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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

1

جهاد الكسوانً  ،قرٌنة البراءة الطبعة االولى  ،دار وائل للنشر والثقافة ،عمان  ، 2113 ،ص .19

1

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

2

عباس فاضل سعٌد  ،حق المتهم فً الصمت  ،مجلة الرافدٌن للحقوق  ،جامعة الموصل  ،العراق  ،المجلد ( )11العدد ( ، 2119، )39ص .273
 3حيث نص قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة ( )2001ضمف نص المادة ( )8عمى اف كؿ شخص تقاـ عميو دعى الحؽ العاـ
يسمى متيما  ،و يطمؽ المشرع المصري وصؼ المتيـ عمى جميع اجراءات المحاكمة سواء كاف ذلؾ في االستدالؿ او االتياـ او التحقيؽ  ،انظر

نصوص المواد ( ) 36()34( )29مف قانوف االجراءات الجنائية المصري مع التحديثات قانوف رقـ ( )95لسنة  2003ومف ذلؾ فقد قضت محكمة
النقض المصرية " ف الشبية التي تدور حوؿ المشتبو فيو ليست بالقطع بمجرد الحيرة واإلرباؾ بؿ ىي امر اكثر مف ذلؾ بحيث تكوف الدالئؿ كافية الى

وجود اتياـ الي شخص فيتحوؿ الي شخص متيـ " مف احكاـ محكمة النقض المصرية النقض –س -نقض ، 1977-3-28ص  ، 417و كذلؾ
مف التشريعات التي استخدمت ذات الوصؼ عمى الشخص الذي يكوف موضعا لالتياـ المشرع العراقي ضمف نص المادة(/9ىػ والمادة  )43مف قانوف

االجراءات الجزائية رقـ ()23لسنة (.)1971

4

مصطفى عبد الباقي  ،شرح قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني  ،الطبعة االولى ،وحدة البحث العممي جامعة بيرزيت  ،راـ اهلل ، 2015 ،

ص.93

2

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 .

5
6

ممدوح خميؿ البحر ،مبادئ قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،عماف  ، 1998 ،ص . 70

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.
7

االستجواب في المادة ( )95()94مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني

3

فالتزاـ الصمت ينسجـ مع الحؽ في احتراـ قرينة البراءة اوال  ،ومع حقو في الدفاع عف

نفسو ثانيا فيو غير ممزـ باإلجابة عمى االسئمة الموجية اليو بخصوص التيمة وعناصر االتياـ
المسندة اليو واف مف حقو اف يجيب عما يشاء ويتمنع عف اإلجابة عما يشاء  ،غير انو مف

المالحظ عمى المتيميف انيـ ال يمجأوف اليو كما يمجأوف الى وسائؿ الدفاع االخرى  ،فربما يكوف

السبب في ذلؾ لتعمؽ ىذا الحؽ بجوانب نفسية داخمية ال يمكف فيميا بسيولة ،والرتباطو
بمشاعر وأحاسيس بالغة التعقيد في الوصوؿ الى مفيومو  ،اذ اف طبيعة االمور تسير الى اف
االنساف وجد ليتكمـ ويعبر عما يدور بخمده وىذا ما ميزه اهلل بو عف باقي المخموقات. 8

تاريخيا لـ يكف الحؽ في الصمت لو اي وجود  ،ففي النظـ القديمة وعند الفراعنة كاف
الدليؿ يستمد مف خالؿ االحتكاـ الى االلية وفي حاؿ عدـ اعتراؼ المتيـ بعد تأكيد االلية يتـ
انتزاع االقرار منو مف خالؿ اخضاعو لمتعذيب حتى يعترؼ ، 9وفي العيد اليوناني وكذلؾ
الروماني فقد كاف يتـ التميز بيف االحرار والعبيد فيخضع العبد لمتعذيب النتزاع االقرار منيـ في
كؿ الجرائـ  ،10اما االحرار فميـ امتيا از سياسيا وقانونيا فيـ ال يخضعوف ألي مسائمة سوى ما
يتعمؽ بالجرائـ السياسية

11

ولممتيـ مف ىذه الفئات اف يستعيف بمحاميو  ،و اما في العصور

الوسطى فقد كاف المتيـ يتعرض لعقوبات قاسية في حاؿ تمسكو بالصمت  ،وظير ذلؾ جميا في
العصر الكنسي اذ تـ تقنيف االعتداء عمى ارادة المتيـ سواء اكاف االعتداء ماديا اـ معنويا  ،ومف
االمثمة عمى ذلؾ فرنسا عاـ  1233ـ فمـ يكف ىنالؾ اماـ المتيـ اي خيار فيوضع فوؽ صدره
حج ار ثقيال واستخداـ ابشع ادوات التعذيب فما كاف امامو إال اف يكسر حاجز الصمت و يتكمـ
واما اف يواجو مصير الموت. 12
وكذلؾ الحاؿ في اسبانيا عاـ  1487ـ فقد جعمت مف التعذيب وسيمة مشروعة النتزاع
االعتراؼ والذي كاف عمى رأس ادلة االتياـ واإلثبات ، 13ولـ يظير االعتراض عمى التعذيب او
مناىضتو إال في النصؼ الثاني مف القرف الثامف عشر  ،حيث شيد وجود العديد مف الفقياء
8

محمد بف مشيرح ،حؽ المتيـ في االمتناع عف التصريح،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية،جامعة منتوري قسنطينية  ،الجزائر،رسالة ماجستير

.2009،ص https://bu.umc.edu.dz/theses/droit/ABEN2590.pdf ،2تاريخ الدخوؿ 2017/7/15

9

حساـ الديف محمد احمد  ،حؽ المتيـ في الصمت  ،دراسة مقارنة  ،ط  ، 3دار النيضة العربية  ،القاىرة  ، 2003 ،ص . 15

10

عمر فاروؽ الحسيني  ،تعذيب المتيـ لحممو عمى االعتراؼ  ،ط  ، 2المطبعو العربية الحديثة ،القاىرة ، 1994،ص  ، 12-11وكذلؾ طارؽ

عزت رخا  ،تحريـ التعذيب والممارسات المرتبطة بو  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة ، 1990،ص 264

11

حساـ الديف محمد احمد  ،مرجع سابؽ  ،ص .16

13

حساـ الديف محمد احمد  ،مرجع سابؽ  ،ص .19

12

طارؽ عزت رخا  ،مرجع سابؽ  ،ص .267

4

امثاؿ " بكاريا " " جيرمي " بيناتاـ " و"شارؿ" عمى الرغـ مف انيـ كانوا مف العارضيف لحؽ
الصمت 14واعتبروه بأنو وسيمة مف شأنيا اخالؿ مبدأ التوازف لصالح المتيـ فيما يخدـ صالحو
ويضمؿ الدولة في معرفة الحقيقة وفي سبيؿ عقاب الجناة إال انيـ استمروا في نضاال تيـ
المناىضة لمتعذيب 15حتى عاـ 1874ـ حيث اصبح التعذيب ال يكاد موجودا.16
واستمر الحاؿ كذلؾ حتى القرف التاسع عشر إال انو ومع تطور الفكر الدولي واتجاىو
نحو احتراـ حقوؽ االنساف والحريات الفردية  ،حيث بدأ حؽ الصمت يظير كحؽ مف حقوؽ
الدفاع بصورة تطبيقية لمبدأ البراءة التي ال يجب تجاوزىا بأي حاؿ مف االحواؿ  ،وكاف مف ذلؾ
اف تـ االقرار بحؽ الصمت  ،وفي العاـ  171939اكدت عميو المجنة الدولية لممسائؿ الجنائية في
مدينة "برف " لعاـ  ، 197818وتبنت فرنسا في العصر الحديث حؽ الصمت بناءا عمى المرسوـ
الصادر في فرنسا في ( )9نوفمبر فاعترؼ الفقو المعاصر بحؽ االمتناع عف التصريح .
وىذا حاؿ العديد مف الدوؿ في العصر الحديث والتي قد تناولت حؽ المتيـ في الصمت
بشكؿ صريح وضمنتو في تشريعاتيا الداخمية

19

ومنيا ما تناولتو ضمنيا عمى الرغـ مف عدـ

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

14
15

امجد سميـ الكردي  ،حؽ صمت المتيـ  ،دار الحامد لمنشر والتوزيع  ،االردف ،عماف ،2016،ص .63

وفي ذلؾ فقد رأى بكاريا في كتابو الجرائـ والعقوبات " اف مف النتائج الغريبة لمتعذيب اف يكوف المجرـ في وضع احسف حاال مف البريء اذ يعترؼ

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

االجراـ والعقاب ،دار الفكر العربي ،القاىرة  ،1977،ص.6

16
17
18

عمر فاروؽ الحسيني  ،مرجع سابؽ  ،ص . 21- 20

محمد سامي النبراوي ،استجواب المتيـ  ،دار النيضة العربية ،القاىرة  ، 1968،ص .151

ومما اكدتو المجنة في قوليا "اف المرغوب فيو ىو اف تقرر القوانيف بوضوح مبدأ عدـ الزاـ الشخص باتياـ نفسو  ،و اذا رفض المتيـ االجابة فاف

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

19

ومف ىذه التشريعات التشريع (الفمسطيني  ،والعراقي  ،والكويتي  ،واليمني  ،التونسي  ،الجزائري ،المغربي) عمى مستوى التشريعات العربية والتشريع

(االلماني واالسباني واليولندي والكندي واليوناني  ،وتشريع الواليات المتحدة االمريكية  ،والقانوف االنجميزي) عمى مستوى التشريعات الغربية .خالد
محمد عمي الحامدي ،حقوؽ وضمانات المتيـ في مرحمة ما قبؿ المحاكمة ،دار النيضة العربية  ،2009 ،ص361ص.369

20

ومف ذلؾ المشرع المصري والسوري والمبناني والبحريني و االردني حيث نص المشرع االردني ضمف نص المادة( )63مف قانوف االجراءات الجزائية

21

ومف ذلؾ المشرع السويسري لـ يأخذ بحؽ المتيـ في الصمت إال انو اخذ بضمانات الدفاع االخرى خالد محمد عمي الحامدي،مرجع سابؽ ص.67

االدرني رقـ  9لسنة  191مع التعديال ت الى حؽ الصمت بصورة غير مباشرة خالد محمد عمي الحامدي،مرجع سابؽ ص.65
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وعمى مستوى الشريعة االسالمية  ،فقد اتفؽ جميور الفقياء عمى اف حؽ الصمت ىو
مف الحقوؽ العامة  ،واف لمشخص االجابة او التزاـ الصمت اف شاء  ،واف كاف قد اقر عمى
نفسو فمو العدوؿ وفي حاؿ العدوؿ فانو يسقط ما صدر عنو مف اقرار وال يعوؿ عميو.22
اّ٘١ح اٌذساعح :
تنبع اىمية الدراسة مف المركز الحساس لحؽ الصمت ضمف االجراءات الجزائية كونو
مقترف بقرينة البراءة مف جية  ،ومف جية اخرى فاف ىذا الحؽ ال يوجد الكثير مف الدراسات
التي تعالجو ولـ يتناولو الباحثوف بشكؿ مباشر ضمف دراسات مستقمة عمى حدا  ،عمى الرغـ اف
ىذا الحؽ ىو احد المقاييس الحقيقة الحتراـ حقوؽ االنساف والدفاع عف الحريات الفردية  ،وىذا
ما دعى المشرع الفمسطيني الى االىتماـ بتضميف ىذا الحؽ ضمف التشريع الفمسطيني حيث ورد
النص عميو في قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني نظ ار ألىميتو البالغة اذ ورد النص عمى حؽ
الصمت ضمف ثالث مواد في القانوف( 97و  217و )250مما شجعنا عمى دراسة ىذه الجزئية
بيدؼ تزويد المحاميف والباحثيف بالمعمومات االزمة واإلجابة عمى االسئمة التي قد تثور مف حيث
ىؿ احترـ القانوف الفمسطيني مبدأ المساواة بيف اطراؼ الدعوى الجزائية  ،وىؿ اف قانوف
االجراءات يوازف بيف مصالح االطراؼ فييا وتقيـ ىذا المبدأ مف التساوي مف خالؿ حؽ الصمت
في القانوف  ،وخاصة كوف اف الدراسات بخصوص ىذه الجزئية لـ تتعدى دراسة واحدة عمى
المستوى الفمسطيني مما جعؿ ندرة فيما يتعمؽ بالمراجع الخاصة بيذه الضمانة مف ضمانات حؽ
الدفاع وقمة توافرىا في المكتبات والجامعات الفمسطينية .
ا٘ذاف اٌذساعح

تيدف ىذه الرسالة الى تحقيق االمور التالية و ازالة الغموض في كل ما يتعمق في -:
 -1التعريؼ بحؽ صمت المتيـ في الفقو والقانوف والمغة
 -2التعرؼ الى ماذا يفسر امتناع المتيـ عف االجابة عف االسئمة التي توجو اليو في مراحؿ
الدعوى الجزائية وخاصة في مرحمة التحقيؽ واالستجواب
 -3بياف موقؼ الفقو مف حؽ الصمت  ،و المبررات التي ساقيا كال مف مؤيدي حؽ
الصمت ومعارضيو
22

اسامة قايد ،الضمانات المقررة لممشتبو فيو في مرحمة جمع االستدالالت  ،الطبعة الثانية ،دار النيضة العربية،القاىرة ، 1994،ص .161
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 -4معرفة الفرؽ في المعاممة بيف المتيـ الذي يتمسؾ بحؽ الصمت و الشاىد الذي يمتنع
عف الشيادة
 -5توضيح مفيوـ " الحؽ في الصمت حؽ مسترسؿ " مف خالؿ الوصؿ الى اف لممتيـ
االجابة عف بعض االسئمة ومف ثـ االمتناع عف البعض االخر و حيث يجوز لممتيـ
االسترساؿ في االجابة بحيث يبدأ الكالـ ومف ثـ ينقطع عنو او العكس مف ذلؾ  ،كاف
يمتنع عف الكالـ ومف ثـ يعود اليو
 -6الوصؿ الى المبررات التي قد تدفع او تشجع المتيـ في التمسؾ بحؽ الصمت
 -7التعرؼ الى االثار القانونية المترتبة عمى التمسؾ بحؽ الصمت
 -8توضيح االثر المترتب عمى خرؽ حؽ الصمت مف خالؿ استخداـ وسائؿ غير مشروعة
في ىذا الغرض
اشىاٌ١ح اٌذساعح :
تتمثؿ اشكالية ىذه الدراسة في التساؤؿ الذي يطرح فيما يخص قانوف االجراءات الجزائي
الفمسطيني فيما اذا كاف المشرع الفمسطيني قد وازف بيف مصمحة المتيـ ومصمحة الدولة في
الدعوى الجزائية فيما يتعمؽ بحؽ الصمت ؟ ومف ناحية اخرى ىؿ اف المشرع الفمسطيني قد عالج
الضمانات المتعمقة بحؽ المتيـ في الدفاع عف نفسو عندما يكوف في موضع االتياـ وخاصة
ضمانة الصمت  ،وفيما اذا كاف قد عالجيا فيؿ كاف موفقا اـ اف ىنالؾ جوانب لمنقص في ىذه
المعالجة؟

ِٕٙج اٌذساعح
ان المنيج المتبع في دراسة حق الصمت يتمثل في المنيج المقارن التحميمي في دراسة مقارنة
ما بيف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني وغيره مف التشريعات االخرى المقارنة  ،منيا العربية
او االجنبية إال اف محور التركيز بأوجو المقارنة قد كاف لمتشريعات الجزائية العربية وخاصة
قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية االردني وقانوف االجراءات الجنائية المصري .

7

ومف ناحية اخرى حتى نستطيع بناء بحث كامؿ متكامؿ وفؽ المنيج المقارف فكاف البد مف
اتباع الصورة المنطقية في بناء دراسة متكاممة وىذا ما سنتناولو مف خالؿ ىذه الدراسة في شكؿ
مقارف تحميمي.
حدود الدراسة
اف الحدود التي اتبعيا الباحث تتمثؿ في دراسة بعض القوانيف االخرى المقارنة كالقانوف االردني
والمصري والقانونيف االخرى والمجوء الى احكاـ المحاكـ الفمسطينية بيذا الخصوص والتي تتصؼ
بالندرة وبالعمومية دوف تخصيص ليذه الجزئية فبذلؾ فقد تخطت ىذه الدراسة حدود احكاـ
وق اررات المحاكـ الفمسطينية لالستعانة بأحكاـ المحاكـ االردنية مف تميز والمصرية مف نقض.
تقسيم الدراسة :
لقد قمنا بتقسيـ ىذا البحث الى ثالثة فصوؿ  ،حيث تناوؿ الباحث فييا الفصؿ التمييدي والذي
تـ مف خاللو التعريؼ بمفيوـ الصمت و الفصؿ االوؿ تكريس حؽ الصمت و الفصؿ الثاني
اثار حؽ الصمت .
الفصؿ التمييدي  :مفيوـ الحؽ في الصمت
لفصؿ االوؿ  :تكريس حؽ الصمت
الفصؿ الثاني  :اثار حؽ الصمت
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الفصل التمييدي
مفيوم الحق في الصمت

9

اٌفصً اٌرّ١ٙذٞ
ِف َٛٙاٌذك ف ٟاٌصّد
يعتبر حؽ الصمت مف الضمانات اليامة التي تمنح لممتيـ اثناء المحاكمة وىو حؽ يمكف
المجوء اليو كونو مف حقوؽ الدفاع  ،وىو مف الحقوؽ الميمة والضرورية لحماية حرية االفراد
وحقوقيـ وىو حؽ ذو ارتباط وثيؽ بقرينة البرأة  ،واف وجوده ضروري لتحقيؽ التوازف بيف حؽ
المتيـ في المحاكمة العادلة وحؽ الدولة في اقتضاء العقاب لتحقيؽ اليدؼ العاـ مف العقوبة مف
خالؿ والذي لـ يعد يقتصر عمى الردع بؿ تعدى ذلؾ الجؿ االصالح والتأىيؿ  ،وخاصة في
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
خالؿ التطرؽ الى المعنى االصطالحي والمغوي ومف ثـ المعنى القانوني وكذلؾ مفيوـ حؽ
الصمت في مراحؿ الدعوى الجزائية والتي تبدأ بمرحمة جمع االستدالالت ومف ثـ مرحمة التحقيؽ
و المحاكمة
ونيدؼ مف خالؿ ىذا الفصؿ الى توضيح معنى الحؽ في الصمت وازالة الغموض حولو ومف
خالؿ تناوؿ معنى حؽ الصمت في المبحث االوؿ ومف ثـ حؽ الصمت في النظـ القانونية
ضمف المبحث الثاني
وعمى ضوء ذلؾ فسوؼ نقوـ بتوضيح المعنى االصطالحي والمغوي لحؽ الصمت وما معنى حؽ
الصمت مف خالؿ م ارحؿ الدعوى الجزائية ومف ثـ حؽ الصمت في النظـ القانونية القديمة
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
ِؼٕ ٝاٌذك ف ٟاٌصّد

يعتبر الحؽ في الصمت مف الضمانات المشروعة التي يسمكيا المتيـ في الدفاع عف
نفسو  ،ألنو قد يجد في السكوت مصمحة كبيرة تحميو مف الوقوع في االستدراج  ،وتقيو مف
الظروؼ الصعبة التي توجدىا ظروؼ التحقيؽ  ،ورغـ اف ىذا الموقؼ قد يمد مف فتره التحقيؽ
ويطيؿ امدىا  ،إال انو مف الحقوؽ الضرورية والضمانات التي قد يمجأ الييا المتيـ  ،لذلؾ فالبد
لنا مف اف نتعرؼ الى معنى الصمت  ،و االثر الذي يترتب عميو مف ناحية اف لممتيـ الحرية في
عدـ االجابة عف االسئمة الموجية اليو  ،وىو غير ممزـ بالكالـ  ،واف صمتو وعدـ اجابتو لما
يوجو اليو مف اسئمة ال يحسب قرينة ضده  ،بؿ اف القانوف يوجب عمى المحقؽ اف ينبو المتيـ
الى اف مف حقو أال يجيب عمى االسئمة التي توجو اليو ، 23ولممتيـ اف يستفيد مف حؽ الصمت
متى ما رأى اف ذلؾ يتناسب ومصمحتو  ،لذا كاف عمينا اف نتطرؽ لمعنى الحق في الصمت
اصطالحاً وقانوناً ضمف( المطمب االوؿ) و وسوؼ نتطرؽ الى الحق الصمت في مراحل
الدعوى الجزائية في ( المطمب الثاني) -:

اٌّطة االٚي
ِؼٕ ٝدك اٌصّد اصطالدا ً ٚلأٔٛا ً
يجد اي حؽ مف حقوؽ الدفاع اىميتو حيف يرتبط بإطاره القانوني حيث يصبح حقا
دفاعيا مصاف مكرس بموجب القانوف ال يستطيع احدا المساس بو واال تعرض لممسؤولية التي
يفرضيا القانوف عمى كؿ مف يتجاوز ما فرضو القانوف في سبيؿ حماية ىذه الحقوؽ  ،ونظ ار
ألىمية حؽ الصمت كونو مف حقوؽ الدفاع اليامة  ،فمذلؾ ال بد لنا مف التعرؼ عمى المعنى
االصطالحي والمغوي لو  ،ومف ايف جاء اصؿ كممة صمت وما يميز الصمت عف السكوت ،
ومف ثـ الغوص فيما تناولتو تعريفات الفقياء بخصوص حؽ الصمت ومدلولو مف خالؿ مدلوؿ
الصمت اصطالحاً ولغةً وقانوناً :

23

محمود محمود مصطفى  ،شرح قانوف االجراءات الجنائية ،الطبعة الرابعة  ،مطبعة اتحاد الجامعات لمنشر ،االسكندرية  ،.1979ص . 297
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اٌفشع االٚي -:اٌّؼٕ ٝاالصطالدٚ ٟاٌٍغٞٛ
ورد تعريؼ الصمت في معاجـ المغة العربية في المعجـ الوسيط  ،ضمف مادة صمت ،
وجمعيا صمتو  ،ونقوؿ صمت الولد اي صمت ولـ ينطؽ  ،والصامت تقاؿ لغير الناطؽ  ،وال يقاؿ
لغير الناطؽ بساكت  ،وفي المعنى خرج عف صمتو اي تكمـ ونطؽ
السكوت

24

 ،واف في ذلؾ ما يقابميا

" اسـ "  ،بمعنى الصمت أي االمتناع عف الكالـ  ،والفعؿ مف سكت "فعؿ " أي انقطع

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

25

ويأتي معيا بمعنى الصامت لإلنساف  ،أي الساكت ،

بمعنى اخر أي ما ال نطؽ لو في الجماد  -:كالماؿ مثؿ الذىب .
اما السكوت  ،فوجد ىذا المصطمح في مادة "سكت ، " 26فقد ورد في السكوت انو خالفا
لمنطؽ  ،و( سكت  ،السكت  ،السكوت ) ،بمعنى الصمت اذ يقاؿ سكت الصائت يسكت سكوتا
 ،اذا صمت.
يتبيف مف ذلؾ اف المعنى المغوي لمصمت يعني السكوت وكالىما يدؿ عمى عدـ النطؽ ،
إال اف السكوت ال تقاؿ سوى لمف ينطؽ  ،اما الجماد ال يقاؿ ليا انيا سكتت وانما تعرؼ
بالصمت وىو ما يدؿ عمى طبيعتيا عكس االنساف في الصمت اذ اف صمتو سكوتا وسكوتو
صمتا

27

 ،وصمتو يكوف استثناء عمى االصؿ المتمثؿ في النطؽ والكالـ  ،فاإلنساف ىو

بطبيعتو واصمو ناطؽ .

24

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

الثانية ،الناشر ابراىيـ انيس عطية ورفقائو  ،ص  ، 547 ،وكذلؾ فقد ورد ضمف الموقع االلكتروني الخاص بجامع ومعجـ المعاني تعريؼ الصمت
كإسـ وكفعؿ  ،تاريخ الدخوؿ لمموقع /http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B5%D9%85%D8%AA 2017/6/6
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ابف منصور الثعالي  ،فقو المغة وسر العربية  ،دار الكتب العممية لمنشر والطباعة  ،بيروت  ،2013،ص .350

ابف منظور ،لساف العرب  ،الجزءالثالث  ،دار المعارؼ  ،القاىرة" ،2008،ص .2047-2046

27ابف منصور الثعالي  ،مرجع سابؽ .350،
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و الصمت في المغة يعني االمتناع  ،واالمتناع ىو  :امتناع الشخص عف التعبير عما
بداخمو

28

 ،سواء اكاف ذلؾ بالتعبير صراحة كالتعبير بالقوؿ الصريح وذلؾ باف يكوف بأي

عبارة تدؿ عمى الرفض  ،او مف خالؿ الكتابة فالكتاب كالخطاب في داللتو  ،او باإلشارة
المعروفة المتداولة عمى انيا تدؿ عمى االمتناع عف ىذا الفعؿ او الموقؼ و الذي ال تدع
ظروؼ الحاؿ شكا في داللتو .
او ضمنيا كما في التعبير الضمني  ،فيكوف عندما يصمح اف يكوف الفعؿ داال عمى االرادة
كالسكوت عند طمب الزواج مف االنثى. 29
وقد يأتي السكوت بمعنى االعراض المتعمد عف الكالـ وقد ورد في كتابو تعالى "ولما سكت عف
موسى الغضب " بمعنى سكف .30
وعكس الصمت او االمتناع  ،االعتراؼ او التصريح ويعرؼ التصريح في المغة :عمى انو
الترخيص واإلجازة  ،وىو بياف يقدمو المكمؼ لمسمطة المختصة تسييال لجباية الضريبة  ،فمف
خالؿ ىذا المعنى المغوي يمكف اف نعرؼ التصريح عمى انو  :تمؾ المعمومات او االيضاحات
التي يقدميا الشخص حوؿ واقعة معينة  ،وال يشترط فييا اف تكوف مطابقة لمحقيقة. 31
وفي ىذا الصدد فاف ما يترتب عمى مفيوـ الصمت انو ال يمكف القوؿ باف السكوت ىو قبوؿ ،
عمال بما ىو شائع في بعض المقوالت المأثورة والمتداولة لغة واصطالحا والتي تتخذ مف
السكوت شكال مف اشكاؿ الرضاء وفقا لعبارة "السكوت عالمة الرضاء " وذلؾ كوف اف السكوت
المجرد عف اي ظرؼ مالبس لو في التعبير ال يعبر عف االرادة وال يعتبر قبوال  ،ويرجع ذلؾ الى
اف االرادة ىي عمؿ ايجابي اما السكوت فيو عمؿ سمبي. 32
ومف ذلؾ ما يقولو فقياء الشريعة االسالمية "ال ينسب لساكت قوؿ " اي اف السكوت ال
يعتبر تعبي ار عف االرادة الضمنية  ،حيث اف االرادة الضمنية تستخمص مف ظروؼ ومالبسات

28
29

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

الكتب العممية ،القاىرة . 308 ،1990،

30

لساف العرب  ،مرجع سابؽ  ،ص . 2046

32

خالد رمضاف عبد العاؿ سمطاف ،الحؽ في الصمت اثناء التحقيقات الجنائية  ،دراسة مقارنة  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة ، 2009 ،ص . 13

31

المنجد االبجدي  ،الطبعة االولى  ،دار المشرؽ  ،بيروت  ، 1967،ص .143

13

ضمنية تدؿ عمييا 33وىذا ماال نجده في السكوت كوف اف السكوف تعبير سمبي ال يمكف البناء
عميو بقبوؿ معيف فالسكوت ىو عبارة عف العدـ و االولى بالعدـ اف تكوف داللتو الرفض ال
القبوؿ  ،34واف كانت ىذه القاعدة متصورة مف الناحية النظرية ويتـ تطبيقيا إال انيا قد ال تطبؽ
دائما مف الناحية الواقعية حيث اف الموقؼ الذي يتخذه المتيـ بالسكوت غالبا ما يكوف لو انعكاساً
سيئاً عمى تكويف القاضي لرأيو في الدعوى.35
ويختمؼ الصمت عف مفاىيـ اخرى قد تكوف مقابمة لو او مجاورة  ،فيختمؼ الصمت عف
الكذب باعتبار اف الكذب ىو تصرفا ايجابيا إلخفاء الحقيقة في حيف اف الصمت يعد تعبي ار سمبيا
و وجيا ايجابيا في عدـ اظيار الحقيقة  ،ويختمؼ الصمت عف الغياب فيقتضي الصمت
حضو ار جسديا ماديا مع التزاـ الصمت  ،في حيف اف الغياب او عدـ الحضور يقتضي غيابا
ماديا وجسديا لممتيـ.36
ولكننا نتسائل ىل يختمف الصمت عن عدم االجابة ؟ اف الصمت يكوف حقا طبيعيا
لممتيـ وقد نص عميو قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني ضمف كال مف نصوص المواد (
 )4/250 ،217،97ويكوف مف خالؿ امتناع المتيـ عف االجابة عف االسئمة الموجة اليو
بخصوص التيمة المسندة اليو واالسئمة المتعمقة فييا وال يفسر امتناعو عف االجابة عمى انو اقرار
ضده وفي حاؿ تمسؾ المتيـ بحقو في الصمت فاف جية التحقيؽ او المحكمة التجبره عمى
الكالـ وىو في ذلؾ يستطيع التمسؾ بالصمت مف بداية االجراءات حتى نيايتيا وفي حاؿ تمسؾ
بحقو في الصمت تكمؿ المحكمة باقي االجراءات  ،اما عدـ االجابة فتكوف حيف يمتنع المتيـ
عف االجابة عف سؤاؿ مف االسئمة المتعمقة بالتيمو ويرجع ثـ يجيب عف باقي االسئمة  ،وكذلؾ
يمكننا اف نصؼ امتناع المتيـ عف االجابة عف بعض االسئمة المتعمقة بشخصيتو وىويتو والتي
ال تعتبر مف قبيؿ االجابة عف اسئمة متعمقة بالتيمة والتي يجب عمية اف يجيب عمييا كوف اف
33

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

المدة المحددة لإليجار مع عمـ المؤجر واستالمو بدؿ االجرة قبوال ضمنيا مف المستأجر بتجديد عقد االيجار حيث اف مثابة قبض الثمف ىو قبوال

ضمنيا مف المؤجر بتجديد عقد االيجار وىذا ما تناولو  ،موسى سميمان ابو مموح  ،شرح القانون المدني مصادر االلتزام  ،الطبعة الثانية ،الناشر
المكتبة العربية ،غزة  ، 1999 ،ص . 48

34

عبد الرازؽ احمد السنيوري  ،الوسيط في شرح القانوف المدني  ،الجزء االوؿ  ،نظرية مصادر االلتزاـ ( ،العقد-العمؿ غير المشروع-االثراء بال

35

جياد الكسواني  ،مرجع سابؽ  ،ص . 99

سبب – القانوف ) دار التراث العربي ،بيروت  1952،ـ  ،ص  – 184ص .185

36

جياد الكسواني ،مرجع سابؽ  ،ص . 96
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االجابة عمييا اليمحؽ بو ضر ار وال يؤدي الى اف يدلي باقواؿ قد تدينو

37

وقد ورد مصطمع عدـ

االجابة في نص المادة (.)4/250
والصمت اما ان يكون بشكل طبيعي  ،و اما اف يكوف متعمدا  ،ويكوف صمت
الشخص طبيعيا في حاؿ انو كاف الشخص الصامت اصما ابكما أي فاقدا لمنطؽ والسمع  ،او
متعمدا في حاؿ انو قد لجأ لمصمت او السكوت بمحض ارادتو مف اجؿ غاية ىو يرجوىا. 38
إال اف االصـ االبكـ لو معاممة خاصة في ميزاف التشريع والقانوف  ،فيعامؿ بالطريقة
المناسبة لفيـ مراده  ،ويكوف ذلؾ مف خالؿ اف يعطى الحرية في ايصاؿ ما يريد و يعبر بالكتابة
او االشارة  ،و االولوية في ذلؾ لمكتابة فيما اذا كاف يعرؼ الكتابو  ،بحيث يرد كتابيا عمى ما
يوجو لو مف اسئمة عف طريؽ المحكمة ويتولى كاتب الجمسة تسطير االسئمة والمالحظات ويجيب
عمييا الشخص الذي يعاني مف اعاقو السمع والنطؽ خطيا ومف ثـ يتموىا الكاتب و تضـ
لمحاضر الجمسات. 39
اما اذا كاف ال يعرؼ الكتابة والقراءة فينا يكوف التواصؿ معو مف خالؿ االشارة و اف الذي
يتولى التواصؿ معو لينقؿ ما يريد لممحكمة ىو مف اعتاد فيـ االشارة التي يعبر فييا االصـ
االبكـ و امثالو كشخص معتمد في شؤوف ترجمة االشارات التي تصدر عف الصـ والبكـ او مف
يستطيع ترجمو ما يصدر عنيـ و يكوف مناسبا ليذا الغرض وتقوـ بتعينو المحكمة. 40
لكن ىل يشترط شروط معينو فيمن يتولى ميمة الترجمة ؟
لـ يرد وفقا لممشرع الفمسطيني ما ينص صراحة عمى ذلؾ إال اننا نرى بأنو ومف اجؿ
السرعة في االجراءات وعدـ االطالة فييا عمى المتيـ الذي يعاني البكـ " ،يعيف رئيس المحكمة
لمترجمة مف اعتاد مخاطبتو او مف اعتاد مخاطبة امثالو باإلشارة والوسائؿ الفنية االخرى ، 41واذ
كاف ىنالؾ جانب مف الفقو لـ يشترط اف يكوف المترجـ مكتمؿ االىمية لسف الثامنة عشرة مف
عمره  ،وفي ذلؾ نرى اف المشرع الفمسطيني لـ يشترط أي شروط فيمف يتولى الترجمة عف االبكـ
37

طارؽ محمد الديراوي  ،ضمانات وحقوؽ المتيـ في قانوف االجراءات الجزائية  ،بدوف ناشر ، 2005،ص.212

38

عمر فخري الحديثي ،حؽ المتيـ في محاكمة عادلة  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف  ،2010،ص150_164ص.

40

انظر نص المادة ( )268مف قانوف االجراءات الفمسطيني رقـ  1لسنو .2001،

39

41

انظر نص المادة ( )268مف قانوف االجراءات الفمسطيني رقـ  1لسنو .2001،

انظر نص المادة ( )267مف قانوف االجراءات الفمسطيني رقـ  1لسنو .2001،
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سوى اف يكوف متقنا لما يصدر عنو مف االشارة  ،فيمكف اف يكوف صغير السف في حاؿ ما كاف
ممي از و اطمئنت لو المحكمة ".42
وبذلؾ فانو متى ما جاءت اشارات االبكـ واضحة الداللة في تمسكو في الحؽ في
الصمت ورفضو االجابة عف ما يوجو اليو مف اسئمة سواء كتابة او في االشارة لما وجو لو مف
تيمو في ارتكابو الفعؿ المكوف لمجريمة  ،وكانت ىذه االشارة واضحة ودونما لبس او غموض ،
وتكوف دالة عمى أنو يتمسؾ بالسكوت  ،كاف ذلؾ تمسكا منو بحقو في الصمت

43

ومتى ما

تمسؾ المتيـ في حقو بالصمت فانو حقو الطبيعي الذي ال يستطيع احد مف اف يمنعو عنو ميما
كانت الطريقة الدالة عمى الصمت سواء اكاف ذلؾ صراحة اـ ضمنا.
وفي المعني المغوي يتضح لنا عمى وجو المجمؿ اف السكوت لغة يعني عدـ النطؽ ،
وقطع الكالـ وتركو عمدا او لعذر ما  ،وقد يحتمؿ الصمت اف يكوف صمتا طبيعيا اذا كاف
الشخص او المتيـ اصـ ابكـ او متعمدا كما ىي الحاالت العامة لمصمت.

اٌفشع اٌثأ : ٟاٌّؼٕ ٝاٌمأٟٔٛ
لـ يتعرض المشرع الفمسطيني ألي نص مف النصوص بشأف التعريؼ او اعطاء مفيوـ
لحؽ المتيـ في الصمت بشكؿ مباشر عمى الرغـ مف انو قد تناوؿ النص صراحة عمى الحؽ في
الصمت  ،وانو في ذلؾ شانو شأف غيره مف المشرعيف وخاصة المشرع المصري والمشرع
االردني. 44
اذ اف المشرع المصري قد اقر بوجود ىذا الحؽ وذلؾ مف خالؿ الفقو والقضاء واف
لممتيـ الحرية الكاممة في عدـ ابداء اقوالو واالمتناع متى شاء عف االسئمة التي توجو لو دوف اف
42
43
44

سامي صادؽ المال  ،اعتراؼ المتيـ  ،دراسة مقارنة  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ،ـ  ، 1969ص .196-186
فواز فاضؿ فيد العنيزي  ،صمت المتيـ  ،دراسة مقارنة،كمية الحقوؽ الدراسات العميا ،جامعة الكويت ،رسالة ماجستير ، 2000،ص .62

لـ ينص المشرع االردني صراحة عمى الحؽ في الصمت بكممة الصمت وانما اعطي المتيـ الحؽ في عدـ االجابة عف االسئمة الموجية اليو إال

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

التمبس والسرعة لمخوؼ مف ضياع االدلة استجواب المتيـ او مواجيتو بغيره مف الشيود او المتيميف إال بعد دعوة محامية لمحضور ـ )124( .مف

قانوف االجراءات الجنائية مع التعديالت رقـ ( )95لسنة  2003وىذه النصوص ىي النصوص التي قد دلت عمى الحؽ المؤقت في الصمت وال تشير
صراحة اليو .
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يفسر امتناع المتيـ عف االجابة بما يضر بمصمحتو او اف يستغؿ ضده بأي كيفية مف االثبات
.45
اف المصطمح الذي اختاره المشرع الفمسطيني ضمف نص المواد ( 97و  217و )250ىو
الصمت عمى غرار التشريعات االخرى والتي تناولت المفيوـ نفسو ولكف ضمف مصطمحات
تختمؼ  ،حيث اف التشريعات األنجمو سكسونية قد تناولت حؽ الصمت في مصطمح "عدـ
الشيادة ضد النفس " 46او "الحؽ في اف يظؿ المتيـ صامت " 47او بحرية المتيـ بعدـ القياـ او
االدالء بأي اقرار وفقا لما ورد في قانوف االجراءات الجزائية الفرنسي قبؿ التعديؿ  ،او عدـ سؤاؿ
المشتبو فيو الذي وضع تحت الفحص إال بموافقتو بعد تعديؿ قانوف االجراءات الفرنسي 48وكذلؾ
قد صاغت بعض التشريعات ىذا الحؽ باف يكوف لكؿ متيـ الحؽ في السكوت واف ال يساىـ
مطمقا فيما يخص تجريمو  ،وىذا ما اخذ بو قانوف االجراءات االيطالي.49
وحؽ الصمت يعني اف لممتيـ الحرية الكاممة في عدـ ابداء اقوالو  ،ولو االمتناع عما
يشاء مف االسئمة التي توجو اليو  ،عمى اف ال يؤوؿ صمتو الى ما يضر بمصمحتو  ،واف يستغؿ
ضده بأي كيفيو في االثبات

50

وىو حؽ دفاع لممتيـ ومما يترتب عمى ذلؾ انو ال يجوز اف

يضار شخصا في ممارسة حقا لو او يفسر صمتو عمى انو قرينة ضده .
ويذىب جانب مف الفقو الى القوؿ باف المقصود بحؽ الصمت  :الحرية المقررة لممتيـ
باالمتناع عف االجابة عف االسئمة الموجية اليو او االدالء بأي معمومات مف شانيا التأكيد عمى
ادانتو او ثبوتيا او حتى مجرد االقتراب منيا او تكشؼ امو ار يفضؿ االحتفاظ بسريتيا او نزوال

45

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

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

46

47

رءوؼ عبيد  ،مبادئ االجراءات الجنائية في القانوف المصري  ،الطبعة السابعة عشر ،دار الجبؿ لمطباعة ،القاىرة ، 1989 ،ص .388

عمى النحوالذي ورد في قضية ميراندا والية ايزونا عاـ  ،1966والذي يعرؼ باسـ حقوؽ ميراندا أو قواعد ميراندا  ،ىو التحذير الذي

توجيو الشرطة في الواليات المتحدة األمريكية عمى المشتبو فييـ جنائيًّا عند حبسيـ (أو في االحتجاز لالستجواب) قبؿ أف يتـ استجوابيـ لمحفاظ عمى

مقبولية بياناتيـ قبؿ استخداميا ضدىـ في اإلجراءات الجنائية  ،خالد محمد عمي الحامدي  ،حقوق وضمانات المتيم في مرحمة ما قبل المحاكمة ،

دار النيضة العربية  ،القاىرة  ، 2009 ،ص .262

48

49

50

حساـ الديف محمد احمد  ،مرجع سابؽ  ،ص .43

حساـ الديف محمد احمد  ،المرجع سابؽ  ،ص . 44
رءوؼ عبيد  ،مبادئ االجراءات الجنائية في القانوف المصري ،مرجع السابؽ  ،ص . 388
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عمى أي اعتبارات اخرى تفرض عمى المتيـ تفضيؿ السكوت او الصمت عمى االجابة
والمصارحة .51
ومما يترتب عمى ذلؾ انو ال يعد صمت المتيـ وعدـ اجابتو عمى ما يوجو اليو مف تيـ
عمى انو اعترافا ضمنيا منو بيذه التيمو  ،اذ اف ذلؾ يخالؼ ما يجب اف يحتويو االعتراؼ مف
اف يكوف صاد ار بإرادة حرة سميمة بعيدا عف اي مف الضغوط ووسائؿ االكراه المادي او المعنوي
 ،واف يكوف صريحا واضحا دقيقا ال لبس فيو وال غموض  ،قاطعا وال يحتمؿ اي تأويؿ او معنى
اخر

52

وىذا ما يتماشى مع ما تبناه المشرع الفمسطيني في قانوف االجراءات الجزائية مف حيث

اشتراطو لصحة االعتراؼ اف يكوف قد صدر طواعية واختياريا دوف ضغط او اكراه مادي او
معنوي و إال اكاف االعتراؼ باطال  ،واف تأويؿ صمت المتيـ عمى انو اعتراؼ ضمني ال
يتناسب مع طبيعة الصمت اذ اف الصمت ىو موقؼ سمبي واالعتراؼ تعبير ايجابي فال يمكف
الداللة بالسمب عمى االيجاب.53
وقد يكوف السكوت صمتا طبيعيا كما في االصـ او االبكـ وما عدا ىذه الحالة يكوف
صمتا متعمدا  ،فيكوف نابع مف ارادة المتيـ لتحقيؽ ىدؼ معيف  ،اذا اف الصمت لممتيـ ىو احد
مظاىر حرية المتيـ في الدفاع عف نفسو ويمثؿ اختيا ار مف المتيـ ليذه الطريقة والتي يراىا
مناسبة في دفاعو عف نفسو.
نستخمص مف ذلؾ اف كؿ ما يحتويو مفيوـ حؽ الصمت  ،وىو في اف الحؽ في
الصمت ىو عبارة عف حؽ قانوني لممتيـ  ،يمكنو مف السكوت  ،واالمتناع عف االجابة عمى ما
قد يواجيو مف اسئمة  ،او استجواب مف قبؿ جية التحقيؽ  ،بخصوص التيمة الموجية اليو في
جريمة مف الجرائـ دوف اف يعتبر صمتو عمى انو اقرار منو او قرينة ادانة ضده  ،وال يفسر
امتناعو عف االجابة بأنو اقرار بارتكاب الجريمة  ،وانما الصمت حؽ دفاع لممتيـ وال يجوز اف
51
52
53

خالد محمد عمي الحامدي  ،مرجع سابؽ ،ص .263
قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة  2001المادة ( 214الفقرة االولى ).

انظر في ذلؾ تميز جزاء رقـ ( )86/86مجمة نقابة المحاميف  ،لسنو  ، 1986ص  ، 769وكذلؾ انظر الطعف رقـ  6840لسنة  1991جمسة

( (19911/10/3أف المقرر أنو ينبغى فى االعتراؼ لكى يكوف صحيحا يمكف االستناد اليو كدليؿ فى الحكـ أف يكوف المتيـ أدلى بو وىو فى كامؿ
ارادتو ووعيو  ،فال يجوز االستناد الى االعتراؼ الذى يصدر مف المتيـ فى حالة فقداف االرادة كما لو كاف تحت تأثير مخدر أو عقار يسمبو ارادتو ،

ذل ؾ اف االعتراؼ ىو سموؾ انسانى  ،والقاعدة أنو ال يعتبر سموكا إال ما كاف يجد مصد ار فى االرادة لما كاف ذلؾ وكاف الدفع ببطالف االعتراؼ

لصدوره وليد ارادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير المخدر ىو دفاع جوىرى فى خصوصية ىذه الدعوى وفؽ الصورة التى اعتنقتيا المحكمة – فإف

الحكـ فوؽ قصوره يكوف منطويا عمى االخالؿ بحؽ الدفاع بما يعنيو .

18

يضار شخصا لممارستو حقا لو

54

و مف حؽ المتيـ اف يختار الوقت المناسب والطريقة

المناسبة ليبدي فييا ىذا الدفاع.55

اٌّطٍة اٌثأٟ
اٌذك ف ٟاٌصّد فِ ٟشادً اٌذػ ٜٛاٌجضائ١ح
تمر الدعوى الجزائية بمرحمتيف رئيسيتيف وىما  :مرحمة التحقيؽ االبتدائي ومرحمة المحاكمة
 ،وتعرؼ المرحمة االولى عمى انيا مجموعة مف االجراءات التي تقوـ بيا جية التحقيؽ المتمثمة
في النيابة العامة  ،وصوال الى معرفة المشتبو بو ونسب التيمة اليو  ،اما مرحمة المحاكمة فيي
االجراء ات التي تقوـ بيا المحكمة المختصة لمتأكد مف ارتكاب المتيـ لمجريمة مف عدمو ،
وبالتالي ادانتو او تبرئتو  ،إال انو يسبؽ ىذه المراحؿ مرحمة اخرى ال تعتبر جزءا مف الدعوى
الجزائية وانما تعتبر تمييدا ليا وىي مرحمة جمع االستدالالت او ما تسمى بمرحمة التحقيؽ
االولي  ،وفي ىذه المراحؿ يستطيع المتيـ اف يتمسؾ بالصمت واف ال يتكمـ او اف يمتنع عف
اجابة او اكثر  ،دوف اف يفسر ذلؾ ضد مصمحتو  ،اذ اف ىذا االمتناع يمكف تأويمو تحت
تأويالت كثيرة  ،فقد يكوف نتيجة لوضع انفعالي

56

قد ط أر عمى المتيـ نتيجة لمظروؼ التي

احاطت بو في مراحؿ الدعوى الجزائية او لكونو ألوؿ مرة يوضع في مواجية مع السمطة  ،واف
االمتناع ىو حؽ مف الحقوؽ التي فرضيا لو القانوف واعتبرىا ضمانو مف الضمانات التي تيدؼ
الييا المحاكمة العادلة لذلؾ فإننا سوؼ نتناوؿ ضمف (الفرع االوؿ) الحؽ في الصمت في مرحمة
االستدالالت ومف ثـ (الفرع الثاني) الحؽ في الصمت في مرحمة التحقيؽ و(الفرع الثالث) الحؽ
في الصمت في مرحمة المحاكمة.
اٌفشع االٚي  -:اٌذك ف ٟاٌصّد فِ ٟشدٍح جّغ االعرذالالخ
ال تعتبر مرحمة جمع االستدالؿ جزءا مف الدعوى الجزائية فيي سابقة عمى اقامة الدعوى
الجزائية  ،إال انيا تعتبر مرحمة ىامة ومميدة لتحريؾ الدعوى الجزائية ومسيمو لمتحقيؽ االبتدائي
54
55
56

احمد فتحي سرور "القانوف الجنائي الدستوري" ،الطبعة الثالثة  ،دار الشروؽ  ،القاىرة  ،ـ  ، 2004ص . 195
نقض مصري  17،مايو  ، 1960مجموعة احكاـ النقض  ،س  ، 11رقـ  ، 90ص . 467

قد يصؿ ىذا االنفعاؿ الى درجة يعجز فييا عف الكالـ نتيجة االصابة بالمرض المسمى "االنقباض التنفسي " رمسيس بنيام ،عمم النفس

القضائي  ،منشأة المعارؼ  ،االسكندرية  ، 1997،ص .57
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 ،ولـ ينص القانوف صراحة عمى اىـ الضمانات التي البد مف توافرىا في ىذه المرحمة السابقة
لمراحؿ الدعوى الجزائية صراحة  ،وىذا ما دفع العديد مف الفقياء الى القوؿ بعدـ وجود اىمية
بالغة في حضور المحامي مع المشتبو فيو في مرحمة جمع االستدالالت كمرحمة مف مراحؿ
الدعوى الجزائية او اثناء تحرير محضر بالتيمة  ،حيث انيـ يروا باف مرحمة االستدالؿ ليست
مف مراحؿ الدعوى الجزائية لـ يتخذ فييا ايا مف اجراءات التحقيؽ بؿ ىي مرحمة مميدة لمتحقيؽ
57

 ،حيث اف حقوؽ الدفاع وضماناتو ال تنشا إال بعد اف تثبت صفة المتيـ وىذه الصفة ال

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

58

 ،وذلؾ اف حصيمة

االستدالؿ مجرد معمومات تفتقر الى التحديد والتقييـ  ،كما انيا تخضع لمتمحيص والتقييـ مف
جانب سمطة التحقيؽ _النيابة العامة_ او قاضي التحقيؽ _ التي تتاح خالليا لممتيـ االستعانة
بمحاـ  ،االمر الذي ال يرتب ضر ار لممتيـ في مرحمة جمع االستدالؿ. 59
ولقد اخذت محكمة النقض المصرية بيذا االتجاه حيث قضت باف دفع المتيـ ببطالف محضر
جمع االستدالالت بسبب مأمور الضبط القضائي منع محاميو مف الحضور اثناء تحريره  ،ىذا
الدفع ال يستند الى اساس مف القانوف

60

.

إال اف ىذه المرحمة تعتبر مف اىـ واخطر المراحؿ كوف اف الجية التي تتولي العمؿ في ىذه
المرحمة محصورة في اجيزة االمف والشرطة وىي التي تتصرؼ مع المتيـ دوف مراقبة حقيقة  ،اذ
يمكنيا اف تجبره عمى قوؿ اعترافاتو بالطرؽ الغير مشروعة وىذا ما دفع العديد مف الدوؿ الى اف
تتفؽ وتنص عمى ضرورة وجود المحامي الى جانب المتيـ في ىذه المرحمة  ،وكما انيا قد اتفقت
عمى ىذا االساس عمى مستوى دولي بصفتيا احد افراد الجماعة الدولية مف خالؿ االعالف
العالمي لحقوؽ االنساف لسنة ( )1948ضمف المادة الحادية والعشروف  ،وكذلؾ االتفاقية
االوروبية لحقوؽ االنساف الموقع عمييا عاـ  1950ضمف نص المادة السادسة منيا  ،والمؤتمر
57مصطفى عبد الباقي  ،شرح قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني"دراسة مقارنة" وحدة البحث العممي  ،بيرزيت،2015،ص.145
58محمود محمود مصطفى  ،مرجع سابؽ  ،ص .130
59
60

طارؽ محمد الديراوي  ،مرجع سابؽ  ،ص 72

نقض جزاء  1961/5/1مف مجموعة احكاـ النقض  ،س  ، 12ؽ  ، 95ص  ، 513وورد بالتفصيؿ لدى سامي صادق المال  ،اعتراف المتيم ،

الطبعة الثانية  ،دار النيضة العربية ،القاىرة ، 1969،وكذلؾ مأمون سالمة ،االجراءات الجنائية في التشريع المصري ،الطبعة االولى  ،دار الفكر
العربي  1979،ص . 230
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الدولي السادس المنعقد في روما لعاـ  ، 1953اذ اف جميع ىذه المواثيؽ و االعالنات الدولية قد
كانت اكدت عمى اىمية وضرورة تعيف محامي وحتى قبؿ اف يسأؿ المتيـ عف شخصو.
ومف المؤتمرات العالمية الدولية التي اىتمت بضرورة االستعانة بمحامي في مرحمة
االستدالالت  ،الحمقة الدراسية المنعقدة في فينا سنة  ، 1960ولجنة حقوؽ االنساف في االمـ
المتحدة في عاـ  ، 1962ومؤتمر الجمعية الدولية لقانوف العقوبات في ىامبورج لعاـ ، 1979
حيث اوصت باف يكوف لكؿ متيـ محامي في كؿ مراحؿ الدعوى الجزائية بما فييا مرحمة
االستدالؿ لما فيو مف توفير لضمانات الحرية وحقوؽ االنساف .61
وكذلؾ فقد تضمنتو ىذه الدوؿ في تشريعاتيا الداخمية وطبقت بعضيا ىذه النصوص مف
خالؿ قضائيا الخاص  ،وفي ذلؾ فقد كاف حكـ لمحكمة النقض بينت فيو عمى اف لممتيـ في
حاؿ استدعائو في مرحمة جمع االستدالالت مف قبؿ رجاؿ الشرطة اف يمتنع عف الكالـ اف اراد
ذلؾ

62

وال تممؾ حيالو أي اجراء سوى احالة الموضوع الى سمطة التحقيؽ لمتصرؼ فيو  ،او اف

يتـ اخالء سبيمو دوف الضغط عميو او اجباره عمى اف يبرىف عدـ صحة ما نسب اليو .
فال يوجد تشريع يمزـ المتيـ بالرد عمى كؿ ما يوجو اليو مف اسئمة بخصوص التيمة  ،بؿ
اف ىناؾ مف التشريعات

63

التي تفرض عمى مأموري الضبط القضائي وخاصة الشرطة باف

يوضح لممتيـ بصورة واضحة وصريحة بأنو غير ممزـ بالكالـ واف التصريحات التي تصدر عنو
يمكف اف تستخدـ ضده فيما بعد تحت طائمة البطالف

64

عمى انو يمثؿ اخالال في حؽ الدفاع

حاؿ لـ يقـ ضابط الشرطة بتنبيو المتيـ باف مف حقو السكوت .
و ترمي ىذه المرحمة الى استقصاء الجرـ وجمع االدلة والبحث عف المجرـ لجمع اكبر
عدد ممكف مف المعمومات عف الوقائع الجرميو لتييئتيا وتقديميا لمنيابة العامة بصفتيا جية
االشراؼ و االدارة عمى اعماؿ الضابطة القضائية لكي تحدد ما يتخذ بشأنيا  ،وىي عمؿ مف

61

طارؽ محمد الديراوي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 74

62

مف احكاـ محكمة النقض المصرية  ،نقض جنائي  1960/5/17،احكاـ النقض س  ، 11ؽ  ، 60ص  ، 467ونقض جنائي  ،س  ، 19ؽ

63

ومف ىذه التشريعات التشريع الفرنسي  ،االنجميزي  ،االمريكي  ،االلماني.

 ، 133ص  ، 657محمد خميس  ،االخالل بحق المتيم في الدفاع ،الطبعة الثانية  ،منشأة المعارؼ  ،االسكندرية  ، 2006،ص . 211
64

محمد خميس  ،مرجع سابؽ ص . 212
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اعماؿ الضابطة القضائية وىي عمؿ سابؽ لمتحقيؽ ، 65فاألصؿ اف مرحمة جمع االستدالالت
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
يتـ مف خالليا اكتشاؼ الدليؿ الذي بنى عميو االتياـ  ،ويييب جانب مف الفقو الى اف اجراءات
التحري االولية تجوز لمأمور الضبط القضائي سواء اكاف مختص او غير مختص  ،حتى ولو
كانت الدعوى قد حفظت كونيا مجرد دالئؿ ليس ليا الصفة القضائية وال يترتب عمييا أي
بطالف.66
وىذا ما يدفعنا الى القوؿ اف مرحمة جمع االستدالالت يجب اف تمتاز باحتراـ الحرية
الشخصية واحتراـ الحقوؽ حتى ال يترتب عمى ما بني عمييا مف حكـ مف خالؿ ما توصمت اليو
سمطات االستدالؿ البطالف اذ اف الدليؿ الواجب االستناد اليو ال بد اف يكوف قد تـ الحصوؿ
عميو بطريقة صحيحة  ،بحيث يطمأف اليو ضمير القاضي وكوف قناعتو بناءا عميو بعد طرحو
في الجمسة ومناقشتو مف قبؿ الخصوـ ماداـ اف ىذا الدليؿ لـ يحاط بشؾ مف شأنو اف يؤيد اصؿ
البراءة في المتيـ.67
وكنتيجة طبيعة يجب اف ال يتـ الحصوؿ عمى الدليؿ بطريؽ غير مشروع مما يشكؿ
التفافا عمى الحريات الفردية ومما يجعؿ منو دليؿ مستبعد في مرحمة وزف البينة والدليؿ  ،فالشارع
واف كاف ال يقيد القاضي مف حيث نوع الدليؿ  ،إال انو يقيده مف ناحية الطرؽ المستمدة مف ىذا
الدليؿ ايا كاف لمحكـ بناءا عميو باإلدانة والتعويؿ عميو  ،فاف كاف مستقى مف طريؽ غير مشروع
استبعده ميما كاف وزنو في اثبات الواقعة .68
فال شؾ اف لممتيـ اف يعترؼ تمقائيا دوف أي ضغط او تأثير  ،وفي ىذه الحالة يكوف
االخذ باعترافو كدليؿ ضده ألنو يدعو الى الثقة ويغمب فيو جانب الصدؽ عمى الكذب ماداـ بنية
الكشؼ عف الحقيقة بصفتو الظاىر وينصب عمى جميع العناصر التي تتكوف منيا الواقعة
65

رؤوؼ عبيد  ،مبادئ االجراءات الجنائية في القانوف المصري  ،مرجع سابؽ  ،ص .284

67

محمد محي الديف عوض  ،حقوؽ االنساف في اإلجراءات الجنائية  ،دار الثقافة لمنشر ،عماف ،1989 ،ص .515

66

68

حسف صادؽ المرصفاوي ،اصوؿ االجراءات الجنائية  ،منشأة المعارؼ  ،االسكندرية  1972،ـ  ،ص . 296

انظر نص المادة ( )42مف الدستور المصري لسنة  1971والتي فييا حدد فييا اف كؿ قوؿ يثبت انو صدر عف المواطف تحت وطأة حاطة بكرامتو

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

69

و اذ تبرز اىمية ىذه المرحمة كونيا

ينسج فييا خيوط الواقعة االجرامية .
واف في ىذه المرحمة تنتج عنيا محضر جمع االستدالالت وىو المحضر الذي يتـ مف خاللو
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
حدود اختصاص الموظؼ و اثناء قيامو بمياـ وظيفتو او في حاؿ كاف الموظؼ قد شيد الواقعة
بذاتو ويوقع مف الضابط ومف المعنييف بيا ، 70وتكمف اىمية المحضر في اف يكوف شاىدا عمى
اتباع مأمور الضبط القضائي لإلجراءات القانونية اثناء جمع االستدالالت وىي حجة عمى
الوقائع الواردة فييا الى اف يثبت ما ينفييا

71

لذلؾ ال بد لنا مف االشارة الى الحجية التي تتمتع

بيا محاضر جمع االستدالالت -:
حجية محاضر جمع االستدالل
التصريحات الصادرة في ىذه المحاضر ىي تصريحات غير قضائية تخضع لمسمطة
التقديرية لمقاضي  ،وتكوف محال لمنقاش كباقي الدالئؿ االخرى ، 72و لإلطراؼ انكار ما جاء
فييا دوف ما حاجة الى لجوئيـ الى الطعف بيا بالتزوير

73

وىذا ما نراه مف الناحية العممية في

المحاكـ اذ اف المتيميف في حاؿ تـ تحويميـ مف مأموري الضبط القضائي الى النيابة العامة او
الى المحكمة فإنيـ يتراجعوف عف اقواليـ التي ادلو بيا اماـ مأموري الضبط القضائي  ،كونيا قد
صدرت تحت االكراه والضغط والرىبة مف رجاؿ الشرطة او لـ يتوافؽ مع ظروؼ الواقعة

74

،

وىذا ما يؤيده عدـ وجود ايا مف النصوص التي تمزـ مأموري الضبط القضائي باف يسمحوا
بوجود المحامي اثناء قياميـ بأي ميمة مف مياـ البحث والتحري واالستدالؿ  ،وكذلؾ فاف
69

محمد شريؼ بسيونى وعبد العظيـ وزير  ،االجراءات الجنائية في النظـ القانونية العربية وحماية حقوؽ االنساف ،الطبعة االولى  ،دار العمـ لمماليف

 ،بيروت  ، 1991 ،ص . 46
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انظر نص المادة ( )4/22و المادة ()23مف قانوف االجراءات الفمسطيني وكذلؾ انظر نص المادة ( )107-115مف التعميمات الصادرة عف

النائب العاـ بموجب قانوف رقـ ( )1لسنة .2006

71

انظر نص المادة ( )212مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني.
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امجد سميـ الكردي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 165

72

انظر نص المادة( )207مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني

74

انظر نص المادة ( )214مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني .
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مأموري الضبط القضائي ال يشيروف لممتيـ ال مف بعيد وال مف قريب إلى حقو في التزاـ السكوت
وعدـ الكالـ كوف اف طبيعة مرحمة جمع االستداللت ىي مرحمة تخمو مف التحقيؽ والذي فيو حؽ
الصمت لمواجة االستجواب  ،بؿ اف في حاالت كما في التمبس اذا لـ يتكمـ المتيـ ويأتي بمبرر
اطالؽ سراحو فانو يقبض عميو ويودع في نظارة مركز الشرطة لحيف عرضو عمى النيابة .75
وعميو يجب عمى ضابط الشرطة اف يراعي في ىذه المرحمة الشرعية االجرائية في كؿ ما
يقوـ بو  ،فال يتعسؼ في البحث عف الدليؿ  ،ويجبر المتيـ عمى الكالـ  ،وانما يجب عميو
تحري الدقة في التصرؼ وتمكيف المتيـ مف كؿ حقوقو وخصوصا حقو في الكالـ او عدمو ،
واف كاف حؽ الصمت غير منصوص عميو في ىذه المرحمة إال انو مرتبطا وجودا وعدما بقرينة
البراءة المكرسة بموجب القانوف االساس الفمسطيني .

اٌفشع اٌثأ -: ٟاٌذك ف ٟاٌصّد فِ ٟشدٍح اٌرذم١ك
التحقيؽ ىو مجموعة مف االجراءات التي تقوـ بيا سمطة التحقيؽ  ،وتشكؿ حمقة الوصؿ
بيف مرحمة جمع االستدالالت ومرحمة المحاكمة  ،وحيث يقوـ المحقؽ في ىذه المرحمة بجمع
االدلة التي تسند التيمة الى المتيـ او تمؾ التي تنفي التيمة عنو  ،واف جية التحقيؽ والمتمثمة
بالنيابة العامو لدينا في فمسطيف وتسمى خصما شريؼ لكوف اف ما ييميا اكتشاؼ الفاعؿ
الحقيقي لمجريمة مف خالؿ االجراءات التي تتـ بمعرفة سمطة معينو لمتنقيب عف االدلة بشأف
جريمة وقعت  ،ومف ثـ تقدير مدى كفاية ىذه االدلة إلحالة المتيـ الى المحاكمة.76
يقوـ التحقيؽ االبتدائي بدور اجرائي في الدعوى الجزائية حيث يتـ جمع االدلة التي تفيد
بوقوع الجريمة ونسبيا الى المتيـ  ،وعميو فسمطة التحقيؽ ال تقرر فيما يتعمؽ بوزف االدلة  ،وال
تممؾ صالحية االدانة والبراءة  ،وانما المحكمة دوف غيرىا ىي مف تممؾ ىذه الصالحية  ،وفي
ىذه المرحمة يواجو المتيـ اجراء خطير مف اجراءات التحقيؽ وىو االستجواب  ،اذ اف ىذا
االجراء يؤدي الى محاصرتو باألسئمة وتضيؽ الخناؽ عميو االمر الذي قد يرجح كفة االدانة
ضده اذا لـ يتمكف مف التغمب عمى كؿ ىذه االسئمة بما يفندىا ويقنع المحقؽ ببراءتو  ،إال انو قد
75
76

انظر المادة ( )34مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني.
محمود نجيب حسني  ،شرح قانوف االجراءات الجنائية ،الطبعة الثانية  ،القاىرة  ،دار النيضة العربية  ، 1988 ،ص . 6

24

يشعر المتيـ باف الرد عمى ما يوجو اليو مف االسئمة ليس في مصمحتو وقد يؤدي الى االضرار
بو  ،عندىا يكوف ىنالؾ حاجة ألف يتمسؾ في حقو باالمتناع عف الكالـ  ،وال وزر عميو وال
عقاب وال يممؾ المحقؽ اجباره عمى الكالـ 77في ىذه الحالة.
وىنالؾ بعض التشريعات قد الزمت سمطة التحقيؽ الى تنبيو المتيـ منذ اوؿ مثوؿ لو اماميا
 ،في انو حر في عدـ االدالء بأي اقواؿ واف كؿ ما سيقولو سيدوف ويمكف استخدامو ضده في
المحكمة  ،عمى اف يتـ اثبات ذلؾ بالمحضر  ،واف ما يترتب عمى اغفاؿ سمطة التحقيؽ الى
تحذير المتيـ باف مف حقو الصمت واالمتناع عف الكالـ في االسئمة التي توجو اليو بخصوص
التيمة اف يترتب البطالف في اجراءات المحاكمة

78

.

وىناؾ بعض التشريعات التي ال تحتوي أي نص صريح يمزـ المحقؽ بتنبيو المتيـ الى
حقو في الصمت

79

 ،او تحذيره مف جريرة االدالء باألقواؿ  ،وكما ال وجود فييا ألي مف

النصوص الصريحة التي تعترؼ بحؽ الصمت أنو مف حقوؽ المتيـ في االستجواب  ،إال اف
الفقو في ىذه التشريعات قد تولى ميمة تبني حؽ الصمت  ،وبرر ذلؾ في كوف انو مف الحقوؽ
المستمدة مف قرينة البراءة .80
وتكمف الخطورة في ىذه المرحمة اف النيابة العامة ال تستطيع اف تحيط لوحدىا بإجراءات
التحقيؽ االبتدائي كميا  ،لذلؾ فيي قد تندب مأموري الضبط القضائي لمقياـ ببعض ىذه
االجراءات وفؽ شروط وضوابط

81

كما وتتسع صالحيات رجاؿ الضابطة العدلية لتشمؿ القياـ

ببعض اجراءات التحقيؽ االبتدائي في حالة التمبس في الجريمة .
التفويض (االنتداب لمتحقيق)
نصت المادة ( )55مف قانوف االجراءات الجزائية عمى اختصاص النيابة العامة دوف
غيرىا بإجراءات التحقيؽ االبتدائي في الجرائـ كافة  ،إال اف النيابة العامة ال تستطيع القياـ بكافة
77

محمد خميس  ،مرجع سابؽ  ،ص 213

79

محمد خميس  ،مرجع سابؽ ص 213
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ومف ذلؾ فقد ورد في قانوف االجراءات الجزائية عمى اف "لمنائب العاـ او وكيؿ النيابة العامة المختص تفويض احمد اعضاء الضبط القضائي

78
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ومف ضمف ىذه التشريعات  ،التشريع  ،الفرنسي  ،االنجميزي  ،الجزائري ،العراقي الفمسطيني ،سامي صادق المال  ،مرجع سابؽ  ،ص.210
ومف ىذه التشريعات التشريع المصري  ،رؤوف عبيد  ،مرجع سابؽ  ،ص .466

المختص بالقياـ باي مف اعماؿ التحقيؽ في دعوى محددة " انظر نص المادة ()2/55
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اجراءات التحقيؽ في كافة الجرائـ

82

فعمؿ النيابة العامة يشمؿ االتياـ والتحقيؽ في الجرائـ و

تمثيؿ الحؽ العاـ اماـ المحاكـ و اعماؿ اخرى  ،كتمثيؿ الدولة اماـ المحاكـ المدنية في الدعاوى
المدنية التي ترفعيا الدولة عمى الغير  ،او ترفع مف الغير ضدىا  ،وكذلؾ تمثيؿ الدولة في
الطعوف االدارية المرفوعة ضد االدارة العامة  ،وفي ذلؾ وبما اف النيابة العامة ىي الوحيدة التي
تممؾ اجراءات التحقيؽ االبتدائي فال يجوز لغيرىا ممارسة ىذا االجراء في غير حالة التمبس  ،او
حالة تفويض منيا فيما يتعمؽ ببعض اجراءات التحقيؽ االبتدائي التي ترد عمى سبيؿ االستثناء ،
او في حاالت الضرورة و التي ال تستطيع النيابة العامة فييا اف تباشر اجراءا معينا فتطر إلى
انابة مأمور الضبط القضائي لمقياـ بو خوفا مف فوات مدة القياـ بو حسب ما تقتضيو اجراءات
التحقيؽ ، 83إال اف ىذا التفويض ال يكوف مطمقا ليشمؿ كافة اجراءات التحقيؽ وانما يكوف ضيؽ
في ابعد حدوده وال يجوز اف يتـ التوسع فيو  ،لما ليذا االجراء مف اثار قد ينطوي عنيا المساس
بحقوؽ وحريات المواطنيف .
حيث يعتبر التفويض اجراء مف اجراءات التحقيؽ االبتدائي  ،وبالتالي فانو يترتب عميو
نفس االجراءات التي يرتبيا المشرع عمى اجراءات التحقيؽ االخرى

84

كما ويترتب عميو كافة

الحقوؽ التي تعتبر مف الضمانات لممتيـ في ىذه المرحمة ومف اىميا حؽ المتيـ في الصمت .
إال اف ىنالؾ بعض االجراءات التي ال يجوز فييا التفويض لرجاؿ الضابطة القضائية
فييا ،فال يجوز التفويض بتوقيؼ المتيـ

85

 ،و مف يتخذ قرار التوقيؼ ىو فقط عضو النيابة

العامة الذي يباشر االستجواب  ،وال يكوف التوقيؼ إال بعد االستجواب فالقانوف حدد الجيات التي
يجوز ليا توقيؼ المتيـ  ،وىي النيابة العامة ومحكمة الصمح  ،ومحكمة البداية  ،و اخي ار
المحكمة المختصة بمحاكمتو وقفا لشروط ومدد محددة نص عمييا القانوف و اما ما دوف ذلؾ

82حسف الجوخدار  ،شرح قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية  ،الطبعة االولى ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف  ، 1993،ص .338
83
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انظر نص المادة ( )55فقرة ( )2مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني.

مأموف محمد سالمة  ،االجراءات الجناية في التشريع المصري ،الطبعة االولى  ،دار الفكر العربي  ،القاىرة  ، 2008،ص  . 433وىذا ما اكدتو

نص المادة ( )180مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ ( ) 2006والتي مما ورد فييا " اذا صدر امر التفويض ممف يممكو مستجمعا شروط صحتو
كاف ىو في ذاتو اجراء مف اجراءات التحقيؽ بصرؼ النظر عف تنفيذه  ،فإذا كاف ىو اوؿ اجراء مف اجراءات التحقيؽ  ،تحركت بو الدعوى الجزائية ،
وىو يقطع التقادـ فيو "
85

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

86

.
وال يجوز التفويض في التصرؼ في التحقيؽ االبتدائي  ،أي ال يجوز لغير النيابة العامة
التصرؼ في التحقيؽ واتخاذ القرار المناسب فيما يتعمؽ بمستقبؿ الدعوى الجزائية سواء اكاف
بحفظ ممؼ الدعوى او احالتو لممحكمة المختصة بعد اف تصدر الئحة االتياـ .
ال يحوز التفويض فيما يتعمؽ ببعض االجراءات ذات الطبيعة الخاصة كما في ضبط الخطابات
والرسائؿ والمطبوعات والطرود والبرقيات المتعمقة بالجريمة  ،وشخص مرتكبيا حيث اف ىذه
االجراءات ال يتـ االطالع عمييا إال في نطاؽ ضيؽ ألشخاص محدديف في النيابة العامة ولـ
يجز المشرع لبقية اعضاء النيابة العامة مباشرتيا  ،فمف باب اولى ال يجوز التفويض لمقياـ بيا
ألي مف مأموري الضبط القضائي .87
ال يجوز التفويض ببعض اجراءات التحقيؽ التي ال تممكيا النيابة العامة ومف ذلؾ مراقبة
المحادثات السمكية و أالسمكية واجراء التسجيالت لألحاديث في مكاف خاص  ،اذ اف ىذه
االجراءات ال تتـ إال بإذف مف قاضي الصمح  ،بناءا عمى طمب مف النائب العاـ او احد
مساعديو  ،متى ما تبيف لقاضي الصمح اف ىنالؾ فائدة إلظيار الحقيقة في جناية او جنحة
يعاقب عمييا بالحبس مدة ال تقؿ عف سنو.88
ال يجوز التفويض في اصدار مذكرات الحضور واإلحضار والقبض والتوقيؼ والتفتيش وغيرىا
فكؿ ىذه االجراءات التي ال يجوز التفويض فييا وتعد باطمة متى ما فوضت اما االجراءات
المسموح بموجبيا التفويض فمممتيـ التمسؾ في مواجيتيا في حقو في السكوت وعدـ الكالـ .
إال اننا قد نتسائؿ عف مرحمة التحقيؽ فيل يحق لممتيم الحدث الصمت في مرحمة التحقيق؟
قد يثور تساؤؿ عف ماذا لو اف في مرحمة التحقيؽ قد قامت النيابة العامة بتجاىؿ طمب
المتيـ في تمسكو بمحاميو  ،وعممت عمى باستجوابو مباشره ألجؿ السرعة في اتماـ اإلجراءات
86

انظر نص المادة ( )1/107مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني.
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انظر نص المادة ( )51فقرة ( ) 1مف قانوف االجراءات الجزائية " لمنائب العاـ او احد مساعديو اف يضبط لدى مكاتب البرؽ والبريد الخطابات

88

انظر نص المادة ( )51مف قانوف االجراءات الج ازئية .

والرسائؿ والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات المتعمقة بالجريمة وشخص مرتكبيا"

27

؟ فينا عمى المتيـ اف يتمسؾ بحقو في الصمت تحت طائمة بطالف االجراءات واف ال يدلي بأي
كممة او يجيب عمى أي سؤاؿ مالـ يحضر محاميو  ،ولكف ماذا لو كاف ىنالؾ قاص ار قامت
النيابة العامة باستجوابو دوف حضور محاميو ؟
فيما يتعمؽ بالقاصر الحدث فقد عالج قانوف االحداث ما يتعمؽ بو و االجراءات الواجبة
االتباع لمتحقيؽ مع الحدث و اال اعتبر استجوابو باطال
فقد اولى القانوف عناية خاصة لمحدث وجعؿ العقوبات المفروضة عميو حاؿ ارتكابو جرما مف
نوع التدابير االحت ارزية والوقائية التربوية التأىيمية  ،مع تجنب العقوبات المالية والسالبة لمحرية ،
وحتى مدد التوقيؼ يجب اف تكوف قصيرة إال في الحاالت الصعبة والتي تقتضييا مصمحة الطفؿ
الفضمى

89

الحتراـ حقوؽ الطفؿ المرعية وسبؿ اصالحو وسرعة اندماجو في المجتمع 90و ابقاءه

في محيطو االسري  ،متى ما كاف وجوده بيف افراد اسرتو مف شأنو اف يقيو مف ارتكاب ايا مف
الجرائـ  ،إال في حاؿ قد تبيف لمسمطة القضائية اف فصمو ضروري لصيانة مصمحة الطفؿ
الفضمى  ،عمى اف ال يؤدي ذلؾ الى منعو مف مواصمة التمتع بمختمؼ ظروؼ الحياة والخدمات
المختمفة لما يتناسب مع سنو وما كاف يتمتع بو ضمف محيط اسرتو

91

 ،حيث اف القانوف قد

اعفى المتيـ الحدث الذي لـ يتـ الثانية عشر مف عمره مف المسائمة الجزائية  ،وفي حاؿ
استوجب مسائمتو عف جناية او جنحو قد تعرضو لخطر االنحراؼ فانو يتـ احالتو لمرشد حماية
الطفولة لمتابعتو

92

حسب القانوف اما الحدث الذي اتـ عمر الثانية عشر ولـ يتـ عمره الثامنة

عشر فاف لمحاكمتو اجراءات خاصة ضمف قانوف االحداث .
لذلؾ فاف القانوف قد منع رجاؿ الضابطة القضائية مف التحقيؽ او سؤاؿ الحدث او التعامؿ
معو وجعؿ ىنالؾ شرطة مختصة تتمثؿ في شرطة االحداث

93

تكوف ميمتيـ التعامؿ مع الحدث

 ،و متى ما كاف متمبسا وتـ القبض عميو مف قبؿ رجاؿ الضابطة العدلية فيجب عمييـ اف يقوموا
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انظر نص المادة ( )5مف مف القرار بقانوف رقـ ( )4لسنة  20016بشاف حماية االحداث.
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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

ضمف ىذه الجياز ىنالؾ افراد مختصيف بالتعامؿ مع الحدث وىـ رجاؿ اكفاء وال يسمح لغيرىـ مف متابعة ىذه الميمة وىـ مدربوف ومعيـ العديد مف
الدورات التي تناسب ىذه الميمة.
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بتسميمو مباشرة الى شرطة االحداث  ،وعمى شرطة االحداث اعالـ متولي امره ومرشد حماية
الطفولة فور القبض عميو او تسممو  ،عمى اف يتـ عرضو خالؿ مدة ال تتجاوز ( )24ساعة مف
لحظة القبض عميو ، 94وحتى في اجراءات االستجواب لدى النيابة العامة فانو ال يجوز استجواب
الحدث إال بحضور مرشد حماية الطفولة ومتولي امره ومحاميو  ،مع العمـ انو مف الممكف اف يتـ
اجراء التحقيؽ بدوف وجود متولي امر الطفؿ الحدث شريطة اف يكوف في ذلؾ مصمحة لمطفؿ
الفضمى كما في حاؿ لو كاف ىنالؾ عداوة االب ألبنائو ،او في حاؿ اقتضت ظروؼ الدعوى
ذلؾ كأف يكوف االب متيما كذلؾ بنفس القضية اماـ محكمة الجنايات  ،إال اف وجود محامي
الحدث ومرشد حماية الطفولة ىو مف االمور الجوىرية التي يعتبر عدـ االلتزاـ بيا اجراء مف
االجراءات التي يترتب عمييا البطالف ، 95لذلؾ فاف المشرع قد احاط الحدث بكؿ ىذه الضمانات
االمر الذي يجعمنا نؤكد عمى اف حؽ الصمت ليس حص ار لممتيـ البالغ العاقؿ  ،وانما لممتيـ
الحدث وخاصة اف المشرع قد احاطو بضمانات و اجراءات خاصة تخمو مف التعقيد بما ال يسمح
باالعتداء عمى حريتو او تقيده  ،بحيث ال يكاد المشرع يريد ايقاع العقوبة بالحدث بقدر ما يرى
اف يحقؽ اليدؼ الذي مف الممكف اف تحققو العقوبة والذي يتمثؿ في ردع و اصالح المتيـ بيف
افراد المجتمع لذلؾ فاف المتيـ الحدث واف كاف يجيؿ مضموف حؽ الصمت في مرحمة التحقيؽ
فقد احاطو المشرع بيذه الضمانات التي مف شأف متولي امره ومحاميو ومرشد حماية الطفولة اف
يراقبوف صحة االجراءات وتدعيـ حؽ الصمت واف حضورىـ في اجراءات المحاكمة ىو امر
ضروري ويترتب عمى عدـ حضورىـ البطالف. 96
حؽ الصمت مف حقوؽ الدفاع المقدسة وخاصة في مرحمة التحقيؽ  ،واف الحدث سواء
اكاف لوحده او بجانبو محاميو ومرشد حماية الطفولة فاف مف حقو الصمت وقد يكوف صمت
الحدث ناتج عف الحالة النفسية واالنفعاالت التي تأتيو كونو غير مدرؾ تماـ االدراؾ بنتيجة ىذه
االجراءات  ،وبذلؾ فإننا نرى اف لمتيـ الحدث يجب اف يكوف بجانبو محاميو ومرشد حماية
الطفولة  ،و أي مخالفة قد تحصؿ في ىذه المرحمة مف مراحؿ الدعوى الجزائية كما في حاؿ لو
لـ يحضر المحامي ومرشد حماية الطفولة عند استجواب الحدث فيو اجراء خطير يعتريو
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البطالف  ،اذ كيؼ يثبت لممحكمة اف االجراءات قد حصمت بإطارىا السميـ  ،او اف الحدث
اختار الصمت او اف جية التحقيؽ لـ تنسب لو اقواؿ لـ يقميا  ،وبذلؾ فاف أي مخالفة لمقرار
بقانوف المطبؽ حاليا في فمسطيف بشأف االحداث

97

شأنيا شأف خرؽ حؽ الصمت ويترتب عمييا

ذات االثار التي ترتب عؿ خرؽ حؽ الصمت.

اٌفشع اٌثاٌث -:اٌذك ف ٟاٌصّد فِ ٟشدٍح اٌّذاوّح
المحاكمة العادلة وىي حؽ لممتيـ في محاكمتو في االتياـ الموجو لو اماـ جية قضائية
مستقمة ومحايدة ينص عمييا القانوف وتتوافر لو ضمانات تمكنو مف الدفاع عف نفسو بجمسة
عمنية وبحضور محاميو عمى انو في نياية المحاكمة وجب اف يتـ تسبيب الحكـ الصادر مع
ضرورة تمكيف المتيـ مف الطعف فيو اماـ جية قضائية اعمى .98
اف مف يتولى ميمة المحاكمة في ىذه المرحمة ىي المحاكـ  ،فتتولى المحاكـ عمى
اختالؼ درجاتيا الفصؿ في النزاعات  ،حيث يمجأ المواطف الى قاضيو الطبيعي  ،واذ تعمؿ
الدولة عمى تسييؿ ميمة وصوؿ الناس الى القضاء دوف عراقيؿ او مصاعب  ،كوف أف ميمة
الدولة لتسييؿ اجراءات التقاضي وىو حؽ مف الحقوؽ التي نادت بيا المواثيؽ و االعالنات
العالمية  ،ونصت عميو الدساتير والقوانيف الداخمية .99
المحاكـ في فمسطيف عمى اختالؼ انواعيا ىي التي تتولى ميمة المحاكمة حيث تقسـ
المحاكـ في فمسطيف الى محاكـ شرعية ودينية  ،والمحكمة الدستورية العميا  ،والمحاكـ النظامية
 ،والمحاكـ الخاصة كالمحاكـ العسكرية  ،وكذلؾ محاكـ متخصصة كما في محكمة االحداث اذ
يرى جانب مف الفقو عمى اف المحاكـ الخاصة والمحاكـ المتخصصة ىي مف المحاكـ التي
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وفي ذلؾ فقد اصدرت محكمة جنايات اريحا في القضية الجزائية ذات الرقـ ( )2006/60في حكميا الصادر بتاريخ  2017 /12/28باال دانو

عمى المتيميف بجناية كانت قد بدأت فييا النيابة العامة التحقيؽ منذ عاـ  2006اذ تدور احداث القضية بارتكاب جريمة قتؿ مع سبؽ االصرار

والترصد مف قبؿ  5اشخاص ومف ضمنيـ متيمة قاصر (حدث) ومف خالؿ تحقيؽ النيابة العامة ال وجود الي دليؿ مادي ممموس يديف المتيميف إال
اف افادة الحدث لدى النيابة العامة ولدى مأموري الضبط كانت تحتوي اعتراؼ عمى المتيميف االخريف وانو قد قاـ بارتكاب الجناية بتوجييات منيـ
عمى العمـ اف الطفؿ الحدث كاف قد حوكـ اماـ المحكمة المختصة "محكمة االحداث المختصة ضمف اختصاص مكاف ارتكاب الجريمة " و اصدرت

بالنتيجة ق ارراىا بالبراءة لممتيمة كوف اف االجراءات لـ تراعي االصوؿ القانونية وبالتالي ترتب عمييا البطالف
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تضاؼ الى المحاكـ النظامية

100

 ،وعمى الرغـ مف عدـ وجود المحاكـ االدارية إال اف ىنالؾ

محكمة العدؿ العميا التي تعتبر بمثابة محكمة ادارية وحيدة و احكاميا غير قابمة لمطعف فييا.
تعد مرحمة المحاكمة مرحمة مصيرية لممتيـ لذلؾ فقد احاطيا المشرع بضمانات تعمو
عمى سابقتيا مف المراحؿ  ،ومف ضمنيا الحؽ في الصمت  ،اذ انو ليس مف الجائز ارغاـ المتيـ
عمى قوؿ لـ يرغب في قولو  ،او اجباره بالرد عمى اسئمة تؤدي الى تجريمو وال يجوز اتخاذ
الموقؼ السمبي الذي يتخذه المتيـ في الدفاع عف نفسو دليال عمى قياـ موجب المسؤولية في حقو
 ،او تفسيره ضمنا عمى انو اعتراؼ منو

101

وال يجوز لممحكمة اف تبني عمى تمسؾ المتيـ في

االمتناع عف الكالـ أي نتيجة او جزاء واف تمسؾ المتيـ في عدـ الكالـ ينصرؼ كذلؾ الى عدـ
جواز اجبار المتيـ عمى تقديـ مستند في حيازتو او شيء يؤدي الى ادانتو

102

وفي ىذه المرحمة مف اىـ المبادئ القانونية التي تميزىا وىو مبدأ حرية القاضي الجزائي
في االقتناع فيو يكوف عقيدتو مف أي دليؿ يطرح في الجمسة ويتناقش فيو الخصوـ  ،إال اف
حرية القاضي في االقتناع مقيدة باألدلة المشروعة التي طرحت لممناقشة في الجمسة  ،فقد اعطى
القانوف لمقاضي الحرية المطمقة لالقتناع بالدليؿ المقدـ لو ماداـ ىذا الدليؿ موجود في ممؼ
الدعوى.103
وقد يحدث في بعض االحياف اف يرى القاضي نقصا في االدلة المقدمة مف النيابة
العامة ال تخولو اف يصدر الحكـ بممؼ القضية الجزائية  ،فعند اذ يقرر سماع افادة المتيـ
الدفاعية لتفادي نقصا بممؼ الدعوى في موضوع معيف  ،مما يدفعنا لمتساؤؿ ىؿ يعتبر ذلؾ
استجوابا مف قبؿ المحكمة لممتيـ في مسألة معينة ؟ وماذا لو جاءت نتيجة لالستجواب اقوالو
متأرجحة بيف االدانة و البراءة ؟
اف م ف حؽ المحكمة اف تسمع ما لدى المتيـ مف اقواؿ إال اف ىذا ليس استجوابا
بالمعنى الدقيؽ لالستجواب وانما يكوف ذلؾ عادة في المرحمة التي تمي تقديـ البينات وقبؿ ختميا
100مصطفى عبد الباقي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 315
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مف قبؿ النيابة العامة او قد يكوف بعد ختـ كؿ االطراؼ لمبينات فتقرر المحكمة فتح باب
المرافعة فماداـ اف المحكمة قد وجدت اف دليال يشوبو غموض فإنيا تمجأ الى سماع افادة المتيـ
الدفاعية وىنا ما يمكننا مف القوؿ اف لممحكمة اف تستجوب المتيـ في مسألة معينة  ،ويكوف
ذلؾ مف خالؿ سؤاؿ المتيـ لكي يدلي بما حصؿ معو بخصوص التيمة الموجية اليو ولممحكمة
اف تسألو في أي مف االسئمة بخصوص التيمة .
اف التشريع شأنو شأف العديد مف التشريعات قد منع تحميؼ المتيـ اليميف واعتبره نوعا
مف انواع االكراه المعنوي  ،وىذا ما يفيـ منو اف القانوف قد سمح لممتيـ الكذب واف يدلي بما
لديو مف اقواؿ مف شأنيا اف تنفي التيمة عنو وبالتالي فدور القاضي يكوف في ىذه المرحمة
بالبحث عف أي اقواؿ قد تديف المتيـ كوف اف القانوف منع تحميؼ المتيـ اليميف وقد يمجأ حينيا
المتيـ الى الكذب وال وجود لشيء يمكف اف يكره المتيـ عمى قوؿ ما يدينو  ،مما يجعؿ القاضي
يتخذ مف أي اقواؿ قد تصدر عف المتيـ تمثؿ اعترافا بالتيمة او لبعض الوقائع التي تـ اثباتيا
فانو يرجح دليؿ االدانة وىنا تبرز االىمية لحؽ الصمت ضمف ىذه المرحمة  ،فصحيح اف
القاضي في حاؿ صمت المتيـ قد يدفعو الى زيادة قناعتو بما نسب لممتيـ مف االتياـ إال انو ما
داـ لـ يتـ مناقشة دليؿ كافي يثبت ارتكاب المتيـ لمجرـ فينا ما زالت متواجدة حالة الشؾ وال
يجوز اف تبني االحكاـ الجزائية عمى الشؾ وفقا لمقاعدة "االحكاـ الجزائية تبنى عمى اليقيف ال
الشؾ والتخميف"
وبناءا عمى ذلؾ فإننا نرى انو في حاؿ المتيـ كاف مشوشا في ترتيب افكاره معينة وغير
قادر عمى االدالء بما لديو ليأتي بدليؿ براءتو فعميو اف يصمت عندما يتـ سماع بينتو الدفاعيو
والتي تمثؿ استجواب مف المحكمة  ،ويترؾ ما يترتب عمى ذلؾ مف شكوؾ الى قناعة القاضي
وفي حاؿ كاف لديو مف االقواؿ التي اف ادلى بيا تؤكد قناعة المحكمة بعدـ ارتكابو لمجريمة او
اف اقوؿ المتيـ تيدـ االركاف االساسية لمتجريـ فال بد مف اف يكسر حاجز الصمت ويدلي بما
بحوزتو.
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اٌّثذث اٌثأٟ
دك اٌصّد ف ٟإٌظُ اٌمأ١ٔٛح اٌمذّ٠ح
لـ تكف النظـ القانونية االجرائية معروفة في عصور التاريخ الغابرة فإذا وقعت جريمة
عمى شخص معيف فانو يرد االعتداء بنفسو مف غير محاكمة  ،وكاف االثبات يعتمد عمى وسائؿ
بدائية كالمصادفة البحتو او مراقبة حركات بعض الحشرات او اتجاه الطيور او الظواىر الطبيعية
.104
وبعد ذلؾ نصب رجاؿ الديف والكينة مف انفسيـ مشرعيف وقضاة واخذوا يعمموف عمى
تنظيـ العالقات بيف االفراد  ،وتبعا لذلؾ سيطرت التقاليد الدينية في المجتمع ونالت القدسية
واالحتراـ

105

إال اف ىذه المرحمة كانت تفتقر الى الضمانات العادلة في المحاكمات وفي تقديـ

الدليؿ واإلثبات فمـ تختمؼ طرؽ االثبات كثي ار عف المرحمة التي سبقتيا .
ومع نشأة الدولة تقدمت التنظيمات القضائية نسبيا  ،وبدا الممؾ ينظر القضايا الخطيرة
 ،وينظر القضاة العاديف القضايا االقؿ خطورة

106

 ،وكانت الجمسات تنظر عالنية وال يجوز

لممتيـ استدعاء شيود إال بناء عمى تقدير القاضي لذلؾ  ،وكاف المتيـ ممزما بتأدية اليميف في
االحواؿ التي يتعذر فييا لمقاضي استنباط الحقيقة في الوسائؿ المعروفة في ذلؾ الوقت

107

وبعد

ذلؾ بدأت تتطور النظـ القانونية الى اف وصمت الى عصر النيضة واالنتشار الواسع لحقوؽ
االنساف.108
ويتضح مف ذلؾ بأف حؽ الصمت لـ يكف معترفا بو في العصور القديمة  ،وانما وجد
اىميتو مع بداية اىتماـ العالـ بحقوؽ االنساف وما تبعو مف اىتماـ في حؽ المتيـ في المحاكمات
العادلة  ،اذ كانت النظـ القانونية قبؿ ذلؾ يسمو عمييا طابع اجبار المتيـ عمى الكالـ ووسائؿ
التعذيب مف االمور المشروعة قانونا  ،واف المتيـ الذي ال يجيب عمى االسئمة الموجية اليو يجبر
عمى ذلؾ ولو باستخداـ ابشع اساليب القسوة والتعذيب

109
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مشروعيتيا مف القضاء الذي كاف كؿ ما ييمو ىو الحصوؿ عمى االعتراؼ بصرؼ النظر عف
الطريقة المتبعة في الوصوؿ اليو  ،ومف ذلؾ فاف صمت المتيـ اماـ الوقائع التي تنسب لممتيـ
بارتكابو جرـ ما يفسر عمى انو اعتراؼ منو بتمؾ الوقائع

110

فكما اشير إال اف حؽ الصمت لـ يكف متعارفا عميو في النظـ القانونية القديمة حيث
كانت بدايات ظيوره وتكريسو مف خالؿ النظـ الحديثة كالقانوف الدولي والنظـ القانونية المقارنة
والتي جعمت منو محال لمدراسة بيف الفقياء  ،والذيف في دورىـ انقسموا بيف مؤيد ومعارض لو ،
حيث اثرت اراء الفقياء عمى النظـ القانونية الحديثة فاتخذ كال منيا موقؼ نحو ىذا الحؽ  ،وىذا
ما يدعونا الى تناوؿ حؽ الصمت مف خالؿ اراء الفقياء حوؿ حؽ الصمت بيف مؤيد ومعارض
ومدى التزاـ النظـ القانونية القديمة باالىتماـ بحؽ الصمت والحث عميو في تشريعاتيا وبذلؾ فانو
ال بد مف تقسيـ ىذا المبحث الى مطمبيف فنتناوؿ في (المطمب االوؿ ) اال راء المعارضة والمؤيدة
لحق الصمت و مدى التزام النظم القانونية بتطبيق حق الصمت (المطمب الثاني).

اٌّطٍة االٚي
االساء اٌّؼاسضح ٚاٌّئ٠ذج ٌذك اٌصّد
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
ومنيا معارضة  ،ومما يؤكد ذلؾ ما ظير بيف الفقياء في ارائيـ حوؿ ىذا الحؽ  ،إال اف السائد
حيث اتجيت اراء اغمبية الفقياء نحو تأيد وتدعيـ ىذا الحؽ عمى الرغـ مف وجود المعارضيف لو
ولممارستو  ،وحيث اتخذ القضاء في التشريعات التي لـ تنص صراحة عمى ىذا الحؽ موقؼ
المؤيد لو ،

111

ولكؿ مؤيد ومعارض اسبابو  ،وىذا ما سنعرضو مف خالؿ تقسيـ المطمب الى

االراء المعارضة لحؽ الصمت (الفرع االوؿ) واالراء المؤيدة لحؽ الصمت (الفرع الثاني) .
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مف احكاـ محكمة النقض المصرية  ،نقض جنائي مصري  ،1960/5/17،مجموعة احكاـ النقض  ،س  ، 11ص  ، 364ونقض 1968/6/3
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اٌفشع االٚي  :االساء اٌّؼاسضح ٌذك اٌّر ُٙف ٟاٌصّد
يرى انصار ىذا الرأي اف ال ضرورة وال فائدة مرجوة مف الصمت  ،وانو ال يجب اف
يصمت المتيـ او يتمنع عف االجابة لما يوجو لو مف اسئمة  ،واف االعتراؼ لممتيـ بيذا الحؽ
يؤثر عمى حؽ المجتمع  ،و يمنع الدولة مف الوصوؿ لمحقيقة و اظيارىا  ،مما يجعؿ مف تمسؾ
المتيـ في صمتو عقبة اماـ الدولة في الوصوؿ لمحقيقة بسرعة واف ىذا الحؽ يخالؼ ما يقع عمى
عاتؽ المجتمع مف اف يدلي بجميع وسائؿ التعاوف

112

مف اجؿ مساعدة الدولة في الوصوؿ الى

الحقيقة  ،كما وقد انتقدوا انصار حؽ الصمت و انكروا وجوده  ،تأسيسا عمى انو ليس مف طبائع
االشياء اف ال يرد المتيـ عمى االسئمة الموجية اليو مف القاضي  ،فاف غريزة البقاء ىي ما يدفعو
لإلجابة عف االسئمة الموجية لو دفعا لمعقاب الذي يمس حريتو او سالمة جسده

113

 ،واف المتيـ

الذي يؤثر لديو الصمت عمى الكالـ يؤدي ذلؾ لخمؽ نوعا مف االحساس بعدـ وجود ما يستطيع
تقديمو مف ادلة تنفي ما يحيط بو مف اتياـ

114

وبذلؾ فاف المعارضيف يروا اف الشخص الذي يمتزـ الصمت يستحؽ العقوبة القاسية التي
يحددىا القانوف

115

 ،لحث الناس عمى اف يسارعوا الى اعطاء الدولة ما تستحقو لمنيوض بتحقيؽ

العدالة والوقوؼ في وجو المجرميف  ،حيث اصبحت حقوؽ االفراد حقوقا اجتماعية 116بعد اف
تنازلوا لمدولة عف حقوقيـ الطبيعية بموجب العقد االجتماعي.
ومف ذلؾ فاف المعارضيف لحؽ الصمت قالوا انو ليس لممتيـ الصمت وعدـ االجابة عما
يوجو لو مف اسئمة بؿ عمى العكس مف ذلؾ ويقع عمى واجبيـ االدالء بما لدييـ مف معمومات
تسارع في اجراءات التحقيؽ  ،و اذ يمكف اجماؿ ابرز الحجج التي ساقيا المعارضوف في
معارضتيـ لمصمت وىي عمى الصور االتية -:
اوال  :مف مصمحة المتيـ ما داـ انو بريء اف يدلي بأقوالو  ،ويقدـ كؿ ما بجعبتو مف ادلو تثبت
صحة االدلة التي ينوي اطالع المحقؽ عمييا  ،واف صمتو ما ىو إال اعاقة وتعطيؿ لمجريات
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التحقيؽ حتى ال يتـ الوصؿ لمحقيقة التي يعمؿ المتيـ عمى اخفائيا  ،واذ انو ليس مف طبيعة
االشياء اف يمتزـ المتيـ موقفا سمبيا تجاه ما يوجو اليو مف اسئمة وخاصة انو المعني االوؿ
بوقائعيا.117
وىذا ما دفعيـ الى القوؿ باف امتناع المتيـ عف التصريح يشكؿ خطورة كبيرة لما في ذلؾ مف
مساس بييبة ووقار سمطات التحقيؽ

118

وجمع االستدالالت لما يشكمو ذلؾ مف اعاقة في الوصوؿ

لمحقيقة بؿ اف امتناع المتيـ مف التصريح ىو جريمة وجبت معاقبتو عمييا

119

ومف بيف الفقياء الذيف استندوا الى ىذا الرأي الفقيو "بيكاريا" وىو احد رواد ومؤسسي المدرسة
التقميدية  ،120عمى الرغـ مف انو نادى بإلغاء كؿ صور التعذيب ميما كاف نوعيا التي تصاحب
عقوبة االعداـ في الشرائع القديمة  ،إال انو في أريو اف "امتناع المتيـ عف التصريح جريمة يجب
اف يعاقب عمييا "

121

فيو مف اشد المعارضيف المتناع مف نسب اليو الجرـ عف البوح بما لديو

مف معمومات عف الجريمة التي يسأؿ عنيا .
ثانيا  :اف مف شأف منح المتيـ ىذا الحؽ اف يؤثر ويصطدـ بحؽ المجتمع في االثبات واظيار
الحقيقة وىذا ما اخد بو الفقيو "كرافف"

122

حيث انو رأى اف ذلؾ مف شأنو اف يخؿ بمبدأ التوازف

في حفظ المصالح بيف المجتمع واألفراد اذ يمنح الفرد امتيا از في درء التيمة عمى حساب المجتمع
في البحث عف الحقيقة.123
ثالثا  :اف الصمت موقؼ سمبي واف الكالـ موقؼ ايجابي ومف ذلؾ فانو عمى سمطة التحقيؽ
تغميب المواقؼ ذات الطبيعة االيجابية عمى الصمت  ،فحتى عمى اعتبار اف صمتو ليس دليؿ
عمى االدانة إال اف المزيد مف البحث والتنقيب يقوي العناصر االيجابية عمى العناصر السمبية ،
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ومف ثـ ينتقؿ ىذا االحساس الى القاضي في مرحمة المحاكمة فيؤثر عمى عقيدتو فيحكـ المتيـ
باإلدانة

124

رابعا  :ليس لممتيـ الحؽ في الصمت وليس لو مف باب اولى الحؽ في الكذب اذا يتعيف عميو اف
يتخذ موقفا ازاء التيمة المنسوبة اليو واألدلة والشبيات القائمة ضده  ،فإما اف يضحدىا بما يممكو
مف وسائؿ الدفاع و اما اف يسمـ بيا ويعترؼ بارتكاب الجريمة.

125

ويسمـ ىذا الجانب مف الفقياء بأنو اذا صمت المدعي عميو باالمتناع عف الكالـ  ،و اختياره لحؽ
الصمت سواء اكاف مذنبا اـ بريئا  ،ومما يؤدي الى تعطؿ الوصوؿ لمحقيقة و اطالة امد
التحقيؽ

126

 ،حيث وصفو الفقيو "بنتاـ" انو مف اخطر االفكار الضارة والغير منطقية التي عرفت

طريقيا لمعقؿ البشري وفيما " لو خير المجرميف لوضع نظاـ يكفؿ راحتيـ وأمنيـ فمف يجدوا نظاـ
افضؿ مف االمتناع عف الكالـ والذي سيعتمدوف عميو بطبيعة الحاؿ اذا ما تـ استخداـ وسائؿ
حياليـ لحمميـ عمى الكالـ "

127

و اف البراءة تطالب بحؽ الكالـ وبينما الجريمة تطالب بامتياز

الصمت.128
خامسا  :اف ىذا الحؽ ليس فيو نص تشريعي يستمزـ النص عمى االجراء الواجب اتباعو في حاؿ
مخالفة االخذ بو  ،وخير دليؿ عمى ذلؾ اف العديد مف التشريعات لـ تأخذ بو او تقره ولو كاف مف
الضروري بمكاف لتـ النص عميو في مجمؿ التشريعات الجنائية ورتبت عمى مخالفتو جزاء  ،وبذلؾ
فيو مف باب اولى اف ال يتـ التمسؾ بو

129

وااللتجاء الى الكالـ.

سادسا  :اف تطبيؽ قاعدة الصمت في نصوص القانوف الجزائي تحتـ عمى المشرع اف يساوي فيما
بيف المتيـ والشاىد  ،اذا ال يكوف االعتراؼ بحؽ االمتناع عف الكالـ إال بالقدر الذي يعترؼ فيو
لجميع اطراؼ الدعوى الجنائية
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130

 ،فبما اف المشرع قد اوجب الجزاء عمى صمت الشاىد إال في

سعيد صالح حماد القبائمي  ،ضمانات حؽ المتيـ في الدفاع اماـ القضاء الجنائي ،كميو الحقوؽ ،جامعة القاىرة عيف شمس ،رسالة دكتوراه
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حاالت منصوص عمييا واستثنائية  ،وىذا ما ينطبؽ عمى االمتناع عف التصريح فانو في حاؿ
صمت المتيـ يستحؽ الجزاء  ،شأنو في ذلؾ شأف الشاىد لما يشكمو ذلؾ مف عرقمة ومساعده في
اخفاء الحقيقة

131

ومف ثـ اطالة امد التحقيقات

132

بدال مف اختصارىا لمتسييؿ عمى المتيـ.

وىذه النظرية وما احتوتو مف اسباب فيي ال تتماشى مع التطور والعصر الحديث واف
ىذه النظرية عمى الرغـ مف ضعفيا  ،إال انيا ىي التي كانت سائدة و تتبع في عيد المجتمعات
القديمة  ،وقد وقع تكريسيا كما ىو الحاؿ في الجميورية الرابعة (روما القديمو)

133

 ،اذ لـ يكف

يمارس اي ضغط او اكراه عمى المتيـ اثناء استجوابو  ،اذ كاف لو الحؽ في اف يعترؼ او ينكر ،
و لكف سكوتو عف االجابة كاف يمكف اعتباره بمثابة او ما يوازي االعتراؼ.134
و اننا نرى اف ىذه النظرية قد استمدت مبررتيا مف الناحية التي ال تتالشى فييا
التضارب بيف حؽ المجتمع في البحث عف الحقيقة وحؽ المتيـ في درئ التيمة  ،متجييف بالميؿ
الى تغميب حؽ المجتمع في العقاب عمى حؽ المتيـ في الدفاع  ،فيـ يروف اف مف شأف اعطاء
المتيـ او التساىؿ معو بيذا الحؽ اف يؤدي الى استغاللو في الجانب السمبي عمى اطالقو مما قد
يحمؽ الضرر في المجتمع إال انو وفي الحقيقة يجب اف تقوـ العالقة بيف كال المصمحتيف كالعالقة
بيف كفتيف ميزاف واف تكوف عالقة قائمة عمى التعاوف لموصوؿ لمحقيقة بما ال يحرـ حؽ الدفاع او
يفوت حؽ المجتمع ويغمب احدى الكفتيف مما يميؿ معو ميزاف التوازف  ،واف االمتناع عف
التصريح فما ىو إال امكانية يتحصف بيا المتيـ لمضغط عمى الطرؼ االخر إلبداء افضؿ سبؿ
التعاوف.

اٌفشع اٌثأ-: ٟاالساء اٌّئ٠ذج ٌذك اٌّر ُٙف ٟاٌصّد
وىي االتجاه الغالب ويرى اصحاب ىذا الرأي  ،اف الحؽ في الصمت ىو حؽ لممتيـ وال
يجب المساس بو  ،و اف ىذا الحؽ يستمد قوتو مف مبدأ ىاـ في القانوف الجنائي أال وىو اف
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االصؿ الب ارءة  ،135و مما يترتب عمى ذلؾ اف يجد الصمت سنده القانوني في ىذا المبدأ واف ال
يكوف المتيـ مكمفا بإثبات براءتو وىذا ما يعني اف لممتيـ التزاـ الصمت  ،وحيث انيـ قد ساقو
في دفاعيـ عف حؽ الصمت عددا مف المبررات والتي تكاد اف تكوف ردا عمى مف عارضوا ىذا
الحؽ والتي يمكف تمخصييا بالنقاط التالية :
اوال  :استدؿ مؤيدو ىذه النظرية الى اف الصمت حؽ مقر  ،حيث تناولت معظـ
التشريعات الحديثة النص عمى ىذا الحؽ صراحة او ضمنا في تشريعاتيا االجرائية كدعامة في
غالبية ومعظـ التشريعات الحديثة

136

 ،مع مالحظة اف بعض التشريعات لـ تنص عميو صراحة

 ،وفييا يستمد حؽ الصمت قوتو و وجوده مف اصؿ البراءة  ،والتي تجعؿ المتيـ ليس مطالبا في
اف يتحمؿ عبء االثبات  ،وأال يكوف مطالبا في تقديـ الدليؿ عمى براءتو

137

 ،واف يختار اي

طريقة يشاءىا في الدفاع عف نفسو  ،واف كانت في اتخاذه موقؼ سمبي والمجوء الى درع
الصمت  ،وذلؾ كوف اف حؽ الصمت ىو حؽ دفاع لممتيـ  ،و ال يجوز المساس بحقوؽ
الدفاع

138

.

ثانيا  :ال يجوز اكراه المتيـ عمى الكالـ  ،واف في اجبار المتيـ وحممو عمى الكالـ عنوة عنو مف
شأنو اف يدعوه الى الكذب فيما يقوؿ  ،واف ما يترتب عمى ذلؾ اف ال يتـ الوصوؿ الى الحقيقة ،
بؿ قد يصؿ االمر الى اف تتأذى العدالة مف وراء ذلؾ  ،فقد يسيؿ عمى السمطات العامة اجبار
مف كاف موضعا لالتياـ و ارغامو عمى الكالـ  ،ولكنيا ال تستطيع اجباره عمى قوؿ الحقيقة او
اف يعاقب المتيـ عمى اقواؿ غير صحيحة اداىا في معرض الدفاع عف نفسو
مف اصعب الميمات

140

139

 ،ألف ذلؾ يعد

 ،ويتعدى االمر ذلؾ  ،فاف الفقو المعاصر قد اتجو الى اف لممتيـ

الحؽ في الكذب لمدفاع عف نفسو  ،141ولكف ليس باعتباره كحؽ مف الحقوؽ التي تتطمب الحماية

135احمد فتحي سرور  ،الوسيط في قانوف االجراءات الجنائية  ،الطبعة االولى  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ، 1985 ،ص  ، 503وكذلؾ خالد
محمد عمي الحامدي ،مرجع سابؽ  ،ص .372

136

انظر عمى سبيؿ المثاؿ المواد  )250،217،97(،مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني ،والمواد ( )67.69مف الدستور المصري ،والمادة

137

احمد فتحي سرور  ،المرجع سابؽ  ،ص . 504

( )7مف الدستور السوري ،والمادة( )34مف الدستور الكويتي  ،والمادة ( )28مف دستور دولة االمارات.

138

جياد الكسواني  ،مرجع سابؽ  ،ص .96

140

محمود محمود مصطفى  ،مرجع سابؽ ،ص . 250

139

محمود نجيب حسني  ،مرجع سابؽ  ،ص 52وكذلؾ انظر المادة ( )218مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني .

141

طارؽ محمد الديراوي  ،مرجع سابؽ  ،ص .336

39

كما في حؽ الصمت  ،وبعض التشريعات لـ تنص عميو صراحة
عميو صراحة

143

142

والبعض االخر قد نص

.

كما وقد وصؼ بعض المؤيدوف قاعدة الصمت  ،عمى انيا ىى القاعدة التي تعكس وجوب
احتراـ المجتمع لحرمة المتيـ الشخصية وااللتزاـ بعدـ انتياكيا و اعطاء كؿ فرد الفرصة في اف
يعيش بأماف في ظؿ احتراـ ممكيتو الخاصة.144
ثالثا  :السكوت تقتضيو قرينة البراءة

145

 ،اف سكوت المتيـ ال يعتبر مف قبيؿ تعطيؿ اجراءات

التحقيؽ كوف انو غير ممزـ في اف يقدـ ما يدينو ضد نفسو

146

 ،وكما اف اجراءات التحقيؽ ىي

مف اختصاص السمطة العامو وبإمكانيا اف تسمؾ طريؽ اخر لإلسراع في اتماـ اجراءات التحقيؽ
غير الضغط عمى المشتبو فيو لمحصوؿ منو عمى دليؿ ادانو ضد نفسو ألجؿ تسريع اجراءات
التحقيؽ

147

 ،واف المتيـ في رفضو عف االجابة يكوف محؿ تقدير لممحكمة باإلضافة الى باقي

االدلة التي جمعت دوف اعتبار الصمت كدليؿ عمى االدانة .148
رابعا  :اف صمت المتيـ ال يمكف القياس عميو عمى انو تعطيؿ إلجراءات التحقيؽ كوف اف
الشخص الذي يكوف موضع اتياـ قد يعتريو الخوؼ والتوتر وعدـ المقدره عمى التركيز مما يتبع
ذلؾ اما اف يعترؼ او يدلي بأقواؿ ليس ليا اي صمة بالواقع او اف يصمت واف ال يتكمـ بتاتا
وصمتو في مثؿ ىكذا حالو افضؿ لو وفيو تحقيقا لمعدالة

149

 ،وىذا طريؽ طبيعي لممتيـ باف

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

142

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

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

143

اتجيت قمة مف التشريعات العربية الى االعتراؼ بيذا الحؽ صراحة ،ومف ذلؾ ما نص عميو قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني ضمف نصوص

المواد( )217،97والقانوف االجرائي الكويتي في المادة( )185وكذلؾ المادة( )218مف القانوف االجرائي السوداني  ،خالد محمد عمي الحامدي
،المرجع السابؽ .374

144فواز فاضؿ فيد العنيزي ،مرجع سابؽ  ،ص . 99
145

سامي صادؽ المال ،مرجع سابؽ  ،ص  ، 206حسف الجوخدار  ،مرجع سابؽ  ،ص  ، 290احمد فتحي سرور ،الشرعية الدستورية وحقوؽ

االنساف في االجراءات الجنائية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ، 1995،ث .222- 216

146

احمد فتحي سرور ،الوسيط في قانوف االجراءات الجنائية  ،مرجع سابؽ  ،ص . 504

148

محمد سامي النبراوي ،استجواب المتيـ  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ، 1969-، 1986 ،ص . 151

147

حساـ الديف محمد احمد  ،مرجع سابؽ  ،ص .71

149

خالد محمد عمي الحامدي  ،مرجع سابؽ .373،

41

حولو مف اجراءات  ،او انو بحاجو الف يستشير محامية فيما يتمى عميو مف تيمة و كيفية
التعامؿ معيا و طريقة االجابة

150

.

ونحف نرى انو ال يمكف مقارنة المتيـ مع الشاىد  ،كوف اف كال منيما لو مرك از يختمؼ
عف االخر  ،فالمتيـ لو مصمحة في اف يد أر التيمو عف نفسو  ،و صمتو انما ىو استخداـ لحؽ
لو في الدفاع عف نفسو وىذا الحؽ منصوص عميو صراحة في قانوف االجراءات

151

وال وجود

ألي نص عقاب عمى المتيـ في حاؿ امتنع عف الكالـ  ،اما الشاىد فيو مجبر عمى االدالء
بالشيادة  ،كوف اف ما يترتب عمى مف ال يشيد في دعوى طمب منو الشيادة فييا او امتناع عنيا
دوف اي مبرر او استثناء يجيزه القانوف انو ارتكب جرما يعاقب عميو  ،و في حاؿ اف الشاىد قد
ادلى بغير الحقيقة فيو قد ارتكب جريمة حمفاف اليميف الزور  ،عمى العكس مف المتيـ فيو ال
يعاقب عمى الكذب

152

في مطمع اثبات براءتو اي اف ال وجو لممقارنة بيف المتيـ والشاىد

الختالؼ المراكز القانونية لكال منيما  ،ومف ثـ اف القانوف قد رتب عقوبة عمى الشاىد الذي
يمتنع عف اداء الشيادة او يقوـ بإعطاء معمومات مضممة لمعدالة.
وبذلؾ فإننا نرى اف االتجاه الغالب وىو ما اقرتو المواثيؽ والتشريعات الدولية و يتفؽ مع القوانيف
و معظـ التشريعات الحديثة حيث انتيجت نيجا يتماشى مع اقرار الحؽ في الصمت في
تشريعاتيا لحماية ىذا الحؽ وتكريسو عمى الرغـ مف اف التمسؾ بيذا الحؽ قد يطيؿ نوعا ما مف
اجراءات التحقيؽ  ،لكنو وسيمة دفاع ويمكف ألي مف المتيميف االلتجاء الييا متى ما رأى اف في
مصمحتو المجوء اليو ونؤيد ىذه النظرية وخاصة اف ىذه الضمانة مصانة في غالبية الدوؿ التي
تحترـ حقوؽ المتيـ وحقوؽ االنساف عمى شتى االصعدة وفي كافة المراحؿ .
وفي الواقع اف التشريعات المقارنة  ،واف كانت جميعيا تؤكد عمى حرية المتيـ في ابداء اقوالو ،
وحقو في عدـ الكالـ والمجوء الى الصمت إال انيا اختمفت مف حيث التأكيد عمى ىذا الحؽ
صراحة ومف ذلؾ فاف التشريع االنجميزي يمزـ قاضي التحقيؽ اف ينبو المتيـ قبؿ االدالء بأقوالو

150
151

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

مف القانوف الجزائي االردني والتي نصت عمى اف يجوز لممحكمة عدـ اخذ شيادة الشاىد الذي لـ يحمؼ اليميف او رفض حمفيا مما قد يعني اف

المشرع االردني لـ يجبر الشاىد عمى قوؿ الحقيقة .
152

سامي صادؽ المال  ،مرجع سابؽ  ،ص . 90
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بأنو غير مكمؼ بالتصريح بشيء واف كؿ ما سيقولو سيستغؿ ضده

153

واقر القضاء االمريكي

ىذا الحؽ مف خالؿ قضية "ميرندا" وكذلؾ فاف التشريعات االوربية ضمنت ىذا الحؽ والتزمت بو
كونيا محكومة باالتفاقيات االوروبية لحقوؽ االنساف وتخضع ألحكاـ المحكمة االوروبية .
إال اننا نرى اف التشريع الفمسطيني كاف مف المتبع لالراء المؤيدة لحؽ الصمت واقره و قد تميز في
اق ارره لو ضمف مرحمة االستجواب ومف ذلؾ فاف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني يمزـ وكالء
النيابة اثناء االستجواب بتنبيو المتيـ الى اف مف حقو الصمت واف كؿ ما سيقولو سوؼ يدوف
خطيا ويمكف اف يستخدـ ضده في معرض البينة اثناء المحاكمة

154

ولذلؾ فاننا نرى باف بعض

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

حساـ الديف محمد احمد  ،مرجع سابؽ  ،ص .39
154
انظر نص المادة ( )96من قانون االجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً .
153
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اٌّطٍة اٌثأٟ
إٌظُ اٌمأ١ٔٛح اٌمذٚ ّٗ٠اٌرضاِٙا ترطث١ك دك اٌصّد
يرتبط حؽ الصمت كغيره مف الحقوؽ االخرى ارتباطا وثيقا بتطور الحياة البشرية
والتطور االنساني عبر مراحؿ التاريخ المختمفة  ،فكمما تطورت حقبة مف الحقب التي عاصرتيا
الحضارات القديمة ظير تطور جديد عمى مستوى الحقوؽ وىذا ما انعكس عمى التطور في حؽ
الصمت  ،لذا سوؼ نتناوؿ مراحؿ التطور التاريخي لحؽ الصمت في (الفرع االوؿ ) ومدى التزاـ
التشريعات القديمة بحؽ الصمت(الفرع الثاني).

اٌفشع االٚي ِ :شادً اٌرطٛس اٌراس٠خٌ ٟذك اٌصّد
كانت النظـ القديمو قد مرت بأربعة مراحؿ  ،االولى وىي ما يطمؽ عمييا بالمرحمة الدينيو
والمرحمة الثانية وىي المرحمة القانونية والمرحمة الثالثة ىي المرحمة العاطفية والمرحمة الرابعة
واألخيرة وىي مرحمة الدليؿ العممي .155
المرحمة االولى  :وتوصؼ ىذه الحقبة بالقسوة والمجوء لمتعذيب  ،اذ كانت الطريقة المعتمدة ليذه
المجتمعات في اظيار الحقيقة تعتمد مف خالؿ االحتكاـ الى بعض الظواىر التي مف خالليا
يثبت ليـ ادانو او براءة شخص  ،فيـ كانوا ينظروف في ذلؾ انو اشارة مف اهلل  ،ومف السمات
التي تميزت بيا ىذه المرحمة  ،المجوء الى القسوة واستخداـ اساليب في التعذيب  ،فاف نجى
الشخص منيا اعتبر كأف جاءتو اشارة مف اهلل تدؿ عمى براءتو  ،واف لـ ينجوا اعتبر انو قد ثبت
عميو الجرـ  ،و وفي ىذه المجتمعات فقد كاف المتيـ او الشاىد يخضع لمقسـ  ،ويكوف القسـ مف
خالؿ الحمفاف باإللو او الممؾ الذي كاف يعبد انذاؾ  ،وفيما اذا ثبت كذبو فيما بعد فانو يتعرض
لعقوبة جنائية.156
ضمف ىذه المرحمة لـ يكف معروفا اصال حؽ الصمت  ،وانما كاف صمت المتيـ او عدمو ال
يترتب عميو أي نتائج كوف االدانة او البراءتو تأتي مف خالؿ الصدفة او الحظ  ،والسيما اف
احتماالت النجاة كانت قميمو جدا.
155

حساـ الديف محمد احمد  ،مرجع سابؽ  ،ص . 13

156

حساـ الديف محمد احمد ،المرجع السابق  ،ص . 14
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المرحمة الثانية  :وىي ما تعرؼ بالمرحمة القانونيو  ،و ارتبطت ىذه المرحمة بسيادة القانوف
الروماني واستخداـ العديد مف وسائؿ التعذيب المادي او المعنوي  ،وكاف االعتراؼ ىو السائد اف
ذالؾ مف بيف االدلة  ،اذ اف االعتراؼ ينتزع انتزاعا دوف أي اعتبار لإلرادة بحيث يتـ انتزاعو
نتيجة لما يقع عمى المتيـ مف تعذيب .
لـ تعرؼ ىذه الحقبة حؽ الصمت  ،وعدا عف انو لـ يكف معروفا فيو اشبو بالجرـ  ،وطالما
صمت المتيـ واتمنع عف الكالـ فاف ذلؾ مف شانو اف يجعمو تحت استم اررية التعذيب حتى
ينطؽ واف كاف خالفا لمحقيقة  ،اف ىذه المرحمة غيب فييا حؽ الصمت بؿ تـ تأويؿ صمت
المتيـ عمى انو قرينة الرتكابو الجرـ مما يدفع المحقؽ الى االستمرار في التعذيب حتى يعترؼ
المتيـ مف خالؿ االقرار عمى نفسو.157
وفي المرحمة الثالثة  :وشيدت تطو ار ممحوظا نسبة الى ما كاف سابقا في المراحؿ التي سبقتيا
 ،والتي برزت خالليا االفكار االنسانية  ،اذ ارتبطت االدانة بالبينة  ،فاإلدانة تأتي وفقا الى ما
يقدـ مف ادلو ضد المتيـ اماـ القاضي او ىيئة المحمفيف  ،ولما يكونوه مف قناعة حوؿ ادانة
المتيـ مف عدميا

158

.

وفي ىذه المرحمة فانو لـ يكف حؽ الصمت في صالح المتيـ كوف اف مف شأف المتيـ الذي
يصمت اف يفسر الصمت عمى انو افتقار لمدليؿ وعدـ القدره عمى نفي التيمة الموجية اليو ومما
يؤثر ذلؾ في قناعة القاضي باإلدانة او البراءة.
المرحمة الرابعة  :وىي المرحمة التي تأثرت الحقوؽ بالتطور التكنولوجي حيث بدأ فييا يظير
الحاجة بشكؿ اكبر الى حماية حؽ الصمت  ،حيث بدأ يظير التطور التكنولوجي بشكؿ كبير
وما يعكسو مف تقدـ وتطور في الوصوؿ الى االدلة  ،حيث رأي البعض اف ىذه الوسائؿ قد تزيد
احتماليو انتياكات حقوؽ االنساف ومف ضمنيا حؽ الصمت  ،واف كاف بشكؿ راؽ ومتطور .
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اٌفشع اٌثأ : ٟدك اٌصّد ف ٟإٌظُ االجشائ١ح اٌمذّ٠ح
ضمف الفرع السابؽ قد تناولنا المراحؿ التي مر بيا حؽ الصمت منذ البدايات االولى لتشكيؿ
الجماعات االنسانية وانصيار الفرد وتنازلو عف جزء مف حريتو وحقوقو لصالح المجتمع مف اجؿ
الحفاظ عمى استمرار الجماعة في ظؿ نظاـ يكفؿ الحفاظ عمى استم اررية النظاـ واآلداب العامة
ومكافحة الجرائـ بشكؿ عاـ  ،وفيما لو اردنا التخصيص ودراسة ابرز التشريعات التي مرت في
ىذه المراحؿ ومدى التزاميا بحؽ الصمت حيث اف التشريعات القديمة قد كاف ليا موقؼ معيف
مف ىذا الحؽ  ،ويظير ذلؾ مف خالؿ تتبع بعضيا :

اٚال  :اٌصّد ف ٟظً اٌمأ ْٛاٌّصش ٞاٌمذ( ُ٠اٌفشػ)ٟٔٛ
يعتبر النظاـ الفرعوني مف اقدـ االنظمة التي سادت فييا بعض مظاىر االجراءات
الجزائية  ،إال انيا لـ تعترؼ وتضمف الحؽ في الصمت ضمف اجراءاتيا وخاصة في ظؿ عدـ
وجود مدافعيف عف المتيـ ليقوموا بمياـ الدفاع عنو و كشؼ الحقيقة ،159اذ اف الطابع االج ارئي
الذي ساد في ظؿ ىذه النظـ االجرائية ىو اف تحرؾ الدعوى بناءا عمى شكوى المتضرر او
المشتكي  ،وكاف الطابع الديني ىو الحاكـ اذ يتـ الرجوع الى االلية

160

ليتـ االستدالؿ بما

تقدمو مف رأي في القضايا الجنائية  ،وفي حاؿ عدـ اعتراؼ المتيـ بعد تأكيد االلو فاف المتيـ
يخضع لمتعذيب حتى يعترؼ .
تميز التشريع االجرائي الفرعوني اضافة الى استخداـ التأثير المباشر لقواعد الديف
واألخالؽ الى استخداـ فف الكتابو في الرد والمرافعات  ،ففي ىذه المرحمة كاف تأثير الديف عمى
المتيـ مف خالؿ المجوء الى تحمفيو القسـ  ،مما يجعؿ ارادة المتيـ مؤث ار عمييا  ،ولـ يكف حيف
ذاؾ لممتيـ دور في الرد عمى التيمة إال كتابة لرفض المصريف القدماء لمبدأ المرافعات
الشفوية ،161حيث كانت اعتقاداتيـ تفرض عمييـ االمتناع عف قبوؿ أي رد لما ينسب لممتيـ مف
تيـ شفاىو  ،فال يجوز ذلؾ إال بالكتابة  ،إال انو وفي ظؿ عدـ معرفة غالبية المجتمع بالكتابة
انذاؾ او اسموب الرد بما يتناسب مع القانوف الفرعوني القديـ مما دفع البعض الى المجوء لمف
يعرؼ الكتابة ليرد لو عمى الشكوى المقامة ضده مف المشتكي  ،عمى اف يقوـ المتيـ بتقديـ الرد
159

خالد رمضاف عبد العاؿ سمطاف ،الحؽ في الصمت اثناء التحقيقات الجنائية  ،دراسة مقارنة  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ،2009 ،ص . 41
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الكتابي ىو شخصيا وبنفسو

162

حيث كاف مف يمجأ لو المتيـ فقط لكتابة الرد لممحكمة دوف اف

يتناوؿ متابعة باقي االجراءات وبذلؾ فاف ما يحسب ليذه النظـ االج ارئية  ،انيا عرفت نظاـ
المرافعة الكتابية  ،إال اف ما يحسب ضدىا انيا كانت تخمو مف الضمانات التي تدعـ حقوؽ
االنساف  ،والضمانات في محاكمتو محاكمة عادلة  ،وكذلؾ فقد غابت المساعدة القانونية وحؽ
االنساف في االستعانة بمدافع في ظؿ ىذه االنظمة

163

وىذا ما لـ يجعمنا نتصور اف يكوف

ىنالؾ أي تطبيؽ لمبدأ الصمت او السماح لممتيـ في الصمت في مثؿ ىكذا نظاـ يخمو مف
الضمانات الواجب تمتع المتيـ بيا والتي تشكؿ في مجموعيا تدعيما لحقو في السكوت وعدـ
الكالـ.
ثانيا  :الصمت في ظل الشرائع الشرقيو القديمة
نقصد بالشرائع الشرقية القديمو شريعة ( لبت عشتار) و(قانوف حمو رابي) اذ اف ىذه التشريعات
قد كانت متطورة بالمقارنة مع الحضارة الفرعونية  ،ففي ظميا قد بدأ يظير مبدأ البراءة كمبدأ
اساسي ىاـ في ظؿ ىذه التشريعات  ،فقد حمى قانوف لبت عشتار الحرية الشخصيو ومنع اي
اعتداء عميو و اكد عمى وجوب اف يعامؿ االنساف عمى انو بريء وذلؾ انبثاقا مف افتراض في
االنساف البراءة  ،حتى تثبت ادانتو بشكؿ قاطع

164

.

اما في مدونو حمورابي فيي كانت اولى الشرائع التي تضمنت فييا حقوؽ الدفاع عف المتيـ
حيث اناطت بالدولة ميمة توقيع العقوبة وألغت ما كاف سائدا مف نظاـ االنتقاـ الفردي  ،165ومف
بيف ما تناولتو ىذه الشريعة بيف ثناياىا نظاـ الحد مف االتياـ الكيدي مف خالؿ كفالتة لتعويض
المتيـ ومف االمثمة عمى ذلؾ ما تناولتو مدونة حمورابي  :انو في حاؿ قد اتيـ شخص اخر
بالسحر ولـ يقـ بإثبات ذلؾ فعمى المدعي اف يسمـ بيتو ومتاعو لممتيـ ويبقى في حوزتو ويمقي
نفسو في النير فإذا غرؽ فانو دليؿ عمى اف اتيامو لممتيـ باطؿ واف لـ يغرؽ وخرج مف النير

162
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خالد رمضاف عبد العاؿ سمطاف  ،مرجع سابؽ  ،ص .42
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فانو في ىذه الحالو يستولي عمى منزؿ المتيـ واف المتيـ يقتؿ
المفتوحة

167

166

وىذا النظاـ اشبو بنظاـ الكفالة

في التشريعات الحديثة واف كاف يختمؼ عنو مف حيث نوع الكفالة وافتقارىا لمعدالة

والمنطؽ العتمادىا بشكؿ كبير عمى الصدفة.
إال اف كال مف لبت عشتار و حمورابي قد سمحتا لممتيـ باالستعانة بالمدافع  ،وىو مف اسمى
حقوؽ الدفاع عف المتيـ  ،اذ يتولى المدافع ميمة الدفاع عف موكمو واعداد المرافعات وابداء
الدفوع التي مف شأنيا اثبات براءة موكمو او التخفيؼ عنو في العقوبة  ،ومف الشواىد عمى ذلؾ
ما ورد في مدونة حمو رابي (قصو الزوجة الساكتة عف االخبار عف الجريمة ) وفقا لما تـ العثور
عميو في عاـ  1950مف كتابات عمى لوح طيني يرجع تاريخو الى عاـ  1900ؽ،ـ في العيد
السومري  ،والتي تناقميا الكتاب في كتبيـ عف قصة قتؿ رجؿ كاف يعمؿ في احدى المعابد
وكانت زوجتو انذاؾ خارج اعالتو فمـ تقـ بتقديـ شكوى عمى مف قتمو  ،فمما وصمت القضية الى
المحكمة انذاؾ والتي كاف يمثميا الممؾ حاكـ الدولة مما دفع الممؾ اف يوجو االتياـ لتسعة
اشخاص وىـ المتيميف بالقتؿ باإلضافة لزوجة القتيؿ كونيا لـ تبمغ عف القتمو  ،فتطوع رجالف
لمدفاع عنيا واثبات براءتيا مف خالؿ تقديـ الدليؿ واثبات انيا لـ تقـ بالتبميغ عف القتمو كوف اف
زوجيا لـ يكف يعيميا  ،ومف ىنا برز الدور االيجابي لوجود المدافع الى جانب موكمو وعندىا
قاـ الممؾ بالحكـ ببراءتيا مف تيمو القتؿ

168

.

يستشؼ مف ذلؾ اف الضمانات التي كانت موجودة انذاؾ واف كانت منقوصة و لـ تكف
بمستوى التطور الذي وصمت اليو الضمانات لممتيـ بعد القرف العشريف  ،إال انو انبثؽ عنيا
مبادئ ىامة مف المبادئ التي اصبحت اساس حقوؽ االنساف في العصر الحالي و اىميا مبدأ
ينبثؽ عنو حؽ الصمت أال وىو مبدأ براءة المتيـ  ،وكذلؾ مظير ىاـ مف مظاىر حؽ الصمت
أال وىو االستعانة بمدافع إال اف مبدأ الصمت لـ يعرؼ انذاؾ  ،بدليؿ اف ىذه التشريعات قد
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167ومف االمثمة عمى نظاـ الكفالة قبؿ قياـ المدعي بتقديـ دعواه  ،الطمبات المستعجمة  ،اذ يجوز لقاضي االمور المستعجمة حسب قانوف اصوؿ
المحاكمات المدنية الفمسطيني باف يكمؼ المدعي عند قيامو برفع الطمب المستعجؿ بوضع كفالة مالية تضمف أي عطؿ او ضرر قد يصيب المدعى

عميو في حاؿ اف المدعي لـ يكف محؽ في طمبو وىذا ما نجده مف خالؿ نص المادة( )111والمادة ( )114مف قانوف اصوؿ المحاكمات المدنية و

التجاريو الفمسطيني النافذ رقـ ( )2لسنو .2001

168حسف بشيت اخويف  ،مرجع سابؽ  ،ص .11
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استخدمت االكراه المادي مف خالؿ التعذيب إلجبار المتيـ عمى االعتراؼ اضافة الى استخداـ
االكراه المعنوي مف خالؿ تحميؼ المتيـ اليميف

169

.

ثالثا  :حق الصمت في شرائع االغريق
يعتبر االغريؽ ىـ اوؿ مف استعانوا بالمحامي لمدفاع عف المتيـ بطريقة منظمة  ،اذ اف
في حضارة االغريؽ كانت ىنالؾ مواصفات خاصة لمف يتولى ميمة الدفاع كأف يكوف فصيحا
بميغا ولو القدره عمى صياغة المرافعات المكتوبة والقائيا اماـ المحكمة  ،وحيث كاف االغريؽ
ممف سبقوا التشريعات مف حيث وجوب تعييف المحامي في الجنايات  ،فكانت المحكمة تعيف
محاميا لممتيميف المحكوـ عمييـ بعقوبة االعداـ دوف تقاضي اي اجر مقابؿ ذلؾ

170

.

وتعتبر كال مف مدونو (د ار كوف)ومدونة(صالوف) مف اىـ النظـ القانونية التي عرفيا االغريؽ
وفييا تـ تحديد االسس االولى لتنظيـ مينة المحاماة ، 171والمسؤولية التأديبية لممحامي عف
اخطائو  ،و اوصوؿ المرافعة  ،إال اف االجراءات التي احتوتيا ىذه الحضارة لـ تكف تخمو مف
استخداـ اساليب التحقيؽ وسائؿ التعذيب النتزاع االعتراؼ مف المتيـ  ،شأنيا شاف غالبية النظـ
القانونية القديمة

172

 ،فعمى الرغـ مف اف الحضارة االغريقية لـ تكف تسمح لممتيـ بالصمت واف

عمى المتيـ االقرار واالعتراؼ إال اف حؽ االستعانة بمحاـ وتنظيـ طبيعة عمؿ المحامي مف اىـ
مظاىر ىذه الحقبة وىو مف اىـ الحقوؽ التي برر ألجميا حؽ الصمت.
رابعا  :الحق في الصمت في ظل القانون الروماني
لـ يكف التراث القانوني الذي خمفو الروماف نتاج جيؿ واحد فقط بؿ انو نتاج اجياؿ
متعددة
فكانت اولى بدايات العيد الروماني في ظؿ العصر الجميوري والذي تـ فيو تدويف القواعد
القانونية في مدونات اىميا مجموعة "االلواح أالثني عشر " والتي تعود بدايات صدورىا الى
169

محمود سالـ زيناتي  ،تاريخ النظـ االجتماعية والقانونية في الشرؽ االدنى وحوض البحر المتوسط  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة ، 1998 ،
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محمد نور شحاتة ،استقالؿ المحاماة وحقوؽ االنساف  ،دراسة مقارنة  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ،1987 ،ص 13
خالد رمضاف عبد العاؿ سمطاف  ،مرجع سابؽ  ،ص . 46
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حوالي  450-449قبؿ الميالد وظمت ىذه المدونة ىي االساس القانوني لمروماف حتى تـ وضع
اوؿ المدونات التي تحدثت عف حقوؽ الدفاع في العيد الروماني وىي مدونة (جوستياف)
والتي تعود الى القرف السادس ميالدي

174

173

.

وقد ساد القانوف الروماني انذاؾ العديد مف المبادئ االنسانية والتي كانت توجو الدولة في
معاممتيا لمفرد فسادت العديد مف المبادئ التي تحترـ الكرامة االنسانية وتعامؿ المتيـ عمى انو
بريء ما لـ تثبت ادانتو175وتمنع مف المجوء لمتعذيب سواء لممتيـ او الشاىد وال تجيز تقييد المتيـ
وتوقيفو إال في حاؿ قد اعترؼ او ضبط متمبسا

176

و يسمح لممتيـ باالستعانة بالمدافع وال

يحاكـ إال بعد توجيو التيمة الية وعممو بيا 177ولو كذلؾ اف يتظمـ لدى المحكمة المختصة في
حاؿ كاف في الحكـ نوعا مف المحاباة.178
إال اف عصر المبادئ السامية "مبادئ جوستياف " لـ يستمر طويال

179

حتى حمت محمو

العصور االمبراطورية حيث قاـ االمبراطور بالسيطرة عمى السمطة العسكرية والمدنية والدينية
وساد الظمـ حيث امتازت االجراءات بالطابع التنقيبي وخضع المتيـ فييا الى التعذيب اذ سادت
فنوف التعذيب فييا مف قبؿ االباطرة180ولـ يقتصر التعذيب عمى المتيميف بؿ طاؿ الشاىد ايضا
في حاؿ كاف ىنالؾ في اقوالو شؾ.181
شأف القانوف الروماني شأنو كما في االغريؽ  ،فانو ساد احتراـ بعض الحقوؽ والتي
انبثؽ عنيا الحؽ في الصمت كما في االستعانة بمحاـ
173

محمد نور شحاتة  ،مرجع سابؽ  ،ص . 14
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طارؽ محمد الديراوي  ،ضمانات وحقوؽ المتيـ في االجراءات الجنائية  ،دراسة مقارنة  ،ط  ، 2006ص . 11
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182

واف يعامؿ المتيـ بأصؿ البراءة

183

في

حسف صادؽ المرصفاوي  ،الحبس االحتياطي وضماف حرية الفرد في التشريع المصري ،دار النشر لمجامعات المصرية  ،القاىرة  ، 1954،ص
حسف صادؽ المرصفاوي  ،المرجع السابؽ  ،ص .12
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محمد ابراىيـ زيد  ،المحاماة في النظاـ القضائي في الدوؿ العربية  ،الناشر المركز العربي لمدراسات االمنية والتدريب  ،الرياض  1987 ،ـ
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صبيح مسكوني  ،القانوف الروماني  ،الطبعة االولى  ،مطبعة شفيؽ  ،بغداد  ، 1968 ،ص .5
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عمر فاروؽ الحسيني  ،تعذيب المتيـ لحممو عمى االعتراؼ ،المطبعة العربية الحديثة  ،القاىرة  ،1986 ،ص .13
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حسف صادؽ المرصفاوي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 12

لمدراسات القانونية  ،1987،ص .27
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بدايات العيد الروماني إال اف ىذه الحقبة لـ تستمر طويال وانما العصر الذي ساد لـ يخمو مف
ضرورة استخداـ اساليب التعذيب النتزاع االقرار مف المتيـ  ،وفي ظؿ مغاالة االباطرة في
التعذيب حيث انيـ كانوا يقدموف مكافئة سخية لمف يغالي في التعذيب مف ممثمي االتياـ

184

.

وبذلؾ فانو في ظؿ توافر ىذه الوسائؿ النتزاع االعتراؼ في ىذه العصور فانو ال
يتصور اي وجود لحؽ الصمت بؿ عمى العكس مف ذلؾ اذ اف صمت المتيـ يفسر ضده ويعتبر
بمثابة اقرار واعتراؼ بارتكاب الجريمة  ،فما كاف ييـ القضاة في العيد الروماني ىو الحصوؿ
عمى االعتراؼ إلصدار االحكاـ فقط ودوف مراعاة اي حقوؽ لممتيـ في ذلؾ .185
خامسا  :الصمت في ظل القانون الكنسي
بدأ تطبيؽ القانوف الكنسي في اوروبا مع تربع الكنيسة الكاثوليكية عمى السمطة ىناؾ
وتعود نشأتو الى االضطياد الذي قاـ بو الروماف ضد انصار الديانة المسيحية ورجاؿ الديف ،
االمر الذي دفع الكنيسة لتنظيـ نفسيا بنفسيا فأصبحت في غنى عف اتباع الدولة فأنشأت سمطة
دنيوية وأخذت تطبؽ القانوف الكنسي .186
غمب عمى القانوف الكنسي طابع التنقيب والتحري  ،وخاصة في ظؿ سيطرة الكنسية
وسيادة الديف المسيحي باعتباره الديف الرسمي لمدول ة 187ولـ يكف مسموحا لممدافع بحضور
اجراءات التحقيؽ مع المتيـ 188بؿ كاف التعذيب وسيمة مقننة مف خالؿ ما يصدر عف الكنيسة
انعكاسا إلرادة االمبراطور مف قوانيف كونيا ىي صاحبة السمطة في التشريع وفقا لما يتناسب مع
مصالح و اىواء الكينة مف المشرعيف حيث اطمؽ عمى المحاكـ التي انشأت في تمؾ الفترة
(محاكـ التفتيش ) 189مما انعكس عمى النظاـ التحقيقي مف حيث تولي الكنيسة سمطة االتياـ
وتقنيف االعتداء عمى ارادة المتيـ واعتبار التعذيب المادي وسيمة مشروعة النتزاع االعتراؼ مف
المتيـ اف كاف مف العبيد لما لمتعذيب مف قيمة قانونية بالغة في ادانو المتيـ ، 190فاعتبرت
184

طارؽ محمد الديراوي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 14

186

احمد ابو الوفا  ،تاريخ تطور النظـ القانونية وتطورىا  ،الدار الجامعية  ،بيروت  ، 1984،ص .15

 185محمد سامي النبراوي  ،استجواب المتيـ  ،كميو الحمقوؽ  ،جامعة القاىرة  ،رسالة دكتوراه  ،دار النيضة العربية  ،1968 ،ص.150
احمد ابو الوفا  ،المرجع سابؽ ص . 16
188
طارق محمد الدٌراوي  ،مرجع سابق  ،ص . 16
 189حساـ الديف محمد احمد  ،مرجع سابؽ  ،ص .19
187

 190حساـ الديف محمد احمد  ،المرجع سابؽ ص .20

51

الكنسية في تمؾ الحقبة اف اليميف يعتبر بمثابة تطيي ار لألحرار فكاف يوجو الى المتيميف مف
االحرار واذا نكؿ المتيـ عف اليمف اعتبر مذنبا.
ومف ذلؾ فانو ال يتصور في ظؿ عدـ سيادة ابسط الضمانات والسيطرة التامة لمكنسية
اف يكوف ىنالؾ اي مف الحقوؽ التي يستطيع المتيـ التمسؾ بيا وخاصة فيما يتعمؽ بعدـ االجابة
عمى التيمة الموجية اليو وانما كانت جميع الوسائؿ متاحة النتزاع االقرار مف المتيميف سواء
اكانوا مف العبيد اـ مف االحرار مع اختالؼ الوسيمة فخضع االحرار الى االكراه المعنوي

191

مف

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

191

طارق محمد الدٌراوي  ،مرجع سابق  ،ص .15
192
احمد ابو الوفا  ،مرجع سابؽ  ،ص .15
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الفصل االول
تكريس حق الصمت

52

اٌفصً االٚي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االعاط اٌمأٌ ٟٔٛذك اٌصّد
ذّ١ٙذ ٚذمغُ١

الحؽ في الصمت يجد اساسو مف حقوؽ االنساف فيو يعتمد عمى االنساف ذاتو كونو
انساف مكرما  ،وكما اف الحؽ في الصمت ال يقتصر عمى القوانيف الوطنية فحسب وانما يتعدى
ذلؾ ليشمؿ المجتمع الدولي وىو شكؿ مف اشكاؿ التكريـ الدولي لالنساف وحتى ولو كاف متيما
الرتكابو جريمة ما وقد تزايد االىتماـ عمى الصعيد الدولي وظير ذلؾ بوضوح في السعي نحو
تشكيؿ محكمة جنائية دولي واعطاء بعض االفعاؿ الصبغة الدولية وتجريميا دوف التوقؼ عمى
خطة القوانيف الوطنية حياليا  ،اذ اف الحؽ في الصمت يستمد قوتو مف القوانيف الدولية والتي
بدورىا الزمت التشريعات الداخمية بتضمينيا لحقوؽ االنساف وخاصة عند تطبيؽ الشرعية
االج ارئية والتي بمقتضاىا يمتزـ المجتمع وجميع اجيزه الدولة بمبدأ سيادة القانوف وحكمو وفي
كافة مظاىره ونشاطاتو

193

لما لذلؾ مف اىمية في صيانة حقوؽ االنساف مف خطر التجريـ

والعقاب بغير االداة التشريعية التي تخوؿ ليا الدساتير سمطة سف القوانيف والموائح لمكافحة
الجريمة وبسط االمف في المجتمع .
وتعتبر الشرعية التي تتمتع بيا الدولة في استيفاء حؽ المجتمع بالعقاب ىي االطار
الشرعي الذي يمكف الدولة مف بسط سيطرتيا واظيار ىيبتيا في مكافحة الجريمة  ،إال اف الدوؿ
في ىذا المجاؿ ليس ليا الحرية عمى اطالقيا  ،وانما ىي مجبرة في االلتزاـ بقواعد الشرعية
الدولية وما توفره مف حماية لحقوؽ االنساف ليتحقؽ بذلؾ نوعا مف التوازف بيف حؽ المتيـ في
الدفاع وحؽ الدولة في استيفاء العقاب  ،وىذا ما دفع القانوف الدولي الى تكريس حقوؽ االنساف
193

احمد فتحي سرور  ،الشرعية الدستورية وحماية حقوؽ االنساف في االجراءات الجنائية  ،الطبعة السابعة  ،دار النيضة العربية  ، 1996 .ص
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وخاصة مف كاف موضعا لالتياـ عمى المستوى الدولي ضمف ما يكفؿ لممتيـ المحاكمة العادلة ،
وخاصة حؽ المتيـ في التمسؾ في الصمت وعدـ االجابة عما يوجو اليو مف اسئمة مستمدا ىذ
الحؽ اساسو مف نصوص القانوف الدولي التي طبقت عمى المستوى الداخمي لكؿ دولة في
تشريعاتيا الداخمية والتي مف خالليا وجدت الشرعية االجرائية بما تناولتو القوانيف االجرائية وما
ورد فييا ولذلؾ فاننا سوؼ نتناوؿ ضمف ىذا الفصؿ اساس تكريس حؽ الصمت(المبحث االوؿ)
ومف ثـ مبررات حؽ الصمت(المبحث الثاني )

اٌّثذث االٚي
اعاط ذىش٠ظ دك اٌصّد
ال يعد الصمت مصمحة خاصة بشخص معيف فحسب انما ىو مصمحة لكؿ انساف قد
يوجو لو االتياـ  ،فيو متعمؽ بالنظاـ العاـ في المجتمع ومف الضمانات التي تـ تكريسيا عمى
المستوى الدولي والتي القت االحتراـ وسارعت معظـ الدوؿ الى تضمينيا في التشريعات الداخمية
 ،اذ اف الصمت حؽ دفاع فيو مف الحقوؽ التي يدافع بيا الشخص المتيـ عف نفسو

194

.

ولقد سارت العديد مف الدوؿ في تشريعاتيا الداخمية عمى نيج االلتزاـ بما صاغتو
الجماعة الدولية سواء اكاف ذلؾ بالنص صراحة عميو بنصوص صريحة مف خالؿ دساتيرىا او
قوانينيا االجرائية اـ مف خالؿ تطبيقو بواسطة القضاء التابع ليا  ،فاالىمية االجرائية والقانونية
لحقوؽ الدفاع جعمتيا تتبوأ مكانة متقدمة في ىذه التشريعات واصبحت تتمتع بكؿ االحتراـ الى
حد ما  ،فكاف اليدؼ االساسي لممشرع ىو تكريسيا مف خالؿ النصوص القانونية والدستورية ،
لذلؾ فإننا سوؼ نتطرؽ الى حؽ الصمت في التشريعات الدولية ضمف (المطمب االوؿ ) و حؽ
صمت في التشريعات الداخمية (المطمب الثاني ) .

194

خالد رمضاف عبد العاؿ سمطاف  ،مرجع سابؽ  ،ص 84
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اٌّطٍة االٚي
دك اٌصّد ف ٟاٌرشش٠ؼاخ اٌذ١ٌٚح

الحماية الدولية لمحقوؽ ىي االساس الذي تستند عميو حقوؽ االنساف وتستمد منو قوتيا ،
فالقوانيف الدولية ىي نتاج اجتماع عدد مف الدوؿ ارتأت لتنيظـ مجموعة مف المبادئ التي
تحكميا وتسير عمييا  ،مستمدة قوتيا مما تـ اق ارره في مصادر القانوف الدولي الممزمة ،
كاالتفاقيات  ،والعرؼ  ،ومبادئ القانوف العامة  ،او المصادر االستداللية كأحكاـ المحاكـ
والفقو ،195اما التوصيات الصادرة عف الدوؿ فيي غير ممزمة وىي مجرد رأي او امنية لمدوؿ إال
انيا في بعض الحاالت تأخذ قيمة قانونية الزامية  ،كما في التوصيات التي تعتبر تفسير لما
نص عميو ميثاؽ االمـ المتحدة

196

وىذا ما ينطبؽ عمى االعالنات والمؤتمرات الدولية التي

تناولت ضمانات المتيـ ومف ضمنيا حؽ الصمت.
و الحؽ في الصمت ىو شكؿ مف اشكاؿ التكريـ الدولي لحقوؽ اإلنساف  ،حتى ولو كاف
متيما او مشتبو بو في ارتكاب جريمة ما  ،فقد ضمنت عدد مف القوانيف واألنظمة التشريعيو
الحؽ في الصمت  ،وقد كرستو كونو مف المبادئ العامة التي تناوليا القانوف الدولي االنساني
فيو ينبثؽ عف مبدأ ىاـ قد تناولتو اتفاقيات وحقوؽ االنساف وىو مبدأ " االصؿ في االنساف
الب ارءة " كما و قد تـ تكريس ىذا الحؽ في مبادئ المحاكمة العادلة في افريقيا وفي نظاـ روما
االساسي وقواعد يوغسالفيا وقواعد ورواندا

197

وأكدت عميو المجنة المعنية بحقوؽ االنساف ودعت

الى تضمينو وتطبيقو في الواقع الفعمي ضمف المادة ( )4في الفقرة الثالثة مف العيد الدولي
الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية بابالغ اي شخص يقبض عميو في تيمة جنائية بحقو في
التزاـ الصمت اثناء استجواب الشرطة لو .198
وكذلؾ فقد رأت المحكمة االوروبية " اف ما مف شؾ في اف لممتيـ الحؽ في الصمت
اثناء استجواب الشرطة لو  ،فحؽ عدـ تجريـ النفس مف المعايير المعترؼ بيا دوليا بوجو عاـ
195
196

موسى جمٌل القدسً دوٌك  ،محاضرات فً القانون الدولً العام  ،مكتبة دار الفكر  ،القدس  ، 1987-986،ص 59- 22

محمد ٌوسف علوان  ،القانون الدولً العام  ،الطبعة الثالثة  ،دار وائل للنشر  ، 2007،ص .483- 478
197
القسم (ن 6د ) 2من مبادئ المحاكمة العادلة فً افرٌقٌا والمادة ( 2 55ب ) من نظام روما االساسً و القاعدة ( 42أ ) 3من قواعد رواندا
والقاعدة ( 42أ ) 3من قواعد ٌوغسالفٌا.
198
المالحظات الختامٌة للجنة المعنٌة بحقوق االنسان  ،الجزائر . 2003
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والتي تدخؿ في صمب فكره عدالة اإلجراءات " وىذا ما تناولتو المادة( )6مف االتفاقية االوروبية
".
إال اف ىذا الحؽ ليس مطمقا في نظاـ روما االساسي خالفا لمبادئ المحاكمة العادلة ،
اذ اف مف شأف التزاـ المتيـ الصمت اثناء التحقيؽ اف يؤدي في بعض الظروؼ الستنتاجات
عكسية تفسر ضده في اثناء المحاكمة

199

 ،إال اف القاعدة العامة عمى المستوى الدولي انو ال

يجوز استخداـ ايا مف الوسائؿ التي مف شأنيا اف تؤثر في ارادة المتيـ وتدفعو لقوؿ ما كاف
ليقولو لوال ىذه الوسائؿ  ،فقد توصمت المحكمة مف اف اعتراؼ المتيـ نتيجة استخداـ اساليب
غير مشروعة ما ىو إال كسر غير مشروع لحؽ المتيـ في الصمت مف خالؿ ما قامت بو
الشرطة مف زرع مخبر في زنزانة المتيـ الذي امتنع عف الكالـ في ظؿ استجوابو بخصوص
التيمة المسندة اليو مف اجؿ الحصوؿ عمى معمومات منو كدليؿ ضده وىذا ما يخالؼ اتباع
قواعد المحاكمة العادلة  ،ومما يظير اىمية الحؽ في الصمت عمى الصعيد الدولي ما تناولتو
كال مف االعالنات والمواثيؽ واالتفاقيات الدولية (الفرع االوؿ) او المؤتمرات الدولية(الفرع الثاني )
-:
الفرع االول  -:حق الصت في االعالنات والمواثيق الدولية
والتي سنتناوؿ اىميا كاالعالف العالمي لحقوؽ االنساف وتقرير لجنو حقوؽ االنساف في االمـ
المتحدة لعاـ  1962واالتفاقية الدولية لحقوؽ االنساف المدنية والسياسية لعاـ  1966واالتفاقية
االوروبية لحماية حقوؽ االنساف وحرياتو االساسية لعاـ .1950
 -1االعالن العالمي لحقوق االنسان لعام  1948م.
عمى الرغـ مف اف االعالف العالمي

200

لحقوؽ االنساف لـ يتناوؿ النص صراحة عمى

تضميف الحؽ في الصمت إال اف روح ىذا االعالف والمبادئ العامة التي احتواىا وقاـ عمييا
في احتراـ كرامة االنساف  ،توصمنا الى اف االعالف العالمي لحقوؽ االنساف يكرس حؽ الصمت
فيو قد تناوؿ مبدأ ىاـ مف المبادئ االساسية والتي تعتبر اساس قانوني ىاـ لحؽ المتيـ في
الصمت  ،اذ يرجع االساس في تمتع المتيـ بحؽ الصمت لمبدأ قرينة البراءة  ،ومما يحتويو مبدأ
199

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

201

إلثبات

براءتو فاصؿ البراءة مبدأ نتائجو تعفي مف كاف في موضع االتياـ مف عبء االثبات  ،وبذلؾ
فاف صمتو ىو احد اوجو دفاعو التي يحمييا اصؿ براءتو .
وقد اشار االعالف العالمي ضمف المادة الحادية عشر بما تضمف بشكؿ غير مباشر
لحؽ الصمت اذ نصت الفقرة االولى مف ىذه المادة عمى اف " كؿ شخص متيـ بجريمة يعتبر
بريئا إلى اف تثبت ادانتو قانونا بمحاكمة عمنية تؤمف لو فييا الضمانات الضرورية لمدفاع عنو " ،
و اذ اف الصمت حؽ دفاع ومف ضمانات الدفاع وحقوؽ الدفاع لممتيـ الحؽ في الصمت  ،فمتى
ما ثبت تجاوز ومخالفة الضمانات المفروضة لحماية المتيـ وتسجيؿ المخالفات فيما يتعمؽ بحرية
المتيـ باستخداـ اي وسيمة يراىا مناسبة كوسيمة لمدفاع عف شخصو .
االعالف العالمي ىو ميثاؽ عالمي ممزـ لمدوؿ وال يجوز ألي دولة مخالفة مبادئو كونو
مكمال لميثاؽ منظمة االمـ المتحدة

202

وأي دولة تخالؼ مبادئو في محاكمة المتيميف فإنيا تقع

في مخالفة واضحة لحقوؽ االنساف وكذلؾ مخالفة صريحة لمقسـ الثاني مف نص المادة الحادية
عشر مف االعالف العالمي لحقوؽ االنساف  ،مما يترتب عمى ذلؾ اف تتعرض الدولة التي ثبتت
بحقيا المخالفة لعقوبات وضغوطات دولية لمعودة لمسار احتراـ الحقوؽ والحريات المتفؽ عمييا
بيف جميع الدوؿ المنضمة لميثاؽ االمـ المتحدة.
وال يجوز اكراه المتيـ عمى االعتراؼ لما في ذلؾ مف خرؽ واضح لحؽ الصمت
باستخداـ وسائؿ غير مشروعة ويتضح ذلؾ مف خالؿ نص المادة الخامسة مف االعالف العالمي
لحقوؽ االنساف والتي اكدت عمى تحريـ التعذيب والمعامالت القاسية او الوحشية الحاطة بكرامة
االنساف لما في ذلؾ مف اىمية بالغة في عدـ المجوء الى اي وسيمة مف وسائؿ االكراه المادي او
المعنوي التي مف شأف استخداميا اف يؤدي لاللتفاؼ عمى حؽ المتيـ في االمتناع عف الكالـ
وانتزاع الكالـ منو وحممو عمى االعتراؼ سواء اكاف مذنبا او غير ذلؾ  ،فاالعتراؼ الصادر منو
201
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202
فً تحدٌد القٌمة القانونٌة لإلعالن العالمً لحقوق االنسان فقد ذهب الفقٌه الدولً برٌنٌه للقول ":قانونا فهو ملزم لجمٌع الدول فً منظمة االمم
المتحدة ألنه ٌعتبر مكمال لمٌثاق هذه المنظمة فً مجال فرض حقوق االنسان " وكذلك فقد ذهب البعض الى القول ان االعالن العالمً لحقوق
االنسان اكتسب القوه الملزمة بعد مرور الزمن وخاصة من بعد التصدٌق على العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة والعهد الخاص
بالحقوق االقتصادٌة و االجتماعٌة والثقافٌة حٌث انهما قد ترجما القواعد التً احتواها االعالن العالمً لحقوق االنسان الى قواعد قانونٌة ملزمة ،
ومما ٌؤكد ذلك ان الدول من بعد االعالن العالمً لحقوق االنسان سعت الى تضمٌن مبادئه فً دساتٌرها  ،للمزٌد  ،محمد حافظ غانم  ،مبادئ
القانون الدولً العام  ،الطبعه الثالثة  ،دار النهضة العربٌة  ،القاهرة  ،1961،ص . 558
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في ىكذا حاالت ال يعوؿ عميو ويفيـ مف اعترافو انو قد جاء لمتخمص مف االذى الواقع عميو
فقط  ،ىذا عدا عف اف التعذيب مجرـ دوليا وىناؾ العديد مف اتفاقيات مناىضة التعذيب ولجاف
لمتابعة ضحايا التعذيب  ،سواء اكاف التعذيب النفسي او الجسدي

203

اذ جاء ضمف نص المادة

( )18مف االعالف العالمي ما يفيد بعدـ جواز حمؿ المتيـ عمى االدالء بأقواؿ ال يرغب في
االدالء بيا  ،وبالتالي حقو في الصمت باعتباره الوجو االخر لحريتو في الكالـ

204

 -2تقرير لجنة حقوق االنسان في االمم المتحدة لعام  1962م.
لـ يتناوؿ التقرير الخاص بمجنة حقوؽ االنساف  1962النص مباشرة عمى الحماية
الدولية لحؽ الصمت ولكف القارئ لممبادئ العامة التي احتواىا التقرير الخاص بالمجنة  ،يرى
انو قد تـ االشارة الى ىذا الحؽ بطريقة غير مباشرة مف خالؿ التوصيات عمى عدـ جواز
استخداـ ايا مف الوسائؿ المادية او المعنوية التي مف شأنيا اف تؤثر عمى ارادة المتيـ وتدفعو الى
قوؿ ما لـ يكف ليصرح عنو لوال ىذه الوسائؿ التي ارغمتو عمى االعتراؼ  ،ىذا واف التقرير قد
تناوؿ اثر ىاـ مف االثار المترتبة عمى حؽ المتيـ في الصمت وىو حؽ المتيـ في االستعانة
بمحاـ حيث اف مواصفات االعتراؼ الصحيح اف يكوف بإرادة المتيـ طواعية قد صدر عنو دوف
اكراه و مف خالؿ حضور المحامي وأماـ جية قضائية مختصة وذلؾ وفقا لما ىو واضح في
التقرير والذي ورد في ثناياه مايمي.205
 -1ال يجوز اف يخضع اي شخص مقبوض عميو او محبوس ألي اكراه مادي او معنوي او
الستجوابات مطولة او لتنويـ مغناطيسي  ،كما ال يجوز اف يعطى محاليؿ مخدرة او ايا مف
المواد االخرى التي مف طبيعتيا اف تشؿ او تخؿ بحريتو في التصرؼ او تؤثر في ذاكرتو او
تميزه.

203

القرار الصادر عن الجمعٌة العامة لألمم المتحدة  ،القرار رقم  ، 39/46اتفاقٌة مناهضة التعذٌب وغٌرة من ضروب المعاملة او العقوبة القاسٌة
او المهٌنة او االنسانٌة  ،والصادر فً  10كانون عام  1948ونفذ بتارٌخ  26حزٌران لعام  ، 1987االمم المتحدة و حقوق االنسان  ،مكتب
المفوض السامً  ،من الموقع الخاص باألمم المتحدة http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
تارٌخ الدخول 2016/6/1
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205
ملخص ما صدر عن تقرٌر ا للجنة المعنٌة بحقوق االنسان بخصوص المعاملة التً ٌعاملها المتهم اثناء التحقٌقات وصدر التقرٌر بتارٌخ
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 -2كؿ اقرار يصدر عف المتيـ تـ الحصوؿ عميو بواسطة احدى الوسائؿ المبينو في الفقرة السابقة ،
يكوف مرفوضا غير مقبوؿ  ،وكذلؾ كؿ عنصر مف عناصر االثبات التي تترتب عمى مثؿ ىذا
االقرار ال يجوز تقديمو كأدلة ضده اثناء محاكمتو.
-3

اعتراؼ الشخص المقبوض عميو او المحبوس  ،ال يجوز استخدامو كدليؿ ضده – إال اذا كاف

نتيجة لتصرؼ ارادي _ ويكوف قد تـ في حضور محاميو و اماـ قاضي او سمطو اخرى مخولة في
ممارسة السمطة القضائية بحكـ

القانوف.

-3االتفاقية الدولية لحقوق االنسان المدنيو والسياسية لعام  1966م
تعد ىذه االتفاقية مف اىـ االتفاقيات التي تناولت العديد مف الحقوؽ التي يجب اف يتمتع
بيا االنساف والتي صنفتيا في مجاؿ الحقوؽ المدنية والسياسية  ،حيث تضمنت عدد مف
الضمانات التي يجب اف يتمتع بيا المتيـ والتي تمثؿ الحد االدنى مف الضمانات الواجب اف
يتمتع بيا الشخص عندما يتعرض لمتحقيؽ اماـ سمطات مختصة

206

.

واف ما تميزت بو االتفاقية انيا مف االتفاقيات الدولية الممزمة و كؿ ما ورد فييا ىو ممزـ
لجميع الدوؿ االطراؼ فيو وال يجوز مخالفتو شأنيا شأف االعالف العالمي لحقوؽ االنساف  ،واف
ىذه االتفاقية قد نصت عمى العديد مف الحقوؽ التي تمثؿ دعامة وضمانة اساسية لممتيـ تمكنو
مف الدفاع عف نفسو بالطريقة التي يراىا مناسبة  ،207وكذلؾ فاف ىذه االتفاقية قد تناولت النص
صراحة عمى الحؽ في الصمت وتكريسو وحمايتو ولكف بمصطمح اخر يدؿ عمى الصمت وعدـ
اجبار المتيـ عمى الكالـ وذلؾ مف خالؿ " ال يكره المتيـ عمى الشيادة ضد النفس او االقرار
بذنب قد اقترفو "
فقد تناولت المادة رقـ ( )14مف االتفاقية الدولية لمحقوؽ المدنية والسياسية النص عمى
بعض الحقوؽ ومف ضمنيا ما ورد في الفقرة الثانية مف ذات المادة ومما جاء فييا مف تأكيد عمى
اف االصؿ في االنساف البراءة  ،اما الفقرة الثالثة فتناولت ضمانات اخرى ميمة لممتيـ ومف
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ترجع القٌمة االلزامٌة لهذه االتفقٌة كونها ملزمة لجمٌع الدول المصدقة علٌه او التً بعد التصدٌق تنضم الٌه ومن ذلك فقد اعتمدت الجمعٌه
العامه لالمم المتحدة العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة فً عام 1966م ودخل حٌز التنفٌذ عام 1976م حٌث انضمت الٌه معظم الدول
حٌث بلغ عدد الدول المنضمة الٌه  144دولة حتى عام  ، 1998للمزٌد عربً بومدٌن  ،دراسة عن العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة
والسٌاسٌة والبروتوكول االختٌاري الملحق له .2013،
 http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=344218&r=0تارٌخ الدخول 2018/7/15
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ضمنيا " اف يتـ اعالـ المتيـ بطبيعة التيمة الموجيو اليو وأسبابيا بشكؿ تفصيمي حتى يتسنى
لو مناقشتيا والرد عمى ما وجو اليو مف تيمة " اف كانت سمطة االتياـ محقة في ذلؾ او غير
صحيح ما نسب لممتيـ مف تيـ وادعاءات  ،واف ما ورد في الفقرة (ج وما بعدىا مف نص المادة
 )3/14اف لممتيـ الحؽ في اف يدافع عف نفسو واف يحاكـ حضوريا  ،،،الخ ،
وفي الفقرة (ز) مف ذات المادة جاء فييا صراحة عمى النص بعبارة " أال يكره عمى
الشيادة ضد نفسو "او "االعتراؼ بذنب " والتي يفيـ منيا اف لممتيـ الحؽ في الصمت وعدـ
اجباره عمى االعتراؼ عمى نفسو واإلقرار بذنب قد اقترفو

208

.

االتفاقية االوروبية لحماية حقوق االنسان وحرياتو االساسية لعام 1950

209

اشارت االتفاقية االوروبية لحقوؽ االنساف وحرياتو الصادره في عاـ  ، 1950الى حؽ
الصمت في اجتماع " ستراسبورج "  ،والذي شاركت فيو العديد مف الدوؿ مف اجؿ العمـ بالحقوؽ
الضرورية لممتيـ عمى الصعيد القانوني  ،حيث طمب منيا اف تراعي وتمتزـ الضمانات القانونية
واإلجرائية في نظميا القضائية كوف اف ىذه الحقوؽ ىي مف الحقوؽ اليامو التي يتمتع بيا
االنساف.
وشاف االتفاقية شأف ما سبؽ ذكره مف االعالنات واالتفاقيات لحقوؽ االنساف فقد تناولت
ضمف نصوصيا وخاصة في المادة الثانية التأكيد عمى اصؿ البراءة في المتيـ  ،وكذلؾ المادة
الثالثة فقد تناولت عمى مبدأ اخر ىاـ أال وىو احاطة المتيـ بالعمـ الكامؿ بالتيمة الموجية اليو
وطبيعتيا وسببيا  ،وبذلؾ فاف ىذه االتفاقية لـ تشر صراحة الى حؽ المتيـ في الصمت إال اف
تفسير نصوصيا والطمب مف الدوؿ االعضاء مراعاة النظـ القانونية واإلجرائية العادلة في
محاكمة المتيميف فانو يفيـ منيا انو و لكي تحترـ ىذه الحقوؽ البد مف احتراـ حؽ المتيـ في
الدفاع عف نفسو وعدـ اجباره عمى االقرار ضد نفسو .
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العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة  ،الصادر بموجب قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة ،عام ،1966وفقا للمادة ، 49والذي نفذ فً
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209
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اٌفشع اٌثأ : ٟدك اٌصّد ف ٟاٌّئذّشاخ اٌذ١ٌٚح
لـ تخمو المؤتمرات الدولية في جمساتيا ومحاضرىا مف االشارة الى حؽ الصمت فيو مف
الحقوؽ ذات االىتماـ الواسع عمى الصعيد الدولي وحيث اف التوصيات التي صدرت عف
المؤتمرات فيما يخص حؽ الصمت ىي توصيات غير ممزمة لكنيا واجبة االحتراـ وقد تكوف
التوصية عمى قدر مف االلزاـ متى ما تعيدت الدولة او قبمت مقدما احتراميا _ ،210اي التزمت
بيا الدولة مف تمقاء نفسيا_ لذلؾ كاف ىذا الحؽ محؿ لمجدؿ وابداء وجيات النظر بيف الفقياء
والقانونيف  ،فما كاف إال اف اكدت ىذه المؤتمرات بأف ينتيى االمر الى االقرار بحؽ الصمت
عمى انو حؽ يجب اف يحمى ويصاف
واف ىذه التوصيات واف كانت غير ممزمة إال انيا قد جاءت تأكيدا لما ورد في
اتفاقيات ممزمة ال يجوز مخالفتيا واستمدت قوتيا منيا ولذلؾ فقد صدر عف ىذه المؤتمرات
العديد مف التوصيات فيما يخص ىذا الحؽ نعرض اىميا بإيجاز -:
 -1المؤتمر المنبثق عن المجنة الدولية لممسائل الجنائية المنعقدة في برن عام 1939
م.
اوصت المجنة مف خالؿ التوصيات الصادرة عف المؤتمر لمدوؿ المشاركة باف تقرر في
قوانينيا بشكؿ واضح النص عمى عدـ الزاـ المتيـ باإلقرار عمى نفسو  ،وفيما اذا رفض االجابة
فاف المحكمة ىي التي تقدر وتأخذ ذلؾ الرفض في محؿ وعيف االعتبار مع باقي االدلة التي تـ
التوصؿ الييا دوف اف يتـ اتيامو او التأكيد عمى ذلؾ بناءا عمى صمتو فصمت المتيـ ال يفسر
عمى انو دليؿ ضده.211
 -2توصيات المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما عام  1953م

212

.
ضمف ما جاء مف توصيات انبثقت عف المؤتمر " عدـ اجبار المتيـ باإلكراه عمى
االجابة لما يوجو لو مف اسئمة " فال يجبر مف كاف موضوع االتياـ او مف نسب اليو جرـ عمى
210
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االعتراؼ بوسائؿ اكراه مادي كالتعذيب او استخداـ الوسائؿ المتطورة التي تؤذي الجسد او
وسائؿ االكراه المعنوي كالتيديد والوعيد وتحميؼ اليميف  ،فاف المتيـ حر في الوسيمة التي يراىا
مناسبة او السموؾ الذي يراه مالئما لمصمحتو لمدفاع عف نفسو.213
 -3التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي لمجنة الدولية لمقانونين في مدينة اثينا
عام1955م.
وجاء مف ضمف ىذه التوصيات اف لممقبوض عميو اف يمتنع عف االجابة عف االسئمة
الموجية اليو اماـ سمطات رجاؿ الضابطة العدلية او القضائية كالشرطة مثال  ،وكذلؾ فاف لو
االمتناع عف االجابة ايضا اماـ النيابة بصفتيا سمطة اتياـ  ،واف يطمب اف يتـ سماعو اماـ
القاضي المختص و كما انو ليس لممحكمة اف تجبره عمى الكالـ  ،فيما لو اراد التمسؾ بحقو
في الصمت

214

اماميا .

ونرى في ذلؾ اف توصيات ىذه المجنة قد جاءت بتطور كبير لحؽ الصمت حيث لممتيـ
التمسؾ بحقو في الصمت في كافة مراحؿ الدعوى الجزائية متى رأى اف مف مصمحتو ذلؾ وىذا
يدؿ عمى اف الحؽ في الصمت ىو حؽ مسترسؿ اي يجوز استخدامو او االمتناع عنو متى ما
أرى المتيـ مصمحتو في ذلؾ سواء اكاف ذلؾ اماـ سمطات الضبط القضائي في مرحمة االستدالؿ
او اماـ النيابة العامة في مرحمة التحقيؽ او اماـ القاضي في مرحمة المحاكمة  ،واف كنا ال
نفضؿ الصمت اماـ المحكمة كوف اف المحكمة ىي التي تبني قناعتيا بحدود السمطة التقديرية
لمقاضي فيما اذا كاف المتيـ بريء اـ انو مداف  ،واإلدانة واف كانت ال تأتي بسبب االمتناع عف
االجابة وانما تأتي نتيجة لدليؿ اخر وىنا تمكف اىمية اف يتعاوف المتيـ مع سمطة المحكمة حتى
ال تكوف في جوانب نقص ىذا الدليؿ قناعة عمى اف احتمالية االدانة تفوؽ احتمالية البراءة
بإضعاؼ اثر لجوء المتيـ لحؽ الصمت اماـ المحكمة وعدـ اعطاء أي مف المعمومات التي مف
شانيا اف ترجح البراءة او تزيد نسبة الشؾ حيث اف الشؾ يفسر لصالح المتيـ .

213

حسن الجوخدار  ،التحقٌق االبتدائً فً قانون اصول المحاكمات الجزائٌة  ،مرجع سابق ،ص 291
214
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 -4التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق االنسان لييئة االمم المتحدة عام  1962م.
انعقدت ىذه المجنة بتاريخ  1962 /1/15ومف ضمف التوصيات الصادرة عنيا فيما
يخص الحؽ في الصمت " بأنو ال يجبر احد عمى الشيادة ضد نفسو "

215

كما و تميزت ىذه

التوصيات بميزة اختمفت عف مف سبقتيا مف المؤتمرات الدولية اذ انيا لـ تكتفي فقط بالنص عمى
الحؽ في الصمت كحؽ مف حقوؽ الدفاع التي يتمتع بيا المتيـ  ،بؿ اوصت لجاف وسمطات
التحقيؽ التي تتولى ميمة استجواب المتيـ باف توضح لممقبوض عميو واف تحيطو عمما بأنو
يتمتع بحقو في التزاـ الصمت  ،اف شاء استخدمو واف لـ يشاء فيو يجيب عمى االسئمة بمحض
ارادتو بعد اف يكوف عمى عمـ باف لو حؽ في السكوت او الصمت  ،ومما يترتب عمى ذلؾ اف
المتيـ يعمـ بأنو متى شاء امتنع عف االجابة في حاؿ ما رأى اف في ذلؾ فيو مصمحتو

216

استخدـ حؽ الصمت.
 -5توصيات المؤتمر الدولي الثاني عشر لمجمعية الدوليو لقانون العقوبات عام 1976
م.
وصدرت توصيات المؤتمر في المانيا في مدينة " ىامبورغ " والتي جاء فييا التأكيد عمى
حؽ المتيـ في الصمت  ،دوف اف يفسر ىذا الصمت عمى انو ادانة لممتيـ او اف تكوف لو اثار
سمبية تؤدي الى ادانتو

217

وكانت قد اكدت ىذه الجمعية قبؿ ذلؾ في اجتماعيا عاـ 1949

والمنعقد في الب ارزيؿ عمى الحؽ في الصمت .
 -6التوصيات الصادرة عن مؤتمر فينا  1978م.
وانعقد المؤتمر في مدينة فينا عاصمة النمسا لمتباحث في موضوع حماية حقوؽ االنساف
عند اتباع االجراءات الجزائية وقد خرج المؤتمر بتوصيات فيما يخص حؽ الصمت اذ جاءت
ىذه التوصيات في مجمميا بالتأكيد عمى ىذا الحؽ

218

.

 -7التوصيات الصادرة عن المؤتمر العربي الثامن لمدفاع االجتماعي
215
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صدرت عنو عدد مف التوصيات ومنيا التي تحث احاطة المتيـ عمما بالتيمة الموجية
اليو باإلضافة لمسند القانوني الذي استندت اليو التيمة عند توجيييا .219
وبذلؾ فإننا نرى وعمى الرغـ مف اف مدى الزامية التطبيؽ لإلعالنات و المواثيؽ
واالتفاقيات في ميزاف القانوف الدولي لحقوؽ االنساف تفوؽ بدرجة اىميتيا التوصيات الصادرة عف
المؤتمرات الدولية التي ىي مجرد توصيات غير ممزمة اال اف ىذه التوصيات ىي واجبة االحتراـ
وقد تكوف عمى قدر مف االلزاـ متى ما تعيدت الدولة والتزمت بيا مف تمقاء نفسيا او قبمت مقدما
احتراميا  ،220إال اف االتفاقيات والمعاىدات ىي ذات أثر نسبي يسرى بحؽ الدوؿ التي صادقت
عمييا  ،وبما اف حؽ الصمت ىو مف حقوؽ الدفاع المتعمقة بحقوؽ االنساف الممزمة لجميع الدوؿ
لما فييا مف تطبيؽ لممبادئ العامة التي ال يجوز ألي دولة مخالفتيا سواء كانت طرفا في
االتفاقية اـ ال  ،كاحتراـ حؽ االنساف في اثناء المحاكمة و مناىضة التعذيب وصوف الكرامة
االنسانية واف فمسطيف ىي مف الدوؿ المنضمة لكافة االتفاقيات والمواثيؽ المتعمقة بحقوؽ
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
الحؽ وفقا لما الزمت بيا نفسيا .
و مف ذلؾ فانو ومف ناحية اخرى ال بد لنا التطرؽ الىمية تكريس حؽ الصمت عمى
المستوى الدولي ضمف القدر الواجب االحتراـ والتطبيؼ في القانوف الدولي االنساني ولما لو مف
اثر عمى الشعب الفمسطيني في نزاعو مع االحتالؿ،اذ اف الشعب الفمسطيني ىو شعب يعاني مف
االحتالؿ و اف العالقة التي تحكمو والدولة المحتمة لو ينظميا القانوف الدولي االنساني الذي يكفؿ
صوف حقوؽ االنساف اثناء النزاعات المسمحة  ،واف القواعد التي نظميا ىذا القانوف وتمثؿ
االساس القانوني الذي سارت عميو العديد مف الدوؿ لمحفاظ عمى حقوؽ االنساف في وقت الحرب
 ،حتى واف كاف اسي ار  ،إال الثابت مف خالؿ الواقع العممي اف القانوف الدولي ىو قانوف يطبؽ
عمى الدوؿ الضعيفة بكافة التفصيالت عمى العكس مف الدوؿ القوية فيي غالبا ما تعمؿ عمى
مخالفتو تحت حجج وبراىيف تحاوؿ مف خالليا شرعنو مخالفتيا كما تفعؿ دولة اسرائيؿ.
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220
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فاف ما قاـ بو كياف االحتالؿ االسرائيمي مف الضغط واإلكراه عمى الطفؿ الفمسطيني
االسير احمد مناصرة عند القبض عميو والتحقيؽ معو بتاريخ  2015/10/12حيث اتيـ بمحاولة
الطعف لمستوطنيف  ،وفي اثناء التحقيؽ معو

221

لـ يستطع الكالـ إال اف المحقؽ االسرائيمي

استمر في شتمو والضغط عميو لالعتراؼ حتى اف انيار الطفؿ وضج بالصراخ والقوؿ " انا مش
متذكر اشي " حيث اف في ذلؾ التصرؼ مف قبؿ المحقؽ مع الطفؿ مخالفة واضحة لمقانوف
الدولى االنساني واتفاقيات جنيؼ الخاصة بمعاممة االسرى  ،وخاصة اف ىذه االتفاقيات تنظـ
وتحدد المعاممة التي يجب تعرض السجناء ليا في شتى االوقات سواء في وقت الحرب او السمـ
واف القانوف الدولي والقانوف الدولي االنساني قد حددا حماية خاصة لألطفاؿ وىذا كمو يتنافى مع
قواعد القانوف الدولي وحقوؽ االنساف وبما اف فمسطيف ىي احد اعضاء المجتمع الدولي وىي مف
منتسبيف محكمة الجنيات الدولية فاف ممثمييا ليـ كافة الصالحيات بتقديـ الشكاوى ضد مف
انتيؾ حؽ الصمت عمى مرأى ومسمع العالـ اجمع .

اٌّطٍة اٌثأٟ
اٌذك ف ٟاٌصّد ف ٟاٌرشش٠ؼاخ اٌذاخٍ١ح
تباينت التشريعات الجنائية الحديثة في صياغتيا لمنصوص التي تؤكد عمى الحؽ في
الصمت  ،فبعضيا قد ازاؿ التبايف الذي كاف سائدا حوؿ حؽ الصمت و وازف بيف حؽ المجتمع
في الكشؼ عف مرتكب الجريمة وحؽ المتيـ في الدفاع عف نفسو مف خالؿ تكريسو احتراـ قرينة
البراءة  ،فاجازت حؽ الصمت ومنعت أي سموؾ مف شانو الدعوة او الحث عمى اجبار المتيـ
عمى الكالـ واالجابة عمى االسئمة الموجو لو بخصوص التيمو المسندة اليو  ،ولـ بفسر سكوتو
عمى انو دليؿ ضده .
وبينما تبنت تشريعات اخرى موقفا مغاي ار يتمثؿ في عدـ االلتفات لصمت المتيـ  ،ولـ
تشر الى اي نصوص بيذا الخصوص يحسـ النزاع .

221
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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 .
لذلؾ وضمف ىذا المطمب سوؼ نتناوؿ حؽ في الصمت في التشريعات المقارنو
االجنبية (الفرع االوؿ) و حؽ في الصمت في التشريعات المقارنة العربية ( الفرع الثاني) .
الفرع االول  :حق في الصمت في التشريعات المقارنة االجنبية
اختمفت التشريعات المقارنو االجنبية مف حيث موقفيا مف تبني او معارضو حؽ
الصمت وىذا ما سوؼ مانعرضو بايجاز مف خالؿ دراسة الحؽ في الصمت في التشريعات
االجنبية التالية والتي منيا التشريع الفرنسي والتشريع االيطالي والتشريع االنجميزي وتشريعات
الواليات المتحدة االمريكية ( سواء التشريع االتحادي او تشريعات الواليات) -:
 -1التشريع الفرنسي
يرى البعض باف فرنسا ىي نقطة بداية الصياغة الضمنية والفعمية لحؽ الصمت اذ اف
ىذه الفكرة نشأت مع افكار الثورة الفرنسية كرد طبيعي لمبدأ االدلة القانونية واالعتراؼ سيد
االدلة

222

اذ يعد التشريع الفرنسي مف التشريعات المقارنة التي كرست حؽ الصمت عمى سبيؿ االلزاـ عمى
غرار مف سبقتيا مف التشريعات في عدد مف المراحؿ التي مر بيا القانوف الفرنسي حيث اعترؼ
المشرع الفرنسي لمشخص الخاضع إلجراء االحتجاز بالعديد مف الحقوؽ التي تـ تدعيميا بالقانوف
الصادر في  15يونيو سنة  2000والذي جاء مؤكدا عمى حؽ الصمت لمشخص المحتجز لدى
الشرط ة

223

 ،كما وقد قرر المشرع الفرنسي في قانوف االجراءات الجنائية رقـ  307لسنة

 .2002ـ تعزيز حماية قرينة البراءة وحقوؽ الضحايا
واحد مف الخيارات المتاحة لمشخص في الحجز .
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224

مف خالؿ التأكيد عمى اف الصمت

وعند مجيء قانوف رقـ  2003الذي صدر في  18مارس فقد الغى عبارة الصمت التي
كاف قد تضمنيا القانوف السابؽ  ،إال اف المشرع الفرنسي قد عاد وعدؿ عمى القانوف باف سمح
لممحامي اف يشارؾ المشتبو فيو منذ بداية حجزه لدى الشرطة لما لوجود المحامي مف اىمية بالغة
في الدفاع عف موكمو .
اذ اف القانوف قبؿ التعديؿ قد اكد اف لممتيـ الصمت لحيف حضور محاميو لدى سمطات
التحقيؽ فاف القانوف المعدؿ قد سمح بوجود المحامي منذ بداية االجراءات فال حاجة لمصمت في
ظؿ وجود المحامي  ،وبعد ذلؾ فانو قد جاء تعديؿ اخر وىو لقانوف رقـ ( )204الصادر في 9
مارس  2004وفيو قد تـ التأكيد عمى حؽ الصمت وتكريسو مف خالؿ نص المادة()140
والتي جاء فييا " يمتزـ قاضي التحقيؽ اف ينبو المتيـ عند حضوره ألوؿ مرة إلى انو حر بعدـ
االدالء بأي اقوؿ ويثبت ذلؾ في محضر التحقيؽ ".225
اما قبؿ ذلؾ فقد كاف القانوف قد اشار بمصطمح الحؽ في الصمت  ،حيث الزاـ القانوف
الفرنسي المحقؽ بتنبيو المدعي عميو قبؿ استجوابو الى اف لو الحؽ في الصمت واف مف حقو اف
يتمتع عف االجابة وىذا وفقا لنص المادة  1/63مف قانوف االجراءات الفرنسي المعدؿ

226

 ،ليس

ىذا فقط بؿ عمى مف يقوـ بواجب االستجواب اف يثبت كؿ ذلؾ في المحضر تحت طائمة بطالف
االستجواب وما يترتب عنو  ،و كاف قد تبنى المشرع الفرنسي ىذا االتجاه وكرسو مف خالؿ
النص عميو في قانوف االجراءات الجزائية الفرنسي ضمف نصوص المادة ()114/1
واف التشريع الفرنسي نص في المادة ( )4/63مف ذات القانوف عمى السماح لممحامي
االلتقاء بموكمو ولممتيـ االلتقاء بمحاميو سواء ىو مف اختاره او في حاؿ انتدبتو نقابة المحاميف
لمدفاع عف الموكؿ

227

لما في ذلؾ مف اىمية بالغة في حماية قرينة البراءة  ،إال اف ىذا الحؽ

المتمثؿ في طمب المشتبو فيو لمتحدث الى محاميو ال يكوف إال بعد مرور العشريف ساعة االولى
مف التوقيؼ او التحفظ  ،فيمتقي المحامي بالمشتبو فيو بعد مرور اثني عشرة ساعة مف طمبو مف
السمطات المختصة وىذا فيما يتعمؽ بالجرائـ العادية  ،اما الجرائـ المنظمة بعد ست وثالثيف
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ساعة  ،وفي الجرائـ التي يشتبو فييا الشخص بتجارة المخدرات واإلرىاب فال يستطيع رؤية
محامية إال بعد مرور مدة اثني وسبعوف ساعة

228

.

عمى الرغـ مف طوؿ ىذه المدد وىو مما يعرض المتيـ لمضغط نتيجة اطالة مدة التوقيؼ إال اف
القضاء الفرنسي حرص عمى تأكيد حؽ الصمت وعدـ الخمط بيف قبوؿ المتيـ لمكالـ بإرادتو وبيف
عدـ حضور محاميو  ،فإذا قبؿ المتيـ الكالـ فو ار فعمى المحقؽ اف يدوف اقوالو في المحضر ،
ولكف ال يعتبر ذلؾ مف قبيؿ االستجواب  ،ويظؿ المحقؽ مستمعا  ،وال يممؾ مناقشة المتيـ
مناقشة تفصيمية  ،وال ينبغى اف يتمخض عف االسئمة التي يوجيا دليؿ ادانو ضد المتيـ.229
ومف بيف الوقائع التي طبؽ فييا القضاء الفرنسي حؽ الصمت  ،ما طبقتو محكمة التميز
الفرنسية في دعوى " ايمار " في  12يونيو عاـ .1952
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.
التشريع االيطالي :
لقد اشار قانوف االجراءات الجزائي االيطالي بنصوص ال تختمؼ كثي ار عف ما اشار اليو
المشرع الفرنسي  ،اذ انو في حاؿ رفض المتيـ االجابة عما يوجو لو مف اسئمة اثناء االستجواب
فعمى المحقؽ اف يشير الى ذلؾ في المحضر  ،ويستمر القاضي في تحقيقو  ،وىذا ما تناولو
التشريع الجنائي االيطالي لعاـ  1930في نص مادة  367وكذلؾ في قانوف االجراءات لعاـ
 1969حيث تناولو في المادة 78

230

وكذلؾ وضمف قانوف االجراءات االيطالي الجديد رقـ

 447والصادر بتاريخ  1988/2/16حيث نص عمى انو يجب تحذير الشخص قبؿ البدء

228

قانون االجراءات الجنائٌة الفرنسً  ،الصادر بتارٌخ  15 ،مارس  ،لسنة .2000
229
فواز فاضل فهد العنٌزي  ،مرجع سابق ،ص . 117
230
سامً صادق المال  ،مرجع سابق  ،ص . 194
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باالستجواب باف لو رخصة عدـ االجابة  ،وانو اذا لـ يرد عمى االسئمة فاف االستجواب سيستمر
في مجراه ماعدا المادة الوارده في الفقرة االولى مف المادة (.231 )66
التشريع اليولندي :
تعتبر ىولندا مف الدوؿ االوربية التي اخذت في تشريعاتيا الجنائية بمبدأ الصمت وطبقتو
وعممت عمى االلتزاـ بو وصونو  ،شأنيا شأف فرنسا وايطاليا اذ يظير ذلؾ جميا في نص المادة
 367مف قانوف االجراءات الجنائية اليولندي

232

.

التشريع اليوناني :
تناوؿ اليونانيوف االشارة الى حؽ الصمت ويظير ذلؾ مف خالؿ التطبيؽ في العديد مف
المجاالت  ،حيث اف التشريع اليوناني احاط المتيـ عمما بالتيمة الموجية اليو واف المادة التي
تناولت

233

الحؽ في الصمت وألزمت سمطات التحقيؽ بالتقيد بيا ىي المادة  239مف قانوف

االجراءات الجنائية اليولندي المطبؽ في ىولندا الى ىذا العيد .
المشرع االنجميزي :
اكد المشرع االنجميزي عمى ىذه الضمانو ضمف القواعد التي تحكـ عمؿ الشرطة
والقواعد العممية التي يتـ اتباعيا في انجمت ار عند تنفيذ مياميـ  ،اذا ال يوجد في انجمت ار قانوف
جنائي انجميزي

234

 ،إال اف ىذه القواعد اشارت الى حقوؽ المتيـ ومنيا ما يرشد الى حؽ

الصمت  ،حيث انيا توجب عمى المحقؽ قبؿ مباشرة استجواب المتيـ تنبييو انو غير ممزـ
باإلجابة عما يوجو لو مف اسئمة متعقمة بالتيمة اثناء االستجواب  ،وتحذيره قبؿ البدء باالستجواب
اف ما قد يصدر عنو مف اقواؿ قد تستخدـ دليال ضده  ،حيث اف القانوف االنجميزي يعطي تشدد
في حماية المتيـ ويمنحو ضمانو الصمت اماـ سمطات التحقيؽ بشكؿ اكبر مما يكوف عميو اماـ
الشرطة  ،ومف ذلؾ فاف القانوف االنجميزي ال يجبر المتيـ عمى قوؿ اقواؿ ضد نفسو او االدالء
بأية اقواؿ قد تؤخذ ضده في االثبات.
231

حٌث تنص المادة ( ) 66من قانون االجراءات االٌطالً على ان "تدعو السلطة القضائٌة المتهم فً اول اجراء ٌمثل فٌه امامها ان ٌعلن عن
شخصٌته وٌذكر كل ما ٌعد فً صالح التحقٌق من هذه الشخصٌة  ،وتحذره من النتائج التً سٌتعرض لها اذا ما رفض االفصاح عن هذه المعلومات
او عبر عنها بشكل غٌر صحٌح "  ،خالد محمد علً الحمادي  ،مرجع سابق  ،ص . 366
232
محمد حماد مهرج الهٌتً ،اصول البحث والتحقٌق الجنائً ،دار الكتب العلمٌة ،القاهرة  ،2012 ،ص .2012
233
محمد حماد مهرج الهٌتً  ،مرحع سابق  ،ص . 2013
234
حسام الدٌن محمد احمد  ،مرجع سابق  ،ص . 39
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يرى البعض اف النظاـ في انجمت ار يعاني مف اخالؿ في التوازف في نظاـ العدالة
الجنائية

235

وانحيازه لصالح المتيـ مما دفع المجنة الممكية الخاصة بدراسة وضع العدالة الجنائية

في انجمت ار الى التقييد مف الحؽ في الصمت  ،ومف ذلؾ فاف الجدؿ الذي قد ساد انذاؾ يدور
حوؿ ايجاد التوازف بحيث ال يجبر المتيـ عمى الكالـ وتقديـ ما يديف نفسو  ،وفي ذات الوقت
فاف سمطات التحقيؽ تأخذ الحرية باستجواب المتيـ ولكف بما يتفؽ والقانوف ودوف اف يؤدي ذلؾ
الى اىدار حقوؽ الدفاع.236
ومف ذلؾ فاف التشريعات االجنبية اكدت عمى حؽ السكوت لممتيـ  ،ولقد صدر حكـ
المحكمة االوروبية مؤكدا عمى اف حؽ الصمت ىو حؽ مف حقوؽ الدفاع اذ قضت المحكمة في
ذلؾ ""باف احتراـ حقوؽ الدفاع يقتضي اف حؽ المتيـ او المشتبو فيو اف يمتزـ الصمت اثناء
استجوابو "

237

وكذلؾ فقد اشارت الى "اف الحؽ في الصمت يعد حقا اساسيا رغـ عدـ النص

عميو صراحة في المادة السادسة مف االتفاقية االوربية لحقوؽ االنساف وذلؾ تأسيا عمى اف الحؽ
في الصمت يعد حقا اساسيا لحؽ المتيـ في محاكمة عادلة ".238
المشرع البمجيكي :
لـ يشر المشرع البمجيكي صراحة الى حؽ الصمت ولـ يرد اي نص مف شأنو اف يستدؿ
بو عمى ذلؾ وكذلؾ فاف المشرع البمجيكي لـ ينص عمى اي نص مف شانو اجبار المتيـ عمى
االدالء بأقوالو ولكف اجتياد الفقو والقضاء في بمجيكيا ذىب الى اف المتيـ يتمتع بحؽ الصمت
.239

235

خالد رمضان عبد العال سلطان  ،مرجع سابق  ،ص . 93
236
خالد رمضان عبد العال سلطان  ،المرجع سابق  ،ص . 94
237
الحكم الصادر عن المحكمة االوروبٌة بخصوص اعتبار حق الصمت من حقوق الدفاع فً جلسة  8فبراٌر  ، 1996للمزٌد احمد عوض بالل ،
التطبٌقات المعاصرة للنظام االتهامً فً القانون االنجلو امرٌكً  ،دار النهضة العربٌة  ، 1993 ،ص . 180
238
الحكم الصادر عن المحكمة االوروبٌة بخصوص اعتبار حق الصمت من حقوق الدفاع فً جلسة  8فبراٌر  ، 1996راجع احمد عوض بالل ،
التطبٌقات المعاصرة للنظام االتهامً فً القانون االنجلو امرٌكً  ،دار النهضة العربٌة  ، 1993 ،ص 181
239
سامً صادق المال  ،مرجع سابق  ،ص . 210
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اٌفشع اٌثأ -:ٟدك ف ٟاٌصّد ف ٟاٌرشش٠ؼاخ اٌّماسٔح اٌؼشت١ح
ىنالؾ بعض التشريعات العربية التي تناولت نصوص صريحة عف حؽ الصمت اذ انيا ايدت
صمت المتيـ ضمف تشريعاتيا الجنائية ومنيا المشرع العراقي والمشرع السوداني والكويتي
والجزائري والمغربي والتونسي واليمني والسوري والمبناني :
 -1التشريع العراقي :
كرس المشرع العراقي لممتيـ الحؽ في السكوت اماـ اجراءات التحقيؽ حيث اعتبر
المشرع العراقي اف مف حؽ المتيـ اف يصمت واف ال يجيب عمى االسئمة التي توجو لو  ،وىذا ما
اكده مف خالؿ نص المادة  126الفقرة(ب) مف قانوف االجراءات الجزائية العراقي

240

.

 -2التشريع السوداني :
يعتبر القانوف السوداني مف التشريعات العربية المتطورة مف ىذه الناحية و التي نادت
بحؽ الصمت  ،و اذ تناوؿ قانوف االجراءات الجنائية السوداني الصادر عاـ 1974

241

ذلؾ

حيث اكد صراحة المشرع السوداني وحرص عمى اف يتناوؿ تكريس حؽ الصمت ضمف نص
المادة ( )18مف قانوف االجراءات الجزائي  ،اذ انيا تضمنت النص عمى عدـ عقاب المتيـ الذي
يرفض االجابة لما يوجو لو مف االسئمة اثناء االستجواب ىذا مف ناحية  ،ومف ناحية اخرى فال
عقاب عميو اف ادلى بمعمومات كاذبة و اف لممحقؽ اف يستخمص مف ىذا الرفض عف تمؾ
االجابات ما يراه عادال وفقا لما ورد في نص المادة  218وتحديدا الفقرة الثانية منيا .242
 -3التشريع الكويتي :
تبنت دولة الكويت تشريعا جنائيا محكما حيث ورد في قانوف االجراءات والمحاكمات
الجزائية الكويتي لعاـ  1960وضمف نص المادة ( )158عمى انو " ال يجوز تحميؼ المتيـ
اليميف وال اكراىو او اغراؤه عمى االجابة او عمى ابداء اقواؿ معينة بأية وسيمة مف الوسائؿ  ،وال
يفسر سكوت المتيـ او امتناعو عف االجابة عف سؤاؿ بأنو اقرار بشيء وال يصح مؤاخذتو عمى
240

قانون االجراءات الجزائٌة العراقً رقم  23لسنه  1971وتعدٌالته.
241
خالد محمد علً الحمادي  ،حقوق وضمانات المتهم فً مرحلة ما قبل المحاكمة  ،مرجع سابق  ،ص . 366
242
نصت المادة ( )218من قانون االجراءات الجنائٌة السودانً لعام  1974للمتهم على ان ال ٌجٌب على االسئلة الموجهة الٌه وللمحقق ان
ٌستخلص ما ٌراه عادال من رفضه عن االجابة  ،وال ٌدان المتهم بناء على اقوال قد ادلى بها اثناء التحقٌق .

71

ذلؾ  "243وىذا يدؿ عمى اف المشرع الكويتي لـ يغفؿ في نصوصو االشارة الصريحة الى تبني
واحتواء ىذا الحؽ و انو اعطى لممتيـ الحؽ في اف ال يتكمـ او يدلي بأي تصريح و اقواؿ اماـ
المحؽ  ،وال يفسر امتناعو عف الكالـ بأنو اقرار منو

244

 ،وىذا ما نص عميو و اكده قانوف

المحاكمات الجزائية الكويتي ضمف نصوص المواد ( )98وكذلؾ المادة . 158
 -4التشريع الجزائري :
كاف التشريع الجزائري مف التشريعات التي تناولت الحؽ في الصمت و اذ يظير ذلؾ
مف خالؿ نص المادة ( )100مف قانوف االجراءات الجزائية .
 -5القانون المغربي :
تناوؿ المشرع المغربي في قانوف االجراءات المغربي والمعروؼ باسـ قانوف المسطرة
الجنائية النص عمى الحؽ في الصمت مف خالؿ نص المادة (127فقرة  )2مف ىذا القانوف ،
حيث تناوؿ االشارة الى اف عمى القاضي اف يحيط المتيـ عمما بالتيمة المنسوبة اليو ومف ثـ
يوضح لو بأنو يستطيع عدـ االجابة او التصريح ومف ثـ يوثؽ ذلؾ مف خالؿ محضر
االجراءات

245

.

 -6القانون التونسي :
لـ يغفؿ القانوف التونسي االشارة الى الحؽ في الصمت كحؽ مف حقوؽ الدفاع المصيقة
بالمتيـ وكما انو لـ يتناوؿ لفظ المتيـ في االشارة اليو وانما اورد عميو مصطمح المشتبو فيو ،
وىذا ما تـ النص عميو ضمف قانوف المرافعات الجنائية التونسي ضمف الفصؿ رقـ  74فقد نص
عمى انو " اذا امتنع ذو الشبية عف االجابة لما يوجو لو مف اسئمة او كاف بو عيب يمنعو مف

243

خالد محمد علً الحمادي  ،مرجع سابق  ،ص . 366
244
تبنى الدستور الكوٌتً لعام  1962فً المادة  34منه النص على مبدأ البراءة و اذ ان مبدأ البراءة و من اهم المبادئ التً ٌنبثق عنها حق
الصمت فما دمت برٌئا فالصمت ضمانه كفلتها البراءة  ،للمزٌد راجع احمد فتحً سرور  ،الوسٌط قً قانون االجراءات الجزائٌة ،مرجع سابق ،
ص . 90
245

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

قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني.
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االجابة اخبره القاضي اف انو ال يتوقؼ عمى اجابتو عرقمة التحقيقات ودوف ذلؾ في المحضر "
246

.
 -7الصمت في القانون اليمني :
نص القانوف اليمني عمى الحؽ في الصمت حيث ورد نص المادة( )178مف قانوف

االجراءات اليمني انو " ال يجوز تحميؼ المتيـ اليميف الشرعية وال يجوز التحايؿ او استخداـ
العنؼ او الضغط بأي وسيمة مف وسائؿ االغراء و االكراه لحممو عمى االعتراؼ " وبذات المعنى
فقد جاء نص كال مف المادة ( )9والمادة ( )181والمادة ( )182مف ذات القانوف والتي تقطع
جميعيا باف القانوف اليمني واف لـ يقر صراحة بحؽ المتيـ في الصمت االانو تبنى اىـ
الضمنات التي تدعـ وتؤيد الحؽ في الصمت في كافة مراحؿ الدعوى الجزائية.247
 -8الصمت في القانون السوري والمبناني :
عمى الرغـ مف اف كال المشرعيف لـ يتناوال النص صراحة عمى ىذا الحؽ في تشريعاتيا
الجنائية إال اف بعض نصوص مواد قانوف االجراءات الجزائية المطبقة في الجميورية العربية
السورية كنص المادة ( )96فقرة ( )1مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية بالنص عمى الحؽ
في الصمت بشكؿ مؤقت فقد جاء فيو باف قاضي التحقيؽ يسأؿ عف التيمة الموجيو لممتيـ
ويشعره بأنو يستطيع عدـ االجابة إال بحضور محاميو ويدوف ىذا التنبيو في محضر التحقيؽ ،
اما اذا رفض المتيـ االجابة وطمب محاميو ولـ يحضر لو اي محاـ بعد مرور  24ساعة فينا
تستكمؿ التحقيقات معو ويتابع بيا بمعزؿ عف محاميو

248

وكذلؾ فقد تناوؿ المشرع المبناني نص

شبيو لمنص السوري ضمف نصوص المادة رقـ ( )70مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية
المبناني لسنة 1948

249

.

246

انظر قانوف المرافعات الجنائية التونسي الفصؿ رقـ ( ،) 47قانوف رقـ  23لسنة .1968

248

قانوف اصوؿ المحاكمات الجنائية السوري قانوف رقـ  113لسنو .1950

247

خالد محمد عمي الحمادي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 367

249

انظر المادة ( )70مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية المبناني لسنو .1948
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 -9الحق في الصمت في القانون االردني :
المشرع االردني لـ يتناوؿ النص صراحة عمى حؽ المشتكى عميو في الصمت وانما
يفيـ ذلؾ ضمنيا  ،فالمشرع االردني لـ يغفؿ االشارة الى صمت المتيـ  ،كونو مف الحقوؽ
المرتبطة بضمانات المحاكمة العادلة وبكرامة االنساف  ،حيث ظير اىتماـ المممكة االردنية
بتطبيؽ ىذا الحؽ مف خالؿ مسارعة السمطات المختصة الى المصادقة عمى االتفاقيات الدولية
التي كرستو  ،و عممت عمى نشر ىذه االتفاقيات في الجريده الرسمية حتى يعمـ بيا العامة مف
افراد ومواطنيف ويستدلوا عمى كيفية ممارسة ىذا الحؽ المكرس في القانوف الدولي ومف خالؿ
االستعانة بالنصوص التي تضمنيا المشرع االردني
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حيث تضمف المشرع األردني ضمف نص

المادة (  )208مف قانوف العقوبات ىذا المبدأ  ،مف خالؿ النص عمى حؽ المشتكى عميو في
ابداء اقوالو  ،وتجريـ انتزاع االعتراؼ منو مف خالؿ التعذيب .
وتناوؿ قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية االردني في نص المادة ()147

251

مبدأ ىاـ

مف المبادئ التي ينبثؽ عنيا حؽ المتيـ في الصمت والمتمثؿ في مبدأ الب ارءة  ،فال اجبار لممتيـ
عمى اف يقدـ دليؿ اثبات براءتو وانما براءتو ىي االصؿ واتيامو استثناء  ،ويقع عمى عاتؽ
النيابة العامة تقديـ الدليؿ عمى االدانة حيث اف ىذا المبدأ يمكف المتيـ مف عدـ الكالـ فيو غير
مجبر في ذلؾ .
ونصت المادة ( ) 1/ 63مف قانوف االجراءات االردني عمى اف المشتكى عميو عندما
يمثؿ اماـ المدعي العاـ ويتحقؽ مف ىويتو يتمو عميو التيمو منبيا لو بأف مف حقو أال يجيب عما
يوجو لو مف اسئمة إال بحضور محاميو ويوثؽ ذلؾ في المحضر وعند رفض المشتكى عميو
احضار محاميو فبعد مرور مدة  24ساعة يجري التحقيؽ معو.252

250عبد اهلل احجيمة  ،وجياد ضيؼ اهلل الجازي  ،حؽ المشتكى عميو في الصمت في مرحمة ما قبؿ المحاكمة في التشريع الجزائي االردف مجمة عموـ
الشريعة والقانوف  ،2013المجمد رقـ ( )40محمؽ رقـ ( )1ص  .809ومنيا نسخو عمى الموقع االلكتروني.
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انظر المادة ( )147مف قانوف االجراءات الجزائية االردني رقـ ( )9لسنو  1961ـ.
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وقد يفيـ مف ىذا النص باف المشرع االردني قد منح لممتيـ الحؽ في السكوت فقط خالؿ
المدة التي ينتظر فييا محاميو  ،اما بعد مرور مدة  24ساعة مف انتظار محاميو او رفضو
تعييف محاـ لمدفاع عنو فانو يتـ استجوابو  ،إال اننا نرى باف المتيـ يستطيع كذلؾ التمسؾ بحقو
في السكوت اثناء االستجواب و عمى الرغـ مف اف المشرع االردني لـ ينص صراحة عمى حؽ
المتيـ بالصمت اثناء االستجواب  ،فصحيح اف قانوف االجراءات االردني قد قاـ باإلشارة لحؽ
المشتكى عميو في اف يصمت لحيف حضور محاميو  ،ولـ ينص صراحة عمى ىذا الحؽ فيما بعد
إال اننا ومف خالؿ تتبع القواعد العامو وتحميؿ نصوص قانوف العقوبات نجد اف قانوف العقوبات
وفي نص المادة ( )208قد نص عمى عدـ جواز ارغاـ المشتكى عميو عمى االجابة بأي شكؿ
مف االشكاؿ واعتبر ذلؾ جريمة جنائية معاقب عمييا  ،واف ما يترتب عمى المخالفة ليذا النص
بطالف االجراءات وفقا لنص المادة (  ) 7مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية االردني .
واف حضور المحامي ىو امر ضروري الى جانب موكمو وحيث اف صمت المتيـ ىو
تدعيـ لحؽ االستعانة بمحاـ  ،إال انو في حاالت معينة ال يتـ دعوة المحامي وحتى لو طمب مف
خالؿ موكمو في التحقيؽ  ،واف ما ذىبت اليو محكمة التمييز

253

في احكاميا مستنده لنص المادة

( )63في الفقرة الثانية الى اف عدـ حضور المحامي اثناء التحقيؽ مع المتيـ ال يترتب عميو
بطالف اجراءات كوف اف ذلؾ مسموح بموجب القانوف في حاالت السرعة التي تستوجب ذلؾ ،
فالمشرع سمح وأعطى لممحقؽ سمطة استجواب المتيـ خالؿ الساعات االولى مف القبض عميو
ودوف وجود محامية  ،واف مف شأف ذلؾ اف يتعرض المتيـ لمخوؼ وعدـ القدرة عمى ادراؾ ما
يوجو لو مف اسئمة  ،وخاصة في حاؿ عدـ معرفتو الجيدة بأف مف حقو الصمت .
وال يجوز لممحقؽ المجوء ألي مف االساليب النتزاع الكالـ منو او التحايؿ عميو لمحصوؿ
منو عمى االعتراؼ  ،فالقاعدة العامة ىي عدـ جواز ارغاـ المتيـ عمى الكالـ وحتى واف كاف
ذلؾ اماـ المحكمة وعمى انو وفي حاؿ رفض مف كاف موضع االتياـ الكالـ فاف ذلؾ ال يعتبر
اعترافا منو وانما عمى القاضي اف يطمب مف كاتب الضبط اف يدوف ذلؾ في محضر ضبط

253

محكمة التميز االردني قد اعتبرت استجواب المتيـ دوف حضور محاميو ال يترتب عميو بطالف االجراءات مبررة ذلؾ انو قد خوؿ القانوف استجوابو

في حاالت السرعة والخوؼ مف ضياع االدلة ،مستنده في حكميا الى نص المادة  63ذاتيا في الفقرة الثانية  ،وذلؾ مف خالؿ حكميا الصادر بتاريخ
 ، 1989/5/24تميز جزاء رقـ ( 88/272ص  398ؿ  1991ـ ).
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الجمسة
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ويشير الى رفض المتيـ االجابة عف ما وجو اليو مف اسئمة وانو قد تمسؾ بحؽ

الصمت .
 -10الحق في الصمت في القانون المصري :
لـ يتعرض المشرع المصري في اي نص صراحة لحؽ المتيـ في الصمت شأنو في ذلؾ
شأف المشرع االردني  ،إال انو يستخمص استخالصا مف قانوف االجراءات الجنائية اف لممتيـ
الصمت في مرحمة المحاكمة حيث نصت المادة ( )274عمى ضرورة موافقة المتيـ عمى
استجوابو مف قبؿ المحكمة  ،إال اف الدستور المصري لعاـ  2014قد تناوؿ النص صراحة عمى
الحؽ في الصمت وكذلؾ فقد اىدر الدستور المصري في نص المادة (255 )55اي اقواؿ تصدر
عف المتيـ في اعقاب تعذيبو او اكراىو و ايذائو بأي فعؿ مف االفعاؿ

256

 ،وفي ذلؾ فانو واف

كاف لممتيـ الصمت في مرحمة المحاكمة اماـ المحكمة وفقا لمفيوـ نص المادة ( )247إال
الدستور المصري لـ يحدد في اي مرحمة يحؽ لممتيـ الصمت مما يفيـ معو اف لممتيـ الصمت
في كافة مراحؿ الدعوى الجزائية واف كاف الواقع العممي يفرض أال يطبؽ حؽ الصمت اماـ
المحكمة وفقا لمفيومو الواسع  ،واف المحكمة تستطيع اف تسأؿ المتيـ عما اذا كاف يعترؼ
بالتيمة اـ ال وىنا ال يستطيع اف يصمت اماميا كوف اف ىذا السؤاؿ ال يعتبر مف قبيؿ
االستجواب الذي فيو يكوف المتيـ بحاجة لمصمت بشكؿ ماس .
عمى الرغـ مف عدـ وجود اي نصوص صريحة في قانوف االجراءات الجنائية المصري
تشير الى الحؽ في الصمت إال اف الفقو قد ايد وجود حؽ الصمت

257

 ،حيث توصؿ فقياء

القانوف الى اف لممتيـ الحؽ في الصمت واالمتناع عف االجابة متى ما رأى ذلؾ مناسبا  ،وعمى
اف ال يفسر صمت المتيـ بشكؿ يضر بمصمحتو  ،او يستخدـ كدليؿ ضده في االثبات

258

وخاصة اف ال وجود ألي نص في قانوف العقوبات المصري يجرـ سكوت المتيـ في حاؿ ما تـ
التحقيؽ معو .
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محمد سامي النبراوي  ،استجواب المتيـ  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ، 1968 ،ص 151
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وكذلؾ القضاء  ،فقد استقرت محكمة النقض اف لممتيـ الدفاع عف نفسو بأي شكؿ او
طريقة يراىا مناسبة واف سكوت المتيـ عف االجابة لما يوجو لو مف اسئمة اثناء االستجواب ال
يصح اف يتخذ دليال عمى قياـ المسؤولية في حقو عمى ارتكاب الجريمة .259
ويري البعض اف سكوت كال مف المشرع المصري والمشرع االردني عف تنظيـ ىذا الحؽ
صراحة سواء باإلقرار او االنكار انما يعني اف ىذه التشريعات قد اعتبرت اف الحؽ في الصمت
مف الحقوؽ الطبيعية لممتيـ

260

ومف ثـ فانو يجوز لو التكمـ مف عدمو لالجابة عمى االسئمة التي

توجو اليو مف مأموري الضبط القضائي ودوف اف يخضع لقانوف العقوبات واف تصرفو ىذا ال
يشكؿ جريمة  ،وال يجب اف يتخذ سموكو ىذا كقرينة ضده ويداف بو  ،إال اف المشرع المصري قد
عدؿ نصوص قانوف الدستور في التعديالت الجديدة وقد اعتبر الحؽ في الصمت مف الحقوؽ
الدستورية الواجبة االحتراـ والتي ال يمكف مخالفتيا او التعدي عمييا او خرقيا ضمف الدستور
المعدؿ لعاـ  2014وبذلؾ فاننا نرى اف الدستور المصري قد عمؿ عمى تدارؾ جوانب النقص
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
ودوف تحديد في اي مرحمة مف مراحؿ المحاكمة مما يجعمنا نؤكد اف المشرع المصري اعترؼ
لممتيـ بالحؽ في الصمت في كافة مراحؿ الدعوى الجزائية .
مع ضرورة التمييز باف ىذا الحؽ ال يمتد الى االفصاح عف اسمو وسنو وصفتو ومحؿ
اقامتو  ،فميس لممتيـ االمتناع في االفصاح عف ىذه البيانات

261

كونيا ال يترتب مف االجابة

عمييا اف يحصؿ اي ضرر ماس بالمتيـ وكونيا ال تعدو استجوابا.
واننا نرى انو وعمى الرغـ مف عدـ النص عمى ىذا الحؽ صراحة في العديد مف
تشريعات الدوؿ العربية  ،إال اف ىذا الحؽ مستمد مف اصؿ مقر وىو افتراض البراءة مالـ تثبت
ادانة المتيـ بحكـ قضائي  ،وبالتالي فاف ىذا المبدأ يتيح لممتيـ عند االستجواب رفض االجابة
عما يوجو لو مف اسئمة دوف اف تتخذ المحكمة في ىذا االمتناع عمى انو قرينو تدينو .
259

نقض مصري  17،مارس -،1973،مجموعة احكاـ النقض  ،س  ، 24ؽ ،73ص  ، 337نقض مصري  17،مايو  ،مجموعة احكاـ النقض
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خالد عمي محمد الحمادي  ،مرجع سابؽ  ،ص -266ص.268

المصرية  ،س  ، 11رقـ  ، 90ص . 467
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 -11حق الصمت في التشريع الفمسطيني :
حرص المشرع الفمسطيني عمى االنضماـ الى المواثيؽ الدولية والمصادقة عمييا واعتبرىا
مرجعيةىامة لمقانوف الداخمي كاإلعالف العالمي لحقوؽ االنساف والعيد الدولي الخاص بالحقوؽ
المدنية والسياسية ووالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية والثقافية

262

 ،وكما انو قد نص

صراحة عمى تطبيؽ ىذا الحؽ كونو مف حقوؽ الدفاع التي وجدت اساسيا مف الشرعية الدولية ،
وفمسطيف ىي جزء ال يتج أز مف المجتمع الدولي و تمتزـ بالشرعية الدولية و تسارع الى المصادقة
وتضميف دستورىا والذي يتمثؿ في القانوف االساس الفمسطيني وقوانينيا الخاصة ألي حؽ اقر
دوليا .
نص القانوف االساس الفمسطيني عمى عدـ جواز انتزاع االكراه بطرؽ التعذيب او االكراه
حيث يقع باطال كؿ اعترؼ انتزع مف المتيـ بطرؽ غير مشروعة او بمعاممة غير الئقة 263فيو
امر غير جائز وقد تـ رفضو بشكؿ قاطع  ،حيث احتوى القانوف االساس الفمسطيني بيف
نصوصو مبدأ البراءة لممتيـ حتى ثبوت ادانتو بحكـ نيائي بات وفقا لمحاكمة اجريت بشكؿ
عادؿ واستنفذ مف خالليا المتيـ جميع وسائؿ الدفاع عف نفسو

264

اي اف القانوف الفمسطيني قد

نص عمى مبدأ ىاـ مف المبادئ التي يعتبر حؽ الصمت منبثقا عنيا .
اف المشرع الفمسطيني لـ يتناوؿ ضمف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني عمى اي
مواد مف شأنيا معالجة حؽ الصمت في مرحمة جمع االستداللت  ،وعمى الرغـ مف انو قد يرى
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
التحقيؽ والمحاكمة إال اننا نرى بانو كاف عمى المشرع اف يتناوؿ حؽ الصمت ضمف ىذه المرحمة
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
التي يوجيونيا لممتيـ مجردة الخذ افادة دوف المناقشة التفصيمة بالتيمة مما يكوف ىنا المتيـ
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انظر المادة ( )10مف القانوف االساس الفمسطيني المعدؿ .2003 ،
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انظر المادة ( )14مف القانوف االساس الفمسطيني المعدؿ .2003 ،
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انظر المادة ( )13مف القانوف االساس الفمسطيني المعدؿ .2003 ،
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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
يتمو االسئمة عمى المتيـ بخصوص التيمة وينتظر االجابات بشكؿ تفصيمي  ،وكذلؾ الحاؿ في
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
استجوابو 265مما يدفعنا القوؿ اف لممتيـ الحؽ في الصمت في ىذه المرحمة استنادا الى االصؿ
الياـ الذي ينبثؼ عنو حؽ الصمت وىو االصؿ في االنساف البراءة وىو منصوص عميو في
القانوف االساس الفمسطيني .
اما عمى مستوى تضمينو لحؽ الصمت بشكؿ صريح فقد كرس المشرع الفمسطيني حؽ
الصمت مف خالؿ النص عميو صراحة في قانوف االجراءات الجزائية مف خالؿ ثالث مواد وىي
المادة( )97/1والمادة ( )217والمادة ( )250مف قانوف االجراءات الفمسطيني.
فالمادة ( )97في فقرتيا االولى قد نصت صراحة عمى اف لممتيـ الصمت وعدـ االجابة
عمى االسئمة التي توجو اليو مما يعني اف المشرع الفمسطيني قد اعترؼ واقر لممتيـ باف يتمسؾ
بحقو في الصمت وعدـ االجابة عما يوجو لو مف اسئمة اماـ جية التحقيؽ وىي النيابة العامة اذ
ورد نص المادة ضمف الباب الخاص باالستجواب  ،اي اف ىذا الحؽ يمكف التمسؾ فيو اماـ
اجراء االستجواب الذي تباشره النيابة العامة بنفسيا

266

وعمى الرغـ مف اف المشرع الفمسطيني لـ

يحدد الكيفية التي يمكف مف خالليا لممتيـ التمسؾ بحقو في الصمت اثناء مرحمة االستجواب إال
اننا نرى اف لممتيـ التمسؾ بحقو في الصمت كيؼ ما شاء وبالكيفية التي يراىا مناسبة فمو ذلؾ
مف خالؿ التمسؾ بحقو في الصمت في مواجية جميع االسئمة الموجة اليو ما دامت ىي
استجواب بالتيمة المسندة اليو او في مواجية بعضيا بخصوص التيمة المسندة اليو  ،وكما لو
اف يتمسؾ بحقو بالصمت بمجرد تنبيو وكيؿ النيابة لو باف كؿ ما سيقولو يجوز تقديمو كدليؿ
ضده في معرض البينة واف كؿ ما سيقولو المتيـ سيثبت في محضر االستجواب
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ولو اف يبدأ

باالجابة عف بعض االسئمة ومف ثـ ينتابو القمؽ مف االجابة عف باقي االسئمة فمو التمسؾ بحقو
265

انظر نص المادة ( )53مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني.
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انظر نص المادة ( )96مف قاانوف االجراءات الجزائية الفمطيني .
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انظر نص المادة ( )95مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني .
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بعد اف كاف قد اجاب بعضيا في االسئمة االخرى وفي ىذه الحالة عمى وكيؿ النيابة اف يسجؿ
في محضر االستجواب "وىنا تمسؾ المتيـ بحقو في الصمت في االجابة عف السؤاؿ المحدد"
وكما اف لممتيـ اف يتمسؾ بيذا الحؽ في مرحمة التحقيؽ سواء في االستجواب اماـ النيابة العامة
او اماـ رجاؿ الضابطة القضائية المفوضيف بالقياـ باي عمؿ مف اعماؿ التحقيؽ عدا االستجواب
في الجنايات اذ ال تفويض فيو
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 ،و تظير الحاجة الماسة لمتيـ في الحؽ بالصمت في ىذه

المرحمة لما تحتويو مف اجراء االستجواب  ،عمى غرار مرحمة جمع االستدالالت التي ال يكوف
فييا استجواب وانما مجرد افادات يدلي بيا المتيـ بمحض ارادتو وال يعدو اكثر مف اسئمة محدودة
ال تتعمؽ بالتيمة المسندة اليو وال تعد استجوابا .
كما وقد نصت المادة ( )217صراحة عمى الحؽ في الصمت ضمف دور المحاكمة اذ
ورد في الشؽ االوؿ منيا اف "لممتيـ الحؽ في الصمت " وقد جاء النص عاـ مما يفيـ مف ذلؾ
اف لممتيـ الحؽ في الصمت سواء في جناية او جنحو ولالجابة عمى بعض االسئمة دوف غيرىا
التي توجو في اثناء المحاكمة بخصوص التيمة او االمتناع عف االجابة عف كافة االسئمة مف
بدايتيا الى نيايتيا  ،أما الشؽ االخر مف ذات المادة "وال يفسر صمتو او امتناعو عف االجابة
بأنو اعتراؼ منو "
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ازؿ المشرع الفمسطيني حالة الغموض عف تفسير السكوت
ومف خاللو قد ا

 ،وفي ذلؾ اجابة عمى تساؤالت البعض فيما يتعمؽ بيؿ يعتبر السكوت قبوال ضمنيا ؟ وبالتالي
فيو اقرار مف المتيـ بما ىو منسوب اليو  ،وفي ذلؾ نجد اف المشرع الفمسطيني قد اكد انو ال
يعتبر السكوت اعتراؼ بؿ ىو ممارسة لحؽ مف حقوؽ الدفاع كفمو المشرع الفمسطيني وتناولو
القانوف الجزائي كتأكيد عمى حؽ مقر  ،وبذلؾ فقد كاف موفقا في تقنينو ليذا الحؽ واختيار نص
ال يترؾ مجاال لمتأويؿ  ،وكما انو مف المالحظ اف ىذه المادة التي نصت عمى حؽ الصمت قد
وردت في الفصؿ الرابع وىو الفصؿ الخاص بتقديـ البينات ضمف اجراءات المحاكمة مما قد
يفيـ منو اف الصمت ىو وسيمة دفاع لما لمبينة مف اىمية في تقديـ الدفوع و تمحيصيا ونفييا .
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يجوز لمنائب العاـ او لوكيؿ النيابة العامة المختص تفويض احد اعضاء القبض القضائي لمقياـ باي عمؿ مف اعماؿ التحقيؽ عدا االستجواب في
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انظر المادة رقـ ( )217مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني .

الجنايات .

81

وفي نص اخر فقد تناوؿ المشرع الجزائي الفمسطيني في المادة ( )250عمى اف المحكمة
في حاؿ صمت المتيـ أو أنكر التيمة الموجيو اليو تبدأ بسماع البينات
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وبذلؾ فانو في حاؿ

استخداـ المتيـ حقو في الصمت او رفض االجابة عف التيمة الموجية اليو ال يجوز اجباره عمى
االجابة مف خالؿ االستجواب عف التيمة وانما تستمر في سماع البينات االخرى ودوف اف تعتبر
المحكمو صمتو قرينو ادانو  ،اي اف المحكمة ال تبني قناعتيا بشكؿ اساسي بناء عمى الصمت
ضد المتيـ .
إال اننا نرى اف المشرع الفمسطيني انتابو القصور التشريعي في معالجتو لحؽ الصمت
ضمف نص المادة ( )97/2فقد نص عمى تأجيؿ االستجواب مدة( )24لحيف حضور المحامي ،
وفي حاؿ لـ يحضر المحامي او عدؿ عف توكيؿ المحامي اجاز استجوابو في الحاؿ وىذا ما ال
نراه مناسبا ونراه انو مف ضمف القصور التشريعي والذي يحسب ضد المتيـ وخاصة في حاؿ
عدـ حضور المحامي ،اي اف عمى المتيـ اف يتحمؿ مسؤولية عدـ حضور محامية عمى الرغـ
مف انو ليس لو اي ارادة في حضور محاميو مف عدمو وانما ىو امره متروؾ إلرادة المحامي
بالحضور او عدـ الحضور وبالتالي فكاف احرى عمى المشرع الفمسطيني احاطة ىذا الفرع مف
نص المادة بضمانات اقوى كما سنوضحو ضمف المراحؿ القادمة في ىذه الدراسة.
وكذلؾ فاننا نرى اف المشرع الفمسطيني قد تناوؿ ضمف نص ذات المادة ( )250في مرحمة
المحاكمة بعبارة اذا انكر التيمة او رفض االجابة او التزم الصمت تبدأ المحكمة باستماع
البينات مما يجعمنا نتسائؿ عف الفرؽ ما بيف الصمت ورفض االجابة ؟ محاوليف االجابة عنو اف
في حؽ الصمت قد تناوؿ المشرع الفمسطيني ىذا الحؽ في مرحمة االستجواب بشكؿ اساسي اي
اف لممتيـ التمسؾ بيذا الحؽ وحتى مرحمة المحاكمة  ،فاذا كاف قد تمسؾ بو منذ البداية فيو
استكمالً لما قد كاف بدأ بو في مرحمة االستجواب والذي تناولتو كال مف المواد ( 97و  )217فينا
متى وما استمر المتيـ في الصمت فيو المعنى الذي اشارت اليو المادة  250بعبارة( او التزـ
الصمت)عند تالوة التيمة عميو  ،اما في حاؿ انو قد كاف بدأ االجابة عف االسئمة لدى النيابة في
مرحمة التحقيؽ واجاب عما وجو اليو مف تيـ ضمف االفادات المعطاه لدى النيابة وعند تالوة
التيمة عميو في مرحمة المحاكمة امتنع عف االجابة فينا ما يسمى رفض االجابة فيو يختمؼ عف
270

انظر المادة رقـ ( )250مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني ،القانوف رقـ ( )3لسنة 2001
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معنى الحؽ في الصمت في اف الحؽ في الصمت ىو تمسؾ بحؽ مف حقوؽ الدفاع وىو وجو
ايجابي لمدفاع بينما االمتناع عف االجابة فمتى ما كاف قد اعترؼ اماـ النياة العامة واجاب فال
يكوف في اطار تمسؾ منو بحؽ مف حقوؽ الدفاع وانما قد يكوف انكار التيمة في ىذه الحالة
ومحاولة اثبات اف االعتراؼ مخالؼ لشروطو  ،افضؿ في ىذه الحالة مف ناحية االمتناع عف
االجابة .271

اٌّثذث اٌثأٟ
ِثشساخ اٌذك ف ٟاٌصّد
مف حؽ االنساف اف يتمتع بمحاكمة عادلة واف يسمؾ الطريقة التي يراىا مالئمة في
الدفاع عف نفسو سواء اكاف ذلؾ بفعؿ سمبي كما ىو الحاؿ في السكوت وعدـ الكالـ او بفعؿ
ايجابي كما ىو الحاؿ بتعييف محاـ لمدفاع عنو

272

 ،و اف الحؽ في االمتناع عف التصريح ىو

احد حقوؽ الدفاع التي قد يمجأ ليا المتيـ في دفاعو عف نفسو حتى تظير براءتو  ،وتظير
الحاجة الى استخداـ ىذا الحؽ في مرحمة االستجواب حيث اف المتيـ في اثناء استجوابو يكوف
بأمس الحاجة لمتمسؾ بحقوقو والدفاع عنيا

اذ اف ىذه المرحمة ىي مف اىـ المراحؿ في

المحاكمة والتي يترتب عمييا ادانة االنساف او براءتو  ،واف صمت المتيـ ال يمنع مف اف يتكمـ
وبعد ذلؾ يصمت او اف يصمت ويتابع بعدىا الكالـ اذ اف الصمت حؽ مسترسؿ يستطيع مف
كاف موضعا لالتياـ اف يستخدمو متى شاء او يتوقؼ عنو متى ما شاء ووفقا لما يتناسب مع
مصمحتو  ،ومف ذلؾ فيو يستطيع االجابة عف بعض االسئمة واالمتناع عف البعض االخر
والكؼ عف اعطاء اي اجوبة عمييا .

271انظر الحكـ رقـ ( )56لسنة  2008بتاريخ  2008/8/23الصادر عف محكمة النقض الفمسطيني نقض جزاء  ،وفيو قد جاء اذا اعترؼ المتيـ
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ومف ذلؾ فاننا نرى اف نص

المادة( 150فقرة  ) 3قد جاءت بعد فقرتيف سابقات ليا وكانت االولى تتحدث عف تالوة التيمة بينما الثانية االعتراؼ وفي االخيرة االنكار او رفض
االجابة او التزاـ الصمت مما يؤكد اف لكال منيما يختمؼ عف االخر فميس الصمت كما االمتناع عف االجابة .
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وفي ذلؾ يقوؿ البروفيسور العميد " ىونجاي " وفي معرض تناولو لحقوؽ الدفاع اماـ قاضي التحقيؽ "اطمؽ عمى حؽ الصمت بالحقوؽ السمبية

 Droit negativesوال يمكف لمقاضي اخضاع المدعى عميو لمتعذيب و الزامو بحمؼ اليميف او اكراىو لمكالـ عف طريؽ الترغيب او الترىيب او

المجوء لمتنويـ المغناطيسي " اما مف حقوؽ المتيـ االيجابية مثال "حؽ المتيـ باالستعانة بمحامي " محمد مشيرح  ،حق المتيم في االمتناع عن

التصريح  ،كمية الحقوؽ  ،جامعة منتوري  ،قسنطينة  ،الجزائر  ،رسالة ماجستير ، 2009-2008 ،ص .40

82

اف السكوت ال يعني دوما الرضاء وال يشكؿ استسالما لمقوؿ السائد اف السكوت عالمة
الرضا حيث اف ىذه القاعدة قد قيمت بما يتناسب وظروؼ الحاؿ معيا  ،فيي تجد اساساىا
وفاعميتيا مف قواعد القانوف المدني  ،اذ يتـ تطبيقيا في بعض المعامالت المدنية وقانوف االحواؿ
الشخصية  ،إال انيا ال تطبؽ في االجراءات الجزائية كونيا تتناقض مع العبارة المطبقة " ال
ينسب لساكت قوؿ " اي ان و " ال يصح اف يتخذ سكوت المتيـ عمى انو قرينة عمى ثبوت
التيمة ضده ".273
لذلؾ سوؼ نتناوؿ في تقسيـ ىذا المبحث مبررات الحؽ في الصمت كوف اف الحؽ في
الصمت حؽ دفاع (المطمب االوؿ ) و نظاؽ الحؽ في الصمت (المطمب الثاني) .

اٌّطٍة االٚي
اٌذك ف ٟاٌصّد دك دفاع
الحؽ في الصمت حؽ مف حقوؽ الدفاع والذي فيو يستطيع المتيـ االمتناع عف االجابة
الى ما قد يواجيو مف اسئمة مف قبؿ جية التحقيؽ في جريمة مف الجرائـ  ،دوف اف يفسر صمتو
عمى انو قرينة ضده  ،فالصمت ىو حؽ لممتيـ وال يجوز اف يضار شخص لممارستو حقا لو
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 ،وانو في اختياره لمصمت قد اختار ممارسة حؽ مف حقوؽ االنساف  ،اذ اف سكوت المتيـ ىو
مف الحقوؽ التي تناولتيا التشريعات الدولية لحفط حقوؽ االنساف وكرامتو  ،وامتناع المتيـ عف
التصريح امر متروؾ إلرادتو اف شاء صمت واف لـ يرد الصمت تكمـ  ،وىو ليس بحاجة لتبرير
موقفو في انتياج الصمت فيو مبرر كوف اف الصمت وسيمة لمدفاع .
و لممتيـ الحؽ في اف يختار " الوقت والطريقة التي يبدي فييا دفاعو  ،ولو اف اراد اف
امتنع عف االجابة  ،او عف االستمرار فييا متى ما رأى اف ىذا السموؾ اكثر مناسبة " لمصمحتو

273ومف ذلؾ فقد استقر قضا ء محكمة النقض المصرية عمى القوؿ باف " سكوت المتيـ ال يصح اف يتخذ قرينة عمى ثبوت التيمة ضده " ،وكذلؾ
فقد اسست محكمة النقض السورية قضاء ليا بناءا عمى القاعدة االسالمية "ال ينسب لساكت قوؿ " فقضت "اف سكوت المتيـ ال يعتبر اقرار منو

بما نسب اليو  ،ألنو ال ينسب لساكت قوؿ "  ،عبد الحميم عويس  ،موسوعة الفقو االسالمي المعاصر  ،االحوال الشخصية  ،الحدود قضايا
متفرقة  ،الجزء الثالث  ،دار الوفاء لمطباعة والنشر والتوزيع ،االسكندرية  ،2004 ،ص .467
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احمد فتحي سرور القانوف الجنائي الدستوري  ،مرجع سابؽ  ،ص 495
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" كما ال يجوز ارغامو عمى التكمـ  ،وال يصح اف يتخذ سكوتو كقرينو ضده "
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اذ اف ما يبرر

لممتيـ لجوءه لمتمسؾ بحقو في الصمت كوف اف حؽ الصمت ىو مف الحوقوؽ التي تبررىا
حقوؽ االنساف وقد يكوف في المجوء لحؽ الصمت لغايات الحفاظ عمى السرية او كوف اف المتيـ
استخدـ ىذا الحؽ كوسيمة لمدفاع لحيف حضور محاميو كوف اف الحؽ في الصمت مستمد مف
قرينة البرأة وفي الصمت ال ينسب لساكت قوؿ .

اٌفشع االٚي  :اٌذك ف ٟاٌصّد ذثشسٖ دمٛق االٔغاْ
تعد حقوؽ الدفاع مف حقوؽ االنساف  ،التي نصت عمييا و اكدتيا المواثيؽ الدولية ،
ومف ذلؾ فقد نصت المادة الثانية مف اتفاقية االمـ المتحدة عمى اف مف بيف اىداؼ و اغراض
ىذه المنظمة تطوير وتشجيع حقوؽ االنساف وحرياتو االساسية والتي منيا حؽ الدفاع
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وكذلؾ

فقد نص االعالف العالمي لحقوؽ االنساف في المادة الحادية عشر منو عمى " اف كؿ شخص
متيـ بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت ادانتو قانونا بمحاكمة عادلة  ،تؤمف لو فييا ضمانات الدفاع
عنو "
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 ،و اوصت لجنة القانوف الجنائي بضرورة اعطاء االمكانيات والوقت الكافي لممتيـ

ليعد دفاعو سواء بنفسو او باالستعانة بمدافع يختاره .278
فالصمت ىو احد اوجو الحفاظ عمى كرامة االنساف وحريتو وىو احدى الوسائؿ التي قد
يمجأ الييا المتيـ لمدفاع عف نفسو بنفسو  ،وىو قاعدة جوىرية تتعمؽ باحتراـ حريتو وكرامتو حتى
ولو كاف في موضع االتياـ  ،واف ىذه القاعدة تمثؿ توازنا بيف حؽ المتيـ وبيف السمطة ممثمة
الحؽ العاـ  ،فال يمكف ليذه السمطة انتزاع ادلة االدانة مف فمو وضد ارادتو  ،بؿ اف ما يمميو
عمييا واجبيا باف تقوـ بإثبات الحقيقة دوف المجوء ألي مف وسائؿ االكراه المادي او المعنوي التي
مف شأنيا اف تؤثر عمى كرامتو إلجباره عمى التكمـ واعطاء ما لديو مف معمومات مما يشكؿ معو
انتياكا لحقوؽ االنساف .
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خالد رمضاف عبد العاؿ سمطاف  ،مرجع سابؽ  ،ص . 104

مف العاـ  1948والموافؽ .1948\12\10

84

فالقاعدة التي وجد مف خالليا المتيـ سنده القانوني في انو يمارس حقو المقدس في
الدفاع  ،واف ىذا الحؽ تقره العديد مف االتفاقيات الدولية  ،279والتي سارت عمى نيجيا العديد
مف التشريعات الخاصة لمدوؿ في كافة المراحؿ االجرائية كونو مف الحقوؽ التي ترتبط ارتباطا
وثيقا بالحفاظ عمى كرامة االنساف وحريتو  ،وىو في تمسكو بيذا الحؽ فانو يرفض االساليب
والوسائؿ التي قد يتعرض ليا اثناء التحقيقات بيدؼ الحصوؿ منو عمى اعترافات ومعمومات
حوؿ التيمة بالوقت الذي ال يممؾ فيو ايا مف وسائؿ الدفاع عف نفسو سوى سموؾ ىذه الوسيمة ،
مما يجعؿ الصمت حؽ مف حقوؽ الدفاع استمد اساسو مف الشرعيو الدولية التي اقرتو وجعمتو
مرتبطا بقرينة البراءة .

اٌفشع اٌثأ : ٟاٌذك ف ٟاٌصّد ٌٍذفاظ ػٍ ٝاٌغش٠ح
مف المقرر قانونا والمتفؽ عميو في التشريعات المعاصرة اف االفراد يتمتعوف بحقوؽ
يحمييا القانوف  ،ويقرر العقاب ع لى اىدارىا او المساس بيا  ،ومف ىذه الحقوؽ الحؽ في
احتراـ الحياة الخاصة لمفرد في كؿ شؤوف حياتو وحتى في اتصاالتو الشخصية

280

وخصوصا

مف الصحافة التي تؤثر عمى انتشار الجريمة بيف الجميور وخاصة صغار السف  ،وكذلؾ في
الجرائـ االخالقية وجرائـ الزنا و االداب وغيرىا مف الجرائـ الماسة بالحياة الشخصية لألفراد  ،واف
ىذا النشر او التسريب ليذه المعمومات عف المتيـ قد يدفع المتيميف عمى التزاـ الصمت اثناء
التحقيقات الجنائية

281

حتى ال تنشر تمؾ المعمومات وما ينعكس مف ذلؾ اف يترؾ اث ار لدى

الجميور والعامة .
اف االصؿ في التحقيقات الجنائية اف تمارس بسرية  ،وذلؾ انطالقا مف مبدأ سرية
التحقيقات وعالنية المرافعات  ،إال اف السرية حتى تطبؽ ال بد مف اف يكوف مبر ار التخاذىا ،
كأف تؤثر العمنية وتؤدي الى التدخؿ في الحياة الخاصة لممتيـ او بأسرتو  ،ومف ىنا فاف السرية
يترتب عمييا عدـ االفصاح عف المعمومات التي يتـ جمعيا مف المتيـ وعف الجريمة واف ال
يسمح لمصحافة بنشر صور او معمومات عف التيمة المسندة لممتيـ وعف التحقيؽ الذي ىو
279
280
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281عويس دياب  ،الحماية الجنائية لسرية التحقيؽ االبتدائي وحقوؽ الدفاع اماـ سمطة التحقيؽ ،الطبعة االولى  ،دار النيضة العربية ،القاىرة،199 ،
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85

بصدده  ،و مع ذلؾ فقد يرى المحقؽ اف تقرير نوعا مف العالنية في اضيؽ حدوده  ،بيدؼ
الوصوؿ الى الحقيقة اذ اف مصمحة التحقيؽ وحسف سير العدالة  ،ىي اولى بالحماية مف
مصمحة الشخص مرتكب الجرـ
والحفاظ عمى سريتو االسرية

283

282

كوف اف ىذا الحؽ يرتبط ارتباطا وثيقا بكرامة االنساف

 ،وىنا تبرز اىمية الصمت اذ اف الدافع مف صمت المتيـ ليس

دائما قد يكوف انتظار لمحاميو او لجيمو باإلجراءات التي تدور حولو او الخوؼ كونو ال يعرؼ
نتيجة االجابة عمى ما يوجو لو مف سؤاؿ  ،وانما قد يصمت المتيـ لغاية ىو يراىا ال يتناسب
معيا إال الصمت كأف يكوف ىدفو مف ذلؾ انو وفي حاؿ تكمـ قد يسيء اليو المجتمع او يؤدي
الى التشيير بو والمساس بسمعتو

284

لذا فانو يرى اف السرية تكمف في الصمت وأنيا ضماف مف

ضمانات الدفاع التي يتعيف مراعاتيا حتى يتمكف المتيـ مف ابداء كؿ ما يتعيف قولو دوف حرج
اماـ الييئة الحاكمة وبشكؿ تنعقد معو الجمسات بسرية تامة .285
وخالؿ التحقيؽ مع المتيـ في مرحمة االستجواب قد يقرر عدـ االجابة عف بعض
االسئمة التي توجو لو ومبرر المتيـ في ذلؾ انو قد اختار حقا مف حقوؽ الدفاع لمحفاظ عمى
سريتو وعدـ االفصاح عف اسرار تتعمؽ بعائمتو او بأحد افراد اسرتو .
وعادة ما يتـ المجوء الى الحؽ في الصمت في الجرائـ التي تتعمؽ بالشرؼ وجرائـ الزنا
والجرائـ المتعمقة باآلداب واألخالؽ  ،وفي ىذه الحالة فيتوجب عمى المحقؽ اف يشير الى اف
المتيـ قد رفض االجابة عف السؤاؿ الذي وجو لو عف التيمة بالصيغة التي طرحت وانو قد اكتفى
بالصمت اذ اف ىذه الحالة توجب عمى جية التحقيؽ اف ال تصر عمى اجابة السؤاؿ بؿ البد ليا
مف اف تتمو سؤاؿ اخر ال يكوف فيو تك ار ار بصيغة تختمؼ لما قبمو وال تحايال النتزاع االقرار

286

.

اٌفشع اٌثاٌث  :اٌذك ف ٟاٌصّد ٚعٍ١ح دفاع ٌذ ٓ١دضٛس اٌّذاِٟ
وجود المحامي الى جانب موكمو امر ضروري وتصؿ درجة الضرورة في الجنايات عمى
وجو االلزاـ  ،إال اف وجود المحامي ال يشترط في كافة مراحؿ الدعوى الجزائية في الجنح
282

شريؼ سيد كامؿ  ،سرية التحقيؽ االبتدائي في قانوف االجراءات الجنائية المصري والفرنسي  ،دار النيضة العربية ،القاىرة  ، 1996 ،ص .124
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محمد خميس  ،المرجع سابؽ  ،ص .235

284
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محمد خميس  ،االخالؿ بحؽ المتيـ في الدفاع  ،منشاة المعارؼ  ،االسكندرية  ، 2006،ص .234

حسف الجوخدار  ،قانوف الجانحيف ،الطبعة االولى  ،دار الثقافة  ،عماف  ،االردف  1993 ،ص . 162

86

وخاصة في مرحمة االستدالؿ فمرحمة جمع االستدالالت ىي المقدمة الطبيعية لمتحقيؽ ،
واألساس الذي تبني عميو الدعوى الجنائية  ،لذلؾ فاف لممتيـ الحؽ في الصمت في ىذه المرحمة
 ،حيث اعطاه المشرع الضمانات التي تحميو مف تعسؼ واستبداد رجاؿ السمطة العامة

287

لذلؾ

فقد نص القانوف االساس الفمسطيني في المادة( )12والذي ىو بمثابة الدستور288عمى الحؽ في
توكيؿ محاـ  ،ولـ يوضح القانوف او يخصص مرحمة معينو مف مراحؿ الدعوى الجنائية التي
يحؽ لممتيـ فييا توكيؿ محاـ لمدفاع عنو وانما ورد في نياية الفقرة عمى أف " لكؿ متيـ حؽ
االتصاؿ بمحاميو "
وبذلؾ فاف وجود المحامي بجانب المتيـ وحضوره مع المتيـ اماـ الشرطة او المحكمة
ىو حؽ دستوري يمكنو مف الدفاع  ،ويعينو عمى الرد عما يوجو اليو مف اسئمة  ،ويحميو مف
بعض االجراءات البوليسية التعسفية التي تشكؿ شكال مف اشكاؿ االعتداء مف بعض رجاؿ
الضابطة القضائية النتزاع االقرار منو  ،اذ تظير ىذه التجاوزات مف رجاؿ الضابطة القضائية
في مرحمة جمع االستدالالت وكذلؾ في مرحمة التحقيؽ اذ اف ىذه المراحؿ التي يكوف فييا المتيـ
بأشد وأمس الحاجة لوجود محاميو بجانبو

289

.

وبما اف مرحمة جمع االستدالالت ىي مرحمة ليس فييا الزاـ مف قبؿ المشرع بوجود
المحامي اذ اف سمطة جمع االستدالؿ ال يوجد ما مف شأنو اف يمزميا باف تدعو المحامي الى
الحضور لجانب موكمو  ،وفي ذلؾ فإننا نرى انو و في حاؿ قد شعر المتيـ انو بحاجة لمدفاع
عف نفسو واف وكيمو المحامي ليس بجانبو فاف خير وسيمة وفي ىذه الحالة اف يستعيف بحقو في
الصمت لحيف حضور المحامي  ،وبذلؾ فاف الحؽ في الصمت ىو حؽ دفاع بفعؿ سمبي وىو
االمتناع لما فيو تدعيـ لحؽ دفاع ايجابي كحؽ المتيـ في االتصاؿ بمحاميو  ،واف قانوف
االجراءات الجزائية الفمسطيني قد نص عمى اف لممتيـ االستعانة بالمحامي اثناء التحقيؽ ومف
ذلؾ فإننا نرى اف المشرع الفمسطيني واف اغفؿ في قانوف االجراءات النص عمى اف لممتيـ دعوه
محاميو لمحضور في مرحمة االستدالالت  290إال اف ىذا حقو الطبيعي والذي اكده القانوف
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حامد طنطاوي ،التحقيؽ الجنائي مف الناحية النظرية والعممية،الطبعة االولى  ،دار النيضة العربية ،القاىرة  ، 2000-1999،ص . 132

 ،المادة (.)102

290

انظر قانوف االجراءات الفمسطيني  ،المادة  ، 102والمادة .103

87

االساسي الفمسطيني ضمف نص المادة  12واننا نرى اف الصمت خير وسيمة في مراحؿ الدعوى
الجنائية المختمفة كوسيمة لمدفاع لحيف حضور او وجود المحامي الى جانبو  ،وقد استقرت
محكمة النقض المصرية عمى اعتبار اف الحؽ في الصمت ىو حؽ مف حقوؽ الدفاع اذ انيا
اجتيدت في ذلؾ بقوليا " مف المقرر قانونا اف المتيـ اف شاء اف يمتنع عف االجابة او االستمرار
فييا وال يعد ىذا االمتناع قرينة ضده و اذا تكمـ فيو ليبدي دفاعو " . 291

اٌفشع اٌشاتغ :اٌذك ف ٟاٌصّد دك ِغرّذ ِٓ لشٕ٠ح اٌثشاءج
اف الحؽ في الصمت ركيزة اساسية لقرينة البراءة  ،فالسكوت اثر تابع لمبراءة وال يزوؿ
االثر دائما إال بزواليا وىذا ما يؤدي الى القوؿ اف قرينة البراءة ىي الضماف الحقيقي والقانوني
والتطبيقي لمحؽ في السكوت.292
واف ما تعنيو البراءة في ظؿ صمت المتيـ اف لممتيـ في اثناء االستجواب او التحقيؽ معو
 ،اف يرفض االجابة عمى سؤاؿ او اكثر يطرحو المحقؽ عميو  ،وال يجوز بأي حاؿ مف االحواؿ
اف يفسر موقفو ىذا عمى اساس انو قرينو ضده  ،وىو ال يحتاج الى نص يقرره  ،الف ىذا الحؽ
ىو نتيحو حتمية مف النتائج المترتبة عمى قرينة البراءة

293

ومف ذلؾ فاف لممدعى عميو الحؽ في

السكوت  ،وأف " المتيـ بريء حتى تثبت ادانتو في محاكمة قانونية تكفؿ لو ضمانات الدفاع
عف نفسو فييا "

294

.

اذ ترتكز النظـ االجرائية المعاصرة عمى قرينة البراءة وما تشكمو مف توفير لمضمانات
الكافية لصيانة حقوؽ االفراد والجماعات واف قرينة البراءة ىي تدعيـ لحؽ الصمت وىو وسيمة
مف وسائؿ الدفاع كرسيا المشرع ضمانا وحتى ال تتخذ االجراءات مسا ار غير مسار الشرعية

295

وما يعنيو اصؿ البراءة اف القاضي وسمطات الدولة كافة يجب عمييا اف تتعامؿ مع
المتيـ وتنظر اليو عمى اساس انو لـ يرتكب الجريمة محؿ االتياـ ما لـ يثبت عميو ذلؾ بحكـ
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مف احكاـ محكمة النقض المصرية  ،نقض جنائي مصري  ،رقـ  ، 1734في جمسة  ، 1960/5/17س  . 11وكذلؾ خالد رمضان عبد

العال سمطان  ،مرجع سابؽ  ،ص . 211
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جياد الكسواني  ،مرجع سابؽ  ،ص . 97
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المادة(  ) 13مف القانوف االساسي الفمسطيني .
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حسف الجوخدار  ،مرجع سابؽ  ،ص . 292
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امجد سميـ الكردي  ،مرجع سابؽ  ،ص .27

88

قضائي غير قابؿ الطعف بالطرؽ العادية

296

اذ يترتب عمى مبدأ البراءة اف يعامؿ المتيـ معاممة

الئقة انسانية جيدة تضمف حقوقو كاممة  ،عمى اساس افتراض براءتو  ،ميما كاف ىنالؾ ضده
ادلو قد تزيد مف احتمالية اف المتيـ فعال ىو مف قاـ بارتكاب ىذا الجرـ المسند اليو  ،فكؿ اجراء
يجب اف يتخذ ضده يجب اف يراعي فيو اصؿ البراءة واف ىذا المبدأ مبدأ عاـ يطبؽ عمى جميع
انواع الجرائـ297واف قرينة البراءة ضرورية لممتيـ في كافة مراحؿ الدعوى الجنائية وخاصة اماـ
النيابة العامة في مرحمة التحقيؽ لمواجيتيا بما تمثمو البراءة مف ضمانة

لحماية الحرية

الشخصية لممتيـ وحفظ حقوقو ودفاعو .
اذ يأتي ىنا في ذلؾ تجسيدا لمشرعية االجرائية حؽ المتيـ في الصمت  ،وذلؾ كوف اف
قاعدة افتراض البراءة في المتيـ ال تتطمب منو تقديـ الدليؿ عمى براءتو حيث اف النيابة العامة
ىي التي يقع عمى عاتقيا تقديـ الدليؿ إلثبات التيمة كونيا ىي سمطة تحقيؽ و اتياـ فعمييا اف
تسعى الى اثبات الحقيقة فكمما سعت إلثبات ادلة االدانة يكوف سعييا بنفس القدر إلثبات ادلة
النفي

298

تطبيقا لمبدأ البحث عف الحقيقة  ،وبالتالي فاف المتيـ ليس مجب ار عمى التكمـ او تقديـ

ما لديو مف ادلة تثبت الحقيقة بؿ ىذه ميمة النيابة العامة واف المتيـ مف خالؿ صمتو يسمؾ
مسمكا فيو يتمسؾ بحقو في الدفاع بالطريقة التي يراىا مناسبة وبالقدر الذي يراه مالئما في
مواجية السمطات العامو واف لجوء المتيـ لحقو في الصمت ما ىو إال وسيمة دفاعية اختارىا في
ىذه المواجية .

اٌفشع اٌخاِظ :ال ٕ٠غة ٌغاود لٛي
اف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني قد جاء واضحا ضمف نص المادة( )217حيث ورد فييا
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
عمى العكس لما ورد في القانوف المدني وفقا لمقاعدة المنتشرة التي يعود اساسيا الى قواعد الفقو
االسالمي باف الصمت في معرض الحاجة بياف  ،ىي قاعدة صحيحة وقد جاء في بيانيا
وتفسيرىا في اف صمت الشخص حيف حدوث االمر في معرض الحاجة ىو اجازه لو ومثاؿ ذلؾ
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محمد خميس  ،مرجع سابؽ  ،ص . 7
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طالؿ ابو عفيفة  ،الوجيز في قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،االردف ،عماف  ،2011،ص . 134

89

سكوت االنثى البكر العاقمة اجازة النكاح خجال منيا لبياف رغبتيا في الزواج ىو بمثابة القبوؿ
بيذا الزواج

299

 ،وىنا يعتبر الصمت في موضع تمس الحاجة اليو اي اف صاحبو يريده وال

يمانعو أبدا  ،وانما اختار السكوت لدافع دفعو اما خجال او الف االمر مباح ومف الممكف تك ارره
ومثاؿ ذلؾ مف السنة النبوية الشريفة فيما يتعمؽ بالقرائف الدالة عمى القبوؿ لإلباحة  ،ومف ذلؾ
سكوتو صمى اهلل عميو وسمـ عف عدـ االذاف واإلقامة في العيد او الكسوؼ والخسوؼ حيث اف
النبي صمى اهلل عمييـ وسمـ ال يسكت عف شيء ممنوع وىنا يأتي السكوت قرينة عمى انو يجوز
تناقميا .
وكذلؾ كما في القانوف المدني حيث اف سماع الشفيع بالبيع وعدـ طمبو لمشفعة ما ىو إال قبوؿ
البيع او انو قد اجازه وأذف بو اذ انو ىنا يتصور اف سكوت الشخص يعتبر بمثابة القبوؿ منو
واإلجازة .
واننا نرى باف قانوف االجراءات الجزائية قد اتبع ىذه القاعدة وفسرىا بما فيو صالح
المتيـ اذ يعود تفسيرىا الى اصميا في القانوف المدني فعبارة ال ينسب لساكت قوؿ نجد انيا مف
قواعد الفقو االسالمي فقولو صمى اهلل عميو وسمـ " :إِن المو تجاوز عن أُم ِتي ما حدثت ِب ِو
أنفُسيا ما لم تعمل أو تتكمم " رواه البخاري

300

وىي قاعدة فقيية وردت عف االماـ الشافعي301ومؤداىا بأف ال ينسب لمف سكت قوال لـ يقمو  ،وال
يعتبر سكوتو بأنو اذنا منو بشيء ما  ،او اقرار بأمر قد حدث ومثاؿ ذلؾ اذا قاـ شخص بإتالؼ
ماؿ شخص اخر امامو وسكت فاف سكوتو ىذا ال يعتبر بمثابة االجازة لو بما فعؿ واف قاعدة
االجازة الالحقة كالوكالة السابقة التي تشترط االجازة وحتى ولو كاف بعد اتماـ التصرؼ كما لو
كاف ىنالؾ تعامؿ سابؽ بينيما وأجاز لو اف يقوـ ببيع وسكت عنو اكثر مف مرة

302

إال انو ال

يمكف اعتبار السكوت في القانوف الجزائي قبوال كوف اف ىذه القاعدة فقط وردت في القانوف
المدني .
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عبد الرحمف بف ابي بكر السيوطي  ،كتاب االشباه والنظائر  ،الطبعة االولى  ،دار الكتب العممية ،القاىرة  ،1990،ص .142
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كتاب االشباه ولنظائر في قواعد وفروع فقو الشافعية  ،ص 18
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صحيح البخاري  ،كتاب الطالؽ  ،باب الطالؽ في االغالؽ والكره والسكراف والغمط والنسياف  ،ص .2020

302

شرح مجمة االحكاـ العدلية  ،المادة(  ، )68ص .59
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وىذا ما نستند اليو مف خالؿ نص المادة ( )217في قانوف االجراءات الجزائية
الفمسطيني أثناء التحقيؽ مع المتيـ والتي جائت واضحو والتي اصميا بانو ال ينسب لساكت قوؿ،
فالمتيـ الذي ال ينطؽ ويتمسؾ بحقو في الصمت ال يمكف اعتبار اف سكوتو ىذا انو قبوال منو
بالتيمة او انو اقرار منو فييا اذ انو ال ينسب لساكت قوؿ  ،واف في سكوت المتيـ وسيمة دفاعية
يتمسؾ بيا المتيـ اماـ االجراءات الجنائية تجعمو بمأمف عف التأويؿ او نسب ما لـ يقر بو
صراحة .

اٌّطٍة اٌثأٟ
ٔظاق اٌذك ف ٟاٌصّد
لممتيـ االمتناع اف شاء عف االجابة عمى االسئمة التي توجو اليو  ،ولو اذا اراد اف يمتنع
عف االجابة او عف االستمرار فييا  ،متى ما رأى اف ىذا السموؾ اكثر مناسبة لمصمحتو  ،وال
يجوز ارغامو عمى التكمـ

303

 ،اذ يجوز لممتيـ اف يختار االجابة والكالـ في بداية االستجواب ،

ثـ اف بدا لممتيـ اف يستنكؼ عف الكالـ واف يمجا لدرع الصمت حتى يحضر محاميو ويكوف الى
جانبو سواء في مراحؿ التحقيؽ االولى او في مراحؿ اخرى مف التحقيؽ فمو ذلؾ  ،وىذا ما يمكف
اعتباره اف الحؽ في الصمت حؽ مسترسؿ كوف اف لممتيـ اف ال يستخدمو ويتنازؿ عنو ومف ثـ
يعود الى التمسؾ بو مرة ثانية

304

.

وبذلؾ فيو ضمانو يستطيع المتيـ استخداميا في كافة مراحؿ الدعوى ومتى شاء ذلؾ
ويستطيع التمسؾ بيا لحيف حضور محاميو .
واف ذلؾ يعني اف الحؽ في الصمت حؽ مسترسؿ 305فاف ذلؾ يستتبعو عددا مف النتائج
المترتبة عمى ذلؾ ومنيا :
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المصدر مف استرسؿ االسترساؿ ونقوؿ االسترساؿ في الحديث أي االتساع واالستمرار فيو عبد الغني ابو العزـ  ،المعجـ الغني  ،ترتيب
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امجد الكردي  ،مرجع سابؽ  ،ص .154

(س.ر.ؿ) نسخة الكترونية مف الموقع االلكتروني  ،.https://www.almeshkat.net/book/8122ونقوؿ وقياسا عميو اف الحؽ في الصمت ىو

حؽ مسترسؿ  ،اذ يترتب عميو امريف ( االوؿ ) اف الشخص المتيـ يتمتع بيذا الحؽ ليس فقط في مرحمة مف مراحؿ الدعوى الجنائية وانما في كؿ

مراحميا  ،و(الثاني) فيو يتمتع بيذا الحؽ ليس فقط في المراحؿ االولى مف التحقيؽ وانما حتى في المراحؿ المتأخرة  ،جياد الكسواني  ،مرجع

سابق  ،ص .101
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اٌفشع االٚي :دك اٌصّد ِغرشعً فِ ٟشدٍح جّغ االعرذالالخ
مرحمة البحث والتحري او مرحمة جمع االستدالالت ىي المرحمة االولى التي تسبؽ
مراحؿ الدعوى العمومية وىي مرحمة تمييدية  ،واف ما يترتب عمى نطاؽ الحؽ في الصمت انو
حؽ مسترسؿ أي اف لممتيـ التمسؾ بحقو في الصمت فيو حؽ لو اف شاء استخدمو في أي
مرحمة كانت عمييا الدعوى الجزائية  ،فمو اف يتمسؾ بو في المراحؿ االولى التمييدية ليا والتي
تعرؼ بالبحث والتحري وجمع االستدالالت .
وتبرز اىمية اف حؽ الصمت حؽ مسترسؿ في اف مرحمة االستدالالت مف المراحؿ
المتقدمة واليامة التي ال يجب فييا اف تيدر حقوؽ المتيـ  ،و قد يظير في ىذه المرحمة العديد
مف التجاوزات والتي ال يتغمب عمييا سوى معرفة المتيـ لضماناتو وحقوقو في الدفاع  ،ومف
ضمنيا الحؽ في عدـ التصريح  ،حيث اف مرحمة جمع االستدالالت مف المراحؿ اليامة في
الدعوى الجزائية فيي المرحمة التي يتـ فييا جمع المعمومات والبيانات المميدة لموصوؿ الى
الحقيقة  ،وىي تحمؿ عدة مف التسميات كالتحري  ،والتحقيؽ االولى اذ اف المشرع االردني قد
استعمؿ لمتعبير عف ىذه المرحمة بالتحقيؽ االولى وجمع االستدالال ت

306

 ،بينما المشرع

الفمسطيني فقد استخدـ مصطمح جمع االستدالالت ضمف الباب الثاني مف قانوف االجراءات
الجزائية .
اف مرحمة جمع االستدالالت ىي مف ميمة وعمؿ مأموري الضبط القضائي حيث نصت
المادة ( )19مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني عمى التعريؼ بمأموري الضبط القضائي
ومياميـ ضمف مرحمة جمع االستدالالت وىـ يقوموف بيذه الميمة مف اجؿ جمع المعمومات
وتزويدىا لمنيابة العامة باعتبارىا جية االشراؼ واإلدارة عمى عمؿ الضابطة العدلية لترى ما يتخذ
بشأنيا.307
وتكوف ميمة مأموري الضبط القضائي محكومة بالشرعية وبنصوص القانوف  ، 308و رجاؿ
الضابطة القضائيو ىـ ليسوا اعضاء سمطة قضائية وانما ىـ موظفوف اداريوف عموميوف منحوا
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انظر مجموعة المبادئ الخاصة بمحامية جميع االشخاص الذيف يتعرضوف ألي شكؿ مف اشكاؿ التوقيؼ او السجف.
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ىذه الصفة لمساعدة النيابة العامة

309

والتي ىي جية مخولة باالتياـ وفي مواجية المتيـ كونيا

جية قضائية ال تخضع إال لمقانوف وتتميز بالحياد واالستقاللية

310

اذ نصت المادة االولى مف

قانوف السمطة القضائية عمى حياد واستقاللية السمطة القضائية وكذلؾ فقد نصت المادة ( )36مف
ذات القانوف عمى تشكيؿ مجمس القضاء ومف بيف تشكيالتو النائب العاـ .
وفي مواجية مأموري الضبط القضائي في مرحمة جمع االستدالالت فاف لممتيـ الحؽ في
الصمت استنادا الى لقرينة البراءة

311

فالمتيـ يتبع في الصمت حؽ مف حقوؽ الدفاع  ،وعمى

الرغـ مف اف المشرع الفمسطيني في قانوف االجراءات الجنائية لـ ينص عمى ىذا الحؽ في مرحمة
البحث والتحري وجمع االستدالالت  ،وركز النص عميو في مرحمة التحقيؽ االبتدائي والمحاكمة
مف خالؿ نص المادة( )97فقرة ( )1ونص المادة ( )217ونص المادة( )250فقرة () 3

312

مف قانوف االجراءات الجزائية رقـ ( )3لسنة . 2001
واف كنا نرى اف المشرع الفمسطيني قد جعؿ المتيـ لو الحؽ في المجوء الى الصمت
وحتى في مرحمة جمع االستدالالت واف لـ ينص عمييا صراحة مستنديف في ذلؾ لممادة ()14
مف القانوف االساسي الفمسطيني  ،حيث اف حؽ الصمت ىو نتيجة لتمتع المتيـ بقرينة البراءة
وىو ضمانو مف ضمانات المتيـ التي تمكنو مف الحصوؿ عمى محاكمة عادلة ونزيية مما يجعمنا
نؤكد اف الحؽ في الصمت ىو حؽ مسترسؿ يستطيع المتيـ اف يستخدمو في مرحمة جمع
االستدالالت اف شاء او يتنازؿ عنو ويشرع في االجابة متى ما رأى اف ذلؾ ال يتعارض مع
مصمحتو و ال تعرضو االجابة لالعتراؼ بالتيمة .
رغـ اف طبيعة مرحمة جمع االستدالالت ال تتطمب اف يمجأ المتيـ لمحؽ في الصمت
فييا كونيا تخمو مف االستجواب

313

اذ حددت المادة ( )22مف قانوف االجراءات اختصاصات

309

انظر نص المادة ( )19مف قانوف االجراءات الجنائية الفمسطيني  ،ويقابميا نص المادة ( 63الفقرة الثانية ) مف قانوف االجراءات الجنائية المصري

310

قانوف السمطة القضائية رقـ ( )15لسنة  2005ـ المقر في الجمسة المنعقدة عف المجمس التشريعي في جمستو المنعقدة بتاريخ 2005 / 10 / 4

311

نص المادة  13مف القانوف االساس المعدؿ الفمسطيني.

 ،والمادة ( )51فقرة  1مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية االردني.

ـ

312
313

امجد الكردي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 157

انظر نص المادة ( )55مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني  ،وانظر الطعف رقـ  193سنو  50ؽ جمسة  ،1981/3/19قضاء النقد في

االدلة الجنائية ،الجزء االوؿ ص  ، 1008حيث قضت محكمة النقض المصرية "لمأموري الضبط القضائي اف يسأؿ المتيـ عف التيمة المسندة اليو
دوف اف يستجوبو تفصيال  ،واف يكتب في محضره بما يجيب بو بما في ذلؾ اعترافو بالتيمة"

93

مأموري الضبط القضائي ولـ يذكر فييا االستجواب وحتى في حالة التمبس التي تعتبر استثناء
وتوسيعا مف صالحيات مأمور الضبط القضائي  ،فقد حددت المادة ( )27ميمتيـ في سماع
اقواؿ مف كاف حاض ار ولـ يذكر فييا االستجواب  ،لما يشكمو االستجواب مف اجراء خطير يترتب
عميو تحديد مسار ىاـ إلثبات البراءة او االدانة .
واف المشرع الفمسطيني لـ ينص عمى الحؽ في الصمت في ىذه المرحمة مف مراحؿ
الدعوى الجزائية  ،شأنو في ذلؾ شأف المشرع االردني والمصري في قانوف االجراءات الجزائية ،
إال اننا نرى اف المشرع الفمسطيني بحاجة الى تضميف النص عمى ىذا الحؽ في ىذه المرحمة
والعمة في ذلؾ تكمف بسبب غياب العديد مف الضمانات اليامة فييا وكذلؾ لعدـ وجود مواد
صريحة في القانوف الفمسطيني تسمح بوجود المحامي مع المتيـ عند رجاؿ الشرطة  ،اذ اف
وجود المحامي مع المتيـ ىو ضمانة تمكنو مف اف يتابع الدفاع عف نفسو بالطرؽ القانونية
بطمأنينة ال تدعو أي مجاؿ لمشؾ او الشبية النتياؾ حقوقو وخاصة كوف اف مأموري الضبط
القضائي ىـ موظفوف اداريوف وال يتمتعوف بتكويف قانوني يمكنيـ مف رعاية الحقوؽ وتجنب أي
تجاوزات في مرحمة االستدالالت وىنا يكوف المتيـ بأمس الحاجة لمنص عمى الضمانات الالزمة
صراحة ضمف قانوف االجراءات الجزائية ومف بينيا تمتعو بحؽ الصمت اماـ مأموري الضبط
القضائي

314

.

ومف التعمؽ في دراسة احكاـ المادة ( )53نجد اف لمنيابة العامة في مواد المخالفات
والجنح اف تكمؼ المتيـ بالحضور لممحكمة مباشرة  ،ودوف اف تقوـ باستجوابو او استكماؿ
التحقيؽ فيما دوف عف الشرطة مف محاضر االفادات  ،مما يعني اف في ىذا المرحمة قد تـ
االعتماد فييا عمى محاضر جمع االستدالالت بشكؿ كمي في مواد الجنح والمخالفات وما يرد
فييا مف معمومات واعترافات مف المتيـ  ،وىذا ما ال يطبؽ في الجنايات والتي ال بد فييا مف
استجواب المتيـ مف قبؿ النيابة العامة ومتابعة كافة اجراءات التحقيؽ

315

 ،وىنا يكمف الخطر

مف االسئمة الموجية لممتيـ والتي في حقيقتيا استجواب اماـ رجاؿ الشرطة  ،فيي تنظـ بموجب
314

وفي ذلؾ رأيا لمدكتور ادريس بريؾ حيث يرى "اف حؽ الصمت المقرر لممتيـ اثناء التحقيؽ فيو ينسحب الى اقوالو اثناء مرحمة االستدالالت ومف

ثـ فيو يتمتع بيذه المرحمة بضماف الصمت " ادريس عبد الجواد ابريك  ،ضمانات المشتبو بو في مرحمة االستدالل  ،الطبعة الثالثة  ،دار الجامعة

الجديدة  ،االسكندرية  ، 1994 ،ص .521
315

انظر نص المادة ( )95مف قانوف االجراءات الجنائية الفمسطيني  ،ويقابميا نص المادة ( 63الفقرة الثانية ) مف قانوف االجراءات الجنائية

المصري  ،والمادة ( )51فقرة  1مف قانوف االجراءات الجزائية االردني .

94

افادات عف المتيـ فإذا ضمت االفادة الى الممؼ التحقيقي تستخدـ ضده فيما لو ثبت انيا اخذت
في ظروؼ صحيحة او لـ يعترض عمييا وكيؿ الدفاع اماـ المحكمة لمناقشة مف دونيا .
فحبذا لو اف المشرع الجزائي قد نص عمى اف الصمت مف الحقوؽ التي يتمتع بيا المتيـ
في مرحمة جمع االستدالالت و اماـ مأموري الضبط القضائي كونيا مف المراحؿ التي تكوف اكثر
عرضة النتياؾ حقوؽ المتيـ وقد يتعدى سؤاؿ المتيـ عف بياناتو الشخصية او اسئمة بسيطة
متعمقة بالتيمة الى استجوابو وسؤالو عما نسب اليو مف تيمة واف كاف بطريقة غير مباشرة ،
دوف اف يكوف ىنالؾ تفويض مف النائب العاـ او وكيؿ النيابة لرجاؿ الضابطة القضائية لمقياـ
بميمة االستجواب اذ انو في بعض الحاالت يمكف لرجاؿ الضابطة القضائية اف يقومو بميمة
االستجواب ولكف يشترط في ذلؾ التفويض مف النائب العاـ او وكيؿ النيابة المختص لمقياـ باي
عمؿ مف اعماؿ التحقيؽ عدا استجواب المتيـ في الجنايات فمتى ما كاف ىنالؾ مثوؿ لممتيـ
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
الختصاصيـ وفي ىذه الحالة البد مف التصدي ليذا التجاوز بالتمسؾ بحؽ المتيـ في الصمت
.
وحسنا فعؿ المشرع االردني اذ انو لـ يسمح استجواب المتيـ مف قبؿ الضابطة العدلية
بأي شكؿ مف االشكاؿ

316

 ،اما ما نالحظو عمى المشرع الفمسطيني انو قد سمح لموظفى

الضابطة القضائية بميمة القياـ بأي عمؿ مف اعماؿ التحقيؽ واالستجواب شريطة التفويض مف
النائب العاـ او وكيؿ النيابة المختص بما ال يتجاوز الجرائـ الجنحوية

317

وفي ىذه الحالة فانو

واجب عمى رجاؿ الضابطة القضائية افياـ المتيـ بأنو يستطيع الصمت او عدـ االجابة كونو
يتمتع بكامؿ الصالحيات التي يتمتع بيا وكيؿ النيابة بحدود التفويض 318ومف واجبو اف يفيمو
باف مف حقو الصمت عند مباشرة التحقيؽ  ،ومف ىنا فاف ما يبرر لممتيـ صمتو في ىذه المرحمة
ىو اف حؽ الصمت ىو حؽ مسترسؿ يستطيع المتيـ في حاؿ اجاب عف بعض االسئمة اماـ
316

انظر نص المادة ( ) 100مف قانوف اصوؿ المحاكامت الجزائية االردني حيث اف ميمة موظؼ الضابطة العدلية تقتصر فقط عمى سماع اقواؿ

317

انظر نص المادة ( )2/55مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني.

المشتكى عميو ومف ثـ ارسالو الى خالؿ مدة ال تجاوز ثماني و اربعيف ساعة لممدعي العاـ الذي يقوـ بدوره باستجوابو.

318

انظر نص المادة ( )4/55مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني.

95

رجاؿ الشرطة ورأى اف االجابة عف البعض االخر ليس في مصمحتو اف يتمسؾ بحقو في
الصمت

319

وىو مستمد مف قرينة البراءة .

اٌفشع اٌثأ :ٟدك اٌصّد ِغرشعً فِ ٟشدٍح اٌرذم١ك االترذائٟ
مف حؽ المتيـ اف يمتنع عف التصريح في أي مرحمة مف مرحؿ التحقيؽ كوف انو مف
النتائج التي تترتب عمى اف الحؽ في الصمت حؽ مسترسؿ  ،اف المتيـ يستطع اف يتمسؾ بو
في مرحمة التحقيؽ سواء في بدايتيا الى نيايتيا او انو يتنازؿ عنو ومف ثـ يعود لالمتناع عف
االجابة  ،ففي مرحمة التحقيؽ االبتدائي وبمجرد طمب النيابة العامة مف المدعي العاـ اجراء
التحقيؽ يتعيف عمى االخير اف يشرع بأداء ميامو اذ اف التحقيؽ ىو المرحمة الوسطى التي تأتي
بيف مرحمة االتياـ ومرحمة المحاكمة  ،فإذا كاف اليدؼ مف مرحمة جمع االستدالالت ىو جمع
االدلة  ،فاف مرحمة التحقيؽ ىدفيا يتمثؿ في تمحيص تمؾ االدلة وتعزيزىا بأدلة اخرى والتثبت
مف صحتيا وكفايتيا إلحالة الدعوى لممحكمة

320

فالتحقيؽ ىو مجموعة مف االجراءات التي تباشرىا سمطة التحقيؽ بالشكؿ المحدد قانونا
بغية تمحيص االدلة والكشؼ عف الحقيقة قبؿ الوصوؿ الى مرحمة المحاكمة  ،اذ اف التحقيؽ
االبتدائي يعتبر اوؿ مرحمة قضائية في الدعوى الجزائية فيو تمؾ االجراءات الخاصة بتمحيص
االدلة التي اسفرت عنيا المرحمة المميدة لمدعوى الجزائية المتمثمة في مرحمة االستدالالت

321

اذ

اف المشرع اوجد مرحمة التحقيؽ حتى ال تكوف ىنالؾ دعوى بدوف ادلة كافية  ،مما يساىـ في
توفير الوقت لمقضاء بدال مف اف ييدر الوقت في التنقيب عمى االدلة والبحث عنيا  ،وكضمانو
لممتيـ بدال مف يحاكـ دوف أي دليؿ مقدـ ضده

322

.

لذلؾ فقد جعؿ المشرع االستجواب في ىذه المرحمة الزاميا في مواد الجنايات بينما يمكف
االستغناء عنو في مواد الجنح والمخالفات ويستطيع رجاؿ الضبط القضائي القياـ بو بناء عمى

319

عبد اهلل احجيمة و  ،جياد الجازي  ،مرجع سابؽ  ،ص.803

321

احمد عوض بالؿ  ،االجراءات الجنائية المقارنة  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ، 1990 ،ص .280

320

امجد الكردي  ،مرجع سابؽ  ،ص .198

322

محمود محمود مصطفي  ،مرجع سابؽ  ،ص .259

96

تفويض مف النائب العاـ او وكالء النيابة في الجنح والمخالفات باستثناء االستجواب في
الجنايات

323

.

فاالستجواب ىو جوىر التحقيؽ الذي يضع النيابة العامة والمتيـ في الوضع المناسب
لمكشؼ عف الحقيقة324لذلؾ فإننا نرى اف ىذه المرحمة تتميز عف باقي مراحؿ الدعوى الجزائية اذ
تحاط بضمانات لممتيـ تمكنو مف الدفاع عف نفسو الى حيف صدور الحكـ في الدعوى الجزائية
ومف ضمنيا ضمانة الصمت

325

وضمانة االستعانة بمحاـ .

اف المشرع الفمسطيني قد نص فييا عمى حؽ الصمت ضمف الباب المتعمؽ بمرحمة
التحقيؽ وخاصة في االستجواب لما يترتب عف االستجواب مف مناقشة تفصيمة مف المحقؽ
لممتيـ عف االفعاؿ و التيمة المنسوبة اليو ومواجيتو باألسئمة واالستفسارات مطالبا لو باإلجابة
عمييا

326

وىنا فاف لممتيـ اف يطمب تأجيؿ التحقيؽ لمدة ال تزيد عف  24ساعة مف اجؿ دعوة

محامية الى جانبو  ،ولكف اف حصؿ وعدؿ عف توكيؿ محاـ جاز لسمطات التحقيؽ اف تمارس
مياميا وتقوـ باالستجواب وىنا تمكف االىمية والحاجة لحؽ الصمت  ،فيستطيع المتيـ اذا اراد
اف يمتنع عف االجابة او االستمرار فييا متى ما رأى اف ىذا السموؾ اكثر مناسبة لمصمحتو  ،وال
يجوز ارغامو عمى التكمـ

327

اذ يجوز لممتيـ اف يختار االجابة والكالـ في بداية االستجواب  ،ثـ

اف بدا لممتيـ اف يستنكؼ عف الكالـ واف يمجا لدرع الصمت حتى يحضر محاميو ويكوف الى
جانبو.
اما في حاالت التمبس التي قد يخوؿ مف خالليا وكيؿ النيابة استجواب المتيـ قبؿ
حضور محاميو إال اف ذلؾ ال ينفي اف لممتيـ التمسؾ بحؽ الصمت وعدـ االجابة  ،ولكننا نرى
اف في استجواب المتيـ في مرحمة التمبس ال بد مف التعامؿ معو دوف المجوء الى الصمت فمف
االصمح لممتيـ وما يتناسب مع مصمحتو اف يتكمـ  ،والعمة في ذلؾ اف المشرع الفمسطيني قد
اناط بمأمور الضبط القضائي سماع اقواؿ المقبوض عميو فاف لـ يأتي بمبرر اطالؽ سراحو فيو

323

انظر نص المادة ( )53ونص المادة ( )55مف قانوف االجراءات الجنائية.

324

امجد الكردي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 201

326

المادة( )94مف قانوف االجراءات الفمسطيني .

325

327

المادة ( )1/97مف قانوف االجراءات الجزائي .

عبد الحمٌد الشواربً  ،االخالل بحق الدفاع  ،منشأة المعارف  ،االسكندرٌة  ،1977 ،ص .101

97

يرسمو خالؿ مدة اربعة وعشروف ساعة الى وكيؿ النيابة المختص

328

فميس في مصمحة المتيـ

الذي يقبض عميو مف قبؿ الشرطة في حالة التمبس اف يتمسؾ بالصمت وخاصة اف مأمور
الضبط القضائي يحرر محض ار في حالة التمبس

329

قد يستغؿ ضده وقد ال يفيد صمتو ما داـ قد

قبض عميو بالجرـ المشيود.
واف كانت حالة التمبس قد تعطؿ النص الذي يفترض باف االصؿ في االنساف البراءة
وفيو لموىمة االولى مخالفة لنص دستوري كوف اف قرينة البراءة مكرسة ووجدت اساسيا في
الشرعية الدولية والدساتير الداخمية وال يجب مخالفتيا وحتى واف كاف ىنالؾ حالة تمبس  ،واف
الحؽ في الصمت ىو انبثاقا عف مبدأ البراءة وىو ذو اىمية ويتمسؾ بو الشخص بأي مرحمة مف
مراحؿ الدعوى الجزائية إال انو في حالة التمبس نرى اف عمى المتيـ اف يتكمـ ويحاوؿ اف يثبت
ما يؤدي الى نفي حالة التمبس او اثبات عكسيا كونو مطالب بموجب قانوف االجراءات اف يدلي
بأقوالو واثبات ما يبرر اطالؽ سراحو.

اٌفشع اٌثاٌث  :دك اٌصّد ِغرشعً فِ ٟشدٍح اٌّذاوّح
اف مرحمة المحاكمة ىي اخر مرحمة تبمغيا الدعوى الجزائية  ،ويفترض دوما اف يكوف قد
صدر الحكـ بعد اف تكوف المحاكمة قد سارت بإجراءات و بطرؽ عادلة يكفؿ فييا حقوؽ الدفاع
كاممة وغير منقوصة  ،وبناءا عمى اجراءات صحيحة في المراحؿ السابقة تمت في اطار سميـ
خاؿ مف عيوب االنتقاص مف الشرعية او اعماؿ قرينة البراءة .
ومف االجراءات المتبعة في ىذه المرحمة اف تنعقد جمسات المحاكمة اماـ محاكـ البداية
بحضور كال مف وكيؿ النيابة العامة وكاتب الجمسة

330

والمتيـ ومحامية فوجود المحامي اماـ

محاكـ البداية ضروري لممتيـ وقد ينضـ الى الدعوى طرفاف وىما المدعي بالحؽ المدني و
المسئوؿ بالماؿ331وىنا تجري المحاكمة بصورة عمنية مالـ تقرر المحكمة اجراءىا بصورة سرية
في حاؿ توفرت ىنالؾ اسباب واعتبارات تستدعي المحافظة عمى النظاـ العاـ واألخالؽ العامة
328

المادة ( )34مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني .

330

انظر المادة ( )238فقرة  2مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني.

329

331

المادة ( )28الفقرة االولى مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني.
المسئوؿ بالماؿ ىو المسئوؿ مع مرتكب الجريمة فقط بمالو اذ تكوف مسؤوليتو مع مرتكب الجريمة مسؤولية فرعيو ويحكـ عميو بالتضامف وتكوف

مسؤوليتو بناءا عمى الخطأ مثاؿ الطبيب الذي يعمؿ بمستشفى وتسبب بخطأ طبي فيو يتحمؿ المسؤولية جنائية وتعويض والمستشفى التعويض
بالتضامف  ،انظر في ذلؾ مصطفى عبد الباقي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 268

98

ويجوز في كؿ االحواؿ منع االحداث او فئة معينو كمف يؤثر عمى المتيـ او مف كاف سجمو غير
سوي مف حضور جمسات المحاكمة العمنية 332وال يجوز تقديـ أي متيـ لممحاكمة في الدعوى
الجنائية سواء في جنحة او جناية إال لمف صدر بحقو قرار اتياـ مف النائب العاـ او مف يقوـ
مقامو.333
و في اوؿ حضور لممتيـ اماـ المحكمة يسألو رئيس الييئة عف اسمة  ،وشيرتو ،
وعممو  ،ومكاف ميالده  ،وعمره  ،ومكاف اقامتو  ،والحالة االجتماعية  ،ويقوـ الرئيس او
القاضي المنفرد في محاكـ الصمح بتنبيو المتيـ الى وجوب اف يصغي الى كؿ ما سيتمى عميو ،
وعندىا يتكمؼ وكيؿ النيابة العامة بتالوة التيمة والئحة االتياـ

334

تالوة التيمة كما ورد في قرار االتياـ واال اعتبر ادعائو باطال

بحيث وجب عمى وكيؿ النيابة

335

 ،اذ اف الئحة االتياـ يجب

اف تشمؿ عمى كال مف اسـ المتيـ وتاريخ توقيفو( في حاؿ انو كاف موقوفا) ونوع الجريمة
المرتكبة ووصفيا القانوني وتاريخ ارتكابيا وتفاصيؿ التيمة وظروفيا والمواد القانونية التي تنطبؽ
عمييا والشيود ، 336وبعد تالوة التيمة يطمب وكيؿ النيابة طمباتو مف المحكمة بإيقاع العقوبة
المناسبة عمى المتيـ  ،و ىنا فإذا اعترؼ المتيـ وكاف االعتراؼ غير مشوبا بأي عيب مف
عيوب االعتراؼ

337

فاف المحكمة تسجؿ االعتراؼ وقد تكتفي باالعتراؼ في حاؿ اطمئنت وقد

تسمع الشيود لزيادة االطمئناف وتصدر الحكـ  ،اما في حاؿ اف المتيـ قد انكر التيمو او استخدـ
الحؽ في الصمت ورفض االجابة فينا تشرع المحكمة بسماع البنيات وتبدأ ببينو النيابة العامة
وبعد ذلؾ يأتي دور المتيـ بتقديـ بينتو

338

مما يدعنا الى القوؿ اف في رفض المتيـ لالجابة عف

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
ليا اف تفسر ىذا االمتناع عمى انو بينة ضده .

332

انظر المادة ( )237مف قانوف االجراءات الجزائية .

334

انظر المادة ( )246مف قانوف االجراءات الجزائية .

333

انظر المادة ( )240مف قانوف االجراءات الجزائية .

335

انظر المادة ( )239مف قانوف االجراءات الجزائية .

337

انظر المادة()214مف قانوف االجراءات الجزائية .

336

انظر المادة ( )241مف قانوف االجراءات الجزائية .

338

انظر نص المادة( )250فقرة  3مف قانوف االجراءات الجزائية .

99

وورد ضمف فصؿ البينات وضمف نص المادة ( )217مف قانوف االجراءات الجزائية اف
مف حؽ المتيـ اف يصمت وال يفسر صمتو عمى انو اعتراؼ منو مما يدلنا عمى اف الصمت
لممتيـ موجود ومعترؼ فيو مف قبؿ المشرع في مرحمة المحاكمة وتقديـ البنيات واننا واف كنا نرى
اف مف واجب المحكمة اف تعمؿ عمى توفير محاكمة عادلة لممتيـ بحيث يحاكـ اماـ محكمة
مختصة محايدة مستقمة  ،واف تسير المحاكمة وفقا لمبدأ الشرعية وعدـ التحيز او الحكـ بناءا
عمى عمـ سابؽ استنادا لمبدأ البراءة  ،وعدـ رجعية القوانيف  ،وفصؿ سمطة الحكـ عف سمطتي
التحقيؽ واالتياـ وبطالف الدليؿ المتحصؿ عميو بطرؽ غير شرعية وعدـ ترتيب أي نتيجة عميو ،
وقابمية االحكاـ لمطعف بيا اماـ جية
قضائية اعمى .
ففي حاؿ سارت المحاكمة بيذه الطريقة بعد اف تكوف قد اسست عمى مراحؿ سبقتيا
تتسـ بالعدالة والتزاـ المشروعية فإننا نرى انو مف االنسب لممتيـ اف ال يصمت ويستمر بإجاباتو
كوف اف الصمت قد جاء لحماية المتيـ ولعدـ اعترافو بما يدينو  ،ففي حاؿ انو اعترؼ طوعا
دوف أي اكراه فقد تكوف غاية االعتراؼ الشعور بالذنب والحاجة لراحة الضمير .
إال انو وفي حاؿ اخطأ القاضي اذ اف احتمالية الخطأ متوافرة كونو بشر غير منزه عف
الخطأ او المخالفة لمقانوف او انو حاوؿ اجبار المتيـ عمى الكالـ -عمى الرغـ مف انيا مف
الحاالت النادرة الحدوث ، -اذ اننا نفضؿ في مثؿ ىذه الحالة اف عمى المتيـ اف يصمت ويطمب
محاميو حتى ولو سبؽ واف كاف قد بدأ الكالـ في مرحمة المحاكمة  ،كوف اف الحؽ في الصمت
حؽ مسترسؿ  ،عمى الرغـ مف اف الصمت في ىذه الحالة قد يؤدي بالقاضي لزيادة قناعتو إلدانة
المتيـ إال اف المحاـ في ىذه الحالة المجوء لمحكمة اعمى واالستئناؼ  ،وىنا تبرز اىمية اف
الحؽ في الصمت ىو حؽ مسترسؿ وىو حؽ يستطيع المتيـ اف يمجأ اليو بأي مرحمة واف ىذا
الحؽ يجد اساسو مف قواعد الشرعية الجزائية ىذا عدا اف مف شأف تمسؾ المتيـ في الصمت .
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الفصل الثاني
اثار حق الصمت
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اٌفصً اٌثأٟ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اثاس دك اٌصّد

ذّ١ٙذ ٚذمغ: ُ١
اف االثار المترتبو عمى الحؽ في الصمت والتي تتمثؿ في كال مف اثار االعماؿ واثار
الخرؽ فمتى ما تـ اعماؿ حؽ الصمت بعد اف يبدي امتيـ رغبتو بالتمسؾ في ىذا الحؽ
وبالمقابؿ تـ احتراـ ىذا الحؽ مف قبؿ الجيات القائمة عمى تطبيؽ القانوف فاف لذلؾ عددا مف
االثار وىي اثار اعماؿ حؽ الصمت والمتمثقمة في كال مف تأجيؿ االستجواب واالستعانة
بمحامي اذ اف تأجيؿ االستجواب ىو االثر الذي يترتب عمى تمسؾ المتيـ في حقو بالصمت في
مرحمة االستجواب واف ىذا التمسؾ في الصمت والتأجيؿ ىو مف اجؿ التمسؾ بالضمانات
الممنوحة لممتيـ اثناء المحاكمة والتي يدعيما ويوقوييا وجود المحامي الى جانب المتيـ .
واما في يتعمؽ باثار الخرؽ والتي تتمثؿ في كال مف الوسائؿ التي يتـ استخداميا في ىذا
االنتياؾ فسواء ما كانت وسائؿ اكراه مادية او معنوية او وسائؿ اكراه تقميدية اـ حديثة وكما اف
مف اثار االنتياؾ االخرى اف يترتب الجزاء عمى ىذا الخرؽ كالبطالف وىذا الجزاء الخاص عمى
الفعؿ أي عمى فعؿ االنتياؾ فيترتب االثر عميو البطالف وما يستتبعو مف البراءة مف التيمة
المسندة لممتيـ وكذلؾ فاف مف االثار االخرى عمى انتياؾ الحؽ الجزاء التأديبي عمى مف يقوـ
بيذه الميمة ويعمد الى انتياؾ الحؽ في الصمت وقد تمحقو كذلؾ المسؤولية الجزائية مف خالؿ
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.
لذلؾ فاننا سنقسـ ىذا الفصؿ الى مبحثيف اثار اعمال حق الصمت (المبحث االوؿ ) واثار
خرق حق الصمت في (المبحث الثاني) .

112

اٌّثذث االٚي
اثاس اػّاي دك اٌصّد

يترتب عمى تطبيؽ الحؽ في الصمت العديد مف االثار والتي اىميا تأجيؿ االستجواب ،
واالستعانة بمحامي  ،وذلؾ ما ورد في نص المادة( )2/97مف قانوف االجراءات الجزائية
الفمسطيني والتي جاء فييا " لممتيـ الحؽ في تأجيؿ االستجواب مدة  24ساعة لحيف حضور
محاميو فاذا لـ يحضر محاميو او عدؿ عف توكيؿ محاـ جاز استجوابو في الحاؿ" لذلؾ فاف ما
ورد في المادة يوضح لمباحث اف ىنالؾ اثريف لمتمسؾ بحؽ الصمت وىما االثر االوؿ والذي
يتمثؿ في تأجيؿ االستجواب  ،اذ انو يحؽ لممتيـ الطمب مف المحقؽ تأجيؿ االستجواب مدة 24
ساعة لحيف حضور محاميو فإذا لـ يحضر محامية او انو عدؿ عف توكيؿ محاـ عندىا يجوز
لممحقؽ استجوابو في الحاؿ.339
واما االثر االخر فيو المترتب عمى اعماؿ تطبيؽ حؽ الصمت يتمثؿ في االستعانة بمحاـ
وذلؾ كوف اف نص المادة قد جاء واضحا وصريحا عمى انو في حاؿ صمت المتيـ فمو تأجيؿ
االستجواب مدة اربعة وعشورف ساعة لحيف حضور المحامي  ،وىذا ما جمعنا الى القوؿ باف
حضور المحامي ىو اثر مف اثار الحؽ في الصمت كوف اف المشرع قد تناوؿ بذات المادة نفسيا
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
المترتب عمى ذلؾ اف يؤجؿ االستجواب لمدة  24ساعة لحيف حضور المحامي كوف اف صمت
المتيـ قد جاء نظ ار النو اليرد التكمـ إال بحضور ووجود ىذا المحامي لذلؾ فاف وجود المحامي
ىو اثر مف اثار تطبيؽ حؽ الصمت والتمسؾ فيو .
لذلؾ فاننا سنقسـ اثار تطبيؽ حؽ الصمت الى االثر االوؿ وىو تأجيؿ االستجواب (المطمب
االوؿ االوؿ ) ومف ثـ االثر الثاني والمتمثؿ باالستعانة بمحاـ( المطمب الثاني) .

339

انظر نص المادة ( )97مف قانوف االجراءات الجزائية.

113

اٌّطٍة االٚي
ذؤج ً١االعرجٛاب
عرؼ المشرع الفمسطيني االستجواب عمى انو المناقشة التفصيمة لممتيـ بالتيمة المسندة اليو
ومواجيتو باالستفسارات واألسئمة والشبيات القائمة ومطالبتو باإلجابة عمييا

340

مف اجؿ الوصؿ

الى االعتراؼ بارتكاب الجريمة او نفي ارتكابيا  ،فاالستجواب ىو وسيمة لجمع ادلة الجريمة في
مرحمة التحقيؽ واف المشرع قد اوجب استجواب المتيـ قبؿ اف يتـ توقيفو احتياطيا لدى النيابة
العامة  ،فال توقيؼ دوف استجواب وبعد االستجواب اما اف يوقؼ المتيـ او يطمؽ سراحو.
إال اف حبس المتيـ بعد القبض عميو لدى الشرطة ال يكوف توقيفا وانما يسمى حج از تحفظيا
لدى مدير مركز التوقيؼ  ،وال يجوز اف يزيد ىذا الحجز عف مدة ( 24ساعة)
مركز او مكاف التوقيؼ اف يسمـ المتيـ لمنيابة العامة الستجوابو

342

341

 ،وعمى مدير

خالؿ ىذه المدة  ،اذ تكمف

الغاية مف االستجواب مناقشة المتيـ فيما ىو منسوب اليو مف افعاؿ وسماع دفاعو حوليا

343

،

وليس بالضرورة اف يتبع االستجواب توقيؼ  ،فإذا ما سمع المحقؽ اقواؿ المتيـ ووجد مف خالليا
اف ىنالؾ ما يدعميا مف معطيات واف قرينة البراءة تحيط بالمتيـ مع توافر الضمانات االزمة
لحضور المتيـ باقي اجراءات التحقيؽ

344

فاف ىذه الضمانات تكوف ىي البديؿ عف التوقيؼ كوف

اف التوقيؼ اجراء احتياطي وشرع لضماف حضور جمسات التحقيؽ واف االصؿ اف يحاكـ
االنساف ح ار طميقا حيث اف االصؿ في االنساف البراءة

345

.

ىنالؾ اىمية كبيرة لالستجواب مف بيف اجراءات التحقيؽ لما يترتب عميو مف مساعدة المحقؽ
والمحكمة في الكشؼ عف المعمومات التي تؤدي لموصؿ الى الحقيقة حوؿ الجريمة المرتكبة
340
341

انظر نص المادة ( )94مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني  ،وكذلؾ  ،فاروق الكيالني  ،مرجع سابق  ،ص . 338

انظر نص المادة( )107مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني  ،وفي ذلؾ فقد ذىب جانب مف الفقو المصري إال اف ىذه المدة ىي مدة طويمة

وال يجوز اف يتـ تأخير المتيـ مدة  24ساعة كإجراء تحفظي لحيف عرضو عمى النيابة اذ اف ليس ليذا التأخير ما يبرره فقد ذكرت ىذه المادة سابقا

نظ ار لصعوبة االتصاؿ والمواصالت اذ انيا لـ تكف لما نحف عميو اليوـ بما يتسـ بالسرعة والسيولة الفائقة  ،تقرير حسن صادق المرصفاوي  ،حقوق

االنسان في االجراءات الجزائية  ،مرحمة ما قبؿ المحاكمة في النظاـ المصري ،االسكندرية  ،تاريخ النشر  ، 1988/4/12ص  ، 61وكذلؾ ساىر

ابراىيم الوليد  ،المعالجة التشريعية لممواعيد الخاصة بإجراء التحقيؽ االبتدائي في قانوف االجراءات الفمسطيني  ،جامعة االزىر  ،غزة  ،2011،ص
22
342

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

344

انظر المادة ( )119المادة ()120مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني.

343

مأموف محمد سالمة  ،االجراءات الجنائية في التشريع المصري  ،الطبعة االولى  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ، 2005 ،ص .682

345

انظر نص المادة ( )1/11والمادة( )14مف القانوف االساس الفمسطيني.

114

طالما اف االستجواب قد راعى االصوؿ القانونية  ،ولـ يتجاوز المحقؽ فيو او يتعسؼ فيو بما
يخالؼ مبدأ الشرعية  ،فيو يساىـ في الكشؼ عف الحقيقة وتفسير الوقائع المبيمة في الدعوى
الجزائية

346

 ،إال اف االستجواب ىو اجراء ذو حديف لما ينطوي عميو مف خطورة بالغة في التأثير

بحكـ المحكمة ومما يترتب عميو مف ادانة او براءة لممتيـ  ،او تضييؽ الخناؽ عمى المتيـ في
االسئمة مما يضغطو ويدفعو الى التفوه بكالـ ليس في مصمحتو  ،عمى الرغـ مف انو مناؼ
لمحقيقة ومما يترتب عمى ذلؾ اف يستتبع االستجواب التوقيؼ

347

.

ولالستجواب نوعاف وقد ناقشيما الفقو وذكر فييما كال مف االستجواب الحقيقي واالستجواب
الحكمي :
فالنوع االوؿ ىو االستجواب الذي سبؽ ذكره وقد تعددت تعريفات فقياء القانوف فيو االف اف
جميع ىذه التعريفات متفقة مع اف ىذا النوع لو عناصر معينة تتمثؿ في شقيف وىما -1 :
توجيو التيمة ومناقشتيا مناقشة تفصيمية  -2مواجية المتيـ باألدلة المقامة ضده.
اما النوع االخر مف االستجواب وىو االستجواب الحكمي

348

او المواجية ويقصد بو االجراء

الذي يتـ فيو مواجية متيـ بمتيـ اخر او بشاىد فيما ادلى بو كؿ منيما مف اقواؿ ويثبت كؿ ما
صدر مف كالىما مف اقواؿ في ىذه المواجية  ،349و اف االستجواب يحدث قبؿ المواجية واف
الحاجة لممواجية امرىا راجع الى قاضي التحقيؽ

350

346

فاروؽ الكيالني  ،مرجع سابؽ  ،ص . 339

348

االستجواب الحكمي  -:المواجية وىي اجراء مف اجراءات التحقيؽ ويتـ مف خالؿ مواجية المتيـ بغيره مف الشيود او المتيميف واف ىنالؾ

347

انظر نص المادة ( )108مف قانوف االجراءات الفمسطيني.

نوعاف مف االستجواب الحكمي او المواجية وىما  -1المواجية الشخصية وىي ذلؾ االجراء الذي يقوـ بو المحقؽ لمواجية المتيـ بغيره مف المتيميف

او الشيود  -2المواجية القولية وىي مواجية متيـ بما ادلى بو متيـ او شاىد اخر بالتحقيؽ دوف حضوره شخصيا  ،لممزيد راجع كتاب الباحث عف

الباحث سعيد بن عبد اهلل بدوي الكناني  ،االستجواب والمواجية  ،كمية الحقوؽ  ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ االمنية الرياض رسالة ماجستير،
.2008

وليا نسخة عمى الموقع االلكتروني  http://elibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU5083.pdfتاريخ الدخوؿ .2017/9/21
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انظر نص المادة ( )84مف قانوف االجراءات الجزائية وكذلؾ  ،واحمد عوض بالل  ،االجراءات الجنائية المقارنة والنظاـ االجرائي في المممكة

السعودية ،دار النيضة العربية،القاىرة 1990 ،ـ  ،ص ،438خميل عدلي  ،استجواب المتيم فقيا وقضاءا ،الطبعة االولى ،المجمد االوؿ  ،دار
الكتب القانونية لمنشر،القاىرة ،2004، ،ص42
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احمد عوض بالؿ  ،االجراءات الجنائية المقارنة  ،مرجع سابؽ .438،
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اٌفشع االٚي :االعرجٛاب ف ٟاٌجٕخ
شرع االستجواب في كؿ مف جرائـ الجنح والجنايات ولكف االستجواب في الجنايات امر
اجباري اذ يتولى وكيؿ النيابة العامة ىذه الميمة في جميع الجنايات  ،وأما في الجنح فيو اجراء
جوازي في مرحمة التحقيؽ االبتدائي

351

مما يترتب عمى ذلؾ اف نكوف اماـ حالتيف في مواد

الجنح :
الحالة االولى  /الستجواب فال تأجيل لمتحقيق
اعطى المشرع الفمسطيني لممحقؽ في الجنح سمطة تقديرية في استجواب المتيـ مف
عدمو و مواجيتو باالستفسارات واألسئمة والشبيات عمى حساب ما يراه مالئما عمى العكس مف
الجنايات حيث اف فييا االستجواب امر لزومي بينما في مواد الجنح فاف لوكيؿ النيابة استجواب
المتيـ في الجنح التي يرى اف ىنالؾ حاجة الستجوابو فييا وليس جميعيا.352
فقد يستغني وكيؿ النيابة عف االستجواب في جرائـ الجنح وفي حاؿ قد وجد اف ال حاجة
لالستجواب فييا  ،واف ذلؾ في غاية الخطورة  ،اذ اف النيابة العامة قد تعتمد عمى المحاضر
التي قد ادلى بيا المتيـ اماـ الضابطة العدلية وترى انو ال حاجة الستجوابو  ،ومثاؿ ذلؾ في
حاؿ رأت اف الدعوى صالحة إلقامتيا بناءا عمى محضر جمع االستدالؿ

353

حيث يتـ االكتفاء

بالمحضر االستداللي الذي ادلى بو المتيـ و اقوالو اماـ الشرطة وحينيا تطمب النيابة مف المتيـ
الحضور اماـ المحكمة دوف اف تستجوبو  ،وىذا ما يجعؿ مف ىذه المرحمة تمتاز بالخطورة اذ
انياال تتفحص لمتأكد مف اف االستدالؿ قد سار بشكمو الطبيعي وبدوف أي تجاوزات او تعدي
وانتياؾ لمضمانات الممنوحة لممتيـ في ىذه المرحمة مف قبؿ رجاؿ الشرطة .
ضمف ىذه المرحمة يكوف المتيـ بأشد الحاجة لوجود محاميو الى جانبو  ،إال اف قانوف
االجراءات الجزائية الفمسطيني لـ ينص عمى ضرورة حضور المحامي اماـ رجاؿ الشرطة في
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مرحمو االستدالالت مما يجعؿ حضور المحامي ىو امر بإرادة الشرطة فيما اذا سمحت ذلؾ او
رفضت كونيا غير مجبرة بموجب القانوف بحضور المحامي في مرحمة االستدالالت  ،واف ما
يترتب عمى ذلؾ طالما انو لـ يمر في مرحمة التحقيؽ اجراء االستجواب واف يكمؼ المتيـ
بالحضور الى المحكمة بناءا عمى طمب النيابة دوف استجوابو وفي ذلؾ فانو ال حاجة لتأجيؿ
االستجواب مدة  24ساعة كما ىو مقرر بالقانوف لحيف حضور المحامي  ،وذلؾ بسبب غياب
مرحمة ىامة مف مراحؿ التحقيؽ أال وىي االستجواب  ،وانما تكوف فرصتو االخيرة بتواجد محامية
الى جانبو في جمسة المحكمة .
الحالة الثانية  /تأجيل االستجواب في الجنح مدة  24ساعة
تأجيؿ االستجواب ىو ميزة ممنوحة لممتيـ كضمانو لمسير في االجراءات بما ال ينتيؾ حقوقو
او يؤدي الى اف يداف نتيجة لجيمو في االجراءات  ،واف مف شأف التأجيؿ اف يمنح المتيـ قد ار
كافيا لمتفكير والتخمص مف عنصر المفاجأة التي قد يكنيا لو المحقؽ  ،إال اف ىذه الضمانة
وحتى يستفيد منيا فال بد مف اف يمتزـ بنطاؽ القانوف وىذا ما يجعنا اف نميز بيف نوعيف مف
المتيميف -:
اوال -/المتيم المطموب لمتحقيق بموجب مذكرة حضور :
المتيـ المطموب بموجب مذكرة حضور اي اف عمى المتيـ اف يأتي بمحض ارادتو الى
الشرطة او جية التحقيؽ المطموب اماميا

354

ومذكرة الحضور ىي مذكرة يكمؼ بموجبيا المتيـ

او الشاىد بالحضور في الزماف والمكاف المحدديف فييا  ،إذ اف الغرض منيا حضوره لسؤالو عما
ىو منسوب اليو واستجوابو ومواجيتو بغيره مف المتيميف او الشيود او سؤاؿ الشاىد ومناقشتو في
القضية موضوع التحقيؽ355وىي تصدر عف وكيؿ النيابة في أي وقت ومتى ما رأى ذلؾ مناسبا.
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
المتيـ الذي يحضر بمحض ارادتو فاف لوكيؿ النيابة يستجوبو في الحاؿ
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مما يساىـ بتسريع

االجراءات  ،والسرعة في تحويمو لممحكمة الستكماؿ اجراءات المحاكمة  ،حيث تطمئف جية
التحقيؽ لممتيـ كونو قد بادر بحسف نية الى الحضور وىذا يؤدي الى اجواء ايجابية مف ثقة بيف
المحقؽ والمتيـ دوف المجوء الى أي نوع مف انواع الترىيب .
ويستطيع المتيـ التمسؾ بحؽ الصمت في مرحمة االستجواب إال اننا نرى بأنو ال حاجة
الستعمالو مادامت قد توفرت الضمانات التي تحد مف انتياؾ ضمانات الدفاع  ،واف لممتيـ اف
يدلي بما لديو مف اقواؿ حتى يسرع مف اجراءات المحاكمة وفي ذلؾ فانو ليس لممتيـ طمب
تأجيؿ االستجواب  ،فانو وبموجب القانوف عمى وكيؿ النيابة اف يستجوبو بالحاؿ إال اف ذلؾ ال
يعني بأنو ليس لممتيـ الحؽ في اختيار محاميو بؿ عمى العكس مف ذلؾ ومف واجب وكيؿ النيابة
اف ينبو المتيـ الى انو يكوف تحت اجراء االستجواب واف كؿ ما يقولو سوؼ يسجؿ ضده واف مف
حقو االستعانة بمحاـ.
لكف ماذا لو اف المتيـ الذي قد جاء بمذكرة حضور رغب بوجود محاـ الى جانبو ؟ اننا نرى
اف ذلؾ يترتب عميو امراف وىما :
 -1عمى المتيـ اف يحتاط واف يأتي ىو ومحاميو كوف انو سيستجوب بالحاؿ مما يوفر عميو في
الوقت مف االنتظار لحيف حضور محاميو.
 -2عمى وكيؿ النيابة في حاؿ انو قد وجد رغبة مف المتيـ باالستعانة بمحاميو اف يؤجؿ
االستجواب مدة بسيطة حسب ظروؼ الحاؿ لحيف حضور المحامي .
ثنايا  -/المتيم المطموب لمتحقيق بموجب مذكرة احضار
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
عن و
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وجرت االجراءات المتبعة في غالب االحياف المجوء لمذكرة االحضار في الجنح

والجنايات التي قد تشكؿ خطورة عمى المجتمع  ،وكذلؾ الحاؿ عند عدـ االنصياع لمذكرة
الحضور كما في حاؿ تـ اصدار مذكرة حضور لممتيـ وتجاىميا ولـ يحضر وىذا ما نصت عميو
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المادة ( )106مف قانوف االجراءات  ،مما يستدعي اف تصدر بحقو مذكرة احضار أي جب ار عنو
ليتبعيا الحبس االحتياطي في مكاف التحفظ لحيف استجوابو وما يتبع االستجواب مف توقيؼ المدة
القانونية لحيف المحاكمة.
اعطى المشرع مدة يستمر فييا سرياف مذكرة االحضار وتتمثؿ في مدة ثالثة اشير مف
تاريخ صدورىا فال يجوز تنفيذىا بعد ىذه المدة إال في حاؿ قامت الجية المصدرة ليا باعتمادىا
مدة ثالثة اشير اخرى

358

و لمنيابة العامة استجواب المتيـ الذي تـ القبض عميو بموجب مذكرة احضار خالؿ مدة ال
تزيد عف  24ساعة مف تاريخ القبض عميو 359وىذه المدة شرعت لمنيابة  ،اما المدة التي شرعت
لممتيـ فيي مدة  24ساعة يستطيع فييا تأجيؿ التحقيؽ لحيف حضور محامية

360

واف ىذه المدة

تبدأ منذ الحظات االولى التي تبدأ بيا النيابة االستجواب ويطمب المتيـ تأجيؿ االستجواب ،
وتتمثؿ الخيارات التي يتمتع بيا المتيـ حينيا في االتي :
 -1قطع المدة الخاصة بو مف خالؿ اف يعمـ وكيؿ النيابة انو ال يريد محامي وانو عدؿ عف توكيؿ
محامي حتى يبدأ االستجواب .
 -2تأجيؿ االستجواب لمدة  24ساعة لحيف حضور محاميو  ،ويتمسؾ حينيا بحقو في السكوت
لحيف حضور المحامي

361

 ،واف عمى وكيؿ النيابة احتراـ ارادة المتيـ كونو قد اختار لو محاـ

يدافع عنو فيو حقو الدستوري الذي ال يجوز ألي كاف حرمانو منو .
إال اف قانوف االجراءات لـ يترؾ ىذا الحؽ مطمقا دوف أي قيود وانما قيده ببعض القيود التي
اذا توافرت حرمت المتيـ مف الفائدة التي قد يجنييا جراء ىذا التأجيؿ والمجوء الى درع الصمت لحيف
حضور محاميو نستعرض منيا :
-1اف يطمب المتيـ تأجيؿ االستجواب في جنحة لحيف حضور محاميو .
-2حضور المحامي خالؿ المدة الممنوحة لممتيـ.
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-3اف ال يقرر المتيـ العدوؿ عف توكيؿ المحامي ويبقى متمسكا بالتأجيؿ.
-4اف ال تكوف في الجنحة المرتكبة ىنالؾ حالة مف حاالت (التمبس  ،الضرورة  ،االستعجاؿ
والخوؼ مف ضياع االدلة )
وىي ذات االسباب التي تـ التطرؽ ليا في الفرع السابؽ والمتعمؽ بضمانة االستعانة
بالمحامي نظ ار ألنيا ىي ذات االسباب التي تمنع او تسمح حضور المحامي إلجراءات
االستجواب  ،فماداـ اف مف حؽ المتيـ باف يكوف لو محاـ الى جانبو فاف مف حقو كذلؾ اف
يطمب التأجيؿ لحيف حضور محاميو  ،وأما اذا توافرت أي مف االسباب التي ذكرىا القانوف كما
في حالة التمبس و الضرورة واالستعجاؿ او الخوؼ مف ضياع االدلة فاف ىذه الحاالت ال يترتب
عمى وجودىا تأجيؿ االستجواب بؿ يتـ استجواب المتيـ ودوف حضور محاميو وحتى ولو كاف
في جناية .
وفي ذلؾ فإننا نرى اف المشرع الفمسطيني قد احاط مرحمة التحقيؽ بعدد مف الضمانات
والتي اىميا االستعانة بمحاـ وما يترتب عمى ذلؾ مف طمب لممتيـ في تأجيؿ االستجواب لحيف
حضور محاميو وخير وسيمة في ضماف عدـ االعتراؼ  ،الصمت وعدـ االجابة عمى األسئمة
المتعمقة بالتيمة ماداـ اف محاميو ليس حاض ار وىذه واحدة قد تميز فييا المشرع الفمسطيني عف
التشريعات العربية وخاصة المشرع االردني والمشرع المصري عمى الرغـ مف تقيض ىذا الحؽ
والغائو في بعض الحاالت  ،اذ اف الصمت مرتبطا ارتبطا كميا بتأجيؿ االستجواب وكالىما
تدعيـ لممارسة حؽ دستوري كفمو الدستور والمتمثؿ في حؽ االستعانة بمدافع .
فطالما اف مرحمة االستجواب ىي مرحمة ىامو تبرز فييا الحاجة لضمانات المتيـ ورغـ
انيا لـ تعالج فييا جؿ جوانب القصور  ،إال اننا نرى انو حسنا ما قد فعؿ المشرع الفمسطيني اذ
نجده قد نص عمى حؽ الصمت بموجب نصوص صريحة بمرحمة التحقيؽ والمحاكمة، 362
وعادت وأكدت التعميمات الصادرة عف النائب العاـ ذلؾ  ،حيث اكدت في مرحمة االستجواب اف
لممتيـ أال يجيب وبمحض ارادتو واختياره عما وجو الية مف اسئمة.363
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النيابة وقبؿ البدء بسؤاؿ المتيـ اف يحذره التحذير القانوني وذلؾ بعبارة( انت مخير ولست مجب ار عمى اف تقوؿ شيء عمى التيمة الموجية اليؾ إال اذا
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في الصمت واذ ورد فييا ( لممتيـ الصمت وعدـ االجابة عف االسئمة الموجية اليو وال يفسر صمتو او امتناعو عف االجابة بأنو اعتراؼ منو )
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اما المشرع االردني فقد انتيج خالفا لممشرع الفمسطيني اذ اننا ال نرى أي مف النصوص
الصريحة في قانوف االجراءات الجزائي االردني تؤكد حؽ المتيـ في الصمت في مرحمة التحقيؽ
 ،وخاصة االستجواب بؿ اف ما ورد في ىذه المرحمة انو في حاؿ حضور المشتكى عميو اماـ
المدعى العاـ وبعد التثبت مف ىويتو وتالوة التيمة عميو ومناقشتو بالتيمة المنسوبة اليو اف
يخطره باف مف حقو أال يجيب إال بحضور محاميو أي اف ىذه مرحمة مؤقتة فقط لحيف حضور
المحامي واف لـ يحضر او عدؿ المشتكى عميو عف توكيؿ محاـ فانو يستجوبو

364

إال اف المشرع

االردني قد تناوؿ النص عمى الصمت في مرحمة المحاكمة وىذا ما نراه مف خالؿ نص المادة
( )172الفقرة الثالثة اذ انيا تنص عمى اف "الظنييف " اماـ المحكمة اذا رفض االجابة فيو ال
يعتبر بأنو مقر بالتيمة وعمى رئيس المحكمة اف يأمر بتدويف ذلؾ في ضبط الجمسة"
اما عمى صعيد المشرع المصري فانو كذلؾ شأنو شأف المشرع االردني فانو لـ يأتي بأي
نصوص صريحة عمى منح المتيـ بمرحمة االستجواب الحؽ في الصمت اال اف في المحاكمة
الصمت ىو امر مجمع عميو ولكف الفقو المصري والقضاء قد اجمع عمى اف لممتيـ الحؽ في
الصمت في مرحمة التحقيؽ

365

اٌفشع اٌثأ / ٟذؤج ً١االعرجٛاب ف ٟاٌجٕا٠اخ
اف االستجواب ال يعد بالقدر الكبير ضمانة لممتيـ بقدر ما يعد خط ار عميو يتيدده
باالنزالؽ الى االعتراؼ  ،لذى فاف القانوف قد احاطو بضمانة دعوة المحامي في الجنايات  ،وفي
حاؿ اف المحامي لـ يتمكف مف الحضور نظ ار ألي ظرؼ ما فاف لممتيـ اف يؤجؿ استجوابو
وحتى  24ساعة لحيف حضور المحامي الى جانبو حتى يكوف رقيبا عمى صحة االستجواب
وبعدـ اكراه المتيـ اكراه ماديا او معنويا ،او التغرير بو حتى يكوف االعتراؼ الصادر عنو بعيدا
عف أي مظنة .
استثناءا مف قاعدة اف حضور المحامي إلجراءات التحقيؽ االبتدائي امر جوازي فقد نصت
المادة( )98مف قانوف االجراءات عمى انو في غير حالة التمبس واالستعجاؿ والضرورة والخوؼ
364
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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،
فدعوة م حامي المتيـ لمحضور في جناية لحضور االستجواب او المواجية ىي الضماف
الذي قرره قانوف االجراءات لممتيـ في الجنايات ولـ يستثف منو إال الحاالت المذكورة سابقا واف
دعوة المحامي في عدا تمؾ الحاالت واجبة وحتى ولو تقرر سرية التحقيقات  ،اف الفرؽ بيف دعوة
المحاـ في الجنح او الجنايات ىو اف دعوة المحامي لحضور االستجواب وجوبيو في الجنايات
وجوازيو في الجنح  ،ولكف ال يمكف في أي مف الحالتيف منع المحامي مف الحضور اف شاء ذلؾ
تحت جزاء البطالف

366

إال انو في كال مف استجواب الجنح والجنايات دعوة المحامي ىي ضمانة مقررة لمصمحة
المتيـ فيو اف شاء تنازؿ عنيا وعدؿ عف دعوة المحامي فيجوز لو اف يتنازؿ صراحة وكما يجوز
لو اف يعدؿ عف ىذا التنازؿ ويدعو محاميو مف جديد

367

 ،و لكف ماذا لو اف المتيـ قد تنازؿ

عف دعوة محاميو في الجنايات فيؿ يجوز استجوابو بدوف وجود محاـ ؟
ضمف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني حيث اشار الى اف مسألة توكيؿ محامي في
مرحمة التحقيؽ االبتدائي عمى انيا امر جوازي لممتيـ سواء اكاف ذلؾ في الجنايات او الجنح
ويظير ذلؾ مف خالؿ نص المادة ( )102الفقرة االولى اذ اف المشرع قد نص بعبارة " يحؽ "
يحؽ لكؿ مف الخصوـ االستعانة بمحاـ اثناء التحقيؽ " وىذا ما دفع العديد الى القوؿ اف دعوة
المحامي واف كانت واجبة في الجنايات إال انو في حاؿ عدـ حضور المحامي او تنازؿ المتيـ
خالؿ فتره تأجيؿ االستجواب عف دعوة محاميو فاف المحقؽ يبدأ في التحقيؽ انذاؾ  ،وحتى ولو
لـ يكف حاض ار المحامي .368
في الجنايات فاف دعوة المحامي الى جانب موكمو في مرحمة المحاكمة ام ار ضروريا وال
يمكف االستمرار بإجراءات المحاكمة دوف وجود المحامي

 ،اما مرحمة التحقيؽ فاف تنازؿ
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المش تكى عميو عف ىذا الحؽ او لـ يحضر محاميو بعد انقضاء المدة فاف لممحكمة اف تبدأ
االستجواب.369
وجاء النص في القانوف االساس الفمسطيني وفقا لنص المادة  14بعبارة "يجب عمى كؿ
متيـ بجناية اف يكوف لو محاـ يدافع عنو " حيث يفيـ مف ذلؾ اف امر توكيؿ المحامي في
جناية ىو امر ليس جوازيا

370

متروؾ الرداة المتيـ شاء اـ لـ يشأ  ،إال ىذا النص يطبؽ في

مرحمة المحاكمة اما االستجواب فقد تـ االتفاؽ عمى اف دعوة المحامي واجبة دوف اعطاء أي
اعتبار سواء حضر اـ لـ يحضر  ،وبذلؾ فإننا نرى اف وجود المحامي ىو امر ضروري في
الجنايات  ،وفي حاؿ دعوة المحامي لمحضور في االستجواب الى جانب موكمو في جناية وعدـ
حضوره يجب عمى المحكمة اف تؤمف مف تمقاء ذاتيا محاـ ليذا المتيـ واف كانت نفقاتو يتحمؿ
جزءا منيا المتيـ  ،كوف اف وجود المحامي في الجنايات امر ضروري واف مف حؽ المحامي اف
يكوف إلى جانب موكمو في كؿ مراحؿ الدعوى الجزائية وحتى ولو كاف ذلؾ في مرحمة االستدالؿ
والتحقيؽ والمحاكمة لما ينطوى عمى الجناية مف خطورة وتشديد لمعقوبة يفرضيا القانوف  ،و عمى
المحقؽ اف ينبو المتيـ الى اف مف حقو االستعانة بمحاـ واذا ما قاـ بدعوة محاميو فانو امر
واجب اف يتـ تأجؿ التحقيؽ لمدة ال تزيد عف االربعة وعشروف ساعة وفي حاؿ اف المحامي لـ
يحضر او اف المتيـ قد عدؿ عف توكيؿ المحاـ فعمى المحكمة اف تقوـ تتعيف محاـ لممتيـ يتابع
معو كافو االجراءات سواء في اولى مراحؿ التحقيؽ او غيرىا واف نص المادة ( )102في فقرتيا
االولى ىو قصور تشريعي وفيو مخالفة دستورية لنص القانوف االساسي الفمسطيني الذي يوجب
دوف تحديد دعوه المحامي في الجنايات.
ولممتتبع في كيفية معالجة القانوف لوجود المحامي الى جانب موكمو يرى اف ىنالؾ قصور
تشريعي لدى المشرع اذ انو قد ترؾ ىذا الجانب فارغ يعتريو نوع مف التناقض  ،فكيؼ لقانوف
الزما عمى المحقؽ تنبيو المتيـ اف مف حقو االستعانة بمحاـ  ،و
االجراءات الفمسطيني اف يحدد ا
تأجيؿ االستجواب لمدة  24ساعة لحيف حضور محاميو و لو الصمت وعدـ االجابة لحيف
حضور محاميو وكذلؾ ما اكده القانوف االساس عمى وجوب وجود محاـ لكؿ متيـ في جناية ،
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ومف ثـ ويعود الى القوؿ باف المتيـ اف عدؿ عف توكيؿ محاـ او لـ يحضر المحامي يبدأ
المحقؽ باالستجواب ؟ ومف ثـ يترؾ النص دوف تحديد او حصر في جناية او جنحة .
واف كنا نتصور اف ال يكوف المحامي الى جانب المتيـ في مرحمة التحقيؽ او المحاكمة في
جنحة إال اف الجناية وجود المحامي فييا امر ضروري الزامي قد يترتب عميو البطالف في
االجراءات حاؿ اف المتيـ حوكـ دوف وجود محاـ الى جانبو

371

في المحاكمة .

اٌّطٍة اٌثأٟ
االعرؼأح تّذاِٟ
اف حؽ المتيـ باالستعانة بالمحامي ىو مف حقوؽ الدفاع المستقمة والقائمة بذاتيا إوقد تناولناه
لما لو مف ارتباط وثيؽ بحؽ الصمت فقد ورد النص عميو بنص المادة ( )2/97مف قانوف
االجراءات الجزائية كاثر اخر مف االثار المترتبة عمى اعماؿ الحؽ في الصمت فمف حؽ المتيـ
بوجو عاـ اف يختار المحامي الذي سيدافع عنو

372

ويتمسؾ بحقو في الصمت لحيف حضوره،

فيو المدافع عف حقو وىو مف يرشده الى سموؾ االجراء الصحيح بطرؽ قانونية تجنبو االعتراؼ
تحت ضغط او اكراه او تيديد واف ذلؾ مف شأنو اف يشعر المتيـ باألماف والثقة بالمحقؽ وقد
يشجعو عمى االعتراؼ لو.373
غير انو يجوز اجراء االستجواب بمعزؿ عف بقية الخصوـ ووكالئيـ في حاالت معينة
منصوص عمييا بموجب القانوف ومنيا حالة التمبس واالستعجاؿ والضرورة  ،كما لو كاف حضور
المتيـ شخصيا و وكيمو مف شأنو اف يسبب مشاحنات او اخالال باألمف

374

او الخوؼ مف ضياع

ادلة .

371
372
373
374

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

عبد المنعـ سالـ شرؼ الشيباني  ،بحث بعنواف الحماية الجنائية في اصؿ البراءة  ،دراسة مقارنة دار النيضة العربية  ، 2006 ،ص .357
حسف الجوخدار  ،مرجع سابؽ  ،ص .328

نصت المادة ( )5/81مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية المبناني لسنة  2001عمى انو " لممدعي الشخصي المسئوؿ بالماؿ والضامف اف

يحضروا استجواب المدعي عميو اواف يكمؼ كال منيـ محاميا ليذا الغرض  ،لكؿ منيـ اف يطرح االسئمة ويبدي المالحظات بواسطة قاضي
التحقيؽ "
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و وجود المحامي لو اسياما كبي ار في تدعيـ حؽ الصمت في كافة مراحؿ الدعوى الجزائية إال انو
ىنالؾ حاالت تمثؿ استثناء ويحؽ لسمطة التحقيؽ المباشره بإجراءات التحقيؽ خالليا دوف وجود
المحامي .

اٌفشع االٚي  :اّ٘١ح االعرؼأٗ تاٌّذاِ ٟف ٟذذػ ُ١دك اٌصّد
اىتمت القوانيف بيذا الحؽ و كرستو و احاطتو بالعديد مف الضمانات وجعمت لو اساس
محاط بالشرعية الدولية فيو حؽ مكفوؿ بموجب القانوف اذ كفمت المواثيؽ الدولية حؽ الشخص
في االستعانة بمدافع في كؿ مراحؿ االجراءات الجزائية واعتبرتيا مف نتائج اصؿ البراءة لممتيـ
.
حيث نص المبدأ الخامس مف المبادئ االساسية الخاصة بدور المحاميف " لكؿ شخص طمب
المساعدة مف محاـ يختاره بنفسو لحماية حقوقو وثباتيا والدفاع عنو في جميع مراحؿ االجراءات
الجناية " وكذلؾ فقد نص المبدأ( )1/17مف مجموعة المبادئ " ويحؽ لمشخص الموقوؼ اف
يحصؿ عمى مساعدة محاـ وعمى السمطة المختصة بإبالغو بحقو ىذا فور القبض عميو وتوفير
التسييالت المعقولة لممارستو "
ويحؽ لممتيـ اف يختار مف اراد مف المحاميف لتعينو في الدفاع عنو  ،فال يجوز اجبار
المتيـ او تقيده بمحاـ معيف واال اعتبر انتياكا لحؽ المتيـ في اختيار محامية  ،فقد قررت المجنة
المعنية بحقوؽ االنساف اف حؽ المتيـ باختيار محاميو قد تعرض لالنتياؾ في حاالت منيا اوال "
اف المحكمة قد قصرت عمى المتيـ االختيار بيف محاميف اثنيف منتدبيف "  ،ثانيا " عندما اكتفت
المحكمة بإعطاء المتيـ قائمة ليختار منيا دوف سواىا اسماء المحاميف وىـ كميـ مف المحاميف
العسكرييف "  ،ثالثا " عندما ارغـ المتيـ عمى قبوؿ محاـ انتدبو مجمس عسكري عمى الرغـ مف
وجود محاـ مدني كاف عمى االستعداد لمدفاع عنو " وعدا عف انو حؽ اختياري لممتيـ فيو كذلؾ
حؽ اختياري لممتيـ والمحامي في الوقت نفسو

375

اما عمى صعيد التشريعات المقارنو فقد اقرت ىذه التشريعات لممتيـ الحؽ باالستعانة بمحاـ
اماـ قاضي التحقيؽ ومف ذلؾ فقد اعطى المشرع المصري عددا مف الحقوؽ لممحامي ومنيا ما
375

حسف صادؽ المرصفاوي  ،دور المحامي في التحقيؽ االبتدائي مع المتيـ  ،اعماؿ المؤتمر االوؿ لحقوؽ االنساف  ،جامعة الزيتونة االردنية ،
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كاف في حالة الضرورة واالستعجاؿ
العربية االخرى

377

376

 ،وقد سار عمى نيج المشرع المصري بعض التشريعات

.

وعمى صعيد المشرع الفمسطيني ومثمو المشرع االردن ي

378

فقد اكد عمى حؽ الخصوـ

باالستعانة بمحاـ في مرحمة التحقيؽ  ،ومف واجب وكيؿ النيابة اف ينبو المتيـ اف لو اف اراد
االستعانة  ،بمحاـ عمى اف يدوف ذلؾ التنبيو في المحضر

379

عمى انو اف عدؿ عف توكيؿ

محامي او لـ يحضر المحامي جاز استجوابو في الحاؿ .

اوال  /اىمية االستعانة بمحام في مرحمة االستدالالت
ومف ذلؾ ومما نالحظو عمى التشريعات المقارنة والتشريع الفمسطيني اف ىذه التشريعات لـ
تنص عمى حؽ المتيـ دعوة محاميو لمحضور في مرحمة جمع االستدالالت  ،وانما فقد ورد
النص عمى ىذا الحؽ في مرحمة التحقيؽ فقط  ،واننا نرى في ذلؾ قصو ار وىو مف جوانب
النقص التي ال بد مف تالفييا .
ولكف السؤاؿ الذي قد يثار ىؿ يستطيع المحامي الحضور الى جانب موكمو في مرحمة جمع
االستدالالت اماـ الشرطة؟
طبيعة مرحمة االستدالؿ انيا مف المراحؿ الخطرة  ،التي قد تتعرض فييا حرية االفراد
وحقوقيـ لالنتياؾ وخاصة اف مف يتوالىا ىـ رجاؿ الضبط القضائي  ،وىنا يكوف المتيـ بأمس
الحاجة لوجود محاميو الى جانبو  ،لما قد يستخدمو ىؤالء مف اساليب قد ترىب المتيـ  ،وفي
حاؿ السماح بحضور المحامي الى جانب موكمو في ىذه المرحمة يكوف فقط بإرادة واختيار رجاؿ
الضابطة القضائية وبسماحيـ لممحامي بالتواجد مع موكمو  ،اذ انيـ غير ممزميف بالسماح لو
376

انظر نص المادة ( )77مف قانوف االجراءات الجزائية المصري " ،في مراحؿ المحاكمة لمنيابة العامة ووكالئيـ اف يحضروا جميع اجراءات التحقيؽ

377

ومف ذلؾ المشرع الميبي في نص المادة ( )61مف قانوف االجراءات الميبي وكذلؾ المشرع الكويتي في نص المادة () 5مف قانوف االجراءات

"  ،والمادة(  " )127يجب السماح لممحامي بحضور جميع اجراءات التحقيؽ "

الجزائية الكويتي وحسنا فعؿ المشرع الفرنسي اذ انو قد سمح لممتيـ بدعوة محامية في مرحمة االستجواب  ،وكذلؾ في حالة االيقاؼ التحفظي وكما انو

قد سمح لممتيـ باالستعانة بمحاميو اماـ رجاؿ الضبط القضائي وأماـ جية التحقيؽ ،جياد الكسواني  ،مرجع سابق ص .103
378
انظر نص المادة ( )63من قانون االجراءات الجزائٌة االردنً .
379
انظر المادة ( )96والمادة ( )102مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني .
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بذلؾ وذلؾ مرده الى عدـ وجود اي نص يسمح لممحامي بالتواجد مع المتيـ في مرحمة
االستدالالت

380

.

مع ضرورة التفريؽ اف األعماؿ التي يمارسيا رجاؿ الضبط القضائي تتسـ بنوعيف مف
االجراءات (النوع االوؿ) ويكوف في حاؿ ممارستيـ اعماؿ االستدالؿ وىو الميمة االصمية التي
تناط بيـ وأما (النوع الثاني) مف ىذه االجراءات فيتمثؿ في القياـ بأعماؿ التحقيؽ وىي ليست مف
مياميـ اصالة ولكف بموجب التفويض يمارسونيا كما سبؽ االشارة اليو بحيث ال يجوز ليـ ذلؾ
ما لـ يكف ىنالؾ تفويض مف النائب العاـ او وكيؿ النيابة .
وىذا ما يدعنا الى القوؿ انو في حاؿ قياـ رجاؿ الضبط القضائي بعمؿ مف اعماؿ
االستدالؿ فيـ غير مجبريف بالسماح لممحامي بالبقاء الى جانب موكمو في ىذه المرحمة وذلؾ
مرده الى القصور التشريعي الذي قد حرـ المتيـ مف وجود محاميو بجانبو  ،وأما في حاؿ كانوا
يمارسوف عمال مف اعماؿ التحقيؽ فيـ مجبروف باف يسمحوا لممحامي بالحضور اذ اف ما يطبؽ
عمى المحقؽ في االستدالؿ يطبؽ عمى مأمور الضبط القاضي والشرطة في ذلؾ.
حيث اف المشرع لـ يعالج ىذه الحالة بنص خاص في قانوف االجراءات وانما ما جاء
القانوف االساس الفمسطيني بو ضمف احكاـ المادة ( )14مف التأكيد عمى احتراـ حقوؽ المتيـ
واف كؿ متيـ في جناية يجب اف يكوف لو محاـ يدافع عنو  ،وحيث قد جاء ىذا النص فيما
يخص الجنايات وقد جاء عمى وجو العموـ دوف تحديد ضمنو او ضمف قانوف االجراءات الجزائية
باف وجود المحامي ضروري وممزـ في كافو مراحؿ الدعوى الجزائية في جنحو  ،وكما اف في
الجنايات فاف وجود المحامي

كما استقر عميو التعامؿ بيف المحاميف وسمطات الضابطة

القضائية ال يكوف ممزما إال في حاؿ وجود االستجواب اماـ النيابة العامة.

380

اف المبررات التي ساقيا الفقو في عدـ الحاجة لوجود محاـ في مرحمة االستدالالت تمكف في اوال اف ذلؾ مف شأنو اف يعرقؿ سير االجراءات

والتحقيؽ مما يؤدي الى تأخير عممية البحث في االدلة وكشؼ الحقائؽ  ،ثانيا اف ىذه المرحمة تكوف مرحمة لجمع المعمومات وتصنيفيا والبحث بناءا

عمييا عمى المشبوىيف والتحقيؽ معيـ لمعرفة مرتكبي الجرائـ  ،أي اف الدليؿ لـ ينشأ خالؿ ىذه المرحمة بعد فال حاجة لتوافر الضمانات ومف يينيا

تواجد المحامي طالما لـ ينشأ الدليؿ  ،طارؽ محمد الديراوي ،ضمانات وحقوؽ المتيـ في قانوف االجراءات الجنائية ،الطبعة االولى ،مكتبة االزىر،
غزة،ص-12ص.15
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ثانيا/اىمية االستعانة بمحامي في مرحمة التحقيق
اف حضور المحامي في مرحمة التحقيؽ وخاصة االستجواب قد يكوف مع المتيـ بارتكاب
جنحة او جناية  ،إال انو في مرحمة االستجواب في الجنح فاف امر وجود المحامي ىو امر
اختياري قد يتنازؿ عف حقو فيو المتيـ عمى اف يدوف ىذا التنازؿ في محضر التحقيؽ  ،إال اف
ذلؾ ال يعفي المحقؽ مف ضرورة سؤاؿ المتيـ فيما اذا كاف يريد االستعانة بمحامي واال ترتب
عمى ذلؾ بطالف االستجواب اذ يعد ىذا التدويف كضمانو عمى اف المحقؽ قد نبو المتيـ الى حقو
باالستعانة بمحاـ واف أال يستجوب إال بوجود محاـ .381
ثالثا /اىمية االستعانة بمحام في مرحمة المحاكمة
اما في مرحمة المحاكمة فاف وجود محامي لممتيـ في الجنايات ىو ام ار اجباريا إال اف
حضوره بمخالفة او جنحة ىو امر اختياري لممتيـ و ليس مما يوجبو القانوف ويستطيع المتيـ اف
يدافع عف نفسو بنفسو  ،وال يعتبر اخالال بحؽ الدفاع عدـ وجود المحامي او انصرافو في جنحة
قبؿ دقائؽ مف موعد الجمسة  ،ومثاؿ ذلؾ انو قد يكوف لممتيـ محاـ ثـ ينصرؼ قبؿ نظر الدعوى
كوف اف المحكمة مشغولة بقضية قد تطوؿ فييا لالستماع لمشيود ففي حاؿ نظرت المحكمة
القضية بعد انصراؼ المحامي ولـ ينبييا المتيـ الى اف لو محاـ وتابع المتيـ في االجراءات
وترافع ىو بنفسو فال يعتبر ذلؾ مف قبيؿ االخالؿ بحؽ الدفاع لعدـ وجود المحامي  ،وال يجوز
لممتيـ اف يتظمـ لدى محكمة اخرى مف عدـ تأجيؿ محكمة الموضوع الدعوى مف تمقاء نفسيا
لعدـ وجود المحامي  ،اذ انو ىو ممزـ بالحرص عمى مصمحتو  ،وماداـ ىو لـ ينبو المحكمة الى
تمسكو بحضور محاميو عنو فيو المقصر بحؽ ذاتو

382

وكذلؾ االمر ال يعتبر مف قبيؿ االخالؿ بحؽ الدفاع في حاؿ طمب المتيـ بجنحة التأجيؿ
حتى يحضر محاميو مف غير اف يبدي سبب عدـ حضور المحامي  ،فرفضت المحكمة وكمفتو
بالترافع عف نفسو وقاـ بالترافع ،حيث اف في الجنح وجود المحامي ىو امر جوازي وال يترتب
عمى عدـ حضوره بطالف او مخالفة ألي مف االجراءات ومف ذلؾ فاف ما ذىبت اليو احكاـ
381

مف احكاـ محكمة التميز االردنية  ،تميز جزاء رقـ  ، 97/2مجمة نقابة المحاميف  ،س  ، 1998عدد  ، 8،7ص  ، 2708ا  ،دار الثقافة
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مف احكاـ محكمة النقض المصرية  ،نقد رقـ  1936/10/26القواعد القانونية ج  ، 32رقـ  ، 489ص . 617
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محكمة النقض المصرية مف انو اذا كاف ثابت مف محضر الجمسة بأنو قد حضر المتيـ بجنحة
بنفسو ولـ يشر اف لو محاـ او يطمب شيئا في ىذا الشأف فاف نعيو انو قد اخؿ بحقو في الدفاع
لعدـ سؤاؿ المحكمة منو عف اف لو محاـ اـ ال ال يكوف لو أي اساس

383

وقد يحضر المتيـ بجنحة ويطمب التأجيؿ لحضور محاميو الذي منعو مانع قيري مف
حضور الجمسة فينا عمى المحكمة اف تجيبو الى ىذا الطمب او ترد عميو ردا سائغا وذلؾ كوف
انو واف كاف حضور محاـ عف المتيـ غير ممزـ في الجنح  ،إال اننا نرى اف المتيـ كاف قد
وضع ثقتو في محاميو ليقوـ بالدفاع عنو  ،وعمى المحكمة اف تتيح لو الفرصو بذلؾ فاف لـ
يتمكف مف ذلؾ لسبب قيري خارج عف ارادتو فاف االصؿ عمى المحكمة متى اقتنعت بالسبب
المعمف عنو اف تؤجؿ الدعوى لحيف حضوره او تمكيف المتيـ مف توكيؿ محاـ اخر

384

تكمف اىمية تكريس القانوف لحؽ المتيـ في الحصوؿ عمى مساعدة محاـ  ،وحقو في
اختيار محاميو لمحصوؿ عمى المشورة مف محاـ متخصص كؼء اذ اف حؽ االتصاؿ بالمحامي
ىو حؽ لمشخص الموقوؼ و لمطميؽ ايضا فمف حؽ كالىما االتصاؿ بمحاميو مع الحصوؿ
عمى مساحة زمنية وتسييالت كاممة لالتصاؿ بذلؾ المحامي بحرية وسرية تامة  ،اذ اف وجود
المحامي الى جانب المتيـ ىو دعامة ميمة مف الدعائـ التي تقويو وخاصة في مرحمة
االستجواب كوف اف المحامي ىو رجؿ قانوف وىو عمى معرفة بحقوؽ المتيـ وفقا لمقانوف ومراقبة
اي تجاوز مف قبؿ الجية القائمة بالتحقيؽ اذ اف دور المحامي يكوف في اف ينبو الى ذلؾ ويطمب
اف يسجؿ التجاوز في محضر التحقيؽ  ،ىذا عدا عف اف المحامي يوجو المتيـ لحقوقو والى
حقو في الدفاع عف نفسو واف المتيـ غير مجبر بصنع الدليؿ عمى براءتو و بإمكانو اف يصمت
في حاؿ عدـ ارتياحو لإلجابة او كوف اف مف شأف اجابتو اف تدينو انطالقا مف انو في االصؿ
يتمتع بالبراءة وليس االمر فقط في ذلؾ بؿ اف وجود المحامي يسيؿ عمى المحقؽ في اجراءات
التحقيؽ مما يدفع المتيـ الى االجابة بكؿ صراحة ودوف خوؼ مما يساىـ بالوصوؿ لمحقيقة
بأقرب ما يمكف .
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الفرع الثاني  /حاالت استجواب المتيم دون وجود المحامي
مف الحاالت التي يتـ فييا استجواب المتيـ ودوف وجود محامية منيا ما يمكننا اعتباره عمى انو
تضيقا عمى حؽ المتيـ في االستعانة بمحامية ومنيا ما يمكننا اعتباره عمى انو الغاء ضمنيا
لحؽ المتيـ في االستعانة بمحاميو.
اوال  /تضيق المشرع من الحق في االستعانة بمحامي
لممتيـ الحؽ الصمت وعدـ االجابة عف االسئمة الموجية اليو ولممتيـ الحؽ في تأجيؿ
االستجواب لمدة اربعة وعشروف ساعة وفي حاؿ عدـ حضور محامية او انو عدؿ عف توكيؿ
محاـ جاز لوكيؿ النيابة استجوابو في الحاؿ

385

 ،مف خالؿ التمعف في الفقرة السابقة نجد انيا

تحتوي فكرتيف ىما تضيقا لحؽ المتيـ في االستعانة بمدافع و في حاؿ تواجدا فانو يتـ استجواب
المتيـ ودوف حضور المحامي وتتمثال في :
 -1عدول المتيم عن توكيل محامي  :وفي ىذه الحالة يكوف العدوؿ بإرادة المتيـ اذ اف
الرفض والقبوؿ مرتبط بحرية المتيـ والتي ال يمكف تقييد او الحد منيا واف رفض المتيـ اف
يختار لو محامي ىو امكانية معقولة بناء عمى قاعدة مف امكنو االكثر امكنو االقؿ  ،وقد يكوف
الشخص واثقا ببراءتو وفي ذلؾ فيو يرى انو ليس بحاجة لالستعانة بمحاـ وبمقدوره الدفاع عف
نفسو حتى نيؿ براءتو  ،وقد يكوف عمى العكس مف ذلؾ اذ يرى المتيـ انو مذنبا ويريد اف يقر
بخطئو وبذلؾ فيو يرى انو ليس ىنالؾ ضرورة لالستعانة بمحاـ386وفي ذلؾ فاف تصرؼ المتيـ
ىو التزاـ بحدود الشرعية كوف انو منصوص عمى ىذه الحالة ضمف نص المادة انفة الذكر.
 -2في حال عدم الحضور لممحامي بعد استدعائو :

وفي ىذه الحالة ليس ليا عالقة بإرادة

المتيـ بؿ ترتبط بإرادة المحامي وفي ذلؾ فإننا نرى اف ذلؾ فيو تضيؽ لحؽ المتيـ في االستعانة
بمدافع واف ذلؾ يتمثؿ بتناقض بيف فكرة المشرع بأف مف حؽ المتيـ االستعانة بمحامي وبيف
امتناع المحامي عف الحضور مسوغ الستجواب المتيـ .
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نص المادة ( )97من قانون االجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً
386
جهاد الكسوانً  ،مرجع سابق ص .114
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فحرماف المشتكى عميو مف وجود المحامي والبدء باستجوابو لـ يأتي لتقصير مف المتيـ في
استعماؿ حؽ منحو اياه المشرع وانما جاء مف جراء ارادة وتقصير في نفس المحامي  ،فال مسوغ
في ذلؾ مف حرماف المتيـ باالستعانة بمحاميو و اف يتـ االستجواب لمجرد رفض المحامي
الحضور  ،بؿ كاف واجبا عمى المشرع الفمسطيني احاطة ىذه الضمانو بدعائـ اكبر مف ذلؾ
تتسـ بالموضوعية  ،كاف ينص عمى اف مف حؽ الموكؿ في حاؿ عدـ حضور المحاـ اف يطمب
مف المحكمة اف تعيف لو محاـ وحتى واف تطمب باف يشترط اف يتضمف المتيـ االتعاب المترتبة
عمى وجود المحامي  ،وىذا ما يكوف صالحا ليسرى سواء في الجنح بناءا عمى رغبة المتيـ
باالستعانة بمدافع  ،اوفي الجنايات اذ اف المشرع الفمسطيني قد اكد عمى وجود المحامي في
الجنايات الي جانب موكمو عمى وجو االلزاـ وجعؿ منو حؽ دستوري

387

.

ثانيا  /الغاء ضمنيا لحق المتيم في االستعانة بمدافع.
نصت المادة ( )98مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني عمى " لوكيؿ النيابة العامة
استجواب المتيـ قبؿ دعوة محاميو لمحضور في حاالت التمبس و الضرورة واالستعجاؿ والخوؼ
مف ضياع االدلة عمى اف تدوف موجبات التعجيؿ في المحضر"
اذ اف ىذا النص ليس كما النص الذي سبقو اذ اف النص السابؽ قد قيد الحؽ في
االستعانة بالمحامي بينما النص الحالي فقد اسبغ عميو االلغاء الضمني  ،فكيؼ لكؿ متيـ اف
يستعيف بمحامي في حيف اف لوكيؿ النيابة استجواب المتيـ في حاالت معينة وقبؿ دعوة محامية
؟
ان الحاالت التي الغى فييا المشرع وجود المحامي وىي الحاالت التالية -:
 -1حالة التمبس  :اف حالة التمبس فييا توسيع لصالحيات رجاؿ الضبط القضائي فعمى رجاؿ
الضابطة العدلية متى ما قاموا بالقبض عمى المتيـ متمبسا في جريمة اف يقوموا بالتحقيؽ معو
ومف ثـ تحويمو لمنيابة العامة خالؿ المدة القانونية و اف رجاؿ الضابطة العدلية ىـ مف قاموا
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انظر المادة ( ) 14من القانون االساسً الفلسطٌنً"وكل متهم فً جناٌة ٌجب ان ٌكون له محام ٌدافع عنه" .
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بالتحقيؽ معو بحدود صالحيتيـ المفوضيف بيا  ،فحالة التمبس قد عالجيا القانوف و عرفيا وبيف
حاالتيا

388

واننا نرى اف المشرع قد استند في حالة التمبس لنص يبتعد عف الدستورية ويجافييا حيث
ذكرت المادة ( )34اف لمأمور الضبط القضائي بعد سماع اقواؿ المتيـ في حالة تمبس ولـ يقتنع
بيا اف يحولو لمنيابة العامو مما يعني اف عمى المتيـ في حالة التمبس اف يأتي بالمبرر المقنع
إلطالؽ سراحو  ،و ىذا فيو مخالفة لنص المادة ( )14مف القانوف االساس التي جاءت تكريسا
ألصؿ البراءة حيث اف المتيـ ليس مجب ار عمى اثبات دليؿ براءتو وانما يقع ذلؾ عمى عاتؽ
النيابة العامة .
فكاف عمى المشرع اف يحيط المتيـ بالضمانات االزمة في حالة التمبس والتي مف ابسطيا
االستعانة بمحامي  ،لما لذلؾ مف اىمية وضرورة لوجود المحامي الى جانب المتيـ في حالة
التمبس وخاصة انو في بعض االحياف قد يأخذ التحقيؽ ابعد مف مجراه  ،مثاؿ ذلؾ كمف قبض
في سيارتو مواد مخدرة فيناؾ احتماليو كبيرة أال تكوف تعود لو كوف اف االصؿ ىو دوما براءة
المتيـ لكف في حاؿ التمبس فاف مف شأف وكيؿ النيابة اف يتعامؿ مع المتيـ عمى انو مجرـ
ويروج المخدرات ويضر بأبناء المجتمع واف ال يقتنع بأقوالو ومبرراتو لنفي التيمة عنو  ،مما قد
يدفعو ذلؾ لمعاممتو معاممة قاسية وىنا تبرز اىمية وجود المحامي في حالة التمبس  ،اذ اف
القانوف قد وازف بيف مصمحة المتيـ وحؽ الدولة في اقتضاء العقاب فال يجوز تغميب احدىما
عمى االخرى لتحقيؽ التوازف بيف مصمحة المتيـ ومصمحة المجتمع  ،إال انو في حالة التمبس
ومنع المحامي مف حضور االستجواب فيو تغميب واضح لمصمحة االثبات عمى حقوؽ المتيـ.

388

انظر المادة ( ) 96من قانون االجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً .
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 -2حالة الضرورة واالستعجال والخوف من ضياع االدلة :
اف المشرع لـ يأتي بتعريؼ يزيؿ الغموض بمعنى حالة الضرورة او متي تتحقؽ حاالت
الضرورة واالستعجاؿ و الخوؼ مف ضياع االدلة سوى اف ىذه الحاالت ىي مف الحاالت التي
البد مف توافرىا كاستثناء تمكف سمطة التحقيؽ مف سماع المتيـ بدوف حضور محاميو  ،والتي
تجد مبررىا في اف االمر يتعمؽ بالنظاـ العاـ و االداب العامة ولمحفاظ عمى امف المجتمع .
واف كاف مف المستساغ في حاالت التمبس ولمخوؼ مف ضياع االدلة سماع اقواؿ المتيـ إال
اف مف شأف ىذا النص عمى اف يسمح لمجية القائمة بالتحقيؽ لمتجاوز بحجة اف ىنالؾ حالة
ضرورة او استعجاؿ وخوؼ مف ضياع ادلة او اف جيات التحقيؽ تمنع حضور المحامي وفقا
ليذه الحج ج عمى الرغـ مف عدـ توافرىا واف تدوف ذلؾ في المحضر دوف وجود أي ادلة مما
دونت ىذا عدا اف ذلؾ مف شأنو تغميب حؽ المجتمع في اقتضاء العقاب عمى حؽ المتيـ
بالدفاع عف نفسو ووجود مف يختاره مف المحاميف الى جانبو  ،وعمى الرغـ مف اف المشرع قد
حاوؿ تدارؾ القصور في تغميب حؽ المتيـ عمى حؽ الدولة في الوصوؿ لمحقيقة محاوال تحقيؽ
نوع مف التوازف مف خالؿ النص عمى اف في ىذه الحاالت يشترط عمى المحقؽ اف يدوف
الموجبات لمتعجؿ في االستجواب واف لممحامي الحؽ باإلطالع عمى اقواؿ المتيـ حيف انتياء
االستجواب

389

اٌفشع اٌثاٌث /اٌذمٛق اٌّشذثطح تذك االعرؼأح تاٌّذاِٟ
اف ما يترتب عمى حؽ المتيـ االستعانة بمحاـ اف ىنالؾ حقوؽ واف لـ ينص عمييا
صراحة في بعض التشريعات إال انيا ىي ذات ارتباط وثيؽ بحؽ المتيـ في االستعانة بمحامية
ومنيا عمى سبيؿ االيجاز  ،حؽ المتيـ في اف ال يجيب إال بحضور محاميو  ،عدـ جواز
محاكمة الحدث إال بوجود محامية 390وىذا الحؽ ميـ كوف اف الحدث ليس عمى دراية بأي مف
حقوقو وخاصة اف مف حقو الصمت وعدـ االجابة في كافة مراحؿ الدعوى الجزائية  ،كوف اف
االحداث يتطمبوف رعاية خاصة بموجب القانوف  ،وحؽ المتيـ في اف يختار محاميو فال يجبر
المتيـ ويفرض عميو محاـ معيف  ،حؽ المتيـ بالحصوؿ عمى التسييالت االزمة باالتصاؿ
389
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انظر نص المادة ( )98فقرة ( )2مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني .
انظر المادة ( )19مف القرار بقانوف رقـ ( )4لسنة  2016بشأف حماية االحداث .
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بمحاميو وبسريو تامة حيث اف القانوف قد منع تفتيش المحامي او مكتبو وفي ذلؾ ضمانات
واسعة لما فيو كفالة سرية المعمومات التي يدلي بيا الموكؿ لمحاميو

391

 ،وحؽ المحامي في

392

.

االطالع عمى محضر التحقيؽ في حاالت استجواب موكمو دوف حضوره

اف ىذه الحقوؽ ىي مف الحقوؽ طبيعيو والتي قد تـ النص عمييا عمى المستوى الدولي
في كؿ مف االتفاقيات والمواثيؽ واإلعالنات الخاصة بحقوؽ االنساف  ،وكذلؾ فقد تـ النص عمي
جميا في دليؿ المحاكمات العادلة الصادر عف المجنة المعنية بحقوؽ االنساف والمجنة االمريكية و
االوربية وغيرىا مف

التشريعات الدولية والمواثيؽ الدولية المعنية بحقوؽ االنساف ومحاكمتو

محاكمة عادلة.
و مف الحقوؽ ذات الصمة بينيا وبيف االستعانة بالمحامي والتي تتمثؿ اف يطمب المتيـ تأجيؿ
االستجواب لمدة  24ساعة لحيف حضور محامية وىذا ما سنوضحو في المطمب الثاني .

اٌّثذث اٌثأٟ
اثاس خشق اٌذك ف ٟاٌصّد
يعتبر استخداـ وسائؿ االعتداء عمى الكياف البدني او الكياف المعنوي لإلنساف مف اىـ
مظاىر خرؽ حؽ الصمت  ،إلجبار المتيـ عمى الكالـ و االعتراؼ فيما لـ يكف ليعترؼ بو لوال
استخداـ ىذه الوسائؿ  ،لما تشكمو مف خرؽ لحؽ الصمت في الوقت الذي اختار فيو المتيـ
ممارسة حقو في الصمت  ،مما يكسر لديو رغبتو واختياره جب ار عنو دوف رضاه .
فاإلكراه المادي ىو احد انواع االكراه وىو يعني كؿ قوة مادية خارجية تسمط عمى المتيـ
 ،مف شانيا التأثير عمى حرية ارادتو في االختيار بيف االنكار واالعتراؼ

393

.

اما االكراه المعنوي فيتـ بواسطة المس بالمتيـ في عقمو او نفسيتو او احاسيسو فيؤدي
الى تغييب ارادتو  ،و اف ما يتشابو بيف كالىما اف كال منيما يؤثر في حرية المتيـ في
391

وفي ذلؾ فقد نصت المادة ( )20الفقرة (د) مف القرار بقانوف رقـ ( )3لسنة  1999بشأف تنظيـ مينة المحاماة عمى عدـ جواز تفتيش المحامي او

مكتبو إال بحضور النقيب او مف يمثمو قانونا .

392

فاروؽ الكيالني  ،محاضرات في قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية االردني والمقارف ،الطبعة الثانية  ،شركة المطبوعات الشرقية  ،دار المروج ،

393

احمد فتحي سرور  ،الوسيط في شرح قانوف االجراءات الجنائية،الطبعة الثانية  ،دار النيضة العربية ،القاىرة  ، 2016 ،ص.321

بيروت  ،1995 ،ص()350

124

االختيار اثناء استجوابو

394

 ،وما يفرؽ بينيما اف االكراه المادي يتـ بواسطة المس في جسد

المتيـ  ،مما يؤدي الى تعطيؿ ارادتو  ،فاإلكراه المادي ىو التعذيب الجسدي وما يتبعو مف الـ
نفسي  ،اما االكراه المعنوي فيو التعذيب النفسي وما يتبعو مف الـ عضوي

395

وكالىما يمثؿ

اعتداء عمى كياف االنساف المادي او المعنوي مما يؤدي الى خرؽ الحؽ في الصمت .
واف االثر الذي تتركو تمؾ الوسائؿ يتمثؿ في اف ال تقبؿ االعترافات التي تـ الحصوؿ
عمييا بوسائؿ االكراه واف يبطؿ االعتراؼ وىذا مف نوع الجزاء عمى الفعؿ المرتكب  ،وقد يتبع
ذلؾ اف يعاقب الفاعؿ بإحدى العقوبات المنصوص عمييا في قانوف العقوبات التي تجرـ ارتكاب
مثؿ ىذه االفعاؿ  ،باإلضافة لتعويض لممتيـ الذي ثبت تضرره  ،وىذا ما سنوضحو ضمف تقسيـ
ىذا المبحث الى مطمبيف  :استخدام اساليب خرق حق الصمت (المطمب االوؿ) و الجزاء
المترتب عمى خرق حق الصمت(المطمب الثاني) .

اٌّطٍة األٚي
اعرخذاَ اعاٌ١ة أرٙان دك اٌصّد
تتعدد الوسائؿ المستخدمة في خرؽ الحؽ في الصمت فمنيا ما ىو ماس بالكياف المادي
لإلنساف كالتعذيب وارىاؽ المتيـ او الكالب البوليسية وفحص الدـ وبصمة االصابع والتحميؿ
التخديري والتنويـ المغناطيسي واستخداـ جياز كشؼ الكذب ومنيا ما ىو ماس بالكياف المعنوي
كالتيديد والوعيد وتحميؼ اليميف وقد تكوف ىذه الوسائؿ في مجمميا منيا ما ىو تقميدي او
مستحدث
الفرع االول -:وسائل االكراه المادي
لـ تعد وسائؿ االكراه المادي ىي نفسيا ذات الوسائؿ التي قد كانت قديما تمارس ضد
المتيـ كالضرب والشبح وخمع االظافر وارىاقو مف خالؿ االستجواب  ،وانما ىي ايضا قد

394
395

حسف الجوخدار  ،مرجع سابؽ  ،ص .307
حسف الجوخدار،المرجع السابؽ .306،
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تطورت مع التطور في اساليب التحقيؽ وتطور حقوؽ االنساف مف اجؿ الوصوؿ لغايتيا في
التحقيؽ بطرؽ غير مشروعة واالعتراؼ نتيجة لما عاناه الضحية مف الـ جسدي .396
ويعد تعذيب المتيـ واستخداـ وسائؿ العنؼ سواء في االستجواب او مواجيتو بغيره ،
مف اشد وأقصى انواع االكراه لمحصوؿ عمى االعتراؼ  ،إال اف ىذه الوسائؿ لـ تعد تقتصر عمى
الوسائؿ التقميدية كالتعذيب والعنؼ وارىاؽ المتيـ مف خالؿ اطالة استجوابو وانما تطورت لوسائؿ
حديثة كاستخداـ الكالب البوليسية وتحميؿ الدـ ومحتويات المعدة والتخدير التحميمي والتنويـ
المغناطيسي وجياز كشؼ الكذب.397
اوال  /الوسائل التقميدية
 -1التعذيب  -:ويعرؼ التعذيب عمى انو أي عمؿ عمدي ينتج عنو الـ او عذاب شديد  ،جسديا
كاف اـ عقميا بشخص ما بقصد الحصوؿ مف ىذا الشخص او مف شخص ثالث عمى معمومات
او عمى اعترافات  ،او معاقبتو عمى عمؿ ارتكبو او يشتبو في انو ارتكبو
مف خالؿ صور مختمفة كالضرب المنظـ
او بالسيور الجمدية
كسر وخمع االسناف

401
402

399

او باستخداـ الفمكة

400

398

 ،والتعذيب يكوف

او الضرب بواسطة الكرباج

او الركؿ باأليدي و االقداـ او الضرب لممرأة الحامؿ إلجياضيا  ،او
،او التعميؽ

403

 ،او التقييد  ،او تشويو اعضاء الجسـ كخمع الشعر او

نزع االظافر وقطع أي جزء بارز مف اجزاء الجسـ

404

 ،او الخنؽ بغمس رأس الضحية تحت

طارؽ رخا  ،تحريـ التعذيب والممارسات المرتبطة بو  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ، 1999 ،ص 17

396
397

398
399

طارؽ رخا  ،المرجع السابؽ  ،ص .20
طارؽ رخا  ،المرجع السابؽ  ،ص .22

طارؽ رخا  ،مرجع سابؽ  ،ص .166

 400السمطة الفمسطينية (االعتقاؿ لفترات طويمة والتعذيب والمحاكمات الجائرة) منظمة العفو الدولية،الوثيقة رقـ ( )MDE/15/68/69لندف ديسمبر
 ، 1996ص  ،17- 16طارق رخا  ،مرجع سابق  ،ص . 166

 401تقرير لجنة مناىضة التعذيب  ،الجمعية العامة  ،الوثائؽ الرسمية  ،الدورة الحادية والخمسوف  ،الممحؽ رقـ  ،)A/51/44(44االمـ المتحدة ،
االمـ المتحدة نيويورؾ ، 1996،ص  ، 98- 90حيث جاء فييا اف تعرض الشا كية لمضرب بانتظاـ باسواط مصنوعة مف اطارات السيارات التي

تحتوي عمى اسالؾ معدنية  ،طارق رخا مرجع سابق ص . 167

 402تقرير المنظمة العربية لحقوؽ االنساف عف حالة حقوؽ االنساف في الوطف العربي ،القاىرة  ، 1988،ص  ، 93طارؽ رخا  ،مرجع سابؽ  ،ص
. 169

 403التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية  ،لندف ( ، 1994 ،قياـ البوليس التركي بتعذيب مواطف بتعميقو لفترات طويمة مف ذراعيو مما ادى الى
اصابتو بالشمؿ الجزئي في ذراعيو ) ص  ، 161طارق رخا ،مرجع سابق  ،ص . 170
404طارؽ رخا  ،مرجع سابؽ  ،ص .172
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الماء  ،او الحرؽ سواء بالسجائر او بقطب حديدي مسخف  ،405او باستخداـ الصعؽ الكيربائي
 ،او استخداـ وسائؿ إليالـ االعضاء الجنسية

406

فكؿ ىذه الصور مف وسائؿ االكراه المادي

التقميدية ىي عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر وىي وسائؿ اعتداء عمى االنساف في كيانو المادي و
خرؽ الحؽ في الصمت واجباره عمى االعتراؼ وقد يتـ استخداميا ومازالت تستخدـ كوسائؿ
لمتعذيب في العديد مف الدوؿ العربية ومف بينيا فمسطيف.
ثانيا  -:الوسائل الحديثة
 -1استعراف الكالب البوليسية  :لـ يكف استخداـ الكالب البوليسية المدربة قديما معروؼ كما ىو
عميو في الوقت الحاضر  ،فالكالب البوليسية مف الوسائؿ التي يتـ استخداميا مف قبؿ رجاؿ
الشرطة في مرحمة االستدالؿ لمبحث عف المجرميف  ،ويعتبر استخداـ الكالب البوليسية مف
وسائؿ االكراه المادي والمعنوي  ،فعند ىجوـ الكمب عمى المتيـ وتمزيؽ مالبسو مما يؤذي المتيـ
في جسده مما يتمثؿ في اعتداء عمى كيانو المادي  ،وقد تكوف وسيمو اكراه معنوي

407

نتيجة لما

يحدثو الكمب مف خوؼ في نفس المتيـ يدفعو الى االعتراؼ  ،واف في استخداـ الكالب البوليسية
خرؽ لحؽ المتيـ في الصمت وعدـ الشيادة ضد النفس  ،فقد ذىبت محكمة النقض المصرية
الى بطالف االعتراؼ الصادر عف المتيـ بعد ما اف تـ تمزيؽ مالبسو مف قبؿ الكمب البوليسي
واف اعترافو ال يعوؿ عميو

408

إال اف ىذه الوسيمة قد اثبتت اىميتيا في االستعراؼ عمى الجاني

فمتى ما صدر االعتراؼ طواعية ودوف اكراه فاف لالعتراؼ قيمتو ونتائجو.409

 405تقرير لجنة مناىضة التعذيب لعاـ  ، 1996ص  ، 89طارق رخا  ،مرجع سابق  ،ص . 175
 406طارؽ الرخا  ،مرجع سابؽ  ،ص .182-177

 407فقد قضت محكمة النقض المصرية في نقضيا الصادر في  7يونيو  1971مجموعة احكاـ النقض  ،س  22رقـ  ، 109ص  ، 448باف
استعراؼ الكالب البوليسية وحده ال يعوؿ عميو و اذا ثبت الحكـ انو قد اديف الطاعف بناءا عمى تعرؼ الكمب فقط كدليؿ اساسي لإلدانة  ،فانو يكوف

مشوب بالقصور  ،وواجب نقضو  ،لممزيد راجع  ،محمد عمي عياد سالم الحمبي ،الوسيط في شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ،الجزء االوؿ

 ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، 1996 ، .ص .321

408

نقض مصري  ، 1971/12/26س  ، 22ص  ، 805احمد فنر العبيدي ،ضمانات المتيـ اثناء المحاكمة  ،الطبعة االولى  ،دار وائؿ لمنشر،

االردف ، 2012،ص  ، 463وكذلؾ نقض  25ديسمبر  ، 1972 ،مجموعة احكاـ النقض  ،س  ، 23رقـ  ، 327ص  ، 1459محمد عمي عياد
سالم الحمبي ،مرجع سابق  ،ص . 322

409

امجد الكردي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 119
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 -2التحميل التخديري(مصل الحقيقة)

410

 -:وىو وسيمة عمميو حديثة تستخدـ في التحميؿ النفسي

والتشخيصي واستجواب المتيـ  ،يتـ مف خالليا حقف الشخص بعقار يؤدي الى حجب التحكـ في
االداء العقمي واإلرادي  ،فيؤدي تعاطييا الى نوـ عميؽ تعقبو يقظة بعد حوالي  20دقيقة يفقد
الشخص اثناء نومو القدرة عمى االرادة واالختيار ويكوف اكثر قابمية لإليحاء والمصارحة وبذلؾ
يتـ اكتشاؼ الدوافع والرغبات وما يحاوؿ اف يخفيو وىو في حالة الشعور  ،بحيث يدلي الشخص
ببيانات ما كاف ليقررىا لو لـ يستعمؿ معو ىذا المخدر

411

 ،فالتخدير يفقد الشخص قدرتو عمى

االختيار والتحكـ االرادي عمى نحو ييسر اكتشاؼ الدوافع النفسية المكبوتة لدى المتيـ

412

واف

االستجواب تحت تأثير التخدير نوعا مف انواع االكراه المادي مما يجعؿ كافة االقواؿ
والتصريحات التي تصدر عف الشخص الذي تعرض لمصؿ الحقيقة باطمة وحتى لو كانت
صادقة

413

كوف االجابات التي تصدر مف المتيـ وىو تحت تأثير ىذا المخدر تجعؿ منو مسموب

االرادة ليعترؼ باركاف الجريمة

414

اشير العقاقير المخدرة التي تستخدـ الستجواب االشخاص ىو( البنتوناؿ ) حيث كانت
اوؿ مره استخدـ فييا في فرنسا تحايال عمى صمت المتيـ عاـ  1944و استخدـ مع شخص
فرنسي القي القبض عميو الرتكابو جرـ التعاوف مع االحتالؿ االلماني وأثناء التحقيؽ معو لـ
ينطؽ بأي كممو فأحالتو لجاف التحقيؽ إلجراء الفحوصات الطبية  ،فقرر االطباء بأنو ابكـ
ويعاني حالة صمت طبيعي  ،إال انو وفي عاـ  1947عاد قاضي التحقيؽ وانتدب عددا مف
اساتذة الطب لمعرفة فيما اذا كاف مصاب بحالة بكـ عضوية اـ ىستيرية  ،او فيما اذا كاف
يصطنع البكـ  ،وفي حينيا استعمؿ االساتذة عقار(البنتوناؿ) فتخدر المتيـ وفقد ارادتو وسألوه
تحت تأثير العقار فبدأ يجيب بصعوبة  ،وبعد يوميف اخذ يتكمـ بالموضوع  ،فقرر االطباء اف
حالة البكـ لـ تعد قائمة او انيا قاربت عمى الشفاء  ،وحينيا قد ثارت ضجة كبيرة مما دفع

410

ومف اىـ العقاقير المستخدمة في ىذا المجاؿ " الناركوفيف"و "البوتوتاؿ الصوديوـ وىو اشيرىا استخداما "و "االوديوـ"و"االيمتاؿ بنتوناؿ"و

"االناكوف"  ،لممزيد راجع  ،مصطفى محمد الدغيدي  ،التحريات و االثبات الجنائي  ،دار الكتب القانونية  ،مصر المحمة الكبرى  ، 2005 ،ص

263
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حسف صادؽ المرصفاوي  ،المرصفاوي في المحقؽ الجنائي  ،منشاة المعارؼ،االسكندرية  ، 1975 ،ص . 18

محمد سامي النبراوي  ،مرجع سابؽ  ،ص  ، 416وكذلؾ  ،حسين محمود ابراىيم  ،الوسائل العممية الحديثة في االثبات الجنائي  ،دار النيضة

العربية  ،القاىرة  ، 1986،ص .155

413

عبد الحميد الشواربي مرجع سابؽ  ،ص . 139

.414سامي المال  ،مرجع سابؽ  ،ص . 179
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مجمس نقابة المحاميف في باريس الستصدار بياف يعتبر فيو استعماؿ العقاقير المخدرة
الستخالص اقواؿ المتيـ في أي اجراء مف اجراءات التحقيؽ انتياكا لحؽ الدفاع
 -3التنويم المغناطيسي

416

415

 -:وىو حالة نوـ غير طبيعي ويقع الشخص تحت سيطرتو بدرجات

متفاوتة تبعا لدرجة عمؽ النوـ وتعمؿ ىذه الوسيمة عمى احتجاب الذات الشعورية لمنائـ بدرجات
متفاوتة تبعا لدرجة عمؽ النوـ المغناطيسي واختالؼ قابمية مف استخدمت ضده لمخضوع ليذه
المؤثرات فيي تتفاوت في تأثيرىا مف شخص ألخر
المنوـ تخضعو بارتباط ايحائي معو

418

417

مما يجعؿ النائـ خاضعا لتأثير ارادة

 ،بحيث تكوف ىنالؾ قدره لممحقؽ عمى االيحاء لممتيـ

وتوجييو الى اجابات تضره  ،فالتنويـ المغناطيسي مف الوسائؿ الحديثة والتي يتـ مف خالليا
احداث حالة مف النوـ االصطناعي لبعض ممكات العقؿ الظاىر  ،مما يجعؿ اجابات المتيـ
خارجة عف ارادتو وىي تمثؿ صدى لما يوحى اليو

419

ودوف ارادة المتيـ كوف اف ىذه الوسيمة

تؤثر عمى الكياف المادي لإلنساف مف خالؿ التأثير في جسمو وكذلؾ تؤثر عمى الكياف المعنوي
كونيا تؤثر في سالمة الجياز العصبي والحسي وىو وسيمة مجرـ استعماليا وال ينتج لالعتراؼ
الصادر عنيا أي قيمة او اثر

420

.

اف ىذه الوسيمة ىي تحايؿ واضح عمى صمت المتيـ فيجمع جميور الفقياء عمى عدـ
مشروعية ىذه الوسيمة وعدـ صحة االقرار المنتزع بواسطتيا  ،فيي مف وسائؿ االكراه  ،وتؤدي
الى قير ارادة المتيـ

421

 -4جياز كشف الكذب  -:وىو عبارة عف جياز آلي  ،يقوـ برصد العالقة بيف الحالة النفسية
وبعض وظائؼ اعضاء الجسـ ويعتمد في استخدامو عمى التغيرات التي تط أر عمى وظائؼ

415
416

فاروؽ الكيالني  ،مرجع سابؽ  ،ص . 357
وقد عرفو العديد مف رجاؿ القانوف ومنيـ االستاذ ( )JEANGRAVENيقولو"ىو استكشاؼ مباشر لداخمية نفس المتيـ باختراؽ وعيو والمرور الى

عالمو الداخمي " وقد عرفو الدكتور ممدوح بحر بأنو "عمميو افتعاؿ نوـ غير طبيعي يصاحبو تأثير في حالة النائـ نفسيا وجسمانيا عمى النحو الذي

تتغير معو ارادة العقؿ وممكاتو العميا ويصبح سيؿ االنقياد" ،ممدوح خميل بحر  ،حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي ،دراسة مقارنة  ،مكتبة

دار الثقافة  ،عماف  ، 1996 ،ص . 514

417احمد بسيوني ابو الروس  ،التحقيؽ الجنائي والتصرؼ فيو ، ،الطبعة الثانية  ،المكتب الجامعي الحديث  ، 2008 ،ص . 214
418

مصطفى مجدي ىرجة ،االثبات الجنائي والمدني،الطبعة الثانية ،دار محمود لمنشر والتوزيع  ،القاىرة ، 1998،ص  - 53ص 54

420

مصطفى مجدي ىرجة  ،مرجع سابؽ  ،ص .54

419

احمد بسيوني ابو الروس،مرجع سابؽ 214 ،ص.

421

عمر الفاروؽ الحسيني  ،تعذيب المتيـ لحممو عمى الالعتراؼ ،المطبعة العربية الحديثة  ،االردف  ، 1986 ،ص . 147

129

وميكانيكيو وبعض اجزاء الجسـ كالنبض والتنفس والتعرؽ

422

 ،ومف خالؿ التغيرات التي تط أر

وفقا لما يصاحبيا مف اضطراب يستدؿ بيا عمى اف المتيـ موضوع التجربة يكذب

423

اـ ال.

كاف اوؿ عالـ فكر في اختراع ىذا الجياز ىو(ليونارد كميز) حيث انشأ سنة 1926
مدرسة لتعميـ طريقة العمؿ بو في الواليات المتحدة االمريكية واستخدمو في كشؼ الكذب

424

 ،ثـ

بعد ذلؾ تـ تطوير لتجربة عممية في جامعة ىارفارد في امريكيا عمى يد المخترع الرسوف
( )LARSONسنو 1951

425

 ،واستمر في التطور حتى وصؿ الى تصميـ يماثؿ في جياز

تخطيط ضغط الدـ (البوليغراؼ)  ،بحيث يقوـ بالتسجيؿ المتواصؿ لضغط الدـ عف طريؽ
الساعد  ،والتوصيمة الجمدية المرتبطة بالعرؽ عف طريؽ منافذ كيربائية (الكترودات) تثبت في
االصابع  ،وشريط مرف يمؼ حوؿ الصدر لقياس التنفس الصدري و البطني  ،ومنيا يالحظ
ايقاع التنفس وضغط الدـ وتصبب العرؽ  ،بحيث يكشؼ عف االنفعاالت التي يمكف اف تسبب
الكذب

426

انقسـ الفقياء والقانونيف بيف مؤيد ومعارض ليذه الوسيمة

427

ولكف غالبية االراء اعتبرت

جياز كشؼ الكذب وسيمة مف الوسائؿ الغير اخالقية التي تتغمغؿ في االحاسيس الداخمية
لإلنساف وىو مف االختبارات الماسة بكرامة االنساف والشخصية االنسانية وفردية المواطف وىو
فيو كذلؾ اعتداء عمى حؽ الصمت واجبار المتيـ عمى الكالـ ىذا عدا عف اف النتائج التي
تصدر عف ىذه الوسيمة ىي نتائج ال تتسـ دوما بالمصداقية نظ ار لتأثرىا بعوامؿ خارجية قد تؤدي
الى اعطاء نتائج عكسية.
قديما واف كانت وسائؿ االكراه المادي وخاصة التقميديو منيا مباحة حيث اف العصر
القديـ قد عرؼ بأنو عصر مموث بالتعذيب  ،واف المتيميف حمموا عمى اعناقيـ اعترافات كاذبة
428

 ،ففي العصور التي سبقت ظيور حقوؽ االنساف واالتفاقيات الدولية المناىضة لمتعذيب

422

فاروؽ الكيالني  ،مرجع سابؽ .358،

424

سامي المال  ،مرجع سابؽ  ،ص . 138

429

423

احمد فنر العبيدي ،مرجع سابؽ  ،ص . 264

425

جياد الكسواني ،مرجع سابؽ  ،ص . 250

427

مف بيف الدوؿ التي تستخدـ جياز كشؼ الكذب وبكثرة في الواليات المتحدة االمريكية حيث يمارس ما يقارب مميوف اختبار منذ سنو ، 1988

426

جياد الكسواني  ،مرجع سابؽ  ،ص .251

وىنالؾ قوانيف تنظـ استخداـ جياز كشؼ الكذب  ،جياد الكسواني  ،مرجع سابق  ،ص .254

428

حسف الجوخدار ،مرجع سابؽ  ،ص . 306
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 ،كاف التعذيب فييا ام ار مستساغا ويتـ المجوء اليو في أي وقت حيث كاف ما ييـ انذاؾ ىو
الحصوؿ عمى االعتراؼ  ،وسمي التعذيب باالستجواب القضائي نظ ار ألىميتو البالغة في
الحصوؿ عمى االعتراؼ في بعض الجرائـ

430

إال انو وفي العصر الحديث قد تـ حظر استخداـ

وسائل االكراه المادي او المعنوي ميما كاف قدره او نوعو فضال عف اعتبارىا جريمة يعاقب
عمييا القانوف  ،وعمى ذلؾ فقد اجمعت االعالنات العالمية و االقميمية والمؤتمرات الدولية 431و
الدساتير وقوانيف مختمؼ الدوؿ عمى تحريـ استخداـ مثؿ ىذه الوسائؿ.
اٌفشع اٌثأٚ -: ٟعائً االوشاٖ اٌّؼٕٞٛ
يعرؼ االكراه المعنوي او االدبي  ،عمى انو ما يصؿ الى نفس وعقؿ وأحاسيس المتيـ مما يؤثر
عمى حريتو في االختيار بيف االنكار واالعتراؼ  ،واف ىذه الوسائؿ ىي مبطمة لالستجواب او
المواجية واالعتراؼ المتولد عنيما  ،ويتخذ االكراه المعنوي صو ار كثيرة منيا الوعد او االغراء او
التيديد والخداع وتحميؼ المتيـ اليميف .432
 -1ارىاق المتيم  -:قد يختار المتيـ اف يسمؾ مسمؾ الصمت واال يعترؼ وقد يصمد فتره طويمة
مف اجؿ تحقيؽ ىذا الغرض دوف التفوه بأي كممة  ،إال اف جية التحقيؽ قد تستخدـ اسموب مف
اساليب التعذيب ويتمثؿ في ارىاؽ المتيـ مف خالؿ اف يستمر في تكرير السؤاؿ اكثر مف مره
بصيغ مختمفة واف تكوف قد اختارت بيئة مالئمة لمتحقيؽ يغمب عمييا طابع االرىاب النفسي كاف
تكوف غرفة التحقيؽ مظممة وتفتقر إلى التيوية المناسبة حتى تضعؼ روحو المعنوية ويجبر
عمى االعتراؼ

433

 ،ودوف اف يكوف ىنالؾ وقت محدد لالستجواب فقد يمتد االستجواب لساعات

طويمة فالعبرة في مقدار تأثير االستجواب عمى ارادة المشتكى عميو وعمى حريتو في التفكير

434

 429االتفاقية الدولية لمناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة او العقوبة القاسية او االانساينة او الميينة والتي تـ اعتمادىا مف قبؿ الجمعية العامة
لالمـ المتحدة بعد التصديؽ عمييا بموجب القرار رقـ  39\46في \10ديسمبر ،1948 ،وىي ممزمة لمجميع

430
431

احمد فتحي سرور ،الوسيط في قانوف االجراءات الجزائية  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة ، 1985 ،ص .319

المادة ( ) 5مف االعالف العالمي لحقوؽ االنساف ،1948،قرار المجنة الدولية لممسائؿ الجنائية  ،برف"1939،منع المجوء لوسائؿ االكراه المادي

لمتاثير عمى المدعي عميو لحممو عمى االعتراؼ " ،وكذلؾ المؤتمر الدولي الخامس  ،روما  ، 1953،تقرير الجنة المعنية بحقوؽ االنساف بييئة االمـ

 ، 1962 ،المادة ( )7مف االتفاقية الدولية لمحقوؽ المدينة والسياسية  ،المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانوف العقوبات  ،ىامبوج  ، 1975 ،اتفاقية
مناىضة التعذيب ،1948،المادة الثانية منيا  ،محمود محمود مصطفى  ،مرجع سابق  ،ص . 301

432حسف الجوخدار  ،مرجع السابؽ .293 ،
433
434

فاروؽ الكيالني  ،مرجع سابؽ  ،ص . 355

وفي ذلؾ فقد ذىبت بعض التشريعات االجنبية الى تحديد مدة معينو يجب اف يتـ االستجواب خالليا  ،مثاؿ ذلؾ القانوف الفنمندي اذ حدد اف

يكوف االستجواب ما بيف الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء وال يجوز اف تزيد مدة استجواب المتيـ عف مدة معينة  ،وتنص المادة
( ) 224مف قانوف االجراءات الجزائية االرجنتيني عمى انو اذا استغرؽ االستجواب مدة طويمة افقد المتيـ صفاء تفكيره او ظيرت عميو بوادر االرىاؽ
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بحيث ال يممؾ السيطرة عمى نفسو مف اجؿ التخمص مف البيئة المرىقة التي تـ صنعيا لو مما
يؤدي الى خرؽ الحؽ في الصمت واعترافو وقد يكوف اعترافو صحيحا او مناؼ لمحقيقة .
 -2الوعد أو اإلغراء  -:وىو بث االمؿ في نفس المتيـ بأمر ما ليزرع لديو االعتقاد بأنو قد يجني
فائدة او يتجنب ضر ار  ،وىو كالتيديد لو اثر عمى ارادتو في االختيار بيف االقرار واإلنكار مما
يترتب عمى ذلؾ اف ينتاب الشؾ في صحة االعتراؼ  ،وييدد قوتو كدليؿ

435

اذ اف الوعد

(االغراء) قريف االكراه المبطؿ لالستجواب والمواجية  ،حيث يكوف مف الصعب عمى أي
اشخاص او عمى االقؿ الشخص العادي مقاومتو  ،436فيمجأ المحقؽ الى ىذا االسموب لحمؿ
المتيـ عمى االعتراؼ  ،تبعا لبث االمؿ في نفسو بتحسيف ظروفو  ،اف ىو اعترؼ بالجريمة ،
كوعده بالعفو عنو او بعدـ محاكمتو و االفراج عنو او بعدـ تقديـ االعتراؼ كدليؿ ضده في
المحاكمة او بتخفيؼ العقوبة التي ستوقع عميو او اف يكوف وعدا بالتغاضي عف بعض التيـ اذا
اعترؼ ببعضيا االخر

437

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
سواء اكاف االعتراؼ حقيقي او غير حقيقي  ،ألف قيمة االعتراؼ الحقيقي تزوؿ نتيجة التأثر
بمثؿ ىذا الوعد

438

 ،وقد اعتبرت محكمة النقض المصرية انو ال يصح التعويؿ عمى أي اعتراؼ

ولو كاف صادقا متى كاف وليد اكراه واف الوعد واإلغراء قريف االكراه والتيديد الف لو تأثير عمى
حرية االختيار لممتيـ.439
 -3التيديد  -:وىو توعد المتيـ بضرر قد يمحؽ بو او بشخص عزيز عميو  ،مما يؤثر عمى حرية
ارادتو في االختيار بيف االنكار واالعتراؼ

440

 ،كتيديد المتيـ بالقتؿ او بعقوبة االعداـ او

يجب عمى القاضي اف يقفؿ التحقيؽ حتى يستعيد المتيـ ىدوءه  ،في ذلؾ راجع احمد فتحي سرور  ،الوسيط في قانون االجراءات الجنائية  ،مرجع
سابؽ  ،ص . 376

435
436

محمود محمود مصطفى  ،المرجع السابؽ ص . 304

وقد حظر المشرع الكويتي استعماؿ وسائؿ االغراء ازاء المتيـ في نص المادة ( 97والمادة )158وكذلؾ المشرع العماني في نص المادة()41

والمادة( )178مف القانوف اليمني  ،وقد ذىبت محكمة النقض الى اعتبار االغراء وسيمو مف وسائؿ االكراه المعنوي الغير مشروعة ومف ذلؾ راجع
احكاـ محكمة النقض ،حكـ رقـ ،1972/12/25س،22رقـ ،230ص ،1472عف كتاب  ،حسف الجوخدار،مرجع السابؽ  ،ص 294

437

احمد فنر العبيدي  ،مرجع سابؽ ،ص. 464

439

قرار محكمة النقض المصرية رقـ  465جمسة  ،1973/6/13امجد سميم الكردي  ،مرجع سابق .112،

438

440

سامي صادؽ المال ،مرجع سابؽ  ،ص.101
محمود نجيب حسني  ،شرح قانوف االجراءات الجنائية  ،الطبعة الثانية  ،دار النيضة العربية ،القاىرة  ، 1988،ص 689
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بالقبض عمى احد مف اقاربو او االعتداء عمى شرؼ زوجتو او قريبتو او فضح اس ارره او مف
خالؿ تعذيب شخص امامو او اسماعو اصوات اشخاص يتـ تعذيبيـ او وضعو في اجواء مرعبو
او باف يأمر المحقؽ امامو بتحضير أي مف وسائؿ التعذيب

441

وقد يكوف التيديد في الحاؽ

الضرر بالمتيـ سواء اكاف بشخصو او مالو او عرضو وقد يكوف التيديد صريحا او ضمنيا
قصد تنفيذه المحقؽ اـ لـ يقصد

442

إلخافة المتيـ وحممو عمى تنفيذ ما طمب منو .

 -4تحميف المتيم اليمين  -:اف تحميؼ المتيـ اليميف يعد بمثابة اكراه ادبي عمى حريتو في الكالـ
443

و اداة ضغط ليشيد ضد نفسو  ،االمر الذي يعد بمثابة "اخالؿ بحقو في الدفاع "
الضمانات التي تحاط بالمتيـ انو ال يعتبر كالشاىد فال يجوز تحميفو اليميف

واف مف

444

 -5خداع المتيم -:ومثؿ ىذه الوسيمة يمجا الييا المحقؽ لتأييد اف ما يدعيو المدعي ىو اقواؿ كاذبة
إلييامو بصحة الوقائع واألمر الذي تتيمو فيو جية التحقيؽ  ،بقصد تضميؿ المتيـ والحصوؿ
منو عمى اعتراؼ  ،وىي مف الوسائؿ الممنوع استخداميا في التحقيؽ ومف االمثمة عمى ذلؾ في
قضية فرنسية مشيورة  ،والتي اراد فييا قاضي التحقيؽ معرفة ما اذا كاف المتيـ شريكا لممتيـ اـ
ال  ،فمجأ الى حيمة باف اتصؿ تمفونيا باألخر و اوىـ المتيـ بأنو يتصؿ تمفونيا بشريكو االوؿ
بعد اف قمد صوتو  ،وظؿ يتحدث معو حتى اعتقد المتيـ باف شريكو قد ادلى بكؿ ما عنده
وعندىا حصؿ المحقؽ عمى اعتراؼ المتيـ انو شريؾ بالجريمة  ،وعندما قدـ لممحكمة وحكـ
باإلدانة  ،فطعف الشريؾ في الحكـ فما كاف مف محكمة النقض الفرنسية إال اف اكدت اف ىذه
الوسيمة بعيدة عف الشرؼ وتتناقض وقار المينة وأدبياتيا

445

وكذلؾ فاف الفقو قد اجمع عمى اف

االعتراؼ الذي يكوف نتيجة لوسائؿ الخداع والحيمة ال يعد اعترافا صحيح بؿ يجب استبعاده

446

وفي ذلك فإننا نتسائل عن ماىية االستماع الى المكالمات المسجمة التي يجرييا المتيم او
الصور التي يحصل عمييا بدون اذن المتيم وفييا دليل ادانتو ؟ فيؿ تعتبر مف قبيؿ خرؽ
الحؽ في الصمت اـ انيا ال تندرج ضمف وسائؿ االكراه المعنوي ؟
441

وىنالؾ اجتياد محؿ نظر حيث قضت محكمة التميز االردنية  ،باف تكميؼ والد الطاعف بتنظيؼ حمامات مبني الشرطة ال يشكؿ ضغطا نفسيا حممو

442

نقض مصري،1963/10/16،احكاـ محكمة النقض،س13رقـ،158ص،637حسن الجوخدار  ،مرجع سابق  ،ص.295

عمى االعتراؼ بجناية لـ يرتكبيا  ،تميز جزاء  2002/436بتاريخ  2002/5/19منشورات مركز عدالة  ،حسن الجوخدار  ،مرجع سابق  ،ص .296

443

محمد خميس  ،مرجع سايبؽ  ،ص. 225

445

، s.1889-1-241،Crim.31 janv.1888احمد فنر العبيدي ،مرجع سابق ،ص465

444

446

نقض جنائي 1953/7/2احكاـ النقض،س4ؽ37.ص ،1046محمد خميس ، ،مرجع سابق  ،ص.226
رؤوؼ عبيد ،المشكالت العممية اليامة في قانوف االجراءات الجزائية ،الجزء االوؿ  ،دار الفكر العربي  ، 1973،ص.472

133

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
الحياة الخاصة واستراؽ السمع

447

وىو امر منافي لممبادئ العامة لما فيو مف انتياؾ لحرمة

الحياة الخاصة لإلنساف إال اف التصور في االماكف العامة التي يعمـ بيا الناس ال يعتبر مف
قبيؿ انتياؾ حرمة الحياة الخاصة ،448إال اف الصورة الخاصة لمشخص ودوف عممو ىو اعتداء
عمى حؽ الشخص في الصورة وال يجوز اف يتـ اخذ صورتو باألماكف الخاصة واال اعتبر مف
قبيؿ االعتداء عمى الحؽ في الخصوصية  ،إال اف المكالمات الصوتيو فقد اولت بخصوصيا
معظـ القوانيف اىتماما خاصا االمر الذي جعميا تتطمب عند القياـ بإجراءات المراقبة او التسجيؿ
الحصوؿ عمى اذف مف الجيات المختصة بناءا عمى امر مسبب بعد التأكد مف الوثائؽ الموجودة
لضرورة اتخاذ ىذا االجراء في حاؿ كاف ىنالؾ فائدة منو في اظيار الحقيقة في جناية او جنحة
معاقب عمييا بالحبس لمدة تزيد عف ثالثة اشير بشرط اف تكوف المراقبة لمدة قصيرة ومحدودة .
ويجوز في حاؿ كاف برضاء المتيـ ولكف الرضا مف قبؿ احد اشخاص المنزؿ الذي يقبؿ
تسجيؿ المكالمات الياتفية في بيتو ال يعتد بو في مواجية االخريف في المنزؿ الف الرضا يجب
اف يكوف مف جميع المتحدثيف وليس واحدا منيـ فقط

449

وفي ذلؾ فاف استراؽ السمع والتصنت

عمى المكالمات او اخذ الصوره دوف رضا الطرؼ صاحب الصورة ما ىو إال مف قبيؿ استخداـ
الدليؿ الغير مشروع واالعتداء عمى الحياة الخاصة واف في ذلؾ خرؽ لحؽ المتيـ في الصمت
بطرؽ غير مشروعة .
اف ىذه الوسائؿ ىي مف الوسائؿ الممنوع استخداميا لما تشكمو مف سمب حرية االرادة
واكراه المتيـ ماديا ومعنويا إلجباره عمى االعتراؼ ولما تشكمو مف خرؽ واضح وصريح لحؽ
المتيـ في الصمت وىذا ما دفع العديد مف التشريعات الى تحريـ استخداـ أي وسيمة مف وسائؿ
االكراه المادي او المعنوي  ،الدولية  450منيا او الداخمية فقد اوصت المجنة المعنية بحقوؽ
447

احمد فتحي سرور  ،الضمانات الدستورية لمحرية الشخصية في الخصومة الجنائية ،بحث منشور بمجمة مصر المعاصرة  ،العدد(1973، )348

 ،ص  ، 160ص  160احمد فنر العبيدي  ،مرجع سابق  ،ص .465

448

محمد عمي سالـ عياد الحمبي ،مرجع سابؽ ،ص .323- 322

450

وفي ذلؾ فد نصت المادة الخامسة مف االعالف العالمي لحقوؽ االنساف " 1948يجب اف ال يعرض أي شخص لمعقوبة القاسية او الوحشية او

449

احمد فتحي سرور  ،الوسيط في قانوف االجراءات الجزائية  ،مرجع سابؽ  ،ص .456

الحاطة في الكرامة االنسانية " ،وكذلؾ فقد رفض المؤتمر الدولي لمطب الشرعي المنعقد في لوزاف سنة  1945السماع باستخداـ أي عقار مخدر اثناء

134

االنساف في  1962/1/15بعدـ جواز استعماؿ العقاقير المخدرة او أي وسيمة اخرى مف شأنيا
اف تمس حرية المتيـ المستجوب في التصرؼ او تؤثر في ذاكرتو وتمييزه  ،وكذلؾ فقد حرمت
العديد مف التشريعات الداخمية استخداـ أيا مف وسائؿ االكراه المادي او المعنوي التي مف شأنيا
خرؽ حؽ الصمت واجبار المتيـ عمى الكالـ واالعتراؼ

451

و اعتبر المشرع المصري بانو ال

يجوز معاممة المتيميف بأي وسيمة ميينة وال يجوز ايذائيـ بدنيا او معنويا

452

.

اما عمى صعيد المشرع االردني فقد اعتبر اف مف ساـ شخصا أي نوع مف انواع العنؼ
والشدة التي ال يجيزىا القانوف بقصد الحصوؿ عمى اقرار بجريمة او عمى معمومات بشأنيا فاف
ذلؾ يشكؿ عقوبة يعاقب عمييا القانوف بمدة ال تقؿ عف ثالثة اشير وقد تصؿ الى الثالث
سنوات

453

.

حذى المشرع الفمسطيني حذو العديد مف التشريعات الحديثة والتزـ باتفاقيات حقوؽ االنساف
واالتفاقية الخاصة بمناىضة التعذيب  ،فكرس حؽ االنساف في عدـ التعرض لمتعذيب مف خالؿ
القانوف االساس الفمسطيني ضمف نص المادة ( )13واعتبار التعذيب جريمة ال تسقط الدعوى
الجزائية الناشئة عنو بالتقادـ وتكفؿ الدولة ميمة التعويض لمف وقع عميو الضرر جراء
التعذيب . 454واف قانوف العقوبات المطبؽ في الضفة الغربية قانوف رقـ  16لسنو  1960قد
عاقب مف يرتكب جريمة التعذيب النتزاع االقرار مف المتيـ

455

.

ا لتحقيؽ مع المتيميف الف مف شأف ذلؾ االعتداء عمى العقؿ الباطؿ وشؿ حرية الدفاع  ،وكذلؾ فاف القضاء االمريكي و احكاـ المحاكـ في كال مف
فرنسا وسويس ار وايطاليا التي رفضت قبوؿ واعتماد الدليؿ المتولد عف ىذه الوسائؿ في االثبات لممزيد راجع  ،سامي صادق المال  ،مرجع سابق ،

ص . 180

451ومف ىذه اتشريعات التشريع العراقي والكويتي ،حيث نصت كال مف المادة ( )23مف دستور العراؽ الصادر بسنة  1964عمى انو "يحظر ايذاء

المتيـ جسمانيا او نفسيا " وكذلؾ المادة ( )34مف دستور الكويت لسنو " 1962المتيـ بريء حتى تثب ادانتو في محاكمة قانونية تؤمف لو فييا
الضمانات الضرورية لممارسة حؽ الدفاع وحظر ايذا المتيـ جسمانيا او معنويا " ونصت المادة ( )42مف الدستور المصري لسنو 1972عمى انو
"كؿ مواطف يبض عميو او يحبس او تقيد حريتو باي قيد يجب معاممتو بما يحفظ كرامتو كانساف وال يجوز ايذائو بدنيا او معنويا  ،وكؿ قوؿ يثبت

صدوره مف مواطف تحت وطأة التعذيب او التيديد بشيء منو ييدر وال يعوؿ عميو "

452

انظر نص المادة ( )40مف قانوف االجراءات الجنائية المصري بعد تعديميا.

453

انظر نص المادة( )1/208مف قانوف العقوبات االردني  ،ونص المادة( )39مف قانوف العقوبات السوري.

455

انظر نص المادة ( )208وكذلؾ المواد بخصوص منع التعذيب بشكؿ عاـ ( )337-33وكال مف المادة ( 344و )345مف القانوف االساسي

454

انظر نص المادة( )32مف القانوف االساسي الفمسطيني.

الفمسطيني .
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اٌّطٍة اٌثأٟ
االثاس اٌّرشذثح ػٍ ٝأرٙان دك اٌصّد
اذا كاف المجتمع يسعى سعيا حثيثًا مف اجؿ الوصوؿ الى الحقيقة إال انو يشترط في
ذلؾ اف ال يكوف ىنالؾ مساسا بالحؽ في الدفاع  ،واف ال يكوف ذلؾ مف خالؿ االعتداء عمى
الحرية الشخصية في التزاـ الصمت  ،ولذلؾ يترتب عمى االعتداء عمى الحؽ في الصمت عددا
مف االثار اليامة فمنيا ما يتعمؽ ببطالف االجراء ومنيا ما يتعمؽ باستبعاد االدلة التي تـ
الحصوؿ عمييا بطرؽ غير مشروعة او لـ تتـ مناقشتيا اماـ المحكمة بصورة عمنية  ،قبؿ ادانة
المتيـ او الحكـ ببراءتو

456

وال يجوز لمقاضي اف يقضي بناء عمى معموماتو الشخصية 457وانما طرح الدليؿ عمى
المحكمة ومناقشتو ىو الذي يبيح لو اعماؿ قاعدة مشروعية الدليؿ الجنائي  ،ذلؾ اف قاعدة
شرعية الجرائـ والعقوبات ال تكفي وحدىا لضماف كفالة احتراـ الحقوؽ والحريات الفردية  ،بؿ
يجب اف تتبعيا قاعدة الشرعية االجرائية او ما يعرؼ بقاعدة مشروعية الدليؿ  ،وبمقتضاىا ال
يجوز ادانة شخص بناءا عمى دليؿ مستمد مف ايا مف الوسائؿ التي تتنافى مع المشروعية
كإجبار المتيـ عمى الكالـ حيث اف االصؿ ابطاؿ االجراءات الغير مشروعة وىو خير جزاء في
مواجية السمطة التي قامت بيذا االجراء

458

اٌفشع االٚي  :اٌجضاء ػٍ ٝاٌفؼً
 -1البطالن (مفيوم البطالن وانواعو)
البطالف ىو الجزاء الذي يترتب عمى مخالفة كؿ قاعدة اجرائية قصد مف ورائيا حماية
الشرعية الجنائية  ،سواء كاف ذلؾ لمصمحة المتيـ او غيره مف الخصوـ او لممصمحة العامة التي
تتمثؿ في ضماف االشراؼ القضائي عمى االدلة الجنائية

459

والبطالف قد يتخذ شكؿ البطالف

النسبي او البطالف المطمؽ  ،والبطالف القانوني والبطالف الذاتي وىذه االقساـ التي تثار غالبا
بيف الفقياء فيما يتعمؽ بتقرير البطالف .

456

مف احكاـ محكمة النقض المصرية نقض جزاء  ، 1979 /12/16س  ، 49ص .902

458

عمر فخري الحديثي  ،مرجع سابؽ  ،ص 189

457

مف احكاـ محكمة النقض المصرية نقض جزاء  ، 1982/1/25س  ، 16ص . 587

459

عبد الرءوؼ ميدي  ،شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ، 2003،ص . 136
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 -1البطالن المطمق
اذ اف البطالف المطمؽ يجوز التمسؾ بو في أي حالة كانت عمييا الدعوى ولو ألوؿ مرة
اماـ المحكمة وليا اف تقضي بو مف تمقاء نفسيا دوف حاجة الى طمب الخصوـ

460

 ،ويمكف

التمسؾ او الدفع بو مف قبؿ أي مف الخصوـ دوف اشتراط قياـ المصمحة كشرط لمدفع بو حيث
يجوز لمخصـ الدفع بو ولو لـ تكف لو مصمحة مباشرة مف تقرير البطالف واف االجراء الذي شابو
عيب البطالف غير قابؿ لمتصحيح عف طريؽ رضاء الخصـ الصريح او الضمني بيذا االجراء
 ،وقد تناولو المشرع الفمسطيني وفقا لنص المادة( )475والمشرع المصري وفقا لنص
المادة()332وذكر الحاالت التي يكوف فييا البطالف المطمؽ  ،عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
ومنيا كؿ ما يتعمؽ بمخالفة تشكيؿ المحكمو وواليتيا واختصاصيا وكؿ ما يخالؼ النظاـ
العاـ.461
ولكف ىنالؾ اراء تذىب الى القوؿ بإمكانية تصحيح االجراء الباطؿ بطالناً مطمقاً إذا كاف
االجراء قد حقؽ الغرض المقصود منو رغـ عدـ مراعاة احكامو فاف ذلؾ يجعؿ منو قابال
لمتصحيح  ،ومثاؿ ذلؾ " اف يحضر محامي المتيـ في جناية اماـ محكمة الجنايات رغـ رفض
المحكمة التأجيؿ وتعييف مدافع اخر او اف يتطوع احد المحاميف الحاضريف في محكمة الجنايات
لمدفاع عنو "
لإلجراء الباطؿ

462
463

إال اننا ال نؤيده وخاصة اف البطالف النسبي ىو مف شرع فيو التصحيح

.

 -2البطالن النسبي
ىو كؿ ما ال يعده القانوف بطالنا مطمقا وىو يتضمف عدـ مراعاة االجراءات الجوىرية الغير
متعمقة بالنظاـ العاـ وانما تتعمؽ بشكؿ اساسي بمصمحة الخصوـ  ،واف رضاء الخصـ الذي شرع
لصالحة البطالف النسبي او تنازلو عنو صراحة او ضمنا يسقط البطالف ويحقؽ ىذا االجراء  ،و
ال يجوز لممحكمة التطرؽ لو مف تمقاء نفسيا وال يجوز التمسؾ بالبطالف النسبي لمف تسبب فيو ،
ومثاؿ ذلؾ عدـ ذكر المتيـ اسـ محاميو لعضو النيابة عند االستجواب رغـ سؤالو عنو  ،ومف
460

محمد عمي سالـ عياد الحمبي  ،وسميـ زعنوف  ،شرح في قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني  ،دار الفكر العربي  ،القدس  ، 2001،ص .461

462

فتحي والي واحمد ماىر زغموؿ ،نظرية البطالف في قانوف المرافعات  ،الطبعة الثانية  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ، 1985 ،ص .536

461

محمود نجيب حسني  ،مرجع سابؽ  ،ص . 30

463

فتحي والي واحمد ماىر زغموؿ  ،مرجع السابؽ  ،ص . 462
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ذلؾ فقد قضت محكمة النقض المصرية اف اجراء عضو النيابة تحقيقا في غير دائرة اختصاصو
يترتب عميو البطالف النسبي

464

وقد تناوؿ المشرع الفمسطيني النص عميو وفقا لنص المادة

( )478والتي قابميا نص المادة ( )333مف قانوف االجراءات المصري .
 -3البطالن القانوني :
المشرع ىو الذي يتولى بنفسو تحديد حاالت البطالف اذ انو ال بطالف إال بنص وال يجوز
لمقاضي اف يقرر البطالف في غير ىذه الحاالت

465

التي نص عمييا القانوف  ،وال يجوز لمقاضي

االمتناع عف تقرير البطالف حيث يكوف المشرع قد قرره  ،غير اف ما يأخذ عمى ىذا المذىب
استحالة حصر المشرع الحاالت التي يتعيف اف يقضى فييا بالبطالف  ،حيث ال يمكف لممشرع
التنبؤ بكؿ حاالت البطالف فالمشرع بشر والبشر ال يمكنو التنبؤ بالمستقبؿ  ،واف ىذا المذىب قد
ضيؽ مف حاالت البطالف مما قد يؤدي الى غؿ يد القاضي عف حالة فييا مخالفة جسيمة مما
يؤدي الى عدـ تحقيؽ غرض القاعدة التي تمت مخالفتيا

466

 -4البطالن الذاتي :
وجوىر ىذا البطالف ىو اعتراؼ المشرع لمقاضي بسمطة تقديرية في تحديد القواعد التي
يترتب البطالف عمى مخالفتيا  ،وتميزىا عف القواعد التي ال يبطؿ االجراء المخالؼ ليا  ،وتضع
غالبية التشريعات معيا ار محددا لمتمييز بيف ما ىو جوىري وغير جوىري حيث يتقرر البطالف في
مخالفة جوىرية

467

اذ ال يترتب حتى يقرر البطالف اف يكوف ىنالؾ نص وانما يكفي اف يضع

المشرع قاعدة عامة مفادىا بطالف كؿ عمؿ اجرائي مف شأنو مخالفة قاعدة جوىرية  ،واف تقدير
اف كانت المسألة جوىرية مف عدميا يرجع الى القاضي حسب جسامة المخالفة وتأثيرىا في
حسف سير الدعوى

464

468

فوزية عبد الستار  ،شرح في قانوف االجراءات الجنائية  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ، 1992 ،ص 36

465

احمد فتحي سرور  ،البطالف في االجراءات الجنائية  ،مرجع سابؽ  ،ص .248

467

محمود نجيب حسني  ،شرح في قانوف العقوبات القسـ العاـ  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ، 1987ص 353

466

فوزية عبد الستار .المرجع السابؽ  ،ص . 32

468

عمر فخرى الحديثي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 194
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ولقد اخذ القانوف الفرنسي بنظرية البطالف الذاتي
القانوف االردني والقانوف الفمسطيني

471

469

وكذلؾ القانوف المصري

470

وأما

فقد اخذا بكال المذىبيف فقد نص المشرع الفمسطيني في

نص المادة ( 474والمادة )475مف قانوف االجراءات الجزائية عمى اف "اف االجراء يكوف باطال
اذا نص القانوف صراحة عمى ىذا البطالف او شابو عيب ادى الى عدـ تحقؽ الغاية منو " وىو
نفس النص الذي تناولو قانوف االجراءات الجزائية االردني اذ اف خير جزاء يطبؽ عمى الفعؿ
المخالؼ لمقانوف وفيو انتياكا لحؽ الصمت بطالف االعتراؼ والبراءة كنتيجة حتمية ليذا البطالف
.
أ  -بطالن االعتراف
اف كؿ ما يعطؿ ارادة المتيـ او يقيد مف حريتو في ابداء اقوالو يعتبر اكراىا ولو كاف
مجرد تيديد  ،فاإلكراه اعـ مف التعذيب وىو الذي يترتب عميو اثر البطالف  ،اذ يقع االكراه عادة
مف المحقؽ او يعممو بقصد الحصوؿ عمى اعتراؼ المتيـ  ،ولكف ىذا ليس شرطا الزما  ،بؿ
يعت بر االعتراؼ واالستجواب باطميف ولو وقع العنؼ واإلكراه مف غير المحقؽ وحتى ولو لـ
يقصد منو التأثير عمى ارادة المتيـ ماداـ ىذا التأثير قد حصؿ بالفعؿ

472

 ،واف حسف نية

المحقؽ وتجرده عف قصد حمؿ المتيـ عمى االعتراؼ ال يغني عف كوف اف المتيـ قد تعرض
لإلكراه اذ اف حؽ االنساف في السالمة الجسدية وحقو في عدـ التعرض لمتعذيب واإلكراه مف
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
مطمؽ ولممحكمة اف تحكـ بو مف تمقاء ذاتيا متى ما اكتشفت اف االعتراؼ الناشئ قد جاء نتيجة
االكراه والتعذيب وخرؽ حؽ الصمت

473

.

469انظر قانوف االجراءات الفرنسي لعاـ  1972المادة 1/72اذ نصت عمى "اف البطالف يتقرر ايضا عند مخالفة القواعد الجوىرية المتعمقة بالتحقيؽ
االبتدائي.

470

انظر قانوف االجراءات الجنائية المصري في المادة  331والتي نصت "يترتب البطالف عمى عدـ مراعاة احكاـ القانوف المتعمقة بأي اجراء جوىري"

 471انظر قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية االردني نص المادة ( )7اذ نصت عؿ انو يكوف االجراء باطال اذا نص القانوف صراحة عمى بطالنو او شابو
عيب جوىري لـ يتحقؽ بسببو الغاية مف االجراء"

472

473

عبد الحميد الشواربي  ،مرجع سابؽ  ،ص .37

اف القانوف االساسي الفمسطيني اعتبر المساس بحرية المتيميف ومعاممتيـ معاممو غير الئقة والتعذيب مما يستوجب بمفيوـ المخالفة البطالف

لالعتراؼ وفقا لنص المادة( )13مف القانوف االساسي.
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واألثر المباشر لو ىو بطالف االعتراؼ الناشئ عنو وسقوط كؿ ما يترتب عمى ىذا
االعتراؼ الباطؿ مف اثار  ،ومف امثمة ذلؾ مناقشة المتيـ مناقشة تفصيمية بالتيمة المسندة اليو
لمدة طويمة تستمر لساعات مطولة حتى تضعؼ سيطرتو وروحو المعنوية ويقؿ تركيزه فيرغـ
عمى االعتراؼ  ،فاف ىذا االستجواب يكوف باطال حيث اف االستجواب المطوؿ يرىؽ المتيـ
ويؤثر في ارادتو

474

.

إال اف البطالف كجزاء اجرائي ال يمتد اثره إال لألعماؿ التالية والمترتبة عميو والتي يعد
بطالف العمؿ السابؽ عمييا مثابة عيب في صحتيا  ،أي اف اثر البطالف ال يمتد الى االعماؿ
االجرائية السابقة فيذه االعماؿ تبقى مستقمة عنو وتبقى منتجة جميع اثارىا القانونية

475

 ،فإذا

صحح الحكـ فاف ذلؾ ال يؤثر في صحة االقواؿ والشيادات واالعترافات الصحيحة التي ابديت
اماـ القضاء قبؿ بطالف االجراءات غير الصحيحة

476

حيث اف القاعدة تتمثؿ في عدـ تأثير

البطالف عمى ما سبؽ االجراء الباطؿ مف اجراءات صحيحة
مف العمؿ المعيب وما يترتب عميو مف اعماؿ

478

477

 ،و البطالف جزاء اجرائي يناؿ

.

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
التبميغ

479

إال اف القاعدة العامة ىي ما بني عمى باطؿ فيو باطؿ أي اف االجراء الباطؿ

ينصرؼ بطالنو الى االجراءات الالحقة عميو  ،اذا كانت ىذه االجراءات تترتب عميو مباشرة فقد
ظيرت عددا مف المعايير التي قاؿ بيا الفقو اذ اف بعضيا يتطمب عالقة تبعية مباشرة بيف
االجراء السابؽ واإلجراء الالحؽ عميو بحيث يعد االجراء السابؽ مقدمة ضرورية وشرعية لصحة
العمؿ الالحؽ وال يمكف بقاء االجراء الالحؽ بعد بطالف االجراء السابؽ الذي كاف مؤث ار فيو

480

ومثاؿ ذلؾ انو اذا قضي ببطالف القبض لعدـ مشروعيتو فال يعوؿ في االدانة عمى ما يترتب
474

احمد فتحي سرور  ،النقض الحنائي  ،دار الشروؽ لمنشر  ،القاىرة  ، 2005،ص .426

475

محمود نجيب حسني  ،شرح في قانوف االجراءات الجزائية  ،مرجع سابؽ  ،ص . 370

477

انظر مص المادة ( ) 4/7مف قانوف االجراءات الجزائية االردني "ال يترتب عمى بطالف اجراء باطؿ بطالف االجراءات السابقة لو ".
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فوزية عبد الستار  ،مرجع سابؽ  ،ص . 51

478

سراد عمي عزيز  ،ضمانات المتيـ اثناء االستجواب  ،المركز القانوني لإلصدارات القانونية  ،القاىرة  ، 2014 ،ص .136

479

ىاللي عبد الاله احمد  ،حقوؽ الدفاع في مرحمة ما قبؿ المحاكمة بيف النمط المثالي والنمط الواقعي  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة ، 2000،

ص 500
480

احمد فتحي سرور  ،نظرية البطالف في االجراءات الجزائية  ،كميو الحقوؽ  ،جامعة القاىرة ،رسالة دكتوراة  ، 1959 ،ص 374
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عميو مف ادلة

481

وىذا ما يستوجب البراءة لممتيـ بسبب البطالف كأثر حتمي لخرؽ الحؽ في

السكوت وحمؿ المتيـ عمى االعتراؼ .
ب _ البراءة بسبب البطالن
البراءة لعدـ استناد االعتراؼ الى اجراءات صحيحة  ،اذ ال مكاف لالستناد الى دليؿ باطؿ في
االعتراؼ  ،فإذا كاف االعتراؼ ثمرة اجراءات باطمة وقع باطال

482

فمف يعترؼ في استجواب

اجرتو المحكمة دوف اجراءات صحيحة او قبوؿ صريح مف المتيـ فيو باطؿ

483

وال قيمة العتراؼ صدر مف متيـ غير متمتع بحرية االختيار حيث يكوف اعترافا بطاال  ،فاإلرادة
الحرة يجب اف تكوف اساس االعتراؼ

484

 ،ويقصد باإلرادة الحرة بقدرة االنساف الى توجيو نفسو

الى عمؿ معيف او االمتناع عف عمؿ معيف  ،واف ىذه القدرة ال تتوافر إال اذا انعدمت كافة
المؤثرات التي تؤثر عمى ارادتو وتفرض عميو اتباع وجية خاصة

485

 ،و متى ما ثبت اف

االعتراؼ وليد اكراه  ،ايا كاف قدره ىذه االكراه فانو ال يجوز تعويؿ المحكمة عميو  ،فاالعتراؼ
الذي يجب اف يعوؿ عميو يجب اف يكوف اختياريا صاد ار عف ارادة حرة  ،فال يصح التعويؿ عمى
اكراه وحتى ولو كاف فيو قوؿ لمحقيقة متى ما كاف ىذا االعتراؼ وليد أي نوع مف انواع االكراه
كاف ما كاف نوعو وقدره

486

والدفع ببطالف االجراءات ىو دفع مف الدفوع الجوىرية ويجب عمى

محكمة الموضوع مناقشتو والرد عميو ماداـ اف الحكـ سوؼ يبني في قضائو عمى ىذا االعتراؼ
المستمد مف ىذه الوسيمة .487

481

انظر في ذلؾ احكاـ محكمة النقض المصرية  ،نقض جزاء  9،ابريؿ  ، 1973س  ، 24رقـ  ، 105خميفة كمندر عبد اهلل حسيف ضمانات

المتيـ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي في قانوف االجراءات الجنائية ،الطبعة االولى  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة ، 2002،ص .541

482

محمد شتا ابو سعد  ،البراءة في االحكاـ الجنائية وأثرىا في رفض الدعوى المدنية  ،الطبعة الثالثة  ،منشأة المعارؼ ،االسكندرية، 1997 ،

483

عمر الفاروؽ الحسيني  ،مرجع سابؽ ،ص . 278

.274
484

محمد شتا ابو سعد  ،البراءة في االحكاـ الجنائية  ،مرجع سابؽ  ،ص . 461

486

وفي ذلؾ انظر احكاـ محكمة النقض المصرية نقض جزائي في  1967/12/11وكذلؾ نقض جزاء  ، 1972/12/25س  ، 23ص 1472

485

محمود محمود مصطفى  ،مرجع سابؽ  ،ص . 416

محمد شتا ابو سعد  ،مرجع سابؽ  ،ص .462
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محمد شتا ابو سعد  ،المرجع السابؽ  ،ص .463
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الفرع الثاني  :الجزاء عمى الفاعل
اوال  -:الجزاء التأديبي
تعرؼ الجريمة األديبية عمى انيا كؿ ما يأتيو الموظؼ العاـ ايجابا او سمبا بالطرؽ
المادية او المعنوية ويؤدي الى االخالؿ بما يستمزـ الوظيفة العامة القائمة مف تحقيؽ
المصالح العامة

488

او ىي كؿ فعؿ او امتناع يصدر عف موظؼ عاـ في نطاؽ وظيفتو ،

او خارجيا مف شأنو اف يؤدي الى خرؽ الواجبات والمحظورات التي تقتضييا مياـ وظيفتو
وبغض النظر مف وجود الضرر مف عدمو وسواء كاف الفعؿ او التصرؼ الصادر عف
الموظؼ العاـ فعال او امتناعا او بقصد او بدوف قصد

489

لقد نصت المادة( )68مف قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني رقـ ( )4لسنة  1998والمعدؿ
بقانوف رقـ ( )4لسنة  2005عمى انو في حاؿ مخالفة الموظؼ العاـ لمقوانيف واألنظمة
والتعميمات او الق اررات المعموؿ بيا وفقا لما حدده نظاـ الخدمة المدينة او في تطبيقيا فانو
يستحؽ العقوبة التأديبية تاركا المشرع الفمسطيني ىذا االختصاص لمجيات االدارية تحت رقابة
القضاء .
واف المشرع االردني

490

والمشرع المصري

491

كذلؾ الحاؿ فقد تناولت ىذه التشريعات وفقا لقانوف

الخدمة المدنية المطبؽ فييا عمى النص عمى العقوبات التأديبية التي مف شأنيا اف تطبؽ في
حاؿ مخالفة الموظؼ العاـ لألنظمة والتعميمات .
وىذا ما دفعنا الى القوؿ اف رجاؿ الضابطة القضائية وكما حددتيـ ( )21مف قانوف
االجراءات الجزائية عمى انيـ موظفوف ميمتيـ مساعدة رجاؿ النيابة العامة  ،أي اف ىؤالء
الموظفيف يطبؽ عمييـ قانوف الخدمة المدنية وىـ مطالبوف باحتراـ وظيفتيـ واف التعميمات
488

عدناف عمرو  ،مبادئ القانوف االداري الفمسطيني  ،المطبعة العربية الحديثة  ،القدس ، 2002 ،ص 247

489

عيسى محمد مناصرة ،التأديب االداري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكـ الجنائي  ،كمية الحقوؽ ،جامعة القاىرة رسالة دكتوراه ، 2012،

490

لقد نص نظاـ الخدمة المدنية االردني رقـ ()1لسنة  1988وفقا لممادة ( ) 132الفقرة (أ) عمى انو في حاؿ اخالؿ الموظؼ العاـ بواجبات وظيفتو

ص .51

ومخالفتو ليا او عرقميا او اساء الى االخالقيات الوظيفة وواجباتو فترفض عميو عقوبات تأديبية ".

491

ورد في المواد ( )78-76مف قانوف العامميف في الدولة المصري لسنة  1987عف المسؤولية التأديبية لمموظؼ العاـ إال اف المشرع المصري لـ

يضع تعريفا محددا لمجريمة التي تستوجب العقوبة التأديبية إال انو اعتبر كؿ خروج عف اداب الوظيفة العامة ومقتضياتيا يعرض الموظؼ لممسألة
التأديبية .

142

الصادرة عف رؤساء االقساـ ومديرو االجيزة االمنية تتمثؿ في انعكاسا وتطبيقا لمقانوف بحيث ال
يتصور اف يصدر امر عف مدير مديرية الشرطة باف يمارس التعذيب او يجبر المتيـ عمى
االعتراؼ وفي ىذه الحالة فاف قياـ الموظؼ بيذه الخطوة ىو مخالفة لتعميمات رئيسو واألنظمة
والموائح مما يترتب عميو اف يستتبع العقوبات الجزائية عقوبات تأديبية كذلؾ وكما اف المسؤولية
التأديبية ال تنتيي لمجرد اف مرتكب الفعؿ قد استقاؿ مف وظيفتو حيث انو استثناء يحؽ لمسمطة
التأديبية مالحقة الموظؼ بعد انتياء خدمتو .492
كؿ موظؼ او مستخدـ عمومي امر بتعذيب متيـ او فعؿ ذلؾ بنفسو لحممو عمى
االعتراؼ وىذا ما تناولو قانوف العقوبات اف االثر الذي يترتب عمى عدـ مشروعيو الدليؿ الذي
يستمد االعتراؼ منو انو دليؿ باطؿ وبالتالي فما بني عمى باطؿ فيو باطؿ عمى نحو يجعؿ
الدليؿ المستمد منو غير مشروع مما يسمح لوكيؿ الدفاع طمب البراءة عمى اساسو لموكمو

493

إال

انو وحتى يتحقؽ البطالف فال بد مف اف يكوف مف نوع االفعاؿ التي تمارس مف اجؿ الحصوؿ
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
انيا مورست بشكؿ يخالؼ معو في الشرعية االجرائية وىذا ما يدفع المشرع الى تقرير البطالف
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
صفو المجني عميو واجب باف يكوف متيما وىذه فكرة نسبية أي بمعنى اف يكوف متيما خالؿ فتره
االجراءات المتعمقة في جمع االستدالالت والتحري التحقيؽ

494

وال يتوقؼ االمر عمى ذلؾ وانما

قد يمحؽ الموظؼ في حاؿ قد اجتمعت تمؾ الشروط المسؤولية الجزائية عمى مف قاـ بيذا الفعؿ
كونو مف الجرائـ التي تقع مف الموظؼ العاـ وتستوجب المسؤولية بموجب نصوص قانوف
العقوبات .

492

انظر نص المادة ( )67مف قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني رقـ ( )4لسنة  1998وتعديمو بالقانوف رقـ ( )4لسنة  2005والذي قد جاء فيو انو

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 الذي

يطمع العا مو عمى اسرار التحقيؽ وحتى ولو كاف بعد انتياء خدمتو فانو تمحقو المسؤولية التأديبية وكذلؾ فقد احتوى قانوف العامميف في الدولة المصري
رقـ ( )47لسنة  1978نص مماثؿ لممشرع الفمسطيني و كاف ذلؾ مف خالؿ نص المادة ()88منو .
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494

محمد شتا ابو سعد  ،مرجع سابؽ  ،ص. 441

محمد سامً النبراوي  ،مرجع سابق  ،ص.61-59
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فقد تكوف المخالفة االجراءية التي تـ تحصيؿ الدليؿ عمى اثرىا خطأ تأديبيا يؤاخذ بو
الموظؼ العاـ الذي باشر االجراء بالمخالفة لمقواعد التي تحدد اطار عممو  ،وحينئذ ال تعارض
بيف تقرير ىذا النوع مف المسؤولية التأديبية لمموظؼ العاـ مف ناحية وتقرير انواع اخرى مف
المسؤولية  ،كالمسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية  ،او تقرير استبعاد الدليؿ

495

.

ثانيا  -:المسؤولية الجنائية
المتيـ عندما يرتكب الموظؼ جريمة مف الجرائـ المنصوص عمييا في قانوف العقوبات
فانو يتعرض لممسؤولية الجنائية شأنو في ذلؾ شأف الشخص العادي  ،إال اف صفتو كموظؼ
عاـ غالبا ما تكوف مبر ار لتشديد العقوبة لما يتمتع بو مف سمطات تمنحو السيولة في ارتكاب
جريمتو ىذا عدا عف انو كذلؾ ممثال لمسمطة العامة وممثال لمدولة في ممارستيا لسمطتيا  ،واذ
يمكف اليدؼ مف تشديد العقوبة عمى الموظؼ العاـ لمنعو مف االنحراؼ واالبتعاد عف المصمحة
العامة لمحفاظ عمى سير المرافؽ العامة بانتظاـ واطراد

496

تجد اساسيا مف قانوف العقوبات حيث حدد قانوف العقوبات الجزاء و العقوبات المقررة
عمى الموظؼ العاـ الذي ينتزع االعتراؼ مف المتيـ باستخداـ وسائؿ غير مشروعة  ،وقد يكوف
دور المكمؼ بإحدى صورتيف االمتناع عف وقؼ االستمرار بفعؿ مخالؼ لمقانوف او القياـ بفعؿ
مجرـ  ،ومثاؿ الصورة االولى باالمتناع كمف يمتنع عف ايقاؼ التعذيب الذي يمارس ضد متيـ
بما ىو مخالؼ لمقانوف ولكف يشترط اف يكوف امتنع عف واجب قانوني يقتضي منو التدخؿ لمنع
النتيجة المعاقب عمييا ومع استطاعتو بالقياـ بيذا الواجب كما في المسئوؿ عف الجاني في
التحقيؽ والذي عمـ منو او رآه يمارس التعذيب ورغـ ذلؾ ىو اتخذ موقفا سمبيا دوف اف يتدخؿ او
يحاوؿ وقؼ ىذه التصرفات

497

حيث يخضع الوظؼ العاـ لممسائمة الجنائية التي يرقى فييا الفعؿ الى مرتبة الجريمة
والتي مف اىميا -:

495
496
497

محمد عوض  ،مرجع سابق ،ص.489
عٌسى مناصرة  ،مرجع سابق  ،ص .144
محمد شتا ابو سعد  ،مرجع سابؽ  ،ص .443
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 -1جريمة تعذيب المتيم لحممو عمى االعتراف :
وكما اف القانوف االردني لعاـ  1960والمطبؽ في الضفة قد نص في المادة ()208
لكؿ مف استعمؿ أي نوع مف انواع الشدة او العنؼ لحمؿ شخص عمى االق ارر بجريمة او عمى
معمومات بشأنيا  ،عوقب بالحبس مدة ثالثة اشير الى ثالثة سنوات  ،وفي حاؿ افضت اعماؿ
العنؼ الى مرض او جرح اصبحت العقوبة مف ستة اشير الى ثالثة سنوات .
نصت المادة ( )108مف قانوف العقوبات المصري لعاـ  1936والمطبؽ في قطاع غزة
عمى اف " كؿ موظؼ في الخدمة العامة عرض شخصا اخر الستعماؿ القوة او العنؼ معو او
امر باستعماؿ القوة والعنؼ معو لكي ينتزع منو او مف أي فرد مف افراد عائمتو اعترافا بجرـ او
معمومات تتعمؽ بجرـ يعتبر انو ارتكب جنحة "
ويضح مف خالؿ نص المادة سالفة الذكر اف حظر التعذيب وتحريمو تحريما مطمقا
ويقصد بالتعذيب االيذاء القياسي العنيؼ الذي يؤثر تأثي ار كبي ار في ارادة المجني عميو وبحممو
عمى االعتراؼ لوضع نياية ليذا التعذيب

498

 -2جريمة استعمال القسوة
واف ما يترتب عمى قياـ الموظؼ العاـ باستخداـ القسوة والعنؼ في ممارستو لوظيفتو خارج اطار
القانوف اف يترتب عمى ذلؾ اف ارتكب فعال مجرما يستوجب العقوبة وبذلؾ فاف كؿ موظؼ
عمومي او مستخدـ او مكمؼ بخدمة عمومية استعمؿ القسوة مع الناس اعتمادا عمى وظيفتو
بحيث اخؿ بشرفيـ او احدث االـ بإيذائيا يعاقب بالحبس المدة المنصوص عمييا في المادة
( )208سابقة الذكر.
إال اننا قد نتسائؿ ىؿ يمتد البطالف الى استجواب المتيـ بحضور رجاؿ السمطة العامة اـ ال ؟
ثار خالؼ بيف الفقو والقضاء حوؿ استجواب المتيـ او مواجيتو بغيره بحضور موظفي
الضابطة العدلية ورجاؿ السمطة العامة بما ليـ مف قوة وسمطاف  ،و خاضة الضابط الذي سبؽ
واعترؼ امامو  ،اذ اف البعض ذىب الى اعتبار ذلؾ مف احدى صور التيديد التي تؤثر عمى
498سميح عبد القادر المجالي  ،اثر االجراء الجزائي الباطؿ في المركز القانوني لممتيـ  ،دار وائؿ لمنشر  ،2006،ص . 189
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حرية و ارادة المتيـ في االختيار بيف االنكار واالعتراؼ

499

ومف ذلؾ فقد قضت بعض محاكـ

الدوؿ في اعتراؼ المتيـ اما الضابط الذي قبض عميو  ،ثـ حضور ىذا الضابط استجواب
المحقؽ لو  ،ودوف اف يصدر عنو أي تصرؼ  ،يعد تيديدا لممتيـ ويبطؿ االستجواب واالعتراؼ
المتولد عنو

500

وذىب رأي اخر الى خالؼ ذلؾ فقرر اف ىذا الحضور ال يشكؿ اكراىا معنويا ضد المتيـ وال
يناؿ مف حرية ارادتو وبالتالي ال يبطؿ االستجواب  ،الف مجرد الخشية مف سمطاف الوظيفة ال
يعد قريف االكراه المبطؿ لالعتراؼ ال معنى وال حكما

501

وفي ذلؾ فقد ايدت محكمة النقض

المصرية ىذا االتجاه فقضت باف ليس بحضور الضابط الستجواب النيابة العامة لممتيمة ما مف
شأنو اف يعيب اجراء االستجواب او يبطمو في وقت كاف مكفوال فيو حرية الدفاع عف نفسيا بكافة
الضمانات

502

اما موقؼ محكمة التميز االردنية فيي اف في اعتراؼ المتيميف شأنو شاف باقي االدلة التي
تخضع لتقدير القاضي وقناعتو الشخصية بصحتيا عمال باحكاـ المادة( )147مف قانوف اصوؿ
المحاكمات الجزائية  ،حيث توصمت محكمة الجنايات الكبري اف االعتراؼ الذي اخذ في ظروؼ
تثير الشبية كاستخداـ وسائؿ التعذيب المادي والمعنوي عدا عف اف تدخؿ بعض الحاضريف مف
رجاؿ الشرطة بما فييـ اخصائية الطب النفسي في ىذه االعترافات وأثناء االدالء بيا اماـ
المدعي العاـ فاف مف حؽ محكمة الجنايات الكبرى إال تأخذ بيذه االعترافات اعمال لسمطتيا في
تقدير االدلة والتي ال تخضع فييا لرقابة محكمة التميز

499
500

503

سامي صادؽ المال  ،مرجع سابؽ  ،ص . 104
محكمة المحكمة العميا الكندية  ،كما وقد نصت المادة ( )102مف نظاـ االجراءات الجزائية السعودي  ،عمى انو "ال يجوز استجواب المتيـ

خارج مقر جية التحقيؽ إال لضرورة يقدرىا المحقؽ " وكما اف محكمة التميز االردنية قد اكدت عمى اف االستجواب يجب اف يكوف محاطا بجميع
الضمانات اليامة التي تضمف لممتيـ كافة الظروؼ التي تنائى بو عف التيديد و االكراه مف قبؿ رجاؿ الشرطة حتى ال يبطؿ االعتراؼ  ،تميز جزاء

 97/708مجمة نقابة المحاميف  ،س  ، 1998العدد الثاني والرابع  ،ص . 1012

501
502

محمود نجيب حسني  ،االختصاص و االثبات في قانوف االجراءات الجنائية  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ، 1990،ص . 114

نقض مصري  ،نقض جزاء  ، 1961/2/6 ،س  ، 12رقـ  ، 59ص  ، 311وقد سارت محكمة التميز الكويتيو عمى ىذا النيج مف خالؿ

حكميا في تميز الجزاء الكويتي رقـ  92/18في  1962/6/15القسـ الثالث المجمد الرابع  ،س  ، 1999رقـ  ، 4ص  ، 124حسن الجوخدار مرجع
سابؽ  ،ص .297

503

تميز جزاء  ، 91/271،مجمة نقابة المحاميف  ،س  ، 1992ص  ، 1553حسف الجوخدار  ،مرجع سابؽ  ،ص . 298
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 -3جريمة افشاء االسرار
اف ىذه الجريمة مف شأنيا اف تطبؽ في حماية حؽ الصمت متى ما رأت جية التحقيؽ اف
يتـ نشر أي مف المعمومات التي تمسؾ بموجبيا المتيـ بحقو في الصمت مما يترؾ المجاؿ واسعا
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 .
اف نشر وافشاء اسرار المحاكمة تعتبر بموجب قانوف العقوبات مف الجرائـ التي يعاقب
عمييا مف نشرت عنو شرط اف تكوف مما ال يجوز نشره  ،وسواء اكاف الناشر مف العامة او مف
الموظفيف العاميف فاف ذلؾ يستوجب ايقاع العقوبة عمى الفاعؿ  ،كوف اف ىذه االخبار مف شأنيا
اف تؤثر عمى اقواؿ الشيود او عمى القضاة مما يؤدي الى اف تؤثر في القضاة مف الحكـ
بموضوعية او تمنع الشاىد باإلفضاء بما لديو مف معمومات  ،واف العقوبة عمى ذلؾ تتمثؿ
بالحبس مدة ال تزيد عف ثالثة اشير او بغرامة ال تتجاوز( )50دينار

504

 ،وكما انو ال يجوز اف

يتـ نشر ايا مف الوثائؽ في التحقيؽ الجنائي او الجنحوي قبؿ تالوتيا في حكـ عمني او نشر
المحاكمات السرية او المحاكمات في دعوى السب او المحاكمات التي منعت المحكمة نشرىا
505لما ذلؾ مف اىمية بالغة في الحفاظ عمى كرامة المتيـ والحفاظ عمى رغبتو في الصمت نتيجة
لخوفو مف نشر ايا مف االخبار التي قد تؤثر في سمعتو او تعرضو لالزدراء فكوف اف المتيـ قد
قرر اتخاذ الصمت كوسيمة اماـ لجاف التحقيؽ فاف ذلؾ ال يعني دوما لجيمو باإلجراءات او انو
ليس لديو ما يقولو وانما قد يكوف نتيجة لتمسكو بحقو في السرية ولرغبتو في عدـ نشر اقوالو
وكذلؾ الحاؿ فعند طمب المتيـ اف تكوف الجمسات سرية فيو اجراء يمكنو مف اف ينطؽ ويقوؿ
بسريو تامة كبديؿ لمجوء لحقو في الصمت
وبناءا عمى ذلؾ فاف المشرع قد فرض العقوبة بقانوف العقوبات عمى كؿ مف يقوـ بنشر ايا مف
المعمومات او الوثائؽ التي يحظر نشرىا وعاقب مرتكب ىذا الفعؿ بعقوبة مف خمسة دنانير الى
خمسة وعشروف دينا ار

506

504

انظر نص المادة ( )224مف قانوف العقوبات االردني رقـ ( )16لسنة .1960

506

المادة( )225مف قانوف العقوبات االردني رقـ  16لسنة . 1969

505

انظر نص المادة( )225مف قانوف العقوبات االردني رقـ ( )16لسنة .1960

147

واف كنا نرى اف ىذه العقوبة ليست كافيو ومرد ذلؾ الى الجمود الذي انتاب قانوف العقوبات منذ
اف تـ تطبيقو في االراضي الضفة الغربية وحتى االف اذ لـ يتـ تعديؿ القوانيف إال بما جاء
بموجب مرسوـ بقانوف وىذه المراسيـ لـ تعالج كافو نقاط النقص في قانوف العقوبات ومف ضمنيا
العقوبة المفروضة عمى مف ينشر ايا مف مجريات التحقيؽ او الوثائؽ التي يحظر نشرىا سواء
اكاف الحظر يعود إلرادة المتيـ او ألسباب تتعمؽ بالنظاـ العاـ لما يشكؿ ذلؾ مف انتياؾ واضح
وصريح لحؽ المتيـ في السرية التي قد تنازؿ ألجميا عف حقو في الصمت ونطؽ إليمانو باف
السرية متوافرة وتحقؽ الغاية نفسيا التي يريد اف يصمت ألجميا.
لكن قد يثور التساؤل فيما ىل ىنالك عقوبو عمى من يمنع المتيم حقو في الصمت إال
انو ال يمارس ضده انتزاع االعتراف من وكالء النيابة او القضاة ؟
مف الميـ معرفة اف القاضي او وكيؿ النيابة اليخضع لممسائمة الجنائية عف اداء وظيفتو
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
القضاه او اعضاء النيابة يتمتعوف بحصانة مف المسائمة الجنائية فيما يتعمؽ بوظائفيـ القضائية
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
واعضاء النيابة فيـ يسائموف جزائيا في حاؿ ارتكابيـ الجرائـ المنصوص عمييا في قانوف
العقوبات.507
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
قاـ بو مف فعؿ البطالف وتترتب عميو المسؤولية لتأديبة واف عدـ تنبيو المتيـ لحقو في الصمت
مف قبؿ وكيؿ النيابة اثناء االستجواب سواء اكاف نتيجو الىماؿ او تقصير قد يترتب عمى ذلؾ

507

ريـ البطمة وجميؿ سالـ  ،المسؤولية القضائية ومسائمة القضاة  ،معيد الحقوؽ  ،جامعة بيرزيت  ،ورقة تطبيقية  ،2010ص.28
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اف يتعرض وكالء النيابة الى مسائميـ تأديبا مف قبؿ النائب العاـ مف تمقاء نفسو او بناءا عمى
طمب وزير العدؿ

508

،

اما وفي حاؿ قد ثبت انو قد وقع مف القاضي او وكيؿ النيابو في عممو غش او دليس
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
او وكيؿ النيابة 509وبناءا عمى ذلؾ يمكف القياس عمى الظروؼ التي ادت الى منع المتيـ مف
حقو في الصمت
الفرع الثالث  :التعويض
يجد التعويض اساسو كقاعدة عامة بناءا عمى قواعد القانوف المدني والذي يكفؿ الضماف
عمى اساس الضرر فكؿ اضرار بالغير يمتزـ فاعمو بضماف الضرر

510

وىذا ما يجعؿ المطالبة

بالتعويض بناءا عمى ادعاء بالحؽ المدني  ،وكذلؾ بناءا عمى نصوص القانوف االساس
الفمسطيني اذ اف نتيجة لتجاوز رجاؿ الضابطة العدلية لمياميـ وصالحيتيـ وما يترتب عميو مف
اعتداء عمى الحرية الشخصية لحرية الحياة الخاصة وغيرىا مف الحقوؽ التي يكفميا القانوف
االساس الفمسطيني  ،وتضمف السمطة الفمسطينية تعويضا عادال يتناسب مف الضرر

511

 ،وال

تسقط الدعاوى الجنائية او المطالبة بالتعويض نتيجة ليذا االعتداء بالتقادـ  ،وقد يكوف التعويض
بناء عمى قواعد القانوف االداري كونيـ موظفيف واف مسؤولية الدولو كتابع عف متبوعييا تفرض
عمييا واجب التعويض  ،ويحدد القانوف الجزائي التعويض مف خالؿ قانوف االجراءات الجزائية
فمكؿ مف تضرر مف الجريمة اف يطمب مف وكيؿ النيابة او المحكمة التي تنظر الدعوى تمثيمو
كمدعي بالحؽ المدني

512

عندما يتعرؼ المتيـ ألي نوع مف انواع االنتياؾ بحيث يصبح ضحية السير المعيب
لجياز العدالة فانو وجب عمى الدولة اف تتدخؿ لإلصالح بما لحؽ المتيـ مف ضرر اذ اف
508
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انظر نص المادة ( )72والمادة ()71والمادة(56و57و58و )59مف قانوف السمطة القضائية رقـ ( )1لسنة .2002
انظر نص المادة( )153مف قانوف اصوؿ المحاكامت المدنية والتجارية رقـ ( )2لسنة (. )2001
انظر نص المادة ( )256مف نصوص القانوف المدني االردني قانوف رقـ ( )43لسنة . 1976
المادة ( )32مف القانوف االساسي الفمسطيني .
المادة ( )149مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني .
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التعويض ىو خير جبر لمضر الذي قد يمحؽ بشخص ما واذ تقع عمى عاتؽ الدولة القياـ بميمة
التعويض جراء ما لحؽ المتيـ مف ضرر او تعسؼ القائميف بإنفاذ القوانيف

513

 ،كوف اف الدولة

ىي الطرؼ القوي الواجب عميو التعويض .
وحؽ المتيـ في التعويض يعني حقو في الحصوؿ عمى جبر الضرر ممف اوقعو بو او
تسبب في وقوعو بخطيئة  ،فالتعويض ىو اجراء مف شأنو الحد مف تعسؼ السمطة القضائية
تجاه االفراد  ،فإذا ما كاف مف شأف ىذا التعسؼ االضرار بمركز المتيـ دوف وجو حؽ  ،امكنو
المجوء لممطالبة ببطالف االجراء التعسفي باإلضافة لمتعويض عما لقيو مف اضرار مقصوده .
والتعويض قد يكوف عينا  ،وذلؾ بإعادة الحاؿ الى ما كانت عميو قبؿ اف يرتكب
المسئوؿ الخطأ الذي ادى الى وقوع الضرر

514

 ،إال انو ال يمكف المجوء الى مثؿ ىذا النوع مف

التعويض بخصوص تعويض المتيـ عف االضرار التي لحقت بو نتيجة لإلجراء التعسفي حيث
انو ال يتصور اف ىنالؾ امكانية إلعادة الحاؿ إال ما قبؿ وقوع الضرر  ،الف ىذا النوع مف
الضرر مما ال يمكف اصالحو عينا  ،وقد يكوف التعويض بمقابؿ نقدي يقدر بحسب قيمة الضرر
الذي لحؽ بالمتيـ او يكوف التعويض معنويا

515

كنشر االعتذار او االسؼ لممتضرر  ،و اذ اف

المطالبة بالتعويض عف أي عطؿ او ضرر يكوف مف خالؿ االدعاء بالحؽ الشخصي سواء كاف
مع الدعوى الجزائية التي يرفعيا المتضرر نتيجة لمفعؿ الذي يشكؿ جرما الذي مورس عميو عمى
اف يتقدـ المدعى بالحؽ المدني طمبا الى وكيؿ النيابة او الى المحكمة يتخذ فيو صفة المدعي
بالحؽ الشخصي باإلضافة لتحديد مقدار الضر وقيمة التعويض المطالب بو  ،او بصورة مستقمة
اماـ المحكمة المدنية  ،وفي حاؿ وفاة المتعرض لمتعذيب فاف حقو باالدعاء المدني ينتقؿ الى
ورثتو بالمطالبة بو516شريطة اف يكوف مورثيـ قد رفع الدعوى قبؿ وفاتو .
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حاتـ بكار ،حماية حؽ المتيـ في محاكمة عادلة ،دراسة مقارنة  ،منشأة المعارؼ  ،االسكندرية .1997،

وبسمى ىذا التعويض وفقا لقانوف العقوبات بالتعويض بالرد أي رد الحاؿ الى ما كانت عميو قبؿ ارتكاب الجريمة وىو يتعمؽ باألشياء التي

ضبطت كالمسروقات وىو يكوف بيد المحكمة والنيابة كذلؾ اثناء فترة التحقيؽ بالدعوي وكما يمكف رد ىذه االشياء ولو كاف قبؿ صدور حكـ بالدعوى
انظر في ذلؾ نص المادة ( )43مف قانوف العقوبات االردني رقـ ( )16لسنة  1960وكذلؾ انظر في ذلؾ كامل السعيد  ،شرح في قانون اصول

المحاكمات الجزائية دراسة تحميمية تأصيمية في القوانيف المصرية واألردنية والسورية وغيرىا  ،دار الثقافة لمنشر ،عماف  ،ص . 239

515

منذر الفضؿ  ،الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية  ،دار الشؤوف لمثقافة العامة  ،بغداد  ، 1990،ص . 48-42

 516كامؿ السعيد  ،شرح في قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية  ،مرجع سابؽ  ،ص. 221-216
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وبما اف رجاؿ السمطة القضائية ىـ موظفوف تابعوف لمدولة  ،وقد ارتكبوا الخطأ بمناسبة
ممارستيـ لوظيفتيـ  ،فاف الدولة ىي التي تتحمؿ ىذا الخطأ وتقوـ بتعويض الضرر الذي لحؽ
بالمتيـ

517

 ،اذ اف االساس القانوني الذي تتحمؿ فيو الدولة التعويض يعود الى عدة مف

النظريات التي تنسب الخطأ لمدولة عف موظفييا

518

ومنيا

اوال  :التعويض مرده الى اف الخطأ ينسب الى المرفؽ العاـ الذي يعمؿ فيو الموظؼ كأنو ىو
الذي ارتكبو مف الناحية القانونية سواء اكاف نسبة الخطأ بصورة مباشرة لمدولة او بصورة غير
مباشرة  ،او تبعا لنظرية افتراض الخطأ بجانب الدولة كأساس لتحمؿ الدولة التعويض لضحايا
العدالة  ،وحيث تكوف مسؤولية الشخص المعنوي لوجود خطأ ذاتي ارتكبو الشخص المسئوؿ عف
غيره بنفسو وىو خطأ مفترض وبتمثؿ ىذا الخطأ بخطأ االدارة في اختيار موظفييا او خطئيا في
الرقابة والتوجيو عمييـ
ثانيا  :االساس الذي تتحمؿ الدولة فيو المسؤولية عف التعويض فيتمثؿ في تحمؿ التبعية حيث
يقع عمى عاتؽ االدارة االلتزاـ بضماف تصرفات الموظفيف ممف يعمموف لدييا واف اساس ىذا
االلتزاـ بالضماف انما ىو راجع الى االرتباط بيف المصمحة والخطر  ،حيث اف الموظؼ يقوـ
بأداء خدماتو لحساب ومصمحة الجماعو العامة فاف مف يستفيد مف نشاط الغير الذي يعمؿ
لحسابو فيجب عميو اف يتحمؿ اعباء المخاطر التي قد تنشأ مف ممارستو ذلؾ النشاط  ،واف
التعويض ىو الجزاء نتيجة االخالؿ بحؽ المتيـ في محاكمة عادلة
واف الكثير مف الدساتير ومواثيؽ حقوؽ االنساف قد نصت عميو اذ نصت المادة( )85مف نظاـ
روما االساسي لممحكمة الجنائية الدولية لسنة  1998وكذلؾ الفقرة ( )6مف المادة ( )14مف
العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية لسنة  1966وكذلؾ الفقرة () 5مادة ( )5مف
ااتفاقية االوروبية لحقوؽ االنساف لسنة  1950والمادة ( )10مف االتفاقية االمريكية لحقوؽ
االنساف لسنة  1969والمادة( )5مف الميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف والشعب في الوطف العربي
لسنة  1986والمادة( )40مف مشروع االمـ المتحدة الخاص بالمبادئ المتعمقة بحؽ الفرد في

517
518

عادؿ الطائي  ،مسؤولية الدولة عف اخطاء موظفييا  ،دار الحرية لمطباعة  ،بغداد  ،1978،ص . 147-18
عادؿ الطائي  ،مرجع سابؽ  ،ص  149وما بعدىا .
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عدـ القبض عميو او حبسو احتياطيا بطريقة تحكمية  ،وكذلؾ اف الدستور اليمني
المصري

519

والدستور

520

اما عمى مستوى القوانيف االجرائية فقد تضمف قانوف االجراءات الجزائية الفرنسي فكرة التعويض
عف الحبس االحتياطي غير المشروع في المادة ( )149منو وكذلؾ قانوف االجراءات االلماني
521

ومف التطبيقات العممية عمى دعوى التعويض في حاؿ انتياؾ الضمانات التي اقرىا المشرع
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
قدمت الشكوى ضد جياز الشرطة وو ازرة المالية والنائب العاـ بصفتو ممثؿ المؤسسات الرسمية
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
بتاريخ  2015/10/20والتي مازالت تنظر اماـ المحكمة المختصة لحيف اثبات وقائع الدعوى
لصدور الحكـ فييا

519

522

انظر نص المادة (/47ىػ) حيث انيا تحدثت الفقرات (أ-د)عف القبض والحجز التعسفي اذا جاء في الفقرة (ىػ)"يحدد القانوف عقاب مف يخالؼ

احكاـ أي فقرة مف فقرات ىذه المادة كما ويحدد التعويض المناس ب عف االضرار التي تمحؽ بالشخص جراء المخالفة "

520
521

انظر نص المادة( ) 57حيث مما جاء فييا اف تكفؿ الدولة تعويضا عادال لمف وقع عميو اعتداء عمى حريتو الشخصية

لقد اكد قانوف االجراءات الجزائية االلماني الصادر في  14يوليو عاـ  1904عمى التعويض لممتيـ لكنو اشترط اف ال يكوف ىنالؾ أي شؾ حوؿ

براءة المتيـ إال انو عاد واستغنى عف ىذا الشرط في قانوف االجراءات االلماني الصادر بتاريخ  8مارس لسنة  1971بشاف التعويض عف االجراءات

التي تتخذ في اطار الدعاوى الجنائية ،لممزيد  ،د .احمد فتحي سرور  ،الشرعية و االجراءات اؿ الجنائية  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة ، 1972 ،

ص . 279
522

مف اشكاؿ التعذيب التي تعرض ليا المتيـ في القضية الجزائية التي رفعت يصددىا دعوى التعويض الحرماف مف النوـ والضرب بالعصي والتمفظ

بألفاظ ال تميؽ بالكرامة االنسانية ومخمة بالحياء العاـ .

لممزيد في ذلؾ راجع موقع وكالة معا عمى الرابط االلكتروني  http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=792049تاريخ الدخوؿ

 2017/10/2وفيو الخبر عف دعوى التعويض المشار الييا بكامؿ التفاصيؿ
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اٌخاذّح
بعد االنتهاء من اعداد الرسالة فقد توصلنا الى عدد من النتائج والتوصٌات والتً ٌمكن
اجمالها حسب النقاط االتٌة
 -1حؽ الصمت ىو حؽ مف حقوؽ االنساف وخاصة مف كاف موضع الالتياـ  ،وىو حؽ مقر ومكرس
في العديد مف التشريعات الدولية والداخمية .
 -2اف المتيـ وىو في مرحمة التحقيؽ او أي اخرى مرحمة مف مراحؿ الدعوى الجزائية غير ممزـ او مجبر
باإلجابة لما يوجو لو مف اسئمة  ،وانما تكوف اجابتو بمحض ارادتو وكؿ ذلؾ مرده الى مبدأ ىاـ مف
المبادئ التي نشأعمييا قانوف االجراءات الجزائية وىو اف االصؿ في االنساف البراءة  ،اذ ال يكمؼ االنساف
بإثبات براءتو او تقديـ دليال ضد نفسو .
-3اف المشرع الفمسطيني لـ يفرؽ بيف وصؼ مف ارتكب جريمة في أي مرحمة مف مراحؿ الدعوى الجزائية
ويظير ذلؾ مف خالؿ نص المادة ( )8مف قانوف االجراءات الجزائية شأنو في ذلؾ شأف المشرع المصري
إال اف ىناؾ بعض التشريعات التي كانت موقفو في اطالؽ وصؼ اخر غير "المتيـ" عمى مف كاف
موضعا لالتياـ وىذا ما انتيجو كال مف المشرع االردني ضمف نص المادة الرابعة مف قانوف اصوؿ
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
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 لما
لذلؾ مف اىمية مف جواز الخضوع لالستجواب.
 -4عمى الرغـ مف اف حؽ الصمت ىو حؽ مقر إال اف المنيج الذي اتخذتو الدوؿ في التعامؿ معو
يختمؼ مف دولة ألخرى فمنيا مف تناوؿ النص عميو بشكؿ مباشر بشكؿ صريح ضمف نصوص تشريعاتيا
 ،ومنيا ما قامت بالنص عميو بشكؿ غير مباشر مف خالؿ االشارة اليو ضمنيا وتدعيمو بإجماع الفقياء و
اراء و احكاـ القضاة ومنيا ما ناىضو ولـ يعترؼ بو  ،ومنيا مف يتضمنو إال انو خالفو ومف ذلؾ اسرائيؿ
في قضية التحقيؽ مع الطفؿ احمد مناصرة .
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-5ال يمكف القياس بيف الصمت و عبارة "السكوت عالمة الرضاء " وذلؾ كوف اف السكوت المجرد عف اي
ظرؼ مالبس لو في التعبير ال يعبر عف االرادة وال يعتبر قبوال  ،ويرجع ذلؾ الى اف االرادة ىي عمؿ
ايجابي اما السكوت فيو عمؿ سمبي  ،وقد جاءت عبارة" ال ينسب لساكت قوؿ مؤكدة عمى ذلؾ " اي اف
السكوت ال يعتبر تعبي ار عف االرادة الضمنية  ،حيث اف االرادة الضمنية تستخمص مف ظروؼ ومالبسات
ضمنية تدؿ عمييا

و اف الصمت ال يمكف اعتباره قبوال بالتيمة او اعتراؼ واف تأويؿ صمت المتيـ عمى

انو اعتراؼ ضمني ال يتناسب مع طبيعة الصمت اذ اف الصمت ىو موقؼ سمبي واالعتراؼ تعبير ايجابي
فال يمكف الداللة بالسمب عمى االيجاب.
 -6يختمؼ الصمت عف مفاىيـ اخرى قد تكوف مقابمة لو او مجاورة  ،فيختمؼ الصمت عف الكذب باعتبار
اف الكذب ىو تصرفا ايجابيا إلخفاء الحقيقة في حيف اف الصمت يعد تعبي ار سمبيا و وجيا ايجابيا في عدـ
اظيار الحقيقة وكذلؾ يختمؼ الصمت عف الغياب فيقتضي الصمت حضو ار جسديا ماديا مع التزاـ
الصمت  ،في حيف اف الغياب او عدـ الحضور يقتضي غيابا ماديا وجسديا لممتيـ ويختمؼ الصمت عف
عدـ االجابة ففي الصمت يكوف بالتمسؾ بحؽ الصمت مف البداية الى نياية االجراءات إال اف عدـ
االجابة ىي وجو اخر بعد اف يكوف المتيـ قد تناوؿ عف حؽ الصمت ورفض االجابة في شؽ معيف .
 -7الصمت اما اف يكوف بشكؿ طبيعي  ،و اما اف يكوف متعمدا  ،ويكوف صمت الشخص طبيعيا في
حاؿ انو كاف الشخص الصامت اصما ابكما أي فاقدا لمنطؽ والسمع  ،او متعمدا في حاؿ انو قد لجأ
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 .
 -8وفي صمت المتيـ ال يعامؿ صمت الشاىد  ،اذ انو ال يمكف مقارنة المتيـ مع الشاىد  ،كوف اف كال
منيما لو مرك از يختمؼ عف االخر  ،فالمتيـ لو مصمحة في اف يد أر التيمو عف نفسو  ،و صمتو انما ىو
استخداـ لحؽ لو في الدفاع عف نفسو وىذا الحؽ منصوص عميو صراحة في قانوف االجراءات وال وجود
ألي نص عقاب عمى المتيـ في حاؿ امتنع عف الكالـ  ،اما الشاىد فيو مجبر عمى االدالء بالشيادة ،
كوف اف ما يترتب عمى مف ال يشيد في دعوى طمب منو الشيادة فييا او امتناع عنيا دوف اي مبرر او
استثناء يجيزه القانوف انو ارتكب جرما يعاقب عميو  ،وعمى عكس المشرع الفمسطيني لـ يجبر المشرع
االردني الشاىد لقوؿ الحقيقة اذ ورد في نص المادة( )3/219مف القانوف الجزائي االردني والتي نصت
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عمى الجواز لم محكمة عدـ اخذ شيادة الشاىد الذي لـ يحمؼ اليميف او رفض حمفيا مما قد يعني اف
المشرع االردني لـ يجبر الشاىد عمى قوؿ الحقيقة.
-9حؽ الصمت ىو حؽ لـ يكف معروفا سابقا في ظؿ النظـ القانونية القديمة وانما بدأ يظير مع اىتماـ
العالـ بحقوؽ وضمانات المتيـ ويجد ىذا الحؽ اساسو مف خالؿ االعالف العالمي لحقوؽ االنساف
واالتفاقيو الدولية لحقوؽ االنساف المدنية والسياسية  1966واصبح مف الحقوؽ الممزمة والواجبة التطبيؽ
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 .
 -10التمسؾ بحؽ الصمت ال يشمؿ االجابة عمى االسئمة الشخصية والتي ىي مف قبيؿ التعرؼ باسـ
المتيـ وعمره ومينتو اذ انيا مف االسئمة الواجب االجابة عمييا و ال يتصور اف نتمسؾ حياليا بحؽ
الصمت فيي ال تعتبر مف قبيؿ االستجواب وىي ال تكوف مف قبيؿ اسئمة لمحصوؿ عمى اجابات حوؿ
التيمة مف شأنيا االضرار بالمتيـ او ادانتو كما في االسئمة المتعمقة بإثبات ىوية وشخصية المتيـ والتي ال
تشكؿ استجواباً.
 -11حؽ الصمت ىو حؽ مسترسؿ حؽ الصمت اذ انو ال يقتصر عمى مرحمة االستجواب كمرحمة مف
م ارحؿ الدعوى الجزائية وانما ىو حؽ لممتيـ يمكنو استخدامو في أي مرحمة كانت عمييا الدعوى ولو اف
شاء البدء باالجابة ومف ثـ االمتناع او االستنكاؼ باالجابة .
 -12اف المشرع الفمسطيني قد حاوؿ اف يوازف بيف حؽ الدولة في مطاردة الجاني وعدـ افالتو مف العقاب
وبيف حؽ المتيـ في اثبات براءتو واف يتمتع بكافة الضمانات االزمة بحيث ال يغمب احداىما عمى االخر ،
إال اف ىذه المحاولة في ايجاد التوازف كاف بيف طياتيا نوع مف القصور التشريعي لتنظيـ حؽ الصمت
وخاصة فيما يتعمؽ اثار حؽ الصمت ومف ذلؾ  ،االستجواب في حالة التمبمس  ،وحؽ االستعانو بمحامي
في االسجواب في الجنح .
 -14اف مف شأف استخداـ ايا مف الوسائؿ التي تجبر المتيـ عمى الكالـ اف يؤدي ذلؾ الى خرؽ واضح
لحؽ المتيـ بالصمت وبالتالي خرؽ واضح لحقوؽ االنساف اذ اف ىذه الوسائؿ ىي مف قبيؿ وسائؿ انتزاع
االقرار الغير جائز استخداميا وتمثؿ تحايؿ عمى ارادة المتيـ واجباره عمى التفوه بما لـ يكف ليقولو لوال ىذه
الوسائؿ و اف استخداـ ايا مف وسائؿ الخرؽ يعتبر جريمة يعاقب عمييا القانوف  ،واف ما يترتب عمى
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المجوء الى مثؿ ىذه الوسائؿ اف يؤدي الى استبعاد الدليؿ المستمد مف خالليا وبالتالي البراءة لعدـ
مشروعية الدليؿ  ،وال توقؼ االمر عمى ذلؾ بؿ اف لممتيـ المتضرر المطالبة بالتعويضات االزمة تعويضا
عما لحؽ بو مف ضرر .
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اٌرٛص١اخ
اوال ; -التوصٌة بتعدٌل نص المادة ( )25من القانون االساس الفلسطٌنً فً الشق الثانً من حٌث ان
كل متهم فً جناٌة ٌجب ان ٌكون له محام ٌدافع عنه  ،اذ نقترح بان ٌتم تعدٌلها بحٌث تصبح وكل متهم
فً جنحة او جناٌة ان ٌكون له محام ٌدافع عنه فً كافة مراحل الدعوى الجزائٌة  ،والعلة التً دفعتنا
الى التوصٌة بهذا التعدٌل كون ان فً مرحلة االستدالالت وهً مرحلة هامة من المراحل التمهٌدٌة
للدعوى الجزائٌة ولم نجد فٌها اي نص فٌه الزام على رجال الضابطة القضائٌة بالسماح للمحامً ان
ٌلتقً بموكله  ،فمتى ما كان الدستور قد نص على ذلك فً جناٌة او جنحه وفً كافة مراحل الدعوى
الجزائٌة فان رجال الضابطة العدلٌة ٌلزمهم النص كما هو الحال فً مرحلة التحقٌق اذ ان وكٌل النٌابة
ملزم فً ان ٌنبه المتهم بان له الحق فً طلب محامٌه فً هذه المرحلة  ،او مرحلة المحاكمة فً الجناٌة اذ
ٌكون اجبارٌا وجود المحامً الى جانب موكلهلما لذلك من اهمٌة فً تدعٌم لحقوق المتهم وصونها على
العكس من مرحلة االستدالالت التً ال ٌوجد فٌها أي الزام على سلطة الضبط القضائً بان تستقبل
المحامً الى جانب السجٌن او الموقوف .
ثانٌا ; -التوصٌة بإلغاء نص المادة( )45من قانون االجراءات الجزائٌة وهو نص مقتبس عن نص
المادة ( ) 36من قانون االجراءات الجزائٌة المصري والتً جاء فٌها فً حالة التلبس ان على مأمور
الضبط القضائً ان ٌسمع اقوال المقبوض علٌه فان لم ٌأتً بمبرر اطالق سراحه ارسله خالل مدة 24
ساعة لوكٌل النٌابة المختص  ،والعلة التً دفعتنا لمثل هذه التوصٌة حٌث نرى ان هذا النص فٌه مخالفه
لمبدأ االصل فً االنسان البراءة والذي من خالله ال ٌجبر المتهم على ان ٌاتً بدلٌل ٌدٌن فٌه نفسه او لٌس
علٌه عبء االثبات مما ٌجعله نص غٌر دستوري وٌخالف نص المادة ( )14من القانون االساس
الفلسطٌنً بشكلها الحالً .
ثالثا  -:التوصٌة للمشرع الفلسطٌنً بمراجعة نصوص المواد ( ):8فقرة ( )3والتً " فٌها للمتهم الحق
فً تأجٌل االستجواب لمدة ()24ساعة لحٌن حضورمحامٌة فاذا لم ٌحضر محامٌة او عدل عن توكٌل
محام جازاستجوابه بالحال  " ،اذ انها فقرة فارغة ٌعترٌها نوع من التناقض  ،فكٌف لقانون االجراءات ان
ٌحدد الزاما على المحقق تنبٌه المتهم ان من حقه االستعانة بمحام  ،و تأجٌل االستجواب لمدة  24ساعة
لحٌن حضورمحامٌه و له الصمت وعدم االجابة لحٌن حضور محامٌه  ،وكذلك ما اكده القانون االساس
على وجوب وجود محام لكل متهم فً جناٌة  ،ومن ثم وٌعود الى القول بان المتهم ان عدل عن توكٌل
محام او لم ٌحضر المحامً ٌبدأ المحقق باالستجواب ؟ مما ٌعتبر كـأثر ٌتحمله المتهم الراده لٌس له فٌها
وهً ارادة المحامً بعدم الحضور ،ومن ثم ٌترك النص دون تحدٌد او حصر لٌحدد فً جناٌة او جنحة .
وبذلك فاننا نوصى بان ٌتم تعدٌلها على انه فً حال عدم حضور محامٌه وتمسك المتهم بحضوره تعٌن
سلطه التحقٌق له محام .
رابعا ; -التوصٌة بتعدٌل نص المادة نص المادة ( )102فً فقرتها االولى والتً فٌها " ٌحق لكل من
الخصوم االستعانه بمحامً اثناء التحقٌق" اذ نوصً باضافة عبارة ووجود المحامً فً هذه المرحلة فً
الجناٌات الزامً هو ما نراه قصورتشرٌعً وفٌه مخالفة دستورٌة لنص القانون االساسً الفلسطٌنً الذي
ٌوجب دون تحدٌد دعوه المحامً فً الجناٌات .
خامسا ; -التوصٌة بان تلجأ السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة لتحمل مسؤولٌاتها على المستوى الدولً
بفضح الكٌان االسرائٌلً لمخالفته حق الصمت ضمن قضٌة الطفل احمد مناصرة والتً اجبر فٌها على
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الكالم على الرغم من انه لجأ الى تمسكه بحقه فً الصمت  ،واللجوء الى محاكمة القائم على هذه الجرٌمة
امام المحكمة الجنائٌة الدولٌة .
سادسا; -التوصٌة بان ٌستحدث المشرع الفلسطٌنً نصوص قانونٌة جدٌدة  ،من خاللها تشمل وتكرس
حق الصمت فً كافة مراحل الدعوى الجزائٌة وخاصة فً مرحلة جمع االستدالالت ومن ثم النص على
هذا الحق فً القانون االساس الفلسطٌنً كما فعل الدستور المصري المعدل لعام 2014ضمن نص المادة
( )55حٌث نص على حق الصمت صراحة ودون تحدٌد .
سابعا ; -التوصٌة للمشرع الفلسطٌنً بان ٌحدد الجزاء المترتب على مخالفة أي من الضمانات الواجب
اتباعها اثناء التحقٌقات الجزائٌة وتحدٌد العقوبات االدارٌة والتأدٌبٌة والتعوٌضات جراء هذه المخالفة لما
فً ذلك من تعدي على حقوق االنسان وحرٌاته االساسٌة .
ثامنا ; -نوصً المشرع الفلسطٌنً ان ٌحدد الفرق بٌن االستجواب واألسئلة أي االسئلة الموجهة بشكل
ال ٌمثل فٌها استجواب والصمت وعدم االجابة  ،وكذلك على المشرع الفلسطٌنً ان ٌحدد الساعة التً ٌتم
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
موحد لشقً الوطن فً الضفة الغربٌة وقطاع غزة مما ٌنفى معه امكانٌة االجتهاد فً التفسٌر لغٌر صالح
المتهم .
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