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اأواًل: م�شكلة الدرا�شة:

اإلى  الو�شول  القانون هو  الإجــراءات اجلنائية يف دولة  تنظيم  اأن عماد  ل �شكَّ 
نوع من التوازن بني م�شالح املجتمع يف �شونه من الإجرام واحلدِّ من تفاقمه، وبني 
 Sanders،( واحلرية  الأمن  بني  املواءمة  اأي  حقوقهم،  �شمان  يف  الأفراد  م�شالح 
منه  والق�شا�ص  املتهم  عقاب  اأن  فكما  �ص79(.   ،٢٠١١ البقمي،   ،3-2000، p.1

يوؤمن  اأن  يريد  جمتمع  اأي  اأهــداف  �شدارة  يف  يتاأتى  ه  حقِّ يف  اجلرم  ثبوت  حال 
رعاياه، فاإنه يجب على هذا املجتمع - وبذات القدر من الأهمية – اأن يعمل على 
األ يطول العقاب بريًئا. وحال بلوغ هذا التوازن ميكن القول باأن التنازع بني حقِّ 
عن  يعربِّ  ظاهرًيا  تنازًعا  اأ�شبح  الفردية  احلرية  يف  املتهم  وحّق  العقاب  يف  الدولة 
وجهني لعملة واحدة، بح�شبان اأن عقاب اجلاين هو تاأكيٌد للحرية الفردية لل�شخ�ص 

الربيء )احلرقان، ٢٠٠9، �ص9-١٠(.
يت�شنى دونها  لتنظيم الإجراءات اجلنائية مفرت�شات ومرتكزات ل  اأن  الثابت  ومن 
اأو حال عدم  اإنكارها  يهوي حال  اإذ هو  بامل�رشوعية،  للدولة  القانوين  الهيكل  و�شف 
ال�رشعية  احرتام  وياأتي  القانون.  �شيادة  من  والنيل  الدولة،  دكتاتورية  نحو  تفعيلها 
Légalité procédurale كاأحد اأهم ما يجب اأن حتر�ص عليه الدولة حال  الإجرائية 
البع�ص )�رشور،  قول  – على حدِّ  الأمر  يعّلل هذا  اجلنائية. ول  لالإجراءات  تنظيمها 
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اأحمد فتحي، ١99٣، �ص١٢7-١٢٨( – اإل لكون ال�رشعية الإجرائية اأداة تنظيم احلريات 
وحماية حقوق الإن�شان، ولكونها �شمان للتوفيق بني فاعلية العدالة اجلنائية واحرتام 
الإن�شان، ميثل  اإجرائي حلقوق  قانون  الذي ميكن من �شياغة  الأمر  ال�شخ�شية،  احلرية 
القانون )يف ذات  اأن يكون عليه قانون الإجراءات اجلنائية يف دولة  منوذًجا ملا يجب 

املعنى، البقمي، ٢٠١١، �ص7٣ وما بعدها(.
ن -مًعا- مبداأ ال�رشعية  وبالرغم من اأن ال�رشعية الإجرائية هي اإحدى حلقات ثالث تكوِّ
راجع:  لل�رشعية  الثالث  احللقات  هذه  اإي�شاح  )يف  عامة  اجلنائي  القانون  ي�شود  الذي 
الدين، عبد الأحد، ١997، �ص١٤٣  اأحمد فتحي، ٢٠١٠، �ص65-66، جمال  �رشور، 
ا  وما بعدها، البقمي، ٢٠١١، �ص٨٠ وما بعدها(، اإل اأنها تظلُّ الرتمومرت الذي يك�شف عمَّ
اإذا كان ن�ساط ال�سلطة العامة اإزاء حقوق وحريات االأفراد يباعد اأم ال بينها وبني مفهوم 
اإل  عقوبة  ول  »ل جرمية  قاعدة  ت�شبح  وبدونها   ،L’Etat de police البولي�شية  الدولة 
بن�ص« – كتعبري عن ال�رشعية اجلنائية - فارغة من م�شمونها، طاملا اأمكن امل�شا�ص باحلرية 

الفردية مبوجب ن�ص قانوين )ال�شعيد، ٢٠٠٨، �ص٣٢-٣٣، البقمي، ٢٠١١، �ص٨١(. 
ومما ل �شكَّ فيه اأن اأهم ما تنبني عليه ال�رشعية الإجرائية هو احرتاُم مبداأ اأ�شل الرباءة 
 Présomption d’innocence »يف املتهم - اأو ما ا�شطلح على ت�شميته »قرينة الرباءة
 Les يف كل اإجراء من الإجراءات التي تتخذ قبله، منذ البدء يف جمع ال�شتدللت -
من  وذلك  الأحكام،  يف  الطعن  طرق  ا�شتنفاد  وحتى   ،enquêtes préliminaires

اأجل �شمان احلرية ال�شخ�شية – وهذا هو الوجه الثاين اأو الأو�شط من اأركان ال�رشعية 
كان  فاإذا  البقمي، ٢٠١١، �ص١٠٤(.  بعدها،  وما  اجلنائية )اجلوهري، ١99٠، �ص5٤ 
املتفق عليه اأن ال�رشعية الإجرائية هي عماد البنيان الإجرائي على امل�شتوى اجلنائي يف 
ال�رشعية  لتلك  الركني  الركن  الرباءة هو  اأ�شل  اأن  ا-  املوؤكد -اأي�شً فاإن  القانون،  دولة 
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)�رشور، الو�شيط، ١99٣، �ص5٢(، وهو كما و�شفه اأحد الفقهاء »اخليط الذهبي يف 
ليغيب  املعني  هذا  يكن  ومل   .)Ballandier، 1996، p.3( اجلنائي«  القانون  ن�شيج 
عن املَُنِظم الد�شتوري امل�رشي الذي ن�ص يف الفقرة الثانية من املادة 77 من الد�شتور 
امل�رشي اجلديد ال�شادر يف ١5 دي�شمرب عام ٢٠١٢ على اأن »... املتهم برئ حتى تثبت 
اإدانته يف حماكمة قانونية عادلة تكفل له فيها �شمانات الدفاع...«، وهي �شيغة ل تبعد 

ا كانت ترّدده املادة 67 من د�شتور عام ١97١. كثرًيا يف م�شمونها عمَّ
التي  املختلفة  االإ�سكاليات  جوانب  البحث  ب�ساط  على  تطرح  اأن  قيمة  تظهر  وهنا 
تت�شل مببداأ اأ�شل الرباءة من بني كل ما تقوم عليه ال�رشعية الإجرائية، خا�شة اأن هذا 
املبداأ – بالرغم من كونه يتفق و�شالمة املنطق الإن�شاين دون حاجة للبحث فيما يرّبره 
)احلرقان، ٢٠٠9، �ص١١٨-١١9( - اأ�شبح يلحظ عليه بع�ص الوهن. وقد ك�شف عن 

ذلك بالأخ�ص اأمران: 
- النتهاكات املا�شة بحقوق الإن�شان التي مار�شتها دول كربى – ترفع �شعار حقوق 
الإن�شان يف العامل – حتت �شتار مكافحة الإرهاب اأو تعزيز حقوق الإن�شان يف بع�ص 
معاونيه،  وبع�ص  ح�شني  �شدام  ال�شابق  العراقي  الرئي�ص  حماكمة  ولي�شت  الــدول. 
وممار�شات قوات الحتالل الأمريكي يف �شجن اأبو غريب بالعراق ومع�شكر جوانتانامو 

بكوبا، بخافية على اأحد. 
اأنظمة  �سقوط  �سهدت  التي  العربية،  الدول  بع�س  يف  تتعاظم  التي  ال�سغوط   -
احلكم فيها يف ال�شهور القليلة املا�شية على اإثر ثورات �شعبية، والتي تدفع يف اجتاه 
ال�رشطة يف  عاونوهم من رجال  الدول، ومن  ال�شابق يف هذه  احلكم  اأركان  عقاب 
قمع التظاهرات، دون انتظار ما ي�شمن بحقِّ حماكمة عادلة للمتهمني، واملطالبة امللحة 
بنقل وقائع جل�شات املحاكمات لهوؤلء املتهمني، دون ما نظر ملا اإذا كان ذلك مي�ص مبا 
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ا- و�شائل الإعالم، اإذ يغلب اأن  للمتهم من حقوق و�شمانات. وهو ما تدفع اإليه -اأي�شً
يغفل املَُنِظم عن اأن ين�ص على وجوب اأن تت�رشف و�شائل الإعالم ب�شكل يحرتم هذا 
املبداأ خالل املراحل املختلفة لالإجراءات اجلنائية، كما تق�شي بذلك ال�رشعة الدولية، 
وبالأخ�ص العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية لعام ١966 يف املادة ٢/١٤ منه، 
اأن يثبت  اإلى  اأن يعترب بريًئا  اأن: »من حقِّ كل متهم بارتكاب جرمية  التي تن�ص على 
�شعود،  امللك  جامعة  جملة   ،٢٠١٠ احلرقان،  املعنى،  هذا  )يف  قانونًا«  اجلرم  عليه 
�ص٢7٣(. ولعلَّ هذا الولع الإعالمي بانتهاك مبداأ اأ�شل الرباءة هو ما يدفع املحاكم 
التي تنظر هذا النوع من الق�شايا اإلى فر�ص قيود على احلقِّ يف تداول املعلومات عرب 
جملة   ،٢٠١٠ احلرقان،  ذلك،  من  )قريب  املبداأ  لهذا  حماية  املختلفة  الن�رش  و�شائل 

البحوث الأمنية، �ص٣٢(. 
واإذا كان مبداأ اأ�شل الرباءة بذاته مبداأ يهيمن على كافة مراحل الإجراءات اجلنائية، �شواًء 
كان ال�شخ�ص م�شتبًها به اأو متهًما )�شم�ص الدين، ٢٠٠7، �ص7١، �شيام، ٢٠٠9، �ص6٨، 
البقمي، ٢٠١١، �ص١٠٣(، ويجد اأهميته الق�شوى بالأخ�ص يف املراحل الأولى لالإجراءات 
اجلنائية، �شواء ال�شابقة على الدعوى اجلنائية، امل�شماة مبرحلة جمع ال�شتدللت، اأو املرحلة 
التي تبداأ بها تلك الدعوى من خالل مبا�رشة اإجراءات التحقيق، بح�شبانهما النواة الأولى 
للبحث عن مرتكب اجلرمية، وهما املرحلتان اللتان يلقى خاللهما بظالل من ال�شكِّ حول 
اأنه تظل الكلمة  اإل  امل�شتبه بهم واملتهم، مما يعر�ص احلقوق واحلريات ال�شخ�شية للخطر، 
الف�شل يف احرتام هذا املبداأ اأو اإهداره هي بيد الق�شاء. فتظلُّ مرحلة املحاكمة هي الفي�شل 
يف حتديد املركز القانوين للمتهم، اإما بالإبقاء على اأ�شل الرباءة، واإما بنق�ص هذا الأ�شل 
مرحلة  يف  قوته  يجد  الرباءة  اأ�شل  اأن  البع�ص  يرى  ولذا  ة.  جمَّ ملخاطر  حقوقه  وتعري�ص 
ثالث  قيم  بني  التوازن  مرحلة  هي  املحاكمة  على  ال�شابقة  املرحلة  اأن  بح�شبان  املحاكمة، 
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ن -مًعا- فل�شفة القانون اجلنائي، وهي: العدالة، وامل�شلحة العامة، والأمن، بينما يف  تكوِّ
مرحلة املحاكمة تظلُّ هي احلا�شمة يف هدم اأ�شل الرباءة اأو الإبقاء عليه )مهدي، ٢٠٠٠، 
�ص٢٤(. ويف تلك املرحلة، يتحقق تدعيم اأ�شل الرباءة اإما بتوفري عّدة �شمانات للمحاكمة 

املن�شفة، واإما بتكري�ص احلماية الفاعلة للمتهم عند اإدارة الدليل اجلنائي.

ثانًيا: منهج الدرا�شة:

نظم  من  ت�رشيعات  عّدة  مواقف  بني  املقابلة  ي�شتهدف  مقارنًا  منهًجا  الدرا�شة  تتبع 
اأ�شل الرباءة يف مرحلة املحاكمة يف ت�رشيعها  قانونية خمتلفة حيال �شبل تدعيم مبداأ 
اجلنائي الإجرائي، مع الرتكيز ب�شفة اأ�شا�شية على موقف املَُنِظم الفرن�شي الذي جعل 
من تدعيم مبداأ اأ�شل الرباءة بابًا لإجراء ثورة ت�رشيعية يف مدّونة الإجراءات اجلنائية، 
وذلك من خالل القانون رقم 5١6-٢٠٠٠ ال�شادر يف ١5 يونيو ٢٠٠٠ وامل�شمى قانون 
 Renforcement de la protection( تدعيم قرينة الرباءة وحقوق املجني عليهم

.)de la présomption d’innocence et des droits des victims

و�شوف ننتهج عند اإجراء املقابلة بني مواقف الت�رشيعات املقارنة منهًجا حتليليًّا، يقوم 
بالأ�شا�ص على قيا�ص »كثافة« ال�شمانات التي توفرها هذه الت�رشيعات للمتهم خالل هذه 
املرحلة املهمة من مراحل الإجراءات اجلنائية، وذلك بغية ا�شتخال�ص مواطن ال�شعف 

على م�شتوى الت�رشيع الوطني التي حتتاج اإلى تدعيم. 

ثالًثا: اأهداف الدرا�شة:

احلقُّ اأننا ن�شتهدف من ت�شليط ال�شوء على الإ�شكاليات املرتبطة بتدعيم مبداأ اأ�شل 
الرباءة يف مرحلة املحاكمة حتقيق العديد من الأهداف، منها على وجه اخل�شو�ص:



81
جملة الق�سائية - العدد ال�ساد�س - جمادى الأولى  1434هـ

١- الوقوف على اأوجه الق�شور التي ت�شود الت�رشيعات حمل املقارنة وتتعار�ص مع 
اأ�شل الرباءة، والتي يظهر اأغلبها يف تعدي احلدود الد�شتورية املقّررة للمبداأ، 

واإقامة قرائن اإثبات، وا�شتخدام احليل وافرتا�شات التجرمي والعقاب.
رة يف الت�رشيعات ذات ال�شبق، والتعرف على الآليات  ٢- الإملام باأوجه احلماية املقرَّ
التي مت من خاللها حتقيق التوازن بني احلقِّ يف الدفاع عن املجتمع �شد مظاهر 
الإجرام املختلفة وبني حماية اأ�شل الرباءة. فبالقدر الذي تراعي به ال�شلطات 
ال�شمانات احلقيقية لأ�شل الرباءة كما ر�شمتها ال�رشعية الدولية حلقوق الإن�شان، 
اجلنائية ومقت�شيات  العدالة  مقت�شيات  بني  ت�شالح  لنقطة  الو�شول  اأمكن  كّلما 

حماية املجتمع من خطر اجلرمية، وكفالة حقوقه وحرياته العامة.
٣- اإعادة اإحياء هذا املبداأ يف اأروقة العدالة، وحتى بني العامة، واإعادته اإلى موقع 
اأن  ول�شيما  اجلنائية،  العدالة  بــاإدارة  تت�شل  التي  املبادئ  جملة  بني  ال�شدارة 
هذا املبداأ ي�شهد بع�ص اخلفوت يف ال�شهور وال�شنوات القليلة املا�شية، �شبق 

واأملحنا ملظاهره. 

رابًعا: تق�شيم الدرا�شة:

ل �شكَّ اأن مرحلة املحاكمة تُعدُّ من اأخطر املراحل يف �شلتها مببداأ اأ�شل الرباءة، ذلك 
اأنها املرحلة التي يتحّدد فيها امل�شري النهائي للمتهم، اإما با�شتمرارية متتعه بهذا الأ�شل، 
واإما بنق�شه بحكم �شادر بالإدانة، قد ي�شل يف بع�ص الأحيان اإلى حرمان ال�شخ�ص من 

ه يف احلياة )ال�شيباين، ٢٠٠6، �ص٤6٢(. حقِّ
وترتبط الإ�شكاليات املتعلِّقة بتدعيم مبداأ اأ�شل الرباءة يف مرحلة املحاكمة مبحورين 
اأ�شا�شيني: اأولهما يرتبط بالتنظيم القانوين ملرحلة املحاكمة، ومدى التزام هذا التنظيم 
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الد�شتورية.  واملبادئ  والقيم  الدولية  املعايري  وفق  املن�شفة  اأو  العادلة  املحاكمة  بقواعد 
د -هنا- اأن الت�رشيعات املقارنة قد توافقت على اأن من م�شتوجبات  ون�شتطيع اأن نوؤكِّ
تدعيم مبداأ اأ�شل الرباءة هو اإحاطة هذا املبداأ بتنظيم قانوين يراعي بالأ�شا�ص ا�شتمال 
املحاكمة على �شمانات املحاكمة العادلة اأو املن�شفة، والتي ياأتي من بينها على الأخ�ص: 
�شمان امل�شاواة بني اأطراف اخل�شومة اجلنائية، وامل�شاواة بني املتهم ومثيله من املتهمني، 
ة معقولة، و�شمان الطعن يف الأحكام اأمام حمكمة اأعلى  و�شمان اإنهاء املحاكمة يف مدَّ

)اجلزء الأول(.
اأ�شا�شية ما يتعّلق  اإدارة الدليل اجلنائي، وب�شفة  الثاين فيتعّلق بقواعد  اأما املحور 
تت�شل  الآثار  هذه  اأن  واحلقيقة  اجلنائي.  الإثبات  الرباءة يف جمال  اأ�شل  مبداأ  باآثار 
بالأ�شا�ص بعبء اإثبات التهام اأو بتقدمي دليل الإثبات؛ حيث ي�شتتبع بقاء املتهم على 
اأ�شل الرباءة خالل مرحلة املحاكمة، �رشورة اإلزام ال�شلطة القائمة على �شاأن التهام 
بتقدمي دليل الإدانة، مع ال�شماح للمتهم بامل�شاهمة يف تدعيم براءته. وهذا اجلزء من 
د على اأن حماية اأ�شل الرباءة يرّبره -اأحيانًا- �رشورات تقوية موقف  البحث يوؤكِّ
املتهم قبل �شلطة التهام واحلكم، هذه الأخرية التي متلك الإمكانات املادية والفنية 
اإطار رابطة اإجرائية  للح�شول على الأدلة، يف الوقت الذي يقف املتهم منفرًدا يف 
غري متوازنة؛ لهذا كان الأخذ مببداأ اأ�شل الرباءة حماولة لإعادة التوازن بني اأطراف 
 et  ٢٤7 ،٢٠٠6 ،Ashworth )ال�شيباين، ٢٠٠6، �ص٣٣-٣٤،  اجلنائية  اخل�شومة 
�ص٢٨،  الأمنية،  البحوث  جملة   ،٢٠١٠ احلرقان،  �ــص١١٨،   ،٢٠٠9 احلرقان،   ،s

�رشيف، ٢٠٠٢، �ص٤7٨( )اجلزء الثاين(. 
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اجلزء الأول
اإ�شكاليات التدعيم املرتبطة

بالتنظيم القانوين ملرحلة املحاكمة

تق�شيم:
لقد اأ�شبحت فكرة املحاكمة العادلة، اأو املن�شفة، من الأفكار التي تعمل املواثيق الدولية 
والت�رشيعات الوطنية على تكري�شها، حتى ميكننا الآن احلديث عن عاملية فكرة العدالة اأو 
الت�رشيعات املعا�رشة )املطلب الأول(. وهذا  الإن�شاف يف جمال املحاكمة اجلنائية يف 
التكري�ص يتحقق من خالل اإحداث نوع من التوافق بني الت�رشيع الوطني وبني املعايري 

التي ك�شفت عنها املواثيق الدولية لعتبار املحاكمة عادلة اأو من�شفة )املطلب الثاين(.

املطلب الأول
تكري�س فكرة املحاكمة العادلة ك�شمان لأ�شل الرباءة

ا�شتقر لدى الفقه اجلنائي اأن املحاكمة العادلة - اأو املن�شفة يف تعبري البع�ص )�رشور، 
الرباءة  على  العدوان  من  الأفــراد  يقي  الذي  الأمــان  �شمام  �ــص١9٣( - هي   ،١99٣
الإن�شان الأخرى، بدون وجه حقٍّ )�رشور، ٢٠٠6، �ص٤٢٣،  الأ�شلية، وكافة حقوق 
�شالمة، ١979، �ص١٠٨، بكار، ١996 �ص٤٨، ال�شاوي، ٢٠٠١، �ص٣55، ال�شيباين، 
التي  اجلهود  اأهم  اأحد  اجلنائية  املحاكمات  الذي جعل ر�شد  الأمر  ٢٠٠6، �ص٤6٤(، 
تقوم عليها الهيئات واملوؤ�ش�شات الوطنية والدولية املعنية بالدفاع عن حقوق الإن�شان. 
من  جمموعة  و�شع  يوجب  الإن�شاف  اأو  العدالة  بخا�شية  املحاكمة  وات�شاف 
بطريقة  الدعوى  من  املرحلة  هذه  يف  اجلنائية  اخل�شومة  تنظيم  اأجل  من  الإجــراءات 
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وهذا  العامة.  امل�شلحة  وحماية  الفردية  واحلريات  احلقوق  حماية  بني  التوازن  تراعي 
بني  وامل�شاواة  الدفاع،  حقوق  واحــرتام  والعالنية،  املحاكمة،  يف  ال�رشعة  يتطلب 
اخل�شوم، وحماكمة املتهم اأمام قا�شيه الطبيعي، وعدم حماكمة املتهم اأكرث من مرة عن 
ذات الفعل، وتعدد درجات التقا�شي. تلك ال�شمانات التي من دونها ت�شبح املحاكمة 
عبًثا، وي�شبح احلديث عن اأ�شل الرباءة عبارات جوفاء ل �شند لها من الواقع اأو القانون 

)ملزيد من التف�شيل، احلرقان، ٢٠١٠، جملة البحوث الأمنية، �ص١7 وما بعدها(.
ووجوب العدالة اأو الإن�شاف يف املحاكمة يجد �شنده يف ال�شكوك واملواثيق الدولية 
�شت تلك ال�شمانة يف اأكرث من مو�شع. فالإعالن العاملي حلقوق الإن�شان ين�ص  التي كرَّ
يف املادة العا�رشة منه على اأن: »لكل اإن�شان على قدم امل�شاواة التامة مع الآخرين، احلقُّ 
يف اأن تنظر ق�شيته حمكمة م�شتقلة وحمايدة، نظًرا من�شًفا وعلنيًّا، للف�شل يف حقوقه 
والتزاماته ويف اأّية تهمة جزائية توجه اإليه«. وتعيد املادة احلادية ع�رشة التاأكيد على ذلك 
يف  قانونًا  لها  ارتكابه  يثبت  اأن  اإلى  بريًئا  يعترب  بجرمية  متهم  �شخ�ص  »كل  اإن  بقولها: 
حماكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع ال�شمانات الالزمة للدفاع عن نف�شه«. كما 
جاء يف املادة ١/١٤ من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية: اأن »النا�ص جميًعا 
�شواء اأمام الق�شاء. ومن حقِّ كل فرد، لدى الف�شل يف اأية تهمة جزائية توجه اإليه اأو يف 
حقوقه والتزاماته يف اأية دعوى مدنية، اأن تكون ق�شيته حمل نظر من�شف وعلني من 

قبل حمكمة خمت�شة م�شتقلة حيادية، من�شاأة بحكم القانون...«.
عادلة  باحلقِّ يف حماكمة  الرتقاء  اأنه ميكن  يرى  الذي  البع�ص  مع  نتفق  اأننا  واحلقُّ 
اإلى م�شاف القواعد العرفية للقانون الدويل حلقوق الإن�شان، بحيث ميتنع على الدولة 
انتهاكه، �شواًء �شادقت على التفاقيات الدولية اأو الإقليمية املتعلِّقة بحقوق الإن�شان اأم 

ل )احلرقان، ٢٠١٠، جملة البحوث الأمنية، �ص٢٢(.
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هذا وقد انتقل التاأكيد على احلقِّ يف حماكمة عادلة اإلى الت�رشيعات الوطنية، وعلى 
الذي  اجلديد،  هيكله  بناء  تقيد يف  الذي  الفرن�شي،  اجلنائية  الإجراءات  قانون  راأ�شها 
ر�شمه قانون تدعيم قرينة الرباءة وحقوق املجني عليهم، مبا ورد يف التفاقية الأوروبية 
عند  �شخ�ص  لكل   -١ اأنه:  فيها  جاء  والتي   ١/6 املادة  يف  ل�شيما  الإن�شان،  حلقوق 
الف�شل يف حقوقه املدنية والتزاماته، اأو يف اتهام جنائي موجه اإليه – احلقُّ يف مرافعة 
ة معقولة اأمام حمكمة م�شتقلة غري منحازة م�شكلة طبًقا للقانون«. علنية عادلة خالل مدَّ

واإعمال لهذا الن�ص متت اإ�شافة مادة متهيدية لقانون الإجراءات اجلنائية، مبوجب القانون 
الإجراءات  تكون  اأن  »يتعني  اأنه:  فيها  ل�شنة ٢٠٠٠، جاء  يونيو  ال�شادر يف ١5  رقم 5١6 
اجلنائية من�شفة، واأن تتحقق فيها املواجهة، واأن حتفظ التوازن بني حقوق اخل�شوم. ويجب 
اأن ت�شمن الف�شل بني ال�شلطات القائمة على الدعوى العمومية وتلك املخت�شة باملحاكمة. 
والأ�شخا�ص الذين تتماثل اأحوالهم ويالحقون لذات اجلرائم يجب اأن يحاكموا وفق ذات 
ة معقولة. وكل  ال�شخ�ص يف مدَّ له  الذي يخ�ص  الف�شل يف التهام  القواعد... ويجب 

حمكوم عليه له احلقُّ يف اأن يعاد نظر احلكم ال�شادر باإدانته من قبل حمكمة اأخرى«.
وقد ارتقى حّق الإن�شان يف حماكمة عادلة اأو من�شفة يف القانون امل�رشي اإلى م�شاف 
لعام ٢٠١٢  امل�رشي اجلديد  الد�شتور  املادة 77 من  فقد جاء يف  الد�شتورية،  احلقوق 
اأن »...املتهم برئ حتى تثبت اإدانته يف حماكمة قانونية عادلة تكفل له فيها �شمانات 
– اأي املادة 67 من الد�شتور امل�رشي لعام  الدفاع...«، ويف تف�شري مثيل هذا الن�ص 
١97١، والتي مل تكن تت�شمن لفظ »عادلة« - اأبانت املحكمة الد�شتورية العليا اأن الن�ص 
ن�ص  من  اأ�شله  وي�شتمد  املن�شفة،  اأو  العادلة  املحاكمة  يف  احلقَّ  �ص  يكرِّ الذكر  �شالف 
املادتني العا�رشة واحلادية ع�رشة من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان، وهو حقٌّ ا�شتقر 
ال�شمانات  من  جمموعة  اإطاره  يف  ويقع  الدميقراطية،  الدول  يف  تطبيقه  على  العمل 
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الأ�شا�شية تكفل بتكاملها مفهوًما للعدالة يتفق بوجه عام مع املقايي�ص املعا�رشة املعمول 
بها يف الدول املتح�رشة، وهي بذلك تت�شل بت�شكيل املحكمة، وقواعد تنظيمها، وطبيعة 
القواعد الإجرائية املعمول بها اأمامها، وكيفية تطبيقها من الناحية العملية، كما اأنها تعترب 
– واإن  القواعد  وهذه  ال�شخ�شية...  باحلرية  ال�شلة  وثيقة  اجلنائي  التهام  نطاق  يف 
كانت اإجرائية يف الأ�شل – اإل اأن تطبيقها يف جمال الدعوى اجلنائية – وعلى امتداد 
مراحلها – يوؤثِّر بال�رشورة على حم�شلتها النهائية ويندرج حتتها اأ�شل الرباءة )م.د.ع. 
جل�شة ٢ فرباير ١99٢، الق�شية رقم ١٣ ل�شنة ١٢ ق د�شتورية، جمموعة اأحكام املحكمة 
الد�شتورية العليا، ج5، املجلد الأول، �ص١٨٠. قريب من ذات املعنى، م.د.ع. جل�شة 
املحكمة  اأحكام  جمموعة  د�شتورية،  ق   ١7 ل�شنة   ٢٨ رقم  الق�شية   ،١995 دي�شمرب   ٢

الد�شتورية العليا، ج7، �ص٢٨5(.
وتوؤكد املحكمة الد�شتورية العليا يف اأحكامها على وجوب ا�شتمال املحاكمة على 
حماية  تنال  التي  الأ�شا�شية  احلقوق  وحماية  الإن�شانية  الكرامة  ل�شون  الدولية  املعايري 
الأ�شا�شية،  الد�شتورية )راجع حول مفهوم احلقوق  والقيم  املبادئ  بوا�شطة  بالأخ�ص 
�رشور، ١999، �ص٤7 وما بعدها، �رشور، ٢٠٠6، �ص٤٣٣ وما بعدها(، واعتبار ذلك 
احلدَّ الأدنى للحماية التي ل يجوز النزول عنها. ولعّل اأهم احلقوق الأ�شا�شية التي ي�شار 
اأمام القا�شي الطبيعي، وقبل ذلك  اإليها يف ال�شدد، حّق الدفاع، واحلّق يف املحاكمة 

وبعده، احلّق يف اأ�شل الرباءة )ال�شيباين، ٢٠٠6، �ص٤7٢(.
مل  اجلزائية  الإجــراءات  نظام  كان  واإن  فاإنه  ال�شعودي،  القانون  م�شتوى  وعلى 
اأنه قد �شمن ن�شو�شه ما يك�شف عن  ي�شتخدم تعبري املحاكمة العادلة اأو املن�شفة، اإل 
توقيع  اأنه: »ل يجوز  الثالثة من  املادة  اإليه يف  اأ�شار  ما  املفاهيم، وبخا�شة  اعتناق هذه 
عقوبة جزائية على اأي �شخ�ص اإل على اأمر حمظور ومعاقب عليه �رشًعا اأو نظاًما وبعد 



87
جملة الق�سائية - العدد ال�ساد�س - جمادى الأولى  1434هـ

ثبوت اإدانته بناًء على حكم نهائي بعد حماكمة جُترى وفًقا للوجه ال�رشعي« )احلرقان، 
٢٠١٠، جملة جامعة امللك �شعود، �ص٢67(.

حثَّ  التي  والإن�شاف  العدالة  فكرة  مع  كرابط  ي�شلح  ال�رشعي«،  »الوجه  وتعبري 
»القراآن الكرمي« على اإتباعها يف احلكم بني النا�ص يف قوله چۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  

ۇئ           ۆئ   ۆئ  ۈئ  چ )�شورة الن�شاء(؛ تلك الفكرة التي جرى عمل ال�شحابة -ر�شي 

اهلل عنهم- على اإتباعها يف الق�شاء. ويكفينا دلياًل على ذلك وثيقة الق�شاء التي اأر�شلها 
عنه  اهلل  الأ�شعري -ر�شي  مو�شى  اأبي  اإلى  عنه-  اهلل  اخلطاب -ر�شي  بن  �شيدنا عمر 
-والتي جاء فيها: »... اإن الق�شاء فري�شة حمكمة و�شّنة متبعة، فافهم اإذا اأُْديِلَ اإليك...

واآ�ِص بني النا�ص يف جمل�شك ويف وجهك وق�شائك...البينة على املدعي واليمني على 
من اأنكر...ول مينعك ق�شاًء ق�شيت فيه اليوم فراجعت فيه راأيك فهديت فيه لر�شدك، 

...« )اإعالم املوقعني، بدون �شنة ن�رش، �ص٨5-٨6(.  اأن تراجع فيه احلقَّ

املطلب الثاين
معايري املحاكمة العادلة املرتبطة مببداأ اأ�شل الرباءة

تق�شيم:
تتنوع النتائج التي ترتّتب على �شيادة فكرة العدالة يف جمال املحاكمة اجلنائية، والتي 
ميكن اأن ن�شلِّط ال�شوء باإيجاز على بع�شها من خالل تاأكيدنا عن اأن املحاكمة العادلة اأو 
د �شماتها املرتبطة مببداأ اأ�شل الرباءة من خالل معايري ثالثة هي: امل�شاواة  املن�شفة تتحدَّ
يف الإجراءات اجلنائية، �شواًء بني اأطراف اخل�شومة اأو بني املتهمني وبع�شهم البع�ص، 

ثم تعّدد درجات التقا�شي يف اخل�شومة اجلنائية.
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الفرع الأول: امل�شاواة يف الإجراءات اجلنائية ك�شمان لأ�شل الرباءة

تق�شيم:
بالرجوع اإلى ن�ص املادة التمهيدية من قانون الإجراءات اجلنائية الفرن�شي، امل�شافة 
امل�شاواة  اأن  يت�شح   ،٢٠٠٠ لعام  عليهم  املجني  وحقوق  الرباءة  قرينة  تدعيم  بقانون 
التهام  و�شلطة  الدفاع  بني  بامل�شاواة  يتعلق  الأول  �شقان:  لها  اجلنائية  الإجــراءات  يف 
املتماثلني معه يف  اأن يحاكم مع  املتهم يف  وامل�رشور من اجلرمية؛ والثاين يخ�ص حقَّ 

املركز القانوين وفق ذات القواعد القانونية.

اأوًل: امل�شاواة بني الدفاع و�شلطة التهام وامل�شرور من اجلرمية:

مما ل �شكَّ فيه اأن اإحدى ال�شمانات الأ�شا�شية لإدارة الإجراءات اجلنائية بنهج من�شف 
وعادل هو حتقيق اأكرب قدر من امل�شاواة بني اأطراف اخل�شومة اجلنائية، اأي املتهم و�شلطة 
مببداأ  ت�شميتها  على  الفقه  تعارف  التي  ال�شمانة  وهي  اجلرمية،  من  وامل�رشور  التهام 
 ،٢٠٠6 )�ــرشور،   Le principe de l’égalité des armes الأ�شلحة  يف  امل�شاواة 
التوازن  الفرن�شي،  لقانون الإجراءات اجلنائية  التمهيدية  املادة  اأ�شمته  ما  اأو  �ص٤٤٢(، 

.L’équilibre des droits des parties بني حقوق اخل�شوم
وكانت املواثيق الدولية حري�شة على التاأكيد على هذه ال�شمانة. فاملادة العا�رشة من 
اإن�شان على قدم امل�شاواة التامة  الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان تن�ص على اأن: »لكل 
مع الآخرين، احلّق يف اأن تنظر ق�شيته حمكمة م�شتقلة وحمايدة، نظًرا من�شًفا وعلنًيا 
للف�شل يف حقوق والتزاماته، ويف اأية تهمة جزائية توجه اإليه«. كما توؤّكد املادة ١/١٤ 
من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية على هذه ال�شمانة بقوله: »النا�ص جميًعا 

�شواء اأمام الق�شاء...«.
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ا على التاأكيد على هذه  وخالًفا لقانون الإجراءات اجلنائية الفرن�شي، الذي كان حري�شً
ال�شمانة مبوجب البند الأول من املادة التمهيدية منه بقوله: »يجب اأن تكون الإجراءات 
قانون  يت�شمن  مل  اخل�شوم...«،  بني  التوازن  حتفظ  واأن  املواجهة  ويف  عادلة  اجلنائية 
ا �رشيًحا يدعم  الإجراءات اجلنائية امل�رشي اأو نظام الإجراءات اجلزائية ال�شعودي ن�شً
هذه ال�شمانة، اكتفاًء من املَُنِظم امل�رشي مبا ورد يف الد�شتور من ن�ص عام يتعّلق بامل�شاواة 
بني املواطنني اأمام القانون )م.٣٣(، واكتفاًء من املنظم ال�شعودي مبا حّث عليه القراآن 

: ڇٿ ٹ ٹ ٹ  الكرمي من �رشورة امل�شاواة يف احلكم امتثاًل لقوله عزَّ وجلَّ
وتعالى:  �شبحانه  وقوله   .)٤٢ الآية  املائدة،  )�شورة  ڦڇ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ 

ڇی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبڇ )�شورة �ص، الآية ٢6(.
لكل  يكون  اأن  �رشورة  اإًذا  اجلنائية  املحاكمة  يف  الإن�شاف  اأو  العدالة  معايري  فمن 
مت�شاٍو،  نحو  عن  املحكمة  اأمام  حججه  لعر�ص  الكاملة  الفر�شة  والتهام  الدفاع  من 
والتحقيق  التهام  �شلطة  جمع  جتيز  التي  النظم  – يف  التحقيق  مرحلة  يف  اأنه  خا�شة 
اإجرائية  ب�شلطات  التهام  متتع  قد   - وال�شعودي  امل�رشي  كالقانونني  واحدة  جهة  يف 
الو�شائل املقيدة حلرية املتهم. ولهذا كانت املحاكمة هي املجال  وا�شعة، ول�شيما تلك 
الذي يجب اأن ُيتاح للمتهم الفر�شة املتكافئة للدفاع يف مواجهة التهام. من هنا منح 
املتهم احلقَّ يف عدم ا�شتجوابه اأمام املحكمة اإل مبوافقته، واحلقَّ يف تفنيد اأدلة التهام 
باأدلة اأخرى، ولو حت�شل عليها بطرق غري م�رشوعة، يف الوقت الذي يتقيد فيه التهام 
بالإثبات باأدلة م�رشوعة. وكذلك منح املتهم احلقَّ يف مناق�شة اخلرباء وا�شتدعاء من يراه 

منهم ل�شتجالء احلقائق الفنية والعلمية. 
ه يف مناق�شة ال�شهود،  ولعلَّ اأهم احلقوق التي منحت للمتهم يف هذه املرحلة هي حقُّ
�شواًء كانوا �شهود نفي اأو �شهود اإثبات، و�شواًء متت هذه املناق�شة بنف�شه، اأو من قبل 
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غريه )�رشور، ٢٠٠6، �ص٤٤5(. وهذا احلقُّ قد ن�ص عليه العهد الدويل للحقوق املدنية 
وال�شيا�شية يف املادة ٣/١٤ )هـ( بقولها: »...لكل متهم بجرمية اأن يتمتع اأثناء النظر يف 
ق�شيته، وعلى قدم امل�شاواة التامة، بال�شمانات الدنيا التالية:... )هـ( اأن يناق�ص �شهود 
التهام، بنف�شه اأو من قبل غريه، واأن يح�شل على املوافقة على ا�شتدعاء �شهود النفي 

بذات ال�رشوط املطبقة يف حالة �سهود االتهام...«.
، وذلك بال�شتناد اإلى اأقوال �شهود يجهل املتهم  ول يجوز بحال تقلي�ص هذا احلقَّ
هويتهم اأثناء حماكمته، اأو ل يتمكن من ر�شد �شلوكياتهم عند �شماع اأقوالهم. وتعد 

املحاكمة برمتها جائرة اإذا اأخذ الق�شاة بالأدلة املقدمة من جمهولني. 
يف  املطبَّق  املقنعني«  »الق�شاة  نظام  الإن�شان  بحقوق  املعنية  اللجنة  انتقدت  وقد 
كولومبيا؛ لأن اأ�شماء الق�شاة وممثل الدعاء وال�شهود تظلُّ خمفية عن الدفاع يف حماكم 
والإرهاب  املخدرات  يف  بالجتار  املت�شلة  الق�شايا  تنظر  التي  الإقليمية  العام  النظام 
والتمرد وحيازة اأ�شلحة بدون ترخي�ص. وقالت اللجنة: اإن هذا النظام ل يتفق مع املادة 
١٤من العهد الدويل، خا�شة الفقرة ٣)ب( و)هـ(، واأو�شت باإلغاء هذه املحاكم )دليل 

املحاكمات العادلة، الف�شل الثاين والع�رشون، �ص١٠٨(. 
ومل متنع املحكمة الأوروبية متاًما ال�شتعانة بال�شهود املجهولني يف اأية ق�شية، ولكنها 
اأ�شارت اإلى �رشورة الت�شّدد يف تقييد ال�شتعانة بهم. وقالت املحكمة املذكورة: اإن 
»جميع الأدلة يجب اأن تقدم يف الأحوال العادية يف جل�شة علنية يف ح�شور املتهم 
بهدف ال�شماح له مبناق�شة ال�شهود. وعلى الرغم من اأن هناك ا�شتثناءات لهذا املبداأ، 
فال يجب األ مت�ص هذه ال�شتثناءات حقوق الدفاع. فبوجه عام، تق�شي الفقرتان 
كافية  فر�شة  املتهم  منح  ب�رشورة  الأوروبية«  »التفاقية  من   6 املادة  من  )د(   ٣  ،١
مرحلة  يف  اأو  باأقواله  يديل  عندما  �شواء  و�شوؤالهم  ال�شهود  اأقوال  لتفنيد  وحقيقية 
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لحقة. وقد نظرت املحكمة الأوروبية حالة اأدلى فيها �شاهدان جمهولن باأقوالهما 
اأمام املحكمة. ووجدت  لل�شهادة  بعد  فيما  ال�شابط  ل�شابط �رشطة، وقد تقدم هذا 
املحكمة الأوروبية اأن حقوق املتهم قد انتهكت، بالرغم من اأنه كان يف و�شع حماميه 
اأن يقدم اأ�شئلة مكتوبة لهذين ال�شاهدين. وقالت املحكمة املذكورة عن هذا: »ملا كان 
املحامي يجهل هوية ال�شاهدين، فقد واجه عقبة كوؤود، حيث مل تتح له املعلومات 
الالزمة لكي ي�شتطيع اختبار مدى اإمكانية الركون اإلى هذين ال�شاهدين اأو للت�شكيك 

يف م�شداقيتهما«. 
وفح�شت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان حالة اأدين فيها املتهم »ب�شورة حا�شمة« 
بناًء على اأقوال �سباط �رشطة جمهويل الهوية. ومل يقت�رش االأمر على جهل املتهم بهوية 
بطريقة  ا�شتجوابهم  �شلوكياتهم عن طريق  منعه من ر�شد  زاد على ذلك  بل  ال�شهود، 
مبا�رشة، ومن ثم حالت بينه وبني التحقق من مدى اإمكانية التعويل على اأقوالهم. وقد 
اأدلى �سباط ال�رشطة باأقوالهم اأمام قا�سي التحقيق، بينما جل�س املتهم وحماميه وممثل 
التهام يف غرفة م�شتقلة مت�شلة بالغرفة الأولى بنظام �شوتي يتيح لهم �شماع ما يقال، 
اإلى  وذلك الأن ال�سباط اأعربوا عن خوفهم من التعر�س لالنتقام. وخل�ست املحكمة 
اأن »هذه التدابري ل ميكن اأن تعترب بدياًل حقيقًيا لتمكني الدفاع من ا�شتجواب ال�شهود 
ح�شورًيا واحلكم على �شلوكهم ومدى اإمكانية التعويل على اأقوالهم«، ولذلك اعتربت 
املحكمة الأوروبية هذه املحاكمة برمتها جائرة )دليل املحاكمات العادلة، الف�شل الثاين 

والع�رشون، �ص١٠٨(. 
وحتر�ص املحاكم الد�شتورية على رقابة الن�شو�ص الإجرائية التي تنظم املوازنة بني 
التي تغلب  الن�شو�ص  دائًما بعدم د�شتورية  الدفاع وحقوق التهام، وتق�شي  حقوق 
د  يوؤكِّ الفرن�شي  الد�شتوري  فاملجل�ص  الآخر.  الطرف  ح�شاب  على  طرف  موقف  من 
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على اأن من حقِّ املَُنِظم اأن ي�شع اإجراءات خمتلفة تبًعا للوقائع والأحوال والأ�شخا�ص 
التي تنطبق عليهم، طاملا اأن هذا الختالف ل يعربِّ عن متييز ل يوجد ما يرّبره )�رشور، 

٢٠٠6، �ص٤57(. 
ويف �شوء هذه املبادئ ق�شى املجل�ص بعدم د�شتورية الن�ص الذي ي�شمح للمدعي 
املدين اأمام حمكمة اجلنح، اأن يقدم طلبات جديدة اأمام حمكمة اجلنح امل�شتاأنفة، اأو اأن 
يدعي اأمامها لأول مرة، وذلك لأن هذا من �شاأنه اأن مي�صَّ مببداأ امل�شاواة، اإذ يحرم املتهم 
– فيما يت�شل باحلقوق املدنية - من التمتع مببداأ التقا�شي على درجتني، واأن موقفه دائًما 
�شيتوقف على م�شلك املدعي باحلقِّ املدين. كما ق�شت حمكمة النق�ص باأن اإعطاء املدعي 
العام وحده حقَّ ا�شتئناف بع�ص الأحكام يف م�شائل املخالفات من �شاأنه اأن ينتهك مبداأ 

 .).Cass. Crim. 6 mai 1997، Bull. crim.، n°170( امل�شاواة يف الطعن
اإن »... بقولها:  العليا يف م�رش  الد�شتورية  ا- املحكمة  توؤّكد عليه -اأي�شً ما  وهذا 

هم يف اللجوء اإلى قا�شيهم الطبيعي، ول  النا�ص ل يتمايزون فيما بينهم يف جمال حقِّ
فاعليه  يف  ول  عينها،  اخل�شومة  حتكم  التي  والإجرائية  املو�شوعية  القواعد  نطاق  يف 
وفق  اقت�شائها  يف  ول  تطلبوها،  التي  للحقوق  الد�شتور  يكفلها  التي  الدفاع  �شمانة 
مقايي�س واحدة عند توافر �رشوط طلبها، وال يف طرق الطعن التي تنتظمها، بل يجب 
الدفاع  اأو  ب�شاأنها،  التداعي  جمال  يف  �شواء  موحدة  قواعد  ذاتها  للحقوق  يكون  اأن 
عنها اأو ا�شتعدائها، اأو الطعن يف الأحكام ال�شادرة فيها...« )م.د.ع. جل�شة ١ فرباير 
١99٢، الق�شية رقم ٣ ل�شنة ٨ ق�شائية د�شتورية، جمموعة اأحكام املحكمة الد�شتورية 

العليا، ج5، املجلد الأول، �ص١٤٢(. 
واحرتاًما لهذا الق�شاء جاءت تعديالت قانون الإجراءات اجلنائية امل�رشي بالقانون 
الثانية  الفقرة  فعدلت  اخل�شوم،  بني  الأ�شلحة  يف  الت�شوية  بغر�ص   ،٢٠٠6 ل�شنة   ١٤5
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املدعي  اأو  عليه  املجني  دون  اأي  للنيابة وحدها -  ناحية  تعطي من  املادة ١6٤ كي  من 
املحبو�ص  املتهم  املوؤقت عن  بالإفراج  ال�شادر يف جناية  الأمر  ا�شتئناف  املدين - حّق 
احتياطًيا، وكي يعطى املتهم، من ناحية اأخرى، حّق ا�شتئناف الأمر ال�شادر من �شلطة 
ا بن�ص املادة ١99 من قانون الإجراءات اجلنائية ون�ص  التحقيق - وهي النيابة العامة عمَّ
املادة ١7٣ من الد�شتور اجلديد لعام ٢٠١٢، عدا احلالة املن�شو�ص عليها يف املادة 6٤ 
من قانون الإجراءات اجلنائية، والتي ت�شمح للنيابة العامة يف مواد اجلنايات واجلنح اأن 
تطلب اإلى رئي�ص املحكمة البتدائية ندب اأحد ق�شاة املحكمة اإذا راأت اأن حتقيق الدعوى 
اإلى ظروفها اخلا�شة - بحب�شه  بالنظر  اأكرث مالءمة  التحقيق �شيكون  اأحد ق�شاة  مبعرفة 
ا- يف حتقيق التكافوؤ يف الأ�شلحة بني املتهم  احتياطًيا اأو مبد هذا احلب�ص. ورغبة -اأي�شً
ي�شتاأنف  اأن  للمتهم  تعديلها  بعد   ٢٠5 املادة  من  الثانية  الفقرة  �شمحت  العامة  والنيابة 
الأمر ال�شادر بحب�شه احتياطًيا اأو مبد هذا احلب�ص من القا�شي اجلزئي اأو حمكمة اجلنح 
امل�شتاأنفة منعقدة يف غرفة امل�شورة، كما اأعطت باملثل للنيابة العامة اإذا ا�شتلزمت �رشورة 
التحقيق حّق ا�شتئناف الأمر ال�شادر من القا�شي اجلزئي اأو من حمكمة اجلنح امل�شتاأنفة 

يف غرفة امل�شورة بالإفراج عن املتهم املحبو�ص احتياطًيا.

ثانًيا: امل�شاواة بني املتهم ومثيله من املتهمني:

املتهمني  من  وغريه  املتهم  بني  امل�شاواة  ي�شتوجب  الرباءة  اأ�شل  مبداأ  اأن  �شكَّ  ل 
يف القواعد الإجرائية اجلنائية واجبة التطبيق، متى متاثل معهم يف املركز القانوين، 
ال�رشيعة  �شته  كرَّ ما  وهذا  املو�شوعية.  جوانبها  يف  جرائمهم  متاثلت  اأدق  مبعنى  اأو 
ا- باأدلة عملية كثرية )البقمي، ٢٠١١،  الإ�شالمية لي�ص فقط بعبارات نظرية واإمنا -اأي�شً
�شلَّى  اهلل  ر�شول  �شيدنا  حديث  يف  ورد  ما  الأخ�ص  على  منها  بعدها(،  وما  �ص٨9 
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اهلل عليه و�شلَّم، الذي روته اأم املوؤمنني عائ�شة -ر�شي اهلل عنها-، واأنكر فيه -�شلَّى 
اهلل عليه و�شلَّم- على �شيدنا اأ�شامة بن زيد -ر�شي اهلل عنه- �شفاعته يف �رشقة املراأة 
املخزومية، وخطب -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- موؤكًدا على امل�شاواة بني املتهمني قائاًل: 
»يا اأيها النا�ص، اإمنا �شل من كان قبلكم، اأنهم كانوا اإذا �رشق ال�رشيف تركوه، واإذا 
، واأمي اهلل، لو اأن فاطمة بنت حممد �رشقت لقطع  �رشق ال�شعيف فيهم اأقاموا عليه احلدَّ
حممد يدها« )�شحيح البخاري، رقم 67٨٨. ويف رواية الإمام م�شلم اأنه -�شلَّى اهلل 
عليه و�شلَّم- خطب فقال: »اأيها النا�ص اإمنا اأهلك الذين قبلكم، اأنهم كانوا اإذا �رشق 
. واأمي اهلل، لو اأن  فيهم ال�رشيف، تركوه، واإذا �رشق فيهم ال�شعيف، اأقاموا عليه احلدَّ
فاطمة بنت حممد �رشقت لقطعت يدها«. )�شحيح م�شلم، رقم ١6٨٨(. وبعد ما يربو 
على األف واأربعمائة �شنة جاءت املادة التمهيدية لقانون الإجراءات اجلنائية الفرن�شي 
دة ذات املفهوم بقولها: اإن »...الأ�شخا�ص الذين يتواجدون يف ظروف مت�شابهة  مردِّ
ا-  ويالحقون لذات اجلرائم يجب اأن يحاكموا وفق ذات القواعد...«. ويكفي -اأي�شً
اأن ن�شع ن�شب اأعيينا تلك الرواية التي وردت عن �رشب ولد عمرو بن العا�ص ر�شي 
عنه،  اهلل  اخلطاب ر�شي  بن  الرا�شد عمر  اخلليفة  عنه، وهو وايل م�رش يف عهد  اهلل 
اأحد القبط )امل�رشيني( بال�سوط، وكيف قام �سيدنا عمر باإعطاء ال�سوط للمجني عليه 
واأمره ب�رشب ولده، قائاًل له: »ا�رشب ابن الأكرمني«، اإذ كان املتهم )ولد عمرو بن 
العا�ص ر�شي اهلل عنه( قد رد على املجني عليه حني توّعده بال�شكوى للخليفة قائاًل 

له: »اذهب فاأنا ابن الأكرمني« )امل�رشي، ١٤١6هـ، �ص٣9٠(.
وحدة  مببداأ  اللتزام  وجوب  هو  املتهمني  بني  امل�شاواة  هذه  يحفظ  ما  اأهم  ولعلَّ 
الق�شاء، وذلك بتمكني كل متهم من اأن يحاكم اأمام قا�شيه الطبيعي، تلك الفكرة التي 
كان الد�شتور امل�رشي �رشيًحا يف الن�ص عليها يف عجز املادة 75 من الد�شتور اجلديد 
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بقوله: »...ل يحاكم �شخ�ص اإل اأمام قا�شيه الطبيعى...«. وهو الأمر ذاته الذي كانت 
ده املادة 6٨ من الد�شتور ال�شابق لعام ١97١ بقولها: »...لكل مواطن حقِّ اللتجاء  تردِّ

اإلى قا�شيه الطبيعي...«.
ق�شاًء  كان  – �شواًء  القانون  عليه  ين�ص  الذي  القا�شي  هو  فقط  لي�ص  الأخري  وهذا 
واإمنا  دة،  وجمرَّ عامة  ب�شفة  معينة  خ�شومة  يف  بالف�شل  اإليه  ويعهد   - ا�شتثنائًيا  اأو  عادًيا 
ذلك القا�شي الذي يتوافر فيه – عالوة على ما �شبق - جملة من املقومات وال�شمانات 
د اخت�شا�شه بقانون يف وقت �شابق على ن�شوء الدعوى، ويتمتع بال�شتقالل  منها: اأن يحدِّ
واحلياد، وتتوافر فيه الدميومة، وتكفل اأمامه كافة حقوق الدفاع، ويتولَّى تطبيق القانون 
العام على اإجراءات الدعوى ومو�شوعها )جودة، ١997، �ص٢٣ وما بعدها، ال�شاوي، 
٢٠٠١، �ص٢٤٨ وما بعدها، العطار، ٢٠٠٢، �ص5 وما بعدها، عو�ص، الرقابة على التطبيق 

الق�شائي، ٢٠٠5-٢٠٠6، �ص66 وما بعدها، �رشور، ٢٠٠6، �ص٤6٤ وما بعدها(.
ونتفق مع البع�ص، اأنه يخرج عن فكرة الق�شاء الطبيعي، ذلك الق�شاء الذي ت�شلب 
بع�ص اخت�شا�شاته الد�شتورية والقانونية، اأو عند الّزج بعن�رش غري ق�شائي معه يف دائرة 
للحكم يف نوع معني من الق�شايا، اأو عند حت�شني اأحكامه من الطعن عليها )ال�شيباين، 
الق�شاء  املَُنِظم من ولية  اأن يخرج  الفكرة  تلك  يقدح يف  بينما ل  ٢٠٠6، �ص5٠٢(. 
العام بع�ص الدعاوى املتعلِّقة ببع�ص اجلرائم اأو ببع�ص املتهمني و�شمها اإلى ق�شاء خا�ص 
– كما هو احلال يف �شاأن اخت�شا�ص بع�ص اللجان �شبه الق�شائية يف النظام ال�شعودي 
�شوابط  وفق  الخت�شا�ص  هذا  حتّدد  طاملا   - معينة  جرائم  عن  اجلنائية  الدعاوى  بنظر 
مو�شوعية تتفق والغاية من اإن�شاء هذا الق�شاء، وطاملا توافرت يف هذا الق�شاء اخلا�ص 
والع�رشون،  التا�شع  الف�شل  العادلة،  املحاكمات  )دليل  واحليدة  ال�شتقالل  �شمانات 

�ص١٤١، العطار، ٢٠٠٢، �ص١٣ وما بعدها، �رشور، ٢٠٠6، �ص٤5٤ وما بعدها(. 
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ول �شكَّ اأن اأكرث اأ�شكال الإخالل التي يتاأذى منها مبداأ امل�شاواة بني املتهمني، والتي 
املَُنِظم ولية  يقّرر  اأن  الطبيعي،  قا�شيه  اإلى  اللجوء  الإن�شان يف  تنتق�ص كذلك من حقِّ 
جهتني من جهات الق�شاء بنظر دعوى واحدة، يف الوقت الذي تتفاوت فيه اجلهتني من 
حيث ال�شمانات الد�شتورية والقانونية املمنوحة للمتهم اأمامها، ويجعل الإحالة اإلى اأي 
ًقا على م�شيئة �شلطة التهام، فاإذا اأحيل اإلى الق�شاء العام متتع باأكرب قدر  من اجلهتني معلَّ
من ال�شمانات، اأما اإذا اأحيل اإلى اجلهة الأخرى، واملعتربة يف تلك احلالة ق�شاًء ا�شتثنائًيا، 
�شاق حظ املتهم من ال�شمانات )الكبا�ص، ٢٠٠٢، �ص6٠٢، ال�شيباين، ٢٠٠6، �ص5٠٤(. 
وهذا امل�شا�ص بحقِّ املتهم يف امل�شاواة، وحّقه يف اللجوء اإلى قا�شيه الطبيعي، وبالتايل 
مببداأ اأ�شل الرباءة، كّنا نلمحه فيما تن�ص عليه املادة التا�شعة من القرار بقانون رقم ١6٢ 
ل�شنة ١95٨ ب�شاأن حالة الطوارئ يف م�رش والتي كانت تخول رئي�ص اجلمهورية اأو من 
يقوم مقامه رخ�شة اإحالة اجلرائم التي يعاقب عليها القانون العام اإلى حماكم اأمن الدولة 
املن�شاأة بهذا القرار الأخري. وهكذا اأمكن اأن ن�شهد فيما م�شى انعقاد اخت�شا�ص الق�شاء 
التاأكيد على كون حماكم  ا�شتثنائي - هو ق�شاء الطوارئ )راجع يف  العادي وق�شاء 
اأمن الدولة املن�شاأة بالقرار بقانون ١6٢ ل�شنة ١95٨ هي من قبيل الق�شاء ال�شتثنائي ول 
تنتمي اإلى جهة الق�شاء العادي حكم املحكمة الد�شتورية العليا جل�شة ٣ نوفمرب ٢٠٠١، 
الق�شية رقم ١٣ ل�شنة ٢١ ق�شائية )تنازع(، جمموعة اأحكام املحكمة الد�شتورية العليا، 
رة  ج١٠، �ص١٢٠٨( - بنظر دعوى واحدة يف الوقت الذي تتفاوت فيه ال�شمانات املقرَّ

للمتهم اأمام اأي من اجلهتني. 
ا- الذي كان يتاأكد بيقني عند مطالعة املادة ال�شاد�شة من القانون رقم ٢5  وهذا -اأي�شً
ل�شنة ١966 ب�شاأن الأحكام الع�شكرية )املعدلة بالقانون رقم 5 ل�شنة ١97٠( - واملعدل 
ل�شنة ٢٠٠7   ١6 رقم  القانون  من  الأولى  )املادة  الع�شكري  الق�شاء  قانون  اإلى  م�شماه 
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بامتداد ولية  الع�شكرية( - والتي كانت ت�شمح  قانون الأحكام  اأحكام  بتعديل بع�ص 
اجلرائم  بارتكاب  املتهمني  – املدنيني  الع�شكريني  – فوق  لي�شمل  الع�شكرية  املحاكم 
العقوبات  قانون  من  الثاين  الكتاب  من  والثاين  الأول  البابني  يف  عليها  املن�شو�ص 
امل�رشة  واجلنح  واجلنايات  اخلارج،  جهة  من  احلكومة  باأمن  امل�رشة  واجلنح  )اجلنايات 
باحلكومة من جهة الداخل املواد 77 – ١٠٢ مكرر( وما يرتبط بها من جرائم والتي حتال 

اإلى الق�شاء الع�شكري بقرار من رئي�ص اجلمهورية. 
ا اأن العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية ل يحظر حماكمات املدنيني اأمام  حقًّ
املحاكم الع�شكرية؛ اإل اأن حماكمة املدنيني اأمام هذه املحاكم يجب اأن تكون ا�شتثناًء يف 
حدود بالغة ال�شيق، واأن جتري يف ظل ظروف تكفل حّق جميع ال�شمانات املن�شو�ص 
عليها يف املادة ١٤ من هذا العهد، ول�شيما ا�شتقاللية وحيدة الق�شاء، وقابلية الأحكام 
للطعن اأمام حمكمة اأعلى )راجع ملزيد من التف�شيل، طه، حممود اأحمد، اخت�شا�ص 
قا�شيه  اإلى  اللجوء  املتهم يف  العام يف �شوء حقِّ  القانون  الع�شكرية بجرائم  املحاكم 

الطبيعي، دار النه�شة العربية، ١99٤(.
واإذا كانت التعديالت التي اأدخلت على قانون الأحكام الع�شكرية امل�رشي )قانون 
الق�شاء الع�شكري(، والتي متت مبوجب القانون رقم ١6 ل�شنة ٢٠٠7، كان من �شاأنها اأن 
تكفل قدًرا من ال�شتقاللية للق�شاة الع�شكريني بالن�ص يف املادة الثالثة من هذا القانون 
لغري  ق�شائهم  يف  عليهم  �شلطان  ول  م�شتقلون  الع�شكريون  »الق�شاة  على:  الأخــري 
القانون، و�سباط الق�ساء الع�سكري، عدا ع�سو النيابة الع�سكرية برتبة مالزم اأول، غري 
التاأديبي...ويقومون بذات الواجبات املن�شو�ص  اإل من خالل الطريق  قابلني للعزل 
العامة...«،  النيابة  واأع�شاء  الق�شاة  اإلى  بالن�شبة  الق�شائية  ال�شلطة  قانون  يف  عليها 
يف  الع�شكرية  املحاكم  من  ال�شادرة  الأحكام  على  الطعن  يف  احلقَّ  كفلت  وكذلك 
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�شاأن جرائم القانون العام الواقعة من الع�شكريني واملدنيني، وذلك بالن�ص على اإن�شاء 
املحكمة العليا للطعون الع�شكرية والتي تخت�ص دون غريها بنظر الطعون املقدمة من 
النيابة الع�شكرية اأو من املحكوم عليه يف الأحكام النهائية التي ت�شدرها كافة املحاكم 
القواعد  و�رشيان  املدنيني،  اأو  الع�شكريني  على  العام  القانون  جرائم  يف  الع�شكرية 
القانون  عليها يف  املن�شو�ص  اجلنائية  املواد  بالنق�ص يف  بالطعن  اخلا�شة  والإجــراءات 
رقم 57 ل�شنة ١959 يف �شاأن حالت واإجراءات الطعن اأمام حمكمة النق�ص على هذه 
يكون  اأن  نخ�شى  كّنا  اأننا  اإل  الع�شكري(؛  الق�شاء  قانون  من  مكّرًرا  الطعون )م. ٤٣ 
ذلك �شتاًرا للتو�شعة يف املحاكمات الع�شكرية للمدنيني، بالقدر الذي ت�شبح معه اأقرب 

لالأ�شل منه اإلى ال�شتثناء. 
ورمبا الذي كان يوؤكد �شالمة هذا التخوف هو اجتاه املَُنِظم امل�رشي يف مرحلة �شابقة 
اإلى اإلبا�ص مثل هذه احللول لبا�ًشا د�شتورًيا حني ن�ص يف الفقرة الأخرية من املادة ١79 
الإرهاب،  مبكافحة  اخلا�ص  ال�شاد�ص  الباب  �شمن  واملدرجة   - ال�شابق  الد�شتور  من 
امل�شاف مبوجب التعديالت الد�شتورية التي مت الت�شدق عليها يف 5 اأبريل ٢٠٠7، بعد 
اأن وافق عليها ال�شعب يف ال�شتفتاء الذي اأجري يف  ٢6  مار�ص ٢٠٠7 - على اأن لرئي�ص 
اجلمهورية اأن يحيل اأية جرمية من جرائم الإرهاب اإلى اأية جهة ق�شاء من�شو�ص عليها يف 
الد�شتور اأو القانون، الأمر الذي كان يعر�ص مبداأ اأ�شل الرباءة – وكافة حقوق الإن�شان 
احلاكمة،  لل�شلطة  ا  مناه�شً موقًفا  تتخذ  بعينها  جماعات  ينال  حني  النتهاك،  خلطر   –
الأمر كان يت�شادم حتًما مع معايري املحاكمة العادلة اأو املن�شفة التي توجب عدم جواز 
تاأ�شي�ص حماكم متخ�ش�شة ملحاكمة جماعات من الأ�شخا�ص على ارتكاب اأفعال جنائية 
بناًء على الراأي ال�شيا�شي؛ لكون هذه املحاكم تنتهك مبداأ امل�شاواة اأمام املحاكم ومبداأ 

عدم التمييز )دليل املحاكمات العادلة، الف�شل التا�شع والع�رشون، �ص١٤١(.
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ن ما اجته اإليه املَُنِظم الد�شتوري يف  ول ي�شعنا يف ختام تلك النقطة، اإل اأن نثمِّ
الد�شتور امل�رشي اجلديد لعام ٢٠١٢ من الن�ص يف املادة 75 منه على اأن »املحاكم 
اأنه يظل حماًل للتخوف ذلك الأمر املتعلِّق مبحاكمة  ال�شتثنائية حمظورة«. غري 
بنف�شه عن  يناأى  اأن  العدالة يجب  اإن نظام  اإذ  الع�شكرية،  اأمام املحاكم  املدنيني 
والع�رشون،  التا�شع  الف�شل  العادلة،  املحاكمات  )دليل  الع�شكري  الق�شاء  تاأثري 

�ص١٤٤-١٤5(. 
الف�شل  والواردة �شمن طيات  الد�شتور اجلديد  املادة ١9٨ من  ن�شت  لقد  ا  حقًّ
اخلام�ص املتعلِّق بالأمن القومي والدفاع على اأنه: »... ل يجوز حماكمة مدنى اأمام 
د القانون تلك  الق�شاء الع�شكرى اإل يف اجلرائم التى ت�رش بالقوات امل�شلحة؛ ويحدِّ
اأن هذه ال�شيغة ل  اإل  الق�شاء الع�شكرى الأخرى«.  اجلرائم، ويبنّي اخت�شا�شات 
متنع ع�شف ال�شلطة حني متتلك احلكومة اأغلبية برملانية فت�شدر من القوانني العادية 
بالقوات  ارتكبوه ي�رش  ما  اأن  باإجراء حماكمات ع�شكرية ملدنيني بحجة  ي�شمح  ما 

امل�شلحة.
ي�رش  مما  اجلرمية  كانت  اإذا  ما  د  يتحدَّ اأ�شا�شه  على  الذي  املعيار  تو�شح  ل  فاملادة 
بالقوات امل�شلحة اأو ل ت�رش. ي�شاف اإلى ذلك اأن الن�ص يف الفقرة الثانية منه حني 
اأحال اإلى القانون اأن »يبنّي اخت�شا�شات الق�شاء الع�شكري الأخرى« من �شاأنه اأن 
 – ت�شكيل احلكومة  تتولَّى  اأغلبية  عليها  ت�شيطر  – حني  الت�رشيعية  لل�شلطة  ي�شمح 
مبنح اخت�شا�شات اأخرى للق�شاء الع�شكري، وهو ما قد ي�شمح م�شتقباًل )ح�شب 
رات الدولة  تغري موازين القوى ال�شيا�شية و�شيطرة ف�شيل �شيا�شي واحد على مقدَّ
كما كان ملحوًظا يف العهد ال�شابق( باإ�شناد اخت�شا�ص ا�شتثنائي للق�شاء الع�شكري 

ب�شاأن املدنيني. 
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ة املحاكمة ك�شمان لأ�شل الرباءة الفرع الثاين: معقولية مدَّ

اإن مما يواجه التنظيم القانوين ملرحلة املحاكمة هو الكيفية التي ميكن التغلب بها على 
واملتمثِّلة  الدول،  من  العديد  يف  تف�شت  التي  اجلنائية،  العدالة  م�شكالت  اأهم  اإحدى 
يف بطء اإجراءات املحاكمة )غنام، ٢٠٠٣، �ص٢١(، تلك امل�شكلة التي تعود بالدرجة 
للمحاكم  الفعلية  القدرة  الإجرامية على  الظاهرة  بزيادة حجم  تتعلَّق  لأ�شباب  الأولى 
 ،)١٤7.p  ،٢٠٠١  ،Pradel  ;  ٣٢٤.p  ،١995  ،Pradel، La célérité( اجلنائية 

واجلهات امل�شاندة لها من خرباء واأطباء �رشعيني ومعامل جنائية.
الرباءة  اأ�شل  حماية  اأن  بيقني  توؤكد  اإمنا  الظلم«،  من  نوٌع  البطيئة  »العدالة  وعبارة 
ة معقولة، متكن من حتقيق  يف املتهم ت�شتوجب اأن جتري حماكمة هذا الأخري خالل مدَّ
الردع العام، وتوفر للدولة اجلهد واملال، ومتكن قبل كل �شيء من تخلي�ص املتهم مما 
يكابده من معاناة وقلق طيلة فرتة املحاكمة )�رشور، ٢٠٠6، �ص5٠٤(. ويتاأكد دور هذه 
ة املحاكمة عن القدر املعقول من �شاأنه اأن مي�صَّ باحلقِّ يف  ال�شمانة اإذا لحظنا اأن اإطالة مدَّ
الدفاع، ب�شبب تال�شي تفا�شيل الوقائع من ذاكرة ال�شهود، وتلف بع�ص الأدلة، اأو تعذر 

احل�شول عليها )ال�شيباين، ٢٠٠6، �ص٤7٣(.
وت�شتند هذه ال�شمانة اإلى ما جاء يف العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية يف 
اأثناء النظر يف ق�شيته، وعلى  اأن يتمتع  اأنه: »...لكل متهم بجرمية  املادة ٣/١٤ من 
قدم امل�شاواة التامة، بال�شمانات الدنيا التالية:...)ج( اأن يحاكم دون تاأخري ل مربر 
النظام  ا- من خالل  نطاق دويل -اأي�شً تكّر�ص على  الذي  الأمر  له...«. وهو ذات 
، على  الأ�شا�شي للمحكمة اجلنائية الدولية يف املادة ١/67 بقولها: »...للمتهم احلقُّ
قدم امل�شاواة، يف التمتع على الأقل بال�شمانات الآتية:... )ج( اأن يحاكم دون تاأخري 
ل مربر له »Etre jugé sans retard excessif«. وقد انتقل هذا التاأكيد اإلى امل�شتوى 
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الإن�شان يف فقرتها  ال�شاد�شة من التفاقية الأوروبية حلقوق  املادة  الإقليمي، ممثاًل يف 
ة معقولة  الأولى التي اأكدت على حقِّ كل �شخ�ص يف حماكمة علنية عادلة خالل مدَّ
عليه  من�شو�ٌص  احلقُّ  للقانون. وهذا  طبًقا  لة  م�شكِّ منحازة  م�شتقلة غري  اأمام حمكمة 
الدولية،  الأ�شا�شي ملحكمة يوغو�شالفيا  النظام  املادة ٢١ )٤( )ج( من  ا- يف  -اأي�شً
واملادة ٢٠ )٤( )ج( من النظام الأ�شا�شي ملحكمة رواندا الدولية، ويف املادة 7 )١( 
الأمريكية  »التفاقية  واملادة ٨ )١( من  الإن�شان«،  الأفريقي حلقوق  »امليثاق  )د( من 
)جنائية  املحاكمات  جميع  جتري  اأن  على  تن�ص  املواد  هذه  وكل  الإن�شان«.  حلقوق 
الف�شل  العادلة،  املحاكمات  )دليل  معقولة«  زمنية  فرتة  غ�شون  »يف  جنائية(  وغري 

التا�شع ع�رش، �ص95(.
د  يوؤكِّ الفرن�شي  املَُنِظم  هو  فها  اخلطى،  ذات  الوطنية  الت�رشيعات  تلم�شت  وقد 
على هذه ال�شمانة يف املادة التمهيدية التي اأ�شيفت اإلى قانون الإجراءات اجلنائية 
اأنه  الثالث  بندها  يف  جاء  والتي   ،٢٠٠٠ يونيو   ١5 يف  ال�شادر   5١6 رقم  بالقانون 
 Il doit être ة معقولة  يجب الف�شل نهائًيا يف التهام املوجه لل�شخ�ص خالل مدَّ
 définitivement statué sur l’accusation dont cette personne fait

يف   ٣-٣97 املادة  يف  ن�ص  اأنه  كما   ..l’objet dans un délai raisonnable

ال�شادر يف 9 �شبتمرب ٢٠٠٢ - على  بالقانون رقم ١١٣٨  الثالثة - واملعدلة  فقرتها 
اأنه يجب على حمكمة املو�شوع اأن ت�شدر حكمها يف غ�شون �شهرين تاليني ليوم 
ح�شوره الأول اأمام املحكمة، وذلك اإذا كان املتهم حمبو�ًشا موؤقًتا. فاإذا مل ي�شدر 
ة وجب و�شع نهاية للحب�ص املوؤقت. وما مل يكن املتهم  احلكم يف غ�شون تلك املدَّ
ة وفق الفقرة الرابعة  حمتجًزا ل�شبب اآخر، وجب الإفراج عنه فوًرا. وترتفع هذه املدَّ
من ذات املادة اإلى اأربعة اأ�شهر اإذا تعلَّق الأمر بتطبيق اأحكام الفقرة الثانية من املادة 
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رة للجرمية حمل التهام هي احلب�ص الذي يزيد  ٣97-١ )اأي اإذا كانت العقوبة املقرَّ
على �شبع �شنوات(. 

وها هو املَُنِظم الد�شتوري امل�رشي يوؤكد – واإن كان يف عبارات عامة فقط - يف 
الف�شل  ب�رشعة  الدولة  تلتزم  اأن  الد�شتور اجلديد على  املادة 75 من  الثانية من  الفقرة 
يف الق�شايا. وفوق ذلك فاإن اأحكام العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية �شارت 
يف خ�شو�ص هذه اجلزئية جزًءا ل يتجزاأ من القانون امل�رشي، بعدما �شادقت م�رش 
على هذا العهد يف عام ١9٨١م، وذلك وفًقا لأحكام املادة ١5١ من الد�شتور امل�رشي 

ال�شابق، الذي كانت ن�شو�شه �شارية اإبان هذا الت�شديق. 
ا نظامًيا يكّر�شه.  ، واإن مل يت�شمن ن�شً ومل يغفل النظام القانوين ال�شعودي هذا احلقَّ
ناجزة. ويدل على  العدالة  اأن تكون  التام على  فامل�شتنبط مما تعاهده اخللفاء احلر�ص 
اإلى معاوية -ر�شي اهلل عنهما- عندما كان والًيا  ذلك ر�شالة اخلليفة عمر بن اخلطاب 
حّقه،  ترك  حب�شه  طال  فاإن  الغريب  تعاهد   ...« اأنه:  فيها  يو�شيه  والتي  ال�شام  على 
اأبطل حّقه من مل يرفع به راأ�ًشا« )ابن حبان، بدون �شنة ن�رش،  اأهله، واإمنا  اإلى  وانطلق 

�ص7٤-75، احلرقان، ٢٠١٠، جملة جامعة امللك �شعود، �ص٢9١(. 
ة زمنية حمددة بانق�شائها ميكن القول: اإن انتهاًكا  اأنه من ال�شعب و�شع مدَّ واحلقيقة 
ة  ة معقولة قد وقع. غري اأننا نتفق مع الراأي الذي قال: اإن املدَّ للحقِّ يف املحاكمة خالل مدَّ
ة التي حتتاجها الدعوى اجلنائية للف�شل فيها دون ت�رشع يخّل  املعقولة لي�شت اإل تلك املدَّ

باحلقوق، اأو تاأخري مي�ّص باأ�شل الرباءة دون مرّبر )ال�شيباين، ٢٠٠6، �ص٤77-٤7٨(.
ة الإجراءات اجلنائية من عدمها باللجوء اإلى  وعادة يتم ال�شتناد يف تقدير معقولية مدَّ
ة معايري منها )دليل املحاكمات العادلة، الف�شل التا�شع ع�رش، �ص96 وما بعدها(:  عدَّ
ة الإجراءات اأمًرا مرّبًرا،  مالب�شات الق�شية: فقد تقرتن بالق�شية مالب�شات جتعل اإطالة مدَّ
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كاأن تكون اجلرمية املرتكبة على درجة من اجل�شامة، اأو اأن يتعّدد فيها املتهمون، اأو تتعّدد 
ا- �شلوك املتهم،  وقائع الدعوى، اأو تكون اجلرمية ذات بعد دويل. ومن املعايري -اأي�شً
ب�شبب  اإما  – يف تعطيل الإجــراءات اجلنائية  – واأحيانًا عن عمد  يت�شبب الأخري  فقد 
جل�شات  ح�شور  عن  امتناعه  اأو  ذلك،  يجب  عندما  ملحاٍم  اختياره  عدم  اأو  فــراره، 
املحاكمة، اأو تقدمي طلبات معّوقة لالإجراءات )Declercq، 1989، p.592(. وتقدر 
املخت�شة  لل�شلطة  فيمكن  املخت�شة،  ال�شلطات  �شلوك  �شوء  يف  ا-  -اأي�شً املعقولية 
الإجــراءات،  �رشعة  يف  احلقِّ  على  العتداء  يف  �شبًبا  تكون  اأن  اجلنائية  بالإجراءات 
املرحلة  اإجراءات  اأو يف  اجلنائي  التحقيق  اإجراءات  اتخاذ  بتباطئها يف  اإما  يتم  وذلك 
التي ت�شبقه، اأو يف انتداب حماٍم للمتهم، اأو يف اإحالة الدعوى اأمام املحكمة...الخ. 
له ال�شلطة، بح�شبانه تعّدًيا على احلقِّ يف �رشعة الإجراءات اجلنائية  وهذا التعويق تتحمَّ
ا- يف �شوء حب�ص  ة -اأي�شً )كامل، ٢٠٠٤، �ص٤9 وما بعدها(. كما تقدر معقولية املدَّ
املتهم احتياطيًّا؛ فال �شكَّ اأن حب�ص املتهم على ذمة الق�شية يقت�شي يف اأحوال كثرية اأن 

ة املعقولة لإنهاء الإجراءات اجلنائية اأق�رش مما لو كان املتهم حًرا طليًقا.  ت�شبح املدَّ
وا�شتناًدا لتلك املعايري ق�شت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان باإدانة فرن�شا يف ق�شية 
دوبرتان Dobbertin بانتهاكها ن�ص املادتني ١/5، ١/6 من التفاقية الأوروبية حلقوق 
ا- تلك  دت عليه -اأي�شً ة الدعوى ثالثة ع�رش عاًما، وهو ما اأكَّ الإن�شان، اإذ جتاوزت مدَّ
 Declercq، 1989، p.599 ; Peukert،( اأخرى ة ق�شايا  املحكمة جتاه فرن�شا يف عدَّ
p. 674 et s ; Pradel، 2001، p. 147 ،1995 (. وقد ا�شتقر ق�شاء تلك املحكمة على 

باأن هناك  ال�شاأن  اإخطار �شاحب  التي يتم فيها  اللحظة  ة من  املدَّ يبداأ ح�شاب تلك  اأنه 
ة عندما ي�شبح  اإجراءات تتخذ من اأجل اإقامة دعوى جنائية �شده؛ واأنه تنتهي هذه املدَّ
احلكم باتًّا م�شتنفًدا جميع طرق الطعن العادية وغري العادية، �شواًء انتهى احلكم بالرباءة 
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 .)Declercq، 1989، p.599( اأو بالإدانة
وتوجب املادة 5٠ من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�شان اأنه اإذا اأظهر حكم املحكمة 
قبل  من  به  اأمر  قد  تدبرًيا  اأو  �شدر  قد  قــراًرا  اأن  الإن�شان(  حلقوق  الأوربية  )املحكمة 
�شلطة ق�شائية، اأو اأية �شلطة اأخرى تابعة لأحد اأطراف التفاقية، يخالف كليًّا اأو جزئًيا 
اللتزامات النا�شئة عن هذه التفاقية؛ واإذا كان القانون الداخلي لهذا الطرف ل ي�شمح 
 Le droit interne de ladite Partie اإل جزئًيا باإزالة نتائج هذا القرار اأو هذا التدبري
 ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette

décision ou de cette mesure، فاإن للمحكمة، اإذا اقت�شى الأمر، اأن متنح الطرف 

 .Satisfaction équitable امل�رشور تر�شية عادلة
ويف اأحكام عديدة ا�شتخدمت املحكمة هذه الرخ�شة جلرب ال�رشر النا�شئ عن جتاوز 
املحكمة  به  ق�شت  ما  هو  الأحكام  تلك  اأ�شهر  ولعلَّ  اجلنائية.  للمحاكمة  املعقولة  ة  املدَّ
 ،Triggiani ق�شية  الإيطالية يف  احلكومة  �شد  عام ١99١  الإن�شان  الأوروبية حلقوق 
جرائم  ة  عدَّ وارتكاب  اإجرامية،  ع�شبة  بت�شكيل  اتهم  الذي  »اإميانويل«  الإيطايل  ذلك 
اإيطالية،  لرية  مليون  وخم�شون  مائة  قدره  مادي  بتعوي�ص  له  فق�شت  وتزوير،  احتيال 
قبله، والتي دامت  الإجــراءات  ة  نتيجة ما حلقه من �رشر مهني وتوقف راتبه طيلة مدَّ
 ،1991  ،88/Triggiani c. Italie، n°13509( اإلى ما يربو على اثنتي ع�رشة �شنة

.) CEDH. 20، 19 fév. 1999

املعقولة  ة  املــدَّ انتهاك  عن  التعوي�ص  يلق  مل  اأنــه  اإلــى  النهاية  يف  الإ�ــشــارة  وجتــدر 
لالإجراءات اجلنائية تطبيًقا يذكر من قبل الق�شاء الوطني. ويعود ذلك اإلى اأن املواثيق 
الدولية والقوانني الوطنية عادة – وهذا على الأقل موقف القانونني امل�رشي وال�شعودي 
دة لإنهاء الدعوى اجلنائية، واأن ذلك يتفاوت من دعوى اإلى  - ل تن�ص على مدد حمدَّ
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ا- اإلى اأن ق�شاء النق�ص يرف�ص النظر يف الدعاوى من هذا  اأخرى. ويعود الأمر -اأي�شً
 Cass.( ة املعقولة هي م�شاألة واقع، ولي�شت م�شاألة قانون املدَّ اأن تقدير  النوع بحجة 
Crim. 12 déc. 1988، Bull. crim.، n°418(. وهذا هو الذي يجعلنا ندعو املَُنِظم 

الوطني اإلى اأن يحذو حذو املَُنِظم الفرن�شي يف و�شع مّدد حمّددة لإنهاء الإجراءات يف 
كافة مراحل الدعوى اجلنائية، واأن له احلق يف التعوي�ص على حالة احلب�ص الحتياطي 
املتبوع بحكم بالرباءة اأو حالة �شدور اأمر باأن ل وجه لإقامة الدعوى اجلنائية قبل املتهم 
قانون  من  مكّرًرا  )م.٣١٢  خا�ص  قانون  بها  ي�شدر  التي  والإجــراءات  للقواعد  وفًقا 
نتيجة  اأو  الكيدي  التهام  النا�شئ عن  ال�رشر  حالة  اأو  امل�رشي(،  اجلنائية  الإجــراءات 
املادة ٢١7 من  الثانية من  رة )الفقرة  املقرَّ ة  املدَّ اأكرث من  التوقيف  اأو  ال�شجن  ة  اإطالة مدَّ

قانون الإجراءات اجلزائية ال�شعودي(.

الفرع الثالث: 

تعّدد درجات التقا�شي يف اخل�شومة اجلنائية ك�شمان الأ�شل الرباءة

اأواًل: االجتاه املو�شع حلقِّ اال�شتئناف:

)اأ ( التو�شع يف حقِّ ال�شتئناف يف املواثيق الدولية:
اأن  بارتكاب فعل جنائي  الدولية على تكري�ص حقِّ كل متهم يدان  املواثيق  حتر�ص 
رة عليه، بغ�ص  يلجاأ اإلى حمكمة اأعلى ملراجعة حكم الإدانة ال�شادر �شده والعقوبة املقرَّ
ال�شتئناف )دليل  باحلقِّ يف  ت�شميته  يتعارف على  ما  النظر عن خطورة جرميته، وهذا 

املحاكمة العادلة، الف�شل ال�شاد�ص والع�رشون، �ص١١9 وما بعدها(.
وهكذا تن�ص املادة 5/١٤ من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية على اأن: »لكل 
النظر يف  اأعلى كيما تعيد  اإلى حمكمة  للقانون،  اللجوء، وفًقا  اأدين بجرمية حقِّ  �شخ�ص 
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ا- الفقرة الأولى من  قرار اإدانته ويف العقاب الذي حكم به عليه«. وهذا ما توؤّكده -اأي�شً
املادة الثانية من الربتوكول ال�شابع لالتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�شان ال�شادر يف ٢٢ نوفمرب 
١9٨٤ بقولها: »لكل �شخ�ص �شدر �شده حكم بالإدانة يف جرمية جنائية من حمكمة احلّق 
يف اإعادة نظر اإدانته اأو احلكم اأمام حمكمة اأعلى. وينظم القانون ممار�شة هذا احلّق والأ�ش�ص 
التي يجوز اأن تبنى عليه ممار�شته«. وقد اأجازت الفقرة الثانية من ذات املادة تقييد احلقِّ يف 
ال�شتئناف طبًقا للقانون اإذا كانت املخالفة جنحة ب�شيطة، اأو اإذا جرت املحاكمة البتدائية 
ا�شتئناف  بعد  قد �شدر  بالإدانة  اإذا كان احلكم  اأو  الدولة،  اأعلى حمكمة يف  اأمام  للمتهم 

حكم برباءة املتهم )دليل املحاكمات العادلة، الف�شل ال�شاد�ص والع�رشون، �ص١١9(.
ويجب اأن ُيراعى احلقُّ يف النظر املن�شف والعلني خالل مرحلة ال�شتئناف. وي�شمل 
هذا احلقُّ جملَة اأموٍر، من بينها احلقُّ يف توفري وقت كاٍف وت�شهيالت منا�شبة لإعداد عري�شة 
ال�شتئناف، واحلقُّ يف ال�شتعانة مبحاٍم، واحلقُّ يف تكافوؤ الفر�ص بني الدفاع والدعاء )مبا 
يف ذلك اإخطار كل منهما بامل�شتندات التي يقدمها الطرف الآخر(، واحلقُّ يف نظر الدعوى 
اأمام حمكمة خمت�شة م�شتقلة نزيهة موؤ�ش�شة بحكم القانون يف غ�شون فرتة زمنية معقولة، 
ولن  معقولة. هذا  زمنية  فرتة  للدعوى و�شدور احلكم يف غ�شون  نظر علني  واحلقُّ يف 
ااًل ما مل يبلغ املتهم بحيثيات حكم االإدانة ال�سادر �سده يف  يكون احلقُّ يف اال�ستئناف فعَّ
غ�شون فرتة زمنية معقولة. ومن ثم، فهذا احلقُّ مت�شل بحقِّ املتهم يف احل�شول على حكم 

م�شبب )دليل املحاكمات العادلة، الف�شل الرابع والع�رشون، �ص١١٣، وما بعدها(.
)ب ( التو�شع يف حقِّ ال�شتئناف يف الت�شريعات الوطنية:

1- التو�شع يف حقِّ ال�شتئناف يف القانون الفرن�شي:
توافًقا مع اأحكام التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�شان، وتعزيًزا ملبداأ اأ�شل الرباءة، اأطلق 
املَُنِظم الفرن�شي حقَّ ال�شتئناف، لي�شمل كافة الأحكام ال�شادرة بالإدانة اأيًّا كانت املحكمة 



107
جملة الق�سائية - العدد ال�ساد�س - جمادى الأولى  1434هـ

التي اأ�شدرت احلكم، بعد اأن كان يقيد هذا احلّق بالن�شبة لالأحكام ال�شادرة من حمكمة 
اجلنايات، بحجة اأن ت�شكيل هذه املحكمة من ق�شاة من ذوي اخلربة، ف�شاًل عن حملفني، 
التحقيق  قا�شي  اأمام  املرور مبرحلتي حتقيق  بعد  يتاأتى  املحكمة  لهذه  الدعوى  اإحالة  واأن 

وغرفة التحقيق، يرّبر عدم احلاجة ل�شتئناف الأحكام ال�شادرة عن تلك املحكمة. 
وهكذا ن�شت املادة التمهيدية لقانون الإجراءات اجلنائية – وامل�شافة بقانون تدعيم قرينة 
اأن: »...لكل  منها على  الأخرية  الفقرة  لعام ٢٠٠٠ - يف  املجني عليهم  الرباءة وحقوق 
حمكوم عليه احلقُّ يف اأن تنظر اإدانته من قبل جهة ق�شائية اأخرى«. وطبًقا لذلك ن�شت املادة 
٣٨٠-١ من قانون الإجراءات اجلنائية على اأن اأحكام الإدانة ال�شادرة من حماكم اجلنايات 
اأمام حمكمة جنايات اأخرى  يف الدرجة الأولى ميكن اأن تكون حماًل للطعن بال�شتئناف 
يتم حتديدها بوا�شطة الغرفة اجلنائية مبحكمة النق�ص. ووفًقا لن�ص املادة ٣٨٠-٢ فاإن احلقَّ 
يف ال�شتئناف يعود للمتهم L›accusé، وللنيابة العامة Ministère public، وللم�شئول 
تلك،  بالن�شبة حلقوقه   La personne civilement responsable املدنية  احلقوق  عن 
للمدعي باحلقوق املدنية La partie civile بالن�شبة حلقوقه املدنية، وجلهات الإدارة العامة 
الدعوى  مبا�رشة  يف  احلقِّ  �شاحبة  هذه  تكون  حينما   Administrations publiques

العمومية. ومبوجب القانون رقم ٣٠7-٢٠٠٢ ال�شادر يف ٤ مار�ص ٢٠٠٢، املعدل لقانون 
 Le procureur général العام  للمدعي  ال�شماح  مت   ،٢٠٠٠ لعام  الرباءة  قرينة  تدعيم 
واإعماًل   .Arrêts d›acquittement بالرباءة  ال�شادرة  الأحكام  الأخر  هو  ي�شتاأنف  اأن 
ملبداأ األ ي�شار طاعن بطعنه، فاإن املادة ٣٨٠-٣ حتظر على حمكمة اجلنايات عند نظرها يف 
د العقاب  ال�شتئناف املرفوع من املتهم على احلكم ال�شادر يف الدعوى اجلنائية، اأن ت�شدِّ
 Temime، 2001، p.83 et s ; Jacob، 2001، p. 158 et s ; Jolibois،( على هذا الأخري

.)2001، p.67 et s ; Lazerges، 2001، p. 20 et s ; Le Gunehec، 2002، p.857
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2- التو�شع يف حقِّ ال�شتئناف يف القانون التون�شي:
املجني  وحقوق  الرباءة  قرينة  تدعيم  قانون  اأن  يظن  الذي  ال�شبق  اأن  احلقيقية 
عليهم الفرن�شي رقم 5١6 لعام ٢٠٠٠ قد اأحدثه يف �شدد تقرير الطعن على اأحكام 
حماكم اجلنايات، يتوارى اإذا علمنا اأن املَُنِظم التون�شي كان له ال�شبق احلقيقي يف 
– اأي قبل �شهر من  اأبريل عام ٢٠٠٠  اأ�شدر هذا الأخري يف ١7  هذا ال�شاأن. فقد 
قاعدة  »باإر�شاء  املتعلِّق   ٢٠٠٠ ل�شنة   ٤٣ رقم  القانون   - الفرن�شي  القانون  �شدور 
الإجــراءات  )قانون(  ملجلة  واملعدل  اجلنائية«  املــادة  يف  درجتني  على  التقا�شي 
ين�ص   ٢٠٠٠ ل�شنة   ٤٣ رقم  بالقانون  املعدلة  �شياغته  يف   ١٢٤ فالف�شل  اجلزائية. 
على اأن: »...تنظر املحكمة البتدائية املنت�شبة مبقر حمكمة ال�شتئناف ابتدائيًّا يف 
اأن:  اجلنايات«. ثم اأو�شح الف�شل ١٢6 يف �شياغته املعدلة بالقانون �شالف الذكر 
»تنظر حمكمة ال�شتئناف نهائيًّا بطريق ال�شتئناف... يف اجلنايات املحكوم فيها من 
طرف املحكمة البتدائية املنت�شبة مبقر حمكمة ال�شتئناف«. ويعيد الف�شل ٢٠7 يف 
�شياغته اجلديدة التاأكيد على ذلك بقوله: »...يرفع ا�شتئناف الأحكام ال�شادرة... 
اإلى  اجلنايات  مادة  يف  ا�شتئناف  حماكم  مبقّرات  املنت�شبة  البتدائّية  املحاكم  عن 

حمكمة ال�شتئناف...«.
وتق�شي الفقرة الأخرية من الف�شل ١٤١ يف �شياغتها اجلديدة اأن: »ال�شتعانة مبحاٍم 
وجوبية اأمام املحكمة البتدائية املنت�شبة مبقر حمكمة ال�شتئناف عندما تنظر يف اجلنايات 
وكذلك اأمام الدائرة اجلنائية ال�شتئنافية مبحكمة ال�شتئناف. فاإذا مل يعنّي املتهم حمامًيا 

يعنّي الرئي�ص من تلقاء نف�شه اأحد املحامني للدفاع عنه«.
ل حمكمة ا�شتئناف اجلنايات من خم�شة م�شت�شارين. وللرئي�ص الأول ملحكمة  وتت�شكَّ
اجلنائية  الدائرة  ت�شكيلة  اإلى  م�شت�شارين  ة  عدَّ اأو  م�شت�شار  اإ�شافة  ر  يقرِّ اأن  ال�شتئناف 
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اأو  امل�شت�شار  ويح�رش  طويلة  مرافعات  ت�شتوجب  التي  الق�شايا  يف  وذلك  ال�شتئنافية 
امل�شت�شارون امل�شافون باجلل�شة، ول ي�شاركون يف املفاو�شة اإل عند تعذر ح�شور امل�شت�شار 

اأو امل�شت�شارين الر�شميني. )الف�شل ٢٢١ املعدل بالقانون رقم ٤٣ ل�شنة ٢٠٠٠(. 
3- التو�شع يف حقِّ ال�شتئناف يف القانون الكويتي:

اعتمد املَُنِظم الكويتي منذ اإ�شدار قانون الإجراءات واملحاكمات اجلزائية بالقانون 
رقم ١7 ل�شنة ١96٠ مبداأ ا�شتئناف اجلنايات مقّرًرا يف املادة الثامنة من هذا الأخري اأن: 
»الأحكام ال�شادرة يف اجلنايات تكون جميعها قابلة لال�شتئناف من املحكوم عليه ومن 
كما  اجلزائية«.  دائرتها  يف  العليا  ال�شتئناف  حمكمة  ال�شتئناف  وينظر  العامة،  النيابة 
ب�شفة  �شادر  ا�شتئناف كل حكم  »يجوز  بقولها:  املادة ١99  ا-  -اأي�شً ذلك  د على  توؤكِّ
اأو الإدانة...من حمكمة اجلنايات، �شواء �شدر احلكم ح�شوريًّا، اأو  ابتدائية، بالرباءة 
�شدر غيابيًّا وانق�شى امليعاد دون اأن يعار�ص فيه، اأو �شدر يف املعار�شة يف حكم غيابي«. 
اأو تظلم من  األ ي�شار طاعن بطعنه بقولها: »اإذا رفع ا�شتئناف  وتقّرر املادة ٢١٣ قاعدة 

ا به«.  املتهم وحده فال يجوز اأن يكون هذا ال�شتئناف اأو التظلم �شارًّ
احلكم  باإلغاء  حتكم  اأن  ال�شتئناف  ملحكمة  فاإن  القانون  هذا  من   ٢٠9 للمادة  ووفًقا 
اأو عيًبا �شكليًّا ل ميكن ت�شحيحه، اأو وجدت  اإذا وجدت به عيًبا مو�شوعيًّا  امل�شتاأنف، 
قد  املحكمة  اأن  اأو  العيوب  بهذه  مت�شك  قد  امل�شتاأنف  كان  �شواء  للقانون  اأنه خمالف 
لحظتها من تلقاء نف�شها. وعليها يف هذه احلالة اأن ت�شدر حكًما جديًدا يف الدعوى، 

دون اأن تتقيَّد باأي �شيء مما ورد يف احلكم البتدائي.
4- التو�شع يف حقِّ ال�شتئناف يف القانون الإماراتي:

ل�شنة   ٣5 رقم  بالقانون  ال�شادر  الإمــاراتــي،  اجلزائية  ــراءات  الإج قانون  �ص  كرَّ
املادة  ن�ص  مبقت�شى  اجلنايات  حماكم  اأحكام  على  بال�شتئناف  الطعن  فكرة   ،١99٢
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٢٣٠ منه والتي جاء فيها اأنه: »يجوز لكل من املتهم والنيابة العامة ا�شتئناف الأحكام 
ال�شادرة يف الدعوى اجلزائية من املحاكم البتدائية«. وكانت املادة ١٣9 قد اأو�شحت 
اخت�شا�ص املحاكم البتدائية بقولها: »فيما عدا ما تخت�ص به املحكمة الحتادية العليا 
التي  بنظر اجلنايات  من اجلرائم، تخت�ص املحكمة البتدائية م�شكلة من ثالثة ق�شاة 
حتيلها اإليها النيابة العامة وي�شار اإليها يف هذا القانون مبحكمة اجلنايات، كما تخت�ص 
م�شكلة من قا�ٍص فرد بنظر جميع ق�شايا اجلنح واملخالفات وي�شار اإليها يف هذا القانون 

مبحكمة اجلنح«.
وب�شاأن �شلطة املحكمة ال�شتئنافية على احلكم امل�شتاأنف ت�شري املادة ٢٤١ اإلى اأنه اإذا 
كان ال�شتئناف مرفوًعا من النيابة العامة، فللمحكمة اأن توؤيِّد احلكم امل�شتاأنف اأو تلغيه 
اأو تعدله �شواء �شد املتهم اأو مل�شلحته، على اأنه ل يجوز اإلغاء احلكم ال�شادر بالرباءة 

اإل بالإجماع.
توؤيِّد  اأن  اإل  العامة، فلي�ص للمحكمة  النيابة  اإذا كان ال�شتئناف مرفوًعا من غري  اأما 
احلكم اأو تلغيه اأو تعديله مل�شلحة رافع ال�شتئناف ويتبع يف الأحكام الغيابية واملعار�شة 

فيها اأمام حمكمة ال�شتئناف ما هو مقّرر اأمام حمكمة اأول درجة. 
املحكمة  من  ال�شادر  احلكم  يف  بطالنًا  هناك  اأن  ال�شتئناف  حمكمة  راأت  واإذا 
باإلغائه  تق�شي  فاإنها  احلكم،  يف  اأثر  الإجــراءات  يف  بطالنًا  اأو  املو�شوع  يف  البتدائية 
وحتكم يف الدعوى. اأما اإذا حكمت املحكمة البتدائية بعدم الخت�شا�ص اأو بقبول دفع 
فرعي يرتتَّب عليه منع ال�شري يف الدعوى، وحكمت حمكمة ال�شتئناف باإلغاء احلكم 
تعيد  اأن  الدعوى، وجب عليها  الفرعي وبنظر  الدفع  برف�ص  اأو  املحكمة  وباخت�شا�ص 
ذات  من  قريب  )راجع  )م.٢٤٢(  مو�شوعها  يف  للحكم  درجة  اأول  ملحكمة  الق�شية 

التنظيم، املواد ٢7٢، ٢٨5، ٢٨6 من قانون الإجراءات اجلنائية القطري(.
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5- التو�شع يف حقِّ ال�شتئناف )التمييز( يف النظام ال�شعودي:
املوقف ال�شابق الذي ذهب اإليه املَُنِظم الفرن�شي منذ �شدور قانون تدعيم قرينة الرباءة 
ا- من قبل يف القانون  عام ٢٠٠٠ – وعدد من الت�رشيعات املقارنة - هو املعتمد -اأي�شً
ال�شعودي. فقد انت�رش نظام الإجراءات اجلزائية للراأي ال�رشعي الذي يجيز الطعن على 
الأحكام، تاأ�شي�ًشا على ما جاء يف ر�شالة �شيدنا عمر بن اخلطاب -ر�شي اهلل عنه- اإلى اأبي 
مو�شى الأ�شعري ر�شي اهلل عنه، يف ال�شنة الرابعة ع�رشة للهجرة، والتي جاء فيها: »...
ول مينعنك ق�شاء ق�شيته اأم�ص فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لر�شدك، اأن ترجع 
؛ اإن احلقَّ قدمي ل يبطله �شيء ومراجعة احلقِّ خري من التمادي يف الباطل...«.  اإلى احلقِّ
اأبو هريرة -ر�شي اهلل عنه- عن �شيدنا  )ب�شيوين، ٢٠٠5، �ص٣6(. وا�شتدلًل مبا رواه 
ر�شول اهلل -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- حينما قال: بينما امراأتان معهما ابناهما جاء الذئب 
فذهب بابن اإحداهما، فقالت هذه ل�شاحبتها: اإمنا ذهب بابنك، وقالت الأخرى اإمنا ذهب 
اإلى �شليمان عليه  اإلى داود -عليه ال�شالم- فق�شى به للكربى، فخرجتا  بابنك فتحاكما 
بينكما ن�شفني، فقالت ال�شغرى ل تفعل  اأ�شقه  بال�شكني  اأتوين  ال�شالم، فاأخربتاه فقال: 
يرحمك اهلل، هو ابنها، فق�شى به لل�شغرى )�شحيح م�شلم، ج٣، رقم ١7٢٠، �ص١٣٤٤(.

ال�شادر  اجلديد  الق�شاء  نظام  اإ�شدار  عن  به  الأخــذ  روؤي  الذي  هو  الــراأي  وهذا 
باملر�شوم امللكي رقم م/7٨ وتاريخ ١٤٢٨/9/١9هـ والذي ن�ص يف الف�شل الثالث 
من الباب الثالث منه على حماكم ال�شتئناف، والتي تن�شاأ كما اأو�شحت املادة اخلام�شة 
اأو اأكرث، وتبا�رش اأعمالها من خالل دوائر متخ�ش�شة،  ع�رشة من النظام يف كل منطقة 
توؤلف كل دائرة منها من ثالثة ق�شاة، با�شتثناء الدائرة اجلزائية التي تنظر يف ق�شايا القتل 
والقطع والرجم والق�شا�ص يف النف�ص اأو فيما دونها فتوؤلف من خم�شة ق�شاة، ول تقل 
دائرة  لكل  ويكون  ا�شتئناف،  قا�شي  درجة  ال�شتئناف عن  القا�شي يف حمكمة  درجة 
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رئي�ص. ويجوز اإن�شاء دائرة ا�شتئناف متخ�ش�شة اأو اأكرث يف املحافظات التابعة للمنطقة 
رئي�ص  من  بقرار  واأع�شاوؤها  دائــرة  كل  رئي�ص  وي�شمى  ا�شتئناف.  حمكمة  فيها  التي 
حمكمة ال�شتئناف، ويتولى رئي�ص املحكمة – اأو من ينيبه من اأع�شاء املحكمة – رئا�شة 
الدائرة عند غياب رئي�شها. ووفًقا للمادتني ال�شاد�شة ع�رشة وال�شابعة ع�رشة من النظام 
القابلة  الأحكام  يف  النظر  تتوّلى  جزائية  دوائر  على  ت�شتمل  ال�شتئناف  حماكم  فاإن 
اأقوال اخل�شوم،  الدرجة الأولى، وحتكم بعد �شماع  ال�شادرة من حماكم  لال�شتئناف 

رة يف نظام الإجراءات اجلزائية. وفق الإجراءات املقرَّ
ووفق ما ن�شت عليه اآلية العمل التنفيذية لنظام الق�شاء اجلديد )جريدة اأم القرى، 
�ص٨٤، ع٤١7٠، وتاريخ ١٤٢٨/9/٣٠٣٠هـ( يف الق�شم رابًعا/6 منها فاإنه: »تتولى 
املرافعات  نظام  تعديل  حني  اإلى  التمييز  حمكمة  اخت�شا�شات  ال�شتئناف  حماكم 
الإجراءات  نظام  ن�شو�ص  اإلى  وبالرجوع  اجلزائية...«.  الإجراءات  ونظام  ال�رشعية 
كافة  يف   - »التمييز«  ي�شمى  ما  – اأو  ال�شتئناف  يف  احلقَّ  اأطلقت  قد  جندها  اجلزائية 
اأنواع اجلرائم. فقد �شمحت املادة ١9٣ من نظام الإجراءات اجلزائية بهذا الطريق من 
طرق الطعن )العرتا�ص( لكل من املتهم واملدعي العام واملدعي باحلقِّ اخلا�ص، على 
اأو بعدم الخت�شا�ص. واأوجبت على  اأو بعدمها،  بالإدانة،  كل حكم �شادر يف جرمية 
جمال  هناك  يعد  ومل  باحلكم.  النطق  حال  احلقِّ  بهذا  الأطــراف  هذه  اإعالم  املحكمة 
لإعمال ما جاء يف ن�ص املادة ١99 من اأنه ل يح�رش اخل�شوم اأمام حمكمة التمييز ما مل 
تقّرر ذلك، اإذ اإن املادة ١7 من نظام الق�شاء اجلديد قد اأوجبت على حماكم ال�شتئناف 
– باعتبارها حمكمة مو�شوع – اأن ت�شتمع اإلى اأقوال اخل�شوم قبل الف�شل يف الدعوى 

)يف هذا املعنى، احلرقان، ٢٠١٠، جملة جامعة امللك �شعود، �ص٢9٨-٢99(. 
وجتدر الإ�شارة اإلى اأن املنظم ال�شعودي كان موفًقا حينما ا�شتخدم م�شطلح املتهم ولي�ص 
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املحكوم عليه بالن�شبة لطالب التمييز، اإذ يعد ذلك ا�شت�شحابًا لأ�شل الرباءة التي يتمتع بها 
ال�شخ�ص خالل كافة مراحل الدعوى، ما مل ي�شدر حكًما باتًّا ينق�ص هذا الأ�شل.

كما اأننا نرى اأنه مما يحمد للنظام القانوين ال�شعودي – وقد اعتمد ال�رشيعة الإ�شالمية 
منهًجا – اأن اأوجب يف البند الأول من املادة احلادية ع�رشة على املحكمة العليا مراجعة 
البدنية  بالعقوبات  ال�شتئناف  حماكم  توؤيِّدها  اأو  ت�شدرها  التي  والقرارات  الأحكام 
اأو فيما دونها �شواًء طعن املحكوم  اأو الق�شا�ص يف النف�ص  اأو الرجم  اأو القطع  بالقتل 
عليه على حكم حمكمة ال�شتئناف اأو مل يطعن، ودون اأن تتقيَّد هذه املراجعة بتوافر 

اأي من الأ�شباب الواردة يف البند الثاين من املادة احلادية ع�رشة من نظام الق�شاء))). 
الأحوال هي  تلك  العليا يف  املحكمة  رقابة  باأن  القول  اإلى حدِّ  اأننا ل نذهب  على 
رقابة متتد اإلى م�شائل الواقع، فهي ل تعدو اأن تكون حماكمة حلكم حمكمة ال�شتئناف 
من حيث اإنزال تلك الأخرية للقواعد القانونية على الوقائع التي كانت مثارة اأمامها؛ 
فامل�شتنبط من املادة احلادية ع�رشة من نظام الق�شاء ال�شعودي اجلديد يف ق�شايا القتل 
والقطع والرجم والق�شا�ص يف النف�ص اأو فيما دونها ل يوؤدي بنا اإلى القول باأن التقا�شي 
يف هذا النوع من الدعاوى اأ�شبح على ثالث درجات. فاملادة احلادية ع�رشة تن�ص على 

ا- اأن ين�ص املنظم عند تعديله نظام الإجراءات اجلزائية على ا�سرتاط اإجماع ق�ساة الدائرة  وناأمل -اأي�سً  (((
العقوبات  اأو فيما دونها لعظم هذه  النف�ص  الق�صا�ص يف  اأو  الرجم  اأو  القطع  اأو  بالقتل  االأحكام  الإ�صدار 
هذا  حتقق  ي�سرتط  ما  الفقهية  املدونات  يف  يوجد  ل  اأنه  اإدراكنا  ورغم  ال�ستيفاء.  بعد  تداركها  ولتعذر 
تك�صف  االإعــدام)،  )واأخ�صها  البدنية  العقوبات  �صاأن  يف  املقارن  القانون  على  اإطاللة  اأن  اإال  االإجماع، 
بجالء عن اأن اإجماع اآراء ق�صاة املحكمة عند اإ�صدار احلكم بتلك العقوبة هو اإحدى ال�صمانات االإجرائية 
املعمول بها يف العديد من الت�صريعات، وهو ما تنادي باالأخذ به منظمات حقوق االإن�صان يف الدول التي 
تن�ص ت�صريعاتها على تلك العقوبة؛ فقد اأدخل املَُنِظم امل�صري تطلب االإجماع بالن�صبة الإ�صدار االأحكام 
باالإعدام يف قانون االإجراءات اجلنائية بالقانون رقم 17) ل�صنة )96) )الفقرة الثانية من املادة ))3 من 
ا- قانون االإجراءات اجلزائية العماين )الفقرة  قانون االإجراءات اجلنائية)، واأوجب هذا االإجماع -اأي�صً
الثانية من املادة ))))، وقانون االإجراءات اجلنائية القطري )املادة 41))، وقانون االإجراءات اجلزائية 

االحتادي االإماراتي )املادة ))))، وقانون االإجراءات اجلنائية البحريني )املادة 61)).
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نظام  يف  عليها  املن�شو�ص  الخت�شا�شات  اإلى  بالإ�شافة  العليا  املحكمة  »تتولَّى  اأن: 
ال�رشيعة  اأحكام  تطبيق  �شالمة  مراقبة  اجلزائية  الإجــراءات  ونظام  ال�رشعية  املرافعات 
التي تدخل  الق�شايا  تتعار�ص معها يف  اأنظمة ل  الإ�شالمية وما ي�شدره ويل الأمر من 

�شمن ولية الق�شاء العام وذلك يف الخت�شا�شات الآتية:
١- مراجعة الأحكام والقرارات التي ت�شدرها اأو توؤيِّدها حماكم ال�شتئناف بالقتل 

اأو القطع اأو الرجم اأو الق�شا�ص يف النف�ص اأو فيما دونها.
٢- مراجعة الأحكام والقرارات التي ت�شدرها اأو توؤيِّدها حماكم ال�شتئناف املتعلِّقة 
بق�شايا مل ترد يف الفقرة ال�شابقة اأو مب�شائل نهائية ونحوها وذلك دون اأن تتناول وقائع 

الق�شايا متى كان حمل العرتا�ص على احلكم ما يلي:

اأ -خمالفة اأحكام ال�رشيعة الإ�شالمية وما ي�شدره ويل الأمر من اأنظمة ل تتعار�ص معها. 

ب-�شدور احلكم من حمكمة غري م�شكلة ت�شكياًل �شليًما طبًقا ملا ن�ص عليه يف هذا 

النظام وغريه من الأنظمة.

ج -�شدور احلكم من حمكمة اأو دائرة غري خمت�شة.

د -اخلطاأ يف تكييف الواقعة اأو و�شفها و�شًفا غري �شليم«.
 ول مراء اأن البند ثانًيا مبا ت�شمنه من عبارة »وذلك دون اأن تتناول وقائع الق�شايا« 
يت�شمن ما يفيد باأن املحكمة العليا حمكمة قانون واأنها لي�شت حمكمة مو�شوع اأو درجة 
من درجات التقا�شي بالن�شبة لالأحكام التي ت�شدرها اأو توؤيِّدها حماكم ال�شتئناف يف 
ا- بالن�شبة للدعاوى اجلنائية التي ل يحكم فيها  غري الدعاوى اجلنائية، وهي كذلك -اأي�شً

باأي من عقوبات القتل اأو القطع اأو الرجم اأو الق�شا�ص.
وتنح�رش الإ�شكالية اإًذا فيما ورد يف البند اأوًل من املادة احلادية ع�رشة، الذي قد يظن 
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العليا  املحكمة  اأن   - املادة  ذات  من  ثانًيا  للبند  املخالفة  مبفهوم   - يت�شمن  اأنه  البع�ص 
ميكنها بالن�شبة لالعرتا�شات على الأحكام بالقتل اأو القطع اأو الرجم اأو الق�شا�ص التي 
ت�شدرها اأو توؤيِّدها حماكم ال�شتئناف اأن تتعر�ص لهذه لالأحكام من حيث الوقائع التي 
ت�شمنتها وحتكم بعد �شماع اخل�شوم يف وقائع الدعوى بحيث تنقلب ملحكمة مو�شوع 
اأو واقع، وعندها قد ي�شدق الظن باأن املحكمة العليا تُعدُّ مبثابة درجة ثالثة من درجات 

التقا�شي بالن�شبة لهذا النوع من الأحكام.
وهذا يف احلقيقة تف�شري يجانبه ال�شواب، وذلك لالأ�شباب الآتية:

)اأ( عندما اأرد املنظم اأن يو�شح طبيعة العرتا�ص بطريق ال�شتئناف، واأنه بحقِّ درجة 
باعتبارها حماكم  من جديد  الدعاوى  لتنظر حماكمه يف  ُجعل  التقا�شي  درجات  من 
النظر  ال�شتئناف  »تتولَّى حماكم  بقوله:  ال�شابعة ع�رشة  املادة  مو�شوع، جاء يف ن�ص 
يف الأحكام القابلة لال�شتئناف ال�شادرة من حماكم الدرجة الأولى وحتكم بعد �شماع 
رة يف نظام املرافعات ال�رشعية ونظام الإجراءات  اأقوال اخل�شوم وفق الإجراءات املقرَّ
اجلزائية«، وهو الأمر الذي مل ي�شمنه املنظم عبارة البند الأول من املادة احلادية ع�رشة، 
وهو ما يعني اأن املنظم اأراد الإبقاء على دور املحكمة العليا كمحكمة قانون حتى بالن�شبة 
لالأحكام اخلا�شة بالقتل اأو القطع اأو الرجم اأو الق�شا�ص. فال �شماع لأقوال اخل�شوم 
اأمام املحكمة العليا )اإل على �شبيل ال�شتئنا�ص فقط كما هو معروف يف النظم املقارنة(، 
اأمامها؛ فاملطروح عليها هو احلكم الذي  اأخرى  ومن ثم ل طرح ملو�شوع النزاع مرة 
�شدر اأو تاأيَّد اآنًفا من حمكمة ال�شتئناف، وهو حمل املراجعة من حيث �شالمة اإنزال 

القواعد القانونية على واقعات النزاع.
العليا  املحكمة  دور  اأن  يفيد  ما  ع�رشة  احلادية  املادة  من  الأول  البند  ت�شمن  )ب( 
ال�شابعة  املادة  ورد يف  ما  يغاير  لفظ  وهو  والقرارات«،  الأحكام  »مراجعة  تتولَّى  اأنها 
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ع�رشة عندما تكلم املنظم عن ال�شتئناف حني قال: اإن هذه الأخرية تتولَّى »النظر يف 
الأحكام«. وهو ما يك�شف عن ق�شد املنظم يف الإبقاء على دور املحكمة العليا كمحكمة 

للرقابة القانونية على الأحكام.
)ج( اأن املنظم يف البند الأول من املادة احلادية ع�رشة مل يقيد الطعن على الأحكام 
ا ب�رشورة توافر اأ�شباب معينة للطعن )خالًفا ملا  املت�شمنة قتاًل اأو قطًعا اأو رجًما اأو ق�شا�شً
ورد يف البند الثاين من ذات املادة(، وهو ما يك�شف بكل و�شوح على اأن املحكمة العليا 
ما هي اإل حمكمة للرقابة على ح�شن تطبيق القانون بالن�شبة لهذا النوع من الأحكام، اإذ 
يتعنّي الرفع بتلك النوعية من الأحكام يف جميع الأحوال اإلى املحكمة العليا حتى ولو 
د اأن هذا الطعن ل يعترب بحال درجة من درجات  مل يطعن اخل�شوم، الأمر الذي يوؤكِّ
ا )طعًنا( باملعنى الفني الدقيق، اإذ لو كان كذلك لتوقف  التقا�شي، كما اأنه لي�ص اعرتا�شً
التا�شعة من نظام  املادة  ملا تن�ص عليه  اأو الدعاء، وفًقا  اإرادة املحكوم عليه  الأمر على 
من  عليها  لالعرتا�ص  قابلة  اجلزائية  الأحكام  »تكون  قالت:  حني  اجلزائية  الإجراءات 

املحكوم عليه اأو من املدعي العام«·
وهذا الذي جاء به البند الأول من املادة احلادية ع�رشة من نظام الق�شاء لي�ص بالأمر 
بالغريب يف القانون املقارن؛ فقد اأوجبت املادة ٤٣٤ من قانون الإجراءات اجلزائية 
اليمني ال�شادر بالقرار بقانون رقم ١٣ ل�شنة ١99٤ على النيابة العامة - ولو مل يطعن 
براأيها،  مبذكرة  م�شفوعة  العليا  املحكمة  الق�شية على  تعر�ص  اأن   - اخل�شوم  من  اأيٍّ 
الأردين.  اجلزائية  املحاكمات  اأ�شول  قانون  من   ٢٢-٢6 املادة  اأوجبته  ما  ذات  وهو 
ا- منذ �شنوات طوال املَُنِظم امل�رشي، اإذ ن�شت املادة  وهذا املوقف كان قد تبناه -اأي�شً
٤6 من القانون رقم 57 ل�شنة ١959 يف �شاأن حالت واإجراءات الطعن اأمام حمكمة 
النق�ص على اأنه »اإذا كان احلكم �شادًرا ح�شورًيا بعقوبة الإعدام، يجب على النيابة 
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اأن تعر�ص الق�شية على حمكمة النق�ص م�شفوعة مبذكرة براأيها يف احلكم وذلك يف 
امليعاد املبنّي باملادة ٣٤ من هذا القانون«. وتتجه اأحكام حمكمة النق�ص امل�رشية اإلى 
تنظيميًّا،  ميعاًدا  واعتباره  يوًما  الأربعني  ميعاد  فوات  بعد  العامة  النيابة  عر�ص  قبول 
اإذ اإن الهدف هو التحقق من �شحة احلكم من ناحية التطبيق القانوين، واأن املحكمة 
د عر�شها عليها وتف�شل فيها لتتبنيَّ عيوب احلكم من تلقاء نف�شها  تت�شل بالدعوى مبجرَّ
�شواء قدمت النيابة العامة مذكرة براأيها اأو مل تقدم، و�شواء قدمت هذه املذكرة قبل 
ل�شنة 6٣ ق، جل�شة ١99١/٤/١،   6٣ رقم  بعده.)الطعن  اأو  املحّدد  امليعاد  فوات 
جمموعة اأحكام حمكمة النق�ص، �ص٤٢، �ص557(. ولقد بالغت بع�ص الت�رشيعات 
احلكم  اأ�شدرت  التي  املحكمة  قبل  من  العليا  املحكمة  اإلى  الإحالة  فاأوجبت  املقارنة 
واملحاكمات  الإجــراءات  قانون  من   ٢١١ املــادة  )راجــع  نف�شها  تلقاء  من  بالإعدام 
اجلزائية الكويتي التي اأوجبت على حمكمة اجلنايات من تلقاء نف�شها اإحالة كل حكم 
تاريخ  العليا يف ظرف �شهر من  اإلى حمكمة ال�شتئناف  الإعدام  بعقوبة  �شادر منها 

احلكم، اإذا مل يكن قد رفع عن احلكم ا�شتئناف من املحكوم عليه(.
اأو رجًما  قطًعا  اأو  قتاًل  املت�شمنة  لالأحكام  بالن�شبة  العليا  املحكمة  اأن دور  راأينا  ويف 
ا ل يخرج عن ذلك الدور الذي كان يقوم به املجل�ص الأعلى للق�شاء وفًقا  اأو ق�شا�شً
الق�شاء  نظام  �شدور  وقبل  اجلزائية  الإجــراءات  نظام  من  ع�رشة  احلادية  املادة  لن�ص 
اجلديد، حيث تن�ص املادة احلادية ع�رشة من نظام الإجراءات اجلزائية على اأن »الأحكام 
امل�شادق عليها من حمكمة التمييز ال�شادرة بالقتل، اأو الرجم، اأو القطع، اأو الق�شا�ص 
الق�شاء الأعلى منعقًدا  اإل بعد ت�شديقها من جمل�ص  نهائية  النف�ص ل تكون  فيما دون 
بهيئته الدائمة«· فالدور قا�رش على امل�شادقة فقط، دون اأن تنقلب املحكمة اإلى حمكمة 

واقع اأو مو�شوع باأي حال من الأحوال.
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حمكمة  لي�شت  العليا  املحكمة  اأن  عن  بو�شوح  الكا�شف  فــاإن  واأخــرًيا  )د( 
مو�شوع اأو درجة ثالثة من درجات التقا�شي يف مواد الأحكام املت�شمنة قتاًل اأو 
تعنّي  مبراجعته  تقوم  الذي  احلكم  نق�شت  ما  اإذا  اأنها  ا،  ق�شا�شً اأو  رجًما  اأو  قطًعا 
عليها اأن تعيده ملحكمة الدرجة الأولى للنظر يف الدعوى من جديد من قبل دائرة 
الإجــراءات  نظام  من  الثانية ع�رشة  املادة  ورد يف  ملا  تطبيق  اإل  ذلك  وما  اأخرى، 
اجلزائية التي تن�ص على اأنه: »اإذا مل ي�شادق جمل�ص الق�شاء الأعلى على احلكم 
الق�شية  وتعاد  احلكم،  فينق�ص   - ع�رشة  احلادية  للمادة  تطبيًقا   - عليه  املعرو�ص 
الثانية  املادة  لن�ص  الإعمال  وهذا  اآخرين«.  ق�شاة  قبل  من  جديد  من  فيها  للنظر 
ع�رشة �شالفة الذكر هو الذي يتوجب حال خلو نظام الق�شاء اجلديد من بيان ملا 
يجب على املحكمة العليا فعله اإذا ما نق�شت احلكم، وهو ما ين�شجم مع طبيعة 

املحكمة العليا بالأ�شا�ص.
على  )الطعون(  العرتا�شات  مراجعة  �شدد  يف  العليا  املحكمة  فاإن  وباجلملة، 
وغري  اجلنائية  املــواد  يف  ال�شتئناف  حماكم  توؤيِّدها  اأو  ت�شدرها  التي  الأحكام 
اجلنائية لي�شت اإل حمكمة قانون، ول تُعدُّ باأي حال من الأحوال درجة من درجات 
على  املقدمة  العرتا�شات  ب�شاأن  ر  يتقرَّ ما  بني  الوحيد  الفارق  ويظل  التقا�شي. 
ا وغريها من العرتا�شات الأخرى  الأحكام املت�شمنة قتاًل اأو قطًعا اأو رجًما اأو ق�شا�شً
اأن مراجعة املحكمة العليا لالأحكام املت�شمنة هذا النوع من  اجلنائية وغري اجلنائية 
الأحكام وجوبي يف جميع الأحوال وغري معلَّق على اإرادة املحكوم �شده، وغري 
ا بالأ�شباب الأربعة لالعرتا�ص املن�شو�ص عليها يف البند الثاين من املادة  مقيد اأي�شً

احلادية ع�رشة. 
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قبيل  من  ولي�شت  قانون،  حمكمة  اإل  لي�شت  اأحوالها  جميع  يف  العليا  املحكمة  اإن 
على  الن�ص  لألزمه  مو�شوع  حمكمة  اعتبارها  املنظم  اأراد  ولو  التقا�شي،  درجــات 
بالن�شبة ملحكمة  الأمر  بهذا  الق�شاء اجلديد  نظام  قبل �شدور  املنظم  �شمح  مثلما  ذلك، 
التمييز مبوجب املادة ٢٠5 من نظام الإجراءات اجلزائية، اإذا كان احلكم املعرت�ص عليه 
بحالته �شاحًلا للحكم وا�شتدعت ظروف الدعوى �رشعة الإجراء، اإذ اإن ذلك من قبيل 
ال�شتثناء، ول ا�شتثناء اإل بن�ص )راجع يف الت�رشيع املقارن مثاًل لهذا ال�شتثناء ن�ص 
العليا  التي ت�شمح �رشاحة للمحكمة  اليمني  قانون الإجراءات اجلزائية  املادة ٤٣٤ من 
بالتعر�ص ملو�شوع الدعوى اإذا كان احلكم �شادًرا بالإعدام او بق�شا�ص اأو بحدٍّ يرتتَّب 

عليه ذهاب النف�ص اأو ع�شو من اجل�شم(.

ثانًيا: االجتاه امل�شّيق حلقِّ اال�شتئناف:

1- موقف املَُنِظم امل�شري قبل �شدور الد�شتور اجلديد:

خالًفا لالجتاه ال�شابق، جند اأن املَُنِظم امل�رشي - وقد �شاير اجتاهه قانون الإجراءات 
اجلزائية العماين ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 77 ل�شنة ١999 )م.٢٣٤(، وقانون 
اأ�شول املحاكمات اجلزائية اللبناين املعدل بالقانون رقم ٢٣٨ ل�شنة ٢٠٠١ )م.٢١٢( 
يف  احلقَّ  بق�رشه  الــرباءة  اأ�شل  ملبداأ  الواجبة  احلماية  من  يحّد  طويلة  لفرتة  ظل   –
الأحكام  دون  واملخالفات،  اجلنح  حماكم  من  ال�شادرة  الأحكام  على  ال�شتئناف 
اأو يف جنحة من اجلنح  ال�شادرة من حماكم اجلنايات، �شواء كان ذلك يف جناية، 
التي تنظرها حماكم اجلنايات، كاجلنح التي تقع بوا�شطة ال�شحف اأو غريها من طرق 
التي حتيلها  واجلنح  اإجراءات جنائية(،  الأفراد )م.١55، م. ٢١٤  الن�رش على غري 
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و�شفها  املحكمة  تتك�شف  ول  اجلناية  بو�شف  اجلنايات  حمكمة  اإلى  العامة  النيابة 
اإل بعد التحقيق باجلل�شة )م.٣٨٢ اإجراءات جنائية(. ووفًقا لن�ص الفقرة  ال�شحيح 
الأخرية من املادة ٣٨١ من قانون الإجراءات اجلنائية فاإن اأحكام حماكم اجلنايات ل 
تكون حماًل للطعن اإل بطريق النق�ص اأو اإعادة النظر، وكالهما طريق غري عادي من 
طرق الطعن، ولي�شا درجة ثانية من درجات التقا�شي تخت�ص بالف�شل يف الدعوى 

كما لو كانت تنظر للمرة الأولى )مهدي، ٢٠٠٣، �ص١٤69 وما بعدها(.
2- موقف املَُنِظم امل�شري بعد �شدور الد�شتور اجلديد:

الد�شتور  ظل  يف  ق�شت  قد  كانت  م�رش  يف  العليا  الد�شتورية  املحكمة  اأن  رغم   
بح�شبان  للد�شتور،  خمالًفا  ُيعدُّ  ل  واحدة  درجة  عند  بالتقا�شي  الوقوف  باأن  ال�شابق 
يقت�شيه  ما  بتنظيمه وفق  املَُنِظم  ي�شتقل  الذي  الطعن  تنظيم احلقِّ يف  قبيل  اأن ذلك من 
اأنه ل توجد م�شادرة لأ�شله )م.د.ع. 6 فرباير ١99٣، الق�شية  ال�شالح العام، وطاملًا 
رقم ١٣ ل�شنة ١٣ ق�شائية د�شتورية، جمموعة اأحكام املحكمة الد�شتورية العليا، ج5، 
املجلد الثاين، �ص٢٠6(؛ اإل اأن انح�شار ال�شتئناف عن الأحكام ال�شادرة من حماكم 
اجلنايات كان ل �شكَّ ينتهك اأحكام العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية، والذي 
كانت قد �شادقت عليه م�رش، و�شار قانونًا من قوانينها الداخلية، طبًقا ملا كانت تقّرره 
الن�شو�ص الد�شتورية املعمول بها يف تلك الأثناء واملتمثلة يف املادة ١5١ من الد�شتور 

امل�رشي ال�شابق لعام ١97١. 
فيه احلقَّ  يطلق  ت�رشيعي  تعديل  ا لإجراء  امل�رشي كان مدعوًّ املَُنِظم  فاإن  ثم  ومن 
اجلنح  يف  اأو  جناية  يف  �شواًء  اجلنايات،  حماكم  اأحكام  اإلى  وميّده  ال�شتئناف  يف 
التي تنظرها حمكمة اجلنايات، تدعيًما منه ملبداأ اأ�شل الرباءة. وقد كان يدعم هذه 
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اأن ي�شتاأن�ص  املَُنِظم امل�رشي  اأنه مل يعد مقبوًل من  الدعوة الكثري من احلجج، منها: 
 ١5 بقانون  اأجراها  التي  التحولت  بعد  الفرن�شي(  )القانون  القدمي  متبوعه  مبوقف 
ا اأن هذا املوقف كان يربِّره وجود املحلفني يف ت�شكيل حماكم  يونيو ٢٠٠٠، خ�شو�شً
كوجوب  باجلنايات،  تتعلق  �شمانات  بوجود  التعلل  مقبوًل  يعد  ومل  اجلنايات. 
التحقيق البتدائي فيها، واإيجاب ح�شور مدافع عن املتهم، وت�شكيلها من اأكرث من 
والهدف.  الطبيعة  من حيث  ال�شتئناف  تختلف عن  ال�شمانات  هذه  اإن  اإذ  قا�ٍص، 
اإلغاء  بعد  اإحلاًحا  اأكرث  البع�ص  يراه  كان  امل�رشي  املَُنِظم  موقف  يف  التحول  وهذا 
ا عن ال�شتئناف، واأمام بقاء الإعدام كعقوبة  م�شت�شار الإحالة الذي كان ميثِّل عو�شً
�ص٤٤١-٤٤٢.   ،٢٠٠5 )ال�شحات،  توقيعها  يف  اخلطاأ  تدارك  ر  يتعذَّ اجلنايات  يف 

ويف نقد املوقف احلايل للم�رشِّع امل�رشي، الكبا�ص، ٢٠٠٢، �ص679(.
اأن  ومع هبوب ن�شمات التغيري ال�شيا�شي بعد ثورة اخلام�ص والع�رشين من يناير بدا 
الأخذ بالتوجهات القانونية احلديثة الداعمة حلقِّ كل حمكوم عليه يف اأن يعاد النظر ق�شائيًّا 
الد�شتور  �شياغة  على  القائمون  يكن  مل  وهكذا  واقًعا،  ت�شبح  اأن  اإلى  اأقرب  اإدانته  يف 
توا الفر�شة يف اإيجاب ال�شتئناف يف مواد اجلنايات، وهكذا ن�ص  امل�رشي اجلديد ليفوِّ
اأن  اجلديد على �رشورة  الد�شتور  من  املادة 77  من  الثالثة  الفقرة  الد�شتوري يف  املَُنِظم 
يعدل القانون مبا ي�شمح بالطعن بال�شتئناف على الأحكام ال�شادرة يف جناية. وملا كان 
 ، تعديًّا بهذا احلجم يحتاج اإلى فرتة يتم خاللها تدار�ص التنظيم الأمثل ملبا�رشة هذا احلقِّ
بالأحكام  املتعلِّق  الباب اخلام�ص  الثالث من  الف�شل  امل�رشوع ت�شمني  راأى وا�شعو  فقد 
ا يعّلق �رشيان احلكم اخلا�ص با�شتئناف الأحكام ال�شادرة يف اجلنايات اإلى ما  النتقالية ن�شً

بعد مرور �شنة من تاريخ العمل بالد�شتور )م. ٢٣٤ من الد�شتور اجلديد(.
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اجلزء الثاين
اإ�شكاليات التدعيم املرتبطة 

باإدارة الدليل اجلنائي يف مرحلة املحاكمة

تق�شيم:
احلقيقة اأنه مل تتوقف اجلهود نحو تدعيم مبداأ اأ�شل الرباءة يف مرحلة املحاكمة عند 
حماولة فر�ص تنظيم قانوين لهذه املرحلة يلتزم ب�شمانات املحاكمة العادلة اأو املن�شفة 
التي فر�شتها ال�رشعية الدولية واملبادئ الد�شتورية يف الت�رشيعات املقارنة، على نحو ما 
عر�شنا له يف اجلزء الأول من هذه الدرا�شة، بل اإن تلك اجلهود تت�شح وبجالء يف باب 
الإثبات اجلنائي؛ فالبنّي اأن هناك جهًدا مالحًظا نحو فر�ص �شمانات متكن من تدعيم 
مبداأ اأ�شل الرباءة يف ال�شق املتعلق باإدارة الدليل اجلنائي يف مرحلة املحاكمة، وهو ما 

يهدف هذا اجلزء من الدرا�شة اإلى معاجلته. 
يف  يرتِّب  اجلنائي  الدليل  اإدارة  بقواعد  �شلته  يف  الرباءة  اأ�شل  مبداأ  اأن  والثابت 
مرحلة املحاكمة جملة من الآثار يتعلَّق بع�شها بقواعد اإدارة هذا الدليل عند تقدميه، 
اإذ اإن بقاء املتهم على اأ�شل الرباءة خالل مرحلة املحاكمة يعني اأن من خ�شع لالتهام 
وهو  الدعــاء،  هذا  يثبت  اأن  ذلك  يدعى عك�ص  من  اإليه، وعلى  اأ�شند  مما  بريًئا  يظلُّ 
اإلقاء عبء الإثبات على عاتق �شلطة التهام، كاأحد املبادئ الأ�شا�شية التي  ما يحتم 
من  املحور  وهذا  الأول(.  )املطلب  بالإثبات  يتعلَّق  فيما  اجلنائي  الدليل  اإدارة  حتكم 
اأ�شل  حماية  اأن  على  د  يوؤكِّ لإبــرازه  البحث  هذا  يهدف  الذي  التدعيم  اإ�شكاليات 
الرباءة يربِّره -اأحيانًا- �رشورات تقوية موقف املتهم قبل �شلطة التهام واحلكم، هذه 
الأخرية التي متلك املكنات املادية والفنية للح�شول على الأدلة، يف الوقت الذي يقف 
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املتهم منفرًدا يف اإطار رابطة اإجرائية غري متوازنة. لهذا كان الأخذ مببداأ اأ�شل الرباءة 
حماولة لإعادة التوازن بني اأطراف اخل�شومة اجلنائية )ال�شيباين، ٢٠٠6، �ص٣٣-٣٤، 
Ashworth، 2006، 247 et s، احلرقان، ٢٠٠9، �ص١١٨، احلرقان، ٢٠١٠، جملة 

البحوث الأمنية، �ص٢٨، �رشيف، ٢٠٠٢، �ص٤7٨(. 
اأن الت�رشيعات  اأن ينعدم كل دور للمتهم يف الإثبات، فاحلقُّ  اأن هذا ل يعني  غري 
الإجرائية قد تلقي -اأحيانًا- على املتهم عبء اإثبات براءته عرب اأ�شلوب قرائن التهام 

القانونية، اإما بتقرير حقٍّ للمتهم يف اأن ي�شهم يف تدعيم براءته )املطلب الثاين(.

املطلب الأول
�شلطة التهام وعبء الإثبات

تق�شيم:
العامة  النيابة  عاتق  التهام على  اإثبات  اإلقاء عبء  املتهم  الرباءة يف  اأ�شل  يوجب 
بو�شفها �شلطة التهام. ول يكلف املدعي املدين بذلك حال حتريك الدعوى اجلنائية منه، 
ه يف التعوي�ص.  ذلك اأنه لي�ص له �شفة يف الدعوى اجلنائية اإل بالقدر الالزم لإثبات حقِّ
فاإثبات اجلرمية وامل�شئولية اجلنائية هو ا�شتعمال للدعوى، الأمر الذي تخت�ص به النيابة 
العامة وحدها )ح�شني، ١99٨، �ص٤١٨، هام�ص٣(؛ ذلك اأن املتهم غري مطالب باإثبات 
براءته الأ�شلية فيه بن�ص الد�شتور، وتطبيًقا ملبداأ عام، ي�رشي على كافة فروع القانون، 
اإليه يف  Actori incumbit probatio، وامل�شار  »البينة على من ادعى«  باأن  القائل 
املادة الأولى من قانون الإثبات يف قولها: »يجب على الدائن اإثبات اللتزام«. ومن 
ثم وجب على ال�شلطة الأخرية تقدمي الدليل اليقيني على وجود اجلرمية، و�شحة ن�شبتها 
اإلى املتهم. يفهم من ذلك اأنه اإذا عجزت تلك ال�شلطة عن اإثبات ما تدعيه فاإنه يتعني 
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على املحكمة اأن تق�شى بالرباءة. وتكلف النيابة العامة )هيئة التحقيق والدعاء العام 
يف النظام ال�شعودي( يف هذا ال�شاأن باإثبات جميع الأركان املكّونة للجرمية وم�شئولية 
املتهم عنها، غري اأن خالًفا قد ن�شاأ حول حتديد من يقع عليه عبء اإثبات الدفوع التي 

قد يدفع بها املتهم.

الفرع الأول

عبء اإثبات اأركان اجلرمية

يقع على عاتق النيابة العامة )هيئة التحقيق والدعاء العام يف النظام ال�شعودي( 
نة للجرمية وم�شئولية املتهم عنها، ومن ثم وجب عليها  عبء اإثبات جميع الأركان املكوِّ
نات اجلرمية  ن من مكوِّ اإثبات توافر الركن ال�رشعي – عند من يقولون بوجوبه كمكوِّ
)ح�شني، ١977، �ص69 وما بعدها، عبد ال�شتار، فوزية، ١97١، �ص٤6١ وما بعدها( 

– ف�شاًل عن قيامها باإثبات الركنني املادي املعنوي.
فقد مال البع�ص من الفقه )الغريب، ١996، �ص٢٣ وما بعدها( اإلى القول باأن على 
املتهم  اإلى  امل�شندة  اجلرمية  على  التطبيق  الواجب  القانوين  الن�ص  اإثبات  العامة  النيابة 
بتوافر  ال�رشعي،  الركن  انتفاء  عدم  اإثبات  وكذلك  العمومية،  الدعوى  عنها  واملقامة 
�شبب اإباحة، اأو بالعفو العام، اأو تقادم الدعوى اجلنائية. واحلقُّ اأن القاعدة القانونية ل 
تكون حماًل لالإثبات؛ ومن ثم فلي�ص من ال�رشوري اإثبات الن�ص القانوين الذي قّدم 
املتهم على اأ�شا�شه للمحاكمة، فن�شو�ص القانون ل تُعدُّ ركًنا يف اجلرائم التي تن�شاأ، واأن 
عدم امل�رشوعية هو حكم على الواقعة يتم خارج نطاق الفرد، ول يتوقف على علمه 
ا من ن�سو�س التجرمي، وبناًء على ذلك ال ي�سرتط اإثبات  باأن هذه الواقعة تخالف ن�سًّ
الواقعة  القانون على  بتطبيق  فالقا�شي هو املكلف  الن�ص من قبل �شلطة التهام،  هذا 
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املعرو�شة عليه، ولي�ص بحاجة اإلى من يبنيِّ له القاعدة واجبة الإعمال، ول اأن يبنيِّ له 
م�شمونها )الغريب، حممد عيد، ١996، �ص٢٣-٢٤، ال�شاوي، ٢٠٠١، �ص5٢٨(. 

اأما عن اإثبات عدم انتفاء الركن ال�رشعي بقيام �شبب اإباحة اأو بالعفو العام اأو بتقادم 
اأن تلك الأخرية يقع على  العامة بحجة  النيابة  قائٌم على كاهل  الدعوى اجلنائية، فهو 
عاتقها اإثبات انتفاء �شبب يرفع عّما ارتكبه املتهم من ال�شفة الإجرامية. ومن ثم تلتزم 
اإثباتًا  احلقيقة  يف  ُيعدُّ  الذي  الأخري  هذا  الإباحة،  اأ�شباب  انتفاء  باإثبات  العامة  النيابة 
لتوافر الركن ال�رشعي للجرمية، فيدخل يف نطاق التزام التهام باإثبات اأركان اجلرمية 

كافة )ح�شني، ١99٨، �ص٤١9، �رشيف، ٢٠٠٢، �ص5٣١(. 
واإذا مل يكن هناك من خالف حول تكليف النيابة العامة بعبء اإثبات الركن املادي 
التهام  �شلطة  )وتلتزم  �شببية  وعالقة  ونتيجة،  �شلوك،  من  الثالثة  بعنا�رشه  للجرمية 
من  تغريِّ  اأكانت  �شواء  املادي،  الركن  من  جزًءا  ت�شكل  التي  الأخرى  العنا�رش  باإثبات 
كما  ت�شديًدا.  العقوبة  مقدار  من  تغريِّ  التي  تلك  اأو  طبيعتها،  من  اأو  اجلرمية،  و�شف 
بع�س  يف  العام  املوظف  �سفة  يف  كما  امل�سبقة،  اأو  املفرت�سة  ال�رشوط  باإثبات  تكلف 
عند  اجلرمية  وقفت  اإذا  التنفيذ  يف  البدء  واثبات  العمومية(،  بامل�شلحة  املا�شة  اجلرائم 
الطابع  ذي  الإجرامي  ال�شلوك  اإثبات  ب�شاأن  تثور  قد  م�شكلة  اأن  غري  ال�رشوع؛  حدِّ 
ال�شلبي. فقد راأى بع�ص الفقه اأن �شلطة التهام �شي�شتحيل عليها اأن تقدم الدليل على 
التي  الإيجابية  الوقائع  اإثبات  املتهم عبء  مبا يوجب حتميل  املح�شة،  ال�شلبية  الوقائع 
تنفى الن�ساط ال�سلبي حمل االتهام. كما هو ال�ساأن يف جرمية الت�رشد، التي يقع على 
 Essaid،( املتهم عبء نفيها باإثبات وجود حمل اإقامة معني له و�شبل رزق يتك�شب منها
p.117 et s ،1971(. ولدينا اأن هذا الراأي يجايف اأ�شل الرباءة يف املتهم؛ ومن ثم فاإن 

عبء اإثبات الوقائع يقع على عاتق النيابة العامة، �شواء اأكانت تلك الوقائع اإيجابية اأم 
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�شلبية. ويكفي يف اإثبات الوقائع ال�شلبية اأن تقيم النيابة العامة الدليل على وقائع اإيجابية 
تت�شمن ال�شلوك ال�شلبي بطريق املخالفة )م�شطفى، ١977، �ص7١، �رشيف، ٢٠٠٢، 

�ص5٣٨، ال�شاوي، ٢٠٠١، �ص5٢9(.
 Essaid، 1971،( وفوق ذلك فاإن �شلطة التهام عليها عبء اإثبات الركن املعنوي
p.123 et s(، وعلى الأخ�ص فيما لو كانت اجلرمية عمدية. ففي تلك احلالة الأخرية 

للجرمية،  الأ�شلي  الفاعل  لدى  اجلنائي  الق�شد  توافر  اإثبات  العامة  النيابة  على  يتعنيَّ 
باإثبات توافر ق�شد امل�شاركة يف حتقيق  ويف حالة امل�شاهمة التبعية تلتزم تلك الأخرية 
اجلرمية لدى من كان �رشيًكا يف اجلرمية. اأما اإذا كانت اجلرمية امل�شندة للمتهم غري عمدية، 
اأو  الإهمال  �شورة  �شواء يف  املتهم،  باإثبات خطاأ  تقوم  اأن  التهام  �شلطة  على  فيتعنيَّ 
د األفاظ عامة ومبهمة  الرعونة اأو عدم االحتياط اأو االحرتاز، وذلك بو�سوح ولي�س جمرَّ
)م�شطفى، ١977، �ص75(. اأما اإذا كان اخلطاأ يف �شورة عدم مراعاة القوانني واللوائح 
والأنظمة، فاإنه يكفى اأن تثبت �شلطة التهام الواقعة املادية املكّونة للمخالفة. وفى جميع 
احلالت يجب على �شلطة التهام اأن تثبت عالقة ال�شببية بني ال�شلوك اخلاطئ والنتيجة 

الإجرامية الناجمة عنه. 
اجلنائي  الق�شد  توافر  باإثبات  العامة  النيابة  التزام  اأن  اإلى  الفقه  يف  نفٌر  ويذهب 
يكون مبعزل عن نوعه اأو درجته )Bakas، 1982، p.56 et s(. بيد اأن هذا الراأي واإن 
�شدق ب�شاأن الق�شد املحدود والق�شد غري املحدود، اأو ب�شاأن الق�شد الب�شيط والق�شد 
هذا  اأن  ذلك  اخلا�ص؛  للق�شد  بالن�شبة  ي�شدق  ل  اأنه  اإل  الإ�ــرشار،  ب�شبق  امل�شحوب 
جرمية  ب�شدد  احلال  هو  كما  اجلرمية،  لقيام  لزًما  يكون  قد  اجلنائي  الق�شد  من  النوع 
التزوير وال�رشقة والن�شب والبالغ الكاذب...الخ، بحيث تنتفي اجلرمية تبًعا لنتفائه. 

وبناًء عليه يجب على النيابة العامة اإثبات توافر هذا الق�شد اخلا�ص.
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الفرع الثاين

عبء اإثبات و�شائل الدفاع 

بها  يدفع  قد  التي  الدفاع،  و�شائل  اإثبات  عبء  عليه  يقع  من  حول  الت�شاوؤل  يثور 
املتهم )طه، ٢٠٠٠(، ومنها اأن يدفع بوجود �شبب من اأ�شباب الإباحة، اأو بتوافر مانع 
من موانع امل�شئولية اجلنائية مثل اجلنون اأو الإكراه، اأو يدعى املتهم ا�شتفادته بعذر من 
الأعذار املعفية من العقاب كاعرتاف الرا�شي اأو الو�شيط يف جرمية الر�شوة )م. ١٠7 

مكرر عقوبات م�رشي، م.١6 من نظام مكافحة الر�شوة ال�شعودي(. 
ذهب البع�ص اإلى اأن املتهم الذي يتم�ّشك بوجود �شبٍب من اأ�شباب الإباحة، اأو مانع 
من موانع امل�شئولية، اأو عذر من الأعذار املعفية اأو املخففة للعقاب عليه اأن يثبت ذلك 
 Resue »ره القاعدة الالتينية القائلة باأن »املدعى عليه ي�شبح مدعًيا بالدفع طبًقا ملا تقرِّ
in excipiendo fit actor وهذه القاعدة واإن كانت جتد تطبيقها ال�رشيح يف جمال 

 Merle، et Vitu،( اجلنائية  املواد  يف  للتطبيق  بذاتها  �شاحلة  اأنها  اإل  املدين  القانون 
اأنه  اأنه ملا كان الأ�شل يف الإن�شان  p.154 et s ،1989(. وعلَّة ذلك يف راأي البع�ص 
م�شئول عن اأفعاله، فاإن نفي هذا الأ�شل يقع من يدعي به )�شالمة، ١99٢، �ص١96-

٢٠٢، طه، ٢٠٠٠، �ص٤٨ وما بعدها، �رشيف، ٢٠٠٢، �ص6٠7 وما بعدها(.
بالدفع  ي�شبح مدعًيا  عليه  املدعى  قاعدة  اأن  اإلى  الآخر  البع�ص  على حني ذهب 
ل ت�شلح للتطبيق يف الإجراءات اجلنائية ملا لالأخرية من اأوجه خ�شو�شية، ولكونها 
قاعدة تتجاهل افرتا�ص الرباءة يف املتهم، ذلك املبداأ الركني الذي يوجب األ ينح�رش 
ا- اإثبات عدم  دور �شلطة التهام يف اإثبات اأركان اجلرمية يف حقِّ املتهم، ولكن -اأي�شً
تفرت�ص  فالإدانة  الرباءة.  ثم  من  ويوجب  الأركان  تلك  لهدم  قابل  �شبب  اأيِّ  توافر 
اأو  امل�شئولية،  انعدام  اأ�شباب  من  �شبب  اأو  الإباحة،  اأ�شباب  من  �شبب  عدم وجود 
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 Stéfani،( مانع من موانع العقاب، اأو �شبب من اأ�شباب انق�شاء الدعوى اجلنائية
 .).Levasseur et Bouloc، 1996، p. 29 et s ; Essaid، 1971، p. 158 et s

وهكذا يكفي يف نظر اأ�شحاب هذا الراأي اأن يتم�شك املتهم بالدفع، حتى يقع على 
الو�شائل  الدفع، فتلك الأخرية متلك من  اإثبات عدم �شحة هذا  العامة  النيابة  عاتق 
وال�شالحيات ما ل يقدر عليها املتهم، فهي اأقدر منه يف ك�شف حقيقة هذه الدفوع 
لدوره  بنف�شه  احلقيقة  عن  ي  التحرِّ عبء  عليه  اجلنائي  القا�شي  اأن  كما  للقا�شي. 
العامة يف معاونته على ذلك،  النيابة  اأن يكلف  الدعوى اجلنائية، وله  الإيجابي يف 
كاأن يطلب منها ا�شتظهار و�شائل الدفاع التي دفع بها املتهم لنفي التهمة اأو امل�شئولية 
�رشور،  �ص767،   ،١99٣ الو�شيط،  �رشور،  �ص٤١9-٤٢٠،   ،١99٨ )ح�شني،  عنه 
٢٠٠6، �ص٣٠٢، عو�ص، املبادئ العامة، بدون �شنة ن�رش، �ص67١، الغريب، ١996، 

�ص٣٨ وما بعدها، طه، ٢٠٠٠، �ص5٠(.
الغمو�ص.  بع�ص  عن  ال�شاأن  هذا  يف  الفرن�شي  الق�شاء  موقف  ي  حترِّ ويك�شف 
اإثبات قيام الركن ال�رشعي يقع على عاتق  فقد ذهبت بع�ص الأحكام اإلى اأن عبء 
 Cass. Crim. 10 fév.( بالعفو اأو  بالتقادم  الركن مل يزل  واأن هذا  العامة  النيابة 
 .)1956، D. 1956، p. 266 ; Crim. 16 déc. 1964، Bull. crim، n°339

وعلى النقي�ص ذهبت بع�ص الأحكام اإلى اأنه بالن�شبة لأ�شباب الإباحة، ومنها الدفاع 
ر  ال�رشعي، يقع على عاتق املتهم عبء اإثبات هذا الدفع، فيما عدا احلالت التي يقرِّ
 Cass. Crim. 22 mai 1959،( ال�رشعي  الدفاع  على  قرينة  قيام  فيها  القانون 
 Bull. crim.، n°268 ; Crim. 6 janv. 1966، Gaz. Pal. 1966، I، p. 206 ;

Crim. 20 déc. 1983، Bull. crim.، n°350.(. اأما بخ�شو�ص موانع امل�شئولية، 

كالإكراه اأو عاهة العقل، فاإن الق�شاء الفرن�شي يلقي بعبء الإثبات على عاتق املتهم 
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جليًّا  ذلك  ويظهر  الإرادة.  وحرية  العقل  �شالمة  على  عامة  قرينة  توافر  اأ�شا�ص  على 
Contrainte، حيث ت�شود النظرية املدنية للقوة القاهرة  ب�شفة خا�شة جتاه الإكراه 
 Merle، et Vitu، 1989، p. 159 et s ; Stéfani،( يف جمال الإجراءات اجلنائية

 .)Levasseur et Bouloc، Ibid

اإذ  الدفاع،  اإثبات و�شائل  بالن�شبة لعبء  فيتخذ موقًفا وا�شًحا  الق�شاء امل�رشي  اأما 
ملزًما  يكون  اأن  دون  بالدفع،  املتهم  يتم�شك  اأن  يكفى  اأنه  على  النق�ص  ق�شاء  ي�شتقر 
عليه  وترد  الدفع  التحقق من مدى �شحة هذا  واملحكمة  النيابة  باإثبات �شحته، وعلى 
الدفاع  بحقِّ  والإخالل  الت�شبيب،  يف  بالق�شور  م�شوبًا  حكمها  كان  واإل  ا،  وردًّ اإيراًدا 
التعّلق  دفاًعا جوهريًّا ظاهر  الإدانة، بح�شبانه  اإثبات  لإخالل املحكمة يف واجبها نحو 
اأو  اأو امتناع امل�شئولية  مبو�شوع الدعوى، وقد يرتتَّب على �شحته نفى وقوع اجلرمية 
العقاب اأو انق�شاء الدعوى اجلنائية )نق�ص ١6 مار�ص ١97٠، جمموعة اأحكام النق�ص، 
النق�ص، �ص٢٤،  اأحكام  مار�ص ١97٣، جمموعة   5 نق�ص  رقم ٢٢، �ص٣7٣،  �ص٢١، 
رقم ٣٠، �ص١٣٠، نق�ص ٢6 مايو ١9٨٠، جمموعة اأحكام النق�ص، �ص٣١، رقم ١٢7، 
�ص67٠(. قريب من ذلك موقف حمكمة النق�ص البلجيكية التي ذهبت يف اأحكامها 
اإلى اأنه اإذا دفع املتهم بتوافر �شبب من اأ�شباب الإباحة اأو مانع من موانع امل�شئولية فاإن 
 Cass. Crim. 24 nov.( اإثبات عدم �شحة هذا الدفع يقع على عاتق النيابة العامة

.)p. 1006  ،1959-1958 et 5 janv. 1959، RIDP. 1958

ا- فيما يتعلق بالدفاع ال�رشعي، اإذ ذهب  هذا الجتاه بذاته تبنته املحكمة -اأي�شً
القانون  اأن  ذلك  به،  املتهم  مت�سك  ا�سرتاط  عدم  اإلى  ق�سائه  يف  النق�س  ق�ساء 
يوجب على املحكمة اأن تبحث ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها، فاإذا ات�شح 
اأن املتهم كان يف حالة دفاع �رشعي تعنيَّ عليها اأن تعامله على هذا الأ�شا�ص  لها 
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)نق�ص ٢ مايو ١95٠، جمموعة اأحكام النق�ص، �ص١، رقم ١٨٨، �ص57٤، نق�ص 
٢٢ يناير ١95١، جمموعة اأحكام النق�ص، �ص٢، رقم ٢٠٠، �ص5٣١(. وكذا اإذا 
دفع باجلنون فال يجوز للمحكمة اأن ت�شتند يف اإثبات عدم وجود هذا اجلنون اإلى 
اأن املتهم مل يقدم دلياًل عليه، بل من واجبها يف هذه احلالة اأن تثبت بنف�شها اأن 
الدليل  تقدمي  تكلفه عبء  اأن  دون  يكن جمنونًا،  اجلرمية مل  ارتكابه  وقت  املتهم 
على ادعائه )�ص ١5 يونيو ١965، جمموعة اأحكام النق�ص، �ص١6، رقم ١١6، 
�ص٨5٠، نق�ص ٢6 دي�شمرب ١99٤، جمموعة اأحكام النق�ص، �ص٤5، رقم ١95، 
�ص١٢٤٢(. وهذا الأمر بذاته اأخذ به ب�شاأن الدفع بانق�شاء الدعوى اجلنائية بالتقادم 
النق�ص، �ص١٣، رقم 65، �ص٢56،  اأحكام  )نق�ص ٢٠ مار�ص ١96٢، جمموعة 
اأو  ١، �ص١١(،  رقم  �ص٤9،  النق�ص،  اأحكام  يناير ١99٨، جمموعة  اأول  نق�ص 
ب�شابقة الف�شل يف املو�شوع )نق�ص ١٠ مار�ص ١96٤، جمموعة اأحكام النق�ص، 

�ص١5، رقم ٣٨، �ص١٨5(.
من  التخفيف  باأ�شباب  يتعلَّق  فيما  هذا  موقفه  غاير  قد  النق�ص  ق�شاء  اأن  بيد 
العقاب، حيث جاء يف ق�شائه اأنه: »ملا كانت املادة ٣٨ من قانون املخدرات ال ت�سرتط 
اأن يكون الإجراء املن�شو�ص عليه فيها مق�شوًدا به الجتار، فكل اإحراز يعاقب عليه 
ال�شخ�شي. ففي هذه  ال�شتعمال  اأو  التعاطي  يق�شد  اأنه كان  ثبت  اإذا  اإل  مبوجبها 
الإثبات  باملادة ٣7، وعبء  الورد  املخفف  بالعقاب  ينتفع  اأن  للمتهم  احلالة يكون 
يف تخ�شي�ص الق�شد من الإحراز يقع دائًما على عاتق املتهم« )نق�ص ٢٠ مار�ص 
�ص٢9، ع٢،  الف�شلية،  الق�شاة  ق�شائية، جملة  �ص65  رقم ٣6٤9،  الطعن   ،١997

يوليو-دي�شمرب، ١997، �ص69١(.
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املطلب الثاين
املتهم وعبء الإثبات

متهيد وتق�شيم:
ا�شتبان لنا مما �شبق اأن الأ�شل اأن املتهم يظل بريًئا من التهمة امل�شندة اإليه، ما مل يقم 
دليل قاطع تقدمه �شلطة التهام على ارتكابه اجلرمية حمل الدعوى. غري اأن الت�رشيعات 
قانونية  قرائن  على  بالن�ص  الإثبات  عبء  قلب  ر  وتقرِّ القاعدة،  هذه  عن  تخرج  قد 
اإ�شكالية  فهل من  اإثبات اجلرمية.  التهام يف  �شلطة  ت�شهيل مهمة  بق�شد  التهمة  لإثبات 

متثِّلها تلك القرائن؟ )الفرع الأول(.
املتعنيَّ  اأنه من  اإل  براءته،  باإثبات  املتهم غري مكلف  اإذا كان  فاإنه  اأخرى  ناحية  ومن 
اأن ي�شمح له بامل�شاركة يف هذا الإثبات، �شواء مت ذلك ب�شكل اإيجابي )حّق املتهم يف 

الإثبات(، اأو ب�شكل �شلبي )حّق املتهم يف ال�شمت( )الفرع الثاين(.

الفرع الأول

اإ�شكالية قرائن الإثبات القانونية

تق�شيم:
تتوزع قرائن الإثبات القانونية اإلى قرائن تتعلَّق بالركن املادي للجرمية )اأوًل(، واإلى 
قرائن تت�شل بالركن املعنوي فيها )ثانًيا(. فهل من تعار�ص بني تلك القرائن وبني اأ�شل 

الرباءة مو�شع حديثنا؟
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اأواًل: القرائن املت�شلة بالركن املادي: 

اإذا ما توافرت قرينة اإثبات قانونية نتج عن ذلك اإعفاء �شلطة التهام من اإثبات الركن 
املادي للجرمية، اإذ اإن هذه القرينة تبنى على وقائع تثبت يف حقِّ املتهم، وهذه الوقائع 
هي التي تن�شاأ بها قرائن التهام التي تدل على عك�ص افرتا�ص الرباءة ومن ثم ينقلب 
عبء الإثبات، ويقع على عاتق املتهم اإثبات اأن القرينة املو�شوعة بوا�شطة القانون ل 
تطابق الواقع. وهكذا فالقرينة ب�شيطة ل حتول بني املتهم واثبات براءته عن طريق نق�ص 

القرينة واإثبات عك�شها.
عقوبات   6-٢٢5 املادة  ن�ص  يف  جاء  مبا  القرائن  من  النوع  لذلك  ميثِّل  اأن  وميكن 
اًدا من اعتاد العي�ص مع عاهرة وعجز عن اإثبات م�شادر  فرن�شي جديد، من اأنه ُيعدُّ قوَّ
دخله التي تنا�شب طريقة معي�شته. ذات الأمر فيما يتعلَّق بالقرينة املن�شو�ص عليها يف 
املادة ٣٢١-6 من قانون العقوبات الفرن�شي واملتعلِّقة باإخفاء اأ�شياء متح�شلة من جرمية، 
اجلنايات  ارتكاب  اعتادوا  الذين  الُق�رش  �شلطة على  له  تكون  الذي  لل�شخ�ص  بالن�شبة 
ا- ما  اأو اجلنح، اإذا مل ي�شتطع تربير موارده املالية التي يتعي�ص منها. ومن ذلك -اأي�شً
تن�ص عليه املادة ٤١٨ من قانون اجلمارك الفرن�شي Code des Douanes التي تفرت�ص 
قرينة التهريب والغ�ص لدى كل من ي�شبط داخل الدائرة اجلمركية ومعه ب�شائع ل توجد 
عليها العالمات اجلمركية، التي ت�شمح بدخولها على الإقليم الفرن�شي. ويف تلك احلالة 
ا  التهرب والغ�ص؛ لأنها مفرت�شة افرتا�شً باإثبات واقعة  تلتزم �شلطة التهام  الأخرية ل 
 .)Pradel، Droit، 1995، p. 383 et s( ل يقبل العك�ص اإل يف حالة القوة القاهرة
ر املادة ٣٠ من قانون اجلرائم  ويعرف القانون الإجنليزي هذا النوع من القرائن اإذ تقرَّ
اجلن�شية Sexual Offences Act حكًما �شبيًها مبا جاء يف املادة 6/٢٢5 عقوبات فرن�شي 
 Prevention of Corruption Act شالفة الذكر. كما اأن قانون الوقاية من الر�شوة�
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ر اأن املوظف الذي تلقى اأية مبالغ مالية اأو عطايا يجب عليه اأن يثبت اأن  لعام ١9١6 يقرِّ
ر القانون الإجنليزي يف اإطار  هذا التلقي مل يكن على �شبيل الر�شوة. وب�شفة عامة يقرِّ
اأنه عندما  املخالفات،  للتطبيق على  Summary Trial، والقابل  املوجزة  املحاكمات 
ر اإباحته ا�شتثناء يف بع�ص الأحوال، فاإنه يجب على املتهم  مينع القانون فعاًل ما، ويقرِّ

.)Spencer، 1992، p. 86( اأن يثبت اأن فعله يدخل يف دائرة ال�شتثناء
تن�ص  ما  ذلك  ومن  القرائن.  من  النوع  بهذا  ال�شتعانة  امل�رشي  املَُنِظم  يغفل  ول 
عليه املادة ٢76 عقوبات من اأن »الأدلة التي تقبل وتكون حجة على املتهم بالزنا هي: 
وجوده يف منزل م�شلم يف املحل املخ�ش�ص للحرمي«. وي�شتفاد من هذا الن�ص اأن قرينة 
ال�شرتاك يف الزنا تتحقق من جمرد واقعة �شبط املتهم يف منزل م�شلم، ويف املكان 
ه ال�شرتاك يف الزنا،  املخ�ش�ص للحرمي، والتي اإذا ثبتت تلك الواقعة افرت�ص يف حقِّ

ويقع على املتهم عبء اإثبات العك�ص )ح�شني، ١99٨، �ص٨٠5(.
الثانية  الفقرة  ا- مبا جاء يف ن�ص  القرائن -اأي�شً النوع من  التدليل على هذا  وميكن 
»ُيعدُّ ك�شًبا غري م�رشوع كل  اأنه:  ل�شنة ١975 من  القانون رقم 6٢  الثانية من  املادة  من 
مال ح�شل عليه اأحد اخلا�شعني لأحكام هذا القانون لنف�شه، اأو لغريه ب�شبب ا�شتغالل 
اأو نتيجة ل�شلوك خمالف لن�ص عقابي، اأو لالآداب العامة، وتعترب  اخلدمة، اأو ال�شفة، 
ناجتة ب�شبب ا�شتغالل اخلدمة، اأو ال�شفة كل زيادة تطراأ بعد تويل اخلدمة، اأو قيام ال�شفة 
، متى كانت ل تتنا�شب  على ثروة اخلا�شع لهذا القانون اأو على زوجته، اأو اأولده الُق�رشَّ
مع مواردهم، وعجز عن اإثبات م�شدر م�رشوع لها«. فريي البع�ص اأن هذا الن�ص ين�شئ 
قرينة قانونية على اأن الزيادة غري املتنا�شبة مع الدخل التي طراأت على املوظف، اإمنا هو 
ك�شب غري م�رشوع ناجم عن ا�شتغالل الوظيفة، اأو ال�شفة، اأو خمالفته ل�شلوك حمظور 
)�رشيف، ٢٠٠٢، �ص5٤7، ال�شيباين، ٢٠٠6، �ص5٤6-5٤7(. ويرى البع�ص من الفقه 
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اأن هذا الن�ص لي�ص فيه خروٌج على القواعد العامة يف الإثبات، فعبء الإثبات ما زال 
يقع على عاتق النيابة العامة واملتمثِّل يف اإثبات الزيادة، وانعدام التنا�شب مع الدخل، 
يدعي  من  على  ويقع  الزيادة،  م�شدر  م�رشوعية  عدم  لإثبات  كاٍف  ذلك  اإثبات  واأن 
العك�ص اإقامة الدليل على ذلك. )املر�شفاوي، ١9٨٢، �ص١٠٤(. وهكذا ل تكلف النيابة 
العامة اإل باإثبات الزيادة يف ثروة املتهم، وعدم تنا�شب الزيادة مع دخله، يف حني يقع 

على املتهم اأن يدح�ص من جانبه هذه القرينة باإثبات امل�شدر امل�رشوع لرثوته.

ثانًيا: القرائن املت�شلة بالركن املعنوي:

يغلب على الكثري من قرائن الإثبات القانونية ات�شالها بالركن املعنوي للجرمية. وهي 
يف هذا ال�شدد ل تخ�ص اجلرائم التقليدية التي مت�ّص القيم وامل�شالح الأ�شا�شية للمجتمع 
والتي قّرر لها القانون عقابًا يتفق وج�شامة امل�شلحة املحمية )اجلرائم الطبيعية(، واإمنا 
تت�شل يف العادة باجلرائم امل�شطنعة التي هي من �شنع املَُنِظم كي يحمى بها م�شلحة ما 
يراها جديرة باحلماية. مثال ذلك املخالفات اخلا�شة بالطرق والبيئة والتلوث واجلرائم 

ال�رشيبية واجلمركية...الخ.
وميكن اأن منثِّل لتلك القرائن مبا جاء يف املادة ٣99 من قانون اجلمارك الفرن�شي ب�شاأن 
الذكر  القانون �شالف  املادة ٣/٣69 من  ره  تقرِّ الغ�ص. وكذا ما  افرتا�ص امل�شلحة يف 
ا- قرينة املادة ١/٢١ من قانون الطرق التي تفرت�ص  من قرينة �شوء النية. ومنها -اأي�شً

م�شئولية �شائق ال�شيارة عن خمالفات الوقوف يف املمنوع.
وقد ا�شتهرت تلك القرائن يف الت�رشيع امل�رشي، ومنها ما جاء يف املادة ١١6 مكرر 
)ج( من قانون العقوبات والتي تن�ص على اأن: »كل من اأخّل عمًدا بتنفيذ كل اأو بع�ص 
اأ�شغال عامة  اأو  التزام  اأو  اأو توريد  اأو نقل  التي يفر�شها عليه عقد مقاولة  اللتزامات 



135
جملة الق�سائية - العدد ال�ساد�س - جمادى الأولى  1434هـ

ارتبط به مع اإحدى اجلهات املبينة يف املادة ١١9 اأو مع اإحدى �رشكات امل�شاهمة وترتَّب 
على ذلك �رشٌر ج�شيٌم، اأو اإذا ارتكب اأي غ�صٍّ يف تنفيذ هذا العقد يعاقب بال�شجن... 
العقود  من  لأي  تنفيًذا  فا�شدة  اأو  مغ�شو�شة  مواد  اأو  ب�شاعة  د  ورَّ اأو  ا�شتعمل  من  وكل 
�شالفة الذكر، ومل يثبت غ�شه لها، اأو علمه بغ�شها اأو ف�شادها يعاقب باحلب�ص والغرامة 
التي ل تتجاوز األف جنيه اأو اإحدى هاتني العقوبتني وذلك ما مل يثبت اأنه مل يكن يف 
اأو الف�شاد...«. ويفهم من هذا افرتا�ص اخلطاأ غري العمدي يف  مقدوره العلم بالغ�صِّ 
اإثبات عك�ص هذا  رد طاملا مل يثبت الق�شد قبلهما. وعلى هوؤلء  اأو املوِّ حقِّ امل�شتعمل 
الفرتا�ص، من خالل اإثبات اأنه مل يكن يف مقدوره العلم بالغ�ص، اأو الف�شاد، اأي اإثبات 

نوع من القوة القاهرة حالت دون العلم )�رشيف، ٢٠٠٢، �ص57٠(.
ره املادة ٢/١٢١ من قانون اجلمارك من افرتا�ص العلم  ا- ما كانت تقرِّ ومن ذلك -اأي�شً
بالتهريب اإذا مل يقدم من وجدت يف حيازته الب�شائع بق�شد الجتار امل�شتندات الدالة على 
ا- ما جاء يف املادة 9/٤7 من  اأنها قد �شّددت الر�شوم اجلمركية املقّررة. ومن ذلك -اأي�شً
قانون ال�رشيبة العامة على املبيعات ال�شادر بالقانون رقم ١١ ل�شنة ١99١ والتي ن�شت 
على اأنه: »مع عدم الإخالل بحالت التهرب الواردة باملادة ٤٤ من هذا القانون ُيعدُّ تهربًا 
رة بتلك املادة احلالت الآتية: اأ- حيازة  بالن�شبة لهذه ال�شلع يعاقب عليها بالعقوبات املقرَّ
ال�شلع اخلا�شعة لل�رشيبة بق�شد الجتار مع العلم باأنها مهربة، ويفرت�ص العلم اإذا مل يقدم 

من وجدت يف حيازته هذه ال�شلع امل�شتندات الدالة على �شداد ال�رشيبة. 
العقوبات من افرتا�ص م�شئولية  قانون  املادة ١95 من  وكذلك ما كانت تن�ص عليه 
رئي�ص التحرير عن اجلرائم التي ترتكب بوا�شطة �شحيفته تاأ�شي�ًشا على افرتا�ص العلم 
مبا تن�رشه جريدته )نق�ص ٢٢ مار�ص ١9٨٤، جمموعة اأحكام النق�ص، �ص٣5، رقم 6٨، 
ره القانون رقم ٤٨ ل�شنة ١9٤١ يف �شاأن  ا- ما كان يقرِّ �ص٣٢١(. ومن قبيل ذلك -اأي�شً
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قمع الغ�ص والتدلي�ص وتعديالته، قبل تعديله النهائي بالقانون رقم ٢٨١ ل�شنة ١99٤، 
الباعة  من  كان  اأو  بالتجارة  املخالف  ا�شتغال  بالغ�ص يف حالة  املتهم  علم  افرتا�ص  من 

اجلائلني، ما مل يثبت ح�شن النية. 

ثالًثا: تعار�س قرائن االإثبات مع مبداأ اأ�شل الرباءة: 

حاول البع�ص من الفقه تربير اللجوء اإلى قرائن الإثبات على �شند من ال�شعوبات 
التي تكتنف الإثبات يف بع�ص اأنواع اجلرائم، والتي ين�شب الإثبات فيها على بع�ص 
هذه  معاجلة  اأن  ذلك  قبولها؛  ميكن  ل  العتبارات  هذه  اأن  واحلــقُّ  ال�شلبية.  الوقائع 
الرباءة  بافرتا�ص  الإخالل  اأو  الإجرائية  ال�رشعية  على  بالفتئات  يتاأتى  ل  ال�شعوبات 

الذي ُيعدُّ اأحد مكت�شبات حقوق الإن�شان يف الفكر القانوين املعا�رش.
على اأن مراجعة اأحكام الق�شاء على ال�شعيد الدويل والداخلي يك�شف عن ت�شكك 
حول التعار�ص املطلق بنْي قرائن الإثبات ومبداأ اأ�شل الرباءة. فها هي املحكمة الأوروبية 
يقف  الذي  الوقت  يف  الأمرين،  بني  للتوفيق  م�شعى  جتد  اأن  حتاول  الإن�شان  حلقوق 
الق�شاء الداخلي لبع�ص الدول، وعلى راأ�شه املحكمة الد�شتورية العليا امل�رشية، موقف 

العداء لهذا النوع من القرائن بحجة مناق�شته لقرينة الرباءة.
ة  اأتيحت الفر�شة لكل من اللجنة واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان يف عدَّ فلقد 
منا�شبات للك�شف عن مدى تطابق بع�ص الن�شو�ص الت�رشيعية املت�شمنة لقرائن الإثبات 
مع مبداأ افرتا�ص الرباءة املن�شو�ص عليه يف املادة ٢/6 من التفاقية الأوروبية حلقوق 
رت اللجنة الأوروبية حلقوق الإن�شان يف قرارها ال�شادر بتاريخ  الإن�شان. ويف البدء قرَّ
اأن ن�ص  املمار�شة  اإلى هذه  باأ�شخا�ص  الدفع  اأو  البغاء  بتجارة  املتعلِّق  ١9 يوليو ١97٢ 
املادة ٢/6 من التفاقية – املتعلِّق باأ�شل الرباءة – ل ي�شع حاجًزا اأمام القرائن الفعلية 
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 – الإثبات  قرينة  اأن  اللجنة  اعتربت  ولقد  اجلنائية.  املواد  يف  املخ�ش�شة  القانونية  اأو 
املن�شو�ص عليها يف القانونني الفرن�شي والإجنليزي – مقبولة وغري خمالفة لفرتا�ص 
Affaire X c. Royaume-( للدح�ص  القابل  وغري  العقالين  لطابعها  نظًرا  الرباءة 

املحكمة  واأعلنت  �شبق  كما   ..)71/Uni، 19 juillet 1972، Req. n°5124

الأوروبية حلقوق الإن�شان عن موقفها جتاه قرائن الإثبات عندما طرح عليها الأمر جتاه 
املادة ١/٣9٢ من قانون اجلمارك الفرن�شي املت�شمنة لقرينة الغ�ص يف حقِّ حائز الب�شاعة 
املغ�شو�شة، حيث قّررت املحكمة اأن »كل نظام قانوين يعرف قرائن الإثبات الواقعية 
والقانونية واأن التفاقية ل متنعها من حيث املبداأ. غري اأنه يف هذا املجال تلتزم الدول 
الأع�شاء بعدم جتاوز احلدود املعقولة، اآخذة بعني العتبار خطورة املو�شوع مع احلفاظ 

على حقوق الدفاع«
 Toute système juridique connaît des présomptions de preuve de fait«
 et de droit et que la convention n’y met pas obstacle en principe، mais en

 matière pénale oblige les Etats contractants à ne pas dépasser des limites

 raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les

 droit de la défense«. )Salabiaku c. France، 7 octobre 1988، § 28، série A

 n°141-A ; en même sens، Pham Hoang c. France، 25 septembre 1992،

 Radio France et autres c. France، 30 mars 2004، § ;  87/§33، n°13191

 CEDH 2004-II. Cf. Pierre Bolze، Le droit à la preuve  ،00/24، n°53984

.»contraire en procédure pénale، th. Nancy II، 2010، p.53 et s
بكل  العرتاف  عن  يك�شف  الإن�شان  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  ق�شاء  فاإن  وهكذا 
اإلى انتهاك مبداأ  و�شوح بقبول قرائن الإثبات، مع تقييد تلك الأخرية حتى ل توؤدي 
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اأ�شل الرباءة، ومن تلك القيود قابلية القرينة لإثبات العك�ص، وعدم جتاوز هذه القرائن 
الرباءة،  واأ�شل  العادلة  للمحاكمة  الأ�شا�شية  للمبادئ  جتاوزها  اأي  املعقولة،  للحدود 

واأخرًيا �رشورة احلفاظ على حقوق الدفاع.
موقًفا  م�رش  يف  العليا  الد�شتورية  املحكمة  اتخذت  فقد  ذلك  من  النقي�ص  وعلى 
مع  تتنافى  لأنها  د�شتوريتها؛  بعدم  ق�شت  القانونية، حيث  الإثبات  قرائن  ا جتاه  راف�شً
اإثباتها  ناحية  من  اجلنائية  بالتهمة  يتعلَّق  ثابًتا  اأ�شاًل  ميّثل  والذي  الرباءة،  افرتا�ص  مبداأ 
نق�ص  اإجراءاتها ول يجوز  امتداد  مراحلها وعلى  اجلنائية يف جميع  الدعوى  وي�شمل 
جماعها  من  ن  وتتكوَّ املحكمة  اإليها  تخل�ص  التي  اجلازمة  الأدلــة  بغري  الفرتا�ص  هذا 
عقيدتها )م.د.ع. ٣ يوليو ١995، الق�شية رقم ٢5 ل�شنة ١6 ق�شائية د�شتورية، اجلريدة 
الر�شمية، ع٢9، يف ٢٠ يوليو ١995، جمموعة اأحكام املحكمة الد�شتورية العليا، ج7، 
�ص١٨٠(. وهكذا جاء يف ق�شائها اأن »اخت�شا�ص ال�شلطة الت�رشيعية يف جمال اإن�شاء 
قانونية  قرائن  لفر�ص  اجلنائي  املجال  يف  التدخل  لها  يخوِّ ل  عقوباتها  وحتديد  اجلرائم 
التي رتبتها عليها« )م.د.ع. 5  بالنتائج  تنف�شل عن واقعها، ول تربطها عالقة منطقية 
يوليو ١997، الق�شية رقم 5٨ ل�شنة ١٨ ق�شائية د�شتورية، اجلريدة الر�شمية، ع٢9، يف 
دت املحكمة على اأن افرتا�ص الرباءة يقت�شي اأن تقوم النيابة  ١9 يوليو ١997(. ولقد اأكَّ
العامة باإثبات اأركان اجلرمية مبا يف ذلك الق�شد اجلنائي بنوعيه اإذا كان متطلًبا فيها، واأنه ل 
يجوز اأن تعترب الواقعة ثابتة بغري دليل، وهو ل ياأتي معه اأن يفرت�ص املَُنِظم ثبوت اجلرمية 
بقرينه ين�شئها، ومن ثم فال يجوز افرتا�ص الركن املادي اأو الركن املعنوي )م.د.ع. ٢ 
دي�شمرب ١995، الق�شية رقم ١٤ ل�شنة ١7 ق�شائية د�شتورية، جمموعة اأحكام املحكمة 
الق�شية رقم 59  العليا، ج7، رقم 9، �ص١76، م.د.ع. ١ فرباير ١997،  الد�شتورية 

ل�شنة ١٨ ق�شائية د�شتورية، اجلريدة الر�شمية، ع7 تابع، يف ١٣ فرباير ١997(.
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قانون  من   ١5 املــادة  من  الثانية  الفقرة  ن�ص  د�شتورية  بعدم  ق�شي  هذا  اأجل  ومن 
الأحزاب ال�شيا�شية ال�شادر بالقانون رقم ٤٠ ل�شنة ١977 واملعدل بالقرار بقانون رقم 
٣6 ل�شنة ١979 فيما ت�شمنته من افرتا�ص م�شئولية رئي�ص احلزب مع رئي�ص حترير �شحيفة 
الق�شية   ،١995 يوليو   ٣ )م.د.ع.  الرباءة  قرينة  على  عدوانًا  فيها  ين�رش  ا  عمَّ احلزب 
املحكمة  ق�شت  ذلك  �شوء  ويف  الذكر.  �شالف  د�شتورية،  ف�شائية   ١6 ل�شنة   ٢5 رقم 
ا- بعدم د�شتورية ن�ص املادة ١٢١ من قانون اجلمارك ال�شادر بقرار  الد�شتورية -اأي�شً
رقم  الق�شية   ،١99٢ فرباير   ٢ ١96٣م.د.ع.  ل�شنة   66 رقم  بقانون  اجلمهورية  رئي�ص 
١٣ ل�شنة ١٢ ق�شائية د�شتورية، اجلريدة الر�شمية، ع٨، ال�شادرة يف ٢٠ فرباير ١99٢. 
كما ق�شت بعدم د�شتورية ن�ص املادة 5 من املر�شوم بقانون رقم 9٨ ل�شنة ١9٤5 ب�شاأن 
املت�رشدين وامل�ستبه فيهم وب�سقوط اأحكام املواد املرتبطة بها )م.6، ١٣، ١5( وذلك على 
نوع  من  بارتكاب جرائم  ال�شتهار  اأ�شا�ص  على  ال�شخ�ص  اإدانة  د�شتورية  اأ�شا�ص عدم 
معنيَّ مبا يخالف اأ�شل الرباءة. م.د.ع. ٢ يناير ١99٣، الق�شية رقم ٣ ل�شنة ١٠ ق�شائية 
د�شتورية، اجلريدة الر�شمية، ع٢، يف ١٤ يناير ١99٣. وكذا ق�شي بعدم د�شتورية الفقرة 
الثانية من املادة الثانية من قانون رقم ٤٨ ل�شنة ١9٤١ يف �شان قمع التدلي�ص والغ�ص، قبل 
تعديله بالقانون رقم ٢٨١ ل�شنة ١99٤، من افرتا�ص العلم بغ�ص املادة مو�شوع اجلرمية 
اأو ف�شادها يف جانب امل�شتغلني بالتجارة ما مل يثبت ح�شن النية، مبا يخالف الأ�شول 
العامة يف الإثبات اجلنائي. م.د.ع. ٢٠ مايو ١995، الق�شية رقم 5، ال�شنة ١5 ق�شائية 
ما  د�شتورية  بعدم  يونيو ١995. كما ق�شي  الر�شمية، ع٢٣، يف ٨  د�شتورية، اجلريدة 
د النق�ص يف  ت�شمنته املواد ٣7، ٣٨، ١١7 من قانون اجلمارك، عندما جعل املَُنِظم جمرَّ
ا اأدرج يف قائمة ال�شحن قرينة على تهريبها، الأمر  عدد الطرود املفرغة من حمتوياتها عمَّ
الذي يخالف مبداأ اأ�شل الرباءة. )م.د.ع. ٢ اأغ�شط�ص ١997، الق�شية رقم 7٢، ال�شنة 
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١٨ ق�شائية د�شتورية، اجلريدة الر�شمية، ع٣٣، يف ١٤ اأغ�شط�ص ١997(. ولذات الأمر 
ق�شي بعدم د�شتورية الفقرة الأولى من املادة ١95 من قانون العقوبات التي كانت تن�شاأ 
اإذا  اأو املحرر امل�شئول  قرينة على العلم مبا ن�رش باجلريدة يف حقِّ رئي�ص حترير اجلريدة 
مل يكن ثمة رئي�ص حترير )م.د.ع. ١ فرباير ١997، الق�شية رقم 59 ل�شنة ١٨ ق�شائية 
د�شتورية، �شالف الذكر. راجع يف اأحكام اأخرى مت�شلة بعدم د�شتورية قرائن الإثبات 

القانونية لعدوانها على قرينة الرباءة، النهري، ٢٠٠٣، �ص١9١ وما بعدها(. 
ولدينا اأن اجتاه املحكمة الد�شتورية العليا توجٌه حمموٌد ملا متثِّله قرائن الإثبات 
القانونية من انتهاك وا�شح ملبداأ افرتا�ص الرباءة، ولكونها توؤدي اإلى بناء الإدانة 
اإدانة تبنى من ثم  القرينة، وهى  اإثبات ما يناق�ص  على جمرد عجز املتهم عن 

على ال�شك.

الفرع الثاين

م�شاهمة املتهم يف تدعيم مبداأ اأ�شل الرباءة

متهيد وتق�شيم:
براءته،  باإثبات  اللتزام  املتهم من  يعفي  املتهم  الرباءة يف  اأ�شل  مبداأ  اإذا كان   
اأن ي�شمح له بذلك؛ لأن هذه  فاإنه ينبغي  اأن ي�شهم يف الإثبات،  اأراد املتهم  اإذا  اأنه  اإل 
امل�شاركون  اأو�شى  وهكذا  فيه.  املتاأ�شلة  الرباءة  لتاأكيد  مهمة  �شمانة  ت�شكل  امل�شاركة 
الق�شائي  النظام  يف  العدالة  وحتقيق  الإن�شان  حقوق  حلماية  الأول  الدويل  املوؤمتر  يف 
الإ�شالمي -الذي انعقد مبقر املعهد الدويل العايل للعلوم اجلنائية ب�شرياكوزا يف الفرتة 
من ٢٨ على ٣١ مايو ١979 – ب�رشورة اأن يكون للمتهم احلقُّ يف تقدمي اأدلة الإثبات 

وطلب �شماع ال�شهود دفاًعا عن نف�شه. 



141
جملة الق�سائية - العدد ال�ساد�س - جمادى الأولى  1434هـ

وتتخذ تلك امل�شاهمة املتهم يف الإثبات مظهرين: 
اأولهما اإيجابي يتمثَّل يف احلقِّ يف الإثبات )اأوًل(، والثاين �شلبي، ويتمثَّل يف حقِّ 

املتهم يف ال�شمت )ثانًيا(. 

اأواًل: حقُّ املتهم يف االإثبات:

)اأ ( م�شمون حقِّ املتهم يف الإثبات:
ل �شكَّ اأن فكرة حقِّ املتهم يف الإثبات تُعدُّ من الأفكار احلديثة ن�شبًيا )ملزيد من التف�شيل

Bolze، ٢٠١٠(. فمن الناحية التاريخية ظلَّ دور املتهم يف الإثبات معترًبا مبثابة الواجب 

ل�شنوات طويلة. ففي املجتمعات القدمية كان املتهم هو املكلف باإثبات براءته من التهام 
ا قويًّا باأن  د التهام يثري افرتا�شً املن�شوب اإليه نظًرا ل�شيادة قرينة الذنب اأو الإثم، وكان جمرَّ
املتهم مذنب، وكان يفر�ص على املتهم اأن يثبت براءته بتقدمي �شهود يحلفون اليمني على 
�شدق ق�شمه باأنه برئ، وكان اليمني يوؤيد ببع�ص التعاويذ الدينية، وفى كثري من الأحيان 
كان العقاب يعتمد على التحكيم الإلهي، والذي يتمثَّل يف اتخاذ بع�ص الإجراءات املا�شة 
باحلرية مثل التعذيب واملبارزة )�رشور، ١999، �ص55٤، ال�شاوي، ٢٠٠١، �ص555(. 
وفى القانون الروماين، ما اأن حلَّت الإجراءات املكتوبة حمل الإجراءات ال�شفوية اأ�شبح 
من �شلطة القا�شي اأن يطلب من املتهم تقدمي اإي�شاح عن موقفه، ومن ثم انقلب عبء 

ه.  ا يف حقِّ الإثبات ليقع على عاتق املتهم، واأ�شبح اجلرم مفرت�شً
ذات  الدولية  واملواثيق  الو�شعي  القانون  يف  الرباءة  اأ�شل  مبداأ  بتكري�ص  اأنه  على 
ال�شلة بحقوق الإن�شان، تدعم حّق املتهم يف الإثبات برغبته احلرة يف تقدمي ما يقنع 
القا�شي على عدم �شحة التهام املن�شوب له، وانتفى عنه من ثم و�شف الواجب. هذا 

الأخري الذي يقع على �شلطة التهام. 
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واحلقُّ يف الإثبات Droit à la preuve »مكنه تخّول للخ�شم اأن يقيم الدليل اأمام 
دها القانون«. وهو يف مقام املحاكمات اجلنائية مكنه تخّول  الق�شاء بالطرق التي حدَّ
اإليه؛  – اأن يقيم الدليل على عدم �شحة التهام املن�شوب  – املفرت�ص براءته  للمتهم 
ومن ثم يجب الرتخي�ص له بكافة الت�شهيالت، والو�شائل الالزمة لإقناع القا�شي بعدم 

�شالمة الأدلة املقدمة �شده من �شلطة التهام.
وحقُّ املتهم يف الإثبات بقية من بقايا النظام التهامي على امل�شتوى الإجرائي، هذا 
الذي ت�شود فيه امل�شاواة بني املتهم و�شلطة التهام؛ والذي ل مينح فيه اأي امتياز خل�شم 
على اآخر، بحيث يكفل لكل خ�شم احلقَّ يف اأن يجمع الأدلة لكي يواجه بها خ�شمه يف 
حماكمة علنية تدور فيها املناق�شات �شفاهة وبح�شور اخل�شوم. ففي القانون الإجنليزي 
كي   Private detective خا�ص  مبخرب  ال�شتعانة  حّق  حماميه  بوا�شطة  للمتهم  ر  يتقرَّ
با�شتجواب  املحامي  يقوم  اجلل�شة  وفى  ال�رشطة،  يات  لتحرِّ موازية  يات  حترِّ يجرى 
ال�شهود حتت اإ�رشاف ورقابة القا�شي الذي ل ميلك – من حيث املبداأ – اأيَّة �شلطة يف 

بحث واإدارة الدليل )ال�شاوي، ٢٠٠١، �ص55٨(.
مقارب  نهج  على  ت�شري  اإيطاليا  هي  فها  التنقيبي.  النظام  بلدان  يغزو  بداأ  احلقُّ  هذا 
للقانون الإجنليزي منذ تطبيق قانون الإجراءات اجلنائية اجلديد عام ١9٨9. فبعد �شنوات 
من تبنى النظام الإجرائي التنقيبي يف مرحلة التحقيق، وتبنى النظام املختلط يف مرحلة 
املحاكمة، قلبت اإيطاليا نظامها الإجرائي واجتهت �رشاحة �شوب النظام التهامي. وهكذا 
نظم القانون اجلديد، امل�شمى قانون Vassalli مبداأ امل�شاواة يف الأ�شلحة بني النيابة العامة 
واملتهم، وذلك بتقريره احلقَّ لكل خ�شم يف دليل الإثبات )م ١9٠ اإجراءات(، وتنظيمه 
لكيفية مبا�رشة هذا احلقِّ بوا�شطة الدفاع عن املتهم، فالأخري له اإمكانية القيام ببحث مواز 

عن الأدلة مع النيابة العامة )ال�شيفي، وزيد، ١99٠، �ص١7١(.
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الدعوى  ا يف  ن�شًطً الأخري خ�شًما  اإلى جعل  يهدف  الإثبات  املتهم يف  وتقرير حّق 
اجلنائية، ومن هذه الزاوية فهو ي�شمن فعالية اأ�شل الرباءة، والأخري يقرتن دائًما بو�شائل 
املتهم يف  – حّق  العليا  الد�شتورية  – ح�شب تعبري املحكمة  بينها  اإلزامية من  اإجرائية 
مواجهة الأدلة التي طرحتها النيابة العامة اإثباتًا للجرمية، وكذلك احلقُّ يف هدمها باأدلة 
ق�شائية   ١7 ال�شنة   ،٢٨ رقم  الق�شية   ،١995 دي�شمرب   ٢ )م.د.ع.  يقدمها  التي  النفي 
ا  واأي�شً القائمة،  الأدلة  دح�ص  يف  احلقُّ  هذا  يتمثَّل  ولذلك  الذكر(؛  �شالفة  د�شتورية، 

البحث عن اأدلة النفي وتقدميها للمحكمة.
يف  اجلنائي  للقا�شي  الإيجابي  الدور  مع  ا  مطلًقً يتعار�ص  ل  احلقَّ  هذا  اأن  اإلى  وننّوه 
جمال الإثبات. لذا فاإنه حتى يف ظلِّ الت�رشيعات التي تنتمي اإلى اأنظمة العرف الإجنليزي، 
وعلى الرغم من متتع املتهم باحلقِّ يف دليل الإثبات، فاإن القا�شي ميار�ص دوًرا اإيجابًيا. ففي 
القانون الإجنليزي، ي�شتطيع القا�شي اأن ي�شمع �شاهًدا مل يذكره اخل�شوم، عندما يرى اأن 
�شماعه �رشوريٌّ لتحقيق العدالة، اأو عندما يكون لدى هذا ال�شاهد اأقواٌل اأو معلومات تفيد 
يف ك�شف احلقيقة )Procédures pénales d’Europe، 1995، p. 541.(. وفى 
ا لن�صِّ املادة 5٠7 اإجراءات – يف حالة ال�رشورة  القانون الإيطايل ي�شتطيع القا�شي – وفًقً

اأن يقّرر من تلقاء نف�شه البحث عن اأدلة جديدة )ال�شيفي، وزيد، ١99٠، �ص٣٠7(.
)ب ( نطاق حّق املتهم يف الإثبات:

ُيثار الت�شاوؤل يف مقام حتديد نطاق حقِّ املتهم يف الإثبات حول جواز حرمان املتهم 
اإذا مل ميار�شه خالل فرتة زمنية معينة. ولدينا اأن حقَّ املتهم  من احلقِّ يف تقدمي الدليل 
يف تقدمي الدليل يظل قائًما طاملا بقى التهام، ومتى مل ي�شدر حكم فا�شل يف مو�شوع 
الدعوى. وهنا يرى البع�ص اأن احلقَّ يف تقدمي الدليل يظلُّ قائماً طوال فرتة املحاكمة، 
وُيعدُّ هذا احلقَّ وقاعدة البّينة على من ادعى وجهان لعملة واحدة. وبالتايل فاإن دليل 
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التهام ل يهدم اأ�شل الرباءة اإل اإذا و�شع املتهم يف ذات امل�شتوى اخلا�ص بالتهام فيما 
يتعلَّق بالإثبات )Corso، 1992، p. 210.، ال�شاوي، ٢٠٠١، �ص56١(. 

ولعلَّ هذا ما ك�شفت عنه املحكمة الد�شتورية العليا حني ق�شت بعدم د�شتورية املادة 
التالية لإعالن تكليفه  اأيام  باأن يقدم خالل اخلم�شة  اإلزام املتهم  ١٢٣ فيما ت�شمنته من 
الق�شاء  اإلى موظف عام. ويف هذا  اأ�شنده  بالأدلة على �شحة كل فعل  بيانًا  باحل�شور 
قالت املحكمة: اإن »�سقوط احلقِّ يف تقدمي الدليل عند الف�سل يف اتهام جنائي ي�سادم 
املبدئية  القواعد  بالتايل  فّعالة، ويناق�ص  اإدارة  العدالة اجلنائية  ال�شحيح لإدارة  املفهوم 
التي ل تقوم املحاكمة العادلة اأو املن�شفة بدونها« )م.د.ع. 6 نوفمرب ١99٣، الق�شية 

رقم ٣7، ال�شنة ١١ ق�شائية د�شتورية(. 
ا- عن جواز تقدمي املتهم لدليل غري م�رشوع كي يثبت براءته  وهنا ُيثار الت�شاوؤل -اأي�شً
 ،٢٠٠6 بالل،  بعدها،  وما  �ص5٨٠   ،١9٨7 اأحمد،  �ــص7٣5-75٠،   ،١9٨٢ )خليل، 
�ص٢٨٨ وما بعدها(. ويف معر�ص الإجابة على هذا الت�شاوؤل ذهب البع�ص )ح�شني، 
ال�شتار، ١99٠، رقم ٤5٤، خليل، ١9٨٢، �ص7٣5 وما  ١99٨، �ــص٤٣7-٤٣٨، عبد 
بعدها( اإلى تطلب م�رشوعية الدليل �شواء يف حالة الإدانة اأو يف حالة الرباءة، ا�شتناًدا 
ر بطالن اأي اإجراء  اإلى ن�ص املادة ٣٣6 من قانون الإجراءات التي تن�ّص على اأنه، اإذا تقرَّ
فاإنه يتناول جميع الآثار التي ترّتب عليه مبا�رشة؛ ذلك اأن هذا الن�ص مل يفرق بني دليل 
الإدانة ودليل الرباءة. هذا ف�شاًل عن اأن الطرق امل�رشوعة تكفل اإثبات الرباءة، ول يجوز 
على  امل�رشوعية  اأ�شبغنا  واإل  ال�رشعية،  مبداأ  اإهدار  على ح�شاب  الرباءة  تلك  اقت�شاء 

الرباءة التي تتاأتى بالتزوير اأو ال�شهادة الزور. 
اإلى  بعدها(  وما  �ص6٤   ،١996 )الغريب،  الفقه  من  اأخر  جانب  ذهب  حني  على 
وجوب التفرقة بني ما اإذا كانت عدم م�رشوعية الدليل ترجع اإلى اأن و�شيلة احل�شول 
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تُعدُّ جرمية  الو�شيلة  هذه  كانت  اإذا  ما  وبني  اجلنائية،  الإجــراءات  قواعد  تخالف  عليه 
جنائية؛ وهنا يقبل الدليل غري امل�رشوع فقط يف احلالة الأولى لإثبات الرباءة، ا�شتناًدا اإلى 
اأن البطالن الذي �شاب و�شيلة التو�شل اإلى الدليل اإمنا يرجع اإلى فعل من قام بالإجراء 
الثانية  اأما يف احلالة  له فيه.  اأن ي�شار من فعل ل يد  الباطل؛ ومن ثم ل يجوز للمتهم 
والتي تنتج فيها الأدلة عن و�شائل تُعدُّ جرمية جنائية – كالتزوير اأو �شهادة الزور – فاإنه 
يتعنّي اإهدار هذا الدليل، وعدم التعويل عليه، ا�شتناًدا اإلى اأن الو�شيلة يجب اأن تاأخذ 
ا-  اإليها -اأي�شً ية  املوؤدِّ الو�شيلة  اأن تكون  الغاية م�رشوعة تعنّي  فاإذا كانت  الغاية.  حكم 

م�رشوعة. والقول بغري ذلك يحفز على ارتكاب اجلرائم تو�شاًل لإثبات الرباءة.
وبتفح�ص اجتاهات الق�شاء يف هذا ال�شّدد ي�شتبني لنا اأن حمكمة النق�ص قد دعمت 
الراأي االأول، مبا موؤّداه عدم ا�سرتاط امل�رشوعية يف دليل الرباءة؛ ذلك اأن هذه االأخرية 
اأ�شٌل يف الإن�شان. هذا ف�شاًل عن اأن عدم التعويل على الدليل غري امل�رشوع اإمنا �رشع 
اإلى امل�رشور  ل  اأن ينقلب هذا ال�شمان �شده، ويتحوَّ ل�شمان حرية املتهم، فال يجوز 
الأوحد منه اإذا تعلَّق الأمر باأدلة الرباءة. فاملتهُم – خالًفا ل�شلطة التحقيق – قد يظهر 
عجزه عن اإثبات براءته من خالل القنوات امل�رشوعة، نظًرا لق�شور و�شائله، ومن غري 
لقاعدة  اإر�شاًء  فداء  كب�ص  نف�شه  من  يجعل  باأن  الو�شع  هذا  وهو يف  مطالبته  املقبول 
اأنه قام بتح�شيله بطرق غري  امل�رشوعية، بحرمانه من تقدمي دليل يقطع برباءته بدعوى 
م�رشوعه )نق�ص ٢5 يناير ١965، جمموعة اأحكام النق�ص، �ص١6، رقم ٢١، �ص٨7، 
نق�ص ٢١ يناير ١967، جمموعة اأحكام النق�ص، �ص١٨، رقم ٢٤، �ص١٢٨، نق�ص ١5 
الق�شاء،  هذا  تاأييد  ويف  �ــص١5٣.  �ص٣5،  النق�ص،  اأحكام  جمموعة   ،١9٨٤ فرباير 
م�شطفى، ١9٨٨، �ص٤٢٤، �رشور، الو�شيط، ١99٣، �ص٣٤، �شالمة، ١99٢، �ص١7٤، 

بالل، ٢٠٠6، �ص٢9١-٢9٢(. 
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ثانًيا: حقُّ املتهم يف ال�شمت:

اإذا كان للمتهم حقُّ امل�شاهمة الإيجابية يف الإثبات عن طريق احلقِّ يف تقدمي الأدلة 
ا اأن يلتزم ال�شمت، دون اأن يف�رش  التي تدح�ص التهام املن�شوب اإليه، فاإنه ي�شتطيع اأي�شً
هذا ال�شمت على اأنه اعرتاف بالتهمة، ومن ثم دليل على الإدانة. فاملتهُم يف ال�شمت 
Droit au silence حٌق اأ�شيٌل من حقوق املتهم )املال، ١97١، عطية، ١9٨٠، اأحمد، 

٢٠٠٣، احلرقان، ٢٠١٠، جملة جامعة امللك �شعود، �ص٢7٤(، الذي يجب اأن ي�شمح 
هذا  من  ي�شتنج  اأن  دون  بال�شمت،  ولو  يريد،  كيفما  دفاعه  تنظيم  مب�شاحة حرة يف  له 
اتهام )نق�ص ٢9 مايو ١97٣، جمموعة  اإليه من  ين�شب  ما  دليٌل على �شالمة  ال�شمت 

اأحكام النق�ص، �ص٢٤، رقم ١٣٤، �ص٤٠٢(. 
ول �شكَّ اأن حقَّ املتهم يف ال�شمت حقٌّ حديُث الن�شاأة، ذلك اأنه مل يكن مقّرًرا يف 
تاأتى  قانونًا ولو  املباحة  الأمور  الكالم من  املتهم على  اإجبار  اإذ كان  القدمية؛  الع�شور 
ذلك با�شتخدام الق�شوة والتعذيب )اأحمد، ٢٠٠٣، �ص١٢ وما بعدها(. كما اأن �شمت 
ا له؛ اإذ اإن واجب ال�شمت  املتهم قد مرَّ تاريخًيا من اعتباره واجًبا عليه اإلى اعتباره حقًّ
كان معروًفا يف اإجنلرتا حتى �شنة ١٨9٨. وفى جل�شات املحاكمة كان املتهم ل ي�شتطيع 
الإدلء باأية اأقوال ل�شاحله، كما كان ل يجوز له اأن يرتافع كمتهم منذ البداية ومل يكن 
م�شموًحا له بالكالم؛ اإذ اإن حماميه كان هو الناطق بل�شانه. ولكن اعتباًرا من عام ١٨9٨ 
�ص يف القانون الإجنليزي حقَّ املتهم يف ال�شمت، واأ�شبح من حقِّ املتهم اأن يختار  كرَّ

 .)Charlotte، 1997، p. 103 et s( بني ال�شهادة بالنفي اأو البقاء �شامًتا
على اأن تقرير هذا احلقِّ حني غزا القوانني واملواثيق الدولية قد مت بدللت لفظية 
خمتلفة )Pradel، Droit، 1995، p.448(. ففي القانون الأمريكي، وطبًقا للتعديل 
البقاء �شامًتا )ق�شية  للمتهم احلقُّ يف  الأمريكي عام ١79١، يكون  للد�شتور  اخلام�ص 
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هذا  عن  يعربَّ  والكندي  الإجنليزي  القانونني  وفى   ،)١966 عام   Mirandaمرياندا
الإيطايل  القانون  ويف  نف�شه«.  �شد  ال�شهادة  على  املتهم  يكره  ل  اأن  يف  »باحلقِّ  احلقِّ 
مطلًقا  ي�شاهم  ول  ال�شكوت  يف  احلقُّ  متهم  لكل  »يكون  باأن  احلقِّ  هذا  عن  التعبري  مت 
فيما يخ�ص جترميه«. وفى القانون الربتغايل يكون للمتهم »احلقُّ يف عدم الإجابة على 
اإقرار«  باأي  اأو الإدلء  القيام  الفرن�شي للمتهم احلقُّ يف »عدم  القانون  الأ�شئلة«. ويف 
»وعدم  )م.١٠٠(،  اجلزائري  القانون  تبناه  الذي  التعبري  ذات  وهو   ،)١١٤-١ )م. 
القانون  فرن�شي(. ويف  اإجراءات  مبوافقته« )م. ١١6-٣  اإل  فيه  امل�شتبه  �شوؤال  جواز 
اليمني »لالإن�شان الذي تقيد حريته باأي قيد احلّق يف المتناع عن الإدلء باأية اأقوال اإل 
بح�شور حماميه« )م.٤٨«اأ« من الد�شتور اليمني(. ويف القانون القطري »يجب على 
ه يف ال�شمت« )م.٤٠ اإجراءات جنائية(.  ماأمور ال�شبط الق�شائي اأن ينبه املتهم اإلى حقِّ
ويف القانون القطري »للمتهم اأن يرف�ص الكالم« )م.9٨(. وفى القانون امل�رشي »ل 
القانون  اإجراءات م�رشي(، ويف  اإذا قبل ذلك« )م ٢7٤  اإل  يجوز ا�شتجواب املتهم 
ا�شتظهار  اإلى  امل�رشوعة  بالطرق  املحقق  في�شعى  ال�شمت  املتهم  التزم  )اإذا  ال�شعودي 
اأ�شباب �شمته... ويف كل الأحوال ل يعترب �شمت املتهم دلياًل �شده يف توجيه التهام« 
)م.٣/١٠٢ من م�رشوع الالئحة التنفيذية لنظام الإجراءات اجلزائية لعام ١٤٢٢هـ( 

)احلرقان، ٢٠٠9، �ص١٢٨، احلرقان، ٢٠١٠، جملة جامعة امللك �شعود، �ص٢7٤( .
وهنا يطرح الت�شاوؤل حول الطبيعة القانونية لل�شمت، اأي ما اإذا كان �شمت املتهم 
يف  للمتهم  مينح  اأ�شا�شي  امتياز  ال�شمت  اأن  الواقع  رخ�شة.  اأم  حرية،  اأم  ا،  حقًّ ميثِّل 
الرباءة،  اأ�شل  مع  امل�شتوى  ذات  على  يقف  الق�شائية،  وال�شلطات  املجتمع  مواجهة 
الدفاع.  دائرة حقوق  ال�شمت يدخل �شمن  اأن  بح�شبان  ال�شتعانة مبحاٍم،  واحلقُّ يف 
ا،  حقًّ ميثل  ال�شمت  فاإن  رخ�شة،  حرية،  حّق،  لعبارات  احلقيقي  املدلول  كان  ما  واأيًّا 
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بح�شبان اأنه ين�شب ل�شخ�ص طبيعيًّا كان اأو معنويًّا، وبح�شبان اأن من الت�رشيعات ما كفل 
حمايته �شد خطر العدوان، وبح�شبان اأنه ل يحتاج اإلى تربير من �شاحب احلقِّ فيه حال 

ممار�شته، �شاأنه يف ذلك �شاأن �شائر احلقوق )اأحمد، ٢٠٠٣، �ص٤٣ وما بعدها(. 
�شلبي.  اتخاذ موقف  اإمكانية  للمتهم، مينحه  – حقٌّ  – اأيًّا كانت دوافعه  فال�شمت 
ويتخذ املوقف ال�شلبي �شكل المتناع عن الإجابة على الأ�شئلة املوجهة اإليه من �شلطة 
التحقيق، وكذلك المتناع عن امل�شاركة يف املناق�شات، والتحقيق باجلل�شة. فالقانون ل 
يجرب ال�شخ�ص على اتهام نف�شه بنف�شه، ولكن يكلف النيابة العامة بتقدمي دليل التهام، 

والقول بغري ذلك يهدر كل قيمة لأ�شل الرباءة. 
ا )يري البع�ص اأن ال�شمت هو و�شع ي�شتفيد منه املتهم تاأ�شي�ًشا  وملا كان ال�شمت حقًّ
ا �شخ�شيًّا. مهدي، ٢٠٠٠، �ص٢٨(، فاإنه مينح املتهم ميزة  على قرينة الرباءة ولي�ص حقًّ
احلقِّ يف الكذب Droit de mentir )يرى البع�ص اأن الكذب اإمنا هو رخ�شة للمتهم 
ا، ربيع، ١9٨6، �ص5٣(. هذا الأخري الذي ُيعدُّ اأحد مظاهر حرية املتهم يف  ولي�ص حقًّ
رة للمتهم �شواء كان دفاعه �شادًقا اأم م�شتماًل على  الدفاع عن نف�شه، تلك احلرية املقرَّ
مناق�شة  باأقوال  املتهم  اإدلء  يف  يتمثَّل  اإما  �شبيلني:  اأحد  الكذب  ياأخذ  وهنا  اأكاذيب. 
للحقيقة، وذلك على �شبيل اخلداع والت�شليل، اأو اإنكار واقعة حقيقة، اأو اإنكار امل�شاهمة 
يتمثَّل يف الكذب  اآخر. واإما  اإلى �شخ�ص  يف ارتكاب اجلرمية بل وحتويل دفة التهام 
اإخفاء واقعة جوهرية تتعلَّق بظروف اجلرمية. فالكذب ياأخذ  اأو تعمد  نتيجة الن�شيان، 
و�شيلة  اعتباره  حيث  من  ال�شمت  اأهمية  نف�ص   - لل�شاهد  خالًفا   – للمتهم  بالن�شبة 
براءته )مهدي، ٢٠٠٠،  تقرير  اإلى  �شبيله  ذلك  كان  متى  يكذب  اأن  فللمتهم  للدفاع. 
القائمة �شده )عك�ص  بهات  الأدلة وال�شُّ باتخاذ موقف معنّي جتاه  �ص٢9(، ول يكلف 

ذلك، ح�شني، ١99٨، �ص6٨١(. 
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املتهم- بفكرة  تاأخذ  الأجنلواأمريكية  الت�رشيعات  اأن  اإلى  ننّوه  اأن  هنا  يفوتنا  ول 
ال�شاهد. ووفًقا لهذا النظام يختار املتهم بحرية بني ال�شهادة اأو عدم ال�شهادة ل�شالح 
ال�شمت،  التزم  اأي  ال�شهادة،  عدم  املتهم  اختار  اإذا  الأمريكي  القانون  ففي  دفاعه. 
اأما  باأقواله.  الإدلء  اأو  لل�شهادة  ت�شتدعيه  اأن  املحكمة  اأو  التهام  ل�شلطة  يجوز  فال 
وبالتايل يجرب  يعامل ك�شاهد عادي،  فاإنه  باأقواله  الإدلء  اأو  ال�شهادة  املتهم  اختار  اإذا 
 Cross– م�شاد  ا�شتجواب  اإلى  ذلك  ف�شاًل عن  ويتعّر�ص  اليمني،  اأداء  على  املتهم 
بوا�شطة  لالنتقاد  معر�شة  م�شداقيته  تكون  وبالتايل  التهام،  من   examination

بعدها،  وما  �ص5٠٤   ،١99٣ الو�شيط،  )�ــرشور،  �شده  ال�شادرة  ال�شابقة  الأحكام 
ال�شاوي، ٢٠٠١، �ص6٠7-6٠6(.

ا، ولي�ص رخ�شة كما ذهب البع�ص،  والعرتاف للمتهم بالكذب يكون باعتباره حقًّ
اأن  الرباءة، والقا�شي يعلم جيًدا  باأ�شل  املتهم معت�شًما  فيه  ر يف وقت يكون  يتقرَّ لأنه 
الإدانة.  لتاأ�شي�ص  الكذب  على  العتماد  ميكن  ل  واأنه  اإدانته،  تثبت  حتى  بريء  املتهم 
حّقه  وبالتايل  كاذبة،  اأقــوال  وراء  يتخفى  اأن  يف  املتهم  حقَّ  يهدر  ذلك  بغري  والقول 
اإذا  الكاذبة  الأقوال  يطرح  اأن  القا�شي  بو�شع  اأنه  اإلى  بالإ�شافة  يريد،  كما  الدفاع  يف 
عدم  على  �رشاحة  ن�شت  قد  الت�رشيعات  بع�ص  اأن  حقٌّ  اأنه  د  يوؤكِّ وما  بها.  يقتنع  مل 
عقاب املتهم اإذا اأدلى باأقوال كاذبة )م. ٢/١٨٠ من قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية 
العراقي ال�شادر بالقانون رقم ٢٣ ل�شنة ١97١، م.١5٨ من قانون اأ�شول الإجراءات 
النق�ص  حمكمة  دته  اأكَّ ما  وهو   .)١96٠ ل�شنة   ١7 رقم  الكويتي  اجلزائية  واملحاكمات 
امل�رشية بقولها: اإن »م�شلك املتهم يف الدفاع عن نف�شه بكل ال�شبل ل ي�شح اتخاذه دلياًل 
ه« )نق�ص ٣ يونيو ١96٨، جمموعة اأحكام النق�ص،  على قيام موجب امل�شئولية يف حقِّ

�ص١9، رقم ١٣٣، �ص657(.
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واإذا كان تقرير حقِّ املتهم يف ال�شمت يجد قبوًل يف مرحلة املحاكمة – مع مالحظة اأن 
ال�شمت، وي�شتثنى من  ه يف  بحقِّ املتهم  اإعالم  القا�شي  الت�رشيعات ل توجب على  غالبية 
ر �رشاحة اأن املتهم يتمتع يف كافة مراحل  ذلك قانون الإجراءات اجلنائية الربتغايل الذي قرَّ
الدعوى اجلنائية بحقِّ عدم الإجابة عن الأ�شئلة التي تطرح عليه ويرتتَّب على ذلك اأنه اإذا 
مل ت�رشح املحكمة للمتهم بهذه الإمكانية فاإن الأقوال التي يديل بها تعترب غري مقبولة )املادة 
5٨/٣( )Pradel، Droit، 1995، p. 448 ; Rodrigues، 1992، p. 306 et s( - اإل 
اأن بع�ص الت�رشيعات قد دعمت هذا احلقَّ كذلك يف املرحلة ال�شابقة على املحاكمة. ففي 
ي اإحاطة املتهم باحلقوق التي يتمتع بها  القانون الإجنليزي يجب على ال�رشطة وجهة التحرِّ
قانونًا، ولي�ص لهذا الإخبار �شكٌل حمّدٌد، اإذ قد يكون �شفويًّا اأو كتابيًّا. ويلتزم رجل ال�رشطة 
باإحاطة املتهم باأنه غري مكره على الإجابة على الأ�شئلة التي توجه اإليه، واأن كل قول له ميكن 
ال�شتناد اإليه ق�شائًيا )Spencer، Le procès، 1992، p. 117 et s..( هذا وجتب الإ�شارة 
اإلى اأن القانون اخلا�ص بال�رشطة والإثبات اجلنائي Police and criminal Act، ال�شادر 
عام ١9٨٤ من اأجل مواجهة ظاهرة الإرهاب، قد و�شع من �شلطات ال�رشطة اأثناء التحقيق 

.) .Reid، 1987، p. 577( دون اأن مي�صَّ حقَّ املتهم يف ال�شمت
�شت  ر يف القانون الأمريكي هذا احلقَّ يف املرحلة ال�رشطية. ففي عام ١966 كرَّ وكذا تقرَّ
املحكمة العليا القواعد التي تطبق على ا�شتجواب ال�رشطة للم�شتبه بهم اأثناء احتجازهم 
Custodial questioning وذلك يف ق�شية مرياندا Miranda، ومنها وجوب اإعالن 

اأن له احلقَّ يف البقاء �شامًتا، واأن كل ما يقوله  املتهم بعبارات وا�شحة وغري غام�شة يف 
تعنيَّ  �شامًتا  البقاء  املتهم  ف�شل  واإذا  املحكمة،  اأمام  ي�شتخدم �شده  اأن  به ميكن  يدلى  اأو 
وقف ال�شتجواب على الفور )جورج، ب.ج.، ١9٨٨، �ص٣١٣، بالل، ١99٢-١99٣، 

 .).Leo، 1996، p. 621 et s ،٣٠-٣٠٨7ص٣٢٠ وما بعدها، بالل، ٢٠٠6، �ص�
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املطّبق  اجلديد  الإيطايل  اجلنائية  الإجــراءات  قانون  ر يف  تقرَّ قد  بذاته  الأمر  هذا 
منذ عام ١9٨9، حيث و�شع هذا القانون ت�شوًرا جديًدا ل�شتجواب املتهم مبعرفة 
ال�رشطة وذلك حتت تاأثري حتول هذا القانون من النظام التنقيبي اإلى النظام التهامي 
على غرار النظام الإجنليزي. ووفًقا للمادة ٣5٠ من هذا القانون ل يجوز ا�شتجواب 
ال�شمانات  احــرتام  الأول  �رشطني:  بتوافر  اإل  الق�شائية  ال�رشطة  بوا�شطة  املتهم 
بتاأكيد حقِّ كل  قانون الإجراءات، والتي تق�شي  املادة 6٤ من  املن�شو�ص عليها يف 
�شخ�ص ي�شتجوب يف عدم الإجابة على الأ�شئلة، اأي �شمته وحّقه اأن ُيخرَب مقدًما 
ه يف البقاء �شامًتا ولو كانت  بهذه امليزة. وت�شتلزم املادة 6٤ �رشورة اإخبار املتهم بحقِّ
ا بهذا الإخبار النيابة العامة. وخمالفة ذلك يرتتَّب  اجلرمية يف حالة تلب�ص. وتلتزم اأي�شً
اإخبار املتهم باحلقِّ يف ال�شمت واملحامي خالل كل ا�شتجواب  عليه بطالن ويكون 
ال�شمت  يف  احلقِّ  فعالية  حتقيق  اأجل  من  وذلك  فقط،  الأول  ال�شتجواب  ولي�ص 

.)Chiavario، 1992، p. 77 et s( واحرتام اإرادة املتهم
وقد اعرتف املَُنِظم الفرن�شي بحقِّ املتهم يف ال�شمت يف مرحلة جمع ال�شتدللت 
بن�ص �رشيح بعد تعديل املادة ١/6٣ من قانون الإجراءات اجلنائية مبوجب القانون رقم 
5١6 ل�شنة ٢٠٠٠ ال�شادر يف ١5 يونيو ٢٠٠٠ حيث ن�ص التعديل اجلديد على اأنه يتعنّي 
اإليه  التي توجه  ه يف عدم الإجابة على الأ�شئلة  بولي�شًيا بحقِّ ال�شخ�ص املحتجز  اإخبار 
من املحققني. وكذا يطّبق احلقَّ يف ال�شمت يف مرحلة التحقيق البتدائي وفًقا للمادة 
املادة على  تن�ص هذه  التحقيق، حيث  قا�شي  اأمام  الأول  باحل�شور  ٣/١١6 واملتعّلقة 

عدم جواز ا�شتجواب ال�شخ�ص حمل املالحظة )املتهم( اإل بر�شاه. 
يف  املتهم  حقَّ  ر  يقرِّ ن�ص  من  هناك  فلي�ص  امل�رشي  القانون  م�شتوى  على  اأما 
اإجــراءات جنائية   ٣5 املواد ٢9،  كانت  واإذا  املحاكمة.  قبل  ما  مرحلة  ال�شمت يف 
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تعطي احلقَّ ملاأمور ال�شبط الق�شائي يف �شوؤال امل�شتبه فيه وكل من لديه معلومات 
عن اجلرمية، وجتيز له اأن ي�شتدعي الأ�شخا�ص امل�شتبه فيهم فاإن رف�شوا احل�شور جاز 
اأنه ينعقد التفاق  اإل  النيابة العامة ب�شبطهم واإح�شارهم،  اأمًرا من  اأن ي�شت�شدر  له 
على اأنه يجب عند �شماع اأقوال املقبو�ص عليه اأن ي�شمح له ماأمور ال�شبط بالإدلء 
مبا ي�شاء من اأقوال بحرية تامة ودون تاأثري عليه، بحيث اإذا رف�ص امل�شتبه فيه الإجابة 
على الأ�شئلة فال يجوز ملاأمور ال�شبط الق�شائي اأن يكرهه على الإجابة؛ لأن له احلرية 
هذا  )املال، ١97١(.  بالكالم  ملزم  فهو غري  الإجابة،  اأو عدم  الإجابة  الكاملة يف 
�رشيح  ن�ص  وجود  عدم  رغم  البتدائي-  التحقيق  مرحلة  يف  ينطبق  بذاته  الأمر 
- تاأ�شي�ًشا على حظر املَُنِظم حتليف املتهم اليمني، وحمايته من الإكراه حال اإدلئه 

باأقواله )م.٢/٣٠٢ اإجراءات(. 
املتهم  �شمت  من  القا�شي  ا�شتخال�ص  جواز  عدم  على  الت�رشيعات  جتمع  وتكاد 
اأن تعترب ال�شمت دلياًل على  �شيًئا يف غري �شاحلة. وبدللة اأخرى، ل يجوز للمحكمة 
التهام  �شلطة  ت�شتطيع  الكندي ل  القانون  ففي  التهام.  اأو �شحة  بالذنب،  العرتاف 
القانون  الأمر يف  املحلفني، ونف�ص  اأمام هيئة  املتهم  التعليق على �شمت  املحكمة  ول 
الأمريكي ومع ذلك يجوز للمتهم اأو مدافعه توجيه املحلفني باأن �شمته يجب األ يوؤدي 
تن�ص  اإذ  بهذا احلكم يف �رشاحة،  الربتغايل  القانون  ويق�شي  �شلبية �شده.  قرينة  اإلى 
املادة ١/٣٤٣ من قانون الإجراءات اجلنائية على اأن �شمت املتهم ل ميكن اأن ي�رش به. 
ي�شح  املتهم ل  »�شكوت  باأن  ق�شي  امل�رشي حيث  النق�ص  ق�شاء  عليه  ا�شتقر  ما  وهذا 
اأحكام  مار�ص ١97٣، جمموعة  التهمة �شده« )نق�ص ١٨  ثبوت  قرينة على  يتخذ  اأن 

النق�ص، �ص٢٤، رقم 7٣، �ص٣٣7(.
اأنه  �ــص6١٠(   ،٢٠٠١ ال�شاوي،  �ص٣٠،   ،٢٠٠٠ )مهدي،  بحقِّ  البع�ص  ر  ويقرِّ
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قرينة  املتهم  يتخذ من �شمت  اأن  ي�شتطيع  القا�شي ل  باأن  تق�شي  القاعدة  واإن كانت 
من  يحّد  القتناع  يف  اجلنائي  القا�شي  حرية  مبداأ  اأن  اإل  �شده،  التهمة  ثبوت  على 
فاعلية مبا�رشة احلقِّ يف ال�شمت، ذلك اأن القا�شي ي�شتطيع اأن يحتفظ داخلًيا بدللة 
عك�شية من هذا ال�شمت دون اأن يف�شح عنها ويكون لها اأثٌر بال �شكَّ على قراره. ومما 
ر مبوجب قانون العدالة اجلنائية والنظام  يجب التنويه به اأن القانون الإجنليزي قد قرَّ
اإذا كان ال�شمت ل  اأنه  ال�شادر عام ١99٤   Criminal Justice and order Act

النتائج من هذا  كافة  ي�شتخل�شوا  اأن  واملحلفني  للمحكمة  فيجوز  دوافع جادة  يرّبره 
يف  الرغبة  يف  البع�ص  يــرّبره  الذي  املوقف  هذا  الإجنليزي.  القانون  يف  ال�شمت 
مكافحة ظاهرة الإرهاب، على غرار بع�ص القوانني التي �شدرت يف اأيرلندا ال�شمالية 

منذ عام ١9٨٨ )عو�ص، ١99٨، �ص5٨ وما بعدها(.
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خــاتــمــة:

جزاأين  مدار  على  طافت  التي  الق�شرية  الرحلة  هذه  ختام  يف  املنا�شب  من  لعّله 
اأن نوؤكد على بع�ص  اأ�شل الرباءة يف مرحلة املحاكمة  اإ�شكالت مبداأ  ببع�ص  متتاليني 
التي تعيني على  التو�شيات  اأن نعر�ص لبع�ص  املبداأ، قبل  تتعلَّق بهذا  التي  املرتكزات 

تدعيم هذا املبداأ، يف النظام ال�شعودي وبالأخ�ص على م�شتوى مرحلة املحاكمة.
فمما يجب التاأكيد عليه:

اأن الرباءة يف امل�شتبه فيه اأو املتهم يتعنّي النظر اإليها على اأنها اأ�شل ولي�ص قرينة    .١
اأو افرتا�ص.

اأن التمتع بفكرة الرباءة يجب اأن ميتد لي�شمل الأ�شخا�ص املعنوية عند اإخ�شاعها    .٢
ا من احلقوق ال�شخ�شية.  للم�شئولية اجلنائية، بح�شبانها بالن�شبة لهذه الأخري حقًّ

كما اأن الفكرة تعرب املجال اجلنائي لتمتد اإلى فروع القانون الأخرى.
الأ�شياء  حماية  اأ�شلوب  بذات  يتم  ل  الــرباءة  اأ�شل  ملبداأ  اجلنائية  احلماية  اأن    .٣
والأموال، اأي من خالل التزام قواعد �رشعية التجرمي والعقاب، واإمنا يتم من 
خالل التزام القواعد الد�شتورية وال�شمانات التي كفلتها املواثيق الدولية لهذا 

املبداأ.
اإ�شالمية   - فالقاعدة -بحقٍّ الن�شاأة،  قاعدة غربية  لي�شت  الرباءة  اأ�شل  قاعدة  اأن    .٤
الن�شب، اإذ عد الفقهاء امل�شلمني قاعدة ا�شت�شحاب الرباءة اأحد اأهم مرتكزات 

الت�رشيع اجلنائي الإ�شالمي.
اأن مقت�شيات احرتام مبداأ اأ�شل الرباءة يوجب على املَُنِظم البعد عن ا�شتخدام    .5
اأ�شاليب القرائن القانونية، ويوجب على الق�شاء عدم ابتداع قرائن ق�شائية، ملا 

يف ذلك من عدوان على هذا الأ�شل.
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اأن م�شتوى احلماية التي كفلها الت�رشيع الفرن�شي ملبداأ اأ�شل الرباءة يفوق ما    .6
هو قائم بالفعل يف العديد من الت�رشيعات املقارنة، ول�شيما اإذا اأجرينا تلك 
الأخرية بينه وبني القانون امل�رشي؛ فالت�رشيع الفرن�شي كان �شباقاً اإلى فر�ص 
عدة �شمانات تخ�ص اإجراء التحفظ على امل�شتبه به، وتقرير العقاب واحلق 
للحب�ص  بدائل  وتقرير  الرباءة،  اأ�شل  على  اعتداء  يقع  حاملا  التعوي�ص  يف 
مدد  وو�شع  التع�شفي،  احلب�ص  عن  التعوي�ص  قواعد  وتي�شري  الحتياطي، 

لإنهاء ال�شتدللت واأعمال التحقيق.
واملنظم  امل�رشي  املَُنِظم  على  يتعنّي  التي  النواق�ص  من  العديد  هناك  فاإن  وهكذا 
ال�شعودي تداركها، تدعيًما منهما للرباءة املتاأ�شلة فيمن وجه له التهام بارتكاب جرم، 
وال�شعودي  امل�رشي  املجتمعني  اأفــراد  يوليها  التي  املريبة  النظرة  لتلك  منهما  وتنقية 
الفرن�شي يف  املَُنِظم  اإليه  مبا اجته  اأ�شوة منه  الإجراءات اجلنائية،  باتخاذ  املعنية  للجهات 
يونيو   ١5 يف  وال�شادر   5١6 رقم  عليهم  املجني  وحقوق  الرباءة  قرينة  تدعيم  قانون 

ا، ومن قبيل ذلك نذكر: ٢٠٠٠، والتعديالت التي اأدخلت عليه لحقًّ
�شدر  يف  الــرباءة  اأ�شل  مبداأ  على  بالن�ص  الإ�ــرشاع  اإلى  امل�رشي  املَُنِظم  ندعو   -١
اأن �شلطات ال�شتدلل والتحقيق عادة ما  مدونة الإجراءات اجلنائية، بح�شبان 
بالد�شتور.  يرد  قد  مما  اأكرث  املدونة  بتلك  الواردة  الأحكام  اأعينها  ن�شب  ت�شع 
ويجب اأن ياأتي هذا الن�ص مكّر�ًشا للمبداأ مقرونًا بال�شمانات التي تكفل حمايته، 
كمبداأ املحاكمة العادلة اأو املن�شفة، وحقوق الدفاع، وعدم اإدانة املتهم لنف�شه، 
بالدقة  مت�شًما  الن�ص  ياأتي  اأن  ويلزم  املتهم.  مل�شلحة  ال�شكِّ  تف�شري  ووجوب 
يكون  قد  التي  والف�سفا�سة  االإجمالية  ال�سيغ  عن  ثم  من  مبتعًدا  واالن�سباط، 

مو�شعها الن�شو�ص الد�شتورية.
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ا �رشيًحا  ٢- وجوب ت�شمني النظام الأ�شا�شي للحكم باململكة العربية ال�شعودية ن�شً
يدل على اعتناق مبداأ اأ�شل الرباءة كاأحد مفرت�شات حقوق الإن�شان التي دعمها 
النظام يف املادة ٢6 منه، وذلك بغية التاأكيد على القيمة الد�شتورية لهذا املبداأ، 
وتوافًقا من املنظم ال�شعودي مع املواثيق والت�رشيعات الدولية. ويح�شن باملنظم 
ا- اأن يعدل من ن�ص املادة الثالثة من نظام الإجراءات اجلزائية كي تت�شمن  -اأي�شً
تكري�ًشا ت�رشيعًيا لهذا املبداأ الذي ُيعدُّ مبثابة »د�شتور الإجراءات اجلنائية«. فهذا 
التكري�ص الن�شي من �شاأنه اأن يجعل اخلطاب الت�رشيعي الإ�شالمي اأكرث و�شوًحا 
لدى علماء القانون الغربيني، الذين يغيب عنهم اأن الكثري من املبادئ التي يقوم 
اال�ستنباط من كليات �رشعية  تتاأتى عن طريق  االإ�سالمي  اجلنائي  النظام  عليها 
ذلك،  من  )قريب  الــرباءة  اأ�شل  ملبداأ  بالن�شبة  احلال  هو  كما  ن�شية،  ل  فقهية 

احلرقان، ٢٠١٠، جملة جامعة امللك �شعود، �ص٣٠6(.
٣- تقرير حقِّ املتهم الذي اأعتدي على الرباءة الأ�شلية فيه يف طلب وقف العتداء 
حقَّ  وللقا�شي  التحقيق  ل�شلطة  اأن  كما  اأ�شابه؛  الذي  ال�رشر  عن  والتعوي�ص 

طلب وقف العتداء على نفقة املعتدي.
ل  ت�شكِّ التي  الأفعال  جترمي  نحو  اجلادة  اخلطوات  امل�رشي  املَُنِظم  اتخاذ  �رشورة   -٤
عدوانًا على اأ�شل الرباءة يف الإن�شان، وب�شفة خا�شة ن�رش وقائع جنائية ون�شبتها 
بع�ص  يف  ذلك  م�شحوبًا  بالإدانة،  نهائي  حكم  ب�شاأنهم  ي�شدر  مل  لأ�شخا�ص 
الأحيان ب�شور للمتهمني، الأمر الذي يغيب ال�شوابط احلاكمة بني حقِّ املجتمع 
يف الإعالم وحّق املتهم يف �شون براءته الأ�شلية. واإذا كان املنظم ال�شعودي 
قد حظر ن�رش وقائع التحقيقات اأو املحاكمات اإل باإذن من اجلهة املخّولة نظاًما، 
والن�رش  املطبوعات  نظام  من  ال�شابع  بندها  يف  التا�شعة  املادة  ن�ص  وفق  وذلك 
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ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/٣٢( بتاريخ ١٤٢١/9/٣هـ، واملعدل بالأمر 
امللكي اأ/9٣ وتاريخ ١٤٣٢/5/٢5هـ، اإل اأن الواقع الإعالمي ي�شهد انتهاًكا 
لهذا احلظر، ف�شاًل عن اأن هذا احلظر من العموم والت�شاع بحيث قد ينال من 
اأ�شل حقِّ املجتمع يف الإعالم، اإذ ميتد احلظر بتلك ال�شيغة اإلى الوقائع بكافة 
اأنواعها جنائية اأو غري جنائية، امل�شندة اإلى اأ�شخا�ص حمّددين اأو تلك التي يبا�رش 

الإعالمي رقابته الذاتية فال يك�شف عن �شخو�شها. 
5- على الرغم من اأن الد�شتور امل�رشي اجلديد لعام ٢٠١٢ قد ن�ص يف املادة 75 منه 
يفيد منح رخ�شة  ما  يت�شمن  اأنه مل  اأن املحاكم ال�شتثنائية حمظورة، كما  على 
اأمام  العام  القانون  جرائم  بارتكاب  املتهمني  املدنيني  باإحالة  اجلمهورية  لرئي�ص 
اأو الع�شكرية كما كانت ت�شمح بذلك املادة ال�شاد�شة من قانون  املحاكم اخلا�شة 
الق�شاء الع�شكري، اأو اإحالة اأي جرمية من جرائم الإرهاب اإيل اأية جهة ق�شاء 
الفقرة الأخرية من  القانون  كما كان وارًدا يف  اأو  الد�شتور  من�شو�ص عليها يف 
املادة ١79 من الد�شتور ال�شابق بعد تعديله يف عام ٢٠٠7، اإل اأن ال�شياغة التي 
وردت بها املادة ١9٨ من الد�شتور اجلديد والواردة بني طيات الفرع الرابع اخلا�ص 
الق�شاء  حماكم  اأمام  املدنيني  حماكمة  با�شتمرارية  ت�شمح  الع�شكري  بالق�شاء 
الع�شكري على نحو قد يقارب ما كان موجوًدا يف عهود �شابقة، حيث اأن املادة 
ت�شمح بهذا النوع من املحاكمة يف »اجلرائم التي ت�رش بالقوات امل�شلحة«. وهذه 
الن�شو�ص  يف  احلال  عليه  يكون  اأن  يجب  ما  تغاير  التي  الف�شفا�شة،  ال�شياغة 
اجلنائية وثيقة ال�شلة باحلريات الفردية، ميكن اأن ت�شبح اأداة يف يد ال�شلطة ترفعها 
يف كل وجه ترغب اأن تطوعها وفق امل�شارات التي تريد اأن حت�رش احلريات فيها. 
اأنه ل يوجد  القانون هذه اجلرائم، غري  اأن يحّدد  الن�ص  اأوجب عجز  لقد  ا  حقًّ
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ما ي�شمن اأن يكون ح�رش هذه اجلرائم متوافًقا مع الأ�شول القانونية اإذا ت�شيد 
الربملان تياًرا معّيًنا. ويزداد التخوف من بقاء هذه النوع من الإحالة قائًما، بل 
ومنح رئي�ص اجلمهورية مرة اأخرى رخ�شة اإحالة املدنيني اأو اأية جرائم اإلى الق�شاء 
)اأي  »ويبني  بعبارة  انتهت  قد  الذكر  �شالفة   ١9٨ املادة  اأن  علمنا  اإذا  الع�شكري 
منفتًحا  الباب  زال  ما  اإذا  الأخرى«.  الع�شكري  الق�شاء  اخت�شا�شات  القانون( 
بط�ص،  كــاأداة  الن�شو�ص  تلك  ت�شتخدم  اأن  تريد  �شلطة  اأي  اأمام  حلظة  اأي  يف 
ا متو�شًعا  اأغلبيتها الربملانية ما ت�شاء من القوانني التي متنح اخت�شا�شً فت�شن عرب 
للق�شاء الع�شكري يتجاوز ما ورد يف الفقرة الأولى من املادة ١9٨. ولهذا فاإننا 
نو�شي بتعديل املادة ١9٨ من الد�شتور اجلديد بحيث ينح�رش اخت�شا�ص الق�شاء 
املدنيني  حماكمة  وتنح�رش  وحده،  منها  الأولى  الفقرة  يف  ورد  فيما  الع�شكري 

اأمامه اإل يف الأحوال التي تكون اجلرمية ذات طابع ع�شكري بحت. 
6- يحمد للُمَنِظم الد�شتوري امل�رشي اأن عدل عن مبداأ عدم جواز ا�شتئناف الأحكام 
ال�شادرة يف جناية اأخًذا منه بالتوجهات احلديثة يف كفالة حقِّ كل حمكوم عليه 
يف اأن يعاد النظر يف اإدانته بوا�شطة جهة ق�شائية اأعلى �شواء كان ذلك يف جنحة 
اأو يف جناية، وذلك حني اأوجب هذا املَُنِظم يف الفقرة الثالثة من املادة 77 من 
الد�شتور اجلديد اأن يعدل القانون مبا ي�شمح بالطعن بال�شتئناف على الأحكام 
ال�شادرة يف جناية، على اأن ي�رشي هذا التعديل بعد مرور �شنة من تاريخ العمل 
�شاأن  يف  نقرتح  اأن  ميكننا  وهنا  اجلديد(.  الد�شتور  من   ٢٣٤ )م.  بالد�شتور 
هذا التعديل اأن يكون ال�شتئناف اأمام دائرة من دوائر اأقرب حمكمة جنايات 
هذه  دوائر  من  اأخرى  دائرة  ل  عليه،  املطعون  احلكم  اأ�شدرت  التي  للمحكمة 
اأن يكون هذا ال�شتئناف قا�رًشا على  الأخرية، وذلك �شمانًا للحيدة، ونف�شل 
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الطعن  اإل  العامة  النيابة  اأمام  بالإدانة فقط، بحيث ل يكون  ال�شادرة  الأحكام 
بطريق النق�ص اإذا كان احلكم �شادًرا من حمكمة اجلنايات بالرباءة.

ا �رشيًحا يوجب ا�سرتاط  7- يجب ت�سمني قانون االإجراءات اجلنائية امل�رشي ن�سًّ
اإجماع اآراء ق�شاة املحكمة عند احلكم بالإدانة، ل�شيما يف مواد اجلنايات. كما 
ال�شعودي  اجلزائية  الإجــراءات  نظام  تعديل  عند  يوؤخذ  اأن  الأمل يف  يحدونا 
اأو الق�شا�ص  اأو الرجم  اأو القطع  بالقتل  اإ�شدار الأحكام  بقاعدة الإجماع عند 

يف النف�ص اأو فيما دونها.
٨- �رشورة اأن حتذو الت�رشيعات الوطنية، ومنها القانونان امل�رشي وال�شعودي، حذو 
دة لإنهاء الإجراءات اجلنائية مرحلة بعد  الت�رشيع الفرن�شي يف و�شع مدد حمدَّ
مرحلة، ول�شيما اإذا كان الت�رشيع الداخلي يغفل الن�ص على اأحقية املتهم يف 
تعوي�ص مقابل التاأخري غري املربر للف�شل يف الدعوى. ويف ذات ال�شياق يتعنّي 
التعوي�ص  يف  احلقِّ  نطاق  من  يو�شعا  اأن  وال�شعودي  امل�رشي  املَُنِظمني  على 
ليتجاوز احلالت املن�شو�ص عليها يف املادة ٣١٢ مكرًرا من قانون الإجراءات 
اجلزائية  الإجــراءات  قانون  من   ٢١7 املادة  من  الثانية  والفقرة  امل�رشي  اجلنائية 
ال�شعودي، كي ميتد هذا النطاق لي�شمل جمرد جتاوز احلدود املعقولة للف�شل يف 

الدعوى اجلنائية قبل املتهم، ولو انتهت تلك الأخرية بالإدانة.
قانون  تعديل  �رشورة  اجلديد  امل�رشي  الد�شتور  طرح  ظروف  اأوجبت  حيث   -9
الإجراءات اجلنائية، وحتم �شدور نظام الق�شاء ال�شعودي اجلديد لعام ١٤٢٨هـ 
تعديل نظام الإجراءات اجلنائية ال�شعودي فاإن املاأمول اأن تن�ص التعديالت على 
�رشورة ح�شور حماٍم مع امل�شتبه فيه يختار من قبله اأو يندب للدفاع عنه اإذا مل 
تكن لديه املالءة املالية، وذلك منذ اللحظات الأولى لحتجازه من قبل عنا�رش 
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ال�شبط، اأو بعد قليل من بدء هذا الحتجاز، ل�شيما يف اجلرائم املعاقب عليها 
وجوبًا بعقوبات �شالبة للحرية، جناية كانت اأو جنحة، اأو يف تلك اجلرائم التي 
ت�شمى يف النظام ال�شعودي باجلرائم الكبرية )والتي تتحّدد وفًقا للمادة ١١٢ من 
نظام الإجراءات اجلزائية احلايل بقرار من وزير الداخلية بناًء على تو�شية من 
رئي�ص هيئة التحقيق والدعاء العام(. كما ياأمل اأن ين�ص املنظم ال�شعودي على 
عدم جواز قيام املحقق يف اجلرائم الكبرية با�شتجواب املتهم اأو مواجهته بغريه 
اأو  التلب�ص  للح�شور، عدا حالة  بعد دعوة حماميه  اإل  ال�شهود  اأو  املتهمني  من 

توافر حالة �رشورة اإجرائية توجب ال�رشاع يف اتخاذ الإجراءات.


