم الحق فيما ي
أ .المشاركة يف النقاشات العامة لألمور المتعلقة بالقانون وإقامة العدل.
ب .تشكيل المنظمات المحلية ،والوطنية ،والدولية واالنضمام إليها بحرية.
ج .اقياح إصالحات قانونية مدروسة من أجل المصلحة العامة وإطالع الجمهور عىل مثل
هذه األمور.
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3.2.3

رابطة المحامي الدولية :المبادئ الدولية للسلوك المتعلق بمهنة المحاماة
()2011

ر
نشت نقابة المحامي الدولية يف عام  2011كمبادئ توجيهية مستقاة من المبادئ المقبولة
ً
دوليا فيما يتعلق بسلوك مهنة المحاماة:
▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪

المحام أن يحافظ عىل استقالليته وأن تتاح الحماية لتلك
االستقاللية :يجب عىل
ي
ً
االستقاللية من خالل إعطاء الموكلي مشورة وتمثيال غي متحيين .ويجب عىل
ً
ً
ً
يعىط حكما مهنيا مستقال غي متحي عند إسداء المشورة لموكله بما يف
المحام أن
ي
ي
ذلك احتمال نجاح قضيته.
المحام يف جميع األوقات عىل أعىل
الصدق ،والتاهة ،واإلنصاف :يجب أن يبف
ي
معايي الصدق ،والياهة ،واإلنصاف تجاه موكله ،والمحكمة ،وزمالئه ،وجميع الذين
يلتقيهم بصفته المهنية.
ً
للمحام أن يشغل منصبا تتعارض فيه مصالح موكله
تضارب المصالح :ال يجوز
ي
ر
مع مصالحه ،أو مصالح محام آخر يف نفس الشكة ،أو مع موكل آخر ما لم ينص
المهت ،أو إذا فوضه موكله
عىل خالف ذلك يف القانون ،أو القواعد النافذة للسلوك
ي
بخالف ذلك.
المحام أن يحافظ عىل الشية يف جميع
الشية  /الشية المهنية :يجب عىل
ي
األوقات وأن تؤمن الحماية لتلك الشية فيما يتعلق بشؤون الموكلي السابقي أو
ً
الحاليي ما لم يسمح له أو يطلب منه خالف ذلك وفقا للقانون و/أو القواعد النافذة
المهت.
للسلوك
ي
يوىل مصالح موكله األولوية ما لم يكن
مصلحة الموكلي :يجب عىل
المحام أن ي
ي
المحام تجاه المحكمة ،ومصلحة العدالة ،وتطبيق
هناك تعارض ما بي مهام
ي
القانون ،والحفاظ عىل المعايي األخالقية.
يف بأي اليام أخذه عىل نفسه خالل مسيته
تعهد المحامي :عىل
ي
المحام أن ي
المهنية وبوقت مناسب ما لم يعف من هذا االليام.
المحام أن يحيم حرية موكليه بأن يتم تمثيلهم من قبل محام
حرية الموكلي :عىل
ي
ً
المحام حرا يف االضطالع بقضية ما أو رفضها ما لم
من اختيارهم .ويجب أن يكون
ي
المهت أو القانون.
يمنع من ذلك قواعد السلوك
ي
ً
المحام أن يحسب حسابا
ممتلكات الموكلي وأي طرف ثالث :يجب عىل
ي
المحام،
وبإخالص وبحكمة ألي ملكية تعود لموكليه أو ألي طرف ثالث يأتمن
ي
المحام أن يحافظ عىل تلك األمانات بمعزل عن ملكيته الخاصة.
ويجب عىل
ي
المحام أال يضطلع
المحام بكفاءة وبشعة .وعىل
الكفاءة :يجب أن يتم عمل
ي
ي
بعمل يعلم يف قرارة نفسه أنه ال يستطيع أن ينجزه عىل ذاك النحو وبشكل معقول.
األتعاب :يحق للمحامي أن يأخذوا أتعابا منطقية لقاء عملهم ،وعليهم أال يفرضوا
ً
عمال غي رصوري.
المحام أال يخلق
مبالغ غي منطقية .ويجب عىل
ي
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الخاتمة

3.3

خارح
يجب أن يتمكن المحامون من أداء واجباتهم المهنية بحرية واستقاللية دونما ضغط
ر ي
ً ً
أو خوف من االنتقام .ويعد هذا األمر هاما جدا سيما عند إقامة العدل بطريقة ال تتناسب مع
الحكومة ،أو النخبة االجتماعية ،أو أي مصلحة خاصة أخرى.
والتعسف:
المير
لطالما كانت مهنة المحاماة يف سوريا ضحية للتدخل غي ر
ي
▪

▪
▪

▪

ً
فف وقت مبكر من عام  ،1981كان عىل نقابات المحامي يف سوريا أن تعمل "وفقا
ي
لمبادئ حزب البعث" و"بالتنسيق مع المكتب المختص للهياكل اإلقليمية
65.
للحزب"
ممثىل حزب البعث
وكانت تلع اجتماعات نقابة المحامي إذا لم يتم طلبها من قبل
ي
وحضورهم لها.
ً
ً
وغالبا ما كان هناك حواجز أمام ممارسة مهنة القانون ،وغالبا ما كان يواجه المحامون
االعتقال وإزالة عضويتهم من النقابة .وكانت مكاتب المحامي تفتش يف كثي من
ً
األحيان اعتباطيا.
ً
ض عن طلبات المحامي الفردية عندما
وكثيا ما كانت الحكومة السورية تستق ي
يتقدمون باليشح لعضوية نقابة المحامي.

ورغم أن بعض الحوادث المذكورة أعاله قد تغيت نتيجة تطور ر
التشيعات (القانون رقم 30
تاري خ حزيران  ،)2010فال يزال المحامون السوريون يتعرضون للتهديد أو المضايقة لمجرد
لسع وراء المحاكمة العادلة لموكليهم .وعالوة عىل ذلك ،فإن نفس القانون
القيام بعملهم أو ل ي
ً
الذي طرح عام  2010والذي أعىط بعض األريحية للمحامي ،إال أنه أضاف عليهم قيودا
جديدة :فعىل سبيل المثال ،يطلب من المحامي أن "يمتنعوا عن زيارة السجناء يف أماكن
66.
خىط من رئيس فرع نقابة المحامي
االحتجاز" دون إذن
ي
ولذلك فمن المهم أن يعرف المحامون معالم حقوقهم ،وواجباتهم ،ومسؤولياتهم ،وأن
يستخدموا األدوات المتاحة لهم للمطالبة بتلك الحقوق وإنفاذها.

 65القانون رقم  39لعام 1981
 66القانون رقم  30لحزيران عام 2010
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الفصل الرابع
تمثيل الموكل الذي تعرض للتعذيب
أو اإلساءة لحقوق اإلنسان

4.1

تعريف عام للتعذيب

التعذيب هو أي نشاط ينتج عنه معاناة ال تحتمل قد تكون يف بعض األحيان طويلة األمد -
سواء كانت نفسية أو جسدية  -من شأنها أن تجنبه الموت أو تتسبب يف تأخيه .ويمكن أن
تكون آثار التعذيب جسدية (مثل الندبات أو التشوهات) أو نفسية (كالصدمة النفسية أو
اضطراب ما بعد الصدمة) .ولقد أصبح الحظر المطلق للتعذيب وغيه من رصوب المعاملة
الدوىل
أو العقوبة القاسية ،أو الالإنسانية ،أو المهينة من المبادئ المقبول بها يف القانون
ي
العرف.
ي
يىل:
وتتضمن األمثلة عىل أنواع التعذيب  -عىل سبيل المثال ال الحرص  -ما ي
الجسدي:
▪

نفس:
ي

كالرصب ،والتعليق يف أوضاع مؤلمة ،والصعق بالكهرباء ،واالختناق ،والتعريض
للمواد الكيميائية ،والتعريض لضوضاء عالية ،والتعريض ألضواء ساطعة ،واالعتداء
الجنس ،وسوء ظروف االحتجاز ،والتجوي ع.
ي

▪ كاإلساءة اللفظية ،أو التهديد بالقتل أو بمزيد من التعذيب ،أو تهديد المعتقل بإلحاق
الرصر به أو بأشته أو بأصدقائه ،أو تمثيل إعدامه ،أو إجباره عىل سلوك قشي
(كالجماع أو ممارسات أخرى تتناف مع دين المعتقل) أو حرمانه من النوم.
ً
ه أن الجالد يستحوذ تماما عىل الضحية ،ويستخدم
ومن الحقائق المزعجة حول التعذيب ي
النفس أو الجسدي بها .وتشمل األهداف أو الدوافع المحتملة
سيطرته عليها ليلحق العذاب
ي
يىل:
للتعذيب ما ي
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

الحصول عىل معلومات من الضحية.
إكراه الضحية عىل قبول اتهامات أو اإلدالء باعيافات.
معاقبة الضحية عىل جرائم إما حقيقة أو ملفقة.
ً
إرهاب السكان أو المنظمات السياسية باستخدام أعضاء مجموعة معينة مثال
(كالشبيحة) ،مما يؤدي إىل تخويف بقية السكان من أن يصبحوا ضحايا مثلهم.
المتعة السادية.
النفس المستخدم إلقناع الضحية بأنها ضعيفة بهدف الحصول عىل
اإلعداد
ي
خضوعها.
الذان للجالد بأنه "ينفذ أوامر" من جهات أعىل.
والتيير
ر
ي
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4.2

الدول للتعذيب
القانوئ
التعريف
ي
ي

تعرف المادة األوىل من اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة
القاسية ،والالإنسانية ،والمهينة التعذيب بأنه:

ً
يقصد "بالتعذيب" يف هذه االتفاقية أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد  -جسديا
ً
ً
كان أو عقليا  -يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص  -أو من شخص
ثالث  -عىل معلومات أو اعيافات ،أو معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه
هو أو شخص ثالث ،أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث ،أو عندما يلحق مثل
ً
هذا األلم أو العذاب بشخص ألي سبب من األسباب يقوم عىل التميي  -أيا كان نوعه -
رسم
عندما يسبب هذا األلم ،أو يحرض عليه ،أو يوافق عليه ،أو يسكت عنه موظف
ي
أو أي شخص آخر يترصف بصفته الرسمية .وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب ر
الناس عن
67 .
عقوبات قانونية ،أو المالزم لهذه العقوبات ،أو الذي يكون نتيجة عرضية لها
المادة  16من اتفاقية مناهضة التعذيب تطالب األطراف منع "األشكال األخرى من المعاملة
والت ال ترف إىل مستوى التعذيب كما تم تعريفه
أو العقوبة القاسية ،أو الالإنسانية ،أو المهينة ي
68.
يف المادة األوىل" يف أي إقليم يخضع لواليتها القضائية وإن اتفاقية مناهضة التعذيب
العالم لحقوق اإلنسان،
مماثلة لمعاهدات حقوق اإلنسان وتتبع نفس الهيكلية كاإلعالن
ي
الدوىل الخاص بالحقوق
الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والعهد
والعهد
ي
ي
االقتصادية واالجتماعية والثقافية .وتؤكد جميع صكوك حقوق اإلنسان هذه عىل حق
اإلنسان يف التحرر من التعذيب.
ً
ً
األساس بأنه " تعمد إلحاق ألم
ويعرف التعذيب أيضا وفقا للمادة ( )2( 7ه) من نظام روما
ي
ً
ً
شديد أو معاناة شديدة ،سواء بدنيا أو عقليا ،بشخص موجود تحت رإشاف المتهم أو
69.
سيطرته"
ويجب أن يوضع يف االعتبار أن تعريف التعذيب منفصل عن رصوب المعاملة القاسية ،أو
الالإنسانية ،أو المهينة .وتشمل المعاملة القاسية ،أو الالإنسانية ،أو المهينة بشكل عام
الت من شأنها إلحاق المعاناة ،أو الكرب ،أو اإلذالل ،أو الخوف ،أو الحط من الشخص
األعمال ي
ً
ً
سواء كان ذلك نفسيا أو جسديا لكنها ال تصل إىل حد التعذيب.

السام لحقوق اإلنسان التابع لألمم
(crc@ohchr.orf 67ليس هناك تاري خ محدد للوثيقة) .مكتب المفوض
ي
التاىل:
المتحددة | اتفاقية مناهضة التعذيب متاح عىل الرابط
ي
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/final_nrc_displacement_hlp_and_c
[ ivil_doc_s_syria_23_07_2017_en.pdfتم الوصول إليه يف  10كانون األول ]2019
 68المصدر السابق.
األساس للمحكمة الجنائية الدولية .متاح عىل
( Legal.un.org. 69ليس هناك تاري خ محدد للوثيقة) .نظام روما
ي
التاىل[ http://legal.un.org/icc/statute/romefra.htm :تم الوصول إليه يف  10أيار .]2019
الرابط
ي
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ً
وغالبا ما تستخدم عبارة "سوء المعاملة" بمعت عام لتشمل التعذيب وغيه من أساليب
الدوىل بما يف ذلك المعاملة الالإنسانية ،والقاسية،
اإليذاء المحظورة بموجب القانون
ي
البدن أو المعنوي .وكما هو موضح ،فإن
والمهينة ،وإيذاء الكرامة الشخصية ،واإلكراه
ي
القانون بي التعذيب وغيه من أشكال سوء المعاملة يكمن يف مستوى شدة األلم
االختالف
ي
أو المعاناة المفروضة.
باإلضافة إىل ذلك ،يتطلب التعذيب وجود غرض محدد من وراء الفعل  -كالحصول عىل
المعلومات .وعادة ما يتم رشح المصطلحات المستخدمة لإلشارة إىل األشكال المختلفة من
التاىل:
سوء المعاملة أو التسبب يف األلم عىل النحو ي
▪ التعذيب :وجود غرض محدد إضافة إىل التسبب المتعمد يف المعاناة أو األلم
الشديد.
▪ المعاملة القاسية أو الالإنسانية :ليس هناك غرض محدد ولكن يتم التسبب يف
مستوى كبي من المعاناة أو األلم.
▪ االعتداء عىل الكرامة الشخصية :ليس هناك غاية محددة لكن ذلك مرتبط بمستوى
كبي من اإلذالل أو اإلهانة.
وقد تكون طرق سوء المعاملة جسدية أو نفسية بطبيعتها وقد يكون لكلتا الطريقتي آثار
جسدية ونفسية.

 4.3التحضت إلجراء مقابلة شخصية مع الموكل الذي تعرض للتعذيب أو انتهاك
حقوق اإلنسان
 4.3.1االستفسار عن حاالت التعذيب وطريقة طرح األسئلة عىل الموكل:
▪
▪
▪
▪

حاول طرح األسئلة عىل موكلك باحيام وانتبه لحساسية األمر.
ضع يف حسبانك أن الناجي من التعذيب هم أناس عاديون يف نهاية المطاف.
يمكن أن ييدد الناجون من التعذيب يف مشاركة المعلومات معك ،أو قد يشعرون
الت تعرضوا لها.
بالذنب أو العار نتيجة الصدمة واإلهانة ي
فكر يف أن تبدأ حوارك مع موكلك بمحادثة خفيفة وبأسئلة بسيطة واعتيادية حت
ر
األكي صعوبة.
تكش الجدار بينك وبينه قبل أن تنتقل إىل الموضوعات
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 4.3.2طرح األسئلة:
▪

▪
▪

نوع األسئلة المفتوحة والمغلقة .عىل سبيل المثال" :ثم ماذا حدث
استخدم
ي
ر
سء عندما كان يرصبك؟" حت تحصل عىل الردود
بعد؟" و "هل قال الضابط أي ي
الت تحتاجها.
ي
ر
استأذن موكلك قبل االنتقال لألسئلة المرتبطة مباشة بالتعذيب المحتمل.
النفس والجسدي.
تذكر أن تستفش عن كل من التعذيب
ي

 4.3.3مبادئ التعامل مع الموكل:
ً
▪ ابق هادئا.
▪ تجنب إصدار األصوات أو التعابي الوجهية.
▪ استمع بعناية وتجنب ما يمكن أن يشتتك.
▪ يف حي أنه يجب أن تتيح الوقت لموكلك ليشارك قصته من خالل قائمة معدة
بطريقة جيدة من األسئلة المفتوحة والمغلقة ،تأكد من أنك ستقود المقابلة حت
الت تحتاجها من أجل المسألة القانونية الخاصة بموكلك.
تحصل عىل المعلومات ي
▪ ابتعد عن الراحة البدنية واالسيخاء.
ً
▪ كن محيطا باحتياجات موكلك وباحتياجاتك وبحدودك.
ً
الت من شأنها أن تشكل خطرا عىل
▪ إذا كان موكلك رهن االحتجاز ،فتجنب األفعال ي
سالمته.
ً
▪ كن منهجيا وضع يف حسبانك األهداف والغاية من المقابلة.
 4.3.4نصائح عملية مهمة:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

أكي ،راشح للموكل أهمية التحدث برصاحة واإلبالغ عن التعذيب
عندما تشعر براحة ر
إذ يمكن أن يتم التحقيق يف هذا األمر ،وأن يساعد ذلك عىل تحقيق التغيي.
التق بموكلك يف أقرب مرحلة من مراحل العدالة الجنائية .فإذا كان التعذيب أو سوء
المعاملة قد حصال بالفعل ،فمن األسهل أن يتم تحديدهما يف وقت مبكر.
ً
غالبا ما يكون الدليل الجسدي هو الدليل الوحيد إلثبات ادعاءات التعذيب .وإذا
َّ
طت.
ادع موكلك ًبأنه ُ قد تعرض للتعذيب ،فأرص عىل إجراء فحص ر ي
المحام من الوصول إىل موكله يف الوقت الذي تأخذ إصاباته
تذكر أنه غالبا ما يحرم
ي
وبالتاىل يمج الدليل عىل ذلك التعذيب.
بااللتئام
ي
موظف
قانون من الوصول إىل موكلك ،فقم بالتواصل مع
إذا تم حرمانك بشكل غي
ي
ي
َّ
وأرص عىل حق موكلك يف لقاء محاميه يف أقرب فرصة ممكنة.
المحكمة المختصي
إذا تم رفض وصولك إىل موكلك ،فحاول الوصول إىل المحكمة وتحريك دعوى
ً
"رفض الوصول"  -إن كان ذلك متاحا  -إذ يمكن أن يتم تقديم ذلك كدليل عىل
التعذيب.
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ر
الت تالحظ عادة عند ضحايا التعذيب
ردود األفعال ي

4.4
▪
▪

▪

يبف ضحايا التعذيب صامتي ،وعادة ما يكون ذلك ردة فعل طبيعية تطورت نتيجة
تعرض الضحية للصدمة.
ً
ً
قد يكون ضحية التعذيب مهذارا (كثي الكالم) ،وهذا ما يكون غالبا ردة فعل تطورت
عنده إثر شعوره بالغضب نتيجة ما قد تعرض له ،حيث يشعر هذا النوع من الضحايا
بالحاجة لتفري غ غضبهم.
نوع ردات األفعال آنفة الذكر،
ضع يف حسبانك أن الضحية قد تظهر عالمات من ي
المحام ألن يكيف اسياتيجيته الخاصة بطرح األسئلة وأن يتواصل
وعندها يحتاج
ي
ً
من الضحية وفقا لذلك.

ً
يدع أنه تعرض للتعذيب أو يبدو أنه قد تعرض لسوء المعاملة
 4.4.1عندما تواجه موكال
ي
ً
صامتا:
لكنه يختار أن يبف
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

ال تغفل عن حقيقة أن ذلك الموكل يحتاج إىل المساعدة حت يستطيع التحدث عن
تجربته.
قاوم رغبتك للتحدث بالنيابة عن موكلك.
والت من خاللها ستسأل عن
اطلب من موكلك أن ر
يخيك بقصة اعتقاله من البداية ي
المزيد من التفاصيل اإلضافية.
ً
يفض إىل إجابة الموكل عن
تذكر أن سؤالك لموكلك عن التفاصيل الصغية غالبا ما
ي
والت تحمل يف طياتها ما إذا كان قد تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة
األسئلة ر
األكي ي
أم ال.
تنه أو تكمل جمل موكلك.
إياك وأن ي
يدىل بها موكلك أثناء شده لما حصل ،فيمكن أن يكون فهم
الت ي
انتبه للتفاصيل ي
ً
القانون.
الضحية لبعض األفعال مختلفا عن وصفها
ي
ال تقاطع موكلك عند شده لألحداث ،وحاول االنتظار ريثما يتم كالمه قبل أن تطرح
عليه األسئلة االستتباعية.
اسمح لموكلك بالتحدث عن سوء المعاملة الجسدية قدر اإلمكان قبل االنتقال إىل
اآلثار النفسية لسوء المعاملة تلك.
ر
أنس مع موكلك قائمة بالعالمات المرئية الناجمة عن سوء المعاملة ،وبالشهود،
وبالفاعلي ،وبأسمائهم (أو ألقابهم) ،وأوصافهم.

ً
يدع التعرض للتعذيب أو يبدو أنه قد تعرض لسوء معاملة
 4.4.2عندما تواجه موكال
ي
وعنده حنق من جراء تجربته:
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▪

تفهم حاجة الموكل لتفري غ ما بداخله ،واسمح له بمرحلة "تفري غ" مبدئية خالل
يعي بحرية عن مشاعره.
المقابلة حيث يستطيع الموكل أن ر
الت يمكن استخدامها
استخدم هذا الوقت ًلتحديد العنارص المهمة المحتملة ي
لتوجيه المحادثة الحقا.
توقع احتمالية المبالغة وضع ذلك يف الحسبان.
راشح لموكلك كيف أن بعض التفاصيل قد تساعد يف خلق حجة أو دعم حجة
محام الدفاع.
موجودة يمكن أن يستند عليها
ي
ً
والعقىل أول
النفس
حاول أن تطلب من الموكل المهذار أن يتحدث عن التعذيب
ي
ي
ً
إن كان ذلك ممكنا.
إذا انقطع شد الموكل لقصته ،فغي الموضوع رليهة من الوقت ،وتحدث عىل سبيل
المثال عن عائلة الموكل .يمكنك بعد ذلك الرجوع إىل تفاصيل سوء المعاملة أو
العنف.
حاول مراجعة اإلصابات الجسدية قبيل اقياب نهاية المقابلة فقط.

▪

يمكنك بالتعاون مع موكلك أن تضعوا قائمة بأي شهود ،أو فاعلي ،وبأسمائهم (أو
ألقابهم) ،وبأوصافهم لتنظيم شدية لما حدث.

▪
▪
▪
▪
▪

▪

القاض إذا تم رفض الوصول إل
المدع العام أو
خطوات عملية للوصول إل
ي
ي
الموكل الذي تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة

4.5

القاض
 4.5.1الوصول إىل
ي

ً
ً
ر
الناشين
▪ يمكن للقضاة أن يلعبوا دورا خاصا يف حماية حقوق المواطني بوصفهم
األساسيي للعدالة.
ً
ً
▪ تخلق المعايي الدولية واجبا أخالقيا عىل القضاة لضمان حماية حقوق األفراد.
▪ المبدأ السادس من مبادئ األمم المتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية
ينص عىل "مبدأ استقالل السلطة القضائية ويتطلب منها أن تضمن سي اإلجراءات
70 .
القضائية بعدالة ،واحيام حقوق األطراف "
▪ إذا تم رفض وصولك إىل موكلك باستمرار ،فتواصل مع المحكمة وقم بالتبليغ عن
ً
"رفض الوصول" إن كان ذلك متاحا.
 4.5.2التواصل مع النائب العام
▪

األخالف للتحقيق يف جرائم التعذيب
وبالمثل ،يقع عىل عاتق النائب العام الواجب
ي

 ] Hrlibrary.umn.edu 70المبادئ األساسية الستقاللية القضاء ،مؤتمر األمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة
المجرمي ،ميالنو من  26آب وحت  6أيلول  1985الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة لقانون المعاهدات
( )22/121لعام  .1985متاح عىل الرابط http://hrlibrary.umn.edu/instree/i5bpij.htm :تم الوصول إليه
يف  10كانون األول .]2018
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▪

مرتكت تلك الجرائم.
موظف الدولة ومقاضاة
الت تم ارتكابها من قبل
ري
ي
ي
المبدأ  15من مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن دور المدعي العامي:

يوىل أعضاء النيابة العامة االهتمام الواجب للمالحقات القضائية المتصلة بالجرائم
الت يرتكبها موظفو الدولة  -ال سيما  -الفساد ،وإساءة استخدام السلطة،
ي
واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،وغيها من الجرائم المنصوص عليها يف
الدوىل ،ويجب أن يتم التحقيق يف تلك الجرائم بما يسمح به القانون أو بما
القانون
ي
71 .
يتفق مع الممارسات المحلية

▪

ر
المحام يف نهاية المقابلة مع الموكل
ينبع أن تكون يف حوزة
الت
ي
ي
المعلومات ي
الذي تعرض للتعذيب أو انتهاك حقوق اإلنسان

4.6
▪
▪
▪
▪
▪
▪

4.7

إذا تم رفض وصولك إىل موكلك بشكل مستمر ،فقم بالتواصل مع النائب العام ر
وأش
إليه بأنه إذا استمرت الحالة فإنك ستقوم بتحريك دعوى "منع الوصول" أمام
ً
المحكمة إن كان ذلك متاحا.

وقت ومكان األحداث المزعومة.
تفاصيل األشخاص الحارصين خالل تلك األحداث ،وفيما إذا كانوا قد شاركوا يف أي
أعمال عنف.
الدور المحدد لكل شخص ال سيما طبيعة العنف الذي تمت ممارسته.
ً
ً
ً
تفاصيل أي ضغوط أو تهديدات يمكن أن تشكل ً
أذى عقليا أو تعذيبا نفسيا.
تفاصيل أي عالمات جسدية يمكن أن يكون موكلك قد أراك إياها.
تفاصيل عن أي شهود يمكن أن يشهدوا عىل تلك األحداث.

بروتوكول اسطنبول ()2004

بالتقص عن التعذيب وغته من ضوب
التوتوكول مبادئ توجيهية فيما يتعلق
يوفر هذا ر
ي
ً
اليوتوكول أيضا
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة وتوثيقها .ويؤسس ر
ألفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية لتقييم األفراد الذين يدعون تعرضهم للتعذيب أو
سوء المعاملة ،وللتحقيق يف قضايا التعذيب المزعومة ،ولإلبالغ عن نتائج مثل تلك

السام لحقوق اإلنسان التابع لألمم
( crc@ohchr.org 71ليس هناك تاري خ محدد للوثيقة) .مكتب المفوض
ي
التاىل:
المتحدة | مبادئ توجيهية بشأن دور النائبي العامي متاح عىل الرابط
ي
[ https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecutors.aspxتم الوصول
إليه يف  8كانون األول .]2018
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التحقيقات للقضاء أو للهيئات التحقيقية.
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ينبع عىل المحقق
اليوتوكول بأنه للحصول عىل تحقيق فعال يف مزاعم التعذيب،
يوضح ر
ي
أن يحاول الحصول عىل المعلومات التالية من خالل إفادات الضحية المزعومة:
أ .الظروف المفضية إىل التعذيب بما يف ذلك االعتقال أو االختطاف أو االحتجاز.
ب .التواري خ واألوقات التقريبية لوقوع التعذيب بما يف ذلك تاري خ آخر مرة وقع فيها
تعذيب.
ً
مالحظة :إن التأسيس لمثل هذه المعلومات قد ال يكون سهال إذ قد يكون هناك العديد من
األمكنة والفاعلي (أو مجموعات من الجناة) شاركوا يف ارتكاب التعذيب .وقد يتوجب
الزمت غي دقيق وأن
تسجيل قصص مختلفة عن أمكنة مختلفة .وتوقع أن يكون التسلسل
ي
ً
ً
يكون مربكا يف بعض األحيان .وغالبا ما يكون من الصعب اليكي عىل مفهوم الوقت بالنسبة
لشخص تعرض للتعذيب .وقد تكون القصص المختلفة عن األماكن المختلفة مفيدة عند
محاولة الحصول عىل صورة شاملة عن الوضع .ولن يعلم الناجون يف كثي من األحيان
بالضبط إىل أين تم اقتيادهم بما أنه يتم تعصيب أعينهم أو قد يكونون شبه واعي .ومن
ً
خالل وضع هذه اإلفادات معا ،يمكن أن يتم "رسم خريطة" لبعض األمكنة والطرق وحت
تفصيىل للشخص المتورط يف االعتقال واالحتجاز والتعذيب ،بما يف ذلك ما
الجناة .وصف
ي
ً
ر
سء
إذا كان يعرف أيا منهم قبل األحداث المرتبطة بالتعذيب المزعوم ،أو إذا كان يعرف أي ي
عن مالبسهم ،أو الندبات عىل أجسادهم ،أو العالمات الممية عند الوالدة ،أو الوشوم ،أو
ً
الطول ،أو الوزن (قد يكون ضحية التعذيب قادرا عىل وصف الجالد مقارنة مع حجم نفسه)،
ً
ر
الجان ثمال يف
الجان ،أو لغته ،أو لهجته ،أو فيما إذا كان
سء غي اعتيادي يخص بنية
ي
ي
أو أي ي
أي وقت من األوقات.
د .ما قيل للشخص أو سئل عنه ،إذ قد يوفر هذا األمر معلومات ذات صلة عند محاولة
تحديد أماكن احتجاز شية أو غي معيف بها.
ه .وصف الروتي المعتاد يف مكان االحتجاز ونمط سوء المعاملة.
و .وصف لوقائع التعذيب ،بما يف ذلك أساليب التعذيب المستخدمة.
مالحظة :هذا أمر صعب يف كثي من األحيان ،ويجب أال يتوقع المحققون الحصول عىل
القصة الكاملة خالل مقابلة واحدة .ومن المهم الحصول عىل معلومات دقيقة ،ولكن األسئلة

التقض
السام لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة  -جنيف" .بروتوكول اسطنبول  ،2004دليل
 72مكتب المفوض
ي
ي
مهت"،
والتوثيق الفعالي للتعذيب وغيه من رصوب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،تدريب ي
السلسلة رقم  8النسخة المعدلة  .1متاح عىل الرابط:
[ https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8rev1en.pdfتم الوصول إليه يف 10
كانون األول ]2018
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ً
المتعلقة باإلذالل واالعتداء الحميم ستكون مؤلمة ،وغالبا ما تكون شديدة للغاية.
جنس .يميل معظم الناس إىل اإلجابة عىل
ز .ما إذا كان الشخص قد تعرض العتداء
ي
الفعىل أو اللواط.
يعت االغتصاب
السؤال المتعلق باالعتداء
ي
الجنس عىل أنه ي
ي
مالحظة :يجب أن يكون المحققون حساسي لحقيقة أن االعتداءات اللفظية ،أو التعرية ،أو
التلمس ،أو األفعال الخليعة أو المهينة ،أو الرصبات ،أو الصدمات الكهربائية لألعضاء
ً
ً
ً
اعتداء جنسيا .وتنتهك جميع هذه األعمال
التناسلية غالبا ال يأخذها الضحية عىل أنها تشكل
ً
الخصوصية الحميمة للفرد وينبع اعتبارها ً
الجنس .وغالبا ما ال
جزءا ال يتجزأ من االعتداء
ي
ي
ً
ً
الجنس أو أنهم ال ينكرونه حت.
وغالبا ما يكون ذلك يف
يقول الضحايا شيئا عن االعتداء
ي
الزيارة الثانية أو الثالثة فقط ،فإذا كان التواصل الذي تم تأسيسه مع الضحية يتسم بالتعاطف
أكي من قصة تلك
والحساسية تجاه ثقافة الشخص وشخصيته ،فعندها سيتكشف جزء ر
الضحية.

ح .اإلصابات الجسدية الناجمة عن التعذيب.
الت تم استخدامها.
ط .وصف لألسلحة أو األشياء المادية األخرى ي
73 .
والت تنطوي عىل تعذيب
ي .هوية الشهود عىل األحداث ي
مالحظة :يجب عىل المحقق أن يرع سالمة الشهود ،وأن يفكر يف تشفي هوياتهم أو إبقاء
أسمائهم منفصلة عن مالحظات المقابلة الموضوعية.

4.8

االجتماع
مسائل التوع
ي

يىل:
يعالج ر
اليوتوكول قضايا نوع الجنس كما ي

ينبع أن يضم فريق التحقيق أخصائيي من الجنسي ،وأن يسمح
من وجهة مثالية،
ي
للشخص القائل بأنه عذب بأن يختار بنفسه نوع جنس المحقق ،وكذلك الميجم
ً
الشفوي إن كان الزما .ولهذا أهمية خاصة عندما تكون امرأة قد احتجزت يف ظروف من
المعروف وقوع أفعال اغتصاب فيها حت لو لم تكن قد أبلغت حت تلك اللحظة عن
تعرضها لذلك .فمن المشاهد أن معظم التعذيب ال يخلو من جوانب جنسية حت إذا
فعىل.
لم يحدث اعتداء
جنس ي
ي
 73بروتوكول اسطنبول ،اعتبارات عامة فيما يخص المقابالت ،الفقرات 160 - 120
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ً
وكثيا ما يكون تجدد الشعور بالصدمة أشد إذا شعرت المرأة أن عليها أن تصف ما حدث
البدن لمعذبيها الذين سيتبي بال شك ة أنهم كلهم أو
أمام شخص مشابه يف تكوينه
ي
وف بعض الثقافات يكون من المحال أن يستجوب المحقق
معظمهم كانوا من الرجال .ي
الذكر ضحية من اإلناث وال بد من احيام هذا الحظر .عىل أنه إذا لم يوجد سوى طبيب
ً
من الذكور فإن الكثيات من النساء يف أغلب الثقافات سيفضلن التحدث معه سعيا إىل
ً
بدل من الحديث مع ر
تنتم إىل مهنة
أنت
الحصول عىل المعلومات والمشورة الطبية
ي
األساس أن يكون الميجم الشفوي  -إذا اقتض الوضع
وف هذه الحاالت من
ي
أخرى .ي
االستعانة بميجم  -من اإلناث .وبعض النساء يفضلن كذلك أن يكون الميجم الشفوي
ً
ً
من خارج دائرتهن المحلية حرصا عىل عدم تذكيهن بالتعذيب وخوفا من إفشاء شهن.
وإذا لم يلزم االستعانة بميجم ،يتعي حضور ر
أنت من أعضاء فريق التحقيق لتقوم بدور
الطت عىل األقل أو طوال المقابلة كلها إن
الرقيب المحافظ وذلك أثناء فية الفحص ر ي
رغبت يف ذلك المصابة.
ً
ً
ً ُ
وعندما يكون الضحية ذكرا اعتدي عليه جنسيا يصبح الوضع أشد تعقيدا ألنه سيتبي
ً
يف هذه الحالة أيضا أن المعتدين كانوا كلهم أو معظمهم من الرجال.
وبالتاىل سيفضل
ي
بعض الذكور وصف تجربتهم إلناث ،وذلك لشدة خوفهم من الرجال ،بينما قد ال يريد
74 .
آخرون التحدث يف مثل هذه المسائل أمام امرأة

 4.9مبادئ توجيهية عملية من محامي عاملي يف هذا المجال والذين أجروا مقابالت
مع ضحايا التعذيب:
▪
▪
▪
▪

▪

ً
الصون.
حاول أن تسجل صوتيا شهادة الضحية مفصلة وحاول تفري غ التسجيل
ي
ينبع أن يستند بيان الضحية عىل إجابات تم تقديمها استجابة ألسئلتك غي
ي ِّ
الموجهة.
ِّ
الموجهة ال تؤدي إىل افياضات أو استنتاجات ،وتسمح للضحية
إن األسئلة غي
بتقديم إفادة كاملة وغي متحية.
ِّ
من األمثلة عىل األسئلة غي الموجهة :ما الذي حصل لك؟
ً
"أين تم تعذيبك؟" بدل من "هل تم تعذيبك يف السجن؟" (يفيض السؤال األخي
أن ما حصل للشاهد هو التعذيب ويقيد المكان الذي حصلت فيه تلك األفعال
بالسجن).
ً
يجي الفرد عىل إعطاء
تجنب طرح األسئلة بقوائم معدة مسبقا ألن من شأن ذلك أن ر
الت
إجابات غي دقيقة إذا كان ما حدث يف الواقع ال يتطابق مع أحد الخيارات ي
قدمتها.

 74بروتوكول اسطنبول ،مسائل نوع الجنس ،الفقرات 155 - 154
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▪

اسمح للشخص بأن يشد قصته ،لكن ساعده من خالل طرح األسئلة إلشباع
التفاصيل.
شجع الشخص عىل استخدام حواسه أثناء وصف ما حصل له.
ً
اسأله عما رآه أو اشتمه أو سمعه أو أحس به.
ويعتي ذلك مهما ال سيما يف الحاالت
ر
ً
الت قد يكون فيها الشخص معصوب العيني أو قد تعرض لالعتداء يف الظالم مثال.
ي

4.10

عينة أسئلة لألفراد الذين يدعون تعرضهم للتعذيب أو انتهاكات حقوق اإلنسان

▪
▪

يف حي أن هذه ليست قائمة شاملة ،إال أن األسئلة التالية يمكن أن تساعدك أثناء التحقيق
ويمكن أن تساعد يف تأكيد فيما إذا كان موكلك قد تعرض للتعذيب أو األشكال األخرى من
المعاملة أو العقوبة المهينة .ضع يف اعتبارك أن اإلجابة عىل تلك األسئلة ستكون صعبة
ً
ً
ً
للغاية بالنسبة لموكلك .كن محيما ،ومتعاطفا ،وهادئا.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

مت تم اعتقالك وأين؟
كم عدد العنارص الذين كانوا حارصين أثناء اعتقالك؟
من الذي كان يبدو عليه أنه مسؤول عنهم؟
الرسم؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،فما نوع ذلك الزي؟
هل كانوا يرتدون الزي
ي
ً
هل كان أي من أولئك العنارص بارزا؟
ماذا قال األشخاص الذين قاموا باعتقالك؟
أخيوك لماذا تم اعتقالك؟
هل ر
أخيوك عن حقوقك؟
هل ر
هل تم نقلك إىل أي موقع آخر مذ تم اعتقالك؟
هل استطاع أي شخص زيارتك؟
لقد تعرض بعض األشخاص الذين تم احتجازهم يف هذا السجن للرصب أو التعذيب.
ر
سء مماثل؟
هل حصل لك ي
هل قامت ر
الشطة (أو أي كيان آخر) برصبك أو بتعذيبك يف الشارع ،أو يف ميلك ،أو
يف أي مكان آخر؟
كم مرة حدث ذلك األمر؟ مت حصل ذلك؟ وكم استمر من الوقت؟
يف أي مكان عىل جسمك رصبوك أو عذبوك؟ هل يمكن من فضلك أن ترينا كل جزء
من جسمك تعرضت فيه للرصب أو التعذيب؟
ً
كم عدد المرات الت رصبوك فيها؟ إذا كان ر
أكي من شخص متورطا يف ذلك ،فكم مرة
ي
رصبك كل واحد فيهم؟
ر
سء لك عندما كانوا يرصبونك أو يعذبونك؟ هل تم تهديدك؟ هل
هل قالوا أي ي
طلبوا منك االعياف؟
هل تذكر ماذا قلت لهم؟
كم عدد األشخاص الذين رأوك؟
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▪
▪
▪
▪
▪

ماذا كانوا يفعلون؟
ً
هل رأيت قاضيا أو أي محام آخر؟
هل رآك أو سمعك أي شخص آخر عندما تعرضت للرصب أو التعذيب؟
ً
ً
ر
سء آخر بدا لك غريبا أو سبب لك إزعاجا؟
هل قام العنارص بأي ي
ر
سء آخر تود إخباري به؟
هل هناك أي ي
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الفصل الخامس
اإلجراءات الجزائية

يمكن االطالع عىل اإلجراءات الجزائية السورية من خالل قانون أصول المحاكمات الجزائية
ر
يع رقم  112تاري خ  13آذار عام .1950
ويغىط القانون جوانب كبية
ي
الصادر بالمرسوم التش ي
من اإلجراءات الجنائية بما فيها التحقيقات الجنائية ،وإجراءات المحاكمة ،وإجراءات
االستئناف.
ويغىط قانون العقوبات بعض الجوانب كالنطق بالحكم ،كما أن هناك بعض
ي
الت تم التأسيس لها من خالل ممارسات المحاكم والسوابق يف حال عدم وجود
القواعد ي
قانون خاص بشأن مسألة معينة.

5.1

ما قبل المحاكمة

 5.1.1االختصاص والمكان
الت يقع ضمن اختصاصها النظر يف قضية ما عىل نوع الجريمة .فيقرر
يعتمد تحديد المحكمة ي
ينبع أن تحال القضية .تتم إحالة
قاض التحقيق وقاض
ي
اإلحالة ،يف كل قضية إىل أي محكمة ي
ي ً
الجنح والمخالفات عموما إىل محكمة الصلح أو إىل محكمة البداية ،وتتم محاكمة الجنايات
وف حال وجود جرائم متالزمة بعضها جنايات وبعضها تشكل
الخطية أمام محكمة الجنايات .ي
ً
فينبع أن تعرض جميع القضايا عىل محكمة الجنايات كدعوى واحدة.
جنحا أو مخالفات،
ي
المادة  134من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

لقاض التحقيق أن الفعل جنحة أحال الظني عىل المحكمة الصلحية أو البدائية
إذا تبي
ي
ً
حسبما يكون الفعل من اختصاص هذه أو تلك .فإن كان موقوفا وكان الجرم المسند إليه
بف قيد التوقيف.
يستوجب الحبس ي
المادة  149من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

لقاض اإلحالة ان الفعل مخالفة او جنحة قرر إحالة الظني عىل المحكمة
 .2إذا تبي
ي
الصلحية أو البدائية المختصة وأطلق شاحه إن كان الفعل مخالفة أو كان جنحة ال
تستوجب عقوبة الحبس.
القاض
القانون وقامت أدلة كافية لالتهام أحال
 .3إذا كان الفعل جناية بحسب وصفه
ي
ي
الظني عىل محكمة الجنايات
المادة  150من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

ً
ً
قاض اإلحالة قرارا واحدا يف الجرائم المتالزمة المستفادة من األوراق المعروضة
يصدر
ي
عليه ،فإذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض اآلخر من نوع الجنحة أحال القضية برمتها
عىل محكمة الجنايات.
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المادة  159من قانون أصول المحاكمات الجزائية:
 .1إذا تبي من التحقيقات المذكورة وجوب إحالة المتهم عىل محكمة الجنايات فيطبق
قاض اإلحالة أحكام المواد 149و 152و.153
ي

 .2وإذا رأى وجوب إحالته عىل المحكمة الصلحية أو البدائية فيطبق أحكام المادة 149
ً
ويستبف المدع عليه موقوفا إذا كان جرمه جنحة تستوجب عقوبة الحبس.
ي
لقضاة الصلح أو محاكم الصلح اختصاص النظر والقرار يف المسائل التالية:
المادة  165من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

يىل:
تصدر األحكام عن المحاكم الصلحية يف الدعاوى الداخلة يف اختصاصها كما ي
ميمة إذا قضت بغرامة ال تزيد عن مئة لية سورية .غي أنه يجوز للنيابة العامة أن
أ .ر
تستأنف هذه األحكام لمخالفة القانون أو الخطأ يف تطبيقه أو تأويله .وإذا كانت دعوى
ً
الشخض مقامة مع دعوى الحق العام أو تبعا لها جاز ألطراف الدعويي ،كل فيما
الحق
ي
ميمة.
يخصه ،استئناف الحكم الصادر فيها .وتصدر محكمة االستئناف حكمها بصورة ر
ب .يف الدرجة األوىل وتقبل الطعن بطريق االستئناف دون طريق النقض إذا قضت
عشة أيام عىل ر
بالحبس لمدة ر
األكي وبغرامة تزيد عن المائة لية سورية أو بإحدى هاتي
العقوبتي.
ج .يف الدرجة األوىل وتقبل الطعن بطريق االستئناف ،وحكم محكمة االستئناف يقبل
الطعن بطريق النقض ،إذا قضت بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها يف الفقرة
السابقة.

المادة  166من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

تحكم المحكمة الصلحية:
أ .يف جميع المخالفات.
ب .يف الجنح المنصوص عليها يف قانون العقوبات والقواني األخرى مت كانت هذه
ً
الجيية أو بالغرامة أو بالحبس مدة ال تتجاوز السنة أو بها
الجنح معاقبا عليها باإلقامة ر
ً
معا.
ج .يف الجرائم اآلتية من قانون العقوبات:
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 .1إخفاء وترصيف األشياء الحاصلة بالشقة أو بغيها من الجرائم المنصوص عليها
يف المادة .220
 .2الجنحة المنصوص عليها يف الفقرة األخية من المادة .413
 .3القمار المنصوص يف المادة .619
 .4شقة المزروعات والمحصوالت المنصوص عليها يف المادة .634
 .5الشقة العادية المنصوص عليها يف المادة .634
 .6قطع وإتالف األشجار المنصوص عليهما يف المادتي  726و.727
 .7تسميم الحيوانات المنصوص عليه يف المادة .728
 .8الشهادة واليمي الكاذبتان الحاصلتان أثناء المحاكمة الصلحية.

تنظر محكمة البداية يف المسائل التالية وتحكم فيها:
المادة  169من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

الت لم يعي القانون محاكم أخرى
تنظر المحكمة البدائية بالدرجة األوىل يف جميع الجنح ي
الت تصدرها األصول المنصوص عليها يف المادة 165
للنظر فيها وتشي عىل األحكام ي
من هذا القانون.
المادة  170من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

ً
إذا وقعت جنحة أو مخالفة أثناء انعقاد المحكمة نظم رئيس المحكمة محرصا بها واستمع
ً
الت يستوجبها هذا الجرم قانونا
إىل المدع عليه والشهود وقض يف الحال بالعقوبات ي
ويكون حكمه يف الدرجة األخية.

المادة  172من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

تنظر المحكمة البدائية يف الدعاوى الداخلة يف اختصاصها المرفوعة أمامها أو المحالة
عليها بمقتض أحكام هذا القانون.
ُحدد اختصاص محكمة الجنايات بالمادة  172من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتنص
يىل:
عىل ما ي
المادة  172من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

ه
ه من نوع الجناية وكذلك يف الجرائم ي
تنظر محكمة الجنايات يف الجرائم ي
الت ي
الت ي
قاض اإلحالة.
من نوع الجنحة المتالزمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار اتهام من
ي
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 5.1.2الئحة االتهام
الجنان السوري إجراءات تحقيقية حيث تعقد جلسة استماع قبل المحاكمة أمام
يتبع النظام
ي
ً
ً
قاض اإلحالة ليقرر فيما إذا كان المشتبه فيه متهما رسميا وفيما إذا كان يجب أن يصدر بحقه
ي
الرئيس من جلسة االستماع السابقة للمحاكمة هو تحديد فيما إذا
الئحة اتهام .وإن الهدف
ي
رسم للمشتبه به وإحالته إىل المحاكمة.
كان هناك دليل كاف لتوجيه اتهام
ي
المادة  148من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

قاض اإلحالة يف وقائع القضية ليى هل الفعل جناية وهل األدلة كافية التهام
يدقق
ي
الظني.
المادة  149من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

ً
لقاض اإلحالة أن فعل الظني ال يؤلف جرما أو أن األدلة غي كافية التهامه قرر
إذا تبي
ي
ً
ً
بداع آخر.
منع محاكمته وإطالق شاحه حال مالم يكن موقوفا ٍ
المادة  152من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

قاض اإلحالة اتهام الظني يأمر بالقبض عليه.
أ .عندما يقرر
ي
ب .تشتمل مذكرة القبض عىل اسم المتهم وشهرته وعمره ومحل والدته وموطنه ومهنته
القانون والنص الذي ينطبق عليه.
وعىل بيان موجز للفعل المسند اليه وعىل وصفه
ي

ً
قاض اإلحالة بفحص الدليل ضد المتهم،
إذا كان المشتبه فيه متهما بجناية ،فعندها يقوم
ي
قاض اإلحالة
ويقوم باالستماع إىل إفادات الشهود والمشتكي ،ويقوم بكتابة ضبط .فإذا قرر
ي
توجيه االتهام إىل المشتبه به ،فسيتم إحضار األخي إىل مركز التوقيف التابع لمحكمة
الجنايات خالل  24ساعة ،وسيعىط نسخة عن قائمة بالشهود ضده .وسيتم تضمي أمر
باالعتقال ضمن الئحة االتهام.
المادة  153من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

يدرج األمر بالقبض يف قرار االتهام ويتضمن هذا القرار األمر بنقل هذا المتهم إىل محل
التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.

المادة  157من قانون أصول المحاكمات الجزائية:
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ً
قاض اإلحالة ألقوال الشهود ويستجوب المدع عليه وينظم محرصا باألدلة
يستمع
ي
والقرائن الحاصلة لديه ويصدر مذكرة إحضار أو مذكرة توقيف بحسب مقتض الحال.
المادة  158من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

قاض اإلحالة.
ينظم النائب العام تقريره خالل خمسة أيام ابتداء من تسلمه األوراق من
ي
المادة  160من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

قاض اإلحالة بإحالته عىل محكمة الجنايات وقائمة الشهود ويسلم
يبلغ المتهم قرار
ي
صورة عنها.
المادة  161من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

يرسل المتهم خالل أرب ع ر
وعشين ساعة من تبليغه قرار االتهام وقائمة الشهود إىل محل
التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات ،وترسل أوراق الدعوى واألشياء المتعلقة بها اىل
النيابة العامة يف المدة المذكورة.
 5.1.3االعتقال
ً
يتم اعتقال األفراد يف سوريا عادة عندما توجه لهم تهم تستوجب السجن .ويمكن أن يتم
ذلك االعتقال من خالل الطرق التالية:
قاض التحقيق (المادة  106من
قاض اإلحالة أو
 .1بمذكرة إلقاء قبض صادرة عن
ي
ي
قانون أصول المحاكمات الجزائية).
قاض اإلحالة يف حاالت الجرم
 .2من خالل مذكرة استدعاء صادرة عن النائب العام أو
ي
ً
المشهود ،75أو عندما يكون هناك سبب محتمل ،وال يكون المشتبه فيه حارصا؛
وبالتاىل يمكن إلقاء القبض الفوري عليه (المادة  37من قانون أصول المحاكمات
ي
الجزائية).
قضان أو استدعاء يف حاالت الجرم المشهود أو عندما يكون هناك
أمر
ي
 .3من دون ٍ
ً
ً.
ر
سبب محتمل ويكون المشتبه به حارصا وعندما يكون االعتقال المباش محتمال

 75يعرف قانون أصول المحاكمات الجزائية الجرم المشهود عىل أنه:
المادة  28من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

 .1الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند االنتهاء من ارتكابه.
ً
أيضا الجرائم الت يقبض عىل مرتكبيها ً
بناء عىل رصاخ الناس أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة
 .2ويلحق به
ي
ً
ر
أو أوراق يستدل منها أنهم فاعلو الجرم وذلك يف األرب ع والعشين ساعة من وقوع الجرم.
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يتم طلب االعتقال عادة من النائب العام (المادة  112من قانون أصول المحاكمات
الجزائية).
القاض
الت تم إصدارها لالعتقال ،فيجب أن تكون موقعة ومختومة من
ي
ومهما كانت الوثيقة ي
(المادة  107من قانون أصول المحاكمات الجزائية) .يجب أن يتم إخطار المدع عليه
َّ
باالعتقال ،ويجب أن ُيسلم نسخة من وثيقة االعتقال (المادة  109من قانون أصول
اض
المحاكمات الجزائية) .وتكون مذكرات الدعوى واإلحضار والتوقيف نافذة يف جميع االر ي
السورية (المادة  110من قانون أصول المحاكمات الجزائية).
ً
القاض حكما إال إذا أفرج عنه بكفالة.
يتم احتجاز المدع عليه حال القبض عليه حت يصدر
ي
من المهم مالحظة أن دستور عام  2012يحدد بوضوح أنه ال يمكن أن يتم إخضاع أحد
لالعتقال أو االحتجاز التعسفيي.

المادة  53من دستور عام :2012

 .1ال يجوز تحري أحد أو توقيفه إال بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية
المختصة ،أو إذا قبض عليه يف حالة الجرم المشهود ،أو بقصد إحضاره إىل
السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
 .2كل شخص ُيقبض عليه يجب أن ُيبلغ أسباب توقيفه وحقوقه ،وال يجوز االستمرار
يف توقيفه أمام السلطة اإلدارية إال بأمر من السلطة القضائية المختصة.
5.1.4.1

مذكرات التوقيف

قاض التحقيق يف حال كانت عقوبة
يمكن أن تصدر مذكرات التوقيف للمدع عليه من قبل
ي
الجرم المرتكب السجن أو عقوبة أشد من السجن ،وإذا حاول المدع عليه الهروب من
السلطات (المادة  1 - 106من قانون أصول المحاكمات الجزائية) .ويمكن بالمثل لمذكرة
قاض التحقيق بموافقة النائب العام (المادة  106من قانون أصول
التوقيف أن تلع من قبل
ي
المحاكمات الجزائية).

المادة  106من قانون أصول المحاكمات الجزائية:
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لقاض التحقيق أن يصدر بحقه
 .1بعد استجواب المدع عليه أو يف حال فراره يمكن
ي
ً
مذكرة توقيف إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا بالحبس أو بعقوبة أشد منه ويلزمه
أن يستطلع رأي النائب العام يف األمر.
لقاض التحقيق أن يقرر أثناء المعامالت التحقيقية ومهما كان نوع الجريمة اسيداد
.2
ي
ً
ً
مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام عىل أن يتخذ المدع عليه موطنا مختارا يف
قاض التحقيق ليبلغ فيه جميع المعامالت المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم.
مركز
ي
قاض التحقيق باسيداد مذكرة التوقيف أي طريق من طرق
وال يقبل قرار
ي
المراجعة.
يجب أن تنص مذكرة التوقيف عىل المعلومات الشخصية للمدع عليه ،والسمات البدنية،
والجريمة ،ونص القانون ذي الصلة الذي بموجبه تم اتهام المدع عليه (المواد 108 - 107
من قانون أصول المحاكمات الجزائية) .يتم إخطار المدع عليه بمذكرة التوقيف ويعىط
نسخة عنها (المادة  109من قانون أصول المحاكمات الجزائية).
المادة  107من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

القاض الذي أصدرها ويختمها بخاتم
يوقع عىل مذكرات الدعوة واإلحضار والتوقيف
ي
دائرته ويذكر فيها اسم المدع عليه وشهرته وأوصافه الممية بقدر اإلمكان.
المادة  108من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

الت تعاقب
يرصح يف مذكرة التوقيف بالجرم الذي استوجب إصدارها والمادة القانونية ي
عليه.
المادة  109من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

يبلغ المدع عليه مذكرات الدعوة واإلحضار والتوقيف وييك له صورة عنها.

قاض التحقيق حيث
يساق المقبوض عليه بموجب مذكرة توقيف إىل النيابة العامة يف مركز
ي
ً
قاض
تم إصدار مذكرة التوقيف .ويتم نقل المدع عليه أيضا إىل مركز االحتجاز ويحاط
ي
ً
التحقيق علما باألمر.

المادة  115من قانون أصول المحاكمات الجزائية:
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قاض
من يقبض عليه بموجب مذكرة توقيف يساق بال إبطاء إىل النيابة العامة يف مركز
ي
ً
فتعىط الموظف الذي نظم المذكرة إيصال بتسلم المدع
التحقيق الذي أصدر المذكرة
ي
ً
قاض التحقيق علما باألمر.
عليه وترسل هذا األخي إىل محل التوقيف وتحيط
ي
المادة  130من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

ً
 .1يحال المتهم عىل محكمة الجنايات موقوفا بموجب مذكرة قبض.
 ُ .2وال تنفذ هذه المذكرة بحق من لم يكن قد تقرر توقيفه أثناء التحقيق أو كان قد
خىل سبيله أثناء التحقيق أو المحاكمة إنما يلزمه أن يسلم نفسه إىل المحكمة قبل
أ ي
ً
جلسة المحاكمة بيوم واحد عىل األقل ويظل موقوفا حت صدور الحكم.

5.1.4.2

التوقيف مع أمر االستدعاء

كما ذكر أعاله ،يمكن القبض عىل المدع عليه بموجب مذكرة استدعاء صادرة عن النائب
ً
ً
محتمال لالعتقال.
العام إذا قرر األخي أن هناك سببا

المادة  37من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

 .1للنائب العام يف حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية أن يأمر بالقبض
عىل كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية عىل أنه فاعل ذلك الجرم.
ً
ً
الت
 .2وإن لم يكن الشخص حارصا أصدر النائب العام امرا بإحضاره ،والمذكرة ي
تتضمن هذا األمر تسم مذكرة إحضار.
ً
قاض اإلحالة مذكرة إحضار أو مذكرة توقيف يف حال تحدد
يمكن أن تصدر أيضا عن
ي
أن هناك أدلة وقرائن كافية.
المادة  157من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

ً
قاض اإلحالة ألقوال الشهود ويستجوب المدع عليه وينظم محرصا باألدلة
يستمع
ي
والقرائن الحاصلة لديه ويصدر مذكرة إحضار أو مذكرة توقيف بحسب مقتض الحال.

5.1.4.3

التوقيف بدون مذكرة قضائية
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ً
مذكرة اإلحضار ليست رصورية عندما يتم إلقاء القبض عىل شخص متلبسا بارتكاب جريمة
ما ،أو ما يسم بالجرم المشهود.
المادة  112من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

من وجد يف حال الجرم المشهود أو ما هو بحكم الجرم المشهود وكان الفعل جناية فال
موظف الحكومة وعامة
يحتاج القبض عليه إىل مذكرة إحضار ،وعىل كل شخص من
ي
ً
الناس أيا كان أن يقبض عليه وأن يحرصه أمام النائب العام.
ً
وه :التبليغ ،واإلحضار ،والتوقيف ،وإلقاء القبض.
مع التنويه إىل أن للمذكرات أنواعا ي

 5.1.5التحقيق السابق للمحاكمة
5.1.5.1

من يقوم بالتحقيق؟

والت تقوم بجمع األدلة
يتم تنفيذ التحقيق السابق للمحاكمة من قبل الضابطة العدلية
ي
والتحقيق يف الجرائم .ويتم تنفيذ وظائف الضابطة العدلية عادة من قبل النائب العام أو
الت ال يكون فيها األشخاص السالف
نوابه أو مساعديه ومن قبل قضاة التحقيق .يف المناطق ي
كقاض الصلح .فيمكن
قضان
ذكرهم متاحي ،فيتم االضطالع بهذه المهمة من قبل مسؤول
ي
ي
الت ال يكون فيها قضاة تحقيق.
لقاض الصلح أن يؤدي مهام الضابطة العدلية يف المناطق ي
ي
المادة  6من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

موظفو الضابطة العدلية مكلفون استقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض عىل فاعليها
وإحالتهم عىل المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم.
المادة  7من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

يقوم بوظائف الضابطة العدلية النائب العام ووكالؤه ومعاونوه وقضاة التحقيق .ويقوم
ً
الت ال يوجد فيها نيابة عامة .كل ذلك ضمن القواعد
بها أيضا قضاة الصلح يف المراكز ي
المحددة يف القانون.
المادة  167من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

الت ال يوجد فيها قضاة تحقيق يقوم قضاة الصلح يف منطقتهم بوظائف
 .1يف المراكز ي
الضابطة العدلية .وب هذه الصفة يحق لهم أن يصدروا مذكرات دعوة وإحضار
وتوقيف.
يىل ذكرهم:
يساعد النائب العام يف إجراء الضابطة العدلية من ي
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المادة  8من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

 .1يساعد النائب العام يف إجراء وظائف الضابطة العدلية:
-

المحافظون
القائم مقامون
النواح
مديرو
ي
ر
المدير العام للشطة
مديرو ر
الشطة
مدير األمن العام
العدىل
رئيس القسم
ي
رئيس دائرة األدلة القضائية
ضباط ر
الشطة واألمن العام
ً
نقباء ورتباء ر
الشطة المكلفون رسميا برئاسة المخافر أو الشعب.
رؤساء الدوائر يف األمن العام.
ً
مراقبو األمن العام المكلفون رسميا برئاسة المخافر أو الشعب.
ضباط الدرك عىل اختالف رتبهم.
رؤساء مخافر الدرك من أية رتبة كانوا.
مختارو القرى وأعضاء مجالسها.
رؤساء المراكب البحرية والجوية.
وجميع الموظفي الذين خولوا صالحيات الضابطة العدلية بموجب قواني
خاصة.

 .2يقوم كل من الموظفي المذكورين بوظائف الضابطة العدلية يف نطاق الصالحيات
المعطاة له يف هذا القانون والقواني الخاصة بهم.
لقاض التحقيق تخويل قضاة الصلح أو غيهم من قضاة التحقيق بأن يقوم بالتحقيق
يجوز
ي
نيابة عنه .كما يجوز له أن يخول الضابطة العدلية بالقيام بالتحقيق المطلوب باستثناء
استجواب المدع عليه.
المادة  101من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

قاض تحقيق آخر
لقاض التحقيق أن ينيب أحد قضاة الصلح يف منطقته أو
 .1يمكن
ي
ي
للقاض المستناب .وله أن
إلجراء معامله من معامالت التحقيق يف األمكنة التابعة
ي
موظف الضابطة العدلية ألية معاملة تحقيقية عدا استجواب المدع
ينيب أحد
ي
عليه.
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قاض التحقيق
موظف الضابطة العدلية وظائف
 .2يتوىل المستناب من قضاة الصلح أو
ي
ي
يف األمور المعينة يف االستنابة.
ويجوز لقضاة الصلح عالوة عىل ذلك االضطالع بمهام الضابطة العدلية.
المادة  167من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

الت ال يوجد فيها قضاة تحقيق يقوم قضاة الصلح يف منطقتهم بوظائف
 .1يف المراكز ي
الضابطة العدلية .وب هذه الصفة يحق لهم أن يصدروا مذكرات دعوة وإحضار
وتوقيف.
ً
قاض التحقيق تفويضا
الت يفوضهم فيها
.2
ي
ويقومون بجميع التحقيقات يف الدعاوى ي
ً
لقاض التحقيق ويكون أولهم
الت خولها القانون
ي
خطيا فتكون لهم عندئذ السلطة ي
الحق بتخلية سبيل الموقوفي بحق أو بكفالة من غي أخذ مطالبة النيابة العامة.
قاض التحقيق.
 .3وبعد االنتهاء من التحقيقات يحيل قضاة الصلح األوراق إىل
ي
5.1.5.2

أدوات التحقيق

ر
سء مفيد يف كشف الحقيقة بشكل عام واستخدامه كدليل خالل المحاكمة.
يمكن جمع أي ي
المادة  32من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

 .1يضبط النائب العام األسلحة وكل ما يظهر أنه استعمل يف ارتكاب الجريمة أو أعد
الت تساعد عىل
لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر األشياء ي
إظهار الحقيقة.
 .2يستجوب النائب العام المدع عليه عن األشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم
ً
ينظم محرصا يوقعه مع المدع عليه وإذا تمنع هذا األخي عن التوقيع رصح بذلك
يف المحرص.
المادة  94من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

لقاض التحقيق أن يفتش المدع عليه ،وله أن يفتش غيه إذا اتضح من أمارات
.1
ي
يخف أشياء تفيد يف كشف الحقيقة.
قوية أنه
ي
أنت ،وجب أن يكون التفتيش بمعرفة ر
 .2وإذا كان المفتش ر
أنت تنتدب لذلك.
المادة  96من قانون أصول المحاكمات الجزائية:
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الييد كافة الخطابات والرسائل والجرائد
لقاض التحقيق أن يضبط لدى مكاتب ر
ي
اليقية ،كما يجوز له مراقبة
اليق كافة الرسائل ر
والمطبوعات والطرود ،ولدى مكاتب ر
المحادثات الهاتفية مت كان لذلك فائدة يف ظهور الحقيقة.
يحق لألشخاص المعنيي أن يكونوا حارصين إال إذا كان من شأن ذلك أن يعرقل التحقيق.
قاض التحقيق الذي سيقوم بمثل هذا التحقيق أن يكشف
وإذا كان األمر كذلك ،فإن عىل
ي
عن النتائج عقب اكتمال التحقيق والحصول عىل األدلة الالزمة.
المادة  70من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

الشخض ووكالئهم الحق يف حضور جميع
والمدع
 .1للمدع عليه والمسؤول بالمال
ي
ي
أعمال التحقيق ماعدا سماع الشهود.
 .2وال يحق لألشخاص المذكورين يف الفقرة األوىل ،بحال تخلفهم عن الحضور ،بعد
الت جرت يف غيابهم.
دعوتهم حسب األصول ،أن يطلعوا عىل التحقيقات ي
لقاض التحقيق أن يقرر إجراء تحقيق بمعزل عن األشخاص المذكورين يف
 .3ويحق
ي
حالة االستعجال أو مت رأى رصورة ذلك إلظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن ال يقبل
المراجعة إنما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر عىل هذا الوجه أن يطلع
عليه ذوي العالقة.
يف حاالت الجرم المشهود
المادة  46من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

موظف الضابطة العدلية المذكورين يف المادة  44ملزمون يف حال وقوع جرم مشهود
إن
ي
أو حالما يطلبهم صاحب البيت أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا إلفادات الشهود وأن
ه يف مثل هذه األحوال من
يجروا التحريات وتفتيش المنازل ًوسائر المعامالت ي
الت ي
وظائف النائب العام وذلك كله طبقا للصيغ والقواعد المبينة يف الفصل الخاص بإجراء
وظائف النائب العام.
ً
يمكن أن يتم تفتيش المنازل من قبل النائب العام استنادا إىل طبيعة الجريمة ،ويقوم النائب
منطف بأن ممتلكات المدع عليه قد تكون مفيدة يف الكشف عن
العام بالوصول إىل افياض
ي
الحقيقة .ويجب أن يتم تفتيش المنازل بحضور المدع عليه ،أو وكيله ،أو عضوين من أفراد
عائلته ،أو شاهدين يتم استدعاؤهما من قبل النائب العام .ويمكن للنائب العام أن يصادر أي
ً
الت
مواد يراها مهمة يف الكشف عن الحقيقة .وعىل النائب العام أن يكتب تقريرا عن المواد ي
تمت مصادرتها ،وعىل المدع عليه أو من يمثله أن يوقع عىل ذلك التقرير.

106

المادة  33من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

إذا تبي من ماهية الجريمة أن األوراق واألشياء الموجودة لدى المدع عليه يمكن أن
ً
تكون مدار استدالل عىل ارتكابه الجريمة فللنائب العام أن ينتقل حال إىل مسكن المدع
الت يراها مؤدية إىل إظهار الحقيقة.
عليه للتفتيش عن األشياء ي
المادة  34من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

الياءة فعىل النائب
 .1إذا وجد يف مسكن المدع عليه أوراق أو أشياء تؤيد التهمة أو ر
ً
العام أن يضبطها وينظم بها محرصا.
 .2ومن حق النائب العام وحده واألشخاص المعيني يف المادتي  36و 97االطالع
عىل األوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.
المادة  35من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

الت كانت عليها .فتحزم او توضع يف وعاء
 .1يعت بحفظ االشياء المضبوطة بالحالة ي
رسم.
إذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم يف الحالتي بختم
ي
 .2إذا وجدت أوراق نقدية ال يستوجب األمر االحتفاظ بها بالذات الستظهار الحقيقة
أو لحفظ حقوق الطرفي أو حقوق الغي جائز للنائب العام أن يأذن بإيداعها
صندوق الخزينة.
المادة  36من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

ً
 .1تجري معامالت التفتيش المبينة يف المواد السابقة بحضور المدع عليه موقوفا
كان أو غي موقوف.
 .2فإن رفض الحضور أو تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله أو أمام اثني من
أفراد عائلته وإال فبحضور شاهدين يستدعيهما النائب العام.
 .3تعرض األشياء المضبوطة عىل المدع عليه أو عىل من ينوب عنه للمصادقة
والتوقيع عليها وإن امتنع رصح بذلك يف المحرص.
المادة  89من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

 .1ال يجوز دخول المنازل وتفتيشها إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول ميله
ً
وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو رشيك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق
ً
بالجرم ،أو مخف شخصا مدع عليه.
ً
ً
 .2إن دخول القاض أحد المنازل بحال عدم توفر ر
يعتي ترصفا
الشوط المذكورة آنفا ر
ي
ً
تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام.
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المادة  90من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

لقاض التحقيق أن يقوم بالتحريات يف جميع األمكنة
مع مراعاة األحكام السابقة يحق
ي
الت يحتمل وجود أشياء فيها يساعد اكتشافها عىل ظهور الحقيقة.
ي
المادة  91من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

ً
 .1يجري التفتيش بحضور المدع عليه إذا كان موقوفا.
ً
الت يجب أن
 .2فإن رأن الحضور أو تعذر عليه ذلك أو كان موقوفا خارج المنطقة ي
يحصل التفتيش فيها .جرت المعاملة بحضور وكيله إذا كان الفعل جناية.
ً
قاض التحقيق وكيال عن
 .3وإذا لم يكن له وكيل أو لم يمكن إحضاره يف الحال عي
ي
المدع عليه لحضور هذه المهمة.

قاض التحقيق
الخياء لإلدالء بشهاداتهم أمام
عندما يتم استدعاء الشهود أو المدع عليه أو ر
ي
كجزء من التحقيق ،فيتم اتباع القواعد التالية:
المادة  78من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

.1
.2
.3
.4
.5

تدون إفادة كل شاهد يف محرص يتضمن االسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها.
تتىل عىل الشاهد ُإفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها أو يضع بصمة
ً
إصبعه عليها إن كان أميا وإذا تمنع أو تعذر األمر عليه ُيشار إىل ذلك يف المحرص.
الت تضمنت إفادة الشاهد ويوقع كل صفحة
يذكر يف آخر المحرص عدد الصفحات ي
قاض التحقيق وكاتبه.
منها
ي
والخياء.
المدع والمدع عليه
تتبع األصول نفسها بشأن إفادات
ر
ي
عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء األشخاص المستمعي وتاري خ سماعهم
وعدد صفحات محارص إفاداتهم.

ُ
والمدع،
قاض التحقيق أن تستأنف من قبل النائب العام،
يمكن للقرارات الصادرة عن
ي
ي
ً
والمدع عليه وفقا لألحكام التالية:
المادة  139من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

قاض التحقيق.
 .1للنائب العام يف مطلق األحوال أن يستأنف قرارات
ي
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الشخض أن يستأنف القرارات الصادرة بمقتض المواد  118و132
وللمدع
.2
ي
ي
و 133و 134والقرارات المتعلقة بعدم االختصاص وكل قرار من شأنه أن يرص
بحقوقه الشخصية.
 .3وليس للمدع عليه أن يستأنف سوى القرارات الصادرة بمقتض المادة 118
والقرارات المتعلقة بعدم االختصاص.

 5.1.6االحتجاز
ً
ً
يعتي الشخص محتجزا عندما يتم توقيفه وحرمانه من حريته مؤقتا .بيد أنه إن لم يتم
ر
استجواب الشخص بعد  24ساعة عىل اعتقاله ولم يتم إرساله إىل النائب العام ،فإن احتجازه
ً
التعسف إىل العقوبة المبينة يف المادة
يعتي تعسفيا ،ويخضع المسؤولون عن ذلك االحتجاز
ر
ي
 358من قانو العقوبات.

المادة  104من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

قاض التحقيق يف الحال المدع عليه المطلوب بمذكرة دعوة .أما
 .1يستجوب
ي
المدع عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خالل أرب ع ر
وعشين ساعة من
وضعه يف النظارة.
ر
 .2حال انقضاء األرب ع وعشين ساعة يسوق رئيس النظارة ،من تلقاء نفسه ،المدع
قاض التحقيق استجواب المدع عليه .فإن
عليه إىل النائب العام فيطلب هذا إىل
ي
ً
ر
قاض تحقيق
ع طلب النائب العام إىل
ي
رأن أو كان غائبا أو حال دون ذلك مانع ش ي
قاض الصلح أن يستجوبه .فإن تعذر
آخر أو إىل رئيس المحكمة البدائية أو إىل
ي
استجواب المدع عليه أمر النائب العام بإطالق شاحه يف الحال.
المادة  105من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

إذا ُ أوقف المدع عليه بموجب مذكرة إحضار وظل ف النظارة ر
أكي من أرب ع
ي
ي
ً
ر
وعشين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إىل النائب العام وفقا لما ورد يف المادة
ً
ً
اعتي توقيفه عمال تعسفيا ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية
السابقة ر
الشخصية المنصوص عليها يف المادة  358من قانون العقوبات.
المادة  130من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

ً
 .1يحال المتهم عىل محكمة الجنايات موقوفا بموجب مذكرة قبض.
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 ُ .2وال تنفذ هذه المذكرة بحق من لم يكن قد تقرر توقيفه أثناء التحقيق أو كان قد
خىل سبيله أثناء التحقيق أو المحاكمة إنما يلزمه أن يسلم نفسه إىل المحكمة قبل
أ ي
جلسة المحاكمة بيوم واحد عىل االقل ويظل موقوفا حت صدور الحكم.

لقاض التحقيق أن يفرج عن المحتجز إذا تبي له أن المشتبه به قد ارتكب مخالفة
يمكن
ي
أو جنحة ال تحتاج للسجن.
المادة  133من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

لقاض التحقيق أن الفعل مخالفة ،أحال المدع عليه عىل المحكمة الصلحية
إذا تبي
ي
ً
وأمر بإطالق شاحه إن كان موقوفا.
المادة  134من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

لقاض التحقيق أن الفعل جنحة أحال الظني عىل المحكمة الصلحية أو البدائية
إذا تبي
ي
ً
حسبما يكون الفعل من اختصاص هذه أو تلك .فإن كان موقوفا وكان الجرم المسند إليه
بف قيد التوقيف.
يستوجب الحبس ي
المادة  135من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

ً
يطلق شاح الظني إذا كانت الجنحة ال تستوجب الحبس وإنما يلزمه أن يتخذ موطنا يف
ً
ً
مركز المحكمة إذا كان مقيما خارجا عنه.

 5.1.7االستجواب
يتم استجواب المدع عليه بحضور محام ما لم يرفض المدع عليه أن يتم تعيي محام له
ر
قاض التحقيق لالستجواب .وللمدع
يف غضون األرب ع وعشين ساعة عقب مثوله أمام ً ي
عليه الحق يف اليام الصمت إذا لم يكن محاميه حارصا .بيد أنه إن كان هناك خوف من فقدان
األدلة ،فيسمح باستجواب األفراد قبل استدعاء محاميهم.

المادة  69من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

القاض من هويته ويطلعه
قاض التحقيق يتثبت
المدع عليه أمام
 .1عندما يمثل
ي
ي
ي
ً
عىل األفعال المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من حقه أال يجيب
عنها إال بحضور محام ،ويدون هذا التنبيه يف محرص التحقيق فإذا رفض المدع
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ً
محاميا ف مدة أرب ع ر
وعشين ساعة جرى التحقيق
عليه إقامة محام أو لم يحرص
ي
بمعزل عنه.
قاض التحقيق
 .2إذا تعذر عىل المدع عليه يف دعاوى الجناية إقامة محام وطلب إىل
ي
ً
أن يعي له محاميا فيعهد يف أمر تعيينه إىل نقيب المحامي إذا وجد مجلس نقابة
القاض أمر تعيينه إن وجد يف مركزه محام.
يف مركزه وإال توىل
ي
 .3يجوز يف حالة الشعة بسبب الخوف من ضياع األدلة استجواب المدع عليه قبل
دعوة محاميه للحضور.
المادة  104من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

قاض التحقيق يف الحال المدع عليه المطلوب بمذكرة دعوة .أما
 .1يستجوب
ي
ر
المدع عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خالل أرب ع وعشين ساعة من
وضعه يف النظارة.
 .2حال انقضاء األرب ع ر
وعشين ساعة يسوق رئيس النظارة ،من تلقاء نفسه ،المدع
قاض التحقيق استجواب المدع عليه .فإن
عليه إىل النائب العام فيطلب هذا إىل
ي
ً
ر
قاض تحقيق
ع طلب النائب العام إىل
ي
رأن أو كان غائبا أو حال دون ذلك مانع ش ي
قاض الصلح أن يستجوبه .فإن تعذر
آخر أو إىل رئيس المحكمة البدائية أو إىل
ي
استجواب المدع عليه أمر النائب العام بإطالق شاحه يف الحال.

ً
يمكن أن يتم استجواب المدع عليه أيضا من قبل رئيس المحكمة يف القضايا الجنائية يف
بداية المحاكمة الجنائية .ويمكن أن يتخذ أي تدابي يراها رصورية للكشف عن الحقيقة
ً
بحيث يكون ضميه مرتاحا لها (المواد  263.265من قانون أصول المحاكمات الجزائية).

 5.1.8الكفالة وتقديم طلب تخلية السبيل بكفالة
محام الدفاع طلب إخالء
لدى أي فرد الحق يف طلب اإلفراج عنه بكفالة ،وتقع عىل عاتق
ي
السبيل بكفالة يف ظرف من الظروف .ولقد نص عىل هذه الحقوق يف كل من القانون السوري
الدوىل.
والقانون
ي
الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،المادة :)3( 9
العهد
ي

ال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة ،ولكن من
الجائز تعليق اإلفراج عنهم بكفالة لضمان حضورهم المحاكمة يف أية مرحلة أخرى من مراحل
اإلجراءات القضائية ،ولضمان تنفيذ الحكم عند االقتضاء.
المادة  120من قانون أصول المحاكمات الجزائية:
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ً
وف جميع
 .1للمدع عليه والظني والمتهم أن يطلبوا تخلية السبيل أيا كان نوع الجرم ي
أدوار التحقيق والمحاكمة وذلك مع مراعاة أحكام المادة .130
وف أثناء المحاكمة
قاض التحقيق أو
 .2يقدم الطلب إىل
قاض اإلحالة حسب الحال ي
ي
ي
إىل المحكمة الناظرة يف الدعوى.
قاض اإلحالة بعد إصدار قرار الظن أو االتهام وال
لقاض التحقيق أو
 .3وال يحق
ي
ي
للمحكمة بعد الحكم بالدعوى النظر يف تخلية السبيل وإنما يعود هذا األمر للمرجع
الذي رفعت إليه الدعوى.
المادة  117من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

قاض التحقيق بعد استطالع رأي النائب العام
 .1يف كل نوع من أنواع الجرائم يمكن ل
ي
ر
أن يقرر تخلية سبيل المدع عليه إذا استدعاها بشط أن يتعهد المدع عليه
بحضور جميع المعامالت كلما طلب منه ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره.
الت تستوجبها
 .2أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد االقض للعقوبة ي
الحبس سنة وكان للمدع عليه موطن يف سورية وجب إخالء سبيله بعد استجوابه
ً
بخمسة ايام .عىل أن أحكام هذه الفقرة ال تشمل من كان قد حكم عليه قبال بجناية
أو بالحبس ر
أكي من ثالثة أشهر بدون وقف التنفيذ.
المادة  118من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

الت ال تجب فيها تخلية السبيل بحق ،يجوز إطالق شاح المدع عليه
 .1يف األحوال ي
بكفالة أو بدونها .وتضمن الكفالة:
أ -حضور المدع عليه معامالت التحقيق والمحاكمة ومثوله إلنفاذ الحكم عند
صدوره.
التاىل:
اآلن ذكرها باليتيب
بً -تأدية المبالغ ي
ي
الشخض.
المدع
الت عجلها
ي
أول -الرسوم والنفقات ي
ي
ً
ثانيا -الرسوم والنفقات المتوجبة للدولة.
ً
ثالثا -الغرامات.
ً
وتعىط هذه الكفالة األولوية لذوي االستحقاق بالمبالغ المبينة آنفا.
.2
ي
القاض بتخلية السبيل مقدار الكفالة والمبلغ المخصص منه بكل
 .3يعي يف القرار
ي
من قسميها.
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وقد تم توضيح الخطوات الهامة عند التماس طلب التخلية بكفالة يف المواد التالية:
المادة  121من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

يف جميع األحوال المبينة يف المادة السابقة يقدم طلب تخلية السبيل بموجب استدعاء
ينظر فيه بغرفة المذاكرة بعد استطالع رأي النائب العام.
المادة  122من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

 .1إن القرار بشأن تخلية السبيل يمكن استئنافه خالل أرب ع ر
وعشين ساعة تبدأ بحق
الشخض
المدع
النائب العام من وصول األوراق اىل قلمه للمشاهدة وبحق
ي
ي
والمدع عليه من وقوع التبليغ.
ي
قاض اإلحالة إذا
إىل
المستأنف
ار
ر
الق
أصدر
الذي
المرجع
بواسطة
االستئناف
 .2يقدم
ي
ً
قاض التحقيق أو من ينوب عنه وإىل المحكمة االستئنافية إذا كان
كان صادا عن
ي
ً
قاض الصلح أو المحكمة البدائية.
القرار صادرا عن
ي
المادة  123من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

ً
إذا كان إخالء سبيل المدع عليه مقيدا ربشط الكفالة فتؤدى هذه الكفالة منه أو من
ً
ً
غيه إما نقدا وإما إسنادا عىل الدولة أو مضمونة من الدولة وإما ضمانة مرصفية أو عقارية
أو تجارية بمقدار قيمة الكفالة.
المادة  124من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

ً
ً
ً
 .1إذا كانت الكفالة مال نقديا أو أسنادا عىل الدولة أو مضمونة منها فتودع صندوق
الخزينة ويؤخذ بها ايصال.
 .2رييز سند اإليصال أو كتاب الضمانة المرصفية أو سند الكفالة العقارية المذيل بوضع
اشارة الحجز من قبل أمانة السجل العقاري أو سند الكفالة التجارية المصدق من
كاتب العدل إىل المرجع الذي قرر تخلية السبيل فيسطر أشعار إىل النائب العام
إلطالق شاح المدع عليه.
ً
ً
أخىل سبيله بكفالة أو بدون كفالة ملزم بأن يتخذ موطنا مختارا يف مركز دائرة
 .3من
ي
الت قررت تخلية سبيله.
التحقيق أو المحكمة ي
 5.1.9االطالع عىل مجريات التحقيق
ً
كما ذكر سابقا فللمدع عليه أو ممثله الحق يف حضور أي تحقيقات تهم المدع عليه إال إذا
وف جميع األحوال فال بد من اإلفصاح عن
كان من شأن ذلك أن يؤثر عىل سي التحقيق .ي
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نتائج التحقيق بعد إكماله وبعد الحصول عىل األدلة الالزمة .وال ينطبق هذا عىل أقوال
الشهود.

المادة  70من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

الشخض ووكالئهم الحق يف حضور جميع
والمدع
 .1للمدع عليه والمسؤول بالمال
ي
ي
أعمال التحقيق ماعدا سماع الشهود.
 .2وال يحق لألشخاص المذكورين يف الفقرة األوىل ،بحال تخلفهم عن الحضور ،بعد
الت جرت يف غيابهم.
دعوتهم حسب األصول ،أن يطلعوا عىل التحقيقات ي
لقاض التحقيق أن يقرر إجراء تحقيق بمعزل عن األشخاص المذكورين يف
 .3ويحق
ي
حالة االستعجال أو مت رأى رصورة ذلك إلظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن ال يقبل
المراجعة إنما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر عىل هذا الوجه أن يطلع
عليه ذوي العالقة.
ً
الت
يسمح قانون أصول المحاكمات الجزائية أيضا لممثل المتهم الوصول لجميع الوثائق ي
من شأنها أن تكون مفيدة للدفاع عن المتهم خالل المحاكمة الجزائية.
المادة  275من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

الت يرى من ورائها فائدة للدفاع.
لوكيل المتهم أن ينسخ عىل نفقته األوراق ي
 5.1.10مذكرات اإلحضار
ً
عادة ما تكون أوامر مذكرات اإلحضار صادرة عن المحكمة المختصة وتأمر من خاللها أحدهم
للمثول أمام المحكمة أو تقديم أدلة أو وثائق معينة .ويمكن استخدام مذكرة الدعوة يف سوريا
قاض التحقيق من
عىل وجه الخصوص من قبل المحكمة إلجبار المتهمي عىل المثول أمام
ي
أجل االستجواب (المادة  )1(102من قانون أصول المحاكمات الجزائية).
وإذا تم إصدار مذكرة دعوة أو إحضار أو توقيف بحق المتهم ،فيجب أن يتم إشعاره وإعطاؤه
نسخة عن األمر (المادة  109من قانون أصول المحاكمات الجزائية).
تلف
وينبع أن يتم ي
ي
مذكرات الدعوى المرسلة إىل الشهود قبل ما ال يقل عن  24ساعة من المثول المطلوب
وف حال وجود محاكمة ،يجب استدعاء
(المادة  75من قانون أصول المحاكمات الجزائية) .ي
األفراد قبل  3أيام عىل األقل من تاري خ المحاكمة .فإذا لم يتم اتباع هذه القاعدة وصدر الحكم
ً
ً
محال للطعن ببطالنه (المادة  186من قانون أصول المحاكمات الجزائية).
غيابيا ،فسيكون
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وكما هو الحال يف مذكرات التوقيف أو االحتجاز ،فإن مذكرات االستدعاء قابلة لإلنفاذ يف
اض السورية ،وعدم االمتثال لها يمكن أن يؤدي إىل إجراءات عقابية (المواد -110
جميع األر ي
 111من قانون أصول المحاكمات الجزائية).

5.2

الشؤون المتعلقة بالمحاكمة

 5.2.1وقائع المحكمة
جميع المحاكمات الجزائية علنية باستثناء محاكمات األحداث ،أو إذا قررت المحكمة أن
ً
المحاكمة العلنية من شأنها أن تشكل خطرا عىل النظام العام أو األخالق .فإن لم يكن هناك
ً
الت ال تعقد علنا قانونية (المادة  190من قانون أصول المحاكمات
تهديد ،فال ر
تعتي المحاكمة ي
الجزائية).
تتبع يف المحاكمة لدى محكمة البداية ،ومحكمة الصلح ،ومحكمة الجنايات إجراءات مختلفة
ً
وه موضحة يف قانون أصول المحاكمات الجزائية.
قليال ي
وقائع المحاكمة يف محكمة البداية
ه أن حضور
إحدى الطرق ي
الت تختلف فيها وقائع محكمة البداية عن محكمة الجنايات ي
المتهم غي رصوري  -ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك  -ويمكن أن ينوب عنه ممثله لحضور
الت ال تشمل العقوبة المحتملة فيها السجن
المحاكمة .وينطبق هذا فقط عىل القضايا ي
(المادة  187من قانون أصول المحاكمات الجزائية).
يقوم رئيس محكمة البداية قبل بدء المحاكمة بتقدير كمية األرصار يف القضية أو يقوم بإجراء
المدع ذلك (المادة  185من قانون أصول المحاكمات الجزائية).
فحوصات أخرى إذا طلب
ي
الت يتم اتباعها خالل المحاكمة:
اإلجراءات ي

ً
تبدأ المحاكمة بتالوة كاتب المحكمة لقرار اإلحالة وللضبط إذا كان متاحا .ويقوم النائب العام
وصاحب الشكوى أو من يمثله بعرض بياناتهم .ويتم استجواب المتهم وتسمع إفادات
الشهود ويتم عرض المواد الجرمية بحضور الفريقي (المادة  191قانون أصول المحاكمات
ويدىل النائب العام بحججه ،ويقوم
الشخض طلباته،
المدع
الجزائية) .ويبدي بعدها
ي
ي
ي
المدع عليه والمسؤول بالمال بعرض دفاعهما .وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها خالل نفس
الت تليها (المادة  196من قانون أصول المحاكمات الجزائية).
الجلسة أو الجلسة ي

115

وقائع محكمة الصلح
كما هو الحال يف محكمة البداية ،فإن حضور المتهم غي رصوري أثناء المحاكمة يف محكمة
تستدع فيها االتهامات الحبس
الت ال
ي
الصلح ،ويمكن أن يمثل المتهم من يفوضه يف القضايا ي
(المادة  219من قانون أصول المحاكمات الجزائية).

اإلجراءات المتبعة خالل المحاكمة
▪

▪
▪

القاض
عند البدء يف المحاكمة ،يتلو الكاتب أوراق الضبط إن وجدت ،ويستمع
ي
الشخض واقوال المدع عليه وإلفادات الشهود( .المادة )1( 220
المدع
لمطالب
ي
ي
من قانون أصول المحاكمات الجزائية)
ر
الت تليها عىل االكي.
تصدر المحكمة حكمها يف جلسة المحاكمة نفسها أو يف الجلسة ي
(المادة  )2( 220من قانون أصول المحاكمات الجزائية)
تقبل االستئناف األحكام الصادرة عن محاكم الصلح بالدرجة األوىل ،أما االحكام
فه قابلة للنقض فقط( .المادة  )1( 223من قانون
الصادرة عنها بالدرجة األخية ي
أصول المحاكمات الجزائية)

ر
الت تنطوي عىل حاالت التلبس بالجرم المشهود
الدعاوى ي

ً
من قبض عليه بجنحة مشهودة أحرص أمام النائب العام فيستجوبه ويحيله موقوفا عند
االقتضاء عىل محكمة الصلح أو محكمة البداية المختصة ليحاكم لديها يف الحال( .المادة
 231من قانون أصول المحاكمات الجزائية) ثم يتم محاكمته عىل الفور ،ولكن يمكن للمتهم
وف هذه الحالة يمكن للمحكمة إعطاؤه مدة أقصاها
أن يطلب بعض الوقت إلعداد دفوعه ،ي
بالياءة
ثالثة أيام (المادة  234من قانون أصول المحاكمات الجزائية) .فإذا قضت المحكمة ر
أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة ،أطلق شاح المدع عليه يف الحال ولو
استؤنف الحكم( .المادة  236من قانون أصول المحاكمات الجزائية)

وقائع محكمة الجنايات
قبل بدء المحاكمة وبعد حضور المتهم إىل محل التوقيف يف المحكمة الكائن لديها بأرب ع
وعشين ساعة عىل ر
ر
القاض المستناب عنه المتهم( .المادة
االكي يستجوب رئيس المحكمة أو
ي
القاض
 273من قانون أصول المحاكمات الجزائية) ويتوجب عىل رئيس المحكمة أو
ي
ً
المستناب أن يسأل المتهم فيما إذا اختار محاميا للدفاع عنه ،فإن لم يكن قد فعل عي له
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ً
الرئيس أو نائبه محاميا يف الحال وإال فإن المعامالت الالحقة تكون باطلة حت لو عينت
ً
المحكمة له محاميا خالل المحاكمة( .المادة  274من قانون أصول المحاكمات الجزائية)
الت يتم اتباعها خالل المحاكمة:
اإلجراءات ي
▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

تبدأ المحاكمة مع مثول المتهم أمام محكمة الجنايات تحت حراسة قوة مسلحة.
ويسأل رئيس المحكمة المتهم عن اسمه ،وشهرته ،وعمره ،ومهنته ،ومحل اقامته،
ووالدته( .المادة  )1( 278و( )2من قانون أصول المحاكمات الجزائية)
يدىل بدفوعه باعتدال.
ينبه الرئيس ممثل المدع عليه أال يخل بحرمة القانون وأن ي
يصع
(المادة  279من قانون أصول المحاكمات الجزائية) .وينبه الرئيس المتهم بأن
ي
قاض االحالة وورقة االتهام.
إىل كل ما سيتىل عليه ويأمر كاتب المحكمة بتالوة قرار
ي
وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة إليه إذا ثبت أنه مذنب،
الت سيد بحقه (المادة  )1( 280و( )2من قانون
ويوعز إليه بأن ينتبه اىل االدلة ي
أصول المحاكمات الجزائية)
المدع
يوضح النائب العام أسباب االتهام ويطلب تالوة قائمة شهوده وشهود
ي
الشخض والمتهم فيتلوها كاتب المحكمة .المادة  281من قانون أصول المحاكمات
ي
الجزائية:
إذا لم تكن هناك اعياضات من قبل أي فريق ،ر
يباش رئيس المحكمة باستجواب
المتهم.
ً
يؤدي كل شاهد شهادته منفردا (المادة  286من قانون أصول المحاكمات الجزائية)
ً
ويمكن لرئيس المحكمة أن يسأل الشهود بما يراه مناسبا .ويمكنه بعد ذلك السماح
والمدع
ومحام الدفاع،
لباف القضاة،
ي
ي
للنائب العام باستجواب الشهود .ويمكن ي
الشخض أن يسألوا الشاهد أو المتهم بواسطة رئيس المحكمة( .المادة  289من
ي
قانون أصول المحاكمات الجزائية) وتتكرر هذه العملية باستماع رئيس المحكمة اىل
شهود الدفاع (المادة  291من قانون أصول المحاكمات الجزائية)
للمدع أو
تعىط المجال لألقوال الختامية
بعد ان تستمع المحكمة ألقوال الشهود،
ي
ي
وكيله ،والنائب العام ،والمتهم أو ممثله بهذا اليتيب .وبعد إعالن نهاية المحاكمة،
الت يف حوزتهم (المواد
تنتقل المحكمة للمداولة ،وتقوم بالنظر يف جميع األدلة ي
 309-308من قانون أصول المحاكمات الجزائية)
.
بعد المذاكرة ،تعود المحكمة اىل قاعة المحاكمة وتنعقد الجلسة فيتلو الرئيس
الحكم يف حالة اإلدانة بحضور المتهم (المادة  311من قانون أصول المحاكمات
الجزائية) أما إذا قضت المحكمة ربياءة المتهم أطلق شاحه يف الحال ما لم يكن
موقوفا لداع اخر (المادة  312من قانون أصول المحاكمات الجزائية)
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باإلضافة إىل ما تقدم ،وأثناء المحاكمة ،بإمكان النائب العام أن يتقدم من المحكمة بما يرتئيه
ً
ً
من المطالب شفهيا أو كتابيا ،وعىل المحكمة أن تثبت مطالبه يف محرص المحاكمة وتبت
فيها( .المادة  271من قانون أصول المحاكمات الجزائية)

يجوز لرئيس المحكمة ،أن يجلب قبل المحاكمة وأثناءها أي شخص كان لسماعه ولو بطريقة
ً
الت تكون مدارا لظهور الحقيقة (المادة  )1( 266من
اإلحضار وأن يطلب األوراق واألشياء ي
المدع عىل
قانون أصول المحاكمات الجزائية) .وإذا اعيض النائب العام ،أو الدفاع ،أو
ي
االستماع ألي من الشهود المذكورين يف الفقرة السابقة محلفي ،تبف إمكانية االستماع إليهم
عىل سبيل المعلومات (المادة  )2( 266من قانون أصول المحاكمات الجزائية).

5.3

قواعد اإلثبات

 5.3.1عام
القاض إىل إصدار
الت تساعد يف كشف الحقيقة مقبولة بشكل عام ،ويتوصل
ي
جميع األدلة ي
ر
سء آخر
يبت حكمه عىل أي ي
حكمه باالستناد إليها .وال يجوز له بأي حال من األحوال أن ي
الت قدمت له أثناء المحاكمة.
سوى األدلة ي

المادة  175من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

القاض
 .1تقام البينة يف الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق اإلثبات ويحكم
ي
حسب قناعته الشخصية.
 .2إذا نص القانون عىل طريقة معينة لإلثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.
القاض براءة المدع عليه.
 .3إذا لم تقم البينة عىل الواقعة قرر
ي
المادة  176من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

الت قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم
ال يجوز
للقاض أن يعتمد إال البينات ي
ي
بصورة علنية.

الت يتم فيها إقامة الدليل عىل وقوع الجريمة وعىل
اإلثبات يف الدعوى الجزائية هو الطريقة ي
نسبتها إىل المدع عليه أو المتهم بصورة تحمل عىل الجزم واليقي بأن المدع عليه أو المتهم
ان غي مقيد بطريقة معينة من
الجرم المسند إليه،
هو الذي ارتكب الفعل
والقاض الجز ي
ي
ي
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طرق اإلثبات ،وله تكوين قناعته من كل ما يحصل عليه أو يقدم له من أدلة .وهو ما يطلق
ان يف تكوين عقيدته .ولإلثبات طرق متعددة كاالعياف
عليه مبدأ حرية
القاض الجز ي
ي
وف بعض األحيان تكون أدلة القضية غي كافية
والشهادة
ر
والخية والبينة الخطية والقرائن .ي
القاض بقيام المتهم بالفعل المنسوب إليه من عدمه ،لكن
لتشكيل القناعة الكاملة لدى
ي
القاض ،وتعضد هذه القرينة الدليل الضعيف.
وتعتي
يتوفر يف القضية قرينة ما ترجح قناعة
ر
ي
ر
للقاض االستنباط من واقعة
ان ،وتسمح
القرائن من الوسائل غي المباشة يف اإلثبات الجز ي
ي
معلومة ،واقعة أخرى مجهولة مع رصورة أن تكون هناك عالقة منطقية بي الواقعتي.
والقرائن عىل نوعي:
▪
▪

للقاض أن
الت وردت يف القانون عىل سبيل الحرص ،وال يجوز
ي
وه ي
قرائن قانونية :ي
يضيف أو يقيس عليها وليس له الحرية يف تقديرها.
القاض باجتهاده من خالل وقائع
الت يستنتجها ويستنبطها
ي
وه ي
قرائن قضائية :ي
وه غي منصوص عليها يف القانون.
الدعوى ي

 5.3.2الشهادة المستندة إىل الوثائق
تشي األدلة الموثقة  -بعكس األدلة الشفهية  -إىل المواد كالصور الفوتوغرافية ،والوثائق،
ون ،والفيديو ،والتسجيالت الصوتية ،والمكالمات ،والرسائل ،وما شابهها .ويتم
ر
الييد االلكي ي
قاض التحقيق.
الحصول عىل أدلة توثيقية عادة خالل التحقيق السابق للمحاكمة من قبل
ي
ً
لقاض التحقيق أو أفراد الضابطة العدلية
عندما يتضمن الدليل أوراقا شخصية ،فيمكن فقط
ي
نيابة عنه أن يفحصوا األوراق قبل ضبطها .وإذا تضمن الدليل رسائل أو برقيات ،فيسمح
لقاض التحقيق وحده أن يطلع عىل محتواها.
ي

المادة  96من قانون أصول المحاكمات الجزائية:
الييد كافة الخطابات والرسائل والجرائد
لقاض التحقيق أن يضبط لدى مكاتب ر
ي
اليقية ،كما يجوز له مراقبة
اليق كافة الرسائل ر
والمطبوعات والطرود ،ولدى مكاتب ر
المحادثات الهاتفية مت كان لذلك فائدة يف ظهور الحقيقة.
المادة  97من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

فلقاض التحقيق وحده أو لموظف الضابطة
 .1إذا اقتضت الحال البحث عن أوراق،
ي
ً
العدلية المستناب وفقا لألصول أن يطلع عليها قبل ضبطها.
 .2ال تفض األختام وال تفرز األوراق بعد ضبطها إال يف حضور المدع عليه أو وكيله أو
ً
ً
يف غيابهما إذا دعيا وفقا لألصول ولم يحرصا ،ويدع أيضا من جرت المعاملة عنده
لحضورها.
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واليقيات المضبوطة حال تسلمه األوراق
 .3يطلع
قاض التحقيق وحده عىل الرسائل ر
ي
الت يراها الزمة إلظهار الحقيقة أو
يف غالفها المختوم فيحتفظ بالرسائل ر
واليقيات ي
ً
بف منها إىل المدع
ي
الت يكون أمر اتصالها بالغي مرصا بمصلحة التحقيق .ويسلم ما ي
عليه أو إىل األشخاص الموجهة لهم.

 5.3.3أقوال الشهود
وه عىل
ه إخبار الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحواسه .ي
الشهادة ي
نوعي:
▪
▪

ر
ر
المباش لحواس الشاهد بالوقائع
الت تنجم عن االتصال
وه ي
الشهادة المباشة :ي
ً
ً.
تعتي من حيث المبدأ دليال مقبول
المشهود عنها
وبالتاىل ر
ي
ر
يدىل بها
الشهادة
الت ي
وه الشهادة ي
غي المباشة(:الشهادة السمعية أو شهادة النقل) ي
ً
الشاهد نقال عن شخص أو أشخاص آخرين بالتواتر عما سمعه من غيه .وهذه
ً
تعتي مجرد استدالل.
وبالتاىل ال يعتد
الشهادة ال تصلح دليال يف اإلثبات لوحدها بل ر
ي
بها مجردة ،إال إذا توفرت قرينة تقوي ها.

ً
ً
لطالما كانت أقوال الشهود جزءا هاما من األدلة ال سيما يف المحاكمات الجزائية وخاصة قبل
علم مثل الحمض النووي .DNA
ظهور دليل
ي
الت تنظر يف الجرائم األقل خطورة مثل محكمة البداية ،ترد اإلجراءات المتبعة
يف المحاكم ي
التاىل:
فيما يتعلق بأقوال الشهود عىل النحو ي
المادة  192من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

بعد أن يسأل رئيس المحكمة الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو
ميوج أو يف خدمة أحد الفريقي أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمي بأن
يشهد بواقع الحال دون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك يف محرص المحاكمة.
ً
أما اإلجراءات المتبعة لدى محكمة الجنايات فه ر
تفصيال ورصامة.
أكي
ي
▪

أثناء المحاكمة ،يبف الشهود يف الغرفة المعدة لهم فال يخرجون منها إال لتأدية
الشهادة ،ويتخذ عند االقتضاء التدابي الالزمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم
ر
سء مرتبط بها( .المادة  285من قانون أصول المحاكمات
عن القضية وأي ي
الجزائية)
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▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

يمكن للمحكمة أن تأمر أي متهم بمغادرة قاعة المحكمة قبل سماع الشهادة أو
خاللها أو بعدها .بيد أنه ال يجوز أن يتم استئناف إجراءات المحاكمة قبل حضور
الت جرت يف غيابه (المادة  297من قانون أصول
المتهم واطالعه عىل المسائل ي
المحاكمات الجزائية).
يتم سؤال الشاهد عن اسمه ،وشهرته ،وعمره ،ومهنته ،وموطنه أو سكنه ،وهل
يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو يف خدمة أحد الفريقي أو من ذوي قرباه ،وعن
ً
يدىل بشهادته بعد
درجة القرابة قبل أن يؤدي الشاهد شهادته شفاها .بعدها ي
تحليفه اليمي .فإذا لم يحلف الشاهد اليمي القانونية تكون شهادته باطلة (المادة
 286من قانون أصول المحاكمات الجزائية)
عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأله رئيس المحكمة هل المتهم الحارص هو
المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم هل له اعياض عليها (المادة  288من قانون
أصول المحاكمات الجزائية).
ً
يعتيه مساعدا عىل ظهور الحقيقة
للرئيس أن يستوضح الشاهد والمتهم عن كل ما ر
باف قضاة
وللنائب العام هذا الحق بعد استئذان
القاض .أما المتهم أو وكيله كما ي
ي
الشخض ،فيمكن أن يطرحوا أسئلتهم عن طريق رئيس المحكمة
والمدع
المحكمة
ي
ي
فقط( .المادة  289من قانون أصول المحاكمات الجزائية).
يجوز للمحكمة ان تستمع إىل الشهود الذين حرصوا بدون مذكرة دعوة وكانوا ممن
لم يتم سماع شهاداتهم خالل التحقيق ،ولكن يجب يف كل حال ان يكونوا من
الشهود المدرجة أسماؤهم يف القائمة المبينة يف بدء المحاكمة (المادة  294من
قانون أصول المحاكمات الجزائية)
ً
َّ
إذا كان الشاهد ال يجيد التكلم باللغة العربية ،عي رئيس المحكمة ترجمانا وحلفه
اليمي (المادة  303من قانون أصول المحاكمات الجزائية).
إذا كان الشاهد أو المدع عليه أبكم أو أصم أو ال يعرف الكتابة ،عي رئيس المحكمة
له ميجم لغة اإلشارة أو أي شخص مختص آخر مؤهل يمكن أن يتواصل مع
الشاهد( .المادة  306من قانون أصول المحاكمات الجزائية)

 5.3.4األحداث الجانحون (األطفال)
الثان من القانون رقم  18لعام  1974أصول
الثان من الباب
أ .تضمن الفصل
ي
ي
المحاكمة يف قضايا األحداث الجانحي يف المواد من  39إىل  55منه ،إذ تنص المادة
يىل :تطبق األصول الخاصة المبينة يف هذا القانون عىل قضايا
 39منه عىل ما ي
األحداث سواء أكانت يف دوائر النيابة العامة أم التحقيق أم يف محاكم األحداث.
الت لم ينص عليها يف هذا القانون.
ب .تطبق القواني العامة يف جميع الحاالت ي
المادة 40

121

إذا اشيك يف الجريمة الواحدة أحداث وغي أحداث يفرق بينهم وينظم لألحداث منهم
ً
إضبارة خاصة تحوي عىل جميع ما يتعلق بهم وذلك وفقا لألصول اآلتية:
أ -تقوم النيابة العامة بالتفريق ف القضايا الت تحيلها عىل المحكمة ر
مباشة .
ي
ي

الت يتوىل التحقيق فيها عند إصداره قرار
ب -يقوم
قاض التحقيق بالتفريق يف القضايا ي
ي
الظن .
الت ترفع إليه عند إصداره قرار االتهام.
ج -يقوم
قاض اإلحالة بالتفريق يف القضايا ي
ي

المادة 41

ال يجوز أن تطبق عىل األحداث األصول المتعلقة بالجرم المشهود أو المتعلقة بإقامة
مباشة أمام المحكمة .عىل أنه يجوز إقامة الدعوى ر
الدعوى ر
مباشة أمام المحكمة يف
وف الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو بعقوبة الحبس لمدة ال تتجاوز السنة
المخالفات
ي ً
أو بالعقوبتي معا.
المادة 42

ً
الشخض أمام محكمة األحداث وفقا لألصول العادية .عىل أنه إذا كان
تقام دعوى الحق
ي ً
الشخض أمام
المسئولون عن الجرم أحداثا وغي أحداث أمكن إقامة دعوى الحق
ي
وف هذه الحالة ال يشيط
المحكمة الجزائية العادية المختصة بالنسبة لغي األحداث ،ي
حضور الحدث أمام المحكمة العادية بل يمكن أن ينوب عنه ّ
وليه أو وصيه أو أي ممثل
ّ
قانون .وإذا لم يبت يف اشياك الحدث بالجرم جاز للمحكمة العادية تأخي البت يف دعوى
ي
ً
الشخض إىل ما بعد الفصل نهائيا يف مسؤولية الحدث من قبل محكمة األحداث
الحق
ي
المختصة.
المادة 43

تقتض
للمحكمة المحال إليها الحدث أن تتخىل عن الدعوى إذا كنت مصلحة الحدث
ي
ذلك وتحيلها إىل المحكمة الواقع ف منطقتها موطن الحدث أو موطن ّ
وليه أو المعهد
ي
التخىل ما يعرقل
هذا
من
ينشأ
أال
عىل
الحدث،
إليه
المنقول
اإلصالح أو مركز المالحظة
ي
ي
سي المحاكمة.

المادة 44
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ّ
وىل الحدث أو وصيه أو الشخص
أ .تدعو محكمة األحداث يف جميع أدوار الدعوى ي
المسلم إليه أو ممثل الجهة المسلم إليها ومندوب مكتب الخدمة االجتماعية إن
وجد وإال مراقب السلوك ،وتستمع إىل من تدعوه مع الحدث وعليها:
 .1أن تحصل بواسطة مكتب الخدمة االجتماعية أو مراقب السلوك أو بواسطة
مركز المالحظة يف حال عدم وجود المكتب أو بطريق التحقيق العادي الذي
تجريه ر
مباشة أو عن طريق رشطة األحداث عىل جميع المعلومات الممكن
الحصول عليها المتعلقة بأحوال ذوي الحدث المادية واالجتماعية وبأخالقه
وبدرجة ذكائه وبالبيئة والمدرسة اللتي نشأ فيهما وبحالته الصحية وبأفعاله
السابقة وبالتدابي الناجمة يف إصالحه.
ه من نوع المخالفات أو
 .2ويمكن االستغناء عن التحقيق يف الجرائم ي
الت ي
الجنح .
ً
ً
أخصان إذا اقتض
 .3أن تأمر بفحص الحدث جسديا ونفسيا من قبل طبيب
ي
الحال ذلك.
وىل الحدث أو الشخص المسلم إليه وجوب تعيي محام للحدث فيما إذا كان
ب .يبلغ ي
الفعل جناية أو جنحة ،وإذا تعذر ذلك تولت المحكمة هذا التعيي .وتطبق أحكام
ً
قاض التحقيق أيضا.
هذه الفقرة لدى
ي
ت .تعف محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث من دعوة مندوب مكتب الخدمة
االجتماعية ومركز المالحظة ومراقب السلوك.
المادة 45

الت
ال يجوز للمحكمة أو
لقاض التحقيق أن يقرر توقيف الحدث يف غي مراكز المالحظة ي
ي
وف حال عدم وجود هذه المراكز
أنشأتها أو اعيفت بها وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ،ي
يوضع الحدث يف محل توقيف خاص باألحداث.
المادة 46

ً
قاض التحقيق ومحكمة األحداث يف القضايا المحالة إليها بأشع وقت ممكن حرصا
يبت
ي
عىل مصلحة الحدث.

المادة 47
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القاض أن حالة الحدث الجسمية أو النفسية تستلزم دراسة ومالحظة واسعة
إذا رأى
ي
ً
جاز له أن يقرر وضعه مؤقتا يف مركز للمالحظة لمدة ال تتجاوز ستة أشهر.
وللقاض إلغاء هذا التدبي إذا قضت مصلحة الحدث بذلك ويؤجل البت بالقضية إىل ما
ي
بعد انتهاء مدة المالحظة والدراسة.

المادة 48

تقض بذلك.
تعف الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته
ي
للمحكمة أن ي
وتعتي المحاكمة وجاهية بحق الحدث.
وتكتف بحضور وليه أو وصيه أو محاميه
ر
ي
المادة 49

أ .مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة ( )44من هذا القانون ،تجري محاكمة
ً
والمدع
األحداث شا بحضور الحدث ووليه أو وكيله أو الشخص المسلم إليه
ي
الشخض ووكالئهم ومندوب مكتب الخدمة االجتماعية أو مركز المالحظة ومراقب
ي
السلوك.
ب .للمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد استجوابه إذا وجدت رصورة
وىل الحدث أو وصيه أو
لذلك ،ولها عند االقتضاء أن تجري المحاكمة بمعزل عن ي
الشخص المسلم إليه.
ت .تصدر المحكمة حكمها يف جلسة علنية.
المادة 50

ً
أ .تصدر محاكم األحداث أحكامها يف الدرجة األخية .ولها أن تصدر أحكاما معجلة التنفيذ إذا
ّ
وىل الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم
اقتضت مصلحة الحدث ذلك .ويقبل الطعن من ي
ُّ
الشخض.
والمدع
دع إىل المحكمة ،والنيابة العامة
ي
إليه ،أيهم ي
ي
فميمة .إال إذا كانت صادرة عن محكمة
ب .أما قراراتها الصادرة يف طلبات إخالء السبيل ر
الصلح بوصفها محكمة أحداث ،فتقبل الطعن بطريق االستئناف وفق أحكام الفقرة ()3
من المادة  167من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 51
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الت لم تكن ممثلة فيها
أ .ترسل المحكمة إىل النيابة العامة إضبارات الدعاوى ي
لمشاهدتها فور انقضاء ميعاد االعياض أو مهلة الطعن بطريق النقض بحق المدع
الشخض.
والمدع
عليه
ي
ي
يىل تاري خ صدور
ب .تبدأ مهلة الطعن بطريق النقض بحق النيابة العامة من اليوم الذي ي
يىل تاري خ وصول األحكام الخاضعة
األحكام الصادرة بحضور ممثلها ومن اليوم الذي ً ي
للمشاهدة إىل ديوانها إذا لم يكن هذا الممثل حارصا جلسة تفهيم الحكم.
ه المدة المحددة يف الفقرتي  1و 2من المادة ( )343من
ج .إن مدة الطعن بالنقض ي
قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 52

الت تنظر
يعف األحداث من أداء
الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع يف جميع القضايا ي
ً
فيها محاكم األحداث وفقا ألحكام هذا القانون.
المادة 53

أ .يمكن للمحكمة ر
مباشة ،أو بناء عىل طلب الحدث أو وليه أو وصيه أو محاميه أو مراقب
السلوك ،تبديل التدابي اإلصالحية المقررة أو تعديلها وذلك بعد مرور ستة أشهر عىل
األقل من البدء بتنفيذها.
ميم وإنما يجوز تقديم طلب جديد بعد مرور ثالثة أشهر
ب .قرار المحكمة بهذا الشأن ر
عىل القرار المذكور.
التشد والتسول يمكن للمحكمة ر
ج .ف قضايا ر
مباشة ،أو بناء عىل طلب الحدث أو وليه
ي
أو وصيه أو مراقب السلوك أو محاميه أو مدير معهد اإلصالح ،تبديل التدابي اإلصالحية
المقررة أو تعديلها دون التقيد ربشط مرور أي مدة فيما إذا وجدت المحكمة مصلحة
الحدث بذلك.
المادة 54

أ .يحظر رنش صورة المدع عليه الحدث ر
ونش وقائع المحاكمة أو ملخصها أو خالصة
الحكم يف الكتب والصحف والسينما وبأي طريقة كانت ما لم تسمح المحكمة المختصة
بذلك.
ب .كل مخالفة ألحكام هذه المادة يعاقب عليها بموجب المادة  410من قانون
العقوبات.
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المادة 55

مع االحتفاظ بأحكام المادة  166من قانون العقوبات فإن مدد التقادم المنصوص عليها
يف قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بالجرائم والعقوبات والتدابي
الشخض تخفض إىل
اإلصالحية واإللزامات المدنية وسقوط دعوى الحق العام والحق
ي
نصفها يف جميع جرائم األحداث.

 5.3.5المتواطئون
أورد ر
الجرم وذلك للداللة عىل المساهمة يف
المشع يف قانون العقوبات مصطلح االشياك
ي
الجريمة ،وذكر مصطلح فاعل ،ر
ومخت يف المواد من  211وحت
وشيك ،ومحرض ،ومتدخل،
ر
.221
المادة 211

فاعل الجريمة هو من أبرز إىل حي الوجود العنارص الت تؤلف الجريمة أو ساهم ر
مباشة
ي
يف تنفيذها.
المادة 212
 .1كل رشيك يف الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها يف القانون.

ً
وفاقا ر
للشوط الواردة يف المادة ال  247عقوبة من نظم أمر المساهمة يف
 .2تشدد
الجريمة أو أدار عمل من اشيكوا فيها.
المادة 213

ر
الشيكان يف الجريمة المقيفة بالكالم المنقول بالوسائل اآللية عىل ما ورد يف الفقرة الثانية
من المادة  208أو يف الجريمة المقيفة بإحدى الوسائل المذكورة يف الفقرة الثالثة من
ر
والناش إال أن يثبت األول أن ر
النش تم دون
المادة نفسها هما صاحب الكالم أو الكتابة
رضاه.

المادة 214
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ر ً
ناشا مدير ر
النش ،فإذا لم يكن من مدير
عندما تقيف الجريمة بواسطة الصحف يعد
فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.
المادة 215

الت من شانها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو اإلعفاء منها
 .1مفاعيل األسباب المادية ي
تشي عىل كل من ر
الشكاء يف الجريمة والمتدخلي فيها.
ً
الت سهلت
 .2تشي عليهم أيضا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة ي
اقياف الجريمة.
 .3وأما ما سوى ذلك من الظروف فال يتناول مفعولها إال الشخص الذي تتعلق به.

المادة 216

ً
ً
 .1يعد محرضا من حمل أو حاول أن يحمل شخصا آخر بأية وسيلة كانت عىل ارتكاب
جريمة.
َّ
ِّ
 .2إن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض عىل ارتكاب الجريمة.
المادة 217

.1
.2
.3
.4

َّ
الت أراد أن تقيف سواء كانت الجريمة ناجزة أو
يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة ي
ر ً
مشوعا فيها أو ناقصة.
إذا لم يفض التحريض عىل ارتكاب جناية أو جنحة إىل نتيجة خففت العقوبة
الت حددتها المادة ال  219يف فقراتها ال 2وال 3وال .4
بالنسبة ي
ً
التحريض عىل ارتكاب مخالفة ال يعاقب عليها إذا لم يلق قبول.
ِّ
بالمحرض كما لو كان فاعل الجريمة.
تيل التدابي االحيازية

المادة 218

ً

يعد متدخال يف جناية أو جنحة:
أ من أعىط إرشادات القيافها وإن لم تساعد هذه اإلرشادات عىل الفعل .
َّ
ب من شد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل .
ج من قبل ،ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية ،عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة .

الت هيأت الجريمة أو سهلتها أو عىل
د من ساعد الفاعل أو عاونه عىل األفعال ي
الت أتمت ارتكابها .
األفعال
ي ً
ه من كان متفقا مع الفاعل أو أحد المتدخلي قبل ارتكاب الجريمة وساهم يف إخفاء
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معالمها أو تخبئة أو ترصيف األشياء الناجمة عنها ،أو إخفاء شخص أو ر
أكي من الذين
اشيكوا فيها عن وجه العدالة .
ً
عالما بسية ر
األشار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال
و من كان
العنف ضد أمن الدولة أو السالمة العامة ،أو ضد األشخاص أو الممتلكات وقدم لهم
ً
ً
طعاما أو مأوى أو مختبأ أو مكانا لالجتماع.
المادة 219

 .1المتدخل الذي لوال مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه
الفاعل.
ر
اثنت عشة
 .2أما سائر المتدخلي فيعاقبون باألشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من ي
سنة إىل ر
عشين سنة إذا كان الفاعل يعاقب باإلعدام.
وإذا كان عقاب الفاعل األشغال الشاقة المؤبدة أو االعتقال المؤبد حكم عىل
المتدخلي بالعقوبة نفسها ال أقل من ر
عش سني.
وف الحاالت األخرى تيل عقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها حت النصف .ويمكن
ي
فاعىل الجريمة.
أنفسهم
هم
كانوا
لو
كما
بهم
ازية
االحي
التدابي
ال
ز
إن
ي
المادة 220

 .1من أقدم فيما خال الحالة المنصوص عليها يف الفقرة الخامسة من المادة  218وهو
ر
والت
عالم باألمر عىل إخفاء أو بيع أو شاء أو ترصيف األشياء الداخلة يف ملكية الغي ي
نزعت أو اختلست أو حصل عليها بجناية أو جنحة عوقب بالحبس من ثالثة أشهر
مائت لية.
إىل سنتي وبالغرامة من مائة لية إىل
ي
 .2عىل أنه إذا كانت األشياء المبحوث عنها يف الفقرة األوىل ناجمة عن جنحة فال يمكن
ر
ثلت الحد األعىل لعقوبة الجنحة المذكورة.
أن تجاوز العقوبة ي
المادة 221

 .1من أقدم فيما خال الحاالت المنصوص عليها يف الفقرتي ال  5و 6من المادة ال 218
عىل إخفاء شخص يعرف أنه اقيف جناية أو ساعده عىل التواري عن وجه العدالة،
عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنتي.
 .2يعف من العقوبة أصول الجناة المخبأين أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم حت
الطالقات أو أشقاؤهم أو شقيقاتهم أو أصهارهم من الدرجات نفسها.
الخياء
5.3.6
ر
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الخياء إذا كانت طبيعة الجرائم تتطلب مثل هذه المداخالت .وللنائب
يمكن االستماع إىل ر
ً
العام الحق يف استشارة خبي يف المجال الذي يراه رصوريا .وعىل وجه الخصوص ،يحق
ه القتل
للنائب العام استشارة
ي
أخصان يف الطب إلعداد تقرير إذا كانت القضية قيد النظر ي
الخياء أن يكون محلفي
أو الوفاة الناجمة عن أسباب غي معروفة أو مشتبه بها .وعىل جميع ر
قبل تنفيذ المهام الرصورية.
المادة  39من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

إذا توقف تميي ماهية الجرم وأحواله عىل معرفة بعض الفنون والصنائع فعىل النائب
ً
واحدا أو ر
أكي من أرباب الفن أو الصنعة.
العام أن يستصحب

المادة  40من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

ً
إذا مات شخص قتال أو بأسباب مجهولة باعثة عىل الشبهة فيستعي النائب العام
بطبيب أو ر
أكي لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وحالة جثة الميت.
المادة  41من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

والخياء المشار إليهم ف المادتي  39و 40أن يقسموا قبل ر
مباشتهم العمل
عىل األطباء
ر
ي
ً
يمينا بأن يقوموا بالمهمة الموكولة إليهم ربشف وأمانة.

 5.3.7مصداقية الشهود
القاض عند إصداره الحكم ،بيد أنه قد يتم رفض
يتم تحديد مدى مصداقية الشهود من قبل
ي
الشخض أو المدع عليه (لسبب
المدع
بعض الشهادات خالل المحاكمة إذا اعيض عليها
ي
ي
قانون كدرجة القرابة بي أطراف الدعوى).
ي
المادة  193من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

ال تقبل شهادة أصول المدع عليه وفروعه وأخوته وأخواته ومن هم يف درجتهم عن
طريق المصاهرة وزوجه حت بعد الحكم بالطالق ولكن إذا سمعت شهادتهم دون أن
الشخض أو المتهم فال تكون باطلة.
المدع
المدع العام أو
يعيض عليها
ي
ي
ي
المادة  292من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

اآلن ذكرهم:
 .1ال تقبل شهادة األشخاص ي
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آ .أصول المتهم وفروعه.
ب .أخوته وأخواته.
ج .ذوو القرابة الصهرية الذين هم يف هذه الدرجة
د .الزوج والزوجة بعد الطالق.
المخيون الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية عىل األخبار.
و.
ر
الشخض أو المتهم
المدع
 .2وإذا سمعت شهادتهم ولم يعيض عليها النائب العام أو
ي
ي
فال تكون باطلة .أما إذا اعيض عىل سماعها فلرئيس المحكمة أن يأمر باالستماع إلفادتهم
عىل سبيل المعلومات.

المادة  293من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

المخيين الذين لم يمنحهم القانون مكافأة مالية إنما يجب أن يحيط النائب
تقبل شهادة
ر
ً
العام المحكمة علما بصفتهم هذه.

 5.3.8األدلة المادية كعينات الحمض النووي ،وبصمات األصابع ،وراحة الكف ،وخط اليد
والمقذوفات:
من الثابت بموجب البحوث والدراسات والتطبيقات العلمية أن البصمات سواء الحمض
ر
والت
النووي أو بصمات األصابع أو راحة الكف من أكي األدلة دقة يف مجال األدلة الجنائية ي
الت يمكن
يمكن من خاللها التعرف عىل الجناة وكشف المجرمي،
ر
وتعتي من األدلة المادية ي
الحصول عليها عند القيام بتفتيش مشح الجريمة برفع البصمات عن كافة األماكن المحيطة
الت يتم االشتباه بها ،وكذلك ضبط كل ما يشتبه بعالقته
بمكان الجريمة وعن أدق األشياء ي
بالجريمة ،كالوثائق والمقذوفات واألسلحة أو أي أداة جرمية أو كل ما يظهر أنه استعمل يف
ارتكاب الجريمة وكل ما يساعد عىل إظهار الحقيقة ويتم الحصول عىل هذه األدلة ر
مباشة
غداة اإلبالغ عن الجريمة ،ويقوم عنارص ر
الشطة المدربون والمختصون برفع هذه األدلة بأمر
قاض التحقيق ،الكاتب ،الطبيب
القاض بعد شخوص هيئة الكشف (النائب العام أو
من
ي
ي
ر
ع ،عنارص األدلة الجنائية) إىل المكان.
الش ي
وبموجب المادة  39من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإنه إذا توقف تميي ماهية الجرم
ً
واحدا أو ر
أكي
وأحواله عىل معرفة بعض الفنون والصنائع فعىل النائب العام أن يستصحب
من أرباب الفن والصنعة .بعد ذلك يقدم المتهم إىل القضاء مع الضبط المنظم واألدلة وتقرير
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ر
ع والتقارير الفنية المقدمة من قسم األدلة الجنائية وقسم تحليل الحمض
الطب الش ي
النووي ( )DNAإن وجد.
ً
ومن الجدير التنويه إىل أن األدلة المتوفرة يف ملف القضية يطلع عليها األطراف وتكون محال
للنقاش ،وال بد أن تستند إىل إجراءات قانونية صحيحة ،ويمكن ألي طرف الطعن بصحة
ان
خياء مختصي .وبالنتيجة فإن
خيات فنية عليها من قبل ر
األدلة وطلب إجراء ر
للقاض الجز ي
ي
ً
متسعا من الحرية يف أن يختار من األدلة ما يطمي ويرتاح إليه ضميه ووجدانه بما له أصل
يف ملف القضية.

 5.3.9األدلة الرقمية
ر
الرقم بأنه البيانات الرقمية المخزنة يف
يع رقم  17لعام  2012الدليل
ي
عرف المرسوم التش ي
والت يمكن استخدامها
األجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية او المنقولة بواسطتها ي
نف جريمة معلوماتية.
يف اثبات أو ي
ً
ون بالوصول المأذون به قانونا إىل المعلومات أو بيانات الحركة
كما عرف
التقض االلكي ي
ي
المتداولة عىل المنظومات المعلوماتية أو الشبكة ألغراض التعقب أو الضبط او التحقيق.
ر
الرقم:
يع المذكور عىل حجية الدليل
ي
ونصت المادة  25من المرسوم التش ي

ر
يىل:
أ .يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل
الرقم شيطة تحقق ما ي
ي
 .1أن تكون االجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل
تعمل عىل نحو سليم.
 .2أال يطرأ عىل الدليل المقدم إىل المحكمة أي تغيي خالل مدة حفظه.
ب .يعد الدليل الرقم المقدم اىل المحكمة مستجمعا ر
للشطي الواردين يف الفقرة /أ/
ي
من هذه المادة مالم يثبت العكس.

 5.3.10االعيافات
االعياف :هو إقرار المدع عليه عىل نفسه بكل أو ببعض ما نسب إليه من وقائع جرمية،
اآلن:
ولالعياف أنواع عدة وفق ي
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.1
.2
.3
.4
.5
.6

االعياف الكامل :وهو إقرار المدع عليه بكل ما نسب إليه.
الجزن :وهو أن يقر المدع عليه ببعض ما نسب إليه.
االعياف
ي
القضان :وهو أن يقر المدع عليه بما نسب إليه يف مجلس القضاء.
االعياف
ي
القضان :وهو ما يصدر عن المدع عليه خارج مجلس القضاء.
االعياف غي
ي
االعياف البسيط :عندما يقر المدع عليه بالواقعة الجرمية وحدها.
ً
ً
االعياف الموصوف :إذا زاد المدع عليه عىل الواقعة الجرمية أفعال أو ظروفا
للتخفيف من مسؤوليته.

ً
ر
ه:
وال بد يف االعياف حت يكون صحيحا من أن تتوافر عدة شوط ي
ً
ً
 .1أن يكون االعياف رصيحا واضحا ،ال لبس فيه وال غموض ،ولذلك فإن سكوت
ً
ً
المدع عليه ال يعد إقرارا منه بما نسب إليه تطبيقا لقاعدة "ال ينسب إىل ساكت
ً
قول" كما أنه يجب أن يكون مطابقا للحقيقة.
ً
 .2أن يكون صادرا عن شخص يتمتع باألهلية وعن إرادة حرة فإذا تبي أن المدع عليه
عقىل أو مجنون فال يكون العيافه أي قيمة ثبوتية.
غي ممي بسبب مرض
ي
 .3وكل اعياف أدىل به صاحبه تحت تأثي التعذيب أو االكراه ال يؤخذ به ويكون مصيه
اإلهمال ،ألن صاحبه يكون يف هذه الحالة معيب اإلرادة ومضطرب التفكي.
ً
شخض،
 .4يجب أن يكون االعياف صادرا عن المدع عليه بالذات ،ألن االعياف حق
ي
ً
وبالتاىل فإن اعياف الوكيل عن موكله ال يعد دليال من أدلة االثبات ،كما أن اعياف
ي
ً
الوىل ال يعد اعيافا من الحدث وال يؤخذ بإقراره.
ي
ً
 .5أن يكون االعياف مستندا إىل اجراءات صحيحة ،فإذا كان ثمرة اجراءات غي قانونية
ً
وباطلة ،فإن االعياف يعد باطال وال يؤخذ به كدليل يف االثبات ،حت ولو كان هذا
ً
االعياف صادقا.

القيمة القانونية لالعياف يف اثبات المسائل الجزائية:
ً
▪ إذا صدر االعياف مستكمال رشوط صحته ،فإنه يعد عندئذ بينة كغيه من البينات
ً
وللقاض سلطة مطلقة يف أن يأخذ باالعياف الصادر عن
للقاض،
ميوكا أمر تقديره
ًي
ي
للقاض السلطة التقديرية
للقاض ،وإنما يكون
المتهم ،فاعياف المتهم ليس ملزما
ي
ي
.
القانون الحديث لم
يف األخذ باعياف المتهم من عدمه ذلك أن االعياف يف الفقه
ي
أكي أو لجلب
يدىل باعياف كاذب لدرء خطر ر
يعد سيد األدلة ألن المتهم يمكن أن ي
مصلحة ما.
القاض هو الذي يحدد قيمة االعياف وفق تقديره ،بمعت
وبالتاىل فإن
ي
ي
الت تفيض تحديد داللته وبواعثه (سواء أكان
أنه يخضع لسلطة
القاض التقديرية ي
ي
ً
االعياف قضائيا أو ال).
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▪

5.4

فللقاض أخذ ما يريد وترك ما يريد
وتجدر االشارة إىل أن االعياف قابل للتجزئة،
ي
القاض يف ذلك طالما أنه بت قناعته باالعياف عىل
لتكوين قناعته ،وال معقب عىل
ي
ً
أسباب مقبولة فعال ومنطقية.

إجراءات ما بعد المحاكمة

 5.4.1النطق بالحكم :نظرة عامة
بعد إدانة المتهم بجريمة ،يتم النطق بالحكم عادة ر
مباشة عقب المحاكمة ،ال سيما عندما
تكون الجريمة جنحة.
تشمل أحكام الجنايات المبينة يف المادة  37من قانون العقوبات:
▪
▪
▪
▪
▪

عقوبة اإلعدام.
األشغال الشاقة
السجن المؤبد
األشغال الشاقة المؤقتة
السجن المؤقت

الجيية والحرمان من بعض الحريات والغرامة.
وتشمل األحكام اإلضافية اإلقامة ر
إن مدة األحكام المختلفة مبينة يف قانون العقوبات ،لكنه يف حال عدم وجود أحكام خاصة
يف بعض القضايا ،فإن الحد األدن للحكم هو األشغال الشاقة المؤقتة ،واالعتقال المؤقت،
ه  15سنة (المادة
الجيية والتجريد
واإلبعاد ،واإلقامة ر
ي
المدن لمدة  3سنوات ،والحد األعىل ي
 44من قانون العقوبات).

 5.4.2النطق بالحكم :العوامل المخففة والمشددة
القاض أن يأخذ بعي االعتبار العوامل المشددة
عند اقياب اتخاذ قرار النطق بالحكم ،عىل
ي
والمخففة ال يت من شأنها أن تتسبب يف عقوبة أشد أو يف عقوبة أخف .ويمكن أن توجد
الظروف المخففة والمشددة مبينة يف كل جريمة عىل حدة.

المادة  259من قانون العقوبات:
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القاض يف الحكم مفعول كل من األسباب المشددة أو المخففة عىل العقوبة
يعي
ي
المقض بها.
ي

العوامل المخففة والعوامل المانعة من العقاب
يىل:
تتضمن بعض العوامل المخففة ما ي
.1
.2
.3
.4
.5

اإلفراط ف حق الدفاع ر
المشوع إذا ترافق مع ثورة غضب شديد (المادة )2( 227
ي
من قانون العقوبات)
الدفاع عن النفس أو الغي وعن ممتلكاتهم (المادة  228من قانون العقوبات)
الجنون (المادة  230من قانون العقوبات)
إذا تمت جميع األعمال الرامية إىل اقياف الجناية لكنها لم تفض إىل نتيجة بسبب
ظروف ال عالقة إلرادة الفاعل بها (المادة  200من قانون العقوبات)
العاهة العقلية الوراثية (المادة  232من قانون العقوبات)

المادة  227من قانون العقوبات:

 .2عىل انه إذا أفرط فاعل الجريمة ف ممارسة حق الدفاع ر
المشوع ال يعاقب إذا أقدم
ي
عىل الفعل يف ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته.
المادة 228

ال يعاقب الفاعل عىل فعل ألجأته الرصورة إىل أن يدفع به عن نفسه أو عن غيه أو عن
ً
ً
ً
ً
ملكه أو ملك غيه خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا ،رشط أن يكون الفعل
ً
متناسبا والخطر.
ً
يعتي يف حالة الرصورة من توجب عليه قانونا أن يتعرض للخطر.
ال ر
المادة  230من قانون العقوبات

يعف من العقاب من كان يف حالة جنون.

المادة  200من قانون العقوبات:
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إذا كانت جميع األعمال الرامية إىل اقياف الجناية قد تمت غي أنها لم تفض إىل مفعول
اآلن:
بسبب ظروف ال عالقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات عىل الوجه ي

-

يمكن أن يستبدل اإلعدام باألشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة ف اثنت ر
عشة سنة
ي
ي
إىل ر
عشين سنة.
وأن تستبدل األشغال الشاقة المؤبدة باألشغال الشاقة الموقتة من ر
عش سنوات
إىل ر
عشين سنة.
عش سنوات إىل ر
وأن يستبدل االعتقال المؤبد باالعتقال الموقت من ر
عشين
سنة .ويمكن أن يحط من أية عقوبة أخرى حت نصفها.
ويمكن أن تخفض العقوبات المذكورة يف هذه المادة حت الثلثي إذا حال الفاعل
بمحض إرادته دون نتيجة فعله.

المادة  232من قانون العقوبات:

ً
الوع أو
من كان حي اقياب الفعل مصابا بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة أنقصت قوة
ي
ً
ً
االختيار يف أعماله يستفيد قانونا من إبدال عقوبته أو تخفيضها وفقا ألحكام المادة ال
.241
عندما تتحقق الظروف المخففة:
المادة  241من قانون العقوبات:

 .1عندما ينص القانون عىل عذر مخفف:
إذا كان الفعل جناية توجب اإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة أو االعتقال المؤبد
حولت العقوبة إىل الحبس سنة عىل األقل.
وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات األخرى كان الحبس من ستة أشهر إىل
سنتي.
وإذا كان الفعل جنحة فال تتجاوز العقوبة ستة أشهر ويمكن تحويلها إىل عقوبة
تكديرية.
القاض تخفيف العقوبة إىل نصف الغرامة
وإذا كان الفعل مخالفة أمكن
ي
التكديرية.
 .2يمكن أن تيل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابي االحياز
الت نص عليها القانون.
قض عليه بالعقوبة ي
ما خال العزلة لو كان ي
العوامل المشددة
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يىل:
وتشمل بعض العوامل المشددة ما ي
 .1ارتكاب جريمة أخرى أثناء قضائه لحكم سابق ،وتكرار الجرائم (المادة  )1( 248من
قانون العقوبات)
 .2ارتكاب جريمة من قبل مجموعة (المادة  )2( 369من قانون العقوبات)
المادة  248من قانون العقوبات:

ً
ً
ميما وارتكب جناية أخرى توجب
 .1من حكم عليه باألشغال الشاقة المؤبدة حكما ر
قض عليه باإلعدام.
العقوبة نفسها ي
ً
ً
ميما بعقوبة جنائية وارتكب جناية أخرى قبل مرور خمسة
 .2ومن حكم عليه حكما ر
ً
ر
عش عاما عىل انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم حكم عليها بأقض عقوبة األشغال
الشاقة المؤقتة حت ضعفيها إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم باألشغال الشاقة
الموقتة.
المادة  369من قانون العقوبات:

ً
 .1من هاجم أو قاوم بالعنف موظفا يعمل عىل تطبيق القواني أو األنظمة أو جباية
قضان أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة
الرسوم والرصائب أو تنفيذ قرار
ي
ً
ذات الصالحية عوقب بالسجن سنتي عىل األقل إذا كان مسلحا وبالسجن من ستة أشهر
إىل سنتي إذا كان أعزل من السالح.
 .2وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون اثني ر
فأكي.

 5.4.3مخرجات الحكم
5.4.3.1

الغرامة المالية

عادة ما يحكم عىل فرد ما بغرامة يف قضايا الجنح والمخالفات عىل الرغم من أنه قد يحكم
ً
ً
عليه بغرامة باإلضافة إىل عقوبة أشد كالحبس مثال .وإذا وجد المدع عليه مذنبا ،فقد يطلب
ً
للمدع ورسوما للدولة.
منه أن يدفع تعويضات
ي
المادة  318من قانون العقوبات:
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وللمدع
يقض عىل المتهم المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى الواجبة للدولة
ي
الشخض.
ي
المادة  64من قانون العقوبات:

 .1تياوح الغرامة الجنائية بي خمسي لية وثالثة آالف لية.
وه تخضع ألحكام المادتي ال  53وال  54المتعلقتي بالغرامة الجنحية
ي
ً
ً
المعت الغرامة ،فسيواجه سجنا مؤقتا.
إذا لم يدفع الفرد
ي
المادة  54من قانون العقوبات:

ً
 .1تستبدل الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد يف مهلة ثالثي يوما تبتدئ من تاري خ
ً
انيام الحكم دون تنبيه سابق وفقا لألصول المرعية
ر

5.4.3.2

الجيية
اإلقامة ر

ً
بدل من السجن.
الجيية
يف قضايا الجنح يمكن أن يكون الحكم يف كثي من األحوال اإلقامة ر
ً
الجيية بي  3أشهر إىل  3سنوات .ويمكن للمدان أيضا أن يحكم عليه
وتياوح مدة اإلقامة ر
ر
الجيية يف القضايا الجنائية ،وتطبق نفس الشوط إال أن الفية قد تكون أطول .وإذا
باإلقامة ر
لجيية ،فيمكن أن يسجن ،لكن سجنه ال يمكن أن يتجاوز
انتهك شخص ما رشوط اإلقامة ا ر
المدة المتبقية من الحكم.
المادة  53من قانون العقوبات:

الجيية ف الجنح بي ثالثة أشهر وثالث سنوات وتنفذ ف ر
الشوط
 .1تياوح مدة اإلقامة ر
ي
ي
الجيية يف الجنايات.
الت تنفيذ فيها اإلقامة ر
نفسها ي
 .2فإذا غادر المحكوم عليه ألية مدة كانت المكان المعي له أبدل الحبس البسيط من
الباف من العقوبة
الجيية لمدة ال تتجاوز الزمن
اإلقامة ر
ي
5.4.3.3

السجن

ً
يمكن للمدان أن يحكم عليه بالسجن المؤقت والسجن المؤبد ،أو يمكن أيضا أن يتضمن
والت ال تتجاوز عقوبة السجن فيها  3سنوات،
وف قضايا الجنح،
ي
ذلك األشغال الشاقة .ي
ويمكن أن تكون بمقدار بضعة أيام فقط .ويمكن لعقوبة السجن أن تمتد يف القضايا الجنائية
من بضعة سنوات وحت السجن المؤبد يف حاالت الجنايات الخطية ،ويمكن أن تيافق
عقوبة السجن مع األشغال الشاقة (سيتم مناقشتها أدناه).
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المادة  80من قانون العقوبات:

إذا اقيفت جناية أو جنحة بتأثي ر
فللقاض أن يمنع المحكوم عليه
المشوبات الكحولية
ي
من ارتياد الحانات الت تباع فيها هذه ر
المشوبات مدة تياوح بي سنة وثالث سنوات تحت
ي
طائلة الحبس من ر
عشة أيام إىل ثالثة أشهر.
يمكن للجرائم التالية أن تكون عقوبتها السجن بي  10أيام وسنتي.

 .1إخفاء وترصيف األشياء الحاصلة بالشقة أو بغيها من الجرائم المنصوص عليها يف
المادة .220
 .2الجنحة المنصوص عليها يف الفقرة األخية من المادة .413
 .3القمار المنصوص يف المادة .619
 .4شقة المزروعات والمحصوالت المنصوص عليها يف المادة .634
 .5الشقة العادية المنصوص عليها يف المادة .634
 .6قطع وإتالف األشجار المنصوص عليهما يف المادتي  726و.727
 .7تسميم الحيوانات المنصوص عليه يف المادة .728
 .8الشهادة واليمي الكاذبتان الحاصلتان أثناء المحاكمة الصلحية.

يتم وصف السجن المؤبد عادة للجرائم ذات الطبيعة السياسية كمحاولة إثارة تمرد أو محاولة
قانون ضد الدولة.
ارتكاب أي عمل عنيف أو غي
ي
المادة  293من قانون العقوبات:

 .1كل فعل يقيف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور
يعاقب عليه باالعتقال الموقت.
 .2إذا نشب العصيان عوقب المحرض باالعتقال المؤبد وسائر العصاة باالعتقال
المؤقت خمس سنوات عىل األقل.
المادة  291من قانون العقوبات:

 .1يعاقب عىل االعتداء الذي يستهدف تغيي دستور الدولة بطرق غي ر
مشوعة
باالعتقال الموقت خمس سنوات عىل األقل.

 .2وتكون العقوبة االعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إىل العنف.
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5.4.3.4

الحكم مع وقف التنفيذ

للقاض عند القضاء بعقوبة جنحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها.
يمكن
ي
المادة  168من قانون العقوبات:

للقاض عند القضاء بعقوبة جنحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها إذا لم يسبق
.1
ي
قض عىل المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد .
أن ي
حقيف أو
 .2ال يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ إذا لم يكن له يف سورية محل إقامة
ي
ً
ً
إذا تقرر طرده قضائيا أو إداريا .
 .3ال يعلق وقف التنفيذ تنفيذ العقوبات اإلضافية أو الفرعية أو تدابي االحياز.
المادة 169من قانون العقوبات:
للقاض أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أ ركي من الواجبات اآلتية :
ي
 .1أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية .
 .2أن يخضع للرعاية .
الشخض عىل تعويضه كله أو بعضه يف مدة ال تتجاوز
المدع
 .3أن يحصل
ي
ي
السنتي يف الجنحة أو الستة أشهر يف المخالفة.
المادة 170من قانون العقوبات:

يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص أقدم يف مدة خمس سنوات أو سنتي حسبما
يكون قد حكم عليه بعقوبة جنحية أو تكديرية عىل ارتكاب جريمة أخرى يقض عليه
من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو ثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات
القاض بمقتض المادة السابق.
الت فرضها
ي
ي
المادة 171من قانون العقوبات:

ً
َّ
 .1إذا لم ينقض وقف التنفيذ عد الحكم عند انقضاء مدة التجربة الغيا ،وال يبف
مفعول للعقوبات اإلضافية والتدابي االحيازية ما خال الحجز يف مأوى احيازي
والمصادرة العينية وإقفال المحل المنصوص عليه يف المادة .104
 .2عىل أن وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة إذا كانت قد
ر
بوشت دعوى النقض أو مالحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المذكورة.
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ً
لكن يمكن أن يتم تأخي تنفيذ الحكم أيضا
المادة  55من قانون العقوبات:

 .1ال تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غي الموقوفة إال بعد أن تضع حملها بستة أسابيع.
 .3إن الزوجي اللذين يحكم عليهما بهذه العقوبة مدة تنقص عن السنة وال يكونان
موقوفي تنفذ فيهما العقوبة عىل التتاىل إذا كان لهما ولد دون الثامنة ر
عشة من عمره
ي
ً
ً
محال معروفا لإلقامة.
وأثبتا أن لهما

5.4.3.5

إعادة التأهيل

مما ال شك فيه أن السجون يف العرص الحديث لم تعد تهدف إىل قضاء عقوبة ما بحجز حرية
ً
ً
المحكوم عليه فقط ،بل تهدف أيضا إىل اصالح السجي وإعادة تأهيله تمهيدا إلعادة دمجه
بالمجتمع .وإذا كان هذا األمر ينطبق عىل البالغي فإن األوىل تطبيقه عىل األحداث ،لذلك
ر
يع رقم  52لعام
نصت المادة الثالثة من القانون رقم  18لعام  1974المعدلة بالمرسوم التش ي
يىل:
 2003عىل ما ي

أ -إذا ارتكب الحدث الذي أتم ر
العاشة ولم يتم الثامنة ر
عشة من عمره أية جريمة فال
تفرض عليه سوى التدابي اإلصالحية المنصوص عليها يف هذا القانون ويجوز الجمع بي
عدة تدابي إصالحية .
ر
الت يرتكبها األحداث الذين أتموا الخامسة عشة من عمرهم فتطبق
ب -أما يف الجنايات ي
العقوبات المنصوص عليها يف هذا القانون.
وقد نصت المادة  4من القانون المذكور عىل أن:

ه:
تدابي اإلصالح ي
ر
ع.
أ -تسليم الحدث إىل أبوية أو إىل أحدهما أو إىل وليه الش ي
ب -تسليمه إىل أحد أفراد أشته .
ج -تسليمه إىل مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة ليبية الحدث .
د -وضعه يف مركز المالحظة .
ه -وضعه يف معهد خاص بإصالح األحداث .
و -الحجز يف مأوى احيازي .
ز -الحرية المراقبة .
ح -منع اإلقامة .
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ط -منع ارتياد المحالت المفسدة .
ي -المنع من مزاولة عمل ما .
ك -الرعاية.
يىل:
ونصت الفقرة األوىل من المادة  84من قانون العقوبات عىل ما ي
الغاية من الحرية المراقبة التثبت من صالح المحكوم عليه وتسهيل ائتالفه مع المجتمع.
يىل:
كما نصت المادة  87من القانون المذكور عىل ما ي
 1يعهد بالرعاية إىل مؤسسات خاصة اعيفت بها الدولة.
ً
 2عىل المؤسسة أن توفر عمال للمحكوم عليه .ويراقب مندوبوها بحكمة طريقة

معيشته ويسدون إليه النصح والمعونة .ويمكن أن يسلم إليها ما يكون قد وفره السجي
المشح الستعماله يف مصلحته عىل أفضل وجه.
الت قضت بالتدبي تقرير عن حالة المحكوم عليه
 3يجب أن يقدم إىل الهيئة القضائية ي
وسلوكه مرة كل ثالثة أشهر عىل األقل.
يىل:
ونصت الفقرة األوىل من المادة  233من قانون العقوبات عىل ما ي

من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية مانعة أو مقيدة للحرية واستفاد من إبدال العقوبة
ً
أو تحفيضها قانونا بسبب العته ،ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت أنه
ً
ممسوس أو مدمن المخدرات أو الكحول أو كان خطرا عىل السالمة العامة يقض يف
الحكم بحجزه يف مكان من المأوى االحيازي ليعالج فيه أثناء مدة العقوبة.
ً
وقد أتاح ر
مدمت المخدرات بحيث يتم تقديم العالج لهم
المشع السوري سبال للتعامل مع
ي
ً
بعيدا عن الطريقة العقابية المعتادة وقد نصت الفقرة (و) من المادة  43من قانون المخدرات
يىل:
رقم  2لعام  1993عىل ما ي

متعاط المواد المخدرة إىل سلطة رسمية
ال تقام الدعوى العامة عىل من تقدم من
ي
للعالج يف المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حت الدرجة الثانية.
يىل:
كما نصت الفقرتان (أ) و(ب)من نفس المادة عىل ما ي
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أ  -يعاقب باالعتقال المؤقت وبالغرامة من مائة ألف لية سورية إىل خمسمائة ألف لية
سورية ،كل من حاز أو أحرز أو اشيى أو نقل أو أسلم أو تسلم مواد مخدرة ،وكان ذلك
ً
الشخض يف غي األحوال المرصح بها قانونا.
التعاط أو االستعمال
بقصد
ي
ي
ب  -يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها يف الفقرة السابقة أن تأمر
الت
بوقف تنفيذ وإيداع من يثبت إدمانه عىل
التعاط المواد المخدرة أحد المصحات ي
ي
ينشأ لهذا الغرض ليعالج فيها .ويكون اإلفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من المحكمة
بناء عىل اقياح اللجنة المختصة ر
باإلشاف عىل المودعي بالمصحة .وال يجوز أن تقل
مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثالثة أشهر وال أن تزيد عىل السنة.
يىل:
ونصت المادة  71من قانون المخدرات عىل ما ي

ر
تنس الوزارة مصحات لمعالجة المدمني عىل المواد المخدرة .كما يجوز إنشاء مصحات
خاصة لمعالجة المدمني عىل المواد المخدرة.
يىل:
كما نصت المادة  72منه عىل ما ي

ر
تنس وزارة الشؤون االجتماعية والعمل مؤسسة لرعاية األشخاص الذين يتقرر اإلفراج
عنهم من المصحة عند حاجتهم لذلك.

األشغال الشاقة

5.4.3.6
ً
غالبا ما يحكم عىل األفراد الذين ارتكبوا جنايات خطية باألشغال الشاقة .وهذا يستتبع
البدن بما يتناسب مع الجنس والعمر داخل السجن وخارجه.
السجن إىل جانب العمل
ي
المادة  45من قانون العقوبات:

يجي المحكوم عليهم باألشغال الشاقة عىل القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم
ر
وعمرهم ،سواء يف داخل السجن أو يف خارجه.
ً
عموما فإن مدة األشغال الشاقة محددة يف قانون العقوبات تحت كل جريمة تتطلب تلك
والت تشمل عقوبة اإلعدام
العقوبة .وهذا يشمل عادة جرائم القتل ،والجرائم السياسية ،ي
مخففة إىل عقوبة األشغال الشاقة .وإذا كانت مدة األشغال الشاقة المؤقتة غي محددة،
فيجب أن تكون بي  3سني و 15سنة (المادة  44من قانون العقوبات).

المادة  533من قانون العقوبات:
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ً
ً
عشة سنة إىل ر
قصدا عوقب باألشغال الشاقة من خمس ر
عشين سنة.
من قتل انسانا
المادة  268من قانون العقوبات:

ً
ً
ً
 .1كل سوري قدم سكنا أو طعاما أو لباسا لجاسوس أو جندي من جنود األعداء
لالستكشاف وهو عىل بينة من أمره أو ساعده عىل الهرب عوقب باألشغال الشاقة
الموقتة.
المادة  200من قانون العقوبات:
إذا كانت جميع األعمال الرامية إىل اقياف الجناية قد تمت غي أنها لم تفض إىل
مفعول بسبب ظروف ال عالقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات عىل الوجه
اآلن:
ي
-

يمكن أن يستبدل اإلعدام باألشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة من اثنت ر
عشة سنة
ي
إىل ر
عشين سنة.
وأن تستبدل األشغال الشاقة المؤبدة باألشغال الشاقة الموقتة من ر
عش سنوات
إىل ر
عشين سنة.
عش سنوات إىل ر
وأن يستبدل االعتقال المؤبد باالعتقال الموقت من ر
عشين سنة.
ويمكن أن يحط من أية عقوبة أخرى حت نصفها.
ويمكن أن تخفض العقوبات المذكورة يف هذه المادة حت الثلثي إذا حال الفاعل
بمحض إرادته دون نتيجة فعله.

5.4.3.7

عقوبة اإلعدام يف سوريا

من الصعب تقدير عدد الناس الذين تم الحكم عليهم باإلعدام يف كل سنة بسبب جرائم
ً
الت
جنائية نظرا للرصاع الدائر .بيد أن هناك العديد من التقارير عن اإلعدامات الجماعية ي
تراوحت بي  5000و 13000خارج إطار القضاء خالل خمس سنوات من  2011وحت
 2015يف سجن صيدنايا بتهم التعاون مع المعارضة ،76إال أنه يتم إصدار هذه األحكام يف
المحاكم الميدانية العسكرية وليس يف المحاكم الجنائية العادية.
ً
ً
76
س" ،الرصاع السوري :اآلالف يموتون شنقا يف سجن صيدنايا وفقا لمنظمة العفو الدولية ،متاح عىل الرابط
ر ين ر ين ي
التاىل[ https://www.bbc.com/news/world-middle-east-38885901 :تم الوصول إليه يف  11شباط
ي
]2019
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ً
ويتم تنفيذ عقوبة اإلعدام شنقا للجرائم العادية وعن طريق إطالق النار يف الجرائم العسكرية.
فينبع أن يتم الموافقة عىل تنفيذه من رئيس
فإذا أصدرت محكمة الجنايات حكم اإلعدام،
ي
الجمهورية بعد استطالع رأي لجنة العفو.
المادة  43من قانون العقوبات:

 .1ال ينفذ حكم باإلعدام إال بعد استطالع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة.
 .2يشنق المحكوم عليه باإلعدام يف داخل بناية السجن أو يف محل آخر يعينه المرسوم
القاض بتنفيذ العقوبة.
ي
 .3يحظر تنفيذ اإلعدام أيام الجمع واآلحاد واألعياد الوطنية أو الدينية.
 .4يؤجل تنفيذ اإلعدام بالحامل إىل أن تضع حملها.

ه العقوبة األشد قسوة ،فإنها تطبق يف سوريا عىل الجرائم السياسية،
وبما أن عقوبة اإلعدام ي
وأن مجرد انتساب الفرد إىل حزب يمكن أن يودي به إىل اإلعدام ،ومثالها األوضح ما نصت
عليه المادة األوىل من القانون رقم  49لعام :1980

ً
يعتي مجرما ويعاقب باإلعدام كل منتسب لتنظيم جماعة اإلخوان المسلمي.
ر
يمكن أن يتم طلب عفو خاص يف بعض الحاالت المحددة .ويتم تطبيق القواعد التالية:
المادة  459من قانون العقوبات:

ً
اآلن بيانها لجنة مؤلفة من خمسة
تنظر يف جميع طلبات العفو الخاص وفقا لألصول ي
قضاة يف المرتبة األوىل أحدهم الرئيس يعينون جميعهم بمرسوم.
المادة  460من قانون العقوبات:

 .1يرفع طلب العفو اىل رئيس الدولة ر
مباشة أو بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء
يوقعه المحكوم عليه أو وكيله أو أحد افراد اشته.
 .2ويعف االستدعاء من الطوابع والرسوم.
المادة  461من قانون العقوبات:

ً
عند صدور حكم االعدام يحيل وزير العدل أوراق الدعوى حال عىل لجنة العفو مرفقة
الت اصدرت الحكم فتنظر فيها وتبدي رأيها يف اقتضاء
بتقرير النائب العام لدى المحكمة ي
ر
إنفاذ عقوبة اإلعدام أو إبدالها بغيها وذلك خالل خمسة أيام عىل االكي.
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المادة  464من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

الت قامت
تنظر اللجنة بعد سماع بيان مقررها واطالعها عىل األوراق ،يف التهمة واالدلة ي
وف اسباب طلب العفو أو مقتضيات انفاذ عقوبة االعدام أو ابدالها بغيها .وتبدي
عليها ً ي
وف وجوب انفاذ عقوبة االعدام
رأيها شا باإلجماع أو باألغلبية يف قبول طلب العفو أو رده ي
أو ابدالها بغيها وذلك بموجب تقرير ترفعه اىل وزير العدل.

5.4.3.8

النطق بالحكم (النساء واألطفال)

ً
يف بعض الحاالت يتم تطبيق أحكام مختلفة عىل النساء ،كالنساء الحوامل مثال .ال يمكن أن
تطبق عقوبة اإلعدام عىل امرأة حامل ما لم تضع حملها( .المادة  454من قانون أصول
المحاكمات الجزائية).
فه مبينة يف قانون األحداث الجانحي
وبالنسبة لجرائم األحداث واألحكام المنطبقة عليهم ،ي
رقم  18لعام  .1974وتتم محاكمة األحداث الجانحي يف محاكم خاصة ،وتميل األحكام
ُ
المطبقة عليهم لكونها ذات طبيعية تأهيلية ر
أكي منها عقابية .ويعرف الق َّرص بأنهم األشخاص
الذين دون  18سنة من العمر ،لكن الذين تقل أعمارهم عن  10سنوات ال يعاقبون عىل أي
ر
يع رقم  52لعام .)2003
جريمة (المادة األوىل من القانون المذكور والمعدلة بالمرسوم التش ي
ر
يع رقم
المادة  3من قانون األحداث الجانحي والمعدلة بالمادة  2من المرسوم التش ي
 52لعام :2003

إذا ارتكب الحدث الذي أتم ر
العاشة ولم يتم الثامنة ر
عشة من عمره أية جريمة فال تفرض
عليه سوى التدابي اإلصالحية المنصوص عليها يف هذا القانون ويجوز الجمع بي عدة
تدابي إصالحية.
يىل:
وتشمل تدابي اإلصالح المبينة يف المادة  4من نفس القانون ما ي
أ.
ب.
ت.
ث.
ج.
ح.
خ.
د.

ر
ع.
تسليم الحدث إىل أبويه أو إىل أحدهما أو إىل وليه الش ي
تسليمه إىل أحد أفراد أشته.
تسليمه إىل مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة ليبية الحدث.
وضعه يف مركز المالحظة.
وضعه يف معهد خاص بإصالح األحداث.
الحجز يف مأوى احيازي.
المراقبة.
منع اإلقامة.
145

ذ.
ر.
ز.

منع ارتياد المحالت المفسدة.
المنع من مزاولة عمل ما.
الرعاية.

ً
يف بعض القضايا ،قد تأمر المحكمة بتوقيف الحدث احتياطيا إذا وجدت أن ذلك يف مصلحته.
ً
وال يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف شهرا ،ويجب أن يتم وضع الحدث يف مركز مراقبة خاص.
المادة  10من قانون األحداث الجانحي:

ً
ً
ً
ً
للمحكمة أن تقرر توقيف الحدث توقيفا احتياطيا ال تتجاوز مدته شهرا واحدا يف مركز
تقتض ذلك.
المالحظة إذا وجدت أن مصلحة الحدث
ي
إصالح إذا ارتأت المحكمة
ويمكن أن يحكم عىل األحداث بعقوبة أقلها  6أشهر يف مرفق
ي
رصورة لذلك .وبعد انقضاء األشهر الستة ،يخضع وضع الحدث للمراجعة .يمكن أن يخدم
ً
اإلصالح حت يبلغ  22عاما.
الحدث مدة حكمه يف المرفق
ي
المادة  11من قانون األحداث الجانحي:

أ .يحكم الحدث بوضعه يف معهد إصالح األحداث لمدة ال تقل عن ستة أشهر إذا تبي
تستدع ذلك.
للمحكمة أن حالة الحدث
ي
ً
اإلصالح أن يقدم تقريرا للمحكمة بعد انقضاء ستة أشهر عىل
ب .عىل مدير المعهد
ي
باف
وضع الحدث يف المعهد يبي فيه حالة
الحدث ،وله أن يقيح يف التقرير إعفاءه من ي
ً
إصالح آخر يراه رصوريا .كما عليه أن يقدم تقارير دورية إىل
المدة أو فرض أي تدبي
ي
المحكمة يف كل ثالثة أشهر حت يتم إخالء سبيل الحدث.
باف المدة أو تبديل التدبي بتدبي
ج .للمحكمة وحدها الحكم بإعفاء الحدث من ي
إصالح آخر.
ي
إصالح بإتمام الحدث السنة الحادية
تنته مدة تدبي وضع الحدث يف معهد
د.
ي
ي
ر
والعشين من عمره.
تياوح مدة الحرية المراقبة لألحداث بي  6أشهر و 3سني( .المادة  21من قانون األحداث
الجانحي) وإذا ارتكب الحدث جناية وكان قد أتم  15من العمر ،فتطبق عليه العقوبات
التالية:
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المادة  29من قانون األحداث الجانحي:

مرتكت الجنايات من األحداث الذين أتموا الخامسة ر
عشة العقوبات
تفرض عىل
ري
التالية:
أ .إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة اإلعدام يحبس مع التشغيل من
ست سنوات إىل اثنت ر
عشة سنة.
ي
ب .إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة األشغال الشاقة المؤبدة أو
االعتقال المؤبد يحبس مع التشغيل من خمس إىل ر
عش سنوات.
ج .إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة األشغال الشاقة المؤقتة أو
االعتقال المؤقت يحبس مع التشغيل من سنة إىل خمس سنوات.
كما يمكن للمحكمة أن تفرض تدابي اإلصالح المنصوص عليها يف الفقرات (و -ز -ج-
ط -ي -ك) من المادة ( )4من هذا القانون عىل األحداث المحكومي بإحدى العقوبات
المنصوص عليها أعاله.
الت ال يتناولها هذا القانون إىل القواني العادية.
تخضع القضايا ي
المادة  39من قانون األحداث الجانحي:

الت لم ينص عليها يف هذا القانون.
ب -تطبق القواني العامة يف جميع الحاالت ي
تكون جميع المحاكمات واألحكام شية ما لم تسمح المحكمة بخالف ذلك.

المادة  49من قانون األحداث الجانحي:

أ .مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة ( )44من هذا القانون ،تجري محاكمة األحداث
ً
الشخض ووكالئهم
والمدع
شا بحضور الحدث ووليه أو وكيله أو الشخص المسلم إليه
ي
ي
ومندوب مكتب الخدمة االجتماعية أو مركز المالحظة ومراقب السلوك.
ب .للمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد استجوابه إذا وجدت رصورة لذلك،
وىل الحدث أو وصيه أو الشخص
ولها عند االقتضاء أن تجري المحاكمة بمعزل عن ي
المسلم إليه.
ج .تصدر المحكمة حكمها يف جلسة علنية.
المادة  54من قانون األحداث الجانحي:
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أ .يحظر رنش صورة المدع عليه الحدث ر
ونش وقائع المحاكمة أو ملخصها أو خالصة
الحكم يف الكتب والصحف والسينما وبأي طريقة كانت ما لم تسمح المحكمة
المختصة بذلك.
ب .كل مخالفة ألحكام هذه المادة يعاقب عليها بموجب المادة  410من قانون
العقوبات.
يستطيع الحدث ،أو األوصياء عليه ،أو محاموه ،أو الموظف المراقب لسلوكه يف حالة
السلوك الجيد أن يطلبوا من المحكمة تعديل الحكم .ويسمح برفع هذا الطلب بعد  6أشهر
من بداية الحكم .المادة  )1( 53من قانون األحداث الجانحي.
ويجب تعيي قوة رشطية مختصة للتعامل مع قضايا األحداث .تحدد مهام ر
الشطة والقواعد
الت يليمون بها بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ،ووزارة
ي
العدل (المادة  57من قانون األحداث الجانحي).

 5.4.4االستئناف
إن الطعن يف األحكام الصادرة يف المحاكم الثالثة (محكمة الصلح ،ومحكمة البداية ،ومحكمة
الت تتعامل مع القضايا الجنائية وقضايا الجنح يمكن أن يتم عىل أساس الوقائع
الجنايات) ي
والت تم الطعن بها أن تحال إىل
أو القانون .ويمكن لألحكام الصادرة عن محكمة الجنايات ي
الشخض،
والمدع
وه محكمة قانون .واالستئناف من حق النائب العام،
ي
ي
محكمة النقض ،ي
والمدع عليه ،والمسؤول بالمال.
المادة  250من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

الشخض والمدع عليه والمسؤول بالمال.
والمدع
 .1االستئناف من حق النائب العام
ي
ي
 .2تلزم النيابة العامة باستئناف الحكم إذا استأنفه المدع عليه.
تختلف إجراءات استئناف األحكام والطعن بها بي األحكام الوجاهية أو بمثابة الوجاهية وبي
ً
ً
األحكام الغيابية ،فيمكن أن يتم االعياض عىل الحكم الصادر غيابيا عن محكمة البداية مثال
ً
أول من قبل المدع عليه من دون أن تحال القضية بالرصورة إىل محكمة االستئناف .وقد
وردت اإلجراءات ذات الصلة يف المواد التالية:
المادة  205من قانون أصول المحاكمات الجزائية:
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ً
للمحكوم عليه غيابيا أن يعيض عىل الحكم يف ميعاد خمسة أيام تضاف إليها مهلة
يىل تاري خ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه إىل المحكمة
المسافة ابتداء من اليوم الذي ي
الت أصدرت الحكم إما ر
مباشة وإما بواسطة محكمة موطنه.
ي
المادة  206من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

 .1يرد االعياض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبي يف المادة السابقة.
 .2أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه بالذات أو لم يستدل من معامالت إنفاذه أن المحكوم
ً
مقبول حت سقوط العقوبة بالتقادم.
عليه علم بصدوره يبف االعياض
المادة  207من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

يرد االعياض إذا لم يحرص المحكوم عليه الجلسة األوىل للمحاكمة االعياضية أو تغيب
ً
شكال.
قبل أن يتقرر قبول اعياضه
المادة  212من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

تقبل الطعن بطريق االستئناف:
 .1األحكام الفاصلة بأساس الدعوى.
 .2األحكام الصادرة بعدم االختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بغي ذلك من
األسباب.
 .3القرارات الصادرة برد الدفع بعدم االختصاص.
المادة  213من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

 .1فيما خال األحكام المذكورة يف المادة السابقة ال يقبل استئناف القرارات الصادرة برد
الدفع بعد سماع الدعوى بسقوطها بالتقادم أو بغي ذلك من االسباب .والقرارات
الت تصدر أثناء سي الدعوى إال بعد
اإلعدادية وقرارات القرينة وغيها من القرارات ي
صدور الحكم يف األساس ومع هذا الحكم.
يعتي إنفاذ القرارات ومع هذا الحكم.
 .2وال ر
المادة  215من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

 .1ال ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد االستئناف وال قبل البت يف االستئناف عند وقوعه.
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ً
بالياءة أو بعقوبة
 .2أما إذا كان المدع عليه موقوفا وقضت المحكمة الدرجة األوىل ر
الحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة أطلق شاحه فور صدور الحكم وبالرغم من
استئنافه .وإذا قضت بعقوبة الحبس أطلق شاحه فور إنفاذ العقوبة.

تنطبق اإلجراءات التالية عىل محكمة البداية:
المادة  251من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

 .1يرفع االستئناف بموجب استدعاء إىل محكمة االستئناف المختصة إما ر
مباشة وإما
ر
يىل
الت أصدرت الحكم
المستأنف يف ميعاد عشة أيام من اليوم الذي ي
بواسطة المحكمة ً ي
ً
الوجاه .ويضاف إىل الميعاد
صدوره إن كان وجاهيا وتاري خ تبليغه إن كان غيابيا أو بمثابة
ي
المذكور مهلة المسافة.
ً
شكال إذا قدم بعد هذا الميعاد.
 .2ويرد االستئناف
يىل
 .3وللنائب العام أن يستأنف
الحكم يف الميعاد نفسه ويبدأ بحقه من اليوم الذي ي
ً
تاري خ صدور الحكم إن كان صادرا عن محكمة بدائية وتاري خ وصول األوراق إىل ديوان
ً
قاض الصلح.
النيابة إن كان صادرا عن
ي
 .4تنعقد محكمة االستئناف من رئيس وقاضيي بحضور النائب العام والكاتب وتصدر
حكمها بإجماع اآلراء أو بغالبيتها.
المادة  253من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

إذا قدم االستئناف إىل محكمة الدرجة األوىل أرسلته مع أوراق الدعوى إىل قلم محكمة
االستئناف بواسطة النائب العام يف مدة ثالثة أيام من تاري خ تقديمه ،وإن كان المدع
ً
عليه موقوفا فيسل بأمر النائب العام إىل محل التوقيف الكائن لدى محكمة االستئناف.
المادة  254من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

ً
ينظم أحد أعضاء المحكمة تقريرا يف الدعوى يبي فيه وقائعها وماهية الحكم المستأنف
وأسباب االستئناف.

يمكن أن يتم الطعن بطريق النقض عندما يتم إصدار حكم من قبل محكمة الجنايات .ويجوز
إرسال القضية لمحكمة النقض لمتابعة الطعن ،لكن ذلك قد ال يقبل إذا كان الطعن بطريق
ً
االعياض ما زال ممكنا.
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المادة  338من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

ً
ال يقبل الطعن بطريق النقض يف الحكم مادام الطعن فيه بطريق االعياض جائزا.
المادة  339من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

الشخض والمسؤول بالمال كل فيما يختص به الطعن بطريق
والمدع
للنيابة العامة
ي
ي
الغيان الصادر عن محكمة الجنايات بجناية
النقض يف الحكم
ري
وتنظر محكمة النقض يف الطعون يف القضايا التالية:
المادة  342من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

ال يقبل الطعن بالنقض إال يف األحوال التالية:
ً
 .1إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا عىل مخالفة القانون أو عىل خطأ يف تفسيه.
 .2إذا وقع بطالن يف الحكم.
 .3إذا وقع يف اإلجراءات بطالن أثر يف الحكم.
 .4الذهول عن الفصل يف أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم.
 .5صدور حكمي متناقضي يف الواقعة الواحدة.
 .6خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.
واألصل اعتبار أن اإلجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت
بكافة الطرق أن تلك اإلجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة يف محرص
الجلسة وال يف الحكم .فإذا ذكر يف أحدهما أنها اتبعت فال يجوز إثبات عدم اتباعها إال
بطريق الطعن باليوير.
المادة  343من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

ً
 .1ميعاد طلب النقض ثالثون يوما.

 5.4.5إعادة المحاكمة
يمكن أن تتم إعادة المحاكمة يف الحاالت التالية:
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المادة  367من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

ً
الت حكمت
يجوز طلب إعادة المحاكمة يف دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة ي
الت قضت بها وذلك يف االحوال التالية:
بها والعقوبة ي
أ.
ب.

ت.
ث.

إذا حكم عىل شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدع
ح.
قتله هو ي
إذا حكم عىل شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد عىل شخص آخر بالجرم
نفسه وكان الحكمان ال يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد
المحكوم عليهما.
قض بالشهادة الكاذبة عىل من كان قد
إذا حكم عىل شخص وبعد صدور الحكم
ي
شهد عليه بالمحاكمة وال تقبل شهادة هذا الشاهد يف المحاكمة الجديدة.
إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حي
المحاكمة وكان من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم عليه.
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الفصل السادس
مبادئ حقوق اإلنسان األساسية
الخاصة بسلطة االعتقال

 6.1مقدمة
ً
تأخذ االعتقاالت التعسفية والتوقيف يف سوريا العديد من األشكال ،وغالبا ما تستهدف
المدنيي ،وتتم عىل أنها دعم لطرف ما يف الرصاع من جهة أو لنقص يف الوالء لطرف آخر من
جهة أخرى.
ويمكن أن تتم هذه االعتقاالت بشكل منتظم نتيجة التعبي عن آراء معارضة لهذا الطرف أو
ذاك ،أو بسبب انتماء أحد أفراد العائلة اىل طرف ما يف الرصاع ،أو بسبب االساءة للرموز
ً
ّ
ّ
التجنيد اإللز ّ
اإلداري (االعتقال) .وغالبا ما يتم
ام ،أو ألخذ الرهائن ،أو لالحتجاز
الدينية ،أو
ِ
ي
رصب الموقوفي الذين يتم احتجازهم من قبل هذه األطراف حت الموت أو أنهم يقضون
ّ
الت يتعرضون لها جراء التعذيب ،ويلف اآلخرون حتفهم نتيجة
نتيجة الجروح أو اإلصابات ي
لإلهمال والظروف المعيشية الالإنسانية شديدة السوء ،وقد اختف ر
عشات اآلالف نتيجة
ِ
لذلك ،وأغلب هذه االعتقاالت يقوم بها نظام األسد كجريمة منظمة وممنهجة ترف إىل
مستوى الجريمة ضد اإلنسانية.
ً
ً
ويأخذ التعذيب يف سوريا أشكال متعددة منها ما يسم بالدوالب (وهو وضع المحتجزين
َّ
داخل دوالب قبل رصب هم) وما يسم بالشب ِح (وهو تعليقهم من معاصمهم إىل السقف)
ُ
صعق المحتجزين
وف العديد من الحاالت يتم
ورصب هم بأدوات عديدة منها األنابيب .ي
ّ
التناسلية.
بالكهرباء بما يف ذلك أعضاؤهم
ُ
ُ
َّ
ُ
الدولية لحقوق اإلنسان اليامات عىل الدول  -ال سيما
والقواني
اإلنسان
ويفرض القانون
ي
ّ
ّ
االساسية،
االنسانية
بالمعاملة
مسلح -أن تليم جميع أطراف الرص ِاع
خالل أوقات الي ِاع ال
ِ
ِ
وبالمعاملة الكريمة ،وبحماية جميع األفراد المحتجزين لديهم .ويجب معاملة المحتجزين
ِ
ُ
ّ
بطريقة انسانية ،كما يجب حمايتهم من العنف أو الظروف المهددة للحياة بما فيها أي شكل
نقص الطعام؛ بحيث يتم توفي الطعام ،والماء،
سوء المعاملة ،أو
من أشكال التعذيب ،أو ِ
ِ
والرعاية الصحية لهم.
ُ
الت ُو ِضعت يف هذا الفصل ُبنيت عىل معايي تم االتفاق
وال بد من القول بأن المعلومات ي
ّ
الدولية ،وتهدف اىل تغطية الجوانب االساسية من الحياة اليومية يف
عليها ضمن األنظمة
أماكن االحتجاز يف سوريا.
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ُ
َّ
للمعايت الدولية
األساسية
المبادئ
ِ

6.2

ّ
لألمم المتحدة.
محمية بعدة معاهدات
خاضع لالحتجاز أو السجن
شخص
إن حقوق أي
ِ
ِ
ٍ
المعاهدات توضح القواعد المتعلقة بمعاملة السجناء والمحتجزين وتشمل ما
بعض هذه
ِ
يىل:
ي
▪
▪
▪
▪
▪

6.3

مضمون هذه المعايت
▪
▪
▪

ُ
الحق
يفتقد جميع الموقوفي والسجناء لحقهم يف حرية الحركة ،لكنه يبف لديهم
بمعاملتهم ر
كبش عندما يخضعون لالحتجاز.
ٍ
ويجب أال يعاملوا بطريقة غي إنسانية أو مهينة.
ّ
يعت فقط األلم
الدولية جميع أشكال التعذيب .والتعذيب ال
تحظر المعايي
ي
ً
العقىل ،بل يشمل أيضا جميع أشكال المعاملة غي اإلنسانية أو المهينة.
الجسدي أو
ي
الفائدة المرجوة من ر
االلتام بالمعايت الدولية

6.4
▪
▪

6.5

الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
العهد
ي
الحد األدن للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء.
مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل
من أشكال االحتجاز أو السجن.
المبادئ األساسية لمعاملة السجناء
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيه من رصوب المعاملة القاسية ،أو الالإنسانية ،أو
المهينة.

ّ
السجناء والموقوفي ر
كبش ليس مجرد مسألة اتباع للمعايي الدولية ،بل
إن معاملة
ِ
ٍ
ً
إنه يعود بالنفع عىل العاملي يف هذا المجال أيضا.
ه
إن
األشخاص الذين عملوا يف بعض أعت السجون يف العالم مقتنعون بأن هذه ي
ُ
ر
ّ
الطريقة األكي فعالية وكفاءة إلدارة السجون وبناء الثقة.

يف االعتقال أو االحتجاز

أكي خطر لسوء المعاملة يكمن يف بداية االحتجاز.
إن ر
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القانون
 6.5.1أمر االحتجاز
ي
▪
▪
▪
▪

ً
ّ
السوري فقط.
يمكن احتجاز األشخاص وفقا للقانون
ً
يمكن ر
تبف شخصا ما رهن االعتقال لمدة  48ساعة بناء عىل شك معقول
للشطة أن
يً
بأنه قد يكون متورطا يف جريمة ما.
القاض.
ال يمكن إبقاء الموقوف رهن االحتجاز بعد  48ساعة األوىل إال بأمر من
ي
يجب عىل سلطة االحتجاز أال تستقبل أي شخص يف مكان االحتجاز من دون
القاض.
قانون أو أمر من
مستند
ي
ي

 6.5.2تسجيل التفاصيل
ّ
الخاصة بكل موقوف .ويجب أن
من المهم االحتفاظ بسجل كامل يحتوي جميع التفاصيل
يىل:
يحتوي هذا السجل بالحد األدن عىل ما ي
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ّ
الشخصية للموقوف (عىل سبيل المثال تاري خ الميالد ،والوزن ،والطول،
التفاصيل
واالسم ،والجنس).
أسباب االحتجاز.
ُ
ّ
الت وافقت عىل االحتجاز.
ة
القضائي
السلطة
ي
تاري خ ووقت االحتجاز.
تاري خ إخالء السبيل (للسجناء المحكومي).
تاري خ المثول أمام المحكمة (للسجناء الذين هم قيد المحاكمة).

القانون
 6.5.3إخطار األشة و/أو الممثل
ي
▪
▪
▪

يجب السماح للمعتقلي بإخبار عائالتهم أو أصدقائهم بمكان وجودهم يف أقرب
وقت.
ينبع أن يسمح مركز االحتجاز للمعتقلي بإجراء مكالمة هاتفية مجانية لهذا
ي
الغرض.
قانون  -ال سيما  -إذا لم يكن المعتقل قد
يجب السماح للمعتقلي باستشارة ممثل
ي
ُحكم بجرم بعد.

 6.5.4المعلومات الواجب تقديمها للسجناء:
ُ ر
ه مسؤولياتهم خالل االحتجاز.
ه حقوقهم وما ي
▪ يجب أن يشح للمحتجزين ما ي
▪ يجب ضمان قدرة المحتجزين الذين ال يستطيعون القراءة عىل فهم جميع هذه
القواعد واإلجراءات.
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وكحد أدن ،يجب أن تتوفر للمعتقلي المعلومات التالية:
▪ حقوقهم أثناء االحتجاز.
▪ القواعد واإلجراءات التأديبية لمركز االحتجاز.
▪ كيفية تقديم شكوى إذا لزم األمر.
▪ أي معلومات أخرى تجعل من السهل عليهم التكيف مع الحياة داخل المعتقل.
الطت
 6.5.5الفحص ر ي
▪
▪
6.6

طت يف أقرب وقت ممكن من تاري خ
يجب أن يخضع جميع المعتقلي لفحص ر ي
احتجازهم.
هناك رشح أوف بهذا الخصوص يف القسم .4
الظروف المادية للسكن يف االحتجاز

 6.6.1ر
الشوط األساسية
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

يجب اإلبقاء عىل كل فئة محددة من المحتجزين والسجناء بشكل منفصل عن
الفئات األخرى.
يجب أن يتم الفصل بي المعتقلي الذين لم يخضعوا للمحاكمة بعد وبي السجناء
المحكومي.
يجب أن يتم احتجاز النسوة بشكل منفصل عن الرجال.
إذا تم احتجاز أطفال أو َّ
قرص ،فيجب أن يتم إبقاؤهم بشكل منفصل عن البالغي.
إذا كان المحتجزون أو السجناء موقوفي يف مهاجع أو يف زنزانات مشيكة ،فيجب
أن ّ
نقيم مدى مالئمة عيشهم مع بعضهم.
يجب أن يكون لكل معتقل مساحة كافية.
يكف من التدفئة واإلضاءة
يجب أن تكون جميع الزنزانات والمهاجع مزودة بما ي
والتهوية.
يجب أن يكون لكل محتجز أو سجي شيره الخاص أو فراشه الخاص ويجب أن
تكون األشة نظيفة.

 6.6.2الطعام
▪
▪
▪

ً
يكف من الطعام مجانا لجميع المعتقلي والسجناء يف األوقات
يجب توفي ما
ي
المعتادة كل يوم.
يجب أن تكون جودة وكمية الطعام كافية للحفاظ عىل صحة جيدة.
يلت الطعام االحتياجات الطبية ،والدينية ،والثقافية للمعتقل أو السجي.
يجب أن ر ي
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 6.6.3الماء
▪

يجب توفي مياه رشب نقية لجميع المعتقلي والسجناء بشكل دائم.

 6.6.4النظافة
▪
▪
▪
▪

الت تسمح
يجب أن يكون لدى جميع المعتقلي والسجناء إمكانية الوصول للمرافق ي
لهم بالحفاظ عىل نظافتهم الشخصية.
ً
يجب أن يكون السجناء قادرين عىل االستحمام كلما كان األمر رصوريا للحفاظ عىل
نظافتهم الشخصية.
يجب أن يوفر مركز االحتجاز الصابون والمناشف.
يكف من المنشآت الصحية بحيث تسمح للمعتقلي
يجب أن يكون هناك ما
ي
والسجناء بالوفاء باحتياجاتهم الجسدية بشكل خاص وبطريقة نظيفة والئقة.

 6.6.5اللباس
▪
▪
▪
▪
▪

▪

ً
يسمح للمعتقلي غي المحكومي عادة بارتداء مالبسهم الخاصة.
يجب أن تزود السلطات أي معتقل بالمالبس إذا لم يكن لديه مالبس خاصة
مناسبة.
يجب أن تكون المالبس مالئمة للمنطقة وللظروف الجوية.
يجب أن يسمح للمعتقلي والسجناء بارتداء مالبسهم الخاصة يف األماكن العامة.
عىل سبيل المثال :عندما يمثلون أمام المحكمة.
ً
يجب أن تكون المالبس أو الزي الذي يتم توفيه من قبل السلطات مناسبا ،ويجب
أال يتسبب يف إذالل المعتقل .وأن يكون اللباس من النوع العادي الذي يلبس يف
المنطقة.
الرسم.
يجب أن يوفر مركز االعتقال مرافق مناسبة لغسل المالبس والزي
ي

النف (التنفس)
 6.6.6ممارسة الرياضة والهواء ي
▪
▪

يحق لجميع المعتقلي والسجناء ممارسة التمارين الرياضية كل يوم يف الهواء الطلق.
يحق ألي شخص ال يعمل خارج السجن أو مركز االعتقال  -حيث يعمل السجناء
يقض ما ال يقل عن ساعة يف الهواء الطلق كل يوم.
أو المعتقلون  -أن
ي
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 6.6.7العالقة مع السجناء اآلخرين
▪

6.7

إذا تم وضع المعتقلي أو السجناء يف زنزانات فردية ،فيجب أن تتاح لهم الفرصة
لقضاء بعض الوقت مع اآلخرين كل يوم إال إذا كانت هناك رصورة قصوى تحول دون
الطت أي رفض لالختالط مع
ذلك ألسباب صحية أو أمنية .ويجب أن ريير المسؤول ر ي
اآلخرين عىل أسس طبية.
المبادئ العامة للرعاية الصحية

▪
▪
▪
▪

ً
عندما تعتقل الدولة أو تسجن شخصا ما ،فإنها تتحمل مسؤولية االعتناء بصحته.
الطت الفردي للمعتقلي والسجناء
يجب عىل
الدولة السلطة المعنية أن توفر العالج ر ي
ً
وأن توفر ظروفا معيشية صحية.
ً
يجب أن يتم توفي جميع أشكال الرعاية الطبية الرصورية والعالج مجانا.
يجب أال تقل معايي الرعاية الصحية المقدمة يف السجن عن نظيتها يف المجتمع
العادي.

 6.7.1القبول
▪
▪

▪
▪
▪

ُ
الطت يف بداية وصولهم إىل مركز االحتجاز.
يجب أن يوفر للمعتقلي الفحص ر ي
إذا لم يكن هناك طبيب موجود يف الحال ،فيجب أن يتم فحص المعتقل من قبل
ممرض مؤهل .ويجب عىل الممرض أن يقوم بإرسال أي هواجس يف أقرب وقت
للطبيب.
الطت ويضمن العالج المناسب ألي حالة طبية.
يحدد الفحص ر ي
ً
يحم ضباط االعتقال من االدعاءات
الطت أيضا أي إصابات ،وهذا
يحدد الفحص ر ي
ي
الكاذبة.
ً
ر
يتعي عىل الشخص الذي يقوم بالفحص أن يرسل تقريرا بأي إصابات مباشة إىل
السلطات المختصة.

 6.7.2العالج
▪
▪

طت مؤهل بصورة
يجب أن يكون السجناء والمعتقلون قادرين عىل رؤية مسؤول ر ي
منتظمة.
ً
من حق النساء واألحداث أيضا أن يكونوا قادرين عىل مراجعة مختصي يف طب
النساء واألطفال.
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▪
▪

يجب عىل إدارة السجن أن توفر أماكن مناسبة ومعدات مناسبة لالستشارات
والعالج يف حاالت الطوارئ.
يجب توفي كمية كافية من األدوية المناسبة.

 6.7.3الشية
▪
▪
▪
▪
▪

يعتي المعتقلون والسجناء الذين يحتاجون عناية طبية أنهم مرض .ومن حقهم
ر
الطت وأثناء عالجهم.
الحفاظ عىل الخصوصية أثناء التشاور مع الفريق ر ي
تكون جميع االستشارات الطبية والعالجات شية.
يجب أن تتم العالجات واالستشارات عىل أساس حاجة المعتقل أو السجي وليس
بناء عىل رأي اإلدارة.
إذا كانت السالمة مصدر هاجس خطي ،فيمكن إجراء االستشارات أمام نظر ضابط
االعتقال وعنارصه لكن من دون سماعهم.
يجب أن تبف جميع السجالت الطبية الخاصة بالمعتقلي والسجناء تحت سيطرة
ً
الطت .فتلك السجالت ليست جزءا من سجالت السجن العامة.
المسؤول ر ي

 6.7.4البيئة الصحية
▪
▪

يجب توفي متطلبات وظروف عيش صحية للمعتقلي والسجناء .وهذه المتطلبات
مفصلة يف القسم []11.6
يجب عىل طبيب السجن أن يفحص هذه المرافق بانتظام ليضمن أنها صحية.
يمكن لطبيب السجن أن يسدي المشورة لرئيس المركز عن أي هواجس لديه من
مثل وجود خطر معي من انتشار األمراض داخل مراكز االحتجاز إذا كانت النظافة
ً
ً
سيئة ،أو إذا كان المركز مكتظا ،ويشكل هذا خطرا ليس فقط عىل المعتقلي
ً
والسجناء فحسب ،وإنما عىل العاملي والمجتمع عىل نطاق أوسع أيضا.

 6.7.5الصحة العقلية
▪
▪

6.8

يجب عىل ضباط االعتقال أن يراقبوا تأثي االحتجاز عىل الصحة العقلية للمعتقلي
والسجناء.
ر
يجب أن يتم رفع أي هواجس ر
المباش أو إىل السلطة
مباشة إىل الطبيب أو المدير
المختصة.

الخارح :المبادئ األساسية
االتصال مع العائلة والعالم
ر ي
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▪
▪
▪
▪

يفقد المعتقلون والسجناء حقهم يف حرية الحركة وتكوين العالقات ،لكن هذا ال
الخارح.
يعت أنهم سيفقدون الحق يف التواصل أو االتصال مع العالم
ر ي
ي
للسجناء والمعتقلي الحق يف االتصال مع أقارب هم ومع ممثليهم القانونيي عىل
وجه الخصوص.
ً
ألفراد األشة الذين هم خارج السجن الحق أيضا يف االتصال بالمعتقل أو السجي.
يجب عىل إدارة السجن أن تتخذ أفضل اليتيبات الممكنة للتأكد من حدوث
االتصال بي المعتقل أو السجي وبي أشته.

 6.8.1الزيارات
▪
▪

ً
ه جزء من حق
ال ر
تعتي الزيارات  -خصوصا ألفراد األشة المقربي  -امتيازات ،بل ي
الحياة مع العائلة.
يجب أن تتم هذه الزيارات يف ظروف طبيعية قدر اإلمكان  -السيما  -إذا كان من
بي الزائرين أطفال.

القانون
 6.8.2الحصول عىل التمثيل
ي
▪

▪

▪
▪
▪

قانون :وهذا المبدأ من أهم
لجميع المعتقلي والسجناء الحق يف الوصول إىل ممثل
ي
المبادئ األساسية العالمية ومن مبادئ حقوق اإلنسان وحقوق المحاكمة العادلة
الت يجب احيامها يف جميع األوقات.
ي
ً
يعتي هذا أمرا بالغ األهمية ال سيما فيما يتعلق بالمعتقلي قبل المحاكمة ،وبالسجناء
ر
المحكومي الذين ال تزال طرق الطعن أمامهم متاحة كجزء من مراحل العملية
القضائية (عىل سبيل المثال عندما يستأنفون الحكم).
القانون.
من الرصوري عدم تقييد حق المعتقل أو السجي بالحصول عىل ممثله
ي
القانون
يجب أن تكون المقابالت والمراسالت بي المعتقل أو السجي وبي ممثله
ي
خاصة وشية.
القانون من دون سماع ضباط االعتقال.
يجب أن يتم اللقاء مع الممثل
ي

 6.8.3المراسالت والمكالمات الهاتفية
▪
▪
▪

يجب السماح للمعتقلي والسجناء بإرسال واستقبال المراسالت.
وبتلف االتصاالت الهاتفية حيث تسمح الظروف
يجب السماح لهم باالتصال
ي
بذلك.
وتيير فرضه ،وبيان
يجب رتيير أي حظر عىل المراسالت أو المكالمات الهاتفية ر
رصورته يف كل مرة يطبق فيها ذلك الحظر.
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إجراءات تقديم الشكاوى

6.9

يحق للمعتقلي والسجناء الذين يشعرون بأن حقوقهم قد انتهكت التقدم بشكوى إىل جهة
مختصة.
 6.9.1معلومات عن نظام الشكاوى
▪
▪

▪

يجب تقديم معلومات واضحة للمعتقلي والسجناء عن طريقة تقديمهم شكوى ما
يف بداية قدومهم إىل السجن.
يجب أن يحصل المعتقلون أو السجناء الذين يعانون من صعوبة يف القراءة عىل
ً
هذه المعلومات شفهيا ،ويجب ترجمة تلك المعلومات للمعتقلي أو السجناء الذين
ال يتحدثون لغة البلد.
الت يعيش ويعمل
ينب يع أن يتم عرض هذه المعلومات وإظهارها بوضوح يف األماكن ي
فيها المعتقلون والسجناء.

 6.9.2تقديم شكوى
▪
▪
▪

يجب أن يكون المعتقلون والسجناء قادرين عىل تقديم شكوى من دون خوف من
االنتقام.
يجب أن يسمح لشخص يمثل المعتقل أو السجي أن يقدم شكوى بالنيابة عنه.
ينبع أن تتاح للمعتقلي والسجناء الفرصة كل يوم لتقديم طلباتهم وشكاواهم إىل
ي
مدير مركز االعتقال أو إىل من يمثله.

 6.9.3االستجابة للشكاوى
▪
▪

6.10

يجب التعامل مع جميع الطلبات والشكاوى يف أشع وقت ممكن ،ويجب أن يتم
تقتض الحاجة.
التحقيق فيها عىل نحو الئق حسب ما
ي
يجب أن يتم تقديم استجابة مناسبة للمعتقل أو السجي يف أشع وقت ممكن.

المسائل التأديبية والمخالفات
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

تنطبق سيادة القانون عىل جميع السجون ومراكز االعتقال.
يف حال وقوع حادث ما يبدو عىل أنه خرق للقانون ،فيجب اإلبالغ عنه.
عندما تقوم السلطات من خارج السجن بالتحقيق يف الجرائم ،فيجب أن تتبع نفس
اإلجراءات المعمول بها خارج السجن.
ً
الت تخالف قواني السجن وفقا
يجب التعامل مع انتهاكات قواعد االنضباط ي
لمجموعة من اإلجراءات المنشورة والمعلنة.
يجب أال يسمح النظام العام بالعقوبات غي القانونية.
ينطبق ذلك عىل حظر التعذيب ،والمعاملة الالإنسانية والمهينة يف جميع األوقات.
المبادئ األساسية الخاصة بالمجموعات الضعيفة

6.11
ً
ً
غالبا ما يكون المعتقلون والسجناء من الذكور البالغي ،وغالبا ما يكون لدى المعتقلي الذين
ينتمون لمجموعات أو فئات أخرى احتياجات مختلفة ،ويحتاج هؤالء الهتمام خاص .وقد
يىل:
تشمل تلك المجموعات ما ي
▪
▪
▪
▪
6.11.1

النساء.
األطفال واليافعي.
كبار السن ،والمرض العقليي ،والعجزة.
األشخاص من جنسيات أو ثقافات مختلفة.
المعتقالت والسجينات

ً
إن حالة المعتقالت والسجينات مختلفة كثيا عن المعتقلي والسجناء.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

إن جرى اعتقال امرأة حامل ،فيجب أن يتاح لها الوصول إىل المستشفيات المدنية
للوالدة.
يجب أال يتم تسجيل مركز االحتجاز عىل أنه مكان والدة الطفل.
للمعتقالت والسجينات احتياجات صحية خاصة بهن :فيجب أن يتم االعياف
بهذه االحتياجات وتلبيتها.
ينبع أن يتم عالج هؤالء المعتقالت من قبل طبيبات وممرضات مختصات.
ي
ً
ً
يجب أن تبف المعتقالت والسجينات دائما يف سكن منفصل تماما عن الرجال.
ويجب أن َّ
يكن تحت رإشاف موظفات.
يجب أال تكون المعتقالت أو السجينات يف عهدة الضباط الذكور وحدهم .ويجب
ً
أن تكون موظفة من العاملي يف مركز االحتجاز موجودة دائما.
يجب عىل مركز االعتقال أن يوفر مواد النظافة الشخصية الالزمة.
الالن لديهن أطفال صغار.
يجب إيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء
ي
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6.11.2

المعتقلون األحداث واليافعون

ه:
هناك قواعد خاصة لمعاملة األطفال واألحداث المحتجزين ،وإن أهم هذه القواعد ي
▪
▪
▪

اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل.
قواعد األمم المتحدة النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث.
قواعد األمم المتحدة المتعلقة بحماية األشخاص المحرومي من حريتهم.

وينبع أن يتم احتجاز األطفال كمالذ أخي فقط وألقرص فية زمنية ممكنة .وباإلضافة إىل
ي
ذلك:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

6.11.3
▪
▪

6.12

إيالء الروابط العائلية أهمية خاصة.
يجب أن تعىط األمهات المعتقالت والسجينات اإلمكانية للحفاظ عىل الروابط مع
أطفالهن.
ً
يجب أن تتاح كل فرصة لألطفال واليافعي أيضا للحفاظ عىل الروابط مع والديهم
وأفراد أشتهم.
ً
يجب إيالء رعاية األطفال أهمية كبية دائما.
لليافعي احتياجات رعاية واحتياجات تعليمية وصحية خاصة.
تلت مرافق المعتقل ونشاطاته تلك االحتياجات الخاصة.
يجب أن ر ي
الت تساعدهم يف استمرار
يجب أن يكون لليافعي القدرة عىل تنفيذ النشاطات ي
تطورهم.
عىل السلطات المسؤولة عن المعتقلي األحداث أن تؤسس للصالت بي السلطات
المسؤولة عن تعليم اليافعي ،ورعايتهم ،وصحتهم يف المجتمع خارج السجن وأن
تحافظ عىل تلك الروابط.
جماعات أخرى
ً
ً
توىل اهتماما خاصا لبعض
يجب عىل السلطات المسؤولة عن أماكن االحتجاز أن ي
المجموعات ال سيما كبار السن ،والعجزة ،والمرض العقليي ،واألقليات.
يجب أن يسمح مركز االحتجاز للرعايا األجانب باالتصال مع ممثليهم يف حكوماتهم،
الدبلوماس.
القنصىل أو
كاالتصال مع الممثل
ي
ي

المبادئ األساسية للمراقبة والتفتيش
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▪
▪
▪
▪

ً
ينبع أن تتم زيارة مراكز االحتجاز بانتظام من قبل أشخاص
،
الدوىل
للقانون
وفقا
ي
ي
خية ال يعملون لصالح سلطات السجن.
مؤهلي وذوي ر
ً
يجب أن يكون لدى سلطات السجن أيضا ترتيبات منفصلة لتفتيش مراكز االعتقال
الخاصة بهم.
لجميع المعتقلي والسجناء الحق يف التواصل بحرية وشية مع هؤالء الزوار
الرسميي.
مسؤوىل مركز االحتجاز ،لكن من دون
يمكن أن تجرى تلك المقابالت تحت نظر
ي
سماعهم.
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الفصل السابع
الموكل

7.1

المقابلة األولية للموكل

محام الدفاع مع موكله؛ فهو يضع األرضية
ربما تكون المقابلة األولية أهم اجتماع يعقده
ي
األساسية للعالقة ن
لمحام الدفاع فرصة للتعرف عىل المدىع
المحام والموكل ويتيح
بي
ي
ي
عليه والبدء ن يف فهم الوقائع األساسية للقضية.
محام الدفاع عىل أهم المعلومات مثل هوية الشهود ،وهوية
وخالل المقابلة األولية يطلع
ي
المدىع عليهم األخرين ،وموقع األدلة ،والتفاصيل المتعلقة بأي انتهاكات محتملة للحقوق
القانونية للمدىع عليه .وهذه المعلومات جوهرية لتطوير ر
استاتيجية ناجحة للدفاع ويجب
الحصول عليها بأرسع وقت ممكن؛ فتطوير دفوع جيدة يتضمن ر
أكت من مجرد فهم رواية
ً
الموكل لألحداث .ورغم أنه من المهم أن تعرف "قصة" موكلك ،ولكن المهم أيضا هو اختبار
ً
هذه القصة بالمقارنة مع ما يقوله اآلخرون .فإذا كان موكلك متهما باالعتداء عىل شخص ما
ا
ن
ينف وقوع االعتداء ،فيجب عليك أن تعلم من اآلخرين فيما إذا كان من
مثل ،وكان موكلك ي
المعروف عن موكلك أنه شخص عنيف ،كما يجب عليك أيضا أن تنظر فيما إذا كانت الضحية
ً
ً
ا
وبالتال هدفا مستبعدا لالعتداء.
المزعومة أضخم بكثت من المدىع عليه مثل ،
ي
محام الدفاع أن يستخدم المقابلة األولية كمنصة لتقديم المشورة للمدىع عليه حول
وعىل
ي
ر
ن
المحام وموكله ومناقشة اإلجراءات القانونية
حقوقه القانونية ،وأن يشح معالم العالقة بي
ي
ر
يىل نموذج بسيط لذلك:
الت تنطوي عليها هذه القضية .فيما ي
ي
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ً
يلتف بموكله يف أقرب وقت ممكن من أجل:
لمحام الدفاع أن
لذا فمن المهم جدا
ي
ي
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تقديم المساعدة القانونية الالزمة للموكل يف أقرب وقت ممكن.
بدء جمع المعلومات األولية حول هذه القضية.
التأكد من رواية الموكل للوقائع واألحداث.
تلف تعليمات الموكل أو مطالبه.
ي
البدء يف بناء حجة الدفاع.
البدء يف تطوير نظرية وموضوع القضية.
والت يجب اتخاذها من أجل حماية مصلحة
النظر يف أي خطوات قانونية أولية ي
الموكل ر
والشوع بتلك الخطوات.

محام الدفاع أن يكسب
التعاطف والرحمة رصوريان خالل الزيارة األولية مع الموكل .وعىل
ي
ثقة موكله ك يمثله بشكل فعال .ومن المهم أن ر
المحام للموكل أن هذا االجتماع هو
يشح
ي
ي
ممي وشي .ويجب إبالغ الموكل بعدم مناقشة االتهامات أو وقائع القضية مع أي شخص
ً
ينبع التأكيد عىل أهمية الصدق وقول الحقيقة
آخر بما يف ذلك األهل واألصدقاء .وأخيا،
ي
مهما كان الثمن .
وهناك غرض آخر مهم من مقابلة الموكل األولية هو معرفة ما إذا كان لدى ر
الشطة أسباب
ً
محام الدفاع أن يكون عىل بينة من المعايي القانونية
معقولة إلبقاء الموكل محتجزا .وعىل
ي
للحصول عىل اإلفراج عن الموكل قبل المحاكمة.
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المحام وموكله خالل المقابلة األولية
نصائح عملية لبناء العالقة بي
ي

7.2

يىل من أجل كسب ثقة الموكل والحصول عىل معلومات رصورية وذات
ينبع النظر فيما ي
ي
صلة للسي يف الدعوى:
 7.2.1االستماع إىل قصة موكلك:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

استخدم مهارات االستماع األساسية ومهارات إجراء المقابالت.
حاول فهم اهتمامات الموكل ووضعه.
وأصغ إليه.
استمع إىل موكلك
ِ
الت تظهر للموكل أنك تستمع إليه وتعيه انتباهك.
استخدم لغة الجسد ي
أظهر للموكل اهتمامك عن طريق التواصل البرصي المستمر.
شجع الموكل عىل شد ما حدث بالكامل.
ً
دع الموكل يكتب روايته لألحداث إن كان ذلك ممكنا.
أعلم الموكل أنك لست يف موضع الحكم عليه.

ً
ً
 7.2.2كن متعاطفا ،ولكن صارما
▪
▪

أظهر االهتمام للموكل.
عندما تظهر اهتمامك للموكل ،عليك الحفاظ عىل المسافة المهنية وسلوكك
كمحام.

 7.2.3اعط الموكل بعض السيطرة يف مطلع المقابلة :
ّ
▪ اسمح للموكل بأن "ينفس ويفرغ" ما عنده.
ّ
▪ تذكر :أنت حلل مشاكل ويحتاج الموكل إىل رشح متاعبه ومشاكله لك.

 7.2.4اطرح أسئلة مفتوحة
▪
▪
▪

ً
ً
اطرح أسئلة تتطلب تفسيا أو شدا من الموكل.
الت تبدأ بمن ومت ولماذا وكيف وأين.
ه األسئلة ي
تذكر :األسئلة المفتوحة ي
فه توفر معلومات أقل من األسئلة المفتوحة وتقود
تجنب األسئلة المغلقة؛ ي
الموكل نحو إجابات معينة.

 7.2.5تجنب مواجهة الموكلي
▪ ال تستجوب موكلك.
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▪
▪

حاول تجنب سي الحديث كجلسة االستجواب
حاول يف هذه المرحلة تجنب اإلشارة اىل أي تناقضات أو عدم اتساق بي ما يرويه
ً
يأن الحقا يف جلسات
الموكل وما يرويه الشهود اآلخرون .إذ إن ذلك يمكن أن ي
المتابعة والتحضي للمحاكمة.

ً
 7.2.6اطرح األسئلة ،ولكن ال تتكلم كثيا
▪
▪

الشخص الخبي ف إجراء المقابالت يستمع ر
أكي مما يتحدث
ي
اسأل أسئلة متابعة أو أسئلة استيضاح إذا كانت بعض المعلومات غي واضحة

ً
إيجان
أنه المقابلة دائما بوعد بعمل
ِ 7.2.7
ري
▪
▪
▪

ً
ً
التاىل أو
مهما كان الوعد كبيا أو صغيا ،ال تيك موكلك دون اإلشارة إىل اإلجراء
ي
كمحام دفاع.
الت ستتخذها
الخطوة
ي
العملية ي
ً
حدد موعدا للمقابلة الالحقة.
ال تعد موكلك بما ال يمكنك تنفيذه.

المحام وموكله
 7.3بناء العالقة بي
ي
محام الدفاع انطباعه األول
محام الدفاع كما سيشكل
سيشكل الموكل انطباعه األول عن
ي
ي
محام الدفاع إقامة
عن الموكل .وسيكون أحد األهداف الرئيسية لمقابلة الموكل األولية مع
ي
المحام وموكله بحيث تكون مبنية عىل أساس الثقة المتبادلة واالحيام.
عالقة إيجابية بي
ي
محام الدفاع مع المدع عليه يف أقرب وقت ممكن للقيام بالمقابلة
يلتف
ويجب أن
ي
ي
ر
القانون األكي فعالية .
األولية من أجل توفي التمثيل
ي
ر
ط أو موظف من إدارة السجن.
يحق
ي
للمحام مقابلة موكله عىل انفراد دون حضور أي ش ي
ر
ر
ط أو عىل مقربة من
وال يحق للشطة أن ترص عىل إجراء المقابلة مع الموكل بحضور ش ي
ر
المحام وموكله .
ط بحيث يسمع ما يقال بي
ي
ش ي
محام الدفاع التأكد من تخصيص وقت كاف إلجراء مقابلة مسهبة.
وينبع أن
وينبع عىل
ي
ي
ي
محام الدفاع عىل عنارص الجريمة المزعومة الموجهة للمدع عليه والعقاب الميتب
يطلع
ي
عليها يف إطار التحضي للمقابلة األوىل.
محام الدفاع أيضا أن يحصل عىل نسخ
وينبع عىل
ي
ي
من أي وثائق ذات صلة مثل مذكرة التوقيف وأوامر التفتيش وتقارير ر
الشطة ،وأية وثائق
ً
إضافية تتعلق بالتهم الجنائية إذا كان ذلك ممكنا .ويجب أال يؤدي عدم القدرة عىل الحصول
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عىل هذه الوثائق إىل تأخي المقابلة( .إذا لم يكن من الممكن الحصول عليها قبل المقابلة
ينبع الحصول عليها يف أقرب وقت ممكن بعد المقابلة).
األولية ،ي

7.4

قائمة التحقق من أجل المقابلة األولية للموكل

الت يجب جمعها خالل المقابلة األولية
تعد النقاط التالية قاعدة مفيدة لتحديد المعلومات ي
مع الموكل:
 7.4.1المعلومات األساسية للموكل
محام الدفاع الحصول عىل المعلومات األساسية التالية
ينبع عىل
خالل المقابلة األولية
ي
ي
لمحام الدفاع بالتعرف عىل المدع عليه،
من المدع عليه؛ حيث تسمح هذه المعلومات
ي
المحام يف الدفاع عن الموكل:
وتشكل أرضية السياتيجية
ي
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

االسم
اسم الوالدين
العنوان
رقم (أو أرقام) الهاتف.
تاري خ الميالد
الحاىل،
العالقات مع المجتمع (بما يف ذلك الوقت الذي أمضاه يف العنوان
ي
والعالقات األشية ،ووضع الهجرة -إن وجد)-
الطول ،والوزن ،والعالمات الفارقة
تاري خ الخدمة العسكرية
التعليم
التاري خ
ي
الوظيف
التاري خ
ي
الجنان
التاري خ
ي
تاري خ األشة
الصحة البدنية والعقلية
االحتياجات الطبية العاجلة
معلومات االتصال يف حاالت الطوارئ

 7.4.2التوقيف
▪
▪

مت تم القبض عليك؟
أين تم القبض عليك؟
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

من ألف القبض عليك؟
هل تم اطالعك عىل سبب القبض عليك؟
هل تفهمت سبب القبض عليك؟
عند القبض عليك ،هل تم اطالعك عىل مذكرة توقيف أو استدعاء؟
هل تمكنت من قراءة وفهم مذكرة التوقيف؟
هل قدمت لك نسخة من المذكرة أو االستدعاء؟
هل تم اطالعك عىل حقوقك القانونية ،وال سيما الحق يف اليام الصمت؟
هل تم تبليغ أشتك أو الفريق الذي تعمل معه بأسباب اعتقالك ومكان توقيفك
خالل  24ساعة من توقيفك؟

▪

هل تم القبض عىل أي شخص آخر يف نفس وقت القبض عليك؟ إذا كان األمر
كذلك ،هل تعرف أسماء هؤالء األشخاص وعناوينهم وأرقام هواتفهم وكيفية
الت اتهموا بها؟
االتصال بأفراد أشهم؟ هل تعرف ما الجرائم ي

 7.4.3التفتيش واالحتجاز
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

هل تم تفتيشك مع تجريدك من ثيابك؟
ما الذي تم أخذه منك؟
ر
سء من ثيابك؟
هل تمت مصادرة أي من ثيابك؟ هل تم أخذ أي ي
هل تم أخذ أي سوائل من جسمك ،أو بصمات أصابعك ،أو شعرك لالختبار؟
هل تم تفتيش موضع القبض عليك؟
هل تم تفتيش مكان سكنك؟
هل تم تفتيش مكان عملك؟
ه
هل تعرف أي أشخاص أو أماكن أخرى تم تفتيشها؟ إذا كان األمر كذلك ،ما ي
الت تم
ه عناوين األماكن ي
أسماء هؤالء األشخاص وعناوينهم وأرقام هواتفهم؟ ما ي
ه طبيعة هذه األماكن (عىل سبيل المثال ،مساكن أو أماكن عمل)؟
تفتيشها ،وما ي
هل رأيت ر
الشطة أو المحققي يصادرون أي دليل؟
الت ضبطت؟
ما األشياء ي
هل كانت هناك مذكرة تفتيش ،وهل رأيتها؟ هل فهمتها؟
هل كان هناك أي شهود حارصين يف ذلك الوقت من التفتيش؟ إذا كان األمر كذلك،
ه أسماؤهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم؟
فما ي
هل تم تسجيل التفتيش؟ هل وقع المحققون عليه؟ هل وقعت عليه؟ هل وقع
عليه أي شخص آخر؟ هل رفض أي شخص التوقيع عليه ،وإذا كان األمر كذلك،
فلماذا؟
الت تم
هل وضع المحققون قائمة مفصلة وبنسختي متطابقتي بالمواد والوثائق ي
ضبطها يف مكان الحادث؟ وهل أعطوا نسخة من القائمة لصاحب المضبوطات؟
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 7.4.4االستجواب
ماذا قيل لك يف وقت إلقاء القبض عليك؟
ماذا قيل لك بعد إلقاء القبض عليك؟
هل تم استجوابك يف غضون  24ساعة من إلقاء القبض عليك؟
من استجوبك؟ كم شخص استجوبك؟
من الذي بدأ الحديث معك؟
كيف رددت عليهم؟
كيف كانت حالتك الذهنية يف ذلك الوقت؟
هل تم تدوين إفادتك؟
هل كتبت إفادتك بنفسك؟
هل سمح لك بمراجعة إفادتك وتعديلها بشكل كاف؟ وهل سمح لك بكتابة آرائك؟
هل تم التحقيق مع المدع عليهم األخرين معك؟ إذا كان األمر كذلك ،هل تعرف
ماذا قالوا عنك؟

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

 7.4.5طلبات المساعدة القانونية واألشة
▪
▪
▪
▪
▪
▪

محام دفاع؟
هل طلبت ٌ ي
أخيك أحد بأنه من الممكن أن يكون لديك محام دفاع؟
هل ر
مت تم إخبارك بأنه من الممكن أن يكون لديك محام دفاع؟
بعد القبض عليك ،هل طلبت رؤية أفراد عائلتك أو صديق أو زميل يف العمل؟
هل رأيت أفراد عائلتك أو األصدقاء أو زمالء العمل بعد القبض عليك؟
هل تم إبالغ عائلتك عن ظروف ومكان احتجازك يف غضون  24ساعة من االعتقال
والتوقيف؟

 7.4.6االحتجاز
▪
▪
▪
▪
▪
▪

وصف المكان الذي تم احتجازك فيه بعد القبض عليك
كم كان عدد ضباط األمن العام الموجودين خالل القبض عليك؟
هل تم اتخاذ أية تدابي إلزامية ضدك قبل استجوابك؟
هل تم تهديدك باالعتداء الجسدي أثناء االعتقال أو بعده؟
هل تمت معاملتك بعنف أثناء االعتقال أو بعده؟
هل تعرضت إلهانات لفظية أو تهديد أثناء االعتقال أو بعده؟
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7.4.7
▪
▪
▪

▪
▪

معلومات عن الضحية المزعومة
هل تعرف الضحية المزعومة؟ إذا كان األمر كذلك ،صف عالقتك مع الضحية
المزعومة
هل تعرف اسم الضحية المزعومة ،وعمرها ،وعنوانها ،ورقم هاتفها ،وتعليمها،
ام؟
ومهنتها؟ هل كان لدى تلك الضحية سجل إجر ي
العقىل؟ إذا كان األمر كذلك،
هل تعرضت الضحية المزعومة لألذى الجسدي أو
ي
فما هو نوع اإلصابات ومدى جديتها؟ هل تعافت الضحية المزعومة من األذى؟
هل عانت الضحية المزعومة من أي أرصار يف الممتلكات؟ إذا كان األمر كذلك،
أخي ين عن طبيعة الرصر ومداه.
ر
هل تلقت الضحية المزعومة أي تعويض؟ إذا كان األمر كذلك ،مت وكم كان مقدار
التعويض ومن دفعه؟
ه مشاعرك تجاه الضحية المزعومة؟
ما ي

 7.4.8معلومات عن المدع عليهم اآلخرين
▪
▪
▪

▪

هل تعرف من هم المدع عليهم اآلخرين؟ إذا كان األمر كذلك ،صف عالقتك بهم.
ه أسماء المدع عليهم اآلخرين ،وأعمارهم ،وعناوينهم ،وأرقام هواتفهم،
ما ي
ه سوابقهم الجرمية؟
ومهنهم؟ وما ي
هل تعرف فيما إذا كان قد تم القبض عىل المدع عليهم المزعومي اآلخرين؟ إذا
الت تمت مصادرتها يف حوزتهم إن
ه األشياء ي
كان األمر كذلك ،هل تعرف ما ي
وجدت؟
الت أدىل بها المدع عليهم اآلخرون عنك إن وجدت؟ ما
ه اإلفادات ي
هل تعرف ما ي
هو ردك عىل روايتهم لألحداث؟

 7.4.9االتهامات الجنائية
▪ هل تفهم طبيعة التهم الجنائية الموجهة ضدك؟
المعان القانونية لهذه التهم؟
▪ هل تفهم
ي
الت قد تكون لديك إزاء هذه االتهامات؟
▪ هل تفهم الدفوع ي
▪ هل هناك أي شخص يمكن أن يشهد أنه كان معك يف وقت ارتكاب الجريمة ،ولكن
ً
ه أسماؤهم وعناوينهم وأرقام
بعيدا عن مشح الجريمة؟ إذا كان األمر كذلك ،ما ي
هواتفهم؟
▪ أي جزء من التهم تعتقد أنه غي دقيق؟
ِّ
ينبع توجيه االتهام إليه؟ إذا كان األمر
▪ هل هناك أي شخص آخر وجه له اتهام أو ي
ه أسماؤهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم؟ كيف تصف تورطهم يف هذه
كذلك ،ما ي
القضية؟
175

 7.4.10التحري الشي ع
▪
▪

▪

ه أسماؤهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم؟
بمن يجب أن أتصل؟ ما ي
تعطيت
ينبع أن أتحدث معهم؟ إذا كان األمر كذلك ،هل لك أن
ي
هل هناك أي شهود ي
الت تظن أنهم قد يكونون
ه المعلومات ي
أسماءهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم؟ ما ي
قادرين عىل توفيها؟ هل تعتقد أنهم ذوو مصداقية؟
هل هناك أي دليل يجب تأمينه؟ إذا كان األمر كذلك ،هل يمكنك أن تقول يىل ما
يمكنت العثور عليه؟ هل تعرف فيما إذا كان قد تم االستيالء عليه؟
هو ،وأين
ي

محام الدفاع تجنب
ينبع عىل
داع لها
 7.4.11من أجل منع مشاكل أو مخاطر ال
ي
ي
ي
اإلجراءات والترصفات التالية خالل المقابلة
▪
▪
▪
▪
▪

تشيب معلومات حول هذه القضية إىل الموكل ،بما يف ذلك المعلومات المتعلقة
باالتهامات المكتوبة والكشف عنها
تحريض الموكل عىل الكذب حول دوره يف القضية
إعارة هاتفك المحمول للموكل
ً
إعطاء أشياء مادية للموكل شا
محام أو إحضار أفراد أشة الموكل للقائه
إحضار شخص غي
ي

يىل :عند إجراء مقابلة مع الموكل  -سواء كان قيد التوقيف أم ال  -أو خارج
دائما تذكر ما ي
المحام معرفة ما
المحام عىل عدم تلفيق الدفوع للموكل .عىل
المقابلة ،يجب أن يحرص
ي
ي
للمحام عندها أن
ه رواية الموكل؛ أي ما يدعيه الموكل عىل أنه وقائع القضية .ويمكن
ي
ي
.
المحام باختالق أو اقياح
والت تستند إىل تلك الوقائع فقيام
ي
يقيح الدفوع الممكنة للموكل ي
أخالف.
دفوع للموكل خارج إطار الحقائق المعطاة من الموكل هو عمل غي
ي

 7.5الفئات الخاصة
" الفئات الخاصة" هو مصطلح يستخدم عادة لإلشارة إىل مجموعة محددة تكون محرومة
أو ضعيفة .وينص المبدأ  10من مبادئ األمم المتحدة والمبادئ التوجيهية بشأن الحصول
يىل:
عىل المساعدة القانونية يف نظم العدالة الجنائية ،عىل ما ي

ينبع اتخاذ تدابي خاصة لضمان وصول مساعدة قانونية ذات مغزى للنساء واألطفال
" ي
والفئات ذات االحتياجات الخاصة بما يف ذلك  -ولكن ليس عىل سبيل الحرص  -كبار السن،
واألقليات ،واألشخاص ذوو اإلعاقة ،واألشخاص المصابون بأمراض عقلية ،واألشخاص
المصابون بفيوس نقص المناعة المكتسبة ،وغيها من األمراض المعدية الخطية ،ومتعاطو
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المخدرات ،والسكان األصليون ،واألشخاص عديمو الجنسية ،وطالبو اللجوء ،والمواطنون
األجانب ،والمهاجرون ،والعمال المهاجرون ،والالجئون ،والنازحون.
وينبع أن تستجيب
ي
هذه التدابي لالحتياجات الخاصة لتلك الجماعات ،بما يف ذلك التدابي الحساسة إزاء النوع
االجتماع والمناسبة للعمر".
ي
ألغراض هذا البحث ،هناك أرب ع مجموعات من الفئات الخاصة فيما يتعلق بفحص الموكلي
المحتملي يف سورية وهم :األطفال ،والنساء ،والنازحون ،والمصابون بأمراض عقلية.

 7.5.1األطفال
ً
األطفال لهم حماية ر
أكي من الكبار ،ولكنهم غالبا ما يواجهون سوء المعاملة يف كافة مراحل
العدالة الجنائية لألسف .ومن المهم أن نتذكر أن األطفال الذين تقل أعمارهم عن  10سنوات
ليسوا مسؤولي عن أي جريمة ،وال يمكن أن يتلقوا عقوبة (المادة  3قانون األحداث
ر
يع رقم  52لعام  .)2003وعالوة عىل ذلك ،فالذين
الجانحي ،والمعدل بالمرسوم التش ي
ينبع أن تتخذ بحقهم التدابي اإلصالحية المنصوص
تجري محاكمتهم بي عمري  10و17
ي
اع مصلحة األحداث يف جوهرها .
والت تر ي
عليها يف القواني الخاصة ي
عندما يتعلق األمر باإلجراءات الجنائية الخاصة باألحداث ،يتمتع األطفال بأحكام خاصة
ً
بموجب قانون األحداث الجانحي رقم  18لعام  .1974وقد وقعت سورية أيضا وصدقت
اض السورية وتمنح طبقة
الت ر
تعتي ملزمة يف األر ي
عىل اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل ي
إضافية من الحماية والحقوق لألطفال .
لمحام الدفاع التأكد من التمسك بهذه الحقوق بغض النظر عن
ولذلك فمن األهمية بمكان
ي
ً
الت يوجه االتهام بها للطفل .وبما أن األطفال كثيا ما يواجهون
الظروف أو خطورة الجرائم ي
محام الدفاع
صعوبة يف فهم هذه االتهامات والدعاوى ضدهم بسبب سنهم ،يقع عىل عاتق
ي
التأكد من أن موكله الحدث قد فهم القضية الموجهة ضده ،أو فهم ما تقوله ر
الشطة والقضاة
والجهات العدلية الفاعلة األخرى خالل جميع مراحل اإلجراءات القضائية .كما قد يكون
ً
ً
الطفل خائفا أو يخجل من طلب التفسي ،ولذلك فمن المهم التحقق دائما فيما إذا كان قد
ً
فهم جيدا هذه القضية واإلجراءات يف جميع األوقات.
ً
وأخيا ،فالشية أمر بالغ األهمية يف قضايا األحداث؛ إذ إن مجرد االتهام بارتكاب جريمة  -حت
تقض المادة
لو تبي أن الطفل بريء  -يمكن أن يؤثر بشكل ست عىل مستقبله .ولهذا السبب
ي
 49من قانون األحداث الجانحي بأن تعقد جميع محاكمات األحداث بشية .ولكن األمر
ر
األكي جوهرية هو ضمان أن يتم االحتفاظ بهوية الموكل الحدث وكافة المعلومات الخاصة
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به مكتومة عن العموم ،بما يف ذلك وسائل اإلعالم ،وذلك ليس فقط أثناء المحاكمة ،بل
الت تسبق المحاكمة أو تعقبها.
خالل المراحل ي

7.5.1.1

المقابالت مع األطفال

بسبب الهشاشة الخاصة للموكلي األحداث ،فإنهم يف كثي من األحيان يمثلون تحديات فريدة
لمحام الدفاع ،وأحد أهم هذه التحديات التضارب المحتمل يف المصالح بي
من نوعها
ي
الوالدين والمدع عليه الحدث .
للمحام من أن يؤكد بنفسه يف المقابلة األولية بحيث
ولتجنب المضاعفات المحتملة ،ال بد
ي
يكون من الواضح أنه يمثل الطفل ومصالح الطفل وأنه يف حال وجود خالف بي الوالدين
المحام أن يترصف بالنيابة عن الطفل ،وليس بالنيابة عن الوالدين .وعىل
والطفل ،فإن عىل
ي
محام الدفاع أن يفكر أيضا فيما إذا كان يجب أن يبف الوالد يف الغرفة أثناء المقابلة األولية .
ي
محام الدفاع بإجراء المقابلة
المحام وموكله ،ربما يرغب
وللحفاظ عىل امتياز العالقة بي
ي
ي
األولية مع المدع عليه الحدث دون حضور والدي المدع عليه ،بيد أن اعتبارات أخرى
تعىط األفضلية لحضور الوالدين
مثل سن الحدث ،وحالته العقلية ،وتفضيله المرصح به قد
ي
المحام بالموكل.
يف المقابلة ،عىل الرغم من التأثي المحتمل لهذا الحضور عىل امتياز عالقة
ي
ً
محام الدفاع واعيا لالحتياجات الفريدة للمدع عليه الطفل ،الذي قد يكون
وينبع أن يكون ً ي
ي
ر
أكي عصبية وقلقا يف مقابلة الموكل األولية من نظرائه من الكبار .وقد يتطلب المدع عليهم
ً
ر ر ً
األحداث أسئلة متابعة أكي وشحا إضافيا حول سي األمور .
ر
سء ،وتتم مناقشته يف
وعىل
محام الدفاع أن يتأكد من أن المدع عليه الحدث يفهم كل ي
ي
نه المقابلة بإعطاء الحدث فرصة لطرح األسئلة.
مقابلة الموكل األولية
وينبع أن ي ي
ي
ً
ينبع إيالء أهمية خاصة لليكي عىل ضمان حماية حقوق الطفل .وتحقيقا لهذه الغاية
كما
ي
يمكن أن يكون من المفيد خالل مقابالت األطفال تضمي أسئلة مثل:
 .1سلوك ر
الشطة عند إلقاء القبض
▪ هل قامت ر
الشطة بالتعريف عن نفسها؟
▪ ماذا كانت تلبس؟
▪ ماذا قالت؟
▪ هل ررسحت حقوق الطفل بلغة واضحة؟
▪ هل كان والدا الطفل ن
حاضين عند أي من هذه الخطوات؟
 .2التدخل األرسي
▪ هل كان الوالدان عىل علم؟
▪ هل كانا ن
حاضين أثناء االستجواب؟
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▪ لم ال؟
 .3موضع االستجواب
▪ أين تم االستجواب؟
ن
ن
ن
ر
▪ هل تم االستجواب يف قسم الشطة أم يف زنزانة أم يف مكتب؟
▪ هل كان الطفل مكبل اليدين؟
ً
ً
▪ هل كان الطفل جالسا أم واقفا؟
 .4طول مدة االستجواب
▪ كم من الزمن استغرق االستجواب؟
▪ هل استمر ر
ألكت من ساعة؟
ا
▪ هل تم االستجواب ليل؟
 .5صحة الطفل
ن
ن
▪ هل تم فحص صحة الطفل يف مستشف؟
▪ مت؟
ن
▪ هل هذه المعلومات مدونة يف الملف؟
محام الدفاع إثارة هذه األمور
إذا اتضح من المقابلة أن حقوق الحدث قد انتهكت ،فعىل
ي
القاض.
يف أقرب وقت ممكن مع
ي

 7.5.2النساء
يمكن أن تواجه المرأة يف سورية يف غالب األحيان عقبات كبية عندما يتعلق األمر بالعدالة
الجنائية ،فقد تواجه المزيد من القيود عىل حرية التنقل والمشقة االقتصادية ووصمة العار.
المدن الالزمة وهو
وقد سبب الرصاع أيضا صعوبة ميايدة يف الحصول عىل وثائق السجل
ي
أمر مهم خاصة للنساء وحياتهن اليومية .وعالوة عىل ذلك ،تخاف النساء يف بعض الحاالت
من انتقام أزواجهن وأشتهن ،ويقررن عدم متابعة سبل االنتصاف القانونية الرسمية .كل هذه
ً
ً
بعضا من األسباب الت تجعل النساء ر
أكي ضعفا يف مواجهة محكمة
األسباب مجتمعة تمثل
ي
غي منصفة .
ً
كمحام دفاع ،عىل المرء أن يكون حساسا لظروف كل موكلة وأن يعامل الحاالت بطريقة
ي
.
العاطف والجسدي عىل
وف بعض الحاالت ،يمكن أن تقع المرأة ضحية لالعتداء
حساسة ي
ي
ً
يد أقرب المقربي لها ،بما يف ذلك الزوج ،وقد تكون خائفة من الكشف عن هذا خوفا عىل
بمحام الدفاع وأن التواصل الخاص
سالمتها .ومن المهم أن تفهم الموكلة أنها يمكن أن تثق
ي
محام الدفاع
ال يمكن أن يتم الكشف عنه أمام الزوج أو األشة أو أي شخص آخر .وعىل
ي
توح الحذر إزاء حاالت العنف المي يىل ،وأن يضع يف اعتباره أن العنف المي يىل ممنوع .
ي
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العرن لحقوق اإلنسان (( )2004اعتمدته سورية يف عام :)2007
الميثاق
ري
المادة 33

77

تقدم الدولة والمجتمع الحماية لألشة وأفرادها ،لتعزيز روابطها .وكل
.2
أشكال العنف والمعاملة السيئة يف العالقات بي أفراد األشة ،وخاصة تجاه النساء
واألطفال ،محظورة .وتتعهد الدولة والمجتمع بتوفي الرعاية المتمية والحماية
الخاصة لألمهات واألطفال وكبار السن .وللشباب الحق يف ضمان أقض قدر من
فرص التنمية البدنية والعقلية.
محام الدفاع أيضا التأكد من أن يتم التمسك بمعايي عالية لإلثبات أثناء محاكمات
عىل
ي
المدع عليهن اإلنا ث وأن يتم تقديم أدلة قوية بنفس الطريقة المتبعة فيما لو كان المدع
ً
عليه ذكرا.

 7.5.3النازحون
ً
ً
محام الدفاع أن يكون دائما واعيا لظروف موكليه وخلفياتهم .قد يواجه النازحون يف
عىل
ي
ر
ظل الرصاع السوري مشاق أكي وال يكونون قادرين عىل أداء المهام األساسية مثل السفر إىل
فينبع عىل
جلسة المحكمة أو التمكن من تقديم الوثائق الالزمة .وإذا كان هذا هو الحال،
ي
المحام أن يحاول مساعدة الموكل يف العملية الجنائية قدر اإلمكان لكيال تؤثر ظروف الموكل
ً ي
سلبا عىل قضيته.

 7.5.4المرض العقليون
ً
محام الدفاع أحيانا موكلي لديهم مسائل متعلقة بصحتهم العقلية .ومن المهم للغاية
يمثل
ي
تحديد حالة هؤالء الموكلي ،ألن الموكل قد يستفيد من حكم أقل شدة ،أو يعف من العقاب
ً
تماما يف حالة الجنون (قانون العقوبات السوري ،المادة .)230

التاىل :
العرن لحقوق اإلنسان" ،متوفر عىل العنوان
 77المؤسسة السويدية لحقوق اإلنسان" ،الميثاق
ري
ي
http://www.humanrights.se/wp-content/uploads/2012/01/Arab-Charter-on-HumanRights.pdf
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ً
محام الدفاع  -نتيجة المقابلة مع الموكل  -أن الموكل غي مؤهل نفسيا للمثول أمام
إذا رأى
ي
المدع العام يف القضية حت يتست لفت نظر
المحام االتصال مع
فينبع عىل
المحكمة،
ي
ي
ي
نفس حول الكفاءة
طت
لك يأمر بإجراء فحص ر ي
ي
ي
القاض إىل الحالة العقلية للمدع عليه ي
العقلية للمدع عليه.
ً
عقىل يف وقت ارتكاب
يعان من اضطراب
محام الدفاع أن ينظر أيضا فيما إذا كان الموكل
عىل
ي
ي
ي
ً
ً
العقىل اضطرابا دائما.
المتهم للفعل المكون للتهمة .وليس بالرصورة أن يكون االضطراب
ي
ً
فالسؤال الحاسم هنا هو فيما إذا كان االضطراب موجودا يف الوقت الذي ارتكبت فيه
"الجريمة".
محام الدفاع إىل احتمال أن الموكل
ينبع أن يلفت ذلك نظر
ي
عندما تبدو الجريمة بدون دافع ،ي
وف حالة
يعان من شكل ما من أشكال عدم االستقرار
ربما كان ي
العقىل عندما ارتكب الجريمة .ي
ي
المستعض عىل التفسي قبل القتل أو أثناءه أو
ينبع عدم تجاهل السلوك الغريب
القتل،
ي
ي
للمحام ،أو الطريقة
يعىط فيها المدع عليه التعليمات أو المطالب
الت
ي
بعده ،أو الطريقة ي
ي
الت يترصف فيها المدع عليه ألنها قد توفر األساس للتحقق فيما إذا كان المدع عليه غي
ي
ً
سوي عقليا.
ً
عقىل مؤقت يف وقت الفعل ولكنه اآلن مستقر عقليا ،فقد
يعان من اضطراب
إذا كان الموكل ي
ي
ً
للمحام باليافع بحجة عدم السالمة العقلية للمدع
ال يكون المدع عليه مستعدا للسماح
ي
ً
ر
ينته به المطاف محبوسا يف
يخس الموكل أنه إذا تم اتباع هذا المسار ،فقد
عليه .وقد
ي
المحام أن
مستشف لألمراض العقلية مخصص للمصابي باختالالت عقلية إجرامية .وعىل
ي
ً
ر
يعان من
يشح للموكل أنه إذا نجح الدفاع وقررت المحكمة أيضا أن المدع عليه لم يعد
ي
عقىل ،فإنها تستطيع أن تأمر ببساطة بإطالق شاحه من التوقيف.
اضطراب
ي
ً
ً
يتطلب تقييم الشخص لتحديد المسؤولية الجنائية بسبب اختالل العقل خبيا متخصصا
وإجراءات لدعوة خبي لتحديد الوضع.
ً
ويستند الدفاع القائم عىل الجنون إىل مبدأ أن الشخص المختل عقليا أو المجنون يف وقت
وبالتاىل فإنه
ارتكاب الجريمة غي قادر عىل تشكيل النية الجرمية الالزمة لفعل يشكل جريمة
ي
ال يخضع للعقاب.
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يىل القرائن عىل أن الموكل قد يكون ذا عقل غي سليم:
وفيما ي

78

 .1األدلة اللفظية
بىطء للغاية ،رسي ع للغاية ،تكرار الكلمات ،والكالم
▪ أنماط الكالم غت عادية :ي
الذي ال ن
معت له.
ن
وعدوان بشكل
عال
▪ العداء الشديد وغت الالئق أو اإلثارة :يتحدث المرء بصوت ٍ
ي
غت معقول ،ويميل للجدل والتهديد بإلحاق ن
الضر.
▪ المحتوى ونوعية األفكار :عملية التفكت غت منظمة (غت منطقية ،عرضية،
كلمات مشوشة) اختالل محتوى التفكت (ذهان االرتياب ،واألوهام،
والوسواس)
السلوك
 .2الدليل
ي
:
الخارج يكون أشعث ،مع قلة النظافة ،وذا مظهر غت مناسب للبيئة،
▪ المظهر
ي
ومالبسه غريبة أو يضع الماكياج
▪ حركات الجسم :يقف أو يتضف بطريقة غريبة؛ الخمول ،أو الشعة ،والهيجان،
وتكرار الحركات الطقسية
▪ أن يظهر عليه االستجابة ألصوات ما
الوىع بالمحيط
▪ االرتباك أو نقص
ي
▪ عدم االستجابة العاطفية
ر
الذان
▪ التسبب ن يف األذى
ي
▪ األدلة البيئية :الديكورات الغريبة ،والنفايات الشخصية ،والقمامة ،واكتناز
األشياء
النفس:
أنواع المرض
ي
▪

▪

الذهان :وجود أذية تتعارض بشكل صارخ مع القدرة عىل تلبية متطلبات الحياة
79
يعان من هذا يقوم بالتقييم غي الصحيح لدقة التصورات
العادية .الشخص الذي ي
واألفكار .يقوم هذا الشخص باستدالالت خاطئة عن الواقع حت يف مواجهة أدلة
مناقضة.
ٌ
ٌ
ٌ
األوهام :لديه اعتقاد خاط ثابت وراسخ ويشعر بأن ذلك االعتقاد أمر واقع صحيح
ً
ً
تقتض المهنية عدم المجادلة حول هذا االعتقاد أو تأييده،
تماما .وردا عىل األوهام،
ي
ينبع أن يسع المرء إىل خلق تحالف مع الموكل .أمثلة" :ال بد أن ذلك صعب
وإنما ي
ً
ً
جدا .لدينا مشكلة هنا دعنا نفكر معا يف كيفية حلها .ماذا نستطيع أن نفعل؟"

 78ستيفن تشييتش" MD ،تحديد المرض العقىل ف قاعة المحكمة "،عرض تقديم  24ر
تشين األول .2014
ي ي
ي
النفس.
واإلحصان لالضطرابات النفسية لعام  2013من قبل الجمعية األمريكية للطب
التشخيض
 79الدليل
ي
ي
ي
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▪

▪

▪

الحقيف"
حس "يتمتع بالوضوح والتأثي الذي يتمتع به اإلدراك
ه إدراك
ي
ي
الهلوسة :ي
ر
(األكي
خارح . 80ويمكن أن تكون الهلوسة سمعية
ولكنه يحدث من دون حافز
ر ي
ً
شيوعا) ،وبرصية ،ولمسية ،وشمية ،وذوقية (طعم) .وألنها حقيقية بالنسبة
ً
للشخص الذي يشعر بها ،فإن أفضل رد هو االستفسار عما يشعر به المرء بدل من
ً
النفس أن يسأل إذا
سؤاله إذا كان يسمع شيئا "غي موجود" .ومن شأن الطبيب
ي
ر
سء ما ،مثل إيذاء النفس أو اآلخرين.
كانت األصوات تأمر الشخص بفعل ي
الفصام :هو حالة تؤثر عىل قدرة المرء عىل التفكي بوضوح ،وإدارة العواطف ،واتخاذ
حواىل  ٪1من الناس .ويياجع فيها
ان منها
القرارات والتواصل مع اآلخرين .ويع ي
ي
متوسط العمر المتوقع إىل حد كبي ،حيث أن  ٪10من الذين يعانون من الفصام
ً
يقومون باالنتحار .هذا وغالبا ما يظهر الفصام يف أواخر مرحلة المراهقة او يف مرحلة
مبكرة من البلوغ.
ر
تضف صبغتها عىل نظرة
منتشة ومستمرة
ه عبارة عن عاطفة
ي
اضطرابات المزاج ي
المرء إىل العالم 81وتشمل:
❖ االكتئاب الشديد :وهو ر
أكي من الحزن والشعور بالفقد أو حالة مزاجية عابرة؛
فهو مستمر ويتعارض بشكل كبي مع األفكار والسلوك والنشاط والصحة
البدنية .وقد يحدث يف أي عمر عىل الرغم من أن ذروة اإلصابة تكون يف
ر
العشينيات.
ثنان القطب :تحوالت يف المزاج والطاقة واألداء .ويتمي بنوبات من
❖ االضطراب ي
الت يمكن أن تستمر من أيام إىل شهور .عمر البدء يف كثي من
الهوس واالكتئاب ي
األحيان يقع يف وقت متأخر من مرحلة المراهقة او المرحلة المبكرة من البلوغ.
❖ القلق :توقع خطر أو سوء الحظ والتخوف منه يف المستقبل باليافق مع شعور
ً
ً
بالتعاسة ،واليكي عىل خطر يمكن أن يكون داخليا أو خارجيا. 82
❖ اضطراب توتر ما بعد الصدمة :وهذا يمكن أن يؤثر هذا االضطراب عىل أي
الفعىل أو التهديد بالموت
أكي من سن  6سنوات يتعرض لخطر الموت
شخص ر
ي
الجنس .ويشمل هذا المرور بمثل تلك التجربة
أو اإلصابة الخطية أو العنف
ي
ر
مباشة أو الشهود عليها أو العلم بها ،أو التعرض المتكرر (كما يف حال المسعفي
ف حاالت الطوارئ ،ر
والشطة ورجال اإلطفاء وعمال اإلغاثة ،وما إىل ذلك).
ي
الماض.
إىل
بالذاكرة
والعودة
والكوابيس،
األفكار،
خالل
من
الصدمة
وتتكرر
ي
القتاىل) أو
ويمكن لألشخاص أن يستجيبوا من خالل غريزة "القتال" (السلوك
ي
غريزة "الهرب" (التجنب) .83

النفس.
واإلحصان لالضطرابات النفسية لعام  2013من قبل الجمعية األمريكية للطب
التشخيض
 80الدليل
ي
ي
ي
 81المصدر السابق
 82المصدر السابق
 83المصدر السابق
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▪

▪

خيات داخلية وسلوكيات تحيد بشكل
ه أنماط مستديمة أو ر
اضطرابات الشخصية ي
ملحوظ عن توقعات ثقافة الفرد ،والعالقات المؤثرة ،ونظرة المرء للعالم ،والتعبي
العاطف والسيطرة عىل االنفعاالت.
ي
❖ اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع :ينتهك المرء حقوق اآلخرين من خالل
السء ،وعدم الشعور
الخداع والتالعب أو السلوك الجذاب ،مع عقلنة السلوك ي
الحقيف.
بالندم
ي
❖ اضطراب الشخصية الحدي :عدم استقرار الصورة الذاتية ،وعدم استقرار
العاطف ،وعدم استقرار العالقات ،والتهديد باالنتحار ،والغضب غي
التعبي
ي
المناسب ،واالندفاع.
ان :الشك بأن اآلخرين يستغلون ويؤذون أو يخدعون
❖ اضطراب الشخصية الزور ي
معان تنطوي عىل اإلهانة أو التهديد يف ثنايا أقوال أو أفعال
المرء ،واستقراء
ي
ً
حميدة حيث يرى المرء أن هناك هجوما عىل شخصيته وتكون لديه شكوك
ً
مثال.
متكررة حول إخالص الزوج
اضطراب إساءة استخدام العقاقي.

ً
 7.5.5مقابلة الموكل المريض عقليا
ً
مقابلة الموكل المختل عقليا والدفاع عنه ييتب عليه اعتبارات إضافية تقع عىل
محام الدفاع .إذا كانت المقابلة األولية مع المدع عليه المصاب بأمراض
عاتق
ي
ً
محام الدفاع حريصا
ينبع أن يكون
عقلية تتم يف المستشف أو يف إطار
ي
ي
مؤسسان ،ف ي
عىل توضيح أنه محام وليس أحد العاملي يف المستشف.
ً
عمليا:
▪
▪

▪
▪

ً
عىل محام الدفاع أن ر
يشح للمدع عليه المختل عقليا أن كل ما يدور بينهم من
ي
ينبع مناقشته مع العاملي يف المستشف.
وال
ية،
ش
بال
يتمتع
أحاديث
ي
األدلة عىل وجود اإلعاقة العقلية يف غاية األهمية بالنسبة لتشكيل اسياتيجية
محام الدفاع ،كما يمكن استخدامها إلثبات أن المدع عليه يفتقر إىل القصد
ي
الجنان الرتكاب الجريمة المزعومة.
ي
محام الدفاع مراقبته عن كثب
عىل
يجب
ال،
أم
مصح
ف
عليه
المدع
كان
سواء
ي
ي
ً
عقىل .
مرض
من
يعان
عليه
المدع
كون
عالمات
عن
بحثا
ي
ي
العقىل الممكن من خالل
بالمرض
محام الدفاع التماس المعلومات المتعلقة
وعىل
ي
ي
ً
المدع عليه أيضا.
إجراء مقابالت مع أفراد أشة
ي
184

الخياء لتقييم الحالة العقلية للمدع
ومن المرجح أن يرغب
محام الدفاع باالستعانة برأي ر
ي
ر
عليه والمساعدة يف وضع االسياتيجية الدفاعية األكي فعالية.

185

الفصل الثامن
مهارات المحاكمة

8.1

آداب ومراسم قاعة المحكمة

ه غرفة رسمية ،وهناك قواعد أدبية خاصة يجب اتباعها داخلها .وهذه
إن قاعة المحكمة ي
بعض اإلرشادات المفيدة:
ً
ً
▪ كن صادقا دائما مع المحكمة .وتذكر أنك جزء من عملية الوصول للعدالة يف
المحكمة.
ً
▪ ارتد لباسا يناسب الظهور يف المحكمة قبل دخول قاعة المحاكمة ،فذلك يظهر
احيامك للمكان الذي تظهر فيه.
موظف قاعة المحكمة وغيهم من المشاركي يف المحاكمة باحيام بما
▪ عامل جميع
ي
ر
يف ذلك الميجمي ،وكاتب المحكمة ،وعنارص الشطة ،والموظفي ،والقضاة،
والشهود ،والمدعي العامي ،والضحايا.
الت عىل يمي
القاض ،يقوم
▪ عند مواجهة
محام المتهم عادة بالجلوس عىل الطاولة ي
ي
ي
محام النيابة العامة عىل يسار الطاولة.
القاض ،ويجلس
ي
ي
القاض ،يجب عىل المحامي وجميع األشخاص اآلخرين يف قاعة
يدخل
▪ عندما
ي
يخيهم الكاتب بذلك.
المحكمة أن يقفوا ،ثم أن يجلسوا عندما ر
القاض ،فعليك أن تقف عند طاولتك أو عىل المنصة (إذا
▪ عندما تستعد لمخاطبة
ي
كان هنالك منصة).
ً
القاض
القاض إليك أو يكون مستعدا للمتابعة .ويمكن أن يوم
▪ انتظر ريثما ينظر
ي
ي
ً
القاض إن كنت
برأسه أو أن يقول" :تستطيع المتابعة" .إذا لم تكن متأكدا ،اسأل
ي
تستطيع المتابعة.
ً
المحام الذي يخاطب المحكمة أول بتقديم المحامي اآلخرين .فعىل
▪ عادة ما يقوم
ي
سبيل المثال ،يمكن أن يقول:
أصدقان [اسم]
وزميىل [فالن] أو
"المحام [اسمه]،
ي
ي
ي
و[اسم] يمثلون هنا بالنيابة عن المتهم".
ينبع عىل كل محام آخر أن يقدم نفسه مرة أخرى قبل البدء بمخاطبة المحكمة.
▪
ي
القاض ،فاجلس وانتبه لما يجري.
▪ إذا لم يكن قد حان دورك لمخاطبة
ي
الختام.
الت تستطيع استخدامها خالل تقديمك أو خالل بيانك
ي
▪ دون المالحظات ي
.
المحام ،فاكتب
القاض إذا أردت أن تتكلم مع زميلك
▪ حاول أال تشتت انتباه
ي
ي
مالحظة.
ً
القاض أو يخاطبك هو فيها .ال تبق جالسا.
تخاطب فيها
▪ قف يف كل مرة
ِ
ي
ر
ر
.
ينبع أن يشار إىل
"زميىل الشيك"
"زميىل" أو
المحام الشيك عىل أنه
▪ اذكر اسم
ي
ي
ي
ي
ً
"محام [اسم الموكل]" يف حال كان ذلك ممكنا.
محام الدفاع للمتهمي اآلخرين ب
ي
ي
القاض".
"
ب
أو
م"
المحي
القاض
"
ك
رسمية
بطريقة
القاض
خاطب
▪
ي
ي
ي
القاض.
▪ ال تقاطع
ي
القاض أو
▪ إذا قمت بتقديم خاط لحقيقة أو قانون وتم تنبيهك إىل ذلك من قبل
ي
ً
النائب العام ،فكن متواضعا واعيف بذلك بأدب.
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▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
8.2

عندما تخاطب المحكمة وترغب بأن تشي إىل نقطة ما ،ر
فأش إىل ذلك باستخدام
القاض"..
كلمات لطيفة مثل "لو سمحت يىل المحكمة الموقرة ،بعد إذنك سعادة
ي
ر
القاض خالل حجاجك أو إدالئك بدفوعك ،فتوقف مباشة ،وانتظر
إذا قاطعك
ي
القاض من كالمه.
حت يفرغ
ي
إذا كنت ترغب بأن توصل للمحكمة أو للنائب العام حقيقة معينة أو نقطة معينة
ذات أهمية بالنسبة لموكلك ،ر
التاىل" :أود أن أشي أو أوضح
فأش إىل ذلك بقول
ي
لمقامكم".....
القاض.
إياك والمقاطعة أو االعياض عندما يقوم محام الطرف اآلخر بمخاطبة
ي
القاض منك بالتحديد أن تستجيب للنقطة المطروحة من قبل
انتظر حت يطلب
ي
النيابة العامة.
ً
القاض سؤال ،فخذ وقتك للتفكي قبل أن تجيب عىل السؤال .إذا لم
إذ اسألك
ي
القاض إعادة السؤال أو تأكيده.
تسمع السؤال أو أربكت بسببه ،فاطلب من
ي
يىل" :أستمهل للرد بعد أن أتأكد
إذا لم تكن تعرف اإلجابة عن ذاك السؤال ،فقل ما ي
من اإلجابة"
حالما تتم اإلجابة عىل سؤال ما ،فارجع إىل حيث كنت قبل طرح السؤال.
إياك وأن تفقد السيطرة عىل أعصابك يف محكمة مفتوحة.
وقائع المحكمة

 8.2.1نظرة عامة
بعد إتمام المسائل السابقة للمحاكمة ،تقرأ النيابة العامة الئحة االتهام وملخص القضية.
لمحام الدفاع أن يطرح أي نقطة أو مشكلة متعلقة بالئحة االتهام ،وإال
وبعد ذلك يمكن
ي
ً
الشخض وشهود النيابة
بالمدع
القاض السؤال للمتهم ،ثم جميع الشهود مبتدئا
فينقل
ي
ي
ي
العامة.

 8.2.2نصائح عملية لإلدالء ببيان أو مداخلة فعالة
▪
▪
▪
▪

ابدأ بالطريقة الرسمية الموصوفة" :المحكمة الموقرة"
ً
كن شيعا قدر اإلمكان.
انظر إىل رئيس المحكمة و/أو كل القضاة .دعهم يثقون بك ،وال تتحدث بطريقة
رتيبة ومملة يف قاعة المحكمة.
لقاض.
ال تتشاجر مع خصمك أو أي شخص آخر ال سيما ا
ي
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 8.2.3شهادة المتهم
يدىل بإفادته خالل المحاكمات الجنائية يف سوريا .ويتم سؤال
ال يستطيع المتهم أن يختار أال ي
الشخض إذا
المدع
ومحام
المدع العام،
كل متهم من قبل رئيس المحكمة ،باإلضافة إىل
ي
ي
ي
ي
الت
رغبوا بذلك .لذلك فعىل
محام الدفاع أن يحيط بالعديد من الخيارات االسياتيجية ي
ي
يمكن أن يستخدمها قبل المحاكمة.
الت عليك تذكرها هو أن المتهم يمكن أن يكون ألد أعدائك بمعت أن
من األشياء الحاسمة ي
ُُ
يكذب موكله أو
يدىل بأقوال تربك ساحة دفاعك .ويقع عىل عاتق
محام الدفاع ضمان أال ِ
ي
ي
.
سء
الت ال جدال فيها يف قاعة المحكمة ويمكن أن ينعكس الكذب بشكل ي
ينكر الحقائق ي
ً
جدا عىل الموكل وعىل محاميه يف بعض األحيان.
ُ
سيسأل المتهم قبل الشهادة إذا كان يعيف بذنبه أو يعتقد ربياءته .من المهم أن نأخذ بعي
ً
ً
االعتبار الدليل الموجود يف القضية قبل أن نأخذ قرارا بالموقف هذا أو ذاك .عموما فإن إنكار
الفعل عندما يشي الدليل بشكل هائل إىل الذنب واإلدانة يمكن أن يشدد الحكم .وبالمقابل،
ً
ً
القاض ،ويمكن أن ينتج عنه حكم
يعتي عامال مخففا من قبل
فإن االعياف بالذنب يمكن أن ر
ي
أخف.
الت ال جدال فيها ،رغم أن عليه أن
وخالل
إفادته ،يستحسن أن يعيف الموكل بالحقائق ي
ً
ر
بسء لم يسأل عنه .فإذا سئل الموكل عىل سبيل المثال فيما إذا رأى
يكون حذرا وأال يعيف ي
الشخص (س) أو عرفه أو فيما إذا كانا قد ذهبا إىل المدرسة سوية ،فعليه أال ينكر ذلك ،ألنه
من السهولة بمكان أن يتم التحقق من تلك المعلومات ،وإن كذب الموكل بهذا الخصوص
ً
ً
فسينعكس ذلك سلبا عىل نتيجة المحاكمة .وإن كون الموكل صادقا يف قول بعض الحقائق
وف حال تم إصدار حكم عليه
المتعلقة بالقضية يمكن أن يخلق ُصورة جيدة عن شخصيته ،ي
بأنه مدان ،فيمكن أن يخفف صدقه من الحكم أو يمكن أن يؤدي إىل حل بديل .ومن المهم
ً
ينبع عىل الموكل أن يعيف
الت
الحقائق
عىل
مسبقا
أن ينظر بدقة إىل القضية وأن يوافق
ي
ي
بها عندما يسأل عنها.
ً
وينبع عىل المتهم خالل اإلفادة أن يضمن أنه لن يقول ر
أكي من المطلوب .ومن المهم أيضا
ي
أال يكون هنالك تناقض يف اإلفادة نفسها وأن تكون مقنعة .ولذلك فمن الجيد أن تتحدث
ً
إىل موكلك مسبقا وأن تحرصه لإلفادة .ويمكن يف بعض األحيان أن تكون الذاكرة ضبابية أو
ً
مرتبكة بخصوص األحداث ،ولذلك فمن المهم أن يكون الموكل صلبا يف استجماعه
للذكريات ،وأال يتكهن بكيفية حصول األشياء .ومن األفضل أن يعيف أن الشخص قد ال
ً
ً
ً
بدل من أن يخمن.
يتذكر أو قد ال يكون متأكدا تماما من بعض األحداث
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ً
محام الدفاع والمتهم.
الت سيناقشها
ومن المهم
ي
أيضا أن يتم التدقيق يف الحقائق أو اإلفادات ي
ً
لكن تذكر دائما أن الحقائق المتنازع عليها يجب أال تتجاوز الخطوط الحمراء ويجب أن تكون
ً
ً ً
صادقة .فليس جيدا أبدا أن تقول شيئا تعلم أنه غي صحيح وتحنث بقسمك.

 8.2.4أسئلة الشهود والمتهمي اآلخرين
القاض والنائب
القاض بعد أن يفرغ
عي
يمكن أن يوجه
محام الدفاع األسئلة إىل الشهود ر
ي
ي
ي
العام من أسئلتهم للشهود .ويمكن أن يكون ذلك فرصة عظيمة لتوضيح إفادة الشاهد أو
الت يمكن أن تسلط الضوء عىل االختالفات أو التناقضات يف اإلفادة ويكون
لطرح األسئلة ي
ذلك لصالح قضية الموكل.
المحام أسئلة قد ال يود سماع اإلجابة عليها أو
وينبع أال يسأل
ي
ي
ً
محام الدفاع أن يفكر مليا وأن يخطط حت
ينبع عىل
الت من شأنها أن تورط موكله .كما
ي
ي
ي
ً
الت قد تطرح خالل المحاكمة إن كان ذلك ممكنا .ويجب أن يكون الهدف
المحتملة
لألسئلة
ي
.
وينبع أن تكون األسئلة المطروحة
هو استخراج دليل مفيد بطريقة واضحة ومنهجية
ي
ُ
القاض والشهود.
قصية ،وواضحة ،ومصاغة ببساطة بحيث تفهم بشعة من قبل
ي
ً
لمحام الدفاع أيضا أن يقدم شهوده خالل المحاكمة .بيد أنه من المهم معرفة ما يعلمه
يمكن
ي
هؤالء الشهود بالفعل عن األحداث الواردة يف السؤال .فمن الخطورة بمكان أن تعتمد عىل
تستدع
أقوال المتهم أو أقربائه بخصوص ما يعلمه شهود محددون ،ومن المهم أال تسأل أو
ي
ينبع أن
مثل هؤالء األشخاص ليمثلوا يف المحاكمة بناء عىل ما قيل لك بأنهم سيقولونه .بل
ي
تتم مقابلة شهود الدفاع المحتملي قبل المحاكمة وأن يتم النظر فيما يعرفونه عن المسائل
البارزة .ويمكن أن يتم استدعاؤهم للمحاكمة إذا كانوا سيدلون بإفاداتهم بطريقة ترجح حجة
الدفاع .إذا كان هناك متهم رشيك ،فستكون اسياتيجية جيدة أن توجه له أسئلة من شأنها
ً
أن تقدم شكا يف إدانة الموكل.
المحام من خالل مقابلة أحد الشهود أن الشاهد يمكن أن يقدم
قد تنشأ مشكلة إذا وجد
ي
ً
ً
دليال قيما للدفاع ،لكن الشاهد أبدى عدم رغبته أو تردده للشهادة يف المحكمة .إذا كانت
محام الدفاع يف إقناع الشاهد بالمثول أمام
إفادة الشاهد مهمة للغاية للدفاع ،وفشل
ي
ً
للمحام أن يطلب من المحكمة رسميا أن
المحكمة ألداء الشهادة خالل المحاكمة ،فيمكن
ًي
تستدع ذلك الشاهد .عىل المحام أن يكون مستعدا ألن ر
يشح للمحكمة سبب أهمية
ي
ي
الشاهد يف تلك القضية.
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المحام أن:
 8.2.5وباإلضافة إىل ما سبق ،فعىل
ي
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

يتذكر أنه من المرجح أن طريقة وكيفية طرح السؤال عىل الشاهد ستساعد يف
الت ستقدمها وللقضية.
الحصول عىل معلومات مفيدة للحجج ي
ينبع أن يتم تجنبها.
وبالتاىل
يفكر يف أن بعض األسئلة يمكن أن ترص بالقضية
ي
ي
يتوقع من هم الشهود الذين سيناديهم النائب العام لإلدالء بإفاداتهم والدليل الذي
من المحتمل أن يقدموه.
يضع خطة لألسئلة الرصورية لكل الشهود المتوقعي.
يكون يف حالة تأهب لمالحظة أي تناقضات أو اختالفات متوقعة بي روايات
الشهود ،ويسلط الضوء عىل تلك االختالفات للمحكمة يف مرافعته الختامية.
الت قد تكون لديهم.
يقوم بمراجعة إفادات الشهود السابقة أو الحقائق ي
ر
وعند االقتضاء ،يقوم بمراجعة القواني ولوائح الشطة المحلية ذات الصلة
الستخدامها إذا كان من الممكن أن يتم طرح حجة سوء سلوك من قبلهم.
ً
يكون متأهبا للقضايا المتعلقة بمصداقية الشاهد بما فيها االنحياز والدافع
للشهادة ،ويسلط الضوء عىل تلك المسائل يف مرافعته الختامية أو يقدم اعياضاته
قبل سماع الشهادات.

تذكر أن السؤال الذي بال هدف هو مجرد مضيعة للوقت والفرصة ،لذلك استخدم حسن
تقديرك.

 8.2.6البيانات الختامية
8.2.6.1

نظرة عامة

ه مرافعة تلخيصية لكل طرف يف المحاكمة .وعادة ما تؤكد تلك
إن المرافعة الختامية ي
القاض (أو
المرافعة عىل أهم الحقائق ،والدالئل ،والقواني لمن سيبت فيها ،أال وهو
ي
القضاة).
تحدث المرافعة الختامية يف نهاية المحاكمة بعد تقديم جميع األدلة .ويسمح للدفاع أو
نهان وأقوال ختامية.
محام الدفاع أن يستخدم الخالصة
وينبع عىل
للمتهم عادة بتفنيد ي
ي
ي
الختامية لتسليط الضوء عىل نقاط الضعف أو التناقضات يف حجج النيابة العامة أو األدلة
ً
ً
للمحام أيضا أن يصيغ حججا قانونية إذا كان من شأنها أن تساعده يف
المعروضة .ويمكن
ي
القضية.
وينبع أن يتم تقديم القضية بطريقة
ينبع أن يتم تقديم جميع األدلة،
وخالل الخالصة،
ي
ي
ر
الت تساعد يف إثبات عنارص النظرية
قوية ،وسلسة ،ومقنعة .كما يجب شح
جميع النقاط ي
ُ
ّ
التأسيسية للقضية بشكل كامل .ويجب أن تؤدى المرافعة الختامية بطريقة بسيطة ودقيقة.
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8.2.6.2
▪
▪

▪

▪

نصائح عملية مفيدة:

الت يمكن أن تعرض من قبل الطرف اآلخر .فاستعد
من المهم أن تتوقع الحجج ي
لدحض تلك الحجج قبل أن يتم عرضها.
المدع العام ،أو المحامي ،أو الشهود ،أو الضحايا أو إهانتهم،
تجنب مهاجمة
ي
فالقضاة ال يحبون هذا النوع من الجدل .وال تقم تحت أي ظرف من الظروف
باالنخراط يف معركة شخصية مع الطرف اآلخر أو محاميه ،فذلك غي الئق وغي
مهت.
ي
الت تم عرضها خالل المحاكمة .إذا تم عرض
األدلة
جميع
تستعرض
أال
المهم
من
ي
ً
القضية برمتها خالل المرافعة الختامية ،فسيصبح ذلك ممال وستجازف بخسارة
ً
ر
الت تم تسليط الضوء عليها يف اإلفادات،
انتباه
القاض .أش بدل من ذلك إىل النقاط ي
ي
األساس من المحاكمة ،واألحكام القانونية
وإىل االختالفات ،والتناقضات ،والدليل
ي
ر
األكي أهمية.
ً
ً
ينبع أن تدور الكلمة الختامية
ال تستعرض دليال جديدا خالل الكلمة الختامية ،إذ
ي
ً
أصال خالل المحاكمة والذي سيتم ً
بناء عليه
حول الدليل الذي تم استعراضه
الوصول إىل الحكم.

القاض أن رييئ المتهم
ينه تقديمه بالطلب من
ينبع عىل
المحام أن ي
ي
ي
يف المرافعة الختامية ،ي
إذا لم يكن هناك دليل كاف أو أساس قانو ين إلدانته ،أو أن يطلب تخفيف الحكم إذا تم عرض
العوامل المخففة.

8.2.6.3

ّ
االختبار :مذنب بما ال يدع مجاال للشك؟

تقول القاعدة القانونية :المتهم برئ حت تثبت إدانته.
وبالتاىل فإن مهمة النائب العام أن
ي
ً
بف الشك
يثبت أن المتهم مدان بجميع التهم ي
الت أسندت إليه بما ال يدع مجال للشكً .فإذا ي
الت
المعقول بعد انتهاء المحاكمة ،فعىل
القاض أن يحكم لصالح المتهم ،تطبيقا للقاعدة ي
ي
تقول "الشك يفش لصالح المتهم".
ً
ً
ومعت أن يكون الشخص مذنبا بما ال يدع مجال للشك هو أنه بعد النظر يف جميع األدلة،
والحقائق ،والحجج ومقارنتها فقد تم برهان كل تهمة موجهة إليه بحيث لم َّ
يتبق شك بذنب
المتهم.
ً
ولفهم معت "بما ال يدع مجال للشك" بطريقة أفضل ،فمن المفيد النظر إىل معيارين آخرين
قد تطبقهما المحاكم :ترجيح األدلة أو األدلة الواضحة والمقنعة
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▪

▪
▪

ُ
ِّ
القاض
ص
ل
يعت أنه بعد ترجيح جميع األدلة ،فقد خ
المرجح :وهذا
الدليل
ي
ي
والمحكمة بطريقة منطقية إىل أن فرصة حصول الجريمة المنسوبة للمتهم تتجاوز
.%50
الدليل الواضح والمقنع :يتطلب هذا النوع من األدلة درجة من البينة أعىل من
ً
فبدل من  ،%50يتطلب ذلك وجود ما ال يقل عن  %75من البينة.
"ترجيح األدلة".
ً
ً
ر
بما ال يدع مجال للشك :وهو أعىل معيار وهو األكي شيوعا يف معظم األنظمة
ً
الجنائية حول العالم .فليس كافيا أن ُي ريهن أن المدع عليه مذنب عىل األرجح يف
ً
ً
الحاالت الجنائية ألن الرهانات عالية جدا .يجب عىل النيابة العامة بدل من ذلك
ً
مجال للشك.
أن رتيهن كل عنرص من القضية (والتهمة) بما ال يدع

ً
ً
الت تم
إذا اعتقد
محام الدفاع أن هناك شكا معقول يف ذنب موكله بعد كل الدالئل ي
ي
فينبع عليه أن يجعل من ذلك ركية لكلمته الختامية.
استعراضها،
ي
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الفصل التاسع
نظرية الدفاع وسماتها

الخطوط العريضة للدعوى وصياغتها  -مقدمة

9.1

ه واحدة من أهم المهارات
إن تنظيم أوراق الدعوى وتحضيها بأقوى الحجج الدفاعية ي
محام الدفاع.
الت بي يدي
ي
القانونية واألدوات الحاسمة ي
ُ
المحام هو أن يتأكد من أن تسمع تلك القصة يف
يف كل قضية هناك قصة ،وإن مهمة
ي
ً
ُ
المحكمة .وتسم هذه القصة أيضا بنظرية القضية .ويجب أن تظهر نظرية القضية بجالء
التيئة أو تخفيف العقوبة يف القضايا
أن للموكل الحق يف المساعدة ،وذلك ينطوي عىل ر
الجنائية.
التكتيك لها،
ه الخطة االسياتيجية لالضطالع بالقضية ،والعرض
ي
إن نظرية القضية ي
واإلدالء بالدفوع بالنيابة عن الموكل .وعادة ما تنطوي نظرية القضية عىل النظرية القانونية،
ونظرية الحقائق ،والنظرية المقنعة.
▪
▪
▪

الت تشمل سبب الدفوع أو لماذا يجب أن
وه الحجج القانونية ي
النظرية القانونية :ي
يرب ح المتهم بالقضية.
ر
وه عبارة عن شح لكيفية سي األحداث أو ما الذي يمكن أن يكون
نظرية الحقائق :ي
قد حصل.
ر
الت تشح لماذا يجب رتيئة المتهم يف سبيل اإلنصاف
وه الحجج ي
النظرية المقنعة :ي
والعدالة.

ستفض
والت
وعقب المشاورات األولية مع الموكل ،من المهم البدء بصياغة
نظرية القضية ي
ي
ً
الت ستحتاج تدقيقا أثناء القيام بذلك:
بك إىل صياغة الدفوع .هناك عدد من األسئلة ي
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

هل تم اعتقال المدع عليه بطريقة غي قانونية؟
هل تم تعذيب الموكل أو إساءة معاملته بأي طريقة من الطرق؟
يكف من األسباب القانونية الموجبة العتقال المتهم؟
هل كان هناك ما ي
ً
إذا تم توقيف المتهم ،فهل كان ذلك التوقيف قانونيا؟
ً
إذا كان هناك تفتيش ،فهل كان ذلك التفتيش قانونيا؟
هل تم توفي ميجم للمتهم يف حال لزوم ذلك؟
هل لدى المتهم القدرة العقلية الرتكاب الجرائم؟
َّ
هل وقع المتهم عىل أية وثائق تتضمن االعياف؟
هل يرغب المتهم يف االعياف بالذنب؟
ً
الت تحتاج جمعا.
حرص إفادات الشهود ي
إذا كان لدى المتهم عذر غياب ،فهل يمكن إثباته؟
هل انتهت مدة التقادم عىل هذه الجريمة؟
هل يمكنك إثبات براءة المتهم؟
الت ارتكبها المتهم؟
هل يمكنك رتيير الجريمة ي
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▪
▪
▪
▪

هل قام المتهم حقيقة بارتكاب الجريمة؟
أكي عن الجريمة المزعومة
هل هناك أي شخص آخر يمكن أن يتحمل مسؤولية ر
ر
أكي من الموكل؟
هل الموكل مؤهل لعقوبة أخف؟
ّ
هل ستستطيع النيابة العامة تطبيق قاعدة "البينة عىل من ادع"؟

إن القائمة السابقة ليست قائمة حرصية ،فأبق يف حسبانك أنها قواعد توجيهية مرنة يمكن
أن تتغي مع تغي الحقائق يف كل قضية عىل حدة .قم بعد جمع المعلومات األولية بمراجعة
ان
القواني المدرجة ضمن االتهامات واقرأ عنارص الجريمة،
وقم بمراجعة القانون الجز ي
ً
الت يمكن أن يواجهها المتهم إذا تمت فعال إدانته بالتهم المنسوبة إليه.
للعقوبات المحتملة ي
المحام والمتهم أن يتفقا عىل كيفية عرض دفوعهما .سيطلب من المتهم
تذكر أنه يجب عىل
ي
الت سيوي ها يمكن أن تؤذي قضيته
أن يشهد أثناء المحاكمة ،لذا فإن تباين القصص والوقائع ي
المحام واجب
المحام ،فيقع عىل عاتق
إىل حد كبي .وإذا لم يتفق الموكل مع اسياتيجية
ي
ي
ّ
أخالف التباع رغبات موكله بعد إسداء المشورة القانونية والرأي له.
ي

 9.2تحديد نظرية القضية
ً
 9.2.1أيا كانت الوقائع ،فإن نظرية القضية يجب أن:
▪
▪
▪
▪
▪

ال تكون مبينة عىل االفياضات حول أي جانب من جوانب القضية أو حقائقها.
تأخذ ف عي االعتبار ر
وتشح أو تفند الحقائق غي المرغوبة أو الجوانب غي المرغوبة
ي
يف القضية ،وتستكشف الثغرات يف حجة النيابة العامة.
ُ
القاض الذي يرأس الجلسة بطريقة ال تقبل التأويل.
تقبل من قبل
ي
مبنية عىل الحقائق.
الت ال تقبل الجدل (إن وجدت).
متسقة مع الحقائق ي

ه أهمية وجود نظرية القضية وكتابتها؟
 9.2.2ما ي
إن وجود نظرية قضية جيدة ألمر مهم إذ إن من شأنها أن تضبط:
▪
▪
▪
▪
▪

التحقيق يف قضيتك.
أسئلتك إىل موكلك.
الكشف والتحضي للمحاكمة.
ما تسأله للشهود خالل المحاكمة.
ما ُيقال خالل المرافعة الختامية.
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▪

الت ستكون طاغية عىل قضيتك.
السمة ي

وستفض يف نهاية المطاف
وبالتاىل فإن القضية الشاملة ستوفر خارطة اسياتيجية للقضية
ي
ي
القاض.
أمام
المحكمة
ف
التكتيكية
الناحية
من
تقديمها
كيفية
إىل
ي
ي

 9.2.3كيفية كتابة وتطوير نظرية القضية؟
ه مراجعة االتهامات أو الئحة االتهامات لتحديد
إن الخطوة األوىل لكتابة نظرية القضية ي
وف هذه المرحلة ،من المهم تحديد العنارص األساسية
التهم الموجهة إىل الموكل بالضبط .ي
للجريمة والتهم المسندة إىل المتهم.
ه التحقيق الشامل يف وقائع القضية وخلفيتها .ويتم ذلك من خالل
الخطوة الثانية ي
اإلجراءات المختلفة التالية:
▪
▪
▪

▪
▪
▪

قم بمقابلة المتهم للحصول عىل المعلومات والوقائع والطلبات.
قم ب معاينة الوثائق واألدلة والقرائن والمواد األخرى المتاحة من قبل النيابة العامة
وقم بتفحصها.
ً
قم بمراجعة شهود العيان  -إن كان ذلك متاحا  -يف الجريمة المزعومة للحصول عىل
ً
روايتهم للحقائق ،ولتقييم مصداقيتهم (مثال :قد يكون لدى شاهد العيان ضعف
يف البرص ،وقد ال يكون باستطاعته أن يحدد المتهم بدقة ،أو قد يكون لديه أسباب
تجعله غي صادق).
ً
قم بمقابلة الشهود المحتملي اآلخرين  -إن كان ذلك ممكنا  -والذين قد يكون لديهم
معلومات ذات صلة عن القضية.
ً
ً
قم بتفحص مشح الجريمة المزعومة  -إن كان ذلك ممكنا أو قابال للتطبيق  -وقم
بالتقاط الصور.
يىل:
انظر فيما إذا قد تم انتهاك الحقوق الدستورية للمتهم ال سيما ما ي
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الت يمكن أن تتخذ للمساعدة يف هيكلة نظرية الدفاع
يىل بعض اإلجراءات اإلضافية ي
فيما ي
ويمكن أن يتم تحضيها للمحاكمة:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

الحديث مع األشخاص الذين يعرفون المتهم.
الشخض للمتهم.
وجود الحقائق عن التاري خ
ي
:
الجرم ،السجل
ماض المتهم (عىل سبيل المثال التاري خ
وجود معلومات عن
ي
ي
العدىل).
ي
الطت إذا لزم األمر.
السجل
وثائق
وجود
ر
ي
ً
قابال للتطبيق.
طت للموكل إذا كان ذلك
طلب تقييم
نفس أو ر ي
ي
تجنب االفياضات.

ه تحديد كيفية اإلدالء بالدفوع يف قاعة المحكمة.
الخطوة الثالثة لتحديد نظرية القضية ي
▪

▪

المبدن أو النقاط المتضمنة يف بداية
ينبع أن يتم طرح االعياض
حدد فيما إذا كان
ي
ي
يدىل الموكل بما لديه .فعىل سبيل المثال :مسائل االختصاص،
التقاض قبل أن ي
ي
والتهمة أو الئحة االتهام الناقصة...إلخ
وليهنتها ولتقديمها.
الت ستحتاجها للتأسيس لدفوعك ر
حدد الحقائق ي
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▪
▪
▪
▪

ينبع استدعاؤهم أو أي
حدد كيفية إثبات تلك الحقائق ومن هم الشهود الذين
ي
الت يجب عليك عرضها حت تؤسس لتلك الحقائق.
المعلومات ي
حدد فيما إذا كان لدى شهود النيابة العامة أي مشاكل (أو مشاكل كبية) يف
المصداقية.
حدد نقاط القوة يف قضيتك إضافة إىل مثيالتها عند النيابة العامة.
حدد نقاط الضعف يف قضايا النيابة العامة إضافة إىل مثيالتها يف قضيتك.

يبت نظرية عامة للقضية تتمركز حول المصلحة
ينبع عىل
المحام ومنذ بداية القضية أن ي
ي
ي
.
المحام يف تقييم خياراته
األمر
هذا
سيساعد
القضية
ووقائع
النافذ،
والقانون
للموكل،
العليا
ي
خالل عملية الدفاع ،وسيوجه تركيه خالل التحقيق يف المسألة وأثناء التحضي للمحاكمة.
وف
وب هذا المعت ،تبف مهمة
المحام هو أن يؤكد باستمرار عىل الحقائق وأن يتوسع فيها ي
ي
الدليل الداعم لرواية موكله ونظرية قضيته.

9.3

الدفوع

النهان .ولقد تم
من األهمية بمكان أن تتذكر أن كل متهم بريء حت تصدر المحكمة حكمها
ي
يعت أن عىل النيابة
تكريس هذا المبدأ يف المادة  51من الدستور السوري لعام  .2012وهو ما ي
العامة أن تثبت باليقي المطلق أن المتهم مذنب .فإذا كان هناك ما يدعو للشك يف ذلك
ً
ً
بتيئة المتهم (تطبيقا لقاعدة
اليقي  -حت وإن كان احتماله ضئيال  -فإن المحكمة ملزمة ر
الشك يفش لصالح المتهم) .وعالوة عىل ذلك ،ليست مهمة الدفاع أن يثبت براءة المتهم،
بف هناك
وإنما عليه أن يظهر فقط لماذا لم تقم النيابة ر
باليهان عىل قضيتها بشكل كامل وأنه ي
ً
للتيئة .إال أنه وخالل بناء حجج الدفاع ،قد يكون
يعتي كافيا ر
اليهان ،وهو ما ر
شك يف ذلك ر
ر
المحام بدفوع محددة قد يكون من شأنها أن تدحض مباشة قضية النيابة
يأن
من المفيد أن ي
ي
العامة كعذر الغياب ،أو أي عذر آخر يمكن أن يساعد موكله بشكل كبي يف الحصول عىل
التيئة أو يف تخفيف العقوبة.
ر
المحام وموكله أن يقوما
ينبع عىل
ي
عند تحديد الحجج الدفاعية ي
ينبع أن يتم اإلدالء بها ،ي
الت ي
ً
وف نهاية
الت سيتم دحضها ،وأيها سيتم االعياف به يف المحكمة .ي
أول بتحديد الحقائق ي
المطاف ،هناك قرار يجب أن يتم اتخاذه فيما إذا كان األفضل أن يقر المتهم ربياءته الكاملة
التيئة ،أو فيما إذا أراد أن يعيف بذنبه وأن يحاجج عىل العوامل المخففة وحسن
ويطلب ر
الخلق.
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 9.3.1الغلط يف الوقائع (الغلط المادي)
ً
ً
فينبع أال تتم معاقبته ،فمثال:
،
خطأ
إذا كان ترصف فرد ما
ي
▪
▪

يعمل شخص ما يف مكتبة طوال اليوم .بعد مغادرته ،أدرك أنه أخذ حاسوب شخص
ً
آخر .إذا لم يرتكب هذا الشخص الشقة.
(أ)هو شخص يعمل لدى محكمة ،وطلب منه أن يعتقل الشخص (ب) ،وبعد
ً
ً
فف
السؤال ،اعتقل الشخص (ج) بدل من (ب) ألنه ًاعتقد مخطئا أن (ج) هو (ب) .ي
يعتي الشخص (أ) قد ارتكب جرما .المادة  223من قانون العقوبات
هذه الحالة ال ر
والت تنص عىل:
ي

 .1ال يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل يف جريمة مقصودة من أقدم عىل الفعل
بعامل غلط مادي واقع عىل أحد العنارص المكونة للجريمة.
ً
 .2إذا وقع الغلط عىل أحد الظروف المشددة ال يكون المجرم مسؤول عن هذا الظرف
وهو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده.
المجت عليه.
 .3تطبق هذه األحكام يف حالة الغلط الواقع عىل هوية
ي

 9.3.2الغلط يف القانون
يعتي الجهل بالقانون
يحدث الغلط يف القانون عندما يخىط الشخص يف ماهية القانون .وال ر
من الدفوع ر
يعتي كذلك يف حاالت نادرة .المادة  222من
المشوعة عادة ،لكنه يمكن أن ر
والت تنص عىل:
قانون العقوبات ي

ً

ً

ً

ان أو تأويله إياه تأويال مغلوطا.
 .1ال يمكن أحدا أن يحتج بجهله
القانون الجز ي
ي
ً
 .2غي أنه يعد مانعا للعقاب:

الت تلت رنشه .
أ) الجهل بقانون جديد إذا اقيف الجرم يف خالل األيام الثالثة ي

ب) جهل األجنت الذي قدم سورية منذ ثالثة أيام عىل ر
األكي بوجود جريمة مخالفة
ري
ً
الت كان مقيما فيها.
للقواني الوضعية ال تعاقب عليها قواني بالده أو قواني البالد ي
يىل مثال عىل ذلك:
وفيما ي
لدى الشخص (أ) بضاعة ما يف الميناء كان قد استوردها لكنها أصبحت فجأة غي قانونية بعد
وبالتاىل ال تقع عليه
سن قانون جديد يجرم اقتناءها .فليس لدى هذا الشخص أي نية جرمية
ي
عقوبة جزائية.
 9.3.3الدفاع عن النفس
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وينبع أال تتم معاقبة األشخاص عىل ممارسة ذلك
لدى أي شخص حق الدفاع عن النفس،
ي
الحق .ولذلك فإن كانت حياة المتهم أو أي شخص آخر يف خطر ،فيستطيع أن ريير
ً
محام الدفاع أن يظهر أن ذلك الخطر كان معقول وأن
استخدامه للقوة .بيد أن عىل
ي
ً
والت
االستجابة له كانت متناسبة مع ذلك التهديد .المادة 228من قانون العقوبات السوري ي
تنص عىل:

▪ ال يعاقب الفاعل عىل فعل ألجأته الرصورة إىل أن يدفع به عن نفسه أو عن غيه أو
ً
ً
ً
ً
عن ملكه أو ملك غيه خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا ،رشط أن يكون
ً
الفعل متناسبا والخطر.
ً
يعتي يف حالة الرصورة من توجب عليه قانونا أن يتعرض للخطر.
▪ ال ر

ر
المفاح
 9.3.4اإلصابة بالحادث
ً
ً
يمكن أن يتم إعفاء الشخص الذي ارتكب جرما مكرها وعن غي قصد ولم يتوقع عواقب
أفعاله ،أو يمكن أن يستفيد من عقوبة مخففة إىل حد كبي .فعىل سبيل المثال ،يستخدم
ً
ً
ً
الشخص (أ) فأسا صغية (بلطة) ،لكن رأس تلك الفأس تطاير وقتل شخصا واقفا بالقرب
فف هذه الحالة ال عقاب
منه .فإذا كان هناك خلل يف الفأس وهذا ليس بخطأ الشخص (أ) ي
عليه ،أما إذا كان حال الفأس ناجم عن خطأ منه وخالف سلوك الرجل المعتاد فتكون الجريمة
والت تنص عىل:
غي مقصودة وعقوبتها مخففة .المادة  226من قانون العقوبات ي

ً

 .1ال عقاب عىل من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إىل دفعها سبيال.
 .2من وجد يف تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند االقتضاء كفاعل جريمة غي مقصودة.
 9.3.5الموافقة أو الرض
وبالتاىل لم يكن هناك
للمحام أن يحاجج بأن بعض األفعال قد تمت الموافقة عليها،
يمكن
ي
ً ي
بالتاىل
جريمة .مثال ،إذا وافق الشخص (أ) عىل إعارة الشخص (ب) سيارته ،فالشخص (ب)
ي
لم يرتكب الشقة .لكن يمكن أن يكون هناك صعوبات لتحديد ما إذا تم إعطاء الموافقة
ً
ر
السء نفسه .ومن المهم أن نأخذ يف االعتبار أن األشخاص
فعال ،وأن كال الطرفي اتفقا عىل ي
غي الواعي ،أو النائمي ،أو الذين ليس لديهم عقل سليم ،أو القارصين ال يمكنهم إعطاء
ً
الموافقة ،فهذا النوع من الدفوع غي صالح يف الحاالت المذكورة آنفا.
 9.3.6اإلكراه
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إذا تم إكراه شخص ما عىل ارتكاب الجريمة من خالل استخدام القوة أو التهديد باستخدام
ً
القوة ضده أو ضد عائلته ،فيمكن أن يتم إعفاؤه من العقوبة أو تخفيفها .فمثال ،تم خطف
طفل من قبل أحد أفراد عصابة ما وطلب الخاطف من األم تهريب المخدرات ،وإال فإنه
ينبع
للمحام أن يحاجج بأن ارتكاب الجريمة تم تحت اإلكراه وأنه ال
سيقتل طفلها .يمكن
ي
ي
أن تعد األم مسؤولة عن الجريمة.

 9.3.7الرصورة
ً
أكي.
الحجاج يف بعض األحيان أن العمل غي
القانون كان رصوريا لدفع رصر ر
يمكن أن يتم ِ
ي
ً
قانون
فمثال ،كان هناك إطالق نار ،وقرر الشخص أن يدخل ميل شخص آخر بشكل غي
ي
ً
يعتي المتهم مسؤول عن التعدي عىل ممتلكات الغي ،لكن إن
ليختت .من ناحية قانونية ،ر
ر
ً
كان ذلك رصوريا لغاية تجنب الخطر ،فيمكن أال يتم معاقبة المتهم.

 9.3.8عذر الغياب
عذر الغياب هو حجة دفاعية خاصة عندما يؤكد المتهم أنه كان يف مكان آخر يف وقت ارتكاب
الجريمة .ويمكن استخدام عذر الغياب إما بتقديم شاهد (شخص كان مع المتهم ،أو شاهد
توثيف (كالصور ،أو نظام الخرائط  ،GPSأو
المتهم يف وقت ارتكاب الجريمة) أو دليل
ي
الت من شأنها أن رتيهن أن المتهم كان يف مكان آخر وقت ارتكاب الجريمة
الفيديوهات...إلخ) ً ي
ولم يكن بإمكانه أبدا أن يرتكبها.

 9.3.9درجة الذنب
للمحام أن
عندما يتم ارتكاب جريمة ما من قبل عدة أشخاص يف بعض األحيان ،يمكن
ي
وبالتاىل حكم أخف.
وينبع أن
يحاجج للحصول عىل درجة أقل من الذنب بالنسبة لموكله
ي
ي ً
يتم تفحص الظروف المحيطة بالجريمة بدقة من أجل القيام بذلك .فإذا كان الموكل متورطا
ً
مثال ،وقام رشيكه أثناء عملية السطو بقتل شخص ما ،فقد يكون ر
الشيك
يف عملية سطو
ً
كىل عن القتل ،وقد يستفيد الموكل حينئذ من حكم أخف إذا لم يكن ذلك
مسؤول بشكل ي
القتل عن سابق إرصار وترصد ،أو إذا لم يتم االتفاق عىل ذلك القتل بي الطرفي.
ً
إذا كان الموكل متورطا يف التنظيم لجريمة ما ،لكنه قام بتغيي رأيه قبل وقوع الجريمة وحاول
ً
ً
ً
عف
جاهدا أن يوقف أو يمنع تلك الجريمة من الحصول ،فقد ر
يعتي هذا عامال مخففا أو قد ي ي
الموكل من المسؤولية الجنائية.
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العجز

9.3.10

ً
يعتي العجز نوعا آخر من الدفوع المبنية عىل برهان أن المتهم تنقصه القدرة عىل التميي بي
ر
الصواب والخطأ ،أو عدم القدرة عىل التنبؤ بنتائج أفعاله.
يمكن أن يستخدم هذا النوع من الدفوع يف ظل ثالثة ظروف:
ً
 .1عندما يكون المتهم قارصا.
 .2عندما تكون قدرة المتهم عىل اإلدراك قد تضاءلت أو انعدمت.
ً
 .3عندما يكون المتهم مجنونا.

9.3.10.1

الدفاع عن األطفال

كقاعدة عامة ،يفتقر األطفال إىل النضج واإلدراك التام والقدرة عىل التفكي بنفس طريقة
الت يحاكم فيها البالغون.
البالغي .ولهذا السبب ال تتم محاكمة األطفال بنفس الطريقة ي
ينبع أن يتم وضع تفريقي هامي يف عي االعتبار:
ي
▪

▪

ر
يعتي أي فعل يرتكبه الطفل دون ر
العش
أفعال األطفال الذين لم يتموا
العاشة :ال ر
ً
ً
وبالتاىل ال يستحق أي عقوبة وال
سنوات جرما فهو ليس أهال للمسؤولية الجزائية،
ي
ً
يالحق جزائيا .المادة  2من قانون األحداث الجانحي رقم 18لعام  1974المعدلة
ر
يع رقم  52لعام.2003
بالمرسوم التش ي
ر
العاشة ولم يتموا الثامنة ر
عشة :فهؤالء مسؤوليتهم
أفعال األطفال الذين أتموا
الكاف ،ولذلك السبب ال تفرض عليهم أي عقوبة ويكتف
ناقصة وليس لديهم النضج
ي
ر
ع أو إىل أحد
بفرض تدابي اإلصالح عليهم كتسليم الحدث إىل أبويه أو إىل وليه الش ي
إصالح (الفقرة (أ) من المادة  3من
أفراد أشته أو وضعه يف مركز المالحظة أو معهد
ي
ر
.
يع رقم  52لعام  2003أما
قانون األحداث الجانحي المعدلة بالمرسوم التش ي
ً
االحداث الذين أتموا الخامسة ر
فيعتي سنهم عذرا
جناية
وارتكبوا
عشة من العمر
ر
ً
مخففا وتفرض بحقهم عقوبات جزائية مخففة بحسب المادة  29من قانون
األحداث .عىل أن من يحكم من هؤالء األحداث بالحبس ال يحبسون إال يف معاهد
إصالح االحداث ،ويخصص لهم جناح خاص ،بحسب المادة  30من قانون
االحداث.
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ً
المحام مسؤولية ضمان أال تتم محاكمة األطفال كبالغي أبدا ،وأن
وتقع عىل عاتق
ي
ً
.
المحام أن يؤكد دائما
لمصالحهم األولوية القصوى فإذا تمت محاكمة الموكل الحدث ،فعىل
ي
كيف أن باستطاعة المحكمة أن تساعد عىل إعادة تأهيل الحدث ال أن تعاقبه.

9.3.10.2

تضاؤل القدرة

للمحام أن يحاجج أن لدى الشخص قدرة محدودة عىل استيعاب أفعاله ،وبناء عليه
يمكن
ي
يجب أن يستفيد من حكم أخف أو من إعفاء من العقوبة .وعادة ما يشمل هذا األمر التسمم
الالإرادي.

التسمم الالإرادي
ً
يحدث التسمم الالإرادي عندما يصبح شخص يف حالة تسمم من دون معرفته أو خالفا
ً
فمثال ،قد يدس أحدهم عقا ًرا ما ف رشاب المتهم ،وبعد ذلك ر
إلرادته.
يشبه المتهم دون
ي
ر
معرفته بأن ذلك الشاب كان يحتوي عىل ذاك العقار .فإذا ارتكب المتهم جريمة تحت التأثي
الحجاج
ينبع أن يتم ِ
القوي لذلك العقار أو افتقر إىل النية الجرمية بسبب آثار العقار ،فعندها ي
عىل اإلعفاء من العقوبة أوحكم مخفف إذا كانت حالة التسمم ناجمة عن خطئه .الفقرات
والت تنص:
 3 ،2 ،1من المادة  234من قانون العقوبات ي

 .1يعف من العقوبة من كان حي اقياف الفعل ،بسبب حادث ر
مفاح أو قوة قاهرة
الوع أو اإلرادة.
يف حالة تسمم ناتجة عن الكحول أو المخدرات أفقدته ً ي
 .2إذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤول عن كل جريمة غي
مقصودة ارتكبها.
ً
 .3ويكون مسؤول عن الجريمة المقصودة إذا توقع حي أوجد نفسه يف تلك الحالة
ً
بسبب خطئه إمكان اقيافه أفعال جريمة.

9.3.10.3

الجنون

يعف أولئك الذين ارتكبوا جريمة يف حالة الجنون من العقاب( .المادة  230من قانون
العقوبات).
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يىل:
ه ما ي
عندما تكون دفوعك بأن موكلك مجنون ،فمن أهم العنارص الحاسمة للدفاع ي
▪
▪
▪
▪

وقت ارتكاب الفعل.
اختالل عقل المتهم.
عدم القدرة عىل معرفة ً واستيعاب طبيعة فعلته.
ً
وفيما إذا كان ذلك خطأ أو مخالفا للقانون.

ً
ً
النهان فيما إذا كان الشخص مختال عقليا يف
ستقوم المحكمة وبمساعدة خبي باتخاذ القرار
ي
وقت ارتكاب الجريمة .لكن قد يكون من المفيد أن يكون لديك وثائق كالسجالت الطبية
ً
مثال ،أو الشهود الذين من الممكن أن يشهدوا عىل الحالة العقلية للمتهم ما من شأنه أن
يخدم الدفاع خالل المحاكمة.

9.4

مهارات عملية لعرض الدفوع يف المحكمة

سيوي الموكل ومحاميه روايتهما لألحداث يف المحكمة .ولهذا الغرض ،سيستخدمون نظرية
المحام
ينبع عىل
القضية مع سمة متماسكة ومنطقية .وللدفاع عن المتهم بطريقة فعالة،
ي
ي
المحام
الت سيستخدمانها .ويجب عىل
ي
وموكله أن يتفقا عىل حقائق القضية وعىل الدفوع ي
القاض هو من
للقاض بما أن
أن يفهم عالوة عىل ذلك كيف يعرض حججه بطريقة مقنعة
ي
ي
القاض بالعواطف ،وإنما سينظر إىل األحداث
سيتخذ القرار يف نهاية المطاف .ولن يتأثر
ي
والوقائع بقلب بارد كطرف مستقل حت يصل إىل نتيجته الخاصة .ويكون لدى القضاة
فينبع أن تكون الحجج
أكي يف مجال معي من الجرائم ،لذلك
خية ر
المختصي عادة ر
ي
المطروحة قوية من الناحيتي القانونية والواقعية.
ً
ً
تبدأ دفوع موكلك مع بدء إدالئه بإفادته.
وينبع أن تيك تلك اإلفادة انطباعا إيجابيا عند
ي
منطف ،وأنها مقنعة .إذا
القاض .وتأكد من أن إفادة موكلك متماسكة ،وأنها تخضع لتسلسل
ي
ي
كان هناك فجوات منطقية وتباينات يف إفادة موكلك ،فقد يفش ذلك عىل أنه كذب أو إخفاء
لحقيقة بعض األحداث .ولضمان عدم حدوث ذلك ،فمن الجيد أن يتدرب موكلك عىل
القاض أو النائب العام قبل المحاكمة.
وينبع أن يترصف
الت من الممكن أن يسألها
ي
األسئلة ي
ي
ينبع أن يتجنب الموكل رفع
موكلك بطريقة محيمة خالل إفادته وخالل إفادات الشهود .كما ي
ً
القاض اإلصغاء مليا وفهم الحقائق
صوته أو الغضب ألن من شأن ذلك أن يصعب عىل
ي
المعروضة من قبل المتهم.
ً
ً
محام الدفاع أيضا أن يكون متسقا ،وأن يضمن أال
ينبع عىل
وخالل المرافعة الختامية،
ي
ي
يناقض موكله ،ويجب أن تكون دفوعه مقنعة.
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القاض عىل فهم القضية واالقتناع بالحجج
ويمكن أن تساعد المهارات العملية التالية
ي
المطروحة بطريقة أفضل:
▪
▪
▪
▪

الكالم الواضح والفصيح.
رنيات الصوت المختلفة.
لغة الجسد وإيماءات اليد المفتوحة.
ر
الوقفات المحسوبة والتأكيد عىل العبارات أو الحقائق األكي أهمية.
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ر
العاش
الفصل
اإلنسائ
المبادئ األساسية للقانون
ي
الدول
ي
الدول لحقوق اإلنسان
والقانون
ي

الدول لحقوق اإلنسان
الدول والقانون
اإلنسائ
 10.1تعريف القانون
ي
ي
ي
الدوىل؟
اإلنسان
 10.1.1ما هو القانون
ي
ي

ً
الدوىل والذي يعرف أيضا بقانون الرصاع المسلح هو مجموعة من
اإلنسان
إن القانون
ي
ي
الت تهدف إىل تخفيف آثار الرصاع المسلح والحد منها ألسباب إنسانية.
يحم
القواعد ي
ي
اإلنسان األفراد الذين لم يعودوا مشاركي يف األعمال العدائية المسلحة،
الدوىل
القانون
ي
ًي
ويفرض قيودا عىل الحرب بي المتحاربي.
الدوىل ،وهو مرادف لقانون
أكي يسم القانون
اإلنسان
إن القانون
الدوىل هو جزء من قانون ر
ي
ي
ي
وينبع عدم الخلط بينه وبي الحق يف
الحرب (قانون الرصاع المسلح) وهو قانون منفصل،
ي
الدوىل بغض
اإلنسان
اللجوء للحرب (قانون تنظيم اللجوء إىل القوة) .يتم تطبيق القانون
ي
ي
الت يتذرع بها أي طرف للقتال ،ويتم تطبيقه
النظر عن األسباب أو ر
الميرات أو األسباب ي
عالم لحماية جميع ضحايا الرصاع بغض النظر عن انتمائهم .يستخدم القانون
بشكل
ي
الدوىل لتنظيم العالقات بي الدول فقط .ولكن وبما أن الحروب قد تطورات
اإلنسان
ي
ي
ً
ر
الدوىل يعيف اآلن باليامات الدول
اإلنسان
القانون
فإن
بطبيعتها،
تعقيدا
أكي
وأصبحت
ي
ي
والمجموعات المسلحة غي الحكومية أو أي أطراف أخرى من أطراف الرصاع.

(الت ستناقش أدناه)،
اإلنسان
األساس من القانون
يتكون القسم
ي
الدوىل من اتفاقيات جنيف ي
ي
ي
ً
العرف ،فضال عن السوابق القضائية .من بعض األمثلة
الدوىل
واتفاقيات الهاي ،والقانون
ي
ي
يىل:
الت تحظر تكتيكات وأسلحة عسكرية محددة ما ي
عىل المعاهدات ي
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

اتفاقية عام  1954لحماية الممتلكات الثقافية يف حالة الرصاع المسلح باإلضافة إىل
بروتوكوليها.
اتفاقية عام  1972الخاصة بحظر األسلحة البيولوجية.
اتفاقية عام  1980وبروتوكوالتها الخمسة الخاصة باألسلحة التقليدية.
اتفاقية عام  1993الخاصة بحظر األسلحة الكيميائية.
اتفاقية أوتاوا عام  1997الخاصة باأللغام المضادة لألفراد.
ر
اليوتوكول االختياري لعام  2000الخاص باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشاك
ر
األطفال يف الياعات المسلحة.
اتفاقية عام  2008الخاصة بالذخائر العنقودية.

الدوىل وتطوره وتبنيه
اإلنسان
 10.1.2تاري خ القانون
ي
ي
الدوىل جذوره يف الديانات والحضارات القديمة ألن المبادئ واألعراف
للقانون اإلنسان
ي
اإلنسان الدو يىل
الت كانت تنظم الحرب إىل حد ما .بيد أنه لم يتم تقني القانون
ي
ه ي
الموجودة ي
حت القرن  19عقب واحدة من أشد المعارك دموية يف القرن يف سولفرينو؛ حيث اتفقت
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الدول عىل التوصل إىل قواعد من شأنها حماية غي المقاتلي .وهكذا ُوضعت أسس اتفاقيات
جنيف ف  22آب  ،1864ووقعت الدول االثنا ر
عش اتفاقية جنيف األوىل؛ اتفاقية تحسي
ي
ً
.
وف نفس الوقت تقريبا من عام  ،1863تم تأسيس الصليب
الميدان
ف
الجيوش
جرح
حال
ي
ي
الدوىل لمساعدة الجرح يف أوقات الحرب.
األحمر
ي
ْ
تم إيجاد اتفاقيات الهاي لنظم سي الحرب بالتوازي مع اتفاقيات جنيف .إن اتفاقيات الهاي
ه سلسلة من المعاهدات
الناشئة عن مؤتمرات
الهاي للسالم بي ي
عام  1899و 1907ي
ً
ُ
الت تفرض قيودا عىل التسلح .تتضمن بعض األمثلة حظر الحرب الكيميائية أو
الدولية ي
البيولوجية.
الت تم ارتكابها يف الحرب العالمية الثانية ،وبعد التعرض لجرائم حرب
بعد األعمال الوحشية ي
ُ
نورميغ ،عقدت سلسلة من المؤتمرات يف عام  1949للتأكيد عىل دعم
خالل محاكمات
ر
الدوىل لتحديث وتوسيع اتفاقيات جنيف والهاي السابقة .ولذلك فإن اتفاقيات
المجتمع
ي
ً
جنيف األربعة  -كما نعرفها اليوم  -تم إيجادها يف عام  1949وتم اعتمادها عالميا.
▪
▪
▪
▪

اتفاقية جنيف األوىل :لتحسي حالة الجرح والمرض من أفراد القوات المسلحة
يف الميدان.
اتفاقية جنيف الثانية :لتحسي حال الجرح والمرض والغرف من أعضاء القوات
المسلحة يف البحار.
اتفاقية جنيف الثالثة :المتعلقة بمعاملة أشى الحرب.
اتفاقية جنيف الرابعة :المتعلقة بحماية المدنيي وقت الحرب.

ً
ونظرا لطبيعة الحرب الحديثة والرصاعات المسلحة المتغية سيما مع موجة الحروب األهلية
ف القرن التاسع ر
عش ،فقد تم اعتماد بروتوكوالت إضافية التفاقيات جنيف:
ي
▪
▪
▪

اليوتوكول األول عام  1977التفاقيات جنيف بشأن حماية ضحايا المنازعات
ر
المسلحة الدولية.
اإلضاف الخاص بحماية ضحايا المنازعات المسلحة
الثان عام 1977
اليوتوكول
ر
ي
ي
الدولية.
إضاف ممي.
اليوتوكول الثالث عام  2005المتعلق باعتماد شعار
ر
ي

ً
ر
تم تصميم هذه اليوتوكوالت لجعل القانون اإلنسان ر
وأكي عالمية بحيث
أكي اكتمال
ر
ي
أكي يف أوقات الرصاع المسلح.
يستطيع حماية غي المقاتلي بشكل ر
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اإلنسان وأين؟
الدوىل
 10.1.3مت يتم تطبيق القانون
ي
ي
ً
الدوىل يطبق فقط يف أوقات الرصاع المسلح ،وال يمتد
اإلنسان
كما ذكر سابقا فإن القانون
ي
ي
ذلك إىل أي حاالت عنف أو توترات داخلية معزولة .يخضع جميع األطراف بمجرد بدء أي
الدوىل بغض النظر عمن بدأ الحرب .وبما أنه تم التصديق عىل
اإلنسان
رصاع لقواعد القانون
ي
ي
ً
العالم.
األكي من جسم هذا القانون ينطبق عىل الصعيد
اتفاقيات جنيف عالميا ،فإن الجزء ر
ي
ً
الدوىل.
الدوىل وبي الرصاع المسلح غي
الدوىل أيضا بي الرصاع المسلح
اإلنسان
يمي القانون
ي
ي
ي
ي
الدوىل هو الرصاع الذي تشيك فيه دولتان عىل األقل .يخضع هذا النوع من
الرصاع المسلح
ي
ً
الرصاع لمجموعة من القواعد المبينة يف اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية فضال عن
الدوىل هو مواجهة مسلحة طال أمدها بي
المعاهدات الدولية األخرى .الرصاع المسلح غي
ي
القوات الحكومية وواحدة أو ر
أكي من المجموعات المسلحة ،أو بي هذه المجموعات
اض الدولة .يجب أن تظهر األطراف المعنية الحد األدن من التنظيم ،ويجب
المسلحة عىل أر ي
القانون للرصاع
أن تصل المواجهة إىل حد أدن من الكثافة .من المهم مالحظة أن التصنيف
ي
الدوىل ،يليم
يمكن أن يتغي بشكل دائم من تصنيف إىل آخر .يف حالة الرصاع المسلح غي ُ ي
َّ
الدوىل كما نص عليها
كل طرف  -كحد أدن  -بتطبيق األحكام اإلنسانية األساسية من القانون
ي
84 .
والت ال يسمح باالنتقاص منها
يف المادة  3المشيكة بي جميع اتفاقيات جنيف ي

الدوىل؟
اإلنسان
يحم القانون
 10.1.4من وماذا
ي
ي
ي
اإلنسان مجالي أساسيي:
يغىط القانون الدو يىل
ي
ي
 .1حماية أولئك الذي لم يشاركوا يف القتال أو توقفوا عن المشاركة فيه.
 .2القيود المفروضة عىل وسائل الحرب؛ ال سيما بعض األسلحة وبعض أساليب
الحرب كالتكتيكات العسكرية.
يحم أولئك الذين لم يشاركوا يف القتال  -بما يف ذلك
اإلنسان
الدوىل
وبالتاىل فإن القانون
ي
ي
ي
ي
ً
المدنيون ،واألفراد الطبيون والدينيون والعسكريون فضال عن المقاتلي الذين لم يعودوا
مشاركي بشكل نشط يف القتال .ويشمل األخي الجنود الجرح والمقاتلي المرض ،والغرف
ً
وأشى الحرب 85 .تشمل هذه الحماية أيضا المعدات المدنية كالوحدات الطبية

 84اللجنة الدولية للصليب األحمر' ،قانون الرصاعات المسلحة :الرصاعات المسلحة غي الدولية ،حزيران  ،2002متاح
التاىلhttps://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/law10_final.pdf :
عىل الرابط
ي
الدوىل" كانون
اإلنسان
القانون
هو
"ما
الوىل
اإلنسان
القانون
حول
ية
ر
استشا
خدمة
األحمر،
للصليب
الدولية
 85اللجنة
ي
ي
ي
ي
األول .2014

212

الطت (سيارات اإلسعاف ،والطائرات الطبية،
(المستشفيات ،ومراكز نقل الدم...إلخ) والنقل ر ي
والمستشفيات المحمولة عىل السفن...إلخ).

الدوىل؟
اإلنسان
يحم القانون
 10.1.5كيف
ي
ي
ي
يجب احيام حق الفئات المذكورة يف الحياة وكذلك سالمتهم الجسدية والعقلية .كما تتمتع
ً
تلك الفئات أيضا بضمانات قانونية ،ويجب أن يعاملوا بطريقة إنسانية بغض النظر عن
الظروف.
تشمل بعض األمثلة المحددة عىل القواعد الناظمة لحمايتهم :حظر قتل أو جرح الذين
استسلموا أو غي القادرين عىل القتال .تقع مسؤولية االعتناء بجميع الجرح والمرض عىل
عاتق الجهة المسيطرة عليهم ،ويجب حظر التدخل يف شؤون العاملي الطبيي واللوازم
الطبية ،أو عمل المستشفيات وسيارات اإلسعاف ،ويجب حمايتها يف جميع األوقات.
هناك قواعد إضافية ّ
تفصل حقوق أشى الحرب وتفرض مسؤوليات محددة عىل السلطة
الت تم تفصيلها يف اتفاقية جنيف الثالثة لعام
المسيطرة عىل أولئك األشى .تشمل األحكام ي
اإلضاف األول لعام  1977الغذاء
واليوتوكول
واليوتوكول
اإلضاف األول لعام  1949ر
 1949ر
ي
ي
الكاف والمأوى ،والملبس ،والنظافة ،والرعاية الطبية ،إضافة إىل الحق يف تبادل الرسائل مع
ي
.
الثان
وتوكول
والي
كة
المشي
3
المادة
وبموجب
المسلحة
غي
الدولية
اعات
رص
ال
ف
أشهم
ر
ي
ي
اإلضاف لعام  ،1977يجب حماية أي سجي  -محروم من حريته بسبب الرصاع  -من القتل،
ي
86 .
والتعذيب ،والمعاملة المهينة ،أو غي اإلنسانية ،أو القاسية
ً
والت يمكن استخدامها
اإلنسان
يحدد القانون
ي
الدوىل كذلك عددا من الرموز المعيف بها ي
ي
ه
لتحديد األشخاص المحميي ،أو األشياء ،أو األماكن المحمية .إن الرموز األساسية ي
الت تحدد
الصليب األحمر ،والهالل األحمر ،واأللماسة الحمراء ،والشعارات األخرى ي
87 .
المدن
الممتلكات الثقافية أو مرافق الدفاع
ي

ً
اإلنسان مهما؟
الدوىل
 10.1.6لماذا يعد القانون
ي
ي
الدوىل منذ نشأته يف حماية المدنيي ،والسجناء ،والمرض ،والجرح،
اإلنسان
ساهم القانون
ي
ي
وقيد استخدام األسلحة الالإنسانية .ومن دون ذلك القانون ،كان يمكن أن تفقد العديد من
 86المصدر السابق.
 87المصدر السابق.
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الحيوات ،وكان يمكن أن يتعرض الناس ر
لعشات الجرائم البشعة .لكن  -مع األسف  -فإن
ً
ً
ويعتي المدنيون هدفا شائعا
الدوىل ال تزال قائمة حت يومنا هذا
اإلنسان
انتهاكات القانون
ر
ي
ي
ً
ً
ً
الدوىل واالمتثال له
اإلنسان
ورصرا جانبيا .بيد أنه من المهم دائما أن نضمن احيام القانون
ي
ي
ولمعاهداته لضمان سالمة غي المقاتلي وأمانهم.

الدوىل لحقوق اإلنسان؟
 10.1.7ما هو القانون
ي
الدوىل لحقوق اإلنسان هو جسم مؤلف من
الدوىل ،فإن القانون
اإلنسان
عىل غرار القانون
ي
ي
ي
الرئيس من القانون
مختلف المعاهدات ،والقواني العرفية ،والمبادئ األساسية .إن الغرض
ي
اإلنسان
الدوىل لحقوق اإلنسان هو حماية حقوق الناس المتأصلة .ولكن بخالف القانون
ي
ي
الدوىل لحقوق اإلنسان يطبق يف حاالت السلم والرصاع المسلح ،وهذا
القانون
فإن
،
الدوىل
ي
ي
ما أكدت عليه هيئات كمجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،والجمعية العامة لألمم المتحدة،
ومحكمة العدل الدولية .وهذا هو الحال منذ أن وافق المجتمع الدوىل عىل أن ر
البش يولدون
ي
ً
وبالتاىل فإن هذه الحقوق موجودة دائما بغض النظر عن
متساوين يف الحقوق المتأصلة،
ي
حالة الحرب أو السلم .إن انتقاص بعض هذه الحقوق ممكن يف ظل حالة الطوارئ بيد أن
ً
الت ال يجوز االنتقاص منها أبدا .وتشمل تلك األحكام:
هناك بعض األحكام ي
▪
▪

▪

حظر التميي عىل أساس العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو األصل
االجتماع.
ي
الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،الحق يف التحرر من الحرمان
العهد
ي
التعسف للحياة ،وحظر التعذيب وغيه من رصوب سوء المعاملة ،وحظر العبودية،
ي
رجع ،وأن يعيف بالشخصية القانونية،
بأثر
والعقوبة
الدين،
بسبب
والسجن
ي
88.
وحرية الفكر ،والوجدان ،والعقيدة
ً
الحقوق غي القابلة لالنتقاص المعيف بها وفقا لفقه لجنة حقوق اإلنسان وحق
جميع األشخاص المحرومي من حريتهم يف أن يعاملوا معاملة إنسانية ،وحظر أخذ
الرهائن ،واالختطاف ،أو االعتقال غي المعيف به ،وحظر اإلبادة الجماعية ،وعدم
التميي ،وحظر اليحيل أو النقل القشي للسكان ،وحظر الدعاية للحرب ،وحظر
ً
والت تشكل تحريضا عىل التميي،
الدعوة للكراهية القومية ،أو العنرصية ،أو الدينية ي
أو العداوة ،أو العنف ،والحق يف الحصول عىل عالج ،والحق يف الحصول عىل
الضمانات اإلجرائية والقضائية الالزمة لحماية الحقوق غي القابلة لالنتقاص،
89.
الياءة
والمبادئ األساسية المتعلقة بالمحاكمة العادلة بما يف ذلك افياض ر

الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة  4الفقرتي  1و.2
 88العهد
ي
 89األمم المتحدة مفوضية حقوق اإلنسان" ،دليل عىل رصد حقوق اإلنسان" ،الفصل  5الصفحة  ،16متوفر عىل
التاىلhttps://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter05 -MHRM.pdf :
الرابط
ي
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قد يسمح باالنتقاص من حقوق محددة إىل الحد الذي تقتضيه الحاجة فقط ،ر
وبشط أال
الدوىل ومبادئه.
يتعارض االنتقاص مع متطلبات القانون
ي

الدوىل لحقوق اإلنسان وتطوره وتبنيه
 10.1.8تاري خ القانون
ي
الدوىل
الت يقوم عليها القانون
اإلنسان
كما هو الحال بالنسبة للقانون
ي
ي
الدوىل ،فإن المبادئ ي
ي
تقف أثرها يف القرون الماضية ،ويمكن أن نجدها يف مختلف الديانات
لحقوق اإلنسان يمكن ي
واألعراف .تم االعياف بمختلف حقوق اإلنسان عىل مستوى البلد ال سيما يف عام 1789
الفرنس لحقوق اإلنسان والمواطن أو عام  1776من خالل إعالن
من خالل اإلعالن
ي
الت تم اتخاذها لبناء إطار قانون حقوق اإلنسان
االستقالل
األمريك .بيد أن الخطوات األوىل ي
ي
الدوىل.
لم تدخل حي التنفيذ حت القرن  20عىل المستوى
ي
التاريج الذي وضع العالم عىل طريق إيجاد معاهدات حقوق اإلنسان الدولية
إن الحدث
ي
العالم لحقوق اإلنسان من خالل الجمعية العامة لألمم المتحدة
تبت اإلعالن
وتنفيذها كان ي
ي
ً
يف عام  .1948لم يكن اإلعالن يف حد ذاته ملزما من الناحية القانونية ألنه لم يكن معاهدة،
ً
ً
إال أن بعض علماء القانون جادلوا أنه نظرا ألن الدول قد قامت مرارا باالستناد لهذا اإلعالن
ً
ً
وبالتاىل أصبح يف الواقع ملزما.
العرف
الدوىل
منذ تبنيه ،فقد أصبح جزءا من القانون
ي
ي
ي
ً
العالم الطريق أيضا للعديد من المعاهدات الدولية حت تتم صياغتها
لقد مهد اإلعالن
ي
العالم .عىل سبيل
واعتمادها حول العالم باستخدام المبادئ المنصوص عليها يف اإلعالن
ي
الدوىل الخاص بالحقوق االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية والذي تم توقيعه
المثال :العهد
ي
يف عام  1966ودخل حي التنفيذ يف عام  ،1976واتفاقية عام  1979الخاصة بالقضاء عىل
جميع أشكال التميي ضد المرأة ،واتفاقية عام  1985الخاصة بمناهضة التعذيب وغيه من
رصوب المعاملة ،أو العقوبة القاسية ،أو غي اإلنسانية ،أو المهينة ،واتفاقية حقوق الطفل
عام  ،1989وغيها الكثي.
ً
من الجدير بالذكر أنه تم إيجاد معاهدات حقوق اإلنسان اإلقليمية وتبنيها أيضا .عىل سبيل
اإلفريف لحقوق اإلنسان
المثال :االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان عام  ،1969والميثاق
ي
والشعوب عام  ،1981واالتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية عام
العرن لحقوق اإلنسان عام .2004
 ،1950والميثاق
ري
ً
الدوىل لحقوق اإلنسان اليوم مختلفا بشكل ملحوظ عن وقت اعتماد اإلعالن
يبدو القانون
ي
العالم لحقوق اإلنسان .لقد تم إنشاء المحاكم حول العالم لحماية حقوق اإلنسان ،وتم
ي
.
توسيع المعاهدات لتشمل المزيد من الحقوق لمختلف الفئات االجتماعية يف نفس الوقت
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ً
أكي عىل المسؤولية الفردية فضال عن االنتهاكات الجسيمة للحقوق
كان هناك تأكيد ر
كالتعذيب ،واإلبادة الجماعية ،والجرائم ضد اإلنسانية.

الدوىل لحقوق اإلنسان وكيف؟
 10.1.9من هم الذين يحميهم القانون
ي
ً
العرف ومجموعة من
الدوىل لحقوق اإلنسان يتألف من القانون
كما ذكر سابقا فإن القانون
ي
ي
الت تم توقيعها وتبنيها  -من قبل عدد من الدول  -فأصبحت ملزمة
المعاهدات المختلفة ي
يعت أنه ليس لتلك الدول أن تتدخل يف تمتع كل فرد بحقوقه كإنسان
ويجب احيامها .وهذا ي
أو أن تقلص من تلك الحقوق ،كما أن تلك الدول مطالبة بحماية هؤالء األفراد من انتهاكات
الدوىل لحقوق اإلنسان ،أصبحت الدول الموقعة
حقوق اإلنسان .وبعد التصديق عىل القانون
ي
ً
ر
ملزمة بتغيي القواني المحلية الموجودة أو تعديلها لتصبح أكي اتساقا مع المعاهدة
90.
المتبناة
إذا فشلت آليات العدالة المحلية يف ضمان حقوق اإلنسان أو يف معالجة االنتهاكات ،فهناك
إجراءات إقليمية وعالمية لتقديم الشكاوى سواء من قبل األفراد أو الجماعات .عىل سبيل
األورون مقاضاة بلدانهم أمام المحكمة
لمواطت  47دولة عضو من المجلس
المثال :يمكن
ي
ري ً
األوروبية لحقوق اإلنسان .كان لمحكمة العدل الدولية أيضا مساهماتها المهمة يف مجال
حقوق اإلنسان .عقب قرار الجمعية العامة رقم  ES-10/14يف عام  ،2003أصدرت محكمة
ً
ً
اض
العدل الدولية رأيا استشاريا تحت عنوان "التداعيات القانونية لتشييد جدار يف األر ي
الفلسطينية المحتلة" ( )2004خلصت محكمة العدل الدولية يف رأيها إىل أن إشائيل انتهكت
ً
الدوىل الخاص بالحقوق
عدة أحكام من اتفاقية جنيف الرابعة عام  1949فضال عن العهد
ي
االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،واتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل 91.ورغم عدم
العرن لحقوق اإلنسان ( ،)2004إال أنه من
وجود آلية مماثلة لمعالجة انتهاكات الميثاق
ري
المتصور أن تأخذ هذا الدور المحكمة العربية لحقوق اإلنسان ،لكن ذلك ال تشمل حت اآلن
92.
الشخض أمام المحكمة
إمكانية االدعاء
ي

التاىل:
الدوىل لحقوق اإلنسان" ،متوفر عىل الرابط
 90األمم المتحدة مفوضية حقوق اإلنسان" ،القانون
ي
ي
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
91
اض الفلسطينية المحتلة (طلب رأي
محكمة العدل الدولية" ،اآلثار القانونية الناشئة عن إنشاء جدار يف األر ي
استشاري) ملخص الرأي االستشاري يف  9تموز  .2004متاح عىل الرابطhttps://www.icj-cij.org/files/case- :
related/131/1677.pdf
 92هيومان رايتس ووتش" ،محكمة حقوق اإلنسان العربية ميتة قبل أن تولد" ر
الثان  .2014متاح عىل الرابط
ين
تش
ي
التاىلhttps://www.hrw.org/news/2014/11/26/new-arab-human-rights-court-doomed-start :
ي
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10.1.10

العرف والقواعد اآلمرة
الدوىل
القانون
ي
ي

إن القانون العرف الدوىل هو ِّ
الدوىل ،ويشي إىل االليامات الدولية واسعة
مكون للقانون
ي
ي
ي
الت تنشأ عن ممارسات الدول العالمية يف مقابل المعاهدات المكتوبة .يمكن تأسيس
النطاق ي
ً
ً
الدوىل أول من خالل إظهار ممارسات الدولة العامة ،وثانيا من خالل
العرف
القانون
ي
ي
ً
األدن ،أو
االجتهادات (امتثال الدول للحكم ألنها ر
تعتي نفسها ملزمة قانونيا بخالف االليام ر ي
المصلحة ،أو التقاليد).
ّ
العرف  -عىل سبيل المثال  -حماية قانون المعاهدات المرتبط
الدوىل
اإلنسان
يكمل القانون
ي
ي
ي
وف حي أن جميع الدول صادقت عىل اتفاقيات جنيف ،فإنه لم
اإلنسان
بالقانون
ي
الدوىل .ي
ي
الدوىل من قبل جميع
اإلنسان
تبت المعاهدات األخرى المتضمنة يف جسم القانون
ي
ي
يتم ي
ُ
وبالتاىل يمكن أن يكون
العرف،
الدوىل
البلدان .إال أن بعضها اعت ري بمثابة تشكيل للقانون
ي
ي
ي
ً
ً
الت لم تصادق عليها إال إذا كانت تلك الدولة المعنية قد اعيضت مرارا عىل هذا
ملزما للدول ي
93.
العرف

الدوىل،
ه قواعد تم اعتبارها أساسية من قبل المجتمع
إن القواعد
ي
اآلمرة أو القواعد القطعية ي
ً
وال يمكن أبدا االنتقاص منها ،وال يمكن انتهاكها أو تضمينها يف أي معاهدات .إن موافقة
ً
ً
الدول يف هذه المرحلة غي مطلوبة لجعل احيام هذه المبادئ ملزما قانونيا .تشمل بعض
األمثلة عىل القواعد اآلمرة حظر العبودية ،واإلبادة الجماعية ،والتعذيب ،والتميي العنرصي،
واالستخدام غي ر
المشوع للقوة .تنص المادة  53من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عىل أن
أي معاهدة باطلة إذا تعارضت  -يف وقت عقدها  -مع القواعد القطعية.

 10.2اتفاقيات جنيف
 10.2.1ملخص التفاقيات جنيف األربعة
اتفاقية جنيف األول لعام  :1949لتحسي حالة الجرىح والمرض من أفراد القوات
المسلحة يف الميدان
93

اإلنسان إجابات عىل أسئلتك" ،شباط  ،2016ص17 .
الدوىل
اللجنة الدولية للصليب األحمر" ،القانون
ي
ي
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لقد حسنت اتفاقية جنيف األوىل من االتفاقيات المماثلة المعتمدة يف أعوام ،1864
و ،1906و 1929وحلت محلها.
تحم االتفاقية الجديدة الجنود الجرح والعجزة يف الحرب
ي
ً
اليية (المواد  12و )13فضال عن أفراد الخدمات الطبية والدينية ،والوحدات الطبية ،والنقل
ر
الطت (الفصول  .)6-3كما تؤسس تلك االتفاقية لبعض الرموز الممية وتعيف بها (الفصل
ري
 )7وتتألف مما مجموعه  64مادة.
ر
اتفاقية جنيف الثانية عام  :1949لتحسي حال الجرىح والمرض والغرف من أعضاء
القوات المسلحة يف البحار
تحم اتفاقية جنيف الثانية أفراد القوات المسلحة الجرح ،والمرض ،والغرف يف البحر
ي
خالل الحرب .استبدلت االتفاقية يف األصل اتفاقية الهاي عام  ،1907وتتابع عن كثب
هيكلية اتفاقية جنيف األوىل ومضمونها .تتألف االتفاقية من  63مادة تخص الحرب يف
تحم أي منشآت محمية بموجب اتفاقية جنيف األوىل من القصف أو
البحر ،ولذلك فإنها ً ي
الت تستخدمها
الهجوم يف البحر ،فضال عن المستشفيات المحمولة عىل السفن ،أو السفن
ي ً
جمعيات الصليب األحمر (المواد  ،)5-3وجمعيات اإلغاثة المعيف بها رسميا ،أو األفراد
العاديي المنتمي لدول محايدة.
اتفاقية جنيف الثالثة لعام  1949بشأن معاملة أشى الحرب
الت يتمتع بها أشى الحرب،
تضع اتفاقية جنيف الثالثة الخطوط العريضة للحقوق ي
واليامات أولئك الذين يخضع أشى الحرب لسيطرتهم .لقد استبدلت االتفاقية اتفاقية أشى
الحرب الخاصة بعام  1929وتحتوي عىل  143مادة .وعىل نطاق أوسع فإن اتفاقية جنيف
الت يتلقاها أشى
الثالثة تحدد بدقة أماكن األش وظروفه (الفصل  4والفصل  ،)1واإلغاثة ي
الحرب ،واإلجراءات القضائية ضدهم (المادة  .)104تؤسس االتفاقية باإلضافة إىل ذلك
94.
لمبادئ أخرى كاإلفراج والعودة بعد إيقاف األعمال العدائية النشطة (المادة )119 ،118

اتفاقية جنيف الرابعة لعام  1949المتعلقة بحماية المدنيي وقت الحرب
اض المحتلة.
توفر اتفاقية جنيف الرابعة الحماية للمدنيي بمن فيهم الموجودين داخل األر ي
تتألف االتفاقية من  159مادة وتحتوي عىل قسم عام قصي يخص حماية السكان من عواقب
الحرب (المادة  .)26-13تعرض االتفاقية بمزيد من التفصيل االليامات عىل عاتق سلطة

التاىل:
 94وثائق األمم المتحدة" ،اتفاقية جنيف الثالثة :بشأن معاملة أشى الحرب" متاح عىل الرابط
ي
http://www.un-documents.net/gc-3.htm

218

ً
االحتالل تجاه السكان المدنيي (الجزء الثالث) ،وتتضمن أحكاما حول اإلغاثة اإلنسانية
95.
اض المحتلة ومعاملة المعتقلي المدنيي (القسم الرابع)
للسكان يف األر ي

 10.2.2المادة الثالثة المشيكة
الت
إن المادة الثالثة المشيكة بي جميع اتفاقيات جنيف األربعة تحدد القواعد األساسية ي
الدوىل .تؤسس
تنطبق عىل جميع األطراف المشيكي يف األعمال العدائية ذات الطابع غي
ً
ي ً
اعتيت المادة الثالثة إنجازا كبيا
المادة لحد أدن يجب احيامه وال يمكن االنتقاص منه .لقد ر
القانون للرصاع المسلح ،فهناك حد أدن يجب تطبيقه
ألنها تضمن أنه مهما كان التصنيف
ي
يىل:
يف جميع األوقات .وتنص المادة عىل ما ي

" .1األشخاص الذين ال يشيكون ر
مباشة يف األعمال العدائية بمن فيهم أفراد القوات
المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم ،واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض،
أو الجرح ،أو االحتجاز ،أو أي سبب آخر يعاملون يف جميع األحوال معاملة إنسانية دون
أي تميي ضار يقوم عىل العرق ،أو اللون ،أو الدين ،أو المعتقد ،أو الجنس ،أو المولد ،أو
ُ
راليوة ،أو أي معيار آخر مماثل .ولهذا الغرض ،تحظر األفعال التالية فيما يتعلق
باألشخاص المذكورين أعاله ،وتبف محظورة يف جميع األوقات واألماكن:
أ .االعتداء عىل الحياة والسالمة البدنية ،وبخاصة القتل بجميع أشكاله ،والتشويه،
والمعاملة القاسية ،والتعذيب.
ب .أخذ الرهائن.
ج .االعتداء عىل الكرامة الشخصية ال سيما المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
ّ
د .إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة
ً
ً
تشكيال قانونيا ،وتكفل جميع الضمانات القضائية الالزمة يف نظر الشعوب
المتمدنة.
 .2يجب أخذ الجرح والمرض واالعتناء بهم .يجوز لهيئة إنسانية غي متحية  -كاللجنة
الدولية للصليب األحمر -أن تعرض خدماتها عىل أطراف الياع" 96.

التاىل:
 95وثائق األمم المتحدة" ،اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيي وقت الحرب" .متاح عىل الرابط
ي
http://www.un-documents.net/gc-4.htm
واليوتوكوالت اإلضافية لتلك االتفاقيات" .متاح عىل
 96وثائق األمم المتحدة" ،اتفاقيات جنيف يف  12آب  1949ر
التاىلhttp://www.un-documents.net/gc.htm :
الرابط
ي
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اليوتوكولي اإلضافيي
 10.2.3ملخص ر
الدوىل والحروب األهلية
استجابة لتغيات مشهد الحرب  -ال سيما ازدياد الرصاع المسلح غي
ي
إضاف ثالث يف
اليوتوكولي اإلضافيي يف عام  .1977تم اعتماد بروتوكول
 فقد تم اعتماد ري
ً
عام  2005موسعا بذلك الرموز الدولية المعيف بها.

ضاف األول
ر
التوتوكول اإل ي
اليوتوكول حماية ضحايا أوقات الرصاعات المسلحة الدولية ،ويضع المزيد من
يعزز هذا ر
اليوتوكول هو أن الرصاعات
يأن به هذا ر
القيود عىل طريقة خوض الحروب .الجديد الذي ي
تعتي
الت يقاتل فيها الناس لمكافحة االستعمار ،أو االحتالل ،أو األنظمة العنرصية ر
المسلحة ي
ر
رصاعات دولية (المادة ( )4 ،1طالما أن هناك أكي من دولتي مشاركتي يف الرصاع)؛ كما تمتد
ً
الحماية الممنوحة للموظفي المدنيي الطبيي فضال عن المعدات ،والتجهيات ،والوحدات
الطت (المواد
المدنية ،ووسائل النقل .وتحتوي تلك المادة عىل أحكام تفصيلية تتعلق بالنقل ر ي
 .)34-8تؤسس المواد  43و 44لتعريف جديد للقوات المسلحة والمقاتلي ،وتم فيها تحديد
األهداف العسكرية ،كما تم حظر الهجمات عىل السكان المدنيي واألجسام المدنية .تتعامل
مستلم
المدن ،وكيفية التعامل مع
مواد أخرى مع حماية أعمال اإلغاثة ،ومنظمات الدفاع
ي
ي
97 .
زمام األمور يف أحد أطراف الرصاع (المواد )79-61

الثائ
اإلضاف
التوتوكول
ر
ي
ي
اليوتوكول محروسة فقط بموجب المادة 3
كانت الرصاعات المسلحة غي الدولية قبل هذا ر
من اتفاقيات جنيف لعام  .1949وقد ثبت أن هذا غي كاف سيما يف ضوء تزايد الرصاعات
الثان هذا التناقض ،وقد تم إيجاده
المسلحة ذات الطبيعة غي الدولية 98.يتناول ر
اليوتوكول ي
ً
أصال لغرض واحد وهو توسيع القواعد األساسية لقواني الرصاعات المسلحة ليشمل
ً
ر
والعشين .من بينها حظر
الحروب غي الدولية .وقد اعتمد المؤتمر رسميا األحكام الثمانية
إعطاء األمر بأن ال ييك أحياء (المادة  ،)4وأحكام حماية السكان المدنيي (المواد )18-13
الت ال يستغت عنها للبقاء عىل قيد الحياة للسكان المدنيي (الغذاء والماء
بما يف ذلك األشياء ي
اإلضاف الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة  12آب  ،1949المتعلق
"اليوتوكول
 97اللجنة الدولية للصليب األحمر ،ر
ي
التاىلhttps://ihl- :
(اليوتوكول األول) 8 ،حزيران  ،1977متاح عىل الرابط
بحماية ضحايا الرصاعات المسلحة ر
ي
databases.icrc.org/ihl/INTRO/470
98

المصدر السابق.
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وما إىل ذلك) (المادة  ،) 14واألجسام الثقافية واألماكن واألشياء الخاصة بالعبادة (المادة
99.
 ،)16وأعمال اإلغاثة (المادة )18

اإلضاف الثالث
التوتوكول
ر
ي
كت الصليب األحمر والهالل
منذ اعتماد اتفاقيات جنيف ،كان ينظر للشعارات الخاصة بحر ي
األحمر يف أوقات وسياقات محددة عىل أن لها دالالت دينية أو سياسية معينة .وقد وضع
ذلك صعوبات أمام المنظمة ألن رموزها لم تكن تعىط يف بعض األوقات االحيام المفروض،
الت يمكن أن توفرها تلك الرموز لحامليها .ولتصحيح
وكان ذلك يف المقابل يقلل من الحماية ي
إضاف يعيف بشارة إضافية تتألف من إطار
هذه المشكلة ،فقد تم اعتماد بروتوكول ثالث
ي
أحمر عىل خلفية بيضاء عىل شكل مرب ع عىل الحافة ،ويشار إىل هذا الرمز عادة بالكريستالة
100.
الحمراء
اإلضاف من  17مادة ،ويؤسس لخصوصيات استخدام الكريستالة
اليوتوكول الثالث
يتألف ر
ي
الحمراء كوسيلة للحماية أو كوسيلة للداللة.

 10.2.4اتفاقيات جنيف ،واللجنة الدولية للصليب األحمر ،والحركة ،وحماية الشعارات.
ه منظمة غي متحية،
اللجنة الدولية للصليب األحمر -
ي
والت أسست عام  - 1863ي
وه :حماية أرواح الضحايا وكرامتهم خالل
ومحايدة ،ومستقلة ،لها مهمة إنسانية حرصية ي
ً
101.
الرصاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى ،فضال عن توفي المساعدة لهؤالء الضحايا
الدوىل حول العالم
الت تقوم بها حركة الصليب األحمر والهالل األحمر
ي
كما توجه الفعاليات ي
وتنسقها.

الثان الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة  12آب  1949والمتعلق بحماية
اإلضاف
اليوتوكول
 99وثائق األمم المتحدة ،ر
ي
ي
التاىلhttp://www.un-documents.net/gc- :
ضحايا الن زاعات المسلحة غي الدولية .متاح عىل الرابط
ي
p2.htm#article-14
اإلضاف التفاقيات جنيف المؤرخة  12آب  1949بشأن اعتماد رمز
"اليوتوكول
 100اللجنة الدولية للصليب األحمر ،ر
ي
التاىلhttps://ihl- :
(اليوتوكول الثالث) 8 ،كانون األول  .2005متاح عىل الرابط
إضاف ممي ر
ي
ي
databases.icrc.org/ihl/INTRO/615?OpenDocument
 101اللجنة الدولية للصليب األحمر ،الوالية والبعثة ،متوفر عىل الرابطhttps://www.icrc.org/en/mandate- :
and-mission
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يستند عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر إىل اتفاقيات جنيف األربعة لعام ،1949
الدوىل للصليب األحمر والهالل
وبروتوكوالتها اإلضافية ،عالوة عىل قواني وقرارات المؤتمر
ي
األحمر.
اإلضاف األول اللجنة الدولية للصليب
واليوتوكول
تعىط اتفاقيات جنيف األربعة ر
ي
ي
الدوىل ،ولتوفي اإلغاثة ،ولزيارة
األحمر والية حرصية للترصف يف حاالت الرصاع المسلح
ي
سجناء الحرب ،واألشى المدنيي (اتفاقية جنيف الثالثة ،القسم  ،5المادة  ،125الملحق
 ،3والمادة  .)9يف الرصاعات المسلحة غي الدولية وبموجب المادة المشيكة الثالثة ،للجنة
الدوىل
الدولية للصليب األحمر الحق يف المبادرة اإلنسانية .وبرصف النظر عن القانون
ي
تعىط الحركة الحق يف المبادرة يف حاالت
اإلنسان ،فلحركة الصليب األحمر قواني
ي
ً
يً
تستدع عمال إنسانيا .للجنة الدولية للصليب األحمر
الت
الداخلية
ات
ر
والتوت
ابات
ر
االضط
ي
ي
اإلنسان والمبادئ اإلنسانية
مهمة رسمية تتمثل يف تعزيز وتشجيع احيام القانون
ي
102.
العالمية
اليوتوكول
هناك رمزان معيف بهما منذ نشأة رموز اللجنة الدولية للصليب األحمر .وسع ر
ً
والت
اإلضاف لعام  2005هذه الرموز لتشمل رمزا إضافية وهو الكريستالة الحمراء
الثالث
ي
ي
يمكن استخدامها من قبل الجمعيات الوطنية داخل الحركة (انظر جميع الشعارات الثالثة
ً
ً
الت تحمل
لوحدات
وا
النقل،
ووسائط
الناس،
وأن
خصوصا
أدناه) .إن هذه الرموز مهمة جدا
ي
تلك الرموز يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقيات جنيف من الهجمات العسكرية يف ساحة
المعركة إضافة إىل العديد من الحقوق األخرى.

اإلنسائ وقانون حقوق اإلنسان يف سوريا :التطبيق والتحديات
الدول
 10.3القانون
ي
ي
 10.3.1اليامات المعاهدة الدولية يف سوريا

ً
كالعديد من الدول األخرى ،كانت سوريا طرفا يف العديد من معاهدات حقوق اإلنسان الدولية
ُ
ُ
ُ
امات سوريا  -بأي شكل من
ينف الرصاع المسلح
الحاىل الي ِ
ي
والمعاهدات اإلنسانية الدولية .ال ي
األشكال  -بموجب هذه المعاهدات.
وه ملزمة:
وقد تم اعتماد معاهدات قانون حقوق اإلنسان التالية ي

102

103

المصدر السابق.

 103األمم المتحدة مفوضية حقوق اإلنسان ،حالة تصديق حسب البلد" ،مركز التصديق للجمهورية العربية السورية،
التاىل:
متوفر عىل الرابط
ي
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 .1االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التميي العنرصي (صدقت يف  21نيسان
 ،1969ودخلت حي التنفيذ يف  21أيار  ،1969التحفظات  -المادة .)22
الدوىل الخاص بالحقوق االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية (صدق عليه يف
 .2العهد
ي
 21نيسان  ،1969ودخل حي التنفيذ يف  1آذار  ،1976التحفظات  -المادة .)26.1
الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (صدق عليه يف  21نيسان
 .3العهد
ي
 ،1969ودخل حي التنفيذ يف  23آذار  ،1976التحفظات  -المادة .)48.1
 .4اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التميي ضد المرأة (صدق عليه بتاري خ 28
آذار ،2003ودخل حي التنفيذ  27نيسان  ،2003التحفظات  -المادة  2و)2( 9
و ،)4( 15والمادة ( )1( 16ج ).و (د) و (و) و (ز).))1( 29 ،)2( ،
 .5اتفاقية مناهضة التعذيب وغيه من رصوب العقوبة ،أو المعاملة القاسية ،أو
الالإنسانية ،أو المهينة (صدق عليه بتاري خ  19آب  ،2004ودخل حي التنفيذ يف
 18أيلول  ،2004التحفظات  -المادة )20
 .6اتفاقية حقوق الطفل (صدق بتاري خ  15تموز  ،1993ودخل حي التنفيذ يف 14
آب  ،1993التحفظات  -المادة )21 ،20 ،14
ر
اليوتوكول االختياري الخاص باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشاك األطفال يف
 .7ر
ر
الرصاعات المسلحة (صدق بتاري خ  17تشين األول  ،2003ودخل حي التنفيذ يف
ر
الثان .)2003
 17تشين ي
اليوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع األطفال ،وبغاء األطفال،
 .8ر
ر
واستغالل األطفال يف المواد اإلباحية ،المصدق عليه يف  14تشين األول .2003
دخل حي التنفيذ يف  15حزيران  ،2003التحفظات  -المادة ( )1( 3أ) (الفقرة ،)2
(.)5
 .9االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أشهم (صدق
بتاري خ  6شباط  ،2005ودخل حي التنفيذ ف  1ر
تشين األول )2005
ي
 .10اتفاقية حقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة (صدق بتاري خ  10تموز )2009
104
العرن لحقوق اإلنسان (( )2004صدق بتاري خ  6شباط )2007
 .11الميثاق
ري
وه ملزمة
اإلنسان
لقد تم اعتماد معاهدات القانون
ي
ي
الدوىل التالية ي

105:

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=170&La
ng=en
العرن لحقوق اإلنسان هو معاهدة إقليمية لحقوق اإلنسان.
 104مالحظة :إن الميثاق
ري
 105اللجنة الدولية للصليب األحمر ،المعاهدات ،الدول األطراف والتعليقات" ،الجمهورية العربية السورية" ،متوفر
التاىلhttps://ihl- :
عىل الرابط
ي
databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected
=SY
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اتفاقيات جنيف لعام ( 1949صدقت بتاري خ  2ر
الثان )1953
تشين
ي
اليوتوكول اإلضاف األول التفاقيات جنيف لعام ( 1977صدق بتاري خ  14ر
تشين
ر
ي
الثان .)1983
ي
بروتوكول جنيف عام  1925الخاص بحظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما
شابهها والوسائل الجرثومية يف الحرب (صدق بتاري خ  17كانون األول .)1968
اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية عام ( 1993صدقت بتاري خ  14أيلول )2013
اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية( 1954 ،صدقت بتاري خ  6آذار )1958
بروتوكول الهاي لحماية الممتلكات الثقافية( 1954 ،صدق بتاري خ  5آذار )1958
اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها( 1948 ،صدقت بتاري خ 25
حزيران .)1955
ر
اتفاقية المرتزقة( 1989 ،صدقت بتاري خ  23تشين األول  ،2008التحفظات -
المادة ))1( 17

وقد تم توقيع معاهدات أخرى مختلفة ،ولكن لم تتم المصادقة عليها بعد .عىل سبيل المثال:
األساس للمحكمة الجنائية الدولية
اتفاقية حظر األسلحة البيولوجية ( ،)1972ونظام روما
ي
(.)1998

 10.3.2الرصاع المسلح واألزمة اإلنسانية يف سوريا
ً
ً
دوىل،
يعتي رصاعا مسلحا غي
عىل الرغم من أن القتال
األوىل بي قوات األسد والمعارضة ر
ي
ي
ً
ً
إال أن سلسلة من الرصاعات المسلحة موجودة ،ويمكن القول إن بعضها يشكل رصاعا مسلحا
ً
الدوىل بقيادة
دوليا .ويتجىل األخي من خالل الرصاع بي النظام السوري وبي قوات التحالف
ي
الت كان لديها وجود عسكري عىل األرض وسيطرت عىل
الواليات المتحدة ،وكذلك تركيا ي
اض
بعض أجزاء الشمال السوري .تحتل إشائيل باإلضافة إىل ذلك بقعة أخرى من األر ي
وه مرتفعات الجوالن 106.وب هذا فإن أجز ًاء مختلفة من اتفاقيات جنيف تطبق
السورية أال ي
ً
تبعا لهذا السياق.
ً ً
جدا وكان يقدر ر
بأكي
منذ بداية الرصاع يف عام  ،2011كان عدد الضحايا من المدنيي مرتفعا
من  400,000إنسان 107.ومع أن المدنيي وغيهم من غي المقاتلي يتمتعون بحماية ال لبس
الدوىل لحقوق اإلنسان  -بما يف ذلك حظر
الدوىل والقانون
اإلنسان
فيها بموجب القانون
ي
ي
ي
شن هجمات ضد المدنيي من شأنها انتهاك مبادئ التناسب واإلنذار المسبق  -إال أن هذه
التاىل:
 106روالك ،أكاديمية جنيف" ،سوريا" ،شباط  .2018متاح عىل الرابط
ي
http://www.rulac.org/browse/countries/syria
 107هيومان رايتس ووتش" ،سوريا :أحداث  ،" 2017متاح عىل الرابطhttps://www.hrw.org/world- :
report/2018/country-chapters/syria
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االنتهاكات ال زالت مستمرة .وقد ذكرت آلية الرصد واإلبالغ السورية حصول انتهاكات
جسيمة ضد األطفال ،وتحققت من  26هجمة عىل مرافق التعليم ،و 107هجمات عىل
المرافق الصحية والعاملي فيها خالل النصف األول من عام  2017وحده 108.كان تجنيد
ً
ً
ً
األطفال نمطا دارجا أيضا ،حيث كانت  %18من  300حالة تم التحقق منها من األطفال
ً
ً
تحت سن  15عاما ،وكان عمر بعضهم ال يتعدى  12عاما ،وكانوا يشيكون يف أعمال قتالية
الدوىل.
نشطة .وتصل هذه االنتهاكات إىل مستوى انتهاكات للقانون
ي

 10.3.3حالة النازحي داخل سوريا
النازحون هم األشخاص الذين تم إجبارهم عىل مغادرة منازلهم أو اضطروا لذلك ألسباب
تتعلق بالرصاع المسلح أو العنف ،لكنهم ال زالوا داخل حدود بالدهم .يتمتع النازحون بحماية
الدوىل لحقوق اإلنسان .يسع القانون
الدوىل والقانون
خاصة بموجب القانون اإلنسا ين
ي
ي
الدوىل لمنع نزوح المدنيي بالدرجة األوىل ،لكن األهم من ذلك أنه يحظر التهجي
اإلنسان
ي
ي
القشي مالم يكن هناك رصورة مطلقة ألسباب عسكرية ولسالمة المدنيي أنفسهم .يف حالة
مير ،فإن التهجي القشي يرف إىل مستوى جريمة ضد اإلنسانية
عدم وجود مثل هكذا ر
الدوىل الخاص
الدوىل .إن معاهدات حقوق اإلنسان األخرى كالعهد
اإلنسان
بموجب القانون
ي
ي
ي
بالحقوق المدنية والسياسية تنص عىل ضمانات ضد التهجي ال سيما من خالل حظر التدخل
االعتباط يف الخصوصية ،والعوائل ،والمنازل( .المادة ))1( 17
القانون أو
غي
ي
ي
صدرت مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن اليوح يف عام  ،2004وأدرجت يف القواني
المحلية للعديد من الدول .تشمل بعض الحقوق واجب الدولة يف توفي حلول تخص عودة
دائمة للنازحي ،وإعادة التوطي ،وإعادة االندماج ،وكذلك رإشاك النازحي يف التخطيط
ً
للتدابي وإدارتها؛ إذ إن تلك التدابي يمكن أن تشكل مصدرا للهواجس 109.إن حماية النازحي
ومنع أي تهجي إضاف مسألة مهمة  -ال سيما ف السياق السوري  -حيث إن هناك ر
أكي من
ي
ي
ً
110
 6.1مليون نازح ،وعددهم ال يزال مستمرا يف االرتفاع.

التاىل:
العالم" ،نظرة عامة عىل االحتياجات اإلنسانية يف عام  "2018متاح عىل الرابط
 108برنامج األغذية
ي
ي
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_2018_summary_171120_0.pd
ً
 fسيمز له من اآلن فصاعدا ب ))WFP 2018
الداخىل" ،أيلول  .2004متاح
 109األمم المتحدة ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية" ،المبادئ التوجيهية بشأن اليوح
ي
التاىلhttps://www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding -principles- :
عىل الرابط
ي
internal-displacement.html
 WFP 2018 110أعاله 27
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خالصة
نتيجة للرصاع الدائر والطبيعة غي المستقرة لمناطق السيطرة والنفوذ ،فإن تحديد القواني
يعتي
الت تسيطر عليها جهات مختلفة ر
الت تنطبق عىل مختلف المناطق الجغرافية ي
والقواعد ً ي
ً
الت كانت
ه القواني ي
أمرا معقدا .ولذلك فإن القواني ي
الت تمت اإلشارة إليها يف هذا الدليل ي
ه
سارية المفعول قبل عام  .2011هناك العديد من المشاكل المرتبطة بهذا األمر ،إحداها ي
أن بعض الجهات الفاعلة داخلة سوريا اختارت عدم تطبيق تلك القواني ،أو أنها أتت بقواني
ً
بديلة للحكم الذان .إن تت ُّبع تلك القواني لهو أمر ر
أكي تعقيدا بالنظر إىل أنها مزي ج من القواني
ي
ً
السابقة ،واألعراف الدولية ،ر
والشيعة ،والقواني الموضوعة حديثا من قبل تلك الجهات.
الت
بيد أننا نسع يف هذا الدليل للعمل عىل أرضية قوية من القواني المحلية والدولية ي
ّ
ترسخت لعقود مضت ،ونحن نقدم فيه المشورة للمحامي والحقوقيي حول كيفية
استخدام تلك القواني بغية حماية حقوق اإلنسان  -بما فيها حق المتهمي  -والتمسك
بسيادة القانون عىل قدر استطاعتهم من خالل عملهم.
حقوف يقرأ هذا الدليل أن
ينبع عىل أي
ي
ويجدر بالذكر أن هذا الدليل هو مورد غي شامل ،إذ ي
الت تم عرضها فيه .ذلك أن هذا
يستفش من تلقاء نفسه عن القواني والمواد الم
حددة ي
ً
الدليل قد صمم ليعرض نظام العدالة السوري عموما إضافة إىل بعض الممارسات المثىل يف
يغىط كل جوانبه.
الجنان ال أن
مجال القانون
ي
ي
ً
التقاض
محام الدفاع يف سوريا يسع لتعزيز الصورة اإليجابية إلجراءات
وأخيا فإن دليل
ي
ي
الجنان من شأنه أن يرسخ حقوق
العادلة ،ويلهم الحقوقيي أن يسعوا لتغيي يف نظام العدالة
ي
اإلنسان ويحميها لجميع الناس.
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