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إىداء
 إىل والديّ أطال اهلل بقاءمها ،وألبسهوا ثىب الصحة والعافية ،وهتعينبربمها وردّ مجيلهوا.
 إىل رفيقة دربي اليت أضاءت طزيقي؛ بصربها وصفاء سزيزهتا. إىل أبنائي األحبة :رغد ،رهف  ،رين ،ويىسف. إىل إخىتي وأخىاتي الكزام. وإىل والديّ سوجيت أطال اهلل يف عُوزيهوا وأحسن عولهوا.أُهدي هذا البحث.

الباحث


ت

شكس ًتمدٌس
أتمدو جبصٌم انشكس ًانعسفاٌ ألساترتً انكساو يف كهٍت احلمٌق جبايعت
األشىسً ،أخص بانركس أستاذي اندكتٌز  /ساىـــــــــــس انٌنٍـــــــــــد،
انري تفضم باإلشساف عهى ىره انسسانت ،
ًلدو يل كم عٌٌ؛ يٍ أجم االزتماء هبا ،أبماه اهللُ ينازةً نهعهى ًَبعاً نهعطاء،
أطال اهلل يف عًُسه ًحمك يُناه .
كًا أتٌجو بانشكس ً انتمدٌس إىل األساترة األفاضم أعضاء جلنت املنالشت
انرٌٍ تكسيٌا عهً بمبٌل ينالشتيى ىره انسسانت ،
فهيى يين مجٍعاً حتٍت إجالل ًإكساو .
الباحث


ث

ممخص الرسالة

في ىذا البحث نتناوؿ حقاً ىاماً مف الحقوؽ الممنوحة لمشخص موضع االتياـ ،وىو حؽ
المتيـ في الصمت ،باعتباره مف ضمف الضمانات الممنوحة لممتيـ والتي تكفؿ لو الدفاع عف نفسو،
وبالطريقة التي يراىا تحقؽ مصمحتو ،خاصة أف األصؿ في اإلنساف البراءة.
وقد اعتمدنا في سبيؿ إبراز ذلؾ الحؽ ،إتباع المنيج المقارف بيف كؿ مف القانوف الفمسطيني،
والقانوف المصري ،مع نظرة عمى بعض التشريعات األخرى ،قاصديف مف ذلؾ توضيح الغموض الذي
يشوبو ،مع بياف مختمؼ جوانبو ووجيات النظر المتعمقة بو.
ولبياف حؽ المتيـ في الصمت؛ رأينا تقسيـ الدراسة إلى ثالثة فصوؿ ،يسبقيا فصؿ تمييدي
تناولنا فيو مبدأ البراءة كأساس قانوني لحؽ المتيـ في الصمت ،فتعرفنا عمى معنى مبدأ البراءة وأىميتو
مع بياف تطوره ،ثُـ أوضحنا أساس ومبررات مبدأ البراءة وموقؼ الشريعة االسالمية مف ذلؾ المبدأ ،ثُـ
بينا أىـ النتائج المترتبة عميو ،وختمنا ىذا الفصؿ بعالقة مبدأ البراءة بحؽ المتيـ في الصمت.
ابتداء تناولنا في الفصؿ األوؿ :ماىية حؽ المتيـ في الصمت وموقؼ الفقو والتشريعات مف
و ً

ذلؾ الحؽ ،حيث بينا ماىية حؽ المتيـ في الصمت وبياف تطور ذلؾ الحؽ ،وقد ألقينا الضوء في ىذا

ومرجحيف االتجاه الذي يأخذ ويدعـ ذلؾ الحؽ ،مستنديف في
الفصؿ عمى موقؼ الفقو مف ذلؾ الحؽُ ،
ذلؾ إلى األحكاـ القضائية ،ثـ بينا موقؼ التشريعات المختمفة مف حؽ المتيـ في الصمت وعمى وجو

الخصوص المشرعيف :الفمسطيني والمصري.
وسمطنا الضوء في الفصؿ الثاني :عمى نطاؽ ومدى حؽ المتيـ في الصمتُ ،موضحيف حؽ
المتيـ في الصمت مف خالؿ النظـ الجزائية المختمفة وىي :النظاـ التنقيبي ،والنظاـ االتيامي ،والنظاـ
المختمط ،كما بينا موقؼ الشريعة االسالمية مف ذلؾ الحؽ ،ثُـ أوضحنا مف خالؿ دراستنا لمنصوص
القانونية اإلجرائية مدى تمتع المتيـ بذلؾ الحؽ خالؿ المراحؿ المختمفة لمدعوى الجزائية سواء أكانت
في مرحمة جمع االستدالالت أـ مرحمة التحقيؽ االبتدائي أـ مرحمة التحقيؽ النيائي (المحاكمة)،
و ُمبينيف أثر مبدأ حرية القاضي الجزائي في تكويف عقيدتو عمى حؽ المتيـ في الصمت.

ج

انتياء :تناولنا في الفصؿ الثالث الوسائؿ المؤثرة عمى حؽ المتيـ في الصمت سواء أكانت
و ً

وسائؿ مادية أـ معنوية أـ عف طريؽ استعماؿ الوسائؿ واألساليب العممية المستحدثة ،كما أوضحنا
األثر المترتب عمى استخداميا وعمى انتياؾ حؽ المتيـ في الصمت.
أتممت الدراسة بخاتمة مقسمة إلى :نتائج البحث في حؽ المتيـ في الصمت ،والى
وختاماً:
ُ

ُجممة مف التوصيات التي نوصي باألخذ بيا خاصة في تشريعنا الفمسطيني.


ح

Abstract
In this approach I presented one important right of the gifted rights
for the accused person . It’s the accused right to silence . Its one of the gifted
rights for accused person and which ensures him the right to defend himself ,
with the way he sees serves his benefit, as the origin of person is the silence.
In order to highlight this right we adopted to follow the comparative
approach between the Palestinian Law and the Egyptian Law, with a look at
other legislations . Intending to clarify the ambiguity of this right. Besides,
clarifying the other sides and point of views related to it.
For clarifying the accused right of silence , we divided the approach
into three chapters, preceded by the introductory chapter in which we dealt
with presumption of innocent as a legal basis of the right of the accused to
silence. We got to know the meaning and importance of the presumption of
innocence and the statement of evolution. Then we clarified the most
important results related to it. Finally we concluded with the relation of the
presumption of innocence with the right of the accused to silence.
In the first chapter we clarified what is the right of the accused to
silence , and the position of jurisprudence and legislation of this right . We
clarified the development of this right. We spotted the light on the position of
the jurisprudence of this right and our expectation to support this right ,
relying on judicial rulings . Then clarified the position of other legislations to
the right of the accused to silence, especially the Palestinian and Egyptian
legislatives
In Second chapter, we spotted the light on the scope and extent of the
accused to silence, through different systems of penal systems as exploratory
system , the accusation system, and the mixed system. Besides we clarified
the position of the Islamic legislation to this right. Then through our
clarification to the legal texts procedural we clarified the benefits that the
accused will have during the various stages of the criminal proceedings, both
at the stage of collecting evidence or verification stage primary or final stage
of investigation ( The court ), revealing the impact of the principle of freedom
of the penal judge in the formation of faith on the right of accused to silence.
Finally, in chapter three, we presented the affected means on the right
of the accused to silence, as concrete of spiritual means, or by using the
modern scientific means. We clarified the concluded affect on its use, and on
the violation of the right of the accused to silence.

خ

In conclusion, we ended the approach with a conclusion , which is
divided to the approach results on the right of the accused to silence , and to
package of recommendations , which we recommend on them, especially in
our Palestinian legislation.

د

المقدمة
موضوع البحث وأىميتو :
تحظى حقوؽ االنساف وكرامتو باىتماـ كبير سواء أكاف مف جانب الدوؿ أـ األفراد عمى
السواء ،كما أنيا محؿ اىتماـ وعناية خاصة مف جانب الدساتير والقوانيف الوطنية ،وأيضاً المواثيؽ
الدولية؛ باعتبارىا ىدفاً تسعى الشعوب جميعاً إلى تحقيقو كي تنعـ باألمف واألماف والسالـ والطمأنينة.
لذلؾ سعت الدوؿ إلى وضع العديد مف الضمانات القانونية والتي تيدؼ إلى حماية الفرد في
حالة االشتباه بو بارتكاب جريمة معينة.
ويرجع ذلؾ ،ألف أىـ وأخطر مراحؿ المساس بحرية الفرد ىي االشتباه بارتكابو جريمة معينة،
حيث تبدأ اإلجراءات ضده ،والتي مف خالليا تتـ العديد مف التدابير التي تعتبر مساساً لحقوؽ الفرد
وحريتو ،ونظ اًر لخطورتيا مع ما تممكو الدولة مف وسائؿ وسمطات تمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا؛ لذلؾ
كاف ال ُبد مف تحقيؽ التوازف بيف حؽ الدولة في إنزاؿ العقاب بالجاني وبيف حؽ المتيـ في الدفاع عف
نفسو تماشياً مع قرينة البراءة التي تُفترض في المتيـ.

وقد نصت عمى حؽ المتيـ في الصمت العديد مف القوانيف ومف ضمنيا قانوف اإلجراءات
الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة .1002

ونيدف مف وراء ىذا البحث إلى بياف ىذه الجزئية اليامة مف جزئيات قانوف اإلجراءات
الجزائية (حؽ المتيـ في الصمت) ،وأيضاً إلى صياغة ذلؾ الحؽ بطريقة سميمة خاصة في ضوء قمة
الكتابات المختصة حولو ،وقمة االجتياد القضائي المتعمؽ بو ،والى العمؿ عمى إثراء المكتبة القانونية
الفمسطينية والتي تفتقر إلى الدراسات الجنائية المختصة في ىذا المجاؿ ،ولكي يستفيد منيا المختصوف
في المجاؿ القانوني وغيرىـ.

ٔ

تساؤالت البحث :
جاءت ىذه الدراسة ،لإلجابة عف بعض التساؤالت التي كانت وراء كتابة ىذا البحث ولعؿ
أىميا-:
-2

ما العالقة بيف قرينة البراءة وحؽ المتيـ في الصمت؟.

-1

ىؿ ُيجبر المتيـ عمى اإلجابة عف األسئمة الموجية إليو؟ ،أـ أف لو الحؽ في الصمت

-3

ىؿ يجوز لممتيـ اإلجابة عف بعض األسئمة؟ ،واالمتناع عف اإلجابة عف البعض اآلخر؟.

-4

ما ىو موقؼ الفقو مف حؽ المتيـ في الصمت؟ ،وما ىو موقؼ التشريعات وعمى وجو

حياليا؟ ،وكيؼ ُيفسر ذلؾ في حالة الصمت؟ ،فيؿ يحمؿ معنى االدانة؟ أـ البراءة ؟.

الخصوص المشرعيف الفمسطيني والمصري مف ذلؾ الحؽ؟.
-5

في أي مرحمة مف مراحؿ الدعوى الجزائية يستطيع المتيـ التمسؾ بحؽ الصمت ،ىؿ في
مرحمة جمع االستدالالت؟ ،أـ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي؟ ،أـ في مرحمة التحقيؽ النيائي؟،
أـ في جميع ىذه المراحؿ؟.

-6

ىؿ يختمؼ وضع المتيـ عف الشاىد فيما يتعمؽ باإلجابة عف األسئمة الموجية اليو؟،
وفي حالة االختالؼ ىؿ ىناؾ ما ُيبرر ذلؾ؟.

-7

في حاؿ تمتع المتيـ بحؽ الصمت ،فما ىو أثر حالة التمبس عمى حؽ المتيـ في الصمت؟.

-8

ىؿ يتعارض حؽ المتيـ في الصمت مع بعض الحاالت التي أجاز فييا المشرع استخداـ
القوة ،كالتفتيش مثالً ؟.

-9

ما ىو أثر مبدأ حرية القاضي الجزائي في تكويف عقيدتو عمى حؽ المتيـ في الصمت؟.

 -20في حاؿ إنتياؾ ذلؾ الحؽ لممتيـ واجباره عمى االعتراؼ بوسائؿ التأثير المختمفة ما
ىو األثر المترتب عمى ذلؾ؟.

ٕ

منيج البحث :
سيرتكز بحث ىذا الموضوع عمى قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة ،1002
مقارنة مع نظيره في جميورية مصر العربية رقـ ( )50لسنة  2950وفقاً آلخر تعديالتو لعاـ ،1022
مع إطاللة عمى بعض القوانيف األخرى ،وعمى ذلؾ سيكوف منيج دراستنا ىو المنيج المقارف،
مسترشديف في ذلؾ بما استقر عميو القضاء وما وصؿ إليو الفقو المقارف مف حقائؽ في ىذا المجاؿ،
وصوالً إلى اليدؼ المراد مف ىذا البحث .

خطة البحث:
سوؼ أقوـ بتقسيـ ىذا البحث إلى أربعة فصوؿ ،كما يمي -:

الفصل التمييدي :مبدأ البراءة كأساس قانوني لحق المتيم في الصمت.
الفصل األول :ماىية حق المتيم في الصمت ،وموقف الفقو والتشريعات منو.
الفصل الثاني :نطاق ومدى حق المتيم في الصمت.
الفصل الثالث :الوسائل المؤثرة عمى حق المتيم في الصمت ،وآثارىا القانونية.

وأخي اًر الخاتمة والتي ضمنتيا أىـ ما توصمت إليو مف نتائج ،والتوصيات التي نوصي بيا.

الموفؽ.
واهلل ُ

ٖ

الفصل التمييدي
مبدأ البراءة كأساس قانوني لحق المتيم في الصمت

ٗ

الفصل التمييدي
مبدأ البراءة كأساس قانوني لحق المتيم في الصمت

في المجتمعات القديمة كاف عمى المتيـ أف ُيثبت براءتو عند توجيو االتياـ إليو ألف مبدأ

اإلدانة كاف ىو السائد ،أما اآلف فيناؾ مبدأ جوىري وىاـ يفرض نفسو عمى جميع اإلجراءات التي تمر
بيا الدعوى الجزائية ،وىذا المبدأ ىو ما يطمؽ عميو (مبدأ البراءة) والذي يعتبر ضمانة لممتيـ مف
أشكاؿ العنؼ واىدار الحقوؽ .
وقد أصبح مبدأ األصؿ في المتيـ البراءة يحتؿ مكانة ميمة في األنظمة القانونية المختمفة
حيث تتفاخر بإق ارره المواثيؽ والدساتير والقوانيف ،كما أنو ُيعتبر مبدأً أساسياً في الدوؿ الديمقراطية ومف
مكونات المحاكمة العادلة ،وقد أصبح ليذا المبدأ أكثر مف فائدة كما انبثقت عنو أكثر مف قاعدة.

ويقتضي ىذا المبدأ إحاطة المتيـ بالضمانات التي تحفظ حقوقو وحريتو ،وفي جميع مراحؿ
الدعوى الجزائية ،ومف ضمف تمؾ الضمانات حقو في الصمت ،كوسيمة مف وسائؿ الدفاع عف نفسو.
ونيدؼ مف وراء ىذا الفصؿ :إلى بياف معنى مبدأ البراءة وأىـ نتائجو وما ىي العالقة بينو
وبيف حؽ المتيـ في الصمت؟ ،حيث نجد أف أغمب مف يتحدث عف حؽ المتيـ في الصمت إال
ويحاوؿ أف ُيبيف مبدأ البراءة؛ باعتباره مف الركائز األساس إلرساء ذلؾ الحؽ.
وعمى ضوء ذلؾ؛ سوؼ نقوـ بتوضيح مبدأ األصؿ في المتيـ البراءة ،وأىـ النتائج المترتبة
عميو ،والعالقة بينو وبيف حؽ المتيـ في الصمت ،وبالتالي سوؼ نقوـ بقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف
وذلؾ عمى النحو التالي -:
 المبحث األوؿ  :ماىية وأصؿ مبدأ البراءة. -المبحث الثاني  :نتائج مبدأ البراءة وعالقتو بحؽ المتيـ في الصمت.

٘

المبحث األول
ماىية وأصل مبدأ البراءة

ُيمثؿ مبدأ البراءة في منظومة اإلجراءات الجنائية أىمية كبيرة حيث أنو يوفر الضمانات الكفيمة

بتوفير وصيانة حقوؽ األفراد والمجتمع عمى السواء ،وحتى ال تتخذ االجراءات الجنائية ضد المتيـ
مسا اًر بعيداً عف المسار القانوني الصحيح.
ويقتضي البحث في مبدأ البراءة تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف ،نخصص األوؿ منيا لبياف
معنى مبدأ البراءة وتطوره التاريخي ،ثـ نعرض في المطمب الثاني ألساس مبدأ البراءة وموقؼ الشريعة
اإلسالمية منو،
ونبيف ذلؾ عمى النحو التالي :
ُ

المطمب األول
معنى مبدأ البراءة وتطوره التاريخي

نظ اًر ألىمية مبدأ البراءة وما يترتب عميو مف حقوؽ وضمانات لمشخص المتيـ؛ فقد قاـ الفقو
ببياف معنى مبدأ البراءة وأىميتو ،مع بياف تطوره التاريخي ،وىو ما سوؼ نقوـ ببيانو في الفرعيف
التالييف،
وذلؾ عمى النحو التالي :

ٙ

الفرع األول
معنى مبدأ البراءة وأىميتو
الموجية إليو ،ويظؿ
يقصد بمبدأ البراءة أف األصؿ في المتيـ براءتو مما أُسند إليو مف التُيـ ُ

ىذا االفتراض قائما إلى أف تثبت إدانتو بصورة قاطعة ويقينية بحكـ قضائي بات عمى وجو اليقيف ال

عمى وجو الظف والتخميف ،وصادر عف جية ذات اختصاص بمقتضى القانوف ،والى ذلؾ الحيف يعامؿ
المتيـ معاممة البريء(.)2
ومبدأ البراءة يعتبر مف الحقوؽ األساسية لإلنساف ،وقد وصؼ مجمس الموردات البريطاني
قرينة البراءة بأنيا "خيط ذىبي في نسيج ثوب القانوف الجنائي"(.)1
فحرية الفرد مكفولة في نطاؽ ىذا المبدأ؛ ألف تمؾ ىي الحالة الطبيعية التي وجد عمييا
االنساف ،بيد أف مصمحة المجتمع قد تبرز لتمس تمؾ الحرية الشخصية حيف تمجأ الجماعة الى الدعوى
الجنائية والى أف يصدر حكـ باإلدانة لو قوة الشيء المقضي بو يظؿ مبدا براءة المتيـ قائماً (.)3
وبناء عمى ذلؾ كؿ متيـ بجريمة يجب معاممتو بوصفو شخصاً بريئاً حتى تثبت إدانتو وبحكـ
قضائي بات ،ومف خالؿ محاكمة عمنية وعادلة(.)4
ومبدأ البراءة يعتبر قرينة قانونية؛ باعتبار أف القانوف قد نص عمييا ،والقرائف القانونية نوعاف:
قرائف قانونية قاطعة ال تقبؿ اثبات العكس ،وقرائف قانونية غير قاطعة (بسيطة) تقبؿ اثبات
العكس(.)5

ٔ)

ساهرإبراهٌمالولٌد،شرحقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنً،الجزءاألول ،بدونناشر ،الطبعةاألولى، ٕٕٓٔ،صٗ. ٘7
مجٌدخضرعبدهللا،افتراض براءةالمتهم،مجلةجامعةتكرٌتللعلوماإلنسانٌة،المجلد (ٗٔ)،العدد(،)9تشرٌناألول، ٕٓٓ7ص
ٖٕٗ .ابراهٌمحامدطنطاوي،الحبساالحتٌاطً،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،ؼٌرموضحسنةالنشر،ص .9
ٕ)
ساىر الوليد  ،المرجع سابؽ  ،ص . 574
ٖ)
فتحًالوحٌدي،القانونالدستوري محاضراتفً الحقوقوالحرٌاتالعامة،الجزء الرابع ،دارالمقداد للطباعة،ؼزة ، ٕٓٔٔ،
صٗ .ٕ8
ٗ)
 طاللأبوعفٌفة،الوجٌزفًقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنً،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،عمان،ٕٓٔٔ،صٔ9ٙومابعدها.
٘)
أحمدفتحًسرور،الشرعٌةال دستورٌةوحقوقاإلنسانفًاإلجراءاتالجنابٌة،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،طبعةمعدلة،ٔ99٘،
ص.ٔ87طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،صٕٓٓ .
ومن أمثلة القرابن القانونٌة القاطعة  ،اعتبار المشرع الحكم البات قرٌنة على صحة ما قضى به  ،الواردةفً المادة (ٓ)ٔ/ٖ9من قانون
اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً  ،والتً نصت على ٌ":كون للحكم الجزابً الصادر من المحكمة المختصة فً موضوع الدعوى الجزابٌة
بالبراءة  ،أو باإلدانة قوة األمر المقضً به أمام المحاكم المدنٌة فً الدعاوى التً لم ٌكن قد فصل فٌها نهابٌا فٌما ٌتعلق بوقوع الجرٌمة
وبوصفها القانونً ونسبتها إلى فاعلها " ،وتقابلها المادة ()ٗ٘ٙمن قانون اإلجراءات الجنابٌة المصري التًنصتعلى":وٌكونللحكم
الجنابً الصادرمنالمحكمةالجنابٌةفًالدعوىالجنابٌةبالبراءةأوباإلدانةقوةالشًءالمحكومبهأمامالمحاكمالمدنٌةفًالدعوىالتًلم
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ويتميز مبدأ البراءة بأنو قرينة قانونية بسيطة ،عمى أنو ال يكفي دحضيا عف طريؽ أدلة
االثبات التي تقدميا النيابة العامة وبواسطة اإلجراءات التي يباشرىا القاضي الجنائي بحكـ دوره
االيجابي في إثبات الحقيقة فذلؾ المبدأ يظؿ قائماً حتى يصدر حكـ قضائي بات يفيد إدانة المتيـ،
وبذلؾ الحكـ تتوافر قرينة قاطعة عمى اإلدانة وتمؾ القرينة القاطعة ىي التي تصمح وحدىا إلىدار مبدأ
البراءة(.)2
وبالتالي نرى أف ذلؾ المبدأ يظؿ إلى أف يصدر حكـ قضائي بات (حائز لقوة الشيء المقضي
بو) أي ال يقبؿ الطعف سواء أكاف بطرؽ الطعف العادية أـ غير العادية( ،)1كما يترتب عمى ذلؾ الحكـ
انقضاء الدعوى الجنائية ،وعندئذ تقوـ قرينة قانونية قاطعة باإلدانة ،بحيث ال يصمح عند ذاؾ مبدأ
البراءة المفترض لدحض تمؾ اإلدانة الثابتة بموجب الحكـ القضائي ،والى ذلؾ الوقت يجب معاممة
المتيـ معاممة الئقة وجيدة وضماف حقوقو كاممة عمى أساس افتراض براءتو ،وميما كانت قوة األدلة
ضده ،فكؿ إجراء يتخذ ضد أي متيـ يجب أف ُيراعى فيو أصؿ البراءة.
أما بخصوص نطاؽ مبدأ البراءة فمنذ تحريؾ الدعوى الجزائية ضد المتيـ وحتى صدور الحكـ
الجزائي ببراءة المتيـ ،أو إدانتو فإف ىذا المبدأ يظؿ يعمؿ لصالح المتيـ ،حتى يقتنع القاضي ببراءة
المتيـ أو إدانتو(.)3
كما أف ىذا المبدأ يشمؿ بحمايتو كؿ األشخاص سواء أكانوا مشتبيا بيـ أـ متيميف وسواء
أكانوا متيميف ألوؿ مرة أـ معتاديف عمى اإلجراـ ،كما وتشمؿ تمؾ القرينة جميع أنواع الجرائـ سواء
أكانت جناية أـ جنحة أـ مخالفة(.)4

ٌكنقدفصلفٌهانهابٌافٌماٌتعلقبوقوعالجرٌمةوبوصفهاالقانونًونسبتهاإلىفاعلهاوٌكونللحكمبالبراءةهذهالقوةسواءبنًعلىانتفاء
التهمةأوعلىعدمكفاٌةاألدلةوالتكونلههذهالقوةإذاكانمبنٌاعلىأنالفعلالٌعاقبعلٌهقانونا" .
ٔ)
أحمدفتحًسرور،الشرعٌة،مرجعسابق،صٔ8ٙومابعدها.
ٕ)
طرقالطعنالعادٌةفًقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنًرقمٖ لسنةٕٔٓٓ هًاالستبناؾواالعتراض،أماطرقالطعنؼٌر
العادٌةفهًإعادةالمحاكمةوالطعنبالنقض،أنظرفًذلك،ساهرإبراهٌمالولٌد،شرحقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنً،الجزء
الثانً،بدونناشر،الطبعةاالولى،ٕٖٓٔ،صٕٔٙومابعدها .
وأنظر المواد من ( )ٖ9ٕ – ٖٗٙمن قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً  ،وهً نفس طرق الطعن فً قانون اإلجراءات الجنابٌة
المصريأنظرالموادمن()ٗ٘8–ٖ98منقانوناإلجراءاتالجنابٌةالمصري .
وقد قضت محكمة النقض المصرٌة ":الدفع بقوة الشًء المحكوم فٌه هو فً المواد الجنابٌة من النظام العام فٌجوز إبداؤه ألول مرة لدى
محكمةالنقض"،طعنرقمٖٔ97سنة7ق،جلسةٕٓ،ٔ9ٖ7/ٕٔ/قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،سعٌدأحمدشعلة،الجزءاألول،
منشأةالمعارؾ،اإلسكندرٌة،ٕٓٓٗ،صٖٓ.8
ٖ)
طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،صٕٔٓ.
ٗ)
 فارس حامد عبد الكرٌم  ،قانون حماٌة الحرٌات العامة  ،مقال منشور على الموقع االلكترونً ،
،http://gilgamish.org/printarticle.php?id=19272تارٌخالزٌارةٕٓٔٗ/ٕ/ٕ8صٗ .
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أما عف أىمية مبدأ البراءة فتكمف ىذه األىمية باعتباره قاعدة أصولية ودعامة أساسية لحماية
الحرية الفردية بصدد الدعوى الجزائية وبغير مراعاة ىذا المبدأ يفقد قانوف اإلجراءات الجزائية شرعيتو
ويتجرد مف دستوريتو(.)2
ويمكف القوؿ :إف ىذا المبدأ يمثؿ الضماف الجوىري لكؿ مف يوضع موضع االتياـ ويشكؿ
ُ

الدعامة األساسية التي تقوـ عمييا العدالة الجنائية ،خاصة أف كثي ار ممف يوضعوف في موضع االتياـ
وتتخذ قبميـ العديد مف اإلجراءات الماسة بالحرية كالقبض والتفتيش والحبس االحتياطي وغيرىا ينتيي
بيـ األمر إلى البراءة(.)1

وفي أىمية مبدأ البراءة تقوؿ المحكمة الدستورية العميا المصرية ... " :وأصؿ البراءة يمتد إلى
كؿ فرد سواء أكاف مشتبياً فيو أو متيماً باعتباره قاعدة أساسية أقرتيا الشرائع جميعيا ال لتكفؿ بموجبيا
حماية المذنبيف ،وانما لتد أر بمقتضاىا العقوبة عف الفرد إذا كانت التيمة الموجية إليو قد أحاطتيا
الشبيات بما يحوؿ دوف التيقف مف مقارفة المتيـ لمواقعة اإلجرامية ،ذلؾ أف االتياـ الجنائي في ذاتو ال
يزحزح أصؿ البراءة الذي يالزـ الفرد دوماً وال يزيمو سواء في مرحمة ما قبؿ المحاكمة أو أثنائيا وعمى
ويؤسس افتراض البراءة عمى الفطرة التي
امتداد حمقاتيا وأيا كاف الزمف الذي تستغرقو إجراءاتياُ ،...

ُجبؿ اإلنساف عمييا ،فقد ُولد ح اًر ُمبرء مف الخطيئة أو المعصية ،ويفترض عمى امتداد مراحؿ حياتو أف
أصؿ البراءة ال زاؿ كامناً فيو ،مصاحباً لو فيما يأتيو مف أفعاؿ ،إلى أف تنقض المحكمة بقضاء حازـ
ال رجعة فيو ىذا االفتراض عمى ضوء األدلة التي تقدميا النيابة العامة ُمثبتة بيا الجريمة التي نسبتيا
إليو في كؿ ركف مف أركانيا"(.)3
كما قضت محكمة النقض المصرية  " :وحيث إف أصؿ البراءة قاعدة أساسية في النظاـ
االتيامي ال ترخيص فيو تفرضيا حقائؽ االشياء وتقتضييا الشرعية االجرائية وحماية الفرد في مواجية
صور التحكـ والتسمط والتحامؿ"(.)4

ٔ)

طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،ص.ٔ97
ٕ)
طارقالدٌراوي،ضماناتوحقوقالمتهمفًقانوناإلجراءاتالجنابٌة،بدونناشر،ٕٓٓ٘،صٖٔٗ.
ٖ)
المحكمةالدستورٌةالعلٌاالمصرٌة،قضٌةرقمٖٔلسنةٕٔقضابٌة،جلسةٕ .ٔ99ٕ/ٕ/
ٗ)
الطعنرقمٓ٘ٓٔ9سنةٖٙق،جلسة٘،ٔ997/ٔ/س،ٗ8صٖٔ،قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول،صٓٔٙوما
بعدها.
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كما أف مبدأ البراءة يحمي الحرية الشخصية التي يجب أف يتمتع بيا المتيـ خالؿ مراحؿ
الخصومة الجزائية( ،)2فيذا المبدأ يعتبر بمثابة الدستور األساس لضماف الحرية الشخصية لممتيـ(،)1
كما أنيا تعتبر أحد مظاىر حؽ المتيـ في الدفاع(.)3
ونرى أف مبدأ البراءة يجعؿ المشرع وىو يضع القواعد االجرائية يحتاط وال يسمح لمسمطات
وخاصة ألعضاء الضبط القضائي وجيات التحقيؽ المساس بحرية وحقوؽ األفراد إال بالقدر
الضروري؛ لموصوؿ الى الحقيقة ،فيي الضابط عند سف القوانيف خاصة في دولة القانوف والحريات،
وىي ضمانة ميمة تحمي حقوؽ األفراد في كؿ األوقات والظروؼ ،كما أف ىذا المبدأ ىو مصدر كافة
الحقوؽ والضمانات بالنسبة لممتيـ والتي كفميا القانوف خالؿ مراحؿ الدعوى الجزائية والتي مف الواجب
عمى السمطات احتراميا ،فالمشرع استناداً لمبدأ البراءة أحاط المتيـ بالعديد مف الحقوؽ المنبثقة عنو،
ومف أمثمتيا :ابداء المتيـ أقوالو بحرية والتي يترتب عمييا حقو في الصمت وحقو في االستعانة
بمحامي وحقو بإعالمو بالتيمة المنسوبة اليو وعالنية الجمسات وشفيية المرافعات وحقو في حضور
المحاكمة مف غير قيود ،وغير ذلؾ مف الحقوؽ ،وكؿ ذلؾ انطالقاً مف أصؿ البراءة ( ،)4ويتفؽ ذلؾ مع
ما نص عميو القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ  1005في المادة ( )24والتي نصت عمى" :
المتيـ بريء حتى تثبت إدانتو في محاكمة قانونية تكفؿ لو فييا ضمانات الدفاع عف نفسو ،وكؿ متيـ
في جناية يجب أف يكوف لو محاـ يدافع عنو ".

ٔ)

ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،ص٘.٘7
ٕ)
طارقالدٌراوي،مرجعسابق،صٖٓٗ.
ٖ)
طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،ص.ٔ97
ٗ) 
وقدنصقانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنًعلى هذهالحقوق  -وؼٌرها– ومنأمثلة ذلكراجعالموادرقم (ٕٓٔ)والمتعلقةبحق
المتهمفًاالتصالبمحامٌه،والمادة()ٕٖ7والمتعلقةبعالنٌةالجلسات،والمادة(ٖٕٗ )والمتعلقةبحضورالمتهممنؼٌرقٌود،وتقابلها
فًقانوناإلجراءاتالجنابٌةالمصريالمواد(ٕٗٔ.)ٕ7ٓ،ٕٙ8،

ٓٔ

الفرع الثاني
التطور التاريخي لمبدأ البراءة
كانت العقوبة في المجتمعات البدائية وسيمة لالنتقاـ وكاف الفرد ىو القاضي والخصـ في آف
واحد َيقتضي حقو أو ما يعتقد أنو حقو بيديو ،بؿ إف فكرة االنتقاـ كانت تمتد لتغطي االنساف والحيواف
واألشياء ولـ يكف في ظؿ تمؾ األجواء مجاؿ لمجدؿ حوؿ افتراض براءة المتيـ مف عدميا ،فمصدر

الخطر المتوقع أو المبني عمى الشؾ ال ُبد أف يزاح مف الطريؽ وبأية وسيمة كانت(.)2
ومع تطور الفكر اإلنساني تدريجياً؛ أصبحت ىناؾ فرصة لممتيـ لمدفاع عف نفسو ،ولكنيا
فرصة مبنية عمى افتراض اإلدانة مقدماً ففي المجتمعات البدائية والتي كانت تخضع لتأثير المعتقدات
الدينية كاف مبدأ االدانة ىو السائد حيث كاف يفترض في المتيـ اإلدانة ويقع عميو عبء االثبات،
فكاف عميو أف يثبت براءتو بنفسو ،وكاف العقاب يعتمد عمى قوة القبيمة والتحكيـ اإلليي مما أدى إلى
إجراءات مؤلمة تمس المتيـ مثؿ التعذيب ومصارعة الحيوانات المفترسة(.)1
وفي القانوف الروماني عندما كانت المحاكمة تجري بإجراءات شفيية وعمنية كاف يفترض في
المتيـ البراءة وعمى سمطة االتياـ إثبات العكس ،وعندما اختفى نظاـ االجراءات الشفيية وحمت
اإلجراءات المكتوبة محؿ االجراءات الشفيية العمنية ،أصبح عبء االثبات يقع عمى عاتؽ المتيـ وذلؾ
الجرـ في حقو(.)3
عف طريؽ افتراض ُ
ويمكف القوؿ :إف قوانيف االجراءات الجنائية لـ تتبع في تطورىا خطاً واحداً مستم اًر حيث
اختمفت تمؾ القوانيف في كيفية اعتناقيا لمبدأ البراءة وفقا لمدى تأثرىا بطبيعة النظاـ االجرائي الذي
تعتنقو وىو ما كاف يؤثر عمى الحقوؽ والحريات العامة ،فمثالً في النظاـ االتيامي أُجيز التعذيب
لمحصوؿ عمى االعتراؼ(.)4
إال أنو ومنذ القرف الثامف عشر ومع بروز عصر الثورات الكبرى وتطور األفكار االجتماعية،
وتنامي فكرة الحريات الفردية بدأت االنتقادات توجو إلى مظاىر المساس بالحرية الفردية ،ومع ظيور
ٔ)

فارسعبدالكرٌم،مرجعسابق،صٔ .
ٕ)
طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،ص.ٔ98أحمدفتًسرور،الشرعٌة،مرجعسابق،صٓ .ٔ8
ٖ)
أحمدفتحًسرور،الشرعٌة،مرجعسابق،صٓ.ٔ8فارسعبدالكرٌم،مرجعسابق،صٔ.
ٗ)
طارقالدٌراوي،مرجعسابق،ص. ٖٕٗ،أحمدفتحًسرور،الشرعٌة،مرجعسابق،صٓ ٔ8ومابعدها.فارسعبدالكرٌم،
مرجعسابق،صٕ.

ٔٔ

الثورة الفرنسية في القرف الثامف عشر بدأت الحقوؽ والحريات والعدالة تتجسد في أوروبا وخاصة
تجسيد مبدأ أف المتيـ بريء حتى تثبت إدانتو ،وتـ النص عمى ىذا المبدأ في إعالف حقوؽ االنساف
الصادر إباف الثورة الفرنسية ،ومف ثـ تجسد ىذا المبدأ في معظـ الدساتير والقوانيف وأصبح مف
األصوؿ األساسية في النظـ االجرائية المعاصرة(.)2

المطمب الثاني
أساس مبدأ البراءة وموقف الشريعة اإلسالمية منو

سوؼ نبيف في ىذا المطمب :األساس الذي يستند عميو مبدأ البراءة ومبرراتو ،ثـ سوؼ نقوـ
بتوضيح موقؼ الشريعة االسالمية منو ،وذلؾ في الفرعيف التالييف وعمى النحو التالي:

الفرع األول
أساس ومبررات مبدأ البراءة
مف المبادئ المسمـ بيا دستورياً قاعدة "ال جريمة وال جزاء إال بنص" ،ويترتب عمى ىذا المبدأ،
الذي يعرؼ في الفقو القانوني بمبدأ الشرعية ،نتيجتيف أساسيتيف ىما -2 :أف المشرع وحده ىو الذي
يحتكر سمطتي التجريـ والعقاب في المجتمع ،وينبغي أف تكوف نصوص التجريـ دقيقة وواضحة وغير
قابمة لمتأويؿ؛ ألف الغموض في قواعد التجريـ والعقاب قد يكوف سبباً في تجريد ىذا المبدأ مف قيمتو
الدستورية  -1 .أف األصؿ في األفعاؿ اإلباحة  ،وأف االستثناء ىو التجريـ؛ ألف قانوف العقوبات يحدد
فقط ما يعتبر جريمة وال يحدد ما ىو مباح ،وىذا يعني أف ماعدا ذلؾ ىو فعؿ مباح(.)1
ٔ)

طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،ص.ٔ99فارسعبدالكرٌم،مرجعسابق،صٕ.أحمدفتًسرور،الشرعٌة،مرجعسابق،ص
ٔٔ8ومابعدها.
ٕ)
فارسعبدالكرٌم،مرجعسابق،صٗ .
والقضاء الفلسطٌنً ٌأخذ بهذا المبدأ  ،راجع استبناؾ علٌا جزاء رقم ٘ ، 7ٗ/جلسة  ، ٔ97ٗ/ٗ/ٔ7مجموعة مختارة من أحكام محكمة
االستبناؾالعلٌابؽزة،القسمالجزابً،الجزءالعشرون،ٕٖٓٓ،إعدادوتجمٌعالقاضًولٌدحلمًالحاٌك،صٔٗ .

ٕٔ

ومبدأ الشرعية يرتبط بظيور الدولة واستقالؿ سمطاتيا التشريعية والتنفيذية والقضائية عف
بعضيا البعض ،أما قبؿ ذلؾ فمـ يكف لممبدأ وجود فالحاكـ ىو الذي يممؾ سمطة التجريـ بمطمؽ إرادتو
والقاضي يحكـ بما ُيحقؽ رغبات الحاكـ(.)2
ويترتب عمى االعتراؼ بمبدأ الشرعية التأكيد أف األصؿ في األفعاؿ اإلباحة وأف االستثناء ىو
التجريـ؛ مما يوجب النظر لإلنساف بصفتو بريئا ،فكالىما وجياف لعممة واحدة واالعتراؼ بقاعدة أف
األصؿ في المتيـ البراءة حتى تثبت إدانتو(.)1
وبالتالي ُيعتبر مبدأ البراءة ركناً أساسياً في الشرعية االجرائية؛ وذلؾ ألف تطبيؽ قاعدة ال

جريمة وال جزاء إال بنص قانوني تفترض حتما وجود قاعدة أخرى؛ وىي افتراض براءة المتيـ حتى

يثبت جرمو وفقاً لمقانوف ،وقد ذىب البعض إلى أف المعنى الحقيقي لمبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات
يتمثؿ في ضماف مبدأ البراءة لكؿ متيـ(.)3
فقانوف اإلجراءات الجزائية ىو الذي يضمف حرية المتيـ ويوازف بينو وبيف مصمحة المجتمع
مف خالؿ إعماؿ مبدأ البراءة فيو يوازف بيف مصمحتيف متعارضتيف :مصمحة المتيـ في وجوب
معاممتو بريئاً وفؽ مبدأ البراءة ،ومصمحة المجتمع المتمثمة في الكشؼ عف الحقيقة وعقاب المجرميف،
ولذلؾ صح القوؿ :بأنو خير لمعدالة أف يفمت عشرات المجرميف مف العقاب مف أف ُيداف بريء واحد؛

ألف رؤية مجرـ طميؽ خير مف رؤية بريء سجيف(.)4

كما أف االتياـ يدعي خالؼ األصؿ وىو البراءة فاذا لـ تنجح سمطة االتياـ في اثبات ادعائيا
بطريقة قاطعة فإنو مف الواجب البقاء عمى األصؿ(.)5

ٔ)

 ساهرابراهٌمالولٌد،األحكامالعامةفًقانونالعقوبات،الجزءاألول،بدونناشر،الطبعةالثانٌة،ٕٓٔٔ،صٗومابعدها .
لمٌكنمبدأالجرٌمةوالعقوبةبؽٌرنصمعروفاقبل(العهداألعظمالماجناكارتا)الذيأصدرهالملكجونفًإنكلتراسنةٕ٘ٔٔ،حٌث
نصتالمادة()ٖ9منهعلىهذاالمبدأونقلهمعهممهاجرواإلنكلٌزإلىفٌالدلفٌافًأمرٌكاالشمالٌةوأدرجوهفًإعالنالحقوقسنةٗ،ٔ77
ثم جاءت الثورة الفرنسٌة لتنص على مبدأ قانونٌة الجرابم والعقوبات فً المادة الثامنة من بٌان حقوق اإلنسان الصادر سنة  ، ٔ789للمزٌد
أنظر،أكرمنشأتإبراهٌم،السٌاسةالجنابٌة،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،عمان،ٕٓٓ8،صٕ.ٙ
ٕ)
طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،صٔ99ومابعدها .
ٖ)
طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،ص.ٔ99أحمدفتحًسرور،الشرعٌة،مرجعسابق،صٖ.ٔ8
ٗ) 
عبدهللاا حجٌلةوجهادالجازي،حقالمشتكىعلٌهفًالصمتفًمرحلةماقبل المحاكمةفًالتشرٌعالجزابًاألردنً،مجلةدراسات
علومالشرٌعةوالقانون،المجلد(ٓٗ)،ملحق(ٔ)،الجامعةاألردنٌة،ٕٖٓٔ،ص .8ٓٙ
٘)

 سالمأحمدالكرد،أصولاإلجراءاتالجزابٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً،الكتاباألول،مكتبةالقدس،ؼزة،ٕٕٓٓ،ص .ٖٖ7

ٖٔ

كما أف مبدأ البراءة مكفوؿ في إعالنات الحقوؽ والمواثيؽ الدولية فمقد تواتر وتوارد ذكره في
اعالنات حقوؽ االنساف منذ بدء ظيورىا حتى تـ استقرار ىذا المبدأ ،فقد تضمنت اعالنات حقوؽ
االنساف والمواطف الصادرة في فرنسا عاـ  2789ىذا الحؽ بواقع وجييف :األوؿ ،نص المادة السابعة
الذ ي قاؿ " :ال يمكف اتياـ شخص خارج الحاالت المحددة بواسطة القانوف" ،أما الثاني ،فيو نص
المادة التاسعة الذي قاؿ " :كؿ انساف بريء حتى تثبت إدانتو "(.)2
ونص االعالف العالمي لحقوؽ االنساف الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة لعاـ
 2948عمى أف " :كؿ شخص متيـ بجريمة يعتبر بريئاً إلى أف تثبت إدانتو قانونا بحكـ قضائي
بمحاكمة عمنية تؤمف لو فيو كافة الضمانات الضرورية لمدفاع عنو " ،كما نصت عمى ىذا المبدأ
االتفاقية األوروبية لحماية حقوؽ االنساف وحرياتو األساسية لسنة  2950في الفقرة ( )6مف المادة
السادسة عمى أف" :كؿ شخص متيـ بجريمة بريء حتى تثبت إدانتو قانونا " ،كما أكد عمى مبدأ البراءة
المؤتمر الذي عقدتو الجمعية الدولية لرجاؿ القانوف في نيودليي عاـ  2959حيث أكد أف تطبيؽ مبدأ
الشرعية ينطوي عمى االعتراؼ بقاعدة أف المتيـ تفترض براءتو حتى تتقرر إدانتو ،وقد أكدت ىذا
المبدأ أيض ا االتفاقية الدولية لمحقوؽ المدنية والسياسية التي وافقت عمييا الجمعية العامة لألمـ المتحدة
عاـ  ،)1(2966وقد أكده مشروع حقوؽ االنساف والشعب في الوطف العربي الذي وضعو مؤتمر الخبراء
العرب الذي انعقد في المعيد الدولي لمدراسات العميا في العموـ الجنائية في (سي اركوزا) في ديسمبر سنة
.)3(2985
وبالتالي نرى مف خالؿ ىذه المواثيؽ واالعالنات أىمية ىذا المبدأ وضرورة العمؿ عمى النص
عميو واعتماده دستورياً والعمؿ عمى تطبيقو ،وانطالقا مف ذلؾ ،فقد حرصت الدساتير عمى النص
صراحة عمى ىذا المبدأ وجعمو قاعدة أساسية تحمي مف خالليا حقوؽ األفراد وحرياتيـ.
فقد نص القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ  1005في المادة ( )24عمى ىذا المبدأ
بقولو " :المتيـ بريء حتى تثبت إدانتو في محاكمة قانونية تكفؿ لو فييا ضمانات الدفاع عف نفسو،
وكؿ متيـ في جناية يجب أف يكوف لو محاـ يدافع عنو ".

ٔ)

مجٌدعبدهللا،مرجعسابق،صٖٔٗ .
ٕ)
حٌثنصتالمادة(ٗٔ) ٕ/منهذاالعهد":منحقكلمتهمبارتكابجرٌمةأنٌُعتبربرٌباإلىأنٌثبتعلٌهالجُرمقانونا".
ٖ)
فتحًالوحٌدي،مرجعسابق،ص٘. ٕ8أحمدفتحًسرور،الشرعٌة،مرجعسابق،ص ٔ79ومابعدها.مجٌدعبدهللا،مرجع
سابق،صٖٔٗومابعدها.

ٗٔ

كما نص الدستور المصري لعاـ  1024في المادة ( )96منو عمى ىذا المبدأ بالنص عمى" :
المتيـ بريء حتى تثبت إدانتو في محاكمة قانونية عادلة تكفؿ لو فييا ضمانات الدفاع عف
نفسو.)2(" ...
وقد نص الدستور الجزائري الصادر سنة  2996في المادة ( )45عمى " :كؿ شخص يعتبر
بريئا حتى تثبت جية قضائية نظامية إدانتو مع كؿ الضمانات التي يتطمبيا القانوف ".
أما دستور الكويت الصادر سنة  2961فقد نص في المادة ( )34عمى " :المتيـ برئ حتى
تثبت إدانتو في محاكمة قانونية تؤمف لو فييا الضمانات الضرورية لممارسة حؽ الدفاع ،ويحظر إيذاء
المتيـ جسمانياً أو معنوياً ".
أما دستور السوداف االنتقالي لعاـ  1005فقد نص في المادة ( )2 / 34عمى " :المتيـ برئ
حتى تثبت إدانتو وفقاً لمقانوف "(.)1
مف جماع النصوص السابقة وحتى نكفؿ لممتيـ حماية حقوقو انطالقا مف قرينة البراءة وحتى
نكفؿ التطبيؽ السميـ ليذا المبدأ الياـ ،نرى اقتراح النص التالي " :المتيـ بريء حتى تثبت إدانتو في
محاكمة قانونية عادلة ،وعمى أال يقع عميو أي عبء في اإلثبات ،ويحظر ايذاء المتيـ بأي صورة أو
وسيمة كانت ".
ومما سبؽ نرى أف أساس مبدأ البراءة يكمف في أنو عنصر ىاـ لتطبيؽ مبدأ ال جريمة وال
جزاء إال بنص (مبدأ الشرعية) ،وفي ما أكدتو المواثيؽ واإلعالنات الدولية والدساتير وأيضاً مف خالؿ
النصوص القانونية التي أكدت عميو ،ونصت عمييا عمى مستوى عاؿ ،ومف أمثمة ىذه القوانيف قانوف
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني حيث نص عمى " :إذا لـ تقـ البينة عمى المتيـ قضت المحكمة ببراءتو
"(.)3

ٔ)

 تجدراإلشارةإلىأنالدستورالمصريلعامٔ ٔ97كانٌنصأٌضاعلىهذاالمبدأفًالمادة()ٙٙحٌث نصتعلى ":المتهم برئ
حتىتثبتإدانتهفًمحاكمةقانونٌةتكفللهفٌهاضماناتكالدفاععننفسه .".....
ٕ)
أنظرأٌضافًالنصعلىقرٌنةالبراءةالدساتٌرالتالٌة:المادة(ٕٓ/ج)مندستورالبحرٌنالمعدللعامٕٕٓٓ ،والمادة()ٔ/ٕ8من
الدستورالسوريالمعدللعامٕٓٓٓ،والمادة()٘/ٔ9منالدستورالعراقًلعامٕ٘ٓٓ،والمادة()ٕ8منالدستوراإلماراتًلعامٔ .ٔ97
ٖ(
راجعنصالمادة()ٕ/ٕٓٙمنقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنً .

٘ٔ

أما عن مبررات مبدأ البراءة ،فيجد ىذا المبدأ مبرراتو في أنو(-:)2
 -2يتفؽ مع االعتبارات الدينية واألخالقية والتي تيتـ بحماية الضعفاء والمحافظة عمى حقوؽ
اإلنساف.
 -1اتفاقو مع طبائع األشياء ومع الفطرة السميمة التي ُجبؿ عمييا اإلنساف ،فاألصؿ أف اإلنساف يمتزـ
في تصرفاتو بالقانوف واالستثناء ىو الخروج عمييا.

 -3ىذا المبدأ يتفؽ مع حماية أمف وحقوؽ وحريات األفراد والمجتمع عمى السواء ،وذلؾ فيما لو
أُفترض الجرـ في حؽ المتيـ.
 -4افتراض البراءة ُيقابؿ افتراض التيمة ضد المتيـ مف قبؿ سمطة االتياـ ،وبذلؾ تتوافر حماية
قانونية لحقوؽ األفراد وحرياتيـ ضد احتماؿ ظُمـ السمطة وتحكميا.

 -5افتراض االتياـ قد يعود بأضرار خطيرة ال يمكف تفادييا ،خاصة إذا ثبتت براءة المتيـ.
 -6في حالة افتراض اإلدانة فإف ذلؾ يعني إلتزاـ المتيـ بتقديـ دليؿ إلثبات براءتو ،وتمؾ ميمة بالغة
الصعوبة بالنسبة لممتيـ؛ ألنو سوؼ يكوف ممزما بإثبات وقائع سمبية وىو دليؿ يستحيؿ تقديمو
ويترتب عمى ذلؾ أف يصبح المتيـ غير قادر عمى إثبات براءتو مما يؤدي إلى التسميـ بجرمو
حتى ولو لـ يقدـ ممثؿ االتياـ دليالً عمى إدانتو.
 -7جعؿ عبء إثبات البراءة عمى عاتؽ المتيـ يؤدي إلى ازدياد نسبة ضحايا العدالة ،فقد ال تتوفر
الوسائؿ الالزمة والكافية لألبرياء إلثبات براءتيـ.
ُ -8يؤكد أف سمطة االتياـ والقضاء ىما األقدر عمى االثبات خاصة بما يتاح ليما مف سمطات
وامكانيات عديدة ،ال تتوافر لدى المتيـ.

ٔ)

طارقالدٌراوي،مرجعسابق،صٖٖٗ ومابعدها.مجٌدعبدهللا،مرجعسابق،ص. ٕٗٙفارسعبدالكرٌم،مرجعسابق،
صٗ.أحمدفتحًسرور،الشرعٌة،مرجعسابق،صٗٔ8ومابعدها.


ٔٙ

الفرع الثاني
مبدأ البراءة وموقف الشريعة اإلسالمية منو
يرجع الفضؿ إلى الشريعة االسالمية في وضع أساس مبدأ البراءة حيث ظؿ مبدأ االدانة سائداً
في المجتمعات القديمة حتى ظيور االسالـ ،الذي أقر مبدأالبراءة لممتيـ استناداً إلى قاعدة أف المرء
يولد عمى الفطرة خالياً مف كؿ خطيئة أو أي مسؤولية لقولو عميو الصالة والسالـ " :كؿ مولود يولد
عمى الفطرة "(.)2
وقد ورد في القراف الكريـ العديد مف اآليات الدالة عمى ىذا المبدأ مف ذلؾ قوؿ اهلل عز وجؿ،
منيا قولو تعالى " :يأييا الذيف آمنوا إف جاءكـ فاسؽ بنبأ فتبينوا أف تصيبوا قوماً بجيالة فتصبحوا عمى
ما فعمتـ نادميف "( ،)1فال يعاقب شخص عمى جرـ إلى بعد التأكد مف ارتكابو لو ،ألف األصؿ فيو
البراءة .
وبالتالي :فالنتائج التي توصؿ إلييا الفقو القانوني المعاصر ،وصؿ إلييا فقياء الشريعة
االسالمية قبؿ قروف عديدة ،وذلؾ عف طريؽ إعماؿ القواعد الفقيية الكمية والفرعية ،وبحسب القواعد
يدؿ الدليؿ عمى التحريـ" وأصؿ القاعدة قولو تعالى" :
الفقيية فإف "األصؿ في األشياء اإلباحة حتى ُ
ىو الذي خمؽ لكـ ما في األرض جميعاً "( ،)3وقولو تعالى " :قؿ مف حرـ زينة اهلل التي أخرج لعباده
والطيبات مف الرزؽ "( ،)4كما قاؿ رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ " : -ما أحؿ اهلل في كتابو فيو
حالؿ وما حرـ فيو حراـ وما سكت عنو فيو عفو فأقبموا مف اهلل عافيتو فإف اهلل لـ يكف لينسى
شيئاً "( ،)5ويترتب عمى ىذه النصوص أف األصؿ ىو حرية االنساف والجريمة أمر عارض في حياة
االنساف لذلؾ كاف األصؿ فييا العدـ ،والعدـ يقيف ،واليقيف ال يزوؿ بالشؾ فاليقيف ال يزوؿ إال بيقيف
مثمو( ،)6قاؿ تعالى " :وما يتبع أكثرىـ إال ظناً إف الظف ال يغني مف الحؽ شيئاً إف اهلل عميـ بما
يفعموف" (.)7

ٔ)

طاللأبوعفٌفةمرجعسابق،ص.ٔ98والحدٌثرواهأبوهرٌرة،صحٌحالبخاريرقم٘ .ٖٔ8
ٕ)
سورةالحجراتاآلٌة.ٙ/
ٖ)
سورةالبقرةمناآلٌة .ٕ9/
ٗ)
سورةاألعراؾمناآلٌة.ٖٕ/
٘)
رواهعبدهللابنعباس،سننأبوداود،رقمٓ .ٖ8
ٙ
)فارسعبدالكرٌم،مرجعسابق،صٖ .
)7
سورةٌونساآلٌة .ٖٙ/

ٔ7

فالشارع االسالمي افترض البراءة في المتيـ كأصؿ عاـ ،فمف األصوؿ المقررة في الشريعة
االسالمية ،قاعدة فقيية جنائية مؤداىا " أف األصؿ في االنساف براءة جسده مف الحدود والقصاص
والتعازير ومف األقواؿ كميا ،ومف األفعاؿ بأسرىا "(.)2
وبالتالي :فاألصؿ براءة الذمة مدنيا وطيارة اليد والمساف جنائياً ،ومف يدعي خالؼ ذلؾ يقع
عميو عبء اإلثبات (.)1
جدير بالذكر :أف ىناؾ أيضا العديد مف القواعد الفقيية والتي تدؿ عمى مبدأ البراءة منيا:
"األصؿ بقاء ما كاف عمى ما كاف" و "األصؿ براءة الذمة" ( ، )3مما يعني أف المرء يولد خالياً مف كؿ
خطيئة بناء عمى ىذه القواعد( ، )4فالبراءة ىي األصؿ وىي مستمرة حتى مع إتياـ الشخص ما لـ تثبت
تثبت إدانتو أماـ محكمة عادلة إدانة نيائية (.)5
وبالتالي نرى أف ليذا المبدأ أىمية عظمى في الشريعة االسالمية ،وأنو كاف سائداً عمى مر
التاريخ االسالمي ،وأنيا قررت ىذا المبدأ وسبقت الشرائع الوضعية كميا جمعاء في إق ارره كمبدأ ثابت
وكأصؿ مف أصوليا ال يقبؿ التغيير أو اإلنكار ،وقد قاؿ رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ -موجياً
المسمميف" :ادرؤوا الحدود عف المسمميف ما استطعتـ  ،فإف وجدتـ لممسمـ مخرجاً فخموا سبيمو ،فإف
اإلماـ ألف ُيخطئ في العفو ،خير مف أف يخطئ في العقوبة"( ،)6وال عجب فاإلسالـ ديف الرحمة
واإلنسانية.

ٔ)

عصامعفٌفًعبدالبصٌر،مبدأالشرعٌةالجنابٌةفًالقانونالوضعًوالفقهالجنابًاإلسالمً،بدونناشر، ٕٓٓ7،صٕٓٔ وما
بعدها.
ٕ)
مجٌدعبدهللا،مرجعسابق،صٖٓٗ.
ٖ) 
راجعفًشرحهذهالقواعد،كمالمحمدعواد،الضوابطالشرعٌةوالقانونٌةلألدلةالجنابٌة،دارالفكرالجامعً،اإلسكندرٌةٕٓٔٔ،
،ص9ٙومابعدها،وقدنصتمجلةاألحكامالعدلٌةعلىهذهالقواعدفًالمادتٌنرقم(٘)،ورقم(.)8
ٗ)
مجٌدعبدهللا،مرجعسابق،صٖٓٗ.
٘)
إسماعٌلأحمداألسطل،حقوقاإلنسانوالقانون اإلنسانًبٌنالشرٌعةوالقانون،مطبعةشبٌر،الطبعةاألولى،ٕٓٓ٘-ٕٓٓٗ،ص
ص.ٗٙ
)ٙ
روتهأمالمؤمنٌنعابشةرضًهللاعنها،صحٌحالبخاريرقم .ٕٕ8

ٔ8

المبحث الثاني
نتائج مبدأ البراءة وعالقتو بحق المتيم في الصمت

سوؼ نبيف في ىذا المطمب :أىـ النتائج التي تترتب عمى مبدأ البراءة ،ثـ نقوـ بتوضيح وبياف
العالقة بينو وبيف حؽ المتيـ في الصمت ،وذلؾ في مطمبيف عمى النحو التالي :

المطمب األول
أىم نتائج مبدأ البراءة

لقد انبثؽ عف مبدأ البراءة أكثر مف قاعدة منيا :ضماف حماية حقوؽ المتيـ خالؿ سير
الدعوى الجنائية حيث يعامؿ معاممة البريء( ،)2وأف الطاعف ال يضار بطعنو( ،)1وأف المتيـ الذي حكـ
ببراءتو يفرج عنو في الحاؿ ولو استأنفت النيابة العامة ( ،)3وانقضاء الدعوى الجنائية في حالة وفاة
المتيـ( ،)4وتتمخص ىذه النتائج في حماية الحرية الشخصية لمشخص موضع االتياـ (.)5
إال أف أىـ ىذه القواعد ىي وقوع عبء االثبات عمى عاتؽ النيابة العامة ،وتفسير الشؾ
لصالح المتيـ ،وىذا ما سوؼ نقوـ بتوضيحو في الفرعيف التالييف وعمى النحو التالي :

ٔ)

انظرالمادة()ٕ9منقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنً،والمادة(ٓٗ)منقانوناإلجراءاتالجنابٌةالمصري.
ٕ)
انظرالمادة(ٕٖٖ)منقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنً،والمادة()ٗٔ7منقانوناإلجراءاتالجنابٌةالمصري.
ٖ)
انظرالمادة()ٖ9ٙمنقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنً،والمادة(٘)ٗٙمنقانوناإلجراءاتالجنابٌةالمصري .
ٗ)
انظرالمادة()9منقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنً،والمادة(ٗٔ)منقانوناإلجراءاتالجنابٌةالمصري .
٘)
وراجع فً تفصٌل ذلك  ،سٌؾ الدٌن محمود أبو نحل  ،إحالة الدعوى الجزابٌة من سلطة التحقٌق إلى قضاء الحكم  ،بدونناشر وسنة
النشر ،صٔ77ومابعدها .طارقالدٌراوي،مرجعسابق ،صٖٗٗومابعدها.فارسعبدالكرٌم،مرجعسابق ،صٕومابعدها.
طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،صٖٕٓومابعدها.

ٔ9

الفرع األول
وقوع عبء االثبات عمى عاتق النيابة العامة
يراد بعبء اإلثبات :بياف مف يقع عمى عاتقو اإلثبات ،ومعموـ أف القاعدة التي تحكـ اإلثبات
في الدعوى المدنية ىي أف عبء االثبات يقع عمى المدعي ،والقاعدة السابقة التي تحكـ االثبات في
الدعوى المدنية تنطبؽ عمى الدعوى الجزائية ،حيث تتحمؿ النيابة العامة ىذا العبء؛ عمى اعتبار أنيا
السمطة التي أوكؿ إلييا القانوف سمطة االتياـ؛ وأيضاً ألنو إذا ادعى شخص عمى آخر فإف إدعائو
يمزمو بإقامة الدليؿ عمى ما يدعيو وذلؾ ينسجـ مع قاعدة قانونية مفادىا "البينة عمى مف ادعى"،
وأيضاً ألف األصؿ براء ة المتيـ ومف يدعي خالؼ ذلؾ مف خالؿ اتيامو بشيء ،فعميو أف يثبت ذلؾ،
وواجب اقامة الدليؿ مف قبؿ سمطة االدعاء يدخؿ ضمف وظيفتيا األساسية في كشؼ الحقيقة ،مما
ُيعفي الفرد مف إثبات براءتو ،وبالتالي ال يتحمؿ المتيـ أي عبء في االثبات ،كما وأنو ال يجوز أف

يتخذ صمتو أو ىربو دليالً ضده(.)2

كما أنو لما كاف األصؿ في االنساف عصمة الدـ والماؿ وكانت الجريمة أم ًار شاذاً في
المجتمع ،لذا يجب عمى مف يدعي أو يتيـ االخريف بجريمة ما أف يثبت دعواه باألدلة الالزمة إلثبات
الجريمة( ،)1وأيضا ال ُيجبر أي شخص في أي قضية جنائية عمى أف ُيقر ضد نفسو وىذه الضمانة
وثيقة الصمة بمبدأ البراءة وتحمؿ سمطة االدعاء عبء االثبات(.)3

وقد نصت التعميمات القضائية لمنائب العاـ عمى أنو " :يجب النظر إلى المتيـ عمى أنو
بريء ابتداء مف أوؿ إجراء يتخذ ضده  ،حتى يثبت العكس بحكـ قضائي بات  ،روعي فيو كافة
الضمانات الضرورية لمدفاع ،ونتيجة لذلؾ ال يكوف مكمفا بتأكيد حسف نيتو أو عدـ اشتراكو في الجريمة
ميما بمغت جسامتيا ،وال ُيطمب منو الدليؿ عمى نفي التيمة المنسوبة اليو؛ ألف عبء االثبات يقع
عمى النيابة العامة " (. )4

ٔ)

 مزهرجعفرعبٌد،شرحقانوناإلجراءاتالجزابٌةالعمانً،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،عمان،ٕٓٔٔ،صٓ٘ٔ.مجٌدعبدهللا
،مرجعسابق،ص . ٖٗ9طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،صٕٗٓ .سالمالكرد،مرجعسابق،صٖٖٗ ،ساهرالولٌد،شرح،
الجزءاألول،مرجعسابق،صٕ .٘7
ٕ(
 عدنانخالدالتركمانً،اإلجراءاتالجنابٌةاالسالمٌةوتطبٌقاتهافًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،أكادٌمٌةناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌة ،
الرٌاض،الطبعةاألولى،ٔ999،صٓ.8
ٖ)
أحمد عوض بالل  ،التطبٌقات المعاصرة للنظام االتهامً فً القانون األنجلو أمرٌكً  ،دار النهضة العربٌة  ،القاهرة ، ٔ99ٖ-ٔ99ٕ ،
ص.ٖٔ9
ٗ)
أنظرنصالمادة()ٕٓ9منالتعلٌماتالقضابٌةللناببالعامالفلسطٌنًرقم(ٔ)لسنةٕٓٓٙالقسمالجزابً.

ٕٓ

كما يجب عمى سمطة االتياـ أف تثبت جميع الوقائع المتطمبة لوقوع الجريمة ومسؤولية المتيـ
عنيا وانطباؽ النصوص القانونية عمييا ،وال يكفي أف تثبت قياـ الركف المادي (السموؾ والنتيجة
وعالقة السببية) لمجريمة فقط بؿ يجب أف تثبت كذلؾ توافر الركف المعنوي أيضاً ،فإذا كانت الجريمة
مف جرائـ القصد العاـ؛ فعمى النيابة العامة إثبات توافر العمـ واالرادة ،واذا كانت مف جرائـ القصد
الخاص؛ فيجب عمى النيابة العامة إثبات ىذا القصد أيضاً ،واذا كانت مف جرائـ الخطأ؛ فيجب أف
تثبت صورة الخطأ الذي تقع بو الجريمة (. )2
وقد قضت المحكمة العميا العمانية بأنو " :يمثؿ اثبات االتياـ مف قبؿ االدعاء العاـ عناصر
الجريمة المرفوعة عنيا الدعوى العمومية وانطباؽ النصوص القانونية عمييا "(.)1
ونشير ىنا :أنو مف المبادئ المقررة في الشريعة السالمية أف "البينة عمى المدعي واليميف عمى
مف انكر" ،ومعناه أف البينة عمى مف يدعي خالؼ الظاىر وأف اليميف عمى مف يتمسؾ بإبقاء األصؿ
 ،واألصؿ ىو براءة الذمة وابقاء ما كاف عمى ما كاف( ،)3لقولو أيضاً صمى اهلل عميو وسمـ " :لو ُيعطى
الناس بدعواىـ لذىب ِدماء قوـ وأمواليـ ،ولكف البينة عمى مف ادعى واليميف عمى مف أنكر " ،ألف
المدعي يدعي أم ار خفيا فيحتاج إلى إظيار مف قبمو(.)4

ويثار ىنا التساؤل عف الحاالت التي يدفع فييا المتيـ بتوافر سبب يحوؿ دوف ادانتو ،فإذا دفع
المتيـ بتوافر سبب مف أسباب االباحة :كالدفاع الشرعي ،أو مانع مف موانع العقاب مثؿ :جواز
الخاطؼ مف مخطوفتو ،أو مانع مف موانع المسؤولية كاإلكراه  ،وأيضا في حالة الدفع بسبب مف
أسباب انقضاء الدعوى الجنائية كالتقادـ ،فيؿ يمزـ المتيـ في ىذه الحاالت بإقامة الدليؿ؟ ،نرى أنو لـ

ٔ)

سالمالكرد،مرجعسابق،صٖٖ٘.مزهرعبٌد،مرجعسابق،صٓ٘ٔ.ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،ص
ٕ .٘7
ٕ)
 قراررقمٕ فًالطعنرقمٕ، ٕٖٓٓ/ٕ8جلسةٖٔ، ٕٓٓٗ/ٔ/مجموعةاألحكامالصادرةعنالدابرةالجنابٌةوالمبادئالمستخلصة
منهالعامٖٕٓٓ،ص،ٙ98نقالعن،مزهرعبٌد،مرجعسابق،صٓ٘ٔ.
ٖ)
محمودالكٌالنً،قواعداإلثباتوأحكامالتنفٌذ،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،عمان،ٕٓٔٓ،ص.ٕ8
ٗ)
كمالعواد،مرجعسابق،ص٘،9والحدٌثرواهعبدهللابنعباس،صحٌحالبخاريرقمٕ٘٘ٗ.

ٕٔ

يرد في القانوف الجنائي بشقيو الموضوعي واالجرائي إجابة عف ىذا التساؤؿ ،لذلؾ فاف ىناؾ خالؼ
بيف الفقو الجنائي في ىذه المسألة ويمكف رد ذلؾ الخالؼ الفقيي إلى اتجاىيف(:)2

 اال تجاه األول:حيث يرى البعض :أف عبء االثبات في ىذه الحالة يقع عمى المتيـ ،ألف صاحب الدفع يصبح
مدعياً وبالتالي عميو إثبات صحة دفعو .
 االتجاه الثاني:يرى ذلؾ االتجاه :أنو انطالقاً مف قرينة البراءة فاف المتيـ غير ممزـ بإثبات صحة إدعائو ،بؿ
عمى النيابة العامة والمحكمة التحقؽ مف صحة ذلؾ الدفع ،كما أف عمى المحكمة مف تمقاء نفسيا
أف تبحث في توافر أي مف حاالت موانع العقاب أو أي سبب آخر مف أسباب انتفاء المسؤولية مف
غير حاجة لتقديـ دفع بذلؾ مف المتيـ.
والرأي الراجح ىو الرأي الثاني ،فعمى النيابة العامة والمحكمة التحقؽ مف صحة ذلؾ الدفع،
فإذا دفع المتيـ بدفع مف الدفوع ،أو أبدى دفاعا معينا فإنو يكفي أف يتمسؾ بو في مواجية التيمة
المسندة إليو دوف أف يمزـ بإثبات صحتو ،فال يطالب بتقديـ أي دليؿ عمى براءتو ويقع عمى النيابة
العامة والمحكمة التحقؽ مف صدؽ وصحة ذلؾ الدفع ،وذلؾ انطالقاً مف الميمة األساسية التي
يسعى إلى تحقيقيا كؿ منيما وىو الكشؼ عمى الحقيقة وألف األصؿ في المتيـ البراءة(.)1
فعمى النيابة العامة أف تثبت انتفاء تمؾ الدفوع ،وال مجاؿ لتطبيؽ القاعدة التي تحكـ اإلثبات
في المواد المدنية وىي أف المدعي عميو يمزـ بإثبات الدفع الذي يتمسؾ بو(.)3
الري ىو أيضاً ما نؤيده؛ ألف األصؿ في االنساف البراءة واالتياـ يعني خالؼ األصؿ،
وىذا أ
وأيضا نظ ار لما تتمتع بو النيابة العامة مف قدرات وامتيازات تمكنيا مف كشؼ الحقيقة وبوسائؿ
ٔ)

راجعفًهذاالخالؾ،سعدحمادالقبابلً،ضماناتحقالمتهمفًالدفاعأمامالقضاءالجنابً،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،ٔ998،
صٖٗٗومابعدها.كمالعواد،مرجعسابق،ص.98مجٌدعبدهللا،مرجعسابق،صٔٗٗ.سالمالكرد،مرجعسابق،صٖٖ٘
ومابعدها.
ٕ)
حسنًالجندي،وسابلالدفاعأمامالقضاءالجنابً،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،الطبعةاألولى،ٔ989-ٔ988،ص.ٕٓ7
ٖ)
ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،صٖ.٘7

ٕٕ

متنوعة؛ وأيضاً ألف القاضي الجنائي يمعب دو اًر ايجابياً في الدعوى وفي تقدير وأدلة االثبات وفقاً
لمبدأ حرية القاضي الجزائي في تكويف عقيدتو.
وقد اتجو قضاء محكمة النقض المصرية الى األخذ بالرأي الثاني ،إذ يكفي أف يتمسؾ المتيـ
بالدفع الذي يواجو بو التيمة دوف أف يكوف ممزماً بإثبات صحتو وعمى النيابة العامة والمحكمة
التحقيؽ مف مدى صحة ذلؾ الدفع ،كما أنو مف واجب المحكمة أف تبحث الدفوع الجوىرية التي
يتقدـ بيا المتيـ فإذا تمسؾ المتيـ بدفع جوىري ولـ تبحثو المحكمة وترد عميو أُعتبر ذلؾ كنيا
اخالالً بحؽ الدفاع(.)2
وقد قضت محكمة النقض المصرية " :مف المقرر أف استعماؿ المتيـ حقو المشروع في الدفاع
عف نفسو في مجمس القضاء ال يصح البتة أف ينعت بعدـ الجدية ،وال يصح أف يوصؼ بأنو جاء
متأخ اًر  ،ألف المحاكمة ىي وقتو المناسب الذي كفؿ فيو القانوف لكؿ متيـ حقو في أف يدلي بما يعف
لو مف طمبات التحقيؽ وأوجو الدفاع  ،وألزـ المحكمة النظر فيو وتحقيقو ما داـ فيو تجمية لمحقيقة
وىداية لمصواب"(.)1
ولكف ال يعني تحمؿ النيابة العامة لعبء االثبات حرماف المتيـ مف حقو في أف يثبت براءتو،
وبالتالي إذا توافرت أدلة تفيد صحة التيمة ،كاف مف حؽ المتيـ أف يقدـ ما لديو مف أدلة يدحضيا،
فال يعني تحمؿ النيابة العامة لعبء االثبات حرماف المدعي عميو مف حقو في االثبات براءتو بؿ كؿ
ما يعنيو ذلؾ ىو أنو غير مكمؼ بإثبات براءتو المفترضة فيو ،وبالتالي يحؽ لممدعي عميو أف يدافع
عف نفسو بكؿ الوسائؿ وأف يتقدـ بكافة األدلة التي تولد القناعة لدى القاضي ببراءتو أو إثارة الشكوؾ
والظالؿ حوؿ أدلة االتياـ(.)3

ٔ)

حسنًالجندي،مرجعسابق،ص،ٕٓ7طارقالدٌراوي،مرجعسابق،ص .ٖٗ9
ٕ)
طعنرقم٘ٔٗٔسنةٕٗق،جلسةٕٕ،ٔ97ٖ/ٔ/سٕٗعٔ،ص٘،9قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،سعٌدأحمدشعلة،الجزء
الثانً ،منشأةالمعارؾ ،اإلسكندرٌة ،ٕٓٓٗ،ص، ٕٔٔ7وقضتأٌضا":أنمنحقمحكمةالموادالجنابٌةبلمنواجبهاأنتمحص
األدلةالمقدمةإلٌهافًالدعوىالجنابٌة،سواءأكانتكتابٌةأمؼٌركتابٌة،وسواءأكانذلكبناءعلىمطاعنتوجهمنالخصومأومن
تلقاءنفسها"الطعنرقمٓٔ7سنةٖٔق،جلسةٗ،ٔ9ٖٗ/ٔ/قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول،صٖٓ،وقضتأٌضا:
...وكانمنالمقررأنالدفعببطالناالعتراؾهودفعجوهريٌجبعلىمحكمةالموضوعمناقشتهوالردعلٌهرداسابؽا"...طعنرقم
ٗٙ898سنة٘7قجلسة،ٕٕٓٔ/ٔٔ/ٕ7موقعمحكمةالنقضالمصرٌةwww.cc.gov.egتارٌخالدخول.ٕٓٔٗ/9/7
ٖ)
طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،صٕٗٓ،سالمالكرد،مرجعسابق،ص.ٖٖٙ

ٖٕ

الفرع الثاني
تفسير الشك لصالح المتيم
تبمورت في الفقو الجنائي قاعدة ميمة مفادىا :أف الشؾ يفسر لصالح المتيـ وأف األحكاـ
الجزائية تبنى عمى الجزـ واليقيف ال عمى الشؾ واالحتماؿ ،فاألحكاـ الجزائية يجب أف تبنى عمى حجج
قاطعة الثبوت والداللة تفيد الجزـ واليقيف مف الواقع الذي ُيثبتو الدليؿ ،وال تؤسس عمى مجرد الظنوف
أو االحتماالت والترجيحات(.)2

فممثؿ االتياـ ىو الذي يمتزـ بإثبات ارتكاب المتيـ لمجريمة إثباتاً ال يداخمو شؾ معقوؿ وىو
أمر يقمؿ مف احتماالت الخطأ ويوفر الحماية لممتيـ البريء(.)1
والشريعة االسالمية الغراء قد أخذت بيذه القاعدة ،فكما ىو مقرر وثابت فييا فإف "الحدود تد أر
بالشبيات"(.)3
وأيضاً عندما يكتشؼ القاضي الجزائي غموضاً في النص القانوني بالرغـ مف كؿ أساليب
التفسير الممكنة يكوف النص في تمؾ الحالة غير صالح لمتطبيؽ مما يقتضي الحكـ ببراءة المتيـ؛ ألف
األصؿ في األفعاؿ االباحة ،فإذا لـ يستطع المفسر مخالفة ذلؾ األصؿ بالجزـ واليقيف؛ فعميو أف يبقي
األصؿ عمى ما ىو عميو(.)4
وقاعدة تفسير الشؾ لمصمحة المتيـ ال مجاؿ لتطبيقيا في مرحمة التحقيؽ االبتدائي حيث

يقتصر تطبيقيا في مرحمة المحاكمة بالنسبة ألحكاـ اإلدانة ،وتفسير ذلؾ أنو ليس مف المنطؽ أف

يفسر الشؾ لمصمحة المتيـ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي؛ ألف الدعوى الجزائية أصالً تبدأ بالشؾ
ويكوف اليدؼ مف اإلجراءات التالية ىو تحويؿ ىذا الشؾ إلى يقيف ،وال يكوف ذلؾ إال في مرحمة

المحاكمة والقوؿ بغير ذلؾ يعني عدـ إمكانية وصوؿ القضية الى قضاء الحكـ(.)5

ٔ)

 عبدالقادرصابرجرادة،مبادئقانونالعقوباتالفلسطٌنً،مكتبةآفاق،ؼزة،المجلداألول،ٕٓٔٓ،عدد(ٌافا)،صٖٗٔوما
بعهدها،مجٌدعبدهللامرجعسابق،ص.ٗٗ7
ٕ)
فتحًالوحٌدي،مرجعسابق،صٗ.ٕ8
ٖ) 
عبدالقادرعودة،التشرٌعالجنابًاإلسالمًمقارنابالقانونالوضعً،الجزءاألول،مؤسسةالرسالة،بٌروت،ٔ98ٔ،صٕ7وما
بعدها .
ٗ)
طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،صٕٕٓ.
٘) 
 ساهرإبراهٌمالولٌد،التصرؾفًالتحقٌقاالبتدابًبحفظالدعوىالجزابٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،
،ٕٓٓ8هامشص.ٗ8

ٕٗ

وبالتالي فالشؾ يصمح إلقامة الدعوى والتحقيؽ فييا ،إال أنو ال يكفي لمحكـ فييا ضد المتيـ
وعميو ،فإذا لـ يتحوؿ ذلؾ الشؾ إلى يقيف وظؿ الشؾ عمى حالو فإنو ال يكفي عدالةً وقانوناً لإلدانة(.)2
ويضاؼ إلى ذلؾ بأف الدعوى الجنائية تبدأ في صورة شؾ في إسناد واقعة إلى المتيـ وأف
ىدؼ اجراءاتيا التالية ىو تحويؿ ذلؾ الشؾ إلى يقيف ،فإذا لـ تستطع تمؾ اإلجراءات تأكيد ذلؾ الشؾ
وتحويمو إلى يقيف؛ فإف ذلؾ غير ٍ
كاؼ لصدور حكـ اإلدانة عمى المتيـ(.)1
واليقيف المطموب ليس ىو اليقيف الشخصي لمقاضي وانما ىو اليقيف القضائي المبني عمى
العقؿ والمنطؽ وىو حالة ذىنية تؤكد وجود الحقيقة ويصاغ بالمعرفة الحسية التي تدركيا الحواس
وبالمعرفة العقمية التي يدركيا بالتحميالت واالستنتاجات ،حتى يصؿ القاضي في النياية إلى ما يعتبره
يقيناً ليصدر في ضوئو حكمو العادؿ ،وبالتالي فاليقيف القضائي ىو جوىر اإلدانة ومف ثـ فإف أىـ ما
يتميز بو مبدأ البراءة أنو قرر قاعدة إلزامية لمقاضي ،فينبغي عميو إعماليا كمما ثار الشؾ في االدانة
فإذا خالفيا وقضى باإلدانة؛ كاف حكمو جدي اًر باإلبطاؿ يجوز الطعف فيو استناداً إلى ذلؾ (.)3
وىنا يجب مالحظة الفرؽ بيف الحكـ باإلدانة والحكـ بالبراءة ،فالحكـ الجزائي بالبراءة يبنى
عمى اليقيف أو الشؾ استنادا لمبدأ البراءة بمعنى آخر أف القاضي ال يحتاج دليالً قاطعاً جازماً لمحكـ
بالبراءة ،متى اقتنع أف المتيـ لـ يرتكب الجريمة التي أُتيـ بيا أو شؾ عمى األقؿ في ذلؾ ،حتى إذا
توافرت بعض القرائف والدالئؿ واإلشارات غير الثابتة ،التي ال ترقى إلى مستوى األدلة القاطعة بسبب
ما يعترييا مف شؾ وغموض حيث يكفي في المحاكمة الجنائية أف يتشكؾ القاضي في صحة اسناد
التيمة إلى المتيـ لكي يقضي بالبراءة أو االفراج عوداً عمى أصؿ البراءة في اإلنساف الذي لـ يثبت
خالفو بأدلة قاطعة(.)4

ٔ)

مجٌدعبدهللا،مرجعسابق،ص.ٕٗ7
ٕ)
سالمالكرد،مرجعسابق،ص .ٖٖ7
ٖ)
عبدالقادرجرادة،مرجعسابق،صٖ٘ٔ.طارقالدٌراوي،مرجعسابق،صٖ٘ٗومابعدها.مجٌدعبدهللا،مرجعسابق،ص
٘ٗٗومابعدها .
ٗ)
 ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،ص.٘7ٙمجٌدعبدهللا،مرجعسابق،ص.ٗٗ8أحمدفتحًسرور،الشرعٌة
،مرجعسابق،صٖٕٔ.

ٕ٘

وقد قضت محكمة النقض المصرية  ":لئِف كاف مف المقرر أنو يكفي أف يتشكؾ القاضي في
ثبوت التيمة ليقضي لممتيـ بالبراءة ،إال أف حد ذلؾ أف يكوف قد أحاط بالدعوى عف بصر وبصيرة وألـ
بأدلتيا ،وخال حكمو مف الخطأ في القانوف ومف عيوب التسبيب " (.)2
وعمة ذلؾ كما نرى أنو إذا كاف األصؿ في المتيـ البراءة فال حاجة لممحكمة أف تثبت براءتو
وكؿ ما تحتاج اليو ىو أف تتشكؾ في إدانتو ،حيث نص قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى " :
 -2تقضي المحكمة بالبراءة عند انتفاء األدلة أو عدـ كفايتيا أو النعداـ المسؤولية أو كاف الفعؿ ال
يؤلؼ جرما أو ال يستوجب عقاباً "(.)1
وبالعودة إلى تفسير الشؾ لصالح المتيـ فقد استقر القضاء الفمسطيني عمى معيار الجزـ
واليقيف وتطبيقا لذلؾ قضت محكمة االستئناؼ العميا (جزاء) بغزة بقوليا " :ومف حيث لـ يثبت أف
المجني عميو قد حصؿ فعال عمى سرواؿ ونقود انتزعيا منو المتيماف ،مما تعذر معو تحديد المسؤولية
ألف االحكاـ الجنائية يجب أف تبنى عمى الجزـ واليقيف ال عمى الشؾ واالحتماؿ ،لما كاف ذلؾ يكوف
الحكـ المستأنؼ قد داف المستأنفيف لغير بينة كافية ويتعيف تبعا لذلؾ الغاؤه وبراءة المستأنفيف مما أُسند
الييما (.)3
وفي حكـ آخر قضت محكمة االستئناؼ العميا (جزاء) بغزة بقوليا " :وحيث إف الحكـ
المستأنؼ قاـ عمى تأييد الحكـ االبتدائي الذي قضى ببراءة المستأنؼ ضده ،وذلؾ لما خامر محكمة
الموضوع مف شؾ باشتراؾ المستأنؼ ضده في الواقعة المسندة إليو ،وبرر عدـ اقتناعو لوجود نزاع
عمى أرض بيف أسرة المستأنؼ ضده وأسرة المجني عمييا ،وحيث إنو ال تثريب عمى قناعة محكمة

ٔ) 

طعنرقمٕٕ٘سنةٔٗق،جلسةٕٔ،ٔ97ٔ/ٙ/سٕٕعٕ،ص،ٗٗ9قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول،صٔٓ7
،وأنظرأٌضا،طعنرقمٙ98سنةٖٗق،جلسة،ٔ9ٙٗ/ٔٔ/ٔٙس٘ٔ،ص،ٙٙ8قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول،
صٗ 7ومابعدها،وقضتأٌضا ":من المقرر أنه ٌكفً فًالمحاكماتالجنابٌةأن تتشككمحكمةالموضوعفًصحةاسنادالتهمةكً
تقضً لهبالبراءة إذالمرجعفًذلكماتطمبنإلٌهفًتقدٌرالدلٌل"طعنرقمٕٔ ٘ٓ7سنة٘ 7قجلسةٖٔ، ٕٓٓٙ/ٕ/موقع محكمة
النقض المصرٌة  www.cc.gov.egتارٌخ الدخول   ،ٕٓٔٗ/9/7وقضتأٌضا":منالمقررأناألصلفًالمحاكماتالجنابٌةأنالعبرة
فًاالثباتهًباقتناعقاضًالدعوىواطمبنانهإلىاألدلةالمطروحةعلٌهوحسبهأنٌتشككفًصحةاسنادالتهمةإلىالمتهملكًٌقضً
له بالبراءة " طعن رقم  79ٕ٘7سنة ٘ 7ق جلسة ٕٓ ، ٕٓٓٙ/ٕٔ/موقع محكمة النقض المصرٌة   www.cc.gov.egتارٌخ الدخول
 .ٕٓٔٗ/9/7
ٕ)
راجعنصالمادة(ٗ)ٔ/ٕ7منقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنً.
ٖ)
استبناؾعلٌاجزاء،القضٌةرقمٕ،ٙٗ/جلسة،ٔ9ٙٗ/ٕ/ٕ9مجموعةمختارةمنأحكاممحكمةاالستبناؾالعلٌابؽزة،القسمالجزابً
 ،الجزء التاسع عشر ،  ٔ999 ،إعدادوتجمٌعالقاضًولٌد حلمً الحاٌك  ،ص  8وما بعدها   ،وأنظرأٌضا،استبناؾعلٌاجزاءالقضٌة
رقمٓٓٔ،ٙ٘/ٔٓٔ،جلسة، ٔ9ٙٙ/ٕ/ٔٙوالذيقررتفٌهأنهٌجوزللمحكمةبراءةالمتهمإذاثبتلدٌهاأنالدلٌلٌقومعلىالظن
واالحتمالوالٌقومعلىالجزموالٌقٌن،صٖٔٔومابعدها،نفسالمرجعالسابق.

ٕٙ

الموضوع ،وحيث أف االستئناؼ لـ ينؿ مف الحكـ المستأنؼ ،مما يجعمو في غير محمو ويستوجب
رفضو وتأييد الحكـ المستأنؼ "(.)2
وأيضاً استقر قضاء المحكمة الدستورية العميا بمصر عمى معيار الجزـ واليقيف فقالت " :وال
سبيؿ لدحض أصؿ البراءة بغير األدلة التي تبمغ قوتيا االقناعية مبمغ الجزـ واليقيف بما ال يدع مجاالً
معقوالً لشبية انتفاء التيمة ،وبشرط أف تكوف داللتيا قد استقرت حقيقتيا بحكـ قضائي استنفد طرؽ
الطعف فيو " (.)1
وعمى ضوء ذلؾ تقرر محكمة النقض المصرية في كثير مف أحكاميا وجوب صدور حكـ
االدانة بناء عمى حجج قطعية الثبوت ،حيث ذىبت لمقوؿ في أحد احكاميا " :األحكاـ الجنائية ال
يصح بأي حاؿ أف يكوف قواميا الشؾ واالحتماؿ بؿ يجب دائماً أف تكوف مؤسسة عمى الجزـ
واليقيف "(.)3
وقضت في حكـ آخر بأنو " :متى كاف الدليؿ الذي ساقو الحكـ وعوؿ عميو في إدانتو المتيـ
ىو دليؿ ظني مبني عمى مجرد االحتماؿ ،مع أف األحكاـ الصادرة باإلدانة يجب أال تبنى إال عمى
حجج قطعية الثبوت تفيد الجزـ واليقيف ،فإف الحكـ يكوف معيباً مستوجباً النقض " (.)4
وقد قضت محكمة التمييز االردنية ،أف الشؾ يجب أف ُيفسر دائماً لمصمحة المتيـ وأنو في

حالة تشكؾ المحكمة في صحة التيمة الموجية لممتيـ؛ فإنيا تقضي بالبراءة ،وقضت أيضاً :أف
المحكمة ال تأخذ بشيادة شاىد بينو وبيف المتيـ خصومة ألنيا موضع شؾ ،والشؾ يفسر لمصمحة
المتيـ (.)5
ونرى أف المتيـ يستفيد دائما طيمة فترة المحاكمة مف قاعدة الشؾ يفسر دائماً لصالح المتيـ،
وأنو إذا تأرجح القاضي في وقت واحد بيف التأكيد والنفي وبيف الشؾ واليقيف؛ فعميو تغميب مصمحة
المتيـ وتفسير الشؾ لصالحو ،استناداً لمبدأ البراءة .
ٔ)

استبناؾعلٌاجزاء،القضٌةرقمٔ،7ٙ/ٙجلسة،ٔ977/ٔ/ٔٙمجموعةمختارة،الجزءالعشرون،مرجعسابق،صٕ.ٔ9
ٕ(
المحكمةالدستورٌةالعلٌاالمصرٌة،قضٌةرقمٖٔلسنةٕٔقضابٌة،جلسةٕ،ٔ99ٕ/ٕ/ص٘،7-المجلدالرابع.
ٖ(
طعنرقمٓٔلسنةٖٔ ق،جلسة،ٔ9ٕٗ/ٕٔ/7قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول،ص،ٕٙوطعنرقمٙٙٔٗ9سنة
٘7قجلسةٗ،ٕٓٓٙ/ٗ/موقعمحكمةالنقضالمصرٌةwww.cc.gov.egتارٌخالدخول .ٕٓٔٗ/9/7
ٗ(
طعنرقم٘ٗ٘ٔسنةٕ7ق،جلسة،ٔ9٘8/ٖ/ٔ7س،9صٗ،ٕ9قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول،صٗٗ،وأنظر
أٌضا،طعنرقمٕٓ9سنةٗٙقجلسة،ٔ99٘/ٕ/ٔ8س،ٗٙص،ٕٔ89قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول،ص.ٔ٘8
٘(
تمٌٌزأردنًرقم87/97مجلةنقابةالمحامٌن،صٕٗٔٙسنة،ٔ989وتمٌٌزأردنًرقم٘8ٙ/ٔ8مجلةنقابةالمحامٌن،صٕٓ9
سنة،ٔ989نقالعن،طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،صٕٕٓ.
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ويثار ىنا التساؤل :عم إذا كان الحبس االحتياطي يتعارض مع مبدأ البراءة ؟.

المشرع حيف ينص عمى اتخاذ بعض اإلجراءات االحتياطية الماسة بحرية المتيـ عند وجود
أدلة تشير إلى أنو مرتكب الجريمة كالحبس االحتياطي يكوف قد خرج عمى مبدأ أف األصؿ في
اإلنساف البراءة (. )2

فإذا كاف الشؾ يفسر ضد المتيـ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي؛ فإف ذلؾ ال ُيبرر حبسو

احتياطياً ،فالقاعدة في النظـ اإلجرائية ىي أف المتيـ ال ُيحبس إال بموجب حكـ قضائي بات يقضي
بإدانتو ،وبالتالي فحبسو احتياطياً يشكؿ عدواناً خطي اًر عمى الحرية الفردية ،والى المساس بمبدأ البراءة،

كما أف الحبس االحتياطي قد يعود بأضرار قد يتعذر اصالحيا فيما بعد ،وبالتالي ال بد مف المجوء إلى
وسائؿ أخرى أقؿ ضرر لتحقيؽ مصمحة التحقيؽ ،ومف ذلؾ االستعانة باألسورة االلكترونية والتي
توضع في يد المتيـ لمتعرؼ عمى مكانو بدالً مف حبسو احتياطياً – وىو ما يأخذ بو القانوف الفرنسي -
 ،وأيضاً توفير الضمانات الكافية لعدـ إساءة استخداـ الحبس االحتياطي(.)1
وىناؾ مف يرى –وبحؽ -أف المراقبة االلكترونية تحد مف المساس بمبدأ البراءة ،وتحقؽ قد اًر
كبي اًر مف التوازف بيف الحقوؽ والحريات الشخصية وبيف مصمحة الدولة ،خاصة أف الحبس االحتياطي
قد أُقر لمضرورة التي يجب أف تُقدر بقدرىا (.)3
ونرى أف مبدأ البراءة يفترض تمتع المتيـ بالحرية الكاممة ما داـ لـ يصدر حكـ باإلدانة ضده،
وبالتالي ال شؾ أف الحبس االحتياطي يتعارض مع قرينة البراءة ويجب الحد مف مساوئو ،و اأال يتـ
المجوء إليو إال في حاالت الضرورة وفي الجرائـ الخطيرة ،وأنو مف األفضؿ المجوء إلى الوسائؿ
اإللكترونية لمحد مف مساوئو – وىو ما نوصي بو المشرع الفمسطيني -وأف تكوف االجراءات الماسة
بالحرية في الحدود التي رسميا القانوف ،وأيضاً تقرير حؽ المطالبة بالتعويض عف الحبس االحتياطي.

ٔ)

طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،صٕٗٓومابعدها.
ٕ) 
مجديمحب حافظ،الحبساالحتٌاطًفًضوءالفقهوأحكامالقضاء،النسرالذهبًللطباعة،عابدٌن ،ٕٓٓٔ،صٕ9ومابعدها،
إبراهٌمحامدطنطاوي،مرجعسابق،صٕٔومابعدها .
ٖ
)ساهرإبراهٌمالولٌد،مراقبةالمتهمالكترونٌاكوسٌلةللحدمنمساوئالحبساالحتٌاطً،مجلةالجامعةاإلسالمٌةللدراساتاإلسالمٌة،
المجلدالحاديوالعشرون،العدداألولٌ،ناٌرٖٕٔٓ،صٖٙ7ومابعدها .
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وتجدر االشارة إلى أف المشرع الفمسطيني أجاز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة؛ إذا
وقع منو غش أو تدليس أو خطأ ميني جسيـ ال يمكف تداركو( ،)2كما أوجب المشرع الفمسطيني حساب
مدة التوقيؼ االحتياطي؛ إذا حكـ ببراءة المتيـ مف الجريمة التي أُوقؼ مف أجميا مف المدة المحكوـ
بيا عمى ذلؾ الشخص في أية جريمة أخرى يكوف قد ارتكبيا وذلؾ عمى سبيؿ التعويض( ،)1باإلضافة
المبمغ وعمى المدعي المدني وفقاً لمقواعد العامة (.)3
إلى أنو يجوز الرجوع عمى ُ
وأيضا نشير ىنا :إلى أف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني نص في المادة ( )2/387عمى
أنو ":يحؽ لمف ُحكـ ببراءتو بعد قبوؿ إعادة المحاكمة أف يطالب الدولة بتعويضو عف الضرر الناشئ

لو مف الحكـ السابؽ ".

ٔ) 

راجعنصالمادة(ٖ٘ٔ)منقانونأصولالمحاكماتالمدنٌةوالتجارٌةرقمٕ لسنةٕٔٓٓ ،والتًنصتعلى":تجوزمخاصمة
القضاةوأعضاءالنٌابةالعامةفًالحالتٌنالتالٌتٌن :
ٔ -إذاوقعمنالقاضًأوعضوا لنٌابةالعامةفًعملهمؼشأوتدلٌسأوخطامهنًجسٌمالٌمكنتداركه.
ٕ -فًاألحوالاألخرىالتًٌقضًفٌهاالقانونبمسؤولٌةالقاضًوالحكمعلٌهبالتعوٌضات.
ٕ) 
راجعنصالمادة(ٓٓٗ )منقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنً،والتًنصتعلى":إذاحكمببراءةالمتهممنالجرٌمةالتًأوقؾ
منأجلها،وجباحتسابمدةالتوقٌؾاالحتٌاطًمنالمدةالمحكومبهافًأيجرٌمةأخرىٌكونقدارتكبهاأوحققمعهفٌهاأثناءمدة
التوقٌؾاالحتٌاطً"،وتقابلهانصالمادة(ٖ) ٗ8منقانوناإلجراءاتالجنابٌةالمصريوالتًنصتعلى":إذاحكمببراءةالمتهممن
الجرٌمةالتًحبساحتٌاطٌامنأجلهاوجبخصممدةالحبسمنالمدةالمحكومبهافًأٌةجرٌمةٌكونقدارتكبهاأوحققفٌهاأثناءالحبس
االحتٌاطً" .
ٖ)
 ساهرالولٌد،التصرؾ،مرجعسابق،ص، ٕ9ٙأماالمشرعالمصريفقدأكدمبدأالتعوٌضعنالحبساالحتٌاطًبموجبالقانون
رقم ٘ٗٔ لسنة  ٕٓٓٙالمعدل لبعض أحكام قانون اإلجراءات الجنابٌة المصري رقم ٓ٘ٔ لسنة ٓ٘ ، ٔ9وذلك فً المادة (ٖٖٔ) ،نفس
المرجعالسابق،ص .ٕ89
وقدنصتالمادة(ٖٖٔ )على":تلتزمالنٌابةالعامةبنشركلحكمباتببراءةمنسبقحبسهاحتٌاطٌا.وكذلككلأمرصادربأنالوجه
إلقامةالدعوىالجنابٌةقبلهفًجرٌدتٌنٌومٌتٌنواسعتًاالنتشارعلىنفقةالحكومة.وٌكونالنشرفًالحالتٌنبناءعلىطلبالنٌابةالعامة
أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النٌابة العامة فً حالة صدور أمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى  .وتعمل الدولة أن تكفل الحق فً مبدأ
التعوٌضالماديعنالحبساالحتٌاطًفًالحالتٌنالمشارإلٌهمافًالفقرةالسابقةوفقاللقواعدواإلجراءاتالتًٌصدربهاقانونخاص" .
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المطمب الثاني
عالقة مبدأ البراءة بحق المتيم في الصمت

إعماالً لمبدأ البراءة ،وألنو يبقى قائماً ويفرض نفسو عمى جميع إجراءات الدعوى ،فإنو وكنتيجة
لذلؾ ال يطمب مف المتيـ تقديـ أي دليؿ لكي ينفي التيمة المنسوبة إليو أي أنو غير مطالب بإثبات
براءتو القائمة أصالً بمقتضاه  ،وعميو فمممتيـ الحرية الكاممة في عدـ إبداء أي أقواؿ ،ولو الحؽ في أف

يمتزـ الصمت ا
بأال يجيب عف األسئمة التي توجو إليو ،وال يصح أف يفسر صمتو عمى نحو يضر

بمصمحتو ،فال ُيعتبر ذلؾ قرينة ضده إلثبات ما ىو منسوب إليو( ،)2وألف الصمت في حقيقتو ليس إال

استعماالً لحؽ قرره القانوف مستمد مف قرينة البراءة ( ،)1فحؽ المتيـ في الصمت إنما يأتي إعماالً لمبدأ
البراءة ونتيجة مف نتائجيا (.)3
حيث تسود اإلجراءات قاعدة دستورية وىي أصؿ البراءة ،وينتج عف ىذه القاعدة أنو إذا اختار
المتيـ التزاـ الصمت وعدـ اإلجابة عف األسئمة الموجية إليو فال تجوز مصادرتو فيما اختاره؛ ألنو
غير ممزـ بالدفاع عف نفسو وقد استقر ىذا الوضع اآلف في معظـ التشريعات(.)4
وافتراض البراءة في المتيـ ضمانة شخصية ترافقو وصفة مالزمة في كؿ اإلجراءات التي تُتخذ
ضده ،فال يجوز أف يعامؿ بإىانة أو ضغط وال يكره عمى اإلجابة ،وتطمؽ عمى مصراعييا كؿ
ضمانات الدفاع (.)5
ألف البراءة ىي األصؿ واألصؿ ال يحتاج إلى اثبات ،لذلؾ يحؽ لممتيـ الصمت التاـ وال يمزـ
بالدفاع عف نفسو عمى الدواـ( ،)6فمو أف يموذ بالصمت محتميا بمبدأ البراءة( ،)7كما أف الحؽ في
الصمت ُيعتبر إحدى النتائج الطبيعية الحتراـ الحؽ في مبدأ البراءة (.)8
ٔ)

 محمدسعٌدنمور،أصولاإلجراءاتالجزابٌة،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،عمان،الطبعةالثانٌة،ٕٓٔٔ،صٖ .ٖٙ
ٕ)
عبدهللااحجٌلةوجهادالجازي،مرجعسابق،ص .8ٓ8
ٖ)
عباسفاضسعٌد،حقالمتهمفًالصمت،مجلةالرافدٌنللحقوق،المجلد(ٔٔ)العدد()ٖ9السنة،ٕٓٓ9ص .ٕ79
ٗ)
عبدالرؤوؾمهدي،شرحالقواعدالعامةلإلجراءاتالجنابٌة،بدونناشر،ٕٓٓٙ،صٗ .٘ٙ
٘)
مجٌدعبدهللا،مرجعسابق،صٕ٘ٗ.
)ٙ
مجٌدعبدهللا،مرجعسابق،ص.ٖٗ9
7
)أحمدعوضبالل،مرجعسابق،صٕٖٓ .
8
)خالدرمضانعبدالعالسلطان،الحقفًالصمتأثناءالتحقٌقاتالجنابٌة،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،ٕٓٓ9،ص .ٔ99
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وبالتالي عمى النيابة العامة باعتبارىا خصماً شريفاً أف تقدـ األدلة التي تكشؼ عف الحقيقة،
سواء أكانت تدعـ أدلة االتياـ أـ البراءة وبالطرؽ المشروعة ،فالنيابة العامة ال تعتبر خصماً منحا اًز
يقؼ في مواجية المتيـ وىدفيا اصطياد األدلة ضده ،بؿ يقع عمييا أف تقوـ بجمع األدلة والتي تؤدي
إلى الكشؼ عف الحقيقة وسواء أكانت تمؾ االدلة ضد المتيـ أـ في صالح المتيـ ،وذلؾ ما يقره أصؿ
البراءة الثابت( ،)2كما أنيا تمثؿ المجتمع فيجب عمييا أف تحرص كؿ الحرص عمى حريات األبرياء
بقدر حرصيا عمى إدانة المجرميف(.)1
وىناؾ مف يرى أف صمت المتيـ ىو ممارسة لحؽ مف حقوؽ الدفاع ،وىو بذلؾ ال يحتاج إلى
نص يقرره؛ ألنو حؽ مستمد مف مبدأ البراءة المالزـ لو ،فإذا اختار المتيـ الصمت فإف إلزامو بالكالـ
يعد إخالال بحؽ الدفاع( ،)3وبالتالي فمف الواجب أف يتمتع المتيـ بالحرية المطمقة في اإلجابة عف
األسئمة التي توجو إليو انطالقاً مف حرية المتيـ في الدفاع(.)4
فحؽ المتيـ ىنا ُيؤسس عمى مبدأ البراءة وقد أكد ذلؾ الحكـ القضائي الصادر عف المحكمة

االوروبية لحقوؽ االنساف في قضية ( )John Murrayعاـ  ،2996حيث قضت المحكمة في

حكميا " :أف الحؽ في الصمت متأصؿ في قرينة البراءة المنصوص عمييا في المادة السادسة مف
االتفاقية األوروبية لحقوؽ االنساف لعاـ  ،" 2950ويتمخص مضموف الحكـ السابؽ :بأف حؽ المتيـ
في التزاـ الصمت أثناء االستجواب وفي مرحمة المحاكمة متأصؿ في مبدأ افتراض البراءة ،وتضيؼ
المحكمة قائمة :إنو عمى الرغـ مف أف الحؽ في التزاـ الصمت ليس مذكو ار بصورة محددة في المادة
السادسة مف االتفاقية األوروبية ،إال أنو ال شؾ في أف الحؽ في التزاـ الصمت أثناء استجواب الشرطة
مف المعايير المعترؼ بيا دولياً بوجو عاـ والتي تدخؿ بصمب فكرة عدالة االجراءات الواردة في المادة
السادسة(.)5

ٔ)

عبدهللااحجٌلةوجهادالجازي،مرجعسابق،ص.8ٓٙطارقالدٌراوي،مرجعسابق،ص.ٖٗ7
ٕ)
سعدالقبابلً،مرجعسابق،صٖ٘ٗ .
ٖ)
حسنالجوخدار ،التحقٌق االبتدابًفًقانون أصولالمحاكماتالجزابٌة،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،عمان،ٕٓٓ8 ،صٕٔ9وما
بعدها.
ٗ)
طارقالدٌراوي،مرجعسابق،صٕٓٔ .
٘(
عبدهللااحجٌلةوجهادالجازي،مرجعسابق،ص .8ٓ7
وتنصالمادةالسادسةعلى":كلشخصمتهمبجرٌمةبريءحتىتثبتإدانتهقانونا".
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وبالتالي نرى أف الربط بيف افتراض براءة المتيـ والحؽ في الصمت نابع مف أف المتيـ ال يقع
عميو عبء االثبات وبالتالي فمو أف ينفي التيمة وبالطرؽ التي يراىا مناسبة لمصمحتو ،ومف ذلؾ
ممارسة حؽ الصمت ايماناً ببراءتو المتأصمة فيو ،كما أف إلزامو بالكالـ يعد إخالالً بمبدأ البراءة وبحقو
في الدفاع.
وقد نص قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى حؽ المتيـ في الصمت( ،)2كما نص عمى
ىذا الحؽ قانوف اإلجراءات الجنائية المصري(.)1

مف خالؿ ما تقدـ رأينا :أىمية مبدأ البراءة وعظـ النتائج المترتبة عميو والتي تكفؿ المحافظة
عمى حقوؽ األشخاص موضع االتياـ وحرياتيـ ،وأف حؽ المتيـ في الصمت نابع مف ىذا المبدأ ،وأنو
ُيعتبر مف الدعائـ الميمة ليذا الحؽ.














ٔ

)راجعالموادالتالٌة:المادة(،)ٔ/97والمادة(،)ٕٔ7والمادة(ٕٓ٘)ٖ/منقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنً .
ٕ
)راجعنصالمادة(ٗ)ٕ7منقانوناإلجراءاتالجنابٌةالمصري.
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الفصل األول
ماىية حق المتيم في الصمت ،وموقف الفقو والتشريعات منو

يعتبر حؽ المتيـ في الصمت( ،)2مف حقوؽ الدفاع والتي تعد حجر الزاوية بالنسبة لممحاكمة
العادلة وضمانة أساسية وميمة لحماية حرية األفراد وحقوقيـ ،كما أنو لصيؽ الصمة بمبدأ البراءة وىو
حؽ الزـ؛ لتحقيؽ التوازف بيف المصمحة العامة والحقوؽ والحريات الفردية.
وقد اختمؼ الفقو حوؿ ىذا الحؽ فالبعض أيده والبعض عارضو ،وكاف لكؿ منيما أسبابو
المختمفة ،كما نجد أف التشريعات اختمفت أيضاً فيما بينيا بخصوص ذلؾ الحؽ ومدى االعتراؼ بو
مف عدمو.
ونيدؼ في ىذا الفصؿ :إلى بياف ماىية حؽ المتيـ في الصمت ،والموقؼ مف ذلؾ الحؽ
سواء أكاف عمى صعيد الفقو أـ التشريعات.
وعمى ضوء ذلؾ سوؼ نقوـ بتوضيح ماىية حؽ المتيـ في الصمت ،وما ىو موقؼ الفقو
والتشريع مف ذلؾ الحؽ ،وبالتالي سوؼ نقوـ بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف وذلؾ عمى النحو
التالي -:
 المبحث األوؿ  :ماىية حؽ المتيـ في الصمت . -المبحث الثاني  :حؽ المتيـ في الصمت في ميزاف الفقو والتشريع .

ٔ) 
قدٌطلقعلىهذاالحقأٌضاًفًالتشرٌعاتالمختلفة،حقالمتهم فًاالمتناععنالكالم،أوحقالمتهمفًالسكوت،أوحقالمتهمفً
عدماإلدالءبالتصرٌحات،أوعدمالشهادةضدالنفس.
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المبحث األول
ماىية حق المتيم في الصمت

يقتضي الحديث عف ماىية حؽ المتيـ في الصمت أف نعرض لتعريؼ حؽ المتيـ في
الصمت وأنواعو وتطوره التاريخي ،وسوؼ نقسـ لذلؾ ىذا المبحث إلى مطمبيف عمى النحو التالي-:
المطمب األوؿ :تعريؼ حؽ المتيـ في الصمت وأنواعو.
المطمب الثاني :تطور حؽ المتيـ في الصمت ،وذلؾ عمى النحو التالي:

المطمب األول
تعريف حق المتيم في الصمت وأنواعو

لبياف تعريؼ حؽ المتيـ في الصمت؛ سوؼ نقوـ بتقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف نعرض في
أوليما لتعريؼ حؽ المتيـ في الصمت في الفرع األوؿ ،ثـ نعرض ألنواع الصمت في الفرع الثاني،
وذلؾ عمى النحو التالي:

الفرع األول
تعريف حق المتيم في الصمت
نعني بالصمت عامة امتناع الشخص عف التعبير عما بداخمو( ،)2والتعبير عف اإلرادة إما أف
يكوف تعبي اًر صريحاً أو ضمنياً  ،والتعبير الصريح يكوف بالمفظ وىو الوسيمة المعتادة ،أو يكوف بالكتابة
فالكتاب كالخطاب ،أو يكوف باإلشارة المتداولة عرفاً ،وأخي اًر مف الممكف أف يكوف التعبير الصريح
ٔ(

 إدرٌسعبدالجوادبرٌك،ضماناتالمشتبهبهفًمرحلةاالستدالل،دارالجامعةالجدٌدةللنشر،اإلسكندرٌة،ٕٓٓ٘،صٕٔ٘.

ٖ٘

بالموقؼ الذي ال تدع ظروؼ الحاؿ شكاً في داللتو  ،أما التعبير الضمني فيكوف عندما يصمح الفعؿ
لمداللة عمى اإلرادة مثؿ بقاء المستأجر في المأجور بعد انتياء مدة االيجار مع عمـ المؤجر بذلؾ
واستالمو األجرة

()2

.

والمقصود بحؽ المتيـ في الصمت :ىو تمؾ الحرية المقررة لممتيـ باالمتناع عف اإلجابة عمى
األس ئمة الموجية إليو ،أو االدالء بأية معمومات قد تؤدي إلى تأكيد إدانتو أو ثبوتيا أو حتى مجرد
االقتراب منيا ،أو تكشؼ أمو ار يفضؿ االحتفاظ بسريتيا ،أو نزوالً عمى اعتبارات أخرى تفرض عميو
تفضيؿ السكوف والصمت عمى االجابة أو المصارحة (.)1
فالقاعدة العامة أنو ال يوجد ما يمزـ ،أو يجبر الشخص عمى التعبير أماـ أي جية ،أو سمطة،
فيو حؽ مف حقوؽ االنساف ،ومف ثـ ،فال يجوز حمؿ المتيـ عمى اإلجابة عف األسئمة الموجية إليو،
وال ُيجبر أف ُيقر ضد نفسو ،كما أنو ال يعاقب اذا امتنع عف االجابة وتُؤخذ أقوالو بدوف حمؼ يميف
ِخالفاً لمشيود( ،)3فالمتيـ غير ُممزـ بالدفاع عف نفسو؛ ألنو يستفيد مف حؽ الصمت ووفقاً لما تقتصيو
مصمحتو(.)4
يعد المتيـ الموضوع السمبي لإلجراءات الجزائية تنصب عميو أعماؿ القير واالكراه التي
فمـ ُ

تباشرىا السمطات العامة وتيدؼ عف طريقيا انتزاع االعتراؼ بالجريمة ،وانما صار المتيـ في
التشريعات الحديثة أحد أطراؼ الدعوى الجزائية ولو بيذه الصفة حقوؽ يستمدىا مف القانوف مباشرة،
واف جوىر تمؾ الحقوؽ ىو حقو أف يبدي دفاعو عمى النحو الذي يقدر أنو أدعى لمصمحتو ،ويعني
ذلؾ أنو لو حرية التعبير(.)5

كما أف إلتزاـ المتيـ الصمت ينسجـ مع حؽ الدفاع وال يجوز لممحكمة أف تستخمص مف ذلؾ
الصمت قرينة ضده ،واال كاف ذلؾ إطاحة بأصؿ البراءة وما تولد عنو مف حقوؽ دفاع (.)6

ٔ

)موسىسلمانأبوملوح،شرحالقانونالمدنًاألردنًمصادراإللتزام،الكتاباألول،بدونناشر،الطبعةالثانٌة،ٔ999-ٔ998،
صٗ8ومابعدها .
ٕ(
 حسٌبةمحًالدٌن،ضماناتالمشتبهفٌهأثناءالتحرٌاتاألولٌة،دارالجامعةالجدٌدة،اإلسكندرٌةٕٔٔٓصٖٖٓ .
ٖ(
عبدالقادرصابرج رادة،أصولاالستجوابفًالتشرٌعالفلسطٌنًوالمقارن،مكتبةآفاق،ؼزة،الطبعةاألولى، ٕٓٓٔ،ص. ٔ98
جنديعبدالملك،الموسوعةالجنابٌة،الجزءالثانً،دارإحٌاءالتراثالعربً،بٌروت،ؼٌرموضحسنةالنشر،صٕ. ٕ8عباس
سعٌد،مرجعسابق،ص.ٕ78
ٗ(
مسوسرشٌدة،استجوابالمتهممنطرؾقاضًالتحقٌق،جامعةالحاجلخضرباتنة،رسالةماجستٌر،ٕٓٓٙ-ٕٓٓ٘،صٕ٘ .
٘)
عباسسعٌد،مرجعسابق،ص .ٕ78
(ٙ
عبدالقادرجرادة،أصول،مرجعسابق،ص.ٔ98
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كما ال يجوز َعد صمتو اعترافاً ضمنياً؛ وذلؾ ألف االعتراؼ يجب أف يكوف صريحاً واضحاً ال

لبس فيو وال غموض ،وأف يكوف قاطعاً في أف المتيـ يقر بارتكاب الجريمة ،وال يحتمؿ أي تأويؿ
آخر(.)2

فالمتيـ ُحر في أف يختار الوقت والطريقة التي يبدي بيا دفاعو ،لذلؾ فإف لو الحؽ في رفض

اإلجابة عما قد يوجو إليو مف أسئمة (.)1

فإذا رأى المتيـ أف الصمت أحسف وسيمة لمدفاع كاف لو الحؽ المطمؽ في عدـ اإلجابة عف
األسئمة التي توجو إليو( ،)3حيث ال إلزاـ عميو بالرد عف االسئمة التي توجو إليو وحسبما يرى ذلؾ في
مصمحتو في دفع التيمة عنو ،كما أف لو الحؽ في أف يجيب عمى ما يرغب ويمتزـ الصمت عما يرغب
"أي أف يجيب عمى بعض االسئمة ويمتنع عف اإلجابة عمى البعض اآلخر" ،دوف أف يكوف ىناؾ الزاـ
في إجباره عمى التعبير إف تكمـ في موضع وامتنع عف التعبير في موضع آخر ،فمو الخيار أف ُيعبر
وقتما يريد وأف يصمت وقتما يريد أو أف يؤجؿ تعبيره إلى وقت آخر ،فالقانوف يعطي نفس الحماية في

حالة االجابة بصورة انتقائية ،وال يجوز بأي حاؿ مف األحواؿ تفسير موقفو ىذا عمى أنو قرينة ضده(.)4
ضده(.)4
كما أف حؽ الصمت يمتد إلى جميع مراحؿ الدعوى ،وال يجوز في أية مرحمة منيا أف يكوف
صمت المتيـ قرينة عمى إدانتو ،ألف الصمت ليس إال استعماالً لحؽ قرره القانوف(.)5
وانطالقاً مف ىذا المبدأ ومما تقدـ يكوف لممتيـ مطمؽ الحرية في اإلجابة عف األسئمة الموجية
إليو مف قبؿ أفراد السمطة العامة ،ويترتب عمى حرية المتيـ في إبداء تعبيره بدوف ضغط حقو في
الصمت وعدـ اإلجابة عمى األسئمة الموجية إليو ،وال يجوز اعتبار امتناع المتيـ عف اإلجابة إق ار اًر
منو بصحة االتياـ وتسميماً بإدانتو ،فال يجوز أف ُيعد امتناعو ذلؾ قرينة عمى ثبوت التيمة ضده ،واذا
اعتبر حكـ اإلدانة ذلؾ االمتناع دليالً أو قرينة ضد المتيـ كاف الحكـ معيباً ،ألف ذلؾ االمتناع ال

ٔ)

عباسسعٌد،مرجعسابق،ص٘.ٕ9
ٕ(
 محمدعٌدالؽرٌب،شرحقانوناإلجراءاتالجنابٌة،الجزءاألول،بدونناشر،الطبعةالثانٌة،ٔ997-ٔ99ٙ،ص.8ٙٙ
ٖ(
عمرفخريالحدٌثً،حقالمتهمفًمحاكمةعادلة،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،عمانٔٙ٘،ٕٓٔٓ،ومابعدها.
ٗ(
محمدحمادالهٌتً،أصولالبحثوالتحقٌقالجنابً،دارالكتبالقانونٌة،المحلةالكبرى، ٕٓٓ8،ص ٕٓ7ومابعدها .علً حسن
الطوالبة  ،حق المتهم فً االمتناع عن الكالم (الصمت) فً التشرٌعات الجنابٌة المقارنة  ،بحث منشور على الموقع االلكترونً :
 www.policemc.gov.bh/reports/2012/.../25.../634682914315153136.pdfتارٌخ الدخول ٘  ، ٕٓٔٗ/ ٕ/ص ، ٔ8

حسنالجوخدار،مرجعسابق،صٔ.ٕ9طارقالدٌراوي،مرجعسابق،صٕٓٔ.عباسسعٌد،مرجعسابق،صٕ78ومابعدها.
خالدسلطان،مرجعسابق،صٕ٘ٔ .
٘)
علًالطوالبة،مرجعسابق،ص.9
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يعتبر اعترافا صريحاً أو ضمنياً ،بؿ أف بعض القوانيف كالقانوف الفرنسي توجب عمى قاضي التحقيؽ
أف ُينبو المتيـ عمى حقو بالصمت واغفاؿ ذلؾ التنبيو يؤدي إلى بطالف اإلجراءات( ،)2كما أف
التعميمات القضائية لمنائب العاـ تنص عمى ىذا التنبيو (.)1

ونرى أنو يجب ابعاد المتيـ عف أي إكراه أو شيء قد يؤثر عمى ارادتو ويدفعو إلى اإلدالء
بأقواؿ ال يريد قوليا أو استدراجو إلى اعتراؼ ال يريد اإلدالء بو ،وذلؾ عف طريؽ استخداـ اإلكراه
المادي أو المعنوي أو الوسائؿ العممية المستحدثة كالتنويـ المغناطيسي وجياز كشؼ الكذب وغير
ذلؾ(.)3

ويثار ىنا التساؤل :إذا كان المتيم يتمتع بحق الصمت في مواجية جميع األسئمة التي
توجو إليو ،فيل ىناك أسئمة ال ُبد أن يقوم باإلجابة عنيا ؟.

ىناؾ مف الفقو مف يرى أف ثمة حاالت ال يستطيع المتيـ التمسؾ بحقو في الصمت ،ومف
ذلؾ ما تفرضو بعض القوانيف مف إلزاـ المتيـ بإثبات شخصيتو لمأمور الضبط القضائي أو رجاؿ
السمطة العامة ،واثبات شخصية المتيـ ويكوف ذلؾ عف طريؽ سؤالو عف اسمو ،لقبو ،سنو ،تاريخ
ميالده ،إقامتو ،أي كؿ ما يميزه عف غيره ،حتى يمكف التعرؼ عميو وتحديد شخصيتو ولو في سبيؿ
ذلؾ أف يطمب منو المستندات التي تدعـ أقوالو ،فإذا رفض المتيـ اإلدالء باسمو ،عمى المحقؽ أف
يدوف أوصافو بدقة ،أو يمجأ إلى الطرؽ التي تعينو عمى الكشؼ عف ىويتو ،فيمكنو أف يعتمد عمى
بصمة إبيامو  ،فالمتيـ ليس لو حؽ الصمت أو الكتماف بالنسبة لتمؾ البيانات ،بؿ ُيوقع عميو جزاء في
بعض القوانيف مثؿ قانوف العقوبات األلماني ،وقانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي والذي قرر عقوبة

الحبس والغرامة في حالة المخالفة(.)4
ٔ)

محمدعٌدالؽرٌب،مرجعسابق،ص8ٙٙومابعدها.عبدهللااحجٌلةوجهادالجازي،مرجعسابق،صٖٓ.8
ٕ
)راجعالمادة(٘)ٔ9منالتعلٌماتالقضابٌةللناببالعامالفلسطٌنًرقم(ٔ)لسنة .ٕٓٓٙ
ٖ)
وهوماسوؾنقومبشرحهالحقافًالفصلالثالث .
ٗ)
 أسامة عبدهللا قاٌد  ،حقوق وضمانات المشتبه فٌه فً مرحلة االستدالل  ،دار النهضة العربٌة  ،القاهرة  ،الطبعة الثالثة  ، ٔ99ٗ ،ص
.ٔ7ٙإدرٌسبرٌك،مرجعسابق،صٖٖ٘ومابعدها.مسوسرشٌدة،مرجعسابق،ص .ٗ9
وقدنصقانوناإلجراءاتالجزابٌة الفلسطٌنًفً المادة()ٔ/9ٙعلىٌ -ٔ ":جبعلىوكٌلالنٌابةقبلحضورالمتهمألولمرةإلى
التحقٌقأنٌتثبتمنهوٌتهواسمهوعنوانهومهنته."....
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فاألسئمة الخاصة بيذا الشأف ال يتمتع في مواجيتيا المتيـ بحؽ الصمت؛ ألنيا ال تتعمؽ
بموضوع التيمة( ،)2فحؽ الصمت يقتصر عمى ما يتعمؽ بالجريمة وكيفية ارتكابيا دوف أف يمتد الى
البيانات الشخصية ( ،)1كما أف تمؾ المعمومات ال يكوف فييا تجريـ ذاتي( ،)3وقد أكدت المحكمة العميا
في (ايرلندا) عمى أف الحؽ في التزاـ الصمت في حجز الشرطة لو صفة دستورية ومع ذلؾ فإف
المحكمة الدستورية رأت أيضاً أف الصفة الدستورية لمحؽ في التزاـ الصمت ال تنطبؽ إال عمى كؿ ما
مف شأنو تقديـ دليؿ عمى تجريـ النفس أماـ الشرطة ،فدستورية الحؽ في التزاـ الصمت ال يمكف أف
تمتد أماـ الشرطة إلى االجابة عف األسئمة التي ال تنطوي عمى تجريـ الذات مثؿ تقديـ االسـ والعنواف
أو تاريخ الميالد أو الجنسية (.)4
وتبدو أىمية إجراء إثبات شخصية المتيـ أثناء االستجواب بأنو يحمؿ النيابة العامة عمى
التأكد مف أف الشخص الماثؿ أمامو ىو المتيـ ،وأنو ىو ذاتو المقصود بالدعوى الجزائية؛ لئال يتخذ أي
إجراء ضد شخص بريء ،كما أف االدالء بتمؾ المعمومات قد يكوف في صالح المتيـ عف طريؽ سرعة
المحاكمة ،وأيضاً فإف معرفة ُعمر المتيـ لو دور في تحديد أىميتو لممسؤولية الجنائية ،كما أف مينة

المتيـ كأف يكوف موظفاً لو األثر في تعييف القواعد االجرائية والعقابية ،فاإلدالء مف قبؿ المتيـ
بالمعمومات المتعمقة بيويتو الشخصية ليس مف شأنو االنتقاص مف حقوقو الدفاعية المتعمقة بحؽ
الصمت (.)5
واذا كاف المتيـ ممزماً باإلدالء باألقواؿ واالفصاح عف شخصيتو في الحالة السابؽ إال أنو
يجب أال يتعارض مع ضماف حقو بالدفاع عف نفسو بكافة السبؿ والوسائؿ ،ومف ذلؾ حؽ الصمت،
وذلؾ إذا كاف مف شأف اإلجابة أو االفصاح عف شخصيتو أف يخؿ بحقو في الدفاع أو يسوء مف مركزه
أو يترتب عميو ضرر لو ،كما أنو ال يجوز إجباره عمى االدالء بالمعمومات المتعمقة بالتيمة المنسوبة
إليو(.)6

ٔ)

مسوسرشٌدة،مرجعسابق،ص.ٗ9أسامةقاٌد،مرجعسابق،ص٘.ٔٙ
ٕ)
طارقالدٌراوي،مرجعسابق،صٕٕٔ.
ٖ)
عباسسعٌد،مرجعسابق،ص .ٕ99
ٗ)
خالدسلطان،مرجعسابق،صٕ٘ٓ .
٘)
عبدهللااحجٌلةوجهادالجازي،مرجعسابق،صٓٔ8ومابعدها.عباسسعٌد،مرجعسابق،ص .ٕ99
(ٙ
عبدهللااحجٌلةوجهادالجازي،مرجعسابق،صٔٔ.8إدرٌسبرٌك،مرجعسابق.ٖ٘٘،

ٖ9

كما أف ىناؾ مف يرى أف حؽ الدفاع الذي يتمتع بو المتيـ منذ لحظة وضعو موضع االتياـ
ال يتقيد بحدود معينة وىو بذلؾ يبيح لممتيـ تغيير اسمو في التحقيؽ بالقدر الذي ال ينطوي عمى
إضرار بالغير ،كأف ينتحؿ اسـ خيالي( ،)2وقد قضت محكمة النقض المصرية بأف " :مجرد تغيير
المتيـ السمو في المحضر ال ُيعد وحده تزوي اًر سواء وقّع عمى المحضر باالسـ المنتحؿ أـ لـ يوقع ،

إال أف يكوف قد انتحؿ اسـ شخص معروؼ لديو لكي ُيمحؽ بو أو يحتمؿ أف يمحؽ بو ضرر مف جراء

انتحاؿ اسمو "(.)1

ونرى مف جانبنا أنو عمى المتيـ تقديـ ما يثبت ىويتو وشخصيتو وال يعفيو مف ذلؾ إال إذا كاف
مف شأف اثبات الشخصية اإلضرار بو وبحقوقو في الدفاع .

وأيضاً مف الحاالت التي ال يستطيع فييا المتيـ التمسؾ بحؽ الصمت ،كما في حالة جرائـ
افشاء أسرار الدولة ،فال يحؽ لممتيـ التمسؾ بحقو في الصمت في ىذه الجرائـ كما ىو مقرر في
القانوف اإلنجميزي( ،)3ونرى أف ذلؾ يعد خروجاً عمى ىذا الحؽ ،وليس لو ما يبرره ،وأنو يجب أف يتمتع
المتيـ بيذا الحؽ وفي كافة أنواع الجرائـ دوف أي استثناء .

ٔ)

 قدريعبدالفتاحالشهاوي،حجٌةاالعتراؾكدلٌلإدانةفًالتشرٌعالمصريوالمقارن،منشأةالمعارؾ،اإلسكندرٌة،ؼٌرموضحسنة
النشر،صٓٗ.
ٕ)
نقضٕٕ،ٔ9ٕٙ/٘/سٖٔرقمٕ٘ٔص،ٗ89نقالعن،قدريالشهاوي،مرجعسابق،صٔٗ .
ٖ(
 كامل السعٌد  ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزابٌة  ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع  ،عمان  ، ٕٓٓ٘ ،ص  . ٗ89فتحًالوحٌدي،
مرجعسابق،ص.ٕ87

ٓٗ

الفرع الثاني
أنواع الصمت
لمصمت نوعاف :وىما الصمت الطبيعي والصمت العمدي ،وفيما يمي سوؼ نبيف الصمت
الطبيعي ،ثـ نشير إلى الصمت العمدي أو المتعمد.

أوال -الصمت الطبيعي :
قد يكوف صمت المتيـ طبيعياً (إجبارياً)  ،وذلؾ عندما يكوف أصماً أو أبكماً  ،وفي تمؾ الحالة
إذا كاف يعرؼ الكتابة فميس ىناؾ أي مشكمة ،فما عمى المحقؽ إال أف يأمر كاتب الجمسة بتحرير
األسئمة لممتيـ ،ويقوـ األخير باإلجابة عنيا كتابة ،أما إذا كاف المتيـ ال يستطيع الكتابة فُيعيف لو

البكـ ،و مف اعتاد مخاطبتو أو مخاطبة أمثالو باإلشارة
الصـ و ُ
مترجماً أو خبي اًر مختصا بالتحدث مع ُ

أو بالوسائؿ الفنية األخرى (.)2

وقد نص قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى " :إذا كاف المتيـ أو الشاىد أبكـ أصـ ال
يعرؼ الكتابة ،عيف رئيس المحكمة لمترجمة مف إعتاد مخاطبتو أو مخاطبة أمثالو باإلشارة أو بالوسائؿ
الفنية األخرى " (.)1
كما نص عمى ":إذا كاف األبكـ األصـ يعرؼ الكتابة فيسطر كاتب المحكمة األسئمة
والمالحظات ويسمميا إليو ،فيجيب عمييا خطياً ويتولى الكاتب تالوة ذلؾ في الجمسة وتضـ إلى
المحضر " (.)3

ٔ)

عمرالحدٌثً،مرجعسابق،صٗٔٙومابعدها،علًالطوالبة،مرجعسابق،صٕ .

ٕ)
راجعنصالمادة( )ٕٙ7منقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنً .
ٖ)
راجعنصالمادة()ٕٙ8منقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنً .
وقدنصتالتعلٌماتالقضابٌةللناببالعامرقم(ٔ)لعام ٕٓٓٙفًالمادة(٘) ٕٙعلى":إذاكانالمتهمأصمافٌقومعضوالنٌابةبكتابة
األسبلةواالستفساراتبمعرفةكاتبالتحقٌقوكذاالتهمالمنسوبةإلٌهفً محضراالستجوابوعلىالمتهمأنٌحٌبعلٌهاشفاهةوٌقومكاتب
التحقٌقبتدوٌنهاحسباألصولأمااألبكمفتجوهلهاألسبلةواالستفساراتواالتهاماتشفاهةوٌقومبالردعلٌهاكتابةبمعرفته"،كماونصت
المادة() ٕٙٙمنذاتالتعلٌماتعلى":تقدماألسبلةلألصماالبكمكتا بةوٌردعلٌهاكتابةوإذاكانالٌعرؾالقراءةوالكتابةفعلىعضو
النٌابةالعامةأنٌعٌنلهخبٌرامختصالمساعدتهفٌشرحلهاألسبلةواالتهاماتالتًٌوجههاالٌهبالطرقالتًٌفهمهاكاإلشاراتعلىأنٌقوم
بنقلاجابتهشفاهةحٌثٌقومكاتبالتحقٌقبتدوٌنهابمحضراالستجواب".

ٔٗ

وقد قضت محكمة النقض المصرية " :بأف لمقاضي أو المحقؽ ادراؾ معاني اشارات األبكـ
واألصـ دوف االستعانة بالخبير طالما أنو كاف في االستطاعة تبيف ما يعني بيذه االشارات "(.)2
وقد قضت محكمة االستئناؼ (بإنجمترا) بأنو اذا ثبت أف صمت المتيـ نتيجة عاىة طبيعية
أي كونو أصـ وأبكـ فأوؿ ما يثار ىو  ":ىؿ يمكف لممتيـ االشارة؟ ،والدفاع يمكنو أف يختار المحاكمة
العامة أو ال ،بينما يحتفظ بحقو في الدفع بعدـ لياقة المتيـ لممحاكمة إذا وجد أف المتيـ غير قادر
عمى فيـ ما يدور في الجمسة وعاج اًز عف التعبير عف دفاعو ،وفي ىذه الحالة تكوف المحكمة ممزمة
بأف تأمر بحجز المتيـ كمريض تحت العالج " (. )1
ونشير ىنا إال أنو قد يمجأ الشخص األصـ أو األبكـ إلى الصمت المتعمد ،عندما تكوف
االشارات الصادرة منو دالة عمى رفضو أو امتناعو عف اإلجابة عف األسئمة التي توجو إليو(.)3

ثانيا -الصمت العمدي :
وىو أف يكوف صمت المتيـ مقصوداً ومتعمداً ،أي أنو يمتنع عف االجابة عف األسئمة الموجية
اليو وذلؾ بمحض إرادتو ودوف أف يكوف ىناؾ أي عائؽ صحي أو عاىة طبيعية (.)4

ٔ)

نقضٔ9ابرٌلٔ9ٙٙمجموعةأحكاممحكمةالنقضسٔ7رقم87ص٘٘ٗ.
ٕ)
 جمال محمد مصطفى  ،صراحة االعتراؾ وصمت المتهم فً القانون الجنابً  ،بحث منشور على الموقع االلكترونً التالً :
www.omanlegal.netتارٌخالدخول،ٕٓٔٗ/ٕ/ٕ،صٕ.
ٖ)
عباسسعٌد،مرجعسابق،صٓ .ٕ8
ٗ)
عمرالحدٌثً،مرجعسابق،ص٘.ٔٙعلًحسنطوالبة،مرجعسابق،صٖ.

ٕٗ

المطمب الثاني
تطور حق المتيم في الصمت

الحؽ في الصمت لو جذوره التاريخية ،فصمت المتيـ أثناء التحقيؽ لـ يكف وليد اليوـ ولكنو
يرتبط بتاريخ موغؿ في القدـ ،ففي العصر الفرعوني لـ يكف لذلؾ الحؽ وجود( ،)2وأيضاً نظ ار لعدـ
تمتع المتيـ بقرينة البراءة في ظؿ النظـ القانونية القديمة كاف يفسر سكوت وصمت المتيـ ضده ،ففي
جائز قانوناً ،فالمتيـ
أمر
اً
العصور القديمة وفي القانوف الروماني القديـ ،كاف إجبار المتيـ عمي الكالـ اً
الذي ال يريد أف يتكمـ ُيجبر عمى اإلجابة ولو بطريؽ التعذيب ،إذ كاف كؿ ما ُييـ القضاة ىو الحصوؿ
عمى االعترافات إلصدار أحكاميـ ،وبصرؼ النظر عف الوسيمة التي حصمت بواسطتيا تمؾ
االعترافات ،كما كاف ُيفسر صمت المتيـ عمى أنو اعتراؼ ضمني منو بارتكاب الجريمة (.)1
ولـ يكف لممتيـ في العصور الوسطى أف يصمت أثناء استجوابو فإذا صمت ورفض الكالـ
كاف المتيـ يتعرض لعقوبات قاسية  ،ففي (فرنسا) صدر عاـ  2593ـ األمر الممكي الذي أصبح
بمقتضاه لممحقؽ أف يمجأ إلي التعذيب الذي كاف وسيمة مشروعة؛ لمحصوؿ عمى االعتراؼ ،وكاف لكؿ
إقميـ وسائمو في التعذيب ،وفي عيد (لويس الرابع عشر) صدرت الئحة اإلجراءات الجنائية في عاـ
 2670ـ التي نظمت التعذيب وقسمت االستجواب إلي تحضيري ونيائي ،ففي ظؿ االستجواب
التحضيري يعذب المتيـ ثالث مرات قبؿ االستجواب وأثنائو وبعده ،وكاف يسمى استجواب المرتبة؛
نظ اًر ألف المستجوب مف بعده يكوف قد ناؿ مف اإلرىاؽ ما يكاد أف يصؿ بو إلى الموت ،لذا كاف يمقى
عمي المرتبة (الفراش) ربما ليمفظ أنفاسو األخيرة ،وفي(إنجمت ار) كانت طريقة التعذيب تتمثؿ في إيداع
المتيـ في كيؼ مظمـ تحت األرض وابقائو ممقى عمى ظيره وىو شبو عاري مع وضع ثقؿ مف حديد
فوؽ جسده دوف أف يزود بالطعاـ والشراب عدا الخبز الفاسد والماء اآلسف(.)3

)

ٔ خالدسلطان،مرجعسابق،صٔٗ .
ٕ)
علًالطوالبة،مرجعسابق،صٖ.طارقالدٌراوي،مرجعسابق،هامشصٕٕٔ.إدرٌسبرٌك،مرجعسابق،صٗٔ٘.
ٖ)
ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،هامشص.٘٘ٙحسنالجوخدار،مرجعسابق،ص.ٕ88

ٖٗ

وكاف صمت المتيـ في ظؿ القانوف الفرنسي لسنة  2670ـ ُيفسر عمى أنو اعتراؼ منو

بالتيمة المسندة إليو ،كما كاف يعد ُمذنباً ويحكـ بإدانتو إذا ظؿ صامتاً تجاه التيمة المسندة إليو في

ظؿ التشريعات األنجمو أمريكية القديمة (.)2

وقد ظؿ ذلؾ الحاؿ في أوروبا إلى القرف الثامف عشر حتى قاـ عدد مف الكتاب والمفكريف
أمثاؿ( :مونتسكيو ،وسيرفاف ،وبكاريا ،وفولتير) ،بمياجمة المجوء إلى تمؾ الوسائؿ ،وترتب عمى ذلؾ
قياـ لويس السادس عشر بإلغاء االستجواب التحضيري بمراحمو التعذيبية الثالث وذلؾ في أوؿ مايو
 2788ـ ،وكاف االستجواب النيائي قد أُلغي قبؿ ذلؾ عاـ  2780ـ(.)1
وبصدور مرسوـ  8ديسمبر  2897ـ في (فرنسا) أصبح لممتيـ الحؽ في عدـ اإلجابة عف
األسئمة الموجية إليو دوف أف يعتبر صمتو اعترافاً ضمنياً بارتكابو الواقعة ،كما أف صمتو قد مر
تاريخياً مف اعتباره واجباً عميو إلى اعتباره حقاً لو ،إذ أف واجب الصمت كاف معروفاً في انجمت ار حتى
سنة  2898ـ وفي جمسات المحاكمة كاف المتيـ ال يستطيع اإلدالء بأية أقواؿ لصالحو كما كاف ال
يجوز لو أف يترافع كمتيـ منذ البداية ،ولـ يكف مسموحاً لو بالكالـ إذ أف محاميو كاف ىو الناطؽ
باسمو ،ولكف اعتبا اًر مف عاـ  2898ـ كرس القانوف االنجميزي حؽ المتيـ في الصمت وأصبح مف
حؽ األخير أف يختار الشيادة بالنفي أو البقاء صامتاً (.)3
أما اآلف فنرى أنو في ظؿ التشريعات الحديثة التي تحترـ حقوؽ االنساف وحرياتو أصبح مف
حؽ المتيـ أف يرفض االجابة عف األسئمة الموجية اليو فيو غير ممزـ بالتعبير ودوف أف يستنتج مف
ذلؾ أي قرينة ضده ،وال يجوز أف يوقع عميو عقاب في مقابؿ ذلؾ.
ويرجع ذلؾ أيضاً إلى اىتماـ المعاىدات والمواثيؽ الدولية بحقو في الصمت ،كما يمي -:
أوال -المواثيق الدولية :
لـ تتطرؽ صراحةً المواثيؽ الدولية منذ صدور (الماجناكارتا عاـ  )2125في عيد (النورماند)
بإنجمترا ،مرو اًر بإعالف حقوؽ اإلنساف والمواطف الصادر غداة الثورة الفرنسية ،وكذلؾ اإلعالف العالمي
ٔ(

حسنالجوخدار،مرجعسابق،ص.ٕ88إدرٌسبرٌك،مرجعسابق،ص .ٕ88
ٕ(
علًالطوالبة،مرجعسابق،صٗ.ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،هامشص .٘٘ٙ
ٖ(
 عبدالقادرصابرجرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزابٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً،المجلدالثانً،مكتبةآفاق،ٕٓٓ9،عدد(ببرالسبع)،
ص.٘7ٙجمالمصطفى،مرجعسابق،صٖ.

ٗٗ

لحقوؽ اإلنساف واالتفاقية الدولية لمحقوؽ المدنية والسياسية ،لحؽ المتيـ بالصمت ،بيد أف كافة تمؾ
المواثيؽ نصت صراحةً عمى ضماف قرينة البراءة صراحة ،وضماف الصمت منبثؽ عنيا  ،ويعد أقرب
النصوص الدولية لضماف حؽ الصمت المادة ( )3/24مف االتفاقية الدولية لمحقوؽ المدنية والسياسية
سنة  2966ـ حيث جرى نصيا عمى " :أال يكره المتيـ ،المشتبو فيو عمى الشيادة ضد نفسو أو عمى
االعتراؼ بذنب " ،ويستفاد مف ذلؾ أال يجوز انتزاع اعتراؼ المشتبو فيو كرىاً عنو ،أو يقدـ دليالً ضد
نفسو ،أو ُيقر عمى نفسو ( ،)2واستعماؿ لفظ االقرار ىنا أفضؿ مف الشيادة ضد النفس ،ألف الشيادة

تكوف مف الغير .

وكذلؾ المواد )21(،)22(،)5( :مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف الصادر عف الجمعية
العامة لألمـ المتحدة ،حيث أنو وعمى الرغـ مف عدـ النص صراحةً عمى حؽ الفرد في الصمت حياؿ
ما يوجو إليو مف أسئمة في إجراءات الدعوى الجنائية في اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف ،إال أف روح
ذلؾ اإلعالف ومبادئو التي قاـ عمييا متمثمة في احتراـ كرامة اإلنساف وعدـ تعريض أحد لتدخؿ تعسفي
في حياتو ،تفيد عدـ جواز إجبار الشخص عمى االدالء بأقواؿ ال يرغب في االدالء بيا ،وبالتالي حقو
في الصمت باعتباره الوجو اآلخر لحريتو في الكالـ (.)1
كما أشارت االتفاقية االوروبية لحماية حقوؽ االنساف والحريات االساسية لعاـ  2950إلى
الحؽ في الصمت وطالبت الدوؿ بمراعاتو في النظـ االجرائية والقضائية باعتبار أنو مف حقوؽ
االنساف(.)3

ثانيا -المؤتمرات الدولية :
أولت المؤتمرات الدولية موضوع صمت المتيـ أىمية بالغة ،فقررت المجنة الدولية لممسائؿ
الجنائية المنعقدة في (برف) سنة 2939ـ أنو ":مف المرغوب فيو أف تقرر القوانيف بوضوح مبدأ عدـ

ٔ)

إدرٌسعبدالجوادبرٌك،مرجعسابق،ص٘ٔٙومابعدها.خالدسلطان،مرجعسابق،ص .87
ٕ)
حسٌبةمحًالدٌن،مرجعسابق،ص.ٖٓ8خالدسلطان،مرجعسابق،ص8ٙومابعدها.
ٖ)
خالدسلطان،مرجعسابق،ص .88

٘ٗ

إلزاـ الشخص باتياـ نفسو ،واذا رفض المتيـ اإلجابة فإف تصرفو يكوف محؿ تقدير المحكمة،
باإلضافة إلي باقي األدلة التي ُجمعت دوف اعتبار الصمت كدليؿ عمى اإلدانة " (.)2
كما أوصى المؤتمر الدولي السادس لقانوف العقوبات المنعقد في (روما) سنة  " :2953بأال
يجبر المتيـ عمى اإلجابة ،ومف باب أولى ال يكره عمييا ،فيو حر في اختيار الطريؽ الذي يسمكو
ويراه محققاً لمصمحتو " (.)1
وفي المؤتمر الدولي الذي نظمتو المجنة الدولية لرجاؿ القانوف في (أثينا) في يونيو سنة
 2955قررت لجنة القانوف الجنائي " :أف المتيـ يستطيع أف يرفض االجابة أماـ الشرطة وسمطة
االتياـ ويطمب سماعو بواسطة القاضي وال يجوز لممحكمة أف تُجبره عمى الكالـ "(.)3
كما أوصت لجنة حقوؽ اإلنساف بييئة األمـ المتحدة في  5يناير سنة  2961بأنو  ":ال يجبر
أحد عمى الشيادة ضد نفسو ويجب قبؿ سؤاؿ أو استجواب كؿ شخص مقبوض عميو أو محبوس أف
يحاط عمماً بحقو في التزاـ الصمت" (.)4
كما عقد مؤتمر في (فينا) عاـ  2978لبحث موضوع حماية حقوؽ االنساف أثناء اإلجراءات
الجنائية حيث أكد عمى حؽ المتيـ في الصمت(.)5
كما أوصى المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانوف العقوبات في (ىامبورج) سنة  2979ـ بأف
المتيـ لو الحؽ في أف يظؿ صامتاً ويجب تنبيوُ إلى ذلؾ الحؽ (.)6
ىذا وقد وردت توصيات المؤتمر العربي الثامف لمدفاع االجتماعي عامة ،لتشمؿ كؿ أصناؼ
التأثير عمى ضماف حؽ الصمت ،حيث ورد بيا منع إكراه المتيـ أو الضغط عميو أو التأثير عميو بأية
وسيمة مادية أو معنوية لحممة عمي االعتراؼ بالجريمة أو جعمو يقدـ أدلة ىي ليست في صالحو،

ٔ)

علًالطوالبة،مرجعسابق،ص.9عباسسعٌد،مرجعسابق،صٗ .ٕ8
ٕ)
عبدالرؤوؾمهدي،مرجعسابق،ص٘ .٘ٙ
ٖ) 
فتحًالوحٌدي،مرجعسابق،ص. ٕ87طارقالدٌراوي،مرجعسابق،صٕٕٔ.قدريالشهاوي،مرجعسابق،صٓٙوما
بعدها.
ٗ) 
 عبدالقادرجرادة،موسوعةاإلجراءات،المجلدالثانً،مرجعسابق،ص. ٘77فتحًالوحٌدي،مرجعسابق،ص. ٕ87قدري
الشهاوي،مرجعسابق،صٓ.ٙ
٘)
طارقالدٌراوي،مرجعسابق،صٖٕٔ.
)ٙ
 شهٌرةبولٌحة،حقالمتهمفًالدفاعأمامالقضاءالجنابً،مجلةالمنتدىالقانونً،العددالخامس،مارس،ٕٓٓ8صٓٓٔ .

ٗٙ

واتاحة الفرصة أمامو لإلدالء بأقوالو أماـ سمطة التحقيؽ مع إعطائو الحؽ في االمتناع عف الكالـ أو
اإلجابة عف األسئمة التي توجو إليو (.)2

وأيضاً تـ التأكيد عمى حؽ المتيـ في الصمت في توصيات المؤتمر الدولي الخامس عشر
لمجمعية القانونية لقانوف العقوبات المنعقدة في (الب ارزيؿ) عاـ .)1(2994
كما جاء بالمادة ( )14مف توصيات مؤتمر العدالة العربي األوؿ في (بيروت) سنة 2999
عمى أنو ":تحدد التشريعات المعموؿ بيا في الدوؿ العربية مدداً ضيقة إلجراء التوقيؼ سواء في مرحمة
جمع االستدالالت أـ أثناء التوقيؼ ،وعمى أف يراعى خالؿ ىاتيف المرحمتيف صوف الحد األدنى لحقوؽ
االنساف وحرياتو بما في ذلؾ حؽ الدفاع وبالضوابط الالزمة لصوف حقوؽ االنساف وحرياتو وبما يكفؿ
حؽ كؿ شخص في االمتناع عف األدالء بأقواؿ تدينو "(.)3
ومما يجدر ذكره أف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية نص عمى حؽ المتيـ في
الصمت ،وذلؾ في المادة ( )1 / 55والتي استوجبت ابالغ الشخص المتيـ وقبؿ الشروع في استجوابو
والتحقيؽ معو باألسباب التي تدعو لمتحقيؽ معو وابالغو بحقوقو ومنيا إلتزامو بالصمت إف ىو رغب
بذلؾ ،وحقو في االستعانة بمحاـ وأف يستجوب الشخص بحضور محاميو إال اذا ىو تنازؿ عف ذلؾ
الحؽ(.)4

ونذكر ىنا أف ذلؾ التعداد سواء أكاف لممواثيؽ الدولية أـ لممؤتمرات عمى سبيؿ المثاؿ ال
الحصر ،وأف ذلؾ الحؽ متعدد المنابع واألسس ،وىو ما يؤكد الحرص عمى التأكيد عمى ضمانة
تعد عمى ذلؾ
ويمنع كؿ ّ
أساسية مف ضمانات وحقوؽ المتيـ ،وىي أف لممتيـ الحؽ في الصمتُ ،

الحؽ.

ٔ)

راجعالمجلةالجنابٌةالقومٌة،العددالثانً،المجلد(ٕٔ)،ٔ979/ٔٔ/ٔٔ،نقالعن،حسٌبةمحًالدٌن،مرجعسابق،صٖٓٔ،
إدرٌسعبدالجوادبرٌك،مرجعسابق،ص٘ٔ8ومابعدها .
ٕ)
إدرٌسبرٌك،مرجعسابق،ص٘ٔ8
ٖ)
 أنظرتوصٌات مؤتمر العدالة العربً األول فً بٌروت سنة  ٔ999نقالعن ،عبدالقادر جرادة  ،موسوعة اإلجراءات  ،المجلد الثانً ،
مرجعسابق،ص.٘78
ٗ)
سهٌلحسٌنالفتالوي،القضاءالدولًالجنابً،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،عمان،ٕٓٔٔ،ص.ٕٙ7

ٗ7

المبحث الثاني
حق المتيم في الصمت في ميزان الفقو والتشريع

اختمؼ الفقو بيف مؤيد ومعارض لحؽ المتيـ في الصمت ،كما لـ تتفؽ التشريعات فيما بينيا
بخصوص النص مف عدمو عمى حؽ المتيـ في الصمت ،وىو ما سوؼ نبينو في المطمبيف التالييف
كما يمي:

المطمب األول
موقف الفقو من حق المتيم في الصمت

ككؿ حؽ أو مبدأ نجد نظريات مختمفة منيا المؤيدة ومنيا المعارضة ،وبالتالي ىناؾ نظريتاف
أو رأياف في ىذا الشأف ،فيذا الموضوع كاف وما زاؿ مثار خالؼ فقيي .
فمف الفقياء مف قاؿ :إف عمى المتيـ اأال يمزـ الصمت وأف عميو أف يتخذ موقفا إزاء األدلة
والشبيات التي ثارت ضده سواء أكاف ذلؾ بدحضيا ونفييا أـ أف يسمـ بيا ويعترؼ بجريمتو ،بينما قاؿ
البعض اآلخر مف الفقياء :إف مف حؽ المتيـ أف يمزـ الصمت فيرفض اإلجابة عف األسئمة الموجية
اليو ودوف أف يترتب عمى ذلؾ أي قرينة باإلدانة أو ُيفسر عمى أنو اعتراؼ بالتيمة.

وىو ما سوؼ نقوـ ببيانو في الفرعيف التالييف ،كما يمي :

ٗ8

الفرع األول
االتجاه المعارض لحق المتيم في الصمت
ذىب جانب مف الفقو إلى انتقاد ذلؾ الحؽ ومعارضتو بؿ وأنكروا وجوده ،وقالوا :بأنو ال يجوز
لممتيـ الصمت حياؿ ما يوجو إليو مف أسئمة ،مرجحيف جانب الوصوؿ إلى الحقيقة عمى ما عداه مف
اعتبارات أخرى ،واستندوا في ذلؾ عمى األسباب التالية:

 -2إف حؽ الصمت غير منصوص عميو صراحة في بعض القوانيف ،ولـ يتضمف القانوف أي
حكـ بحجيتو ،ولـ يقرر الشارع عمى مخالفة حؽ الصمت جزاء ،وبالتالي فميس ىناؾ ما يسمى
بحؽ الصمت فما لـ ُينص عميو القانوف يعني عدـ االعتراؼ بو(.)2

 -1إف االعتراؼ بالحؽ في الصمت لممتيـ ،فيو إيحاء لو باالمتناع عف الكالـ ،مما يؤدي إلى
اختيار الصمت مف قبؿ المتيـ سواء أكاف مذنباً أـ بريئاً ،ويؤدي بالتالي إلى إىدار لما
تقتضيو العدالة التي تحتـ ضرورة البحث والتحري مف أجؿ الوصوؿ إلى كشؼ الحقيقة ،ومما
يؤدي إلى تأخير الوصوؿ إلييا والى إطالة أمد التحقيؽ(.)1
 -3إقرار حؽ المتيـ في الصمت يعتبر مساساً بييبة ووقار سمطة التحقيؽ وسمطة جمع
()3

االستدالالت

.

 -4إف إقرار ذلؾ الحؽ لممتيـ يؤدي إلى اإلخالؿ بيف مركزه ومركز الشاىد ،الذي يمتنع عف
اإلدالء بشيادتو ،فاألخير يعاقب إذا رفض الشيادة أو شيد زو اًر ،ولكف القانوف يستبعد ذلؾ
بالنسبة لممتيـ ،وبالتالي فما داـ المشرع يتجاىؿ حؽ الصمت بالنسبة لمشاىد وال يعفيو مف
ضرورة االدالء بأقوالو ،فإنو مف الواجب أف تسري تمؾ القواعد عمى المتيـ أيضاً (.)4
ٔ)

أنظرفًعرضتلكاآلراءوالردعلٌها،إدرٌسبرٌك،مرجعسابق،صٖٓ٘ .علًالطوالبة،مرجعسابق،ص.7حسٌبةمحً
الدٌن،مرجعسابق،صٖ٘ٓ.
ٕ)
أنظرفًعرضتلكاآلراءوالردعلٌها،حسنالجوخدار،مرجعسابق،صٓ.ٕ9إدرٌسبرٌك،مرجعسابق،صٖٓ٘.
ٖ)
أنظرفًعرضتلكاآلراءوالردعلٌها،حسٌبةمحًالدٌن،مرجعسابق،صٖ٘ٓومابعدها .
ٗ)
أنظرفًعرضتلكاآلراءوالردعلٌها،عمرفخريالحدٌثً،مرجعسابق،ص٘.ٔٙحسٌبةمحًالدٌن،مرجعسابق،صٖ٘ٓ.
علًالطوالبة،مرجعسابق،ص.7عباسسعٌد،مرجعسابق،ص .ٕ8ٙ
معالعلمأنقانوناإلجراءاتالفلسطٌنًنصفًالمادة() 88على":إذاحضرالشاهدوامتنععنأداءالشهادةأوعنحلؾالٌمٌنبدون
عذرمقبولٌعاقبمنقبلالمحكمةالمختصةبؽرامةالتقلعنخمسٌندٌناراوالتزٌدعنمابةدٌنارأردنًأوماٌعادلهابالعملةالمتداولة
قانوناأوالحبسمدةأسبوعأوبكلتاالعقوبتٌنفإذاعدلالشاهدعنامتناعهقبلانتهاءالمحاكمةجازاعفاؤهمنالعقوبة" ،وتقابلهاالمادة
(ٗ) ٕ8منقانوناإلجراءاتالجنابٌةالمصريوالتًنصتعلى":إذاامتنعالشاهدعنأداءالٌمٌنأوعناإلجابةفًؼٌراألحوالالتً

ٗ9

 -5كذلؾ رأى ذلؾ الجانب أف الشخص البريء ال ييمو االستجواب ويجيب عنو بكؿ بساطة ،أما
المجرـ بالفعؿ فإنو يخشى افتضاح أمره ولذلؾ قد يمتنع عف اإلجابة ،وذلؾ الموقؼ بحد ذاتو
مف المتيـ يعتبر قرينة ضده( ،)2وقد انتقد الفيمسوؼ القانوني جيريمي بنتاـ ( Jeremy
 ) Benthamإقرار الحؽ بالصمت لممتيـ وعدـ اإلجابة عمى ما يوجو إليو مف أسئمة قائالً:
إف المجرميف مف كافة الطبقات لو قُدر ليـ االجتماع لوضع نظاـ يكفؿ حماية مصالحيـ
فإنيـ لف يجدوا أفضؿ مف ىذه القاعدة ليـ ،فالبريء لف يطالب بيا مطمقًا ألنو يريد التعبير،

أما المذنب فيو الذي يرغب في التزاـ الصمت(.)1

 -6يضيؼ ذلؾ الجانب مف الفقو كذلؾ ،أف المتيـ يمتزـ بأف يتخذ موقفاً إزاء األدلة والشبيات
التي ثارت ضده ،فإما أف يدحضيا بوسائؿ الدفاع التي يحوزىا ،واما أف يسمـ بيا ويعترؼ
بجريمتو ،ثـ يقتصر عمى االحتجاج بأسباب اإلعفاء مف المسئولية أو التخفيؼ منيا ،والنتيجة
الحتمية لذلؾ أنو ليس لممتيـ الحؽ في الصمت ،وانما تنحصر حقوقو في أف يطالب
بالضمانات التي أحاط الشارع بيا االستجواب ،فإف وفرىا لو المحقؽ إلتزـ بأف يجيب ويذكر
الحقيقة (.)3
 -7إف منح المتيـ حؽ الصمت سيصطدـ بحؽ المجتمع في االثبات واظيار الحقيقة (.)4
 -8البعض يرى أف ظاىرة الصمت مف جانب المتيـ نادرة الحدوث ،ذلؾ أف المتيـ بدافع
الحرص عمى كيانو المعنوي ،بمعنى االعتبار بيف الناس ،ال يجد ُبداً مف الكالـ دفاعاً عف

نفسو وعف شرفو ضد االتياـ الموجو إليو ،فيو حيف تتكالب أدلة ثبوت التيمة في حقو إما أف
يعترؼ ،واما أف ُيصر عمى اإلنكار وعمى حياكة أساليب دفاعية غير مقنعة  ،فيو ال يموذ

بالصمت (.)5

ٌجٌزلهالقانونفٌهاذلك،حكمعلٌهفًموادالمخالفاتبؽرامةالتزٌدعلىعشرةجنٌهاتوفًموادالجنحوالجناٌاتبؽرامةالتزٌدعن
مابتًجنٌه،وإذاعدلالشاهدعنامتناعهقبلإقفالبابالمرافعةٌعفىمنالعقوبةالمحكومبهاعلٌهكلهاأوبعضها" .
وقدقضتمحكمةالنقضالمصرٌة":أنالشاهدإذاقرربعدحلؾالٌمٌنماٌؽاٌرالحقٌقةبإنكارالحقأوتأٌٌدالباطلوكانذلكمنهبقصد
تضلٌلالقضاءفإنماٌقررهمنذلكهوشهادةزورمعاقبعلٌهاقانونا ً "،طعنرقم ٔ8سنةٗٔ ق،جلسةٕٕ، ٔ9ٖٗ/ٔٔ/قضاء
النقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول،صٗ،77وأنظرأٌضا،طعنرقمٗ9ٙسنةٔ7ق،جلسة،ٔ9ٗ7/ٔٔ/ٔ7قضاءالنقضفً
األدلةالجنابٌة،الجزءاألول،ص.778
ٔ)
أنظرفًعرضتلكاآلراءوالردعلٌها،عبدالقادرجرادة،أصول،مرجعسابق،صٖٕٓ.
ٕ) 
خالد بن محمد المهوس  ،االستجواب الجنابً وتطبٌقاته فً النظام اإلجرابً السعودي  ،أكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة  ،رسالة
ماجستٌر،الرٌاض،ٕٖٓٓ،صٖٕٗ .
ٖ)
أنظرفًعرضتلكاآلراءوالردعلٌها ،محمودنجٌبحسنً،شرحقانوناإلجراءاتالجنابٌة،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،الطبعة
الثانٌة،ٔ988،صٔ.ٙ8
ٗ)
أنظر فً عرض تلك اآلراء والرد علٌها  ،حسنبشٌتخوٌن،ضماناتالمتهمفًالدعوىالجزابٌة،الجزءاألول،دارالثقافةللنشر
والتوزٌع،عمان،الطبعةالثانٌة،ٕٓٔٓ،صٖٖٔ.جمالمصطفى،مرجعسابق،صٖومابعدها.
٘)
أنظرفًعرضتلكاآلراءوالردعلٌها،عبدالفتاحمراد،التحقٌقالجنابًالتطبٌقً،بدونناشروسنةالنشر،ص٘ .ٖ9

ٓ٘

 -9إف الصمت في حقيقتو ال يعتبر حقاً وال رخصة واألمر ال يخرج عف كونو مجرد عدـ توافر
إمكانية لدى السمطات تستطيع عف طريقيا أف تمزـ وترغـ المتيـ عمى التعبير ،أو عمى ذكر
الحقيقة (.)2

الفرع الثاني
االتجاه المؤيد لحق المتيم في الصمت
ُيجمع أصحاب ىذا الرأي  -وبحؽ  -عمى أف لممتيـ الحرية التامة فيما يوجو إليو مف أسئمة

وال عقاب عميو إذا ىو امتنع عف اإلجابة ،فال يجوز إجبار المتيـ عمى الكالـ إف ىو اختار الصمت
عمى األسئمة الموجية اليو ،كما أنو ال يمكف تفسير صمتو كقرينة ضده.
وفيما يمي سوؼ نقوـ بالرد عمى حجج الفريؽ المعارض لحؽ المتيـ في الصمت ،ثـ سنعرض
أسباباً أخرى تؤكد وتؤيد حؽ المتيـ في الصمت ،كما يمي -:

 -2القوؿ :بأف حؽ الصمت غير منصوص عميو ،فإف حؽ المتيـ في الصمت ال يحتاج إلى نص
يقرره ألنو حؽ بدىي مستمد مف مبدأ البراءة ومف حقو في الدفاع ،وال يجوز لممحقؽ أو لممحكمة
اعتبار ذلؾ السكوت أو الصمت قرينة ضده ،كما أف المشرع عادة ال ينص عمى جميع الحقوؽ
صراحة وال يرتب لكؿ منيا حماية خاصة ،فميس كؿ ما لـ يقنف في قاعدة يعتبر غير قائـ أو أف
القانوف والقضاء يتجاىؿ احترامو( ،)1كما نرى أف المشرع الفمسطيني كاف متقدماً عمى بعض
التشريعات المجاورة ،حيث نص صراحة عمى حؽ المتيـ في الصمت.
 -1أما بخصوص الحجة الثانية والقوؿ :إف الصمت يؤدي إلى تأخير الوصوؿ إلى الحقيقة واطالة أمد
التحقيؽ ،فمف ناحية فإف إجبار المتيـ عمى التعبير ال يفي بالغرض المطموب مف التحقيؽ أو
المحاكمة وىو الوصوؿ إلى قرينة يمكف االستناد إلييا في الحكـ ،كما أف المتيـ ال ُيطمب منو
ٔ)

عبدالقادرجرادة،أصول،مرجعسابق.ٕٕٓ،
ٕ) 
 مصطفى مجدي هرجة  ،حقوق المتهم وضماناته  ،دار الفكر والقانون  ،المنصورة  ،ؼٌر موضح سنة النشر  ،ص ٖٕٗ  .حسن
الجوخدار،مرجعسابق،صٓ.ٕ9محمدالهٌتً،أصول،مرجعسابق،ص.ٕٓ7علًالطوالبة،مرجعسابق،ص.7

ٔ٘

الدليؿ عمى نفي التيمة الموجية إليو؛ ألف عبء االثبات ال يقع عميو ،كما أنو غير ُممزـ بؿ مف
غير المقبوؿ عقالً ومنطقاً أف يقدـ أدلة تُدينو فربما يؤدي التعبير إلى نتيجة في غير صالحو (،)2
كما نرى أف حؽ الصمت ال يعطؿ التحقيؽ؛ ألف سير التحقيؽ ليس مشكمة المتيـ ،فينبغي العثور
عمى دليؿ اإلدانة بعيداً عف تعبيرات وأقواؿ الشخص المتيـ .
 -3أما القوؿ :بأف حؽ الصمت فيو مساس بييبة ووقار سمطة التحقيؽ أو سمطة جمع االستدالالت،
فيجب ىنا الموازنة بيف حقيف ،األوؿ ىو حؽ جية التحقيؽ في البحث عف الحقيقة ،والثاني ىو
حؽ المتيـ في الصمت وال ُيمكف تفضيؿ أحد الحقيف عمى اآلخر ،وىو ما ُيحقؽ مصمحة المجتمع
واألفراد معاً( ،)1كما نرى أنو يجب احتراـ حؽ الدفاع لممتيـ وفي كافة مراحؿ الدعوى خاصة أف

المتيـ ىو الطرؼ الضعيؼ في الدعوى ،كما أف سمطة التحقيؽ تممؾ مف االمكانيات والقدرات ما
يمكنيا مف كشؼ الحقيقة حتى ولو بقي المتيـ صامتاً ،وال يعتبر ذلؾ مساساً بييبتيا .
 -4االدعاء بأف االعتراؼ بحؽ المتيـ في الصمت فيو إخالؿ بيف مركزه ومركز الشاىد الذي يمتنع
عف اإلدالء بشيادتو ،فإف وضع المتيـ ال ُيقارف بوضع الشاىد ،فقد وضع الشارع عمى عاتِؽ

الشاىد التزاماً باإلدالء بشيادتو ،فإذا ما تخمؼ عف القياـ بذلؾ االلتزاـُ ،عد مرتكباً لجريمة حيث

ُيعاقب إذا رفض الشيادة أو شيد زو اًر ،ولكف القانوف يستبعد ذلؾ بالنسبة لممتيـ فيو ال يمزـ
باإلجابة كالشيود ،حيث تعد أقواؿ المتيـ وسيمة لمدفاع ومعموـ أف حؽ الدفاع مف أىـ الحقوؽ

حؽ لو وليست إلتزاماً مفروضاً عميو ،وىو وحده الذي يقرر ما
المصونة بالقانوف والدستور ،فيي ٌ
إذا كاف سيستعمؿ ذلؾ الحؽ ،أـ أنو سيمتنع عف استعمالو ولو في سبيؿ ذلؾ الحرية التامة في أف
يمتنع عف اإلجابة أو عف االستمرار فييا ،كما أف المركز القانوني لممتيـ يختمؼ عف المركز
القانوني لمشاىد ،إذ أف المتيـ صاحب مصمحة في الدعوى في حيف أف الشاىد ليس طرفاً فييا،
والقانوف يحرـ تفسير صمت المتيـ عمى أنو قرينة ضده كما أف القانوف ال ُيؤاخذ المتيـ عمى أقواؿ

كاذبة أداىا في معرض الدفاع عف نفسو ،فال يعتبر شاىد زور وال يعاقب بعقابو ،واف كاف البعض
يرى أف المتيـ واف لـ يكف لو الحؽ في الكذب إال أنو ال ُيمزـ بذكر الحقيقة( ،)3وقد قضت محكمة
ٔ(

علًالطوالبة،مرجعسابق،ص٘ومابعدها.محمدالهٌتً،أصول،مرجعسابق،ص.ٕٓ7
ٕ)
علًالطوالبة،مرجعسابق،ص٘ .
ٖ)
سامًصادقالمال،اعتراؾالمتهم،بدونناشر،الطبعةالثالثة،ٔ98ٙ،صٓ.9عمرالحدٌثً،مرجعسابق،ص٘ٔٙومابعدها
.جمالمصطفى،مرجعسابق،صٖ.علًالطوالبة،مرجعسابق،ص. 8محمودنجٌبحسنً،شرح،مرجعسابق،صٔ.ٙ8
قدريالشهاوي،مرجعسابق،صٓ.ٙطارقالدٌراوي،مرجعسابق،صٕٓٔ.عباسسعٌد،مرجعسابق،ص .ٕ88
ونص قانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنًفًالمادة() ٕٔ8على":الٌجوزأنٌعاقبالمتهمعنأقوالؼٌرصحٌحةأداهافًمعرض
الدفاععننفسه"،وتجدراإلشارةهناأنقانوناإلجراءاتالجنابٌةالمصريلمٌنصعلىحقالمتهمفًالكذب .

ٕ٘

النقض المصرية أف األقواؿ التي تصدر عمى خالؼ الحقيقة مف المتيـ في مجمس القضاء ال تعد
شيادة زور ،ألنو ال يحمؼ اليميف وألف أقوالو ىذه تتعمؽ بدعوى خاصة"(.)2
 -5القوؿ :إف البريء ال ييمو االستجواب بعكس المجرـ الذي يخشى افتضاح أمره ،فصمت المتيـ
وامتناعو عف اإلجابة عمى األسئمة الموجية إليو استعماؿ لحؽ مقرر بمقتضى القانوف مستمد مف
حريتو في إبداء أقوالو ،وذلؾ الحؽ مقرر لجميع المتيميف سواء أكاف المتيـ مبتدأً أـ كاف مف
أرباب السوابؽ ،فال يمكف حرماف المتيـ مف الحماية التي يقررىا القانوف ،فالصمت ال عالقة لو
بالشخص موضع االتياـ(.)1
 -6بخصوص القوؿ :بأف المتيـ ليس لو إال أف يطالب بالضمانات المقررة لو ،فحؽ المتيـ في
الصمت يمثؿ أحد مظاىر حرية المتيـ في الدفاع عف نفسو ،وكفالة حرية الدفاع مف المبادئ
المعترؼ بيا في جميع المواثيؽ الدولية والتشريعات الوطنية ،واحدى الدعامات األساس التي يقوـ
عمييا صرح العدالة ( ،)3ومعموـ أف مف ضمانات االستجواب عدـ استعماؿ أي عنؼ أو إكراه عمى
المتيـ أثناء استجوابو( ،)4كما نرى أف حؽ المتيـ في الصمت مف ضمف الحقوؽ والضمانات
الميمة والمعطاة لممتيـ وفي جميع مراحؿ الدعوى الجزائية ،كما أف الواقع يفرض إعطاء المتيـ
الوقت الكافي لتحضير دفاعو لذلؾ فيو يستعمؿ حقو في الصمت.
 -7أما بخصوص حؽ المجتمع في أف يعرؼ الحقيقة ،فيرى الفقو أف المجتمع الذي يكفؿ لممتيـ حرية
الدفاع ،ال يستطيع أف يسمبيـ باليسار ما أعطاىـ باليميف ،كما أف المجتمع يستطيع إثبات الحقيقة
واظيارىا بوسائؿ مشروعة متعددة ،ولو مف القدرة ما يفوؽ قدرة الفرد ،كما أنو ال يوجد تناقض بيف
حؽ المجتمع في اظيار الحقيقة وبيف حؽ المتيـ في الصمت( ،)5وأيضاً فإف ذلؾ الحؽ ال يعد
مصمحة خاصة لممتيـ فحسب بؿ إنو مصمحة لكؿ انساف يواجو موقؼ االتياـ فيو يتعمؽ بالنظاـ
العاـ في المجتمع ،كما أف احترامو مف قبؿ المجتمع يظير وجود عدالة حقيقية( ،)6كما نرى أنو
يجب الموازنة بيف حؽ المتيـ في الدفاع وفي الصمت وحؽ المجتمع في توقيع العقاب عمى
الجاني ،وأنو ال يجوز حرماف المتيـ مف ذلؾ الحؽ لصالح المجتمع.
ٔ)

طعنرقمٗٔ٘9سنةٙق،جلسةٕ،ٔ9ٖٙ/ٔٔ/قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول،صٗ.77
ٕ)
عباسسعٌد،مرجعسابق،ص.ٕ79كاملالسعٌد،مرجعسابق،ص.ٗ88
ٖ)
إدرٌسبرٌك،مرجعسابق،صٕٖ٘.حسٌبةمحًالدٌن،ص.ٖٓٙ
ٗ)
 محمدصبًنجم،الوجٌزفًقانونأصولالمحاكماتالجزابٌة،دارالثقافةللنشروالتوزٌععمان،الطبعةالثانٌة،ٕٕٓٔ،صٕ.ٕ7
٘) 
حسنخوٌن،مرجعسابق،صٖٖٔ .علًالطوالبة،مرجعسابق،ص. 7جمالمصطفى،مرجعسابق،صٗ .سامًالمال،
مرجعسابق،صٔ.ٔ9عبدهللااحجٌلةوجهادالجازي،مرجعسابق،ص.8ٓ8
)ٙ
خالدسلطان،مرجعسابق،صٗ .8

ٖ٘

 -8القوؿ :بأف ظاىرة الصمت نادرة الحدوث ألف المتيـ ال يموذ بالصمت حفاظاً عمى كيانو المعنوي
واعتباره بيف الناس ،فنرى أنو إذا كاف بعض األشخاص ييميـ اعتبارىـ بيف الناس وال يمجئوف
لمصمت ،فال ينبغي القياس عمى ذلؾ وتعميمو عمى الكافة ،فمكؿ متيـ الحرية في استعماؿ حقو
في الصمت أو عدـ استعمالو وبما يحقؽ مصمحتو في دفع التيمة عف نفسو.
 -9أما القوؿ :إف الصمت ال يخرج عف كونو مجرد عدـ توافر إمكانية لدى السمطات تستطيع مف
خالليا أف تمزـ المتيـ بالتعبير ،فإف عدـ االعتراؼ بحؽ المتيـ في الصمت يؤدي إلى حمؿ
المتيـ عمى التعبير رغماً عنو ،وبدوف إرادتو ،وفي ذلؾ إكراىاً لو ،وتعدياً واضحاً عمى حريتو وأياً
كانت وسيمة ذلؾ ،وسواء أتحقؽ ذلؾ بصورة مباشرة أـ غير مباشرة ،كما أف في إنكار ذلؾ الحؽ
إىدار لقاعدة عدـ إلزاـ المتيـ بتقديـ دليؿ إدانتو ،كما أف المتيـ أماـ االجبار قد يقوؿ غير الحقيقة
(فمف السيؿ إرغاـ شخص عمى الكالـ ولكف مف العسير إجباره عمى قوؿ الحؽ) (.)2

ويضيف ىذا الجانب من الفقو أسباباً أخرى تؤيد حق المتيم في الصمت :
 -2مف األسباب التي تضطر المتيـ إلى الصمت قد تكوف رد فعؿ منو عمى المعاممة السيئة أو
الحاطة بكرامتو التي أُستخدمت معو لدى القبض عميو أو لدى استجوابو ،أو الخوؼ مف سطوة
مرتكب الجريمة الحقيقي أو خشية تورطو في االنزالؽ إلى أقواؿ في غير صالحو أو أنو
يفضؿ ترؾ أمر براءتو لبصيرة القضاء ،وعمى ذلؾ يتعيف أال يشعر المتيـ بأي ضغط عمى
إرادتو لدى استجوابو ،فمو الحؽ في الصمت ،واذا أجاب فمو الحرية في اإلجابة ،فحقو في
الصمت ىو أحد مظاىر حريتو في الدفاع عف نفسو ،ويكفؿ القانوف لو حرية الدفاع تمؾ (. )1
 -1صمت المتيـ ُيمكف أف يفسر عمى أساس أف المتيـ ينتظر ،أو يتوقع فشؿ تمؾ الجية في

التوصؿ إلى أدلة كافية تدينو ،أو فشميا في التوصؿ إلى أدلة قوية ،أو أف ينتظر منيا أيضاً

أف تصؿ إلى أدلة واىية وضعيفة تكوف محؿ شؾ لدييا ،مما يستمزميا ،ترجيح الشؾ لصالحو،
فتقرر أيضاً عدـ إحالتو لممحكمة المختصة ،أو أنو قد ينتظر حتى تتكشؼ لو الصورة وتتبيف
لو أبعاد االتياـ ،لتكتمؿ الصورة لديو؛ لكي يسيؿ عميو الرد عمى االتيامات التي توجييا لو
ٔ)

حسٌبةمحًالدٌن،مرجعسابق،ص. ٖٓ7إدرٌسبرٌك،مرجعسابق،صٕٖ٘ .عبدالقادرجرادة،أصول،مرجعسابق،ص
ٕٕٓ.علًالطوالبة،مرجعسابق،ص٘.طارقالدٌراوي،مرجعسابق،صٕٕٔ.
ٕ(
حسنالجوخدار،مرجعسابق،صٖ.ٕ9عبدهللااحجٌلةوجهادالجازي،مرجعسابق،ص.8ٓ7

ٗ٘

سمطة االتياـ ،فيمتزـ الصمت في بداية التحقيؽ ،ويبدأ بتفنيدىا بعد أف تجمعت جميع
عناصره ،ويفند تمؾ األدلة التي تجمعت ،بعد أف تمكف مف وزف األدلة كأدلة إدانة أحاطت
بو (.)2
 -3الصمت قد يكوف نتيجة لسوء حالة المتيـ النفسية وعدـ قدرتو عمى التركيز نتيجة ما قد تخمفو
مواجية السمطات بصورة مباشرة مف اضطراب نفسي( ،)1أو اإلصابة بالمرض النفسي
المعروؼ باالنقباض التنفسي(.)3
 -4قد يرجع الصمت إلى عدة عوامؿ منيا دىشة المتيـ مف خطورة التيمة المسندة إليو ،أو بسبب
إحساسو بالخطيئة ،أو قبوالً منو لحكـ اهلل ،وتمؾ العوامؿ توحي بأف المتيـ ليس ىو مرتكب
الواقعة (.)4
 -5الحؽ في الصمت يقوـ عمى أساس الحؽ في عدـ تجريـ النفس ،وبناء عمى ىذا الحؽ ال
يمكف أف يطمب مف المتيـ االجابة عمى سؤاؿ قد يؤدي إلى تعريض نفسو إلدانة جنائية(.)5
فرب كممة يتمفظ بيا تؤدي بو إلى
 -6إف تفوه المتيـ بالكالـ أثناء االستجواب محسوب عميوُ ،
ىاوية اإلدانة ،األمر الذي يتطمب منو الحرص التاـ في تحري الدقة في كؿ ما ُيدلي بو مف

أقواؿ ،كما لو أف يمتنع عف اإلدالء بأي اقواؿ ويمزـ الصمت ،وصمتو يفسر لصالح البراءة ال

لصالح اإلدانة استناداً إلى أف األصؿ في االنساف البراءة( ،)6وألف تفسير رفض المتيـ اإلجابة
عمى أنو قرينة عمى االدانة يعتبر وسيمة غير مباشرة مف وسائؿ اإلكراه (.)7
 -7الصمت قد يكوف وليد أسباب عديدة أخرى ،مثؿ الرغبة في إنقاذ شخص عزيز عميو ،فصمت
االبف عندما توجو إليو تيمة ارتكبيا والده ،أو في حالة جرائـ الزنا عندما ُيضبط الشخص في
منزؿ عشيقتو فيفضؿ السكوت إزاء تيمة السطو عمى منزؿ بقصد السرقة حفاظاً عمى شرؼ

خميمتو(.)8

ٔ(

محمدالهٌتً،أصول،مرجعسابق،ص .ٕٓ8
ٕ(
إدرٌسبرٌك،مرجعسابق،هامشصٕٖ٘ .فتحًالوحٌدي،مرجعسابق،ص. ٕ87حسٌبةمحًالدٌن،مرجعسابق،هامش
ص.ٖٓ7عباسسعٌد،مرجعسابق،ص.ٕ79
ٖ(
عبدالفتاحمرد،مرجعسابق،ص.ٖ9ٙ
ٗ(
عبدالقادرجرادة،أصول،مرجعسابق،صٖٕٓ.
٘)
خالدسلطان،مرجعسابق،صٕٕٔ.
)ٙ
عبدهللااحجٌلةوجهادالجازي،مرجعسابق،صٖٓ .8
)7
سامًالمال،مرجعسابق،ص .ٔ89
)8
عبدالقادرجرادة،أصول،مرجعسابقصٕٕٓ.سامًالمال،مرجعسابق،ص.ٔ89فتحًالوحٌدي،مرجعسابق،ص،ٕ87
عبدالفتاحمراد،مرجعسابق،ص.ٖ9ٙجمالمصطفى،مرجعسابق،صٖ.
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 -8حؽ المتيـ في الصمت يعد أحد الحقوؽ والحريات األساسية التي لممواطف أف يتمتع بيا؛ ألف
االعتراؼ بذلؾ الحؽ ىو اعتراؼ بالحؽ في حرية الرأي والتعبير( ،)2كما أف حؽ الصمت مف
أىـ نتائج قرينة البراءة(.)1
 -9قد يكوف مف أسباب الصمت رغبة المتيـ في استشارة محاميو عمى طريقة اإلجابة عف
األسئمة (.)3

الري الخاص :
أ
نتفؽ مع رأي الفقو المؤيد لحؽ المتيـ في الصمت ،وأياً كانت أسباب ذلؾ الصمت ،فمممتيـ أف
يموذ بالصمت ،ويمتنع عف الكالـ ،أو يرفض اإلجابة عف سؤاؿ أو أكثر ُيطرح عميو ،وال يجوز بأي

حاؿ مف األحواؿ تفسير موقفو ذلؾ عمى أنو قرينة ضده أو أف يتعرض ألي عقاب؛ ألف الصمت حؽ

لممتيـ وال يجوز أف ُيضار شخص عند ممارسة حقوقو ،كما أنو ممارسة وتأكيد لحؽ مف حقوؽ الدفاع

 ،وىو بذلؾ ال يحتاج لنص يقرره ،ألنو حؽ مستمد مف مبدأ البراءة التي وضعيا القانوف في صفو ،وال

يجوز بأي حاؿ مف األحواؿ نقؿ عبء االثبات عمى كاىمو ،كما أف القانوف ال ُيجبر أي شخص عمى

اتياـ نفسو والقوؿ بغير ذلؾ ييدر قيمة مبدأ البراءة.

فمف حؽ المتيـ أف يختار الوقت والوسيمة التي يبدي فييا دفاعو وبالطريؽ التي يراىا تحقؽ
مصالحو وتدفع عناصر االتياـ عنو ،فيو لو حؽ المساىمة االيجابية في االثبات عف طريؽ حقو في
التعبير والدفاع وفي تقديـ األدلة التي تدفع التيمة عنو ،إال أف لو أيضاً الحؽ في إلتزاـ الصمت ،كما
أف الصمت ينطمؽ مف الخصوصية التي يتمتع بيا االنساف وحقو في حرمة حياتو الخاصة وحقو في
االحتفاظ بسرية ما يريد كتمانو عف االخريف ،وقد نص القانوف األساسي المعدؿ " :الحرية الشخصية
حؽ طبيعي ،وىي مكفولة ال تمس " ( ،)4كما أنو قد يجد في السكوت مصمحة تحميو مف االستدراج أو
أو اإلدالء بأقواؿ متسرعة ،كما أف الصمت يشعره أنو مصوف الكرامة محفوظ الحقوؽ وىدفنا مف ذلؾ
كمو ىو تحقيؽ العدالة وحماية الشخص موضع االتياـ.

ٔ)

خالدسلطان،مرجعسابق،صٓٔٔ .
ٕ)
طارقالدٌراوي،مرجعسابق،صٕٕٔ .
ٖ)
عباسسعٌد،مرجعسابق،صٕ79ومابعدها.
ٗ)
راجعالمادة(ٔٔ)ٔ/منالقانوناألساسًالمعدللعامٕ٘ٓٓ.
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وفي ىذا االتجاه استقرت أحكاـ القضاء عمى وجوب أال يتخذ مف صمت المتيـ قرينة ضده
فال يجوز أف يبني القاضي حكمو باإلدانة عند إلتزاـ المتيـ الصمت أو تفسير ذلؾ بأي صورة عمى أنو
إقرار منو بالتيـ المسندة إليو.
وقد جاء في حكـ لمحكمة النقض المنعقدة في راـ اهلل بأف  ..." :المشرع أوجب عمى محكمة
الموضوع التي تنظر الموضوع االستماع لبينات النيابة في حالة انكار المتيـ لمتيمة المسندة اليو أو
رفضو اإلجابة عمييا أو إلتزامو الصمت وفي حاؿ اعترافو بيا واقتناع المحكمة بيذا االعتراؼ فال
موجب لسماع بينات النيابة  ،)2( "...مما يستفاد منو التأكيد عمى أف لممتيـ الحؽ في الصمت.
وقد قضت محكمة النقض المصرية  " :بأف سكوت المتيـ ال يصح أف ُيتخذ قرينة عمى ثبوت

التيمة ضده "(.)1

وقد قضت محكمة النقض السورية بأف " :سكوت المدعي عميو ال يعتبر اق ار اًر منو بما ُنسب

إليو ،ألنو ال ُينسب لساكت قوؿ " (.)3

وتذىب محكمة النقض الفرنسية إلى أف حؽ المتيـ في الصمت إنما يستند الى حؽ الدفاع
المقرر لممتيـ إذ قضت ":أنو ال يوجد مبدأ عاـ لحؽ الصمت يتميز عف المبدأ العاـ لحؽ
الدفاع "(.)4
كما قضت المحكمة االتحادية العميا األمريكية بأف " :لممتيـ الحؽ في الصمت بمرحمة
االستدالالت والتحقيؽ والمحاكمة ،وال يعتبر ىذا الصمت دليالً عمى اإلدانة " (.)5
كما أصدرت محكمة النقض االيطالية سنة  2959حكماً قالت فيو  " :أنو ليس لمقاضي حمؿ
المتيـ عمى اإلجابة بِأية كيفية ،أو أف يجعمو يتصرؼ عمى غير إرادتو "(. )6

ٔ)

القضٌة رقم  ، ٕٓٓ8/٘ٙجلسة ٖٕ ، ٕٓٓ9/ٖ/عن منظومة القضاء والتشرٌع فً فلسطٌن (المقتفً) موقع الكترونً :
/http://muqtafi.birzeit.eduتارٌخالدخول.ٕٓٔٗ/ٖ/9
ٕ)
نقض،ٔ97ٖ/ٖ/ٔ7سٕٗرقمٖ7ص٘،ٖ9مجموعةأحكاممحكمةالنقض .
ٖ)
نقضسوري،ٔ9ٙٗ/ٔٓ/ٔ7،مجموعةالقواعدالقانونٌة،رقمٔ7ص٘ٔ،نقالعن،حسنالجوخدار،مرجعسابق،صٔ.ٕ9
ٗ)
نقض،ٕٓٓٗ/ٙ/ٔٙنقالعن،عباسسعٌد،مرجعسابق،ص.ٕ89
٘)
نقالًعن،قدريالشهاوي،مرجعسابق،صٖ .ٙ
)ٙ
نقالًعن،علًالطوالبة،مرجعسابق،صٕٔ .
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المطمب الثاني
موقف التشريعات من حق المتيم في الصمت

لقد انقسمت التشريعات في ىذا النطاؽ إلى اتجاىات مختمفة :فبعض التشريعات أقرت صراحة
بحؽ المتيـ في الصمت ،ومنيا مف سكت عف بياف موقفو مف ىذه المسألة ،والبعض اآلخر لـ يقر
بذلؾ الحؽ ،وىوما سوؼ نقوـ ببيانو كما يمي-:

االتجاه األول :
التشريعات التي أقرت بحق المتيم في الصمت :
يتمثؿ االتجاه األول بالتشريعات التي تبنت وبنصوص صريحة حؽ المتيـ في الصمت ومنيا
عمى صعيد التشريعات الغربية :
تبنى المشرع الفرنسي حؽ المتيـ في الصمت ،في الفقرة األولى مف المادة( )224مف قانوف
اإلجراءات الجنائية الفرنسي ،حيث ألزـ المشرع الفرنسي قاضي التحقيؽ بتنبيو المتيـ عند حضوره
ألوؿ مرة أمامو إلى أنو ُحر في عدـ اإلدالء بأي اقرار ،ويثبت ذلؾ التنبيو بمحضر التحقيؽ ،ومف
شأف عدـ تنبيو المتيـ إلى ذلؾ الحؽ أف يترتب عميو بطالف التحقيؽ (.)2

أما المشرع االيطالي فقد أخذ بيذا المضموف بالمادة ( )367مف قانوف اإلجراءات الجنائية
االيطالي لسنة  ،2930التي نصت عمى أنو " :إذا رفض المتيـ االجابة ُيشار إلى ذلؾ في المحضر،

ويستمر القاضي في التحقيؽ" ،وقد جاء قانوف اإلجراءات الجنائية لعاـ  2969ليؤكد في المادة ()78
منو عمى حؽ الصمت ،وبذلؾ يكوف المشرع االيطالي قد اعترؼ بحؽ المتيـ في الصمت مع استبعاد

التنبيو ،كالقانوف الفرنسي(.)1
ٔ)

محمدالهٌتً،أصول،مرجعسابق،صٕٓٔ.حسنالجوخدار،مرجعسابق،ص.ٕ89قدريالشهاوي،مرجعسابق،صٕ.ٙ
خالدسلطان،مرجعسابق،صٔ .9
ٕ)
سامًصادقالمال،مرجعسابق،ص٘.ٔ9علًالطوالبة،مرجعسابق،صٕٔ .
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نرى مما سبؽ أف بعض التشريعات توجب عمى المحقؽ أف ينبو المتيـ قبؿ استجوابو إلى أف
مف حقو أف يمتنع عف اإلجابة وأف لو الحؽ في التزاـ الصمت.
وحرص المشرع عمى ذلؾ التنبيو لما لو مف أىمية بالغة ،حيث ُيبعد األخطاء التي تنجـ عف

تورط المتيـ في إجابتو مما يؤدي إلى ارتباؾ دفاعو ،كما تظير أىمية التنبيو في تذكير المتيميف
خاصة المجرميف منيـ بالصدفة ،واألمييف الجاىميف لذلؾ الحؽ ،حيث قد يعتقد الواحد منيـ أنو ممزـ
باإلدالء بأقوالو واال أُتخذ سكوتو دليالً ضده ،وال يتـ اإلعفاء مف ذلؾ التنبيو حتى في حالة حضور
محامي المتيـ معو( )2؛ ألف حؽ الصمت يتالزـ مع شخصية المتيـ وال دخؿ لو بحضور المحامي مف
()1

عدمو

.
جميعا باالمتيازات والحقوؽ الممنوحة ليـ في القانوف
كما أنو ال يمكف تأكيد عمـ المتيميف
ً

الجزائي الختالفات مستويات المجرميف ،فالمجرـ المحترؼ وصاحب السوابؽ أو ذوي االطالع عمى
القوانيف أعمـ مف غيرىـ مف المجرـ بالصدفة أو المجرـ الجاىؿ بتمؾ الحقوؽ واالمتيازات ،وبالتالي
ألجؿ تحقيؽ المساواة بيف المتيميف يشترط القانوف التنبيو بذلؾ الحؽ(.)3

إال أف البعض قد اعترض عمى تنبيو المتيـ إلى حقو في الصمت ذلؾ؛ ألنو واف كاف التنبيو
فيو فائدة لتذكير الم تيـ بحقو الطبيعي في الصمت وعدـ اإلجابة عف األسئمة الموجية لو ،إال أنو فيو
انتقاص مف سمطة القاضي ولو تأثير إيحائي خطير عمى المتيـ باالمتناع عف الكالـ ،وسيجد القاضي
أو المحقؽ نفسو ُمضط اًر إلى توسيع إجراءات التحقيؽ والتمادي في إجراءات القبض والحجز ،في حيف

أنو إذا لـ ُينبو القاضي المتيـ إلى حقو في الصمت فإنو – رغـ كونو قد يعمـ بذلؾ الحؽ – سيشعر
بأف سكوتو ربما يفسر تفسي اًر ضا اًر بو فيبدأ في الكالـ مقدماً البيانات التي تفيد التحقيؽ(.)4

إال أننا نرى ىنا أف اليدؼ مف إقرار حؽ الصمت ىو إبعاد المتيـ عف كؿ ما مف شأنو أف
يجعمو مرتبكاً ،مما قد يؤثر عمى دفاعو ،كما أف التجاء المتيـ إلى الصمت قد يجعمو السبيؿ الوحيد
الذي قد ينقذه مف اعترافات وأقواؿ متسرعة يدلي بيا وقد تؤدي إلى سوء مركزه وادانتو وربما دوف ذنب
ارتكبو ،كما أف الغالبية مف الجميور يجيموف ذلؾ الحؽ حتى واف كاف عالماً بو فإنو قد يخشى أف
ٔ)

مسوسرشٌدة،مرجعسابق،صٕ٘ومابعدها.
ٕ)
عبدهللااحجٌلةوجهادالجازي،مرجعسابق،صٓٔ .8
ٖ)
عباسسعٌد،مرجعسابق،صٓ.ٕ9
ٗ)
سامًالمال،مرجعسابق،صٗٔ9ومابعدها.حسنالجوخدار،مرجعسابق،صٓ.ٕ9جمالمصطفى،مرجعسابق،ص٘.
طارقالدٌراوي،مرجعسابق،صٕٔٔ.
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يفسر سكوتو كدليؿ ضده ،أو خوفاً مف قياـ المحقؽ بإجباره عمى الكالـ ،لذلؾ فإف ذلؾ التنبيو يشعره
باالطمئناف ،وبالتالي نحف مع النص عمى ضرورة تنبيو المتيـ إلى حقو في الصمت قبؿ البدء
بسؤالو أو استجوابو.
أما في حالة إجابة المتيـ عف األسئمة رغـ تنبييو بحقو في الصمت فذلؾ يدؿ عمى تنازؿ
المتيـ عف ذلؾ الحؽ ،ورضاؤه بالموافقة عمى اإلدالء بأقوالو ،وعدـ وجود إكراه عميو

()2

.

وأيضاً مف أمثمة القوانيف الغربية :القانوف اإلنجميزي فمف القواعد الراسخة فيو أف المتيـ ال
يجبر عمى اإلدالء بأقواؿ ضد نفسو وقد تؤخذ ضده في االثبات ،وأف لو الحؽ في الصمت ،وبناء عف
ذلؾ األصؿ يوجب القانوف اإلنجميزي عمى المحقؽ قبؿ مباشرة استجواب المتيـ تنبييو إلى أنو ليس
ممزماً باإلجابة عف أي مف األسئمة وتحذيره إلى أف ما يصدر عنو مف أقواؿ يمكف أف يتخذ دليالً
ضده( ،)1كما يمزـ القانوف أف يكوف ذلؾ التنبيو واضحاً وأف ُيعاد في حالة الشؾ ،وأف يعممو بأف ىذا
الحؽ ممنوح لو بموجب القانوف( ،)3كما أف حؽ المتيـ في الصمت في ذلؾ القانوف لو شقيف األوؿ:

ىو حؽ المتيـ في اأال يقوؿ شيئاً في مواجية استجواب الشرطة ،والشؽ الثاني :ىو الحؽ في التزاـ
الصمت أثناء المحاكمة(.)4
كما نص المشرع في الواليات المتحدة األمريكية ،بأف لممتيـ حؽ الصمت ،حيث نص التعديؿ
الخامس مف الدستور االمريكي عمى أنو ال يجوز إجبار أي شخص عمى اإلقرار ضد نفسو في
القضايا الجنائية ،كما أف حؽ الصمت مفروض بمقتضى التعديؿ الدستوري الرابع عشر ،سواء أكاف
ذلؾ بالنسبة لممحاكـ الفيدرالية أو محاكـ الواليات ،فضالً عف ذلؾ قامت المحكمة العميا االتحادية
األمريكية بتأكيد ىذا االتجاه في قضية (ميراندا) سنة  – 2966والقانوف االمريكي يطمؽ عمى ذلؾ

ٔ)

عباسسعٌد،مرجعسابق،صٕ.ٕ9
ٕ)
مدنًعبدالرحمنتاجالدٌن،أصولالتحقٌقالجنابًوتطبٌقهافًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،مركزالبحوث،ٕٓٓٗ،صٕٕٔ.
ٖ)
عباسسعٌد،مرجعسابق،صٔ .ٕ9
ٗ)
خالدسلطان،مرجعسابق،صٗٔ .
وتجدراالشارةإلىأنهفًظلاالنتدابالبرٌطانًعلىفلسطٌنصدرعامٕٗ ٔ9قانونأصولالمحاكماتالجزابٌة(المحاكماتاالتهامٌة)
وعملذلكالقانونعلىإلؽاءمعظمموادقانوناصولالمحاكماتالجزابٌةالعثمانًوأدخلعلىنطاقواسعماهومعمولبهفًبرٌطانٌا
،ووفقالذل كالقانونٌمكنللمتهمأنٌظلصامتاأوأنٌعترؾبالتهمةأوأنٌنكرها،ي.سلنت،اإلجراءاتالجنابٌةوتطبٌقاتهافًفلسطٌن
،تعرٌبودراسةسامًحناسابا،مطبعةالشرقالعربٌة،القدس،ؼٌرموضحسنةالنشر،صٔٙومابعدها،صٕٗٔ .
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الحؽ (قاعدة ميراندا) وذلؾ نسبة إلى المدعى عميو في الدعوى الشييرة ضد والية (أريزونا) –

()2

،

حيث أعمنت بأف اإلجراءات التي اتبعت في القضية رمت إلى الحصوؿ عمى اعترافات المتيـ دوف
تنبييو إلى حقو في التزاـ الصمت والى أف ما سيقولو يمكف أف يكوف سنداً إلدانتو ،ويضيؼ القرار أنو
منذ دخوؿ المتيـ مخفر الشرطة يجب أف ُينبو وأف ُيعمف بصورة واضحة وصريحة وقبؿ أي سؤاؿ يوجو
إليو" :أنو غير ممزـ بالكالـ ،وأف أي كالـ يصدر عنو يمكف أف يستعمؿ ضده في القضية ،وأف لو

الحؽ في استشارة وكيمو قبؿ االستجواب وأثنائو " ،فإذا لـ ُيوجو اليو ذلؾ التنبيو يكوف االستجواب
باطالً ألنو مس حقاً دستورياً ال يجوز خرقو(.)1

وأيضاً مف القوانيف الغربية التي نصت عمى حؽ المتيـ في الصمت ،منيا قوانيف اإلجراءات
في كؿ مف :ألمانيا وأسبانيا وكندا والدنمارؾ وىولندا واليوناف(.)3
ونرى أف الوضع في الواليات المتحدة االمريكية ال يختمؼ عف الوضع في إنجمت ار لتبعيتيـ
لذات النظاـ القانوني األنجموسكسوني ،واف أغمب التشريعات التي تنتمي لمنظاـ القانوني الالتيني أو
األنجموسكسوني تعترؼ بحؽ المتيـ في الصمت.
وتجدر اإلشارة ىنا إلى أنو بالنسبة إلى التشريعات التي تنتمي إلى النظاـ االشتراكي فغالبيتيا
ال يعترؼ بذلؾ الحؽ وعمى رأس تمؾ التشريعات التشريع السوفيتي السابؽ؛ العتبارات تتصؿ بطبيعة
النظاـ االجتماعي في ىذا المجتمعات(.)4

ٔ)

التسمٌة مشتقة من قضٌة “مٌراندا ضد أرٌزونا” األمرٌكٌة الشهٌرة التً جرت فً ستٌنات القرن الماضً ( Miranda v. Arizona,
الً من التعدٌل الخامس من
 ،)1966فً هذه القضٌة ،أُتهم (ارنستو مٌراندا) بتهمتً االؼتصاب والخطؾ ،إال أنه دفع أمام المحكمة بأن ك 
الدستور األمرٌكً "ال ٌجوز أن ٌكون الشخص شاهدا على نفسه فً أي قضٌة جنابٌة"و السادس منه "وجوب إبالغ المتهم بطبٌعة و سبب
االتهاموبحقهفًتوكٌلمحامًلمساعدتهللدفاععننفسه"ٌكفالنلهحقوقا ًأساسٌةمعتبرة،وبأنحقوقه الدستورٌةتلكقد ان ُتهكتمنقبل
الشرطة؛ ألن أفرادها لم ٌقوموا بتالوة حقوقه تلك علٌه إثر توقٌفه،اعتدّت المحكمة بدفع مٌراندا ذلك و اعتبرته دفعا ً جدٌاً ،فقررت إعادة
محاكمته،ورؼمأنالموقؾقدانتهىبالنسبةلمٌراندابثبوتالتهمةعلٌهفًالمحاكمةالثانٌةلٌُحكمعلٌهبالحبسلمدةتزٌدعنعشرٌنسنة،
إالأنهقددخلالتارٌخالحقوقًمعذلكمنخاللقابمةحقوقالموقوفٌنتلكالتًصارتتحملاسمه(:حقوقمٌراندا)،لقداستقرتالتسمٌة
فً الممارسة القضابٌة األمرٌكٌة حتى أن عملٌة تالوة تلك الحقوق دخلت القاموس القانونً األمرٌكً باعتبارها لفظ ٌعبر عن فعل
(.)Mirandizeوعندما أطلق سراح مٌراندا ،صار ٌكسب عٌشه من خالل بٌع أوتوؼرافه "كان عناصر الشرطة من جمٌع أرجاء الوالٌات
المتحدة ٌبعثون له ببطاقات “حقوق مٌراندا” – التً كانت تصرؾ لهم لقراءتها على المتهمٌن – حتى ٌوقعها و ٌعٌدها لهم برٌدٌاً" ،أما
الًبطعنة
المفارقة الكبرى ،فهً أن مٌراندا -الذي لم  ُت ْتل علٌه حقوقه حٌن القبض علٌه -أفرج عنه إفراجا ًمشروطاً ،إال أنه وجد بعدها مقتو 
خنجرفًإحدىالحانات،ل ُتتلىعلىقاتلهذاتالحقوقالتًلم ُت ْتلعلٌه،وهومناعطاهااسمه! .
http://eltibas.wordpress.com/2013/03/14راجعالموقعااللكترونً:تارٌخالدخولٕ٘ .ٕٓٔٗ/ٖ/
ٕ) 
علًالطوالبة،مرجعسابق،ص.ٔٙفتحًالوحٌدي،مرجعسابق،صٕ٘8ومابعدها.مدنًتاجالدٌن،مرجعسابق،صٖٕٔ.
سامًالمال،مرجعسابق،ص.ٔ97خالدسلطان،مرجعسابق،ص98ومابعدها.
ٖ)
إدرٌسبرٌك،مرجعسابق،ص.٘ٔ9علًالطوالبة،مرجعسابق،صٕٔومابعدها.سامًالمال،مرجعسابق،صٖٔ9وما
بعدها.خالدسلطان،مرجعسابق،صٕ.9
ٗ)
أسامةعبدهللاقاٌد،مرجعسابق،صٕ .ٔٙ

ٔٙ

()2

أما عمى صعيد التشريعات العربية

التي أخذت بذلؾ االتجاه فمنيا الدستور اليمني لعاـ

 1002والذي نص في المادة ( /48ب) عمى أنو " :ال يجوز القبض عمى أي شخص أو تفتيشو أو
حجزه إال في حالة التمبس أو بأمر توجبو ضرورة التحقيؽ وصيانة األمف يصدره القاضي أو النيابة
العامة وفقاً ألحكاـ القانوف ،كما ال يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنو إال وفقاً لمقانوف ،وكؿ
انساف تقيد حريتو بأي قيد يجب أف تصاف كرامتو ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً ،ويحظر
القَسر عمى االعتراؼ أثناء التحقيقات ،ولإلنساف الذي تُقيد حريتو الحؽ في االمتناع عف اإلدالء بأية
ويحظر حبس أو حجز أي انساف في غير األماكف الخاضعة لقانوف تنظيـ
أقواؿ إال بحضور محاميوُ ،
السجوف ،ويحرـ التعذيب والمعاممة غير االنسانية عند القبض أو أثناء فترة االحتجاز أو السجف ".

والتشريع العراقي حيث نصت الفقرة ب مف المادة ( )216مف أصوؿ المحاكمات الجزائية رقـ
 13لسنة  2972عمى أنو  " :ال يجبر المتيـ عمى اإلجابة عمى األسئمة التي توجو إليو " .
ونص قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقـ  27لسنة  2960في المادتيف رقـ
( )98والمادة رقـ ( )258عمى أف لممتيـ أف يرفض الكالـ وأال يدلي بأي تصريح أماـ المحقؽ ،وال
ُيفسر سكوتو عمى أنو اقرار بشيء (.)1
()3

أما بخصوص موقؼ القانونيف المصري والفمسطيني مف ذلؾ الحؽ

فقد نص قانوف

االجراءات الجزائية الفمسطيني عمى حؽ المتيـ في الصمت في المادة ( )2 / 97والتي نصت عمى :
"  -2لممتيـ الحؽ في الصمت وعدـ اإلجابة عمى األسئمة الموجية اليو ".
وفي المادة ( )127والتي تنص عمى " :لممتيـ الحؽ في الصمت وال يفسر صمتو أو امتناعو
عف اإلجابة بأنو اعتراؼ منو ".
وفي المادة ( )3/150والتي تنص عمى " :إذا أنكر المتيـ التيمة أو رفض اإلجابة أو التزـ
الصمت تبدأ المحكمة في االستماع إلى البينات " .
ٔ)

سلٌم الزعنون  ،التحقٌق الجنابً  ،الجزء األول  ،المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر  ،بٌروت  ،الطبعة الرابعة  ، ٕٓٓٔ ،ص ٖٕٓ .
محمدالهٌتً،أصول،مرجعسابق،صٕٔٔ ومابعدها.علًالطوالبة،مرجعسابق،ص.ٔ8عبدالقادرجرادة،أصول،مرجع
سابق،ص،ٔ99ومابعدها.حسنالجوخدار،مرجعسابق،ص ٕ88ومابعدها.جمالمصطفى،مرجعسابق،صٗومابعدها.
سامًالمال،مرجعسابق،صٖ ٔ9ومابعدها.عبدالقادرجرادة،موسوعةاإلجراءات،المجلدالثانً،مرجعسابق،ص.٘78أسامة
قاٌد،مرجعسابق،صٖ.ٔٙحسنخوٌن،مرجعسابق،صٔ٘ٔومابعدها.
ٕ)
أنظرأٌضانصالمادة()ٕٔ7منالقانونالمسطرةالجنابٌةالمؽربً،ونصالمادة(ٗ)7منالقانونالمرافعاتالجنابٌةالتونسً،والمادة
(ٓٓٔ)منقانوناإلجراءاتالجزابٌةالجزابري،والمادة(ٕ)9منالقانوناالماراتً .
ٖ)
وهوماسنقومبشرحهالحقا .

ٕٙ

أما قانوف اإلجراءات الجنائية المصري فنص عمى حؽ المتيـ في الصمت في المادة ()174
 " :ال يجوز استجواب المتيـ إال إذا قبؿ ذلؾ  .واذا ظير أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى
لزوـ تقديـ ايضاحات عنيا مف المتيـ لظيور الحقيقة  .يمفتو القاضي إلييا  ،ويرخص لو بتقديـ تمؾ
االيضاحات  .واذا امتنع المتيـ عف االجابة  ،أو إذا كانت أقوالو في الجمسة مخالفة ألقوالو في
محضر جمع االستدالالت أو التحقيؽ  ،جاز لممحكمة أف تأمر بتالوة أقوالو األولى " .

اال تجاه الثاني :
تشريعات سكتت عن بيان موقفيا ولم تنص عمى حق المتيم في الصمت :
ذىب االتجاه الثاني مف التشريعات في موقفو مف صمت المتيـ موقفاً مختمفاً عف موقؼ
االتجاه األوؿ ،فإذا كاف االتجاه األوؿ قد صرح ،وكشؼ عف موقفو  -وكما عرضناه سمفا  -فإف
االتجاه الثاني مف التشريعات لـ تتضمف نصاً صريحاً يقر لممتيـ الحؽ بالصمت في حالة التحقيؽ
معو ،وسؤالو عما ىو موجو إليو ،ومف أمثمة ىذه القوانيف القانوف البمجيكي ،حيث لـ ينص صراحة
عمى حؽ المتيـ في الصمت(.)2
ويرى جانب مف الفقو أف المشرع واف كاف لـ يصرح بحؽ المتيـ بالصمت إال أف ذلؾ الحؽ
يمكف األخذ بو ىنا ،حيث ال يجوز إجبار المتيـ عمى االدالء بأقوالو ،وأف امتناعو عف اإلجابة ال
يعتبر قرينة عمى االدانة ،ألف ذلؾ الحؽ مستمد مف أصؿ ُمقرر وىو افتراض براءة المتيـ(.)1

اال تجاه الثالث :
تشريعات ال تُقر بحق المتيم في الصمت :
أخذت مجموعة القوانيف السويسرية بفكرة االكراه القانوني لحمؿ المتيـ عمى التعبير ،ولكف
ذلؾ ليس بقصد انتزاع ال ّسر الذي يريد االحتفاظ بو ،بؿ اليدؼ منو ىو القياـ بإجراءات معينة تذكره
ٔ)

حسنالجوخدار،مرجعسابق،صٕ89ومابعدها.علًالطوالبة،مرجعسابق،صٔ9ومابعدها.سامًالمال،مرجعسابق،
ص.ٔ97إدرٌسبرٌك،مرجعسابق،صٕٔ٘.
ٕ)
محمدالهٌتً،أصول،مرجعسابق،صٕٕٔ.قدريالشهاوي،مرجعسابق،صٖ.ٙخالدسلطان،مرجعسابق،صٔٓٔ .

ٖٙ

بواجبو نحو العدالة ،ف بعض الواليات تمزـ المتيـ بأف يدلي بأقوالو عف التيمة والوقائع المنسوبة اليو
إلظيار الحقيقة ،والبعض اآلخر يضعؼ مركز المتيـ بتبصيره بالعواقب إف رفض التعبير ،فينص
عمى أف رفضو اإلجابة سيثبت في المحضر وتعتبره المحكمة قرينة عمى اإلدانة ،والبعض الثالث
يعاقب المتيـ الذي يرفض اإلجابة مثؿ :أف يأمر القاضي بمنعو مف االتصاؿ بأحد ،فالمشرع
السويسري لـ يأخذ بحؽ المتيـ في الصمت بأي شكؿ كاف ،ولكف ذلؾ ال يعني إغفاؿ تمؾ التشريعات
لباقي أوجو الدفاع المقررة لممتيـ(.)2

نتبيف مما سبؽ :أف حؽ المتيـ في الصمت ليس محؿ اتفاؽ في التشريعات القانونية ،بؿ يجد
معارضة لدى البعض منيا ،ونحف نرى أىمية النص عمى حؽ المتيـ في الصمت في جميع
التشريعات ،وضرورة النص أيضاً عمى التنبيو إلى أف مف حقو الصمت قبؿ البدء بالسؤاؿ والتحقيؽ مع
المتيـ .

ٔ)

 سامًالمال،مرجعسابق،ص. ٔ98جمالمصطفى،مرجعسابق،ص ٙومابعدها.علًالطوالبة،مرجعسابق،صٖٔ .
حسنالجوخدار،مرجعسابق،ص.ٕ89قدريالشهاوي،مرجعسابق،صٖٙومابعدها.

ٗٙ

الفصل الثاني
نطاق ومدى حق المتيم في الصمت

٘ٙ

الفصل الثاني
نطاق ومدى حق المتيم في الصمت

تختمؼ نظـ اإلجراءات الجنائية تبعاً الختالؼ األوضاع االجتماعية والسياسية لمشعوب ،وقد
كشفت دراسة تاريخ قانوف اإلجراءات الجنائية عف وجود نظاميف لإلجراءات الجنائية ،ىما :النظاـ
االتيامي والنظاـ التنقيبي ،إلى أف وصمت غالبية الدوؿ إلى تبني نظاـ مختمط يجمع بيف النظاميف
السابقيف وييدؼ لتحقيؽ مصمحة الفرد والجماعة في آف واحد ويطمؽ عمى ذلؾ النظاـ (النظاـ
المختمط) ،ومف ىنا اتفؽ الفقياء عمى رد النظـ المختمفة لإلجراءات الجزائية إلى ثالثة نظـ (.)2
ودوف أف ننسى نظاـ الشريعة االسالمية الذي يتميز عف تمؾ األنظمة وخصوصاً الرعاية
الكاممة لحقوؽ األفراد والمجتمع عمى السواء.
ونيدؼ في ىذا الفصؿ إلى معرفة مدى التوازف الذي أوجدتو تمؾ النظـ بيف تحقيؽ العدالة،
وبيف ضماف الحرية الشخصية لممتيـ وخاصة حقو في الصمت.
وأيضا إلى بياف ومعرفة مدى أو نطاؽ حؽ المتيـ في الصمت خالؿ مراحؿ الدعوى الجزائية
المختمفة سواء في مرحمة جمع االستدالالت أو في مرحمة التحقيؽ االبتدائي أو في مرحمة المحاكمة،
وأثر تمسؾ المتيـ بحقو في الصمت عمى قناعة القاضي وفقاً لمبدأ حرية القاضي الجزائي في تكويف
عقيدتو.
وعمى ضوء ذلؾ سوؼ نقوـ بتوضيح حؽ المتيـ في الصمت مف خالؿ النظـ الجزائية
المختمفة والشريعة االسالمية ،وتوضيح حؽ المتيـ في الصمت خالؿ المراحؿ المختمفة لمدعوى
الجزائية ،وبالتالي سوؼ نقوـ بقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف وذلؾ عمى النحو التالي -:
المبحث األوؿ :حؽ المتيـ في الصمت مف خالؿ نظـ اإلجراءات الجزائية والشريعة اإلسالمية.
المبحث الثاني :حؽ المتيـ في الصمت خالؿ المراحؿ المختمفة لمدعوى الجزائية .
ٔ)

طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،صٕٖ.سالمالكرد،مرجعسابق،ص .ٖ7

ٙٙ

المبحث األول
حق المتيم في الصمت من خالل نظم اإلجراءات الجزائية ،والشريعة اإلسالمية

ويقتضي البحث في حؽ المتيـ في الصمت مف خالؿ نظـ اإلجراءات الجزائية ،والشريعة
االسالمية ،تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف ،نخصص األوؿ منيا :لحؽ المتيـ في الصمت مف خالؿ
تتبعو في نظـ اإلجراءات الجزائية المختمفة ،ثـ نعرض في المطمب الثاني لموقؼ الشريعة اإلسالمية
مف حؽ المتيـ في الصمت ،ونبيف ذلؾ عمى النحو التالي:

المطمب األول
حق المتيم في الصمت في نظم اإلجراءات الجزائية

()2

النظـ المختمفة لإلجراءات الجزائية

تنقسـ إلى ثالثة نظـ ،وىي النظاـ االتيامي ،النظاـ

التنقيبي ،والنظاـ المختمط ،وىو ما سوؼ نقوـ ببيانو في الفروع التالية ،لمعرفة حؽ المتيـ في الصمت
في كؿ نظاـ مف تمؾ األنظمة.

الفرع األول
النظام االتيامي
يعتبر النظاـ االتيامي أقدـ النظـ اإلجرائية في تاريخ البشرية فيو أوؿ ما عرؼ مف أنظمة
االتياـ ،إذ لـ تكف المجتمعات البشرية بعد قد نظمت سمطتيا القضائية عمى نحو نيائي مف جية،

ٔ)

 تعرؾ اإلجراءات الجزابٌة بأنها  ":مجموعة من القواعد التً تنظم اإلجراءات فً الدعاوى الجزابٌة وتصؾ الطرٌق واإلجراء الذي
بواسطتهٌحاكممرتكبوالجرابموتوقععلٌهمالعقوبة"،ي.سلنت،مرجعسابق،ص.9

ٙ7

وكانت الجريمة تشكؿ جريمة خاصة في جانب المجني عميو مف جية أخرى ،ويرجع ذلؾ النظاـ في
أساسو إلى فكرة االنتقاـ الشخصي(.)2
وقد ساد ذلؾ النظاـ لدى اليوناف والروماف في العصور القديمة ،وانتشر في أوروبا في عصور
االقطاع ،وقد أخذ بو القانوف االنجميزي منذ العصور الوسطى ،ومنو انتشر في البالد األنجموسكسونية
والتشريعات التي أخذت عنيا ،وال زالت آثاره واضحة حتى يومنا ىذا في تشريعات بعض الدوؿ وبصفة
خاصة (انجمترا) (.)1
ويستمد ذلؾ النظاـ تسميتو مف أف تحريؾ الدعوى فيو يبدأ باتياـ ُيوجيو المتضرر مف الجريمة

إلى الجاني ،وتكوف الدعوى أشبو بمبارزة بيف خصميف متساوييف أحدىما المدعي وىو المتضرر مف
الجريمة واآلخر المدعي عميو وىو الجاني(.)3
والنظاـ االتيامي قوامو اعتبار الدعوى الجنائية خصومة قضائية عادية شأف سائر
الخصومات بيف األفراد(.)4
ويعتمد ذلؾ النظاـ في تنظيمو لإلجراءات الجزائية عمى تصور معيف لمخصومة وىو اعتباراىا
نزاعاً بيف شخصيف ُيحؿ مف خالؿ اتباع إجراءات معينة أماـ شخص محايد سمبي وىو القاضي الذي
يقتصر دوره عمى فحص األدلة التي يقدميا الطرفاف دوف تدخؿ ايجابي مف طرفو ،وبعد ذلؾ يعمؿ

عمى ترجيح ُحكمو مف خالؿ ترجيح كفة أحدىما والحكـ لصالحو (.)5
وقد كاف ُممثؿ االتياـ في ذلؾ النظاـ يوجو طمبو بصوت عالي وبعبارات شكمية معينة وعمى
المتيـ أف يجيب عمييا في ذات المكاف ،فإذا سكت أُعتبر صمتو بمثابة اعتراؼ بالتيمة (. )6

ٔ)

سالمالكرد،مرجعسابق،ص.ٖ8طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،ص.ٔ98خالدسلطان،مرجعسابق،صٖ .7
ٕ)
طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،صٕٖ.ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،ص .ٖ9
ٖ)
ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،ص.ٖ8
ٗ)
جاللثروت،نظماالجراءاتالجنابٌة،بدونناشر،ٔ997،صٖ.ٙ
٘)
 عبدالقادرصابرجرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزابٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً،المجلداألول،مكتبةآفاق،ؼزة،ٕٓٓ9،عدد(ببر
السبع)،ص٘ٗ.سالمالكرد،مرجعسابق،ص.ٖ8أحمدعوضبالل،مرجعسابق،صٔٔومابعدها.
)ٙ
أحمدفتحًسرور،الشرعٌة،مرجعسابق،ص٘.8

ٙ8

خصائص النظام االتيامي-:
 -2الحؽ في توجيو االتياـ لممجني عميو فإف شاء استعممو واف شاء عفا ،كما أف الدعوى الجزائية
ممؾ لممجني عميو فمو حؽ التنازؿ عنيا في أي وقت(.)2
 -1أنو يترؾ عبء االثبات لممجني عميو ،أو لمف أباحت لو الشرائع بعدئذ مف المواطنيف أف يقوـ
باالتياـ ،بعد أف تطور االتياـ مف فردي إلى أىمي ،كما ال تتدخؿ السمطات العامة في جمع األدلة
إلثبات التيمة(.)1
ُ -3يؤدي القاضي دو اًر سمبياً محضاً أماـ حجج الخصوـ ،فميس مف سمطتو أف يجمع األدلة أو أف
يأمر باتخاذ إجراء معيف لمكشؼ عف الحقيقة ،بؿ يقتصر دوره عمى االستماع إلى حجج الخصوـ

وفحص األدلة التي يقدمونيا(.)3
 -4يتسـ النظاـ االتيامي بالمزج بيف الدعوييف المدنية والجزائية ،حيث إف المجني عميو يسعى إلى
تعويض الضرر الذي أصابو بسبب الجريمة وفي نفس الوقت يسعى إلى انزاؿ العقاب عمى
مرتكب الجريمة(.)4
 -5االجراءات في النظاـ االتيامي تتميز بالعالنية والشفيية وحضور المتيـ وخصمو لكافة إجراءات
المحاكمة ،كما أف المساواة بيف الخصوـ تعد ِسمة أساسية وفقا لمنظاـ االتيامي ،إال أف أىـ
السمات تمكيف المتيـ مف المشاركة في جميع مراحؿ اإلجراءات الجنائية وتمؾ المشاركة تعطيو
الفرصة الكاممة لكي يدفع االتياـ عف نفسو ويثبت براءتو ،كما ال يجوز تعذيبو أو اكراىو لحممو
عمى االعتراؼ ،كما أف المحاكمة تتـ في مرحمة واحدة حيث تقدـ الدعوى إلى المحكمة مباشرة
(.)5
عيوب النظام االتيامي:
ُيؤخذ عمى النظاـ االتيامي أف القاضي ال يمارس عممو إال إذا اتفؽ الخصماف عميو ،وىو قد

يكوف ممف ال يمتينوف القانوف ،ويتميز دوره بالسمبية ،فضالً عف أف اختصاص القاضي بالدعوى ال
ٔ)

ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،ص.ٖ9
ٕ)
طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،صٕٖومابعدها.سالمالكرد،مرجعسابق،صٖ9ومابعدها.
ٖ)
عبدالقادرجرادة،موسوعةاإلجراءات،المجلداألول،مرجعسابق،ص.ٗٙخالدسلطان،مرجعسابق،صٗ .7
ٗ)
ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،صٓٗ .
٘)
  آمالعبدالرحٌمعثمان،شرحقانوناإلجراءاتالجنابٌة،الهٌبةالمصرٌةالعامةللكتاب،الطبعةالثانٌة، ٔ99ٔ،صٕٗ .ساهر
الولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،ص.ٖ9طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،صٖٖ.سالمالكرد،مرجعسابق،صٓٗ.

ٙ9

ينعقد تمقائيا فال ُبد أف يتـ تحريكيا مف جانب المجني عميو ،ويترتب عمى ذلؾ إفالت كثير مف الجرائـ

مف العقاب فقد يخشى المجني عميو نفوذ وقوة خصمو أو يرغب بالثأر بنفسو مف الجاني ،وفي ذلؾ

النظاـ فإف نظاـ عالنية الجمسات قد يعيؽ أحياناً جمع األدلة التي تتطمب السرية ،كما أف جعؿ االتياـ
في يد األفراد يفتح المجاؿ لمدعاوى الكيدية (.)2

أما عف العالقة بيف النظاـ االتيامي والحؽ في الصمت ،فمما سبؽ فالقاضي يتوصؿ إلى
الحقيقة مف خالؿ ما يقدمو الخصوـ أمامو مف بينات وىي حقيقة نسبية تتوقؼ عمى ميارة الخصـ في
تقديـ أدلتو وبياف حججو ،ومف ثـ كاف مف الطبيعي أف سكوت المتيـ إزاء ما يقدمو خصومو مف
بينات وحجج تدينو ،دافعاً لقناعة القاضي بإدانتو(.)1
كما نرى أنو يمكف أف نستنتج مما تقدـ أف المتيـ لـ يكف لو الحؽ في الصمت بؿ كاف عميو
أف يجيب عف التيمة ،واال ُعد صمتو اق ار ار بما ىو منسوب إليو مف اتياـ ،وبالتالي في ذلؾ النظاـ

األوؿ مف أنظمة االتياـ لـ يكف لممتيـ الحؽ في الصمت ،واف كاف يتمتع ببعض الحقوؽ والضمانات.

الفرع الثاني
النظام التنقيبي
يرجع ذلؾ النظاـ في أصمو إلى عصر الروماف وكاف مقتص ار عمى العبيد في تطبيقو وعمى
أحط المجرميف ،وذلؾ ما يفسر طابع الشدة فيو ،ثـ بدأ يتطور في ظؿ النظاـ الكنسي(.)3
وقد ظير ذلؾ النظاـ في ضوء التغيرات السياسية التي أدت إلى تقوية السمطة المركزية
لمدولة ،والحرص عمى فرض النظاـ في المجتمع وتبعاً لذلؾ تعتبر مف أخص وظائفيا توجيو االتياـ،

ٔ(

آمالعبدالرحٌمعثمان،مرجعسابق،صٕٗ  .عبدالقادرجرادة،موسوعةاإلجراءات،المجلداألول،مرجعسابق،ص. ٗ7
ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،صٔٗ .طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،صٖٖ .سالمالكرد،مرجعسابق،ص
ٓٗومابعدها.
ٕ)
عباسسعٌد،مرجعسابق،صٔ .ٕ8
ٖ)
آمالعبدالرحٌمعثمان،مرجعسابق،صٖٗ.طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،صٖٗ .

ٓ7

باعتباره األسموب األمثؿ لفرض النظاـ واألمف ،ثـ امتد تطبيقو ليشمؿ الرقيؽ واألحرار عمى
السواء(.)2
ويقوـ ذلؾ النظاـ عمى فكرة مغايرة لفكرة النظاـ االتيامي ،فالخصومة الجزائية في ذلؾ النظاـ
ليست نزاعاً شخصياً بيف المتيـ والمجني عميو كما ىو الحاؿ في النظاـ االتيامي ،وانما ىي مجموعة
مف اإلجراءات تيدؼ إلى كشؼ الحقيقة واقرار سمطة الدولة في العقاب( ،)1وعمى القاضي أف يبحث
عف الحقيقة بأي وسيمة وبأي ثمف ولو عمى ِحساب ُحرية المتيـ(.)3
خصائص النظام التنقيبي-:
 -2الخصيصة المميزة لذلؾ النظاـ ىو إيثار الدعوى الجنائية بإجراءات مغايرة لسائر الدعاوى فيو
يترؾ االتياـ لسمطة معينة ىي التي تقوـ وحدىا بعممية تعقب األدلة واثبات الجريمة ال لفرد مف
األفراد ،وكاف ذلؾ بداية لنشوء النيابة العامة ،التي كانت في بداية األمر نيابة عف الممؾ ثـ
أصبحت نيابة عف المجتمع (.)4
 -1لـ يعد القضاة يختاروف مف أفراد الشعب بؿ تطمب ذلؾ النظاـ أف يتولى الفصؿ في الدعاوى
قضاة معينوف في وظائؼ عامة ودائمة (.)5
 -3اإلجراءات بمقتضى ىذا النظاـ يغمب عمييا طابع التدويف وعدـ العالنية بؿ والسرية حتى عف
الخصوـ(.)6
 -4يتمي ز النظاـ التنقيبي بأف الدعوى الجزائية تمر بمرحمتيف ىما مرحمة التحقيؽ االبتدائي ومرحمة
المحاكمة ،وأيضاً التمييز بيف الضرر الذي أصاب المجتمع مف الجريمة وبيف الضرر الخاص
الذي أصاب المجني عميو ،أي التمييز بيف الدعوى الجزائية والدعوى المدنية(.)7
 -5النظاـ التنقيبي اعتمد عمى نظاـ األدلة القانونية أي أف القاضي ال يمكنو إدانة المتيـ إال إذا
توافرت أدلة معينة يحددىا القانوف مقدماً ويرسـ إجراءات معينة لمحصوؿ عمييا ،وعمى رأس تمؾ

ٔ)

عبدالقادرجرادة،موسوعةاإلجراءات،المجلداالول،مرجعسابق،ص.ٗ7سالمالكرد،مرجعسابق،صٕٗ.
ٕ)
ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،صٕٗ.
 .ٗ8
ٖ)
عبدالقادرجرادة،موسوعةاإلجراءات،المجلداألول،مرجعسابق،ص
ٗ)
جاللثروت،مرجعسابق،صٗ. ٙطاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،صٖٗ ومابعدها.سالمالكرد،مرجعسابق،صٕٗ وما
بعدها.
٘)
آمالعبدالرحٌمعثمان،مرجعسابق،صٗٗ،
)ٙ
طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،صٖ٘ .
)7
ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،صٕٗومابعدها.

ٔ7

األدلة االعتراؼ الذي ُوصؼ بأنو سيد األدلة ،وأصبح الحصوؿ عمى االعتراؼ مباحاً بكؿ السبؿ
بما في ذلؾ التعذيب لِحمؿ المتيـ عمى االعتراؼ(.)2
 -6أصبح لمقاضي في نظر الدعوى سمطة ايجابية في جمع األدلة والبحث عنيا ،كما أف مف أىـ ما
جاء بو ذلؾ النظاـ تقريره لمبدأ استئناؼ الحكـ القضائي(. )1
عيوب النظام التنقيبي :
عيب ذلؾ النظاـ أنو قيد القاضي في تكويف عقيدتو إذ أخذ بنظاـ األدلة القانونية ،واق ارره
ألساليب غير مشروعة في االثبات وعمى رأسيا التعذيب ،كما أف مبدأ سرية المرافعات وعدـ
حضور المتيـ يشكؿ خط اًر عمى حقوقو كما أصبح المتيـ خاضعا لسمطة النائب العاـ الذي ىو
خصمو في الدعوى ،حيث يتمتع ذلؾ األخير بسمطات واسعة في مواجية المتيـ منيا حؽ القبض
والحبس االحتياطي ،ولـ تفترض البراءة في كافة اإلجراءات المتخذة ضده ،مما أدى الى االخالؿ
بحقوؽ المتيـ في الدفاع ،واالخالؿ بالمساواة بيف الخصوـ(.)3
أما عف العالقة بيف النظاـ التنقيبي والحؽ في الصمت لممتيـ فمـ يكف لممتيـ الحؽ في
الصمت في ذلؾ النظاـ وكاف يتـ إجباره عمى الكالـ ،وذلؾ النظاـ أيضاً يقوـ عمى تغميب مصالح
السمطة والجماعة عمى المصمحة الفردية (.)4
كما نرى أف المتيـ لـ يكف لو الحؽ في الصمت خاصة العتبار ذلؾ النظاـ االعتراؼ سيد
األدلة ،والحؽ في المجوء إلى جميع الطرؽ المؤدية إلى االعتراؼ وعمى رأسيا تعذيب المتيـ بكافة

ٔ)

آمالعبدالرحٌمعثمان،مرجعسابق،صٗٗ.طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،صٖ٘.خالدسلطان،مرجعسابق ،ص77وما
بعدها .
وفًتلكالمرحلةحصلتواقعةالقاضً(كامبو )قاضًمالطة،وتتلخصتلكالقاعدةفًأنالقاضًأثناءاستعدادهلمؽادرةمنزلهشاهد
تحتنافذتهمباشرةشخصاٌطعنآخربخنجرثمتركهمُؽم ًدافًجسدالقتٌلوالذبالفرار،وأثناءفرارهألقىبجرابالخنجرعلىاألرض،
وقدتمكنالقاضً(كامبو)التحققمنمالمحالقتٌل ،وفًتلكاألثناءأقبلشخصآخرٌعملخبازاالصلةلهبالواقعةفوجدجرابالخنجر
والتقطهواقتربمنالقتٌلفوجدهقدأسلمالروح،وفًتلكاألثناءاقبلشرطًفألقىالقبضعلىالخباز،وسٌقالخبازإلىالمحاكمةومثل
أمامالقاضً(كامبو)الذيسبقأنرأىالواقعةوهو ٌعلمأنالخبازالعالقةلهبها،ولكنالقاضًفًتلكالمرحلةلمٌكنبوسعهإال
تطبٌقالنظاماإلجرابًالمتبعوهوإحالةالخبازإلىالتعذٌبالذيأسفرعناالعتراؾ،فوجدالقاضًنفسهأماممتهممعترؾفحكمعلٌه
باإلعدام،وبعدهاصارتقلٌدافًالمحاكمةأنٌدخلشخصإلىقاعةالمحكمةقبلالنطقبالحكملٌصرخفًوجهالقاضًقابال":تذكر
الخباز"،أنظرفًذلك،ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،ص .٘٘7
ٕ)
أنظر،عبدالقادرجرادة،موسوعةاإلجراءات،المجلداألول،مرجعسابق،ص،ٗ9سالمالكرد،مرجعسابق،ص٘ٗ،
ٖ)
 آمالعبدالرحٌمعثمان،مرجعسابق،ص٘ٗ  .ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،ص٘ٗ ومابعدها.طاللأبو
عفٌفة،مرجعسابق،صٖ٘.عبدالقادرجرادة،موسوعةاإلجراءات،المجلداألول،مرجعسابق،ص.ٗ9سالمالكرد،مرجعسابق
،ص٘ٗومابعدها .
ٗ)
عباسسعٌد،مرجعسابق،صٕٕ8ومابعدها .

ٕ7

الطرؽ الحصوؿ عمى االعتراؼ منو ،وبالتالي ىو كالنظاـ االتيامي لَـ يعترؼ بحؽ المتيـ في
الصمت.

الفرع الثالث
النظام المختمط
اتجو أغمب الفقياء عمى أنو ال يجوز أف يأخذ تشريع ما بكافة أحكاـ أي مف النظاميف
السابقيف ألف لكؿ منيما مزاياه وعيوبو مما أدى إلى عدـ نجاح أي منيا في إقامة التوازف المنشود بيف
حماية المصمحة العامة والمحافظة عمى حقوؽ األفراد ،لذلؾ بدت ضرورة إيجاد نظاـ مختمط مف شأنو
الجمع بي ف مزايا النظاميف وتجنب مساوئيما ،وظير عمى ذلؾ النحو (النظاـ المختمط) ،وقد بدأ النظاـ
المختمط في الظيور منذ أوائؿ القرف التاسع عشر عندما تبناه قانوف الجنايات الفرنسي الصادر سنة
 ،2808وقد أخذت بو أغمب التشريعات الحديثة ومف بينيا القانوف الفمسطيني والقانوف المصري(.)2
وذلؾ النظاـ ُيحقؽ مصمحة الجاني مف خالؿ توفير الضمانات والحقوؽ التي تصوف كرامتو

وحريتو الشخصية(.)1

وأىم مبادئ ىذا النظام-:
 -2يغمب في مرحمة التحقيؽ االبتدائي العناصر المستمدة مف النظاـ التنقيبي ،أما في مرحمة المحاكمة
فتغمب العناصر المستمدة مف النظاـ االتيامي(.)3
 -1ال تنشأ الخصومة الجنائية إال باالتياـ وال يحؽ لغير النيابة العامة  -كقاعدة عامة  -مباشرة
االتياـ ،فال يحؽ لألفراد ممارسة تمؾ السمطة إال في أحواؿ استثنائية ،كاإلدعاء المباشر(.)4

ٔ)

 آمالعثمان،مرجعسابق،ص. ٗٙسالمالكرد،مرجعسابق،ص  . ٗٙساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،ص
.ٗٙخالدسلطان،مرجعسابق،ص79ومابعدها .
 ومنمالمحهذاالنظامفًقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنًراجعنصالمادة(ٔ)فًتحرٌكالدعوىالجنابٌة،والمادة()٘9فًسرٌة
التحقٌق االبتدابً  ،والمادة (ٖ )ٕ7والمتعلقة بحكم المحكمة حسب قناعتها  ،وتقابلها المواد ارقام  (ٔ) و (٘ )7و (ٕٖٓ) من قانون
اإلجراءاتالجنابٌةالمصري .
ٕ)
طارقالدٌراوي،مرجعسابق،ص٘ٗ.
ٖ)
سالمالكرد،مرجعسابق،ص.ٗ7طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،ص.ٖٙ
ٗ)
آمالعثمان،مرجعسابق،ص .ٗٙ

ٖ7

يأخذ النظاـ المختمط بمبدأ حرية القاضي الجزائي في االقتناع فال يتقيد القاضي بأدلة معينة ،كما
ُ -3

أف القاضي في ذلؾ النظاـ يمعب دو اًر ايجابياً ،كما أف الدعوى الجزائية تمر بمرحمتيف ىما التحقيؽ
االبتدائي والمحاكمة وقد تسبقيما مرحمة جمع االستدالالت(.)2

 -4السعي لمموازنة بيف حقوؽ االتياـ وحقوؽ الدفاع ،والتعذيب مستبعد تماما كما أف المحاكمة تتـ
بصورة عمنية وشفيية بالنسبة لممرافعات واتخاذ االجراءات القانونية بمواجية الخصوـ ،أما التحقيؽ
االبتدائي فيتميز بالسرية ولكف يجب اعالـ المتيـ بنتيجة التحقيؽ في جميع األحواؿ ،فيناؾ مرونة
كبيرة يتميز بيا ذلؾ النظاـ وىو قابؿ لمتطور مف خالؿ ىذه المرونة وبما يخدـ الدوؿ التي تمجأ
إليو(.)1
تقدير النظام المختمط :
ذلؾ النظاـ يحاوؿ معالجة العيوب في كؿ مف النظاميف االتيامي والتنقيبي ويحاوؿ التوفيؽ
ويحقؽ إلى حد كبير مزايا النظاميف السابقيف
بيف سمطة الدولة في الجزاء والحرية الشخصية لممتيـُ ،
بقدر ما يستطيع المشرع األخذ والجمع بيف المزايا المستمدة مف ِكال النظاميف(.)3

أما عف موقؼ النظاـ المختمط مف حؽ الصمت ،فالسمطة في ذلؾ النظاـ ىي التي تتولى
التنقيب عف األدلة التي توصميا إلى الحقيقة ،وفي مقابؿ ذلؾ فإف المتيـ يفترض فيو البراءة لذلؾ ال
يكوف ممزماً بالتعبير وال إجباره عمى ذلؾ أو استخداـ التعذيب معو(.)4
كما نرى أف ذلؾ النظاـ يحترـ حقوؽ االنساف كما أنو لـ يقيد القاضي بأدلة معينة وأعطاه دور
ايجابي في البحث عف الحقيقة سواء أكانت لصالح البراءة أـ لصالح االدانة ،وانطالقاً مف التوازف بيف
حماية المصمحة العامة ومصمحة األفراد وبالتالي يمكف القوؿ :أف حؽ الصمت أصبح لو وجود في
ذلؾ النظاـ ،باعتباره مف حقوؽ الدفاع ومف مظاىر الحرية الفردية وانطالقاً مف قرينة البراءة المفترضة
في كؿ مف يوضع موضع االتياـ .
ٔ)

ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،ص .ٗ7
ٕ)
  عبدالقادرجرادة،موسوعةاإلجراءات،المجلداألول،مرجعسابق،صٓ٘ ومابعدها.سالمالكرد،مرجعسابق،صٗ7وما
بعدها.طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،ص .ٖٙ
ٖ(
عبدالقادرجرادة،موسوعةاإلجراءات،المجلداألول،مرجعسابق،صٔ٘.سالمالكرد،مرجعسابق،ص .ٗ8
ٗ)
عباسسعٌد،مرجعسابق،صٖ .ٕ8

ٗ7

المطمب الثاني
موقف الشريعة اإلسالمية من حق المتيم في الصمت

لممتيـ في الشريعة اإلسالمية مطمؽ الحرية في أف يجيب عف أسئمة المحقؽ أو يعتصـ
ُ
بالصمت واذا أقر عمى نفسو فموُ العدوؿ عف إق ارره ،واذا عدؿ سقط اإلقرار فال يصح التعويؿ عميو عند

الحكـ بإدانتو ،وال يجوز إكراه المتيـ عمى اإلقرار ،حيث يترتب عمى العدوؿ عف اإلقرار ُشبية في عدـ
صحة اإلقرار مما يضعؼ جانب رجحاف الصدؽ فيو(.)2
وال فقياء قد صاغوا قاعدة فقيية شييرة تتعمؽ بمدى داللة السكوت عمى اإلرادة ،تممؾ القاعدة
ىي" :ال ينسب إلى ساكت قوؿ ،ولكف السكوت في معرض الحاجة بياف" ،والشؽ األوؿ مف تمؾ
القاعدة " :ال ينسب إلى ساكت قوؿ" ىو منطوؽ عبارة اإلماـ الشافعي رحمو اهلل  ،ويتضمف المبدأ في
داللة السكوت عمى اإلرادة (.)1
والمقصود بقوؿ الفقياء ال ينسب إلى ساكت قوؿ ،أنو ال يقاؿ لساكت أنو قاؿ كذا ،فالشخص
الساكت الذي لـ يصدر منو قوؿ وال فعؿ يدؿ عمى رضاه ،أو عدـ رضاه ،وال يمكف أف يترجـ سكوتو
ذلؾ بموافقة أو عدميا ،وال يمكف أف ينسب إليو ما لـ يقمو بالظف والتخميف أو بتوقع قولو ببيع شيء أو
بدفع تيمة أو باإلذف بالتصرؼ ونحو ذلؾ ،والمراد بالساكت في تمؾ القاعدة الشخص الذي يمتزـ
الصمت حياؿ أمر معيف كاف ينتظر منو إظيار إرادتو المعتبرة نحو ذلؾ األمر ،والفرض أف الشخص
قادر عمى التعبير بحيث ال يمنعو مانع مف التعبير عف ارادتو (.)3
وقد ذكر أىؿ العمـ عمى االطالؽ أنو ال يجوز إكراه المتيـ لحممو عمى اإلقرار بما اتُيـ بو،
واف حصؿ منو إقرار فال ُيعتد بو وال يكوف وسيمة مف وسائؿ االثبات ،وفي ذلؾ قاؿ أمير المؤمنيف

ٔ)

عبدالفتاحمراد،مرجعسابق،ص.ٖ9ٙإدرٌسبرٌك،مرجعسابق،ص٘ٔ٘.أسامةقاٌد،مرجعسابق،صٓ .ٔٙ
ٕ)
رمزيمحمدعلًدراز،السكوتوأثرهعلىاألحكامفًالفقهاالسالمً،دارالجامعةالجدٌدة،اإلسكندرٌة،ٕٓٓٗ،صٕٓ٘.
ٖ(
رمزيمحمددراز،مرجعسابق،صٕٔ٘ .
تجدراإلشارةإلىأنهٌستثنىمنقاعدةالٌنسبإلىساكتقولفًالقانونالمدنًحالتانوهما -ٔ:اقرارالقانونمثلإذاانقضتمدة
التجربةوسكتالمشتريمعتمكنهمنتجربةالمبٌعأُعتبرسكوتهقبوالً ولزمالبٌع -ٕ،السكوتالمالبس(السكوتفًمعرضالحاجة
بٌان)كأنٌوجدتعاملسابقبٌنالمتعاقدٌن،راجعفًذلك،موسىأبوملوح،مرجعسابق،ص.٘ٙ

٘7

عمر بف الخطاب -رضي اهلل عنو " : -ليس الرجؿ أمينا عمى نفسو إذا أجعتو أو أوثقتو أو
ضربتو "(.)2
وقاؿ ابف حزـ " :ال يحؿ االمتحاف في شيء مف األشياء بضرب وال بسجف وال بتيديد ألنو لـ
يوجب ذلؾ قرآف وال سنة وال اجماع "(.)1
والحنفية عمى ىذا الرأي فال يعولوف عمى اإلقرار الصادر مف المتيـ تحت التعذيب أو التيديد
ولو كاف صادقاً ،ويشترط المالكية في اإلقرار أف يكوف صاد اًر عف المقر فإذا أكره عمى اإلقرار فال
ُيعتد بو ولو أَخرج السرقة (.)3
واذا ما تأممنا بما سار عميو النظاـ اإلجرائي السعودي  ،فإننا نجده قد أخذ بالرأي الراجح لدى
إنكار
ًا
جميور الفقياء مف اعتبار صمت المتيـ وامتناعو عف اإلجابة عمى ما يوجو إليو مف أسئمة

ار بيا ،حيث نصت المادة (  )263مف نظاـ اإلجراءات الجزائية  ":أنو إذا أنكر
لمتيمة ولـ يعتبره إقرًا

المتيـ التيمة المنسوبة إليو أو إمتنع عف االجابة ،فعمى المحكمة أف تشرع في النظر في األدلة

المقدمة وتجري ما تراه الزماً بشأنيا " (. )4

فحؽ المتيـ في الصمت مف الحقوؽ العامة في الشريعة االسالمية التي تظؿ منبعاً لمفكر
والرأي والقانوف ،لذلؾ فيذا الحؽ مف صميـ أحكاـ الشريعة اإلسالمية الغراء

ٔ(

عدنانالتركمانً،مرجعسابق،ص9ٙومابعدها.
ٕ(
علًالطوالبة،مرجعسابق،صٗ.
ٖ)
أسامةقاٌد،مرجعسابق،صٔ.ٔٙ
ٗ(
خالدبنمحمدالمهوس،مرجعسابق،صٕ٘ٗومابعدها .
٘(
علًالطوالبة،مرجعسابق،صٕ٘ .

7ٙ

()5

.

المبحث الثاني
حق المتيم في الصمت خالل المراحل المختمفة لمدعوى الجزائية

بمجرد أف ترتكب الجريمة ينشأ لمدولة حؽ في معاقبة فاعميا ،والقتضاء ذلؾ العقاب ال ُبد مف

وجود آلية لتحقيؽ ذلؾ ،وتتمثؿ تمؾ اآللية في مجموعة مف اإلجراءات عف طريؽ مرحمة جمع
االستدالالت ثـ مرحمة التحقيؽ االبتدائي وصوالً إلى ختاـ ىذه اإلجراءات بمرحمة التحقيؽ النيائي
(المحاكمة ) وسوؼ نقوـ ىنا ببياف حؽ المتيـ في الصمت في كؿ مرحمة مف تمؾ المراحؿ ،وبالتالي
سنقوـ بتقسيـ ىذا المبحث الى مطمبيف-:
المطمب األوؿ :حؽ المتيـ في الصمت في مرحمة ما قبؿ المحاكمة .
المطمب الثاني :حؽ المتيـ في الصمت في مرحمة التحقيؽ النيائي .

وفيما يمي بياف ذلؾ :

المطمب األول
حق المتيم في الصمت في مرحمة ما قبل المحاكمة

تتمثؿ مرحمة ما قبؿ المحاكمة (غالباً) بمرحمة جمع االستدالالت ومرحمة التحقيؽ االبتدائي
وبالتالي سوؼ نبيف في ىذا المطمب حؽ المتيـ في الصمت في مرحمة جمع االستدالالت ،ثـ نبيف
حؽ المتيـ في الصمت في مرحمة التحقيؽ االبتدائي ،وذلؾ في الفرعيف التالييف ،كما يمي:
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الفرع األول
حق المتيم في الصمت في مرحمة جمع االستدالالت
تُعرؼ مرحمة االستدالؿ بأنيا مجموعة مف اإلجراءات التمييدية السابقة عمى تحريؾ الدعوى
بناء عمييا القرار
الجزائية تيدؼ إلى جمع المعمومات بشأف جريمة أُرتكبت كي تتخذ سمطات التحقيؽ ً

الصادر فيما إذا كاف مف المالئـ تحريؾ الدعوى(.)2

ومرحمة جمع االستدالالت تعتبر مف أخطر المراحؿ عمى الحقوؽ والحريات الفردية؛ نظ اًر ألف
اإلجراءات المتخذة في تمؾ المرحمة تتسـ بالسرية ،وأف القائميف عمييا ىـ مف مأموري الضبط القضائي
وأغمبيـ مف البوليس واإلدارات المختمفة الذيف ال يتمتعوف بضمانات تكفؿ استقالليـ ،كما أنيـ ال
يخضعوف لرقابة فاعمة مع العمـ أف ما يصدر في مرحمة جمع االستدالالت وما يتمخض عنيا لو
أىميتو في المراحؿ التالية مف تحقيؽ ومحاكمو ،لذلؾ فيي بحؽ مرحمة يجب إحاطتيا بسياج مف
الضمانات والضوابط الفاعمة التي ينبغي االلتزاـ بيا لحماية حقوؽ الناس وحرماتيـ الشخصية (.)1
وتبرز ىذه األىمية أيضا كما نرى مف أف القانوف الفمسطيني نص عمى أف التحقيؽ الزامي في
الجنايات ،وجوازي في الجنح والمخالفات ،وىكذا فاف لمحضر االستدالؿ دور في االعداد لمتحقيؽ
االبتدائي أو لممحاكمة ،حيث ُيمكف إحالة الدعوى إلى المحكمة مباشرة وبناء عمى محضر جمع
االستدالالت ودوف أف تمر بمرحمة التحقيؽ االبتدائي ،وذلؾ إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات
والجنح أف الدعوى صالحة إلقامتيا بناء عمى محضر جمع االستدالالت(.)3
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنو " :ال ُيوجب القانوف في مواد الجنح والمخالفات أف

يسبؽ رفع الدعوى أي تحقيؽ ابتدائي ،فيو ليس بشرط لصحة الحكـ إال في مواد الجنايات ،واذا كاف
ٔ) 

عبدهللاماجد العكاٌلة ،االختصاصاتالقانونٌة لمأمورالضبطالقضابً فًاألحوال العادٌةواالستثنابٌة،دار الثقافةللنشروالتوزٌع ،
عمان،ٕٓٔٓ،ص .ٔ97
وأنظر نص المادة( )ٕ/ٔ9من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً والتً نصت على ٌ -ٕ ":تولى مأمورو الضبط القضابً البحث
واالستقصاءعنالجرابمومرتكبٌهاوجمعاالستدالالتالتًتلزمللتحقٌقفًالدعوى"،ونصالمادة(ٕٔ)منقانوناإلجراءاتالجنابٌة
المصريوالتًنصتعلىٌ":قوممأمورالضبطالقضابًبالبحثعنالجرابمومرتكبٌهاوجمعاالستدالالتالتًتلزمللتحقٌقفًالدعوى
"،وأنظرأٌضانصالمادة(ٕٓٔ)منالتعلٌماتالقضابٌةللناببالعامرقم(ٔ)لسنة.ٕٓٓٙ
ٕ(
طارقالدٌراوي،مرجعسابق،ص .٘ٙ
وقدنصقانوناإلجراءات الجزابٌةالفلسطٌنًعلىأعضاءالضبطٌةالقضابٌةفًالمادة(ٕٔ)وحددواجباتهمفًالمادة(ٕٕ)،أماقانون
اإلجراءاتالجنابٌةالمصريفنصعلٌهمفًالمادة(ٖٕ)وحددواجباتهمفًالمادة(ٕٗ) .
ٖ(
راجعنصالمادة(ٖ٘ )منقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنًوالتًنصتعلى":إذارأتالنٌابةالعامةفًموادالمخالفاتوالجنحأن
الدعوىصالحةإلقامتهابناءعلىمحضرجمعاالستدالالت،تكلؾالمتهمبالحضورمباشرةأمامالمحكمةالمختصة"،وتقابلهاالمادة(ٖ)ٙ
منقانون اإلجراءاتالجنابٌةالمصريوالتًنصتعلى":إذارأتالنٌابةالعامةفًموادالمخالفاتوالجنحأنالدعوىصالحةللرفعبناء
علىاالستدالالتالتًجمعت،تكلؾالمتهمبالحضورمباشرةأمامالمحكمةالمختصة."...
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األصؿ في المحاكمات الجنائية أف يحصؿ التحقيؽ فييا أماـ المحكمة ،وما دامت المحكمة قد حققت
بنفسيا الدعوى واستمعت إلى أقواؿ المدعي بالحقوؽ المدنية وبنت قضاءىا عمى روايتو وعمى ما
إستباف ليا مف االطالع عمى أوراؽ الدعوى ومستنداتيا ،فإف ما يثيره الطاعف مف دعوى البطالف لعدـ
سبؽ إجراء تحقيؽ فييا يكوف غير سديد "(. )2
كما أف إجراءات االستدالؿ ال تُحرؾ الدعوى الجنائية حيث قضت محكمة النقض المصرية
بقوليا ":إجراءات االستدالؿ أياً كاف مف يباشرىا ،ال تعتبر مف إجراءات الخصومة الجنائية بؿ ىي مف
اإلجراءات األولية التي تسمسؿ لو ،سابقة عمى تحريكيا "

()1

.

وفي خصوص مرحمة االستدالؿ ،ليس لمأمور الضبط القضائي إكراه أحد عمى اإلدالء بأقوالو
واإلدالء بمعموماتو ،فال يممؾ مأمور الضبط القضائي وسيمة إلكراىو عمى ذلؾ ،وذلؾ لتجرد أعماؿ
االستدالؿ مف وسائؿ القير واالجبار( ،)3حيث تتميز أعماؿ االستدالؿ بأنيا ال تنطوي عمى إجراءات
قير أو اكراه أو مساس بالحرية عمى عكس اجراءات التحقيؽ االبتدائي (.)4
فمف المعروؼ أف ما قرره المشرع لمأمور الضبط القضائي ىو مجرد سماع أقواؿ المتيـ
بالنسبة لمتيمة المنسوبة إليو دوف تفصيؿ ودوف تحقيؽ لدفاعو ودوف استجوابو ،لذا لـ ُيحطو المشرع
بذات الضمانات التي أحاط بيا االستجواب ولـ يرتب عميو اآلثار القانونية التي رتبيا بالنسبة

لالستجواب ،واذا قاـ مأمور الضبط القضائي باالستجواب كاف اإلجراء وما تولد عنو مف أدلة
باطالً (.)5
وقد قضت محكمة النقض المصرية  " :لمأمور الضبط القضائي أف يسأؿ المتيـ عف التيمة
المسندة إليو دوف أف يستجوبو تفصيالً وأف يكتب في محضره ما يجيب بو المتيـ بما في ذلؾ اعترافو

ٔ)

طعنرقم ٖ88سنةٖٗ ق،جلسةٗ، ٔ97ٖ/ٔٔ/سٕٗ عٖ ،ص، 897قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءالثانً،ص
،ٕٔٔ9وأنظرأٌضا،طعنرقم،9ٓٙسنةٔٙق،جلسة،ٔ9ٗٙ/ٗ/ٕ9قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءالثانً،صٓ.ٔٓ8
ٕ)
طعنرقم7٘88سنةٖ٘ق،جلسة،ٔ98٘/ٖ/ٕ8س،ٖٙصٓ،ٗٙقضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءالثانً،صٖ.ٔٓ7
ٖ)
إدرٌسبرٌك،مرجعسابق،ص.ٕ٘7
ٗ)
ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،صٖ.ٕٙخالدسلطان،مرجعسابق،صٖٓ .
 وٌستثنى من ذلك بعض اإلجراءات مثل منع الحاضرٌن من مبارحة محل الواقعة  ،راجع المادة ( )ٕ8من قانون اإلجراءات الجزابٌة
الفلسطٌنًوالمادة(ٕٖ)منقانوناإلجراءاتالجنابٌةالمصري.
٘)
احمدالمهديوأشرؾشافعً،التحقٌقالجنابًاالبتدابًوضماناتالمتهموحماٌتها،دارالكتبالقانونٌة،المحلةالكبرى،ٕٓٓٙ،ص
ٔ.8طارقالدٌراوي،مرجعسابق،صٔٓٔ.
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بالتيمة "( ،)2وبالتالي يجب أف تكوف األسئمة الموجية لممتيـ في حدود االستفسار وتجميع المعمومات
ودوف أف يستجوبو تفصيالً (.)1
ألف االستجواب إجراء خطير وقد يدفع المتيـ عند توجيو األسئمة إليو أف يدلي بأقواؿ ليست
في صالحو؛ لذا منعو المشرع في حالة االستدالؿ ،وال يجوز في القانوف المصري ندب مأمور الضبط
القضائي لكي يجريو فيجب أف يقوـ بو المحقؽ نفسو كي يستطيع أف يتصرؼ بنتيجة التحقيؽ عمى
ىداه( ،)3وتستثنى مف ذلؾ في القانوف المصري حاالت االستعجاؿ التي يخشى فييا مف فوات الوقت،
بشرط أف يكوف ذلؾ االستجواب متصالً بالعمؿ المندوب لو والزماً في كشؼ الحقيقة( ،)4أما المشرع
الفمسطيني فقد أجاز ندب مأمور الضبط القضائي لمقياـ بأي عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ وذلؾ عدا
استجواب المتيـ في مواد الجنايات(.)5
كما أف المواجية كاالستجواب ىي مف اجراءات التحقيؽ المحظور عمى مأمور الضبط
مباشرتيا(.)6
وأيضاً ُيعتبر قياـ رجؿ الضبط القضائي باالسترساؿ في سؤاؿ الشاىدُ ،يعد استجواباً لو وىو

مف المحرمات عمى رجاؿ الضبط القضائي إتيانيا(.)7

وبالتالي يتقيد أخذ اقواؿ المتيـ أماـ أعضاء الضبط القضائي مف الشرطة بحدود ال ينبغي
تخطييا ،لعؿ أىميا عدـ التدخؿ بإرادة المتيـ وحريتو في إبداء أقوالو التي تمكنو مف قوؿ ما يحمو لو
أو الصمت عندما يشعر أف ذلؾ في مصمحتو وال يممؾ أحد إجباره عمى التعبير(.)8

ٔ)

طعنرقمٖ ٔ9سنةٓ٘ قجلسة، ٔ98ٔ/ٖ/ٔ9سٕٖ صٖٕ٘،قضاء النقض فً األدلة الجنابٌة  ،الجزء األول،ص، ٔٓٓ8
وطعنرقمٖٗٔ٘ سنةٕ٘ قجلسة، ٔ98ٖ/ٔ/ٔ8سٖٗ ص،ٔٓ7قضاء النقض فً األدلة الجنابٌة  ،الجزء األول،ص، ٔٓٓ9
وقضتأٌضا":منالمقررأنالواجباتالمفروضة علىمأموريالضبطالقضابًفًدوابراختصاصهمأنٌتقبلواالتبلٌؽاتوالشكاوىالتً
تردالٌهمبشأنالجرابموأنٌقوموابأنفسهمأوبواسطةمرؤوسٌهمبإجراءالتحرٌاتالالزمةعنالوقابعالتًٌعلمونبهابأيكٌفٌةكانتوأن
ٌستحصلواعلىجمٌعاالٌضاحاتواالستدالالتالمؤدٌ ةلثبوتأونفًالوقابعالمبلؽةالٌهمأوالتًشاهدوهابأنفسهم"طعنرقمٖٕٓٔٗ
سنة٘7قجلسةٗ،ٕٓٓٙ/ٗ/موقعمحكمةالنقضالمصرٌةwww.cc.gov.egتارٌخالدخول .ٕٓٔٗ/9/7
ٕ)
خالدسلطان،مرجعسابق،صٗٔ7ومابعدها .
ٖ)
أحمدالمهديوأشرؾشافعً،مرجعسابق،صٖ.8جاللثروت،مرجعسابق،صٖٗٗ.
ٗ)
مدنًتاجالدٌن،مرجعسابق،صٕٕٔ،وأنظرالمادة(ٔ)7منقانوناإلجراءاتالجنابٌةالمصري .
٘)
راجعالمادة(٘٘) ٕ/منقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنًوالتًنصتعلى":للناببالعام أووكٌل النٌابةالعامةالمختص تفوٌض
أحداعضاءالضبطالقضابًالمختصبالقٌامبأيمنأعمالالتحقٌقفًدعوىمحددةوذلكعدااستجوابالمتهمفًموادالجناٌات".
)ٙ
طعنرقمٕٗٔٓٙسنة٘9قجلسةٖ،ٔ99ٓ/٘/سٔٗص،ٙ89قضاءالنقضفً األدلةالجنابٌة ،الجزء األول،صٔٔٓٔوما
بعدها  ،وانظر طعن رقم ٕٖ ٘ٔ7سنة ٖ 7ق جلسة  ، ٕٓٓٙ/ٖ/ٙموقع محكمة النقض المصرٌة   www.cc.gov.egتارٌخ الدخول
.ٕٓٔٗ/9/7
)7
 إحمودفالحالخرابشة،اإلشكاالتاالجرابٌةللشهادةفًالمسابلالجزابٌة،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،عمان،ٕٓٓ9،ص.98
)8
عبدهللااحجٌلةوجهادالجازي،مرجعسابق،صٖٓ.8

ٓ8

وقد وضع قضاة المحكمة العميا بإنجمت ار في سنة  2921قواعد إلرشاد الشرطة أثناء البحث
والتحقيؽ مع المتيميف ،فإذا قرر ضابط الشرطة إتياـ أي شخص بجريمة فيجب عميو أوال أف يوجو
إليو التحذير قبؿ أف يسألو أي سؤاؿ ونص صيغة التحذير ىي " :ىؿ تريد أف تقوؿ شيئاً في اإلجابة
عمى االتياـ الموجو اليؾ؟ إنؾ لست ممزما بقوؿ أي شيء ما لـ ترغب في ذلؾ ،ولكف كؿ الذي
ستقولو سيثبت كتابة وربما يقدـ في االثبات " ،واذا صمت بعد توجيو التحذير فال ُيفسر ذلؾ الصمت

عمى أنو اعتراؼ أو تأييد منو لألدلة المقدمة ضده(.)2

وىناؾ مف يرى أف المتيـ لو عذر قانوني في رفضو اإلجابة عف أسئمة الشرطة ،إال أف عميو
()1

واجباً أدبياً واجتماعيا في مساعدة الشرطة غير أنو ليس واجباً قانونياً

.

وباالطالع عمى موقف المشرع الفمسطيني في قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  ،نرى
أنو لـ ينص عمى حؽ الصمت لممتيـ في مرحمة جمع االستدالالت  -كما ىو الحاؿ في مرحمتي
التحقيؽ االبتدائي والمحاكمة  -إال أنو لما كاف األصؿ ىو منع أي فرد سواء أكاف فرداً عادياً أـ مف
أفراد السمطة العامة كالشرطة مف استعماؿ أي نوع مف انواع العنؼ أو الشدة التي ال يجيزىا القانوف
لحمؿ المتيـ عمى االعتراؼ بجريمة أو االدالء بمعمومات بشأنيا فذلؾ يعني :أنو ال يمكف أف ُيكره
المتيـ عمى الكالـ أو الرد عمى أسئمة الشرطة ( ،)3كما نرى أف قرينة البراءة التي يستنبط منيا حؽ

المتيـ في الصمت تسري عمى النيابة العامة كسمطة تحقيؽ وبالتالي فمف باب أولى أف تسري عمى
مأموري الضبط القضائي.
كما أف المشرع الفمسطيني ألزـ مأمور الضبط القضائي في حالة تفويضو باالستجواب وفقاً
لنص المادة ( )1/ 55مف قانوف االجراءات الجنائية أف ُيفيـ المتيـ بأف مف حقو إلتزاـ الصمت(.)4
واذا كاف الشاىد ال يوجد ما يمزمو عمى تقديـ تصريحاتو أثناء تحريات الشرطة رغـ أنيا ال
تمثؿ خطورة عميو ،فإف المتيـ يكوف في موقع أكثر عرضة لالتياـ ،بحيث أي كالـ يصدر عنو قد
يتخذ دليؿ ضده ،كما أف لضباط الشرطة القضائية طرح جميع األسئمة التي يروىا ضرورية ويدونوىا
ٔ(

سامًالمال،مرجعسابق،ص.ٔ9ٙ
ٕ(
جمالمصطفى،مرجسابق،ص.ٙإدرٌسبرٌك،مرجعسابق،صٕٗ٘.
ٖ)
عبدهللااحجٌلةوجهادالجازي،مرجعسابق،ص٘ٓ.8
ٗ)
عبدالقادرجرادة،أصول،مرجعسابق،ص .ٔ99
ونصتالمادة(٘٘) ٕ/علىأنه":للناببالعامأووكٌلالنٌابةالعامةالمختصتفوٌضأحدأعضاءالضبطالقضابًالمختصبالقٌامبأي
منأعمالالتحقٌقفًدعوىمحددةوذلكعدااستجوابالمتهمفًموادالجناٌات".

ٔ8

في المحضر بما فييا التي لـ يجب عنيا الموقوؼ؛ ألنيا قد تساعد التحقيؽ في عممية البحث عف
األدلة(.)2
كما أف ىناؾ مف يرى أف حؽ الصمت المقرر لممتيـ أثناء التحقيؽ ينسحب عمى أقواؿ
المشتبو فيو أثناء مرحمة االستدالؿ ومف ثـ يتمتع بضماف حؽ الصمت(.)1
ونرى أنو يستفاد ضمناً أف حؽ المتيـ في الصمت ينسحب أيضاً إلى مرحمة جمع
االستدالالت ،ألنو ال يوجد نص يعاقبو عمى عدـ الكالـ ،وبالتالي ال يمكف اعتبار صمتو دليالً إلدانتو
أو قرينة ضده ،كما أف المتيـ يستفيد مف قرينة البراءة ،ومما يؤكد ذلؾ أف القانوف الفمسطيني قد نص
عمى ذلؾ الحؽ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي وىي مف أخطر مراحؿ الدعوى فإنو يكوف مف باب أولى
أف ىذا الحؽ مؤكد في مرحمة االستدالالت ،كما أف المتيـ كثي اًر ما تُيدر حقوقو في تمؾ المرحمة ،كما
أف سعي مأموري الضبط القضائي وراء الدليؿ قد يؤدي إلى المساس بحقوؽ وحريات األفراد خاصة أف
معظميـ ال يتمتعوف بمؤىالت قانونية كما ىو الحاؿ في األشخاص القائميف عمى المراحؿ لألخرى
لمدعوى .
أما بخصوص موقف المشرع المصري في قانون االجراءات الجنائية المصري فمـ ينص ىو
أيضا عمى حؽ المتيـ في الصمت في مرحمة جمع االستدالالت ،ولكف يتفؽ الفقو والقضاء عمى أنو ال
يجوز إجبار أحد عمى االدالء بأقوالو ،وأف امتناعو عف اإلجابة عف األسئمة الموجية ضده ال يعتبر
قرينة عمى اإلدانة ،فحتى ولو لـ يكف المشرع االجرائي المصري قد نص عمى حؽ المتيـ في الصمت
ىنا فال يجوز لمأمور الضبط القضائي تجاوز ذلؾ ،وقد قضت محكمة النقض المصرية " :بأف سكوت
المتيـ ال يصح أف ُيتخذ قرينة عمى ثبوت التيمة ضده " (.)3
كما يرى البعض أنو إزاء سكوت قانوف اإلجراءات الجنائية المصري عف تنظيـ ذلؾ الحؽ
سواء أكاف بإق ارره أـ إنكاره فإف الحؽ في الصمت وحرية المتيـ في الكالـ حؽ طبيعي ومف ثـ يجوز

ٔ)

حسٌبةمحًالدٌن،مرجعسابق،صٖٖٔ .
ٕ)
إدرٌسبرٌك،مرجعسابق،صٕٔ٘.
ٖ)
إدرٌسبرٌك،مرجعسابق،صٕ٘ٙومابعدها.حسٌبةمحًالدٌن،مرجعسابق،صٖٗٔ .
نقض،ٔ97ٖ/ٖ/ٔ7سٕٗرقمٖ7ص٘،ٖ9مجموعةأحكاممحكمةالنقض.
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أف يمتزـ المتيـ بالصمت أو يمتنع عف اإلجابة عف األسئمة التي توجو إليو مف مأمور الضبط القضائي
( ، )2كما أف حؽ المتيـ في الصمت ىو استعماؿ لِحؽ مقرر لو(.)1
وخاصة أف مرحمة جمع االستدالالت تتميز بتغيب الدفاع ،باعتبار أف المشتبو فيو لـ يتحدد
اتيامو بعد ،وأنو في تمؾ المرحمة ال يتولد عف مرحمة االستدالؿ الدليؿ(.)3
ونظ اًر ألىمية حؽ المتيـ في الصمت في مرحمة جمع االستدالالت فإننا ندعو المشرعيف
الفمسطيني والمصري إلى النص عمى حؽ المتيـ في الصمت صراحة بيف النصوص المتعمقة بجمع
االستدالالت وعمى تنبيو المتيـ إلى ذلؾ ،وعمى غرار المشرع الفرنسي بموجب المادة ( / 63ا) مف
قانوف اإلجراءات الفرنسي المضافة بالقانوف رقـ  526لسنة  ،1000خاصةً وأف معظـ المشتبو فييـ
ليس ليـ د ارية بحقوقيـ الدستورية والقانونية (. )4

وُيثار التساؤل :عن حالة التمبس وأثرىا عمى حق المتيم في الصمت ؟.
في حالة التمبس تضعؼ ضمانات الحريات والحقوؽ الفردية التي تكوف دائماً مبر اًر لتحديد
سمطات مأمور الضبط القضائي في األحواؿ العادية( ،)5لذلؾ أجاز القانوف ليـ في مثؿ تمؾ األحواؿ
()6
المقرر حسب األصوؿ أف اختصاصيـ مقصور
مباشرة سمطة التحقيؽ في حدود معينة  ،كما أنو مف ُ

عمى الجيات التي يؤدوف فييا وظائفيـ(.)7

وحالة التمبس ىي حالة يتـ فييا اكتشاؼ الجريمة أثناء ارتكابيا أو عقب ارتكابيا مباشرة،
فالتقارب الزمني بيف وقوع الجريمة وكشفيا ىو مدلوؿ التمبس(.)8

ٔ)

أسامةقاٌد،مرجعسابق،صٗٔٙومابعدها.
ٕ)
علًالطوالبة،مرجعسابق،ص.9
ٖ)
عبدالقادرجرادة،موسوعةاإلجراءات،المجلداألول،مرجعسابق،صٗ .ٕ8
ٗ)
إدرٌسبرٌك،مرجعسابق،ص .ٕ٘9
٘)
عبدالقادرجرادة،موسوعةاإلجراءات،المجلداألول،مرجعسابق،ص ٖٕٖ.
)ٙ
ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،صٔ .ٕ9
)7
طعنرقمٕٓٙ9سنةٖ8قجلسة،ٕٓٔٗ/ٔ/ٙموقعمحكمةالنقضالمصرٌةwww.cc.gov.egتارٌخالدخول.ٕٓٔٗ/9/7
)8
 محمودأحمدطه،حقاالستعانةبمحامأثناءتحقٌقاتالشرطةالقضابٌة،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،الطبعةالثانٌة،ٔ999،ص
 .ٖ9

ٖ8

وقد نص المشرع عمى حاالت التمبس في المادة ( )16مف قانوف اإلجراءات الجزائية
الفمسطيني وىي( " : )2تكوف الجريمة متمبساً بيا في إحدى الحاالت التالية :
 -2حاؿ ارتكابيا أو عقب ارتكابيا ببرىة وجيزة .
 -1إذا تبع المجني عميو مرتكبيا أو تبعتو العامة بصخب أو صياح أثر وقوعيا .
 -3إذا وجد مرتكبيا بعد وقوعيا بوقت قريب حامال آالت أو أسمحة أو أمتعة أو أو ارقا أو أشياء
أخرى يستدؿ منيا عمى أنو فاعؿ أو شريؾ فييا ،أو إذا وجدت بو في ىذا الوقت آثار أو
عالمات تفيد ذلؾ ".

والقانوف قد ذكر حاالت التمبس عمى سبيؿ الحصر ال عمى سبيؿ المثاؿ ،وقد قضت محكمة
النقض المصرية أف " :القانوف قد ذكر حاالت التمبس عمى سبيؿ الحصر ال عمى سبيؿ البياف والتمثيؿ
فال يصح التوسع فييا بطريؽ القياس أو التقريب ،واذف فال يجوز لرجاؿ الضبطية القضائية ما داـ
المتيـ لـ يكف في إحدى حاالت التمبس المذكورة إجراء التفتيش استناداً إلى أف حالتو أقرب ما تكوف
إلى حالة التمبس االعتباري " (.)1
والتمبس حالة تالزـ الجريمة ذاتيا ال شخص مرتكبيا ،وأف تمقي مأمور الضبط القضائي نبأ
الجريمة عف الغير ال يكفي لقياـ حالة التمبس ما داـ ىو لـ يشيد أث اًر مف آثارىا ينبئ بذاتو عف
وقوعيا(. )3
كما أف حالة التمبس ال يترتب عمييا تحريؾ الدعوى الجزائية حيث قضت محكمة النقض
المصرية بأف " :ال تنعقد الخصومة وال تتحرؾ الدعوى الجنائية إال بالتحقيؽ الذي تُجريو النيابة دوف
غيرىا بوصفيا سمطة تحقيؽ  ...وال تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوـ بو سمطات االستدالؿ

ٔ)

تقابلهاالمادة(ٖٓ)منقانوناإلجراءاتالجنابٌةالمصري.
ٕ)
طعنرقمٕٔ٘7سنة8قجلسةٕٓ،ٔ9ٖ8/ٙ/قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءالثانً،ص،ٔ777وانظرطعنرقمٕ٘٘ٔ،
،سنة8قجلسةٖٕ،ٔ9ٖ8/٘/قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءالثانً،صٔ77ٙومابعدها.
ٖ)
طعنرقم٘ٔ89سنة٘ٙقجلسة،ٔ997/ٔٔ/ٔ9س،ٗ8صٔ،ٕٔ8قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءالثانً،صٔ878
، ٔ878وقدقضتمحكمةالنقضالمصرٌةكذلك":تلقًمأمورالضبطالقضابًنبأالجرٌمةمنالؽٌرؼٌركاؾلقٌامحالةالتلبسبلٌجب
تحققه من قٌامها بإدراكها بإحدى حواسه " طعن رقم ٘ ٙ78سنة ٘ 7ق جلسة ٕٔ ، ٕٕٓٔ/ٔٓ/موقع محكمة النقض المصرٌة
  www.cc.gov.egتارٌخ الدخول .ٕٓٔٗ/9/7وأنظر كذلك طعن رقم  ٖٖٔٙسنة ٖ 8ق جلسة  ، ٕٓٔٗ/ٖ/ٙموقع محكمة النقض
المصرٌةwww.cc.gov.egتارٌخالدخول .ٕٓٔٗ/9/7
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ولو في حالة التمبس بالجريمة "( ،)2وتقدير توافر حالة التمبس أمر موكوؿ لتقدير محكمة الموضوع
سائغا(. )1
دوف معقب ما داـ ً
ويجب عمى مأمور الضبط القضائي في حالة التمبس أف يسمع اقواؿ المقبوض عميو ،
استناداً إلى المادة ( )34مف قانوف االجراءات الفمسطيني التي نصت عمى " :يجب عمى مأمور
الضبط القضائي أف يسمع فو اًر اقواؿ المقبوض عميو ،فإذا لـ يأت بمبرر اطالؽ سراحو يرسمو خالؿ
أربع وعشريف ساعة إلى وكيؿ النيابة المختص "  ،وتقابميا المادة ( )36مف قانوف االجراءات الجنائية
المصري ،وبنفس الصيغة تقريباً(.)3
ونرى ىنا عدـ دستورية ىذه المادة ألنيا نقمت عبء االثبات عمى عاتؽ المقبوض عميو بدالً
مف النيابة العامة ،وذلؾ يتعارض مع قرينة البراءة المفترضة في الشخص محؿ االتياـ ،فال يمزـ أي
شخص بتقديـ الدليؿ عمى براءتو ،كما أف تمؾ المادة تنتيؾ حؽ المتيـ في الصمت.
واستنادا إلى النص السابؽ يجب عمى مأمور الضبط القضائي أف يسمع أقواؿ المقبوض عميو
فو اًر ،وذلؾ بسؤالو عف التيمة الموجية اليو دوف أف يكوف لو حؽ استجوابو فسماع األقواؿ ىنا ال ُيعتبر
استجواباً بؿ إجراء مف إجراءات االستدالؿ ،وبناء عمى ذلؾ ال يجوز لمأمور الضبط القضائي أف يوجو
لممتيـ أسئمة تفصيمية ترمي إلى الحصوؿ عمى اعترافو

()4

.

وىنا نرى أنو في التمبس تكوف الجريمة ظاىرة وواضحة وأف مظنة وقوع الخطأ قميمة واألدلة
تكوف قوية ضد المشتبو بو ،وأنيا تقربو مف االدانة أكثر مما تقربو مف البراءة ،لذلؾ يمكف القوؿ ىنا
أنو إذا كاف لممشتبو بو الحؽ في الصمت إال أنو سيكوف غير ذي نفع لو لذلؾ نرى أنو مف مصمحتو
أف يقوـ بالكالـ والدفاع عف نفسو حتى يأتي بالمبرر إلطالؽ سراحو ألف صمتو ىنا مف شأنو أف ُيفسر
ٔ)

طعنرقمٕٗٔ8سنةٖ8قجلسةٗ،ٔ9ٙ8/ٕ/س ٔ9عٕ،ص889قضاء النقض فً األدلةالجنابٌة،الجزءالثانً،ص٘ٔٔٔ
ومابعدها،وانظراٌضا،طعنرقمٖٙ79سنة٘ٙقجلسةٕ،ٔ98ٙ/ٔٔ/سٖ7صٕٔ،8قضاءالنقضفًاألدلة الجنابٌة ،الجزء
الثانً،ص .ٖٔٓ8
وأنظر نص المادة (٘ٓٔ)من العلٌمات القضابٌة للنابب العام رقم (ٔ)لسنة  ٕٓٓٙوالتً نصت على ":ال تعد أعمال االستدالل ولو فً
حالةالتلبسفًالجرٌمة،وأٌاكانمنٌباشرهامنإجراءاتالدعوىالجزابٌة،وإنماهًمناإلجراءاتالسابقةعلٌهاالممهدةلها".
ٕ)
أنظر،طعنرقمٔٓ٘ٔٔسنةٖ8قجلسةٕ،ٕٓٔٗ/ٕ/وطعنرقمٕ٘887سنة٘7قجلسة،ٕٕٓٔ/ٔٔ/ٕ7موقعمحكمةالنقض
المصرٌةwww.cc.gov.egتارٌخالدخول.ٕٓٔٗ/9/7
ٖ)
نصتالمادة() ٖٙمنقانوناإلجراءاتالجنابٌةالمصريٌ":جبعلىمأمورالضبطالقضابًأنٌسمعفوراأقوالالمتهمالمقبوض.
وإذالمٌأتبماٌبربهٌ.رسلهفًمدىأربعةوعشرٌنساعةإلىالنٌابةالعامةالمختصة.وٌجبعلىالنٌابةالعامةأنتستجوبهفًظرؾ
أربعوعشرٌنساعةثمتأمربالقبضعلٌهأواطالقسراحه".
ٗ)
سالمالكرد،مرجعسابق،صٖٕٓ.ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،صٖٖٔ.
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لعدـ اطالؽ سراحو ولغير صالحو ،كما أنو عمى مأمور الضبط القضائي مراعاة حقوؽ وحريات األفراد
حتى في حالة التمبس.

الفرع الثاني
حق المتيم في الصمت في مرحمة التحقيق االبتدائي
قبؿ أف تدخؿ الدعوى الجزائية في حوزة قضاء الحكـ لكي يقوؿ كممتو فييا ،فإنيا قد تمر
بمرحمة أولية ،يتـ فييا جمع األدلة وتمحيصيا ،تمؾ المرحمة يطمؽ عمييا مرحمة التحقيؽ االبتدائي
وذلؾ تميي اًز ليا عف مرحمة التحقيؽ النيائي (المحاكمة)(.)2
وباالطالع عمى قانوف اإلجراءات الجزائية ،نجد أف المشرع الفمسطيني قد جعؿ التحقيؽ
االبتدائي إلزامياً في مواد الجنايات دوف الجنح والمخالفات(.)1
وفي خالل مرحمة التحقيق االبتدائي ،ىل يحق لممتيم الصمت عند القيام باستجوابو ؟.
بداية يعرؼ االستجواب بأنو " :عبارة عف مجابية المتيـ باألدلة المختمفة القائمة ضده
ومناقشتو مناقشة تفصيمية كي يفندىا إف كاف منك اًر لمتيمة أو يعترؼ بيا إذا شاء االعتراؼ "(.)3
عرؼ المشرع الفمسطيني االستجواب عمى أنو  " :ىو مناقشة المتيـ بصورة تفصيمية بشأف
وقد ّ

األفعاؿ المنسوبة إليو ومواجيتو باالستفسارات واألسئمة والشبيات عف التيمة ومطالبتو باإلجابة
عمييا " (.)4
وبذلؾ يختمؼ االستجواب عف السؤاؿ عف التيمة الذي يجريو مأمور الضبط القضائي،
فالسؤاؿ ىو الحد األدنى الذي يتحدد بو موقؼ المتيـ في التحقيؽ ويحدد المجرى األساسي لإلجراءات

ٔ)

ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،صٖٖ7ومابعدها 
ٕ)
أنظرالمادة(ٖ٘)منقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنً .
ٖ)
حسنربٌع،اإلجراءاتالجنابٌةفًالتشرٌعالمصري،بدونناشر،الطبعةاالولى،ٕٓٓٔ–ٕٓٓ،صٖٓ٘.
ٗ)
أنظرالمادة(ٗ)9منقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنً .
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بناء عمى اعترافو بالتيمة أو انكاره ليا دوف مناقشتو مناقشة تفصيمية أو مواجيتو بأدلة
ً

االتياـ(.)2

وقد انتقد البعض االستجواب في ذاتو كإجراء تحقيؽ فقالوا بخطورتو عمى دفاع المتيـ فقد
يوقعو في التناقض بيف أقوالو وقد يستدرجو المحقؽ إلى أقواؿ ُليدلي بيا مف تمقاء نفسو وقد ينيار

دفاعو إثر استجواب تفصيمي مرىؽ أحكـ المحقؽ تخطيطو وجرى في ظروؼ غير مالئمة لممتيـ بدنياً

ونفسياً ،فينتيي بو األمر إلى اعتراؼ لـ يكف ليصدر عنو لوال ذلؾ االستجواب(.)1
إال أف االستجواب وسيمة مجدية لموصوؿ إلى الحقيقة واجراء ضروري مف إجراءات التحقيؽ
االبتدائي فمناقشة المتيـ في أدلة االتياـ تسمح بتنوير المحقؽ وقد يتمكف مف خالليا مف الحصوؿ
عمى اعترافو كما أنيا في نفس الوقت تفسح السبيؿ أمامو إذا كاف بريئاً لتفنيد الشبيات القائمة
ضده (.)3
واالستجواب يقصد بو صالحاف ،الصالح العاـ حتى ال تمس الحرية الفردية إال بتوافر أدلة
كافية ،كما قصد بو صالح المتيـ حتى يستطيع دفع التيمة المسندة إليو(.)4
ومعموـ أف االستجواب محاط بالعديد مف الضمانات – فضالً عف الضمانات األخرى المقررة
لممتيـ في التحقيؽ بوجو عاـ – ومف تمؾ الضمانات :أف يقوـ باالستجواب الجية المخولة قانوناً،
وتحديد التيمة المنسوبة لممتيـ واعالنو بيا ،وحؽ المتيـ في الصمت ،وابعاد المتيـ عف جميع
التأثيرات أثناء االستجواب ،وتمكيف المتيـ مف االستعانة بمحاـ واصطحابو أثناء التحقيؽ والسماح لو
باالطالع عمى األوراؽ الخاصة بالتحقيؽ( ،)5ونحف نرى أىمية االستجواب عمى أف يتـ تطبيؽ ضماناتو
المختمفة.

ٔ)

 مصطفىٌوسؾمحمد،مشروعٌةالدلٌلفًالمسابلالجنابٌة،دارالجامعةالجدٌد،اإلسكندرٌة، ٕٓٔٔ،صٓٔٔ .حسنربٌع،
مرجعسابق،صٖٓ٘.
ٕ(
محمودمحمودمصطفىرقمٕٔ9ص،ٕ9ٙسامًالنبراويرقم9صٕٔ،نقالعنمحمودنجٌبحسنً،مرجعسابق،صٔ.ٙ8
ٖ(
محمدعلًالسالمالحلبً،الوجٌزفًأصولالمحاكماتالجزابٌة،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،عمان،ٕٓٓ9،صٗ.ٔ7
ٗ(
 حسنصادقالمرصفاوي،المرصفاويفًأصولاالجراءاتالجنابٌة،منشأةالمعارؾ،اإلسكندرٌة،ٔ99ٙ،صٗٔ8ومابعدها.
٘(
  محمدزكًأبوعامر،مرجعسابق،صٔٗ ٙومابعدها.سالمالكرد،مرجعسابق،صٗ ٕ9ومابعدها.أحمدالمهديوأشرؾ
شافعً،صٗ8ومابعدها.عبدالقادرجرادة،موسوعة اإلجراءات،المجلدالثانً،مرجعسابق  ،ص٘٘7ومابعدها.جاللثروت،
مرجعسابق،صٖٗٗ.خالدسلطان،مرجعسابق،صٔٔٙومابعدها .
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كما أف المواجية كاالستجواب فمف الممكف أف تؤدي إلى اعتراؼ المتيـ أو تقرير ما ليس في
صالحو لذلؾ أحاطيا القانوف بنفس الضمانات التي أحاط بيا االستجواب(. )2
وبالعودة الى حؽ المتيـ في الصمت في ىذه المرحمة مف مراحؿ الدعوى الجزائية نجد أف
المشرع الفمسطيني قد نص عمى حؽ المتيـ بالصمت ،حيث نصت المادة ( )2/97مف قانوف
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،والتي جاءت في الفصؿ الخامس المتعمؽ باالستجواب ،عمى-2 " :
لممتيـ الحؽ في الصمت وعدـ اإلجابة عمى األسئمة الموجية إليو " .
كما نصت المادة ( )295مف تعميمات النائب العاـ بشأف االستجواب عمى أنو " :يجب عمى
عضو النيابة قبؿ البدء بسؤاؿ المتيـ أف يحذره ويخيره التحذير والتخيير القانونييف ،وذلؾ بعبارة " :أنت
مخير ولست مجب اًر عمى أف تقوؿ شيئاً رداً عمى ىذا االتياـ ،إال إذا شئت ،غير أف كؿ ما ستقولو
مختا اًر سيدوف خطياً ،وربما يبرز ضدؾ دليالً أماـ المحكمة " ،وأيضا نصت المادة ( )120مف ذات
التعميمات عمى أنو  " :لممتيـ الحؽ في الصمت وعدـ اإلجابة عمى األسئمة الموجية إليو وال يفسر
صمتو أو امتناعو عف اإلجابة بأنو اعتراؼ منو "(.)1
كما أنو يجب عمى وكيؿ النيابة عند حضور المتيـ ألوؿ مرة أف ُيخطره اف ما سيقولو يمكف

تقديمو كدليؿ ضده في معرض البينة عند محاكمتو(.)3

وبيذا نرى أف المشرع الفمسطيني قد نص صراحةً عمى حؽ المتيـ في الصمت ،وأنو غير
ممزـ باإلدالء بأية اقواؿ أثناء استجوابو واذا صدر عنو قوؿ فإنو قد يستخدـ كدليؿ ضده ،بؿ وألزـ
الجية المختصة بالتحقيؽ بتنبيو المتيـ وتخييره .
باعتبار أف االستجواب ليس فقط وسيمة لالتياـ يمجأ إلييا المحقؽ لمحصوؿ عمى االعتراؼ،
ولكنو في ذات الوقت وسيمة لممتيـ لمدفاع عف نفسو ،فيو أحسف سالح في يد المتيـ ضد االتياـ
خاصة بالنسبة لممتيـ البريء

()4

.

ٔ(

حسنربٌع،مرجعسابق،صٖٔ٘.
ٕ(
راجعالتعلٌماتالقضابٌةللناببالعامرقم(ٔ)لسنة .ٕٓٓٙ
ٖ(
راجعنصالمادة() ٔ/ 9ٙمنقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنًوالتًنصتعلىٌ-ٔ":جبعلىوكٌلالنٌابةالعامةعندحضور
المتهمألولمرةإلىالتحقٌقأنٌتثبتمنهوٌتهواسمهوعنوانهومهنتهوٌستجوبهبالتهمةالمنسوبةإلٌهوٌطالبهباإلجابةعلٌهاوٌخطرهأن
منحقهاالستعانةبمحاموأنكلماٌقولهٌجوزتقدٌمهكدلٌلضدهفًمعرضالبٌنةعندمحاكمته" .
ٗ(
خالدبنمحمدالمهوس،مرجعسابق،صٕٕٗ .
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فضالً عف أف مف مستمزمات حرية المتيـ في التعبير حقو في اختيار الوقت الذي يراه مناسباً،
وكذلؾ الطريقة التي يبني فييا دفاعو وىذا يتطمب مف المحقؽ أال يخضعو لظروؼ ذات تأثير عمى
إرادتو وحريتو في إبداء أقوالو ودفوعو (.)2
فال يجوز لممحقؽ إجباره عمى التعبير وما عميو في تمؾ المرحمة إال أف يعرؼ منو ما أمكف
عف أسباب االمتناع ويثبت ذلؾ في المحضر ثـ يستمر في أعماؿ التحقيؽ( ،)1واف كاف عمى المحقؽ
أال يدفع المتيـ إلى الصمت تجاه األسئمة الموجية إليو عف طريؽ إزالة الشؾ وكسب ثقة المتيـ
بأمانة ،وعدـ استعماؿ األلفاظ العنيفة ،وتقدير ظروؼ المتيـ(.)3
كما أف االستجواب يتوجب إحاطة المتيـ بالتيمة المنسوبة وأف يترؾ لو أف يقوؿ ما يريد
وتثبت أقوالو كما ىي وال يجوز الضغط عميو عند استجوابو لكي يقوؿ رغماً عنو ما لـ يكف ُيريد

قولو(.)4

وىناؾ مف يرى أنو إذا كاف االستجواب وسيمة لمدفاع فقط كما في مرحمة المحاكمة فإف لممتيـ
الحؽ في الصمت دائماً ،أما إذا كاف االستجواب مجرد وسيمة لمتحقيؽ ففي تمؾ الحالة ال يحؽ لممتيـ
الصمت بؿ يجب عميو أف يقدـ ما لديو مف براىيف وأقواؿ ودفوع وكؿ ما مف شأنو إثبات براءتو(.)5
ويرد عمى ذلؾ – وىو ما نؤيده  -أف االستجواب ليس فقط وسيمة لمتحقيؽ يمجأ إليو المحقؽ
لموصوؿ إلى االعتراؼ ولكنو في ذات الوقت وسيمة لممتيـ لمدفاع عف نفسو ،لذلؾ ال يجوز إكراه
المتيـ لحممو عمى االعتراؼ ،ويجب أف ُنقر لو بحقو في رفض اإلجابة عف األسئمة التي توجو لو أثناء

استجوابو(.)6

ٔ)

حسنخوٌن،مرجعسابق،صٖ٘ٔ .
ٕ(
علًالطوالبة،مرجعسابق،ص.9
ٖ)
خالدسلطان،مرجعسابق،صٖ.ٔ7
ٗ)
 رمسٌسبهنام ،اإلجراءاتالجنابٌة تأصٌالوتحلٌال ،منشأةالمعارؾ ،اإلسكندرٌة ،ؼٌرموضحسنةالنشر ،صٖٓ ٙومابعدها.
وأنظر نص المادة ( ) ٕ/9ٙمن قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً والتً نصت على ٌ -ٕ ":جب إثبات أقوال المتهم فً محضر
االستجواب" .
٘)
قدريالشهاوي،مرجعسابق،ص .٘9
)ٙ
سامًالمال،مرجعسابق،صٓ.ٔ9علًالطوالبة،مرجعسابق،ص .9
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أما بالنسبة لموقؼ المشرع المصري فيو لـ ينص عمى حؽ المتيـ في الصمت خالؿ مرحمة
التحقيؽ االبتدائي ،فالمشرع المصري لـ يحسـ ىذه المسألة كما فعمت بعض التشريعات التي نصت
صراحة عمى حؽ المتيـ في الصمت(. )2
إال أنو مف سكوت المشرع المصري عف تنظيـ ذلؾ الحؽ في تمؾ المرحمة سواء أكاف بإق ارره أـ
انكاره ،حيث ال يوجد نص صريح في القانوف المصري ُيعطي لممتيـ بالحؽ في الصمت أثناء

استجوابو ،فقد أرى غالبية الفقو وجود ذلؾ الحؽ ،وأف لممتيـ الحرية الكاممة في عدـ إبداء أقوالو ولو
االمتناع متى شاء عف اإلجابة عف األسئمة التي توجو إليو ،وأف امتناعو عف اإلجابة ال يعتبر قرينة
عمى االدانة ،وال يصح في جميع األحواؿ أف يضر صمتو بمصمحتو أو أف يستغؿ ضده ،فأقواؿ المتيـ
ال بد أف تصدر عف إرادة حرة ودوف ضغط أو إكراه ،فمف حؽ المتيـ أف يختار الوقت والطريقة التي
يبدي فييا دفاعو(.)1
كما أف بعض الفقو استند في إيجاد سند ليذا الحؽ عمى نص عاـ يتمثؿ في المادة ( )41مف
الدستور المصري لعاـ  ،2972ونصيف قانونييف ،األوؿ في قانوف االجراءات الجنائية المادة (،)40
والثاني في قانوف العقوبات المادة (.)3()216
فالمبدأ األساس في االستجواب ىو تمكيف المتيـ مف إبداء دفاعو عف نفسو كيفما يريد وفي
أي وقت أراد(.)4

ٔ)

عبدالقادرجرادة،أصول،مرجعسابق،صٕٓٓومابعدها.ادرٌسبرٌك،مرجعسابق،صٕ٘٘.
ٕ)
 سامًالمال،مرجعسابق،ص. ٔ98محمدالهٌتً،أصول،مرجعسابق،صٕٕٔ  .جمالمصطفى،مرجعسابق،ص. 7
علًالطوالبة،مرجعسابق،ص. ٔ8محمدعٌدالؽرٌب،مرجعسابق،ص. 8ٙ7عبدالرؤوؾمهدي،مرجعسابق،ص٘. ٘ٙ
خالدسلطان،مرجعسابق،صٕٔومابعدها.
ٖ)
 حسٌبةمحًالدٌن،مرجعسابق،صٖٗٔ  .إدرٌسبرٌك،مرجعسابق،ص، ٕ٘ٙونصتالمادة(ٕٗ)منالدستورالمصري
على":كلمواطنٌقبضعلٌهأوٌحبسأوتقٌدحرٌتهبأيقٌدتجبمعاملتهبماٌحفظعلٌهكرامةاالنسانوالٌجوزإٌذاؤهبدنٌاأومعنوٌا
. ..وكلقولٌثبتأنهصدرمنمواطنتحتوطأةشًءمماتقدمٌهدروالٌعولعلٌه"،وتقابلها المادة (ٕ٘)من الدستور المصري لعام
ٕٗٔٓوالتًنصتعلى":التعذٌببجمٌعصورهوأشكاله ،جرٌمةال تسقطبالتقادم" ،وتنصالمادة(ٓٗ)منقانوناإلجراءاتالجنابٌة
المصريعلىأنه":الٌجوزالقبضعلىأيإنسانأوحبسهإالبأمرمنالسلطاتالمختصةبذلكقانونا،كماتجبمعاملتهبماٌحفظعلٌه
كرامةاإلنسان ،وال ٌجوزإٌذاؤهبدنٌاأومعنوٌا "،كمانصتالمادة() ٕٔٙمنقانونالعقوباتالمصريعلى":كلموظؾأومستخدم
عمومًأمربتعذٌبمتهمأوفعلذلكبنفسهلحملهعلىاالعتراؾٌعاقبباألشؽالالشاقةأوالسجنثالثسنواتإلىعشرسنواتوإذامات
المجنًعلٌهٌحكمبالعقوبةالمقررةللقتلالعمد" .
ٗ)
جاللثروت،مرجعسابق،صٔٗٗ.
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وأيضاً فاالستجواب حؽ لممتيـ فمو أف يتمسؾ بسؤالو عف التيمة ومناقشتو فييا؛ ألف ذلؾ يمثؿ
أىـ أركاف دفاعو ،كما أف لو أف يتمسؾ باالمتناع عف السؤاؿ أو اإلجابة عف بعض األسئمة دوف
البعض اآلخر ،فيو غير ممزـ باإلجابة (.)2
كما نرى أف المشرع المصري نص عمى حؽ المتيـ في الصمت خالؿ مرحمة المحاكمة عمى
الرغـ مما تحاط بو مف ضمانات تفوؽ مرحمة التحقيؽ االبتدائي ،وبالتالي فمف باب أولى أف يكوف لو
حؽ الصمت خالؿ مرحمة التحقيؽ االبتدائي ،عالوة عمى أف الصمت ال يؤثر عمى صحة االستجواب
مف الناحية القانونية .
وقد جرت أحكاـ محكمة النقض المصرية عمى اعتبار الحؽ في الصمت حقا أصيالً مف
حقوؽ الدفاع حيث  " :مف المقرر قانوناً أف لممتيـ إذا شاء أف يمتنع عف اإلجابة أو عف االستمرار
فييا وال يعد ىذا االمتناع قرينة ضده واذا تكمـ فإنما ليبدي دفاعو ،ومف حقو دوف غيره أف يختار الوقت
والطريقة التي يبدي فييا ىذا الدفاع فال يصح أف يتخذ الحكـ مف امتناع المتيـ عف اإلجابة في
التحقيؽ الذي باشرتو النيابة العامة قرينة عمى ثبوت التيمة قبمو "(. )1
وأيضاً أكدت في حكـ آخر  ":الضمانات التي يتمتع بيا المتيـ في مرحمة المحاكمة ،تفوؽ
الضمانات التي يتمتع بيا في مرحمة جمع االستدالالت والتحقيؽ االبتدائي ،ومف بيف ىذه الضمانات
عدـ إرغامو عمى الحديث عمى شيء ال يرغب في الحديث عنو ،أو إجباره بالرد عمى أسئمة تؤدى إلى
تجريـ نفسو ،ويجب أال يتخذ ذلؾ دليالً عمى إدانتو ،أو عمى قياـ المسئولية في حقو ،أو تفسيره ضمناً
عمى أنو اعتراؼ منو "(. )3

وبالتالي يمكف القوؿ :إف حؽ المتيـ في الصمت متوافر في مرحمة التحقيؽ االبتدائي بالنسبة
لممشرع المصري .

ٔ)

محمدرشادالشاٌب،الحماٌةالجنابٌةلحقوقالمتهموحرٌاته،دارالجامعةالجدٌدة،اإلسكندرٌة،ٕٕٓٔ،صٕٖٖ.
ٕ)
نقضجنابًمصريرقمٖٗ،ٔ7جلسة،ٔ9ٙٓ/٘/ٔ7سٔٔ،ص،ٗٙ7مجموعةأحكاممحكمةالنقض.
ٖ) 
نقض ٔ8مارسٖ ٔ97مجموعةأحكاممحكمةالنقض،سٕٗ ،قٖ، 7ص، ٖٖ7نقالعن،خالد سلطان  ،مرجع سابق  ،ص
ٕٔٔ.
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ويثار ىنا تساؤل :ىل يتعارض حق الصمت مع بعض الحاالت التي أجاز فييا المشرع
استخدام القوة ،ولنضرب لذلك مثال كما في حالة التفتيش لجياز الحاسوب ورفض المشتبو فيو
إعطاء كممة المرور الخاصة بو ،فيل لممتيم ىنا حق الصمت ؟.
بداية التفتيش ييدؼ إلى البحث عف األدلة سواء أكاف تفتيش المساكف أـ تفتيش
األشخاص( ،)2وجياز الحاسوب إذا كاف موجوداً في مسكف المتيـ فإنو يأخذ حكمو فال يجوز تفتيشو
إلى في الحاالت التي يجوز فييا تفتيش المسكف وبنفس الضمانات المقررة قانوناً( ،)1كما أف تفتيش
االشخاص ينصرؼ إلى تفتيش المالبس والجسد كما ينصرؼ إلى تفتيش األمتعة التي تكوف بحوزة
األشخاص وقد يكوف مف بيف ىذه األمتعة نظـ الحاسب اآللي كجياز (الالب توب) (.)3
وتنص المادة ( )41مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  ":يتعيف عمى المقيـ في المنزؿ
أو المسؤوؿ عف المكاف المراد تفتيشو أف يسمح بالدخوؿ إليو وأف يقدـ التسييالت الالزمة فإذا رفض
السماح بدخولو جاز لمأمور الضبط القضائي تنفيذ ذلؾ بالقوة "  ،يتضح مف النص السابؽ أف التفتيش
ُيبي ح استخداـ القوة لتنفيذه  ،ولكف عمى فرض تمسؾ الشخص ىنا بحقو في الصمت ورفضو اعطاء
كممة المرور الخاصة بالكمبيوتر فيؿ مف الممكف استخداـ القوة معو ،أـ التسميـ بحقو في الصمت ؟.

بداية ينطوي التفتيش كإجراء عمى مساس بأسرار األفراد ،والذي ُيمثؿ أحد مظاىر الحؽ في

الخصوصية والذي يعني حؽ الفرد في ممارسة شؤونو الخاصة بعيداً عف اآلخريف ،فالتفتيش ُيعد قيداً
عمى الحرية الفردية ،إال أف لو طابعاً مؤقتاً وسنده نظرية الضرورة اإلجرائية

()4

.

ونرى أنو تجنباً الستخداـ القوة في ىذه الحالة والتي تتعارض مع حؽ الصمت وخاصة أف
األصؿ في تنفيذ مذكرة التفتيش عدـ استعماؿ القوة واإلستثناء ىو استعماليا ،كما أف ىذه القوة ىنا مف
الممكف أف تؤدي إلى المساس بالمتيـ جسدياً وتعذيبو ،فمف األفضؿ في نظرنا االستعانة بخبراء أجيزة
()5

الكمبيوتر لتجاوز الرقـ السري في حاؿ اإلصرار عمى رفض إعطاؤه

ٔ)

؛ خاصة أف المتيـ بريء حتى

ناٌرنبٌلعمر،الحماٌةالجنابٌةللمحلاإللكترونًفًجرابمالمعلوماتٌة،دارالجامعةالجدٌدة،اإلسكندرٌة،ٕٕٓٔ،صٕٖٔ .
ٕ)
الشحاتإبراهٌممحمد منصور،الجرابمااللكترونٌةفًالشرٌعةاالسالمٌةوالقوانٌنالوضعٌة،دارالفكرالجامعً،اإلسكندرٌةٕٓٔٔ،
،ص .ٔ9ٙ
ٖ)
 ساهر الولٌد  ،شرح  ،الجزء األول  ،مرجع سابق  ،ص ٗ، ٖ8هاللًعبدالالهأحمد،تفتٌشنظمالحاسباآللًوضماناتالمتهم
المعلوماتً،بدونناشر،الطبعةالثانٌة،ٕٓٓ8،صٓ .ٔٙ
ٗ)
عبدالقادرجرادة،موسوعةاإلجراءات،المجلدالثانً،مرجعسابق،ص.ٗ٘ٙ
٘
)راجعالموادالمتعلقةبندبالخبراءالمواد(ٗ،)7ٔ-ٙفًقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنً.

ٕ9

ويسيـ أيضاً في الحفاظ عمى
تثبت ادانتو ،وىو ما يكفؿ لمجية القائمة عمى التفتيش القياـ بواجبياُ ،

الحقوؽ الممنوحة لممتيـ وبالتالي تحقيؽ مصمحة كال الطرفيف.

المطمب الثاني
حق المتيم في الصمت في مرحمة التحقيق النيائي

الحديث عف حؽ المتيـ في الصمت في مرحمة التحقيؽ النيائي (المحاكمة) يقتضي منا
توضيح حؽ المتيـ في الصمت خالؿ محاكمتو ،ومبدأ حرية القاضي في تكويف عقيدتو وأثره عمى حؽ
المتيـ في الصمت ،وذلؾ في الفرعيف التالييف وذلؾ عمى النحو التالي :

الفرع األول
حق المتيم في الصمت في مرحمة المحاكمة
تعد المحاكمة مف أىـ مراحؿ الدعوى العمومية وأخطرىا ،إذ بيا تدخؿ في مرحمتيا النيائية،
وتبدو أىمية المحاكمة في ناحيتيف  :األولى :عممية ،واألخرى :قانونية ،تبدو األىمية العممية في
غايتيا حيف تيدؼ إلى تمحيص أدلة الدعوى جميعاً سواء أكانت في مصمحة المتيـ ،أـ ضد
مصمحتو ،واألىمية القانونية ؛ لكونيا وجوبية في كؿ دعوى  ،فال يتصور توقيع العقوبة عمى المتيـ،
إال بمقتضى محكمة مختصة ،وىو ما يعرؼ بقضائية العقوبة(.)2
لذلؾ أحاط المشرع إجراءات المحاكمة بضمانات تفوؽ ما كفمو مف ضمانات بمرحمة التحقيؽ
االبتدائي ،منيا :عالنية الجمسات ،وشفيية المرافعات ،وحضور الخصوـ إجراءات المحاكمة ،وتدويف
إجراءات المحاكمة ،وبصفة خاصة فقد كفؿ لممتيـ حؽ الدفاع (.)1

ٔ(

طارقالدٌراوي،مرجعسابق،صٕ٘٘ومابعدها .ساهرإبراهٌمالولٌد،األحكامالعامةفًقانونالعقوباتالفلسطٌنً،الجزءالثانً
،بدونناشر،الطبعةاألولى،ٕٓٔٓ،صٕٖومابعدها.
ٕ(
طارقالدٌراوي،مرجعسابق،صٕ٘٘ومابعدها.ساهرالولٌد،شرح،الجزءالثانً،مرجعسابق،صٙ7ومابعدها .
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ويقصد بحؽ المتيـ في الدفاع في مرحمة المحاكمة الجنائية " :تمكيف المتيـ مف أف يدافع عف
نفسو مف خالؿ عرضو لوجية نظره في شأف ما ىو منسوب اليو مف اتياـ في حرية تامة بعد إحاطتو
عمما بحقيقة االتياـ المسند إليو سواء كاف معترفاً بارتكاب الجريمة المسندة إليو والتي يحاكـ مف أجميا،
أو كاف منك اًر الرتكابيا "(.)2
وباالطالع عمى موقف المشرع الفمسطيني في قانون االجراءات الجزائية الفمسطيني مف حؽ
المتيـ في الصمت خالؿ فترة المحاكمة نجد أنو قد نص عمى ذلؾ الحؽ في المادة ( )127والتي
جاءت في الفصؿ الرابع المتعمؽ بالبينات والتي نصت عمى " :لممتيـ الحؽ في الصمت وال ُيفسر

صمتو أو امتناعو عف اإلجابة بأنو اعتراؼ منو " ،وأيضا نص المادة ( )3/ 150والتي جاءت في

الفصؿ الخامس المتعمؽ بأصوؿ المحاكمات لدى محكمة البداية والتي نصت عمى  " :إذا أنكر المتيـ
التيمة أو رفض اإلجابة أو إلتزـ الصمت تبدأ المحكمة في االستماع إلى البينات " ،وبالتالي ال يفسر
صمت المتيـ ىنا عمى أنو اعتراؼ منو كما أف المحكمة إذا قرر المتيـ الصمت تستمر في عمميا
لموصوؿ إلى كشؼ الحقيقة ،ودوف أف يترتب عمى صمتو أي قرينة باإلدانة.
ولما كانت مناقشة المتيـ وسؤالو في مرحمة المحاكمة تمثؿ وسيمة مف وسائؿ الدفاع التي
يستعيف بيا المتيـ لدرء التيمة عف نفسو ،فعميو ال يجوز لممحكمة أف تجبره عمى الكالـ كما يحؽ لذلؾ
األخير االمتناع عف اإلجابة عف األسئمة التي توجييا لو(.)1
وأيضا وألف الصمت مف حقوؽ الدفاع فمممتيـ الحؽ في أف يرفض اإلجابة عمى ما يوجو إليو
مف أسئمة وال يجوز لممحكمة أف تستخمص مف ذلؾ الصمت قرينة ضده أو أف يؤثر عمى حكـ
المحكمة واال كاف في ذلؾ اطاحة بقرينة البراءة وما تولد منيا مف حقوؽ دفاع(.)3
فال يممؾ القاضي إكراىو عمى التعبير بؿ كؿ ما يفعمو ىو أف يثبت ذلؾ في المحضر ثـ
يستمر في التحقيؽ كأف شيئاً لـ يكف(.)4

ٔ)

أحمدحامدالبدريمحمد،الضماناتالدستورٌةللمتهمفًمرحلةالمحاكمةالجنابٌة،منشأةالمعارؾ،اإلسكندرٌة،ؼٌرموضحسنة
النشر،ص .ٙ9
ٕ)
حسنخوٌن،ضماناتالمتهم،الجزءاألول،مرجعسابق،صٕٖٔ.
ٖ)
شهٌرةبولٌحة،مرجعسابق،صٓٓٔ.
ٗ)
مسوسرشٌدة،مرجعسابق،صٕ.7

ٗ9

أما بالنسبة لموقف المشرع المصري في قانون االجراءات الجنائية المصري فقد نص عمى
حؽ المتيـ في الصمت في مرحمة المحاكمة في المادة ( )174والتي نصت عمى أنو " :ال يجوز
استجواب المتيـ إال إذا قبؿ ذلؾ .واذا ظير أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوـ تقديـ
ايضاحات عنيا مف المتيـ لظيور الحقيقة  .يمفتو القاضي إلييا  ،ويرخص لو بتقديـ تمؾ االيضاحات
 .واذا امتنع المتيـ عف اإلجابة ،أو إذا كانت أقوالو في الجمسة مخالفة ألقوالو في محضر جمع
االستدالالت أو التحقيؽ  ،جاز لممحكمة أف تأمر بتالوة أقوالو األولى ".
وىذا النص عاـ يسري عمى الجنايات والجنح والمخالفات( ،)2فيو يسري عمى التحقيؽ النيائي
أيا كانت المحكمة التي تجريو فيستوي أف تكوف محكمة الجنايات أو محكمة الجنح والمخالفات(.)1
كما أف ىذا النص أكد عمى حؽ المتيـ في الصمت أثناء المحاكمة مف خالؿ نصو أنو ال
يجوز استجواب المتيـ أثناء المحاكمة إال إذا قبؿ ذلؾ ،وأنو إذا امتنع المتيـ عف اإلجابة جاز لممحكمة
أف تأمر بتالوة أقوالو األولى(.)3
ولذلؾ فإف األصؿ وفقاً لقانوف االجراءات الجنائية المصري أنو ال يجوز استجواب المتيـ إال
إذا قبؿ ذلؾ ولكف يجب التفرقة بيف سؤاؿ المتيـ واستجوابو ،فالسؤاؿ شيء واالستجواب شيء آخر،
وسؤاؿ المتيـ عف التيمة المسندة إليو ،وعما إف كاف معترفاً بيا مف عدمو مف حؽ المحكمة ،أما
استجواب المتيـ فإنو ال يجوز إال إذا طمب ىو ذلؾ ،ولكف ال يجوز استدراج المتيـ في السؤاؿ لإليقاع
أو اإلضرار بحرية الدفاع أو اإلخالؿ بو ( ،)4وقد قضت محكمة النقض المصرية بقوليا  " :االستجواب
المحظور ىو الذي يواجو فيو المتيـ بأدلة االتياـ التي تساؽ عميو دليالً دليالً ليقوؿ كممتو تسميما ليا
أو دحضاً ليا  ،)5( "...وقضت أيضا  ...":االستجواب المحظور عمال بالمادة  174مف قانوف

ٔ)

عمروعٌسىالفقً،ضوابطاالثباتالجنابً،منشأةالمعارؾ،اإلسكندرٌة،ٔ999،صٔٔ.
ٕ)
مصطفىهرجة،مرجعسابق،صٖٕٗ .
ٖ)
قدريالشهاوي،مرجعسابق،صٔ.ٙ
ٗ)
جنديعبدالملك،الموسوعةالجنابٌة،الجزءاألول ،دارإحٌاء التراثالعربً،بٌروت،ؼٌرموضحسنةالنشر،ص٘ٔٔومابعدها
،حسنربٌع،مرجعسابق،صٖٔ٘ ،وأنظرطعنرقمٕٕٓٗ سنةٓ٘ قجلسةٕ٘ ٔ98ٔ/٘/سٕٖ ،ص،٘ٗٙقضاء النقض فً
األدلةالجنابٌة،الجزءاألول،ص .ٔٓٓ9
٘)
طعنرقمٔٓٔسنةٖٙق،جلسة،ٔ9ٙٙ/ٖ/7سٔ7عٔ،صٖ،ٕ7قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول،صٔٓٓٔ
،وأنظرأٌضا،طعنرقم ٔٔ8سنةٕٗ ق،جلسةٕٔ، ٔ97ٕ/ٖ/سٖٕ عٔ ،ص ،ٖٙ9قضاء النقض فً األدلة الجنابٌة  ،الجزء
األول،صٗٓٓٔ.

٘9

اإلجراءات الجنائية ىو الذي يواجو فيو المتيـ باألدلة التي تساؽ عميو دليالً دليالً ليقوؿ كممتو فييا
تسميماً بيا أو دحضاً ليا .)2( "...
كما قضت محكمة النقض المصرية بقوليا ":إف القانوف المصري يحظر عمى القاضي
استجواب المتيـ إال إذا طمب ذلؾ وكؿ ما لمقاضي أف يسألو عف التيمة إجماالً فإذا اعترؼ بيا واقتنع
ىو بصحة اعترافو أخذ بو ،أما إذا أنكرىا فال يجوز لمقاضي أف يستجوبو عف أي أمر آخر بدوف طمب
منو ،فإذا ظير لمقاضي في أثناء المناقشة بعض وقائع يرى لزوـ تقديـ ايضاحات عنيا مف المتيـ
الستجالء الحقيقة فيمفت نظره إلييا ويرخص لو في تقديـ االيضاحات إف أراد ،تمؾ ىي نظرية القانوف
المصري في التحقيؽ مع المتيـ في مرحمة الفصؿ في أمره أماـ المحكمة ،وأساسيا أنو ال يجوز أف
يطمب مف متيـ وىو في موقؼ دفاع أف ُيبدي إجابات ربما أُخذ منيا ما يفيد إدانتو مع أف سمطة
االتياـ ىي المكمفة قانونا بإقامة الدليؿ التفصيمي عمى صحة التيمة ،لذلؾ كاف لممتيـ االمتناع عف

اإلجابة عمى األسئمة التي توجو إليو بال طمب منو دوف أف يؤوؿ ذلؾ لغير مصمحتو أو أف يتخذ أساساً
ألي قرينة أو أي دليؿ لمصمحة االتياـ ،ألف في امتناعو عف االجابة إنما يستعمؿ حقاً خولو لو
القانوف ،غير أنو نظ اًر إلى أف تمؾ القاعدة إنما وضعت لمصمحة المتيـ وحده فمو أف يتنازؿ عنيا إما
بطمبو صراحة مف المحكمة أف تستجوبو مباشرة أو عمى الطريؽ المبينة في القانوف واما بعدـ اعتراضو
عمى االستجواب وباإلجابة عمى األسئمة التي توجييا إليو ،إذا رأى ىو والدفاع عنو أف مف مصمحتو
االجابة عمييا لظيور الحقيقة ،عمى أنو ال يجوز مطمقا أف يستحيؿ االستجواب إلى تحقيؽ مطوؿ عمى
الشكؿ الذي تجريو النيابة العمومية أو قاضي التحقيؽ وال أف يكوف الغرض منو استدراج المتيـ عمى
االعتراؼ أو تقرير أقواؿ تؤيد االتياـ"...

()1

 ،ونرى ىنا أف اليدؼ مف منع تحوؿ االستجواب إلى

تحقيؽ مطوؿ حتى ال يصبح القاضي سمطة اتياـ.
وبعد أف توجو المحكمة إلى المتيـ التيمة التي تراىا منطبقة عمي الجريمة التي توافرت األدلة
التي تدعو إلى الظف بأف المتيـ قد ارتكبيا ،وبعد أف توضح لو ما يحتاج إلى توضيح  ،فإف لـ يعترؼ
المتيـ بالتيمة الموجو إليو ،فعندىا تبدأ المحكمة باالستماع إلى باقي األدلة ،وال بد أف يعطى المتيـ

ٔ)

طعنرقمٔٓ7ٙ7سنة٘7قجلسة،ٕٓٓٙ/ٔٔ/ٕٙموقعمحكمةالنقضالمصرٌةwww.cc.gov.egتارٌخالدخول.ٕٓٔٗ/9/7
ٕ)
نقضٕ9ماٌوٕٖ،ٔ9مجموعةالقواعدالقانونٌة،رقم٘ٗ،ٔ8سٖق،نقالعن،خالدسلطان،مرجعسابق،صٔ88ومابعدها
،وقضتأٌضا ":االستجواب  -وهو اجراء حظره القانون على ؼٌر سلطة التحقٌق – هو مجابهة المتهم باألدلة المختلفة ومناقشته مناقشة
تفصٌلٌةكًٌفندهاإنكانمنكراللتهمةأوٌعترؾبهاإذاشاءاالعتراؾ"،طعنرقمٕ79سٖٙجلسةٕٔٔ9ٙٙ/ٙ/سٔ7عٕ،قضاء
النقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول،صٔٓٓٔ .
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دائماً الحرية الكاممة في الكالـ ،لكي ينفي التيمة المسندة إليو ويمارس كافة وسائؿ الدفاع المترتبة
عمى حقو في الكالـ ،ولو الحؽ في أف يصمت إف رأى ذلؾ أنفع( ،)2وبالتالي يمتنع عمى المحكمة
استجواب المتيـ ،إال إف أراد المتيـ مف تمقاء نفسو أف يقدـ اإليضاحات التي يمقاىا ضرورية لدفاعو
عف نفسو ،فعمى المحكمة عندئذ أف تجيبو عمى طمبو(.)1
وقد قضت محكمة النقض المصرية بقوليا " :االستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة
طبقا لنص الفقرة االولى مف المادة  174مف قانوف االجراءات الجنائية ،ىو مناقشة المتيـ عمى وجو
مفصؿ في األدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً في أثناء نظرىا سواء أكاف ذلؾ مف الخصوـ أو مف
المدافعيف عنيـ لما لو مف خطورة ظاىرة ،وىو ال يصح إال بناء عمى طمب مف المتيـ نفسو يبديو في
الجمسة بعد تقديره لموقفو وما تقتضيو مصمحتو "(.)3
وقضت أيضاً ":طمب استجواب المتيـ أماـ المحكمة موكوؿ إليو شخصياً ألنو صاحب الشأف
األوؿ في اإلدالء بما يريد اإلدالء بو لدى المحكمة "(.)4
فمممتيـ أف يقبؿ باختياره مبدأ استجوابو بمعنى أف مف حقو أف يتنازؿ عف ذلؾ الحظر
المفروض عمى المحكمة بإزاء استجوابو( ،)5واذا ثبت أف المحكمة ناقشت المتيـ عمى غير رضاه عمى
وجو مفصؿ في األدلة القائمة ضده إثباتاً ونفياً أثناء نظر الدعوى أو سمحت بذلؾ لمخصوـ أو
وكالئيـ ُعد ذلؾ إخالالً بحؽ الدفاع(.)6
بناء عمى طمبو فإف تمؾ القاعدة قد
كما أف القانوف واف كاف قد حظر استجواب المتيـ إال ً

وضعت لمصمحتو ىو ،فمو أف يتنازؿ عنيا إما بطمبو صراحة مف المحكمة أف تستجوبو واما بعدـ

ٔ)

عمرالحدٌثً،مرجعسابق،صٖٔٙومابعدها .
ٕ)
جاللثروت،مرجعسابق،صٗٗٗ .
ٖ)
طعنرقمٕ٘ٔٙسنةٖٔقجلسة،ٔ9ٙٔ/ٔٔ/ٕ8سٕٔصٖٔ،9قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول،صٓٓٓٔ .
ٗ)
نقض رقم ٕٕٖ 8سنة ٘ 7ق جلسة  ، ٕٓٓٙ/٘/ٔٙموقع محكمة النقض المصرٌة   www.cc.gov.egتارٌخ الدخول ،ٕٓٔٗ/9/7
وقضتأٌضا"":لما كان ٌبٌن من جلسات المحاكمة أن المحكمة سألت الطاعن عن التهمة المسندة إلٌه فأنكرها ولم ٌطلب منها مناقشته فً
االتهام المسند إلٌه واألدلة القابمة علٌه  ،وهو إجراء وإن كان ٌحظر على المحكمة القٌام به طبقا للفقرة األولى من المادة ٗ ٕ7من قانون
اإلجراءات الجنابٌة  ،إال أنه ٌصح بناء على طلب المتهم نفسه ٌبدٌه بالجلسة بعد تقدٌره لموقفه وما تقتضٌه مصلحته" ،طعنرقمٕٓٔٔ9
سنةٙٙقجلسةٔٔ998/ٕٔ/سٗ9صٖٖ٘ٔ،قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول،ص٘ٔٓٔ.
٘)
جاللثروت،مرجعسابق،صٗٗٗومابعدها.
)ٙ
خالدسلطان،مرجعسابق،صٓ .ٔ9
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اعتراضو عمى االستجواب واإلجابة عف األسئمة التي توجييا لو وبالتالي فال يجوز لو فيما بعد أف
يدعي البطالف في االجراءات(.)2
كما أف االستجواب موكؿ الى المتيـ شخصياً أما ميمة المحامي فيي معاونة المتيـ في
الدفاع ،فإذا أصر المتيـ بالرغـ مف معارضة محاميو أف يتقدـ لممحكمة بدفاع أو بطمب استجواب عف
أمور مف يرى مصمحتو الكشؼ عنيا كاف عمى المحكمة أف تجيبو إلى طمبو وتستمع إلى أقوالو
وتستجوبو فيما طمب االستجواب عنو(.)1
وقد قضت محكمة النقض المصرية  ":مف المقرر أف طمب استجواب المتيـ أماـ المحكمة
موكوؿ إليو شخصياً وال يصح إال بناء عمى طمب مف المتيـ نفسو يبديو في الجمسة بعد تقديره لموقفو
وما تقتضيو مصمحتو ،ألنو صاحب الشأف األوؿ في اإلدالء بما يريد اإلدالء بو لدى المحكمة أما
ميمة المحامي عنو فيي معاونتو في الدفاع بتقديـ األوجو التي يراىا في مصمحتو ما تعمؽ منيا
بالموضوع أـ بالقانوف ،وكاف يبيف مف االطالع عمى محضر جمسة المحاكمة أف الطاعف لـ يطمب
بنفسو إعادة استجوابو أماميا فإف ذلؾ ُيدؿ عمى أنو وجد مصمحتو في عدـ استجوابو ،وال عمى

المحكمة إف لـ تجب المدافع عنو إلى ىذا الطمب "(.)3

وأيضا فإف المرافعة التي تجري في المحاكمة تعتبر داعمة لحقوؽ المتيـ ،فيجب أف يكوف ح اًر
فيما يقوؿ ،كما أف لو أف يبدي ما لديو مف دفوع ليأخذ العدؿ مجراه وتظير الحقيقة واضحة ،وتحقيقاً
ليذه الميزة ،يجب أف يكوف المتيـ آخر مف يتكمـ في الدعوى(.)4
ونرى ىنا أف القانوف المصري – وىو ما يتضح مف اجتياد محكمة النقض ُ -يعطي لممحكمة

الحؽ في سؤاؿ المتيـ عف التيمة وعما إذا كاف معترفاً بيا مف عدمو  -دوف استجوابو تفصيمياً  -وأنو
ليس لو حؽ الصمت في حالة توجيو مثؿ تمؾ األسئمة ،أما في القانوف الفمسطيني فمو الحؽ في
الصمت في مواجية جميع األسئمة ،وىو ما نؤيده تماشياً مع مفيوـ حؽ المتيـ في الصمت.
ٔ( 

محمدعلًسكٌكر،موسوعةالدفوعالجنابٌة،دارالجامعةالجدٌدة،اإلسكندرٌة، ٕٓٔٔ،ص ٕٓ8ومابعدها،وأنظرطعنرقم
ٔٗٗ8سنةٖٙقجلسةٔٔ،ٔ9ٙٙ/ٔٓ/سٔ7عٖص،9ٖ9قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول،صٕٓٓٔ.
ٕ(
حسنعالم،قانوناالجراءاتالجنابٌة،المجلداالول،ؼٌرموضحجهةالنشر،ٔ98ٕ،صٗ.ٗ9
ٖ( 
طعنرقمٕٔٓٗ س ٘7جلسة، ٔ988/ٔ/7س، ٖ9ص٘ٓٔ ،قضاء النقض فً األدلة الجنابٌة  ،الجزء األول ،ص ٓٔٓٔ وما
بعدها .
ٗ)
طارقالدٌراوي،مرجعسابق،ص٘ .ٖ9
نصتالمادة(ٔ)ٕ7من قانوناالجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنً":بعداالنتهاءمنسماعالبٌناتٌبديوكٌلالنٌابةمرافعتهكماٌبديالمدعً
بالحقالمدنًمطالبهوالمتهموالمسؤولعنالحقالمدنًدفاعهماوبعدذلكتختتمالمحاكمةوفًكلاألحوالٌجبأنٌكونالمتهمآخرمن
ٌتكلم"،وقدنصتالمادة(٘)ٕ7منقانوناإلجراءاتالجنابٌةالمصريعلىأنالمتهمفًكلاألحوالٌكونآخرمنٌتكلم.
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ويثار ىنا التساؤل :عن حق المتيم في الصمت في حالة استئناف الحكم الصادر من
محكمة أول درجة ؟.
في قانوف االجراءات الجنائية المصري في حالة قياـ المتيـ باستئناؼ الحكـ االبتدائي كاف
عميو أف ُيبدي وجو استئنافو ،وكاف عمى المحكمة أف تسألو لماذا ىو يستأنؼ؟ ،فإف قضى ذلؾ الوضع

بأف تستفسر منو عف بعض ما يقوؿ أو أف تنبيو إلى ما ثبت عميو أو إلى ما قيؿ ضده في أوراؽ

التحقيؽ وشيادة الشيود ليدافع عف نفسو فذلؾ ال يعد استجواباً مف قبؿ ما ىو محظور عمى
المحكمة (.)2
أما في القانوف الفمسطيني فقد نصت المادة ( )333مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أنو :
" تجري في المحاكمة االستئنافية أحكاـ المواد المتعمقة بعالنية المحاكمة واجراءاتيا وصيغة الحكـ
النيائي ولزوـ الرسوـ والنفقات وفرض العقوبات واالعتراض عمى الحكـ الغيابي ولمحكمة االستئناؼ
الصالحيات المنصوص عمييا في الفصؿ الخاص بمحاكمة المتيـ الفار في حالة ف ارره أو في حالة
عدـ حضوره إلى المحكمة بعد تبميغو بموعد المحاكمة إذا كانت الدعوى منظورة أماميا " .
كما نص في المادة ( ": )334يجوز لمحكمة االستئناؼ أف تسمع الشيود الذيف كاف يجب
سماعيـ أماـ المحكمة التي أصدرت الحكـ المستأنؼ ،وتستوفي كؿ نقص في إجراءات التحقيؽ " .
ونرى ىنا أنو في حالة كوف المتيـ ىو صاحب االستئناؼ فال يجوز لو التمسؾ بحؽ الصمت
بؿ يجب عميو أف يقوـ باستعماؿ حقو في الدفاع عف نفسو وبياف وجية نظره ولماذا استأنؼ الحكـ ،أما
إذا كانت النيابة العامة ىي صاحبة االستئناؼ فنرى أنو يستفيد مف حقو في البقاء صامتاً ومتى أراد
ذلؾ .

مف خالؿ ما تقدـ مف ىذا الفصؿ وما تـ عرضو مف مدى توافر حؽ المتيـ في الصمت مف
عدمو في المراحؿ المختمفة لمدعوى الجزائية رأينا :أف الغالب مف الفقو متفؽ ،وىو ما نؤيده ،يؤكدوف
عمى حؽ المتيـ في الصمت وفي جميع مراحؿ الدعوى الجزائية في كؿ مف التشريعيف الفمسطيني
والمصري  ،ومع ذلؾ فإف المشرع الدستوري المصري خطى خطوة كبيرة وعظيمة في إقرار حؽ المتيـ
ٔ)

جنديعبدالملك،الموسوعةالجنابٌة،الجزءاألول،مرجعسابق،ص .ٔٔ8
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في الصمت؛ نظ اًر ألىميتو ،حيث نص الدستور المصري الجديد لعاـ  1024في الباب الثالث
المتعمؽ بالحقوؽ والحريات وفي المادة ( )55منو عمى أف " :كؿ مف يقبض عميو أو يحبس أو تقيد
حريتو تجب معاممتو بما يحفظ عميو كرامتو ،وال يجوز تعذيبو ،وال ترىيبو ،وال إكراىو ،وال إيذاؤه بدنياً أو
معنوياً ،وال يكوف حجزه أو حبسو إال في أماكف مخصصة لذلؾ الئقة إنسانياً وصحياً  ،وتمتزـ الدولة
بتوفير وسائؿ الراحة لألشخاص ذوي االعاقة  .ومخالفة شيء مف ذلؾ جريمة يعاقب مرتكبيا وفقاً
لمقانوف  .ولممتيـ حؽ الصمت ،وكؿ قوؿ يثبت أنو صدر مف محتجز تحت وطأة شيء مما تقدـ  ،أو
التيديد بشيء منو ،ييدر وال يعوؿ عميو " ( ،)2وبالتالي فيذا النص يدعـ موقؼ الفقو المؤيد لحؽ
الصمت ،ويجعؿ الحؽ في الصمت مقر اًر ومعترفاً بو وفي جميع مراحؿ الدعوى الجزائية ،ونييب ىنا
بالمشرع الفمسطيني أف يحذو حذو المشرع المصري وينص عمى ىذا الحؽ في القانوف األساسي
المعدؿ الذي يعتبر بمثابة الدستور لدينا .

الفرع الثاني
مبدأ حرية القاضي الجزائي في تكوين عقيدتو ،وأثره عمى حق المتيم في الصمت
القواعد التي تحكـ االثبات في المواد الجنائية تدور كميا حوؿ غاية واحدة وىي تحقيؽ العدالة
الجنائية بالكشؼ عف الحقيقة ،ويختمؼ القاضي الجنائي عف القاضي المدني فيما يتعمؽ باإلثبات ،في
أف األوؿ يتمتع بحرية في تكويف عقيدتو عمى عكس الثاني فيو مقيد في االثبات بطرؽ معينة(.)1
وقد أكدت محكمة النقض المصرية أف أساس االحكاـ الجنائية إنما ىو حرية قاضي الموضوع
في تقدير األدلة القائمة في الدعوى( ،)3كما أكدت في حكـ آخر أف القانوف لـ يقيد القاضي بأدلة معينة
بؿ خولو بصفة مطمقة تكويف عقيدتو مف أي دليؿ أو قرينة تقدـ إليو متى اطمأف إلييا
ٔ)

()2

.

 وقدقضتمحكمةالنقضالمصرٌة":الدستورهوالتشرٌعالوضعًاألسمىصاحبالصدارةعلىمادونهمنتشرٌعاتٌجبأنتنزل
علىأحكامهفاذاتعارضتهذهمعتلكوجبإلتزامأحكامالدستورواهدارماعداهاٌ،ستويفًذلكأنٌكونالتعارضسابقاًأوالحقاًعلى
العملبالدستورلم اهومقررمنأنهالٌجوزلسلطةأدنىفًمدارجالتشرٌعأنتلؽًأوتعدلأوتخالؾتشرٌعاصادرامنسلطةأعلى"
طعنرقمٖٔٔ9ٙلسنة7ٙقجلسة،ٕٓٓٙ/٘/ٔ8موقعمحكمةالنقضالمصرٌةwww.cc.gov.egتارٌخالدخول .ٕٓٔٗ/9/7
ٕ)
مأمونمحمدسالمة،اإلجراءاتالجنابٌةفًالتشرٌعالمصري،دارالفكرالعربً،القاهرة،ٔ979،صٔٗٙومابعدها.
ٖ) 
راجعطعنرقمٕٔ 8سنةٖٕ قجلسة، ٔ9ٖ٘/ٙ/8قضاء النقض فً األدلة الجنابٌة  ،الجزء األول،ص، 8وقضتأٌضا ً":من
المقررأنلمحكمةالموضوعأنتستخلصمنأقوالالشهودوسابرالعناصرالمطروحة أمامهاعلىبساطالبحثالصورةالصحٌحةلواقعة
الدعوىحسبماٌؤديإلٌهااقتناعهاوأنتطرحماٌخالفهامنصورأخرىماداماستخالصهاسابؽاًمستنداًإلىأدلةمقبولةفًالعقلوالمنطق
لهاأصلهاالثابتفًاألوراق"...طعنرقمٕٓ ٖ7لسنةٖ 8قجلسةٔٔ، ٕٓٔٗ/ٕ/موقع محكمة النقض المصرٌة www.cc.gov.eg

ٓٓٔ

ومفاد ىذا المبدأ أف لمقاضي مطمؽ الحرية في تقدير أدلة الدعوى فمو أف يأخذ بيا ولو أف
يطرحيا كؿ ذلؾ بناء عمى تقييمو ليا وليس تحكماً منو ،كما أف مدلوؿ مبدأ القناعة الوجدانية لمقاضي
ال يقتصر عمى تقدير األدلة المقدمة في الدعوى؛ ألف القاضي ال يقؼ موقفا سمبياً ينتظر مف األطراؼ
تقديـ األدلة ،وانما يتسع ليشمؿ فضالً عف ذلؾ حرية القاضي الجنائي في االستعانة بأي دليؿ يراه
ضروريا لتكويف قناعتو(.)1
وقد أكدت محكمة النقض المصرية أف القانوف قد أمد القاضي في المسائؿ الجنائية بسمطة
واسعة وحرية كاممة في سبيؿ تقصي ثبوت الجرائـ أو عدـ ثبوتيا(.)3
فالقاضي لو حؽ استدعاء الشيود وندب الخبراء وأف يأمر باستكماؿ التحقيؽ إذا ما كانت
عناصر االثبات بيف يديو غير مقنعة أو غير كافية ،كما أف القاضي يتعيف عميو أف يتحقؽ بنفسو مف
عدـ وجود أدلة براءة ظاىرة وحتى لو لـ يدفع المتيـ بيا (.)4
وال يمزـ القاضي أف يناقش كؿ دليؿ عمى حدة بؿ لو أف يكوف عقيدتو مف األدلة في مجموعيا
طالما أنيا منتجة في اثبات قناعتو ،وىذا المبدأ مستقر في جميع التشريعات الجنائية الرتباطو
بالحريات الفردية( ،)5وقد قضت محكمة النقض المصرية ":يكفي أف تتساند االدلة وأف يكمؿ بعضيا

تارٌخ الدخول  ،ٕٓٔٗ/9/7وأنظر أٌضا طعن رقم  ٕٕٔٓ7سنة ٖ 8ق جلسة ٓٔ ، ٕٓٔٗ/ٕ/موقع محكمة النقض المصرٌة
www.cc.gov.egتارٌخالدخول .ٕٓٔٗ/9/7
ٔ)
انظرطعنرقمٕٗسنةٖٔقجلسةٔٔ،ٔ9ٖٗ/ٔ/قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول،صٕٔ .
ٕ)
 أنظر،محمدعبدالكرٌمالعبادي،القناعةالوجدانٌةللقاضًالجزابًورقابةالقضاءعلٌها،دارالفكر،عمان،الطبعةاألولى،ٕٓٔٓ،
صٖٔ.مأمونسالمة،مرجعسابق،ص.ٔٗ7مجٌدعبدهللا،مرجعسابق،صٕٗ8ومابعدها .
وقدنصقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنًعلىهذاالمبدأفًالمادة(ٖ)ٔ/ٕ7والتًنصتعلى-ٔ":تحكمالمحكمةفًالدعوىحسب
قناعتهاالتًتكونتلدٌهابكاملحرٌتهاوالٌجوزلهاأنتبنًحكمهاعلىأيدلٌللمٌطرحأمامهافًالجلسةأوتمالتوصلالٌهبطرٌقؼٌر
مشروع"،أماقانوناإلجراءاتالجنابٌةالمصريفنصعلىذلكفًالمادة(ٕٖٓ)والتًنصتعلىٌ":حكمالقاضًفًالدعوىحسب
العقٌدةالتًتكونتلدٌهبكاملحرٌتهومعذلكالٌجوزأنٌبنًحكمهعلىأيدلٌللمٌطرحأمامهفًالجلسةوكلقولٌثبتأنهصدرمن
أحدالمتهمٌنأوالشهودتحتوطأةاالكراهأو  التهدٌدبهٌهدروالٌعولعلٌه"،كمانصقانوناالجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنًعلىالدور
اإلٌجابًللقاضًفًالمادة() ٕٓ8والتًنصتعلى":للمحكمةبناءعلىطلبالخصومأومنتلقاءنفسهاأثناءسٌرالدعوىأنتامربتقدٌم
أيدلٌلتراهالزمالظهورالحقٌقةولهاأنتسمعشهادةمنٌحضرمنتلقاءنفسهإلبداءمعلوماتهفًالدعوى"..
ٖ)
طعنرقمٗٓٓٔسنة9قجلسةٕٔ،ٖٖٔ9/ٙ/قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول،صٓٔ.
ٗ)
هاللًعبدالالهأحمد،النظرٌةالعامةلإلثباتالجنابً،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،ؼٌرموضحسنةالنشر،ص.ٔٔ9
٘)
مأمونسالمة،مرجعسابق،ص.ٔٗ7

ٔٓٔ

بعضاً ،ولممحكمة أف تستخمص مف مجموعيا ما ترى أنو مؤد إليو " ( ،)2كما أنو ال يجوز لمقاضي أف
()1

يقضي بعممو الشخصي

.

والحكمة مف ىذا المبدأ كونو يتفؽ مع أسموب التفكير العادي والمنطقي في الحياة العممية وفي
البحث العممي فيحكـ القاضي حسب اقتناعو باألدلة التي قدمت في الدعوى وال يتقيد بطريؽ معيف مف
طرؽ االثبات( ،)3وىناؾ شروط خاصة لممارسة القاضي حريتو في االقتناع تتمثؿ في أف تكوف عقيدتو
واقتناعو قد استمد مف أدلة طرحت في الجمسة وقدمت أثناء المحاكمة ،وأف يكوف اقتناع القاضي مبني
عمى دليؿ مستمد مف إجراء صحيح ،وأف يكوف ذلؾ االقتناع مبني عمى أدلة مستساغة عقالً ومبنياً
عمى اليقيف ،وال يجوز أف يؤسس القاضي حكمو عمى االستدالالت(.)4
وكما ىو معموـ فاف القاضي يعتمد في قضائو عمى صوت ضميره ويمبي نداء احساسو
وشعوره وتقديره ألدلة الدعوى ،وال يتقيد في ذلؾ إال بضمانات المحاكمة القانونية المنصفة والتي تتوقؼ
عمييا مشروعية الدليؿ ،ولكف حرية المحكمة في االقتناع ال تعني التحكـ وال تبنى عمى الفوضى في
التقدير فيجب أف يسبب القاضي حكمو وأف يبنى قضاءه عمى أدلة مقبولة ،فالحرية التي يمارسيا
القاضي تتـ في اطار المشروعية وتحت مظمة القانوف وال تكوف خارجيا أو بالمخالفة ألحكاـ القانوف،
()5

ولضماف ذلؾ تتولى محكمة وضع ضوابط التسبيب ومراقبة احتراميا

.

وبناء عمى ما تقدـ ُىناؾ مف يرى أنو إذا كاف لممتيـ الحؽ في الصمت إال أنو ال َينصح

المتيـ بو خاصة في ظؿ النظاـ الحر لالقتناع الشخصي والذي ال يحكـ القاضي بمقتضاه إال بما
ترتاح اليو نفسو ووفقاً لتقديره الخاص ،وىنا ال يمكف منع القاضي أف يضع في اعتباره موقؼ المتيـ
والذي رفض كؿ تعاوف معو وليس ىناؾ أدنى شؾ أنو لف يفسر ذلؾ لمصمحتو ،لذلؾ قاؿ الفقيو

ٔ)

طعنرقمٔٔٙسنةٕٗقجلسةٔ،ٔ9٘ٗ/ٔٔ/قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول،ص٘،ٔ7وقضتأٌضا":منالمقرر
أنهالٌلزمفًاألدلةالتًٌعولعلٌهاالحكمانٌنباكلدلٌلمنهاوٌقطعفًكلجزبٌةمنجزبٌاتالدعوىألناألدلةفًالموادالجنابٌة
متساندةٌكملبعضهابعضا ً ومنهامجتمعةتتكونعقٌدةالقاضًفالٌنظرإلىدلٌلبعٌنهلمناقشتهعلى حدةدونباقًاألدلة"طعنرقم
ٖٖٖٓٔ لسنة ٕ8ق جلسة ٔٔ ، ٕٓٔٗ/ٕ/موقع محكمة النقض المصرٌة  www.cc.gov.egتارٌخ الدخول  ،ٕٓٔٗ/9/7وانظرأٌضا
طعنرقمٖٗٔٗ9لسنةٖ8قجلسةٗ،ٕٓٔٗ/ٕ/موقعمحكمةالنقضالمصرٌةwww.cc.gov.egتارٌخالدخول .ٕٓٔٗ/9/7
ٕ)
أنظرطعنرقمٔ9ٔ9سنةٖ7قجلسة٘،ٔ9ٙ8/ٕ/سٔ9عٔصٕٗٔ،قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول،ص٘9
،وأنظركذلكاستبناؾعلٌاجزاء،القضٌةرقم٘ٔ ٙ٘/جلسةٕٗ ٔ9ٙ٘/ٗ/مجموعة مختارة  ،الجزء التاسععشر  ،مرجع سابق  ،ص
77ومابعدها،كماونصتالمادة(ٕ٘ٓ)منقانوناالجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنًعلى":الٌجوزللقاضًانٌحكمبعلمهالشخصً" .
ٖ)
 راجع،رابدصباراالزٌرجاوي،القرٌنةودورهافًاإلثباتفًالمسابلالجزابٌة،جامعةالشرقاألوسط،رسالةماجستٌر–ٕٓٔٓ،
ٕٔٔٓ،صٖ.ٙساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،صٕ.٘ٙ
ٗ)
راجعفًذلك،مأمونسالمة،مرجعسابق،صٔٗ8ومابعدها،وأنظراستبناؾعلٌاجزاء،القضٌةرقمٖٙ٘/جلسةٕٗٔ9ٙ٘/ٕ/
مجموعةمختارة،الجزءالتاسععشر،مرجعسابق،ص .ٙ7
٘)
أحمدفتحًسرور،الشرعٌة،مرجعسابق،صٖٕٓ .

ٕٓٔ

(جارو) :إنو رغـ عدـ التجاء القانوف لطريؽ مباشرة أو غير مباشرة إللزاـ المتيـ باإلجابة عف األػسئمة
التي توجو إليو فإف النتيجة المنطقية لرفضو التعبير يمكف أف تولد لدى القضاة شعو ار معادياً لو (.)2
فمف مصمحة المتيـ أف يتعاوف الف ما يقدمو مف أدلة لو تأثير كبير عمى عقيدة المحكمة في
تغيير وجية نظرىا في األدلة التي قدمتيا سمطة االتياـ ،بؿ قد يصؿ األمر إلى نفي االنطباع الذي قد
يتولد لدى المحكمة بصحة تمؾ األدلة ،لذلؾ فإف مف مصمحة المتيـ في بعض الحاالت أف يقوـ بدور
()1
المساعد لسمطة االتياـ فيساىـ في كشؼ الحقيقة بما لديو مف وقائع ومعمومات  ،فتكوف إجاباتو أوالً

وقبؿ كؿ شيء لنفي التيمة عف نفسو(.)3
وأيضاً ألنو إذا كاف القاضي الجزائي حر في تكويف عقيدتو فإف ذلؾ سيبدو عسي اًر عميو بغير
سماع أقواؿ المتيـ ورده عمى االتياـ الموجو إليو وما يدعمو مف أدلة (.)4
فالواقع أف صمت المتيـ عمى االطالؽ أو عدـ إجابتو عمى ما يوجو إليو مف أسئمة قد يؤدي
إلى ضعؼ مركزه لدى الجية القائمة عمى التحقيؽ ثـ لدى محكمة الموضوع عند تقدير األدلة القائمة
ضده والتي لـ يتخذ موقفاً نحوىا إما بالنفي واما بالتأييد(.)5
وبالتالي نرى أنو مف مصمحة المتيـ التخمي عف صمتو وقيامو بإبداء دفاعو ووجية نظره
حياؿ التيمة الموجية اليو وحتى ال يتولد لدى القاضي شعور سمبي تجاىو ،خاصة أف القاضي سوؼ
يستمر في إجراء المحاكمة حتى ولو بقي المتيـ صامتاً وسينحي ىذا الصمت جانباً ،وسيبني ُحكمو

عمى ما قُدـ إليو مف أدلة ومرافعات ،كما أف تمؾ المرحمة تتميز بالعديد مف الضمانات لمصمحة
المتيـ ،وىي مرحمة حاسمة لممتيـ سواء أكانت بالبراءة أـ باإلدانة .
كما أف لممحكمة أف تستخمص مف امتناع المتيـ عف اإلجابة ما ترى استخالصو مف قرائف،
فممقاضي حؽ تقدير سموؾ المتيـ في صمتو ،تردده في اإلجابة انفعاالتو ،وغير ذلؾ ،ولكف دوف أف
يفسر صمتو وحده كقرينة عمى االدانة (.)6
ٔ

)علًالطوالبة،مرجعسابق،ص.ٙ
ٕ)
سعدالقبابلً،مرجعسابق،صٖٖٗ .
ٖ)
عباسسعٌد،مرجعسابق،صٕٖٓ .
ٗ)
 حاتمبكار،حماٌةحقالمتهمفًمحاكمةعادلة،منشأةالمعارؾ،اإلسكندرٌة،ؼٌرموضحسنةالنشر،ص.ٕٗٙ
٘)
محمدعٌدالؽرٌب،مرجعسابق،ص.8ٙ7طارقالدٌراوي،مرجعسابق،ٕٕٔ،عبدهللااحجٌلةوجهادالجازي،مرجعسابق،
صٕٔ .8
)ٙ
سلٌمالزعنون،مرجعسابق،صٖٕٓ.سامًالمال،مرجعسابق،صٓ.ٔ9فتحًالوحٌدي،مرجعسابق،ص .ٕ87

ٖٓٔ

كما يرى البعض أنو في اإلقرار بحؽ المتيـ في الصمت بصورة مطمقة ،فيو ضياع لحقو في
الدفاع عف نفسو أماـ االتيامات الموجية إليو ،التي قد يفيميا البعض منيـ بأنيا وسيمة لميرب مف
قبضة العدالة ،كما أنو يمثؿ ضياع فرص عديدة عمى المتيـ لمدفاع عف نفسو ،قد ال يتيسر تداركيا
فيما بعد إلثبات وجية نظره ،كما أف إدالءه بأقواؿ قد يكوف مف شأنو كشؼ الحقيقة ومدى عالقتو بيا
مع العمـ أف عبء االثبات سيظؿ ممقى عمى عاتؽ النيابة العامة ،وأف المتيـ بريء حتى تثبت
ادانتو(.)2
واذا كانت القاعدة العامة أف القاضي لو مطمؽ الحرية في تكويف عقيدتو إال أف البعض يرى
أف القانوف أورد استثناء عمى ىذه القاعدة حيث يتقيد القاضي بطرؽ االثبات الخاصة بالمواد غير
الجزائية ،وكذلؾ الجزائية مثؿ االثبات في جريمة الزنا( ،)1كما أف القانوف جعؿ لبعض المحاضر حجة
في اثبات الوقائع التي وردت بيا - ،مع أف األصؿ أنو ليس لممحررات حجية في االثبات  -ودوف أف
يكوف لمقاضي الحؽ في مناقشتيا أو التدليؿ بعدـ وقوعيا إال بقيود معينة ،وتمؾ المحاضر ،محاضر ال
يجوز دحض حجيتيا إال بالتزوير ،والمحاضر التي تعد حجة بما ورد فييا لحيف إثبات عكسيا( ،)3وقد
وصفت المحاضر بأنيا عبارة عف " شيادة صامتة مجمدة في األوراؽ " (.)4
أوال  -محاضر ال يجوز دحض حجيتيا اال بالتزوير :
وىي المحاضر التي ال يجوز دحض حجيتيا حتى يثبت عف طريؽ الطعف بالتزوير عكس ما
ورد فييا ،وىي محاضر الجمسات والحكـ ،فإذا ورد فييا أنو قد تـ إتباع إجراءات معينة فال يجوز
إثبات عدـ إتباعيا إال بطريؽ الطعف بالتزوير ،وتعد تمؾ المحاضر مف أقوى أنواع المحاضر،
فالقاضي ممزـ باألخذ بيا إلى أف يثبت تزويرىا (.)5

ٔ)

عبدالقادرجرادة،موسوعةاإلجراءات،المجلدالثانً،مرجعسابق،صٕ٘8ومابعدها.
ٕ(
أنظر نص المادة (ٖ)ٔ7من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً والتًنصتعلى":إذاكانالفصلفًالدعوىالجزابٌةٌتوقؾعلى
فصلمسألةمنمسابلاألحوالالشخصٌة،جازللمحكمةالجزابٌةأنتوقؾالد عوىوتحددللمدعًبالحقالمدنًأوللمجنًعلٌهأجاللرفع
الدعوىفًالمسألةالمذكورةإلىالمحكمةالمختصةوالٌمنعذلكمنإتخاذاإلجراءاتالتحفظٌةوالمستعجلةالالزمة" ،وقدنصت المادة
( )ٗ٘8من قانون اإلجراءات الجنابٌة المصري  على  ":تكون لألحكام الصادرة من محاكم األحوال الشخصٌة فً حدود اختصاصها قوة
الشًءالمحكومبهأمامالمحاكمالجنابٌةفًالمسابلالتًٌتوقؾعلٌهاالفصلفًالدعوىالجنابٌة".
ٖ(
أنظر،مأمونسالمة،مرجعسابق،صٔ٘9ومابعدها.مزهرجعفرعبٌد،مرجعسابق،صٔٔ9ومابعدها.ساهرالولٌد،شرح
،الجزءاألول،مرجعسابق،ص٘ٙ7ومابعدها .
ٗ)
ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،ص٘ .٘9
٘)
 عمادعوضعدس،التحرٌاتكإجراءمناجراءاتالبحثعنالحقٌقة،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،ٕٓٓ7،صٕ8ٙومابعدها.
ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،ص.٘9ٙرابدصباراالزٌرجاوي،مرجعسابق،صٖ .8

ٗٓٔ

وقد قضت محكمة النقض المصرية  ":محضر الجمسة حجة بما ثبت فيو ،واالدعاء بعكس ما
ورد فيو ال يثبت إال بطريؽ الطعف فيو بالتزوير "(.)2

ثانيا -المحاضر التي تعد حجة بما ورد فييا لحين إثبات عكسيا :
تمؾ المحاضر تتمتع بحجية لكنيا أقؿ مف الحجية التي تتمتع بيا المحاضر السابقة ،فتمؾ
المحاضر يجوز لممحكمة أف تستند الييا دوف حاجة إلى دليؿ آخر غير أف الخصوـ يستطيعوف إثبات
عكس ما جاء فييا بكافة طرؽ اإلثبات دوف الزاميـ بالطعف بطريؽ التزوير( ،)1وتمؾ المحاضر مف
أمثمتيا المحاضر المحررة في مواد المخالفات ( ،)3فمثؿ تمؾ الضبوط تشكؿ استثناء مف حرية القاضي
في تكويف عقيدتو (.)4
وقد قضت محكمة النقض المصرية  ":ما تحويو األوراؽ الرسمية في المواد الجنائية إف ىو إال
عناصر اثبات تخضع في جميع األحواؿ لتقدير القاضي الجزائي وتحتمؿ المناقشة والجدؿ كسائر
األدلة ،ال يخرج عف ذلؾ إال ما استثناه القانوف وجعؿ لو قوة إثبات خاصة بحيث يعتبر المحضر وما
جاء فيو حجة إلى أف يثبت ما ينفيو تارة بالتزوير كمحاضر الجمسات وطو اًر بالطرؽ العادية كمحاضر
المخالفات " (.)5

نرى ىنا أف ما ورد في ىذه المحررات يخضع لحرية القاضي الجزائي في تكويف عقيدتو ،
حيث ال ُيمزـ القاضي باألخذ بما ورد فييا مف أدلة بؿ تخضع ىذه األدلة لتقديره  ،فيجب التفرقة ىنا
ٔ)

طعنرقم ٕ78سنةٖ قجلسة٘، ٔ9ٖٕ/ٕٔ/قضاء النقض فً األدلة الجنابٌة  ،الجزء الثانً،ص٘٘ٔٔ ،وأنظرأٌضا،طعنرقم
7ٕ9سنةٓٗقجلسة٘ٔ،ٔ97ٓ/ٙ/سٕٔعٕ،صٗ،88قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءالثانً،ص٘٘ٔٔ .
ٕ)
ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،ص.٘9ٙ
ٖ)
عمادعدس،مرجعسابق،ص .ٕ87
وقدنصت المادة (ٕٕٔ) من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً  على":تعتبرالمحاضرالتًٌنظمهامأموروالضبطالقضابًفًالجنح
والمخالفاتالمكلفونبإثباتهابموجبأحكامالقوانٌنحجة بالنسبةللوقابعالمثبتةفٌهاإلىأنٌثبتماٌنفٌها" ،ونصت المادة (ٖٔٓ)من
قانون اإلجراءات الجنابٌة المصري  على  ":تعتبر المحاضر المحررة فً مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقابع التً ٌثبتها المأمورون
المختصونإلىأنٌثبتماٌنفٌها".
ٗ)
رابدصباراالزٌرجاوي،مرجعسابق،صٗ .8
 وقداشترطالمشرعالفلسطٌنًفًهذهالمحرراتعدةشروطلٌكونللمحضرالقوةالثبوتٌ ةوالحجٌةوهً:أنٌكونصحٌحامنحٌث
الشكل،أنٌكونمحررهقدعاٌنالواقعةبنفسهأوأبلػعنها،أنٌكونمحررهقددونهضمنحدوداختصاصهوأثناءقٌامهبمهاموظٌفته،
راجعنصالمادة(ٖٕٔ)منقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنً.
٘)
طعنرقمٖ87سنةٖ7قجلسةٕٔ،ٔ9ٙ7/ٙ/سٔ8عٕص،797قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول،ص٘ .9

٘ٓٔ

بيف صحة السند وىو ما يتقيد بو القاضي فقط ،أما ما ورد في مضموف السند فيخضع لحرية القاضي
الجزائي في تكويف عقيدتو.
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الفصل الثالث
الوسائل المؤثرة عمى حق المتيم في الصمت  ،وآثارىا
القانونية.
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الفصل الثالث
الوسائل المؤثرة عمى حق المتيم في الصمت  ،وآثارىا القانونية.

يجب أف يتـ الحصوؿ عمى أقواؿ المتيـ بالطرؽ القانونية والمشروعة وليس كما كاف سائداً
في الماضي مف الحصوؿ عمى الدليؿ بأية طريؽ مشروعة كانت أو غير مشروعة؛ ألنو يجب
المحافظة عمى حقوؽ وحريات األفراد مف التعسؼ والضياع ،والبعد عف إستخداـ وسائؿ وطرؽ اإلكراه
المختمفة وتوفير الضمانات الكفيمة بذلؾ.
والمقصود بتمؾ الوسائؿ والطرؽ ىنا جميع الوسائؿ التي مف شأنيا أف تؤثر عمى حرية المتيـ
وسالمة إرادتو وتنتيؾ حقو في الصمت ،سواء أكاف التأثير مف المحقؽ أـ مف شخص لو سمطة أـ فرد
عادي والتأثير عمى المتيـ يقصد بو ىنا إكراىو يستوى أف يكوف ذلؾ اإلكراه مادي ًا أو إكراه معنوياً،
باإلضافة إلى الوسائؿ العممية المستحدثة في كشؼ الحقيقة ،ألنو يجب أف تصدر أقواؿ المتيـ عف
إرادة حرة واعية ،فكؿ تأثير عمى إرادتو يفسد إاردتو ويعيب اعترافو ميما قؿ أو كثر ذلؾ التأثير،
وبالتالي سيترتب عمى ىذا التأثير بطالف االجراء ،ونيدؼ مف ىذا الفصؿ إلى بياف تمؾ األساليب
المؤثرة عمى حؽ الصمت وما يترتب عمييا مف آثار.
وعمى ضوء ذلؾ سوؼ نقوـ ببياف األساليب المؤثرة عمى حؽ المتيـ في الصمت ،واآلثار
المترتبة عمييا وعمى انتياؾ حؽ المتيـ في الصمت ،وبالتالي سوؼ نقوـ بقسيـ ىذا الفصؿ إلى
مبحثيف وذلؾ عمى النحو التالي-:
المبحث األوؿ :األساليب المؤثرة عمى حؽ المتيـ في الصمت.
المبحث الثاني :اآلثار المترتبة عمى انتياؾ حؽ المتيـ في الصمت.
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المبحث األول
األساليب المؤثرة عمى حق المتيم في الصمت

يتفرع عف حؽ المتيـ في الكالـ ،أف يكوف لو حؽ التحدث في ظروؼ عادية دوف أف يمجأ
إلى أية وسائؿ لمضغط عميو سواء أكاف بإستخداـ الوسائؿ المادية أـ المعنوية أـ بواسطة الوسائؿ
العممية المستحدثة ،بيدؼ إكراه المتيـ عمى الكالـ أو اإلجابة عمى ما ال يريد اإلجابة عميو بمحض
إرادتو ،بحيث أنو في تمؾ الحالة يصبح المتيـ في إرادة معيبة ،وبالتالي ال يمكف معيا التعويؿ والبناء
عمى ما يصدر عف المتيـ مف أقواؿ أو اعترافات.
وقد نص المشرع الفمسطيني في قانوف اإلجراءات الجزائية عمى بعض األحكاـ التي تساعد في
حفظ الضمانات لممتيـ والتي تمنع المحقؽ خاصة في مرحمة التحقيؽ االبتدائي مف إجباره أو إكراىو
عمى اإلجابة عف األسئمة وتحافظ عمى حؽ المتيـ في السالمة الجسدية.

وبناء عمى ما تقدـ سوؼ نقوـ بتقسيـ ىذا المبحث الى مطمبيف-:
المطمب األوؿ :األساليب التقميدية الماسة بحؽ المتيـ في الصمت .
المطمب الثاني :األساليب العممية المستحدثة الماسة بحؽ المتيـ في الصمت.

وفيما يمي شرح ذلؾ :

ٔٓ9

المطمب األول
األساليب التقميدية الماسة بحق المتيم في الصمت
تنقسـ تمؾ األساليب إلى أساليب مادية وأخرى معنوية ،وىو ما سوؼ نبينو في الفرعيف التالييف
كما يمي:

الفرع األول
األساليب المادية أو اإلكراه المادي
يجب أال يتـ المجوء إلى الوسائؿ المادية غير المشروعة لمحصوؿ عمى اعتراؼ المتيـ ،
واال ترتب عمى استخداـ تمؾ األساليب البطالف ،ومف تمؾ الوسائؿ ،التعذيب (العنؼ) ،واالستجواب
المطوؿ.
وفيما يمي شرح تمؾ األساليب المؤثرة عمى حؽ المتيـ في الصمت كما يمي-:

أوال -التعذيب (العنف):
كاف التعذيب في العصور الوسطى أم ار طبيعياً حتى أنو كاف ُيسمى (االستجواب القضائي)،

وكاف الدافع إليو ىو الحصوؿ عمى االعتراؼ في ظؿ نظاـ األدلة القانونية الذي كاف يشترط الحصوؿ
عمى االعتراؼ كدليؿ لمحكـ ببعض العقوبات(.)2
حيث كاف االعتراؼ سيد األدلة ولذلؾ كاف مف المألوؼ إستخداـ العديد مف الوسائؿ القاسية
والوحشية لموصوؿ إليو( ،)1ومف أجمو استباح القضاء ُكؿ ُسبؿ اإلكراه وصوًال إليو كسند لإلدانة (.)3

ٔ(

أحمدفتحًسرور،الوسٌطفًقانوناإلجراءاتالجنابٌة،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،ٔ98٘،ص.ٖٔ9
ٕ) 
أمٌنةسلطان،تقرٌرحولممارسةالتعذٌبفًالتحقٌق،الهٌبةالفلسطٌنٌةالمستقلةلحقوقالمواطن،سلسلةالتقارٌرالقانونٌة(ٗٔ)،
رامهللا،ٕٓٓٓ،ص.ٕ7
ٖ)
حاتمبكار،مرجعسابق،ص .ٖٗ7

ٓٔٔ

ويقصد بالتعذيب اصطالحاً " :كؿ قوة مادية أو معنوية خارجة عف المتيـ تستطيؿ إلى
جسمو أو نفسيتو ويكوف مف شأنيا تعطيؿ إرادتو لحممو عمى االعتراؼ بجرـ أو اإلدالء بمعمومات عف
الجرـ "(.)2
وتعذيب المتيـ يخضع لصور متعددة لكف الجامع بينيا ُىو األلـ والمعاناة البدنية أو النفسية

أو العقمية التي تصيب المتيـ مف جراء التعذيب(.)1

وكثي اًر ما يدفع التعذيب الشخص البريء إلى االعتراؼ بما ىو مسند إليو كي يخمص نفسو
مف العذاب ،ومف أمثمة التعذيب :قص شعر المتيـ ،أو لحيتو ،أو طالء وجيو ،أو جسمو ،أو ىتؾ
عرضو ،أو دفعو بقوة ،أو دفعو مف مالبسو بشدة وتمزيقيا ،أو حبسو وحرمانو مف مقابمة أىمو ،أو
حرمانو مف تناوؿ الطعاـ ،أو وضعو في زنزانة بمفرده قبؿ االستجواب(.)3
وقد انتقد الفقيو االيطالي (بيكاريا) بشدة تعذيب المتيـ أثناء التحقيؽ قائال :إف ذلؾ األسموب
يوفر ضمانات لممجرـ أكثر مما يوفرىا لمشخص البريء ،فقد يضطر البريء تحت وطأة التعذيب واأللـ
الشديد إلى االعتراؼ بجريمة لـ يرتكبيا ،في حيف أف المجرـ الحقيقي قد يقرر تحمؿ األلـ وعدـ
االعتراؼ مفضالً إياه عمى العقوبة المترتبة عمى اعترافو(.)4
وفي العصر الحديث تـ تحريـ وحظر التعذيب في اإلعالنات العالمية لحقوؽ اإلنساف وفي
القوانيف الجنائية( ،)5وتـ وضع إتفاقية لمناىضة التعذيب عاـ .)6(2948
وقد قضت محكمة االستئناؼ العميا جزاء بغزة  " :يجب براءة المتيـ إذا ثبت أف اعترافو كاف
وليد إكراه وقع عميو مف رجاؿ الشرطة "(. )7
ٔ)

 عبدالقادرصابرجرادة،الجرابمالشخصٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً،مكتبةآفاق،ؼزة،ٕٓٔٓ،عدد(عكا)،ص .ٕ٘9
وقدعرؾقانونالعقوباتالفلسطٌنًرقمٗ7لسنةٔ9ٖٙالتعذٌبفًالمادة(/ٔٓ9ب)والتًنصتعلى":اخضاعأواألمربإخضاع
أيشخصللقوةأوللعنؾبؽٌةأنٌنتزعمنهأومنشخصٌهمهأمرهاعترافابجرمأوأٌةمعلوماتتتعلقبجرمأوتهدٌدأيشخصأو
األمربتهدٌدهبإلح اقأذىبهأوبأموالهأوبايشخصأوأموالأيشخصٌهمهأمرهبؽٌةأنٌنتزعمنهاعترافابجرمأوأٌةمعلوماتتتعلق
بالجرم".
ٕ)
أحمدفتحًسرور،الوسٌط،مرجعسابق.ٖٕٓ،
ٖ)
عبدالقادرجرادة،موسوعةاإلجراءات،المجلدالثانً،مرجعسابق،ص .٘88
ٗ)
فراسعبدالكرٌم،مرجعسابق،صٕ .
٘)
علًالطوالبة،مرجعسابق،صٕٕ .
وأنظرالمادة(٘ )مناالعالنالعالمًلحقوقاإلنسانالذيتمتبنٌهفًعامٔ9ٗ8منقبلالجمعٌةالعامةلألممالمتحدة،وأٌضاالمادة()7
منالعهدالدولًالخاصبالحقوقالمدنٌةوالسٌاسٌة،والتًحظرتالتعذٌب.
)ٙ
أمٌنةالسلطان،مرجعسابق،ص.7
)7
 استبناؾعلٌاجزاء،القضٌة رقم  ، ٙ٘/ٗ8جلسة٘ٔ، ٔ9ٙ٘/ٔٓ/مجموعةمختارة،الجزءالتاسععشر،مرجعسابق،ص ٘ٓٔ
ومابعدها.

ٔٔٔ

وقد إستقر قضاء محكمة النقض المصرية عمى أف االعتراؼ الذي يعوؿ عميو كدليؿ في
اثبات الدعوى يجب أف يكوف اختيارياً صاد اًر مف إرادة حرة فال يصح التعويؿ عمى االعتراؼ ولو كاف
صادقاً متى كاف وليد إكراه كائناً ما كاف قدره(.)2
كما قضت أيضاً ":إذا كانت وقائع التعذيب قد وقعت فعال تعيف إطراح األقاويؿ التي جاءت
عمى ألسنة الشيود والمستجوبيف الذيف خضعوا ليذا التعذيب بأي وجو وال يصح التعويؿ عمى ىذه
األقاويؿ ولو كانت صادقة مطابقة لمواقع متى كانت وليدة إكراه أو تعذيب "( ،)1وقضت أيضا ":القانوف
لـ يعرؼ التعذيبات البدنية ولـ يشترط ليا درجة معينة مف الجسامة وال يمزـ أف تؤدي إلى إصابة
المجني عميو واألمر في ذلؾ متروؾ لتقدير محكمة الموضوع تستخمصو مف ظروؼ الدعوى "(.)3
كما يفترض حؽ الدفاع عدـ جواز تعذيب المتيـ ،وكؿ قوؿ يثبت أنو صدر مف مواطف تحت
وطأة التعذيب أو التيديد بشيء منو ييدر وال يعوؿ عميو( ،)4فال يجوز تعذيب المتيـ لمحصوؿ عمى
اعترافو بأي ثمف(. )5
وقد حرـ القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ  1005التعذيب في المادة ( )23منو والتي
نصت عمى -2 " :ال يجوز اخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب ،ويعامؿ المتيموف وسائر المحروميف
مف حرياتيـ معاممة الئقة  -1 .يقع باطالً كؿ قوؿ أو اعتراؼ صدر بالمخالفة ألحكاـ الفقرة األولى
مف ىذه المادة " ،كما أف المادة ( )31مف ذات القانوف األساسي المعدؿ اعتبرت أي اعتداء عمى
الحريات الشخصية جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ(.)6

ٔ)

طعنرقمٔٗٔٙسنةٖٗقجلسة،ٔ9ٕٙ/ٖ/ٕ9س،ٔٙص،ٕ98قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول،ص.ٕٕ9
ٕ)
طعنرقمٕ٘ٔ7سنةٖ9قجلسةٖٔ،ٔ9ٙ9/ٔٓ/سٕٓعٖص،ٔٓ٘ٙقضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول،ص .ٕٖٙ
ٖ)
طعنرقمٕٕٓ٘ٔلسنة٘7قجلسة،ٕٓٓ٘/ٕٔ/ٕ8موقعمحكمةالنقضالمصرٌةwww.cc.gov.egتارٌخالدخول.ٕٓٔٗ/9/7
ٗ)
شهٌرةبولٌحة،مرجعسابق،صٓٓٔ.
٘)
جاللثروت،مرجعسابق،صٔٗٗ.محمدرشادالشاٌب،مرجعسابق،صٕٖٖ.
)ٙ
نصت المادة (ٕٖ) من القانون األساسً المعدل لعام ٕ٘ٓٓ  على أن  " :كل اعتداء على أي من الحرٌات الشخصٌة أو حرمة الحٌاة
الخاصةلإلنسان وؼٌرهامنالحقوقوالحرٌاتالعامةالتًٌكفلهاالقانوناألساسًأوالقانون،جرٌمة ال تسقط الدعوى الجنابٌة أو المدنٌة
الناشبةعنهابالتقادم،وتضمنالسلطةالوطنٌةتعوٌضاعاداللمنوقععلٌهالضرر".

ٕٔٔ

كما نص قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى " :ال يجوز القبض عمى أحد أو حبسو إال
بأمر مف الجية المختصة بذلؾ قانوناً ،كما تجب معاممتو بما يحفظ كرامتو ،وال يجوز ايذاؤه بدنياً أو
()2

معنوياً "

.

كما نص أيضاً ":عمى وكيؿ النيابة قبؿ الشروع في استجواب المتيـ أف يعايف جسمو ويثبت
كؿ ما يشاىده فيو مف إصابات ظاىرة وسبب حدوثيا" (.)1
وقد نص الدستور المصري لعاـ  1024عمى أف " :التعذيب بجميع صوره وأشكالو ،جريمة ال
تسقط بالتقادـ "(.)3
كما نص قانوف االجراءات الجنائية المصري في المادة ( " :)40ال يجوز القبض عمى أي
إنساف أو حبسو إال بأمر مف السمطات المختصة بذلؾ قانوناً ،كما تجب معاممتو بما يحفظ عميو كرامة
اإلنساف ،وال يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً "(.)4
وبالتالي نرى أف التعذيب بجميع صوره وأشكالو وأياً كاف مقداره ،ال يجوز المجوء إليو
واستخدامو النتياؾ حؽ المتيـ في الصمت ولمحصوؿ عمى االعتراؼ منو.

ثانيا -إرىاق المتيم باالستجواب المطول :
االستجواب يعتبر مف أخطر اجراءات التحقيؽ ألنو قد يجر إلى اعتراؼ أو إلى اضطراب
المتيـ في دفاعو بما يسيء إليو وتبقى أدلة االتياـ قائمة قبمو(.)5
إال أف االستجواب في حد ذاتو إجراء مشروع مف إجراءات التحقيؽ ،ومف ثـ فإف كؿ ما
يترتب عميو يكوف مشروعاً إذا ما بوشر وفقاً ألحكاـ القانوف ،لكف المشرع الفمسطيني لـ يحدد الفترة
التي يمكف استجواب المتيـ خالليا

()6

.

ٔ)

راجعنصالمادة()ٕ9منقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنً.
ٕ)
راجعنصالمادة()99منقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنً.
ٖ)
راجعنصالمادة(ٕ٘)منالدستورالمصري .
ٗ)
كمانصقانونالعقوباتالمصريعلىتحرٌموحظرالتعذٌبفًالمادة(.)ٕٔٙ
٘)
عبدالفتاحمراد،مرجعسابق،ص .ٖ99
)ٙ
لكن هناك قٌد على سلطة  التحقٌق فً المٌعاد  ،وهً حالة المقبوض علٌه حٌث ٌجب استجوابه فورا  ،فإذا تعذر ذلك فٌجب أن ٌتم
االستجوابخاللٕٗ ساعةعلىاألكثر،انظرالمادة() ٔٓ7منقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنًوالتًنصتعلىٌ-ٔ":جبعلى

ٖٔٔ

فال يوجد معيار زمني لطوؿ االستجواب وانما العبرة ىي بما يؤدي إليو مف التأثير في قواه
الذىنية عمى إثر إرىاقو (.)2
فقد يمجأ عضو النيابة إلى إرىاؽ المتيـ باألسئمة المطولة ،وذلؾ ُبغية إرىاقو جسمانياً ،مما

يمثؿ نوعاً مف الضغط النفسي واالكراه عمى المتيـ ويؤدي إلى تعذيبو نفسياً والى إضعاؼ معنوياتو،
ويقمؿ مف حدة انتباىو أثناء اإلجابة فيحممو عمى االعتراؼ أو اإلدالء بقوؿ ليس بصالحو(. )1
وأيضاً قد يمارس المحقؽ االستجواب بطريقة شاذة ،كما لو اختار مواعيداً غير مناسبة
إلجراء االستجواب ،أو تعمد استجواب المتيـ في وقت متأخر مف الميؿ دوف مقتضى ،أو لـ ُيوقؼ
االستجواب رغـ اإلرىاؽ الواضح عمى المتيـ ،أو حرصو عمى إرىاؽ المتيـ بإطالة االستجواب وجعمو
عمى مرات عديدة ومتتالية دوف مبرر( ،)3فاستمرار االستجواب لفترات طويمة في الميؿ والنيار دوف
فيقر بما ىو منسوب إليو
انقطاع يؤدي إلى إصابة المتيـ باإلرىاؽ وفقداف السيطرة عمى أعصابو ُ

لمخروج مف ذلؾ المأزؽ(.)4

والمدة التي يتـ خالليا االستجواب تخضع لتقدير القاضي ،إذ يستحيؿ وضع قاعدة عامة تحدد
مدة االستجواب ،وعدد األسئمة التي يطرحيا المحقؽ ،كما أنو إذا تبيف لممحقؽ أف المتيـ عمى حالة
مف االضطراب واإلعياء ،تعيف عميو وقؼ إجراء االستجواب إلى أف يسترد ىدوءه وقوتو ،فاالستجواب
الذي يتواصؿ إلى ساعات متأخرة مف الميؿ ،يفقد المتيـ القدرة عمى السيطرة عمى أعصابو

(.)5

وقد قضت محكمة النقض المصرية ...":إطالة مدة التحقيؽ أو انتظاره ال يمثؿ إكراىاً إال إذا
كاف المتيـ منك اًر لمتيمة ،وتعمد المحقؽ إطالة مدة التحقيؽ ُبغية الحصوؿ عمى اعتراؼ "(.)6

مدٌرالمركزأومكانالتوقٌؾأنٌسلمالمتهم خاللأربعوعشرٌنساعةإلىالنٌابةالعامةللتحقٌقمعهٌ -ٕ.ستجوبوكٌلالنٌابةالعامة
المتهمالمطلوببمذكرةحضورفًالحال،أماالمتهمالمطلوببمذكرةاحضارفعلىوكٌلالنٌابةأنٌستجوبهخاللأربعوعشرٌنساعةمن
تارٌخالقبضعلٌه"،والمادة(ٖٔٔ)منقانوناال جراءاتالجنابٌةالمصريوالتًنصتعلىٌ":جبعلىقاضًالتحقٌقأنٌستجوب
فوراالمتهمالمقبوضعلٌهوإذاتعذرذلكٌودعفًالسجنلحٌناستجوابهوٌجبأالتزٌدمدةاٌداعهعلىأربعوعشرٌنساعةفإذامضت
هذهالمدةوجبعلىمأمورالسجنتسلٌمهإلىالنٌابةالعامةوعلٌهاأنتطلبفًالحالإلىقاضًالتحقٌقاستجوابهوعنداالقتضاءتطلب
ذلكإلىالقاضًالجزبًأوربٌسالمحكمةأوأيقاضًآخرٌعٌنهربٌسالمكمةوإالأمرتبإخالءسبٌله".
ٔ)
عدلًخلٌل،استجوابالمتهمفقهاوقضاء،المكتبةالقانونٌة،القاهرة،الطبعةاألولى،ٔ98ٙ،ص.ٖٔ8
ٕ)
راجع،محمدعٌدالؽرٌب،مرجعسابق،ص.8ٙ8عبدالقادرجرادة،موسوعةاإلجراءات،المجلدالثانً،مرجعسابق،صٓ .٘9
ٖ)
طارقالدٌراوي،مرجعسابق،ص .ٕٔ9
ٗ)
علًالطوالبة،مرجعسابق،صٕٕ.
٘)
مسوسرشٌدة،مرجعسابق،صٖ9ومابعدها .
ٙ
)طعنرقمٕٖٖٖسنةٕ8قجلسةٕٓ،ٕٕٓٔ/ٔٓ/موقعمحكمةالنقضالمصرٌةwww.cc.gov.egتارٌخالدخول.ٕٓٔٗ/9/7

ٗٔٔ

فمف غير الجائز تعمد ارىاؽ المتيـ بأسئمة طويمة ال نياية ليا ُبغية تحطيـ أعصابو والتوصؿ

إلى صدور اعتراؼ منو تخمصاً مف كابوس األسئمة الجاثـ عمى صدره وذىنو ،فُيقر بما ىو منسوب
إليو لمخروج مف ذلؾ الموقؼ(.)2
وتنص التعميمات القضائية لمنائب العاـ عمى أنو " :يجب أال تطوؿ مدة االستجواب عف الحد
المعقوؿ الذي يؤدي إلى ارىاؽ المتيـ  ،وذلؾ النوع مف االستجواب وما ينتج عنو باطالً ال يتناسب مع
روح العمؿ القضائي .)1("...
فاالستجواب المطوؿ واف كاف ال يستعمؿ فيو عنؼ مادي إال أنو يعتبر مف وسائؿ التعذيب
والتي تضعؼ ارادة المتيـ ويكوف االعتراؼ المترتب عميو غير صحيح جدير بالبطالف(.)3
وأيضاً فإف كؿ تأثير عمى إرادة المتيـ أثناء استجوابو سواء أكاف لدفعو إلى االجابة أـ
لتوجييو نحو إجابة معينة يبطؿ االستجواب ،سواء أكاف ذلؾ التأثير مف المحقؽ نفسو أـ مف شخص
لو نصيب مف السمطة كمأمور الضبط (.)4
ويالحظ أف المحاكـ األمريكية قد توسعت في عدـ قبوؿ االعتراؼ في األحواؿ التي يثبت فييا
أف المتيـ كاف مرىقاً حينما أدلى بو ،حيث أصدرت المحكمة االتحادية العميا األمريكية عدة أحكاـ
مقررة أف طوؿ االستجواب وكثرة عدد المحققيف لو أىمية في نظر المحكمة عند تقدير مجموع الظروؼ
المحيطة باالعتراؼ ،كما ويالحظ أف بعض التشريعات حرصت عمى تحديد الفترة التي يمكف استجواب
المتيـ خالليا مثؿ القانوف الفنمندي الذي قضى أف يكوف االستجواب ما بيف الساعة السادسة صباحاً
والساعة التاسعة مساء ،كما أف القانوف الفرنسي اشترط عند سؤاؿ الشخص المحتجز أف يثبت في
()5

المحضر مدة االستجواب التي خضع ليا الشخص وفترات الراحة التي تخممتيا

.

وىنا نرى أنو يجب عمى المشرع النص عمى المدة التي يتـ في خالليا االستجواب وأيضاً
تحديد مدة لالستجواب؛ تجنباً إلساءة استعمالو وارىاؽ المتيـ مف خاللو لمتأثير عميو ،ولمحصوؿ عمى
اعترافو.
ٔ)

رمسٌسبهنام،مرجعسابق،صٗٓ.ٙعلًالطوالبة،مرجعسابق،صٕٕ.
ٕ)
راجعنصالمادة()ٔ98منالتعلٌماتالقضابٌةللناببالعامرقم(ٔ)لسنة.ٕٓٓٙ
ٖ)
عدلًخلٌل،مرجعسابق،صٖٔ8
ٗ)
محمدزكًأبوعامر،اإلجراءاتالجنابٌة،منشأةالمعارؾ،اإلسكندرٌة،ٔ99ٗ،صٗٗ.ٙ
٘)
عدلًخلٌل،مرجعسابق،صٖٔ8ومابعدها.حسنخوٌن،مرجعسابق،صٗ٘ٔ .

٘ٔٔ

الفرع الثاني
األساليب والوسائل المعنوية
مف تمؾ الوسائؿ والتي تؤثر وتنتيؾ حؽ المتيـ في الصمت ،تحميؼ المتيـ اليميف ،والوعد
(اإلغراء) ،والتيديد ،وفيما يمي شرح تمؾ الوسائؿ المؤثرة عمى حؽ المتيـ في الصمت ،وكما يمي :

أوال -تحميف المتيم اليمين :
أَلزـ المشرع الشاىد أف يحمؼ يميناً قبؿ أداء شيادتو بأف يشيد الحؽ وال يقوؿ إال الحؽ ،وذلؾ
بيدؼ حممو عمى قوؿ الصدؽ في أقوالو ،إال أف ذلؾ االلزاـ ال يسري عمى المتيـ فال يجوز تحميؼ
المتيـ اليميف (.)2
فأوؿ الضمانات التي كفميا القانوف لممتيـ لكي يدلي بأقوالو بعيداً حتى عف التأثير األدبي عمى
إرادتو ،ىو أنو حظر عمى المحقؽ الذي يقوـ باستجوابو تحميفو اليميف القانونية بقوؿ الحؽ(.)1
ورغـ عدـ وجود نص تشريعي صريح في القانوف الفمسطيني ،أو في القانوف المصري يحظر
تحميؼ المتيـ اليميف فإنو إجراء مخالؼ لممبادئ الدستورية ،وىناؾ إجماع فقيي عمى تحريمو وبطالف
االعتراؼ المترتب عميو إذ أف حمؼ اليميف يعتبر نوعاً مف التأثير األدبي عمى إرادة المتيـ وحظره كي
ال يكوف ىناؾ أي ضغط نفسي أو أدبي عميو حيف يتـ استجوابو ،ألف إرغامو عمى حمؼ اليميف
سيضعو في موقؼ حرج يحتـ عميو إما أف يقوـ بحمؼ اليميف كذباً وانكار حقيقة الواقع وبالتالي فيو
سوؼ يخالؼ دينو وأخالقو ،أو أنو سيكوف مضط اًر لإلجابة عف األسئمة وعدـ استفادتو مف حقو
القانوني في الصمت(.)3
ٔ)

عدلًخلٌل،مرجعسابق،صٖٕٔ .
وراجعنصالمادة(ٓ) 8منقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنًوالتًنصتعلىٌُ":دلًالشهودبأقوالهمفرادىأماموكٌلالنٌابةبعد
حلؾالٌمٌنبحضوركاتبالتحقٌقوٌحررمحضربإفادتهمواألسبلةالموجهةالٌهم"،وقدنصتالمادة(ٖ)ٕ8منقانوناإلجراءاتالجنابٌة
المصر يعلىٌ":جبعلىالشهودالذٌنبلؽتسنهماربعةعشرةسنةأنٌحلفواٌمٌناقبلأداءالشهادةعلىأنهمٌشهدونبالحقوالٌقولون
إالالحق.وٌجوزسماعالشهودالذٌنلمٌبلؽواأربعةعشرةسنةكاملةبدونحلؾٌمٌنعلىسبٌلاالستدالل"،وقدقضت محكمة النقض
المصرٌة":إنكلماأوجبه القانونهوان ٌحلؾالشاهدالٌمٌنقبلأنٌؤديشهادته ،فمتىحلفهاكانكلما ٌدلًبهفًالدعوىبعدذلك
صادربناءعلٌها"....طعنرقمٕٓٙسنةٓٔقجلسة،ٔ9ٗٓ/ٕ/ٕٙص٘ٗ٘،قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول.
ٕ)
عبدالرؤوؾمهدي،مرجعسابق،ص.٘٘8جاللثروت،مرجعسابق،صٓٗٗ.محمدعٌدالؽرٌب،مرجعسابق،ص.8ٙ8
ٖ)
 عبد الحمٌد الشواربً  ،ضمانات المتهم فً مرحلة التحقٌق الجنابً  ،منشأة المعارؾ  ،اإلسكندرٌة  ، ، ٔ988 ،ص ٖٖٗ .عبدالقادر
جرادة،موسوعةاإلجراءات،المجلدالثانً،مرجعسابق،صٓٔ.ٙسامًالمال،مرجعسابق،صٕٓٔ.

ٔٔٙ

كما أف التعميمات القضائية لمنائب العاـ نصت عمى أنو ال يجوز لممحقؽ أف يحمؼ المتيـ
اليميف(.)2
والقضاء الفرنسي ُيبطؿ ىذا اإلجراء ،ففي إحدى القضايا ،قاـ قاضي التحقيؽ بتحميؼ المتيـ

مف قبيؿ الخطأ ،إذ كاف يعتقد أنو شاىد وكاف قد تولى التحقيؽ في تمؾ القضية بدالً مف القاضي
األصمي الذي تغيب ،ورفضت محكمة االستئناؼ الحكـ ببطالف االجراءات مستندة إلى أف المتيـ
تنازؿ عف الدفع ببطالف االجراءات أماـ قاضي التحقيؽ بحضور محاميو ،وقد قضت محكمة النقض
بنقض ذلؾ الحكـ ألف البطالف ىنا متعمؽ بالنظاـ العاـ(.)1
فال بد أف ُيعفى المتيـ مف التزامات الشيود في حمؼ اليميف عمى قوؿ الحؽ بسبب أف تحميؼ

اليميف إكراه معنوي يؤدي إلى بطالف االستجواب( ،)3كما أنو ال يجوز لممتيـ أف يتنازؿ عف حقو في
عدـ حمؼ اليميف(.)4

ونالحظ أف الدوؿ التي تأخذ بالنظاـ االتيامي كإنجمت ار يسمح لممتيـ الذي يرغب في اإلدالء
بأقوالو بصفتو شاىداً في دعواه ،أف يؤدي اليميف عمى قوؿ الصدؽ وىو حؽ يستعممو المتيـ إذا رأى
أنو يدعـ دفاعو ،ويخضع في تمؾ الحالة ألحكاـ الشيادة ،فيمتزـ الصدؽ في أقوالو واال تعرض لعقوبة
شيادة الزور(.)5

ٔ)

راجعنصالمادة(ٕٔٗ)منالتعلٌماتالقضابٌةللناببالعاملسنة ٕٓٓٙوالتًنصتعلى":الٌجوزللمحققأنٌحلؾالمتهمالٌمٌن،
وإالكاناالستجوابباطال،ألنفًذلكاعتداءعلى حرٌتهفًالدفاععننفسهٌ،ضعهفًمركزحرج،سواءبحلفهالٌمٌنكذباومخالفة
الوازعالدٌنًوالناموساالخالقًأمبقولهالحقٌقة،وإدانةنفسهوتعرٌضهاللجزاء".
ٕ)
نقضفرنسًجلسة،ٔ9ٕٖ/ٔ/ٙنقالًعن،سامًالمال،مرجعسابق،هامشصٖٓٔ.
ٖ)
حسنخوٌن،مرجعسابق،صٖٗٔ.خالدسلطان،مرجعسابق،ص.ٕٔ8
ٗ)
عدلًخلٌل،مرجعسابق،صٖٕٔومابعدها.
٘)
مسوسرشٌدة،مرجعسابق،ص.78

ٔٔ7

ثانيا -الوعد (االغراء) :
يمكف تعريؼ الوعد بأنو " :كؿ وعد مف شأنو إيجاد األمؿ لدى المتيـ بتحسيف ظروفو إذا
اعترؼ بجريمتو "(.)2
وىو لذلؾ سبب لمريبة في االعتراؼ وييدد قوتو كدليؿ إذ أف مف المحتمؿ أف يدفع ىذا الوعد
المتيـ إلى أف يعترؼ اعترافا غير حقيقي أمالً في المنفعة التي وعد بيا ،أو أنو قد يجني فائدة أو
يتجنب ضر اًر( ،)1فالوعد كاإلكراه يفسد ارادة المتيـ(.)3
فكثي اًر ما يتعرض المتيـ لإلغراء مف قبؿ المحقؽ بحيث ينصحو أف يتكمـ بشيء مف التيمة
المنسوبة إليو أو أف يدلي بأقواؿ غير صحيحة مف أجؿ أف يساعده ويخرجو مف المأزؽ الموجود
فيو (.)4
ومف أمثمة الوعود المعطاة لممتيـ ،الوعد بعدـ محاكمتو ،أو بالعفو عنو ،أو بعدـ تقديـ
االعتراؼ كدليؿ ضده في المحكمة ،أو بتخفيؼ العقوبة التي ستوقع ضده ،أو التغاضي عف محاكمتو
عف بعض التيـ ،وغير ذلؾ(.)5
ولذلؾ يجب استبعاد االستجواب وما تضمنو مف اعتراؼ ناتج عف ذلؾ الوعد واإلغراء وعدـ
قبولو في اإلثبات ،وكقاعدة عامة يبطؿ الوعد االعتراؼ عندما يكوف االغراء مف الصعب عمى
الشخص العادي مقاومتو بحيث يكوف مف شأنو أف يدفعو إلى االعتراؼ ،واذا وقع ذلؾ االعتراؼ نتيجة
لذلؾ كاف االستجواب وما تضمف اعتراؼ باطالً ولو كاف اعترافو حقيقياً إذا كاف قد صدر نتيجة
لمتأثير بيذا الوعد؛ خاصة أف المتيـ سيدلي بأقواؿ غير حقيقية أمالً في المنفعة التي وعد بيا ،لذلؾ ال
يمكف االعتماد عمى مثؿ تمؾ االعترافات المعطاة نتيجة لموعود (. )6
وقد قضت محكمة النقض المصرية  ...":وكاف الوعد واإلغراء قريف اإلكراه والتيديد ألف لو
تأثير عمى حرية المتيـ في االختيار بيف االنكار واالعتراؼ ويؤدي إلى حممو عمى االعتقاد بأنو قد
ٔ)

عبدالحمٌدالشواربً،ضماناتالمتهم،مرجعسابق،صٖٖٗ.
ٕ)
سامًالمال،مرجعسابق،صٓ.9حسنالجوخدار،مرجعسابق،صٖ.ٕ9
ٖ)
محمدزكًأبوعامر،مرجعسابق،صٗٗ .ٙ
ٗ)
علًالطوالبة،مرجعسابق،صٕٕ.
٘)
عدلًخلٌل،مرجعسابق،صٔٔ9ومابعدها.
)ٙ
راجع،طارقالدٌراوي،مرجعسابق،ص. ٕٕ8حسنخوٌن ،مرجعسابق،ص. ٔ٘8سامًالمال،مرجعسابق،صٓ9وما
بعدها .

ٔٔ8

يجني مف وراء االعتراؼ فائدة أو يتجنب ضر اًر مما كاف يتعيف عمى المحكمة وقد دفع أماميا بأف
اعتراؼ المحكوـ عمييما األوؿ والخامس كاف نتيجة إكراه مادي تمثؿ في تعذيب المحكوـ عميو
الخامس ،واكراه أدبي تعرضا لو سوياً تمثؿ في التيديد والوعد واالغراء ،أف تتولى ىي تحقيؽ ىذا
الدفاع وتبحث الصمة بيف االكراه وسببو وعالقتو بأقواليما فإف ىي نكمت عف ذلؾ واكتفت بقوليا أف
وكيؿ النيابة لـ يشاىد بيما أي آثار تفيد التحقيؽ بما ينبغي وقوع إكراه عمييما مع أف عدـ مالحظة
وكيؿ النيابة المحقؽ وجود أية آثار بيما ال ينفي بذاتو وجود آثار تعذيب أو ضرب بالمحكوـ عميو
الخامس الذ ي أثار وقوع اإلكراه المادي عميو ،كؿ ذلؾ دوف أف تعرض البتة لمصمة بيف التيديد والوعد
واالغراء وبيف اعترافيما الذي ُعوؿ عميو وتقوؿ كممتيا فيو فإف حكميا يكوف معيباً بفساد التدليؿ فضال

عف القصور "(.)2

وقد نصت التعميمات القضائية لمنائب العاـ عمى أنو " :ليس ُكؿ وعد يبطؿ االستجواب  ،وانما
يكوف ذلؾ عندما يصبح مف الصعب عمى الشخص العادي مقاومتو ،بحيث يكوف مف شأنو أف يدفعو
إلى االعتراؼ.)1("...
ولكي يكوف لموعد أثره في بطالف االستجواب فيجب أف يصدر عف شخص لو نفوذ وسمطة في
الدعوى بحيث يستطيع أف ينفذ ما وعد بو أو عمى األقؿ يساعد عمى تحقيقو بأي كيفية كعضو النيابة
وضابط المباحث (.)3
فالتوىـ بالوعد ال ُيبطؿ االعتراؼ وتطبيقا لذلؾ قضت المحكمة العميا لوالية ((Oregon

االمريكية بأنو إذا توىـ المتيـ متأث ار بالرغبة واألمؿ الذي يساور مكنوف صدر االنساف أنو سيحصؿ
عمى تساىؿ مف المحقؽ إذا اعترؼ ،فإف ذلؾ ال يجعؿ االعتراؼ غير مقبوؿ قانوناً ،واذا كاف المتيـ
مدفوعا بالرغبة في قوؿ الحقيقة فال ُييـ اذا كانت رغبتو تمؾ مبنية عمى األمؿ في أف قوؿ الحقيقة
سيؤدي لمتساىؿ معو "

()4

.

ٔ)

طعنرقمٔ٘9سنةٖ٘قجلسةٕ،ٔ98ٖ/ٙ/سٕٗصٖٓ،7قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول،صٕٔ7ومابعدها
،وانظراٌضاطعنرقم، 7979سنةٗ ٙق،جلسة٘، ٔ99٘/ٔ/موقع محكمة النقض المصرٌة  www.cc.gov.egتارٌخ الدخول
 .ٕٓٔٗ/9/7
ٕ)
راجعنصالمادة()ٕٖ9منالتعلٌماتالقضابٌةللناببالعامرقم(ٔ)لسنة.ٕٓٓٙ
ٖ)
عبدالقادرجرادة،موسوعةاإلجراءات،المجلدالثانً،مرجعسابق،صٗٓ .ٙ
ٗ)
الًعن،سامًالمال،مرجعسابق،صٖ .9
 )state v. Nunn (1958نق 

ٔٔ9

ثالثا -التيديد (الوعيد) :
التيديد يمثؿ صورة مف أبرز صور االكراه المعنوي والذي تبطؿ بموجبو جميع اإلجراءات التي
تتخذ مع المتيـ وىو عبارة عف ضغط شخص عمى إرادة آخر لتوجييا إلى سموؾ معيف عف طريؽ
قوؿ ،يجعمو تحت وطأة الخوؼ مف أمر معيف ،يجعمو يتصرؼ عمى غير رغبتو (.)2
ويستوي أف يكوف التيديد بإيذاء الميدد في شخصو أو في مالو أو بإيذاء غيره مف أعزائو ،كما
يستوي أف يكوف التيديد مباش اًر أـ غير مباشر ومثاؿ التيديد غير المباشر تعذيب شريؾ المتيـ
أمامو(.)1
ففعؿ التيديد يطوؿ المتيـ في حريتو وطمأنينتو وذلؾ بإلقاء الرعب في نفسو ،وىو يدرؾ أثره
مف حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عميو وأنو يريد تحقيؽ ذلؾ األثر بما قد يترتب عميو أف ُيذعف

المجني عميو ،وىو غير التيديد الذي يعتبر ظرفا مشدداً في بعض الجرائـ كجرائـ السرقة مثال(. )3

ويتحقؽ ذلؾ عندما ُييدد المتيـ مف قبؿ القائـ بالتحقيؽ بإيذائو أو االعتداء عميو أو عمى

أشخاص آخريف ليـ صمة القرابة بو بأف يكوف األب أو األب أو الزوجة أو األوالد فيستجيب المتيـ
نتيجة الرعب الذي يخيـ عميو مف ذلؾ التيديد إلى رغبات المحقؽ الذي ىدده ،وىنا نكوف أماـ إرادة
غير حرة تماماً ،بسبب خضوعيا لمؤثر خارجي يدفعيا إلى التصرؼ عمى وجو يتعارض مع ما تريده،
()4

ونتيجة لذلؾ يعتبر التيديد إكراىاً معنوياً يعيب إرادة المتيـ

.

وأيضاً مف صور التيديد ،التيديد بإنزاؿ ظرؼ مشدد في القضية أو حجزه في أماكف غير
مناسبة مع الطبيعة البشرية ،أو التيديد بحرمانو مف حقوقو بوصفو سجيناً(.)5

ٔ)

خالدبنمحمدالمهوس،مرجعسابق.ٔ7٘،عدلًخلٌل،مرجعسابق،صٕٓٔومابعدها.
ٕ)
سامًالمال،مرجعسابق،صٗ.9
ٖ)
 فخريعبدالرزاقالحدٌثًوخالدحمٌديالزعبً،شرحقانونالعقوباتالقسمالخاصالجرابمالواقعةعلىاألشخاص،دارالثقافة
للنشروالتوزٌع،عمان،ٕٓٓ9،صٖٓٔ.محمدرشادالشاٌب،مرجعسابق،ص .ٕٖ9
ٗ)
حسنخوٌن،مرجعسابق،ص .ٔ٘7
٘(
راجعنصالمادة(ٕٓٗ)منالتعلٌماتالقضابٌةللناببالعامرقم(ٔ)لسنة.ٕٓٓٙ

ٕٓٔ

وقد نصت التعميمات القضائية لمنائب العاـ عمى أنو " :ال يجوز توجيو أي وعيد لممتيـ ألنو
يمثؿ ضغطا عمى ارادتو لتوجيييا إلى سموؾ معيف ،وذلؾ بتيديده بإنزاؿ الشر واألذى عميو أو عمى
عائمتو إذا لـ يدؿ باعتراؼ بالتيمة المنسوبة إليو "(.)2
ولقد نص قانوف االجراءات الجنائية المصري في المادة ( ... " :)301وكؿ قوؿ يثبت أنو
صدر مف أحد المتيميف أو الشيود تحت وطأة اإلكراه أو التيديد بو ييدر وال يعوؿ عميو ".
وقد قضت محكمة االستئناؼ جزاء بغزة عمى أنو " :يشترط لصحة االعتراؼ أف يكوف صريحاً
وغير مشوب بوعد أو وعيد وأُخذ بحرية واختيار وبحضور النيابة العامة "(.)1
وأيضاً قضت محكمة النقض المصرية  " :مف المقرر أف االعتراؼ الذي يعوؿ عميو يجب أف
يكوف اختيارياً وال يعتبر كذلؾ إذا حصؿ تحت تثير اإلكراه أو التيديد أو الخوؼ الناشئيف عف أمر
غير مشروع ولو كاف صادقاً كائنا ما كاف قدر ىذا التيديد أو ذلؾ اإلكراه .)3( "...
ويشترط في الوعيد الذي ُيبطل االستجواب شرطين(-: )4

الشرط األول -صدور الوعيد بناء عمى سبب غير مشروع :
فيجب أف يكوف التيديد والخوؼ بناء عمى سبب غير مشروع ،ويرجع ذلؾ إلى أف بعض
اجراءات االستدالؿ والتحقيؽ تتسـ بطبيعتيا بالقير والعنؼ ،كما أنو إذا شعر المتيـ مف تمقاء نفسو
بالرىبة والخوؼ مف المحقؽ متأث اًر بقوتو وسمطتو واعترؼ تحت تأثير تمؾ الرىبة فيو اعتراؼ صحيح،
فال يكفي التذرع بوجود المتيـ في السجف حتى يتحمؿ مف إق ارره متى كاف حبسو صحيحاً وفقاً
لمقانوف.

ٔ )

 راجعنصالمادة(ٕٓٗ)منالتعلٌماتالقضابٌةللناببالعامرقم(ٔ)لسنة.ٕٓٓٙ
ٕ(
استبناؾعلٌاجزاء،القضٌة رقم ٘ ، 7ٙ/8جلسة ٖٔ، ٔ97ٙ/ٔٓ/مجموعةمختارة،مرجعسابق،الجزءالعشرون،صٕ٘ٓ وما
بعدها.
ٖ( 
طعنرقمٗٔ 9سنةٖ٘ قجلسةٕ٘ ٔ9ٙ٘/ٔٓ/سٔٔ ص، 7ٖ9قضاء النقض فً األدلة الجنابٌة  ،الجزء األول ،صٕٕٕ وما
بعدها.
ٗ(
عبدالقادرجرادة،موسوعةاإلجراءات،المجلدالثانً،مرجعسابق،ص. ٙٓٙسعدالقبابلً،مرجعسابق،صٕٗ9ومابعدها.
عدلًخلٌل،مرجعسابق،صٕٕٔومابعدها.سامًالمال،مرجعسابق،ص98ومابعدها.

ٕٔٔ

وقد قضت محكمة النقض المصرية  ":حضور ضابط الشرطة التحقيؽ ال يعيب اجراءاتو .ألف
سمطاف الوظيفة ذاتو ال يعدو اكراىاً .ما داـ لـ يستطؿ بأذى مادي أو معنوي .مجرد الخشية منو ال
تُعد قريف اإلكراه المبطؿ لالعتراؼ " (.)2

والشرط الثاني  -أن يؤدي الوعيد مباشرة الى اعتراف المتيم:
إف مجرد حصوؿ تيديد غير مشروع مع المتيـ ال يكفي لبطالف االعتراؼ بؿ يشترط أف يكوف
ذلؾ التيديد قد أدى مباشرة إلى حمؿ المتيـ عمى االعتراؼ ،فإذا رفض المتيـ الخضوع تحت تأثير
ولـ يصدر منو أي اعتراؼ بناء عمى ما تعرض لو مف أنواع التيديد ،ثـ اعترؼ بعد ذلؾ في مناسبة
أخرى فال يجوز لو االدعاء بأف ذلؾ االعتراؼ قد جاء في أعقاب التيديد ،فالعبرة ىي بكوف ذلؾ
االعتراؼ أث اًر لمتيديد .
وتطبيقاً لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية " :إذا كاف الحكـ مع تسميمو بأف ضابط البوليس
ىدد المتيـ بالقبض عمى ذويو وأقاربو وبأف اعتراؼ المتيـ لـ يصدر إال بعد ىذا التيديد ،قد اعتمد في
ادانتو عمى ىذا االعتراؼ وحده ولـ يورد دليالً مف شأنو أف يؤدي إلى ما ذىب إليو مف اعتبار ىذا
االعتراؼ صحيحاً سوى ما قالو مف أف المتيـ ليس ممف يتأثروف بالتيديد ألنو مف المشبوىيف ،فإنو
يكوف قاص ار إذ أف ما قالو مف ذلؾ ال يمكف أف يكوف صحيحاً عمى اطالقو ،فإف توجيو انذار االشتباه
إلى إنساف ليس مف شأنو أف ُيجرده مف المشاعر والعواطؼ التي فُطر الناس عمييا "(.)1

وبالتالي فإذا توافر الشرطاف السابؽ ذكرىما في التيديد ونتج عنو االعتراؼ فإف ذلؾ االعتراؼ
يكوف باطالً؛ ألنو صدر عف إرادة غير حرة ،وألنو تـ انتياؾ حؽ المتيـ في الصمت.

ٔ)

طعنرقمٓ 8ٕٙسنة ٘8قجلسةٖٕ، ٔ989/ٖ/سٓٗ ص، ٖٗ9قضاء النقض فً األدلة الجنابٌة  ،الجزء األول ،ص، ٕ77
وقضتاٌضا......":وكانمنالمقررأنهلٌسفًحضورعضوالرقابةاإلدارٌةوالذيقامبالضبطوالتحقٌق–علىفرضحصوله--ما
ٌعٌباجراءاتهألنسلطانالوظٌفةفًذاتهبماٌسبؽهعلىصاحبهمناختصاصاتوسلطانالٌعداكراهاماداملمٌستطلإلىالمتهمٌن
باألذىمادٌاكانأومعنوٌا،إذمجردالخشٌةمنهالٌعدمناإلبطالالمبطللالعتراؾالمعنىوالحكما"،طعنرقمٕٗ 7لسنة 78ق
جلسةٓٔ،ٕٖٓٔ/ٔٓ/موقعمحكمةالنقضالمصرٌةwww.cc.gov.egتارٌخالدخول .ٕٓٔٗ/9/7
ٕ)
طعنرقمٖٖٙسنةٖٔقجلسةٕٕ،ٔ9ٖٗ/ٖ/قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول،صٕٓ7ومابعدها .

ٕٕٔ

المطمب الثاني
األساليب العممية المستحدثة الماسة بحق المتيم في الصمت

تضاعؼ االىتماـ بالوسائؿ العممية الحديثة في كشؼ الحقيقة ،والمشكمة الحقيقة التي تثيرىا
ىذه الوسائؿ ىي مدى مشروعية استخداميا في االستجواب.
وىناؾ مف يعارض إستخداـ الوسائؿ العممية في التحقيؽ الجنائي – وىو ما نؤيده  -وذلؾ
سواء أكاف في الكشؼ عف الجريمة أـ التأكد مف صدؽ أقواؿ األشخاص فييا ،وينادي باستبعاد تمؾ
الوسائؿ مف التحقيؽ الجنائي ،بينما يرى البعض ضرورة استخداـ تمؾ الوسائؿ ،لممساىمة في الكشؼ
عف الجريمة والتأكد مف صدؽ أقواؿ األشخاص المتيموف فييا( ،)2وفيما يمي سوؼ نبيف بعض مف
تمؾ الوسائؿ والتي تتعارض مع حؽ المتيـ في الصمت ،والموقؼ مف استعماليا:

أوال -التنويم المغناطيسي

()2

:

التنويـ المغناطيسي ىو نوع مف النوـ لبعض ممكات العقؿ الظاىر يمكف إحداثو صناعياً عف
طريؽ االيحاء بفكرة النوـ ،وىو يستخدـ منذ زمف بعيد في عالج األمراض النفسية؛ لحمؿ المريض بعد
تنويمو عمى تذكر أسباب مرضو النفسي ،ورده إلى وعيو وشعوره والتأثير المباشر في عقمو الباطف(.)3
ويمكف تعريفو " :بأنو ظاىرة فسيولوجية تحدث نتيجة لمؤثرات منتظمة صادرة عف شخص
آخر تؤدي إلى افتعاؿ حالة نوـ غير طبيعي يصاحبو تغيير في حالة النائـ نفسياً وجسمانياً عمى الذي
تتغير معيا إرادة العقؿ الطبيعي وممكاتو العميا "(.)4

ٔ(

 للمزٌدأنظرفًعرضهذهاآلراء،محمدحمادالهٌتً،التحقٌقالجنابًواألدلةالجرمٌة،دارالمناهجللنشروالتوزٌع،عمان،الطبعة
األولى،ٕٓٔٓ،صٕٖ٘ومابعدها.
ٕ(
ترجععملٌة التنوٌم المؽن اطٌسًإلىالطبٌبالنمساوي(مسمر)عام،ٔ77ٙحٌنقال:إنجسماالنسان له قطبانموجبوسالبوأن
األعراضالمرضٌةتظهرنتٌجةاختاللالتوازنبٌنهذٌنالقطبٌن،ولقدرحلعنوطنهنتٌجةاتهامهبالدجلوالشعوذة.أنظر،محمد
رشادالشاٌب،مرجعسابق،صٕٗ٘ .
ٖ(
عدلًخلٌل،مرجعسابق،صٕٗٔ.
ٗ(
محمدرشادالشاٌب،مرجعسابق،صٖٕ٘ومابعدها.

ٖٕٔ

فيو حالة نوـ غير طبيعية تتغير فيو الحالة الطبيعية لمجسـ مف الناحية العضوية والنفسية
لمشخص المنوـ ومف خالؿ تمؾ الحالة تتغير الوظيفة العقمية أي أف العقؿ يضطرب في أداء
عممو (.)2
وفي تمؾ الطريقة ينوـ المتيـ تنويماً مغناطيسياً ،ويستجوب وىو مستغرؽ في النوـ ،وفي تمؾ
الحالة يفقد المتيـ السيطرة عمى إرادتو وال يعود قاد اًر عمي التحكـ بمشاعره ،ويكوف خاضعاً إلرادة
المنوـ ،فيكوف بذلؾ ُمكرىاً عمى ما يأتيو مف أفعاؿ ،فنراه يجيب عمى كؿ سؤاؿ يوجو إليو دوف المقدرة

عمى إخفاء ما كاف يكتمو( ،)1حيث يضيؽ نطاؽ االتصاؿ الخارجي لمنائـ وتُشؿ الوظيفة األساسية

لعقؿ اإلنساف(.)3

كما أف تمؾ الوسيمة تجعؿ الشخص غير قادر عمى التحكـ في إرادتو فيسترسؿ في اإلدالء
بأقواؿ ىو عاجز عف السيطرة عمييا مما يعني إجباره عمى إدانة نفسو ،كما أنو لو كانت لديو الرغبة
في االعتراؼ لقاـ بذلؾ وىو حر االرادة( ،)4ويضاؼ إلى ذلؾ أف القدر المتبقي لو مف الوعي ال يمكنو
مف استعماؿ حقوقو المشروعة في الدفاع(.)5
كما أف المتيـ يكوف خاضعا في تمؾ الحالة لتأثير مف ينومو فتأتي إجابتو صدى لما يوحى بو
إليو( ،)6أو أف يصرح عف غير وعي بأمور كانت مخبأة منو وكاف حريصاً عمى كتمانيا(.)7
األمر الذي دفع غالبية القوانيف كقانوف اإلجراءات الجنائية األلماني والقانوف االيطالي ،وكذلؾ
الفقو والقضاء إلى حظر ىذه الطريقة ،وتحريـ المجوء إلييا مف أجؿ الحصوؿ عمى اعتراؼ المتيـ
انطالقا مف كونيا تشكؿ اعتداء صارخ عمى حقوؽ المتيـ في الدفاع ،وتتعارض مع حؽ المتيـ في
الصمت(.)8

ٔ)

أحمدعبدهللابشٌر،القانونالجنابًالعام،الجزءاألول،بدونناشر،ٔ997،صٕ .ٔ9
ٕ)
حسنخوٌن،مرجعسابق،ص .ٔ٘ٙ
ٖ)
عدلًخلٌل،مرجعسابق،صٖٗٔ.
ٗ)
عبدهللااحجٌلة،وجهادالجازي،مرجعسابق،صٗٓ.8
٘)
خالدسلطان،مرجعسابق،صٖ.ٕ7
)ٙ
عدلًخلٌل،مرجعسابق،صٖٗٔ.
)7
رمسٌسبهنام،مرجعسابق،صٗٓ .ٙ
)8
 حسن خوٌن  ،مرجع سابق  ،ص. ٔ٘ٙمسوسرشٌدة،مرجعسابق،صٖ. 8عدلًخلٌل،مرجعسابق،صٗٗٔ .عبدهللا
احجٌلةوجهادالجازي،مرجعسابق،صٗٓ .8

ٕٗٔ

وقد استقر القضاء عمى استبعاد االعتراؼ الناتج عف التنويـ المغناطيسي ،عمى اعتبار أف
ذلؾ مساساً بحؽ الدفاع فضال عف أنو وسيمة لقير االرادة وتعطيميا ،وتأكيداً لذلؾ رفضت المحكمة
العميا االتحادية األمريكية االعتراؼ الصادر عف المتيـ والذي تـ تحت تأثير التنويـ المغناطيسي بحجة
أنو غير إرادي وأف الحصوؿ عميو بيذه الطريقة يمثؿ اعتداء عمى الحقوؽ الدستورية لممتيـ (.)2
كما أف رضاء المتيـ ال أثر لو في تبرير مشروعية ىذه الوسيمة خصوصاً وأف رضاء المتيـ
ربما يكوف ناجماً عف خوفو مف أف يتخذ رفضو لمخضوع إلى تمؾ الوسيمة كدليؿ إدانتو( ، )1كما أف تمؾ
تمؾ الوسيمة تعد خرقاً لمحرية الشخصية لمفرد

()3

.

ثانيا -جياز كشف الكذب:
يمكف تعريؼ جياز كشؼ الكذب بأنو " :جياز آلي يعمؿ بالكيرباء ذو قدرة عالية عمى قياس
بعض التغيرات الجسدية لإلنساف كمعدؿ النبض وافراز العرؽ وحركة العضالت والضغط الدموي
وحركة التنفس ونبرة الصوت ودرجة مقاومة البشرة لتيار كيربائي خفيؼ ،والتي تصاحب اإلجابات
الكالمية لمف يستخدـ عميو الجياز خالؿ االختبار ،وبقصد الكشؼ عف خبايا النفس وخمجاتيا مف
ناحية ردود األفعاؿ التي تظير عميو أماـ بعض الكممات الموجية لمشخص الخاضع لمجياز وتؤثر في
أعماقو ،وتبدو أثر تمؾ االنفعاالت في تأدية أعضاء الجسـ لوظائفيا "(.)4
وتعتبر أجيزة كشؼ الكذب إحدى نتائج التقدـ الكبير الذي تحقؽ في عمـ وظائؼ الجسـ ،فقد
أثبت ىذا العمـ أف االنفعاالت لداخمية لإلنساف تنعكس عمى وظائؼ جسمو في صورة تغيرات في نمط
أدائيا ،كما أف االنساف في جنوحو إلى الكذب أو إلى تغيير الحقيقة يبذؿ جيداً غير عادي لمسيطرة
عمى حواسو(.)5

ٔ)

محمدعبدالكرٌمالعبادي،مرجعسابق،صٖ.ٔ7
ٕ)
حسنبشٌتخوٌن،مرجعسابق،ص.ٔ٘7
ٖ)
فتحًالوحٌدي،مرجعسابق،ص٘.ٕ8
ٗ)
محمدرشادالشاٌب،مرجعسابق،ص.ٕٙ7
٘)
عمرالفاروقالحسٌنً،تعذٌبالمتهملحملهعلىاالعتراؾ،بدونناشر،الطبعةالثانٌة،ٔ99ٗ،ص.ٔٗ8

ٕ٘ٔ

وفي حالة استخداـ ذلؾ الجياز يتـ وضع المتيـ عمى كرسي مزود برقائؽ معدنية يضع عمييا
المتيـ كفيو لقياس إفراز العرؽ ،وجياز يوضع حوؿ عضده لقياس ضغط الدـ ،وآخر حوؿ صدره
لقياس سرعة التنفس(.)2
ويذىب غالبية الفقو الى الوقوؼ بقوة في وجو استخداـ أجيزة كشؼ الكذب ألف ذلؾ االستخداـ
ال يقدـ ضمانات عممية أكيدة ،كما أف ردود االنفعاالت التي تعتري الشخص المستوجب بواسطتو والتي
يتـ رصدىا قد تكوف مختمفة تماماً عف انفعاالت الشعور باإلثـ الناتج عف الجريمة موضوع التحقيؽ،
كما أف ىناؾ اشخاص لدييـ حساسية معينة يترتب عمييا تمؾ الظواىر التي ترصدىا تمؾ األجيزة
(كنبضات الدـ والتنفس  )...بصرؼ النظر عف الجريمة واالستجواب فييا وبالتالي ال يشترط أف تكوف
االنفعاالت النفسية أو الظواىر الفسيولوجية التي تعتري اإلنساف متصمة بالكذب بالنسبة لمواقعة

()1

.

وذلؾ االعتراض مستمد مف الرأي الذي يأخذ بو كثير مف رجاؿ القضاء في الواليات المتحدة
وفي بعض الدوؿ االوروبية ،حيث رفضت المحكمة العميا لوالية (نيومكسيؾ) قبوؿ النتيجة المترتبة
عمى استعماؿ جياز كشؼ الكذب رغـ أنو استعمؿ برضاء المتيـ مقررة أنو طالما أف نتيجة جياز
كشؼ الكذب غير مقبولة؛ ألف الوثوؽ بيا غير محقؽ لذلؾ فاف االعترافات الناتجة عف استعماؿ
الجياز يجب أف تستبعد ولو أف المتيـ قد وقع إق ار ار بأنو ممزـ بنتيجة االختبار(.)3
كما رفضت محكمة االستئناؼ الفدرالية عاـ  2913في قضية ))fery v. united states
قبوؿ الدليؿ المتحصؿ مف جياز كشؼ الكذب تأسيساً عمى أف الدليؿ يتعيف أف يكوف مستقى مف
مصادر عممية متفؽ عمى دقة نتائجيا في الوسط العممي وىو ما لـ تجد توافره في النتيجة محؿ البحث
وال تزاؿ معظـ المحاكـ تتبع ذلؾ الحكـ حتى اآلف عمى الرغـ مف التطور الذي لحؽ بصناعة تمؾ
األجيزة (.)4

ٔ)

ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،هامشص .٘89
وقدعرؾأن(أرسطو)حكٌمالٌونانكانٌحسنبضالشخصعندسؤاله؛لٌعرؾمدىصدقهأوكذبه،فإذاكاننبضهطبٌعٌاكانذلكأدل
علىصدقهوالعكس،أنظر،محمدرشادالشاٌب،مرجعسابق،ص .ٕٙ8
ٕ)
راجع  ،عبد الحمٌد الشواربً  ،اإلخالل بحق الدفاع  ،منشأة المعارؾ  ،اإلسكندرٌة  ، ٔ997 ،ص  ، ٖٔ7عبدالرحمن توفٌق أحمد ،
شرحاإلجراءاتالجزابٌة،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،عمان،ٕٓٔٔ،ص .ٕ78
ٖ)
سامًالمال،مرجعسابق،صٖٗٔ.
ٗ)
خالدسلطان،مرجعسابق،صٕٕ٘.

ٕٔٙ

كما يستندوف إلى أف ذلؾ الجياز غير دقيؽ ،وىو جياز معقد وباىظ التكاليؼ ،كما أنو ال
يصمح لفحص األشخاص المشتبو فييـ مف جميع الفئات في كؿ األحواؿ أي أنو جياز قاصر ،كما أنو
غير معتمد بمعنى أف المحاكـ ال تمزـ بالنتائج التي تنتج عف اختبارات جياز كشؼ الكذب(.)2
فذلؾ األسموب يمثؿ اعتداء مادياً عمى حؽ المتيـ في الصمت ،فال قيمة لالعتراؼ الصادر
عف المتيـ في ىذه الحالة ألف استخداـ الجياز في تمؾ الحالة ينطوي عمى إيذاء بدني ونفسي(.)1
كما أف القانوف قد رتب لممتيـ حقوقا لمدفاع ال يجوز المساس بيا ومنيا الحؽ في الصمت
ومف ثـ فإف كؿ النتائج المترتبة عمى استعماؿ الجياز تعتبر باطمة حتى ولو كانت برضاء المتيـ(.)3

ويثار ىنا التساؤل :حول استخدام أجيزة التسجيل باعتبارىا نوعاً من المحاوالت الحديثة
لمتغمب عمى تمسك المتيم بحقو في الصمت ؟.
في االجابة عف ىذا التساؤؿ ولتوضيحو ُنورد إحدى القضايا ،حيث إنو في إحدى القضايا في

(أستراليا) قامت الشرطة باعتبارىا جياز التحقيؽ المنوط بو الكشؼ عف الجرائـ ،إلقامة نوع مف الحيمة
مف خالؿ ارساؿ أحد افرادىا إلى مجرـ يدعى (ياء كوكس) وذلؾ لمتغمب عمى استخداـ ذلؾ المتيـ
لحقو في الصمت والحصوؿ منو عمى اعترافات بشأف الجريمة ،وقد رفضت المحكمة العميا لجنوب
(أس تراليا) ذلؾ النوع مف الطرؽ في الحصوؿ عمى األدلة ،ووجدت أف استجواب الشرطة بذلؾ التكتيؾ
ضد متيـ سبؽ أف مارس حقو في إلتزاـ الصمت يمثؿ اعتداء عمى الحؽ في الصمت وبالتالي فيي
غير مقبولة(.)4
ويجد ذلؾ تأييداً لو أيضاً ،في تطبيؽ قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشروعة،
والتي تجد مبرراتيا في حماية الحريات الفردية ،والحفاظ عمى نزاىة القضاء ،ولإلعتبارات الدستورية،

ٔ)

 حسنٌنالمحمديبوادي،الوسابلالعلمٌةالحدٌثةفًاإلثباتالجنابً،منشأةالمعارؾ،اإلسكندرٌة،ٕٓٓ8،صٔٙ7ومابعدها.
ٕ)
محمدعبدالكرٌمالعبادي،مرجعسابق،صٕ.ٔ7عمرالفاروقالحسٌنً،مرجعسابق،ص.ٔٗ9
ٖ)
سامًالمال،مرجعسابق،صٖٗٔومابعدها.عبدالحمٌدالشواربً،اإلخالل،مرجعسابق،ص.ٖٔ7
ٗ
)خالدسلطان،مرجعسابق،ص٘ .ٖٙ

ٕٔ7

وأيضاً في أنيا تردع رجاؿ الشرطة وتصرفيـ عف مخالفة القانوف وىـ يمارسوف مياميـ في جمع
األدلة(.)2

ثالثا -استخدام العقاقير المخدرة (مصل الحقيقة) (: )2
العقاقير المخدرة أو ما يسمى (بمصؿ الحقيقة)  ،ىي عبارة عف مواد مف شأنيا أف تجعؿ
متعاطييا يستغرؽ في نوـ عميؽ لمدة تتراوح ما بيف  10-5دقيقة ،ومف أشيرىا صوديوـ البونتاتاؿ
(  )sodium penithatalويترتب عمى تعاطي تمؾ المواد أف الشخص يفقد أثناء نومو القدرة عمى
التحكـ االرادي واالختيار والى عدـ استطاعة المتيـ الدفاع عف نفسو واالحتفاظ بما يدور في ُخمده مف

أسرار ومشاعر مكبوتة (.)3

ولمحصوؿ عمى أفضؿ النتائج مف عممية حقف العقار المخدر يجب مراعاة خطوات ثالث:
األولى :إعداد الشخص محؿ االختبار نفسيا ،والثانية :أف يتـ حقف العقار المخدر في مجرى الدـ
بسرعة متوسطة ثـ تزداد سرعة الحقف تدريجيا ،والثالثة :بعد إتماـ عممية الحقف حيث يقترب الشخص
الخاضع لمحقف مف حالة الالوعي إلى حالة نصؼ الوعي وىناؾ يبدأ الشخص في البوح بأس ارره (.)4
فتمؾ المواد مف شأنيا أف تجعؿ الشخص أكثر قابمية لإليحاء بالمصارحة والتعبير عف مشاعره
الداخمية ويفقد القدرة عمى االختيار والتحكـ االرادي ،فيندفع إلى الكالـ دوف إرادة حرة ،األمر الذي
يجعؿ اإلقرار الذي يصدر عنو في تمؾ الحالة ليس إرادياً ،وانما ىو مف باب اإلقرار القصري(.)5

ٔ

)أحمدعوضبالل،قاعدةاستبعاداألدلةالمتحصلةبطرقؼٌرمشروعة،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،الطبعةالثانٌة،ٕٓٓ8،ص
ٖٔ9ومابعدها .
ٕ) 
كانالخمرعندالرومانوسٌلةلحلعقدةاللسانوقدقالوافًذلكقولتهمالمشهورة"فًالخمرالحقٌقة"،ولكنٌجبأنٌكونذلكبقدر
بحٌثٌكونالمتهمقادراعلىالتحدثبماكانٌقدرأنٌخفٌه،عاجزافًالوقتذاتهانٌخفًماكانٌكتمه،ومعالتطورفًمجالالعقاقٌر
تماكتشاؾعقار(السٌكوبالمٌن)الذياكتشفهطبٌبنساءووالدةكانٌستخدمهكمهدئفًبعضحاالتالوضع،وقدالحظأنالمرأةالتً
تتناولهؼالباماتفضًبأمورماكانتلتفضًبهالوالتناولهالذلكالعقار .أنظر،ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجع سابق  ،ص
 .٘88
ٖ)
محمدعبدالكرٌمالعبادي،مرجعسابق،صٓ .ٔ7
ٗ)
محمدرشادالشاٌب،مرجعسابق،صٕ٘ٗ.
٘)
عبدالقادر جرادة  ،موسوعة اإلجراءات  ،المجلد الثانً  ،مرجع سابق  ،ص. ٘98حسن خوٌن  ، ،ضمانات المتهم ،الجزء األول ،
مرجعسابق،ص٘٘ٔ .

ٕٔ8

كما أف البعض يعتبر تخدير المتيـ ضرباً مف ضروب االكراه المادي مما تصبح معو كافة
االعترافات واألقواؿ الناجمة عنو باطمة ولو كانت صادقة ،وىو ما أكدتو محكمة النقض المصرية

()2

.

فاالستجواب تحت تأثير مصؿ الحقيقة ىو باطؿ ألف عممية التنويـ تؤدي إلى فقداف السيطرة
عمى العقؿ مما يمنع المتيـ مف السيطرة عمى إرادتو وعدـ إدراكو لكنو ما يقوؿ باالستجواب ،ودوف
أدنى تحكـ مف جانبو بإجاباتو(.)1
وبناء عمى ذلؾ ال يجوز لمقاضي أف يبني حكمو وتشكيؿ قناعتو عمى دليؿ مستمد مف إجراء
غير مشروع فال يجوز لمقاضي أف يبني حكمو عمى اعتراؼ المتيـ الذي تـ عف طريؽ العقاقير
المخدرة (.)3
كما أف المتيـ يكوف بيف الوعي والتخدير ،فيمر بمحظات يقظة تجعمو محتفظاً بحواسو ،ويمكنو
أف يحتفظ بأس ارره ،وال يضطر إلى البوح بيا ،فيمجأ إلى الكذب وتضميؿ العدالة(.)4
كما ال يجوز استعماؿ المواد المخدرة ولو بموافقة المتيـ ،وعمة ذلؾ أف القانوف قد ضمف حرية
المتيـ في ابداء أقوالو وىو ضماف ىاـ ال يجوز التياوف فيو وال التنازؿ عنو؛ ألنو يتعمؽ بحقوؽ
اإلنساف(. )5
كما أف استخداـ تمؾ الوسيمة فيو اىدار لحؽ المتيـ في اإلجابة أو عدـ اإلجابة عف األسئمة
التي توجو إليو ،فمممتيـ دائماً الحرية الكاممة في الكالـ وفي الصمت فال بد مف تمكينو مف إبداء أقوالو
في حرية تامة ودوف ضغط أو خديعة ،فيي بذلؾ تمس حقاً شخصياً لو في أف يحتفظ بما يريد مف
معمومات يريد جعميا قاصرة عميو وحده(. )6

ٔ) 

عبد الحمٌد الشواربً  ،اإلخالل  ،مرجعسابق،ص . ٖٔ9عبدالقادر جرادة  ،موسوعة اإلجراءات  ،المجلد الثانً  ،مرجع سابق ،
صٕٓ.ٙوأنظرحكممحكمةالنقضالمصرٌةرقم8ٙجلسة،ٔ9ٕ٘/ٔ/ٔ8س٘ص،ٕ٘9مجموعةأحكاممحكمةالنقض،نقالعن،
حسنخوٌن،مرجعسابق،ص٘٘ٔ.وانظراٌضانقضٌٔ8ناٌرٗ٘ٔ9مجموعةاحكاممحكمةالنقض،س٘،ص،ٕ٘9نقالعن،
خالدسلطان،مرجعسابق،ص .ٕٙ9
ٕ)
ن ابلعبدالرحمنصالح،محاضراتفًأصولالمحاكماتالجزابٌة ،دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزٌع ،عمان،الطبعة األولى ،
،ٔ997ص،ٕ89عمرالفاروقالحسٌنً،مرجعسابق،صٓ٘ٔ.
ٖ)
محمدعبدالكرٌمالعبادي،مرجعسابق،صٓ.ٔ7
ٗ)
مسوسرشٌدة،مرجعسابق،صٔ.8
٘)
عدلًخلٌل،مرجعسابق،ص.ٔٗٙعلًالطوالبة،مرجعسابق،صٖٕ.
)ٙ
عبدهللااحجٌلةوجهادالجازي،مرجعسابق،صٗٓ.8عبدالحمٌدالشواربً،اإلخالل،مرجعسابق،صٓٗٔ.

ٕٔ9

وقد يثار تساؤل ىنا :فيما لو تظاىر المتيم بأنو أصم أو أبكم أو أنو مجنون  ،فما ىو
الحل؟  ،فيل يجوز استعمال بعض العقاقير الطبية مثال لغرض التأكد من مدى صحة إدعائو ؟.
مف البدييي أف المحقؽ ليس لو أف يبدي رأيو في ىذا الموضوع فيما إذا كاف المتيـ يتظاىر أـ
ال ،وانما عميو أف يترؾ ذلؾ لمجيات الطبية المختصة ،ولكف إذا قدرت تمؾ الجيات إستعماؿ بعض
العقاقير الطبية المخدرة فيؿ ُيعد ذلؾ اعتداء عمى حؽ الصمت؟ ،الحقيقة أنو ما داـ استعماؿ تمؾ

العقاقير الطبية لغرض التحقؽ مما يدعيو المتيـ ىنا ،فال تأثير في ذلؾ عمى حؽ المتيـ في الصمت،

وال مانع مف االستفادة مف التخدير في مجاؿ التحميؿ النفسي لمكشؼ عف حقيقة ما يدعيو المتيـ ،فقد
يدعي أنو مريض عقمياً ،أو أخرس ،فمف الواجب التأكد مف صحة ما يدعيو ،ألف فحص المتيـ في
تمؾ الحالة ،يتناوؿ دراسة الجانب النفسي والعقمي لممتيـ ،دوف أف يبحث في أدلة اإلثبات ،فال يتعرض
لمدعوى الجنائية وموضوعيا ،أما إذا كاف المقصود مف استعماؿ تمؾ العقاقير ىو الحصوؿ عمى
اعتراؼ المتيـ ،فينا يكوف اعتداء عمى حرية المتيـ وحقو في الصمت ،وبالتالي فمف الممكف استخداـ
العقار في تشخيص الحالة العقمية لممتيـ فقط(. )2

رابعا -االستعراف عمى المتيم عن طريق الكمب البوليسي:
لمكالب البوليسية عدة وظائؼ منيا :تتبع األثر عقب وقوع الجرائـ واالستعراؼ عمى الجناة،
فالجاني ميما إحتاط أثناء ارتكابو الجريمة ال ُبد أف يترؾ أث اًر في مكاف الحادث يحمؿ رائحتو أو

يالمس شيئا في مكاف الجريمة ،ويمكف االستفادة مف ذلؾ األثر المتخمؼ فيقتفي الكمب أثر

صاحبو(.)1
وتعتمد تمؾ الوسيمة عمى حاسة الشـ التي توجد لدى الكالب إضافة إلى التدريبات التي
تخضع ليا الكالب البوليسية وتمؾ الوسيمة يجب أف تحاط بحذر شديد ألنو لـ يثبت عممياً أف لكؿ
انساف رائحة تميزه عف غيره كما ىو الشأف بالنسبة لمبصمات كما أف نجاح الكمب أو فشمو يرتبط

ٔ)

علًالطوالبة،مرجعسابق،صٖ.محمدرشادالشاٌب،مرجعسابق،صٕٕ٘.مسوسرشٌدة،مرجعسابق،صٕ .8
ٕ)
عدلًخلٌل،مرجعسابق،صٓٗٔ.

ٖٓٔ

بتدريبو كما أنو قد تقوـ بيف الكمب ومدربو عالقة أثناء التدريب تمكف المدرب مف التحكـ في حركة
الكمب وقدرتو عمى التعرؼ عمى األشخاص(.)2
وتُعد تمؾ الوسيمة مف قبيؿ االكراه المادي فال يجوز التعويؿ عمى االعتراؼ الناتج بناء عمييا،
ولو كاف صادقاً وحتى ولو كاف قدر االكراه يسي اًر ،وأيضا فيي تيدد الشخص في سالمة جسمو
وخاصة مف الناحية النفسية إذ يترتب عمى استخداميا ارىابو ،ولكف يمكف استخداـ تمؾ الطريقة في
تتبع أثر الجناة ومحاولة العثور عمى األدلة ،أما االستعراؼ فال يجوز(.)1
وقد قضت محكمة النقض المصرية  ":مف المقرر أف استعراؼ الكمب البوليسي ال يعدو أف
يكوف قرينة يصح االستناد إلييا في تعزيز األدلة القائمة في الدعوى دوف أف يؤخذ بيا كدليؿ أساسي
عمى ثبوت التيمة عمى المتيـ ،فإذا كانت المحكمة قد استندت إلى استعراؼ الكمب البوليسي كقرينة
تعزز بيا الدليؿ المستمد مف شيادة الشيود وضبط األسمحة المستخدمة في الحادث ولـ تعتبر ىذا
االستعراؼ كدليؿ عمى ثبوت التيمة قبؿ المتيميف ،فإف استنادىا إلى ىذه القرينة ال يعيب حكميا
ويكوف ما يثيره الطاعنوف في ىذا الصدد ال محؿ لو "(. )3
وأيضاً قضت أف اإلكراه يكوف متواف اًر عند ىجوـ الكمب البوليسي عمى المتيـ وتمزيؽ مالبسو
واحداث إصابات بو ،حيث قضت  ":االعتراؼ المشوب باإلكراه ال يصح التعويؿ عميو كدليؿ اثبات
في الدعوى فإذا كاف المتيـ قد تمسؾ أماـ المحكمة بأف العبارات التي فاه بيا أثناء تعرؼ الكمب
البوليسي عميو إنما صدرت منو وىو مكره لوثوب الكمب عميو ،دفعاً لما خشيو مف أذاه ،ومع ذلؾ فإف
المحكمة قد عدتيا إقرار منو بارتكاب الجريمة وعولت عميو في إدانتو دوف أف ترد عمى ما دفع بو
()4

وتفنده ،فإف حكميا يكوف مشوباً بالقصور "

.

ٔ)

ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،صٓ .٘9
ٕ)
 محمدعٌدالؽرٌب،مرجعسابق،ص. 8ٙ8عبدالقادر جرادة  ،موسوعة اإلجراءات ،المجلد الثانً  ،مرجع سابق  ،ص ٖ ٘9وما
بعدها.مأمونسالمة،مرجعسابق،ص.ٔ٘ٙ
ٖ)
طعنرقم، ٔ9٘78سنة ٙ9قجلسة، ٕٖٓٓ/ٖ/ٙموقعمحكمةالنقضالمصرٌة www.cc.gov.egتارٌخالدخول، ٕٓٔٗ/9/7
وانظرطعنرقمٓ٘ٔ سنةٕٗ قجلسة، ٔ9٘ٗ/ٖ/ٕ9قضاء النقض فً األدلة الجنابٌة  ،الجزء األول ،ص٘ 89ومابعدها،وأنظر
أٌضا،طعنرقمٕ ٙ9سنةٕ٘ قجلسةٕٓ ٔ9٘ٙ/ٖ/س 7صٗ، ٖ9قضاء النقض فً األدلة الجنابٌة  ،الجزء األول ،ص 899وما
بعدها.
ٗ)
طعنرقمٕٔٗ8سنةٔ9قجلسة،ٔ9ٗ9/ٕٔ/ٕٙصٕٓٓ،قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول .
وأنظر،أحمدفتحًسرور،الوسٌط،مرجعسابق،هامشصٕٖٓ.عبدالرؤوؾمهدي،مرجعسابق،ص .٘٘9

ٖٔٔ

وبعد حديثنا عف تمؾ المؤثرات جميعاً سواء أكانت مادية أـ معنوية أـ وسائؿ عممية مستحدثة،
نرى أنو يجب أف يكوف االعتراؼ تمقائياً بعيداً عف أي مؤثرات وأف تكوف ارادة المتيـ سميمة وخالية مف
العيوب وأف يتـ احتراـ حؽ المتيـ في الصمت ،واال فإنو يتعيف اىدار االعتراؼ الناتج عف استخداـ
أي مف تمؾ الوسائؿ.

المبحث الثاني
اآلثار المترتبة عمى انتياك حق المتيم في الصمت

أف حؽ المتيـ في الصمت في جميع مراحؿ الدعوى الجزائية ىو حؽ ثابت لو ،لذلؾ يجب أف
يتـ االلتزاـ بيذه الضمانة وعدـ مخالفتيا؛ ألف عدـ االلتزاـ بيا واجبار المتيـ عمى االعتراؼ أو
اء إجرائياً كفمو قانوف
الحديث رغماً عنو يعتبر عمالً مخالفاً لمقانوف ويترتب عميو البطالف ،فالبطالف جز ً
اإلجراءات الجزائية عند عدـ مراعاة أحكامو وقواعده .

وسوؼ نبيف في ىذا المبحث ،تعريؼ البطالف وأنواعو ثـ نبيف موقؼ كؿ مف القانوف
الفمسطيني والقانوف المصري مف انتياؾ حؽ المتيـ في الصمت ،وبالتالي سنقسـ ىذا المبحث إلى
مطمبيف وكما يمي :

المطمب األول
تعريف البطالن وأنواعو
يعرؼ البطالف بأنو " :جزاء يتقرر عند مخالفة كؿ أو بعض شروط صحة اإلجراء
الجزائي " (.)2
وقد عرفتو التعميمات القضائية لمنائب العاـ بأنو " :البطالف ىو جزاء اجرائي  ،معناه إعتالؿ
اإلجراء وقابميتو لإلنييار في صورة تجاىؿ لو ،وعدـ اكتراث بو ،فيكوف الوجود القانوني لإلجراء ميت اًز
ٔ(

 محمدسعٌدنمور،أصولاإلجراءاتالجزابٌة،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،عمان،الطبعةاألولىٕ٘ٓٓ،ص.٘7

ٕٖٔ

وآيالً لمسقوط ،بالرغـ مف وجوده المادي ومع ذلؾ يترتب عمى عدـ ىدـ االجراء أف يصبح صحيحا
وتثبت لو آثاره "(.)2

وبخصوص النظريات الفقيية في كيفية تقرير البطالف ،فيناؾ مذىباف أساسياف لمبطالف وىما مذىب
البطالف القانوني ومذىب البطالف الذاتي(:)1
أوال -مذىب البطالن القانوني :معناه أف المشرع دوف سواه ىو الذي يحدد بنفسو أحواؿ
البطالف عمى سبيؿ الحصر ،بحيث ال يجوز لمقاضي أف يقرر البطالف في غير تمؾ الحاالت أي
(ال بطالف بغير نص).
ثانيا -البطالن الذاتي :يرى أصحاب ىذا الرأي باستحالة حصر الحاالت التي تستوجب تقرير
البطالف مقدماً وبالتالي يجب منح القاضي سمطة تقدير مدى جسامة المخالفة والحكـ بالبطالف إذا
تمت مخالفة قاعدة جوىرية ،بمعنى أف البطالف ال يتوقؼ بالضرورة عمى نص القانوف.
وال شؾ أف المذىب الثاني يتسـ بالواقعية والمرونة وفي فكرة العدالة مف خالؿ قياس الجزاء
عمى قدر أىمية وجسامة المخالفة ،وقد أخذ القضاء الفرنسي بيذه النظرية(.)3
()4

أما القانوف الفمسطيني فيمكننا القول :أنو أخذ بالمذىبيف

 ،حيث نص قانوف اإلجراءات

الجزائية عمى ":يعتبر اإلجراء باطالً إذا نص القانوف صراحة عمى بطالنو أو إذا شابو عيب أدى إلى
عدـ تحقيؽ الغاية منو "(.)5

ٔ)

راجعنصالمادة()ٔٓ7منالتعلٌماتالقضابٌةللناببالعامرقم(ٔ)لسنة .ٕٓٓٙ
ٕ)
 أحمدفتحًسرور،نظرٌةالبطالنفًقانوناإلجراءاتالجنابٌة،مكتبةالنهضةالمصرٌة،القاهرة،ٔ9٘9،ص٘ٔٔ ومابعدها.
عبدالحكٌمفودة،البطالنفًقانوناإلجراءاتالجنابٌة،دارالمطبوعاتالجامعٌة،اإلسكندرٌة،ٔ99ٙ،صٔٓٙومابعدها.مسوس
رشٌدة،مرجعسابق،صٕٓ٘ومابعدها.محمدنمور،مرجعسابق،الطبعةاألولى،ٕٓٓ٘،صٓٙومابعدها .
معالعلمأنهكانتالشكلٌةقدٌماتحتلمكانةهامةوكثٌراماكانعدمالتقٌدبهاٌؤديإلىاإلفراطفًتقرٌرالبطالنأمااآلنفتلكالشكلٌةلم
تعدتتالءمواالتجاهالحدٌثفًالتشرٌعاتالتًٌجبأنتتصؾبالسهولةوالبعدعنالتعقٌد،كماأنالشكلٌةتؤديإلىتؽلٌبالشكلعلى
الموضوعفًأؼلبالحاالت،أنظر،أحمدفتحًسرور،نظرٌةالبطالن،مرجعسابق،ص٘ٔٔ  .مسوس رشٌدة  ،مرجع سابق  ،ص
ٓٓٔ .
ٖ)
مسوسرشٌدة،مرجعسابق،صٕٕ٘.محمدنمور،مرجعسابق،الطبعةاألولى،ٕٓٓ٘،صٔ .ٙ
ٗ
)طارقالدٌراوي،مرجعسابق،ص.ٗٗ7
٘)
المادة(ٗ)ٗ7منقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنً،وأنظرأٌضاًنصالمادة(٘)ٗ7منذاتالقانون .

ٖٖٔ

أما المشرع المصري فقد أخذ بمذىب البطالف الذاتي حيث نص قانوف اإلجراءات الجنائية
عمى أف ":يترتب البطالف عمى عدـ مراعاة أحكاـ القانوف المتعمقة بأي إجراء جوىري "

()2

.

والبطالف ال يتقرر مف تمقاء نفسو فمثالً :إذا جاء االستجواب معيبا ،نتيجة عدـ مراعاة األحكاـ
الواردة في نص القانوف ،أو مخالفة لألحكاـ الجوىرية التي أوجب المشرع احتراميا فال يكفي اعتباره
باطالً وتجريده مف كؿ قيمة قانونية ،ألف البطالف ال يتقرر مف تمقاء نفسو ،وانما يجب أف تنطؽ بو
جية قضائية مختصة وعندئذ فقط تزوؿ كؿ قيمة لو(.)1

والبطالف ينقسـ إلى نوعيف أو قسميف :قسـ يتعمؽ بالنظاـ العاـ (بطالف مطمؽ) ،وقسـ يتعمؽ
بمصمحة الخصوـ (بطالف نسبي)-:
أوال -البطالن المطمق  :القواعد المتعمقة بالنظاـ العاـ ىي القواعد الجوىرية في قانوف
اإلجراءات ،ويترتب البطالف المطمؽ عمى عدـ مراعاتيا ،ويتميز البطالف المطمؽ ،بأنو يجوز التمسؾ
بو مف قبؿ أي خصـ دوف شرط المصمحة ،كما يجوز التمسؾ بو بأي مرحمة مف مراحؿ الدعوى ،ولو
ألوؿ مرة أماـ محكمة النقض ،ويجوز لممحكمة أف تقضي بو مف تمقاء نفسيا ،كما يتميز بعدـ قابميتو
لمتصحيح ،ولو رضي الخصـ صراحةً أو ضمناً (.)3
ومف أمثمة البطالف المطمؽ ما نصت عميو المادة( )475مف قانوف االجراءات الجزائية
الفمسطيني والتي نصت عمى" :يترتب البطالف عمى عدـ مراعاة أحكاـ القانوف المتعمقة بتشكيؿ
المحاكـ أو بواليتيا أو باختصاصيا أو بغير ذلؾ مما ىو متعمؽ بالنظاـ العاـ وجازت إثارتو في أي
مرحمة مف مراحؿ الدعوى ،كما تقضي بو المحكمة مف تمقاء نفسيا ".
وأيضاً مف أمثمة البطالف المطمؽ في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني :مخالفة االحكاـ
المتعمقة بقواعد تحريؾ الدعوى الجزائية مف قبؿ النيابة ،ومخالفة قواعد اختصاص المحاكـ الجزائية في

ٔ)

المادة(ٖٖٔ)منقانوناإلجراءاتالجنابٌةالمصري .
 وتجدراإلشارةهناإلىأن المشرعالمصريلم ٌنصعلىالبطالن القانونًإالفًمادةواحدةوهًالمادةرقم(ٕٖٔ)والمتعلقةبحكم
المحكمةمماٌعنً:اعتناقهلمذهبالبطالنالذاتً،أنظر،عبدالحكٌمفودة،مرجعسابق،صٓٔٔ،أحمدفتحًسرور،نظرٌةالبطالن
،مرجعسابق،صٖ٘ٔومابعدها .
ٕ)
مسوسرشٌدة،مرجعسابق،ص .ٔٓ8
ٖ)
محمدنمور،مرجعسابق،الطبعةاألولى،ٕٓٓ٘،ص٘ .ٙ

ٖٗٔ

المواد الجزائية ،ومخالفة األحكاـ المتعمقة بعمنية جمسات المحاكمة ،ومخالفة األحكاـ الخاصة بإجراءات
الطعف في األحكاـ ،ومخالفة القواعد الخاصة باستجواب المتيـ مف قبؿ وكيؿ النيابة خالؿ التحقيؽ
االبتدائي(.)2
ومف أمثمة البطالف المطمؽ في قانوف اإلجراءات الجنائية المصري :بطالف االجراءات التي
تقع بالمخالفة ألحكاـ القانوف المتعمقة بتشكيؿ المحكمة ،أو بواليتيا بالحكـ في الدعوى ،أو اختصاصيا
النوعي مادة ()331

()1

.

ثانيا -البطالن النسبي  :اإلجراءات المقررة لمصمحة الخصوـ يترتب عمى مخالفتيا البطالف
النسبي ،فالقاعدة ىنا غير متعمقة بالنظاـ العاـ ،فال يجوز لممحكمة أف تقضي بو مف تمقاء نفسيا ،بؿ
ال بد أف يطمب ذلؾ أحد الخصوـ ،كما يسقط حؽ الخصـ في الدفع بيذا البطالف إذا لـ يعترض عميو
حيف اتخاذه ،وال يجوز التمسؾ بو ألوؿ مرة إال أماـ محكمة الموضوع  ،وال يجوز إثارتو ألوؿ مرة أماـ
محكمة النقض(.)3
ومف أمثمتو في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني :تفتيش منزؿ المتيـ دوف حضوره أو
حضور شاىديف مف أقاربو أو جيرانو في حالة تعذر حضور المتيـ مادة ( ،)43وقياـ المسؤوؿ عف
مركز الشرطة بالتحفظ عمى متيـ أكثر مف ( )14ساعة دوف ابالغ النيابة العامة مادة (.)4()1 /227
ومف أمثمة البطالف النسبي في القانوف المصري :المادة ( )334مف قانوف اإلجراءات الجنائية
المصري والتي نصت عمى أنو إذا حضر المتيـ في الجمسة بنفسو أو بواسطة وكيؿ عنو فميس لو أف
يتمسؾ ببطالف ورقة تكميؼ الحضور(. )5

ٔ)

طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،صٖ7ومابعدها.
ٕ)
 سلٌمانعبدالمنعم،أصولاإلجراءاتالجزابٌةفًالتشرٌعوالقضاءوالفقه،المؤسسةالجامعٌةللدراساتوالنشروالتوزٌع،ؼٌرموضح
سنةالنشر،صٖ. 9ونصت المادة (ٕٖٖ)من قانون اإلجراءات الجنابٌة المصري على ":إذا كان البطالن راجعا لعدم مراعاة أحكام
القانونالمتعلقة بتشكٌلالمحكمةأوبوالٌتهافًالحكمبالدعوىأوباختصاصهامنحٌثنوعالجرٌمةالمعروضة علٌهاأوبؽٌرذلكمماهو
متعلقبالنظامالعامجازالتمسكبهفًأيحالةكانتعلٌهاالدعوىوتقضًبهالمحكمةولومنؼٌرطلب" .
ٖ)
محمدنمور،مرجعسابق،الطبعةاألولى،ٕٓٓ٘،ص٘.ٙسلٌمانعبدالمنعم،مرجعسابق،صٗ .9
ٗ)
طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،ص٘ .7
٘)
وأنظرأٌضانصالمادة(ٖٖٖ)منقانوناإلجراءاتالجنابٌةالمصري .

ٖ٘ٔ

والتساؤل المطروح ىنا :ما ىو معيار التمييز بين البطالن المطمق ،والبطالن النسبي ؟.
نظ اًر لعدـ وجود معيار محدد في قانوف اإلجراءات الجزائية لمتمييز بيف القواعد الجوىرية
المتعمقة بالنظاـ العاـ ،واألخرى المتعمقة بمصمحة الخصوـ حاوؿ الفقو المجوء إلى معيار المصمحة
لمتمييز بيف تمؾ القواعد(.)2
ويتمثؿ ذلؾ المعيار في أىمية المصمحة التي تحمييا القاعدة االجرائية وليس نوع المصمحة،
ويعود لقاضي الموضوع تقدير ىذه األىمية فإذا قدر أف القاعدة تحمي مصمحة ىامة ترتب عمى
مخالفتيا البطالف المطمؽ ،فالبطالف المطمؽ ىو جزاء لكؿ مخالفة اجرائية تتعمؽ بمصمحة ىامة ،وال
فرؽ أف تكوف تمؾ المصمحة عامة (فكرة النظاـ العاـ) أو مصمحة لممتيـ وحقو في الدفاع أو مصمحة
غيره مف الخصوـ(.)1
ولمعرفة القواعد الجوىرية فالمعيار ىو الغاية أو العمة مف النص فإذا كاف الغرض أو الغاية
مف النص المحافظة عمى مصمحة عامة أو مصمحة لممتيـ أو غيره مف الخصوـ ،أو كاف يتعمؽ
بحقوؽ الدفاع وحريات األفراد ،فإف ذلؾ االجراء يكوف جوىرياً ويترتب عمى مخالفة البطالف ،أما اذا
كاف اإلجراء مقر ار لمجرد إرشاد أو توجيو القضاء أو أطراؼ الدعوى إلى الوضع األفضؿ مف الناحية
العممية ،فإف القاعدة تكوف في مثؿ تمؾ األحواؿ ىي قاعدة إرشادية ،وال يترتب دوماً عمى مخالفتيا
البطالف ،ألف مثؿ ىذه المخالفة ال يترتب عمييا مساس بمصمحة أحد(.)3
ويترتب عمى تقرير البطالف مف قبؿ المحكمة بطالف اإلجراء المعيب ،وبطالف جميع اآلثار
التي ترتبت عميو مباشرة متى كانت مرتبطة بو ألف ما بني عمى باطؿ فيو باطؿ ،وتمزـ إعادتيا متى
أمكف ذلؾ( ،)4وقد نص قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى ":ال يترتب عمى بطالف اإلجراء
بطالف اإلجراءات السابقة عميو أو بطالف االجراءات الالحقة لو إذا لـ تكف مبنية عميو واذا كاف
االجراء باطال في جزء منو فإف ذلؾ الجزء وحده ىو الذي يبطؿ " ( ،)5كما نص قانوف االجراءات

ٔ)

طارقالدٌراوي،مرجعسابق،صٓ٘ٗ .
ٕ)
طاللأبوعفٌفة،مرجعسابق،صٖ.7سلٌمانعبدالمنعم،مرجعسابق،ص.97
ٖ)
عاطؾفؤادصحصاح،أسبابالبطالنفًاألحكامالجنابٌة،دارالمنصورةللطباعة،الجٌزة،ٕٖٓٓ،صٗٔ،محمدنمور،مرجع
سابق،الطبعةاألولى،ٕٓٓ٘،صٗٙ
ٗ)
طارقالدٌراوي،مرجعسابق،صٕ٘ٗومابعدها.
٘)
راجعنصالمادة()ٗ77منقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنً.

ٖٔٙ

الجنائية المصري  " :إذا تقرر بطالف أي إجراء فإنو يتناوؿ جميع اآلثار التي تترتب عميو مباشرة ويمزـ
اعادتو متى أمكف ذلؾ "(.)2

المطمب الثاني
موقف القانون الفمسطيني والقانون المصري من انتياك حق المتيم في الصمت

لمحديث عف موقؼ كؿ مف القانونيف الفمسطيني والمصري مف انتياؾ حؽ المتيـ في الصمت
وما يترتب عمى ذلؾ مف آثار ،وىؿ يترتب عمى ذلؾ البطالف المطمؽ أو النسبي؟ ،سوؼ نقوـ بتقسيـ
ىذا المطمب إلى فرعيف ،نخصص الفرع األوؿ لمحديث عف موقؼ القانوف الفمسطيني في حيف
نخصص الفرع الثاني لمحديث عف موقؼ القانوف المصري ،كما يمي :

الفرع األول
موقف القانون الفمسطيني من انتياك حق الصمت
لـ يرد في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني في الفصؿ الخاص باالستجواب والمواجية
نص يقرر البطالف نتيجة مخالفة القواعد المتعمقة بو لذلؾ فإف مخالفة الضمانات الخاصة باالستجواب
تخضع لمقواعد العامة لمبطالف ،ولذلؾ يمكف القوؿ :إف المشرع الفمسطيني قد تبنى في ذلؾ الخصوص
مذىب البطالف الذاتي(.)1
ونرى أف البطالف يتـ تطبيقاً لمقواعد العامة التي نص عمييا قانوف اإلجراءات الجزائية
الفمسطيني بالنسبة لمبطالف في المواد مف ( ، )479 – 474وكذلؾ ما نصت عميو المادة ( )23مف
القانوف األساسي والتي تنص عمى -2 ":ال يجوز إخضاع أحد ألي اكراه أو تعذيب ،ويعامؿ المتيموف
ٔ)

راجعنصالمادة()ٖٖٙمنقانوناإلجراءاتالجنابٌةالمصري .
ٕ)
ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،ص .ٕٗ7

ٖٔ7

وسائر المحروميف مف حرياتيـ معاممة الئقة  -1 .يقع باطالً كؿ قوؿ أو اعتراؼ صدر بالمخالفة
ألحكاـ الفقرة األولى مف ىذه المادة ".
وتطبيقاً لمقواعد العامة يترتب عمى عدـ مراعاة الضمانات الخاصة باالستجواب ،بطالنو
وبطالف ما يترتب عميو مف إجراءات ،وذلؾ البطالف يكوف متعمؽ بالنظاـ العاـ كما في حالة انعداـ
الوالية بإجراء االستجواب ،كما لو قاـ باالستجواب مأمور الضبط القضائي في قضايا الجنايات ،وقد
يكوف البطالف متعمؽ بالنظاـ العاـ ،كذلؾ إذا كاف االستجواب قد بوشر تحت تأثير اإلكراه والتعذيب،
أو التيديد ،أو إرىاؽ متعمد لممتيـ ،أو كاف المحقؽ قد عمد إلى خداع المتيـ ،أو كانت األسئمة التي
وجييا إليو مف النوع االيحائي(. )2
فأي ظروؼ مف شأنيا أف تعيب إرادة المتيـ أو تعدميا يترتب عمييا بطالف االستجواب وىو
ىنا بطالف متعمؽ بالنظاـ العاـ ،ويترتب عميو بطالف كؿ ما ترتب عميو مف آثار(. )1
فاالستجواب تحت التأثير عمى إرادة المتيـ يكوف باطالً ألنو يخالؼ القواعد الجوىرية المعمؽ
بالنظاـ العاـ ألف التأثير عمى إرادة المتيـ يخالؼ القواعد القانونية(.)3
وىناؾ بعض القواعد المتعمقة بمصمحة الخصوـ وتتعمؽ أيضاً بالنظاـ العاـ ويترتب عمى
مخالفتيا البطالف المطمؽ مثاؿ ذلؾ :حضور مدافع عف المتيـ في مواد الجنايات والقواعد المتعمقة
باالستجواب وقاعدة عدـ تفتيش أنثى إال بمعرفة أنثى ،فجميع تمؾ القواعد واف كانت تحمي مصمحة
المتيـ إال أنيا مف ناحية أخرى تتعمؽ بالمصمحة العامة التي يضيرىا ىدـ مبدأ البراءة (.)4
فيمكف القوؿ :إف احتراـ وضماف حقوؽ الدفاع منيا ما ىو متعمؽ بالنظاـ العاـ ،إذا أراد
المشرع مف ورائو تحقيؽ الصالح العاـ ،واذا وجد المشرع في أحواؿ معينة أف حؽ الدفاع ال يجب أف
يترؾ تقديره لممتيـ وانما يتعيف كفالتو قانوناً ،فينا تكوف المصمحة عامة وليست خاصة بالمتيـ (.)5

ٔ(

محمدرشادالشاٌب،مرجعسابق،صٖٖٗ.ساهرالولٌد،شرح،الجزءاألول،مرجعسابق،ص .ٕٗ8
ٕ)
  علًعبدالقادرالقهوجًوفتوحعبدهللاالشاذلً،مبادئقانونأصولالمحاكماتالجزابٌةاللبنانً،الدارالجامعٌة،ؼٌرموضحسنة
النشر،صٗ،ٖٙمحمدزكًأبوعامر،مرجعسابق،ص٘ٗ،ٙوانظرنصالمادة()ٗ77منقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنً،
والمادة()ٖٖٙمنقانوناإلجراءاتالجنابٌةالمصري.
ٖ)
محمدالحلبً،مرجعسابق،ص٘ٔ7ومابعدها.
ٗ)
طارقالدٌراوي،مرجعسابق،صٓ٘ٗ  .منأمثلةذلكراجعنصالمادة()ٗ7منقانوناإلجراءاتالجزابٌةالفلسطٌنً،والمادة
()ٗٙمنقانوناالجراءاتالجنابٌةالمصري،والمتعلقتٌنبتفتٌشاالناث .
٘)
راجعالمادة(ٖ)ٔٓ8منالتعلٌماتالقضابٌةللناببالعاملسنةرقم(ٔ).ٕٓٓٙ

ٖٔ8

وبالتالي :فإذا ما انتفى عف االستجواب ضمانة جوىرية مف ضماناتو كحرية إرادة المتيـ
المستجوب فإنو يترتب عمى ذلؾ بطالف االستجواب ،وىو في تمؾ الحالة بطالف متعمؽ بالنظاـ
العاـ(.)2
كما أنو متى تقرر بطالف االستجواب ىنا زالت عنو الصفة القانونية فيصبح كأنو لـ يكف
ويتعيف إىدار الدليؿ المستمد منو(.)1
وينطبؽ ذلؾ البطالف أيضا بالنسبة لموسائؿ العممية األخرى واف كانت أغمب التشريعات لـ
تتناوليا صراحة وذلؾ لحداثة ىذه الوسائؿ ،إال أف الرأي الراجح وكما بينا عند تناولنا لتمؾ الوسائؿ ىو
حظر تمؾ الوسائؿ ،حيث يكاد ينعقد إجماع الفقو عمى رفض ىذه الوسائؿ العممية الحديثة كوسائؿ
الستجواب المتيـ ،حتى مع عدـ وجود النص التشريعي الذي يقضي بتحريميا ،وال يغير مف ذلؾ
األمر شيئاً رضاء المتيـ؛ ألف كؿ تمؾ الوسائؿ تمثؿ اعتداء عميو وتجعؿ إرادتو معدومة ومعيبة وال
يصمح االستناد إلى ما يصدر عنيا مف اعترافات أو أقواؿ.
فال يجوز استعماؿ تمؾ الوسائؿ لمكشؼ عف الحقيقة في الخصومة الجنائية ألف الضمير
يرفضيا؛ ألنيا تعامؿ االنساف وكأنو محؿ تجربة في معمؿ ،وتحيي معنى التعذيب بما تحققو مف سمب
شعور االنساف وتحطيـ إرادتو الواعية ،فضال عف االستجواب بتمؾ الوسائؿ سوؼ يفقد معناه كإجراء
مف اجراءات الدفاع ويصبح محض إجراء إلثبات التيمة بؿ أداة مف أدوات االتياـ (.)3
وتحظر معظـ النظـ االجرائية المقارنة االعتماد عمى األدلة المتحصمة بوسائؿ غير مشروعة
في ادانة المتيـ لما تنطوي عميو مف مساس بالحرية الشخصية واعتداء عمى مبدأ البراءة(.)4
وقد نص القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ  1005في المادة ( )26عمى أنو " :ال
يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عممية عمى أحد دوف رضاء قانوني مسبؽ ،كما ال يجوز إخضاع أحد
لمفحص الطبي أو لمعالج أو لعممية جراحية إال بموجب القانوف . "...

ٔ)

 حسامالدٌنمحمدأحمد،شرحقانوناإلجراءاتالجنابٌة،الجزءاالول،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،الطبعةالثانٌة، ٔ99ٙ،ص
.٘78
ٕ)
انظرالمادة(ٗ)ٔٓ9منالتعلٌماتالقضابٌةللناببالعامرقم(ٔ)لسنة.ٕٓٓٙ
ٖ)
أحمدفتحًسرور،الوسٌط،مرجعسابق،صٕٖٔ.
ٗ)
خالدسلطان،مرجعسابق،ص.ٖٔٙ

ٖٔ9

وبالتالي نرى وبناء عمى ما تقدـ أف استعماؿ الوسائؿ التي تنتيؾ حؽ المتيـ في الصمت
وتنتيؾ الضمانات المقررة لو في االستجواب يترتب عمييا البطالف المطمؽ.

الفرع الثاني
موقف القانون المصري من انتياك حق الصمت
إف قانوف االجراءات الجنائية في مصر يقوـ عمى أسس قوية تحقؽ لألفراد حرياتيـ الشخصية
وكرامتيـ االنسانية فيي تحرـ ممارسة كافة األساليب القيرية ألخذ اعتراؼ مف المتيـ خالؿ إجراءات
الدعوى الجنائية؛ وذلؾ ألف لممتيـ أف يبدي رأيو وأقوالو بإرادتو الحرة وأي قوؿ يثبت أنو صدر تحت
وطأة أي مف تمؾ األساليب يكوف باطالً (.)2
ولـ يرد في الفصؿ الخاص باالستجواب والمواجية قواعد خاصة بالبطالف ومف ثـ فإف ىذا
الموضوع تحكمو القواعد العامة المقررة بالمواد ( )332وما بعدىا مف قانوف اإلجراءات الجنائية
()1

المصري

.

وقد نص قانوف اإلجراءات الجنائية المصري في المادة ( )332عمى " :يترتب البطالف عمى
عدـ مراعاة أحكاـ القانوف المتعمقة بأي إجراء جوىري "  ،وبالتالي يستخمص مف ىذا النص أف المشرع
يفرؽ بيف االجراءات الجوىرية التي يترتب عمى مخالفتيا البطالف وبيف اإلجراءات غير الجوىرية التي
ال يترتب عمى مخالفتيا البطالف (.)3
فعمى الرغـ مف أف القانوف المصري لـ يذكر الجزاء المترتب عمى مخالفة ضمانات االستجواب
إال أنيا تمثؿ أىمية كبرى؛ الرتباطيا بحقوؽ المتيـ في الدفاع وتجعميا مف القواعد الجوىرية التي
نصت عمييا المادة (.)4()332

ٔ(

محمدرشادالشاٌب،مرجعسابق،ص.ٕ77
ٕ(
جاللثروت،مرجعسابق،ص٘ٗٗ.
ٖ(
سلٌمانعبدالمنعم،مرجعسابق،صٕ.9
ٗ)
خالدالمهوس،مرجعسابق،صٕٗ٘ .

ٓٗٔ

ويعتبر البطالف متعمقاً بالنظاـ العاـ في حالة مباشرة إجراءات تمس سالمة الجسـ أو تقير
ُ

اإلرادة وتؤثر عمى حرية االختيار(.)2

كما أف مف قواعد االستجواب ما يتعمؽ بالنظاـ العاـ ويترتب عمى مخالفة تمؾ القواعد البطالف
كما في حالة التأثير عمى إرادة المتيـ تأثير مادي أو معنوي (.)1
وقد قضت محكمة النقض المصرية " :كما أف الدفع ببطالف االعتراؼ لصدوره تحت تأثير
اإلكراه دفع جوىري يجب عمى محكمة الموضوع مناقشتو والرد عميو "(. )3
أما بخصوص الوسائؿ المستحدثة فالمشرع المصري لـ يفصح صراحة عف موقفو حياؿ
مشروعية األساليب العممية الحديثة ،واف كانت فحوى النصوص الدستورية والجنائية تقرر عدـ جواز
استخداميا سواء أكانت لمحصوؿ عمى اعترافات أـ أقواؿ مف المتيميف باعتبارىا نوع مف اإليذاء البدني
والمعنوي الميدد لمكرامة االنسانية (.)4
فاألساليب الحديثة تتنافى وحؽ المتيـ في التعبير عف إرادتو بحرية فمثؿ تمؾ الطرؽ تمغي
اإلرادة الواعية لممتيـ وتسمبو حريتو في التصرؼ وتجعؿ الشخص غير قادر عمى التحكـ في إرادتو،
فيسترسؿ في اإلدالء بأقواؿ ىو عاجز عف السيطرة عمييا مما يعني اجباره عمى إدانة نفسو وىو ما ال
يريده أو يرغب فيو؛ ألنو لو كانت لديو الرغبة في االعتراؼ لقاـ بذلؾ وىو حر االرادة ودوف تعريض
جسمو لمخاطر المادة المخدرة أو الخضوع لحالة التنويـ المغناطيسي ،أو غير ذلؾ مف وسائؿ التأثير
عمى ارادة المتيـ والتي تتميز بإنخفاض درجة الوعي لديو ،وىو ما يتعارض مع حؽ المتيـ في
الصمت والى اإلخالؿ بحؽ المتيـ في الدفاع (.)5

ٔ)

خالدالمهوس،مرجعسابق،ص .ٕ٘8
ٕ)
أحمدالمهديوأشرؾشافعً،مرجعسابق،ص٘8ومابعدها .
وقد نص قانون االجراءات الجنابٌة المصري فً المادة ()ٖٖٙعلى ":إذا تقرر بطالن أي إجراء فإنه ٌتناول جمٌع اآلثارالتً تترتب علٌه
مباشرةولزماعادتهمتىأمكنذلك" .
ٖ)
طعنرقمٕ٘7سنةٔ٘قجلسةٔٔ98ٔ/ٔٔ/سٕٖص٘،79قضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول،ص .ٕٙٙ
ٗ)
محمدرشادالشاٌب،مرجعسابق،صٕ.ٕٙ
٘)
عبدالحمٌدالشواربً،اإلخالل،مرجعسابق،صٓٗٔومابعدها.خالدسلطان،مرجعسابق،صٔ87ومابعدها.

ٔٗٔ

فحؽ المتيـ في الصمت يعد مف مظاىر حؽ الفرد في الخصوصية  ،ومتى قُوضت معنويات
الفرد إىتزت دعائـ المجتمع نفسو بانتياؾ الحؽ لإلنساف ،وىو حقو في أال يتسمّؿ أحد إلى حياتو
الخاصة والكشؼ عف أس ارره الكامنة في أعماؽ نفسو

()2

.

وقد قضت محكمة النقض المصرية بقوليا ... ":الغمبة لمشرعية االجرائية حتى ولو أدى
إعماليا إلفالت مجرـ مف العقاب وذلؾ العتبارات أسمى تغياىا الدستور والقانوف .)1( "...
ونرى أف موقؼ المشرع المصري ال يختمؼ عف موقؼ باقي التشريعات األخرى حوؿ ىذه
المسأ لة ألنو أحاط المتيـ بمجموعة مف الضمانات أثناء الدعوى الجزائية حتى يتسنى لو دفع التيمة
واالستفادة مف قرينة البراءة ،كما أف تمؾ االساليب تمثؿ اعتداء عمى سالمة الجسد بالنسبة لمشخص
محؿ االتياـ ،ولذلؾ ال يجوز استعماؿ اإلكراه المادي أو المعنوي أو الوسائؿ األخرى المستحدثة ،وأف
استعماليا يترتب عميو البطالف المطمؽ.

كما نرى ىنا أف ما ينطبؽ عمى موقؼ القانوف الفمسطيني مف تمؾ الوسائؿ ينطبؽ عمى موقؼ
القانوف المصري ،وىو أف استعماؿ الوسائؿ واألساليب التي تنتيؾ حؽ المتيـ في الصمت وتنتيؾ
ضمانات االستجواب يترتب عمييا البطالف المطمؽ ويجب استبعاد االجراء أو االعتراؼ الناتج مف وراء
ذلؾ االعتداء ،وأيضا توقيع الجزاء عمى مف قاـ بيذا االعتداء ،وأنو طالما أف اليدؼ مف االستجواب
الوصوؿ إلى الحقيقة ،فيجب أف يتـ ذلؾ ضمف إطار القانوف واستناداً لقواعد الشرعية وتأكيداً لمبدأ
البراءة ،فال يجوز أف تمارس عميو أساليب غير مشروعة لحممو عمى الكالـ والحديث.




ٔ)

عبدالحمٌدالشواربً،اإلخالل،مرجعسابق،صٓٗٔ.
ٕ)
طعنرقمٖ٘ٔ87سنة٘ٙقجلسة٘ٔٔ998/ٕٔ/سٗ9ص،ٔٗ٘ٙقضاءالنقضفًاألدلةالجنابٌة،الجزءاألول،صٖٕ9وما
بعدها .

ٕٗٔ

الخاتمة
بعد االنتياء بتوفيؽ مف عند اهلل سبحانو وتعالى في إعداد ىذه الرسالة ،فيذا ما قُدر لي
تقديمو  ،وأدعو اهلل أف أكوف قد وفقت فييا؛ لكي يكوف عمماً ينتفع بو ،ومجاالً خصباً لممزيد مف
الدراسة والبحث ،خاصة أنيا تنصب عمى جزئية ىامة تعتبر مف أىـ حقوؽ االنساف وحرياتو ،وأشير
ىنا إلى أنني لف أقوـ في ىذا المقاـ بتمخيص ما سبؽ مف المسائؿ التي تـ بحثيا مف قبؿ؛ لذا فإنني
سوؼ أق تصر عمى إبراز أىـ النتائج والتوصيات التي تـ استخالصيا مف ىذه الدراسة المقارنة ،والتي
استيدفت الوصوؿ إلييا عبر
تمثؿ في نفس الوقت إجابة لمتساؤالت التي أبديتيا في المقدمة ،والتي
ُ

جزئيات البحث العديدة.

ويمكف الوقوؼ في ىذا المقاـ عمى مجموعة مف النتائج والتوصيات التي توصمت إلييا ،وذلؾ
عمى النحو التالي -:

أوال -النتائج-:
 -2فيما يتعمؽ بالعالقة بيف مبدأ البراءة وحؽ المتيـ في الصمت ،فإعماالً لمبدأ البراءة فقد رأى أغمب
الفقو أف لممتيـ الحرية الكاممة في عدـ إبداء أي أقواؿ ،ولو الحؽ في أف يمتزـ الصمت و اأال يجيب
عف األسئمة التي توجو اليو،فال ُيكمؼ إنساف بإثبات براءتو أو تقديـ الدليؿ ضد نفسو.

 -1ال ُيجبر المتيـ عمى االدالء بأقوالو ،فمو الحؽ في الصمت ودوف أف ُيفسر ذلؾ الصمت كدليؿ
إدانة ضده واال كاف الحكـ معيباً وكاف في ذلؾ إخالؿ بأصؿ البراءة المفترضة فيو ،فصمتو ُيفسر

لصالح البراءة ال لصالح اإلدانة استناداً إلى أف األصؿ في االنساف البراءة.

 -3لممتيـ الحؽ في رفض االجابة عمى ما قد يوجو إليو مف أسئمة وبالتالي فال إلزاـ عميو بالرد عمى
االسئمة أو عناصر االتياـ الموجية اليو ،وحسبما يرى في ذلؾ مف مصمحة لو وأنو أنفع لو حسبما
يراه ،كما أف لو أف يمتنع عف الكالـ أو يؤجؿ كالمو إلى وقت آخر ،أو أف يجيب عف بعض
األسئمة دوف األخرى ،وتستثنى مف ذلؾ األسئمة المتعمقة بإثبات شخصيتو بشرط عدـ اإلخالؿ
بحقو في الدفاع.
 -4كالً مف القانونييف الفمسطيني والمصري نصا عمى حؽ المتيـ في الصمت واف اختمؼ كؿ منيما
في النص عميو صراحة في بعض مراحؿ الدعوى الجزائية ،إال أف المشرع المصري كاف موفقاً
ٖٗٔ

عندما نص عمى حؽ المتيـ في الصمت في المادة ( )55مف الدستور المصري الجديد لعاـ
 ،1024وىو ما لـ يسمكو المشرع الفمسطيني.
 -5المتيـ يتمتع بيذا الحؽ في جميع مراحؿ الدعوى الجزائية ،سواء أكانت مرحمة جمع االستدالالت
أـ مرحمة التحقيؽ االبتدائي ،أـ في مرحمة المحاكمة.
 -6وضع المتيـ يختمؼ عف وضع الشاىد ،فقد وضع الشارع عمى عاتؽ الشاىد التزاماً باإلدالء
بشيادتو ،فإذا ما تخمؼ عف القياـ بذلؾ االلتزاـُ ،عد مرتكباً لجريمة وتعرض لمعقاب ،ولكف القانوف

حؽ لو وليست التزاماً مفروضاً
يستبعد ذلؾ بالنسبة لممتيـ حيث تعد أقوالو وسيمة لمدفاع ،فيي ٌ

عميو ،وىو وحده الذي يقرر ما إذا كاف سيستعمؿ ذلؾ الحؽ ،أـ أنو سيمتنع عف استعمالو ،كما أف
المتيـ صاحب مصمحة في الدعوى بخالؼ الشاىد.
 -7في حالة التمبس تكوف الجريمة ظاىرة وواضحة وأف مظنة وقوع الخطأ قميمة  ،واألدلة تكوف قوية
ضد المتيـ ولذلؾ فيي تقربو مف اإلدانة أكثر مما تقربو مف البراءة ،لذلؾ إذا كاف لممتيـ الحؽ في
الصمت إال أنو سيكوف غير ذي جدوى ونفع لو ،لذلؾ نرى أنو ال ُبد مف أف يقوـ بالكالـ والدفاع
سرحو.
عف نفسو حتى يأتي بالمبرر إلطالؽ ا
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نرى أنو يجب التوفيؽ والمالئمة بيف حؽ السمطة القائمة بالتفتيش ،وحؽ المتيـ في الصمت
وعدـ تفضيؿ أحدىما عمى اآلخر .

 -9بخصوص مبدأ حرية القاضي الجزائي في تكويف عقيدتو وأثره عمى حؽ المتيـ في الصمت فنرى
أف ىذا المبدأ ال ينتيؾ حؽ المتيـ في الصمت ،ولكف نظ اًر لتمؾ الحرية الممنوحة لمقاضي
والضمانات المختمفة التي تتوافر في مرحمة المحاكمة بخالؼ المراحؿ األخرى لمدعوى الجزائية ،
فمف مصمحة المتيـ التخمي عف صمتو والقياـ بإبداء دفوعو وأقوالو ودفع التيمة عنو وحتى ال يتولد
لدى القاضي شعور سمبي تجاىو ،خاصة أف القاضي سيستمر في اجراء المحاكمة حتى ولو بقي
المتيـ صامتاً ،وسيبني حكمو عمى ما يقدـ إليو مف أدلة ومرافعات ،أما بخصوص االستثناء الوارد
عمى ىذا المبدأ كما يراه البعض ،فنحف ال نتفؽ مع ىذا الرأي.
 -20ال يجوز استعماؿ الوسائؿ التي تؤثر عمى حؽ المتيـ في الصمت ،وعمى حقو في إبداء أقوالو
بحرية ،وأياً كانت تمؾ الوسائؿ ،واال ترتب عمى ذلؾ البطالف المطمؽ .

ٗٗٔ

ثانيا -التوصيات:
نورد فيما يمي جممة مف التوصيات التي نوصي بيا ُكالً مف المشرع الفمسطيني والمشرع
المصري ،وىي كما يمي -:
أوال  -االقتراح بشان تعديل نصوص قائمة :
 -2المادة ( )24مف القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ :
النص حسب الصياغة الحالية " :المتيـ بريء حتى تثبت إدانتو في محاكمة قانونية تكفؿ لو فييا
ضمانات الدفاع عف نفسو ،وكؿ متيـ في جناية يجب أف يكوف لو محاـ يدافع عنو ".
النص حسب الصياغة المقترحة " :المتيـ بريء حتى تثبت إدانتو في محاكمة قانونية عادلة،
وعمى أال يقع عميو أي عبء في اإلثبات ،ويحظر ايذاء المتيـ بأي صورة أو وسيمة كانت ".
العمة من التعديل :فيذا النص كما نرى يكفؿ التطبيؽ السميـ لمبدأ البراءة ويكفؿ لممتيـ التمتع بكافة
الضمانات والحقوؽ ،ولذلؾ أيضا فإننا نوصي المشرع المصري بتعديؿ نص المادة ( )96مف الدستور
المصري لعاـ  1024ولذات السبب .

 -1المادة ( )34مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني :
النص حسب الصياغة الحالية  " :يجب عمى مأمور الضبط القضائي أف يسمع فو اًر أقواؿ المقبوض
عميو فإذا لـ يأت بمبرر إطالؽ سراحوُ ،يرسمو خالؿ أربع وعشريف ساعة إلى وكيؿ النيابة المختص "

 ،ويقابميا نص المادة ( )36مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري وبنفس الصياغة تقريبا.
التوصية  :إلغاء النص .

العمة من ذلك  :الحكمة مف ذلؾ أننا نرى عدـ دستورية ىذه المادة ألنيا نقمت عبء االثبات عمى
عاتؽ المقبوض عميو ،بدالً مف النيابة العامة ،وذلؾ يتعارض مع قرينة البراءة ،فال يمزـ أي شخص
بتقديـ الدليؿ عمى براءتو ،كما أنيا تتعارض مع حؽ المتيـ في الصمت.

٘ٗٔ

ثانيا -االقتراح بشأن استحداث نصوص جديدة :
 -2نقترح عمى المشرع الفمسطيني بضرورة النص عمى حؽ المتيـ في الصمت في جميع
اإلجراءات الجزائية سواء أكانت في مرحمة جمع االستدالالت أـ في مرحمة التحقيؽ
االبتدائي أـ في مرحمة المحاكمة؛ ألف حؽ الصمت مف حقوؽ المتيـ التي يجب أف
تصاف بنصوص قانونية واضحة ،كما نوصيو عمى غرار ما فعؿ المشرع المصري والذي
نص عمى ىذا الحؽ في الدستور ،أف يقوـ بالنص عمى حؽ المتيـ في الصمت في
القانوف األساسي الفمسطيني .
 -1أدعو المشرع الى ضرورة النص عمى قياـ الجيات المختصة بتنبيو المتيـ إلى حقو في
الصمت قبؿ اإلدالء بأقوالو ،وذلؾ تفعيالً ليذه الضمانة التي قد يجيميا العديد مف
المتيميف ،وحتى ال يدلي بأقواؿ متسرعة قد تؤدي إلى سوء مركزه أو أف يخشى أف يفسر
سكوتو عمى أنو قرينة ضده ،وبالتالي فيذا التنبيو يشعره باالطمئناف ،والنص أيضاً عمى
أف يكوف البطالف المطمؽ ىو الجزاء المترتب عمى عدـ التنبيو ،وأيضا عمى انتياؾ الحؽ
في الصمت .
 -3نقترح عمى المشرع الفمسطيني النص عمى اعتماد نظاـ السوار االلكتروني؛ لمحد مف
مساوئ الحبس االحتياطي ولعدـ إىدار قرينة البراءة.
 -4نوصي المشرع بالنص عمى الوقت الذي يتـ في خاللو االستجواب ومدتو؛ وذلؾ كي ال
يتـ ارىاؽ المتيـ مف خالؿ االستجواب المطوؿ .

ثالثا -توصيات أخرى :
 في ىذا المقاـ نطالب بسرعة تحرؾ السمطة التشريعية الفمسطينية نحو سف قانوف عقوبات
فمسطيني موحد يطبؽ في شطري السمطة الوطنية الفمسطينية ،عمى أف تمتزـ فيو بالقواعد
والمبادئ التي قررىا القانوف األساسي ،السيما المساواة بيف الفمسطينييف دوف تمييز ،واألخذ
بما قررتو أحكاـ الشريعة اإلسالمية؛ باعتبارىا المصدر الرئيس لمتشريع.

ٔٗٙ

وفي الختاـ :نأمؿ أف نكوف قد وفقنا في ىذه الدراسة ،وأف تعود بالفائدة العممية والعممية ،وأرجو
أف يصفح القارئ عما قد يالحظو مف السيو أو القصور أو الخطأ أو عدـ الدقة في التعبير ،وآمؿ أف
ال يبخؿ عمي بآرائو ،فال كانت الحياة إذا لـ يتعمـ المرء كؿ يوـ شيئاً جديداً ،وال كاف العمـ إذا لـ
يعترؼ االنساف بعجزه وقصوره أماـ مف ىو أعمـ منو وأحكـ.

ىذا ،وباهلل التوفيؽ
"وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف"
تمت بحمد اهلل

الباحث
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 -41عبد الرحمن توفيق أحمد  ،شرح اإلجراءات الجزائية  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،عماف ،
. 1022
 -43عبد الرؤوف ميدي  ،شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية  ،بدوف ناشر . 1006 ،
 -44عبد الفتاح مراد  ،التحقيؽ الجنائي التطبيقي  ،بدوف ناشر وسنة النشر .
 -45عبد القادر صابر جرادة -:
 أصوؿ االستجواب في التشريع الفمسطيني والمقارف  ،مكتبة آفاؽ  ،غزة  ،الطبعة األولى ،
. 1002
 الجرائـ الشخصية في التشريع الفمسطيني  ،مكتبة آفاؽ  ،غزة ، 1020،عدد ( عكا ).
 مبادئ قانوف العقوبات الفمسطيني  ،مكتبة آفاؽ  ،غزة  ،المجمد األوؿ ،1020 ،عدد ( يافا ).
 موسوعة االجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني  ،المجمد األوؿ  ،مكتبة آفاؽ  ،غزة ،
 ، 1009عدد ( بئر السبع ) .
 موسوعة االجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني  ،المجمد الثاني  ،مكتبة آفاؽ  ،غزة ،
 ، 1009عدد ( بئر السبع ) .
 -46عبد القادر عودة  ،التشريع الجنائي االسالمي مقارنا بالقانوف الوضعي  ،الجزء األوؿ ،
مؤسسة الرسالة  ،بيروت . 2982 ،
 -47عبد اهلل ماجد العكايمة  ،االختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي في األحواؿ العادية
واالستثنائية  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،عماف . 1020 ،
 -48عدلي خميل  ،استجواب المتيـ فقيا وقضاء  ،المكتبة القانونية  ،القاىرة  ،الطبعة األولى ،
. 2986
 -49عدنان خالد التركماني  ،اإلجراءات الجنائية اإلسالمية وتطبيقاتيا في المممكة العربية
السعودية  ،أكاديمية نايؼ العربية لمعموـ األمنية  ،الرياض  ،الطبعة األولى . 2999 ،
ٕ٘ٔ

 -50عصام عفيفي عبدالبصير ،مبدأ الشرعية الجنائية في القانوف الوضعي والفقو الجنائي
االسالمي  ،بدوف ناشر . 1007 ،
 -52عمي عبد القادر القيوجي وفتوح عبد اهلل الشاذلي  ،مبادئ قانوف أصوؿ المحاكمات
الجزائية المبناني  ،الدار الجامعية  ،غير موضح سنة النشر.
 -51عماد عوض عدس  ،التحريات كإجراء مف إجراءات البحث عف التحقيؽ  ،دار النيضة
العربية ،القاىرة .1007 ،
 -53عمر فاروق الحسيني  ،تعذيب المتيـ بحممو عمى االعتراؼ  ،بدوف ناشر  ،الطبعة
الثانية .2994 ،
 -54عمر فخري الحديثي  ،حؽ المتيـ في محاكمة عادلة  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،عماف ،
.1020
 -55عمرو عيسى الفقي  ،ضوابط االثبات الجنائي  ،منشأة المعارؼ  ،اإلسكندرية .2999 ،
 -56فتحي الوحيدي  ،القانوف الدستوري محاضرات في الحقوؽ والحريات العامة  ،الجزء الرابع ،
دار المقداد لمطباعة  ،غزة .1022 ،
 -57فخري عبد الرزاق الحديثي وخالد حميدي الزعبي  ،شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص
الجرائـ الواقعة عمى االشخاص  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،عماف .1009 ،
 -58قدري عبدالفتاح الشياوي  ،حجية االعتراؼ كدليؿ إدانة في التشريع المصري والمقارف ،
منشأة المعارؼ  ،اإلسكندرية  ،غير موضح سنة النشر.
 -59كامل السعيد  ،شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،عماف ،
.1005
 -60كمال محمد عواد  ،الضوابط الشرعية والقانونية لألدلة الجنائية  ،دار الفكر الجامعي ،
اإلسكندرية .1022 ،
 -62مأمون محمد سالمة  ،االجراءات الجنائية في التشريع المصري  ،دار الفكر العربي ،
القاىرة .2979 ،
 -61محمد حماد الييتي -:
 أصوؿ البحث والتحقيؽ الجنائي  ،دار الكتب القانونية  ،المحمة الكبرى . 1008 ،
 التحقيؽ الجنائي واألدلة الجرمية  ،دار المناىج لمنشر والتوزيع  ،الطبعة األولى . 1020 ،
ٖ٘ٔ

 -63محمد زكي أبو عامر  ،اإلجراءات الجنائية  ،منشأة المعارؼ اإلسكندرية . 2994 ،
 -64محمد رشاد الشايب  ،الحماية الجنائية لحقوؽ المتيـ وحرياتو  ،دار الجامعة الجديدة ،
اإلسكندرية . 1021 ،
 -65محمد سعيد نمور -:
 أصوؿ االجراءات الجزائية  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،عماف  ،الطبعة الثانية . 1022 ،
 أصوؿ االجراءات الجزائية  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،عماف  ،الطبعة األولى . 1005 ،
 -66محمد صبي نجم  ،الوجيز في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع
عماف  ،الطبعة الثانية .1021 ،
 -67محمد عبد الكريم العبادي  ،القناعة الوجدانية لمقاضي الجزائي ورقابة القضاء عمييا  ،دار
الفكر  ،عماف ،الطبعة االولى . 1020 ،
 -68محمد عمي السالم الحمبي  ،الوجيز في أصوؿ المحاكمات الجزائية  ،دار الثقافة لمنشر
والتوزيع  ،عماف . 1009 ،
 -69محمد عمي سكيكر  ،موسوعة الدفوع الجنائية  ،دار الجامعة الجديدة  ،اإلسكندرية . 1022 ،
 -70محمد عيد الغريب  ،شرح قانوف اإلجراءات الجنائية  ،الجزء األوؿ  ،بدوف ناشر  ،الطبعة
الثانية . 2997 – 2996 ،
 -72مجدي محب حافظ  ،الحبس القضائي في ضوء الفقو وأحكاـ القضاء  ،النسر الذىبي
لمطباعة  ،عابديف . 1002 ،
-71

محمود أحمد طو  ،حؽ االستعانة بمحاـ أثناء تحقيقات الشرطة القضائية  ،دار النيضة
العربية  ،القاىرة  ،الطبعة الثانية . 2999 ،

 -73محمود الكيالني  ،قواعد االثبات وأحكاـ التنفيذ  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،عماف ،
. 1020
 -74محمود نجيب حسني  ،شرح قانوف االجراءات الجنائية  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة ،
الطبعة الثانية . 2988 ،
 -75مدني عبدالرحمن تاج الدين  ،أصوؿ التحقيؽ الجنائي وتطبيقاتيا في المممكة العربية
السعودية  ،مركز البحوث . 1004 ،

ٗ٘ٔ

 -76مزىر جعفر عبيد  ،شرح قانوف االجراءات الجزائية العماني  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،
عماف . 1022 ،
 -77مصطفى مجدي ىرجة  ،حقوؽ المتيـ وضماناتو  ،دار الفكر والقانوف  ،المنصورة  ،غير
موضح سنة النشر.
 -78مصطفى يوسف محمد  ،مشروعية الدليؿ في المسائؿ الجنائية  ،دار الجامعة الجديدة ،
اإلسكندرية . 1022 ،
-79

موسى سممان أبو مموح  ،شرح القانوف المدني األردني مصادر اإللتزاـ  ،الكتاب األوؿ ،
بدوف ناشر  ،الطبعة الثانية .2999-2998 ،

 -80نائل عبد الرحمن صالح  ،محاضرات في أصوؿ المحاكمات الجزائية  ،دار الفكر لمطباعة
والنشر والتوزيع  ،عماف  ،الطبعة األولى . 2997 ،
 -82ناير نبيل عمر  ،الحماية الجنائية لممحؿ االلكتروني في جرائـ المعموماتية  ،دار الجامعة
الجديدة  ،اإلسكندرية . 1021 ،
 -81ىاللي عبد الاله أحمد -:
 تفتيش نظـ الحاسب اآللي وضمانات المتيـ المعموماتي  ،بدوف ناشر  ،الطبعة الثانية ،
. 1008
 النظرية العامة لإلثبات الجنائي  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ،غير موضح سنة النشر .
-83

ي  .سمنت  ،اإلجراءات الجنائية وتطبيقاتيا في فمسطيف  ،تعريب ودراسة سامي حنا سابا ،
مطبعة الشرؽ العربية  ،القدس  ،غير موضح سنة النشر.

رابعا -الرسائل العممية -:

 -2خالد بن محمد الميوس  ،االستجواب الجنائي وتطبيقاتو في النظاـ االجرائي السعودي ،
أكاديمية نايؼ العربية لمعموـ األمنية  ،رسالة ماجستير  ،الرياض . 1003 ،

٘٘ٔ

 -1رائد صبار االزيرجاوي  ،القرينة ودورىا في االثبات في المسائؿ الجزائية  ،جامعة الشرؽ األوسط
 ،رسالة ماجستير . 1022 – 1020 ،
 -3مسوس رشيدة  ،استجواب المتيـ مف طرؼ قاضي التحقيؽ  ،جامعة الحاج لخضر باتنة  ،رسالة
ماجستير . 1006-1005 ،

خامسا -األبحاث العممية والتقارير -:

 -2أمينة سمطان  ،تقرير حوؿ ممارسة التعذيب في التحقيؽ  ،الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوؽ
المواطف  ،سمسمة التقارير القانونية (  ، ) 24راـ اهلل . 1000 ،
 -1جمال محمد مصطفى  ،صراحة االعتراؼ وصمت المتيـ في القانوف الجنائي  ،بحث منشور عمى
الموقع االلكتروني  www.omanlegal.net :تاريخ الدخوؿ .1024/1/1 ،
 -3ساىر ابراىيم الوليد  ،مراقبة المتيـ الكترونيا كوسيمة لمحد مف مساوئ الحبس االحتياطي  ،مجمة
الجامعة االسالمية لمدراسات االسالمية  ،المجمد الحادي والعشروف  ،العدد االوؿ  ،يناير .1023
 -4شييرة بوليحة  ،حؽ المتيـ في الدفاع أماـ القضاء الجنائي  ،مجمة المنتدى القانوني  ،العدد
الخامس  ،مارس . 1008
 -5عباس فاض سعيد  ،حؽ المتيـ في الصمت  ،مجمة الرافديف لمحقوؽ ،المجمد (  ، ) 22العدد
(  ، ) 39السنة .1009
 -6عبداهلل احجيمة و جياد الجازي  ،حؽ المشتكى عميو في الصمت في مرحمة ما قبؿ المحاكمة في
التشريع الجزائي االردني  ،مجمة دراسات عموـ الشريعة والقانوف  ،المجمد ( ، )40ممحؽ (، )2
الجامعة االردنية .1023 ،
 -7عمي حسن الطوالبة  ،حؽ المتيـ في االمتناع عف الكالـ ( الصمت ) في التشريعات الجنائية
المقارنة  ، ،بحث منشور عمى الموقع االلكتروني :
www.policemc.gov.bh/reports/2012/.../25.../634682914315153136.pdf
تاريخ الدخوؿ . 1024 / 1 / 5
ٔ٘ٙ

 -8مجيد خضر عبداهلل  ،افتراض براءة المتيـ  ،مجمة جامعة تكريت لمعموـ االنسانية  ،المجمد ()24
 ،العدد ( ، )9تشريف األوؿ . 1007

سابعا -القوانين والمجموعات -:

 -2القانوف األساسي المعدؿ الفمسطيني لعاـ . 1005
 -1الدستور المصري لعاـ . 1024
 -3قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة . 1002
 -4قانوف اإلجراءات الجنائية المصري رقـ  50لسنة  ، 2950وفقا آلخر التعديالت بالقانوف رقـ 72
لسنة . 1009
 -5التعميمات القضائية لمنائب العاـ الفمسطيني القسـ الجزائي رقـ ( )2لسنة . 1006
 -6قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  74لسنة . 2936
 -7قانوف العقوبات المصري .
 -8مجموعة مختارة مف احكاـ محكمة االستئناؼ العميا بغزة  ،القسـ الجزائي  ،اعداد وتجميع القاضي
وليد حممي الحايؾ  ،األجزاء (  29لسنة  )2999و (  10لسنة . )1003
 -9قضاء النقض في األدلة الجنائية  ،سعيد أحمد شعمة  ،الجزء األوؿ والثاني  ،منشأة المعارؼ ،
اإلسكندرية . 1004 ،
 -20موقع محكمة النقض المصرية  www.cc.gov.egتاريخ الدخوؿ .1024/9/7
 -22مجمة األحكاـ العدلية .
 -21الدستور االماراتي لعاـ . 2972
 -23دستور البحريف المعدؿ لعاـ . 1001
 -24دستور جميورية الجزائر لعاـ . 2996
 -25الدستور السوري المعدؿ لعاـ . 1000
 -26دستور السوداف االنتقالي لعاـ . 1005
ٔ٘7

 -27الدستور العراقي لعاـ . 1005
 -28دستور دولة الكويت لعاـ . 2961
 -29الدستور المصري لعاـ . 2972
 -10اإلعالف العالمي لحقوؽ االنساف لعاـ . 2948
 -12العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية لعاـ . 2966

سابعا -المواقع االلكترونية -:
 -2فارس حامد عبد الكريم  ،قانوف الحريات العامة  ،مقاؿ منشور عمى الموقع االلكتروني :
 ،http://gilgamish.org/printarticle.php?id=19272تاريخ الزيارة . 1024/1/18
 -1منظومة

القضاء

والتشريع

في

فمسطيف

(المقتفي)

موقع

الكتروني

:

 ، /http://muqtafi.birzeit.eduتاريخ الدخوؿ .1024/3/9
http://eltibas.wordpress.com/2013/03/14 -3
. 1024/3/15
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الفيرس
الصفحة

الموضوع:





المقدمة 

ٔ




الفصل التمييدي  :مبدأ البراءة كأساس قانوني لحق المتيم في


المبحث األوؿ  :ماىية وأصؿ مبدأ

الصمت 

المطمب األوؿ :معنى مبدأ البراءة وتطوره

ٗ


البراءة 





ٙ


التاريخي 

ٙ



الفرع األوؿ  :معنى مبدأ البراءة

وأىميتو 




الفرع الثاني  :التطور التاريخي لمبدأ
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البراءة 

ٔٔ 



المطمب الثاني  :أساس مبدأ البراءة وموقؼ الشريعة اإلسالمية

منو 



ٕٔ 



الفرع األوؿ  :أساس ومبررات مبدأ

البراءة 



ٕٔ 






الفرع الثاني  :مبدأ البراءة وموقؼ الشريعة اإلسالمية

منو 




المبحث الثاني  :نتائج مبدأ البراءة ،وعالقتو بحؽ المتيـ في


المطمب األوؿ  :أىـ نتائج مبدأ

الصمت 

البراءة 

 ٔ9
 ٔ9

الفرع األوؿ  :وقوع عبء االثبات عمى عاتؽ النيابة
الفرع الثاني  :تفسير الشؾ لصالح








 ٔ7

العامة 



ٕٓ 


المتيـ 

ٕٗ 



المطمب الثاني  :عالقة مبدأ البراءة بحؽ المتيـ في

الصمت 

الفصل األول  :ماىية حق المتيم في الصمت وموقف الفقو والتشريعات منو
ٔ٘9



ٖٓ 



ٖٖ 

المبحث األوؿ  :ماىية حؽ المتيـ في

الصمت 



ٖ٘ 




المطمب األوؿ  :تعريؼ حؽ المتيـ في الصمت


الفرع األوؿ  :تعريؼ حؽ المتيـ في



وأنواعو 

ٖ٘ 


الصمت 

ٖ٘ 



الفرع الثاني  :أنواع

الصمت 



ٔٗ 






المطمب الثاني  :تطور حؽ المتيـ في

الصمت 

ٖٗ 




المبحث الثاني  :حؽ المتيـ في الصمت في ميزاف الفقو

والتشريع 





المطمب األوؿ  :موقؼ الفقو مف حؽ المتيـ في

الصمت 

 ٗ8





الفرع األوؿ  :االتجاه المعارض لحؽ المتيـ في

الصمت 

 ٗ9





الفرع الثاني  :االتجاه المؤيد لحؽ المتيـ في

الصمت 




المطمب الثاني  :موقؼ التشريعات مف حؽ المتيـ في



الفصل الثاني  :نطاق ومدى حق المتيم في

ٔ٘ 


الصمت 

 ٘8


الصمت 

٘ ٙ




المبحث األوؿ :حؽ المتيـ في الصمت مف خالؿ نظـ االجراءات الجزائية ،
والشريعة

 ٗ8




 ٙ7

االسالمية 




المطمب األوؿ  :حؽ المتيـ في الصمت مف خالؿ نظـ االجراءات

الجزائية 



 ٙ7


الفرع األوؿ  :النظاـ

االتيامي 

الفرع الثاني  :النظاـ

التنقيبي 

 ٙ7
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الفرع الثالث  :النظاـ

المختمط 



ٖ 7

المطمب الثاني  :موقؼ الشريعة االسالمية مف حؽ المتيـ في


ٓٔٙ

الصمت 



٘ 7



المبحث الثاني :حؽ المتيـ في الصمت خالؿ المراحؿ المختمفة لمدعوى الجزائية


المحاكمة 

المطمب األوؿ  :حؽ المتيـ في الصمت في مرحمة ما قبؿ



 77




 77



الفرع األوؿ  :حؽ المتيـ في الصمت في مرحمة جمع

االستدالالت 



 78






الفرع الثاني  :حؽ المتيـ في الصمت في مرحمة التحقيؽ

االبتدائي 
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المطمب الثاني  :حؽ المتيـ في الصمت في مرحمة التحقيؽ

النيائي 

ٖ 9




الفرع األوؿ  :حؽ المتيـ في الصمت في مرحمة

المحاكمة 

ٖ 9




الفرع الثاني :مبدأ حرية القاضي الجزائي في تكويف عقيدتو ،وأثره عمى حؽ

المتيـ في

ٓٓٔ 

الصمت 



الفصل الثالث  :الوسائل المؤثرة عمى حق المتيم في الصمت  ،وآثارىا




 ٔٓ7

القانونية 






المبحث األوؿ  :األساليب المؤثرة عمى حؽ المتيـ في



الصمت 

المطمب األوؿ  :األساليب التقميدية الماسة بحؽ المتيـ في


الفرع األوؿ  :األساليب المادية أو االكراه


الفرع الثاني  :األساليب والوسائؿ



 ٔٓ9


الصمت 

ٓٔٔ 


المادي 

ٓٔٔ 


المعنوية 

 ٔٔٙ






المطمب الثاني  :األساليب العممية المستحدثة الماسة بحؽ المتيـ في

الصمت 

ٖٕٔ 



المبحث الثاني  :اآلثار المترتبة عمى انتياؾ حؽ المتيـ في

الصمت 




ٕٖٔ 



المطمب األوؿ  :تعريؼ البطالف

وأنواعو 



ٕٖٔ 

ٔٔٙ

المطمب الثاني  :موقؼ القانوف الفمسطيني والقانوف المصري مف انتياؾ حؽ



 ٖٔ7

المتيـ في الصمت


الفرع األوؿ  :موقؼ القانوف الفمسطيني مف انتياؾ حؽ


الفرع األوؿ  :موقؼ القانوف المصري مف انتياؾ حؽ


الصمت 

الصمت 



 ٖٔ7



ٓٗٔ 


الخاتمة 

ٖٗٔ 




المراجع

 ٔٗ8




الفيرس

 ٔ٘9

ٕٔٙ

ٖٔٙ

