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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. 



 ه 
 

 فٙشط اٌّذر٠ٛاخ
 2 ............................................................................................................................................. اهداء

 3 ..................................................................................................................................... وتقدٌر شكر

 أ  .............................................................................................................................................. إقرار

 ب  .......................................................................................................................................... ملخص

 1 ....................................................................................................................................... المقدمة

 6 .............................................................................................................................. الدراسة اهمٌة

 6 ............................................................................................................................. الدراسة اهداف

 7 ............................................................................................................................ ةالدراس اشكالٌة

 7 ............................................................................................................................... الدراسة منهج

 11 .......................................................................................................................... التمهٌدي الفصل

 11 ................................................................................................................ الصمت فً الحق مفهوم

 11 ................................................................................................................................ االول المبحث

 11 ................................................................................................................. الصمت فً الحق معنى

 11 ................................................................................................................................. االول المطب

 11 ................................................................................................ وقانونا   اصطالحا   الصمت حق معنى

 12 ................................................................................... واللغوي االصطالحً المعنى-: االول الفرع

 16 .....................................................................................................القانونً المعنى:  الثانً الفرع

 19 ................................................................................................................................ الثانً المطلب

 19 ..................................................................................... الجزائٌة الدعوى مراحل فً الصمت فً الحق

 19 ............................................................. االستدالالت جمع مرحلة فً الصمت فً الحق -: االول الفرع

 24 ......................................................................... التحقٌق مرحلة فً الصمت فً الحق -: الثانً الفرع

 31 ........................................................................ المحاكمة مرحلة فً الصمت فً الحق-: الثالث الفرع

 33 ................................................................................................................................ الثانً المبحث

 33 .............................................................................................. القدٌمة القانونٌة النظم فً الصمت حق

 34 ................................................................................................................................ االول المطلب

 34 ............................................................................................ الصمت لحق والمؤٌدة عارضةالم االراء

 35 ..................................................................... الصمت فً المتهم لحق المعارضة االراء:  االول الفرع

 38 ......................................................................... الصمت فً المتهم لحق المؤٌدة االراء-: الثانً الفرع

 43 ................................................................................................................................ الثانً المطلب

 43 ............................................................................. الصمت حق بتطبٌق والتزامها القدٌمه القانونٌة النظم

 43 ....................................................................... الصمت لحق التارٌخً التطور مراحل:   االول الفرع

 45 ....................................................................... القدٌمة االجرائٌة النظم فً الصمت حق:  الثانً الفرع

 45 ................................................................ (الفرعونً) القدٌم المصري القانون ظل فً الصمت:   اوال



 و 
 

 53 ..................................................................................................................................االول الفصل

 53 ........................................................................................................ الصمت لحق القانونً االساس

 53 .............................................................................................................................. وتقسٌم تمهٌد

 54 ................................................................................................................................ االول المبحث

 54 ............................................................................................................ الصمت حق تكرٌس اساس

 55 ............................................................................................................................ االول المطلب

 55 ............................................................................................... الدولٌة رٌعاتالتش فً الصمت حق

 61 ............................................................................. الدولٌة المؤتمرات فً الصمت حق:  الثانً الفرع

 65 ................................................................................................................................ الثانً المطلب

 65 ........................................................................................... الداخلٌة التشرٌعات فً الصمت فً الحق

 71 ............................................................. العربٌة المقارنة التشرٌعات فً الصمت فً حق:- الثانً الفرع

 82 ................................................................................................................................ الثانً المبحث

 82 ............................................................................................................. الصمت فً الحق مبررات

 83 ................................................................................................................................ االول المطلب

 83 ............................................................................................................ دفاع حق الصمت فً الحق

 84 ....................................................................... االنسان حقوق تبرره الصمت فً الحق:   االول الفرع

 85 ......................................................................... السرٌة على للحفاظ الصمت فً الحق:  الثانً الفرع

 86 ...................................................... المحامً حضور لحٌن دفاع وسٌلة الصمت فً الحق:  الثالث الفرع

 88 ............................................................... البراءة قرٌنة من مستمد حق الصمت فً الحق: الرابع الفرع

 89 ............................................................................................ قول لساكت ٌنسب ال: الخامس الفرع

 91 ................................................................................................................................ الثانً المطلب

 91 ................................................................................................................. الصمت فً الحق نظاق

 92 ......................................................... االستدالالت جمع مرحلة فً مسترسل الصمت حق:  االول الفرع

 96 .......................................................... االبتدائً التحقٌق مرحلة فً مسترسل الصمت حق: الثانً الفرع

 98 ................................................................... المحاكمة مرحلة فً مسترسل الصمت حق:  الثالث الفرع

 112 ............................................................................................................................... الثانً الفصل

 112 ....................................................................................................................... الصمت حق اثار

 112 ............................................................................................................................ وتقسٌم تمهٌد

 113 .............................................................................................................................. االول المبحث

 113 .............................................................................................................. الصمت حق اعمال اثار

 114 .............................................................................................................................. االول المطلب

 114 ...................................................................................................................... االستجواب تأجٌل

 116 ............................................................................................. الجنح فً االستجواب: االول الفرع

 111 ............................................................................... الجناٌات فً االستجواب تأجٌل / الثانً الفرع



 ز 
 

 114 .............................................................................................................................. الثانً المطلب

 114 ...................................................................................................................... بمحامً االستعانة

 115 .......................................................... الصمت حق تدعٌم فً بالمحامً االستعانه اهمٌة:  لاالو الفرع

 123 .................................................................. بالمحامً االستعانة بحق المرتبطة الحقوق/ الثالث الفرع

 124 .............................................................................................................................. الثانً المبحث

 124 ......................................................................................................... الصمت فً الحق خرق اثار

 125 .............................................................................................................................. األول المطلب

 125 ............................................................................................... الصمت حق انتهاك اسالٌب استخدام

 131 ...................................................................................... المعنوي االكراه وسائل  -: الثانً الفرع

 136 .............................................................................................................................. الثانً المطلب

 136 ........................................................................................... الصمت حق انتهاك على المترتبة االثار

 136 ....................................................................................................الفعل على الجزاء:  االول الفرع

 153 ....................................................................................................................................... الخاتمة

 157 ................................................................................................................................... التوصٌات

 159 ........................................................................................................................ والمراجع المصادر

 

 



1 
 

 

 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 
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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 
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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 .
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