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أثنــاء نظــام الرئيــس بــن عــي وخــال فــرة الحكــم الســابقة للرئيــس لحبيــب بورقيبــة ،كان املكلفــون بإنفــاذ القوانــن واملســؤولني األمنيــن مســؤولني عــن جملــة
مــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان ،مبــا يف ذلــك التعذيــب ،وغــره مــن املعاملــة الســيئة ،و القتــل خــارج نطــاق القضــاء ،واالختفــاء القــري ،واالعتقــال
التعســفيني ،وعــى وجــه الخصــوص ضــد الخصــوم السياســيني ،واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان .كــا ارتكبــت انتهــاكات اخــرى لحقــوق اإلنســان يف
واالحتجــاز ّ
الفــرة مــا بــن كانــون األول/ديســمرب  2010وكانــون الثاين/ينايــر  ،2011وال تـزال بعــض املامرســات الســابقة منتــر ًة إىل اليــوم ،وإن كانــت ترتكــب عــى نطــاق
أضيــق.
وحتــى اليــوم ،مل يتــم معالجــة معظــم انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،كــا مل يخضــع املســؤولني عــن هــذه االنتهــاكات ألي مســاءلة؛ ويف الحــاالت القليلــة التــي متــت
محاســبتهم فيهــا ،فقــد متــت إدانتهــم والحكــم عليهــم بعقوبــات مخفّفــة عــى نحـ ٍو ال يتناســب مــع خطــورة الجرائــم التــي ارتكبوهــا .وكانــت اللجنــة الدوليــة
للحقوقيــن قــد ســبق أن حــددت مواطــن الضعــف والقصــور يف نظــام العدالــة القائــم يف تونــس 1،يف القانــون ويف املامرســة ،ال ســيام مــن حيــث قــدرة هــذا
النظــام عــى توفــر االنتصــاف للضحايــا ومحاســبة املســؤولني عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان .وتشــمل مواطــن القصــور :الصالحيــات الواســعة للوكيــل الجمهوريــة
يف حفــظ الدعــاوى مــن دون تقديــم أســباب محـدّدة ،واإلخفــاق يف توفــر الســبل املالمئــة للضحايــا مــن أجــل الطعــن يف هــذه القـرارات بصــورة فعالــة؛ وعــدم
مالءمــة التحقيقــات الجنائيــة؛ فض ـاً عــن ضعــف اإلج ـراءات الهادفــة لحاميــة الضحايــا والشــهود؛ واملقتضيــات القانونيــة غــر املالمئــة يف مــا يتعلــق بتعريــف
الجرائــم ،ومبــدأ مســؤولية الرئيــس؛ ناهيــك عــن اللجــوء إىل املحاكــم العســكرية للتصــدي النتهــاكات حقــوق اإلنســان .وبالفعــل ،تـ ّم الفصــل يف معظــم الدعــاوى
املتعلقــة باالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان املرتكبــة أثنــاء الثــورة يف الفــرة مــا بــن كانــون األول /ديســمرب  2010وكانــون الثــاين /ينايــر  2011أمــام املحاكــم
العســكرية ،مــا يخالــف املعايــر الدوليــة ويش ـكّل انحراف ـاً عــن املســار الطبيعــي لإلج ـراءات الجنائيــة املنصــوص عليهــا يف القانــون التونــي .ونتيج ـ ًة لذلــك،
وحتــى اليــوم ،مل ينجــح نظــام العدالــة الجنائيــة التونــي يف محاســبة الجنــاة وإنصــاف ضحايــا االنتهــاكات الســابقة لحقــوق اإلنســان بشــكل فعــال ومالئــم.
إن معالجــة اإلرث الــيء النتهــاكات حقــوق االنســان أصبــح أولويــة أساســية للعدالــة االنتقاليــة واملجتمــع املــدين ،فمــن بــن البنــود األوىل واألهــم التــي أدرجــت
عــى جــدول األعــال الســيايس يف البــاد عمليــة توفــر ســبل االنتصــاف لضحايــا االنتهــاكات الســابقة لحقــوق اإلنســان ومحاســبة مرتكبيهــا .وقــد أدّى هــذا الزخــم
ـص بــدوره عــى إنشــاء هيئــة الحقيقــة
الســيايس إىل إق ـرار قانــون العدالــة االنتقاليــة يف ســنة ( 20132سيشــار إليــه يف مــا يــي بقانــون ســنة  ،)2013الــذي نـ ّ
املتخصصــة.
والكرامــة وعــى اعتــاد تدابــر أخــرى تســاهم فيــا يصطلــح عليــه ب»العدالــة االنتقاليــة» ،وال ســيام إحــداث الدوائــر الجنائيــة
ّ
وطبقـاً لقانــون ســنة  ،2013تــم إحــداث الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة بشــكل رســمي ،مبوجــب األمــر عــدد  2887لســنة  2014املــؤرخ  8آب/أغســطس ( 2014أمــر
ســنة  3،)2014باملحاكــم االبتدائيــة مبقــار تســع محاكــم اســتئناف .وتتعهــد هــذه املحاكــم بالنظــر يف «القضايــا املتعلقــة باالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان
عــى معنــى االتفاقيــات الدوليــة املصــادق عليهــا وعــى معنــى أحــكام هــذا القانــون (قانــون ســنة  4».)2013إال أن تطبيــق القوانــن األخــرى ،كقانــون القضــاء
العســكري ،فمعنــاه أ ّن انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي زعــم أنهــا ارتكبــت عــى يــد الجيــش أو املكلّفــن بإنفــاذ القوانــن قــد يتـ ّم الفصــل فيهــا مــن طــرف املحاكم
املتخصصــة الذيــن قابلتهــم اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن ،يفــرض بهــذه الدوائــر ،برأيــه ،أن تكــون
العســكرية .وبحســب مــا أفــاد بــه أحــد قضــاة الدوائــر الجنائيــة
ّ
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مبثابــة دوائــر ذات اختصــاص محـدّد وحــري ضمــن نظــام العدالــة العاديــة .ويعنــي ذلــك ،مــن حيــث املبــدأ ،أن ال تقــع االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان
يف نطــاق اختصــاص املحاكــم العســكرية والدوائــر الجنائيــة وإمنــا يتــم تحويلهــا اىل الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة .ومــع ذلــك ،ليــس مــن الواضــح متام ـاً مــا إذا
ـص عــى ذكــر ذلــك رصاحـةً .كــا أنــه ليــس واضحــا امتــداد
كانــت هــذه الدوائــر تتمتــع باختصــاص حــري للبـ ّ
ـت يف هــذا النــوع مــن االنتهــاكات ،إذ ال يــأيت أي نـ ّ
املتخصصــة ليغطــي الشــكاوى املدنيــة التــي يرفعهــا ضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان لتبّــت فيهــا هــذه الدوائــر.
اختصــاص الدوائــر الجنائيــة
ّ
ومــن حيــث املبــدأ ،تر ّحــب اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن بإرســاء الــدول آلليــات وإجـراءات محــددة يشــار إليهــا ب «العدالــة االنتقاليــة» مــن أجــل معالجــة إرث
ككل وتتجــاوز نظــام
االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان ،تكــون مختصــة ،كهيئــة الحقيقــة والكرامــة ،بتوفــر ســبل انتصــاف إضافيــة للضحايــا وللمجتمــع ّ
العدالــة العاديــة .وعــى ســبيل املثــال ،مبقــدور هــذه اآلليــات أن تق ـدّم الجــر للضحايــا برسعــة أكــر مقارن ـ ًة بعــدد كبــر مــن اإلج ـراءات القضائيــة املنفــردة،
وباألخــص عندمــا يتعلــق األمــر بأعــداد كبــرة مــن االنتهــاكات ومــن الضحايــا والجنــاة .ويف هــذا الســياق ،تلقــت هيئــة الحقيقــة والكرامــة مــا يزيــد عــن  60ألــف
شــكوى مــن الضحايــا ،بشــأن انتهــاك واحــد أو أكــر ،ومــن الصعــب حتـاً أن تتمكــن املحاكــم العاديــة وحدهــا مــن معالجــة هــذه القضايــا بالرسعــة املطلوبــة.
اللجنة الدولية للحقوقيني ،عدالة وهمية ،إفالت مستمر من العقاب – ضعف آليات االنتصاف وجرب الرضر الفعالة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان
1
يف تونس ،أيار/مايو  ،2016متوافر عرب الرابطTunisia-Remedies-and-reparations-/05/http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2016 :
( Publications-Thematic-report-2016-ARA.pdfمتت زبارة املوقع يف  27متوز/يوليو .)2016
القانون األسايس عدد  53لسنة  2013املؤرخ يف  24كانون األول /ديسمرب  2013يتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها.
2
أمر عدد  2887لسنة  2014مؤرخ  8آب/أغسطس  2014يتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة يف العدالة االنتقالية باملحاكم االبتدائية املنتصبة
3
مبقار محاكم االستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقرصين وسيدي بوزيد ،واملعدّل بأمر آخر إلحداث محكمة إضافية يف صفاقس .راجع
ّ
املعدل لألمر عدد  2887لسنة  2014مؤرخ  8آب/أغسطس  2014يتعلق بإحداث دوائر
األمر عدد  4555لسنة  2014املؤرخ  29كانون األول /ديسمرب 2014
جنائية متخصصة يف العدالة االنتقالية باملحاكم االبتدائية املنتصبة مبقار محاكم االستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقرصين وسيدي
بوزيد.
القانون األسايس عدد  53لسنة  ،2013الفصل .8
4
مقابلة أجرتها اللجنة الدولية للحقوقيني مع أحد القضاة يف الدوائر الجنائية املتخصصة 1 ،أيلول /سبتمرب .2016
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3

إال أن اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن تعتقــد أن آليــات «العدالــة االنتقاليــة» وغريهــا مــن التدابــر نظــام العدالــة العاديــة يجــب أن تك ّمــل ال أن تحـ ّـل محـ ّـل لنظــام
القضــاء العــادي .إذ يجــب أن تكــون هــذه التدابــر ،عندمــا تقــرن باإلجـراءات القضائيــة العاديــة ،قــادر ًة عــى إحقــاق الحقــوق الفرديــة للضحايــا يف االنتصــاف
وجــر الــرر ،وعــى وفــاء الــدول بالتزاماتهــا يف تقديــم ومحاســبة مرتكبــي هــذه االنتهــاكات أمــام العدالــة.
وبهــذا الخصــوص ،ترحــب اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن بإحــداث الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة ضمــن نظــام القضــاء العــادي .إال أن اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن
قلقــة مــن أنــه وبالرغــم مــن امكانيــة أن تكــون الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة آليــة أساســية للمحاســبة القضائيــة ،إال أن عــدم وجــود إطــار عمــل يحكــم وظائفهــا،
واجراءاتهــا ،واختصاصهــا ،وباالضافــة اىل تفاعلهــا مــع غريهــا مــن نظــام القضــاء العــادي ،قــد يؤثــر عــى قيامهــا بوظيفتهــا .وبالفعــل ،إن األمــر الصــادر ســنة 2014
الــذي أحــدث الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة ،مشـرا ً إىل أنهــا «متخصصــة يف العدالــة االنتقاليــة» ،مل يحــدد أي جانــب آخــر مــن القواعــد واإلجـراءات املطبقــة يف
هــذه الدوائــر ،ومل يتطــرق إىل مؤسســات العدالــة الجنائيــة ذات الصلــة ،كالرشطــة القضائيــة ،وأعضــاء النيابــة العموميــة أو قضــاة التحقيــق 6.وقــد جــاء يف تقريــر
هيئــة الحقيقــة والكرامــة لســنة  2015أنّــه ســيت ّم إقـرار قانــون بشــأن اإلجـراءات الخاصــة التــي ســتتبع أمــام هــذه الدوائــر 7.وفيــا ال تـزال هــذه املســألة قيــد
ـص عــى إجـراءات أو ترتيبـ ٍ
ـات مؤسســاتية مــن هــذا النــوع حتــى تاريخــه.
النقــاش بــن مختلــف املعنيــن ،مل يتـ ّم اعتــاد أي أمــر أو ترشيــع محـدّد ينـ ّ
ونتيجـ ًة لذلــك ،مــن املفــرض أن تعمــل الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة ضمــن إطــار املجلــة الجزائيــة التونســية الســارية وان تطبقهــا ،وأن تعتمــد عــى املؤسســات
القضائيــة الحاليــة األخــرى باملحاكــم االبتدائيــة .وينبنــى هــذا التفســر عــى قانــون العدالــة االنتقاليــة لســنة  2013الــذي يشــر إىل أن املحاكــم والدوائــر العاديــة
ـول إحالــة القضايــا إىل النيابــة العموميــة .كــا
تنظــر يف املســائل الجنائيــة (الفصــل  .)7وعــاو ًة عــى ذلــك ،يحـدّد هــذا القانــون أ ّن هيئــة الحقيقــة والكرامــة تتـ ّ
ينــص القانــون عــدد  17لســنة ( 2014قانــون ســنة  )2014عــى أ ّن االعتــداءات املفضيــة إىل ســقوط شــهداء الثــورة أو إصابــة جرحاهــا تعتــر انتهــاكات جســيمة
كــا جــاء يف قانــون ســنة ( 2013الفصــل  )2وأنّــه يف القضايــا التــي تحيلهــا هيئــة الحقيقــة والكرامــة إىل النيابــة العموميــة ،تحيــل النيابــة العموميــة هــذه القضايــا
آليـاً للدوائــر القضائيــة املتخصصــة (الفصــل  .)3وختامـاً ،يشــر األمــر الصــادر ســنة  2014رصاحـ ًة إىل مختلــف القوانــن التــي تنظــم القضاءالعــديل ،مبــا يف ذلــك
مجلــة اإلجـراءات الجزائيــة ،كأســاس العتــاده.
إالّ أ ّن غيــاب أي قانــون أو أمــر إضــايف يــرك بعــض القضايــا األساســية مؤجلــة 8،مبــا يف ذلــك مــا إذا كان لهيئــة الحقيقــة والكرامــة اختصــاص حــري يف إحالــة
القضايــا إىل الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة أو مــا إذا كان ميكــن للضحايــا تقديــم الشــكاوى مبــارش ًة أمــام الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة .وعــاو ًة عــى ذلــك ،إ ّن
التعويــل عــى نظــام العدالــة العاديــة واألطــر القانونيــة القامئــة حالي ـاً يطــرح مجموع ـ ًة إضافي ـ ًة مــن املشــاكل .وكــا جــاء يف التحليــل التفصيــي الــذي أجرتــه
اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن يف تقريرهــا الســابق 9،هنــاك مواطــن ضعــف كبــرة يف القانــون واملامرســة التونســيني ،تش ـكّل انتهــاكاً اللتزامــات تونــس الدوليــة،
كالتعريفــات غــر املالمئــة لبعــض الجرائــم يف املجلــة الجزائيــة.
املتخصصــة مــن
وتــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن أنّــه مــن األولويــة إيجــاد حـ ّـل لهــذه املســائل مبــا يتســق مــع املعايــر الدوليــة لــي تتمكــن الدوائــر الجنائيــة
ّ
ككل ،رشط أالّ تكـ ّرر
توفــر العدالــة الفعالــة للضحايــا ومحاســبة الجنــاة .كــا ميكــن للدوائــر الجنائيــة املتخصصــة املســاهمة يف إصــاح نظــام العدالــة التونــي ّ
ـت يف القضايــا.
األخطــاء املوجــودة يف نظــام العدالــة الجنائيــة عنــد البـ ّ
ويف هــذه املذكــرة ،تحلــل اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن الضامنــات املتعلقــة باختيــار وتعيــن قضــاة الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة ،واالختصــاص املوضوعــي للدوائــر
الجنائيــة املتخصصــة ،واملعيقــات القانونيــة والعمليــة التــي مــن املمكــن أن تقلــل مــن قــدرة الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة عــى القيــام بعملهــا .وبالنظــر اىل واليــة
الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة ،تركــز املذكــرة أيضــا عــى التزامــات تونــس الدوليــة بالتحقيــق ومالحقــة املســؤولني عــن االنتهــاكات التــي تشـكّل جرائــم مبنصــوص
القانــون الــدويل أو الوطنــي ،باالضافــة اىل توفــر ســبل انتصــاف وجــر للــرر فاعلــن لضحايــا انتهــاكات حقــوق االنســان .وتقـدّم املذكــرة ختامــا ً،مجموعــة مــن
التوصيــات إلصالحــات قانونيــة وسياســاتية التــي ،وبجمعهــا مــع إرادة سياســية كافيــة ،ستســاهم بضــان أن الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة قــادرة عــى املحاســبة
وتقديــم عدالــة ناجعــة للضحايــا امتثــاال اىل القانــون الــدويل واملعايــر الدوليــة.
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قدّم مرشوع القانون املتعلق بإحداث املحاكم
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ا .عملية التعيني واألمن الوظيفي للقضاة يف الدوائر الجنائية املتخصصة
 .1تعيني القضاة يف الدوائر الجنائية املتخصصة
حتــى تاريخــه ،جميــع القضــاة الذيــن تـ ّم تعيينهــم يف الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة كانــوا قضــا ًة يف املحاكــم العاديــة .بالتــايل ،يعـ ّد إجـراء التعيــن مبثابــة إحالــة
ال تعيــن رســمي كقـ ٍ
ـاض جديــد عــى أثــر عمليــة اختيــار ذات طابــع رســمي.
ومبوجــب القانــون عــدد  29لســنة  1967املتعلــق بنظــام القضــاء واملجلــس األعــى للقضــاء والقانــون األســايس للقضــاة ،املــؤرخ يف ســنة  ،1967ميكــن لكاتــب
الدولــة للعــدل أن يقـ ّرر نقلــة قــاض «ملصلحــة العمــل» ،ومبوجــب الفصــل  ،20يتــم تعيــن القــايض يف دائــرة محكمــة أخــرى لفــرة قصــرة املــدى بــإذن مــن كاتــب
التعســفية للقضــاة وتبقــى ســاري ًة إىل حــن إنشــاء املجلــس األعــى للقضــاء ،حيــث تكــون نقلــة القضــاة بأمـ ٍر
الدولــة للعــدل .واعتمــدت مؤخـرا قيــود عــى اإلحالــة ّ
مــن رئيــس الحكومــة بنــاء عــى رأي مطابــق مــن الهيئــة الوقتيــة لــإرشاف عــى القضــاء العــديل ،وهــي هيئــة قضائيــة مســتقلة أحدثــت ســنة  2013لتــرف عــى
ـص القانــون األســايس عــدد  13لســنة  2013املتعلــق بإحــداث هيئــة وقتيــة لــإرشاف عــى
املســار املهنــي للقضــاة مــن تســمية وترقيــة ونقلــة وتأديــب 10.كــا ينـ ّ
11
القضــاء العــديل عــى أنّــه ال ميكــن نقــل القــايض خــارج مركــز عملــه ولــو يف إطــار ترقيــة أو تســمية يف خطــة وظيفيــة إال برضــاه املعـ ّـر عنــه كتابـةً .وال يح ّجــر
القانــون عــدد  13لســنة  2013النقلــة لـ»مصلحــة العمــل» .ويعـ ّرف الفصــل  )4( 12هــذه املصلحــة عــى أنهــا املصلحــة الناشــئة عــن رضورة تســديد شــغور أو
التســمية بخطــط قضائيــة جديــدة أو مواجهــة ارتفــاع بـ ّـن يف حجــم العمــل بإحــدى املحاكــم أو توفــر اإلطــار القضــايئ عنــد إحــداث محاكــم جديــدة .ويتســاوى
جميــع القضــاة يف تلبيــة مقتضيــات مصلحــة العمــل وال ميكــن دعــوة القــايض إىل تغيــر مركــز عملــه لتلبيــة مقتضيــات مصلحــة العمــل إال بعــد ثبــوت عــدم وجــود
راغبــن يف االلتحــاق مبركــز العمــل املعنــي ،ويف هــذه الحالــة ،يتــم تعيــن القــايض الراغــب .ويدعــى للغــرض القضــاة املبــارشون بأقــرب دائــرة قضائيــة 12.وختامـاً،
ال ميكــن أن تتجــاوز مــدة املبــارشة تلبيـ ًة «ملقتضيــات مصلحــة العمــل» ســنة واحــدة مــا مل يعـ ّـر القــايض عــن رغبــة رصيحــة يف البقــاء باملركــز الواقــع نقلتــه أو
ـص القانــون عــدد  13لســنة  2013عــى أن يرفــع التظلّــم مــن قـرارات الرتقيــة والنقلــة والتســمية بالخطــط الوظيفيــة إىل
تعيينــه بــه .ومــن الناحيــة اإلجرائيــة ،ينـ ّ
الهيئــة يف أجــل أقصــاه ســبعة أيــام مــن تاريــخ نــر األمــر املتعلــق بهــا بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية .وتبــت الهيئــة يف مطالــب التظلــم يف أجــل أقصــاه
13
ســبعة أيــام مــن تاريــخ تقديــم املطلــب .وميكــن الطعــن يف هــذه األوامــر أمــام املحكمــة اإلداريــة عــى أن يتــم البــت يف النـزاع يف أجــلٍ ال يتجــاوز ســتة أشــهر.
التعســفية للقضــاة بعــد ثــورة ســنة  ،2011الحظــت اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن أنــه يف املامرســة
عــى الرغــم مــن اعتــاد هــذه الضامنــات الجديــدة ضـ ّد النقلــة ّ
14
وحتــى اآلن ،ال يـزال تد ّخــل الهيئــة التنفيذيــة يشـكّل تهديــدا ً يطــال اســتقالل القضــاء يف تونــس.
املتخصصــة أي معايــر مح ـدّدة يف مــا يتعلــق بتســمية القضــاة ،يف مــا عــدا أ ّن هــذه
ـص عــى إحــداث الدوائــر الجنائيــة
ّ
وال يــدرج قانــون ســنة  2013الــذي ينـ ّ
الدوائــر ســوف تتكــون مــن قضــاة« ،يقــع اختيارهــم مــن بــن مــن مل يشــاركوا يف محاكــات ذات صبغــة سياســية ،ويتــم تكوينهــم تكوين ـاً خصوصي ـاً يف مجــال
العدالــة االنتقاليــة 15».ويف شــهر ترشيــن الثاين/نوفمــر  ،2015قـ ّررت الهيئــة الوقتيــة لــإرشاف عــى القضــاء العــديل تســمية  45قـ ٍ
ـاض بالدوائــر الجنائيــة املتخصصــة
يف العدالــة االنتقاليــة يختــارون مــن بــن القضــاة باملحاكــم االبتدائيــة 16.وقــد رشح أحــد األعضــاء يف الهيئــة الوقتيــة لــإرشاف عــى القضــاء العــديل الذيــن قابلتهــم
القانون األسايس عدد  13لسنة  2013مؤرخ يف  2أيار/مايو  2013يتعلق بإحداث هيئة وقتية لإلرشاف عىل القضاء العديل ،الفصل  ،14متوافر عرب
10
الرابط ( 2013037000131__037-2013-jort-2013-05-13-du-02-http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2013متت زيارة املوقع يف  7آب/
أغسطس .)2016
القانون األسايس عدد  13لسنة  ،2013الفصل .12
11
القانون األسايس عدد  13لسنة  ،2013الفصل  ،12الفقرتان  5و.6
12
القانون األسايس عدد  13لسنة  ،2013الفصل .15
13
للمزيد من التفاصيل ،راجع التقرير الصادر عن اللجنة الدولية للحقوقيني بعنوان استقالل ومساءلة النظام القضايئ التونيس :التعلّم من املايض
14
لبناء مستقبل أفضل 13 ،أيار/مايو  ،2014ص 27 .متوافر عرب الرابط Tunisia-/05/http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014
( Strengthen-Judicial-Independence-Report-2014-ENG.pdfمتت زيارة املوقع يف  1أيلول/سبتمرب .)2016
القانون األسايس عدد  53لسنة  2013املؤرخ يف  24كانون األول/ديسمرب  2013يتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها ،الفصل .8
15
لنسخة عن القرار الصادر عن الهيئة الوقتية لإلرشاف عىل القضاء العديل يف  13ترشين الثاين/نوفمرب  2015املتعلق بتسمية أعضاء الدوائر القضائية
16
املتخصص يف العدالة االنتقالية باملحاكم االبتدائية ،راجع الرابط
82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%/12/http://www.ivd.tn/ar/wp-content/uploads/2015
8%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%85%D9%%D8%AA%D8%B3%D9
8%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9
8A%81%D9%5%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D9
82%D8%A7%%86%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%D8%A7%D9
84%D8%A7%%85-%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%D9
( 8A%D8%A9.pdf%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9متت زيارة املوقع بتاريخ  7آب/أغسطس .)2016
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اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن أ ّن قـرار التســمية قــد اتخــذ ملــلء الشــغور الوظيفــي يف الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة الجديــدة التــي تـ ّم إحداثهــا وعنــد عــدم تقـدّم
أي مرشــحني للوظائــف الشــاغرة .غــر أ ّن أحــد القضــاة بالدوائــر الجنائيــة املتخصصــة الذيــن قابلتهــم اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن أشــار إىل أنّــه مل تتــم استشــارة
كل مــا جــرى أنــه قــد تلقــى بالغ ـاً بأنــه قــد متــت تســميته يف الدائــرة
القضــاة بشــأن تســميتهم وأنــه شــخصياً مل يطلــع عــى أي نــداء ملــلء شــغور وظيفــيّ .
17
الجنائيــة املتخصصــة.
وشـدّد عضــو الهيئــة الوقتيــة لــإرشاف عــى القضــاء العــديل عــى أ ّن الهيئــة تتمتــع بصالحيــة املبــارشة بالتســمية مــن دون موافقــة القضــاة املعنيــن عــى أســاس
«مقتضيــات املصلحــة العامــة» املنصــوص عليــه يف الفصــل  )4( 12مــن القانــون األســايس عــدد  13لســنة  .2013يشــر قـرار التســمية رصاحـ ًة إىل مجموعـ ٍة مــن
القوانــن واألوامــر التــي تتعلــق باختصــاص الهيئــة الوقتيــة لــإرشاف عــى القضــاء العــديل يف تنظيــم الشــؤون ذات الصلــة بالقضــاء واإلرشاف عليهــا وكل مــا لــه
عالقــة بالعدالــة االنتقاليــة ،ال ســيام القانــون عــدد  13لســنة  2013املتعلــق بإحــداث هيئــة وقتيــة لــإرشاف عــى القضــاء العــديل ،والقانــون عــدد  29لســنة 1967
املتعلــق بنظــام القضــاء واملجلــس األعــى للقضــاء والقانــون األســايس للقضــاة ،وقانــون ســنة  ،2013واألوامــر الصــادرة ســنة  .2014وقــد أشــار عضــو الهيئــة الوقتيــة
لــإرشاف عــى القضــاء العــديل إىل أنّــه مــن املتوقــع مــن القضــاة املعيّنــن حديثـاً يف الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة اســتكامل أدائهــم ملهامهــم املقرونــة بوظيفتهــم
18
الســابقة ،عــى اعتبــار أ ّن تســميتهم يف الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة تشـكّل مهــا َّم إضافيـةً.
وقــد أعــرب بعــض قضــاة الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة عــن قلقهــم أو اســتيائهم مــن منصبهــم الجديــد نتيجــة الغمــوض الــذي يلـ ّـف املهــام التــي يتعــن عليهــم
أداؤهــا وكذلــك تأثــر هــذا التعيــن عــى خضوعهــم للتقييــم املتعلــق بأدائهــم .ولكــن ،إىل حــن نــر هــذا التقريــر ،مل يطعــن أي منهــم بقـرار التســمية نفســه
19
كــا هــو منصــوص عليــه يف الفصــل  15مــن القانــون عــدد  13لســنة .2013
يف وقـ ٍ
ـت قــد متثّــل فيــه متطلبــات ضــان اإلدارة املالمئــة للعدالــة يف الدوائــر الجديــدة التــي يت ـ ّم إحداثهــا تربي ـرا ً وجيه ـاً لتعيــن القضــاة يف وظائــف قضائيــة
املتخصصــة ،كان مــن األفضــل الحصــول عــى موافقــة القضــاة
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ـص املعايــر الدوليــة عــى رضورة الحصــول عــى موافقــة القــايض يف حــال اتخــذت الســلطة القضائيــة قـرار ٍ
ات تتعلّــق بتعيينــه وإحالتــه ،حيــث
قبــل تســميتهم .وتنـ ّ
يوضــح إعــان ســينغفي مثـاً عــى أنّــه «باســتثناء مــا يخضــع لنظــام التنــاوب املنتظــم لرتقيــة القضــاة ،فإنــه ال يتعـ ّن نقلهــم مــن منصبهــم أو مــن وظيفتهــم إىل
20
وظيفــة أخــرى دون موافقتهــم ،ولكــن عندمــا يكــون هــذا النقــل وفقـاً لصياغــة سياســة موحــدة ،فــإن عــدم موافقــة القــايض ال تحجــب عمليــة النقــل».
وعــاو ًة عــى ذلــك ،تفتقــر معايــر تســمية قضــاة الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة للوضــوح .فعــى وجــه العمــوم ،يجــب تعيــن واختيــار القضــاة «وفــق معايــر
موضوعيــة وشــفافة ،عــى أســاس املؤهــات املهنيــة املناســبة» 21.ووفقـاً ملبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن اســتقالل الســلطة القضائيــة« ،يتعــن أن يكــون
مــن يقــع عليهــم االختيــار لشــغل الوظائــف القضائيــة أفـرادا ً مــن ذوي النزاهــة والكفــاءة ،وحاصلــن عــى تدريــب أو مؤهــات مناســبة يف القانــون 22».صحيــح
أ ّن اإلجـراء الحــايل يتعلــق بتســمية قضــاة حاليــن يف وظائــف قضائيــة جديــدة ،غــر أ ّن املعايــر الدوليــة املذكــورة أعــاه ،عــن طريــق القيــاس ،تســتدعي مؤهـ ٍ
ـات
مح ـدّدة للقضــاة الذيــن تتــم تســميتهم للفصــل يف دعــاوى االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان ،حيــث يجــب تحديــد معايــر محــددة ومفصلــة ،كالخــرة
الســابقة يف مالحقــة هــذا النــوع مــن الجرائــم .وبالــكاد يقــدم قانــون ســنة  2013معايــر محــددة بهــذا الشــأن ،حيــث يقتــر عــى اإلشــارة إىل القضــاة الذيــن «مل
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يشــاركوا يف محاكــات ذات صبغــة سياســية ،ويتــم تكوينهــم تكوينـاً خصوصيـاً يف مجــال العدالــة االنتقاليــة».
وباإلضافــة إىل ذلــك ،ينطــوي هــذ املعيــار يف حــد ذاتــه عــى عــدد مــن الجوانــب املقلقــة ،حيــث مل يعـ ّرف ،أوالً« ،املحاكــات ذات الصبغــة السياســية» ،األمــر الــذي
يع ـ ّد مقلق ـاً مــن حيــث مــدى توافــق هــذا التعبــر مــع مبــدأ الرشعيــة ،فيبقــى مفهــوم املحاكــات ذات الصبغــة السياســية أو غــر السياســية خاضع ـاً لتقديــر
ـر هــذا التعبــر بوجــه عــام ،فقــد يــؤدي ذلــك إىل اســتبعاد اختيــار العديــد مــن القضــاة املؤهلــن .ثانيـاً ،قــد يكــون القضــاة الذيــن
شــخيص أو غــر دقيــق .وإذا فـ ّ
شــاركوا يف مــا يعتــر «محاكــات ذات صبغــة سياســية» قــد قامــوا بذلــك انطالقـاً مــن نيـ ٍة طيبــة أو خوفـاً مــن أي تداعيــات وخيمــة .ومــع األخــذ بعــن االعتبــار
اختصــاص الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة يف االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان ،ال بــد مــن مراجعــة معايــر قانــون ســنة  2013مــن أجــل إرســاء معيــار محــدد
ومالئــم ،يأخــذ يف االعتبــار مثـاً الــدور املحـدّد الــذي قــد يكــون القــايض لعبــه يف هــذه املحاكــات وتج ّنــب املعايــر والتعابــر العامــة وغــر املحـدّدة مــن قبيــل
«املحاكــات ذات الصبغــة السياســية» وتطبيــق معايــر ذات صلــة ،ال ســيام مــا إذا كانــت املحاكمــة املقصــودة شــكلت انتهــاكا جســيام لحقــوق اإلنســان أو أدت
إليه.
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مقابلة أجرتها اللجنة الدولية للحقوقيني مع أحد قضاة الدوائر الجنائية املتخصصة 1 ،أيلول/سبتمرب .2016
مقابلة أجرتها اللجنة الدولية للحقوقيني مع أحد األعضاء يف الهيئة الوقتية لإلرشاف عىل القضاء العديل 7 ،آب  /أغسطس .2016
مقابلة أجرتها اللجنة الدولية للحقوقيني مع أحد األعضاء يف الهيئة الوقتية لإلرشاف عىل القضاء العديل 7 ،آب  /أغسطس .2016
مرشوع اإلعالن العاملي الستقالل القضاء (يشار إليه يف ما ييل بـ»إعالن سينغفي») ،الفقرة .15
امليثاق العاملي للقضاة ،كام وافق عليه املجلس املركزي لالتحاد الدويل للقضاة يف  17ترشين الثاين/نوفمرب  ،1999املادة .9
مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية ،املبدأ .10
القانون عدد  53لسنة  2013املؤرخ يف  24كانون األول/ديسمرب  2013يتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها ،الفصل .8

 .٢األمن الوظيفي لقضاة الدوائر الجنائية املتخصصة ومسألة املنصب الخاص
باإلضافــة إىل غيــاب الشــفافية واملعايــر املحــددة يف مــا يتعلــق بعمليــة تســمية القضــاة يف الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة ،تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن عــن
تخ ّوفهــا فيــا يتعلــق باألمــن الوظيفــي لهــؤالء القضــاة .ويف وقــت تطبــق القوانــن املتعلقــة بالقضــاء عــى قضــاة هــذه الدوائــر ،فــإن هــذه القوانــن تنطــوي عــى
مواطــن ضعــف كثــرة ،كــا أشــارت إليــه اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن يف تقريريــن أخرييــن لهــا 24.فالقوانــن املتعلقــة بالقضــاء والســارية حاليـاً يف تونــس ال تضمــن
األمــن الوظيفــي للقضــاة .وعــى ســبيل املثــال ،يف وقـ ٍ
ـص عــى أي
ـت يوفّــر فيــه الفصــل  107مــن دســتور ســنة  2014حاميــة للقضــاة مــن النقــل التعســفي ،ال ينـ ّ
ضامنــة ألمنهــم الوظيفــي حتــى ســن التقاعــد ،هــذا وال تتضمــن القوانــن الحاليــة أي نــص يضمــن عــدم عزلهــم مــن مناصبهــم إال ألســباب العجــز أو ســوء الســلوك
عــى نحـ ٍو يجعلهــم غــر مؤهلــن ألداء مهامهــم ،كــا تقــر بذلــك املعايــر الدوليــة.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإ ّن القضايــا التــي تكلــف بهــا الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة ،واملتعلقــة باالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان ،تتطلّــب بطبيعتهــا حاميـ ًة
خاص ـ ًة وضامنـ ٍ
ـات أكــر لضــان متكــن القضــاة مــن االلت ـزام مبهامهــم دون أي خــوف مــن تداعيــات ذلــك عــى مســرتهم املهنيــة أو صــدور عقوبــات تأديبيــة
ـص الفصــل  107مــن دســتور ســنة  2014عــى أنّــه «ال ينقــل القــايض دون رضــاه ،وال يعــزل ،كــا ال ميكــن إيقافــه عــن العمــل ،أو إعفــاؤه ،أو تســليط
بحقهــم .وينـ ّ
عقوبــة تأديبيــة عليــه ،إالّ يف الحــاالت وطبــق الضامنــات التــي يضبطهــا القانــون ،ومبوجــب ق ـرار معلّــل مــن املجلــس األعــى للقضــاء ».غــر أ ّن هــذا املقتــى
ـص عــى ضامنــة األمــن الوظيفــي حتــى بلــوغ القــايض
يرســخ مبــدأ األمــن الوظيفــي ترســيخاً كامـاً مبــا أنــه يحمــي القضــاة مــن النقــل التعســفي ولكــن ال ينـ ّ
ال ّ
لســن التقاعــد املحـدّد.
ومبوجــب القانــون الــدويل ،يعـ ّد األمــن الوظيفــي رشطـاً أساســياً مــن رشوط اســتقاللية القضــاء 25،حيــث مــا مل يحــظ القضــاة باألمــن الوظيفــي عــى املــدى الطويــل،
فقــد يكونــوا عرضـ ًة لضغــوط أو تأثـرات غــر مناســبة مــن املكلفــن بتجديــد مناصبهــم .ويجــب أن يتمتــع القضــاة بضــان بقائهــم يف منصبهــم إىل حــن بلوغهــم
ســن التقاعــد اإللزاميــة أو انتهــاء الفــرة املقــررة لتوليهــم املنصــب 26.عــاو ًة عــى ذلــك ،ال يكــون القضــاة عرضــة لإليقــاف أو العــزل إال لدواعــي عــدم القــدرة أو
27
دواعــي الســلوك التــي تجعلهــم غــر الئقــن ألداء مهامهــم.
وقــد أعربــت اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن عــن مخاوفهــا إزاء مواطــن الضعــف التــي تعــري القوانــن الســارية التطبيــق عــى قضــاة الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة
والتــي مــن شــأنها أن تحـ ّد مــن قدرتهــم عــى أداء مهامهــم .و هــذا يطــرح الســؤال حــول مــا إذا كان مــن الــروري ان يتمتــع قضــاة الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة
بنظــام اســايس خــاص حتــى يتمكنــوا مــن متابعــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان بصــور ٍة فعالـ ٍة ،مســتقلة وغــر منحــازة.
ووفقـاً لعضــو يف الهيئــة الوقتيــة لــإرشاف عــى القضــاء العــديل قابلتــه اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن ،جــرت بعــض النقاشــات حــول مــا إذا كان يفــرض بالقضــاة يف
املتخصصــة أن يتمتعــوا بظــروف مختلفــة فيــا يتعلــق باألمــن الوظيفــي مقارنـ ًة بالقضــاة اآلخريــن ومــا إذا كانــت هــذه التســميات تســتدعي
الدوائــر الجنائيــة
ّ
28
دخ ـاً إضافي ـاً أو منافــع أخــرى .وال ت ـزال هــذه الــروط الخاصــة بانتظــار أن تتخــذ وزارة العــدل ق ـرارا بشــأنها .وعــاو ًة عــى ذلــك ،طالبــت هيئــة الحقيقــة
29
والكرامــة بــأن تكــون هــذه التعيينــات القضائيــة «غــر قابلــة للعــزل» وأن يتـ ّم التعيــن خــارج عمليــة التعيــن العامــة.
ـص عــى نظــام اســايس خــاص بالقضــاة الذيــن يفصلــون يف قضايــا االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان ،غــر أ ّن اللجنــة الدوليــة
صحيــح أ ّن املعايــر الدوليــة ال تنـ ّ
للحقوقيــن تؤكــد عــى رضورة توفــر ضامنــات فعليــة تطبــق بدقــة لضــان قــدرة القضــاة عــى تنفيــذ مهامهــم باســتقاللية تامــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،مــن
ظل القانون واملعايري الدولية 14 ،أيلول/
راجع اللجنة الدولية للحقوقيني ،تونس – مرشوع القانون الجديد املتعلق باملجلس األعىل للقضاء يف ّ
24
سبتمرب  ،2015متوافر عرب الرابط Tunisia-Final-HJC-Draft-Law-Advocacy-Position-/09/http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2015
( Paper-2015-ARA.pdfمتت زيارة املوقع يف  7أيلول/سبتمرب )2016؛ واللجنة الدولية للحقوقيني ،استقالل ومساءلة النظام القضايئ التونيس :التعلّم من املايض
لبناء مستقبل أفضل 13 ،أيار/مايو  ،2014ص 27 .متوافر عرب الرابط Tunisia-/05/http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014
( Strengthen-Judicial-Independence-Report-2014-ENG.pdfمتت زيارة املوقع يف  1أيلول/سبتمرب .)2016
مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استقاللية السلطة القضائية ،املبدآن  11و .12للمزيد من التفاصيل ،راجع اللجنة الدولية للحقوقيني ،املبادئ
25
الدولية املتعلقة باستقالل ومسؤولية القضاة ،واملحامني ،وممثيل النيابة العامة ،بخاصة الفصل  ،6متوافرة عرب الرابطhttp://icj2.wpengine.com/no-1- :
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.)2016
مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استقاللية السلطة القضائية ،املبدأ 12؛ املبادئ األساسية والتوجيهية للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،
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الــروري أيضـاً توضيــح املــدة الزمنيــة ملهامهــم املتوقعــة ضمــن الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة .كــا رشحــت لجنــة البلــدان األمريكيــة لحقــوق اإلنســان أ ّن الطبيعــة
املؤقتــة لوظيفــة هــؤالء القضــاة «تعنــي أ ّن ترصفاتهــم تخضــع لــروط معينــة ،باإلضافــة اىل عــدم شــعورهم بالحاميــة القانونيــة مــن الضغــوط أو التدخــات التــي
ال مــرر لهــا ،والتــي قــد تقــوم بهــا أطـراف الســلطة القضائيــة األخــرى أو أطـراف خارجيــة 30».فالطبيعــة املؤقتــة للتعيــن مــن شــأنها أن تؤثــر بشــكلٍ كبــر عــى
األمــن الوظيفــي.

ب .االختصاص املوضوعي للدوائر الجنائية املتخصصة وتعريف الجرائم
تبعـاً للفصــل  8مــن قانــون ســنة  ،2013تختــص الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة «بالنظــر يف القضايــا املتعلقــة باالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان عــى معنــى
ـص هــذه املــادة رصاح ـ ًة عــى أ ّن هــذه االنتهــاكات تتض ّمــن عــى ســبيل الذكــر
االتفاقيــات الدوليــة املصــادق عليهــا وعــى معنــى أحــكام هــذا القانــون» .وتنـ ّ
ال الحــر «القتــل العمــد ،االغتصــاب وأي شــكل مــن أشــكال العنــف الجنــي ،التعذيــب ،االختفــاء القــري ،اإلعــدام دون توفــر ضامنــات املحاكمــة العادلــة»
31
باإلضافــة إىل االنتهــاكات املتعلقــة بـ»تزويــر االنتخابــات ،وبالفســاد املــايل ،واالعتــداء عــى املــال العــام والدفــع إىل الهجــرة االضطراريــة ألســباب سياســية».
ومبوجــب التزاماتهــا الدوليــة ،يجــب أن تضمــن تونــس املســاءلة عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان .ويف حــاالت االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان والجرائــم
املنصــوص عليهــا يف القانــون الــدويل ،يجــب أن تكــون هــذه املســاءلة جنائيــة وفرديــة ،التــي يت ـ ّم عــى أساســها تقديــم املســؤولني إىل العدالــة .وتشــمل هــذه
الجرائــم ،مــن جملــة امــور أخــرى ،التعذيــب واملعاملــة الســيئة ،واالختفــاء القــري ،وعمليــات القتــل خــارج القضــاء ،والجرائــم ضـ ّد اإلنســانية وجرائــم الحــرب.
ويســتتبع ذلــك أ ّن عــى الدولــة أن تضمــن التحقيــق يف الحــاالت التــي يدعــى أو يشــتبه فيهــا بوقــوع انتهــاكات؛ ويف الحــاالت التــي تشــكل فيهــا االنتهــاكات التــي
وقعــت جرائــم مبوجــب القانــون الــدويل والوطنــي ،أن تضمــن إحالــة املســؤولني عــن ارتــكاب هــذه االنتهــاكات إىل العدالــة 32.ويقتضــــي التوســــع فــــي فهــــم
حــــق ضحايــــا انتهــــاكات حقــــوق اإلنســان يف االنتصــاف والجبــر ضمــن ســياق التزامــات الــدول مبوجـب القانـون الدولـي لحقـوق اإلنسـان .إذ متلـي هـذه
االلتزامات الدولـــة بأن تضمـــن ،وتحفـــظ أو تصـــون التمتـع الفعال بحقـوق اإلنسـان .وال يســـتوجب هـذا االلتزام الواسـع علـى الدولـة منـع االنتهـاكات فحسـب،
بـــل احتــرام حقــــوق اإلنســــان وحاميتهــــا وتحقيقهــــا .ويجــــب عىل الــــدول اعتمــــاد كافــة اإلجـــراءات التشــــريعية الرضوريــــة وغريهــــا لتفعيل الحقـوق
33
املضمونـــة فـــي القانـــون الدولـي .ويجـب أن تضمـن الـدول أن يحصـل كل شـــخص انتهكـت حقوقـه علـى سـبل انتصـاف فعالـة.
وأكّــدت اللجنــة املعنيــة بحقـــوق اإلنســـان ،الهيئــة التــي تســهر عــى مراقبــة الــدول اللتزاماتهــا مبوجب العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق املدنيـــة والسياســـية،
عىل أ ّن ”تقاعـــس دولـــة طـــرف عـــن التحقيق فـي ادعـاءات انتهـاك“ أو «عـدم القيـام بإحضـار املسـؤولني أمـام املحاكـم» قـد يسـفر ،فـي حـد ذاتـه ،عـن إخـالل
منفصـــل بأحكام العهد» 34.وتم التنصيص عىل االلتــزام بالتحقيـــق فـــي انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان فـــي عـدد مـن الصكـــوك الدوليـــة االخرى ،ويشـمل وجـوب
إجــراء تحقيـــق فعـــال ،وســـريع ،وشـــامل ،ومســـتقل ونزيـــه ومحايـــد 35.ويف مــا يتعلــق بالتـزام املالحقــة أو املتابعــة ،أكّــدت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان:
التقرير املتعلق بأوضاع حقوق اإلنسان يف فنزويال ،وثيقة منظمة الدول األمريكية رقم  OEA/Ser.L/V/II.118 doc. 4 rev. 2، 29كانون األول/
30
ديسمرب  ،2003ص.159 .
القانون عدد  53لسنة  2013املؤرخ يف  24كانون األول/ديسمرب  ،2013الفصل  ،8الفقرتان  2و 3عىل التوايل.
31
املبـادئ األساسـية والتوجيهيـة بشـأن الحـق فـي االنتصـاف والجبـر لضحايـا االنتهـاكات الجسـيمة للقانـون الدولـي لحقـوق اإلنسـان واالنتهـاكات
32
الخطيـرة للقانـون اإلنسـاين الدولـي )يشـار إليهـا فـي مـا يلـي باملبـادئ األساسـية بشـأن الحـق فـي االنتصـاف والجبـر) ،كمـا اعتمدتهـا الجمعيـة العامـة فـي
القـرار  ،60/147تاريـخ  16كانـون األول/ديسـمرب  ،2005املبـدأ 4؛ املبـادئ  19، 1و 21مـن املجموعـة املسـتوفاة مـن املبـادئ املتعلقـة بحاميـة حقـوق اإلنسـان
وتعزيزهـا مـن خـالل اتخـاذ إجـراءات ملكافحـة اإلفالت مـن العقـاب Add.1 (8/102/2005/E/CN.4 ،شـباط/فرباير )، )2005املشـار إليهـا بتقديـر فـي قـرار
مجلـس األمـن رقـم  )2008 (9/11وقـرار الجمعيـة العامـة رقـم ( )2013 (68/165املشـار إليهـا فـي مـا بعـد ب»املجموعة املسـتوفاة مـن مبـادئ مكافحـة
اإلفـالت مـن العقـاب»).
علـى سـبيل املثـال ،املـادة  2مـن العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق املدنيـة والسياسـية ،املـادة  2مـن االتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع
33
أشـكال التمييـز العنصـري ،املـادة  2مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة ،املـادة  2مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل ،املـادة  1مـن
االتفاقيـة األمريكيـة لحقـوق اإلنسـان ،واملـادة  1مـن االتفاقيـة األوروبيـة لحاميـة حقـوق اإلنسـان والحريـات األساسـية (االتفاقيـة األوروبيـة لحقـوق
اإلنسـان(.
اللجنـة املعنيـة بحقـوق اإلنسـان ،التعليـق العـام رقـم  31حـول طبيعـة االلتـزام القانونـي العـام املفـروض علـى الـدول األطـراف فـي العهـد26 ،
34
أيار/مايـو  ،2004وثيقـة األمـم املتحـدة رقـم ( Add/1.Rev/21/C/CCPR.13يشـار إليـها فـي مـا بعـد بــاللجنة املعنيـة بحقـوق اإلنسـان ،التعليق العام رقـم
 ،)31الفقرتـان  15و.18
اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب ،املـادة 12؛ االتفاقيـة الدوليـة لحاميـة جميـع األشـخاص مـن االختفـاء القسـري ،املادتـان  3و12؛ إعالن األمـم املتحـدة
35
الخـاص باملدافعيـن عـن حقـوق اإلنســان ،كمــا اعتمدتــه الجمعيــة العامــة فــي القــرار رقــم  ،53/144تاريــخ  9كانــون األول/ديســمرب ، 1998املــادة 9
( .)5راجــع أيضــاً مبــادئ املنــع والتقصــي الفعاليــن لعمليــات اإلعـدام خـارج نطـاق القانـون ،واإلعـدام التعسـفي واإلعـدام دون محاكمـة (يشـار إليـها
فـي مـا بعـد مبـادئ األمـم املتحـدة ملنـع عمليـات اإلعـدام خـارج نطـاق القانـون) ،كمـا اعتمدهـا املجلـس االقتصـادي واالجتامعـي فـي قـراره رقـم 1989/65
املـؤرخ فـي  24أيار/مايـو  ،1989املبـدأ 9؛ مجموعـة املبـادئ املتعلقـة بحاميـة جميـع األشـخاص الذيـن يتعرضـون ألي شـكل مـن أشـكال االحتجـاز أو السـجن،
8

«وحيثــا تكشــف التحقيقــات ( )...عــن انتهــاكات لحقــوق معينــة واردة يف العهــد ،عــى الــدول األط ـراف أن تكفــل إحضــار املســؤولني أمــام املحاكــم ».كــا
كشــفت أيض ـاً أ ّن «هــذه االلتزامــات تنشــأ بوجــه خــاص فيــا يتعلــق باالنتهــاكات املعــرف بهــا كجنائيــة مبوجــب إمــا القانــون املحــي أو الــدويل 36».وتشــمل
االنتهــاكات التــي يحظرهــا العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية ،عــى ســبيل املثــال ،التعذيــب واملعاملــة القاســية والالإنســانية واملهينــة (املــادة
 ،)7واإلعــدام التعســفي وبــا محاكمــة (املــادة  .)6وتلتــزم تونــس أيض ـاً بتجريــم مامرســات التعذيــب واملعاملــة الســيئة ،والتحقيــق فيهــا ومالحقتهــا مبوجــب
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،وحــاالت االختفــاء القــري مبوجــب االتفاقيــة الدوليــة لحاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــري .كــا تعـ ّد تونــس أيضـاً دولـ ًة
ـص عــى تجريــم اإلبــادة الجامعيــة ،وجرائــم الحــرب ،والجرائــم ضــد اإلنســانية .وقــد تط ّرقــت
طرفـاً يف نظــام رومــا األســايس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،الــذي ينـ ّ
37
مواثيــق أخــرى إىل نطــاق هــذه االلتزامــات بضــان املســاءلة ومكافحــة االفــات مــن العقــاب.
ومــن هــذا املنطلــق ،وفيــا توفّــر الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة ،مــن حيــث املبــدأ ،آلي ـ ًة ملالحقــة بعــض انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،إال أن نطــاق االختصــاص
املوضوعــي للدوائــر الجنائيــة املتخصصــة كــا يحـدّده قانــون ســنة  2013ال يفــي متامــا بالتزامــات تونــس الدوليــة التــي تتضمــن تحقيــق املســاءلة الجنائيــة عــن
الجرائــم التاليــة ،كحـ ّد أدىن :التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة (وهــي تشــمل االغتصــاب وغــره مــن أشــكال
41
العنــف الجنــي)؛ 38وعمليــات اإلعــدام خــارج القضــاء؛ 39واالختفــاء القــري؛ 40فضـ ًـا عــن جرائــم الحــرب ،والجرائــم ضـ ّد اإلنســانية ،واإلبــادة الجامعيــة.
صحيــح أ ّن الفصــل  8مــن قانــون ســنة  2013الــذي يــدرج االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان غــر شــامل ،إالّ أ ّن اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن متخ ّوفــة مــن
أ ّن هــذا الفصــل يســقط بعــض الجرائــم األساســية.
إ ّن غيــاب تعريــف محـدّد مبصطلــح «االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان» يف قانــون ســنة  ،2013ولــو أنّــه مثــر للجــدل ،ال يشـكّل بالــرورة عقبـ ًة يف وجــه
الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة ملامرســة صالحياتهــا .يشــر قانــون ســنة  2013نفســه إىل االتفاقيــات الدوليــة مــن أجــل تعريــف هــذه االنتهــاكات الجســيمة.
ولكــن ،مــع ذلــك ،ت ـ ّم تطبيــق املجلــة الجزائيــة التونســية بشــكلٍ غــر متســق يف قضايــا حقــوق اإلنســان ،كنتيجــة لتعريفــات غــر دقيقــة أو غــر مالمئــة أو
الســتخدام تكييفــات اخــف ،عــى الرغــم مــن كــون تونــس دولـ ًة طــرف يف اتفاقيــات تلزمهــا بتعريــف وتجريــم أنــواع معينــة مــن الســلوك .وعــى ســبيل املثــال،
صادقــت تونــس عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ســنة  ،1988ولكــن مل يشـكّل التعذيــب جرميـ ًة محـدّد ًة مبوجــب املجلــة الجزائيــة إال ســنة  42.1999ومل يكــن
التعريــف الــذي اعتمــد ســنة  1999متوافقـاً مــع التعريــف الــوارد يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب .ولكــن ،تــردّد القضــاة يف االســتناد إىل القانــون الــدويل أو تطبيقــه
مبــارش ًة يف الدعــاوى املحليــة ،وغالبـاً مــا كانــت تتــم مالحقــة أفعــال التعذيــب املرتكبــة مــا قبــل ســنة  1999كمخالفــات مخففــة وأقــل خطــورة ،كتلــك الــواردة
يف الفصلــن  101أو  103مــن املجلــة الجزائيــة والتــي يعاقــب عليهــا بالســجن بخمــس ســنوات ســجن كمــد ًة قصــوى 43.ونســجاً عــى املنــوال نفســه ،مل تعتمــد
تونــس اىل اليــوم االختفــاء القــري كجرميــة منفصلـ ًة ومبوجــب التعريــف املنصــوص عليــه يف االتفاقيــة الدوليــة لحاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــري،
والتــي صادقــت عليهــا تونــس ســنة .2011
ومبوجــب القانــون الــدويل ،ال ميكــن للــدول التــذرع بقوانينهــا املحليــة كمــرر لعــدم الوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة .ينــــص الفصــــل  20مــــن دســــتور ســــنة 2014
 9كانـون األول/ديسـمرب  ،1998كمـا اعتمـدت مبوجـب قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة  43/173املـؤرخ فـي  9كانـون األول/ديسـمرب ، 1988املبـدآن 33
و34؛ إعالن حاميـة جميـع األشـخاص مـن التعـرض للتعذيـب وغيـره مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة ،وثيقـة األمـم املتحـدة
رقم  ،A/10034املـادة 9؛ مبـادئ األمـم املتحـدة املتعلقـة بالتقصـي والتوثيـق الفعاليـن بشـأن التعذيـب وغيـره مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو
الالإنسـانية أو املهينـة ) يشـار إليـها فـي مـا بعـد املبـادئ املتعلقـة بالتقصـي والتوثيـق بشـأن التعذيـب) ،كمـا اعتمـدت مبوجـب قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم
املتحـدة رقـم ، 55/89املـؤرخ فـي  4كانـون األول/ديسـمرب  ، 2000املبـدأ .2
اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،31الفقرة .18
36
راجع عىل سبيل املثال ،املجموعـة املسـتوفاة مـن مبـادئ مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب ،وبخاصة املبادئ  .30-19ملزيد من التفاصيل ،راجع
37
اللجنة الدولية للحقوقيني ،دليل املامرسني حول القانون الدويل ومكافحة اإلفالت من العقاب ،متوافر عرب الرابطhttp://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp- :
( Universal-Fight-against-impunity-PG-no7-comp-Publications-Practitioners-guide-series-2015-ENG.pdf/12/content/uploads/2015متت
زيارة املوقع يف 27متوز/يوليو .)2016
اتفاقية مناهضة التعذيب ،املواد  4 ،2و16؛ العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،املادتان  2و7؛ واللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق
38
العام رقم  ،31الفقرة .18
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،املادتان  2و ،6واللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،31الفقرة .18
39
اتفاقية حامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي ،املواد  10-4واللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،31الفقرة .18
40
النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية ،املواد  7 ،6و.8
41
القانون عدد  89لسنة  1999املؤرخ يف  2آب/أغسطس .1999
42
تفصيال لهذه القوانني ،راجع اللجنة الدولية للحقوقيني ،عدالة وهمية ،إفالت مستمر من العقاب – ضعف آليات االنتصاف وجرب الرضر
ً
لتحليل أكرث
43
الفعالة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف تونس ،أيار/مايو  ،2016متوافر عرب الرابط/05/http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2016 :
( Tunisia-Remedies-and-reparations-Publications-Thematic-report-2016-ARA.pdfمتت زبارة املوقع يف  27متوز/يوليو .)2016
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بوضــــوح علــــى أن املعاهــــدات املوافـــق عليهـا مـن قبـل املجلـــس النيابـي واملصـادق عليهـا ،أعلـى مـن القوانيـن وأدنـى مـــن الدسـتور .وال يأيت الدستور نفسه
عــى ذكــر مــا إذا كانــت االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي تعـ ّد تونــس دولـ ًة طرفـاً فيهــا مدرجـ ًة مبــارش ًة يف القانــون التونــي بحيــث يجــب تطبيقهــا
مبــارش ًة مــن قبــل املحاكــم الوطنيــة .وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي عقبــة دســتورية أمــام التطبيــق املبــارش لالتفاقيــات التــي تعـ ّد تونــس دولـ ًة طرفـاً فيهــا،
يف األكرثيــة الواســعة مــن القضايــا الجنائيــة املتعلقــة باالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان ،مل يســتند القضــاة عــى هــذه االتفاقيــات يف أحكامهــم.
ويف هــذا الســياق ،تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن عــن قلقهــا حيــال غيــاب الوضــوح القانــوين الــذي أدّى إىل عــدم تفعيــل االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان
يف القانــون التونيس.
ـت يف القضايــا التــي تتنــاول االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان،
وتســهم مواطــن القصــور هــذه يف الحــد مــن قــدرة الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة عــى البـ ّ
مــع األخــذ بعــن االعتبــار خطــورة وطبيعــة األعــال التــي ت ّعــرف كجرائــم مبوجــب القانــون الــدويل .ومــن شــأن هــذا أن يؤثــر عــى تعريــف االنتهــاكات ،املبنيــة
عــى االتفاقيــات واملعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان والتــي تســتخدمها هيئــة الحقيقــة والكرامــة ،وعــى تكييــف القضايــا التــي ســتحال عــى الدوائــر الجنائيــة
املتخصصــة .وعــى ســبيل املثــال ،فــإن تعريــف االغتصــاب يف املجلــة الجزائيــة ضيــق إىل حـ ّد بعيــد وغــر ســليم مــن منظــور النــوع االجتامعــي ،ويتعــارض بشــكله
ّ
44
الحــايل مــع املعايــر الدوليــة.
وبالتــايل ،فإنــه مــن املهــم توضيــح نطــاق االختصــاص املوضوعــي للدوائــر الجنائيــة املتخصصــة ،مبــا يف ذلــك عــن طريــق تعريــف انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي
تشـكّل جرائــم وتســتوجب املســؤولية الجنائيــة الفرديــة بشــكل واضــح وبنــا ًء عــى التزامــات تونــس القانونيــة الدوليــة ،مــا مــن شــأنه أن يضمــن التطبيــق الكامــل
لاللتزامــات بالتحقيــق واملالحقــة الفعالــن.

ج .مبدأ الرشعية ،مبا فيه مبدأ عدم الرجعية
كل جرميــة يف القانــون واضحــا وغــر مبهــم أو واســعا للغايــة .ويرتبــط هــذا املبــدأ مببــدأ عــدم رجعيــة القانــون
يفيــد مبــدأ الرشعيــة أنّــه يجــب أن يكــون تعريــف ّ
الجنــايئ .مبوجــب هــذا املبــدأ ،يــدان الشـــخص بجرميـــة فقـــط فـــي حـــال كان ترصفـــه محظـــورا ً قانونــا يف وقــت حــدوث هــذه الجرميــة .وهـــو يشـــمل بُعديـــن:
حظـــر الجرائـــم الرجعيـــة (ال جرميـــة بـــا نـــص) وحظـــر العقوبـــات الرجعيـــة (ال عقوبـــة بال نـــص) .وك ّرس مبدأ عدم الرجعية يف عدة اتفاقيات دولية لحقوق
ـص عليــه املادتــان  15و 4مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية 46.وعــاو ًة عــى
اإلنســان 45،وهــو حــق ال يجــوز االنتقــاص منــه ،وفــق مــا تنـ ّ
ذلك ،تتيـــح املـــادة  )1( 15بـــأن يحاســـب شـــخص علـــى عمـل لـــم يشـكل بالضـرورة جرميـة مبوجـــب القانـون الوطنـي وقـت ارتكابـــه إن كان قـد شـكل جرميـة
47
مبوجـــب القانـون الدولـي فـي تلـك الفتـرة.
ويف وقـ ٍ
ـت يع ـ ّد فيــه هــذا املبــدأ ركن ـاً أساســياً مــن أركان ســيادة القانــون وضامن ـ ًة أساســي ًة لتجنــب الثــأر أو املحاكــات ذات الدوافــع السياســية يف املراحــل
االنتقاليــة ،فهــو يعرقــل أيض ـاً مالحقــة بعــض الجرائــم املرتكبــة إن تــم تطبيقــه بصــورة تقييديــة ال تتوافــق مــع القانــون الــدويل واملعايــر الدوليــة.
ومينـــع الفصـــل  28مـــن دســـتور ســـنة  2014والفصـــل  1مـــن مجلـــة اإلجــراءات الجزائيـة التونســـية معاقبـة األشـــخاص مـــن دون وجود قانون سابق ينص عىل
جرميــة الســلوك الــذي تبنــى عليــه املالحقــة .وقــد جــرى تطبيــق هــذا املبــدأ بشــكلٍ واســع يف القضايــا املتعلقــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان ،مبــا يف ذلــك يف
الحــاالت التــي تلــزم فيهــا االتفاقيــات التــي انض ّمــت إليهــا تونــس كدولـ ٍة طــرف تجريــم هــذا الســلوك ،ولكــن مل تعمــل تونــس عــى إنفــاذ هــذه املعاهــدات يف
قوانينهــا املحليــة .وهــذه هــي الحــال بشــكلٍ خــاص يف مــا يتعلــق بأفعــال التعذيــب املرتكبــة مــا قبــل ســنة  ،1999حيــث اعتــرت مطالــب املحاميـــن مبتابعــة
االفعــال التــي تقــع تحـــت جرميـــة ”التعذيـــب“ بحســب تعريفهــا يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب التــي صادقــت عليهــا تونــس ســنة  ،1988مخالـــفة ملبـــدأ عـــدم
رجعيـــة القوانيـــن .وكذلــك األمــر بالنســبة إىل قضايــا االختفــاء القــري ،حيــث قــد يــؤدي هــذا املبــدأ إىل غيــاب أي مالحقــة طاملــا أنــه ال يوجــد حاليــا اي نــص
يجــرم االختفــاء القــري مبوجــب القانــون الجنــايئ التونــي ،رغــم مصادقــة تونــس عــى اتفاقيــة حاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــري يف ســنة .2011

راجع اللجنة الدولية للحقوقيني ،العقبات للوصول إىل العدالة أمام املرأة يف تونس عىل ضوء القانون الدويل واملعايري الدولية ،حزيران/يونيو ،2016
44
الصفحات  ،11-9متوافر عرب الرابط Tunisia-Memo-WA2J-Advocacy-Analysis-brief-/06/http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2016
( 2016-ENG.pdfمتت زيارة املوقع يف  7أيلول/سبتمرب .)2016
راجع العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،املادة 15؛ االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،املادة 7؛ امليثاق العريب لحقوق اإلنسان ،املادة
45
6؛ امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ،املادة )2( 7؛ النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية ،املادة .22
تشمل املادة  )2( 4من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية املادة  15من بني املقتضيات التي ال ميكن االنتقاص منها .راجع أيضاً اللجنة
46
املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،29الفقرة  ،7وأيضاً املادة  )2( 27من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان؛ واملادة  )2( 4من امليثاق العريب لحقوق
اإلنسان.
م .نـواك ،العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق املدنيـة والسياسـية :تعليـق الحقـوق املدنيـة والسياسـية، 1993 ،سرتاسـبورغ ،منشـورات إنجيـل،
47
ص 276 .و .281راجـع أيضـاً اللجنـة املعنية بحقوق اإلنسان ،بومغارتن ضد أملانيا ( 40/A/58 ،)2000/960املجلد الثاين ( 31متوز /يوليو CCPR/( 261 )2003
 ،)2000/C/78/D/960الفقرات  9.2إىل .9.5
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وخــال عــدة لقــاءات مــع عــدد مــن الجهــات الفاعلــة ،مبــا يف ذلــك القضــاة ،وممثلــو هيئــة الحقيقــة والكرامــة وأعضــاء الهيئــة الوقتيــة لــإرشاف عــى القضــاء
العــديل ،تبـ ّـن للجنــة الدوليــة للحقوقيــن أنّــه متــت إثــارة هــذه القـراءة ملبــدأ عــدم الرجعيــة يف ســياق ســر عمــل الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة .يف وقـ ٍ
ـت يناقــش
فيــه بعــض القضــاة والخـراء يف تونــس أ ّن االتفاقيــات الدوليــة ســتطبق مبــا يتوافــق مــع الدســتور ،يشـدّد آخــرون عــى أ ّن ذلــك ميثّــل انتهــاكاً ملبــدأ الرشعيــة الــذي
48
ـص عــى تجريــم الســلوك املنصــوص عليــه يف القانــون املحـ ّـي نفســه.
ينـ ّ
وال يتــاىش هــذا التفســر األخــر ملبــدأ الرشعيــة مــع املعايــر واملامرســات الدوليــة .أوالً ،يحظــر دســتور ســنة  2014نفســه اســتخدام مبــدأ عــدم الرجعيــة يف
ســياق «نظــام العدالــة االنتقاليــة» .ولكــن ،تعتــر اللغــة املســتخدمة يف هــذا املقتــى مبهمـ ًة وال تحـدّد مــا إذا كان اســتبعاد مبــدأ عــدم الرجعيــة ينطبــق عــى
ـر قضــاة الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة هــذا املقتــى بشــكلٍ تقييــدي،
جميــع القضايــا املرتبطــة بانتهــاكات لحقــوق اإلنســان .ويطــرح هــذا األمــر خطــر أن يفـ ّ
باســتخدام املجلــة الجزائيــة كأســاس لتحديــد الجرائــم التــي يجــب مالحقتهــا ،وبالتــايل التغــايض عــن بعــض أشــكال االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان .ومــن
جهــة أخــرى ،يجــب عــدم تفســر هــذا املقتــى الــوارد يف الدســتور عــى أنــه يســمح لقضــاة الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة بإســقاط مبــدأ عــدم الرجعيــة بالكامــل
ومالحقــة أعــال مل تكــن تعتــر جرائــم يف الوقــت الــذي ارتكبــت فيــه ،األمــر الــذي يشـكّل انتهــاكاً واضحـاً للقانــون الــدويل.
ومبوجــب القانــون الــدويل ،وكــا ذكــر أعــاه ال مينــع مبــدأ ال جرميــة بــا نــص وال عقوبــة بــا نــص مالحقــة شــخص الرتكابــه جرميــة منصــوص عليهــا يف القانــون
الــدويل حتــى وإن مل يكــن منصوصـاً عليهــا يف القانــون املحــي .عــاو ًة عــى ذلــك ،تنــص املــادة  )2( 15عــى مــا يــي« :ليـــس فـــي هـــذه املـــادة مـــن شـــيء يخـــل
مبحاكمـــة ومعاقبـــة أي شـــخص علـــى أي فعـــل أو امتنـــاع عـــن فعـل كان حيـن ارتكابـه يشـــكل جرمـاً وفقـاً ملبـــادئ القانـون العامـة التـــي تعتـرف بهـا جامعـة
األمـــم ».وبصور ٍة أكرث عموماً ،ارتـــأت محكمـــة البلـــدان األمريكيـــة لحقـوق اإلنســـان ،أنـه فـي قضايـا االنتهـاكات الجسـيمة لحقـــوق اإلنسـان ،ال ميكـن اسـتخدام
مبـدأ عـدم رجعيـة القوانيـن كبوابـة لإلفالت مـن العقـاب 49.وفـي اجتهادها القضائـي الالحـق ،أدرجـت املحكمـة ”عـدم رجعيـة القانـون الجنائـي“ ضمـن قامئـة
50
اإلجــراءات التـي ال ميكـن اتخاذهـا إللغـاء املسـؤولية الجنائيـة».
ومــن الجديــر بالذكــر أ ّن األعــال التــي تش ـكّل انتهـ ٍ
ـاكات جســيم ًة لحقــوق اإلنســان وجرائــم مبوجــب القانــون الــدويل ليســت كلّهــا مح ـدّد ًة رصاح ـ ًة يف نــص
االتفاقيــات .وقــد تــم توضيــح بعضهــا يف اجتهــادات املحاكــم والهيئــات شــبه القضائيــة ،كالهيئــات املنشــأة مبوجــب معاهــدات حقــوق اإلنســان .وعــى ســبيل
املثــال ،يشـكّل االنتهــاك الجســيم لحقــوق اإلنســان الــوارد يف الفصــل  8مــن قانــون ســنة  2013تحــت تســمية «اإلعــدام دون توفــر ضامنــات املحاكمــة العادلــة»
مثــاالً عــن الحرمــان التعســفي مــن الحيــاة الــذي يجــب تجرميــه لحاميــة الحــق يف الحيــاة 51.وتشــمل حــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء وتعســفاً وبإجـراءات موجــزة
انتهـ ٍ
ـاكات عديــد ًة للحــق يف الحيــاة ،مبــا يف ذلــك التطبيــق غــر املــروع لعقوبــة املــوت ،وحــاالت الوفــاة يف االحتجــاز ،والقتــل نتيجــة ســوء اســتخدام القــوة مــن
قبــل املكلفــن بإنفــاذ القوانــن ،وانتهــاكات الحــق يف الحيــاة إبــان النزاعــات املسـلّحة.
ويف الوقـ ٍ
ـت الــذي يعـ ّد فيــه مــن الــروري عــدم االســتناد إىل التطبيــق الض ّيــق ملبــدأ عــدم الرجعيــة كأســاس لتعزيــز اإلفــات مــن العقــاب ،مــن املهــم بالقــدر
نفســه اح ـرام هــذا املبــدأ بدقــة عندمــا يكــون قاب ـاً للتطبيــق .وتبقــى اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن متخ ّوف ـ ًة مــن أن ينظــر إىل اختصــاص الدوائــر الجنائيــة
املتخصصــة عــى أنــه ميت ـ ّد إىل مالحقــة األعــال التــي ال تش ـكّل جرائــم ال مبوجــب القانــون الــدويل وال القانــون التونــي يف مــا يعتــر انتهــاكاً ملبــدأ الرشعيــة.
إن القضايــا التــي تحيلهــا هيئــة الحقيقــة والكرامــة إىل الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة واملتعلقــة بـــ «تزويــر االنتخابــات ،وبالفســاد املــايل ،واالعتــداء عــى املــال
العــام والدفــع إىل الهجــرة االضطراريــة ألســباب سياســية» ال ترقــى كلهــا إىل مســتوى االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان ،ولــو ارتكــب بعضهــا يف ســياق هــذه
52
االنتهــاكات .وتبقــى شــكوك حــول مــا إذا كانــت تشــكل جرائــم يف وقــت ارتكابهــا ،وإن يف النطــاق الواســع للمعايــر الدوليــة ،يف انتهــاك ملبــدأ عــدم الرجعيــة.

د .املبارشة باإلجراءات أمام الدوائر الجنائية املتخصصة وإحالة هيئة الحقيقة والكرامة للدعاوى
وفقـاً للقوانــن التونســية الحاليــة ،ميكــن املبــارشة باإلجـراءات الجنائيــة بوســائل ثالثــة :مــن قبــل النيابــة العموميــة مــن تلقــاء نفســها ،مــا يعــرف أيضـاً بالجهــة
مقابلة مع أحد األعضاء يف الهيئة الوقتية لإلرشاف عىل القضاء العديل بتاريخ  7آب/أغسطس .2016
48
محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،باريوس ألتوس ضد البريو ،الحكم املؤرخ يف  14آذار/مارس ، 2001الفقرة .41
49
محكمـة البلـدان األمريكيـة لحقـوق اإلنسـان ،غونزاليـس مدينـا وعائلتـه ضـد الجمهوريـة الدومينيكيـة ،الحكـم املـؤرخ فـي  27شـباط/فرباير
50
، 2012الفقـرة ( 285ه) .راجـع أيضـاً دعـوى كونرتيـراس وآخـرون ضـد السـلفادور ،الحكـم الصـادر فـي  31آب/أغسـطس ، 2011الفقـرة  185د .ولقضيـة
ترتبـط بحـاالت اإلعـدام خـارج القضـاء واالختفـاء القسـري ،راجــع محكمــة البلــدان األمريكيــة لحقــوق اإلنســان ،دعــوى ال كانتوتــا ضــد البيــرو ،الحكــم
الصــادر فــي  29تشــرين الثاين/نوفمبــر  ،2006الفقــرة  .226راجــع أيضــاً لجنــة البلــدان األمريكيـة لحقـوق اإلنسـان ،اإلعالن حـول التـزام الدولـة الهايتيـة
فـي التحقيـق فـي االنتهـاكات الجسـيمة لحقـوق اإلنسـان املرتكبـة إبـان نظـام جـان كلـود دوفالييـه 17 ،أيار/مايـو  ،2011متوافر عرب الرابط http://www.oas.
( ، org/en/iachr/docs/other/Haiti2011.aspمتت زيارة املوقع يف  24كانون الثاين/يناير .)2016
يلزم الحق يف الحياة الدول بأن تتخذ تدابري «ال ملنع حرمان أي إنسان من حياته القيام بأعامل إجرامية ،واملعاقبة عىل ذلك الحرمان فحسب ،وإمنا
51
أيضاً ملنع أعامل القتل التعسفي التي ترتكبها قوات األمن التابعة لتلك الدول ذاتها .]...[ .ولذلك ينبغي للقانون أن يضبط ويقيد بشكل صارم الظروف التي ميكن
فيها للسلطات حرمان أي شخص من حياته ».راجع اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  :6املادة ( 6الحق يف الحياة)  ،1982الفقرة .3
التقرير السنوي لهيئة الحقيقة والكرامة  ،2015ص.50 .
52
11

ـرر مــن الجرميــة يف حــال قــرر وكيــل الجمهوريــة عــدم مبــارشة
األصليــة لتحريــك الدعــوى؛ 53مــن قبــل النيابــة العموميــة بأمــر مــن وزيــر العــدل؛ 54أو مــن املتـ ّ
ـرر بتقديــم شــكوى لــدى الرشطة
التحقيــق 55.ويف املامرســة ،يبــارش باإلجـراءات الجنائيــة الخاصــة باالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان عــاد ًة عندمــا يقــوم املتـ ّ
56
القضائيــة أو النيابــة العموميــة.
صحيــح أنّــه يف غيــاب قانــون أو أمــر محــدد ،مــن املفــروض ان ترتكــز اإلج ـراءات أمــام الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة عــى مجلــة اإلج ـراءات الجزائيــة ،غــر أ ّن
التفســر الض ّيــق لبعــض مقتضيــات قانــون ســنة  2013يطــرح مخــاوف حيــال الطريقــة التــي ســوف تنظــر بهــا الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة يف قضايــا االنتهــاكات
الجســيمة لحقــوق اإلنســان.
ـص الفصــل  8مــن قانــون ســنة  2013املحـدّد الختصــاص الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة بالنظــر يف االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان عــى أن هــذه الدوائــر
وينـ ّ
تنظــر أيضـاً يف القضايــا التــي تحيلهــا هيئــة الحقيقــة والكرامــة واملتعلقــة بتزويــر االنتخابــات ،والفســاد املــايل ،واالعتــداء عــى املــال العــام ،والدفــع إىل الهجــرة
االضطراريــة ألســباب سياســية .ويحـدّد الفصــل  42أن هيئــة الحقيقــة والكرامــة تحيــل إىل النيابــة العموميــة «امللفــات التــي يثبــت لهــا فيهــا ارتــكاب انتهــاكات
ـر القضــاة الذيــن قابلتهــم اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن الفصــل  42عــى أنــه مينــح هيئــة الحقيقــة والكرامــة صالحيـ ًة حرصيــة
جســيمة لحقــوق اإلنســان» .ويفـ ّ
إلحالــة امللفــات إىل الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة ،مــع اســتبعاد إمكانيــة تقديــم الضحايــا للشــكوى باالســتناد إىل مجلــة اإلجـراءات الجزائيــة.
وال يع ـ ّد هــذا التفســر مخالف ـاً للقانــون الــدويل واملعايــر الدوليــة فحســب ،بــل مــن شــأنه أن يكــون غــر متوافــق مــع املقتضيــات األخــرى لقوانــن العدالــة
االنتقاليــة يف تونــس .أوالً ،يشــكّل الفصــل  42جــزءا ً مــن البــاب املخصــص ملهــام هيئــة الحقيقــة والكرامــة ،وليــس اختصــاص الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،يبــدو أن الفصــل  3مــن القانــون األســايس عــدد  17لســنة  2014املــؤرخ يف  12حزيران/يونيــو  2014املتعلــق بأحــكام متصلــة بالعدالــة
االنتقاليــة وبالقضايــا املرتبطــة بالفــرة املمتــدة بــن  17كانــون األول/ديســمرب  2010و 28شــباط/فرباير  2011يقـدّم وصفـاً للقضايــا التــي تحيلهــا هيئــة الحقيقــة
والكرامــة إىل الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة كأحــد الخيــارات املتاحــة .واألهــم ،يــكاد هــذا التقييــد يعيــق التـزام تونــس بالتحقيــق يف انتهــاكات حقــوق اإلنســان
ومالحقتهــا .وبالفعــل ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار أ ّن الغــرض مــن إنشــاء الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة هــو أن تتمتــع باختصــاص حــري للنظــر يف االنتهــاكات
الجســيمة لحقــوق اإلنســان ،مبــا يف ذلــك الحــاالت التــي تتمتــع فيهــا املحاكــم العســكرية باالختصــاص ،وأ ّن املهلــة الزمنيــة لتقديــم الضحايــا شــكاويهم لــدى هيئــة
الحقيقــة والكرامــة قــد انقضــت يف  15حزيران/يونيــو ،2016فــإ ّن أي انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان مل تقــدم لــدى هيئــة الحقيقــة والكرامــة ســوف لــن
تكــون خاضع ـ ًة للتحقيــق واملالحقــة.

ه .دور النيابة العمومية وقضاة التحقيق
كــا ســبق وذكــر ،مل يتــم اعتــاد أي إجـراءات أو إطــار قانــوين محــدد لتنظيــم عمــل الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة .وبالتــايل ،يجــب أن ينظــر إىل هــذه الدوائــر
عــى أنهــا تعمــل مبوجــب مجلــة اإلج ـراءات الجزائيــة الســارية التطبيــق والقوانــن ذي الصلــة .ويشــمل ذلــك مراحــل التحقيــق واملتابعــة قبــل الوصــول إىل
مرحلــة املحاكمــة أمــام الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة .ونتيجـ ًة لذلــك ،يقــوم اعضــاء النيابــة العموميــة وقضــاة التحقيــق يف املحاكــم االبتدائيــة حيــث مقــار الدوائــر
الجنائيــة املتخصصــة مبهامهــم فيــا يتعلــق بقضايــا االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان التــي تفصــل فيهــا الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة.
ومبوجـــب دســـتور ســـنة  ،2014تشكّل النيابـــة العموميـــة جـــزءا ً مـن القضـاء العدلـــي ،وتشـملها الضامنـات املكفولـــة لـه بالدسـتور 57.وينـــص الفصـل  115مـن
دســـتور ســـنة  2014علـــى مـــا يلـي” :ميـارس قضـاة النيابـة العموميـــة مهامهـم املقـررة بالقانـون وفـي إطــار السياسـة الجزائيــــة للدولـة“ .ولكـن ،ال تتوفــر أي
مبــــادئ توجيهيـــة مفصلــــة ليتبعهــــا أعضــاء النيابــــة العموميـــة عند مامرسة مهامهم.
صحيـح أن الفصليـن  28و 47مـن مجلـة اإلجـراءات الجزائيـة ينصـان علـى التحقيـق الكامـل والفـوري فـي جميـع الحـاالت املتعلقـة بالـ“جنايـات“ 58،حيث ينـص
الفصـــل  30علـــى أن وكيـــل الجمهوريـــة يجتهـد فـي تقريـر مـآل الشـكايات واالعالمـات التي يتلقاهـا أو التـي تنهـى إليـه .ويشمل ذلك قيـادة بحـث أولـي علـى
ســـبيل االسرتشـــاد لجمـــع أدلـــة الجرميـــة ،واســـتنطاق املشـــبوه فيـــه بصفـة إجامليـــة وتلقـي الترصيحـــات وتحريـر املحاضـــر فيهـــا 59.كام يتطلب ذلك من وكيل
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الجمهوريــة إحالــة امللــف إىل حاكــم التحقيــق إلجـراء بحــث قانــوين.

60

ـص عــى أن تحيــل هيئــة الحقيقــة والكرامــة امللفــات إىل الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة .ويشــر الفصــل  42إىل أ ّن هيئــة
غــر أ ّن الفصــل  8مــن قانــون ســنة  2013ينـ ّ
الحقيقــة والكرامــة تحيــل امللفــات التــي يثبــت فيهــا ارتــكاب انتهــاكات حقــوق اإلنســان إىل النيابــة العموميــة .وعــاو ًة عــى ذلــك ،ينــص الفصــل  3مــن قانــون
ســنة  2014عــى أن تحيــل النيابــة العموميــة امللفــات املتعلقــة بالثــورة التــي تتلقاهــا مــن هيئــة الحقيقــة والكرامــة إىل الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة .وقــد يعنــي
ـر
ذلــك أنــه ال يتوقــع مــن النيابــة العموميــة أن تنفــذ مهــام التحقيــق .ويف الواقــع ،يف ظــل غيــاب أعضــاء متخصصــن مــن النيابــة العموميــة وقضــاة للتحقيــق ،فـ ّ
بعــض أعضــاء الســلك القضــايئ يف تونــس الفصــل  42عــى أنــه يســمح للدوائــر الجنائيــة املتخصصــة بالتعويــل عــى التحقيقــات التــي تجريهــا هيئــة الحقيقــة
والكرامــة ألغـراض التأكيــد عــى وقــوع انتهــاك جســيم لحقــوق اإلنســان .ومــن ثــم ،تعتمــد الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة نتائــج هيئــة الحقيقــة والكرامــة وتنتقــل
مبــارشة إىل مرحلــة املحاكمــة كإجـراء اســتثنايئ ينــدرج ضمــن إطــار «العدالــة االنتقاليــة» 61.ولكــن ،يبقــى هــذا التفســر مثـرا ً للجــدل ومرفوضــا مــن قبــل قضــاة
آخريــن أكــدوا للجنــة أن الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة تشـكّل جــزءا ً مــن نظــام العدالــة الجنائيــة ،ولهــذا الســبب يجــب أن تتبــع اإلجـراءات الجنائيــة العاديــة،
62
مبــا يف ذلــك يف مرحلــة التحقيــق ومــا قبــل املحاكمــة.
وتعـ ّـر اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن عــن قلقهــا الشــديد إزاء اي إجـراءات غــر مالمئــة أو معجلــة أمــام الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة بشــكل ال يتوافــق مــع مبــادئ
املحاكمــة العادلــة ،يف حــال كانــت األدلــة التــي تجمعهــا هيئــة الحقيقــة والكرامــة تســتخدم بشــكلٍ مبــارش وحــري عنــد املحاكمــة مــن دون أن تجــري النيابــة
العموميــة تحقيقـاً خاصـاً بهــا .ومــن شــأن هــذه املقاربــة أن تعرقــل ضامنــات الحــق يف املحاكمــة العادلــة وااللتـزام بتطبيــق املســؤولية الجنائيــة يف حــق مرتكبــي
انتهــاكات حقــوق اإلنســان املنصــوص عليهــا يف القانــون الــدويل .عــاو ًة عــى ذلــك ،ورغــم مالحظــة وإرشاف بعــض قضــاة التحقيــق عــى إج ـراءات التحقيــق
وتقــي الحقائــق مــن طــرف هيئــة الحقيقــة والكرامــة 63،تعتــر اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن أ ّن تدريــب أعضــاء الســلطة القضائيــة ككل فيــا يتعلــق بالتحقيــق
يف ،ومتابعــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وليــس فقــط تدريــب قضــاة الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة يف مجــال العدالــة االنتقاليــة ،أمــر حاســم إن اريــد لهــذه اآلليــة
أن تســاهم يف إصــاح النظــام القضــايئ مبــا يتســق مــع املعايــر الدوليــة.

و .عــدم جــواز تعريــض احــد مجــددا للمحاكمــة او للعقــاب عــى جرميــة ســبق وان أديــن بهــا او بــرئ
منهــا ،والســقوط بالتقــادم
ميكــن العثــور عــى مبــدأ عــدم جــواز تعريــض احــد مجــددا للمحاكمــة او للعقــاب عــى جرميــة ســبق وان أديــن بهــا او بــرئ منهــا يف الفصـــل  132مكـــرر مـــن
ينص علـى مـا يلـي” :ال ميكـن تتبـع مـن حكـم برباءتـه مـن جديـد ألجـل نفـس األفعـال ولـو تحـت وصـف قانونـي
مجلـــة اإلجــراءات الجزائيـــة التونســـية ،الذي ّ
آخـــر “.ويعـ ّد نطــاق هــذا املبــدأ كــا هــو محـدّد يف هــذا املقتــى واســعاً عــى نحـ ٍو شــامل .فهــو مينــع محاكمــة األشــخاص املدانــن ليــس فقــط بالجــرم ذاتــه،
بــل باألفعــال نفســها.
وتبعاً للفصل  5من مجلة اإلجراءات الجزائية ،تســـقط الدعـــوى العموميـــة يف مـــا عـــدا الصـــور الخاصـة التـي نـص عليهـا القانـون مبـــرور عشـرة أعـوام كاملـة إذا
كانـــت ناتجـــة عـــن ”جنايـــة“ ومبـــرور ثالثـــة أعـــوام كاملـــة إذا كانـــت ناتجـــة عـــن «جنحـــة» 64.وقبل ثورة سنة  ،2011يف الحاالت القليلة التي متت فيعا متابعة
االنتهـــاكات الجســـيمة لحقـــوق اإلنســـان ،كيفــت هــذه االنتهــاكات ”جنـــح“ وخضـــعت بالتالـــي للتقــادم بعد ثالثة أعـــوام 65.ومبا أ ّن الدعــــوى املدنيــــة تســقط
بنفــس الشــروط واآلجــال املقــررة للدعــوى العموميــة الناتجــة عــن الجرميــة التــي تولــد عنهــا الضـرر 66،كان يتعيـن علـى الضحايـا الراغبيـن فـي املطالبـة
بالجبـــر فـــي إجــراءات مدنيـــة تقديـــم الشـــكوى ضمـن مهلــــة التقادم .ومـــدّد األمر عدد  106لسنة  2011فتــرة التقــــادم عــن التعذيــب مــــن  10إلــى 15
68
ســــنة 67،يف حني عــــدل دســتور ســنة  2014هــذه الفتــــرة حيــث حظــر ســقوط جرميــة التعذيــب بالتقــادم.
وعىل نح ٍو أكرث عموماً ،ينـــص الفصـــل  )9(148مـــن الدســـتور علـــى مـــا يلـي” :تلتـــزم الدولـة بتطبيـق منظومـــة العدالـة االنتقاليـة فـي جميـــع مجاالتهـا واملـدة
الزمنيـــة املحـــددة بالتشـــريع املتعلـــق بهـــا ،وال يقبـــل فـــي هـــذا السـياق الدفـع بعـــدم رجعيـة القوانيـــن أو بوجـود عفـو ســـابق أو بحجيـة اتصـــال القضـاء أو
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بســـقوط الجرميـــة أو العقـــاب مبـــرور الزمـــن“( .مـــع العلـــم أ ّن مبـــدأ عـــدم عــدم جــواز تعريــض احد مجــددا للمحاكمــة او للعقاب عــى جرمية ســبق وان أدين
بهــا او بــرئ منهــا مشـــمول بحجيـــة اتصـــال القضـــاء) .ويؤكــد الفصــل  42مــن قانــون ســنة  2013عــى اســتثناء هــذا املبــدأ يف مــا يتعلــق بامللفــات التــي تحيلهــا
هيئــة الحقيقــة والكرامــة إىل الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة ،فيــا ينــص الفصــل  9عــى انــه ال تســقط مبــرور الزمــن الدعــاوى الناجمــة عــن االنتهــاكات الجســيمة
لحقــوق اإلنســان الــواردة يف الفصــل الثامــن.
وتتوافــق هــذه االســتثناءات مــع القانــون الــدويل واملعايــر الدوليــة .وبالفعــل ،ففــي حــن تنــص املــــادة  )7(14مــــن العهــــد الدولــــي الخــــاص بالحقــوق املدنية
والسياســية عــى مــا يــي« :ال يجــوز تعريــض أحــد مجــددا ً للمحاكمــة أو للعقــاب عــى جرميــة ســبق أن أديــن بهــا أو بــرئ منهــا بحكــم نهــايئ وفق ـاً للقانــون
ولإلجـراءات الجنائيــة يف كل بلــد »،ينــص املبــدأ ( 26ب) مــن املجموعــة املســتوفاة ملبــادئ مكافحــة اإلفــات مــن العقــاب عــى مــا يــي:
وكــون الفــرد قـد حوكـم فـي وقـت سـابق الرتكابـه جرميـة جسـيمة مبوجـب القـانـون الدولـي ال مينع مـن مالحقته قضائيـاً فيمـا يتعلـق بنفـس التصـرف إذا كان
الغـــرض مـــن اإلجــراءات الســـابقة هـــو إعفـاء الشـخص املعنـي مـن املسـؤولية الجنائــية ،أو إذا لـم تكــن هــذه اإلجـراءات قد نفذت بصورة مستقلة أو نزيهة وفقاً
69
لقواعــد اإلجـراءات القانونيــة الواجبــة املعــرف بهــا يف القانــون الــدويل ،بــل نفــذت ،يف ظــروف الحالــة ،بطريقــة تتنــاىف مــع نيــة تقديــم الشــخص املعنــي للمحاكمــة.
وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك ،وكمـــا هـــو مبيـن مـــن خـالل اللغـة الـواردة فـي املـــادة  ،)7(14لكـي ينطبـق مبـدأ عـــدم جواز تعريض احد مجددا للمحاكمة او للعقاب
عــى جرميــة ســبق وان أديــن بهــا او بــرئ منهــا ،يجـــب أن يكون قد صـــدر حكـــم نهائـــي فـــي اإلجــراءات الجنائيـــة ذات الصلة 70.ويف التعليـــق العـــام رقـــم ،32
نظـــرت اللجنـــة املعنيـــة بحقـــوق اإلنســـان فـــي نطـاق هذا املبـدأ وأشـــارت إلـى أنـه” :ال يُــثار الحظـــر الـوارد فـي الفقـرة  7مـن املـــادة  14إذا قامـت محكمـة
أعلـــى بإبطـــال اإلدانـــة وأمـــرت بإعـــادة املحاكمة .وعالوة علـــى ذلـــك ،ال مينـع هـذا الحظـــر اسـتئناف محاكمـة جنائيـــة تربرهـا ظـروف اســـتثنائية مثـل حصول
املحكمـــة علـــى أدلـــة لـــم تكـــن متاحـــة أو معروفـة عنـــد صـــدور حكـــم البــراءة» 71.بالتايل ،إن مل تكن اإلجراءات نهائيةً ،أو مل ينتج عنها حكم باإلدانة أو التربئة،
ال مينــع مبــدأ عــدم املحاكمــة مرتــن لــذات الجــرم ،كــا هــو منصــوص عليــه يف العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية ،مــن إعــادة فتــح اإلجـراءات.
إ ّن التطبيــق املالئــم لهــذا املبــدأ مبوجــب القانــون الــدويل واملعايــر الدوليــة أمــر محــوري نظ ـرا ً إىل اإلخفاقــات العديــدة لنظــام العدالــة الجنائيــة يف التصــدي
للقضايــا املرتبطــة باالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان التــي وقعــت قبــل ،خــال ومــا بعــد الثــورة ســنة  .2011ومــن هنــا ،مــن الــروري ضــان عــدم تطبيــق
املقتضيــات الحاليــة ملجلــة اإلجـراءات الجزائيــة بشــكلٍ يــؤدي إىل إفــات مرتكبــي االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان مــن العقــاب .ويجــب أن تتمتــع الدوائــر
الجنائيــة املتخصصــة بالقــدرة عــى إعــادة فتــح القضايــا العالقــة ،أو التــي حفظــت ومل يتــم البــث فيهــا مــن طــرف املحاكــم ،فضـاً عــن إتاحــة الحــق يف الطعــن
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املوضوعــي يف األحــكام الصــادرة عــن املحاكــم العســكرية».
نســجاً عــى املنــوال نفســه ،تقــر املعايــر الدوليــة بعد خضــوع القضايا املرتبطة بانتهاكات حقوق اإلنســان الجســيمة للتقادم .وعىل ســبيل املثال ،أكـــدت اللجنـــة املعنيـــة
بحقـــوق اإلنســـان علـــى أنـــه ينبغـي إزالـة معوقـات تحديـد املسـؤولية القانونيـــة كقرص رسيان فرتات التقادم 73.وتؤكـد املبـــادئ األساسـية بشـأن الحـق فـي االنتصـاف
والجبـر واملجموعـة املسـتوفاة ملبـادئ مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب علـى أن قوانيـن التقـادم ال تنطبـق علـى االنتهـاكات الجسـيمة للقانـون الدولـي لحقـوق اإلنسـان
التـي تشـكل جرائـم مبوجـب القانـون الدولـي 74.وبالنسـبة إلـى االنتهـاكات التـي ال ترقى إىل جرائـم مبوجـب القانـون الدولـي ،تقر املجموعـة املسـتوفاة ملبـادئ مكافحة
اإلفـالت مـن العقـاب بعـدم سـريان الــتقادم فـي القضايـا الجنائيـة خالل الفتـرة التـي ال توجـد فيهـا سـبل تظلـم فعـالة و“ال ميكــن االحــتجاج بالتقـادم ،عنـد انطباقـه،
فـي الدعـاوى املدنيـة أو اإلداريـة التـي يرفعهـا الضحايـا للمطالبة بجرب الضـرر الناجم عن اصاباتهم“ 75.وتؤكـد املبـادئ األساسـية بشـأن الحـق فـي االنتصـاف والجبـر أن
فـي هـذه الحـاالت ،ينبغـي أال تكـون قوانيـن التقـادم ”تقييديـة دون مبـرر“76.وتعتبـر اجتهـادات محكمـة البلـدان األمريكيـة لحقـوق اإلنسـان واضحـة بأنـه ال ميكـن للدولـة
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اللجـوء إلـى قوانيـن التقـادم لتقويـض التزامهـا بالتحقيـق مع ومعاقبـة املسـؤولني عـن االنتهـاكات الجسـيمة لحقـوق اإلنسـان.
املبـدأ ( 26ب)؛ راجـع أيضـاً املبـدأ  22مـن املجموعـة املسـتوفاة مـن مبـادئ مكافحـة اإلفالت مـن العقـاب وفيـه ” :ينــبغي للــدول أن تعتمـد
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وتنفـذ ضامنات ضـد أي انتهـاك للقواعد مـن قبيـل تلـك املتعلقـة بالتقـادم ،والعفـو ،وحـق اللجـوء ،ورفـض تسـليم األشـخاص ،ومبـدأ عـدم جـواز املحكمـة
علـى ذات الجـرم مرتيـن ،وواجـب الطاعـة ،والحصانـات الرسـمية ،والتوبـة ،واختصـاص املحاكـم العسـكرية ومبـدأ عـدم جـواز عـزل القضـاة ،علـى نحـو يُعـزز
أو يُسـهم فـي اإلفلـات مـن العقـاب“.
دعـوى شـويزر ضـ ّد األوروغـواي ( ،) 16R/66( )66/1980العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق املدنيـة والسياسـية A (12/38/40 ،تشـرين األول/
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نظـرا ً إىل العــدد الكبــر والنطــاق الواســع لالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان املرتكبــة عــى مـ ّر الفــرة التــي يغطيهــا قانــون ســنة  ،2013مــن املتوقــع أن تــويل
الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة األولويــة ملالحقــة املســؤولني يف هــرم القيــادة مــن بــن املكلفــن بإنفــاذ القوانــن ومســؤويل األمــن .ويجــب بطبيعــة الحــال محاســبة
ـص عليهــا القانــون الــدويل أو الوطنــي .ويف بعــض الحــاالت ،يجــب أن يتحملــوا املســؤولية
هــؤالء املســؤولني عــى أعاملهــم عندمــا تشـكّل هــذه األعــال جرائــم ينـ ّ
ايضــا عــن األعــال التــي يقــوم بهــا مرؤوســوهم يف مــا يسـ ّمى مبســؤولية الرؤســاء .ويعـ ّد هــذا األمــر رضوريـاً لتحقيــق املســاءلة يف بنيــة القيــادة.
ال تتضمــن املجلــة الجزائيــة إشــار ًة مبــارش ًة إىل مســؤولية الرؤســاء ولكنهــا تشــمل أشــكاالً مختلفــة مــن مســؤولية الــركاء .يحـدّد الفصــان  32و 33مــن املجلــة
الجزائيــة املســؤولية الجنائيــة للــركاء يف الجرميــة ،وفقـاً للفصل  32يع ّد مشــاركاً الشـــخص الـــذي أرشـــد الرتـــكاب الجرميـــة أو تســـبب فـــي ارتكابهـــا بعطايـــا أو
وعـــود أو تهديـــدات أو تجـــاوز فـــي الســـلطة أو النفـــوذ أو خزعبالت أو حيـــل إجراميـــة؛ الشـخص الـذي مـع علمـــه باملقصـد املـراد الحصـــول عليـه أعـان علـى
ارتكابـــه بأســـلحة أو آالت أو غيـــر ذلـــك مـــن الوســـائل التـي مـن شـأنها اإلعانـــة علـى تنفيـذ الفعـل؛ الشـــخص الـذي مـع علمـه باملقصـــد املذكـور أعـان فاعـل
الجرميـــة علـــى األعمـــال التحضرييـــة أو املسـهلة الرتكابهـــا أو علـى األعمـال التـي وقعـت بهـا الجرميـــة .وعمالً بالفصل  ،33يعاقب املشاركون يف الجرمية بالعقاب
املقــرر لفاعليهــا.
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك ،يجـــرم القانـــون عـدد  48لســـنة  1966يتعلـق بجرميـة االمتنـاع املحظور ”كل مـــن أمسـك عمـدا ً عـن منـع فعـل موصـــوف إمـا بجنايـة أو
بجنحـــة واقعـــة عــى جســم الشــخص وكان قــادرا ً عــى منعــه بفعلــه الحــايل دون خشــية خطــر عــى نفســه أو عــى الغري 78».ويعاقـــب الشــخص بخمســـة أعـــوام
ســـجناَ وبخطيـــة قدرهـا عشـــرة آالف دينـــار (حواىل  4500دوالر أمرييك).
وعــى أثــر ثــورة ســنة  ،2011اســتندت املحاكــم يف بعــض األحيــان بشــكلٍ أكــر عــى هــذه الفصــول ملالحقــة بعــض املســؤولني الرفيعــي املســتوى .ومــع ذلــك ،فــان
هذه املقتضيات غري مالمئة .ومبوجـــب القانـــون الدولـــي ،ال تقتصـــر املســـؤولية الجنائيـــة الفرديـة لالنتهـاكات الجسـيمة لحقـوق اإلنســـان علـى املرتكـب املباشـر
79
للجرائـم ولكـن قـد متتـد إلـى الرؤسـاء الذين يأمـرون أو يحرضـون علـى ارتـكاب الجرميـة أو يتقاعسـون عـن اتخـاذ اإلجـراءات الكافيـة ملنعهـا أو التبليغ عنها.
ومبوجــب املــادة  4مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،ال ينبغــي تجريــم افعــال التعذيــب فقــط بــل أيضـاً «أي عمــل آخــر يشــكل تواطــؤا ً ومشــاركة يف التعذيــب».
ويف هذا السياق ،أكدت لجنة مناهضة التعذيب أنــــه ”ال ميكــــن للموظفيــــن الذيــــن ميارســــون ســــلطة عليــــا مبــن فيهــم املوظفــــون العامــون التملـص مـن
املســـاءلة أو الهـــرب مـــن املســـؤولية الجنائيـــة عـــن التعذيـب أو إســـاءة املعاملـة التـي يرتكبهـا املرؤوســـون ،فـي حـال كانـوا يعرفـــون أو كان عليهـم أن يعرفـوا
بحصـول هـذا السـلوك غيـر املسـموح بـه فـي الواقـع ،أو بأنـه كان مـن املرجـح أن يحصـل ،وعجـزوا عـن اتخـاذ التدابيـر الوقائيـة املعقولـة والالزمـة» 80.وأعلنـت
لجنـــة مناهضـــة التعذيـــب أنـه مـــن الضـروري أن تجـري سـلطات النيابـة العامـة والسـلطات القضائيـة املختصـة واملســـتقلة والنزيهـة تحقيقاً كامالً يف مسـؤولية
أي موظـف مـن كبـار املوظفيـن ،سـواء عـن التحريـض أو التشـجيع املباشـر علـى التعذيـب أو إسـاءة املعاملـة أو املوافقـة عليهمـا أو السـكوت عنهمـا 81».وكمـا
سـبق وأشـري أعاله ،يجب أن يعتبـر املسـؤولون الذيـن يصـدرون أمـرا ً بتنفيـذ التعذيـب علـى أنهـم ارتكبـوا جرميـة بحكـم القانـون الوطنـي عـن طريـق املشـاركة
82
أو املساهمة باملعنـــى املنصـــوص عليـه فـي املـادة  )1(4مـن االتفاقيـة.
نسجاً علـــى املنـــوال نفســـه ،أعلنـــت اللجنـــة املعنيـــة بحقـوق اإلنسـان فـــي مـا يتعلـق باملـــادة  7مـن العهـد الدولـــي الخـاص بالحقــوق املدنيــــة والسياســية
أن ”مــــن ينتهكــــون املــــادة  ،7ســــواء بالتحريــــض علــــى األفعــــال املحظــورة أو باألمــــر بهــا أو بإجازتهـــا أو بارتكابهـا ،يجـب اعتبارهـــم مسـؤولني فـي هـذا
الشـــأن“ 83.كمـــا شـــددت لجنـــة مناهضـــة التعذيـــب فـــي مناســـبات عــدة عــى أهميــة إخضــاع األفـراد يف املراكــز العليــا للمحاســبة 84.وينــص النظــام األســايس
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،والــذي يجـ ّرم اإلبــادة وجرائــم الحــرب والجرائــم ضـ ّد اإلنســانية عــى املســؤولية الخاصــة بالرؤســاء ،ســواء كانــوا عســكريني أو يف أي
مركــز مســؤولية آخــر ،يف املــادة  28ملــن مل يتخــذ اإلجـراءات الكافيــة ملنــع النشــاط الجرمــي للقــوات الخاضعــة ألمرتــه أو معاقبتهــم عليــه .ويفــرض هــذا املقتــى
أيضـاً محكمـة البلـدان األمريكيـة لحقـوق اإلنسـان ،األخـوة غوميـز باكـواري ضـد البيـرو ،الحكـم  8متوز/يوليـو ، 2004الفقـرات 149-151؛ التجـار التسـعة
عشـر ضـد كولومبيـا ،الحكـم الصـادر فـي  5متوز/يوليـو  2004الفقـرة 263؛ بوالسـيو ضـد األرجنتيـن الحكـم الصـادر فـي  18أيلول/سـبتمرب ، 2003الفقـرة 116؛
وغوميـز لونـد وآخـرون (غرييـا دو أراغـايا) ضـد الربازيـل ،الحكـم الصـادر فـي  24تشـرين الثاين/نوفمبـر ، 2010الفقرة .171
القانون عدد  48لسنة  1966يتعلق بجرمية االمتناع املحظور ،الفصل .1
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عنــارص عــدة لتحديــد هــذه املســؤولية مبــا يف ذلــك وجــود عالقــة رئيــس ومــرؤوس بينــه وبــن القــوات التــي ارتكبــت أو تكــون عــى وشــك ارتــكاب هــذه الجرائــم،
وعلمــه بتــورط املســؤولني يف الجــرم ،وعــدم اتخــاذه جميــع التدابــر الالزمــة واملعقولــة ملنــع أو قمــع ارتــكاب هــذه الجرائــم أو معاقبــة املرؤوســن ،وأن تكــون
الجرائــم قــد ارتكبــت نتيجــة لعــدم مامرســة القائــد العســكري أو الشــخص ســيطرته عــى هــذه القــوات مامرســة ســليمة.
ومبوجــب الفصــل  32مــن املجلــة الجزائيــة التونســية ،تفــر مســؤولية املشــاركة بشــكل واســع وميكــن أن تشــمل كبــار املكلفــن بإنفــاذ القوانــن ومتتــد إىل
الرؤســاء الذيــن يســاعدون ويعاونــون املجرمــن يف اإلفــات مــن العقــاب .ولكــن ،ليــس مــن الواضــح مــا إذا كان التقاعــس عــن اإلبــاغ عــن املوظــف للجرميــة
كافي ـاً ليشــمله الفصــل  .32ال تتضمــن املجلــة الجزائيــة أي مقتــى ينــص عــى مســؤولية كبــار املســؤولني عــن إنفــاذ القوانــن عــى مرؤوســيهم .باإلضافــة إىل
ذلــك ،ينطبــق القانــون املتعلــق بجرميــة االمتنــاع )القانــون عــدد  )66-48عــى جميــع األشــخاص لكــن ال يفــرض التزامــات محــددة عــى املســؤولني عــن إنفــاذ
القوانــن مبنــع الجرائــم التــي ارتكبهــا املرؤوســون.
وعــاو ًة عــى ذلــك ليــس مــن الواضــح ،يف املامرســة ،مــا هــي عنــارص مســؤولية الرؤســاء التــي تطبقهــا املحاكــم التونســية .ويف بعــض القضايــا التــي رفعــت يف
ـرت املحاكــم العســكرية الفصــل  32باشــكال مختلفــة ،حيــث مـدّدت املحاكــم تفســر الفصــل
مــا يتعلــق االنتهــاكات التــي ارتكبــت أثنــاء ثــورة ســنة  ،2011فـ ّ
 32عــى ســبيل املثــال إلدانــة الرئيــس الســابق بــن عــي 85المتناعــه عــن منــع قتــل املتظاهريــن والتزامــه بالصمــت حيالهــا ،وضيقــت نطــاق تط ّبيقــه عــى كبــار
86
املســؤولني عــن إنفــاذ القوانــن رغــم املزاعــم التــي أكــدت قيامهــم بأعــال ماديــة أو حضورهــم أثنــاء قتــل املتظاهريــن.
ويف مــا يتعلــق باألوامــر العليــا ،مينــح الفصــل  42مــن املجلــة الجزائيــة الحصانــة مــن املالحقــة الجنائيــة حــن ينــص عــى أنــه ال عقــاب عــى مــن ارتكــب فعـ ًا
مبقتــى نــص قانــوين أو إذن مــن الســلطة التــي لهــا النظــر .ويقــر الفصــل  46مــن القانــون عــدد  70لســنة  1982املتعلــق بالقانــون األســايس لقــوات األمــن
الداخــي هــذه الحصانــة عــى األوامــر التــي يتلقاهــا أعــوان قــوات األمــن الداخــي “مــن رؤســائهم يف نطــاق الرشعيــة القانونيــة ”.ويتبــع هــذا املقتــى معايــر
القانــون الــدويل التــي باإلضافــة إىل تنصيصهــا عــى املســؤولية الخاصــة بالرؤســاء عــن أعــال مرؤوســيهم ،تنــص أيضـاً عــى عــدم إفــات املرؤوســن مــن املســؤولية
الجنائيــة يف حــاالت االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان ملجــرد أنهــم ترصفــوا تبعـاً ألوامــر رؤســائهم.
وتوضــح اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب واالتفاقيــة الدوليــة لحاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــري أ ّن األمــر مــن الرئيــس أو مــن الســلطة العامــة ال ميكنــه
أن يشـكّل مــررا ً الســقاط املســؤولية فيــا يتعلــق باإلجـراءات الجنائيــة التــي تنــص عليهــا االتفاقيتــان 87.وكانــت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان ولجنــة مناهضــة
88
التعذيــب قــد أوصتــا بــإدراج هــذا املبــدأ يف القانــون املحــي.
وتقـ ّر املبــادئ األساســية الســتعامل القــوة بــأن املــرؤوس ال ميكنــه التــذرع باألوامــر العليــا «إن كان املســؤولون عــن إنفــاذ القوانــن عــى علــم بــأن األمــر باســتخدام
89
القــوة واألســلحة الناريــة املــؤدي إىل وفــاة الشــخص أو إصابتــه الخطــرة كان غــر مــروع بشــكلٍ واضــح وكانــت لديــه فرصــة معقولــة لرفــض االمتثــال لــه».
ويف هــذا الســياق ،يطــرح كل مــن النظــام األســايس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة واملبــادئ األساســية الســتخدام القــوة ســؤال كيــف يتــم تحديــد “عــدم املرشوعيــة
الظاهــرة لألمــر» .ويف املــادة  ،)2(33يقـ ّر نظــام رومــا األســايس أ ّن األوامــر بارتــكاب اإلبــادة الجامعيــة أو الجرائــم ضــد اإلنســانية تدخــل يف إطــار عــدم املرشوعيــة
الظاهــرة .ومبــا أن الجرائــم ضــد اإلنســانية تشــمل ،مــن بــن سلســلة جرائــم أخــرى ،التعذيــب ،والقتــل ،واالختفــاء القــري ،عندمــا ترتكــب كجــزء مــن االعتــداءات
الواســعة النطــاق أو املنتظمــة ،ميكــن القــول إن األوامــر بارتــكاب هــذه الجرائــم حتــى وإن مل تشــكل جــزءا ً مــن اعتــداءات واســعة النطــاق أو منتظمــة ،يجــب
أن تعتــر غــر مرشوعــة بشــكل ظاهــر.
ويف املامرســة ،ارتــأت املحاكــم التونســية أ ّن الدفــاع عــن األوامــر العليــا غــر مقبــول إال إن كان األمــر «مرشوعـاً» ،حيــث إذا صــدر األمــر عــن قــادة قــوات األمــن
الداخــي ،فيجــب أن يكــون هــذا األمــر «ضمــن حــدود الرشعيــة» .ومــع ذلــك ،يجــب أن توضــح الســلطات التونســية املوقــف مــن خــال ترشيعــات دقيقــة متنــع
أن يــؤدي التــذرع ب»األوامــر العليــا» إىل متتــع مرتكبــي االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان باإلفــات مــن العقــاب.
وبالتــايل ،مــن املهــم أن تتــوىل الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة التحقيــق مــع ومالحقــة مــن تــؤول إليــه املســؤولية الخاصــة يف االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان،
املحكمة العسكرية االبتدائية الدامئة بالكاف ،الدعوى رقم  ،95646ص.703 .
85
الدعوى رقم  ،95646الحكم.
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مــن خــال إدراج مبــدأ مســؤولية الرؤســاء يف اإلج ـراءات التــي تطبقهــا هــذه الدوائــر .ومــن هنــا ،يجــب محاســبة كبــار املســؤولني املكلفــن بإنفــاذ القوانــن
الذيــن كانــوا عــى علــم أو يفــرض أنهــم كانــوا عــى علــم ،بســبب الظــروف الســائدة يف ذلــك الحــن ،بــأن القــوات ارتكبــت أو كانــت عــى وشــك ارتــكاب الجرميــة
ومل يتخــذوا جميــع التدابــر الالزمــة واملعقولــة يف حــدود ســلطتهم ملنــع أو قمــع ارتــكاب هــذه الجرائــم .ومــن املهــم بالقــدر نفســه ضــان أ ّن املجلــة الجزائيــة
والقانــون عــدد  70لســنة  1982ال يســمحان ألي فــرد يتحمــل مســؤولية انتهــاك جســيم لحقــوق اإلنســان التــذرع أمــر صــادر عــن رئيــس أو ســلطة عامــة للتهـ ّرب
مــن املســؤولية الجنائيــة.

ح .الحق يف جرب الرضر أمام الدوائر الجنائية املتخصصة
كــا ســبق وذكــر أعــاه ،ترتبــط إجـراءات الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة وســر عملهــا بشــكلٍ أســايس بالتزامــات تونــس يف التحقيــق يف االنتهــاكات املزعومــة لحقوق
اإلنســان ومالحقــة مرتكبيهــا عندمــا تشـكّل هــذه االنتهــاكات جرائــم منصوصـاً عليهــا يف القانــون الــدويل أو التونــي .ويتمتــع الضحايــا يف املقابــل بالحــق يف أن
يتــم التحقيــق يف ادعاءاتهــم بطريقــة مالمئــة ،والحــق يف معرفــة الحقيقــة يف مــا يتعلــق بالوقائــع املرتبطــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وإذا اقتــى االمــر ،تقديــم
الجنــاة إىل العدالــة.
وبغــض النظــر عــن اإلج ـراءات الجنائيــة ،يش ـكّل حــق الضحايــا يف جــر الــرر عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان جــزءا ً ال يتجــزأ مــن القانــون الــدويل لحقــوق
اإلنســان 90.ومــن هــذا املنطلــق ،ميكــن للدوائــر الجنائيــة املتخصصــة ،ولــو أنهــا مســؤولة بشــكلٍ أســايس عــن الفصــل يف املســؤولية الجنائيــة ،أن تــؤدي دورا ً هامـاً
يف تحقيــق االلتـزام بتوفــر الجــر واالنتصــاف للضحايــا .وباملقابــل ،إن مل تقــم بأعاملهــا كــا ينبغــي ،فإنهــا قــد تقـ ّوض حــق الضحايــا يف الجــر واالنتصــاف .وبالتــايل،
مــن األهميــة مبــكان تحديــد الثغـرات التــي تشــوب الترشيعــات الحاليــة التــي ســوف تطبقهــا الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة يف هــذا املجــال.
ومنــذ ثــورة ســنة  ،2011ت ـ ّم إرســاء مبــادرات العدالــة االنتقاليــة يف تونــس وق ـدّم العديــد مــن الضحايــا شــكاوى لــدى املحاكــم التونســية أو هيئــة الحقيقــة
والكرامــة .ومبوجــب الفصلــن  1و 7مــن مجلــة اإلجـراءات الجزائيــة ،فــإن الدعــوى املدنيــة مــن حــق كل مــن لحقــه شــخصيًا رضر نشــأ مبــارشة عــن جرميــة مــا.
وميكــن القيــام بهــا يف آن واحــد مــع الدعــوى العموميــة أو بانفـراد لــدى املحكمــة املدنيــة ،ويف هــذه الصــورة يتوقــف النظــر فيهــا إىل أن يقــى بوجــه بــات يف
الدعــوى العموميــة التــي وقعــت إثارتهــا 91.ووفقـاً للفصــل  167مــن مجلــة اإلجـراءات الجزائيــة ،يف حالــة إدانــة املتهــم ،ميكــن للمحكمــة أن تأمــر املتهــم بتســديد
تعويــض مــدين لضحيــة قــام بالحــق الشــخيص كجهــة مدنيــة وطلــب الحصــول عــى تعويــض .ومــن حيــث التطبيــق ،يعتــر القــايض مق ّيــدا ً يف إصــدار الحكــم
بالتعويــض ومبعاقبــة املتهــم وال يتمتــع بســلطة منصــوص عليهــا رصاحـ ًة لألمــر بــأي أشــكال أخــرى مــن أشــكال جــر الــرر.
وعــاو ًة عــى ذلــك ،مل تتفــق املحاكــم التونســية عــى نطــاق الــرر الــذي يســتحق التعويــض أو قــدر التعويــض الــذي يقـدّم للضحايــا يف الدعــوى نفســها 92.إ ّن
أشــكال التفــاوت هــذه ،مقرونـ ًة بقلــة الرشوحــات املتعلقــة بطريقــة تقييــم اختــاف التعويــض ،تقـ ّوض مــن قــدرة الضحايــا عــى املطالبــة بجـ ٍر ٍ
كاف وفعــال ،مبــا
يف ذلــك التعويــض املــادي.
يشــمل التعويــض للمســؤولية املدنيــة مبوجــب القانــون التونــي األرضار املاديــة واملعنويــة ولكنــه يقتــر عــى الخســائر التــي تــم تكبدهــا ،والتكاليــف املدفوعــة
أو املتوقعــة مــن أجــل إصــاح الــرر املســبب ،واملكاســب املســتقبلية التــي حــرم منهــا الشــخص .وميكــن أن يفــر ذلــك عــى أنــه يســتثني األنــواع األخــرى مــن
«الــرر املمكــن تقييمــه اقتصاديـاً» 93.وعــى وجــه الخصــوص ،ال يكفــل القانــون التونــي بوضــوح كاف أن التقييــم يأخــذ يف الحســبان الــرر البــدين أو العقــي؛
والفــرص الضائعــة ،مبــا فيهــا فــرص العمــل والتعليــم واملنافــع االجتامعيــة؛ والتكاليــف املرتتبــة عــى املســاعدة القانونيــة أو مســاعدة الخـراء واألدويــة والخدمــات
94
الطبيــة والنفســية واالجتامعيــة.
يف النهايــة ،تجــدر اإلشــارة إىل أ ّن مجلــة اإلج ـراءات الجزائيــة ال تحــدد مــا إذا كان ميكــن النظــر يف الدعــوى القانونيــة ضــد الدولــة عــن األعــال الجرميــة التــي
يرتكبهــا املوظفــون العموميــون.و تقــر بعــض القوانــن مبســؤولية الدولــة عــن أعــال املوظفــن العموميــن .وعــى ســبيل املثــال ،ينــص الفصــل  49مــن القانــون
عــدد  70لســنة  1982املتعلــق بقــوات األمــن الداخــي عــى مســؤولية الدولــة بالتعويــض املــدين «مــن أجــل خطــأ غــر فــادح انجــر عــن مامرســة الوظيفــة».ويف
املامرســة ،نظــرت املحاكــم الجنائيــة يف بعــض الحــاالت ،يف القضايــا الجنائيــة ضــد املوظفــن العموميــن ،يف كل مــن مســؤولية الدولــة واملســؤولية املدنيــة للجــاين.
ولكــن ،مل تعتمــد املحاكــم مقاربـ ًة ثابتـ ًة يف هــذا الســياق.
املبادئ األساسية للحق يف الجرب واالنتصاف.
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ومبوجــب القانــون الــدويل واملعايــر الدوليــة ،للضحايــا الحــق يف» جــر الــرر بشــكل كايف وفعــال وفــوري» 95.وتــم التنصيــص عــى نطــاق جــر الــرر هــذا يف
املبــادئ األساســية واملبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق يف االنتصــاف والتعويــض لضحايــا االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان واالنتهــاكات الخطــرة للقانــون
اإلنســاين الــدويل كــا اعتمدتهــا باإلجــاع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة .وتؤكــد املبــادئ عــى واجــب الــدول يف «أن تتــــيح ملــــن يــــدعي وقوعــــه ضــــحية
النتــــهاك حقــــوق اإلنســــان أو القــــانون اإلنساين إمكانية الوصـــول إىل العدالـــة علـــى أسـاس املسـاواة وعلـــى نحـو فعـــال [ ]...بغض النظر عمن يكون املسؤول
النهــايئ عــن االنتهــاك؛ أن تـــوفر للضحايــا ســبل انتصــاف فعالــة ،تشــمل الجــر» .وتــم النصيــص عــى الحــق يف االنتصــاف والجــر الفعالــن أيضـاً يف كافــة االتفاقيات
األساســية الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،حيــث تنــص املــادة  )3( 2مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية عــى أن تكفــل الــدول توفــر ســبل
فعالــة لالنتصــاف النتهــاكات الحقــوق املنصــوص عليهــا يف العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية .وكــا رشحــت اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان:
«الفقــرة  3مــن املــادة  2تقتــي مــن الــدول األط ـراف أن تنتصــف لألشــخاص الذيــن انتُهكــت حقوقهــم التــي ينــص عليهــا العهــد .فبــدون ذلــك االنتصــاف ،ال
يكــون قــد تــم الوفــاء بالتـزام توفــر ســبيل انتصــاف فعــال ،وهــو أمــر أســايس يف كفــاءة تطبيــق أحــكام الفقــرة  3مــن املــادة  .2وإضافــة إىل االنتصــاف الرصيــح
الــذي تقتضيــه الفقــرة  5مــن املــادة  9والفقــرة  6مــن املــادة [ ،14التــي تعنــى بجوانــب الحــق يف الحيــاة والحــق يف املحاكمــة العادلــة] ،تــرى اللجنــة أن العهــد
ينطــوي عموم ـاً عــى تعويــض مناســب .وتنــوه اللجنــة بــأن االنتصــاف قــد يشــمل ،عنــد االقتضــاء ،رد االعتبــار وإعــادة التأهيــل وتدابــر الرتضيــة ،كاالعتــذارات
العلنيــة وإقامــة أنصبــة تذكاريــة عامــة ،وتقديــم ضامنــات بعــدم التك ـرار ،وإج ـراء تغي ـرات يف القوانــن واملامرســات ذات الصلــة ،فض ـاً عــن مقاضــاة مرتكبــي
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انتهــاكات حقــوق اإلنســان».
وتضمــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب يف املــادة  )1(14الحــق يف االنتصــاف ،مبــا يف ذلك «الحــق القابــل للتنفيــذ يف تعويــض عــادل ومناســب ».وينــص التعليــق
العــام رقــم  3للجنــة مناهضــة التعذيــب بالتفصيــل عــى مــا هــو مطلــوب مبوجــب املــادة  14يف مــا يتعلــق بالحــق يف الجــر ،حيــث ينطــوي عــى رد الحقــوق
ـص املــادة  )4( 24مــن االتفاقيــة
والتعويــض وإعــادة التأهيــل والرتضيــة وضامنــات بعــدم تكـرار االنتهــاكات ،والحــق يف معرفــة الحقيقــة 97.وعــى نحـ ٍو مامثــل ،تنـ ّ
الدوليــة لحاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــري عــى أن «تضمــن كل دولــة طــرف ،يف نظامهــا القانــوين ،لضحايــا االختفــاء القــري الحــق يف جــر الــرر
والحصــول عــى تعويــض بشــكل رسيــع ومنصــف ومالئــم».
ويشــمل مفهــوم الجــر األرضار املاديــة واملعنويــة ويغطــي أشــكاالً مختلفـةً 98.عــى ســبيل املثــال ،تؤكــد املبــادئ األساســية بشــأن الحــق يف االنتصــاف والجــر عــى
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أ ّن الجــر يشــمل الــرد ،والتعويــض ،وإعــادة التأهيــل ،والرتضيــة وضامنــات عــدم التكـرار.و قــد يكــون ضــان أكــر مــن شــكل واحــد مــن أشــكال الجــر مالمئـاً.
100
وبالتــايل ،فــإ ّن األشــكال املختلفــة مــن الجــر تعـ ّد تكميليـ ًة بطبيعتهــا وليســت بديلـ ًة عــن بعضهــا البعــض.
وعــى الرغــم مــن أنــه ميكــن اعتبــار أن التحقيقــات الجنائيــة توفــر نوعــا مــن الجــر للضحايــا ،يجــب أال يرتبــط الحصــول عــى أشــكال الجــر األخــرى بخضــوع
املســؤولني عــن االنتهــاكات إلجـراءات جنائيــة ،وهــذا مــا أكدتــه لجنــة مناهضــة التعذيــب واللجنــة املعنيــة باالختفــاء القــري 101.حيــث أقــرت لجنــة مناهضــة
التعذيــب مبــا يــي« :ينبغــي أن تكــون املســؤولية املدنيــة متاحــة بشــكل مســتقل عــن اإلجـراءات الجنائيــة ،وينبغــي أن تكــون الترشيعــات واملؤسســات الالزمــة
102
لهــذا الغــرض متوافــرة».
وباإلضافة إىل ذلك ،أكدت لجنة مناهضة التعذيب عىل أنه “ينبغي أال تتوقف الدعوى املدنية ومطالبة الضحية بالتعويض عىل
الفصــل يف الدعــوى الجنائيــة .وتــرى اللجنــة أنــه ينبغــي أال يؤجــل التعويــض دون مــرر إىل حــن ثبــوت املســؤولية الجنائيــة ( )...وإذا كانــت الترشيعــات املحليــة
تفــرض إقامــة اإلجـراءات الجنائيــة قبــل التــاس التعويــض املــدين ،فــإن عــدم اتخــاذ هــذه اإلجـراءات الجنائيــة أو التأخــر دون مــرر يف اتخاذهــا يشــكل إخفاقـاً
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مــن جانــب الدولــة الطــرف يف الوفــاء بالتزاماتهــا مبوجــب االتفاقيــة».
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 13ترشين الثاين/نوفمرب ( CED/C/ESP/CO/1 ،2013الفقرة  ) 9التي أوصت إسبانيا أن “تضمن أن أي شخص طبيعي تعرض للرضر كنتيجة مبارشة لالختفاء
القرسي يحق له بإجراءات الجرب والتعويض املنصوص عليها يف القانون ،حتى وإن مل تتخذ أي إجراءات جنائية”.
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وإذا كان صحيحــا أنّــه مــن حــق الضحايــا تقديــم الشــكاوى املدنيــة بغــض النظــر عــن الشــكاوى الجنائيــة ،إالّ أ ّن معيــار االنتظــار إىل حــن تحديــد املســؤولية
الجنائيــة ميكــن أن يــؤدي إىل آجــال طويلــة األمــد بالنســبة للضحايــا ،مــا يخالــف املعايــر الدوليــة .وعــاو ًة عــى ذلــك ،يفــرض بالضحايــا تقديــم شــكاوى مدنيــة
أو إداريــة انفراديــة ضــد الدولــة إن مل تكــن مدعــى عليهــا يف الدعــوى الجنائيــة.
تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن عــن قلقهــا مــن أن تتكـ ّرر مواطــن الضعــف الحاليــة التــي تشــوب اإلطــار القانــوين الجنــايئ الحــايل وإجـراءات الشــكاوى املدنيــة
يف مــا يتعلــق بإنصــاف ضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف إطــار عمــل الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة ،ال ســيام يف ظـ ّـل غيــاب ترشيعــات محــددة تنظــم ســر
عمــل هــذه الدوائــر .ويجــب أن ينــص القانــون عــى قرينــة التحــاق الدولــة باإلجـراءات كمدعــى عليهــا لتقديــر مســؤوليتها املدنيــة يف كافــة اإلجـراءات الجنائيــة
املتعلقــة باالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان متــى كانــت األفعــال أو االمتناعــات عــن األفعــال منســوبة إىل الدولــة ،مــن أجــل ضــان مقاربــة متامســكة
وتيســر قــدرة الضحايــا عــى املطالبــة بالتعويــض مــن الدولــة مــن دون االضطـرار إىل خــوض إجـراءات مدنيــة أو إداريــة منفصلــة.

التوصيات
تشــر اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن إىل الحاجــة إىل إدخــال عــد ٍد مــن اإلصالحــات العامــة عــى الترشيعــات والسياســات املتعلقــة بنظــام العدالــة الجنائيــة ،مبــا يف
ذلــك تعديــل املجلــة الجزائيــة ومجلــة اإلجـراءات الجزائيــة 104.واىل أن يتــم ذلــك ،يجــب اتخــاذ العديــد مــن اإلجـراءات ملعالجــة املخــاوف املذكــورة أعــاه يف مــا
يتعلــق بالدوائــر الجنائيــة املتخصصــة .وعليــه ،تدعــو اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن الســلطات التونســية اىل اتخــاذ تدابــر محــددة لضــان أن الدوائــر الجنائيــة
املتخصصــة قــادرة عــى تحقيــق املســاءلة وضــان العدالــة بالنســبة للضحايــا ،مبــا يتســق مــع القانــون الــدويل واملعايــر الدوليــة .ولهــذه الغايــة ،تقـدّم اللجنــة
الدوليــة للحقوقيــن التوصيــات التاليــة إىل الحكومــة التونســية ،وباألخــص إىل وزيــر العــدل ،ومجلــس نــواب الشــعب وســائر الســلطات املعنيــة ،مبــا يتوافــق مــع
مجــاالت مســؤوليتها الخاصــة ،وتدعوهــم اىل:
 .1إدخال ترشيعات شاملة وأوامر وقواعد إدارية ذات صلة تضمن:
ا .وضــع إج ـراءات خاصــة تطبــق أمــام الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة يف اتســاق كامــل القانــون الــدويل ،وذلــك بهــدف ضــان معايــر املحاكمــة العادلــة عنــد
متابعــة االنتهــاكات املزعومــة لحقــوق اإلنســان ،ولضــان حــق الضحايــا يف الجــر واالنتصــاف الفعالــن .ويجــب أن تكــون هــذه اإلج ـراءات متميــزة عــن تلــك
الــواردة يف مجلــة اإلج ـراءات الجزائيــة التــي يجــب أالّ تطبــق أمــام الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة؛
ب .التأكيد عىل عدم إمكانية تطبيق إجراءات أو أحكام العدالة االنتقالية أو تفسريها عىل نح ٍو يخالف التزامات تونس مبوجب القانون الدويل؛
ج .توضيــح العالقــة بــن الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة والدوائــر الجنائيــة العاديــة واملحاكــم املدنيــة وغريهــا لضــان أ ّن تــؤدي الدوائــر الجنائيــة العاديــة واملحاكــم
املدنيــة أدوارا ً تكامليــة ملعالجــة االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان؛
د .تحديــد اختصــاص الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة بشــكل أدق ،بحيــث يشــمل كافــة الجرائــم املنصــوص عليهــا يف القانــون الــدويل والتــي تش ـكّل انتهــاكات
جســيمة لحقــوق اإلنســان أوانتهــاكات خطــرة للقانــون الــدويل أوالقانــون املحــي ،ال ســيام مبوجــب االتفاقيــات التــي تعـ ّد تونــس دولـ ًة طرفـاً فيهــا .ويجــب أن
تشــمل هــذه الجرائــم عــى وجــه التحديــد التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة (ومــن ضمنهــا االغتصــاب والعنــف
الجنــي) ،وعمليــات القتــل خــارج نطــاق القضــاء ،واالختفــاء القــري ،فضـاً عــن جرائــم الحــرب ،والجرائــم ضـ ّد اإلنســانية ،واإلبــادة الجامعيــة؛
ه .واحــداث هيئــات ادعــاء عــام متخصصــة ،ومراكــز لقضــاة التحقيــق ،والرشطــة القضائيــة ووحــدات لحاميــة الشــهود والضحايــا تتســق مــع املعايــر الدوليــة
وتتمتــع مبــوارد مالمئــة للعمــل بالتنســيق مــع الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة.
 .2ضــان حصــول جميــع املكلفــن بــإدارة العدالــة ضمــن الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة عــى التدريــب املالئــم يف القانــون الــدويل واملعايــر الدوليــة املتعلقــة
بالتحقيقــات يف ،ومتابعــة االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان؛
 .3ضــان أن تتــم إجـراءات التســميات املقبلــة لقضــاة الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة مــن خــال عمليــة شــفافة وقامئــة عــى معايــر األهليــة والنزاهــة وعــدم
التمييــز ،وضــان موافقــة القضــاة عــى التســمية ،وتعيينهــم للعمــل حـراً ضمــن الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة؛
 .4التأكيــد عــى أنّ الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة قامئــة للفــرة الالزمــة لتنفيــذ واليتهــا ،وأنّ واليــة القضــاة غــر مؤقتــة بحيــث ال ميكــن عزلهــم بعــد تعيينهــم
اللجنة الدولية للحقوقيني ،عدالة وهمية ،إفالت مستمر من العقاب – ضعف آليات االنتصاف وجرب الرضر الفعالة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان
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يف تونس ،أيار/مايو  ،2016متوافر عرب الرابطTunisia-Remedies-and-reparations-/05/http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2016 :
( Publications-Thematic-report-2016-ARA.pdfمتت زبارة املوقع يف  27متوز/يوليو  ،)2016و اللجنة الدولية للحقوقيني بعنوان استقالل ومساءلة النظام
القضايئ التونيس :التعلّم من املايض لبناء مستقبل أفضل 13 ،أيار/مايو  ،2014ص 27 .متوافر عرب الرابط http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/
( Tunisia-Strengthen-Judicial-Independence-Report-2014-ENG.pdf/05/uploads/2014متت زيارة املوقع يف  1أيلول/سبتمرب .)2016
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ٍ
رشوط اســتثنائية تقييديــة ومحــددة بشــكلٍ واضــح ينــص عليهــا القانــون ،وتتعلــق بعــدم أهليــة القــايض أو إقدامــه عــى ســلوك يجعلــه غــر أهــل
إال وفــق
ألداء مهــام منصبــه ،بعــد اتبــاع إجـراءات عادلــة؛
 .5ضــان أن يكــون قضــاة الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة وغريهــم مــن الجهــات الفاعلــة يف الســلك القضــايئ قادريــن عــى تطبيــق االتفاقيــات التــي انض ّمــت
إليهــا تونــس كدولــة طــرف يف ســياق إج ـراءات الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة؛
 .6ضــان التحقيــق يف جميــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،مبــا يف ذلــك االنتهــاكات التــي مل تعــرض عــى هيئــة الحقيقــة والكرامــة أو تلــك التــي مل تحلهــا الهيئــة
اىل الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة ،عــى نحـ ٍو شــامل ،وفعــال ،ورسيــع ومحايــد ،ويف الحــاالت التــي تشـكّل فيهــا هــذه االنتهــاكات جرائــم مبوجــب القانــون الــدويل
أو القانــون الوطنــي ،ضــان متابعــة مرتكبيهــا مــن خــال محاكــات عادلــة؛
 .7ضــان حــق ضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان الواقعــة ضمــن اختصــاص الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة يف تقديــم أي شــكوى متعلقــة بانتهــاك جســيم لحقــوق
اإلنســان أو انتهــاك خطــر للقانــون اإلنســاين الــدويل أمــام النيابــة العموميــة بهــدف الوصــول إىل الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة ،وان يتــم تســبيب أي قـرار بــر ّد
الدعــوى مــن دون التحقيــق فيهــا مــن طــرف النيابــة العموميــة؛
 .8ضامن إرساء آليات رسمية لتبادل الخربات والتدريب املستمر للعاملني يف الدوائر الجنائية املتخصصة ونظام العدالة الجنائية العادي؛
 .9ضــان تعريــف االســتثناءات عــى الفصلــن  132مك ـ ّرر و 121مــن املجلــة الجزائيــة التونســية بشــكلٍ واضــح ودقيــق يف مــا يتعلــق مببــدأ عــدم املحاكمــة
مرتــن عــى ذات الجــرم يف القضايــا املرتبطــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي تش ـكّل جرائــم منصوص ـاً عليهــا يف القانــون الــدويل أو القانــون الوطنــي ،ومبــا
يتســق مــع املبــدأ ( 26ب) مــن مجموعــة املبــادئ املتعلقــة بحاميــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان مــن خــال مكافحــة اإلفــات مــن العقــاب؛
 .10ضــان أال مينــع تطبيــق مبــدأ عــدم رجعيــة القوانــن الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة مــن مالحقــة األعــال التــي تشــكل جرائــم مبوجــب القانــون الــدويل أو
ارتقــت اىل جرائــم أخــرى يف وقــت ارتكابهــا؛
 .11عدم السامح باإلفالت من العقاب يف حاالت االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان كنتيجة لتطبيق مبدأ التقادم ،ولهذه الغاية:
أ .ضــان أال تنطبــق آجــال التقــادم عــى أي انتهــاك لحقــوق اإلنســان يشـكّل جرميــة مبوجــب القانــون الوطنــي أو القانــون الــدويل ،مبــا يف ذلــك أعــال التعذيــب
وغــره مــن أشــكال املعاملــة الســيئة ،واالختفــاء القــري ،والقتــل خــارج القضــاء ،واالحتجــاز التعســفي طويــل األمــد ،وجرائــم الحــرب ،والجرائــم ضـ ّد اإلنســانية
واإلبــادة الجامعيــة ،يف مــا يتعلــق باإلجـراءات الجنائيــة والشــكاوى املدنيــة واإلداريــة التــي تقــدم باســم الضحايــا؛
ب .يف حــال تـ ّم اإلبقــاء عــى آجــال التقــادم يف مــا يتعلــق بقضايــا االختفــاء القــري ،يجــب أن تكــون هــذه اآلجــال طويلــة األمــد ،وأالّ تبــدأ إال بعــد الكشــف عــن
مصــر الضحيــة ومكانهــا وتوضيــح مالبســات الوقائــع املحيطــة باختفائهــا ،وتعليقهــا خــال أي فــرة ال تكــون فيهــا ســبل االنتصــاف الفعالــة متاحـةً؛
ج .ضــان أن القضايــا التــي تقــع ضمــن «نظــام العدالــة االنتقاليــة» كــا تــم التنصيــص عليهــا يف الفصــل  )9(148مــن دســتور ســنة  2014معرفــة بشــكل مالئــم
يف القانــون وتشــمل متابعــة كل االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق االنســان.
 .12ضــان أن تشــمل اإلجـراءات املطبقــة مــن طــرف الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة مبــدأ مســؤولية الرئيــس الــذي كان عــى علــم أو كان لــه أســباب ملعرفــة أن
مرؤوســيه يرتكبــون أو عــى وشــك ارتــكاب جرميــة ومل يتخــذ كل االجـراءات الرضوريــة يف نطــاق ســلطته ملنــع هــذه الجرميــة أو معاقبــة ارتكابهــا؛
 .13ضــان أنّ املجلــة الجزائيــة وأن قانــون عــدد  70لســنة  1982ال يســمحان ألي فــرد يتحمــل مســؤولية انتهــاك جســيم لحقــوق اإلنســان التــذرع بأمــر صــادر
عــن رئيــس أو ســلطة عامــة لإلفــات مــن املســؤولية الجنائيــة؛
 .14ضــان انضــام الدولــة بشــكل تلقــايئ إىل القضايــا املتعلقــة بانتهــاكات حقــوق االنســان الجســيمة كط ـرٍف مدّ عــى عليــه يف القضيــة لتقييــم مســؤوليتها
املدنيــة عندمــا تنســب األفعــال أو االمتنــاع عــن األفعــال إىل الدولــة؛
 .15وضــع األســس لتقييــم التعويضــات املدنيــة والنفقــات القانونيــة يف اإلج ـراءات املطبقــة أمــام الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة ،وضــان أن تشــمل هــذه
االج ـراءات تقديــم جــر الــرر الفعــي واملالئــم .ويجــب أن يشــمل جــر الــرر هــذا واحــدً ا أو أكــر مــن أشــكال الجــر املعــرف بهــا يف القانــون الــدويل
وخاصــة التعويــض ،وضامنــات عــدم التكـرار ،وإعــادة التأهيــل ،ورد االعتبــار ،والرتضيــة والحــق يف معرفــة الحقيقــة ،وأن تكــون متســق ًة مــع املقاربــة املعتمــدة
يف اإلج ـراءات املدنيــة؛
 .16ضامن أال يطبق أمام الدوائر الجنائية املتخصصة معيار تحديد املسؤولية الجنائية قبل متكني الضحايا من تقديم الشكوى املدنية؛
 .17مساهمة الدوائر الجنائية املتخصصة يف الضامن الكامل لحق الضحايا يف جرب الرضر الكايف والفعال والفوري بجميع أشكاله املعرتف بها يف القانون الدويل.
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