الحقوق والضمانات األساسٌة
خالل المحاكمة
عرض األستاذ عبد العزٌز النوٌضً
عضو الهٌئة العلٌا

 فاس  10نونبر2012 - Iالمرجعٌات األساسٌة
 -IIالضمانات المرتبطة بصفة المحكمة
 - IIIالحقوق األساسٌة للمتهم
 -IVحقوق الدفاع

 - Iالمرجعٌات األساسٌة
 الدستور الجدٌد
 - العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة (م 2
)14 ،9 ،
 اتفاقٌة مناهضة التعذٌب
 اتفاقٌة حقوق الطفل ومبادئ بكٌن الخاصة باألحداث
 مجموعة المبادي المتعلقة باستقالل القضاء والنٌابة
العامة والمحامٌن
 - االجتهاد القضائً الدولً

 -1الدستور الجدٌد :استقالل القضاء
 -1تأسٌس المجلس األعلى للسلطة القضائٌة :
 قابلٌة للطعن فً المقررات المتعلقة بالوضعٌات الفردٌة الصادرةعن (م أ س ق ) أمام أعلى هٌئة قضائٌة إدارٌة بالمملكة
 -2حق تأسٌس الجمعٌات
 -3مجموعة ضمانات - :منع كل تدخل فً القضاٌا
 كل إخالل من القاضً بواجب االستقالل والتجرد ٌعد خطأ مهنٌاجسٌما  -على قضاة النٌابة العامة تطبٌق القانون وااللتزام
بالتعلٌمات الكتابٌة القانونٌة للسلطة التً ٌتبعون لها.

 -2الدستور الجدٌد :حقوق وضمانات
للمتقاضٌن
ٌ عتبر كل مشتبه فٌه أو متهم برٌئا ،إلى أن تثبت إدانته
بمقرر قضائً ،مكتسب لقوة الشًء المقضً به.
 لكل شخص الحق فً محاكمة عادلة
 وفً حكم ٌصدر داخل أجل معقول
 . حقوق الدفاع مضمونة أمام جمٌع المحاكم
ٌ حق لكل من تضرر من خطإ قضائً الحصول على تعوٌض
تتحمله الدولة
 ال ٌمكن إحداث محاكم استثنائٌة.

المرجعٌات الدولٌة
االلتزامات الدولٌة للمغرب
تفسٌر لجن اإلشراف على المعاهدات
Les observations générales

االجتهاد القضائً للمحكمة األروبٌة لحقوق اإلنسان
االجتهاد القضائً لمحكمة عموم الدول األمرٌكٌة
االجتهاد القضائً للمحاكم الجنائٌة الدولٌة
الحاجة إلٌها فً قضٌة الدفع ودور المحامً والقاضً

وثٌقة هامة  :تفسٌر اللجنة المعنٌة
بحقوق اإلنسان للحق فً محاكمة عادلة

الوثٌقة رقم
التارٌخ

CCPR/C/GC/32
23 August 2007
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الحق فً المساواة أمام المحاكم والهٌئات
القضائٌة وفً محاكمة عادلة

 -Iالحقوق المرتبطة بصفة المحكمة
الصفة األولى :استقالل القضاء :
أوال :التقدم المحرز :م أ س ق  +دسترة حق
القضاة في تأسيس الجمعيات  +ضمانات للطعن
 +منع التخل  +ضمانات لقضاة للنيابة العامة
ثانٌا  :القضاٌا العالقة ( : )1ا ستمرار العمل
بالنظام القدٌم وعدم إمكانٌة اإلفادة من الضمانات
وتعاٌش ال ٌجب أن ٌطول كثٌرا لنظامٌن
متضاربٌن +المحكمة العسكرٌة

استقالل القضاء  :النٌابة العامة
 القضاٌا العالقة  2النٌابة العامة كممثل للمجتمع ٌجبأن تتصدى للخروقات وتكون خصما شرٌفا
 ضرورة ترجمة استقالل النٌابة العامة فً القانونطبقا للدستور
 تعلٌمات الوزٌر للوكالء العامٌن ٌجب أن تكونمكتوبة وقانونٌة لٌتحمل الكل مسؤولٌته بوضوح
 تعلٌمات كل الرؤساء لنوابهم ٌجب أن تكون كذلك -مراجعة مسألة تنقٌط الرؤساء لضمان استقالل كل

إصالح المحكمة العسكرٌة
مالحظات أساسٌة :
 -1ال نطالب بإلغاء هذه المحكمة بل تعزٌز
ضمانات المحاكمة العادلة أمامها
 -2ضمان انسجام إجراءاتها مع الدستور الجدٌد
 -3تخفٌف العبء علٌها بتحوٌل بعض الجرائم
للمحاكم العادٌة
 -4كممارسٌن ننوه بحسن تنظٌمها وتعاملها

المحكمة العسكرٌة  :مظاهر قضاء استثنائً ()1
خارج التنظٌم القضائً العادي (إدارة الدفاع الوطنً)
ضعف الضمانات للمتهمٌن المحالٌن
 تحرٌك المتابعة من قبل السلطة المكلفة بالدفاعالمنتدبة لدى رئٌس الحكومة
 الحرمان من درجة االستٌناف رغم ضعف الضمانات محاكمة المدنٌٌن فً عدد من الجرائم ال تهمالمؤسسة العسكرٌة

المحكمة العسكرٌة  :مظاهر قضاء استثنائً ()2
غٌاب ضمانات االستقالل
 القضاة المدنٌون ٌعٌنون بمرسوم ولٌس باقتراحمن المجلس األعلى للقضاء
 القضاة العسكرٌون ٌعٌنون من سلطتهم الرئاسٌة غٌاب التكوٌن الخاص بالنسبة للقضاة العسكرٌٌنالمشاركٌن فً هٌئات التحقٌق والحكم

المحكمة العسكرٌة  :مظاهر قضاء استثنائً ()3
خرق مبدأ المساواة أمام القانون :
 كثرة الجرائم المحالة علٌها والتً ٌمكن إحالتها للقضاءالعادي
 محاكمة كل العسكرٌٌن ولو كانت الجرائم التهم المؤسسةالعسكرٌة أي التً لها لها عالقة بواجب االنضباط (سٌر م )
 محاكمة المدنٌٌن بشكل متوسع (جرائم ضد عسكرٌٌن +جرائم ٌشارك فٌها عسكرٌون +المس باألمن الخارجً
للدولة  +جرائم حٌازة أو استٌراد األسلحة

شروط المحاكمة أمام المحاكم العسكرٌة

رأت لجنة حقوق اإلنسان مند  2007أنه
ٌمكن اإلبقاء على المحاكم العسكرٌة شرٌطة
توفٌر كل ضمانات المحاكمة العادلة طبقا
الفصل  14من العهد الدولً ح م وس
و حسب اللجنة ٌمكن بشكل استثنائً محاكمة
المدنٌٌن إذا دعت لذلك أسباب ضرورٌة
وموضوعٌة

الحقوق المرتبطة بصفة المحكمة( : )2النزاهة
 حٌاد القاضً والمحكمة :عدم االنحٌاز أو التحامل
 الحفاظ على مظاهر الحٌاد ”la femme de Cesar“...
 فرص عدٌدة لإلفساد وقصور نظام التخلٌق (ندوة
إٌفران) الشرطة القضائٌة – النٌابة العامة التحقٌق-
الخبراء  +القضاة
 المسؤولٌة الرئٌسٌة للقاضً فً تطهٌر المسطرة
 القضاء الفردي وإصالح مسطرة المداولة

الحقوق المرتبطة بصفة المحكمة ()3
 :مبدأ لشرعٌة
 -1أن تشكل المحاكم والهٌئات طبقا للقانون
هٌئة غرف الجناٌات (مثال ) بٌن تعٌٌن الرئٌس
وانتخاب الجمعٌة العمومٌة
 -2أن تطبق المحاكم قوانٌن منسجمة مع
الحقوق الدستورٌة  :ضرورة التعجٌل بإخراج
القانون التنظٌمً للمحكمة الدستورٌة

 -IIIحقوق المتهم وحقوق الدفاع()1

 الحق فً المحامً  :اختٌار المحامً – االتصال
والتخابر  -المهلة – نسخة من وثائق الملف
 مؤازرة المحامً إلزامٌة فً الجناٌات وبعض
الجنح
 المساعدة القضائٌة فً الجناٌات والجنج ( تضامن
الدولة ومهنة المحاماة لضمان حق المتهم فً
الدفاع

 حقوق المتهم وحقوق الدفاع ()2 تمكٌن المحامً والمتهم من تاوٌل سلٌم للقانون منطرف القاضً قصد تطهٌر المسطرة مما لحقها من
إخالالت خالل المراحل السابقة
كٌف نعالج الرفض المنهجً أحٌانا للدفوعات الشكلٌة
و مسألة ضم الدفوعات الشكلٌة إلى الجوهر
ضرورة نص القانون على البث بقرار قضائً معلل فً
الدفوعات الشكلٌة قبل االنتقال لمناقشة الجوهر
وضع جزاءات على اإلخالل وتطوٌر االجتهاد القضائً

نمادج من الدفوعات
الدفع بخرق شروط التفتٌش
الدفع بانعدام حالة التلبس
الدفع بعدم سالمة المحاضر
الدفع بعدم إشعار العائلة
الدفع بخرق مدة الحراسة النظرٌة وشروطها

حقوق المتهم وحقوق الدفاع  :قرٌنة البراءة
 االجتهاد الدولً ” :من واجب جمٌع السلطات العامةاالمتناع عن أحكام مسبقة فً القضاٌا المعروضة
 ”على وسائل اإلعالم أال تقوم بتغطٌات تخرق قرٌنة البراءة - سؤال  :هل ٌوجد تناقض بٌن المادة األولى من ق م ج
”كل متهم أو مشتبه فٌه بارتكاب جرٌمة ٌعتبر برٌئا إلى أن تثبت إدانته
قانونا ً بمقرر مكتسب لقوة الشًء المقضً به ،بناء على محاكمة عادلة
تتوفر فٌها كل الضمانات القانونٌة-“.
والمادة ٌ” 392مكن للمحكمة بناء على ملتمس من النٌابة العامة إذا كانت
العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبسا ً أو تفوقها ،أن تصدر مقرراً خاصا ً
معلالً تأمر فٌه بإٌداع المتهم فً السجن أو بإلقاء القبض علٌه“.

حقوق المتهم وحقوق الدفاع

()3

العلنٌة وفوائدها  +دور الصحافة  +تسجٌل وبثمجرٌات المحاكمة كتوسٌع للعلنٌة  -تصوٌر بعض
الجلسات وتبرٌره القانونً وهل ٌأدن رئٌس الهٌئة؟
 الحضورٌة والتواجهٌة تساوي األسلحة بٌن االتهام والدفاع مناقشة شهود االتهام ،واالستعانة بشهود النفً -الحق فً المترجم  -عدم المحاكمة مجددا على نفس الوقائع

حقوق المتهم وحقوق الدفاع :

()4

 الحق فً المحاكمة فً أجل معقول اجتهاد :CEDH ٌجب التعجٌل فً  3حاالت  :أطفال  +معتقل  +عاملمطرو
 هناك  2أعدار مقبولة من الدولة  :تعقد القضٌة +سلوك المشتكً
 األعدار غٌر المقبولة  :كثرة القضاٌا وقلة القضاةالسلوكات تعطٌلٌة أو المهملة ٌجب أن ٌنظم القانون أثرا
علٌها عندما تلحق ضررا أوتهدر الموارد النادرة
والثمٌنة للعدالة

AFFAIRE ROSSI c. FRANCE
ARRÊT 18 octobre 2012
la longueur de la détention incriminée
se révèle imputable, pour l’essentiel, à
la complexité de l’affaire et, en partie,
au comportement du requérant(…)
Celui-ci n’avait certes pas l’obligation
de coopérer avec les autorités, mais il
doit supporter les conséquences que
son attitude a pu entraîner dans la
marche de l’instruction

2- CEDH décision du 26 janvier 2012
le Gouvernement s’en tient à l’argument de
l’encombrement de la cour d’assises …. Or, la
Cour rappelle à cet égard qu’il incombe aux
Etats d’agencer leur système judiciaire de
manière à permettre à leurs tribunaux de
répondre aux exigences de l’article 5
 Partant, elle conclut que, par sa durée
excessive, la détention du requérant a
enfreint l’article 5 § 3 de la Convention."


كلمة أخٌرة :شروط النجاح
أوال  :أهمٌة التراضً السٌاسً وقٌمة االعتدال
ثانٌا  :توفر اإلرادة السٌاسٌة :وسائل للقٌاس :
-1وثٌرة اإلصالحات  -2تخصٌص الموارد
والكفاءات
 -3تطبٌق اإلصالحات
ثالثا  :تعبئة قوى اإلصالح

