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تمهيد
خالل جتربتي كقا�ض فـي حمكمة اجلنايات وحالي ًا كرئي�س جلنة تنفيذ العقوبات (�أو ما ُيعرف بلجنة تخفي�ض العقوبات) فـي
نوعني من امللفات التي يدور �صاحبها فـي حلقة قانونية ُمفرغة وال �سبيل له للخروج من
الأعوام املن�صرمة ،وقفت عاجز ًا �أمام َ
ال�سجن فـي ظل القوانني املرع َّية الإجراء.
ال�شريحة الأوىل تتعلق بال�سجناء ذوي الأمرا�ض العقل ِّية �أوالنف�س ِّية مرتكبي اجلرائم ،وقد ن�ص قانون العقوبات ال�صادر فـي
العام  1943على �أن ه�ؤالء ال�سجناء يتم حجزهم فـي م�أوى احرتازي حلني ثبوت �شفائهم بقرار ت�صدره املحكمة التي ق�ضت
باحلجز ،ولكن مع تطور الطب واملفاهيم العلمية تبينَّ �أن املري�ض النف�سي ي�ستقر و�ضعه من خالل العالج واملتابعة ولكن دون
الو�صول اىل ال�شفاء التام واملطلق ،وهنا تكمن املع�ضلة� ،إذ �أن �أغلبية املحاكم تتم�سك بالتطبيق َ
احلرفـي للن�ص (الذي ي�شرتط
«ال�شفاء») وترف�ض التقارير الطبية التي تفيد ب�إ�ستقرار حالة ال�سجناء النف�س َّية كما هي احلال فـي الأمرا�ض النف�سية� ،أ�ضف
اىل ذلك احلكم امل�سبق التي ك َّونته املحكمة م�صدرة احلكم على ال�سجني مرتكب اجلرمية ،وبالتايل ف�إن طلب �إطالق ال�سراح
املق َّدم �أمام املحكمة عينها غالب ًا ما تكون نتيجته �سلبية كون الهيئة التي تنظر فـي طلب �إطالق ال�سراح هي ذاتها التي �أ�صدرت
احلكم بالإدانة.
والنتيجة مكوث ال�سجناء ذوي الأمرا�ض العقل ِّية �أوالنف�س ِّية مرتكبي اجلرائم فـي امل�أوى الإحرتازي اىل ما ال نهاية ،مع الإ�شارة
اىل �أنه م�ضى على وجود بع�ض ال�سجناء املر�ضى فـي امل�أوى الإحرتازي �أكرث من � 38سنة فعل َّية ،دون �إمكانية �شمولهم بقانون
تنفيذ العقوبات كونهم مو�ضوع تدبري �إحرتازي ولي�س عقوبة حمددة املدة ،كما �أنه ال يخفى على �أحد �أنه ال قدرة لق�سم كبري من
من�سي من ِقبل
ه�ؤالء ال�سجناء املر�ضى على توكيل حمامني ملتابعة م�س�ألة �إطالق �سراحهم ،كما �أنهم يكونون فـي �أغلب الأحيان نُّ
الأهل فال يكون هناك من يدافع عنهم �أو من ي�سعى لنقلهم اىل م�ست�شفى �أمرا�ض عقلية ونف�سية.
و�أ َّما ال�شريحة الثانية فت�شمل املحكومني بالإعدام �أو بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة الذين ال ميكنهم تخفي�ض عقوباتهم بالرغم
من �أن القانون �أجاز لهم ذلك ولكن ب�شروط �شبه م�ستحيلة� ،إذ ميكنهم التقدم بطلب تخفي�ض لعقوباتهم بعد �إم�ضائهم لفرتة
ترتاوح بني  18و � 30سنة فعلية ،وقد �إ�شرتط قانون تنفيذ العقوبات من �أجل تخفي�ض �أي عقوبة �أن ي�ستح�صل ال�سجني على
�إ�سقاط للحقوق ال�شخ�صية من ذوي ال�ضحية �أو �أن يدفع التعوي�ضات ال�شخ�صية �أو �أن ي�ستح�صل على موافقتهم على تق�سيطها،
علم ًا �أن قيمة التعوي�ضات غالب ًا ما تكون ُمرتفعة (قد ت�صل اىل  500مليون لرية لبنانية) وال طاقة لل�سجني بدفعها ،هذا فـي
الوقت الذي ي�ستفيد ال�سجناء املحكومون بعقوبات �سجن َّية م�ؤقتة ومهما بلغت طول مدتها ،من تخفي�ض ال�سنة ال�سجنية وميكن
ي�سع �أ�صحاب احلق ال�شخ�صي �سوى �أن يطلبوا حب�س املدين
�إطالق �سراحهم بالرغم من عدم ايفائهم للإلزامات املدنية وال َ
�إكراهي ًا لفرتة �أق�صاها �ستة �أ�شهر.
«ق�صة من�سيني خلف الق�ضبان» الذي بد�أه «كثار�سي�س» – املركز اللبناين
وتندرج الدرا�سة القانونية احلا�ضرة �ضمن م�شروع َّ
وبتمويل من الإحتاد الأوروبي ،حول تلك
للعالج بالدراما  -فـي العام  ،2013بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية والبلديات
ٍ
ال�شريحتني املن�س َّيتني من ال�سجناء فـي لبنان...
يت�ضمن امل�شروع  4حماور �أ�سا�سية :درا�سة تبحث فـي مدى �إنت�شار الإ�ضطرابات النف�سية ال�شديدة لدى ال�سجناء فـي �سج َن ْي
بعبدا ورومية ،والدرا�سة القانونية احلا�ضرة التي تت�ضمن درا�سة حتليلية للأحكام ذات ال�صلة فـي القوانني اللبنانية ومقارنتها
مع املعايري الدولية والقوانني املعتمدة فـي بع�ض الدول الغربية والعربية ،وت�ستند هذه الدرا�سة اىل طاوالت حوار �أجريت مع
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�أكرث من مئة وع�شر ق�ضاة جزائيني فـي املحافظات اللبنانية ال�ستة ،بالإ�ضافة اىل �إجتماعات جرت مع برملانيني وم�س�ؤولني فـي
أخ�صائيني حمل ِّيني
وزارات ال�صحة والعدل والداخلية والبلديات ،ومدراء م�ست�شفيات و�أطباء نف�سيني ورجال دين ونا�شطني و� ّ
و�أجانب ال �س َّيما ق�ضاة �إيطاليني ،وذلك بغية التو�صل فـي نهاية املطاف اىل م�سو َّدة �إقرتاح تعديل لبع�ض مواد قانون العقوبات
وقانون تنفيذ العقوبات ،وذلك �سند ًا للدرا�ستَني املذكورتني �آنف ًا ،ناهيك عن �إعداد وتقدمي م�سرحية ي�ؤ ّديها ال�سجناء فـي رومية
ومن �ضمنهم املر�ضى العقليني �أوالنف�سيني واملحكومني بالإعدام �أو بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة.
ربرات امل�شروع ،فيمكن تلخي�صها مبا يلي:
�أ ّما عن م ّ
فبالن�سبة للمر�ضى العقليني �أو النف�سيني هنالك عدة معطيات �ش ّكلت حافز ًا لإعداد هذه الدرا�سة ،ال �سيما:
ِ -1قدم الت�شريعات اللبنانية خا�صة قانون العقوبات الذي تعود معظم �أحكامه اىل العام  1943وتت�ضمن الأحكام املتعلقة
باملر�ضى العقليني �أو النف�سيني لعبارات مل ت ُعد مقبولة كاملجنون واملعتوه واملم�سو�س ...وعدم تط ِّرقه ملرحلة ما قبل
�صدور احلكم كم�س�ألة الأهلية للمحاكمة وفر�ضية �إ�صابة ال�سجني مبر�ض عقلي �أو نف�سي فـي املرحلة املمتدة ما بني
تاريخ التوقيف وتاريخ و�صدور احلكم.
 -2تطور املعطيات العلمية بحيث �أ�صبح من املعروف �أنه مع تطور الطب النف�سي ال يجري العمل عاد ًة على �شفاء املر�ض
زمن �آخر (مثل مر�ض
مر�ض
ٍّ
تتم متابعته ،متام ًا ك� ّأي ٍ
النف�سي كما هو من�صو�ص فـي قانون العقوبات بل ّ
ج�سدي ُم ٍ
ال�سكري وارتفاع �ضغط الدم وغريه.)...
 -3عدم تطبيق املحاكم لبع�ض الأحكام املن�صو�ص عليها فـي قانون العقوبات (كم�س�ألة تكليف طبيب �أخ�صائي للك�شف
على حالة ال�سجني وتقدمي تقرير طبي بحالته ب�شكل دوري).
 -4وجود �إ�شكالية فـي مو�ضوع امل�أوى الإحرتازي حيث ُيفرت�ض �أن يو�ضع املجرم امل�صاب مبر�ض عقلي �أو نف�سي ،كونه ال
واحد (فـي ال�سجن املركزي فـي
�سجن ٍ
يوجد م�أوى للن�ساء لغاية تاريخه� ،أما امل�أوى الوحيد للرجال فهو موجود فـي ٍ
رومية) من �أ�صل � 21سجن ًا فـي لبنان ،وهو عبارة عن �سجن عادي وال وجود لأي جتهيزات طبية بداخله وال حتّى لأي
يتم حتى جتهيزه كم�أوى احرتازي (جناح خُم َّ�ص�ص لال�ضطرابات النف�سية) منذ �إن�شائه عام
عناية طبية� ،إذ مل ّ
 .2002ي�ضاف �إليه غياب تام لوزارة ال�صحة جتاه القيام مبوجباتها املذكورة فـي املر�سوم رقم .1 94/6164
� -5إلتزام لبنان باملواثيق الدولية وال �س َّيما الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان واملك َّر�س فـي مقدمة الد�ستور ،والأخذ بعني
الإعتبار ب�أن احلكومة �أحالت اىل جمل�س النواب م�شروع قانون للت�صديق على �إتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة بحماية
الأ�شخا�ص املع َّوقني.
� -6إلتزام لبنان باتفاقية ال�شراكة املوقعة العام  2002مع الإحتاد الأوروبي فـي لوك�سمبورغ واملن�شورة فـي اجلريدة
الر�سمية للإحتاد الأوروبي فـي � 30أيار  ،2006والتي تن�ص مقدمتها على �إلتزام الطرفينَ باملبادىء الأ�سا�سية حلقوق
الإن�سان وال �س َّيما الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.
 -7الأخذ بعني الإعتبار ما تو�صلت اليه الت�شريعات فـي الدول الغربية والعربية (ففـي فرن�سا مث ًال ميكن لل�سجني املري�ض
النف�سي �أن يقوم بنزهة خارج مركز العالج – حتت احلرا�سة �أو مبواكبة �أحد �أفراد عائلته �أوموظفني من امل�صح –
حت�سن حالته و�إعادة دجمه فـي املجتمع� ،أما فـي معظم الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك فـي �سبيل امل�ساهمة فـي ُّ
ف�أ�صبح هناك حماكم �صحة عقلية  mental health courtsم�ؤلفة من ق�ضاة و�أطباء و�أخ�صائيني.)...
 -8ارتفاع ن�سبة مع ّدل �إنت�شار الأمرا�ض النف�سية فـي ال�سجون اللبنانية مقارن ًة مع عموم ال�سكان ،وذلك وفق ًا ملا �أثبتته
1

لطف ًا مراجعة ن�ص املر�سوم املرفق كملحق فـي هذه الدرا�سة.
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الدرا�سة التي �أجرتها كثار�سي�س 2عام  2015حول ُمع ّدل انت�شار اال�ضطرابات النف�سية ال�شديدة لدى ال�سجناء فـي
�سج َني بعبدا ورومية وجاءت نتائج الدرا�سة متّ�سقة مع نتائج بحوث �سابقة ت�شري اىل ارتفاع ن�سبة مع ّدل انت�شار
الأمرا�ض النف�سية فـي ال�سجون باملقارنة مع عموم ال�سكان.
 -9عدم �صوابية �أن تكون الهيئة التي تنظر فـي م�س�ألة �إطالق �سراح ال�سجني املري�ض النف�سي هي ذاتها التي �أ�صدرت
احلكم ب�إدانته ،كونه يتولد نوع من القناعة واحلكم امل�سبق لدى املحكمة م�صدرة احلكم على ال�سجني مرتكب اجلرمية،
وبالتايل ف�إن طلب �إطالق ال�سراح يفرت�ض �أن تنظر فيه حمكمة غري تلك التي �أ�صدرت احلكم بالإدانة.
و�أما بالن�سبة للمحكومني بالإعدام �أوبالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة فتوجد �أي�ض ًا عدة معطيات �ساهمت فـي �إعداد هذه الدرا�سة:
 -1تعليق لبنان عملي ًا لإنفاذ �أحكام الإعدام وذلك منذ العام  ،2004مع العلم �أن املادة اخلام�سة من الإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان – واملك َّر�س �ضمن الد�ستور اللبناين – متنع «العقوبات �أو املعامالت القا�سية �أو الوح�شية �أو احلاطة
بالكرامة» (مع الإ�شارة �أنه ميكن �إدخال عقوبة الإعدام وال�سجن امل�ؤبد من �ضمن هذه الفئات) ،ناهيك عن توقيع
لبنان فـي العام  2000لإتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
املهينة ،كما �أن �إعتماد عقوبة الإعدام ال يتما�شى مع روح �إتفاقية ال�شراكة املو َّقعة مع الإحتاد الأوروبي فـي العام 2002
(وهذا ما ذ ّكر به الإحتاد الأوروبي لبنان �إثر تنفيذه لثالث �إعدامات فـي العام .)2004
كل هذا فـي ظل الغاء العديد من الدول لعقوبة الإعدام وا�ستبدال بع�ض الدول لعقوبة ال�سجن امل�ؤبد بعقوبة زمنية
حمددة.
 -2ثبوت عدم فعالية م�ؤ�س�سة تنفيذ العقوبات فـي لبنان بالن�سبة للمحكومني بالإعدام �أو بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة (الذين
مت �شمل ُهم فـي العام � )2011سند ًا للإح�صاءات الواردة من جلنة تنفيذ العقوبات( ،فعلى �سبيل املثال مت قبول طلب
واحد لتخفي�ض عقوبة الإعدام خالل ال�ست �سنوات املا�ضية وذلك من �أ�صل  39طلب ًا مقدم ًا ،كما مت قبول  6طلبات
لتخفي�ض عقوبة الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة من �أ�صل  73طالب ًا خالل ذات املدة وهذا م�ؤ�شر على وجود خلل قانوين �أو
عدم واقعية لقانون تنفيذ العقوبات فـي ما يتعلق بتخفي�ض عقوبات املحكومني بالإعدام �أو بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة).
 -3وجود حالة من عدم الإن�صاف واملظلومية الالحقة بق�سم كبري من ال�سجناء طالبي التخفي�ض لعقوباتهم والذين
�إرتكبوا جرائم قتل خالل الفرتة املمتدة بني العام  1994و 2001و�صدرت بحقهم �أحكام بالإعدام �سند ًا للقانون رقم
 94/302الذي علق العمل ب�أحكام املادتني  547و 548عقوبات� ،إذ �أنه لو ارتكبت جرمية غريعمد ّية قبل العام 1994
�أو بعد العام  2001لكان ُحكم على مرتكبها بعقوبة ترتاوح بني الـ� 15سنة وال�سجن امل�ؤبد �سند ًا للمادتني  547و548
من قانون العقوبات ،وبالتايل ي�ستفيد هذا الأخري فـي حالة العقوبة امل�ؤقتة من احت�ساب ال�سنة ال�سجنية ت�سعة �أ�شهر،
ومع�ضلة الإلزامات املدنية غري مطروحة لدى اطالق �سراحه وفق ًا ملا �شرحناه �آنف ًا ،كما انه ي�ستطيع �أن يتقدم بطلب
تخفي�ض لعقوبته �ضمن فرتة زمنية �أقل من تلك املفرو�ضة على املحكومني بالإعدام .
دول �أخرى والإ�ستفادة من احللول التي اعتمدوها حلل مع�ضلة الإلزامات املدن َّية
 -4مواكبة التطور احلا�صل فـي ت�شريعات ٍ
( ففـي �إيطالي ًا وم�صر مث ًال على ال�سجني دفعها ما مل يكن من امل�ستحيل عليه ذلك ،كما �أن خمتلف البلدان الغربية
�إعتمدت �صناديق لتعوي�ض ال�ضحايا.)...
بنا ًء على ذلك ،نرى �أنه �أ�صبح من ال�ضروري �إعادة النظر بقانون العقوبات اللبناين احلايل من �أجل �إ�صدار الأحكام ال�سليمة
ب�شكل ف َّعال ،مع الإ�شارة اىل �أن �صياغة قانون العقوبات املتع ّلق بالأمرا�ض النف�سية املط َّبق حال ّي ًا ،قد �أجنزت منذ
ومتابعتها ٍ
2

ال�صحة النف�سية فـي ال�سجون اللبنانية ،درا�سة حول ُمعدّل انت�شار اال�ضطرابات النف�سية ال�شديدة لدى ال�سجناء فـي �سج َني بعبدا ورومية ،كثار�سي�س2015 ،
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الطب النف�سي ح ّقق تقدم ًا كبري ًا منذ ذلك احلني ،وبالتايل
�أكرث من �سبعني عام ًا ومل ّ
تتم مراجعته منذ عام  ،1943علم ًا �أنّ ّ
من الالزم واملُ ّلح �أن يواكب القانون هذا التق ّدم ،كما �أن التعديل فـي قانون تنفيذ العقوبات تفر�ضه القيم الإن�سانية والد�ستورية
وي�ساهم فـي تعزيز ميزان العدالة.
ونتم ّنى �أن ت�صبح التو�صيات املُ�ستخ َل�صة من هذه الدرا�سة واقع ًا ملمو�س ًا �إذ �أنها �س ُتغيرّ حياة الكثري من املن�س ّيني خلف الق�ضبان،
والبع�ض منهم يقبع فـي ال�سجن منذ �أكرث من � 38سنة ،كما �ستج ِّنب فـي امل�ستقبل ال�سجناء ذوي الأمرا�ض النف�سية م�صري ًا
�شبيه ًا بـ «احلكم امل�ؤ ّبد» كما هو حا�صل فـي ظل الو�ضع احلايل.
ونتمنى �أخري ًا �أن يوافق جمل�س النواب على �إقرتاح التعديل لبع�ض �أحكام قانو َ
ين العقوبات وتنفيذ العقوبات (والذي يجري
�إعداده من قبلنا بالتن�سيق مع برملانيني وق�ضاة وخمت�صني) ،وذلك بالتوازي مع م�شروع وزارة ال�صحة لتعديل قانون ال�صحة
العقلية و�إقرار قانون ع�صري حديث يواكب تطورات العلم و�إحتياجات املجتمع اللبناين.

القا�ضي حمزة �شرف الدين
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لخص عن كثارسيس  -المركز اللبناني للعالج بالدراما
ُم َّ
كثار�سي�س ،هي �أول مركز للعالج بالدراما فـي لبنان واملنطقة العربية .وهي م�ؤ�س�سة مدنية ال َّ
تتوخى الربح ،ت�أ�س�ست عام2007
�سجلة لدى جمعية �أمريكا
ب�إدارة زينة دكا�ش  -حائزة على �شهادة ماج�ستري فـي علم النف�س ال�سريري و ُمعاجلة بالدراما ُم ّ
ال�شمالية للعالج بالدراما . NADTA
تعمل كثار�سي�س على تعزيز العالج بالدراما وتوفريه للأفراد واملجموعات وفئات عمرية خمتلفة من خالل ا�ستخدام �أ�ساليب
امل�سرح والفنونُ .تق ّدم كثار�سي�س خدماتها وبراجمها فـي الأطر االجتماعية والتعليم َّية والعالجية املختلفة كمراكز �إعادة الت�أهيل
من الإدمان على املخدرات ومراكز العناية بال�صحة العقلية والنف�سية وامل�ست�شفيات وال�سجون واملدار�س وامل�سارح وال�شركات،
على �صعيد �آخر ،تعمل كثار�سي�س داخل عيادتها اخلا�صة مع الأفراد واملجموعات الراغبني بتخطي م�شاكل خا�صة وحت�سني
نوعية حياتهم.
كثار�سي�س داخل ال�سجون اللبنانية
وب�شكل خا�ص فـي �سجن رومية (مع ال�سجناء الذكور) منذ عام  2008وفـي
تعمل م�ؤ�س�سة كثار�سي�س فـي ال�سجون اللبنانية،
ٍ
ب�شكل م�ستمر.
�سجن بعبدا (مع ال�سجينات الإناث) منذ عام  ،2011حيث تو ّفر جل�سات العالج بالدراما ٍ
عمل فني –مثل « 12لبناين غا�ضب» امل�سرحية الرائدة والفيلم
وفـي العديد من احلاالت ،ت�ؤ ّدي جل�سات العالج بالدراما �إىل ٍ
الوثائقي احلائز على جوائز حملية وعربية وعاملية ،اللذين ق ّدمهما عدد من ال�سجناء الذكور من �سجن رومية عام ،2009
وكذلك م�سرح ّية «�شهرزاد فـي بعبدا» والفيلم الوثائقي «يوم َّيات �شهرزاد» احلائز على جوائز ع ّدة ،وق ّدمتهما ال�سجينات الإناث
من �سجن بعبدا بني عامي  2012و .2013وم�سرحية «جوهر فـي مهب الريح» التي ق ّدمها عدد من ال�سجناء فـي رومية عام
( 2016ومن بينهم مر�ضى نف�سيني وحمكومني بامل�ؤبد �أو الإعدام) .ف�إن �أعما ًال فنية مماثلة ُت�ش ّكل لل�سجناء �أدا ًة للمنا�صرة
الذاتية ،وبالتايل تمُ َ ِّك ُنهم من �إي�صال ر�سالتهم �إىل املجتمع و�صانعي القرار.
حي عن كيف ّية تنفيذ �أن�شطة اجتماعية داخل ال�سجون لأجل
وكان عمل كثار�سي�س خالل ال�سنوات الثمانية الأخرية مبثابة ٍ
مثال ّ
مكان للعقاب .هذا العمل مي ّد ج�سور التوا�صل بني ال�سجناء واملجتمع،
حتويلها اىل مركز للإ�صالح بد ًال من �أن تكون جم ّرد ٍ
�ضدهم .عام � ،2009ساهمت امل�سرح ّية والفيلم الوثائقي « 12لبناين غا�ضب» فـي
وي�ساعد فـي تخفيف التمييز والتع�صُّ ب َّ
ين�ص على خف�ض عقوبة املحكوم عليهَ ،ح َ�سن ال�سرية .وقد �صدر هذا القانون عام 2002
تطبيق قانون «تنفيذ العقوبات» الذي ّ
ومل ُيط ّبق �إال بدء ًا من عام  .2009هذا وقد بد�أت كثار�سي�س ،منذ �آذار عام  ،2013بتي�سري جل�سات العالج بالدراما مع ال�سجناء
ذوي الأمرا�ض النف�سية املقيمني فـي املبنى الأزرق فـي �سجن رومية.
نبذة عن القاضي حمزة شرف الدين:

مواليد � 1981شحيم ،جماز فـي احلقوق من جامعة القدي�س يو�سف.
دخل �سلك الأمن العام برتبة مالزم فـي العام  2004ولغاية العام  ،2010عمل خاللها رئي�س ًا ل�شعبة العديد والتدريب ورئي�س ًا
ل�شعبة نظارة الأجانب ،و�أجرى العديد من الدورات فـي جمال الأمن و�أماكن التوقيف وحقوق االن�سان.
كقا�ض �أ�صيل فـي العام  2010وعمل ب�صفة ع�ضو فـي املحكمة االبتدائية فـي البقاع و ُك ّلف م�ست�شار ًا فـي
ُن ِقل اىل �سلك الق�ضاء ٍ
حمكمة �إ�ستئناف اجلزاء وحمكمة اجلنايات فـي البقاع لغاية العام .2014
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ير�أ�س جلنة تنفيذ العقوبات فـي حمافظات بريوت والبقاع واجلنوب منذ العام  2014ولغاية تاريخه.
ُكلف من ِقبل وزير العدل للتعاون مع مركز كثار�سي�س جلهة ال�شق القانوين من امل�شروع «ق�صة من�سيني خلف الق�ضبان» املُمول
من الإحتاد الأوروبي وبالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات.
وقد عاون القا�ضي حمزة �شرف الدين فـي �إعداد هذه الدرا�سة الباحث املحامي رامي عون.

نبذة عن المحامي رامي عون:

م�سجل لدى نقابة املحامني فـي بريوت منذ العام  ،1998حائز على دبلوم درا�سات عليا من جامعة موبيلييه
حمام باال�ستئناف ّ
فـي فرن�سا عام  ،1999وله � 18سنة خربة فـي املحاماة .ا�شرتك فـي حت�ضري عدد من الدرا�سات القانونية حول واقع قوانني
الأعمال فـي لبنان ل�صالح البنك الدويل (جمموعة  )Doing Businessوقام بن�شر عدد من املقاالت حول و�ضع امللك ّية
الفكرية فـي لبنان (وهو مو�ضوع �أطروحته) ،كما وا�شرتك فـي الدرا�سات من �أجل و�ضع قوانني االت�صاالت والأ�سواق املالية
كما وحا�ضر فـي ع ّدة م�ؤمترات فـي مواد تتع ّلق بامللك ّية الفكر ّية وعقود املقاولة ّ
املنظمة على �أ�سا�س االحتاد الدويل للمهند�سني
واال�ست�شاريني كما �أي�ضا حول تنظيم مهنة املحاماة و�أهم ّية �شركات املحاماة.
يدير حالي ًا بالإ�ضافة اىل ممار�سته مهنة املحاماة مركز احلوكمة التابع للجمع ّية اللبنانية ملكافحة الف�ساد التي �أ�صدرت ع ّدة
درا�سات فـي جماالت احلوكمة كما ي�شغل من�صب امل�ست�شار القانوين لكثار�سي�س منذ � 9سنوات ،كما قام بتزويد كثار�سي�س بع ّدة
درا�سات ح�سب احلاجة.
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الشكر
مسودة هذه الدراسة،
نقدم الشكر والتقدير لكلّ َمن ساهم بشكل مباشر فـي إعداد
َّ
ومراجعتها ووضع صيغتها النهائية.

ونخص بالشكر والتقدير
ُّ

وزير العدل اللواء �أ�شرف ريفي
وزير الداخل َّية والبلديات الأ�ستاذ نهاد امل�شنوق
النائب غ�سان خميرب
املدعي العام التمييزي القا�ضي �سمري حمود
القا�ضي مر�سيل با�سيل
القا�ضي نازك اخلطيب
القا�ضي هانية احللوة
القا�ضيان الإيطال َّينيNicola Mazzamuto & Antonietta Fiorillo :
ال�سادة الق�ضاة الذين �شاركوا فـي طاوالت احلوار التي جرت �ضمن �إطار هذا امل�شروع
املدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم ب�صبو�ص
م�ست�شار وزير الداخلية والبلديات ل�ش�ؤون ال�سجون العميد املتقاعد منري �شعبان
قائد الدرك الإقليمي العميد الركن جوزيف احللو
رئي�س م�صلحة ال�صحة فـي قوى الأمن الداخلي العميد الركن عامر زيلع
رئي�س فرع ال�سجون فـي قيادة الدرك املقدم غ�سان عثمان
قائد �سرية ال�سجون املركزية العقيد الدكتور حممد الد�سوقي
رئي�س املركز الطبي فـي �سجن رومية العقيد الطبيب حبيب الطق�ش
�آمر �سجن املحكومني فـي رومية الرائد ايهاب �أبي غنام
الدكتور هيثم عزو
املحامي رامي عون
جمعية كارت بالن�ش الإيطالية
ح�سان نادر
ال�سيد َّ
شكر خاص

الإحتاد الأوروبي

10

مت تنفيذ هذه املطبوعة بدعم من الإحتاد الأوروبي� ،إن القا�ضي حمزة �شرف
الدين وم�ؤ�س�سة كثار�سي�س هما امل�س�ؤوالن الوحيدان عن حمتويات هذه املطبوعة
التي ال ميكن ب�أي حال من الأحوال �أن تعك�س وجهات نظر الإحتاد الأوروبي.
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إهداء
الإهداء الأول �إىل ال�سجني املرحوم حجار �آغا الذي كنت قد قابلته بال�صُّ دفة فـي املبنى الأزرق 3فـي �سجن رومية املركزي،
والذي كان قد �إرتكب جرمية قتل و �أعفى من العقاب كونه كان فاقد ًا للعقل حني �إرتكابها و َّمت و�ضعه فـي امل�أوى االحرتازي حلني
�شفائه ،وقد م�ضى  20عام ًا على دخوله امل�أوى دون �أن يلتفت �أحد اىل و�ض ِعه ،وقد �أ�صيب فـي �آخر �أ َّيامه بجلطة دماغية �أفقدته
القدرة على احلراك ،هذا ال�سجني مت ن�سيانه من ِقبل الأهل والق�ضاء و�إدارة ال�سجن ،وتوفـي فـي ال�سجن العام الفائت دون
�أن �أمتكن من م�ساعدته قانون ًا ب�صفتي رئي�س ًا للجنة تنفيذ العقوبات ،كونه مو�ضوع تدبري �إحرتازي ولي�س عقوبة حمددة امل ّدة،
ناهيك عن �أنَّ «معجزة» �شفاء املجنون  -املن�صو�ص عنها فـي قانون العقوبات  -غري قابلة للتحقق...
الإهداء الثاين اىل �أقدم �سجني فـي لبنان ،م.ع� ،.أ�ستاذ الريا�ضيات فـي مدار�س البقاع الغربي ،قبل �أن ُي�صاب مبر�ض نف�سي
وحكم باحلب�س �سنة واحدة
مع بداية احلرب اللبنانية فـي ال�سبعينات� ،أ ّثر على قواه العقلية ،ف�أقدم على �إرتكاب جرمية قتلُ ،
كونه كان فـي حالة عته وقت �إرتكاب اجلرمية ،وبو�ض ِعه فـي م�أوى �إحرتازي حلني �شفا ِئه.....4
من�سي ًا فـي خفايا املبنى الأزرق فـي �سجن رومية املركزي ،ولكن لي�س بعد
ومنذ العام  1978و بعد �إنق�ضاء � 38سنة ،ال يزال م.عَّ .
الآن ...فقد مت َرمي احل�صاة فـي املياه ال َّراكدة.
الإهداء الثالث اىل ُملهمة هذا امل�شروع ،ال�سجينة ف .م .املحكومة ب «�إعفائها من العقاب وحجزها فـي م�أوى �إحرتازي حلني
�شفائها» وبعد ق�ضائها �أكرث من � 11سنة فـي ال�سجن ،نتق َّدم منها بالتهنئة مبنا�سبة �إطالق �سراحها فـي �شهر �آذار  2016بعد 4
�سنوات من املراجعات للمحكمة – امل�شكورة على قرارها الأخري – ُم�صدرة احلكم� ،إذ �أ�صبح الآن ب�إمكان ال�سجينة ِقراءة هذه
الدرا�سة خارج الق�ضبان وهي تنعم باحلرية بعد �سنني من املعاناة...

3
4

مت تخ�صي�ص هذا املبنى كم�أوى �إحرتازي لل�سجناء الذين يعانون من مر�ض عقلي �أو نف�سي مبوجب املر�سوم رقم .94/6164
لطف ًا مراجعة الفقرة احلكمية املذكورة فـي جدول درا�سة الأحكام الق�ضائية فـي هذه الدرا�سة�.ص.29 .
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الباب األول :واقع السجناء ذوي األمراض العقلية أو النفسية فـي لبنان
ووضعهم تجاه القوانين الجزائية اللبنانية فـي ضوء القوانين المقارنة
فيما يلي ن�ستخدم كلمة «مري�ض» �أو «مري�ض نف�سي» للتعبري عن مري�ض عقلي �أو نف�سي ون�ستخدم كلمة «مر�ض نف�سي» للتعبري
عن مر�ض عقلي �أو نف�سي.
�إن واقع ال�سجناء ذوي الأمرا�ض النف�سية فـي لبنان هو ِنتاج نظرة املجتمع للمر�ضى النف�سيني ،ما ي�ستدعي ِلزام ًا عر�ض ملحة
تاريخية حول تط ُّور مفهوم املر�ض النف�سي فـي املجتمعات (الق�سم الأول) ،و�صو ًال اىل الواقع القانوين احلايل فـي لبنان (الق�سم
الثاين).
القسم األول :لمحة تاريخية حول تطور النظرة للمجرم الذي يعاني من مرض
نفسي فـي المجتمعات وفـي لبنان

�إن نظرة املجتمعات للمر�ضى النف�سيني مرتكبي اجلرائم تطورت على م ِّر التاريخ (الف�صل الأول) ،الأمر الذي �إن�سحب بدوره
على املجتمع اللبناين (الف�صل الثاين).
الفصل األول :تطور نظرة المجتمعات للمجرم الذي يعاني من مرض نفسي

متوح�ش ي�سكنه
فـي الع�صور البدائية القدمية كانت النظرة اىل املري�ض النف�سي مرتكب اجلرمية ب�أن هذا الأخري هو �إن�سان ِّ
ال�شيطان �أو الأرواح ال�شريرة فكان يتم قتله �أو تعذيبه بغية طرد الأرواح...
وفـي احلقبة اليونانية  -الرومانية تطورت النظرة الفكرية اىل املري�ض النف�سي بحيث �أ�صبح معيار الإدانة ،نية �أو �إرادة ال�شخ�ص
�إرتكاب اجلرم ،ففـي القرن اخلام�س ما قبل امليالد ووفق ًا لقانون الإثني ع�شر لوح ًا الروماين ،كانت تتم معاملة املري�ض النف�سي
مرتكب اجلرم كالطفل الذي يرتكب جرم ًا جزائي ًا وبالتايل ال يعاقب كونه لي�س لديه نية ال�شر �أو ال�ضرر ،و ُيعهد اىل حاكم املدينة
�أن يتكفل برعاية هذا املري�ض بغية ِّ
كف �أذاه عن النا�س.5
وفـي الع�صور الو�سطى ومع �سقوط االمرباطورية الرومانية و َوفاة �أبرز مفكريها توقفت م�سرية التقدم فـي الطب ،وعاد عهد
ُ
الظلمة واجلهالة الطب َّية والتفكري ا ُ
خلرافـي القائم على الأ�ساطري واجلن وال�شياطني والأرواح ال�شريرة ...و مع بروز ع�صر النور
( )Siècle des Lumièresوالثورة الفرن�سية َّمتت العودة جمدد ًا اىل فكرة عدم م�س�ؤولية املري�ض العقلي �أوالنف�سي عن
اجلرائم التي يرتكبها وهو فـي تلك احلالة من عدم االدراك ،ومت تكري�س تلك الفكرة لأول م َّرة فـي قانون العقوبات ل�سنة 1810
فـي فرن�سا والقانون البافاري فـي �إملانيا.
فـي العام  1803ظهر لأول م َّرة م�صطلح الطب النف�سي « ،»psychiatrieوفـي العام  1835ولأ َّول م َّرة يطلب الق�ضاء من
طبيب نف�سي تقييم الو�ضع ال�صحي ملجرم (فـي فرن�سا).
وكانت قد توالت فـي �إنكلرتا �سل�سلة قوانني متعلقة باملر�ضى النف�سيني �أهمها فـي العام  1800قانون «املجانني» اجلنائي
( Criminal Lunatics Actوالذي �أجاز �إحتجاز املري�ض املجرم ِعو�ض ًا عن �إعادة ت�سليمه لأهله) ،والعام  1834قواعد
OKASHA Ahmed, «Foreign Report: Psychiatry in Egypt.» Psychiatric Bulletin (1993), p. 17
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«ماك ناتن» ( Mc Naghten Rulesحيث �أ�صبح معيار التجرمي قدرة املري�ض على التمييز بني ال�صح واخلط�أ).
هذا وجتدر الإ�شارة اىل �أنه فـي الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر ظهرت لأول مرة �أحكام تق�ضي ب�إدخال املري�ض النف�سي
�أو العقلي مرتكب اجلرم اىل م�ست�شفى للأمرا�ض العقلية مدى احلياة.6
�أما فـي القرن الع�شرين ومع تط ُّور احل�ضارة الإن�سانية وتط ُّور ال ِعلم وتقنيات الت�شخي�ص والت�شريح ف�إن املجتمعات (وخا�ص ًة
جلرم ما ،وبات التعاطي مع ال�سجني
الغربية) �إعتمدت نظرة متف ِّهمةِ ،علمية وت�أهيل َّية مل�س�ألة �إرتكاب املري�ض النف�سي �أو العقلي ٍ
املري�ض يتمح َور حول العالج والطب بد ًال من العقاب...
فالقانون البلجيكي مث ًال ومنذ العام � 1964أ�صدر قانون �أخرج مبوجبه املُ�صاب مبر�ض عقلي من نطاق قانون العقوبات و�أخ�ضعه
لأحكام خا�صة ،7قبل �أن يعتمد فـي العام  2014قانون ًا خمتلطا ً ميزج فيه بني العالج والعقاب وذلك تبع ًا حلالة املجرم ونوع
اجلرمية.
�أما فـي فرن�سا – فكما ذكرنا �أعاله – ي�سمح لل�سجني املري�ض مبغادرة مركز العالج للقيام بنزهة (حتت احلرا�سة �أو مبرافقة
بتح�سن حالته النف�سية ودجمه فـي املجتمع ،وفـي الواليات املتحدة ،يوجد حالي ًا �أكرث
ذويه �أو �أحد �أفراد املركز) وذلك �إ�سهام ًا ُّ
من  150حمكمة �صحة عقلية م�ؤلفة من ق�ضاة و�أطباء و�أخ�صائيني...
الفصل الثاني :التطور اإلجتماعي والقانوني فـي لبنان

فـي ما يتعلق بلبنان ،فقد مت �إفتتاح فـي العام � 1900أول م�ست�شفى جامعي للأمرا�ض النف�سية والعقلية فـي ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا (من قبل امل�ؤ�س�س ال�سوي�سري � Theophile Waldmeierأ�صبح ُيعرف مب�ست�شفى الع�صفورية  -ن�سبة
لأ�صحاب الأر�ض من �آل ع�صفور ،)Lebanon Hospital for Mental Diseases( -وقد ُو�ضع فـي تلك امل�ست�شفى
املر�ضى النف�سيني �أو العقليني ،واملر�ضى النف�سيني �أو العقليني مرتكبي اجلرائم (وذلك بعد �صدور حكم املحكمة بحقهم بناء ًا
على تقرير جلنة طبية م�ؤلفة من �أطباء امل�ست�شفى �أو من �أطباء م�ست�شفى الع�صفورية وم�ست�شفى دير ال�صليب ،)8والقا�صرين
كال�سل .وفـي العام 1977مت ت�شييد
ذوي الأمرا�ض العقلية �أوالنف�سية ،ومدمني املخدرات ،والأ�شخا�ص امل�صابني ب�أمرا�ض معدية ّ
مبان حديث ٍة للم�ست�شفى فـي منطقة عرمون بعد بيع العقار القدمي الكائن فـي منطقة احلازمية ،ولكن احلرب الأهلية ق�ضت على
ٍ
تلك املباين وم�شروع امل�ست�شفى املنوي �إن�شائها.
ومن جه ٍة �أخرى � َّأ�س�س الأب يعقوب الكبو�شي فـي العام  1919دير ال�صليب ومت حتويله اىل م�ست�شفى للأمرا�ض النف�سية والعقلية
تاريخه و ُيعترب من �أف�ضل م�ست�شفيات املنطقة و�أحدثها جتهيز ًا ،ولفرت ٍة
فـي العام  ،1951وقد �إع ُتمِ َد
كم�ست�شفى جامعي لغاية ِ
ً
طويل ٍة من الزمن �أحالت اليه املحاكم اجلزائية بع�ض ال�سجناء امل�صابني بالأمرا�ض النف�سية والعقلية ومتعاطي املخدرات ولكن
امل�ست�شفى توقف منذ عدة �سنوات عن ا�ستقبال ال�سجناء نظر ًا لعدم وجود �أمكنة كافية وب�سبب ا�شكالية احلرا�سة امل�سلحة فـي
امل�ست�شفى.
ون�شري �أي�ض ًا اىل �أن م�ست�شفى الفنار للأمرا�ض العقلية والنف�سية والع�صبية الذي ت�أ�س�س فـي العام � - 1962إ�ستقبل (وما زال
ي�ستقبل ولكن بوترية �أقل) بدوره العديد من املر�ضى النف�سيني مرتكبي اجلرائم ،ولكنه يعاين �أي�ض ًا من الإكتظاظ ال�شديد.
واجلدير بالذكر اىل �أن بع�ض امل�ست�شفيات ومن �ضمنها م�ست�شفى دير ال�صليب وم�ست�شفى دار العجزة الإ�سالمية وم�ست�شفى
Slater E (1954) The McNaughten Rules and Modern Concepts of Criminal Responsibility, British Medical Journal,
713-718.
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العوجي م�صطفى ،امل�س�ؤولية اجلنائية فـي القانون اجلنائي ،اجلزء الثاين ،احللبي ،بريوت� ،2016 ،ص.249 .
RICHA Sami, La psychiatrie au Liban, Dergham, Beyrouth, 2015, p. 43
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الفنار ،ي�ستقبلون �أ�شخا�ص ًا م�صابني بحاالت مر�ضية نف�سية �أو عقلية وذلك بنا ًء لإ�شارة النيابات العامة فـي حال كان ال�شخ�ص
ي�شكل خطر ًا على نف�سه �أو غريه.
�أما على �صعيد القوانني اجلزائية ،ف�إن لبنان كان يطبق ال�شرع اجلزائي الإ�سالمي حني كان تابع ًا للدولة العثمانية ،9ومن بعدها
�صدر قانون اجلزاء العثماين �سنة  1858مت�أثر ًا بالقوانني الأوروبية ،و�صو ًال اىل قانون العقوبات اللبناين احلايل ال�صادر فـي
العام  ،1943وقد ت�أثر هذا القانون بالقانون ال�سوي�سري لعام  1937جلهة �إعتماده للعقوبة اىل جانب التدبري الإحرتازي ،10كما
تاثر �أي�ض ًا بالقانون الإيطايل وجاءت �أغلب �أحكامه مت�أثرة بالقوانني الالتينية وخا�صة القانون الفرن�سي لعام  1810وم�شروع
قانون العام .1934
وجتدر الإ�شارة اىل �أن قانون العقوبات اللبناين �صدر باللغة الفرن�سية ومن ثم ُترجمت ن�صو�صه اىل العربية ومل تكن الرتجمة
موفقة فـي بع�ض الأحيان بالإ�ضافة �إىل �إ�ستعماله كلمات غري مقبولة فـي الطب احلديث ،فت َّمت ترجمة عبارة aliénation
 mentaleبكلمة «جنون» ،وعبارة  déficience mentaleبكلمة «عته» ،وعبارة  psychopatheبكلمة «مم�سو�س».
وعلى �صعيد �آخر ن�شري اىل �أن اجلهود من�صبة حالي ًا على م�شروع تعديل (ع�صري ومتكامل) للمر�سوم الإ�شرتاعي رقم  72تاريخ
 1983/9/9لرعاية املر�ضى العقليني وعالجهم وحمايتهم ،وذلك مببادرة من وزارة ال�صحة وبالتعاون مع معهد �إدراك للتنمية
والأبحاث واملنا�صرة والعناية التطبيقية  ،IDRAACوبتنقيح من «املفكرة القانونية» .Legal Agenda
ب�شكل ايجابي فـي لبنان متا�شي ًا مع ال ُبعد
بنتيجة ما تقدم ،يت�ضح جل ّي ًا �أن املفهوم العام للمر�ض النف�سي والعقلي قد تط َّور ٍ
الإن�ساين والعلمي للمر�ض ،كما �أن نظرة املجتمع تغيرَّ ت بدورها و�أ�صبحت �أكرث تف ُّهم ًا وتعاطف ًا ،ول ِئن مل َ
ترق اىل امل�ستوى
املطلوب واملعتمد فـي الدول املتقدمة.
ومن جهتنا نرى �أنه بات من ال�ضروري �أن يرتافق تعديل قانون ال�صحة العقلية املن َّوه عنه �أعاله ،مع تعديل للقوانني اجلزائية
املتعلقة باملر�ضى النف�سيني �أو العقليني ،بحيث ت�صبح التعديالت مك ِّملة لبع�ضها البع�ض ،وذلك متا�شي ًا مع مبد�أ تط ُّور القوانني
واملفاهيم ،ال �س َّيما و�أن الن�صو�ص اجلزائية ذات ال�صلة ب ِقيت كما هي منذ �أكرث من  70عام ًا !!

 9حمم�صاين �صبحي ،الأو�ضاع الت�شريعية فـي الدول العربية ،دار العلم للماليني� ،1962 ،ص.166 .
 10عاليه �سمري� ،شرح قانون العقوبات ،الق�سم العام ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع� ،2002 ،ص.34 .
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القسم الثاني :تحليل للواقع القانوني والقضائي فـي لبنان

يقت�ضي فـي مرحلة �أوىل �إ�ستعرا�ض القوانني النافذة (الف�صل الأول) ،ومن ثم حتليل تلك القوانني فـي مرحلة ثانية (الف�صل
الثاين) ،قبل �أن نبحث فـي مرحلة ثالثة فـي الواقع الق�ضائي والعملي (الف�صل الثالث).
الفصل األول :استعراض القوانين النافذة

لقد تناول امل�شرتع مو�ضوع اجلرائم املرتكبة من ِق َبل املر�ضى العقليني �أوالنف�سيني مبوجب قانون العقوبات ب�شكل رئي�سي (النبذة
الأوىل) ،وقانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية ب�شكل ثانوي (النبذة الثانية)ُ ،ي�ضاف اىل ذلك املر�سوم رقم ( 94/6164النبذة
الثالثة).
النبذة الأوىل :قانون العقوبات اللبناين
املادة  :74احلجز فـي م�أوى �إحرتازي
ق�ضي عليه باحلجز فـي م�أوى �إحرتازي �أوقف فـي م�ست�شفى ُيعني مبر�سموم و ُيعنى به العناية التي تدعو اليها حالته».
«من ِ
املادة  :75تقرير طبيب امل�أوى االحرتازي
«على طبيب امل�أوى �أن ينظم تقرير ًا بحالة املحكوم عليه كل �ستة �أ�شهر ،ويجب �أن يعوده م َّرة فـي ال�سنة على الأقل طبيب تع ِّينه
املحكمة التي ق�ضت باحلجز».
املادة  :76الإ�صابة فـي اجلنون �أثناء تنفيذ احلكم
«من ُحكم عليه بعقوبة مانعة �أو مقيدة للحرية �أو بالعزلة �أو باحلرية املراقبة �أو مبنع الإقامة �أو بالكفالة االحتياطية وث ُبت �أنه
فـي �أثناء تنفيذ احلكم قد �أ�صيب باجلنون ُحجز عليه فـي م�أوى �إحرتازي حيث ُيعنى به العناية التي تدعو �إليها حالته.
بقي من زمن العقوبة �أو التدبري الإحرتازي الذي علق تنفيذه �إال �أن يكون املحكوم عليه َخ ِطر ًا
ال يمُ كن �أن جتاوز مدة احلجز ما َ
على ال�سالمة العامة.
عندما يق�ضي القا�ضي بالإفراج عنه يقرر هل يجب ح�سم مدة احلجز كلها �أو بع�ضها من مقدار العقوبة �أو التدبري الإحرتازي».
فـي انتفاء التبعة �أو فـي التبعة املنقو�صة
 -1فـي اجلنون
املادة ُ « -231يعفى من العقاب من كان فـي حالة جنون �أفقدته الوعي �أو الإرادة».
املادة « -232من ثبت �إقرتا ِفه جناية �أو جنحة مق�صودة عقابها احلب�س �سنتني وق�ضي بعدم م�س�ؤوليته ب�سبب فقدانه العقل ُحجز
مبوجب فقرة خا�صة من حكم التربئة فـي م�أوى �إحرتازي.
ق�ضي بحجز الفاعل فـي امل�أوى االحرتازي �إذا ثبت �أنه
�إذا كانت اجلنحة غري مق�صودة �أو كان عقابها احلب�س �أقل من �سنتني َ
خطر على ال�سالمة العامة.
وي�ستمر احلجز �إىل �أن يثبت �شفاء املجنون بقرار ت�صدره املحكمة التي ق�ضت باحلجز وميكن �أن ُتفر�ض احلرية املُراقبة على
املحجوز عند ت�سريحه».

21
 -2فـي العته
املادة « -233من كان حني �إقرتاف الفعل م�صاب ًا بعاهة عقلية وراثية �أو مكت�سبة �أنق�صت قوة الوعي االختيار فـي �أعماله ي�ستفيد
قانون ًا من �إبدال عقوبته �أو تخفي�ضها وفق ًا لأحكام املادة .»251
املادة « -234من ُحكم عليه بعقوبة جنائية �أو جناحية مانعة �أو مقيدة للحرية وا�ستفاد من �إبدال العقوبة �أو تخفي�ضها قانون ًا
ب�سبب العته ،ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت �أنه مم�سو�س �أو مدمن املخدرات �أو الكحول وكان خطر ًا على
ق�ض َي فـي احلكم بحجزه فـي مكان من امل�أوى الإحرتازي ليعالج فيه �أثناء مدة العقوبة.
ال�سالمة العامة ِ
�إن املحكوم عليه الذي ي�سرح من امل�أوى الإحرتازي بعد �شفائه املثبت بقرار من املحكمة التي ق�ضت بحجزه تنفذ فيه املدة
الباقية من عقوبته.
�إذا ظ َّل املحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطر ًا على ال�سالمة العامة ،ي�ضبط فـي امل�أوى الإحرتازي مبوجب قرار من املحكمة
نف�سها ملدة ال تتجاوز اخلم�س �سنوات �إذا ُحكم عليه بجناية وال�سنتني �إذا حكم عليه بجنحة ،و ُي�س َّرح املحجور عليه قبل �إنق�ضاء
الأجل املحدد �إذا �صدر قرار الحق يثبت �أنه مل يبقَ خطر ًا.
وميكن �أن تفر�ض احلرية املراقبة على املحجور عليه بعد ت�سريحه».
ن�صت على ما يلي:
علم ًا �أن املادة  251املتعلقة بالأ�سباب التخفيفية َّ
«عندما ين�ص القانون على عذر خمفف:
�إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام �أو الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة �أو االعتقال امل�ؤبد ح ِّولت العقوبة �إىل احلب�س �سنة على الأقل و�سبع
�سنوات على الأكرث.
و�إذا كان الفعل ي�ؤلف �إحدى اجلنايات الأخرى كان احلب�س من �ستة �أ�شهر �إىل خم�س �سنوات.
و اذا كان الفعل جنحة فال جتاوز العقوبة �ستة ا�شهر.
و�إذا كان الفعل خُمالفة �أمكن القا�ضي تخفيف العقوبة �إىل ن�صف الغرامة التكديرية.
ميكن �أن تنزل بامل�ستفيد من العذر املخفف ما كان يتعر�ض له من تدابري االحرتاز ما خال العزلة لو كان ق�ضي عليه بالعقوبة
التي ن�ص عليها القانون».
النبذة الثانية  :قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية
�إن قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية تط َّرق بدوره اىل االجراءات الواجب �إتخاذها فـي حال �إ�صابة ال�سجني املحكوم مبر�ض
مبر�ض عقلي خطري املحكوم عليه بعقوبة مانعة �أو مقيدة للحرية
نف�سي فن�صت املادة  411منه على �أنه�« :إذا �أ�صيب باجلنون �أو ٍ
فللنيابة العامة �أن ت�أمر بو�ضعه فـي �أحد امل�ست�شفيات املع َّدة للأمرا�ض العقلية .حت�سم املدة التي يق�ضيها فـي امل�ست�شفى من مدة
العقوبة املحكوم عليه بها.
�إذا ا�ستمر مر�ضه فتطبق فـي حقه �أحكام القانون املتعلق باملر�ضى العقليني».
النبذة الثالثة  :املر�سوم رقم 94/6164
بتاريخ � 1994/12/23صدر املر�سوم رقم  6164املتعلق بتخ�صي�ص جناح خا�ص فـي مبنى ال�سجن املركزي فـي رومية لتوقيف
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الأ�شخا�ص الذين ُيحكم عليهم باحلجز فـي م�أوى �إحرتازي.11
ونرى فائدة من �إ�ستعرا�ض كامل مواد املر�سوم :
املادة الأوىل« :يوقف فـي جناح خا�ص فـي ال�سجن املركزي فـي رومية الأ�شخا�ص الذين يحكم عليهم باحلجز فـي م�أوى
�إحرتازي».
املادة الثانية« :تقوم وزارة الداخلية – املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتنفيذ ما يلزم من �أ�شغال لهذا اجلناح جلعله
متوافق ًا مع ال�شروط ال�صحية املعتمدة فـي امل�أوى الإحرتازي».
املادة الثالثة « :تقوم وزارة ال�صحة بت�أمني التجهيزات الطب َّية ال�ضرورية ملعاجلة خمتلف حاالت الأمرا�ض العقلية �إ�ضافة اىل
م�ستلزمات العناية الطب َّية لل�سجناء واملوقوفني فـي امل�أوى الإحرتازي».
الفصل الثاني :تحليل القوانين

من خالل حتليلنا للن�صو�ص القانونية املذكورة �أعاله يتبني لنا وجود �إ�شكالية فـي امل�صطلحات والعبارات امل�ستعملة (النبذة
الأوىل) ،كما ميكننا �أن نق ِّيم النظام القانوين املعتمد جلهة امل�س�ؤولية (النبذة الثانية) ،و�صو ًال اىل �إ�شكالية مكان �إحتجاز
املري�ض النف�سي �أو العقلي مرتكب اجلرمية (النبذة الثالثة).
النبذة الأوىل� :إ�شكالية امل�صطلحات وعبارة «حلني ال�شفاء»
ال بد من الإ�شارة بادىء ذي بدء اىل �أنه �إذا �سلمنا جد ًال ب�أن امل�صطلحات امل�ستعملة فـي قانون العقوبات (جنون ،عته،
مم�سو�س )...كانت ت�صلح وقت �صياغة القانون – �أي منذ �أكرث من � 70سنة – ولكنها بالت�أكيد مل تعد ت�صلح فـي �أ َّيامنا
احلا�ضرة ،وهي تعابري جتاوزها الزمن ومل تعد ت�ستعمل فـي مفردات الطب احلديث.
الأمر بدوره ين�سحب على عبارة «حلني ال�شفاء» – �أي حلني �شفاء املري�ض النف�سي– وهنا �أي�ض ًا تطرح هذه العبارة �إ�شكالية
ع�ضلة كما �سوف يلي �شرحه �أدناه ،فمن املعروف �أنه مع تط ُّور الطب النف�سي ال يجري العمل عاد ًة على
كبرية ،و ُتعترب �أ�سا�س املُ ِ
زمن �آخر (مثل مر�ض ال�سكري و�إرتفاع �ضغط الدم وغريه)...
مر�ض
تتم متابعته ،متام ًا ك� ّأي ٍ
�شفاء املر�ض النف�سي بل ّ
ج�سدي ُم ٍ
ٍ
وتتم املتابعة لأجل حتقيق ا�ستقرار حالة املري�ض وا�ستعادة قدرته على �أداء الوظائف احلياتية من خالل تدخالت مثل العالج
ّ
العقاقريي (الدواء) و�/أو العالج النف�سي ،وذلك و�صو ًال اىل �إ�ستقرار حالة املري�ض وعدم ت�شكيله خطر ًا على نف�سه �أو غريه.
ون�شري �أخري ًا اىل �أن قانون العقوبات تطرق فقط للمر�ض النف�سي �أو العقلي ومل ي� ِأت على ذكر م�س�ألة الأمرا�ض الع�صبية
كالألزهامير ،والإ�ضطرابات الناجتة عن �إ�صابة الدماغ و�إلخ .وفـي �أي خانة يقع ت�صنيفها ،وهل تكون لدى املُ�صاب بها الأهلية
القانونية والإرادة والقدرة على التمييز؟ وما هو النظام القانوين الذي يطبق عليها؟ فالقانون الفرن�سي يذكر مث ًال الإ�ضطراب
النف�س-ع�صبي ( .12)Trouble neuro-psychiqueوماذا �أي�ض ًا عن مر�ض التثلث ال�صبغي � trisomyأو التخلف
العقلي ،وماذا عن حاالت ال�صم والبكم؟ وتقت�ضي الإ�شارة �إىل �أنه فـي العديد من الدول الأوروبية ت�شكل مانع للعقاب احلاالت
التي يكون فيها خلل فـي الإدراك منذ الوالدة كحاالت ال�صم والبكم ومر�ض التوحد.

 11فـي حني �أن املادة  74من قانون العقوبات ن�صت على �أنه «من ق�ضي عليه باحلجز فـي م�أوى احرتازي �أوقف فـي م�ست�شفى ُيعني مبر�سوم و ُيعنى به العناية التي تدعو اليها
احلاجة» ،وفـي هذا ال�صدد يعترب الدكتور م�صطفى العوجي ب�أن املق�صود بامل�أوى االحرتازي هو «م�ست�شفى الأمرا�ض العقلية»( ،يراجع بهذا املعنى م�ؤ َّلف امل�س�ؤولية اجلنائية
فـي القانون اجلنائي ،املرجع ال�سالف الذكر� ،ص)249 .
 12لطف ًا مراجعة الف�صل املتعلق بالقوانني املقارنة فـي هذه الدرا�سة� ،ص.36 .
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النبذة الثانية :النظام القانوين املعتمد جلهة امل�س�ؤولية
يتبينَّ من الن�صو�ص القانونية الواردة فـي قانون العقوبات� ،أن امل�شرتع اللبناين �إعتمد نوعني من حاالت امل�س�ؤولية :حالة �إنعدام
امل�س�ؤولية اجلزائية �أو �إنتفاء التبعة (الفقرة االوىل) وحالة �إنتقا�ص امل�س�ؤولية اجلزائية �أو التبعة املنقو�صة (الفقرة الثانية).
الفقرة االوىل :حالة �إنعدام امل�س�ؤولية اجلزائية (�إنتفاء التبعة)
لقد ن�صت املواد  231و 232عقوبات على عدم معاقبة ال�شخ�ص املُ�صاب بـ «جنون» �أفقده (ب�شكل ك ّلي) الوعي �أو الإرادة -
وبالتايل �إنعدمت لديه القدرة على التمييز� -شرط معا�صرة «اجلنون» لوقت �إرتكاب اجلرم ،وبالتايل ال عقوبة �سجن َّية للمري�ض
ولكن فقط تدبري �إحرتازي �أي وقائي بحقه ،وذلك للحيلولة دون تكرار املري�ض للجرم �أو حتى �إيذائه لنف�سه ،وربط القانون تدبري
احلجز بج�سامة اجلرم والعقوبة املرتبطة به ،فاذا �إرتكب املري�ض جرم ًا خطري ًا كاجلناية (القتل مث ًال) �أو جنحة مق�صودة
عقابها �سنتني (ولكن نعتقد �أنه �سقط �سهو ًا �إ�ضافة عبارة «�أو �أكرث»)ُ ،يحجز املري�ض فـي امل�أوى االحرتازي ،و�أما �إذا ارتكب
املري�ض جرم ًا غري خطري كاجلنحة غري املق�صودة �أو جرمية معاقب عليها ب�أقل من �سنتني حب�س ًا ،عندها ال يتم حجز املري�ض
�إال �إذا كان ي�شكل خطر ًا على ال�سالمة العامة .ون�شري اىل �أنه فـي احلالتَني املذكورتني �أعاله يتم �إحتجاز ال�سجني فـي امل�أوى
االحرتازي حلني « �شفائه» !!
كما تناول قانون العقوبات حالة �إرتكاب �شخ�ص عاقل جلرم و�أ�صيب �أثناء تنفيذ احلكم بـ«اجلنون» ،عندها تطبق عليه �أحكام
بقي من زمن العقوبة �إال �إذا كان ال يزال ي�شكل
املادة  76عقوبات فيتم حجزه �إحرتازي ًا وال يمُ كن �أن جتاوز مدة احلجز ما َ
املحكوم عليه َخطر ًا على ال�سالمة العامة ،وتعود للقا�ضي م�س�ألة ح�سم مدة احلجز من �أ�صل العقوبة �أم ال ،وفـي ذلك تناق�ض
وا�ضح مع �أحكام املادة � 411أ�صول حماكمات جزائية التي تفر�ض احل�سم التلقائي ملدة احلجز من مدة العقوبة !! وهنا ميكن
�إعمال قاعدة �أن القانون احلديث يلغي �ضمني ًا ما يتعار�ض معه من القانون القدمي (كون قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية قد
�صدر بتاريخ الحق لتاريخ �صدور قانون العقوبات) .كما نلفت النظر اىل �أن الفقرة الأخرية من املادة  411من قانون �أ�صول
املحاكمات اجلزائية تن�ص على �أنه �إذا ا�ستمر مر�ض ال�سجني فتطبق فـي حقه �أحكام القانون املتعلق باملر�ضى العقليني ،وهذه
الإحالة ت�ستحق الوقوف عندها� ،إذ يتبينَّ البعد التكميلي للقوانني اجلزائية مع قانون املر�ضى العقليني �أي املر�سوم الإ�شرتاعي
رقم  72تاريخ  ،1983علم ًا �أنه كما �سبق و�أ�شرنا �أعاله ف�إن وزارة ال�صحة ب�صدد بلورة قانون ع�صري لل�صحة العقلية ،وبذلك
تكون هنالك رعاية �صحية للمري�ض بعد خروجه من ال�سجن �أو من امل�أوى الإحرتازي.
وجتدر اال�شارة اىل �أن امل�شرتع مل يتطرق اىل م�س�ألة �أهل َّية املري�ض للمحاكمة ( fitness to pleadبا�ستثناء ما ورد فـي
املادتني  77و� 253أ�صول حماكمات جزائية جلهة �أنه اذا «تظاهر» املدعى عليه با�صابته مبر�ض ج�سدي �أو نف�سي �أو عقلي �أثناء
�إ�ستجوابه فيمكن اال�ستعانة باخلربة الطبية لبيان حقيقة و�ضعه) ،بعك�س باقي الدول الغربية (كالواليات املتحدة وانكلرتا
وفرن�سا) حيث تويل قوانني تلك الدول �أهمية كبرية مل�س�ألة الأهلية وفهم املري�ض الجراءات املحاكمة ومتكينه من الدفاع عن
نف�سه.
ون�شري �أي�ض ًا �إىل عدم وجود َمواد فـي قانون العقوبات تتعلق بحالة القا�صر احلدث املُ�صاب مبر�ض نف�سي ،وعدم تط ُّرق قانون
حماية الأحداث املخالفني للقانون �أو املعر�ضني للخطر رقم  2002/422اىل حالة �إرتكاب احلدث جلرم جزائي (ب�إ�ستثناء ما
�أوردته املادة  18جلهة �أنه «لقا�ضي الأحداث �أن يفر�ض على احلدث مهما كان اجلرم الذي �إرتكبه تدابري �إحرتازية وهي احلجز
فـي م�أوى �إحرتازي ،)»...وهنا �أي�ض ًا يقت�ضي �أخذ هذه الثغرة بعني الإعتبار.
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كما �أن قانون العقوبات اللبناين مل َيلحظ حالة �إ�صابة املوقوف �أثناء املحاكمة وقبل �صدور احلكم مبر�ض نف�سي ،وهذه �أي�ض ًا
ثغرة قانونية �أ�شار �إليها بع�ض الفقهاء ،13خا�صة �إذا ما �أخذنا بعني االعتبار �أن مدة املحاكمة (فـي اجلنايات مث ًال) يمُ كن �أن
ت�ستمر عدة �سنوات.
الفقرة الثانية :حالة �إنتقا�ص امل�س�ؤولية اجلزائية (التبعة املنقو�صة)
�أ�شار قانون العقوبات اللبناين اىل حالة �إنتقا�ص امل�س�ؤولية اجلزائية للمري�ض النف�سي والذي �أ�سماه امل�شرتع بـامل�صاب بالـ«العته»،
الناق�صة لديه قوة الوعي واالختيار ،دون الو�صول اىل درجة الفقدان التام واملطلق لها كما فـي حالة «اجلنون» ،وبالتايل َمن
كان فـي تلك احلال ِمن �ضعف القدرة على التمييز ُتخ َّف�ض عقوبته �أو ت�ستبدل وفق ًا لأحكام املادة  251عقوبات ،ون�شري فـي هذا
كحد �أق�صى للجنايات ،وال ُيحجز املري�ض فـي م�أوى �إحرتازي �إال �إذا كان
ال�صدد �أن املادة الأخرية تلحظ مدة �سبع �سنوات ٍ
خطر ًا على ال�سالمة العامة� ،أما �إذا ا�ستم َّر هذا اخلطر بعد �إنتهاء مدة العقوبة ،فيمكن حجز ال�سجني جمدد ًا لفرتة ال تتعدى
ِ
اخلم�س �سنوات فـي اجلناية( ،ولكنَّ القانون مل ُي ِ�شر اىل التدبري الواجب �إتخاذه بعد �إنهاء ال�سجني امل�صاب بالـ «عته» للمدة
الق�صوى للحجز فـي امل�أوى الإحرتازي ،وكان ال يزال ي�شكل خطر ًاعلى ال�سالمة العامة� ،إذ ال ميكن �إطالق �سراحه بكل ب�ساطة!!
وهنا يجب الإ�شادة ب�أحكام املادة � 411أ�صول حماكمات جزائية جلهة العطف الوارد فيها على قانون ال�صحة العقلية ،حيث
مبوجب هذا القانون الأخري يخرج املري�ض النف�سي من �إطار القوانني اجلزائية ليدخل �ضمن نطاق وزارة ال�صحة كمري�ض فقط
ولي�س ك�سجني مري�ض ،حيث يتم �إدخال املري�ض اىل م�ست�شفى �أو مركز عالج للأمرا�ض العقلية والنف�سية على نفقة الأهل �أو
وزارة ال�صحة) ،ولفرتة ال تتعدى ال�سنتني فـي اجلنحة وميكن �أن يطلق �سراحه قبل �إنتهاء هذه املدة فـي حال تبينَّ للمحكمة �أنه
مل ي ُعد ُي�شكل خطراً على املجتمع ،وهنا �أي�ض ًا تناق�ض وا�ضح فـي معيار �إطالق ال�سراح املعتمد فـي ذات املادة القانونية (234
عقوبات) فتارة ي�شرتط امل�شرتع ال�شفاء وتارة �أخرى ي�شرتط عدم ت�شكيل خطر ًا على املجتمع ،وجتدر اال�شارة اىل �أن هذا املعيار
الأخري هو املعتمد لدى الدول املتقدِّ مة بغية �إطالق �سراح املري�ض النف�سي ولي�س معيار «ال�شفاء» .
وبنتيجة ما ُذكر �أعاله ،يتبينَّ �أن قانون العقوبات �أ�شار اىل وجود نوعينَ من حاالت امل�س�ؤولية � :إنتفاء التبعة والتبعة املنقو�صة،
وهو التق�سيم ذاته املعتمد فـي معظم دول العامل ،كما �أن معيار �إنعقاد امل�س�ؤولية :الوعي �أو الإرادة �أو الإختيار فـي �أعماله ،هو
�أي�ض ًا معيار مو َّفق وترتكز عليه الدول املتقدمة ،14ولكن امل�صطلحات الواردة فـي قانون العقوبات (مم�سو�س ،جمنون وعته) مل
ت ُعد مقبولة فـي �أ َّيامنا احلا�ضرة ما ي�شري اىل وجوب �إدخال تعديل قانوين يبقي على املعايري املعتمدة و ُيغيرَّ امل�صطلحات.
وفيما يلي ر�سم بياين لالجراءات والتدابري املتعلقة باملر�ضى النف�سيني واملن�صو�ص عليها فـي قانون العقوبات اللبناين وقانون
�أ�صول املحاكمات اجلزائية.

 13يراجع فـي هذا اخل�صو�ص م�ؤ َّلف القا�ضي م�صطفى العوجي «امل�س�ؤولية اجلنائية فـي القانون اجلنائي» وامل�شار اليه �سابق ًا.
 14فالقانون الفرن�سي يعتمد مبد�أ ( abolition ou altération du dissernementلطف ًا مراجعة ف�صل الدرا�سة املقارنة� .ص.)36 .
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النبذة الثالثة� :إ�شكالية مكان �إحتجاز املري�ض النف�سي مرتكب اجلرمية
�إذا مت َّعنا فـي التعابري الواردة فـي قانون العقوبات وقانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية واملر�سوم رقم  94/6164جند �إختالف ًا
وا�ضح ًا فـي التعابري امل�ستعملة جلهة مكان �إحتجاز املري�ض النف�سي �أو العقلي .فقانون العقوبات يتكلم عن احلجز فـي م�أوى
�إحرتازي ،بينما قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية يتكلم عن احلجز فـي م�ست�شفى ،فـي حني �أن املر�سوم رقم 94/6164ن�ص
على �أنه «يوقف فـي جناح خا�ص فـي ال�سجن املركزي فـي رومية الأ�شخا�ص الذين يحكم عليهم باحلجز فـي م�أوى �إحرتازي»،
وهو الأمر الذي ُيط َّبق عملي ًا.
وال بد من الإ�شارة اىل �أن املبنى الأزرق �أن�شىء فـي العام  2002مببادرة خا�صة – ولي�س من ِقبل الدولة – فـي حني �أن املر�سوم
خم�ص�ص
كان قد �صدر فـي العام  ،1994وبالتايل ف�إن الفارق الزمني فـي البناء يبينّ مدى تق�صري الدولة فـي هذا املو�ضوع ،وهو َّ
حالي ًا للذكور وال �شي مينع قانون ًا من تخ�صي�ص طابق فيه للن�ساء كون القانون ذكر كلمة «�أ�شخا�ص» ولي�س «ذكور».
ويرى بع�ض الفقهاء �أن املق�صود بامل�أوى الإحرتازي هو م�ست�شفى الأمرا�ض العقلية حيث يحجز فيه املحكوم عليه بغية و�ضعه قيد
أخ�صائي.15
العالج الطبي الذي ي�ستلزمه مر�ضه ب�إ�شراف طبيب � َّ
وبدورنا نرى �أنه ال �شيء مينع املحاكم من �إحالة املري�ض اىل م�ست�شفى بد ًال من مبنى امل�أوى الإحرتازي فـي �سجن رومية
املركزي ،خا�صة و�أن القانون (قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية) ي�سمو على املر�سوم (رقم ،) 94/6164وذلك �سند ًا لقاعدة
هرمية القوانني ،ناهيك عن �أن العالج الطبي والإ�شراف املطلوب غري متوافران فـي املبنى املذكور فـي �سجن رومية املركزي
كما �سوف ُي�صار اىل بيانه �أدناه.
�أما جلهة مكان �إحتجاز الن�ساء الالتي يعانني من مر�ض عقلي �أو نف�سي فال يوجد لغاية تاريخه �أي م�أوى �إحرتازي لهن �أو �أجنحة
خا�صة داخل �أماكن التوقيف اخلا�صة بالن�ساء ،بالرغم من �أن املر�سوم رقم  6164/94مل يخ�ص�ص املبنى الأزرق للرجال دون
خم�ص�ص حالي ًا للذكور وال �شي مينع قانون ًا
الن�ساء ،بل ا�ستعمل كلمة «الأ�شخا�ص» والتي ت�شمل الرجال كما الن�ساء ...ولكنه هو َّ
من تخ�صي�ص طابق فيه للن�ساء� ،إذ يتم ايداع ه�ؤالء الن�ساء مع �سجينات فـي �سجون عادية ،علم ًا �أنه من غري اجلائز �إختالط
ذوي الأمرا�ض العقلية والنف�سية مع ال�سجناء العادييني لمِ ا ي�سببه من خماطر وم�شاكل معي�شية ونف�سية للطرفني.
الفصل الثالث :الواقع القضائي والعملي

النبذة االوىل :الواقع الق�ضائي
�إن الواقع الق�ضائي ي�شري �إىل وجود عدة ثغرات وتناق�ضات و�صعوبات ميكن �إيجازها على ال�شكل التايل:
مت�سك معظم املحاكم اجلزائية بتطبيق الن�ص القانوين بحذافريه ،والذي يفر�ض �شفاء ال�شخ�ص من «اجلنون» �أو «العته»
ُّ -1
بغية �إطالق �سراحه ،ما ي�ؤدي عملي ًا اىل بقاء ال�سجني فـي امل�أوى االحرتازي اىل �أبد الآبدين( ...كما ح�صل لل�سجني م .ع.
املذكور �آنف ًا ،وللتذكري ،ف�إن الأخري حمتجز منذ العام ( 1978بدء ًا ب�سجن الرمل وو�صو ًال اىل امل�أوى االحرتازي) وبالتايل
فقد م�ضى على �إحتجازه � 38سنة ويعترب �أقدم �سجني فـي لبنان!! وقد ورد فـي ن�ص احلكم ما يلي:
«املتهم ُم�صاب مبر�ض عقلي ُيعرف بداء الف�صام يحد من �إرادة املتهم ويجعله يت�صرف بوحي وت�أثري هواج�سه وهلو�ساته...
�أ ّدى اىل نق�ص فـي القوى العقلية...
 15العوجي م�صطفى ،امل�س�ؤولية اجلنائية فـي القانون اجلنائي ،املرجع ال�سالف الذكر� ،ص.249 .
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(الفقرة احلكم َّية) :جترمي املتهم بجناية املادة  549و�إنزال به عقوبة الإعدام وحتويل العقوبة اىل �سنة واحدة حب�س ًا
(�سند ًا للمادة  )251/233تنفذ فـي م�أوى �إحرتازي على �أن يبقى فـي امل�أوى قيد املعاجلة حلني ثبوت �شفائه و�أنه مل يعد
ي�شكل خطر ًا على املجتمع وال�سالمة العامة».
والغريب �أن املحكمة �إعتربت مر�ض املتهم �أي الف�صام من قبيل «العته» فـي حني �أن الفقه 16ومعظم املحاكم اللبنانية
ت�ص ِّنفه فـي خانة «اجلنون». 17
والغريب �أي�ض ًا �إ�ستمرار �إحتجاز هذا املري�ض امل�صاب بالـ«عته» وفق ًا لقرار املحكمة ،فـي حني �أن الفقرة الثانية من املادة
 234عقوبات ح َّددت فرتة خم�س �سنوات كحد �أق�صى لإحتجاز ال�سجني امل�صاب بالـ«عته» بعد �إنتهاء مدة عقوبته ،وبالتايل
ال يجوز قانون ًا حجز ال�سجني م.ع� .أكرث من �ست �سنوات ،علم ًا �أن هذا الأخري حمتجز من �أكرث من � 38سنة!!
والأمر كذلك مع ال�سجينة ف.م .والتي �أم�ضت فـي �سجن بعبدا �أكرث من � 11سنة وت�ضمن احلكم:
«ان املتهمة تعاين من �إ�ضطراب ذهاين يعرف بف�صام ال�شخ�صية وانها تعاين من عوار�ض ع�صبية (القلق ،التوتر والو�ساو�س
القهرية) ...وخل�ص الطبيبان اىل �أن اال�ضطراب العقلي الذي تعانيه املتهمة مزمن ال �شفاء كامل منه»...
(الفقرة احلكمية) :جترمي املتَّهمة بجناية املادة  547عقوبات وب�إنزال عقوبة الأ�شغال ال�شاقة بها ملدة � 15سنة وب�إعفائها
من العقاب �سند ًا للمادة  231عقوبات وبحجز املتهمة فـي م�أوى �إحرتازي �سند ًا للمادة  232عقوبات حتى ثبوت �شفائها
بقرار ت�صدره هذه املحكمة».
فاملحكمة �إعتربت �أن املتهمة كانت فـي حالة «جنون» كونها تعاين من مر�ض الف�صام – بعك�س احلكم املذكور �أعاله والذي
اعتربه من قبيل «العته» – و�أن هذا املر�ض ال �شفاء منه لتعود وتناق�ض نف�سها فـي الفقرة احلكمية حني ق�ضت بحجز املتَّهمة
ليحني ثبوت «�شفائها»!!
ون�شري �أخري ًا اىل �أنه جرى و�ضع ال�سجينة والتي تعاين من مر�ض نف�سي فـي �سجن ن�ساء بعبدا مع ال�سجينات العاديات كونه
ال وجود جلناح خا�ص للمر�ضى الن�ساء الالتي تعانني من �أمرا�ض عقل َّية ونف�س َّية.
و�أنه بعد �أربع �سنوات من املراجعات للمحكمة م�صدرة احلكم وحماوالت �إقناعها ب�أن الو�ضع النف�سي والعقلي لل�سجينة قد
�إ�ستقر و�أ�صبح �شبه عادي من خالل متابعة العالج والدواء ،وبعد ح�ضور هيئة املحكمة لإحدى طاوالت احلوار املنظمة فـي
�إطار هذا امل�شروع ل�شرح وتوعية الق�ضاة حول هذه املع�ضلة� ،أ�صدرت املحكمة قرارها ب�إطالق �سراح ال�سجينة ف .م ،.ما
ُيعترب �إجناز ًا ن�أمل تكراره فـي امل�ستقبل.
� -2سند ًا لأحكام قانون العقوبات ّمت منح �صالحية �إطالق �سراح ال�سجني امل�صاب مبر�ض نف�سي �إىل ذات املحكمة التي ق�ضت
باحلجز ،ولكن منطق الأمور ي�شري �إىل ا�ست�صعاب هذه املحكمة مل�س�ألة �إطالق ال�سراح ،بعد �أن كانت هيئة املحكمة ذاتها
قد ق�ضت باحلجز ،و�إ�ستح�ضار املحكمة فكري ًا حلادثة اجلرمية لدى البت بطلب �إطالق ال�سراح ،وبالتايل فمن املُ�ستح�سن
�أن تنظر هيئة ق�ضائية �أخرى فـي م�س�ألة �إطالق ال�سراح متا�شي ًا مع املنطق الفكري والقانوين ،كما هو الأمر فـي فرن�سا
مث ًال حيث ينظر قا�ضي احلريات واحلجز ( )juge des libertés et de privation de libertéفـي م�س�ألة
�إطالق �سراح ال�سجناء ومن �ضمنهم املر�ضى النف�سيني �أو العقليني� ،أو كما هو الأمر فـي م�صر حيث ميكن للمحكمة فـي
اجلنح واملخالفات �أن ُتف ِّو�ض جمال�س ال�صحة الإقليمية البت فـي م�س�ألة �إطالق �سراح املري�ض ال�سجني ،علم ًا �أنه حتى فـي
لبنان ومبوجب قانون تنفيذ العقوبات ف�إن هيئة �أخرى (حمكمة الإ�ستئناف بنا ًء لإقرتاح جلنة تنفيذ العقوبات) هي التي
 16عاليه �سمري� ،شرح قانون العقوبات الق�سم العام ،املرجع ال�سالف الذكر� ،ص.433 .
 17متييز جزائي لبناين ،قرار رقم  146تاريخ  ،1972/6/8وقرار رقم  297تاريخ  ،1973/3/27جمموعة عاليه ج 3رقم  876و� 877ص.363-362 .
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تبت فـي م�س�ألة تخفي�ض عقوبة ال�سجني املحكوم و�إمكانية �إطالق �سراحه .ولكن املادة  11من قانون تنفيذ العقوبات رقم
 2002/463واملعدل بالقانون � 2011/183إ�ستثنت �صراحة التدابري الإحرتاز َّية من مبد�أ تخفي�ض العقوبات.
وبر�أينا ف�إن احلل الأمثل يكمن ب�إعتماد النظام املذكور �أعاله لل�سجناء ذوي الأمرا�ض النف�سية كون جلنة تنفيذ العقوبات
مكونة من م�ساعدة �إجتماعية وطبيب نف�سي و�آمر ال�سجن �أو امل�أوى حيث يوجد ال�سجني وبر�آ�سة قا�ض� ،إذ ميكن للجنة –
وبحكم �إخت�صا�صات وموقع �أع�ضائها� -أن تقرتح القرار املنا�سب وال�سديد حلالة ال�سجني ،ناهيك عن حل م�شكلة تكليف
املحكمة م�صدرة احلكم لطبيب نف�سي و�صرف له بدل �أتعاب غالب ًا يكون خارج متناول ال�سجني الذي يعاين من مر�ض
نف�سي.
 -3تردد املحاكم فـي فر�ض احلرية املراقبة ،ون�ست�شهد فـي هذا الإطار بحكم رائد �صدر عن حمكمة التمييز 18وق�ضى ب�إطالق
�سراح ال�سجني وفر�ض عليه احلرية املراقبة ،وذلك بعد �أن �أم�ضى ال�سجني املري�ض ُمدة من الزمن فـي م�ست�شفى للأمرا�ض
العقلية� ،إذ ورد فـي حيث َّيات القرار:
«بعد �إ�ستجواب املحكوم عليه و�إ�ستي�ضاح الطبيب الإخت�صا�صي �إتَّ�ضح من �أقوال هذا الأخري �إعتماد ًا على معاينته للمحكوم
عليه وعلى مراجعة مل ِّفه فـي م�ست�شفى الأمرا�ض العقلية �أن هذا الأخري مل يقرتف �أي عمل تخريبي طيلة �إقامته فـي
م�ست�شفى الأمرا�ض العقلية و�أنه كان �إيجابي ًا فـي ت�صرفاته ...و�أنه �أ�ضحى ال ي�شكل خطراً على ال�سالمة العامة �س َّيما �إذا
قدمت �إليه الرعاية العائلية...
ومبا �أن املحكمة ترى �أن املحكوم عليه �أ�ضحى فـي حالة ميكن معها �إعفا�ؤه من التدبري الإحرتازي املفرو�ض عليه �شرط �أن
يبقى خا�ضعاً للمراقبة من ِق َبل ذويه حتت �إ�شراف خمفر الدرك الذي �سيبقى �ضمن نطاقه»...
« -4الفو�ضى» والتناق�ض فـي الأحكام بالإ�ضافة اىل التناق�ض فـي تو�صيف الأمرا�ض ومدة احلجز ،وميكن مالحظة ذلك ب�شكل
وا�ضح فـي اجلدول املقارن الوارد فيما يلي.
 -5عدم �إحاطة الق�ضاة ب�شكل ُمع َّمق ب�أنواع وخ�صائ�ص الأمرا�ض النف�سية والعقلية نتيج ًة لغياب الدورات التوجي َّهية والتثقيفية،
فـي ظل غياب للتعاميم التوجيهية �أو تلك املتعلقة ب�أ�سماء الأطباء النف�سيني ال�شرعيني ،ناهيك عن �إ�شكالية �أتعاب الأطباء.
 -6عدم تكليف املحاكم لأطباء �أخ�صائيني بغية الك�شف على ال�سجناء لتقييم و�ضعهم ال�صحي �سند ًا للمادة  75عقوبات التي
تن�ص على ما يلي:
«على طبيب امل�أوى �أن ينظم تقرير ًا بحالة املحكوم عليه كل �ستة �أ�شهر ويجب �أي�ض ًا �أن يعودُه م َّرة فـي ال�سنة على الأقل
طبيب تعينه املحكمة التي ق�ضت باحلجز» .
وتبني لنا من خالل درا�ستنا احلا�ضرة �أن تطبيق املحاكم لهذه املادة نادر احلدوث ،وذلك مر ُّده اىل «ن�سيان» هيئة املحكمة
والقلم التابع لها للأحكام ال�صادرة عن تلك املحكمة بحق املر�ضى النف�سيني والعقليني ،خا�ص ًة فـي غياب �أي ِ�سجل تد َّون
فيه الأحكام ال�صادرة بحق ه�ؤالء ،ناهيك عن عدم وجود تعاميم للمحاكم اجلزائية تتعلق ب�أ�سماء الأطباء النف�سيني الذين
ميكن للمحكمة �أن تكلفهم مبهمة الك�شف على حالة ال�سجناء ،مع العلم �أن املحكمة تظل قانون ًا وا�ضعة يدها على امللف،
 18متييز جزائي ،قرار رقم  33تاريخ � 11شباط  ،1972غري من�شور ،مذكور فـي م�ؤلف امل�س�ؤولية اجلنائية فـي القانون اجلنائي ،املرجع املذكور �آنف ًا� ،ص 271 .و.272
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كونه يعود لها �سلطة �إطالق �سراح ال�سجني.
كما �أن بع�ض املحاكم تتلك�أ فـي تكليف طبيب من تلقاء نف�سها ،وتفر�ض تقدمي طلب من وكيل �أو �أهل ال�سجني ،ما ينتج عنه
م�صاريف و�أعباء ترهق كاهل الأهل فـي حال ُوجدوا !
كما �أنه فـي بع�ض احلاالت ولدى مراجعة �إدارة ال�سجن �أو املحكمة ُم�صدرة احلكم بغية تكليف طبيب �سند ًا ملا ورد
�أعاله ،يتم تقاذف الأدوار بني ادارة ال�سجن التابع �إليه امل�أوى واملحكمة التي �أ�صدرت احلكم ،خا�صة فـي ظل عدم وجود
طبيب نف�سي تابع لوزارة ال�صحة ،كما �أن بع�ض املحاكم حتاول التمل�ص عرب �إحالة م�س�ألة �إطالق ال�سراح اىل جلنة تنفيذ
العقوبات ،الأمر غري اجلائز قانون ًا كون ال�سجني ينفذ تدبري �إحرتازي ولي�س عقوبة حمددة امل ّدة.

جدول ب�أحكام �صادرة عن املحاكم اجلزائية فـي لبنان فيما يتعلق باملر�ضى النف�سيني:

تاريخ احلكم
1983

م.ع.

حمكمة جنايات
القتل

1987

م�.ش.

حمكمة جنايات
النبطية

1995

ط�.ض.
حمكمة جنايات
لبنان اجلنوبي
م .ف.

1998

مدة ال�سجن
لغاية تاريخه

حمكمة جنايات
القتل

مر����ض عقلي ُيعرف بداء الف�ص���ام
يح���د م���ن ارادة املته���م ويجعل���ه
يت�ص���رف بوح���ي وت�أثري هواج�س
���ه 233/ 251
وهلو�س���اته /نق����ص فـ���ي الق���وى
العقلية

جت���رمي املته���م بجناي���ة امل���ادة 549
وان���زال ب���ه عقوب���ة االع���دام وحتويل
العقوب���ة اىل �سن ��ة واحدة حب�س� �اً تنفذ
فـي م�أوى اح�ت�رازي على �أن يبقى فـي � 38سنة
امل�أوى قيد املعاجلة حلني ثبوت �شفائه
و�أنه مل يعد ي�ش���كل خطر ًا على املجتمع
وال�سالمة العامة.

مر����ض عقل���ي انق����ص م���ن ق���واه 251/ 233
العقلية

اعتبار فعله جناية القتل املنطبقة على
امل���ادة  233/547و�إن���زال ب���ه عقوب���ة
الأ�ش���غال ال�ش���اقة مل���دة خم�س ع�ش���رة
�س���نة وحتويل هذه العقوبة اىل خم�س
�سنوات حب�ساً تنفذ فـي م�أوى احرتازي � 37سنة
على �أن حت�سم له مدة توقيفه وعلى �أن
يبقى فـي امل�أوى حتى ثبوت �شفائه وانه
مل يع���د ي�ش���كل خط���ر ًا على ال�س�ل�امة
العامة

مري����ض عقلي م�ص���اب بانف�ص���ام
ال�شخ�صية وبا�ضطرابات �شخ�صية
واجتماعية وفكري���ة لدرجة فقدان 232/231
االرادة والوعي وهو فـي حالة جنون
مطبق وي�شكل خطر ًا على الغري

جترمي املتهم بجناية القتل...واعفائه
من العقاب �س���ند ًا للم���ادة  231لثبوت
كونه فـ���ي حالة جنون مطب���ق
وحجزه � 25سنة
�س���ند ًا للمادة  232عقوب���ات فـي م�أوى
احرتازي اىل �أن �أن يثبت �شفا�ؤه بقرار
ي�صدر عن هذه املحكمة

املته���م كان حت���ت ت�
واالرادةأثري نوب���ة قوية 232/231
�أفقدته الوعي

جترمي املتهم بجناية القتل...و�إعتباره
غري م�س����ؤول عن �أعماله عند ارتكابها
واعفائه من العقاب وحجزه فـي م�أوى � 20سنة
اح�ت�رازي اىل �أن يثب���ت �ش���فا�ؤه عم ًال
باملادتني  231و 232عقوبات

�أقدم �سجني فـي لبنان

ا�سم املحكمة
ا�سم ال�سجني

امل�صطلح امل�ستعمل

املواد
القانونية

الفقرة احلكمية

مالحظات

متك َّنا من الإ�ستح�صال على  12حكم ًا من �أ�صل  14حكم ًا يجري تنفيذهم حالي ًا وقد ورد فـي تلك الأحكام وجوب و�ضع ال�سجني
فـي امل�أوى الإحرتازي فـي �سجن رومية املركزي علم ًا �أنه يوجد من بني ه�ؤالء �سجني موجود حالي ًا فـي �سجن زحلة من دون معرفة
ال�سبب.
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تاريخ احلكم
2000

م .ط.

حمكمة جنايات
اجلنوب

2002

ع�.س.

حمكمة التمييز
الع�سكرية
ن .ح.

حمكمة جنايات
جبل لبنان

2006

2010

ط.ب.

حمكمة جنايات
اجلنوب
ف.م.

2012

253/234

«يتب�ي�ن م���ن تقري���ر الدكت���ور�...أن
املته���م يعاين من جمموعة �أعرا�ض
نف�س���ية ت�ص���ب جميعها فـ���ي خانة
ا�ضطراب الف�صام الزوري ويعاين
م���ن �ض���عف فـ���ي قدرت���ه الفكري���ة
واالرادي���ة ...وان���ه عن���د ارتكاب���ه
اجلرمي���ة كان مدفوع ًا م���ن �أفكاره
الهذياني���ة غ�ي�ر الواقعي���ة ومل يكن
واعي ًا �أو مدرك ًا مل���ا يقوم به وفاقد ًا
الرادته متام ًا ،وان مر�ض الف�صام
غري قابل لل�شفاء النهائي»...
حالة جنون كامل

حال���ة �إنف�ص���ام بال�شخ�ص���ية/
عوار�ض نف�سية وعقلية وع�صبية

«�إن املتهم���ة تع���اين من ا�ض���طراب
ذهاين يعرف بف�ص���ام ال�شخ�صية
وانها تع���اين من عوار�ض ع�ص���بية
(القل���ق ،التوت���ر والو�س���او�س
القهري���ة) Anxiodepression
and obsessive compulsive
 disorderوخل����ص الطبيب���ان

اىل ان اال�ض���طراب العقل���ي الذي
تعانيه املتهمة مزمن ال �شفاء كامل
منه»...

232/231

232/231

251/ 233

232/231

مدة ال�سجن
لغاية تاريخه

حمكمة التمييز
اجلزائية

مر�ض ع�ص���بي /املتهم كان يعي�ش
خ�ل�ال ف�ت�رة ارت���كاب اجلرمي���ة
حالة وعي تام تنتفـي معها �ش���روط
تطبيق �أح���كام املادة  233فـي حني
تبق���ى �أحكام املادة  234منه واجبة
التطبي���ق بالنظ���ر لتط���ور مر����ض
املته���م الحق��� ًا نح���و الأ�س���و�أ بحيث
�أ�صبح ي�ش���كل خطر ًا على ال�سالمة
العامة

جت���رمي املته���م ...بجناية امل���ادة 549
وان���زال عقوبة االعدام به وابدال هذه
العقوبة �س���ند ًا للمادة  253باال�ش���غال
ال�ش���اقة ملدة � 9سنوات...على �أن تنفذ
ه���ذه العقوبة فـ���ي امل����أوى
االحرتازي � 23سنة
�س���ند ًا للم���ادة  234عقوب���ات ك���ون
املحكوم عليه بالنظر ملر�ض���ه املتفاقم
�أ�ص���بح ي�ش���كل خط���ر ًا على ال�س�ل�امة
العام���ة ،وعل���ى �أن يبق���ى حل�ي�ن ثبوت
�شفائه.
جترمي املته���م ...بجناية املادتني 549
و ...201/549واعفائ���ه م���ن العقاب
لأنه كان فـي حالة اجلنون عند ارتكابه
اجلرمية وحجزه فـي م����أوى احرتازي � 17سنة
ً
عم�ل�ا بامل���ادة  232عقوب���ات اىل �أن
يثب ��ت �شفا�ؤه م ��ن اجلن ��ون بقرار من
املحكمة.
�إعالن عدم م�س�ؤولية املتهم عن افعاله
ب�س���بب اجلن���ون وحج���زه فـ���ي م����
أوى � 11سنة
اح�ت�رازي اىل �أن يثبت �ش���فا�ؤه بقرار
من حمكمة التمييز الع�سكرية
جت���رمي املته���م بجناي���ة امل���ادة 547
معطوف���ة عل���ى املادت�ي�ن 233و251
عقوب���ات وان���زال عقوب���ة احلب����س به
ملدة � 5س���نوات و�ضع املحكوم عليه فـي
م����أوى احرتازي �س���ند ًا للفق���رة  3من
املادة  234عقوب���ات ،بعد االنتهاء
من � 11سنة
م���دة حمكوميته ،وحت���ى زوال اخلطر
الذي ي�شكله على من يحيط به مبوجب
تقرير طب���ي يرف���ع اىل للمحكمة على
�أن ال تتع ��دى فرتة بقائه بداخله الـ 5
�سنوات� ،شرط خ�ضوعه للعالج الكامل
داخل امل�أوى.
بتج���رمي املتهم���ة بجناي���ة امل���ادة 547
عقوب���ات وان���زال بها عقوبة اال�ش���غال
ال�ش���اقة مل���دة � 15س���نة واعفائها من
العق���اب �س���ند ًا للم���ادة  231بحج���ز � 12سنة
املتهم���ة فـ���ي م����أوى احرتازي �س���ند ًا
للمادة  232حتى ثبوت �شفائها بقرار
ت�صدره هذه املحكمة

جرى �إطالق �سراح ال�سجينة بعد � 4سنوات
من املراجعات للمحكمة م�صدرة احلكم

ا�سم املحكمة
ا�سم ال�سجني

امل�صطلح امل�ستعمل

املواد
القانونية

الفقرةاحلكمية

مالحظات
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ا .ب.

232/231

املته���م يع���اين م���ن ا�ض���طرابات
نف�سية �شديدة ومن مر�ض الذهان
الف�صــــــــــام ��ي psychose
schizophrénique

حمكمة جنايات
البقاع
م� .س.

2015

ال���ذي يرتافق مع تخي�ل�ات و�أوهام
ذات طبيعة ا�ض���طهادية وهلو�سات
�س���معية وب�ص���رية و�أن���ه فـ���ي حال
انقطاع���ه ع���ن �أخذ ال���دواء تعاوده
ه���ذه العوار����ض .وحي���ث تك���ون
م�س�ؤولية املتهم منقو�صة بعد ثبوت
�إ�ص���ابته بعاه ��ة عقلي ��ة ناجمة عن
مر�ض الف�صام الذهاين

251/233

بتج���رمي املتهم���ة بجناي���ة امل���ادة 547
عقوب���ات واعفائها من العقاب �س���ند ًا
للم���ادة  231تبع��� ًا لع���دم م�س����ؤوليتها
اجلزائي���ة ب�س���بب فق���دان العق���ل
وحجزها �س���ند ًا للمادة  232فـي م�أوى
احرتازي على �أن ينظ���م طبيب امل�أوى
تقرير ًا بحالتها كل �س���تة �أ�ش���هر �سند ًا
للمادة  75عقوبات يرفعه اىل املحكمة

بعد ادخال املحكوم عليها ل�سجن ن�ساء بعبدا ،تقدم �شقيقها بطلب ت�سليمه اياها
بعد ان تعهد لدى كاتب عدل بادخالها اىل دير ال�صليب و�صدر قرار باجابة الطلب

حمكمة جنايات
جبل لبنان

املتهم ��ة تع ��اين م ��ن ا�ضطراب ��ات
الف�ص ��ام الت ��ي ال ت�شف ��ى منه ��ا
بنف�سه ��ا وفـ ��ي �أغل ��ب الأحي ��ان ال
ي�شف ��ى منه ��ا املري� ��ض حت ��ى م ��ع
الع�ل�اج بال ��دواء والذي م ��ن �ش�أنه
�أ�سا�س ��ا» كب ��ح العوار� ��ض لي� ��س
اال ...وه���و مر�ض مزمن وم�س���تمر
ومتجدد وي�ش���تد فـي حال االنقطاع
ع���ن الع�ل�اج و�ص���و ًال اىل انقط���اع
االدراك كلي��� ًا (/التعريف القانوين
للجنون).../حالة ذهانية افقدتها
االدراك ال �سيما بعد انقطاعها عن
الع�ل�اج ...حي���ث قاده���ا هذيانها
و�شعورها باال�ض���طهاد و�أفكار غري
الواقعية اىل قتل �شقيقتها املغدورة
دون �سبب وا�ضح .

�سنتني

ال وجود مل�أوى �إحرتازي للن�ساء فـي لبنان

املحكمة
الع�سكرية
ر .غ.

2015

غري مذكور (املتهم حاول قتل
عنا�صر الدورية بوا�سطة ف�أ�س)

...اال�شغال ال�شاقة ملدة خم�س �سنوات
( )201/549وجتريده من حقوقه املدنية وو�ضعه
فـي م�أوى احرتازي نظر ًا لو�ضعه
ال�صحي الذي ي�شكل خطر ًا على غريه

بتجرمي���ه بجناية امل���ادة  547عقوبات
وانزال عقوبة الأ�ش���غال ال�شاقة به ملدة
� 20س���نة و�إ�ستبدال هذه العقوبة �سند ًا
للم���ادة  233عقوب���ات معطوف���ة عل���ى
املادة  251منه بالأ�ش���غال ال�شاقة ملدة
� 5س���نوات ،عل���ى �أن حت�س���ب ل���ه مدة
توقيف���ه االحتياط���ي ،وعلى �أن ي�س���لم
ف���ور اط�ل�اق �س���راحه لإنق�ض���اء مدة
عقوبته اىل امل����أوى االحرتازي ،يحجز
� 9 234سنوات
فيه ملدة � 5س���نوات �س���ند ًا للمادة
عقوبات ...وعلى �أن يقدم امل�س����ؤولون
ع���ن امل����أوى اىل املحكمة تقري���ر ًا عن
حالته مرة كل �س���تة �أ�ش���هر حتى يبنى
على ال�شيء مقت�ض���اه ،وعلى �أن ي�سرح
قبل �إنق�ض���اء الأجل املذك���ور فـي حال
ثب���ت �أن���ه مل يع���د ي�ش���كل خط���ر ًا على
املجتمع مبوجب قرار �ص���ادر عن هذه
املحكمة.

النبذة الثانية :الواقع العملي وال�صعوبات
� -1أو ًال ال بد من الإ�شارة اىل �أنه ال ُيوجد فـي لبنان ولغاية تاريخه م�أوىً احرتازي للن�ساء ،وبالرغم من ذلك ت�ستمر املحاكم
بالإ�شارة فـي �أحكامها اىل و�ضع ال�سجينة امل�صابة باملر�ض العقلي �أو النف�سي فـي م�أوى احرتازي ،وي�ستمر و�ضع ه�ؤالء
ال�سجينات املر�ضى مع ال�سجينات العاديات ما قد ي�شكل خطر ًا عليهنَّ .
كما �أنه على �صعيد ال�سجون فـي املناطق ،ال وجود جلناح خا�ص بال�سجناء امل�صابني ب�أمرا�ض عقلية ونف�سية� ،أي �أنه من
�أ�صل � 21سجن ًا فـي لبنان ال وجود �سوى مل�أوى �إحرتازي فـي �سجن واحد فقط ،فـي ظل �إرتفاع ن�سبة املر�ض النف�سي بني
ال�سجناء كما تثبت الدرا�سات العلمية وخا�صة التي قامت بها كثار�سي�س فـي �سجني رومية وبعبدا للن�ساء عام ،2015
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واملُ�شار �إليها فـي مق ُّدمة هذا البحث ،فبالن�سبة لال�ضطراب ثنائي القطب ،19وجدت هذه الدرا�سة مع ّدل �إنت�شار عام بني
ال�سجناء بن�سبة � ،%1.9أما بالن�سبة لال�ضطرابات الذهانية الأ�سا�سية ،20فقد وجدت الدرا�سة مع ّدل �إنت�شار بن�سبة %5.7
وجاءت نتائج الدرا�سة متّ�سقة مع نتائج بحوث �سابقة ت�شري اىل ارتفاع ن�سبة مع ّدل انت�شار الأمرا�ض النف�سية فـي ال�سجون
مقارن ًة مع عموم ال�سكان.
 -2عدم وجود مراكز �إ�ست�شفائية وت�أهيلية فـي املناطق ب�إ�ستثناء بع�ض امل�ست�شفيات غري القادرة على �إ�ستيعاب ُ�سجناء مر�ضى
نظر ًا لعدم وجود �أمكنة فـي �أغلب الأوقات ناهيك عن خوف امل�ست�شفى من بقاء املري�ض فـي هذه امل�ست�شفى ملدى احلياة،
وكذلك فـي حال عدم وجود �أهل �أو ويل �أمر لل�سجني بغية كفالة هذا الأخري جلهة امل�س�ؤولية املدنية وم�ستلزملت الإقامة
والنفقات املعي�شية والإ�ست�شفائية التي ال تغطيها وزارة ال�صحة ،ونظر ًا حل�سا�سية م�س�ألة وجود حرا�سة م�سلحة داخل حرم
امل�ست�شفيات ،21وبالتايل فـي بع�ض الأحيان ال خيار �أمام الق�ضاة �سوى �إحالة ال�سجني املري�ض اىل امل�أوى الإحرتازي فـي
رومية �أو تركه مع ال�سجناء العاديني فـي حال �إنها �أنثى.
 -3عدم �إجراء فح�ص ت�شخي�صي لل�سجناء فور دخولهم ال�سجن ،وعدم تنظيم دورات تثقيفية للحرا�س حول كيفية التعامل مع
ال�سجناء املر�ضى ،وعدم وجود رابط مبا�شر بني �إدارة ال�سجن �أو امل�أوى االحرتزي واملحاكم �أو النيابات العامة ،والتق�صري
من قبل �أهل ال�سجني املري�ض النف�سي �أو العقلي فـي زيارته ومتابعة ملفه الق�ضائي ،و�صعوبة ايجاد مكان بديل فـي حال
�إطالق �سراحه ،علم ًا �أن املر�ضى النف�سيني �أو العقليني يعانون من العزلة �أثناء �إحتجازهم ،ومن �أزمة �إعادة �إندماج فـي
املجتمع فـي حال �إطالق �سراحهم ،بعك�س ما هو معتمد فـي فرن�سا مث ًال� ،إذ ميكن ال�سماح للمر�ضى باخلروج من املركز ملدة
حت�سن حالة
ال تزيد عن � 12ساعة مب�ؤازرة �شخ�ص �أو �أكرث من موظفـي املركز ،و�أحد افراد عائلة املري�ض ،ما ي�ساهم فـي ُّ
املري�ض وي�س ُّهل �إعادة �إندماجه فـي املجتمع.
مبان
 -4جتدر الإ�شارة اىل �أنه يوجد العديد من ال�سجناء الذين يعانون من املر�ض النف�سي ولكنهم موجودين فـي �سجون �أو ٍ
غري املبنى الأزرق مع �سجناء عاديني ،البع�ض منهم موقوف والبع�ض الآخر �صدرت بحقه �أحكام ،وقد ورد فـي ق�سم منها
وجوب و�ضع ال�سجني فـي املبنى االحرتازي ،ولكن هذا الأمر مل يح�صل ،وغالب ًا ما تقوم �إدارة ال�سجن بو�ضع املوقوفني �أو
املحكومني فـي امل�أوى الإحرتازي وفق ًا ل�سلطتها الإ�ستن�سابية ،دون �إعالم ال�سلطات الق�ضائية ،فـي ظل غياب التن�سيق ما
بني �إدارة ال�سجون وامل�أوى الإحرتازي حتديد ًا وما بني املحكمة الوا�ضعة يدها على امللف.
 -5و�إ�ضافة اىل ما ورد �أعاله ،ال بد من اال�شارة اىل احلقيقة املُ َّرة واملتمثلة بكون امل�أوى االحرتازي – الوحيد فـي لبنان –
واملوجود فـي �سجن رومية هو �أقرب اىل جزيرة نائية ومهجورة ،منه اىل مركز رعائي ط ِّبي ،فم�ؤ�س�سات الدولة كوزارة
ال�صحة غائبة كلي ًا فـي ظل �ضعف �إمكاناتها الب�شرية واملادية (وفق ًا لإفادة الق ِّييمني على الوزارة) ،فعملي ًا ال جود لإدارة
 19ويتّ�صف اال�ضطراب ثنائي القطب بتق ّلبات املزاج امللحوظة وغري املتو ّقعة والتي قد ترتاوح بني املتو�سطة وال�شديدة .وت�شمل الأعرا�ض التي مت ّيزه الهو�س والهو�س اخلفيف
واالكتئاب مع �أو من دون مظاهر ذهان ّية )(Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM), 1994
 20اال�ضطرابات الذهانية هي ا�ضطرابات نف�سية �شديدة تتّ�صف باالختالل احلا ّد فـي ال�سلوك وال�شخ�صية ( )Jablensky et al., 2000واثنان من �أبرز فئات �أعرا�ض
مبعتقدات خاطئة ميكن �أن تتع ّلق بال�شعور بالعظمة �أو اال�ضطهاد �ضمن غريها� .أما الهلو�سات فهي �إدراكات
اال�ضطرابات الذهانية هما الأوهام والهلو�سة .وتتّ�صف الأوهام
ٍ
يح�س بلم�س �أ�شياء لي�ست موجودة فـي الواقع (Diagnostic and statistical manual of mental disorders
ح�سية خاطئة ،حيث يرى الفرد �أو ي�سمع �أو ّ
ّ
)(DSM), 1994

 21وذلك وفق ًا ملالحظات مدير م�ست�شفى دير ال�صليب ومدير م�ست�شفى دار العجزة الإ�سالمية ومديرة م�ست�شفى الفنار للأمرا�ض النف�سية والعقلية والع�صبية.
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طبية �أو كادر متخ�ص�ص للم�أوى ،فهو جمرد مبنى تابع ملبنى الأحداث ،وال وجود لأي �ضابط دوام �أو طبيب مناوب فـي امل�أوى
الإحرتازي على مدار ال�ساعة ،و�إدارة ال�سجن – قوى الأمن الداخلي – حتاول ما فـي �إ�ستطاعتها ولكن املبنى لي�س من
�ضمن �أولوياتها فـي ظل وجود م�شاكل �أخرى فـي ال�سجن كم�س�ألة الإ�سالميني وحاالت ال�شغب واالكتظاظ �س َّيما و�أن املبنى
الأزرق ال ي�ضم �أكرث من � 40سجين ًا مقارنة بحوايل ال � 3300سجين ًا فـي باقي املباين ...وبالتايل فان امل�أوى االحرتازي
مرتوك لرحمة اجلمعيات والتي حتاول – م�شكورة – ان متلأ الفراغ التي تركته الدولة ولكن دون حتقيق النتيجة املرجوة.
حاد فـي الأدوية ،والتي يتم �أحيان ًا �إعطائها لل�سجناء من قبل احل َّرا�س
نق�ص ٍ
والنتيجة مبنى ُمهمل طبي ًا و�إداري ًا ،فـي ظل ٍ
فـي غياب املمر�ضني ،كما �أن احلرا�س يقومون غالب ًا مب�ساعدة املر�ضى لق�ضاء حاجاتهم ال�شخ�صية (كالإغت�سال واخلالء
و�أعمال التنظيفات للغرف واحلمامات) وهو �أم ٌر ال عالقة لهم به ،علم ًا �أن التمديدات ال�صحية فـي املبنى مهرتءة وبحالة
للحرا�س) ،كما �أن املكان
ُمزرية ما ي�ؤدي اىل �إن�سياب مياه املجارير �إىل الغرف وحتى اىل الطابق ال�سفلي
(املخ�ص�ص ُ
َّ
حد يفوق الو�صف.
املخ�ص�ص ملياه ال�شرب لي�س ب�أف�ضل حال ،والو�ضع باالجمال مز ٍر اىل ٍ
َّ
وفـي ختام هذا الق�سم نكون قد ناق�شنا الواقع القانوين والق�ضائي والعملي للمر�ضى النف�سيني �أو العقليني مرتكبي اجلرائم فـي
لبنان ،ويقت�ضي الآن �إ�ستعرا�ض القوانني الدولية وتلك املعتمدة فـي الدول الغربية والعربية فـي حماولة لال�ستفادة من بع�ض
احللول القانونية والعملية.
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القسم الثالث :القوانين المقارنة

�سن�ستعر�ض فيما يلي الإتفاقيات الدولية والأنظمة الأوروبية كما القوانني املرعية لدى بع�ض الدول الغربية (الف�صل الأول) قبل
�أن نع ِّر َج فـي درا�س ِتنا على قوانني بع�ض الدول العربية (الف�صل الثاين) .
الفصل األول :اإلتفاقيات الدولية واألنظمة األوروبية والقوانين المرعية لدى بعض الدول
الغربية

�سنتطرق �أو ًال اىل الإتفاقيات الدولية والأنظمة الأوروبية التي ك َّر�ست العديد من احلقوق واالمتيازات لل�سجني املري�ض نف�سي ًا
�أو عقلي ًا (النبذة الأوىل) ،ومن ثم �سوف ن�ستعر�ض بعد ذلك �أبرز القوانني املرعية الإجراء لدى بع�ض الدول الغربية كفرن�سا
و�إنكلرتا والواليات املتحدة (النبذة الثانية).
النبذة الأوىل :االتفاقيات الدولية والأنظمة الأوروبية
الفقرة الأوىل :االتفاقيات الدولية
ورد فـي مقدِّ مة الد�ستور اللبناين �أن لبنان عربي الهوية واالنتماء وهو ع�ضو م� ِّؤ�س�س وعامل فـي جامعة الدول العربية وملتزم
مواثيقها ،كما هو ع�ضو م� ِّؤ�س�س وعامل فـي منظمة الأمم املتحدة وملتزم مواثيقها والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان وجت�سد
الدولة هذه املبادئ فـي جميع احلقوق واملجاالت دون ا�ستثناء...
مع اال�شارة اىل �أن الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان 22ال�صادر عام  1948منع احلجز التع�سفـي (املادة  ،)9كما ك ّر�س لكل �إن�سان
احلق بالعناية الطبية خا�صة فـي حالة املر�ض والعجز (املادة  ،)25وبالتايل ي�شكل �إحتجاز املري�ض العقلي اىل ما ال نهاية ب�شكل
تع�سفـي وعدم �إطالق �سراحه خرق ًا فا�ضح ًا للإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،كما �أن عدم ت�أمني الرعاية الطبية الالزمة له
ُّ
َي ُ�ص ُّب فـي اخلانة ذاتها.
فـي العام  1975تب َّنت اجلمعية العامة للأمم املتحدة «�إعالن حقوق الأفراد املع َّوقني» ،وفـي العام � 1991أ�صدرت اجلمعية
العامة قرار ًا حول حقوق الأفراد امل�صابني بالعلل النف�سية وحت�سني الرعاية ال�صحية النف�سية لهم ،وفـي العام  2006مت �إقرار
االتفاقية الدولية (والربوتوكول االختياري) حول حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة «Convention on the Rights of
.»Persons

« ،with Disabilitiesوفـي اليوم الأول للتوقيع على االتفاقية وقعتها  80دولة ووقعت الربوتوكول االختياري  44دولة وهي
الن�سبة الأعلى بتاريخ الأمم املتحدة.23
وجتدر الإ�شارة �أنه فـي العام� 2007أحالت احلكومة اللبنانية برئا�سة رئي�س جمل�س الوزارء �آنذاك الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة م�شروع
قانون للت�صديق على �إتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة بحماية الأ�شخا�ص املعوقني ولكن م�شروع القانون مل ُيقر فـي جمل�س النواب
وقتئذ حول �شرع َّية احلكومة.
ب�سبب الإ�شكالية القانونية املثارة ٍ
وتن�ص املادة  14من االتفاقية على �أنه « :تكفل الـدول الأطـراف للأ�شـخا�ص ذوي الإعاقـة علـى قـدم امل�ساواة مع الآخرين:
�أ) التمتع باحلق فـي احلرية ال�شخ�صية والأمن ال�شخ�صي؛
ب) عدم حرمانهم من حريتهم ب�شكل غري قانوين �أو بـ�شكل تع�سفـي و�أن يكون �أي حرمان من احلرية مت�سق ًا مع القـانون ،و�أال
يكون وجود الإعاقة مربراً ب�أي حال من الأحـوال لأي حرمـان مـن احلرية.
 22لالطالع على كامل بنود االعالن العاملي حلقوق االن�سان لطف ًا مراجعة الرابط
 23ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الرابط http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150

http://www.un.org/ar/documents/udhr/
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كما تكفـل الـدول الأطـراف فـي حالـة حرمـان الأ�شـخا�ص ذوي الإعاقة من حريتهم ،نتيجة �أية �إجراءات� ،أن يخ ِّول لهم ،على
قـدم املـ�ساواة مـع غيـرهم� ،ضـمانات وفقـ ًا للقـانون الـدويل حلقـوق الإن�سان ،و�أن ُيعاملوا وفقا لأهـداف ومبـادئ هـذه االتفاقيـة،
مبـا فـي ذلك توفري الرتتيبات التي�سريية املعقولة لهم» .
ومن جهة �أخرى وفـي العام � 1996أقرت منظمة ال�صحة العاملية  World Health Organisationمبادىء توجيه ِّية للدول
حول تعزيز حقوق الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إ�ضطراب عقلي Guidelines for the promotion of human
 rights of persons with mental disordersوقد �شددت تلك املبادىء على �ضرورة ح�صول املحتجز املري�ض عقلي ًا
على �أف�ضل و�أو�سع عناية طبية ممكنة. 24
الفقرة الثانية :الأنظمة واالتفاقيات الأوروبية
ال بد من الإ�شارة من جهة �أوىل اىل �أن لبنان غري ُملزم بتطبيق الأنظمة واالتفاقيات الأوروبية ،ولكن من جهة �أخرى تربط
لبنان بالإحتاد الأوروبي �إتفاقية �شراكة وتعاون ،25ففـي العام  ،1995با�شر الإحتاد الأوروبي ولبنان املفاو�ضات ب�ش�أن اتفاقية
ال�شراكة ،ووقع الفريقان على االتفاقية فـي  17حزيران  2002فـي لوك�سمبورغ .وفـي  2كانون الأول � ،2002أجاز جمل�س النواب
اللبناين للحكومة اللبنانية امل�صادقة على اتفاقية ال�شراكة ،وفـي  16كانون الثاين � ،2003صادق الربملان الأوروبي على االتفاقية
ثم �صادقت عليها برملانات الدول الأع�ضاء فـي الإحتاد الأوروبي ،وبد�أ تطبيق �إتفاقية ال�شراكة فـي الأول من ني�سان  ،2006وقد
ورد فـي املادة الثانية من الإتفاقية على �أن الطرفني ملتزمان �إحرتام احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان واملن�صو�ص عليها فـي الإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان.26
وبالتايل يقت�ضي على لبنان الإلتزام مب�ضمون هذه الإتفاقية جلهة تعاطيه مع م�س�ألة املر�ضى النف�سيني �أو العقليني مرتكبي
اجلرائم ،كما يجدر به �أخذ ما ورد فـي الأنظمة واالتفاقيات الأوروبية بعني الإعتبار بحكم �شراكته مع تلك الدول.
فـي العام � 1999أقر جمل�س وزراء �أوروبا تو�صية الربملان الأوروبي ال�صادرة فـي العام  1994برقم  1235حول احلقوق النف�سية
واالن�سانية  Recommendation 1235/1994 on Psychiatry and Human Rightsومن �أبرز ما ت�ضمنته
تلك التو�صيات جلهة املر�ضى النف�سيني قيد االحتجاز :
 -1يحق لكل مري�ض �أن يتم فح�صه من قبل طبيب �أخ�صائي.
 -2يجب تخ�صي�ص طبيب نف�سي وفريق عمل مد َّرب ،فـي كل من�ش�أة �إحتجاز.
 -3يجب تخ�صي�ص برنامج عالج �إجتماعي فـي من�ش�أة الإحتجاز التي يتواجد فيها �شخ�ص يعاين من مر�ض نف�سي.27
كما �أن جمل�س وزراء �أوروبا �أق َّر فـي العام  2006تو�صية للدول الأع�ضاء حول قواعد ال�سجون فـي �أوروبا Recommendation
.Rec. 2/2006 of the Committee of Ministers to member states on the European Prison Rules

وقد ن�صت الفقرة الأوىل من املادة  47من التو�صية على �ضرورة �إعتماد �سجون �أو �أق�سام خا�صة تكون حتت �إدارة طب َّية من �أجل
املحتجزين الذين ي�شكون من �أمرا�ض نف�سية �أو عاهات .كما ن�صت الفقرة الثانية من املادة  47على وجوب تقدمي
مراقبة وعالج
َ
نحيلكم للمزيد االطالع على الرابط التايلhttp://www.who.int/mental_health/policy/legislation/guidelines_promotion.pdf :

24
 25لالطالع على ن�ص االتفاقية يرجى مراجعة الرابط التايل:

http://eeas.europa.eu/lebanon/docs/euro_mediterranean_agreement_fr.pdf

Article 2 dispose: «Les relations entre les parties ainsi que toutes les dispositions du présent accord
sont fondées sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’homme, tels
qu’énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme qui inspire les politiques nationales et
internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord”.

27

ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الرابطhttp://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15269&lang=en :

26
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.28الق�سم الطبي اخلا�ص بال�سجن العالج الالزم للمر�ضى النف�سيني و�إعطاء االهتمام اخلا�ص ملنع االنتحار
 القوانني املرعية لدى بع�ض الدول الغربية:النبذة الثانية
 القانون الفرن�سي:الفقرة الأوىل
:�إن القوانني التي ترعى حاالت �إرتكاب املر�ضى النف�سيني والعقليني جلرائم هي التالية
 املتعل َقني بحقوق وحماية2013/869  و2011/803  والقانونني رقمNouveau Code Pénal 2008/174 القانون رقم
)Droits et protection des personnes faisant l’objet de الأ�شخا�ص الذين يخ�ضعون للعناية النف�سية
 املتعلق بقرارات عدم امل�س�ؤولية اجلزائية ب�سبب االختالل العقلي2008/62  واملر�سوم رقمsoins psychiatriques(
) فقدDécret relatif aux decisions d’irresponsabilité pour cause de troubles mentaux(
 «ال يعترب م�س�ؤو ًال:) على �أنهNouveau Code Pénal( 2008  �شباط25  تاريخ فـي174  من القانون رقم122 ن�صت املادة
.»جزائي ًا ال�شخ�ص املُ�صاب اثناء ارتكاب اجلرم بخلل نف�سي �أو نف�سي ع�صبي �أدى اىل فقدانه الإدراك �أو ال�سيطرة على �أفعاله
 «�إن ال�شخ�ص امل�صاب �أثناء �إرتكابه لأفعاله بخلل نف�سي �أو نف�سي ع�صبي �أدى اىل نق�ص فـي قوة الإدراك لديه: الفقرة الثانية
 يظل م�س�ؤو ًال ولكن ميكن للمحكمة �أن ت�أخذ بعني الإعتبار هذا الظرف لدى حتديدها للعقوبة وطريقة،�أو ال�سيطرة على �أفعاله
.29»تنفيذها
هذا وميكن للنيابة العامة �أو لقا�ضي التحقيق �أولغرفة التحقيق فـي مرحلة ما قبل املحاكمة حفظ الق�ضية �أو منع املحاكمة عن
Irresponsabilité(  كما ميكن ملحكمة الأ�سا�س �أن تطلق �سراحه و�إعالن عدم م�س�ؤوليته ب�سبب �إختالله العقلي،املري�ض املجرم
 وفـي جميع احلاالت يجب �إعالم اللجنة املخت�صة �أو ممثل ال�سلطات،)pénale pour cause de trouble mental
30
...الإدارية فـي املحافظة املعنية فـي حال كان ي�شكل املري�ض خطر ًا على املجتمع

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747
29

: ملزيد من التع ُّمق لطف ًا مراجعة الرابط28

Article disponible sur le site http://www.legifrance.gouv.fr/ Article 122 du Code Pénal:” N’est pas
pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou
neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant
altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction
tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une
peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle
ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une
décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution
de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle
s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état».

.  واملتعلق بقرارات عدم امل�س�ؤولية اجلزائية ب�سبب االختالل العقلي2008  ني�سان16  تاريخ2008/361  وذلك �سند ًا لأحكام املر�سوم رقم30

(Décret n.2008-361 du 16 avril 2008 relatif aux décisions d’irresponsabilité pour cause de troubles
mentaux)
Décret disponible en ligne sur le site: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000018660512
L3213-7Modifié par LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 10
«Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le
fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision
d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite
des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles
avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du présent code ainsi que le
représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical
circonstancié portant sur l’état actuel du malade».
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 على �أنه فـي �سبيل �شفاء31 2011/803  واملعدل للقانون رقم،2013/869  من القانون رقمL.3211-11-1 وقد ن�صت املادة
املر�ضى و�إعادة دجمهم فـي املجتمع ميكن ال�سماح للأ�شخا�ص الذين يتلقوا عناية نف�سية فـي مركز خا�ص بالأمرا�ض العقلية
 و�أحد افراد عائلة املري�ض، �ساعة مب�ؤازرة �شخ�ص او �أكرث من موظفـي املركز12  باخلروج من املركز ملدة ال تزيد عن،والنف�سية
...�أو �شخ�ص ذي ثقة
 �ساعة وذلك بناء على تقرير من طبيب نف�سي فـي48 كما ميكن ال�سماح للمري�ض باخلروج من املركز دون م�ؤازرة ملدة �أق�صاها
.ِكال احلالتني وب�إجازة مدير املركز
. ما يحول دون تنفيذه،ملمثل الدولة فـي املحافظة احلق بتقدمي �إعرتا�ض خطي على قرار مدير املركز
 من القانون املذكور على �أنه ال يحق لقا�ضي احلريات واحلجز �أن ي�أ ُمر برفع تدابري العالج32 L.3211-12 وقد ن�صت املادة
 مع التنويه اىل �أن معيار �إطالق... منظمينَ من قبل �أطباء نف�سيني،النف�سي بحق �أي �سجني �إال بعد الإطالع على تقري َري ِخربة
.33�سراح املري�ض ال�سجني هو عدم ت�شكيل ال�سجني خطر ًا على نف�سه �أو على غريه
 علم ًا �أنه يوجد حالي ًا مركزَ ين،متخ�ص�ص���ة
لل�سجن �أو فـي م�ست�شفيات
ِ ون�ش�ي�ر �أي�ض��� ًا اىل �أن ال�سجني ُيو�ضع فـي م�ست�ش���فى تابع
ِّ
.Chateau-Thierry  وMetz-Barres رئي�س َيني لل�سجناء املر�ضى فـي فرن�سا فـي منطقتي
 القانون الإيطايل: الفقرة الثانية
مي ِّيز قانون العقوبات الإيطايل ما بني اجلرم الذي يرتكبه �أ�شخا�ص غري قابلني للإتهام (�أي الذين يعانون من عاهة عقل ّية
 وما بني �شبه اجلرم الذي يرتكبه �أ�شخا�ص �شبه،) �أو الإرادة �أثناء �إرتكابهم اجلرمية/كاملة جتعلهم غري قادرين على الفهم و
.) �أو االرادة �أثناء ارتكاب اجلرمية/ قابلني للإتهام (امل�صابني بع ّلة عقل َّية جزئية لدرجة �أنها ت�ضعف القدرة على الفهم
وقد �أوجب القانون �إتخاذ تدابري �إحرتازية �أو حماية بحق هاتني ال�شريحتني من الأ�شخا�ص بغ�ض النظر عن حكم الرباءة او
31

Article disponible sur le site: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00002
7996629&categorieLien=id/
«Art. L. 3211-11-1.-Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale ou si
des démarches extérieures sont nécessaires, les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en
application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale sous
la forme d’une hospitalisation complète peuvent bénéficier d’autorisations de sortie de courte durée:
«1°Sous la forme de sorties accompagnées n’excédant pas douze heures. Les personnes
malades sont accompagnées par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement
d’accueil, par un membre de leur famille ou par la personne de confiance qu›elles ont désignée
en application de l’article L. 1111-6 du présent code, pendant toute la durée de la sortie;
«2° Sous la forme de sorties non accompagnées d’une durée maximale de quarante-huit heures.
«L’autorisation de sortie de courte durée est accordée par le directeur de l’établissement d’accueil, après
avis favorable d’un psychiatre de cet établissement.
«Dans le cas où la mesure de soins psychiatriques a été prise en application du chapitre III du présent
titre, le directeur de l’établissement d›accueil transmet au représentant de l’Etat dans le département les
éléments d’information relatifs à la demande d›autorisation...”

32

L’article L. 3211-12 du même code dispose:
«II. __ Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège
mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins
ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de
procédure pénale à la suite d›un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un
jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa
de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement
en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
«Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises
établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code».

33

Article L 3213-8 du Code de la santé publique: «l’intéressé n’est plus dangereux ni pour lui-même, ni pour
autrui.»
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الإدانة ،وذلك فـي حال كان مرتكب اجلرم �أو �شبه اجلرم ي�شكل خطر ًا فعلي ًا على املجتمع� ،سواء فـي نف�س احلكم �أو فـي حكم
الحق �صادر عن قا�ضي الإ�شراف (املادة  205من قانون العقوبات اجلنائية الإيطايل).
وقد ن�صت املادة  206من القانون املذكور �أعاله واملادتني  312و  313من قانون الإجراءات اجلنائية على «التطبيق امل�ؤقت
لتدابري احلماية� ،أثناء املحاكمة الأوىل ،بخ�صو�ص الطفل القا�صر ،واملختل عقل ّي ًا ،وال�سكري االعتيادي ،واملدمن على تعاطي
املخدرات� ،أو فـي حالة من الت�سمم املزمن بفعل الكحول �أو املخدرات».
علم ًا �أن القانون رقم  80لعام  2014منع �إنخاذ تدابري حماية ملدة غري حمددة وح�صر تلك التدابري فـي الأ�شخا�ص الذين
ي�شكلون خطر ًا فعلي ًا على املجتمع ،و�شدد على وجوب الت�أكد من مرافقة هذا اخلطر للمراحل الإجرائية املختلفة ،ومبعنى
عك�سي ،يجب �إيقاف تدبري احلماية فـي حال زوال اخلطر الذي ي�شكله املجرم �أو املري�ض املختل عقلي ًا.
هذا وجتدر الإ�شارة اىل �أنه فـي العام  2012بد�أ العمل فـي �إ�صالح تاريخي فـي �إيطاليا يهدف �إىل الإلغاء النهائي للم�ست�شفيات
الق�ضائية للأمرا�ض النف�سية حيث كان يو�ضع املر�ضى النف�سيني والعقليني مرتكبي اجلرائم واملتخذة بحقهم تدابري حماية،
وذلك ل�صالح ما ي�س َّمى باملرافق ال�صحية املعروفة با�سم (( )REMSم�ساكن لتنفيذ تدابري احلماية).
وبقرار �صادر فـي � 1أكتوبر – ت�شرين االول �سنة  2012حدد وزراء ال�صحة والعدل املتطلبات الهيكلية والتكنولوجية والتنظيمية
لهذه املن�ش�آت.
ومبوجب القانون رقم  81لعام  2014املمدد �إىل � 1أبريل – ني�سان  ،2015مت �إغالق امل�ست�شفيات الق�ضائية للأمرا�ض النف�سية
و�أدخلت حتديثات هامة من حيث مدة تدابري ال�سالمة ،والت�أ ّكد من اخلطورة االجتماعية وامل�سارات الفردية العالجية الت�أهيلية.
وعلى وجه اخل�صو�ص ،فقد ن�ص القانون على �أن تدابري احلماية الإحتجازية امل�ؤقتة �أو النهائية ،مبا فـي ذلك العالج فـي م�ساكن
لتنفيذ تدابري احلماية ،ال ميكنها �أن ت�ستمر �إىل ما بعد الوقت املحددة لق�ضاء العقوبة االحتجازية املن�صو�ص عليها للجرم
املرتكب...
وفـي عام  ،2015فـي اطار «الإجراءات العامة لتنفيذ العقوبات» التي �أطلقتها وزارة العدل الإيطالية والتي �شارك فيها �أكرث من
 200خبري من خمتلف املهن ،متت �صياغة �إقرتاح ًا �شام ًال لإ�صالح نظام تدابري احلماية ال�شخ�صية فيما يتعلق باال�شخا�ص
القابلني للإتهام ،و�شبه القابلني للإتهام ،وغري القابلني للإتهام.34
الفقرة الثالثة :القانون االنكليزي
لبع�ضها البع�ض :قانون العام  1883وقانون العام  1964وقانون العام 1983
توجد �أربع قوانني فـي �إنكلرتا �سارية املفعول ومك ِّملة ِ
وقانون العام .35 1991
وجتدر الإ�شارة اىل �أن القانون الإنكليزي كان قد �إعتمد مبد�أ عدم م�س�ؤولية الأ�شخا�ص امل�صابني بخلل عقلي وذلك منذ �أواخر
القرن التا�سع ع�شر ،ووفق ًا لهذه القوانني يمُ كن �إعالن عدم امل�س�ؤولية اجلزائية للمري�ض املُ�صاب بخلل عقلي فـي ثالث مراحل:
فرتة ما قبل املحاكمة ،عند افتتاح املحاكمة ،اثناء املحاكمة.36
34

ملزيد من التعمق يرجى مراجعة الرابط التايل:

 www.conams.itو www.giustizia.it

Criminal Lunatics Act 1883/ Criminal Procedure (Insanity) Act 1964/ Mental Health Act 1983/ Criminal
Procedure (Insanity and Unfitness to Plead) Act 1991.
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Selon le rapport établi par le service juridique du Sénat français en février 2004 «L’irresponsabilité pénale
des maladies mentaux” et disponible sur le site officiel:
http://www.senat.fr/lc/lc132/lc132_mono.html#toc4
«L’irresponsabilité peut être reconnue à trois stades de la procédure:
;- avant le procès
;- à l’ouverture du procès

36
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:فـي مرحلة ما قبل املحاكمة
. بقرار من وزير الداخلية بنا ًء لتقرير طبي َبني نف�س َيني،يتم اطالق �سراح املري�ض املوقوف �إحتياطي ًا
:فـي مرحلة افتتاح املحاكمة
 تنظر هيئة خا�صة مبعاونة طبي َبني نف�س َّيني مب�س�ألة �أهل َّية،فـي حال تبني �أن ال�سجني غري قادر على �إ�ستيعاب �إجراءات املحاكمة
.)fitness to plead( ال�سجني للمحاكمة
:فـي مرحلة املحاكمة
ُ اذا ت�أكدت املحكمة �أن املتهم ُيعاين من �إختالل عقلي وكان فاقد ًا للإدراك �أثناء �إرتكابه للأفعال ا
 ُت�صدر هيئة املحكمة،جلرمية
»not guilty for insanity« قرار ًا ُيعلن عدم م�س�ؤولية املتهم ب�سبب االختالل العقلي
 �أو و�ضعه حتت و�صاية �أو رعاية، �إدخال ال�سجني مل�ست�شفى �أمرا�ض نف�سية:وميكن �أن ت�أ ُمر املحكمة بعدة تدابري على هذا ال�صعيد
.37�سراحه
ِ  �أو �إطالق،املنا�سب
ِ �ضوعه للعالج
ِ  �أو ُخ،اخلدمات الإجتماعية
قا�ض حيث
ٍ  امل�ؤلفة من هيئة حم ّلفني مب�ساعدةCrown Court �إن اجلرائم اخلطرية تقع �ضمن �صالحية املحكمة امللكية
ُ
 �أما اجلرائم غري اخلطرية فينظر فـي �أمرها ق�ضاة غري،تنظر الهيئة مبو�ضوع الإدانة ويعود للقا�ضي حتديد مقدار العقوبة
 ويجب اثبات، مع العلم �أن م�س�ألة �إثبات الإختالل العقلي تقع على عاتق جهة الدفاع �أي عن املجرم،)magistrates( مهنيني
Mc Nathan« ي�ستطع �أن مي ِّيز بني ال�صح واخلط�أ
ِ  ومل يكن،�أن املتهم مل يكن ب�إمكانه فهم �أو معرفة العمل الذي �أقدم عليه
. 38 »Rules
َ  وتكون مدة ا، َال يمُ كن و�ضع �أي �سجني فـي م�ست�شفى الأمرا�ض العقلية والنف�س َّية �إال بنا ًء على تقرير طبيبينَ نف�سيين
حلجز
 كما،وجدت املحكمة امللك َّية �أن امل�صلحة العامة تتطلب و�ضع ال�سجني فـي امل�ست�شفى ملدة غري حمدودة
َ باملبد�أ حمدودة �إال اذا
.ال�سراح
َّ ميكن للمحكمة فر�ض �شروط معينة من �أجل �إطالق
- au cours du procès.
Avant le procès
Au vu du rapport de deux médecins, le ministre de l’Intérieur peut ordonner qu’un accusé placé en détention
préventive soit transféré dans un établissement psychiatrique. S’il ne parvient pas à être soigné, l’intéressé
échappe définitivement à tout jugement.
À l’ouverture du procès
Lorsque l’accusé paraît incapable de comprendre la procédure, la loi de 1964 sur la procédure pénale
applicable aux aliénés prévoit qu’un jury spécifique tranche la question de la capacité de l’intéressé à
participer au procès. Ce jury ne peut se prononcer sans le témoignage de deux médecins, l’un d’entre eux
devant être un psychiatre agréé. L’accusé peut être déclaré « incapable de plaider » et le procès n’a pas lieu.
Au cours du procès
D’après la loi de 1883 sur le jugement des aliénés, s’il apparaît, au cours d’un procès, que la personne mise
en cause avait perdu la raison au moment des faits et qu’elle ne peut donc pas être tenue pour responsable,
le jury doit prononcer un verdict de «non-culpabilité pour aliénation mentale».
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Selon le rapport du Sénat français sur «L’irresponsabilité pénale des maladies mentaux», référence op. cit.:
“Les mesures appliquées aux délinquants atteints de troubles mentaux:
En cas d’irresponsabilité d’un délinquant pour troubles mentaux, le juge dispose de plusieurs possibilités.
Il peut décider :
- le placement dans un établissement psychiatrique;
- la mise sous tutelle des services sociaux;
- un traitement adapté;
- la mise en liberté pure et simple».
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United Kingdom House of Lords Decisions. «DANIEL M›NAGHTEN›S CASE. May 26, June 19, 1843. British
and Irish Legal Information Institute. Retrieved 01-06-2012 The rules define the defense as “at the time of
committing the act the party accused was labouring under such a defect of reason, from disease of the mind,
as not to know the nature and quality of the act he was doing, or as not to know that what he was doing was
wrong.”
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 وبعد دخول ال�سجني اىل،علم ًا �أن احلجز فـي م�ست�شفى للأمرا�ض العقلية ال يجوز �إال فـي اجلرائم املُعاقب عليها بال�سجن
.امل�ست�شفى ت ِت ُّم معاملته كمري�ض ولي�س ك�سجني
خمت�صة ذات ِ�صفة
ال�سجني املري�ض النف�سي �أو العقلي فت ِت ُّم بعد عر�ض ال�سجني على جلنة �إقليم َّية
َّ
َّ �أما جلهة �إطالق �سراح
ُ (يوجد �إثنني فـي �إنكلرتا وواحدة فـي بالد الغال) م�ؤ َّلفة من �شخ�ص قانوين وطبيب (نف�سي فـي املبد�أ) خ،ق�ضائية
ومت�ص فـي
.39ربر
ّ  و ُت�صدر اللجنة قرارها ب�إطالق �سراح ال�سجني �إذا مل يعد لإحتجازه م،علم االجتماع
Dangerous to other« نف�سه �أو على غريه
ِ كما �أنه ميكن �إطالق �سراح ال�سجني فـي حال مل يعد ي�شكل خطر ًا على
.40 »persons or to himself
Mental( ) مت �إن�شاء حمكمتني للأمرا�ض العقل َّية (تت�ألف املحكمة من ق�ضاة و�أطباء وخمت�صني2009 �إعتبار ًا من العام
41

)Health Court

 قوانني الواليات املتحدة االمريكية:الفقرة الرابعة
 الأول يتعلق باملبادىء العامة امل�شرتكة بني جميع الواليات وهو ما،يوجد نوعني من القوانني فـي الواليات املتحدة الأمريكية
 وقد يختلف من والية اىل �أخرى دون �أن يتعار�ض مع �أحكام، والثاين يتعلق بالأحكام اخل َّا�صة لكل والية،يعرف بالقانون ال ِفدرايل
.القانون ال ِفدرايل
 وما بنيinsanity or mental desease or defect »ومي ِّيز القانون الأمريكي بني حالة «املر�ض العقلي �أو الإختالل
 ففـي احلالة الأوىل، نتيجة مر�ض �أو �ضعف فـي ال�صحة العقلية42diminished capacity حالة ال�ضعف فـي القدرة العقلية
 (على �أن تتم �إتخاذ �إجراءات ا�ست�شفائية واحرتازيةnot guilty by reason of insanity هناك �إعفاء تام من العقاب
.  بينما فـي احلالة الثانية هناك جم َّرد اتهام بجرمية �أقل خطورة �أو تخفي�ض ملِقدار العقوبة،)عند اللزوم وفق ًا ملا َ�سري ُد �أدناه
 وهو �أم ٌر يقع فـي �أغلب الأحيان على عاتق املتهمinsanity defense مع العلم �أنه فـي احلالة الأوىل نكون �أمام ما ُيعرف بـ
39

Selon le rapport du Sénat français sur «L’irresponsabilité pénale des maladies mentaux”, référence op. cit. :
“Le placement en hôpital psychiatrique ne peut être prononcé qu’à l’encontre des auteurs d’infractions entraînant en principe une peine de prison. Une telle décision ne peut être prise que si elle apparaît la plus adaptée
à la situation et si elle est recommandée par deux médecins. La durée du placement est en principe limitée. Cependant, la Crown Court peut, pour autant que l’intérêt général le requière, prévoir un internement
d’une durée illimitée ou subordonner la sortie du malade à certaines conditions. L’application des conditions particulières est, tout comme le caractère illimité du placement, contrôlée par le ministre de l’Intérieur.
Les magistrates prononcent seulement des décisions de placement de durée limitée sans pouvoir imposer de
conditions supplémentaires.
Une fois dans l’établissement, le délinquant est traité comme tous les autres patients internés. Ainsi, s’il estime son internement injustifié, il peut saisir l’une des trois commissions régionales (deux pour l’Angleterre et
une pour le pays de Galles) chargées du contrôle de l’application de la loi de 1983 sur les malades mentaux.
Ces commissions sont composées de trois personnes : un juriste, un médecin (en principe un psychiatre) et
une personnalité qualifiée, généralement spécialiste des services sociaux. Sans faire partie de l’ordre judiciaire,
ces commissions exercent des fonctions juridictionnelles. Elles peuvent ordonner la sortie d’une personne si
elles estiment que l’internement n’est plus justifié”.
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Mental Health Act 1983 1983 c. 20 Part II Duration of authority and discharge: «An order for the discharge of
a patient who is liable to be detained in a hospital shall not be made…, if discharged, would be likely to act in
a manner dangerous to other persons or to himself».
Law text available on the website:
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/20/part/II/crossheading/duration-of-detention-or-guardianshipand-discharge
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For further details please refer to the link:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/205163/mhc-feasibilitystudy-imapct-evaluation.pdf/. The Mental Health Court model was piloted at magistrates’ courts in Stratford,
East London, and Brighton, Sussex.
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For more informations please check: https://www.law.cornell.edu/background/insane/insanity.html
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 وحتديد ًا يجب �إثبات، بحيث يجب �أن ُيثبت �أنه كان فـي تلك احلالة عند �إرتكابه للجرم،)(�أو الدولة فـي عدد قليل من الواليات
 مل يتمكن املتهم ب�سبب �إ�صابته مبر�ض عقلي حاد من �أن يقدِّ ر طبيعة ونوع،بالأدلة الوا�ضحة واملُقنعة �أنه فـي وقت �إرتكاب اجلرم
.43�أو مدى م�شروع َّية �أعماله
diminished يتو�سع فـي ال�شرح حول حالة ال�ضعف فـي القدرة العقلية
َّ �أما على �صعيد القانون ف�إن القانون الأمريكي مل
United States Sentencing Guidelines  ف�إكتفى بالإ�شارة فـي قانون املبادىء التوجيهية للأحكامcapacity
) اىل �أنه ميكن للقا�ضي �أو املحكمة الفدرالية �أن تق�ضي بعقوبات خم َّف�ضة فـي بع�ض اجلرائم اذا كان املتهم ي�شكو منUSSG(
.44�ضعف فـي قدرته العقلية
مف�صلة جلهة الإعفاء من العقاب ب�سبب املر�ض العقلي �أو
َّ فـي حني �أن امل�شرتع الأمريكي �أف َر َد ع َّدة مواد و�أحكام و�إجراءات
 من املادة3  من اجلزء313  من الف�صل4247  اىل4241  فقد تناولت الفقرات،mental desease or defect االختالل
 وميكن تلخي�ص �أبرز ما، �أحكام ًا عامة تتعلق باملجرم املُ�صاب مبر�ض عقلي �أو �إختالل، من القانون ال ِفدرايل الأمرييكي18
:ت�ض َّمنته تلك الفقرات مبا يلي
 يمُ كن للمتهم فـي �أي مرحلة من مراحل املحاكمة �أن يطلب هو �أو املدعي العام �أن يتم النظر فـي مدى424145  ف�سند ًا للفقرة43

The federal insanity defense now requires the defendant to prove, by “clear and convincing evidence,” that “at
the time of the commission of the acts constituting the offense, the defendant, as a result of a severe mental
disease or defect, was unable to appreciate the nature and quality or the wrongfulness of his acts” (18 U.S.C.
§ 17).
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for further details please refer to the link: https://www.law.cornell.edu/wex/diminished_capacity
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U.S. Code › Title 18 › Part III › Chapter 313 › § 4241 Determination of mental competency to stand trial or to
undergo postrelease proceedings:
Motion To Determine Competency of Defendant.
At any time after the commencement of a prosecution for an offense and prior to the sentencing of the defendant, or at any time after the commencement of probation or supervised release and prior to the completion
of the sentence, the defendant or the attorney for the Government may file a motion for a hearing to determine the mental competency of the defendant. The court shall grant the motion, or shall order such a hearing
on its own motion, if there is reasonable cause to believe that the defendant may presently be suffering from
a mental disease or defect rendering him mentally incompetent to the extent that he is unable to understand
the nature and consequences of the proceedings against him or to assist properly in his defense
Psychiatric or Psychological Examination and Report.—
Prior to the date of the hearing, the court may order that a psychiatric or psychological examination of the
defendant be conducted, and that a psychiatric or psychological report be filed with the court, pursuant to
the provisions of section 4247(b) and (c).
Hearing.—
The hearing shall be conducted pursuant to the provisions of section 4247(d).
Determination and Disposition.— If, after the hearing, the court finds by a preponderance of the
evidence that the defendant is presently suffering from a mental disease or defect rendering him mentally
incompetent to the extent that he is unable to understand the nature and consequences of the proceedings
against him or to assist properly in his defense, the court shall commit the defendant to the custody of the
Attorney General. The Attorney General shall hospitalize the defendant for treatment in a suitable facility—
(1) for such a reasonable period of time, not to exceed four months, as is necessary to determine whether
there is a substantial probability that in the foreseeable future he will attain the capacity to permit the proceedings to go forward; and
(2)for an additional reasonable period of time until—
(A)his mental condition is so improved that trial may proceed, if the court finds that there is a substantial
probability that within such additional period of time he will attain the capacity to permit the proceedings to
go forward; or
(B) the pending charges against him are disposed of according to law;
whichever is earlier.
If, at the end of the time period specified, it is determined that the defendant’s mental condition has not so
improved as to permit the proceedings to go forward, the defendant is subject to the provisions of sections
4246 and 4248.
Discharge.—
When the director of the facility in which a defendant is hospitalized pursuant to subsection (d) determines
that the defendant has recovered to such an extent that he is able to understand the nature and consequenc-

(a)

(b)

(c)
(d)

(e)
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.�أهليته للمحاكمة نظر ًا لإ�صابته مبر�ض عقلي �أو نف�سي
ِّ ويبين، �أو معالج نف�سي �أن ُيعاين املتهم ويقدم تقرير ًا عن �صحته العقلية والنف�سية/عندئذ تطلب املحكمة من طبيب نف�سي و
ٍ
ب�شكل
ِ ما �إذا كان املتهم ي�ستطيع �أن يفهم وي�ستوعب طبيعة ونتائج االجراءات املُ�ساقة �ضده �أو ي�ستطيع �أن ُيدا ِفع عن
ٍ نف�سه
.منا�سب
 فـي حال تبينَّ للمحكمة ب�أن مجُ َمل القرائن، بعدها تعقد املحكمة جل�سة �إ�ستماع ومناق�شة للتقارير الواردة حول حالة املتهمت�شري اىل �إ�صابة املتهم مبر�ض عقلي �أو خلل �أدى اىل عدم قدرته على فهم و�إ�ستيعاب طبيعة ونتائج الإجراءات امل�ساقة �ضده
 عندها حتيل املري�ض اىل عهدة امل َّدعي العام الذي عليه �أن ي�ضعه،نف�سه ب�شكل منا�سب
ِ �أو �أنه من غري �إ�ستطاعته �أن ُيدافع عن
 ولكن ميكن متديد هذه املدة حلني متكن املري�ض من املثول،م�ست�شفى مال ِئم ولفرتة معقولة على �أن ال تتجاوز الأربعة �أ�شهر
فـي
ً
. �أو فـي حال �إ�سقاط التهم بحقه،للمحاكمة
، فـي حال تبينَّ ملدير املُن�ش�أة حيث ُيعالج ال�سجني ب�أن هذا الأخري يمُ كنه فهم و�إ�ستيعاب طبيعة ونتائج الإجراءات امل�ساقة �ضده وبعدها تعقد،ينظم فور ًا تقرير ًا بهذا اخل�صو�ص ويبلغه اىل كاتب املحكمة الذي يبلغه بدوره من وكيل املري�ض ومن املدعي العام
 وفـي حال تبينَّ �أن املري�ض �أ�صبح قادر ًا على �أن يفهم وي�ستوعب طبيعة ونتائج الإجراءات،املحكمة جل�سة �إ�ستماع حول املو�ضوع
،ب�شكل منا�سب
ِّحينئذ ت�صدر املحكمة قرار ًا ب�إخراج املوقوف من امل�ست�شفى وتعين
ٍ
ِ املُ�ساقة �ضده �أو ي�ستطيع �أن يدافع عن
ٍ نف�سه
.له موعد ًا للجل�سة
ن�صت على �أنه فـي حال ُ�صدور ُحكم ق�ضى بعدم م�س�ؤولية املتهم ب�سبب �إ�صابته مبر�ض نف�سي وقت
َّ  فقد46 4243  �أما الفقرةes of the proceedings against him and to assist properly in his defense, he shall promptly file a certificate
to that effect with the clerk of the court that ordered the commitment. The clerk shall send a copy of the
certificate to the defendant’s counsel and to the attorney for the Government. The court shall hold a hearing,
conducted pursuant to the provisions of section 4247(d), to determine the competency of the defendant. If,
after the hearing, the court finds by a preponderance of the evidence that the defendant has recovered to
such an extent that he is able to understand the nature and consequences of the proceedings against him and
to assist properly in his defense, the court shall order his immediate discharge from the facility in which he is
hospitalized and shall set the date for trial or other proceedings. Upon discharge, the defendant is subject to
the provisions of chapters 207 and 227.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

U.S. Code › Title 18 › Part III › Chapter 313 ›§ 4243 - Hospitalization of a person found not guilty only by reason of insanity
Determination of Present Mental Condition of Acquitted Person.—
If a person is found not guilty only by reason of insanity at the time of the offense charged, he shall be committed to a suitable facility until such time as he is eligible for release pursuant to subsection (e).
Psychiatric or Psychological Examination and Report.—
Prior to the date of the hearing, pursuant to subsection (c), the court shall order that a psychiatric or psychological examination of the defendant be conducted, and that a psychiatric or psychological report be filed
with the court, pursuant to the provisions of section 4247(b) and (c).
Hearing.—
A hearing shall be conducted pursuant to the provisions of section 4247(d) and shall take place not later than
forty days following the special verdict.
Burden of Proof.—
In a hearing pursuant to subsection (c) of this section, a person found not guilty only by reason of insanity
of an offense involving bodily injury to, or serious damage to the property of, another person, or involving a
substantial risk of such injury or damage, has the burden of proving by clear and convincing evidence that his
release would not create a substantial risk of bodily injury to another person or serious damage of property
of another due to a present mental disease or defect. With respect to any other offense, the person has the
burden of such proof by a preponderance of the evidence.
Determination and Disposition.—If, after the hearing, the court fails to find by the standard specified in subsection
(d) of this section that the person’s release would not create a substantial risk of bodily injury to another person or
serious damage of property of another due to a present mental disease or defect, the court shall commit the person to
the custody of the Attorney General. The Attorney General shall release the person to the appropriate official of
the State in which the person is domiciled or was tried if such State will assume responsibility for his custody, care, and
treatment. The Attorney General shall make all reasonable efforts to cause such a State to assume such responsibility.
If, notwithstanding such efforts, neither such State will assume such responsibility, the Attorney General shall hospitalize the person for treatment in a suitable facility until—
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 وتعقد املحكمة جل�سة �إ�ستماع بعد �أن تكون قد كلفت طبيب، فيت ُّم �إدخله اىل ُمن�ش�أة �إ�ست�شفائية لتلقيه ال ِعالج،�إرتكابه للجرم
 ويقع على عاتق املتهم �أن ُيثبت بالأدلة املُقنعة والوا�ضحة �أن �إطالق �سراحه ال ُي�شكل،�أو معالج نف�سي للك�شف على املُتهم/نف�سي و
.خطر ًا جدِّ ي ًا لأذىً ج�سدي على غريه �أو على ممتلكات الغري
 يتم و�ضع ال�سجني فـي عهدة املُدعي العام الذي يقوم بدوره بت�سليمه اىل ا َمل�س�ؤول،) وفـي احلالة ال�سلبية (ت�شكيل خطر يبقى ال�سجني فـي، وفـي حال تعذر الت�سليم،املُخت�ص فـي الوالية التي ُيقيم فيها املري�ض �أو اىل الوالية التي �صدر فيها احلكم
ً �أو حلني عدم ت�شكيل ال�سجني خطر ًا جدِّ ي ًا لأذى،عهدة املدعي العام حلني متك ِنه من ت�سليم ال�سجني اىل امل�س�ؤول املذكور �أعاله
.ج�سدي على غريه �أو ممتلكات الغري فيتم اطالق �سراحه
 وذلك، ويمُ كن �إطالق �سراح ال�سجني فـي حال تعافيه و عدم ت�شكيله خطر ًا جدِّ ي ًا لأذىً ج�سدي على غريه �أو ممتلكات الغري.بقرار من املحكمة
�أو اجتماعي بحيث/ كما �أنه ميكن �إطالق �سراح ال�سجني �شرط خ�ضوعه (بعد �إطالق �سراحه) لنظام عالجي طبي ونف�سي و ويمُ كن للمحكمة �أن تفر�ض �أن يخ�ضع ال�سجني للعالج،ال ي�شكل خطر ًا جدي ًا لأذى ج�سدي على غريه �أو على ممتلكات الغري
.املذكور ك�شرط ُم�سبق لإطالق ال�سراح
 من القانون ال ِفدرايل املذكور اىل حالة �إ�صابة املُتهم مبر�ض عقلي �أو �إختالل فـي الفرتة424447  تط َّرقت الفقرة، من جهتها(1)
(2)

(f)

(1)
(2)

(A)

(B)
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(a)

(b)

such a State will assume such responsibility; or
the person’s mental condition is such that his release, or his conditional release under a prescribed regimen
of medical, psychiatric, or psychological care or treatment, would not create a substantial risk of bodily injury
to another person or serious damage to property of another;
whichever is earlier. The Attorney General shall continue periodically to exert all reasonable efforts to cause
such a State to assume such responsibility for the person’s custody, care, and treatment.
Discharge.—When the director of the facility in which an acquitted person is hospitalized pursuant to subsection (e)
determines that the person has recovered from his mental disease or defect to such an extent that his release,
or his conditional release under a prescribed regimen of medical, psychiatric, or psychological care or treatment, would no longer create a substantial risk of bodily injury to another person or serious damage to property of another, he shall promptly file a certificate to that effect with the clerk of the court that ordered the
commitment. The clerk shall send a copy of the certificate to the person’s counsel and to the attorney for the
Government. The court shall order the discharge of the acquitted person or, on the motion of the attorney for
the Government or on its own motion, shall hold a hearing, conducted pursuant to the provisions of section
4247(d), to determine whether he should be released. If, after the hearing, the court finds by the standard
specified in subsection (d) that the person has recovered from his mental disease or defect to such an extent
that—
his release would no longer create a substantial risk of bodily injury to another person or serious damage to
property of another, the court shall order that he be immediately discharged; or
his conditional release under a prescribed regimen of medical, psychiatric, or psychological care or treatment
would no longer create a substantial risk of bodily injury to another person or serious damage to property of
another, the court shall—
Order that he be conditionally discharged under a prescribed regimen of medical, psychiatric, or psychological care or treatment that has been prepared for him, that has been certified to the court as appropriate by
the director of the facility in which he is committed, and that has been found by the court to be appropriate;
and
Order, as an explicit condition of release, that he comply with the prescribed regimen of medical, psychiatric,
or psychological care or treatment.
U.S. Code › Title 18 › Part III › Chapter 313 ›§ 4244 - Hospitalization of a convicted person suffering from
mental disease or defect:
Motion To Determine Present Mental Condition of Convicted Defendant.—
A defendant found guilty of an offense, or the attorney for the Government, may, within ten days after the
defendant is found guilty, and prior to the time the defendant is sentenced, file a motion for a hearing on the
present mental condition of the defendant if the motion is supported by substantial information indicating
that the defendant may presently be suffering from a mental disease or defect for the treatment of which he
is in need of custody for care or treatment in a suitable facility. The court shall grant the motion, or at any time
prior to the sentencing of the defendant shall order such a hearing on its own motion, if it is of the opinion
that there is reasonable cause to believe that the defendant may presently be suffering from a mental disease
or defect for the treatment of which he is in need of custody for care or treatment in a suitable facility.
Psychiatric or Psychological Examination and Report.—
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 �أو ُمعالج نف�سي للك�شف على/فن�صت على ُوجوب تكليف طبيب نف�سي و
ُ املمتدة ما بني الإدانة
َّ ،و�صدور احلكم النهائي بحقه
 وفـي حال ث ُبت �أن املتهم م�صاب فع ًال مبر�ض عقلي �أو،املتهم ل ُي�صار بعدها اىل عقد جل�سة �إ�ستماع ومناق�شة حلالة املري�ض
 على �أن ال تتع َّدى ُمدة، تق�ضي املحكمة بايداع املري�ض امل َّدعي العام الذي ي�أمر ب�إدخاله اىل ُمن�ش�أة �إ�ست�شفائية للعالج،�إختالل
.الإ�ست�شفاء ُمدة احلكم الذي كان من املُفرت�ض �أن ي�صدُر بحق املُتهم
 ل ُي�صار اىل،وفـي حال تعافـي املري�ض ُيع ِلم مدير املُن�ش�أة كاتب املحكمة الذي بدوره يقوم ب�إبالغ وكيل ال�سجني وممثل احلكومة
.�إعادة ال َّنظر فـي احلكم فـي حال مل تكن مدة العقوبة قد �إنق�ضت
 من القانون املذكور �أعاله حالة ال�سجني املو�ضوع فـي ُمن�ش�أة �إ�ست�شفائية للعالج �أو املو�ضوع فـي48 4246  وقد تناولت الفقرة-

(c)
(d)

(e)
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(a)

(b)

(c)
(d)

Prior to the date of the hearing, the court may order that a psychiatric or psychological examination of the defendant be conducted, and that a psychiatric or psychological report be filed with the court, pursuant to the
provisions of section 4247(b) and (c). In addition to the information required to be included in the psychiatric
or psychological report pursuant to the provisions of section 4247(c), if the report includes an opinion by the
examiners that the defendant is presently suffering from a mental disease or defect but that it is not such as
to require his custody for care or treatment in a suitable facility, the report shall also include an opinion by the
examiner concerning the sentencing alternatives that could best accord the defendant the kind of treatment
he does need.
Hearing.—
The hearing shall be conducted pursuant to the provisions of section 4247(d).
Determination and Disposition.—
If, after the hearing, the court finds by a preponderance of the evidence that the defendant is presently suffering from a mental disease or defect and that he should, in lieu of being sentenced to imprisonment, be
committed to a suitable facility for care or treatment, the court shall commit the defendant to the custody of
the Attorney General. The Attorney General shall hospitalize the defendant for care or treatment in a suitable
facility. Such a commitment constitutes a provisional sentence of imprisonment to the maximum term authorized by law for the offense for which the defendant was found guilty.
Discharge.—
When the director of the facility in which the defendant is hospitalized pursuant to subsection (d) determines
that the defendant has recovered from his mental disease or defect to such an extent that he is no longer
in need of custody for care or treatment in such a facility, he shall promptly file a certificate to that effect
with the clerk of the court that ordered the commitment. The clerk shall send a copy of the certificate to the
defendant’s counsel and to the attorney for the Government. If, at the time of the filing of the certificate, the
provisional sentence imposed pursuant to subsection (d) has not expired, the court shall proceed finally to
sentencing and may modify the provisional sentence.
U.S. Code › Title 18 › Part III › Chapter 313 ›§ 4246 - Hospitalization of a person due for release but suffering
from mental disease or defect
Institution of Proceeding.—
If the director of a facility in which a person is hospitalized certifies that a person in the custody of the Bureau
of Prisons whose sentence is about to expire, or who has been committed to the custody of the Attorney General pursuant to section 4241(d), or against whom all criminal charges have been dismissed solely for reasons
related to the mental condition of the person, is presently suffering from a mental disease or defect as a result
of which his release would create a substantial risk of bodily injury to another person or serious damage to
property of another, and that suitable arrangements for State custody and care of the person are not available, he shall transmit the certificate to the clerk of the court for the district in which the person is confined.
The clerk shall send a copy of the certificate to the person, and to the attorney for the Government, and, if the
person was committed pursuant to section 4241(d), to the clerk of the court that ordered the commitment.
The court shall order a hearing to determine whether the person is presently suffering from a mental disease
or defect as a result of which his release would create a substantial risk of bodily injury to another person or
serious damage to property of another. A certificate filed under this subsection shall stay the release of the
person pending completion of procedures contained in this section.
Psychiatric or Psychological Examination and Report.—
Prior to the date of the hearing, the court may order that a psychiatric or psychological examination of the
defendant be conducted, and that a psychiatric or psychological report be filed with the court, pursuant to
the provisions of section 4247(b) and (c).
Hearing.—
The hearing shall be conducted pursuant to the provisions of section 4247(d).
Determination and Disposition.—If, after the hearing, the court finds by clear and convincing evidence that the
person is presently suffering from a mental disease or defect as a result of which his release would create a
substantial risk of bodily injury to another person or serious damage to property of another, the court shall
commit the person to the custody of the Attorney General. The Attorney General shall release the person to
the appropriate official of the State in which the person is domiciled or was tried if such State will assume
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عالجه على الإنتهاء ومع ذلك يعتقد مدير املن�ش�أة �أن
ِ  والذي �شارفت فرتة،4241 ُعهدة امل َّدعي العام �سند ًا لأحكام الفقرة
فعندئذ على مدير املُن�ش�أة �أن ُيعلم وكيل
،املري�ض ما زال ُي�شكل خطر ًا جدي ًا لأذىً ج�سدي على غريه �أو على ممتلكات الغري
ٍ
َّاملري�ض وممثل احلكومة ل ُي�صار بعدها اىل ال�سري بالإجراءات املذكورة �آنف ًا (تكليف طبيب وعقد جل�سة �إ�ستماع) وفـي حال تبين
للمحكمة �أن ال�سجني ما زال ُي�شكل خطر ًا جدي ًا لأذىً ج�سدي على غريه �أو ممتلكات الغري ت�أمر بو�ضعه فـي عهدة املدعي العام
... 4241 وتطبق ذات االجراءات املذكورة �أعاله واملن�صو�ص عليها فـي الفقرة
 �أنه على مدير من�ش�أة العالج �أن ُينظم تقارير ن�صف �سنوية و�سنوية باحلالة العقل َّية للمر�ضى49 4247  و�أخريا فقد ن�صت املادة-

(1)
(2)

(e)

(1)
(2)

(A)

(B)

(f)

(g)
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responsibility for his custody, care, and treatment. The Attorney General shall make all reasonable efforts to
cause such a State to assume such responsibility. If, notwithstanding such efforts, neither such State will assume such responsibility, the Attorney General shall hospitalize the person for treatment in a suitable facility,
until—
Such a State will assume such responsibility; or
The person’s mental condition is such that his release, or his conditional release under a prescribed regimen
of medical, psychiatric, or psychological care or treatment would not create a substantial risk of bodily injury
to another person or serious damage to property of another;
whichever is earlier. The Attorney General shall continue periodically to exert all reasonable efforts to cause
such a State to assume such responsibility for the person’s custody, care, and treatment.
Discharge.—When the director of the facility in which a person is hospitalized pursuant to subsection (d) determines that the person has recovered from his mental disease or defect to such an extent that his release
would no longer create a substantial risk of bodily injury to another person or serious damage to property
of another, he shall promptly file a certificate to that effect with the clerk of the court that ordered the commitment. The clerk shall send a copy of the certificate to the person’s counsel and to the attorney for the
Government. The court shall order the discharge of the person or, on the motion of the attorney for the Government or on its own motion, shall hold a hearing, conducted pursuant to the provisions of section 4247(d),
to determine whether he should be released. If, after the hearing, the court finds by a preponderance of the
evidence that the person has recovered from his mental disease or defect to such an extent that—
His release would no longer create a substantial risk of bodily injury to another person or serious damage to
property of another, the court shall order that he be immediately discharged; or
his conditional release under a prescribed regimen of medical, psychiatric, or psychological care or treatment
would no longer create a substantial risk of bodily injury to another person or serious damage to property of
another, the court shall—
order that he be conditionally discharged under a prescribed regimen of medical, psychiatric, or psychological care or treatment that has been prepared for him, that has been certified to the court as appropriate by
the director of the facility in which he is committed, and that has been found by the court to be appropriate;
and
order, as an explicit condition of release, that he comply with the prescribed regimen of medical, psychiatric,
or psychological care or treatment.
The court at any time may, after a hearing employing the same criteria, modify or eliminate the regimen of
medical, psychiatric, or psychological care or treatment.
Revocation of Conditional Discharge.—
The director of a medical facility responsible for administering a regimen imposed on a person conditionally
discharged under subsection (e) shall notify the Attorney General and the court having jurisdiction over the
person of any failure of the person to comply with the regimen. Upon such notice, or upon other probable
cause to believe that the person has failed to comply with the prescribed regimen of medical, psychiatric, or
psychological care or treatment, the person may be arrested, and, upon arrest, shall be taken without unnecessary delay before the court having jurisdiction over him. The court shall, after a hearing, determine whether
the person should be remanded to a suitable facility on the ground that, in light of his failure to comply with
the prescribed regimen of medical, psychiatric, or psychological care or treatment, his continued release
would create a substantial risk of bodily injury to another person or serious damage to property of another.
Release to State of Certain Other Persons.—
If the director of a facility in which a person is hospitalized pursuant to this chapter certifies to the Attorney
General that a person, against whom all charges have been dismissed for reasons not related to the mental
condition of the person, is presently suffering from a mental disease or defect as a result of which his release
would create a substantial risk of bodily injury to another person or serious damage to property of another,
the Attorney General shall release the person to the appropriate official of the State in which the person is
domiciled or was tried for the purpose of institution of State proceedings for civil commitment. If neither such
State will assume such responsibility, the Attorney General shall release the person upon receipt of notice
from the State that it will not assume such responsibility, but not later than ten days after certification by the
director of the facility.
U.S. Code › Title 18 › Part III › Chapter 313 ›§ 4247 - General provisions for chapter
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املوجودين فـي ُمن�ش�أ ِته ،بالإ�ضافة اىل التو�صيات التي يراها منا�سبة جلهة مدى �إ�ستمرار حاجة املري�ض للإيداع ،على �أن َي ِتم
�إبالغ ن�سخة عن هذه التقارير والتو�صيات �إىل املحكمة...
متخ�ص�صة بال�صحة العقلية وذلك فـي
حماكم
وفـي �سياق �آخر ن�شري اىل �أن الواليات املتحدة الأمريكية هي �أول دولة اعتمدت ِ
ِّ
متخ�ص�ص من الأطباء واملعاجلني نف�سيني وامل�ساعدين
العام  1980مببادرة من القا�ضي  Goodmanويعاون الق�ضاة فريق
ِّ
الإجتماعني ،وتعتمد على برامج الت�أهيل والعالج بد ًال من العقوبة ،ويوجد حالي ًا حوايل  150حمكمة خمت�صة فـي الواليات
املتحدة (مقارنة مبحكمة واحدة فـي كندا �أن�ش�أت عام  1998وحمكمة واحدة فـي �أ�سرتاليا �أن�ش�أت عام  ،)2013ومن �ضمن هذه
املحاكم ُتوجد حماكم خا�صة بالأحداث (فـي العام � 2001أن�ش�أت �أول حمكمة فـي «�سانتا كالرا» فـي والية كاليفورنيا).50
الفصل الثاني :القوانين المرعية لدى بعض الدول العربية

�شا�سع بني القوانني املرع َّية لدى الدول الغربية وتلك املٌعتمدة فـي الدول العربية،
غني عن البيان الإ�شارة اىل �أنه ُيوجد فر ٌق ِ
ٌ
وحتجر بع�ض
مع العلم �أن القوانني املعمول بها لدى معظم الدول العربية م�شابهة اىل ٍ
حد كبري للقوانني اللبنانية جلهة ِق َد ِمها ُّ
�أحكامها والنظرة ال�سلبية التي تت�ضمنها للمر�ضى النف�سيني والعقليني ،و�إعتمادها لفر�ض َّية �شفاء املجنون وما اىل ذلك من
املبادىء التي جتاوزها الزمن والتي تتجافى مع حقائق ِعلم الطب ال َّنف�سي احلديث...
النبذة الأوىل :القانون الأردين
ن�صت املادة  29من قانون العقوبات الأردين للعام  1960املعدل بالقانون رقم 2011/8على �أنه« :من ق�ضي عليه باحلجز فـي
َّ
م�أوى �إحرتازي �أوقف فـي م�ست�شفى ُمعتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية ،و ُيعنى به ال ِعناية التي تدعو �إليها حالته �( -أ�ضيفت
العبارة الأخرية مبوجب التعديل ال�صادر عام  -)2011ومن ُحكم عليه بعقوبة مانعة للحرية �أو بكفالة �إحتياطية وث ُبت �أنه فـي
�أثناء تنفيذ احلكم قد �أ�صيب باجلنون ُيحجز فـي امل�ست�شفى املُ�شار �إليه فـي الفقرة ال�سابقة ،ويعنى به العناية التي تدعو اليها
حالته على �أن ال تتجاوز مدة احلكم الذي ق�ضى باحلجز ما بقي من العقوبة ما مل يكن املحكوم عليه خطر ًا على ال�سالمة
العامة».
كما ن�صت املادة  92من القانون املذكور على �أنهُ « :يفرت�ض فـي كل �إن�سان �أنه �سليم العقل �أو ب�أنه كان �سليم العقل حني �إرتكاب
اجلرمية حتى يثبت العك�س ُ /يعفى من ال ِعقاب كل من �إرتكب ِفع ًال �أو ترك ًا ب�سبب �إختالل فـي عقله  /كل من �أعفـي من العقاب
خطر ًا على
مبقت�ضى الفقرة ال�سابقة ُيحجز فـي م�ست�شفى الأمرا�ض العقلية اىل �أن يثبت بتقرير جلنة طبية �شفا�ؤه و�أنه مل يعد ِ

ال�سالمة العامة».

النبذة الثانية :القانون امل�صري
ن�صت املادة الأوىل  25من قانون ال�صحة العقلية امل�صري رقم  2007/71على �أنه« :ال ُي�س�أل ِجنائي ًا ال�شخ�ص الذي ُيعاين وقت
�إرتكاب اجلرمية من �إ�ضطراب نف�سي �أو عقلي �أفقده الإدراك �أو الإختيار ،ويظ ُّل م�س�ؤول جنائي ًا ال�شخ�ص الذي يعاين وقت
—Periodic Report and Information Requirements.
—The director of the facility in which a person is committed pursuant to
section 4241 shall prepare semiannual reports; or
section 4243, 4244, 4245, 4246, or 4248 shall prepare annual reports concerning the mental condition of the
person and containing recommendations concerning the need for his continued commitment. The reports
shall be submitted to the court that ordered the person’s commitment to the facility and copies of the reports
shall be submitted to such other persons as the court may direct.

)(e
)(1
)(A
)(B

50 https://en.wikipedia.org/wiki/Mental_health_court
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�إرتكاب اجلرمية من �إ�ضطراب نف�سي �أو عقلي �أ ّدى اىل �إنقا�ص �إدراكه �أو �إختياره».
ال�صحة
و�أ�ضافت املادة « :24فـي حال ُ�صدور قرار من النيابة العامة �أو حكم ق�ضائي ب�إيداع �أحد املتهمني ب�إحدى ُمن�شات
َّ
ال َّنف�سية للفح�ص َينتدب املجل�س الإقليمي لل�صحة جلنة من � 3أطباء لفح�ص حالة املُودع النف�سية والعقلية».
و�أ�شارت املادة  25اىل �أنه« :فـي جميع الأحوال ال يجوز �إنهاء الإيداع �أو منح املري�ض �إجازة للعالج �إال بعد الرجوع اىل اجلهة
الق�ضائية الآمرة بااليداع ،ويجب مراجعة تقييم قرار الإيداع مرة كل عام على االقل ،كما يجوز للمحكمة �أو النيابة العامة فـي
مواد اجلنح الب�سيطة وفـي املخالفات �أن تفو�ض املجال�س الإقليمية لل�صحة النف�سية فـي �إنهاء الإيداع �أو منح �إجازات للعالج
دون الرجوع اليها».
نف�سه ب�سبب عاهة
وقد ن�صت املادة  339قانون الإجراءات اجلنائية على �أنه�« :إذا ثبت �أن املُتهم غري قا ِدر على الدفاع عن ِ
فى عقله طر�أت بعد وقوع اجلرمية ،يوقف رفع الدعوى عليه �أو حماكمته حتى يعود �إليه ر�شده ،ويجوز فى هذه احلالة لقا�ضي
التحقيق �أو للقا�ضي اجلزئي كطلب النيابة العامة� ،أو املحكمة املنظورة �أمامها الدعوى �إذا كانت الواقعة جنائية �أو جنحة
عقوبتها احلب�س� ،إ�صدار الأمر بحجز املُتهم فـي �أحد املحال املع َّدة للأمرا�ض العقلية اىل �أن يتقرر �إخالء �سبيله».
النبذة الثالثة :القانون االماراتي
ن�صت املادة  133من القانون االحتادي للعام  2006على �أنه�« :إذا وقع ال ِفعل املُك ِّون للجرمية من �شخ�ص حتت ت�أثري حالة
جنون �أو عاهة فـي العقل �أو مر�ض نف�سي �أفقده القدرة على التحكم فـي ت�صرفاته ب�صفة مطلقة ،حكمت املحكمة ب�إيداعه م�أوى
عالجي ًا وفق ًا للأو�ضاع التي َي�صدر بها قرار من وزير العدل بعد �أخذ ر�أي وزير ال�صحة ،و ُيتخذ التدبري ذاته بالن�سبة اىل من
ُي�صاب ب�إحدى هذه احلاالت بعد ُ�صدور احلكم».
النبذة الرابعة :القانون املغربي
ن�صت املادة  75من قانون العقوبات املغربي لعام  2012على �أن« :الإيداع الق�ضائي داخل م�ؤ�س�سة لعالج الأمرا�ض العقلية هو �أن
خمت�صة ،مبقت�ضى قرار من حمكمة املو�ضوع �إذا كان متهم ًا ب�إرتكاب جناية �أو جنحة �أو بامل�ساهمة
يو�ضع �شخ�ص فـي م� َّؤ�س�سة
َّ
�أو امل�شاركة فيها ،ولك َّنه كان وقت �إرتكاب الفعل فـي حالة خلل عقلي ثبت بنا ًء على خربة طبية ،و�إ�ستوجب الت�صريح ب�إنعدام
م�س�ؤوليته مطلق ًا واعفاءه من العقوبة التي قد ي�ستحقها وفق القانون».
وعالج ال�شخ�ص امل�أمور ب�إيداعه ويبقى
و�أ�ضافت املادة � 77أن« :الإيداع الق�ضائي ي�ستمر طاملا �إ�ستوجب ذلك الأمن العام ِ
ال�شخ�ص املُودع حتت املالحظة ،ويجب فح�صه كلما ر�أى الطبيب املعالج �ضرورة ذلك ،وعلى �أي حال كل �ستة �أ�شهر و�إذا �إ�ستقر
خطر بذلك رئي�س النيابة العامة مبحكمة الإ�ستئناف الذي له ان َيطعن
ر�أي الطبيب املعالج على �إنهاء االيداع ف�إنه يجب �أن ُي ِ
فـي قرار الإخراج فـي ظرف ع�شرة �أيام ابتداء من ت�سلمِ ه ذلك الإخطار ،وذلك وفق ال�شروط املقررة فـي املادة  28من ظهري
� 21شوال  1378اخلا�ص بالوقاية والعالج من الأمرا�ض العقلية وحماية املر�ضى امل�صابني بها ،وهذا الطعن يوقف مفعول الأمر
بالإخراج».
وفـي ختام هذا الق�سم نحيلكم اىل اجلدولني املقارنني فـي امللحقني رقم  2و  3املرفقني بالدرا�سة واملتعلقني بالقوانني الغربية
والعربية املرعية الإجراء واملتعلقة باملر�ضى النف�سيني مرتكبي اجلرائم.

49
خالصة وتوصيات
فـي ختام هذا الباب من البحث ،نكون قد �ألقينا ال�ضوء على �شريحة من ال�سجناء املن�س َّيني ،والذين ال �أمل لهم فـي اخلروج من
وراء الق�ضبان طاملا هم على قيد احلياة ،فـي ظل �أحكام القانون اللبناين احلايل والذي تعود �أحكامه اىل �أيام الإنتداب ،وبالتايل
يقت�ضي الأخذ بعني الإعتبار التطور الطبي احلا�صل والإلتزام باملواثيق والإتفاقيات الدولية والإقليمية املوقعة والإ�ستفادة من
التحديثات احلا�صلة فـي القوانني الغربية ،وذلك فـي �سبيل تعديل �أحكام قانون العقوبات ع ّله يخ ِّفف من وط�أة الواقع العملي
واملعي�شي الأليم للمر�ضى النف�سيني �أو العقليني مرتكبي اجلرائم ،كما يقت�ضي العمل على النهو�ض بالواقع الق�ضائي املتعلق بهذه
الفئة املتزايدة واخلا�صة من ال�سجناء.
وجتدر الإ�شارة اىل �أنه فـي �إطار امل�شروع الذي نحن ب�صدد تنفيذه وامل�شار �إليه فـي مقدِّ مة هذا البحث ،مت و�ضع م�سودة �إقرتاح
وع ِقدت �إجتماعات مع برملانيني من
�ضم ق�ضاة و�أطباء
وخمت�صنيُ ،
ِّ
تعديل لبع�ض مواد قانون العقوبات وذلك من ِقبل فريق عمل َّ
جلنة الإدارة والعدل متهيد ًا للموافقة على �إقرتاح التعديل و�إقراره فـي جمل�س النواب.
واملخت�صني الإقرتاحات والتو�صيات التالية:
وفـي ختام هذه الدرا�سة نرفع لأ�صحاب القرار والق ِّيمني
ِّ
• الإبقاء على التق�سيمات واملعايري الواردة فـي قانون العقوبات مع وجوب حذف �أو تغيري بع�ض العبارات («فـي اجلنون» «فـي
العته» «جمنون» «مم�سو�س») بحيث ت�ستعمل عبارة املري�ض العقلي �أو النف�سي ،وبحيث ي�صبح عنوان التق�سيم :فـي انعدام
�أو �ضعف القدرة على التمييز �أوالتحكم بالأفعال ،و�إ�ضافة «حلني الإ�ستقرار �أو حلني عدم ت�شكيل خطر» بد ًال من «حلني
ال�شفاء».
• وجوب �إدخال فقرة قانونية تتكلم عن مرحلة ما قبل املحاكمة (مع الإجازة للنائب العام ب�إ�صدار قرار حجز املوقوف فـي
م�أوى �أو مركز طبي كما هي احلال فـي الواليات املتحدة) واملرحلة املمتدة ما بني تاريخ التوقيف وتاريخ �إ�صدار احلكم،
وم�س�ألة �أهلية ال�سجني ( )fitness to pleadللمثول للمحاكمة ،وم�س�ألة الأحداث.
• الت�أكيد على �إمكانية و�ضع املري�ض النف�سي مرتكب اجلرمية فـي م�ست�شفى باال�ضافة اىل امل�أوى االحرتازي.
• وجوب �إجراء دورات تثقيفية للق�ضاة و�إ�صدار تعاميم توجيهية لهم بوجوب تكليفهم لأطباء للك�شف على ال�سجناء املر�ضى
وحل م�س�ألة �أتعاب الأطباء عرب تكليف �أطباء نف�سيني �شرعيني مث ًال.
• الت�شديد على وجوب االلتزام بال�سقف القانوين املحدد قانون ًا ملدة �سجن امل�صاب بال «العته» مرتكب اجلرمية وامل�شار اليه
فـي املادة  234عقوبات.
• الت�شديد على امكانية جلوء الق�ضاة خليار احلرية املراقبة وتفعيل هيكل ّيته.
• وجوب نظر هيئة �أخرى غري الهيئة م�صدرة احلكم ،مبو�ضوع �إطالق ال�سراح( ،كما هي احلال فـي فرن�سا وم�صر مث ًال،
وحتّى فـي لبنان بالن�سبة لتخفي�ض العقوبات) ،وفـي لبنان ميكن �أن تكون هذه الهيئة حمكمة الإ�ستئناف الناظرة فـي تنفيذ
العقوبات.
• وجوب ربط قانون العقوبات مع الأحكام الواردة فـي قانون ال�صحة العقلية.
• وجوب م�سك املحاكم ل�سجل خا�ص باملحكومني املر�ضى.
• ايجاد �آلية توا�صل مبا�شرة بني �آمري ال�سجون واملحاكم والإ�سراع فـي نقل عهدة ال�سجون اىل وزارة العدل.
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• وجوب �إجراء دورات تدريبية حلرا�س ال�سجون.
• وجوب قيام وزارة ال�صحة بواجباتها املذكورة فـي املر�سوم. 94/6164
• وجوب تخ�صي�ص مبنى �إحرتازي للن�ساء (وميكن عملي ًا تخ�صي�ص طابق فـي املبنى الأزرق فـي ال�سجن املركزي فـي رومية).
• وجوب تخ�صي�ص �أجنحة خا�صة باملر�ضى النف�سيني فـي باقي ال�سجون �أو نقلهم مبا�شرة اىل امل�ست�شفيات املخت�صة �أو اىل
امل�أوى الإحرتازي فـي رومية.
• وجوب الك�شف وتقييم ال�سجني نف�سي ًا لدى دخوله ال�سجن ،وحتّى �أثناء وجوده فـي ال�سجن .وهذا من �ش�أنه منع حماوالت
االنتحار ،ويحول دون تفاقم الأعرا�ض اخلفيفة وحت ّولها اىل حالة مر�ض ّية.
• وجوب ت�أهيل املبنى الأزرق.
• عدم عزل املر�ضى وال�سماح لهم باخلروج لفرتة ق�صرية مبرافقة ذويهم �أو �أحد العاملني فـي امل�أوى �أو امل�ست�شفى كما هي
احلال فـي فرن�سا.
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المالحق
ملحق رقم 1
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ملحق رقم 2
جدول مقارن بالقوانني املرع َّية الإجراء فـي بع�ض الدول الغربية واملتعلقة باملر�ضى النف�سيني مرتكبي اجلرائم
انكلرتا

فرن�سا

القانون 2008/174
 pénalوالقانونني 2011 /803
 2013/869امل��ت��ع��ل��ق�ين ب��ح��ق��وق وح��م��اي��ة ت���وج���د  4ق����وان��ي�ن م��ك��م��ل��ة
الأ�شخا�ص الذين يخ�ضعون للعناية النف�سية لبع�ضها البع�ض (/ 1883
()1991 /1983 /1964 droits et protection des
 personnes faisant l’objet deوجت�����در اال�����ش����ارة اىل �أن
ال��ق��ان��ون االنكليزي ك��ان قد
)soins psychiatriques
واملر�سوم رقم  2008/62املتعلق بقرارات اعتمد مبد�أ ع��دم م�س�ؤولية
ع��دم امل�س�ؤولية اجلزائية ب�سبب االختالل الأ�شخا�ص امل�صابني بخلل
ال��ع��ق��ل��ي ( decret relatif auxع��ق��ل��ي وذل����ك م��ن��ذ �أواخ����ر
 decisions d’irresponsabilitéالقرن التا�سع ع�شر.

القوانني املرعية االجراء

Nouveau code

troubles
)mentaux

de

cause

pour

الواليات املتحدة
يوجد قانون فدرايل
(ال���ف���ق���رات  4241اىل  4247م���ن الف�صل
 313م��ن اجل��زء  3م��ن امل���ادة  18م��ن القانون
ال���� ِف����درايل الأم�ي�ري���ك���ي ،وق����ان����ون امل���ب���ادىء
التوجيهية للمحاكمات United States
 )Sentencing Guidelinesير�سم
اخلطوط العري�ضة لكل الواليات لكل والية قانون
تف�صيلي خا�ص بها ولكن توجد �سمة م�شرتكة
ل���دى جميع ق��وان�ين ال���والي���ات تتمثل باعتماد
معيارين قانونيني :
 عدم امل�س�ؤولية ب�سبب عدم العقالنية(وب��ال��ت��ايل ال ع��ق��اب) Not guilty for

ايطاليا

ق���ان���ون ال��ع��ق��وب��ات
االيطايل
ق��ان��ون االج����راءات
اجلنائية

ال�����ق�����ان�����ون رق����م
 80ل���ع���ام 2014
واملتعلق بالتدابري
insanityجزئية عن اجلرم ب�سبب نق�ص فـي االحرتازية.
 م�س�ؤوليةالأهلية �أو �ضعف فـي القدرة العقلية )وبالتايل
ت�صنيف خم�� ًّف��ف للجرم)Diminished

مرحلة ما قبل املحاكمة /
ال�سلطة التي ت�ضع ال�سجني فـي امل�أوى

املواد لقانونية و � /أو امل�صطلح امل�ستعمل

capacity

املادة 122-1اجلديدة  :فقرة �أوىل :ال يعترب
م�����س���ؤو ًال جزائي ًا ال�شخ�ص املُ�صاب اثناء
ارتكاب اجلرم بخلل نف�سي �أو نف�سي ع�صبي
�أدى اىل فقدانه الإدراك �أو ال�سيطرة على
�أفعاله».
الفقرة الثانية � « :إن ال�شخ�ص امل�صاب
�أثناء �إرتكابه لأفعاله بخلل نف�سي �أو نف�سي
ع�صبي �أدى اىل نق�ص فـي ق��وة الإدراك
لديه �أو ال�سيطرة على �أفعاله ،يظل م�س�ؤو ًال
ولكن ميكن للمحكمة �أن ت�أخذ بعني الإعتبار
هذا الظرف لدى حتديدها للعقوبة وطريقة
تنفيذها «.

هذا وميكن للنيابة العامة �أو لقا�ضي التحقيق
�أولغرفة التحقيق فـي مرحلة ما قبل املحاكمة
حفظ الق�ضية �أو منع املحاكمة عن املري�ض
امل��ج��رم ،ك��م��ا مي��ك��ن ملحكمة الأ���س��ا���س �أن
تطلق �سراحه و�إعالن عدم م�س�ؤوليته ب�سبب
�إختالله العقلي (irresponsabilite
penale pour cause de trouble
 )mentalوفـي جميع احلاالت يجب �إعالم

Mental disorder
as “any disorder
or disability of the
”mind

يتم اط�لاق ���س��راح املوقوف
امل��ري�����ض ب���ق���رار م���ن وزي���ر
الداخلية بنا ًء لتقرير طبيبني
نف�سيني.
فـي مرحلة افتتاح املحاكمة:
فـي ح��ال تبني �أن ال�سجني
غ�ي�ر ق����ادر ع��ل��ى ا���س��ت��ي��ع��اب
اج�����راءات امل��ح��اك��م��ة تنظر
هيئة خا�صة مبعاونة طبيبني
ن��ف�����س��ي�ين مب�����س���أل��ة �أه��ل��ي��ة
ال�سجني للمحاكمة

(to
اللجنة املخت�صة �أو ممثل ال�سلطات الإدارية ،)plead

fittness

فـي املحافظة املعنية فـي
املجتمعح��ال ك��ان ي�شكل وف���ـ���ي احل����ال����ة االي��ج��اب��ي��ة
املري�ض خطر ًا على
تعلن ع���دم �أه��ل��ي��ة ال�سجني
للمحاكمة وميكن نقله اىل
م��رك��ز ل�ل�أم��را���ض العقلية
والنف�سية.

Mental illness/insanity
Diminished capacity

يمُ كن للمتهم فـي �أي مرحلة من مراحل
املحاكمة �أن يطلب هو �أو املدعي العام
�أن يتم النظر فـي م��دى �أه��ل��ي��ة املتهم
للمحاكمة نظر ًا لإ�صابته مبر�ض عقلي
�أو نف�سي.عندها تطلب املحكمة من
طبيب نف�سي و� /أو م��ع��ال��ج نف�سي �أن
ُيعاين املتهم ويقدم تقرير ًا عن �صحته
العقلية والنف�سية ،ويبينِّ ما �إذا كان املتهم
ي�ستطيع �أن يفهم وي�ستوعب طبيعة ونتائج
االج��راءات املُ�ساقة �ضده �أو ي�ستطيع �أن
ب�شكل منا�سب.
ُيدا ِفع عن ِ
نف�سه ٍ
 بعدها تعقد املحكمة جل�سة �إ�ستماعومناق�شة للتقارير ال����واردة ح��ول حالة
املتهم ،فـي ح��ال تبينَّ للمحكمة �إ�صابة
امل��ت��ه��م مب��ر���ض ع��ن��ده��ا حت��ي��ل امل��ري�����ض
اىلع��ه��دة امل�� َّدع��ي ال��ع��ام ال��ذي عليه �أن
م�ست�شفى مال ِئم ولفرتة معقولة
ي�ضعه فـي
ً
على �أن ال تتجاوز الأربعة �أ�شهر،

مي������ ِّي������ز ق�����ان�����ون
العقوبات الإيطايل
ما بني اجلرم الذي
يرتكبه �أ�شخا�ص
غري قابلني للإتهام
(�أي الذين يعانون
م���ن ع��اه��ة عقل ّية
ك���ام���ل���ة جت��ع��ل��ه��م
غ�ير ق��ادري��ن على
الفهم و� /أو الإرادة
�أث���ن���اء �إرت��ك��اب��ه��م
اجلرمية) ،وما بني
�شبه اجل���رم ال��ذي
يرتكبه �أ�شخا�ص
�شبه قابلني للإتهام
(امل�����ص��اب�ين ب��ع�� ّل��ة
ع���ق���ل��� َّي���ة ج��زئ��ي��ة
لدرجة �أنها ت�ضعف
القدرة على الفهم
� /أو االرادة �أثناء
ارتكاب اجلرمية)

املحكمة فـي مرحلة
املحاكمة.
وقا�ضي الإ���ش��راف
فـي مرحلة ما بعد
احلكم.
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فـي مرحلة املحاكمة :فـي
مرحلة ما قبل املحاكمة:
اذا ت�أكدت املحكمة �أن املتهم
ُيعاين من �إختالل عقلي وكان
فاقد ًا للإدراك �أثناء �إرتكابه
ل�ل�أف��ع��ال ا ُ
جل��رم��ي��ة ،تُ�صدر
هيئة املحكمة ق����رار ًا ُيعلن
عدم م�س�ؤولية املتهم ب�سبب
االختالل العقلي

«not guilty for
»insanityاملحكمة بعدة ولكن ميكن متديد هذه املدة حلني متكن
وميكن �أن ت�أمر

ُ
ت��داب�ير على ه��ذا ال�صعيد:
�إدخ����ال ال�سجني مل�ست�شفى
�أم���را����ض نف�سية� ،أوو���ض��ع��ه
حت����ت و����ص���اي���ة �أو رع���اي���ة
اخل��دم��ات الإج��ت��م��اع��ي��ة� ،أو
املنا�سب� ،أو
�ضوعه للعالج ِ
ُخ ِ
�سراحه.
�إطالق ِ
�إن اجل��رائ��م اخل��ط�يرة تقع
���ض��م��ن ���ص�لاح��ي��ة املحكمة
امل�����ل�����ك�����ي�����ة Crown
 Courtامل�ؤلفة من هيئة
��ا���ض
حم�� ّل��ف�ين مب�����س��اع��دة ق ٍ
حيث ُ
تنظر الهيئة مبو�ضوع
الإدانة ويعود للقا�ضي حتديد
مقدار العقوبة� ،أما اجلرائم
غ�ير اخل��ط�يرة فينظر فـي
�أم��ره��ا ق�ضاة غ�ير مهنيني
( ، )magistrates
مع العلم �أن م�س�ألة �إثبات
الإخ��ت�لال العقلي تقع على
ع��ات��ق ج��ه��ة ال��دف��اع �أي عن
امل���ج���رم ،وي��ج��ب اث��ب��ات �أن
املتهم مل يكن ب�إمكانه فهم
�أو معرفة العمل ال��ذي �أقدم
ي�ستطع �أن
عليه ،ومل يكن
ِ
مي�� ِّي��ز ب�ي�ن ال�����ص��ح واخل��ط���أ
«Nathan
.»Rules

Mc

ال يمُ كن و�ضع �أي �سجني فـي
م�ست�شفى الأمرا�ض العقلية
والنف�س َّية �إال بنا ًء على تقرير
طبيبينَ نف�سيينَ  ،وتكون مدة
َ
احلجز باملبد�أ حم��دودة �إال
وج���دت املحكمة امللك َّية
اذا َ
�أن امل�صلحة العامة تتطلب
و�ضع ال�سجني فـي امل�ست�شفى
ملدة غري حمدودة ،كما ميكن
للمحكمة فر�ض �شروط معينة
ال�سراح.
من �أجل �إطالق َّ
علم ًا �أن احلجز فـي م�ست�شفى
ل�ل�أم��را���ض العقلية ال يجوز
�إال ف��ـ��ي اجل���رائ���م املُ��ع��اق��ب
عليها بال�سجن ،وبعد دخول
ال�سجني اىل امل�ست�شفى ت ِت ُّم
م��ع��ام��ل��ت��ه ك��م��ري�����ض ول��ي�����س
ك�سجني .اعتبار ًا من العام
 2009مت ان�����ش��اء حمكمتني
ل�ل�أم��را���ض العقلية (تت�ألف
املحكمة من ق�ضاة واطباء
وخمت�صني) ( Mental
)Health Court

املري�ض من املثول للمحاكمة� ،أو فـي حال
�إ�سقاط التهم بحقه.
فـي حل تبينَّ ملدير املُن�ش�أة حيث ُيعالج
ال�سجني ب����أن ه��ذا الأخ�ي�ر يمُ كنه فهم
و�إ���س��ت��ي��ع��اب طبيعة ون��ت��ائ��ج الإج����راءات
امل�����س��اق��ة ���ض��ده ت�����ص��در املحكمة ق���رار ًا
ب�إخراج املوقوف من امل�ست�شفى وتعينِّ له
موعد ًا للجل�سة.
�أم��ا فـي مرحلة ما بني �إدان��ة املتهم وما
قبل �صدور احلكم فتقوم املحكمة بتكليف
طبيب نف�سي و� /أو ُمعالج نف�سي للك�شف
على املتهم ل ُي�صار بعدها اىل عقد جل�سة
�إ�ستماع ومناق�شة حلالة املري�ض ،وفـي
حال ث ُبت �أن املتهم م�صاب فع ًال مبر�ض
عقلي �أو �إختالل ،تق�ضي املحكمة بايداع
املري�ض امل َّدعي العام الذي ي�أمر ب�إدخاله
اىل ُمن�ش�أة �إ�ست�شفائية للعالج ،على �أن ال
تتع َّدى ُمدة الإ�ست�شفاء ُمدة احلكم الذي
كان من املُفرت�ض �أن ي�صدُر بحق املُتهم
كم ق�ضى
�أما فـي مرحلة ما بعد ُ�صدور ُح ٍ
ب��ع��دم م�س�ؤولية املتهم ب�سبب �إ�صابته
مبر�ض نف�سي وقت �إرتكابه للجرم ،فيت ُّم
�إدخ��ل��ه اىل ُمن�ش�أة �إ�ست�شفائية لتلقيه
ال�� ِع�لاج ،وتعقد املحكمة جل�سة �إ�ستماع
بعد �أن تكون قد كلفت طبيب نف�سي و� /أو
معالج نف�سي للك�شف على املُتهم.،
وفـي حالة ت�شكيل ال�سجني خلطر على
الغري يتم و�ضع ال�سجني فـي عهدة املُدعي
ال��ع��ام ال���ذي ي��ق��وم ب���دوره بت�سليمه اىل
ا َمل�س�ؤول املُخت�ص فـي الوالية التي ُيقيم
فيها املري�ض �أو اىل ال��والي��ة التي �صدر
فيها احلكم ،وفـي ح��ال تعذر الت�سليم،
يبقى ال�سجني فـي عهدة املدعي العام
حل�ين مت��ك�� ِن��ه م��ن ت�سليم ال�سجني اىل
امل�����س���ؤول امل��ذك��ور �أع�ل�اه� ،أو حل�ين عدم
ت�شكيل ال�سجني خطر ًا جدِّ ي ًا لأذىً ج�سدي
على غريه �أو ممتلكات الغري فيتم اطالق
�سراحه.
( �أول دول��ة اعتمدت حمكمة لل�صحة
العقلية يوجد حالي ًا  150حمكمة ومن
�ضمنها حماكم للأحداث)
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تــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــع
فرن�سا
قا�ضي احلريات واحلجز

معيار اطالق ال�سراح

ال�سلطة التي ت�أمر باطالق ال�سراح

(et de
)detention

libertes

انكلرتا
des

juge

بعد �أخذ ر�أي طبيبني �أخ�صائيني من خارج
امل�ست�شفى املوجود فيها ال�سجني.
وقد ن�صت املادة  L.3211-11-1من القانون
رق���م  2011/803وامل���ع���دل ل��ل��ق��ان��ون رق��م
،2013/869ع����ل����ى �أن���ه ف��ـ��ي �سبيل �شفاء
املر�ضى و�إع��ادة دجمهم فـي املجتمع ميكن
ال�سماح للأ�شخا�ص ال��ذي��ن يتلقوا عناية
نف�سية فـي مركز خا�ص باالمرا�ض العقلية
والنف�سية ،باخلروج من املركز ملدة ال تزيد
عن � 12ساعة مب���ؤازرة �شخ�ص او �أكرث من
موظفـي املركز ،و�أحد افراد عائلة املري�ض �أو
�شخ�ص ذي ثقة...
كما ميكن ال�سماح للمري�ض ب��اخل��روج من
املركز دون م���ؤازرة ملدة �أق�صاها � 48ساعة
وذلك بناء على تقرير من طبيب نف�سي فـي
ِكال احلالتني وب�إجازة مدير املركز.
ملمثل ال��دول��ة فـي املحافظة احل��ق بتقدمي
�إعرتا�ض خطي على قرار مدير املركز ،ما
يحول دون تنفيذه.

عدم ت�شكيل خطر على املجتمع

الواليات املتحدة

ايطاليا

�أم�����ا جل��ه��ة �إط��ل��اق ���س��راح
ال��� َّ��س��ج�ين امل��ري�����ض النف�سي
�أو العقلي في ِت ُّم بعد عر�ض
ال�سجني على جلنة �إقليم َّية
خمت�صة ذات ِ�صفة ق�ضائية،
َّ
(ي��وج��د �إث��ن�ين ف��ـ��ي �إن��ك��ل�ترا املحكمة فـي جميع مراحل املحاكمة ،بعد
وواح�����دة ف��ـ��ي ب�ل�اد ال��غ��ال) عقد جل�سة ا�ستماع ومناق�شة حلالة املتهم حمكمة الإ�شراف
م���ؤ َّل��ف��ة م��ن �شخ�ص قانوين �أو ال�سجني بنا ًء لتقرير طبي جديد..
وطبيب (نف�سي فـي املبد�أ)
خُ
ومت�ص فـي علم االجتماع،
وتُ�������ص���در ال��ل��ج��ن��ة ق���راره���ا
ب�إطالق �سراح ال�سجني �إذا
مل يعد لإحتجازه م ِّربر.

ع��دم وج��ود م�برر للإحتجاز ع��دم ت�شكيل خطر ج��دي لأذى ج�سدي
ع��دم ت�شكيل خطر
على الغري �أو ممتلكات الغري.
عدم ت�شكيل
خطرعلى نف�سه كما ميكن اط�لاق �سراح املري�ض �شرط فعلي على املجتمع
و� /أو على املجتمع
خ�ضوعه لنظام عالجي .
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ملحق رقم 3
جدول مقارن بالقوانني املرع ّية الإجراء فـي بع�ض الدول العربية واملتعلقة باملر�ضى النف�سيني مرتكبي اجلرائم
االمارات
رقم املادة
القانونية

م�صر

املغرب

االردن

لبنان

املادتني  29و 92املواد 232/ 231/ 76/ 75/ 74
املواد 25/4/1من قانون
العقوبات  234/ 233/عقوبات واملادة 411
من
77
و
75
املادتني
ال�صحة العقلية.
املادة  133من القانون
قانون العقوبات من قانون
�أ�صول حماكمات جزائية واملر�سوم
املادة  339قانون
االحتادي
1994/6164
االجراءات اجلنائية.

امل�صطلح
امل�ستعمل

ا�ضطراب نف�سي
جنون  /عاهة فـي
العقل  /مر�ض نف�سي �أو عقلي /عاهة فـي عقله

خلل عقلي

ال�سلطة
التي ت�ضع
ال�سجني
فـي امل�أوى
مكان و�ضع
ال�سجني

م�أوى عالجي

ال�سلطة
التي ت�أمر
باطالق
ال�سراح

غري مذكور

معيار
اطالق
ال�سراح

غري مذكور

اجلنون  /اختالل
عقلي

جنون  /عته /مم�سو�س

املحكمة
التي
أو�ضاع
«وفق ًا
ي�صدرللبها قرار من حكم بناء لتقريرجلنة من
� 3أطباء
وزير العدل بعد �أخذ
ر�أي وزير ال�صحة»

حكم بناء ًا خلربة
طبية

غري
مذكور

-1املحكمة الناظرة فـي اجلرم
-2النيابة العامة (�أ�صول
املحاكمات اجلزائية)

من�ش�أة ال�صحية النف�سية

م�ؤ�س�سة خمت�صة

يتم و�ضع ال�سجني
فـي م�ست�شفى
للأمرا�ض العقلية

امل�أوى االحرتازي (قانون
العقوبات واملر�سوم )94/6164
م�ست�شفى للأمرا�ض العقلية
والنف�سية (قانون �أ�صول
املحاكمات اجلزائية)

الطبيب املعالج
املحكمة فـي اجلنايات
وجمال�س اقليمية لل�صحة ولكن يحق للنيابة
جلنة طبية
العامة �أن تطعن فـي
النف�سية فـي اجلنح
واملخالفات(دون الرجوع قرار االخراج فـي
ظرف � 10أيام
اىل املحكمة
االيداع الق�ضائي
غري مذكور ولكن
االيداع ي�ستمر طاملا ا�ستوجب ال�شفاء و عدم
ُيراجع تقييم قرار
ذلك االمن العام ت�شكيل خطر على
أقل
ل
ا
على
مرة كل عام
املجتمع
وعالج ال�شخ�ص
املامور بايداعه

املحكمة ،وميكن فر�ض احلرية
املراقبة

ال�شفاء (ب�شكل �أ�سا�سي) و�/أو
عدم ت�شكيل خطر على املجتمع
(ب�شكل ثانوي)
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4 ملحق رقم
Nicola Mazzamuto �شرح قانوين قام به القا�ضي االيطايل

حول الإجراءات املعتمدة فـي ايطاليا جتاه املر�ضى النف�سيني ُمرتكبي اجلرائم
Le misure di sicurezza personali
nell’ordinamento giuridico italiano

التدابري االحرتازية ال�شخ�صية
فـي القانون الإيطايل

Le misure di sicurezza personali sono
sanzioni criminali disciplinate dalla legge
consistenti in limitazioni della libertà
personale aventi finalità di prevenzione
speciale (specificabile nelle varie situazioni
in funzione neutralizzativa, rieducativa,
risocializzativa, terapeutica) che si applicano
attraverso un procedimento giurisdizionale.

�إن التدابري االحرتازية ال�شخ�صية هي عقوبات جنائية يحكمها
القانون تكمن فـي فر�ض القيود على احلرية ال�شخ�صية لأغرا�ض
الوقاية اخلا�صة (التي ميكن حتديدها فـي احلاالت املختلفة بدور
 وعالجي واعادة دمج اجتماعي) والتي تطبق من،حتييدي وت�أهيلي
.خالل �إجراءات ق�ضائية

La materia delle misure di sicurezza è
soggetta al principio di legalità con i suoi
corollari di riserva di legge statale e di
tassatività.
L’art.25 della Carta Costituzionale italiana
recita che nessuno può essere sottoposto a
misure di sicurezza se non nei casi previsti
dalla legge.
L’ art. 199 del codice penale stabilisce che
nessuno può essere sottoposto a misure
di sicurezza che non siano espressamente
stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla
legge stessa preveduti.
E’ la legge a dover individuare sia i tipi di
misura di sicurezza da applicare, sia i casi in
cui il giudice può adottarle ed è così vietata
l’applicazione analogica delle misure.
Le Sezioni Unite della Corte suprema di
Cassazione con la fondamentale sentenza
n.34091 del 2011 hanno ribadito, con forza
sistematica e chiarezza argomentativa, tali
principi.
A differenza delle pene, per le misure
di sicurezza non vale il principio di
irretroattività. L’art. 200 del codice penale
stabilisce che le misure di sicurezza sono
regolate dalla legge in vigore al tempo della
loro applicazione .
Le misure di sicurezza sono, altresì, soggette
al principio di giurisdizionalità.
L’art. 205 del codice penale sancisce che
le misure di sicurezza sono ordinate dal
giudice nella stessa sentenza di condanna
o di proscioglimento e possono essere
ordinate con provvedimento successivo del
magistrato di sorveglianza.
Gli artt. 206 penale del codice penale e
312 e 313 del codice di procedura penale

تخ�ضع مادة االجراءات االحرتازية ملبد�أ ال�شرعية مع نتائجها
.الطبيعية من احتياطيات قانون الدولة وطبيعة �إلزامية
 من الد�ستور الإيطايل تن�ص على �أنه ال يجوز �إخ�ضاع �أحد25 املادة
.لإجراءات ال�سالمة �إال فـي احلاالت التي ن�ص عليها القانون
 من قانون العقوبات تن�ص على �أنه ال يجوز �إخ�ضاع �أحد199 املادة
للتدابري االحرتازية التي ال ين�ص عليها القانون �صراحة فيما عدا
.احلاالت التي حلظها هذا القانون
 وبالتايل،لقد �أوجب القانون الطابع ال�شخ�صي للتدابري الإحرتازية
.ممنوع �إعتماد هكذا تدابري على �سبيل القيا�س
�إن الأق�سام املتحدة ملحكمة النق�ض العليا مع باحلكم �أ�سا�سي رقم
. هذه املبادئ، بقوة نظامية وو�ضوح احلجة، �أكدت2011  لعام34091
 فبالن�سبة التخاذ �إجراءات �أمنية ال فائدة من،على عك�س العقوبات
 من قانون العقوبات تن�ص على �أن200  فاملادة.مبد�أ عدم الرجعية
.�إجراءات ال�سالمة ترعاها القوانني املرعية االجراء عند تطبيقها
.والتدابري االحرتازية تخ�ضع �أي�ض ًا ملبد�أ الطابع الق�ضائي
 من القانون اجلنائي تن�ص على �أن التدابري االحرتازية205 املادة
 وميكن �أن،ي�أمر بها القا�ضي فـي نف�س احلكم بالإدانة �أو التربئة
.ُي�ؤمر بها فـي حكم الحق �صادر عن قا�ضي الإ�شراف
 من قانون313  و312  من قانون العقوبات اجلنائية و206 املواد
،الإجراءات اجلنائية تن�ص على «التطبيق امل�ؤقت للتدابري االحرتازية
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prevedono l’ applicazione provvisoria delle
misure di sicurezza, nel corso del processo
di cognizione, nei confronti del minore di
età, dell’ l’infermo di mente, dell’ubriaco
abituale e della la persona dedita all’uso di
sostanze stupefacenti, o in stato di cronica
intossicazione prodotta da alcool o da
sostanze stupefacenti.
Legge di delega del codice di procedura
penale del 1987 prescrive garanzie
di giurisdizionalità con riferimento ai
provvedimenti concernenti le pene e le
misure di sicurezza anche nella fase della
loro esecuzione.
L’art. 679 del codice di procedura penale
ha così previsto che quando una misura
di sicurezza ordinata con sentenza, o che
deve essere ordinata successivamente, il
magistrato di sorveglianza, su richiesta
del pubblico ministero o di ufficio, accerta
se l’interessato è persona socialmente
pericolosa e adotta i provvedimenti
conseguenti.
Lo
stesso
magistrato
sovraintende alla esecuzione delle misure.
I presupposti dell’applicazione delle misure
di sicurezza personali sono:
la commissione di un reato ( o di un
quasi reato)e la pericolosità sociale
giurisdizionalmente accertata.
L’art. 202 del codice penale stabilisce che le
misure di sicurezza possono essere applicate
soltanto alle persone socialmente pericolose,
che abbiano commesso un fatto preveduto
dalla legge come reato, aggiungendo che
la legge penale determina i casi nei quali
a persone socialmente pericolose possono
essere applicate misure di sicurezza per un
fatto non preveduto dalla legge come reato
L’art. 203 del codice penale stabilisce
che, agli effetti della legge penale, è
socialmente pericolosa la persona, anche
se non imputabile o non punibile, la quale
ha commesso taluno dei fatti indicati
nell’articolo precedente quando è probabile
che commetta nuovi fatti preveduti dalla
legge come reati.La qualità di persona
socialmente pericolosa si desume dalle
circostanze indicate nell’articolo 133.
Ai sensi di tale ultima norma il giudice
deve tener conto della gravità del reato,
desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi,
dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni
altra modalità dell’azione, dalla gravità del
danno o del pericolo cagionato alla persona
offesa dal reato e dalla intensità del dolo o
dal grado della colpa e deve tener conto,

، واملختل عقل ّي ًا، بخ�صو�ص الطفل القا�صر،�أثناء املحاكمة الأوىل
 �أو فـي حالة من، واملدمن على تعاطي املخدرات،وال�سكري االعتيادي
.الت�سمم املزمن بفعل الكحول �أو املخدرات

1987 �إن قانون التوكيل فـي قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر �سنة
ين�ص على �ضمانات ذات طابع ق�ضائي مع الإ�شارة �إىل االحكام
.املتعلقة بالعقوبات و�إجراءات ال�سالمة حتى فـي مرحلة تنفيذها
ن�ص على �أنه عندما ُيتخذ
ّ  من قانون الإجراءات اجلنائية679 املادة
 �أو يجب �أن ي�صدر فـي وقت،تدبري احرتازي مبوجب حكم �صادر
 بناء على طلب من املدعي العام �أو، يتحقق قا�ضي املراقبة،الحق
املحكمة �إذا كان ال�شخ�ص املعني هو �شخ�ص خطري اجتماعيا و
 وي�شرف القا�ضي نف�سه على ح�سن تنفيذ.يتبنى التدابري املالئمة
.الإجراءات
:�شروط تطبيق تدابري ال�سالمة ال�شخ�صية هي
ارتكاب جرمية (�أو �شبه جرمية) واخلطورة االجتماعية امل�ؤكدة
.ق�ضائيا
 من القانون اجلنائي تن�ص على �أن التدابري االحرتازية202 املادة
 والذين،ميكن تطبيقها فقط على الأ�شخا�ص اخلطرين اجتماعيا
 م�ضيف ًا �إىل �أن،يكونوا قد ارتكبوا عم ًال ن�ص عليه القانون كجرمية
القانون اجلنائي يحدد احلاالت التي يكون فيها الأ�شخا�ص خطريين
اجتماعيا ميكن تطبيق �إجراءات ال�سالمة حلدث ال ين�ص عليه
القانون كجرمية
 لأغرا�ض القانون، من القانون اجلنائي تن�ص على �أنه203 .املادة
 و�إن مل يكن غري قابل، يكون ال�شخ�ص خطري اجتماعيا،اجلنائي
 كل من يكون قد ارتكب �أي من الأفعال،لالتهام �أو غري قابل للعقاب
املرجح �أن يرتكب مزيد
ّ املذكورة فـي املادة ال�سابقة عندما يكون من
 �إن نوعية ال�شخ�ص.من الأفعال التي ين�ص عليها القانون كجرمية
ّ
ي�ستدل عليها من الظروف املن�صو�ص عليها فـي
اخلطري اجتماعيا
.133 املادة
 يجب على القا�ضي �أن ي�أخذ فـي،مبوجب هذه املادة الأخرية
، والو�سائل، وامل�ستمدة من الطبيعة والنوع،االعتبار خطورة اجلرمية
 من خطورة، واملكان ومن �سائر �أ�ساليب العمل، والزمان،واملو�ضوع
ال�ضرر �أو اخلطر امل�سبب لل�شخ�ص �ضحية اجلرمية و�شدة الغ�ش �أو
 قدرة املذنب على، �أي�ضا، ويجب �أن ي�أخذ بعني االعتبار،درجة الذنب
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altresì, della capacità a delinquere del
colpevole , desunta dai motivi a delinquere
e dal carattere del reo, dai precedenti penali
e giudiziari e, in genere, dalla condotta
e dalla vita del reo, antecedenti al reato,
nonchè dalla condotta contemporanea o
susseguente al reato e dalle condizioni di
vita individuale, familiare e sociale del reo .

 م�ستنتجة من الدوافع الرتكاب اجلرمية ومن طبع،ارتكاب جرائم
 من �سلوك، وب�صورة عامة، وال�سوابق اجلنائية والق�ضائية،اجلاين
 ف�ضال عن �سلوكه �أثناء �أو بعد،وحياة اجلاين قبل وقوع اجلرمية
اجلرمية ومن الظروف املعي�شية ال�شخ�ص ّية والعائل ّية واالجتماعية
.للجاين

In quanto legate al presupposto della
pericolosità sociale le misure di sicurezza
hanno durata indeterminata nel massimo,
ossia
durano
finchè
permane
tale
pericolosità e vengono revocate quando
tale presupposto viene meno.

لأنها تتعلق بافرتا�ض اخلطورة االجتماع ّية فالتدابري االحرتازية لها
 �أي �أنها ت�ستمر طاملا �أن هذه،�أجل غري حم ّدد فـي احلد الأق�صى
.اخلطورة ال تزال قائمة ويتم رفعها حني ينتفـي هذا االفرتا�ض

La Legge n.81 del 2014 ha introdotto
significative
deroghe
al
carattere
temporalmente indeterminato delle misure
di sicurezza come vedremo nella seconda
parte della presente sinossi.

 �أدخل ا�ستثناءات هامة للطابع غري2014  لعام81 القانون رقم
املحدد زمنيا للإجراءات االحرتازية كما �سرنى فـي اجلزء الثاين
.من هذا ملخ�ص

Sulla scia di fondamentali pronuncie della
Corte Costituzionale, l’art. 31, L. 10.10.1986,
n. 663, abrogando l’art. 204 del codice
penale che prevedeva presunzioni legali di
pericolosità sociale, ha stabilito che tutte le
misure di sicurezza personali sono ordinate
previo accertamento che chi ha commesso
il fatto è persona socialmente pericolosa,
inserendo nel sistema il principio essenziale
secondo il quale l’inflizione delle misure
di sicurezza personali è necessariamente
subordinata all’accertamento, in concreto,
dell’»effettiva» pericolosità sociale.
Tale accertamento deve accompagnare
costantemente le varie fasi processuali
in cui si articola la vicenda delle misure di
sicurezza, dalla sua irrogazione giudiziale
alla sua concreta esecuzione.

،فـي �أعقاب الأحكام الرئي�سية ال�صادرة عن املحكمة الد�ستورية
،1986/10/10  تاريخ663  من القانون رقم،31 �ألغت املادة
 من القانون اجلنائي التي ن�صت على القرائن القانونية204 املادة
 و�أكدت �أن جميع تدابري ال�سالمة ال�شخ�صية،للخطورة االجتماعية
ُي�أمر بها بعد الت�أكد من �أن من ارتكب هذه اجلرمية هو �شخ�ص
دخلة اىل النظام مع املبد�أ الأ�سا�سي الذي ين�ص
ِ  ُم،خطري اجتماعيا
،على �أن فر�ض تدابري ال�سالمة ال�شخ�صية م�شروط حتم ًا بالت�أكد
.» من اخلطورة االجتماعية «الفعل ّية،ح�س ّي ًا
ّ

I destinatari delle misure di sicurezza sono sia
i soggetti imputabili, sia i giudiziale soggetti
semimputabili ( affetti da vizio parziale
di mente tale da attenuare la capacità di
intendere /o di volere al momento del fatto
di reato) ed i soggetti non imputabili (affetti
da vizio totale di mente che li rende incapaci
di intendere e/o di volere al momento del
fatto di reato).
Nei confronti dei soggetti imputabili e
semimputabili vige il sistema del “doppio
binario”
che
prevede
l’applicazione
cumulativa della pena e della misure di
sicurezza, secondo il binomio responsabilità
penale/pena – pericolosità sociale/misura di
sicurezza.

امل�ستفيدون من التدابري االحرتازية هم على حد �سواء الأ�شخا�ص
القابلني لالتهام و�شبه القابلني لالتهام (امل�صابني بع ّلة عقل ّية جزئية
 �أو االرادة �أثناء ارتكاب/ لدرجة �أنها ت�ضعف القدرة على الفهم
 والأ�شخا�ص غري القابلني لالتهام (الذين يعانون من،)اجلرمية
 �أو الإرادة �أثناء/عاهة عقل ّية كاملة جتعلهم غري قادرين على الفهم و
.)ارتكابهم اجلرمية
على الأ�شخا�ص القابلني لالتهام و�شبه القابلني لالتهام ينطبق
نظام «امل�سار املزدوج» الذي ين�ص على التطبيق الرتاكمي للعقوبة
/  وفقا للت�سمية الثنائية امل�س�ؤولية اجلنائية،وللتدابري االحرتازية
. التدابري االحرتازية/ العقوبة – اخلطورة االجتماعية

هذا الت�أكد يجب �أن يرافق با�ستمرار املراحل الإجرائية املختلفة التي
 من احلكم بانزال العقوبة،خاللها تت�شكل حالة التدابري االحرتازية
.اىل تنفيذها الفعلي
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Quanto alle diverse tipologie, l’art. 215
del codice penale stabilisce che le misure
di sicurezza personali si distinguono in
detentive e non detentive.
Sono misure di sicurezza detentive:
l’assegnazione a una colonia agricola o ad
una casa di lavoro ; il ricovero in una casa di
cura e di custodia ; il ricovero in un ospedale
psichiatrico giudiziario; il ricovero in un
riformatorio giudiziario . Sono misure di
sicurezza non detentive: la libertà vigilata ; il
divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in
una o più province ; il divieto di frequentare
osterie e pubblici spacci di bevande
alcooliche ; l’espulsione dello straniero dallo
Stato .

 من القانون اجلنائي215  فاملادة،�أما فيما يتعلق بالأنواع املختلفة
تن�ص على �أن يتم تق�سيم التدابري االحرتازية ال�شخ�صية اىل
.احتجازية وغري احتجازية
 االحالة �إىل م�ستعمرة:الإجراءات االحرتازية االحتجازية هي
 االيواء فـي دار للرعاية واحل�ضانة؛ االدخال.زراعية �أو �إ�صالحية
 االدخال اىل �إ�صالحية.اىل م�ست�شفى الأمرا�ض النف�سية الق�ضائية
 �شبه: �أما الإجراءات االحرتازية غري االحتجازية هي.�شرعية
 �أو فـي واحدة، حظر االقامة فـي واحدة �أو �أكرث من البلديات.احلرية
�أو �أكرث من املحافظات ؛ حظر الرتدد اىل احلانات واملحالت العامة
. طرد الأجنبي من الدولة.التي تقدم امل�شروبات الكحولية

Nel 2012 è stata avviata una epocale riforma
volta al superamento definitivo degli
Ospedali psichiatrici giudiziari (O.P. G.)
La Legge n.9 del febbraio del 2012 ha
previsto che le misure di sicurezza del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
e dell’assegnazione a casa di cura e custodia
sono eseguite esclusivamente all’interno
delle strutture sanitarie denominate REMS
(residenze per l’esecuzione delle misure di
sicurezza).
Con decreto del 1 ottobre del 2012 i
Ministri della salute e della giustizia hanno
definito i requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi di tali strutture.
La Legge n.81 del 2014 ha prorogato all’ 1
Aprile del 2015 la data della chiusura degli
O.P. G. ed ha introdotto importanti novità in
tema di durata delle misure di sicurezza, di
accertamento della pericolosità sociale e di
percorsi terapeutici-riabilitativi individuali.
In particolare, ha stabilito che le misure di
sicurezza detentive provvisorie o definitive,
compreso il ricovero nelle residenze per
l’esecuzione delle misure di sicurezza, non
possono durare oltre il tempo stabilito
per la pena detentiva prevista per il reato
commesso, avuto riguardo alla previsione
edittale massima, con esclusione dei reati
punibili con l’ergastolo.
Dal momento della “formale” chiusura degli
OPG è iniziato un complesso e travagliato
“esodo” dall’istituzione totale alle strutture
territoriali che è ancora in corso di
implementazione e di completamento.
Nel 2015, nell’ambito degli “Stati generali
dell’esecuzione penale” indetti dal Ministro
della giustizia, cui hanno partecipato oltre
200 esperti di varie professionalità, il Tavolo
n.11 ha elaborato una proposta organica di

 بد�أ العمل فـي �إ�صالح تاريخي يهدف �إىل تخطي2012 فـي عام
م�ست�شفيات الأمرا�ض النف�سية الق�ضائية نهائي ًا
2012  ال�صادر فـي فرباير – �شباط من عام9 ن�ص القانون رقم
ّ
على �أن تتم الإجراءات االحرتازية املتعلقة بالقبول فـي م�ست�شفيات
الطب ال�شرعي وال ُعهدة لدار الرعاية واحل�ضانة فقط فـي املرافق
) (م�ساكن لتنفيذ �إجراءاتREMS( ال�صحية املعروفة با�سم
.)�أمنية
 حدد وزراء2012  �أكتوبر – ت�شرين االول �سنة1 بقرار �صادر فـي
ال�صحة والعدل املتطلبات الهيكلية والتكنولوجية والتنظيمية لهذه
.املن�ش�آت
،2015  �أبريل – ني�سان1  املمدد �إىل2014  لعام81 القانون رقم
وهو تاريخ �إغالق م�ست�شفيات الأمرا�ض النف�سية الق�ضائية وادخل
 والت�أ ّكد من،جتديدات هامة من حيث مدة تدابري ال�سالمة
 وعلى.اخلطورة االجتماعية وامل�سارات الفردية العالجية الت�أهيلية
 ف�إنه ن�ص على �أن التدابري االحرتازية االحتجازية،وجه اخل�صو�ص
 مبا فـي ذلك العالج فـي م�ساكن لتنفيذ التدابري،امل�ؤقتة �أو النهائية
 ال ميكنها �أن ت�ستمر �إىل ما بعد الوقت املحددة لق�ضاء،االحرتازية
 مع مراعاة،العقوبة االحتجازية املن�صو�ص عليها للجرم املرتكب
 با�ستثناء اجلرائم التي،توقعات احلد الأق�صى الذي يحدده القانون
.يعاقب عليها بال�سجن مدى احلياة
ومنذ الإغالق «الر�سمي» مل�ست�شفيات الأمرا�ض النف�سية الق�ضائية
بد�أ «نزوح» معقد وم�ضطرب من امل�ؤ�س�سة الإجمالية اىل املن�ش�آت
.الإقليمية التي ال تزال قيد التنفيذ والإجناز
 فـي اطار «احلاالت العامة لتنفيذ العقوبات» التي،2015 فـي عام
 خبري من200 �أطلقتها وزارة العدل والتي �شارك فيها �أكرث من
 اقرتاحا �شامال لإ�صالح11  �صاغت املجموعة رقم،خمتلف املهن
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riforma del sistema delle misure di sicurezza
personali nei confronti dei soggetti
imputabili,semimputabili e non imputabili
che è consultabile dal sitowww.giustizia.it
con allegati.
Per ulteriori approfondimenti si consiglia la
lettura della parte generale di un manuale
di diritto penale come il Fiandaca-Musco
Editore Zanichelli,lo studio delle singole
norme in un Commentario del codice penale
come quello ipertestuale della UTET e la
consultazione del sito www.conams.it per la
ricerca di materiali normativi ed indicazioni
bibliografiche.
Nicola Mazzamuto
Presidente del Tribunale di sorveglianza di
Messina
Presidente del Coordinamento nazionale dei
Magistrati di sorveglianza
Coordinatore del Tavolo 11 degli Stati generali
dell’esecuzione penale

نظام الإجراءات االحرتازية ال�شخ�صية فيما يتعلق باال�شخا�ص
، وغري القابلني لالتهام، و�شبه القابلني لالتهام،القابلني لالتهام
 معwww.giustizia.it ميكن االطالع عليه على املوقع
.املرفقات
ملزيد من التعمق نن�صح بقراءة اجلزء العام من دليل القانون اجلنائي
،Fiandaca-Musco Zanichelli EDITORE مثل
ودرا�سة القواعد الفردية فـي التعليق على القانون اجلنائي مثل
www.conams.it  ومراجعة املوقعUTET الن�ص الت�شعبي
.للبحث عن املواد التنظيمية واملعلومات الببليوغرافية
Nicola Mazzamuto

رئي�س حمكمة الرقابة فـي مي�سينا
رئي�س جلنة التن�سيق الوطنية لق�ضاة املراقبة
 للحاالت العامة لتنفيذ العقوبات11 من�سق اجلدول
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الباب الثاني :واقع السجناء المحكومين باإلعدام أو باألشغال الشاقة
المؤبدة في لبنان وإشكالية إطالق سراحهم بموجب قانون تنفيذ
العقوبات في ضوء القوانين المقارنة
�إن الواقع القانوين فـي لبنان (الق�سم الأول) ُيظهر وجود ُمع�ضلة فـي ما يتعلق ب�إطالق �سراح ال�سجناء املحكومني بالإعدام �أو
بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة ،لذا وجب ا�ستعرا�ض الإتفاقيات الدولية والأنظمة الأوروبية كما القوانني املرعية لدى بع�ض الدول
الغربية والعربية (الق�سم الثاين) ،ملعرفة الأ�صول املتبعة فـي هذا ال�صدد ،والتي يعتمد بع�ضها ح ًال فريد من نوعه� :صندوق
لتعوي�ض ال�ضحايا (الق�سم الثالث).
القسم األول :الواقع القانوني فـي لبنان

�إن فكرة تخفي�ض عقوبة ال�سجن امل�ؤبد فـي القانون اللبناين لي�ست حديثة العهد ،ال بل تعود اىل �أكرث من �سبعني عام ًا م�ضت،
حيث كانت تن�ص املادة  173من قانون العقوبات على �إمكانية �إطالق �سراح ال�سجناء �إذا ثبت �أنهم �صلحوا فع ًال ،ومن �ضمنهم
املحكومني بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة بعد �إم�ضائهم � 20سنة فـي ال�سجن ،وذلك بغ�ض النظر عن م�س�ألة دفعهم للإلزامات املدنية،
ولكن هذه املادة �ألغيت فـي العام .1948
وتطلب الأمر م�ضي فرتة طويلة و�صو ًال اىل العام  2011حلني �صدور تعديل قانون تنفيذ العقوبات رقم  2011/183حيث جرى
�شمل ال�سجناء املحكومني بالإعدام �أو بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة بتخفي�ض العقوبات ،ولكن بعد ق�ضاء مدة طويلة من حمكوميتهم،
و�سوف ن�ستعر�ض �أدناه �أبرز �أحكام هذا القانون (الف�صل الأول) ،ولكن حتليل القانون والتجربة ت�شريان اىل وجود خلل
و�صعوبات يواجهها ه�ؤالء ال�سجناء حتول دون �إ�ستفادتهم من القانون (الف�صل الثاين).
الفصل األول :تعريف بقانون تنفيذ العقوبات

�صدر هذا القانون حتت الرقم  463تاريخ ( 2002/9/17نق ًال عن القانون الفرن�سي )loi d’application des peines
وع ّدل بالقانون  183تاريخ  ،2011/10/5وهو معروف بقانون
و�صدر املر�سوم التطبيقي رقم  16910تاريخ ُ ،2006/5/6
تخفي�ض العقوبات.
ونظر ًا اىل عدم �إملام غالبية احلقوقيني واملجتمع املدين بفحوى هذا القانون ،نرى فائدة من �إ�ستعرا�ض �أبرز مواده:
املادة  :1خالف ًا لأي ن�ص �آخر ،ميكن تخفي�ض عقوبات احل�سني ال�سرية وال�سلوك من املحكوم عليهم جزائي ًا بعقوبات مانعة
للحرية مبنحهم تخفي�ض عقوباتهم وفق الأحكام الواردة فـي هذا القانون.
املادة  :2تتوىل تقدمي �إقرتاح تخفي�ض العقوبة جلنة فـي كل حمافظة تت�شكل من:
قا�ض متف ِّرغ يعينه وزير العدل ،بعد موافقة جمل�س الق�ضاء الأعلى ،رئي�س ًا.
 ٍ قائد �سرية ال�سجون املركزية فيما خ�ص ال�سجون التابعة له. �آمر الف�صيلة التابع له �سجن �أو �أكرث من �سجون املناطق عند درا�سة �أو�ضاع امل�ساجني فيها. طبيبني� :أحدهما طبيب �إخت�صا�صي بالأمرا�ض العقلية �أو النف�سية ي�سميه وزير العدل ،والآخر طبيب ال�سجن فـي كل ما يتعلقبالأمرا�ض الع�ضوية ين�ضم اىل اللجنة فقط عند النظر فـي احلاالت الداخلة �ضمن الفئة الثالثة من املادة الرابعة.
 -م�ساعد �إجتماعي ي�س ِّميه وزير العدل.
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مف�صلة الأ�سباب ،ب�أ�سماء املحكوم عليهم الذين ي�ستحقون منحة تخفي�ض
املادة  :3تقوم اللجنة على مدار ال�سنة بو�ضع �إقرتاحات َّ
عقوباتهم.
وعليها �أن تدر�س و�ضع كل �سجني حمكوم عليه و�أن تراعي فـي و�ضع �إقرتاحاتها ال ُأ�س�س واملبادىء التالية:
� -1أن َيث ُبت لها �أن املحكوم عليه ح�سن ال�سرية و�إن �إطالق �سراحه ال ي�ش ّكل على �ضوء حالته النف�سية �أو العقل َّية �أو ال�صح َّية �أو
االجتماعية خطر ًا على نف�سه �أو على غريه.
� -2أال تقل العقوبة النافذة املحكوم بها عن احلب�س مدة �ستة �أ�شهر.
� -3أن تتوافر فـي املحكوم عليه ال�شروط املطلوبة للفئة التي ينتمي �إليها وفق ًا للت�صنيف املبني فـي املادة الرابعة من هذا القانون.
بالن�سبة لطلبات التخفي�ض للمحكوم عليهم مبوجب املادة  549عقوبات ،على رئي�س اللجنة تبليغ �أفرقاء الإدعاء ال�شخ�صي طلب
تخفي�ض العقوبة مع امل�ستندات والتقارير التي يراها منا�سبة لإبداء مالحظاتهم ب�ش�أنها على �سبيل ا�ستئنا�س كل من اللجنة
واملحكمة بها.
املادة  :4ي�صنف املحكوم عليهم �ضمن الفئات الآتية:
الفئة الأوىل:
 -1املحكوم عليهم بعقوبات جناحية �أو جنائية م�ؤقتة.
مبعدل يرتاوح بني �سد�سها ون�صفها �إذا كان قد ن َفذ ن�صف عقوبته على الأقل وحتققت فيه
ي�ستفيد ك ٌل منهم من تخفي�ض عقوبته َ
ال�شروط العامة املذكورة فـي املادة الثالثة من هذا القانون.
 -2املحكوم عليهم بعقوبات جنائية م�ؤقتة مبوجب املادة  549من قانون العقوبات.
ي�ستفيد َ
مبعدل يرتاوح بني �سد�سها وثلثها �إذا كان قد ن َفذ ن�صف عقوبته على الأقل وحتققت فيه
كل منهم من تخفي�ض عقوبته َ
ال�شروط العامة املذكورة فـي املادة الثالثة من هذا القانون.
وي�ستفيد �أي�ض ًا من التخفي�ض املن�صو�ص عليه فـي هذه الفقرة املحكوم عليه املك ِّرر للمرة الأوىل.
الفئة الثانية:
 -1املحكوم عليهم بعقوبات جنائية م�ؤ َّبدة ،ي�ستفيد كل منهم من تخفي�ض عقوبته� ،إذا نفذ منها ثمانية ع�شرة �سنة على الأقل
وتوافرت فيه ال�شروط العامة ،على �أال يق ُّل �إجمايل العقوبة املخ َّف�ضة الواجب تنفيذها عن ع�شرين �سنة ،و�أن ال تزيد عن
خم�س وع�شرين �سنة.
 -2املحكوم عليهم بعقوبات جنائية م�ؤ َّبدة مبوجب املادة  549من قانون العقوبات ،ي�ستفيد كل منهم من تخفي�ض عقوبته� ،إذا
نفذ منها ع�شرين �سنة على الأقل وتوافرت فيه ال�شروط العامة ،على �أال يقل �إجمايل العقوبة املخ َّف�ضة الواجب تنفيذها عن
خم�س وع�شرين �سنة ،و�أن ال تزيد عن ثالثني �سنة.
�أما املحكوم عليه الذي �سبق �إن ا�ستفاد من �إ�ستبدال عقوبة الإعدام مب�ؤبد مبوجب حكم م�سند �إىل قانون عفو عام �أو مبوجب
مر�سوم عفو خا�ص ،فال يتقدم بطلب التخفي�ض �إال �إذا نفذ من عقوبته خم�سة وع�شرين �سنة على االقل على �أن تتوافر فيه
ال�شروط العامة و�أن ال يقل �إجمايل العقوبة املخف�ضة الواجب تنفيذها عن ثالثني �سنة و�أن ال تزيد عن خم�س وثالثني �سنة.
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الفئة الثالثة:
املحكوم عليهم الذين َّ
ت�شخ�ص حالتهم ال�صحية فـي ال�سجن بالعمى �أو الفالج �أو ب�أي مر�ض ُع�ضال مي�ؤو�س من �شفائه �أو الذين
يعانون من مر�ض خطري يهدد حياتهم �أو حياة الآخرين من ال�سجناء� ،أو �أ�صبحوا مقعدين غري قادرين على خدمة �أنف�سهم �أو
القيام بعمل ما.
ميكن �أن يعفى كل من ه�ؤالء من باقي عقوبته �إذا تثبتت اللجنة من �إ�صابته ب�أحد الأمرا�ض املبينة فـي الفقرة ال�سابقة وال
ت�شملهم اال�ستثناءات املن�صو�ص عليها فـي املادة  15من هذا القانون.
ي�شرتط �أن يثبت للجنة �أن �إطالق �سراح املحكومني من هذه الفئة ال ي�شكل خطر ًا على غريهم.
الفئة الرابعة:
املحكوم عليهم بالإعدام وق�ضوا ثالثني �سنة فـي الإعتقال وتوافرت فيهم �سائر ال�شروط العامة املحددة فـي هذا القانون باال�ضافة
�إىل �إ�سقاط احلق ال�شخ�صي ،ي�ستفيدون من تخفي�ض عقوبتهم ،على �أال يقل �إجمايل العقوبة املخف�ضة الواجب تنفيذها عن
خم�س وثالثني �سنة ،و�أن ال تزيد عن �أربعني �سنة.
املادة  :5ترفع اللجنة �إقرتاحاتها �إىل املحكمة املخت�صة.
املادة  :6يناط ب�إحدى غرف حمكمة الإ�ستئناف فـي بريوت �أو بغرف �إ�ستئناف �أخرى فـي املحافظات� ،أمر النظر فـي تخفي�ض
عقوبات املحكوم عليهم .يتم تعيني الغرفة �أو الغرف فـي قرار توزيع الأعمال ،وين�ضم �إىل هيئتها دون حق الت�صويت رئي�س
اللجنة املكلفة بتقدمي الإقرتاحات.
املادة  :7للمحكمة حق اتخاذ التدابري الالزمة للتحقق مما ورد فـي كل ملف من امللفات التي �أحيلت �إليها وللتثبت مما �إذا كانت
ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون متوافرة ،ك�أن جتلب املحكوم عليه املعني باالقرتاح �شخ�صي ًا ل�سماع �أقواله �أو تطلب
ال�سجالت والأوراق التي ت�ساعد على ك�شف احلقيقة �أو تنتقل بكامل هيئتها �إىل ال�سجـن �أو �إىل �أي مكان من �أمكنة العزل لتقف
عن كثب على �سرية املحكوم عليه الذي تنظر فـي ملفه.
املادة  :8تنظر املحكمة فـي كل من امللفات املحالة عليها فـي غرفة املذاكرة .وتبت فيه فـي مهلة �شهرين على الأكرث من تاريخ
وروده �إليها.
املادة  :9على املحكمة �أن تعلل قراراتها تعلي ًال كافي ًا ي�ستدل منه على الأ�س�س الواقعية التي اعتمدتها لكل نتيجة قانونية تو�صلت
�إليها.
املادة  :10تتمتع قرارات املحكمة بالقوة التنفيذية وال تخ�ضع لأي طريق من طرق املراجعة العادية �أو غري العادية.
للمحكوم عليه الذي ترف�ض املحكمة طلبه كلي ًا �أو جزئي ًا� ،أن يتقدم بطلب �آخر لتخفي�ض عقوبته بعد مرور �ستة �أ�شهر على الأقل
من تاريخ قرار الرف�ض.
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املادة  :11ال َيطال التخفي�ض العقوبات الفرع َّية �أو الإ�ضاف َّية �أو التدابري الإحرتاز َّية.
املادة  :12على املحكمة �أن تع ّلق تخفي�ض العقوبة على املوجبات الآتية:
� -1أن يقدم املحكوم عليه كفالة حتدد املحكمة مقدارها.
ُتعاد الكفالة �إىل مقدمها �إذا مل يقدم املحكوم عليه خالل فرتة �سنتني فـي العقوبات التكديرية واجلنحية وخم�س �سنوات فـي
العقوبات اجلنائية على �إرتكاب جرم مواز �أو �أ�شد من اجلرم الذي خف�ضت عقوبته.
� -2أن يقدم املحكوم عليه �إ�سقاط ًا للحقوق ال�شخ�صية� ،أ َّما ُيثبت �إيفائه بالتعوي�ضات املق�ضي بها.
املادة  :13ميكن �إخ�ضاع املحكوم عليه للرقابة الإجتماعية بوا�سطة م�ساعد �إجتماعي تعينه املحكمة وحتدد له مهمته ومدتها على
�أن ال تتجاوز هذه املدة ال�سنتني فـي اجلنحة واملخالفة واخلم�س �سنوات فـي اجلناية.
على امل�ساعد الإجتماعي �أن يقدم للمحكمة تلقائيا كل ثالثة �أ�شهر تقرير ًا يبني فيه مدى �صالح املحكوم عليه ومدى �إندماجه
باملجتمع.
ت�ستمع املحكمة �إىل املحكوم عليه و�إىل امل�ساعد الإجتماعي ملناق�شتهما فـي مو�ضوع التقرير عند الإقت�ضاء.
املادة  :14يفقد املحكوم عليه منحة التخفي�ض وتنفذ بحقه الفرتة املتبقية من العقوبة الأ�صلية فـي احلاالت الآتية:
� -1إذا مل يتقيد باملوجبات املقررة مبقت�ضى املادة الثانية ع�شرة من هذا القانون.
� -2إذا تبني للمحكمة من تقرير امل�ساعد الإجتماعي ومن التحقيقات التي ميكن �أن جتريها عدم �صالح املحكوم عليه وعدم
�إندماجه باملجتمع.
� -3إذا �أقدم املحكوم عليه خالل مدة �سنتني فـي اجلنحة �أو املخالفة وخم�س �سنوات فـي اجلناية على �إرتكاب جرم مواز �أو �أ�شد
من اجلرم الذي خف�ضت العقوبة فيه �شرط �أن يثبت �إرتكاب اجلرم اجلديد مبوجب قرار مربم من املحكمة املخت�صة.
 للمحكمة التي قررت تخفي�ض العقوبة �إخت�صا�ص البت بقرار معلل بفقدان املحكوم عليه ملنحة التخفي�ض بناء لطلبالنيابة العامة املعنية.
 فـي حال فقدان املحكوم عليه ملنحة التخفي�ض ،على النيابة العامة املخت�صة �أن تعود فتنفذ بحقه الفرتة غري املنفذة منالعقوبة املخف�ضة.
املادة  :15تعد م�ستثناة من منحة التخفي�ض اجلرائم التالية:
 اجلنايات الواقعة على �أمن الدولة وعلى املال العام. تزوير العملة �أو تقليدها ال ترويجها. االجتار باملخدرات ال ترويجها.وي�ستثنى �أي�ض ًا من منحة التخفي�ض املحكوم عليهم بعقوبات جنائية م�ؤبدة املكررون.
ال ت�شمل هذه اال�ستثناءات املتدخلني باجلرائم املذكورة �أعاله ما مل يكن املتدخل حمكوم ًا عليه بذات عقوبة الفاعل.
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وهذا وقد ن�صت املادة  16من املر�سوم التطبيقي رقم  16910تاريخ  2006/5/6على �أنه� :إذا قررت املحكمة تخفي�ض العقوبة
فهي تعلق ذلك على تنفيذ ما هو ملحوظ فـي املادة  12من القانون� ،إال �أنه ميكن للمحكمة �أن تق�ضي بتق�سيط التعوي�ضات
ال�شخ�صية مدة ال تتجاوز ال�سنتني بعد موافقة املحكوم له...
الفصل الثاني :تحليل للنصوص القانونية والصعوبات والمعوقات التي يواجهها السجناء
المحكومين باإلعدام أو بالسجن المؤبد

يتب َّدى من ما ورد �أعاله �أنه من �أجل تخفي�ض عقوبة ال�سجني املحكوم بالإعدام �أو بال�سجن امل�ؤبد �أن ي�ستكمِ ل ثالثة �شروط
�أ�سا�س ّية :
 -1على ال�سجني املحكوم بالإعدام �أو بال�سجن امل�ؤبد ق�ضاء مدة زمن َّية فـي ال�سجن ترتاوح ما بني  18و� 30سنة وفق ًا للمادة
القانونية التي مت الإ�ستناد عليها من �أجل جتر ِميه �أو وفق ًا للحكم ال�صادر بحقه (�أنظر املادة  4من قانون تنفيذ العقوبات).
 -2على ال�سجني �أن ي�ستح�صل �إما على �إ�سقاط للحق َّ
ال�شخ�صي من ذوي ال�ضحية �أو �أن يدفع التعوي�ضات ال�شخ�صية�( .أنظر
املادة  12من قانون تنفيذ العقوبات).
فلجهة الإ�ستح�صال على �إ�سقاط للحق َّ
ال�شخ�صي ،هذا الأمر تبينّ �أنه �شبه م�ستحيل وفق ًا للمنطق وعقل َّية املجتمع اللبناين
املفتقرة لثقافة الت�سامح ولتجربتنا ال�شخ�صية فـي جلنة تنفيذ العقوبات ،و �أما جلة دفع التعوي�ضات ال�شخ�صية ،ف�إن الأمر
املتوجبة وللو�ضع الإقت�صادي لل�سجني الذي يكون غري مليء فـي معظم االحيان ،ناهيك
�صعب جد ًا نظر ًا اىل حجم املبالغ ِّ
عن عدم وجود �أية م�شاريع عمل جدية فـي ال�سجون مت ِّكن ال�سجناء من حت�صيل �أجور كما يح�صل فـي الدول املتقدمة .وهذا
ال�شرط معتمد ل�سائر العقوبات.
لل�سجني �أن يقوم بتق�سيط مبلغ التعوي�ضات خالل ُم َّدة �سنتني� ،شرط موافقة املحكوم له (�أنظر املادة  16من املر�سوم
 -3يمُ كن َّ
التطبيقي رقم  16910تاريخ � .)2006/5/6إن هذا الأمر م�ستحيل عملي ًا .ويجدر بالذكر �أن منذ �إن�شاء جلنة تنفيذ العقوبات
ولغاية اليوم ،مل يوافق �أي حمكوم له على تق�سيط ال�سجني للتعوي�ضات.
وبنتيجة ما تق َّدم ،يقبع ه�ؤالء ال�سجناء فـي ال�سجن اىل ما ال نهاية بالرغم من �إ�ستيفائهم ل�شرط املدة الزمنية ال ُّدنيا املطلوبة
و �شرط ح�سن ال�سلوك.51
وفـي هذا املجال ن�ستح�ضر حالة ال�سجني املحكوم بعقوبات جنائية م�ؤقتة ولكن لفرتات طويلة كـ� 20أو � 25سنة ،بالإ�ضافة اىل
�إلزامات مدنية ،هذا ال�سجني ينفذ عقوبة قريبة جد ًا من عقوبة ال�سجن امل�ؤبد ،و�إن مل يكن ب�إ�ستطاعته �أن يخف�ض عقوبته
ب�سبب عدم دفع الإلزامات املدنية ،ولكنه ي�ستفيد من تطبيق ال�سنة ال�سجنية ،وفـي نهاية حمكوم َّيته ال ميكن ل�صاحب احلق
ال�شخ�صي �سوى �أن يطلب حب�سه �إكراهياً ملدة � 6أ�شهر على الأكرث �سند ًا للمادتني  999و � 1000أ�صول حماكمات مدنية.
فلماذا ال ميكن تطبيق احلب�س الإكراهي بعد تخفي�ض عقوبة املحكوم بالإعدام �أو بال�سجن امل�ؤبد؟ مبعنى �آخر ،فـي حال عدم
دفع ال�سجني للإلزامات املدنية تخف�ض عقوبته الأ�صلية وت�ضاف على العقوبة املخ َّف�ضة مدة � 6أ�شهر (بنا ًء على طلب اجلهة
املدعية) ،ويتم بعدها �إطالق �سراحه على �أن تتم مالحقته مدني ًا عرب دائرة التنفيذ حت�صي ًال للتعوي�ضات ال�شخ�صية .وهكذا
نكون ف�صلنا احلق العام عن احلق ال�شخ�صي.

 51كحالة ال�سجني م� .أ .وال�سجني م� .ص .الذين �أم�ضيا  30عام ًا فـي �سجن القبة لغاية تاريخه.
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ومن جهة �أخرى ،ف�إن عدد غري قليل من ال�سجناء املحكومني بالإعدام قد َ�صدرت بح ِّقهم �أحكام فـي الت�سعينيات فـي ظل
القانون رقم  302تاريخ � 21آذار  1994الذي ع َّلق تطبيق املادتني  547و 548عقوبات و�أنزل عقوبة الإعدام فـي القتل الق�صدي،
كما َمن َع الأ�سباب التخفيف َّية فـي جرائم القتل العمدي ...وذلك لغاية العام  2001ومن وجهة نظر العدالة والإن�صاف ف�إن ق�سم
كبري من تلك الأحكام كان ميكن �أن تكون � 15أو � 20أو � 25سنة ال �أكرث (وميكن �أقل من ذلك فـي حال ح�صول �إ�سقاط حق
�شخ�صي قبل �إ�صدار احلكم) ،بينما وفق ًا للقانون احلايل يجب على �أولئك الأ�شخا�ص �أن مي�ضوا � 30سنة فعلية فـي ال�سجن بغية
التقدم بطلب تخفي�ض ،على �أن ال ترتاوح امل َّدة الواجب �إنفاذها بعد �صدور قرار التخفي�ض بني  35و� 40سنة!!
كما �أن واقع احلال يفيد ب�أن حماكم الإ�ستئناف ال َّناظرة فـي تنفيذ العقوبات ،تفر�ض على ال�سجني املقدم لطلب �إعفائه من
العقاب �سند ًا للفئة الثالثة من املادة الرابعة من القانون (حالة العمى �أو الفالج �أومر�ض ع�ضال مي�ؤو�س من �شفائه �أو مر�ض
خطري يهدِّ د حياة ال�سجني �أو حياة الآخرين� )...أن يكون قد قام بدفع الإلزامات املدنية �أو �أن يربز �إ�سقاط ًا للحق ال�شخ�صي،
الأمر الذي ال ي�ستقيم مع احلالة ال�صحية البائ�سة التي يكون فيها ال�سجني ،وفـي الأمر مظلمة غري مربرة �إن مل نقل غري �إن�سانية.
و�إذا �أعدنا النظر مببادىء العقوبة اجلزائية و�أهدافها ف�إن البعد الإ�صالحي �أو الت�أهيلي – املُك َّر�س كمبد�أ عام لأي عقوبة
واملذكور �صراح ًة فـي الد�ستور الإيطايل مث ًال ،حيث ن�صت الفقرة الثالثة من املادة  27على �أن العقوبة «تهدف اىل �إعادة ت�أهيل
املدان» – هذا البعد معطل وغري موجود فـي عقوبة الإعدام �أو الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة فـي مطلق الأحوال ،وذلك من منطلق
�أن ال�سجني لن يخرج من وراء الق�ضبان اىل جمتمعه ما دام على قيد احلياة ،وبالتايل ال طائل من ت�أهيله و�إ�صالحه ،وهو ما
يتناق�ض مع �أحد �أبرز �أهداف العقوبة.
وجتدر الإ�شارة �أخري ًا اىل �أن واقع ال�سجون ُيفيد ب�أن �أعمال ال�شغب وال ِع�صيان وحماوالت الهروب لل�سجناء ي�شارك فيها ال�سجناء
املحكومني بالإعدام وبال�سجن امل�ؤبد كونه بالن�سبة له�ؤالء ،ال يوجد �شيء يمُ كن خ�سارته ،كما �أنَّ �أي عقوبة ممكن �أن ُتفر�ض
عليهم لن تزيد عن تلك التي ينفذونها ...وبالتايل ف�إنَّ �أي حتديد ل�سقف زمني للعقوبة ينعك�س ب�شكل مبا�شر على �أمن ال�سجون
و�إدارتها.
وعطف ًا على ما ُذكر �أعاله ،وتبيان ًا لعدم فعال َّية م�ؤ�س�سة تخفي�ض العقوبات فـي ظل قانون تنفيذ العقوبات احلايل جلهة ال�سجناء
املحكومني بالإعدام �أو بال�سجن امل�ؤبد ،نرفق فيما يليف جداول �إح�صائية تبينِّ هذا اخللل.
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جدول �إح�صائي مبلفات تخفي�ض العقوبات للمحكومني بالإعدام وبال�سجن امل�ؤبد
تبينّ بنتيجة �إح�صاء �أجريناه فـي �شباط  2016وجود� 60 :سجيناً حمكومني بالإعدام و� 119سجيناً حمكومني بال�سجن
52
امل�ؤبد فـي لبنان

العام

عدد الطلبات
املقدمة من قبل
ال�سجناء

قرارات برد طلب
تخفي�ض عقوبة
الإعدام

2016 - 2011

 -1تخفي�ض العقوبات للمحكومني بالإعدام:

39

33

قرارات بقبول
تخفي�ض ملفات
طلب
عقوبة االعدام قيد البت
5

1

�سبب الرد
نظ���ر ًا لع���دم ا�س���تكمال امل���دة املطلوب���ة �أو
نظر ًالطبيعة اجلرم و � /أو لعدم دفع االلزامات
املدنية �أو الإ�ستح�صال على ا�سقاط حق

�إذاً فقط �سجني واحد من �أ�صل  34مقدمني لطلب تخفي�ض �إ�ستفادوا على مدى الـ � 6سنوات املا�ضية (�أي منذ العام ،2011
تاريخ �شمول قانون تنفيذ العقوبات لعقوبة الإعدام ،حتى اليوم  )-2016-من تخفي�ض لعقوباتهم �أي بن�سبة .%2.9
 -2تخفي�ض العقوبات للمحكومني بامل�ؤبد:

53

2016 - 2011

العام

عدد الطلبات املقدمة قرارات برد طلب قرارات بقبول طلب ملفات قيد
من قبل ال�سجناء تخفي�ض عقوبة تخفي�ض عقوبة اال�ستكمال
�أو البت
امل�ؤبد
امل�ؤبد
73

39

53

6

28

�سبب الرد
نظر ًا لعدم ا�ستكمال املدة املطلوبة
�أو نظ���ر ًا لطبيع���ة اجل���رم و � /أو
لع���دم دف���ع الإلزام���ات املدني���ة �أو
الإ�ستح�صال على �إ�سقاط حق

�إذاً فقط  6من �أ�صل � 45سجيناً مقدمني لطلبات تخفي�ض لعقوباتهم �إ�ستفادوا على مدى ال � 6سنوات املا�ضية (�أي منذ العام
 ،2011تاريخ �شمول قانون تنفيذ العقوبات لعقوبة الإعدام ،حتى اليوم � ،)-2016-أي مبا ن�سبته .%13

� 52إن الأرقام الواردة فـي الدرا�سة احلا�ضرة م�ستقاة من جلنة تنفيذ العقوبات فـي وزارة العدل.
 53من �ضمنهم حوايل � 20سجين ًا ا�ستكملوا املدة املطلوبة للتخفي�ض ولكنهم مل يتمكنوا من الإ�ستح�صال على �إ�سقاط حق �أو �إبراز ما يثبت دفع االلزامات املدنية �أو �إبراز موافقة
من ذوي ال�ضحية على تق�سيط التعوي�ضات خالل مهلة �سنتني.
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القسم الثاني :القوانين المقارنة

�سن�ستعر�ض تباع ًا �أبرز الت�شريعات املتعلقة بعقوبتي الإعدام وال�سجن امل�ؤبد والتعوي�ضات ال�شخ�صية فـي الإتفاقيات الدولية
والأنظمة الأوروبية والقوانني املرعية لدى بع�ض الدول الغربية (الف�صل الأول) ،قبل �أن نلقي ال�ضوء على �أبرز الت�شريعات بع�ض
الدول العربية (الف�صل الثاين).
الفصل األول :اإلتفاقيات الدولية واألنظمة األوروبية والقوانين المرعية لدى بعض الدول
الغربية

�سنتطرق �أو ًال اىل الإتفاقيات الدولية والأنظمة الأوروبية (النبذة الأوىل) ،ومن ثم �سوف ن�ستعر�ض بعد ذلك �أبرز القوانني
املرعية الإجراء لدى بع�ض الدول الغربية (النبذة الثانية).
النبذة الأوىل :االتفاقيات الدولية والأنظمة الأوروبية
الفقرة الأوىل :االتفاقيات الدولية
كما �سبقت الإ�شارة �إليه �أعاله ،فقد ورد فـي مقدمة الد�ستور اللبناين �أن لبنان ملتزم باملواثيق الدولية وخا�صة الإعالن العاملي
ومما ال �شك فيه �أن
حلقوق االن�سان ،وقد ن�صت املادة اخلام�سة من هذا الإعالن على عدم تعري�ض �أي �إن�سان لعقوبات قا�سيةَّ ،
عقوبتي الإعدام والأ�شغال ال�شاقة تعتربان من العقوبات القا�سية ،وبالتايل يقت�ضي �أخذ هذه امل�س�ألة بعني الإعتبار ،خا�صة و�أن
الد�ستور ي�أتي فـي ر�أ�س الهرم القانوين والت�شريعي.
كما �أن لبنان قد �صادق دون حتفظ فـي العام  2000على اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة والعقوبة القا�سية
بدورهما اىل
�أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،54كما �صادق فـي العام  2008على الربوتوكول الإختياري للإتفاقية واللذ َين ي�شريان
ِ
حظر العقوبات القا�سية �أو الال�إن�سانية ،لذلك نحيل لذات التو�صية املذكورة �أعاله فيما يتعلق بعقوبة الإعدام والأ�شغال ال�شاقة
امل�ؤبدة.
وفـي العام  2007بنا ًء على ُمبادرة من �إيطاليا ،ق َّدم الإحتاد الأوروبي م�شروع قرار للجمعية العمومية للأمم املتحدة حول تعليق
تنفيذ عقوبة الإعدام ( ،)moratoriumومتت املوافقة على امل�شروع و�صدر قرا ٌر بنتيجة ذلك ،وفـي الأعوام ،2010 ،2008
� ،2012أ�صدرت اجلمعية العموم َّية ثالث قرارات �أكدت على نظريها ال�سابق. 55
مع العلم �أن الربوتوكول الثاين الإختياري للميثاق الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية امل�صادق عليه من قبل اجلمعية العمومية
للأمم املتحدة فـي العام  1989قد حثَّ الدول الأع�ضاء على �إتخاذ التدابري الالزمة لإلغاء عقوبة الإعدام ،56علم ًا �أن لبنان مل
ي�صادق لغاية تاريخه على هذا الربوتوكول.
�أما جلهة �إطالق ال�سراح امل�شروط �أو تخفي�ض العقوبات ،ف�إن البند الثالث من املادة  110من نظام روما اخلا�ص باملحكمة
اجلنائية الدولية – علم ًا �أن لبنان مل ين�ضم بعد اىل معاهدة روما  -تن�ص على �أنه يمُ كن للمحكوم بعقوبة م�ؤبدة �أن يتق َّدم بطلب
 54لطف ًا زيارة املوقع االلكرتوين:
 55ملزيد من املعلومات لطف ًا مراجعة الرابط التايلhttps://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_moratorium_on_the_death_penalty :
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx

Article 1 of the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming
at the abolition of the death penalty: »... Each State Party shall take all necessary measures to abolish the
death penalty within its jurisdiction«.
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�إطالق �سراح م�شروط ( )parole/ probationبعد �إنق�ضاء � 25سنة من تنفيذ عقوبته .57
ن�ص البند الرابع من املادة ذاتها على �أنه ميكن تخفي�ض عقوبة ال�سجن امل�ؤبد �إذا
و�أما جلهة التعوي�ضات �أو الإلزامات املدن َّية فقد َّ
ث ُب َت« :قيام ال�شخ�ص (ال�سجني) طوع ًا بامل�ساعدة على �إنفاذ الأحكام والأوامر ال�صادرة عن املحكمة ...وبالأخ�ص امل�ساعدة فـي
حتديد مكان الأ�صول اخلا�ضعة لأوامر بالغرامة �أو امل�صادرة �أو التعوي�ض التي ميكن �إ�ستخدامها ل�صالح املجني عليهم».
كما �أنه على �صعيد التعوي�ضات ال�شخ�ص َّية فقد �ألزم القرار رقم  40/34تاريخ  1985/11/29ال�صادر عن اجلمعية العمومية
للأمم املتحدة والذي ك َّر�س الإعالن العاملي للقواعد الأ�سا�سية لتعوي�ض �ضحايا اجلرائم وا�ستغالل ال�سلطة ،58الدول الأع�ضاء
ب�إعتماد الإجراءات الالزمة من �أجل ت�أمني التعوي�ض العادل ل�ضحايا اجلرائم.
الفقرة الثانية  :الأنظمة الأوروبية
ن�شري بادئ ذي بدء اىل �أنه جلهة �إتفاقية ال�شراكة مع الإحتاد الأوروبي والتي �أ�شرنا �إليها �آنف ًا فـي درا�ستنا ،ف�إنَّ �إ�صدار وتنفيذ
عقوبة الإعدام يتجافى مع مبادىء هذه الإتفاقية ،وهو الأمر الذي دفع بالإحتاد الأوروبي وفرن�سا للتنديد بقيام لبنان ب�إنفاذ
«م�س ًا بكرامة الإن�سان ويخالف روح �إتفاقية ال�شراكة
لثالث �أحكام بالإعدام فـي العام  2004م�شري ًا اىل �أن هذا العقاب يعد ّ
املوقعة بني االحتاد الأوروبي ولبنان فـي حزيران .59 »2002
ن�صت املادة الثالثة من الإتفاقية الأوروبية حلقوق االن�سان على �أنه يمُ نع على �أي دولة �أن تعتمد عقوبات مهينة �أو ال
هذا وقد َّ
�إن�سانية « ،»inhuman or degrading treatment or punishmentوميكن ادخال عقوبة الإعدام و ال�سجن امل�ؤبد
دون �إمكانية �إطالق ال�سراح �ضمن هذه اخلانة وفق ًا للمحكمة الأوروبية حلقوق االن�سان.60
�أما جلهة التعوي�ضات ال�شخ�صية لل�ضحية ف�إن االحتاد الأوروبي كان قد �أق َّر فـي العام  1983الإتفاقية الأوروب َّية لتعوي�ض �ضحايا
اجلرائم العنيفة The European Convention on the Compensation of Victims of Violent
.Crimes by the Council of Europe

النبذة الثانية :القوانني املرعية لدى بع�ض الدول الغربية
�إن جميع الدول الأوروب َّية �ألغت تطبيق عقوبة الإعدام� ،أما جلهة عقوبة ال�سجن امل�ؤبد ف�إن الربتغال كانت �أول دولة �ألغت هذه
العقوبة فـي العام  ،1884وبالرغم من ذلك ت�ستمر العديد من الدول الغربية ب�إعتمادها.
�سوف ن�ستعر�ض تباع ًا القوانني املرعية الإجراء فـي كل من ا�سبانيا (الفقرة الأوىل) ،فرن�سا (الفقرة الثانية)� ،إنكلرتا (الفقرة
الثالثة) ،ايطاليا (الفقرة الرابعة) ،والواليات املتحدة (الفقرة اخلام�سة)� .أما جلهة التعوي�ضات ال�شخ�صية ف�سوف نتط َّرق
لهذه امل�س�ألة بالتف�صيل فـي الق�سم الثالث من هذا الباب.
Article 110 of ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT:
“When the person has served two thirds of the sentence, or 25 years in the case of life imprisonment, the
”Court shall review the sentence to determine whether it should be reduced...
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The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.
_For further informations please refer to: https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006
part_03_02.pdf

58

59

للمزيد من االطالع يرجى قراءة املقال على الرابط التايلhttp://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=47740 :

Venter and others v. United Kingdom, Grand Chamber-Judgment, 9 July 2013,
)(available on : http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Life_sentences_ENG.pdf
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 القانون اال�سباين:الفقرة الأوىل
 ولكن عملي ًا وب�سبب، �سنة30 نظري ًا ال وجود للأحكام امل�ؤ َّبدة فـي قانون العقوبات الإ�سباين و�إن احل َّد الأق�صى لأي عقوبة يبلغ
 فعلى... يكون ال�سجن امل�ؤبد م�صري العديد من ال�سجناء الذين يرتكبون عدة جرائم،مبد�أ جمع العقوبات املُعتمد لدى املحاكم
!! �سنة لكل �شخ�ص34715  بـ2004 �سبيل املثال فقد ُحكم على منفذي اعتداءات القطارات فـي مدريد فـي العام
 �أو ن�صفها فـي بع�ض احلاالت وال يطبق �شرط املدة،وميكن �إطالق �سراح ال�سجني بعد �إنفاذه لثالث �أرباع العقوبة مبدئي ًا
.مبر�ض ع�ضال
ٍ  �سنة �أو اذا كان م�صاب ًا70املطلوب �إنفاذها املذكور �أعاله �إذا كان ال�سجني جتاوز ال
وي�شرتط بال�سجني ان يكون ح�سن ال�سلوك فـي ال�سجن وي�شري القانون اىل �أن عدم دفع التعوي�ضات املدنية ال ُي�ساهم فـي �إعادة
.دمج �إيجابي لل�سجني فـي املجتمع
.املخت�صة
ال�سراح امل�شروط وميكن ا�ستئناف قراره �أمام املحكمة
َّ
َّ ُي�صدر قا�ضي تنفيذ العقوبات قرار �إطالق
 القانون الفرن�سي:الفقرة الثانية
:توجد فـي فرن�سا حالتني من ال�سجن امل�ؤ َّبد
) تتعلق باجلرائم اجلنائية العادية والتي يجوز فيها �إطالقPerpetuité Compressible(  احلالة الأوىل ت�س َّمى-1
.61 بقرار خا�ص من املحكمة، �سنة كحد �أق�صى22  �سنة ميكن رفعها اىل18 �سراح املحكوم عليه بعد مرور
 �أي «غري قابلة للإغتزال» وهي حم�صورةperpetuité incompressible  احلالة الثانية من الأحكام امل�ؤبدة ت�س َّمى-2
:فـي فئتني فقط من اجلرائم
 من العمر15 القتل الذي ي�سبقه �إغت�صاب �أو تعذيب لقا�صر دون الَّ  والقتل املرتكب من قبل الع�صاباتاملنظمة �أو الإغتياالت للموظفني العامني (كالق�ضاة وعنا�صر ال�شرطة) ب�سبب وظيفتهم
.) الإنف�صال َّيةETA (مت �إعتماد هذه الفئة على �إثر الهجمات الدامية التي قامت بها منظمة
و َيلحظ القانون �أنه فـي هاتني ال ِفئتني (من احلالة الثانية) من اجلرائم يمُ كن للمحكمة �أن حتدِّ د �أنه على ال�سجني �أن يمُ �ضي
 �أو �أنه على،) قبل �إطالق �سراحه من قبل حمكمة تنفيذ العقوباتpériode de sûreté(  �سنة فـي ال�سجن30 فرتة
.62ال�سجني ق�ضاء كامل حياته داخل ال�سجن دون �إمكانية �إطالق �سراحه
61

Article 132-23 du Code Pénal -Modifié par la Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005: «La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s›il s›agit d›une condamnation à
la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d›assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu›aux deux tiers de la peine ou, s›il s›agit d›une condamnation à la
réclusion criminelle à perpétuité, jusqu›à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées… La durée de
cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de
condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.»
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Article 221-3 du code pénal, Modifié par la Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 :
“Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion
criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue
par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l’assassinat est précédé
ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsque l’assassinat a été commis sur un
magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel
de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de
l’exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de
sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité”
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 القانون الإنكليزي:الفقرة الثالثة
63
)mandatory life sentences( �إن الأحكام امل�ؤبدة فـي اململكة املتَّحدة ت�صدر ب�صورة �إلزامية فـي حالة جرائم القتل
 التحري�ض،حماولة القتل: ) فـي حالة تكرار اجلرائم التاليةautomatic life sentence(كما يت ُّم احلكم بال�سجن امل�ؤبد
 حيازة �سالح ناري �أو، �سنة13 مجُ امعة قا�صر دون ال، حماولة الإغت�صاب �أو الإغت�صاب، القتل غري الق�صدي،على القتل
 مت �إ�ستبدال هذه احلاالت من اجلرائم بعنوان2005  وفـي العام.  ال�سرقة املرتكبة بوا�سطة �سالح ناري،مقاومة ال�شرطة به
َ  «املجرم �أو املعتدي ا:موحد
.64»خل ِطر
َّ
Imprisonment for public( كما يلحظ القانون �إمكانية احلكم بال�سجن امل�ؤبد من �أجل حماية امل�صلحة العامة
.65)protection
 وال يمُ كن �إطالق �سراح.66 )tarrif(فـي حالة �إ�ست�صدار املحكمة حلكم بال�سجن امل�ؤ َّبد يتوجب عليها حتديد م َّدة دُنيا للعقوبة
tariff ) �إال بعد �أن يق�ضي حد �أدنى من العقوبة أيParole Board( ال�سراح امل�شروط
َّ ال�سجني من قبل جمل�س �إطالق
. �سنة30 والذي يمُ كن �أن ي�صل اىل
) �صدر قانون �أجاز �إبقاء ال�سجني (املحكوم بال�سجن امل�ؤبد، مببادرة من رئي�سة الوزراء �آنذاك مارغريت تات�شر1983 وفـي العام
مدى احلياة دون �أي �إمكانية خلروجه منه (�إال لأ�س���باب �إ�س���تثنائية قاهرة كاال�ص���ابة مبر�ض ع�ضال �أو ال�شلل ) وهو ما يعرف بـ
.67 whole life tariff
 وبالرغم من ذلك ت�ستم ُّر، لكونه غري �إن�ساينwhole life tariff مع العلم �أن املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان �أدانت مبد�أ
.68 اململكة املتحدة ب�إعتماد هذا املبد�أ
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Section 277 Criminal Justice Act 2003: imprisonment for life (if the offender is over 21) / detention during
her Majesty’s Pleasure (if the offender is aged between 10 and 18 years) / Custody for life (if the offender is
aged between 18 and 21 years).
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Section 109 Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 provides for an automatic life sentence where
a person over 18 years of age is convicted of a second serious offence committed after 30 September 1997./
Section 109(5) of the PCC(S) A 2000 states that the following are “Serious offences” for the purposes of
this section:
Attempted murder, conspiracy to murder, or an incitement to murder; Soliciting murder; Manslaughter; Rape
and attempt rape; Intercourse with a girl under 13 (section 5 Of the Sexual Offences Act 1956); Possession
of a firearm with intent to injure (section 16 FA 1968), use of a firearm to resist arrest (section 17 FA 1968)
or carrying a firearm with criminal intent (section 18 FA 1968); and Robbery where at the same time the offender was in possession of a firearm or imitation firearm.
This section was repealed with effect from 4 April 2005, but continues to apply to offences committed before that date; the provisions have been replaced by the “dangerous offender.»
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Section 225 of the criminal Justice Act 2003: the offender must be over 18, and poses a significant risk of
harm to the Public.
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When a life sentence is imposed, the court is required to fix a “minimum term” to be served by the offender
(section 28(5) to (8) of the C(S)A 1997- early release provisions).
http://opsi.gov.uk/acts/acts2003/ukpga_19970043_en_4#pt2-ch2-pb1-11g30 :للمزيد من املعلومات لطف ًا مراجعة الرابط التايل
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In July 2013 the Grand Chamber of the European Court of Human Rights ruled in the case of Vinter and
others v UK that whole life orders of imprisonment violated Article 3 of the European Convention of Human Rights which prohibits inhuman and degrading treatment and torture. This has been successfully challenged. On 18 February 2014 in the case of Att. Gen’s. Reference (No 69 of 2013), Re; R v McLaughlin and
R v Newell [2014] EWCA Crim 188 the Court of Appeal, led by LCJ Thomas, held that whole life sentences
imposed pursuant to section 269 of the Criminal Justice Act 2003 were not incompatible with Article 3 of
the European Convention on Human Rights 1950 and judges were to continue to impose them in exceptional
circumstances.
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الفقرة الرابعة :القانون االيطايل
ومبوجب املادتني  176و 177من قانون العقوبات الإيطايل ميكن منح �إفراج م�شروط لل�سجني – ب�إ�ستثناء مرتكبي اجلرائم
املنظمة واخلطرية كرجال املافيا – فـي حال �إ�ستيفائه لل�شروط الالزمة ملنح التدبري وهي:
 -1توبة اجلاين (ال�سلوك �أثناء تنفيذ العقوبة يجب �أن يكون �سبب ًا كافي ًا للت�أكد من توبته).
 -2انق�ضاء وقت العقوبة املقررة (يحق للمحكوم بعقوبة ال�سجن مدى احلياة �أن يمُ نح اال�ستفادة بعد �أن يكون قد �أم�ضى مدة
 21عام ًا فعلي ًا فـي ال�سجن فـي حال ا�ستفاد ال�سجني من تخفي�ض العقوبات �أو  26عام ًا فعلي ًا فـي احلاالت العادية).
 -3التعوي�ض عن الأ�ضرار (يجوز منحه اال�ستفادة فقط فـي مقابل �إجناز الإلتزامات املدنية النا�شئة عن اجلرمية� ،إال �إذا �أثبت
املحكوم عليه �أنه غري قادر على القيام بها ،على �أن يتم �إثبات ذلك على نحو مالئم ،وذلك �سند ًا للمواد  176و 185وما
يليها من قانون العقوبات الإيطايل).
مبعنى �آخر فـي حال كان ال�سجني مليئ ًا يجب عليه دفع التعوي�ضات� ،أما فـي احلالة ال�سلبية (�أي ال قدرة لل�سجني على دفع
ً
التعوي�ضات) فيتم �إطالق �سراح ال�سجني بكل ب�ساطة.
وعند �إ�ستكمال هذه ال�شروط ،على القا�ضي واجب (ولي�س خيار) منح الإفراج امل�شروط.
وال ب َّد �أي�ض ًا من الإ�شارة �إىل �أن الأجل امل�شار اليه ملنح الإفراج امل�شروط ميكن تق�صريه فـي �ضوء تخفي�ضات العقوبة (ما يعادل
 45يوما لكل �ستة �أ�شهر �أُم�ضيت من العقوبة) وفق ًا للمادة  54من نظام ال�سجون واملتعلقة بامل�شاركة من قبل املحكوم عليه فـي
العمل على �إعادة الت�أهيل ،يلي ذلك ،واجب من �أطلق �سراحه ب�شرط ،اخل�ضوع للأحكام اخلا�صة بنظام احل ّرية املراقبة (�إجراء
�أمني غري احتجازي) مبوجب املادتني  177و  230رقم  2من قانون العقوبات ،بوا�سطة قا�ضي الإ�شراف.
مبوجب قانون �إ�صالح ال�سجون رقم  663لعام ( 1986الذي عدل القانون رقم  354ل�سنة �ُ )1975سمح �أي�ضا للمحكوم بعقوبة
ال�سجن مدى احلياة �أن يمُ نح ،بعد �أن يكون قد �أم�ضى ع�شر �سنوات على الأقل من عقوبته� ،إجازات مكاف�أة ،و�أي�ض ًا بعد ق�ضاء
ال�سجني ع�شرين �سنة على الأقل ،يمُ نح �شبه احلرية (تدبري بديل للإعتقال ي�سمح لل�سجني ق�ضاء جزء من اليوم فـي اخلارج،
و�إن كان ذلك فـي جمال العمل �أو �أن�شطة �إعادة الدمج فـي املجتمع) .69
الفقرة اخلام�سة :قوانني الواليات املتحدة االمريكية
جلهة عقوبة الإعدام ،يوجد حالي ًا  31والية تعتمد عقوبة الإعدام فـي مقابل  19والية ال تطبق هكذا عقوبة ،مع العلم �أن  4واليات
ع َّلقت تطبيق عقوبة الإعدام (� .70)moratoriumأما جلهة غقوبة ال�سجن امل�ؤبد ،ف�إن جميع الواليات الأمريكية تلحظ عقوبة
ال�سجن امل�ؤ َّبد ،ب�إ�ستثناء والية الأ�سكا.
اخلا�صة بها جلهة احلد الأدنى من املدة التي يجب مت�ضيتها فـي ال�سجن قبل �إطالق ال�سراح امل�شروط
لكل والية �أحكامها
َّ
(.)probation
وال�سجن امل�ؤ َّبد ال ِفعلي
ال�سجن امل�ؤ َّبد املمكن �إطالق �سراح ال�سجني فيهِ ،
ال�سجن امل�ؤ َّبد فـي جميع الوالياتِ ،
ُيوجد نوعني من ِ
(الذي ُيط َّبق عاد ًة فـي حاالت التكرار �أو اجلرائم الوح�شية.)...
�سنة � 2011أ�صدرت املحكمة العليا  Supreme Courtفـي الواليات املتحدة الأمريكية قرار ًا ق�ضى ب�إعتبار عقوبة ال�سجن امل�ؤبد
للقا�صرين دون �إمكانية �إطالق ال�سراح امل�شروط ،غري د�ستورية ملخالفتها التعديل الثامن من الد�ستور8th Amendment
69
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ملزيد من التع ُّمق يرجى ولوج الرابط التايل:
للمزيد من املعلومات لطف ًا ا�ست�شارة الرابط التايل:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Emprisonnement_%C3%A0_perp%C3%A9tuit%C3%A9#Italie

http://www.deathpenaltyinfo.org/states-and-without-death-penalty
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املتع ِّلق بحظر العقوبات الوح�شية والغري طبيعية (دعوى (.71 )Graham vs Florida
وفـي ختام هذا الف�صل نحيلكم اىل اجلدول املقارن فـي امللحق رقم 1املرفق بالدرا�سة.
الفصل الثاني :القوانين المرعية لدى بعض الدول العربية

النبذة الأوىل :القانون امل�صري
تن�ص املادة  14من قانون العقوبات امل�صري على �أن « :ال�سجن امل�ؤبد وال�سجن امل�ش َّدد هما و�ضع املحكوم عليه فـي �أحد ال�سجون
املخ�ص�صة لذلك قانون ًا وت�شغيله داخلها فـي الأعمال التي تعينها احلكومة وذلك مدة حياته اذا كانت العقوبة م�ؤبدة».
َّ
كما ن�صت املادة  52من قانون تنظيم ال�سجون امل�صري رقم  396ل�سنة ...« :1956و�إذا كانت العقوبه هي الأ�شغال ال�شاقة
امل�ؤبدة فال يجوز الإفراج �إال �إذا ق�ضى املحكوم عليه فى ال�سجن ع�شرين �سنة على الأقل».
�أما جلهة �إ�شرتاط دفع الإلزامات املدنية من �أجل تخفي�ض عقوبة املحكوم بال�سجن امل�ؤبد فقد ن�صت املادة  56من قانون تنظيم
ال�سجون امل�صري رقم  396ل�سنة  »:1956ال يجوز منح االفراج حتت �شرط �إال �إذا َو َّفى املحكوم عليه الإلتزامات املالية املحكوم
بها عليه من املحكمة اجلنائية فى اجلرمية وذلك ما مل يكن من امل�ستحيل عليه الوفاء بها».
النبذة الثانية:القانون الأردين
�إن القانون الأردين احلايل ال يلحظ �إمكانية �إطالق �سراح ال�سجني املحكوم بال�سجن امل�ؤبد ،وتن�ص املادة  14من قانون العقوبات
على �أنه «ال�سجن امل�ؤبد وال�سجن امل�شدد هما و�ضع املحكوم عليه فـي �أحد ال�سجون املخ�ص�صة لذلك قانون ًا وت�شغيله داخلها فـي
الأعمال التي تعينها احلكومة وذلك مدة حياته اذا كانت العقوبة م�ؤبدة» .
ولكن م�ؤخر ًا �أق َّر جمل�س الوزراء فـي العام  2015م�شروع تعديل لقانون العقوبات املعمول به منذ العام  1960و�أحال امل�شروع اىل
جمل�س النواب القراره ووفق ًا للتعديل ميكن �إطالق �سراح املحكوم بال�سجن امل�ؤبد بعد �إنفاذه � 30سنة من عقوبته. 72
النبذة الثالثة :القانون االماراتي
ون�صت املادة  45من القانون الإحتادي رقم ( )43ل�سنة  1992فـي �ش�أن تنظيم املن�ش�آت العقابية« :يجوز للمحكوم عليه بال�سجن
امل�ؤبد الذي �أم�ضى فـي تنفيذ العقوبة خم�س ع�شرة �سنة �أن يتقدم بطلب �إىل �ضابط املن�ش�أة للإفراج عنه ،وعلى ال�ضابط �أن
يبدي ر�أيه فـي هذا الطلب ثم يحيله مع ملف امل�سجون �إىل الإدارة املخت�صة لإبداء ر�أيها فـي مدي خطورة الإفراج عن امل�سجون
على الأمن العام ،ثم حتال الأوراق �إىل النيابة العامة املخت�صة لتحقيق الطلب و�س�ؤال من يلزم عن �سلوك امل�سجون والتثبيت من
ح�سن �سريته وا�ستقامته ثم تقدم الأوراق م�شفوعة بر�أيها �إىل املحكمة التي �أ�صدرت احلكم بالعقوبة  .وحتكم املحكمة الإفراج
عن امل�سجون �إذا ثبت لها ح�سن �سلوكه و�صالح �أمره ،ويجوز لها �أن جتعل الإفراج مقرتنا ب�أي تدبري من التدابري املن�صو�ص عليها
 71لطف ًا مراجعة الرابط:
 72املادة  20من امل�شروع املعدل « :على الرغم مما ورد فـي اي قانون �آخر ال يجوز �إطالق �سراح املحكوم عليه بالأ�شغال امل�ؤبدة �أو االعتقال امل�ؤبد اال بعد �أن يكون قد �أم�ضى من
العقوبة ثالثني �سنة».
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Federal_Sentencing_Guidelines
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فـي قانون العقوبات  .ويكون حكم املحكمة بقبول الطلب �أو رف�ضه نهائي ًا غري قابل للطعن فيه و�إذا حكم برف�ض الطلب فال يجوز
تقدمي طلب جديد قبل انق�ضاء �سنة على الأقل من تاريخ احلكم برف�ض الطلب ال�سابق».
وفـي ختام هذا الق�سم نحيلكم اىل اجلدولني املقارنني فـي امللحقني رقم  1و  2املرفقني بالدرا�سة واملتعلقني بالقوانني الدولية
والغربية والعربية والأنظمة الأوروبية املرعية الإجراء واملتعلقة بعقوبتي الإعدام وال�سجن امل�ؤبد.
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القسم الثالث :صندوق تعويض الضحايا � -إحدى احللول املطروحة مل�س�ألة التعوي�ضات ال�شخ�صية
ملَّا ك َّنا ب�صدد بلورة �إقرتاح تعديل قانون حلل مع�ضلة التعوي�ضات ال�شخ�صية يرتكز على فكرة ف�صل احلق العام عن احلق
ال�شخ�صي ،ف�إننا نرى فائدة �أي�ض ًا فـي عر�ض �إحدى احللول املعتمدة فـي العديد من الدول الغربية املتقدمة� :صندوق لتعوي�ض
ال�ضحايا.
�إن فكرة تعوي�ض ال�ضحية من ِق َبل املجتمع الذي ينتمي �إليه املعتدي ،لي�ست باجلديدة ال بل تعود اىل �آالف ال�سنني� ،سن�ستعر�ضها
فـي ملحة تاريخية (الف�صل الأول) ،قبل �أن ُنع ِّرج �سريع ًا على قوانني بع�ض الدول التي تعتمد �صندوق تعوي�ض ال�ضحايا (الف�صل
الثاين).
الفصل األول :لمحة تاريخية

�سنة  1775قبل امليالد �أق َّر قانون حامورابي مبد�أ تعوي�ض حاكم املدينة لورثة ال�شخ�ص الذي يقع �ضحية جرمية قتل جمهولة
الفاعل(املادة  ،73)24كما �أنه فـي حالة ال�سرقة وفـي حال عدم التو�صُّ ل �إىل معرفة هوية ال�سارق يكفـي �أن حت ِلف ال�ضحية �أمام
الآلهة �أنها تعر�ضت لل�سرقة فيجري التعوي�ض على ال�ضحية بكمية من الف�ضة (املادة .)23
كما �أن ال�شرع اال�سالمي كر�س مبد�أ تعوي�ض �ضحايا جرائم الدم من قبل بيت مال امل�سلمني �سواء كان اجلاين جمهو ًال �أو
(ع�صب ِته -قرابة الأب )-دفع الد َّية �إنفاذ ًا للقاعدة ال�شرعية «ال ُيط ُّل د ٌم فـي الإ�سالم» وقول
مع�سر ًا �أو �إذا مل ت�ستطع عاقلته ُ
النبي(�صلعم) « �أنا وارث من ال وارث له� ،أعقل عنه و�أرثه» .
وظل مبد�أ تعو�ض ال�ضحايا غائب ًا فـي القوانني ال َو�ضع َّية لغاية العام  1822حني َّمت تكري�سه فـي القانون الإ�سباين...
الفصل الثاني :النظام المعتمد لدى بعض الدول الغربية والعربية

�إن مبد�أ تعوي�ض �ضحايا اجلرائم العنيفة من ِق َبل الدولة التي ح�صلت فيها اجلرمية ،قد َّمت �إقراره فـي العديد من الت�شريعات
الدولية (النبذة الأوىل) والغربية (النبذة الثانية).
�إن القرار رقم  40/34تاريخ  1985/11/29ال�صادر عن اجلمعية العمومية للأمم املتحدة والذي ك َّر�س الإعالن العاملي للقواعد
الأ�سا�سية لتعوي�ض �ضحايا اجلرائم و�إ�ستغالل ال�سلطة ،74قد �ألزم الدول الأع�ضاء ب�إعتماد االجراءات الالزمة من �أجل ت�أمني
التعوي�ض العادل ل�ضحايا اجلرائم.
كما �أن الإحتاد الأوروبي كان قد �أقر فـي العام  1983الإتفاقية الأوروبية لتعوي�ض �ضحايا اجلرائم العنيفة .75

 73ملزيد من املعلومات ،لطف ًا مراجعة الرابط التايل:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_Hammurabi

The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power. For more informations please refer to: https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_part_03_02.pdf
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The European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes by the Council of Europe.
For further details please see:
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/116
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 النموذج الفرن�سيفـي العام  1977مت �إن�شاء جلنة تعوي�ض ل�ضحايا اجلرائم victimes

Commission d’indemnisation des

(d’infractions (CIVI

وفيما يلي بع�ض املعلومات املوجزة املتع ِّلقة بهذه اللجنة:
• توجد جلنة تعوي�ض لدى كل املحاكم االبتدئية فـي املناطق.
• على امل�ستدعي �أن يحمل اجلن�س َّية الفرن�س ّية �أو �أن يكون من �أحد رعايا دول الإحتاد الأوروبي.
• يجب تقدمي الطلب خالل مهلة � 3سنوات من تاريخ وقوع اجلرمية.
• التعوي�ض ي�شمل الأ�ضرار ال َّناجتة عن اجلرائم �سواء كانت ق�صدية �أم ال و�سواء كان الفاعل معروف ًا �أو جمهو ًال.
• ميكن التعوي�ض عن �أفعال عدمي امل�س�ؤولية كاملجنون وال�سكران ل�سبب غري �إرادي.
• كما ميكن التعوي�ض عن �أ�ضرار املمتلكات وتلك الناجتة عن �سرقة �أو �إحتيال.
• ت�ستثنى جرائم الإرهاب (كونه يوجد �صندوق خا�ص بها) وحوادث ال�سري وال�صيد.
• �إن خط�أ َّ
ال�ضحية ُيلغي �أو يخ ِّف�ض مبلغ التعوي�ض.
• يمُ كن منح �سلفة عن التعوي�ض فـي بع�ض احلاالت.
 النموذج االنكليزي�سنة � 1964أ�صدر جمل�س العموم الربيطاين قانون ًا للتعوي�ض عن اجلرائم ب�إ�ستثناء حوادث ال�سري واجلرائم الواقعة على �أحد
�أفراد عائلة اجلاين واملقيم معه فـي �سكن واحد.
فـي العام  1996مت �إعتماد ما ي�س َّمى ب�سلطة التعوي�ض عن �إ�صابات اجلرائمCriminal Injuries Compensation :
Authority CICA
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ومن �أبرز �سمات �آلية التعوي�ض:
• ي�شمل الربنامج �ضحايا اجلرائم العادية فـي اململكة املتحدة (مواطنني �أو مقيمني)� ،أو الربيطانيني �ضحايا اجلرائم فـي
اخلارج �سواء كانت ناجتة عن �أعمال �إرهابية �أو جرائم عادية.
• التعوي�ض املمنوح لل�ضحية يرتاوح ما بني  1000و � 500,000إ�سرتليني.
• يمُ نح بدل� 27,000إ�سرتليني جراء فقدان عني.
• يمُ نح بدل  11,000ا�سرتليني جراء �إ�صابة خلفت ندب ًا فـي ج�سم ال�ضح َّية.
• يمُ نح بدل � 3500إ�سرتليني جراء ك�سر فك...
 النموذج االيطايل• يوجد برنامج تعوي�ض ل�ضحايا االرهاب واجلرائم َّ
املنظمة فقط.
• ُيقدم الطلب �ضمن � 3أ�شهر بعد �صدور القرار الق�ضائي.
• ميكن للمواطن �أو املقيم تقدمي الطلب.
• يت�ضمن الطلب الإ�سم ومكان احلادث واخل�سائر والإ�صابات.
76

لطف ًا مراجعة الرابط التايلhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority :
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• �سقف التعوي�ض  ،$ 118,000وميكن تخ�صي�ص معا�ش �شهري مدى احلياة فـي الإعاقة اجلزئية او الكل َّية.
• التعوي�ض ي�شمل :النفقات الطبية ،نفقات العالج النف�سي� ،إعادة التاهيل ،ال�سفر...،
فـي العام  2011قام الإحتاد الأوروبي ب�إعالم �إيطاليا بوجوب تكري�س برنامج لتعوي�ض ال�ضحايا عن اجلرائم العنفية العادية،
و�صدر بيان ُ�صحفـي فـي العام  2014يذكر �إيطاليا بذلك دون جدوى لغاية اليوم.
ولكن البد من التذكري اىل �أنه كما و�سبق تبيانه �أعاله ،ف�إن عدم دفع التعوي�ضات املحكوم بها لذوي ال�ضحية ،ال يحول دون
�إطالق �سراح ال�سجني الغري مليء.
 النموذج االمريكي• �سنة � 1965إعتمدت والية كاليفورنيا برناجم ًا لتعوي�ض َّ
ال�ضحايا.
• �سنة � 1988صدر قانون �ضحايا اجلرائم ( Victims of Crime Act (VOCAو�أُن�ش�أ مبوجبه مكتب �ضحايا اجلرائم
(Office of Victims of Crimes (OCV
• كما �صدر بتاريخ  2004قانون حقوق �ضحايا اجلرائم .77 Crime Victims’ Rights Act
وعنف العمالة املنزلية.
• التعوي�ضات متنح ل�ضحايا اجلرائم العنيفة ،ومن �ضمنها �ضحايا حوادث ال�سري �أثناء ال�سكرُ ،
• �إن �صندوق التعوي�ضات ممُ َّول من ِقبل عائدات الغرامات واملخالفات.
• الأولوية فـي التعوي�ض ل�ضحايا العنف اجلن�سي والإ�ستغالل الزوجي و�إ�ستغالل الأطفال.
• لكل والية حد �أدنى من الإعتمادات( ُ )$ 500,000تقتطع من امليزانية ال ِفدرالية.
• ت�شمل التعوي�ضات نفقات الإ�ست�شفاء والعالج ال َّنف�سي ،وبدل فقدان الوظيفة جراء الإ�صابة اجل�سدية ،نفقات الدفن،
نفقات املحاكمة ،ونفقات الطبيب ال�شرعي.
• يوجد ن�ص خا�ص لتعوي�ض �ضحايا االرهاب.
• يجب �إعالم َّ
ال�ضحايا بحقوقهم ،و�إعطائهم رقم هاتف لأقرب م�س�ؤول للإت�صال به عند احلاجة ،ورقم املركز الط ِّبي
املتعا ِقد ،كما يجب �إعالمهم باملرحلة التي و�صلت اليها التحقيقات ،و�إ�سم املعتدي.
• �أثناء املحاكمة ،لل�ضحية احلق بالتواجد فـي مكان بعيد عن املعتدي.
• يحق لل�ضحية م�شاهدة متلفزة للمحاكمة �إذا كانت منعقدة خارج الوالية التي وقعت فيها اجلرمية� ،أو �أبعد من  350مي ًال
عن مركز الوالية التي وقعت فيها اجلرمية.
• بعد املحاكمة يجب �إعالم َّ
ال�ضحية بنتيجة احلكم ،ويجب �إبالغها فـي حال وفاة �أو فرار املُجرم.
• يحق َّ
لل�ضحية فـي حال الإعتداء اجلن�سي �إجراء فحو�صات خمربية على عاتق الدولة للت�أكد من عدم �إنتقال عدوى اليها.
ون�شري فـي ختام هذا الف�صل اىل �أنه على �صعيد الدول العربية ف�إن بع�ض الدول �إعتمدت برامج تعوي�ض عن �ضحايا الإرهاب
كالعراق وتون�س واجلزائر� ،أما فـي م�صر فقد ن�صت املادة  57من الد�ستور على �أن الدولة تكفل تعوي�ض ًا عاد ًال ل�ضحايا الإعتداء
على حرمة احلياة اخلا�صة للمواطنني (دون الإ�شارة ب�شكل وا�ضح و�صريح اىل اجلرائم العنيفة �أو اجل�سدية).
و�إن االمارات العربية املتحدة هي الدولة العربية الوحيدة التي �إعتمدت برناجم ًا لتعوي�ض ال�ضحايا َّ
يتلخ�ص بالنقاط التالية:
 77ملزيد من التع ُّمق لطف ًا مراجعة الرابط:

https://en.wikipedia.org/wiki/Crime_Victims%27_Rights_Act
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• على امل�ستدعي (�أو ذويه) �أن يكون قد تقدم ببالغ عن الإعتداء لدى مركز ال�شرطة خالل مهلة  3ايام من تاريخ وقوع
اجلرمية.
• ي�شمل التعوي�ض الأ�ضرار الناجتة عن اجلرائم العنيفة فقط.
• يحق لكل مواطن �أو �أجنبي مقيم احلق بطلب التعوي�ض.
• ال يوجد �سقف ملبلغ التعوي�ض املمنوح.
• يتم متويل ال�صندوق من قبل الدولة.
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خالصة وتوصيات
فـي خال�صة هذا الباب ال بد من الت�أكيد على �أن قانون تنفيذ العقوبات يعاين من خلل و عدم واقعية جلهة ال�سجناء املحكومني
بالإعدام �أو بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة ،فـي ظل وجود مع�ضلة ربط تخفي�ض عقوبة ال�سجني بوجوب �إ�ستح�صاله على �إ�سقاط حق
�أو موافقة على تق�سيط التعوي�ضات� ،أو دفعه للإلزامات املدنية ،وما ن�سب التخفي�ض املتدن َّية الواردة فـي اجلداول الأح�صائية
املذكورة �آنف ًا �سوى خري دليل على هذا اخللل.
كما ال بد من ت�سليط ال�ضوء على غياب ثقافة امل�ساحمة فـي املجتمع اللبناين ،وعدم وجود �أية م�شاريع �إنتاجية جدية فـي ال�سجون
اللبنانية ت�ستثمر الطاقات املهدورة لل�سجناء ومت ِّكنهم فـي ذات الوقت من حت�صيل املداخيل املالية لدفع تلك التعوي�ضات �أو
الإنفاق على عائالتهم والتي ميكن �أن تكون قد �أ�ضحت دون معيل بعد دخول الأب �أو الزوج �أو الإبن البكر اىل ال�سجن مدى
احلياة.
و�أنه من غري الإن�صاف والعدالة �أن ي�ستفيد املحكومني بال�سجن لفرتات طويلة تناهز ال�سجن امل�ؤبد ،من تخفي�ض ال�سنة ال�سجنية
وميكن �إطالق �سراحهم بعد �إنق�ضاء مدة �سجنهم بغ�ض النظر عن دفعهم الإلزامات املدنية� ،إذ ال ميكن حب�سهم �إكراهي ًا �أكرث
من � 6أ�شهر بنا ًء لطلب الإدعاء ال�شخ�صي ،هذا فـي حني �أن املحكوم بالإعدام �أو بال�سجن امل�ؤبد ال ميكن تخفي�ض عقوبته
و�إطالق �سراحه ب�أي �شكل من الأ�شكال فـي حال عدم دفع الإلزامات املدنية.
وال�شيء مينع من التفكري �أو �إن�شاء �صندوق تعوي�ض ل�ضحايا اجلرائم املحكوم �أ�صحابها بالإعدام �أو بال�سجن امل�ؤبد �أ�سو ًة بالدول
الغربية.
كما يقت�ضي الإ�شارة اىل املظلومية التي حلقت بالعديد من املحكومني الذين قد �صدرت بحقهم �أحكام تلقائية بالإعدام بني
العامني  1994و 2001مبوجب القانون ال�صادر �آنذاك والذي منع املحاكم من �إعطاء �أ�سباب تخفيفية ،ويقت�ضي بالتايل �إن�صاف
هذه ال�شريحة من ال�سجناء �أي�ض ًا.
وال بد من التنويه فـي نهاية هذه الدرا�سة اىل �أننا ل�سنا طرف ًا مع اجلالد دون ال�ضحية ،ولكننا نعتقد ب�أن ق�ضاء � 20أو � 25أو 30
�سنة فعلية فـي �سجون لبنان  -ولي�س �سجون الدول ال�سكندينافية مث ًال -تعترب عقوبة كافية لل�سجني الذي هو �إن�سان فـي نهاية
الأمر ،فـي ظل وجوب �إلتزام لبنان باملواثيق الدولية (منها الإعالن العاملي حلقوق االن�سان) والإتفاقيات املو َّقعة من قب ِله ومن
�ضمنها �إتفاقية ال�شراكة الأوروبية على �سبيل املثال.
وفـي ختام هذا الباب نور ُد �أدناه بع�ض الإقرتاحات والتو�صيات:
• وجوب تعديل قانون تنفيذ العقوبات جلهة املواد التي ت�شرتط وتعلق تخفي�ض عقوبة االعدام �أو الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة
على دفع االلزامات املدنية �أو الإ�ستح�صال على �إ�سقاط للحق ال�شخ�صي �أو موافقة �صاحب احلق ال�شخ�صي على تق�سيط
التعوي�ضات( ،والإبقاء على �شرط دفع الإلزامات بالن�سبة لباقي العقوبات املح َّددة املدة).
• وجوب ف�صل احلق ال�شخ�صي عن احلق العام ،خا�صة �إذا �إ�ستحال على ال�سجني دفع التعوي�ضات ،من جهتنا نو�صي
ب�إعتماد النظام املتَّبع فـي القانون االيطايل وامل�صري حيث يجب على ال�سجني طالب التخفي�ض �أن يدفع الإلزامات املدنية
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ما مل يكن من امل�ستحيل عليه دفعها ،مع �ضرورة الت�أكد من حقيقة الو�ضع املادي لل�سجني الذي ينفذ عقوبة الإعدام �أو
ال�سجن امل�ؤبد واملقدِّ م لطلب تخفي�ض عقوبته ،وذلك عرب �إجراء التحقيقات والإ�ستق�صاءات الكافية والوافية (وزارة مالية،
خماتري� ،أجهزة �أمنية �إذا اقت�ضى الأمر )...للت�أكد من مو�ضوع �إ�ستحالة دفع التعوي�ضات ،وعدم تهريب ال�سجني لأمواله اىل
طرف ثالث.
ٍ
• درا�سة �إمكانية ا�ستبدال عقوبة ال�سجن امل�ؤبد (والأ�شغال ال�شاقة امل�ؤ ّبدة) بعقوبة زمنية متا�شي ًا مع العديد من الدول التي
اعتمدت �سقف ًا زمني ًا ال ميكن للعقوبات �أن تتجاوزه.
• �إمكانية حتديد �سقف للم�ؤبد �أ�سوة بالعديد من الدول.
• �إمكانية �إعتماد القيا�س مع العقوبات ال�سجنية املح َّددة امل َّدة بحيث يتم التخفي�ض اىل احلد املن�صو�ص عليه مبوجب
القانون  ،2002/463على �أن ُيحب�س ال�سجني �إكراهي ًا فرتة �إ�ضافية ل�ستة �أ�شهر فـي حال عدم دفع الإلزامات املدنية وبطلب
من االدعاء ال�شخ�صي (ف�صل احلق ال�شخ�صي عن احلق العام).
• �إمكانية �إ�ضافة فرتة من الزمن (� 5سنوات مث ًال) اىل حد التخفي�ض فـي حال عدم دفع االلزامات املدنية...
• �ضرورة �إن�صاف املحكومني بالإعدام بني العامني  1994و.2001
• �ضرورة عدم ربط الإعفاء من العقاب ل�سجناء الفئة الثالثة من املادة الرابعة من القانون�( 2002/463أي ال�سجناء
امل�صابون بالعمى �أو الفالج �أو املقعدين �أو امل�صابون مبر�ض ع�ضال يهدد حياتهم �أو حياة الآخرين) ب�إيفائهم للإلزامات
املدنية.
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المالحق
املالحق رقم 1
جدول مقارن بالقوانني الدولية وبع�ض الدول الغربية والأنظمة االوروبية املتعلقة بعقوبتي االعدام وال�سجن امل�ؤبد
القانون الدويل
والأنظمة االوروبية

 تن�ص امل���ادة الثالثةمن الإتفاقية الأوروبية
حلق���وق الإن�س���ان على
�أنه يجب على كل دولة
�أن تلح���ظ �إمكاني���ة
�إطالق �سراح ال�سجني
املحكوم بامل�ؤبد.
ت��ن�����ص امل�����ادة 110م���ن ن���ظ���ام امل��ح��ك��م��ة
اجل���ن���ائ���ي���ة ال���دول���ي���ة
ع����ل����ى �أن����������ه مي��ك��ن
ل��ل��م��ح��ك��وم ب��ع��ق��وب��ة
م�����ؤب����دة �أن ي��ت��ق��دم
بطلب �إط�ل�اق �سراح
م�شروط بعد �إنق�ضاء
��� 25س��ن��ة م���ن تنفيذ
عقوبته ( parole/

الأحكام القانونية

)probation

علم���ا» �أن امل���دة
الق�ص���وى الت���ي ميكن
�أن حتك���م بها املحكمة
اجلنائي���ة الدولية هي
� 30سنة

ا�سبانيا
نظري ًا ال وجود
ل���ل���أح������ك������ام
امل�����ؤب����دة و �إن
احل��د االق�صى
لأي ع���ق���وب���ة
ي��ب��ل��غ � 30سنة
ول���ك���ن ف��ع��ل��ي�� ًا
وب�����س��ب��ب م��ب��د�أ
ج��م��ع االح��ك��ام
امل��ع��ت��م��د ل���دى
امل������ح������اك������م،
ي��ك��ون ال�سجن
امل����ؤب���د م�صري
ال����ع����دي����د م��ن
ال�سجناءالذين
ي��رت��ك��ب��ون ع��دة
ج��������رائ��������م...
ف���ع���ل���ى ���س��ب��ي��ل
املثال فقد حكم
ع���ل���ى م��ن��ف��ذي
اع��������ت��������داءات
القطارات فـي
م�����دري�����د ف��ـ��ي
ال����ع����ام 2004
ب����ـ� 34715سنة
ل���ك���ل ���ش��خ�����ص
!!!!!!
ومي��ك��ن اط�لاق
�سراح ال�سجني
ب���ع���د ان����ف����اذه
ل���ث�ل�اث �أرب�����اع
العقوبة مبدئي ًا
� ،أو ن�صفها فـي
بع�ض احلاالت.

انكلرتا

فرن�سا

�سند ًا للقانون  89ال�صادر �إن الأح�����ك�����ام امل������ؤب�����دة ف��ـ��ي
���س��ن��ة  1994ت��وج��د حالتني امل���م���ل���ك���ة امل����ت����ح����دة ت�����ص��در
ب�����ص��ورة �إل���زام���ي���ة ف��ـ��ي ح��ال��ة
لل�سجن امل�ؤبد:
 -1احلالة الأوىل من ال�سجن جرائم القتل(mandatory
( )life sentences Perpetuiteك��م��ا
امل�����ؤب����د
 )Compressibleتتعلق ي����ت����م احل�����ك�����م ب���ال�������س���ج���ن
باجلرائم اجلنائية العادية امل�ؤبد(Automatic life
وال���ت���ي ي��ج��وز ف��ي��ه��ا �إط�ل�اق  )sentenceف��ـ��ي ح��ال��ة
�سراح املحكوم عليه بعد مرور تكرار اجلرائم التالية :حماولة
� 18سنة ميكن رفعها اىل  22القتل ،التحري�ض على القتل،
�سنة ك��ح��د �أق�����ص��ى ،ب��ق��رار القتل غري الق�صدي ،حماولة
االغ��ت�����ص��اب �أو االغ��ت�����ص��اب،
خا�ص من املحكمة
 -2احل����ال����ة ال���ث���ان���ي���ة م��ن جمامعة قا�صر دون الـ � 13سنة،
حيازة �سالح ن��اري �أو مقاومة
الأحكام امل�ؤبدة
 perpetuiteال�شرطة به ،ال�سرقة املرتكبة
ت�������س���م���ى
�أي ب��وا���س��ط��ة ���س�لاح ن����اري وف��ـ��ي
incompressible
«غ�ير قابلة للإغتزال» وهي العام  2005مت ا�ستبدال هذه
حم�صورة فـي فئتني فقط من احل��االت من اجل��رائ��م بحالة»
املجرم �أو املعتدي اخلطر».
اجلرائم:
 ال���ق���ت���ل ال�������ذي ي�����س��ب��ق��ه و�أخري ًا يلحظ القانون امكانية�إغت�صاب �أو تعذيب لقا�صر احل��ك��م ب��ال�����س��ج��ن امل����ؤب���د من
�أج��ل حماية امل�صلحة العامة
دون ال 15من العمر

 -وال���ق���ت���ل امل���رت���ك���ب م��ن

(for

Imprisonment

ق��ب��ل ال��ع�����ص��اب��ات املنظمة .)public protection
�أو الإغ���ت���ي���االت للموظفني فـي حالة �إ�ست�صدار املحكمة
العامني (كالق�ضاة وعنا�صر حل��ك��م م����ؤ ّب���د ي��ت��وج��ب عليها
حت���دي���د م�����دّة دن���ي���ا ل��ل��ع��ق��وب��ة
ال�شرطة) ب�سبب وظيفتهم
(.)tarrif
()ex.ETA2010
و يلحظ القانون �أنه فـي هاتني وال مي���ك���ن �إط����ل���اق ����س���راح
الفئتني )من احلالة الثانية( ال�سجني– م���ن ق��ب��ل جمل�س
من اجلرائم ميكن للمحكمة اط��ل��اق ال�������س���راح امل�����ش��روط
�أن حت��دد �أن��ه على ال�سجني (� )Parole Boardإال
�أن �أن مي�ضي فرتة � 30سنة بعد �أن يق�ضي ح��د �أدن���ى من
( )periode de sureteالعقوبة�أي ال��ـ  tariffوال��ذي
قبل �إطالق �سراحه من قبل ميكن �أن ي�صل اىل � 30سنة.
حمكمة تنفيذ العقوبات� ،أو وف��ـ��ي ال���ع���ام  1983مب��ب��ادرة
�أنه على ال�سجني ق�ضاء كامل م���ن رئ��ي�����س��ة ال������وزراء �أن����ذاك
ح��ي��ات��ه داخ���ل ال�سجن دون مارغريت تات�شر� ،صدر قانون
�أج��از ابقاء ال�سجني (املحكوم
امكانية اطالق �سراح.
بال�سجن امل���ؤب��د م��دى احلياة
دون �أي امكانية خلروجه منه
(اال لأ�سباب �إ�ستثنائية قاهرة
كالإ�صابة مبر�ض ع�ضال) وهو
م��ا ي��ع��رف ب���ـ whole life
tariff

ايطاليا
مي��������ك��������ن م����ن����ح
�إط�����ل����اق �����س����راح
م�شروط لل�سجناء
املحكمومني بامل�ؤبد
ب���ع���د ق�������ض���اء 21
����س���ن���ة ف���ـ���ي ح���ال
ا�����س����ت����ف����ادوا م��ن
تخفي�ض العقوبات
�أو � 26سنة للحاالت
العادية
ك���م���ا مي���ك���ن م��ن��ح
�إذن خ���روج م�ؤقت
لل�سجناء املحكومني
ب����ع����د ان���ق�������ض���اء
���� 10س���ن���وات م��ن
ع���ق���وب���ت���ه���م �أو 8
���س��ن��وات اذا ك��ان��وا
ح�سني ال�سلوك.
ع���ل���م��� ًا ان مي��ك��ن
لل�سجناء اخل���روج
م��ن ال�سجن للعمل
ف���ـ���ي م�����ص��ان��ع �أو
م����ا ����ش���اب���ه وذل����ك
بعد موافقة �إدارة
ال�سجن واملحكمة
املخت�صة.

الواليات
املتحدة

لكل والية �أحكامها
اخلا�صة بها جلهة
احل���د الأدن�����ى من
امل����دة ال��ت��ي يجب
مت�������ض���ي���ت���ه���ا ف��ـ��ي
ال�سجن قبل �إطالق
ال�سراح امل�شروط
()probation

ي��وج��د ن��وع�ين من
ال�سجن امل�ؤبد فـي
ج��م��ي��ع ال���والي���ات،
ال�����س��ج��ن امل����ؤب���د
امل���م���ك���ن �إط���ل��اق
ال���������س����راح ف���ي���ه،
وال�����س��ج��ن امل����ؤب���د
الفعلي.
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تــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــع

التعوي�ضات ال�شخ�صية

�أل������زم ال����ق����رار رق��م
 40 / 34ت����اري����خ
1 9 8 5 /1 1 /2 9
ال�صادر عن اجلمعية
ال���ع���م���وم���ي���ة ل��ل���أمم
املتحدة وال��ذي كر�س
االع�����ل����ان ال���ع���امل���ي
ل��ل��ق��واع��د الأ���س��ا���س��ي��ة
ل��ت��ع��وي�����ض ���ض��ح��اي��ا
اجل���رائ���م وا���س��ت��غ�لال
ال�������س���ل���ط���ة ،ال�����دول
الأع�������ض���اء ب��اع��ت��م��اد
االج�����راءات ال�لازم��ة
م�����ن �أج���������ل ت�����أم��ي�ن
ال��ت��ع��وي�����ض ال���ع���ادل
ل�ضحايا اجلرائم ،كما
�أن االحت���اد الأوروب���ي
كان قد اقر فـي العام
 1983االت���ف���اق���ي���ة
الأوروب����ي����ة لتعوي�ض
����ض���ح���اي���ا اجل����رائ����م
العنيفة

مالحظات

القانون الدويل
والأنظمة االوروبية

�أنّ لبنان لي�س ع�ضو ًا
منت�سب ًا ملعاهدة روما
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ح��ك��م��ة
اجلنائية الدولية.

ا�سبانيا

فرن�سا

ت���دف���ع م����ن ق���ب���ل ���ص��ن��دوق
تعوي�ض ال�ضحايا CIVI
(commission
d’indemnisation
des
victimes
)d’infractions

انكلرتا

ايطاليا

ي��ف��ر���ض ال��ق��ان��ون
االي���ط���ايل احل���ايل
ع����ل����ى ال�������س���ج�ي�ن
امل�ستفيد من اطالق
ال�����س��راح امل�شروط
�أن ي���ع���و����ض ع��ن
ال�ضرر الذي �سببه
لل�ضحية،
ولكن فـي حال كان
ال�سجني غري مليء
ت��دف��ع م��ن قبل �صندوق )ب��ع��د ال��ت��ث��ب��ت من
ذل����ك) ف���ان ذل��ك
تعوي�ض ال�ضحايا
ال مينع من �إط�لاق
�سراح ال�سجني بعد
ا���س��ت��ك��م��ال��ه للمدة
املطلوبة.
ي����وج����د ����ص���ن���دوق
ت��ع��وي�����ض ل�ضحايا
الإره������������اب ف��ق��ط
وال ي��وج��د �صندوق
ل��ت��ع��وي�����ض �ضحايا
اجلرائم العادية.

ان املحكمة الأوروب���ي���ة
حلقوق الإن�����س��ان �أدان��ت
مبد�أ whole life
 tariffل��ك��ون��ه غري
�إن�����س��اين وب��ال��رغ��م من
ذل����ك ت�����س��ت��م��ر امل��م��ل��ك��ة
امل��ت��ح��دة ب���إع��ت��م��اد ه��ذا
املبد�أ.

الواليات
املتحدة

ت����دف����ع م�����ن ق��ب��ل
���ص��ن��دوق تعوي�ض
ال�ضحايا اخلا�ص
بكل والية.

 جميع ال��والي��اتالأم��ري��ك��ي��ة تلحظ
ع���ق���وب���ة ال�����س��ج��ن
امل���ؤب��د ،ب�إ�ستثناء
والية الأ�سكا.
 ����س���ن���ة 2011�أ���ص��درت املحكمة
العليا Supreme
 Courtف���ـ���ي
ال��والي��ات املتحدة
الأم��ري��ك��ي��ة ق���رار ًا
ق�������ض���ى ب��اع��ت��ب��ار
ع���ق���وب���ة ال�����س��ج��ن
امل���ؤب��د للقا�صرين
دون �إم���ك���ان���ي���ة
�إط����ل����اق ����ص���راح
م���������ش����روط ،غ�ير
د�ستوري ملخالفته
ال��ت��ع��دي��ل ال��ث��ام��ن
من الد�ستور 8th
Amendment

امل���ت���ع���ل���ق ب��ح��ظ��ر
العقوبات الوح�شية
وال���غ�ي�ر طبيعية-
دع���وى Graham
.vs Florida
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املالحق رقم 2
جدول مقارن بالقوانني املرع ّية الإجراء فـي بع�ض الدول العربية واملتعلقة بعقوبتي الإعدام وال�سجن امل�ؤبد
م�صر

مدى احلياة
مدة ال�سجن امل�ؤبد
بعد م�ضي � 20سنة من
تخفي�ض العقوبة �أو
العقوبة
اطالق ال�سراح
التعوي�ضات ال�شخ�صية يجب دفعها ما مل يكن ذلك
م�ستحي ًال
�أو االلزامات املدنية

مالحظات


الأردن

مدى احلياة

االمارات

فقط مبوجب عفو عام �أو خا�ص

مدى احلياة
بعد م�ضي خم�س ع�شرة �سنة من
العقوبة

غري مذكور

يوجد �صندوق لتعوي�ض ال�ضحايا

ان ه��ذا ال�صندوق هو الوحيد من
�أقر جمل�س الوزراء فـي العام  2015م�شروع تعديل نوعه من بني الدول العربية
لقانون العقوبات املعمول به منذ العام  1960و�أحال علم ًا ان العديد من الدول العربية
قد �أن�ش�أت �صناديق لدعم �ضحايا
امل�شروع اىل جمل�س النواب القراره
االرهاب (العراق/تون�س/م�صر)...
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3 امللحق رقم
Antonietta Fiorillo �شرح قانوين قامت به القا�ضية الإيطالية

حول الإجراءات املعتمدة يف ايطاليا جلهة ال�سجن امل�ؤبد
Il Codice Penale italiano emanato con Regio
Decreto 18 ottobre 1930 n. 1398 prevede
per i reati (delitti articoli 241/648 ter codice
penale; contravvenzione articoli 650/734
bis codice penale) le pene dell’ergastolo,
reclusione, multa, arresto e ammenda.
La pena di morte è stata abolita con Decreto
Legislativo 22 gennaio 1948 n. 21 a seguito
dell’emanazione della Costituzione della
Repubblica Italiana entrata in vigore il 1°
gennaio 1948.
L’articolo 185 del codice penale prevede che
ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma
delle leggi civili (2043 e seguenti codice
civile).
I soggetti danneggiati dai reati o i loro
successori possono costituirsi parte civile
nel processo penale (articoli 74-82 codice di
procedura penale.
La legittimazione a costituirsi parte civile
spetta pertanto a chiunque abbia riportato
un danno riferibile all’azione od omissione
del soggetto attivo del reato.
L’azione civile serve ad ottenere dall’imputato
e dal responsabile civile il risarcimento dei
danni prodotti dal reato, il rimborso delle
spese di giudizio e la restituzione dei beni
di cui siano stati eventualmente privati in
seguito al reato.
La Costituzione italiana, entrata in vigore il
1° gennaio 1948, dedica un’apposita norma
alla funzione della pena prevedendo che
essa “non può consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e deve tendere
alla rieducazione del condannato” ( art. 27
c.3 Cost.).
Sebbene, dalla valutazione sistematica di
altre disposizioni costituzionali emerga
l’accoglimento di una concezione c.d.
polifunzionale
della
pena
(funzione
retributiva, di prevenzione generale e
di prevenzione speciale), il Legislatore
Costituente ha inteso comunque sottolineare
come la pena medesima deve essere diretta
alla realizzazione della finalità rieducativa.
Tale principio costituzionale ha trovato
attuazione attraverso la L. 26.07.1975
n.354, che disciplina l’individualizzazione
del trattamento carcerario ( art. 13 ss.) e

ين�ص القانون اجلنائي الإيطايل ال�صادر باملر�سوم امللكي بتاريخ
 فيما خ�ص اجلرائم1398  رقم1930  �أكتوبر – ت�شرين الأول18
 املخالفة، ثالث ًا من قانون العقوبات648/241 (اجلرائم فـي البنود
 مكرر من قانون العقوبات) على عقوبات734/650 فـي املادتني
.ال�سجن امل�ؤبد وال�سجن والغرامة واالعتقال والتعوي�ض
لقد �ألغيت عقوبة الإعدام مبوجب املر�سوم الت�شريعي ال�صادر فـي
 �إثر �صدور د�ستور اجلمهورية21  رقم1948  يناير – كانون الثاين22
.1948  يناير– كانون الثاين1 الإيطالية الذي دخل حيز التنفيذ فـي
 من القانون اجلنائي على �أن كل جرمية تلزم185 تن�ص املادة
 وما يليها2043(  وفقا للقوانني املدن ّية،�صاحبها بالتعوي�ض املادي
.)من القانون املدين
�إن الأ�شخا�ص املت�ضررين من اجلرائم �أو خلفائهم ميكنهم االدعاء
 من قانون82-74 بحق مدين فـي الإجراءات اجلنائية (املواد
.)الإجراءات اجلنائية
�إن �شرعية االدعاء بحق مدين تعود بالتايل لكل من حلقه �ضرر ُيعزى
.�إىل عمل �أو اهمال ال�شخ�ص الذي ارتكب اجلرمية
ت�ستخدم الدعوى املدنية للح�صول من املتهم وامل�س�ؤ�ؤل املدين على
 ودفع تكاليف املحكمة،التعوي�ض عن الأ�ضرار الناجمة عن اجلرمية
.وا�ستعادة املمتلكات التي يكونوا قد حرموا منها بفعل اجلرمية
 يناير – كانون1  الذي دخل حيز التنفيذ فـي،والد�ستور الإيطايل
 يكر�س معيار ًا حمدد ًا لوظيفة العقوبة فين�ص على،1948 الثاين
،�أنه «ال ميكن �أن تقت�صر على عالجات تتنافى مع كرامة الإن�سان
 من3  الفقرة27 ويجب �أن تهدف �إىل �إعادة ت�أهيل املُدان» (املادة
.)الد�ستور
 من خالل تقييم منهجي لأحكام د�ستورية �أخرى،على الرغم �أنه
يربز قبول مفهوم للعقاب يقال له متعدد الوظائف (وظيفة
 فامل�ش ّرع الد�ستوري،) والوقاية العامة والوقاية اخلا�صة،الق�صا�ص
�أراد الت�أكيد على �أن العقوبة بحد ذاتها يجب �أن تهدف �إىل حتقيق
 وهذا املبد�أ الد�ستوري مت تنفيذه من خالل القانون.الغاية الت�أهيل ّية
 الذي ينظم تفريد املعاجلة،354  رقم1975/7/26 ال�صادر فـي
 باجراءات بديلة- وما يليها) و�إن�شاء ما ي�سمى13 ال�سجن ّية (املادة
) من47(  وفقا للمادة.لالحتجاز (مثل الو�صاية حتت االختبار
 واالحتجاز املنزيل وفقا للمادة،50  �شبه احلرية وفقا للمادة،القانون
ن�صت عليه املادة
ّ  وهذا الأخرية، الإفراج امل�شروط، ثالث ًا وما يليها47
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alla istituzione di c.d. misure alternative
alla detenzione (quali affidamento in prova
ex art. 47 della Legge, semilibertà ex art.
50, detenzione domiciliare ex art. 47 ter
ss., liberazione condizionale, quest’ultima
prevista dall’art. 176 del Codice penale, nonché
permessi premio ex art 30 ter, permessi per
gravi motivi ex art. 30, lavoro all’esterno ex
art. 21). Ciò su precisa indicazione della Corte
Costituzionale italiana che, nella sentenza n.
204 del 1974, ha riaffermato il diritto di ogni
soggetto condannato a che “verificandosi
le condizioni poste dalla norma di diritto
sostanziale, il protrarsi della pretesa punitiva
venga riesaminato al fine di accertare se
in effetti la quantità di pena espiata abbia
o meno assolto positivamente al suo fine
rieducativo e tale diritto deve trovare nella
legge una valida e ragionevole garanzia
costituzionale”. Ha, inoltre, chiarito l’obbligo
tassativo per il Legislatore di tenere non solo
presenti le finalità rieducative della pena,
ma anche di predisporre “tutti i mezzi idonei
a realizzarle e le forme atte a garantirle”.
La sentenza 204/74 ha chiarito, inoltre,
l’obbligo tassativo per il Legislatore di tenere
non solo presenti le finalità rieducative
della pena, ma anche di predisporre tutti i
mezzi idonei a realizzarli e le forme atte a
garantirle: l’esecuzione della pena detentiva,
quindi, si presenta come un sistema in cui le
misure alternative (modi “altri” di eseguire la
pena detentiva) fanno parte a pieno titolo.
Proprio in tale ottica si giustifica, inoltre, da
parte della Legge citata, l’istituzione della
Magistratura di Sorveglianza.
Ai Giudici di Sorveglianza sono, nello
specifico, attribuite funzioni di controllo della
legalità sul rispetto dei diritti dei detenuti e il
potere di ammettere alle misure alternative
alla detenzione previste dall’Ordinamento
penitenziario; il loro intervento garantisce,
inoltre, la completa giurisdizionalizzazione
della fase dell’esecuzione penale. Nell’ambito
di tale giurisdizione specializzata si distingue
tra Magistrato di Sorveglianza quale organo
monocratico e Tribunale di Sorveglianza
quale organo collegiale. Il primo opera
presso l’Ufficio di Sorveglianza istituito in
ciascuna delle sedi di Tribunale indicate
nella Tabella A allegata alla L. 354 del 1975
su base pluricircondariale.
Il secondo ha sede presso ogni distretto di
Corte d’Appello ed in ciascuna circoscrizione
territoriale di sezione distaccata di Corte
d’Appello (vi è, di norma, una giurisdizione
estesa all’intero territorio regionale). Il

30  وكذلك ت�صاريح مكاف�أة وفق ًا للمادة، من القانون اجلنائي176
 والعمل فـي اخلارج وفق ًا،30 ثالث ًا لأ�سباب خطرية عمال باملادة
 وهذ بنا ًء على ا�شارات دقيقة من املحكمة الد�ستورية.)21 للمادة
 حق،1974  ال�صادر �سنة204 الإيطالية التي �أكدت فـي احلكم رقم
كل �شخ�ص ُحكم عليه �أنه «اذا ما حتققت ال�شروط التي تفر�ضها
 يعاد النظر فـي اطالة العقاب بغية،مقت�ضيات القانون الأ�سا�سي
الت�أكد مما �إذا كانت فع ًال كمية العقاب التي �أجنزت قد �أ ّدت غايتها
الت�أهيل ّية �أم ال وهذا احلق يجب �أن يجد فـي القانون �ضمانة د�ستورية
 و�أو�ضحت �أي�ضا �أن واجب امل�ش ّرع الإلزامي لي�س.»�صحيحة ومقبولة
 ولكن عليه،فقط �أن ي�أخذ بعني االعتبار �أهداف العقاب الت�أهيل ّية
�أي�ضا �إعداد «جميع ال�سبل املنا�سبة لتحقيق هذه الأهداف وال�صيغ
.»القادرة على �ضمانها

 �أو�ضح �أي�ضا �أن واجب امل�ش ّرع الإلزامي74/204 كما �أن احلكم رقم
 ولكن،لي�س فقط �أن ي�أخذ بعني االعتبار �أهداف العقاب الت�أهيل ّية
عليه �أي�ضا �إعداد «جميع ال�سبل املنا�سبة لتحقيق هذه الأهداف
 يبدو، اذ ًا، �أن تنفيذ احلكم بال�سجن:وال�صيغ القادرة على �ضمانها
كنظام تكون فيه التدابري البديلة (طرق «�أخرى» لتنفيذ عقوبة
 وفـي �ضوء ذلك �أي�ضا يربر القانون.ال�سجن) جزء ال يتج ّز�أ منه
.املذكور �إن�شاء الق�ضاء الإ�شرايف
 ب�صالحيات الرقابة على، على وجه التحديد،يتمتّع ق�ضاة الإ�شراف
م�شروعية احرتام حقوق ال�سجناء وب�سلطة االخ�ضاع للتدابري البديلة
 كما ان تدخلهم.لالحتجاز املن�صو�ص عليها فـي نظام ال�سجون
 وفـي نطاق هذه.ي�ضمن ملرحلة التنفيذ اجلنائي طابع ًا ق�ضائي ًا كام ًال
ال�سلطة الق�ضائية املتخ�ص�صة يتم التمييز بني قا�ضي الإ�شراف على
 فيعمل.�أنه هيئة �آحاد ّية ال�سلطة واملحكمة اال�شراف كهيئة جماع ّية
الأول فـي مكتب الإ�شراف املُن�ش�أ فـي كل مركز من مراكز املحكمة
 على1975  ل�سنة354 امل�شار �إليها فـي اجلدول (�أ) املرفق بالقانون
.�أ�سا�س تعدد دوائر االخت�صا�ص

ويكون مركز الثاين فـي كل حمكمة اال�ستئناف وفـي كل منطقة
�إقليمية ملحكمة اال�ستئناف وفـي كل دائزة فرع ّية ملحكمة اال�ستئناف
 وتت�ألف.)(هناك عادة �سلطة ق�ضائية ت�شمل املنطقة ب�أ�سرها
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Tribunale è composto da due magistrati
ordinari con funzioni di sorveglianza e da
due esperti in altre professioni (medicina,
psicologia, psichiatria, sociologia e servizio
sociale) nominati dal Consiglio Superiore
della Magistratura.
Le competenze di tali organi sono distinte
dalla legge ratione materiae (art. 69-70 L.
354 del 1975), attribuendosi ai Magistrati
di sorveglianza funzioni amministrative (es.
vigilanza sull’organizzazione degli istituti
con particolare riferimento all’attuazione
del trattamento rieducativo, approvazione
dei programmi di trattamento etc.)
e giurisdizionali ( es. accertamento e
riesame della pericolosità sociale ai fini
dell’applicazione di misure di sicurezza)
ed ai Tribunali di Sorveglianza funzioni
esclusivamente giurisdizionali esplicate
sia in primo grado sia in appello rispetto
ad alcuni provvedimenti del Magistrato di
Sorveglianza. Così delineate le coordinate
generali entro cui il finalismo rieducativo
della pena ha trovato attuazione, in ambito
legislativo e giurisdizionale, all’interno
dell’ordinamento italiano è da sottolineare
come, a tutt’oggi, sia nello specifico un
istituto a porsi tuttora in netto contrasto
con la suddetta finalità consacrata in ambito
costituzionale.
Si tratta dell’ergastolo, disciplinato all’art.
22 del Codice Penale italiano del 1930, il
quale dispone che “La pena dell’ergastolo
è perpetua ed è scontata in uno degli
stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo
del lavoro e con l’isolamento notturno.
Il condannato all’ergastolo può essere
ammesso al lavoro all’aperto”.
La frizione con il principio sancito dall’art.
27 c.3 della Costituzione deriva dal fatto che
identificandosi il concetto di rieducazione
con la restituzione (o l’attribuzione ex
novo) al condannato dell’idoneità a
vivere nell’ambiente sociale, tale principio
risulterebbe frustrato da una pena che, per il
suo carattere di perpetuità, escluderebbe a
priori il ritorno del condannato nella società.
Tuttavia, la Corte Costituzionale italiana
(Giudice delle Leggi) ha più volte respinto
questioni di legittimità costituzionale su
questo tema. In particolare, nella sentenza n.
264 del 1974, essa ha affermato la legittimità
dell’ergastolo in relazione all’art. 27 c.3 Cost.
in base a considerazioni di duplice ordine:
da un lato, essa negava che “funzione e
fine della pena sia il solo riadattamento
dei delinquenti”; dall’altro considerava che

املحكمة من قا�ضيني عاديني يتمتّعان ب�صالحية اال�شراف وخبريين
اثنني فـي املهن الأخرى (الطب وعلم النف�س والطب النف�سي وعلم
.االجتماع والعمل االجتماعي) يع ّينهم املجل�س الأعلى للق�ضاء
ratione«

واخت�صا�صات هذه الهيئات ح ّددها قانون
 فمنح،)1975  ل�سنة354  قانون70-69 » (املوادmateriae
 ال�سهر على ح�سن تنظيم:ق�ضاة الرقابة �صالحيات �إدارية (مث ًال
 واملوافقة على،امل�ؤ�س�سات وال �سيما تطبيق عالج �إعادة الت�أهيل
 التح ّقق واعادة النظر: الخ) والق�ضائية (مث ًال،برامج العالج
فـي اخلطورة االجتماع ّية بغية تطبيق اجراءات امنية) وللمحاكم
الإ�شرافية �صالحيات ق�ضائية ح�صر ًا متار�سها �سواء فـي الدرجة
الأوىل �أم فـي اال�ستئناف مقارنة مع بع�ض التدابري اخلا�صة بقا�ضي
 بعدما ُر�سم نطاق الإحداثيات العامة التي من خاللها.اال�شراف
 فـي الإطار الت�شريعي والق�ضائي،حتققت غائية العقاب الت�أهيل ّية
 حتى يومنا، ينبغي الت�أكيد على �أنه،داخل النظام القانوين الإيطايل
 على وجه التحديد ما زال م�ؤ�س�سة فـي تناق�ض حاد مع الهدف،هذا
.امل�شار اليه �أعاله املكر�س فـي النطاق الد�ستوري

 من22 يعالج مو�ضوع ال�سجن مدى احلياة املنظم فـي املادة
 التي تن�ص على �أن «عقوبة،1930 قانون العقوبات الإيطايل لعام
ال�سجن مدى احلياة هي م�ؤبدة ويجب ق�ضا�ؤها فـي �إحدى املن�ش�آت
 قد. مع االلزام بالعمل ومع العزل الليلي،املخ�ص�صة لهذا الغر�ض
.»ي�سمح للمحكوم بال�سجن مدى احلياة بالعمل فـي الهواء الطلق
3  الفقرة27 �إن التناق�ض مع املبد�أ املن�صو�ص عليه فـي املادة
من الد�ستور م�ستمد من حقيقة �أن متاهي مفهوم �إعادة الت�أهيل
كلي) �إىل املحكوم �أهل ّية العي�ش فـي البيئة
ّ مع اعادة (�أو �إ�سناد
 نظر ًا، قد يبدو هذا املبد�أ حمبط ًا بعقوبة من �ش�أنها،االجتماعية
 ومع. �أن ت�ستبعد �سلف ًا عودة املحكوم اىل املجتمع،لطابعها امل�ؤبد
 ف�إن املحكمة الد�ستورية الإيطالية (قا�ضي القوانني) رف�ضت،ذلك
 فـي احلكم رقم، ال�سيما.مرارا م�سائل د�ستورية حول هذه امل�س�ألة
27  �أكدت �شرعية ال�سجن امل�ؤبد بالن�سبة للمادة،1974  لعام264
 تنفى، فهي من جهة: من الد�ستور على �أ�سا�س اعتبارين3 الفقرة
 ومن.»�أن «وظيفة وغاية العقوبة هي فقط �إعادة ت�أهيل املجرمني
جهة �أخرى تعترب �أن م�ؤ�س�سة الإفراج امل�شروط املنظمة فـي املادة
 من قانون العقوبات ت�سمح فـي حد ذاتها �إعادة الإدماج املحكوم176
 فـي احلاكم رقم، وفـي وقت الحق.بال�سجن امل�ؤبد فـي املجتمع املدين
 �أكدت املحكمة هذا النهج م�شرية �إىل �أنه فـي الوقت،1994  لعام168
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l’istituto della liberazione condizionale
disciplinato all’art. 176 c.p. consente di
per sé il reinserimento dell’ergastolano nel
consorzio civile. In seguito, nella sentenza
n. 168 del 1994, la Corte ha ribadito tale
orientamento precisando che attualmente,
la pena dell’ergastolo “non riveste più i
caratteri della perpetuità”. Sempre all’interno
di tale ultima sentenza, essa ha dipoi escluso
l’applicabilità della suddetta pena al minore
imputabile.
Altro problema di legittimità costituzionale
è stato nel tempo profilato con riguardo
al carattere fisso dell’ergastolo, che si
porrebbe in contrasto con i principi di
uguaglianza (art. 3 Cost.), di colpevolezza
( art. 27 c.1 Cost.) e di rieducazione del
condannato (art. 27 c.3 Cost.). Affrontando
per la prima volta la questione delle pene
fisse, la Corte costituzionale nella sentenza
n. 67 del 1963 aveva, tuttavia, negato che
dall’art. 27 c.3 Cost. derivi un’esigenza
di individualizzazione della pena tale da
determinare per ciò solo l’illegittimità
delle pene fisse. In seguito, modificando
sensibilmente il proprio orientamento, la
Corte stessa è arrivata ad ammettere – nella
sentenza n. 50 del 1980 – che “in linea di
principio, previsioni sanzionatorie fisse non
appaiono in armonia col ‘volto costituzionale’
del sistema penale”. Il dubbio di legittimità
costituzionale potrà così essere superato,
caso per caso, solo “ a condizione che, per
la natura dell’illecito sanzionato e per la
misura della sanzione prevista, quest’ultima
appaia ragionevolmente ‘proporzionata’
rispetto all’intera gamma di comportamenti
riconducibili allo specifico tipo di reato”.
Ciò premesso riguardo ai possibili profili
di incompatibilità dell’istituto considerato
con le previsioni del dettato costituzionale,
è da accogliere l’orientamento espresso
dalla citata sentenza n. 168 del 1994
laddove afferma che, proprio in ragione
della previsione codicistica dell’istituto
della liberazione condizionale (così come
riformato dalla L. n. 663 del 1986) non sia più
da ascriversi all’ergastolo, salvo le eccezioni
di cui avremo modo di trattare in seguito,
il carattere di pena perpetua. In base agli
artt. 176 e 177 c.p. , la citata liberazione
condizionale sospende, infatti, l’esecuzione
della pena per un certo tempo, trascorso il
quale essa si estingue se il condannato non
commette un altro reato.

.» عقوبة ال�سجن مدى احلياة «مل يعد لديها طابع امل�ؤبد،الراهن
 ا�ستبعدت بعد ذلك امكان ّية تطبيق،دائم ًا داخل هذا احلكم الأخري
.العقوبة امل�شار اليها �أعاله على القا�صر القابل لالتهام

وم�س�ألة �أخرى تتعلق بق�ضية ال�شرعية الد�ستورية جرى تو�صيفها
 التي من،على مر الزمن فيما يتعلق بطبيعة ال�سجن امل�ؤبد الثابتة
،) من الد�ستور3 �ش�أنها �أن تتعار�ض مع مبادئ امل�ساواة (املادة
 من الد�ستور) و �إعادة ت�أهيل املحكوم1  الفقرة27 والإدانة (املادة
 فـي معاجلتها لأول مرة.) من الد�ستور3  الفقرة27 عليه (املادة
 كانت املحكمة الد�ستورية فـي حكمها رقم،مل�س�ألة العقوبات الثابتة
 الفقرة27  قد نفت �أن تكون قد انبثقت عن املادة،1963  لعام67
 من الد�ستور احلاجة �إىل تفريد العقاب لدرجة يتحدد معها لهذا3
 وفـي �سياق، بعد ذلك.ال�سبب وحده عدم �شرعية العقوبات الثابتة
 و�صلت املحكمة نف�سها اىل درجة،تغيري توجهها ب�شكل ملحوظ
، �أن «من حيث املبد�أ- 1980  ل�سنة50  فـي احلكم رقم- االقرار
ال تظهر توقعات عقوبات ثابتة فـي تنا�سق مع الوجه الد�ستوري
 ومن ثم بات باالمكان جتاوز ال�شك فـي ال�شرعية.»للنظام اجلنائي
 وفق ًا لطبيعة، فقط « �شرط �أن، فـي كل حالة على حدة،د�ستورية
 ف�إن هذه الأخرية تبدو، وتدبري العقوبة املرتقبة،اجلرمية املعاقبة
متنا�سبة ب�شكل معقول «مقارنة مع جمموعة كاملة من ال�سلوكيات
.»تتعلق بنوع معني من اجلرائم

بنا ًء على ما تق ّدم حول املالمح املحتملة لتَعا ُر�ض امل�ؤ�س�سة املعترب
 ال بد من الرتحيب بالنهج الذي اعتمده احلكم،بالأحكام الد�ستورية
 وحتديدا ب�سبب التو ّقع، حيث ين�ص على �أنه،1994  لعام168 رقم
663 القانوين مل� ّؤ�س�سة الإفراج امل�شروط (وفق تعديالت القانون رقم
 مع مراعاة،) مل يعد ُيعزى اىل ال�سجن مدى احلياة1986 ل�سنة
. طابع عقوبة امل�ؤيد،اال�ستثناءات التي �سنعاجلها فـي وقت الحق
 من قانون العقوبات ُيع ِّلق الإفراج177  و176 ومبوجب املادتني
 وبعد، تنفيذ العقوبة لبع�ض الوقت، فـي الواقع،امل�شروط املذكور
.ذلك تتوقف �إذا مل يرتكب املحكوم عليه جرمية �أخرى
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Condizioni necessarie al fine della concessione
della misura sono: 1) il ravvedimento del
reo ( la condotta dell’istante durante
l’esecuzione della pena deve essere tale
da far ritenere sicuro il suo ravvedimento);
2) il decorso del tempo di espiazione
prescritto ( il condannato all’ergastolo può
essere ammesso al beneficio quando abbia
scontato almeno 26 anni); 3) il risarcimento
del danno (il beneficio può essere concesso
solo a fronte dell’adempimento delle
obbligazioni civili derivanti dal reato,
salvo che il condannato dimostri di essere
impossibilitato ad adempierle: dell’avvenuto
risarcimento
o
dell’impossibilità
di
adempiere all’obbligazione deve essere,
opportunamente, fornita prova).
A fronte della ricorrenza di tali condizioni,
il giudice ha l’obbligo e non la facoltà di
concedere la misura richiesta. E’, inoltre, da
precisare che il termine indicato ai fini della
concessione della liberazione condizionale
può essere ulteriormente abbreviato in vista
delle riduzioni di pena (pari a giorni 45 per
ogni semestre di pena scontata) riconosciute
a titolo di liberazione anticipata ex art. 54
O.P. per la partecipazione prestata dal
condannato all’opera di rieducazione. Segue,
a carico del liberato condizionalmente, la
sottoposizione alle prescrizioni proprie del
regime di libertà vigilata (misura di sicurezza
non detentiva) ex artt. 177 e 230 n.2 c.p. , a
cura del Magistrato di Sorveglianza.
A seguito della riforma penitenziaria
intervenuta con L.n. 663 del 1986 (che ha
modificato la L. n.354 del 1975) si è, inoltre,
consentito al condannato all’ergastolo di
essere ammesso, dopo l’espiazione di almeno
dieci anni di pena, ai permessi premio nonché,
dopo almeno venti anni, alla semilibertà
(misura alternativa alla detenzione che
consente al detenuto di trascorrere parte
del giorno all’esterno, seppure in attività
lavorative e risocializzanti).

Antonietta Fiorillo
Presidente del tribunale di sorveglianza
di Firenze

) توبة اجلاين (ال�سلوك �أثناء1 :ال�شروط الالزمة ملنح التدبري هي
)2 تنفيذ العقوبة يجب �أن يكون �سبب ًا كافي ًا للت�أكد من توبته)؛
انق�ضاء وقت العقوبة املقررة (يحق للمحكوم بعقوبة ال�سجن مدى
 عاما على26 احلياة �أن يمُ نح اال�ستفادة بعد �أن يكون قد �أم�ضى مهلة
) التعوي�ض عن الأ�ضرار (يجوز منحه اال�ستفادة فقط فـي3 الأقل)؛
 �إال �إذا �أثبت،مقابل اجناز االلتزامات املدنية النا�شئة عن اجلرمية
 �أما فيما يتعلق بالتعوي�ض:املحكوم عليه �أنه غري قادر على القيام بها
املنجز �أو عدم القدرة على الوفاء بااللتزام فيجب �أن ُيعطى اثبات
.)عنها على نحو مالئم

 على القا�ضي واجب ولي�س �صالحية،�أمام تكرار مثل هذه ال�شروط
 وال ب ّد �أي�ضا من الإ�شارة �إىل �أن الأجل.منح هذا االجراء املطلوب
امل�شار اليه ملنح الإفراج امل�شروط ميكن تق�صريه فـي �ضوء تخفي�ضات
) يوما لكل �ستة �أ�شهر �أُم�ضيت من العقوبة45 العقوبة (ما يعادل
 من نظام54 املعرتف بها باعتبارها �إفراج مبكر وفق ًا للمادة
ال�سجون للم�شاركة املقدمة من قبل املحكوم عليه فـي العمل على
 اخل�ضوع، واجب من �أطلق �سراحه ب�شرط، يلي ذلك.�إعادة الت�أهيل
للأحكام اخلا�صة بنظام احل ّرية املراقبة (�إجراء احرتازي غري
، من قانون العقوبات2  رقم230  و177 .احتجازي) مبوجب املادتني
.بوا�سطة قا�ضي الإ�شراف
1986  لعام663 جراء �إ�صالح ال�سجون الذي مت مبوجب القانون رقم
) ُ�سمح �أي�ضا للمحكوم1975  ل�سنة354 (الذي عدل القانون رقم
 بعد �أن يكون قد �أم�ضى ع�شر،بعقوبة ال�سجن مدى احلياة �أن يمُ نح
 و�أي�ض ًا بعد ما ال يقل، �إجازات مكاف�أة،�سنوات على الأقل من عقوبته
 مينح �شبه احلرية (تدبري بديل لالعتقال ي�سمح،عن ع�شرين �سنة
 و�إن كان ذلك فـي جمال،لل�سجني ق�ضاء جزء من اليوم فـي اخلارج
.)العمل �أو �أن�شطة �إعادة الدمج فـي املجتمع
Antonietta Fiorillo

رئي�سة حمكمة الرقابة فـي منطقة فلورن�سا
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