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١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 "دراسة مقارنة " نطاق حق املتهم فـي الصمت خالل مراحل الدعوى اجلنائية 

  :ةــــمـمقد

 الجلیل الوھاب، الذي أنار قلوب عباده بأنوار السنة والكتاب،الحمد �        

َولقد كرمنا بني آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من (: القائل في محكم كتابھ َ ْ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ

ْ َ ِّ َ ْ َ ْ َُّ َُ َ َْ ََ َ َِ ْ ْ ْ َِ َ َ ْ

َالطيبات وفضلناهم عىل كثري ممن خ ْ َ َ َِّّ ُ
ِ ِ ٍِ َ َ َ َّْ َ ْ َ ًلقنا تفضيالَّ ْ ِْ َ َ والصالة والسالم علي من  )١( )َ

أرسلھ ربھ لیفقھ الناس كتابھ، ویبین لھم ما أنزل إلیھم من ربھم، وأصلي وأسلم 

على آلھ األطھار، وصحبھ األخیار، أقمار الدجى وأنوار الھدى، الذین فقھوا عن 

ي یوم الدین، ًهللا كتابة وعن نبیھم سنتھ، وعلى من جاء بعدھم مقتفیا أثرھم إل

 ......بــعـــدو

إذا كان القانون یمنح السلطات العامة عدة امتیازات في مواجھة المتھم م�ن       

أجل الوصول إلي الحقیقة وتحقیق العدالة، ولینال المتھم جزاءه إذا ثبت�ت إدانت�ھ، 

فإن��ھ ف��ي المقاب��ل ی��وفر للم��تھم ض��مانات وحق��وق تحف��ظ ل��ھ حق��ھ ف��ي نف��ي التھم��ة 

إلیھ والدفاع عن نفسھ بأي طریق كان، وتمكن�ھ م�ن مواجھ�ة امتی�ازات المنسوبة 

دفاع ع�ن السلطات العامة، ولعل من أب�رز ھ�ذه ال�ضمانات والحق�وق ھ�ي ح�ق ال�

ً قانون�ا، وقرین�ة الب�راءة الت�ي تعن�ي افت�راض الب�راءة نفسھ بجمیع الطرق المتاحة

ن األدل�ة الت�ي للمتھم مھما كان�ت ق�وة ال�شكوك الت�ي تح�وم حول�ھ ومھم�ا ك�ان وز

تحیط بھ تنقل عبء اإلثبات عل�ى ع�اتق س�لطة االتھ�ام ویعف�ى الم�تھم م�ن إثب�ات 

براءت�ھ، ألن األص��ل ف��ي اإلن�سان الب��راءة، وم��ن حق��ھ إب�داء أقوال��ھ بحری��ة تام��ة، 

  .ویتعین على الدولة بأجھزتھا كافة احترام ھذه الحقوق

ًالحق�وق انطالق�ا م�ن ًلذا ن�ادى ال�بعض ب�ضرورة إعط�اء الم�تھم مزی�دا م�ن       

قاع��دة مفادھ��ا أن ال��شخص الم��تھم ھ��و الط��رف ال��ضعیف ف��ي ال��دعوى الجنائی��ة، 

ًحیث یج�د نف�سھ وحی�دا ف�ي مواجھ�ة إح�دى س�لطات الدول�ة ف�ي مراح�ل ال�دعوى 

 تمكنھ�ا م�ن وظیفتھ�ا عل�ى الجنائیة المختلفة، والتي تملك العدید من الوسائل التي

ي تك�ون ت تختل�ف ب�اختالف المرحل�ة الت�، وألن كل سلطة لھا إج�راءاأكمل وجھ

، وما تنطوي علیھ من مساس بالحریة الفردیة یكون علیھا الدعوى والھدف منھا

ق��انون اإلج��راءات الجنائی��ة الم��رآة العاك��سة ألھمی��ة وقیم��ة الحری��ات والحق��وق 

ًوال��ضمانات المن��صوص علیھ��ا للوص��ول إل��ي الحقیق��ة خدم��ة للمجتم��ع وتوطی��دا 

                                                 

 ٧٠ اآلیة رقم :اإلسراءسورة  ) ١(
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الیب غی��ر  الق��انون، وعل��ى ھ��ذا األس��اس ت��م اس��تبعاد األس��وإرس��اء ل��دعائم دول��ة

، مم���ا أدى ب���الكثیر م���ن الفقھ���اء إل���ي اعتب���ار ق���انون الم���شروعة لبن���اء الحقیق���ة

  .اإلجراءات الجنائیة قانون الشرفاء

یكون من العدل تزوید المتھم بحقوق إضافیة یستطیع أن یواجھ المبتكرات ف      

دعوى الجنائی��ة، وم��ن أھ��م تل��ك الحق��وق الحدیث��ة ف��ي ك��ل مرحل��ة م��ن مراح��ل ال��

 الحق في عدم اإلجاب�ة ع�ن ھضرورة تمتع المتھم بحقھ في الصمت، الذي یبیح ل

األس���ئلة الموجھ���ة إلی���ھ، وأن یلت���زم ال���صمت دون أن ی���ضغط علی���ھ ف���ي س���بیل 

اس�تخالص م�ا ی�ضر ب�ھ، وم�ن دون أن یع��د ص�متھ قرین�ة ض�ده ی�ستند إلیھ�ا ف��ي 

 ل�م ینط�ق ول�م یعب�ر ع�ن إرادت�ھ ب�أي ش�كل أو إش�ارة إدانتھ، فالممتنع عن الك�الم

الق�درة عل�ى ًمتداولة عرفا، وبذلك ف�ال دلی�ل ف�ي ھ�ذا ال�صمت، مم�ا ی�صعب من�ھ 

  .تأویلة في أي اتجاه

ق�د ت�م ب�دالالت وال�صمت غ�زا الق�وانین والمواثی�ق الدولی�ة  وحق المتھم في      

 ع�ام ھال الخ�امس لدس�تورً ففي الق�انون األمریك�ي وطبق�ا للتع�دی)١(لفظیة مختلفة 

، وفي ً"یكون للمتھم الحق في البقاء صامتا" تم التعبیر عن ھذا الحق بأن ١٧٩١

ك�ره الم�تھم عل�ى ال�شھادة بالحق في أال ی" القانون اإلنجلیزي والكندي یعبر عنھ 

یك�ون لك�ل م�تھم الح�ق " ، وفي القانون اإلیطالي تم التعبی�ر عن�ھ ب�أن "ضد نفسھ

الحق في عدم اإلجابة عل�ى " القانون البرتغالي یكون للمتھم ، وفي "في السكوت

للم��تھم الح��ق ف��ي ع��دم القی��ام أو اإلدالء ب��أي " وف��ي الق��انون الفرن��سي ،"األس��ئلة

 ١١٦/٣م " (وع��دم ج��واز س��ؤال الم��شتبھ فی��ھ إال بموافقت��ھ"، )١١٤/١م " (ق�رار

" ن��ھ ق بأ، وف��ي الق��انون الم��صري ت��م التعبی��ر ع��ن ھ��ذا الح��)إج��راءات فرن��سي

وف���ي )  إج���رات م���صري٢٧٤م " (یج���وز اس���تجواب الم���تھم إال إذا قب���ل ذل���كال

 من ٥٥/٣م (" وللمتھم الحق في الصمت"ستور المصري تم التعبیر عنھ بأن الد

  .)٢٠١٤الدستور المصري 

 ت��أتي م��ن أھمی��ة حق��وق ت��ضح أن أھمی��ة ح��ق الم��تھم ف��ي ال��صمتی    وم��ن ث��م  

ھتمام كبیر سواء أكان من جانب الدول�ة أم اإلنسان نفسھا وكرامتھ التي تحظى با

األفراد على السواء، كما أنھا محل اھتمام وعنایة خاصة م�ن جان�ب الم�ؤتمرات 

                                                 

 .٨٤ صـ -م٢٠١٤ طبعة -شرعیة اإلجرائیة وحقوق اإلنسانال :أحمد لطفي السید/ د ) ١(
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ً، باعتبارھا ھ�دفا ت�سعى والشریعة اإلسالمیةالدولیة والدساتیر والقوانین الوطنیة 

 وال ًالشعوب جمیعا إلي تحقیقھ كي تنعم باألمن واألمان والطمأنینة فال یھدر حق

  .تنتقص حریة

م���ن أھ���م األس���باب الت���ي دعتن���ي إل���ي اختی���ار ھ���ذا  : الموض���وعس���باب اختی���ارأ

  :الموضوع ھو

  . الحساس في ساحة اإلجراءات الجنائیة القترانھ بقرینة البراءةمتھم مركز ال-

 اعتبار الصمت أحد المقاییس الحقیقیة الحترام حقوق الدفاع والحریات -

  .الفردیة

  .سالمة التصریحات الصادرة عن المتھم ارتباط الصمت ب-

اللبس الذي یكتنف ھذا الحق قد یدفع بالسلطات القائمة على مباشرة الدعوى  -

الجنائیة إلي إھمالھ، مما قد یفرض على المتھم المبادرة بالتصریح لنفي التھمة 

ًعنھ والتكلم بطریقة توحي بأنھ یدفع عن نفسھ شرا حتى ولو كان بریئا، مع أن  ً

   .كصورة تطبیقیة لقرینة البراءةانون یوفر لھ ھذا الحق بصفة دائمة وثابتھ الق

 حق المتھم في الصمت ورد بصفة عامة في قانون اإلجراءات الجنائیة مما -

یحتم علینا الغوص والبحث عن االختالف الفقھي والقانوني والقضائي 

  .لتوضیحھ

" تھم في الصمتحق الم"على )٥٥/٣م ( في ٢٠١٤الدستور المصري  نص -

   . في جمیع مراحل الدعوىوذلك ألول مرة

قانون بیان ھذه الجزئیة الھامة من جزئیات  ھو بحثھدفنا من ال :البحثأھداف 

حق المتھم في الصمت خالل مراحل  نطاق -اإلجراءات الجنائیة المصري

 ًألن ھذا الحق یعد حقا من حقوق الدفاع وقاعدة جوھریةوذلك  - الدعوى الجنائیة

ل إتھام من جانب تتعلق باحترام حریتھ اإلنسان وكرامتھ حتى ولو كان مح

فالمتھم قد یفضل أحیانا الصمت تجاه السؤال أو االستجواب . السلطات العامة

 أم دلیل براءة، وھل یجوز فھل یعتبر صمت المتھم دلیل إدانة. الموجھ إلیھ

یجبر المتھم في  أم آلخر واالمتناع عن البعض ا األسئلةبعضللمتھم اإلجابة عن 

  وھل ھناك ما یبرر ھذا ،ھذه الحالة على اإلجابة عن األسئلة التي توجھ إلیھ

إذا المتھم  وما ھي الفائدة التي یحصل علیھا ،ًالصمت استنادا على قرینة البراءة

جاء اختیار ھذا الموضوع بعدما استبان ما یمكن أن یكون ، لذا التزم بالصمت
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 والتي من الممكن أن توفر الحمایة الكافیة ألھم ة فقھیة وقانونیةمن أھمی تھلدراس

  .حق من حقوق المتھم

ًلقد اتبعت في ھذا البحث منھجا یعتمد على التحلیل والتأصیل   :منھج البحث

  :في كل موضوع من موضوعاتھ، ولقد سلكت فیھ المنھج اآلتي

  :  قمت بتوثیق اآلیات القرآنیةً:أوال

  .ج األحادیث النبویة واآلثار من كتب السنة المعتمدة قمت بتخری:ًثانیا

  .اني المصطلحات والمفردات اللغویة استعنت بكتب اللغة في بیان معً:الثثا

 بعض  في والفقھ اإلسالمي وأشرت القانون الجنائي تناولت الموضوع فيً:ارابع

 . األحیان إلي أحكام محكمة النقض

  .المراجع ذكرت المعلومات المتعلقة بً:خامسا

 االعتناء بصحة المكتوب وسالمتھ من الناحیة اللغویة، وبالجانب ً:خامسا

الشكلي للبحث على وجھ العموم، وقد راعیت عند الكتابة سھولة العبارة 

   .وجزالة اللفظ ووضوح المعنى ما أمكن حتى یسھل على القارئ فھمھا

ا :  وخاتمةمقدمة وثالثة فصول بنیت خطتي علي:  

وخطة الموضوع وأھداف ومنھج أسباب اختیار  علي شتملتفا :ا أ

  .البحث

  .ماھیة حق المتھم في الصمت وقرینة البراءة وموقف الفقھ منھ: الفصل األول

  : مباحثة ویشتمل علي ثالث

  .ودوافعھ وأنواعھ ماھیة حق المتھم في الصمت :األول بحثالم

  .انون الجنائي والفقھ اإلسالميفي الق قرینة البراءة :الثاني بحثالم

ا الطبیعة القانونیة لحق المتھم في الصمت وموقف الفقھ الجنائي  :ا

  .منھ

ما ا: ى اا ا ل ا  ا  قم.  

  : مباحث ةویشتمل علي  أربع

  .تالستدالالجمع ا مرحلة خالل نطاق حق المتھم في الصمت :ا اول 

ما مرحلة التحقیق االبتدائيخالل نطاق حق المتھم في الصمت :ا .  

ا مرحلة المحاكمة الجنائیةخالل نطاق حق المتھم في الصمت :ا .  

اا نطاق حق المتھم في الصمت في الفقھ اإلسالمي :ا.  
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  .ضمانات حق المتھم في الصمت :الفصل الثالث

  :مبحثینعلي  ویشتمل 

  .ضمانات حق المتھم في الصمت في القانون الجنائي :المبحث األول

  . حق المتھم في الصمت في الفقھ اإلسالمي ضمانات:المبحث الثاني

  . وتتضمن أھم النتائج والتوصیات:الخاتمة

  

ًأسأل هللا العلى القدیر أن یجعل ھذا العمل خالصا لوجھھ الكریم : وفى النھایة

إنھ ولى ذلك  ن یجعلھ في میزان حسناتي ووالديبھ المسلمین، وأوأن ینفع 

                     .القادر علیھ
در  

أم  وي اا  

ن ذأما ا ا  نموا ا زا  

 ان ا ادار  ا  ا امنأذ 

١٥ ودي ا١٤٣٨    ١٢/٢/٢٠١٧ 
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  الفصــل األول

  قرينة الرباءة وموقف الفقه منهماهية حق املتهم يف الصمت و

و :   

حق المتھم في الصمت یعتبر من حقوق الدفاع التي تعد حجر الزاویة       

 األفراد بالنسبة للمحاكمة العادلة، وضمانة أساسیة ومھمة لحمایة حریة

وحقوقھم، كما أنھ لصیق الصلة بمبدأ البراءة وھو حق الزم لتحقیق التوازن بین 

 مـن الفصلومن ثم نتناول ھذا . لعامة والحقوق والحریات الفردیةالمصلحة ا

  : ثالثة مباحثخــــالل

  .ودوافعھ وأنواعھ ماھیة حق المتھم في الصمت :األول بحثالم

  .في القانون الجنائي والفقھ اإلسالمية  قرینة البراء:الثاني بحثالم

ا منھالجنائي الطبیعة القانونیة للصمت وموقف الفقھ  :ا.  

اولا   

  صمت وأنواعھ ودوافعھماھیة حق المتھم في ال

  :مـــتقسی

       الحق في الصمت مقرر للشخص الذي یوصف بالمتھم دون غیره من 

ً البد أن نتعرف أوال على ماھیة حق المتھم في اطراف الدعوى الجنائیة، لذا

 دوافعھ وأنواع الصمت و،ثم نوضح ماھیة الصمت في مطلب ثانيمطلب أول، 

    :في مطلب ثالث، وذلك على النحو التالي

اولا  

 ا   

األصل في اإلنسان البراءة واالتھام صفة طارئة یوصف بھا الشخص، وذلك 

ذا الوصف الطارئ للشخص یمثل مرحلة وقتیة تتوسط بین وصفي یعني أن ھ

البراءة واإلدانة، وھذا الوصف إما أن یزول فیعود الشخص إلي أصلھ في 

البراءة أو یتغیر إلي اإلدانة عند ثبوت التھمة، فمن المعلوم أن الدعوى الجنائیة 

ة سواء بوصفھ ًشخصیة، ال ترفع إال على ما یعده القانون متھما بارتكاب الجریم

ًفاعال لھا أم شریكا فیھا، فالمتھم ھو المدعي علیھ في الدعوى الجنائیة، ولھ بھذه  ً
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ًالصفة حقوقا إجرائیة یستمدھا من القانون مباشرة، وان جوھر ھذه الحقوق ھو 

قدر أنھ أدعى إلي مصلحتھ، ویعني حقھ في أن یبدي دفاعھ على النحو الذي ی

التعبیر عن وجھة نظره أو حقھ في التزام ذلك أن لھ حریة الكالم في 

  .)١(الصمت

ًوبادئ ذي بدئ سوف أقوم بتعریف الحق أوال ثم أتناول تعریف المتھم ثانیا ً. 

 وھو الموجود الثابت الحق ضد الباطل :الحق في اللغة: ماھیة الحق: ًأوال

  .)٢(الیقین 

ا وتكون لصاحبة نون أو بقیمة استئثار یحمیھ القاھو استئثار بشيء: ا 

. ممیزات ینفرد بھا دون غیره من الناس على ما خولھ ھذه القیمة أو ذاك الشیئ

والغایة من اإلستثار ھي تحقیق مصلحة أو منفعة أو فائدة لمن یثبت لھ ذلك، 

ة لآلخرین، وحتى یمكنھ ًفالحق یفترض دائما وجود مركز ممتاز للشخص بالنسب

 التي خولھا لھ فالبد منع الغیر من التعرض لھ من التمتع بالسلطاتاإلستئثار 

ً خصوصا إذا )٣(وإلزامھم باالمتناع عن كل ما من شأنھ اإلضرار بھ في استئثاره

  ً.كان متھما

م:ا  :ا  ھو لفظ مشتق من الفعل تھم بمعنى أدخل التھمة  : ا

ھمة، وظنت بھ وتوھم أي على شخص وجعلھ مظنة لھا، فھو من أدخلت علیھ الت

ًظن، وأوھم غیره إیھاما ووھمھ أیضا توھیما وأتھمھ بكذا واالسم ً ً٤( ا(. و

                                                 

 - دار النھ���ضة العربی���ة-ش���رح ق���انون اإلج���راءات الجنائی���ة: محم���ود نجی���ب ح���سني/ د) ١(

  .٩٨صـ  -٣ط -م١٩٩٥

 دار -)  ھ�ـ٨١٦-٧٤٠(علي بن محمد بن عل�ي الجرج�اني / إلماما :لتعریفات للجرجانيا) ٢(

مختار ، ٩٠-٨٩/ ١ -باب الحاء -١ط -م١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣ -لبنان -الكتب العلمیة بیروت

المكتب�ة ) ھ�ـ٧٢١المت�وفى س�نة (محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي /  لإلمام:الصحاح

 .٧٧ / ١ - باب ح ق ق-٥ ط -م١٩٩٩/ ھـ١٤٢٠ -العصریة

 وم�ا ٤٦٨ ص�ـ -م١٩٨٨ - ال�دار الجامعی�ة-المدخل للعلوم القانونیة: توفیق حسن فرج/ د) ٣(

 .بعدھا

األفریق��ي  أب��و الف��ضل جم��ال ال��دین محم��د ب��ن مك��رم ب��ن منظ��ور/  لإلم��ام:ل��سان الع��رب )٤(

 ١٢ - ف�صل ال�واو -٣ ط- ھ�ـ١٤١٤ -بی�روت دار ص�ادر -) ھـ٧١١- ٦٣٠( -المصري

/٦٤٤. 
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وا ا  ١(إن ا(.  

المتھم سواء في نصوص المصري  لم یعرف المشرع : ا  امن

 المتھم في كل ظقانون العقوبات أو قانون اإلجراءات الجنائیة رغم استخدامھ للف

 المجال الجتھادات الفقھاء التي جاءت فاسح )٢(الجنائیةمراحل الدعوى 

  .تعریفاتھم متشابھة ومتماثلة

ا ا  ا  : ت ادت ا :ا )ن  )٣

 ا"   اإ  ر ت ه ر   ءدا ا

اءات ا عوا  و  ه  فن وما د

    ت وا داماءة أو اا" ، وم:) ٤(  ن ا "

 اأو ا  ار  ه ى اك ا  "   

 ن ا  أو ء ا ة أ ى اا   أ  

  .)٥(ى ا    ر ا

  ٦ (:و(  ا "    او ه أد تا 

 ى اا و إ ا" ، را ٧ (:و( ا   " 

 ا إ أ  اءات اذ إ  ةا   ن طإم

و   أو ى اا  ًء " .  

                                                 

 –) ھ�ـ٧٧٠المت�وفي ( الفی�ومي  المق�ريحمد بن محمد بن عل�يأ/ لإلمام: المصباح المنیر) ١(

 .٧٧/ ١ - ت ھـ م ادة م-المكتبة العلمیة بیروتطبعة 

 - دار النھ��ضة العربی��ة-ل��ة المحاكم��ةض��مانات الم��تھم ف��ي مرح: عل��ي ف��ضل الب��وعینین/د) ٢(

 .١٥صـ –١ط -٢٠٠٦

 .٩٧ صـ -مرجع سابق - شرح قانون اإلجراءات الجنائیة:محمود نجیب حسني/ د) ٣(

 - غری��ب مكتب��ة- اإلج��راءات الجنائی��ة ف��ي الت��شریع الم��صري:إدوارد غ��الي ال��ذھبي/ د) ٤(

 .٧٤ صـ -١ط -١٩٩٠

 .١٥ صـ - دون طبعة- المكتب الجامعي الحدیث-المتھم : الروس أحمد بسیوني أبو/ د) ٥(

 دار - موسوعة علواني في التعلیق على قانون اإلجراءات الجنائی�ة:فرج علواني ھلیل/ د) ٦(

 .٧٣٨صـ  -١ط -م١٩٩٨ - اإلسكندریة-المطبوعات الجنائیة

 - التحقی�ق الجن�ائي االبت�دائي وض�مانات الم�تھم وحمایت�ھ:ش�رف ش�افعيأحمد مھدي، أ/ د) ٧(

 .٥٣ صـ ١ ط-م٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ -مصر -دار الكتب القانونیة
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 دت أو اا     ا  ا   ء أنا  ى او

  ا  إد ا إ ن  أ إذا م  ا إ ،ذا  و إ

و )١(ا واط     ا ن ا   اه

  ،  مما ا    ا   ن ا آ م

اءات اه ا ت     ا أ ،داما   رو 

  .)٢( ااءة

ا   اة او  "   ا ن :  ا  اء

   و إ ا رب   و ن :   من ات١٢٦ادة 

ا ري ا  ءأ ذ و و اا  ا  

  .)٣(" ات ا   واى

ا ا  ا  :      اد   

  أو ن د اء    أد   أو ، ا ر إوان و 

   ض أو)٤(   آ ء " و   بار  ي ظا ا

  ن اء د أو ظ ا ال أوأ  ة ا   د 

 ص أو أو    إ  ")٥(.  

ما ا  

 تـة الصمــماھی

ا ا  : َََ:ُْو َْ َُُْ ،ََْوأ ،ُو َُُل :  وطأ

                                                 

 دار النھ�ضة - أث�ر اإلك�راه عل�ى اإلرادة ف�ي الم�واد الجنائی�ة :محمد ال�سعید عب�دالفتاح/ د) ١(

 .٢٣٦ صـ - م٢٠٠٢ - القاھرة -العربیة 

 .٩٧ صـ - مرجع سابق-شرح قانون اإلجراءات الجنائیة: محمود نجیب حسني/ د) ٢(

جمال /  أشار إلیھ د٤٤٨ صـ ٧٥ ق ٤٦ مجموعة أحكام النقض س ١٩٩٥/ ٣/ ٨نقض ) ٣(

 -الق�اھرة  الن�سر ال�ذھبي-الشرعیة الدستوریة ألعمال الضبطیة الق�ضائیة: جرجس مجلع

  .٢٦ صـ -م٢٠٠٦

 مطبع��ة جامع��ة الق��اھرة -ي اإلس��الم أص��ول اإلج��راءات الجزائی��ة ف��:ح��سني الجن��دي/ د) ٤(

 . ٩٩صـ  ٢ط -م١٩٩٢-والكتاب الجامعي

 - بحث مقدم ف�ي مجل�ة دراس�ات - معاقبة المتھم في الشریعة اإلسالمیة:محمود أبولیل/ د) ٥(

 .١٨٩صـ  -١٣مجلد  - ٥ عدد-الجامعة األردنیة
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: َواَََ ِْ ُِْ. َوَرٌِ ٌُ أي ٌِ.اُْ اُتو. اِْ: واُْ. اَت

ْا،ََو ،َُ ََْوأ  .َُِر: َوََْا ُْاٌْا َُ ،ِى َذِ َ؛ َو . ،ْوا

ِ :ِا ُِْ .ِا ُْو : َِْأ َ)١(.  

ا    :      ا  ع اا

 ا)أو ،)٢  ا ن أن رادة إا  وا ا وا ، 

 ا و ، اورة ا أو  ن دة أوا ا و  ن

أن ن  اي  ع ظوف ال   د، أ ا ا ن 

ا  ء ا  رادةا   ا   ة ءام  ةا 

  .)٣(ار   ا  وا اة 

ا  :  ت ادت اا  دن ا  .  

ا )٤(  : ا  ا  ع  رةا ا  

 ت  دي إ إدام أو  أو  د ااب ا إ أو ادء 

  ض ىرات أا  وأو م  ظا  رأ  أو 

  .وا  ا أو ار ان 

      وم)٥(   :      أن  ا  ،ب و 

 اا ا   أو طا ت أا    ن ذ اء

 أو د  الا  ل ي ا   دون أن ا  أو ا أ

                                                 

 .٥٤ / ٢ - مادة صمت-فصل الصاد المھملة: لسان العرب) ١(

 دار الجامع�ة -االس�تداللض�مانات الم�شتبھ ب�ھ ف�ي مرحل�ة : عبد الج�واد بری�كإدریس / د) ٢(

 .٥١٢ صـ - م٢٠٠٥ - اإلسكندریة-الجدیدة للنشر

الكت�اب  - م�صادر االلت�زام -ش�رح الق�انون الم�دني األردن�ي  :مل�وح موسى سلمان أبو/ د) ٣(

 . وما بعدھا٤٨صـ  ٢ط - م١٩٩٩ـ ١٩٩٨ - بدون ناشر-األول 

دار الجامع��ة  -شتبھ فی��ھ أثن��اء التحری��ات األولی��ةض��مانات الم��:  مح��ي ال��دینح��سیبة/ د) ٤(

 .٣٠٣ صـ -م٢٠١١ - اإلسكندریة-الجدیدة

 مقال في األھرام الیومي بعنوان حق المتھم في الصمت بتاریخ :إسالم إحسان/ رالمستشا) ٥(

 من����������������شور عل����������������ى موق����������������ع-٢٠١٤ م����������������ایو ٢

٢١١٧٠/١٠٧/٢٨٢٧٥٢/News/eg.org.ahram.www://http  / 
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   أاد اع ا  ا  ا ا إ م )١(و ، ه

 ن دون أن إراد  وذ ا اط  أو   ك أي .   

       را ٢(و(م  : أو أ  إ   ا  ا ا 

ا  عا . ن ،ي و ا  ر اإ   ةا إذ أن ا

  و ا  اء   ي ز   ن، ومق ا  

   بأ   ا  ارا   أن  ،ا  ا، 

 د  ي ا ا    اه يا ر اا  ا  أن 
)٣( .   وو ا    م م  ع   

 )٤(.  

   دا م ام  م ا  ا    و

  و  وأ د وة   ة ا ى 

   .امن

اا   

  ھـت ودوافعـواع الصمـأن

        :تـواع الصمـأن

ًصمت المتھم إما أن یكون صمتا طبیعی�ا إجباری�ا، وإم�ا أن یك�ون ص�متا متعم�دا  ً ً ً ً

                                                 

 - عم��ان-ار الثقاف��ة للن��شر د-ح��ق الم��تھم ف��ي محاكم��ة عادل��ة: ثيعم��ر فخ��ري الح��دی/ د) ١(

 .١٦٥صـ  -م١٩٩٥

 ٢٦٩صـ  -مرجع سابق : مد السعید عبدالفتاحمح/ د) ٢(

 صـ ٢ ط-م١٩٩٧-١٩٩٦ -ت الجنائیة شرح قانون اإلجراءا:محمد عید الغریب/ انظر د) ٣(

 دكت��وراه مقدم��ة  أطروح��ة-اس��تجواب الم��تھم: دالھادي ال��سعدونعبدالمجی��د عب��/  د،٨٨٦

حق الم�تھم : س فاضل سعیدعبا/ ، د٣٣٣ صـ -م١٩٩٢ - جامعة بغداد-إلي كلیة القانون

، ٢٧٩ ص�ـ -٢٠٠٩ ال�سنة ٣٩ الع�دد -١١ المجل�د - مجلة الرافدین للحق�وق-في الصمت

 مكتب�ة -اب ف�ي الت�شریع الفل�سطیني المق�ارنأصول االس�تجو: دالقادر صابر جرادةعب/ د

 دار إحی�اء -الموس�وعة الجنائی�ة: ن�دي عب�دالملك، ج١٩٨ ص�ـ ١ ط-م٢٠٠١- غ�زة-آفاق

 .٢٨٢ صـ - ٢ جـ - بیروت -التراث العربي

 جامع�ة الح�اج لخ��ضر -اس�تجواب الم�تھم م�ن ط��رف قاض�ي التحقی�ق: م�سوس رش�یدة/ د) ٤(

 .٥٢ صـ -م٢٠٠٦-٢٠٠٥ - رسالة ماجستیر-نةبات
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  :ًمقصودا، وفیما یلي نتناول النوعان على النحو التالي

  :)اإلجباري( الصمت الطبیعي :النوع األول

الصمت عندما یكون المتھم أصم أو أبكم، ومن ثم         ویتحقق ھذا النوع من 

، وفي ھذه الحالة ا یوجھ إلیھ من أسئلة أو استجوابال یستطیع اإلجابة شفاھھ عم

یلجأ إلي الكتابة إذا كان یعلمھا، وما على المحقق إال أن یأمر كاتب الجلسة 

كان المتھم ال بتحریر األسئلة للمتھم، ویقوم المتھم باإلجابة علیھا كتابة، أما إذا 

ًیستطیع الكتابة فُیعین لھ مترجما أو خبیرا مختصا بالتحدث مع الصم والبكم  ً ً

ومن اعتاد مخاطبتھ أو مخاطبة أمثالھ لیترجم اإلشارات الصادرة من المتھم لكي 

و   ،)٢(ال یشترط سن معینة بالنسبة للخبیر أو المترجم ، و)١(یفھم رده

 ا "أ  ن مدون ا وا رات اإ م ادراك و ا

 .)٣("  ط أم ن  ا    ه ارات

  :)المقصود( الصمت العمدي :النوع الثاني

ً     ویتحقق ھذا النوع عندما یكون الشخص متمتعا بكل الحواس ودون أن 

 لىبیعیة، ولكن یمتنع بإرادتھ عن اإلجابة عیكون ھناك عائق صحي أو عاھة ط

األسئلة الموجھة إلیھ وذلك بمحض إرادتھ لرغبتھ في ذلك حیث یرى مصلحتھ 

وقد یلجأ الشخص األصم أو األبكم إلي الصمت المتعمد ، تكمن في الصمت
                                                 

مرج��ع  : عب��اس فاض��ل ال��سعید- ٢٦٩ ص��ـ - مرج��ع س��ابق:محم��د ال��سعید عب��دالفتاح/ د) ١(

 . وما بعدھا١٦٤ صـ -مرجع سابق: عمر فتحي الحدیثي/ ، د٢٨٠ صـ -سابق

 -م١٩٦٩ - دار النھ�ضة العربی�ة- دراس�ة مقارن�ة–اعتراف المتھم: سامي صادق المال/د) ٢(

 .١٨٦ صـ

ت ، وق���ض٤٥٥ ص���ـ ٨٧ رق���م ١٧م ال���نقض س مجموع���ة أحك���ا١٩٦٦ / ٤/ ١٩نق���ض ) ٣(

محكمة االستئناف بإنجلترا بأنھ اذا ثبت أن ص�مت الم�تھم نتیج�ة عاھ�ة طبیعی�ة أي كون�ھ 

ھ��ل یمك��ن للم��تھم اإلش��ارة؟ وال��دفاع یمكن��ھ أن یخت��ار : " أص��م وأبك��م ف��أول م��ا یث��ار ھ��و

فظ بحقھ ف�ي ال�دفع بع�دم لیاق�ة الم�تھم للمحاكم�ة إذا وج�د  بینما یحت،المحاكمة العامة أو ال

ًأن المتھم غیر قادر على فھم ما یدور في الجلسة وعاجزا عن التعبیر ع�ن دفاع�ھ، وف�ي 

/ انظ�ر د" ھذه الحالة تكون المحكمة ملزمة بأن تأمر بحجز المتھم كمریض تحت العالج

ص�راحة : حم�د م�صطفىجم�ال م/ ، د١٨٧-١٨٦ صـ -ق مرجع ساب:سامي صادق المال

       بح��ث من��شور عل��ى موق��ع- ٢ ص��ـ -االعت��راف وص��مت الم��تھم ف��ي الق��انون الجن��ائي

٧١٩٥=t?php.showthread/vb/net.omanlegal.www://http   
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متناعھ عن اإلجابة اعندما تكون اإلشارات الصادرة منھ دالة على رفضھ أو 

، وھذا النوع الثاني من الصمت وھو الصمت )١(توجھ إلیھعن األسئلة التي 

 .العمدي من المتھم ھو موضوع بحثنا الذي نتناولھ

 :مـت المتھـع صمـدواف

األسباب الكامنة وراء صمت المتھم وعدم اإلجابة على الدوافع أو         

األسئلة الموجھة إلیھ في جمیع مراحل الدعوى الجنائیة قد یكون ولید أسباب 

ًعدیدة غیر ارتكابھ الجریمة المنسوبة إلیھ، فقد یكون الصمت بسبب احتجاجا 

على واقع معین، أو عجزه عن التعبیر لعدم امتالك اللغة التي تشرح ما ھو قابل 

للشرح، أو عدم فھمھ للسؤال الموجھ إلیة أو حقیقة إجابتھ علیھ لخشیتھ من 

 حامیھ ویرغب في استشارتھعدم وجود مالتورط في أقوال ال یدرك معناھا في 

، أو أن محامیة الحاضر نصحھ بالتزام )٢(على طریقة اإلجابة على األسئلة 

ًالصمت متى رأى أن صمتھ أسلم من الرد إدراكا منھ بأن عبء تقدیم الدلیل یقع 

على عاتق النیابة العامة، أو ھو إحساس بالخوف یصیب المتھم من مواجھة 

لموقف العدائي الذي أحاط بھ نتیجة للقبض علیھ، سلطات العدالة، أو رد فعل ل

 أو التستر )٣(أو رغبتھ في إنقاذ شخص عزیز لدیھ ھو الفاعل الحقیقي للجریمة

على أمور تمثل لدیھ أھمیة خاصة، ومن ثم یفضل اإلبقاء على سریتھا، كصمت 

ألدت  أو إخفاء أمور سریة لو باح بھا ،األبن حینما توجھ إلیھ تھمة ارتكبھا والده

إلي فضیحة كبیرة كأن یفضل المتھم الصمت إزاء تھمة السرقة عندما یضبط 

                                                 

مرج��ع : ال��سعید عب��دالفتاحمحم��د / ، د١٦٥ ص��ـ-ج��ع س��ابقمر :عم��ر فخ��ري الح��دیثي/د) ١(

 .٢٨٠ صـ - المرجع السابق :عباس فاضل سعید/ ، د٢٦٩ صـ -سابق

 .١٣٢ صـ ٢ ط-م١٩٩١ - دار النھضة العربیة -اعتراف المتھم :عدلي خلیل/ د) ٢(

، ٦١ ص�ـ-١٩٧٩ - اإلس�كندریة-ن�شأة المع�ارف م-علم النفس القضائي: رمسیس بھنام/ د) ٣(

 دار الثقاف��ة -االبت��دائي ف��ي أص��ول المحاكم��ات الجزائی��ةالتحقی��ق : ح��سن الج��و خ��دار/ د

ح��ق : عب��دهللا احجیل��ة، جھ��اد حج��ازي/ ، د٢٩٣ ص��ـ –م٢٠٠٨ عم��ان -للن��شر والتوزی��ع

 -المشتكي علیھ في الصمت في مرحلة ما قب�ل المحاكم�ة ف�ي الت�شریع الجزائ�ي األردن�ي

 -١ ملح���ق -٤٠ مجل���د - الجامع���ة األردنی���ة-مجل���ة دراس���ات عل���وم ال���شریعة والق���انون

 .٨٠٧ صـ –م٢٠١٣
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، أو استعمال الصمت )١(بمنزل صدیقتھ التي زنى بھا بغیة الحفاظ على شرفھا

كوسیلة مراوغة بھدف إخفاء الحقیقة، وتبدو كظاھرة معبرة عن خبرة الشخص 

ً، وأخیرا قد ي اإلجرامًخصوصا إذا كان محترفبالواقع والموقف الذي یوجد بھ 

یفسر صمت المتھم بأنھ ترك أمر براءتھ  لبصیرة القضاء الذي ال یھمھ سوى 

 . )٢(إظھار الحق وكشف الحقیقة سواء لصالح المتھم أو ضده

  

اا  م  

   امن ا وا ا ااءة  

:  

 مطلب أول، ثم  فيماھیة قرینة البراءةل نتناول ھـذا المبحث من خال      

 في الفقھ ة البراءوقرینة،  في القانون الجنائي في مطلب ثانيقرینة البراءة

  .  على النحو التاليثالثمطلب اإلسالمي في 

  ا اول

 اءةا    

ستعمال  جمع قرائن، ویقصد بھا ما یدل على الشیئ من غیر ا:القرینة في اللغة

ًن فالنا قرین لفالن، فیھ، وھي مأخوذة من المقارنة وھي المصاحبة حیث یقال أ

ٌوقال قرینُھ ھذا ما لَدي عتید(: قال تعالى ِ َ َ َ َ ََّ َ َُ ِ َ َ()٣(  ھي مؤنث القرین، والقرین وا

ھو الصاحب، لذلك یطلق على الزوجة بأنھا قرینة الرجل لمصاحبتھا إیاه، 

ین یعني المالزمة واالقتران، وقرینة الكالم ما یصاحبھ ویدل والتقارن بین الشیئ

  .)٤( علي المراد بھ

 المتمعن في مختلف القوانین یجد أغلبھا لم :تعریف قرینة البراءة في الفقھ

یتطرق لتعریف قرینة البراءة فاسحة المجال الجتھادات الفقھاء التي جاءت 

  : تعریفات ما یليتعریفاتھم متشابھة ومتماثلة، ومن أھم ھذه ال

                                                 

مرج��ع : س��امي ص��ادق الم��ال/ ، د٢٧٠ ص��ـ -مرج��ع س��ابق: احمحم��د ال��سعید عب��دالفت/د) ١(

 .١٨٩ صـ -سابق

 .١٣٢ صـ - مرجع سابق-اعتراف المتھم :عدلي خلیل/ د) ٢(

 .٢٣ اآلیة رقم :سورة ق) ٣(

 .٧٩٨ صـ ١ط -م١٩٦٧ -دار الشروق بیروت لبنان: المنجد األبجدي) ٤(
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 بقولھ ھو أن ال یجازى الفرد عن فعل اسند إلیھ ما لم یصدر )١(عرفھا البعض

  .ضده حكم بالعقوبة من جھة ذات والیة قانونیة

یعني أن القاضي وسلطات الدولة   بأن أصل البراءة )٢(وعرفھا البعض اآلخر

یرتكب الجریمة كافة یجب علیھا أن تعامل المتھم وتنظر إلیھ على أساس أنھ لم 

محل االتھام ما لم یثبت علیھ ذلك بحكم قضائي غیر قابل للطعن بالطرق 

  .العادیة

أن كل شخص متھم بجریمة مھما بلغت  بأن مقتضى البراءة  )٣(وعرفھا ثالث

ًجسامتھا یجب معاملتھ بوصفھ شخصا بریئا حتى تثبت إدانتھ بحكم قضائي بات ً.  

ًءة یعني معاملة الشخص مشتبھا فیھ كان أو ونرى مع البعض أن أصل البرا     

ًمتھما في جمیع مراحل الدعوى الجنائیة ومھما كانت جسامة الجریمة التي 

ًنسبت إلیھ على أنھ بريء حتى تثبت إدانتھ بحكم قضائي بات وفقا للضمانات 

  ، )٤(التي یقررھا القانون للشخص في كل مراحلھا 

  

ا ام  

ا ن اما  اءة  

قرینة البراءة تعتبر من الحقوق األساسیة لإلنسان وقد وصف مجلس اللوردات 

 ،)٥("خیط ذھبي في نسیج ثوب القانون الجنائي" البریطاني قرینة البراءة بأنھا 

ًوبناء علیھ فكل متھم بجریمة یجب معاملتھ بوصفھ شخصا بریئا حتى تثبت  ً

                                                 

الحبس االحتیاطي وضمان الحریة الفردیة في التشریع : مصطفى صادق المرصفاوي/ د) ١(

 .٢ صـ -م١٩٥٤ - كلیة الحقوق جامعة القاھرة- رسالة دكتوراه-المصري

 .٢٤٣ صـ ٢ط - دار المعارف-م الجنائي اإلسالميفي أصول النظا: محمد سلیم العوا/د) ٢(

ت وحق��وق اإلن��سان ف��ي ق��انون اإلج��راءاال��شرعیة الدس��توریة : أحم��د فتح��ي س��رور/ د) ٣(

 .١١٨صـ  -١ط –م ١٩٩٤ - دار النھضة العربیة-الجنائیة

 ج�ـ -م١٩٩١/١٩٩٢- دار الھ�دى الجزائ�ر- ضمانات المتھم أثناء التحقیق:محمد محده/ د) ٤(

٢٤٤  /٣. 

- ب�دون دار ن�شر-ش�رح ق�انون اإلج�راءات الجزائی�ة الفل�سطیني: ساھر إبراھیم الولید/ د) ٥(

 .٥٧٤صـ ١ط -م ٢٠١٢
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 وأن أھم ما ،)١(، ومن خالل محاكمة علنیة وعادلة إدانتھ بحكم قضائي بات

تتضمنھ قرینة البراءة أنھ إذا لم یقدم إلي القاضي الدلیل القاطع على اإلدانة تعین 

علیھ أن یقضي بالبراءة، مما یعني أن اإلدانة ال تبنى إال على الیقین والجزم، أما 

اإلدانة والبراءة وثار البراءة فیجوز أن تبنى على الشك فإذا تردد القاضي بین 

ویقضي بھا فالشك یفسر  ،الشك فیھما تعین علیھ أن یرجح جانب البراءة

ً كما أن قرینة البراءة تعد ضمانا أساسیا للحریة الشخصیة لكل )٢(لمصلحة المتھم

  .ًمن یوضع موضع االتھام وعنصرا أساسیا في الشرعیة اإلجرائیة

قوق المنبثقة عن ھذه القرینة وھي       ومن خالل ھذه المواصفات تكون الح

 ألن ،تجسید للشرعیة اإلجرائیة ومنھا حق المتھم في الصمت )٣(حقوق الدفاع

قاعدة افتراض البراءة في المتھم ال تتطلب منھ تقدیم أو تحضیر الدلیل على 

براءتھ، ومن ثم اتخاذ موقف سلبي تجاه الدعوى المقامة ضده، وعلى سلطة 

 فیكون على النیابة العامة كسلطة )٤(ل على التھمة المنسوبة إلیھاالتھام تقدیم الدلی

اتھام أن تسعى إلي إثبات الحقیقة فكما تسعى إلي إثبات أدلة اإلدانة یكون علیھا 

                                                 

 دار الثقافة للنشر -الوجیز في قانون اإلجراءات الجزائیة الفلسطیني : طالل أبو عفیفة/ د) ١(

 . وما بعدھا١٩٦ / ٣ - م٢٠١١ - عمان-والتوزیع

 دار -حقوق وضمانات المشتبھ فیھ في مرحلة التح�ري واالس�تدالل: أسامة عبدهللا قاید/ د) ٢(

ض�مانات : عبداإلل�ھ س�الم النوای�سة/ د وما بع�دھا، ١٤٤  صـ-م١٩٨٩ -النھضة العربیة 

 ص��ـ -م٢٠٠٠ – جامع��ة ع��ین ش��مس–رس��الة دكت��وراه -الم��تھم أثن��اء التحقی��ق االبت��دائي

 دار -ضمانات حقوق اإلنسان في الدعوى الجزائی�ة: محمد الطروانة/ ، دوما بعدھا١٣٥

 -األدل�ة الجنائی�ة: رأب�و الع�الء النم�/ ،د١٧١ ص�ـ-م٢٠٠٣ - عم�ان-وائل للنشر والتوزیع

 . وما بعدھا١٥٠ صـ -م١٩٩١-دار الصداقة للنشر

ھي مجموعة الضمانات واالمتی�ازات الت�ي یتح�صن بھ�ا أي ف�رد یتع�رض : حقوق الدفاع) ٣(

لتھدید في حیاتھ أو شرفھ أو مصلحتھ م�ن خ�الل االش�تباه فی�ھ أو اتھام�ھ ف�ي جریم�ة م�ن 

ًتوازن ب�ین س�لطة االتھ�ام وب�ین الم�تھم خوف�ا الجرائم بحیث یقوم مبدأ تكافؤ الفرص أو ال

محمد / أنظر دمخاطر تحیق بھ من تعرض األخیر وھو الجانب الضعیف في الدعوى ألیة 

  .٧ صـ -م٢٠٠١ - اإلسكندریة- منشأة المعارف-اإلخالل بحق المتھم في الدفاع: خمیس

 – الكت�ب القانونی�ة دار -أص�ول البح�ث والتحقی�ق الجن�ائي :محمد حماد م�رھج الھیت�ي/ د) ٤(

 .٢٠٧ صـ - م٢٠٠٨ -مصر -دار شتات للنشر والبرمجیات
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 وھذا حتى تكون أعمال النیابة العامة )١(السعي إلثبات أدلة النفي بنفس القدر

ة صدور حكم حائز لحجیة وجمیع السلطات القضائیة تتسم بالموضوعیة إلي غای

الشيء المقضي بھ كمظھر أساسي للیقین الذي یحصل من نسبة الفعل للمتھم 

الذي یتحول إلي المحكوم علیھ، وبذلك تدحض قرینة البراءة بقرینة الحقیقة 

وحیث إن أصل البراءة قاعدة :" وقد قضت محكمة النقض بأنھ.)٢(الواقعیة

تضیھا ق فیھ تفرضھا حقائق األشیاء وتأساسیة في النظام االتھامي ال ترخیص

الشرعیة اإلجرائیة وحمایة الفرد في مواجھة صور التحكم والتسلط 

  .)٣("والتحامل

     وفي الحقیقة وواقع األمر أن األھمیة التطبیقیة لقرینة البراءة ھو الذي 

جعلھا ترقى إلي مستوى المبادئ التي حظیت باالھتمام على العدید من 

 الوطنیة، ھمھا االتفاقیات واإلعالنات العالمیة والدساتیر والقوانینالمستویات أ

ان الثورة الفرنسیة یعتبر ممن  إب١٧٨٩ولعل إعالن حقوق اإلنسان الصادر سنة 

اقیات في التنصیص على ھذا  فضل السبق على غیره من اإلعالنات واالتفلھ

ر إدانتھ وفق ما نصت ن أصل اإلنسان ھو البراءة حتى تتقرأفقد جاء فیھ ، المبدأ

ثم تاله بعد ذلك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر سنة ، ) منھ٩ م(علیھ 

دانتھ إ تثبت إلي أنكل شخص متھم بجریمة یعتبر بریئا "ن أ والذي أقر ١٩٤٨

 وفق ما " بمحاكمة علنیة تؤمن لھ فیھا جمیع  الضمانات الضروریة للدفاعًاقانون

ثم جاءت بعد ذلك االتفاقیة األوروبیة لحمایة حقوق   )٤()١١/١ م(نصت علیھ 

 أن على )٦/٢ م( حیث نصت ١٩٥٠اإلنسان والحریات األساسیة الصادرة سنة 

                                                 

 . وما بعدھا٣٣٣ صـ - م٢٠٠٢ -بدون ناشر – دراسات جنائیة معمقة: كامل السعید/ د) ١(

ھي تطابق الحكم مع الواقع، والتي ینبغي أن یحملھا الحكم الجنائي، أي : الحقیقة الواقعیة) ٢(

ا الحكم مع الواقع مع ما وق�ع دون ذل�ك ال�ذي ل�م یق�ع وك�شف تطابق المعرفة التي حصلھ

اإلثب��ات ف��ي : محم��د زك��ي أب��و ع��امر/ د. الحقیق��ة الواقعی��ة غ��رض اإلج��راءات الجنائی��ة

 .٧ صـ -١٩٨٥ - اإلسكندریة- دار الفنیة للطباعة والنشر-المواد الجنائیة

 ص ٤٨  سمجموع��ة أحك��ام ال��نقض٥/١/١٩٩٧ ق جل��سة ٣٦ س��نة ١٩٥٠الطع��ن رق��م ) ٣(

٣١. 

 المحت��وى -الق��ات الدولی��ةحق��وق األن��سان ف��ي الق��انون ال��دولي والع: ق��ادر عب��دالعزیز/ د) ٤(

 .٢١٧  صـ -ت. الجزائر د- بوزریعة- دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع-واآللیات
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ونص في ، كل متھم بارتكاب جریمة یعد بریئا حتى یتم إثبات إدانتھ طبقا للقانون

ع كما أنھ ال یجوز توقی، على حق كل شخص في التمتع بالحریة واألمن) ٥م (

جزاء جنائي علیھ طالما لم تثبت مسؤولیتھ على الوجھ المنصوص علیھ في 

 براءتھ لیستفید المتھم بأي شك بأثباتأنھ ال یكلف شخص  لىإالقانون باإلضافة 

 وافقت الجمعیة العامة لألمم ١٩٦٦، وفي سنة )١(ضرورة لصالحھبالالذي یؤول 

نیة والسیاسیة، فقد أشارت إلي المتحدة على االتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق المد

ًضمانات مختلفة للمتھم قبل محاكمتھ ومنھا اعتباره بریئا إلي أن تتقرر 

، ثم جاء مؤتمر ھامبورج الثاني عشر للجمعیة )١٤/٢م (ً قانونا ھمسؤولیت

الدولیة لقانون العقوبات المنعقد في مدینة ھامبورج بالمنیا الغربیة في الفترة ما 

 حیث ذھب في توصیتھ إلي عدم األخذ بأدلة اإلثبات ١٩٧٩ر سبتمب٢٢-١٦بین 

ًالتي یتم الحصول علیھا بعدة طرق تعد انتھاكا لحقوق اإلنسان مثل التعذیب 

  .)٢(واستخدام أسالیب القسوة التي تحط من الكرامة اإلنسانیة 

 أھمیة ھذا المبدأ في مدى اعتماده دستوریا من عدمھ ذلك تكمن       ومن ثم

 الموجبة لتطبیقھ اإللزامیةذا كانت االتفاقیات واإلعالنات لیست لھا القوة ألنھ إ

ن الدول الحرة ذات النظم الدیموقراطیة اعتنت بھ لتحقیق الموازنة بین حق إف

 . لألبریاءاألساسیةالمجتمع في معاقبة المجرم واحترام الحریات والحقوق 

م ( في ٢٠١٤لمصري لعام الدستور ا قرینة البراءة صبغة دستوریة في بوتكتس

المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ في "منھ على ھذا المبدأ بالنص على أن ) ٩٦

  .)٣ (..."محاكمة قانونیة عادلة تكفل لھ فیھا ضمانات الدفاع عن نفسھ

ن فلقد ذھبت اغلبھا في جانبھا اإلجرائي إلى عدم یانوعلى مستوى الق أما      

ي ذلك على ما نص علیھ صلب الدستور باعتباره النص على ھذا المبدأ معتمدة ف

                                                 

 -حق��وق الم�تھم ف�ي الدس��تور الم�صري والدس�تور المق��ارن : محم�ود محم�ود م�صطفى/ د) ١(

ص�ـ  - ١٩٧٩مط�ابع األھ�رام التجاری�ة  - ٣٧٥ الع�دد ٧٠رة ال�سنة مجلة مصر المعاص�

٦٩. 

 .٩ / ٢٢ -٣ عدد-م١٩٧٩ -المجلة القضائیة القومیة : عدنان عبدالحمید زیدان/ د) ٢(

 ٦٦ على ھذا المب�دأ ف�ي الم�ادة كان ینص ١٩٧١لدستور المصري لعام مع مالحظة أن ا) ٣(

 ف��ي محاكم��ة قانونی��ة تكف��ل ل��ھ فیھ��ا الم��تھم ب��رئ حت��ى تثب��ت إدانت��ھ:" حی��ث ن��صت عل��ى

 ."ضمانات الدفاع عن نفسھ
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و أنھ أصبح من المبادئ التي ال یجوز التنازل علیھ أكما ، الوثیقة العلیا في البالد

ن إالشرعیة وعلیھ ف المساس بھا لكونھ یمثل الدعامة الثانیة للحریات بعد مبدأ

قرینة  ف) ١(صلب القوانین اإلجرائیة یعد من باب التزیدفي التنصیص علیھ 

وأن تطبیق  )٢(ًالبراءة بھذا الوصف تعتبر ركنا أساسیا في الشرعیة اإلجرائیة 

یفترض بالضرورة مبدأ آخر ھو األصل " ال جریمة وال عقوبة إال بنص"مبدأ 

 لذا فكل إجراء یتخذ قبل )٣(ًفي المتھم البراءة حتى یثبت جرمھ وفقا للقانون

 .)٤(خاذه وبذلك نحقق لإلنسان إنسانیتھالمتھم یجب أن یراعى أصل البراءة عند ات

  

ا ا  

  في الفقھ اإلسالمي قرینة البراءة

 ااءة  ا   و  ء ا ا  ،ن 

أ ادام  ا  ات ا  ظر ا، اى أ أ ااءة 

    و أو أي     وذ    

ة واة" :اا   د  ")٥(،    أا ا و

):ًْ اُُِ ْنا أََُ ٍََِ ٌِ َْءَ ْنا إَُآ َِا َأ َ اُُِْ ٍََِ 
                                                 

/ د، ٦٩ ص��ـ - مرج�ع س�ابق-حق�وق الم��تھم ف�ي الدس�تور الم��صري: محم�ود م�صطفى/ د) ١(

 ض��مانات الم��تھم أثن��اء :محم��د مح��ده/ د، ٢٤٤ ص��ـ - مرج��ع ال��سابق-محم��د س��لیم الع��وا

  .٢٣٥ صـ - مرجع سابق-التحقیق

ھ��ي أن یك��ون الق��انون المكت��وب ھ��و م��صدر : ق��انون الجن��ائيال��شرعیة اإلجرائی��ة ف��ي ال) ٢(

وأن یك�ون " مبدأ شرعیة الجرائم والعقوب�ات"اإلجراءات الجنائیة كما في تحریم الجرائم 

التشریع مصدر جمیع اإلج�راءات ال�شكلیة والموض�وعیة المتطلب�ة التخ�اذ س�یر ال�دعوى 

 .الجنائیة حمایة ألصل البراءة

 .١٨٣ صـ - مرجع سابق–الشرعیة الدستوریة وحقوق اإلنسان : أحمد فتحي سرور/ د) ٣(

 -م٢٠٠٠ - جامع�ة الكوی�ت- رس�الة ماج�ستیر-ص�مت الم�تھم:  فھد العنزيفواز فاضل/ د) ٤(

 . وما بعدھا٦٨صـ 

 الجعف�يمحم�د ب�ن إس�ماعیل أب�و عب�د هللا البخ�اري / لإلمام :أخرجھ البخاري في صحیحھ) ٥(

م�ا قی�ل  ب�اب -كت�اب الق�در - ھ�ـ١٤٢٢لطبعة األولى ا -دار طوق النجاة) ھـ٢٥٦-١٩٤(

 .١٠٠  /٢ -١٣٨٥ رقم -في أوالد المشركین
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َِِدَم َُْ َ َ() ١(  ن ا  ار  ا  إ     

  . ااءة

ء أن ا ا  إ ا امم ا  ااءة و إ و     

ا ة، وذ ون   ،وا ا ا ال اإ ط 

وأ " ا  اء اُ  ل ا  ا" ا   أن 

  ةا) :ًَِ ْرضا ِ َ ْ ََ يِا َُ()٢(،  و :) َْ ْ

ِا ِا َز ََْزقا َِ ِتَِدِه َواَِِ َجَْأ ()ل)٣ رداءا أ  روي و ،: "

ا َأ ٌَلَ َُ َِِِ ِ ُ ، ََ ََوٌاََ َُ ، ََِ َُ َُْ ََ ََو ِا َِ اَ

ََُْ ،ا نَِم َْ ْ َ" )٤(ص أن اه ا  و ،   

 أ ن واما وا ، وا ،ا  ن ا    رض

   ول إ    ال )٥(  ل) :ظ إ َُُْأ َُِ ََو نإ 

  . )٦( )اَِ ُِْ   اًَْ َ إن اََ َِ ٌَِ ََن

     وا ا اا  ك ا أن  اءةا   ل " : ا

 ول  "و "اءة ا ت" و" ا ود٧(" درء ا(    أن

 ف ذ  و ، نوا رة اوط م اءة ا نما  ا

و  اءة  ا و ة   إ ا  )٨(  ء ات
                                                 

 .٦ اآلیة رقم :سورة الحجرات) ١(

 .٢٩اآلیة رقم جزء من  :سورة البقرة) ٢(

 .٣٢اآلیة رقم جزء من : سورة األعراف) ٣(

قطن�ي البغ�دادي عل�ي ب�ن عم�ر أب�و الح�سن ال�دار / إلم�اما : ف�ي س�ننھيأخرجھ ال�دار قطن�) ٤(

 باب الح�ث عل�ى إخ�راج -١ ط-م٢٠٠٤ھـ١٤٢٤-بیروت مؤسسة الرسالة) ٣٨٥-٣٠٦(

 .٣/٥٩ -٢٠٦٦ رقم -الصدقة وبیان قسمتھا

 من���شور عل���ى الموق���ع -ق���انون حمای���ة الحری���ات العام���ة: ف���ارس حام���د عب���دالكریم/ د) ٥(

                     id?php .printer cle/org.gilgamish://hp=١٩٢٧٢ ٤صـ -اإللكتروني

 .٣٦ اآلیة رقم :سورة یونس) ٦(

 - دار الفك�ر الج�امعي-الضوابط الشرعیة والقانونیة لألدل�ة الجنائی�ة: كمال محمد عواد/ د) ٧(

 . وما بعدھا٩٦ صـ -م ٢٠١١ -اإلسكندریة

 - مجل�ة جامع�ة تكری�ت للعل�وم اإلن��سانیة-افت�راض ب�راءة الم�تھم: مجی�د خ�ضر عب�دهللا/ د) ٨(

 .٤٣٠ صـ -م٢٠٠٧ -١٤جلد  م- ٩عدد
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 م إدام د  أ إدام  )١(ة واا  ل و ، " :

نَ ًََْ  ، ا َُِْن َوُِِْ َُْْ، ا اُُوَد َ اَ َُْْْ اَُِِْ اْدَرُءو

َُِْ ْن ََاَا ِ  ،َُِا ِ َُِْ ْنأ ِْ ُ ٌَْ " )٢( .  

  اءوا  أن    ،ا ا   ة أ ة وأم

  رمأو ا ا   أ  و  أ ا را  

ا اا.  

  

  

                                                 

 -حق��وق األن��سان والق��انون اإلن��ساني ب��ین ال��شریعة والق��انون: إس��ماعیل أحم��د األس��طل/ د) ١(

 .٤٦ صـ ١ ط-٢٠٠٥ -٢٠٠٤ -مطبعة شبیر

 .٦٢ / ٤ - ٣٠٩٧ رقم -كتاب الحدود والدیات وغیره:  في سننھيأخرجھ الدار قطن) ٢(
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اا   

 مما اا  ا ا و  ا   

:  

ف��ي  الطبیع��ة القانونی��ة لح��ق الم��تھم ف��ي ال��صمتا المبح��ث م��ن خ��الل نتن��اول ھ��ـذ

 ف�ي مطل�ب ث�اني موقف الفقھ الجنائي من حق المتھم في الصمتمطلب أول، ثم 

   :على النحو التالي

اولا   

 ا  ا  مما ا  

تائجھا، ھذه ًیأتي حق المتھم في الصمت إعماال لقرینة البراءة ونتیجة من ن

القرینة التي تفترض بأن المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ بحكم قضائي، وألن ھذه 

القرینة تبقى قائمھ وتفرض نفسھا على جمیع إجراءات الدعوى، لذا ال یطلب 

 أي أنھ غیر مطالب -من المتھم تقدیم أي دلیل لكي ینفي التھمة المنسوبة إلیھ

 وعلیھ فإن للمتھم الحریة -ضى قرینة البراءةًبإثبات براءتھ القائمة أصال بمقت

ویلوز بھ  )١(التام الكاملة في إبداء أي أقوال ولھ الحق في أن یلتزم الصمت

ًاستعماال لحق قرره القانون محتمیا بقرینة البراءة وال یصح أن یفسر صمتھ  )٢( ً

على نحو یضر بمصلحتھ فال یعتبر ذلك قرینة ضده إلثبات ما ھو منسوب 

  .)٣(إلیھ

         وھذا الحق مقرر لجمیع المتھمین سواء كان المتھم مبتدأ أم من أرباب 

السوابق، وسواء كان من طائفة المجرمین بالتكوین أم من طائفة المجرمین 

                                                 

، ٥٦٤ ص�ـ -م٢٠٠٦ -لإلج�راءات الجنائی�ةشرح القواع�د العام�ة : عبدالرؤوف مھدي/ د) ١(

 -مرج�ع س�ابق: مجی�د خ�ضر عب�دهللا/ ، د٢٧٩ صـ -مرجع سابق: عباس فاضل سعید/ د

 . ٤٣٩صـ 

 -يالتطبیقات المعاصرة للنظام االتھامي في القانون األنجلو أمریك�: أحمد عوض بالل/ د) ٢(

 -جھ�اد الحج�ازيعب�دهللا احجیل�ة و/ ، د٣٢٠ ص�ـ-م١٩٩٣-١٩٩٢ -دار النھضة العربی�ة

 .٨٠٨ صـ -مرجع سابق

-دار الثقاف�ة للن�شر والتوزی�ع عم�ان -أص�ول اإلج�راءات الجزائی�ة: محمد سعید نم�ور/ د) ٣(

الح���ق ف���ي ال���صمت أثن���اء : ، خال���د رم���ضان عب���دالعال س���لطان٣٦٣ص���ـ  ٢ ط-٢٠١١

 .١٩٩ صـ -م٢٠٠٩ - دار النھضة العربیة-التحقیقات الجنائیة
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ً فالمتھم أیا كان ھو شخص إجرائي ولیس موضوع إجرائي، ومن ثم ،بالصدفة

یة التي تقررھا القواعد ال یمكن إزالة ھذه الصفة عنھ أو حرمانھ من الحما

وافتراض البراءة في ، )١(األساسیة في القانون ألطراف أو أشخاص الدعوى

ُالمتھم ضمانة شخصیة ترافقھ وصفة مالزمة في كل اإلجراءات التي تتخذ 

ضده، فال یجوز أن یعامل بإھانة أو ضغط وال یكره على اإلجابة، وتطلق على 

  .)٢(مصراعیھا كل ضمانات الدفاع 

نا یثور التساؤل حول الطبیعة القانونیة للصمت، أي ما إذا كان صمت وھ

  ًالمتھم یمثل حقا أم حریة أم رخصة؟ 

  

في الحقیقة وواقع األمر یعد الصمت امتیاز أساسي یمنح للمتھم في         

مواجھة المجتمع والسلطات القضائیة، یقف على ذات المستوى مع افتراض 

انة بمحام، بحسبان أن الصمت یدخل ضمن دائرة البراءة، والحق في االستع

 فإن - حریة، رخصة، حق-حقوق الدفاع، وأیما كان المدلول الحقیقي لعبارات 

،یمنحھ إمكانیة )٣(ًالصمت یمثل حقا للمتھم قرره القانون مستمد من قرینة البراءة

من اتخاذ موقف سلبي یتمثل في االمتناع عن اإلجابة عن األسئلة الموجھة إلیھ 

سلطة التحقیق، أو االمتناع عن المشاركة في المناقشات والتحقیق بالجلسة 

ًانطالقا من حریة المتھم في الدفاع، فالقانون ال یجبر الشخص على إتھام نفسھ 

بنفسھ، وإنما یكلف النیابة العامة بتقدیم دلیل االتھام، والقول بغیر ذلك یھدر كل 

أن الصمت ینسب لشخص : بارات منھاوذلك لعدة اعت )٤(قیمة ألصل البراءة

طبیعي كان أو معنوي، أنھ ال یحتاج إلي تبریر من صاحب الحق فیھ حال 

ممارستھ شأنھ في ذلك شأن سائر الحقوق، أن من التشریعات ما كفل حمایتھ 

                                                 

 .٦١صـ   - مرجع سابق-النفس القضائيعلم : رمسیس بنھام/ د) ١(

 .٤٢٥صـ  -مرجع سابق : مجید خضر عبدهللا/ د) ٢(

 مرج�ع :رحسن الج�و خ�دا/ د، ٨٠٨صـ -مرجع سابق: عبدهللا احجیلة وجھاد الحجازي/د) ٣(

 . وما بعدھا٢٩١صـ -سابق

ض��مانات وحق��وق : ط��ارق ال��دیراوي/ د، ٨٥ص��ـ -مرج��ع س��ابق: أحم��د لطف��ي ال��سید/ د) ٤(

 .٢١٠ صـ -م٢٠٠٥ -م في قانون اإلجراءات الجنائیةالمتھ
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  . )١ (ضد خطر العدوان
ان وقد أكد ذلك الحكم القضائي الصادر عن المحكمة األوربیة لحقوق اإلنس         

  حیث قضت المحكمة في حكمھا،م١٩٩٦عام  (John Murray) في قضیة

بأن حق المتھم في التزام الصمت أثناء االستجواب وفي مرحلة المحاكمة "

نھ على الرغم من أن أ:متأصل في مبدأ افتراض البراءة، وتضیف المحكمة قائلة

دسة من بصورة محددة في المادة السا ًالحق في التزام الصمت لیس مذكورا

أثناء  إال أنھ ال شك في أن الحق في التزام الصمت، االتفاقیة األوروبیة

التي تدخل بصلب وبوجھ عام ً استجواب الشرطة من المعاییر المعترف بھا دولیا

من االتفاقیة األوروبیة لحقوق  فكرة عدالة اإلجراءات الواردة في المادة السادسة

  .)٢(م١٩٥٠اإلنسان لعام 
الذي یعد  )٤( فأنھ یمنح المتھم میزة الحق في الكذب )٣(  كان الصمت حقولما       

أحد مظاھر حریة المتھم في الدفاع عن نفسھ، تلك الحریة المقررة للمتھم سواء 

ًكان دفاعھ صادقا أم مشتمال على أكاذیب، وھنا یأخذ الكذب أحد سبیلین : األول: ً

ة وذلك على سبیل الخداع یتمثل في إدالء المتھم بأقوال مناقضة للحقیق

والتضلیل، أو إنكار واقعة حقیقیة، أو إنكار المساھمة في ارتكاب الجریمة بل 

فیتمثل في الكذب نتیجة :  السبیل الثانياأم. وتحویل دفة االتھام إلي شخص آخر

  . النسیان أو تعمد إخفاء واقعة جوھریة تتعلق بظروف الجریمة

                                                 

 دار النھ��ضة - دراس��ة مقارن��ة-ح��ق الم��تھم ف��ي ال��صمت: ح��سام ال��دین محم��د أحم��د/ د) ١(

 . وما بعدھا٤٣صـ  -م ٢٠٠٣ الطبعة الثالثة-العربیة

 .٨٠٧صـ  -مرجع سابق : عبدهللا احجیلة، وجھاد الحجازي/ د) ٢(

ًیستفید من�ھ الم�تھم تأسی�سا عل�ى قرین�ة الب�راءة ول�یس یرى البعض أن الصمت ھو وضع ) ٣(

ًحق���ا شخ���صیا  -حری���ة القاض���ي الجن���ائي ف���ي تك���وین عقیدت���ھ: عب���دالرؤوف مھ���دي /د. ً

 – المن��صورة -محاض��رات القی��ت عل��ى طلب��ة الدراس��ات العلی��ا ب��دبلوم العل��وم الجنائی��ة

 .٢٨ صـ -م٢٠٠٠

الك�ذب : ح�سن محم�د ربی�ع/ د. ًایرى البعض أن الكذب إنما ھو رخصة للمتھم ولیس حق�) ٤(

، ٥٣ص�ـ -م١٩٨٦-١٩ س-١٣٣ ع- مجلة األم�ن الع�ام-وحق المتھم في الدفاع عن نفسھ

 - من��شأة المع��ارف-المرص��فاوي ف��ي المحق��ق الجن��ائي: ح��سن ص��ادق المرص��فاوي/ د

 .٢٧ صـ -م١٩٧٥-اإلسكندریة



 

    

 
 

٣٩
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     أ م  ب اع ره وا   ، ب أن و 

اء  إ  ن )وال یكلف باتخاذ موقف معین تجاه األدلة )١ ،

ًواالعتراف للمتھم بالكذب یكون باعتباره حقا ولیس  ،والشبھات القائمة ضده

  ا  رخصة كما ذھب البعض ألنھ یتقرر في وقت یكون فیھ

  دا   وأم ،إدام   يء أن ا ا  اءة، واا

 ،ذ الوراء أ  أن  ا  ر ذ  لوا ،داما  با

و   اع  ،  إ أم  ا أن ح اال 

ذا أ  ة و إدام  ا   ز و ،   إذا 

 ا  اع  م  ا "    ا ا  أن 

وا    ذه دا  ")٢(   أ و "  ت ا ن

   أن ة ت ا ")٣(  اا   ا  وأن 

إ ا اا ا  أو .  

اا م  

 ا  ا   ا ا   

و :  

     راء اا  ا  ا  ا  ل ا ا ا  

  ض راء اا  تظ ا م  و ،ا  ا  ارإ إ

 ف م   ود ا ا، ون   أ ا، و ء ذ

 ل:  ،ولع اا  ا  ا  ا ه اول ام 

ه ااا ا  وذ ،مع اا  ا  ا  اا :  

اولع ا  

ا  ا  ا ه اا  

 ،أ  إ    دا  ا ا  ه أنا ا بى أ       

 ا  ا  إذا  ب و ،ا  رهز إ  ،ر اوا 

     ي   أم  ،ر اإظ إ    إم 
                                                 

 .٢٩صـ  -سابق مرجع -حریة القاضي الجنائي في تكوین عقیدتھ: عبدالرؤوف مھدي/ د) ١(

 .٦٥٧ ص ١٣٣ ق ١٩م مجموعة أحكام النقض س ١٩٦٨ یونیو ٣نقض ) ٢(

 .٣٩٥ ص ٧٣ ق ٢٤م مجموعة أحكام النقض س ١٩٧٣ مارس ١٧نقض ) ٣(



 

    

 
 

٤٠
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ا و ا   أم  ه ا  ن ة، وذ  ١(أم( .

م ان  و  ة  إ أن   ا  ه ا  أ

أم  " ا"  و ااه ل إ ا ا ، و ل 

  عا و  أن   إ   ن ا ل يض اد اا

 )ر )٢أن إ  ،ىة أ بأ ن و  ا   ا 

   ل إا و ،أو ا ا  بض ا   ا

 و ،ا  ل  را ا أ أن ا وذ ،ا   دا

ذى اا ، ا إر   ا و  ا إره  ل 

٣(ا(.  

      ذ  ، ا   و ا  ا  أ ا  م كو

 إ   ه يا  ع ا ا ا ظ  ل أما إ

   أن ا    و ،اما  ه و ح إ 

 رها ذ   أم   ك أدم و ، ون  ي را ا 

  ىا  ه نو ، آ  ك   إذا  ا 

 ل ا  ،ه ت اا   د  تا   أن

من  ة أو  ة ا ا إم ر  اء ا "رو"

  أن  ا  ا ن ا إ  ا ا  

 د را ةى ا)٤(.  

و ا ووا ا ن ء ا اه ا  ا  ا اا  أن 

                                                 

 - مطبع��ة دار ال��سالم- دراس��ة ف��ي أص��ول المحاكم��ات الجزائی��ة:س��امي الن��صراوي/ د) ١(

 .٤٥٠ صـ -١٩٧٦

ف��ي الت��شریعات ) ال��صمت(المتن��اع ع��ن الك��الم ح��ق الم��تھم ف��ي ا: عل��ى ح��سن الطوالب��ة/د) ٢(

   -الجنائیة المقارنة

 reports/bh.gov.policemc.www/٢٠١٢ بحث منشور على موقع      -٥       صـ 

 -اإلس��كندریة– دار الثقاف��ة -ش��رح ق��انون اإلج��راءات الجنائی��ة: محم��ود محم��ود م��صطفى/ د) ٣(

 .٢٥٠ صـ ٢ ط-م١٩٦٤

 ص�ـ -م ١٩٦٨ -  دار النھ�ضة العربی�ة -س�تجواب الم�تھما: محمد س�امي النب�راوي/ د) ٤(

١٦٥. 



 

    

 
 

٤١
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   أ أ ض م   ا اى ا، و ا ا

 ء اة ا ا   إدام   يء أم  ا إ ا

  تء ا ن ،إ ا ا م  ا    ا وم ،

  و ،ا  م  ع    )١(،  ا  ا   وذ

 م ا ا مما ا ظ  دهس أن وأ  ابء ا دي

 اا أ  أ ن وا ره، أ   ن ا  ا  ا 

  ااز إ  رةا  ا  وأن ،إ  ا   ا

   اءن ا ،ه ا   ندون إ م ا اوا ر

ا  ا )٢(.   

  أداة م  ابن ا وذ ا    أيا ا أن إ     

أ   حوإ إ ا ا م   ا  ع أداة 

ا ن ا اذ  ا   . واع   و اع

  ةو  ن ا  داع، وا أداة   اب طا

ا  ء  ٣(اب أو(  ا  ا  ا ا ا 

   رة ،الا  ل ي وز ز  ع اق ا  

 ى ال ا  اءة٤(ا(  
                                                 

 من�شأة المع�ارف –ضمانات الم�تھم ف�ي مرحل�ة التحقی�ق الجن�ائي : عبدالحمید الشواربي/د) ١(

/ ، د٢٨٧ ص�ـ -مرج�ع س�ابق: عباس فاض�ل س�عید/ ، د١٨٧ صـ–م ١٩٨٨ -اإلسكندریة

 .٢٧٤ صـ - مرجع سابق-محمد السعید عبدالفتاح

 .١٥٠ صـ - مرجع سابق :سامي النبراويمحمد / د) ٢(

 ص�ـ - مرجع س�ابق:، علي حسن الطوالبة١٨٩ صـ -مرجع سابق: سامي صادق المال/ د) ٣(

٦،٧. 

، كم�ا ١٧٩٨ ن�وفمبر ٩ھذا المب�دأ ف�ي فرن�سا وذل�ك ف�ي المرس�وم ال�صادر ف�ي وقد تقرر ) ٤(

أن "  حی�ث ق�ررت ١٩٣٩ س�نة BERNأكدتھ اللجنة الدولیة للمسائل الجنائیة المنعقدة في 

، وإذا  مب�دأ ع�دم إل�زام ش�خص باتھ�ام نف�سةالمرغوب فیھ ھو أن تقرر القوانین بوض�وح

رفض المتھم اإلجابة فإن تصرفھ یكون محل تق�دیر المحكم�ة باإلض�افة إل�ي ب�اقي األدل�ة 

: محم�د س�امي النب�راوي/ دأنظ�ر" ر ال�صمت ك�دلیل عل�ى اإلدان�ةالتي جمع�ت دون اعتب�ا

 ص�ـ -مرج�ع س�ابق: س�امي ص�ادق الم�ال/ ، د١٥١ ص�ـ -مرجع س�ابق -استجواب المتھم

٢٠٣.  



 

    

 
 

٤٢
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اع ام  

ا  ا  اا ه اا  

ا ا بى أووأم  رو ا  ا  ده اما اده، وو 

م  ز  ا أ   إ  أ، وأن  أن   إزاء 

اد وات ا رت ة اء أن  وم أ أن   وف 

ا ل إا م  ،يرات آا  اه   )١( ،

  ذ  واوا:   

١ -  ن أيما  و اما   ا  ص  ا  

                                                 

مؤس�س المدرس�ة التقلیدی�ة ف�ي  "س�یزار دي بیكاری�ا" من الفقھاء ال�ذین أنك�رو ھ�ذا الح�ق ) ١(

فق�د اعتب�ر ع�دم ت�صریح الم�تھم جریم�ة وجب�ت معاقبت�ھ ) ف�ي الج�رائم والعقوب�ات(مؤلفھ 

 عدم إمكانیة تأصیل ھذا الحق بالنسبة للمتھم الذي یقرر"  جیرمي بینتام" علیھا، والفقیھ 

ًذل��ك ألن المجتم��ع ین��شد دائم��ا ح��ق ال��تكلم، كم��ا یبح��ث الم��تھم عل��ى امتی��از ال��سكوت أو 

ال�ذي ن�اقش ح�ق الم�تھم ف�ي ال�صمت عل�ي م�ستویین األول " ش�ارل" الصمت، واألس�تاذ 

ي البح�ث عنھ�ا أخالقي وھو أن القانون الذي یتحكم في اإلنسان ھو الحقیقة التي یسعى ف

طوال حیاتھ، والثاني الم�ستمد م�ن الق�انون الطبیع�ي وھ�و س�یر العدال�ة ال�ذي یج�ب عل�ى 

اإلنسان أن یسانده، فمن غیر الممكن تمكین المتھم من الحق في عدم الك�الم فل�یس ھن�اك 

  .عذر إنساني یبرر ذلك

 حق المجتم�ع ف�ي       وفي الحقیقة وواقع األمر أن ھؤالء الفقھاء ركزوا بصفة واضحة على

الوصول إلي الحقیقة، وإجبار المتھم على الكالم وجعلھ جریمة یجب المعاقبة علیھ�ا كم�ا 

قال بذلك بیكاریا، وھذا یتناقض مع منطقھ في رفض التعذیب الذي یعني بالضرورة أن�ھ 

ًیساند المتھم في عدم االعتراف على نفسھ، وبالتالي فأنھ یقر ض�منیا بحق�ھ ف�ي ال�صمت، 

ًتناقض مع فحوى نظریة العقد االجتماعي التي كان�ت أساس�ا لفك�ره، ومقت�ضى ذل�ك كما ی

أن السلطة ال تملك فرض عقوبات قاسیة أو تحكمیة طالم�ا حقھ�ا ف�ي العق�اب م�ستمد م�ن 

حق��وق ال��دفاع المملوك��ة لألف��راد حت��ى وإن أص��بحت الحق��وق الفردی��ة لألف��راد حق��وق 

م الطبیعیة بموجب العقد االجتماعي، وھ�ذا م�ا اجتماعیة بعد أن تنازلوا للدولة عن حقوقھ

محم��د ب��ن / د أنظ��ر. یف��رض إمكانی��ة التع��اون م��ع ال��سلطة القائم��ة ف��ي إظھ��ار الحقیق��ة

 كلیة الحقوق والعل�وم - رسالة ماجستیر–حق المتھم في االمتناع عن التصریح : مشیرح

 أحم��د / وم��ا بع��دھا، د٤١ ص��ـ -م٢٠٠٨/٢٠٠٩ - جامع��ة منت��وري ق��سنطینة–ال��سیاسیة 

 ص�ـ -م١٩٧٢ - الق�اھرة– دار النھ�ضة العربی�ة -أصول ال�سیاسة الجنائی�ة: فتحي سرور

٤٠. 



 

    

 
 

٤٣
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 ، افا   نما  ُ  و ،  اء أو 

  .)١( وااف    وا  امن

         م ره م ج إ  ا  ا  ن  دو

 ااءة و   اع،  أن امن دة     اق 

ا، و      ،     ة    أو 

مأن ا اا  ء٢(ن وا(.  

 ااف  ا  إء  ع  ا  دي إ اره - ٢

  ا اا   ارإ إ  ديو ،م أ  ناء أ ا

ا و ا  ل إا أ  يوا ورة ا وإط ل إ

 ا ٣(أ(.   

     أو ا ا  بض ا   ا  ر ان إ  دو

 ا  ُ  أن ا  ،ا  د إا   ل إا و

 تء ا ن ،إ ا ا م       أم  ،  

   م إ دي ا  ُ أد  أن و  ل٤(ا(.   

 اار  ا  ا  س ر  ا وإار ت - ٣

ا٥(ا(.  

      ازما  م  دو :  ا  ا    ولا

 أ  ل أول إ أ  ز و ،ا  ا   موا ا

 ة وة وا ا      أن  ،ا  ا

                                                 

 ص��ـ - مرج��ع س��ابق-ح��سیبة مح��ي ال��دین/ ، د٥٣٠ ص��ـ -مرج��ع س��ابق: إدری��س بری��ك/ د) ١(

ًحق المتھم في الصمت وفقا للقانون الفلسطیني دراس�ة : محمد عزالدین صالح/ ، د٣٠٥

 .٤٩ صـ -م٢٠١٤ - جامعة األزھر بغزة-لیة الحقوق ك- رسالة ماجستیر-مقارنة

 صـ - المنصورة- دار الفكر والقانون-حقوق المتھم وضماناتھ: مصطفى مجدي ھرجھ/ د) ٢(

مرج��ع : محم��د حم��اد الھیت��ي/ ، د١٨٩ ص��ـ -مرج��ع س��ابق: س��امي ص��ادق الم��ال/ د، ٢٤٣

 .٢٠٧ صـ-سابق

 .٢٩٠ صـ  -مرجع سابق: حسن الجو خدار/ د) ٣(

 .٢٠٧ صـ-مرجع سابق: محمد حماد الھیتي/ ، د٥ صـ -مرجع سابق: علي الطوالبة/ د) ٤(

: عبدالمجی�د عب�دالھادي س�عدون/ ، د٢٧٢ ص�ـ -مرج�ع س�ابق: محمد السعید عب�دالفتاح/ د) ٥(

 . وما بعدھا٣٠٥ صـ -مرجع سابق: حسیبة محي الدین/ د،  ٣٣٩ صـ -مرجع سابق



 

    

 
 

٤٤
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  .)١(أاد

٤- ُ  ا    افات ا  ر اإظ  و)٢(  

 و  أن ا    ،ع او  و دئ ا ق

  ا  ء أنا ط   ،ا  ا   ا ا

 ولا ا وأم  أ  إ   ه )٣( .  

     أن   عا    يا ن ا  در و 

 أ  و  روإظ ت اإ  أن ا  ،

  ا      أم  ،درة ا ق  رةا  دة و

  إن ا ا      ظر ا و  ا  ا،إ

  ا    ا  ا نإم   إم   

 ا دو  ا   اأن ا  ،٤( ا(.  

٥- ا   اري  اا ا ه و  لا دي إ 

  ادء د  ، إذا ر ادة أو  زورا، و اع 

   ا   عا دا  و ،  ذ 

  م ،ا ءدا اا   و  اا  ي أن أ اا

 ا    ال اا  ءد و ٥(ا(.  

ود  ن و ا   و ا ا ، و أن أال      

 مق اا أ  ءا  عا ع، ود و  ن ام

وار، ا    و  ، و  وه ا  أن ر إذا 

                                                 

 .٥ صـ  -مرجع سابق:  علي الطوالبة/ د) ١(

 دار الثقافة للن�شر والتوزی�ع -ضمانات المتھم في الدعوى الجزائیة: حسن بشیت خوین/ د) ٢(

 وم��ا ٣ ص��ـ –مرج��ع س��ابق : ، جم��ال محم��د م��صطفى١٣٣ ص��ـ ٢ ط-م٢٠١٠ -عم��ان

 .بعدھا

 .٤١  صـ -مرجع سابق: محمد بن مشیرح/ د) ٣(

 مرج�ع - الطوالب�ةعل�ي/ ، د٨٠٨ ص�ـ -مرج�ع س�ابق: عبدهللا احجیلة، وجھ�اد حج�ازي/ د) ٤(

 . ٤ صـ –مرجع سابق : جمال محمد مصطفى/ ، د٧ صـ -سابق

 مرج��ع -عب��اس فاض��ل س��عید/ ، د١٦٥ ص��ـ  -مرج��ع س��ابق:  عم��ر فخ��ري الح��دیثي/ د) ٥(

عبدالمجی�د / ، د٢٧٢ ص�ـ -مرج�ع س�ابق: محم�د ال�سعید عب�دالفتاح/ ، د٢٨٦ ص�ـ -سابق

 .٣٣٩ صـ -مرجع سابق: عبدالھادي سعدون



 

    

 
 

٤٥
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 أ م  ع و أ ذا رأي أن ا ، أ ا   ن

 ، ا اوا ا   ا ا  ن ،إ ت اا

 إ  دةا   ر ذا اأ  ا ا  نمأن ا

أن اال ا ر  ف ا  ا : و   ا ،)١(اور

  اء   دة زور م    ون أا ه  ى 

 )٢(، ف ا وذا     :   ر إذا أن ا

ا   ا مر ا أو  اط ون ذ    اء 

مم   دة زور  ذ  ره  ن)٣( .  

٦-  ظ  ذ  ن ا وثدرة ام ة اي  ظا م

  .)٤(واره  اس 

     ن إ س وا  را  صا  ن إذا م  دو

ا  و ذ  سا   ل ،اا  ا   

 ا د    و ا  أو ا   م )٥( .  

٧- ا  د م  ج  وا ر و      ا 

 ذ  أو ا  ا و  أن ط   تى ا مإ

٦(ا( .  

                                                 

 - مرج�ع س�ابق-عب�اس فاض�ل س�عید/ ، د١٩٠ صـ -مرجع سابق:   صادق المالسامي/ د) ١(

 .٢١٠ صـ -مرجع سابق: محمد طارق الدیراوي/ ، د٢٨٨صـ 

س��عید : ق��ضاء ال��نقض ف��ي األدل��ة الجنائی��ة ٢/١١/١٩٣٦ ق جل��سة ٦ س��نة ١٥٩٤طع��ن رق��م ) ٢(

 .٧٧٤ صـ -١ جـ – ٢٠٠٤ اإلسكندریة -منشأة المعارف: أحمد شعلة

 ج�ـ - قضاء النقض ف�ي األدل�ة الجنائی�ة١٧/١١/١٩٤٧ ق جلسة ١٧ سنة ٤٩٦قم طعن ر) ٣(

إذا أمتن�ع "  م�ن ق�انون اإلج�راءات جنائی�ة عل�ى أن�ھ ٢٨٤، ون�صت الم�ادة ٧٧٨ صـ -١

الشاھد عن أداء الیمین أو عن اإلجابة في غیر األح�وال الت�ي یجی�ز ل�ھ فیھ�ا ب�ذلك، حك�م 

عل�ى ع�شرة جنیھ�ات وف�ي م�واد الج�نح والجنای�ات بغرام�ة ال تزی�د علیھ ف�ي م�واد المخالف�ات 

وإذا عدل الشاھد عن امتناعھ، قب�ل إقف�ال ب�اب المرافع�ة یعف�ى . بغرامة ال تزید على مائتي جنیھ

 .من العقوبة المحكوم بھا علیھ كلھا أو بعضھا

 . ٣٩٥ صـ – بدون ناشر وسنة نشر-التحقیق الجنائي التطبیقي: عبدالفتاح مراد/ د) ٤(

 . ٥٤ صـ –مرجع سابق: محمد عزالدین صالح جراده/ د) ٥(

 . ٢٠٢ صـ –مرجع سابق: عبدالقادر صابر جرادة/ د) ٦(
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ا  م  ا  ا  افا  ن  دو     ا  

  وا و  اإ ذ و ،ون إرادو  ١(ر(.  

٨- ا أ ط   اب وال أو اا   يءا ا 

  ذا  ا وذ ،ا    ه وح أا  م 

  ةا )٢(  ار اإ   ممف اا ام و

 أ  إ    ا و   :   إن ا

  وا أ  م    م  عا  ر  تا

  يء  ةه ا يا  ما أ ا  م   

 ا اا  )٣(.  

      إ إ ا ا  ا  وا ا  ن  دو

  و  م     إاء أاال  ر  امن

 ا ا نما ر. ا       )٤(.  

٩-  أن  ،ه رت ت اوا دا أ   أن ا   

 اع ا ز، وإ أن   وف    ، اج 

وا  ءب ا أو    أم  ا وا ، ا

  عا أ ت ام  أن    وإ ،ا  ا

 ا و  ن ا ا  ن و ،اب٥(ا(  

     ا   أ  ا  ا  ن  دو ،م  عا 

 ،طت اوا وا اا    فدئ اا  عا  و

اح ا   ا ت اى ات   )٦(وإم  أن و

                                                 

مرج��ع : ح��سیبة مح��ي ال��دین/ ، د٢٥٠ ص��ـ -مرج��ع س��ابق: محم��ود محم��ود م��صطفى/ د) ١(

 . ٢١٢ صـ - مرجع سابق –طارق الدیراوي / ، د٧ صـ –سابق

 .٢٠٣صـ  -مرجع سابق : عبدالقادر صابر جرادة/ د) ٢(

 -االستجواب الجنائي وتطبیقاتھ في النظام اإلجرائي السعودي: خالد بن محمد المھوس/ د) ٣(

 .٢٤٣ صـ -م٢٠٠٣ - أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة-رسالة ماجستیر

 .٢٧٩ صـ -مرجع سابق : عباس فاضل سعید/ د) ٤(

 .٥٠ صـ -مرجع سابق : محمد عز الدین صالح جراده/ د) ٥(

 ص�ـ -مرج�ع س�ابق: ، إدریس عبدالجواد بریك٣٠٦ صـ -مرجع سابق : حسیبة محي الدین/ د) ٦(

٥٣٢. 
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 اء اأ ا  اهأو إ  ل أيا  اب١(ا(.   

و ا ووا ا  ا اي  ا اه  ا  إ إمر      

   ا   ث  يرب ارض واا  ا  ا 

 ا  ا  ن إذا را   ،درء ا  ا و ا

 ةت اإ  ت ا  ت اأن ا  ،ا ل إ

 ل إا  ا  ،و اف اا  ةة و  ا

 ا  م  ا   ا و ،وا ا  ا 

 اا -  ا ا-، و  ن   اد م  ا

 ا  ه ا أ و ،ا  ا  أو ء دا ا إ 

 ة ا ط   ل    مم اءاتذ إأو ا ،ا

ا    طا   وو   رأو ا ،ا  

  دا  ا   إذا أ ا ر  ا   ا و ،

 و و  دي إ ا ا م أ  أو   ا   ا

 أ  إ ا .    

     مد إ  ،ا  ا  ول اه اا  ا م  

   )٢(  ا وو  وا  ا إ ض اون

 ، أو د ن اء     و   دت  ا ا وأن

   أو  ا أو أ م   وأ اء م مم

 وات اا  ت اما )ت  )٣وا  

                                                 

 دار الثقاف�ة للن�شر -ال�وجیز ف�ي ق�انون أص�ول المحاكم�ات الجزائی�ة: محمد صبي نج�م/ د) ١(

 .٢٧٢ صـ ٢ ط-م٢٠١٢ -والتوزیع عمان

 . ٥١٦ صـ - مرجع سابق -اعتراف المتھم: سامي صادق المال/ د) ٢(

عقدت العدید من المؤتمرات الدولیة وكان من أب�رز أعمالھ�ا ط�رح موض�وع ح�ق الم�تھم ) ٣(

صمت وأھ�م ھ�ذه في الصمت للنقاش، وإصدار عدة توص�یات ت�ضمن للم�تھم حق�ھ ف�ي ال�

م، ١٩٣٩ع��ام للم��سائل الجنائی��ة المنعق��د ف��ي ب��رن اللجن��ة الدولی��ة : الم��ؤتمرات والحلق��ات

م، الحلقة الدراسیة ١٩٥٣لعقوبات المنعقد في روما عام المؤتمر الدولي السادس لقانون ا

الت��ي عق��دتھا األم��م المتح��دة لبح��ث حق��وق اإلن��سان ف��ي ال��دعوى الجنائی��ة ف��ي فین��ا ع��ام 

 الم�ؤتمر ال�دولي ال�ذي م،١٩٦٢ بھیئ�ة األم�م المتح�دة ع�ام م، لجنة حقوق اإلنسان١٩٦٠

= الم�ؤتمر ال�دولي  الث�اني  ،م١٩٦٦نظمتھ اللجنة الدولیة لرج�ال الق�انون ف�ي أثین�ا ع�ام 
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 رم١(ا( طا وا )٢(.   

                                                                                                                     

ع��ام " ھ��امبورج" ع��شر ال��ذي عقدت��ھ الجمعی��ة الدولی��ة لق��انون العقوب��ات ف��ي المانی��ا =

: مب��در ال��ویس/ م، أنظ��ر ف��ي ذل��ك د١٩٧٨م، التوص��یة الخام��سة لحلق��ة فین��ا ع��ام ١٩٧٦

/ ، د٤٥٣ ص��ـ -١٩٨٣ - اإلس��كندریة-ض��مانات الحری��ة الشخ��صیة ف��ي ال��نظم ال��سیاسیة

 - دار النھ��ضة العربی��ة-الوس��یط ف��ي ق��انون اإلج��راءات الجنائی��ة: أحم��د فتح��ي س��رور

محمد سامي / ، د١٩٣، ١٩٢ صـ -مرجع سابق: ، سامي صادق المال٣٦٦ صـ -١٩٨٥

 .١٥٩ صـ -مرجع سابق: النبراوي

ًوقف��ت الت��شریعات المقارن��ة م��ن ح��ق الم��تھم ف��ي ال��صمت موقف��ا متباین��ا یمك��ن رده إل��ي ) ١( ً

  :اتجاھات ثالثة

 : منھ��االت��شریعات الت��ي ن��صت عل��ى ح��ق الم��تھم ف��ي ال��صمت ص��راحة: تج��اه األول     اال

 ١٩٦٨، األلماني الصادر عام )  أج١١٤/١م( في ١٩٥٨التشریع الفرنسي الصادر عام 

، األمریك�ي ف�ي التع�دیل الخ�امس )  أج٧٨م (١٩٦٩اإلیطالي الصادر عام )  أج١٣٦م (

، ) ب أص�ول جزائی�ة /١٢٦ م( العراق�ي ،) أ /٤٢(لدستورھا، الیوغسالفي ف�ي القاع�دة 

)  إج�راءات جزائی�ة١٨٩م (، العم�اني )  إجراءات المحاكمات الجزائیة١٥٨ م(الكویتي 

  .)  إجراءات جزائیة٩٧/١م (، الفلسطیني 

:  منھ�االتشریعات التي نصت على حق المتھم ف�ي ال�صمت ب�شكل ض�مني:       االتجاه الثاني

ال یج�وز اس�تجواب الم�تھم إال إذا قب�ل : "  على أنھحیث نص المشرعالتشریع المصري 

، )  نظ����ام اإلج����راءات الجزائی����ة١٦٣م(ال����سعودي والم����شرع ، )  أج٢٧٤م " (ذل����ك 

، )  أ٢٤٧م(، اللیب���ي )  أج٢٢٤م(، البحرین���ي )  إج���راءات جزائی���ة١٦٦م (اإلم���اراتي 

كم��ات  أص��ول المحا٧٠م (، اللبن��اني )  أص��ول المحاكم��ات الجزائی��ة٦٩/١م (ال��سوري 

  ) . من األصول الجزائیة٦٣م (، األردني ) ١٩٤٨الجزائیة 

الت��شریعات الت��ي ن��صت عل��ى ع��دم االعت��راف بح��ق الم��تھم ف��ي ال��صمت :       االتج��اه الثال��ث

س��عد حم��اد ص��الح / انظ��ر ف��ي ذل��ك د)  أج١٠٤م ( الم��شرع السوی��سري :منھ��اص��راحة 

 - دار النھ��ضة العربی��ة-ن��ائيض��مانات ح��ق الم��تھم ف��ي ال��دفاع أم��ام الق��ضاء الج: القب��ائلي

 ص��ـ -مرج��ع س��ابق: محم��د حم��اد م��رھج الھیتم��ي/ ، د٣٩٣ -٣٨٨ ص��ـ -١ ط-م١٩٩٨

: ھ�دى أحم�د العوض�ي/  أ،٦٨١-٦٨٠ ص�ـ -مرج�ع س�ابق: ، علي فضل الب�وعینین٢١١

 كلی��ة - رس��الة ماج��ستیر-اس��تجواب الم��تھم ف��ي مرحل��ة التحقی��ق االبت��دائي دراس��ة مقارن��ة

 . وما بعدھا٩٢ صـ –م ٢٠٠٩ -البحرین -الحقوق جامعة المملكة

 وللم�تھم الح�ق ف�ي :"م عل�ى أن٢٠١٤ م�ن الدس�تور الم�صري لع�ام ٣/ ٥٥نصت الم�ادة ) ٢(

  " الصمت
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  اينـل الثــالفص

   نطاق حق املتهم يف الصمت خالل مراحل الدعوى اجلنائية

و :  

     ا  ا   ة، وإوا د   ى اأن ا ن ام

،ا  إ    و ،ا   اا ن ا 

 أ و ،دا  ن ومق ا م  اءاتإ 

 ؤل ح م    ق اع   اى ا، وم

 ى اا ا  ا- ا أ ا ل أا -   أم أ 

  ا .      ا  ا  ن  ف م ا

 أر إ ا ا م و ،اا.  

  .جمع االستدالالت مرحلة خاللنطاق حق المتھم في الصمت  :لا او

ما مرحلة التحقیق االبتدائيخاللنطاق حق المتھم في الصمت  :ا .  

ا نائیة مرحلة المحاكمة الجخاللنطاق حق المتھم في الصمت  :ا.  

اا نطاق حق المتھم في الصمت في الفقھ اإلسالمي :ا.  

  

  ا اول

  جمع االستدالالت مرحلة خاللنطاق حق المتھم في الصمت 

  ا اءات اا   م فُ تا  

 اى ا ف إ  ات ن  ار   ت 

 درار اا  ًء ىاا  ا  ن ه )١( إذا و ،

ا  أ اا  اق وات اد، وذ ن ااءات اة 

  ، وأن ا    ري ا ا وأ  رل 

                                                 

االخت�صاصات القانونی�ة لم�أمور ال�ضبط الق�ضائي ف�ي األح�وال : عبدهللا ماجد العكایلة/ د) ١(

م (وانظ��ر.١٩٧ ص��ـ -م٢٠١٠ عم��ان - دار الثقاف��ة للن��شر والتوزی��ع-العادی��ة واالس��تثنائیة

یقوم مأمور الضبط الق�ضائي بالبح�ث ع�ن الج�رائم ومرتكبیھ�ا :" نصت على أن)  أج٢١

 ".وجمع االستدالالت التي تلزم للتحقیق في الدعوى
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ت  ا ، أم  ا وادارات ا ا  ن م

  أ    و ا   ر  أن ا  ،  ن

و   ا ا١(ا(  ج طأ      ،

ق ا   اا  ا ا ات واما س و

٢(ا(.   

     ل ا ا ا  أء ا ا   ،ظن إدارن 

 إ ا  م ا ذ ،ا ل اة ر ه ا ا ن

 ن اء ذا ا ر ا ز تاءات اأن إ  أو 

 ا   د د م وذ   ىا م و  ،

، من   ذا و ، أي )٣(ا و   أي ن

   أن ت، وا   و  ل أن  

  او ، ا  )٤(.   

   ال اع أ دو  ا ر ا عره ا  وأن     

 ن ا أن  و ،اأو ا   أو  دون ،إ ا

  ت ودون أنا ر وود ا   ا  ذا ،

ط أد    اء ون ا اب ا ر ا،   ا 

 ا ممر اا   اب وا  أ ت امات ا عا

                                                 

ُحیث یمك�ن إحال�ة ال�دعوى إل�ي المحكم�ة مباش�رة وبن�اء عل�ى مح�ضر جم�ع االس�تدالالت ) ١(

 وذل���ك إذا رأت النیاب���ة العام���ة ف���ي م���واد ودون أن تم���ر بمرحل���ة التحقی���ق االبت���دائي،

المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعھا بناء على االستدالالت التي جمعت، تكل�ف 

، وقضت محكمة ال�نقض ) ج.  أ٦٣م. (المتھم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة

ي تحقی�ق ال یوجب الق�انون ف�ي م�واد الج�نح والمخالف�ات أن ی�سبق رف�ع ال�دعوى أ:" بأنھ

 ق�ضاء ٨٩٧ ص ٣ ع ٢٤ س٤/١١/١٩٧٣ ق جل�سة ٤٣ س�نة ٣٨٨طعن رقم " ابتدائي

 .  ١١٢٩ صـ -٢النقض في األدلة الجنائیة جـ 

 . ٥٦  صـ -مرجع سابق: طارق الدیراوي/ د) ٢(

 - ١٩٧٢ - من��شأة المع��ارف-أص��ول اإلج��راءات الجنائی��ة: ح��سن ص��ادق المرص��فاوي/ د) ٣(

 . ٢٩٦صـ 

 . ١٧ صـ - مرجع سابق :محمد محده/ د) ٤(
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ل ر ا ا أن :" ، و   ا ن)١(ر  ااب

    ه   وأن   دون أن ة إا ا  ا

 اا ذ   ٢(ا(، ا    اءاب إن ا وذ 

 اءات اإ  و ،   ال  أن إ ا  

 را ر ا )٣( .  

 ا ءدا  اه أإ ا ر ا  تا   و    

  سر أو اوا ا و  ه ا د وذ ، ءدوا

اا اءات اإ  )أ)٤ أ  ء ، وأ أ ال ا

 رادة ا ا  أ  ،   ود طا  ا ا

  أن ذ   أو ا    ل   ا ااء أإ  و

ا  رهإ أ  و )٥(.   

ا     و   عيطع ا  ا  ا     أم  

 ا ر ا ا ) ج.  أ٣٥ ،٢٩(وإذا م ااد   ات،

 ال ا  و   ت  ا، و  أن  اص 

 ر أا  ا ا  ا  ن را ار ز  أن

   أن  ضال اع أ   أم  قا  ام إ ،روإ

 إذا ر  ،  ودون   الأ  ء  ءد ر ا

 ر ا ز  ا  ا  اع اأم  عل أي ما ا

ا أو اة ا   امن  ا  ااف  أو ادء 

  طا أ  ا  أو ا  ا ا  ن م ت

                                                 

 . ٨١ صـ -مرجع سابق: أحمد مھدي، أشرف شافعي/ د) ١(

 ق�ضاء ال�نقض ف�ي ٢٥٣ ص ٣٤ س١٩٨٣/ ١٨/١ ق جل�سة ٥٢ س�نة ٥٣١٤طعن رقم ) ٢(

 . ١٠٠٩صـ ١ جـ-األدلة الجنائیة

 ق��ضاء ال��نقض ف��ي ٦٨٩ ص ٤١ س٣/٥/١٩٩٠ ق جل��سة ٥٩ س��نة٢٦٠١٤طع��ن رق��م ) ٣(

 . وما بعدھا١٠١١صـ ١ جـ-األدلة الجنائیة

خالد / ، د٢٦٣ صـ -مرجع سابق: ، ساھر الولید٥٢٧ صـ -مرجع سابق: إدریس بریك/د) ٤(

  ٣٠ صـ-مرجع سابق: رمضان عبدالعلیم سلطان

 . ٨٠٣ صـ –مرجع سابق : عبدهللا احجیلة، وجھاد الحجازي/ د) ٥(
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  )١( .  

ت ا أ أم ى اره      وإم اره أ ناء أ ا ذ   ع

 و ا  أن  ز ،ط  ا  ا و ا  ن ا

ا ر ا  إ  ا ا  ا )٢( ه ا أن  

  ر أن ا عا     وأم ، د ا 

ا   ل٣(ا(        أن ا ،

 أ   ن ن ا ، رة   أم ر طت ا ءأ

  إ  ،  )٤( ،  أي  ر   د ة

  نمره ا  ٥(ا(  د   وأن ا ،ه ا 

داما     ة ا ا  ٦(ا( . ى أن ا  كو

،طا أ  ا ر  مم ر   أد وا  أن إ أو ا

 مم وا  أم  طة ا )٧(.  

  ير اور ا  ى أم٢٠١٤     وم    ا ا  يا 

   ى اا ا) أن) ٥٥/٣   ":ا  ا و "

 ا ي إع اا م م تا  ص اا  ا 

 ام اءات ان ام  ٨(وذ(  ه ا   و ،
                                                 

مرجع : الحجازيعبدهللا احجیلة، وجھاد / ، د٩٠ صـ -مرجع سابق: أحمد لطفي السید/ د) ١(

 .٨٠٥ صـ –سابق 

 .  وما بعدھا١٦٤ صـ –مرجع سابق : أسامة عبدهللا قاید/ د) ٢(

 مكتب�ة -موسوعة اإلجراءات الجزائیة في التشریع الفل�سطیني: عبدالقادر صابر جرادة/ د) ٣(

 . ٢٨٤ صـ - المجلد األول–م ٢٠٠٩ -آفاق غزة عدد بئر السبع

 . ٣١٣ صـ –بق مرجع سا: حسیبة محي الدین/ د) ٤(

ًاإلجراءات الجنائی�ة تأص�یال وتحل�یال: رمسیس بھنام/ د) ٥(  ص�ـ -م١٩٨٤ - من�شأة المع�ارف-ً

 . ٩ صـ –مرجع سابق : علي حسن الطوالبة/، د٢٠١

 -مرجع سابق: حسیبة محي الدین/ وما بعدھا، د٥٢٦ صـ –مرجع سابق: إدریس بریك/د) ٦(

  ٣١٤صـ 

 . ٦ صـ –بق مرجع سا: جمال محمد مصطفى/ د) ٧(

یوجد بعض التشریعات التي دعمت حق المتھم في الصمت في مرحلة جمع االس�تدالالت ) ٨(

= ففي القانون اإلنجلیزي یجب على الشرطة وجھة التحري إحاطة المتھم بالحقوق التي 
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 دا  ن ،  اءات اا   فا   إداري ط

ا ا  ىا   م   ،اه د   وراء  

   ع اا    ،ر دون دت اا  ى ث أن

ا  ي . ا دو ،ا   ا  م   أم 

                                                                                                                     

ًیتمتع بھا قانونا، ولیس لھذا اإلخبار شكل مح�دد، إذ ق�د یك�ون ش�فویا أو كتابی�ا، ویلت�زم = ً ً

لشرطة بإحاطة المتھم بأنھ غیر مكره على اإلجابة على األس�ئلة الت�ي توج�ھ إلی�ھ، رجل ا

ًوأن كل قول لھ یمكن االستناد إلیھ قضائیا، وفي الق�انون األمریك�ي تق�رر ھ�ذا الح�ق ف�ي 

 كرس��ت المحكم��ة العلی��ا القواع��د الت��ي تطب��ق عل��ى ١٩٦٦المرحل��ة ال��شرطیة، فف��ي ع��ام 

ومنھ�ا وج�وب إع�الن الم�تھم   Mirandaرن�دااس�تجواب ال�شرطة وذل�ك ف�ي ق�ضیة می

ًبعبارات واضحة وغیر غامضة في أن لھ الح�ق ف�ي البق�اء ص�امتا وأن ك�ل م�ا یقول�ھ أو 

ًی��دلي ب��ھ یمك��ن أن ی��ستخدم ض��ده أم��ام المحكم��ة، وإذا ف��ضل الم��تھم ص��امتا تع��ین وق��ف 

رر ذات  تق١٩٨٩االستجواب على الفور، وفي القانون اإلیطالي الجدید المطبق منذ عام 

ًاألمر، حیث وضع ھذا القانون تصورا جدیدا الس�تجواب الم�تھم بمعرف�ة ال�شرطة وذل�ك  ً

تحت تأثیر تحول ھذا القانون من النظام التنقیبي إلي النظام االتھامي عل�ى غ�رار النظ�ام 

 م��ن ھ��ذا الق��انون ال یج��وز اس��تجواب الم��تھم بواس��طة ٣٥٠ًاإلنجلی��زي، ووفق��ا للم��ادة 

األول احت��رام ال��ضمانات المن��صوص علیھ��ا ف��ي : ال بت��وافر ش��رطینال��شرطة الق��ضائیة إ

 م��ن ق��انون اإلج��راءات والت��ي تق��ضي بتأكی��د ح��ق ك��ل ش��خص ی��ستجوب ف��ي ع��دم ٦٤م

ًاإلجابة على األسئلة، أي ص�متھ وحق�ھ ف�ي أن یخب�ر مق�دما بھ�ذه المی�زة، والث�اني إخب�ار 

وتلت��زم أی��ضا بھ��ذا . بسًالم��تھم بحق��ھ ف��ي البق��اء ص��امتا ول��و كان��ت الجریم��ة ف��ي حال��ة تل��

اإلخبار النیابة العامة، ومخالفة ذلك یترت�ب علی�ھ ال�بطالن، ویك�ون إخب�ار الم�تھم ب�الحق 

في الصمت والمحامي خالل كل استجواب ولیس االستجواب األول فقط، وذلك من أجل 

الفرن�سي اعت�رف  وف�ي الق�انونتحقیق فاعلیة الح�ق ف�ي ال�صمت واحت�رام إرادة الم�تھم، 

بحق المتھم في الصمت في مرحلة االستدالالت بنص صریح بع�د تع�دیل الم�ادة المشرع 

 ال�صادر ٢٠٠٠ ل�سنة ٥١٦ من قانون اإلج�راءات الجنائی�ة بموج�ب الق�انون رق�م ٦٣/١

 حی��ث ن��ص التع��دیل عل��ى أن��ھ یتع��ین إخب��ار ال��شخص المحتج��ز ٢٠٠٠ یونی��و ١٥ف��ي 

وك�ذا یطب�ق . إلی�ھ م�ن المحقق�ینًبولیسیا بحقھ في ع�دم اإلجاب�ة عل�ى األس�ئلة الت�ي توج�ھ 

 والمتعلق�ة بالح�ضور ١١٦/٣ًالحق في الصمت في مرحلة التحقیق االبتدائي وفق�ا للم�ادة 

األول أم��ام قاض��ي التحقی��ق، حی��ث ت��نص ھ��ذه الم��ادة عل��ى ع��دم ج��واز اس��تجواب مح��ل 

 وم�ا ٣٢٠ صـ -مرجع سابق: أحمد عوض بالل/ أنظر د. إال برضاه) المتھم(المالحظة 

 .  وما بعدھا٨٧ صـ - مرجع سابق-الشرعیة اإلجرائیة: أحمد لطفي السید/ دبعدھا، 
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 أم  ا اد اأ  ث أن ا  وز  ن 

 وا ا وا ما ط  ،نمق ا ر   مم

  ادادا  ا  )١(،    ا  وأن 

 مموا را  ٢(درا(.   

ما ا  

   مرحلة التحقیق االبتدائياللخنطاق حق المتھم في الصمت 

  ااءات ا ا اا  ا   ا، و

  وا دا   نما  دا  ا  

 دا  اءات اا   ،ا  ل إا  ا

   . )٣( أت  ا اة ى ا و  اتا

 و  و ،ى اا    أول  اا وا     

 ال وا ،ذا ن ف ال   اد  اى، ن 

د و د أى وا   و  ا    ا

  ا وذ ، أد  ا  ى إد   ،ا ى إا

اء وم ص ا   ،ه ا    ا اى 

  ر أ  ا م  عا     تما 

وا اء إ  ور  ه  اى، و أ  ه امت 

  . اي  ن إ  طف  اااب 

 ة و ا د ا   رة م ابف اُو      

افء ا إذا  ف أو  ا ن إن    )٤( ، و

 ا  ال ،ا ر ا  يال اا  ابا 

ادم اي د   ا  ا ود اى ا اءات ًء 

                                                 

 . ٩٦ صـ - مرجع سابق-محمد بن مشیرح/ د) ١(

 . ٥٢٩ صـ –مرجع سابق : إدریس بریك/ د) ٢(

 ص�ـ –م١٩٩٠- دار النھ�ضة العربی�ة-اإلجراءات الجنائیة المقارنة: أحمد عوض بالل/ د) ٣(

٢٨٠ . 

 ١ ط–٢٠٠٠/٢٠٠١ - اإلج�راءات الجنائی�ة ف�ي الت�شریع الم�صري:حسن محمد ربی�ع/ د) ٤(

 . ٥٣٠صـ 
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  اا  ا د ا أو    دون  رهأو أم
)١( ، اءات اإ  وري اءوإ ا ل إ  اب ووا

  ا  ،ااا   ا أد     و 

 اا  لاأم ا  ا م     ن إذا أ 

  .)٢(ات ا ة
   ا    أن ااب إذا ن و  ا ىو        

   ع وال ودوأ ا     أن    دا ا 

اء تإ م،  ن ا    ع د و ابن ا إذا أ

 دا ا  ا )٣( .  

  و   إ ا ل  ااب      ود  ن 

  ز  ،م  ع  و ذات ا  اف، ور اإ

   ف أن إ  اف، وا   ا إذا ا ا  ا

   ،ل اأ    ا  ذ ع وب اأ  أ

 أ  اء اأ   ا ا  ا ر    أن ُم

  .)٤(  ا  ا    ايءح 

ي    وع اا   عل ط ا  ا     أم  

 م ت اا    ه ا  و ،اا ا 

ا ا  ا . م  ا   ُ نم  ا  ا

 اره أ ناء أ ا   ا ذ   عا   اء اأ

                                                 

- دار الجامع�ة الجدی�دة-مشروعیة ال�دلیل ف�ي الم�سائل الجنائی�ة: مصطفى یوسف أحمد/ د) ١(

 . ١١٠ صـ –م٢٠١١

 دار الثقاف�ة للن�شر -الوجیز في أص�ول المحاكم�ات الجزائی�ة: محمد علي السالم الحلبي/ د) ٢(

 . ١٧٤ صـ –م٢٠٠٩ - عمان-والتوزیع

حجی��ة االعت���راف ك��دلیل إدان��ة ف���ي الت��شریع الم���صري : ق��دري عب��دالفتاح ال���شھاوي/ د) ٣(

 . ٥٩ صـ – اإلسكندریة- منشأة المعارف -والمقارن

مرج��ع : س��امي ص��ادق الم��ال/، د٢٤٢ ص��ـ–مرج��ع س��ابق: خال��د ب��ن محم��د المھ��وس/ د) ٤(

 دار المطبوع�ات -الت�صرف فی�ھالتحقیق الجنائي و: ، فرج علواني ھلیل١٩٠صـ –سابق

 .٩ صـ –مرجع سابق: علي حسن الطوالبة/ د ،٧٥٦صـ -١٩٩٩ -الجامعیة
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   ا ا  وأن ،ا د ذو ا  رأى  ا ،رهإم

ا ا  ا  ء  عا  ،ااء أإ أو ا  إ  

 و ،داما     ا  وأن ا ،ا دون ا ا 

   اال أن    أو أن  ة، ال ا  أن 

وا ر ا أن   ،اهأو إ  ة ودون إرادة  ر ي ا 

د )١( . م  اء دإ  ا   ابا  أ ا

  .)٢(  و أي و أراد

ا  ه ا  ا  ا   دإ  ا وا:  

أو:   م  ير اا ١٩٧١  ) ٤٢ ( أنإذ م  ":  اط 

 ن وما ا       ي   أو  أو 

 أو م اؤهز إ...   ء ةوط  اط  ر أم  ل و

 ل ر و " و) ٥٢(  ير اا  م٢٠١٤ أن ا   :

"د    ره وأ  ا."  

م: م ) ٤٠ (أم  م وا اءات ان ام  ": ز ا 

     ،مم  ت اا   إ  ن أوأي إم 

  ".ز إاؤه م أو و    ا امن،

: م ) أن) ١٢٦  م ت وان ام  ":  أو ظ 

 ل ا  افا    ذ  أو   أ 

رة  وإذا ت ا    ا. أو ا  ث ات إ ة

ا."  

ق :را  أ  ا  ر اا  ا ا  ت أ 

                                                 

:  مھ��ديفعب��د ال��رؤ/ ، د٨٦٧ ص��ـ - مرج��ع س��ابق-اإلج��راءات: محم��د عی��د الغری��ب/ د) ١(

، ٧ ص�ـ -مرج�ع س�ابق: جمال محم�د م�صطفى/ ، د٥٦٥ صـ - مرجع سابق-اإلجراءات

 -مرج�ع س�ابق: س�امي ص�ادق الم�ال/ ، د٢١٢ ص�ـ -قمرجع س�اب: محمد حماد الھیتي/ د

عل�ي ح�سن /  وم�ا بع�دھا، د١٢ ص�ـ -مرج�ع س�ابق: خالد رم�ضان س�لطان/ ،د١٩٨صـ 

الحمای��ة الجنائی��ة لحق��وق الم��تھم : محم��د رش��اد ال��شایب/ ،د١٨ -مرج��ع س��ابق: الطوالب��ة

 .  ٣٣٢ صـ -م٢٠١٢ – دار الجامعة الجدیدة -وحریاتھ

 . ٤٤١ صـ – ١٩٩٧ -جراءات الجنائیةنظم اإل: جالل ثروت/ د) ٢(
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م   عا ":  أو ا   ء أن إذا  مم را 

ي د   ه وإذا  عا ا  و  ارا  و 

 ا  أن   عا ا  ي ا وا ر ا ه أن دون

 اع ا  ا  ا اي  ا ا   ت 

 ١("ا( .  

، وم  و مى أن  ا  ا ا   ا اا    

 ، ص اا  ا  ا ع إاءات ان ام 

ار اور ا   ،  ي٢٠١٤    ا ا  يوا

  ى اا ا    دة٥٥/٣(ا (م أموا  : "

وا  ا "وة ،ا ا  م  عأن ا    ل 

ا  ا     مت ق  ا اا  ،ب 

ه ا ل ا ا  ن أن أو.  

ا ا  ابا     أن ا       ن وذ ،مم

  ن أن إ   ا ت  ام  أو وا

 إ ا   ا  ا  قأن م ا  ىوم ، ا

 أي ا  رك  اءات ا ، ا ا    

 ا  ءدا  أن ذ ،  ُ  ا اء ا  

  يو اد   ا   أ  ةه ات، وء ا 

 وع امن ، وه ا ا اي ر أن ا  امن ااءة اء 

  أن    ا ا ف  ن ا و ،اا  أو ا

ا اا  ا  ن  ،ءه٢ (اد( .  

 و و و أ   ت ام ا   أ    

ا م   و إ وا ، ا   أن    

  أ ا أن ا  ا  ا  م  تمه ا أن ذ 

                                                 

 .٤٦٧ ص ١١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٧/٥/١٩٦٠ جلسة ١٧٣٤نقض رقم ) ١(

 . ٣٠٠ صـ –عباس فاضل سعید / د) ٢(
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. )١(ا، وأم  ذا اد ى ا  ، أي إاء   يء

 ذ  وةا   نأ   ا ا ا  

ا إ دة اموإ .  

 ا    ا      لا  إ ا  ط 

 ا دي إ إت ، و أن   از   ات 

اأ  ات اا ،  و ُ    دور  ا 

 و ،ا و أ  اا   ا  ظ ن ن

   أو     تمه ا أن إ  ،وا اا

 أو اءات .ان ا   ا      ا ر ض

 ور ه او ،   ض ىا  ا  ،

م ا ط  إ   ى، و ر اطا ) ٢( .  

ت     ا ا إذا ر ا إء م   و اؤل اي ر 

   ن  ا  ذ، أ   ادء ه امت ل و ااه؟

   اأن ا ط ، ءإ   أي   ا أم ى ا

 و    ا  اا  أن  ، را  

 ى أ اء أن ا  ن  . )٣( ا ا اورل

  ُ   أن  ز ع، وا ا  إ  ا ا 

 أن  أو    ،     إؤه  ء 

ء، وإذا ر ا أن    ا ا أن   و ا

   أو  ُ ا، و  أن   اط إذا 

ات او ا  ، أن      ول  ا 

  .)٤(اار

     ا اى أن اوم  راتا  ا  اءإ   

                                                 

 . ٢٧٤ صـ –مرجع سابق : محمد السعید عبدالفتاح/ د) ١(

 . ٢٩٩ صـ –مرجع سابق : عباس فاضل سعید/ د) ٢(

"  من ق�انون العقوب�ات األلم�اني حی�ث ن�صت عل�ى أن�ھ٣٧٠مادة ھذا الرأي نصت علیھ ال) ٣(

 ". یعرض للعقاب كل من یمتنع عن اإلدالء بالمعلومات المتعلقة بإثبات الھویة الشخصیة

 . ١٣٢ صـ –مرجع سابق: محمد سامي النبراوي/ د) ٤(
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 :أو:اا   م    ا  ع اا .  

 م:  ا ل اة ر  وا أد وا ا    

ت ا ءدل ا  وذ ر اإظا ت ا .  

 :  صما م   ا ت ا ت ا ء اإد 

ا  ا ا .  

 را:ا   ن ته ا ءدا  . ات ا  ا م 

  .     ة ا اط إذا ن وا ا اي 

: ،ا  ا       ا ا إ 

  لا و أ   يض اا   أن  اء ا

 ، ا   ا ت اء ادا  رهز إ 

إ ا  ت ا)١(.            
ا أن ا  ا   إ امت ا ط  امم وو        

  ،   ره ا ،و و إ و و أ  

، و  أو دي إ إدام ا، إذ  ا  ا    أد

ا  ا ا  إ  مق ع ا وا ا  دون أن 

    أو ا   ت  ء  ا  ا ا إ 

 ا ا     و ، ي ا)٢( ،  ا  

 ا وا ع ا   اء م  رةق اا  

 إ      ،ا    ن أموى ا   م ،

ا ك  ،ذ  ل اا   يا اج ا و ط 

  ٣(ا(.  

  
  

  

                                                 

 .٨١٦ صـ –مرجع سابق : عبدهللا احجیلة، وجھاد الحجازي/ د) ١(

 . ٨٩ صـ -مرجع سابق: عوضيھدى أحمد ال/ د) ٢(

 - من�شأة المع�ارف-اإلخالل عبر الدفاع في ض�وء الق�ضاء والفق�ھ: عبدالحمید الشواربي/د) ٣(

 . ١٢٦ صـ –١٩٨٩
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ا ا  

   مرحلة المحاكمة الجنائیةخاللنطاق حق المتھم في الصمت 

  ىا   ،وأ ى اا ا أ   ا 

اءات ومت ق    مت  ا ، أط اع 

و  ا ، )١( ا اا، و     اع 

ا ا   عا  : ل  م  ا أن  ا 

   ا  ب إ   ن  هم    طإ  

  وا ة إا ب ار  ن اء إ ا ا 

ر ا ن أو أ )٢(.  

ي     وع اا   عط  ا  ا   م  أم  

 ا )٣( ان ام  دة ءات ا)٢٧٤ (أم  م وا:" 

                                                 

ال��ضمانات الت��ي یتمت��ع بھ��ا الم��تھم ف��ي مرحل��ة :" محكم��ة ال��نقض بقولھ��اوھ��و م��ا أكدت��ھ ) ١(

دالالت والتحقی��ق المحاكم��ة تف��وق ال��ضمانات الت��ي یتمت��ع بھ��ا ف��ي مرحل��ة جم��ع االس��ت

االبتدائي، ومن بین ھذه الضمانات عدم إرغامھ على الح�دیث عل�ى ش�يء ال یرغ�ب ف�ي 

الحدیث عنھ، أو إجباره بالرد على أسئلة ت�ؤدي إل�ي تج�ریم نف�سة، ویج�ب أال یتخ�ذ ذل�ك 

ً ف�ي حق�ھ، أو تف�سیره ض�منا عل�ى أن�ھ اعت�راف ةًدلیال على إدانتھ، أو على قیام المسؤولی

 ٣٣٧ ص ٧٣ ق ٢٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٨/٣/١٩٧٣نقض " منھ

 من�شأة -الضمانات الدستوریة للمتھم في مرحلة المحاكم�ة الجنائی�ة: أحمد حامد البدري/ د) ٢(

 . ٦٩ صـ -المعارف

غی�ر أن غالبی��ة  ًإذا ك�ان تقری�ر ح�ق الم�تھم ف�ي ال�صمت یج�د قب�وال ف�ي مرحل�ة المحاكم�ة) ٣(

ذل�ك ق�انون  یستثنى من. المتھم بحقھ في الصمتقاضي إعالم التشریعات ال توجب على ال

اإلجراءات الجنائیة البرتغالي الذي قرر صراحة أن المتھم یتمتع في كافة مراحل الدعوى 

الجنائی�ة بح�ق ع�دم اإلجاب��ة عل�ى األس�ئلة الت��ي تط�رح علی�ھ ویترت�ب عل��ى ذل�ك أن�ھ إذا ل��م 

الم�ادة (ال التي یدلي بھا تعتبر غیر مقبولة تصرح المحكمة للمتھم بھذه اإلمكانیة فإن األقو

دعم الت��شریعات ذات األص��ل األنجل��و أمریك��ي ح��ق الم��تھم ف��ي ال��صمت خ��الل ت��.) ٥٨/٣

، والذي یسمح للمتھم بالخیرة بین أن  عبر نظام المفاوضة على االعترافمرحلة المحاكمة

 مفاوض�ات تج�ري وھ�ذا النظ�ام عب�ارة ع�ن. یترافع كمتھم أو كغیر متھم في بدای�ة الجل�سة

بین النیابة العامة والمتھم وتنتھي باتفاق بینھما بموجبھ یعترف المتھم بالتھمة الموجھة إلیھ 

= ف التھم�ة م�ن ، مث�ل تغیی�ر وص� النیابة العامة على بعض المزای�افي مقابل حصولھ من
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، وإذا ظ أء اا وا  و ى  ااب ا إ إذا  ذز

إ ا  ر ا ا   تإ  و .  وإذا ا

 ا  اأ م أو إذا ت أو اا    ا 

وا اوة أ  أن  ز ا."  

 أم  ل م  ء اأ ا  ا   أ ا ا ع     

ا  ا إذا أ وأم ،ذ  إذا إ ء اأ اب از ا  

وا اوة أ  أن  ز)١( أ ا ا  ي  م و 

                                                                                                                     

وص��ف أش��د إل��ى وص��ف أخ��ف، أو حف��ظ التحقی��ق ع��ن تھم��ة أخ��رى، أو الح��صول عل��ى =

وبن�اء عل�ى ذل�ك ف�إن . ، أو اإلفراج ال�شرطي بع�د فت�رة م�ن تنفی�ذ العقوب�ةحكموقف تنفیذ ال

غی�ر  ستدعي للمرافع�ة بالجل�سة كم�تھم أواألدل�ة القائم�ة ض�ده ی�بالمتھم بعد أن یحاط علم�ا 

ائی��ة م��تھم وبقبول��ھ التراف��ع كم��تھم فإن��ھ یتن��ازل ع��ن الحق��وق المق��ررة ل��ھ ف��ي ال��دعوى الجن

ل دف��اع یب��دیھا أم��ام ھ��ذا وك��ذلك ل��یس ل��ھ أی��ة وس��ائ، ویعت��رف بالتھم��ة بك��ل عناص��رھا

وبقب�ول . ، والمحكمة بعدما تتأكد من ھذا االعتراف تحكم علی�ھ مباش�رة بالعقوب�ةاالعتراف

، والحق ن حقوق أساسیة مثل الحق في الصمتالمتھم االعتراف بالتھمة یكون قد تنازل ع

مناق�شة ال�شھود والح�ق ف�ي ، وكذلك الحق في  جواز العقاب عن ذات الفعل مرتینفي عدم

والح��ق أن ھ��ذا النظ��ام المق��رر ف��ي الت��شریعات األنجل��و أمریكی��ة ال . طل��ب تأجی��ل الجل��سة

الخ�تالف نط�اق ًق في الدول ذات الصبغة الالتینیة، ومنھا مصر، نظرا یصلح بذاتھ للتطبی

م��ة فف��ي ال��نظم الالتینی��ة تمل��ك محك. ال��دور ال��ذي تلعب��ھ النیاب��ة العام��ة ف��ي تل��ك األنظم��ة

، باإلض�افة إل��ى أن س��لطة النیاب�ة العام��ة عل��ى وع تغیی��ر الوص�ف الق��انوني للواقع��ةالموض�

ال��دعوى الجنائی��ة تنتھ��ي بمج��رد دخ��ول ال��دعوى ف��ي ح��وزة المحكم��ة المخت��صة وال تمل��ك 

. ر خ��صم ف��ي ال��دعوى الجنائی��ةس�وى إب��داء ال��دفوع والطلب��ات والطع��ن عل��ى الحك��م باعتب��ا

مج���رد التوزی���ع اء سیق���صر وظیف���ة القاض���ي عل���ى اإلج���رع���ن أن تطبی���ق ھ���ذا ً ف���ضال

الوعی�د وب�سبب ًھذا ف�ضال ع�ن أن االعت�راف یبط�ل ب�سبب الوع�د و. األوتوماتیكي للعقوبة

، كما أن الحقیقة التي یكون الحكم القضائي عنوانا لھ�ا ل�ن تظھ�ر ألن الترغیب أو الترھیب

ًوأخی�را ف�إن . ح�ضوریةالحكم المبني على ھذا اإلجراء یكون بدون تحقیق وبدون مرافع�ة 

م��ن ش��أن قب��ول ھ��ذا اإلج��راء ف��ي الت��شریعات الالتینی��ة م��ن ش��انھ حرم��ان الم��ضرور م��ن 

مرج�ع : أحم�د لطف�ي ال�سید/ أنظ�ر د. الجریمة من اللجوء للق�ضاء الجن�ائي ب�دعواه المدنی�ة

 .٨٧،٨٨ صـ -سابق

 .٦١ صـ -مرجع سابق: قدري عبدالفتاح الشھاوي/ د) ١(
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 ا  ت أوا  ن ي أن  ا ا م

  .)١(وات

 ، ال ا  ا اة إ  ا  ال ا وااو     

و ،ا       ن إذا و  راز ا  الا 

، أ ااب ا م  ز إ إذا  اع أو ال ع أو اار 

طذ  ،  أن ء م  إذا أراد ا إ اا ا   و

  أن  ا  م   ور  ت اا 

ط )٢(،  و ا   : دةا م اءات ٢٧٤ن ام  

 إذ م اأم  وا  "  ز اباذ  إذا إ ا  "

  اد ا      ا  و  ابا أدت ن 

 اأو ا ا  أو ا  ن ذاء أ ء مأ أو م ى إا

 - ةرة ظ    -  م ا ط  ء إ    ا 

  ه و   ره نا  ا    ءدا 

ى ا  ءدو  )٣ (ا ن ر " :أاب ادة ا ٢٧٤  

اءات ان ام ا  ا يا   د ا د  ق ا

   ل أو  د ")٤(.  

    أ ت ري إُ ع أند   و    ز أن و    

 ،ا   ا ا  مم ا  ا  أن  إدام

إ  ا ا  ا  عا  ن  دون أن  ط  

  ن ،ا  أو د  ي أ  أو أن   ول ذ

إن ن   امن و أن  ا  ا إ     امن،

 أن زل ، اة  و    ط ن ه  ا إ ًءااب

                                                 

ض��وابط : عم��رو عی��سى الفق��ي/ ، د٢٤٣ ص��ـ -مرج��ع س��ابق: ج��ھم��صطفى مج��دي ھر/ د) ١(

 . ١١ صـ -١٩٩٩ - اإلسكندریة- منشأة المعارف-اإلثبات الجنائي

 .٤٤٤ صـ - مرجع سابق-نظم اإلجراءات الجنائیة: جالل ثروت/ د) ٢(

 .١٩٨٥-٣-١٤ بتاریخ ٤٠٣  صفحة رقم ٣٦  مكتب فنى ٥٤ لسنة  ٣٠٥٣الطعن رقم  ) ٣(

، ١٩٧٢-٣-١٢ بت�اریخ ٣٦٩  صفحة رق�م ٢٣  مكتب فنى ٤٢ لسنة ٠١١٨ الطعن رقم ) ٤(

 .١٩٦٦-٣-٧ بتاریخ ٢٧٣  صفحة رقم ١٧  مكتب فنى ٣٦ لسنة ٠١٠١الطعن رقم
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 إ و  أن ا  ا   إاا  ابا 

 ء ه ا  أن ا إذا  ا و.   إاا  ا و

  برهأا  اض ا دون أن أ  ا إ    

 ر   أن  ل  ابو ،  أن  ز  

 وأن ااب ل   أ  ا  وم )١( ااءاتان 

ا  اع، ذا أ ا   ر  أن   ع أو 

 ابا  ط إ  أن ا  ن  ا   ى رأ 

 ابا ط  و اأ إ زو)٢(و    أن 

 ا أو  ا،  إ  ل  ا اى  اااب

 ا أو  أال  ااف إ  ااراج أن ن اض  و
)٣(.  

 إذا د    اء دإ و ا ا   ن إذا  ؤلر او    

 اه أد   دا   ا  ،إ  أو و م د 

 م ى ؟ا و   ا   ت اء إ ن ا 

     ا  أن من اما   لة اا إ داا

ء إت  ا، و ن ا  امن ااءة و    ا 

 ود  ب اار  ذا ،إ ا إ  أو و م د

 أن   ذ ن ا أ  امن أم ول  أ ،ن م ا 

                                                 

 .١٩٥١-١١-٧بتاریخ  ١٣٩  صفحة رقم ٢  مكتب فنى ٢٠ لسنة ١٠٥٩الطعن رقم  ) ١(

، وقد قضت محكم�ة ٤٩٤ صـ ١ جـ-١٩٨٢ –قانون اإلجراءات الجنائیة : حسن عالم/ د) ٢(

ًمن المقرر أن طلب اس�تجواب الم�تھم أم�ام المحكم�ة موك�ول إلی�ھ شخ�صیا وال :" النقض

یصح إال بناء على طلب من المتھم نفسھ یبدیھ في الجلسة بعد تقدیره لموقفھ وما تقتضیھ 

مصلحتھ، ألن�ھ ص�احب ال�شأن األول ف�ي اإلدالء بم�ا یری�د اإلدالء ب�ھ ل�دى المحكم�ة أم�ا 

لمحامي عنھ فھي معاونتھ ف�ي ال�دفاع بتق�دیم األوج�ھ الت�ي یراھ�ا ف�ي م�صلحتھ م�ا مھمة ا

 س ١٩٨٨ / ١/ ٧ جل��سة ٥٧ س٤٠١٢طع��ن رق��م " تعل��ق منھ��ا بالموض��وع أم بالق��انون

 . وما بعدھا١٠١٠ صـ ١ قضاء النقض في األدلة الجنائیة جـ١٠٥ ص ٣٩

-٠٥-٢٩ بت�اریخ ١٨٨ع  ص�فحة رق�م ٣  مجموع�ة عم�ر ٠٣ل�سنة  ١٨٤٥الطعن رق�م  ) ٣(

١٩٣٣. 
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      ١(ا(.   

 ى م آ  ا أن ا  ات ا    ات      

    ،مت اء ا و ا  ا يا ا  ت

  أ م إ ن اأر  ت  م ا   

 ،وا  بأو أ ب اأ  ء دو  و  وو

ا  د وت  ا  وأ  ا إذا د ا و  إع 

  ن ها  أو إ      رت ا ،م تإ

   أن ا  ن ا  ا    اءة وا

  .)٢(اى  ا اس

وإ ا  ما ا م و      ور ان ا   إ 

ا ض  أن ى ا ، ذا د ا د م و أو 

   ا  وأن  ، ى أن د ا   إ 

   رأ و ،ا   ت أت اما إ ن  ا 

٣(ا(.  

      أول   درا ف اا   ا  ا   ؤلر ا

ومى  ا أم إذا م ا ا   اف  أن در؟ 

ن ا إذا أ ،أراد ذ   ءا     فا   

 من ااءات ا ن  ا أن ي و ا، و ا أن 

                                                 

اإلجراءات : مأمون محمد سالمة/ ، د١١٥ صـ -٢ جـ-مرجع سابق: سامي النصراوي/ د) ١(

 . ١٦٥ صـ ٢ جـ-١٩٧٩ - القاھرة- دار الفكر العربي-الجنائیة في التشریع المصري

 مطبع�ة لجن�ة -المب�ادئ األساس�یة للتحقیق�ات واإلج�راءات الجنائی�ة: علي زكي العرابي/ د) ٢(

محم��د مح��ي ال��دین / ، د٥٧١ ص��ـ ١ ج��ـ-١٩٤٠ - الق��اھرة-لت��ألیف والترجم��ة والن��شرا

 - المجل�ة العربی�ة للدراس�ات األمنی�ة-المحاكمة الجنائیة العادل�ة وحق�وق اإلن�سان: عوض

 -٩ ع- مجل�د خ�اص– الری�اض -دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنیة والتدریب

 - دار الثقاف�ة عم�ان -أصول المحاكمات الجزائیةشرح قانون : كامل السعید/ ، د٤٣صـ 

 .٧٣٦ صـ -٢٠٠٥

 ص�ـ -مرجع سابق: كامل السعید/ ، د٥٧١ صـ ١ جـ-مرجع سابق: علي زكي العرابي/ د) ٣(

 . ٣٠١ صـ -مرجع سابق: عباس فاضل سعید/ ،د٧٣٦



 

    

 
 

٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 "دراسة مقارنة " نطاق حق املتهم فـي الصمت خالل مراحل الدعوى اجلنائية 

 ذا  م ،ن ا ذ ا ن  ا     ل 

ة اد ا أو أن  إ    أو إ   ة  أوراق ا ود

ا  ر     اا    م )١(  ز  و ،

  عا  ل  أن    ا  ف اا  و

  .م ون و مه

  ا  قم    و   ل ى      وا ا ل ا

 ا  ا   ون هم  و ا  أي اأن ا رأ ،ا

  ة و ة  ريع اوأن ا ،ى اا ا  

 م  ، ام ا اره ذإ  ير ا٢٠١٤ا با  ا 

 تق وا دةا٥٥ ( ا( أن   ": أو  أو    

 و  و  ز و ،ا       

 أو م اؤهإ و اإ، أ  إ  ه أو ز و   

. ، و او  و ا ص ذوي ام وو إم

و . و ا  ا. و ء  ذ    و من

 ر و  ء أو ا   ء ةوط    ر أم  ل

 ل"ا ا و ، ،ا  ا  ا ا   

و ا ا را و    ا اى ا، وم ع 

ا أن و و اع اري و  ا ا ا  من ااءات 

 ا     ت(اا اا ٢()  وا( . 

  

                                                 

  .١١٨صـ ١ جـ – مرجع سابق-الموسوعة الجنائیة: جندي عبدالملك/ د) ١(

الدس�تور ھ�و الت�شریع الوض�عي األس�مى ص�احب ال�صدارة :" أل�نقض ب�أنقضت محكم�ة ) ٢(

على ما دونھ من تشریعات یجب أن تنزل على أحكامھ فإذا تعارضت ھذه مع تلك وجب 

ًالتزام أحكام الدستور وإھدار م�ا عاداھ�ا، ی�ستوي ف�ي ذل�ك أن یك�ون التع�ارض س�ابقا أو 

 یج��وز ل��سلطة أدن��ى ف��ي م��دارج ًالحق��ا عل��ى العم��ل بالدس��تور لم��ا ھ��و مق��رر م��ن أن��ھ ال

 ١٣١٩٦طعن رقم . ًالتشریع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشریعا صادر من سلطة أعلى

  .٢٠٠٦/ ٥ / ١٨ ق جلسة ٧٦لسنة 



 

    

 
 

٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 "دراسة مقارنة " نطاق حق املتهم فـي الصمت خالل مراحل الدعوى اجلنائية 

  المبحـث الرابـع

  نطاق حق المتھم في الصمت في الفقھ اإلسالمي

  

إن اَِْ َُُ َل : (ا    ا   ا ءت 

نَْ١( )َوا(أ   ،دلء اا و أ ا ضو  ت اإ  ا

ة واا  ل ا ا   ىت اإن إ  ،م  :

"ا  ٢(" ا( ا   ن   إدام دي إ ف  أن  إذا

   إذا و ، ى وا ا ل ا  عا  أن

 ا  ا  أن ن      أا، أو أن 

 أم   ت اا   ،م  عا  رةا   ا

 إذا إ ا   .  ا  ا   و:  

  

أو: ء   ن ا ،م ن و  ا  ا إ وا 

  ر  وا ا أن ع، وا و  ضأ  ة واا 

ا  ة واا  ا أ  اا .  ا  عن ا ذا

ع  اا اي أد  ، ب أو أن  ه أن ف أو  اف  ا

   أن ب أو  ما ار  أم  ا   ا  وإذا ، 

  ا )٣(.  

م: ة واا  ل ا" :  وإن ،ا ة، إ أ  ر أنا 

 ن   ار ا :  ا    ،  ه ر ،ل

                                                 

 . ٩٠جزء من اآلیة رقم : سورة النحل) ١(

الخ�سر أحم�د ب�ن الح�سین ب�ن عل�ي ب�ن موس�ى / اإلمام: أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى) ٢(

 - بی�روت-دار الكت�ب العلمی�ة -) ھ�ـ٤٥٨: المت�وفى(اساني أبو بكر البیھقي  الخروجردي

 رق�م -باب البین�ة عل�ى الم�دعي والیم�ین عل�ى م�ن أنك�ر -٣ ط- م٢٠٠٣ھـ ١٤٢٤ -نلبنا

٤٢٧ / ١٠ - ٢١٢٠١ . 

 -أحكام الم�تھم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقارن�ة بالق�انون الوض�عي: نزار رجا سبتي صبرة/ د) ٣(

 - ن��ابلس فل��سطین– جامع��ة النج��اح الوطنی��ة -كلی��ة الدراس��ات العلی��ا -رس��الة ماج��ستیر

 . ١٥٤ صـ -م ٢٠٠٦



 

    

 
 

٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 "دراسة مقارنة " نطاق حق املتهم فـي الصمت خالل مراحل الدعوى اجلنائية 

 ا   و ،ه ر  ،ه ر ت ا، ول  )١ ("وو

ة واا  : " ََْ ُا ََم ِا ُذوَرةِه اَِ اَُِْا ِِْ ََِْْ أ َْ

ََو َ َِب اَِ َِْ ُِْم َََُ َُِْ َْ ُم ِا إ َُُْو ِ٢( "ا(   ،

 ، مو ظ   ا ا    أن ا  ة واا

 ا   ظ ا   أر  إذا ا  د اا و

 ت اوإ إدام دي إ  ال  أن ا   ا  وإذا ،و

م  .  

  

: و اا أ  ة نء اا ا  " إ  ل  "

و  ى د ات  ارادة، وااد    اة ا اي 

 ا ل أ  ن   إظر إراد اة  ذ ا، واض 

 أن ا در  ا    م  ا  إراد، واد ل

  يا ا  ،ا ل أم  ل  ل، أم  إ   ءا

 ذ   أن  ه، ور  ه أور  ل   ل و  ر

    أو وا    إ  أن  و ، أو ا

 ء أوف ذن أو  )٣( .   

ز أن :را  ،م   و ،م  ا  ا م ا  رما 

  ان  ، ا   امر، ن ا م وا ، وامر 

  ا و ااب   ز ل، و ا ز  و اع

                                                 

م�سلم ب�ن الحج�اج أب�و الح�سن الق�شیري النی�سابوري / إلم�ام ا :أخرجھ مسلم في ص�حیحھ) ١(

 ب��اب النھ��ي ع��ن ھت��ك -ة دار إحی��اء الت��راث العرب��ي بی��روت طبع��–)  ھ��ـ٢٦١ – ٢٠٦(

 .٤/٢٢٩١ -٢٩٩٠ رقم -اإلنسان ستر نفسھ

محم��د ب��ن عب��د هللا أب��و عب��د هللا / اإلم��ام :أخرج��ھ الح��اكم ف��ي الم��ستدرك عل��ى ال��صحیحین) ٢(

 -١ ط-م١٩٩٠  ھـ١٤١١-دار الكتب العلمیة بیروت) ھـ٤٠٥-٣٢١(النیسابوري  الحاكم

 .٤/٤٢٥ -٧٦١٥ رقم -كتاب التوبة واإلنابة

 ئم��ة السرخ��سيمحم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي س��ھل ش��مس األ/ اإلم��ام: المب��سوط للسرخ��سي) ٣(

 .٧٨ /٢٠ -م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤ - بیروت– دار المعرفة -) ھـ٤٨٣المتوفى (



 

    

 
 

٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 "دراسة مقارنة " نطاق حق املتهم فـي الصمت خالل مراحل الدعوى اجلنائية 

  تإ  ا ر وإم   ن ذ  ١(ط( .  

      و   ا ا دة  أ وا  د  ازن 

 اا   ءت  ،قا  اءا    ا

 ا  ق اا   يا ا  ا  ن، ومق ا

 ا ،أ  و ا-ا  لن - وإن طموا أي وا  

اا  نم م  را ، و  . 

  

  

  

  

  

  

                                                 

 دار -ال��سكوت وأث��ره عل��ى األحك��ام ف��ي الفق��ھ اإلس��المي: رم��زي محم��د عل��ي دراز/ د) ١(

 . ٢٥٠،٢٥١ صـ -م٢٠٠٤-الجامعة الجدیدة اإلسكندریة



 

    

 
 

٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 "دراسة مقارنة " نطاق حق املتهم فـي الصمت خالل مراحل الدعوى اجلنائية 

  الفصـل الثالـث 

  حق املتهم يف الصمت ضمانات 

  :تقسیــم

 ضمانات حق  إلي مبحثین نتناول في المبحث األولھذا الفصل     سوف نقسم 

فیما نخصص المبحث الثاني لضمانات  ،المتھم في الصمت في القانون الجنائي

   .حق المتھم في الصمت في الفقھ اإلسالمي

اا ول  

   لجنائيفي القانون اضمانات حق المتھم في الصمت 

  ا  ر   ا   ود مت  ر ا 

 وا ا  ت  و  د ان اما ا م ذا ،ا

   نما ا  ىأ ا ك ن ،با   ء وا

و م ق ا  ، اازن   ا و اد و  ا

  ا   ا اا  د  ان اما ا م ، ن

و ا.  

أو :اف اا  ل وا  ا اا :  

 ر  ا  أن  ا ن    ا ا        إذا ن امن

أو ) اد أو ا) إ ،م  ب أو  ز اا و ااه 

اا ا ا ا ا ن  ال  إار أو أال  إرادة 

 ا ا . وذا ا  :  

 ااه  إر ا  ا    ار :ااه اا و )أ(

  .وااه إ دي وإ ي. )١( و إراد ى و ااه

  :و ا ااه ا أي  ا ا :ااه ادي

                                                 

دئ ق�انون أص�ول المحاكم�ات مب�ا: فت�وح عب�دهللا ال�شاذلي/ علي عبدالقادر القھ�وجي، د/ د) ١(

ح�سن الج�و / ، د٣٦٤-٣٦٣ ص�ـ –١٩٩٢ - بی�روت– ال�دار الجامعی�ة -الجنائیة اللبن�اني

 ص��ـ ٢ ط-١٩٩٧ - عم��ان- مكتب��ة دار الثقاف��ة-ش��رح ق��انون المحاكم��ات الجنائی��ة: رخ��دا

٣٨٢-٣٨١.  



 

    

 
 

٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 "دراسة مقارنة " نطاق حق املتهم فـي الصمت خالل مراحل الدعوى اجلنائية 

١ - وا ا: ا  نما   اءل ا   ا 

  ا  ر  أو د ة   ا اف، أا  ره

إ  أو م ون  م  إراد   ااف  أو ادء 

ا  ت)١(ن او،   اب وا  ا ا  

ا امن وامق ا ت اما  )أن)٢  را  ، ":

د    ره وأ  ٣("ا(أم  عا وم ، ": 

ت ا  مم   ،ز ا  أي إمن أو  إ   ا

 أو م اؤهز إ ن، وما ا    ")٤(  م  ،

أم ":    ذ  أو   أ   أو ظ 

 ات إ ث  أو ا ل ا  افةا . ت ا وإذا

 رةا   ")أو )٥ ر ه أو  ا  أ و ،

  امزم  أو و  لا  م أو  ة أو أو د  

ا ا     تا أ  ،ابا  ده ى

ا.  

  ااب ا   إاءات ا :إرق ا اب ال -٢

  أو إدام اءة ا رظ ا    ن م  ،ا

آن وا  عد وط ا ط )٦(ا  ات ط ابار اوا  

                                                 

 غ�زة - مكتب�ة آف�اق-الجرائم الشخصیة في التشریع الفلسطیني: عبدالقادر صابر جرادة/ د) ١(

  .٢٦٧ صـ - مرجع سابق-أحمد بسیوني أبو الروس/ ، د٢٥٩ صـ - عدد عكا-٢٠١٠

قضت محكمة النقض بأن االعتراف الذي یعول علیھ كدلیل ف�ي أثب�ات ال�دعوى یج�ب أن ) ٢(

ًیكون اختیاریا صادرا من إرادة حرة فال یصح التعویل على االعتراف ولو ك�ان ص�ادقا  ً ً

 ق جل���سة ٣٤ س���نة١٦٤١طع���ن رق���م . م���ا ك���ان ق���درةًمت���ى ك���ان ولی���د إك���راه كائن���ا 

  .٢٢٩ صـ ١ قضاء النقض في األدلة الجنائیة جـ٢٩٨ ص١٦ س٢٩/٣/١٩٦٢

  .٢٠١٤من الدستور المصري الصادر عام ) ٥٢(أنظر المادة ) ٣(

  ..١٩٥٠ لسنة ١٥٠ المصري رقم قانون اإلجراءات الجنائیةمن ) ٤٠(أنظر المادة ) ٤(

   . المصريقانون العقوبات من) ١٢٦(أنظر المادة ) ٥(

 مطبع��ة االس��تقالل -مب��ادئ اإلج��راءات الجنائی��ة ف��ي الق��انون الم��صري: رؤوف عبی��د/ د) ٦(

  .٤٣٤ صـ - ١١ ط-م١٩٧٦ -الكبرى



 

    

 
 

٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 "دراسة مقارنة " نطاق حق املتهم فـي الصمت خالل مراحل الدعوى اجلنائية 

  أ  ةان اق ور ا إ دي إ عر دون اموا

 اء إط  يق ارا   ح   ال ءدا إ 

  .)١(ااب 

 ا زج و ااء :  ان  ا أو ا أو ااب-٣

اب اوا ا  مو ا   ا رة  ءا ة و

ه إ ا و  إراد اة، و ف   ا 

  .ازج

  : و ا ااه ا أي  ا ا: ااه اي

١ -وا ا :  أو  ا ة إ   ا  ل 

ف، أو أ  ةا  ارهء أ  ط   ا

  و ، ا ل اا  إرادة ا   درة ا 

م ا  ": ل ياف ار أن اا  و رن ا أن  

  إذا    ااه أو ا أو اف ا  أ  وع 

  .)٢(" و ن د   ن ر ا ا أو ذ ااه

  ااء   و  م إد ا ى ا  ظو: وااع ااء-٢

 فأن  )٣(إذا ا   ،ا   اء ض ا  ا

 ء  ا ا إ أو أن  ال    أ أن ه 

  ،اف ا  ء د إ  اعا أ ، دزق اا  و

  ، ر   ار أ ، ط  ا  وإ ا 

 ا   ا اف اأو ا ، دف ا ا   غ اإ 

اا  ، اد ااب و   ااف م  ذ ااء 

                                                 

ًقضت محكمة النقض بأن إطالة مدة التحقیق أو انتظاره ال یمثل إكراھا إال إذا كان المتھم ) ١(

طع�ن رق�م . ة التحقیق بغیة الحصول على اعترافًمنكرا للتھمة، وتعمد المحقق إطالة مد

  موق�������ع محكم�������ة ال�������نقض الم�������صریة ٢٠/١٠/٢٠١٢ ق جل�������سة ٨٢ س�������نة٣٣٣٢

aspx.legislations_egypt/legislations/eg.gov.cc.www://phtt  

 ق��ضاء ال��نقض ف��ي ٧٣٩ ص١١ س٢٥/١٠/١٩٦٥ة  ق جل��س٣٥ س��نة٩١٤طع��ن رق��م ) ٢(

  . وما بعدھا٢٢٢ صـ ١األدلة الجنائیة جـ

  .٣٣٤ صـ-مرجع سابق: عبدالحمید الشواربي/ د) ٣(



 

    

 
 

٧٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 "دراسة مقارنة " نطاق حق املتهم فـي الصمت خالل مراحل الدعوى اجلنائية 

  اع وتواا .  

  :ل  ااف ا ا ا اا ا  )ب(

     ك   ا ا ا ا  ارادة اة من وع 

ا   و ارأ  أ و ط  ا   الاف أو أا و ،

ا ا   ه ا ت، وأ:  

و رة  اد  م أن  ط( :  ا ( ا ارة- ١

   دا ن او ،د      ة ا  ق

وا م  عا ا   ،ررادة وا ا ه  ور  ظ

 ار وأ )١(  هو  ة  )٢(  وا اأ  ا

  رول ا ي را  ن ا و  ،ط  ه ا 

اا .  

٢-ب اا اا : ة وظ ب ا  ا  افا 

 ا  و ،ع او  ا و ا ار   ا

  ت ارب واى ا ا  )٣(   ا  و ،

  .)٤ (دااه ادي  ز ا  ااف ا ء  و ن 

                                                 

 -القناعة الوجدانی�ة للقاض�ي الجزائ�ي ورقاب�ة الق�ضاء علیھ�ا: محمد عبدالكریم العبادي/ د) ١(

حمای���ة الحی���اة : ح���رمم���دوح خلی���ل الب/ ، د١٧٠ ص���ـ ١ ط- م٢٠١٠ -دار الفك���ر عم���ان

 -١٩٩٦ - عمان- دار الثقافة للنشر والتوزیع-الخاصة في القانون الجنائي دراسة مقارنة

  .٥١٩صـ 

 - المجل��ة الجنائی��ة القومی��ة-م��صل الحقیق��ة وجھ��از ك��شف الك��ذب: أحم��د محم��د خلیف��ة/ د) ٢(

 ص��ـ -مرج��ع س��ابق: عب��دهللا احجیل��ة، وجھ��اد حج��ازي/ ، د٩٤-٩٣ ص��ـ ٢ ج��ـ-١٩٥٨

٨٠٤.  

 المجل�ة الجنائی�ة -حجی�ة اس�تعراف الك�الب ال�شرطیة أم�ام الق�ضاء: سامي صادق الم�ال/د) ٣(

-١ع-١٧ ج-١٩٧٤ م���ارس- المرك���ز الق���ومي للبح���وث االجتماعی���ة والجنائی���ة-القومی���ة

 دار -الوس��ائل العلمی��ة الحدیث��ة ف��ي اإلثب��ات الجن��ائي: ح��سین محم��ود إب��راھیم/، د٥٣ص��ـ

  .١١٢صـ-١٩٨١-النھضة العربیة

من المق�رر أن اس�تعراف الكل�ب البولی�سي ال یع�دو أن یك�ون :" ت محكمة النقض بأنھقض) ٤(

= االس�تناد إلیھ�ا ف�ي تعزی�ز األدل�ة القائم�ة ف�ي ال�دعوى دون أن یؤخ�ذ بھ�ا ك�دلیل  قرینة یصح



 

    

 
 

٧٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
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و ز آ  ء ذو رة   س   : ز  اب-٣

اات ا من ل ا وإاز اق و ات وا اي 

  وا ،  ر ةا و ت ودرة اوم ا و

ت اا   ا ر، ول ا زا    

  ت اا  أ   ل اردود ا م  و ا

 ء اأ د  تما  و أو ،أ  ز و ا

ظ)١(و ، ذ اا    ود   ا و  زا

  س ه ل  زق، واز اس إ  ا   م

ا  س ره ل وآ ،أي )٢(اوا ، ر إ  ا  ا

ق ا طر ا ا  زا ا اا  أم د إا ع و

من  اا  ا ا ا ،ن دوره   س ار 

 ا و  إذن    ،رء اأ ا   ت ام ا

  .)٣(واره

٤-طا ا  :ث م  ةظ   درة  ات 

 م ا     ط  م  لا دي إ آ 

ا و ا إرادة ا   يا  م٤(و(   ن ا
                                                                                                                     

 ٦/٣/٢٠٠٣ ق جل�سة ٦٩ س�نة ١٩٥٧٨طع�ن رق�م " التھمة عل�ى الم�تھم أساسي على ثبوت=

   المصریة موقع محكمة النقض

 aspx.legislations_egypt/legislations/eg.gov.cc.www://tpht  

 ق�ضاء ال�نقض ٣٤٩ص٧ س٢٠/٣/١٩٥٦ ق جل�سة ٢٥ س�نة ٦٩٢ً وأنظر أیضا الطعن رقم 

  . وما بعدھا٨٩٩ صـ ١في األدلة الجنائیة جـ 

: مصطفى محمد الدغیري/  وما بعدھا، د٢٦٧ صـ -مرجع سابق: محمد رشاد الشایب/ د) ١(

تع���ذیب الم���تھم لحمل���ھ عل���ى : عم���ر الف���اروق الح���سیني/ ، د٢٥٠ص���ـ  -مرج���ع س���ابق

  .١٤٨ صـ ٢ ط–م ١٩٩٤ -االعتراف

ص�ـ - مرج�ع س�ابق-ح�سین محم�ود إب�راھیم/ ،د١٢٦ ص�ـ -مرجع س�ابق: محمد صالح/ د) ٢(

١٢٦.  

 - مرج�ع س�ابق-حجی�ة اس�تعراف الك�الب ال�شرطیة أم�ام الق�ضاء : سامي صادق المال/ د) ٣(

  .١٣٧صـ 

   وما بعدھا٢٥٣ صـ -مرجع سابق : د رشاد الشایبمحم/ د) ٤(
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 إ    ى إ     ا     ح أو أن

م   نو  ة م ر ١(و(  و   و ،

 إ  ا    دياه ار ا  رة  رادة، واا

ا  أدى إ  وا ز اا     ياء اا ا

 مم       و  ٢(و(.  

 )٤(وا ا ا )٣()ادي واي(    و   اا و ااه 

  و و ،ا       ا   إر و

أي ااف  ال  ا  ا ط و  اء إ، و

  رة  ة    أن ذ إ داا وذ ، ل و

 ا ا  م  عا  ا، ا ع أأن ا   

 ا ءت أما   ا د    ي اا

و  ن ال ا وا ا    ،)٥(وادة   ااءة 

                                                 

 - ٢٠٠٦- دار الكت�ب القانونی�ة -التح�ري واإلثب�ات الجن�ائي: مصطفى محمد ال�دغیري/ د) ١(

  .٢٧٨صـ 

 - دار محم��ود للن��شر والتوزی��ع-اإلثب��ات الجن��ائي والم��دني: م��صطفى مج��دي ھرج��ھ/ د) ٢(

  .٥٤-٥٣ صـ ٢ ط-م١٩٩٨

فع ب�بطالن االعت�راف ل�صدوره تح�ت ت�أثیر اإلك�راه دف�ع ال�د:" قضت محكمة النقض ب�أن) ٣(

 ق ٥١ س�نة ٢٧٥طعن رق�م " جوھري یجب على محكمة الموضوع مناقشتھ والرد علیھ

 ص��ـ ١ ق��ضاء ال��نقض ف��ي األدل��ة الجنائی��ة ج��ـ ٧٩٥ ص ٣٢ س ١/١١/١٩٨١جل��سة 

٢٦٦.  

 ل��م یف��صح الم��شرع الم��صري ص��راحة ع��ن موقف��ھ حی��ال م��شروعیة األس��الیب العلمی��ة) ٤(

الحدیثة، وإن كانت فحوى الن�صوص الدس�توریة والجنائی�ة تق�رر ع�دم ج�واز اس�تخدامھا 

سواء أكانت للحصول على اعترافات أم أقوال من المتھم�ین باعتبارھ�ا ن�وع م�ن اإلی�ذاء 

 ص�ـ - مرج�ع س�ابق-محم�د رش�اد ال�شایب/ د. البدني والمعنوي المھدد للكرامة اإلن�سانیة

٢٦٢.  

- الطبع�ة األول��ى- دار الثقاف�ة عم�ان- أص�ول اإلج��راءات الجزائی�ة:محم�د س�عید نم�ور/ د) ٥(

بطالن التحقیق االبت�دائي ب�سبب التع�ذیب : توفیق محمد الشاوي/ ، د٣٦٤ صـ -م ٢٠٠٤

  .٩ صـ -١٩٩٨ - دار اإلسراء عمان-واإلكراه الواقع على المتھم
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ن اا   ابت ام و ا  د  )١(اا و

  .)٢(ااء أو ااف ا  وراء ذ ااء

م :ا إدام   ذ اا :  

 ذ اا  أن ا  ن  ،ا  ا  نمر ا     

  ف ذ  لإذ ا ،ا   ر   ىأ م ه د

 د  ذ  ا إ ا  دي إ ف وذ ،ه أو إدام

  .)٣(مم ، أن ا  ر   إ    امن

ه  ا أو أن  ا د  ااف  أي أن ا  ز  أن

 ا  أو م)٤(   ز  ا ذ   ة أو أن أن  

ا     أو  اا   ن ا)ن )٥ وإ  ذ 

 ء ا  ا  اع، وق ا    اءة وا  إط

   "ة ت ا    أن   ت ا ن")٦( .

                                                 

بطالن عل�ى ع�دم یترت�ب ال�:"  من قانون اإلج�راءات الجنائی�ة عل�ى أن�ھ٣٣١نصت المادة ) ١(

  ". مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوھري

الغلب��ة لل��شرعیة اإلجرائی��ة حت��ى ول��و أدى إعمالھ��ا إلف��الت :" ق��ضت محكم��ة ال��نقض ب��أن) ٢(

 ١٨٧٥٣طع�ن رق�م " مجرم من العقاب وذلك العتبارات أسمى تغیاھا الدستور والق�انون

نقض ف��ي األدل��ة الجنائی��ة  ق��ضاء ال��١٤٥٦ ص٤٩ س١٥/١٢/١٩٩٨ ق جل��سة ٦٥س��نة

  .  وما بعدھا٢٩٣ صـ ١جـ

  .٥٧٧ صـ ١ جـ–مرجع سابق : علي زكي العرابي/ د) ٣(

ًتكاد تجمع التشریعات عل�ى ع�دم ج�واز اس�تخالص القاض�ي م�ن ص�مت الم�تھم ش�یئا ف�ي ) ٤(

غیر ص�الحة، فف�ي الق�انون الكن�دي ال ت�ستطیع س�لطة االتھ�ام وال المحكم�ة التعلی�ق عل�ى 

 أمام ھیئة المحلفین، ونفس األمر في القانون األمریكي وم�ع ذل�ك ال یج�وز صمت المتھم

للم��تھم أو مدافع��ھ توجی��ھ المحلف��ین ب��أن ص��متھ یج��ب أال ی��ؤدي إل��ي قرین��ة س��لبیة ض��ده، 

 م��ن ق��انون ٣٤٣/١ویق��ضي الق��انون البرتغ��الي بھ��ذا الحك��م ص��راحة إذ ت��نص الم��ادة 

: أحم�د لطف�ي ال�سید/ د. ن أن ی�ضر ب�ھاإلجراءات الجنائیة على أن صمت المتھم ال یمك�

 .٩١ صـ -مرجع سابق

ًیجب أن یكون االعتراف صریحا وواضحا ال لبس فیھ وال غموض وبحیث یك�ون قاطع�ا ) ٥( ً ً

 .في أن المتھم یقر بارتكاب الجریمة وأنھ ال یحتمل أي تأویل آخر

 . ٣٩٥ ص ٧٣ رقم ٢٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٧/٣/١٩٧٣نقض ) ٦(
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ا   أن  و إ  ا ا  ا  ا  

  إذا أ  ب ص وه ا   ن ا ء إذا ا

ا.   

  ا  ذ  أن      ا  اإ ا  و      

 ا  )ن  )١ اروإ ء اإم  ا وا  ارا ا

 ا   ازناث ا ما  با و ا    

  وا ا ل إا  ا  و ،د ر طا  و

و ار،اوا  م مأ ا   ى أنم ذ و  ا 

 ن إ ،إ    دة إ ب  أن ا ذ ،وا ا

م   ا   ا  ذا ا ،م  ا  ء  .  

 ر ا٢(     و(    أن   ن ا  ةا م وإن أم

  ا ا  أ أن ة، إ ت ا   ا 

ذ أن ا  أن     ة ا  ا ،  )٣(اع

  ون  أ    دا    ا ا دون أن 

  .)٤(اره

                                                 

 -مرج�ع س�ابق: م�سوس رش�یدة/ ، د١٣٢ص�ـ ١ ج�ـ –مرج�ع س�ابق: حسن بشیت خوین/د )١(

  .٧٢صـ 

/ ، د٣٠ صـ – مرجع سابق-حدود حریة القاضي في تكوین عقیدتھ:  مھديفعبد الرؤ/د) ٢(

 الم�تھم ف�ي محاكم�ة  ح�ق: ع�الء ال�صاوي/د، ٩١ ص�ـ -مرج�ع س�ابق: أحمد لطفي السید

 - الق��اھرة- رس��الة دكت��وراه-م��صري والفرن��سين��ة ب��ین الق��انون ال دراس��ة مقار-عادل��ة

  .٦١٠ صـ -٢٠٠١

قضت محكمة النقض بأن أس�اس األحك�ام الجنائی�ة إنم�ا ھ�و حری�ة قاض�ي الموض�وع ف�ي ) ٣(

 ق�ضاء ١٩٥٣/ ٨/٦ ق جل�سة ٢٣ سنة ٨١٢طعن رقم . تقدیر األدلة القائمة في الدعوى

ون ل�م یقی�د القاض�ي بأدل�ة ً، وقضت أیضا ب�أن الق�ان٨ صـ ١النقض في األدلة الجنائیة جـ

معینة بل خولھ بصفة مطلقة تكوین عقیدتھ من أي دلی�ل أو قرین�ة تق�دم إلی�ھ مت�ى اطم�أن 

  .١٢ صـ ١ جـ- قضاء النقض ١/١٩٤٣/ ١١ ق جلسة ١٣ سنة ٤٢طعن رقم .إلیھا

ومم��ا یج��ب التنوی��ھ إلی��ھ أن الق��انون اإلنجلی��زي ق��د ق��رر بموج��ب ق��انون العدال��ة الجنائی��ة ) ٤(

 أنھ إذا كان الصمت ال یب�رره دواف�ع ج�ادة فیج�وز للمحكم�ة ١٩٩٤ام الصادر عام والنظ

= ھ�ذا . والمحلفین أن یستخل�صوا كاف�ة النت�ائج م�ن ھ�ذا ال�صمت ف�ي الق�انون اإلنجلی�زي
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 و  اه او :م  أء ا  دي إ إىاو     و

 و دامان ارا    ه إداما  و وو   و 

او أد  ى ا    ا طى وأ  ا ا  م أ

ا  إ، موا  م  اءة وه اا  و 

 و إ د اوإ ا و   ا   ره 

ا ا  ا  نو   داما  إن   د ى و

 ا. ك ا   ه ا    أي أن " -دده - 

 ام "   د١(وا(.  

  

  المبحـث الثـاني

  ضمانات حق المتھم في الصمت في الفقھ اإلسالمي

   إ ا   ءأ ا   دو   ة، وذ

ا   إ  ا  ا إ، و ود  ل 

    وا ا ا  و ، اه ا  

ا ا  اا إ ا   ذ  ،ا ه أ ا 

  اأو ا ما  ،ا ا اه ا ق  ا  

  ا ا ا   ،ا  ا  ا ا ا

ا  ه ا.  

  عق ا ا  ا  ل أن ائ م دئ ذي       و ،

   مما اا  ظت او ،م   وأ اا

 ا ا و     وا  قن ا و ،

                                                                                                                     

الموق��ف ال��ذي یب��رره ال��بعض ف��ي الرغب��ة ف��ي مكافح��ة ظ��اھرة اإلرھ��اب، عل��ى غ��رار =

رم��زي ری��اض / د. ١٩٨٨یة من��ذ ع��ام بع��ض الق��وانین الت��ي ص��درت ف��ي إیرلن��دا ال��شمال

 ص�ـ -١٩٩٨ – دار النھ�ضة العربی�ة -حمایة المتھم في النظ�ام األنجل�و أمریك�ي: عوض

  . وما بعدھا٥٨

: عب��دهللا األحم��دي/ ، د١٨٩ ص��ـ - مرج��ع س��ابق-اعت��راف الم��تھم: س��امي ص��ادق الم��ال/د) ١(

 -للطباع�ة والن�شر ش�ركة اورب�یس -حقوق اإلنسان والحریات العامة في القانون التونسي

  .٤١٠ صـ -١٩٩٣نوفمبر
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  ا ا م و ،ت اا   و  اا 

 ااف اا  ل وا ا  ا   و  .

ا  ا ا وا ه ا  ولم .  

  :اف  ا ا  ً:أوال

   ،و وا وا ب واا  دة ر  ا     

  ار إا أ  و  ا او  ا  ادء ار

.  

ا  ال مأ   ه ا ل ءدت آراء ا:  

  )٤(وا)٣(وا )٢(وا )١(ذ ر اء  ا :ال اول

٥(وا( ا إ ل ب  وهاف، واا   ا  از 

   :  ذ د ااوا. ااه اي    اار

ا :و  ا   " :  ،ٌاََ َْْ َْاََْوأ ْاََْوأ َْءَِد ن

َْ َُِْاََ َْْ ِ ،اََ َِْ ِ ،اََ ِْ" )٦(ة واا  إ ":، و ن

َِْ اُُْا ََن، َوََْوا ،َا ِأ َْ َََو َ٧( "ا(.  

                                                 

زی�ن ال�دین ب�ن / لإلم�ام: البحر الرائق شرح كنز ال�دقائق ،٨٣ / ٢٤: المبسوط للسرخسي) ١(

 .٥٦ / ٥ - ٢ط -دار الكتاب اإلسالمي -)  ھـ٩٧٠ – ٩٢٦(إبراھیم بن محمد بن بكر

) ١٢٣٠(المالكي محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ل: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر) ٢(

 .٤/٣٤٥ -دار الفكر

 -المعرف��ة دار)  ھ��ـ٢٠٤-١٥٠(و عب��د هللا محم��د ب��ن إدری��س ال��شافعي أب��/ لإلم��ام: األم) ٣(

 .٢٤٠ /٣ - م١٩٩٠/ھـ١٤١٠ -بیروت

 مكتب�ة -)  ھ�ـ٦٢٠ -٥٤١(عبد هللا بن أحمد بن قدامھ ألمقدسي أبو محم�د /  لإلمام:المغني) ٤(

منصور بن یونس ب�ن إدری�س / لإلمام: عن متن اإلقناعكشاف القناع ، ٥/١١٠ - القاھرة

 .٤٥٤ / ٦ -دار الكتب العلمیة -) ھـ١٠٥١ (البھوتى

)  ھ�ـ٤٥٦ -٣٨٣(أبو محمد علي ب�ن أحم�د ب�ن س�عید ب�ن ح�زم الظ�اھري/ لإلمام: المحلي) ٥(

 .١٤١ / ١٢ -  بیروت– دار الفكر

ب��اب : ص��حیح م��سلم ،١٧٦ / ٢ -١٧٣٩ رق��م -ب��اب الخطب��ة أی��ام من��ى: ص��حیح البخ��اري) ٦(

 .١٣٠٦ / ٣ -١٦٧٩ رقم –الدماء واألعراض تحریم تغلیظ 

 ٢٧٥ – ٢٠٧( محمد بن یزید أبو عبد هللا القز وین�ي/ إلماما: أخرجھ أبن ماجھ في سننھ) ٧(

=  ب��اب ط��الق المك��ره -  فی��صل عی��سى الب��ابي الحلب��ي-دار إحی��اء الكت��ب العربی��ة ) ھ��ـ
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او ت ا     رك و أن ا ا و  ب  

ا ا أو ا آن اا أو  إ  و ١(ا(.  

ا و :ا  ولة م با ا  اردةر اا:  

- َ نأ ،َِا َِ ٌَم ِْإ ََر ُمأ ،َِ ْ نَْا َْ)٢( َََُْ ،ًََ اََ 

: َُ ََِ ََِْء ِ اَِْن َوَْ ٍب، َل اَُْن: أَْ ،َُِْ َ ُ ،ًُه ا

، »ك، َوإ أَُْت ِْ ظُرُِْْ َُِْ ْ إْن ُِْْ أ ،ُْْْْن أََْج اَ َََْ ُا«

 و .)٣(»ََا ُُ اَ ِ َوَ َوَرَ ُِِ اَِْ  َوََ :»ََا ُُ؟ َل: ا

أن أ  إن... ار اإ  اف أيا  ب إا   أي  وأ

ار ، و وإ أت  ظر    أم ،   م  ز ا

 –اء و  - أ  ز ) ٤(.  

 -  ا ب را   ل: " َِِم َ ًِأ ُُا َْ ، َََُْذا أْو ، إأ

 ََُْوْو، أأَََُْ ")٥(،  َلروي َفََْ قرَِ َِِب أَا َْ ََُ نأ  : ََ َرىأ

َُُل ا قرَ َِِ َِ َ َُر : ُدوِمََ َُِْو قرَِ َمأ َ َِوا» َْو َُِ َ

َُْ) ٦(.  

                                                                                                                     

ب��اب م��ن ال یج��وز : لبیھق��ي ف��ي ال��سنن الكب��رى، وا٦٥٩ / ١ -٢٠٤٥ رق��م -والناس��ي=

 .١٣٩ / ٦ -١١٤٥٤ حدیث رقم -إقراره

 .٣٩ / ١٢ :المحلي ألبن حزم) ١(

ِحاك الثوب یحوكھ حوكا وحیاكا وحیاكة: حاكة) ٢( ًِ ً ْ َ َ ُنسجھ: َُ َ َ فصل : لسان العرب البن منظور. َ

 .٤١٨ / ١٠ - مادة حوك –الحاء 

أبو عبد ال�رحمن أحم�د ب�ن ش�عیب ب�ن عل�ي الخراس�اني / اإلمام: أخرجھ النسائي في سننھ) ٣(

ب�اب  -٢ ط-م١٩٨٦ ھ�ـ١٤٠٦ -المطبوع�ات اإلس�المیة حل�ب مكت�ب) ھـ٣٠٣(النسائي 

 .٦٦  /٨ – ٤٨٧٤رقم حدیث  -امتحان السارق بالضرب والحبس

طبع��ة دار الكت��ب العلمی��ة  -مس الح��ق العظ��یم آب��ادي أب��و الطی��بمحم��د ش��: ع��ون المعب��ود) ٤(

 .٣٢/ ١٢ -٢ ط-بیروت

-( أب��و بك��ر عب��د ال��رزاق ب��ن ھم��ام ال��صنعاني/  األم��ام:ھم��صنف ف��ي عب��دالرازقأخرج��ھ ) ٥(

باب االعت�راف بع�د العقوب�ة  -٢ ط-ھـ١٤٠٣ -  بیروت-المكتب اإلسالمي) ھـ١٢٦٢١١

 .١٩٣ /١٠ -والتھدید

 ١٠ -١٨٧٩٣ رق�م -باب االعتراف بعد العقوبة والتھدی�د: أخرجھ عبدالرازق في مصنفھ) ٦(

= أبو بكر عبد هللا بن محمد بن أب�ي ش�یبة / إلمام ا: ، و أبن أبي شیبھ في مصنفھ١٩٣ /
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 - د  ا - ا ل- ر أم : َرأَْ نُ ْيََ ََْ ِِ َُأ  ِْ َ 

 ِِ ًَُ ُْ إ ْطَْ إ ٍَْ ََْ َ ِِ َ)ل. )١ أم   روي و: ا 

ه وا ه وا ه وا ه ب)٢(، ل اء :  و  نا  

. )٣( اء، ب و  و ، م   ذ آن و  و إع

 ا ان و و أو ا ا  ا  درار اا  ل 

د،ارا    ياه ا .  

أن اار إ ن   م اق  ، أ  اار : و ال

  .)٤(ا اري،  د ء  ذ  أم ذب  إاره

مل اا :ا  ءا  ٥(ذ( وا)٦( وا)٧( وا)٨(  إ

 ب ا ازافا   . أو ،ا م  اوا ة ا 

  وا ذوا ، أو ا  ن ن ة ا م د، أو رها

                                                                                                                     

 ب�اب ف�ي الرج��ل  -١ ط-ھ��ـ١٤٠٩ -مكتب��ة الرش�د الری�اض) ھ�ـ٢٣٥ – ١٥٩(الك�وفي =

 .٥٢٠/ ٥ -٢٨٥٧٩ رقم -ال: یؤتى بھ فیقول أسرقت؟ قل

ي ش�رح ص�حیح ، ف�تح الب�ار٦/٤٧٤  -٣٣٠٤٦رق�م : أخرجھ أبن أب�ي ش�یبھ ف�ي م�صنفھ) ١(

-٧٧٣(أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر أب��و الف��ضل  الع��سقالني ال��شافعي / إلم��ام ا :البخ��اري

 .٣١٤ / ١٢ - كتاب اإلكراه-ھـ ١٣٧٩بیروت دار المعرفة) ھـ٨٥٢

 .٤١/  ١٢ - :المحلى البن حزم) ٢(

 .٣٩/  ١٢ - :المحلى البن حزم) ٣(

 .٨٣ / ٢٤: المبسوط للسرخسي) ٤(

إبراھیم بن أبي الیمن محمد الحنفي / لإلمام:  لسان الحكام،١٨٥/  ٩: المبسوط للسرخسي) ٥(

 .٣١٣ /١ - ٢ ط-١٩٧٣ –م ١٩٧٣ھـ ١٣٩٣ - طبعة  الحلبي القاھرة –

 -دار الفك�ر) ھ�ـ١٢٣٠(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي / لإلمام: الشرح الكبیر) ٦(

 إب�راھیم ب�ن عل�ي/ إلم�امل: تبصرة الحكام في أصول األقضیة ومن�اھج األحك�ام، ٤/٣٤٥

مكتب�ة الكلی�ات ) م١٣٩٧- ١٣١٩ ھ�ـ  ٧٩٩ -٧١٩( المالكي الم�دني العمريبن فرحون 

 .١٤٢-١٤١ / ٢  -١ ط-م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦ -األزھریة

محم��د ب��ن أحم��د الخطی��ب / لإلم��ام :  إل��ى معرف��ة مع��اني ألف��اظ المنھ��اجمغن��ي المحت��اج) ٧(

 .٢٧٣ /٣  -١ ط-م١٩٩٤ھـ ١٤١٥ -دار الكتب العلمیة) ھـ٩٧٧(الشربیني الشافعي

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد ش�مس / إلمامل: الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة) ٨(

 .٨ صـ –  دار البیان طبعة-) ھـ٧٥١(الدین ابن قیم الجوزیة 
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دا ا ا .ا د   اوا.     

-  ل اأن ر  ا ر  ا و  ا : "   أ 

 إ أ ،رع وارض واا   ،  و  ا أن  ه

و  ا  ل او ر  نء واء واا  ، وا

 ا ا و  أن  ، ذ  ا ن و  ، ا ل  

ن ا أ   وا أ   إ   ، ا  ل ال ر

  و  " : ؟ا   ء يا     "ل : أذ

ل ا  ا  ر". ا  وال أ  ذ " : ل. ات واوب

 رأ : " و ن   ذ د  ل،  و إ ا  اب

    ف  ."ا  وا ا اا وط")١(.   ا أو

ب ا)٢(.   

ا  ا  إ  م  ن ا ذ  دو      يا و  

   م   ،اف ذاا  ىأ  ، و إ  ى إنا  

    أ   ن يل اا أم    ت ا ام ن

ب، واوف اظ  و دأن ا  ،ة واا    ه ا  

ذ-   -ا ظوا ذ ما   .  

َْ َِ أِ  َرُُل اَ ِ اَِْ  َو ََ و  ا و اس  ار - 

ٍَْز َْ َََوأ ٍِطَ َْ ََأ  ،َل ُ ،ُا َوًْ : َُْم َو ْأ ،َِل اَُر َ

َ َرَُل اِ، إن اََء ٌِ، َوإمُِْْ :  إًَْ ا، َوََا اُِب اَِطُ، َوأ َِ م َُل

 ،َََِْْ ْنأ َ ِدٌر َََو َِْ ا َ ُِل اَُر ََ ،ََُْ َم َرَا ََو

اُِْ َرَُل اَ ِ اََ : َِْ ةَ ،ََِْ  إًَِ ًَْ ََََ َِ َْا َوَل

َواَ ِ أُْ إًَْ ا، َوُْ َ أًَْ ََِ َ ُِ إ أمُْ  أُِْ : َوَ ،ََُل

                                                 

 - ١٨٣٨٧ رقم-باب من رأى قسمة األراضي المغنومة: أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى) ١(

معین الحكام  ،١٤١/ ٢: :صرة الحكام في أصول األقضیة ومناھج األحكامتب، ٢٣١ / ٩

أب�و الح�سن ع�الء ال�دین عل�ي ب�ن خلی�ل / لإلم�ام: فیما یتردد ب�ین الخ�صمین م�ن األحك�ام

 .١٧١ صـ -دار الفكر -) ھـ٨٤٤(الطرابلسي 

 .٨صـ  :  الحكمیة البن القیمالطرق) ٢(
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 َُ ةا َِ َُْ ََُ ،َُْ ْنأ َُُ َِِ)١(. ا  لر اإم  

ر  ب و  ل ر  ا باز ا .  

  دام رب ا   ا ر  أن  ا وان ا ذ  دو     

   ، ر م   ل و  ا  أن ا أو أ روا

 ،و    ه إ  قوإ ا روا ري  )٢(وا روا أ

 ى )٣(وت اوان  وا رب ا   ا ر  أن  

  .اوا روا ذة

 أن ا  ب ا ،م   اب ر إ ا ور  - 

 و ُ  إ ا، وا  اد  إدة اق  ،ن اب

  إ   وان، وذوا ا أ رض وأن . )٤(ا ا ا و

ا  اد  : و  ا، وام: اول: ب ا   أان

  .ارض و أ ا واوان

     أ  ف     نب إم   ن أي ذ  دو

 ء إ  وا ،ا  عو ذ يء أ ب و وإذا ،اء لك ا

  ضن ا وإذا ،    ي، واوا ا  ا ا 

ت اإ  بر اام   ب   ك ن وأ ا  

 ل إا   ق واا    ا ل إن ام ،ا

  .)٥(ا اف 

 -  ،ء وا  هأ   هن ا ،  اه وا   ب ا

                                                 

: معین الحك�ام للطرابل�سي، ١٤٢/ ٢ :األحكامتبصرة الحكام في أصول األقضیة ومناھج ) ١(

  .١٧١صـ 

 .٤٦٩ / ٨: فتح الباري شرح صحیح البخاري البن حجر) ٢(

، ١٧٨١ / ٤ -٧٣٦٩رق��م ) وأم��رھم ش��ورى بی��نھم(ب��اب قول��ھ تع��الي : ص��حیح البخ��اري) ٣(

 .٢١٣٣،٢١٣٤ / ٤ -باب في حدیث اإلفك وقبولھ توبة القاذف: صحیح مسلم

 -زكری�ا ب�ن یحی�ى ب�ن ش�رف الن�ووي الدم�شقي/ لإلم�ام: عم�دة المفت�ینروضة الط�البین و) ٤(

 .٣٥٥/ ٤ -٣ ط-م١٩٩١ھـ ١٤١٢ -المكتب اإلسالمي بیروت) ھـ٦٧٦(

 .١١٤ صـ -مرجع سابق: نزار رجا سبتي صبرة/ د) ٥(
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 أن ا  ب  .)١( و  اق  اارو إ ب ق

  ن ى إنق ا ب إ ،إ ى ا ف أن أ   ب

   إن د أو .  

      ود  ذ م   أن ا إذا   م أو إ أم ق و

 م ا م ار ف  ،ن اب ار و ق و ا 

 اهاه)٢(إا     اروا.  

   ا و  ا :  ا  زد أ ب ارق   ل - 

   .)٣(و د  ا

ل ا ن ذ  دو     ر أم  ورد ع، وا    دز  

: اه ه، وا ا إ ب ا ه  ب ارق وأ ل وء  ،ل

و ذ  اء ن ا  زد  ح ا  )٤( رأ را أ   ا

    ٥(ا(.  

ال ا: ا  ٦( ذ(  إ  ا واوا ، اه  ض أن ا

    أن  ا إدام ا ظ   ذا ،ا  ب ا

  و  ا ر  إذا د  ا  زواأ ا اف، وا

 أم ظا ب ا  ذ وا ،.  

 ل ا ،ا م رق   أ  د أم     و

 :ل ؟  ذا :ا ا و ا ا  .ل ا : ا

 ل ،ا وأ أ  ة ب  : ل أ را رأ  

                                                 

 .٣٥٦ / ٤: روضة الطالبین وعمدة المفتین للنووي، ٣/٢٧٣: مغني المحتاج) ١(

الم��شھور  عثم��ان ب��ن محم��د ش��طا ال��دمیاطي ال��شافعي أب��و بك��ر/ املإلم��: إعان��ة الط��البین) ٢(

 -١ ط– م١٩٩٧ھ�ـ ١٤١٨ -دار الفكر للطباعة والن�شر والتوری�ع -) ھـ١٣١٠ (بالبكري

٢٢٢ / ٣. 

 .٥٦ / ٥ :البحر الرائق شرح كنز الدقائق) ٣(

 .١٨٥ / ٩: المبسوط للسرخسي) ٤(

دار  -) ھ�ـ١٢٥٢(مین بن عمر بن عابدین محمد أ/ لإلمام: رد المحتار على الدر المختار) ٥(

 .٨٧/ ٤ -٢ ط-م١٩٩٢ھـ١٤١٢ -بیروت -الفكر

 .٧٥ / ٥: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،٨٨ / ٤: رد المحتار على الدر المختار) ٦(
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  .)١( ا

   ود  ذ ن ا    وذ ر، و  اء اة 

  .)٢(واة  ظ د ان ود ذ  اة واة وأ  ات 

 . أن ل       اع

 رأي ر اء ا   ا وا ، وذ   أري:اااأي 

ءت : ة اد ا اا ، و  روي  ا س ر ا  ل

  ا ب را   إ ر :  را  م ي ا إن

 قل . ا ا ر   : ؟ رأى ذ  : .ل : ا 

 ء؟  : . ا ر  ل :ّ .ل ا  رأى   : بأ

. : رأ ذ ؟ ل ا :ل.  أ ا ا  م :اب ا؟ ل

واي م ه،   أ رل ا  ا : ل.  :ل  ؟  :ل

 زه و. ، و و  واه   د ك  :  و ل

ر لو ،  :ور ة ا وأم ،ا  ة م ٣(اذ( .  رم

ا    ا از ر   د  و ا ر ب  

 ا ل إا  ل ا ء إوا وا ت ا  و ،ب ا

 او ا اة  ا أو اب، و أن ا   ة 

ا   فا    ضء اا   ، و ا

ا  .  

م: ا ا ا اا  اا  اف:  

 - طا ا : اأو إ ا   اءأن ا ا ا أو

 اأ  اا  ل ي و  ا ا ا ذا ط ،

 ا اط و أن م  ا أو اه أو ا ، ادا ل 

                                                 

 .٨٧ /٤: رد المحتار على الدر المختار ،٧٥ / ٥: البحر الرائق شرح كنز الدقائق) ١(

ما اختاره النووي من عدم قبول إقراره ف�ي الح�الین، وھ�و ال�ذي والظاھر : قال الزركشي) ٢(

 مع ظلم الوالة وشدة جرأتھم على العقوبات، وس�بقھ إلی�ھ اإلعصاریجب اعتماده في ھذه 

 .١٨٨ / ٣:  إعانة الطالبین:األذرعي وبالغ، وقال الصواب إنھ إكراه

 رق��م -ه أو مث��ل ب��ھب��اب م��ا روي ف��یمن قت��ل عب��د: أخرج��ھ البیھق��ي ف��ي ال��سنن الكب��رى) ٣(

 . ٢٣٤ / ٢ - ٢٨٥٦رقم : ، والحاكم في المستدرك على الصحیحین٦٥ /٨ -١٥٩٤٨
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و  ا  لإ":اَا نَا ِأ َْ َََو ََْن َواَِْ اُُْا ََو  

ا اط  ا اره ن  إذا امع  ااف ن .)١("

  ا  لل ا ارا    ا وا ،ا ط 

اَر:" وَِ َر َوََ " )٢(،   و ا   ت ان ا ذ و 

   .)٣(ط   ا وانا ا

  

 ه ا   و  ز ال  ا(:  ا (ا ارة - 

 رأي ا أن م  ا ، ا ا ا  م و 

دئ اوا ا  ا  ا ا   ، ءت ا 

  لل ا  ،   نما  ا  يا ا  ا

و  ا" :وأَُا ُا ََ َ َلُلَو  :َ َ ََِو َِِو ِ ِْ ََأ َ 

أ َِو ُُآَُِِْأ ِ٤( " َو(  و   ا  ا  

  ،ط   أو  ه ا ا  ا   ":  َ

ِ ٌْر ُْزُب َواَْمَوا ََُِْوا َُْا َما إَُآ َِا َُه أَُِْ نْا ََ ْ

ب ا أ ول ارات  و ا م و ، )٥("ُُِ ََْن

    و  اود ا  اد ، وا  ت  اب 

و  ا  : "َََْب اَ َْ َِِا ِ َدَ ْن ،وُهُِْ َدَ ْن ،وُهُِْ 

                                                 

، والبیھقي ٦٥٩/ ١ -٢٠٤٥ رقم -باب طالق المكره والناسي: أخرجھ أبن ماجھ في سننھ) ١(

 .١٣٩ / ٦ -١١٤٥٤ حدیث رقم -باب من ال یجوز إقراره: في السنن الكبرى

 .٦٦ / ٢ -باب وأما حدیث معمر بن راشد : ن الكبرىأخرجھ البیھقي في السن) ٢(

 دار الت��راث -ًالت��شریع الجن��ائي اإلس��المي مقارن��ا بالق��انون الوض��عي:عب��دالقادر ع��ودة/ أ) ٣(

 .٥٠٧ / ١ -٢٠٠٣ - القاھرة-للطباعة والنشر

ب��و عب��د هللا ب��در ال��دین محم��د ب��ن عب��د هللا ب��ن بھ��ادر أل: لبح��ر المح��یط ف��ي أص��ول الفق��ھا) ٤(

 /١ -١ ط-م١٩٩٤ -ھ���ـ ١٤١٤ -دار الكتب���ي: الناش���ر -) ھ���ـ٧٩٤: المت���وفى(ك���شي الزر

١٢٠. 

 .٩٠اآلیة رقم : سورة المائدة) ٥(
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 ا  اس  امن  أي ر  ) ١( "أو ااُ َُِِه

  .ن

  ا ا  ااء  ا ا وإرادة : ز  اب- 

 ا م  عا   ا   زا ا ان ا ،ن م 

 ، و أن اا ا از رض  ااض اق  ا، وأن ن 

أ ا   ا   اك  اط، واج  دع  امن 

إمْ  أوَْ أْن أْم َْ َِب اس":  ا   ا  واا وا 

 َُْمُ ُأ ٢( "َو(.  

  أن  ا    ا أن ا    ل و    

أ ا ءدا   أو أن ا أ ، و ة ا ء 

 ،داما     و   وجا  رهإ ا  و

  ا   ارا  ل اره، وإذاإ  ولا ُ م  وإذا أ

إ    ُ ولا    ،دام ا  م   اره

 قن ا٣(ر(. 
  

  

  

  

                                                 

س��لیمان ب��ن األش��عث أب��و داود السج��ستاني األزدي /  لإلم��ام:أخرج��ھ أب��ي داوود ف��ي س��ننھ) ١(

 ٤٤٨٥ رق�م - باب إذا تتابع في شرب الخم�ر- بیروت -المكتبة العصریة) ٢٧٥ -٢٠٢(

- ١٦٥ / ٤. 

 -٤٣٥١ رق�م-باب بعث على بن أبي طالب رضي هللا عنھ: أخرجھ البخاري في صحیحة) ٢(

 .٧٤٢ / ٢ -١٠٦٤ رقم -باب ذكر الخوارج وصفاتھم: ، ومسلم في صحیحھ١٦٣ / ٥

-مرج�ع س�ابق: إدری�س عب�دالجواد بری�ك/ ، د٣٩٦ صـ -مرجع سابق: عبدالفتاح مراد/ د) ٣(

 .٥١٥صـ 
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  الـخــاتـمـــة 

نط�اق " ال�ذي بعن�وان ھذا البحث ومطالب فصول ومباحث السابق لعرض البعد 

توصلت "  حق المتھم في الصمت خالل مراحل الدعوى الجنائیة دراسة مقارنة 

  :إلى بعض النتائج والتوصیات أوجزھا فیما یلي

أو:ا :  

-      ا  ا  ع اا   ا  و ،

           وذ ا اد اأ   إ ا ا  ا  ع اا

      ن دون أن إراد        وأن ،ط  أو   ك أي صمت الم�تھم إم�ا

ًأن یكون صمتا طبیعیا ً إجباریا، وإما أن یكون صمتا متعمدا مقصوداً ً ً ً.  

ًعني معاملة الشخص مشتبھا فیھ كان أو متھما في جمیع مراحل ت البراءة  قرینة- ً

الدعوى الجنائی�ة مھم�ا كان�ت ج�سامة الجریم�ة الت�ي ن�سبت إلی�ھ عل�ى أن�ھ ب�ريء 

للشخص ًحتى تثبت إدانتھ بحكم قضائي بات وفقا للضمانات التي یقررھا القانون 

وذلك ألن األصل في اإلنسان البراءة، فال ُیكلف بإثبات براءتھ . في كل مراحلھا

  .أو تقدیم الدلیل ضد نفسھ

-  إ اءة وا  ا مما ا إ  ا اء ا 

وا ا ا ال اإ ط  ة ون اءة أن ، وا 

ة   ار ا أ  وأم     ا اأ

  .و  أ   ا أو امر

-                 ، رضو   ا ا  لش وم  ا  ا    و 

   ه اا  م  ا ا  ًالصمت حقا للمتھم قرره القانون مستمد من  دعی إذ

وأن  ا   اا  أو  ا اا        ، قرینة الب�راءة

،إ ا  وإ  ا  وا  وو ا   مد إ

   .ن د أو و     اء   إ ض اون

- أ ، ا وا  ا ا  د ا  ا  قم 

 و أد       ت ام ا ا 

 و  أو ا   أو    و ا ا    .  
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-    عا و أ ت را    ا  ا  

  اءات اا   فا   إداري ط  ه ا  

.  

-  م   ُ نما    ل ا  ا ا 

اا   اع   ذ ا   ا اء أن اره أ إمره 

 ، ا م ت اا    ه ا  و  ى أنوم

اا ا   ا ا  ا  .  

-ا   عا دة  ما  ا   ا  )ن  )٢٧٤م 

 اءات اال یجوز استجواب المتھم إال إذا قبل ذلك" ا".  

 )٥٥/٣( ن اع اري   م   ا  ا  ادة -

  ير ا٢٠١٤ا   "ا  ا و" ة ة  

و. 

-وا ل ااز ا  -ا ا اه واا و  -   ا

  افوأي ا ، ااء أإ   و ،ا  ا   

 ل و ط ا  ا  لا.  

- ز  أن   افا  د ا  أو أن ا  ا 

  أو أن ا  أو م    ة أو أن  ا 

و ،امأ ا   ى أنم   أن ا ذ ،وا ا  ا 

   دة إ ب  ا  ء   ن إ ،إ 

م   ا   ا  ذا ا م.  

-  ا  ن ومق ا ا اا   ا ءت ا 

أ  و  ق اا   يا ا .  

-  ا               رأيا ا دة ا وذ ا   ء ار ا 

،                  ا ل إا  ل ا ءوا وا ت ا و

اا ا ا ا      او ا اة  ا أو اب أو       

 إذا ن  ااء  ا ا وإرادة ا  ن ف ا  اا
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م.  

-                      أو أن ا أ   أن  ا   ا ا

        ، و ة ا ءأ ا ءدا        ا  و

        وجا  رهإ           ُ م  وإذا أ ،داما     و

دام ا   ا   ارا  ل اره، وإذاإ  ولا.  

م:تا :  

-  وذ ،ا  ا   ووا    ي أنع اا م 

     ا   ت، وا  ص اا   ص اا 

    اءات ان ام  ،اا       ر اور ا   ،    ي

٢٠١٤   ،          ى اا ا    ا ا  يا   

، وذ ن ا ا  اق            "  ا  و ا: " ) ٥٥/٣(ادة  

ى اا ا ل   أن  ا  ا.  

ل ا  أن    ، و   أت  أو ت، أا       و

  او واة و وأ  أن   ده، وا  أو وأا ، ا

  .اس ن
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  )١(الـمـراجـع وأهـم الـمـصـادر

آن :أوا ا :  

  :وشروحها الحدیث كتب :ًثانیا

البیھقي  أحمد بن حسین بن علي بن موسى أبو بكر /لإلمام : السنن الكبرى للبیھقي- 

 -عطا عبدالقادر  محمد/تحقیق -ن لبنا- بیروت-دار الكتب العلمیة) ھـ٤٥٨-٣٨٤(

  . م٢٠٠٣ھـ ١٤٢٤ - الطبعة الثالثة 

 محمد بن عبد هللا أبو عبد هللا الحاكم النیسابوري/ لإلمام  :المستدرك على الصحیحین - 

/ تحقیق -ھـ ١٤١١الطبعة األولى  -طبعة دار الكتب العلمیة بیروت) ھـ٤٠٥-٣٢١(

 .مصطفى عبد القادر عطا

دار  ) ھـ٢٧٥ – ٢٠٧( محمد بن یزید أبو عبد هللا القز ویني/ م لإلما :سنن أبن ماجھ - 

  . محمد فؤاد عبد الباقي/ تحقیق- فیصل عیسى البابي الحلبي- إحیاء الكتب العربیة 

 – ٢٠٢(سلیمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي / لإلمام  : سنن أبي داوود-

  .حیي الدین عبد الحمیدمحمد م/  تحقیق-بیروت - المكتبة العصریة ) ھـ٢٧٥

 - ٣٠٦(علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغدادي / لإلمام :يسنن الدار قطن - 

 ١٤٢٤الطبعة األولى  - شعیب االرنؤوط/تحقیق - بیروت-مؤسسة الرسالة) ٣٨٥

  .م٢٠٠٤ھـ

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني النسائي /  اإلمام:سنن النسائي -

 الطبعة – عبد الفتاح أبو غدة/تحقیق -المطبوعات اإلسالمیة حلب مكتب) ھـ٣٠٣(

  .م١٩٨٦  ھـ١٤٠٦ -الثانیة

 -)٢٥٦ - ١٩٤ (الجعفيمحمد بن إسماعیل أبو عبد هللا البخاري / لإلمام :  اري- 

  .ھـ١٤٢٢الطبعة األولى  - محمد زھیر بن ناصر الناصر/قیحقت -دار طوق النجاة

 – ٢٠٦(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري / ام لإلم : صحیح مسلم-

  .محمد فؤاد عبد الباقي/  تحقیق - طبعة دار إحیاء التراث العربي بیروت ) ھـ٢٦١

طبعة دار الكتب  -محمد شمس الحق العظیم آبادي أبو الطیب/ لإلمام  : عون المعبود-

  .ھـ١٤١٥ الطبعة الثانیة-العلمیة بیروت

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  / لإلمام  :اري شرح صحیح البخاري فتح الب-

محمد /تحقیق -ھـ ١٣٧٩بیروت طبعة دار المعرفة) ھـ٨٥٢-٧٧٣(العسقالني الشافعي 

                                                 

  ترتیب المراجع بالنسبة لكتب التراث حسب الحرف األول من اسم الكتاب    یتم :ملحوظة) ١(

  .ب حسب الحرف األول من اسم المؤلفأما بالنسبة للكتب الحدیثة والقانونیة فیتم الترتی     
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  . محب الدین الخطیب-فؤاد عبد الباقي

 -  ١٥٩(أبو بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شیبة الكوفي / لإلمام :أبن أبي شیبھ – 

كمال یوسف /  تحقیق-ھـ١٤٠٩ الطبعة األولى-عة مكتبة الرشد الریاضطب) ٢٣٥

 .الحوتي

) ١٢٦٢١١-( أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني/  األمام: مصنف عبدالرازق-

  الطبعة الثانیة-األعظمي حبیب الرحمن/  تحقیق- بیروت-المكتب اإلسالميطبعة 

  .ھـ١٤٠٣

 :هاو ل اأ :  

ب�و عب�د هللا ب�در ال�دین محم�د ب�ن عب�د هللا ب�ن بھ�ادر  أل:لبحر المحیط ف�ي أص�ول الفق�ھا -

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤ األولى  ط-دار الكتبي: الناشر -)ھـ٧٩٤(الزركشي 

را:  ا:  

  :ا ا ] أ[ 

 د ب�ن بك��رزی�ن ال��دین ب�ن إب��راھیم ب�ن محم��/ لإلم��ام :البح�ر الرائ��ق ش�رح كن��ز ال�دقائق -

  .الطبعة الثانیة -دار الكتاب اإلسالمي -) ٩٧٠ –٩٢٦(

 محم�د ب�ن أحم�د ب�ن أب�ي س�ھل ش�مس األئم�ة السرخ�سي/  لإلمام:المبسوط للسرخسي -

  .ھـ١٤١٤ - بیروت– دار المعرفة -)ھـ٤٨٣(

 -)ھ�ـ١٢٥٢(محمد أم�ین ب�ن عم�ر ب�ن عاب�دین /  لإلمام:رد المحتار على الدر المختار -

  .م١٩٩٢ھـ١٤١٢الطبعة الثانیة -روتبی -الفكر دار

 – طبع�ة  الحلب�ي الق�اھرة –إبراھیم بن أبي الیمن محم�د الحنف�ي / لإلمام : لسان الحكام-

  .م١٩٧٣ھـ ١٣٩٣الطبعة الثانیة 

أب�و الح�سن ع�الء ال�دین / لإلم�ام :معین الحكام فیما یتردد ب�ین الخ�صمین م�ن األحك�ام -

  .لفكردار ا -)ھـ٨٤٤(بن خلیل الطرابلسي  علي

  :الفـقــه المــالكـــي ] ب [ 

دار  )١٢٣٠(محم��د ب��ن أحم��د ب��ن عرف��ة الدس��وقي الم��الكي /   لإلم��ام:ال��شرح الكبی��ر -

  .الفكر

إب��راھیم ب��ن عل��ي  ب��ن / لإلم��ام :تب��صرة الحك��ام ف��ي أص��ول األق��ضیة ومن��اھج األحك��ام -

ی��ات مكتب��ة الكل) م١٣٩٧- ١٣١٩ ھ��ـ  ٧٩٩ – ٧١٩( الم��الكي الم��دني العم��ريفرح��ون 

  .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦ الطبعة األولى -األزھریة

  محم��د ب��ن أحم��د ب��ن عرف��ة الدس��وقي الم��الكي:حاش��یة الدس��وقي عل��ى ال��شرح الكبی��ر -

  . دار الفكر-)ھـ١٢٣٠(

  : الفقـــه الشـــافعـي-] جـ [ 
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  عثمان ب�ن محم�د ش�طا ال�دمیاطي) المشھور بالبكري(أبو بكر /  لإلمام: إعانة الطالبین-

 -١٤١٨الطبع����ة األول����ى -دار الفك����ر للطباع����ة والن����شر والتوری����ع )١٣١٠(ال����شافعي 

  .م١٩٩٧

 دار المعرف�ة ) ھ�ـ٢٠٤ – ١٥٠(محمد بن إدری�س ال�شافعي أب�و عب�د هللا / لإلمام  :األم -

  .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠ -بیروت

زكری�ا ب�ن یحی�ى ب�ن ش�رف الن�ووي /  لإلمام: روضة الطالبین وعمدة المفتین للنووي-

 الطبع���ة -زھی���ر ال���شاویش/  تحقی���ق-المكت���ب اإلس���المي بی���روت) ھ���ـ٦٧٦ (-الدم���شقي

  .م١٩٩١ھـ ١٤١٢الثالثة

محم�د ب�ن أحم�د الخطی��ب / لإلم�ام  : إل�ى معرف�ة مع�اني ألف��اظ المنھ�اج مغن�ي المحت�اج-

  .م١٩٩٤ھـ ١٤١٥ الطبعة األولى -دار الكتب العلمیة) ھـ٩٧٧(الشربیني الشافعي

  : الفقـــــه الحنبلـــي–] د [ 

محمد بن أبي بكر بن أیوب ب�ن س�عد /  اإلمام:رق الحكمیة في السیاسة الشرعیة الط-

  . دار البیان طبعة-)ھـ٧٥١(شمس الدین ابن قیم الجوزیة 

 -) ھ�ـ٦٢٠ – ٥٤١(عب�د هللا ب�ن أحم�د ب�ن قدام�ھ ألمقدس�ي أب�و محم�د / لإلمام :المغني -

  .مكتبة القاھرة

 البھ��وتىر ب��ن ی��ونس ب��ن إدری��س من��صو/ لإلم��ام :ك��شاف القن��اع ع��ن م��تن اإلقن��اع -

  .دار الكتب العلمیة -)ھـ١٠٥١(

  : الفقـــــه الظـــاهري-] هـ [ 

أب���و محم����د عل����ي ب����ن أحم���د ب����ن س����عید ب����ن ح����زم / لإلم����ام  :المحل���ي ألب����ن ح����زم -

  . بیروت– دار الفكر ) ھـ٤٥٦ -٣٨٣(الظاھري

:  ت اوا:  

 -) ھـ٨١٦ – ٧٤٠( بن محمد بن علي الجرجاني علي/ إلمام ا : التعریفات للجرجاني-

  .م١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣الطبعة األولى  -لبنان -الكتب العلمیة بیروت دار

  )ھ�ـ٧٧٠المت�وفي ( الفی�ومي  المق�ريحمد بن محمد بن عل�يأ/  لإلمام: المصباح المنیر-

   .المكتبة العلمیة بیروتطبعة 

  . الطبعة األولى-م١٩٦٧ - دار الشروق بیروت لبنان:المنجد األبجدي -

األفریق�ي  أب�و الف�ضل جم�ال ال�دین محم�د ب�ن مك�رم ب�ن منظ�ور/  لإلم�ام:لسان العرب -

  . ھـ١٤١٤ الثالثة  الطبعة-بیروت دار صادر - )ھـ٧١١- ٦٣٠( -المصري

) ٧٢١المتوفى (محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي /  لإلمام:مختار الصحاح -

 یوسف الشیخ / تحقیقم١٩٩٩-١٤٢٠ الخامسة الطبعة - بیروت-المكتبة العصریة

  .محمد



 

    

 
 

٩٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 "دراسة مقارنة " نطاق حق املتهم فـي الصمت خالل مراحل الدعوى اجلنائية 

د:مما اا :  

  .م١٩٩١ طبعة -  دار الصداقة للنشر- األدلة الجنائیة:أبو العالء النمر/ د -

  . دون طبعة- المكتب الجامعي الحدیث- المتھم:أحمد بسیوني أبو الروس/  د-

ت الدستوریة للمتھم في مرحلة المحاكمة  الضمانا:أحمد حامد البدري محمد/  د-

  . اإلسكندریة- منشأة المعارف-الجنائیة

 التطبیقات المعاصرة للنظام االتھامي في القانون األنجلو :أحمد عوض بالل/  د-

  .م١٩٩٣-١٩٩٢ طبعة - دار النھضة العربیة– يأمریك

 طبعة -ضة العربیة دار النھ-اإلجراءات الجنائیة المقارنة :،،     ،،    ،،   ،،  -

  .م١٩٩٠

 الشرعیة الدستوریة وحقوق اإلنسان في قانون اإلجراءات :أحمد فتحي سرور/  د-

  .م١٩٩٤ الطبعة األولى - دار النھضة العربیة-الجنائیة

  .م١٩٧٢ طبعة - دار النھضة العربیة - أصول السیاسة الجنائیة :،،     ،،    ،،   ،،-

 - دار النھضة العربیة-ط في قانون اإلجراءات الجنائیةالوسی :،،     ،،    ،،   ،، -

  .م١٩٨٥طبعة 

  .م٢٠١٤ طبعة - الشرعیة اإلجرائیة وحقوق اإلنسان:أحمد لطفي السید/  د-

 التحقیق الجنائي االبتدائي وضمانات المتھم :أحمد مھدي، أشرف شافعي/  د-

  .م٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ – الطبعة األولى- دار الكتب القانونیة-وحمایتھ

 دار الجامعة - ضمانات المشتبھ بھ في مرحلة االستدالل:إدریس عبد الجواد بریك/  د-

  . م٢٠٠٥ طبعة -الجدیدة للنشر

 - مكتبة غریب- اإلجراءات الجنائیة في التشریع المصري:إدوارد غالي الذھبي/ د -

  .م١٩٩٠ -الطبعة األولى

 - مرحلة التحري واالستدالل حقوق وضمانات المشتبھ فیھ في:أسامة عبدهللا قاید/ د -

  .م١٩٨٩ - دار النھضة العربیة

 - حقوق األنسان والقانون اإلنساني بین الشریعة والقانون:إسماعیل أحمد األسطل/  د-

  .٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ الطبعة األولى -مطبعة شبیر

  .م١٩٨٨ - الدار الجامعیة- المدخل للعلوم القانونیة:توفیق حسن فرج/ د -

 بطالن التحقیق االبتدائي بسبب التعذیب واإلكراه الواقع :لشاويتوفیق محمد ا/  د-

  .م١٩٩٨ طبعة - دار اإلسراء عمان-على المتھم

  .م١٩٩٧ طبعة - نظم اإلجراءات الجنائیة:جالل ثروت/  د-

 النسر - الشرعیة الدستوریة ألعمال الضبطیة القضائیة:جمال جرجس مجلع/  د-

  .م٢٠٠٦ -الذھبي القاھرة



 

    

 
 

٩٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 "دراسة مقارنة " نطاق حق املتهم فـي الصمت خالل مراحل الدعوى اجلنائية 

  . بیروت- دار إحیاء التراث العربي- الموسوعة الجنائیة:دالملك جندي عب-

 دار النھضة - دراسة مقارنة- حق المتھم في الصمت:حسام الدین محمد أحمد/  د-

  .م٢٠٠٣ - الطبعة الثالثة-العربیة

 دار الثقافة - التحقیق االبتدائي في أصول المحاكمات الجزائیة:حسن الجو خدار/  د-

  .م٢٠٠٨ عمان -للنشر والتوزیع

 - عمان- مكتبة دار الثقافة-شرح قانون المحاكمات الجنائیة :،،     ،،    ،،   ،، -

  .م١٩٩٧ -الطبعة الثانیة 

 دار الثقافة للنشر - ضمانات المتھم في الدعوى الجزائیة:حسن بشیت خوین/  د-

  .م٢٠١٠ الطبعة الثانیة -والتوزیع

- منشأة المعارف -ي المحقق الجنائي المرصفاوي ف:حسن صادق المرصفاوي/  د-

  .م١٩٧٥

  .م١٩٧٢ - منشأة المعارف- أصول اإلجراءات الجنائیة :،،     ،،    ،،   ،، -

 - الطبعة األولى-اإلجراءات الجنائیة في التشریع المصري :حسن محمد ربیع/  د-

  .م٢٠٠٠/٢٠٠١

 جامعة القاھرة  مطبعة- أصول اإلجراءات الجزائیة في اإلسالم:حسني الجندي/  د-

  .م١٩٩٢ - الطبعة الثانیة-والكتاب الجامعي

 دار الجامعة - ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات األولیة:حسیبة محي الدین/  د-

  .م٢٠١١ - اإلسكندریة-الجدیدة

 دار النھضة - الوسائل العلمیة الحدیثة في اإلثبات الجنائي:حسین محمود إبراھیم/  د-

  .م١٩٨١-العربیة

 دار - الحق في الصمت أثناء التحقیقات الجنائیة:خالد رمضان عبدالعال سلطان/  د-

  .م٢٠٠٩ - النھضة العربیة

 دار - ال��سكوت وأث��ره عل��ى األحك��ام ف��ي الفق��ھ اإلس��المي:رم��زي محم��د عل��ي دراز/ د -

  .م٢٠٠٤ -الجامعة الجدیدة

  .م١٩٧٩ -ة اإلسكندری- منشأة المعارف- علم النفس القضائي:رمسیس بھنام/  د-

ًاإلجراءات الجنائیة تأصیال وتحلیال :،،     ،،    ،،   ،، -   م١٩٨٤ - منشأة المعارف-ً

 مطبعة االستقالل - مبادئ اإلجراءات الجنائیة في القانون المصري:رؤوف عبید/  د-

  .م١٩٧٦ - الطبعة الحادیة عشر-الكبرى

 - ر النھضة العربیة دا- دراسة مقارنة– اعتراف المتھم:سامي صادق المال/  د-

  .م١٩٦٩



 

    

 
 

٩٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 "دراسة مقارنة " نطاق حق املتهم فـي الصمت خالل مراحل الدعوى اجلنائية 

 ٢٠١٢ - ١ ط– شرح قانون اإلجراءات الجزائیة الفلسطیني :ساھر إبراھیم الولید/  د-

  .م

 -  ضمانات حق المتھم في الدفاع أمام القضاء الجنائي:سعد حماد صالح القبائلي/  د-

  .م١٩٩٨ الطبعة األولى - دار النھضة العربیة

  .م٢٠٠٥ -المتھم في قانون اإلجراءات الجنائیة ضمانات وحقوق :طارق الدیراوي/  د-

 دار الثقافة - الوجیز في قانون اإلجراءات الجزائیة الفلسطیني :طالل أبو عفیفة/  د-

  . م٢٠١١ طبعة - عمان-للنشر والتوزیع

 منشأة المعارف - ضمانات المتھم في مرحلة التحقیق الجنائي:عبدالحمید الشواربي/ د-

  .م١٩٨٨ طبعة - اإلسكندریة-

 منشأة المعارف -اإلخالل عبر الدفاع في ضوء القضاء والفقھ :،،     ،،    ،،   ،، -

  .باإلسكندریة

  .م٢٠٠٦ طبعة - شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائیة:عبدالرؤوف مھدي/  د-

 محاضرات القیت على -حریة القاضي الجنائي في تكوین عقیدتھ :،،     ،،    ،،   ،، -

  .م٢٠٠٠ – المنصورة -دراسات العلیا دبلوم العلوم الجنائیةطلبة ال

  . بدون ناشر وسنة نشر- التحقیق الجنائي التطبیقي:عبدالفتاح مراد/  د-

 مكتبة - أصول االستجواب في التشریع الفلسطیني المقارن:عبدالقادر صابر جرادة/  د-

  .م٢٠٠١ - الطبعة األولى- غزة-آفاق

 غزة - مكتبة آفاق-جرائم الشخصیة في التشریع الفلسطینيال :   ،،  ،، ،، ،،   -

  . عدد عكا-٢٠١٠

 مكتبة آفاق - موسوعة اإلجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطیني:  ،،   ،، ،، ،،  -

  .م٢٠٠٩ طبعة –غزة 

 شركة - حقوق اإلنسان والحریات العامة في القانون التونسي:عبدهللا األحمدي/  د-

  .م١٩٩٣-النشراوربیس للطباعة و

 االختصاصات القانونیة لمأمور الضبط القضائي في :عبدهللا ماجد العكایلة/  د-

  .م٢٠١٠ عمان - دار الثقافة للنشر والتوزیع-األحوال العادیة واالستثنائیة

  .م١٩٩١ الطبعة الثانیة - دار النھضة العربیة - اعتراف المتھم:عدلي خلیل/  د-

 مطبعة لجنة -ادئ األساسیة للتحقیقات واإلجراءات الجنائیة المب:علي زكي العرابي/  د-

  .١٩٤٠ - القاھرة-التألیف والترجمة والنشر

 مبادئ قانون أصول :فتوح عبدهللا الشاذلي/ علي عبدالقادر القھوجي، د/ د-

  .م١٩٩٢ - بیروت– الدار الجامعیة -المحاكمات الجنائیة اللبناني



 

    

 
 

٩٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 "دراسة مقارنة " نطاق حق املتهم فـي الصمت خالل مراحل الدعوى اجلنائية 

 - دار النھضة العربیة-متھم في مرحلة المحاكمة ضمانات ال:علي فضل البوعینین/ د-

  ٢٠٠٦ –الطبعة األولى

 الطبعة الثانیة - تعذیب المتھم لحملھ على االعتراف:عمر الفاروق الحسیني/  د-

  .م١٩٩٤

 - عمان- دار الثقافة للنشر- حق المتھم في محاكمة عادلة:عمر فخري الحدیثي/  د-

  .م١٩٩٥

 - اإلسكندریة- منشأة المعارف-إلثبات الجنائي ضوابط ا:عمرو عیسى الفقي/  د-

١٩٩٩.  

 - موسوعة علواني في التعلیق على قانون اإلجراءات الجنائیة:فرج علواني ھلیل/  د-

  .م١٩٩٨ – الطبعة األولى- اإلسكندریة-دار المطبوعات الجنائیة

 -عیة دار المطبوعات الجام- التحقیق الجنائي والتصرف فیھ:،،     ،،    ،،   ،، -

  .م١٩٩٩

 المحتوى - حقوق األنسان في القانون الدولي والعالقات الدولیة:قادر عبدالعزیز/  د-

  .ت. الجزائر د- بوزریعة- دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع–واآللیات 

 حجیة االعتراف كدلیل إدانة في التشریع المصري :قدري عبدالفتاح الشھاوي/  د-

  .اإلسكندریة منشأة المعارف ب-والمقارن

  . م٢٠٠٢ - بدون ناشر– دراسات جنائیة معمقة :كامل السعید/  د-

 - دار الثقافة عمان- شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة:،،     ،،    ،،   ،، -

  .م٢٠٠٥

 دار الفكر - الضوابط الشرعیة والقانونیة لألدلة الجنائیة:كمال محمد عواد/ د  -

   -الجامعي

  .م٢٠١١ - اإلسكندریة

 دار الفكر - اإلجراءات الجنائیة في التشریع المصري:مأمون محمد سالمة/  د-

  .م١٩٧٩ -العربي

 - اإلسكندریة- ضمانات الحریة الشخصیة في النظم السیاسیة:مبدر الویس/  د-

  .م١٩٨٣

 دار النھضة - أثر اإلكراه على اإلرادة في المواد الجنائیة :محمد السعید عبدالفتاح/  د-

  .م٢٠٠٢ طبعة  -بیةالعر

 دار وائل للنشر - ضمانات حقوق اإلنسان في الدعوى الجزائیة:محمد الطروانة/  د-

  .م٢٠٠٣ طبعة - عمان-والتوزیع



 

    

 
 

٩٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 "دراسة مقارنة " نطاق حق املتهم فـي الصمت خالل مراحل الدعوى اجلنائية 

 - دار الكتب القانونیة - أصول البحث والتحقیق الجنائي:محمد حماد مرھج الھیتي/  د-

  .م٢٠٠٨

 - اإلسكندریة-أة المعارف منش-  اإلخالل بحق المتھم في الدفاع:محمد خمیس/  د-

  .م٢٠٠١

 دار الجامعة الجدیدة - الحمایة الجنائیة لحقوق المتھم وحریاتھ:محمد رشاد الشایب/  د-

  .م٢٠١٢ –

 - دار الفنیة للطباعة والنشر- اإلثبات في المواد الجنائیة:محمد زكي أبو عامر/  د-

١٩٨٥.  

  .م١٩٦٨ -ھضة العربیة   دار الن- استجواب المتھم:محمد سامي النبراوي/  د-

 -  الطبعة األولى- دار الثقافة عمان- أصول اإلجراءات الجزائیة:محمد سعید نمور/  د-

  .م٢٠١١ -  والطبعة الثانیة ،م٢٠٠٤

 الطبعة -  دار المعارف- في أصول النظام الجنائي اإلسالمي:محمد سلیم العوا/ د-

  .الثانیة

 دار الثقافة للنشر -لمحاكمات الجزائیة الوجیز في قانون أصول ا:محمد صبي نجم/  د-

  .م٢٠١٢ - الطبعة الثانیة-والتوزیع

 القناعة الوجدانیة للقاضي الجزائي ورقابة القضاء :محمد عبدالكریم العبادي/  د-

  . م٢٠١٠ - الطبعة الثانیة- دار الفكر-علیھا

الثقافة  دار - الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة:محمد علي السالم الحلبي/  د-

  .م٢٠٠٩ طبعة -للنشر والتوزیع

- ١٩٩٦ الطبعة الثانیة  - شرح قانون اإلجراءات الجنائیة:محمد عید الغریب/  د-

  .م١٩٩٧

 -  عین ملیلة الجزائر- دار الھدى- ضمانات المتھم أثناء التحقیق :محمد محده/  د-

  م١٩٩١/١٩٩٢

– دار الثقافة - شرح قانون اإلجراءات الجنائیة:محمود محمود مصطفى/  د-

  .م١٩٦٤ الطبعة الثانیة -اإلسكندریة

– دار النھضة العربیة - شرح قانون اإلجراءات الجنائیة:محمود نجیب حسني/  د-

  .م١٩٩٥ -الطبعة الثالثة

  . المنصورة– دار الفكر والقانون - حقوق المتھم وضماناتھ:مصطفى مجدي ھرجھ/ د - 

 الطبعة - دار محمود للنشر والتوزیع-ي والمدني اإلثبات الجنائ:،،     ،،    ،،   ،، -

  م١٩٩٨الثانیة 



 

    

 
 

٩٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 "دراسة مقارنة " نطاق حق املتهم فـي الصمت خالل مراحل الدعوى اجلنائية 

 ٢٠٠٦ - دار الكتب القانونیة- التحري واإلثبات الجنائي:مصطفى محمد الدغیري/  د-

  . م

 دار الجامعة - مشروعیة الدلیل في المسائل الجنائیة:مصطفى یوسف أحمد/  د-

  .م٢٠١١ طبعة -الجدیدة

 دار -ة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي دراسة مقارنة حمای:ممدوح خلیل البحر/  د- 

  .١٩٩٦-الثقافة للنشروالتوزیع

 الطبعة - مصادر االلتزام - شرح القانون المدني األردني :موسى سلمان أبو ملوح/ د - 

  . م١٩٩٨/١٩٩٩ -الثانیة

:ا ا :   

نائي وتطبیقاتھ في النظام اإلجرائي  االستجواب الج:خالد بن محمد المھوس/ د - 

  .م٢٠٠٣ - أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة- رسالة ماجستیر-السعودي

 – رسالة دكتوراه- ضمانات المتھم أثناء التحقیق االبتدائي:عبداإللھ سالم النوایسة/ د - 

  .م٢٠٠٠ –جامعة عین شمس

 أطروحة دكتوراه مقدمة إلي - استجواب المتھم:عبدالمجید عبدالھادي السعدون/ د - 

  .م١٩٩٢ - جامعة بغداد-كلیة القانون

 دراسة مقارنة بین القانون - حق المتھم في محاكمة عادلة : عالء الصاوي/د -

  .م٢٠٠١ - القاھرة- رسالة دكتوراه-المصري والفرنسي

 -  جامعة الكویت- رسالة ماجستیر- صمت المتھم:فواز فاضل فھد العنزي/  د-

  .م٢٠٠٠

 كلیة - رسالة ماجستیر– حق المتھم في االمتناع عن التصریح :محمد بن مشیرح/  د-

  .م٢٠٠٨/٢٠٠٩ - جامعة منتوري قسنطینة–الحقوق والعلوم السیاسیة 

ً حق المتھم في الصمت وفقا للقانون الفلسطیني دراسة :محمد عزالدین صالح/  د-

  .م٢٠١٤ -بغزة جامعة األزھر - كلیة الحقوق- رسالة ماجستیر-مقارنة

 جامعة الحاج لخضر - استجواب المتھم من طرف قاضي التحقیق:مسوس رشیدة/  د-

  .م٢٠٠٦-٢٠٠٥ - رسالة ماجستیر-باتنة

 الحبس االحتیاطي وضمان الحریة الفردیة في :مصطفى صادق المرصفاوي/  د-

  .م١٩٥٤ - كلیة الحقوق جامعة القاھرة- رسالة دكتوراه-التشریع المصري

 -  أحكام المتھم في الفقھ اإلسالمي مقارنة بالقانون الوضعي:ار رجا سبتي صبرةنز/  د-

 -  نابلس فلسطین– جامعة النجاح الوطنیة - كلیة الدراسات العلیا- رسالة ماجستیر

  .م٢٠٠٦



 

    

 
 

٩٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 "دراسة مقارنة " نطاق حق املتهم فـي الصمت خالل مراحل الدعوى اجلنائية 

 - استجواب المتھم في مرحلة التحقیق االبتدائي دراسة مقارنة:ھدى أحمد العوضي/  أ-

  .م٢٠٠٩ - البحرین-وق جامعة المملكة كلیة الحق-رسالة ماجستیر

:اتت واورا :  

 - المجلة الجنائیة القومیة- مصل الحقیقة وجھاز كشف الكذب:أحمد محمد خلیفة/  د- 

  .١٩٥٨طبعة 

 -  مجلة األمن العام- الكذب وحق المتھم في الدفاع عن نفسھ:حسن محمد ربیع/  د-

  .م١٩٨٦ طبعة -١٩ س-١٣٣ع

 المجلة الجنائیة -  حجیة استعراف الكالب الشرطیة أمام القضاء:مي صادق المالسا/ د - 

-١٧ ج-١٩٧٤ مارس- مصر-  المركز القومي للبحوث االجتماعیة والجنائیة-القومیة

  .١ع

 -١١ المجلد -  مجلة الرافدین للحقوق- حق المتھم في الصمت:عباس فاضل سعید/ د - 

  .م٢٠٠٩ السنة ٣٩العدد 

 حق المشتكي علیھ في الصمت في مرحلة ما قبل -احجیلة وجھاد الحجازيعبدهللا / د - 

 -  مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون-المحاكمة في التشریع الجزائي األردني

  .م٢٠١٣ -١ ملحق -٤٠ مجلد -الجامعة األردنیة

  .٣ عدد-م١٩٧٩ - المجلة القضائیة القومیة :عدنان عبدالحمید زیدان/ د - 

 -  مجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیة- افتراض براءة المتھم:ر عبدهللامجید خض/  د-

  .م٢٠٠٧ -١٤ مجلد - ٩عدد

 المجلة - المحاكمة الجنائیة العادلة وحقوق اإلنسان:محمد محي الدین عوض/  د- 

 - دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنیة والتدریب-العربیة للدراسات األمنیة

  .٩ ع-اص مجلد خ–الریاض 

 بحث مقدم في مجلة دراسات - معاقبة المتھم في الشریعة اإلسالمیة:محمود أبولیل/ د - 

  .١٣ مجلد - ٥ عدد- الجامعة األردنیة-

 - حقوق المتھم في الدستور المصري والدستور المقارن :محمود محمود مصطفى/ د - 

  .١٩٧٩ة  مطابع األھرام التجاری- ٣٧٥ العدد ٧٠مجلة مصر المعاصرة السنة 

  : مجموعات األحكام القضائیة:ًتاسعا

 – اإلسكندریة - منشأة المعارف-   سعید أحمد شعلة: قضاء النقض في األدلة الجنائیة- 

  .٢٠٠٤طبعة 

  . الصادرة من المكتب الفني بمحكمة النقض:مجموعة أحكام النقض -

 . موقع محكمة النقض المصریة على البوابة اإللكترونیة-

aspx.legislations_egypt/legislations/eg.gov.cc.www://http   



 

    

 
 

١٠٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 "دراسة مقارنة " نطاق حق املتهم فـي الصمت خالل مراحل الدعوى اجلنائية 

  : المـواقـع اإللكترونیة:ًعاشــرا

مقال في األھرام الیومي بعنوان حق المتھم في الصمت  :إسالم إحسان/ رالمستشا - 

 .ى موقع منشور عل-٢٠١٤ مایو ٢بتاریخ 

٢١١٧٠/١٠٧/٢٨٢٧٥٢/News/eg.org.ahram.www://http     -جمال /  د

 بحث منشور - صراحة االعتراف وصمت المتھم في القانون الجنائي:محمد مصطفى

 .على موقع

                    

٧١٩٥=t?php.showthread/vb/net.omanlegal.www://http       

في التشریعات ) الصمت( حق المتھم في االمتناع عن الكالم :على حسن الطوالبة/ د-

      . بحث منشور على موقع-المقارنة الجنائیة

     ٢٠١٢/reports/bh.gov.policemc. www   

 منشور على الموقع - قانون حمایة الحریات العامة:فارس حامد عبدالكریم/  د-

 .اإللكتروني

               ١٩٢٧٢=id?php .printer cle/org.gilgamish://hp                      

  



 

    

 
 

١٠١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 "دراسة مقارنة " نطاق حق املتهم فـي الصمت خالل مراحل الدعوى اجلنائية 

  ات س

ر ا  انا  

  :مـقــــدمــــــة  ١٥

  : الموضوعسباب اختیارأ  ١٧

  :أھــداف الـبـحـــث  ١٧

  :مـنھـــج الـبـحــــث  ١٨

  :خـطــــة الـبـحــــث  ١٨

قرینة ماھیة حق المتھم في الصمت و:ا اول  ٢٠
  البراءة وموقف الفقھ منھ

 وأنواعھ صمتماھیة حق المتھم في ال :ا اول  ٢٠
  ودوافعھ

    ا :الـمـطـــلـب األول  ٢٠

   ماھیة الحقً:أوال  ٢٠

    اً:ثانیا  ٢١

  ماھیة الصمت :الـمـطـلـب الـثــانـي  ٢٣

  أنواع الصمت ودوافعھ :الـمـطـلـب الـثـالـث  ٢٥

   :أنواع الصمت  ٢٥

  :دوافع صمت المتھم  ٢٧

 امن ا وا  ااءة  :المبحـــث الـثـاني  ٢٨
ا  

    ااءة  :الـمـطـــلـب األول  ٢٨

   ااءة  امن ا :الـمـطـــلـب الثاني  ٢٩

  في الفقھ اإلسالمي قرینة البراءة :الـمـطـــلـب الثالث  ٣٣

  ا ا امم  ا :المبحـــث الثالث  ٣٦
 ا ا و  

  ا امم  ا  ا  :الـمـطـلـب األول  ٣٦

   ا ا   ا  ا  :الـمـطـلـب الثاني  ٣٩

   اه ا ا  ا  ا:الفرع األول  ٣٩

    ا  ا اه ا اا:الفرع الثاني  ٤٢



 

    

 
 

١٠٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 "دراسة مقارنة " نطاق حق املتهم فـي الصمت خالل مراحل الدعوى اجلنائية 

ر ا  انا  

نطاق حق المتھم في الصمت خالل مراحل  :الفصل الثاني  ٤٩
   الدعوى الجنائیة

 مرحلة خالل نطاق حق المتھم في الصمت :المبحث األول  ٤٩
  جمع االستدالالت

 مرحلة خالل نطاق حق المتھم في الصمت :المبحث الثاني  ٥٤
  التحقیق االبتدائي

 مرحلة خاللق حق المتھم في الصمت نطا :المبحث الثالث  ٦٠
  المحاكمة الجنائیة

 نطاق حق المتھم في الصمت في الفقھ :المبحث الرابع  ٦٦
  اإلسالمي

   ضمانات حق المتھم في الصمت: الفصل الثالث  ٦٩

ضمانات حق المتھم في الصمت في القانون  :ألولالمبحث ا  ٦٩
  الجنائي 

و ل  ااف   اا ا  اً:أوال  ٦٩
ا:  

  : اا و ااه)أ(  ٦٩

  اا ا ا ا ل  ااف )ب(  ٧٢
ا:  

  :  اذ ا   إدام اً:ثانیا  ٧٥

 ضمانات حق المتھم في الصمت في الفقھ :المبحث الثاني  ٧٧
  اإلسالمي

  :تعذیب المتھم لحملھ على االعتراف ً:الأو  ٧٨

٨٤  م:افا  ا  ا ا ا اا :

٨٧  ا:   

  :اا وأ ادر  ٩٠

  :س ات  ١٠١

    

  


