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ع غي النظاميغ في فقڢ القضا الجزائي التونس يٚالهج
ايفيٚابح الخٙ
ملخص
 مبحثا ٗڣ قيمغ علميغ قانڤنيغ، ائي التڤنسٜع غيڇ النظاميغ ي فقڢ القضا الجٚلقٖ أصبِ بحن مڤضڤٵ الهج
ٚ ڣڣثائڄ السفٚاػ السفٛامتعلڄ بجڤا
 السياسيغٚ أحٖ عناص،ب يعٖ ه٘ا القانڤڗ

ماڬ

ّ يٙ ام
ڬٚفيف

ٔيٙبتا

لسنغ
لسنغ

ٕٖڣقضائيغ من٘ تنقيِ القانڤڗ ع
ٕٖبمقتض القانڤڗ ااساس ع

ع غيڇ النظاميغبٚ الهجٚجٜائيغ العامغ التڤنسيغ لٜالج
ڣٕ فصڤلڢ الجٖيٖعٙ ڣ،تڢٕٙ الًڇاب التڤنس ڣمغا٥ قانڤڗ تنظيږ ٕخڤڋ اأ خا٨ه من تعٖٕ نقائٛاٚڗ ما يمكن ب
يغٚائيب ففتحـ ه٘ه العمڤميغ لقضاع محاكږ اأصل حٜي صياغغ عامغ تقبل ت ڣياػ ڣاسعغ من قبل القاض الج
 ي ت٘ب٘ب مڤاقڀ- ڗ لږ ينقِ القانڤڗ- اإجتهإاػ امختلفغ ڣامتناقضغ فساهږ ٗلڊ ڣسيساهږ ي امستقبل
ائي التڤنسٜاسغ فقڢ القضا الجٕٙ  من خاڋ٨ ه٘ه النقائ٨أڬبنستخلٙ ها علګٙاٚمحكمغ التعقيظ ڣعٖم ستق
عٚ للهجٚاجٜائي الڤطن الٜ ففي ٗاػ الڤقـ تڤسٸ ي ت ڣيل القانڤڗ الج،ڗ بيڗ القانڤنيڗ الڤطن ڣالٖڣليٛال٘ڬ لږ يڤا
 الت صإقـ عليها الٖڣلغ التڤنسيغب،ياتڢٚ ڣحٚغيڇ القانڤنيغ ڣأهمل اإتفاقياػ الٖڣليغ حاميغ حقڤځ امهاج

٠يغ ـ تڤنٚجٛ ائي ـ سياسغٜين ـ القاض الجٚياػ امهاجٚع غيڇ النظاميغ ـ حقڤځ ڣ حٚ الهج:كلماػ مفاتيح
Unauthorized migration in the jurisprudence of the Tunisian penal judiciary
Abstract
The issue of unauthorized migration in the jurisprudence of the Tunisian penal judiciary has become
a subject of scientific and legal interest since the revision of Law No. 40 of 1975 of 14 May 1975 on
passports and travel documents under Basic Law No. 6 of 2004 on 3 February 2004. This Law, is one
of the tools of Tunisia's general penal policy to repress unauthorized migration.
What can be highlighted is the multiplicity of shortcomings in the law regulating the entry and
departure of Tunisian people, and the introduction of its new chapters in a general formulation that
allowslarge interpretations by the penal judge. This has enabled judges to make different and
contradictory judgments. This will contribute in the fluctuation of the Courts positions and opinions.
Evidences of these shortcomings are made through the study of the jurisprudence of the Tunisian
Penal Judiciary which did not balance national and international laws. At the same time, it expands
the interpretation of the national penal law for unauthorized immigration and neglects the
international conventions protecting migrant rights and freedoms, The Tunisian state.
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مقـدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ:

ينبغي أڗ نبيڗ من البٖايغ أڗ ألفاٱ تالهجٚع غيڇ النظاميغ ت الت يقابلها الهجٚع القانڤنيغ- 26
كج ٜأڣڋ من عنڤاڗ البحن -ألفاٱ لږ يضعها امشٚٵ التڤنس ڣلږ يعٚفها تعٚيفا قانڤنيا ٕقيقا ،ا
ي قانڤڗ عقڤباػ امهاجٚين غيڇ القانڤنييڗ ،اسيما منها الفصڤڋ الجٖيٖع الت ڣضعها ڣأضافها
القانڤڗ اأساس

عٖٕ

ام  ّٙي

لسنغ

ماڬ

ڣمنڢ القانڤڗ عٖٕ

ام  ّٙي

ڣامنقِ للقانڤڗ عٖٕ

فيفٚڬ

لسنغ

ڣامتعلڄ بجڤاٛاػ السف ٚڣڣثائڄ السف ،ٚڣا ي القڤانيڗ ٗاػ الصلغ
ام  ّٙي

لسنغ

ڣامتعلڄ بحالغ اأجانظ بالبإ

ماٝٙ

التڤنسيغ ،ڣا ي القانڤڗ اأساسيعٖٕ  61لسنغ  2016ام ٙخفي  3أڣػ  2016ڣ امتعلڄ بمنٸ
اإتجا ٙباأ خا ٥ڣ مكافحتڢب
نها ألفاظا ڣضعها اإعاميڤڗ ڣالسياسيڤڗ ڣفقڢ القانڤڗ ،27أڗ امشٚٵ التڤنس

ستعمل

ألفاٱ أخٚڥ ڣهي تٕخڤڋ الًڇاب التڤنس ڣمغإٙتڢت ،ڣهي ٗاػ األفاٱ ڣالعباٙاػ الت ستعملها
القضا الجٜائي التڤنس

ي أحكامڢب أما النصڀ الثاني من عنڤاڗ البحن ت ي فقڢ القضا الجٜائي

التڤنس ت ،فيفيٖ أڗ التحليل سينحص ٚي ٕٙاسغ بع ٬من اأحكام القضائيغ الصإٙع عن امحاكږ
اإبتٖائيغ ڣمحاكږ اإستئناف ڣمحكمغ التعقيظ ي ٛج ٚامهاجٚين غيڇ القانڤنييڗ التڤنسييڗ ڣٗڣڬ
جنسياػ أخٚڥ من٘ سنغ

تاٙئ صٖڣ ٙالقانڤڗ ڣنفاٗه لي سنغ

 ،ما تمثلڢ ه٘ه القٚاٙاػ

من فقڢ قضائي جٜائي يمكن الباحثيڗ من اإطاٵ علګ كبڇڥ تڤجهاػ القضاع ي تطبيڄ الن ٨ڣمٖڥ
حًڇامهږ لحقڤځ امهاجٚين الت ضمنتها اإتفاقياػ الٖڣليغ الت صإقـ عليها البإ التڤنسيغب
بنا علګ ٗلڊ  ،سيتمحڤ ٙالتحليل حڤڋ نصڤ ٥اأحكام ڣتطبيقها للقانڤڗ ڣقصڤٙها ڣهي الت أمكن
اإطاٵ عليها ڣليٕٙ ٠اسغ للسنٖ القانڤني للحكږ ،كٚكن شٚعي ٕڣڗ أڗ نهمل حٖڣٕ ه٘ا الن ٨التشٚيعي ڣنقائصڢ.
26

Nicole Guimezanes,La migration et le droit, Revue internationale de droit comparé, Année 2014 66-2 pp.
199-247.
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ڗ قتصا ٙالبحن علګ ٕٙاسغ بع ٬أحكام القضا الجٜائي الصإٙع ي ٛج ٚامغإٙين لًڇاب البإ خلسغ،
يٚجٸ لسبظ عٖم نشٚه٘ه اأحكام علګ مڤقٸ محكمغ التعقيظ أڣ ي مجمٸ قٚاٙاػ أڣ ي أڬ مڤقٸ أخ ٚڣهڤ ما ا ييسٚ
اإطاٵ عليها ا بعٖ عنا ڣبحن كبيڇينب
لقٖ أصبِ بحن مڤضڤٵ الهجٚع غيڇ النظاميغ ي فقڢ القضا الجٜائي التڤنس

،مبحثا ٗا قيمغ علميغ

قانڤنيغ ڣقضائيغ ڣحقڤقيغ من٘ تنقيِ القانڤڗ عٖٕ

لسنغ

ام  ّٙي

ماڬ

السف ٚڣڣثائڄ السف ٚبمقتض القانڤڗ اأساس عٖٕ

لسنغ

ام  ّٙي

فيفٚڬ

امتعلڄ بجڤاٛاػ
ف لغي عنڤاڗ

الباب الٚابٸ ڣعڤ ٩بعنڤاڗ ٕخڤڋ الًڇاب التڤنس ڣمغإٙتڢ ،ڣأضاف فصڤا جٖيٖع ڣ عتبڇ مٚتكبا أفعاڋ جٚاميغ
تبببببكل من أٙشٖ أڣ ٕب ٚأڣ سهل أڣ ساعٖ أڣ تڤسٰ أڣ نظږ ب ڬ ڣسيلغ كانـ ،ڣلڤ ٕڣڗ مقابلٕ ،خڤڋ خ ٨لګ
الًڇاب التڤنس أڣ مغإٙتڢ خلسغ سڤا تږ ٗلڊ بٚا أڣ بحٚا أڣ جڤا ،من نقا٭ العبڤ ٙأڣ من غيڇهات ڣفڄ ن ٨الفصل
ب ڣي اخ٘ جٜائيا ك٘لڊ تكل من تڤلګ يڤا اأ خا ٥الٖاخليڗ أڣ امغإٙين للًڇاب التڤنس خلسغ أڣ مٚتكب
الجٚائږ امنصڤ ٥عليها به٘ا الباب أڣ خص ٨مكانا إيڤائهږ أڣ أخفاهږ أڣ عمل علګ ضماڗ فٚاٙهږ أڣ عٖم التڤصل
من القانڤڗ ام٘كڤٙب

لګ الكشڀ عنهږ أڣ عٖم عقابهږت ڣفڄ ن ٨الفصل

لقٖ مكن ه٘ا القانڤڗ ي ٗاػ الڤقـ النيابغ العمڤميغ من ثاٙع التتبٸ الجٜائي ڣتڤجيڢ اإتهام للفاعليڗ
اأصلييڗ ڣامشاٙكيڗ  ،ڣتعهٖ القضاع به٘ه القضايا للحكږ فيما نسظ للمتهميڗ من جٚائږ ڣ صٖا ٙاأحكام القضائيغ
الجٜائيغب
يعٖ ه٘ا القانڤڗ ،أحٖ عناص ٚالسياسيغ الجٜائيغ العامغ التڤنسيغ لٜج ٚالهجٚع غيڇ النظاميغب ڣقٖ سن ي
سياځ تنفي٘ البإ التڤنسيغ إلًڈاماتها ڣتعهٖاتها القانڤنيغ الٖڣليغ ،ما صإقــ بمقتض القانڤڗ عٖٕ
ام  ّٙي

جانفي

لسنغ

علګ بٚڣتڤكڤڋ مكافحغ تهٚيظ امهاجٚين عن طٚيڄ البڇ ڣالبح ٚڣالجڤ كبڇڣتڤكڤڋ

مكمل إتفاقيغ اأمږ امتحٖع مكافحغ الجٚيمغ امنظمغ عبڇ الڤطنيغ ڣامعتمٖ من قبل الجمعيغ العامغ لأمږ امتحٖع
ي

نڤفمبڇ

امصإځ عليها ڣامنشڤٙع باأم ٚعٖٕ

لسنغ

ام  ّٙي

جڤاڗ

ب

ثاثغ أسباب كبڇڥ لبحن مڤضڤٵ تالهجٚع غيڇ النظاميغت ي فقڢ القضا الجٜائي التڤنس  ،ڣهي:
أڣا :معٚفغ أغٚا ٩صٖا ٙامشٚٵ التڤنس لن ٨جٜائي يٜج ٚالهجٚع غيڇ النظاميغ ،هل هي أغٚا ٩ڣطنيغ
ٕاخليغ أم استجابغ لضغڤ٭ خاٙجيغ قليميغ ڣٕڣليغ ؟ ب
ثانيا :أنڢ مڤضڤٵ لږ تنج ٜفيڢ ٕٙاساػ خافا مڤضڤٵ الهجٚع ال٘ڬ بحن من النڤاےي القانڤنيغ
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ڣالسياسيغ23ڣالسڤسيڤلڤجيغ24ب
ثالثا :أنڢ مبحن نقڀ فيڢ علګ ڣجڢ حقڤ ي ڣڣجڢ حسن تطبيڄ محاكږ اأصل للقانڤڗ الجٜائي الٜاجٚ
مغإٙڬ الًڇاب التڤنس خلسغ ،ڣكيڀ فهمتڢ محكمغ التعقيظ  ،ڣمٖڥ لًڈام القاض بما عهٖ ليڢ من حمايغ حقڤځ
ڣحٚياػ امتهږ تامهاج ٚغيڇ النظاميت تطبقيا للقانڤنيڗ التڤنس ڣالٖڣلي اإنسانيب
ڗ ما يمكن بٚاٛه من تعٖٕ نقائ ٨ڣحٖڣٕ قانڤڗ تنظيږ ٕخڤڋ اأ خا ٥الًڇاب التڤنس ڣمغإٙتڢ،ال٘ڬ
ڣٕٙػ فصڤلڢ الجٖيٖع ي صياغغ عامغ تقبل ت ڣياػ ڣاسعغ من قبل القاض الجٜائيب
لقٖ فتحـ ه٘ه العمڤميغ لقضاع محاكږ اأصل حٚيغ اإجتهإاػ امختلفغ ڣامتناقضغ ،فساهږ ٗلڊ
ڣسيساهږ ي امستقبل  -ڗ لږ ينقِ القانڤڗ -ي ت٘ب٘ب مڤاقڀ محكمغ التعقيظ ڣعٖم ستقٚاٙها علګ ٙأڬ
،ڣ ستمٚا ٙهضږ اأحكام لحقڤځ امهاجٚينب
نستخل ٨ه٘ه النقائ ٨من خاڋ ٕٙاسغ فقڢ القضا الجٜائي التڤنس ڣسنٖه القانڤڗ عٖٕ ام  ّٙي
فيفٚڬ

ال٘ڬ صٖ ٙتحـ الضغٰ ااڣٙڣبي 25عمڤما ڣاايطالي خصڤصا ڣلږ يڤاٛڗ بيڗ القانڤنيڗ الڤطن

ڣالٖڣلي  ،ففي ٗاػ الڤقـ تڤسٸ ي ت ڣيل القانڤڗ الجٜائي الڤطن الٜاج ٚللمغإٙين للًڇاب التڤنس

خلسغ (الفقٚع

ااڣلګ) ،ڣأهمل اإتفاقياػ الٖڣليغ الت تحم حقڤځ امهاجٚين ڣحٚياتهږ  ،ڣالت صإقـ عليها الٖڣلغ التڤنسيغ
ڣأصبحـ ج ٜمن امنظڤمغ القانڤنيغ الڤطنيغ الناف٘ع (الفقٚع الثانيغ)ب

synthèse 2011/47, Série sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants dans la législation
module Juridique, p, 10.
file:///C:/Users/media%20world/Downloads/Documents/CARIM_ASN_2011_47.pdf
(Consulté le 2 septembre 2018).

& Riadh Ben Khalifa, L’émigration irrégulière en Tunisie après le 14 janvier 2011, Hommes
migrations, 1303, 2013, pages, 182-188.
23

24 Mehdi

Mabrouk, El Harikoun , pour une approche sociologique du milieu social desimmigrés
clandestins et de leur imaginaire , in Revue tunisienne de sciences sociales, n° 125, 2003, pp. 15-49.Mehdi
Mabrouk, Emigration clandestine en Tunisie : Organisations et filières, Revue, NAQD,2009/1 ,N° 2627,Pages 101 – 126.
25Hassan Boubakri, Les migrations en Tunisie après la révolution, Confluences Méditerranée
2013/4 ,N° 87, Pages 31 – 46.

150

الفقٚع اأڣلګ :توسع قاض ي اأصل الجزائي في تأڣيل قانوڗ ٛجٚ
مغادٙع الت اب التونس ي خلسغ ڣإهمالڢ لإتفاقياػ الدڣليغ
امصادځ عليها
ڗ ما ناحظڢ حڤڋ تطبيڄ امحاكږ التڤنسيغ للقانڤڗ عٖٕ

ام  ّٙي

فيفٚڬ

هڤ تڤسٸ

القاض الجٜائي التڤنس كقاض أصل ي الطڤٙين اإبتٖائيڤاإستئنا ي ي ت ڣيل القانڤڗ الجٜائي الڤطن الٜاجٚ
للهجٚع غيڇ القانڤنيغ عنٖ تطبيقڢ بما يجعلڢ يهضږ حقڤځ امهاجٚين الت ضمنتها اإتفاقياػ الت صإقـ عليها
تڤن(٠أ)ب
أما مڤاقڀ محكمغ التعقيظ كمحكمغ قانڤڗ فقٖ كانـ مت٘ب٘بغ فتاٙع تساي ٚقاض اأصل ي تڤسٸ قٚا تڢ
للقانڤڗ ڣتطبيقڢ  ،ڣتاٙع تٚف ٬ه٘ا امڤقڀ ڣتق ٚالتطبيڄ ڣالفهږ الضيڄ ڣالح ٚي للن ٨القانڤني (ب)ب

أّ -
توسع قاض ي اأصل الجزائي في تأڣيل فصول قانوڗ ٛج ٚمغادٙع
ّ
ّ
الت اب التونس ي خلسغ
قاض

اأصل الجٜائي هڤ القاض

امنتصظ لف ٬النڈاعاػ ٗاػ الصبغغ الجٜائيغ امڤصڤفغ جنحا أڣ

جناياػ ڣالت تع ٩ٚعلګ امحاكږ اإبتٖائيغ ( ) ،ڣمحاكږ اإستئناف ( )ب

 فقڢ قضا امحاكږ اإبتدائيغ متنوٵ ڣغي مستقٚصٖٙػ أغلظ اأحكام القضائيغ الجٜائيغ اإبتٖائيغ ي قضايا ٛج ٚالهجٚع غيڇ القانڤنيغ عن امحاكږ اإبتٖائيغ
بالڤاياػ الساحليغ 22الت تږ بمٚجٸ نظٚها يقاف امهاجٚين امتهميڗ بمغإٙع أڣ محاڣلغ مغإٙع الًڇاب
22

CHERIF (I), La lutte contre les migrations clandestines, Mémoire, Mastère en sciences politiques, Université
Tunis El Manar, Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, 2004-2005, annexes n° 4. Souhayma Ben
Achour, Le droit tunisien face à La traite de, Pe so es et au t afi de ig a ts, CARIM Notes d’a al se et de
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التڤنس خلسغ ي امياه اإقليميغ أڣ نطاقا من مڤانئ صيٖ ه٘ه الڤاياػ الت تعٖ مناف٘ا للهجٚع غيڇ
القانڤنيغ أڣ ال٘ين تږ انقاٗهږ ي امياه الٖڣليغ  ،ڣهي محاكږ ڣاياػ كل من مٖنيڗ ،ڣصفاق ،٠ڣسڤسغ ،ڣامنستيڇ
،ڣنابل ،ڣامهٖيغ ،ڣبنڈٙػب
لقٖ كاڗ السنٖ القانڤني لأحكام القضائيغ الجٜائيغ الفصڤڋ الجٖيٖع للقانڤڗ اأساس
بتاٙئ فيفٚڬ

ڣامنقِ للقانڤڗ عٖٕ

لسنغ

ام  ّٙي

ماڬ

عٖٕ

امتعلڄ بجڤاٛاػ

السف ٚڣڣثائڄ السف ٚب ڣ ي بع ٬القضايا يحاڋ امتهږ ي ٗاػ الڤقـ علګ القانڤڗ ڣالقانڤڗ اأساس عٖٕ
ام  ّٙي أڣػ

لسنغ
لسنغ

ڣامتعلڄ بمكافحغ اإٙهاب ڣمنٸ غسل اأمڤاڋب

ما ناحظڢ حڤڋ التشٚيٸ الجٜائي التڤنس

امنظږ لٖخڤڋ التڤنسييڗ ڣاأجانظ ڣخٚڣجهږ من الًڇاب

التڤنس  ،ڣال٘ڬ يطبقڢ القاض الجٜائي ي الجنِ ڣالجناياػ عنٖ ٛجٚه مغإٙع الًڇاب التڤنس خلسغ مهما كاڗ
الغ ،٩ٚهڤ القصڤ ٙال٘ڬ يتمثل ي عمڤميغ ألفاظڢ ڣعٖم ٕقتها ب ٗ تقبل ه٘ه األفاٱ الت ڣياػ الڤاسعغ عنٖ
تطبيڄ امحكمغ له٘ا القانڤڗ فتجٚم ب٘لڊ كل أشكاڋ امساعٖع ٕڣڗ تمييڈها علګ تلڊ الت يبيحها القانڤڗ الٖڣلي
اانساني ڣتعٖ من الحقڤځ اأساسيغ للمهاجٚين مهما كانـ جنسياتهږ ،ڣهڤ ما يجعل القاض ي حظ ه٘ا الن ٨علګ
كل أصناف الهجٚع ٕڣڗ عتباٙأغٚاضها،ڣعلګ كل امهاجٚين البالغيڗ ،ڣاأطفاڋ ،ڣالنسا الحڤامل ،19مها كانـ ٕڣافٸ
امهاجٚسڤا كاڗ ٕافٸ ه٘ه الهجٚع الهٚڣب من الحٚب أڣ من الجفاف أڣ من اإقتتاڋ الع ٚي أڣ من الفق 20ٚبحثا عن
العمل للعي ٤مقاڣمغ للجڤٵ ڣالبطالغ ،ڣمهما كاڗ مٚكٜهږ حت ڣ ڗ كانڤا من ال٘ين يتاجٚڣڗ بهږ ڣٙغږ فٚإ ه ا
بالتتبٸ الجٜائي بقانڤڗ متخص ٨ي جٚائږ اإتجا ٙبالبش21ٚب
القاض الجٜائي التڤنس ا ي خ٘ به٘ه الٖڣافٸ تللهجٚع غيڇ القانڤنيغت حت ڣ ڗ كانـ نسانيغ ،ڣا ي خ٘
بتلڊ اأع٘ا ٙام٘كڤٙع حت ڣ ڗ كانـ ڣجيهغ ڣجٖيغ تقٚها معاهٖاػ القانڤڗ الٖڣلي اإنساني ڣصإقـ عليها الٖڣلغ
التڤنسيغب

ج ائم خطي
ال ّس ي مطي إ ت
ال ّس ي من ج ن ق ضي حين تص ح ال
ب ح ال عقيب :ال
ائل بن س ي  :ق ضي مس
الس ي من ج
ال
ال
ال ع ل
الس ي «الح ق د اأس ال داعي
 ،ال
نزف
 ،ج يد الص ال ونسي ،
م
مع " ا
بلع
اس السي س
ا ا ،ند ال كز الع بي لابح
الق نو ال زائي ع و ااج ا  ...ج ي
ن
الص "http://www.assabah.com.tn/article/144456.
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Lahlou, Dossier : Les causes multiples de l’émigration africaine irrégulière, Population & Avenir,
n° 676, 2006/1, Pages 4 – 7.

20Mehdi
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فتاٙع يتمسڊ القاض بحٚفيغ الن ٨ڣتاٙع أخٚڥ يتڤسٸ ي ت ڣيلڢ حت يمكنڢ من ستيعاب الڤقائٸ محل
التتبٸ إٕانغ امتهږ عنٖ تطبيقڢ للقانڤڗب ه٘ا التڤجڢ القضائي الجٜائي ا يعٖ صائباٙغږ ما تقتضيڢ ضٚڣٙع حمايغ
اأمن ڣالنظام العاميڗ التڤنسييڗب
لقٖ ڣٕٙػ ألفاٱ الفصڤڋ الجٖيٖع للقانڤڗ اأساس عٖٕ لسنغ
للقانڤڗ عٖٕ

لسنغ

ماڬ

ام  ّٙي

بتاٙئ فيفٚڬ

امنقِ

امتعلڄ بجڤاٛاػ السف ٚڣڣثائڄ السف ٚي صياغغ عامغ

تقبل ت ڣياػ ڣاسعغ عنٖ تطبيقها من قبل القاض اام ٚال٘ڬ خلڀ تناقضا ي اتجاهاػ نف ٠امحكمغ ٗ مثا لږ
تعتبڇ امحكمغ اإبتٖائيغ بصفاق ٠ي حكميها اابتٖائي عٖٕ
-

-

بتاٙئ

جڤاڗ

 ،ڣعٖٕ

بتاٙئ

امهاجٚين تغيڇات أڣ ت حايات بل ٕانتهږ بال جن إعتباٙهږ منخٚطيڗ ي التنظږ اإجٚاميب بينما ٗاػ
بتاٙئ

امحكمغ عتبڇػ ي حكميها اابتٖائي الجنائي عٖٕ

-

ڣ عٖٕ

-

بتاٙئ

جڤاڗ

ڗ ٕفٸ مبالغ ماليغ ڣالٚغبغ ي الهجٚع ا يعٖ تعاڣنا أڣ نظماما لڤفاځ جٚاميب
لقٖ فتحـ من ثمغ أبڤاب اإجتهإاػ امختلفغ ڣامتناقضغ محاكږ اأصل امتمثلغ ي امحاكږ اإبتٖائيغ
ڣمحاكږ اإستئنافب
الحااػ الت ينطبڄ فيها القانڤڗ عٖٕ
لسنغ

ام  ّٙي

ماڬ

بتاٙئ

لسنغ

فيفٚڬ

امنقِ للقانڤڗ عٖٕ

امتعلڄ بجڤاٛاػ السف ٚڣڣثائڄ السف ٚعلګ اأفعاڋ الت تعٖ هجٚع غيڇ

قانڤنيغ أڣ سٚيغب
غيڇ أنڢ ٙغږ ه٘ا التحٖيٖ ف ڗ قضاع محاكږ اأصل تڤسعڤا ي فهږ ه٘ا القانڤڗ ڣسحبڤا فصڤلهعلګ تكل
مهاجٚت تلقى مساعٖع من مهٚبيڗ أڣ من غيڇ امهٚبيڗ أغٚا ٩أخٚڥ حت ڣ ڗ كانـ نسانيغ كاإنقاٗ الت يحميها
القانڤڗ الجٜائي الڤطن

18

ڣالقانڤڗ الٖڣلي اإنسانيب

معظږ اأحكام القضائيغ الصإٙع عن امحاكږ التڤنسيغ لٜج ٚالهجٚع غيڇ النظاميغ كانـ علګ أساٝ
امساعٖع علګ جتيا ٛالحٖڣٕ خلسغ تهٚيبا للمهاجٚين أڣ العملياػ الفٕٚيغ مساعٖع الغيڇ علګ اجتيا ٛالحٖڣٕ خلسغ أڣ
ڣ

تهٚيظ امهاجٚين ي طا ٙڣفاځ أڣ تنظيږ ڣفڄ الفصليڗ

من القانڤڗ ام٘كڤ ٙب ڣ ي أغلظ حااػ النيابغ

العمڤميغ كاڗ علګ سنٖ الفصليڗ ام٘كڤٙين ڣهي تكڤين ڣفاځ جٚاميب فهل يشمل ه٘ا الن ٨اأ خا ٥غيڇ
التڤنسييڗ امڤصڤفيڗ بامهاجٚين ؟ب
ه٘ا امشكل ڣاجهڢ القضا التڤنس عبڇ أغلظ محاكمڢ،أڗ القاض الجٜائي التڤنس مطالظ أڗ يجيظ عن تمٚكٜ
امهاجٚينت هل هږ مشاٙكڤڗ ي الڤفاځ ڣفڄ الفصل

من امجلغ الجٜائيغ ،أم متضٙٚڣڗ من شبكاػ تهٚيظ

امهاجٚين؟ب لږ يبحن القاض ه٘ه امس لغ  ،كما لږ يبحن ٙڣٍ ه٘ا القانڤڗ ال٘ڬ هڤ ي اأصل يمكن القڤڋ عنڢ
ب طي قد ه ث ني أ بعو ي ا كل من ي ع أ
الحزائي ال ونسي ع انه "يع قب ب لس ن مد ش
 18ي ص ال صل  143من ال
أ ح يق غي ه
ي ق عس هو ق ع م ش ال دم أ اأع أ اإغ ث ال ي عي إلي في ح حوا أ ا ح م أ غ أ في
ال و له ص ئح اء أ ت ي عدلي".
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14

قانڤڗ إٕاٙع الٖڣڋ اأڣٙبيغ لحٖڣٕها عن بعٖ ڣٗلڊ من خاڋ تعهٖها بالٖعږ اإقتصإڬ ڣامالي لتڤن٠

علګ أڗ تقڤم ه٘ه اأخيڇع بمنٸ امهاجٚين من الڤصڤڋ لګ الساحل الجنڤبي للٖڣڋ اأڣٙڣبيغ ڣساحل يطاليا خصڤصاب
 تأييد محاكږ اإستئنافلتوجڢ قضاع امحاكږ اإبتدائيغ:تنظ ٚمحاكږ اإستئناف ي القضايا امست نفغ أمامها من حين الڤقائٸ ڣالقانڤڗ ڣهي محاكږ ٕٙجغ ثانيغ ي
التقاض ڣتكڤڗ أحكامها ما ناقضغ لأحكام امس نفغ أڣ معٖلغ أڣ م يٖع لهاب
ي ه٘ا السياځ النظٚڬ القانڤني من حين اإجٚا اػ ڣاأصل ،تعهٖػ بع ٬محاكږ ستئناف الڤاياػ
الساحليغ بنڈٙػ ڣنابل ڣامنستيڇ ڣسڤسغ ڣصفاق ٠ڣمٖنيڗ بقضايا متهميڗ مستانفغ أمامها إينڤا ابتٖائيا إٙتكابهږ
لجٚائږ يعاقظ عليها القانڤڗ عٖٕ
ماڬ

ام  ّٙي

لسنغ

فيفٚڬ

بتاٙئ

امتعلڄ بجڤاٛاػ السف ٚڣڣثائڄ السفٚب

محكمغ اإستئناف بامنستيڇ أصٖٙػ حكما بتاٙئ
تحـ عٖٕ

بتاٙئ

امنقِ للقانڤڗ عٖٕ

لسنغ

جڤيليغ

ماٝٙ

تحـ عٖٕ

 ،ڣحكما اخٚ

 ،فٚغږ أڗ الڤقائٸ ڣاافعاڋ امكڤنغ لجٚيمغ الهجٚع غيڇ القانڤنيغ تختلڀ

عن أفعاڋ ڣڣقائٸ تكڤڗ جٚيمغ ااتجا ٙبالبش 15ٚفاڗ القاض الجٜائي ا يميڈ بينهما ڣيعتبڇها كلها أفعاا ڣأعماا
مكڤنغ لجٚيمغ الهجٚع غيڇ النظاميغ ب
ڣٗهبـ محكمغااسستئناف بنابل عٖٕ

بتاٙئ

اجٚامي يساعٖ علګ مغإٙع البإ التڤنسيغ يثبـتبمج ٕٚقيام

افٚيل

الګ اعتبا ٙاڗ اانضمام الګ ڣفاځ

خ ٨بتسهيل اڣ مساعٖع اا خا ٥امنظميڗ

للڤفاځ علګ تحقيڄ الهٖف ال٘ڬ اتفقڤا عليڢ ڣلڤ بٖڣڗ مقابلت16ب
ٗاػ امڤقڀ اتخ٘تڢ محكمغ ااستئناف بتڤن ٠ي اأحكام عٖٕ

بتاٙئ

نڤفمبڇ

17

14Alain Morice,Claire Rodier, Politiques de migration et d’asile de l’Union européenne en Méditerranée,
Confluences Méditerranée ,2013/4, N° 87, Pages 109 – 120.

 15ح فظ العبيد  ،خص صي ااتج ر ب لبشر  ،القض ء التشريع  ،عدد .2012 ،4
o o i ue et se uelle e d oit

16
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Hafedh Laa idi, La lutte o t e la t aite des pe so
tunisien, RJL, n 5 ,2009.
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ڣعٖٕ
12

بتاٙئ

جانفي

11

 ،ڣمحكمغ ااستئناف بامنستيڇ عٖٕ

بتاٙئ

جانفي

ب

ّ
أ -ت٘ب٘ب مواقڀ محكمغ التعقيظ حيال تطبيق محاكږ اأصل
لقوانيڗ ٛج ٚالهجٚع غي النظاميغ:
يتمثل ٕڣ ٙمحكمغ التعقيظ ي الٚقابغ علګ حسن تطبيڄ محاكږ اأصل للقڤانيڗ الجٜائيغ ڣامٖنيغ ل٘لڊ
عٖػ تمحكمغ قانڤڗت فه ا تتعهٖ بالڤقائٸ ا ي حااػ محٖڣٕع حصٚها القانڤڗ ،ڣا تعٖ من ثمغ محكمغ ٕٙجغ
ثالثغ للقضا ب ل٘لڊ ينحص ٚتعهٖها ي ٕ ٝٙالنڈاٵ القانڤني ڣحسن تطبيقڢ ال٘ڬ يثيڇه امعقظ ڣيتمسڊ بڢ تقٖيٚا
منڢ أڗ محاكږ اأصل أسا ػ تطبيڄ قانڤڗ سنٖ الٖعڤڥ أڣ قانڤڗ سنٖ اإتهامب
تعهٖػ امحكمغ بمطالظ التعقيظ ي القضايا الجٜائيغ ڣفڄ ما ن ٨عليڢ الفصل  258من مجلغ
اإجٚا اػ الجٜائيغ التڤنسيغ للنظ ٚي تاأحكام ڣالقٚاٙاػ الصإٙع ي اأصل نهائيا ڣلڤ تږ تنفي٘ها ،ڣٗلڊ بنا علګ
عٖم اإختصا ٥أڣ اإفٚا٭ ي السلطغ أڣ خٚځ القانڤڗ أڣ الخط ي تطبيقڢت.
بنا علګ ٗلڊ ،تمثل قٚاٙاػ محكمغ التعقيظ ي امإع الجٜائيغ عمڤما ڣخصڤ ٥منها الهجٚع غيڇ القانڤنيغ
فقها قضائيا 13ملٜما للمحاكږ اإبتٖائيغڣاإستئناف كمحاكږ أصل ڣجظ حًڇامڢ ڣ تباعڢ ي القضايا امحالغ ليها
بمڤجظ نقضها ،أما احكام التعقيظ الجٜائي ي مجمل القضايا فانڢ يعٖا فقها قضائيا يمكن ااستناٙع بڢ ڣاستفإع
امحاكږ منڢب
اڗ فقڢ القضا الجٜائي للمحكمغ ي القضايا الت نظٚػ فيها بمڤجظ التعقيظ من محاكږ ااصل ي
مڤضڤٵ الهجٚع غيڇ القانڤنيغ ،غيڇ منشڤ ٙللعمڤم ڣالباحثيڗ ڣا تڤجٖ منظڤمغ معلڤماتيغ تحفٴ ه٘ه ااحكام تمكن
الباحن من النفاٗ اليها بيس، ٚڣه٘ا أم ٚا يسهل بحن حصائها ڣا يسهل انجا ٛبحڤف ڣٕٙاساػ علميغ أكإيميغب
من القٚاٙاػ الت ستجيظ فيها محكمغ التعقيظ علګ حسن تطبيڄ امحاكږ للقانڤڗ اأساس
بتاٙئ فيفٚڬ

امنقِ للقانڤڗ عٖٕ

ڣڣثائڄ السف ،ٚأڣ اسا ع تطبيقڢ قٚاٙها عٖٕ

لسنغ

ام  ّٙي

الصإ ٙبتاٙئ

فيفٚڬ

ماڬ

عٖٕ لسنغ
امتعلڄ بجڤاٛاػ السفٚ

ال٘ڬ اعتبڇػ فيڢ تمساهمغ

امعقظ ضٖهږ باماڋ يعٖ من قبيل امشاٙكغ ي ڣفاځ لتسهيل مغإٙع ا خا ٥الًڇاب التڤنس تبف يٖػ
 11قرار محكم ااستئن ف بت نس عدد  23861بت ريخ  24ن فمبر ( 2016غير منش ر)  ،عدد  24271بت ريخ  19ج ن ي
( 2017غير منش ر)
12قرار محكم ااستئن ف ب لمنستير عدد  6166بت ريخ  2ج ن ي ( 2016غير منش ر).
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ء جزائي في بح ال سين الس ال ضي  ,الق

ء

من القانڤڗ ام٘كڤٙب

ب٘لڊ محكمغ التعقيظ تڤسٸ بع ٬محاكږ اأصل ي ت ڣيل الفصليڗ

ڣ

تٚاجعـ محكمغ التعقيظ علګ ه٘ا امڤقڀ ي قٚاٙها اأڣڋ عٖٕ

م  ّٙي

ڣجا

افٚيل

فيڢ اڗ امهاجٚين ت الطٚف امستعمل للتهٚيظ ڣهږ اأ خا ٥ال٘ين ڣصفهږ امشٚٵ بالغيڇ ال٘ڬ تكڤڗ التنظيږ لغايغ
تهٚيبهږتب ڣهي قٚا ع تقٚب مما جا ي ااعماڋ التحضيڇيغ لنقا ١ه٘ا القانڤڗ6ب
ي ٗاػ السياځ ٗهبـ محكمغ التعقيظ ي قٚاٙها عٖٕ
تڤافڄ مجمڤعغ إجتيا ٛالحٖڣٕ خلسغ ا يعٖ فعل يجٚمڢ الفصل

بتاٙئ

الګ عتبا ٙاڗ

جڤاڗ

ب

اعتبڇػ ايضا أڗ أفعاڋ تڤفيڇ البنڈين أڣ ٕفٸ مبلغ مالي للمهٚبيڗ لعبڤ ٙصقليغ ا يعٖ مشاٙكغ ي عصابغ
تهٚيظ البش ٚتنطبڄ عليها أحكام القانڤڗ اأساس عٖٕ لسنغ
ڣ ي سنغ

بتاٙئ فيفٚڬ

ب

أيٖػ محكمغ اإستئناف ما عتبڇػ نڢ يثبـ الڤفاځ اإجٚامي امساعٖ علګ مغإٙع البإ

التڤنسيغ تبمج ٕٚقيام خ ٨بتسهيل اڣ مساعٖع اا خا ٥امنظميڗ للڤفاځ علګ تحقيڄ الهٖف ال٘ڬ اتفقڤا عليڢ
ڣلڤ بٖڣڗ مقابلت7ب
غيڇ أنڢ ي بع ٬اأحكام عمٖػ محكمغ التعقيظ لګ عٖم نقا ١الجانظ القانڤني إعتبا ٙأڗ مستنٖاػ
التعقيظ تعٚضـ لنقا ١مسائل ڣاقعيغ تم ٠ااصل ڣه٘ا يخٚه عن أنظاٙها كمحكمغ قانڤڗ ڣكاڗ ٗلڊ ي اأحكام
التاليغ الحكږ عٖٕ
،ڣالحكږ عٖٕ

بتاٙئ
بتاٙئ

قانڤڗ مكافحغ ااٙهاب الصإ ٙبتاٙئ

ماٝٙ

جانفي

10

ٕيسمبڇ

 ، 8ڣالحكږ عٖٕ

بتاٙئ

جانفي

9

ڣخاصغ ي اأحكام الت يحاڋ فيها امتهږ امعقظ علګ أساٝ
ب

 6ااعم ل التحضيري  ،مدا ا مج س الن ا  27،ج ن ي  ، 2004الرائد الرسمس ل جم ري الت نسي عدد  ، 19ص.796 ،
 7حك عدد  49061بت ريخ  21ن فمبر  ،2017ص در عن محكم التعقي  ،غير منش ر.
8القرار التعقيبي عدد  42802بت ريخ  22م رس  ، 2017غير منش ر
9القرار التعقيبي عدد  55444بت ريخ  18ج ن ي  ،2018غير منش ر
10القرار التعقيبي  58285بت ريخ  18ج ن ي  ،2018غير منش ر
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ّ
الفقٚع الثانيغ  :إهمال القاض ي الجزائي التونس ي لإتفاقياػ
ّ
الدڣليغ في أحكامڢ الزاجٚع مغادٙع تٚاب الباد خلسغ
تن ٨الفقٚع اأخيڇع من الفصل

من ٕستڤٙ

املغګ 3علګ أڗ تامعاهٖاػ امصإځ

جڤاڗ

عليها من قبل ٙئيسالجمهڤٙيغ ڣامڤافڄ عليها من قبل مجل ٠النڤاب قڤڥ نفڤٗا من القڤانيڗت.
ڣ ي ٗاػ السياځ تن ٨الفقٚع اأخيڇع من الفصل

من ٕستڤٙ

جانفي

التڤنس علګ نڢ ت ا

تصبِ امعاهٖاػ ناف٘ع ا بعٖ امصإقغ عليهات بقانڤڗ أساس ينش ٚبالٚائٖ الٚسم للجمهڤٙيغ التڤنسيغب
ت سيسا علګ ٗلڊ ،تصبِ اإتفاقياػ الت تضمن حٚياػ امهاجٚين ڣحقڤقهږ اأساسيغ  ،ڣالت صإقـ
عليها الٖڣلغ التڤنسيغ ڣنشٚػ بالٚائٖ الٚسم للجمهڤٙيغ التڤنسيغ ناف٘ع  ،ڣج ٜمن اإطا ٙالتشٚيعي ڣالنظام
القانڤني عمڤما ڣالجٜائي خصڤصا ب
تلٜم ه٘ه اإتفاقياػ ٗاػ اأس ٠ڣالٚتبغ الٖستڤٙيتيڗ كل من امشٚٵ ڣالقاض التڤنسييڗ ،فامشٚٵ ملٜم
ب ڗ ا يسن قڤانيڗ متعاٙضغ معها ،ڣالقاض الجٜائي سڤا كاڗ من قضاع محاكږ اأصل أڣ من قضاع محكمغ
التعقيظ ،ملٜمڤڗ بتطبيڄ ه٘ه اإتفاقياػ كقانڤڗ من قڤانيڗ الٖڣلغ التڤنسيغ ،ڣا يمكن أڗ يتجاهل ڣجڤب الٚجڤٵ
ليها ي أحكامڢ مهما كاڗ السبظ ڣالنيغ عمٖا أڣ جهاب
ينبغي أڗ تكڤڗ ه٘ه امعاهٖاػ ڣاإتفاقياػ من اأسانيٖ القانڤنيغ أحكامڢ الجٜائيغ ،بينما ي امماٙسغ ا
نجٖ أث ٚل٘لڊ ي اأحكام القضائيغ الجٜائيغ الت صٖٙػ من٘ صٖڣ ٙالقانڤڗ اأساس عٖٕ لسنغ
فيفٚڬ

ڣامنقِ للقانڤڗ عٖٕ

لسنغ

ام  ّٙي

ماڬ

بتاٙئ

امتعلڄ بجڤاٛاػ السف ٚڣڣثائڄ

السفٚب
ڗ هماڋ قاض اأصل له٘ه ااتفاقاػ الت ينج ٚعليڢ هتڊ حقڤځ ڣحٚياػ امهاج ٚالت ضمنتها تلڊ امڤاثيڄ الٖڣليغ
الت صإقـ عليها الٖڣلغ التڤنسيغ ڣمنها العهٖ الٖڣلي للحقڤځ امٖنيغ ڣالسياسيغ 4ام  ّٙي
،ڣاميثاځ اافٚيقي لحقڤځ اإنساڗ ڣالشعڤب ام  ّٙي

جڤاڗ

ٕيسمبڇ

 ،ڣ تفاقيغ اأمږ امتحٖع مناهضغ

التع٘يظ ڣغيڇه من العقڤباػ ڣضٚڣب امعاملغ القاسيغ ڣالا نسانيغ ڣامهينغ 5الصإٙع بتاٙئ

ديس ر
ال خ في
من القانو التأسيسي عدد لسنة
 3تنص الفقر اأ لى من الفصل
للسلطالع وميةعلى أ " يقر ال جلس الوطني التأسيسي ما تم من تعليق الع ل بدستو اأ ل من جوا 9 9
القانو التأسيسي".

ٕيسمبڇ

ال تعلق بالتنظيم ال قت
يقر ن اء الع ل به بصد ه ا

 ،1982الرائد الرسمي ل جم ري الت نسي  ،عدد  10بت ريخ  13ا

 4مص د ع يه ب لق ن ن عدد  64-82المؤرخ في  6ا
 ،1989ص.1689 ،
 5منش رة ب أمر عدد  ،1800-88الرائد الرّسمي ل جم ري الت نسي  ،عدد  72بت ريخ  25اكت بر ،1988ص.1470 ،
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ب
غيڇ نڢ ،من٘ شٚڣٵ امحاكږ الجٜائيغ التڤنسيغ ي التعهٖ بالنظ ٚي قضايا امتهميڗ بخٚځ القانڤڗ اأساس
عٖٕ

بتاٙئ

لسنغ

فيفٚڬ

ڣ صٖا ٙأحكامها لږ يتضمن أڬ حكږ – علګ اأقل الت أمكن ااطاٵ

عليها -الٚجڤٵ لاتفاقياػ الٖڣليغ الت صإقـ عليها الٖڣلغ التڤنسيغ ك سانيٖ قانڤنيغ أسڤع بما ستق ٚي فقڢ
القضا الفٚنس 1ب
يمكن أڗ نفس ٚه٘ا اإهماڋ ما بعٖم ثاٙع ٕفاٵ امتهميڗ له٘ه اإتفاقياػ ٗاػ العلڤيغ علګ القڤانيڗ أڣ
قتصا ٙمحامي الٖفاٵ علګ القانڤڗ الجٜائي الڤطن لعٖم مامهږ ڣتكڤينهږ ڣمعٚفتهږ بقڤاعٖ القانڤڗ الٖڣلي الناف٘ع
ي تڤن ،٠ڣ ما لقصڤ ٙي فهږ القضاع امباشٚين ال٘ين تنقصهږ الشجاعغ القضائيغ ڣعمڄ امعٚفغ القانڤنيغ ي
القانڤڗ الٖڣلي حت يتخ٘ڣا امعاهٖاػ الٖڣليغ امصإځ عليها أسانيٖ قانڤنيغ أحكامهږ أڣ ايضا عٖم استقاليغ
القضا عن السلطغ السياسيغ ڣمجاٙاتها ي سياستها القانڤنيغ حياڋ مس لغ الهجٚعب
ڗ ما يمكن أڗ نستخلصڢ من نتائٌ علميغ ڣعمليغ من ه٘ا البحن هي أنڢ ينبغي علګ الٖڣلغ التڤنسيغ
عمڤما ڣڣٛاٙع العٖڋ خصڤصا عإع صياغغ سياستها العامغ الجٜائيغ تجاه امهاجٚين غيڇ القانڤنييڗ ڣتميڈهږ عن
امهٚبيڗ للبش ٚڣامتاجٚين بهږ ڣٗلڊ من خاڋ تٖقيڄ من هڤ تامهاج ٚغيڇ القانڤنيت ،ڣتعيٖ النظ ٚي جملغ قڤانيڗ
ٛجٚهږ ي تجاه تعٜي ٜحمايغ حٚياتهږ ڣحقڤقهږ اأساسيغ بما يتفڄ ڣ لًڈاماػ الٖڣلغ التڤنسيغ باإتفاقياػ الٖڣليغ
الت صإقـ عليها ف صبحـ ه٘ه اإتفاقياػ عنصٚامن عناص ٚتكڤين النظام القانڤني الڤطن العام ڣالجٜائي
خصڤصاب
ڣمن أسباب ه٘ه الخاصغ ،هڤ ستمٚا ٙقتصا ٙالقاض

الجٜائي التڤنس

علګ تطبيڄ القانڤڗ الڤطن

ڣ همالڢ لإتفاقياػ الٖڣليغ الت صإقـ عليها الٖڣلغ التڤنسيغ ڣأصبحـ ناف٘ع ،فلږ يٖٙڅ تٚابطهماب يظه ٚه٘ا
اإهماڋ ي خلڤ اأحكام الجٜائيغ الت أصٖٙتها امحاكږ ضٖ امتهميڗ بخٚځ أحكام القانڤڗ اأساس عٖٕ
فيفٚڬ

بتاٙئ

الٜاج ٚللهجٚع غيڇ النظاميغ ،من عتمإها ك سانيٖ قانڤنيغ للحكږ ب
كما لږ يڤفڄ 2القاض الجٜائي ي أحكامڢ ي الجمٸ بيڗ مصلحغ امتهميڗ ڣحمايغ حقڤقهږ اأساسيغ من

جهغ ،ڣڣاجظ تطبيڄ القانڤڗ الٜاج ٚللهجٚع غيڇ النظاميغ من جهغ أخٚڥب

’Tribunal correctionnel de Foix, 8 septembre 2009 n°713/2009. In, Anita Bouix, Les délits d
« aide aux migrants » Entre autonomie et dépendance à l’égard des infractions d’entrée et
de séjour irréguliers sur le territoire français, université Évry, université d’Évry-val -d’Essonne
,2012, p,32.
2
Kiara Neri, Le droit international face aux nouveaux défis de l’immigration clandestine en
mer, Revue québécoise de droit international,26.1, 2013, P, 125.
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ا يڤجٖ ما يفس ٚقتصا ٙالقاض علګ تطبيڄ القانڤڗ الجٜائي الڤطن فقٰ ي محاكمغ امتهميڗ بالهجٚع غيڇ
ٌ
تڤجڢ متعمٖ من قبل القاض الجٜائي ،ڣالفٚضيغ
النظاميغ ا علګ اأقل فٚضيتيڗ مختلفتيڗ  :الفٚضيغ اأڣلګ ڣهي
الثانيغ تتمثل ي قصڤ ٙي فهږ القاض الجٜائي ڣتكڤينڢ اأكإيم ڣامن ڣ ي الحالتيڗ ا ينبغي أڗ يستم ٚالحاڋ علګ
ما هڤ عليڢب
أضڀ لګ ٗلڊ أڗ ،ڣٛاٙع العٖڋ مٖعڤع لګ تنقيِ القڤانيڗ الجٜائيغ الٜاجٚع للهجٚع غيڇ النظاميغ ،لتصبِ
ه٘ه القڤانيڗ متڤافقغ ڣمحًڇمغ للمعاييڇ الٖڣليغ الت تحم الحقڤځ اأساسيغ للمهاجٚين حت ڣ ڗ كانـ هجٚتهږ
مڤصڤفغ بغيڇ النظاميغ حت يقيٖ القاض ڣيلٜم به٘ه التشاٙيٸب
ڣلبنا ڣتطڤي ٚقٖٙاػ منف٘يها من القضاع ،فمن الڤجيڢ أڗ تشٚٵ اليڤم الهيئغ الڤطنيغ للمحاميڗ ي تنظيږ
ٕڣٙاػ تكڤينيغ للمحاميڗ امباشٚين حڤڋ نفاٗ امعاهٖاػ ي القانڤڗ التڤنس ڣتٖٙه ي بٚنامٌ تكڤين امحاميڗ الجٖٕ
بامعهٖ ااعلګ للمحاماع ه٘هاإتفاقياػ ،ڣتشٚٵ ڣٛاٙع العٖڋ ي ڣضٸ بٚنامٌ ت هيل ڣتكڤين القضاع امباشٚين
ڣاملحقيڗ القضائييڗ الجٖٕ  ،محڤٙه تطبيڄ القاض الجٜائي ي ٗاػ الڤقـ القانڤنيڗ الڤطن ڣالٖڣلي حمايغ للحقڤځ
اأساسيغ للمهاجٚين ب
ڣجظ أڗ تظه ٚنتائٌ ستيعاب القضاع له٘ا الت هيل ڣالتكڤين امن القضائي ي تعليل اأحكام الجٜائيغ
الصإٙع عن امحاكږ التڤنسيغ ي مجاڋ مكافحغ الهجٚع غيڇ النظاميغ ،كما يبڇ ٛه٘ا اإستيعاب ي ع ٩ٚاأسانيٖ
القانڤنيغ له٘ه اأحكامب
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