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وً ِؼأٟ  جذ ِٕٙا ِا٠ؼثش  ٌىُ ػٓأل ٚدشٚفٟ ، وً اٌذشٚف   ..…ٚلٍثٟ ٠ٙرض طشتاً ٌمشتىُ

 ف١ىُ دمىُ ،، ٟٚ٘ ل١ٍٍح فٟ دمىُاٌشىش ال

 

 أخٛذٟٚ   ٚ أتٟأِٟ      ٚلٍثٟ ِٓ ذغىْٕٛ سٚدٟ  ٠ا

  عجٛد()ِٙذٞ  ٚ ِؼرصُ  ٚ عجٝ  ٚ 

 ~ ٚوً جِٙذ ، واْ ألجٍىُ أعؤي اٌٌّٛٝ أْ ٠جاص٠ىُ ػٍٝ وً ذ١ٕٙذج وأد ألجٍٟ
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  ٍِخص

مف الضمانات  تمثؿ ضمانةالتي  حقا مف اىـ الحقوؽيتناوؿ الباحث ضمف ىذه الدراسة سوؼ 
 وىي حؽ المتيـ في الصمت أال ،حقوؽ الدفاع  حؽ مف وتمثؿ لممتيـ اثناء المحاكمة اليامة 

 االخرى او كما يسمى ضمف بعض التشريعات وفقا لمصياغة التي صاغيا بو المشرع الفمسطيني
او  ،التصريح  او حؽ المتيـ في عدـ االدالء بأقوالو و ،كحؽ المتيـ في االمتناع عف الكالـ 

اف الصمت ىو و   ، او حؽ المتيـ في السكوت ،عدـ الشيادة او تجريـ النفس حؽ المتيـ في 
واف رأى انو ليس ىنالؾ داع الستخدامو لـ حؽ لممتيـ اف شاء استخدمو في اي وقت ىو شاء 

حقوؽ حؽ مف اف لممتيـ اف يختار الطريقة والوقت الذي يراه مناسبا الستخداـ  كما ،يستخدمو 
 . دوف اف يؤثر عمى ارادتو مف احد في ذلؾالدفاع الممنوحة لو 

المقارف المنيج التحميمي و المنيج مف اساليب البحث العممي  في ىذه الدراسة الباحث وقد اتبع
 تناوؿ الباحثاذ  ،منيج العممي وىو منيج مف المناىج التي تتبعيا االبحاث القانونية وفؽ ال

االردني  المصري و قانونيفمف ال كؿ عنة مالفمسطيني في مقار  قانوفالحؽ في الصمت وفقا لم
في  ىاالخر  اتوبعض التشريعات االخرى بيدؼ معرفة مدى تميز احداىما عف غيره مف التشريع

 . فيو المتعمقةالصمت وتوضيح اي غموض في دراستو وجوانب ووجيات النظر  تكريس حؽ

فيو  تالتمييدي والذي تناولالفصؿ  ،الى ثالثة فصوؿ  بحثىذه الدراسة رأينا تقسيـ ال وخالؿ
حؽ القانوني لحؽ الصمت ومف ثـ التعريؼ بحؽ الصمت ومف ضمنو المعنى المغوي والمعنى 

فيو  تظـ القانونية القديمة حيث تناولوحؽ الصمت في الن ،الصمت في مراحؿ الدعوى الجزائية 
االراء المؤيدة والمعارضة لحؽ الصمت مف حيث النظرية المؤيدة والنظرية المعارضة لحؽ 

مراحؿ التطور  البحث في الصمت ومف ثـ حؽ الصمت في النظـ القانونية القديمة مف خالؿ
 ية  القديمة .ئاالجراونية وحؽ الصمت في النظـ التاريخي لحؽ الصمت في النظـ القان

اساس حؽ والذي فيو  المبحث االول : عمى مف ىذه الدراسةاالوؿ  الفصؿ تمؿقد اشف وابتداء
حؽ  اذ اف تكريس حؽ الصمتاالساس القانوني الذي انبثؽ عنو  الصمت مف خالؿالمتيـ في 

 و ،الدولية مف خالؿ االعالنات والمواثيؽ  في التشريعات الدوليةقد ورد تكريسو  صمتال
التشريعات ومنيا الداخمية  تكريس حؽ الصمت في التشريعاتوكذلؾ فقد ورد  المؤتمرات الدولية

مف ىذا  المبحث الثانيضمف  الباحث وقد تناوؿ ، ات المقارنة العربيةالتشريع و األجنبية المقارنة



 ج 
 

يتيح لممتيـ حؽ دفاع مف مبرراتو انو  الحؽ في الصمتحيث اف حؽ الصمت  مبررات الفصؿ
ت طريقا لو فانو يكوف خمو اذ اف المتيـ متى ما سمؾ الصمااالفصاح عما بدالمجوء لمسرية وعدـ 

ىو حؽ مستمد مف قرينة ـ حقا مف الحقوؽ الممنوحة لو لمدفاع عف نفسو و استخدقد اختار ا
ومعنى ذلؾ  مسترسؿ انو حؽ حؽال ومما يبرر ىذا ،ال ينسب لساكت قوؿ  البراءة وخاصة انو

مع و في اي مرحمة كانت عمييا الدعوى سواء اكانت في مرحمة جالمجوء الي يستطيع اف المتيـ
 المحاكمة.او  االستدالالت او التحقيؽ االبتدائي

حيث اشتمؿ المبحث  و اثار حؽ الصمتمف ىذه الدراسة في الفصؿ الثاني  الباحث وتناوؿ
وما يترتب  الصمت كالحؽ في االستعانة بمحاميحؽ  اعماؿ عمى المترتبةاالثار االوؿ عمى 
دوف وجود  يتـ فييا استجواب المتيـاىمية في تدعيـ حؽ الصمت والحاالت التي  مفعمى ذلؾ 

االثار  كأحدالتحقيؽ  تأجيؿ ىنالؾو  ،بحؽ االستعانة بالمحامي  الحقوؽ المرتبطةي وكذلؾ المحام
 سواء كاف ذلؾ عمى حؽ الصمت وما يترتب عمى ذلؾ مف تأجيؿ االستجواب المترتبةاالخرى 

لحيف  الجناياتاالستجواب في  تأجيؿ اوالجنح لحيف حضور المحامي  بتأجيؿ االستجواب في
 المترتبةاالثار  تـ البحث في الثاني الفصؿ وفي نياية لجانب المتيـ في جناية حضور المحامي

 مظاىر خرؽ حؽ الصمت والتي تتمثؿ في مف خالؿالصمت المتيـ في حؽ  انتياؾعمى 
الوسائؿ التي يتـ استخداميا كوسائؿ خرؽ تؤدي الى االكراه المادي او المعنوي و الجزاء  

الجزاء عمى الفاعؿ اي  واالفعؿ اي فعؿ الخرؽ ىذا الخرؽ  سواء كاف الجزاء عمى المترتب عمى 
بيف  الخاتمةوفي  التعويضمثؿ في تيجزاء او كاف ال مف يرتكب فعؿ مف شأنو خرؽ ىذا الحؽ

 . اىـ ما توصمت اليو الدراسة مف نتائج وتوصياتث الباح
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Abstract: 

 This study tackels one of the most important rights that represents a guarantee of the 

most important guarantees of the accused during the trial, and represents a right of 

defense, namely the right of the accused to remain silent in accordance with the wording 

formulated by the Palestinian legislator or in other legislations; The right of the accused 

not to testify or to declare, the right of the accused not to testify or to incriminate himself, 

or the right of the accused to remain silent, and that the silence is the right of the accused 

to use it at any time he wishes and to see that there is no reason to use it It is used. And 

the defendant has to choose the method and time he deems appropriate; The use of a right 

of defense granted to him without affecting his will from anyone in it. In this study, the 

researcher followed the analytical method and the comparative approach, which is one of 

the methods followed by legal research according to the scientific method. The researcher 

dealt with the right to silence in accordance with the Palestinian law in comparison with 

both the Egyptian and Jordanian laws and some other legislations. The extent to which 

one of them distinguished from other legislations in devoting the right to silence and 

clarifying any ambiguity in his study and the aspects and perspectives related thereto. 

During this study, the research was divided into three chapters, the introductory chapter, 

which dealt with the definition of the right to silence, including the linguistic meaning 

and the legal meaning of the right to silence, and the right to remain silent in the stages of 

the criminal case, and the right to remain silent in the old legal systems. The theory of 

pro-theory and opposition to the right to silence, then the right to remain silent in the old 

legal systems by researching the stages of historical development of the silence of the 

legal systems and the silence of the old procedural systems. The first chapter of this study 

included: The first topic, in which the basis of the right of the accused to remain silent 

through the legal basis that resulted from the entrenchment of the right of silence as the 

right of silence has been enshrined in international legislation through declarations and 

international conventions. In the second part of this chapter, the researcher addressed the 

justifications of the right to remain silent; since the right to remain silent is a right of 

defense that allows the accused to resort to secrecy and not to disclose what is inside 

him.The silence is a way for him. He has chosen to use one of the rights granted to him to 

defend himself, which is derived from the presumption of innocence, especially since he 

is not entitled to silence. This right is justified by the fact that the accused can resort to 

him at any stage whether it was at the stage of gathering evidence, preliminary 
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investigation or trial. In the second chapter of this study, the researcher discussed the 

effects of the right of silence. The first topic covered the effects of the right to silence, 

such as the right to use a lawyer and the consequent importance of reinforcing the right to 

remain silent and the cases in which the accused is interrogated without the presence of 

counsel. The postponement of the investigation as one of the other effects of the right to 

silence and the consequent postponement of the questioning; whether by postponing the 

interrogation in misdemeanors until the presence of counsel or postpone the interrogation 

in the crimes until the presence of counsel to the side of the accused in a felony. And at 

the end of Chapter II was To investigate the effects of violation of the right of the 

accused to silence through the manifestations of the violation of the right of silence, 

which is the means that are used as means of violation leading to physical or moral 

coercion and the penalty resulting from this breach whether the penalty for the act of any 

act of breach or punishment on the actor Whoever commits an act that would violate this 

right or the penalty is compensation. In conclusion, the researcher explained the most 

important findings of the study findings and recommendations. 
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 اٌّمذِح

 تمييد

بيف  الموازنة المشرع مف خاللو حاوؿ ، يعتبر قانوف االجراءات الجزائية قانوف عاـ
تغيب حتى ال  و منيا االخر حتى ال يضيع الحؽ البد مف اف يكمؿ كال اساسيتيفمصمحتيف 
يستحقونو الذي  العقاب إلنزاؿ ناةمالحقة الجفي الدولة  حؽ دوف اف يؤثر ذلؾ في  ، القوة الحؽ

 فاإلنساف ،حقوقو ب ألحدالى انتقاص  ىذه المالحقة  تؤدياف  ومف دوف  ،جراء ارتكابيـ الجرائـ 
ئمة بيف مراعاة مبدأ الماللسياسة العقابية في الدولة يجب اف تمتـز باذ اف ا ، 1 ةالبراءيفترض فيو 
وتتحقؽ المصمحة  ، الدولة في اقتضاء العقابمصمحة  مصمحة الفرد و ىماو ىامتيف  مصمحتيف

 ،مالـ تثبت ادانتو االصؿ في االنساف البراءة  لمبدأ الفردية تطبيقا حريتوضماف  مفرد مف خالؿل
اما المصمحة  و ، باتمف خالؿ حكـ قضائي  إالاثبات االدانة ليس باألمر السيؿ وال تتـ  و

في  ماف فعالية قانوف العقوباتض مف اجؿ والتي شرعت العقابفي مصمحة الدولة االخرى فيي 
اية الحقوؽ يؿ حمفي سب تحقيؽ اليدؼ العاـ لمعقوبة والذي يتمثؿ في  اإلصالح والتأىيؿ والردع

وضع قانوف العقوبات موضع التنفيذ يكوف ذلؾ مف خالؿ  ، مف االعتداءاالجتماعية والمصالح 
 . تكفؿ ذلؾمف خالؿ اجراءات قانونية سميمة وصحيحة 

اعينيا  تضع نصب بيف تمؾ المصمحتيف يجعؿ الدولةاف ىذا التوازف  يرى الباحثو 
بالقدر  إالوفي حاؿ كاف البد مف اف تمس حرية االفراد فال يكوف ذلؾ  ، دوما احتراـ حرية الفرد

 ،يذه الحرية ب فيو مساسمف االجراء الذي الغرض ـز والضروري مف اجؿ الوصوؿ الى الال
ة المتيـ مف اف القانوف واف كاف يعطي الدولة والسمطة العامة امتيازات كبيرة في مواجيحيث 

نما ،عمى اطالقيا  انو ال يترؾ االمور إال  ، احقاقا لمعدالةلحقيقة الى ااجؿ الوصوؿ  ي ف وا 
عدـ يضمف مما  ، وؽ تمكنو مف مواجية سمطة الدولةحق و لممتيـ ضمانات يكوفؿ ذلؾ مقاب

انو  وخاصة دفاع عف نفسوال و فياىميا حقوالتي مف  ،لمتعسؼ وىدر حقوقو  المتيـتعرض 

                                                           
1
 .19ص  ، 2113 ،عمان ،دار وائل للنشر والثقافة   ،قرٌنة البراءة  الطبعة االولى  ،جهاد الكسوانً  
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 بموجب عكس ذلؾ لـ يثبت ما ، وولحجـ الشكوؾ التي تحوـ ح تميما كان  محاط بقرينة البراءة
 . 2حكـ نيائي بات

( واف ما يميز المتيـ عف الجاني  ، بحؽ االخير بات قضائيىو صدور حكـ  )المجـر
وقد انتيج المشرع الفمسطيني اصطالح المتيـ عمى  ، بأصؿ البراءةيتمتع  اما المتيـ فيو

قانوف االجراءات  ( مف8الشخص الذي لـ يتـ ادانتو بحكـ قضائي بات حيث نصت المادة )
وىذا ما يتفؽ مع قرينة  ، اقاـ عميو دعوى جزائية يسمى متيماف كؿ شخص تالفمسطيني عمى 

 (14) المادة أكدت و كذلؾ فقد ، حيث اف الجاني ىو كؿ شخص قد اديف بحكـ قضائي البراءة
بيف  إال اف المشرع لـ يفرؽ تثبت ادانتوى اف المتيـ بريء حت مف القانوف االساسي الفمسطيني

 .مت بعض القوانيف االخرى المقارنة كما فعمتيـ ومشتبو فيو 

في قانوف  لمتيـمصطمح ا وصؼ الفمسطيني فيالذي انتيجو المشرع  اف المعيار  
في يتمثؿ  والذي 3ىو ذات المعيار الذي اتبعو المشرع المصري ة الفمسطينيياالجراءات الجزائ

ال تنسب انيا ضعيفة لدرجة انيا  إالتتوافر بحقو دالئؿ الشخص الذي عمى اطالؽ وصؼ المتيـ 
متوافرة كانت الدالئؿ  في حاؿ وكذلؾ االمر ،ال تكفي لتحريؾ الدعوى الجزائية  وأاليو الجريمة 

 متأرجحافيبقى الشخص يمة اليو تاسناد الؾ الدعوى الجزائية او يرجح معيا بحيث تسمح بتحري
 . 4وصؼ المتيـ في كال الحالتيففيطمؽ عميو  ،ة اءبيف االدانة او البر 

 تشريعاتنيج بعض الالمشرع االردني و  سار عمى نيجوحبذا لو اف المشرع الفمسطيني        
 بينيما في اطالؽ المصطمحالتفريؽ ال مف الحالتيف السابقتيف و التميز بيف كفي  العربية االخري

عمى مف  تطمؽ وصؼ المشتبو فيوحيث اف بعض التشريعات  ، عمى مف كاف موضعا لالتياـ

                                                           
2
 .273ص  ، 2119،( 39( العدد )11المجلد ) ،العراق  ،جامعة الموصل  ،مجلة الرافدٌن للحقوق   ،حق المتهم فً الصمت   ،عباس فاضل سعٌد  
( عمى اف كؿ شخص تقاـ عميو دعى الحؽ العاـ 8( ضمف نص المادة )2001( لسنة )3حيث نص قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ) 3

انظر  ،و يطمؽ المشرع المصري وصؼ المتيـ عمى جميع اجراءات المحاكمة سواء كاف ذلؾ في االستدالؿ او االتياـ او التحقيؽ  ،يسمى متيما 
ومف ذلؾ فقد قضت محكمة  2003( لسنة 95( مف قانوف االجراءات الجنائية المصري مع التحديثات قانوف رقـ )36()34( )29د )نصوص الموا

كافية الى النقض المصرية " ف الشبية التي تدور حوؿ المشتبو فيو ليست بالقطع بمجرد الحيرة واإلرباؾ بؿ ىي امر اكثر مف ذلؾ بحيث تكوف الدالئؿ 
و كذلؾ  ،  417ص ، 1977-3-28نقض  -س–الي شخص فيتحوؿ الي شخص متيـ " مف احكاـ محكمة النقض المصرية  النقض  وجود اتياـ

( مف قانوف 43ىػ والمادة /9مف التشريعات التي استخدمت ذات الوصؼ عمى الشخص الذي يكوف موضعا لالتياـ المشرع العراقي ضمف نص المادة)
 (.1971(لسنة )23)االجراءات الجزائية رقـ 

 ، 2015 ،راـ اهلل  ،وحدة البحث العممي جامعة بيرزيت  ،الطبعة االولى ،شرح قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني  ،مصطفى عبد الباقي  4
 . 93ص
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تصؿ  ال وىي بذلؾ 5ال تؤدي الى نسب الجريمة اليو  بحيث طةيبس و ةفيضعشكوؾ تثور حولو 
حولو الشكوؾ والشبيات في  عمى مف تدور يطمؽ وصؼ المتيـ ماوأ ، الى مستوى الجناية

 يكوف ىنالؾ مف االدلة التي يرجح معيا اسناد التيمة اليوو  جرمةفعؿ مف االفعاؿ المارتكاب 
لما في  وىناؾ اىمية مف الناحية النفسية ، ةالجناي وصؼتصؿ الى  لدرجةتكوف بالجسامة  قدو 

 وقد تسميو بعض التشريعات  ، المشتبو فيو وصؼ مفعمى الشخص  اشدوصؼ المتيـ مف اثر 
  .6المشكوؾ فيو

عدـ جواز  او بيف كال المصطمحيف في جواز قةة التفر ترجع اىميانيا  ىبذلؾ فاننا نر و  
اخضاعو  بيا فيو فال يجوزتففي حالة كاف مش ،لالستجواب  مف كاف موضعا لالتياـاخضاع 

و نماا  و لالستجواب  يخضع  في حاؿ كاف متيماو اما   دوف استجوابو 7يكفي سماع اقوال
 اكبر المتيـ وقعواصطالح الناحية النفسية كوف اف  ىذا عدا عف ، لالستجواب ضمف القانوف

اكبر عمى نفسية المتيـ ووقع لما لو مف معنى  ،المشتبو فيو  الشخص مف اصطالح عمى نفسية
 . المشكوؾ فيومف 

حؽ في احتراـ ترتب عمى التاىـ النتائج التي مف الى انو  احتراـ حؽ الصمت يرجع و  
في مراحؿ موقفا سمبيا في الدفاع عف نفسو  اف يقؼو  في الصمت حؽال قرينة البراءة اذ اف لممتيـ

غير ممـز بتقديـ ادلة انو  والسيمافيمتـز الصمت   ، المحاكمة وخاصة مرحمة التحقيؽ الجنائي
 وكما انو  ، باتبرئ بنظر القانوف وال يمكف اف تثبت ادانتو إال بحكـ قضائي  فيو ،تثبت ادانتو 

دي الكالـ نتيجة فربما اف يؤ  وعمى ذلؾ ،ف يقدـ المتيـ ادلة تدينو غير المقبوؿ منطقا وعقال امف 
 في غير صالحو .

                                                           
 . 70ص  ، 1998 ،عماف  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،مبادئ قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية  ،ممدوح خميؿ البحر 5
مع احدث  1961(لسنة 9وىذا ما انتيجو كال مف المشرع االردني ضمف نص المادة الرابعة مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية االردني رقـ ) 6

 التعديالت والتي نصت عمى " كؿ شخص تقاـ عميو دعوى الحؽ العاـ فيو مشتكى عميو ويسمى ظنينا اذا ظف فيو بجنحو ومتيما اذا اتيـ بجناية
ومثمو المشرع المبناني ضمف نص المادة السابعة وكذلؾ المشرع الجزائري  ،ـ  1950وري ضمف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية السوري لسنة "والس

مأموري الضبط القضائي  والذي فرؽ في التسمية مف خالؿ استخداـ مصطمح المشتبو فيو بالنسبة لألشخاص موضوع التحريات االولية التي يتولى
( 46،59( ونصوص المواد )42،45.58ضمف نصوص المواد في وصؼ المشتبو فيو ) ،تيا قبؿ تحريؾ الدعوى العمومية قبؿ النيابة العامة مباشر 

 والمتضمف قانوف االجراءات الجزائية الجزائري المعدؿ. 155-66في وصؼ المتيـ مف االمر رقـ 
 الجزائية الفمسطيني( مف قانوف االجراءات 95()94االستجواب في المادة ) 7
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ومع حقو في الدفاع عف  ، اوالرينة البراءة ع الحؽ في احتراـ قفالتزاـ الصمت ينسجـ م
مة وعناصر االتياـ عمى االسئمة الموجية اليو بخصوص التي باإلجابة غير ممـز سو ثانيا فيونف

 و مفغير ان ، عما يشاء اإلجابةعف واف مف حقو اف يجيب عما يشاء ويتمنع المسندة اليو 
فربما يكوف   ،اليو كما يمجأوف الى وسائؿ الدفاع االخرى  يمجأوفالمالحظ عمى المتيميف انيـ ال 

 والرتباطو  ،يمكف فيميا بسيولة لتعمؽ ىذا الحؽ بجوانب نفسية داخمية الالسبب في ذلؾ 
طبيعة االمور تسير الى اف اذ اف  ،عقيد في الوصوؿ الى مفيومو بالغة الت وأحاسيسبمشاعر 

 . 8يزه اهلل بو عف باقي المخموقاتمه وىذا ما االنساف وجد ليتكمـ ويعبر عما يدور بخمد

النظـ القديمة وعند الفراعنة كاف في ف  ،تاريخيا لـ يكف الحؽ في الصمت لو اي وجود 
لية يتـ اال تأكيدالى االلية وفي حاؿ عدـ اعتراؼ المتيـ بعد  االحتكاـالدليؿ يستمد مف خالؿ 

وفي العيد اليوناني وكذلؾ   ، 9لمتعذيب حتى يعترؼ ومف خالؿ اخضاعانتزاع االقرار منو 
في  ـلمتعذيب النتزاع االقرار مني العبد يخضعف بيف االحرار والعبيد اف يتـ التميزالروماني فقد ك

فيـ ال يخضعوف ألي مسائمة سوى ما  فميـ امتيازا سياسيا وقانونيا اما االحرار ،10كؿ الجرائـ 
في العصور  اما و ،يستعيف بمحاميو ولممتيـ مف ىذه الفئات اف  11يتعمؽ بالجرائـ السياسية 

في وظير ذلؾ جميا  ،قوبات قاسية في حاؿ تمسكو بالصمت كاف المتيـ يتعرض لع فقد الوسطى
ومف  ، امعنويا اـ ماديادة المتيـ سواء اكاف االعتداء العصر الكنسي اذ تـ تقنيف االعتداء عمى ار 

فمـ يكف ىنالؾ اماـ المتيـ اي خيار فيوضع فوؽ صدره ـ  1233عاـ  فرنسا االمثمة عمى ذلؾ
يتكمـ  اف يكسر حاجز الصمت و امامو إال فما كاف واستخداـ ابشع ادوات التعذيب حجرا ثقيال

ما اف يواجو مصير الموت  . 12وا 

فقد جعمت مف التعذيب وسيمة مشروعة النتزاع   ـ 1487وكذلؾ الحاؿ في اسبانيا عاـ  
يظير االعتراض عمى التعذيب او  ولـ ، 13واإلثباتاالعتراؼ والذي كاف عمى رأس ادلة االتياـ 

 حيث شيد وجود العديد مف الفقياء ،لنصؼ الثاني مف القرف الثامف عشر مناىضتو إال في ا

                                                           
رسالة ماجستير ،الجزائر ،جامعة منتوري قسنطينية ،كمية الحقوؽ والعمـو السياسية،حؽ المتيـ في االمتناع عف التصريح،محمد بف مشيرح  8
 15/7/2017تاريخ الدخوؿ    EN2590.pdfhttps://bu.umc.edu.dz/theses/droit/AB ،2.ص2009،

 . 15ص   ، 2003 ،القاىرة  ،دار النيضة العربية  ، 3ط  ،دراسة مقارنة  ،حؽ المتيـ في الصمت  ،حساـ الديف محمد احمد  9
وكذلؾ طارؽ  ، 12-11ص  ، 1994،القاىرة،المطبعو العربية الحديثة  ، 2ط  ،تعذيب المتيـ لحممو عمى االعتراؼ  ،عمر فاروؽ الحسيني  10

 264ص  ، 1990،القاىرة ،دار النيضة العربية  ،تحريـ التعذيب والممارسات المرتبطة بو  ،عزت رخا 
 .16ص  ،مرجع سابؽ  ،حساـ الديف محمد احمد  11
 .267ص  ،مرجع سابؽ  ،طارؽ عزت رخا  12
 .19ص  ،مرجع سابؽ  ،حساـ الديف محمد احمد  13

https://bu.umc.edu.dz/theses/droit/ABEN2590.pdf
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كانوا مف العارضيف لحؽ الرغـ مف انيـ  عمى" و"شارؿ"  بيناتاـ " جيرمي " " بكارياامثاؿ " 
صالحو  وسيمة مف شأنيا اخالؿ مبدأ التوازف لصالح المتيـ فيما يخدـ بأنوه و واعتبر  14الصمت

 ـإال انيـ استمروا في نضاال تيفي معرفة الحقيقة وفي سبيؿ عقاب الجناة ويضمؿ الدولة 
 .16ـ  حيث اصبح التعذيب ال يكاد موجودا1874حتى عاـ   15المناىضة لمتعذيب

 واتجاىو ومع تطور الفكر الدوليإال انو  حتى القرف التاسع عشر واستمر الحاؿ كذلؾ 
يظير كحؽ مف حقوؽ  حؽ الصمت حيث بدأ ،نحو احتراـ حقوؽ االنساف والحريات الفردية 

وكاف مف ذلؾ  ، حاؿ مف االحواؿ بأيصورة تطبيقية لمبدأ البراءة التي ال يجب تجاوزىا الدفاع ب
المجنة الدولية لممسائؿ الجنائية في  عميو اكدت 193917العاـ  وفي ، اف تـ االقرار بحؽ الصمت

بناءا عمى المرسـو  وتبنت فرنسا في العصر الحديث حؽ الصمت ، 181978لعاـ "  مدينة "برف
 . بحؽ االمتناع عف التصريح اعترؼ الفقو المعاصربر فنوفم( 9)الصادر في فرنسا في 

التي قد تناولت حؽ المتيـ في الصمت و  الحديثفي العصر  العديد مف الدوؿ وىذا حاؿ 
عمى الرغـ مف عدـ منيا ما تناولتو ضمنيا و  19ح وضمنتو في تشريعاتيا الداخميةصريبشكؿ 

وكاف القميؿ منيا ما لـ يعترؼ  ، 20النص صراحة عميو فتركت مسألة تنظيمو الى الفقو والقضاء
 ىا بالعديد مف الضمانات االخرى اثناء المحاكمة .عمى الرغـ مف اقرار 21تيـ في الصمت بحؽ الم

                                                           
 .63ص ،2016،عماف ،االردف  ،دار الحامد لمنشر والتوزيع  ،حؽ صمت المتيـ  ،امجد سميـ الكردي  14
اذ يعترؼ وفي ذلؾ فقد رأى بكاريا في كتابو الجرائـ والعقوبات " اف مف النتائج الغريبة لمتعذيب اف يكوف المجـر في وضع احسف حاال مف البريء   15

المجـر بيف الـ التعذيب او الـ العقوبة التي يستحقيا فيختار الـ التعذيب ألنو اخؼ ليو مف الـ  البريء تحت وطأة التعذيب فيتقرر ادانتو  بينما يختار
اصوؿ عممي  ،وكذلؾ رؤوؼ عبيد  ، 64ص  ،المرجع سابؽ  ،العقاب فيصمـ عمى االنكار وينجو مف العقوبة التي يستحقيا " امجد سميـ الكردي 

 .6ص ،1977،رة القاى،دار الفكر العربي  ،االجراـ والعقاب
 . 21- 20ص  ،مرجع سابؽ  ،عمر فاروؽ الحسيني  16
 .151ص  ، 1968،القاىرة ،دار النيضة العربية  ،استجواب المتيـ ،محمد سامي النبراوي  17
و اذا رفض المتيـ االجابة فاف  ،ومما اكدتو المجنة في قوليا "اف المرغوب فيو ىو اف تقرر القوانيف بوضوح مبدأ عدـ الزاـ الشخص باتياـ نفسو   18

تصرفو يكوف محؿ تقدير المحكمة باإلضافة الى باقي االدلة التي جمعت دوف اعتبار الصمت كدليؿ عمى االدانة " لممزيد راجع . سامي صادؽ 
 .203-202ص  ، 1969،القاىرة ،دار النيضة العربية  ،اعتراؼ المتيـ ،المال

المغربي( عمى مستوى التشريعات العربية والتشريع ،الجزائري  ،التونسي  ،واليمني  ،والكويتي  ،والعراقي  ،مسطيني ومف ىذه التشريعات التشريع )الف 19
والقانوف االنجميزي( عمى مستوى التشريعات الغربية. خالد  ،وتشريع الواليات المتحدة االمريكية  ،)االلماني واالسباني واليولندي والكندي واليوناني 

 .369ص361ص ،2009 ،دار النيضة العربية ،حقوؽ وضمانات المتيـ في مرحمة ما قبؿ المحاكمة ،الحامدي محمد عمي 
( مف قانوف االجراءات الجزائية 63ومف ذلؾ المشرع المصري والسوري والمبناني والبحريني و االردني حيث نص المشرع االردني ضمف نص المادة) 20

 .65مرجع سابؽ ص،ت الى حؽ الصمت بصورة غير مباشرة خالد محمد عمي الحامديمع التعديال 191لسنة  9االدرني رقـ 
 .67مرجع سابؽ ص،ومف ذلؾ المشرع السويسري لـ يأخذ بحؽ المتيـ في الصمت إال انو اخذ بضمانات الدفاع االخرى خالد محمد عمي الحامدي 21



6 
 

جميور الفقياء عمى اف حؽ الصمت ىو  فقد اتفؽ ، وعمى مستوى الشريعة االسالمية
واف كاف قد اقر عمى  ، واف لمشخص االجابة او التزاـ الصمت اف شاء ، عامةمف الحقوؽ ال

 .22نفسو فمو العدوؿ وفي حاؿ العدوؿ فانو يسقط ما صدر عنو مف اقرار وال يعوؿ عميو

 : ا١ّ٘ح اٌذساعح

تنبع اىمية الدراسة مف المركز الحساس لحؽ الصمت ضمف االجراءات الجزائية كونو      
ال يوجد الكثير مف الدراسات  ومف جية اخرى فاف ىذا الحؽ  ،مقترف بقرينة البراءة مف جية 

اف عمى الرغـ  ،شر ضمف دراسات مستقمة عمى حدا ولـ يتناولو الباحثوف بشكؿ مبا التي تعالجو
وىذا  ،الحقيقة الحتراـ حقوؽ االنساف والدفاع عف الحريات الفردية  سحد المقاييىذا الحؽ ىو ا

لفمسطيني حيث ورد ما دعى المشرع الفمسطيني الى االىتماـ بتضميف ىذا الحؽ ضمف التشريع ا
ورد النص عمى حؽ فمسطيني نظرا ألىميتو البالغة اذ الالجزائية في قانوف االجراءات  النص عميو

دراسة ىذه الجزئية مما شجعنا عمى  (250و 217و  97)في القانوف ثالث موادالصمت ضمف 
بالمعمومات االزمة واإلجابة عمى االسئمة التي قد تثور مف حيث والباحثيف تزويد المحاميف بيدؼ 

وىؿ اف قانوف  ،ىؿ احتـر القانوف الفمسطيني مبدأ المساواة بيف اطراؼ الدعوى الجزائية 
مف خالؿ حؽ الصمت  يف مصالح االطراؼ فييا وتقيـ ىذا المبدأ مف التساوياالجراءات يوازف ب

ىذه الجزئية لـ تتعدى دراسة واحدة عمى  وخاصة كوف اف الدراسات بخصوص ،في القانوف 
المستوى الفمسطيني مما جعؿ ندرة فيما يتعمؽ بالمراجع الخاصة بيذه الضمانة مف ضمانات حؽ 

 تبات والجامعات الفمسطينية .الدفاع وقمة توافرىا في المك

 ا٘ذاف اٌذساعح  

 -و ازالة الغموض في كل ما يتعمق في :تيدف ىذه الرسالة الى تحقيق االمور التالية 

 التعريؼ بحؽ صمت المتيـ في الفقو والقانوف والمغة  -1
يفسر امتناع المتيـ عف االجابة عف االسئمة التي توجو اليو في مراحؿ  ؼ الى ماذاالتعر  -2

 الدعوى الجزائية وخاصة في مرحمة التحقيؽ واالستجواب
و المبررات التي ساقيا كال مف مؤيدي حؽ  ،بياف موقؼ الفقو مف حؽ الصمت  -3

 الصمت ومعارضيو
                                                           

 .161ص  ، 1994،القاىرة،دار النيضة العربية،الطبعة الثانية  ،الالت الضمانات المقررة لممشتبو فيو في مرحمة جمع االستد،اسامة قايد  22
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معرفة الفرؽ في المعاممة بيف المتيـ الذي يتمسؾ بحؽ الصمت و الشاىد الذي يمتنع   -4
 عف الشيادة

رسؿ "  مف خالؿ الوصؿ الى اف لممتيـ توضيح مفيوـ " الحؽ في الصمت حؽ مست  -5
و حيث يجوز لممتيـ  ومف ثـ االمتناع عف البعض االخر االجابة عف بعض االسئمة

كاف  ،االسترساؿ في االجابة بحيث يبدأ الكالـ ومف ثـ ينقطع عنو او العكس مف ذلؾ 
 يمتنع عف الكالـ ومف ثـ يعود اليو 

 شجع المتيـ في التمسؾ بحؽ الصمتالتي قد تدفع او ت الوصؿ الى المبررات   -6
 المترتبة عمى التمسؾ بحؽ الصمت القانونية التعرؼ الى االثار  -7
توضيح االثر المترتب عمى خرؽ حؽ الصمت مف خالؿ استخداـ وسائؿ غير مشروعة   -8

 في ىذا الغرض 

 : اشىا١ٌح اٌذساعح

ت الجزائي االجراءا الذي يطرح فيما يخص قانوف التساؤؿ تتمثؿ اشكالية ىذه الدراسة في
بيف مصمحة المتيـ ومصمحة الدولة في  المشرع الفمسطيني قد وازف الفمسطيني فيما اذا كاف

الدعوى الجزائية فيما يتعمؽ بحؽ الصمت ؟ ومف ناحية اخرى ىؿ اف المشرع الفمسطيني قد عالج 
ياـ وخاصة ع االتلدفاع عف نفسو عندما يكوف في موضالضمانات المتعمقة بحؽ المتيـ في ا

وفيما اذا كاف قد عالجيا فيؿ كاف موفقا اـ اف ىنالؾ جوانب لمنقص في ىذه  ،ضمانة الصمت 
 المعالجة؟

 ِٕٙج اٌذساعح 

مقارنة دراسة في  التحميمي ان المنيج المتبع في دراسة حق الصمت يتمثل في المنيج المقارن
العربية منيا  ، االخرى المقارنةبيف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني وغيره مف التشريعات ما 

العربية وخاصة  المقارنة قد كاف لمتشريعات الجزائية بأوجو التركيزاو االجنبية إال اف محور 
  . المصريقانوف االجراءات الجنائية االردني و  الجزائية اصوؿ المحاكماتقانوف 
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ناحية اخرى حتى نستطيع بناء بحث كامؿ متكامؿ وفؽ المنيج المقارف فكاف البد مف ومف  
في شكؿ  ىذه الدراسةالؿ مف خ سنتناولوة في بناء دراسة متكاممة وىذا ما اتباع الصورة المنطقي

  .تحميمي مقارف

 حدود الدراسة 

تتمثؿ في دراسة بعض القوانيف االخرى المقارنة كالقانوف االردني  اف الحدود التي اتبعيا الباحث
والمجوء الى احكاـ المحاكـ الفمسطينية بيذا الخصوص والتي تتصؼ والمصري والقانونيف االخرى 

الجزئية فبذلؾ فقد تخطت ىذه الدراسة حدود احكاـ  الندرة وبالعمومية دوف تخصيص ليذهب
 .المحاكـ االردنية مف تميز والمصرية مف نقض بأحكاـ الستعانةرات المحاكـ الفمسطينية لوقرا

 تقسيم الدراسة :

الفصؿ التمييدي والذي  فييا حيث تناوؿ الباحث ، فصوؿلقد قمنا بتقسيـ ىذا البحث الى ثالثة 
الفصؿ الثاني  وحؽ الصمت تكريس الفصؿ االوؿ و  بمفيوـ الصمت التعريؼ تـ مف خاللو

 . اثار حؽ الصمت

 الصمت في حؽالالفصؿ التمييدي : مفيـو 

 لفصؿ االوؿ : تكريس حؽ الصمت 

 الفصؿ الثاني : اثار حؽ الصمت
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 الفصل التمييدي

 مفيوم الحق في الصمت 
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 اٌفصً اٌر١ّٙذٞ

 ِفَٙٛ اٌذك فٟ اٌصّد

وىو حؽ يمكف يعتبر حؽ الصمت مف الضمانات اليامة التي تمنح لممتيـ اثناء المحاكمة 
وىو مف الحقوؽ الميمة والضرورية  لحماية حرية االفراد   ، المجوء اليو كونو مف حقوؽ الدفاع

واف وجوده ضروري لتحقيؽ التوازف بيف حؽ  ،وحقوقيـ وىو حؽ ذو ارتباط وثيؽ بقرينة البرأة 
مف العقوبة مف  المتيـ في المحاكمة العادلة وحؽ الدولة في اقتضاء العقاب لتحقيؽ اليدؼ العاـ

وخاصة في  ،خالؿ والذي لـ يعد يقتصر عمى الردع بؿ تعدى ذلؾ الجؿ االصالح والتأىيؿ 
ظؿ التطور اليائؿ عمى حقوؽ االنساف وحقوقو ومنظومة حقوؽ الدفاع فمتى ما عرؼ المتيـ اف 
 حؽ الصمت يحميو ويمكنو مف الصمت وعدـ االجابة عف اي مف االسئمة الموجية لو مف سمطة
التحقيؽ دونما اف يعتبر ذلؾ عمى انو اقرار منو او قبوال بالتيمة وكما اف عمى جية التحقيؽ 

 .وقبؿ اف يتـ اتخاذ اي اجراء تحقيقي اف تنبو المتيـ الى اف لو التمسؾ بحقو في الصمت 

فكاف البد لنا مف التطرؽ الى مفيوـ حؽ الصمت مف خالؿ  معنى حؽ الصمت مف   
مفيوـ حؽ خالؿ التطرؽ الى المعنى االصطالحي والمغوي ومف ثـ المعنى القانوني وكذلؾ 

الصمت في مراحؿ الدعوى الجزائية والتي تبدأ بمرحمة جمع االستدالالت ومف ثـ مرحمة التحقيؽ 
 و المحاكمة

خالؿ ىذا الفصؿ الى توضيح معنى الحؽ في الصمت وازالة الغموض حولو ومف ونيدؼ مف 
خالؿ تناوؿ معنى حؽ الصمت في المبحث االوؿ ومف ثـ حؽ الصمت في النظـ القانونية 

 ضمف المبحث الثاني 

وعمى ضوء ذلؾ فسوؼ نقـو بتوضيح المعنى االصطالحي والمغوي لحؽ الصمت وما معنى حؽ 
حؿ الدعوى الجزائية  ومف ثـ حؽ الصمت في النظـ القانونية القديمة الصمت مف خالؿ مرا

 وبالتالي سوؼ نقوـ بتقسيـ ىذا الفصؿ الى مبحثيف :

 .المبحث االوؿ :معنى الحؽ في الصمت 

 .المبحث الثاني :  حؽ الصمت في النظـ القانونية القديمة
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 اٌّثذث االٚي

 اٌذك فٟ اٌصّد ِؼٕٝ

عف المشروعة التي يسمكيا المتيـ في الدفاع  الضماناتيعتبر الحؽ في الصمت مف 
تقيو مف و  ،ف الوقوع في االستدراج قد يجد في السكوت مصمحة كبيرة تحميو م ألنو ،نفسو 

يمد مف فتره التحقيؽ اف ىذا الموقؼ قد  رغـو  ،التحقيؽ ظروؼ الصعبة التي توجدىا ظروؼ ال
فالبد  لذلؾ ،مانات التي قد يمجأ الييا المتيـ الضإال انو مف الحقوؽ الضرورية و  ،مدىا ويطيؿ ا

لممتيـ الحرية في  و االثر الذي يترتب عميو مف ناحية اف ،معنى الصمت  لنا مف اف نتعرؼ الى
ما ف صمتو وعدـ اجابتو لاو  ،وىو غير ممـز بالكالـ  ،االسئمة الموجية اليو  عفعدـ االجابة 

 المتيـ وجب عمى المحقؽ اف ينبو ي اف القانوف بؿ ،قرينة ضده  يحسب اليوجو اليو مف اسئمة 
ت ولممتيـ اف يستفيد مف حؽ الصم  ، 23االسئمة التي توجو اليويجيب عمى  أالمف حقو  الى اف

الصمت  الحق فيلمعنى  لذا كاف عمينا اف نتطرؽ ،ذلؾ يتناسب ومصمحتو  اف متى ما رأى
حق الصمت في مراحل لا الى  وسوؼ  نتطرؽ و (المطمب االوؿ )ضمف وقانوناً  اصطالحاً 

   -: (المطمب الثاني ) في الدعوى الجزائية

 

 اٌّطة االٚي

 ٚلأٛٔاً  اصطالداً اٌصّد  دكِؼٕٝ 

يصبح حقا القانوني حيث  بإطارهاىميتو حيف يرتبط يجد اي حؽ مف حقوؽ الدفاع  
الدفاعيا مصاف مكرس بموجب القانوف ال يستطيع احدا المساس بو  ي تلممسؤولية التعرض  وا 

ونظرا  ، يفرضيا القانوف عمى كؿ مف يتجاوز ما فرضو القانوف في سبيؿ حماية ىذه الحقوؽ
المعنى  التعرؼ عمىال بد لنا مف  فمذلؾ ،ألىمية حؽ الصمت كونو مف حقوؽ الدفاع اليامة 

  ، السكوتالصمت عف اصؿ كممة صمت وما يميز جاء ومف ايف   ،لو  والمغوي االصطالحي
مدلوؿ مف خالؿ  وومدلولفقياء بخصوص حؽ الصمت ال تعريفاتومف ثـ الغوص فيما تناولتو 

 :  وقانوناً  ولغةً  الصمت اصطالحاً 

                                                           
 . 297ص  ،.1979االسكندرية  ،مطبعة اتحاد الجامعات لمنشر ،الطبعة الرابعة ،شرح قانوف االجراءات الجنائية  ،محمود محمود مصطفى  23
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 اٌّؼٕٝ االصطالدٟ ٚاٌٍغٛٞ-اٌفشع االٚي :

 ، صمتضمف مادة  ، لمعجـ الوسيطا في الصمت في معاجـ المغة العربية تعريؼ ورد  
وال يقاؿ  ، والصامت تقاؿ لغير الناطؽ ، ونقوؿ صمت الولد اي صمت ولـ ينطؽ ، وجمعيا صمتو

 ما يقابميافي ذلؾ واف  ، 24 وفي المعنى خرج عف صمتو اي تكمـ ونطؽ  ، لغير الناطؽ بساكت
انقطع أي "  سكت "فعؿ الفعؿ مفو  ، بمعنى الصمت أي االمتناع عف الكالـ ، " اسـ "     السكوت

 . عف الكالـ
حيث اف ما يقاؿ لغير  ، بمعنى لـ ينطؽ ، " صمت" وكذلؾ فقد ورد في المعجـ الوسيط     

 ، أي الساكت ،لإلنساف  معنى الصامتبتي معيا أوي 25ناطؽ  غير وال يقاؿ  ،الناطؽ صامت 
 . كالماؿ مثؿ الذىب  -:  في الجماد نطؽ لو ما الى اخر أي نمعب

خالفا  انو فقد ورد في السكوت  ، " 26في مادة "سكت ىذا المصطمح جدفو   ،اما السكوت    
 بمعنى الصمت اذ يقاؿ سكت الصائت يسكت سكوتا ،( السكوت ، السكت ، سكتو)   ، لمنطؽ

 .اذا صمت ،
 ، ؽطيدؿ عمى عدـ النالسكوت وكالىما صمت يعني لم المعنى المغوي ذلؾ اف مفيتبيف        
نماسكتت اما الجماد ال يقاؿ ليا انيا  ،طؽ اف السكوت ال تقاؿ سوى لمف ين إال تعرؼ  وا 

بالصمت وىو ما يدؿ عمى طبيعتيا عكس االنساف في الصمت اذ اف صمتو سكوتا وسكوتو 
فاإلنساف ىو  ، وصمتو يكوف استثناء عمى االصؿ المتمثؿ في النطؽ والكالـ ، 27صمتا 

 .بطبيعتو  واصمو ناطؽ 

                                                           
الطبعة  ،عبد الحميـ منتصر محمد خمؼ اهلل احمد  ،ابراىيـ انيس عطية الصوالحي  ،تعريؼ الصمت وفقا لمعجـ المعاني الجامع والمعجـ الوسيط  24

وكذلؾ فقد ورد ضمف الموقع االلكتروني الخاص بجامع ومعجـ المعاني تعريؼ الصمت  ، 547 ،ص  ،الناشر ابراىيـ انيس عطية ورفقائو ،الثانية 
 /ar/%D8%B5%D9%85%D8%AA-http://www.almaany.com/ar/dict/ar 6/6/2017تاريخ الدخوؿ لمموقع  ،كإسـ وكفعؿ 

 .350ص  ،2013،بيروت  ،دار الكتب العممية لمنشر والطباعة  ،فقو المغة وسر العربية  ،ابف منصور الثعالي  25
 .2047-2046"ص  ،2008،القاىرة ،دار المعارؼ  ،لجزءالثالث ا ،لساف العرب  ،ابف منظور 26
 .350،مرجع سابؽ  ،ابف منصور الثعالي 27

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B5%D9%85%D8%AA/
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امتناع الشخص عف التعبير عما : ىو  واالمتناع ، الصمت في المغة يعني االمتناع  و    
 بأيوذلؾ باف يكوف  بالقوؿ الصريح كاف ذلؾ بالتعبير صراحة كالتعبير سواء ا ، 28بداخمو 

 باإلشارةاو  ،داللتو الكتابة فالكتاب كالخطاب في  مف خالؿ او ، عبارة تدؿ عمى الرفض
دع  تالذي الو المتداولة عمى انيا تدؿ عمى االمتناع عف ىذا الفعؿ او الموقؼ  المعروفة

 . ظروؼ الحاؿ شكا في داللتو
فيكوف عندما يصمح اف يكوف الفعؿ داال عمى االرادة  ، التعبير الضمني في مااو ضمنيا ك 

 . 29كالسكوت عند طمب الزواج مف االنثى
السكوت بمعنى االعراض المتعمد عف الكالـ وقد ورد في كتابو تعالى "ولما سكت عف قد يأتي و 

 .30موسى الغضب " بمعنى سكف 
 :عمى انواالعتراؼ او التصريح ويعرؼ التصريح في المغة  ،وعكس الصمت او االمتناع 

مف ف ،لمختصة تسييال لجباية الضريبة وىو بياف يقدمو المكمؼ لمسمطة ا ، واإلجازةالترخيص 
تمؾ المعمومات او االيضاحات :  عمى انوخالؿ ىذا المعنى المغوي يمكف اف نعرؼ التصريح 

 . 31وال يشترط فييا اف تكوف مطابقة لمحقيقة ،تي يقدميا الشخص حوؿ واقعة معينة ال
 ، يمكف القوؿ باف السكوت ىو قبوؿ ال مفيـو الصمت انو ما يترتب عمى وفي ىذا الصدد فاف

التي تتخذ مف و مقوالت المأثورة والمتداولة لغة واصطالحا ىو شائع في بعض العمال بما 
" وذلؾ كوف اف السكوت  وفقا لعبارة "السكوت عالمة الرضاء ءالسكوت شكال مف اشكاؿ الرضا

 ىويرجع ذلؾ ال ، يعبر عف االرادة وال يعتبر قبوالالمجرد عف اي ظرؼ مالبس لو في التعبير ال 
 . 32اف االرادة ىي عمؿ ايجابي اما السكوت فيو عمؿ سمبي

ومف ذلؾ ما يقولو فقياء الشريعة االسالمية "ال ينسب لساكت قوؿ " اي اف السكوت ال 
تستخمص مف ظروؼ ومالبسات  ةحيث اف االرادة الضمني ، يعتبر تعبيرا عف االرادة الضمنية

                                                           
 . 512ص  ، 2005،اإلسكندرية  ،دار الجامعة الجديدة لمنشر  ،ضمانات المشتبو في مرحمة اإلستدالؿ  ،ادريس عبد الجواد بريؾ  28
دار ،الطبعة االولى  ،عبد الرحمن ابن ابي بكر جالل الدين السيوطي   ،  61( ص 29قاعدة مستمدة مف شرح مجمة االحكاـ العدلية المادة ) 29

 . 308 ،1990،القاىرة ،الكتب العممية 
 . 2046ص  ،مرجع سابؽ  ،لساف العرب  30
 .143ص  ، 1967،بيروت  ،دار المشرؽ  ،الطبعة االولى   ،المنجد االبجدي  31
 . 13ص  ، 2009 ،القاىرة ،دار النيضة العربية  ،دراسة مقارنة  ،الحؽ في الصمت اثناء التحقيقات الجنائية ،خالد رمضاف عبد العاؿ سمطاف  32
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كوف اف السكوف تعبير سمبي ال يمكف البناء نجده في السكوت  وىذا ماال33ضمنية تدؿ عمييا 
االولى بالعدـ اف تكوف داللتو الرفض ال  عف العدـ و ةعميو بقبوؿ معيف فالسكوت ىو عبار 

انيا قد ال تطبؽ  إال ظرية ويتـ تطبيقياالقاعدة متصورة مف الناحية النف كانت ىذه او   ،34القبوؿ 
 اً ي يتخذه المتيـ بالسكوت غالبا ما يكوف لو انعكاسدائما مف الناحية الواقعية حيث اف الموقؼ الذ

 . 35ف القاضي لرأيو في الدعوىيعمى تكو  اً سيئ

فيختمؼ الصمت عف  ، او مجاورةلو ـ اخرى قد تكوف مقابمة ويختمؼ الصمت عف مفاىي
     تعبيرا سمبياالحقيقة في حيف اف الصمت يعد  إلخفاءالكذب باعتبار اف الكذب ىو تصرفا ايجابيا 

قتضي الصمت يويختمؼ الصمت عف الغياب ف ،ا ايجابيا في عدـ اظيار الحقيقة  وجيو 
في حيف اف الغياب او عدـ الحضور يقتضي غيابا  ،ت حضورا جسديا ماديا مع التزاـ الصم

 .36ماديا وجسديا لممتيـ

بيعيا الصمت يكوف حقا ط اف لكننا نتسائل ىل يختمف الصمت عن عدم االجابة ؟و 
وقد نص عميو قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني ضمف كال مف نصوص المواد ) لممتيـ 

اليو ـ عف االجابة عف االسئمة الموجة وف مف خالؿ امتناع المتيويك (250/4  ،97،217
وال يفسر امتناعو عف االجابة عمى انو اقرار  فييا واالسئمة المتعمقة سندة اليوبخصوص التيمة الم

ضده وفي حاؿ تمسؾ المتيـ بحقو في الصمت فاف جية التحقيؽ او المحكمة التجبره عمى 
يستطيع التمسؾ بالصمت مف بداية االجراءات حتى نيايتيا وفي حاؿ تمسؾ ىو في ذلؾ و  الكالـ

االجابة فتكوف حيف يمتنع المتيـ اما عدـ  ،باقي االجراءات  المحكمة كمؿت  بحقو في الصمت 
وكذلؾ  ،بالتيمو ويرجع ثـ يجيب عف باقي االسئمة المتعمقة عف االجابة عف سؤاؿ مف االسئمة 

وىويتو والتي عف بعض االسئمة المتعمقة بشخصيتو يمكننا اف نصؼ امتناع المتيـ عف االجابة 
كوف اف جب عمية اف يجيب عمييا والتي يال تعتبر مف قبيؿ االجابة عف اسئمة متعمقة بالتيمة 

                                                           
العيف المؤجرة بعد انتياء ويكوف التعبير ضمنيا عندما يصمح الفعؿ لمتعبير عف االرادة ومثاؿ ذلؾ في احكاـ القانوف المدني اف بقاء المستأجر في  33

قبوال المدة المحددة لإليجار مع عمـ المؤجر واستالمو بدؿ االجرة قبوال ضمنيا مف المستأجر بتجديد عقد االيجار حيث اف مثابة قبض الثمف ىو 
الناشر ،الطبعة الثانية  ، االلتزامشرح القانون المدني مصادر  ،موسى سميمان ابو مموح  ،ضمنيا مف المؤجر بتجديد عقد االيجار وىذا ما تناولو 

 . 48ص  ، 1999 ،غزة  ،المكتبة العربية
االثراء بال -العمؿ غير المشروع-)العقد ،نظرية مصادر االلتزاـ  ،الجزء االوؿ  ،الوسيط في شرح القانوف المدني  ،عبد الرازؽ احمد السنيوري  34

 .185ص  – 184ص  ،ـ  1952،بيروت  ،القانوف ( دار التراث العربي –سبب 
 . 99ص  ،مرجع سابؽ  ،جياد الكسواني  35
 .  96ص  ،مرجع سابؽ  ،جياد الكسواني 36
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وقد ورد مصطمع عدـ   37االجابة عمييا اليمحؽ بو ضررا وال يؤدي الى اف يدلي باقواؿ قد تدينو
 .(250/4المادة ) نص االجابة في

ويكوف صمت  ، متعمدااما اف يكوف  و ، والصمت اما ان يكون بشكل طبيعي      
 وا ، ؽ والسمعطفاقدا لمن اصما ابكما أي الصامت الشخص ا في حاؿ انو كافيالشخص طبيع

 . 38ة ىو يرجوىامتعمدا في حاؿ انو قد لجأ لمصمت او السكوت بمحض ارادتو مف اجؿ غاي

ة بالطريقيعامؿ ف ،خاصة في ميزاف التشريع والقانوف  اف االصـ االبكـ لو معاممة إال     
يعبر بالكتابة  ومف خالؿ اف يعطى الحرية في ايصاؿ ما يريد  ويكوف ذلؾ ،المناسبة لفيـ مراده 

كتابيا عمى ما  بحيث يرد ، لمكتابة فيما اذا كاف يعرؼ الكتابوفي ذلؾ  االولويةو  ، او االشارة
ويجيب  مة والمالحظاتاالسئ كاتب الجمسة تسطير ىويتول عف طريؽ المحكمة يوجو لو مف اسئمة
تضـ  يتموىا الكاتب ومف ثـ ؽ خطيا و طوالن اعاقو السمعمف الذي يعاني  عمييا الشخص

 . 39لمحاضر الجمسات

الذي  اف و اما اذا كاف ال يعرؼ الكتابة والقراءة فينا يكوف التواصؿ معو مف خالؿ االشارة 
يتولى التواصؿ معو لينقؿ ما يريد لممحكمة ىو مف اعتاد فيـ االشارة التي يعبر فييا االصـ 

كشخص معتمد في شؤوف ترجمة االشارات التي تصدر عف الصـ والبكـ او مف  و امثالو االبكـ
 . 40تعينو المحكمةب وتقوـيستطيع ترجمو ما يصدر عنيـ و يكوف مناسبا ليذا الغرض 

 ؟  ىل يشترط شروط معينو فيمن يتولى ميمة الترجمةلكن  

ومف اجؿ  بأنواننا نرى  إاللـ يرد وفقا لممشرع الفمسطيني ما ينص صراحة عمى ذلؾ   
 "يعيف رئيس المحكمة ،الذي يعاني البكـ  المتيـيا عمى عة في االجراءات وعدـ االطالة فيالسر 

ذ ، 41الفنية االخرى ؿوالوسائ باإلشارةمف اعتاد مخاطبة امثالو  لمترجمة مف اعتاد مخاطبتو او  وا 
لسف الثامنة عشرة مف  ةاالىميرط اف يكوف المترجـ مكتمؿ كاف ىنالؾ جانب مف الفقو لـ يشت

عف االبكـ  ةشروط فيمف يتولى الترجم أي لـ يشترط المشرع الفمسطيني نرى افوفي ذلؾ  ،عمره 
                                                           

 .212ص، 2005،بدوف ناشر  ،ضمانات وحقوؽ المتيـ في قانوف االجراءات الجزائية  ،طارؽ محمد الديراوي  37
 ص.150_164ص ،2010،عماف ،وزيع دار الثقافة لمنشر والت ،حؽ المتيـ في محاكمة عادلة ،عمر فخري الحديثي  38
 .2001،لسنو  1( مف قانوف االجراءات الفمسطيني رقـ 268انظر نص المادة )  39
 .2001،لسنو  1( مف قانوف االجراءات الفمسطيني رقـ 268انظر نص المادة ) 40
 .2001،لسنو  1( مف قانوف االجراءات الفمسطيني رقـ 267انظر نص المادة ) 41
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فيمكف اف يكوف صغير السف في حاؿ ما كاف  ، مف االشارةو نا لما يصدر عنيكوف متق سوى اف
  .42اطمئنت لو المحكمة " مميزا و

االبكـ واضحة الداللة في تمسكو في الحؽ في  جاءت اشارات وبذلؾ فانو متى ما 
وجو لو مف لما  سواء كتابة او في االشارة الجابة عف ما يوجو اليو مف اسئمةالصمت ورفضو ا

 ،وكانت ىذه االشارة واضحة ودونما لبس او غموض  ، في ارتكابو الفعؿ المكوف لمجريمةتيمو 
ومتى ما  43كاف ذلؾ تمسكا منو بحقو في الصمت  ،كوت يتمسؾ بالس أنووتكوف دالة عمى 

ا ممف اف يمنعو عنو مي حقو الطبيعي الذي ال يستطيع احد تمسؾ المتيـ في حقو بالصمت فانو
  كانت الطريقة الدالة عمى الصمت سواء اكاف ذلؾ صراحة اـ ضمنا.

 ،المغوي يتضح لنا عمى وجو المجمؿ اف السكوت لغة يعني عدـ النطؽ وفي المعني 
اذا كاف  وقد يحتمؿ الصمت اف يكوف صمتا طبيعيا ،ما  او لعذروقطع الكالـ وتركو عمدا 

  .او متعمدا كما ىي الحاالت العامة لمصمتالشخص او المتيـ اصـ ابكـ 

 

 اٌّؼٕٝ اٌمأٟٛٔ  اٌفشع اٌثأٟ :

اعطاء مفيـو  التعريؼ او بشأفالنصوص  ي نص مفلـ يتعرض المشرع الفمسطيني أل
وؿ النص صراحة عمى الحؽ في قد تنا عمى الرغـ مف انو بشكؿ مباشر المتيـ في الصمتلحؽ 

والمشرع  غيره مف المشرعيف وخاصة المشرع المصري شانو شأف في ذلؾو انو  ،الصمت 
 . 44االردني

الفقو والقضاء واف خالؿ مف  ذلؾقد اقر بوجود ىذا الحؽ و   اف المشرع المصري اذ 
 دوف افلممتيـ الحرية الكاممة في عدـ ابداء اقوالو واالمتناع متى شاء عف االسئمة التي توجو لو 

                                                           
 .196-186ص  ، 1969ـ   ،القاىرة  ،دار النيضة العربية  ،دراسة مقارنة  ،اعتراؼ المتيـ  ،سامي صادؽ  المال   42
  .62ص  ، 2000،رسالة ماجستير،جامعة الكويت  ،كمية الحقوؽ الدراسات العميا،دراسة مقارنة ،صمت المتيـ  ،فواز فاضؿ فيد العنيزي  43
نما اعطي المتيـ الحؽ في عدـ االجابة عف االسئمة الموجية اليو إال  44 لـ ينص المشرع االردني صراحة عمى الحؽ في الصمت بكممة الصمت وا 

فإذا لـ يحضر محاميو او عدؿ عف توكيؿ محاـ  ،(ساعة لتأجيؿ االستجواب لحيف حضور محامية 24بحضور المحامي وقاـ بإعطاء المتيـ مدة )
اما المشرع المصري فانو ال يجيز في غير حاالت  ،(1961( لسنة )9( مف قانوف االجراءات الجزائية رقـ )63/1وابو في الحاؿ ـ . )جاز استج

( مف 124التمبس والسرعة لمخوؼ مف ضياع االدلة استجواب المتيـ او مواجيتو بغيره مف الشيود او المتيميف إال بعد دعوة محامية لمحضور ـ. )
وىذه النصوص ىي النصوص التي قد دلت عمى الحؽ المؤقت في الصمت وال تشير  2003( لسنة 95جراءات الجنائية مع التعديالت رقـ )قانوف اال

 صراحة اليو . 
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ي كيفية مف االثبات أا يضر بمصمحتو او اف يستغؿ ضده ببم عف االجابة يفسر امتناع المتيـ
45. 

( ىو 250و 217 و 97) ادو اف المصطمح الذي اختاره المشرع الفمسطيني ضمف نص الم
ضمف مصطمحات  ولكف والتي تناولت المفيوـ نفسوالتشريعات االخرى  عمى غرار الصمت
عدـ "مصطمح  قد تناولت حؽ الصمت فياألنجمو سكسونية التشريعات حيث اف  ، تختمؼ

المتيـ بعدـ القياـ او او بحرية  47" الحؽ في اف يظؿ المتيـ صامت"او  46" الشيادة ضد النفس
او عدـ سؤاؿ  ، قبؿ التعديؿ انوف االجراءات الجزائية الفرنسيد في قور وفقا لما  ي اقرارأباالدالء 

وكذلؾ  48بموافقتو بعد تعديؿ قانوف االجراءات الفرنسي إالالذي وضع تحت الفحص شتبو فيو مال
ال يساىـ  وف لكؿ متيـ الحؽ في السكوت وافقد صاغت بعض التشريعات ىذا الحؽ باف يك

 .49وىذا ما اخذ بو قانوف االجراءات االيطالي ، فيما يخص تجريمومطمقا 

ولو االمتناع عما  ، رية الكاممة في عدـ ابداء اقوالووحؽ الصمت يعني اف لممتيـ الح
واف يستغؿ  ، ا يضر بمصمحتوم ىيؤوؿ صمتو ال ال عمى اف ،يشاء مف االسئمة التي توجو اليو 

ال يجوز اف مما يترتب عمى ذلؾ انو و  دفاع لممتيـوىو حؽ  50ي كيفيو في االثباتأضده ب
 .او يفسر صمتو عمى انو قرينة ضده  يضار شخصا في ممارسة حقا لو

الحرية المقررة لممتيـ القوؿ باف المقصود بحؽ الصمت :  ويذىب جانب مف الفقو الى
يا التأكيد عمى معمومات مف شان بأياو االدالء  باالمتناع عف االجابة عف االسئمة الموجية اليو

كشؼ امورا يفضؿ االحتفاظ بسريتيا او نزوال او تحتى مجرد االقتراب منيا  او ادانتو او ثبوتيا

                                                           
لـ يتعرض المشرع المصري لحؽ الصمت في مرحمة جمع االستدالالت وتعرض لو مؤقتا في  مرحمة التحقيؽ االبتدائي ولكف اشار قانوف  45

( في الفقرة االولى وجاء 274ات الجنائية  المصري الى حؽ المتيـ في الصمت بطريقة غير مباشرة في مرحمة المحاكمة ضمف نص المادة )االجراء
 بالنص صراحة عمى حؽ الصمت . 2014الدستورالمصري المعدؿ لعاـ 

 .388ص  ، 1989 ،القاىرة ،دار الجبؿ لمطباعة ،الطبعة السابعة عشر ،مبادئ االجراءات الجنائية في القانوف المصري  ،رءوؼ عبيد  46
قواعد ميراندا ، ىو التحذير الذي  أو حقوؽ ميراندا والذي ي عرؼ باسـ ،1966عمى النحوالذي ورد في قضية ميراندا والية ايزونا عاـ  47

يتـ استجوابيـ لمحفاظ عمى   لالستجواب( قبؿ أفعمى المشتبو فييـ جنائيًّا عند حبسيـ )أو في االحتجاز  الواليات المتحدة األمريكية في لشرطةا توجيو
 ، حقوق وضمانات المتيم في مرحمة ما قبل المحاكمة ،خالد محمد عمي الحامدي  ،مقبولية بياناتيـ قبؿ استخداميا ضدىـ في اإلجراءات الجنائية 

 .262ص  ، 2009 ،القاىرة  ،دار النيضة العربية 
 .43ص  ،مرجع سابؽ  ،حساـ الديف محمد احمد   48

 . 44ص  ،المرجع سابؽ  ،حساـ الديف محمد احمد  49
 . 388ص  ،مرجع السابؽ  ،مبادئ االجراءات الجنائية في القانوف المصري ،رءوؼ عبيد   50

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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تفرض عمى المتيـ تفضيؿ السكوت او الصمت عمى االجابة عمى أي اعتبارات اخرى 
 .51والمصارحة 

مف تيـ  وعدـ اجابتو عمى ما يوجو اليوال يعد صمت المتيـ  وب عمى ذلؾ انومما يترت
اذ اف ذلؾ يخالؼ ما يجب اف يحتويو االعتراؼ مف  ،عمى انو اعترافا ضمنيا منو بيذه التيمو 

دا عف اي مف الضغوط ووسائؿ االكراه المادي او المعنوي يحرة سميمة بع بإرادةصادرا  اف يكوف
قاطعا وال يحتمؿ اي تأويؿ او معنى  ، ضحا دقيقا ال لبس فيو وال غموضاا و صريح واف يكوف ،

جراءات الجزائية مف حيث اه المشرع الفمسطيني في قانوف االنبوىذا ما يتماشى مع ما ت 52اخر
ا دوف ضغط او اكراه مادي او يواختيار  ةاالعتراؼ اف يكوف قد صدر طواعي ةاشتراطو لصح

واف تأويؿ صمت المتيـ عمى انو اعتراؼ ضمني ال  ، اكاف االعتراؼ باطال إال معنوي و
 موقؼ سمبي واالعتراؼ تعبير ايجابي فال يمكف وسب مع طبيعة الصمت اذ اف الصمت ىيتنا

  .53بالسمب عمى االيجاب الداللة

كوف عدا ىذه الحالة يوما يعيا كما في االصـ او االبكـ صمتا طب السكوت قد يكوفو 
احد ىو لممتيـ اذا اف الصمت  ، معيف فيكوف نابع مف ارادة المتيـ لتحقيؽ ىدؼ ، صمتا متعمدا

تيارا مف المتيـ ليذه الطريقة والتي يراىا ويمثؿ اخمظاىر حرية المتيـ في الدفاع عف نفسو 
 في دفاعو عف نفسو.مناسبة 

اف الحؽ في  وىو في  ، اف كؿ ما يحتويو مفيوـ حؽ الصمت نستخمص مف ذلؾ
واالمتناع عف االجابة عمى ما  ،يمكنو مف السكوت  ، ىو عبارة عف حؽ قانوني لممتيـصمت ال

في التيمة الموجية اليو  بخصوص ، او استجواب مف قبؿ جية التحقيؽ ، قد يواجيو مف اسئمة
وال يفسر  ، ضدهادانة قرينة اقرار منو او جريمة مف الجرائـ دوف اف يعتبر صمتو عمى انو 

نما ،اقرار بارتكاب الجريمة  بأنوجابة امتناعو عف اال وال يجوز اف الصمت حؽ دفاع لممتيـ  وا 
                                                           

 . 263ص ،مرجع سابؽ  ،خالد محمد عمي الحامدي   51
 الفقرة االولى (. 214المادة ) 2001لسنة  3قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  52
جمسة  1991لسنة  6840الطعف رقـ  وكذلؾ انظر ، 769ص  ، 1986لسنو  ،(  مجمة نقابة المحاميف 86/86انظر في ذلؾ تميز جزاء رقـ ) 53
أف المقرر أنو ينبغى فى االعتراؼ لكى يكوف صحيحا يمكف االستناد اليو كدليؿ فى الحكـ أف يكوف المتيـ أدلى بو وىو فى كامؿ  )3/10/19911)

بو ارادتو ، ارادتو ووعيو ، فال يجوز االستناد الى االعتراؼ الذى يصدر مف المتيـ فى حالة فقداف االرادة كما لو كاف تحت تأثير مخدر أو عقار يسم
تراؼ ؾ اف االعتراؼ ىو سموؾ انسانى ، والقاعدة أنو ال يعتبر سموكا إال ما كاف يجد مصدرا فى االرادة لما كاف ذلؾ وكاف الدفع ببطالف االعذل

 فإف –لصدوره وليد ارادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير المخدر ىو دفاع جوىرى فى خصوصية ىذه الدعوى وفؽ الصورة التى اعتنقتيا المحكمة 
  .الحكـ فوؽ قصوره يكوف منطويا عمى االخالؿ بحؽ الدفاع بما يعنيو
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مف حؽ المتيـ اف يختار الوقت المناسب والطريقة  و  54يضار شخصا لممارستو حقا لو 
 .55المناسبة  ليبدي فييا ىذا الدفاع

 

 اٌّطٍة اٌثأٟ

 اٌذك فٟ اٌصّد فٟ ِشادً اٌذػٜٛ اٌجضائ١ح

مرحمة التحقيؽ االبتدائي ومرحمة المحاكمة  :لجزائية بمرحمتيف رئيسيتيف وىما تمر الدعوى ا   
وتعرؼ المرحمة االولى عمى انيا مجموعة مف االجراءات التي تقوـ بيا جية التحقيؽ المتمثمة  ،

اما مرحمة المحاكمة فيي  ،وصوال الى معرفة المشتبو بو ونسب التيمة اليو  ،في النيابة العامة 
 ،ات التي تقوـ بيا المحكمة المختصة لمتأكد مف ارتكاب المتيـ لمجريمة مف عدمو االجراء

إال انو يسبؽ ىذه المراحؿ مرحمة اخرى ال تعتبر جزءا مف الدعوى  ،وبالتالي ادانتو او تبرئتو 
نما تعتبر تمييدا ليا وىي مرحمة جمع االستدالالت او ما تسمى بمرحمة التحقيؽ  الجزائية وا 

صمت واف ال يتكمـ او اف يمتنع عف بال يتمسؾ اف المتيـ وفي ىذه المراحؿ يستطيع ،االولي 
اذ اف ىذا االمتناع يمكف تأويمو تحت  ،وف اف يفسر ذلؾ ضد مصمحتو د ،اجابة او اكثر 
قد طرأ عمى المتيـ نتيجة لمظروؼ التي   56فقد يكوف نتيجة لوضع انفعالي ،تأويالت كثيرة 

واف  ، عوى الجزائية او لكونو ألوؿ مرة يوضع في مواجية مع السمطةاحاطت بو في مراحؿ الد
االمتناع ىو حؽ مف الحقوؽ التي فرضيا لو القانوف واعتبرىا ضمانو مف الضمانات التي تيدؼ 

الحؽ في الصمت في مرحمة  )الفرع االوؿ(سوؼ نتناوؿ ضمف  فإنناالييا المحاكمة العادلة لذلؾ 
)الفرع الثالث( الحؽ مرحمة التحقيؽ والصمت في  الحؽ في )الفرع الثاني( االستدالالت ومف ثـ

 مرحمة المحاكمة.  في الصمت في

 اٌذك فٟ اٌصّد فٟ ِشدٍح جّغ االعرذالالخ  -اٌفشع االٚي :

فيي سابقة عمى اقامة الدعوى  الدعوى الجزائية جزءا مفال تعتبر مرحمة جمع االستدالؿ       
ا تعتبر مرحمة ىامة ومميدة لتحريؾ الدعوى الجزائية ومسيمو لمتحقيؽ االبتدائي إال اني ،الجزائية 

                                                           
 . 195ص  ، 2004ـ  ،القاىرة  ،دار الشروؽ  ،الطبعة الثالثة  ،احمد فتحي سرور "القانوف الجنائي الدستوري" 54

 . 467ص  ، 90رقـ  ، 11س  ،مجموعة احكاـ النقض  ، 1960مايو  17،مصري نقض  55
عمم النفس ،"   رمسيس بنيام قد يصؿ ىذا االنفعاؿ الى درجة يعجز فييا عف الكالـ نتيجة االصابة بالمرض المسمى "االنقباض التنفسي  56

 .57ص  ، 1997،االسكندرية  ،منشأة المعارؼ  ، القضائي
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 ه المرحمة السابقةىذ ولـ ينص القانوف صراحة عمى اىـ الضمانات التي البد مف توافرىا في ،
وىذا ما دفع العديد مف الفقياء الى القوؿ بعدـ وجود اىمية  ،مراحؿ الدعوى الجزائية صراحة ل

بالغة في حضور المحامي مع المشتبو فيو في مرحمة جمع االستدالالت كمرحمة مف مراحؿ 
حيث انيـ يروا باف مرحمة االستدالؿ ليست  ،الدعوى الجزائية او اثناء تحرير محضر بالتيمة 

ا ايا مف اجراءات التحقيؽ بؿ ىي مرحمة مميدة لمتحقيؽ مف مراحؿ الدعوى الجزائية لـ يتخذ فيي
وىذه الصفة ال  نشا إال بعد اف تثبت صفة المتيـ حيث اف حقوؽ الدفاع وضماناتو ال ت ، 57

اما في مرحمة االستدالؿ فاف الشخص ما يزاؿ  ،تثبت إال بأوؿ اجراء مف اجراءات التحقيؽ 
وذلؾ اف حصيمة  ، 58تقتضيو اعماؿ التحقيؽ مشتبو فيو ومف ثـ ال حاجة الى الدفاع الذي 

كما انيا تخضع لمتمحيص والتقييـ مف  ،االستدالؿ مجرد معمومات تفتقر الى التحديد والتقييـ 
جانب سمطة التحقيؽ _النيابة العامة_ او قاضي التحقيؽ _ التي تتاح خالليا لممتيـ االستعانة 

 . 59حمة جمع االستدالؿرتب ضررا لممتيـ في مر االمر الذي ال ي ،حاـ بم

ولقد اخذت محكمة النقض المصرية بيذا االتجاه حيث قضت باف دفع المتيـ ببطالف محضر 
ىذا  ،جمع االستدالالت بسبب مأمور الضبط القضائي منع محاميو مف الحضور اثناء تحريره 

 . 60الدفع ال يستند الى اساس مف القانوف 

إال اف ىذه المرحمة تعتبر مف اىـ واخطر المراحؿ كوف اف الجية التي تتولي العمؿ في ىذه 
اذ  ،المرحمة محصورة في اجيزة االمف والشرطة وىي التي تتصرؼ مع المتيـ دوف مراقبة حقيقة 

 ا دفع العديد مف الدوؿ الى افيمكنيا اف تجبره عمى قوؿ اعترافاتو بالطرؽ الغير مشروعة وىذا م
وكما انيا قد اتفقت  ،نب المتيـ في ىذه المرحمة عمى ضرورة وجود المحامي الى جا تفؽ وتنصت

االعالف  عمى ىذا االساس  عمى مستوى دولي بصفتيا احد افراد الجماعة الدولية مف خالؿ
وكذلؾ االتفاقية  ،( ضمف المادة الحادية والعشروف 1948العالمي لحقوؽ االنساف لسنة )

والمؤتمر  ،ضمف نص المادة السادسة منيا  1950لحقوؽ االنساف الموقع عمييا عاـ االوروبية 

                                                           
 .145ص،2015،بيرزيت ،شرح قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني"دراسة مقارنة" وحدة البحث العممي   ،مصطفى عبد الباقي 57
 .130ص  ،مرجع سابؽ  ،محمود محمود مصطفى 58
  72ص  ،مرجع سابؽ  ،طارؽ محمد الديراوي  59
 ، اعتراف المتيم ،سامي صادق المال ى وورد بالتفصيؿ لد ، 513ص  ، 95ؽ  ، 12س  ،مف مجموعة احكاـ النقض  1/5/1961نقض جزاء  60

دار الفكر  ،الطبعة االولى ، االجراءات الجنائية في التشريع المصري،مأمون سالمة وكذلؾ   ، 1969،القاىرة ،دار النيضة العربية ،الطبعة الثانية 
    . 230ص  1979،العربي 
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اذ اف جميع ىذه المواثيؽ و االعالنات الدولية قد  ، 1953الدولي السادس المنعقد في روما لعاـ 
 كانت اكدت عمى اىمية وضرورة تعيف محامي وحتى قبؿ اف يسأؿ المتيـ عف شخصو. 

لمية الدولية التي اىتمت بضرورة االستعانة بمحامي في مرحمة اعومف المؤتمرات ال     
ولجنة حقوؽ االنساف في االمـ  ، 1960الحمقة الدراسية المنعقدة في فينا سنة  ،االستدالالت 

 ، 1979ومؤتمر الجمعية الدولية لقانوف العقوبات في ىامبورج لعاـ  ، 1962المتحدة في عاـ 
محامي في كؿ مراحؿ الدعوى الجزائية بما فييا مرحمة حيث اوصت باف يكوف لكؿ متيـ 

 .61االستدالؿ لما فيو مف توفير لضمانات الحرية وحقوؽ االنساف 

وكذلؾ فقد تضمنتو ىذه الدوؿ في تشريعاتيا الداخمية وطبقت بعضيا ىذه النصوص مف       
ف لممتيـ في وفي ذلؾ فقد كاف حكـ لمحكمة النقض بينت فيو عمى ا ،خالؿ قضائيا الخاص 

حاؿ استدعائو في مرحمة جمع االستدالالت مف قبؿ رجاؿ الشرطة اف يمتنع عف الكالـ اف اراد 
او اف  ،وال تممؾ حيالو أي اجراء سوى احالة الموضوع الى سمطة التحقيؽ لمتصرؼ فيو  62ذلؾ 

 .ى اف يبرىف عدـ صحة ما نسب اليو يتـ اخالء سبيمو دوف الضغط عميو او اجباره عم

بؿ  ،فال يوجد تشريع يمـز المتيـ بالرد عمى كؿ ما يوجو اليو مف اسئمة بخصوص التيمة       
التي تفرض عمى مأموري الضبط القضائي وخاصة الشرطة باف  63اف ىناؾ مف التشريعات

يوضح لممتيـ بصورة واضحة وصريحة بأنو غير ممـز بالكالـ واف التصريحات التي تصدر عنو 
عمى انو يمثؿ اخالال في حؽ الدفاع  64يمكف اف تستخدـ ضده فيما بعد تحت طائمة البطالف

 ف حقو السكوت .حاؿ لـ يقـ ضابط الشرطة بتنبيو المتيـ باف م

و ترمي ىذه المرحمة الى استقصاء الجـر وجمع االدلة والبحث عف المجـر لجمع اكبر 
عدد ممكف مف المعمومات عف الوقائع الجرميو لتييئتيا وتقديميا لمنيابة العامة بصفتيا جية 

ف م وىي عمؿ ،لكي تحدد ما يتخذ بشأنيا  القضائيةاالشراؼ و االدارة عمى اعماؿ الضابطة 

                                                           
 .  74ص  ،مرجع سابؽ  ،طارؽ محمد الديراوي  61
ؽ  ، 19س  ،ونقض جنائي  ، 467ص  ، 60ؽ  ، 11احكاـ النقض س  17/5/1960،نقض جنائي  ،مف احكاـ محكمة النقض المصرية  62

 . 211ص  ، 2006،االسكندرية  ،منشأة المعارؼ  ،الطبعة الثانية ، االخالل بحق المتيم في الدفاع ،محمد خميس  ، 657ص  ، 133
 االلماني.  ،االمريكي  ،االنجميزي  ،ومف ىذه التشريعات التشريع الفرنسي  63
 . 212مرجع سابؽ  ص  ،محمد خميس  64
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فاألصؿ اف مرحمة جمع االستدالالت  ، 65وىي عمؿ سابؽ لمتحقيؽ القضائيةالضابطة  اعماؿ
ىي مف المراحؿ اليامة التي يحب اف يتـ المجوء الييا في سبيؿ البحث واالستقصاء عف الحقيقة 
ولذلؾ فإنيا تمتاز باالستدالؿ والبحث قبؿ االستجواب حوؿ التيمة و اذ انيا ىي المرحمة التي 

الى اف اجراءات  ب جانب مف الفقويويي ،ـ مف خالليا اكتشاؼ الدليؿ الذي بنى عميو االتياـ يت
حتى ولو  ،سواء اكاف مختص او غير مختص لمأمور الضبط القضائي جوز تالتحري االولية 

كانت الدعوى قد حفظت كونيا مجرد دالئؿ ليس ليا الصفة القضائية وال يترتب عمييا أي 
 .66بطالف

ا يدفعنا الى القوؿ اف مرحمة جمع االستدالالت يجب اف تمتاز باحتراـ الحرية وىذا م
ما توصمت اليو  مف خالؿمف حكـ عمييا الشخصية واحتراـ الحقوؽ حتى ال يترتب عمى ما بني 

ف يكوف قد تـ الحصوؿ سمطات االستدالؿ البطالف اذ اف الدليؿ الواجب االستناد اليو ال بد ا
بحيث يطمأف اليو ضمير القاضي وكوف قناعتو بناءا عميو بعد طرحو  ،صحيحة  عميو بطريقة

في الجمسة ومناقشتو مف قبؿ الخصوـ ماداـ اف ىذا الدليؿ لـ يحاط بشؾ مف شأنو اف يؤيد اصؿ 
 .67البراءة في المتيـ

وكنتيجة طبيعة يجب اف ال يتـ الحصوؿ عمى الدليؿ بطريؽ غير مشروع مما يشكؿ 
فالشارع  ،الحريات الفردية ومما يجعؿ منو دليؿ مستبعد في مرحمة وزف البينة والدليؿ  التفافا عمى

إال انو يقيده مف ناحية الطرؽ المستمدة مف ىذا  ،واف كاف ال يقيد القاضي مف حيث نوع الدليؿ 
ع فاف كاف مستقى مف طريؽ غير مشرو  ،الدليؿ ايا كاف لمحكـ بناءا عميو باإلدانة والتعويؿ عميو 

 .68استبعده ميما كاف وزنو في اثبات الواقعة 

وفي ىذه الحالة يكوف  ،فال شؾ اف لممتيـ اف يعترؼ تمقائيا دوف أي ضغط او تأثير 
ماداـ بنية  االخذ باعترافو كدليؿ ضده ألنو يدعو الى الثقة ويغمب فيو جانب الصدؽ عمى الكذب

اصر التي تتكوف منيا الواقعة الظاىر وينصب عمى جميع العنو فتالكشؼ عف الحقيقة بص
                                                           

 .284ص  ،مرجع سابؽ  ،مبادئ االجراءات الجنائية في القانوف المصري  ،رؤوؼ عبيد  65
 . 296ص  ،ـ  1972، االسكندرية ،منشأة المعارؼ  ،اصوؿ االجراءات الجنائية ،حسف صادؽ المرصفاوي  66
 .515ص   ،1989 ،عماف،دار الثقافة لمنشر  ،حقوؽ االنساف في اإلجراءات الجنائية  ،محمد محي الديف عوض  67
والتي فييا حدد فييا اف كؿ قوؿ يثبت انو صدر عف المواطف تحت وطأة حاطة بكرامتو  1971( مف الدستور المصري لسنة 42انظر نص المادة ) 68

( مف القانوف االساس الفمسطيني 13و المادة ) 2014( مف الدستور المصري لسنو 55او التيديد فيو ييدر وال يعوؿ عميو وانظر كذلؾ والمادة )
 .2003ديالتو لعاـ وتع
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 ،فإذا كانت حماية حقوؽ االنساف وحرياتو واجبة في كؿ مراحؿ الخصومة الجنائية  ،الجرميو 
و اذ تبرز اىمية ىذه المرحمة كونيا  69فإنيا تكوف  اكثر وجوبا في مرحمة ما قبؿ المحاكمة 

 ينسج فييا خيوط الواقعة االجرامية .

نيا محضر جمع االستدالالت وىو المحضر الذي يتـ مف خاللو واف في ىذه المرحمة تنتج ع
توثيؽ جميع االجراءات التي يقوموف بيا ومف ضمنيا ما صرح بو المتيـ اثناء سماعو اماـ 
ضابط الشرطة بما لديو مف معمومات تتعمؽ بالجريمة وىو محضر رسمي متى ما نظـ ضمف 

او في حاؿ كاف الموظؼ قد شيد الواقعة  حدود اختصاص الموظؼ و اثناء قيامو بمياـ وظيفتو
وتكمف اىمية المحضر في اف يكوف شاىدا عمى  ، 70بذاتو ويوقع مف الضابط ومف المعنييف بيا

اتباع مأمور الضبط القضائي لإلجراءات القانونية اثناء جمع االستدالالت وىي حجة عمى 
لذلؾ ال بد لنا مف االشارة الى الحجية التي تتمتع  71الوقائع الواردة فييا الى اف يثبت ما ينفييا 

 -بيا محاضر جمع االستدالالت :

 حجية محاضر جمع االستدالل 

ىي تصريحات غير قضائية تخضع لمسمطة  لتصريحات الصادرة في ىذه المحاضرا 
و لإلطراؼ انكار ما جاء  ، 72وتكوف محال لمنقاش كباقي الدالئؿ االخرى ،التقديرية لمقاضي 

وىذا ما نراه مف الناحية العممية في  73فييا دوف ما حاجة الى لجوئيـ الى الطعف بيا بالتزوير
الضبط القضائي الى النيابة العامة او  يالمحاكـ اذ اف المتيميف في حاؿ تـ تحويميـ مف مأمور 

نيا قد كو  ،الى المحكمة فإنيـ يتراجعوف عف اقواليـ التي ادلو بيا اماـ مأموري الضبط القضائي 
 ، 74لـ يتوافؽ مع ظروؼ الواقعة وا صدرت تحت االكراه والضغط والرىبة مف رجاؿ الشرطة

الضبط القضائي باف يسمحوا  وىذا ما يؤيده عدـ وجود ايا مف النصوص التي تمـز مأموري
وكذلؾ فاف  ،المحامي اثناء قياميـ بأي ميمة مف مياـ البحث والتحري واالستدالؿ  بوجود

                                                           
دار العمـ لمماليف  ،الطبعة االولى ،االجراءات الجنائية في النظـ القانونية العربية وحماية حقوؽ االنساف  ،محمد شريؼ بسيونى وعبد العظيـ وزير  69
 . 46ص  ، 1991 ،بيروت  ،

( مف التعميمات الصادرة عف 107-115ر نص المادة )(مف قانوف االجراءات الفمسطيني وكذلؾ انظ23( و المادة )22/4انظر نص المادة ) 70
 .2006( لسنة 1النائب العاـ بموجب قانوف رقـ )

 ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني.212انظر نص المادة ) 71
 ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني207انظر نص المادة) 72
 . 165ص  ،مرجع سابؽ  ،امجد سميـ الكردي  73
 ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني .214انظر نص المادة ) 74
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الضبط القضائي ال يشيروف لممتيـ ال مف بعيد وال مف قريب إلى حقو في التزاـ السكوت مأموري 
كوف اف طبيعة مرحمة جمع االستداللت ىي مرحمة تخمو مف التحقيؽ والذي فيو حؽ  وعدـ الكالـ

بؿ اف في حاالت كما في التمبس اذا لـ يتكمـ المتيـ ويأتي بمبرر  ،الصمت لمواجة االستجواب 
 . 75راحو فانو يقبض عميو ويودع في نظارة مركز الشرطة لحيف عرضو عمى النيابة اطالؽ س

وعميو يجب عمى ضابط الشرطة اف يراعي في ىذه المرحمة الشرعية االجرائية في كؿ ما 
نما يجب عميو  ،ويجبر المتيـ عمى الكالـ  ،فال يتعسؼ في البحث عف الدليؿ  ،يقـو بو  وا 

 ،تحري الدقة في التصرؼ وتمكيف المتيـ مف كؿ حقوقو وخصوصا حقو في الكالـ او عدمو 
غير منصوص عميو في ىذه المرحمة إال انو مرتبطا وجودا وعدما بقرينة حؽ الصمت واف كاف 

 . البراءة المكرسة بموجب القانوف االساس الفمسطيني

 

 فٟ ِشدٍح اٌرذم١كاٌذك فٟ اٌصّد  -اٌفشع اٌثأٟ :

وتشكؿ حمقة الوصؿ  ،ىو مجموعة مف االجراءات التي تقوـ بيا سمطة التحقيؽ التحقيؽ 
وحيث يقوـ المحقؽ في ىذه المرحمة بجمع  ،مع االستدالالت ومرحمة المحاكمة جبيف مرحمة 

والمتمثمة واف جية التحقيؽ  ،االدلة التي تسند التيمة الى المتيـ او تمؾ التي تنفي التيمة عنو 
ييميا اكتشاؼ الفاعؿ لكوف اف ما شريؼ  اخصم تسمىنيابة العامو لدينا في فمسطيف و بال

عف االدلة بشأف  الحقيقي لمجريمة مف خالؿ االجراءات التي تتـ بمعرفة سمطة معينو لمتنقيب
 .76ـ تقدير مدى كفاية ىذه االدلة إلحالة المتيـ الى المحاكمةثومف  ،جريمة وقعت 

يقـو التحقيؽ االبتدائي بدور اجرائي في الدعوى الجزائية حيث يتـ جمع االدلة التي تفيد  
وال  ،وعميو فسمطة التحقيؽ ال تقرر فيما يتعمؽ بوزف االدلة  ،بوقوع الجريمة ونسبيا الى المتيـ 

نما المحكمة دوف غيرىا ىي مف تممؾ ىذه الصالحية  ،تممؾ صالحية االدانة والبراءة  وفي  ،وا 
اف ىذا اذ  ،وىو االستجواب مف اجراءات التحقيؽ ىذه المرحمة يواجو المتيـ اجراء خطير 

االمر الذي قد يرجح كفة االدانة باألسئمة وتضيؽ الخناؽ عميو  االجراء يؤدي الى محاصرتو
قد إال انو  ،ضده اذا لـ يتمكف مف التغمب عمى كؿ ىذه االسئمة بما يفندىا ويقنع المحقؽ ببراءتو 

                                                           
  ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني.34انظر المادة ) 75
 .      6ص  ، 1988 ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ،الطبعة الثانية ،شرح قانوف االجراءات الجنائية  ،محمود نجيب حسني  76
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يشعر المتيـ باف الرد عمى ما يوجو اليو مف االسئمة ليس في مصمحتو وقد يؤدي الى االضرار 
وال وزر عميو وال  ، ف يتمسؾ في حقو باالمتناع عف الكالـألعندىا يكوف ىنالؾ حاجة  ،بو 

 .في ىذه الحالة 77عقاب وال يممؾ المحقؽ اجباره عمى الكالـ

اماميا  لو سمطة التحقيؽ الى تنبيو المتيـ منذ اوؿ مثوؿ الزمت قدوىنالؾ بعض التشريعات      
في انو حر في عدـ االدالء بأي اقواؿ واف كؿ ما سيقولو سيدوف  ويمكف استخدامو ضده في  ،

الى واف ما يترتب عمى اغفاؿ سمطة التحقيؽ  ،عمى اف يتـ اثبات ذلؾ بالمحضر  ،المحكمة 
ئمة التي توجو اليو بخصوص المتناع عف الكالـ في االساف مف حقو الصمت واب تحذير المتيـ

 . 78 في اجراءات المحاكمة اف يترتب البطالف التيمة

يمـز المحقؽ بتنبيو المتيـ الى  شريعات التي ال تحتوي أي نص صريحوىناؾ بعض الت
ألي مف  فييا وكما ال وجود ، او تحذيره مف جريرة االدالء باألقواؿ ، 79حقو في الصمت

إال اف  ،أنو مف حقوؽ المتيـ في االستجواب ص الصريحة التي تعترؼ بحؽ الصمت النصو 
وبرر ذلؾ في كوف انو مف الحقوؽ  ،الفقو في ىذه التشريعات قد تولى ميمة تبني حؽ الصمت 

 .80المستمدة مف قرينة البراءة 

بإجراءات  لوحدىا تحيطاف  ال تستطيع النيابة العامة وتكمف الخطورة في ىذه المرحمة اف
لذلؾ فيي قد تندب مأموري الضبط القضائي لمقياـ ببعض ىذه  ،كميا  التحقيؽ االبتدائي

كما وتتسع صالحيات رجاؿ الضابطة العدلية لتشمؿ القياـ  81االجراءات وفؽ شروط وضوابط
 . ببعض اجراءات التحقيؽ االبتدائي في حالة التمبس في الجريمة

 لمتحقيق()االنتداب  تفويضال

( مف قانوف االجراءات الجزائية عمى اختصاص النيابة العامة دوف 55نصت المادة )
إال اف النيابة العامة ال تستطيع القياـ بكافة  ، غيرىا بإجراءات التحقيؽ االبتدائي في الجرائـ كافة

                                                           
 213ص  ،سابؽ مرجع  ،محمد خميس  77
 .210ص ،مرجع سابؽ  ، سامي صادق المال ،العراقي الفمسطيني،الجزائري  ،االنجميزي  ،الفرنسي  ،التشريع  ،ومف ضمف ىذه التشريعات  78
 213مرجع سابؽ  ص  ،محمد خميس  79
 .466ص  ،مرجع سابؽ   ، رؤوف عبيد  ،ومف ىذه التشريعات التشريع المصري  80
 ومف ذلؾ فقد ورد في قانوف االجراءات الجزائية عمى اف "لمنائب العاـ او وكيؿ النيابة العامة المختص تفويض احمد اعضاء الضبط القضائي 81

 (55/2المختص بالقياـ باي مف اعماؿ التحقيؽ في دعوى محددة " انظر نص المادة )
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 و ي الجرائـفعمؿ النيابة العامة يشمؿ االتياـ والتحقيؽ ف 82اجراءات التحقيؽ في كافة الجرائـ 
كتمثيؿ الدولة اماـ المحاكـ المدنية في الدعاوى  ،تمثيؿ الحؽ العاـ اماـ المحاكـ و اعماؿ اخرى 

وكذلؾ تمثيؿ الدولة في  ، او ترفع مف الغير ضدىا ، ترفعيا الدولة عمى الغير يالمدنية الت
العامة ىي الوحيدة التي  بما اف النيابةفي ذلؾ و و  ،الطعوف االدارية المرفوعة ضد االدارة العامة 

 او ،جراء في غير حالة التمبس لغيرىا ممارسة ىذا اال اءات التحقيؽ االبتدائي فال يجوزتممؾ اجر 
 ،حالة تفويض منيا فيما يتعمؽ ببعض اجراءات التحقيؽ االبتدائي التي ترد عمى سبيؿ االستثناء 

معينا فتطر إلى  ايا اف تباشر اجراءيابة العامة فيالتي ال تستطيع النو في حاالت الضرورة  وا
حسب ما تقتضيو اجراءات بو خوفا مف فوات مدة القياـ بو  انابة مأمور الضبط القضائي لمقياـ

نما يكوف ضيؽ  إال اف ، 83التحقيؽ ىذا التفويض ال يكوف مطمقا ليشمؿ كافة اجراءات التحقيؽ وا 
االجراء مف اثار قد ينطوي عنيا المساس  لما ليذا ،في ابعد حدوده وال يجوز اف يتـ التوسع فيو 

 بحقوؽ وحريات المواطنيف .

وبالتالي فانو يترتب عميو  ،يعتبر التفويض اجراء مف اجراءات التحقيؽ االبتدائي حيث 
كما ويترتب عميو كافة  84نفس االجراءات التي يرتبيا المشرع عمى اجراءات التحقيؽ االخرى

 الحقوؽ التي تعتبر مف الضمانات لممتيـ في ىذه المرحمة  ومف اىميا حؽ المتيـ في الصمت .

 قضائيةيا التفويض لرجاؿ الضابطة الإال اف ىنالؾ بعض االجراءات التي ال يجوز في
النيابة و مف يتخذ قرار التوقيؼ ىو فقط عضو  ، 85فال يجوز التفويض بتوقيؼ المتيـ ،فييا

وال يكوف التوقيؼ إال بعد االستجواب فالقانوف حدد الجيات التي  ،العامة الذي يباشر االستجواب 
و اخيرا  ،ومحكمة البداية  ،وىي النيابة العامة ومحكمة الصمح  ،يجوز ليا توقيؼ المتيـ 

ف ذلؾ المحكمة المختصة بمحاكمتو وقفا لشروط ومدد محددة نص عمييا القانوف و اما ما دو 

                                                           
  .338ص  ، 1993،عماف  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع،بعة االولى الط ،شرح قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية  ،حسف الجوخدار 82
 ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني.2( فقرة )55انظر نص المادة ) 83
. وىذا ما اكدتو  433ص  ، 2008،القاىرة  ،دار الفكر العربي  ،الطبعة االولى ،االجراءات الجناية في التشريع المصري  ،مأموف محمد سالمة  84

( والتي مما ورد فييا " اذا صدر امر التفويض ممف يممكو مستجمعا شروط صحتو 2006( مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ )180نص المادة )
 ،تحركت بو الدعوى الجزائية  ،فإذا كاف ىو اوؿ اجراء مف اجراءات التحقيؽ  ،كاف ىو في ذاتو اجراء مف اجراءات التحقيؽ بصرؼ النظر عف تنفيذه 

 وىو يقطع التقادـ فيو "
 ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني .119( والمادة)105وكذلؾ انظر نص المادة ) ،  248ص  ،مرجع سابؽ  ،محمود محمود  مصطفى  85
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 86ساعة لدى جيات الضبط القضائي 24فيو يعتبر تحفظ عمى المتيـ ال يجب اف يزيد عف مدة 
. 

أي ال يجوز لغير النيابة العامة  ،وال يجوز التفويض في التصرؼ في التحقيؽ االبتدائي 
التصرؼ في التحقيؽ واتخاذ القرار المناسب فيما يتعمؽ بمستقبؿ الدعوى الجزائية سواء اكاف 

 الئحة االتياـ . كمة المختصة بعد اف تصدربحفظ ممؼ الدعوى او احالتو لممح

ال يحوز التفويض فيما يتعمؽ ببعض االجراءات ذات الطبيعة الخاصة كما في ضبط الخطابات 
وشخص مرتكبيا حيث اف ىذه  ،والرسائؿ والمطبوعات والطرود والبرقيات المتعمقة بالجريمة 

االجراءات ال يتـ االطالع عمييا إال في نطاؽ ضيؽ ألشخاص محدديف في النيابة العامة ولـ 
فمف باب اولى ال يجوز التفويض لمقياـ بيا  ،يجز المشرع لبقية اعضاء النيابة العامة مباشرتيا 

 .87ألي مف مأموري الضبط القضائي 

التحقيؽ التي ال تممكيا النيابة العامة ومف ذلؾ مراقبة  ال يجوز التفويض ببعض اجراءات
جراء التسجيالت لألحاديث في مكاف خاص  اذ اف ىذه  ،المحادثات السمكية و أالسمكية وا 

بناءا عمى طمب مف النائب العاـ او احد  ،االجراءات ال تتـ إال بإذف مف قاضي الصمح 
ائدة إلظيار الحقيقة في جناية او جنحة متى ما تبيف لقاضي الصمح اف ىنالؾ ف ،مساعديو 

 .88يعاقب عمييا بالحبس مدة ال تقؿ عف سنو

 ال يجوز التفويض في اصدار مذكرات الحضور واإلحضار والقبض والتوقيؼ والتفتيش وغيرىا
تعد باطمة متى ما فوضت اما االجراءات و فكؿ ىذه االجراءات التي ال يجوز التفويض فييا 

 . فويض فمممتيـ التمسؾ في مواجيتيا في حقو في السكوت وعدـ الكالـالمسموح بموجبيا الت

 ل يحق لممتيم الحدث الصمت في مرحمة التحقيق؟فيإال اننا قد نتسائؿ عف مرحمة التحقيؽ   

ؿ عف ماذا لو اف في مرحمة التحقيؽ قد قامت النيابة العامة بتجاىؿ طمب ؤ قد يثور تسا
باستجوابو مباشره ألجؿ السرعة في اتماـ اإلجراءات وعممت عمى   ،المتيـ في تمسكو بمحاميو 

                                                           
 ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني.107/1انظر نص المادة ) 86

( مف قانوف االجراءات الجزائية " لمنائب العاـ  او احد مساعديو اف يضبط لدى مكاتب البرؽ والبريد الخطابات 1( فقرة )51انظر نص المادة ) 87
 والرسائؿ  والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات المتعمقة بالجريمة وشخص مرتكبيا"

 ئية .( مف قانوف االجراءات الجزا51انظر نص المادة ) 88
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واف ال يدلي بأي  تحت طائمة بطالف االجراءات فينا عمى المتيـ اف يتمسؾ بحقو في الصمت؟ 
 ذا لو كاف ىنالؾ قاصرا قامتما ولكف ،كممة او يجيب عمى أي سؤاؿ مالـ يحضر محاميو 

 ؟ميو حضور محاباستجوابو دوف  النيابة العامة

 االجراءات الواجبة ولج قانوف االحداث ما يتعمؽ بو فيما يتعمؽ بالقاصر الحدث فقد عا
  و اال اعتبر استجوابو باطاللمتحقيؽ مع الحدث  االتباع

مف  المفروضة عميو حاؿ ارتكابو جرما وجعؿ العقوبات لمحدث عناية خاصة القانوف ىقد اولف
 ،مع تجنب العقوبات المالية والسالبة لمحرية  ،والوقائية التربوية التأىيمية  نوع التدابير االحترازية
قصيرة إال في الحاالت الصعبة والتي تقتضييا مصمحة الطفؿ يجب اف تكوف وحتى مدد التوقيؼ 

و ابقاءه  90الحتراـ حقوؽ الطفؿ المرعية وسبؿ اصالحو وسرعة اندماجو في المجتمع  89الفضمى
مف ارتكاب ايا مف  يقيوبيف افراد اسرتو مف شأنو اف  متى ما كاف وجوده ، في محيطو االسري

إال في حاؿ قد تبيف لمسمطة القضائية اف فصمو ضروري لصيانة مصمحة الطفؿ   ، الجرائـ
عمى اف ال يؤدي ذلؾ الى منعو مف مواصمة التمتع بمختمؼ ظروؼ الحياة والخدمات  ،الفضمى 

حيث اف القانوف قد  ، 91وما كاف يتمتع بو ضمف محيط اسرتو المختمفة لما يتناسب مع سنو
وفي حاؿ  ،اعفى المتيـ الحدث الذي لـ يتـ الثانية عشر مف عمره مف المسائمة الجزائية 

استوجب مسائمتو عف جناية او جنحو قد تعرضو لخطر االنحراؼ فانو يتـ احالتو لمرشد حماية 
ث الذي اتـ عمر الثانية عشر ولـ يتـ عمره الثامنة اما الحد حسب القانوف 92الطفولة لمتابعتو

 . عشر فاف لمحاكمتو اجراءات خاصة ضمف قانوف االحداث

مف التحقيؽ او سؤاؿ الحدث او التعامؿ  قضائيةانوف قد منع رجاؿ الضابطة اللذلؾ فاف الق
 تكوف ميمتيـ التعامؿ مع الحدث 93شرطة االحداثتتمثؿ في رطة مختصة معو وجعؿ ىنالؾ ش

ما كاف متمبسا وتـ القبض عميو مف قبؿ رجاؿ الضابطة العدلية فيجب عمييـ اف يقوموا  ىمت و ،

                                                           
 بشاف حماية االحداث. 2016( لسنة 4(مف القرار بقانوف رقـ )4( فقرة )7انظر نص المادة ) 89
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كوف اف قانوف االحداث والمتمثؿ في بقرار بقانوف لمعالجة ما يتعمؽ بالحدث فاف الجية المختصة بالقبض عمى الحدث ىي جياز الشرطة وفي  93

ؿ اكفاء وال يسمح لغيرىـ مف متابعة ىذه الميمة وىـ مدربوف ومعيـ العديد مف ضمف ىذه الجياز ىنالؾ افراد مختصيف بالتعامؿ مع الحدث وىـ رجا
 الدورات التي تناسب ىذه الميمة.
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وعمى شرطة االحداث اعالـ متولي امره ومرشد حماية  ،بتسميمو مباشرة الى شرطة االحداث 
( ساعة مف 24ال تتجاوز )عمى اف يتـ عرضو خالؿ مدة  ،الطفولة فور القبض عميو او تسممو 

وحتى في اجراءات االستجواب لدى النيابة العامة فانو ال يجوز استجواب  ، 94لحظة القبض عميو
اف يتـ مع العمـ انو مف الممكف  ،طفولة ومتولي امره ومحاميو الحدث إال بحضور مرشد حماية ال

ي ذلؾ مصمحة لمطفؿ شريطة اف يكوف ف الطفؿ الحدث راء التحقيؽ بدوف وجود متولي امراج
اقتضت ظروؼ الدعوى  في حاؿ او ،ئوالب ألبناالفضمى كما في حاؿ لو كاف ىنالؾ عداوة ا

إال اف وجود محامي  ،االب متيما كذلؾ بنفس القضية اماـ محكمة الجنايات يكوف  ف أكذلؾ 
اجراء مف عدـ االلتزاـ بيا  ية التي يعتبرالحدث ومرشد حماية الطفولة ىو مف االمور الجوىر 

انات ملذلؾ فاف المشرع قد احاط الحدث بكؿ ىذه الض ، 95االجراءات التي يترتب عمييا البطالف
نما لممتيـ كد عمى اف حؽ الصمت ليس حصرا لممتيـ البالغ ؤ نا نماالمر الذي يجع العاقؿ ، وا 

سمح بما ال يو اجراءات خاصة تخمو مف التعقيد وخاصة اف المشرع قد احاطو بضمانات  الحدث
بالحدث بقدر ما يرى يد ايقاع العقوبة بحيث ال يكاد المشرع ير  ،االعتداء عمى حريتو او تقيده ب

اف يحقؽ اليدؼ الذي مف الممكف اف تحققو العقوبة والذي يتمثؿ في ردع و اصالح المتيـ بيف 
ؽ لذلؾ فاف المتيـ الحدث واف كاف يجيؿ مضموف حؽ الصمت في مرحمة التحقي افراد المجتمع

فقد احاطو المشرع بيذه الضمانات التي مف شأف متولي امره ومحاميو ومرشد حماية الطفولة اف 
واف حضورىـ في اجراءات المحاكمة ىو امر  يراقبوف صحة االجراءات وتدعيـ حؽ الصمت
 .  96ضروري ويترتب عمى عدـ حضورىـ البطالف

واف الحدث سواء  ،مف حقوؽ الدفاع المقدسة وخاصة في مرحمة التحقيؽ  حؽ الصمت
وقد يكوف صمت  اكاف لوحده او بجانبو محاميو ومرشد حماية الطفولة فاف مف حقو الصمت

الحدث ناتج عف الحالة النفسية واالنفعاالت التي تأتيو كونو غير مدرؾ تماـ االدراؾ بنتيجة ىذه 
رى اف لمتيـ الحدث يجب اف يكوف بجانبو محاميو ومرشد حماية وبذلؾ فإننا ن ،االجراءات 

و أي مخالفة قد تحصؿ في ىذه المرحمة مف مراحؿ الدعوى الجزائية كما في حاؿ لو  ،الطفولة 
فيو اجراء خطير يعتريو  لـ يحضر المحامي ومرشد حماية الطفولة عند استجواب الحدث
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اف الحدث او  ، ات قد حصمت بإطارىا السميـكيؼ يثبت لممحكمة اف االجراء اذ ،البطالف 
وبذلؾ فاف أي مخالفة لمقرار  ،لو اقواؿ لـ يقميا  او اف جية التحقيؽ لـ تنسباختار الصمت 
شأنيا شأف خرؽ حؽ الصمت ويترتب عمييا  97بشأف االحداث  حاليا في فمسطيف بقانوف المطبؽ

 ذات االثار التي ترتب عؿ خرؽ حؽ الصمت.

 اٌذك فٟ اٌصّد فٟ ِشدٍح اٌّذاوّح-: اٌفشع اٌثاٌث

االتياـ الموجو لو اماـ جية قضائية  ىي حؽ لممتيـ في محاكمتو فيو المحاكمة العادلة 
مستقمة ومحايدة ينص عمييا القانوف وتتوافر لو ضمانات تمكنو مف الدفاع عف نفسو بجمسة 

ب الحكـ  الصادر مع في نياية المحاكمة وجب اف يتـ تسبي وعمنية وبحضور محاميو عمى ان
 .98ضرورة تمكيف المتيـ مف الطعف فيو اماـ جية قضائية اعمى 

تتولى المحاكـ عمى ف ، مة في ىذه المرحمة ىي المحاكـاف مف يتولى ميمة المحاك
تعمؿ اذ و  ،حيث يمجأ المواطف الى قاضيو الطبيعي  ،اختالؼ درجاتيا الفصؿ في النزاعات 

ميمة  أف كوف ،الدولة عمى تسييؿ ميمة وصوؿ الناس الى القضاء دوف عراقيؿ او مصاعب 
الدولة لتسييؿ اجراءات التقاضي وىو حؽ مف الحقوؽ التي نادت بيا المواثيؽ و االعالنات 

 .99ونصت عميو الدساتير والقوانيف الداخمية  ،العالمية 

التي تتولى ميمة المحاكمة حيث تقسـ  المحاكـ في فمسطيف عمى اختالؼ انواعيا ىي
والمحاكـ النظامية  ،والمحكمة الدستورية العميا  ،المحاكـ في فمسطيف الى محاكـ شرعية ودينية 

وكذلؾ محاكـ متخصصة كما في محكمة االحداث اذ  ،والمحاكـ الخاصة كالمحاكـ العسكرية  ،
متخصصة ىي مف المحاكـ التي يرى جانب مف الفقو عمى اف المحاكـ الخاصة والمحاكـ ال

                                                           
باال دانو   2017 /28/12( في حكميا الصادر بتاريخ 60/2006وفي ذلؾ فقد اصدرت محكمة جنايات اريحا في القضية الجزائية ذات الرقـ ) 97

اذ تدور احداث القضية بارتكاب جريمة قتؿ مع سبؽ االصرار  2006عمى المتيميف بجناية كانت قد بدأت فييا النيابة العامة التحقيؽ منذ عاـ 
اشخاص ومف ضمنيـ متيمة قاصر )حدث( ومف خالؿ تحقيؽ النيابة العامة ال وجود الي دليؿ مادي ممموس يديف المتيميف إال  5والترصد مف قبؿ 

المتيميف االخريف وانو قد قاـ بارتكاب الجناية بتوجييات منيـ  اف افادة الحدث لدى النيابة العامة ولدى مأموري الضبط كانت تحتوي اعتراؼ عمى
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  نية وبالتالي ترتب عمييا البطالفبالنتيجة  قراراىا بالبراءة لممتيمة كوف اف االجراءات لـ تراعي االصوؿ القانو 

 .  1141رقـ  ، 45س  ،مجموعة احكاـ النقض  ، 1944كانوف االوؿ )ديسمبر(  13،نقض جزاء ،مف احكاـ محكمة النقض المصرية  98
 .2003( مف القانوف االساس الفمسطيني )المعدؿ( لسنة 30انظر نص المادة ) 99
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وعمى الرغـ مف عدـ وجود المحاكـ االدارية إال اف ىنالؾ  ، 100تضاؼ الى المحاكـ النظامية
   .احكاميا غير قابمة لمطعف فييا بر بمثابة محكمة ادارية وحيدة ومحكمة العدؿ العميا التي تعت

تعمو بضمانات تعد مرحمة المحاكمة مرحمة مصيرية لممتيـ لذلؾ فقد احاطيا المشرع 
اذ انو ليس مف الجائز ارغاـ المتيـ  ،منيا الحؽ في الصمت ضومف  ،عمى سابقتيا مف المراحؿ 

او اجباره بالرد عمى اسئمة تؤدي الى تجريمو وال يجوز اتخاذ  ،عمى قوؿ لـ يرغب في قولو 
جب المسؤولية في حقو الذي يتخذه المتيـ في الدفاع عف نفسو دليال عمى قياـ مو  الموقؼ السمبي

ؾ المتيـ في مسوال يجوز لممحكمة اف تبني عمى ت 101اعتراؼ منو  او تفسيره ضمنا عمى انو ،
االمتناع عف الكالـ أي نتيجة او جزاء واف تمسؾ المتيـ في عدـ الكالـ ينصرؼ كذلؾ الى عدـ 

 102يـ عمى تقديـ مستند في حيازتو او شيء يؤدي الى ادانتو جواز اجبار المت

وفي ىذه المرحمة مف اىـ المبادئ القانونية التي تميزىا وىو مبدأ حرية القاضي الجزائي 
إال اف  ،في االقتناع فيو يكوف عقيدتو مف أي دليؿ يطرح في الجمسة ويتناقش فيو الخصوـ 

فقد اعطى  ،المشروعة التي طرحت لممناقشة في الجمسة حرية القاضي في االقتناع مقيدة باألدلة 
القانوف لمقاضي الحرية المطمقة لالقتناع بالدليؿ المقدـ لو ماداـ ىذا الدليؿ موجود في ممؼ 

 .103الدعوى

النيابة وقد يحدث في بعض االحياف اف يرى القاضي نقصا في االدلة المقدمة مف  
فعند اذ يقرر سماع افادة المتيـ  ،بممؼ القضية الجزائية خولو اف يصدر الحكـ ال تالعامة 

مما يدفعنا لمتساؤؿ ىؿ يعتبر ذلؾ  ،الدفاعية لتفادي نقصا بممؼ الدعوى في موضوع معيف 
استجوابا مف قبؿ المحكمة لممتيـ في مسألة معينة ؟ وماذا لو جاءت نتيجة لالستجواب اقوالو 

 متأرجحة بيف االدانة و البراءة ؟

ف حؽ المحكمة اف تسمع ما لدى المتيـ مف اقواؿ إال اف ىذا ليس استجوابا اف م
نما يكوف ذلؾ عادة في المرحمة التي تمي تقديـ البينات وقبؿ ختميا  بالمعنى الدقيؽ لالستجواب وا 

                                                           
 . 315ص  ،مرجع سابؽ  ،مصطفى عبد الباقي 100
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مف قبؿ النيابة العامة او قد يكوف بعد ختـ كؿ االطراؼ لمبينات فتقرر المحكمة فتح باب 
اف المحكمة قد وجدت اف دليال يشوبو غموض فإنيا تمجأ الى سماع افادة المتيـ المرافعة فماداـ 

ويكوف  ،الدفاعية وىنا ما يمكننا مف  القوؿ اف لممحكمة اف تستجوب المتيـ في مسألة معينة 
ما حصؿ معو بخصوص التيمة الموجية اليو ولممحكمة بذلؾ مف خالؿ سؤاؿ المتيـ لكي يدلي 

 السئمة بخصوص التيمة .اف تسألو في أي مف ا

شأنو شأف العديد مف التشريعات قد منع تحميؼ المتيـ اليميف واعتبره نوعا  التشريعاف 
وىذا ما يفيـ منو اف القانوف قد سمح لممتيـ الكذب واف يدلي بما  ، مف انواع االكراه المعنوي

ف في ىذه المرحمة لديو مف اقواؿ مف شأنيا اف تنفي التيمة عنو وبالتالي فدور القاضي يكو 
وقد يمجأ حينيا اليميف   المتيـ اف القانوف منع تحميؼ اؿ قد تديف المتيـ كوفبالبحث عف أي اقو 

القاضي مما يجعؿ  ، شيء يمكف اف يكره المتيـ عمى قوؿ ما يدينولد و وجالكذب وال المتيـ الى 
بعض الوقائع التي تـ اثباتيا لعف المتيـ تمثؿ اعترافا بالتيمة او  يتخذ مف أي اقواؿ قد تصدر

فصحيح اف  ،فانو يرجح دليؿ االدانة وىنا تبرز االىمية لحؽ الصمت ضمف ىذه المرحمة 
ما  والقاضي في حاؿ صمت المتيـ قد يدفعو الى زيادة قناعتو بما نسب لممتيـ مف االتياـ إال ان

الت متواجدة حالة الشؾ وال داـ لـ يتـ مناقشة دليؿ كافي يثبت ارتكاب المتيـ لمجـر فينا ما ز 
االحكاـ الجزائية تبنى عمى اليقيف ال "يجوز اف تبني االحكاـ الجزائية عمى الشؾ وفقا لمقاعدة 

 "الشؾ والتخميف

معينة وغير  هفي ترتيب افكار  امشوش كاف المتيـ عمى ذلؾ فإننا نرى انو في حاؿوبناءا 
 اف يصمت عندما يتـ سماع بينتو الدفاعيوعميو فقادر عمى االدالء بما لديو ليأتي بدليؿ براءتو 

ويترؾ ما يترتب عمى ذلؾ مف شكوؾ الى قناعة القاضي  ،والتي تمثؿ استجواب مف المحكمة 
وفي حاؿ كاف لديو مف االقواؿ التي اف ادلى بيا تؤكد قناعة المحكمة بعدـ ارتكابو لمجريمة او 

فال بد مف اف يكسر حاجز الصمت ويدلي بما اف اقوؿ المتيـ تيدـ االركاف االساسية لمتجريـ 
 بحوزتو.
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 اٌّثذث اٌثأٟ

 دك اٌصّد فٟ إٌظُ اٌما١ٔٛٔح اٌمذ٠ّح

وقعت جريمة  فإذالـ تكف النظـ القانونية االجرائية معروفة في عصور التاريخ الغابرة  
وكاف االثبات يعتمد عمى وسائؿ  ،رد االعتداء بنفسو مف غير محاكمة عمى شخص معيف فانو ي

 او الظواىر الطبيعية  او اتجاه الطيورتو او مراقبة حركات بعض الحشرات ة البحادفبدائية كالمص
104. 

عمى  وبعد ذلؾ نصب رجاؿ الديف والكينة مف انفسيـ مشرعيف وقضاة واخذوا يعمموف
وتبعا لذلؾ سيطرت التقاليد الدينية في المجتمع  ونالت القدسية  ،تنظيـ العالقات بيف االفراد 

إال اف ىذه المرحمة كانت تفتقر الى الضمانات العادلة في المحاكمات وفي تقديـ  105واالحتراـ 
 .ت كثيرا عف المرحمة التي سبقتيا  الدليؿ واإلثبات فمـ تختمؼ طرؽ االثبا

وبدا الممؾ ينظر القضايا الخطيرة  ،ة نسبيا تنظيمات القضائيومع نشأة الدولة تقدمت ال
عالنية وال يجوز وكانت الجمسات تنظر  ، 106القضاة العاديف القضايا االقؿ خطورةوينظر  ،

في اليميف  بتأديةوكاف المتيـ ممزما  ،إال بناء عمى تقدير القاضي لذلؾ  لممتيـ استدعاء شيود
وبعد  107ة في الوسائؿ المعروفة في ذلؾ الوقت االحواؿ التي يتعذر فييا لمقاضي استنباط الحقيق

ذلؾ بدأت تتطور النظـ القانونية الى اف وصمت الى عصر النيضة واالنتشار الواسع لحقوؽ 
 .108االنساف

نما ، معترفا بو في العصور القديمةلـ يكف  بأف حؽ الصمتويتضح مف ذلؾ  وجد  وا 
مات المتيـ في المحاك تبعو مف اىتماـ في حؽوؽ االنساف وما مع بداية اىتماـ العالـ بحق اىميتو
ووسائؿ  اجبار المتيـ عمى الكالـ  عمييا طابع ت النظـ القانونية قبؿ ذلؾ يسمواذ كان ،العادلة 
بر واف المتيـ الذي ال يجيب عمى االسئمة الموجية اليو يج ،المشروعة قانونا مف االمور التعذيب 

خذ ىذه االساليب وكانت تأ ، 109ساليب القسوة والتعذيب عمى ذلؾ ولو باستخداـ ابشع ا
                                                           

 .9ص  ، 1975 ،الكويت  ،المطبعة العصرية  ،تاريخ النظـ والشرائع  ،عبد السالـ الترمانيني  104
 . 41ص  ، 1975 ،القاىرة  ،دار النيضة العربية  ،تاريخ النظـ القانونية واالجتماعية  ،صوفي ابو طالب  105

 .  3ص  ،مرجع سابؽ  ،طارؽ محمد الديراوي 106 
 .6ص  ، 1961،القاىره،اتحاد مكتبات الجامعات المصرية ،محاضرات في نظـ القانوني االفريقي  ،محمود سالمو الزيناتي  107
 .3ص  ،مرجع سابؽ  ،طارؽ محمد الديراوي  108
 .361ص ،مرجع سابؽ ،خالد محمد عمي الحامدي  109
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عمى االعتراؼ بصرؼ النظر عف مشروعيتيا مف القضاء الذي كاف كؿ ما ييمو ىو الحصوؿ 
ومف ذلؾ فاف صمت المتيـ اماـ الوقائع التي تنسب لممتيـ  ،الطريقة المتبعة في الوصوؿ اليو 

  110ؾ الوقائعيفسر عمى انو اعتراؼ منو بتما بارتكابو جـر م

في النظـ القانونية القديمة حيث  اف حؽ الصمت لـ يكف متعارفا عميوفكما اشير إال 
ظيوره وتكريسو مف خالؿ النظـ الحديثة كالقانوف الدولي والنظـ القانونية المقارنة  كانت بدايات

 ، ومعارض لوانقسموا بيف مؤيد والذيف في دورىـ  ، جعمت منو محال لمدراسة بيف الفقياءوالتي 
وىذا  ،ى النظـ القانونية الحديثة فاتخذ كال منيا موقؼ نحو ىذا الحؽ حيث اثرت اراء الفقياء عم

الصمت بيف مؤيد ومعارض حوؿ حؽ  نا الى تناوؿ حؽ الصمت مف خالؿ اراء الفقياءو ما يدع
وبذلؾ فانو  اتياومدى التزاـ النظـ القانونية القديمة باالىتماـ بحؽ الصمت والحث عميو في تشريع

 والمؤيدة المعارضة راءاال في )المطمب االوؿ ( نتناوؿ فتقسيـ ىذا المبحث الى مطمبيف  ال بد مف
 .)المطمب الثاني( لصمتمدى التزام النظم القانونية بتطبيق حق ا و الصمت لحق

 اٌّطٍة االٚي

 اٌصّد ٌذك ٚاٌّئ٠ذج اٌّؼاسضح ساءاال

 

اف حؽ المتيـ في الصمت شأنو شأف اي مبدأ او حؽ اختمؼ الفقياء حولو فتعددت    
وجيات النظر بيف مؤيد ومعارض  وظيرت جراء ىذا االختالؼ عددا مف النظريات منيا مؤيدة 

اف السائد  إال ، ما ظير بيف الفقياء في ارائيـ حوؿ ىذا الحؽ ومما يؤكد ذلؾ ،ومنيا معارضة 
مف وجود المعارضيف لو  عمى الرغـ تدعيـ ىذا الحؽيد و و تأحاغمبية الفقياء نحيث اتجيت اراء 

نص صراحة عمى ىذا الحؽ موقؼ تخذ القضاء في التشريعات التي لـ توحيث ا ، ولممارستو
الى  ـ المطمبيقست مف خالؿرضو وىذا ما سنع ،ومعارض اسبابو ولكؿ مؤيد   111،المؤيد لو 

 ( .الفرع الثانيلحؽ الصمت ) )الفرع االوؿ(  واالراء المؤيدةت لحؽ الصم االراء المعارضة

                                                           
دار المنظومة  لمرسائؿ  ،جامعة االسكندرية  ،كمية الحقوؽ  ،االنساف والوسائؿ المستحدثة في التحقيؽ الجنائي حقوؽ  ،حسف محمد ربيع  110

 . 518ص  ،  2015 ،رسالة دكتوراه ،الجامعية 
 3/6/1968ونقض  ، 364ص  ، 11س  ،مجموعة احكاـ النقض  ،17/5/1960،نقض جنائي مصري  ،مف احكاـ محكمة النقض المصرية  111
 . 361ص ،مرجع سابؽ  ،خالد محمد عمي الحامدي  ،  657ص  ، 19س  ، 60رقـ  ،
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  اٌّؼاسضح ٌذك اٌّرُٙ فٟ اٌصّد ساءاال : اٌفشع االٚي

يجب اف  ال وانو ،الصمت  رة وال فائدة مرجوة مف رو ال ض اف رأيال ايرى انصار ىذ
 واف االعتراؼ لممتيـ بيذا الحؽ ،يتمنع عف االجابة لما يوجو لو مف اسئمة  وايصمت المتيـ 

يجعؿ مف تمسؾ مما  ، اظيارىا قة ويالدولة مف الوصوؿ لمحق يمنع و ، يؤثر عمى حؽ المجتمع
عمى يقع واف ىذا الحؽ يخالؼ ما  بسرعة لمحقيقةاماـ الدولة في الوصوؿ  ةالمتيـ في صمتو عقب

دة الدولة في الوصوؿ الى مف اجؿ مساع 112اف يدلي بجميع وسائؿ التعاوفمف  المجتمع عاتؽ 
ليس مف طبائع  وانتأسيسا عمى  ،حؽ الصمت و انكروا وجوده  كما وقد انتقدوا انصار ،الحقيقة 

ىي ما يدفعو  غريزة البقاءاف ف ،ف القاضي ماليو  لمتيـ عمى االسئمة الموجيةاالشياء اف ال يرد ا
 واف المتيـ ، 113يمس حريتو او سالمة جسده الذي عقابمدفعا ل عف االسئمة الموجية لو لإلجابة

بعدـ وجود ما يستطيع حساس نوعا مف االلكالـ يؤدي ذلؾ لخمؽ االذي يؤثر لديو الصمت عمى 
 114ما يحيط بو مف اتياـ تقديمو مف ادلة تنفي

القاسية التي اف الشخص الذي يمتـز الصمت يستحؽ العقوبة  واير  ذلؾ فاف المعارضيفوب
لحث الناس عمى اف يسارعوا الى اعطاء الدولة ما تستحقو لمنيوض بتحقيؽ  ، 115القانوفيحددىا 

بعد اف 116حيث اصبحت حقوؽ االفراد حقوقا اجتماعية ، العدالة والوقوؼ في وجو المجرميف
 .تنازلوا لمدولة عف حقوقيـ الطبيعية بموجب العقد االجتماعي

ليس لممتيـ الصمت وعدـ االجابة عما  ومف ذلؾ فاف المعارضيف لحؽ الصمت قالوا انو
عمومات بؿ عمى العكس مف ذلؾ ويقع عمى واجبيـ االدالء بما لدييـ مف م يوجو لو مف اسئمة

في  اذ يمكف اجماؿ ابرز الحجج التي ساقيا المعارضوف و ،تسارع في اجراءات التحقيؽ 
 -:  وىي عمى الصور االتية معارضتيـ لمصمت

كؿ ما بجعبتو مف ادلو تثبت  دـويق ، لواقو ألمتيـ ما داـ انو بريء اف يدلي بمف مصمحة ا اوال :
اعاقة وتعطيؿ لمجريات  إالواف صمتو ما ىو  ، صحة االدلة التي ينوي اطالع المحقؽ عمييا

                                                           
 . 516ص  ،مرجع سابؽ  ،سامي صادؽ المال  112
 .371مرجع سابؽ ، ،خالد محمد عمي الحامدي  113
 . 371ص  ،مرجع سابؽ،خالد محمد عمى الحامدي  114
 .6ص  ،مرجع سابؽ  ،اصوؿ عممي العقاب و االجراـ  ،رءوؼ عبيد  115
 .40ص ، 1972 ،القاىرة  ،در النيضة العربية  ،اصوؿ السياسة الجنائية  ،احمد فتحي سرور  116
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ذ ،التحقيؽ حتى ال يتـ الوصؿ لمحقيقة التي يعمؿ المتيـ عمى اخفائيا  انو ليس مف طبيعة  وا 
اصة انو المعني االوؿ وخمتيـ موقفا سمبيا تجاه ما يوجو اليو مف اسئمة لاالشياء اف يمتـز ا

  .117بوقائعيا

كبيرة لما في ذلؾ مف  اف امتناع المتيـ عف التصريح  يشكؿ خطورةوىذا ما دفعيـ الى القوؿ ب 
في الوصوؿ  ةيشكمو ذلؾ مف اعاقلما وجمع االستدالالت  118ووقار سمطات التحقيؽ مساس بييبة

 119صريح ىو جريمة وجبت معاقبتو عمييا تال مفبؿ اف امتناع المتيـ لمحقيقة 

ا" وىو احد رواد ومؤسسي المدرسة بيكاريومف بيف الفقياء الذيف استندوا الى ىذا الرأي الفقيو "
كؿ صور التعذيب ميما كاف نوعيا التي تصاحب  بإلغاءعمى الرغـ مف انو نادى  ،120 التقميدية 
امتناع المتيـ عف التصريح جريمة يجب "اف  يورأفي انو  إال ، االعداـ في الشرائع القديمة عقوبة

ح بما لديو مف نسب اليو الجـر عف البو اشد المعارضيف المتناع فيو مف  121 " اف يعاقب عمييا
 . التي يسأؿ عنيا ةمف معمومات عف الجريم

ظياريصطدـ بحؽ المجتمع في االثبات اف يؤثر و  اف مف شأف منح المتيـ ىذا الحؽ : ثانيا  وا 
 مبدأ التوازفب مف شأنو اف يخؿ اف ذلؾ حيث انو رأى 122"كرافف"وىذا ما اخد بو الفقيو  الحقيقة 

المجتمع امتيازا في درء التيمة عمى حساب فراد اذ يمنح الفرد في حفظ المصالح بيف المجتمع واأل
 .123في البحث عف الحقيقة

اف الصمت موقؼ سمبي واف الكالـ موقؼ ايجابي ومف ذلؾ فانو عمى سمطة التحقيؽ   : ثالثا
ار اف صمتو ليس دليؿ فحتى عمى اعتب ،تغميب المواقؼ ذات الطبيعة االيجابية عمى الصمت 

 ،االيجابية عمى العناصر السمبية مف البحث والتنقيب يقوي العناصر  اف المزيد إال عمى االدانة

                                                           
 .   305ص  ، 2011،االسكندرية  ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،ضمانات المشتبو فيو اثناء التحريات االولية  ،حسيبة محي الديف 117
 . 307ص ،مرجع سابؽ   ،حسيبة محي الديف 118
 .372مرجع سابؽ  ،خالد محمد عمي الحامدي 119
 . 63ص  ،مرجع سابؽ ،امجد سميـ الكردي  120
وىو شابا ايطاليا نبيال متحمسا لفمسفة الحرية التي نادى بيا مونتيسكيو وروسو  ،(  مؤسس المدرسة التقميدية 1793-1783سيزار دي بكاريا ) 121

 .6ص  ،مرجع سابؽ  ،لممزيد رءوؼ عبيد  ،حيث ىاجـ التحكـ في قواعد العقوبات و المغاالة والقسوة فييا 
 . 203ص  ،مرجع سابؽ  ،سامي صادؽ المال  122
 . 64ص  ،مرجع سابؽ ،امجد سميـ الكردي  123
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ومف ثـ ينتقؿ ىذا االحساس الى القاضي في مرحمة المحاكمة فيؤثر عمى عقيدتو فيحكـ المتيـ 
 124 باإلدانة

الحؽ في الصمت وليس لو مف باب اولى الحؽ في الكذب اذا يتعيف عميو اف  لممتيـليس  : رابعا
اف يضحدىا بما يممكو  فإما ، والشبيات القائمة ضده دلةا ازاء التيمة المنسوبة اليو واأليتخذ موقف

 125.يسمـ بيا ويعترؼ بارتكاب الجريمةاما اف  مف وسائؿ الدفاع و

اختياره لحؽ  و ، عميو باالمتناع عف الكالـ نو اذا صمت المدعيأويسمـ ىذا الجانب مف الفقياء ب
اطالة امد  تعطؿ الوصوؿ لمحقيقة و ومما يؤدي الى ، سواء اكاف مذنبا اـ بريئا الصمت
انو مف اخطر االفكار الضارة والغير منطقية التي عرفت  "بنتاـ"حيث وصفو الفقيو  ، 126التحقيؽ

نظاـ  امنيـ فمف يجدو أراحتيـ و لمجرميف لوضع نظاـ يكفؿ ا خير لو "فيما طريقيا لمعقؿ البشري و 
بطبيعة الحاؿ اذا ما تـ استخداـ وسائؿ  االمتناع عف الكالـ والذي سيعتمدوف عميوافضؿ مف 

ة تطالب بحؽ الكالـ وبينما الجريمة تطالب بامتياز اءاف البر  و 127" حياليـ لحمميـ عمى الكالـ
 .128الصمت

اف ىذا الحؽ ليس فيو نص تشريعي يستمـز النص عمى االجراء الواجب اتباعو في حاؿ  : خامسا
ولو كاف مف  او تقره خذ بوأالعديد مف التشريعات لـ ت وخير دليؿ عمى ذلؾ اف ،مخالفة االخذ بو 

وبذلؾ  ، الضروري بمكاف لتـ النص عميو في مجمؿ التشريعات الجنائية ورتبت عمى مخالفتو جزاء
 وااللتجاء الى الكالـ. 129 فيو مف باب اولى اف ال يتـ التمسؾ بو

عمى المشرع اف يساوي فيما تـ اف تطبيؽ قاعدة الصمت في نصوص القانوف الجزائي تح : سادسا
بالقدر الذي يعترؼ فيو  إال حؽ االمتناع عف الكالـاذا ال يكوف االعتراؼ ب ، والشاىدالمتيـ  بيف

في  إال فبما اف المشرع قد اوجب الجزاء عمى صمت الشاىد ، 130الجنائية  لجميع اطراؼ الدعوى
                                                           

رسالة دكتوراه ،جامعة القاىرة عيف شمس ،كميو الحقوؽ ،ضمانات حؽ المتيـ في الدفاع اماـ القضاء الجنائي  ،صالح حماد القبائمي  سعيد 124
 .398ص  ،1997،

 . 372-371مرجع سابؽ  ،خالد محمد عمي الحامدي  125
مطبعة جامعة القاىرة والكتاب الجامعي القاىرة  ،دار النيضة العربية  ،الطبعة الثانية  ،شرح في قانوف االجراءات الجنائية ،محمود نجيب حسني  126
 . 680ص  ، 1988،

 .  64ص  ،مرجع سابؽ  ،امجد سميـ الكردي   127
 .  6ص  – 5ص  ،مرجع سابؽ  ،حسف صادؽ المرصفاوي 128
 . 305،ص ،مرجع سابؽ  ، حسيبة محي الديف 129
 . 372مرجع سابؽ ص ،خالد محمد عمي الحامدي  130
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في حاؿ فانو وىذا ما ينطبؽ عمى االمتناع عف التصريح  ، حاالت منصوص عمييا واستثنائية
ذلؾ مف عرقمة ومساعده في  ولما يشكم شأنو في ذلؾ شأف الشاىد ، صمت المتيـ يستحؽ الجزاء

 بدال مف اختصارىا لمتسييؿ عمى المتيـ. 132ومف ثـ اطالة امد التحقيقات 131 اخفاء الحقيقة

واف وىذه النظرية وما احتوتو مف اسباب فيي ال تتماشى مع التطور والعصر الحديث 
تتبع في عيد المجتمعات  سائدة و انيا ىي التي كانت إال ، ضعفيا مف لرغـ عمى ا ىذه النظرية

يكف  ـل اذ ، 133ما القديمو(و )ر  وقد وقع تكريسيا كما ىو الحاؿ في الجميورية الرابعة ، القديمة
 ، كاف لو الحؽ في اف يعترؼ او ينكراذ  ، اثناء استجوابوارس اي ضغط او اكراه عمى المتيـ يم
 .134اره بمثابة او ما يوازي االعتراؼلكف سكوتو عف االجابة كاف يمكف اعتبو 

تتالشى فييا  ال ناحية التياننا نرى اف ىذه النظرية قد استمدت مبررتيا مف ال و
بالميؿ  متجييف ، التضارب بيف حؽ المجتمع في البحث عف الحقيقة وحؽ المتيـ في درئ التيمة

اف مف شأف اعطاء  فيـ يروف ، في العقاب عمى حؽ المتيـ في الدفاع الى تغميب حؽ المجتمع
قو مما قد يذا الحؽ اف يؤدي الى استغاللو في الجانب السمبي عمى اطالب التساىؿ معو واالمتيـ 
المصمحتيف كالعالقة بيف كال يجب اف تقـو العالقة ي الحقيقة انو وف إالالضرر في المجتمع  يحمؽ

او  يحـر حؽ الدفاع لموصوؿ لمحقيقة بما الى التعاوف عم واف تكوف عالقة قائمةميزاف  بيف كفتيف
واف االمتناع عف  ،ميزاف التوازف حدى الكفتيف مما يميؿ معو ويغمب ا يفوت حؽ المجتمع

افضؿ سبؿ  إلبداءبيا المتيـ لمضغط عمى الطرؼ االخر  تحصفيامكانية  إالما ىو التصريح ف
 التعاوف.

 اٌّئ٠ذج ٌذك اٌّرُٙ فٟ اٌصّد  االساء-اٌفشع اٌثأٟ :

اف الحؽ في الصمت ىو حؽ لممتيـ وال  ، ويرى اصحاب ىذا الرأي االتجاه الغالب وىي
ال وىو اف أاف ىذا الحؽ يستمد قوتو مف مبدأ ىاـ في القانوف الجنائي  و ، يجب المساس بو

                                                           
 . 306،ص ،مرجع سابؽ ،حسيبة محي الديف  131
 ، 2011، ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،الطبعة الثانية  ،التحقيؽ االبتدائي في قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية "دراسة مقارنة"،حسف الجوخدار  132
  .90ص 
 .63مرجع سابؽ ص  ،امجد سميـ الكردي  133
 .65ص  ،المرجع السابؽ  134
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واف ال  سنده القانوني في ىذا المبدأ الصمت يجداف مما يترتب عمى ذلؾ و  ،135 ةءبراالاالصؿ 
ساقو  وحيث انيـ قد ، براءتو وىذا ما يعني اف لممتيـ التزاـ الصمت بإثباتيكوف المتيـ مكمفا 

ىذا  افي دفاعيـ عف حؽ الصمت عددا مف المبررات والتي تكاد اف تكوف ردا عمى مف عارضو 
 يمكف تمخصييا بالنقاط التالية : الحؽ والتي

معظـ تناولت حيث  ، حؽ مقراستدؿ مؤيدو ىذه النظرية الى اف الصمت  اوال :  
عامة في كد في تشريعاتيا االجرائية او ضمنا  النص عمى ىذا الحؽ صراحةالحديثة  التشريعات 

 لـ تنص عميو صراحة بعض التشريعاتاف مع مالحظة  ، 136الحديثةغالبية ومعظـ التشريعات 
تجعؿ المتيـ ليس مطالبا في  والتي ، البراءةاصؿ وجوده مف  قوتو و يستمد حؽ الصمت وفييا ،

واف يختار اي  ، 137براءتو ـ الدليؿ عمى يديكوف مطالبا في تق وأال  ، اف يتحمؿ عبء االثبات
 في اتخاذه موقؼ سمبي والمجوء الى درع واف كانت ، في الدفاع عف نفسو  ىاطريقة يشاء

ال يجوز المساس بحقوؽ و  ، لممتيـ ىو حؽ دفاعكوف اف حؽ الصمت وذلؾ  ، الصمت
 . 138الدفاع

ـ عنوة عنو مف المتيـ وحممو عمى الكالاف في اجبار و  ،ز اكراه المتيـ عمى الكالـ ال يجو  : ثانيا
 ، ال يتـ الوصوؿ الى الحقيقةما يترتب عمى ذلؾ اف  افو  ، الكذب فيما يقوؿ ىشأنو اف يدعوه ال

فقد يسيؿ عمى السمطات العامة اجبار   ، بؿ قد يصؿ االمر الى اف تتأذى العدالة مف وراء ذلؾ
او  طيع اجباره عمى قوؿ الحقيقةتولكنيا ال تس ، غامو عمى الكالـر ا و ـمف كاف موضعا لالتيا

 يعدألف ذلؾ  ، 139اف يعاقب المتيـ عمى اقواؿ غير صحيحة اداىا في معرض الدفاع عف نفسو
اف لممتيـ  ىاف الفقو المعاصر قد اتجو الف ، تعدى االمر ذلؾيو  ،  140مف اصعب الميمات

الحماية  مف الحقوؽ التي تتطمب ه كحؽولكف ليس باعتبار  ،141مدفاع عف نفسو لالكذب الحؽ في 

                                                           
خالد وكذلؾ  ، 503ص  ، 1985 ،القاىرة  ،دار النيضة العربية  ،الطبعة االولى  ،الوسيط في قانوف االجراءات الجنائية  ،احمد فتحي سرور 135

  .372ص  ،مرجع سابؽ ، محمد عمي الحامدي
والمادة ،( مف الدستور المصري 67.69والمواد ) ،( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني97،217،250)،انظر عمى سبيؿ المثاؿ  المواد  136
 ( مف دستور دولة االمارات. 28والمادة ) ،( مف الدستور الكويتي 34والمادة)،( مف الدستور السوري 7)

 . 504ص  ،المرجع سابؽ  ،احمد فتحي سرور  137
 .96ص  ،مرجع سابؽ  ،جياد الكسواني  138
 ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني .218وكذلؾ انظر المادة ) 52ص ،مرجع سابؽ  ،محمود نجيب حسني  139
 . 250ص  ،مرجع سابؽ ،محمود محمود مصطفى  140
 .336ص  ،مرجع سابؽ  ،طارؽ محمد الديراوي  141



41 
 

والبعض االخر قد نص  142 بعض التشريعات لـ تنص عميو صراحةو  ، كما في حؽ الصمت
 . 143عميو صراحة

القاعدة التي تعكس وجوب  ىىعمى انيا  ،قاعدة الصمت  وصؼ بعض المؤيدوف وقد كما
عطاء كؿ فرد الفرصة في اف ا و الشخصية وااللتزاـ بعدـ انتياكيا ة المتيـاحتراـ المجتمع لحرم

 .144في ظؿ احتراـ ممكيتو الخاصةماف أيعيش ب

اف سكوت المتيـ ال يعتبر مف قبيؿ تعطيؿ اجراءات  ، 145السكوت تقتضيو قرينة البراءة : ثالثا
وكما اف اجراءات التحقيؽ ىي   ، 146التحقيؽ كوف انو غير ممـز في اف يقدـ ما يدينو ضد نفسو

راءات التحقيؽ في اتماـ اج لإلسراعاف تسمؾ طريؽ اخر  وبإمكانيامف اختصاص السمطة العامو 
تسريع اجراءات  ألجؿلمحصوؿ منو عمى دليؿ ادانو ضد نفسو المشتبو فيو غير الضغط عمى 

واف المتيـ في رفضو عف االجابة يكوف محؿ تقدير لممحكمة باإلضافة الى باقي  ، 147التحقيؽ
  .148 االدلة التي جمعت دوف اعتبار الصمت كدليؿ عمى االدانة

التحقيؽ كوف اف  إلجراءاتيـ ال يمكف القياس عميو عمى انو تعطيؿ اف صمت المت رابعا :
تبع والتوتر وعدـ المقدره عمى التركيز مما ي يكوف موضع اتياـ قد يعتريو الخوؼالشخص الذي 

اف يصمت واف ال يتكمـ بتاتا  قواؿ ليس ليا اي صمة بالواقع اوأذلؾ  اما اف يعترؼ او يدلي ب
وىذا طريؽ طبيعي لممتيـ باف  ، 149وصمتو في مثؿ ىكذا حالو افضؿ لو وفيو تحقيقا لمعدالة

لجيمو فيما يدور  نتيجةصمت المتيـ  وقد يكوف ، يصمت تمسكا منو بحقو في الدفاع عف نفسو

                                                           
يمكف استخالصو ضمننا مف  لـ ينص صراحة عمى ىذا الحؽ اال اف البعض يرى انو ،اف القانوف المصري والقانوف االماراتي والقانوف االردني  142

خالد محمد   ،ويطمب ذلؾ مف الشاىد في مرحمة التحقيؽ االبتدائي والقضائي ،عدـ الزاـ المتيـ في ىذه القوانيف مف تحميفو اليميف قبؿ سماع اقوالو 
 .374مرجع سابؽ  ،عمي الحامدي 

ذلؾ ما نص عميو قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني ضمف نصوص ومف ،اتجيت قمة مف التشريعات العربية الى االعتراؼ بيذا الحؽ صراحة  143
 محمد عمي الحامديخالد  ،( مف القانوف االجرائي السوداني 218( وكذلؾ المادة)185( والقانوف االجرائي الكويتي في المادة)97،217المواد)

 .374المرجع السابؽ ،
 . 99ص  ،مرجع سابؽ  ،فواز فاضؿ فيد العنيزي144
الشرعية الدستورية وحقوؽ  ،احمد فتحي سرور ، 290ص  ،مرجع سابؽ  ،حسف الجوخدار  ، 206ص  ،مرجع سابؽ  ،صادؽ المالسامي  145

 .222- 216ث  ، 1995،القاىرة،دار النيضة العربية ،االنساف في االجراءات الجنائية 
 . 504ص  ،مرجع سابؽ  ،الوسيط في قانوف االجراءات الجنائية ،احمد فتحي سرور  146
 .71ص  ،مرجع سابؽ  ،حساـ الديف محمد احمد  147
          . 151ص  ، 1969-، 1986 ،القاىرة  ،دار النيضة العربية  ،استجواب المتيـ ،محمد سامي النبراوي  148
 .373،مرجع سابؽ  ،خالد محمد عمي الحامدي  149
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 يةكيف و ةانو بحاجو الف يستشير محامية فيما يتمى عميو مف تيماو  ، حولو مف اجراءات
 . 150ةاالجاب ةطريق التعامؿ معيا و

كوف اف كال منيما لو مركزا يختمؼ  ،المتيـ مع الشاىد  مقارنةال يمكف انو ونحف نرى   
 صمتو انما ىو استخداـ لحؽ و ، التيمو عف نفسو يدرأفالمتيـ لو مصمحة في اف  ، عف االخر

وال وجود  151قانوف االجراءاتصراحة في وىذا الحؽ منصوص عميو  لو في الدفاع عف نفسو
د فيو مجبر عمى االدالء اما الشاى ،ى المتيـ في حاؿ امتنع عف الكالـ ألي نص عقاب عم

 نياامتناع عو افي دعوى طمب منو الشيادة فييا كوف اف ما يترتب عمى مف ال يشيد  ، بالشيادة
الشاىد قد  اف في حاؿ و ، نو ارتكب جرما يعاقب عميوالقانوف ا يجيزه ءدوف اي مبرر او استثنا

عمى العكس مف المتيـ  فيو ال  ،حمفاف اليميف الزور  كب جريمةتر فيو قد ا ةادلى بغير الحقيق
بيف المتيـ والشاىد  ةوجو لممقارن ثبات براءتو اي اف الفي مطمع ا 152 عمى الكذبيعاقب 

ومف ثـ اف القانوف قد رتب عقوبة عمى الشاىد الذي  ،الختالؼ المراكز القانونية لكال منيما 
 . معمومات مضممة لمعدالة بإعطاءيمتنع عف اداء الشيادة او يقوـ 

ف و يتفؽ مع القواني المواثيؽ والتشريعات الدوليةوىو ما اقرتو  االتجاه الغالب نرى اف وبذلؾ فإننا 
الحؽ في الصمت في  انتيجت نيجا يتماشى مع اقرارحيث  معظـ التشريعات الحديثة و

نوعا ما مف  اف التمسؾ بيذا الحؽ قد يطيؿ عمى الرغـ مفحماية ىذا الحؽ وتكريسو لتيا اتشريع
مف المتيميف االلتجاء الييا متى ما رأى اف في  ألييمكف و وسيمة دفاع  لكنو ،اجراءات التحقيؽ 
الدوؿ التي  اف ىذه الضمانة مصانة في غالبيةنؤيد ىذه النظرية وخاصة و   ويلامصمحتو المجوء 

 . المراحؿفي كافة تحتـر حقوؽ المتيـ وحقوؽ االنساف عمى شتى االصعدة و 

 ،تؤكد عمى حرية المتيـ في ابداء اقوالو  واف كانت جميعيا ،وفي الواقع اف التشريعات المقارنة 
إال انيا اختمفت مف حيث التأكيد عمى ىذا الحؽ  في عدـ الكالـ والمجوء الى الصمتوحقو 

صراحة ومف ذلؾ فاف التشريع االنجميزي يمـز قاضي التحقيؽ اف ينبو المتيـ قبؿ االدالء بأقوالو 

                                                           
 .67مرجع سابؽ  ،امجد سميـ الكردي  150
(  219/3إال اف المادة ) ،( مف قانوف االجراءات الجنائية المصري 284( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني والمادة)88انظر نص المادة ) 151

ف مف القانوف الجزائي االردني والتي نصت عمى اف يجوز لممحكمة عدـ اخذ شيادة الشاىد الذي لـ يحمؼ اليميف او رفض حمفيا مما قد يعني ا
  المشرع االردني لـ يجبر الشاىد عمى قوؿ الحقيقة .

 . 90 ص ،مرجع سابؽ  ، سامي صادؽ المال 152
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واقر القضاء االمريكي  153يستغؿ ضدهبأنو غير مكمؼ بالتصريح بشيء واف كؿ ما سيقولو س
وكذلؾ فاف التشريعات االوربية ضمنت ىذا الحؽ والتزمت بو  "ميرندا"ىذا الحؽ مف خالؿ قضية 

 .المحكمة االوروبية  ألحكاـكونيا محكومة باالتفاقيات االوروبية لحقوؽ االنساف وتخضع 

قد تميز في  كاف مف المتبع لالراء المؤيدة لحؽ الصمت واقره و إال اننا نرى اف التشريع الفمسطيني
يمـز وكالء  جزائية الفمسطينيفاف قانوف االجراءات الومف ذلؾ   اقراره لو ضمف مرحمة االستجواب

تنبيو المتيـ الى اف مف حقو الصمت واف كؿ ما سيقولو سوؼ يدوف اثناء االستجواب ب النيابة
ولذلؾ فاننا نرى باف بعض  154المحاكمة في معرض البينة اثناء اف يستخدـ ضدهخطيا ويمكف 

وكالء النيابة يخطر المتيـ باف كؿ ما سيقولو سيدوف ضده واف مف حقو إال يجيب دوف اف يوضح 
لو بانو في حاؿ عدـ االجابة ال يمكف اف يفسر امتناعو عف االجابة كاعتراؼ او اقرار مف ذلؾ 

ابة اف يقوموا بيذه الميمو كونيـ جية قانونية وخاصة في حاؿ كاف المتيـ لذا فاف عمى وكالء الني
 المتيـ مف الفئات التي ال يسيؿ عمييـ فيـ اي مف المصطمحات وتفسيرىا كحؽ الصمت  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
153
 .39ص  ،مرجع سابؽ  ،حساـ الديف محمد احمد  
154
 ( من قانون االجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً .96انظر نص المادة ) 
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 اٌّطٍة اٌثأٟ

 دك اٌصّدترطث١ك ٚاٌرضاِٙا  اٌمذ٠ّٗ إٌظُ اٌما١ٔٛٔح

 

شرية وثيقا بتطور الحياة الب ارتباطا االخرى كغيره مف الحقوؽ حؽ الصمت يرتبط
فكمما تطورت حقبة مف الحقب التي عاصرتيا  ،عبر مراحؿ التاريخ المختمفة والتطور االنساني 

الحضارات القديمة ظير تطور جديد عمى مستوى الحقوؽ وىذا ما انعكس عمى التطور في حؽ 
االوؿ ( ومدى التزاـ  لذا سوؼ نتناوؿ مراحؿ التطور التاريخي لحؽ الصمت في )الفرع ،الصمت 

 .التشريعات القديمة بحؽ الصمت)الفرع الثاني(

 ِشادً اٌرطٛس اٌراس٠خٟ ٌذك اٌصّد اٌفشع االٚي :  

االولى وىي ما يطمؽ عمييا بالمرحمة الدينيو  ،بأربعة مراحؿ كانت النظـ القديمو قد مرت 
 ةلمرحمة العاطفية والمرحمة الرابعوالمرحمة الثانية وىي المرحمة القانونية والمرحمة الثالثة ىي ا

 .155وىي مرحمة الدليؿ العممي  واألخيرة

 الطريقة المعتمدة ليذه اذ كانت ،ىذه الحقبة بالقسوة والمجوء لمتعذيب  وتوصؼ : المرحمة االولى 
تعتمد مف خالؿ االحتكاـ الى بعض الظواىر التي مف خالليا  في اظيار الحقيقة  المجتمعات

ت ومف السما ، فيـ كانوا ينظروف في ذلؾ انو اشارة مف اهلل ، صيثبت ليـ ادانو او براءة شخ
فاف نجى  ، ـ اساليب في التعذيباستخدوا المجوء الى القسوة ،التي تميزت بيا ىذه المرحمة 

اعتبر انو قد ثبت واف لـ ينجوا  ،براءتو مف اهلل تدؿ عمى  ةاشار  جاءتوف أاعتبر ك منياالشخص 
ويكوف القسـ مف  ،فقد كاف المتيـ او الشاىد يخضع لمقسـ  وفي ىذه المجتمعات و ، عميو الجـر

بعد فانو يتعرض  يماوفيما اذا ثبت كذبو ف ، ذاؾاناو الممؾ الذي كاف يعبد  باإللوخالؿ الحمفاف 
 .156جنائية لعقوبة

نما ، لـ يكف معروفا اصال حؽ الصمتضمف ىذه المرحمة    كاف صمت المتيـ او عدمو ال وا 
والسيما اف  ، مف خالؿ الصدفة او الحظ تأتي البراءتواو  االدانةيترتب عميو أي نتائج كوف 

 النجاة كانت قميمو جدا. احتماالت
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بسيادة القانوف ىذه المرحمة  ارتبطتو  ، وىي ما تعرؼ بالمرحمة القانونيو  : المرحمة الثانية
وكاف االعتراؼ ىو السائد اف  ، واستخداـ العديد مف وسائؿ التعذيب المادي او المعنويالروماني 

 انتزاعوبحيث يتـ  لإلرادةاذ اف االعتراؼ ينتزع انتزاعا دوف أي اعتبار  ، ذالؾ مف بيف االدلة
 . يجة لما يقع عمى المتيـ مف تعذيبنت

وطالما  ، كف معروفا فيو اشبو بالجـرانو لـ ي عف عداو  ، حؽ الصمت الحقبةلـ تعرؼ ىذه 
حتى  فاف ذلؾ مف شانو اف يجعمو تحت استمرارية التعذيب واتمنع عف الكالـ صمت المتيـ

صمت  تـ تأويؿ بؿ غيب فييا حؽ الصمت اف ىذه المرحمة ، ةينطؽ واف كاف خالفا لمحقيق
الجـر مما يدفع المحقؽ الى االستمرار في التعذيب حتى يعترؼ  الرتكابوالمتيـ عمى انو قرينة 

 .157مف خالؿ االقرار عمى نفسو المتيـ

وشيدت تطورا ممحوظا نسبة الى ما كاف سابقا في المراحؿ التي سبقتيا   : وفي المرحمة الثالثة
ما  ىوفقا ال فاإلدانة تأتي ،ة بالبينة اذ ارتبطت االدان ،والتي برزت خالليا االفكار االنسانية  ،

 ةمف قناعة حوؿ ادان هما يكونو لو  ، يقدـ مف ادلو ضد المتيـ اماـ القاضي او ىيئة المحمفيف
 . 158امف عدميالمتيـ 

مف شأف المتيـ الذي وفي ىذه المرحمة فانو لـ يكف حؽ الصمت في صالح المتيـ كوف اف 
القدره عمى نفي التيمة الموجية اليو ومما الصمت عمى انو افتقار لمدليؿ وعدـ يصمت اف يفسر 

  .يؤثر ذلؾ في قناعة القاضي باإلدانة او البراءة

بدأ فييا يظير  حيث التي تأثرت الحقوؽ بالتطور التكنولوجي وىي المرحمة : المرحمة الرابعة
بدأ يظير التطور التكنولوجي بشكؿ كبير  حيث ، جة بشكؿ اكبر الى حماية حؽ الصمتالحا
 ديتز  حيث رأي البعض اف ىذه الوسائؿ قد ، عكسو مف تقدـ وتطور في الوصوؿ الى االدلةوما ي

 . واف كاف بشكؿ راؽ ومتطور ، الصمت حؽ حقوؽ االنساف ومف ضمنيا كاتااحتماليو انتي
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 دك اٌصّد فٟ إٌظُ االجشائ١ح اٌمذ٠ّحاٌفشع اٌثأٟ : 

شكيؿ حؽ الصمت منذ البدايات االولى لت المراحؿ التي مر بياقد تناولنا الفرع السابؽ ضمف 
الفرد وتنازلو عف جزء مف حريتو وحقوقو لصالح المجتمع مف اجؿ الجماعات االنسانية وانصيار 

نظاـ يكفؿ الحفاظ عمى استمرارية النظاـ واآلداب العامة  ظؿ الحفاظ عمى استمرار الجماعة في
تشريعات التي مرت في ص ودراسة ابرز الوفيما لو اردنا التخصي ، بشكؿ عاـ ومكافحة الجرائـ

التشريعات القديمة قد كاف ليا موقؼ معيف  ومدى التزاميا بحؽ الصمت حيث اف ىذه المراحؿ
 : بعضيا  ويظير ذلؾ مف خالؿ تتبع ، مف ىذا الحؽ

 (اٌمأْٛ اٌّصشٞ اٌمذ٠ُ )اٌفشػٟٛٔاٌصّد فٟ ظً  اٚال : 

يعتبر النظاـ الفرعوني مف اقدـ االنظمة التي سادت فييا بعض مظاىر االجراءات  
انيا لـ تعترؼ وتضمف الحؽ في الصمت ضمف اجراءاتيا وخاصة في ظؿ عدـ  إال  ،الجزائية 

ئي الطابع االجرا اذ اف  ،159الدفاع عنو و كشؼ الحقيقةبمياـ  وجود مدافعيف عف المتيـ ليقوموا 
ءا عمى شكوى المتضرر او اف تحرؾ الدعوى بناىو  النظـ االجرائيةىذه الذي ساد في ظؿ 

ليتـ االستدالؿ بما  160اذ يتـ الرجوع الى االليةوكاف الطابع الديني ىو الحاكـ   ، المشتكي 
ف المتيـ االلو فا تأكيدوفي حاؿ عدـ اعتراؼ المتيـ بعد  ،تقدمو مف رأي في القضايا الجنائية 

 . يخضع لمتعذيب حتى يعترؼ

المباشر لقواعد الديف  التأثيراستخداـ  اضافة الىتميز التشريع االجرائي الفرعوني 
عمى  كاف تأثير الديف في ىذه المرحمةف ،الى استخداـ فف الكتابو في الرد والمرافعات  واألخالؽ

حيف ولـ يكف  ، مؤثرا عمييا يجعؿ ارادة المتيـ مما ،القسـ  تحمفيوالمجوء الى  مف خالؿ المتيـ
لرفض المصريف القدماء لمبدأ المرافعات  كتابة إاللممتيـ دور في الرد عمى التيمة  ذاؾ

عف قبوؿ أي رد لما ينسب لممتيـ مف  فرض عمييـ االمتناعحيث كانت اعتقاداتيـ ت ،161الشفوية
غالبية المجتمع بالكتابة عرفة في ظؿ عدـ مو  إال انو ، بالكتابة إالذلؾ يجوز  فال  ، تيـ شفاىو

عوني القديـ مما دفع البعض الى المجوء لمف فر ذاؾ او اسموب الرد بما يتناسب مع القانوف الان
عمى اف يقوـ المتيـ بتقديـ الرد  ، المقامة ضده مف المشتكي شكوىالة ليرد لو عمى يعرؼ الكتاب
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تابة الرد لممحكمة دوف اف حيث كاف مف يمجأ لو المتيـ فقط لك 162شخصيا وبنفسو ىو الكتابي
انيا عرفت نظاـ  ، يةئليذه النظـ االجرافاف ما يحسب وبذلؾ  يتناوؿ متابعة باقي االجراءات

الضمانات التي تدعـ حقوؽ  انيا كانت تخمو مفاف ما يحسب ضدىا  إال ، المرافعة الكتابية
المساعدة القانونية وحؽ  تابغكذلؾ فقد و  ، لضمانات في محاكمتو محاكمة عادلةوا ،االنساف 

اف يكوف  تصورن لـ يجعمناوىذا ما  163ة بمدافع في ظؿ ىذه االنظم االستعانةاالنساف في 
يخمو مف  الصمت في مثؿ ىكذا نظاـفي  دأ الصمت او السماح لممتيـبىنالؾ أي تطبيؽ لم

 وعدـ في السكوتالضمانات الواجب تمتع المتيـ بيا والتي تشكؿ في مجموعيا تدعيما لحقو 
 .الكالـ

  شرائع الشرقيو القديمةالالصمت في ظل ثانيا : 

اذ اف ىذه التشريعات  (يحمو رابقانوف )و (لبت عشتار ) ةشريعصد بالشرائع الشرقية القديمو قن
في ظميا قد بدأ يظير مبدأ البراءة كمبدأ ف ، ةمع الحضارة الفرعوني ةبالمقارن ةقد كانت متطور 

الشخصيو ومنع اي  الحرية عشتارلبت قانوف  فقد حمى ، التشريعاتفي ظؿ ىذه اساسي ىاـ 
قا مف افتراض في انبثاوذلؾ يعامؿ االنساف عمى انو بريء  اكد عمى وجوب اف واعتداء عميو 
 . 164حتى تثبت ادانتو بشكؿ قاطع  ، االنساف البراءة

عف المتيـ كانت اولى الشرائع التي تضمنت فييا حقوؽ الدفاع  فيي يرابحمو اما في مدونو 
ومف  ،165 ما كاف سائدا مف نظاـ االنتقاـ الفردي وألغتتوقيع العقوبة  ةحيث اناطت بالدولة ميم

تعويض لة تاالتياـ الكيدي مف خالؿ كفال نظاـ الحد مف بيف ما تناولتو ىذه الشريعة بيف ثناياىا
في حاؿ قد اتيـ شخص اخر  وان  : يرابذلؾ ما تناولتو مدونة حمو  مة عمىالمتيـ  ومف االمث
المدعي اف يسمـ بيتو ومتاعو لممتيـ ويبقى في حوزتو ويمقي فعمى  ذلؾ بإثباتبالسحر ولـ يقـ 
وخرج مف النير  ؽف اتيامو لممتيـ باطؿ واف لـ يغر غرؽ فانو دليؿ عمى ا فإذانفسو في النير 
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وىذا النظاـ اشبو بنظاـ الكفالة  166عمى منزؿ المتيـ واف المتيـ يقتؿ  فانو في ىذه الحالو يستولي
 في التشريعات الحديثة واف كاف يختمؼ عنو مف حيث نوع الكفالة وافتقارىا لمعدالة 167المفتوحة
 عتمادىا بشكؿ كبير عمى الصدفة.ال والمنطؽ

وىو مف اسمى  ، بالمدافع باالستعانةلممتيـ  اقد سمحت يرابو حمو كال مف لبت عشتار  إال اف
عدادالدفاع عف موكمو  ميمةاذ يتولى المدافع  ،عف المتيـ فاع حقوؽ الد بداءالمرافعات  وا   وا 
 ومف الشواىد عمى ذلؾ  ، العقوبةفي  تخفيؼ عنو الاو تي مف شأنيا اثبات براءة موكمو الدفوع ال

ما تـ العثور ل عف االخبار عف الجريمة ( وفقا الساكتة)قصو الزوجة د في مدونة حمو رابي ور ما 
ـ في العيد ،ؽ 1900عاـ مف كتابات عمى لوح طيني يرجع تاريخو الى  1950عميو في عاـ 

في احدى المعابد  قتؿ رجؿ كاف يعمؿ والتي تناقميا الكتاب في كتبيـ عف قصة ، السومري
فمما وصمت القضية الى  ، قتمو مفو فمـ تقـ بتقديـ شكوى عمى ذاؾ خارج اعالتوكانت زوجتو ان

ذاؾ والتي كاف يمثميا الممؾ حاكـ الدولة مما دفع الممؾ اف يوجو االتياـ لتسعة المحكمة ان
تطوع رجالف ف ، القتيؿ كونيا لـ تبمغ عف القتمو لزوجة باإلضافةخاص وىـ المتيميف بالقتؿ اش

 غ عف القتمو كوف افيبمالدليؿ واثبات انيا لـ تقـ بالت لمدفاع عنيا واثبات براءتيا مف خالؿ تقديـ
ا جانب موكمو وعندىومف ىنا برز الدور االيجابي لوجود المدافع الى   ، زوجيا لـ يكف يعيميا

  . 168مف تيمو القتؿ ببراءتياالممؾ بالحكـ  قاـ

ذاؾ واف كانت منقوصة و لـ تكف ان موجودةكانت  مف ذلؾ اف الضمانات التيستشؼ ي
انبثؽ عنيا  إال انو  ، القرف العشريفبمستوى التطور الذي وصمت اليو الضمانات لممتيـ بعد 

اىميا مبدأ  مبادئ ىامة مف المبادئ التي اصبحت اساس حقوؽ االنساف في العصر الحالي و
وكذلؾ مظير ىاـ مف مظاىر حؽ الصمت   ،مبدأ براءة المتيـ  ووى أالحؽ الصمت و ينبثؽ عن

بدليؿ اف ىذه التشريعات قد  ،ذاؾ مبدأ الصمت لـ يعرؼ اناف  إال بمدافع االستعانةوىو  أال
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المتيـ عمى االعتراؼ اضافة الى استخداـ  إلجبارمف خالؿ التعذيب استخدمت االكراه المادي 
 . 169االكراه المعنوي مف خالؿ تحميؼ المتيـ اليميف 

 حق الصمت في شرائع االغريقثالثا : 

اذ اف   ،بطريقة منظمة   يعتبر االغريؽ ىـ اوؿ مف استعانوا بالمحامي لمدفاع عف المتيـ  
يكوف فصيحا  كأف الدفاع ميمةاالغريؽ كانت ىنالؾ مواصفات خاصة لمف يتولى حضارة  في

لقائياالمكتوبة  صياغة المرافعات عمى لو القدرهو  بميغا وحيث كاف االغريؽ  ، اماـ المحكمة وا 
تعيف المحكمة  فكانت ،يف المحامي في الجنايات يث وجوب تعالتشريعات مف حي اممف سبقو 

 . 170اـ دوف تقاضي اي اجر مقابؿ ذلؾالمحكوـ عمييـ بعقوبة االعدلممتيميف  يامحام

مف اىـ النظـ القانونية التي عرفيا االغريؽ  )صالوف((ومدونةفدرا كو مدونو ) وتعتبر كال مف
ة مينةاالسس االولى لتنظيـ  وفييا تـ تحديد لممحامي عف  التأديبيةوالمسؤولية  ،171المحاما

مف  اف االجراءات التي احتوتيا ىذه الحضارة لـ تكف تخمو إال ، اوصوؿ المرافعة و ، اخطائو
شأنيا شاف غالبية النظـ  ،وسائؿ التعذيب النتزاع االعتراؼ مف المتيـ اساليب التحقيؽ  استخداـ

الحضارة االغريقية لـ تكف تسمح لممتيـ بالصمت واف  فعمى الرغـ مف اف ، 172القانونية القديمة
بمحاـ وتنظيـ طبيعة عمؿ المحامي مف اىـ عمى المتيـ االقرار واالعتراؼ إال اف حؽ االستعانة 

 .وىو مف اىـ الحقوؽ التي برر ألجميا حؽ الصمتىذه الحقبة مظاىر 

 الصمت في ظل القانون الروماني  الحق في: رابعا 

بؿ انو نتاج اجياؿ  مفو الروماف نتاج جيؿ واحد فقطالتراث القانوني الذي خ لـ يكف  
 متعددة 

فيو تدويف القواعد العصر الجميوري والذي تـ فكانت اولى بدايات العيد الروماني في ظؿ  
القانونية في مدونات اىميا مجموعة "االلواح أالثني عشر " والتي تعود بدايات صدورىا الى 
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وظمت ىذه المدونة ىي االساس القانوني لمروماف حتى تـ وضع  قبؿ الميالد 450-449حوالي 
 173)جوستياف(في العيد الروماني وىي مدونة  ف حقوؽ الدفاععونات التي تحدثت المد اوؿ

 . 174القرف السادس ميالدي والتي تعود الى

وقد ساد القانوف الروماني انذاؾ العديد مف المبادئ االنسانية والتي كانت توجو الدولة في 
وتعامؿ المتيـ عمى انو  دئ التي تحتـر الكرامة االنسانيةفسادت العديد مف المبا معاممتيا لمفرد

يد المتيـ يسواء لممتيـ او الشاىد وال تجيز تقوتمنع مف المجوء لمتعذيب 175ما لـ تثبت ادانتو بريء
سمح لممتيـ باالستعانة بالمدافع وال ي و 176د اعترؼ او ضبط متمبسا وتوقيفو إال في حاؿ ق

لدى المحكمة المختصة في  اف يتظمـلو كذلؾ و 177يحاكـ إال بعد توجيو التيمة الية وعممو بيا 
  .178حاؿ كاف في الحكـ نوعا مف المحاباة

حتى حمت محمو  179عصر المبادئ السامية "مبادئ جوستياف " لـ يستمر طويالإال اف  
قاـ االمبراطور بالسيطرة عمى السمطة العسكرية والمدنية والدينية حيث  االمبراطورية العصور

ت ساداذ ي وخضع المتيـ فييا الى التعذيب بالطابع التنقيبوساد الظمـ حيث امتازت االجراءات 
ولـ يقتصر التعذيب عمى المتيميف بؿ طاؿ الشاىد ايضا 180مف قبؿ االباطرةفييا  التعذيب فنوف

 .181في حاؿ كاف ىنالؾ في اقوالو شؾ

والتي  ساد احتراـ بعض الحقوؽ وفان ، شأف القانوف الروماني شأنو كما في االغريؽ   
في  183اف يعامؿ المتيـ بأصؿ البراءةو  182انبثؽ عنيا الحؽ في الصمت كما في االستعانة بمحاـ

                                                           
 . 14ص  ،مرجع سابؽ  ،محمد نور شحاتة  173
 . 11ص  ، 2006ط  ،دراسة مقارنة  ،ضمانات وحقوؽ المتيـ في االجراءات الجنائية  ،طارؽ محمد الديراوي  174
، ص  1954المصرية ، القاىرة ،دار النشر لمجامعات  اف حرية الفرد في التشريع المصري،الحبس االحتياطي وضم ،حسف صادؽ المرصفاوي  175
12. 
 . 12ص  ،المرجع السابؽ  ،حسف صادؽ المرصفاوي  176
ـ  1987  ،الرياض  ،الناشر المركز العربي لمدراسات االمنية والتدريب  ،المحاماة في النظاـ القضائي في الدوؿ العربية  ،محمد ابراىيـ زيد  177
 .26ص ،

 .5ص  ، 1968 ، بغداد ، مطبعة شفيؽ بعة االولى ،الط ،القانوف الروماني  ،صبيح مسكوني  178
 .  14ص  ،مرجع سابؽ  ،طارؽ محمد الديراوي  179
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نما العصر الذي ساد  لـ يخمو مف بدايات العيد الروماني إال اف ىذه الحقبة لـ تستمر طويال وا 
مغاالة االباطرة في  ي ظؿوف ،  تيـالم استخداـ اساليب التعذيب النتزاع االقرار مف ضرورة

 . 184التعذيب حيث انيـ كانوا يقدموف مكافئة سخية لمف يغالي في التعذيب مف ممثمي االتياـ

فانو ال  في ىذه العصور االعتراؼتوافر ىذه الوسائؿ النتزاع ؾ فانو في ظؿ وبذل
ضده ويعتبر  صمت المتيـ يفسر اذ افيتصور اي وجود لحؽ الصمت بؿ عمى العكس مف ذلؾ 

ني ىو الحصوؿ ما كاف ييـ القضاة في العيد الروماف ،ثابة اقرار واعتراؼ بارتكاب الجريمة بم
 .185 االحكاـ فقط ودوف مراعاة اي حقوؽ لممتيـ في ذلؾ إلصدارعمى االعتراؼ 

 الصمت في ظل القانون الكنسي : خامسا 

بدأ تطبيؽ القانوف الكنسي في اوروبا مع تربع الكنيسة الكاثوليكية عمى السمطة ىناؾ 
 ، المسيحية ورجاؿ الديف الديانةضد انصار الذي قاـ بو الروماف  داالضطياوتعود نشأتو الى 

سمطة  فأنشأتفي غنى عف اتباع الدولة  فأصبحتاالمر الذي دفع الكنيسة لتنظيـ نفسيا بنفسيا 
 .186تطبؽ القانوف الكنسي  وأخذت دنيوية

وخاصة في ظؿ سيطرة الكنسية  ،طابع التنقيب والتحري  القانوف الكنسيغمب عمى  
ة باعتبارهوسيادة الديف المسيحي  ولـ يكف مسموحا لممدافع بحضور 187الديف الرسمي لمدول

ننة مف خالؿ ما يصدر عف الكنيسة بؿ كاف التعذيب وسيمة مق188اجراءات التحقيؽ مع المتيـ 
 ىي صاحبة السمطة في التشريع وفقا لما يتناسب معرادة االمبراطور مف قوانيف كونيا انعكاسا إل

 الفترةاطمؽ عمى المحاكـ التي انشأت في تمؾ حيث  الكينة مف المشرعيفمصالح و اىواء 
الكنيسة سمطة االتياـ  مف حيث توليمما انعكس عمى النظاـ التحقيقي 189)محاكـ التفتيش (

مف  ي وسيمة مشروعة النتزاع االعتراؼوتقنيف االعتداء عمى ارادة المتيـ واعتبار التعذيب الماد
اعتبرت ف ،190مف قيمة قانونية بالغة في ادانو المتيـ متعذيبلما لالمتيـ اف كاف مف العبيد 
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فكاف يوجو الى المتيميف مف  لألحراربمثابة تطييرا  يعتبر اف اليميففي تمؾ الحقبة الكنسية 
ذا االحرار  .نكؿ المتيـ عف اليمف اعتبر مذنبا وا 

لمكنسية  التامةومف ذلؾ فانو ال يتصور في ظؿ عدـ سيادة ابسط الضمانات والسيطرة  
اف يكوف ىنالؾ اي مف الحقوؽ التي يستطيع المتيـ التمسؾ بيا وخاصة فيما يتعمؽ بعدـ االجابة 

نمااليو عمى التيمة الموجية  كانت جميع الوسائؿ متاحة النتزاع االقرار مف المتيميف سواء  وا 
مف  191مف العبيد اـ مف االحرار مع اختالؼ الوسيمة فخضع االحرار الى االكراه المعنوي ااكانو 

خالؿ تحميؼ اليميف بينما خضع العبيد الى االكراه المادي مف خالؿ التعذيب الجسدي والذي 
 .192الوسائؿ والتي غالبا ما تؤدي الى الوفاة بأبشعكاف في ذلؾ الوقت 
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 اٌفصً االٚي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذك اٌصّد ٌ االعاط اٌمأٟٛٔ

 ذ١ّٙذ ٚذمغ١ُ

يعتمد عمى االنساف ذاتو كونو يجد اساسو مف حقوؽ االنساف فيو  تلصمالحؽ في ا
نما يتعدى  ،مكرما انساف  وكما اف الحؽ في الصمت ال يقتصر عمى القوانيف الوطنية فحسب وا 

ذلؾ ليشمؿ المجتمع الدولي وىو شكؿ مف اشكاؿ التكريـ الدولي لالنساف وحتى ولو كاف متيما 
د االىتماـ عمى الصعيد الدولي وظير ذلؾ بوضوح في السعي نحو وقد تزايالرتكابو جريمة ما 

تشكيؿ محكمة جنائية دولي واعطاء بعض االفعاؿ الصبغة الدولية وتجريميا دوف التوقؼ عمى 
 مف القوانيف الدولية والتي قوتويستمد  الصمت اف الحؽ في اذ ،خطة القوانيف الوطنية حياليا 

الشرعية  بتضمينيا لحقوؽ االنساف وخاصة عند تطبيؽ الزمت التشريعات الداخمية بدورىا
في و دأ سيادة القانوف وحكمو ببم متـز المجتمع وجميع اجيزه الدولةية والتي بمقتضاىا يئاالجرا

التجريـ  رطحقوؽ االنساف مف خ ةمف اىمية في صيان ذلؾل لما 193كافة مظاىره ونشاطاتو
والموائح لمكافحة يا الدساتير سمطة سف القوانيف ل االداة التشريعية التي تخوؿ والعقاب بغير

 . الجريمة وبسط االمف في المجتمع

االطار  متع بيا الدولة في استيفاء حؽ المجتمع بالعقاب ىيالشرعية التي تتتعتبر و  
ظيارالشرعي الذي يمكف الدولة مف بسط سيطرتيا  اف الدوؿ  إال ، ىيبتيا في مكافحة الجريمة وا 

نما ، ليس ليا الحرية عمى اطالقيا المجاؿفي ىذا  ىي مجبرة في االلتزاـ بقواعد الشرعية  وا 
نوعا مف التوازف بيف حؽ المتيـ في  ليتحقؽ بذلؾ الدولية وما توفره مف حماية لحقوؽ االنساف

ف ريس حقوؽ االنساتك وىذا ما دفع القانوف الدولي الى ،اع وحؽ الدولة في استيفاء العقاب الدف
                                                           

193
 ص ، 1996 . دار النيضة العربية ، الطبعة السابعة ، االنساف في االجراءات الجنائيةماية حقوؽ حالشرعية الدستورية و  ، احمد فتحي سرور 
131  . 
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 ، عمى المستوى الدولي ضمف ما يكفؿ لممتيـ المحاكمة العادلةتياـ ا لالموضع وخاصة مف كاف
مستمدا ىذ  وعدـ االجابة عما يوجو اليو مف اسئمة التمسؾ في الصمت حؽ المتيـ في وخاصة 

الحؽ اساسو مف نصوص القانوف الدولي التي طبقت عمى المستوى الداخمي لكؿ دولة في 
وما   تشريعاتيا الداخمية والتي مف خالليا وجدت الشرعية االجرائية بما تناولتو القوانيف االجرائية

وؿ( بحث االمورد فييا ولذلؾ فاننا سوؼ نتناوؿ ضمف ىذا الفصؿ اساس تكريس حؽ الصمت)ال
 )المبحث الثاني (الصمتومف ثـ مبررات حؽ 

 اٌّثذث االٚي

 اعاط ذىش٠ظ دك اٌصّد

 

قد مصمحة لكؿ انساف انما ىو فحسب  بشخص معيفمصمحة خاصة  الصمت يعد ال
ومف الضمانات التي تـ تكريسيا عمى  بالنظاـ العاـ في المجتمع فيو متعمؽ ، االتياـلو جو يو 

القت االحتراـ وسارعت معظـ الدوؿ الى تضمينيا في التشريعات الداخمية التي المستوى الدولي و 
 . 194عف نفسوالشخص المتيـ  مف الحقوؽ التي يدافع بيا اذ اف الصمت حؽ دفاع فيو ،

لتزاـ بما صاغتو في تشريعاتيا الداخمية عمى نيج اال قد سارت العديد مف الدوؿول 
بنصوص صريحة مف خالؿ دساتيرىا او سواء اكاف ذلؾ بالنص صراحة عميو الجماعة الدولية 

فاالىمية االجرائية والقانونية  ، قوانينيا االجرائية اـ مف خالؿ تطبيقو بواسطة القضاء التابع ليا
ع بكؿ االحتراـ الى لحقوؽ الدفاع جعمتيا تتبوأ مكانة متقدمة في ىذه التشريعات واصبحت تتمت

 ،ص القانونية والدستورية لممشرع ىو تكريسيا مف خالؿ النصو اليدؼ االساسي  فكاف ،حد ما 
حؽ  ( والمطمب االوؿ )ضمف تشريعات الدولية في الالصمت  حؽالى  رؽنتطسوؼ  فإننالذلؾ 

 . )المطمب الثاني ( التشريعات الداخمية فيصمت 
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 اٌّطٍة االٚي

 رشش٠ؼاخ اٌذ١ٌٚحفٟ اٌاٌصّد  دك

 

 ، قوتياحقوؽ االنساف وتستمد منو  عميود ىي االساس الذي تستنالحماية الدولية لمحقوؽ 
ظـ مجموعة مف المبادئ التي يتنلارتأت  فالقوانيف الدولية ىي نتاج اجتماع عدد مف الدوؿ

 ، الممزمة في مصادر القانوف الدولي ا تـ اقرارهمم مستمدة قوتيا ،تحكميا وتسير عمييا 
او المصادر االستداللية كأحكاـ المحاكـ  ، ومبادئ القانوف العامة ،والعرؼ  ، كاالتفاقيات

مجرد رأي او امنية لمدوؿ إال  الدوؿ فيي غير ممزمة وىياما التوصيات الصادرة عف  ،195والفقو
كما في التوصيات التي تعتبر تفسير لما  ، الزاميةض الحاالت تأخذ قيمة قانونية عانيا في ب

والمؤتمرات الدولية التي  وىذا ما ينطبؽ عمى االعالنات 196ميثاؽ االمـ المتحدةنص عميو 
 ضمانات المتيـ ومف ضمنيا حؽ الصمت. تناولت

حتى ولو كاف  ،إلنساف لحقوؽ االحؽ في الصمت ىو شكؿ مف اشكاؿ التكريـ الدولي و 
التشريعيو  واألنظمةضمنت عدد مف القوانيف فقد  ، او مشتبو بو في ارتكاب جريمة ما متيما

 التي تناوليا القانوف الدولي االنساني ادئ العامةكونو مف المب ووقد كرست ، الحؽ في الصمت
االصؿ في االنساف  " وىو مبدأ  تناولتو اتفاقيات وحقوؽ االنسافينبثؽ عف مبدأ ىاـ قد  وفي
روما  افريقيا وفي نظاـ تكريس ىذا الحؽ في مبادئ المحاكمة العادلة فيقد تـ  كما و  " ءةالبرا

عت دالمجنة المعنية بحقوؽ االنساف و عميو  وأكدت 197نداواوقواعد ور  االساسي وقواعد يوغسالفيا
( في الفقرة الثالثة مف العيد الدولي 4) ضمف المادة وتطبيقو في الواقع الفعمي نوالى تضمي

بحقو في ة جنائية ابالغ اي شخص يقبض عميو في تيمة بلخاص بالحقوؽ المدنية والسياسيا
 .198اثناء استجواب الشرطة لو التزاـ الصمت 

الصمت في اف لممتيـ الحؽ في اف ما مف شؾ " رأت المحكمة االوروبية كذلؾ فقد و    
ليا بوجو عاـ المعترؼ بيا دو  رالمعاييمف  حؽ عدـ تجريـ النفسف ،لو اثناء استجواب الشرطة 

                                                           
195
 59- 22، ص  1987-986موسى جمٌل القدسً دوٌك ، محاضرات فً القانون الدولً العام ، مكتبة دار الفكر ، القدس  ، 
196
 .483- 478ص  ، 2007،دار وائل للنشر  ،الطبعة الثالثة  ،القانون الدولً العام  ،محمد ٌوسف علوان  
197
 ( من قواعد رواندا 3أ 42ب ( من نظام روما االساسً و القاعدة ) 2 55( من مبادئ المحاكمة العادلة فً افرٌقٌا والمادة ) 2د6القسم )ن  

 ٌوغسالفٌا.( من قواعد  3أ 42)   والقاعدة 
198
 .  2003الجزائر   ،المالحظات الختامٌة للجنة  المعنٌة بحقوق االنسان  
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( مف االتفاقية االوروبية 6المادة)وىذا ما تناولتو  "  اإلجراءاتفكره عدالة والتي تدخؿ في صمب 
 ". 

 ،لة خالفا لمبادئ المحاكمة العادنظاـ روما االساسي في اف ىذا الحؽ ليس مطمقا  إال
الستنتاجات  ؼاء التحقيؽ اف يؤدي في بعض الظرو اف مف شأف التزاـ المتيـ الصمت اثناذ 

 إال اف القاعدة العامة عمى المستوى الدولي انو ال ، 199في اثناء المحاكمة تفسر ضده عكسية
ما كاف قوؿ لاستخداـ ايا مف الوسائؿ التي مف شأنيا اف تؤثر في ارادة المتيـ وتدفعو يجوز 

المحكمة مف اف اعتراؼ المتيـ نتيجة استخداـ اساليب  فقد توصمت ، ليقولو لوال ىذه الوسائؿ
مت بو اما قؽ المتيـ في الصمت مف خالؿ كسر غير مشروع لح إالغير مشروعة ما ىو 
المتيـ الذي امتنع عف الكالـ في ظؿ استجوابو بخصوص  ةفي زنزان الشرطة مف زرع مخبر

اتباع ات منو كدليؿ ضده وىذا ما يخالؼ التيمة المسندة اليو مف اجؿ الحصوؿ عمى معموم
ومما يظير اىمية الحؽ في الصمت عمى الصعيد الدولي ما تناولتو  ، قواعد المحاكمة العادلة

  )الفرع الثاني (الدولية والمواثيؽ واالتفاقيات الدولية )الفرع االوؿ( او المؤتمراتكال مف االعالنات 
:- 

 حق الصت في االعالنات والمواثيق الدولية  -: الفرع االول

اف في االمـ نسلحقوؽ االنساف  وتقرير لجنو حقوؽ االاالعالف العالمي كوالتي سنتناوؿ اىميا 
واالتفاقية  1966واالتفاقية الدولية لحقوؽ االنساف المدنية والسياسية لعاـ  1962المتحدة لعاـ 

 .1950االوروبية لحماية حقوؽ االنساف وحرياتو االساسية لعاـ 

 م. 1948االعالن العالمي لحقوق االنسان لعام  -1
لحقوؽ االنساف لـ يتناوؿ النص صراحة عمى  200 االعالف العالميعمى الرغـ مف اف 
وقاـ عمييا  المبادئ العامة التي احتواىا روح ىذا االعالف و  إال اف  تضميف الحؽ في الصمت
 توصمنا الى اف االعالف العالمي لحقوؽ االنساف يكرس حؽ الصمت ، في احتراـ كرامة االنساف

والتي تعتبر اساس قانوني ىاـ لحؽ المتيـ في  االساسية المبادئقد تناوؿ مبدأ ىاـ مف فيو 
مبدأ  وومما يحتوي ،مبدأ قرينة البراءة يرجع االساس في تمتع المتيـ بحؽ الصمت ل اذ ،الصمت 

                                                           
199
 .65ص-0ص ،مرجع سابق ،حسام الدٌن محمد احمد المحكمة االوروبٌة . جون ماري ضد المملكة المتحدة  
200
والموافق   1948دٌسمبر من العام -كانون االول 10الف بتارٌخ  217القرار رقم  ،االعالن العالمً الصادر عن الجمعٌه العامه لألمم المتحدة  
10\12\1948. 
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يجوز  وال الف االصؿ انو بريء ، قرينة البراءة قاعدة عدـ الزاـ المتيـ بتقديـ ما يدؿ عمى براءتو
إلثبات   201ويةنئؿ الضغط سواء اكانت مادية او مععمى الكالـ باستخداـ وسااكراه المتيـ عنوه 

وبذلؾ  ،براءتو فاصؿ البراءة مبدأ نتائجو تعفي مف كاف في موضع االتياـ مف عبء االثبات 
 فاف صمتو ىو احد اوجو دفاعو التي يحمييا  اصؿ براءتو .

االعالف العالمي ضمف المادة الحادية عشر بما تضمف بشكؿ غير مباشر  وقد اشار  
كؿ شخص متيـ بجريمة يعتبر  لحؽ الصمت اذ نصت الفقرة االولى مف ىذه المادة عمى اف "

 ، اف تثبت ادانتو قانونا بمحاكمة عمنية تؤمف لو فييا الضمانات الضرورية لمدفاع عنو " إلىبريئا 
فمتى  ، ومف ضمانات الدفاع وحقوؽ الدفاع لممتيـ الحؽ في الصمت اذ اف الصمت حؽ دفاع و

ما ثبت تجاوز ومخالفة الضمانات المفروضة لحماية المتيـ وتسجيؿ المخالفات فيما يتعمؽ بحرية 
 .المتيـ باستخداـ اي وسيمة يراىا مناسبة كوسيمة لمدفاع عف شخصو 

يجوز ألي دولة مخالفة مبادئو كونو االعالف العالمي ىو ميثاؽ عالمي ممـز لمدوؿ وال  
وأي دولة تخالؼ مبادئو في محاكمة المتيميف فإنيا تقع  202مكمال لميثاؽ منظمة االمـ المتحدة 

مخالفة واضحة لحقوؽ االنساف وكذلؾ مخالفة صريحة لمقسـ الثاني مف نص المادة الحادية  في
تعرض الدولة التي ثبتت اف تمما يترتب عمى ذلؾ  ،عشر مف االعالف العالمي لحقوؽ االنساف 

 بحقيا المخالفة لعقوبات وضغوطات دولية لمعودة لمسار احتراـ الحقوؽ والحريات المتفؽ عمييا
 االمـ المتحدة. بيف جميع الدوؿ المنضمة لميثاؽ

لحؽ الصمت  االعتراؼ لما في ذلؾ مف خرؽ واضحال يجوز اكراه المتيـ عمى و 
 مادة الخامسة مف االعالف العالميالنص  مف خالؿؿ غير مشروعة ويتضح ذلؾ باستخداـ وسائ
بكرامة ة عامالت القاسية او الوحشية الحاطعمى تحريـ التعذيب والم والتي اكدت لحقوؽ االنساف

االنساف لما في ذلؾ مف اىمية بالغة في عدـ المجوء الى اي وسيمة مف وسائؿ االكراه المادي او 
ؽ المتيـ في االمتناع عف الكالـ لاللتفاؼ عمى ح مف شأف استخداميا اف يؤديي التي المعنو 

و فاالعتراؼ الصادر من ، او غير ذلؾ و عمى االعتراؼ سواء اكاف مذنباوانتزاع الكالـ منو وحمم

                                                           
201
 . 96ص  ،مرجع سابق  ،جهاد الكسوانً  
202
نظمة االمم فً تحدٌد القٌمة القانونٌة لإلعالن العالمً لحقوق االنسان فقد ذهب الفقٌه الدولً برٌنٌه للقول :"قانونا فهو ملزم لجمٌع الدول فً م 

مً لحقوق المتحدة  ألنه ٌعتبر مكمال لمٌثاق هذه المنظمة فً مجال فرض حقوق االنسان "  وكذلك فقد ذهب البعض الى القول ان االعالن العال

 االنسان اكتسب القوه الملزمة بعد مرور الزمن وخاصة من بعد التصدٌق على العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة والعهد الخاص

 ،قانونٌة ملزمة  بالحقوق االقتصادٌة و االجتماعٌة والثقافٌة حٌث انهما قد ترجما القواعد التً احتواها االعالن العالمً لحقوق االنسان الى قواعد

مبادئ  ، محمد حافظ غانم ،للمزٌد   ،ومما ٌؤكد ذلك ان الدول من بعد االعالن العالمً لحقوق االنسان سعت الى تضمٌن مبادئه فً دساتٌرها 

 . 558ص  ،1961،القاهرة  ،دار النهضة العربٌة  ،الطبعه الثالثة  ،القانون الدولً العام 
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لمتخمص مف االذى الواقع عميو  انو قد جاء اعترافوفي ىكذا حاالت ال يعوؿ عميو  ويفيـ مف 
ذيب ولجاف اف التعذيب مجـر دوليا وىناؾ العديد مف اتفاقيات مناىضة التع عفىذا عدا  ،فقط 

نص المادة ضمف جاء  اذ 203سواء اكاف التعذيب النفسي او الجسدي ، لمتابعة ضحايا التعذيب
ال يرغب في  بأقواؿبعدـ جواز حمؿ المتيـ عمى االدالء يفيد ما ( مف االعالف العالمي 18)

 204وبالتالي حقو في الصمت باعتباره الوجو االخر لحريتو في الكالـ ،االدالء بيا 
 

 م. 1962تقرير لجنة حقوق االنسان في االمم المتحدة لعام  -2

النص مباشرة عمى الحماية  1962الخاص بمجنة حقوؽ االنساف التقرير  لـ يتناوؿ
 يرى  ،مجنة لالخاص بامبادئ العامة التي احتواىا التقرير لملقارئ االدولية لحؽ الصمت ولكف 

بطريقة غير مباشرة مف خالؿ التوصيات عمى عدـ جواز  انو قد تـ االشارة الى ىذا الحؽ
عمى ارادة المتيـ وتدفعو الى  المعنوية التي مف شأنيا اف تؤثر استخداـ ايا مف الوسائؿ المادية او

التقرير قد  ىذا واف ،عمى االعتراؼ  ارغمتو التييصرح عنو لوال ىذه الوسائؿ لـ يكف لما قوؿ 
 االستعانةعمى حؽ المتيـ في الصمت وىو حؽ المتيـ في  ناوؿ اثر ىاـ مف االثار المترتبةت

بإرادة المتيـ طواعية قد صدر عنو دوف  يكوف افاالعتراؼ الصحيح  حيث اف مواصفاتبمحاـ 
ىو واضح  في جية قضائية مختصة  وذلؾ وفقا لما  وأماـالمحامي  مف خالؿ حضور اكراه و

 .205مايمي ي ثناياهف ورد التقرير والذي

اكراه مادي او معنوي او  أليضع اي شخص مقبوض عميو او محبوس خيجوز اف ي ال -1
يجوز اف يعطى محاليؿ مخدرة او ايا مف  كما ال ، مغناطيسيالستجوابات مطولة او لتنويـ 

طبيعتيا اف تشؿ او تخؿ بحريتو في التصرؼ او تؤثر في ذاكرتو او المواد االخرى التي مف 
 تميزه.

                                                           
203
اتفاقٌة مناهضة التعذٌب وغٌرة من ضروب المعاملة او العقوبة القاسٌة  ، 46/39القرار رقم   ،العامة لألمم المتحدة القرار الصادر عن الجمعٌة  

مكتب  ،االمم المتحدة و حقوق االنسان  ، 1987حزٌران لعام  26ونفذ  بتارٌخ  1948كانون عام  10والصادر فً  ،او المهٌنة  او االنسانٌة 
 http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspxمن الموقع الخاص باألمم المتحدة  ،المفوض السامً 

 1/6/2016تارٌخ الدخول 
204
 .362،مرجع سابق ،خالد محمد علً الحمادي  
205
للجنة المعنٌة بحقوق االنسان بخصوص المعاملة التً ٌعاملها المتهم اثناء التحقٌقات وصدر التقرٌر بتارٌخ ملخص ما صدر عن تقرٌر  ا 
 . 87ص  ،مرجع سابق  ، خالد رمضان عبد العالوكذلك   62مرجع سابق ص  ، حسام الدٌن محمد احمد ، 5/1/1962

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
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 ،كؿ اقرار يصدر عف المتيـ تـ الحصوؿ عميو بواسطة احدى الوسائؿ المبينو في الفقرة السابقة  -2
وكذلؾ كؿ عنصر مف عناصر االثبات التي تترتب عمى مثؿ ىذا  ،يكوف مرفوضا غير مقبوؿ 

 .ضده اثناء محاكمتو أدلةكيجوز تقديمو  االقرار ال
اذا كاف  إال –كدليؿ ضده  استخدامويجوز  ال ،اعتراؼ الشخص المقبوض عميو او المحبوس  -3

اماـ قاضي او سمطو اخرى مخولة في  و محاميو حضورنتيجة لتصرؼ ارادي _ ويكوف قد تـ في 
 .بحكـ القانوف ةالقضائيممارسة السمطة 

  م 1966 االنسان المدنيو والسياسية لعام االتفاقية الدولية لحقوق-3

مف الحقوؽ التي يجب اف يتمتع تعد ىذه االتفاقية مف اىـ االتفاقيات التي تناولت العديد 
عدد مف  حيث تضمنت ،االنساف والتي صنفتيا في مجاؿ الحقوؽ المدنية والسياسية  بيا

 الواجب افمف الضمانات  ىاالدنيا المتيـ والتي تمثؿ الحد الضمانات التي يجب اف يتمتع ب
 . 206يتعرض لمتحقيؽ اماـ سمطات مختصة عندماالشخص يتمتع بيا 

 واف ما تميزت بو االتفاقية انيا مف االتفاقيات الدولية الممزمة و كؿ ما ورد فييا ىو ممـز
ف وا ،مي لحقوؽ االنساف وال يجوز مخالفتو شأنيا شأف االعالف العال لجميع الدوؿ االطراؼ فيو

دعامة وضمانة اساسية لممتيـ تمكنو  ت عمى العديد مف الحقوؽ التي تمثؿقد نص ىذه االتفاقية
وكذلؾ فاف ىذه االتفاقية قد تناولت النص  ،207 نفسو بالطريقة التي يراىا مناسبة مف الدفاع عف

مت وعدـ وحمايتو ولكف بمصطمح اخر يدؿ عمى الصوتكريسو  صراحة عمى الحؽ في الصمت 
او االقرار  المتيـ عمى الشيادة ضد النفسيكره وذلؾ مف خالؿ " ال  المتيـ عمى الكالـاجبار 

 "  بذنب قد اقترفو

لمحقوؽ المدنية والسياسية النص عمى  االتفاقية الدولية( مف 14فقد تناولت المادة رقـ ) 
عمى  تأكيدمف  فييا ءما جامو  مف ذات المادة بعض الحقوؽ ومف ضمنيا ما ورد في الفقرة الثانية

ضمانات اخرى ميمة لممتيـ ومف  الفقرة الثالثة فتناولت اما ، اف االصؿ في االنساف البراءة

                                                           
206
 . 87ص  ،مرجع سابق  ،خالد رمضان عبد العال  
207
معٌه ترجع القٌمة االلزامٌة لهذه االتفقٌة كونها ملزمة لجمٌع الدول المصدقة علٌه او التً بعد التصدٌق تنضم الٌه ومن ذلك فقد اعتمدت الج 

الدول  م حٌث انضمت الٌه معظم1976م ودخل حٌز التنفٌذ عام 1966العامه لالمم المتحدة العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة فً عام 
دراسة عن العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة  ،عربً بومدٌن للمزٌد  ، 1998دولة حتى عام  144حٌث بلغ عدد الدول المنضمة الٌه 

 .2013، والسٌاسٌة والبروتوكول االختٌاري الملحق له

.org/s.asp?aid=344218&r=0http://www.m.ahewar  15/7/2018تارٌخ الدخول 

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=344218&r=0
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=344218&r=0
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كؿ تفصيمي حتى يتسنى بش وأسبابيابطبيعة التيمة الموجيو اليو  المتيـ اف يتـ اعالـ"  ضمنيا
ي ذلؾ او غير ت سمطة االتياـ محقة فاف كان مف تيمة " والرد عمى ما وجو اليو لو مناقشتيا

دعاءات ي الفقرة )ج وما بعدىا مف نص المادة فما ورد اف و  ، صحيح ما نسب لممتيـ مف تيـ وا 
 ،الخ  ،،،يدافع عف نفسو واف يحاكـ حضوريا  في اف لممتيـ الحؽ اف (14/3

يكره عمى  أال صراحة عمى النص بعبارة "فييا  وفي الفقرة )ز( مف ذات المادة جاء  
الشيادة ضد نفسو "او "االعتراؼ بذنب " والتي يفيـ منيا اف لممتيـ الحؽ في الصمت وعدـ 

 . 208بذنب قد اقترفو واإلقراراجباره عمى االعتراؼ عمى نفسو 

 209 1950االتفاقية االوروبية  لحماية حقوق االنسان وحرياتو االساسية لعام 

الى حؽ  ، 1950في عاـ اشارت االتفاقية االوروبية لحقوؽ االنساف وحرياتو الصادره   
والذي شاركت فيو العديد مف الدوؿ مف اجؿ العمـ بالحقوؽ  ، " جستراسبور  "الصمت في اجتماع 

القانونية  ضماناتمنيا اف تراعي وتمتـز الحيث طمب  ، الضرورية لممتيـ عمى الصعيد القانوني
في نظميا القضائية كوف اف ىذه الحقوؽ ىي مف الحقوؽ اليامو التي يتمتع بيا  واإلجرائية
 االنساف.

ؽ االنساف فقد تناولت و النات واالتفاقيات لحقاالع تفاقية شأف ما سبؽ ذكره مفاال وشاف
وكذلؾ المادة  ،عمى اصؿ البراءة في المتيـ  التأكيد في المادة الثانية وخاصة ضمف نصوصيا

ة الموجية اليو وىو احاطة المتيـ بالعمـ الكامؿ بالتيم أالالثالثة فقد تناولت عمى مبدأ اخر ىاـ 
 اف إاللـ تشر صراحة الى حؽ المتيـ في الصمت  االتفاقيةوبذلؾ فاف ىذه  ،وطبيعتيا وسببيا 
العادلة في  واإلجرائيةية نمراعاة النظـ القانو االعضاء مف الدوؿ  والطمب تفسير نصوصيا
لكي تحتـر ىذه الحقوؽ البد مف احتراـ حؽ المتيـ في و انو فانو يفيـ منيا  محاكمة المتيميف 
 .  وعدـ اجباره عمى االقرار ضد نفسوالدفاع عف نفسو 

                                                           
208
والذي نفذ فً ، 49وفقا للمادة ،1966عام ،الصادر بموجب قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة ،العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة  
 اذار. 23 /1976عام 
209
والتً نفذت بعد  4/11/1950االتفاقٌة االوروبٌة الخاصة بحقوق االنسان وحرٌاته االساسٌة والتً وافق علٌها المجلس االوروبً بتارٌخ  

)االتفاقٌة االوروبٌة لحماٌة حقوق االنسان  عبد العزٌز السرحانللمزٌد من كتاب 3/9/1953التصدٌق علٌها  من الدول االطراف بتارٌخ  
 . 28ص  ،دار النهضة العربٌة .القاهرة  االساسٌة (والحرٌات 
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 ٌّئذّشاخ اٌذ١ٌٚح فٟ ااٌصّد  دك : اٌفشع اٌثأٟ

 فيو مف حؽ الصمت الى  شارةااللـ تخمو المؤتمرات الدولية في جمساتيا ومحاضرىا مف 
عف  وحيث اف التوصيات التي صدرتعمى الصعيد الدولي  ذات االىتماـ الواسع الحقوؽ

غير ممزمة لكنيا واجبة االحتراـ وقد تكوف  ىي توصياتالمؤتمرات فيما يخص حؽ الصمت 
_اي التزمت  ،210ت مقدما احتراميا مبمتى ما تعيدت الدولة او ق زاـلعمى قدر مف االالتوصية 

بداءلمجدؿ  ىذا الحؽ محؿكاف لذلؾ  بيا الدولة مف تمقاء نفسيا_ وجيات النظر بيف الفقياء  وا 
يى االمر الى االقرار بحؽ الصمت ينت بأفاكدت ىذه المؤتمرات  فما كاف إال اف ،والقانونيف 

 عمى انو حؽ يجب اف يحمى ويصاف

لما ورد في  تأكيداقد جاءت واف كانت غير ممزمة إال انيا ىذه التوصيات واف   
ولذلؾ فقد صدر عف ىذه المؤتمرات  يااستمدت قوتيا منو يجوز مخالفتيا  الات ممزمة ياتفاق

 -: بإيجازا ينعرض اىم العديد مف التوصيات فيما يخص ىذا الحؽ 

 1939 المؤتمر المنبثق عن المجنة الدولية لممسائل الجنائية  المنعقدة في برن عام  -1
 م.

باف تقرر في  المشاركة لمدوؿ التوصيات الصادرة عف المؤتمراوصت المجنة مف خالؿ 
وفيما اذا رفض االجابة   ، عمى نفسو باإلقرارقوانينيا بشكؿ واضح النص عمى عدـ الزاـ المتيـ 

فاف المحكمة ىي التي تقدر وتأخذ ذلؾ الرفض في محؿ وعيف االعتبار مع باقي االدلة التي تـ 
صمت المتيـ ال يفسر فعمى ذلؾ بناءا عمى صمتو  التأكيدالتوصؿ الييا دوف اف يتـ اتيامو او 

 .211عمى انو دليؿ ضده

 212م 1953المنعقد في روما عام  توصيات المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات -2
. 

عمى  باإلكراهعدـ اجبار المتيـ  " توصيات انبثقت عف المؤتمر مف اءما ج ضمف 
فال يجبر مف كاف موضوع االتياـ او مف نسب اليو جـر عمى   " االجابة لما يوجو لو مف اسئمة
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  483ص  ،مرجع سابق ،محمد ٌوسف علوان  
211
وكذلك  ، 366ص  ، 1985عام  ،القاهرة ،دار النهضة العربٌة للنشر والتوزٌع ،الوسٌط فً قانون االجراءات الجنائٌة  ،احمد فتحً سرور 

 .  58ص  ، 2014 ،القاهرة  ،الطبعة االولى  ،المركز القومً لإلصدارات القانونٌة  ، ضمانات المتهم اثناء االستجواب ،سراد علً عزٌز 
212
 ص. 361 ،مرجع سابق  ،خالد محمد علً الحمادي  
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او  سدالجاستخداـ الوسائؿ المتطورة التي تؤذي  وااالعتراؼ بوسائؿ اكراه مادي كالتعذيب 
فاف المتيـ حر في الوسيمة التي يراىا  ، كالتيديد والوعيد وتحميؼ اليميف وسائؿ االكراه المعنوي

 .213مناسبة او السموؾ الذي يراه مالئما لمصمحتو لمدفاع عف نفسو

نا يمدينة اثالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي لمجنة الدولية لمقانونين في  -3
 م.1955عام

ع عف االجابة عف االسئمة نمته التوصيات اف لممقبوض عميو اف يمف ضمف ىذ وجاء
وكذلؾ فاف لو  ،ة مثال سمطات رجاؿ الضابطة العدلية او القضائية كالشرط ـالموجية اليو اما

اماـ ماعو واف يطمب اف يتـ س  ،عف االجابة ايضا اماـ  النيابة بصفتيا سمطة اتياـ االمتناع 
فيما لو اراد التمسؾ بحقو  ، ليس لممحكمة اف تجبره عمى الكالـ كما انو  القاضي المختص و 

 . اماميا 214في الصمت

لممتيـ  حيثاف توصيات ىذه المجنة قد جاءت بتطور كبير لحؽ الصمت ذلؾ في  نرىو   
مصمحتو ذلؾ وىذا التمسؾ بحقو في الصمت في كافة مراحؿ الدعوى الجزائية متى رأى اف مف 

يدؿ عمى اف الحؽ في الصمت ىو حؽ مسترسؿ اي يجوز استخدامو او االمتناع عنو متى ما 
سواء اكاف ذلؾ اماـ سمطات الضبط القضائي في مرحمة االستدالؿ  المتيـ مصمحتو في ذلؾ ىرأ

كنا ال واف  ، او اماـ النيابة العامة في مرحمة التحقيؽ او اماـ القاضي في مرحمة المحاكمة
التقديرية  السمطةنفضؿ الصمت اماـ  المحكمة كوف اف المحكمة ىي التي تبني قناعتيا بحدود 

بسبب االمتناع عف  تأتيواف كانت ال  واإلدانة ، اذا كاف المتيـ بريء اـ انو مدافلمقاضي فيما 
نمااالجابة  المحكمة حتى تأتي نتيجة لدليؿ اخر وىنا تمكف اىمية اف يتعاوف المتيـ مع سمطة  وا 

تكوف في جوانب نقص ىذا الدليؿ قناعة عمى اف احتمالية االدانة تفوؽ احتمالية البراءة  ال
بإضعاؼ اثر لجوء المتيـ لحؽ الصمت اماـ المحكمة وعدـ اعطاء أي مف المعمومات التي مف 

 . ؾ حيث اف الشؾ يفسر لصالح المتيـ ة او تزيد نسبة الشاءشانيا اف ترجح البر 
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 م. 1962التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق االنسان لييئة االمم المتحدة  عام  -4

الصادرة عنيا فيما  ومف ضمف التوصيات 1962 /15/1انعقدت ىذه المجنة بتاريخ   
تميزت ىذه كما و  215ال يجبر احد عمى الشيادة ضد نفسو "  بأنو " يخص الحؽ في الصمت 

مف المؤتمرات الدولية اذ انيا لـ تكتفي فقط بالنص عمى  التوصيات بميزة اختمفت عف مف سبقتيا
لجاف وسمطات بؿ اوصت   ،ع بيا المتيـ تالحؽ في الصمت كحؽ مف حقوؽ الدفاع التي يتم

 بأنوالتحقيؽ التي تتولى ميمة استجواب المتيـ باف توضح لممقبوض عميو واف تحيطو عمما 
واف لـ يشاء فيو يجيب عمى االسئمة بمحض اف شاء استخدمو  ،يتمتع بحقو في التزاـ الصمت 

ومما يترتب عمى ذلؾ اف  ، الصمت او في السكوت بعد اف يكوف عمى عمـ باف لو حؽ ارادتو
 216 اف في ذلؾ فيو مصمحتو ما رأىحاؿ  متى شاء امتنع عف االجابة في بأنوالمتيـ يعمـ 

 .استخدـ حؽ الصمت

 1976الدوليو لقانون العقوبات عام توصيات المؤتمر الدولي الثاني عشر لمجمعية  -5
 م.

عمى  التأكيدوالتي جاء فييا  " غىامبور " في مدينة وصدرت توصيات المؤتمر في المانيا  
دوف اف يفسر ىذا الصمت عمى انو ادانة لممتيـ او اف تكوف لو اثار  ، حؽ المتيـ في الصمت

 1949في اجتماعيا عاـ  قبؿ ذلؾ ىذه الجمعيةاكدت كانت قد و  217دي الى ادانتو سمبية تؤ 
 . د في البرازيؿ عمى الحؽ في الصمتوالمنعق

 م. 1978 ة عن مؤتمر فينا ر دالتوصيات الصا  -6

وضوع حماية حقوؽ االنساف لمتباحث في م وانعقد المؤتمر في مدينة فينا عاصمة النمسا
اذ جاءت الجزائية وقد خرج المؤتمر بتوصيات فيما يخص حؽ الصمت  عند اتباع االجراءات

 . 218عمى ىذا الحؽ دبالتأكيىذه التوصيات في مجمميا 

 التوصيات الصادرة عن المؤتمر العربي الثامن لمدفاع االجتماعي -7
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 . 362ص  ،مرجع سابق  ،خالد محمد علً الحمادي  
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 .91ص  ،مرجع سابق  ،التحقٌق االبتدائً فً قانون اصول المحاكمات الجزائٌة  ،حسن الجوخدار  
217
علً الطوالبة وكذلك  ، 1991 ،بٌروت  ،دار العلم للمالٌن  ،االجراءات الجنائٌة فً النظم العربٌة وحماٌة حقوق االنسان  ،سلٌم ابراهٌم حرٌة  

 . 10ص  ،مرجع سابق  ،
218

 . 91ص  ،مرجع سابق   ،التحقٌق االبتدائً فً قانون اصول المحاكمات الجزائٌة   ،حسن الجوخدار 
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احاطة المتيـ عمما بالتيمة الموجية التي تحث  ومنيا التوصيات عدد مف صدرت عنو 
 .219 لمسند القانوني الذي استندت اليو التيمة عند توجيييا باإلضافةاليو 

ثيؽ واالم و لإلعالنات مدى الزامية التطبيؽنرى وعمى الرغـ مف اف  فإنناوبذلؾ   
ا التوصيات الصادرة عف رجة اىميتيبدتفوؽ  لحقوؽ االنساف وليفي ميزاف القانوف الد واالتفاقيات

اال اف ىذه التوصيات ىي واجبة االحتراـ  مجرد توصيات غير ممزمة التي ىي المؤتمرات الدولية
وقد تكوف عمى قدر مف االلزاـ متى ما تعيدت الدولة والتزمت بيا مف تمقاء نفسيا او قبمت مقدما 

ثر نسبي يسرى بحؽ الدوؿ التي صادقت أإال اف االتفاقيات والمعاىدات ىي ذات  ،220احتراميا 
ة لجميع الدوؿ الممزم المتعمقة بحقوؽ االنساف حقوؽ الدفاعمف  ىوت حؽ الصم وبما اف ،عمييا 

التي ال يجوز ألي دولة مخالفتيا سواء كانت طرفا في  لممبادئ العامة لما فييا مف تطبيؽ
مناىضة التعذيب وصوف الكرامة  كاحتراـ حؽ االنساف في اثناء المحاكمة و ،االتفاقية اـ ال 

واف فمسطيف ىي مف الدوؿ المنضمة لكافة االتفاقيات والمواثيؽ المتعمقة بحقوؽ  االنسانية
االنساف وىي قد سارعت الى االلتزاـ بيا وتضمينيا ضمف تشريعاتيا سواء ضمف القانوف االساس 
الفمسطيني اـ ضمف قانوف االجراءات الجزءائية  الفمسطيني وىي ممزمة بااللتزاـ بصوف ىذا 

 . الزمت بيا نفسياالحؽ وفقا لما 

و ومف ناحية اخرى ال بد لنا التطرؽ الىمية تكريس حؽ الصمت عمى و مف ذلؾ فان  
المستوى الدولي ضمف القدر الواجب االحتراـ والتطبيؼ في القانوف الدولي االنساني ولما لو مف 

اني مف اف الشعب الفمسطيني ىو شعب يع اذ،في نزاعو مع االحتالؿلشعب الفمسطيني اثر عمى ا
الذي يكفؿ  االنساني الدوليلو ينظميا القانوف  والدولة المحتمة لعالقة التي تحكمواالحتالؿ و اف ا

تمثؿ و واف القواعد التي نظميا ىذا القانوف   ، صوف حقوؽ االنساف اثناء النزاعات المسمحة
 وقت الحربنساف في الاحقوؽ حفاظ عمى ؿ لمديد مف الدو سارت عميو العاالساس القانوني الذي 

القانوف الدولي ىو قانوف يطبؽ  مف خالؿ الواقع العممي اف إال الثابت ،اسيرا  حتى واف كاف ،
الدوؿ القوية فيي غالبا ما تعمؿ عمى مف  ى الدوؿ الضعيفة بكافة التفصيالت عمى العكسعم

 .دولة اسرائيؿ كما تفعؿ مخالفتيا جج وبراىيف تحاوؿ مف خالليا شرعنومخالفتو تحت ح
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فاف ما قاـ بو كياف االحتالؿ االسرائيمي مف الضغط واإلكراه عمى الطفؿ الفمسطيني 
حيث اتيـ بمحاولة  12/10/2015احمد مناصرة عند القبض عميو والتحقيؽ معو بتاريخ االسير 
لـ يستطع الكالـ إال اف المحقؽ االسرائيمي  221وفي اثناء التحقيؽ معو ،لمستوطنيف الطعف 

استمر في شتمو والضغط عميو لالعتراؼ حتى اف انيار الطفؿ وضج بالصراخ والقوؿ " انا مش 
لمقانوف  حيث اف في ذلؾ التصرؼ مف قبؿ المحقؽ مع الطفؿ مخالفة واضحة متذكر اشي "

وخاصة اف ىذه االتفاقيات تنظـ  ،الدولى االنساني واتفاقيات جنيؼ الخاصة بمعاممة االسرى 
وتحدد المعاممة التي يجب تعرض السجناء ليا في شتى االوقات سواء في وقت الحرب او السمـ 

حماية خاصة لألطفاؿ وىذا كمو يتنافى مع  اقد حددوالقانوف الدولي االنساني واف القانوف الدولي 
حد اعضاء المجتمع الدولي وىي مف قواعد القانوف الدولي وحقوؽ االنساف وبما اف فمسطيف ىي ا

محكمة الجنيات الدولية فاف ممثمييا ليـ كافة الصالحيات بتقديـ الشكاوى ضد مف  فمنتسبي
 عمى مرأى ومسمع العالـ اجمع .انتيؾ حؽ الصمت 

 اٌّطٍة اٌثأٟ

 اٌرشش٠ؼاخ اٌذاخ١ٍحفٟ اٌذك فٟ اٌصّد 

الحؽ في تؤكد عمى منصوص التي ل تياشريعات الجنائية الحديثة في صياغتباينت الت
بيف حؽ المجتمع   ازاؿ التبايف الذي كاف سائدا حوؿ حؽ الصمت و وازففبعضيا قد  ،الصمت 

احتراـ قرينة  وتكريسمف خالؿ  ة وحؽ المتيـ في الدفاع عف نفسوفي الكشؼ عف مرتكب الجريم
 المتيـ اجبار عمىالحث أي سموؾ مف شانو الدعوة او  ومنعت الصمت اجازت حؽف ، البراءة
  وسكوت ولـ بفسر ، المسندة اليو يموتبخصوص ال الموجو لو سئمةالكالـ واالجابة عمى االعمى 

 .دليؿ ضده عمى انو 

ولـ  ،مغايرا يتمثؿ في عدـ االلتفات لصمت المتيـ  اوبينما تبنت تشريعات اخرى موقف 
 .ي نصوص بيذا الخصوص يحسـ النزاع ا ىتشر ال
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اما المشرع الفمسطيني فقد كاف مف التشريعات المميزة في تنظيمو لحؽ الصمت اذ انو  
 . نص صراحة عمى الحؽ في الصمت ضمف نصوص قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني

 التشريعات المقارنو حؽ في الصمت فيلذلؾ وضمف ىذا المطمب سوؼ نتناوؿ  
 . (الفرع الثاني )لمقارنة العربية التشريعات اي حؽ في الصمت ف )الفرع االوؿ( و االجنبية

 االجنبيةي الصمت في التشريعات المقارنة حق ف :  الفرع االول 

مف تبني او معارضو حؽ مف حيث موقفيا  جنبيةالتشريعات المقارنو االاختمفت   
ت في التشريعات مف خالؿ دراسة الحؽ في الصم بايجاز عرضومت وىذا ما سوؼ مانالص

التشريع الفرنسي والتشريع االيطالي والتشريع االنجميزي وتشريعات  االجنبية التالية والتي منيا
   -:  (سواء التشريع االتحادي او تشريعات الواليات ) الواليات المتحدة االمريكية

 التشريع الفرنسي  -1

 اف لضمنية والفعمية لحؽ الصمت اذفرنسا ىي نقطة بداية الصياغة ايرى البعض باف 
واالعتراؼ سيد  ةدأ االدلة القانونيبكرد طبيعي لم الثورة الفرنسية نشأت مع افكار ىذه الفكرة

  222 االدلة

زاـ عمى لالتي كرست حؽ الصمت عمى سبيؿ اال يعد التشريع الفرنسي مف التشريعات المقارنةاذ 
في عدد مف المراحؿ التي مر بيا القانوف الفرنسي حيث اعترؼ  ريعاتمف سبقتيا مف التش غرار

االحتجاز بالعديد مف الحقوؽ التي تـ تدعيميا بالقانوف  إلجراءالمشرع الفرنسي لمشخص الخاضع 
عمى حؽ الصمت لمشخص المحتجز لدى  والذي جاء مؤكدا  2000يونيو سنة  15الصادر في 

 لسنة 307رقـ في قانوف االجراءات الجنائية  المشرع الفرنسي قرر كما وقد ، 223الشرطة
مف خالؿ التأكيد عمى اف الصمت  224وحقوؽ الضحايا البراءة تعزيز حماية قرينة . ـ 2002

 . الخيارات المتاحة لمشخص في الحجزواحد مف 

                                                           
222
 .115ص   ،مرجع سابق  ،فواز فاضل فهد العنٌزي   
223
 . 365ص  ،مرجع سابق  ،خالد محمد علً الحمادي  
224
 .289ص،مرجع سابق  ،سامً صادق المال  
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عبارة الصمت التي  الغىفقد مارس  18الذي صدر في  2003قانوف رقـ وعند مجيء 
اف المشرع الفرنسي قد عاد وعدؿ عمى القانوف باف سمح  إال ،كاف قد تضمنيا القانوف السابؽ 

لما لوجود المحامي مف اىمية بالغة  لممحامي اف يشارؾ المشتبو فيو منذ بداية حجزه لدى الشرطة
 .في الدفاع عف موكمو 

لصمت لحيف حضور محاميو لدى سمطات لممتيـ اقد اكد اف  القانوف قبؿ التعديؿ اذ اف
فال حاجة لمصمت في التحقيؽ فاف القانوف المعدؿ قد سمح بوجود المحامي منذ بداية االجراءات 

 9( الصادر في 204تعديؿ اخر وىو لقانوف رقـ )وبعد ذلؾ فانو قد جاء  ، ظؿ وجود المحامي
( 140الؿ نص المادة)وفيو قد تـ التأكيد عمى حؽ الصمت وتكريسو مف خ  2004مارس  

انو حر بعدـ  إلىمرة  ألوؿوالتي جاء فييا " يمتـز قاضي التحقيؽ اف ينبو المتيـ عند حضوره 
 .225ثبت ذلؾ في محضر التحقيؽ "ياقوؿ و  بأياالدالء 

 القانوفحيث الزاـ  ، الحؽ في الصمت بمصطمح كاف القانوف قد اشاراما قبؿ ذلؾ فقد  
المحقؽ بتنبيو المدعي عميو قبؿ استجوابو الى اف لو الحؽ في الصمت واف مف حقو اف  الفرنسي
ليس  ، 226مف قانوف االجراءات الفرنسي المعدؿ 63/1وىذا وفقا لنص المادة  عف االجابةيتمتع 

ة بطالف اف يثبت كؿ ذلؾ في المحضر تحت طائمىذا فقط بؿ عمى مف يقوـ بواجب االستجواب 
قد تبنى المشرع الفرنسي ىذا االتجاه وكرسو مف خالؿ كاف  و ، عنو رتبيتاالستجواب وما 

   (1114/النص عميو في قانوف االجراءات الجزائية الفرنسي ضمف نصوص المادة )

عمى السماح لممحامي مف ذات القانوف  ( 63/4المادة ) في نصواف التشريع الفرنسي  
 فسواء ىو مف اختاره او في حاؿ انتدبتو نقابة المحاميولممتيـ االلتقاء بمحاميو  االلتقاء بموكمو

اف ىذا الحؽ  إال ، ية بالغة في حماية قرينة البراءةاىممف في ذلؾ  لما 227لمدفاع عف الموكؿ
االولى  بعد مرور العشريف ساعة إاليكوف الى محاميو ال دث المشتبو فيو لمتح طمب المتمثؿ في

اعة مف طمبو مف بعد مرور اثني عشرة س المحامي بالمشتبو فيويمتقي ف ،مف التوقيؼ او التحفظ 
 فوثالثيالمنظمة بعد ست  الجرائـاما  ، ىذا فيما يتعمؽ بالجرائـ العاديةو  السمطات المختصة

                                                           
225

 . 365ص   ،مرجع سابق  ،خالد محمد علً الحمادي   
226
  366ص  ،مرجع سابق  ،خالد محمد علً الحمادي  
227
 . 91ص  ،مرجع سابق   ،خالد رمضان عبد العال سلطان  
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فال يستطيع رؤية  واإلرىابمخدرات الالجرائـ التي يشتبو فييا الشخص بتجارة وفي  ، ساعة
 . 228بعد مرور مدة اثني وسبعوف ساعة إالمحامية 

اف  إالنتيجة اطالة مدة التوقيؼ وىو مما يعرض المتيـ لمضغط  دعمى الرغـ مف طوؿ ىذه المد
وبيف  بإرادتوحؽ الصمت وعدـ الخمط بيف قبوؿ المتيـ لمكالـ  تأكيدعمى حرص فرنسي لا القضاء

 ، المحقؽ اف يدوف اقوالو في المحضرقبؿ المتيـ الكالـ فورا فعمى  فإذا ، عدـ حضور محاميو
وال يممؾ مناقشة المتيـ  ، يظؿ المحقؽ مستمعاو  ، ال يعتبر ذلؾ مف قبيؿ االستجواب ولكف

  .229االسئمة التي يوجيا دليؿ ادانو ضد المتيـ فع يتمخضوال ينبغى اف  ،مناقشة تفصيمية 

محكمة التميز  طبقتو ما ، الصمت حؽالفرنسي  القضاء ومف بيف الوقائع التي طبؽ فييا
 .1952يونيو عاـ  12" في  ايمار الفرنسية في دعوى "

وبذلؾ فانو يتبيف باف التشريع الفرنسي كاف قد اكد عمى حؽ الصمت سواء اكاف ذلؾ في 
التشريعات الجزائية السابقة او المعدلة وكذلؾ فاف التشريع الجزائي الفرنسي كاف قد تناوؿ النص 

 عمى العديد مف الضمانات ذات االىمية البالغة والمرتبطة ارتباطا وثيقا بحؽ الصمت. 

 االيطالي :التشريع 

كثيرا عف ما اشار اليو  ال تختمؼبنصوص لقد اشار قانوف االجراءات الجزائي االيطالي  
اثناء االستجواب الجابة عما يوجو لو مف اسئمة ااذ انو في حاؿ رفض المتيـ  ،المشرع الفرنسي 

 وتناول وىذا ما ،القاضي في تحقيقو ويستمر  ، الى ذلؾ في المحضر يشير اف المحقؽ فعمى
 وكذلؾ في قانوف االجراءات لعاـ 367مادة في نص  1930عاـ لالجنائي االيطالي  التشريع 
وكذلؾ وضمف قانوف االجراءات االيطالي الجديد رقـ  230 78حيث تناولو في المادة  1969
ير الشخص قبؿ البدء حيث نص عمى انو يجب تحذ 16/2/1988والصادر بتاريخ  447

                                                           
228
 .2000لسنة  ،مارس  15  ،الصادر بتارٌخ   ،قانون االجراءات الجنائٌة الفرنسً   
229
 . 117ص  ،مرجع سابق ،لعنٌزي  فواز فاضل فهد ا 
230

 . 194ص  ،مرجع سابق  ،سامً صادق المال  
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وانو اذا لـ يرد عمى االسئمة فاف االستجواب سيستمر  ،لو رخصة عدـ االجابة  باالستجواب باف
 .231 (66في مجراه ماعدا المادة الوارده في الفقرة االولى مف المادة )

 : التشريع اليولندي

دأ الصمت وطبقتو بت في تشريعاتيا الجنائية بمذولندا مف الدوؿ االوربية التي اختعتبر ى
يظير ذلؾ جميا في نص المادة اذ رنسا وايطاليا شأنيا شأف ف ، بو وصونو وعممت عمى االلتزاـ

 . 232مف قانوف االجراءات الجنائية اليولندي 367

  : التشريع اليوناني

مف خالؿ التطبيؽ في العديد مف ويظير ذلؾ االشارة الى حؽ الصمت  يوفانتناوؿ اليون
عمما بالتيمة الموجية اليو واف المادة التي  اف التشريع اليوناني احاط المتيـحيث  ، المجاالت
مف قانوف  239المادة  ىي بيا بالتقيدلتحقيؽ سمطات ا وألزمتالحؽ في الصمت  233تناولت

  . االجراءات الجنائية اليولندي المطبؽ في ىولندا الى ىذا العيد

 : المشرع االنجميزي

تحكـ عمؿ الشرطة زي عمى ىذه الضمانو ضمف القواعد التي ياكد المشرع االنجم
اذا ال يوجد في انجمترا قانوف  ،عند  تنفيذ مياميـ  ية التي يتـ اتباعيا في انجمتراوالقواعد العمم

اف ىذه القواعد اشارت الى حقوؽ المتيـ ومنيا ما يرشد الى حؽ  إال ، 234جنائي انجميزي 
حيث انيا توجب عمى المحقؽ قبؿ مباشرة استجواب المتيـ تنبييو انو غير ممـز  ،الصمت 
وتحذيره قبؿ البدء باالستجواب  ، االستجوابعما يوجو لو مف اسئمة متعقمة بالتيمة اثناء  باإلجابة

يزي يعطي تشدد القانوف االنجم حيث اف ،اف ما قد يصدر عنو مف اقواؿ قد تستخدـ دليال ضده 
بشكؿ اكبر مما يكوف عميو اماـ  سمطات التحقيؽ ـويمنحو ضمانو الصمت اماالمتيـ  في حماية
ضد نفسو او االدالء واؿ ومف ذلؾ فاف القانوف االنجميزي ال يجبر المتيـ عمى قوؿ اق ، الشرطة

  .اقواؿ قد تؤخذ ضده في االثبات بأية
                                                           

231
( من قانون االجراءات االٌطالً على ان "تدعو السلطة القضائٌة المتهم فً اول اجراء ٌمثل فٌه امامها ان ٌعلن عن 66حٌث تنص المادة ) 

وتحذره من النتائج التً سٌتعرض لها اذا ما رفض االفصاح عن هذه المعلومات  ،شخصٌته وٌذكر كل ما ٌعد فً صالح التحقٌق من هذه الشخصٌة  
 . 366ص  ،مرجع سابق  ،  خالد محمد علً الحمادي  ،او عبر عنها بشكل غٌر صحٌح  " 

232
 .2012ص  ،2012 ،القاهرة ،دار الكتب العلمٌة  ،اصول البحث والتحقٌق الجنائً،محمد حماد مهرج الهٌتً  
233
 . 2013ص  ،مرحع سابق  ،محمد حماد مهرج الهٌتً  
234
  . 39ص  ،مرجع سابق   ،حسام الدٌن محمد احمد  
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في نظاـ العدالة عاني مف اخالؿ في التوازف ييرى البعض اف النظاـ في انجمترا 
الخاصة بدراسة وضع العدالة الجنائية المجنة الممكية وانحيازه لصالح المتيـ مما دفع  235الجنائية

ذاؾ يدور مف ذلؾ فاف الجدؿ الذي قد ساد انو  ، مف الحؽ في الصمت دالتقييفي انجمترا الى 
وفي ذات الوقت  ، نفسوحوؿ ايجاد التوازف  بحيث ال يجبر المتيـ عمى الكالـ وتقديـ ما يديف 

ولكف بما يتفؽ والقانوف ودوف اف يؤدي ذلؾ المتيـ  بباستجواالحرية تأخذ  اف سمطات التحقيؽف
 .236الى اىدار حقوؽ الدفاع

صدر حكـ  ولقد ، جنبية اكدت عمى حؽ السكوت لممتيـاال لؾ فاف التشريعاتومف ذ
المحكمة في حؽ مف حقوؽ الدفاع اذ قضت  المحكمة االوروبية مؤكدا عمى اف حؽ الصمت ىو

""باف احتراـ حقوؽ الدفاع يقتضي اف حؽ المتيـ او المشتبو فيو اف يمتـز الصمت اثناء ذلؾ 
"اف الحؽ في الصمت يعد حقا اساسيا رغـ عدـ النص  اشارت الى وكذلؾ فقد  237 استجوابو "

عمى اف الحؽ  تأسياوذلؾ االنساف  تفاقية االوربية لحقوؽعميو صراحة في المادة السادسة مف اال
 .238في الصمت يعد حقا اساسيا لحؽ المتيـ في محاكمة عادلة "

 :المشرع البمجيكي 

شأنو اف يستدؿ المشرع البمجيكي صراحة الى حؽ الصمت ولـ يرد اي نص مف  ـ يشرل
وكذلؾ فاف المشرع البمجيكي لـ ينص عمى اي نص مف شانو اجبار المتيـ عمى  بو عمى ذلؾ

ولكف اجتياد الفقو والقضاء في بمجيكيا ذىب الى اف المتيـ يتمتع بحؽ الصمت  بأقوالواالدالء 
239. 

 

                                                           
235
 . 93ص  ،مرجع سابق  ،خالد رمضان عبد العال سلطان  
236
 . 94ص   ،المرجع سابق  ،خالد رمضان عبد العال سلطان  
237
 ،احمد عوض بالل للمزٌد  ، 1996فبراٌر  8فً جلسة المحكمة االوروبٌة بخصوص اعتبار حق الصمت من حقوق الدفاع الحكم الصادر عن   

 . 180ص  ، 1993 ،دار النهضة العربٌة  ،  التطبٌقات المعاصرة للنظام االتهامً فً القانون االنجلو امرٌكً
238
 ،راجع  احمد عوض بالل  ، 1996فبراٌر  8فً جلسة صمت من حقوق الدفاع المحكمة االوروبٌة بخصوص اعتبار حق الالحكم الصادر عن  

 181ص  ، 1993 ،دار النهضة العربٌة  ،التطبٌقات المعاصرة للنظام االتهامً فً القانون االنجلو امرٌكً  
239
 . 210ص   ،مرجع سابق   ،سامً صادق المال  
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 اٌؼشت١ح اٌّماسٔح فٟ اٌصّد فٟ اٌرشش٠ؼاخ دك :- اٌفشع اٌثأٟ

اذ انيا ايدت تناولت نصوص صريحة عف حؽ الصمت  ىنالؾ بعض التشريعات العربية التي
والكويتي  صمت المتيـ ضمف تشريعاتيا الجنائية ومنيا المشرع العراقي والمشرع السوداني

 : والجزائري والمغربي والتونسي واليمني والسوري والمبناني 

 : التشريع العراقي  -1

اعتبر التحقيؽ حيث كرس المشرع العراقي لممتيـ الحؽ في السكوت اماـ اجراءات  
وىذا ما  ،عمى االسئمة التي توجو لو  واف ال يجيبالمشرع العراقي اف مف حؽ المتيـ اف يصمت 

 . 240 انوف االجراءات الجزائية العراقيالفقرة)ب( مف ق 126المادة نص اكده مف خالؿ 

 :التشريع السوداني  -2

التي نادت  المتطورة مف ىذه الناحية و يعتبر القانوف السوداني مف التشريعات العربية
ذلؾ  1974241عاـ ات الجنائية السوداني الصادر و اذ تناوؿ قانوف االجراء ، بحؽ الصمت

 ضمف نص شرع السوداني وحرص عمى اف يتناوؿ تكريس حؽ الصمتحيث اكد صراحة الم
قاب المتيـ الذي نص عمى عدـ عال اذ انيا تضمنت ،االجراءات الجزائي مف قانوف ( 18) المادة

ال ف ومف ناحية اخرى ،ف ناحية ىذا م اثناء االستجواباالسئمة  لما يوجو لو مف يرفض االجابة
ض عف تمؾ اف لممحقؽ اف يستخمص مف ىذا الرف و قاب عميو اف ادلى بمعمومات كاذبةع

 .242 اوتحديدا الفقرة الثانية مني 218وفقا لما ورد في نص المادة  االجابات ما يراه عادال

 :التشريع الكويتي  -3

قانوف االجراءات والمحاكمات ورد في حيث  دولة الكويت تشريعا جنائيا محكما تبنت  
( عمى انو " ال يجوز تحميؼ المتيـ 158وضمف نص المادة ) 1960الجزائية الكويتي لعاـ 

وال   ،عمى ابداء اقواؿ معينة بأية وسيمة مف الوسائؿ  اكراىو او اغراؤه عمى االجابة اواليميف وال 
يفسر سكوت المتيـ او امتناعو عف االجابة عف سؤاؿ بأنو اقرار بشيء وال يصح مؤاخذتو عمى 

                                                           
240
 وتعدٌالته. 1971لسنه   23قانون االجراءات الجزائٌة العراقً رقم  
241
 . 366ص  ،مرجع سابق  ،حقوق وضمانات المتهم فً مرحلة ما قبل المحاكمة  ،خالد محمد علً الحمادي  
242
للمتهم على  ان ال ٌجٌب على االسئلة الموجهة الٌه وللمحقق ان   1974( من قانون االجراءات الجنائٌة السودانً لعام 218نصت المادة ) 

 وال ٌدان المتهم بناء على اقوال قد ادلى بها اثناء التحقٌق . ،من رفضه عن االجابة ٌستخلص ما ٌراه عادال 



72 
 

ة الى تبني نصوصو االشارة الصريح في لـ يغفؿوىذا يدؿ عمى اف المشرع الكويتي   "243ذلؾ 
تصريح و اقواؿ اماـ  بأيفي اف ال يتكمـ او يدلي لممتيـ الحؽ ى اعطانو  وىذا الحؽ  احتواءو 

قانوف  اكده و وىذا ما نص عميو ، 244اقرار منو بأنويفسر امتناعو عف الكالـ  وال ، المحؽ
 . 158وكذلؾ المادة  (98)المحاكمات الجزائية الكويتي ضمف نصوص المواد 

 : التشريع الجزائري -4

اذ يظير ذلؾ  كاف التشريع الجزائري مف التشريعات التي تناولت الحؽ في الصمت و 
 . مف قانوف االجراءات الجزائية (100)مف خالؿ نص المادة 

 : القانون المغربي -5

 ةفي قانوف االجراءات المغربي والمعروؼ باسـ قانوف المسطر  تناوؿ المشرع المغربي
 ، مف ىذا القانوف( 2فقرة 127ف خالؿ نص المادة )النص عمى الحؽ في الصمت م الجنائية

يحيط المتيـ عمما بالتيمة المنسوبة اليو ومف ثـ اف  القاضيعمى اف  ىحيث تناوؿ االشارة ال
ستطيع عدـ االجابة او التصريح ومف ثـ يوثؽ ذلؾ مف خالؿ محضر ي بأنويوضح لو 
  . 245االجراءات

 :القانون التونسي  -6

مف حقوؽ الدفاع المصيقة  التونسي االشارة الى الحؽ في الصمت كحؽلـ يغفؿ القانوف 
نماوكما انو لـ يتناوؿ لفظ المتيـ في االشارة اليو  بالمتيـ  ،المشتبو فيو  حاورد عميو مصطم وا 

نص فقد  74ية التونسي ضمف الفصؿ رقـ وىذا ما تـ النص عميو ضمف قانوف المرافعات الجنائ
او كاف بو عيب يمنعو مف  الشبية عف االجابة لما يوجو لو مف اسئمةاذا امتنع ذو " عمى انو 

                                                           
243
 . 366ص  ،مرجع سابق   ،خالد محمد علً الحمادي  
244
منه النص على مبدأ البراءة و اذ ان مبدأ البراءة و من اهم المبادئ التً ٌنبثق عنها حق  34فً المادة  1962تبنى الدستور الكوٌتً لعام  

 ،مرجع سابق ، الوسٌط قً قانون االجراءات الجزائٌة ،احمد فتحً سرور للمزٌد راجع  ،الصمت فما دمت برٌئا فالصمت ضمانه  كفلتها البراءة 

 . 90ص 
وىو يوازي 1959لعاـ  261( قانوف المسطرة الجنائية وىو دليؿ االجراءات الجنائية المتبعة في بمد المغرب العربي رقـ 127انظر نص المادة ) 245

 قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني.
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ر " يتوقؼ عمى اجابتو عرقمة التحقيقات ودوف ذلؾ في المحض الاخبره القاضي اف انو  ابة جاال
246 . 

  : الصمت في القانون اليمني -7

( مف قانوف 178الحؽ في الصمت حيث ورد نص المادة) عمى نص القانوف اليمني
يجوز تحميؼ المتيـ اليميف الشرعية وال يجوز التحايؿ او استخداـ  ال االجراءات اليمني انو "

االكراه لحممو عمى االعتراؼ " وبذات المعنى  االغراء وبأي وسيمة مف وسائؿ العنؼ او الضغط 
( مف ذات القانوف والتي تقطع 182( والمادة )181) ( والمادة9فقد جاء نص كال مف المادة )
االانو تبنى اىـ  صراحة بحؽ المتيـ في الصمت واف لـ يقرجميعيا باف القانوف اليمني 

  .247في كافة مراحؿ الدعوى الجزائية الضمنات التي تدعـ وتؤيد الحؽ في الصمت

 :الصمت في القانون السوري والمبناني  -8

عمى الرغـ مف اف كال المشرعيف لـ يتناوال النص صراحة عمى ىذا الحؽ في تشريعاتيا 
قانوف االجراءات الجزائية المطبقة في الجميورية العربية اف بعض نصوص مواد  إالالجنائية 

بالنص عمى الحؽ  حاكمات الجزائيةمف قانوف اصوؿ الم (1)فقرة  (96)السورية كنص المادة 
باف قاضي التحقيؽ يسأؿ عف التيمة الموجيو لممتيـ  قد جاء فيوف مؤقت في الصمت بشكؿ 

 ، دوف ىذا التنبيو في محضر التحقيؽبحضور محاميو وي إاليستطيع عدـ االجابة  بأنوويشعره 
ساعة فينا  24طمب محاميو ولـ يحضر لو اي محاـ بعد مرور االجابة و اما اذا رفض المتيـ 

وكذلؾ فقد تناوؿ المشرع المبناني نص  248ويتابع بيا بمعزؿ عف محاميوتستكمؿ التحقيقات معو 
مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية   (70)رقـ  شبيو لمنص السوري ضمف نصوص المادة

 .  249 1948لسنة المبناني 

 

 
                                                           

 .1968لسنة  23قانوف رقـ  ،( 47انظر قانوف المرافعات الجنائية التونسي  الفصؿ رقـ ) 246
 . 367ص  ،مرجع سابؽ  ،خالد محمد عمي الحمادي  247
 .1950لسنو  113قانوف اصوؿ المحاكمات الجنائية السوري قانوف رقـ  248
 .1948مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية المبناني لسنو   (70انظر المادة ) 249
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 : الصمت في القانون االردنيالحق في  -9

نماالمشرع االردني لـ يتناوؿ النص صراحة عمى حؽ المشتكى عميو في الصمت    وا 
مف الحقوؽ  كونو ، االشارة الى صمت المتيـلـ يغفؿ المشرع االردني ف ، يفيـ ذلؾ ضمنيا

اىتماـ المممكة االردنية  ظيرحيث  ، االنساف بكرامةو  بضمانات المحاكمة العادلة المرتبطة
الدولية المصادقة عمى االتفاقيات  الىمسارعة السمطات المختصة مف خالؿ بتطبيؽ ىذا الحؽ 

عمى نشر ىذه االتفاقيات في الجريده الرسمية حتى يعمـ بيا العامة مف عممت  و ،و كرستالتي 
مف خالؿ و  افراد ومواطنيف ويستدلوا عمى كيفية ممارسة ىذا الحؽ المكرس في القانوف الدولي

ضمف نص  األردنيالمشرع  حيث تضمف 250التي تضمنيا المشرع االردنياالستعانة بالنصوص 
حؽ المشتكى عميو في مف خالؿ النص عمى  ، ( مف قانوف العقوبات ىذا المبدأ208)  المادة

 . اع االعتراؼ منو مف خالؿ التعذيبوتجريـ انتز  ، ابداء اقوالو

ـ مبدأ ىا 251 (147نص المادة ) االردني في وتناوؿ قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية 
 متيـلم فال اجبار ، ةءمبدأ البراوالمتمثؿ في  حؽ المتيـ في الصمت عنياالتي ينبثؽ  مف المبادئ

نمااثبات براءتو عمى اف يقدـ دليؿ  ؽ تيقع عمى عاو  ، استثناءبراءتو ىي االصؿ واتيامو  وا 
المبدأ يمكف المتيـ مف عدـ الكالـ فيو غير اف ىذا حيث  ةالعامة تقديـ الدليؿ عمى االدان النيابة

 . مجبر في ذلؾ

اف المشتكى عميو عندما عمى  مف قانوف االجراءات االردني(  1/ 63) نصت المادةو 
يجيب عما  أال حقو مف بأفعميو التيمو منبيا لو  المدعي العاـ ويتحقؽ مف ىويتو يتمو يمثؿ اماـ

رفض المشتكى عميو  عندو  المحضربحضور محاميو ويوثؽ ذلؾ في  إاليوجو لو مف اسئمة 
 .252ساعة يجري التحقيؽ معو 24ور مدة ميو فبعد مر ااحضار مح

                                                           
حؽ المشتكى عميو في الصمت في مرحمة ما قبؿ المحاكمة في التشريع الجزائي االردف  مجمة عمـو  ،وجياد ضيؼ اهلل الجازي  ،عبد اهلل احجيمة 250

 مى الموقع االلكتروني.. ومنيا نسخو ع809( ص 1( محمؽ رقـ )40المجمد رقـ ) ،2013الشريعة والقانوف 
-b04f-4bd9-1492-https://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=f0963ee8

ssionmgr103182034990505%40se   22/10/2018تاريخ الدخوؿ. 
 ـ. 1961( لسنو 9( مف قانوف االجراءات الجزائية االردني رقـ )147انظر المادة ) 251
 ـ. 1961( لسنو 9( مف قانوف االجراءات الجزائية االردني رقـ )63انظر المادة ) 252

https://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=f0963ee8-1492-4bd9-b04f-182034990505%40sessionmgr103
https://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=f0963ee8-1492-4bd9-b04f-182034990505%40sessionmgr103
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فقط خالؿ  الحؽ في السكوت لممتيـ قد منحمف ىذا النص باف المشرع االردني قد يفيـ و 
رفضو  انتظار محاميو او ساعة مف 24 مرور مدة بعد اما ، فييا محاميو ينتظرالمدة التي 

و يستطيع كذلؾ التمسؾ بحقإال اننا نرى باف المتيـ  ،يتـ استجوابو  فانويف محاـ لمدفاع عنو يتع
عمى الرغـ مف اف المشرع االردني لـ ينص صراحة عمى حؽ و اثناء االستجواب في السكوت 

لحؽ  باإلشارة قد قاـ االردني فصحيح اف قانوف االجراءات ، المتيـ بالصمت اثناء االستجواب
 ولـ ينص صراحة عمى ىذا الحؽ فيما بعد ، ميو في اف يصمت لحيف حضور محاميوالمشتكى ع

قانوف العقوبات نجد اف قانوف العقوبات نصوص  اننا ومف خالؿ تتبع القواعد العامو وتحميؿ إال
شكؿ  بأيعمى عدـ جواز ارغاـ المشتكى عميو عمى االجابة  قد نص (208)دة وفي نص الما
 ب عمى المخالفة ليذا النصواف ما يترت ،واعتبر ذلؾ جريمة جنائية معاقب عمييا  مف االشكاؿ

 . مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية االردني(  7 ) المادة وفقا لنصالجراءات ابطالف 

واف حضور المحامي ىو امر ضروري الى جانب موكمو وحيث اف صمت المتيـ ىو   
إال انو في حاالت معينة ال يتـ دعوة المحامي وحتى لو طمب مف  ،تدعيـ لحؽ االستعانة بمحاـ 

في احكاميا مستنده لنص المادة  253يزيما ذىبت اليو محكمة التمواف  ، خالؿ موكمو في التحقيؽ
يترتب عميو  عدـ حضور المحامي اثناء التحقيؽ مع المتيـ الانية الى اف في الفقرة الث (63)

 ، التي تستوجب ذلؾبموجب القانوف في حاالت السرعة  بطالف اجراءات كوف اف ذلؾ مسموح
لممحقؽ سمطة استجواب المتيـ خالؿ الساعات االولى مف القبض عميو  وأعطىسمح  فالمشرع

ما  ادراؾ وعدـ القدرة عمى لمخوؼ المتيـ تعرضي واف مف شأف ذلؾ اف ،ودوف وجود محامية 
 .الصمت مف حقو  بأفوخاصة في حاؿ عدـ معرفتو الجيدة  ، يوجو لو مف اسئمة

لمحصوؿ  يوتحايؿ عمال اومف االساليب النتزاع الكالـ منو  أليمحقؽ المجوء لم زوال يجو 
وحتى واف كاف  المتيـ عمى الكالـارغاـ القاعدة العامة ىي عدـ جواز ف ، منو عمى االعتراؼ

يعتبر ال الكالـ فاف ذلؾ تياـ حاؿ رفض مف كاف موضع اال ة وعمى انو وفياماـ المحكم ذلؾ
نمااعترافا منو  مف كاتب الضبط اف يدوف ذلؾ في محضر ضبط  اف يطمب القاضي عمى وا 

                                                           
وابو محكمة التميز االردني قد اعتبرت استجواب المتيـ دوف حضور محاميو ال يترتب عميو بطالف االجراءات مبررة ذلؾ انو قد خوؿ القانوف استج 253

اريخ وذلؾ مف خالؿ حكميا الصادر بت ،ذاتيا في الفقرة الثانية  63مستنده في حكميا الى نص المادة ،في حاالت السرعة والخوؼ مف ضياع االدلة 
 .ـ ( 1991ؿ  398ص  272/88تميز جزاء رقـ ) ، 24/5/1989
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قد تمسؾ بحؽ  وانو  بة عف ما وجو اليو مف اسئمةرفض المتيـ االجاالى ويشير   254الجمسة
 . الصمت

 :القانون المصري الحق في الصمت في  -10

شأنو في ذلؾ  في اي نص صراحة لحؽ المتيـ في الصمت المشرع المصري لـ يتعرض
لممتيـ  اف انو يستخمص استخالصا مف قانوف االجراءات الجنائية إال ، شأف المشرع االردني
موافقة المتيـ عمى ضرورة عمى  (274المادة ) تنص حيث المحاكمة الصمت في مرحمة

قد تناوؿ النص صراحة عمى  2014إال اف الدستور المصري لعاـ  ، استجوابو مف قبؿ المحكمة
اي اقواؿ تصدر 255 (55لدستور المصري في نص المادة )وكذلؾ فقد اىدر ا الحؽ في الصمت

لؾ فانو واف وفي ذ ، 256فعؿ مف االفعاؿ بأي ئوايذا كراىو وا عف المتيـ في اعقاب تعذيبو او
 إال (247)وفقا لمفيوـ نص المادة في مرحمة المحاكمة اماـ المحكمة  كاف لممتيـ الصمت

الدستور المصري لـ يحدد في اي مرحمة يحؽ لممتيـ الصمت مما يفيـ معو اف لممتيـ الصمت 
حؽ الصمت اماـ يطبؽ  أاليفرض  العمميالواقع في كافة مراحؿ الدعوى الجزائية واف كاف 

عما اذا كاف يعترؼ لمتيـ طيع اف تسأؿ اتاف المحكمة تسو  ، وفقا لمفيومو الواسعالمحكمة 
يعتبر مف قبيؿ  اـ ال وىنا ال يستطيع اف يصمت اماميا كوف اف ىذا السؤاؿ ال ةبالتيم

 لمتيـ بحاجة لمصمت بشكؿ ماس .الذي فيو يكوف ا االستجواب

المصري  وص صريحة في قانوف االجراءات الجنائيةعمى الرغـ مف عدـ وجود اي نص   
فقياء  حيث توصؿ ، 257 وجود حؽ الصمت ايدتشير الى الحؽ في الصمت إال اف الفقو قد 

وعمى  ،متى ما رأى ذلؾ مناسبا  عف االجابة الى اف لممتيـ الحؽ في الصمت واالمتناع القانوف
 258ده في االثبات ضاو يستخدـ كدليؿ  ، بشكؿ يضر بمصمحتوفسر صمت المتيـ ي اف ال

نص في قانوف العقوبات المصري يجـر سكوت المتيـ في حاؿ ما تـ  أليوجود  وخاصة اف ال
 التحقيؽ معو .

                                                           
 .241ص   1990 ،االردف ،دار الثقافة لمنشر   ،الطبعة االولى ،الوجيز في قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية االردني  ،محمد صبحي نجـ  254
 .2015الدستور المصري الصادر في عاـ  255
 . 267ص  ،مرجع سابؽ   ، خالد عمي محمد الحمادي ،وكذلؾ  ، 42مرجع سابؽ ص  ،حؽ المتيـ في الصمت ،حساـ الديف محمد احمد  256

  585ص  ، 1966،القاىرة ،دار النيضة العربية  ، 3الطبعة ،شرح في قانوف االجراءات الجنائية  ،محمود نجيب حسني  257
  151ص  ، 1968 ،القاىرة   ،دار النيضة العربية  ،استجواب المتيـ  ،محمد سامي النبراوي  258
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شكؿ او  بأيالدفاع عف نفسو ممتيـ ل افقرت محكمة النقض تاس فقد ،وكذلؾ القضاء 
 ناء االستجواب الاالجابة لما يوجو لو مف اسئمة اثف سكوت المتيـ عف او  ةمناسب ايراى ةطريق

 .259 عمى ارتكاب الجريمة في حقو المسؤوليةيصح اف يتخذ دليال عمى قياـ 

يري البعض اف سكوت كال مف المشرع المصري والمشرع االردني عف تنظيـ ىذا الحؽ و 
لصمت التشريعات قد اعتبرت اف الحؽ في اانما يعني اف ىذه او االنكار  باإلقرارصراحة سواء 

االسئمة التي  لالجابة عمىومف ثـ فانو يجوز لو التكمـ مف عدمو  260مف الحقوؽ الطبيعية لممتيـ
ىذا ال واف تصرفو  ودوف اف يخضع لقانوف العقوباتتوجو اليو مف مأموري الضبط القضائي 

إال اف المشرع المصري قد  ،بو يداف و ب اف يتخذ سموكو ىذا كقرينة ضده وال يج ،يشكؿ جريمة 
وقد اعتبر الحؽ في الصمت مف الحقوؽ  في التعديالت الجديدة عدؿ نصوص قانوف الدستور

الدستورية الواجبة االحتراـ والتي ال يمكف مخالفتيا او التعدي عمييا  او خرقيا ضمف الدستور 
ؿ عمى تدارؾ جوانب النقص وبذلؾ فاننا نرى اف الدستور المصري قد عم 2014المعدؿ لعاـ 

التي كاف قد احتواىا قانوف االجراءات الجنائية المصرية والتي دفعت الفقو والقضاء الى التصدي 
ليا وازاؿ كؿ اشكاؿ الغموض باف نص صراحة في الدستور عمى اف لممتيـ الحؽ في الصمت 

ع المصري اعترؼ ودوف تحديد في اي مرحمة مف مراحؿ المحاكمة مما يجعمنا نؤكد اف المشر 
 لممتيـ بالحؽ في الصمت في كافة مراحؿ الدعوى الجزائية .

 االفصاح عف اسمو وسنو وصفتو ومحؿ ىتد المي يز باف ىذا الحؽ اليالتممع ضرورة   
بة اكونيا ال يترتب مف االج  261 فميس لممتيـ االمتناع في االفصاح عف ىذه البيانات ، اقامتو

 .وكونيا ال تعدو استجوابا بالمتيـعمييا اف يحصؿ اي ضرر ماس 

ننا وعمى الرغـ مف عدـ النص عمى ىذا الحؽ صراحة في العديد مف  ونرى ان وا 
تثبت  مالـ راءةبىذا الحؽ مستمد مف اصؿ مقر وىو افتراض ال فإال ا ،تشريعات الدوؿ العربية 

ض االجابة وبالتالي فاف ىذا المبدأ يتيح لممتيـ عند االستجواب رف ، ادانة المتيـ بحكـ قضائي
 . دوف اف تتخذ المحكمة في ىذا االمتناع عمى انو قرينو تدينوعما يوجو لو مف اسئمة 

                                                           
مجموعة احكاـ النقض  ،مايو  17،نقض مصري  ، 337ص ،73ؽ  ، 24س  ،مجموعة احكاـ النقض -،1973،مارس  17،نقض مصري  259

 . 467ص  ، 90رقـ  ، 11س  ،المصرية 
 .268ص-266ص  ،مرجع سابؽ  ،خالد عمي محمد الحمادي  260
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  : التشريع الفمسطينيحق الصمت في  -11

واعتبرىا  صادقة عميياوالم النضماـ الى المواثيؽ الدوليةا عمى المشرع الفمسطيني حرص
العالمي لحقوؽ االنساف والعيد الدولي الخاص بالحقوؽ  اإلعالفكىامة لمقانوف الداخمي مرجعية

قد نص وكما انو  ، 262االقتصادية والثقافيةوالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية و 
 ،مف الشرعية الدولية  ااساسي توجد لتيحؽ كونو مف حقوؽ الدفاع اتطبيؽ ىذا الصراحة عمى 

تسارع الى المصادقة و تمتـز بالشرعية الدولية  و مف المجتمع الدولي ال يتجزأ طيف ىي جزءفمسو 
ألي حؽ اقر وقوانينيا الخاصة والذي يتمثؿ في القانوف االساس الفمسطيني رىا وتضميف دستو 

 . دوليا

بطرؽ التعذيب او االكراه عمى عدـ جواز انتزاع االكراه  القانوف االساس الفمسطيني نص
يو ف263 حيث يقع باطال كؿ اعترؼ انتزع مف المتيـ بطرؽ غير مشروعة او بمعاممة غير الئقة

بيف  قانوف االساس الفمسطينيحتوى الحيث ا ، وقد تـ رفضو بشكؿ قاطع ر غير جائزام
بشكؿ  محاكمة اجريتل وفقاثبوت ادانتو بحكـ نيائي بات  ىنصوصو مبدأ البراءة لممتيـ حت

اي اف القانوف الفمسطيني قد  264عادؿ واستنفذ مف خالليا المتيـ جميع وسائؿ الدفاع عف نفسو
 . عنيا  منبثقا يعتبر حؽ الصمتنص عمى مبدأ ىاـ مف المبادئ التي 

ضمف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني عمى اي  لـ يتناوؿ المشرع الفمسطينياف 
وعمى الرغـ مف انو قد يرى  ،ت في مرحمة جمع االستداللت مواد مف شأنيا معالجة حؽ الصم

في ذلؾ اف الحاجة  لصمت المتيـ في مرحمة جمع االستدالالت كونيا مف المراحؿ التمييدة 
لمدعوى الجزائية والتي تخمو مف االستجواب واف صمت المتيـ تظير اىميتو لمواجية اجراءات 

عمى المشرع اف يتناوؿ حؽ الصمت ضمف ىذه المرحمة  إال اننا نرى بانو كافالتحقيؽ والمحاكمة 
واف كانت تخمو مف مناقشة التيـ فييا بالتيمة المسندة اليو بشكؿ تفصيمي وذلؾ كوف انو في 
بعض االحياف قد يتجاوز رجاؿ الضابطة القضائية المياـ الموكمة الييـ وال تعدو استفسارتيـ 

ف المناقشة التفصيمة بالتيمة مما يكوف ىنا المتيـ التي يوجيونيا لممتيـ مجردة الخذ افادة دو 

                                                           
 .2003 ،( مف القانوف االساس الفمسطيني المعدؿ 10انظر المادة ) 262
 .2003 ،( مف القانوف االساس الفمسطيني المعدؿ 13انظر المادة ) 263
 .2003 ،( مف القانوف االساس الفمسطيني المعدؿ 14انظر المادة ) 264
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بحاجة الي تمسكو بحقو في الصمت في مواجية تجاوز رجاؿ الضابطة القضائية لمياميـ 
واتخاذىـ صيغ باخذ االفادة قد يثار فييا الشؾ انيا دخمت ضمف مفيوـ االستجواب كاف يكوف 

وكذلؾ الحاؿ في  ،بات بشكؿ تفصيمي يتمو االسئمة عمى المتيـ بخصوص التيمة وينتظر االجا
بعض االحياف التي تكمؼ فييا النيابة المتيـ لمحضور اماـ المحكمة كوف انيا وجدت بمحضر 
االستدالؿ صالحا القامة الدعوى دوف اف تتولى ىي بعد مرحمة االستدالؿ التحقيؽ مع المتيـ او 

مما يدفعنا القوؿ اف لممتيـ الحؽ في الصمت في ىذه المرحمة استنادا الى االصؿ 265استجوابو 
الياـ الذي ينبثؼ عنو حؽ الصمت وىو االصؿ في االنساف البراءة وىو منصوص عميو في 

 .القانوف االساس الفمسطيني 

حؽ  اما عمى مستوى تضمينو لحؽ الصمت بشكؿ صريح فقد كرس المشرع الفمسطيني
خالؿ ثالث مواد وىي  مفوف االجراءات الجزائية قان فيصراحة  ص عميونخالؿ المف الصمت 

 ( مف قانوف االجراءات الفمسطيني.250والمادة ) ( 217) ( والمادة1/97)المادة

بة ( في فقرتيا االولى قد نصت صراحة عمى اف لممتيـ الصمت وعدـ االجا97فالمادة )
اف يتمسؾ بلممتيـ  ف المشرع الفمسطيني قد اعترؼ واقرعمى االسئمة التي توجو اليو مما يعني ا

 ة التحقيؽ وىي النيابة العامة اذبحقو في الصمت وعدـ االجابة عما يوجو لو مف اسئمة اماـ جي
اي اف ىذا الحؽ يمكف التمسؾ فيو اماـ  ، ورد نص المادة ضمف الباب الخاص باالستجواب
وعمى الرغـ مف اف المشرع الفمسطيني لـ  266اجراء االستجواب الذي تباشره النيابة العامة بنفسيا 

يحدد الكيفية التي يمكف مف خالليا لممتيـ التمسؾ بحقو في الصمت اثناء مرحمة االستجواب إال 
ما شاء وبالكيفية التي يراىا مناسبة فمو ذلؾ  اننا نرى اف لممتيـ التمسؾ بحقو في الصمت كيؼ

مف خالؿ التمسؾ بحقو في الصمت في مواجية جميع االسئمة الموجة اليو ما دامت ىي 
وكما لو  ،استجواب بالتيمة المسندة اليو او في مواجية بعضيا بخصوص التيمة المسندة اليو 

كؿ ما سيقولو يجوز تقديمو كدليؿ اف يتمسؾ بحقو بالصمت بمجرد تنبيو وكيؿ النيابة لو باف 
ولو اف يبدأ  267ضده في معرض البينة واف كؿ ما سيقولو المتيـ سيثبت في محضر االستجواب 

باالجابة عف بعض االسئمة ومف ثـ ينتابو القمؽ مف االجابة عف باقي االسئمة فمو التمسؾ بحقو 
                                                           

 ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني.53انظر نص المادة ) 265
 ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني .95انظر نص المادة ) 266
 ( مف قاانوف االجراءات الجزائية الفمطيني .96انظر نص المادة ) 267
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مى وكيؿ النيابة اف يسجؿ ع بعد اف كاف قد اجاب بعضيا في االسئمة االخرى وفي ىذه الحالة
" وىنا تمسؾ المتيـ بحقو في الصمت في االجابة عف السؤاؿ المحدد"االستجواب في محضر 

ستجواب اماـ النيابة العامة االء في سوا في مرحمة التحقيؽ ذا الحؽيتمسؾ بي وكما اف لممتيـ اف
ؿ التحقيؽ عدا االستجواب المفوضيف بالقياـ باي عمؿ مف اعما اماـ رجاؿ الضابطة القضائية او

في ىذه في الحؽ بالصمت  تيـلم تظير الحاجة الماسة و ، 268في الجنايات اذ ال تفويض فيو
كوف يال التي  عمى غرار مرحمة جمع االستدالالت ،المرحمة لما تحتويو مف اجراء االستجواب 

حدودة وال يعدو اكثر مف اسئمة م وانما مجرد افادات يدلي بيا المتيـ بمحض ارادتو استجواب فييا
 . ال تتعمؽ بالتيمة المسندة اليو وال تعد استجوابا

اذ  عمى الحؽ في الصمت ضمف دور المحاكمة صراحة( 217المادة )نصت  كما وقد
لؾ مما يفيـ مف ذ" وقد جاء النص عاـ  اف "لممتيـ الحؽ في الصمت في الشؽ االوؿ منياورد 
 دوف غيرىا االسئمةبعض ولالجابة عمى ناية او جنحو في ج الحؽ في الصمت سواء لممتيـ اف

االمتناع عف االجابة عف كافة االسئمة مف  التي توجو في اثناء المحاكمة بخصوص التيمة او
فسر صمتو او امتناعو عف االجابة "وال ي مف ذات المادة  الخرالشؽ ا أما ،بدايتيا الى نيايتيا 

تفسير السكوت  حالة الغموض عف المشرع الفمسطيني ؿااز ومف خاللو قد   269اعتراؼ منو " بأنو
وبالتالي  ا ؟ضمني قبوال السكوتيعتبر  يؿفيما يتعمؽ ب بة عمى تساؤالت البعضاجاوفي ذلؾ  ،
ال الفمسطيني قد اكد انو اف المشرع وفي ذلؾ نجد  ، ىو منسوب اليو بما المتيـ يو اقرار مفف

ىو ممارسة لحؽ مف حقوؽ الدفاع كفمو المشرع الفمسطيني وتناولو بؿ  اعتراؼ السكوت يعتبر
 نص اختيارو  تقنينو ليذا الحؽ قد كاف موفقا فيف وبذلؾ  ، كتأكيد عمى حؽ مقر يالجزائ القانوف

قد التي نصت عمى حؽ الصمت  ىذه المادة اف مف المالحظ وان وكما ، ال يترؾ مجاال لمتأويؿ
مما قد  ضمف اجراءات المحاكمة بتقديـ البينات وىو الفصؿ الخاص رابعفي الفصؿ ال وردت

 . يا ونفييامحيصلما لمبينة مف اىمية في تقديـ الدفوع و ت وسيمة دفاعمنو اف الصمت ىو  فيـي

                                                           
القضائي لمقياـ باي عمؿ مف اعماؿ التحقيؽ عدا االستجواب في  يجوز لمنائب العاـ او لوكيؿ النيابة العامة المختص تفويض احد اعضاء القبض268 

 الجنايات .
 ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني .217انظر المادة رقـ ) 269
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اف المحكمة عمى  (250المادة ) المشرع الجزائي الفمسطيني فيفقد تناوؿ  اخر نصوفي 
 في حاؿوبذلؾ فانو  270تبدأ بسماع البينات التيمة الموجيو اليو أنكر وأفي حاؿ صمت المتيـ 

عمى  ال يجوز اجبارهاو رفض االجابة عف التيمة الموجية اليو  استخداـ المتيـ حقو في الصمت 
نما االستجواب عف التيمةمف خالؿ  االجابة اف تعتبر  االخرى ودوفتستمر في سماع البينات  وا 

 ا بشكؿ اساسي بناء عمى الصمتقناعتي نياي اف المحكمة ال تب ،ينو ادانو المحكمو صمتو قر 
 ضد المتيـ .

 في معالجتو لحؽ الصمتانتابو القصور التشريعي  المشرع الفمسطينينا نرى اف إال ان
 ،( لحيف حضور المحامي 24( فقد نص عمى تأجيؿ االستجواب مدة)2/97ضمف نص المادة )

استجوابو في الحاؿ وىذا ما ال  مي او عدؿ عف توكيؿ المحامي اجازوفي حاؿ لـ يحضر المحا
ضد المتيـ وخاصة في حاؿ  مف القصور التشريعي والذي يحسبنراه مناسبا ونراه انو مف ض

عدـ حضور محامية عمى الرغـ اف يتحمؿ مسؤولية المتيـ  اي اف عمى ،عدـ حضور المحامي
نماليس لو اي ارادة في حضور محاميو مف عدمو  ومف ان المحامي  إلرادةمتروؾ  هىو امر  وا 

وبالتالي فكاف احرى عمى المشرع الفمسطيني احاطة ىذا الفرع مف  بالحضور او عدـ الحضور
  ى كما سنوضحو ضمف المراحؿ القادمة في ىذه الدراسة.نص المادة بضمانات اقو 

في مرحمة  (250مسطيني قد تناوؿ ضمف نص ذات المادة )المشرع الف نا نرى افوكذلؾ فان
 بعبارة اذا انكر التيمة او رفض االجابة او التزم الصمت تبدأ المحكمة باستماع المحاكمة 

؟ محاوليف االجابة عنو اف  البينات مما يجعمنا نتسائؿ عف الفرؽ ما بيف الصمت ورفض االجابة
ىذا الحؽ في مرحمة االستجواب بشكؿ اساسي اي  الفمسطيني الصمت قد تناوؿ المشرعفي حؽ 

فاذا كاف قد تمسؾ بو منذ البداية فيو  ، مرحمة المحاكمةاف لممتيـ التمسؾ بيذا الحؽ وحتى 
( فينا 217و  97استكماًل لما قد كاف بدأ بو في مرحمة االستجواب والذي تناولتو كال مف المواد )

بعبارة) او التـز  250نى الذي اشارت اليو المادة متى وما استمر المتيـ في الصمت فيو المع
اما في حاؿ انو قد كاف بدأ االجابة عف االسئمة لدى النيابة في  ،الصمت(عند تالوة التيمة عميو 

مرحمة التحقيؽ واجاب عما وجو اليو مف تيـ ضمف االفادات المعطاه لدى النيابة وعند تالوة 
عف االجابة فينا ما يسمى رفض االجابة فيو يختمؼ عف  التيمة عميو في مرحمة المحاكمة امتنع

                                                           
 2001( لسنة 3القانوف رقـ )،( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني 250انظر المادة رقـ ) 270
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تمسؾ بحؽ مف حقوؽ الدفاع وىو وجو معنى الحؽ في الصمت في اف الحؽ في الصمت ىو 
ايجابي لمدفاع بينما االمتناع عف االجابة فمتى ما كاف قد اعترؼ اماـ النياة العامة واجاب فال 

انكار التيمة في ىذه الحالة  انما قد يكوف يكوف في اطار تمسؾ منو بحؽ مف حقوؽ الدفاع و 
افضؿ في ىذه الحالة مف ناحية االمتناع عف  ،ومحاولة اثبات اف االعتراؼ مخالؼ لشروطو 

  . 271االجابة 

 اٌّثذث اٌثأٟ

 ِثشساخ اٌذك فٟ اٌصّد

ئمة في مف حؽ االنساف اف يتمتع بمحاكمة عادلة واف يسمؾ الطريقة التي يراىا مال   
وعدـ الكالـ او بفعؿ  بفعؿ سمبي كما ىو الحاؿ في السكوت عف نفسو سواء اكاف ذلؾالدفاع 

ىو  في االمتناع عف التصريح اف الحؽو   ، 272ف محاـ لمدفاع عنويبتعيىو الحاؿ  ايجابي كما
وتظير  ،احد حقوؽ الدفاع التي قد يمجأ ليا المتيـ في دفاعو عف نفسو حتى تظير براءتو 

يكوف استجوابو  ـ ىذا الحؽ في مرحمة االستجواب حيث اف المتيـ في اثناءالحاجة الى استخدا
اف ىذه المرحمة ىي مف اىـ المراحؿ في  لمتمسؾ بحقوقو والدفاع عنيا  اذ ةبأمس الحاج

يتكمـ  يمنع مف افاف صمت المتيـ ال و  ،المحاكمة والتي يترتب عمييا ادانة االنساف او براءتو 
ع مف الصمت حؽ مسترسؿ يستطياذ اف وبعد ذلؾ يصمت او اف يصمت ويتابع بعدىا الكالـ 

ووفقا لما يتناسب مع  يستخدمو متى شاء او يتوقؼ عنو متى ما شاء فكاف موضعا لالتياـ ا
عف البعض االخر  االسئمة واالمتناع فيو يستطيع االجابة عف بعض مف ذلؾو  ،مصمحتو 

 .اي اجوبة عمييا اعطاء عف  والكؼ

                                                           
وفيو قد جاء اذا اعترؼ المتيـ  ،الصادر عف محكمة النقض الفمسطيني  نقض جزاء  23/8/2008بتاريخ  2008( لسنة 56انظر الحكـ رقـ )271

ينات ولـ ينكر او يمتنع عف االجبة او التـز الصمت فمممحكمة اف تحكـ ما داـ االعتراؼ قد انصب عمى اركاف وعناصر الدعوى فالحاجة لسماع الب
القرار تـ نشره عمى الموقع االلكروني   ،ة كما لو صمت المتيـ او امتنع عف االجاب

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=7108   ومف ذلؾ فاننا نرى اف نص   ، 10/11/2018. تـ التدخوؿ بتاريخ
( قد جاءت بعد فقرتيف سابقات ليا وكانت االولى تتحدث عف تالوة التيمة بينما الثانية االعتراؼ وفي االخيرة االنكار او رفض 3فقرة  150المادة)

 ة .  االجابة او التزاـ الصمت  مما يؤكد اف لكال منيما يختمؼ عف االخر فميس الصمت كما االمتناع عف االجاب
وفي ذلؾ يقوؿ البروفيسور العميد " ىونجاي " وفي معرض تناولو لحقوؽ الدفاع اماـ قاضي التحقيؽ "اطمؽ عمى حؽ الصمت  بالحقوؽ السمبية  272

Droit negatives يب  او وال يمكف لمقاضي  اخضاع المدعى عميو  لمتعذيب و الزامو بحمؼ اليميف  او اكراىو لمكالـ عف طريؽ الترغيب او الترى
حق المتيم في االمتناع عن  ،محمد مشيرح المجوء لمتنويـ المغناطيسي  "  اما  مف حقوؽ المتيـ االيجابية مثال "حؽ المتيـ باالستعانة بمحامي "  

 .40ص  ، 2009-2008 ،رسالة ماجستير ،الجزائر  ،قسنطينة  ،جامعة منتوري  ،كمية الحقوؽ  ، التصريح

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=7108
http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=7108


83 
 

اف السكوت عالمة  استسالما لمقوؿ السائد ال يشكؿو  ءالرضااف السكوت ال يعني دوما     
فيي تجد اساساىا  ،حيث اف ىذه القاعدة قد قيمت بما يتناسب وظروؼ الحاؿ معيا  الرضا

 وقانوف االحواؿ بعض المعامالت المدنية في اذ يتـ تطبيقيا ،مف قواعد القانوف المدني وفاعميتيا 
ال "  مع العبارة المطبقةيا تتناقض كوناالجراءات الجزائية انيا ال تطبؽ في  إال ، الشخصية

و  " ال يصح اف يتخذ سكوت المتيـ عمى انو قرينة عمى ثبوت اي ان "  ينسب لساكت قوؿ
 .273التيمة ضده "

كوف اف الحؽ في  تات الحؽ في الصممبرر  لذلؾ سوؼ نتناوؿ في تقسيـ ىذا المبحث
 . )المطمب الثاني( نظاؽ الحؽ في الصمت)المطمب االوؿ ( و  الصمت حؽ دفاع

 

 اٌّطٍة االٚي

 اٌذك فٟ اٌصّد دك دفاع

االمتناع عف االجابة  والذي فيو يستطيع المتيـالحؽ في الصمت حؽ مف حقوؽ الدفاع 
دوف اف يفسر صمتو  ، الجرائـجية التحقيؽ في جريمة مف مف قبؿ ا قد يواجيو مف اسئمة مالى 

 274وال يجوز اف يضار شخص لممارستو حقا لو ىو حؽ لممتيـفالصمت  ، عمى انو قرينة ضده
اذ اف سكوت المتيـ ىو  ،مف حقوؽ االنساف  حؽممارسة قد اختار  ره لمصمتوانو في اختيا ،

المتيـ عف  متناعوا ،وكرامتو  نسافالالحفط حقوؽ  الدوليةالتشريعات  وؽ التي تناولتياحقالمف 
ير ة لتبر ليس بحاج وىو ، اف شاء صمت واف لـ يرد الصمت تكمـ رادتوإل متروؾ امر التصريح

 . وسيمة لمدفاع فيو مبرر كوف اف الصمت موقفو في انتياج الصمت

ولو اف اراد اف  ، الوقت والطريقة التي يبدي فييا دفاعو لممتيـ الحؽ في اف يختار " و
لمصمحتو  متى ما رأى اف ىذا السموؾ اكثر مناسبة "عف االستمرار فييا و ا ، االجابةمتنع عف ا

                                                           
وكذلؾ  ،ء محكمة النقض المصرية عمى القوؿ باف " سكوت المتيـ ال يصح اف يتخذ قرينة عمى ثبوت التيمة ضده "ومف ذلؾ فقد استقر قضا273

نو  فقد اسست محكمة النقض السورية قضاء ليا  بناءا عمى القاعدة االسالمية "ال ينسب لساكت قوؿ " فقضت "اف سكوت المتيـ ال يعتبر اقرار م
الحدود قضايا  ،االحوال الشخصية  ،موسوعة الفقو االسالمي المعاصر  ،عبد الحميم عويس  ،لساكت قوؿ "  ألنو ال ينسب ،بما نسب اليو 

 .467ص  ،2004 ،االسكندرية ،دار الوفاء لمطباعة والنشر والتوزيع  ،الجزء الثالث  ، متفرقة
  495ص  ،مرجع سابؽ  ،احمد فتحي سرور القانوف الجنائي الدستوري  274
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اذ اف ما يبرر  275 وال يصح اف يتخذ سكوتو كقرينو ضده " ،" كما ال يجوز ارغامو عمى التكمـ 
لممتيـ لجوءه لمتمسؾ بحقو في الصمت كوف اف حؽ الصمت ىو مف الحوقوؽ التي تبررىا 

وقد يكوف في المجوء لحؽ الصمت لغايات الحفاظ عمى السرية او كوف اف المتيـ  حقوؽ االنساف
استخدـ ىذا الحؽ كوسيمة لمدفاع لحيف حضور محاميو كوف اف الحؽ في الصمت مستمد مف 

 .قرينة البرأة وفي الصمت ال ينسب لساكت قوؿ 

 االٔغاْ  ٛقدم ذثشسٖاٌصّد اٌذك فٟ   : اٌفشع االٚي

 ،اكدتيا المواثيؽ الدولية  ت عمييا والتي نص ،مف حقوؽ االنساف  تعد حقوؽ الدفاع
اغراض  نصت المادة الثانية مف اتفاقية االمـ المتحدة عمى اف مف بيف اىداؼ و ومف ذلؾ فقد

وكذلؾ  276ىذه المنظمة تطوير وتشجيع حقوؽ االنساف وحرياتو االساسية والتي منيا حؽ الدفاع
" اف كؿ شخص  لحقوؽ االنساف في المادة الحادية عشر منو عمىفقد نص االعالف العالمي 

تؤمف لو فييا ضمانات الدفاع  ،متيـ بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت ادانتو قانونا بمحاكمة عادلة 
اوصت لجنة القانوف الجنائي بضرورة اعطاء االمكانيات والوقت الكافي لممتيـ  و ، 277" عنو

 .278 ليعد دفاعو سواء بنفسو او باالستعانة بمدافع يختاره

ىو احدى الوسائؿ التي قد ىو احد اوجو الحفاظ عمى كرامة االنساف وحريتو و الصمت ف 
حتى ية تتعمؽ باحتراـ حريتو وكرامتو قاعدة جوىر  ىوو  ،المتيـ لمدفاع عف نفسو بنفسو  يمجأ الييا

ممثمة واف ىذه القاعدة تمثؿ توازنا بيف حؽ المتيـ وبيف السمطة  ،ولو كاف في موضع االتياـ 
بؿ اف ما يمميو  ،سمطة انتزاع ادلة االدانة مف فمو وضد ارادتو ليذه ال يمكف فال ، الحؽ العاـ

التي المعنوي  مادي اوال كراهالا مف وسائؿ ألية دوف المجوء الحقيق بإثباتعمييا واجبيا باف تقـو 
عطاءـ مكعمى التإلجباره  تؤثر عمى كرامتو مف شأنيا اف مما يشكؿ معو  معموماتما لديو مف  وا 

 . انتياكا لحقوؽ االنساف

                                                           
احكاـ النقض س  3/6/1968وكذلؾ نقض جنائي  ، 467ص  6ص. 11س  ،مف احكاـ النقض  17/5/1960مصري : رقـ  نقض جنائي 275
  233ص  ، 2006،االسكندرية ،منشاة المعارؼ  ، االخالل بحق المتيم في الدفاع ،محمد خميس   ، 1974ص  133ؽ  19

  103ص  ،مرجع سابؽ  ،خالد رمضاف عبد العاؿ سمطاف 276
ديسمبر  -كانوف االوؿ  10الؼ  بتاريخ   217القرار رقـ  ،المادة  الحادية عشر مف االعالف العالمي الصادر عف الجمعيو العامو لألمـ المتحدة  277

 .1948\12\10والموافؽ   1948مف العاـ  
 . 104ص  ،مرجع سابؽ  ،خالد رمضاف عبد العاؿ سمطاف  278
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المقدس في  حقو مارسده القانوني في انو يالتي وجد مف خالليا المتيـ سنفالقاعدة   
العديد  التي سارت عمى نيجياو  ،279 العديد مف االتفاقيات الدولية واف ىذا الحؽ تقره ، الدفاع
كونو مف الحقوؽ التي ترتبط ارتباطا  دوؿ في كافة المراحؿ االجرائيةلم التشريعات الخاصةمف 

فانو يرفض االساليب  يذا الحؽفي تمسكو بىو و  ، وثيقا بالحفاظ عمى كرامة االنساف وحريتو
ى اعترافات ومعمومات عم منو الحصوؿ يدؼبرض ليا اثناء التحقيقات التي قد يتع والوسائؿ

  ، نفسو سوى سموؾ ىذه الوسيمةبالوقت الذي ال يممؾ فيو ايا مف وسائؿ الدفاع عف حوؿ التيمة 
 وجعمتو التي اقرتو استمد اساسو مف الشرعيو الدولية  ما يجعؿ الصمت حؽ مف حقوؽ الدفاعم

 . مرتبطا بقرينة البراءة

 ذفاظ ػٍٝ اٌغش٠ح ٌٍاٌذك فٟ اٌصّد :  اٌفشع اٌثأٟ

اف االفراد يتمتعوف بحقوؽ  تفؽ عميو في التشريعات المعاصرةمف المقرر قانونا والم
ومف ىذه الحقوؽ الحؽ في  ، لى اىدارىا او المساس بيا لعقاب عويقرر ا ،يحمييا القانوف 

 صوصاوخ 280احتراـ الحياة الخاصة لمفرد في كؿ شؤوف حياتو وحتى في اتصاالتو الشخصية
وكذلؾ في  ، يمة بيف الجميور وخاصة صغار السفعمى انتشار الجر  مف الصحافة التي تؤثر

واف  ، لألفراداالداب وغيرىا مف الجرائـ الماسة بالحياة الشخصية  الجرائـ االخالقية وجرائـ الزنا و
المتيميف عمى التزاـ الصمت اثناء يدفع قد عف المتيـ  النشر او التسريب ليذه المعموماتىذا 

حتى ال تنشر تمؾ المعمومات وما ينعكس مف ذلؾ اف يترؾ اثرا لدى  281التحقيقات الجنائية 
 .الجميور والعامة 

وذلؾ انطالقا مف مبدأ سرية  ، سريةب في التحقيقات الجنائية اف تمارساف االصؿ 
 ، مبررا التخاذىا بد مف اف يكوفاف السرية حتى تطبؽ ال  إال ،ة المرافعات ينالتحقيقات وعال

ومف ىنا فاف السرية  ، بأسرتوالى التدخؿ في الحياة الخاصة لممتيـ او وتؤدي   تؤثر العمنية فأك
المتيـ وعف الجريمة واف ال  مفح عف المعمومات التي يتـ جمعيا عدـ االفصايترتب عمييا 

يسمح لمصحافة بنشر صور او معمومات عف التيمة المسندة لممتيـ وعف التحقيؽ الذي ىو 

                                                           
 . 105ص  ،المرجع سابؽ  ،خالد رمضاف عبد العاؿ سمطاف  279
 . 127ص  ،مرجع سابؽ  ،خالد رمضاف عبد العاؿ سمطاف  280
 ،199 ،القاىرة،دار النيضة العربية  ،الطبعة االولى ،الحماية الجنائية لسرية التحقيؽ االبتدائي وحقوؽ الدفاع اماـ سمطة التحقيؽ ،عويس دياب 281
 . 124ص
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بيدؼ  ،مع ذلؾ فقد يرى المحقؽ اف تقرير نوعا مف العالنية في اضيؽ حدوده و  ، صددهب
ىي اولى بالحماية مف  ، اف مصمحة التحقيؽ وحسف سير العدالة اذالوصوؿ الى الحقيقة 

كوف اف ىذا الحؽ  يرتبط ارتباطا وثيقا بكرامة االنساف  282 مصمحة الشخص مرتكب الجـر
الدافع مف صمت المتيـ ليس  ز اىمية الصمت اذ افر وىنا تب ، 283والحفاظ عمى سريتو االسرية

ال يعرؼ الخوؼ كونو التي تدور حولو او  باإلجراءاتدائما قد يكوف انتظار لمحاميو او لجيمو 
نما ، نتيجة االجابة عمى ما يوجو لو مف سؤاؿ قد يصمت المتيـ لغاية ىو يراىا ال يتناسب  وا 

اليو المجتمع او يؤدي  يسيءانو وفي حاؿ تكمـ قد ف يكوف ىدفو مف ذلؾ أمت كالص إالمعيا 
ضماف مف  وأنياف في الصمت مكتيرى اف السرية لذا فانو  284 الى التشيير بو والمساس بسمعتو

ضمانات الدفاع التي يتعيف مراعاتيا حتى يتمكف المتيـ مف ابداء كؿ ما يتعيف قولو دوف حرج 
 .285 اماـ الييئة الحاكمة وبشكؿ تنعقد معو الجمسات  بسرية تامة

عف بعض عدـ االجابة يقرر قد  االستجوابحمة ر م وخالؿ التحقيؽ مع المتيـ في
قد اختار حقا مف حقوؽ الدفاع لمحفاظ عمى  ومبرر المتيـ في ذلؾ انواالسئمة التي توجو لو 

 . افراد اسرتو بأحدسريتو وعدـ االفصاح عف اسرار تتعمؽ بعائمتو او 

وجرائـ الزنا  وعادة ما يتـ المجوء الى الحؽ في الصمت في الجرائـ التي تتعمؽ بالشرؼ 
وفي ىذه الحالة فيتوجب عمى المحقؽ اف يشير الى اف  ، واألخالؽ باآلدابوالجرائـ المتعمقة 

قد اكتفى  انوو  طرحتصيغة التي بال عف التيمة المتيـ قد رفض االجابة عف السؤاؿ الذي وجو لو
عمى جية التحقيؽ اف ال تصر عمى اجابة السؤاؿ بؿ البد ليا اذ اف ىذه الحالة توجب  بالصمت

 . 286ال يكوف فيو تكرارا بصيغة تختمؼ لما قبمو وال تحايال النتزاع االقرار تتمو سؤاؿ اخر اف مف

  ٚع١ٍح دفاع ٌذ١ٓ دضٛس اٌّذاِٟ اٌذك فٟ اٌصّداٌفشع اٌثاٌث : 

وجود المحامي الى جانب موكمو امر ضروري وتصؿ درجة الضرورة في الجنايات عمى   
وجود المحامي ال يشترط في كافة مراحؿ الدعوى الجزائية في الجنح  اف إال ،وجو االلزاـ 

                                                           
 .124ص  ، 1996 ،القاىرة ،دار النيضة العربية  ،في قانوف االجراءات الجنائية المصري والفرنسي  سرية التحقيؽ االبتدائي ،شريؼ سيد كامؿ  282
 . 1974ص  357ؽ  2مف احكاـ النقض س  11/10/1910نقض جنائي مصري : رقـ  283
 .234ص  ، 2006،االسكندرية  ،منشاة المعارؼ  ،االخالؿ بحؽ المتيـ في الدفاع  ،محمد خميس   284
 .235ص  ،المرجع سابؽ  ،محمد خميس  285
 . 162ص  1993 ،االردف  ،عماف  ،دار الثقافة   ،الطبعة االولى ،قانوف الجانحيف  ،حسف الجوخدار   286
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 ،ىي المقدمة الطبيعية لمتحقيؽ مرحمة جمع االستدالالت ف وخاصة في مرحمة االستدالؿ
لذلؾ فاف لممتيـ الحؽ في الصمت في ىذه المرحمة  ، ئيةالذي تبني عميو الدعوى الجنا واألساس

لذلؾ  287مف تعسؼ واستبداد رجاؿ السمطة العامة تحميوحيث اعطاه المشرع الضمانات التي  ،
عمى الحؽ في 288ردستو ال والذي ىو بمثابة  (12)في المادة القانوف االساس الفمسطيني فقد نص

ولـ يوضح القانوف او يخصص مرحمة معينو مف مراحؿ الدعوى الجنائية التي  ، توكيؿ محاـ
نمايحؽ لممتيـ فييا توكيؿ محاـ لمدفاع عنو  لكؿ متيـ حؽ  "  أفورد في نياية الفقرة عمى  وا 

  " االتصاؿ بمحاميو

 اماـ الشرطة او المحكمة ي بجانب المتيـ وحضوره مع المتيـمالمحا وجودفاف  وبذلؾ  
ويحميو مف  ،عما يوجو اليو مف اسئمة  عمى الرد يعينوو  ،يمكنو مف الدفاع ىو حؽ دستوري 

بعض رجاؿ  مف عتداءالبعض االجراءات البوليسية التعسفية التي تشكؿ شكال مف اشكاؿ ا
اذ تظير ىذه التجاوزات مف رجاؿ الضابطة القضائية  ،و النتزاع االقرار من القضائيةالضابطة 

في مرحمة جمع االستدالالت وكذلؾ في مرحمة التحقيؽ اذ اف ىذه المراحؿ التي يكوف فييا المتيـ 
 . 289 الحاجة لوجود محاميو بجانبو وأمس بأشد

ف قبؿ المشرع بوجود وبما اف مرحمة جمع االستدالالت ىي مرحمة ليس فييا الزاـ م 
اف تدعو المحامي الى سمطة جمع االستدالؿ ال يوجد ما مف شأنو اف يمزميا باف  اذالمحامي 

انو بحاجة لمدفاع  المتيـ قد شعر ؿفي حاوفي ذلؾ فإننا نرى انو و  ، الحضور لجانب موكمو
تعيف بحقو في اف يس الحالةفاف خير وسيمة وفي ىذه  واف وكيمو المحامي ليس بجانبو عف نفسو

بفعؿ سمبي وىو  وبذلؾ فاف الحؽ في الصمت ىو حؽ دفاع  ،حضور المحامي الصمت لحيف 
واف قانوف  ،المتيـ في االتصاؿ بمحاميو  كحؽ دفاع ايجابي فيو تدعيـ لحؽ لما االمتناع

مف و اثناء التحقيؽ  يبالمحام ةني قد نص عمى اف لممتيـ االستعانالفمسطياالجراءات الجزائية 
اف لممتيـ دعوه النص عمى نرى اف المشرع الفمسطيني واف اغفؿ في قانوف االجراءات ذلؾ فإننا 

القانوف الطبيعي والذي اكده  ىذا حقو افإال 290 محاميو لمحضور في مرحمة االستدالالت
                                                           

 .134ص  ،مرجع سابؽ  ،خالد رمضاف عبد العاؿ سمطاف  287
انظر كذلؾ قانوف االجراءات الفمسطيني  ، 18/3/2003والمعدؿ بتاريخ  29/5/2002( مف القانوف االساسي الفمسطيني الصادر ب 12المادة ) 288
 (.102المادة ) ،

 . 132ص  ، 2000-1999،القاىرة ،دار النيضة العربية  ،الطبعة االولى ،التحقيؽ الجنائي مف الناحية النظرية والعممية ،حامد طنطاوي 289
 .103والمادة   ، 102المادة  ،انظر قانوف االجراءات الفمسطيني  290
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نرى اف الصمت خير وسيمة في مراحؿ الدعوى  نناا  و   12المادة  ضمف نص االساسي الفمسطيني
وقد استقرت   ،الى جانبو او وجود المحامي  حيف حضورلمدفاع لكوسيمة الجنائية المختمفة 

اذ انيا  محكمة النقض المصرية عمى اعتبار اف الحؽ في الصمت ىو حؽ مف حقوؽ الدفاع
" مف المقرر قانونا اف المتيـ اف شاء اف يمتنع عف االجابة او االستمرار  اجتيدت في ذلؾ بقوليا

 . 291 " اذا تكمـ فيو ليبدي دفاعو فييا وال يعد ىذا االمتناع قرينة ضده و

 اٌثشاءجدك ِغرّذ ِٓ لش٠ٕح  اٌصّد اٌذك فٟ: اٌفشع اٌشاتغ  

فالسكوت اثر تابع  لمبراءة  وال يزوؿ  ، اف الحؽ في الصمت ركيزة اساسية لقرينة البراءة
ة ىي الضماف الحقيقي والقانوني اءما يؤدي الى القوؿ اف قرينة البر بزواليا وىذا  إالاالثر دائما 

  .292والتطبيقي لمحؽ في السكوت

اثناء االستجواب او التحقيؽ معو في متيـ لماف  ة في ظؿ صمت المتيـاءواف ما تعنيو البر 
حاؿ مف االحواؿ  بأيوال يجوز  ،عمى سؤاؿ او اكثر يطرحو المحقؽ عميو اف يرفض االجابة  ،

ىذا الحؽ الف  ،وىو ال يحتاج الى نص يقرره  ،اف يفسر موقفو ىذا عمى اساس انو قرينو ضده 
في  ومف ذلؾ فاف لممدعى عميو الحؽ 293ائج المترتبة عمى قرينة البراءة حتمية مف النت ىو نتيحو
في محاكمة قانونية تكفؿ لو ضمانات الدفاع  المتيـ بريء حتى تثبت ادانتو "  وأف ، السكوت

 . 294"عف نفسو فييا  

ضمانات لم وما تشكمو مف توفيراذ ترتكز النظـ االجرائية المعاصرة عمى قرينة البراءة 
ة وسيموىو ينة البراءة ىي تدعيـ لحؽ الصمت واف قر  وؽ االفراد والجماعاتالكافية لصيانة حق

 295 وحتى ال تتخذ االجراءات مسارا غير مسار الشرعية ماناضمف وسائؿ الدفاع كرسيا المشرع 

عمييا اف تتعامؿ مع اف القاضي وسمطات الدولة كافة يجب  اصؿ البراءةوما يعنيو 
ميو ذلؾ بحكـ  لـ يثبت ع ـ مااليو عمى اساس انو لـ يرتكب الجريمة محؿ االتيا المتيـ وتنظر

                                                           
خالد رمضان عبد .   وكذلؾ  11س  ، 17/5/1960في جمسة  ، 1734رقـ   ،نقض جنائي مصري  ،مف احكاـ محكمة النقض المصرية  291

 .  211ص  ،مرجع سابؽ  ، العال سمطان
 . 97ص  ،مرجع سابؽ  ،جياد الكسواني  292
 .  292ص   ،مرجع سابؽ  ،حسف الجوخدار  293
 ( مف القانوف االساسي الفمسطيني . 13المادة)  294
 .27ص  ،مرجع سابؽ   ،امجد سميـ الكردي   295
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البراءة اف يعامؿ المتيـ معاممة اذ يترتب عمى مبدأ  296 طعف بالطرؽ العاديةقضائي غير قابؿ ال
ميما كاف ىنالؾ ضده  ،عمى اساس افتراض براءتو  ،الئقة انسانية جيدة تضمف حقوقو كاممة 

فكؿ اجراء  ،يو ادلو قد تزيد مف احتمالية اف المتيـ فعال ىو مف قاـ بارتكاب ىذا الجـر المسند ال
جميع  عمىواف ىذا المبدأ مبدأ عاـ يطبؽ يجب اف يراعي فيو اصؿ البراءة  هيجب اف يتخذ ضد

اماـ  ى الجنائية وخاصةضرورية لممتيـ في كافة مراحؿ الدعو  ةاءقرينة البر واف 297انواع الجرائـ
لحماية الحرية  ضمانة مف  البراءة تمثموبما  تيافي مرحمة التحقيؽ لمواجيالعامة النيابة 

 .شخصية لممتيـ وحفظ حقوقو ودفاعو ال

وذلؾ كوف اف  ، حؽ المتيـ في الصمت تجسيدا لمشرعية االجرائية ذلؾ في يأتي ىنااذ 
 النيابة العامة حيث اف مب منو تقديـ الدليؿ عمى براءتوقاعدة افتراض البراءة في المتيـ ال تتط

اف  فعمييااتياـ تحقيؽ و سمطة  ىي كونيا التيمة إلثبات تقديـ الدليؿ ىي التي يقع عمى عاتقيا
ادلة  إلثباتنفس القدر ب يكوف سعييا ةادلة االدان إلثباتسعت تسعى الى اثبات الحقيقة فكمما 

وبالتالي فاف المتيـ ليس مجبرا عمى التكمـ او تقديـ  ، تطبيقا لمبدأ البحث عف الحقيقة 298النفي
يسمؾ مف خالؿ صمتو  المتيـ وافميمة النيابة العامة  ىذه و مف ادلة تثبت  الحقيقة بؿما لدي

في وبالقدر الذي يراه مالئما يتمسؾ بحقو في الدفاع بالطريقة التي يراىا مناسبة  مسمكا فيو
وسيمة دفاعية اختارىا في  إالمواجية السمطات العامو واف لجوء المتيـ لحقو في الصمت ما ىو 

 ىذه المواجية .

 ال ٠ٕغة ٌغاود لٛي  :اٌفشع اٌخاِظ

( حيث ورد فييا 217اف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني قد جاء واضحا ضمف نص المادة)
عمى انو اليفسر صمت المتيـ او امتناعو عف االجابة بانو اعتراؼ منو مما يؤكد عمى اف قانوف 
االجراءات الجزائية الفمسطيني قد تضمف ىذه القاعدة وايدىا بموجب النصوص القانونية وىي 

يعود اساسيا الى قواعد الفقو  التيمنتشرة القاعدة وفقا لمالعكس لما ورد في القانوف المدني عمى 
 يافي بيان ىي قاعدة صحيحة وقد جاء ، باف الصمت في معرض الحاجة بيافاالسالمي 

ىو اجازه لو ومثاؿ ذلؾ  في معرض الحاجةصمت الشخص حيف حدوث االمر  في اف ىاوتفسير 
                                                           

 . 21ص ،مرجع سابؽ ،جياد الكسواني  296
 . 134ص  ،2011،عماف ،االردف  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،الوجيز في قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني  ،طالؿ ابو عفيفة  297
 . 7ص  ،مرجع سابؽ   ،محمد خميس  298
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منيا لبياف رغبتيا في الزواج ىو بمثابة القبوؿ  العاقمة اجازة النكاح خجالالبكر سكوت االنثى 
اي اف صاحبو يريده وال  وىنا يعتبر الصمت في موضع تمس الحاجة اليو ، 299بيذا الزواج

نما ،ا بدأنعو يما كف تكراره مالسكوت لدافع دفعو اما خجال او الف االمر مباح ومف الم اختار وا 
ومف ذلؾ  ،لإلباحة ؽ بالقرائف الدالة عمى القبوؿ مف السنة النبوية الشريفة فيما يتعم ذلؾومثاؿ 

 حيث اففي العيد او الكسوؼ والخسوؼ   واإلقامةكوتو صمى اهلل عميو وسمـ عف عدـ االذاف س
السكوت قرينة عمى انو يجوز  يأتيالنبي صمى اهلل عمييـ وسمـ ال يسكت عف شيء ممنوع وىنا 

 .تناقميا 

قبوؿ  إالوكذلؾ كما في القانوف المدني حيث اف سماع الشفيع بالبيع وعدـ طمبو لمشفعة ما ىو 
ىنا يتصور اف سكوت الشخص يعتبر بمثابة القبوؿ منو بو اذ انو  وأذفانو قد اجازه  البيع او
 . واإلجازة

 صالح فيو بما وفسرىا القاعدة ىذه اتبع قد الجزائية االجراءات قانوف باف نرى واننا   
 مف انيا نجد قوؿ لساكت ينسب ال عبارةف المدني القانوف في اصميا الى تفسيرىا يعود  اذ المتيـ
ز   الم و   ِإن  " : وسمـ عميو اهلل صمى ولوقف االسالمي الفقو قواعد او  د ث ت   م ا ُأم ِتي ع ن   ت ج   ِبوِ  ح 

 300البخاري رواه " ت ت ك م م   أ و   ت ع م ل   ل م   م ا أ ن ُفس ي ا
وال  ، ال ينسب لمف سكت قوال لـ يقمو بأفومؤداىا 301قاعدة فقيية وردت عف االماـ الشافعيىي و 

 بإتالؼاذا قاـ شخص  ؿ ذلؾومثاقد حدث  بأمراو اقرار  ، اذنا منو بشيء ما بأنويعتبر سكوتو 
واف قاعدة   لو بما فعؿ ةكوتو ىذا ال يعتبر بمثابة االجاز ماؿ شخص اخر امامو وسكت فاف س

كما لو  وحتى ولو كاف بعد اتماـ التصرؼ تشترط االجازةالتي كالوكالة السابقة  ةالالحقاالجازة 
 الانو   إال 302يع وسكت عنو اكثر مف مرةبلو اف يقوـ ب وأجازىنالؾ تعامؿ سابؽ بينيما كاف 

كوف اف ىذه القاعدة فقط وردت في القانوف  قبوال في القانوف الجزائي يمكف اعتبار السكوت
 .المدني 

                                                           
 .142ص  ،1990،القاىرة  ،دار الكتب العممية ،الطبعة االولى   ،كتاب االشباه والنظائر  ،عبد الرحمف بف ابي بكر السيوطي  299
 .2020ص   ،باب الطالؽ في االغالؽ والكره والسكراف والغمط والنسياف  ،كتاب الطالؽ  ،صحيح البخاري   300
    18ص  ،في قواعد وفروع فقو الشافعية   كتاب االشباه ولنظائر 301
 .59ص  ،(  68المادة)   ،شرح مجمة االحكاـ العدلية  302
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( في قانوف االجراءات الجزائية 217مف خالؿ نص المادة ) ما نستند اليو وىذا 
 ،والتي جائت واضحو والتي اصميا بانو ال ينسب لساكت قوؿ التحقيؽ مع المتيـ أثناء الفمسطيني

ال يمكف اعتبار اف سكوتو ىذا انو قبوال منو  سؾ بحقو في الصمتتمؽ ويطالذي ال ين فالمتيـ
 يةوسيمة دفاعفي سكوت المتيـ  فاو  ،اذ انو ال ينسب لساكت قوؿ  او انو اقرار منو فييا ةميبالت

و تجعمو بمأمف عف التأويؿ او نسب ما لـ يقر باالجراءات الجنائية  اماـ يتمسؾ بيا المتيـ
 . صراحة

 اٌّطٍة اٌثأٟ

 اٌصّدفٟ  ٔظاق اٌذك

ولو اذا اراد اف يمتنع  ،لممتيـ االمتناع اف شاء عف االجابة عمى االسئمة التي توجو اليو  
وال  ، متى ما رأى اف ىذا السموؾ اكثر مناسبة لمصمحتو ، عف االجابة او عف االستمرار فييا

 ،اذ يجوز لممتيـ اف يختار االجابة والكالـ في بداية االستجواب  ، 303يجوز ارغامو عمى التكمـ 
ثـ اف بدا لممتيـ اف يستنكؼ عف الكالـ واف يمجا لدرع الصمت حتى يحضر محاميو ويكوف الى 

ىذا ما يمكف و  ،فمو ذلؾ  ولى او في مراحؿ اخرى مف التحقيؽجانبو سواء في مراحؿ التحقيؽ اال
ويتنازؿ عنو ومف ثـ  وف اف لممتيـ اف ال يستخدموكحؽ مسترسؿ ف الحؽ في الصمت اعتباره ا

 . 304يعود الى التمسؾ بو مرة ثانية

في كافة مراحؿ الدعوى ومتى شاء ذلؾ  اوبذلؾ فيو ضمانو يستطيع المتيـ استخدامي 
 . لحيف حضور محاميو  اطيع التمسؾ بيويست

النتائج فاف ذلؾ يستتبعو عددا مف 305الحؽ في الصمت حؽ مسترسؿ  ذلؾ يعني افواف 
 :  ذلؾ ومنيا عمى ةالمترتب

                                                           
 .101ص  ،مرجع سابؽ  ،جياد الكسواني   303
 .154ص  ،مرجع سابؽ  ،امجد الكردي   304
ترتيب  ،المعجـ الغني  ،المصدر مف استرسؿ االسترساؿ ونقوؿ االسترساؿ في الحديث أي االتساع واالستمرار فيو عبد الغني ابو العـز   305

ونقوؿ وقياسا عميو اف الحؽ في الصمت ىو   ،.https://www.almeshkat.net/book/8122)س.ر.ؿ(  نسخة الكترونية مف الموقع االلكتروني 
نما في كؿ  ،حؽ مسترسؿ  اذ يترتب عميو امريف ) االوؿ ( اف الشخص المتيـ يتمتع بيذا الحؽ ليس فقط في مرحمة مف مراحؿ الدعوى الجنائية وا 

نما حت ،مراحميا   مرجع  ،جياد الكسواني   ،ى في المراحؿ المتأخرة  و)الثاني( فيو يتمتع بيذا الحؽ ليس فقط في المراحؿ االولى مف التحقيؽ وا 
 .101ص  ،سابق  

https://www.almeshkat.net/book/8122
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  ِشدٍح جّغ االعرذالالخفٟ  ِغرشعً اٌصّد دك  :اٌفشع االٚي

 التي تسبؽ مرحمة جمع االستدالالت ىي المرحمة االولى مرحمة البحث والتحري او
 صمت انوفي الالحؽ نطاؽ واف ما يترتب عمى  ،وىي مرحمة تمييدية  راحؿ الدعوى العموميةم

اف شاء استخدمو في أي  لو حؽ اف لممتيـ التمسؾ بحقو في الصمت فيوأي مسترسؿ حؽ 
والتي ليا  التمييدية يتمسؾ بو في  المراحؿ االولىفمو اف  ،ت عمييا الدعوى الجزائية مرحمة كان
 . البحث والتحري وجمع االستدالالتتعرؼ ب

اف مرحمة االستدالالت مف المراحؿ  في مسترسؿ اف حؽ الصمت حؽ ىميةوتبرز ا 
العديد  و قد يظير في ىذه المرحمة ، حقوؽ المتيـيدر اف تفييا ال يجب  التي  المتقدمة واليامة

ومف  ، وحقوقو في الدفاع ضماناتولعمييا سوى معرفة المتيـ  يتغمب والتي التجاوزات مف ال
ليامة في حيث اف مرحمة جمع االستدالالت مف المراحؿ ا ، الحؽ في عدـ التصريح ضمنيا

المرحمة التي يتـ فييا جمع المعمومات والبيانات المميدة لموصوؿ الى  فييالدعوى الجزائية 
المشرع االردني قد  اذ اف والتحقيؽ االولى ، وىي تحمؿ عدة مف التسميات كالتحري ، الحقيقة
المشرع بينما  ، 306بالتحقيؽ االولى وجمع االستدالالت ىذه المرحمة عف لمتعبير استعمؿ

ني مف قانوف االجراءات مصطمح جمع االستدالالت ضمف الباب الثاالفمسطيني فقد استخدـ 
 .الجزائية 

لقضائي حيث نصت الضبط اتدالالت ىي مف ميمة وعمؿ مأموري اف مرحمة جمع االس
االجراءات الجزائية الفمسطيني عمى التعريؼ بمأموري الضبط القضائي  ( مف قانوف19المادة )

ومياميـ ضمف مرحمة جمع االستدالالت وىـ يقوموف بيذه الميمة مف اجؿ جمع المعمومات 
عمى عمؿ الضابطة العدلية لترى ما يتخذ  واإلدارةوتزويدىا لمنيابة العامة باعتبارىا جية االشراؼ 

  .307بشأنيا

و رجاؿ  ،308 مأموري الضبط القضائي محكومة بالشرعية وبنصوص القانوفوتكوف ميمة 
نما ىـ ليسوا اعضاء سمطة قضائية قضائيوالضابطة ال عموميوف منحوا  ىـ موظفوف اداريوف وا 

                                                           
 .  154ص  ،مرجع سابؽ   ،امجد الكردي  306
 انظر مجموعة المبادئ الخاصة بمحامية جميع االشخاص الذيف يتعرضوف ألي شكؿ مف اشكاؿ التوقيؼ او السجف. 307
 . 156ص  ،مرجع سابؽ  ،امجد الكردي 308
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المتيـ كونيا  ي جية مخولة باالتياـ وفي مواجيةوالتي ى 309ىذه الصفة لمساعدة النيابة العامة
االولى مف اذ نصت المادة  310لمقانوف وتتميز بالحياد واالستقاللية إالتخضع  ال جية قضائية

( مف 36ؾ فقد نصت المادة )لقانوف السمطة القضائية عمى حياد واستقاللية السمطة القضائية وكذ
 ذات القانوف عمى تشكيؿ مجمس القضاء ومف بيف تشكيالتو النائب العاـ .

الحؽ في  لممتيـ فاف ة جمع االستدالالتمرحمفي  وفي مواجية مأموري الضبط القضائي  
وعمى  ،حؽ مف حقوؽ الدفاع   فالمتيـ يتبع في الصمت 311ة اءلقرينة البر  استنادا الىالصمت 
ذا الحؽ في مرحمة لـ ينص عمى ى يني في قانوف االجراءات الجنائيةاف المشرع الفمسطمف الرغـ 

مرحمة التحقيؽ االبتدائي والمحاكمة  يو فيموركز النص ع ، جمع االستدالالتو البحث والتحري 
 312 ( 3)فقرة  ( 250)ونص المادة (217) ( ونص المادة1( فقرة )97)مف خالؿ نص المادة

 . 2001( لسنة 3رقـ ) الجزائيةقانوف االجراءات مف 

الصمت  يـ لو الحؽ في المجوء الىالمشرع الفمسطيني قد جعؿ المتواف كنا نرى اف 
 (14وحتى في مرحمة جمع االستدالالت واف لـ ينص عمييا صراحة مستنديف في ذلؾ لممادة )

بقرينة البراءة حؽ الصمت ىو نتيجة لتمتع المتيـ حيث اف  ، مف القانوف االساسي الفمسطيني
مما يجعمنا  الحصوؿ عمى محاكمة عادلة ونزيية ضمانات المتيـ التي تمكنو مفوىو ضمانو مف 

نؤكد اف الحؽ في الصمت ىو حؽ مسترسؿ يستطيع المتيـ اف يستخدمو في مرحمة جمع 
اف ذلؾ ال يتعارض مع  متى ما رأى يشرع في االجابةو  االستدالالت اف شاء او يتنازؿ عنو

 .بالتيمة عرضو االجابة لالعتراؼ ال تمصمحتو و 

اف يمجأ المتيـ لمحؽ في الصمت طبيعة مرحمة جمع االستدالالت ال تتطمب  رغـ اف 
مف قانوف االجراءات اختصاصات  (22حددت المادة ) اذ 313فييا كونيا تخمو مف االستجواب

                                                           
الفقرة الثانية ( مف قانوف االجراءات الجنائية المصري  63ويقابميا نص المادة ) ،( مف قانوف االجراءات الجنائية الفمسطيني 19انظر نص المادة ) 309
 مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية االردني. 1(  فقرة 51والمادة ) ،

 2005/  10/  4ـ المقر في الجمسة المنعقدة عف المجمس التشريعي في جمستو المنعقدة بتاريخ  2005( لسنة 15قانوف السمطة القضائية رقـ ) 310
 ـ

  مف القانوف االساس المعدؿ الفمسطيني. 13نص المادة   311
 . 157ص  ،مرجع سابؽ  ،امجد الكردي  312
قضاء النقد في  ،19/3/1981ؽ جمسة  50سنو  193وانظر الطعف رقـ    ،ات الجزائية الفمسطيني ( مف قانوف االجراء55انظر نص المادة ) 313

حيث قضت محكمة النقض المصرية "لمأموري الضبط القضائي اف يسأؿ المتيـ عف التيمة المسندة اليو ، 1008الجزء االوؿ ص ،االدلة الجنائية 
 واف يكتب في محضره بما يجيب بو بما في ذلؾ اعترافو بالتيمة" ،دوف اف يستجوبو تفصيال 



94 
 

استثناء  لتمبس التي تعتبرمأموري الضبط القضائي ولـ يذكر فييا االستجواب وحتى في حالة ا
في سماع  ـتي( ميم27فقد حددت المادة ) ، الضبط القضائي مف صالحيات مأمور وتوسيعا

اجراء خطير يترتب مف  االستجوابلما يشكمو  ، ولـ يذكر فييا االستجواب اقواؿ مف كاف حاضرا
 البراءة او االدانة . إلثباتعميو تحديد مسار ىاـ 

الصمت في ىذه المرحمة مف مراحؿ  اف المشرع الفمسطيني لـ ينص عمى الحؽ فيو 
 ،الجزائية  في قانوف االجراءات شأنو في ذلؾ شأف المشرع االردني والمصري ،الدعوى الجزائية 

في ىذه المرحمة ىذا الحؽ  النص عمىتضميف بحاجة الى  المشرع الفمسطيني اننا نرى اف إال
وجود مواد  وكذلؾ لعدـ ايالعديد مف الضمانات اليامة في غياب تكمف بسبب ذلؾ في عمةالو 

اذ اف  ، محامي مع المتيـ عند رجاؿ الشرطةيني تسمح بوجود الصريحة في القانوف الفمسط
جود المحامي مع المتيـ ىو ضمانة تمكنو مف اف يتابع الدفاع عف نفسو بالطرؽ القانونية و 

ال تدعو أي مجاؿ لمشؾ او الشبية النتياؾ حقوقو وخاصة كوف اف مأموري الضبط  ةبطمأنين
أي  وتجنبكنيـ مف رعاية الحقوؽ القضائي ىـ موظفوف اداريوف وال يتمتعوف بتكويف قانوني يم

لمنص عمى الضمانات الالزمة وىنا يكوف المتيـ بأمس الحاجة  ات في مرحمة االستدالالتتجاوز 
االجراءات الجزائية ومف بينيا تمتعو بحؽ الصمت اماـ مأموري الضبط ضمف قانوف  صراحة
 .  314القضائي

لمنيابة العامة في مواد المخالفات  (  نجد اف53المادة ) احكاـ دراسة ومف  التعمؽ في  
باستجوابو او استكماؿ  ودوف اف تقـو ،ممحكمة مباشرة والجنح اف تكمؼ المتيـ بالحضور ل

مما يعني اف في ىذا المرحمة قد تـ  ، االفادات عف الشرطة مف محاضرالتحقيؽ فيما دوف 
رد يمخالفات وما بشكؿ كمي في مواد الجنح والفييا عمى محاضر جمع االستدالالت االعتماد 

 مف ال بد فيياوالتي الجنايات وىذا ما ال يطبؽ في  ، تيـمف معمومات واعترافات مف الم افيي
ا يكمف الخطر وىن ، 315التحقيؽومتابعة كافة اجراءات  يابة العامةمف قبؿ الن استجواب المتيـ

فيي تنظـ بموجب  ،استجواب اماـ رجاؿ الشرطة  في حقيقتيا والتي  مف االسئمة الموجية لممتيـ
                                                           

ومف  وفي ذلؾ رأيا لمدكتور ادريس بريؾ حيث يرى "اف حؽ الصمت المقرر لممتيـ اثناء التحقيؽ فيو ينسحب الى اقوالو اثناء مرحمة االستدالالت 314
دار الجامعة  الطبعة الثالثة ، ،ضمانات المشتبو بو في مرحمة االستدالل  ،ادريس عبد الجواد ابريك ثـ فيو يتمتع بيذه المرحمة بضماف الصمت " 

 .   521ص    ، 1994 ،االسكندرية   ،  الجديدة
الفقرة الثانية ( مف قانوف االجراءات الجنائية  63ويقابميا نص المادة ) ،( مف قانوف  االجراءات الجنائية الفمسطيني 95انظر نص المادة ) 315

 مف قانوف االجراءات الجزائية االردني . 1( فقرة 51ادة )والم ،المصري 
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تستخدـ ضده فيما لو ثبت انيا اخذت  ت االفادة الى الممؼ التحقيقيضم فإذاافادات عف المتيـ 
 .دونيا   مناقشة مفل وكيؿ الدفاع اماـ المحكمة  في ظروؼ صحيحة او لـ يعترض عمييا

فحبذا لو اف المشرع الجزائي قد نص عمى اف الصمت مف الحقوؽ التي يتمتع بيا المتيـ    
اكثر  لمراحؿ التي تكوففي مرحمة جمع االستدالالت و اماـ مأموري الضبط القضائي كونيا مف ا

او اسئمة بسيطة سؤاؿ المتيـ عف بياناتو الشخصية يتعدى قد و عرضة النتياؾ حقوؽ المتيـ 
 ،واف كاف بطريقة غير مباشرة  بو وسؤالو عما نسب اليو مف تيمة متعمقة بالتيمة الى استجوا

لمقياـ دوف اف يكوف ىنالؾ تفويض مف النائب العاـ او وكيؿ النيابة لرجاؿ الضابطة القضائية 
بميمة  الضابطة القضائية اف يقومواذ انو في بعض الحاالت يمكف لرجاؿ  بميمة االستجواب

مقياـ باي ل المختص العاـ او وكيؿ النيابةالنائب  مف تفويضال االستجواب ولكف يشترط في ذلؾ
فمتى ما كاف ىنالؾ مثوؿ لممتيـ  عدا استجواب المتيـ في الجنايات التحقيؽ مف اعماؿ عمؿ

اماـ الضابطة القضائية فانو ال يجوز التحقيؽ او االستجواب كوف اف ىذا االجراء ال يدخؿ 
ضمف اختصاصيـ إال انو وكما اسمفنا انو قد يحدث باف يتـ تجاوز مأموري الضبط القضائي 

  ىذه الحالة البد مف التصدي ليذا التجاوز بالتمسؾ بحؽ المتيـ في الصمتالختصاصيـ وفي 
. 

لـ يسمح استجواب المتيـ مف قبؿ الضابطة العدلية  اذ انو المشرع االردني ا فعؿوحسن
قد سمح لموظفى  انوظو عمى المشرع الفمسطيني اما ما نالح ، 316شكؿ مف االشكاؿ بأي

مف التفويض الضابطة القضائية بميمة القياـ بأي عمؿ مف اعماؿ التحقيؽ واالستجواب شريطة 
فانو  وفي ىذه الحالة 317بما ال يتجاوز الجرائـ الجنحوية  النائب العاـ او وكيؿ النيابة المختص

االجابة كونو عدـ  يستطيع الصمت او بأنوواجب عمى رجاؿ الضابطة القضائية افياـ المتيـ 
ومف واجبو اف يفيمو 318يتمتع بكامؿ الصالحيات التي يتمتع بيا وكيؿ النيابة بحدود التفويض 

رر لممتيـ صمتو في ىذه المرحمة ما يبومف ىنا فاف  ، مف حقو الصمت عند مباشرة التحقيؽباف 
 ـالمتيـ في حاؿ اجاب عف بعض االسئمة اما يستطيع مسترسؿالصمت ىو  حؽ  حؽ  اف ىو

                                                           
( مف قانوف اصوؿ المحاكامت الجزائية االردني حيث اف ميمة  موظؼ الضابطة العدلية تقتصر فقط عمى سماع اقواؿ 100انظر نص المادة ) 316

 اـ الذي يقـو بدوره باستجوابو.المشتكى عميو ومف ثـ ارسالو الى خالؿ مدة ال تجاوز ثماني و اربعيف ساعة لممدعي الع
 ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني.55/2انظر نص المادة ) 317
 ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني.55/4انظر نص المادة ) 318
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رجاؿ الشرطة ورأى اف االجابة عف البعض االخر ليس في مصمحتو اف يتمسؾ بحقو في 
 .     وىو مستمد مف قرينة البراءة 319 الصمت

   فٟ ِشدٍح اٌرذم١ك االترذائِٟغرشعً اٌصّد  دك: اٌفشع اٌثأٟ

 مف حؽ المتيـ اف يمتنع عف التصريح في أي مرحمة مف مرحؿ التحقيؽ كوف انو مف
اف المتيـ يستطع اف يتمسؾ بو  ، عمى اف الحؽ في الصمت حؽ مسترسؿ ترتبتالنتائج التي 

في مرحمة التحقيؽ سواء في بدايتيا الى نيايتيا او انو  يتنازؿ عنو ومف ثـ يعود لالمتناع عف 
ففي مرحمة التحقيؽ االبتدائي وبمجرد طمب النيابة العامة مف المدعي العاـ اجراء  ، االجابة

اذ اف التحقيؽ ىو المرحمة الوسطى التي تأتي  ميامو بأداءالتحقيؽ يتعيف عمى االخير اف يشرع 
كاف اليدؼ مف مرحمة جمع االستدالالت ىو جمع  فإذا ،بيف مرحمة االتياـ ومرحمة المحاكمة 

والتثبت  اخرى بأدلةىدفيا يتمثؿ في تمحيص تمؾ االدلة وتعزيزىا فاف مرحمة التحقيؽ  ،االدلة 
  320الدعوى لممحكمة إلحالةمف صحتيا وكفايتيا 

 اشرىا سمطة التحقيؽ بالشكؿ المحدد قانونابفالتحقيؽ ىو مجموعة مف االجراءات التي ت
اذ اف التحقيؽ  ،المحاكمة بغية تمحيص االدلة والكشؼ عف الحقيقة قبؿ الوصوؿ الى مرحمة 

اوؿ مرحمة قضائية في الدعوى الجزائية فيو تمؾ االجراءات الخاصة بتمحيص  االبتدائي يعتبر
اذ  321مرحمة االستدالالت المتمثمة فيرحمة المميدة لمدعوى الجزائية االدلة التي اسفرت عنيا الم

مما يساىـ في  ،دلة كافية اف المشرع اوجد مرحمة التحقيؽ حتى ال تكوف ىنالؾ دعوى بدوف ا
وكضمانو  ،الوقت في التنقيب عمى االدلة والبحث عنيا  ير الوقت لمقضاء بدال مف اف ييدرتوف

 . 322لممتيـ بدال مف يحاكـ دوف أي دليؿ مقدـ ضده

جنايات بينما يمكف في مواد ال اىذه المرحمة الزاميالمشرع االستجواب في  جعؿ لذلؾ فقد 
بناء عمى  فات ويستطيع رجاؿ الضبط القضائي القياـ بوفي مواد الجنح والمخال االستغناء عنو

                                                           
 .803ص ،مرجع سابؽ  ،جياد الجازي  ،عبد اهلل احجيمة و  319
 .198ص  ،مرجع سابؽ  ،امجد الكردي  320
 .280ص  ، 1990 ،القاىرة  ،دار النيضة العربية  ،االجراءات الجنائية المقارنة  ،احمد عوض بالؿ  321
 .259ص   ،مرجع سابؽ  ،محمود محمود مصطفي  322
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خالفات باستثناء االستجواب في تفويض مف النائب العاـ او وكالء النيابة في الجنح والم
 . 323جناياتال

فاالستجواب ىو جوىر التحقيؽ الذي يضع النيابة العامة والمتيـ في الوضع المناسب 
اذ الجزائية مراحؿ الدعوى  المرحمة تتميز عف باقي نرى اف ىذهفإننا لذلؾ 324الحقيقةلمكشؼ عف 

ف صدور الحكـ في الدعوى الجزائية الى حيبضمانات لممتيـ تمكنو مف الدفاع عف نفسو  تحاط
 وضمانة االستعانة بمحاـ . 325ضمانة الصمت ومف ضمنيا

الباب المتعمؽ بمرحمة ضمف مسطيني قد نص فييا عمى حؽ الصمت اف المشرع الف 
التحقيؽ وخاصة في االستجواب لما يترتب عف االستجواب مف مناقشة تفصيمة مف المحقؽ 

 باإلجابةومواجيتو باألسئمة واالستفسارات مطالبا لو  فعاؿ و التيمة المنسوبة اليولممتيـ عف اال
عة مف اجؿ دعوة سا 24التحقيؽ لمدة ال تزيد عف  تأجيؿيطمب اف متيـ لم وىنا فاف 326عمييا

ولكف اف حصؿ وعدؿ عف توكيؿ محاـ جاز لسمطات التحقيؽ اف تمارس  ، محامية الى جانبو
فيستطيع المتيـ اذا اراد  ،الصمت  لحؽاالستجواب وىنا تمكف االىمية والحاجة ـ بمياميا وتقو 

وال  ،متى ما رأى اف ىذا السموؾ اكثر مناسبة لمصمحتو  االجابة او االستمرار فييا ع عفاف يمتن
ثـ  ، ابة والكالـ في بداية االستجواباالج اذ يجوز لممتيـ اف يختار 327يجوز ارغامو عمى التكمـ

اف بدا لممتيـ اف يستنكؼ عف الكالـ واف يمجا لدرع الصمت حتى يحضر محاميو ويكوف الى 
   .جانبو

استجواب المتيـ قبؿ  يخوؿ مف خالليا وكيؿ النيابة داما في حاالت التمبس التي ق
ولكننا نرى  ، التمسؾ بحؽ الصمت وعدـ االجابة لممتيـ إال اف ذلؾ ال ينفي افحضور محاميو 

ال بد مف التعامؿ معو دوف المجوء الى الصمت فمف اف في استجواب المتيـ في مرحمة التمبس 
اف المشرع الفمسطيني قد  والعمة في ذلؾ ، اف يتكمـ لممتيـ وما يتناسب مع مصمحتواالصمح 
بمبرر اطالؽ سراحو فيو  يأتيع اقواؿ المقبوض عميو فاف لـ اسمالضبط القضائي  مأموراناط ب

                                                           
 ( مف قانوف االجراءات الجنائية.55( ونص المادة )53انظر نص المادة ) 323
 .  201ص  ،مرجع سابؽ  ،امجد الكردي   324
 ( مف قانوف االجراءات الجزائي . 97/1المادة )  325
 ( مف قانوف االجراءات الفمسطيني .94المادة)  326
 .101ص  ،1977 ، االسكندرٌة ،منشأة المعارف  ،االخالل بحق الدفاع  ، عبد الحمٌد الشواربً 327
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فميس في مصمحة المتيـ  328المختصخالؿ مدة اربعة وعشروف ساعة الى وكيؿ النيابة  يرسمو
اف يتمسؾ بالصمت وخاصة اف مأمور  حالة التمبس الذي يقبض عميو مف قبؿ الشرطة في

قد يستغؿ ضده وقد ال يفيد صمتو ما داـ قد  329الضبط القضائي يحرر محضرا في حالة التمبس 
 .قبض عميو بالجـر المشيود

واف كانت حالة التمبس قد تعطؿ النص الذي يفترض باف االصؿ في االنساف البراءة 
يا في قرينة البراءة مكرسة ووجدت اساسمخالفة لنص دستوري كوف اف وفيو لموىمة االولى 

واف  ،يا وحتى واف كاف ىنالؾ حالة تمبس الداخمية وال يجب مخالفتالشرعية الدولية والدساتير 
مرحمة مف  بأياىمية ويتمسؾ بو الشخص  ذو عف مبدأ البراءة وىوا الحؽ في الصمت ىو انبثاق
يتكمـ ويحاوؿ اف يثبت  اف المتيـ عمى انو في حالة التمبس نرى اف إالمراحؿ الدعوى الجزائية  

مطالب بموجب قانوف االجراءات اف يدلي  كونو ما يؤدي الى نفي حالة التمبس او اثبات عكسيا
 .بأقوالو واثبات ما يبرر اطالؽ سراحو

 فٟ ِشدٍح اٌّذاوّح ِغرشعً اٌصّد دك:  اٌفشع اٌثاٌث

ويفترض دوما اف يكوف قد  ، مرحمة تبمغيا الدعوى الجزائيةخر اف مرحمة المحاكمة ىي ا
كفؿ فييا حقوؽ الدفاع يعادلة  ؽو بطر  بإجراءاتالمحاكمة قد سارت  صدر الحكـ بعد اف تكوف

 في المراحؿ السابقة تمت في اطار سميـ اجراءات صحيحةوبناءا عمى  ،كاممة وغير منقوصة 
 .اعماؿ قرينة البراءة  واعيوب االنتقاص مف الشرعية مف خاؿ 

ومف االجراءات المتبعة في ىذه المرحمة اف تنعقد جمسات المحاكمة اماـ محاكـ البداية   
وجود المحامي اماـ فوالمتيـ ومحامية  330ةوكيؿ النيابة العامة وكاتب الجمسبحضور كال مف 

 المدني و وىما المدعي بالحؽ وقد ينضـ الى الدعوى طرفافداية ضروري لممتيـ محاكـ الب
بصورة سرية  وىنا تجري المحاكمة بصورة عمنية مالـ تقرر المحكمة اجراءىا331بالماؿ المسئوؿ

العامة  واألخالؽاسباب واعتبارات تستدعي المحافظة عمى النظاـ العاـ  في حاؿ توفرت ىنالؾ
                                                           

 ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني .34المادة ) 328
 .االجراءات الجزائية الفمسطيني( الفقرة االولى مف قانوف 28المادة ) 329
 مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني. 2( فقرة 238انظر المادة ) 330
ف المسئوؿ بالماؿ ىو المسئوؿ مع مرتكب الجريمة فقط بمالو اذ تكوف مسؤوليتو مع مرتكب الجريمة مسؤولية فرعيو ويحكـ عميو بالتضامف وتكو  331

مسؤوليتو بناءا عمى الخطأ مثاؿ الطبيب الذي يعمؿ بمستشفى وتسبب بخطأ طبي فيو يتحمؿ المسؤولية جنائية وتعويض والمستشفى التعويض 
 . 268ص  ،مرجع سابؽ  ،انظر في ذلؾ مصطفى عبد الباقي  ،مف بالتضا
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غير  و مف كاف سجموعمى المتيـ ا ع االحداث او فئة معينو كمف يؤثرويجوز في كؿ االحواؿ من
وال يجوز تقديـ أي متيـ  لممحاكمة في الدعوى 332مف حضور جمسات المحاكمة العمنية ويس

لمف صدر بحقو قرار اتياـ مف النائب العاـ او مف يقـو  إالجناية   جنحة اوفي  سواء الجنائية
  .333مقامو

 ، وشيرتو  ، محكمة يسألو رئيس الييئة عف اسمةاوؿ حضور لممتيـ اماـ ال في و
 ويقوـ الرئيس او ،والحالة االجتماعية  ،ومكاف اقامتو  ،وعمره  ، ومكاف ميالده ، وعممو 

 ، وب اف يصغي الى كؿ ما سيتمى عميوبتنبيو المتيـ الى وجالقاضي المنفرد في محاكـ الصمح 
 بحيث وجب عمى وكيؿ النيابة 334تكمؼ وكيؿ النيابة العامة بتالوة التيمة والئحة االتياـيوعندىا 

التالوة التيمة كما ورد في قرار االتياـ   ئحة االتياـ يجب اذ اف ال ، 335اعتبر ادعائو باطال وا 
) في حاؿ انو كاف موقوفا( ونوع الجريمة اف تشمؿ عمى كال مف اسـ المتيـ وتاريخ توقيفو

 التي تنطبؽيا والمواد القانونية ووصفيا القانوني وتاريخ ارتكابيا وتفاصيؿ التيمة وظروف المرتكبة
العقوبة  بإيقاعوبعد تالوة التيمة يطمب وكيؿ النيابة طمباتو مف المحكمة  ،336عمييا والشيود

عيب مف يـ وكاف االعتراؼ غير مشوبا بأي اعترؼ المت فإذاىنا و  ،المناسبة عمى المتيـ 
فاف المحكمة تسجؿ االعتراؼ وقد تكتفي باالعتراؼ في حاؿ اطمئنت وقد  337عيوب االعتراؼ

 استخدـ قد انكر التيمو اوالمتيـ  اف اما في حاؿ ، الحكـ تسمع الشيود لزيادة االطمئناف وتصدر
فينا تشرع المحكمة بسماع البنيات وتبدأ ببينو النيابة العامة  االجابة الحؽ في الصمت ورفض

مما يدعنا الى القوؿ اف في رفض المتيـ لالجابة عف  338 دور المتيـ بتقديـ بينتو يأتيوبعد ذلؾ 
االسئمة الموجية اليو تبدأ المحكمة باالستماع الى البينات بيمنا في تمسكو بحقو في الصمت  
فاف النيابة العامة تؤجؿ االستجواب لحيف حضرو المحامي  في االستجواب و ال يجوز لممحكمة 

 . ضده  ليا اف تفسر ىذا االمتناع عمى انو بينة

                                                           
 . ( مف قانوف االجراءات الجزائية237انظر المادة ) 332
 . ( مف قانوف االجراءات الجزائية240انظر المادة ) 333
  . ( مف قانوف االجراءات الجزائية246انظر المادة ) 334
 . ( مف قانوف االجراءات الجزائية239انظر المادة ) 335
 . ( مف قانوف االجراءات الجزائية241انظر المادة ) 336
 . (مف قانوف االجراءات الجزائية214انظر المادة) 337
 . مف قانوف االجراءات الجزائية 3( فقرة 250انظر نص المادة) 338
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اف جزائية ( مف قانوف االجراءات ال217نات وضمف نص المادة )يورد ضمف فصؿ البو 
مما يدلنا عمى اف الصمت  ال يفسر صمتو عمى انو اعتراؼ منومف حؽ المتيـ اف يصمت و 

ننامرحمة المحاكمة وتقديـ البنيات  لممتيـ موجود ومعترؼ فيو مف قبؿ المشرع في كنا نرى  واف وا 
يحاكـ اماـ محكمة  بحيثة عادلة لممتيـ اف تعمؿ عمى توفير محاكم اف مف واجب المحكمة

بناءا الحكـ  المحاكمة وفقا لمبدأ الشرعية وعدـ التحيز او واف تسير ، محايدة مستقمة  مختصة
تي وفصؿ سمطة الحكـ عف سمط ، وعدـ رجعية القوانيف ، عمـ سابؽ استنادا لمبدأ البراءة عمى

 ، شرعية وعدـ ترتيب أي نتيجة عميو التحقيؽ واالتياـ وبطالف الدليؿ المتحصؿ عميو بطرؽ غير
 وقابمية االحكاـ لمطعف بيا اماـ جية 

 .قضائية اعمى 

ففي حاؿ سارت المحاكمة بيذه الطريقة بعد اف تكوف قد اسست عمى مراحؿ سبقتيا   
 بإجاباتواالنسب لممتيـ اف ال يصمت ويستمر فإننا نرى انو مف تتسـ بالعدالة والتزاـ المشروعية 

ففي حاؿ انو اعترؼ طوعا  ، كوف اف الصمت قد جاء لحماية المتيـ ولعدـ اعترافو بما يدينو
 . عور بالذنب والحاجة لراحة الضميرالش فقد تكوف غاية االعتراؼ أي اكراه دوف

غير منزه عف  بشر احتمالية الخطأ متوافرة كونواذ  اف  اخطأ القاضي حاؿ انو وفي إال 
عمى الرغـ مف انيا مف - او انو حاوؿ اجبار المتيـ عمى الكالـ  المخالفة لمقانوفالخطأ او 

عمى المتيـ اف يصمت ويطمب  اذ اننا نفضؿ في مثؿ ىذه الحالة اف ، -الحاالت النادرة الحدوث
كوف اف الحؽ في الصمت  ، ي مرحمة المحاكمةحتى ولو سبؽ واف كاف قد بدأ الكالـ ف يومحام

 إلدانة قناعتو لزيادةذه الحالة قد يؤدي بالقاضي اف الصمت في ى عمى الرغـ مف ، حؽ مسترسؿ
اىمية اف  ىنا تبرزو  ،ة المجوء لمحكمة اعمى واالستئناؼ حالىذه ال اف المحاـ في  إالالمتيـ 

ىذا  مرحمة واف بأيالحؽ في الصمت ىو حؽ مسترسؿ وىو حؽ يستطيع المتيـ اف يمجأ اليو 
 . قواعد الشرعية الجزائية ىذا عدا اف مف شأف تمسؾ المتيـ في الصمتالحؽ يجد اساسو مف 
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 اٌفصً اٌثأٟ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اثاس دك اٌصّد

 : ذ١ّٙذ ٚذمغ١ُ

 مف اثار االعماؿ واثار الصمت والتي تتمثؿ في كالفي حؽ الاف االثار المترتبو عمى 
 بعد اف يبدي امتيـ رغبتو بالتمسؾ في ىذا الحؽ فمتى ما تـ اعماؿ حؽ الصمت  الخرؽ

احتراـ ىذا الحؽ مف قبؿ الجيات القائمة عمى تطبيؽ القانوف فاف لذلؾ عددا مف  وبالمقابؿ تـ 
مف  تأجيؿ االستجواب واالستعانة والمتمثقمة في كال  ر اعماؿ حؽ الصمت اثا وىياالثار 
اذ اف تأجيؿ االستجواب ىو االثر الذي يترتب عمى تمسؾ المتيـ في حقو بالصمت في  بمحامي

مرحمة االستجواب واف ىذا التمسؾ في الصمت والتأجيؿ ىو مف اجؿ التمسؾ بالضمانات 
 والتي يدعيما ويوقوييا وجود المحامي الى جانب المتيـ .الممنوحة لممتيـ اثناء المحاكمة 

والتي تتمثؿ في كال مف الوسائؿ التي يتـ استخداميا في ىذا  واما في يتعمؽ باثار الخرؽ 
االنتياؾ فسواء ما كانت وسائؿ اكراه مادية او معنوية او وسائؿ اكراه تقميدية اـ حديثة وكما اف 

رتب الجزاء عمى ىذا الخرؽ كالبطالف وىذا الجزاء الخاص عمى اف يت االخرى النتياؾمف اثار ا
ة مف التيمة اءالفعؿ أي عمى فعؿ االنتياؾ فيترتب االثر عميو البطالف وما يستتبعو مف البر 

الجزاء التأديبي عمى مف يقـو  المسندة لممتيـ وكذلؾ فاف مف االثار االخرى عمى انتياؾ الحؽ
الحؽ في الصمت وقد تمحقو كذلؾ المسؤولية الجزائية مف خالؿ بيذه الميمة ويعمد الى انتياؾ 

ما يسنده قانوف العقوبات مف جرائـ عمى مرتكب الفاعؿ الذي ارتكب ىذا الفعؿ وكما اف لمتيـ اف 
يمجأ الى المطالبة بالتعويض متى ما تـ انتياؾ حؽ الصمت مف قبؿ مف تقع عمى عاتقيـ 

 مسؤولية حمايتو وصونو مف االنتياؾ.

 اثارو  االوؿ ( )المبحث اعمال حق الصمتاثار  فاننا سنقسـ ىذا الفصؿ الى مبحثيفلذلؾ  
 . )المبحث الثاني( حق الصمت في خرق
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 اٌّثذث االٚي

 دك اٌصّد اػّاياثاس 

 ،تأجيؿ االستجواب  العديد مف االثار والتي اىميا عمى تطبيؽ الحؽ في الصمت يترتب   
( مف قانوف االجراءات الجزائية 97/2ورد في نص المادة) وذلؾ ما ،واالستعانة بمحامي 

ساعة لحيف حضور  24الفمسطيني والتي جاء فييا " لممتيـ الحؽ في تأجيؿ االستجواب مدة 
لذلؾ فاف ما  محاميو فاذا لـ يحضر محاميو او عدؿ عف توكيؿ محاـ جاز استجوابو في الحاؿ"

سؾ بحؽ الصمت وىما االثر االوؿ والذي لمتمورد في المادة يوضح لمباحث اف ىنالؾ اثريف 
 24االستجواب مدة  تأجيؿاذ انو يحؽ لممتيـ الطمب مف المحقؽ  ، االستجواب تأجيؿ ؿ فييتمث

يجوز عندىا لـ يحضر محامية او انو عدؿ عف توكيؿ محاـ  فإذاساعة لحيف حضور محاميو  
 .339لممحقؽ استجوابو في الحاؿ

تب عمى اعماؿ تطبيؽ حؽ الصمت يتمثؿ في االستعانة بمحاـ متر ال واما االثر االخر فيو
في حاؿ صمت المتيـ فمو تأجيؿ  عمى انووذلؾ كوف اف نص المادة قد جاء واضحا وصريحا 

وىذا ما جمعنا الى القوؿ باف  ،االستجواب مدة اربعة وعشورف ساعة لحيف حضور المحامي 
اف المشرع قد تناوؿ بذات المادة نفسيا  حضور المحامي ىو اثر مف اثار الحؽ في الصمت كوف

النص عمى الحؽ في الصمت ومف ثـ تناوؿ في شقيا االخر عمى االثر المترتب عمى تمسؾ 
المتيـ بيذا الحؽ في مرحمة االستجواب فمتى ما تمسؾ المتيـ بحقو في الصمت فاف االثر 

امي كوف اف صمت ساعة لحيف حضور المح 24المترتب عمى ذلؾ اف يؤجؿ االستجواب لمدة 
المتيـ قد جاء نظرا النو اليرد التكمـ إال بحضور ووجود ىذا المحامي لذلؾ فاف وجود المحامي 

  ىو اثر مف اثار تطبيؽ حؽ الصمت والتمسؾ فيو .

المطمب ) االثر االوؿ وىو تأجيؿ االستجواب لذلؾ فاننا سنقسـ اثار تطبيؽ حؽ الصمت الى
 . (المطمب الثاني لثاني والمتمثؿ باالستعانة بمحاـ)ومف ثـ االثر ا ( االوؿ االوؿ

 

                                                           
 ( مف قانوف االجراءات الجزائية.97انظر نص المادة ) 339
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 االٚياٌّطٍة 

 االعرجٛاب ذؤج١ً

االستجواب عمى انو المناقشة التفصيمة لممتيـ بالتيمة المسندة اليو  المشرع الفمسطينيعرؼ  
مف اجؿ الوصؿ  340عمييا باإلجابةومواجيتو باالستفسارات واألسئمة والشبيات القائمة ومطالبتو 

فاالستجواب ىو وسيمة لجمع ادلة الجريمة في  ،الى االعتراؼ بارتكاب الجريمة او نفي ارتكابيا 
مرحمة التحقيؽ واف المشرع قد اوجب استجواب المتيـ قبؿ اف يتـ توقيفو احتياطيا لدى النيابة 

 .يطمؽ سراحوبعد االستجواب اما اف يوقؼ المتيـ او و فال توقيؼ دوف استجواب  ،العامة 

نمااف حبس المتيـ بعد القبض عميو لدى الشرطة ال يكوف توقيفا  إال   حجزا تحفظيا  يسمى وا 
عمى مدير و  ، 341ساعة( 24الحجز عف مدة )ىذا وال يجوز اف يزيد  ،لدى مدير مركز التوقيؼ 

 اذ تكمف ،خالؿ ىذه المدة  342مركز او مكاف التوقيؼ اف يسمـ المتيـ لمنيابة العامة الستجوابو
  ، 343مناقشة المتيـ فيما ىو منسوب اليو مف افعاؿ وسماع دفاعو حوليا الغاية مف االستجواب

ما سمع المحقؽ اقواؿ المتيـ ووجد مف خالليا  فإذا ،االستجواب توقيؼ  اف يتبع وليس بالضرورة
االزمة  الضماناتتوافر مع  تحيط بالمتيـ معطيات واف قرينة البراءةاف ىنالؾ ما يدعميا مف 

فاف ىذه الضمانات تكوف ىي البديؿ عف التوقيؼ كوف  344لحضور المتيـ باقي اجراءات التحقيؽ
اف التوقيؼ اجراء احتياطي وشرع لضماف حضور جمسات التحقيؽ واف االصؿ اف يحاكـ 

 . 345االنساف حرا طميقا حيث اف االصؿ في االنساف البراءة

بيف اجراءات التحقيؽ لما يترتب عميو مف مساعدة المحقؽ  ىنالؾ اىمية كبيرة لالستجواب مف 
حوؿ الجريمة المرتكبة  لموصؿ الى الحقيقةوالمحكمة في الكشؼ عف المعمومات التي تؤدي 

                                                           
  .  338 ص ،مرجع سابق  ،فاروق الكيالني  ، وكذلؾ ، الفمسطيني ية( مف قانوف االجراءات الجزائ94انظر نص المادة ) 340
اف ىذه المدة ىي مدة طويمة  إالوفي ذلؾ فقد ذىب جانب مف الفقو المصري  ،( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني 107انظر نص المادة) 341

ما يبرره فقد ذكرت ىذه المادة سابقا  ا التأخيرتحفظي لحيف عرضو عمى النيابة اذ اف ليس ليذ كإجراءساعة  24المتيـ مدة  تأخيروال يجوز اف يتـ 
حقوق  ،حسن صادق المرصفاوي  تقرير ، نظرا لصعوبة االتصاؿ والمواصالت اذ انيا لـ تكف لما نحف عميو اليـو بما يتسـ بالسرعة والسيولة الفائقة

ساىر  وكذلؾ ، 61 ص ، 12/4/1988تاريخ النشر  ،االسكندرية ،مرحمة ما قبؿ المحاكمة في النظاـ المصري  ،االنسان في االجراءات الجزائية 
 ص ،2011، غزة ، جامعة االزىر ، التحقيؽ االبتدائي  في قانوف االجراءات الفمسطيني بإجراءالمعالجة التشريعية لممواعيد الخاصة  ، ابراىيم الوليد

22  
 الجزائية الفمسطيني. ( مف قانوف االجراءات107/1انظر نص المادة) 342
 .682ص  ، 2005 ، القاىرة ،دار النيضة العربية  ،الطبعة االولى  ،االجراءات الجنائية في التشريع المصري  ،مأموف محمد سالمة  343
 الفمسطيني. (مف قانوف االجراءات الجزائية120( المادة )119انظر المادة ) 344
 .( مف القانوف االساس الفمسطيني14( والمادة)11/1انظر نص المادة ) 345
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 او يتعسؼ فيو بما ولمحقؽ فيولـ يتجاوز ا ، طالما اف االستجواب قد راعى االصوؿ القانونية 
الوقائع المبيمة في الدعوى  الحقيقة وتفسير شؼ عففيو يساىـ في الك ،الشرعية يخالؼ مبدأ 

اف االستجواب ىو اجراء ذو حديف لما ينطوي عميو مف خطورة بالغة في التأثير  إال ، 346الجزائية
لخناؽ عمى المتيـ في ا او تضييؽ ،لممتيـ مف ادانة او براءة المحكمة ومما يترتب عميو  بحكـ

عمى الرغـ مف انو مناؼ  ،التفوه بكالـ ليس في مصمحتو الى يضغطو ويدفعو  االسئمة مما
 .  347االستجواب التوقيؼيستتبع  ومما يترتب عمى ذلؾ افلمحقيقة 

واب الحقيقي واالستجواب وقد ناقشيما الفقو وذكر فييما كال مف االستج ولالستجواب نوعاف  
 الحكمي :

اف يفات فقياء القانوف فيو االف تعر ىو االستجواب الذي سبؽ ذكره وقد تعددت فالنوع االوؿ  
 -1 وىما : صر معينة تتمثؿ في شقيفعنا اف ىذا النوع  لو مع متفقة ىذه التعريفات جميع 

 مواجية المتيـ باألدلة المقامة ضده.   -2توجيو التيمة ومناقشتيا مناقشة تفصيمية 

او المواجية  ويقصد بو االجراء  348االستجواب الحكمي ا النوع االخر مف االستجواب وىوام
ويثبت كؿ ما الذي يتـ فيو مواجية متيـ بمتيـ اخر او بشاىد فيما ادلى بو كؿ منيما مف اقواؿ 

قبؿ المواجية واف  و اف االستجواب يحدث  ،349صدر مف كالىما مف اقواؿ في ىذه المواجية 
  350الحاجة لممواجية امرىا راجع الى قاضي التحقيؽ 

 

 
                                                           

 . 339ص   ،مرجع سابؽ  ،فاروؽ الكيالني  346
 ( مف قانوف االجراءات الفمسطيني.108انظر نص المادة ) 347
المواجية وىي اجراء  مف اجراءات التحقيؽ  ويتـ مف خالؿ مواجية المتيـ بغيره مف الشيود او المتيميف واف ىنالؾ  -االستجواب الحكمي : 348

ف المواجية الشخصية وىي ذلؾ االجراء الذي يقـو بو المحقؽ لمواجية المتيـ بغيره مف المتيمي-1نوعاف مف االستجواب الحكمي او المواجية  وىما 
لممزيد راجع كتاب الباحث عف  ،المواجية القولية وىي مواجية متيـ بما ادلى بو متيـ او شاىد اخر بالتحقيؽ دوف حضوره شخصيا  -2او الشيود 
 ،ستيررسالة ماججامعة نايؼ العربية لمعمـو االمنية الرياض كمية الحقوؽ ،  ، االستجواب والمواجية ،سعيد بن عبد اهلل بدوي الكناني الباحث 
2008. 

 .21/9/2017تاريخ الدخوؿ   http://elibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU5083.pdfوليا نسخة عمى الموقع االلكتروني  
والنظاـ االجرائي في المممكة االجراءات الجنائية المقارنة  ،حمد عوض بالل وا  ،( مف قانوف االجراءات الجزائية  وكذلؾ 84انظر نص المادة ) 349

دار  ،،الطبعة االولى ،المجمد االوؿ  استجواب المتيم فقيا وقضاءا ،خميل عدلي  ،438ص ، ـ1990 ، القاىرة،دار النيضة العربية ،السعودية
 42ص  ،2004، ،،القاىرةالكتب القانونية لمنشر

 .438مرجع سابؽ ،،  االجراءات الجنائية المقارنة ،احمد عوض بالؿ  350

http://elibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU5083.pdf
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 االعرجٛاب فٟ اٌجٕخ الٚي :اٌفشع ا 

 امر ت ولكف االستجواب في الجناياتشرع االستجواب في كؿ مف جرائـ الجنح والجنايا 
في الجنح فيو اجراء  وأما  ، اجباري اذ يتولى وكيؿ النيابة العامة ىذه الميمة في جميع الجنايات

اماـ حالتيف في مواد اف نكوف  مما يترتب عمى ذلؾ  351جوازي في مرحمة التحقيؽ االبتدائي
 الجنح :

 الستجواب فال تأجيل لمتحقيق   / الحالة االولى

لممحقؽ في الجنح سمطة تقديرية في استجواب المتيـ مف اعطى المشرع الفمسطيني  
لشبيات عمى حساب ما يراه مالئما عمى العكس مف عدمو و مواجيتو باالستفسارات واألسئمة وا

االستجواب امر لزومي بينما في مواد الجنح فاف لوكيؿ النيابة استجواب فييا  حيث افالجنايات 
 .352المتيـ في الجنح التي يرى اف ىنالؾ حاجة الستجوابو فييا وليس جميعيا

في جرائـ الجنح وفي حاؿ قد وجد اف ال حاجة تغني وكيؿ النيابة عف االستجواب فقد يس  
اذ اف النيابة العامة قد تعتمد عمى المحاضر  ،واف ذلؾ في غاية الخطورة  ،لالستجواب فييا 

في  ذلؾ مثاؿو  ،وترى انو ال حاجة الستجوابو التي قد ادلى بيا المتيـ اماـ الضابطة العدلية 
 حيث يتـ االكتفاء 353بناءا عمى محضر جمع االستدالؿ إلقامتيااف الدعوى صالحة حاؿ رأت 

مف المتيـ النيابة  وحينيا تطمب و اقوالو اماـ الشرطة المتيـ بو بالمحضر االستداللي الذي ادلى
اذ   وىذا ما يجعؿ مف ىذه المرحمة تمتاز بالخطورة ،ور اماـ المحكمة دوف اف تستجوبو الحض

سار بشكمو الطبيعي وبدوف أي تجاوزات او تعدي تأكد مف اف االستدالؿ قد انياال تتفحص لم
 . ه المرحمة مف قبؿ رجاؿ الشرطةوانتياؾ لمضمانات الممنوحة لممتيـ في ىذ

اف  قانوف  إال ،المتيـ بأشد الحاجة لوجود محاميو الى جانبو  يكوف ضمف ىذه المرحمة 
االجراءات الجزائية الفمسطيني لـ ينص عمى ضرورة حضور المحامي اماـ رجاؿ الشرطة في 

                                                           
 ( مف قانوف االجراءات الجائية المصري.134والمادة )،( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني 95انظر نص المادة ) 351
 ( مف قانوف االجراءات الفمسطيني.95( ونص المادة )53انظر نص كال مف المادة ) 352
 الفمسطيني . ( مف قانوف االجراءات الجزائية53انظر المادة) 353
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الشرطة فيما اذا سمحت ذلؾ او  بإرادةمرحمو االستدالالت مما يجعؿ حضور المحامي ىو امر 
اف ما و   ،رفضت كونيا غير مجبرة بموجب القانوف بحضور المحامي في مرحمة االستدالالت 

 المتيـ جواب واف يكمؼ التحقيؽ اجراء االست في مرحمة يمرلـ  يترتب عمى ذلؾ طالما انو
نو ال حاجة لتأجيؿ الى المحكمة بناءا عمى طمب النيابة دوف استجوابو وفي ذلؾ  فا بالحضور

وذلؾ بسبب غياب  ،ساعة كما ىو مقرر بالقانوف لحيف حضور المحامي  24االستجواب مدة 
نما ،وىي االستجواب  أالمرحمة ىامة مف مراحؿ التحقيؽ  تكوف فرصتو االخيرة بتواجد محامية  وا 
 الى جانبو في جمسة المحكمة .

 ةساع 24 ل االستجواب في الجنح مدةتأجي / الحالة الثانية

حقوقو ال ينتيؾ سير في االجراءات بما مـ كضمانو لاالستجواب ىو ميزة ممنوحة لممتي تأجيؿ 
جيؿ اف يمنح المتيـ قدرا أواف مف شأف الت ،و في االجراءات نتيجة لجيم او يؤدي الى اف يداف

 اف ىذه الضمانة إال ،كافيا لمتفكير والتخمص مف عنصر المفاجأة التي قد يكنيا لو المحقؽ 
القانوف وىذا ما يجعنا اف نميز بيف نوعيف مف  بنطاؽفال بد مف اف يمتـز  يستفيد منيا  وحتى

 -المتيميف  :

 طموب لمتحقيق بموجب مذكرة حضور :المتيم الم-اوال /

المتيـ المطموب بموجب مذكرة حضور اي اف عمى المتيـ اف يأتي بمحض ارادتو الى  
ومذكرة الحضور ىي مذكرة يكمؼ بموجبيا المتيـ  354التحقيؽ المطموب امامياالشرطة او جية 

لسؤالو عما  هاف الغرض منيا حضور  إذ ،فييا  المحدديفاو الشاىد بالحضور في الزماف والمكاف 
في اقشتو ىو منسوب اليو واستجوابو ومواجيتو بغيره مف المتيميف او الشيود او سؤاؿ الشاىد ومن

 وىي تصدر عف وكيؿ النيابة في أي وقت ومتى ما رأى ذلؾ مناسبا.355تحقيؽالقضية موضوع ال

و في حاؿ عدـ حضور المتيـ بمحض ارادتو فانو سيضطر السمطات المختصة الى   
اصدار مذكرة احضار مما يترتب عمى ذلؾ استخداـ القوة و تحريؾ الشرطة لمقبض عميو و اف 

تسريع مما يساىـ ب 356يستجوبو في الحاؿ وكيؿ النيابة لالمتيـ الذي يحضر بمحض ارادتو فاف 
                                                           

 .590ص،1998،القاىرة،دار النيضة العربية ،الطبعة الثانية  ،شرح قانوف االجراءات الجزائية ،محمود نجيب حسني  354
 . (الصادرة عف النائب العاـ الفمسطيني2006( لسنة )1( مف التعميمات القضائية رقـ )240انظر نص المادة) 355
 . ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني107انظر نص المادة ) 356
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حيث تطمئف جية  ،كمة تحويمو لممحكمة الستكماؿ اجراءات المحافي  سرعةالو  ،االجراءات 
ف مف ثقة بيوىذا يؤدي الى اجواء ايجابية التحقيؽ لممتيـ كونو قد بادر بحسف نية الى الحضور 

 .انواع الترىيب الى أي نوع مف  المجوءالمحقؽ والمتيـ دوف 

ال حاجة  أنوباننا نرى  إال الستجواباويستطيع المتيـ التمسؾ بحؽ الصمت في مرحمة    
واف لممتيـ اف  ،الستعمالو مادامت قد توفرت الضمانات التي تحد مف انتياؾ ضمانات الدفاع 

ذلؾ فانو ليس لممتيـ طمب ؿ حتى يسرع مف اجراءات المحاكمة وفي يدلي بما لديو مف اقوا
 اف ذلؾ ال إالفانو وبموجب القانوف عمى وكيؿ النيابة اف يستجوبو بالحاؿ  ،تأجيؿ االستجواب 

وكيؿ النيابة ومف واجب  تيار محاميو بؿ عمى العكس مف ذلؾليس لممتيـ الحؽ في اخ وأنبيعني 
ولو سوؼ يسجؿ ضده واف مف و المتيـ الى انو يكوف تحت اجراء االستجواب واف كؿ ما يقاف ينب
 .بمحاـ االستعانةحقو 

 لكف ماذا لو اف المتيـ الذي قد جاء بمذكرة حضور رغب بوجود محاـ الى جانبو  ؟ اننا  نرى 
 اف ذلؾ يترتب عميو امراف وىما :

عمى المتيـ اف يحتاط واف يأتي ىو ومحاميو كوف انو سيستجوب بالحاؿ مما يوفر عميو في -1
 تظار لحيف حضور محاميو.الوقت مف االن

عمى وكيؿ النيابة في حاؿ انو قد وجد رغبة مف المتيـ باالستعانة بمحاميو اف يؤجؿ -2
 لحيف حضور المحامي  . حسب ظروؼ الحاؿواب مدة بسيطة االستج

 المتيم المطموب لمتحقيق بموجب مذكرة احضار  -ثنايا /

مذكرة االحضار ىي اجراء مف اجراءات التحقيؽ يراد بيا حرماف الشخص مف حرية  
التجوؿ ووضعو تحت تصرؼ سمطة التحقيؽ حتى يقرر مدى حبسو حبسا احتياطيا او االفراج 

و جرت االجراءات المتبعة في غالب االحياف المجوء لمذكرة االحضار في الجنح و  357عن
وكذلؾ الحاؿ عند عدـ االنصياع لمذكرة  ، ى المجتمع والجنايات التي قد تشكؿ خطورة عم

وىذا ما نصت عميو  ولـ يحضر حضور لممتيـ وتجاىميافي حاؿ تـ اصدار مذكرة  الحضور كما

                                                           
 (مف التعميمات الصادرة عف النائب العاـ الفمسطيني .419انظر المادة ) 357
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برا عنو جاحضار أي يستدعي اف تصدر بحقو مذكرة  مما ،مف قانوف االجراءات (  106المادة )
المدة  وما يتبع االستجواب مف توقيؼاستجوابو لحيف حتياطي في مكاف التحفظ يتبعيا الحبس االل

 .القانونية لحيف المحاكمة

ثالثة اشير مف  وتتمثؿ في مدة يستمر فييا سرياف مذكرة االحضار مدة المشرع اعطى   
في حاؿ قامت الجية المصدرة ليا باعتمادىا  إالتاريخ صدورىا فال يجوز تنفيذىا بعد ىذه المدة 

  358مدة ثالثة اشير اخرى

استجواب المتيـ الذي تـ القبض عميو بموجب مذكرة احضار خالؿ مدة ال  منيابة العامةو ل 
اما المدة التي شرعت  ، وىذه المدة شرعت لمنيابة359مف تاريخ القبض عميو  ساعة 24عف  تزيد

واف ىذه المدة  360ؿ التحقيؽ لحيف حضور محاميةيساعة يستطيع فييا تأج 24لممتيـ فيي مدة 
 ، باالستجوالحظات االولى التي تبدأ بيا النيابة االستجواب ويطمب المتيـ تأجيؿ تبدأ منذ ا

 : تي يتمتع بيا المتيـ حينيا في االتيالخيارات ال وتتمثؿ

حامي وانو عدؿ عف توكيؿ اف يعمـ وكيؿ النيابة انو ال يريد مقطع المدة الخاصة بو مف خالؿ   -1
 .يبدأ االستجواب  ىمحامي حت

 ويتمسؾ حينيا بحقو في السكوت ،ساعة لحيف حضور محاميو  24تأجيؿ االستجواب  لمدة  -2
اختار لو محاـ  قد كونوواف عمى وكيؿ النيابة احتراـ ارادة المتيـ  ، 361 المحاميلحيف حضور 

 .الدستوري الذي ال يجوز ألي كاف حرمانو منو  وفيو حقيدافع عنو 

نمااف قانوف االجراءات لـ يترؾ ىذا الحؽ مطمقا دوف أي قيود  إال   القيود التي  ضعقيده بب وا 
الصمت لحيف  المتيـ مف الفائدة التي قد يجنييا جراء ىذا التأجيؿ والمجوء الى درع تحرم اذا توافرت

 : نستعرض منيا حضور محاميو 

 اميو .االستجواب في جنحة لحيف حضور مح تأجيؿاف يطمب المتيـ -1
 خالؿ المدة الممنوحة لممتيـ. حضور المحامي -2

                                                           
 ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني .109/2انظر نص المادة ) 358
 ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني .107/2انظر نص المادة)  359
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 ( الفقرة االولى والفقرة الثانية مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني .97انظر نص المادة ) 361
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 اف ال يقرر المتيـ العدوؿ عف توكيؿ المحامي ويبقى متمسكا بالتأجيؿ.-3
 االستعجاؿ ،الضرورة  ،في الجنحة المرتكبة ىنالؾ حالة مف حاالت )التمبس اف ال تكوف -4

 والخوؼ مف ضياع االدلة (
ىي ذات االسباب التي تـ التطرؽ ليا في الفرع السابؽ والمتعمؽ بضمانة االستعانة و  

 اتإلجراءحضور المحامي او تسمح بالمحامي نظرا ألنيا ىي ذات االسباب التي تمنع 
كذلؾ اف  محاـ الى جانبو فاف مف حقولو فماداـ اف مف حؽ المتيـ باف يكوف  ،االستجواب 

ذكرىا القانوف كما  اذا توافرت أي مف االسباب التي وأما ،حاميو م يطمب التأجيؿ لحيف حضور
فاف ىذه الحاالت ال يترتب  ستعجاؿ او الخوؼ مف ضياع االدلةفي حالة التمبس و الضرورة واال

عمى وجودىا تأجيؿ االستجواب بؿ يتـ استجواب المتيـ ودوف حضور محاميو وحتى ولو كاف 
 في جناية .
يؽ بعدد مف الضمانات ف المشرع الفمسطيني قد احاط مرحمة التحقنرى ا فإنناوفي ذلؾ  

االستعانة بمحاـ وما يترتب عمى ذلؾ مف طمب لممتيـ في تأجيؿ االستجواب لحيف  والتي اىميا
لصمت وعدـ االجابة عمى األسئمة ا ،االعتراؼ حضور محاميو وخير وسيمة في ضماف عدـ 

قد تميز فييا المشرع الفمسطيني عف  واحدةاـ اف محاميو ليس حاضرا وىذه المتعمقة بالتيمة ماد
عمى الرغـ مف تقيض ىذا الحؽ  التشريعات العربية وخاصة المشرع االردني والمشرع المصري

لغائو في بعض الحاالت اذ اف الصمت مرتبطا ارتبطا كميا بتأجيؿ االستجواب وكالىما  ، وا 
 حؽ االستعانة بمدافع . والمتمثؿ فيو الدستور تدعيـ لممارسة حؽ دستوري كفم

ورغـ ييا الحاجة لضمانات المتيـ فطالما اف مرحمة االستجواب ىي مرحمة ىامو تبرز ف 
 ما  قد فعؿ المشرع الفمسطيني اذنا حسإال اننا نرى انو  ،انيا لـ تعالج فييا جؿ جوانب القصور 

 ،362حمة التحقيؽ والمحاكمةبمر  ةحيص عمى حؽ الصمت بموجب نصوص صر نجده قد ن
حيث اكدت في مرحمة االستجواب اف  ،التعميمات الصادرة عف النائب العاـ ذلؾ  وأكدتوعادت 
 .363يجيب وبمحض ارادتو واختياره عما وجو الية مف اسئمة أاللممتيـ 

                                                           
 . ( مف قانوف االجراءات الفمسطيني97انظر نص المادة ) 362
تناولت اف "عمى عضو قد  195اذ اف المادة  ، 210( والمادة 195المادة ) ،الصادرة عف النائب العاـ  ،ـ  2006( لسنو 1انظر التعميمات رقـ ) 363

اليؾ  إال اذا  النيابة وقبؿ البدء بسؤاؿ المتيـ اف يحذره التحذير القانوني وذلؾ بعبارة) انت مخير ولست مجبرا عمى اف تقوؿ شيء عمى التيمة الموجية
( فقد نصت صراحة عمى الحؽ  210وربما يعرض ضدؾ كدليؿ اماـ المحكـ ( اما المادة )  ،غير اف كؿ ما ستقولو باختيارؾ سيدوف خطيا  ،شئت 

ذ ورد فييا ) لممتيـ الصمت وعدـ االجابة عف االسئمة الموجية اليو وال يفسر صمتو او امتناعو عف االجابة بأنو اعتراؼ منو  ( في الصمت وا 
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نصوص نرى أي مف ال اما المشرع االردني فقد انتيج خالفا لممشرع الفمسطيني اذ اننا ال  
 الجزائي االردني تؤكد حؽ المتيـ في الصمت في مرحمة التحقيؽ الصريحة في قانوف االجراءات

المشتكى عميو اماـ وخاصة االستجواب بؿ اف ما ورد في ىذه المرحمة انو في حاؿ حضور  ،
بة اليو اف و مف ىويتو وتالوة التيمة عميو ومناقشتو بالتيمة المنس المدعى العاـ وبعد التثبت

ىذه مرحمة مؤقتة فقط لحيف حضور  بحضور محاميو أي اف إاليجيب  أالباف مف حقو  يخطره
اف المشرع  إال 364المحامي واف لـ يحضر او عدؿ المشتكى عميو عف توكيؿ محاـ فانو يستجوبو

نص المادة  ة المحاكمة وىذا ما نراه مف خالؿاالردني قد تناوؿ النص عمى الصمت في مرحم
اماـ المحكمة اذا رفض االجابة فيو ال  " فالظنيي( الفقرة الثالثة اذ انيا تنص عمى اف "172)

 مقر بالتيمة وعمى رئيس المحكمة اف يأمر بتدويف ذلؾ في ضبط الجمسة"  بأنويعتبر 

 بأي يأتياما عمى صعيد المشرع المصري فانو كذلؾ شأنو شأف المشرع االردني فانو لـ 
اال اف في المحاكمة  الحؽ في الصمتبمرحمة االستجواب المتيـ  منحصريحة عمى  نصوص

مجمع عميو ولكف الفقو المصري والقضاء قد اجمع عمى اف لممتيـ الحؽ في ر امالصمت ىو 
  365الصمت في مرحمة التحقيؽ

 

 االعرجٛاب فٟ اٌجٕا٠اخ  ذؤج١ً / اٌفشع اٌثأٟ 

اف االستجواب ال يعد بالقدر الكبير ضمانة لممتيـ بقدر ما يعد خطرا عميو يتيدده  
وفي  ، لذى فاف القانوف قد احاطو بضمانة دعوة المحامي في الجنايات ،باالنزالؽ الى االعتراؼ 

ظرؼ ما فاف لممتيـ اف يؤجؿ استجوابو  أليحاؿ اف المحامي لـ يتمكف مف الحضور نظرا 
ساعة لحيف حضور المحامي الى جانبو  حتى يكوف رقيبا عمى صحة االستجواب  24وحتى 

او التغرير بو  حتى يكوف االعتراؼ الصادر عنو بعيدا ،وبعدـ اكراه المتيـ اكراه ماديا او معنويا 
 عف أي مظنة .

التحقيؽ االبتدائي امر جوازي فقد نصت  اتجراءإلاستثناءا مف قاعدة اف حضور المحامي 
س واالستعجاؿ والضرورة والخوؼ مبجراءات عمى انو في غير حالة الت( مف قانوف اال98المادة)

                                                           
 ( الفقرة االولى مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية االردني .63انظر نص المادة) 364
 .198ص ، مرجع سابق ،سامي المال ،337ص ،37رقـ  ،24س،1973سنو  ،مارس  18نقض مصري  365
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مف ضياع االدلة فال يجوز لممحقؽ في الجنايات اف يستجوب المتيـ او يواجيو بغيره مف 
 ،المتيميف او الشيود اال بعد دعوة محاميو لمحضور

الضماف حامي المتيـ لمحضور في جناية لحضور االستجواب او المواجية ىي فدعوة م
المذكورة سابقا واف  الحاالت إالالذي قرره قانوف االجراءات لممتيـ في الجنايات ولـ يستثف منو 

اف الفرؽ بيف دعوة  ،سرية التحقيقات  الحاالت واجبة وحتى ولو تقرر دعوة المحامي في عدا تمؾ
المحاـ في الجنح او الجنايات ىو اف دعوة المحامي لحضور االستجواب وجوبيو في الجنايات 

ولكف ال يمكف في أي مف الحالتيف منع المحامي مف الحضور اف شاء ذلؾ  ،في الجنح  وجوازيو
 366تحت جزاء البطالف

ي ىي ضمانة مقررة لمصمحة في كال مف استجواب الجنح والجنايات دعوة المحام وان إال 
المتيـ فيو اف شاء تنازؿ عنيا وعدؿ عف دعوة المحامي فيجوز لو اف يتنازؿ صراحة وكما يجوز 

و لكف ماذا لو اف المتيـ قد تنازؿ  ، 367لو اف يعدؿ عف ىذا التنازؿ ويدعو محاميو مف جديد
 عف دعوة محاميو في الجنايات فيؿ يجوز استجوابو بدوف وجود محاـ ؟ 

اشار الى اف مسألة توكيؿ محامي في  حيثاالجراءات الجزائية الفمسطيني  قانوف ضمف 
مرحمة التحقيؽ االبتدائي عمى انيا امر جوازي لممتيـ سواء اكاف ذلؾ في الجنايات او الجنح 

 "  يحؽ " ( الفقرة االولى اذ اف المشرع قد نص بعبارة102ويظير ذلؾ مف خالؿ نص المادة )
" وىذا ما دفع العديد الى القوؿ اف دعوة  لخصوـ االستعانة بمحاـ اثناء التحقيؽيحؽ لكؿ مف ا

انو في حاؿ عدـ حضور المحامي او تنازؿ المتيـ  إالالمحامي واف كانت واجبة في الجنايات 
وحتى ولو  ، ذاؾاف المحقؽ يبدأ في التحقيؽ انخالؿ فتره تأجيؿ االستجواب عف دعوة محاميو ف

 .368المحامي لـ يكف حاضرا 

في الجنايات فاف دعوة المحامي الى جانب موكمو في مرحمة المحاكمة امرا ضروريا وال   
ة التحقيؽ فاف تنازؿ اما مرحم ، يمكف االستمرار بإجراءات المحاكمة دوف وجود المحامي 

                                                           
 ،االولى  ،المركز القومي لإلصدارات القانونية  ،الطبعة االولى،حؽ الدفاع اماـ القضاء الجنائي في ضوء الفقو و القضاء  ،ايياب عبدا لمطمب 366
 . 25ص 
 .23المرجع السابؽ ص  ،ايياب عبدا لمطمب  367
 .23-20المرجع السابؽ ص  ،ايياب عبد المطمب  368
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تكى عميو عف ىذا الحؽ او لـ يحضر محاميو بعد انقضاء المدة فاف لممحكمة اف تبدأ شالم
 .369االستجواب

بعبارة "يجب عمى كؿ   14المادة  نصل وفقاوف االساس الفمسطيني القان وجاء النص في 
المحامي في متيـ بجناية اف يكوف لو محاـ يدافع عنو "  حيث يفيـ مف ذلؾ اف امر توكيؿ 

ص يطبؽ في ىذا الن إال ،متروؾ الرداة المتيـ شاء اـ لـ يشأ   370 جناية ىو امر ليس جوازيا
االستجواب فقد تـ االتفاؽ عمى اف دعوة المحامي واجبة دوف اعطاء أي  مرحمة المحاكمة اما 

نرى اف وجود المحامي ىو امر ضروري في  فإنناوبذلؾ  ،اعتبار سواء حضر اـ لـ يحضر 
وفي حاؿ دعوة المحامي لمحضور في االستجواب الى جانب موكمو في جناية وعدـ  ،الجنايات 

نفقاتو يتحمؿ ه يجب عمى المحكمة اف تؤمف مف تمقاء ذاتيا محاـ ليذا المتيـ واف كانت حضور 
ضروري واف مف حؽ المحامي اف ر اف وجود المحامي في الجنايات امكوف  ،جزءا منيا المتيـ 

ة االستدالؿ جانب موكمو في كؿ مراحؿ الدعوى الجزائية وحتى ولو كاف ذلؾ في مرحم إلىيكوف 
عمى  و ،عقوبة يفرضيا القانوف لما ينطوى عمى الجناية مف خطورة وتشديد لمالمحاكمة والتحقيؽ و 

ذا ماف مف حقو االستعانة بمحاـ المحقؽ اف ينبو المتيـ الى ا قاـ بدعوة محاميو فانو امر  وا 
واجب اف يتـ تأجؿ التحقيؽ لمدة ال تزيد عف االربعة وعشروف ساعة وفي حاؿ اف المحامي لـ 

يتابع تعيف محاـ لممتيـ تيؿ المحاـ فعمى المحكمة اف تقوـ ف المتيـ قد عدؿ عف توكيحضر او ا
( في فقرتيا 102واف نص المادة ) غيرىا ولى مراحؿ التحقيؽ اوا يمعو كافو االجراءات سواء ف

االولى ىو قصور تشريعي وفيو مخالفة دستورية لنص القانوف االساسي الفمسطيني الذي يوجب 
 .دوف تحديد دعوه المحامي في الجنايات

ىنالؾ قصور  بع في كيفية معالجة القانوف لوجود المحامي الى جانب موكمو يرى افتولممت   
فكيؼ لقانوف  ، التناقضنوع مف  فارغ يعتريوا الجانب قد ترؾ ىذ اذ انوتشريعي لدى المشرع 

و  ،ما عمى المحقؽ تنبيو المتيـ اف مف حقو االستعانة بمحاـ ااف يحدد الز  الفمسطيني االجراءات
وعدـ االجابة لحيف  لو الصمت ساعة لحيف حضور محاميو و 24مدة تأجيؿ االستجواب ل

 ، ف االساس عمى وجوب وجود محاـ لكؿ متيـ في جناية القانو  ما اكده كذلؾو حضور محاميو 

                                                           
 . 24المرجع السابؽ  ص  ،ايياب عبد المطمب  369
 .المصري الجنائبةمف قانوف االجراءات  (124)والمادة   ،الجراءات الجزائي االردني امف قانوف  (70)انظر نص المادة  370
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ومف ثـ ويعود الى القوؿ باف المتيـ اف عدؿ عف توكيؿ محاـ او لـ يحضر المحامي يبدأ 
 او جنحة . جنايةالمحقؽ باالستجواب ؟  ومف ثـ يترؾ النص دوف تحديد او حصر في 

في  تحقيؽ او المحاكمةرحمة النب المتيـ في مواف كنا نتصور اف ال يكوف المحامي الى جا 
رتب عميو البطالف في يتمحامي فييا امر ضروري الزامي قد اف الجناية وجود ال إالجنحة 

  في المحاكمة . 371جانبو ىوف وجود محاـ الاالجراءات حاؿ اف المتيـ حوكـ د

 

 اٌثأٟاٌّطٍة 

 االعرؼأح تّذاِٟ

اف حؽ المتيـ باالستعانة بالمحامي ىو مف حقوؽ الدفاع المستقمة والقائمة بذاتيا إوقد تناولناه  
( مف قانوف 97/2لما لو مف ارتباط وثيؽ بحؽ الصمت فقد ورد النص عميو بنص المادة )

فمف حؽ المتيـ االجراءات الجزائية كاثر اخر مف االثار المترتبة عمى اعماؿ الحؽ في الصمت 
 ،ويتمسؾ بحقو في الصمت لحيف حضوره 372اف يختار المحامي الذي سيدافع عنوو عاـ بوج
مف يرشده الى سموؾ االجراء الصحيح بطرؽ قانونية تجنبو االعتراؼ  وىو ويو المدافع عف حقف

بالمحقؽ وقد  والثقة باألمافتيديد واف ذلؾ مف شأنو اف يشعر المتيـ  تحت ضغط او اكراه او
 .373راؼ لويشجعو عمى االعت

ت معينة يجوز اجراء االستجواب بمعزؿ عف بقية الخصوـ ووكالئيـ في حاالانو  غير 
كما لو كاف حضور  ،التمبس واالستعجاؿ والضرورة  منصوص عمييا بموجب القانوف ومنيا حالة

او الخوؼ مف ضياع  374باألمفوكيمو مف شأنو اف يسبب مشاحنات او اخالال  المتيـ شخصيا و
 .ادلة 

                                                           
 .( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني107انظر نص المادة ) 371
 .357ص  ، 2006 ،دراسة مقارنة دار النيضة العربية  ،بحث بعنواف الحماية الجنائية في اصؿ البراءة  ،عبد المنعـ سالـ شرؼ الشيباني  372
 .328ص  ،مرجع سابؽ  ،حسف الجوخدار   373
عمى انو " لممدعي الشخصي المسئوؿ بالماؿ والضامف اف  2001( مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية المبناني  لسنة 81/5نصت المادة ) 374

لكؿ منيـ اف يطرح االسئمة ويبدي المالحظات بواسطة قاضي  ،يحضروا استجواب  المدعي عميو اواف يكمؼ  كال منيـ محاميا ليذا الغرض 
 التحقيؽ "
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جزائية إال انو وجود المحامي لو اسياما كبيرا في تدعيـ حؽ الصمت في كافة مراحؿ الدعوى الو 
استثناء ويحؽ لسمطة التحقيؽ المباشره بإجراءات التحقيؽ خالليا دوف وجود  ىنالؾ حاالت تمثؿ

 المحامي .

 اٌّذاِٟ فٟ ذذػ١ُ دك اٌصّدت االعرؼأٗاٌفشع االٚي : ا١ّ٘ح 

اىتمت القوانيف بيذا الحؽ و كرستو و احاطتو بالعديد مف الضمانات وجعمت لو اساس   
اذ كفمت المواثيؽ الدولية حؽ الشخص  حؽ مكفوؿ بموجب القانوفمحاط بالشرعية الدولية فيو 

واعتبرتيا مف نتائج اصؿ البراءة لممتيـ   زائيةفي كؿ مراحؿ االجراءات الجفي االستعانة بمدافع 
. 

لكؿ شخص طمب  نص المبدأ الخامس مف المبادئ االساسية الخاصة بدور المحاميف " حيث 
المساعدة مف محاـ يختاره بنفسو لحماية حقوقو وثباتيا والدفاع عنو في جميع مراحؿ االجراءات 

ويحؽ لمشخص الموقوؼ اف  ( مف مجموعة المبادئ "17/1الجناية " وكذلؾ فقد نص المبدأ)
بحقو ىذا فور القبض عميو وتوفير  بإبالغواـ وعمى السمطة المختصة يحصؿ عمى مساعدة مح

 " ارستوملميالت المعقولة التسي

جبار فال يجوز ا ،مف اراد مف المحاميف لتعينو في الدفاع عنو  يختاراف حؽ لممتيـ وي   
ال اعتبر انتياكا لحؽ المتيـ في اختيار محامية  المتيـ او تقيده بمحاـ معيف فقد قررت المجنة  ،وا 

اوال " باختيار محاميو قد تعرض لالنتياؾ في حاالت منيا المعنية بحقوؽ االنساف اف حؽ المتيـ 
عندما  اكتفت "  ثانيا ،" اف المحكمة قد قصرت عمى المتيـ االختيار بيف محاميف اثنيف منتدبيف 

ميف  وىـ كميـ مف المحاميف ليختار منيا دوف سواىا اسماء المحاالمتيـ قائمة   بإعطاءالمحكمة 
ارغـ المتيـ عمى قبوؿ محاـ انتدبو مجمس عسكري عمى الرغـ مف  عندما"   ثالثا  ، " فالعسكريي

 كذلؾ يوف وعدا عف انو حؽ اختياري لممتيـ  " وجود محاـ مدني كاف عمى االستعداد لمدفاع عنو
 375حؽ اختياري لممتيـ والمحامي في الوقت نفسو

لتشريعات المقارنو فقد اقرت ىذه التشريعات لممتيـ الحؽ باالستعانة بمحاـ عمى صعيد ااما  
 ومنيا ما يلممحاماماـ قاضي التحقيؽ ومف ذلؾ فقد اعطى المشرع المصري عددا مف الحقوؽ 

                                                           
 ، جامعة الزيتونة االردنية ،اعماؿ المؤتمر االوؿ لحقوؽ االنساف  ، دور المحامي في التحقيؽ االبتدائي مع المتيـ ،ي حسف صادؽ المرصفاو  375

 . 63 ص ، 1999



116 
 

التشريعات  وقد سار عمى نيج المشرع المصري بعض ، 376كاف في حالة الضرورة واالستعجاؿ
  . 377العربية االخرى

ي المشرع الفمسطيني صعيدوعمى   فقد اكد عمى حؽ الخصـو   378ومثمو المشرع االردن
اف لو اف اراد  اف ينبو المتيـ وكيؿ النيابةاجب ومف و   ، باالستعانة بمحاـ في مرحمة التحقيؽ

عمى انو اف عدؿ عف توكيؿ   379بمحاـ عمى اف يدوف ذلؾ التنبيو في المحضر ، االستعانة
 ي جاز استجوابو في الحاؿ .محامي او لـ يحضر المحام

 

 بمحام في مرحمة االستدالالت  ةاىمية االستعان/ اوال 

ومف ذلؾ ومما نالحظو عمى التشريعات المقارنة والتشريع الفمسطيني اف ىذه التشريعات لـ    
نما ، مرحمة جمع االستدالالتفي  حضورلمحؽ المتيـ دعوة محاميو  تنص عمى فقد ورد  وا 

ن ،النص عمى ىذا الحؽ في مرحمة التحقيؽ فقط  ب مف جوانقصورا وىو ذلؾ  نا نرى فيوا 
 .النقص التي ال بد مف تالفييا 

ولكف السؤاؿ الذي قد يثار ىؿ يستطيع المحامي الحضور الى جانب موكمو في مرحمة جمع  
 االستدالالت اماـ الشرطة؟

التي قد تتعرض فييا حرية االفراد  ،مف المراحؿ الخطرة  انيامرحمة االستدالؿ طبيعة   
بأمس  وىنا يكوف المتيـ  ،رجاؿ الضبط القضائي وخاصة اف مف يتوالىا ىـ وحقوقيـ  لالنتياؾ 

وفي  ،مف اساليب قد ترىب المتيـ  ىؤالءيستخدمو قد لما  ، جانبوالى الحاجة لوجود محاميو 
اختيار رجاؿ بإرادة و يكوف فقط  وكمو في ىذه المرحمةممي الى جانب حضور المحاب حاؿ السماح
بالسماح لو اذ انيـ غير ممزميف  ، وبسماحيـ لممحامي بالتواجد مع موكمو قضائيةالضابطة ال

                                                           
 "في مراحؿ المحاكمة لمنيابة العامة ووكالئيـ اف يحضروا جميع اجراءات التحقيؽ،( مف قانوف االجراءات الجزائية المصري 77انظر نص المادة ) 376
 " يجب السماح لممحامي بحضور جميع اجراءات التحقيؽ " (127 )والمادة ، " 

مف قانوف االجراءات ( 5)المادة  وكذلؾ المشرع الكويتي في نص( مف قانوف االجراءات الميبي 61المادة ) ومف ذلؾ المشرع الميبي في نص 377
 وكما انو وكذلؾ في حالة االيقاؼ التحفظي ،االستجواب ـ بدعوة محامية في مرحمة الجزائية الكويتي وحسنا فعؿ المشرع الفرنسي اذ انو قد سمح لممتي
 .103ص  ع سابقجمر  ،جياد الكسواني  ،جية التحقيؽ وأماـقد سمح لممتيـ باالستعانة بمحاميو اماـ رجاؿ الضبط القضائي 

378
 . ( من قانون االجراءات الجزائٌة االردن63ًانظر نص المادة )  
 . ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني102( والمادة )96انظر المادة ) 379
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ح لممحامي بالتواجد مع المتيـ في مرحمة سميي نص ا بذلؾ وذلؾ مرده الى عدـ وجود
 . 380االستدالالت

مف  تتسـ بنوعيف الضبط القضائي التي يمارسيا رجاؿ األعماؿمع ضرورة التفريؽ اف   
وىو الميمة االصمية التي  ي حاؿ ممارستيـ اعماؿ االستدالؿف( ويكوف النوع االوؿ) االجراءات
وىي ليست مف التحقيؽ  بأعماؿالقياـ مف ىذه االجراءات فيتمثؿ في  (النوع الثانيوأما ) تناط بيـ

بحيث ال يجوز ليـ ذلؾ  كما سبؽ االشارة اليويمارسونيا مياميـ اصالة ولكف بموجب التفويض 
 .ف النائب العاـ او وكيؿ النيابة تفويض ميكف ىنالؾ  ما لـ 

 مف اعماؿ في حاؿ قياـ رجاؿ الضبط القضائي بعمؿ وىذا ما يدعنا الى القوؿ انو  
وذلؾ  لمرحمةء الى جانب موكمو في ىذه ابريف بالسماح لممحامي بالبقاجستدالؿ فيـ غير مالا

 وافي حاؿ كان وأما ، قد حـر المتيـ مف وجود محاميو بجانبو الذي تشريعيالقصور ال مرده الى
فيـ مجبروف باف يسمحوا لممحامي بالحضور اذ اف ما يطبؽ  عمال مف اعماؿ التحقيؽيمارسوف 

 عمى المحقؽ في االستدالؿ يطبؽ عمى مأمور الضبط القاضي والشرطة في ذلؾ.

نما ما جاء        حيث اف المشرع لـ يعالج ىذه الحالة بنص خاص في قانوف االجراءات وا 
( مف التأكيد عمى احتراـ حقوؽ المتيـ 14القانوف االساس الفمسطيني بو ضمف احكاـ المادة )

وحيث قد جاء ىذا النص فيما   ،واف كؿ متيـ في جناية يجب اف يكوف لو محاـ يدافع عنو 
وقد جاء عمى وجو العمـو دوف تحديد ضمنو او ضمف قانوف االجراءات الجزائية  يخص الجنايات

وكما اف في  ،باف وجود المحامي ضروري وممـز في كافو مراحؿ الدعوى الجزائية في جنحو 
الجنايات فاف وجود المحامي  كما استقر عميو التعامؿ بيف المحاميف وسمطات الضابطة 

 في حاؿ وجود االستجواب اماـ النيابة العامة.القضائية ال يكوف ممزما إال 

 

 
                                                           

 اف المبررات التي ساقيا الفقو في عدـ الحاجة لوجود محاـ في مرحمة االستدالالت تمكف في اوال اف ذلؾ مف شأنو اف يعرقؿ سير االجراءات 380
ناءا ثانيا اف ىذه المرحمة تكوف مرحمة لجمع المعمومات وتصنيفيا والبحث ب ،والتحقيؽ مما يؤدي الى تأخير عممية البحث في االدلة وكشؼ الحقائؽ 

أي اف الدليؿ لـ ينشأ خالؿ ىذه المرحمة بعد فال حاجة لتوافر الضمانات ومف يينيا  ،عمييا عمى المشبوىيف والتحقيؽ معيـ لمعرفة مرتكبي الجرائـ 
 ،مكتبة االزىر ،ولىالطبعة اال،ضمانات وحقوؽ المتيـ في قانوف االجراءات الجنائية ،طارؽ محمد الديراوي  ،تواجد المحامي طالما لـ ينشأ الدليؿ 

 .15ص-12ص،غزة



118 
 

 االستعانة بمحامي في مرحمة التحقيق اىمية/ثانيا

بارتكاب  في مرحمة التحقيؽ وخاصة االستجواب قد يكوف مع المتيـاف حضور المحامي  
فاف امر وجود المحامي ىو امر في الجنح  في مرحمة االستجواب  وان إال ، جنحة او جناية

إال اف  ،عمى اف يدوف ىذا التنازؿ في محضر التحقيؽ ري قد يتنازؿ عف حقو فيو المتيـ اختيا
ال ذلؾ ال يعفي المحقؽ مف ضرورة سؤاؿ المتيـ فيما اذا كاف يريد االستعانة بمحامي ترتب  وا 

قد نبو المتيـ الى حقو  حقؽذا التدويف كضمانو عمى اف الميعد ى اذعمى ذلؾ بطالف االستجواب 
 .381بوجود محاـ  إاليستجوب  أالتعانة بمحاـ واف باالس

 اىمية االستعانة بمحام في مرحمة المحاكمة/ثالثا 

اف  إال امرا اجباريافي الجنايات ىو فاف وجود محامي لممتيـ  مرحمة المحاكمة اما في  
اف  ويستطيع المتيـليس مما يوجبو القانوف و  اختياري لممتيـ بمخالفة او جنحة ىو امر هحضور 
وال يعتبر اخالال بحؽ الدفاع عدـ وجود المحامي او انصرافو في جنحة   ،عف نفسو بنفسو يدافع 

نصرؼ قبؿ نظر الدعوى يلممتيـ محاـ ثـ  انو قد يكوف ومثاؿ ذلؾ ،قبؿ دقائؽ مف موعد الجمسة 
نظرت المحكمة  ففي حاؿلالستماع لمشيود  فييا كوف اف المحكمة مشغولة بقضية قد تطوؿ

 االجراءات ـ فيالمتي وتابع بييا المتيـ الى اف لو محاـولـ ينبعد انصراؼ المحامي  القضية
وال يجوز  ،محامي وترافع ىو بنفسو فال يعتبر ذلؾ مف قبيؿ االخالؿ بحؽ الدفاع لعدـ وجود ال

اء نفسيا محكمة الموضوع الدعوى مف تمق تأجيؿلدى محكمة اخرى مف عدـ  تظمـلممتيـ اف ي
حكمة الى وماداـ ىو لـ ينبو الم ،اذ انو ىو ممـز بالحرص عمى مصمحتو  ،لعدـ وجود المحامي 

 382فيو المقصر بحؽ ذاتو  تمسكو بحضور محاميو عنو

 التأجيؿفي حاؿ طمب المتيـ بجنحة  ال يعتبر مف قبيؿ االخالؿ بحؽ الدفاع  وكذلؾ االمر 
وكمفتو فرفضت المحكمة  ،عدـ حضور المحامي حتى يحضر محاميو مف غير اف يبدي سبب 

وال يترتب  الجنح وجود المحامي ىو امر جوازياف في  حيث،بالترافع عف نفسو وقاـ بالترافع 
مف االجراءات  ومف ذلؾ فاف ما ذىبت اليو احكاـ  أليعمى عدـ حضوره بطالف او مخالفة 

                                                           
دار الثقافة  ، ا ، 2708 ص ، 7،8عدد  ، 1998 س ،مجمة نقابة المحاميف  ، 2/97تميز جزاء رقـ  ،مف احكاـ محكمة التميز االردنية  381

 .273 ص ، 2011،لمنشر
 . 617 ص ، 489رقـ  ، 32 القواعد القانونية  ج 26/10/1936نقد رقـ  ،مف احكاـ محكمة النقض المصرية  382
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قد حضر المتيـ بجنحة  بأنوسة محكمة النقض المصرية مف انو اذا  كاف ثابت مف محضر الجم
فاف نعيو انو قد اخؿ بحقو في الدفاع   الشأفبنفسو ولـ يشر اف لو محاـ او يطمب شيئا في ىذا 

  383يكوف لو أي اساس ال ال المحكمة منو عف اف لو محاـ اـ لعدـ سؤاؿ

منعو مانع قيري مف  الذي لحضور محاميو التأجيؿطمب يبجنحة و  المتيـ وقد يحضر 
ذا الطمب او ترد عميو ردا سائغا وذلؾ كوف عمى المحكمة اف تجيبو الى ىفينا حضور الجمسة 

اننا نرى اف المتيـ كاف قد  إال ،ـز في الجنح مم غيرانو واف كاف حضور محاـ عف المتيـ 
لؾ فاف لـ عمى المحكمة اف تتيح لو الفرصو بذو  ،تو في محاميو ليقوـ بالدفاع عنو وضع ثق

يتمكف مف ذلؾ لسبب قيري خارج عف ارادتو فاف االصؿ عمى المحكمة متى اقتنعت بالسبب 
  384المعمف عنو اف تؤجؿ الدعوى لحيف حضوره او تمكيف المتيـ مف توكيؿ محاـ اخر

في  وحقو ،عدة محاـ اىمية تكريس القانوف لحؽ المتيـ في الحصوؿ عمى مسا تكمف 
 يعمى المشورة مف محاـ متخصص كؼء اذ اف حؽ االتصاؿ بالمحام لمحصوؿ يواختيار محام

 الحصوؿ معاالتصاؿ بمحاميو  فمف حؽ كالىما ىو حؽ لمشخص الموقوؼ و لمطميؽ ايضا
اذ اف وجود  ،لالتصاؿ بذلؾ المحامي بحرية وسرية تامة   عمى مساحة زمنية وتسييالت كاممة

تقويو وخاصة في مرحمة  دعائـ التيـ ىو دعامة ميمة مف الالمحامي الى جانب المتي
ومراقبة  بحقوؽ المتيـ وفقا لمقانوف عمى معرفة اف المحامي ىو رجؿ قانوف وىواالستجواب كوف 

في اف ينبو الى ذلؾ ويطمب  دور المحامي يكوف اذ اف ة بالتحقيؽالجية القائممف قبؿ  تجاوز اي
حامي يوجو المتيـ لحقوقو والى ىذا عدا عف اف الم ،اف يسجؿ التجاوز في محضر التحقيؽ 

اف يصمت  انوكمبإ الدليؿ عمى براءتو و بصنعحقو في الدفاع عف نفسو واف المتيـ غير مجبر 
انطالقا مف انو في االصؿ  ونيدتاو كوف اف مف شأف اجابتو اف  لإلجابةفي حاؿ عدـ ارتياحو 

في اجراءات عمى المحقؽ  وجود المحامي يسيؿيتمتع بالبراءة وليس االمر فقط في ذلؾ بؿ اف 
ودوف خوؼ مما يساىـ بالوصوؿ لمحقيقة  صراحةالتحقيؽ مما يدفع المتيـ الى االجابة بكؿ 

 ما يمكف . بأقرب

 

                                                           
 ص ، 248رقـ  ، 7 ج ،وكذلؾ القواعد القانونية   ، 554ص  ، 181رقـ  ، 1 س ، 1/5/1950نقض  ،مف احكاـ محكمة النقض المصرية  383

248  . 
 .608 ص 116رقـ   12 س ،احكاـ النقض  22/5/1961نقض رقـ  ،مف احكاـ محكمة النقض المصرية  384
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 حاالت استجواب المتيم دون وجود المحامي  /الفرع الثاني 

عمى انو مف الحاالت التي يتـ فييا استجواب المتيـ ودوف وجود محامية منيا ما يمكننا اعتباره 
تضيقا عمى حؽ المتيـ في  االستعانة بمحامية ومنيا ما يمكننا اعتباره عمى انو الغاء ضمنيا 

 .لحؽ المتيـ في االستعانة بمحاميو

 تضيق المشرع من الحق في االستعانة بمحامي/ اوال  

 تأجيؿلممتيـ الحؽ الصمت وعدـ االجابة عف االسئمة الموجية اليو ولممتيـ الحؽ في  
ية او انو عدؿ عف توكيؿ ساعة وفي حاؿ عدـ حضور محام فستجواب لمدة اربعة وعشرو اال

لفقرة السابقة نجد انيا ا ؿ التمعف فيمف خال ،  385لوكيؿ النيابة استجوابو في الحاؿ محاـ جاز
يتـ استجواب  وفي حاؿ تواجدا فان ىما تضيقا لحؽ المتيـ في االستعانة بمدافع و تحتوي فكرتيف

 :المتيـ ودوف حضور المحامي  وتتمثال في 

اذ اف وفي ىذه الحالة يكوف العدوؿ بإرادة المتيـ   عدول المتيم عن توكيل محامي :  -1
 اف رفض المتيـ افو يد او الحد منيا  يي ال يمكف تقبط بحرية المتيـ والتتر القبوؿ مالرفض و 

وقد يكوف  ،معقولة بناء عمى قاعدة مف امكنو االكثر امكنو االقؿ  ةىو امكاني يار لو محامختي
الشخص واثقا ببراءتو وفي ذلؾ فيو يرى انو ليس بحاجة لالستعانة بمحاـ وبمقدوره الدفاع عف 

يـ انو مذنبا ويريد اف يقر وقد يكوف عمى العكس مف ذلؾ اذ يرى المت ،نفسو حتى نيؿ براءتو 
وفي ذلؾ فاف تصرؼ المتيـ 386بمحاـ ةالستعانلليس ىنالؾ ضرورة فيو يرى انو  وبذلؾ بخطئو

 ىو التزاـ بحدود الشرعية كوف انو منصوص عمى ىذه الحالة ضمف نص المادة انفة الذكر.

وفي ىذه الحالة ليس ليا عالقة بإرادة    : محامي بعد استدعائولم رالحضو  في حال عدم -2
 ةلحؽ المتيـ في االستعان ؽتضياف ذلؾ فيو  المتيـ بؿ ترتبط بإرادة المحامي وفي ذلؾ فإننا نرى

وبيف  يمحاممف حؽ المتيـ االستعانة ب بأفبيف فكرة المشرع  ناقضبت بمدافع واف ذلؾ يتمثؿ
 . مسوغ الستجواب المتيـ حضورالمحامي عف ال  امتناع

                                                           
385
 االجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً( من قانون 97نص المادة ) 
386
 .114مرجع سابق ص  ،جهاد الكسوانً  
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لتقصير مف المتيـ في  أتيلـ ي فحرماف المشتكى عميو مف وجود المحامي والبدء باستجوابو  
نمااستعماؿ حؽ منحو اياه المشرع  فال مسوغ   ، جاء مف جراء ارادة وتقصير في نفس المحامي وا 

اب لمجرد رفض المحامي اف يتـ االستجو  مف حرماف المتيـ باالستعانة بمحاميو و في ذلؾ
الضمانو بدعائـ اكبر مف ذلؾ عمى المشرع الفمسطيني احاطة ىذه  ابؿ كاف واجب ، الحضور

عمى اف مف حؽ الموكؿ في حاؿ عدـ حضور المحاـ اف يطمب  كاف ينص ،موضوعية بال تتسـ
وحتى واف تطمب باف يشترط اف يتضمف المتيـ االتعاب المترتبة  مف المحكمة اف تعيف لو محاـ

 بناءا عمى رغبة المتيـالجنح  في واءسوىذا ما يكوف صالحا ليسرى  ، يعمى وجود المحام
حامي في المشرع الفمسطيني  قد اكد عمى وجود الم الجنايات اذ افاوفي  ، باالستعانة بمدافع

 . 387وجعؿ منو حؽ دستوري عمى وجو االلزاـ الجنايات الي جانب موكمو

 الغاء ضمنيا لحق المتيم في االستعانة بمدافع. /ثانيا 

لوكيؿ النيابة العامة  الفمسطيني عمى " جزائيةال االجراءاتمف قانوف  (98نصت المادة ) 
االستعجاؿ والخوؼ ة و ر الضرو  استجواب المتيـ قبؿ دعوة محاميو لمحضور في حاالت التمبس و

 محضر"عمى اف تدوف موجبات التعجيؿ في ال مف ضياع االدلة

السابؽ قد قيد الحؽ في  اذ اف ىذا النص ليس كما النص الذي سبقو اذ اف النص
فكيؼ لكؿ متيـ اف  ،اسبغ عميو االلغاء الضمني  بينما النص الحالي فقد  يبالمحام ةاالستعان

في حيف اف لوكيؿ النيابة استجواب المتيـ في حاالت معينة وقبؿ دعوة محامية   حامييستعيف بم
 ؟

 -لحاالت التي الغى فييا المشرع وجود المحامي وىي الحاالت التالية :ان ا 

 فييا توسيع لصالحيات رجاؿ الضبط القضائي فعمى رجاؿ اف حالة التمبس   حالة التمبس : -1
اف يقوموا بالتحقيؽ معو قاموا بالقبض عمى المتيـ متمبسا في جريمة  متى ماالضابطة العدلية 

 ااف رجاؿ الضابطة العدلية ىـ مف قامو  وة العامة خالؿ المدة القانونية تحويمو لمنيابومف ثـ 

                                                           
387
 . ( من القانون االساسً الفلسطٌنً"وكل متهم فً جناٌة ٌجب ان ٌكون له محام ٌدافع عنه"14انظر المادة ) 
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وبيف عرفيا و التمبس قد عالجيا القانوف فحالة  ،بالتحقيؽ معو بحدود صالحيتيـ المفوضيف بيا 
  388حاالتيا 

ننا  حيثنرى اف المشرع قد استند في حالة التمبس لنص يبتعد عف الدستورية ويجافييا  وا 
متيـ في حالة تمبس ولـ يقتنع الضبط القضائي بعد سماع اقواؿ ال لمأمور( اف 34ذكرت المادة )

بالمبرر المقنع  يأتيتمبس اف العمى المتيـ في حالة  مما يعني افاف يحولو لمنيابة العامو   بيا
يسا ت تكر ء( مف القانوف االساس التي جا14)نص المادة ل فيو مخالفةىذا  و ، سراحو إلطالؽ
نماالبراءة حيث اف المتيـ ليس مجبرا عمى اثبات دليؿ براءتو  ألصؿ يقع ذلؾ عمى عاتؽ  وا 

    . النيابة العامة

 تي مف ابسطيا س والبالضمانات االزمة في حالة التمب كاف عمى المشرع اف يحيط المتيـف 
متيـ في حالة الى جانب الالمحامي  وجودلما لذلؾ مف اىمية وضرورة ل ،ي االستعانة بمحام
ؾ كمف قبض مثاؿ ذل ، التحقيؽ ابعد مف مجراه يأخذفي بعض االحياف قد  والتمبس وخاصة ان

تكوف تعود لو كوف اف االصؿ ىو دوما براءة  أالفيناؾ احتماليو كبيرة في سيارتو مواد مخدرة 
مجـر اف يتعامؿ مع المتيـ عمى انو  وكيؿ النيابةيـ لكف في حاؿ التمبس فاف مف شأف المت

مما قد  ،واف ال يقتنع بأقوالو ومبرراتو لنفي التيمة عنو  المجتمع بأبناءويروج المخدرات ويضر 
اذ اف  ،وىنا تبرز اىمية وجود المحامي في حالة التمبس  قاسية معاممة  تويدفعو ذلؾ لمعامم

فال يجوز تغميب احدىما اقتضاء العقاب القانوف قد وازف بيف مصمحة المتيـ وحؽ الدولة في 
لتمبس في حالة ا وان إال ،لتحقيؽ التوازف بيف مصمحة المتيـ ومصمحة المجتمع  ىعمى االخر 

 االثبات عمى حقوؽ المتيـ. مصمحةتغميب واضح ل فيوومنع المحامي مف حضور االستجواب 

 

 

 

 
                                                           

388
 . ( من قانون االجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً 96انظر المادة ) 
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 ستعجال والخوف من ضياع االدلة :حالة الضرورة واال -2

حاالت  الضرورة او متي تتحقؽحالة  بمعنىاف المشرع لـ يأتي بتعريؼ يزيؿ الغموض  
الحاالت التي  الخوؼ مف ضياع االدلة سوى اف ىذه الحاالت ىي مف و الضرورة واالستعجاؿ

والتي   ،سماع المتيـ بدوف حضور محاميو كاستثناء تمكف سمطة التحقيؽ مف البد مف توافرىا 
 .لعامة ولمحفاظ عمى امف المجتمع االداب ا االمر يتعمؽ بالنظاـ العاـ واف في  تجد مبررىا

 إالسماع اقواؿ المتيـ تمبس ولمخوؼ مف ضياع االدلة واف كاف مف المستساغ في حاالت ال  
اف مف شأف ىذا النص عمى اف يسمح لمجية القائمة بالتحقيؽ لمتجاوز بحجة اف ىنالؾ حالة 

او اف جيات التحقيؽ تمنع حضور المحامي وفقا دلة ضرورة او استعجاؿ وخوؼ مف ضياع ا
ج عمى الرغـ مف عدـ توافرىا واف تدوف ذلؾ في المحضر دوف وجود أي ادلة مما جليذه الح

لؾ مف شأنو تغميب حؽ المجتمع في اقتضاء العقاب عمى حؽ المتيـ دونت ىذا عدا اف ذ
 وعمى الرغـ مف اف المشرع قد ، جانبو ىووجود مف يختاره مف المحاميف ال بالدفاع عف نفسو

حاوؿ تدارؾ القصور في تغميب حؽ المتيـ عمى حؽ الدولة في الوصوؿ لمحقيقة محاوال تحقيؽ 
اف في ىذه الحاالت يشترط عمى المحقؽ اف يدوف نوع مف التوازف مف خالؿ النص عمى 

عمى اقواؿ المتيـ حيف انتياء  باإلطالعالموجبات لمتعجؿ في االستجواب واف لممحامي الحؽ 
 389االستجواب 

  ٟاٌذمٛق اٌّشذثطح تذك االعرؼأح تاٌّذاِ/اٌفشع اٌثاٌث   

ينص عمييا  بمحاـ اف ىنالؾ حقوؽ واف لـ ةتب عمى حؽ المتيـ االستعاناف ما يتر 
انيا ىي ذات ارتباط وثيؽ بحؽ المتيـ في االستعانة بمحامية  إالصراحة في بعض التشريعات 

عدـ جواز  ، بحضور محاميو إالاف ال يجيب حؽ المتيـ في  ، عمى سبيؿ االيجاز ومنيا
مف  بأيوىذا الحؽ ميـ كوف اف الحدث ليس عمى دراية 390بوجود محامية  إالمحاكمة الحدث 

كوف اف  ، حقوقو وخاصة اف مف حقو الصمت وعدـ االجابة في كافة مراحؿ الدعوى الجزائية
وحؽ المتيـ في اف يختار محاميو فال يجبر  ، االحداث يتطمبوف رعاية خاصة بموجب القانوف

باالتصاؿ  صوؿ عمى التسييالت االزمةحؽ المتيـ بالح ،المتيـ ويفرض عميو محاـ معيف 

                                                           
 . ف قانوف االجراءات الجزائية  الفمسطيني( م2( فقرة )98انظر نص المادة ) 389
 . بشأف حماية االحداث 2016( لسنة 4( مف القرار بقانوف رقـ )19انظر المادة ) 390
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حيث اف القانوف قد منع تفتيش المحامي او مكتبو وفي ذلؾ ضمانات يو تامة بمحاميو وبسر 
وحؽ المحامي في  ، 391واسعة لما فيو كفالة سرية المعمومات التي يدلي بيا الموكؿ لمحاميو 

 . 392عمى محضر التحقيؽ في حاالت استجواب موكمو دوف حضورهاالطالع 

عمييا عمى المستوى الدولي  النص تـوالتي قد حقوؽ طبيعيو ال ىي مف اف ىذه الحقوؽ 
وكذلؾ فقد تـ النص عمي  ،الخاصة بحقوؽ االنساف  واإلعالناتمف االتفاقيات والمواثيؽ  في كؿ

 حقوؽ االنساف والمجنة االمريكية وبعادلة الصادر عف المجنة المعنية جميا في دليؿ المحاكمات ال
الدولية المعنية بحقوؽ االنساف ومحاكمتو  االوربية وغيرىا مف  التشريعات الدولية والمواثيؽ

  .محاكمة عادلة

 تأجيؿبالمحامي والتي تتمثؿ اف يطمب المتيـ  االستعانةمف الحقوؽ ذات الصمة بينيا وبيف و 
 ساعة  لحيف حضور محامية وىذا ما سنوضحو في المطمب الثاني . 24االستجواب لمدة 

 اٌّثذث اٌثأٟ

 اٌذك فٟ اٌصّد خشقاثاس 

يعتبر استخداـ وسائؿ االعتداء عمى الكياف البدني او الكياف المعنوي لإلنساف مف اىـ   
فيما لـ يكف ليعترؼ بو لوال ر المتيـ عمى الكالـ و االعتراؼ إلجبا ،مظاىر خرؽ حؽ الصمت 

تشكمو مف خرؽ لحؽ الصمت في الوقت الذي اختار فيو المتيـ  لما ، استخداـ ىذه الوسائؿ
 .مما يكسر لديو رغبتو واختياره جبرا عنو دوف رضاه  ،في الصمت  ممارسة حقو

 المتيـفاإلكراه المادي ىو احد انواع االكراه وىو يعني كؿ قوة مادية خارجية تسمط عمى  
 . 393مف شانيا التأثير عمى حرية ارادتو في االختيار بيف االنكار واالعتراؼ  ،

في عقمو او نفسيتو او احاسيسو  فيؤدي  المتيـبمعنوي فيتـ بواسطة المس اما االكراه ال 
و اف ما يتشابو بيف كالىما اف كال منيما يؤثر في حرية المتيـ في   ،يب ارادتو يالى تغ

                                                           
عمى عدـ جواز تفتيش المحامي او بشأف تنظيـ مينة المحاماة  1999 ( لسنة3( الفقرة )د( مف القرار بقانوف رقـ )20وفي ذلؾ فقد نصت المادة ) 391

  . بحضور النقيب او مف يمثمو قانونامكتبو إال 
 ،دار المروج  ،شركة المطبوعات الشرقية  ،الطبعة الثانية ،محاضرات في قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية االردني والمقارف  ،فاروؽ الكيالني 392 

 (350ص)  ،1995 ،بيروت 
 

 .321ص ، 2016 ،القاىرة ،دار النيضة العربية  ،الثانية  الطبعة ،الوسيط في شرح قانوف االجراءات الجنائية ، احمد فتحي سرور 393
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ـ بواسطة المس في جسد وما يفرؽ بينيما اف االكراه المادي يت ، 394االختيار اثناء استجوابو
فاإلكراه المادي ىو التعذيب الجسدي وما يتبعو مف الـ  ،مما يؤدي الى تعطيؿ ارادتو  ، متيـال

وكالىما يمثؿ  395اما االكراه المعنوي فيو التعذيب النفسي وما يتبعو مف الـ عضوي ،نفسي 
 .يؤدي الى خرؽ الحؽ في الصمت اعتداء عمى كياف االنساف المادي او المعنوي مما 

 تقبؿ االعترافات التي تـ الحصوؿ اف ال واف االثر الذي تتركو تمؾ الوسائؿ يتمثؿ في 
وقد يتبع  ،عمييا بوسائؿ االكراه واف يبطؿ االعتراؼ وىذا مف نوع الجزاء عمى الفعؿ المرتكب 

يعاقب الفاعؿ بإحدى العقوبات المنصوص عمييا في قانوف العقوبات التي تجـر ارتكاب  ذلؾ اف
تقسيـ  وىذا ما سنوضحو ضمف ،رره لتعويض لممتيـ الذي ثبت تضباإلضافة  ،االفعاؿ  مثؿ ىذه

الجزاء و  )المطمب االوؿ( حق الصمت خرق اساليباستخدام  ىذا المبحث الى مطمبيف :
 . )المطمب الثاني(المترتب عمى خرق حق الصمت

 

 اٌّطٍة األٚي

 دك اٌصّدأرٙان  اعرخذاَ اعا١ٌة

بالكياف المادي تتعدد الوسائؿ المستخدمة في خرؽ الحؽ في الصمت فمنيا ما ىو ماس 
رىاؽ المتيـ كالتعذيب لإلنساف الكالب البوليسية وفحص الدـ وبصمة االصابع والتحميؿ  او وا 

التخديري والتنويـ المغناطيسي واستخداـ جياز كشؼ الكذب ومنيا ما ىو ماس بالكياف المعنوي 
تقميدي او  ا منيا ما ىوكالتيديد والوعيد وتحميؼ اليميف وقد تكوف ىذه الوسائؿ في مجممي

 مستحدث 

 وسائل االكراه المادي-الفرع االول :

لـ تعد وسائؿ االكراه المادي ىي نفسيا ذات الوسائؿ التي قد كانت قديما تمارس ضد 
رىاقو مف خالؿ االستجواب  نما ىي ايضا قد  ،المتيـ كالضرب والشبح وخمع االظافر وا  وا 

                                                           
 .307ص  ،مرجع سابؽ  ،حسف الجوخدار  394
 .306،المرجع السابؽ ،حسف الجوخدار 395
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النساف مف اجؿ الوصوؿ لغايتيا في تطورت مع التطور في اساليب التحقيؽ وتطور حقوؽ ا
 .396ه الضحية مف الـ جسدي االتحقيؽ بطرؽ غير مشروعة واالعتراؼ نتيجة لما عان

 ،ويعد تعذيب المتيـ واستخداـ وسائؿ العنؼ سواء في االستجواب او مواجيتو بغيره  
إال اف ىذه الوسائؿ لـ تعد تقتصر عمى  ،مف اشد وأقصى انواع االكراه لمحصوؿ عمى االعتراؼ 

رىاؽ المتيـ مف خالؿ اطالة استجوابو  وسائؿ التقميدية كالتعذيب والعنؼال نما تطورت لوسائؿ وا  وا 
حديثة كاستخداـ الكالب البوليسية وتحميؿ الدـ ومحتويات المعدة والتخدير التحميمي والتنويـ 

 .397المغناطيسي وجياز كشؼ الكذب

 ل التقميدية الوسائ  /اوال

جسديا  ،ويعرؼ التعذيب عمى انو أي عمؿ عمدي ينتج عنو الـ او عذاب شديد  -التعذيب : -1
كاف اـ عقميا بشخص ما بقصد الحصوؿ مف ىذا الشخص او مف شخص ثالث عمى معمومات 

والتعذيب يكوف  ، 398او معاقبتو عمى عمؿ ارتكبو او يشتبو في انو ارتكبو  ،او عمى اعترافات 
او الضرب بواسطة الكرباج  400او باستخداـ الفمكة 399مف خالؿ صور مختمفة كالضرب المنظـ 

او  ،او الركؿ باأليدي و االقداـ او الضرب لممرأة الحامؿ إلجياضيا  401او بالسيور الجمدية 
او  او تشويو اعضاء الجسـ كخمع الشعر ،او التقييد  ، 403او التعميؽ، 402كسر وخمع االسناف

او الخنؽ بغمس رأس الضحية تحت  ، 404نزع االظافر وقطع أي جزء بارز مف اجزاء الجسـ

                                                           
 17 ص ، 1999القاىرة ،  ،دار النيضة العربية  ،تحريـ التعذيب والممارسات المرتبطة بو  ،طارؽ رخا 396
397
 .20 ص ،المرجع السابؽ  ،طارؽ رخا  
 .22 ص ،المرجع السابؽ  ،طارؽ رخا  398
 .166 ص ،مرجع سابؽ  ، طارؽ رخا 399

( لندف ديسمبر MDE/15/68/69الوثيقة رقـ )،السمطة الفمسطينية )االعتقاؿ لفترات طويمة والتعذيب والمحاكمات الجائرة( منظمة العفو الدولية 400
 . 166 ص ، مرجع سابق ، طارق رخا ،17- 16 ص ، 1996
 ، االمـ المتحدة ،(A/51/44)44الممحؽ رقـ  ، الدورة الحادية والخمسوف ، الوثائؽ الرسمية ، الجمعية العامة ،تقرير لجنة مناىضة التعذيب  401

كية لمضرب بانتظاـ باسواط مصنوعة مف اطارات السيارات التي احيث جاء فييا اف تعرض الش ، 98- 90 ص ، 1996،االمـ المتحدة نيويورؾ
 . 167 صطارق رخا مرجع سابق  ،معدنية  ؾعمى اسال تحتوي
 ص ، مرجع سابؽ ، طارؽ رخا ، 93ص  ، 1988،القاىرة ،تقرير المنظمة العربية لحقوؽ االنساف عف حالة حقوؽ االنساف في الوطف العربي  402
169 . 
)قياـ البوليس التركي بتعذيب مواطف بتعميقو لفترات طويمة  مف ذراعيو مما ادى الى  ، 1994  ،لندف  ،التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية  403

 . 170 ص ، مرجع سابق،طارق رخا  ، 161اصابتو بالشمؿ الجزئي في ذراعيو ( ص 
 .172 ص ،مرجع سابؽ  ، طارؽ رخا404
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او باستخداـ الصعؽ الكيربائي  ،405او الحرؽ سواء بالسجائر او بقطب حديدي مسخف  ،الماء 
فكؿ ىذه الصور مف وسائؿ االكراه المادي  406او استخداـ وسائؿ إليالـ االعضاء الجنسية  ،

عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر وىي وسائؿ اعتداء عمى االنساف في كيانو المادي و التقميدية ىي 
جباره عمى االعتراؼ وقد يتـ استخداميا ومازالت تستخدـ كوسائؿ  خرؽ الحؽ في الصمت وا 

 . لمتعذيب في العديد مف الدوؿ العربية ومف بينيا فمسطيف

 الوسائل الحديثة  -ثانيا :

لـ يكف استخداـ الكالب البوليسية المدربة قديما معروؼ كما ىو  : استعراف الكالب البوليسية -1
فالكالب البوليسية مف الوسائؿ التي يتـ استخداميا مف قبؿ رجاؿ  ،عميو في الوقت الحاضر 

ويعتبر استخداـ الكالب البوليسية مف  ،الشرطة في مرحمة االستدالؿ لمبحث عف المجرميف 
فعند ىجوـ الكمب عمى المتيـ وتمزيؽ مالبسو مما يؤذي المتيـ  ،وسائؿ االكراه المادي والمعنوي 

نتيجة لما  407وقد تكوف وسيمو اكراه معنوي ،في جسده مما يتمثؿ في اعتداء عمى كيانو المادي 
واف في استخداـ الكالب البوليسية  ،يحدثو الكمب مف خوؼ في نفس المتيـ يدفعو الى االعتراؼ 

فقد ذىبت محكمة النقض المصرية  ،دـ الشيادة ضد النفس خرؽ لحؽ المتيـ في الصمت وع
الى بطالف االعتراؼ الصادر عف المتيـ بعد ما اف تـ تمزيؽ مالبسو مف قبؿ الكمب البوليسي 

إال اف ىذه الوسيمة قد اثبتت اىميتيا في االستعراؼ عمى الجاني   408واف اعترافو ال يعوؿ عميو 
 .409اكراه فاف لالعتراؼ قيمتو ونتائجوفمتى ما صدر االعتراؼ طواعية ودوف 

                                                           
 . 175 ص ، مرجع سابق ، طارق رخا ، 89 ص ، 1996تقرير لجنة مناىضة التعذيب لعاـ  405
 .182-177 ص ، مرجع سابؽ ، طارؽ الرخا 406
باف  ، 448ص  ، 109رقـ   22 س ، مجموعة احكاـ النقض 1971يونيو  7فقد قضت محكمة النقض المصرية  في نقضيا الصادر في  407

فانو يكوف  ، لإلدانة اذا ثبت الحكـ انو قد اديف الطاعف بناءا عمى تعرؼ الكمب فقط  كدليؿ اساسي  استعراؼ الكالب البوليسية وحده ال يعوؿ عميو  و
الجزء االوؿ ، الوسيط في شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية،محمد عمي عياد سالم الحمبي   ،لممزيد راجع  ،وواجب نقضو   ، مشوب بالقصور

 .321 ص ، 1996 ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع. ،
 ،دار وائؿ لمنشر ،الطبعة االولى  ،ضمانات المتيـ اثناء المحاكمة ،احمد فنر العبيدي  ، 805ص  ، 22س  ، 26/12/1971نقض مصري  408

محمد عمي عياد  ، 1459ص   ، 327رقـ  ، 23س  ،مجموعة احكاـ النقض  ، 1972 ،ديسمبر  25وكذلؾ نقض  ، 463ص  ، 2012،االردف
 . 322ص  ، مرجع سابق ،سالم الحمبي

 . 119ص  ،مرجع سابؽ  ،امجد الكردي  409
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تستخدـ في التحميؿ النفسي  يو حديثةمموىو وسيمة ع -:  410التخديري)مصل الحقيقة( التحميل -2
يتـ مف خالليا حقف الشخص بعقار يؤدي الى حجب التحكـ في  ،والتشخيصي واستجواب المتيـ 

دقيقة يفقد  20فيؤدي تعاطييا الى نوـ عميؽ تعقبو يقظة بعد حوالي    ،االداء العقمي واإلرادي 
الشخص اثناء نومو القدرة عمى االرادة واالختيار ويكوف اكثر قابمية لإليحاء والمصارحة وبذلؾ 

بحيث يدلي الشخص  ،يتـ اكتشاؼ الدوافع والرغبات وما يحاوؿ اف يخفيو وىو في حالة الشعور 
فقد الشخص قدرتو عمى يفالتخدير  ، 411رىا لو لـ يستعمؿ معو ىذا المخدرببيانات ما كاف ليقر 

واف  412االختيار والتحكـ االرادي عمى نحو ييسر اكتشاؼ الدوافع النفسية المكبوتة لدى المتيـ 
االستجواب تحت تأثير التخدير نوعا مف انواع االكراه المادي مما يجعؿ كافة االقواؿ 

لشخص الذي تعرض لمصؿ الحقيقة باطمة وحتى لو كانت والتصريحات التي تصدر عف ا
ىذا المخدر تجعؿ منو مسموب  تأثيركوف االجابات التي تصدر مف المتيـ وىو تحت  413صادقة

 414الجريمة فليعترؼ باركا ادةر اال

ت اشير العقاقير المخدرة التي تستخدـ الستجواب االشخاص ىو) البنتوناؿ ( حيث كان
استخدـ مع شخص و  1944تحايال عمى صمت المتيـ عاـ اوؿ مره استخدـ فييا في فرنسا 

التحقيؽ معو لـ  وأثناءفرنسي القي القبض عميو الرتكابو جـر التعاوف مع االحتالؿ االلماني 
ابكـ  بأنوفقرر االطباء   ، الفحوصات الطبية إلجراءلجاف التحقيؽ  فأحالتوكممو  بأيينطؽ 

عاد قاضي التحقيؽ وانتدب عددا مف  1947وفي عاـ  إال انو ،الة صمت طبيعي ويعاني ح
او فيما اذا كاف  ،لمعرفة فيما اذا كاف مصاب بحالة بكـ عضوية اـ ىستيرية اساتذة الطب 
 وسألوهوفي حينيا استعمؿ االساتذة عقار)البنتوناؿ( فتخدر المتيـ وفقد ارادتو  ،يصطنع البكـ 

فقرر االطباء اف  ، وضوعالموبعد يوميف اخذ يتكمـ ب ، العقار فبدأ يجيب بصعوبة تأثيرتحت 
وحينيا قد ثارت ضجة كبيرة مما دفع  ،حالة البكـ لـ تعد قائمة او انيا قاربت عمى الشفاء 

                                                           
"و"االيمتاؿ بنتون 410 اؿ"و ومف اىـ العقاقير المستخدمة في ىذا المجاؿ " الناركوفيف"و "البوتوتاؿ الصوديوـ وىو اشيرىا استخداما "و "االوديـو

ص  ، 2005 ،مصر المحمة الكبرى  ، دار الكتب القانونية ،الجنائي التحريات و االثبات  ،مصطفى محمد الدغيدي  ،لممزيد راجع  ،"االناكوف" 
263  

 .   18ص  ، 1975 ،االسكندرية ،منشاة المعارؼ ،المرصفاوي في المحقؽ الجنائي  ،حسف صادؽ المرصفاوي  411
دار النيضة  ، الوسائل العممية الحديثة في االثبات الجنائي ،حسين محمود ابراىيم  ،وكذلؾ  ، 416ص  ،مرجع سابؽ  ،محمد سامي النبراوي  412

 .155ص  ، 1986،القاىرة  ،العربية 
 . 139ص  ،عبد الحميد الشواربي مرجع سابؽ  413
 . 179ص  ،مرجع سابؽ  ،.سامي المال 414
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يعتبر فيو استعماؿ العقاقير المخدرة  الستصدار بيافمس نقابة المحاميف في باريس مج
 415يـ في أي اجراء مف اجراءات التحقيؽ انتياكا لحؽ الدفاع الستخالص اقواؿ المت

بدرجات  غير طبيعي ويقع الشخص تحت سيطرتووىو حالة نـو  -: 416التنويم المغناطيسي -3
متفاوتة تبعا لدرجة عمؽ النـو وتعمؿ ىذه الوسيمة عمى احتجاب الذات الشعورية لمنائـ بدرجات 

تخدمت ضده لمخضوع ليذه واختالؼ قابمية مف اس تبعا لدرجة عمؽ النـو المغناطيسيمتفاوتة 
مما يجعؿ النائـ خاضعا  لتأثير ارادة  417فيي تتفاوت في تأثيرىا مف شخص ألخرالمؤثرات 

بحيث تكوف ىنالؾ قدره لممحقؽ عمى االيحاء لممتيـ  ، 418المنوـ تخضعو بارتباط ايحائي معو
وسائؿ الحديثة والتي يتـ مف خالليا فالتنويـ المغناطيسي مف ال ،وتوجييو الى اجابات تضره 

مما يجعؿ اجابات المتيـ  ،احداث حالة مف النوـ االصطناعي لبعض ممكات العقؿ الظاىر 
ودوف ارادة المتيـ كوف اف ىذه الوسيمة  419خارجة عف ارادتو وىي تمثؿ صدى لما يوحى اليو

ؤثر عمى الكياف المعنوي تؤثر عمى الكياف المادي لإلنساف مف خالؿ التأثير في جسمو وكذلؾ ت
كونيا تؤثر في سالمة الجياز العصبي والحسي وىو وسيمة مجـر استعماليا وال ينتج لالعتراؼ 

 . 420الصادر عنيا أي قيمة او اثر

الفقياء عمى عدـ  ىذه الوسيمة ىي تحايؿ واضح عمى صمت المتيـ فيجمع جميور اف  
وتؤدي  ،فيي مف وسائؿ االكراه  ،ىذه الوسيمة وعدـ صحة االقرار المنتزع بواسطتيا  ةمشروعي

 421الى قير ارادة المتيـ

يقوـ برصد العالقة بيف الحالة النفسية  ، يلآ وىو عبارة عف جياز -: جياز كشف الكذب  -4
وبعض وظائؼ اعضاء الجسـ ويعتمد في استخدامو عمى التغيرات التي تطرأ عمى وظائؼ 

                                                           
 . 357 ص ،مرجع سابؽ  ،فاروؽ الكيالني  415
ية نفس المتيـ باختراؽ وعيو والمرور الى م( يقولو"ىو استكشاؼ مباشر لداخJEANGRAVENوقد عرفو العديد مف رجاؿ القانوف ومنيـ االستاذ ) 416

في حالة النائـ نفسيا وجسمانيا عمى النحو الذي  تأثير"عمميو افتعاؿ نـو غير طبيعي يصاحبو  بأنو " وقد عرفو الدكتور ممدوح بحر  عالمو الداخمي
مكتبة  ، دراسة مقارنة،حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي  ،ممدوح خميل بحر  ،تتغير معو ارادة العقؿ وممكاتو العميا ويصبح سيؿ االنقياد"

 . 514 ص  ، 1996 ، عماف ، دار الثقافة
 . 214 ص ، 2008 ، المكتب الجامعي الحديث ،الطبعة الثانية  ، ،ائي والتصرؼ فيوالتحقيؽ الجن ، احمد بسيوني ابو الروس417
  54 ص -  53 ص  ، 1998،القاىرة ، دار محمود لمنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية،االثبات الجنائي والمدني،  مصطفى مجدي ىرجة 418
 ص.214 ، مرجع سابؽ،احمد بسيوني ابو الروس 419
 .54 ص ،مرجع سابؽ  ، مصطفى مجدي ىرجة 420
 . 147 ص ، 1986االردف ،  ، المطبعة العربية الحديثة،تعذيب المتيـ لحممو عمى الالعتراؼ  ،فاروؽ الحسيني لعمر ا 421



131 
 

 تطرأومف خالؿ التغيرات التي  ، 422وميكانيكيو وبعض اجزاء الجسـ كالنبض والتنفس والتعرؽ
 اـ ال. 423عمى اف المتيـ موضوع التجربة يكذببيا وفقا لما يصاحبيا مف اضطراب يستدؿ 

 1926سنة  حيث انشأذا الجياز ىو)ليونارد كميز( كاف اوؿ عالـ فكر في اختراع ى
ثـ  ، 424ؿ بو في الواليات المتحدة االمريكية واستخدمو في كشؼ الكذبمدرسة لتعميـ طريقة العم

عمى يد المخترع الرسوف  امريكيافي  دىارفار بعد ذلؾ تـ تطوير لتجربة عممية في جامعة 
(LARSON سنو  )واستمر في التطور حتى وصؿ الى تصميـ يماثؿ في جياز  ، 1951425

بحيث يقوـ بالتسجيؿ المتواصؿ لضغط الدـ عف طريؽ  ،تخطيط ضغط الدـ )البوليغراؼ( 
والتوصيمة الجمدية المرتبطة بالعرؽ عف طريؽ منافذ كيربائية )الكترودات( تثبت في  ،الساعد 

ومنيا يالحظ  ،البطني  وشريط مرف يمؼ حوؿ الصدر لقياس التنفس الصدري و ،االصابع 
عف االنفعاالت التي يمكف اف تسبب  بحيث يكشؼ ،ايقاع التنفس وضغط الدـ وتصبب العرؽ 

 426الكذب

ولكف غالبية االراء اعتبرت  427انقسـ الفقياء والقانونيف بيف مؤيد ومعارض ليذه الوسيمة
ؿ في االحاسيس الداخمية غالغير اخالقية التي تتغمياز كشؼ الكذب وسيمة مف الوسائؿ ج

وىو مف االختبارات الماسة بكرامة االنساف والشخصية االنسانية وفردية المواطف وىو  لإلنساف
جبارفيو كذلؾ اعتداء عمى حؽ الصمت  التي  النتائجالمتيـ عمى الكالـ ىذا عدا عف اف  وا 

مؿ خارجية قد تؤدي اىي نتائج ال تتسـ دوما بالمصداقية نظرا لتأثرىا بعو  الوسيمةتصدر عف ىذه 
 ء نتائج عكسية.الى اعطا

حيث اف العصر  ةلمادي وخاصة التقميديو منيا مباحوسائؿ االكراه ا قديما واف كانت
واف المتيميف حمموا عمى اعناقيـ اعترافات كاذبة  ،عصر مموث بالتعذيب  بأنوالقديـ قد عرؼ 

 429ففي العصور التي سبقت ظيور حقوؽ االنساف واالتفاقيات الدولية المناىضة لمتعذيب ، 428
                                                           

 .358،مرجع سابؽ  ،فاروؽ الكيالني  422
  . 264 ص ،مرجع سابؽ ،احمد فنر العبيدي  423
 . 138 ص ،مرجع سابؽ  ، سامي المال 424
 . 250 ص ،مرجع سابؽ ،جياد الكسواني  425
 . 251  ص ،مرجع سابؽ  ، جياد الكسواني 426
 ، 1988يقارب مميوف اختبار منذ سنو  مف بيف الدوؿ التي تستخدـ جياز كشؼ الكذب وبكثرة في الواليات المتحدة االمريكية حيث يمارس ما 427

 . 254 ص ، مرجع سابق ،جياد الكسواني  ، وىنالؾ قوانيف تنظـ استخداـ جياز كشؼ الكذب
 . 306 ص ،سابؽ  عمرج ،حسف الجوخدار 428
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ذاؾ ىو ساغا ويتـ المجوء اليو في أي وقت حيث كاف ما ييـ انكاف التعذيب فييا امرا مست ،
وسمي التعذيب باالستجواب القضائي نظرا ألىميتو البالغة في  ،الحصوؿ عمى االعتراؼ 

 انو وفي العصر الحديث قد تـ حظر استخداـ إال  430الحصوؿ عمى االعتراؼ في بعض الجرائـ
جريمة يعاقب المادي او المعنوي ميما كاف قدره او نوعو  فضال عف اعتبارىا االكراه وسائل 

 و431ذلؾ فقد اجمعت االعالنات العالمية و االقميمية والمؤتمرات الدولية  عمىو   ،عمييا القانوف 
 .عمى تحريـ استخداـ مثؿ ىذه الوسائؿ تمؼ الدوؿخالدساتير وقوانيف م

 اٌّؼٕٛٞٚعائً االوشاٖ   -اٌفشع اٌثأٟ :

عمى انو ما يصؿ الى  نفس وعقؿ وأحاسيس المتيـ مما يؤثر  ،يعرؼ االكراه المعنوي او االدبي 
لالستجواب او  واف ىذه الوسائؿ ىي مبطمة ،تراؼ عمى حريتو في االختيار بيف االنكار واالع

الوعد او االغراء او  منيااالكراه المعنوي صورا كثيرة ويتخذ  ،نيما المواجية واالعتراؼ المتولد ع
 .432التيديد والخداع وتحميؼ المتيـ اليميف 

قد يختار المتيـ اف يسمؾ مسمؾ الصمت واال يعترؼ وقد يصمد فتره طويمة  -ق المتيم :اارى -1
إال اف جية التحقيؽ قد تستخدـ اسموب مف  ،كممة  بأيمف اجؿ تحقيؽ ىذا الغرض دوف التفوه 

المتيـ مف خالؿ اف يستمر في تكرير السؤاؿ اكثر مف مره  اساليب التعذيب ويتمثؿ في ارىاؽ
ا طابع االرىاب النفسي كاف بصيغ مختمفة  واف تكوف قد اختارت بيئة مالئمة لمتحقيؽ يغمب عميي

غرفة التحقيؽ مظممة  وتفتقر إلى التيوية المناسبة حتى تضعؼ روحو المعنوية ويجبر تكوف 
وقت محدد لالستجواب فقد يمتد االستجواب لساعات  ودوف اف يكوف ىنالؾ ، 433عمى االعتراؼ

 434طويمة فالعبرة في مقدار تأثير االستجواب عمى ارادة المشتكى عميو وعمى حريتو في التفكير
                                                                                                                                                                      

الجمعية العامة  االتفاقية الدولية لمناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة او العقوبة القاسية او االانساينة او الميينة والتي تـ اعتمادىا مف قبؿ429
 وىي ممزمة لمجميع  ،1948 ،ديسمبر\10في  39\46لالمـ المتحدة بعد التصديؽ عمييا  بموجب القرار رقـ 

 .319ص ، 1985 ،القاىرة  ،دار النيضة العربية  ،الوسيط في قانوف االجراءات الجزائية  ،احمد فتحي سرور 430
المادي "منع المجوء لوسائؿ االكراه 1939،برف ،قرار المجنة الدولية لممسائؿ الجنائية ،1948،( مف االعالف العالمي لحقوؽ االنساف  5المادة ) 431

تقرير الجنة المعنية بحقوؽ االنساف بييئة االمـ  ، 1953،روما  ،وكذلؾ  المؤتمر الدولي الخامس  ،لمتاثير عمى المدعي عميو لحممو عمى االعتراؼ "
اتفاقية  ، 1975 ،امبوج ى ،المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانوف العقوبات  ،( مف االتفاقية الدولية لمحقوؽ المدينة والسياسية 7المادة ) ، 1962 ،

 .  301ص  ، مرجع سابق ،محمود محمود مصطفى  ،المادة الثانية منيا ،1948،مناىضة التعذيب 
 .293 ،مرجع السابؽ  ،حسف الجوخدار 432
 . 355ص  ،مرجع سابؽ  ،فاروؽ الكيالني  433
مثاؿ ذلؾ القانوف الفنمندي اذ حدد اف   ،وفي ذلؾ فقد ذىبت بعض التشريعات االجنبية الى تحديد مدة معينو يجب اف يتـ االستجواب خالليا  434

وتنص المادة  ،يكوف االستجواب ما بيف الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء وال يجوز اف تزيد مدة استجواب المتيـ عف مدة معينة 
رىاؽ ( مف قانوف االجراءات الجزائية االرجنتيني عمى انو اذا استغرؽ االستجواب مدة طويمة افقد المتيـ صفاء تفكيره او ظيرت عميو بوادر اال224)
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عمى نفسو مف اجؿ التخمص مف البيئة المرىقة التي تـ صنعيا لو مما  ةيممؾ السيطر  بحيث ال
 . وف اعترافو صحيحا او مناؼ لمحقيقةيؤدي الى خرؽ الحؽ في الصمت واعترافو وقد يك

وىو بث االمؿ في نفس المتيـ بأمر ما ليزرع لديو االعتقاد بأنو قد يجني  -: الوعد أو اإلغراء -2
وىو كالتيديد لو اثر عمى ارادتو في االختيار بيف االقرار واإلنكار مما  ،فائدة او يتجنب ضررا 

اذ اف الوعد   435وييدد قوتو كدليؿ ،يترتب عمى ذلؾ اف ينتاب الشؾ في صحة االعتراؼ 
حيث يكوف مف الصعب عمى أي  ،)االغراء( قريف االكراه المبطؿ لالستجواب والمواجية 

فيمجأ المحقؽ الى ىذا االسموب لحمؿ  ،436مقاومتو اشخاص او عمى االقؿ الشخص العادي  
 ،ؼ بالجريمة اف ىو اعتر  ،نفسو بتحسيف ظروفو  تبعا لبث االمؿ في ،المتيـ عمى االعتراؼ 

كوعده بالعفو عنو او بعدـ محاكمتو و االفراج عنو او بعدـ تقديـ االعتراؼ كدليؿ ضده في 
وعدا بالتغاضي عف بعض التيـ اذا اف يكوف  المحاكمة او بتخفيؼ العقوبة التي ستوقع عميو او

  437اعترؼ ببعضيا االخر 

البطالف ىو الجزاء المترتب عمى االعتراؼ الذي اخذ بيذه الطريقة واف يحكـ بالبراءة اف 
لـ يكف ىنالؾ دليؿ اخر مستقؿ عف الدليؿ المستمد مف ىذا االجراء الباطؿ ويستوي في ذلؾ 

ألف قيمة االعتراؼ الحقيقي تزوؿ نتيجة التأثر  ،ر حقيقي سواء اكاف االعتراؼ حقيقي او غي
وقد اعتبرت محكمة النقض المصرية انو ال يصح التعويؿ عمى أي اعتراؼ  ، 438بمثؿ ىذا الوعد

ولو كاف صادقا متى كاف وليد اكراه واف الوعد واإلغراء قريف االكراه والتيديد الف لو تأثير عمى 
 .439حرية االختيار لممتيـ

مما يؤثر عمى حرية  ،حؽ بو او بشخص عزيز عميو موىو توعد المتيـ بضرر قد ي  -د :التيدي -3
كتيديد المتيـ بالقتؿ او بعقوبة االعداـ او  ، 440ارادتو في االختيار بيف االنكار واالعتراؼ

                                                                                                                                                                      
مرجع  ،اءات الجنائية الوسيط في قانون االجر  ،احمد فتحي سرور  يد المتيـ ىدوءه ، في ذلؾ راجع يجب عمى القاضي اف يقفؿ التحقيؽ حتى يستع

 . 376ص  ،سابؽ 
 . 304المرجع السابؽ  ص  ،محمود محمود مصطفى  435
( 41( وكذلؾ المشرع العماني في نص المادة)158والمادة 97وقد حظر المشرع الكويتي استعماؿ وسائؿ  االغراء ازاء المتيـ في نص المادة ) 436

النقض الى اعتبار االغراء وسيمو مف وسائؿ االكراه المعنوي الغير مشروعة ومف ذلؾ راجع وقد ذىبت محكمة  ،( مف القانوف اليمني 178والمادة)
 294ص  ،مرجع السابؽ ،حسف الجوخدار ،عف كتاب  ،1472ص،230رقـ ،22س،25/12/1972حكـ رقـ ،احكاـ محكمة النقض 

 . 464ص مرجع سابؽ، ،احمد فنر العبيدي  437
 .101ص ،مرجع سابؽ ،سامي صادؽ المال  438
 .112، مرجع سابق ،امجد سميم الكردي  ،13/6/1973جمسة  465 قرار محكمة النقض المصرية رقـ 439
  689ص  ، 1988، القاىرة،دار النيضة العربية الطبعة الثانية ،  ،شرح قانوف االجراءات الجنائية  ،محمود نجيب حسني  440
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بالقبض عمى احد مف اقاربو او االعتداء عمى شرؼ زوجتو او قريبتو او فضح اسراره او مف 
شخص امامو او اسماعو اصوات اشخاص يتـ تعذيبيـ او وضعو في اجواء مرعبو خالؿ تعذيب 

يكوف التيديد في الحاؽ  وقد 441او باف يأمر المحقؽ امامو بتحضير أي مف وسائؿ التعذيب
المتيـ سواء اكاف بشخصو او مالو او عرضو  وقد يكوف التيديد صريحا او ضمنيا  ب الضرر

 إلخافة المتيـ وحممو عمى تنفيذ ما طمب منو . 442قصد تنفيذه المحقؽ اـ لـ يقصد
اف تحميؼ المتيـ اليميف يعد بمثابة اكراه ادبي عمى حريتو في الكالـ   -تحميف المتيم اليمين : -4

واف مف  443االمر الذي يعد بمثابة "اخالؿ بحقو في الدفاع " ،و اداة ضغط ليشيد ضد نفسو 
  444شاىد فال يجوز تحميفو اليميفالضمانات التي تحاط بالمتيـ انو ال يعتبر كال

د اف ما يدعيو المدعي ىو اقواؿ كاذبة يلتأي ىذه الوسيمة يمجا الييا المحقؽ ومثؿ-خداع المتيم : -5
بقصد تضميؿ المتيـ والحصوؿ  ،إلييامو بصحة الوقائع واألمر الذي تتيمو فيو جية التحقيؽ 

وىي مف الوسائؿ الممنوع استخداميا في التحقيؽ ومف االمثمة عمى ذلؾ  في  ،منو عمى اعتراؼ 
والتي اراد فييا قاضي التحقيؽ معرفة ما اذا كاف المتيـ شريكا لممتيـ اـ  ،قضية فرنسية مشيورة 

فمجأ الى حيمة باف اتصؿ تمفونيا باألخر و اوىـ المتيـ بأنو يتصؿ تمفونيا  بشريكو االوؿ  ،ال 
قد ادلى بكؿ ما عنده وظؿ يتحدث معو حتى اعتقد المتيـ باف شريكو  ،مد صوتو بعد اف ق

وعندما قدـ لممحكمة وحكـ  ،المحقؽ عمى اعتراؼ المتيـ انو شريؾ بالجريمة وعندىا حصؿ 
ىذه اف اكدت اف إال  كاف مف محكمة النقض الفرنسيةفطعف الشريؾ في الحكـ فما  ،باإلدانة 
وكذلؾ فاف  الفقو قد اجمع عمى اف  445وأدبياتيا  ةوتتناقض وقار المين يدة عف الشرؼبع الوسيمة

 446االعتراؼ الذي يكوف نتيجة لوسائؿ الخداع والحيمة ال يعد اعترافا صحيح بؿ يجب استبعاده

وفي ذلك فإننا نتسائل عن ماىية االستماع الى المكالمات المسجمة التي يجرييا المتيم او 
ؿ خرؽ يبق؟ فيؿ تعتبر مف  دانتوون اذن المتيم وفييا دليل االصور التي يحصل عمييا بد

 الحؽ في الصمت اـ انيا ال تندرج ضمف وسائؿ االكراه المعنوي ؟

                                                           
باف تكميؼ والد الطاعف بتنظيؼ حمامات  مبني الشرطة ال يشكؿ ضغطا نفسيا حممو  ،وىنالؾ اجتياد محؿ نظر حيث  قضت محكمة التميز االردنية  441

 .296ص  ، مرجع سابق ،حسن الجوخدار  ،منشورات مركز عدالة  19/5/2002بتاريخ  436/2002تميز جزاء  ،عمى االعتراؼ بجناية لـ يرتكبيا 
 .295ص ،  مرجع سابق ،حسن الجوخدار ،637ص،158رقـ13س،احكاـ محكمة النقض،16/10/1963،قض مصرين 442
 . 225ص ،مرجع سايبؽ  ،محمد خميس  443
 .226ص ، مرجع سابق، ،محمد خميس  ،1046ص37ؽ.4س،احكاـ النقض 2/7/1953نقض جنائي 444
445 Crim.31 janv.1888،s.1889-1-241 ، 465ص، سابقمرجع ،احمد فنر العبيدي 
 .472ص ، 1973،دار الفكر العربي  ،الجزء االوؿ   ،المشكالت العممية اليامة في قانوف االجراءات الجزائية ،رؤوؼ عبيد 446
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اف االستماع لممكالمات الياتفيو دوف معرفو المتيـ او اذف مف الجيات المختصة ما ىو 
إال مف قبيؿ االطالع عمى اسرار الناس والتدخؿ في الحياة الخاصة واف في ذلؾ نوع مف اقتحاـ 

وىو امر منافي لممبادئ العامة لما فيو مف انتياؾ لحرمة  447الحياة الخاصة واستراؽ السمع 
إال اف التصور في االماكف العامة التي يعمـ بيا الناس ال يعتبر مف   لإلنسافلخاصة الحياة ا

و ىو اعتداء اف الصورة الخاصة لمشخص ودوف عممإال  ،448قبيؿ انتياؾ حرمة الحياة الخاصة
الالخاصة  باألماكفعمى حؽ الشخص في الصورة وال يجوز اف يتـ اخذ صورتو  مف  اعتبر وا 

إال اف المكالمات الصوتيو فقد اولت بخصوصيا  ، خصوصيةالحؽ في القبيؿ االعتداء عمى 
المراقبة او التسجيؿ  بإجراءاتمعظـ القوانيف اىتماما خاصا االمر الذي جعميا تتطمب عند القياـ 

بناءا عمى امر مسبب بعد التأكد مف الوثائؽ الموجودة الجيات المختصة  الحصوؿ عمى اذف مف
الحقيقة في جناية او جنحة  منو في اظيار فائدةاء في حاؿ كاف ىنالؾ اتخاذ ىذا االجر  لضرورة
 .وف المراقبة لمدة قصيرة ومحدودة تزيد عف ثالثة اشير بشرط اف تكعمييا بالحبس لمدة  معاقب

المتيـ ولكف الرضا مف قبؿ احد اشخاص المنزؿ الذي يقبؿ  ءبرضا ويجوز في حاؿ كاف     
تسجيؿ المكالمات الياتفية في بيتو ال يعتد بو في مواجية االخريف في المنزؿ الف الرضا يجب 

وفي ذلؾ فاف استراؽ السمع والتصنت  449اف يكوف مف جميع المتحدثيف وليس واحدا منيـ فقط
صاحب الصورة ما ىو إال مف قبيؿ استخداـ لطرؼ ا لمكالمات او اخذ الصوره دوف رضاعمى ا

اء عمى الحياة الخاصة واف في ذلؾ خرؽ لحؽ المتيـ في الصمت دالدليؿ الغير مشروع واالعت
 بطرؽ غير مشروعة .

يا لما تشكمو مف سمب حرية االرادة ؿ ىي مف الوسائؿ الممنوع استخداماف ىذه الوسائ
كراه المتيـ ماديا ومعنويا إلجباره  عمى االعتراؼ ولما تشكمو مف خرؽ واضح وصريح لحؽ وا 

المتيـ في الصمت وىذا ما دفع العديد مف التشريعات الى تحريـ استخداـ أي وسيمة مف وسائؿ 
منيا  او الداخمية  فقد اوصت المجنة المعنية بحقوؽ 450الدولية  ،االكراه المادي او المعنوي 

                                                           
 1973،( 348العدد) ،بحث منشور بمجمة مصر المعاصرة ،الضمانات الدستورية  لمحرية الشخصية في الخصومة الجنائية ،احمد فتحي سرور  447
  .465ص  ،مرجع سابق  ،احمد فنر العبيدي  160ص  ،  160ص  ،

 .323- 322ص  ،مرجع سابؽ،محمد عمي سالـ عياد الحمبي  448
 .456ص  ،مرجع سابؽ  ،الوسيط في قانوف االجراءات الجزائية  ،احمد فتحي سرور  449
و "يجب اف ال يعرض أي شخص لمعقوبة القاسية او الوحشية ا 1948وفي ذلؾ فد نصت المادة الخامسة مف االعالف العالمي لحقوؽ االنساف  450

السماع باستخداـ أي عقار مخدر اثناء  1945وكذلؾ فقد رفض المؤتمر الدولي لمطب الشرعي المنعقد في لوزاف سنة  الحاطة في الكرامة االنسانية "،
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العقاقير المخدرة او أي وسيمة اخرى مف شأنيا بعدـ جواز استعماؿ  15/1/1962 االنساف في 
وكذلؾ فقد حرمت  ،زه ياف تمس حرية المتيـ المستجوب في التصرؼ او تؤثر في ذاكرتو وتمي

العديد مف التشريعات الداخمية استخداـ أيا مف وسائؿ االكراه المادي او المعنوي التي مف شأنيا 
جبار المتيـ عمى الكالـ واال و اعتبر المشرع المصري بانو ال  451عتراؼخرؽ حؽ الصمت وا 

 . 452يجوز معاممة المتيميف بأي وسيمة ميينة وال يجوز ايذائيـ بدنيا او معنويا 

اما عمى صعيد المشرع االردني فقد اعتبر اف مف ساـ شخصا أي نوع مف انواع العنؼ 
مات بشأنيا فاف والشدة التي ال يجيزىا القانوف بقصد الحصوؿ عمى اقرار بجريمة او عمى معمو 

ذلؾ يشكؿ عقوبة يعاقب عمييا القانوف بمدة ال تقؿ عف ثالثة اشير  وقد تصؿ الى الثالث 
 . 453سنوات

حذى المشرع الفمسطيني حذو العديد مف التشريعات الحديثة والتـز باتفاقيات حقوؽ االنساف 
تعذيب مف خالؿ فكرس حؽ االنساف في عدـ التعرض لم ،واالتفاقية الخاصة بمناىضة التعذيب 

( واعتبار التعذيب جريمة ال تسقط  الدعوى 13القانوف االساس الفمسطيني ضمف نص المادة )
الجزائية الناشئة عنو بالتقادـ وتكفؿ الدولة ميمة التعويض لمف وقع عميو الضرر جراء 

قد  1960لسنو  16. واف قانوف العقوبات المطبؽ في الضفة الغربية قانوف رقـ 454التعذيب
 . 455اقب مف يرتكب جريمة التعذيب النتزاع االقرار مف المتيـع

 

                                                                                                                                                                      
وكذلؾ فاف  القضاء االمريكي و احكاـ المحاكـ في كال مف  ،لتحقيؽ مع المتيميف الف مف شأف ذلؾ االعتداء عمى العقؿ الباطؿ وشؿ حرية الدفاع ا

 ، ع سابقمرج ،سامي صادق المال  ،فرنسا وسويسرا وايطاليا  التي رفضت قبوؿ  واعتماد الدليؿ المتولد عف ىذه الوسائؿ في االثبات  لممزيد راجع 
 . 180ص 
عمى انو "يحظر ايذاء  1964( مف دستور العراؽ الصادر بسنة 23حيث نصت كال مف المادة )،ومف ىذه اتشريعات التشريع العراقي والكويتي 451

تؤمف لو فييا  "المتيـ بريء حتى تثب ادانتو في محاكمة قانونية 1962( مف دستور الكويت لسنو 34المتيـ جسمانيا او نفسيا " وكذلؾ المادة )
عمى انو 1972( مف الدستور المصري لسنو 42الضمانات الضرورية  لممارسة حؽ الدفاع  وحظر ايذا المتيـ جسمانيا او معنويا " ونصت المادة )

وكؿ قوؿ يثبت  ،ا "كؿ مواطف يبض عميو او يحبس او تقيد حريتو باي قيد يجب معاممتو بما يحفظ كرامتو كانساف  وال يجوز ايذائو بدنيا او معنوي
 صدوره مف مواطف تحت وطأة التعذيب  او التيديد بشيء منو ييدر وال يعوؿ عميو "

 ( مف قانوف االجراءات  الجنائية المصري بعد تعديميا.40انظر نص المادة ) 452
 ( مف قانوف العقوبات السوري. 39ونص المادة) ،( مف قانوف العقوبات االردني 208/1انظر نص المادة) 453
 ( مف القانوف االساسي الفمسطيني. 32انظر نص المادة) 454
( مف القانوف االساسي 345و 344( وكال مف المادة )337-33( وكذلؾ المواد بخصوص منع التعذيب بشكؿ عاـ )208انظر نص المادة ) 455

 الفمسطيني .
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 اٌّطٍة اٌثأٟ

 دك اٌصّد أرٙانػٍٝ  حاٌّرشذثاالثاس 

ا مف اجؿ الوصوؿ الى الحقيقة  إال انو يشترط في يثً ثاذا كاف المجتمع يسعى سعيا ح
واف ال يكوف ذلؾ مف خالؿ االعتداء عمى  ،ذلؾ اف ال يكوف ىنالؾ مساسا بالحؽ في الدفاع 

ولذلؾ يترتب عمى االعتداء عمى الحؽ في الصمت عددا  ،الحرية الشخصية في التزاـ الصمت 
مف االثار اليامة فمنيا ما يتعمؽ ببطالف االجراء ومنيا ما يتعمؽ باستبعاد االدلة التي تـ 

قبؿ ادانة  ،ـ المحكمة بصورة عمنية او لـ تتـ مناقشتيا اما الحصوؿ عمييا بطرؽ غير مشروعة
  456المتيـ او الحكـ ببراءتو

نما طرح457وال يجوز لمقاضي اف يقضي بناء عمى معموماتو الشخصية الدليؿ عمى  وا 
ذلؾ اف قاعدة  ،ح لو اعماؿ قاعدة مشروعية الدليؿ الجنائي يالذي يب المحكمة ومناقشتو ىو

بؿ  ، شرعية الجرائـ والعقوبات ال تكفي وحدىا لضماف كفالة احتراـ الحقوؽ والحريات الفردية
ال وبمقتضاىا  ،لدليؿ ب اف تتبعيا قاعدة الشرعية االجرائية او ما يعرؼ بقاعدة مشروعية اجي

 لمشروعيةوسائؿ التي تتنافى مع ايجوز ادانة شخص بناءا عمى دليؿ مستمد مف ايا مف ال
وىو خير جزاء في  ؿ االجراءات الغير مشروعةحيث اف االصؿ ابطا كإجبار المتيـ عمى الكالـ

 458مواجية السمطة التي قامت بيذا االجراء

 اٌفشع االٚي : اٌجضاء ػٍٝ اٌفؼً 

 )مفيوم البطالن وانواعو(البطالن  -1

مف ورائيا حماية البطالف ىو الجزاء الذي يترتب عمى مخالفة كؿ قاعدة اجرائية قصد 
سواء كاف ذلؾ لمصمحة المتيـ او غيره مف الخصـو او لممصمحة العامة التي  ، الشرعية الجنائية

والبطالف قد يتخذ شكؿ البطالف  459تتمثؿ في ضماف االشراؼ القضائي عمى االدلة الجنائية
غالبا التي تثار  ف الذاتي وىذه االقساـوالبطالف القانوني والبطال ، المطمؽالنسبي او البطالف 

 بيف الفقياء فيما يتعمؽ بتقرير البطالف .

                                                           
 .902ص  ، 49س  ، 1979 /16/12مف احكاـ محكمة النقض المصرية نقض جزاء  456
 . 587، ص  16،  س  25/1/1982كاـ محكمة النقض المصرية نقض جزاء مف اح 457
  189ص  ،مرجع سابؽ  ،عمر فخري الحديثي  458
 . 136ص  ، 2003،القاىرة  ،دار النيضة العربية  ،شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية  ،عبد الرءوؼ ميدي  459
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 البطالن المطمق -1

وؿ مرة التمسؾ بو في أي حالة كانت عمييا الدعوى ولو أل البطالف المطمؽ يجوز اذ اف  
ويمكف  ، 460اف تقضي بو مف تمقاء نفسيا دوف حاجة الى طمب الخصوـ ليااماـ المحكمة و 

 حيثلمصمحة كشرط لمدفع بو أي مف الخصوـ دوف اشتراط قياـ االتمسؾ او الدفع بو مف قبؿ 
واف االجراء الذي شابو  مصمحة مباشرة مف تقرير البطالفتكف لو  لـ يجوز لمخصـ الدفع بو ولو

 عيب البطالف غير قابؿ لمتصحيح عف طريؽ رضاء الخصـ الصريح او الضمني  بيذا االجراء
والمشرع المصري وفقا لنص  (475لنص المادة)لمشرع الفمسطيني وفقا وقد تناولو ا ،

ثاؿ ال الحصر عمى سبيؿ الم ،وذكر الحاالت التي يكوف فييا البطالف المطمؽ (332المادة)
بمخالفة تشكيؿ المحكمو وواليتيا واختصاصيا وكؿ ما يخالؼ النظاـ ومنيا كؿ ما يتعمؽ 

 .461العاـ

كاف  إذا اً مطمق اً االجراء الباطؿ بطالنىنالؾ اراء تذىب الى القوؿ بإمكانية تصحيح ولكف   
 ة احكامو فاف ذلؾ يجعؿ منو قابالقد حقؽ الغرض المقصود منو رغـ عدـ مراعا االجراء

ومثاؿ ذلؾ " اف يحضر محامي المتيـ في جناية اماـ محكمة الجنايات رغـ رفض  ،لمتصحيح 
او اف يتطوع احد المحاميف الحاضريف في محكمة الجنايات  ف مدافع اخريالمحكمة التأجيؿ وتعي

إال اننا ال نؤيده وخاصة اف البطالف النسبي ىو مف شرع فيو التصحيح   462"   لمدفاع عنو 
 .  463لإلجراء الباطؿ 

 البطالن النسبي -2

الغير  الجوىريةىو كؿ ما ال يعده القانوف بطالنا مطمقا وىو يتضمف عدـ مراعاة االجراءات  
نما تتعمؽ بشكؿ اساسي بمصمحة الخصوـ متعمقة بالنظاـ العاـ  واف رضاء الخصـ الذي شرع  ،وا 

 و ، لصالحة البطالف النسبي او تنازلو عنو صراحة او ضمنا يسقط البطالف ويحقؽ ىذا االجراء
 ، ب فيوسبجوز التمسؾ بالبطالف النسبي لمف توال ي فسياال يجوز لممحكمة التطرؽ لو مف تمقاء ن

ومف  ،عند االستجواب رغـ سؤالو عنو ومثاؿ ذلؾ عدـ ذكر المتيـ اسـ محاميو لعضو النيابة 
                                                           

 .461ص  ، 2001،القدس  ،دار الفكر العربي  ،شرح في قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني  ،وسميـ زعنوف  ،محمد عمي سالـ عياد الحمبي  460
 .  30ص  ،مرجع سابؽ  ،محمود نجيب حسني  461
 .536ص  ، 1985 ،القاىرة  ،دار النيضة العربية  ،الطبعة الثانية  ،نظرية البطالف في قانوف المرافعات ،فتحي والي واحمد ماىر زغموؿ  462
 . 462ص  ،مرجع السابؽ  ،حي والي واحمد ماىر زغموؿ فت 463
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ذلؾ فقد قضت محكمة النقض المصرية اف اجراء عضو النيابة تحقيقا في غير دائرة اختصاصو 
نص عميو وفقا لنص المادة وقد تناوؿ المشرع الفمسطيني ال 464يترتب عميو البطالف النسبي

 ( مف قانوف االجراءات المصري .333قابميا نص المادة )( والتي 478)

 البطالن القانوني : -3

ال يجوز و ال بطالف إال بنص  اذ انوالمشرع ىو الذي يتولى بنفسو تحديد حاالت البطالف 
وال يجوز لمقاضي  ،التي نص عمييا القانوف  465لمقاضي اف يقرر البطالف في غير ىذه الحاالت

غير اف ما يأخذ عمى ىذا المذىب  ، تقرير البطالف حيث يكوف المشرع قد قررهاالمتناع عف 
شرع حيث ال يمكف لمم ،الحاالت التي يتعيف اف يقضى فييا بالبطالف  المشرعحصر  ستحالةا

واف ىذا المذىب قد  ،والبشر ال يمكنو التنبؤ بالمستقبؿ  المشرع بشرف التنبؤ بكؿ حاالت البطالف
البطالف مما قد يؤدي الى غؿ يد القاضي عف حالة فييا مخالفة جسيمة مما ضيؽ مف حاالت 

 466يؤدي الى عدـ تحقيؽ غرض القاعدة التي تمت مخالفتيا

 البطالن الذاتي : -4

التي ىذا البطالف ىو اعتراؼ المشرع لمقاضي بسمطة تقديرية في تحديد القواعد  وجوىر
وتضع  ،اعد التي ال يبطؿ االجراء المخالؼ ليا وتميزىا عف القو  ، يترتب البطالف عمى مخالفتيا

البطالف في  ا ىو جوىري وغير جوىري حيث يتقرريز بيف ميغالبية التشريعات معيارا محددا لمتم
نما يكفي اف يضع  467مخالفة جوىرية اذ ال يترتب حتى يقرر البطالف اف يكوف ىنالؾ نص وا 

واف تقدير  ،المشرع قاعدة عامة مفادىا بطالف كؿ عمؿ اجرائي مف شأنو مخالفة قاعدة جوىرية 
اف كانت المسألة جوىرية مف عدميا يرجع الى القاضي حسب جسامة المخالفة وتأثيرىا في 

 468حسف سير الدعوى

                                                           
 36ص  ، 1992 ،القاىرة  ،دار النيضة العربية  ،شرح في قانوف االجراءات الجنائية  ،فوزية عبد الستار  464
 . 248ص  ،مرجع سابؽ  ،البطالف في االجراءات الجنائية  ،احمد فتحي سرور  465
 . 32ص  ،فوزية عبد الستار .المرجع السابؽ  466
  353ص   ، 1987القاىرة  ،دار النيضة العربية   ،شرح في قانوف العقوبات القسـ العاـ   ،محمود نجيب حسني  467
 . 194ص  ،مرجع سابؽ   ،عمر فخرى الحديثي  468
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وأما  470وكذلؾ القانوف المصري 469قانوف الفرنسي بنظرية البطالف الذاتيولقد اخذ ال
فقد اخذا بكال المذىبيف فقد نص المشرع الفمسطيني في  471القانوف االردني والقانوف الفمسطيني

(مف قانوف االجراءات الجزائية عمى اف "اف االجراء يكوف باطال 475والمادة  474نص المادة )
او شابو عيب ادى الى عدـ تحقؽ الغاية منو " وىو عمى ىذا البطالف اذا نص القانوف صراحة 

اذ اف خير جزاء يطبؽ عمى الفعؿ  نفس النص الذي تناولو قانوف االجراءات الجزائية االردني
 العتراؼ والبراءة كنتيجة حتمية ليذا البطالفبطالف ا المخالؼ لمقانوف وفيو انتياكا لحؽ الصمت

. 

 بطالن االعتراف -أ  

اف كؿ ما يعطؿ ارادة المتيـ او يقيد مف حريتو في ابداء اقوالو يعتبر اكراىا ولو كاف 
اذ يقع االكراه عادة  ،فاإلكراه اعـ مف التعذيب وىو الذي يترتب عميو اثر البطالف  ،مجرد تيديد 

بؿ  ،ولكف ىذا ليس شرطا الزما  ،مف المحقؽ او يعممو بقصد الحصوؿ عمى اعتراؼ المتيـ 
بر االعتراؼ واالستجواب باطميف ولو وقع العنؼ واإلكراه مف غير المحقؽ وحتى ولو لـ يعت

واف حسف نية  ، 472يقصد منو التأثير عمى ارادة المتيـ  ماداـ ىذا التأثير قد حصؿ بالفعؿ
المحقؽ وتجرده عف قصد حمؿ المتيـ عمى االعتراؼ ال يغني عف كوف اف المتيـ قد تعرض 

االنساف في السالمة الجسدية وحقو في عدـ التعرض لمتعذيب واإلكراه مف اذ اف حؽ  لإلكراه
الحقوؽ الجوىرية التي تتعمؽ بالنظاـ العاـ وال يجوز لممتيـ اف يتنازؿ عف حقو فييا فيي حقوؽ 
دستورية مقدسة ويترتب عمى المساس بيا بطالف جوىري متعمؽ بالنظاـ العاـ اذ انو بطالف 

قد جاء نتيجة  الناشئمقاء ذاتيا متى ما اكتشفت اف االعتراؼ تبو مف  مطمؽ ولممحكمة اف تحكـ
 .  473االكراه والتعذيب وخرؽ حؽ الصمت

                                                           
ية المتعمقة بالتحقيؽ الجوىر  عند مخالفة القواعد نصت عمى "اف البطالف يتقرر ايضا اذ72/1المادة  1972انظر قانوف االجراءات الفرنسي  لعاـ 469

 .االبتدائي
 والتي نصت "يترتب البطالف عمى عدـ مراعاة احكاـ القانوف المتعمقة بأي اجراء جوىري" 331انظر قانوف االجراءات الجنائية المصري في المادة  470
باطال اذا نص القانوف صراحة عمى بطالنو او شابو  ( اذ نصت عؿ انو يكوف االجراء7انظر قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية االردني نص المادة )471

 عيب جوىري لـ يتحقؽ بسببو الغاية مف االجراء"
 .37ص   ،مرجع سابؽ   ،عبد الحميد الشواربي  472
فة البطالف اف القانوف االساسي الفمسطيني اعتبر  المساس بحرية المتيميف ومعاممتيـ معاممو غير الئقة والتعذيب مما يستوجب بمفيـو  المخال 473

 ( مف القانوف االساسي.13لالعتراؼ وفقا لنص المادة)
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عمى ىذا  واألثر المباشر لو ىو بطالف االعتراؼ الناشئ عنو وسقوط كؿ ما يترتب
ومف امثمة ذلؾ مناقشة المتيـ مناقشة تفصيمية بالتيمة المسندة اليو  ، راالعتراؼ الباطؿ مف اثا

لمدة طويمة تستمر لساعات مطولة حتى تضعؼ سيطرتو وروحو المعنوية ويقؿ تركيزه فيرغـ 
حيث اف االستجواب المطوؿ يرىؽ المتيـ  فاف ىذا االستجواب يكوف باطال   ،عمى االعتراؼ 
 . 474ويؤثر في ارادتو 

يو والتي يعد طالف كجزاء اجرائي ال يمتد اثره إال لألعماؿ التالية والمترتبة عمإال اف الب
أي اف اثر البطالف ال يمتد الى االعماؿ  ،عمييا مثابة عيب في صحتيا  بطالف العمؿ السابؽ

 فإذا ، 475االجرائية السابقة فيذه االعماؿ تبقى مستقمة عنو وتبقى منتجة جميع اثارىا القانونية
الحكـ  فاف ذلؾ ال يؤثر في صحة االقواؿ والشيادات واالعترافات الصحيحة التي ابديت  صحح

ي عدـ تأثير حيث اف القاعدة تتمثؿ ف 476اماـ القضاء قبؿ بطالف االجراءات غير الصحيحة 
البطالف جزاء اجرائي يناؿ  و ، 477االجراء الباطؿ مف اجراءات صحيحة البطالف عمى ما سبؽ 

 . 478ب  وما يترتب عميو مف اعماؿمف العمؿ المعي

إال انو وفي حاؿ كاف ىنالؾ ارتباط بيف االجراء الباطؿ واإلجراءات الصحيحة السابقة لو 
او المعاصرة فإنيا تتأثر بالبطالف مثاؿ ذلؾ بطالف ورقة التكميؼ بالحضور ترتب عميو بطالف 

إال اف القاعدة العامة ىي ما بني عمى باطؿ فيو باطؿ أي اف االجراء الباطؿ  479التبميغ 
اذا كانت ىذه االجراءات تترتب عميو مباشرة فقد  ،ينصرؼ بطالنو الى االجراءات الالحقة عميو 

ظيرت عددا مف المعايير التي قاؿ بيا الفقو اذ اف بعضيا يتطمب عالقة تبعية مباشرة بيف 
عية لصحة االجراء السابؽ مقدمة ضرورية وشر اإلجراء الالحؽ عميو بحيث يعد االجراء السابؽ و 
 480جراء السابؽ الذي كاف مؤثرا فيوالالحؽ بعد بطالف الوال يمكف بقاء االجراء  االعمؿ الالحؽ 

ومثاؿ ذلؾ انو اذا قضي ببطالف القبض لعدـ مشروعيتو فال يعوؿ في االدانة عمى ما يترتب 

                                                           
 .426ص  ، 2005،القاىرة  ،دار الشروؽ لمنشر  ،النقض الحنائي  ،احمد فتحي سرور  474
 . 370ص  ،مرجع سابؽ  ،شرح في قانوف االجراءات الجزائية  ،محمود نجيب حسني  475
 . 51ص  ،مرجع سابؽ  ،فوزية عبد الستار  476
 ( مف قانوف االجراءات الجزائية االردني "ال يترتب عمى بطالف اجراء باطؿ بطالف االجراءات السابقة لو ."7/4ر مص المادة )انظ 477
 .136ص  ، 2014 ،القاىرة  ،المركز القانوني لإلصدارات القانونية  ،ضمانات المتيـ اثناء االستجواب  ،سراد عمي عزيز  478
  ، 2000،القاىرة  ،دار النيضة العربية  ،حقوؽ الدفاع في مرحمة ما قبؿ المحاكمة بيف النمط المثالي والنمط الواقعي  ،ىاللي عبد الاله احمد  479
 500ص 
   374ص  ، 1959 ،رسالة دكتوراة ،جامعة القاىرة  ،كميو الحقوؽ  ،نظرية البطالف في االجراءات الجزائية   ،احمد فتحي سرور   480
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ا ما يستوجب البراءة لممتيـ بسبب البطالف كأثر حتمي لخرؽ الحؽ في وىذ 481عميو مف ادلة
 .السكوت وحمؿ المتيـ عمى االعتراؼ 

 البراءة بسبب البطالنب _ 

اذ ال مكاف لالستناد الى دليؿ باطؿ في  ، االعتراؼ الى اجراءات صحيحة البراءة لعدـ استناد
فمف يعترؼ في استجواب  482فإذا كاف االعتراؼ ثمرة اجراءات باطمة وقع باطال  ،االعتراؼ 

 483او قبوؿ صريح مف المتيـ فيو باطؿ جرتو المحكمة دوف اجراءات صحيحة ا

فاإلرادة  ،وال قيمة العتراؼ صدر مف متيـ غير متمتع بحرية االختيار حيث يكوف اعترافا بطاال 
ويقصد باإلرادة الحرة بقدرة االنساف الى توجيو نفسو  ، 484 الحرة يجب اف تكوف اساس االعتراؼ

واف ىذه القدرة ال تتوافر إال اذا انعدمت كافة  ،الى عمؿ معيف او االمتناع عف عمؿ معيف 
و متى ما ثبت اف  ، 485المؤثرات التي تؤثر عمى ارادتو وتفرض عميو اتباع وجية خاصة 

فاالعتراؼ  ،الكراه فانو ال يجوز تعويؿ المحكمة عميو ايا كاف قدره ىذه ا ،االعتراؼ وليد اكراه 
فال يصح التعويؿ عمى  ،الذي يجب اف يعوؿ عميو يجب اف يكوف اختياريا صادرا عف ارادة حرة 

وع مف انواع االكراه اكراه وحتى ولو كاف فيو قوؿ لمحقيقة متى ما كاف ىذا االعتراؼ وليد أي ن
بطالف االجراءات ىو دفع مف الدفوع الجوىرية ويجب عمى بوالدفع  486نوعو وقدره  فكاف ما كا

محكمة الموضوع مناقشتو والرد عميو ماداـ اف الحكـ سوؼ يبني في قضائو عمى ىذا االعتراؼ 
 .487المستمد مف ىذه الوسيمة 

 

 
                                                           

خميفة كمندر عبد اهلل حسيف ضمانات  ، 105رقـ   ، 24س  ، 1973ابريؿ  9،نقض جزاء  ،حكمة النقض المصرية انظر في ذلؾ احكاـ م 481
 . 541ص  ، 2002،القاىرة ،دار النيضة العربية  ،الطبعة االولى ،المتيـ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي في قانوف االجراءات الجنائية 

 ، 1997 ،االسكندرية،منشأة المعارؼ  ،الطبعة الثالثة  ،البراءة في االحكاـ الجنائية  وأثرىا في رفض الدعوى المدنية  ،محمد شتا ابو  سعد  482
274. 

 . 278ص ،مرجع سابؽ  ،عمر الفاروؽ الحسيني  483
 . 461ص  ،مرجع سابؽ   ،البراءة في االحكاـ الجنائية  ،محمد شتا ابو سعد  484
 . 416ص  ،جع سابؽ مر  ،محمود محمود مصطفى  485
  1472ص  ، 23س  ، 25/12/1972وكذلؾ نقض جزاء  11/12/1967وفي ذلؾ انظر احكاـ محكمة النقض المصرية نقض جزائي في  486

 .462ص  ،مرجع سابؽ  ،محمد شتا ابو سعد 
 .463ص  ،المرجع السابؽ  ،محمد شتا ابو سعد  487
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 الجزاء عمى الفاعل الفرع الثاني : 

 الجزاء التأديبي   -اوال :

كؿ ما يأتيو الموظؼ العاـ ايجابا او سمبا بالطرؽ ة عمى انيا  يديبالجريمة األ ت عرؼ
المادية او المعنوية ويؤدي الى االخالؿ بما يستمـز الوظيفة العامة القائمة مف تحقيؽ 

 ،متناع يصدر عف موظؼ عاـ في نطاؽ وظيفتو ا او ىي كؿ فعؿ او 488العامة  حالمصال
التي تقتضييا مياـ وظيفتو او خارجيا مف شأنو اف يؤدي الى خرؽ الواجبات والمحظورات 

وبغض النظر مف وجود الضرر مف عدمو وسواء كاف الفعؿ او التصرؼ الصادر عف 
 489الموظؼ العاـ فعال او امتناعا او بقصد او بدوف قصد 

والمعدؿ  1998( لسنة 4( مف قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني رقـ )68لقد نصت المادة)
في حاؿ مخالفة الموظؼ العاـ لمقوانيف واألنظمة  عمى انو 2005( لسنة 4بقانوف رقـ )

فانو والتعميمات او القرارات المعموؿ بيا وفقا لما حدده نظاـ الخدمة المدينة او في تطبيقيا 
يستحؽ العقوبة التأديبية تاركا المشرع الفمسطيني ىذا االختصاص لمجيات االدارية تحت رقابة 

 القضاء .

كذلؾ الحاؿ فقد تناولت ىذه التشريعات وفقا لقانوف  491المصريوالمشرع  490واف المشرع االردني
الخدمة المدنية المطبؽ فييا عمى النص عمى العقوبات التأديبية التي مف شأنيا اف تطبؽ في 

 .والتعميمات  لألنظمةحاؿ مخالفة الموظؼ العاـ 

( مف قانوف 21) ابطة القضائية وكما حددتيـرجاؿ الض وىذا ما دفعنا الى القوؿ اف
 ىؤالءأي اف  ،النيابة العامة  االجراءات الجزائية عمى انيـ موظفوف ميمتيـ مساعدة رجاؿ

ة وىـ مطالبوف باحتراـ وظيفتيـ واف التعميمات ينيف يطبؽ عمييـ قانوف الخدمة المدالموظف
                                                           

  247ص  ، 2002 ،القدس ،المطبعة العربية الحديثة   ،مبادئ القانوف االداري الفمسطيني  ،عدناف عمرو   488
  ، 2012،جامعة القاىرة رسالة دكتوراه  ،كمية الحقوؽ ،التأديب االداري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكـ الجنائي ،عيسى محمد مناصرة   489
   .51ص 

( الفقرة )أ( عمى انو في حاؿ اخالؿ الموظؼ العاـ بواجبات وظيفتو 132وفقا لممادة )  1988(لسنة 1لقد نص نظاـ الخدمة المدنية االردني رقـ ) 490
 ومخالفتو ليا او عرقميا او اساء الى االخالقيات الوظيفة وواجباتو  فترفض عميو عقوبات تأديبية ".

عف المسؤولية التأديبية لمموظؼ العاـ إال اف المشرع المصري لـ  1987ف العامميف في الدولة المصري لسنة ( مف قانو 78-76ورد في المواد ) 491
ممسألة يضع تعريفا محددا لمجريمة التي تستوجب العقوبة التأديبية  إال انو اعتبر كؿ خروج عف اداب الوظيفة العامة ومقتضياتيا يعرض الموظؼ ل

 التأديبية .
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وتطبيقا لمقانوف بحيث ال  انعكاسااالجيزة االمنية تتمثؿ في  ومديروالصادرة عف رؤساء االقساـ 
المتيـ عمى شرطة باف يمارس التعذيب او يجبر يتصور اف يصدر امر عف مدير مديرية ال

 واألنظمةاالعتراؼ وفي ىذه الحالة فاف قياـ الموظؼ بيذه الخطوة ىو مخالفة لتعميمات رئيسو 
وكما اف المسؤولية  ذلؾ ك تأديبيةمما يترتب عميو اف يستتبع العقوبات الجزائية عقوبات  حوالموائ
ال تنتيي لمجرد اف مرتكب الفعؿ قد استقاؿ مف وظيفتو حيث انو استثناء يحؽ لمسمطة  ةالتأديبي
 .492مالحقة الموظؼ بعد انتياء خدمتو  ةالتأديبي

عؿ ذلؾ بنفسو لحممو عمى او ف متيـكؿ موظؼ او مستخدـ عمومي امر بتعذيب 
قانوف العقوبات اف االثر الذي يترتب عمى عدـ مشروعيو الدليؿ الذي وىذا ما تناولو  االعتراؼ

يستمد االعتراؼ منو انو دليؿ باطؿ وبالتالي فما بني عمى باطؿ فيو باطؿ عمى نحو يجعؿ 
إال  493الدليؿ المستمد منو غير مشروع مما يسمح لوكيؿ الدفاع طمب البراءة عمى اساسو لموكمو 

بد مف اف يكوف مف نوع االفعاؿ التي تمارس مف اجؿ الحصوؿ  انو وحتى يتحقؽ البطالف فال
عمى اعتراؼ واف تصدر مف شخص لو الصالحية في اخذ مثؿ ىذه االعترافات لكنو تجاوز 
صالحياتو ومف ثـ اف تكوف صدرت ومورست عمى الشخص الذي ىو في موضع االتياـ إال 

ما يدفع المشرع الى تقرير البطالف  انيا مورست بشكؿ يخالؼ معو في الشرعية االجرائية وىذا
كوف اف ىذا الدليؿ قد اخذ بطريقة تجافي العدالة وتخالؼ القانوف مما يترتب عمى ذلؾ اف ىذا 
الفعؿ واجب اف يكوف فيو الجاني ىو موظفا او مستخدما عموميا بالمفيوـ الضيؽ ومف ثـ اف 

بمعنى اف يكوف متيما خالؿ فتره  صفو المجني عميو واجب باف يكوف متيما وىذه فكرة نسبية أي
نما  494االجراءات المتعمقة في جمع االستدالالت والتحري التحقيؽ وال يتوقؼ االمر عمى ذلؾ وا 

يمحؽ الموظؼ في حاؿ قد اجتمعت تمؾ الشروط المسؤولية الجزائية عمى مف قاـ بيذا الفعؿ  قد
نصوص قانوف ية بموجب كونو مف الجرائـ التي تقع مف الموظؼ العاـ وتستوجب المسؤول

 العقوبات .

                                                           
والذي قد جاء فيو انو  2005( لسنة 4وتعديمو بالقانوف رقـ ) 1998( لسنة 4( مف قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني رقـ )67دة )انظر نص الما 492

الذي  يحظر عمى الموظؼ اف يفشي ايا مف االمور التي اطمع عمييا بحكـ وظيفتو مالـ يجز لو القانوف حتى ولو ترؾ وظيفتو " مما يعني اف المحقؽ
مصري مو عمى اسرار التحقيؽ وحتى ولو كاف بعد انتياء خدمتو فانو تمحقو المسؤولية التأديبية وكذلؾ فقد احتوى قانوف العامميف في الدولة اليطمع العا

 . (منو88كاف ذلؾ مف خالؿ نص المادة ) نص مماثؿ لممشرع الفمسطيني و 1978( لسنة 47رقـ )
 . 441ص ،مرجع سابؽ  ،محمد شتا ابو سعد  493
494
 .61-59محمد سامً النبراوي ، مرجع سابق ، ص  
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يؤاخذ بو ؿ الدليؿ عمى اثرىا خطأ تأديبيا قد تكوف المخالفة االجراءية التي تـ تحصيف
وحينئذ  ال تعارض  ،الموظؼ العاـ الذي باشر االجراء بالمخالفة لمقواعد التي تحدد اطار عممو 

ف ناحية وتقرير انواع اخرى مف بيف تقرير ىذا النوع مف المسؤولية التأديبية لمموظؼ العاـ م
 . 495او تقرير استبعاد الدليؿ  ،كالمسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية  ،المسؤولية 

 المسؤولية الجنائية  -ثانيا : 

عندما يرتكب الموظؼ جريمة مف الجرائـ المنصوص عمييا في قانوف العقوبات المتيـ  
وظؼ مإال اف صفتو ك ، ذلؾ شأف الشخص العاديفانو يتعرض لممسؤولية الجنائية شأنو في 

عاـ غالبا ما تكوف مبررا لتشديد العقوبة لما يتمتع بو مف سمطات  تمنحو السيولة في ارتكاب 
ذ ،ؾ ممثال لمسمطة العامة وممثال لمدولة في ممارستيا لسمطتيا لجريمتو ىذا عدا عف انو كذ  وا 

اـ لمنعو مف االنحراؼ واالبتعاد عف المصمحة يمكف اليدؼ مف تشديد العقوبة عمى الموظؼ الع
 496العامة لمحفاظ عمى سير المرافؽ العامة بانتظاـ واطراد

الجزاء و العقوبات المقررة لعقوبات حيث حدد قانوف العقوبات تجد اساسيا مف قانوف ا
 د يكوفوق ،عمى الموظؼ العاـ الذي ينتزع االعتراؼ مف المتيـ باستخداـ وسائؿ غير مشروعة 

فعؿ او القياـ ب قؼ االستمرار بفعؿ مخالؼ لمقانوفو  دور المكمؼ بإحدى صورتيف االمتناع عف
باالمتناع كمف يمتنع عف ايقاؼ التعذيب الذي يمارس ضد متيـ ومثاؿ الصورة االولى  ،مجـر 

بما ىو مخالؼ لمقانوف ولكف يشترط اف يكوف امتنع عف واجب قانوني يقتضي منو التدخؿ لمنع 
عف الجاني في  ؿو المسئجة المعاقب عمييا ومع استطاعتو بالقياـ بيذا الواجب كما في النتي

التحقيؽ والذي عمـ منو او رآه يمارس التعذيب ورغـ ذلؾ ىو اتخذ موقفا سمبيا دوف اف يتدخؿ او 
    497يحاوؿ وقؼ ىذه التصرفات 

لممسائمة الجنائية التي يرقى فييا الفعؿ الى مرتبة الجريمة  الوظؼ العاـحيث يخضع 
 -والتي مف اىميا  :

 
                                                           

495
 .489محمد عوض ، مرجع سابق ،ص  
496
 .144عٌسى مناصرة ، مرجع سابق ، ص   
 .443ص  ،مرجع سابؽ  ،محمد شتا ابو سعد   497
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 ذيب المتيم لحممو عمى االعتراف :جريمة تع -1

(  208والمطبؽ في الضفة قد نص في المادة ) 1960وكما اف القانوف االردني لعاـ 
ر بجريمة او عمى لكؿ مف استعمؿ أي نوع مف انواع الشدة او العنؼ لحمؿ شخص عمى االقرا

وفي حاؿ افضت اعماؿ  ،عوقب بالحبس مدة ثالثة اشير الى ثالثة سنوات  ،معمومات بشأنيا 
 العنؼ الى مرض او جرح اصبحت العقوبة مف ستة اشير الى ثالثة سنوات .

والمطبؽ في قطاع غزة  1936المصري لعاـ ( مف قانوف العقوبات 108نصت المادة )
الخدمة العامة عرض شخصا اخر الستعماؿ القوة او العنؼ معو او موظؼ في كؿ عمى اف " 

امر باستعماؿ القوة والعنؼ معو  لكي ينتزع منو او مف أي فرد مف افراد عائمتو اعترافا بجـر او 
  " معمومات تتعمؽ بجـر يعتبر انو ارتكب جنحة

مطمقا ويضح مف خالؿ نص المادة سالفة الذكر اف حظر التعذيب وتحريمو تحريما 
كبيرا في ارادة المجني عميو وبحممو  تأثيراالقياسي العنيؼ الذي يؤثر  ءويقصد بالتعذيب االيذا

  498عمى االعتراؼ لوضع نياية ليذا التعذيب 

 جريمة استعمال القسوة   -2

واف ما يترتب عمى قياـ الموظؼ العاـ باستخداـ القسوة والعنؼ في ممارستو لوظيفتو خارج اطار 
وبذلؾ فاف كؿ موظؼ القانوف اف يترتب عمى ذلؾ اف ارتكب فعال مجرما يستوجب العقوبة 

عمومي او مستخدـ او مكمؼ بخدمة عمومية استعمؿ القسوة مع الناس اعتمادا عمى وظيفتو 
المدة المنصوص عمييا في المادة اقب بالحبس يع بإيذائيااالـ فيـ او احدث بحيث اخؿ بشر 

 ( سابقة الذكر.208)

 ىؿ يمتد البطالف الى استجواب المتيـ بحضور رجاؿ السمطة العامة اـ ال ؟ نتسائؿإال اننا قد 

ثار خالؼ بيف الفقو والقضاء حوؿ استجواب المتيـ او مواجيتو بغيره بحضور موظفي  
خاضة الضابط الذي سبؽ  و ،الضابطة العدلية ورجاؿ السمطة العامة بما ليـ مف قوة وسمطاف 

التيديد التي تؤثر عمى  ذىب الى اعتبار ذلؾ مف احدى صور اذ اف البعض ،واعترؼ امامو 

                                                           
 . 189ص  ،2006،دار وائؿ لمنشر  ،اثر االجراء الجزائي الباطؿ في المركز القانوني لممتيـ  ،سميح عبد القادر المجالي 498
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بعض محاكـ ت ومف ذلؾ فقد قض 499يـ في االختيار بيف االنكار واالعتراؼ ارادة المت حرية و
ثـ حضور ىذا الضابط استجواب  ،في اعتراؼ المتيـ اما الضابط الذي قبض عميو الدوؿ 

يعد تيديدا لممتيـ ويبطؿ االستجواب واالعتراؼ  ، ودوف اف يصدر عنو أي تصرؼ ،المحقؽ لو 
 500المتولد عنو

خالؼ ذلؾ فقرر اف ىذا الحضور ال يشكؿ اكراىا معنويا ضد المتيـ  وال وذىب رأي اخر الى 
الف مجرد الخشية مف سمطاف الوظيفة ال  ،يناؿ مف حرية ارادتو وبالتالي ال يبطؿ االستجواب 

وفي ذلؾ فقد ايدت محكمة النقض  501يعد قريف االكراه المبطؿ لالعتراؼ ال معنى وال حكما
ستجواب النيابة العامة لممتيمة ما مف اف ليس بحضور الضابط الاه فقضت بالمصرية ىذا االتج

شأنو اف يعيب اجراء االستجواب او يبطمو في وقت كاف مكفوال فيو حرية الدفاع عف نفسيا بكافة 
 502ناتاالضم

ميف شأنو شاف باقي االدلة التي اما موقؼ محكمة التميز االردنية فيي اف في اعتراؼ المتي
انوف اصوؿ ( مف ق147المادة) باحكاـوقناعتو الشخصية بصحتيا عمال  يضع لتقدير القاضخت

حيث توصمت محكمة الجنايات الكبري اف االعتراؼ الذي اخذ في ظروؼ  ، المحاكمات الجزائية
تثير الشبية كاستخداـ وسائؿ التعذيب المادي والمعنوي عدا عف اف تدخؿ بعض الحاضريف مف 

االدالء بيا اماـ  وأثناءرجاؿ الشرطة بما فييـ اخصائية الطب النفسي  في ىذه االعترافات 
الجنايات الكبرى إال تأخذ بيذه االعترافات اعمال لسمطتيا في  المدعي العاـ فاف مف حؽ محكمة

 503تقدير االدلة  والتي ال تخضع فييا لرقابة محكمة التميز 

 

                                                           
 . 104ص  ،مرجع سابؽ  ،سامي صادؽ المال   499
عمى انو "ال يجوز استجواب المتيـ   ،(  مف نظاـ االجراءات الجزائية السعودي 102كما وقد نصت المادة ) ،محكمة المحكمة العميا الكندية  500

قد اكدت عمى اف االستجواب يجب اف يكوف محاطا بجميع  خارج مقر جية التحقيؽ إال لضرورة يقدرىا المحقؽ " وكما اف محكمة التميز االردنية
تميز جزاء   ،الضمانات اليامة التي تضمف لممتيـ كافة الظروؼ التي تنائى بو عف التيديد و االكراه مف قبؿ رجاؿ الشرطة حتى ال يبطؿ االعتراؼ 

 . 1012ص   ،العدد الثاني والرابع   ، 1998س  ،مجمة نقابة المحاميف   708/97
 . 114ص  ، 1990،القاىرة  ،دار النيضة العربية   ،االختصاص و االثبات في قانوف االجراءات الجنائية   ،محمود نجيب حسني    501
وقد سارت محكمة التميز الكويتيو عمى ىذا النيج مف خالؿ ،  311، ص  59، رقـ  12س ،  6/2/1961، نقض مصري ، نقض جزاء  502

مرجع  حسن الجوخدار ، 124ص  ، 4رقـ  ، 1999س  ،القسـ الثالث المجمد الرابع  15/6/1962في  18/92الكويتي رقـ حكميا في تميز الجزاء 
 .297ص  ، سابؽ

 . 298ص  ،مرجع سابؽ   ،حسف الجوخدار  ، 1553ص  ، 1992س  ،مجمة نقابة المحاميف  ، 271/91،تميز جزاء  503
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 جريمة افشاء االسرار  -3

اف ىذه الجريمة مف شأنيا اف تطبؽ في حماية حؽ الصمت متى ما رأت جية التحقيؽ اف 
متيـ بحقو في الصمت مما يترؾ المجاؿ واسعا يتـ نشر أي مف المعمومات التي تمسؾ بموجبيا ال

لمتأويؿ والتأليؼ مف الرأي العاـ ومما يشكؿ معو خرقا واضحا لتمسؾ المتيـ بحقو في الصمت 
 باستخداـ وسيمة اكراه معنوي لمتأثير في ارادتو وكسرىا لدفعو لمكالـ .

فشاءاف نشر  التي يعاقب اسرار المحاكمة تعتبر بموجب قانوف العقوبات مف الجرائـ  وا 
وسواء اكاف الناشر مف العامة او مف  ، يجوز نشره مف نشرت عنو شرط اف تكوف مما العمييا 

كوف اف ىذه االخبار مف شأنيا  ، الموظفيف العاميف فاف ذلؾ يستوجب ايقاع العقوبة عمى الفاعؿ
 تؤثر في القضاة مف الحكـ يود او عمى القضاة مما يؤدي الى افاف تؤثر عمى اقواؿ الش

 واف العقوبة عمى ذلؾ تتمثؿ ،بما لديو مف معمومات  باإلفضاءبموضوعية او تمنع الشاىد 
وكما انو ال يجوز اف  ، 504( دينار50)بالحبس مدة ال تزيد عف ثالثة اشير او بغرامة ال تتجاوز

نشر  يؽ الجنائي او الجنحوي قبؿ تالوتيا في حكـ عمني اويتـ نشر ايا مف الوثائؽ في التحق
المحاكمات السرية او المحاكمات في دعوى السب او المحاكمات التي منعت المحكمة نشرىا 

لما ذلؾ مف اىمية بالغة في الحفاظ عمى كرامة المتيـ والحفاظ عمى رغبتو في الصمت نتيجة 505
تعرضو لالزدراء فكوف اف المتيـ قد ر في سمعتو او لخوفو مف نشر ايا مف االخبار التي قد تؤث

او انو  باإلجراءاتلجاف التحقيؽ فاف ذلؾ ال يعني دوما لجيمو  ـقرر اتخاذ الصمت كوسيمة اما
نما قد يكوف نتيجة اقوالو ر عدـ نشولرغبتو في  لتمسكو بحقو في السرية  ليس لديو ما يقولو وا 

قوؿ يالجمسات سرية فيو اجراء يمكنو مف اف ينطؽ و وكذلؾ الحاؿ فعند طمب المتيـ اف تكوف 
 كبديؿ لمجوء لحقو في الصمت  تامةبسريو 

وبناءا عمى ذلؾ فاف المشرع قد فرض العقوبة بقانوف العقوبات عمى كؿ مف يقـو بنشر ايا مف 
المعمومات او الوثائؽ التي يحظر نشرىا وعاقب مرتكب ىذا الفعؿ بعقوبة مف خمسة دنانير الى 

 506ة وعشروف دينارا خمس

                                                           
 .1960( لسنة 16االردني رقـ )( مف قانوف العقوبات 224انظر نص المادة ) 504
 .1960( لسنة 16( مف قانوف العقوبات االردني رقـ )225انظر نص المادة) 505
 . 1969لسنة  16( مف قانوف العقوبات االردني رقـ 225المادة) 506
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واف كنا نرى اف ىذه العقوبة ليست كافيو ومرد ذلؾ الى الجمود الذي انتاب قانوف العقوبات منذ 
الغربية وحتى االف اذ لـ يتـ تعديؿ القوانيف إال بما جاء  الضفةاف تـ تطبيقو في االراضي 

ف العقوبات ومف ضمنيا بموجب مرسوـ بقانوف وىذه المراسيـ لـ تعالج كافو نقاط النقص في قانو 
العقوبة المفروضة عمى مف ينشر ايا مف مجريات التحقيؽ او الوثائؽ التي يحظر نشرىا سواء 

تتعمؽ بالنظاـ العاـ لما يشكؿ ذلؾ مف انتياؾ واضح  ألسبابالمتيـ او  إلرادةاكاف الحظر يعود 
باف  إليمانوونطؽ عف حقو في الصمت  ألجمياوصريح لحؽ المتيـ في السرية التي قد تنازؿ 

  .ألجمياوتحقؽ الغاية نفسيا التي يريد اف يصمت  متوافرةالسرية 

لكن قد يثور التساؤل فيما ىل ىنالك عقوبو عمى من يمنع المتيم حقو في الصمت إال 
 من وكالء النيابة او القضاة ؟و ال يمارس ضده انتزاع االعتراف ان

اليخضع لممسائمة الجنائية عف اداء وظيفتو  مف الميـ معرفة اف القاضي او وكيؿ النيابة
القضائية حتى ولو اىمؿ االختصاص الذي يجب التقيد بو في القضايا التي يعد فييا االىماؿ 
والتقصير جريمة في حاؿ صدورىما عف شخص اخر غير وكيؿ النيابة او القاضي حيث اف 

ية فيما يتعمؽ بوظائفيـ القضائية القضاه او اعضاء النيابة يتمتعوف بحصانة مف المسائمة الجنائ
إال اف ىذه الحصانو التمتد الى مخالفتيـ القوانيف التي ترقى الى مستوى الجرائـ وكما اف قانوف 
السمطة القضائية يفرض قيودا عمى االجراءات المتعمقة برفع القضايا الجنائية عمى القضاة 

لجرائـ المنصوص عمييا في قانوف واعضاء النيابة فيـ يسائموف جزائيا في حاؿ ارتكابيـ ا
 . 507العقوبات

ومف ذلؾ فاننا نرى باف الموظؼ او وكيؿ النيابة الذي ال يمنح المتيـ حقو في الصمت 
نتيجة الىماؿ او تقصير ال يترتب عمى ذلؾ ايا مف العقوبات الجنائية إال انو قد يترتب عمى ما 

يبة واف عدـ تنبيو المتيـ لحقو في الصمت قاـ بو مف فعؿ البطالف وتترتب عميو المسؤولية لتأد
مف قبؿ وكيؿ النيابة اثناء االستجواب سواء اكاف نتيجو الىماؿ او تقصير قد يترتب عمى ذلؾ 

                                                           
 .28ص ،2010ورقة تطبيقية  ،جامعة بيرزيت  ،معيد الحقوؽ  ،المسؤولية القضائية ومسائمة القضاة  ،ريـ البطمة وجميؿ سالـ  507
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اف يتعرض وكالء النيابة الى مسائميـ تأديبا مف قبؿ النائب العاـ مف تمقاء نفسو او بناءا عمى 
 ، 508طمب وزير العدؿ 

د وقع مف القاضي او وكيؿ النيابو في عممو غش او دليس اما وفي حاؿ قد ثبت انو ق
او خطأ ميني جسيـ ال يمكف تداركو او في االحواؿ االخرى التي يقضي فييا القانوف بمسؤولية 
القاضي او وكيؿ النيابة  والحكـ عميو بالتعويض فانو في ىذه الحاالت يجوز مخاصمة القاضي 

القياس عمى الظروؼ التي ادت الى منع المتيـ مف  وبناءا عمى ذلؾ يمكف509او وكيؿ النيابة 
 حقو في الصمت 

 تعويض الفرع الثالث : ال

بناءا عمى قواعد القانوف المدني والذي يكفؿ الضماف كقاعدة عامة يجد التعويض اساسو   
وىذا ما يجعؿ المطالبة  510كؿ اضرار بالغير يمتـز فاعمو بضماف الضررف رعمى اساس الضر 

وكذلؾ بناءا عمى نصوص القانوف االساس  ،بالتعويض بناءا عمى ادعاء بالحؽ المدني 
وما يترتب عميو مف وصالحيتيـ  رجاؿ الضابطة العدلية لمياميـ نتيجة لتجاوز الفمسطيني اذ اف

يا القانوف حرية الحياة الخاصة وغيرىا مف الحقوؽ التي يكفملاعتداء عمى الحرية الشخصية 
وال  ، 511وتضمف السمطة الفمسطينية تعويضا عادال يتناسب مف الضرر ، االساس الفمسطيني

 ضالتعوي قد يكوفو  ، تسقط الدعاوى الجنائية او المطالبة بالتعويض نتيجة ليذا االعتداء بالتقادـ
واف مسؤولية الدولو كتابع عف متبوعييا تفرض عمى قواعد القانوف االداري كونيـ موظفيف بناء 

مف خالؿ قانوف االجراءات الجزائية التعويض ويحدد القانوف الجزائي  ،عمييا واجب التعويض 
مكؿ مف تضرر مف الجريمة اف يطمب مف وكيؿ النيابة او المحكمة التي تنظر الدعوى تمثيمو ف

  512كمدعي بالحؽ المدني

مف انواع االنتياؾ بحيث يصبح ضحية السير المعيب  نوع أليعندما يتعرؼ المتيـ 
بما لحؽ المتيـ مف ضرر اذ اف  لإلصالحلجياز العدالة فانو وجب عمى الدولة اف تتدخؿ 

                                                           
 .2002( لسنة 1( مف قانوف السمطة القضائية رقـ )59و58و57و56(والمادة)71(  والمادة )72انظر نص المادة ) 508
 . (2001( لسنة )2( مف قانوف اصوؿ المحاكامت المدنية والتجارية رقـ )153انظر نص المادة) 509
 . 1976 ( لسنة43ي االردني  قانوف رقـ )ن( مف نصوص القانوف المد256انظر نص المادة )  510
 ( مف القانوف االساسي الفمسطيني .32المادة ) 511
 . ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني149المادة ) 512
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ذالتعويض ىو خير جبر لمضر الذي قد يمحؽ بشخص ما  ع عمى عاتؽ الدولة القياـ بميمة تق وا 
كوف اف الدولة  ، 513القوانيف بإنفاذالتعويض جراء ما لحؽ المتيـ مف ضرر او تعسؼ القائميف 

 . القوي الواجب عميو التعويض ؼىي الطر 

جبر الضرر ممف اوقعو بو او التعويض يعني حقو في الحصوؿ عمى وحؽ المتيـ في   
ىو اجراء مف شأنو الحد مف تعسؼ السمطة القضائية  فالتعويض ،عو بخطيئة و تسبب في وق
امكنو  ،ما كاف مف شأف ىذا التعسؼ االضرار بمركز المتيـ دوف وجو حؽ  فإذا ،تجاه االفراد 

  . عما لقيو مف اضرار مقصوده ضلمتعوي باإلضافةالمجوء لممطالبة ببطالف االجراء التعسفي 

كانت عميو قبؿ اف يرتكب  الحاؿ الى ما بإعادةوذلؾ  ، والتعويض قد يكوف عينا
إال انو ال يمكف المجوء الى مثؿ ىذا النوع مف  ، 514الخطأ الذي ادى الى وقوع الضرر المسئوؿ

حيث  التعسفي لإلجراءالتعويض بخصوص تعويض المتيـ عف االضرار التي لحقت بو نتيجة 
الف ىذا النوع مف  ، الحاؿ إال ما قبؿ وقوع الضرر إلعادةانو ال يتصور اف ىنالؾ امكانية 
ؿ نقدي يقدر بحسب قيمة الضرر وقد يكوف التعويض بمقاب ،الضرر مما ال يمكف اصالحو عينا 

و اذ اف  ،كنشر االعتذار او االسؼ لممتضرر  515بالمتيـ او يكوف التعويض معنويا  لحؽ ذيال
 ؿ االدعاء بالحؽ الشخصي سواء كافخالالمطالبة بالتعويض عف أي عطؿ او ضرر يكوف مف 

عمى  مع الدعوى الجزائية التي يرفعيا المتضرر نتيجة لمفعؿ الذي يشكؿ جرما الذي مورس عميو
اف يتقدـ المدعى بالحؽ المدني طمبا الى وكيؿ النيابة او الى المحكمة يتخذ فيو صفة المدعي 

او بصورة مستقمة  ، ويض المطالب بوبالحؽ الشخصي باإلضافة لتحديد مقدار الضر وقيمة التع
وفي حاؿ وفاة المتعرض لمتعذيب فاف حقو باالدعاء المدني ينتقؿ الى  ، اماـ المحكمة المدنية

 شريطة اف يكوف مورثيـ قد رفع الدعوى قبؿ وفاتو .516ورثتو بالمطالبة بو

                                                           
 .1997،االسكندرية  ،منشأة المعارؼ  ،دراسة مقارنة ،حماية حؽ المتيـ في محاكمة عادلة ،حاتـ بكار  513
ي وبسمى ىذا التعويض وفقا لقانوف العقوبات بالتعويض بالرد أي رد الحاؿ الى ما كانت عميو قبؿ ارتكاب الجريمة  وىو يتعمؽ باألشياء الت 514

دعوى بالضبطت كالمسروقات وىو يكوف بيد المحكمة والنيابة كذلؾ اثناء فترة التحقيؽ بالدعوي  وكما يمكف رد ىذه االشياء ولو كاف قبؿ صدور حكـ 
شرح في قانون اصول  ،كامل السعيد وكذلؾ انظر في ذلؾ    1960( لسنة 16( مف قانوف العقوبات االردني رقـ )43انظر في ذلؾ نص المادة )

 . 239ص  ،عماف ،دار الثقافة لمنشر  ،في القوانيف المصرية واألردنية والسورية  وغيرىا  المحاكمات الجزائية دراسة تحميمية تأصيمية
 . 48-42ص  ، 1990،بغداد  ،دار الشؤوف لمثقافة العامة  ،الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية  ،منذر الفضؿ  515
 . 221-216ص ،مرجع سابؽ  ،شرح في قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية  ،كامؿ السعيد  516
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الخطأ بمناسبة كبوا تر وقد ا ،رجاؿ السمطة القضائية ىـ موظفوف تابعوف لمدولة  وبما اف
ذا الخطأ وتقوـ بتعويض الضرر الذي لحؽ ىفاف الدولة ىي التي تتحمؿ  ،تيـ ممارستيـ لوظيف

يعود الى عدة مف  التعويض القانوني الذي تتحمؿ فيو الدولةاذ اف االساس  ، 517بالمتيـ 
  ومنيا 518النظريات التي تنسب الخطأ  لمدولة عف موظفييا

ىو  كأنوالتعويض مرده الى اف الخطأ ينسب الى المرفؽ العاـ الذي يعمؿ فيو الموظؼ   اوال :  
شرة لمدولة او بصورة غير الذي ارتكبو مف الناحية القانونية سواء اكاف نسبة الخطأ بصورة مبا

لتحمؿ الدولة التعويض لضحايا  كأساساو تبعا لنظرية افتراض الخطأ بجانب الدولة  ،مباشرة 
عف  المسئوؿالشخص  وخص المعنوي لوجود خطأ ذاتي ارتكبوحيث تكوف مسؤولية الش ، العدالة

تيار موظفييا او خطئيا في خمثؿ ىذا الخطأ بخطأ االدارة في اغيره بنفسو وىو خطأ مفترض وبت
 الرقابة والتوجيو عمييـ 

التبعية حيث ؿ في تحمؿ تمثالتعويض في عف المسؤوليةة فيو تتحمؿ الدولاالساس الذي  ثانيا :
وف لدييا واف اساس ىذا االدارة االلتزاـ بضماف تصرفات الموظفيف ممف يعمم عاتؽ يقع عمى

حيث اف الموظؼ يقـو  ، رتباط بيف المصمحة والخطرانما ىو راجع الى اال االلتزاـ بالضماف
عمؿ الذي ي امة فاف مف يستفيد مف نشاط الغيرخدماتو لحساب ومصمحة الجماعو الع بأداء

واف  ،اط حسابو فيجب عميو اف يتحمؿ اعباء المخاطر التي قد تنشأ مف ممارستو ذلؾ النشل
 بحؽ المتيـ في محاكمة عادلةالتعويض ىو الجزاء نتيجة االخالؿ 

( مف نظاـ 85نصت المادة) اذ ثيؽ حقوؽ االنساف قد نصت عميواف الكثير مف الدساتير ومواو  
( مف 14( مف المادة )6وكذلؾ الفقرة ) 1998روما االساسي لممحكمة الجنائية الدولية لسنة 

( مف 5(مادة ) 5وكذلؾ الفقرة ) 1966العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية  لسنة 
اقية االمريكية لحقوؽ ( مف االتف10والمادة ) 1950ااتفاقية االوروبية لحقوؽ االنساف لسنة 

( مف الميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف والشعب في الوطف العربي 5والمادة) 1969االنساف لسنة 
( مف مشروع االمـ المتحدة الخاص بالمبادئ المتعمقة بحؽ الفرد في 40والمادة) 1986لسنة 

                                                           
 . 147-18ص  ،1978،بغداد  ،دار الحرية لمطباعة  ،مسؤولية  الدولة عف اخطاء موظفييا  ،عادؿ الطائي  517
 وما بعدىا . 149ص  ،مرجع سابؽ  ،عادؿ الطائي  518
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والدستور   519نيوكذلؾ اف الدستور اليم ،او حبسو احتياطيا بطريقة تحكمية عدـ القبض عميو 
 520المصري 

عمى مستوى القوانيف االجرائية فقد تضمف قانوف االجراءات الجزائية الفرنسي فكرة التعويض  اما
( منو وكذلؾ قانوف االجراءات االلماني 149عف الحبس االحتياطي غير المشروع في المادة )

521 

مانات التي اقرىا المشرع ومف التطبيقات العممية عمى دعوى التعويض في حاؿ انتياؾ الض     
لممتيـ اثناء التحقيؽ معو نجد اف ىنالؾ دعوى مقامو مف قبؿ المواطف احمد بالؿ عبد اهلل الديؾ 
بواسطة المحامي محمد سقؼ الحيط وحساـ الديؾ ضد اثنيف مف عناصر المباحث الجنائية حيث 

ممثؿ المؤسسات الرسمية قدمت الشكوى ضد جياز الشرطة ووزارة المالية والنائب العاـ بصفتو 
لمدولة التي تقاـ عمييا الدعاوى لممطالبة بتعويض مالي بقيمة مميوف دوالر امريكي لمتعويض 
لممواطف عف الضرر الذي تعرض لو جراء التعذيب فكانت اوؿ جمسة اماـ محكمة بداية نابمس 

والتي  مازالت تنظر اماـ المحكمة المختصة لحيف اثبات وقائع الدعوى  20/10/2015بتاريخ 
 522لصدور الحكـ فييا 

 

 

 

                                                           
د(عف القبض والحجز التعسفي اذا جاء في الفقرة )ىػ("يحدد القانوف عقاب مف يخالؼ -ىػ( حيث انيا تحدثت الفقرات )أ/47انظر نص المادة ) 519

 ب عف االضرار التي تمحؽ بالشخص جراء المخالفة "احكاـ أي فقرة مف فقرات ىذه المادة كما ويحدد التعويض المناس
 ( حيث مما جاء فييا اف تكفؿ الدولة تعويضا عادال لمف وقع عميو اعتداء عمى حريتو الشخصية57انظر نص المادة) 520
ال يكوف ىنالؾ أي شؾ حوؿ  عمى التعويض لممتيـ لكنو اشترط  اف 1904يوليو عاـ  14لقد اكد قانوف االجراءات الجزائية االلماني  الصادر في  521

بشاف التعويض عف  االجراءات  1971مارس لسنة  8براءة المتيـ إال انو عاد واستغنى عف ىذا الشرط  في قانوف االجراءات االلماني الصادر بتاريخ 
 ، 1972 ،القاىرة  ،دار النيضة العربية  ،الشرعية و االجراءات اؿ الجنائية  ،د. احمد فتحي سرور  ،لممزيد ،التي تتخذ في اطار الدعاوى الجنائية 

 . 279ص 
 مف اشكاؿ التعذيب التي تعرض ليا المتيـ في القضية الجزائية التي رفعت يصددىا دعوى التعويض الحرماف مف النـو والضرب بالعصي والتمفظ 522

  .بألفاظ ال تميؽ بالكرامة االنسانية ومخمة بالحياء العاـ 
تاريخ الدخوؿ   http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=792049لممزيد في ذلؾ راجع موقع وكالة معا عمى الرابط االلكتروني 

 وفيو الخبر عف دعوى التعويض  المشار الييا بكامؿ التفاصيؿ  2/10/2017

http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=792049
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 اٌخاذّح
بعد االنتهاء من اعداد الرسالة فقد توصلنا الى عدد من النتائج والتوصٌات والتً ٌمكن 

 اجمالها حسب النقاط االتٌة 

وىو حؽ مقر ومكرس  ، التياـ لموضع ااصة مف كاف الصمت ىو حؽ مف حقوؽ االنساف وخ حؽ -1
 . في العديد مف التشريعات الدولية والداخمية

غير ممـز او مجبر  مف مراحؿ الدعوى الجزائية مرحمةاخرى أي  المتيـ وىو في مرحمة التحقيؽ او اف -2
نما تكوف اجابتو بمحض ارادتو وكؿ ذلؾ مرده ا ،باإلجابة لما يوجو لو مف اسئمة  ىاـ مف لى مبدأ وا 

اذ ال يكمؼ االنساف  ،اف االصؿ في االنساف البراءة  وىوف االجراءات الجزائية عمييا قانو المبادئ التي نشأ
 . بإثبات براءتو او تقديـ دليال ضد نفسو

اف المشرع الفمسطيني لـ يفرؽ بيف وصؼ مف ارتكب جريمة في أي مرحمة مف مراحؿ الدعوى الجزائية  -3 
( مف قانوف االجراءات الجزائية شأنو في ذلؾ شأف المشرع المصري 8نص المادة )ويظير ذلؾ مف خالؿ 

عمى مف كاف  "المتيـ"ىناؾ بعض التشريعات التي كانت موقفو في اطالؽ وصؼ اخر غير  إال اف
االردني ضمف نص المادة الرابعة مف قانوف اصوؿ ـ وىذا ما انتيجو كال مف المشرع موضعا لالتيا

المحاكمات الجزائية االردني والتي نصت عمى " كؿ شخص تقاـ عميو دعوى الحؽ العاـ فيو مشتكى عميو 
ويسمى ظنينا اذا ظف فيو بجنحو ومتيما اذا اتيـ بجناية " وكذلؾ السوري ضمف قانوف اصوؿ المحاكمات 

عة وكذلؾ المشرع الجزائري ومثمو المشرع المبناني ضمف نص المادة الساب ،ـ  1950الجزائية السوري لسنة 
فرؽ في التسمية مف خالؿ استخداـ مصطمح المشتبو فيو بالنسبة لألشخاص موضوع التحريات والذي 

لما  االولية التي يتولى مأموري الضبط القضائي مباشرتيا قبؿ تحريؾ الدعوى العمومية قبؿ النيابة العامة
 .مف اىمية مف جواز الخضوع لالستجوابلذلؾ 

عمى الرغـ مف اف حؽ الصمت ىو حؽ مقر إال اف المنيج الذي اتخذتو الدوؿ في التعامؿ معو  -4 
يختمؼ مف دولة ألخرى فمنيا مف تناوؿ النص عميو بشكؿ مباشر بشكؿ صريح ضمف نصوص تشريعاتيا 

االشارة اليو ضمنيا وتدعيمو بإجماع الفقياء و ومنيا ما قامت بالنص عميو بشكؿ غير مباشر مف خالؿ  ،
يتضمنو إال انو خالفو ومف ذلؾ اسرائيؿ  فومنيا م  ، اراء و احكاـ القضاة ومنيا ما ناىضو ولـ يعترؼ بو

 . في قضية التحقيؽ مع الطفؿ احمد مناصرة
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ال يمكف القياس بيف الصمت و عبارة "السكوت عالمة الرضاء " وذلؾ كوف اف السكوت المجرد عف اي -5
ويرجع ذلؾ الى اف االرادة ىي عمؿ  ،ظرؼ مالبس لو في التعبير ال يعبر عف االرادة وال يعتبر قبوال 

عمى ذلؾ " اي اف  كدةؤ جاءت عبارة" ال ينسب لساكت قوؿ موقد   ،ايجابي اما السكوت فيو عمؿ سمبي 
حيث اف االرادة الضمنية تستخمص مف ظروؼ ومالبسات  ،السكوت ال يعتبر تعبيرا عف االرادة الضمنية 

اف الصمت ال يمكف اعتباره قبوال بالتيمة او اعتراؼ واف تأويؿ صمت المتيـ عمى و  ضمنية تدؿ عمييا  
و موقؼ سمبي واالعتراؼ تعبير ايجابي انو اعتراؼ ضمني ال يتناسب مع طبيعة الصمت اذ اف الصمت ى

 فال يمكف الداللة بالسمب عمى االيجاب.

فيختمؼ الصمت عف الكذب باعتبار  ،يختمؼ الصمت عف مفاىيـ اخرى قد تكوف مقابمة لو او مجاورة  -6
ـ اف الكذب ىو تصرفا ايجابيا إلخفاء الحقيقة في حيف اف الصمت يعد تعبيرا سمبيا و وجيا ايجابيا في عد

اظيار الحقيقة وكذلؾ يختمؼ الصمت عف الغياب فيقتضي الصمت حضورا جسديا ماديا مع التزاـ 
ويختمؼ الصمت عف  في حيف اف الغياب او عدـ الحضور يقتضي غيابا ماديا وجسديا لممتيـ ،الصمت 

دـ عدـ االجابة ففي الصمت يكوف بالتمسؾ بحؽ الصمت مف البداية الى نياية االجراءات إال اف ع
 .االجابة ىي وجو اخر بعد اف يكوف المتيـ قد تناوؿ عف حؽ الصمت ورفض االجابة في شؽ معيف 

ويكوف صمت الشخص طبيعيا في  ، متعمداو اما اف يكوف  ، الصمت اما اف يكوف بشكؿ طبيعي -7
او متعمدا في حاؿ انو قد لجأ  ،حاؿ انو كاف الشخص الصامت اصما ابكما أي فاقدا لمنطؽ والسمع 

لمصمت او السكوت بمحض ارادتو مف اجؿ غاية ىو يرجوىا واف في ذلؾ ايضا لألصـ اف يستخدـ حؽ 
الصمت متى ما جاءت اشارت االصـ دالة عمى تمسكو بحؽ الصمت وجب احتراـ ارادتو كوف اف الصمت 

 ىو حقو الطبيعي .

كوف اف كال  ،اذ انو ال يمكف مقارنة المتيـ مع الشاىد  ،وفي صمت المتيـ ال يعامؿ صمت الشاىد  -8
و صمتو انما ىو  ،فالمتيـ لو مصمحة في اف يدرأ التيمو عف نفسو  ،منيما لو مركزا يختمؼ عف االخر 

استخداـ لحؽ لو في الدفاع عف نفسو وىذا الحؽ منصوص عميو صراحة في قانوف االجراءات وال وجود 
 ،اما الشاىد فيو مجبر عمى االدالء بالشيادة  ،في حاؿ امتنع عف الكالـ ألي نص عقاب عمى المتيـ 

كوف اف ما يترتب عمى مف ال يشيد في دعوى طمب منو الشيادة فييا او امتناع عنيا دوف اي مبرر او 
رع وعمى عكس المشرع الفمسطيني لـ يجبر المش ، استثناء يجيزه القانوف انو ارتكب جرما يعاقب عميو

لقانوف الجزائي االردني والتي نصت (  مف ا219/3)اذ ورد في نص المادةالشاىد لقوؿ الحقيقة  االردني
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محكمة عدـ اخذ شيادة الشاىد الذي لـ يحمؼ اليميف او رفض حمفيا مما قد يعني اف لمجواز العمى 
 المشرع االردني لـ يجبر الشاىد عمى قوؿ الحقيقة.

حؽ الصمت ىو حؽ لـ يكف معروفا سابقا في ظؿ النظـ القانونية القديمة وانما بدأ يظير مع اىتماـ -9
العالـ بحقوؽ وضمانات المتيـ ويجد ىذا الحؽ اساسو مف خالؿ االعالف العالمي لحقوؽ االنساف  

مة والواجبة التطبيؽ  واصبح مف الحقوؽ الممز  1966واالتفاقيو الدولية لحقوؽ االنساف المدنية والسياسية 
لكافة دوؿ العالـ لما فيو مف ضمانة مف ضمانات المتيـ اثناء المحاكمة إال اف اسرائيؿ قد انتيكت ىذا 

 . الحؽ في مواجية الفمسطينيف وخاصة فيما يتعمؽ بالتحقيؽ مع الطفؿ احمد مناصرة

ي مف قبيؿ التعرؼ باسـ التمسؾ بحؽ الصمت ال يشمؿ االجابة عمى االسئمة الشخصية والتي ى -10 
ؾ حياليا بحؽ المتيـ وعمره ومينتو اذ انيا مف االسئمة الواجب االجابة عمييا و ال يتصور اف نتمس

مف قبيؿ االستجواب وىي ال تكوف مف قبيؿ اسئمة لمحصوؿ عمى اجابات حوؿ  الصمت فيي ال تعتبر
وشخصية المتيـ والتي ال لمتعمقة بإثبات ىوية التيمة مف شأنيا االضرار بالمتيـ او ادانتو كما في االسئمة ا

  .اً استجواب تشكؿ

اذ انو ال يقتصر عمى مرحمة االستجواب كمرحمة مف  حؽ مسترسؿ حؽ الصمتحؽ الصمت ىو  -11
نما ىو حؽ لممتيـ يمكنو استخدامو في أي مرحمة كانت عمييا الدعوى ولو اف  حؿ الدعوى الجزائيةمرا وا 

 . شاء البدء باالجابة ومف ثـ االمتناع او االستنكاؼ باالجابة

اف المشرع الفمسطيني قد حاوؿ اف يوازف بيف حؽ الدولة في مطاردة الجاني وعدـ افالتو مف العقاب  -12 
 ،واف يتمتع بكافة الضمانات االزمة بحيث ال يغمب احداىما عمى االخر  وبيف حؽ المتيـ في اثبات براءتو

التشريعي لتنظيـ حؽ الصمت  زف كاف بيف طياتيا نوع مف القصورإال اف ىذه المحاولة في ايجاد التوا
الستعانو بمحامي وحؽ ا ، االستجواب في حالة التمبمس ،ما يتعمؽ اثار حؽ الصمت ومف ذلؾ وخاصة في
 . الجنحاب في في االسجو 

الـ اف يؤدي ذلؾ الى خرؽ واضح اف مف شأف استخداـ ايا مف الوسائؿ التي تجبر المتيـ عمى الك -14
المتيـ بالصمت وبالتالي خرؽ واضح لحقوؽ االنساف اذ اف ىذه الوسائؿ ىي مف قبيؿ وسائؿ انتزاع  ؽلح

جباره عمى التفوه بما  لـ يكف ليقولو لوال ىذه االقرار الغير جائز استخداميا وتمثؿ تحايؿ عمى ارادة المتيـ وا 
واف ما يترتب عمى  ،القانوف  اف استخداـ ايا مف وسائؿ الخرؽ يعتبر جريمة يعاقب عميياو  الوسائؿ
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المجوء الى مثؿ ىذه الوسائؿ اف يؤدي الى استبعاد الدليؿ المستمد مف خالليا وبالتالي البراءة لعدـ 
وال توقؼ االمر عمى ذلؾ بؿ اف لممتيـ المتضرر المطالبة بالتعويضات االزمة تعويضا  ، مشروعية الدليؿ

 عما لحؽ بو مف ضرر .
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 اٌرٛص١اخ
فً الشق الثانً من حٌث ان  ( من القانون االساس الفلسطٌن25ًالتوصٌة بتعدٌل نص المادة ) -اوال ;

وكل متهم اذ نقترح بان ٌتم تعدٌلها بحٌث تصبح  ،كل متهم فً جناٌة ٌجب ان ٌكون له محام ٌدافع عنه 

والعلة التً دفعتنا  ،جناٌة ان ٌكون له محام ٌدافع عنه فً كافة مراحل الدعوى الجزائٌة  فً جنحة او 

الى التوصٌة بهذا التعدٌل كون ان فً مرحلة االستدالالت وهً مرحلة هامة من المراحل التمهٌدٌة 

 ان حامًملل السماحرجال الضابطة القضائٌة ب على منص فٌه الزا فٌها اي نجد  ملوللدعوى الجزائٌة 

فمتى ما كان الدستور قد نص على ذلك فً جناٌة او جنحه وفً كافة مراحل الدعوى  ، ٌلتقً بموكله

الجزائٌة فان رجال الضابطة العدلٌة ٌلزمهم النص كما هو الحال فً مرحلة التحقٌق اذ ان وكٌل النٌابة 

او مرحلة المحاكمة فً الجناٌة اذ  ،فً هذه المرحلة ملزم فً ان ٌنبه المتهم بان له الحق فً طلب محامٌه 

ها على فً تدعٌم لحقوق المتهم وصون لما لذلك من اهمٌةمحامً الى جانب موكلهٌكون اجبارٌا وجود ال

العكس من مرحلة االستدالالت التً ال ٌوجد فٌها أي الزام على سلطة الضبط القضائً بان تستقبل 

 المحامً الى جانب السجٌن او الموقوف .

وهو نص مقتبس عن نص  ( من قانون االجراءات الجزائٌة45التوصٌة بإلغاء نص المادة) -ثانٌا ; 

( من قانون االجراءات الجزائٌة المصري  والتً جاء فٌها فً حالة التلبس ان على مأمور 36المادة )

 24دة ل مالضبط القضائً ان ٌسمع اقوال المقبوض علٌه فان لم ٌأتً بمبرر اطالق سراحه ارسله خال

نرى ان هذا النص فٌه مخالفه حٌث والعلة التً دفعتنا لمثل هذه التوصٌة  ، ساعة لوكٌل النٌابة المختص

الذي من خالله ال ٌجبر المتهم على ان ٌاتً بدلٌل ٌدٌن فٌه نفسه او لٌس ولمبدأ االصل فً االنسان البراءة 

( من القانون االساس 14المادة )علٌه عبء االثبات مما ٌجعله نص غٌر دستوري وٌخالف نص 

 .  الفلسطٌنً بشكلها الحالً

" فٌها للمتهم الحق  ( والت3ً( فقرة )8:التوصٌة للمشرع الفلسطٌنً بمراجعة نصوص المواد ) -ثالثا :

حامٌة  او عدل عن توكٌل فاذا لم ٌحضر ممحامٌة ر(ساعة لحٌن حضو24الستجواب لمدة )فً تأجٌل ا

فكٌف لقانون االجراءات ان  ،فارغة ٌعترٌها نوع من التناقض  انها فقرة" اذ  ،حال استجوابه بالمحام جاز

ساعة  24الستجواب لمدة و تأجٌل ا ،ٌحدد الزاما على المحقق تنبٌه المتهم ان من حقه االستعانة بمحام 

وكذلك ما اكده القانون االساس  ،محامٌه و له الصمت وعدم االجابة لحٌن حضور محامٌه لحٌن حضور

ومن ثم وٌعود الى القول بان المتهم ان عدل عن توكٌل  ،ب وجود محام لكل متهم فً جناٌة على وجو

ا له فٌه لٌس محام او لم ٌحضر المحامً ٌبدأ المحقق باالستجواب ؟ مما ٌعتبر كـأثر ٌتحمله المتهم الراده

فً جناٌة او جنحة . لٌحدد ترك النص دون تحدٌد او حصر ومن ثم ٌ ،وهً ارادة المحامً بعدم الحضور

وبذلك فاننا نوصى بان ٌتم تعدٌلها على انه فً حال عدم حضور محامٌه وتمسك المتهم بحضوره تعٌن 

 . سلطه التحقٌق له محام

( فً فقرتها االولى والتً فٌها " ٌحق لكل من 102نص المادة ) التوصٌة بتعدٌل نص المادة -رابعا ; 

اذ نوصً باضافة عبارة ووجود المحامً فً هذه المرحلة فً  حقٌق"تاالستعانه بمحامً اثناء ال لخصوما

تشرٌعً وفٌه مخالفة دستورٌة لنص القانون االساسً الفلسطٌنً الذي الجناٌات الزامً هو ما نراه قصور

 . ٌوجب دون تحدٌد دعوه المحامً فً الجناٌات

الدولً  ٌة لتحمل مسؤولٌاتها على المستوىطة الوطنٌة الفلسطٌنالتوصٌة بان تلجأ السل -خامسا ;

ضمن قضٌة الطفل احمد مناصرة والتً اجبر فٌها على بفضح الكٌان االسرائٌلً لمخالفته حق الصمت 



158 
 

واللجوء الى محاكمة القائم على هذه الجرٌمة  ،الكالم على الرغم من انه لجأ الى تمسكه بحقه فً الصمت 

 .  لجنائٌة الدولٌةامام المحكمة ا

من خاللها تشمل وتكرس  ، التوصٌة بان ٌستحدث المشرع الفلسطٌنً نصوص قانونٌة جدٌدة  -سادسا;

حق الصمت فً كافة مراحل الدعوى الجزائٌة وخاصة فً مرحلة جمع االستدالالت  ومن ثم النص على 

ضمن نص المادة 2014كما فعل الدستور المصري المعدل لعام  هذا الحق فً القانون االساس الفلسطٌنً

 . ( حٌث نص على حق الصمت صراحة ودون تحدٌد55)

التوصٌة للمشرع الفلسطٌنً بان ٌحدد الجزاء المترتب على مخالفة أي من الضمانات الواجب  -سابعا ;

ة والتعوٌضات جراء هذه المخالفة لما وتحدٌد العقوبات االدارٌة والتأدٌبٌ اتباعها اثناء التحقٌقات الجزائٌة

 .فً ذلك من تعدي على حقوق االنسان وحرٌاته االساسٌة 

أي االسئلة الموجهة بشكل  نوصً المشرع الفلسطٌنً ان ٌحدد الفرق بٌن االستجواب واألسئلة  -ثامنا ;

وكذلك على المشرع الفلسطٌنً ان ٌحدد الساعة التً ٌتم  ،والصمت وعدم االجابة  ال ٌمثل فٌها استجواب

من خاللها االستجواب بحٌث ال ٌكون فً ساعات من شأنها ان ترهب المتهم كما فً اللٌل وأثناء االرهاق 

. 

تاسعا ; كما ونوصى فً اول اجتماع رسمً للمجلس التشرٌعً ان ٌعمل على اقرار قانون عقوبات 

الغربٌة وقطاع غزة مما ٌنفى معه امكانٌة االجتهاد فً التفسٌر لغٌر صالح  لشقً الوطن فً الضفة موحد

 المتهم .
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 اٌّصادس ٚاٌّشاجغ
 المصادر;

 .2الطبعة الثانية الجزء   ،العجم الوسيط  ،ابراىيم انيس عطية الصوالحي  وعبد الحميم منتصر  -
 . بيروت ،دار الكتب العممية لمنشر والطباعة  ،فقو المغة وسر العربية  ،ابي منصور الثعالي   -
 .م1967،لبنان  ،بيروت  ،دار المشرق  ،الطبعة االولى   ،المنجد االبجدي  -
 . م 2004القاىرة  ، ،مجمع المغة العربية  ،محمد خمف اهلل احمد  -
 موقع معتمد ./  https://www.almaany.com ،معجم المعاني الجامع -
دار الكتب  ، الطبعة االولى ،االشباه والنظائر لمسيوطي  ،جالل الدين السويطي عبد الرحمن بن ابي بكر  -

 م.1990العممية 
 . القاىرة ،دار المعارف  ،الجزء الثالث  ،لسان العرب  ،ابن منظور ،عمي بن حسن الينائي  -

 

 االتفاقٌات الدولٌة 

 
كانون  10الف بتاريخ  217القرار رقم  ،االعالن العالمي الصادرعن الجمعيو العامو لألمم المتحدة  -

 .1948\12\10والموافق   1948ديسمبر من العام -االول
المجمس االوروبي من قبل عمييا  فقلمواو ق االنسان وحرياتو االساسية بحقواالتفاقية االوروبية الخاصة  -

 . 3/9/1953عمييا  من الدول االطراف بتاريخ  ، نفذت بعد التصديق و 4/11/1950بتاريخ 
 ،الصادر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  -

 . اذار 23 /1976والذي نفذ في عام  ، 49وفقا لممادة  ،1966عام 
اتفاقية مناىضة التعذيب  والمتمثل في 46/39القرار رقم  ،امة لألمم المتحدة الصادر عن الجمعية العالقرار  -

كانون عام  10والصادر في  ،او االنسانية او العقوبة القاسية او الميينة  وغيرة من ضروب المعاممة
من الموقع الخاص باألمم  ،مكتب المفوض السامي  ،1987حزيران لعام  26نفذ  بتاريخ و  1948
 . المتحدة

ب ( من نظام روما االساسي و  2 55( من مبادئ المحاكمة العادلة في افريقيا والمادة ) 2د6القسم )ن  -
 . ( من قواعد يوغسالفيا 3أ 42والقاعدة ) ( من قواعد رواندا 3أ 42اعدة )الق

 .  2003الجزائر   ،المالحظات الختامية لمجنة المعنية بحقوق االنسان  -

https://www.almaany.com/
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 القوانٌن 

 . 2003 ،القانون االساس الفمسطيني المعدل  -
 . 1971الدستور المصري لسنة  -
 . 2014الدستور المصري لسنة  -
 . 1962لدستور الكويتي لعام   -
 . 2001( لسنو 3قانون االجراءات الجزائية الفمسطيني رقم ) -
 .1961( لسنة 9قانون اصول المحاكمات الجزائية االردني رقم ) -
 .1950( لسنة 50الجنائية المصري رقم )قانون االجراءات  -
 .1950قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري لعام  -
 . 1950لسنو  113قانون اصول المحاكمات الجنائية السوري قانون رقم  -
 .1971 لسنو   23رقم  المحاكمات الجزائية قانون االجراءات الجزائية العراقي القديم -
 .1974السوداني لعام قانون االجراءات الجنائية  -
 .1959لعام  261المسطرة الجنائية وىو دليل االجراءات الجنائية المتبعة في بمد المغرب العربي رقم  -
 .1968لسنة  23قانون رقم  ،( 47قانون المرافعات الجنائية التونسي  الفصل رقم ) -
 .1948قانون اصول المحاكمات الجزائية المبناني لسنو  -
 .1967المعدل سنة  1953يوغسالفي  لسنة قانون االجراءات ال -
 .   1971لسنو  23قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم   -
 .2000لسنة  ،مارس  15  ،الصادر بتاريخ   ،قانون االجراءات الجنائية الفرنسي   -
   . قانون العقوبات المانيا االتحادية -
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 الكتب 
 

 .1984،بيروت  ،الدار الجامعية  ،تاريخ تطور النظم القانونية وتطورىا  ،احمد ابو الوفا  -
المكتب الجامعي الحديث  ، الطبعة الثانية ، التحقيق الجنائي والتصرف فيو ،احمد بسيوني ابو الروس  -

 .2008 ،كندريوساال
دار النيضة العربية  ، التطبيقات المعاصرة لمنظام االتيامي في القانون االنجمو امريكي ، احمد عوض بالل -

 .1993 ،القاىرة ،
 .1990 ،القاىرة  ،دار النيضة العربية  ،االجراءات الجنائية المقارنة  ،احمد عوض بالل  -
 .1972، القاىرة ،در النيضة العربية  ،اصول السياسة الجنائية   ،احمد فتحي سرور  -
 . 2004 ،القاىرة  ،دار الشروق  ،الطبعة الثالثة  ،احمد فتحي سرور "القانون الجنائي الدستوري  -
 . 2005 ،القاىرة  ،دار الشروق لمنشر  ،النقض الحنائي   ،احمد فتحي سرور  -
 .1985 ،القاىرة ،دار النيضة العربية  ،الوسيط في قانون االجراءات الجنائية  ،احمد فتحي سرور  -
 ،الطبعة السابعة  ،الشرعية الدستورية وحماية حقوق االنسان في االجراءات الجنائية  ،احمد فتحي سرور  -

 .1996 ،القاىرة  ،دار النيضة العربية 
 ، عمان ،االردن ،دار وائل لمنشر ،ضمانات المتيم اثناء المحاكمة الطبعة االولى  ،احمد فنر العبيدي  -

2012. 
دار الجامعة  ،الطبعة الثالثة  ،ضمانات المشتبو بو في مرحمة االستدالل  ،ادريس عبد الجواد ابريك  -

 .1994 ،االسكندرية   ،  الجديدة
ركز الم ،الطبعة االولى،حق الدفاع امام القضاء الجنائي في ضوء الفقو و القضاء  ، ايياب عبدا لمطمب -

  .2012 ،القومي لإلصدارات القانونية 
 .1997 ، االسكندرية ،منشأة المعارف  ،دراسة مقارنة ،حماية حق المتيم في محاكمة عادلة  ،حاتم بكار  -
 ، دار النيضة العربية ،الطبعة االولى  ،التحقيق الجنائي من الناحية النظرية والعممية  ،حامد طنطاوي  -

 .2000،القاىرة 
 . 2003، القاىرة ،دار النيضة العربية  ،دراسة مقارنو ،حق المتيم في الصمت  ،حسام الدين محمد احمد  -
 ، الطبعة الثانية،التحقيق االبتدائي في قانون اصول المحاكمات الجزائية "دراسة مقارنة" ،حسن الجوخدار  -

 .2011 ، عمان، االردن ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع 
 ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،الطبعة االولى  ،شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية  ،حسن الجوخدار  -

 . 1993،عمان ،االردن 
 .1993 ، عمان ، االردن، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،الطبعة االولى ،قانون الجانحين  ،حسن الجوخدار  -
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  ،ر الثقافة لمنشر دا ،ضمانات المتيم في الدعوى الجزائية خالل مرحمة المحاكمة  ،حسن بشيت اخوين  -
 .1998 ، االردن ،عمان 

اعمال المؤتمر االول لحقوق  ،دور المحامي في التحقيق االبتدائي مع المتيم  ،حسن صادق المرصفاوي  -
 .1999 ،جامعة الزيتونة االردنية  ،االنسان 

 . 1972 ، االسكندرية  ،منشأة المعارف  ،اصول االجراءات الجنائية ،حسن صادق المرصفاوي  -
دار النشر  ،الحبس االحتياطي وضمان حرية الفرد في التشريع المصري ،حسن صادق المرصفاوي  -

 . 1954،القاىرة  ،لمجامعات المصرية 
 .1975 ، االسكندرية ، منشاة المعارف ، المرصفاوي في التحقيق الجنائي ،حسن صادق المرصفاوي  -
 ،عة الجديدة لمنشردار الجام ،ضمانات المشتبو فيو اثناء التحريات االولية  ، حسيبة محي الدين -

 .2011 ، االسكندرية
القاىرة  ،دار النيضة العربية  ،الوسائل العممية الحديثة في االثبات الجنائي  ،حسين محمود ابراىيم  -

،1986 . 
دار النيضة  ، دراسة مقارنة ،الحق في الصمت اثناء التحقيقات الجنائية ،خالد رمضان عبد العال سمطان  -

 .2009 ،القاىرة ،العربية 
 دار النيضة العربية ،حقوق وضمانات المتيم في مرحمة ما قبل المحاكمة  ،خالد محمد عمي الحامدي  -

 .2009 ،القاىرة،
 ،دار الكتب القانونية لمنشر ،المجمد االول ،الطبعة االولى ،استجواب المتيم فقيا وقضاءا  ،خميل عدلي  -

 . 2004 ،القاىرة 
 .1969 ،القاىرة  ،دار النيضة العربية  ،دراسة مقارنة  ،اعتراف المتيم  ،سامي صادق  المال   -
 ،القاىرة  ،المركز القانوني لإلصدارات القانونية   ،ضمانات المتيم اثناء االستجواب  ،سراد عمي عزيز  -

2014. 
االردن ،وائل لمنشردار  ،اثر االجراء الجزائي الباطل في المركز القانوني لممتيم ،سميح عبد القادر المجالي  -

 .2006، عمان ،
 ،دار العمم لممالين  ،االجراءات الجنائية في النظم العربية وحماية حقوق االنسان  ،سميم ابراىيم حرية  -

 .1991 ،بيروت 
دار النيضة  ،سرية التحقيق االبتدائي في قانون االجراءات الجنائية المصري والفرنسي  ،شريف سيد كامل  -

   .1996 ،القاىرة ،العربية 
دار الجميل لمطباعة  ،الطبعة الثانية عشر  ،مبادئ االجراءات الجنائية في القانون المصري  ،رؤوف عبيد  -

 .1989 ، عمان،االردن ،والنشر 
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دار الفكر العربي   ، الجزء االول ، المشكالت العممية اليامة في قانون االجراءات الجزائية ، رؤوف عبيد -
 .1973،القاىرة ،

 .1977 ،القاىرة  ،دار الفكر العربي  ،اصول عممي العقاب و االجرام  ،رءوف عبيد  -
 .1978 ،بغداد  ،دار الحرية لمطباعة ،مسؤولية  الدولة عن اخطاء موظفييا  ،عادل الطائي   -
 ،جامعة نايف لمعموم االمنية  ،الشرطة وحقوق االنسان في مرحمة التحري  ،عباس ابو شامة عبد المحمود  -

 .2001 ،الرياض 
الجزء  ،الحدود قضايا متفرقة  ،االحوال الشخصية  ،موسوعة الفقو االسالمي المعاصر  ،عبد الحميم عويس  -

 .2004. ،االسكندرية ،دار الوفاء لمطباعة والنشر والتوزيع  ،الثالث 
 . 1977 ، االسكندرية ،منشأة المعارف  ،االخالل بحق الدفاع  ،عبد الحميد الشواربي -
القاىرة  ،دار النيضة العربية   ،راءات الجنائية االيطالي الجديد قانون االج ،عبد الفتاح مصطفى الصيفي   -

،1990 .  
 .2003 ،القاىرة  ،دار النيضة العربية ،شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية  ،عبد الرءوف ميدي  -
 .2004 ،بيروت  ،دار اليالل لمنشر و التوزيع  ،االثبات في المواد الجنائية  ،ي الشحط عبد القادر العرب -
دار  "دراسة مقارنة" ،بحث بعنوان الحماية الجنائية في اصل البراءة  ،عبد المنعم سالم شرف الشيباني  -

 .2006 ،النيضة العربية 
 .1975 ، الكويت ،المطبعة العصرية  ،تاريخ النظم والشرائع ،عبد السالم الترمانيني  -
 . 2002 ،القدس ،المطبعة العربية الحديثة  ،القدس   ،مبادئ القانون االداري الفمسطيني  ،عدنان عمرو  -
 ،القاىرة  ،المطبعو العربية الحديثة  ، 2ط  ،تعذيب المتيم لحممو عمى االعتراف  ،عمر فاروق الحسيني  -

1994 . 
عمان  ،االردن  ،المطبعة العربية الحديثة  ،تعذيب المتيم لحممو عمى الالعتراف  ،عمر الفاروق الحسيني  -

، 1986. 
الطبعة ،الحماية الجنائية لسرية التحقيق االبتدائي وحقوق الدفاع امام سمطة التحقيق  ،عويس دياب  -

 .1999 ،القاىرة  ،دار النيضة العربية  ،االولى 
 .1968 ، بغداد ،الطبعة االولى  ،مطبعة شفيق  ،القانون الروماني  ،صبيح مسكوني  -
 .1975 ،القاىرة  ،دار النيضة العربية  ،تاريخ النظم القانونية واالجتماعية  ، صوفي ابو طالب -
شركة  ،الطبعة الثانية ،محاضرات في قانون اصول المحاكمات الجزائية االردني والمقارن ،فاروق الكيالني  -

 .1995 ،بيروت  ،مروج دار ال ،المطبوعات الشرقية 
لعربية دار النيضة ا ،الطبعة الثانية ،نظرية البطالن في قانون المرافعات ،فتحي والي واحمد ماىر زغمول  -

 .1985 ، القاىرة ،
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 .1992 ،القاىرة  ،دار النيضة العربية  ،شرح في قانون االجراءات الجنائية  ،فوزية عبد الستار  -
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 ،دار النيضة العربية  ، الجزء االول ،االجراءات الجنائية في التشريع المصري  ،محمد سالمة مأمون  -

 .2005 ، القاىرة
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روماني و االسالمي موجز في تاريخ القانون المصري في العصر الفرعوني والبطممي وال،محمد سالم زيناتي  -

،1985. 
 .1983 ، لقاىرة  ،دار المعارف  ،الطبعة الثانية  ،اصول النظام الجنائي االسالمي  ،محمد سميم العوا  -
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 ،الطبعة الثالثة  ،البراءة في االحكام الجنائية  وأثرىا في رفض الدعوى المدنية  ،محمد شتا ابو  سعد  -
 . 1997،االسكندرية  ،منشأة المعارف 

االجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية وحماية حقوق  ،محمد شريف بسيونى وعبد العظيم وزير  -
 .1991 ،بيروت  ،دار العمم لممالين  ،الطبعة االولى ،االنسان 

دار الثقافة  ،الطبعة االولى،الوجيز في قانون اصول المحاكمات  الجزائية االردني  ،محمد صبحي نجم  -
 .1990 ،عمان،االردن،لمنشر

 .1989،عمان ،االردن ،دار الثقافة لمنشر،حقوق االنسان في االجراءات الجنائية،محمد عوض -
كمية  ،الجزء االول ،الوسيط في شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ،محمد عمي عياد سالم الحمبي  -

 .1996 ،الحقوق جامعة العموم التطبيقية 
دار الفكر  ،شرح في قانون االجراءات الجزائية الفمسطيني  ،وسميم زعنون  ،محمد عمي سالم عياد الحمبي  -

 .2001،ابوديس  ، القدس ،العربي 
 ،عمان ،االردن  ،دار الثقافة لمنشر  ،حقوق االنسان في اإلجراءات الجنائية  ،محمد محي الدين عوض  -

1989. 
دار الكتاب ،جامعة القاىرة  ،شرح في قانون االجراءات الجزائية السوداني  ،محمد محي الدين عوض  -

 .1980 ،االسكندرية   ، الجامعي
القاىرة  ،دار النيضة العربية  ،دراسة مقارنة  ،استقالل المحاماة وحقوق االنسان  ،محمد نور شحاتة  -

،1996  . 
 .2007، عمان،االردن  ،دار وائل لمنشر ،الطبعة الثالثة  ،القانون الدولي العام  ،محمد يوسف عموان  -
 . 1964 ، االسكندرية ،مطبعة اتحاد الجامعات لمنشر ،شرح قانون االجراءات الجنائية ،محمود مصطفى  -
موجز في تاريخ القانون المصري في العصر الفرعوني والبطممي والروماني و  ،محمود سالم زيناتي  -

 .1985، بدون ناشر ، االسالمي
 القاىره ،اتحاد مكتبات الجامعات المصرية ،محاضرات في نظم القانوني االفريقي  ،محمود سالمو الزيناتي  -

،1961. 
 ،دار النيضة العربية   ،االختصاص و االثبات في قانون االجراءات الجنائية   ،محمود نجيب حسني   -

 .1990،القاىرة 
 ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ،الطبعة الثانية ،شرح قانون االجراءات الجنائية  ،محمود نجيب حسني  -

 .1998 ،القاىرة 
 .1987القاىرة  ،دار النيضة العربية   ،شرح في قانون العقوبات القسم العام   ،محمود نجيب حسني  -
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دار النشر والثقافة  مطبعة،الطبعة االولى  ،شرح قانون االجراءات الجنائية ،محمود محمود مصطفى  -
 .1966 ، االسكندرية

 ،االردن، مكتبة دار الثقافة ، دراسة مقارنة ،حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي  ،ممدوح خميل بحر -
 .1996 ،عمان

 .1990،بغداد  ،دار الشؤون لمثقافة العامة  ،الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية  ،منذر الفضل  -
 ،القدس،فمسطين  ،مكتبة دار الفكر  ،محاضرات في القانون الدولي العام  ،موسى جميل القدسي دويك  -

1987. 
دار  ،حقوق الدفاع في مرحمة ما قبل المحاكمة بين النمط المثالي والنمط الواقعي  ،ىاللي عبد الاله احمد  -

 .2000،القاىرة  ،النيضة العربية 
-  

 الدراسات و االبحاث
رسالة ،جامعة القاهرة  ،كلٌه الحقوق  ،نظرٌة البطالن فً االجراءات الجزائٌة   ،احمد فتحً سرور  -

 . :2:6 ،دكتوراة 
كلٌة الحقوق ،رسالة دكتوراه  ،حقوق االنسان والوسائل المستحدثة فً التحقٌق الجنائً  ،حسن محمد ربٌع  -

 .3126 ،جامعة االسكندرٌة ،
نشر فً مجلة  ،جامعة الموصل ،كلٌة الحقوق ، ،حق المتهم فً الصمت  ،العراق ،عباس فاضل سعٌد  -

 (.:311( السنه ):4( العدد )22المجلد ) ،الرافدٌن للحقوق 
  .:2:7. ،رسالة دكتوراه  ،جامعة القاهرة  ،كلٌة الحقوق  ، ،اعتراف المتهم ،سامً صادق المال -

 . 2:95 ،رسالة دكتوراه،جامعة القاهرة،كلٌة الحقوق ،افتراض براءة المتهم ،احمد ادرٌس احمد 

جامعة القاهرة ،كلٌه الحقوق ،ضمانات حق المتهم فً الدفاع امام القضاء الجنائً  ،سعٌد صالح حماد القبائلً  -
 .8::2،رسالة دكتوراه ،عٌن شمس 

مركز االعالم االمنً حق المتهم فً االمتناع عن الكالم )الصمت( فً التشرٌعات الجنائٌة  ،علً الطوالبة  -
 البحرٌن.،البحرٌنً 

جامعة  ،كلٌة الحقوق  ،التأدٌب االداري فً الوظٌفة العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائً ،عٌسى محمد مناصرة  -

 .  3123،القاهرة رسالة دكتوراه 

 .3111،رسالة ،جامعة الكوٌت ،كلٌة الحقوق  ،رسالة ماجستٌر  ،حق الصمت  ،فواز فاضل فهد العنٌزي  -

رسالة  ،غرة،)االزهر(كلٌة الحقوق ، ،حق الصمت وفقا للقانون الفلسطٌنً ،محمد عز الدٌن صالح جرادة  -

 . 3125 ،ماجستٌر 
دار النهضة  ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،الحلقوق  ،كلٌه  ،استجواب المتهم  ،محمد سامً النبراوي  -

 .2:79،العربٌة 

الجزائر  ،قسنطٌنة  ،جامعة منتوري  ،كلٌة الحقوق  ،حق المتهم فً االمتناع عن التصرٌح  ،محمد مشٌرح  -

 .:311-3119 ،رسالة ماجستٌر،

جامعة بيرزيت ، ورقة  معيد الحقوق ، المسؤولية القضائية ومسائمة القضاة ، ريم البطمة وجميل سالم ، -
 .2010 تطبيقية 

-  


