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املقدمـة
تزايدت يف اآلونة األخرية االهتاممات القانونية بدراس�ة أحوال ضحايا 
اجلريمة  Victimologie يف ضوء إنامء قواعد القانون اإلنس�اين بعد أن كانت 
كل الدراس�ات القانونية ونظريات السياس�ة اجلنائية تتجه نحو طرف واحد 

من أطراف اجلريمة وهو املجرم. 
ونجح�ت اجلهود الفقهية يف اجتذاب انتب�اه املجتمع الدويل إىل رضورة 
محاي�ة ضحاي�ا اجلريمة واختاذ إج�راءات فعال�ة للحد م�ن اآلالم واألرضار 
النامجة  عن اجلريمة، واستحداث آليات وطنية دولية تنتصف هلؤالء الضحايا 
وتساعدهم عىل جرب األرضار التي حلقت هبم إعالء حلقوق اإلنسان واحرتاما 

لكرامته.
وجاء اإلعالن الدويل بش�أن املبادئ األساس�ية لتوفري العدالة »لضحايا 
اجلريم�ة« الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة بقرارها رقم 34/40 
لعام 1985 م تتوجيا للجهود الفقهية واألممية يف ميدان حقوق اإلنسان بصفة 
عام�ة  ويف صياغ�ة عديد من املواثي�ق الدولية يف جمال العدال�ة اجلنائية بصفة 

خاصة.
وحيس�ب ملؤمت�ر األمم املتحدة  الس�ابع ملن�ع جلريمة ومعامل�ة املجرمني 
املنعقد يف ميالنو � إيطاليا يف الفرتة من 26 أغس�طس � 6 س�بتمرب 1985م. 
فضل الس�بق يف قيادة املجتمع الدويل منذ ذلك احلني وصاعدا نحو ترس�يخ 
حقوق ضحايا جلريمة كجانب أصيل يف نظام العدالة اجلنائية مل يس�بق طرقه 

من قبل.
وع�ىل الرغ�م من الصعوب�ات املتع�ددة واملصاعب التقني�ة املعقدة التي 
واجهها املؤمتر الس�ابع يف وضع معامل جمتمع دويل جديد يريس أرضية جديدة 
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لقض�اء جنائ�ي دويل حديث فقد اعترب وبحق أنج�ح مؤمترات األمم املتحدة 
قاطبة بام متيز به من ثراء يف القرارات والتوصيات و إثراء للفكر والسياسات 

اجلنائية.

وت�واىل االهت�امم بمس�ألة حقوق ضحاي�ا اجلريم�ة يف مؤمت�رات األمم 
املتح�دة املتتالية »هافان�ا 1990م«، والقاه�رة 1995م وتصاعد االهتامم يف 

املؤمتر العارش ملنع اجلريمة ومعاملة املجرمني فيينا 1999م.

وال أغ�ايل عندما أقرر أن املؤمتر األخري قد اس�تحث الدول � بأس�لوب 
غري مسبوق � عىل رضورة تعديل نظم العدالة اجلنائية ووضع برامج وخطط 
عم�ل وطني�ة و إقليمية، ودولي�ة لدعم ضحايا اجلريمة خاص�ة بعد  انفالت 
أعامل العنف الدموي و استمرار ظاهريت التمييز العنرصي وكراهية األجانب 

وأشكال التعصب املختلفة.

وع�ىل نح�و اكث�ر عملي�ة وأص�دق فاعلي�ة أوصت جلن�ة من�ع اجلريمة 
والعدال�ة اجلنائية باعتبار عام 2003م موعدا حاس�ام مس�تهدفا لكل الدول 
ملراجعة نظمها وتطوير خدماهتا لدعم الضحايا والتوعية بحقوقهم، وإنش�اء 

صناديق خاصة لتعويضهم، ووضع آليات وبرامج حلامية الشهود.

ونلمح من خالل اس�تقراء أعامل املؤمت�ر الدويل العارش »فيينا 1999م« 
اعتالء مسألة حقوق الضحايا سواء من املواطنني أو األجانب املرتبة األويل يف 
االهتاممات الدولية سواء عىل املستوى السيايس الدويل أم عىل مستوى النظام 
القانوين العاملي، وكأن العامل املعارص يؤكد أن حقوق الضحايا أضحت املالذ 
األخري لإلحاطة باجلريمة بعد أن انفرط عقدها واس�تحالت اإلحاطة هبا فال 
أق�ل من تدارك آثارها وتعويض ضحاياها إنفاذا للقانون وحرصا عىل كرامة 

اإلنسان ومواجهته ألقىص حتديات القرن احلادي والعرشين.
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وتأكي�دا هلذا االجتاه أع�رب املؤمترون عن ختوفهم م�ن تقاعس كثري من 
الدول عن االس�تجابة الرسيعة للتوصيات أو باألحرى إىل االلتزامات، ففتح 
الباب عىل مرصاعيه لالهتاممات بتوفري اإلجراءات املالئمة للجوء إىل القضاء 

الدويل ورد حقوق الضحايا عندما تتقاعس الوسائل واإلجراءات الوطنية.
وترس�يخا هل�ذا االجت�اه تضمن�ت التوصي�ات واملقرتحات اس�تحداث 
كي�ان دويل بمس�مى »أمني مظ�امل دويل« يناط به تقديم املس�اعدة يف احلصول 
ع�ىل ح�ق اللجوء للقضاء وطلب التعويض عىل املس�توى ال�دويل. كام وافق 
املؤمترون عىل إنش�اء وحدات للضحايا و أخرى حلامية الشهود ضمن النظام 
األس�ايس للمحكمة اجلنائية الدولية يناط هبا مقاضاة األشخاص املسؤولني 

عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل.
وتوج�ت التوصيات بإنش�اء »صندوق دويل ملس�اعدة ضحايا اجلريمة« 
س�واء كانت ضحايا لالنتهاكات اجلس�يمة للقانون اإلنس�اين ال�دويل كالتي 
ارتكب�ت يف إقليم يوغس�الفيا الس�ابقة عام 1991م،أو يف إقلي�م رواندا عام 
1994م،  أو كانت ضحايا للجرائم التقليدية أو التعسف يف استعامل السلطة.

أمهية موضوع البحث
الش�ك أن تصاع�د االهت�امم بحقوق ضحاي�ا اجلريمة يف ض�وء تصاعد 
التيار اإلجرامي واختاذه أبعادا جديدة متالحقة أصبح من أويل اهتاممات العامل 
 Developing املعارص، والش�ك أيض�ا أن ضحايا اجلريم�ة يف العامل املتنام�ي
 � Country  Developed  أكث�ر م�ن ضحاياه�ا يف الع�امل النام�ي  Countries

فف�ي ال�دول النامية تصب�ح أخط�ار وأرضار اجلريمة أكثر رضاوة وأش�د أثرا 
من نظريها يف الدول املتنامية التي يمكنها بثرائها وثرواهتا وارتفاع مس�تويات 

املعيشة هبا امتصاص كثري من أرضار اجلريمة فيها.
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وبالت�ايل تتع�دد الضحاي�ا وتندثر حقوقه�ا يف الدول النامي�ة ما مل يتصد 
حلاميتهم من أويل النهي  و البصائر ويفكر يف درئها عنهم والعمل عىل تفادي 
أخطار اجلريمة وجرب أرضارها محاية لإلنسان و للوطن من ويالت اجلريمة.

وتبدو أمهية البحث عىل جانب آخر استجابة لإلعالن الدويل الذي أكد 
يف مادت�ه األوىل رضورة اختاذ تدابري وطنية ودولية من اجل ضامن االعرتاف 
الفع�ال بحق�وق ضحايا اجلريم�ة واحرتام هذه احلق�وق وهي بالنس�بة إلينا 
ال تع�دو أن تك�ون دعوة لتطبي�ق ما هو منصوص عليه يف املصدر األس�ايس 
للترشي�ع وما هو منصوص عليه يف كتب الفقه اإلس�المي يف باب »الديات« 
كتعويض�ات لالعت�داءات عىل األش�خاص ل�رد احلق�وق إىل أصحاهبا وفقا 
ألحكام القرآن والس�نة املطهرة. فاالع�رتاف هبذه احلقوق وتنفيذها هو جزء 
م�ن عقيدة األمة اإلس�المية ورشيعتهم قبل أن تكون التزام�ا و تأييدا مطلقا 

لإلعالن الدويل. 

وي�ربز البحث م�دى  التوافق ب�ني القانون الدويل والقانون اإلس�المي 
ع�ىل الرغم من فضل الس�بق يف الرشيعة اإلس�المية بتقري�ر القوانني املتعلقة 
بتعوي�ض الضحايا ع�ن القانون الدويل بنيف و أربعة ع�رش قرنا من الزمان. 
فهناك ش�به إمجاع بالنس�بة للدول اإلسالمية � عىل اختالف مذاهبها � عىل أن 
التعوي�ض يؤدى من مال اجلاين، فان عجز عن دفع الدية  وجبت عىل عاقلته 
الت�ي ه�ي عصبته بام يتناس�ب مع مقدرهت�م املالية، ف�ان عج�زت العاقله أو 
انعدمت أخذت الدية من س�هم الغارم�ني وهم أحد األصناف الثامنية الذين 
ت�ؤدى هلم ال�زكاة بنص القران، فان مل يكن يف الدولة صندوق للزكاة أخذت 
من أحد صناديق الضامن االجتامعي أو من خزينة الدولة فانه »ال يطل دم يف 

اإلسالم «، »وال رضر وال رضار«.
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الفصل األول

التعريف بضحايا اجلريمة
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1. التعريف بضحايا اجلريمة   
متهيد 

يقصد بضحايا اجلريمة مجيع األشخاص الذين أصيبوا برضر فرديا كان 
أو مجاعي�ا ب�ام يف ذلك الرضر البدين أو العقيل أو املعاناة النفس�ية أو اخلس�ارة 
االقتصادي�ة، أو احلرم�ان بدرجة كبرية م�ن التمتع بحقوقهم األساس�ية عن 

طريق أفعال أو حاالت إمهال تشكل انتهاكا للقوانني اجلنائية )1(. 

ويعتم�د هذا التعريف ال�وارد يف اإلعالن الدويل عىل معيار »الرضر« يف 
حتديد مفهوم الضحية وسواء كان هذا الرضر بدنيًا أو عقليًا أو نفسيًا أو ماديًا 
طاملا ترتب عىل أثر جريمة ارتكبت أو كان نتيجة إلساءة استعامل السلطة )2(.

(1)The United Nations Declaration of  Basic Principles of  Justice 
for Victims of  Crime and ABUS Of  Power : on 11/12/1985; 
Resolution 50135 : U. N. Pub. no : E. 86  I V. 1 .

ويعت�رب هذا التعريف هو »األول« الذي أقرته األمم املتحدة يف ش�أن »الضحايا«.   
ث�م هجرت هذا التعريف و اعتمدت التعريف »البياين« الذي يعتمد عىل تصنيف 
الضحاي�ا إىل فئ�ات عمري�ة ونوعية خاص�ة ) أحداث � نس�اء � ش�يوخ � بالغني � 
ش�باب( ) ش�هود � جمن�ي عليهم ( � وذلك لتس�هيل صياغ�ة تدابري حم�ددة لتنفيذ 
محايتهم و إمكان رصد التزامات الدولة جتاه  كل صنف... فأسلوب جتزئة املشكلة 

دائام افضل يف املعاملة من التعميم.
 � م�ن 4/27  املجرم�ني  ومعامل�ة  اجلريم�ة  ملن�ع  الع�ارش  املؤمت�ر  أع�امل  انظ�ر   
1999/5/6م خصوص�ا أع�امل ال�دورة الثامنة »اللجن�ة الثاني�ة« � الوثيقة رقم  

.U.N.Doc.No:E/ C.15 /1999.l.8p:31
)2( وهبذا النهج تفادى التعريف الوقوع يف دائرة  املجني عليه فقط كضحية  أو »املتهم« 
وتف�ادى كذل�ك اعتب�ار دور املجني علي�ه يف وق�وع اجلريمة أو تس�هيلها أو عدم 

احرتازه منها أو حتى عدم اإلبالغ عنها.
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وم�ن خالل ه�ذا التعريف يمك�ن تصني�ف ضحايا اجلريم�ة إىل فئات 
ثالثة:

1 � ضحاي�ا اجلرائ�م التقليدي�ة املنص�وص عليه�ا يف القوان�ني اجلنائي�ة 
Crimes Under National Law  .الوطنية

2� ضحاي�ا اجلرائ�م الدولي�ة أي األش�خاص الذي�ن يصاب�ون بالرضر 
نتيج�ة انته�اك القانون اجلنائ�ي الدويل أو خرق املب�ادئ املعرتف هبا 
دوليا واملتعلقة بحقوق اإلنسان وإساءة استعامل السلطة يف جماالت 

Crimes Under International  Law  .السياسة أو االقتصاد
3� ضحاي�ا إس�اءة اس�تعامل الس�لطة الوطني�ة ع�ن أفعال  مل ين�ص عليها 
 Abuses of Public, Economic or Social Power .القانون اجلنائي
 Causing Significant  harm and inflicted by Persons Acting

.in an Official

والواضح أن تعريف ضحايا اجلريمة أعم و أشمل من مصطلح املجني 
عليه أو املتهم فهو يف اتساعه يستوعبها دون أن يقترص عليهام )1(.

)1( ختتلف مفاهيم ضحايا اجلريمة عن مفهوم الضحية يف الفكر الكالسيكي لعلم الضحية 
Victimologie عند »جالرو«، »فالو«، » تارد« وكذلك يف الفكر احلديث عند »فون 
هينت�ج«، » س�يليج«، »كورني�ل«، »ديربيل« حي�ث اعتمد الفقه�اء البلجيكيون عىل 
حقيقة تثبت أن من يعتقد انه ضحية هو يف حقيقة األمر قد يكون مشاركا أو مسامها 

يف وقوع اجلريمة وقد يكون يف حاالت أخرى هو »اجلاين «..........
  M.C.Bassiouni ; International Protection of Victimes ; Novellas ـ

Etudes Penal ; 1988. Vol : 7.
The AdـHoc Committee of  Experts : Metting in Siracusa at ISISC; 

1988.
)A / Conf. 121 / C. 2 / L. 9( انظر ورقة العمل املرصية املقدمة للمؤمتر برقم �
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ويعتم�د التصني�ف األول للضحاي�ا عىل القوان�ني الوطني�ة يف تعريفها 
»لإلي�ذاء« � Victimization   أو جلرائم اإليذاء يف الترشيعات اجلنائية. وهي 
بالتايل ختتلف من دولة ألخرى بحسب عقيدهتا وهويتها الثقافية واالجتامعية. 
فعىل سبيل املثال إذا كان رضب الوالد لولده تأديبا يعد من جرائم اإليذاء يف 

جمتمع ما فهو ال يعد كذلك يف جمتمع آخر.

وبالت�ايل فقد يكون االعتامد عىل القوانني الوطنية يف حتديد معنى اإليذاء 
الواق�ع عىل الضحايا اعتامدًا مضل�اًل أحيانا وناقصا يف غالبية األحيان خاصة 
إذا كانت غالبية الدول تفتقد اإلحصاءات الرسمية أو كانت األرقام السوداء 

ختفي حقيقة اجلرائم)1(.

ال�رتدد يف مع�اين »اإلي�ذاء احلقيق�ي« بحس�ب  وباإلضاف�ة إىل ذل�ك 
الترشيع�ات الوطنية فقد تتباين مواقف نف�س الترشيعات من اآلثار املبارشة 
وغري املب�ارشة لإليذاء احلقيقي ففي حني تعرتف بع�ض الترشيعات الوطنية 
  Victimization  Spiral � باآلثار الدائمة لبعض أش�كال اإليذاء التصاعدي
�  مث�ل اإلي�ذاء الواق�ع ع�ىل األطف�ال وآث�اره عن�د بلوغه�م عىل س�لوكهم 
اإلجرام�ي، تعت�رب بعض الترشيع�ات األخرى أش�كال اإليذاء الش�نيع مثل 
Genocide � واإلبادة   � Disappearance � واالختفاء � Torture � التعذيب

ـ ليست ذات آثار تصاعدية. 

)1( املستش�ار س�مري ناجي يف تقريره عن »ضحايا اجلريمة املطموس�ة« مقدم إىل الندوة 
الدولية حلامية حقوق ضحايا اجلريمة التي عقدت يف القاهرة يف الفرتة من 22�25 
يناير 1989م بمركز البحوث بأكاديمية الرشطة باالشرتاك مع شعبة األمم املتحدة 
ملنع اجلريمة والعدالة اجلنائية ومع مركز األمم املتحدة وحقوق اإلنسان وأسفرت 

عن »إعالن القاهرة« حول ضحايا اجلريمة.
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كذل�ك ختتل�ف ترشيع�ات ال�دول يف االع�رتاف باإلي�ذاء االقتصادي
بني�ة املجتمع�ات  Economic Victimization كمول�د للضحاي�ا بحس�ب 

ونظرهتا للمستقبل)1(.
ويزيد  من صعوبة حتديد » معيار اإليذاء » كضابط للضحية تعايل أشكال 
اإلي�ذاء التقليدية واختاذه أبعادا جديدة نتيجة اس�تعامل وس�ائل التكنولوجيا 
احلديث�ة فعىل س�بيل املث�ال اعتربت كثري من الترشيعات أن إس�اءة اس�تعامل 
تكنولوجيا احلاس�بات اإللكرتونية، وغريها من وس�ائل االتصاالت احلديثة 
مثل » ش�بكة اإلنرتن�ت« وما يرتتب عىل ذلك من اقتح�ام اخلصوصيات من 
املجاالت اجلديدة  » لإليذاء« تقبلها وتنص عليها بعض الدول يف ترشيعاهتا 
اجلنائي�ة الوطنية بحس�ب احتياجاهتا اخلاصة، يف حني مل يش�ملها التجريم يف 

دول أخرى.
وق�د ترتب عىل ه�ذا التباين ع�دم منطقية حرص مفه�وم »الضحايا« يف 
ه�ذا التصني�ف األول وعدم االرت�كان إىل حتديده بحس�ب القوانني الوطنية 
إال إذا اعت�رب أن مفه�وم الضحايا بحس�ب القوانني الوطنية ه�و احلد األدنى 

»التقليدي« هلذا املفهوم)2(. 

)1(  ح�ول تف�اوت نظرة املجتمعات بش�أن » تولي�د اإلج�رام » � Criminogenic، وتوليد 
اإليذاء � Victimogenice   وآثارها عىل تصاعد الضحايا عرب األجيال املتعاقبة: 

 Rapport by : Richard Harding (Australia ); Victims of Crime  :         انظ�ر 
                                        .(Topic3): com : II Item (5) ; A/Conf/.121/C.2/L 14

)2( حول األبعاد اجلديدة لإليذاء انظر : 
The Issue of Abuse of Computer Technology  and Consequential 

Invasions Of Privacy..as A New Area of Victimization : Rapp: 
General :Richard Harding : OPـ Cit No : A/Conf.121/C.2/L.14 
P : 23ـ )
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ويض�م التصني�ف الث�اين لضحاي�ا اجلريم�ة العدي�د م�ن األش�خاص 
املترضرين من إس�اءة اس�تعامل الس�لطة � Abuse Of Power � وهو تصنيف 
واس�ع وغري منضبط يس�مح التساعه بكثري من التفس�ريات التي قد تعصف 
بإم�كان محاي�ة حقوق الضحاي�ا حيث تتضم�ن كثري من األفع�ال والظواهر 
التي ال ختدم الغرض األس�ايس من إعالن احلقوق. فحسب التفسري الواسع 
لضحايا إس�اءة اس�تعامل الس�لطة يمكن أن يش�مل هذا املصطل�ح كثريًا من 
األشخاص الذين أصيبوا بالرضر نتيجة فشل السياسات االقتصادية املتعلقة 
بأس�واق العمل وكذل�ك من أصابته�م البطالة أو يعانون بش�دة من إرهاب 
رأس امل�ال خاصة يف الرشكات متعددة اجلنس�يات أو الرشكات عرب الوطنية 

التي ال حتفل كثريا بمصالح املواطنني.
وتنف�رد بع�ض النص�وص بمعاجل�ة أح�وال ه�ذا التصنيف ع�ىل وجه 
خ�اص حتى ال تتأثر محاية حقوق ضحايا اجلرائم التقليدية. فقد عني إعالن 
»كاركاس � فنزويال 1980م« ببيان ضوابط إساءة استعامل السلطة وحرصها 
يف األساليب واألفعال اإلجرامية التي تنص عليها الترشيعات الوطنية والتي 

تتطور مع الزمن بحسب مقتضيات إنامء قواعد القانون اإلنساين)1(. 
أم�ا التصني�ف الثالث لضحاي�ا اجلريمة وفق�ا لقواعد القان�ون اجلنائي 
ال�دويل أو بحس�ب املعايري الدولية املعرتف هبا واملتعلقة بحقوق اإلنس�ان أو 

 The Kinds of Abuse of Power and  � الس�لطة:   إس�اءة  أن�واع  يف  انظ�ر   )1(
 Protection of Victims In Human Rights : Recommendation of the
                                                                                                 .Sixth U. N Congress     1980…. Caracas
 The Term «Abuse of« : وقد حدد املقصود هنا بس�وء اس�تعامل الس�لطة قائال  
 Power « Seemed to Refer to Criminal Abuse of Power «Illegal
 «and that , in any Case , Concepts and Needs Were not Static , But

   « .Developed over Time
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س�لوك ال�رشكات. فقد تعرض لكث�ري من النقد بس�بب اعتامده ع�ىل معايري 
واهي�ة، فلي�س هن�اك جمموع�ة قوان�ني يمك�ن وصفها »بدق�ة »أهن�ا القانون 
اجلنائ�ي الدويل، وليس�ت ثمة معايري واضح�ة ودقيقة يمك�ن القياس عليها 
لتحدي�د ضحايا اجلريمة، ومع ذلك فق�د نجح العامل املعارص يف وضع عديد 
م�ن االتفاقي�ات الدولية التي تصل�ح كضابط دقيق لتحدي�د ضحايا القانون 

اجلنائي الدويل )1(.

وهيمن�ا يف تل�ك التصنيف�ات يف املق�ام األول ضحاي�ا القان�ون اجلنائي 
الوطن�ي الت�ي تناولته�ا الوثيق�ة األويل أو اجل�زء األول م�ن الوثيق�ة الدولية 
وال تثري كثريًا من املس�ائل التي حظيت هبا تصنيفات ضحايا إس�اءة استعامل 

السلطة وتصنيفات ضحايا قواعد القانون اجلنائي الدويل.

وقد عنيت الدراس�ات واإلعالنات الدولية بفئات خاصة من الضحايا 
  Vulnerable Group � مثل النس�اء واألح�داث وبفئات أخ�رى مس�تضعفة
� مثل الش�باب، واملدمنني، وأطفال الش�وارع أو األطفال ب�ال مأوى، وكبار 

السن فهم من أهم ضحايا اخلوف من اجلريمة )2(.

)1( نذكر عىل سبيل املثال االتفاقيات الدولية التي حتظر التعذيب »Torture«، واإلبادة  
اإلنس�انية  ض�د  واجلرائ�م   ،Apartheid  � العن�رصي   والتميي�ز   ،Genocideـ

Humanity   Crimes  Against � إىل غ�ري ذل�ك م�ن اتفاقيات حقوق اإلنس�ان 
حي�ث تعترب مجيعا منافي�ة حلقوق البرشي�ة وللمعايري اجلنائي�ة الدولية وليس فقط 
منافية لقواعد ومعايري حقوق اإلنسان ) جنيف 1949م( مثل »املجازر البرشية«. 
)2( الشك أن مثل هذه الفئات تثري مدى االرتباط بني الظروف االجتامعية واالقتصادية 
والعرقية وبني ضحايا اجلريمة بحس�ب املفهوم الواس�ع ملعن�ى »ضحايا اجلريمة« 
ويؤدي هذا االرتباط   حتام إىل حتديد خصائص مشرتكة بني هذه الفئات يمكن أن 
تك�ون منطلقا لربامج فعالة ملنع اجلريم�ة عموما التي هي أيضا برامج فعالة للحد 
من وقوع الضحايا.......                                                                                       ==



15

وقد تأكد من خالل اس�تعراض التصنيف الثالثي للضحايا سالف ذكره 
� هج�ر فك�رة ال�  »Narrow Definition« وتراج�ع قواعد احلامية القائمة عىل 
مس�ميات »املجن�ي علي�ه »أو »املتهم »باعتب�ار كل ضحاي�ا التصنيف عرضة 

.  Traditional Victimization ـ Non � ألفعال إيذاء غري تقليدية

وأمام هذا املفهوم املستحدث لضحايا اجلريمة جيدر التعرض إىل الفروق 
ب�ني الضحايا التقليديني للجريمة مثل املجن�ي عليهم أو املتهم وبني الضحايا 
غ�ري التقليديني حمل احلامية القانونية الوطنية والدولية قبل أن نتعرض حلقوق 
هؤالء الضحايا »يف التعويض »و أثر االعرتاف هبم عىل النظام القانوين اجلنائي 

يف شقيه املوضوعي واإلجرائي، وعىل النظام القضائي للعدالة اجلنائية.

1 .1 املجني عليه»الضحية«
اختل�ف الفق�ه اجلنائ�ي يف تعري�ف املجن�ي علي�ه  كضحية مب�ارشة من 
ضحايا اجلريمة حي�ث نظر البعض إىل املجني عليه من زاوية القصد اجلنائي 
بين�ام اعتم�د البعض اآلخر عىل عنرص الرضر، ورج�ح غريهم حمل اجلريمة، 

== انظر يف هذه الفئات اخلاصة : 
 , Victimization of Women : Sexual Assault and Domestic Violence ـ

Serious Interpersonal Violence : Rappـ Qen: No : (121/C.2/L
 .U.N.Conf : P: (4) Itm : “2” Particular Categories of Vicyim(ـ14

� انظ�ر كذل�ك أعامل»اللجنة الثانية« حتت عنوان »الش�باب � اجلريم�ة والعدالة «   
 Vulnerable Population Group as : Drug Abuse : حي�ث عاجل�ت فئ�ات
 Phenomenon of «Street   «املدمن�ني وأطف�ال الش�وارع  Patterns & the
 Socio« حتت مسمى ضحايا األحوال املعيشية االقتصادية االجتامعية Children

      » Economic  Conditionsـ
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وع�ول فري�ق آخر عىل النتيج�ة اجلنائية، مما يؤكد صعوب�ة وضع تعريف عام 
حمدد للمجني عليه يف اجلريمة )1(. 

)1( يمكن تأصيل هذا االختالف الفقهي حول صياغة تعريف للمجني عليه يف اجلريمة بحسب 
اختالف النظرة إىل ضحية اجلريمة مما انعكس عىل مفهوم املجني عليه لدى كل فقيه :

فف�ي حني عرفه البعض: بأنه »الش�خص ال�ذي قصد اإلرضار به من اجلريمة أساس�ا   
وان مل يصبه رضر أو تعدى الرضر إىل غريه من األفراد. وهو تعريف ال ينطبق عىل جرائم 

اخلطأ....
وعرف�ه فريق ثان :بأنه »كل من أرضت به اجلريمة أو هو كل ش�خص يلزم اجلاين قبله   
بتعويض الرضر الناش�ئ عن فعله«. وهو تعريف أقرب للضحية منه للمجني عليه فليس 
من الرضوري أن يكون كل ش�خص أصيب برضر من اجلريمة هو جمني عليه فيها )كام يف 

حالة القتل(.
وعرفه فريق ثالث : بأنه  »الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي أهدرت اجلريمة إحدى   

مصاحله املحمية بنصوص قانون العقوبات«.
وعرفه فريق رابع : بأنه »الشخص صاحب احلق الذي تعترب اجلريمة اعتداء عليه«.....  
وعرفه فريق خامس: بأنه »كل من حتققت فيه النتيجة اجلنائية التي أرادها الفاعل سواء   

ابتغاها ملن وقعت عليه أم ال «.
وعرف�ه فريق س�ادس : بأن�ه »كل من م�ات أو أصيب برضر ش�خيص كنتيجة مبارشة   

الرتكاب جريمة من جرائم العنف ضده «
انظ�ر يف ذلك عىل الرتتيب : عبد الوهاب العش�اموي : االهت�ام الفردي : حق الفرد يف   
اخلصومة اجلنائية : رسالة دكتوراه � كلية احلقوق� جامعة القاهرة 1953 م � ص 289...
توفيق الشاوي � فقه اإلجراءات اجلنائية �ط�طبعة 1954 م � ص3، ص 97�98....  

حس�نني عبيد : ش�كوى املجني عليه � جمل�ة القانون واالقتص�اد س 43 العدد الثالث   
1974م ص 103. 

حسن صادق املرصفاوي � الدعوى املدنية أمام املحاكم اجلنائية � دار املعارف 1964م    
� ص 19.

عبد القادر عودة � الترشيع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ط � ص 397.  
 Cujas  ـ Beuzat : Trie Theorique et Pratique de Droit Penal ; PARIS ـ

: 1951:  P : 588.
 Raport Of International Commission of Surists for : Victims of ـ

Crimes of Violence : 1982 : P 29.
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ولع�ل صعوب�ة حرص فك�رة املجني علي�ه يف إطار معني ترجع إىل ش�دة 
وضوح مدلول املجني عليه واىل كوهنا فكرة عامة وش�املة وبالتايل تستعيص 

بسبب هذا الشمول عىل أي حماولة فقهية هتدف إىل حرصها.
وع�ىل الرغم من هج�ر بعض القوان�ني مثل القانون امل�رصي والقانون 
الفرن�ي لفك�رة تعري�ف املجن�ي عليه كم�رضور م�ن اجلريمة، فق�د عنيت 
الترشيع�ات االنجل�و أمريكي�ة بوض�ع تعريف قان�وين للمجني عليه يتس�ع 
تدرجييا ليس�مح باعتبار الضحايا املبارشة وغ�ري املبارشة لالعتداء اإلجرامي 

ضمن املجني عليه.
ويعتم�د التعري�ف االنجلو أمريكي عىل معيار ال�رضر يف حتديد املجني 
عليه فهو الش�خص الذي أصابه الرضر من جراء اجلريمة س�واء أكان رضرا 

مبارشا أم غري مبارش )1(.

)1( نص القانون األمريكي »قانون نيويورك »يف مادته 316 وكذا القانون النيوزيلندي، 
وقان�ون كاليفورني�ا م 13959، وقان�ون كولومبي�ا البند 2/2، وقان�ون أونتاريو 
الكن�دي )5(  وكذلك ترشيع فيكتوريا يف اس�رتاليا، والقانون اإلنجليزي عىل أن 
املقص�ود باملجن�ي عليه :  »هو كل ش�خص أضري ب�أرضار مادية أو ت�ويف كنتيجة 
مب�ارشة جلريم�ة من جرائ�م العنف وكذلك كل ش�خص كان يعتمد م�ن الناحية 
القانونية يف معيش�ته عىل الش�خص الذي حدثت له أرضار مادية أو مات كنتيجة 

مبارشة جلريمة العنف«.
ولع�ل ه�ذا االجتاه املوس�ع يف التعريف قصد ب�ه »ضحايا اجلريمة »مما يس�توجب   
تعويضه�م عن م�ا حلق هبم من أرضار فه�م يف احلقيقة جمني عليه�م »اعتباريا »أو 
»ظاهري�ا »وه�ذا املدل�ول يبتعد ع�ن املدل�ول الضي�ق والدقيق للمجن�ي عليه يف 

القانون اجلنائي التقليدي :... انظر يف ذلك 
 ;»Conf «The Victims of Crime ـ  M.C.Bassiouni; Rep : To Inter ـ

                                                      .Policy Academy ـ25ـ1  ـ 1989 ـ22
 Reports on «Legislative Provisions Against Abuses of Power and ـ 

Measure «Used for Prevention and Control «: E / A C. 57 / 1985 
/ 12 , 12 / 3 / 1985 ).                                           ==
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ويتفق هذا التحديد مع الغرض منه املتمثل يف محاية حقوق هذه الضحية. 
كام يتفق مع مفهوم الضحية يف اإلعالن الدويل. فوفقا لإلعالن يمكن اعتبار 
شخص ما ضحية برصف النظر عام إذا كان مرتكب الفعل قد متت معرفته أو 

القبض عليه أو مقاضاته أو إدانته )1(. 
ويش�مل مصطل�ح الضحي�ة بمقتىض اإلعالن ال�دويل العائل�ة املبارشة 
للضحي�ة األصلي�ة »املجن�ي علي�ه املب�ارش »ويمت�د إىل م�ن يعوهل�م مبارشة 
وكذل�ك إىل األش�خاص الذي�ن أصيبوا ب�رضر ) مادي � نف�ي � عقيل ( من 

جراء التدخل ملساعدة الضحايا يف حمنتهم أو منع اإليذاء عنهم )2(. 

ـ ==  Reports Section (8) : 27 / 4 1999 / 5 / 6 ـ «Declaration Of Vienna“
 Decssion. U. N ( General Assembly )  53 / 110 at 9 / 12 / 1998 &  52 ـ

/ 91 ,12 / 12 / 1997.
)1( وقد اعتمدت القرارات األخرية الصادرة من األمم املتحدة خاصة القرارين األخريين 
املفهوم الواس�ع لضحاي�ا اجلريمة ك�ام ورد يف القوانني االنجلو أمريكي�ة بغية حتقيق 

اهلدف من التعريف دون الغلو يف وضع مدلول ال حيقق أهدافه... 
واعتق�د أهنا وجهه نظر موضوعي�ة الغرض منها »التعويض«وال تس�مح بااللتفاف   

حوهلا.
)2( انظر، حممد حمي الدين عوض : املتهم كضحية للجريمة وإس�اءة اس�تعامل الس�لطة : 
بح�ث مقدم للندوة الدولية حلامية حقوق ضحايا اجلريمة � أكاديمية الرشطة � مركز 

بحوث الرشطة � 22�25 / 1989 م � ص 2...
Matti Joutsen ; Director HELSINKI Institute for Crime Prevention the 

Status of the Victim Movement : 1989 : P : 3.
DR. Jur : EKKEHART  Muller : Perspectives  on the Council of Europe 

«Approch to the Issue of Basic Principles of justice for Victims of 
Crime «Rep : Inter. Symposium : 1989 : P : 5.

Emilio Viano ; Professor the American Univer : W. DC ; the                           
Regognition and Implementation of Victims “Rights in the UNITED 
STATES : Major Devlopments and Achievements ==
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وتتمتع الضحية بحس�ب اإلعالن الدويل بكل احلقوق دون متييز بسبب 
الع�رق أو الل�ون أو اجلنس أو الس�ن أو اللغة أو الدين أو اجلنس�ية أو الرأي 
الس�يايس أو غري ذلك م�ن املعتقدات أو املامرس�ات الثقافي�ة. ويندرج حتت 
مفه�وم الضحايا كذلك ضحايا اإليذاء الناجم عن املامرس�ات غري املرشوعة 
حلقوق امللكية الصناعية والتجارية والفكرية وضحايا سوء استخدام شبكات 
االتص�ال واإلنرتنت الدولية دون متييز بحس�ب املول�د أو املركز األرسي أو 

األصل العرقي أو االجتامعي.

و يستوي أن يكون ضحية اجلريمة هو املجني عليه الذي أصيب بالرضر 
املبارش سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا وسواء كان شخصا معنويا 
عاما أم خاصاً ، وهنا قد نتصور أن يكون املجتمع ككل جمنيا عليه يف اجلريمة 
إىل جانب املجني عليه الفرد عىل أس�اس انه قد أصابه الرضر يف أمنه ونظامه 

واستقراره.

فاجلريم�ة كعمل ضار ينتهك املصالح املحمية بالقانون اجلنائي يتعرض 
له الفرد يف املجتمع فهي أيضا تتضمن عبثا باحلقوق و القيم املادية والالمادية 

واملصالح الفردية واالجتامعية.

واعت�امد »ال�رضر« أو »الرضار« كمعيار لتحديد الضحايا ال يس�توجب 
تول�د هذا ال�رضر من جراء »جريمة« ارتكبت فيكفي بحس�ب املفهوم � غري 

 Justice وقد تضمن التقرير األخري كثريًا  من إحصاءات ضحايا اجلريمة صادرة عن ==
Department  � وزارة العدل وعن مكتب ضحايا اجلريمة عام 1988 م وتقارير 
ح�ول تصنيفات الضحايا وفق�ا لوحدة التدخل املعروفة � Task Force   املنش�أة 
بالقانون رقم 936 / 1021 يف عام 1982م وحجم التعويضات بالغة الضخامة 

التي دفعت لضحايا اجلرائم الفيدرالية.
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التقلي�دي � أن يرتت�ب الرضر أو الرضار م�ن أفعال اإلي�ذاء كمرتبة دنيا من 
مراتب اجلرائم ضد األشخاص)1(. 

فق�د يتحقق اإليذاء نتيجة احلرم�ان من األموال وملكيته�ا أو حيازهتا، 
أو من املس�اس بالس�المة اجلس�دية )كالقتل واجلرح وال�رضب ودوهنا مثل 
أفعال القوة اجلنائية (، كام يتحقق اإليذاء بمجرد احلرمان من التمتع باحلقوق 
األساس�ية لإلنس�ان عن طريق االعتقال أو »اخ�ذ الرهائن« وبصورة خاصة 
يف مجي�ع أعامل اإلرهاب والس�يام خطف الطائرات ال�ذي يعتمد عىل عنرص 

الرتويع واإلرعاب لألفراد و السلطة)2(. 

1 .2 التطـور التارخيـي حلقـوق الضحايـا »مـن الناحية 
املوضوعية« 

من�ذ فجر التاريخ عرف اإلنس�ان فك�رة اقتضاء حقه س�واء من الطبيعة 
املحيط�ة أو م�ن اجلامع�ات واألف�راد التي كان حيي�ا معها وتطورت وس�ائل 
اقتض�اء احلق أو احلصول عليه بحس�ب ارتق�اء اجلامعات والنظ�م، فبعد أن 
كان�ت تعتم�د تلك الوس�ائل ع�ىل التقدير الش�خيص وعىل مدى م�ا يملكه 

)1( حول جرائم الرضر وجرائم اخلطر، وجرائم اإليذاء.. انظر كتابنا يف جرائم االعتداء 
عىل األشخاص � دار النهضة العربية 1994م  � ص 350 وبعدها.

انظ�ر كذل�ك حممد حميي الدين عوض يف : القانون اجلنائي نظرياته العامة  ومبادئه   
األساسية � ط 1980 م � ص 413.

)2( انظر تفصيال كتابنا:  اإلرهاب يف القانون اجلنائي عىل املستويني الوطني و الدويل � 
مكتبة االنجلو املرصية الطبعة الثانية 1987م : ص 230 وما بعدها.

انظر كذلك حممد حميي الدين عوض � حقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية � دار   
الفكر 1989م ص 242 وما بعدها. 
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اإلنس�ان م�ن قوة للحصول ع�ىل احلق اصبح ذل�ك موكوال إىل الس�لطة مع 
تطور اجلامعات البرشية. وقد مرت مراحل التعويض عن الرضر عرب مراحل 

ثالث إىل أن تدهورت و اندثرت : 

1 .2 .1 مرحلة االنتقام الشخيص
كان اقتض�اء احلق والوفاء به يعتمد عىل قوة الش�خص وعصبته ومنعته 
حيث جيمع لنفس�ه صفة املجني عليه الضحية من اجلريمة وبني صفة املدعي 
و القايض يف آن واحد. ومع تكوين اجلامعات األويل نشأ اإلحساس برضورة 
الت�آزر بني أفراد اجلامعة لنرصة املجن�ي عليه إذا ما اعتدى عليه عضو آخر يف 
اجلامعة، فإذا كان االعتداء من خارج أعضاء اجلامعة هبت كل اجلامعة لنرصة 

أخيها واالنتقام من اجلاين)1(.                                            
ومع ظهور سلطة رئيس اجلامعة »بتفويض إهلي« تقلصت فكرة االنتقام 

الشخيص وتراجعت فكرة القضاء اخلاص أو عرص القوة.
فق�د كان املجن�ي عليه الضحية يلج�أ إىل رئيس اجلامع�ة للحصول عىل 
حقه كس�لطة عليا تس�تطيع إجبار اجلاين عىل تعويض املجني عليه عام أصابه 
م�ن رضر أو االنتقام منه يف حالة ع�دم قيامه بتعويض املجني عليه. فإذا كان 

اجلاين من خارج اجلامعة اشتعل الثأر القتضاء احلق)2(.

)1( عبد الوهاب العشاموي، االهتام الفردي � مرجع سابق � ص 15 وما بعدها.
حممود نجيب حسني � علم العقاب � دار الفكر العريب � 1989م � ص73 وما بعدها؛    
ثروت أنيس االس�يوطي: فلسفة التاريخ العقايب � جملة مرص املعارصة � العدد )325( 

1969 م ص 223 وما بعدها.    
         .ـYork 1978 : P 810ـ Stephen Schafer : the Victim and  his Criminal ; New ـ
)2( حمم�د حمي�ي الدي�ن ع�وض � حقوق اإلنس�ان يف اإلج�راءات اجلنائية � مرحل�ة ما  قبل 

املحاكمة � املرجع السابق � ص 53.
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1 .2 .2 مرحلة التصالح أو العفو
بعد أن تطورت املجتمعات البدائية تراجع اللجوء للقوة القتضاء احلق 
بعد أن وقر يف ضمري اجلامعات ما جتره القوة من خراب ودمار وبات اللجوء 
إىل الوس�ائل الس�لمية أفضل الوس�ائل يف اقتضاء احلق�وق وتعويض املجني 
عليه�م والضحايا إما التزاما بالتعاليم الدينية التي بدت تس�ود و إما تفضيال 

لوسائل سلمية أقل قسوة من القوة واحلرب.
وكان اللجوء إىل التصالح س�واء عىل مس�توى اجلامع�ة الواحدة أو عىل 
مس�توى اجلامع�ات رضورة م�ن رضورات التط�ور وتاليش آث�ار احلروب، 

وتنوعت وسائله وأساليبه بحسب الرشيعة القائمة يف ذلك الوقت.
فت�ارة كان اجلاين يس�لم إىل املجني عليه أو مجاعت�ه إرضاء ل�ه وتعويضا 
عام أحلقه به من رضر، وتارة يسلم اجلاين إىل املجني عليه للثأر واالنتقام منه، 
وت�ارة أخرى لكي يتملكه ملكية تامة عوضا عن جريمته والس�يام يف جرائم 

االعتداء عىل األموال)1(.
ولع�ل من ابرز صور »التصالح« هي تس�ليم اجلاين إىل املجني عليه بعد 
»خلع�ه« م�ن مجاعته تفادي�ا للحروب وخش�ية اهلزيمة.  وهب�ذا »التربؤ« من 

اجلاين ينحرص اخلالف و ينعدم االنتقام)2(.

)1( استحوذ »يوسف« عليه السالم ومتلك أخاه »بنيامني »بعد أن وضع صواع امللك يف 
رحله، فقد كانت رشيعة امللك حينئذ جتيز متلك املرسوق منه لسارقه عوضا له عن 
جريمته. انظر يف ذلك تفسري : ابن كثري � للقران الكريم...... سورة يوسف)43(.
)2( ع�رف الع�رب يف اجلاهلي�ة نظام »الت�ربؤ« أو »اخللع« من اجلاين كص�ورة من صور 
تسليم املجرمني يتم إعالنه جهرا بني القبائل.. وقد عرف هذا النظام لدى اإلغريق 
ولدى السكسون ونصت عليه الرشيعة حتت مسمى � »Over Law  »حيث حيرم 
الش�خص املخلوع من محاية اآلهلة ويباح دم�ه وان كان هذا النظام يقرتب أكثر من 

»الطرد »أو »التسليم املقنع »أو اإلبعاد أكثر من التسليم احلايل. 
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ولق�د عرف القان�ون الروماين نظام »اخلل�ع«، »والتس�ليم« منذ عهوده 
األوىل حي�ث كان رب األرسة يتمل�ك تابعي�ه وبالتايل كان هو املس�ؤول عن 

كل أفعاهلم. 

وكان له أن يوافق عىل تسليم اجلاين إىل املجني عليه أو مجاعته للقصاص 
من�ه، ك�ام كان له أن يفتدي�ه بدفع الغرامة أو التعوي�ض املطلوب منه، وهو ما 

يتشابه مع نظام »العاقلة« يف الرشيعة اإلسالمية )1(.

1 .2 .3 يف مرحلة التعويض

بعد أن ألفت اجلامعات الربية نظام »القصاص« وخفت ش�هوة االنتقام 
قبلت فكرة التعويض العيني واملادي عن األرضار التي أحلقها اجلاين باملجني 
علي�ه ومجاعته خاصة بعد أن افرز نظ�ام القصاص بعض الصعوبات العملية 

حيث يستوجب فيه »املثلية«، واملساواة يف الدرجة)2(.

)1( يأيت التش�ابه هنا يف مبدأ التس�ليم لدرء الرضر وتعوي�ض املجني عليه  وهو مرتوك 
لتقدي�ر ويل األم�ر مطلق�ا أم�ا االخت�الف فم�ن حي�ث وج�ود نظام ش�امل حمدد 
»للقص�اص« و »العاقلة« أي »االنتق�ام املنظم« وهو ما ألفته املجتمعات بعد ذلك 

كبديل للحروب ونصت عليه قوانني بابل و أشور.
)2( اعرتف�ت الرشائع الدينية و الترشيعات القانونية القديمة بمبدأ القصاص س�واء يف 
النفس أو فيام دون النفس ولكن برشط »املامثلة«بني اخلصوم. وملا كان النظام نقسه 
يفرق بني الناس من حيث السادة والعبيد واملساكني، تعذر القصاص بدون »مثلية 
»ف�ال قصاص يف القتل مث�ال إذا كان املجني عليه عبدا أو مس�كينا من فئة املواطن 
البس�يط حيث يس�تبدل القصاص بالتعويض النقدي يدفعه اجلاين احلر إىل املجني 

عليه »العبد« بحسب درجته يف فئته.
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ثم استقرت فكرة  »التعويض« رويدا رويدا بعد أن انحرست متاما فكرة 
االنتقام واستحال القصاص الفتقاد العمد يف الفعل)1(.

ووص�ل األمر إىل نظ�ام »الدية« أو التعويض كأرق�ى نظم التصالح بني 
اجلاين واملجني عليه.

ففي ظل هذا النظام كان اجلاين أو مجاعته يفتدي نفسه بدفع املال تعويضا 
للمجن�ي علي�ه عام فقده، ودفعا إىل ترك مجاعته رغب�ة االنتقام منه جنوحا إىل 
السلم، فقد كان عرض الصلح »بالدية« طلبا رصحيا للصفح و الغفران تؤثره 

اجلامعات القوية عىل غريه من الوسائل العنيفة.

فإذا ما تعذر عىل اجلاين دفع الدية من ماله اخلاص تضامنت مجاعته معه 
وساهم كل منهم بنصيب يف الدية االختيارية. 

وم�ع تطور املجتمعات البرشية اس�تقر هذا النظ�ام وحتولت نظم»الدية 
االختياري�ة« إىل نظام  »الدية اإلجبارية« الت�ي تنفرد الدولة بتنظيمه وحتديده 

بحسب اجلريمة املرتكبة وبحسب مركز كل من اجلاين واملجني عليه)2(.

)1( كان�ت الرشائ�ع تدفع بمن قام ببناء منزل فاهنار ع�ىل مالكه فامت ومن معه من ولد 
إىل صاح�ب املن�زل لك�ي ينفذ عقوب�ة اإلعدام يف املع�امري الذي بن�اه وكذلك يف 
ابن�ه، وإذا رضب ش�خص فتاة حرة حام�ال فأجهضها وماتت حيك�م باملوت عىل 
ابنة الضارب. ثم تعالت صيحات التسامح الدينية مع اخلطأ غري العمدي وقبلت 
اجلامع�ات »الفدو« بامل�ال بدال من املوت و اإلعدام خاصة بعد أن كثرت األموال 

يف عهود الزراعات وتقاربت اجلامعات وكان هذا نواة »نظام الدية«.
)2( حددت قوانني »بابل و آش�ور« القديمة مبالغ التعويض فمثال يلتزم الس�ارق بدفع 
عرشة أمثال اليشء املرسوق للمجني عليه إذا كان اجلاين من فئة وس�يطة بني احلر 
والعب�د، فإذا كان املرسوق من معبد أو قرص ملكي دفع الس�ارق ثالثني مثاًل.ويف 
قان�ون األلواح االثني عرش يدفع الضارب غرام�ة )300ـS ( إذا كان املجني عليه 

حرا ويدفع )150ـS ( إذا كان املجني عليه »عبدا«.....وكرست عظامه.
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وق�د عرفت النظم اإلغريقية القديمة ما س�مي »بغرام�ة املوت« كبديل 
للعقوبة ووضع »العربانيون« نظاما ً خاصا ً للتعويض سواء يف :

�  األرضار الش�خصية أو امللكية بل إن هن�اك من يعترب أن التعويض هو 
الوسيلة الوحيدة للعقاب يف بعض حاالت التعدي واإليذاء)1(.

�  واش�رتطت الرشائ�ع اهلندوس�ية التعوي�ض و إصالح الرضر كس�بيل 
لإلعف�اء من العقاب، بل إن بعض الرشائ�ع اعتربت طلب التعويض 

من احلقوق امللكية)2(.

�  واس�توجبت الرشيع�ة املوس�وية دفع أربعة أو مخس�ة أمث�ال املرسوق 
كتعوي�ض يف الرسق�ة ختتل�ف بحس�ب مدى فائ�دة امل�رسوق وقيمته 

فالتعويض يتصاعد دون حرصه يف نصاب حمدد.
واقتض�ت قوان�ني »مح�ورايب« مضاعف�ة قيم�ة ال�يشء املعت�دى عليه   
»ثالث�ون« ضع�ف كتعوي�ض ع�ن األرضار النامج�ة ع�ن اجلريم�ة. 
ويتضم�ن هذا التعويض مق�دار جرب الرضر املادي الذي حلق باملجني 

(1) Richard (R): the Growth of Criminal Law in Ancient 
Community London (1980) P: 10 11 ـ.

فق�د ذكر أن الكتاب التاس�ع »لاللياذه »ورد فيه ل�وم أحد املواطنني لرفضه عرضًا   
مقدم�ًا الص�الح ال�رضر م�ن إغريقي آخ�ر... فقب�ول الغرام�ة املالي�ة املعروضة 
والرتايض مع اجلاين »ملزم »ولو كان قد قتل أخاه ويرتتب عىل دفع »غرامة املوت 

»بقاء القاتل يف منزله آمنا مطمئنا...
 William Tallack: the Rights of the Victims of Crime: London(1900) ـ

pp:7. 
)2( فف�ي جريم�ة القتل كان القاتل جيرب عىل تعوي�ض »امللك »إىل جانب تعويض أرسة 
القتيل ملساس القتل بحق »ملكي » انظر يف ذلك  ثروت أنيس االسيوطى � املرجع 

السابق � ص 231�233.
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علي�ه إىل جان�ب الرضر املعنوي الذي أصابه يف نفس�ه فعانى وتأمل من 
جراء اجلريمة.

ويلت�زم احلاكم بتعويض املجني علي�ه عام افتقده يف جريمة الرسقة كام   
يلت�زم احلاكم واملدين�ة بأرسها بتعويض املجني علي�ه يف جرائم القتل 

بدفع مقدار حمدد من الفضة لورثة القتيل.
� واملالحظ ع�ىل كل هذه الترشيعات القديمة تنظيمها للتعويض كبديل 
للعقوب�ة أو إىل جانب العقوب�ة اجلنائية، وباعتب�ار التعويض حقاً  من 
حقوق ضحايا اجلريمة يمتد إىل أرسة املجني عليه أو إىل من يعول. كام 
يالح�ظ االجتاه إىل تغليظ التعويض الذي يلتزم بدفعه اجلاين للمجني 
علي�ه و أرست�ه باعتباره ج�ربا للرضر الناج�م عن اجلريم�ة وكعقوبة 

تكميلية للجريمة)1(. 
وقد ازدهرت نظم التعويض يف جمموعة القوانني »اجلرمانية »وسمحت 
بالتعوي�ض يف جرائ�م اإليذاء البس�يط التي يرتت�ب عليها ج�رح الكرامة أو 

خدش الشعور.
وأدجم�ت العقوبة يف التعوي�ض إدماجا تاما، وأصب�ح عرض التعويض 
عىل املجني عليه يف كل اجلرائم من اإلجراءات اجلنائية واجبة االتباع، فإذا ما 

قبل املجني عليه التعويض وامتنع العقاب امتنعت الدعوى أساسا)2(. 

)1( كان القان�ون الروم�اين »األلواح اإلثنا عرش« يلزم الس�ارق بدفع ضعف قيمة املال 
امل�رسوق كتعويض إذا ضبط خ�ارج حالة التلبس، ويدفع ثالث�ة أمثال القيمة إذا 
عث�ر عىل املرسوق يف بيت�ه، ويدفع أربعة أمثال القيم�ة يف حالة الغصب أو مقاومة 
السلطات. ويف جرائم القذف يقدر القايض قيمة التعويض وفقا ملركز املجني عليه 

االجتامعي وعالقته باجلاين.د/ثروت أنيس � املرجع السابق نفس املوضع.
(2) Richard (R) & Cherry:lectures on the Growth of Criminal Law in 

Ancient Communities;Op. Cit:p:11.
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واهت�م النظام االنجلو سكس�وين بوضع تعريفات حم�ددة للجرائم حمل 
التعوي�ض وحددت النصوص قيمة التعوي�ض يف اجلرائم املختلفة وحددت 
قيم�ة كل عضو من أعضاء اإلنس�ان بحس�ب الفاقد منه�ا يف جرائم الرضب 
واجل�رح واإلصاب�ات األخ�رى إىل جان�ب حتديد مبل�غ التعوي�ض اإلمجايل 

الواجب دفعه يف كل جريمة)1(.
ويف حال�ة ع�دم قدرة اجلاين عىل دفع التعوي�ض اإللزامي للمجني عليه 
أو ورثت�ه أو يف حال�ة رفضه االس�تجابة للنظام حيكم »بعزل�ه« ويعترب منبوذا 

خارجا عىل القانون يباح قتله دون قصاص.
ويف القان�ون األمريك�ي القدي�م كان الس�ارق يلت�زم بدفع ثالث�ة أمثال 
قيم�ة املرسوق إىل جان�ب العقوبة التي قد تصل يف بع�ض احلاالت »كرسقة 
اجلياد« إىل اإلعدام وترك الس�ارق معلقا لدواعي الردع العام، فان تعذر دفع 
التعويض وضع السارق حتت إمرة املجني عليه »كيشء« طوال مدة معينة)2(.

1 .2 .4  اندثار التعويض
اس�تقر نظام التعويض خالل القرون الوس�طى عىل النحو سالف ذكره 
وأصبح بديال للعقوبة اجلنائية أو مكمال هلا. وساعد عىل هذا االستقرار شيوع 

(1) Fredrick Pollock And (F) :William:the Historyof ـ English Law    
2Emep:cambrige 1898:Vol:11ـP:451458ـ.                                       

(2) Reports «Office of Victim «& Task ـ Force U. S. A Department 
on the:  Proceeding to Protection the Victimsـfor I Fifth and Sixth     
International Penitentiary Congresses.19851988ـ.

 Henrich Oppenheimer :the Rtionale of Punishment :London          1913P:16ـ
.Hans Heinrich (J): the Victime and his Criminal;1968:P:6 ـ
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سلطة الدولة ونفوذ امللك تارة، ونفوذ السادة اإلقطاعيني أو رجال الدين تارة 
أخرى ولكن رسعان ما طالبت هذه الفئات بنصيب هلا يف  تعويضات املجني 
علي�ه وذويه كمقابل القامة الصلح بني اجلاين واملجن�ي عليه وكنظري لعملية 
حتصيله، ثم طغت حصص الس�ادة عىل نصيب املجني عليه، وفرضت النظم 
القديمة كام يف عهود السكسون مبالغ إضافية إىل جانب التعويض كغرامات 

لصالح امللك.

واصطب�غ التعوي�ض خالل تل�ك الق�رون بطبيعة مزدوج�ة دجمت بني 
املس�ؤولية اجلنائية و املس�ؤولية املدني�ة أو بمعنى آخر ربط�ت بني التعويض 

والعقوبة اجلنائية.

ويف مرحل�ة الحق�ة تالش�ت االزدواجية وأس�تأثر املل�ك أو احلاكم أو 
الس�يد اإلقطاعي بكل التعويض الذي كانت تق�دره املحكمة خاصة بعد أن 
احتكرت الس�لطة حق إقامة العقاب و أستبدل التعويض بمسمى »الغرامة« 

التي أصبحت تؤول كاملة للدولة.

وعلي�ه فق�د أدى هذا االنفصال إىل عودة الش�قاق إىل نظ�ام التعويض. 
فالغرام�ة اجلنائي�ة ت�ؤول إىل الدولة، والتعوي�ض كجزاء للمس�ؤولية املدنية 

ينفرد به املجني عليه وذويه.

وق�د س�اعد ع�ىل ه�ذا االنفصال ح�دة ال�رصاع بني الس�لطة الكنس�ية 
والسلطة األمنية يف ذلك الوقت كل يستأثر باألمر كله حتى انفصل التعويض 
كلية عن العقوبة و أكتفي بسجن أوتعذيب اجلاين بعد االستيالء عىل حصيلة 

»الغرامة«.

ولق�د ح�اول بعض الفقهاء تفس�ري هذا االنفصال بكث�ري من النظريات 
مث�ل اعتب�ار اجلريمة تعديا ع�ىل الدولة قب�ل أن تكون  اعتداء ع�ىل الفرد إىل 
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غ�ري ذلك من النظريات. ولعل أقرب التفس�ريات إىل الواق�ع هو ما قيل من 
أن ه�ذا التده�ور بدأ عندما ش�ارك امللك أو احلاكم يف تعوي�ض املجني عليه 
فلام اس�تفحل عليه األمر أستأثر بكل التعويض حتت مسمى »الغرامة »وترك 
للمجن�ي عليه فرصة الرج�وع عىل اجلاين بالتعويض املدين وهي نقطة البداية 

يف االنفصال بني القانونني اجلنائي واملدين)1(.

1 .3 التطـور التارخيـي حلقـوق الضحايـا »مـن الناحية 
اإلجرائية«

صاح�ب تطورات واس�تقرار حق�وق الضحايا من الناحي�ة املوضوعية 
كث�ري من التطور عىل اجلان�ب اإلجرائي نحاول اس�تعراضها يف إجياز إظهارا 
حلرص املجني عليه الضحية يف اقتضاء حقه يف التعويض وتكامال مع الش�ق 

املوضوعي للحق.

1 .3 .1 يف العصور البدائية القديمة 
كان التعوي�ض فيها يت�م عن طري�ق التحكيم االختي�اري أو االحتكام 
لرئي�س اجلامع�ة أو القبيلة أو إىل كب�ري الكهنة وكانت وس�ائل القوة والعنف 

هي البديل الوحيد لرفض دفع التعويض.

وبعد أن حتول األمر إىل التحكيم اإلجباري تداركا الستعامل القوة حقنا 
للدم�اء واحلروب والدماء اندثرت وس�ائل القوة وأصب�ح اإلذعان إىل قرار 

املحكم ال مناص منه.
)1(ملزيد من التفصيل حول استئثار الدولة بكل املدفوعات التعويضية »الغرامات«واعتبارها 
مصدرًا  من مصادر الدخل انظر سمري اجلنزوري : الطبيعة القانونية للغرامة اجلنائية: 

تطور نظام التعويض : دراسة مقارنة، عام 1967 م ص 11 وما بعدها.
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ويف ه�ذه الفرتة اعتمدت وس�ائل تقدي�ر التعويض ع�ىل فطنة اخلصوم 
ومهارهت�م الفنية يف إظهار واس�تعراض اإلرضار الت�ي أصابتهم، وتراوحت 
ب�ني الوس�ائل الفنية كالغن�اء واملج�االت الش�عبية العامة وحت�ى املبارزات 

الدموية باعتبارها صورة مهذبة الستخدام القوة.

وظه�رت يف هذه اآلونة وس�ائل أخ�رى ذات طابع دين�ي أو نفي مثل 
»املحن�ة«، »البش�عة«، واإلغراق يف امل�اء البارد أو يف امل�اء املغيل إىل غري ذلك 
من الوسائل التي كانت تنطوي عىل كثري من القسوة والفظاظة ولكنها كانت 

حتت غطاء اإلجراءات اجلنائية)1(.

ويف مرحلة أكثر تطورا اعتمد» املحكم«عىل وس�يلة »الرهن« قبل النظر 
يف اخلصوم�ة حيث يمكن�ه الوفاء بام أودعه كل خصم لديه »كرهن « للطرف 
املق�ي ل�ه باحلق. وتنوعت وس�ائل الرهن »امل�ايل«أو »العيني«حتى حتولت 

إىل نظام »الكفيل«. 

1 .3 .2 يف مرحلة ظهور القوانني 

كان القان�ون اإلغريق�ي »قان�ون أثين�ا« أول نظ�ام يع�رتف بح�ق الفرد 
ومشاركته يف القضاء بام خوله له من حق االهتام الفردي. وعرف هذا القانون  

)1( ح�ول ه�ذه الوس�ائل التقليدي�ة البدائي�ة انظ�ر  حممد حم�ي الدين ع�وض : حقوق 
اإلنس�ان يف اإلج�راءات اجلنائية مرجع س�ابق ص 35؛ س�مري ناج�ي: التعذيب 
كوس�يلة من وس�ائل اإلجراءات اجلنائية، بحث مقدم إىل مؤمت�ر اجلمعية املرصية 
للقانون اجلنائي حول حقوق اإلنس�ان يف اإلجراءات اجلنائية 1989 م � ص53، 
انظر كذلك كتابنا يف علم العقاب : التعذيب واالس�تجواب يف ش�عائر »التابو« و 

»الطوطم« دار الوالء للطباعة � 1992 م ص 5 وما بعدها
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معن�ى ضحايا اجلريمة باملدلول الواس�ع حيث كان الف�رد يملك حق االهتام 
الفردي يف اجلرائم العامة )كمجني عليه مبارش( وكان غريه من الضحية »غري 

املبارش« يملك حق االهتام يف اجلرائم اخلاصة. 

وقد اعترب الوالدين و الويص عىل املجني عليه أو سيده إذا كان عبدا من 
ضحايا اجلريمة الذين هلم حق مبارشة االهتام.

وك�ام يكون للمجن�ي عليه أو الضحي�ة حق حتريك الدع�وى العمومية 
ومب�ارشة االهت�ام يكون ل�ه أيضا حق إهن�اء اخلصومة عن طري�ق الصلح مع 

اجلاين ويف أي مرحلة كانت عليها الدعوى)1(.

ويف القان�ون الروم�اين كان ح�ق االهت�ام مطلقا لألفراد فيام عدا النس�اء 
واألطفال � بموجب تقديم طلب للحاكم لإلذن بمبارشة الدعوى العمومية، 
وتب�دأ اإلجراءات أمام القايض بمجرد أن يقس�م املجني عليه أن اهتامه ليس 

كيديا وأن قصده هو التعويض وليس التشهري.

ث�م انف�رد ح�كام الوالي�ات بتفوي�ض املل�ك أو اإلمرباط�ور بتحريك 
الدع�وى من تلقاء أنفس�هم دون اش�رتاط طل�ب املجني علي�ه، حيث حتول 

االهتام اخلاص إىل االهتام العام)2(. 

ويف القان�ون اإلنجلي�زي خلص�ت اإلج�راءات  � بع�د انحس�ار فكرة 
االنتق�ام الف�ردي � يف حضور اخلصوم أمام القايض كل ومعه ش�هوده حيث 

)1( حممد حميي الدين عوض : حقوق اإلنس�ان يف اإلج�راءات اجلنائية � مرحلة ما قبل 
املحاكمة � نظام االهتام الفردي � املرجع السابق � ص13.

(2) Stephen (R) :History of Criminal Law of England 1883 ـ: P :55
 Faustin (H) : Traite De L’instruction Criminelle. 2E.Paris Cujas ـ      

1866:P:13.
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يب�دأ املجني عليه بعرض دعواه وتقديم أدلت�ه عليها ثم  يرتك للجاين املجال 
لل�رد عىل االهتام. وحيكم القايض ملن رجحت أدلته فان توازنت كان للمتهم 
أن يعل�ن براءت�ه وحتديه خلصمه حيث يأم�ر القايض بالتح�دي علنا وإجراء 

»املبارزة »بني اخلصمني إلظهار حكم اهلل)1(.

ويف مرحل�ة الحق�ة أس�تبدل نظام املب�ارزة بالس�يف أو الس�الح بنظام 
»املب�ارزة الكالمية« املس�تند ع�ىل األدلة املادي�ة والدالئل الكافي�ة ولكن مع 

االحتفاظ بحق االهتام للفرد كمدع عام أو كمدع عام مساعد)2(. 

ويف القان�ون الفرن�ي انحرص حق املجني علي�ه يف اخلصومة اجلنائية يف 
نظ�ام »املب�ارزة القضائية »حتى انف�ردت الدولة بحق االهت�ام. ولكن يف ظل 
ه�ذا القان�ون كان املجني علي�ه وذووه وزوجته وذريت�ه وكل من يتصل معه 
بقرابة الدم من ضحايا اجلريمة الذين يملكون حق مبارشة الدعوى اجلنائية. 
وباس�تقرار نظ�ام املدعي الع�ام منذ منتصف القرن الراب�ع عرش انحرص دور 
املجن�ي علي�ه يف الب�الغ إىل املدع�ي الع�ام الذي يمل�ك وحده ح�ق مبارشة 

الدعوى اجلنائية.

)1( تب�دأ  اإلج�راءات حينئذ بأن خيلع اجلاين »قفازه »ويلقي به يف وجه خصمه ويقس�م 
يمينا معينة عىل براءته وقبول حتدي خصمه، ويتبعه املجني عليه بنفس اإلجراءات 
م�ع يمني آخر تعب�ريا عن قبوله التحدي، وتنتهي املب�ارزة هبزيمة أحد اخلصوم أو 
موت�ه ف�ان كان امله�زوم هو املتهم كان حكام من الس�امء وان اهن�زم املجني عليه أو 
استس�لم عوق�ب بالغرامة وفق�د جزءًا من أهليت�ه، فإذا عجز ع�ن هزيمة خصمه 

وغابت الشمس كان اجلاين بريئا...
)2( حممد حمي الدين عوض � املرجع السابق ذكره � ص 35، عبد الوهاب العشاموي � 

املرجع السابق � ص 16.
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وهو ما استقر حتى اآلن ولكن بعد أن تغري االسم إىل النائب العام)1(. 

ويف القانون املرصي  كان املجني يلجأ إىل االنتقام الشخيص تعويضا عام 
أصاب�ه من ج�راء اجلريمة وذلك قبل أن تأيت تعاليم اآلهلة »إيزيس« يف النظام 
الفرع�وين والتي ح�رصت دور املجني علي�ه يف اإلبالغ فق�ط، وكان املجني 
علي�ه حمروما من ح�ق العفو أو التصالح حيث إنه من حقوق اآلهلة. ويف ظل 
احلك�م املقدوين ملرص اس�تمر حرص نطاق ه�ذا احلق يف اإلب�الغ وامتد حتى 

احلكم الروماين ملرص)2(. 

ويف ظ�ل الفت�ح اإلس�المي مل�رص متت�ع املجني علي�ه باحل�ق الكامل يف 
اخلصوم�ة اجلنائي�ة  و حتري�ك الدع�وى  و مبارشهت�ا  و إهنائها ب�ل و احلق يف 
وقف تنفيذ العقوبة أو إسقاطها كلية حسبام تقرره الرشيعة اإلسالمية الغراء. 

ث�م تبع القانون امل�رصي نظريه الفرني منذ القرن التاس�ع عرش وحتى 
اآلن دون أن يتتاب�ع مع�ه يف كث�ري من املس�ائل والس�يام فيام يتعل�ق بتعويض 

ضحايا اجلريمة.

(1) Seitz (E) :Les Principes Directeure De La Procedure Criminelle 
De L’ Angleterre;1965 :P:910ـ.

 Diamond(D) : L’ Evolution De La Loi Et De L’ Ordre ;Paris ـ     
1954 : P:35.

ـ     Declareul (F): La Justice Dans Les Coutumes Primitives ;Revue 
Historique De Droit Francais Et Etranger :1988 : P 216

)2( حسن نشأت : رشح قانون حتقيق اجلنايات 1921 م ط � ص 26....انظر كذلك 
Raouf Ebeid : La justice penal de L’Egypte pharonique ; instit ـ
Criminologie et de droit penal ; universـ Paris 1941.

ومنشور يف املجلة اجلنائية القومية � عدد نوفمرب 1958 م ص 55.
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خالصة العرض التارخيي لتطور حقوق ضحايا اجلريمة يثبت اس�تقرار 
فكرة تعويض الضحايا يف مهدها األول واتس�اع مدلول الضحية عن مدلول 
املجني عليه يف القوانني العقابية احلالية، ثم بدأ تقلص هذا املفهوم تدرجييا إىل 

أن تآكل وانحرص يف مضمونه ونطاقه و إجراءاته.
وم�ن العجي�ب أن فك�رة تعوي�ض الضحاي�ا ب�دأت تعل�و يف مؤمترات 
الس�جون التي بدأت يف س�توكهومل عام 1878م عىل ي�د »جورج أرين« كبري 
قض�اة نيوزيلندا وتعالت مع أحد أقطاب علم اإلج�رام وهو الفقيه اإليطايل 
»جاروفال�و« خ�الل جلس�ات مؤمت�ر الس�جون ال�دويل الذي عق�د يف روما 
ع�ام 1885م، وأوصت به مؤمترات اجلمعية الدولي�ة لقانون العقوبات منذ 
مؤمتره�ا املنعق�د يف »كريس�تانيا« عام 1891م وتوالت مث�ل هذه الصيحات 
حتى استقرت يف اإلعالن الدويل لضحايا اجلريمة »ميالنو 1985م« ثم فيينا 

1999م.
ومع اس�تقرار ح�ق الضحايا يف احلص�ول عىل التعوي�ض املالئم يف كل 
اجلرائ�م التقليدية وغري التقليدية اختلفت األنظمة القانونية بش�أن إنفاذ هذا 

احلق ووسائله. 
فف�ي حني أعطت بع�ض األنظمة احل�ق يف طلب التعوي�ض عن طريق 
االدع�اء املب�ارش أمام املحكم�ة اجلنائية يف اجلن�ح واملخالف�ات )م 232 أ.ج 

مرصي( فقد أوردت من القيود ما ينهار به هذا احلق)1(.

)1( حممود نجيب حس�ني � اإلجراءات اجلنائية � ص 188،  حس�ن صادق املرصفاوي � 
الدعوى املدنية أمام املحاكم اجلنائية 1974م ص 321، فوزية عبد الستار: االدعاء 
املب�ارش يف اإلج�راءات اجلنائي�ة � دراس�ة مقارنة � دار النهض�ة � 1977م � ص 63 
وبعده�ا.  عبد الرؤوف مهدي : حتريك الدع�وى اجلنائية من املجني عليه املرضور 

من اجلريمة � بحث مقدم للندوة الدولية لضحايا اجلريمة � مرجع سابق ص 14.
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ومل يعرف النظام االنجلو سكسوين شيئا عن حق املجني عليه يف االدعاء 
مدنيا أمام املحكمة اجلنائية للمطالبة بالتعويض وتبعه يف ذلك القانون اهلندي 

و السوداين)1(.

 ويرف�ض النظ�ام اجلرم�اين والترشيع�ات الدائ�رة يف فلكه فك�رة قبول 
الدع�وى املدني�ة أم�ام القضاء اجلنائ�ي أساس�ا وان كان للمجن�ي عليه حق 

املطالبة بالتعويض أمام القضاء اجلنائي يف حدود مبلغ معني فقط.

فق�ط الترشيع�ات الالتينية تعطي للم�رضور احلق يف طل�ب التعويض 
باخلي�ار إما اللج�وء إىل القضاء املدين و إما إىل القض�اء اجلنائي تبعا للدعوى 

اجلنائية)2(. 

عدم كفاية اإلجراءات القانونية واألبعاد اجلديدة للضحايا

أعرب�ت الدراس�ات احلديثة وق�رارات املؤمترات الدولي�ة األخرية عن 
عدم كفاية الترشيعات القائمة يف ضامنات محاية حقوق الضحايا وأكدت عىل 
رضورة تعدي�ل آليات العدالة لض�امن كفالة هذه احلقوق مع توفري اخلدمات 

)1( حمم�د حمي�ي الدي�ن ع�وض، القان�ون اجلنائ�ي، إجراءات�ه يف الترشيع�ني امل�رصي 
والسوداين � ط1964 ص 203 وما بعدها.

)2( )م 5( م�ن قان�ون اإلج�راءات الفرني، )م 4( م�ن القانون اإلجرائ�ي البلجيكي 
1878 م، ) م 32 ( إيطايل، )م 111( أس�باين، ) م 262، 264( مرصي....انظر 
حول قصور ونطاق حق االدعاء املبارش. انظر  حممود نجيب حسني � اإلجراءات 
اجلنائي�ة 1982 م ص 334، ح�ول عي�وب ه�ذا االدع�اء انظ�ر تقري�ر املجل�س 
األورويب املقدم ملؤمتر »سرتاسبورج »27�1975/1/28م بشأن تعويض املجني 
علي�ه.... حي�ث ذكر مجل�ة العيوب يف اقتض�اء التعويض من اجلاين »إعس�اره« أو 

التخفي وراء »اإلفالس اجلنائي« كام أورد التقرير وسائل تفادي هذا القصور.



36

الالزمة للحصول عليها عىل أس�اس أن التباطؤ يف توفري اآلليات واخلدمات 
ي�ؤدي حت�ام إىل وق�وع مزي�د م�ن األذى للضحي�ة ومزي�د م��ن »الضحاي�ا 
الثانوي�ني«.  Secondary Victimization   وهو ما ينعكس س�لبا عىل النظام 
االجتامع�ي وي�ؤدي إىل ح�االت متطرف�ة Extreme Cases م�ن اجلنوح إىل 

العنف.     

وق�د أحلت التوصيات عىل وجوب تقديم الدعم للضحايا � مهام كانت 
اآلليات املستعملة � بأقىص قدر ممكن من اإلنصاف والعدالة الفورية

“Should be Provided Promptly; Fairly and with the aim of 

Preventing Further Trauma to the Victim as far.” 

حتى أن بعض اآلراء نادت بمنح الضحايا حق مبارشة الدعوى اجلنائية 
أمام القضاء اجلنائي حتى ولو بصفة »مدع عام مساعد« ومتادت بعض اآلراء 
األخ�رى حني طالبت بمنح الضحايا ح�ق اإلدالء بآرائهم يف املحكمة وحق 
املشاركة يف احلكم والسيام يف بعض أنواع اجلرائم التي ال يكون لدى القايض 

معرفة دقيقة بأثر اجلريمة عىل الضحية.

وق�د ترتب عىل ه�ذه اآلراء غري التقليدية الدعوة إىل اس�تحداث بدائل 
لنظ�م القضاء اجلنائي مثل القضاء األهيل أو »املجتمعي« كش�كل خاص من 
العدالة املجتمعية.Community Justice  عرفته كثري من املجتمعات املتقدمة 
كاملجتمع اإلسالمي وبعض الدول االسكندنافية تكتمل به الوسائل القائمة 

يف املجتمعات التقليدية كالوساطة، والتحكيم، والتعويض املدين.

وقد نجحت بعض الدول املتقدمة يف استحداث نموذج خاص »قانوين« 
لتعوي�ض ضحاي�ا اجلريمة ب�دءا من اجلرائ�م األكثر خط�ورة واألكرب رضرا 
يمك�ن تعميم�ه بعد ذلك عىل أن�واع أخرى م�ن اجلرائم، وهو ما اس�تحدثه 
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امل�رشع الفرني هب�دف تعويض الضحايا يف اجلرائ�م اإلرهابية حيث تفادى 
هبذا االستحداث النموذجي كثريًا من تعقيدات النظام القانوين القائم.

وع�ىل الرغم من االعرتاف الدويل بأن الطريق مازال طويال أمام الدول 
املتقدمة يف سبيلها لتحقيق عدالة جنائية »إصالحية »تضمن حقوق الضحايا 
يف كل اجلرائ�م، فق�د تم االعرتاف أيضا بأن الفرق شاس�ع بني موقف النظم 
القانوني�ة املعارصة م�ن تعويض الضحاي�ا وبني موقف الرشيعة اإلس�المية 
الغراء حيث بلغت الرشيعة اإلسالمية بضامهنا حلقوق الضحايا أرقى مراتب 
العدالة واإلنصاف وهو ما يس�توجب علينا التع�رض هلذا املوقف بيشء من 

التفصيل.
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الفصل الثاين 

حقوق الضحايا 
يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية
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2 . حقوق الضحايا 
يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية

متهيد  
عن�ي اإلس�الم كعقي�دة وعم�ل بكفال�ة احلق�وق واملصالح األساس�ية 
لإلنسان حتى يتحقق ل�ه االستخالف يف األرض والوفاء بالتكليفات امللقاة 
ع�ىل عاتقه، حيث حرصه�ا الفقهاء فيام عرف »بال�رضورات اخلمس« وهي 

حفظ العقل والنفس والدين والعرض واملال.
فإذا ما وقع اعتداء عىل أي من هذه الرضورات »املصالح املحمية« كانت 
اجلامعة اإلسالمية ككل هي الضحية ويكون للدولة كممثلة هلذه اجلامعة كام 

للفرد العادي عضو اجلامعة احلق يف إقامة الدعوى اجلنائية.
فاجلريمة يف الترشيع اإلسالمي  فعل شاذ ومنكر واجب عىل كل مسلم 

منعه ودفعه »كفرض كفاية« بدعوى »احلسبة« أو بالدعوى اجلنائية )1(.

)1( م�ن اآلي�ات التي تأمر بالع�دل واخلري واملعروف وتنهي عن املنك�ر والبغي والعدوان 
نذك�ر اآلي�ة )103 ( آل عم�ران، )109( آل عمران، )46( النس�اء، )43(،)46(، 
)120( التوب�ة... وق�د ورد يف حاش�ية ابن عابدين ص 5 وما بعدها ويف تفس�ريات 
اب�ن كث�ري للقرآن الكريم كث�ري من األحادي�ث النبوية الصحيحة يف هذا الش�أن فقد 
اجتمع�ت كله�ا ع�ىل »حتمية األم�ر باملع�روف والنهي ع�ن املنكر »ك�رشط لتحقق 

»اخلريية »يف األمة.
ولكن�ى أتوق�ف كثريا : عن�د حديث رس���ول اهلل > عندما س�ئل ع�ن مدى األمر   
باملع�روف والنهي عن املنك�ر وه�ل يمت�د إىل اب�د الزم�ان أم يتوقف ؟ فق��ال علي��ه 
الص�الة والس��الم »ما معناه« : »يتوقف األم�ر باملعروف والنهي عن املنكر....متى 
اصبح امللك يف صغاركم...والفاحش�ة يف كبارك�م... والعلم يف رزالكم... فقالوا : 

وما رزالنا قال : سفهاؤكم :تفسري ابن كثري للقرآن الكريم ج1� ص)539(.
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ودع�اوى احلس�بة وردت يف الفق�ه اإلس�المي ع�ىل س�بيل احلرص وان 
اختل�ف الفقه�اء يف بعضه�ا واملدع�ي فيها أق�رب للضحية م�ن املجني عليه 
فقد ش�اهد اجلريمة وعاينها وتأذى هبا، فإذا ما اعتكف الفرد أو تقاعس عن 
مبارشة دعوى احلس�بة »هلل تع�اىل« هنضت جهتان لتبارشه�ا ممثلة للدولة مها 

»وايل املظامل«أو »املحتسب«)1(. 

وتنقس�م احلق�وق يف الرشيعة اإلس�المية إىل حقوق اهلل تع�اىل وحقوق 
للعباد خالصة بينهام حقوق أخرى يغلب فيها حق اهلل تعاىل عىل حقوق العباد 

أو يغلب فيها حقوق العباد عىل حق اهلل تعاىل.

 وتعرف حقوق اهلل تعاىل »باحلدود« وهي متس مصالح اجلامعة وتنتهك 
رضورات وجوده�ا وبالت�ايل ف�ال جي�وز املس�اس هب�ا أو االنتق�اص منها أو 

إسقاطها أو العفو فيها أو التصالح عليها.

وتنح�رص تل�ك احلدود يف س�تة � بحس�ب الغال�ب � هي جرائ�م الزنا، 
والق�ذف، وال�رشب، والرسقة،واحلراب�ة، والردة. حدد هلا الش�ارع األعظم 

)1( ملزيد من التفصيل انظر  عبد القادر عودة : الترشيع اجلنائي اإلسالمي 
� ابن القيم اجلوزية : احلدود و التعزيزات 

� أعالم املوقعني عن رب العاملني : ط 1 : ص 128
�  اإلمام:حممد أبو زهرة:اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلس�المي اجلزء الثاين  ص320 

وما بعدها.
� اإلمام : حممد الغزايل : حقوق اإلنسان يف الرشيعة اإلسالمية ويف الترشيع املقارن.

�  حممود نجيب حس�ني � الترشيع اجلنائي اإلس�المي � ج1 : دور الرسول الكريم يف 
إرساء معامل النظام اجلنائي اإلسالمي...مذكرات مطبوعة نرشهتا جملة األمن العام 
املرصية يف يوليو 1988م بمناس�بة انعق�اد املؤمتر الدويل لضحايا جلريمة بأكاديمية 

الرشطة يف يناير 1988م ص1� ص12.
�  حممد حميي  الدين عوض : القانون اجلنائي يف الرشيعة اإلسالمية، 1980م، دار الفكر.
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عقوب�ات مق�ررة ال جيوز  اس�تبداهلا ت�رتاوح بني القط�ع أو الرج�م أو اجللد 
بحسب نوع اجلريمة.

أم�ا يف غري ذلك من احلقوق فيام عرف بحقوق العباد وهي التي متس أو 
تنتهك حرمات األش�خاص وحرياهتم الش�خصية بصفة مبارشة فقد ضمها 

الفقهاء حتت مسمى »جرائم القصاص و الدية«.

واألص�ل يف جرائم القص�اص والدية »التعزير« قب�ل العقاب، وهي ال 
تق�ع حتت حرص ما، وم�ا يمكن مجعها وتقس�يمها حتت مس�مى اجلرائم عىل 
النفس )مثل القتل العمد وشبه العمد والقتل اخلطأ وما جرى جمرى اخلطأ( � 
أو اجلرائم عىل ما دون النفس ) مثل اجلرح و الرضب العمد واخلطأ وجرائم 

املساس بالسالمة اجلسدية أو جرائم اإليذاء(.

ويف جرائ�م العم�د يكون »القود« أي القصاص ب�رشط املامثلة أو املثلية 
وينفرد املجني عليه أو الضحية بالعفو عن اجلاين أو عن اجلريمة كام له احلق يف 
استبدال العقوبة فله أن يقبل التعويض »الدية« بديال عن القود »القصاص«.

وقد انفردت الرشيعة اإلسالمية بتقرير هذا احلق للمجني عليه أو لوليه 
)الضحي�ة( ع�ىل الرغم من مس�اس جرائم القصاص والدي�ة بكيان املجتمع 
ككل، عىل أساس أن املساس باملجتمع ما كان إال عن طريق املساس باملجني 
علي�ه فه�و أص�ل واملجتمع فرع من�ه أو كل ل�ه و ال جيوز تفضي�ل الفرع عىل 

األصل كام ال جيوز ترك أمر الفصل للفرع دون األصل)1(.

)1( يق�ول ابن القيم يف اعالم املوقعني »ل�ذا كان الواجب ترك أمرها � أي اجلريمة � إىل 
املجن�ي عليه، صاحب املصلح�ة األويل يف تقدير جدوى العق�اب بالقصاص من 

عدمه......« ص 128 � املرجع السابق.
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وما بني جرائم احلدود املاس�ة باجلامعة أكثر من مساسها بالفرد، وما بني 
جرائم القصاص والدية املاس�ة بالفرد أكثر من مساسها باجلامعة واملحصورة 
يف ص�ور حمددة عرفت الرشيعة اإلس�المية تصنيفا آخر للجرائم والعقوبات 
عرف بنظام »التعازير« ترك أمرها لويل األمر دون حرصها أو تقدير عقوباهتا 
يمكنه هبا مواكبة السياس�ات اجلنائية واستحداث التجريم والعقاب الكفيل 

باحلفاظ عىل مصلحة اجلامعة يف ضوء تغري الظروف واألحوال.

وق�د س�مح هذا النظام م�ن التعازير بتوف�ري أقىص محاي�ة للمجني عليه 
ولضحاي�ا اجلريمة التي فلت�ت من تطبيق احلد عليها »لش�بهة« وردت عليها 

فأندرأ هبا احلد أو بسبب استحالة »بينة« أو ضعفها استحال هبا القصاص.

ففي مثل هذه احلاالت ينفرد القايض بتقرير ما يراه مناسبا من عقاب يف 
التعازير بام حيافظ عىل حقوق املجتمع وحقوق الضحايا يف اجلريمة.

ولعل ما يثرى دراس�تنا حول حق�وق ضحايا اجلريمة البحث يف جرائم 
القص�اص والدي�ة حتديدا، حيث ال نج�د ل�ه مثيال يف كل األنظم�ة القانونية 
املع�ارصة أو يف الترشيعات الوضعية، وان كنا نلمح بعض االقرتاب من هذا 
النظ�ام يف بض�ع ترشيعات أجنبية إىل جانب ثلة م�ن الترشيعات العربية التي 

تنتمي ملجموعة القوانني اإلسالمية.

واجلدي�ر باملالحظ�ة يف موق�ف الرشيع�ة اإلس�المية الغ�راء م�ن تقرير 
»الدي�ة« كحق للمجني علي�ه املرضور من اجلريمة هو تقدي�م املعيار الكيفي 
ع�ىل املعيار الكمي يف تقدي�ر التعويض، حيث أعلت النصوص و التطبيقات 
العملي�ة »مبدأ جرب النفس البرشية« عىل مبدأ جرب أرضار األجس�اد البرشية، 
مل�ا يف ذلك من غ�رس للطمأنينة يف نفوس املواطنني وتأكيدا لثقتهم يف النظام 
القضائ�ي ويف مفاهي�م العدال�ة واإلنص�اف. وه�و م�ا ع�ربت عن�ه رصاحة 
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التوصي�ات الدولي�ة يف اإلعالن الدويل لضحايا اجلريم�ة 1985م وحاولت 
جتس�يده برامج وتوصيات املؤمتر الدويل فيينا 1999م وان أردفت قائلة : أن 

ذلك من األماين العزيزة املبتغاة.

2 .1 جرائم اإليذاء: القصاص والدية
بعد أن استخلص اهلل تعاىل لنفسه »جرائم احلدود« وقال تعاىل }..تِْلَك 
ـِه َفَل َتْقَرُبوَها...﴿187﴾ )س�ورة البق�رة( انحرص دور املجني  ــُدوُد الَلّ ُح

عليه والضحية فيها يف »اإلبالغ« عنها فقط.

ويف املقاب�ل من�ح احلق س�بحانه وتع�اىل املجن�ي عليه وضحاي�ا جرائم 
القص�اص والدي�ة ميزة االنف�راد بالدع�وى فيها تقدم�ه حلقوق العب�اد فيها 
ع�ىل ح�ق اهلل تعاىل ومحاية وصونا هلذه احلقوق ع�ن طريق مبارشة األفراد هلا 
واالنتص�ار هبا عىل معاقل الرش واجلريمة، حتى يتفاعل الناس مع مقتضيات 

احلق والعدالة وال يركنوا عن حقوقهم.

وفتحت الرشيعة اإلسالمية للمجني عليه يف جرائم القصاص والدية � 
إىل جانب حق مبارشة الدعوى � حق إسقاط اجلريمة والعفو عنها أو إسقاط 
العقوبة والعفو عنها أو اس�تبداهلا أو التصالح بش�أهنا ع�ىل وجه مل تعرفه كل 

الرشائع القديمة و احلديثة.

فإذا ما قبل املجني عليه أو الضحية يف اجلريمة استبدال العقوبة اجلنائية 
بالتعوي�ض أو »الدية« كان ل�ه كذلك أن حيدد أو يش�ارك يف حتديدها وفقا ملا 
اصاب�ه من »أذى � Victimization« فإذا اس�تحقت اس�تأثر هبا كلها دون أن 
يش�اركه فيها أحد حتى ولو كان امللك أو احلاكم أو الس�يد كام كان س�ائدا يف 
املجتمعات القديمة وتؤول الدية كاملة إىل الذمة املالية للمجني عليه الضحية  
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يترصف هبا كيفام شاء ويف حدود مفرتضات الرشع اإلسالمي بعد أداء حقها 
م�ن زكاة وخالف�ه. فله أن يردها إىل اجلاين أو ذويه كلها أو بعض منها، كام له 
أن يت�ربع هب�ا إىل بيت امل�ال أو إىل أي جهة أخرى ابتغاء وج�ه اهلل فإذا ما عفا 

املجني عليه عن القصاص أو الدية استنفذ حقه كامال يف الدعوى اجلنائية.

وهن�ا جي�وز ل�ويل األمر توقي�ع عقوبة تعزيري�ة عىل اجل�اين انتصارا حلق 
املجتم�ع الذي أض�ري باجلريمة س�واء كانت ه�ذه العقوبة س�البة للحرية أو 

عقوبة مالية )1(. 

ـِه  وأس�اس التجريم يف القصاص والدية قوله تع�اىل }..تِْلَك ُحُدوُد الَلّ
َفَل َتْقَرُبوَها...﴿187﴾ )سورة البقرة(.

وقد حرصها الفقهاء يف ست جرائم عىل تصنيفني: 

األول : اجلرائ�م الواقع�ة عىل النفس وهي أربعة تش�مل القتل العمد � ش�به 
العمد � القتل اخلطأ � ما جرى جمرى اخلطأ.

الث�اين : اجلرائ�م الواقع�ة عىل م�ادون النفس وه�ي اثنت�ان األويل تقع عمدا 
باجلرح والرضب والثانية دون عمد )خطا(.

)1( وردت أحادي�ث كث�رية يف ه�ذا املقام حتض عىل اس�تبدال القص�اص بالدية ورغبة 
يف إحس�ان اخلال�ق منها : قول�ه > : » العمد...ق�ود...إال أن يرىض ويل املقتول« 
ويق�ول > :»من قتل ل��ه قتيل فأهله بني خريتني..أن أحبوا...القود... أو العقل 

) أي الدية («.
وع�ن أيب بك�ر بن حممد بن عم�رو بن حزم عن أبيه عن ج�ده ) أن النبي > قال:   
يف النف�س املؤمن�ة مائة من اإلب�ل ( أخرجه أب�و داود والنس�ائي وورد يف الكتاب 
والس�نة وفصله ابن حجر العس�قالين يف بلوغ املرام � يف باب الديات : ص 148 

وما بعدها.
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وعقوبة األويل هي القصاص والدية معا وجيوز للمجني عليه العفو عن 
القصاص ويقبل الدية أو يعفو عنها.

وعقوبة الثانية هي الدية فقط س�واء وقعت جرائم اخلطأ عىل النفس أو 
عىل ما دون النفس )1(. 

ويف كل األحوال جيوز لويل األمر توقيع عقوبة تعزيرية عىل اجلاين مقابل 
إمهال أو عدم احتياط لوقوع اجلريمة )2(.

)1( حمم�د حمي�ي الدين عوض : القانون اجلنائي يف الرشيعة اإلس�المية � مرجع س�ابق 
� ص230،  عب�د الوهاب العش�اموي � االهتام الفردي مرجع س�ابق � ص365، 
والعف�و الرضائ�ي أوىل من القص�اص.. فقد أوىص الرس�ول > دائام بالعفو عن 
القص�اص حتى يس�ود الوفاق فق�ال : »مازاد عب�د يعفو إال عزا« وع�ن أنس ابن 

مالك: »ما رفع أمر فيه قصاص إال طلب الرسول فيه العفو«.
   حمم�ود نجي�ب حس�ني : مذك�رات يف »دور الرس�ول الكريم يف إرس�اء معامل 

النظام   اجلنائي اإلسالمي« 1989م ص 7.
)2( ويف جرائ�م اخلط�أ جيب عىل اجلاين توقيع عقوبة عىل نفس�ه بنفس�ه فرضتها أحكام 
الدين لتطهري النفس ومن هذه العقوبات النفسية »التبعية« عقوبة »الكفارة «وهي 
حترير رقبة مؤمنة يف حالة قتل مؤمن عن خطا  وهي حتمل معنى تعويض املجتمع 

بمثل ما فقده.... سورة النساء )92(، املغني � البن قدامة ج10 � ص 40.
ويف القص�اص يف العمد يس�توجب املثلية لقول�ه تع�اىل: }َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأَنّ    
ُروَح  ــنِّ َواْلُ ــنَّ بِالِسّ ُذِن َوالِسّ ُذَن بِاْلُ نِف َواْلُ نَف بِاْلَ الَنّْفَس بِالَنّْفِس َواْلَعْيَ بِاْلَعْيِ َواْلَ
ِرّ  ُرّ بِاْلُ ــاٌص...﴿45﴾  )س�ورة املائ�دة( ويف القتىل يق�ول تع�اىل: }... اْلُ ِقَص
َباٌع بِاْلَْعُروِف َوَأَداٌء إَِلْيِه  ٌء َفاتِّ ــيْ نَثى  َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َش نَثى بِاْلُ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواْلُ

بِإِْحَساٍن ...﴿178﴾ )سورة البقرة(.
ويرى األئمة األربعة: جوازية التعزير من الوايل بعد العفو من املجني عليه دون    
وجوبية التعزير � بدائع الصنائع ج 7 ص 246.استنادا إىل قوله تعاىل:}َوإِْن َعاَقْبُتْم 
ابِِريَن  ﴿ 126﴾  )سورةالنحل(. لَصّ َفَعاِقُبوا ِبِْثِل َما ُعوِقْبُتم بِِه َوَلئِن َصَبْرُتْ َلُهَو َخْيٌر لِّ
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وق�د اجتهد الفقه�اء يف رشوط وجوب القص�اص يف االعتداءات عىل 
النف�س وانح�رصت تلك ال�رشوط يف أربعة هي وجوب ك�ون القتل عمدا، 
وعدوانا مع توافر أهلية اجلاين يف املساءلة وخلوه من موانع املسؤولية ككونه 

أصال من أصول املجني عليه.

ويعترب ويل الدم هو الضحية املبارشة »للقتيل املجني عليه« ويش�مل كل 
الورث�ة عىل ق�ول اجلمهور من الفقهاء س�واء أكانوا ذكورا أم إناثا )بحس�ب 

الصلة(.

وان كان الظاهرية يتوسعون يف معنى الضحية لتشمل »كل من تأذى من 
القت�ل« من األقارب واألنس�باء عصبات أم غري عصبات الن األذى النفي 

واخلذي والعار قد حلقهم مجيعا .

أما مالك : فقد حرص الضحايا يف العصبة الرجال دون غريهم بحس�ب 
معي�ار »القرابة« ونحن نميل لقول الظاهرية التفاق هذا املدلول الواس�ع مع 

االجتاه الدويل ولتحقيق أغراض الدية.

ف�إذا م�ا افتقد ويل ال�دم كان الس�لطان ويل املجني عليه ب�ام له من والية 
خاص�ة إىل جانب واليته العامة ويكون ل�ه أن حيل حمل ويل الدم ويقبل الدية 

أو التعويض عىل أن تؤول إىل بيت املال. 

ويعترب السلطان هنا بمثابة الوارث وويل من ال ويل له والغنم بالغرم.

ف�إذا ما تعدد الفاعلون يف القتل ومتالؤوا عليه فريى اجلمهور جواز قتل 
اجلامعة بالواحد، وان كان البعض يرى وجوب استبدال القصاص بالدية)1(.

)1( اختل�ف الفقه اإلس�المي يف ذلك واحتج كل منهم بكثري م�ن اآليات واألحاديث 
وتطبيقات الصحابة والتابعني نحيل فيها ملزيد من التفصيل إىل :                        ==
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وك�ام جيوز اس�تبدال القصاص بالدي�ة جيوز أيضا العف�و عنها أو الصلح 
فيه�ا أو التصالح عليها بني أولياء ال�دم وبني اجلاين، وإن كان البعض يرى يف 
التصالح نوعًا من إيثار املال عىل النفس يطفئ غريزة الثأر ويفتح الش�هوة إىل 

املال.
وكام جيوز القصاص أو الدية يف اجلرائم التي تقع عىل النفس يكون أيضا 
يف اجلرائ�م التي تق�ع عىل ما دون النف�س، وقد أقرته الرشيع�ة تقنينا للرشائع 
الس�ابقة وعملت به السنة وأكدته تطبيقات الصحابة وأئمة املجتهدين برشط 

العمدية يف الفعل واملثلية يف اإلجياب عند االقتضاء »فاجلروح قصاص«.
وقد قس�م الفقهاء جرائم االعتداء عىل مادون النف�س إل�ى أربع�ة أنواع: 
األول : قط�ع األط�راف وم�ا يف حكمه : مث�ل قطع اليد والرج�ل واألنف أو 

األذن أو اللسان.
الثاين : تفويت املنافع من األطراف مع بقاء أعياهنا : مثل فقد حاس�ة الش�م أو 

البرص أو الكالم.
الثالث: الش�جاج: وه�ي اجلروح التي تصيب الوج�ه و الرأس وهي إحدى 
ع�رشة درج�ة حس�ب الراج�ح : احلارص�ة � الدامع�ة � الدامي�ة � 

== � ابن قدامة يف املغني � ج 9� ص 367،
�  بدائع الصنائع : ج7� ص238 الكساين، 

� كتاب »األم« أروع ما كتب اإلمام الش�افعي : ج6� ص13 وما بعدها وما هيمنا يف 
ه�ذا اخل�الف هو إبراز وجهة نظ�ر الغالبية وتأصيلها حيث اس�تند اجلمهور يف 
جواز قت�ل اجلامعة بالواحد قصاصا للتحرز من إف�الت اجلاين بفعلته لتحصنه 
بعصبة من قومه...وهنا نقول إن الفقه اإلسالمي ساوى بني الفاعل والرشيك 
يف العقوبة. ولكن عند تعدد الفاعلني دون متالؤ )اتفاق( عىل القتل تتقدم الدية 

عىل القصاص وتكون انفع للضحايا حيث يتحقق هبا وجوبية التعويض. 
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الباضعة � املتالمحة � املوضحة � اهلاش�م�ة � الدافع�ة � اآلمة � املنقلة � 
السمحاق)*(.

الرابع : اجلراح : وهي اجلروح التي تصيب اجلسد دون الوجه والرأس وهي 
عىل قسمني : األويل : جائفة أي نافذة والثانية : غري جائفة.

ومل يك�ن ه�ذا التصنيف لغ�وا أو ترفا يف البحث والدراس�ة ب�ل اقتضته 
حتمي�ة تنفيذ القص�اص يف اجلرائم عىل م�ادون النفس. فام حتق�ق فيه إمكان 
االس�تيفاء من غري حيف قب�ل القصاص ومن مل يتحقق فيه االس�تيفاء باملثل 

من غري حيف سقط فيه القصاص وحلت حمله الدية)1(.

)*( فاحلارصة تشق اجللد دون دم، والدامعة: يظهر فيها الدم وال يسيل، والدامية : يسيل 
فيه�ا ال�دم، والباضعة: تقط�ع اللحم، املتالمح�ة : اعمق من الباضع�ة، واملوضحة : 
تقط�ع اجلل�د وتظهر العظ�م دون كرسه، واهلاش�مة : تكرس العظ�م، واملنقلة : تنقل 
العظ�م بع�د كرسه، واآلمة : هي الت�ي تصل إىل أم الدماغ فوق املخ، والس�محاق : 

تقطع اللحم وتظهر اجللدة الرقيقة بني اللحم والعظم.
)1( اتف�ق الفقهاء عىل ع�دم القصاص يف قطع األطراف وما يف حكمها باس�تثناء ) العني 
� األنف � األذن � الس�ن ( لعموم األمر يف اآلية ولكن مع رضورة االس�تيفاء بدون 
حي�ف وبقص�د حتقي�ق أغ�راض القص�اص دون أن يس�تطيل األم�ر إىل التعذي�ب 
والتدمري فان استحال حتقق اهلدف بالقصاص أو ختوف منه حلت الدية...نحيل يف 
ذلك تفصيال إىل : الكساين يف الفقه احلنفي : ج7 � ص 308، آيب احلسن يف البهجة 
ورشح التحف�ة للفق�ه املالكي : ج 2 : ص: 348، النووي يف رشح املهذب يف الفقه 

الشافعي : ج 17 ص :299، ابن قدامه : ج 1 ص: 713،712 يف الفقه احلنبيل.
واحتدم اخلالف: يف الش�جاج التي يش�ملها القصاص فعىل ح�ني أتفق الفقهاء عىل   
ج�واز القص�اص يف »املوضح�ه« فق�ط فق�د اختلفوا كث�ريا فيام عداه�ا فقد أضاف 
الظاهري�ة إىل رشط التامث�ل يف االس�تيفاء رشط�ا آخر هو عدم ترت�ب أي خطر عىل 
احلي�اة، وترك تقدير ذلك ألهل اخلربة...وبالتفضيل بعد التش�ديد يكون التعويض 

أو الدية أنفع و أويل.
انظ�ر يف ذل�ك : آراء أيب حنيفة، وأبو يوس�ف وحممد، وآخري�ن مجعها اجلصاص يف   

أحكام القرآن : ج 2 � ص 138.
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وق�د ح�اول بعض الفقه�اء االجته�اد لتقدي�م الدية ع�ىل القصاص يف 
النفس وفيام دون النفس التزاما بقول الشارع األعظم »فمن تصدق فهو خري 
ل��ه »وحث�ا عىل قبول الدية بدي�ال للقصاص حقنا للقط�ع قصاصا، فأضاف 
البعض من الرشوط ما جيعل االس�تيفاء عس�ريا أو خط�ريا، فإذا ترتب خطر 

عىل احلياة من القصاص سقط وحلت الدية )1(.

2 .2 تعويض املجني عليه »بالدية«
ما القصاص بشدته إال حياة للنفوس اآلمنة وما االستيفاء يف قسوته إال 
فت�ح للبدي�ل عنه وهو الدية. فقد رشع احلق يف الدية عند امتناع القصاص يف 
اجلرائم العمدية التي تقع عىل النفس أو عىل ما دون النفس، كام تستحق الدية 

بصفة أصلية يف كل اجلرائم التي تقع بطريق اخلطأ.
والدية: تعني املال كبديل أو تعويض عن النفس أو الطرف. وقد جرى 
العم�ل هبا كوس�يلة للصلح بني اجلامعات يقدرها أهل املجني عليه بحس�ب 
ال�رضر الذي حل�ق ب�ه وبأرسته و عاقلت�ه. ثم أصبحت وس�يلة من وس�ائل 
التفاخ�ر ب�ني القبائل تعب�ريا عن مألهت�م وثرائهم وإعالنا ع�ن تعاطفهم مع 

املجني عليه وعاقلته)2(.

)1( انظ�ر اإلمام : حمم�د أبو زهرة � اجلريمة والعقوبة � ج 2 � ص 380 حيث دلل عىل 
أن القص�اص هو أدق ص�ور العدالة التي يس�عى إليها الع�امل املتحرض ولن يصل 
إليها...ك�ام ت�ويل الرد عىل حج�ج القائلني ب�أن القصاص انتق�ام وتعذيب وأعىل 
اإلم�ام احلكمة من القص�اص ورجح معه املنط�ق القائل إن الرمح�ة باملجني عليه 

والضحايا أوىل من الرمحة باملجرم.
)2( ع�يل ص�ادق أبو هي�ف: الدية يف الرشيع�ة والقانون وتطبيقاهت�ا يف قوانني وعادات 
مرص رس�الة دكتوراه 1932م وقد أورد من معلقات زهري بن أيب س�لمى ما يؤكد 
رشف دفع الديات حتى أن رئيس القبيلة يدفعها من ماله اخلاص حقنا للدماء == 
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وق�د تضمنت قواعد الرشيعة اإلس�المية أحكام الدية يف العمد واخلطأ 
وحددهتا قدرا ومقدارا.

واعتمد التحديد عىل معيار كمي »عدد معني من اإلبل بحس�ب احلالة« 
يمكن من خالله تقدير قيمة الدية نقدا، حيث تتصاعد القيمة عىل مر الزمان.

ووفق�ا لرأي اجلمهور من أئمة الفق�ه يكون للمجني عليه احلق يف الدية 
بمجرد العفو عن العقوبة األصلية املقرر يف القصاص.

والدي�ة يف القتل العم�د � بعد العفو يف القصاص � ه�ي »مائة من اإلبل 
»جتب يف مال اجلاين يأمر هبا القايض وتؤدى حاال أو عىل أقس�اط بحد أقىص 

ثالث سنوات تضمنها »كفالة »يقدمها اجلاين ويقبلها أولياء الدم.

ووفقا التفاق الفقهاء جتب دية العمد يف مال اجلاين فال تتحملها العاقلة 
عىل أساس أن بدل املتلف عىل املتلف وأرش اجلناية يقع عىل اجلاين)*(. 

== ثم يرجع هبا عىل اجلاين وعقيلته وقد جاء اإلسالم بعد ذلك فأقرها ولكن من خالل 
تنظيم معني ودون عشوائية. وقد وردت اآليات التي حتض عليها يف سورة البقرة 
ــاٍن َذلَِك َتْخِفيٌف  َباٌع بِاْلَْعُروِف َوَأَداٌء إَِلْيِه بِإِْحَس ــْيٌء َفاتِّ }...َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َش
بُِّكْم َوَرْحَمٌة...﴿178﴾ وهنا آثر الناس الرمحة عىل القصاص. ويف س�ورة  ن َرّ ِمّ
ْؤِمَنٍة َوِدَيٌة  ــَل ُمْؤِمًنا َخَطًأ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمّ النس�اء يقول احلق تبارك وتعاىل:}..َوَمن َقَت
َمٌة إَِلى َأْهِلِه...﴿92﴾  وهنا آثر الناس الصدقة هلل تعاىل عىل الدية رغبة يف  ــَلّ َس ُمّ

عظم األجر والثواب.
)*( إذا كان االتفاق قد جرى عىل دية القتل العمد و انحرصت يف املائة من اإلبل لرصيح 
احلدي�ث فق�د احتدم اخلالف حول نوع »اإلبل«... كذل�ك إذا جرى االتفاق عىل 
حتمل اجلاين للدية يف ماله دون العاقلة حتقيقا لقوله صىل اله عليه وس�لم »ال جيني 
جان إال عىل نفس�ه »فيجوز للعاقلة ختفيفا عنه أو لعذر فيه أو إعس�ار ولكن بدافع 

التضامن ودفع األذى عن اجلامعة وليس عىل قبيل التحمل واألداء.
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ومع ذلك جيوز أن تش�ارك العاقل�ة »كأرسة للجاين »يف مجع ودفع الدية 
ويكون للقايض أن يمنحها أجال لذلك بحد أقىص يتفق عليه عىل أساس أهنا 

تتحمل تبعة اجلاين.
أما يف جرائم القتل شبه العمد فريى أبو حنيفة و الشافعي وامحد وجوب 
الدية يف مال العاقلة إال إذا ثبتت اجلريمة بطريق اإلقرار أو الصلح فان اجلاين 

يتحملها وحده )*(.
وتنح�رص حقوق الضحايا »أولي�اء الدم »يف جرائم القتل اخلطأ يف الدية 
فقط ومقدارها حمدد بامئة من اإلبل ومل خيتلف الفقهاء يف وجوهبا عىل العاقلة 

وليست عىل اجلاين وتؤدى يف ثالث سنوات كحد أقىص)**(.
وقد اعتمد االتفاق يف الرأي عىل وجوب الدية عىل العاقلة ال عىل اجلاين 
عىل فكرة التضامن فالعاقلة متعاونة وجوبا وليست مرتكبة وعىل ذلك وجب 

التخفيف عليها يف حتمل التبعة ما أمكن.
وت�رسي أح�كام الدي�ة يف اخلطأ عىل ما ج�رى جمرى اخلط�أ وجتب عىل 

العاقلة يف ثالث سنني.

)*( وع�ىل العكس من ذل�ك يرى اإلمام حممد أبو زهرة حيث يتحمل اجلاين وحده كل 
الدية وهو رأي اإلمام مالك كذلك الن قبول الدية بدال من القصاص هو ختفيف 
ع�ىل اجلاين )نزول درج�ة من العقاب( وحتمي�ل العاقلة للدية ه�و ختفيف آخر ال 
جي�وز... انظ�ر اإلمام: حممد أبو زهرة – املرجع الس�ابق – ص 385.ويالحظ أن 
الدية يف ش�به العمد هي نفس�ها الت�ي يف العمد لقول عيل كرم اهلل وجهه »يف ش�به 
العمد ثالث وثالثون حقة، وثالث وثالثون جزعة، أربع وثالثون خلفة »ولكنها 

تؤجل بسبب شبه اخلطأ يف الفعل.
)**( ولك�ن اخل�الف كان يف م�دى إلزام اجلاين ب�يشء من دية اخلطأ فق�ال أبو حنيفة: 
يلتزم بنصيب يف الدية ألنه املتسبب يف اجلريمة إىل جانب الكفارة )وهي باهظة( يف 
حني اتفق مالك والش�افعي وأمحد عىل انه ال يلتزم بيشء ألهنا عقوبته )أي الدية( 
ال جتب يف اخلطأ – وقد رجح اإلمام أبو زهرة رأي احلنفية وهو ما نميل إليه.       
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وك�ام ترسي الدية يف اجلرائم عىل النفس فتكون أيضا يف اجلرائم الواقعة 
عىل مادون النفس س�واء كانت عمدا أم خطأ. وكل اخلالف ينحرص يف كون 

الدية يف العمد مغلظة وتكون يف اخلطأ خمففة وفقا لقول الرسول >)1(.

ففي الشجاج واجلراح تكون الدية كاملة إذا افتقد العضو أو قطع كامال 
ومل يك�ن له ع�دد فإذا تعدد العض�و »اليدين« وجبت نصف الدي�ة. فإذا فقد 
األذن�ني أو العينني وجبت الدي�ة كاملة، وإذا فقد أحدمه�ا ال كالمها وجبت 

نصف الدية)2(.

وجيم�ع الفقهاء ع�ىل أن حتديد الديات يف اجلرائم الت�ي تقع عىل ما دون 
النفس مس�تمد من »دس�تور التعويض »الذي ضمه كتاب النبي > إىل أهل 

اليمن)3(.

)1( انظ�ر يف ذل�ك يف القف�ه احلنفي: تبي�ني احلقائق للزيلع�ي ج6، ص129، ويف الفقه 
احلنب�يل، املغني البن قدامة:ج8، ص12، ومن الفقه املالكي: أبى حلس�ن، املرجع 
السابق:ج2، ص389... انظر كذلك بدائع الصنائع: للكسائى: ج7 – ص311.
)2( ملزيد من لتفصيل يف تقدير الدية يف أجزاء من العضو الواحد كاألصابع أو أحدمها 
أو ج�زء م�ن إصب�ع واحد مث�ل »العقل�ة أو االنملة »راجع ما س�بق ذك�ره »نفس 
املوضع«...وقد أسهب الفقهاء يف تقدير األذى الواقع عىل كل عضو بقصد تقدير 
قيمت�ه وحتديد ديته حتى وصل التحديد يف دقت�ه إىل وجوب نصف الدية يف أنملة 

إصبع اإلهبام وليس ثلث دية اإلصبع )عرشا من اإلبل( نظرا الن فيه أنملتان.
)3( روي ع�ن النس�ائي أن النب�ي > كتب إىل أه�ل اليمن كتابا فيه الفرائض والس�نن 
والدي�ات حدده�ا ق�درا ومقدارا ع�ىل التفصيل واإلس�هاب حرص�ا عىل حقوق 
الضحايا فعىل س�بيل املثال:)ففي الرج�ل الواحدة نصف الدية، ويف املأمومة ثلث 
الدية، ويف اجلائفة ثلث الدية، ويف املنقلة مخسة عرش من اإلبل ويف كل إصبع عرش 
من اإلبل ويف السن مخس من اإلبل وكذلك يف املوضحة، وان الرجل يقتل باملرأة 

وعىل أهل الذهب ألف دينار(.
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2 .2 .1 الدية... واألرش ـ وحكومة العدل

»الدي�ة«: هي املال عوضا عن فقد األعضاء أو منافعها ويسمى أي جزء       
فيه�ا ب�االرش. و»االرش« قد يكون مق�درا كأرش األعضاء وقد يكون غري 
مق�در ويرج�ع يف تقدي�ره إىل أه�ل اخل�ربة فيك�ون »حكومة »ع�دل. ويقدر 
»االرش« بحس�ب األذى الواقع عىل املجني عليه أو الضحايا ويس�تعان عىل 
ذل�ك بالقي�اس عىل م�ا ورد فيه نص خاصة يف اجلرائم الت�ي تقع عىل ما دون 

النفس)1(. فيقال أرش اليد، وأرش الرجل وهكذا. 

وتك�ون الدي�ة كامل�ة »مغلظ�ة »بفقد العدد كل�ه من األعض�اء وتكون 
»خمفف�ة« أي نصف دية كاملة يف حال�ة فقد نصف العدد من األعضاء أو فقد 

منفعة العضو مع بقائه عىل عينه.

وتك�ون الدية كاملة إذا ترتب عىل الفعل فقد كل املنفعة كذهاب العقل 
أو القدرة عىل امليش مع بقاء الساقني، فإذا ترتب عىل الفعل نسبة عجز »عجز 
جزئ�ي »فيكون يف التقدي�ر حكومة عدل. وتضم ه�ذه احلكومة جمموعة من 
أهل اخلربة وجمموعة من األش�خاص العدول تكون قراراهتم ملزمة وواجبة 

النفاذ فورًا)2(.

)1( قدر أهل العلم من الصحابة والتابعني وأهل اخلربة دية »اهلاشمة« وهي من الشجاج 
بالقياس عىل دية »املوضحة« واملقدرة بخمس من اإلبل فجعلوا دية اهلاش�مة عرش 
م�ن اإلبل ألهن�ا »موضحة« وزيادة عليها هبش�م العظ�ام فإذا كان�ت دية املوضحة 
مخس فمضاعفتها وهي اهلاش�مة تكون بضعفها أي عرش.ويرى مالك أن اهلاش�مة 

حكومة لعدم ورود نص بشأهنا.
)2( وتكون يف االعتداءات عىل »اجلنني« »الغرة« ومقدار »الغرة« واحد عىل عرشين من 
دي�ة القتيل املح�ددة رشعا. وتعترب»الغرة« من أنفس األموال عند العرب تس�تحق 
لورثة اجلنني وال يكون للجاين فيها نصيب إذا كان من ورثة اجلنني وفقا لقواعد==  
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2 .2. 2 الدية عىل العاقلة

اتف�ق العل�امء عىل حتميل العاقلة دية املجني علي�ه أو الضحية يف اجلرائم 
التي تقع عىل ما دون النفس.

واملقص�ود بالعاقلة أرسة اجلاين وذويه أو قبيلته »وهي الدولة«يف النظام 
احلدي�ث فهي األرسة الكربى للضحايا. وتنح�رص العاقلة بمفهومها القديم 
يف العصبات من دون النس�اء أو األطفال والصبية دون الثامنة عرشة وخيرج 
منه�ا املجن�ون والفقري.وتتحم�ل »العاقل�ة« الدية يف ماهلا »عق�ال« للدماء أو 

القصاص أي منعه للجاين ولذلك سميت الدية »بالعقل«.

يق�ول النب�ي > ألهلية الضحية »هم بني خريتني إما القود أو العقل أي 
الدية«.

وملا كانت العاقلة تتحمل يف ماهلا دية الضحية فتعقل لسان أولياء القتيل 
أو املرضور ومتنعهم عن اجلاين وجب عدم اإلجحاف فيها والتخفيف عليهم 

يف أدائها دون تفريط يف حقوق الضحايا.

2 .2 .3  علة حتميل الدية عىل العاقلة
مل خيتلف الفقهاء كثرياً  يف تأصيل مسئولية اجلامعة »العاقلة« عن األفعال 
اإلجرامية لتابعيها. فقد انعقد االتفاق عىل رضورة اس�تيفاء حقوق الضحايا 
يف اجلريم�ة وتقديم�ه عىل حق�وق اجلاين حرصا ع�ىل املصالح العلي�ا والقيم 

== املرياث بحسب ما روي عن النبي > بشأن اقتتال امرأتني من هزيل فقضت إحدامها 
عىل األخرى هي وما يف بطنها...انظر ما روي عن أبى هريرة ريض اهلل عنه.يف هذا 
الش�أن يف: عبد القادر عودة: الترشيع اجلنائي اإلس�المي – مرجع س�ابق – ج2 – 

ص 302-292.
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الس�امية التي تفرضها قواعد العدالة واملس�اواة واإلنصاف ولو اس�تثناء من 
القواعد العامة.

فالقاع�دة العامة للمس�ؤولية يف الرشيعة اإلس�المية تس�توجب حتميل 
اجل�اين وزر ما اقرتف من فعل لقوله تعاىل »ال ت�زر وازرة وزر أخرى«، »كل 
نفس بام كسبت رهين�ة« و »ال يكل�ف اهلل نفسا إال وسعها...هلا ما كسبت – 

»يف اخلري«– وعليها ما اكتسبت«)يف اجلرم واخلطيئة(. 
ووفقا لنفس القاعدة العامة جيوز حتميل اجلامعة »العاقلة« وزر اجلاين أو 
اجلناة حتقيقا للعدالة واإلنصاف واملساواة نظرا لظروف املجني عليه الضحية 
وأيض�ا لظروف اجل�اين. فوفقا لظ�روف املجني عليه أو الضحية تس�توجب 
قواعد العدالة واإلنصاف ضامن حصول الضحايا عىل احلقوق والتعويضات 
الالزم�ة والواجب�ة جلرب الرضر عن األذى الذي أصاهب�م يف فقد أي منهم أو 

عجزه.
وفك�رة الض�امن ع�ىل العاقلة تس�توعبها املب�ادئ األساس�ية يف الرشيعة 
اإلس�المية أكثر من اعتبارها استثناء من القواعد العامة للمسؤولية ويساعد 
ع�ىل تأصي�ل تل�ك الفك�رة اجته�ادات الصحاب�ة واألئم�ة واس�تقرار فكرة 
»املصال�ح املرس�لة« و»االستحس�ان« املعمول هب�ا يف الرشيع�ة باإلضافة إىل 

مفرتضات حتمل التبعة وأهداف تعويض الضحايا والعلة منه.
وع�ىل أي�ة حال فمهام كان االجته�اد حول مربرات حتمي�ل العاقلة تبعة 
األفعال اإلجرامية ألعضائها سواء بمقتىض القواعد األصولية وحكمتها أو 
عىل سبيل االستثناء منها خروجا عىل القواعد العامة يف املسؤولية الشخصية 
فقد اس�تقر األمر عىل وجوب حتمي�ل »العاقلة« دية الضحايا يف ماهلا اخلاص 
حرص�ا عىل وج�وب األداء. فالواقع يؤكد دائام عدم ق�درة اجلاين وحده عىل 
الوف�اء بالدي�ة -  فيام عدا قلي�ل من احلاالت التي يملك فيه�ا اجلاين  ثروات 
طائل�ة متكنه من الوف�اء – ولو أصبح بمثل هذا لس�قطت الدية أو التعويض 
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كعقوبة وامتنعت عىل النفاذ وهو ما فيه ضياع للحقوق األصلية والرضورات 
األساسية الواجبة لوجود الفرد وقيامه بأعباء التكليف...

فاملب�دأ اإلس�المي الع�ام انه »ال يطل دم يف اإلس�الم« ك�ام انه »ال رضر 
وال رضار«.ولكن يثور التس�اؤل يف حالة عدم وجود العالقة أو تعذر العثور 
عليه�ا أو حت�ى تضامنها مع أحد أفراده�ا وهو األمر الذي يثور بش�دة اآلن 
نظرا لتباعد األرسة وتفكك الروابط االجتامعية بينها وانتشارها وهجرهتا يف 

الداخل واخلارج وإنكار بعضها لبعض؟ 
فقد واجه اإلس�الم هذه الفرضية منذ عهوده األويل فقىض بتحمل بيت 
املال »الدولة« بالدية يف حاالت فقد العاقلة أو عدم قدرهتا أو كفايتها للوفاء 
بالدية. وهنا يصبح االلتزام عىل الدولة بالوفاء بكل التعويض املقرر للضحايا 
رشعة ومنهاجا حرصا عىل حتقيق املبدأ العام بأنه ال يطل دم يف اإلسالم، وال 

رضر و ال رضار)1(. 

)1( يراجع يف حتمل بيت املال للدية ابن قدامة من الفقه احلنبيل ج 7 – ص 793-775..

وبوج�ه عام انظ�ر: عبد القادر عودة – املرجع الس�ابق: ج1- ص 674 وما بعدها.
انظر كذلك الزيلعي يف تبني احلقائق: ج6- ص 176، والنووي يف فقه الشافعي: ج 
17 – ص 467- 494  وقد استدل األئمة عىل وجوب الدية يف بيت املال بكثري من 
أفعال الرسول > ونذكر منها عىل وجه اخلصوص دفعه > »دية« األنصاري الذي 
قتل�ه بع�ض اليهود يف املدينة. حيث نالحظ أن س�امحة اإلس�الم وعدالت�ه وإنصافه 
تفرض الدية وتستويف من بيت املال املسلم ولو كان الضحية من األجانب أو من غري 
املس�لمني... وتذك�ر األحاديث أن الفاروق عمر بن اخلط�اب قد »ودى« رجاًل قتل 
يف زحام سوق أو خالفه من بيت املال...لعدم معرفة فاعله وعاقلته »فال يطل دم يف 
اإلسالم«، فمثل هذا الشخص الذي ال عاقلة له يؤول ماله إىل بيت املال »الدولة«إذا 
م�ات وال وارث ل�ه فيكون للدولة الغن�م ويكون عليها أيضا التبع�ة والغرم وهو ما 
تقتضي�ه مبادئ العدالة و املس�اواة وتوافقه أصول العقل واملنطق وتس�توجبه قواعد 

التكافل االجتامعي وإال استطالت الدماء وهدرت وضاع األمان واإلنصاف.
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2 . 3 الدية يف التعزير
جت�ب الديات يف التعازير كام جتب يف القص�اص واحلدود غاية األمر أن 
تقديرها يف التعازير مرتوك للقايض بحس�ب ظروف اجلريمة والفاعلني فيها 

وما ترتب عليها من رضر أو أذى.
وجرائم التعازير غري حمددة وال تدخل حتت حرص كام يف جرائم احلدود 
والقصاص ينفتح هبا الباب عىل مرصاعيه بالتجريم والعقاب لتحقيق أهداف 

املنع والقمع وجماهبة األبعاد اجلديدة للجريمة.
وكام جيوز للمجني عليه أو الضحية العفو يف جرائم احلدود و القصاص 
أو قبول التعويض بدال من القصاص يكون ل�ه ذلك يف جرائم التعزير أيضا 
وقد يش�كل هذا العفو أو هذا االس�تبدال أحد الظروف املخففة التي يضعها 

القايض يف اعتباره عند تقدير العقوبة التعزيرية.
والتعازي�ر كله�ا فيها مس�اس بحقوق اهلل تع�اىل وبحق�وق العباد، وقد 
ترتت�ب عىل احلدود التي ثارت فيها الش�بهة فيدرأ احل�د ويقبل التعزير أو قد 
ترتتب يف حاالت القصاص يف اجلرائم التي تقع عىل النفس إذا ما توقفت عند 
ح�د الرشوع. واحلكمة من انفراد الش�ارع األعظم بحدود س�تة وردت عىل 
س�بيل احلرص تالها التحذير من مقارفتها أو حتى االقرتاب منها هو حرص 
الش�ارع عىل توفري و محاية الركائز األساس�ية للمجتمع اإلنساين ورضورات 

حفظ النفس والعقل والدين واملال والعرض. 
أم�ا في�ام دون ذلك فقد اس�توجب الش�ارع القصاص باملثل الس�تقرار 
احلياة وقرن ذلك بالدعوة إىل العفو والتس�امح م�ن املجني عليه أو الضحايا 
عىل أساس أهنم يعفون عام يملكون، وهو ما يؤكد حرص الشارع بعد تقديره 

حلق القصاص حرصه عىل التآلف ونبذ الرصاعات.
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وتقبل التعازير الدي�ات »كعقوبة أصلية« أو كعقوبة تبعية يقدرها نفس 
الق�ايض الذي ينظ�ر اخلصومة اجلنائي�ة ويتم تقديرها وف�ق معايري وضوابط 
حم�ددة تعتم�د يف املقام األول ع�ىل مق�دار األذى الذي أص�اب املجني عليه 
أو الضحي�ة م�ن جراء اجلريم�ة، كام تتضمن ضواب�ط التقدي�ر وبنفس املقام 
مق�دار الرتويع والفزع العام الذي أصاب املجتمع ككل مما أحدثته اجلريمة، 

باإلضافة إىل مقتضيات الزجر و الردع الواجب حتقيقه من العقوبة)1(.

واألصل يف التعزير عدم التقدير )ألنه لو تقدر لكان حدا( ويرتك تقدير 
التعزير لويل األمر بحسب املصلحة وعىل قدر اجلريمة)2(.

وقد اتف�ق الفقهاء عىل مرشوعية »التعزيرات املالية« وتنوعت بحس�ب 
دواعي الزجر والردع أو بحسب جرب األذى الناجم عن اجلريمة)3(.

)1( اب�ن القي�م اجلوزي�ة: احل�دود والتعزي�رات: حتقي�ق بكر بن عب�د اهلل أبو زي�د: دار 
العاصمة: 1415 ه� ص 463 – ص 507 والتعزير عند ابن القيم: هو »التأديب 
يف كل معصي�ة ال ح�د فيها و ال كفارة « وقد ناق�ش الكثري من قضاياه وعني ببيان 

مقداره و أنواعه كعقوبات.
)2( اختلف الفقهاء يف احلدين األدنى واألقىص للتعزير فقال احلنفية: أن التعزير ثالث 
جلدات ألن ما دوهنا ال يقع به الزجر أما الراجح: أن التعزير ال نص فيه عىل أقله 
فيبقى التفويض بحس�ب ما يراه احلاكم زاجرا ورادعا، كام ال نص يف أكثر التعزير 

فيجوز التعزير بالقتل كام يف حالة »املدمن« يف املرة الرابعة.
انظ�ر تفصيال: الطرق احلكمي�ة: ص 106-109، 306، 308، وإعالم املوقعني   

ج 2 – ص 29، املغني 12 ص 348 رشح فتح القدير – ج5 – ص116.
)3( راج�ع اب�ن القي�م يف املرج�ع الس�ابق )التعزي�ر يف الرشيعة اإلس�المية ص 282، 
283( وق�د ع�رض لكثري من التعزي�رات عىل عهد النبي > هيمن�ا منها »التعزير 
بالعقوب�ات املالية« كتعويض عن االذى نذكر عىل س�بيل املثال: تعزير مانع لزكاة 
بأخ�ذ نصف )ش�طر( مال�ه، وبحرمان النصيب املس�تحق من الس�لب وتضعيف 

الغرم عىل السارق ملا ال قطع فيه.
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فالتعزيرات املالية نوعان: األول نوع مضبوط والثاين غري  مضبوط.
فاملضب�وط منه�ا: ما قاب�ل املتلف اما حلق اهلل س�بحانه وتع�اىل )كإتالف 
الصي�د يف اإلحرام( أو حل�ق آدمي كإتالف ماله تنفيذا لقوله س�بحانه )ليذوق 

وبال أمره(.
وغري املضبوط: أو غري املقدر فهو يتسع ليشمل جرب كل الرضر أو األذى 

الناجم عن اجلريمة سواء كان فرديا أو مجاعيا)1(.
واملالكي�ة خصوصا ي�رون يف التعزي�رات الضامن والتعوي�ض ويقدرون 
التعوي�ض بمقدار الرضر أو األذى ولش�دة اتس�اع هذا املج�ال لدهيم مل نر هلم 
فص�ال � ك�ام هو احل�ال عند بقي�ة املذاه�ب � بل يدرجون�ه يف أح�كام الصيال 

والضامن)2(.
وبناء عىل ذلك يمكننا اعتبار التعويض يف التعزيرات ضمن »الديات« غري 
املقدرة أي التي مل يرد فيها نص رصيح أو سنة فعلية. ويرتك تقدير التعويضات 

لويل األمر أو القايض يف ضوء األرضار واألذى الناجم عن اجلريمة.
وخيض�ع تقدير القايض للتعوي�ض »يف التعزيرات« إىل األحكام العامة يف 
اإلس�الم »ف�ال رضر و ال رضار »وكل من احلق بغ�ريه أذى فعليه جربه ليذوق 

وبال أمره.

)1( ذك�ر اب�ن القيم تصنيفا للعقوبات املالية حرصه�ا يف عقوبات » يف املال« وعقوبات 
» بامل�ال« )التملي�ك لل�امل( و اس�تدل فيها عىل كثري م�ن األمثلة يف الس�نة النبوية  
وأع�امل الصحابة ردا عىل مذهب أيب حنيفة وصاحبه حممد بن احلس�ن والشافعي 
ال�ذي قال ب�أن التعزيرات املالية » منس�وخة« فال ترشع العقوبة هبا. ومن أحس�ن 
م�ا قيل لتأكيد مرشوعية التعزير »كتعويض« أن من متام توبة الس�ارق ضامن قيمة 

املرسوق.
)2( ابن القيم � املرجع السابق � ص 459.
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وم�ن اجلدي�ر بالذكر أن أس�اس العقاب يف اإلس�الم لي�س فقط حتقيق 
العدالة بل الس�عي إىل »القسط« أو »القس�طية« بالعدالة وهو معنى أرقى من 
معنى العدالة اإلهلية الذي يتحقق به جرب الرضر و األذى وفقا للمعيار الكمي 
الضام�ن لتحقيق التوازن أو املوازنة ب�ني األذى والتعويض، حيث ينضم إىل 
ذل�ك املعيار »املادي« البح�ت املعيار النفي الضامن إلع�ادة االتزان لنفس 
املجن�ي علي�ه أو الضحية جراء م�ا كابده من أذى و أمل ومعان�اة من اجلريمة، 

وهنا يتحقق كذلك اجلانب النفعي للعقوبة...

يقول احلق سبحانه وتعاىل:}َوُكَلّ إِنَساٍن َأْلَزْمَناُه َطائَِرُه ِفي ُعُنِقِه...﴿13﴾ 
)سورة اإلرساء()1(  

خالصة القول إن الدية كتعويض مايل يستحق لضحايا اجلريمة هي من 
احلقوق األصلية التي تس�توجبها الرضورات اخلمس لبقاء اإلنس�ان وإعالء 
كرامته. واألصل أن الدية كتعويض يستويف من مال اجلاين أو عاقلته بحسب 
األح�وال يف اجلرائ�م املختلفة، فإذا ما تعذر االس�تيفاء م�ن العاقلة ألي  من 

)1( حممد حميي الدين عوض: أساس العقاب يف اإلسالم ، القانون اجلنائي، يف الرشيعة 
اإلسالمية، مرجع سابق، ص252.

هداية الراغب لرشح عمدة الطالب: عثامن النجدي حتقيق الشيخ حسني خملوف/   
مفتي الديار املرصية ، )باب الديات( ، دار البشري جدة، الطبعة الثالثة، 1415ه�، 
1995 م ص 522     انظ�ر كذل�ك: املوافق�ات للش�اطبي: ج 1 ص 171، بدائع 
الصنائ�ع: ج 9،ص 227، ورشح فت�ح القدي�ر، ابن مه�ام، ج 4، ص112، الدر 
املختار: ابن عابدين: ج 3 ، ص 152، قواعد األحكام: العز بن عبد السالم: ص 

.15
يق�ول: العز بن عبد الس�الم )يكون التعزير بالرضب واحلب�س والصفع والتوبيخ   
والع�زل ع�ن الوالية، وال جيوز قطع أو جرح يشء من املعتدي وإنام يكون التعزير 

باملال إتالفا أو أخذا )مصادرة وتعويض(. كام جيوز »بالتجريس«.
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األس�باب س�الفة الذكر اس�تحق االس�تيفاء من الدولة »بيت املال« بمقتىض 
األصول العامة للرشيعة اإلس�المية وحرصا ع�ىل تطبيق العدالة واإلنصاف 

والتزاما بقواعد التكافل االجتامعي وحتمل التبعة غرما بغنم.

والديات مجيعها جتب ابتداء أو جتب بدال. فهي جتب ابتداء يف كل جرائم 
اخلط�أ حي�ث ال قصاص، وجتب بدال يف حاالت وج�وب القصاص ورضاء 
ويل الدم أو املجني عليه الضحية بالدية بدال منه، أو يف حاالت تعذر استيفاء 

القصاص ملانع فني أو إنساين أو بسبب شبهة تدرأ القصاص أو متنعه.

وكام تكون الديات مقدرة سلفا فتكون »ارشاً « كأرش اإلصبع و أرش 
الق�دم و أرش الي�د فقد تكون أيضا غري مقدرة مل ي�رد فيها نص رصيح وهنا 

يرتك للقايض تقدير التعويض أو الدية وتسمى حكومة عدل.

ولي�س املقص�ود بالتقدير هو حرص الديات يف إطار جامد ال يتغري بتغري 
الزم�ان واألحوال فهذا مجود تأباه حكمة  الرشيعة اإلس�المية ودقتها... بل 
املقص�ود باملعيار الكم�ي التحديدي للدي�ة أو االرش ومماثلته باإلبل موافقة 
األم�ر مل�ا تعارف علي�ه الناس يف ذل�ك الوقت فل�ام غلت اإلب�ل وندرت أو 

تعذرت تم حتديد الديات و االرش بالدرهم والدينار)1(.

وانتظمت الديات يف الترشيع اإلسالمي من خالل » دستور للتعويض« 
ال يفاضل بني الناس بحس�ب منازهلم بل بحس�ب قدر األذى الذي أصاهبم 

)1( كان ذل�ك يف عهد الفاروق عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه فقد قام خطيبا يف الناس 
فق�ال: أال إن اإلب�ل قد غل�ت... فعىل أهل الذهب ألف دين�ار، وعىل أهل الورق 
اثن�ا ع�رش ألفا،....وي�روى ع�ن ابن عب�اس أن النب�ي > فرض أثني ع�رش ألفاً  
م�ن الدراهم عىل عاقلة ش�خص قتل رجال من بني ع�دي. والدرهم من الذهب 

والدينار من الفضة.
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وه�و ما يس�مو ب�ه الترشيع اإلس�المي ع�ىل كل الرشائع القديم�ة وعىل كل 
الترشيعات احلديثة.

ف�إذا ما اس�تفحل ال�رضر واألذى وتعذر اس�تيفاء الديات م�ن العاقلة 
وجب�ت يف العاقل�ة الكربى وه�ي »الدولة« تؤدهي�ا فرضا لصال�ح الضحايا 
فإذا تعذر معرفة الضحايا حفظت يف حس�اب خاص إىل أن تظهر بنفس�ها أو 

وارثها.
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الفصل الثالث

حقوق الضحايا يف الترشيعات الوضعية
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3. حقوق الضحايا يف الترشيعات الوضعية
متهيد 

تعترب الدعوى املدنية أفضل الوس�ائل املتاحة حاليا يف األنظمة القانونية 
الس�تيفاء حقوق ضحايا اجلريمة. وقد حاولت كثري من الدراس�ات احلديثة 
التخفي�ف من عي�وب وصعوبات اللجوء إىل هذا الطري�ق وتعقيداته حرصا 
عىل ضامن حقوق الضحايا. وخيرج عن نطاق بحثنا التعرض للدعوى املدنية 
وان كان من املقبول إثارة بعض هذه الصعوبات التي أدت إىل املناداة برضورة 
اس�تحداث ن�امذج جديدة لتعوي�ض ضحايا اجلريم�ة والس�يام إزاء تصاعد 
ضحاي�ا اجلرائ�م احلديث�ة واجلريم�ة املنظمة مث�ل جرائم العن�ف واإلرهاب  

واملخدرات.
وق�د س�اعد عىل اس�تقرار ه�ذا االجتاه املي�ل إىل التخفيف م�ن الغلو يف 
اإلج�راءات اجلنائي�ة، وع�دم فاعلي�ة اإلج�راءات القضائية لغالبي�ة املجني 
عليهم والضحايا يف جرائم العنف عموما وبعد أن اجتهت السياسات اجلنائية 

احلديثة نحو تفضيل حقوق الضحايا وتقديمها عىل حقوق املتهم  
وق�د مجع�ت كثري م�ن الدراس�ات احلديثة أوج�ه القصور يف الوس�ائل 
القانونية املقررة حلامية حقوق املجني عليه يف إطار اخلصومة اجلنائية  واعتربهتا 

وسائل تقليدية غري كافية باملرة الستيفاء هذه احلقوق.
فكل الوس�ائل املتاحة ال تس�مح عادة باقتضاء التعويض املناس�ب عن 
ال�رضر أو األذى الناج�م ع�ن اجلريمة، وغالب�ا ما يتعذر احلص�ول عىل مثل 
هذا التعويض بالوس�ائل التقليدية إما بس�بب عدم معرف�ة اجلاين يف كثري من 
احلاالت أو القبض عليه، وإما بس�بب التهرب والتخفي بادعاء اإلعس�ار أو 

اإلفالس اجلنائي.
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واملجن�ي علي�ه الضحي�ة وحي�د يف مواجهة إج�راءات طويل�ة ومعقدة 
وبطيئ�ة باهظة التكالي�ف يؤثر عليها ت�رك الدعوى تفادي�ا لضخامة التكلفة 
وط�ول اإلجراءات، حتى إذا صابر عليها وحتملها رغام عنه وأمكن احلصول 

عىل حكم بالتعويض لصاحله عصفت صعوبات التنفيذ بكل اآلمال.
وقد تتكاتف بع�ض النظم القانونية عىل الضحايا فتحظر االدعاء املدين 
بالتبعي�ة للخصوم�ة اجلنائي�ة أم�ام القض�اء اجلنائي ك�ام يف قض�اء األحداث 
وقضاء أمن الدولة والقضاء العسكري فينسد يف وجهه سبل اللجوء للقايض 
الستيفاء وتقدير التعويض، وقد تتعامل بعض السياسات اجلنائية أو العقابية 
مع اجلاين بنظرة فيها كثري من اإلشفاق باعتباره من ضحايا اجلريمة أو باعتباره 

مريضًا نفسيا ينبغي إعادة تأهيله للمجتمع.
وأم�ام تصاعد اإلجراءات املدنية وتعقيداهت�ا أحيانا، وغموضها أحيانا 
أخ�رى، وعدم إمكانية تنفيذ األحكام فيها يبقى حق املجني عليه أو الضحية 

حمض حق نظري وال يغطي األذى)1(.

)1( انظر تقارير املجلس األورويب يف مؤمتره املنعقد يف سرتاسبورج سابق اإلشارة إليه، 
وانظرحتديدا أعامل املؤمتر الس�ابع ملنع اجلريمة ومعاملة املجرمني ميالنو 1985م، 
وبوج�ه خاص أعامل جلنة من�ع اجلريمة والعدالة اجلنائي�ة يف املجلس االقتصادي 

واالجتامعي املقدمة للمؤمتر العارش لألمم املتحدة � فيينا 1999م.
وملزي�د م�ن التفصيل حول اإلف�الس اجلنائي كوس�يلة من وس�ائل ضياع حقوق   
الضحايا انظرحس�ام حممد أمحد » اإلفالس اجلنائي« الطبعة األوىل 1999 م � دار 

النهضة � ص 13 وما بعدها.
وق�د عرض�ت كثري م�ن التقاري�ر الدولية املقدم�ة للن�دوة الدولية حلامي�ة ضحايا   
اجلريمة 1989م س�ابق اإلشارة إليها عديدًا من اإلحصاءات القضائية التي تثبت 
أن نس�بة حص�ول الضحايا ع�ىل حقوقهم يف التعويض ال تتجاوز يف احس�ن حال 
4% م�ن جمموع الضحايا، ف�إذا راعينا مقدار»الرقم املطموس« انخفضت النس�بة 
عن ذلك كثريا وانعدم إص�الح الرضر...ولذلك أصبحت الدعوة اآلن »للعدالة 
اإلصالحية« مقدمة عىل »العدالة اجلنائية«...انظرتفصيال:                                 ==
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وبتزاي�د أع�داد الضحاي�ا نجح�ت الرصخ�ات يف ال�دول املتقدم�ة يف 
احلص�ول عىل قوانني لتعويض املجني عليهم من خالل الدولة بدأهتا اململكة 

== Mueller، J.D: Chief (Ret) U.N Crime Prevention and Criminal 
Justic.

LUIGI DAGA: the Basic Principles of Justice for Victims of Crim: 
… P: 15-20 ـ U.N.CONF.1985.

حي�ث عني الفقه اإليطايل بإبراز مش�كالت ضحايا اجلريمة عرب مراحل املحاكمة   
ون�ادى ب�رضورة إجي�اد رؤي�ة جدي�دة أكث�ر موضوعية تضم�ن حق�وق الضحايا 
اس�تعرض فيه�ا مواق�ف ال�دول األوروبية وض�م إليها كث�ريًا م�ن اإلحصاءات 
التي تؤكد تأكل حقوق الضحايا بس�بب مش�كالت التنفيذ، كام اس�تعرض تكلفة 
احلصول عىل تلك احلقوق لبيان ضخامتها وذكر لذلك أمثلة يف )فرنس�ا � اململكة 
املتح�دة � هولن�دا � أملانيا � النرويج � فنلندا � إيطاليا( و أضاف أن الوقت قد حان 

للوقوف بجانب الضحايا إعامال لنظريات الدفاع االجتامعي...
Pierre ـ Henri (Bolle): Problem of Victime of Serious Offences 

Vis- à-vis the penal System in Switzerland ….
وقد اس�تعرض مش�كالت ضحايا اجلريمة خاصة يف اجلرائم اخلط�رية الواردة يف     
القانون الفيدرايل الس�ويرسي رقم )926( لس�نة 1983م املادة )64( والس�اري 

منذ 1984/12/2م.
وملزي�د م�ن التقاري�ر اإلحصائي�ة  وحج�م الضحاي�ا يف اجلرائ�م املختلفة ونس�بة   

التعويض فيها انظر: 
Report of Justice Department، U.S.A. Washington  Dc.To. U.N. 

Conf.1988.
Report: Office for Victim: the Federal Legislation to Aid Victim in 

the United States of America 1984.
Emilio Viano: the Recognition and Implementation of Victims  ; 

in the United States ; Op Cit: P: 13 ; Overview About act of 
1984.
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املتح�دة وتبعتها فرنس�ا وأملاني�ا وإيطاليا ث��م الواليات املتح�دة األمريكي�ة 
ونيوزيلن�دا.

وتعك�س مث�ل ه�ذه القوانني م�دى االهتامم بحق�وق الضحاي�ا بعد أن 
ظلت مهملة ردحا طويال من الزمان، كام يؤكد االجتاه احلديث يف السياسات 
العقابي�ة الذي يقلل من الرتكيز والغلو يف اإلجراءات اجلنائية انتصارا للحق 
يف التعويض، عىل أساس أن مثل هذا »اإلجراء »اجلنائي يضمن إعادة املواءمة 

االجتامعية وحيقق التوازن مع اآلثار النامجة عن اجلريمة.

3. 1 اآلفاق احلديثة لتفعيل السياسات اجلنائية التقليدية

3 .1 .1 وسائل تفعيل األساليب التقليدية

اجته�ت السياس�ات اجلنائي�ة احلديث�ة إىل تفعي�ل األس�اليب القانوني�ة 
التقليدي�ة لضامن حقوق الضحاي�ا ويمكن حرص تلك السياس�ات التقليدية 
الت�ي اجتم�ع الفقه عىل عدم كفايته�ا وفعاليتها يف ما كان�ت جتيزه النصوص 
اإلجرائي�ة م�ن حق اللج�وء إىل الق�ايض املدين طلب�ا للتعويض ع�ن الرضر 
الناج�م عن اجلريم�ة أو االنضامم بمثل هذا الطل�ب إىل القايض اجلنائي أثناء 
نظ�ر اخلصوم�ة اجلنائي�ة  أو بام نص�ت عليه  بعض الترشيع�ات من ختصيص 
آلي�ات حم�ددة يمكن للمجني عليه أو الضحايا اللج�وء إليها طلبا للتعويض 

مثل قايض الصلح وحماكم التجارة والعمل.

فف�ي إط�ار الترشيعات الت�ي تنتم�ي إىل جمموعة ال�دول الالتينية يكون 
للمجني عليهم يف اجلريمة حق اللجوء إىل القايض املدين أو إىل قايض الصلح 

أو إىل حماكم التجارة و العمل طلبا للتعويض...
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فأم�ام القايض املدين: يتم حتريك اإلجراءات بإقامة »دعوى التعويض« 
برشط جتاوز املبلغ املطلوب يف التعويض قدرا ً معينًا )1(.

أم�ا ق�ايض الصل�ح: فينظ�ر الدع�اوى التعويضي�ة التي ال يزي�د مقدار 
التعويض املطلوب فيها عن احلد الذي ترفع به الدعوى إىل القايض املدين... 

حيث تتسع سلطة القايض املدين عن قايض » الصلح« يف تقدير التعويض.

ويت�م حتري�ك اإلج�راءات أمام ق�ايض الصلح ع�ن ط�رق اإلعالن أو 
التكليف باحلضور.

وتتوىل حماكم التجارة والعمل نظر طلبات التعويض عن اجلرائم املاس�ة 
بالسمعة التجارية أو التي يتضمنها القانون االجتامعي.

وع�ىل الرغم من تعدد تلك الوس�ائل القانونية للحصول عىل التعويض 
املالئم للضحايا إال أهنا تعوق الفصل يف الدعوى وتنفيذ استيفاء التعويض. 
واحلقيق�ة أن التنوع بني جهات القضاء وترك حري�ة اختيار إحداها للمجني 
علي�ه في�ه افتئات كبري عليه. فدائام ما جيهل املجني علي�ه طبيعة القضاء الذي 

)1( انظ�ر امل�واد 1/264، 590، 2/624 من النظام القضائي البلجيكي و املواد 63، 
67 م�ن قانون حتقيق اجلنايات البلجيكي، كذلك املواد 63 من قانون اإلجراءات 
اجلنائية اليوناين 1951 م، واملادة 140 من القانون اإلجرائي األيس�لندي، واملادة 
365 إج�راءات تركي، واملادة 37 عقوبات ترك�ي، واملواد 424، 467 عقوبات 
جتيز للقايض  اجلنائي احلكم بالتعويض عن الرضر املادي أو األديب بناء عىل طلب 

املجني عليه أو الضحية...وعىل نفس النهج م 154 عقوبات قربيص....
وق�د اش�رتطت املواد جت�اوز املبل�غ املطل�وب للتعويض ح�دا معينا وهو )مخس�ة   

وعرشون ألف فرنك بلجيكي، 15.000 درامخه يوناين(.
Report Bellgic: to.U.Europe ; Starsporge 1978 ; Rev.Int.d.p.No: 

11973 2-: P: 41.
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يلج�أ إليه وقوة األح�كام الصادرة منه ومدى حجيتها أو امتناعها مع أحكام 
صادرة من قضاء آخر. فمن العيوب اجلوهرية يف هذا القضاء اخلاص » املتنوع 
» حظر الطعن عىل األحكام الصادرة منه، وإرجاء الفصل يف التعويض املدين 
انتظ�ارا للفص�ل يف النزاع أو اخلصوم�ة اجلنائية إىل جان�ب أن اختيار املجني 

عليه سلوك اللجوء إىل قضاء معني قد حيرمه من اللجوء إىل قضاء آخر)1(.

وقد حاول�ت الترشيعات الوضعية تفعيل تلك الوس�ائل التقليدية بعد 
أن تأكد عدم كفايتها وفعاليتها يف حصول الضحايا عىل التعويضات املالئمة 
فاس�تحدثت من خالل النص�وص اإلجرائية بعض الوس�ائل الضاغطة عىل 

اجلاين لضامن الوفاء بالتعويض ومن هذه الوسائل:

)1( يبدو من اس�تقراء نصوص القانون البلجيكي تفوقه عىل غريه من قوانني املجموعة 
الالتيني�ة نظ�را لتالفيه كث�ريًا من العي�وب اإلجرائية وتوفري كثري م�ن اإلجراءات 
ويب�دو أن اللج�وء إىل  الق�ايض اجلنائي هو أرسع الطرق وأكثره�ا فعالية. فيكون 
للمجن�ي عليه ضحية اجلريم�ة االدعاء مدنيا يف أي جناي�ة أو جنحة أمام القايض 
اجلنائي )م 63 ع( أو أمام قايض التحقيق أو أمام غرفة املشورة ملحكمة أول درجة 
)م 15 ق 1919/1/25( وبدون أية أعباء مالية. وجيوز االدعاء مدنيا أمام مجيع 
جهات القضاء اجلنائي )م67( دون اس�تثناء حتى أمام » حماكم البوليس »، وجيوز 
للمجن�ي عليه طل�ب احلكم باإلك�راه البدين إلجب�ار اجلاين عىل دف�ع التعويض. 
وجتي�ز نصوص الترشيع الرتكي للقايض اجلنائي أن حيكم بتعويض الرضر الناجم 
عن اجلريمة يف معرض الفصل يف اخلصومة اجلنائية وبرشط أال يرتتب عىل احلكم 
بالتعوي�ض تعطي�ل الفصل يف الدعوى اجلنائي�ة )م 344، م357 ع(، وتلزم املادة 
38 ع الق�ايض اجلنائي بتقرير تعويض للضحايا يف اجلرائم املاس�ة بالرشف ولو مل 
ينجم عنها رضر مادي حيث إن التعويض هنا إجباري جلرب الرضر األديب للعائلة، 
وىف كل األحوال يكون احلكم بالتعويض بناء عىل طلب املجني عليه )م 467 ع(.
    � وعىل الرغم من تنوع هذه الوس�ائل القانونية هبدف تيس�ري احلصول عىل التعويض 
فق�د أك�دت اإلحص�اءات الرس�مية أن نس�بة 4 % فقط م�ن الضحاي�ا نجحوا يف 

احلصول عىل التعويض.
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�  تعليق تنفيذ العقوبة اجلنائية عىل الوفاء بالتعويض. 

� اعتبار الوف�اء بالتعويضات رشطًا من رشوط وقف العقوبة أو الوضع 
حت�ت االختبار القضائي أو اإلف�راج الرشطي. كام يف القانون املرصي 

)م 508،519،539 أ.ج ( )1(.

� مراع�اة الوف�اء بالتعويض عند النظر يف حتديد العقوبة أو العفو عنها أو 
رد االعتبار.

� تعليق األمر باحلفظ عىل الوفاء بالتعويض أو التصالح يف اجلريمة)2(.

� احلكم بتخصيص الغرامة للتعويض كلها أو بعضها)3(. 

)1( ملزي�د م�ن التفصيل انظر توصيات مؤمتر سرتاس�بورج 1975 م س�الف ذكره آنفا  
عبد الرؤوف مهدي � املرجع الس�ابق ذكره، ورشح�ه لقانون العقوبات 1983 م 
ص 303،  فوزية عبد الستار � مرجع سابق � ص126،  حممد حمي الدين عوض 

� مرجع سابق � ص 106.
)2( يف ظ�ل األنظمة القانونية الالتينية حيث متل�ك النيابة العامة األمر باحلفظ أو األمر 
ب�اال وجه إلقامة الدعوى يتوقف األمر عىل الوف�اء بالتعويضات أو التصالح عىل 
اجلريمة...وتؤك�د اإلحصاءات أن مجلة أوامر احلفظ قد بلغت يف بلجيكا وحدها 
أكثر من 66% من حجم القضايا نتيجة مبادرة اجلاين بتعويض الضحايا خاصة يف 

جرائم السري والرسقات البسيطة..
انظ�ر يف ذل�ك امل�واد 63، 67 بلجيكي، وامل�واد 734، 747 إج�راءات فرنيس،   
وامل�واد 749..204 ع حب�ي، م 75 ع بولن�دي 1969 م، م 48 ع يوغس�اليف، 

املادة 59 ع تشيكي القديم.
)3( امل�ادة 311 م�ن قان�ون حتقي�ق اجلناي�ات الس�وداين نق�ال ع�ن القان�ون اهلن�دي 
األنجلوسكس�ونى يف األص�ل وكذلك املادة 777 عقوبات م�ن القانون رقم 20 
لس�نة 1950 الت�ي جتيز للقايض اجلنائ�ي احلكم بالتعويض بمج�رد اإلدانة ولو مل 

يقىض بعقوبة سالبة للحرية ونظريها م 128 إجراءات كويتي.
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� احلكم باملصادرة كتعويض يف بعض اجلرائم املالية و اجلمركية، واجلرائم 
املتصلة برباءات االخرتاع و امللكية األدبية و الفنية )1(.

3 .1 .2 فشل حماوالت التفعيل 

 يبدو أن كل حماوالت تفعيل الوس�ائل التقليدية أو الوس�ائل الضاغطة 
ع�ىل اجل�اين قد باءت بالفش�ل حي�ث تأكد ع�دم جديتها وكفايته�ا يف حتقيق 
اهل�دف م�ن تقرير التعويض ع�الوة عىل ندرة احلصول ع�ىل التعويضات إما 
بس�بب إف�الت اجل�اين أو مراوغت�ه أو تعذر الوفاء ب�ام عليه لفقره أو بس�بب 
كثري من الثغرات التي تش�كل عقبة رئيس�ية يف استيفاء التعويض مثل إطالق 
الرساح املؤقت مقابل الكفالة مما جيعل اجلاين يستهني بالقانون خاصة يف ظل 
عدالة بطيئة غري ناجزة، وكذلك اجتاه املرشع  الوضعي إىل تش�ديد الغرامات 
اجلنائية يف إطار تدعيم بدائل العقوبات السالبة للحرية وسعيا لزيادة حصيلة 

اخلزانة العامة عىل حساب حقوق الضحايا.

ويتأكد لنا من العرض الس�ابق ع�دم فاعلية النصوص اجلنائية يف صون 
ومحاية حقوق الضحايا، وعدم رغبة املرشع اجلنائي يف كثري من الدول امليض 
قدم�ا يف ه�ذا االجتاه بس�بب ضخامة تكلفت�ه ووطأهتا ع�ىل ميزانيات الدول 
يف طريقه�ا إىل النم�و خاص�ة وإيث�ار ختصيص ه�ذه األموال خلط�ط التنمية 

االقتصادية عىل التنمية البرشية وحقوق اإلنسان الضحية.

)1( امل�ادة 50 ع س�ويرسي، 55 ع بلجيكي، 36 ق57 لس�نة 1939 م املرصي بش�أن 
العالم�ات التجاري�ة، م 2/467، 508 أ.ج مرصي و املادة 539 أ.ج، 519 أ.ج 

مرصي التي جتيز احلكم باإلكراه البدين للوفاء بالتعويض.
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ويب�دو أن هجر امل�رشع اجلنائي اخل�وض يف هذا املج�ال � عىل األقل يف 
الوقت الراهن � قد ارتكن إىل ما تسمح به نظم التأمني و التأمينات االجتامعية 
األخرى من تعويض أو تغطية لبعض التعويض الناجم عن الرضر يف اجلريمة.
وال ش�ك أن مث�ل ه�ذه البدائ�ل التعويضية تعك�س اجتاه�ات الترشيع 
الوضع�ي يف إقرار حق�وق الضحايا وتربهن عىل س�امح النص�وص القانونية 
واس�تقرارها ع�ىل فك�رة التعوي�ض أص�ال وإن كانت من خالل وس�ائل غري 

جنائية.
ويمكننا اس�تعراض نظم التأم�ني والتأمينات االجتامعية التي اس�تقرت 
عىل فكرة التعويض باعتبارها وسائل بديلة - ولو مرحليا � للوسائل القانونية 
اجلنائي�ة لتبي�ان مدى فعاليتها وكفاءهتا يف صون حق�وق ضحايا اجلريمة وهو 

موضوع املبحث التايل. 

3. 2 التأمينـات االجتامعية كبديـل للوسـائـل اجلنائيـة 
يف تعويض الضحايا

ال م�راء أن اجلريم�ة بقس�وهتا وتع�دد ضحاياه�ا وانف�الت آثارها تؤثر 
س�لبا ع�ىل العنرص الب�رشي الفع�ال يف خط�ط التنمي�ة والتق�دم االجتامعي 
واالقتص�ادي. وق�د خلص�ت كثري م�ن أعامل املؤمت�رات الدولية بش�أن منع 
اجلريم�ة ومعامل�ة املجرم�ني إىل أن اجلريمة بآثارها الس�لبية تعت�رب التحدي 

األكرب أمام خطط التنمية و اإلنامء)1(.  

)1( انظ�ر ع�ىل وجه اخلص�وص أعامل املؤمتر الدويل الس�ابع » ميالنو  1985م« بش��أن 
منع اجلريمة ومعاملة املجرمني حيث أعرب رصاحة انه » ال تنمية مع اجلريمة« ثم 
تكرر هذا التحذير يف املؤمتر الثامن » هافانا  1990م« ويف املؤمتر التاس�ع � القاهرة 
1995م«  خاصة يف مواجهه اجلريمة املنظمة واألبعاد اجلديدة للجريمة احلديثة== 
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وتنحرص أهم اآلثار الس�لبية النامجة عن تعدد الضحايا يف شيوع العجز 
والبطالة عن العمل بام يؤثر س�لبا عىل حجم و كفاءة العنرص البرشي الالزم 
لإلنت�اج، وال خيف�ي م�ا يرتت�ب ع�ىل تصاع�د أع�داد الضحايا م�ن انفالت 
اجلريمة واختاذها أبعادا جديدة كمصدر من مصادر التكسب واحلصول عىل 
رضورات احلياة. ولعل ما يس�اعد عىل استرشاء هذا االنفالت تلك املواقف 
املتس�احمة من بعض الدول م�ع أنامط بدائية من اجلريمة كبديل لتقاعس�ها أو 

عدم قدرهتا عىل الوفاء باالحتياجات الرضورية لإلنسان.

ويف حماول�ة الت�وازن بني القدرة ع�ىل تدبري االحتياج�ات والرضورات 
خاصة يف »البقع البائس�ة« وب�ني القدرة عىل منع اجلريم�ة وانفالهتا، وتنفيذا 
أله�داف الدف�اع االجتامع�ي احلديث�ة املرتكزة ع�ىل تقديم املنع ع�ىل القمع 
اعتم�دت كثري من الترشيعات فكرة التكافل أو التضامن االجتامعي للتقليل 
م�ن مقدم�ات اجلريم�ة أو لإلحاطة بكل أو بع�ض آثارها، وتع�ددت أفكار 
وترشيعات التأم�ني اخلاص و التأمني العام، والتأمين�ات االجتامعية كبدائل 

للتعويض عن األرضار.

== كجرائ�م اإلرهاب واملخدرات، وخلصت أعامل املؤمت�ر العارش � فيينا 1999م إىل 
حتمي�ة التقلي�ل من اآلثار الس�لبية للجريم�ة وإعادة التوازن م�ع األرضار النامجة 
عنه�ا برعاية وص�ون حقوق الضحايا واس�تحداث نظ�م وآلي�ات جنائية لضامن 

الوفاء هبذه احلقوق. انظر كذلك:
U.N.Conf: National and International Measures of FullEmployment 

ـ Viene ـ ـ 1995   P:11-12.
JEAN (J.R): Securite Sociale ; Dupeyroux Pecis ـ Dalloz: 5em 

edition 1975: P: 368.
PIEER DENIS، Droit de Securite Sociale ; Cujas ; Paris ; 1978: P: 

361
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وق�د س�بقت اململك�ة املتح�دة غريه�ا م�ن ال�دول بترشي�ع »الض�امن 
االجتامعي »الصادر سنة 1914م ثم أمجعت عليه الدول من خالل االتفاقية 
الدولي�ة للضامن االجتامعي املوقعة إبان عهد عصبة األمم س�نة 1934م، ثم 
يف اتفاقي�ات األمم املتحدة منذ 1925م الت�ي وضعت املعايري الدنيا للضامن 

االجتامعي)1(. 
)1( تضمن�ت االتفاقي�ات الدولي�ة أنواع�ًا عام�ة و أخ�رى خاصة للض�امن االجتامعي 
وح�ددت نطاق كل ض�امن وألزمت الدول املوقعة عىل وض�ع الترشيعات املالئمة 
للوف�اء بالضامن االجتامعي حتى وان عجزت ع�ن تدبريه...وتتعدد صور الضامن 
بحس�ب الرضر املادي أو األديب وتش�مل ضامن الرضر امل�ادي الناجم عن اجلرائم 
مب�ارشة كام تش�مل الرضر األديب و امل�ادي الناجم عن اجلريم�ة بصفة غري مبارشة 
كام يف حالة التعطل أو البطالة عن العمل فالعاطل من وجهة نظر اتفاقيات الضامن 
والتأمني هو الش�خص القادر عىل العمل والراغب فيه والباحث عنه ولكنه مل جيده 
»إلصابة أو أذى أو تش�ويه نجم عن جريمة وأيا كانت أس�باب البطالة »العامة«أو 
»املوسمية«أو »االحتكاكية« وفقا لتقسيامت خرباء الضامن االجتامعي فمن ضمنها 
البطال�ة النامج�ة ع�ن جريمة وما يرتت�ب عليها من آثار س�يئة تدف�ع إىل االنحراف 

واجلريمة وتقوض أسس ودعائم املجتمع.  
انظ�ر ملزيد م�ن التفصيل حمب الدين س�عد »التأم�ني االجتامعي ض�د البطالة«    
دراس�ة مقارن�ة � رس�الة دكتوراه � كلي�ة احلق�وق، جامعة عني ش�مس،1975م،  

ص12 وما بعدها، و ص 23، و ص 24.
انظ�ر كذل�ك  س�مري عب�د الس�يد تناغ�و: نظ�م التأمين�ات االجتامعي�ة، دار    
النهض�ة 1970م، ص 45 وم�ا بعده�ا،  حمم�د حلم�ي م�راد: قوان�ني العم�ل 
والتأمين�ات االجتامعي�ة، ط 4، 1961 م، ص 53،  حممد طلعت عيس�ى: التأمني 
االجتامعي:فلس�فته وتطبيقاته 1962م، دار النهضة، ص 30،  محدي عبد الرمحن 

)ومصطفى اجلامل(: التأمينات االجتامعية: درا النهضة 1974 م، ص10.
وح�ول نظم التأم�ني »اخلاص »أو التأمني اإلجباري كام يف حوادث الس�يارات    

انظر  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط ج7، 1964م ص )70( وما بعدها.  
وحول »البطالة كعام�ل مهيىء الرتكاب اجلريمة«:  رضا عبد احلكيم رضوان    

مركز الدراسات الثقافية و املجتمع، أبو ظبي � مايو 1999 م.
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وتفرع من قوانني »الضامن االجتامعي« � بس�بب قس�وة إجراءاهتا � كثري 
من الترشيعات األخرى حتت مسمى »املساعدات االجتامعية«.

وفكرة املس�اعدات االجتامعية تستوعب مجيع أفكار الضامن أو التكافل 
االجتامعي وقد سبقت هبا اجلامعات األهلية قبل أن تنظمها الدول بترشيعات 
منظمة وتقوم عىل أساس منح األفراد وخاصة الضحايا � خدمات وإعانات 
ثقافي�ة وصحية ومعيش�ية وغريه�ا من اإلعان�ات املادية وغ�ري املادية هبدف 
محايته�م م�ن املخاطر واألرضار. وأس�اس من�ح مثل هذه املس�اعدات نجد 
تأصي�ال ل�ه يف املجتمع�ات القديمة ذات النزعة اإلنس�انية الت�ي حترص عىل 
توطيد مبادئ اإلنصاف واإلحسان بني األفراد والعائالت واجلامعات، ويتم 
تقدي�ر هذه املس�اعدات � بحس�ب األصل � وفق�ا ملق�دار األذى الواقع عىل 

الضحية وبحسب مدى احلاجة إليها.

وق�د س�بق اإلس�الم بترشيعاته وأحكام�ه كل الترشيع�ات الوضعية يف 
ه�ذا املجال وجعل هلا نصيب�ا مفروضا يف بيت املال وتبع�ه ترشيعات أخرى 
مثل »قانون ش�ارملان« يف أملانيا ملساعدة الضحايا والفقراء منذ القرن الثامن، 
وقوان�ني »الفق�راء« يف بريطاني�ا من�ذ أواخر القرن الس�ادس ع�رش، وقوانني 
»اإلغاث�ة العام�ة � SecoursPublic« يف فرنس�ا وفقا لدستورها عام 1791م.

فمنذ العهود األوىل للدساتري والترشيعات باتت »املساعدات االجتامعية 
»واجبة عىل الدولة نحو األفراد وحلت فكرة »اإلغاثة العامة »حمل الصدقات 
العام�ة أو اإلحس�ان وان تبدل�ت مس�ميات اإلغاث�ة إىل املس�اعدات العامة 
�»publique assistance«، أو االجتامعية  -»assistance social«وهو الذي 
اس�تقر عليه اإلعالن الدويل األخري وبدأت تنترش أفكار وبرامج املساعدات 
العام�ة يف كل الدول انتش�ارا كب�ريا وأدرجت ضمن نظ�م التأمني اإلجباري 
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كوس�يلة م�ن وس�ائل ج�رب ال�رضر ومعاجل�ة أش�كال الب�ؤس الناج�م عن 
األخطار)1(. 

وما هيمنا هنا  هو تأكيد مسؤولية الدولة  عن تعويض األذى الناجم عن 
املخاطر و األرضار املختلفة منذ استقرت فكرة الضامن االجتامعي.

ولع�ل ما يؤك�د ذلك ف�رض الدولة لنظ�ام التأمني االجتامع�ي وجعله 
إجباري�ا عىل مجيع أش�خاص القانون العام أو اخل�اص حتقيقا هلدف اجتامعي 

aspect social أساسا وليس كمصدر من مصادر متويل اخلزانة العامة.  

ووفق�ا هلذا اهلدف األصيل من النظام جيب عىل الدولة محاية كل األفراد 
� خاص�ة الضعيف�ة � يف املجتمع م�ن أخطار و أرضار يتعرض�ون هلا ال دخل 

إلرادهتم فيها، وال قدرة هلم عىل محاية أنفسهم منها.

وبن�اء ع�ىل ذلك نصل إىل نتيجة حمددة هي الت�ي هتمنا يف البحث � حتى 
ال يتش�عب من�ا املج�ال � مؤداه�ا أن التأم�ني االجتامع�ي نظام تق�ره الدولة 
لص�ون وضامن حقوق األف�راد املترضرين من خماطر املعيش�ة ومنها اجلريمة 
دون الس�عي إىل حتقيق الربح من وراء ه�ذا النظام � وبناء عىل ذلك التأصيل 

(1) M. Louis Moulin: L’ Assistance Obligatoire En France ; Paris: 
1912: P 5-10.

وقد اس�تعرض »م�والن »تط�ور فكرة املس�اعدات العام�ة يف القوانني الفرنس�ية   
من�ذ 1921 م وحت�ى اس�تقرارها يف ع�ام 1971م مقارن�ا مع ترشيع�ات كل من 

لكسمبورج، واسرتاليا، واملجر، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية.
ويقول س�مري تناغو يف مرجعه الس�ابق � ص 24 إن استقرار هذه األفكار دفع إىل   
خل�ق »مجعيات للمعونة »وجدت أصلها يف روما القديمة وىف مدريد وكانت نواة 
النقابات ثم إلنش�اء رشكات للتأمينات اخلاصة س�عت للربحية قبل أن تسعى إىل 

حتقيق أهداف الضامن االجتامعي إنسانية األصل.
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ال جي�وز للدول�ة التنصل أو التقاعس ع��ن صون هذه احلق�وق نظرا لصفته 
اإللزامية)1(.    

قصور نظم التأمينات االجتامعية يف تعويض الضحايا

تع�ددت نظ�م التأمين�ات االجتامعي�ة اإلجباري�ة بحس�ب مواجهته�ا 
للمخاط�ر املتنوع�ة وانفرد كل نظ�ام بمعاجلة نوع معني م�ن األخطار بقصد 

حتقيق أقىص قدر ممكن من التعويض للضحية.

ولعل من أكثر هذه النظم التعويضية ش�يوعا هو نظام تعويض الضحايا 
يف حوادث السري و املرور.

ونحاول استعراض نامذج من هذه األنظمة لبيان مدى كفايتها يف صون 
حقوق الضحايا أو مدى القصور فيها وحماولة الدولة تفعيل هذه األنظمة يف 

سبيل حتقيق غاياهتا.

الفرع األول: تعويض ضحايا حوادث السري يف الترشيعات الالتينية 
واجهت كثري من الترشيعات يف الدول الالتينية مسألة تعويض الضحايا 
يف ح�وادث الس�ري بطرق خمتلفة تس�عى هبا إىل إع�ادة الت�وازن و املواءمة مع 
األرضار النامج�ة عنه�ا. ويرج�ع االهتامم هب�ذه الفئة م�ن الضحاي�ا إىل كثرة 

)1( ح�ول صفة اإللزامية انظر قوانني التأمني االجتامعي »اإللزامي للدولة« الصادر يف 
أملاني�ا 1883م، 1884م، 1885م، 1927م حت�ى 1982م، والقان�ون الفرنيس 
1870م واحلدي�ث الص�ادر يف 1989/9/6م، والقان�ون األمريك�ي 1984م 

واإلنجليزي 1982م.
وح�ول أش�كال التأم�ني االجتامع�ي ومص�ادره وأغراضه انظر س�مري تناغو،    

مرجع سابق، ص 46 � 68. 
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عدده�م وش�يوع اإلصاب�ات إىل درجة العج�ز الكىل. ولكن إب�راز مثل هذه 
النامذج الترشيعية يف معاجلتها ملس�ألة ضحايا اجلريمة » التقليدية« يؤكد مدى 
عمق استقرار أفكار تعويض الضحايا و اعتبارها بأي هذه النامذج الترشيعية 
� ن�واة لترشيعات متخصصة Ad-Hoc يف معاجل�ة ضحايا اجلريمة »احلديثة« 

يف أبعادها املختلفة.

أوال: القانون البلجيكي: أول يوليو 1956م
يعترب القان�ون البلجيكي من اكثر القوانني الالتينية تطورا بام يتفاداه من 
ثغ�رات وعيوب النصوص القانونية الالتينية األخرى وبالتايل يمكن اعتباره 

كنموذج لترشيعات هذه املجموعة...

فف�ي األول م�ن يولي�و 1956م ص�در القان�ون رق�م )433( يعط�ي 
للمجني عليه املرضور من حادث س�ري حق رفع دعوى التعويض عىل مالك 
الس�يارة »املؤم�ن علي�ه إجباريا« أمام القض�اء املدين أو أم�ام القضاء اجلنائي 
بطريق االدعاء املبارش طالبا يف دعواه التعويض عن األرضار اجلسدية النامجة 
ع�ن احلادث. ويك�ون لضحايا اجلريمة م�ن غري املجني علي�ه يف حالة وفاته 
رفع الدعوى نفس�ها للتعويض عن األرضار النامجة عن احلادث واملنصوص 
عليه�ا يف املواد من 418 �420 من قان�ون العقوبات البلجيكي برشط حتقق 

الوفاة كنتيجة مبارشة للحادث.

ووفق�ا للقان�ون البلجيك�ي يلت�زم كل مال�ك س�يارة أو مركب�ة ب�أن 
يؤمن»إجباريا« عىل مس�ؤوليته النامجة عن اس�تعامله للس�يارة أو املركبة لدى 

إحدى رشكات التأمني املسموح هلا بالعمل يف بلجيكا.   

ومنعا من إفالت اجلاين من الوفاء بالتعويضات املستحقة عليه وتكامال 
بني سياس�ات اإللزام والتجريم وأس�اليب التطبيق والتنفيذ نص املرشع عىل 
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إنشاء »صندوق خاص« لضامن الوفاء بالتعويض للضحايا سواء كان املجني 
عليه أو ورثته يف حالة وفاته.

ويكون هلذا الصندوق الش�خصية املعنوية املنفصلة عن شخصية الدولة 
أو الكيان�ات األخ�رى ويس�اهم يف متويله مجي�ع رشكات التأم�ني العاملة يف 
جم�ال التأم�ني اإلجباري عل��ى املركب�ات بحصص معينة ت��ودع يف حصيلة 

الصندوق.

وتنح�رص مهمة هذا الصن�دوق يف أداء مبالغ التعويض�ات املحكوم هبا 
لصال�ح املجني علي�ه أو الضحية بمج�رد ثبوت املس�ؤولية اجلنائية عىل قائد 
الس�يارة وس�واء ص�در احلكم من القايض امل�دين أو من الق�ايض اجلنائي إذا 

سلك الضحية طريق االدعاء املبارش.

ويؤدي الصندوق مهمته بدافع الضامن االجتامعي دون أي ميل أو سعي 
إىل الرتبح أو الكسب، وله يف مقابل ذلك � حرصا عىل موارد الصندوق حق 
الرج�وع ع�ىل فاعل اجلريمة إذا كان معلوما، كام له ح�ق تتبع الفاعل إذا كان 
جمهوال أو مل يكن مؤمن عىل مسؤوليته بام يغطي التعويض كامال الستيفاء ما 

قام به من أداء للتعويض.

وحرص�ا م�ن امل�رشع عىل تفعي�ل اإلج�راءات وض�امن ص�ون حقوق 
الضحايا »ناشد« املرشع مجيع رشكات التأمني األعضاء يف الصندوق االتفاق 

عىل أداء التعويضات بطريقة مبارشة وفورية.

ويش�رتط ألداء التعويض الفوري أو العاجل وقوع احلادث يف بلجيكا، 
وان يقدم الطرفان اجلاين والضحية وثيقة التأمني اإلجباري عىل السيارة حمل 

احلادث وبرفقتها بيان باألرضار موقع عليه من الطرفني »كمعاينة ودية«.
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وتلت�زم رشك�ة التأمني � من خالل الصندوق � ب�أداء التعويض الفوري 
والعاج�ل دفع�ة واح�دة للمجن�ي علي�ه أو الضحي�ة يف ح�دود ع�دم ختطي 

األرضار مبلغ عرشين ألف فرنك بلجيكي.

ويك�ون للمجن�ي عليه دائ�ام قبول أو رف�ض مبلغ التعوي�ض ويف حالة 
رفضه � بس�بب عدم مالءمته أو توازن�ه مع األرضار النامجة عن احلادث حيق 

له اللجوء إىل القضاء.   

ثانيا: القانون الفرنيس يف 31 ديسمرب 1951م 
ضم�ن القان�ون الفرنيس املش�ار إليه الوف�اء بالتعويض�ات املحكوم هبا 
لصال�ح ضحايا املرور عندم�ا الزم كل مالك مركب�ة بالتأمني اإلجباري ضد 
خماط�ر القي�ادة حرص�ا عىل حق�وق ضحاي�ا املرور م�ن األبري�اء. ولدواعي 
الفعالية كان له سبق استحداث مورد خاص يغطي كافة التعويضات املقيض 

هبا يف احلوادث من خالل إنشاء »صندوق الضامن«.

ويتش�كل جملس إدارة الصندوق من بع�ض الوزراء إىل جانب مندوبني 
ممثلني لرشكات التأمني وبعض مؤسسات الدولة يرأسه وزير االقتصاد، و قد 
كان ه�ذا الصندوق نواة نظريه املخصص لتعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابية 

املنشأ يف عام 1989 م )وسييل ذكره(.

ووفق�ا هلذا التش�كيل يتضح تبعي�ة هذا »الصن�دوق«إلرشاف احلكومة 
الفرنسية.

ويش�رتط لوفاء الصندوق بالتعويضات املستحقة عىل اجلناة يف حوادث 
امل�رور ع�دم إم�كان تغطي�ة مبل�غ التعويض املحك�وم هبا من خ�الل قوانني 

التأمينات االجتامعية األخرى.
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ويك�ون للصندوق »احلكومي« حق الرجوع عىل املس�ؤول املؤمن عليه 
القتضاء مبالغ التعويض التي دفعها للضحية املرضور.

ويتم تغطية مصادر متويل »الصندوق« من حصيلة الغرامات املرتتبة عىل 
خمالف�ة التأمني )50%(، والنص�ف اآلخر موزع عىل رشكات التأمني )%10( 

ووزارة اخلزانة )%40(.

وال يقت�رص التعويض ع�ىل املجني عليه املبارش بل يمت�د إىل الضحية أو 
الضحاي�ا األخرى ب�رشط أن يكون م�ن املواطنني الفرنس�يني أو املقيمني يف 
فرنس�ا م�ن مواطني دول�ة أخرى تعامل فرنس�ا »باملثل« وأال يكون قد س�بق 
تعويض�ه م�ن جهة أخ�رى ع�ن األرضار النامجة عن احل�ادث، ف�إذا كان تم 

تعويضه جزئيا فانه يستكمل بقية التعويض.

ويس�تفيد م�ن تعوي�ض الصن�دوق الضحايا م�ن الغري فيام ع�دا مالك 
الس�يارة و قائدها واحلارس عليها، وأصول مالك الس�يارة وفروعه وأقاربه 

وحتى سائقه إذا أصيب. 

ومما الش�ك في�ه أن هذا النظام من التأمني يضم�ن تعويض الضحايا يف 
حوادث الس�ري، ويعد جتس�يدا حقيقي�ا لفكرة الضامن االجتامعي يف فرنس�ا. 
ولك�ن يعي�ب هذا النظ�ام حرص نطاق�ه يف فئة معين�ة من الضحاي�ا دون كل 
الضحايا ويس�توجب يف األذى أن يكون ناجتا عن حادث مرور يغطيه تأمني 

إجباري.

ويستهدف »الصندوق« يف سياساته التعويضية بالدرجة األوىل مواجهة 
مماطل�ة رشكات التأم�ني يف دف�ع حق�وق الضحاي�ا واملرضوري�ن، واحلي�ل 
االصطناعي��ة الت��ي تفلت هبا م�ن واجب�ات الوفاء بالتزام�اهت�ا أو تفلح هبا 
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ف��ي إطالة أم�د التقاض�ي خاصة ف��ي مواجهة اآلخر الضعي�ف )اقتصاديا 
وفنيا()1(. 

ويكون للصندوق بعد تغطية الرضر أن يعود بكل ما دفعه عىل اجلاين إذا 
كان معلوما أو معرسا اقتضاء للتعويض وحتميله قيمة املرصوفات والنفقات 

األخرى.
)1( ثروت عبد احلميد: خمالفات املرور وأثرها عىل اس�تحقاق التعويض التأميني: مركز 

الدراسات الثقافية و االجتامعية...أبو ظبي � اإلمارات العربية املتحدة...
ولع�ل اب�رز ما تتذرع ب�ه رشكات لتأمني للتملص من مس�ؤوليتها جتاه األرضار    
واإلصابات وتقرير براءة ذمتها جتاه املرضورين أن تتمسك أمام القضاء بأن احلادث 

إنام نجم عن خمالفة السائق لقانون السري واملرور.
ولق�د حاول املرشع الفرنيس معاجلة كافة مواضع القصور منذ القانون األول يف    
1920/7/13م )م 24/مدين( وحتى قانون التأمني الفرنيس 1985م ولكن دون 
فعالي�ة كب�رية حيث إن عقود التأمني اإلجباري الت�ي تربمها الرشكات تتضمن دائام 
رشطا مؤداه اس�تبعاد الض�امن يف حالة ارتكاب املؤمن له إلح�دى خمالفات املرور، 
ك�ام حي�ق هلا االمتناع عن تعويض املؤمن له إذا مل يوف وفاء كامال بام تتضمنه الوثيقة 
من رشوط تقتيض قيام املؤمن له بعمل أو تلزمه باالمتناع عن عمل. وأمام كل هذه 

الصعوبات القانونية كان اللجوء إىل »الصندوق االجتامعي هو املوئل الوحيد...
ملزي�د من التفصيل حول موقف الفقه الفرنيس من هذا »القانون القضائي« � كام    
راق للبعض نعته � حول التأمني ومقارنته بالقانون املدين املرصي )م750( املقتبسة 
عن املادة )1/24( من القانون املدين الفرنيس 1920/7/13 حاليا م 113-11/
ج ونظريهتا من القانون االحتادي اإلمارايت )م1028،م1/1048،1039( وقانون 
الس�ري واملرور رقم )21( لس�نة 1995م انظر  ثروت عبد احلميد � املرجع الس�ابق 

ذكره بعالية.
وقد أعرب رئيس الدولة يف فرنس�ا »جاك ش�رياك« يف خطابه يف عيد االستقالل    
1999/7/4م عن غاية حزنه وأس�فه من تصاعد أع�داد الضحايا من وفيات عىل 
الط�رق الفرنس�ية ووصل�ت إىل حد فاق نس�بة الوفي�ات يف كل ال�دول األوروبية، 

ووعد بوضع مسألة تعويض الضحايا عىل رأس أولويات حكومته.   
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وع�ىل الرغم من مصداقية أغراض الصندوق وس�هولة إجراءاته إال انه 
ال يش�مل بتعويضات�ه األرضار واألذى الواق�ع عىل مالك الس�يارة وأصوله 

وفروعه، ويغطي فقط األرضار الناشئة عن حوادث املرور.

وتب�دو أمهي�ة اس�تعراض ه�ذا النم�وذج التعوي�يض يف كل من فرنس�ا 
وبلجيكا إىل بيان أثره عىل كل جمموعة الدول األوروبية حيث احتدت غالبية 
ال�دول عليه وأف�رزت نظامًا دولي�ًا أوروبيًا للتعويض ك�ام اعتربت مثل هذه 
الن�امذج التعويضية جتس�يدا لفك�رة الضامن االجتامعي يف الدول الرأس�املية، 
ون�واة لن�امذج أخ�رى تعويضية خصص كل منه�ا لتعوي�ض ضحايا جريمة 

معينة.

واألم�ل معقود من خ�الل هذه النامذج للوصول إىل نظام إقليمي ثم إىل 
نظ�ام دويل يغط�ي كافة األرضار لكاف�ة الضحايا باملفهوم الواس�ع الوارد يف 

توصيات املؤمتر الدويل فيينا 1999م.  

ثالثا: يف القانون املرصي
ع�رف القان�ون املرصي تنظي�امت التأم�ني االجتامعي انبثاق�ا من أفكار 
الض�امن االجتامع�ي ويرجع أص�ل التأمني االجتامع�ي إىل التأم�ني التعاوين 
والتأمني التجاري رغم متيزه عنهام بام له من سامت خاصة مميزة مثل بعده عن 
قص�د الربح وصفته اإللزامي�ة بتغطية كافة املخاطر، التي هتدد اخلاضعني له، 

وقدرته الدائمة عىل الوفاء بواجباته بحكم رعاية الدولة له. 

وق�د عرف املرشع امل�رصي الض�امن االجتامعي بالقان�ون رقم )116( 
لس�نة 1950م اخلاص »بالض�امن االجتامعي«، وبناء عىل ه�ذا القانون تقرر 
أداء من�ح ومس�اعدات نقدي�ة وعينية لألف�راد واألرس املحتاج�ة التي يكون 

عائلها متعطال عن العمل وال يكون منتفعا بنظم التأمينات األخرى.
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وانح�رص ه�دف ه�ذا القانون يف توف�ري الضامن�ات االجتامعي�ة جلميع 
املواطن�ني والتي تقرص نظم التأمين�ات األخرى عن محايتهم، وبناء عىل ذلك 
تم تعديل هذا القانون بموجب القانون )133( لسنة 1964م  بشأن الضامن 

االجتامعي.

ولق�د عي�ب عىل ه�ذا النظام ضعف�ه وضيق م�وارده وع�دم قدرته عىل 
الوفاء بكافة احتياجات املرضورين بسبب اعتامده عىل متويل اخلزانة العامة.

وبصدور امليثاق الوطني أكد يف بابه الس�ابع فكرة التأمينات االجتامعية 
كفك�رة نابعة عن الضامن االجتامعي وتضمن دس�تور م�رص املؤقت )مارس 
1964م(  م�ا يؤك�د حق املواطن�ني يف التأمني االجتامعي ض�د املخاطر التي 

يتعرضون هلا من عجز ومرض وشيخوخة وتعطل.

وأثبت دس�تور مجهوري�ة مرص العربية الدائم الصادر يف س�نة 1971م، 
ه�ذا املعن�ي يف وضوح وج�الء إذ تقرر املادة )20( منه ع�ىل أن تكفل الدولة 
خدمات التأمني االجتامعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة 

والشيخوخة للمواطنني مجيعا.

وق�د انتهج املرشع املرصي سياس�ة الت�درج  يف األخذ بالنظ�م املختلفة 
للتأمين�ات االجتامعية وارت�أى األخذ باألهم فاملهم يف ض�وء مقدار الدخل 

وتعدد أنامط الضحايا.
وبن�اء عىل ذلك انتقلت نظم التأمينات االجتامعية من مرحلة إىل أخرى 
متاش�يا مع ه�ذا االجتاه التدرجي�ي، وتوقفت أو تعطل�ت وتعثرت بعض هذه 
املراح�ل ألس�باب سياس�ية أو اقتصادي�ة أو اجتامعي�ة فعىل س�بيل املثال منذ 
ص�دور قانون التأمين�ات االجتامعية رق�م )92( لس�نة 1959م كفل تطبيق 
نظام التأمني ضد البطالة خالل ثالث سنوات من تاريخ العمل هبذا القانون 
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بيد أن األمر ظل معطال ومل يقدر هلذا النوع من التأمني الظهور إىل حيز التنفيذ 
الفعيل إال بصدور القانون رقم )63( لسنة 1964م.

وخ�الل مراحل االنتقال عمد املرشع املرصي إىل اختاذ بعض الوس�ائل 
والتدابري التي تس�تهدف رصف املس�اعدات املالية للضحايا ولكن يف حدود 
معين�ة ويف أحوال خاصة كاحلوادث اجلامعية والك�وارث الطبيعية وحاالت 
الق�وة القاهرة واحل�وادث الفجائية، وت�رصف التعويضات »كمس�اعدات« 
� يف ح�دود مبالغ حمددة س�لفا بحس�ب اإلصاب�ة أو الوف�اة ودون تفرقة بني 

املترضرين.
ويغطي قانون التأمينات االجتامعية يف مرص األمراض املهنية واإلصابات 
الت�ي تقع أثن�اء تأدية العمل أو بس�ببه فق�ط وذلك مقابل اش�رتاكات دورية 
)م 21،22(، وت�ؤدي اهليئ�ة العامة للتأمين�ات االجتامعية )وزارة الش�ؤون 
االجتامعي�ة( للمؤم�ن عليه معون�ة مالية تعادل اجره املس�دد عنه االش�رتاك 
)م25 من قانون التأمينات االجتامعية(، كام تغطي اإلصابة عن العجز الدائم 

أو الوفاة برشوط وحدود معينة )م 29-28-27(.
فإذا كانت اإلصابة أو العجز قد نشأ عن جريمة فمن املتصور أن خيضع 

املصاب أو املرضور لنص املادة )41( من قانون التأمينات االجتامعية)1(. 
)1( تن�ص امل�ادة )41( م�ن قانون التأمين�ات االجتامعي�ة املرصي عىل واج�ب الدولة 
بض�امن التعويض الع�ادل للمصاب »حتى ول�و كانت اإلصابة تقتيض مس�ؤولية 
ش�خص آخ�ر خالف صاحب العم�ل، وال خيل ذلك بام يك�ون للمؤمن عليه من 

حق قبل الشخص املسؤول«.
وتنص املادة )82( عىل حق خلفاء املتوىف يف املعاش )بواقع 40% من متوس�ط    

األجر الشهري( برشط حدوث الوفاة خالل مدة املؤمن عليه. 
ويعت�رب يف حك�م إصاب�ة العم�ل »كل حادث يق�ع للمؤمن عليه خ�الل ذهابه    
ملبارشة عمله وعودته منه برشط أن يكون الذهاب أو اإلياب دون توقف أو ختلف 
أو انحراف عن هذا الطريق )م4/1(«.      ==
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ويالح�ظ عىل هذا النظام التأميني حرص نطاق�ه يف »املؤمن له« وتغطيته 
للتعويض�ات م�ن خ�الل االش�رتاكات املدفوع�ة م�ن اخلاضع�ني ألحكامه 

وبالتايل ال يشمل املترضرين من اجلريمة وضحاياها بوجه عام.

== انظر يف ذلك كله:  حمب الدين س�عد: املرجع الس�ابق ص 41- ص45.، وس�مري 
تناغ�و � نظم التأمين�ات االجتامعية � املرجع الس�ابق � ص 238...والقانون رقم 

)63( لسنة 1964م.
وهن�اك القان�ون رق�م )108( لس�نة 1976م بش�أن التأم�ني االجتامع�ي عىل    
أصحاب األعامل ومن يف حكمهم يغطي أخطار الشيخوخة والعجز و الوفاة )يف 
غري حاالت احلوادث( � وبرشط: أال تقل مدة االشرتاك عن ثالثة أشهر متصلة أو 
س�تة أش�هر متقطعة، وبرشط أال يتجاوز التعويض 65% من قيمة دخل االشرتاك 
أو بحس�ب مدة االش�رتاك يف التأمني مضافا إليها )5( س�نوات، ويقدر كتعويض 
بحس�ب متوسط دخل االشرتاك الس�نوي، وبحسب السن، وبحسب اإلصابة أو 

العجز وبناء عىل إجراءات طويلة.
وت�رسي أح�كام قان�ون التأم�ني االجتامع�ي الص�ادر بالقان�ون رق�م )79(      
لس�نة 1975م ع�ىل فئ�ة خاصة م�ن املؤمن عليهم وهم رؤس�اء وأعض�اء جمالس 
إدارات رشكات قط�اع األع�امل الص�ادرة بالقان�ون رقم )203( لس�نة 1991م. 
ويغطي»الصن�دوق« تعويض�ات ه�ذه الفئة بحس�ب االش�رتاكات املس�ددة وفقا 
للجداول الواردة بقانون نظام العاملني بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم )48( 
لس�نة 1978 م.وق�د حددت البن�ود من الثالث إىل اخلامس م�ن قانون الصندوق 
الص�ادرة برقم )13( لس�نة 1993م احلدود الدنيا والقصوى لالش�رتاك وكذلك 

للتعويض، دون أي عالقة بني التعويض و الرضر.
ومجل�ة القول: بأن كل هذه القوانني التأمينية تتعامل مع حاالت تأمينية خاصة    
تغط�ي األرضار النامجة عن إصابات خاصة حمددة نامجة عن حاالت خاصة تبتغي 

أهدافًا معينة تبتعد عن اجلريمة )فهم ليسوا بضحايا جريمة(.
انظ�ر امل�واد: )م26(، )م49( من قانون التأمني االجتامعي )79( لس�نة 1975م،   
)م 58( التي تنص عىل عدم جواز تقدير نسبة العجز بعد انقضاء أربع سنوات من 
ثبوته، واملادة )5/ه�( التي تش�رتط يف التعويض أن يكون الرضر ناجتًا عن مرض 

مدرج يف جداول حددها القرار الوزاري رقم )74( لسنة 1985م.
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باإلضافة إىل أن نظام التأمني االجتامعي يغطي جزءًا من األرضار النامجة 
عن العمل أو بسببه وينحرص نطاقه يف املؤمن له أو خلفائه كأوالده  القرص أو 
الزوج�ة وال يمتد إىل أبعد من ذلك، كام ال يغطي التعويض حوادث الطريق 
إال بتحق�ق رشوط الطري�ق وكونه اتص�اال بني املؤمن له وحم�ل عمله فإذا ما 

توقف أو ختلف أو انحرف عنه امتنع التعويض لعدم حتقق الرشط.

ويب�دو أن هذا النظام و نظريه يف الدول األخرى قد اجتهد لتقديم جمرد 
»حل�ول جزئي�ة« تضم�ن جرب بع�ض ال�رضر واألذى التي تصيب اإلنس�ان 
وب�رشط متتع�ه بصفة »املؤم�ن عليه« س�واء أكان التأمني إجباري�ا كام يف نظم 
التأمين�ات االجتامعية، أم كان اختياريا )كام يف التأمني عىل احلياة أو الس�المة 
اجلس�دية ضد خماطر الطريان واإلبحار وغريه�ا( ولكن ال تضمن تأمني كل 

الضحايا ضد اجلريمة.

1ـ   التعويض عن حوادث الطريق يف القانون املرصي: بالدعوى  املبارشة
أنش�أ املرشع املرصي للمرضور يف حوادث السيارات »دعوى مبارشة« 
قب�ل املؤم�ن بمقتىض املادة اخلامس�ة من القانون رقم )652( لس�نة 1955م 
بشأن التأمني اإلجباري عن املسؤولية الناشئة من حوادث السيارات. ولكنه 
أخضعها للتق�ادم الثالثي املنصوص عليه يف املادة )752( من القانون املدين 

للدعاوى الناشئة عن عقد التأمني.

وقد جرى قضاء النقض املرصي عىل أن حق املرضور قبل املؤمن ينش�أ 
من وقت وقوع احلادث الذي ترتبت عليه مس�ؤولية املؤمن له، الن املرضور 
يس�تمد حقه املبارش � بموجب النص القانوين � من ذات العمل غري املرشوع 

الذي أنشأ حقه قبل املؤمن له.
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ويس�تطيع املرضور أن يرفع دعواه املبارشة عىل املؤمن � » رشكة التأمني 
اإلجب�اري« � من وقت وقوع الفعل املس�بب للرضر ولك�ن دون أن تتطاول 
إىل أكثر من الثالث الس�نوات املقررة لتقادم هذه الدعوى والتي يبدأ رسياهنا 
من وقت وقوع الفعل طبقا للفقرة األوىل من املادة)752( من القانون املدين 
باعتباره اليوم الذي أصبح فيه دين التعويض مس�تحق األداء عمال بالقاعدة 

العامة الواردة يف املادة )1/381( من القانون املدين)1(. 

ف�إذا ما ترتب عىل احلادث وفاة املتهم، تنق�يض الدعوى اجلنائية بوفاته، 
وي�رسي تق�ادم دع�وى امل�رضور املبارش قب�ل املؤم�ن من الي�وم الت�ايل هلذا 

االنقضاء.

ويق�ع عىل املرضور عبء إثبات الرضر بكل الوس�ائل ولو اس�تنادا إىل 
احلك�م الصادر من املحكمة اجلنائي�ة بالتعويض املؤقت عن احلادث وبرشط 

عدم جحد املؤمن لعقد التأمني)2(.

)1( وم�ع ذل�ك يمك�ن أن يرتاخى بدء رسيان هذا التقادم إذا متس�ك ذوو الش�أن بعدم 
علمهم بوقوع احلادث أو بدخوله يف ضامن املؤمن، فعندئذ يبدأ رسيان التقادم من 
وق�ت ه�ذا العلم إعامال للبن�د )ب( من الفقرة )2( من امل�ادة )752( من القانون 
امل�دين، راجع امل�ادة )14( إج�راءات جنائية بش�أن تقادم الدع�وى. انظر نقض: 
جلس�ة: 2000/5/18م الطع�ن رقم )1204( لس�نة 68ق جمل�ة القضاة العدد 

األول يناير 2000 م ص 221.
)2( احلكم الصادر من املحكمة اجلنائية بالتعويض املؤقت عن احلادث حيوز احلجية أمام 
املحاك�م املدنية ولكن يش�رتط عدم جحد رشكة التأمني »للص�ورة الضوئية لعقد 

التأمني«... عىل الرغم من أن املرضور ال يملك إال هذه الصورة الضوئية...! ؟ 
انظر نقض: جلسة 2000/2/1م الطعن رقم )1950( لسنة 68ق � جملة القضاة   
� العدد األول يناير 2000م � ص 219. وهنا يتأكد صعوبة حصول املرضور عىل 

التعويض الوارد يف عقود التأمني اإلجباري.
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وتس�توجب نصوص امل�واد )747(، )751( من القان�ون املدين رشط 
حتق�ق اخلطر وال�رضر ليرتتب الت�زام املؤمن بدف�ع مبلغ التأم�ني للمؤمن له 
»املجني عليه« أو للضحايا »املستفيد« ويف حدود قيمة التأمني املتفق عليه)1(. 

 وتتض�ارب أحوال التعويض وأركانه يف املس�ؤولية املدنية حس�ب نوع 
املس�ؤولية حيث يقترص التعويض يف املس�ؤولية العقدي�ة عىل الرضر  املبارش 
املتوقع فقط  )فيام عدا حالتي الغش واخلطأ اجلس�يم( بينام يمتد التعويض يف 

املسؤولية التقصريية ليشمل أي رضر مبارش متوقعا أو غري متوقع.

والرضر املبارش تتحدد ماهيته فيام يكون نتيجة طبيعية خلطأ املسؤول إذا 
مل يكن يف االستطاعة توقيفه ببذل جهد معقول )1(.

)1( وبالت�ايل ال يمكن أن يكون جرب الرضر كامال ب�ل مقيدا بحدود قيمة التأمني املتفق 
عليه وقدرة املدين عىل الوفاء دون إعسار.

نقض: جلسة 2000/2/8 م الطعن رقم )884( لسنة )68( ق،  
نقض جلس�ة 2000/5/28م الطعن رقم )3563( لسنة )69( ق � جملة لقضاة   

� املرجع السابق � ص203، ص 216.
وقد أيدت حمكمة النقض املرصية قاعدة »النس�بية »يف التأمني من األرضار النامجة   
ع�ن حوادث الطري�ق واعتربت أن احلك�م بالتعويض بناء عىل تقري�ر اخلبري دون 

إعامل قاعدة النسبية أو خصم نسبة السامح قصور...
انظر نقض: جلس�ة 1970/12/31 م جمموعة املكتب الفني س 21.ع )3( ص   
1305، نقض: جلسة 2000/3/21 م الطعن رقم )1498( لسنة 69 ق � جملة 

القضاة � ص 216. 
)1( نقض: جلسة 2000/5/28 م الطعن رقم )3956( لسنة )68( ق � جملة القضاة 

� ص 228.
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 ووفق�ا لقض�اء  حمكم�ة النقض املرصية اس�تنادا إىل نص امل�ادة )221( 
من القانون املدين يكون التعويض يف املس�ؤولية العقدية � بوجه عام � أخف 
من املس�ؤولية التقصريية. ويقاس الرضر املتوقع بمعيار موضوعي ال بمعيار 
ش�خيص بمعن�ي أن�ه ذلك ال�رضر ال�ذي يتوقعه الش�خص الع�ادي يف مثل 
الظ�روف اخلارجي�ة التي وجد فيه�ا املدين وق�ت التعاق�د. وال يكفي توقع 

سبب الرضر فحسب بل جيب توقع مقداره ومداه كذلك)1(.
وقد اس�تقر قضاء النقض املدين عىل وج�وب أال يقل أو يزيد التعويض 
عند تقديره عىل الرضر »املبارش« الذي أحدثه الفعل »اخلطأ« فيش�مل الرضر 
أو اخلس�ارة الت�ي حلقت والكس�ب ال�ذي فات امل�رضور � مادي�ا ومعنويا � 
يقومه�ام الق�ايض بامل�ال ب�رشط أال يزيد أو يق��ل عن ال�رضر متوقعا أو غري 

متوقع متى ختلف عن املسؤولية التقصريية)2(. 
وختتلف عنارص الرضر � عند تقديرها � يف املسؤولية املدنية بتنوعها ففي 
املس�ؤولية املدنية تتحكم عنارص اخلس�ارة والكسب يف تقدير قيمة التعويض 
الالزم، ويتم تقدير هذه العنارص يف ضوء كثري من املستندات املادية والقرائن 
القضائي�ة وغريها من تقارير اخلرباء، ويعترب طرح مثل هذه األدلة أو القرائن 

دون التدليل عىل ذلك بأسباب سائغة قصورًا  يف احلكم)3(.

)1(  نقض: جلسة 2000/5/28 م الطعن رقم )3956( لسنة )68( ق � جملة القضاة 
� ص 228.

)2( نقض: جلسة 2000/1/23 م الطعن رقم )5809( لسنة )62( ق � جملة القضاة 
� ص 228.

)3( قبل�ت حمكم�ة النق�ض املرصي�ة الطع�ن عىل حك�م املحكم�ة اجلنائي�ة لقصوره يف 
التسبيب و عواره يف االستدالل حيث طرح احلكم املطعون عليه املستندات الطبية 
وتقارير العالج التي تثبت إصابة املجني عليه بخلع يف العنق نتج عنه شلل رباعي 
خلف عاهة مستديمة بنسبة )100%( حتتاج لعالج طبيعي مدى احلياة، وطرحت 
مستندات تكلفة العالج يف مرص وأملانيا جتاوزت ثالثني ألف جنيه وقدرت    == 
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ونلم�ح يف أح�كام النقض احلديثة وج�وب أن يك�ون تعويض ضحايا 
احلوادث كامال جربا للرضر كله دون االكتفاء بكونه »مناس�با«، كام جيب أن 
يمتد التعويض ليش�مل الرضر املادي واألديب معا، س�واء جتس�د هذا الرضر 
»امل�ادي« يف املجن�ي عليه املبارش أو تطاول إىل غريه م�ن ورثته باعتباره مثاال 

للرضر »األديب املوروث«)1(. 

2ـ  التعويض عن األذى واألمل النفيس
اس�تقرت النص�وص وأح�كام حمكم�ة النق�ض احلديثة عىل اس�تحقاق 
التعويض عن كل األرضار املادية و األدبية النامجة عن أفعال املسؤولية املدنية 
و أسهب قضاء النقض يف ضوابط تقدير التعويض وقيمته و أركانه وعنارص 
تكوينه و استحقاقه، و أرسى مبادئ استحقاق التعويض عن األرضار النامجة 

== تعويض�ًا أقل دون أن تتناول هذه املس�تندات بالبحث و الدراس�ة والرد عليها رغم 
دالالهتا املؤثرة التي قد يتغري هبا وجه الرأي يف الدعوى...

نقض: جلس�ة: 2000/1/23 م الطعن رقم )5809( لس�نة )62( ق � جملة    
القضاة � العدد األول 2000م  ص 228.

نق�ض: جلس�ة: 2000/2/1 م الطعن رق�م )1733( لس�نة )62( ق � جملة    
القضاة � العدد االول 2000م ص 229.

فف�ي هذا القضاء اعت�ربت حمكمة النقض بوجوب كامل التعويض جلرب الرضر    
الواق�ع ع�ىل املجني علي�ه وبالت�ايل يعد احلك�م الصادر ب�أن التعويض »مناس�با« 
دون إيراد األس�باب الس�ائغة للتدليل عىل تكافؤ التعوي�ض مع الرضر الذي حلق 

الطاعنني »جممال« عوار يف احلكم أصابه بالقصور يستوجب نقضه. 
)1( نقض: جلسة: 2000/2/22م الطعن رقم )5098( لسنة )62( ق � جملة القضاة 

� ص 229.
      تقول حمكمة النقض إن الرضر األديب املوروث طال ورثة املجني عليه وبالتايل جيب 
أن يش�مل التعوي�ض ال�رضر الراهن وما ق�د يطرأ عليه � كتوابع ل�ه � من تغيري يف 

قيمته لكي يكون اجلرب كامال...ويعد إغفال ذلك قصورًا.
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ع�ن أفعال اإليذاء � القائمة يف الترشيعات املقارنة ويف الرشيعة اإلس�المية � 
حت�ى ولو وقفت عند ح�د اإليذاء اخلفيف الذي يرتتب علي�ه معاناة أو آالم 

نفسية.
فف�ي أفعال املس�اس بالس�معة أو املكانة أو ال�رشف املرتكبة عن طريق 

النرش يستوجب تعويض املرضورين عن الرضر األديب الناجم عن ذلك)1(.
وتلت�زم الدولة باتباع املقومات األساس�ية للمجتمع ومحاية هذه املبادئ 

والتمكني هلا بحسب املادة الثانية عرشة من الدستور)2(.

)1( تق�ول حمكم�ة النق�ض إن حدود النرش املب�اح له ضوابط حتكمه األط�ر واملقومات 
األساس�ية للمجتمع واح�رتام حرمة احلياة اخلاصة واعتبارات الرشف والس�معة 
والكيان وحمارم القانون، فإذا ما خرج عن ذلك إىل حد التش�هري والتجريح حقت 

عليه تبعا لذلك كلمة القانون وحكمه.
نق�ض جلس�ة: 2000/3/1م الطع�ن رق�م )2972( لس�نة )69( ق � جمل�ة    
القض�اء )العدد 32( ص 291. ففي هذا القض�اء نقضت حمكمة النقض املرصية 
حك�ام »ناه�ض األس�س اخللقية القويم�ة واملب�ادئ الديني�ة الصحي�ة التي حتكم 
املجتم�ع املرصي وتضبط حركته، حرص الدس�تور والقانون عىل رعايتها ويتعني 

عىل القضاء تثبيتها مهام نقلت الناس من عقاهلا«.
   واعتقد: أن هذا القضاء يمثل نقلة حضارية راقية ترقى باألحكام القضائية إىل 
مرتبة األس�س واملبادئ وخترجها من بوتقة النصوص اجلامدة وقوالبها الش�كلية 

ويطلق العنان لفلسفة قضائية وفقه جدير بالتقدير.
)2( ع�ددت امل�ادة )12( م�ن الدس�تور امل�رصي الدائ�م من ب�ني املقومات األساس�ية 
للمجتم�ع التزام�ه برعاي�ة األخ�الق، ومحايتها، والتمك�ني هل�ا وللتقاليد املرصية 
األصيل�ة، ودعت�ه إىل مراع�اة املس�توى الرفي�ع للرتبية الديني�ة والقي�م اخللقية...

وألزمت الدولة باتباع هذه املبادئ والتمكني هلا. 
       � نقض: جلسة 2000/3/1 م الطعن رقم )2972(لسنة )69( ق ص 291.

       � تقول حمكمة النقض: اس�تهجانا ملس�لك املحكمة اجلنائية صاحبة احلكم املطعون 
عليه وملسلك النيابة العامة:»... لقد استدرج � املطعون ضدهم � النيابة و القضاء 

لتحقيق مآرهبم...«.
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ويتحت�م تعوي�ض كل من أصابه » رضر أديب« من ج�راء نرش كل ما فيه 
»زراي�ة بالقيم الدينية واألخالقية« أو للناهضني عىل محايتها باعتباره خروجا 
عن املقومات األساسية للمجتمع وما أستنه الدستور والقانون من واجبات 

عامة ابتغاء رعايتها. 
ويتجسد هذا الرضر األديب الناجم عن زراية القيم الدينية و األخالقية � 
وليس املصالح املحمية بالنصوص اجلنائية � يف » معاناة النفوس« القائمة عىل 
إرساء قيم املجتمع باعتبارها أساسا يتعني االلتزام به حتى ال ينهار أخص ما 

يمكن أن نحرص عليه.

3 ـ التعويض عن التعذيب
اضطرب�ت أح�كام التعويض كثريا يف ش�أن ضحايا التعذيب وال س�يام 
ضحايا التعذيب خالل فرتات االعتقال ألس�باب عديدة نحجم عن رسدها 
ومناقش�تها بس�بب ع�دم إثرائه�ا للبحث موضوع الدراس�ة ومع ذل�ك فإننا 
نلم�ح اجتاها حمم�ودا ملحكمة النقض املرصية يؤكد ح�رص هذا القضاء عىل 
محاية ضحايا تعس�ف الس�لطة ويوقف تعس�ف بعض القضاة يف رفض مبدأ 

التعويض حتت التذرع بنصوص الرتسانة اجلنائية.
ففي حكم حديث ملحكمة النقض املرصية قضت بنقض احلكم الرافض 
لدع�وى الطاعن بطلب تعويضه ع�ام حلقه من رضر نتيجة تعذيبه خالل فرتة 
اعتقال�ه تأسيس�ا عىل طول املدة بني االدعاء بحص�ول التعذيب وبني املطالبة 

بالتعويض عنه )1(. 
)1( نقض جلسة  2000/2/23 م الطعن رقم )6794( لسنة )62( ق � جملة القضاة 
� الع�دد )32( ص 292 فف�ي هذا القض�اء كان الطاعن قد طال�ب بتعويضه عن 
ال�رضر الناج�م ع�ن تعذيبه خالل ف�رتة اعتقال�ه يف الفرتة م�ن 63/5/15 حتى 
1964/4/4م، ومل يقم دعواه إال يف 1988/11/20م )أي بعد »24« سنة(.==
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ويمكننا استثامر هذه املالمح اجلديدة يف القضاء املرصي واعتبارها نواة 
لترشي�ع خاص يضمن حقوق ضحايا اجلريمة بوجه عام أس�وة بالترشيعات 

املقارنة املتمدينة.
== وكان�ت املحكم�ة ق�د رفضت دعوى التعويض عىل أس�اس أن املدع�ي لو   كان تم 
تعذيبه حقا ملا سكت عن املطالبة بالتعويض طوال هذه املدة التي جتاوزت عرشين 

عاما باإلضافة إىل عدم اطمئنان املحكمة لشهادة الشهود.
فق�د اعتربت حمكم�ة النقض »أن هذا الذي س�اقه احلكم لنف�ي حصول التعذيب   
يتس�م بعدم الس�المة يف االستنباط والفس�اد يف االس�تدالل، حيث إن طول املدة 
ب�ني االدع�اء بالتعذي�ب واملطالب�ة بالتعويض ال يفي�د بطريق الل�زوم العقيل عدم 
حصوله...وبالت�ايل فقد انحرفت املحكمة عن التحصي�ل الصحيح لفهم الواقع، 

ومل هتتد إىل األسس الصحيحة فخرج احلكم عن مدلوله بام يعيبه بالفساد...«
وق�د ق�ررت املحكم�ة هب�ذا القضاء »املس�ؤولية ع�ن عم�ل الغ�ري« باإلضافة إىل   

املسؤولية اجلنائية عن مثل هذه اجلريمة التي ال تسقط بالتقادم.
ملزيد من أحكام النقض بخصوص تعويض املرضورين » ضحايا اجلريمة » انظر:   

      � نقض: جلسة 1999/11/28 م الطعن رقم )4981( لسنة )67( ق،
      � نقض: جلسة 2000/5/10 م الطعن رقم )2228( لسنة  )63( ق،
      � نقض: جلسة 2000/3/23 م الطعن رقم )3492( لسنة )62( ق، 
      � نقض: جلسة 2000/5/30م الطعن رقم )3659( لسنة )69( ق،

      � نقض: جلسة 2000/6/27 م الطعن رقم )3410( لسنة )69( ق...ص 295.
انظ�ر أيضا: اهليئة العامة ملحكمة النقض للمواد املدنية جلس�تها: 2001/5/24   
م الطعن رقم )1228( لس�نة )67( ق حول اس�تبدال التعويض بالرد العيني عند 
تسوية األوضاع الناشئة عن احلراسة يف ضوء حكم املحكمة الدستورية العليا:...
دستوريا عليا: جلسة: 1986/6/21 م يف القضية )139(، )140( لسنة )5( ق   

دستورية املنشور يف اجلريدة الرسمية بتاريخ 1986/7/3م.
واخلاص بعدم دس�تورية املادة الثانية من القرار بقانون رقم )141( لس�نة 1981   
م بتصفي�ة األوضاع الناش�ئة عن فرض احلراس�ة في�ام فرضته كأس�س عند تقدير 
التعوي�ض املس�تحق من األموال و املمتلكات. وقد وضع�ت املحكمة يف حكمها 
أسس�ًا جديدة لتقدير التعويض الكامل وأجازت سداده عىل أقساط ملدة ال جتاوز 

ثالث سنوات )كام يف الترشيع املقارن( والرشيعة اإلسالمية.
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وم�ع األخذ يف االعتبار مدى الصعوب�ة يف أن يكفل أي نظام عام تأمينا 
شامال جلميع املواطنني ضد مجيع اجلرائم والسيام أمام تصاعد خماطر اجلريمة 
واختاذها أبعادا جديدة تتعدد فيها الضحايا قد يصبح فيها الكل من الضحايا، 
فهنا قد نصل إىل نقطة الالعودة أو الالتعويض، فإذا:»كان الكل ضحايا فال 

. All Victims = No Victim  »ضحايا
وقد اعرتفت كثري من الدول بعدم كفاية ترشيعاهتا وكفاءهتا يف تعويض 
ضحاي�ا اجلريم�ة واعتربهتا بداي�ة ملزيد من املزايا فاس�تحدثت نظ�اًم تكميلية 
للتعوي�ض يف إط�ار التأمين�ات االجتامعي�ة، بين�ام اجته�ت دول أخ�رى إىل 
اس�تحداث نظم خاصة للتعويض الفوري والعاجل لضحايا اجلرائم األشد 
خطورة مثل » اجلريمة احلديثة« بعد أن وضعت تصنيفا هلذه اجلرائم اخلطرية 

ورشوطا خاصة بضحاياها.
فم�ن الدول التي اعتم�دت عىل تفعيل نظم تأميناهت�ا االجتامعية لتوفري 
خدمة أفضل للمجني عليه نجد السويد والدانامرك وبلجيكا وايرلندا وتركيا 

تليها سويرسا وأملانيا وفرنسا.

الفرع الثاين:  تفعيل نظم التأمينات االجتامعية يف تعويض الضحايا
تعترب الدول االس�كندنافية من النامذج الراقية يف معاملة مواطنيها حيث 
تضمن نظم التأمني و التأمينات االجتامعية كل املخاطر لتعويض ش�به كامل 

للضحايا.
فف�ي الدانامرك:...تضمن نظم التام�ني تعويض كل األرضار واملخاطر 
الت�ي يتع�رض هل�ا املواطن املقي�م عىل أراىض اململكة بنس�بة تص�ل إىل %90 
وذلك مقابل اش�رتاك رمزي يرتاوح بني )40�50 كرون دنمركي( ويستحق 
هذا التعويض بمجرد العجز عن العمل، ويؤدى إىل أرملة املرضور أو أوالده 

يف حالة الوفاة.
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وتفرض النظم القانونية التأمني اإلجباري عىل مالك كل مركبة )تسمى 
يف القانون الدانمركي آلة املوت( لضامن األرضار النامجة عن قيادة هذه »اآللة 

املميتة«.
ويف السويد:تغطي نظم الضامن االجتامعي معظم األرضار واألخطار النامجة 
ع�ن احلوادث م�ن خ�الل الضامن الطب�ي ونظ�ام التأم�ني العالجي 
ولك�ن مقابل اش�رتاكات س�نوية يدفعها املؤمن له ل�رشكات التأمني 
أو مؤسس�ات الع�الج الطب�ي وي�رصف مع�اش يرتاوح ب�ني 60 إىل 
90% م�ن الدخ�ل يف حاالت العج�ز الكيل عن العم�ل ويف حاالت 
الوفاة خيصص للزوجة واألوالد القرص. وحيصل املرضور من خالل 
نظام التأمني الش�امل عىل األرسة عىل تعويض شبه كامل  عن الرضر 

اجلسدي الناجم عن أعامل اإليذاء والعنف العمدي.
ويشرتط حلصول املؤمن له عىل التعويضات سداده لكافة االشرتاكات   
املس�تحقة عليه حتى تاريخ اس�تحقاق التعويض وإال س�قط حقه يف 

احلصول عىل التعويض.   
ويف بلجي�كا: يغط�ي »الصندوق اخل�اص« بالتأمني ضد جرائ�م الطرق كافة 
التعويضات املستحقة للمصابني أو املتوفني برشط حدوثها من جراء 
ح�وادث طرق منصوص عليها يف املواد م�ن 418 � 420 من قانون 
العقوب�ات البلجيك�ي. ويت�م متوي�ل الصندوق اخلاص م�ن حصيلة 
مبال�غ التأمني اإلجباري املنص�وص عليها يف امل�ادة الثانية من قانون 

أول يوليو سنة 1956م.
ويشرتط الستحقاق التعويض ترتب الرضر أو الوفاة عن حادث مرور 
وقع يف بلجيكا بواس�طة إحدى املركبات، وثبوت مسؤولية قائد السيارة عن 

احلادث.
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كام يش�رتط الس�تحقاق التعويض من »صندوق احلوادث« عدم معرفة 
قائد السيارة املتسببة فيه أو لعدم تأمينه عىل سيارته، ويرفق مع ذلك تقرير من 

الرشطة يؤكد وقوع احلادث وجمهولية الفاعل. 

وم�ن الناحي�ة اإلجرائية يش�رتط قيام املجن�ي عليه بإخط�ار الصندوق 
اخلاص لضامن حوادث الس�يارات بصورة من إجراءات الرشطة خالل سنة 
م�ن تاريخ وقوع احل�ادث )م 2/5 من ق 1957/1/5م( فإذا انقضت املدة 
دون إخطار س�قط حقه يف التعويض. وغالبا ما تنحرص مس�ؤولية الصندوق 

يف إصالح التلفيات النامجة عن احلادث.

ويف معظ�م ال�دول األوروبي�ة  تنته�ج نف�س النه�ج تقريب�ا ولكن دون 
أن يتبن�ى أي منه�ا نظامًا ش�اماًل لتعويض ضحاي�ا اجلريمة. وبالت�ايل أثبتت 
الدراس�ات مدى احلاجة إىل ذلك واس�تحدثت النظم القانونية نظامًا خاصًا 

»بالتعويض« لضحايا اجلرائم وهو موضوع املبحث التايل.

3. 3 حقوق الضحية يف التعويض
أم�ام قص�ور وس�ائل التأم�ني والتأمين�ات االجتامعية س�الفة الذكر يف 
ضامن التعويض املناسب عن األرضار النامجة عن اجلريمة، وبعد أن تالشت 
أص�وات املعارضني حلق املجني عليه يف اقتض�اء تعويض من الدولة بإعالن 
الدولة مسؤوليتها عن التعويض، وبعد أن تصاعدت اآلثار السلبية لإلجرام 
املنظم واجلرائم اإلرهابية العنيفة وتعالت صيحات الرأي العام للضغط عىل 
املؤسس�ات احلاكمة للوقوف مع ضحايا اجلريمة اس�تقرت فلسفة التعويض 
عىل رضورة اس�تحداث كيان�ات وآليات وتنظيامت تكفل مس�اعدة ضحايا 
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اجلريم�ة بش�كل ع�ام وتضمن تعويضه�م ع�ن األذى وال�رضر الناجم عن 
اجلريمة  مهام كانت)1(. 

ونجحت اجلهود املخلصة يف رعاية مصالح ضحايا اجلريمة إىل اجتذاب 
االنتباه الدويل نحو هذه املس�ألة وخلصت إىل إقرار ميثاق دويل يعرتف بمبدأ 
تعوي�ض الضحايا عن كل األذى أو الرضر الناش�ئ ع�ن اجلريمة باعتبار أن 

مثل هذا املبدأ يشمل كل الضحايا بام فيهم املجني عليه.

كام خلصت اجلهود الدولية إىل إقرار ما عرف » باإلعالن الدويل« حول 
ضحاي�ا اجلريمة يف املؤمتر الس�ابع لألم�م املتحدة ميالن�و 1985م وتأكد يف 

املؤمتر العارش األخري فيينا 1999م.

)1( كان للفقه اإليطايل الس�بق يف لفت االنتباه الداخيل و الدويل هلذه املس�ألة اإلنس�انية 
وإبراز قصور كل الوسائل القانونية املتاحة يف كل األنظمة لتعويض ضحايا اجلريمة 
تعويض�ا مناس�با وحقيقيا...ويذكر للفقي�ه � »Heuni«، »وجوت�ن« جهودمها يف 
التحضري »للميثاق األورويب«  بش�أن تعويض ضحايا اجلريمة ودراس�اهتا اجلدية 

التي اعتمدهتا األمم املتحدة...
انظر :...

Heuni (G) : the Role of the Victim of Crime in European Criminal 
Systems : A Crossnational Study of the Rol of the Victim … 
Helsinki …1987.

Matti Joutsen : the Position of the Victim of Crime in European 
Criminal Justic Systems ; Helsinki Institut for Crime Prevention 
and Control Pub : No : (11) Helsinki : 1987.

Bassiouni (C.H) : International Protection of Victim ـ  Aidpnouvells 
Etude Penal : Vol «7” 1988 ; (Syracusa ).

Luigi Daga  : the Principle of Reparation for Damages to Victims 
of A Crime ; Researchs ; Ministero Di Grazie E Guistizia ـ 

Rome. Italy : 1989.
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وهيمنا يف هذا املقام استعراض موقف الترشيعات األوروبية من ضحايا 
اجلريمة يف ضوء امليثاق األورويب لسنة 1987م ملا له من أثر بالغ امتد إىل كثري 
م�ن الترشيع�ات الوضعية األخرى، ومل�ا أثمر عنه اإلعالن ال�دويل لضحايا 

اجلريمة 1999م.  

3. 3. 1 موقف الترشيعات األوروبية من ضحايا اجلريمة 

اعرتف�ت ترشيع�ات كل ال�دول األوروبي�ة بمب�دأ »تعوي�ض ضحاي�ا 
اجلريم�ة« ع�ن األرضار النامج�ة ع�ن االعت�داء ....وأدرجته�ا يف ترشيعاهتا 
الداخلي�ة مث�ل نيوزيلن�دا 1963م، وأيرلن�دا، والس�ويد 1971م، وهولندا 
1972م، وأملاني�ا االحتادي�ة وفرنس�ا 1984م وتبعته�ا كندا وس�بع واليات 
أمريكية منها كاليفورنيا ونيويورك ) كنواة للترشيع الفيدرايل ( وأسرتاليا عام 

1972م.

ويمكننا تقسيم ترشيعات تلك الدول حتت فئات ثالث : 

األوىل: دول ال تنتظم ترشيعاهتا قواعد التطبيق الكامل ملبدأ تعويض الضحايا 
بواس�طة الدول عىل أساس وجود برامج أو قواعد خاصة حتكم هذه 

التعويضات)1(.

الثاني�ة: دول تنتظم ترشيعاهت�ا قواعد عامة تلتزم بموجبه�ا الدولة بتعويض 
ضحايا اجلريمة مثل اململكة املتحدة 1964م � أملانيا 1976م � فرنسا 

1977 م � بلجيكا 1985م ولكسمبورج.

   No Full General Application 1(  ومن هذه الدول التي ال تعتني بالتطبيق الكامل(
نذكر » قربص � اليونان � أيسلندا � الربتغال � أسبانيا � تركيا » كدول خارج نطاق 

املجلس األورويب. 
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الثالث�ة: دول ت�درج مبدأ التعويض يف إطار اخلدم�ات العامة مثل دول رشق 
أوروبا)1(.

ويعنين�ا يف املقام األول االق�رتاب من ترشيع�ات دول املجموعة الثانية 
لبيان موقفها من مبدأ التعويض.

الفرع األول:  نامذج األرضار التي يغطيها التعويض 
بحس�ب املدلول الواس�ع لضحاي�ا اجلريم�ة تبنت ترشيع�ات كل دول 
املجموع�ة الثاني�ة نظام للتعويض املالئم ع�ن كل األرضار املرتتبة عن جرائم 
العن�ف اجلس�يم Violence Serious  ضد األش�خاص وفق�ا لتعريفات هذه 

اجلرائم يف القوانني العقابية)2(. 

وق�د كان�ت بع�ض ال�دول أكث�ر حتديدا ملث�ل ه�ذه النوعية م�ن جرائم 
العن�ف املرتكبة ضد األش�خاص فحرصهت�ا يف أفعال العن�ف العمدي فقط 
مل�دة  بالس�جن  القوان�ني  Violence واملعاق�ب عليه�ا يف   Premeditated  �
ال تقل عن س�تة  ش�هور � ومن هذه الدول نذكر: فرنس�ا � النمس�ا � هولندا 

ولكسمبورج.

)1( مازال�ت بع�ض الدول األوروبي�ة تتبنى بعض املبادئ االش�رتاكية خ�الل مراحل 
 Service انتقاهل�ا إيل النظام الليربايل وتعترب التعويض متضمنا يف اخلدمات العامة
of Public   الواجب�ة عليه�ا كالتأم�ني عىل الصحة والتأمني ع�ىل املواطنني بقصد 

سداد احتياجاهتم األساسية.
)2( استخدمت هذه الدول نموذج »البيان«  يف حتديدها لألفعال اإلجرامية العنيفة التي 
يش�ملها التعويض، دون أن تنتهج أسلوب التعداد »احلرصى« املنايف للغرض من 
التعوي�ض، وعنيت ببيان املالمح األساس�ية للقواعد التي حتكم التعويض يف مثل 

”The Main Factures of Norms  هذه احلاالت حتت مسمى
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يف ح�ني ارتأت بعض الدول مثل الدانامرك والس�ويد وفنلندا والنرويج 
أن مثل هذا التحديد ال يتامشى مع الغرض األسايس من مبدأ التعويض حيث 
إنه يمثل قيدا ال مربر له يتآكل به مبدأ التعويض نفسه. وعىل ذلك فالتعويض 

يرتتب حتام عىل أي عمل إجرامي دون اشرتاط كونه عمل عنف متعمد. 
فالعمل اإلجرامي يف حقيقته يمثل يف كل درجاته انتهاكا للقانون اجلنائي 

يرتتب عليه استحقاق ضحيته للتعويض.
وبوج�ه ع�ام تس�تثني كل الترشيع�ات الوضعي�ة األرضار الناش�ئة ع�ن 
حوادث الس�ري والطرق من التمت�ع هبذا التعويض »اخل�اص بالضحايا« عىل 
أس�اس أهنا تن�درج ضمن احلاالت اخلاص�ة التي حتكمها قواع�د منفصلة يف 

التعويض)1(.

أوالً: مدى تغطية التعويض لألرضار
يعتم�د مبدأ تعويض ضحايا اجلريمة عىل حتقيق نوع من املعاملة اخلاصة 
والالزمة لتأكيد االرتباط بني األذى اجلسدي بوجه عام وبني األمل واملعاناة من 
جراء هذا األذى. وبالتايل يس�توعب مبدأ التعوي�ض اجلانب املادي واجلانب 

النفيس معا دون أن يعتمد عىل املعيار الكمي السطحي.

)1( هبذا االس�تثناء الترشيع�ي لنظم تعويض »ضحايا اجلريم�ة« يتأكد االجتاه إيل فصل 
معاملة هؤالء الضحايا عن غريهم من ضحايا حوادث الطرق بعد أن كان االجتاه 
ه�و إمكاني�ة اس�تيعاب نظم تعوي�ض ضحايا الطرق والس�ري لتعوي�ض »ضحايا 
اجلريمة«...وهبذا االنفصال يستقر معاملة ضحايا اجلريمة بوجه عام عن احلاالت 
املحددة ومما يؤكد ش�مولية مبدأ التعويض ل�كل الضحايا نجد بعض الترشيعات 
)ك�ام يف الس�ويد وفنلندا و الدان�امرك( تضم إىل ضحايا اجلريم�ة � باملفهوم العام � 
ضحايا االعتداءات عىل امللكية )وهو يشء نادر غري موجود يف الدول األخرى(، 
وك�ام يف فرنس�ا حيث ينض�م إيل مفه�وم الضحايا حم�ل التعويض ضحاي�ا جرائم 

 ) Robbery Swindling(.الرسقة باخلداع فقط
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ففي حاالت اإلصابة اجلسدية من جراء األعامل العنيفة يشمل التعويض 
مجي�ع النفقات الطبية كالتحاليل والفحوصات و األش�عات واالستش�ارات 
ومصاريف التدخل اجلراحي والعمليات وتكلفة تغيري األعضاء أو األطراف 
الطبيعية بأخرى اصطناعية ويش�مل نفقات اإلقامة والرعاية و إعادة التأهيل 

بعد إجراء اجلراحات احلرجة.

ويف ح�االت الوف�اة تش�مل التعويض�ات يف اجل�زء األكرب منه�ا املبالغ 
النقدي�ة املس�تحقة ألرس الضحاي�ا، ومتت�د إىل مرصوف�ات ونفق�ات الدف�ن 

واجلنازة واملأتم)1(.

 »Earnings � كام يمكن أن يرتتب التعويض يف بعض حاالت »فقد املال
ب�رشط أن يكون هذا املال قد اكتس�ب م�ن عمل مرشوع »وظيف�ة« باعتباره 

القدر الوحيد املتاح لسد احتياجات الفرد)2(.

ثانيًا:  احلد األدنى و احلد األقىص للتعويض 
ح�ددت معظ�م النظ�م القانوني�ة ح�دودا دنيا وأخ�رى قص�وى لقيمة 
التعويض الناجم عن اجلريمة وتقدر احلدود الدنيا للتعويضات عىل أس�اس 
تقدير حصص حمددة تش�مل كل األرضار باعتبار أن هذا احلد األدنى يكفي 
جل�رب ال�رضر املرتت�ب أو أنه قد يس�هم يف ختفيض عدد املرضوري�ن املطالبني 

)1(  وهو احلال يف كل من » فرنس�ا � أملانيا � فنلندا � هولندا � النرويج � الس�ويد � شامل 
ايرلندا � اململكة املتحدة، والدانامرك.

)2( وهذا هو احلال يف فرنس�ا � النمس�ا - أملانيا � فنلندا � هولندا � النرويج � الس�ويد � 
شامل ايرلندا- لكسمبورج � بريطانيا. انظر ىف ذلك : 

Matti Joutsen: the Position of the Victim of Crime in European Criminal 
Justic Systems : Op-Cit.P: 53.



106

بالتعوي�ض إىل جان�ب أنه يمث�ل القدر املتوقع م�ن اإلدارة يف املس�امهة دون 
عبء عليها)1(. 

أما احلدود القصوى فهي تصل إىل مبالغ كبرية ختتلف عام إذا كان الرضر 
الناج�م ع�ن اجلريمة قد ش�مل الس�المة اجلس�دية وامللكي�ات أم انحرص يف 
إحدامها فقط. وهي ختتلف بحس�ب موازنات الدول ومدى رقيها وتقديرها 

لقيمة مواطنيها)2(.
وال تعت�رب مثل هذه احلدود القصوى س�قفا مرفوع�ا ال يمكن ختطيه بل 
جم�رد ح�دود يمك�ن جتاوزه�ا وختطيها دائام والس�يام يف ح�االت الرضر من 
جرائ�م الرع�ب العام كجرائم اإلرهاب إرضاء للش�عور الع�ام نحو واجب 

الدولة يف الوقوف بجانب الضحايا)3(.

)1( ت�رتاوح احل�دود الدنيا ب�ني )40 دوالرًا( يف فنلن�دا، )70( يف ايرلن�دا، )110( ىف 
هولندا،)140( يف النرويج، )600 دوالر( يف اململكة املتحدة وشامل ايرلندا.

وترتف�ع احل�دود الدنيا عن ذلك بس�بب برامج التأمني احلكوم�ي اإلضافية كام يف   
)الس�ويد � أملاني�ا االحتادي�ة ( ومتتن�ع احلدود الدنيا متاما كام يف )فرنس�ا � النمس�ا � 

لكسمبورج ( فليس هناك حدود دنيا.
)2(يصل احلد األقىص يف فنلندي إىل )20( ألف دوالر لألذى الشخيص، )10( عرشة 
آالف دوالر إذا أص�اب األذى امللكي�ات اخلاصة، وىف فرنس�ا يصل احلد األقىص 
للتعوي�ض يف معظ�م اجلرائ�م إىل )60( أل�ف دوالر، وىف هولن�دا )110( آالف 

دوالر ويصل احلد األقىص يف النرويج إىل )21( ألف دوالر.
)3( ارتفعت قيمة التعويضات يف غالبية الدول منذ عام 1984 بنسب متفاوتة وصلت 
إيل الضعف يف بعض الدول يف بعض احلاالت ففي فرنسا وصل احلد األقىص إىل 
)350( ألف دوالر، وتم زيادة احلد األقىص يف هولندا بمقدار )15( ألف دوالر، 

وىف اململكة املتحدة ارتفع احلد األقىص بمقدار )1500( دوالر.
- Luigi Daga : the Reparation for Damages to Victims of Crim ; 

Op-Cit : P : 13-15.
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ثالثًا: معيار التحديد  يف التعويض ورشوطه   
اعتم�دت كل ال�دول يف حتديدها حلدود التعوي�ض الواجب عليها عىل 
كث�ري م�ن الدراس�ات العلمي�ة الدقيقة الت�ي تقدر قيم�ة ال�رضر الناجم عن 

اجلريمة، ومدى األمل و املعاناة النفسية املصاحبة له. 

وتضمن كل التعويضات جرب كل األرضار  النامجة مبارشة عن اجلريمة 
إىل جانب جرب بعض اآلثار النامجة عن اجلريمة بطريق غري مبارش.

وتش�رتط كل الدول الس�تحقاق التعويض عدم إم�كان احلصول عليه 
من أي مصدر آخر سواء كان هذا املصدر فاعل األذى )اجلاين( أو من خالل 

النظم التأمينية املتاحة يف الدولة.

رابعًا: نطاق ورشوط التعويض
تشرتط النظم القانونية الستحقاق التعويض حرص نطاقه يف إطار مكاين 
حمدد وهو وقوع اجلريمة عىل مواطنني أو مقيمني داخل الدولة وهو ما يمكن 
تسميته »إقليمية التعويض«، إىل جانب النطاق الشخيص الذي يشرتط انقطاع 
عالقة الس�ببية بني األذى واملرضور، فإذا س�اهم س�لوك الضحية يف إحداث 

الرضر أو األذى استحال التعويض: 

   Risidence ـ Citizenship  : 1 ـ  املواطنة واإلقامة

تش�رتط غالبية ال�دول الس�تحقاق التعويض ارت�كاب اجلريمة )أعامل 
العنف � Act-Violence( فوق أراضيها ووقوعها عىل أحد رعاياها املتمتعني 

بجنسيتها.

إال أن بع�ض الدول مث�ل »هولن�دا«، »ايرلندا« تكتفي بوق�وع اجلريمة 
»العنيفة« فوق إقليمها برصف النظر عن جنسية الضحايا.
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ويف ال�دول التي تش�رتط »اجلنس�ية« للحصول عىل التعويض ال تس�تبعد 
الضحايا اآلخرين ممن ال حيملون جنس�يتها، حي�ث جيب تعويضهم كذلك من 

خالل برامج أو نظم خاصة للتعويض.
� ففي فنلندا: كام يف كل دول اسكندنافيا تشرتط النظم القانونية »اجلنسية« 
الس�تحقاق التعويض كأس�اس ولكن إذا كان اجل�اين والضحية يقيامن 
مع�ا يف اإلقلي�م الفنلندي � ولو بصفة مؤقت�ة � فيتم تغطية التعويض من 

مصادر خاصة ويف حاالت حمددة. 
� ويف النمس�ا: يغط�ي التعويض فقط »املواطن النمس�اوي« حيث إن مبدأ     

اجلنسية حاكم للتعويض.
� ويف أملاني�ا: يمتد التعويض ليش�مل كل املواطنني واملقيمني عىل األرايض 
األملاني�ة ولو بصفة مؤقتة طاملا كانت هذه اإلقامة مرشوعة أو مس�موح 

هبا.
� ويف الس�ويد: وغالبي�ة دول اس�كندنافيا يغطي التعوي�ض مجيع األرضار 
الواقعة عىل ضحايا أعامل عنف ارتكبت فوق اإلقليم سواء كان الضحية 

من حاميل اجلنسية أو من املقيمني الدائمني أو املؤقتني)1(. 

ويف بع�ض ال�دول مث�ل »الس�ويد« و»فنلن�دا«  تتعام�ل النظ�م مع ح�االت خاصة من 
أع�امل العن�ف مث�ل »التحرش�ات � Harassment« معامل�ة خاص�ة وال تتقيد 
ب�رشط املواطن�ة واجلنس�ية أو اإلقام�ة »املرشوع�ة« فيكف�ي وق�وع ال�رضر ف�وق 
اإلقليم، وتس�تحق الضحي�ة تعويضًا إضافيًا من خالل برامج مس�اعدات خاصة 

)1989/1/15م (.
Brottsoffer (G): Swedish National Council for Crime Prevenation; 

Stockholm ; 1988 : P: 130.
Sten ـ Falkner : the Recent Legislation in Sweden Victims of Crime 

1989 ; P : 44-55. 
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                      Victim Of Behaviour : 2 ـ  سلوك الضحية

تعتن�ي كل النظ�م القانوني�ة  بتقدي�ر س�لوك الضحاي�ا وقي�اس درجته 
وعالقته السببية مع األذى الواقع عليها من خالل تبني مدى مسامهة الضحية 

يف إحداث األذى لنفسه. 

ويتح�دد موق�ف الضحي�ة � وبالتايل م�دى اس�تحقاقه للتعويض � عىل 
معرفة حجم الفعل الذي ساهم به يف الرضر كام يف حاالت املسامهة العمدية 
أو اإلمهال اجلسيم، أو اخلطأ وتتدرج حتى حاالت الطيش Imprudence  أو 

. Provocation االستفزاز

وتسمح النظم القانونية اخلاصة بالتعويض بمبدأ »املقاصة« يف املسؤولية 
أو تنقي�ة � Filtering األخط�اء. حيث جيوز إنقاص مبدأ التعويض املس�تحق 
للضحاي�ا بمق�دار خطئ�ه أو إمهال�ه أو حتى يف حاالت طيش�ه أو اس�تفزازه 

للجاين.

وال تنح�رص دراس�ة س�لوك الضحية يف وق�ت اجلريمة ووق�وع الرضر 
فقط بل يمتد إىل س�لوكه قبل وقوع اجلريمة واىل ما بعد وقوعها ليش�مل كل 
العوامل والظروف واملالبس�ات التي مهدت للجريمة أو صاحبتها أو رتبت 

آثارها.

فف�ي كثري من األحيان قد تكون العالقة الس�ابقة بني اجلاين و الضحية، 
ومدى ارتباطهام ببعضهام، أو إقامتهام معا، أو س�لوكياهتام مع بعضهام إىل غري 

ذلك من الظروف � من العوامل املسببة لألذى الواقع عىل الضحية.

فف�ي ايرلن�دا: تس�توجب نظ�م تعوي�ض الضحاي�ا التح�ري والتنقيب 
ع�ن عالقات الضحايا باجلن�اة � خاصة يف نوعيات حمددة م�ن اجلرائم )مثل 
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االعتداءات اجلسدية � واجلرائم اجلنسية...( � وحتظر النظم القانونية تعويض 
ضحايا جرائم العنف إذا كان هؤالء الضحايا من املس�امهني يف أعامل العنف 
أو كان�وا أعضاء يف عصابات إجرامية تس�تخدم العنف، أو كانوا يش�اركون 
بأي وس�يلة ) إعداد � مس�اعدة � حتريض � تشجيع...( يف أي وقت، ويف أي 

مكان يف عمل من األعامل اإلرهابية ) فال تعويض (.

الفرع الثاين : تفعيل النامذج التي يغطيها التعويض
بع�د أن تأك�د االجتاه بوج�وب حتمل الدولة مس�ؤولياهتا ع�ن تعويض 
ضحاي�ا اجلريم�ة العنيفة حتديدا بدأ االجت�اه يميل نحو تفعيل تلك السياس�ة 
بإبراز كثري من حاالت الضحايا  املطموسة أو ما يمكن تسميته »الضحايا بال 
جرائ�م« � Crimes Without Victims  باعتب�ار أن مثل هؤالء الضحايا أوىل 

بالتعويض من غريهم.
وق�د نش�ط هذا االجتاه حثيثا وع�دد أنامطًا كثرية ومتنوع�ة من الضحايا 
ووص�ل إىل تصني�ف م�ا أصطل�ح ع�ىل تس�ميته »املواط�ن الضحي�ة أو �
CitizenVictim« مث�ل ضحاي�ا العن�ف البيئي، والعن�ف األرسي، والعنف 

.Crime Micro �اإلداري، والعنف القانوين، إىل غري ذلك من ضحايا ال
وصحي�ح أن مث�ل هذا التصعيد قد يؤدي بن�ا إىل اعتبار »الكل ضحايا« 
خاص�ة إذا اعتمدن�ا ع�ىل معيار الرع�ب العام ال�ذي تتصف ب�ه كل اجلرائم 
اإلرهابي�ة احلديثة وكثري من جرائم القان�ون اجلنائي الدويل كجرائم احلرب، 
واجلرائم ضد األمن والسلم الدوليني، وجرائم اإلبادة � Genocide  واجلرائم 

.)*( Humainitair-Anti  � املرتكبة ضد اإلنسانية
)*(وال يقت�رص هذا التصعيد ع�ىل إبراز ضحايا جدد للجرائم اجلديدة فقط بل يش�مل 
ضحايا جددًا للجرائم التقليدية ولكن يف صورة جديدة مثل »الضحايا من أطفال 
الشوارع � وضحايا شوارع املدينة«، وضحايا الرعب العام من املرور، وضحايا== 
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وصحي�ح أيضا أن مثل ه�ذا التصعيد � الالعقالين � قد يودى بنا مجيعا، 
ف�ام دام »الكل ضحايا«... فال ضحايا » Victims No = Victims All« وهو 
ما ال يمكن التسليم به عىل إطالقه خاصة إزاء تصاعد أخطار اجلريمة احلديثة 

.» Crime Micro Urban «  � أو

فكل هذا التصعيد ال يدفعنا إىل التدخل بالنص اجلنائي التجريمي وفقا 
ملبدأ الرشعية بل يفتح الباب عىل مرصاعيه أمام عنارص إنفاذ السياسة اجلنائية 

احلديثة التي تعتمد عىل املنع قبل القمع.

فوفق�ا هل�ذه السياس�ات احلديث�ة س�محت النظ�م القانوني�ة يف ال�دول 
األوروبي�ة بتفعيل الن�امذج التي يغطيه�ا التعويض من خالل الس�امح بإقامة 
كيان�ات اجتامعي�ة حكومي�ة وغ�ري حكومي�ة )أهلي�ة( تس�اهم يف تعوي�ض 
»ضحايا احلياة« بوجه عام باملدلول الواسع هلذا املصطلح، ومن خالل مراكز 
متخصص�ة ملس�اعدة الضحاي�ا ختضع ل�إلرشاف املبارش من بع�ض اجلهات 
احلكومية »كمراكز الرشطة املتخصصة« أو باعتبارها مراكز مستقلة ومنفصلة 
هلا الش�خصية االعتبارية تس�عى إىل جتس�يد وتفعيل مبدأ التكافل االجتامعي 
خاص�ة وأن الن�امذج التقليدي�ة من الضحايا ق�د امتدت بآثاره�ا وأفرزت ما 

سمي : »بالضحايا الثانويني« نتيجة املواقف السلبية للقانون جتاههم )1(. 

==العن�ف األرسي، وعنف الرشطة، وعنف املؤسس�ات املالي�ة واالقتصادية، وعنف 
 The Victims in«   : البيئة، وحتى ضحايا املحاكامت القانونية أو ما سمي حديثا
.»Acts of Hooliganism«  � »وكذلك ضحايا »احلياة »Trails and of Trails
انظ�ر يف ذلك : أعامل مؤمتر األمم املتحدة العارش ملن�ع اجلريمة ومعاملة املجرمني   

فيينا 1999 م.
)1( س�بقت إيطاليا غريه�ا من الدول يف التعامل مع األن�امط التقليدية وكذلك األنامط 
احلديثة من ضحايا اجلريمة. فمنذ أن قام العالمة »أنريكوفريى« بتصنيفاته يف علم 
اإلجرام عني املرشع اإليطايل بتبني وجهة نظره وأشار إىل الضحايا يف قوانينه ==
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فعق�ب املصادقة عىل امليث�اق األورويب لتعويض ضحايا اجلريمة العنيفة 
املوقع عليه عام 1983م س�ارعت كل ال�دول األوروبية األعضاء يف امليثاق 
إىل وض�ع الربامج الكفيل�ة بتفعيل األهداف التي يس�عى امليثاق إىل حتقيقها، 
وتكاملت املحاور االجتامعية والسياس�ية مع املحور القانوين واملحور األهيل 
كل م�ن خالل عن�ارصه واس�تحدثت مراكز خاص�ة بمس�اعدة الضحايا يف 

.Genri-Sui جرائم العنف
   Prosecutor- Crown The ففي اململكة املتحدة : استحدث املدعي العام
وحدة خاصة ملس�اعدة الضحايا باس�م »S.P.C« منذ ع�ام 1987م، وختضع 

وقان�ون  1930م،   �  Roccoـ العق�ايب  والقان�ون  1929م،  1921م،  اجلنائي�ة   ==
1987/2/16 وىف امل�واد )90-91-95-98 إج�راءات جنائي�ة( وىف امل�واد 
)538-539-600( مدين وكذا )410-413-571-577 ( ثم عمد إيل تفعيل 
محاي�ة الضحاي�ا من خالل اس�تحداث مراكز خاصة »بمس�اعدة الضحايا« داخل 
أجه�زة الرشط�ة، وداخل أجه�زة العدالة )املحاك�م ( وتبنى القان�ون فكرة حرية 
 Victim of Miscarriage القايض يف احرتام حق الضحايا » من س�وء العدالة

 of Justice
وس�مح للضحاي�ا باالدعاء مدني�ا وجنائي�ا � » Apply Both« باالرتباط أو دون   

االرتباط بالدعوى العمومية.
  Centro Nazional di  : الوطن�ي للدف�اع االجتامع�ي  املرك�ز  إقام�ة  وبع�د   
الضحاي�ا  لتعوي�ض  مرشوع�ات  ع�دة  تبن�ى   Prevezion، difesa Sociale
يف   »990« )بالقان�ون  الطري�ق  ضحاي�ا  أو  امل�رور  ضحاي�ا  مث�ل:  القانوني�ني 
1969/12/24م(  وتغطية رشكات التأمني، وصندوق تعويض ضحايا اجلريمة 
م�ن املس�جونني )وف�ق القان�ون العق�ايب 1975 م (، وصندوق ضحاي�ا اجلرائم 
العنيف�ة وقد أثمرت النظ�م القانونية اإليطالية نظاما قانونيا أوروبيا ش�امال عرف 
» بامليث�اق األورويب لتعويض ضحايا اجلريمة العنيفة » املوقع عليه عام 1983 م.  
 The European Convention on the Compensation of Victims of

    Violent     Crimes
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ل�إلرشاف املبارش ل�ه، وتضم كث�ريًا من اخل�رباء املتخصص�ني يف املعامالت 
اجلنائية والتأهيل النفيس. 

وتت�وىل ه�ذه الوح�دة مس�اعدة ضحاي�ا اجلرائ�م العنيفة مث�ل اجلرائم 
اجلنس�ية وغريها وتتوىل محايتهم من اجلناة وتأمينهم وتدبري وس�ائل االستامع 
إليه�م خالل مراحل املحاكمة ومتتد احلامية إىل ذوهي�م و أطفاهلم وممتلكاهتم 
ط�وال فرتات املحاكمة حيث تبدأ هذه الوحدة إهناء إجراءات حصوهلم عىل 

التعويض الالزم.
ويف األول م�ن يناي�ر 1987م تبنت احلكومة الربيطاني�ة مرشوع قانون 
 »Witness Better � ح�ول »الش�اهد الضحي�ة« باعتباره هو »أفض�ل ش�اهد
وضمن�ت محايته أمنيا م�ن تأثري اجلناة والصحاف�ة وكل أجهزة اإلعالم حتى 

يتمكن من أداء شهادته يف املحكمة)1(.

ادخ�ل ح�ق الضحايا يف النظ�ام اإلنجليزي باألمر الص�ادر يف 1957/7/7م بعنوان �  
»Justice For Victims »جتس�يدا لتصني�ف Howard League« املس�توحى من 
دراسات الفقيه اإلنجليزي »بنتام ـBantam « حول رضورة تعويض الضحايا... 
وهيمن�ا إبراز فلس�فة النظام اإلنجلي�زي ىف تبنيه ملبدأ التعوي�ض حيث اعتمد عىل 
معي�ار الكي�ف والغاي�ة دون معيار »الك�م« األجوف...نظرا »ملا حيقق�ه هذا املبدأ 
م�ن قيم ليس�ت مادية يفرضه�ا اإلحس�اس الطبيعي بوط�أة انتهاك اجل�رم حلرمة 
القانون«...وه�و م�ا يؤدي إيل انطفاء تأجج املش�اعر والتلطيف م�ن وطأة قوانينا 

اجلنائية....ويقول يف ذلك...
«The Value of Compensation Proposed Should not be Merely 

Economic : There is a Natural Sense of Outrage in the Offended 
Party which is Merely  Exacerbated by the More Moderate 
Aspect of our Present Criminal Systems…..” 

ث�م يضي�ف قائ�ال....This is our « Young Hooligan »وال هي�م الك�م فيكف�ي 
  ) For Victim ) Slight Compensation اإلحس�اس واملعن�ي ول�و كان رمزي�ا

فهذا ما يعيننا عىل مواجهة أخطار ما هو قادم نحونا.
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ويف أملانيـا: اس�تحدثت جلن�ة خاصة أو جمل�س لرعاية ش�ؤون الضحايا 
نصت عليه قوانني ديس�مرب 1986م واألول من يناير 1987م. وقد أثمرت 
جه�ود املجلس اخلاص عن تعديل بعض اإلج�راءات اجلنائية. ففي حاالت 
االس�تامع التمهيدي م�ن جهات التحقيق »كش�اهد ضحية« تت�آكل كثري من 
إج�راءات االس�تامع التقليدية من حيث وس�يلتها ومدهت�ا وكيفية اإلدالء هبا 
ومن�ع اإلطالة يف تلقيها أو االس�تجواب بش�أهنا أو االلتف�اف حوهلا، ويمنع 

املواجهة الشخصية هبا.

وتستوجب اإلجراءات توعية الشاهد الضحية بكل هذه احلقوق ومنها 
حقه يف اصطحاب من يرغب عند اإلدالء بش�هادته منفردا، ويس�لم الشاهد 
 Notic : الضحي�ة ورقة يوقع عليها تثبت له اطالعه عىل كافة حقوقه تس�مى
Fi Cation Paper  ويس�اعد جمل�س ش�ؤون الضحاي�ا ع�ىل إهن�اء إجراءات 

احلص�ول عىل التعويض بام فيها االنضامم للدعوى وتعقب اجلاين. كام يملك 
املجلس حق قبول اهلبات والتربعات واملساعدات األخرى  الكفيلة بتعويض 

الضحايا خاصة من غري حاميل اجلنسية األملانية)1(. 

ويف السـويد: استحدث النظام وحدة خاصة تابعة جلهاز الرشطة املدنية 
لدع�م الضحاي�ا Unit Support Victim  تتوىل مس�اعدة ضحايا اجلريمة يف 
احلصول عىل التعويض�ات الالزمة جلرب األرضار كام تتوىل محايتهم وتأمينهم 

من اجلاين ووسائل اإلعالم املختلفة....

(1) SHAPLAND (J):Wilmore :Victims in the Criminal Justice 
Systeme : the Work of Victims Support Schemes:Gober:1987: 
P:588
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وين�ص القان�ون الصادر بإنش�اء ه�ذه الوح�دة يف األول م�ن يناير عام 
1988م عىل جواز إنش�اء وح�دات أخرى خاصة لدع�م الضحايا يف بعض 

اجلرائم وتقديم كل سبل الدعم املادي واملعنوي للحصول عىل التعويض.

وعلي�ه فف�ي األول م�ن يناير ع�ام 1989م ص�در قانون جديد بإنش�اء 
الوحدة اخلاصة لدعم الضحايا يف جرائم »التحرش � Harassment « بالذات. 
وتت�وىل هذه الوحدة اخلاصة متابعة الضحية طوال فرتات التحقيق االبتدائي 
والتحقيق النهائي وحتى متام إهناء إجراءات احلصول عىل التعويض. ويكون 
ملث�ل هذه الوح�دة اخلاصة حق تتبع اجلاين أينام وج�د واالنضامم إىل الدعوى 
اجلنائية الستيفاء حق املجتمع يف عقابه. وحتافظ مثل هذه الوحدات اخلاصة 
عىل ش�عور ضحايا اجلريمة وتضم�ن هلم خصوصية التحقي�ق وتفادي كثري 
م�ن اإلجراءات اجلنائية الش�كلية التي قد تس�بب مزيدًا م�ن األذى للضحية 
مثل الظهور العلني املنفرد أمام قايض التحقيق، ووجوب أداء بعض الرسوم 

القضائية بقبول االدعاء املدين وغري ذلك من اإلجراءات)1(.

ويف هولنـدا :تتع�دد الربام�ج اخلاص�ة بمس�اعدة الضحايا حس�ب نوع 
اجلريمة وحس�ب الضحية فمنذ الثاين من فرباير عام 1987م أنش�أت وحدة 
  Lines Juide Vaillant خاص�ة لدع�م الضحاي�ا يف اجلرائم اجلنس�ية تس�مى
� تت�وىل مصاحب�ة الضحية يف ه�ذه النوعية من اجلرائم العنيف�ة طوال فرتات 
االستامع واالستجواب واملحاكمة، وتتبع هذه الوحدة املدعي العام مبارشة.

(1) Sten Falkner :the Recent Legislation in Sweden;Victims of              
Crime ; 1989 Op-Cit:p:130.

- Brottsoffer : Swedish National Council for Crime Prevention ; 
Stockholm ; 198 :P:240.
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وجي�وز تفويضها يف القيام ببعض إجراءات التحقي��ق )مثل االس�تامع � 
املعاين�ة � العرض عىل الطبيب(، وتقدم تقريرها النهائي إىل املدعي العام قبل 
اإلحالة إىل املحكمة. وتتوىل هذه الوحدة إعادة تأهيل الضحية طبيا و نفس�يا 

) برشط موافقة الضحية ( وتتحمل نفقات العالج والرعاية.

وتلت�زم هولن�دا ووفق�ا ملا يس�مى إع�الن »املب�ادئ التوجيهي�ة« واجبة 
االتب�اع من جهات الرشطة ووحدات الدع�م اخلاص. وحترص هذه املبادئ 
التوجيهي�ة عىل توطيد العالقة بني الرشط�ة والضحية كام تضمن العالقة بني 
الضحية واملدعي العام وجهات التحقيق األخرى باعتبار أن الضحية مصدر 

معلومات ال يمكن جتاهلها)1(.

وقد اثمرت سياس�ات تفعي�ل دعم الضحاي�ا MoreEfficient- يف كل 
اجلرائم عن استقرار مالمح سياسة جديدة...NewPolicy اعتمدت يف املقام 
األول عىل إدارة  هذا الدعم كنوع خاص-  Hoc-Ad- ومتخصص يف وقت 
واحد، حيث يس�عى هذا الش�كل املميز م�ن »اإلدارة اإلصالحية« إىل تأكيد 
مبدأ التكافل االجتامعي وترسيخ قيم اإلحساس الطبيعي بمدى وطأة انتهاك 
اجلرم حلرمة القانون، باإلضافة إىل أن هذا األسلوب املميز يف رعاية الضحايا 
جيسد وقوف املجتمع مع الضحية وخيفف من وطأه القوانني اجلنائية. وتأكيدا 

)1( ملزيد من التفصيل حول برامج وحدات دعم الضحايا وإجراءاهتا انظر :...
Shapland (J ) : Victims Attitudes ; to Courts and Compensation ; 

Home Office ; Research، Bulletin، Vol ; 25. 1988; P : 18-21.
Copensation order in the Scottish Criminal Courts; Scottish Office 

; Sep : 1988 : P: 23.
Compensation order in : Holland ; Northen ـ Ireland ; Scotland ; 

Cyprus، Greece ; and in Federal Republic of Germany.
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لسياس�ات التفعيل و إنفاذا للسياسة اجلديدة يف دعم الضحايا تعددت طرق 
الرعاية اخلاصة وختصصت يف نوعيات حمددةمن الضحايا مثل وحدات دعم 
الضحايا القرص � minors  و الضحايا من النس�اء أو من الشباب، والضحايا 

 .environment وضحايا تلوث البيئة ،heavydrugs � املدمنني

حت�ى أن بعض الربامج اخلاصة تكفل تعوي�ض ضحايا األذى اخلفيف 
 humaneRelation الناج�م عن تصدع العالقات اإلنس�انية TheـTraumas

باملفهوم العام هلا.

 MassVictimization وأم�ام تصاع�د االهت�امم بتعوي�ض الضحاي�ا أو
ونظ�را لعدم إمكاني�ة الوفاء بكل التعويض تتواىل عملي�ات تدبري املوارد من 
خارج بنود املوازنات العامة للدولة وتغطي التعويضات األهلية بصفة أولية 
كل احلاالت احلرجة � cases serious وفقا ملعايري موضوعية إنسانية يف املقام 

األول. 

والش�ك أن مث�ل ه�ذه السياس�ات ق�د أدت إىل تغ�ري وتعدي�ل بع�ض 
اإلج�راءات اجلنائي�ة التقليدي�ة وتعدي�ل بعض النص�وص اجلنائي�ة لصالح 
الضحي�ة. فعىل س�بيل املث�ال أدت هذه السياس�ة اإلدارية اجلدي�دة إىل إقرار 
قانونية االستامع إىل الشاهد الضحية عرب التليفون وهو ما أطلق عليه سياسة 
BlueTelephone أو اخل�ط الس�اخن حي�ث يرتت�ب عىل مثل ه�ذا االتصال 

مبارشة اإلجراءات القانونية وحتريك الدعوى العمومية)1(.

(1) Viano Emilio: victimology: the development of a new policy 
for perspective; victimization، and social.Change: A socio ـ 

cultural and public policy.Analysis: 1988. Italy p: 5h-79.
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وق�د تأثرت الواليات املتح�دة األمريكية بالسياس�ة األوروبية اجلديدة 
يف دع�م الضحاي�ا، حي�ث تبن�ت غالبي�ه الوالي�ات )48والي�ة( امل�رشوع 
اإلنجلي�زي اخلاص بدعم الضحايا ومحاية الش�هود و أق�رت النظم القانونية 
مرشوعيهةتقدي�م الش�هادة عن طري�ق التليف�ون � Call ON � كام تبنت هذه 
النظم وس�ائل خاصة حتكم استدعاء الشهود سواء من عمله أو منزله، وقبل 
موع�د املحاكم�ة مبارشة )نصف س�اعة فقط( م�ع ضامن رسي�ة االنتقاالت 
وتنفيذه�ا بمعرفة »موظ�ف خاص«  يلتزم بمراعاة نظ�ام حمدد يضمن تأمني 

سالمة الشاهد وذويه وأطفاله. 
ويس�مى النظ�ام اخل�اص بمس�اعدة الضحاي�ا يف الوالي�ات املتح�دة 
األمريكي�ة نظ�ام »النوف�ا NOVA« ويضمن تأمني ش�خص الضحي�ة ويلزم 
جه�ات التحقي�ق بعدم نرش اس�م الضحية يف بعض اجلرائ�م )كام يف حاالت 
االختطاف � واجلرائم اجلنس�ية(، ويس�توجب خمالفة احلظر حصول الضحية 
عىل تعويض إضايف )نتيجة النرش( خالف التعويض املستحق عن اجلريمة. 

وتتعدد نظم وبرامج التعويض يف الواليات املتحدة األمريكية بحس�ب 
نوع اجلريمة املرتكبة بحسب نوع الضحية، وال تستلزم النصوص الستحقاق 
التعوي�ض وقوع اجلريمة فوق األرايض األمريكية فيكفي وقوعها يف اخلارج 

ويكون الضحية أمريكي اجلنسية.
ومتل�ك الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة الي�د الط�وىل يف اس�تيفاء مبال�غ 

التعويض املقررة للضحايا سواء كان الفاعل شخصًا طبيعيًا أو معنويًا. 
وقد تطورت نظم التعويض منذ السبعينيات وحتى اآلن وتضاعفت يف 
اجلرائ�م الدولية األكثر خطورة مث�ل جرائم خطف الطائرات وأخذ الرهائن 
والقرصنة البحرية بدافع إرضاء الشعور العام برضورة التضامن مع الضحايا 

وتلطيفا من معاناة الرأي العام من جرائم الرعب املرتكبة يف أي مكان. 
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وامت�دت العقوبات إىل اجلاين أو املس�ؤول عنه أين�ام كان ويلزم القانون 
اجلدي�د الص�ادر يف ع�ام 1998م والس�اري من�ذ 1998/6/16م مجي�ع 
رشكات الط�ريان العاب�رة للوالي�ات املتحدة بتقدي�م خطط برام�ج مكتوبة 
تكفل االلتزام بمس�اعده ارس الضحايا يف أي حادث حمتمل وإال حيظر عليها 

دخول الواليات املتحدة األمريكية)1(.

3. 3. 2 موقـف بعـض الترشيعـات األوروبية مـن تعويض 
ضحايا اجلريمة

نس�تعرض يف املطلب التايل موقف بعض الترشيعات األوروبية املتنامية 
من مس�ألة تعويض ضحايا اجلريمة وهيمنا يف ه�ذا املقام إبراز املوقف الرائد 
للترشي�ع اإليطايل ثم موقف الترشيع الس�ويدي ثم موق�ف القانون الفرنيس 

وذلك عىل التفصيل التايل: 

الفرع األول: الترشيع اإليطايل وتعويض ضحايا اجلريمة
تأصي�ال ملبدأ تعويض ضحاي�ا اجلريمة يف إيطاليا اعتم�د الفقه اإليطايل 
 Equity Solidarity واألنص�اف   Social التضام�ن االجتامع�ي  اعتب�ارات 
للوق�وف بجان�ب كل الضحاي�ا واقتس�ام األرضار معه�م ومش�اركتهم يف 
معاناهت�م وحتم�ل آث�ار اجلريمة اجلس�يمة، خاص�ة عندما تتض�اءل أو تنعدم 

(1) Implementation of federal legislation to aid victim of crime in 
the USA 1999.                                              

Rep: CONF.Int U.N 1999:No: CN/151999/. L.8. - 
- Rep: office for victim of crime: justice depart ment        
- Rep: Task Force on victims of crime: washington. DC.U.S.1999.

Gov. prin off.
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إمكانات استيفاء التعويض املناسب من فاعل اجلريمة إما بسبب عدم معرفته 
أو بس�بب عرسه وتفاهته slight، أو بسبب مواد اإلجراءات اجلنائية واملدنية 

وصعوبتها وعدم كفايتها.

فالتعويض يف حقيقته وفلسفته يعترب جتسيدا لفكرة التضامن االجتامعي 
وتطبيق�ا لفكرة التكاف�ل االجتامعي security social التي تس�توجبها كرامة 

اإلنسان.

وتس�مح النصوص القانونية باس�تيفاء التعويض م�ن اجلاين عن طريق 
الدعوى املدنية التقليدية بوجه عام باعتبار أن ذلك التعويض بمثابة مس�امهة 
م�ن جانبه يف جرب األرضار الناجتة عن جريمته، ومدعاه النطفاء اإلحس�اس 
بالضغين�ة Rancour جتاه�ه، حت�ى أن النص�وص القانوني�ة اجلنائي�ة تعت�رب 
 Attenuating مث�ل ه�ذا التعويض م�ن الظروف املخفف�ة للعقوب�ة اجلنائي�ة
Circumstance )وفق�ا لنص�وص امل�واد 2/62،62 من قان�ون اإلجراءات 

اجلنائية، واملادة 47 عقوبات يف تعديلها األخري(. 

وم�ع ذل�ك يرف�ض بعض الفق�ه اعتبار التعوي�ض من اجل�اين ظرفا من 
الظ�روف املخفف�ة جلريمت�ه ألن�ه يتضم�ن نوع�ًا م�ن املكاف�أة� Reward أو 
املع�روف Favors للجاين عن جريمته يزيد من اإلحس�اس بالضغينة جتاهه، 

ولذا وجب أداء التعويض من الدولة وليس من اجلاين.

فالقاعدة وجوب اس�تيفاء التعويض من الدولة بحكم مس�ؤولياهتا جتاه 
األفراد، فان سمحت النصوص باحلصول عىل التعويض من اجلاين أيضا فانام 
يكون عىل س�بيل التكملة أو اإلضافة ولكن األصل دائام اس�تيفاء التعويض 

من الدولة. 
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وبن�اء ع�ىل هذه الفلس�فة التأصيلية تبن�ت احلكومة اإليطالي�ة يف األول 
م�ن مارس عام 1985م مرشوعا متكام�ال لتعويض ضحايا اجلريمة تضمن 
تعدي�ال لل�امدة 165 عقوبات إيطايل بقص�د زيادة فعالية النص�وص القائمة 
والربامج اخلاصة بتعويض ضحايا اجلريمة والس�يام الربامج القائمة منذ عام 

1970م واإلضافية لعام 1980م.
وقد ساعد عىل تبني هذا املرشوع شيوع بعض األعامل اإلرهابية وارتفاع 
ضحاي�ا أع�امل العن�ف والتفجري وغريه�ا من األش�كال اجلدي�دة للجريمة 
املنظم�ة، باعتب�ار أن ه�ؤالء الضحاي�ا يف حاج�ة ماس�ة وعاجل�ة للتعويض 

الفوري.
فمنذ ان�دالع أعامل اإلرهاب خاصة يف الفرتة م�ن )1968-1982م( 
استقر الرأي عىل وجوب تعويض كل الضحايا يف هذه اجلرائم اجلسيمة حتى 
ولو كانوا من غري املواطنني less state، وسارعت كل املبادرات الترشيعية إىل 
تبني قواعد خاصة لتعويض الضحايا ترسي بأثر رجعي عىل كل من سقطوا 
أبان هذه الفرتة، وتستحق فورا وبصفة عاجلة، أسوة بنظم تعويض املوظفني 
العموميني الضحايا بسبب العمل، ومواكبة كثري من املبادرات الترشيعية عىل 

املستويني الدويل واإلقليمي)1(. 

)1( ملزيد من التفصيل حول تلك املبادرات الترشيعية انظر: 
-Report Italian: To The Vii.U.N.Cong on Prevention of     Crime:
- Esta: the Point of View the Victims; Models and Problems…… 
- Sarzana: Gastonia Per Le Vittime Della Giutizia. La Victims Del 

Reato Nel Test De Finitivo Del Codlce Di Procedures Penal، 
1989.

-Vassal: La Posizione Della Victims Nell ordr Namento، Italia No; 
29-Nov-1988.
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نتيج�ة لوط�أة االعت�داءات اإلجرامي�ة اإلرهابي�ة وتصاع�د ضغ�وط 
ال�رأي العام اس�تحدث املرشع نظاما ش�امال للتعويض الع�ام لكل الضحايا 
يف االعت�داءات اجلس�يمة وأنش�ئ صن�دوق وطن�ي Fund National يكفي 

للتعويض العادل والفوري)1(.

وجيس�د هذا االس�تحداث واجب الدولة نحو تعويض ضحايا اجلرائم 
وبالت�ايل التزامه�ا بتدب�ري امل�وارد املالية اخلاص�ة بالصندوق كمس�اعدات أو 
من�ح واجبة األداء يف حاالت اجلريم�ة العنيفة تفرضها الوظيفة النفعية لتلك 

)1( احلقيق�ة أن اس�تمرار تصاع�د الظاه�رة اإلجرامية كان هو املحرك األس�ايس لتغري 
وجه�ة نظ�ر املرشع جت�اه مس�ألة التعويض ولك�ن األه�م كان إبراز ه�ذه احلقيقة 
باألرق�ام م�ن حيث عدد الضحاي�ا وتصنيفهم عىل االعتداءات اجلس�يمة وحتديد 

تكلفه اجلريمة
والعائ�د م�ن التعوي�ض وهو م�ا اضطلع ب�ه املركز الوطن�ي للحامي�ة والدفاع    
 Centro Nazionale di prevenzione، Difesa إيطالي�ا..  يف  االجتامع�ي 

 .Sociale
حي�ث اثبت عدم فعالية النص�وص القائمة يف القانون )990 لس�نه 1969م(    
 water craft بش�أن ضحاي�ا الطريق فهو ال يعطي لضحايا املركب�ات املائية مثال
ويرتكها لعقود التأمني، باإلضافه إىل أن التعويض حمصور يف نطاق حمدد وضعيف، 
ك�ام أن الصناديق اخلاصة بتأمني وتعويض الضحايا مثل صندوق تعويض ضحايا 
العمل يف السجون بحسب القانون 1975م،يقترص عىل نوعية خاصة من الضحايا 

كغريه من الصناديق التعويضية ويستلزم إجراءات عقيمة وغري فعالة.
وح�رص املركز الوطني للدفاع االجتامعي كل املش�اكل يف مس�أله التدبري املايل    
وأمكن�ه تدب�ري امل�وارد دون عبء عىل الدولة وهن�ا تعهد وزير الع�دل بتبني  هذا 
امل�رشوع وواف�ق عليه، وتقرر إنش�اء الصن�دوق الوطني للتعوي�ض حتى قبل أن 
ين�ص علي�ه يف اإلع�الن ال�دويل 1999م وىف امليث�اق األورويب )م90، 98 أ.ج، 

بالقانون 1987/2/16م(.
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املس�اعدات وتعبريا عن تفاعل احلكومة مع الرأي العام، واس�تجابة حلقوق 
.)1( alarm social الضحايا، وملا يمكن أن يسمى باإلنذار االجتامعي

ويعت�رب النموذج اإليطايل مثاال للتضامن ب�ني أفراد املجتمع حتض عليه 
الثقاف�ة التقليدية لألمة، وتس�توجبه واجب�ات الدولة  عن رفاهي�ة مواطنيها 

.state welfare الفردية واالجتامعية

الفرع الثاين : الترشيع السويرسي وتعويض ضحايا اجلريمة
وفق�ا للامدة )64( من الدس�تور الس�ويرسي واس�تجابة لل�رأي العام، 
ومواكب�ة للترشيع�ات األوروبي�ة احلديث�ة بش�أن تعويض ضحاي�ا اجلريمة، 
وإنف�اذا لتوصيات فقهاء القانون اجلنائي وعلامء اإلجرام، اس�تحدث املرشع 
الس�ويرسي عام 1989م قانونًا جديدًا ملس�اعدة ضحايا جرائم العنف حتت 

.)*(»Law Assistance to Victim« .« LAVI «...مسمى : قانون اليف

)1( ق�درت اإلحص�اءات اجلنائي�ة الديناميكي�ة )بحس�ب توقع�ات اجلريم�ة صعودا( 
تكلف�ة التعويض عام 1989م بمبل�غ )68.151 (ألف مليون لرية إيطايل، وعام 
1990م)131.402(،1991م)130.589(،وعام 1992م)125.836(،1
إيطايل....منشورات  لرية  993م)120.62(،وعام1994م)111.920(مليار 
املرك�ز الوطن�ي اإليطايل للدف�اع االجتامع�ي ضمن تقاري�ر مؤمتر األم�م املتحدة 

العارش سالف ذكره.
)*( واحلقيق�ة أن »LAVI«  تضم�ن قوان�ني األول: خ�اص ملس�اعدة ضحاي�ا جرائم 
 Feuille : العن�ف الواقع�ة ع�ىل احلي�اة أو ع�ىل الس�المة اجلس�دية لألش�خاص
Federal:FF.1988 III(90b( والث�اين : خ�اص بمس�اعده الضحاي�ا يف اجلرائ�م 
اخلطرية :FF.1983 III (926) ART:(6b). واملادة )64( من الدستور السويرسي 
)االحت�اد الس�ويرسي ( املعدل س�ارية من�ذ 1984/12/2م وتنص عىل وجوب 
تقديم الدولة للتعويض حتت مس�ميات املساعدة  -  »Assistance« أو اإلعانات 
� »Aimed« أو التعويض � »Compensation«. ويعترب » LAVI « ساري املفعول 

اعتبارا من يناير 1990م.                     ==
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ويت�م تعوي�ض الضحاي�ا مادي�ا ومعنوي�ا من خ�الل صن�دوق وطني أو 
م�ن خالل مراك�ز تأهيل الضحايا طبيا ونفس�يا، ويش�مل كل ضحايا اجلريمة 

العمدية ويمتد إىل ضحايا جرائم اإلمهال.
ويت�وىل اإلرشاف ع�ىل »LAVI« جه�از مس�تقل حت�ت رعاي�ة احلكوم�ة 
الفدرالية ويمثله جملس إدارة برئاسة أحد الوزراء ويضم يف عضويته سياسيني 
)وزراء اخلارجي�ة(، خ�رباء علمي�ني، ممثيل االحت�ادات، والنقاب�ات إىل جانب 
 Social«  � بع�ض املنظ�امت غ�ري احلكومية تدعي�ام لفكرة الدول�ة االجتامعي�ة
 � State Social« »Whouse« أو ك�ام يطل�ق ع�ىل االحت�اد الس�ويرسي »State

وتغط�ي التعويضات املس�تحقة بموجب القان�ون »اليف« األرضار الناجتة عن 
اجلريم�ة، وكذلك املخاط�ر � Risks املتولدة دون معرف�ة فاعلها، وكل املعاناة 
واآلالم � suffers الناجتة عن احلوادث، والشيخوخة، واإلشعاع التكنولوجي 

)لقانون 1987م يف 1987/3/1م(. 
ك�ام تغط�ي التعويض�ات مجي�ع ضحاي�ا احل�روب، واألعامل السياس�ية، 
وضحايا اللجوء السيايس، وضحايا اخلطف والعنف،)وفقا لقانون 1975م، 

والقانون الصادر يف 1980/5/18م()1(.

==- Pierre  - Henri (Bolle): the Contribution of Switzerland to the 
Great Movement of Criminal Policy in Favour of the Victim، 

University of Neuchatel: Switzerland: 1989.
- Martin Killias : Nouvelles Perspectives Methodologiques en 

Matiere De Sondage De Victimization En Suisses: 1988 P: 331.
)1( يبل�غ عدد ضحايا اجلريمة يف س�ويرسا عرشه آالف ش�خص س�نويا حتميهم الدولة 
من كل األرضار واآلالم، وترصف التعويضات بحسب قيم حمددة وردت يف املادة 
)267( من القانون املدين، واملواد 2/51، م92 من قانون املرور كمواد اسرتشادية 
يتم حتديدها بمعرفه جلنة خاصة اس�مها » commission of offence«وتساعدها 

.»control FF of crime « � جلنة فنية احتادية ملراقبة اجلريمة
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وقد عدلت سويرسا يف كثري من نصوصها القانونية القائمة عقب انضاممها 
إىل امليثاق األورويب بشأن تعويض ضحايا اجلريمة اخلطرة عام 1989م. 

فاملادة الثانية والثالثة من القانون 1989م والساري منذ األول من يناير 
ع�ام 1990م يوجب التعويض لضحايا كل اجلرائم املش�ار إليها يف القوانني 
الس�ويرسية االحتادية، س�واء نجم ع�ن هذه اجلرائم املس�امة املوت أو الرضر 

.«Integrity Sexual«  � اجلسدي أو كان ماسا بالصحة أو بالكرامة مثل

ويعد التصنيف األخري للضحاي�ا »Integrity Sexual» من التصنيفات 
اجلديدة يف القانون السويرسي و بدال من التصنيف التقليدي لضحايا اجلرائم 

.»liberty sexual « اجلنسية

فاألول يقرتب من طائفة اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية الوارد تعدادها 
يف قواع�د القانون اإلنس�اين باعتب�ار أن املصلح�ة املعنية بالتجري�م فيها هي 
الكرام�ة اإلنس�انية والعفة، وليس احلرية اجلنس�ية املحمي�ة بقواعد التجريم 

التقليدية)1(.

)1( نصت املادة الس�ابعة من القانون الس�ويرسي اجلديد 1990م عىل تعويض ضحايا 
اجلرائم اجلنسية باعتبارهم ضحايا جرائم إنسانية ورد النص عليها يف قواعد القانون 
الدويل اإلنساين وهو مصطلح أشمل وأعم من مدلول الضحية يف جرائم االعتداء 
عىل احلرية اجلنسية الواردة يف القوانني اجلنائية الوضعية واملنصوص عليها يف املادة 
رق�م )187ع( عقوبات س�ويرسي وهب�ذا التصنيف اجلديد يتس�ع معني الضحية 
ليش�مل ضحايا جرائ�م االختطاف)rape(وضحايا اجلرائم الس�لوكية األخرى 
indecent offence وضحاي�ا اإلمهال اجلس�يم )Gross negligence (، وبالتايل 

تشمل الضحايا من الرجال والنساء واألطفال )م10(.
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أوالً: التعويض كوسيلة العادة التوازن النفيس للضحية
بحسب قانون »Lavi« يمتد مفهوم الضحية ليشمل املجني عليه مبارشة 
م�ن االعت�داء وذويه و أرست�ه وكل من ت�أذى من اجلريم�ة )م2/2،م28(. 
وجرائ�م  كاالختط�اف  العم�دي  االعت�داء  جرائ�م  ضحاي�ا  يش�مل  ك�ام 
العن�ف واإلره�اب، واالعت�داء عىل الس�المة اجلس�دية، وضحاي�ا اإلمهال 

اجلسيم،واجلرائم السلوكية)1(. 

ويبتغي التعويض إعادة التوازن النفيس لضحية االعتداء ومش�اركته يف 
األمل النف�يس الناجم ع�ن اجلريمة وذلك عن طريق رصف مبلغ فوري يعادل 
)40-60( يف املائة من الرضر ويستكمل بعد ذلك باقي التعويض عىل فرتات 
)S.F(ال تتجاوز س�ت سنوات وبحد أقىص مخس�ة ماليني فرنك سويس�ري
 ( Compensation and Moral Reparation Balanced 23-13املواد من(

ويتضم�ن التعوي�ض إع�ادة تأهي�ل الضحية طبي�ا، ونفس�يا، واجتامعيا 
 »by professional secrecyبمعرف�ة خ�رباء ومتخصصني يف مراك�ز خاص�ة

)1( تنص املادة األوىل قائلة: 
This law Aims at providing victims of crime and criminal 

molestation with an efficient assistance، and consolid ating 
their rights.

وتنص املادة الثانية عىل تعداد الضحايا قائلة:
Shall be considered a victim: any person who has been injured by 

an offence as: spouse، direct parents، brother and sisters، half 
brothers and half sisters، parents and adopte children (2/2/2م) 
and any person who was the dependent of the deceased 
.(م2/-2ب)
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حت�ى يمك�ن مواصل��ة حيات�ه�م املدني�ة دون ازدراء أو بغض�اء وبص�ورة 
هادئة)1(. 

ثانيًا: رشوط التعويض
يشرتط القانون للحصول عىل التعويض عدة رشوط هي:

1 ـ  املواطنة أو اإلقامة 
جي�ب أن يك�ون الضحية س�ويرسي اجلنس�ية أو حيمل جنس�ية أي دولة 
عض�و يف امليثاق األورويب )بحس�ب م116 من ميثاق االحت�اد األورويب( أو 

يكون من املقيمني يف سويرسا أو يف أي دولة عضو يف امليثاق)2(. 

2ـ  املالئمة دون املطابقة » النسبية«  
بحسب املادة الرابعة عرشة يشرتط يف التعويض مالءمته للرضر الناجم 
ع�ن اجلريم�ة وان مل يتطابق معه كليا فال يش�رتط أن يصل إىل درجة الس�خاء 

وذلك الرتفاع تكلفة اإلقامة واملعيشة يف سويرسا )3(.

)1( وتنص املادة الثالثة عىل وجوب االستعانة بمراكز االستشارة والتأهيل بقصد :
(a) Provide themselves or through third parties: medical 

psychological، social، material and legal aid to victims.
(b) Assist victims to claim and recover their civil entitlement.
(c) Inform the population of the rights of victims.
(d) Promote measures Likely to prevents offencers.

)2( ويسمى هذا الرشط : status condition: فيجب أن يكون الضحية :
Be Swiss، reside in Switzerland or be a national of a country party 

to convention no: 116 of the council of Europe 
 »economic condition«: 3( تقول املادة الرابعة عرشة حتت عنوان( 

Figures are not quoted with the high cost of living in Switzerland 
(art (14) ap of LAVI).
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3 ـ أال يتسبب الضحية بسلوكه املبارش أو غري املبارش يف وقوع اجلريمة

نصت املادة الثالثة عرشة من القانون عىل وجوب انتقاء أية مس�امهة من 
الضحية يف وقوع اجلريمة س�واء كانت هذه املس�امهة مب�ارشة أو بطريقه غري 
مبارشة و س�واء كانت س�ابقة أو معارصة للجريمة كام ل�و كان الضحية عىل 
عالقة غري سوية مع اجلاين أو كانوا أعضاء يف عصابة إجرامية واحدة ويعترب 

هذا الرشط تطبيقا لروح العدالة)1(.

ويرتتب عىل مسامهة الضحية يف الرضر الواقع عليه إما رفض أو إنقاص 
التعوي�ض املس�تحق له. ويغط�ي التعويض كافة األرضار اجلس�دية وكذلك 

األذى الواقع عىل»السالمة العقلية«)2(.

وملزي�د من فعالية النتائج املادية واملعنوي�ة املرتتبة عىل التعويض النقدي 
اس�توجبت املواد من الثالثة إىل الس�ابعة إنشاء مراكز خاصة تساعد الضحايا 

compensatory condition :1( تقول املادة السادسة عرشة حتت عنوان(
In a spirit of justice: the behavior of the victim before or at the time 

of the commission of the offence could result in the rejection 
or reduction of the compensation (ART:(16) AP.of LAVI)

)2( حددت املادة الثانية املفهوم الواسع للضحية بقوهلا :
- Any offence deliberately committed through negligence، or by 

any mentally defective person (ART 2-1-A).
- Any offence، which ensues in the death of a person or affects her 

physical or mental integrity.
وهن�ا يمت�د مدل�ول الضحايا ليش�مل االعت�داءات الواقعة عىل الس�المة العقلية   
أو عىل الس�المة اجلس�دية، ومث�ال تلك االعت�داءات يظهر يف جرائ�م املخدرات 

واإلدمان التي حترتفها عصابات اإلجرام املنظم. 
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عىل إعادة تأهيلهم و تبصريهم  بحقوقهم  بام فيها حقهم يف املساعدة القانونية 
.)*(AID Legal

وتضم�ن النصوص تقديم تلك املس�اعدات كحق من حقوق اإلنس�ان 
وبأقىص درجة من اخلصوصية والرسية معا)م32(.

.legal AID: 4ـ املساعدات القانونية

نص القانون الس�ويرسي بش�أن تعويض ضحايا اجلريمة »LAVI« عىل 
وج�وب تقدي�م كافة املس�اعدات القانوني�ة الالزمة للضحاي�ا وخاصة أثناء 
مرحلة املحاكمة، وذلك من خالل املسامهة يف استيفاء اإلجراءات اجلنائية. 

فاملادة التاسعة من القانون توجب إهناء إجراءات االستامع األوىل ومجع 
املعلوم�ات من جه�ات الرشطة عىل وجه الرسعة وتوج�ب أن تكون عملية 
االس�تجواب رسيعة ومن خالل أس�ئلة مبارشة ال تتضمن مراوغة الضحية، 
ك�ام توجب النصوص حضور أحد مندويب مراكز املس�اعدات القانونية لكل 

إجراءات التحقيق )م9(. 

وتنص املادة التاس�عة كذلك عىل رسيه التحقيق ورضورة مراعاة شعور 
الضحي�ة ومعاناته النفس�ية م�ن اجلرم الواق�ع عليه، وتضم�ن محايته من كل 
حم�اوالت أجه�زة النرش واإلع�الم الخ�رتاق التحقيق وتصوي�ر الضحية أو 

إفشاء اسمه أو مكانه أو الرضر الواقع عليه.

 »TASK«: وه�ذه املراك�ز املتخصصة يف مس�اعدة الضحاي�ا قانونيا تعرف باس�م )*(
أو »consultalion centers« وه�ي ع�ىل غرار ال��:TASK Force األمريكية 
ولكنها تتميز عنها بتقديم مس�اعداهتا للضحايا فورا وملدد طويلة دون حد أقىص، 

وبدون دفع ايه نفقات، فالتعويض يغطي كل يشء. 



130

 وتش�مل ه�ذه املس�اعدات القانونية الضحي�ة ذاته وكل أف�راد األرسة 
كذل�ك ومتت�د إىل محاية ش�هود الواقعة حت�ى لو كانت ش�هادهتم تنطوي عىل 

.)1(»saying Lie«بعض الكذب يف القول

وتضمن النصوص محاية ش�هود اجلريمة وتأمينهم باعتبارهم مس�امهني 
يف العدالة اجلنائية بش�هادهتم وتقديمهم األدل�ة الكافية لإلدانة وهلم يف ذلك 
احل�ق يف احلص�ول ع�ىل مس�كن رسي خ�اص whose innovation كمقابل 

ملسامهتهم هذه)2(.

وبقص�د احلفاظ عىل مش�اعر ضحية االعت�داء عدلت امل�ادة الثامنة من 
قان�ون محاي�ة الضحايا من بع�ض اإلج�راءات اجلنائية التقليدي�ة املنصوص 

عليها يف قانون اإلجراءات اجلنائية السويرسي. 

 the victim of lie 1( تن�درج ه�ذه احلامي�ة الواجبة حتت تصني�ف ضحايا الش�هادة(
.saying

فاألص�ل أن الكذب يف الش�هادة القضائية يع�د جريمة طاملا ترت�ب عليها أحكام   
باإلدان�ة، ولكن يف ح�االت خاصة كام لو كانت الش�هادة بش�أن محاية ضحية من 
ضحاي�ا اجلريم�ة فيمك�ن التغايض ع�ن الكذب يف الش�هادة إذا كان الش�اهد من 
أرسه الضحي�ة وكان الداف�ع إيل الكذب نبيال حلامية الضحية أو كانت نتيجة جهله 

بحقائق األمور لعدم تبرصته هلا )م12-8(.
  protection of the personality : 2( تنص املادة الثامنة حتت عنوان(

Authorities shall protect the personality of the victim at all stages 
of the criminal proceedings. 

وجيوز للقايض بطلب من الضحية أو حماميه عقد اجللس�ة يف غرفة املش�ورة لضامن   
الرسية.

The judge shall impose a session in camera if the preponderant 
interests of the victim so require (ART: 8-2).
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فيج�ب إلغاء عملية املواجهة � confronting بني الضحية واملتهم ملجرد 
إفص�اح الضحية عن ع�دم قدرته القي�ام بذلك، أو إذا كان�ت تلك املواجهة 

ليست هلا عالقة باإلجراءات اجلنائية ذات الشأن)1(. 

5 ـ انعكاسات قانون تعويض الضحايا عىل قانون اإلجراءات اجلنائية

بغي�ة تفعي�ل أهداف قان�ون تعويض الضحاي�ا، وحرصا ع�ىل التكامل 
ب�ني القوان�ني اجلنائي�ة و اإلجرامية اس�توجبت املادة الرابع�ة والعرشون من 
)LAVI( مراجع�ة النص�وص اجلنائي�ة القائم�ة هبدف س�د الثغ�رات وإزالة 

املعوقات القانونية التي تقوض أهداف القانون اجلديد. 

وقد عنيت املادة بإبراز جماالت عدة تستوجب املراجعة هي:

)1( نصت املادة الثامنة من القانون عىل تلك الوجوبية بقوهلا:
Authorities shall avoid confronting the victims with the accused 

when the victim should not be compelled to do so or is irrelevant 
as for as the criminal proceeding are concerned.

ويؤخ�ذ يف احلس�بان دائ�ام عند الغ�اء املواجهة ب�ني املتهم وضحيت�ه املحافظة عىل   
حق�وق املته�م. وجي�ب ع�ىل أجه�زة الرشط�ة مراع�اة املوق�ف اخل�اص للضحية 

ورضورة تبصريه بوجود مراكز استشارية لتعاونه. 
The police organs shall take account of the particular situation of 

the victim at their first meeting. 
They shat inform him of the existence of consultation centers.
ك�ام جيب عىل أجه�زة الرشطة إخطار املراكز اإلستش�اريه باس�م وعنوان الضحية   

المكان مساعدته حتى ولو كانت غري رضورية.
They shall also give to consultation centers the name and address 

of the victim unless it seems that assistance not Necessary ( Art 
: g-z ) 
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أوال:  إعادة النظر يف القواعد العامة لالختصاص القضائي بقصد حسم مسألة 
تنازع االختصاص لتسهيل حصول الضحية عىل التعويض)م37 (.

ثانيا: إطالق حرية القايض يف تقدير كلفة األسباب املحدثة للرضر أو األذى 
دون التقيد باملعايري واإلجراءات الواردة يف القوانني اجلنائية وخاصة 
امل�واد )م2/41-1ع (، عقوبات )م2/45ع (، ) م3/38(عقوبات 

سو يرسي. 

ثالثا: منح الق�ايض اجلنائي صالحيه التغايض عن بعض اإلجراءات اجلنائية 
املحرجة أو املهينة بالضحية مثل حضور جلسات املحاكمة، مواجهة 
الضحي�ة للج�اين يف املحكمة  حي�ث يكون للقايض هج�ر أي إجراء 

تتطلبه الدعوى ويمس شعور الضحية )م66ع (.

رابعا:إع�ادة النظ�ر يف اإلج�راءات التنفيذي�ة الواجب�ة الس�تيفاء الضحي�ة 
للتعوي�ض و إزال�ة كافة معوق�ات التنفي�ذ الفعيل، واعتب�ار الضحية 

صاحب امتياز خاص عىل أموال وممتلكات اجلاين.

إداري�ة  أوام�ر  ع�ىل  بن�اء  ف�ورا  التعوي�ض  تقدي�ر  إمكاني�ة  خامس�ا:بحث 
order compensation أس�وة باملتب�ع يف النظ�ام االنجلوسكس�وين � 

وأملانيا الفيدرالية � تفاديا لطول اإلجراءات القانونية وتباطؤ األحكام 
اجلنائي�ة، وجتنبا حلدود الق�ايض اجلنائي ودوره يف الدعوة املدنية نظرا 

لطبيعة االختالف بني الدعوتني)1(. 

)1( ملزيد من التفصيل حول موقف املرشع انظر :
Bolle (H.P): the contribution of Switzerland to the great movement 

of criminal policy in favours of the victim :op: cit: p20
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سادس�ا:اعتبار الضحية صاحب أولوية خاصة يف اس�تيفاء التعويض )كام يف 
391 أ.ج أس�رتايل (، و إمكان اعتباره بديال للعقوبة الس�البة للحرية 

)مثل م113 إجراءات جنائية فرنسيه(. 
وق�د اس�تجاب امل�رشع اجلنائ�ي الس�ويرسي ملعظ�م ه�ذه التوصي�ات 
وأصبحت س�ارية املفع�ول منذ األول من يناي�ر 1990م.ويف مجيع األحوال 
يكون لضحية اجلريمة حق االس�تعانة بمحام إذا كان طرفا يف الدعوى، فإذا 

كان شاهدا فيجوز له االستعانة بمحام أو بأحد املراكز االستشارية)م1(.

الفرع الثالث: تعويض الضحايا يف الترشيع الفرنيس
اس�تجابة للتعهدات الدولية الواردة بامليثاق األورويب اخلاص بتعويض 
ضحايا اجلريمة 1984م ومعارصة لالتفاقية األوروبية اخلاصة برفع احلواجز 
واحل�دود السياس�ية أم�ام تطبيق الترشيع�ات األوروبي�ة واملعروف�ة باتفاقية 
»ش�ينجن 1985م« اس�تحدث املرشع الفرنيس القانون رقم )1020( لسنة 

1986م واخلاص بتعويض ضحايا جرائم اإلرهاب وأمن الدولة)1(.

)1( يعت�رب القان�ون الفرن�يس رق�م )1020(الص�ادر يف 1986/9/9م واملنش�ور يف 
اجلريدة الرسمية يف 1986/9/10م من احدث القوانني يف جمال تعويض املجني 
عليه�م املرضوري�ن من جرائم اإلره�اب بصفة خاصة، وقد ت�م تعديله بموجب 
يف  الرس�مية  اجلري�دة  يف  ون�رش  1986/12/30م  يف  رق�م)1322(  القان�ون 
1986/12/31م ليمت�د نطاق تطبيقه باألثر الرجع�ى إىل كل دعاوى التعويض 
الس�ابقة عىل صدوره اعتبارا من 1984/12/31م ليتحقق لفرنسا سبق التعامل 
م�ع الضحايا ع�ىل غريها من الترشيعات األوروبية، وليوس�ع م�ن نطاق حاالت 
التعوي�ض ليش�مل كل ضحايا اجلريم�ة، فضال ع�ام تضمنه يف املادة التاس�عة منه 
استحداث دعوى قضائية خاصة للمطالبة بالتعويض عن أرضار جرائم اإلرهاب.
ويعت�رب الترشي�ع الفرن�يس نموذجا رائعا جيس�د ح�رص الدولة ع�ىل تعويض    
رعاياه�ا م�ن الضحايا، وح�رص املرشع الفرنيس ع�ىل االحتف�اظ بمرتبته األوىل 
ضم�ن ترشيعات جمموعته األوروبية. وهذه هي س�مة ترشيعات الدول املتمدينة 

وخصيصة الدول القانونية التي تتصدى دوما ملسؤولياهتا وتنهض بواجباهتا.
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ويندرج القانون الفرنيس مع نظريه اإليطايل والس�ويرسي سالفي الذكر 
ضم�ن جمموعة الدول التي اعرتفت بمس�ؤولية الدول�ة وواجبها يف تعويض 
ضحايا اجلريمة العنيفة، وحس�مت اخلالف حول مدى مس�ؤولية الدولة يف 

الوفاء بتعويض املجني عليهم لصالح ضحايا اجلريمة.

وحيس�ب للقان�ون الفرنيس تبن�ي مبدأ فوري�ة التعويض باعتب�اره إنفاذًا 
لفكرة التضامن الوطني وهجرا لفكرة  املساعدات االجتامعية وأنشأ صندوقًا 

وطنيًا يكفل ذلك التعويض.

فاحلق يف التعويض الفوري بحس�ب القانون اجلديد إنشاء مركز قانوين 
مس�تقل غري تابع عىل اإلطالق ألفكار التضامن أو التكافل االجتامعي )مثل 
التأمين�ات االجتامعي�ة وحاالت التأمني اخلاصة األخ�رى( والتي تبدو كأهنا 

جمرد أساليب أو وسائل فنية الستحقاق التعويض. 

1ـ  تأصيل التعويض الفوري يف الترشيع الفرنيس 

س�اهم علم الضحايا يف حسم اخلالف املحتدم بني فقهاء القانون املدين 
والقان�ون العام وبني الفقه اجلنائي واالس�تقرار عىل االع�رتاف بحق املجني 
عليه�م أو املرضوري�ن يف احلص�ول ع�ىل التعويض الكايف لل�رضر أو األذى 
الناج�م عن اجلريمة تأسيس�ا عىل وضعه�م القانوين »كضحاي�ا« داخل إطار 
نظام املس�ؤولية الش�امل البالغ االتس�اع، وليس عىل أس�اس من النظر إليهم 

بعني الشفقة أو التعاطف. 

فق�د اصب�ح من املعرتف واملس�لم به اآلن أن للضحي�ة حقوقا خاصة به 
متميزة ومس�تقلة، يعد االعتداء عليها أو اإلخالل هبا س�بيال نحو التعويض 
عنها بالرضورة، بغض النظر عن اجتامع وتكامل أركان املسؤولية من عدمه، 
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وبغ�ض النظر عن اعتبار الرضر والتعويض عنه يف حاالت اجلريمة ركنا من 
أركان النظام العام للمسؤولية)1(. 

ويع�د الترشي�ع الفرن�يس نموذجا خاص�ا وعملي�ا يف مواجهة األرضار 
الناجت�ة عن اجلريم�ة العنيفة خرج به عن القواعد العامة للمس�ئولية بس�بب 

عدم فاعليتها وقصورها أو عدم مالءمتها للتطبيق عىل احلاالت اخلاصة.

)1( ح�ول اخلالف بني فقهاء القانون العام وفقهاء القانون اجلنائي وكافه فروع القانون 
املعنية باملسؤولية انظر : 

Norman Deau: Pour Charte Des Droit Des Vivtimes D’actes 
Criminals Rev، Sec، Cri، 1985،P: 29 

وقد اس�تعر ه�ذا اخل�الف الفقهي عق�ب صدور بع�ض الترشيع�ات اخلاصة    
وقان�ون  1982/2/2م،  قان�ون  املث�ال  س�بيل  ع�ىل  بينه�ا  م�ن  بالتعوي�ض 
1983/7/8م  اخل�اص بفتح باب املطالبة أمام املجني عليهم من أرضار اجلرائم 
العادية الواقعة عليهم، وكذلك قانون 1982/7/13م، وقانون 1985/7/5م 
اخل�اص بتعويض املجني عليهم من الك�وارث الطبيعية واملرضورين من حوادث 

املرور. 
Thierry Renoux: L، Indemnisation Publique Des Victims 

D’attentate Preface De Sinistre: Paris، Cujas; 1987 P: Hh-46.
حممود حممود مصطفى: حق�وق املجني عليه يف القانون املقارن، الطبعة األوىل    

1975م :ص131.
   يعق�وب حيايت : تعويض الدولة للمجني عليه يف جرائم األش�خاص رس�الة 

دكتوراه 1977م اإلسكندرية ص187.
أع�امل املؤمتر الدويل احلادي عرش لقانون العقوبات والذي عقد يف بودابس�ت    
باملج�ر يف الف�رتة م�ن 9-15 س�بتمرب 1974م وعق�دت حلقات�ه التحضريي�ة يف 
فريب�ورج بأملاني�ا يف أكتوب�ر 1973م حيث ول�دت آنذاك فك�رة تعويض ضحايا 

اجلريمة وإنشاء صندوق عام من أموال الدولة للوفاء بالتعويض.
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وقد كان للمرشع الفرنيس أن يكتفي بتقدير إنشاء دعوى قانونيه خاصة 
للمطالبة بالتعويض يف ضوء حرصه املعتاد عىل إحياء القواعد العامة واملعتادة 
للمس�ؤولية، ولكنه آثر اخلروج عىل تل�ك القواعد العامة وتقدير نظام قانوين 
خ�اص للتعوي�ض بنف�س الكيفية التي أجراه�ا املرشع بص�دد التعويض عن 
األرضار اجلسيمة واالستثنائية الناجتة عن الكوارث الطبيعية و أرضار احلرب. 
ويؤك�د ه�ذا االجتاه الفلس�فة املنهجية الت�ي اعتنقها امل�رشع الفرنيس يف 
قوان�ني التعوي�ض ع�ن أرضار جرائ�م اإلرهاب والت�ي تتبنى فك�ره الضامن 

االجتامعي ضد املسؤولية. 
وق�د جتس�د ذلك عملي�ا يف إنش�اء صندوق للض�امن املايل يتوىل الس�داد 
الف�وري والعاجل ملبالغ التعويضات املس�تحقة واملقدرة جل�رب أرضار جرائم 

اإلرهاب)1(.

)1( جتس�يدا هل�ذه الفلس�فة املنهجي�ة ص�درت بالتطبي�ق العديد م�ن املراس�يم املحددة 
لل�رشوط ال�الزم توافره�ا لتعوي�ض املجن�ي عليه�م يف جرائ�م اإلره�اب منه�ا 
املرس�وم رق�م )1111(بتاري�خ 1986/10/15م واملنش�ور باجلريدة الرس�مية 
يف 1986/10/16م واملع�دل باملرس�وم رقم )198( بتاري�خ 1987/3/27م 
واملنش�ور باجلريدة الرس�مية بنف�س التاريخ وال�ذي حيدد فئ�ات األرضار البدنية 

الواقعة عىل السالمة اجلسدية ونوعياهتا وبيان التعويض املستحق منها.
وقد زيدت هذه الفئات وضمت إليها غريها عني هبا املرسوم رقم )459( الصادر   
بتاريخ 1987/5/29م واملنش�ور باجلريدة الرسمية يف األول من يونيو 1987م 
وتؤكد مثل هذه القوانني واملراسيم مدى حرص الدولة عىل الوفاء بواجباهتا نحو 

رفاهة مواطنيها.
-Renoux(Th):L’indemnisatiation Publique Des Victims 

D’attententats; Economica; 1987 Op.Cit: P: 25.
-Pontlie (Jm):La Subsidiarite En Droit Administrative; 

Rev.D.P.1986: P: 15-17 Etss.      ==
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2 ـ الصندوق الوطني للضامن

أنش�أ املرس�وم الصادر برقم)1111( يف اخلامس عرش من ش�هر أكتوبر 
ع�ام 1986م صندوق�ا وطنيا للض�امن املايل يتوىل الس�داد الف�وري العاجل 
ملبل�غ التعويضات املقررة جلرب أرضار جرائم اإلرهاب، يكون له الش�خصية 
االعتباري�ة املس�تقلة ويت�وىل إدارته جملس مك�ون من ثالثة ع�رش عضوا يتم 

تعيينهم بقرار من وزير االقتصاد. 

ويتم تعي�ني رئيس الصندوق باالتفاق فيام ب�ني وزراء االقتصاد واملالية 
والعدل من بني أعضاء جملس الدولة العاملني أوالرشفيني من درجة مستشار 
ع�ىل األق�ل أو من ب�ني مستش�اري حمكمة النق�ض العامل�ني أو الرشفيني أو 

املحامني العامني. 

ويضم الصندوق يف عضويته أثني عرش عضوا عىل النحو التايل :

-  عدد ستة أعضاء يمثلون مؤسسات التأمني ضد األرضار الناشئة عن 
جرائم اإلرهاب ويتم اختيارهم بعد ترش�يحهم من جهاهتم باالتفاق 

بني وزير االقتصاد ووزير املالية.

-  عدد ثالثة أعضاء خيتارون كممثلني للضحايا أو املرضورين من أعامل 
العنف واإلرهاب ويتم تعيينهم باالتفاق بني وزراء العدل والداخلية 

واخلارجية.

== انظ�ر امل�ادة التاس�عة م�ن القانون الفرن�يس والتي تؤك�د تبني املرشع هذه الفلس�فة 
اجلديدة التي تعتنق فكرة الضامن ضد املسؤولية واملشاهبة لقانون 1982/7/13م 
بش�أن تعويض ضحاي�ا الكوارث الطبيعية، وإنش�اء صناديق خاصة لضامن متويل 

التعويضات املستحقة.
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� ع�دد ثالثة أعض�اء يمثل�ون املؤسس�ات القومية للتأمين�ات )املجلس 
القومي( ويتم تعيينهم باالتفاق بني وزيري االقتصاد واملالية.

ويك�ون تعيني املجلس ملده ثالث س�نوات قابلة للتجديد وجيوز ش�غل 
املقعد بعضو آخر من جهته ولباقي مدته.

ويع�اون املجل�س أجه�زة معاون�ة تت�وىل فح�ص طلب�ات التعويضات 
واس�تكامل إجراءاهتا وتقدي�ر موافقتها ومطابقتها للنص�وص، وذلك متهيدا 

للعرض عىل املجلس)1(.

وينفرد املجلس بتقدير الرضر وحتديد مبلغ التعويض الواجب )مسرتشدا 
بجداول معينة( ويتوىل سداد التعويض بصورة فورية للمرضورين أو لذوهيم 
بصفة عاجلة، ودون أي تأثري عىل مطالبات أو دعاوى قانونيه أخرى منظورة 

أمام القضاء. 

3 ـ رشوط التعويض
يش�رتط الس�تحقاق التعويض عن الرضر وقوع اجلريم�ة فوق اإلقليم 
الفرنيس أو عىل أحد املواطنني الفرنس�يني، أو عىل أي من املقيمني يف فرنس�ا 

)1( بموجب القانون الصادر يف 1986/11/7م أنشئت عده جلان للفحص والتدقيق 
تسرتش�د نظم الضامن القائمة مكلفة بتقدير ثبوت أو عدم ثبوت الصفة اإلرهابية 
يف الفع�ل حم�ل التعويض وم�ن ثم تقدي�ر مدى االتف�اق التعوييض، وتس�تدل يف 
ذل�ك بمواد القانون اجلنائي وبعديد من النص�وص الدولية الواردة يف املعاهدات 
ملكافح�ة اإلره�اب مث�ل ميث�اق طوكي�و 1963م واله�اي1970م ومونرتي�ال 
ملكافح�ة  األورويب  امليث�اق  وم�واد  الرهائ�ن 1989م  اخ�ذ  1971م ومعاه�دة 

اإلرهاب 1984م.
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وكذلك أي ش�خص حيمل جنس�ية دول�ة عضو يف امليث�اق األورويب )تطبيقا 
للامدة 116 من امليثاق برشط املعاملة باملثل()1(.

ك�ام يش�رتط يف التعويض كفايت�ه ومالءمته للرضر الناج�م عن اجلريمة 
دون اش�رتاط التطاب�ق الكام�ل مع الرضر. وجيس�د هذا ال�رشط مبدأ حتمل 

الدولة للمخاطر االجتامعية و مبدأ املساواة بني األفراد يف احلقوق.
فطامل�ا كانت الدولة تضمن التعويض ع�ن األرضار الناجتة عن األعامل 
احلربي�ة والك�وارث الطبيعي�ة، حتت�م عليها حتمل ض�امن املخاط�ر اإلرهابية 

)1( بن�اء ع�ىل هذا الن�ص ال�وارد بالقان�ون 1986/9/9م يغط�ي التعويض األرضار 
الناش�ئة ع�ن أع�امل العنف واإلره�اب الواقعة ع�ىل أجانب مقيمني يف فرنس�ا أو 
حامل�ني جلنس�ية دول�ة أخ�رى عض�و يف االحت�اد األورويب عام�ة ويف املجموع�ة 
األوروبية األقتصادية خاصة ويعكس مثل هذا الش�مول مدى تكامل الترشيعات 
الوطني�ة املختلف�ة م�ع املواثي�ق اإلقليمي�ة والدولي�ة إزاء جماهبة اإلره�اب ومحاية 
ضحاي�اه، حيث تعت�رب من واجب�ات احلامية جت�اوز النطاق اإلقليم�ي الوطني إىل 

النطاق الدويل ويف حدود التطبيق التباديل.
وه�و األم�ر ال�ذي كرس�ته بق�وة االتفاقي�ة األوروبي�ة )ب�ني دول املجموع�ة    
االقتصادية( عام 1985م واملعروفة باتفاقية »ش�نجن« ويؤكد هذا التطبيق كذلك 
مي�ل امل�رشع الفرن�يس إيل تبني االجت�اه الفقهي املؤي�د ملبدأ التعوي�ض عن أرضار 
أع�امل اإلره�اب برصف النظ�ر عن صفة اجلنس�ية أو املواطنة،وبغ�ض النظر عن 
مبدأ اإلقليمية باعتبار أن اإلرهايب ال موطن له، ومن منطلق التسوية بني األرضار 
الناجتة عنه وبني األرضار الناش�ئة عن األعامل احلربية بس�بب التقارب الفعيل بني 

األمرين من حيث طبيعة الفعل وحجم األرضار املرتتبة عليه.
- Rene (Ch): Le Service Public Et La Puissance Publique; Rev.

Or.Publ; 1268.Pp: 280 Et Cc.
- Planty (A): Le Terroisme Contre Les Droits De L’homme; Rev.

Dr.Publ: 1985،P: 5.
- Durand (Y): Les Solidarities Dans Les Societes Humaines; 

Torien Cujas-Paris: 1987:Pp: 32 Et Cc.
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باعتبارها من قبيل املخاط�ر االجتامعية األصلية وباعتبارها ظاهرة حتمية ال 
مفر منها يف كافة املجتمعات. 

واملقص�ود باملس�اواة بني األف�راد يف تعويض الرضر الناج�م عن الفعل 
اإلرهايب أو العنيف هو املساواة النسبية وليس املطلقة وهو ما يتحقق به مبدا 

التضامن أو التكافل االجتامعي. 
وبالتايل ال يش�رتط أن يكون التعويض كام�ال جلرب كل األرضار فيكفي 
ان يكون مالئام، ويتم تقديره بحس�ب نوع اجلريمة املرتكبة، وبحسب درجة 

احلق أو املصلحة حمل االعتداء، ومدى الرضر الناجم)*(. 
)*( ث�ار خ�الف ب�ني فقه�اء القان�ون العام ح�ول املدل�ول احلقيقي لرشط املس�اواة بني 
الضحاي�ا يف التعوي�ض حي�ث برى الفري�ق األول أن املس�اواة هنا تؤخ�ذ بمعناها 
الضي�ق املطبق فحس�ب بني األف�راد املرضورين من جرائ�م اإلرهاب يف حني يرى 
اجلانب اآلخر تفسري املساواة باملعنى الشامل الذي يضم إيل جانب هؤالء الضحايا 
غريهم من املرضورين من الكوارث العامة أو القومية واعتقد أن الفريق الثاين أراد 
هبذا التعميم تفادي نقطة االرتكاز وهي حتديد ضحايا الفعل اإلرهايب حيث تفتقد 
كث�ري م�ن الترشيعات الوطنية التعريف الش�امل للجريمة اإلرهابي�ة، بل إن بعض 
الترشيعات ال تعرف ترساناهتا العقابية التقليدية جريمة مسامة باجلريمة اإلرهابية.
ويرتت�ب ع�ىل هذا التجهيل صعوب�ة حتديد طبيعة الفعل وهل ه�و إرهايب أم ال    
وبالت�ايل يصعب حتديد أوض�اع املرضورين ومنعا من االنج�راف وراء هذا الرأي 
وم�ا يثريه من صعوب�ات، وتفاديا لكثري من التوابع املرتتب�ة عليه والتي قد تعصف 

متاما بمبدأ تعويض الضحايا. 
نق�ول إن تعوي�ض ضحايا اجلرائم العنيفة واإلرهابي�ة قد تقرر عىل نحو خاص    
وبصف�ة التخصيص، وقرر القانون اس�تحقاق التعويض الف�وري كامتياز يتمتع به 
امل�رضورون م�ن أوضاع تعويضية ممي�زة ال تداين غريها من الك�وارث حمصورة يف 

اجلرائم اإلرهابية البحتة.
والش�ك عندي يف س�هولة حتديد مدلول اجلريمة اإلرهابي�ة بتحليل عنارصها    
اجلوهرية حتى ولو افتقد التعريف اجلامع والش�امل حيث س�قطت فكرة التعريف 

القانوين الكايف ودخلت حاليا دائرة حمفوظات التاريخ.
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وهيمن�ا يف اس�تعراض رشوط التعوي�ض الواج�ب الوف�اء ب�ه لضحايا 
الفع�ل اإلره�ايب يف الترشي�ع الفرنيس إب�راز املوق�ف املتميز وغري املس�بوق 
للمرشع واملتمثل يف إقراره استحقاق املرضورين للتعويض الفوري التلقائي 
بالتج�اوز ع�ن أي ظرف م�ن الظروف حت�ى ولو كان امل�رضور الضحية قد 

ساهم بسلوكه يف وقوع الرضر. 
وق�د وص�ف الفقه موق�ف املرشع الفرن�يس من اس�تحقاق املرضورين 
للتعوي�ض الف�وري حتت أي ظرف م�ن الظروف بأنه جتاوز ل�كل الضوابط 

املقررة يف الترشيعات الوضعية للمسؤولية والستحقاق التعويض)1(.
ولكن�ي أرى أن تقري�ر اس�تحقاق التعوي�ض الف�وري لضحاي�ا الفعل 
اإلرهايب العنيف وبرصف النظر عن تدخل الضحية ومس�امهته يف وقوعه أو 
لوضعه لنفس�ه بنفس�ه طواعية واختيارا يف موقع الرضر، إنام تقرر من منطلق 

مبدأ الضامن للمخاطرة وليس املسؤولية عنها.

)1( انظر ملزيد من التفاصيل: 
- Pontie (J.M): La Subsidiarite En Droit Administrative1986:Op.

Cit:p:15-Et Ss.
- Renoux (Th): L’ Indeminisation Publique Des Victims D’attentats; 

1987 Op-Cit: P: 35.
وح�ول موقف القضاء الفرن�يس املؤيد لتميز ضحايا اإلره�اب بالتعويض راجع   

موقف حمكمه التنازع الفرنسية :
Arret Du Tribunal Des Conflicts; Du 26-6-1985; Rev.Dr Publ.1987 

P: 928:No 120.J.C.P.Note: 11-2703.C.S
وتعليقاعىل احلكم انظر إىل:  

- Modern (V.F): Les Efforts De L’etat Pour Eviterale Competence 
Judicaire A Propos Des Damages Causes Par Les Rssemblemen; 
Les Petits Affiches No: 7.15-1-1986: P : 12.
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وق�د أراد املرشع هبذا التقرير س�د مجيع الذرائع التي يمك�ن النفاذ منها 
إىل حرم�ان املجن�ي عليه�م أو املرضورين يف اجلرائ�م اإلرهابية من احلصول 
عىل ذلك التعويض الفوري. فيكفي حدوث الرضر و إثباته إلنش�اء احلق يف 

احلصول عىل التعويض. 
ويك�ون الق�رار باس�تحقاق التعوي�ض بمثاب�ة قرار كاش�ف ع�ن ذلك 
التعويض وليس منش�ئا للحق فيه ب�أي حالة من األحوال. وهو موقف فريد 

للمرشع الفرنيس.

4 ـ  موارد متويل الصندوق الوطني للتعويض: »النظام املايل«
بتاري�خ  الص�ادر   )1111( رق�م  القان�ون  م�ن  الرابع�ة  امل�ادة  تعت�رب 
1986/10/15م واخلاص�ة بتعيني النظام امل�ايل لصندوق تعويض ضحايا 
الفع�ل اإلرهايب نموذج�ا لكيفية تدبري موارد الصن�دوق دون حتميل املوازنة 
العام�ة للدولة بأية أعباء، ب�ل إن النظام املايل للصندوق بصفة عامة يعترب من 

أهم اخلصائص املميزة هلذا القانون وهو ما نعرض له يف التايل.

أ ـ متويل الصندوق
يت�م متوي�ل الصندوق »صندوق الضامن« من خالل نس�بة تس�تقطع من 
حص�ص االش�رتاكات اخلاص�ة يف عقود التأم�ني عىل األم�وال واملمتلكات 
الت�ي جترهي�ا مؤسس�ات التأم�ني املختلف�ة. وحت�دد هذه النس�ب املس�تقطعة 
بحس�ب القدرة املالية لكل مؤسسه تأمينية، ويتم حتديدها وتوزيعها عىل كل 

املؤسسات ورشكات التأمني باالتفاق فيام بينهم. 
وبالت�ايل ال يعتم�د صندوق الض�امن يف تغذية موارده عىل بن�ود امليزانية 
املالي�ة العام�ة للدول�ة وال حتى عىل ج�زء من املبال�غ املالية املحصل�ة تنفيذا 
لألح�كام اجلنائي�ة، وبذل�ك تف�ادى الصن�دوق املس�اس بمص�ادر الدخ�ل 
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املح�دود لبعض القطاعات الش�عبية أو األغلبية الس�احقة م�ن أبناء املجتمع 
إذا ما تم إضافة حصص اإلسهام التموييل هلذا الصندوق إىل هذه القطاعات 

الشعبية كرضيبة تكميلية للرضيبة العامة عىل الدخل)1(.
وم�ع ذلك فقد اعرتض البعض عىل هذه الطريقة يف التمويل للصندوق 
ع�ىل أس�اس أن مبالغ التعوي�ض عن طريق االس�تقطاع من أقس�اط التأمني 

يعرتيه عدم املرشوعية وعدم العدالة. 
فمـن جهـة أوىل: قد يع�د مثل هذا االس�تقطاع بمثابة عقوب�ة توقع عىل 
املؤم�ن عليهم ع�ىل الرغم من اهن�م بتأمينهم ق�د توخ�وا كل احليطة واحلذر 

لتجنب املخاطرة.
ومـن جهة أخـرى: تقتيض قواعد العدالة أن تت�م عمليه متويل صندوق 
الض�امن م�ن املال الع�ام تأسيس�ا ع�ىل رضورات التضامن الوطن�ي وبالتايل 

يتحملها كافة املمولني دافعي الرضائب )2(.

)1( تنفي�ذا للق�رار الص�ادر يف 1986/10/29م واملنش�ور باجلريدة الرس�مية بتاريخ 
1986/11/4م )الحظ رسعة تتابع إصدار القرارات املاسة بحقوق  املواطنني( 
تقرر تس�ديد مبلغ مخس�ة فرنكات )وهو ما يعادل وقتها مخسني قرشا مرصيا ( عن 

كل عقد تأمني يورد حلساب صندوق الضامن.
وقد نتج عن ذلك متويل صندوق الضامن بمبلغ )250(مليون فرنك فرنيس يف    
ع�ام واحد. وهو مبلغ بالغ الضخامة باملقارنة باملبالغ التي كان يمكن حتصيلها أو 
ختصيصها من ميزانية الدولة استقطاعا من هيئات الضامن املعنية بتعويض ضحايا 

اجلرائم األخرى والتي تقدر بنحو )50( مليون فرانك. 
وقد أثبتت الدراسات اإلحصائية واالكتوارية نجاح االعتامد عىل تلك الوسيلة    
يف متوي�ل الصندوق وتعاظمها بكثري ع�ن العائد املايل املحصل م�ن ممويل الرضيبة 

العامة عىل اإليراد واملقدر كحد أقىص ب�)15.2( مليون فرنك فرنيس. 
(2) Rivero Et Vedel: Les Principes Economiques Et Sociaux De La 

Constition: Le Preambule; Rev.Dr; Soc; Fase.Xxxl.P: 32.1967.==



144

ومما الش�ك فيه أن نج�اح أي نظام تعوييض يعتم�د يف املقام األول عىل 
الق�درة يف متويل�ه وض�امن مص�ادره وبالتايل فتل�ك القدرة ختتل�ف من دولة 
ألخرى بحس�ب ثرائها،فان كانت فرنس�ا قد اعتم�دت يف متويلها للصندوق 
ع�ىل مص�ادر خاص�ة دون حتمي�ل امليزانية العامة ب�أي أعباء، فق�د يكون من 
املناس�ب لدول��ة أخرى اقل ثراء االعتامد عىل أس�لوب التمويل املش�رتك أو 

املختلط بني كل من الدولة واملواطنني. 
حيث حيقق ذلك األسلوب التواجد التقليدي للدولة جتاه واجباهتا نحو 
مواطنيه�ا فضال عن تنمي�ة عنارص التكافل االجتامعي ب�ني األفراد و إرضاء 

مشاعر التضامن فيام بينهم وبالتايل ضامن تكاتفهم يف مواجهه اجلريمة.

ب ـ  فورية السداد 
حرص�ا م�ن امل�رشع الفرن�يس ع�ىل تعوي�ض ضحاي�ا الفع�ل اإلرهايب 
والعنيف تضامنا مع الضحايا يف معاناهتم النفس�ية قرر عىل س�بيل االس�تثناء 

أن يتم رصف مستحقات التعويض عىل نحو عاجل وفوري.
== Loi (46) en 24-10-1966: sur: l’eqalite et la solidarity de tous les 

francois devant les charges de la gurre.
ين�ص الدس�تور الفرن�يس 1946م يف ديباجت�ه ع�ىل مب�دأ التكاف�ل والتضام�ن    
االجتامعي ثم ادرج يف أحكام الفقرة الثانية عرشه بالقانون رقم )1117( الصادر يف 
1946/5/20م وتأسيسا عىل ذلك اعتمد فقهاء القانون العام إمكانية إدراج أعامل 
اإلرهاب ضمن الكوارث التي تصيب األمة بأرسها بصوره مبارشة وتوزيع أعبائها 

برضورات التضامن عىل كافه املمولني.
انظ�ر يف ذل�ك  مصطف�ى حمم�ود عفيفي : عمي�د حقوق طنط�ا � أس�تاذ القانون    
الع�ام يف رؤيت�ه لتطبيق التضام�ن االجتامعي ع�ىل املجني عليه يف جرائ�م اإلرهاب 
عضو مش�ارك يف هيئة البحث العليا ملركز بحوث الرشطة بشأن التعويض يف جرائم 

اإلرهاب الدويل.
ومنشور ىف جملة جامعة طنطا للبيئة � العدد الرابع سنة 1998 م ص 77 وما بعدها.  
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وبحسب نصوص القانون والئحته التنفيذية يتم التعويض عىل دفعتني:
الدفعة األوىل :يتم س�دادها فورا بمجرد تقديم طلب التعويض إىل صندوق 
الضامن واثبات الرضر وتعترب هذه الدفعة كمقدمة أو حتت احلس�اب 

حلني استكامل باقي التعويض. 
الدفعة الثانية:يتم س�دادها اس�تكامال ملبلغ التعوي�ض املقرر بحد أقىص ثالثة 

اشهر من وقت وقوع الرضر. 
ويعتم�د س�داد هذه الدفع�ات عىل نس�ب مئوية حم�ددة )%35-%65( 
مقدرة س�لفا بحس�ب نوعية اجلريمة ومقدار الرضر الناجم عنها، وال تعتمد 
ع�ىل التقدير اجلزايف كس�مة عامة يف تقدير التعويض�ات املالية ودون االلتزام 
بحد أقىص كام هو احلال يف ش�أن املبالغ التعويضية التي يتم س�دادها بمعرفة 

اخلزانة العامة للدولة.
وتس�عى التعويضات إىل تغطية كاف�ة حاالت الرضر )املادي واملعنوي( 
واىل أن تكون التغطية شاملة وكاملة وليس بالقدر املناسب.فاهلدف األسايس 
للصن�دوق ه�و ج�رب الرضر كل ال�رضر دون ح�دود قص�وى ودون مراعاة 
املصلحة املالية للدولة حمل االعتبار يف كافه نظم التعويض األخرى حيث إن 

مصلحه الضحية هي األوىل باالعتبار.
ومل تش�رتط النصوص إثبات املجني عليه�م واملرضورين حدًا أدنى من 
الرضر الس�تحقاق التعويض، كام انه ال دخل بظروفهم الش�خصية وال تأثري 

هلا عىل استحقاقهم للتعويض الكامل. 
واتساقا مع هذا احلق ال يلزم املجني عليه املرضور بتقديم طلب التعويض 
خالل فرتة زمنية حمددة وبالتايل جيوز للمرضور تقديم طلب التعويض يف أي 
وقت ومن أي مكان دون التقيد باملواعيد التي حتددها النظم القانونية لذلك 

لتدارك آثار ترك الباب عىل مرصاعيه كام يف حاالت تقادم الدعوى.
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فح�ق الضحية يف التعويض حق ثابت ال يس�قط بفوات م�دة زمنية ما، 
وال يتأثر بأية مطالبات أخرى من خالل دعاوى قانونيه قضائية. 

نتائج حتليل فلسفه االسرتاتيجية الفرنسية يف التعويض الفوري

هيمنا يف هناية اس�تعراضنا ملوقف بعض نامذج من الترشيعات األوروبية 
إبراز الس�امت اخلاصة للترشيع الفرنيس بشأن التعويض عن األرضار الناجتة 
عن الفعل اإلرهايب حتى يمكننا االسرتش�اد هبا يف قوانيننا الوطنية وذلك يف 

النقاط املحددة التالية:   

أوالً: يظه�ر م�ن حتليل االس�رتاتيجية الفرنس�ية الس�ابقة لفلس�فة التعويض 
يف قوان�ني الض�امن الف�وري ح�رص امل�رشع الفرن�يس ع�ىل اتص�ال 
حلق�ات التكامل بني السياس�ة العامة أي اهل�دف من التعويض وبني 
االس�رتاتيجية الفعالة للتنفيذ أي اإلمكانات وامل�وارد املتاحة وحتى 
ختطي�ط مرحلية التنفيذ لضامن الفعالية وس�دا لذرائع االلتفاف حول 

اهلدف املبتغى.

ثانيًا: يتجىل بوضوح من حتليل االس�رتاتيجية الفرنس�ية اس�تقرار االجتاه عىل 
االلتزام بالتعويض واستحقاقه بمقتىض قانون خاص ينطلق من مبدأ 
ضامن املخاطر وليس املسؤولية عنها. ويرتتب عىل ذلك حتام استقرار 
أوض�اع الضحاي�ا ورصف النظر ع�ن رضورة اختاذ أي�ة إجراءات أو 
خط�وات متهيدي�ة الزمة فبمج�رد ثبوت حدوث ال�رضر � بالتحقيق 
التمهيدي �  يكون كافيا بذاته إلنشاء احلق يف احلصول عىل التعويض.

ثالث�ًا: تفرتض نصوص اس�تحقاق التعويض الفوري بحس�ب القانون عدم 
مق�درة املجن�ي عليه�م املرضوري�ن يف احلص�ول ع�ىل أي ن�وع م�ن 
التعويضات األخرى الكافية جلرب ما حلق هبم من أرضار، بل افرتضت 
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بداءة إخفاق الضحية يف احلصول عىل أي تعويض بالرغم من إمكانه 
حتريك دعوى املس�ؤولية، أو إغالق كافة وس�ائل املطالبة بالتعويض 
أمامه لعدم معرفة الفاعل مثال، وعىل ذلك سعت أن يكون التعويض 
كام�ال وبرصف النظ�ر عن إمكانية احلصول ع�ىل تعويضات أخرى، 
وأعتق�د أن مث�ل هذه اخلطوة اجلريئة س�تؤدى حت�ام إىل تطور مفهوم 
املس�ؤولية املدني�ة التقليدية وااللت�زام بالتعويض يف جمال املس�ؤولية 

العامة أو يف إطار املسؤولية اخلاصة بني األفراد.

رابعًا:تثم�ر نتائج حتليل االس�رتاتيجية الفرنس�ية عن ضع�ف ذريعة صعوبة 
التدبري التموييل للصندوق اخلاص بالتعويض حيث نجحت السياسة 
يف تدب�ري موارد خاصة للصن�دوق تعاظمت عن كل املوارد التي كان 
يمك�ن تدبريها باالعتامد ع�ىل ميزانية الدولة،  ودون حتميل املواطنني 

أية أعباء إضافية. 

خامس�ًا: تفيد عمليه حتليل االسرتاتيجية الفرنسية حدوث انقالب يف أسس 
املس�اعدة املالي�ة والتأمين�ات االجتامعي�ة يف كاف�ة النظ�م الترشيعي�ة 
التقليدي�ة املحددة لقواعد املس�ؤولية والتعويض. فاألصل احلايل هو 
استحقاق التعويض عن الرضر الناجم عن الفعل اإلرهايب أو العنف 
بصف�ة أصلي�ة وليس بصف�ة احتياطية بعد اس�تنفاذ الط�رق القانونية 

األخرى املتاحة بالدعوى اجلنائية أو الدعوى املدنية.
فقد اصبح اللجوء إىل صندوق الضامن وطلب التعويض هو    
األسلوب األسايس والناجع يف احلصول عىل التعويض تداركا لوطأة 
اإلج�راءات القانونية يف ممارس�ة دعوى املس�ؤولية املدني�ة أو اجلنائية 
وتداركا لصعوبة تنفيذ أحكام التعويض إما بس�بب إعس�ار املتسبب 
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مالي�ا أو صعوب�ة إلزام الدول�ة بالتعويض حتى ولو بن�اء عىل أحكام 
باإلدان�ة، وت�داركا لكث�ري م�ن نجاح�ات رشكات التأم�ني وهيئات 

الضامن اخلاص يف اإلفالت من التزاماهتا العقدية بالتعويض. 
سادس�ًا: يؤكد حتليل االسرتاتيجية الفرنسية واستقراء اإلحصاءات الرسمية 
م�دى ضخام�ة العائ�د األديب واملعن�وي من حتم�ل الدول�ة واجباهتا 
نح�و رفاه�ة مواطنيه�ا ووقوفه�ا بجان�ب ضحاي�ا اإلج�رام حي�ث 
أك�دت اإلحص�اءات تراجع كثري من األع�امل اإلجرامي�ة اإلرهابية 
والعنيف�ة أمام تكاتف األفراد وتضامنهم يف جماهبة العنف واإلرهاب 

إلحساسهم باملشاركة يف مواجهة كل ما هو آت.
 واصبح اإلحس�اس بالتضامن الفعال أمام املخاطر اجلس�يمة هو املوئل 

الوحيد من إجابة سؤال »من منا سيكون الضحية القادمة«.

3. 3. 3 موقف املرشع املرصي من تعويض ضحايا اجلريمة
سبق الدستور املرصي الصادر يف احلادي عرش من سبتمرب عام 1971م 
عديد من الدساتري األجنبية األخرى حني استوجب محاية احلريات واحلقوق 
وتعوي�ض ضحايا العدوان عليها. فاملادة )57( من الدس�تور تنص رصاحة 
وبوضوح عىل أنه: »كل اعتداء عىل احلرية الشخصية أو حرمة احلياة اخلاصة 
للمواطن�ني وغريه�ا من احلق�وق واحلري�ات العامة الت�ي يكفلها الدس�تور 
والقانون جريمة ال تس�قط الدعوى اجلنائية وال املدنية الناش�ئة عنها بالتقادم 

وتكفل الدولة تعويضا عادال ملن وقع عليه االعتداء«)1(.

املادة)57( من الدس�تور امل�رصي يف 1971/9/11م وهناك نص�وص عديدة توجب 
مس�ؤولية الدولة عن تعويض املجني عليهم يف ثنايا الترشيع الدس�توري املرصي 
إنفاذا لنصوص وروح الدس�تور املرصي نذكر منها كذلك املادة )45( التي تنص 
== عىل انه »حلياه املواطنني حرمة حيميها القانون«.     
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ف�ال مراء أن نص هذه املادة يغطي مس�احة كب�رية من اجلرائم الواردة يف 
قانون العقوبات بحيث تصبح الدولة مسؤولة عن تعويض املجني عليهم يف 

هذه اجلرائم. 

وم�ع ذلك فقد احتدم اخلالف حول هذا النط�اق من التغطية ووجوب 
ح�رصه يف تعوي�ض الدول�ة للمجني عليهم فق�ط يف جرائم األش�خاص أو 
جرائم املس�اس بحرمة احلياة اخلاصة وفقا ألحكام قانون العقوبات وبالتايل 
فال يشمل التعويض باقي املرضورين بصفة عامة حيث تكفل القواعد العامة 

للمسؤولية حقوقهم الكاملة.

وقد اس�تند أنصار احلرص إىل أن املرشع الدس�توري مل يكن يفكر مطلقا 
عن�د وضعه للنص أن يمتد مبدأ كفالة الدولة إىل هذا املدى، باإلضافة إىل أن 
املرشع الدس�توري يوجه خطابه أساسا إىل س�لطات الدولة ويرتك هلا تنظيم 

ممارسه احلقوق والعالقات من خالل القانون)1(.

== انظر كذلك م309 ع، م309 )أ( املضافة إيل قانون العقوبات بالقانون رقم )370( 
لسنه 1972م وتعديالته بشأن محاية حريات املواطنني من املسارقات السمعية أو 
البرصي�ة، م)3( م)15( من قانون اإلجراءات اجلنائي�ة التي تنص عىل عدم تقادم 
الدع�وى اجلنائية. وانظر كذلك عديدًا من قضاء حمكمتنا الدس�تورية العليا نحيل 
إليه�ا يف جمل�ة املحاماة أع�وام 1995م-1999م، وعىل وجه اخلصوص : جلس�ة 

1993/2/6 القضية رقم )57( لسنة )4ق( دستورية عليا. 
)1(  نعيم عطية :حرمة احلياة اخلاصة يف القانون املرصي والفرنيس جملة العلوم اإلدارية 
س22-1980م ص59.حس�ام االه�واين: احل�ق يف اح�رتام احلي�اة اخلاصة دار 
النهضة العربية 1978م ص453 حيث انتهى س�يادته إيل قصور التخصيص أمام 
عمومي�ة النص الدس�توري ومناهضته للفك�ر القانوين املع�ارص وتطورات محاية 

املجني عليهم والترشيعات املقارنة.
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وم�ع اعتبارن�ا ل�كل الظ�روف التي ع�ارصت نص املرشع الدس�توري 
امل�رصي وتقديرا حلجج أنص�ار حرص مبدأ كفالة ال�دول لتعويض الضحايا 
يف املجن�ي عليهم فق�ط دون املرضورين من اجلريمة، فإننا نرى إمكانية متديد 
النص وقدرته عىل اس�تيعاب كل وس�ائل محاية املواطن�ني ضد  خماطر التقدم 
التكنولوجي وتصاعد ضحايا األبعاد اجلديدة لإلجرام املعارص، وهي نفسها 

التي مل تكن ختطر عىل بال واضعي الدستور آنذاك.

وان كان بحثنا يتفادى إعادة اخلوض يف مناقشة خمتلف اآلراء بشأن هذه 
املادة الدس�تورية ومدى ما تتس�ع له من جرائم حيث سبقنا يف ذلك كثري من 

أساطني الفقه املرصي.

 فإننا نؤكد اجتامع كل اآلراء املعارصة عىل رضورة كفالة حقوق ضحايا 
اجلريم�ة املرضوري�ن دون ح�رص نطاقه�م يف فئ�ة دون أخ�رى تأسيس�ا عىل 
املادة)57( من الدس�تور، وكذلك اس�تحداث ن�ص قانوين خاص عىل غرار 
كثري من الترشيعات املقارنة يكفل محاية الدولة لضحايا اجلريمة ولو باعتباره 

نواة لنظام قانوين خاص بتعويض ضحايا اجلريمة. 

ويس�اعد عىل تعزيز هذا االجتاه قبول مرص االنضامم إىل املجتمع الدويل 
واملوافق�ة عىل كثري من املعاه�دات واملواثيق الدولية اخلاص�ة بحامية ضحايا 

اجلريمة )*(.

)*( نذكر من ذلك انضامم مرص إيل االتفاقية الدولية اخلاصة باحلقوق املدنية والسياسية 
الت�ي أقرهتا اجلمعية العامة لألمم املتح�دة يف 1966/12/16م )وانضمت إليها 
مرص يف عام 1981م( والتي نصت يف مادهتا الرابعة عرشة يف البند الس�ادس عىل 
حق كل شخص أوقعت به عقوبة بسبب حكم هنائي صادر عليه يف جريمة جنائية 
احلص�ول ع�ىل تعويض طبق�ا للقانون إذا ألغ�ي احلكم أو نال العف�و وهو نص يف 
اتفاق ملزم.         ==
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ولعلن�ا نلم�ح يف املادة )441( من الباب الرابع م�ن الكتاب الثالث من 
قانون اإلجراءات اجلنائية امل�رصي اخلاص بإعادة النظر يف األحكام النهائية 
الص�ادرة بالعقوبة يف اجلناي�ات واجلنح ما يعني عىل تطبيق املادة الدس�تورية 

فقد أجازت املادة طلب إعادة النظر يف هذه األحكام يف األحوال التالية :
1� إذا حكم عىل املتهم يف جريمة قتل، ثم وجد املدعي قتله حيا.

2 � إذا ص�در حك�م عىل ش�خص من اج�ل واقعة، ثم ص�در حكم عىل 
ش�خص آخر م�ن اج�ل الواقعة عينه�ا وكان بني احلكم�ني تناقض 

بحيث يستنتج منه براءة أحد املحكوم عليهم.
3 � إذا حك�م ع�ىل أحد الش�هود أو اخلرباء بالعقوبة لش�هادة الزور وفقا 
ألحكام الباب الس�ادس من الكتاب الثالث م�ن قانون العقوبات، 
أو إذا حكم بتزوير ورقه قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو 

تقرير اخلبري أو الورقة تأثري عىل احلكم.
4�  إذا كان احلك�م مبنيا عىل حكم صادر من حمكمة مدنية او من إحدى 

حماكم األحوال الشخصية وألغي هذا احلكم. 
5 � إذا حدث�ت أو ظه�رت بعد احلك�م وقائع، أو قدم�ت أوراق مل تكن 
معلوم�ة وق�ت املحاكمة وكان من ش�أن ه�ذه الوقائ�ع أو األوراق 

ثبوت براءة املحكوم عليه. 
== راج�ع كذل�ك م5/9 م�ن نفس االتفاق والت�ي تنص عىل حق كل م�ن كان ضحية 

قبض أو إيقاف بشكل غري قانوين يف تعويض قابل للتنفيذ. 
ووفقا للامدة 3/9 من االتفاق يرتتب عىل ذلك مسؤولية الدولة عن كل قبض    
أو إيقاف خمالف للقانون )مبارشة( كام يرتتب أيضا مسؤولية كل من كان مسؤوال 
عن هذا القبض أو اإليقاف بطريق غري مبارش وهو ما يؤدي حتام إىل توخي أقىص 
احل�ذر عن�د إصدار ق�رارات القب�ض ويمن�ع اإلرساف يف هذه الق�رارات كام هو 

املشاهد أحيانا عند حتقيق اجلرائم.
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فه�ذه امل�ادة وما يليه�ا من م�واد :)442( إىل )446( إج�راءات جنائية 
تعالج مسألة اخلطأ يف األحكام اجلنائية واإلخفاق يف حتقيق العدالة.

وبحس�ب امل�ادة 6/14 من االتفاق ال�دويل 1966/12/16م )الذي 
انضم�ت إلي�ه مرص( تلت�زم كل دوله ط�رف يف االتفاق بأن تع�وض كل من 
أضري من عقوبة جنائية صدرت ضده يف حكم هنائي ثم ألغي احلكم أو صدر 
عن�ه عفو فيام بعد بس�بب واقعة اكتش�فت بعد احلكم النهائ�ي ودلت عىل انه 

كان مظلوما يف إدانته. 

وف�وق كل ذلك فان مبادئ التضامن والتكافل االجتامعي التي يدين به 
ترشيعنا للقواعد األصولية يف الرشيعة اإلسالمية تستوجب مسؤولية الدولة 
عن تعويض ضحايا اجلريمة وال س�يام إذا انتفي ثبوت اجلريمة عىل اجلاين أو 
إذا استحال احلصول عىل»الدية «، � التعويض � من أية جهة أخرى فاحلديث 

الرشيف انه »ال رضر وال رضار«.

فإذا اس�تحال احلصول عىل التعويض من اجل�اين قامت أرسته أو مجاعة 
املس�لمني بالوفاء بالتعوي�ض كنوع من التكافل االجتامع�ي ولكن أيضا عىل 
أس�اس مس�ؤولية الدولة عن وقوع اجلريمة فهي مس�ؤولة مسؤولية مبارشة 

عن حتقيق نتيجة وليس جمرد بذل عناية.

1 ـ  مقدار التعويض بحسب املادة )57( من الدستور املرصي
نصت الفقرة األخرية من املادة الدستورية عىل أن تكفل الدول تعويضا 
عادال ملن وقع عليه اعتداء عىل حرمة حياته اخلاصة. وتس�تعمل الترشيعات 
املرصي�ة عب�ارة التعويض العادل للدالل�ة عىل التعويض املالئم أو املناس�ب 
غ�ري الكامل. ويس�تتبع هذا األمر رضورة تقدير مس�لك املجني عليه ودوره 

يف وقوع اجلريمة. 
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وبالت�ايل فق�د نج�د يف هنج امل�ادة الدس�تورية اإلطار العام الس�تحقاق 
التعوي�ض يس�تتبع تكملته بترشيع مكمل جيس�د عمال مب�دا تعويض الدولة 
لكل ضحايا اجلريمة يس�هم يف حتقي�ق العدالة داخل املجتمع وما يرتتب عىل 
ذلك حتام من حتقيق مس�امهة املواطن يف إنفاذ العدالة ومش�اركته يف مكافحة 

اجلريمة وهو ما يكون له ابلغ األثر يف منع اجلريمة. 

واس�تثامراً  للعقي�دة الديني�ة الراس�خة يف نفس املواط�ن املرصي يمكن 
إنش�اء صن�دوق قوم�ي للتعويض�ات مم�ول م�ن خ�الل التربع�ات واهلبات 
والعطاءات األخرى اإلنسانية التي جيود هبا املواطنون دون حدود وتنوء عىل 
اس�تيعاهبا صناديق النذور والعطاء الزاخرة يف املؤسسات الدينية، وتنوء عىل 

محل مفاتيحها عصبة أويل القوة من الرجال.

ك�ام يمكن أن تضاع�ف حصيلة هذا الصندوق القوم�ي بموارد إضافية 
ثابتة تس�تقطع من بع�ض الغرامات واملصادرات اجلنائي�ة أو من حصيلة بيع 
بع�ض ه�ذه املصادرات أو من حصص بعض ال�رتكات التي ال وريث هلا أو 
م�ن عائد بع�ض األوقاف، وهى كلها م�وارد متويلية ال توج�د إال يف الدولة 

املرصية، وهى معني الينضب أبدا)1(.

)1( اعل�م عل�م اليق�ني أن بعض املؤسس�ات األهلية يف مرص املحروس�ة )إحداها فقط 
يف منطق�ة ش�عبية( تعطي إعانات ش�هريه لضحاي�ا احلياة من األرام�ل واألطفال 

وزوجات املساجني جمموعها )2.5( مليون جنيه مرصي.
ك�ام أن هن�اك مجعي�ات علمي�ة مرصية )مث�ل اجلمعي�ة املرصية لدع�م البحث    
العلم�ي( املش�هرة بالقان�ون )97( لس�نه 1998م تدف�ع إعانات س�نوية لراغبي 
البحث العلمي تقرتب من املليون جنيه. كل األمر يتوقف عىل إنش�اء كيان قانوين 

واضح املعامل يتواله بعض من أويل النهي والبصائر يناط به حتقيق أنبل الغايات.
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3. 3. 4 تعويض الضحايا يف القانون الدويل 

داعبت مس�ألة تعويض ضحايا اجلريمة أعامل العديد من مؤمترات األمم 
املتح�دة اخلاصة بمنع اجلريمة ومعامله املجرمني أو مؤمترات حقوق اإلنس�ان 
و أملحت التوصيات إىل رضورة محاية الضحايا عىل املستويني الوطني والدويل 
إىل أن استقرت تلك املسألة يف مؤمتر األمم املتحدة اخلامس يف جنيف 1975م، 
وتكرر األمر إبان املؤمتر السادس كاركاس فنزويال 1980م حتى فرض نفسه 
يف مؤمتر ميالنو 1985م بإعالن املبادئ األساس�ية للعدالة بخصوص ضحايا 

اجلريمة والتعسف يف السلطة)1(.

وحيسب لإلعالن الدويل 1985م تأكيد رضورة اختاذ تدابري وطنية ودولية 
م�ن اج�ل ضامن حق�وق ضحايا اجلريمة  وضحايا إس�اءة اس�تعامل الس�لطة، 
وليكون بمثابة إطار عام يساعد احلكومة واملنظامت الدولية يف جهودها لتوفري 

مساعده حقيقية هلؤالء الضحايا كحق من حقوقهم األساسية واإلنسانية.

 )1( إبراهي�م حمم�د العناين :اإلجراءات اجلنائية الدولية حلامية ضحايا اجلريمة وإس�اءة 
اس�تعامل   الس�لطة : بح�ث مقدم للن�دوة الدولي�ة حلامية حقوق ضحاي�ا اجلريمة 

22-25-يناير 1989م القاهرة مركز البحوث أكاديمية الرشطة. 
   نبيل امحد حلمي :احلامية القانونية لضحايا اجلرائم الدولية :مركز الدراس�ات 

الدولية القانونية � جامعة الزقازيق 1989م. 
Mr. Sherif Bassiouni: the United Nation Declaration of Basic 

Principles of Justices for Victims of Crime and Abuse of 
Power: Rep to Inter National Conference: 1989. Cairo، Egypt.

واجلدي�ر بالذك�ر أن مؤمتر األم�م املتحدة اخلام�س يف جني�ف 1975م كان معنيًا   
بمس�ألة تعوي�ض الضحايا حت�ت عنوان إره�اب الدولة ثم عدل العن�وان يف آخر 
حلظه حرصا عىل انعقاد املؤمتر واصبح سوء استعامل السلطة حيث كان هذا املؤمتر 

متهيدا هاما لإلعالن الدويل بشأن ضحايا اجلريمة يف 1985م.
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وع�ىل ذل�ك يعترب اإلع�الن الدويل ميث�اق رشف أو مب�ادئ توجيهية ملا 
جيب أن يكون عليه مسلك احلكومات إزاء مسالة تعويض الضحايا، وبالتايل 
فقيمت�ه أدبي�ة حتى يتم اس�تكامله بوثيقة دولية أخرى تتضمنه�ا اتفاقية دولية 

تقبلها الدول.

واس�تكامال لنه�ج اإلع�الن ال�دويل ولقيمته األدبي�ة تبنى مؤمت�ر األمم 
املتح�دة العارش ملنع اجلريمة ومعامل�ه املجرمني مرشوع إعالن فيينا 1999م 
بش�أن اجلريمة والعدالة باعتب�اره نموذج عمل فع�ال ملواجهة أعتى حتديات 

القرن احلادي والعرشين. 

فف�ي ه�ذا املؤمت�ر اس�تحدثت كيان�ات وآلي�ات جديدة لض�امن حقوق 
الضحايا، واس�تحدثت خطط وبرامج عمل وطني�ة وإقليمية، ودولية لدعم 
ضحاي�ا اجلريم�ة ب�ام فيها إنش�اء صنادي�ق التعوي�ض، وتقرر أن يك�ون عام 

2003م هو املوعد املستهدف ملراجعة الدول ملسؤولياهتا املتصلة بذلك. 

ونس�عى بدراس�تنا ملس�ألة تعوي�ض ضحاي�ا اجلريم�ة يف إط�ار القانون 
ال�دويل إىل لفت اهت�امم املرشع املرصي إىل مدى حيوية هذه املس�ألة يف ضوء 
التحديدات الزمنية للربامج واألطر والسياسات الواجب تقديمها للمجتمع 

الدويل خاصة يف ظل الظروف احلرجة احلالية التي يمر هبا العامل املعارص.

واحلقيقة أن املراجعة املتأنية لالتفاقات والعهود الدولية حلقوق اإلنسان 
عموما ويف ش�أن من�ع اجلريمة والعدال�ة اجلنائية خصوصا ت�ربز لنا وجوب 
العناي�ة اخلاص�ة بحامي�ة ه�ؤالء الضحايا وكفال�ة إجراءات وآلي�ات تضمن 

فعالية هذه احلامية.
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3. 3. 5 تأصيل تعويض الضحايا يف القانون الدويل

أوال ً: النصوص االتفاقية الدولية بشأن ضحايا اجلريمة
أرشنا فيام س�لف أن نصوص بعض االتفاقي�ات الدولية املعنية بحقوق 
اإلنس�ان قد أش�ارت مب�ارشة أو بطريق غري مب�ارش إىل مس�ألة محاية ضحايا 
اجلريمة وإس�اءة استعامل الس�لطة نذكر منها عىل سبيل املثال نصوص العهد 
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس�ية الصادر عن اجلمعية العامة لألمم 
املتح�دة ع�ام 1966م)يف 1966/3/23م واملص�ادق علي�ه يف م�رص ع�ام 

1982م()1(. 

ويف مدون�ة األم�م املتح�دة بش�أن املب�ادئ املتعلق�ة بحق الف�رد يف عدم 
القب�ض عليه أو احلبس احتياطي�ا أو نفيه بطريقه تعس�فية نصت املادة )40(
ع�ىل حق املقبوض  عليه أو املحب�وس احتياطيا باملخالفة للقانون يف تعويض 
تلت�زم به الدول�ة بالتضامن مع املوظف العام الذي أم�ر هبذا اإلجراء عىل أن 

تكفل الدولة سداد التعويض من خزينتها العامة )2(.

)1( أش�ارت امل�واد م3/2،م5/9،م6/14،م17،م26 م�ن العه�د ال�دويل ملس�ألة ضحايا 
اجلريم�ة بطريقه غري مبارشة حيث أكدت هذه امل�واد حرمة احلياة اخلاصة للمواطنني، 

ومبدأ املساواة أمام القانون جلميع األشخاص )بام فيهم ضحايا اجلريمة(. 
)2( وه�ذا ما جرى علي�ه العمل يف كثري من الترشيعات املقارنة منذ اكثر من قرن من الزمان 
مث�ل القانون الفرن�يس يف 1895/5/8م وقان�ون 1923/2/7م الذي أضاف فقرة 
جديدة للامدة )505( من قانون املرافعات تقرر مسؤولية الدولة عن التعويضات التي 
حتكم هبا عىل القضاة، والقانون)70-643 يف 1970/7/17م( الذي قرر التعويض 
عن احلب�س االحتياطي يف م149أج وتعديالته، والقان�ون 1972/7/5م الذي قرر 
مسؤولية الدولة عن تعويض األرضار الناشئة عن أخطاء مرفق القضاء )يف حالة  اخلطأ 
اجلسيم(، ونفس احلال ف�ي القان�ون األملاين1904/7/14� 1973/3/13م،  == 
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ويف اتفاقي�ة مناهض�ة التعذيب وغريه م�ن رضوب املعامل�ة أو العقوبة      
القاس�ية أو الالإنس�انية  التي اعتمدهتا األمم املتحدة يف العارش من ديس�مرب 
1984م والتي انضمت إليها مرص يف 1985/6/25م. نصت املادة اخلامسة 
عىل أن تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من اإلجراءات القامة واليتها القضائية 
ع�ىل هذه اجلرائم عندما يك�ون املعتدى عليه من مواطني تل�ك الدولة، وإذا 

اعتربت األخرية ذلك مناسبا. 

وهي�دف ه�ذا النص إىل إع�امل مب�دأ الوالية الش�خصية حلامي�ة ضحية 
التعذيب إلمكان تتبع اجلاين وعدم إفالته من العقاب. 

ك�ام نص�ت املادة )13( ع�ىل أن تضمن كل دولة ط�رف ألي فرد يدعي 
بأن�ه قد تع�رض للتعذيب يف أي إقلي�م خيضع لواليته�ا القضائية احلق يف أن 
يرفع شكوى إىل سلطاهتا املختصة، ويف أن تنظر هذه السلطات يف حالته عىل 

»وجه الرسعة« وبنزاهة. 

ك�ام ينبغ�ي أن تتخ�ذ الدولة اخلط�وات الرضوري�ة لضامن محاي�ة مقدم 
الشكوى والشهود من كافه أنواع املعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه 

أو ألي أدلة تقدم.

وتضيف املادة )14( أن عىل كل دولة طرف أن تضمن يف نظامها القانوين 
»إنص�اف« من يتعرض لعمل من أعامل التعذي�ب، وتضمن متتعه بحق قابل 
للتنفيذ يف تعويض عادل ومناسب بام يف ذلك وسائل إعادة تأهيله عىل أكمل 

وجه ممكن. 

== وىف القان�ون الس�وداين 1983)م301( إج�راءات جنائية حيث جتي�ز املادة األخرية 
للق�ايض الس�وداين أن يأمر من تس�بب يف القبض )بدون وج�ه كاف( بان يدفع إىل 

املقبوض عليه تعويضا عادال ومناسبا.
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وإذا نج�م ع�ن التعذي�ب وف�اة املعت�دى علي�ه يك�ون لورثت�ه احل�ق يف 
التعوي�ض. وتوج�ب املادة )15( ع�ىل كل دولة أن تضمن عدم االستش�هاد 

بأية أقوال يثبت أن اإلدالء هبا جاء نتيجة للتعذيب كدليل يف أية إجراءات.

وبالطب�ع توجب االتفاقية ع�ىل كل الدول اعتبار مجي�ع أعامل التعذيب 
جرائ�م ويتعني أن تضم�ن قوانينها اجلنائية النص عىل ه�ذه اجلرائم واملعاقبة 

عليها )1(. 

ويف اإلعالن الدويل ميالنو 1985م : الصادر عن املؤمتر الدويل الس�ابع 
لألمم املتحدة بش�أن من�ع اجلريمة ومعامل�ه املجرمني جاء البن�د الثاين عرش 

رصحيا حتت عنوان »التعويض«.

فوفقا هلذا البند: »حينام ال يكون من املمكن احلصول عىل تعويض كامل 
م�ن املجرم أو من مصادر أخرى ينبغي للدولة أن تس�عى إىل تقديم تعويض 

مايل إىل كل من :

)1( عرف�ت امل�ادة األوىل م�ن االتفاقية التعذيب بأنه »أي فعل يس�بب أمل�ا أو أذى بدنيا 
أو عقليا لش�خص بقصد احلصول منه أو من أي ش�خص آخ�ر عىل معلومات أو 
اعرتافات، أو عقابه عىل فعل ارتكبه هو أو أي شخص آخر أو يشتبه يف ارتكابه له 
أو ختويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر أو ألي سبب آخر قائم عىل أساس التميز 
من أي نوع كان إذا كان مثل هذا األمل أو األذى قد وقع من موظف رسمي عام أو 

من شخص آخر بصفة رسمية، أو بتحريض أو بموافقة أو بإذعانه. 
وال يتضم�ن التعذيب األمل أو األذى ال�ذي يرجع فقط إيل اجلزاءات املرشوعة    
أو يك�ون مالزما هلا أو عرضا هلا«. ويس�تفاد من هذا التعريف الواس�ع للمقصود 
»بالتعذي�ب« ح�رص املرشع الدويل ع�ىل عقاب الفاعل وتعوي�ض ضحايا الفعل 
حت�ى ولو س�بب أملا أو أذى ذهنيا أدى إىل املعاناة أو س�بب جم�رد ختويف أو إكراه 
واق�ع عىل الضحية أيا كانت الوس�يلة املس�تخدمة يف التعذيب ول�و كان التعذيب 

تليفونيًا أو عرب اإلنرتنت.
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1� الضحاي�ا الذي�ن أصيب�وا بإصابات جس�دية بالغة أو باعت�الل الصحة 
البدنية أو العقلية نتيجة جلرائم خطرية.

2� أرس األش�خاص املتوف�ني أو الذي�ن اصبح�وا عاجزين بدني�ا أو عقليا 
نتيج�ة لإلي�ذاء وبخاص�ة من كانوا يعتم�دون يف إعالته�م عىل هؤالء 

األشخاص. 

ويف البند الثالث عرش من هذا اإلعالن نص بموجبه ينبغي تش�جيع إنشاء 
وتعزيز وتوس�يع الصناديق الوطنية املخصصة لتعويض الضحايا.ويمكن عند 
االقتضاء أن تنش�أ صناديق أخرى هلذا الغرض بام يف ذلك احلاالت التي تكون 
فيها الدولة التي تنتمي إليها الضحية عاجزة عن تعويضها عام أصاهبا من رضر. 

ولنا أن نتساءل أمام رصاحة النصوص ووضوح االلتزام يف اإلعالن الذي 
صاغ�ه خرباء األمم املتحدة وخملصوها عن ج�دوى االلتفاف حول النصوص 
وفتح الثغرات فيها والتذرع بأهنا جمرد مبادئ  توجيهية أو إعالنات للسلوكات 

السوية العاملية ينبغي االرتقاء هبا إىل مصاف القانونية وترتيب املسؤولية ؟

وحس�بي يف ال�رد عىل مثل ه�ذه اجلرائ�م القانونية املغرقة يف السفس�طائية 
القول بان تلك اإلعالنات الدولية هي تقارير كاش�فه اللتزامات دولية تقدمها 
وتفرضه�ا االعتب�ارات اإلنس�انية التي يرق�ى هبا اإلنس�ان ويندفع إليه�ا دفعاً  
ويتسابق نحوها ال أن يتجاهلها ويغض البرص عنها فتلك سامت أمم خاوية)1(. 

)1( ويمكنن�ا أن نس�تند يف ذل�ك دع�ام لرأين�ا إىل ن�ص امل�ادة )31( م�ن اتفاقي�ة  فيين�ا 
لسنة1969م التي اعتمدت العرف الدويل غري املكتوب كمعيار لتفسري االتفاقيات 
واملعاهدات الدولية ومثل هذا العرف الدويل ال يتكون ويستقر إال ملوافقته قواعد 

العدالة والقانون الطبيعي.
ك�ام أن امل�ادة )46( م�ن نف�س االتفاقي�ة حظرت متل�ص الدولة م�ن واجباهتا    
== »االتفاقية« بحجه عدم موافقتها لقوانينها الداخلية    
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ثانيـًا: يف مـرشوع امليثـاق الدويل فيينـا 1999م، وإعالن فيينا بشـأن 
اجلريمة والعدالة 1999م 

مواجهة حتديات القرن احلادي والعرشين...

تقرر االلتزام بتعزيز معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلريمة 
والعدالة اجلنائية)1(.  وقد جتاوز مثل هذا االلتزام جمرد النصوص والعبارات 
وذل�ك من خالل املطالبة بصياغة تدابري حم�ددة قابلة للتنفيذ تتضمنها برامج 
زمنية وفق خطط اسرتاتيجية يمكن رصدها ومتابعة مدى الوفاء بالتعهدات 

الواردة فيها.

وقد وضع إعالن فيينا 1999م حداً  زمنياً أقىص هو عام 2003م تلتزم 
عنده الدول باستخدام تلك املعايري و القواعد وتطبيقها يف قوانينها الداخلية 

== ملزي�د من التفاصيل حول هذه  النقطة : انظر امحد فتحي رسور :احلامية الدس�تورية 
للحقوق واحلريات �1999م ص197.

   وق�د قض�ت حمكمتنا الدس�تورية بدس�تورية اتفاقي�ة التعويض�ات املربمة بني 
احلكومت�ني املرصي�ة واليوناني�ة وع�دم معارضته�ا مع الدس�تور. انظر دس�تورية 
عليا يف 1993/2/6م القضية رقم )57( لس�نه )4( قضائية دس�تورية � جمموعة 

األحكام ج 5 ) املجلد الثاين( قاعدة )13( ص 150.
)1( جت�در املالحظ�ة بان املنظ�امت الدولي�ة املعنية بش�ؤون مكافحة اجلريم�ة والعاملة 
م�ن خ�الل منظمة األمم املتحدة ق�د مالت إيل ضامن حق�وق ضحايا اجلريمة بعد 
أن كان�ت متي�ل إيل جانب املتهم فقط واس�تبدلت عناوين مؤمتراهت�ا بمنع اجلريمة 
والعدالة اجلنائية بعد أن كانت معنونة »منع اجلريمة ومعاملة املجرمني« واتسعت 
مفاهي�م العدالة اجلنائية يف جيلها احلايل لتش�مل أس�اليب العدالة التطبيقية خارج 
إط�ار اآللي�ات القضائي�ة مث�ل أس�لوب العدال�ة املجتمعية،والعدال�ة التصاحلية 
والوس�اطة، وغريها من بدائل املحاك�امت التقليدية التي يؤدي إبطاؤها إىل إهدار 

قيمه العدل.
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ويف ممارس�تها الوطني�ة عىل أن تلت�زم الدول حتقيقا لتلك الغاي�ة بإعادة النظر 
يف الترشيعات واإلج�راءات اإلدارية ذات الصلة بموضوع تعويض ضحايا 
اجلريمة، وإنف�اذ املعاهدات النموذجية يف املس�ائل اجلنائية باعتبارها أدوات 

هامة لتفعيل التعاون الدويل يف مكافحة اإلجرام. 

ونزوال إىل اعتبارات الواقع التطبيقي العميل عني اإلعالن باس�تحداث 
آلي�ات خاص�ة تضمن حصول ضحاي�ا اجلريمة عىل كاف�ة تعويضاهتم إذا ما 
تقاعس�ت الدول�ة ع�ن حتقيق ذلك عن طريق اس�تحداث كيان دويل يس�مى 
»أم�ني مظ�امل دويل« ين�اط به املس�اعدة يف احلصول ع�ىل اللج�وء إىل القضاء 

الدويل وطلب التعويض عىل املستوى الدويل أو رد احلقوق للضحايا)1(. 

ك�ام تأك�د »باإلع�الن« االتف�اق عىل إنش�اء »صن�دوق دويل« ملس�اعدة 
ضحايا اجلريمة ويكون هلذا الصندوق الدويل كيان خاص مستقل يشارك فيه 
كل الدول بحصص حمددة حس�ب أوضاعها املالية والقانونية، وحترم الدولة 

املارقة عنه من متتع رعاياها بمزايا الصندوق.

)1( ينبغ�ي يف ه�ذا املقام االهتامم بتوفري اإلجراءات القانونية املالئمة للجوء إيل القضاء 
الدويل ورد حقوق الضحايا عندما تنعدم الوس�ائل القانونية الوطنية أو تكون غري 

كافية، كام يف حاله اجلرائم عابرة احلدود.
كام ينبغي التوسع يف إنشاء مراكز وطنية لتلقي شكاوى يف جمال حقوق اإلنسان    
بغي�ة اس�تعادة احلق�وق املنتهك�ة أو احلص�ول يف غري ه�ذه األحوال ع�ىل نوع من 

التعويض.
وسوف يساعد عىل تفعيل هذا األمر التطور اإلجيايب املتمثل يف إنشاء وحدات    
للضحاي�ا وكذلك للش�هود ضمن النظام القانوين للمحكم�ة اجلنائية الدولية عىل 
غرار وحدات الضحايا يف املحاكم الدولية اخلاصة )يوغسالفيا 1991م، ورواندا 

1994م( 
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يتضح لنا من العرض الس�ابق لبعض ن�امذج االتفاقيات الدولية وجود 
أسس قانونية ترتكز عليها احلامية الدولية لضحايا اجلريمة)1(.

وه�ذه األس�س تكتم�ل فعاليتها � بحس�ب إع�الن فيينا � باس�تحداث 
إج�راءات وآلي�ات يتم اللج�وء إليها أو حتريكها عىل املس�توى الدويل هبدف 

استيفاء الضحية حلقه يف التعويض.

)1( ملزي�د م�ن التفصي�ل ح�ول كثري م�ن االتفاقيات الدولي�ة األخرى خاص�ة يف جمال 
حق�وق اإلنس�ان )مث�ل االتفاقي�ة األوروبي�ة الت�ي أقرهت�ا دول جمل�س أوروبا يف 
1950/11/4م والت�ي دخلت حيز النفاذ يف 1953/9/3م( وامليثاق األفريقي 

يونيو 1981م وامليثاق العريب )مرشوع ( سرياكوزا إيطاليا 1984م.انظر:
 - Bassiouni:(m.ch): international protection of victims: AIDP:

1988.p.80
- and the protection of collective victims ‘in international law: 

New York 1985:law school human rights، annual: p: 239-257.
- The U.N.procedures for the effective implementation of the 

standard minimum rules for treatment of prisoners; p525-539.
- Lamborn، Leroy: the U.N declaration on victims: rutger; 1987 p: 

19 et ss.  
وملزيد من املعلومات اإلضافية بش�أن القانون اإلنس�اين الدويل وحقوق اإلنس�ان   

نذكر :
- United nation: final act of the international conference on human 

rights; New York: 1968:sal: no.E.68 xiv. 
- The work of the international law commission; New York 

1980:sales no: E.80.v.ii
- The U.N and human rights; New York 1985: sal: no E.86-1
- The U.N action in the field of human rights.New York 1988:sal: 

no: E.88.xiv.2.
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ومث�ل هذه االتفاقيات التي تس�تقل بتحديد التعويض املس�تحق لرعايا 
ال�دول األجنبي�ة توقف أع�امل القواعد العامة ال�واردة يف قوان�ني أخرى إذ 

اخلاص يقيد العام.

فاألص�ل يف كل معاهدة دولية إعامال لنص امل�ادة )31( من اتفاقية فيينا 
لقانون املعاهدات أهنا ملزمة ألطرافها، ويتعني دوما تفسري أحكامها يف إطار 

حسن النية وبام ال خيل بموضوعها أو أغراضها.

وتأكيدا لذلك تقول حمكمتنا الدستورية العليا: »إن اتفاقيات التعويض 
املربمة مع بعض الدول األجنبية هلا قوة القانون و ال    تعارض بني نصوصها 

وأحكام الدستور املرصي«.

وتضيف أن الدس�تور املرصي أفصح بن�ص املادة )68( عن ضامن حق 
التق�ايض كمب�دأ دس�توري أصيل لكل ف�رد وطني�اً  كان أو أجنبي�اً  باعتباره 

الوسيلة التي تكفل محاية احلقوق التي يتمتع هبا قانونا ورد العدوان عليها.

وطاملا كانت الدولة تلتزم بتعويض املرضورين فإنه بالتايل يلزمها بتقيص 
كل خمالف�ة ش�كلية قد تك�ون عالقة ب�أي قانون أو ق�رار بقان�ون ومتحيصها 

وتنقيتها من مثل هذه العوالق التي متنع احلق.  

وع�ىل ذلك ف�إن التزام الدولة بض�امن هذا احلق هو ف�رع من واجبها يف 
اخلض�وع للقان�ون وتأكي�دًا ملضمونه كجانب م�ن أبعاد س�يادة القانون التي 

جعلها الدستور أساسًا للحكم يف الدولة )م 64، م 65 (.

وبموج�ب هذا االلتزام امللقى عىل عات�ق الدولة وفقا لنص املادة )68( 
من الدستور يقتيض األمر » أن توفر الدولة لكل فرد وطنيا كان أو أجنبيا نفاذا 
مي�رسا إىل حماكمها باإلضافة إىل احلامي�ة الواجبة للحقوق املقررة بترشيعاهتا، 
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ومراع�اة الضامن�ات األساس�ية الدارة العدالة إدارة فعالة وفقا ملس�توياهتا يف 
الدول املتحرضة.

وال يكف�ي القتضاء احلق يف التعويض جمرد النفاذ إىل القضاء، فال يعترب 
ذلك يف ذاته كافيا للضامن، و إنام يتعني أن يقرتن هذا النفاذ دوما بإزالة العوالق 
التي حتول دون تسوية األوضاع الناشئة عن العدوان عليها وبوجه خاص ما 
تتخذ منها صورة األشكال اإلجرائية املعقدة، كي توفر الدولة للخصومة  يف 

هناية مطافها حال منصفا بوصفه »الرتضية القضائية« لإلخالل باحلقوق)1(.

وإذا كان م�ن الصحي�ح وم�ن املقرر قانون�ا أن الدولة يمكنه�ا بناء عىل 
رضورة تفرضها أوضاعها االقتصادية أو تتطلبها إدارة عالقاهتا اخلارجية أو 
توجهه�ا روابطها القومي�ة أو غري ذلك من مصاحلها احليوية أن تفرض قيودا 
يف ش�أن األموال التي تؤدهيا ملواطنيها وغري مواطنيها، فمن الصحيح كذلك 
أن تدخل مصالح الدول وحتمية التعاون فيام بينها يلزمها بأن تعمل يف نطاق 
إقليمه�ا عىل أن توفر الوس�ائل اإلجرائية والقواع�د املوضوعية التي يتمكن 

املواطن األجنبي من خالهلا من رد العدوان عليه.

ومت�ى كانت االتفاقيات الدولية هلا ق�وة القانون بعد إبرامها والتصديق 
عليه�ا ونرشه�ا وكان ال تع�ارض بينه�ا وبني نص�وص الدس�تور باعتبار أن 
مقص�د ال�دول املتعاقدة ال يعدو تقرير األس�س املعقول�ة للتعويض يف إطار 
قواع�د القانون ال�دويل عىل وجه يعترب معه هذا التعويض تس�وية هنائية لكل 

األرضار. 

)1( املحكمة الدس�تورية العليا : جلس�ة 1999/2/6 م القضية رقم )57( لس�نة )4( 
ق دستورية.
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اخلامتــة
ال ج�رم أن موضوع تعويض ضحايا اجلريمة تبوأ مكانته األوىل يف كافة 
الترشيعات الوضعية والدولية وتصاعدت االهتاممات به يف املحافل الدولية 
عىل املس�تويني السيايس الدويل وعىل مستوى النظام القانوين العاملي باعتباره 
امل�الذ األخ�ري لإلحاطة باجلريمة بع�د أن انفرط عقدها واس�تحالة اإلحاطة 

بكل آثارها والسيام يف أبعادها اجلديدة.

وق�د جتس�د هذا االهتامم إب�ان املؤمتر الدويل الع�ارش »فيينا 1999م« بام 
أوىص ب�ه من رضورة االس�تجابة الرشعي�ة لتوصياته والتحذي�ر من املامطلة 
يف توف�ري اإلجراءات املالئمة للحصول عىل التعويض ورد حقوق الضحايا، 
ووض�ع أجاًل ال ريب فيه لإلفصاح عن تلك اإلج�راءات والتدابري وخاصة 
الس�امح باللج�وء إىل القض�اء الدويل وخماطب�ة الكيان اجلديد املس�مى »أمني 

املظامل الدويل« أو الصندوق الدويل ملساعده ضحايا اجلريمة.

ويف بحثنا هلذا املوضوع قس�مناه إىل عدة فص�ول متتابعة رأينا أهنا تثري 
الدراس�ة ففي فص�ل أول: تعرضنا لتعري�ف ضحايا اجلريم�ة واعتمدنا عىل 
معي�ار »ال�رضر« الوارد يف اإلع�الن الدويل لتحديد موضوع الضحية س�واء 
كان ه�ذا الرضر بدنيا أو عقليا أو نفس�يا أو ماديا طامل�ا ترتب عىل أثر جريمة 

وقعت يف العامل اخلارجي وجتسدها النصوص القانونية. 

ومنع�ا م�ن االلتف�اف حول أه�داف احلامي�ة القانونية وض�امن تعويض 
الضحايا عززنا االجتاه إىل التعريف البياين الذي يعتمد عىل تصنيف الضحايا 
إىل فئ�ات عمرية ونوعية خاصة تداركا لقصور وثغرات أي تعريف ش�امل، 
ولتس�هيل صياغ�ة تدابري حمددة تكفل ض�امن التعويض لكل فئ�ة أو نوع من 



166

الضحاي�ا عىل أس�اس أن التجزئة يف املعاملة تكون دائ�ام افضل من التعميم، 
وتضم�ن اإلحاط�ة بكاف�ة اآلثار املب�ارشة النامجة ع�ن اجلريمة والس�يام آثار 
»اإليذاء التصاعدي« التي تصاعدت حدهتا وتفاقمت آثارها نتيجة استخدام 

الوسائل التكنولوجية احلديثة يف ارتكاب اجلريمة.

وقد أبرزنا يف هذا الفصل الفارق بني املجني عليه يف اجلريمة وبني ضحية 
اجلريمة واعتمدنا االجتاه املوس�ع يف تعريف الضحية متاش�يا مع الغرض من 
اإلع�الن ال�دويل وه�و تعويضه�م باعتبارهم جمني�ا عليهم »اعتباري�ا« وهذا 
املدلول يبتعد عن املدل�ول الضيق والدقيق للمجني عليه يف القوانني اجلنائية 

التقليدية...

وقد عززنا هذا االجتاه بكثري من اإلحصاءات اجلنائية التي دللنا هبا عىل 
رضورة تعويض ضحايا اجلريمة. 

فاجلريم�ة مل تع�د عم�اًل ضارًا ينته�ك مصال�ح حممية بالقان�ون اجلنائي 
تع�رض هلا ف�رد يف املجتمع و إنام أيض�ا تتضمن عبثا باحلق�وق والقيم املادية 
والال مادية وباملصالح الفردية واالجتامعية، وبالتايل فقد تتوافر بأدنى مراتب 

اإليذاء وهو ما هتجره كثري من الترشيعات الوطنية.

وللتأكيد عىل حقوق الضحايا يف العامل املعارص كان لزاما علينا تتبع هذه 
املس�ألة خالل حقب التاري�خ املتتابعة لنؤكد أن ما قد اس�تقرت عليه العهود 
األوىل لتكوي�ن اجلامع�ات م�ن حقوق الضحاي�ا حت�ت رضورات التآزر بني 
أف�راد اجلامع�ة، قد هجرته العه�ود اجلديدة التي تصف نفس�ها باملدنية حيث 
تقلص�ت أو تآكلت هذه احلقوق إما حتت وطأه الظ�روف االقتصادية وتدين 

العالقات االجتامعية أو اندثارها.
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فلام علت آثار التدين واالندثار عادت الصحوة إىل عقالء األمم وتعالت 
الصيح�ات والتوصيات بتقدي�م الدعم الكايف لضحاي�ا اجلريمة بأقىص قدر 

ممكن من اإلنصاف والعدالة الفورية.

وإب�ان ف�رتات االندثار واحت�كار احل�ق يف التعويض التي س�ادت عامل 
الظ�الم كان�ت أض�واء أخرى تنبع�ث من مش�كاهتا، تؤكد ح�رص الرشيعة 
اإلسالمية عىل ضامن تعويض ضحايا اجلريمة حتت مسمى »الدية« فخصصنا 
ل��ه الفص�ل الث�اين وقد أس�هبنا يف إبراز هذا احل�ق يف ضوء أح�كام الرشيعة 
اإلس�المية وس�موه عىل ماعداه من حق�وق وترتيب االلت�زام بالوفاء به عىل 

احلاكم وعىل اجلاين وعىل املدينة بأرسها وبيت املال.

وقد انف�ردت الرشيعة اإلس�المية بتقرير حق التعوي�ض للمجني عليه 
أو لولي�ه )الضحية( يف جرائم القصاص عىل الرغم من مس�اس هذه اجلرائم 
بكيان املجتمع ككل، عىل أس�اس أن املس�اس باملجتمع ما كان إال عن طريق 
املساس بالفرد )املجني عليه( وبالتايل فهو أصل واملجتمع فرع منه أو كل ل�ه 
وال جيوز تفضيل الفرع عىل األصل، كام ال جيوز ترك أمر الفصل للفرع دون 

األصل.

وق�د أكدت الدراس�ة أن موقف الرشيعة اإلس�المية الغ�راء يف تقريرها 
»الدي�ة« كح�ق للمجني عليه واملرضور م�ن اجلريمة قد ق�دم املعيار الكيفي 
ع�ىل املعيار الكم�ي عند تقدير قيم�ة التعويض بمعني أهن�ا أعلنت مبدأ جرب 
النفس البرشية عىل مبدأ جرب أرضار األجس�اد البرشية، ملا يف ذلك من غرس 
للطمأنين�ة يف نف�وس املواطن�ني وتأكي�د لثقته�م يف النظام القضائ�ي وهو ما 
التف�ت إليه مؤخرا اإلعالن الدويل بش�أن تعويض الضحاي�ا وان اعترب ذلك 
من األماين العزيزة واآلمال املرجوة وليس نظاما قانونيا ملزما كام يف الرشيعة 
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الغ�راء تتعدد تصنيفاته من الدي�ة إىل األرش إىل حكومة العدل حتكمه قاعدة 
»ال رضر وال رضار«.

ونؤك�د من خالل ه�ذا املبدأ حرص الرشيعة الغ�راء عىل حتقيق مفاهيم 
»العدالة«بمعاي�ري نفس�ية ومعنوية تبتعد عن تلك املعاي�ري الكميه اآللية التي 

تعتمدها الترشيعات الوضعية.

فالعدالة يف اإلس�الم تبتغي السعي إىل القسط أو »القسطية« وهى معان 
أرقى من معني العدالة اآللية الذي يسعى إىل حتقيق جرب الرضر واألذى وفقا 

للمعيار الكمي الضامن لتحقيق التوازن أو املوازنة بني األذى والتعويض.

ويف الفص�ل الثال�ث: بحثن�ا حق�وق الضحايا يف الترشيع�ات الوضعية 
واس�تبعدنا ع�ن نطاق البحث التع�رض للدعوى املدنية اكتف�اء بإثارة بعض 
الصعوبات الناجتة ع�ن اللجوء إىل هذا الطريق تفاديا لتعقيداته وحرصا عىل 
ض�امن حقوق الضحايا من خالل االس�تقرار عىل رضورة اس�تحداث نامذج 
جديده لتعويض ضحايا اجلريمة والسيام إزاء تصاعد ضحايا اجلريمة احلديثة 
مثل اجلريمة املنظمة واجلرائم اإلرهابية، فقد أدى االستقرار نحو هذا االجتاه 
إىل املي�ل نحو التخفيف من الغل�و يف اإلجراءات اجلنائية واجتاه السياس�ات 

اجلنائية احلديثة نحو تفضيل حقوق الضحايا وتقديمها عىل حقوق املتهم.

 خاصة وأن كثريًا من الدراسات احلديثة مجعت كثريًا من أوجه القصور 
يف الوس�ائل القانوني�ة املقررة حلامية املجن�ي عليه يف إط�ار اخلصومة اجلنائية 
واعتربهتا وسائل تقليدية غري كافية باملرة الستيفاء هذه احلقوق باإلضافة إىل 
أن اإلحصاءات القضائية قد أثبتت أن نس�بة حصول الضحايا عىل حقوقهم 
يف التعويض ال تتجاوز يف أحسن األحوال )4%( من جمموع الضحايا وترتب 

عىل ذلك تقديم الدعوة إىل »العدالة اإلصالحية« عىل »العدالة اجلنائية«.
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وق�د قس�منا ه�ذا الفص�ل إىل مباح�ث ثالث�ة خصصن�ا األول منها إىل 
حم�اوالت السياس�ات اجلنائية تفعي�ل األس�اليب القانوني�ة التقليدية لضامن 
حق�وق الضحايا فاس�تعرضنا تل�ك املح�اوالت الترشيعية م�ن خالل رسد 
موقف بعض القوانني يف الترشيعات املقارنة وانتهينا إىل فشل أو قصور تلك 
املحاوالت وتأكيد عدم جديتها وكفايتها يف حتقيق احلق من تقرير التعويض.

ويف مبحث ثاين اس�تعرضنا بعض الوس�ائل القانونية كبديل للوس�ائل 
اجلنائي�ة التقليدي�ة يف تعوي�ض الضحايا فأثرنا مس�ألة التأمين�ات االجتامعية 
كبديل للتعويض عن األرضار الناجتة عن اجلريمة و أوضحنا أس�اس نشأهتا 
وأهدافه�ا يف القان�ون اإلنجلي�زي والقان�ون األملاين »ش�ارملان« ويف القانون 
الفرن�يس ع�رب مراحل تطوره�ا املتالحق�ة، و انتهينا إىل نتيجة حم�ددة � تعنينا 
يف البحث �  مفادها اس�تقرار فكرة التأم�ني االجتامعي داخل النظام القانوين 
للدول كوس�يلة لصون وضامن حقوق األفراد املترضرين من خماطر املعيش�ة 
ومنه�ا اجلريمة وبناء عىل تل�ك النتيجة ال جيوز للدول�ة التنصل أو التقاعس 

عن صون هذه احلقوق نظرا لصفتها اإللزامية.

ويف تط�ور الح�ق أثبتنا قص�ور نظ�م التأمينات االجتامعي�ة يف تعويض 
ضحاي�ا اجلريمة من خالل اس�تعراضنا لبعض الن�امذج القانونية يف الترشيع 
البلجيك�ي، والفرنيس، ويف الترشيع امل�رصي وأثبتنا قصور ذلك البديل عن 
تعوي�ض ضحايا اجلريمة احلديثة وضحايا التعذيب عىل الرغم من حماوالت 

تفعيل تلك النظم التأمينية االجتامعية. 

ويف املبحث الثالث من الفصل الثالث: أبرزنا استحداثات الفقه املعارص 
لض�امن حقوق الضحية يف التعوي�ض خاصة بعد االعرتاف باإلعالن الدويل 

بشأن ضحايا اجلريمة  فيينا 1999م. 
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وقس�منا ه�ذا املبح�ث إىل مطالب ع�دة خصصن�ا األول منه�ا إىل بيان 
موق�ف الترشيع�ات األوروبي�ة م�ن ضحاي�ا اجلريم�ة مثل موق�ف الترشيع 
والفرن�يس،  واألمل�اين،  واهلولن�دي،  والس�ويدي،  الربيطاين،واأليرلن�دي 
واألس�رتايل، والترشيع الفيدرايل األمريكي، وصنفن�ا ترشيعات تلك الدول 
وغريه�ا حتت تصنيفات ثالثة وعنين�ا بالتصنيف الثاين وهو الذي يضم دوالً 
تنتظم ترشيعاهتا قواعد عامة تلتزم بموجبها الدولة بتعويض ضحايا اجلريمة 

مثل اململكة املتحدة وأملانيا وفرنسا  وبلجيكا ولكسمبورج.

واس�تعرضنا يف فرع أول نامذج األرضار التي يغطيها التعويض وقصور 
هذا التحديد عىل الوفاء بالغرض األسايس من تقرير املبدأ ذاته حيث إن هذا 
التحديد لنامذج األرضار يمثل قيدا ال مربر ل�ه يتآكل به مبدأ التعويض نفسه 
وه�و ما اجتهت إلي�ه دول املجموعة االس�كندنافية مثل الدانامرك والس�ويد 

وفنلندا والنرويج.

وقد اس�تبان هذا القصور من خالل استعراضنا لطبيعة األرضار وملدى 
تغطية التعويض لألرضار الناجتة عن اجلريمة، ومن خالل استعراض احلدود 
الدني�ا واحلدود القص�وى للتعويض وفقا للنظم القانوني�ة، ومن خالل بيان 

معيار التعويض ورشوطه ونطاقه. 

وق�د ترتب عىل بيان ذل�ك القصور تعدد حماوالت تفعي�ل النامذج التي 
يغطيه�ا التعويض بإبراز كثري من حاالت الضحايا »املطموس�ة« أو ما يمكن 
تس�ميته »الضحاي�ا بال جرائم«، واس�تحداث كث�ري من التصنيف�ات احلديثة 
للضحاي�ا مثل املواطن الضحية، وضحاي�ا العنف البيئي، والعنف األرسي، 
والعن�ف القان�وين وغريها م�ن ضحاي�ا ال��: crime micro، وضحايا احلياة 

.Trails وضحايا املحاكامت booliganisme
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ويف املطل�ب الث�اين م�ن نفس الفص�ل الثالث اس�تعرضنا موقف بعض 
الترشيع�ات األوروبية الرائدة من مس�ألة تعويض ضحاي�ا اجلريمة فبدأنا يف 
ف�رع أول باس�تعراض الترشي�ع اإليطايل وأوضحنا فلس�فته نح�و هذا األمر 
واعت�امده عىل تأكي�د اعتب�ارات التضام�ن والتكافل االجتامع�ي واعتبارات 
االنص�اف الت�ي تس�توجب الوق�وف بجان�ب كل الضحايا ومش�اركتهم يف 

معاناهتم املادية والنفسية واقتسام األرضار معهم. 

واملالحظ�ة األوىل لنا من اس�تعراض هذه الفلس�فة اإليطالي�ة التي بني 
عليها التعويض تقطع بانتامء مثل هذه الفلسفة إىل نفس منابع أحكام الرشيعة 

اإلسالمية الغراء.

 أم�ا املالحظ�ة الثانية فهي اس�تقرار مس�ألة وجوب اس�تيفاء التعويض 
م�ن الدولة »كأصل« بحكم مس�ؤولياهتا جت�اه األفراد، فإنام س�محت بعض 
النصوص باحلصول عىل تعويض إضايف من اجلاين مثال أن يكون عىل س�بيل 
التكملة أو اإلضافة ولكن يبقى األصل دائام واستيفاء التعويض من الدولة. 

وبن�اء عىل ه�ذه الفلس�فة التأصيلية تبن�ت احلكوم�ة اإليطالية مرشوعا 
متكام�ال لتعوي�ض ضحايا اجلريمة جس�د بنص�وص قانوني�ة قائمة أدخلت 
عدي�د من التعدي�الت عىل النص�وص التقليدي�ة يف املدونة العقابية بش�قيها 
املوضوع�ي واإلجرائي، و اس�تكملت النصوص باس�تحداث آليات خاصة 
ملس�اعدة ضحاي�ا اجلريم�ة من واق�ع الوف�اء بواجب�ات الدولة نح�و رفاهية 

مواطنيها.
أما املالحظة الثالثة واالهم فهي هجر فكره تفعيل النصوص واألساليب 
التقليدي�ة القائم�ة بالفعل وعدم اإلرصار ع�ىل كفايتها وكفاءهتا واس�تبداهلا 
بأس�اليب أخ�رى أكثر تطورا أوص�ت هبا مراك�ز وطنية متخصص�ة وواعية 
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للحامية والدفاع االجتامعي تبتعد عن تلك اإلجراءات العقيمة وغري الفعالة 
يف استحقاق التعويض، وتبتعد عن تلك احليل الزائفة كضعف املوارد املالية 

وصعوبات التدبري. 
وق�د كان للترشيع اإليطايل كبري األثر يف الترشيعات األوروبية األخرى 
فاس�تعرضنا يف فرع ثان من نفس املطلب الترشيع السويرسي بشأن تعويض 
الضحايا فجاء منافس�ا لسابقه فأنش�أ إىل جانب الصندوق الوطني للتعويض 
ع�ىل غرار الترشيع اإليط�ايل عديدًا من مراكز التأهي�ل واملتابعة لكل ضحايا 

اجلريمة العمدية وامتد إىل ضحايا جرائم اإلمهال. 
وترع�ى احلكوم�ة الفدرالي�ة ه�ذا اجله�از املس�تقل املنوط ب�ه تعويض 
الضحاي�ا تدعي�ام لفكرة الدول�ة االجتامعي�ة State-Social. أو كام يطلق عىل 
االحتاد الس�ويرسي Whouse-State-Social، وتغطي التعويضات املستحقة 
بموج�ب القان�ون الس�ويرسي »LAVI« كاف�ة األرضار الناجتة ع�ن اجلريمة 
وكذل�ك املخاطر Risks املتولدة عنها دون حاجة ملعرفة فاعلها، وكذلك كل 

.Suffers املعاناة واآلالم
فالتعوي�ض هنا أصبح وس�يلة إلع�ادة التوازن النف�يس للضحية وليس 
جم�رد ج�رب للرضر الناش�ئ ع�ن اجلريمة يتق�رر رصف�ه بصفة عاجلة بنس�بة 
حم�ددة ويس�تكمل بع�د ذل�ك ع�ىل ف�رتات ال تتجاوز س�ت س�نوات ووفق 
إجراءات س�هلة ورسية تكفل مراعاة ش�عور الضحية ومعاناته النفس�ية من 
اجل�رم الواق�ع عليه،  وتتس�امح مع كث�ري من اإلج�راءات اجلنائي�ة التقليدية 
مث�ل إلغاء عمليه املواجهة بني اجلاين والضحية، والتس�امح مع قواعد حتديد 
االختص�اص القضائي، ومن�ح القايض صالحيات واس�عة يف التغايض عن 
بعض اإلجراءات اجلنائية املجحفة أو املهينة بالضحية مثل حضور جلس�ات 

املحاكمة وغريها من اإلجراءات التقليدية.
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ويف الفرع الثالث من نفس املطلب عرضنا إىل مس�ألة تعويض الضحايا 
يف الترشي�ع الفرنيس كنموذج يمكن األخذ به لتعويض ضحايا جرائم حمددة 

كاإلرهاب.
وين�درج القان�ون الفرن�يس م�ع نظ�ريه اإليط�ايل والس�ويرسي ضم�ن 
جمموع�ه ال�دول الت�ي اعرتف�ت بمس�ؤوليه الدول�ة وواجبها نح�و تعويض 
ضحايا اجلريمة العنيفة حيث حس�مت اخلالف حول مدى  مسؤولية الدولة 
يف الوفاء بتعويض املجني عليهم والضحايا. وحيس�ب للقانون الفرنيس تبني 
مبدأ »فورية التعويض« باعتباره إنفاذا واقعيا لفكرة التضامن الوطني وهجرا 

لفكرة املساعدات االجتامعية. 
فاحل�ق يف التعويض الفوري � بحس�ب القانون الفرنيس اجلديد � ينش�أ 
مركز قانوين مس�تقل ل�ه فلس�فته اخلاصة ويرتد نطاق تطبيقه باألثر الرجعي 
ليش�مل كل الدعاوى الس�ابقة عىل صدوره وليحقق لفرنس�ا س�بق التعامل 
اجلدي مع الضحايا، ويوسع من نطاق حاالت التعويض ليشمل كل ضحايا 
اجلريمة، فضال عام تضمنه من اس�تحداث »دعوى قضائية خاصة« للمطالبة 

بالتعويض عن أرضار نامجة عن »جرائم اإلرهاب«.
وجيس�د الترشيع الفرن�يس نموذجا رائع�ا حلرص الدول�ة املتمدينة عىل 
تعوي�ض رعاياه�ا م�ن الضحاي�ا وح�رص امل�رشع الفرنيس ع�ىل االحتفاظ 
بمرتبت�ه األوىل ضم�ن ترشيعات جمموعت�ه األوروبية، وتلك س�امت الدولة 

القانونية التي تتصدى دوما ملسؤولياهتا وتنهض بواجباهتا. 
ويف هناي�ة ه�ذا اجل�زء م�ن الفص�ل حاولن�ا حتدي�د نتائج حتليل فلس�فة 
االس�رتاتيجية الفرنس�ية يف تقريره�ا ملب�دأ التعوي�ض الف�وري حت�ى يمكن 
االسرتش�اد هب�ا يف قوانيننا الوطني�ة إذا ما أراد املرشع امل�رصي أن حيافظ عىل 

مكانته العليا ضمن جمموعات قوانني الدول املتمدنة. 
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وأول م�ا يتضح من هذه النتائج هو اتصال حلقات التكامل بني اهلدف 
من إق�رار التعويض وبني االس�رتاتيجية العامة الفعال�ة للتنفيذ حيث يمكن 

سد ذرائع االلتفاف حول اهلدف املبتغى. 

وثاين ما اتضح لنا من حتليل االس�رتاتيجية الفرنسية هو استقرار االجتاه 
ع�ىل الت�زام الدولة بالتعويض بمقت�ىض قانون خاص ينطل�ق من مبدأ ضامن 

املخاطر وليس املسؤولية عنها.

واىل جانب ذلك سعت النصوص إىل أن يكون التعويض كامال وبرصف 
النظر عن إمكانية احلصول عىل تعويض آخر.

وه�ى خطوة جريئة حتس�ب للمرشع الفرنيس س�تؤدي حت�ام إىل تطوير 
مفه�وم املس�ؤولية املدني�ة التقليدي�ة ومفه�وم االلت�زام بالتعوي�ض يف جم�ال 

املسؤولية العامة ويف إطار املسؤولية اخلاصة كذلك. 

إال أن أه�م ما خلصت إليه نتائج حتليل االس�رتاتيجية الفرنس�ية يكمن 
يف قص�ور ذريعة ضعف املوارد، وس�قوط جيل الت�ذرع بصعوبات التمويل 
امل�ايل، وافتض�اح أمر التخف�ي وراء صعوبات التدبري التموي�ىل إىل غري ذلك 
م�ن حم�اوالت االلتفاف حول اهل�دف املبتغى من التعوي�ض، حيث نجحت 
السياس�ة الفرنس�ية يف تدبري موارد مالي�ة خاصة لتموي�ل الصندوق اخلاص 
بالتعويض تعاظمت عن كل املوارد التي كان يمكن تدبريها لو اعتمدت عىل 

ميزانية الدولة. 

ك�ام تؤك�د نتائ�ج التحلي�ل م�دى عظ�م العائ�د األديب واملعن�وي لدى 
املواطنني مجيعا عندما تثق يف قدرة الدولة عىل النهوض بواجباهتا نحو رفاهية 
مواطنيه�ا، وه�و ما ل�ه كبري األثر يف تراجع كثري م�ن األعامل اإلجرامية أمام 

تكاتف األفراد وتضامنهم نحو جماهبة آثار اجلريمة. 
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فمثل هذا اليقني باإلحساس باملشاركة يف مواجهة كل ما هو آت سيكون 
املوئل لتحمل مفاجآت احلياة.

ولعلن�ا نصادق عىل ه�ذا االجتاه العاملي من خالل اس�تعراضنا ألحكام 
الدستور املرصي، واستقراء عديد من أحكام حمكمتنا الدستورية العليا وهو 
ما خصصنا ل�ه املطلب الثالث من هذا الفصل حيث أكدنا حقيقة ختفي بعض 
النص�وص الدس�تورية التي توج�ب مس�ؤولية الدولة عن تعوي�ض املجني 
عليهم ويف ثنايا الترشيع املرصي وانتهينا إىل تأييد الرأي الفقهي اجلامع الذي 
يطالب باستحداث نص قانوين خاص عىل غرار كثري من الترشيعات املقارنة 
يكف�ل محاية الدولة لضحايا اجلريمة ولو باعتباره »نواة« لنظام قانوين خاص 
لتعويض ضحايا اجلريمة، وجتسيدا لقبول مرص لالنضامم إىل املجتمع الدويل 
وموافقته�ا عىل كثري من املعاهدات واملواثي�ق الدولية اخلاصة بحامية ضحايا 
اجلريم�ة، وقبل ذلك كل�ه إنفاذا لعقيدهت�ا واعالء هلويته�ا وحتقيقا لرشيعتها 

الغراء. 

وك�ام تق�ول حمكمتن�ا الدس�تورية العليا ان�ه ال يكفي القتض�اء احلق يف 
التعوي�ض جم�رد الس�امح بالنف�اذ إىل القض�اء، فال يعت�رب ذلك يف ذات�ه كافيا 
للض�امن و إن�ام يتع�ني أن يق�رتن هذا النف�اذ دوما بإزال�ة العوال�ق التي حتول 
دون احلصول عىل التعويض الكامل ونس�ف كل صور وأشكال اإلجراءات 
القانونية املعقدة كي حيسب للدولة يف النهاية مكاهنا أهنا قد هنضت بواجباهتا 

وسعت لتحقيق »الرتضية القضائية«. 

والش�ك أن حاج�ه الضحايا يف العامل النامي ملثل ه�ذا الترشيع أكثر من 
احتي�اج نظريهم يف العامل املتنامي حيث يمكنهم بثرائهم وثرواهتم اس�تيعاب 
كث�ري م�ن أرضار اجلريمة، كام أن توالد اإلحس�اس برعاي�ة الضحايا يف تلك 
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املجتمع�ات النامية عام�ة ويف مرص خاصة س�يؤكد للمواطنني مدى حرص 
الدولة عىل التمس�ك بعقيدهت�ا وهويتها واعتبار اس�تجابتها لإلعالن الدويل 
بش�أن ضحاي�ا اجلريمة جمرد دعوة لتطبي�ق ما هو منص�وص عليه يف املصدر 
األس�ايس للترشيع املرصي وملا هو منصوص عليه يف كتب الفقه اإلس�المي 

يف باب الديات.

فاالع�رتاف بحق�وق الضحاي�ا وإنفاذه�ا ه�و ج�زء م�ن عقي�دة األمة 
اإلسالمية ورشيعتها قبل أن يكون التزاما أو تأييدا لإلعالن الدويل، فبحسب 
نصوص القرآن الكريم و الس�نة املطهرة ال يطل دم يف اإلس�الم،  كام انه »ال 

رضر وال رضار«. 
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