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ٍِخص
ضمف ىذه الدراسة سوؼ يتناوؿ الباحث حقا مف اىـ الحقوؽ التي تمثؿ ضمانة مف الضمانات
اليامة لممتيـ اثناء المحاكمة وتمثؿ حؽ مف حقوؽ الدفاع  ،أال وىي حؽ المتيـ في الصمت
وفقا لمصياغة التي صاغيا بو المشرع الفمسطيني او كما يسمى ضمف بعض التشريعات االخرى
كحؽ المتيـ في االمتناع عف الكالـ  ،او حؽ المتيـ في عدـ االدالء بأقوالو و التصريح  ،او
حؽ المتيـ في عدـ الشيادة او تجريـ النفس  ،او حؽ المتيـ في السكوت  ،و اف الصمت ىو
حؽ لممتيـ اف شاء استخدمو في اي وقت ىو شاء واف رأى انو ليس ىنالؾ داع الستخدامو لـ
يستخدمو  ،كما اف لممتيـ اف يختار الطريقة والوقت الذي يراه مناسبا الستخداـ حؽ مف حقوؽ
الدفاع الممنوحة لو دوف اف يؤثر عمى ارادتو مف احد في ذلؾ .
وقد اتبع الباحث في ىذه الدراسة مف اساليب البحث العممي المنيج التحميمي و المنيج المقارف
وىو منيج مف المناىج التي تتبعيا االبحاث القانونية وفؽ المنيج العممي  ،اذ تناوؿ الباحث
الحؽ في الصمت وفقا لمقانوف الفمسطيني في مقارنة مع كؿ مف القانونيف المصري و االردني
وبعض التشريعات االخرى بيدؼ معرفة مدى تميز احداىما عف غيره مف التشريعات االخرى في
تكريس حؽ الصمت وتوضيح اي غموض في دراستو وجوانب ووجيات النظر المتعمقة فيو .
وخالؿ ىذه الدراسة رأينا تقسيـ البحث الى ثالثة فصوؿ  ،الفصؿ التمييدي والذي تناولت فيو
التعريؼ بحؽ الصمت ومف ضمنو المعنى المغوي والمعنى القانوني لحؽ الصمت ومف ثـ حؽ
الصمت في مراحؿ الدعوى الجزائية  ،وحؽ الصمت في النظـ القانونية القديمة حيث تناولت فيو
االراء المؤيدة والمعارضة لحؽ الصمت مف حيث النظرية المؤيدة والنظرية المعارضة لحؽ
الصمت ومف ثـ حؽ الصمت في النظـ القانونية القديمة مف خالؿ البحث في مراحؿ التطور
التاريخي لحؽ الصمت في النظـ القانونية وحؽ الصمت في النظـ االج ارئية القديمة .
وابتداء فقد اشتمؿ الفصؿ االوؿ مف ىذه الدراسة عمى  :المبحث االول والذي فيو اساس حؽ
المتيـ في الصمت مف خالؿ االساس القانوني الذي انبثؽ عنو تكريس حؽ الصمت اذ اف حؽ
الصمت قد ورد تكريسو في التشريعات الدولية مف خالؿ االعالنات والمواثيؽ الدولية  ،و
المؤتمرات الدولية وكذلؾ فقد ورد تكريس حؽ الصمت في التشريعات الداخمية ومنيا التشريعات
المقارنة األجنبية و التشريعات المقارنة العربية  ،وقد تناوؿ الباحث ضمف المبحث الثاني مف ىذا
ب

الفصؿ مبررات حؽ الصمت حيث اف الحؽ في الصمت مف مبرراتو انو حؽ دفاع يتيح لممتيـ
المجوء لمسرية وعدـ االفصاح عما بداخمو اذ اف المتيـ متى ما سمؾ الصمت طريقا لو فانو يكوف
قد اختار استخداـ حقا مف الحقوؽ الممنوحة لو لمدفاع عف نفسو وىو حؽ مستمد مف قرينة
البراءة وخاصة انو ال ينسب لساكت قوؿ  ،ومما يبرر ىذا الحؽ انو حؽ مسترسؿ ومعنى ذلؾ
اف المتيـ يستطيع المجوء اليو في اي مرحمة كانت عمييا الدعوى سواء اكانت في مرحمة جمع
االستدالالت او التحقيؽ االبتدائي او المحاكمة.
وتناوؿ الباحث في الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة اثار حؽ الصمت و حيث اشتمؿ المبحث
االوؿ عمى االثار المترتبة عمى اعماؿ حؽ الصمت كالحؽ في االستعانة بمحامي وما يترتب
عمى ذلؾ مف اىمية في تدعيـ حؽ الصمت والحاالت التي يتـ فييا استجواب المتيـ دوف وجود
المحامي وكذلؾ الحقوؽ المرتبطة بحؽ االستعانة بالمحامي  ،وىنالؾ تأجيؿ التحقيؽ كأحد االثار
االخرى المترتبة عمى حؽ الصمت وما يترتب عمى ذلؾ مف تأجيؿ االستجواب سواء كاف ذلؾ
بتأجيؿ االستجواب في الجنح لحيف حضور المحامي او تأجيؿ االستجواب في الجنايات لحيف
حضور المحامي لجانب المتيـ في جناية وفي نياية الفصؿ الثاني تـ البحث في االثار المترتبة
عمى انتياؾ حؽ المتيـ في الصمت مف خالؿ مظاىر خرؽ حؽ الصمت والتي تتمثؿ في
الوسائؿ التي يتـ استخداميا كوسائؿ خرؽ تؤدي الى االكراه المادي او المعنوي و الجزاء
المترتب عمى ىذا الخرؽ سواء كاف الجزاء عمى الفعؿ اي فعؿ الخرؽ او الجزاء عمى الفاعؿ اي
مف يرتكب فعؿ مف شأنو خرؽ ىذا الحؽ او كاف الجزاء يتمثؿ في التعويض وفي الخاتمة بيف
الباحث اىـ ما توصمت اليو الدراسة مف نتائج وتوصيات .
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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
د

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
يعتبر قانوف االجراءات الجزائية قانوف عاـ  ،حاوؿ المشرع مف خاللو الموازنة بيف
مصمحتيف اساسيتيف البد مف اف يكمؿ كال منيا االخر حتى ال يضيع الحؽ و حتى ال تغيب
القوة الحؽ  ،دوف اف يؤثر ذلؾ في حؽ الدولة في مالحقة الجناة إلنزاؿ العقاب الذي يستحقونو
جراء ارتكابيـ الجرائـ  ،ومف دوف اف تؤدي ىذه المالحقة الى انتقاص ألحد بحقوقو  ،فاإلنساف
يفترض فيو البراءة  ، 1اذ اف السياسة العقابية في الدولة يجب اف تمتزـ بمراعاة مبدأ المالئمة بيف
مصمحتيف ىامتيف وىما مصمحة الفرد و مصمحة الدولة في اقتضاء العقاب  ،وتتحقؽ المصمحة
لمفرد مف خالؿ ضماف حريتو الفردية تطبيقا لمبدأ االصؿ في االنساف البراءة مالـ تثبت ادانتو ،
و اثبات االدانة ليس باألمر السيؿ وال تتـ إال مف خالؿ حكـ قضائي بات  ،و اما المصمحة
االخرى فيي مصمحة الدولة في العقاب والتي شرعت مف اجؿ ضماف فعالية قانوف العقوبات في
تحقيؽ اليدؼ العاـ لمعقوبة والذي يتمثؿ في اإلصالح والتأىيؿ والردع في سبيؿ حماية الحقوؽ
والمصالح االجتماعية مف االعتداء  ،يكوف ذلؾ مف خالؿ وضع قانوف العقوبات موضع التنفيذ
مف خالؿ اجراءات قانونية سميمة وصحيحة تكفؿ ذلؾ .
و يرى الباحث اف ىذا التوازف بيف تمؾ المصمحتيف يجعؿ الدولة تضع نصب اعينيا
دوما احتراـ حرية الفرد  ،وفي حاؿ كاف البد مف اف تمس حرية االفراد فال يكوف ذلؾ إال بالقدر
الالزـ والضروري مف اجؿ الوصوؿ الى الغرض مف االجراء الذي فيو مساس بيذه الحرية ،
حيث اف القانوف واف كاف يعطي الدولة والسمطة العامة امتيازات كبيرة في مواجية المتيـ مف
اجؿ الوصوؿ الى الحقيقة احقاقا لمعدالة  ،إال انو ال يترؾ االمور عمى اطالقيا  ،وانما في
مقابؿ ذلؾ يكوف لممتيـ ضمانات و حقوؽ تمكنو مف مواجية سمطة الدولة  ،مما يضمف عدـ
تعرض المتيـ لمتعسؼ وىدر حقوقو  ،والتي مف اىميا حقو في الدفاع عف نفسو وخاصة انو
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محاط بقرينة البراءة ميما كانت حجـ الشكوؾ التي تحوـ حولو  ،ما لـ يثبت عكس ذلؾ بموجب
حكـ نيائي بات. 2
واف ما يميز المتيـ عف الجاني (المجرـ) ىو صدور حكـ قضائي بات بحؽ االخير ،
اما المتيـ فيو يتمتع بأصؿ البراءة  ،وقد انتيج المشرع الفمسطيني اصطالح المتيـ عمى
الشخص الذي لـ يتـ ادانتو بحكـ قضائي بات حيث نصت المادة ( )8مف قانوف االجراءات
الفمسطيني عمى اف كؿ شخص تقاـ عميو دعوى جزائية يسمى متيما  ،وىذا ما يتفؽ مع قرينة
البراءة حيث اف الجاني ىو كؿ شخص قد اديف بحكـ قضائي  ،و كذلؾ فقد أكدت المادة ()14
مف القانوف االساسي الفمسطيني اف المتيـ بريء حتى تثبت ادانتو إال اف المشرع لـ يفرؽ بيف
متيـ ومشتبو فيو كما فعمت بعض القوانيف االخرى المقارنة .
اف المعيار الذي انتيجو المشرع الفمسطيني في وصؼ مصطمح المتيـ في قانوف
االجراءات الجزائية الفمسطيني ىو ذات المعيار الذي اتبعو المشرع المصري 3والذي يتمثؿ في
اطالؽ وصؼ المتيـ عمى الشخص الذي تتوافر بحقو دالئؿ إال انيا ضعيفة لدرجة انيا ال تنسب
الجريمة اليو أو ال تكفي لتحريؾ الدعوى الجزائية  ،وكذلؾ االمر في حاؿ كانت الدالئؿ متوافرة
بحيث تسمح بتحريؾ الدعوى الجزائية او يرجح معيا اسناد التيمة اليو فيبقى الشخص متأرجحا
بيف االدانة او البراءة  ،فيطمؽ عميو في كال الحالتيف وصؼ المتيـ. 4
وحبذا لو اف المشرع الفمسطيني سار عمى نيج المشرع االردني ونيج بعض التشريعات
العربية االخري في التميز بيف كال مف الحالتيف السابقتيف و التفريؽ بينيما في اطالؽ المصطمح
عمى مف كاف موضعا لالتياـ  ،حيث اف بعض التشريعات تطمؽ وصؼ المشتبو فيو عمى مف
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 3حيث نص قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة ( )2001ضمف نص المادة ( )8عمى اف كؿ شخص تقاـ عميو دعى الحؽ العاـ
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نصوص المواد ( ) 36()34( )29مف قانوف االجراءات الجنائية المصري مع التحديثات قانوف رقـ ( )95لسنة  2003ومف ذلؾ فقد قضت محكمة
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تثور حولو شكوؾ ضعيفة و بسيطة بحيث ال تؤدي الى نسب الجريمة اليو  5وىي بذلؾ ال تصؿ
الى مستوى الجناية  ،وأما وصؼ المتيـ يطمؽ عمى مف تدور حولو الشكوؾ والشبيات في
ارتكاب فعؿ مف االفعاؿ المجرمة و يكوف ىنالؾ مف االدلة التي يرجح معيا اسناد التيمة اليو
وقد تكوف بالجسامة لدرجة تصؿ الى وصؼ الجناية  ،وىناؾ اىمية مف الناحية النفسية لما في
وصؼ المتيـ مف اثر اشد عمى الشخص مف وصؼ المشتبو فيو  ،وقد تسميو بعض التشريعات
المشكوؾ فيو.6
وبذلؾ فاننا نرى انيا ترجع اىمية التفرقة بيف كال المصطمحيف في جواز او عدـ جواز
اخضاع مف كاف موضعا لالتياـ لالستجواب  ،ففي حالة كاف مشتبيا فيو فال يجوز اخضاعو
لالستجواب وانما يكفي سماع اقوال و 7دوف استجوابو

و اما في حاؿ كاف متيما يخضع

لالستجواب ضمف القانوف  ،ىذا عدا عف الناحية النفسية كوف اف اصطالح المتيـ وقعو اكبر
عمى نفسية الشخص مف اصطالح المشتبو فيو  ،لما لو مف معنى ووقع اكبر عمى نفسية المتيـ
مف المشكوؾ فيو .
و يرجع احتراـ حؽ الصمت الى انو مف اىـ النتائج التي تترتب عمى الحؽ في احتراـ
قرينة البراءة اذ اف لممتيـ الحؽ في الصمت واف يقؼ موقفا سمبيا في الدفاع عف نفسو في مراحؿ
المحاكمة وخاصة مرحمة التحقيؽ الجنائي  ،فيمتزـ الصمت والسيما انو غير ممزـ بتقديـ ادلة
تثبت ادانتو  ،فيو برئ بنظر القانوف وال يمكف اف تثبت ادانتو إال بحكـ قضائي بات  ،وكما انو
مف غير المقبوؿ منطقا وعقال اف يقدـ المتيـ ادلة تدينو  ،وعمى ذلؾ فربما اف يؤدي الكالـ نتيجة
في غير صالحو .
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وىذا ما انتيجو كال مف المشرع االردني ضمف نص المادة الرابعة مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية االردني رقـ ()9لسنة  1961مع احدث

التعديالت والتي نصت عمى " كؿ شخص تقاـ عميو دعوى الحؽ العاـ فيو مشتكى عميو ويسمى ظنينا اذا ظف فيو بجنحو ومتيما اذا اتيـ بجناية
"والسوري ضمف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية السوري لسنة  1950ـ  ،ومثمو المشرع المبناني ضمف نص المادة السابعة وكذلؾ المشرع الجزائري
والذي فرؽ في التسمية مف خالؿ استخداـ مصطمح المشتبو فيو بالنسبة لألشخاص موضوع التحريات االولية التي يتولى مأموري الضبط القضائي
مباشرتيا قبؿ تحريؾ الدعوى العمومية قبؿ النيابة العامة  ،ضمف نصوص المواد في وصؼ المشتبو فيو ( )45.58،42ونصوص المواد ()59،46
في وصؼ المتيـ مف االمر رقـ  155-66والمتضمف قانوف االجراءات الجزائية الجزائري المعدؿ.
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