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مقدمة
إن القوانين االجرائية تتناول بالتنظيم االجراءات التي تتخذ في الدعوى الجزائية بدءا ً من تحريكها بل حتى قبل تحريكها فيي
مرحلة التحير وجميا االسيتدالالت وانتهياءا ً ب يدور القيرار الياصيل فيهياف وتحيدد فيي الوقيط تاتيه الخيلطات التيي تخيت
باتخييات هييذج االجييراءات وال ييتحيات التييي تمتلكهييا ولاييمان عداليية االجييراءات التييي تتخييذها الخييلطات المخت يية سييلطة
التحقيقفوالمحكمة المخت ة)فالبد من توافر الامانات القانونية ختل مرحلتي التحقييق والمحاكمية والسييما بالنخيبة للميتهم
الذ يعد الطرف األضعف في الدعوى الجزائية.
لهذا يقاس مدى تطور المجتمعات من ناحية حياظها على حقوق وحريات أفرادهاف بمدى الايمانات التيي تمنحهيا لمواهنيهيا
في قوانينها ومين أهيم هيذج القيوانين قيانون اإلجيراءات الجزائييةف وب يكل خيات الايمانات الممنوحية للمتهميين فيي مرحلية
التحقيقف كما أن الامانات الممنوحة للمتهم ختل التحقيق اإلبتدائي تعد من قواعد النظام العيام التيي ال يجيول التنيالل عنهيا
أو تجيياول حييدودهاف فهييي أداا بيييد األفييراد والمجتمييا لمنييا إنحييراف الخييلطة المكلييية بتطبيييق القييانون عيين حييدود صييتحياتها
الممنوحة ليه ألجيل ان ييتم تق يي الحقيقية ومعرفية المجيرم وإصيدار الحكيم ب يكل سيليمف ال ي يوبه أ خليل أو عيي يي د
لبطتنه.
لقد أصدرت دولة فلخطين قانون االجراءات الجزائية رقم  3لخنة  2001وهو يمثيل ال يق اإلجرائيي للقيانون الجنيائيف وقيد
راعى الم رع اليلخطيني فيه العديد من الامانات التي من شأنها احترام وحيظ حقوق المتهم بما ال ينق
في متحقة المجرمين والك ف عنهم وتقديمهم للعدالة.

من حق المجتما

لهذا ولألهمية الق وى قمط بالحديث عن الامانات التي يج أن يتمتا بهيا الييرد خيتل مرحلية مين أخطير المراحيل التيي
يمر بها اليدعوى الجنائيية وهيي مرحلية التحقييق اإلبتيدائي .واقت يرت عليى مرحلية االسيتجواب فقيا كيون أن هيذا اإلجيراء
األخطر في مرحلة تتخيم بيالخطورا واألهمييةف لميا قيد يتعيره ليه ال يخ مين مخياس بحريتيهف وتعطيل م يالحه واسياءا
لخمعته قبل التأكد من إدانته.
ونظرا ً لخطورا اإلستجواب وما يترت
1
إجراء من إجراءات التحقيق

عليه من اثار بإعتبارج تو هبيعة مزدوجةف فهو وسيلة لإلثبات والدفاع في أ
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المبحث األول :ماهية اإلستجوابف هبيعتهفمامونه
المطل األول  :ماهية اإلستجواب
لقد عرف الم رع اليلخطيني اإلستجواب في المادا  )94بالقول "االستجواب هو مناق ة المتهم ب ورا تي يلية ب أن
األفعال المنخوبة إليه ومواجهته باإلستيخارات واألسئلة وال بهات عن التهمةف ومطالبته باإلجابة عليها 22فهو إجراء من
إجراءات التحقيق بمقتااج يتثبط المحقق من شخ ية المتهم ويناق ه في التهمة المنخوبة إليه على وجه مي ل في األدلة
القائمة في الدعوى إثباتا ً ونييا ً3ف فت يتحقق اإلستجواب بمجرد س ال المتهم عما هو منخوب إليه أو احاهته علما ً بنتائج
التحقيق إتا لم يتامن تلك مناق ته تي يليا ً في األدلة المخندا إليه.4

المطل الثاني :تمييز اإلستجواب عن الم طلحات الم ابهة
هناك ميردات وألياظ قد تت ابه في المعنى اللغو ما اإلستجوابف ولكنها في اإلصطتح القانوني بعيد عنهف لذا فإنني أرى
من الارورا تبيانها وتلك على النحو التالي:
أ -يختلف االستجواب عن س ال المتهم إت يعني االخير مجرد مواجهته بالتهمة المنخوبة إأليه ومطالبته الرد عليها
وهذا اإلجراء جائز لمأمور الابا القاائي كما أنه جائز لخلطة التحقيق النه من اجراءات اإلستدالل.
ب -المواجهة :تعني جما المتهم ما متهم آخر او شاهد في الحالة التي تتناقض فيها أقواله ما أقوال أ منهماف إلجراء
مناق ة بينهم لرفا تلك التناقض وللوقوف على صحة دليل او على واقعةف وبين اإلستجواب والمواجهة صلة
وثيقة ات يتماثل االستجواب ما المواجهة في أنهما مواجهة بدليل او أكثر من ادلة اإلدانة.
ويختلف االستجواب عن المواجهة من حيث أن اإلستجواب يتم بين المتهم والقائم بالتحقيقف بينما المواجهة تتم بين
يدلي بأقواله موجهة ضدج كما تختلف المواجهة عن االستجواب في مداها فهي أضيق من مدى
المتهم وشخ
االستجواب إت أنها تقت ر على مواجهة المتهم بغيرج ب أن دليل أو بعض ادلة معينه في حين أن االستجواب مناق ة
تي يلية لكل األدلة.
ولإلستجواب صيغة مزدوجةف فهو من جان اجراء من اجراءات اإلتهام يختهدف تدعيم اإلتهام والح ول من المتهم
على إعتراف بجريمته كما أنه من جان أخر اجراء من اجراءات الدفاع ات عن هريقه يتاح للمتهم ان يناقش ويدحض
األدلة وال بهات القائمة ضدجف وقد يكون دفاعه مقنعا ً فيقرر وكيل النيابة حيظ الدعوى.

المطل الثالث  :جوال اإلستجواب ووجوبه
أشارت المادا  95اجراءات الى انه "انه يتولى وكيل النيابة استجواب المتهم جميعها والجنح التي يرى استجوابه فيها"
وقد إحتدم الجدل حول مباشرا اإلستجواب كإجراء من إجراءات التحقق .فذه البعض إلى أنه متروك لتقدير سلطة
التحقق شأنه شأن اإلجراءات األخرى بينما ته البعض األخر إلى وجوبية اإلستجواب في احوال معينة وترك لخلطة
التحقيق تقديرج في األحوال األخرى.
وبعيدا ً عن هذا الجدل نجد أن الم رع اليلخطيني أعطى للمحقق وكيل النيابة) سلطة تقديرية في مباشرا االستجواب
في الجنح وبميهوم المخالية يكون االستجواب في الجنايات وجوبيا ً ويتحظ أن القانون والتطبيق العملي أوجبا على
النيابة العامة استجواب المتهم في الحاالت التالية:

 2االستجواب كما عرفته محكمة النقض المصرية بأنه "مجابهة المتهم باألدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كي يفندها إن كان منكرا ً
للتهمة أو معترفا ً بها إذا شاء االعتراف "وعرفته كذلك" بإنه مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية في امور التهمة وظروفها ،ومجابهته بما قام عليه من
االدلة ومناقشته في اجوبته مناقشة يراد بها استخالص الحقيقة التي يكون كاتما ً لها( .نقض 25يناير  ،1931مجموعة القواعد القانونية ،الجزء
الثاني،رقم،68صفحة.)222
3
مأمون محمد سالمة ،قانون االجراءات الجنائية،الجزء األول،الطبعة الثانية ،القاهرة،2005،صفحة .426
4
عدلي خليل ،استجواب المتهم فقها ً وقضاءاً ،دار الكتب القانونية المجلة الكبرى،1996،صفحة .41
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 -1اإلستجواب في حالة صدور مذكرا حاور أو إحاار :ن ط على اإلستجواب في حالة دعوته للحاور أمام
النيابة أو إحاارج في المادا  2/107في قولها "يختجوب وكيل النيابة المتهم المطلوب بمذكرا حاور في الحال
ام المتهم المطلوب بمذكرا إحاار فعلى وكيل النيابة أن يختجوبه ختل أربعة وع رين ساعة من تاريخ القبض
عليه ويقرر هذا الن ضمانا ً هاما ً للحريات اليردية إت يحظر القبض التعخيي على األفراد.
 -2اإلستجواب في حالة التوقيف :جعل الم رع استجواب المتهم شرها ً إلصدار أمر التوقيف حيث ن ط المادا
 108اجراءات على أنه "يجول لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدا 48ساعة ويراعي تمديد التوقيف
من قبل المحكمة هبقا ً للقانون وم دى تلك أن يبطل األمر بالتوقيف ال ادر ضد متهم لم يختجوب.

المطل الرابا :مامون اإلستجواب
إن من أهم ما يتميز به هذا اإلجراء ان يتامن مناق ة تي يلية ما المتهم ومواجهته باإلدلة القائمة ضدج بالدعوىف وعلى
هذا فاإلستجواب يج ان يتامن عن رين جوهرين حتى يمكن اإلعتراف بوجودج وهما المناق ة التي يلية والمواجهة
باألدلةف فإتا تخلف أحدهما انها ركنا ً هاماًف أصبح اجراء اخر ال يتمتا بال كليات أو الامانات.5
وعليه فخوف نبحث كت من شكل االستجواب وضمانات االستجواب:
شكل اإلستجواب:
لم يحدد القانون شكتً معينا ً لإلستجواب وترك تلك لتقدير المحقق والقااء وإجتهاد اليقه.
شفوية اإلستجواب:
يجر اإلستجواب شياهة بالنخبة ألسئلة المحقق واالجابات التي يدلى بها المتهم فت يجول للمحقق ان يوجه للمتهم اسئلة
مكتوبة أو يعره عليه شيئا ً دون أن يطل منه التوضيحات شياهة وليس للمتهم الحق في ان يطلا على مذكرات أو
مختندات تقرأ منها األقوال التي يدعى بها الن اجابته تكون من تاكرته واإلستجواب باللغة الرسمية للدولةف وإتا كان المتهم
أجنبيا ً ويجعل اللغة يعين له مترجم لكي يخاعدج على فهم اإلتهامات وينقل اجابته ويتعين حلف المترجم اليمين وال يج أن
يكون المترجم من شهود الدعوى كما ال يجول للمحقق ان يقوم بهذج المهمة حتى يتيرغ لعملهف وأنه باستطاعة النيابة العامة
التحقيق ما األصم واألبكم هالما كانط تدرك معاني اإلشاراتف وان هذا خاضا لرقابة محكمة الموضوع.6
محضر اإلستجواب:
اليوجد بالقانون ن وت خاصة بالقواعد الواج
البيانات منها:
-1
-2
-3
-4

مراعاتها في تدوين محار اإلستجوابف ولكن يج

أن ي تمل بعض

التاريخ :فهو عن ر هام الستجواب ومخاعد على اثبات ان ال كليات الخاصة باالستجواب اتخذت في الميعاد
ويج ان يذكر اليوم وال هر والخنة وان تحدد الخاعة.
الديباجة :يج أن ي تمل المحار على اسم وصية واخت ات المحقق.
مضمون المحضر :يدون جميا المتحظات الخاصة بالمتهم ووصيه ومتبخه واإلصابات واالثار التي به واسم
المتهم رباعيا ً وحقوقه القانونية.
التوقيعات :يج أن ي تمل المحار توقيا المحقق والكات والمتهمف فإتا رفض االخير يج أن تكت بمتحظة.

ميعاد اإلستجواب:
لم يقيد الم رع النيابة العامة باجراء االستجواب في وقط معين وبالتالي يجول اإللتجاء اليه في أ لحظة من مراحل
التحقيق وان كانط القاعدا العامة هي ان االستجواب غير مقيد بمعياد معين اال ان الم رع اوج اجراءج ختل مدا 24
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أبو سرور ،احمد فتحي ،الوسيط في قانون االجراءات الجزائية،الطبعة األولى،دار النهضة العربية،القاهرة،1985،ص.314
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براك،احمد ،ضمانات المتهم اثناء االستجواب،ص.5
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ساعة اتا كان المتهم مقبوضا ً عليهف أما اتا صدر وكيل النيابة مذكرا حاور للمتهم فيتوج
 )34و  )2/107فلخطيني.
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استجوابه في الحالف المادا

المبحث الثاني ضمانات وحقوق المتهم أثناء اإلستجواب:
قبل قيام عاو النيابة بالتحقيق ما المتهم عند حاورج أول مرج أمامه يج ان يتثبط من هويته وشخ يته وان يدون جميا
البيانات الخاصة بإثبات شخ يته يتم معاينته إن كان هناك اصابات ظاهرا في جخدج وهل بكامل قواج العقلية ام ال ويتم
تدوين تلك بالمحار ثم يقوم بتتوا التهمة عليه ويقوم بإفهامه بجميا حقوقه التي كيلها له قانون االجراءات الجزائية ومن
ثم يتم استجوابه بالتهمة المنخوبة إليه ويتم تدوين أقوال المتهم بالمحار.
إن استجواب المتهم ومناق ته بالجريمة المنخوبة إليه واألدلة المقامة ضدج يج
كان منكرا ً للتهمة أو يعترف بها إتا أشاء اإلعتراف لهذا ال بد من وجود ضمانات.

أن تكون مناق ة تي يلية لكي ييندها إن

حيث يعتبر االستجواب من أخطر االجراءات ولما يترت عليه من نتائج سواء في مرحلة التحقيق اإلبتدائي من تقييد لحرية
المتهم وتوقييه أو من احالة المتهم الى المحكمة المخت ةف وقد يياى االستجواب الى اعتراف المتهمف ولهذا كله احاهه
الم رع بامانات يمكن ح رها باألتي:
المطلب األول  :السلطة القائمة باإلستجواب أو(الجهة المختصة):
الخلطة القائمة باالستجواب هي اول ضمانة للمتهم أثناء اإلستجواب و مباشرته من شخ يكون على قدر كبير من
الكياءا واالستقتل وحخن التقدير كي يطمئن معه المتهم الى حخن مباشرته ويمكنه من الدفاع عن نيخه وإظهار
براءته بعيدا ً عن اللجوء الى وسائل العنف والتهديد التي ت كل مخاسا ً بختمة الجخم وهي تعتبر ضمانة إجرائية هامة
وتلك لكون أن النظام اليلخطيني يام سلطتي التحقيق واإلتهام معا ً تحقيقا ً لياعلية االجراءات والخرعةف بحيث ال
يجول كقاعدا عامة التحقيق إال من سلطة التحقيق نيخها وهي الممنوحة فقا لوكيل النيابةف وال يجول لمأمور الابا
القاائي القيام باالستجوابف إال أنه في القانون اليلخطيني يتم تلك بواسطة الندب من قبل النيابة العامة في الجنح فقا
حخ المادا  2/55اجراءات.7ما المتحظة في حالة االستثناء في القانون الم ر
أما بخ وت الجهات المخت ة باالستجواب ما األحداث :لم يخ الم رع اليلخطيني جهة خاصة لتستجواب ما
االحداثف وإنما يباشر االستجواب من ختل سلطة التحقيق التي تختجوب البالغين وهي النيابة العامة التي تمارس
سلطتي التحقيق واإلتهامف ولم تيرد الت ريعات اليلخطينية نيابة عامة خاصة بقاايا األحداثف وهذا األمر المخالف
للت ريعات المعاصرا للخياسة الجنائية في التعامل ما األحداث الجانحين مثل قانون الطيل الم ر لخنة 1996ف
وكذلك قانون األحداث الكويتي رقم 3لخنة.81983
المطلب الثاني  :تدوين التحقيق:
إن مخألة تدوين التحقيق هي من المخائل الهامة التي تييد هرفي الدعوى حيث تييد المتهم وتحميه من التحريف في
الوقائا أو األدلة التي تم الح ول عليها أو شهادا ال هود المأخوتا ختل التحقيق ومن جهة أخرى فهي مييدا للخلطة
القائمة على التحقيق إت ال يمكن أل فرد ان يتذكر كل ما يراج أو ما يقال أمامه بالدقة المطلوبة نظراً لخطورا تلك
اإلجراءاتف وعليه فقد أوجبط غالبية الت ريعات ومنها م 58من قانون االجراءات اليلخطيني فقد ن ط المادا
"ي طح وكيل النيابة في جميا اجراءات التحقيق كاتبا ً لتدوين المحاضرف ويوقعها منه".والمادا  87من قانون
أصول المحاكمات الجزائية األردنيف على الجهة التي تجر التحقيق أن تقوم بتدوينه.
وكما هي الكتابة امرا ً هاما ً فإن التوقيا على تلك المحاضر له أهمية خاصة في الت ديق على المحاضر المكتوبة من
قبل أهراف العتقة" .9وبالتالي تعتبر هذج األقوال هي بينة لدى النيابة العامة في حال االعتراف تختخدم وتبرل لدى
المحكمة المخت ة ويتم افهام المتهم بذلك بأن أقواله التي سيدلي بها سوف يتم كتابتها ويقوم بعد تلك بالتوقيا عليها
وهي حماية لحقوق المتهم الذ يتوج عليه أن يوقا على المحار بعد قراءتهف فإن هناك الكثير من الت ريعات التي
7
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منعط أن يكون هناك أ حك أو محو أو ح و في المحاضرف وكذلك منعط ترك اليراغات خوفا ً من ح و الكتمف
وبأنه إتا تم حك أو ح و أو أ تعديل فقد أوجبط تلك الت ريعات على ال خ القائم بالتحقيق بأن تعديل فقد أوجبط
تلك الت ريعات على ال خ القائم بالتحقيق بأن يقوم بالتوقيا على تلك اإلضافة هو والكات وال خ الذ تم
استجوابه .كما اعتبرت هذج الت ريعات أن أ شط أو تح يه أو إضافة غير م ادق عليها بالكييية المذكورا أعتج
تعتبر الغية وكأنها لم تكن.
بالتدقيق في الت ريا اليلخطينيف وخاصة في قانون االجراءات الجزائيةف يتبين أنه اليوجد ن مماثل له في قانون
االجراءات ما العلم أن وجود مثل هذا ي كل ضمانه هامة للمتهم عند تدوين االستجواب في أن ال يتم تحريف المحار
كذلك فهو ضمانة كما أوضحنا للجهة التي تقوم بالتحقيق وتعطيهم ح انة نخبية من الطعن في المحاضر التحقيقيةف ما
العلم أن هذا موجود في قانون االجراءات بالنخبة لمحار ال هادا إفادات ال هود) حخ ن المادا  )91من قانون
االجراءات.

المطلب الثالث :كفالة حق المتهم في اإلدالء بأقواله بحرية:
كيل الم رع الامانات للمتهم كي يدلي بأقواله في اإلستجواب بحرية تامة دون خاوعه أل تأثير على ارادته مهما
قل شأن هذا التأثيرف فمن هذج الامانات:
أ -عدم جوال تحليف المتهم اليمين القانونية
إن حلف اليمين ي كل تأثيرا ً أدبيا ً على إرادا المتهمف حيث يحتم عليه إما أن يحلف اليمين كاتبا ً وينكر التحقيقف وبالتالي
يخالف ضميرج الديني واألختقي أو ياحي بنيخه ويعترفف وعليه فإن لجوء المحقق عند استجوابه للمتهم بتحلييه
اليمين بقول الحق ي كل اعتداء على حرية المتهم في الدفاع عنه نيخه 10وإتا ما لجأ المحقق لمثل هذا األسلوب وحلف
المتهم اليمين فإن تلك يعد من قبيل اإلكراج المعنو على تكر الحقيقةف وهو ما يرت بطتن اإلستجواب وجميا األدلة
المختمدا منهف وهذا البطتن مطلق لتعلقه بالنظام العام وال يجول للمتهم التنالل عنه.11
ب -حماية المتهم من اإلكراج
تتمثل هذج الحماية في تحريم تعذي المتهم إلكراهه على ابداء أقوال معينةف فإتا كان الغره من التعذي هو حمل
المتهم على اإلعتراف كان اليعل جريمة معاق عليهاف والمق ود هنا باإلكراج االالم البدنية أو النيخية التي ت ي
المتهم من جاء إخااعه لوسيلة من وسائل التعذي كالارب أو الجلد أو التهديد بإيقاع األتى 12وتطبيقا ً لذلك فقد
ن ط المادا  ) 99من قانون اإلجراءات اليلخطيني على أنه يتعين على وكيل النيابة قبل اإلستجواب أن يعاين المتهم
ويثبط اإلصابات عتوا على تلك فقد أوجبط المادا  )100من القانون تاته على وكيل النيابة من تلقاء نيخه األمر
بإجراء اليحوصات الطبية والنيخية للمتهم من قبل الجهات المخت ة .وإتا رأى ضرورا لذلك أو بنا ًء على هل المتهم
أو محاميه.
ج -عدم جوال إرهاق المتهم ختل اإلستجواب
من األسالي التي تتبا في استجواب المتهم اإلرهاقف وتلك بأن يعمد المحقق الى مناق ة المتهم مناق ة تي يلية مطولة
تمتد لخاعات هويلة هو صورا من صور التعذي المعنو والبدني التي يتعره بها المتهمف بحيث يترت على هذا
التعذي ضعف سيطرته وروحه المعنوية ويقل من تركيزج فيرغمه على اإلعتراف 13ورغم أنه ال يوجد معيار لمني
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محدد إلجراء اإلستجواب إأل أن تحديد اليترا المعقولة إلجراء اإلستجواب دون تأثير على إرادا المتهم مخألة تخاا
لرقابة محكمة الموضوع.14
وقد أكدت محكمة النقض الم رية على هذا المبدأ في العديد من أحكامها الحديثة

15

د -عدم جوال الوسائل العلمية الحديثة في استجواب المتهم:
يكاد ينعقد اإلجماع على رفض الوسائل العلمية الحديثة وأهمها التنويم المغناهيخيف وقد شبه بعض اليقهاء باإلكراج
الماد الذ يعدم اإلراداف إت يترت عليها الح ول على معلومات من المتهم يحرت على عدم البوح بها أ أنها
تنتزع منه بغير رضائية16ف ولقد صرحط بعض الت ريعات بالن صراحة على تحريم اإللتجاء الى الوسائل العلمية
للح ول على اإلعتراف مثل قانون العقوبات الجنائية األلماني وقانون العقوبات االيطاليف ويبطل االستجواب أياا ً
اتا استعمل جهال ك ف الكذب ما المتهمف وعليه ال يجول استخدام الوسائل العلمية الحديثة في استجواب المتهم.17
هـ -الخرعة في استجواب المتهم:
يعد معرفة ال خ المتهم فإنه يج أن يباشر فورا ً في إجراء اإلستجواب معه ألن اإلستجواب هو وسيلة من وسائل
الدفاع الجوهريةف لذا فإن اإلسراع في استجواب المتهم سيحقق فوائد عدا للمتهم والعدالة في نيس الوقطف فمن ختله
يختطيا المتهم أن يتعرف على األسباب التي دعط على اإلشتباج بهف وبعد تلك يختطيا ان يقوم بتقديم دفاعهف ومن
المعروف انه عندما يبقى المتهم دون أن يعلم بما يدور حوله من اتهامات فإن تلك ي كل وسيلة ضغا عليهف إضافة الى
تلك فإن الخرعة في استجواب المتهم ست كل للمتهم البر ء دافا وحافز إلبداء وسائل دفاعه بوقط مبكر وتينيد
اإلتهامات المقدمة ضدجف وتلك سيخاعد في التقليل من األثر الخيئ الذ سيلحق بخمعته جراء اتهامه ليترا هويلة قبل
االستجواب.
وفي هذا المجال فقد ن
" -1يج
معه.

قانون االجراءات الجزائية اليلخطينية في المادا  )107منه على مايلي:

على مدير المركز أو مكان التوقيف ان يخلم المتهم ختل أربا وع رين ساعة الى النيابة العامة للتحقيق

-2يختجوب وكيل النيابة المتهم المطلوب بمذكرا حاور في الحالف أما المطلوب بمذكرا إحاار فعلى وكيل النيابة
أن يختجوبه ختل أربا وع رين ساعة من تاريخ القبض عليه".
وما ن

عليه الم رع اليلخطيني يعتبر توافقا ً ما ما ن ط عليه القوانين والمواثيق الدولية.

المطلب الرابع  :كفالة حق الدفاع:
من الامانات المقررا للمتهم في اإلستجواب توفير حقوق الدفاع له من تلك التخليم بحقه في ال مط كوسيلة للدفاع
وحق محاميه في أن يدعى للحاور وقط اإلستجوابف وحق محاميه في اإلهتع على األوراق قبل االستجوابف
وغيرها من الامانات األساسية المن وت عليها صراحة بالقانون وهي على النحو التالي:
أ -حق المتهم في ال مط أثناء استجوابه:
لقد تناول م رعنا اليلخطيني هذج الامانة في ن المادا  )97من قانون اإلجراءات الجزائية بقولها "للمتهم الحق في
ال مط وعدم اإلجابة على االسئلة الموجهة إليه" كما ن ط المادا  )217من تات القانون على أن "للمتهم الحق بال مط
وال ييخر صمته أو امتناعه عن االجابة اعتراف منه".
14
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وكان م رعنا متقدما ً عن الت ريعات المجاورا بحق المتهم في ال مط اثناء استجوابه في مرحلة التحقيق.
ب -دعوا محامي المتهم للحاور:
استلزم الم رع ضرورا دعوا المحامي للحاور اثناء االستجواب وتمثل ضمانة للمتهمف وهذا ما ن ط عليه المادا -96
 )2/97من القانون اليلخطينيف وعلة تلك إحتل الخكينة والطمأنينة لدى المتهم عندما ي عر بأن محاميه يقف الى جانبه وما
يترت على تلك من جعله في وضا يحس فيه الرد على االسئلة والمناق ة باإلضافة الى أن محاميه قد يقترح على المحقق
توجيه أسئلة معينة للمتهم في صالحه وتلك بإتن المحققف فإتا لم يأتن له وج تثبط تلك في المحارف المادا  )2/102من
القانون اليلخطيني .18كما أن حاور المحامي ما المتهم أثناء استجوابه يعتبر ضمانة لختمة االجراءات وتطبيقها ما
القانونف ووجود المحامي ختل االستجواب أياا ً يجعل منه رقيبا ً على ت رفات المحقق حتى ال يلجأ الى الوسائل غير
الم روعة واألسئلة المخادعة.19
لقد أجالت المادا  )98استثناء من قانون االجراءات الجزائية اليلخطيني استجواب المتهم دون حاور محام في ثتث
حاالت:
 .1حالة التلبس.
 .2حاالت الارورا واالستعجال.
 .3حالة الخوف من ضياع األدلة.
وتأكيدا ً من م رعنا على أهمية حاور المحامي االستجوابف فإنه أورد على االستثناءات الثتث الخابقة شروه ل حتها
وهي:
 .1تدوين موجبات االستثناءات متى أخذ بها المحقق في محار التحقيق.
 .2إعطاء الحق للمحامي في اإلهتع على كل ما أتخذ بغيابه بموج االستثناءات ومنها أقوال المتهم عند انتهاء
االستجواب.
ج -حق المحامي في اإلهتع على األوراق:
لقد أوج الم رع اليلخطيني الخماح للمحامي باإلهتع على األوراق أ ملف الدعوى قبل االستجواب فيما يخ
استنادا ً الى ن المادا  -3" )3/102للمحامي أن يتقدم بمذكرا تتامن مطالعته ومتحظاته".

موكله

والمادا " )63يجول للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أن يطلبوا على نيقتهم صورا ً من أوراق التحقيق أو
مختنداته".
والمادا  )92من تات القانون "للخ وم ووكتئهم وللمدعي بالحق المدني حق اإلهتع على محاضر التحقيق حال اإلنتهاء
منها بعد ح ولهم على إتن بذلك من النيابة العامة".
وهبقا ً لن وت المواد المذكورا فإنه يجول للمتهم ت وير أوراق التحقيق أو مختنداتهف وبذلك يكون القانون اليلخطيني لم
ياا أ قيد على سرية التحقيق بالنخبة لخ وم الدعوى كافة.
د -حق المتهم في معرفة التهمة الموجهة إليه:
لقد ن ط المادا  )12من القانون االساسي اليلخطيني على "يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو
ايقافه ويج اعتمه سريعا ً بلغة ييهمها باإلتهام الموجه إليه "...وهذا ما أكدت عليه المادا  )96من قانون االجراءات
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الجزائية اليلخطيني والمادا  )1/112عندما ن ط "يج على القائم بتنييذ المذكرا أن يبلغ مامونها لل خ
عليهف وان يطلعه عليه".

الذ قبض

هـ -حق المتهم في الكذب:
لقد ثار ختف حاد بين اليقه بين ما م يد لهذا الحق وبين رافض لهف ولكن الم رع اليلخطيني تبنى صراحة حق المتهم في
اإلدالء بأقوال غير صحيحة في معره الدفاع عن نيخه سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة20ف وتلك ما ن ط عليه
المادا  )218من قانون االجراءات الجزائية اليلخطيني بقولها "ال يجول أن يعاق المتهم عن أقوال غير صحيحة أداها في
معره الدفاع عن نيخه".

و -حق المتهم في حاور االجراءات واالهتع على ما يتم منها في غيبته:
إن فكرا حاور المتهم إلجراءات التحقيق لها إيجابيتها وسلبياتهاف والتي قد ت ثر على سير اجراءات التحقيق .ما نتج عنه
وجود تباين في حاورج لمرحلة جما االستدالالت والتحقيق االبتدائي وإهتعه على اجراءات تلك المرحلة وما ينجم عنها.
أن البعض يرىف أن تب ر المتهم بالمعطيات واألدلة الماثلة أمامه أوالً بأولف من ختل حاورج لإلجراءاتف تتيح له
فرصة إفخادها والحيلولة دون معرفة الحقيقة وتلك من ختل تدخله لمنا أو لطمس قوتها التدليلية21ف ولذلك فقد ن ط
بعض الت ريعات على سرية مطلقة لإلجراءات التي تتم ختل مرحلة جما اإلستدالالت والتحقيق اإلبتدائي بالنخبة للمتهم.
لكن من جهة أخرىف فإن نزاهة وأمانة اإلجراءات الواج إتباعهاف تقتاي إحترام حق المتهم بالدفاع عن نيخهف والحياظ
على الامانات الممنوحة لهف وتلك يتطل أن يكون ال خ الذ تم اتهامه على بينة بما يدور حولهف وأن يكون على
معرفة باإلجراءات المتخذا ضدج.
لذا فإن مخألة حاور المتهم لتجراءات التي تقا في حقه يختلف تقدير مدى ضرورتها وحمايتها لحقوقه من مرحلة
ألخرى في مراحل الدعوى العمومية .والخ ال المطروح في هذا الخ وت هو :أ االعتبارات يج تقديمها على
األخرىف اعتبارات ال الح العامف أم الم لحة الخاصة؟
إن مرحلة جما االستدالالت لها هبيعة تميزها عن المراحل األخرى في سير الدعوى العمومية .إت ال بد للمتهم من حاور
اإلجراءات التي تتم في سبيل الوصول الى الحقيقة في التهمة المنخوبة إليهف وكذلك يج مراعاا ما تتطلبه هذج اإلجراءات
من سرية تامة حتى ال يتمكن المتهم من إفخادها .فقد ن ط غالبية القوانين على وجوب عدم إف اء األسرار المهنية
ووضعط عقوبات على من يقوم بإف اء األسرار المتعلقة بالتحقيقات وخ وصا ً ختل مرحلة االستداللف كذلك فعل الم رع
اليلخطيني إت جاء فيها" :تكون إجراءات التحقيق اوالنتائج التي تخير عنها من األسرار التي ال يجول إف اؤهاف ويعتبر
إف اؤها جريمة يعاق عليها القانون" .كما أ ن عدم حاور المتهم مرحلة جما االستدالالت التي تتم قبل معرفته وإحتجالج
وتوجيه اإلتهام له ال يمس بحقه في الدفاع عن نيخه.22
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المبحث الثالث :بطتن اإلستجواب
لم يتامن قانون االجراءات الجزائية اليلخطيني ن وصا ً خاصة في شأن بطتن االستجواب نتيجة لمخالية قواعد معينةف
ولذلك فإن تقرير بطتن االستجواب وما يترت عليه من أثار تحكمه القواعد العامة في البطتن هبقا ً لن وت المواد
 )474وما بعدها من قانون االجراءات الجزائية اليلخطيني.
إن مخالية أ ضمانة من ضمانات االستجواب يترت عليها البطتنف وكذلك بطتن ما بني عليه من اجراءات أخرى23ف
والبطتن المترت عليه يختلف بإختتف الامانة التي تم مخاليتهاف وعليه سأتحدث عن ماهية البطتنف وأنواع البطتن
واالثار المترتبة عليهف وتلك على النحو التالي:
المطلب األول :ماهية البطالن
البطالن :هو جزاء إجرائي يترت علي عدم مراعاا أحكام القانون المتعلقة بأ إجراء جوهر ف سواء تعلق بمامون
وجوهر االجراء أو تعلق بال كل الذ ي اغ فيهف ويختو أن تكون أحكام البطتن وردت بقانون العقوبات أو بقانون
االجراءات الجزائيةف والبحث في اسباب البطتن تدور وجودا ً وعدما ً حول تكييف كل اجراء من االجراءات من حيث
كونه جوهريا ً من عدمهف ولما كان القانون غير محدد المق ود باالجراء الجوهر ف فإن اليقه والقااء اعتمد ميهوم
االجراء الجوهر لتحديد نطاق البطتن.24
المطلب الثاني  :أنواع البطالن
البطتن من حيث أنواعه ينقخم الى قخمين
 -1البطالن المطلق:25
إتا كان متعلقا ً بالنظام العامف كوالية المحقق باالستجوابف أو ح ول االستجواب تحط تأثير خارجي على إرادا
المتهمف ولذلك تقاي المحكمة ببطتن االستجواب من نيخها وال يقبل من المتهم أن يتنالل عنه عند الدفا بهف ويتميز
بأنه يجول يتمخك به في أية حالة كانط عليها الدعوى.26
-2البطالن النسبي:
وقد يكون البطتن نخبيا ً إتا كانط القعدا متعلقة بم لحة جوهرية للمتهمف كإحاهته قبل استجوابه بالتهمة المنخوبة اليهف
و/أو دعوا محاميه للحاور إن وجدف و/أو إهتعه على التحقيق الخابق على اجراء االستجواب ويخقا الحق في
التمخك بهذا البطتن النخبي بالتنالل عنه صراحة أو ضمناًف كما اليجول للمحكمة أن تقاي به إال بناء على تمخك
المتهم بهف ولذلك يتعين التمخك به أمام محكمة الموضوع.
وللمحقق أن ي حح االستجواب الباهل ويكون تلك بإعادا االستجواب ما تتشي العيوب التي كانط سببا ً للبطتنف
وعندئذ ي ح االستناد اليه واالخذ به كدليلف وتلك الن االستجواب من االجراءات الجوهرية التي يترت على اغيالها
بطتن االستجواب واالجراءات التحقة عليه.
أخيرا ً إتا تقرر بطتن االستجواب فإنه يبطل كل اجراء الحق عليهف إتا كان هذا االجراء التحق مبنيا ً عليهف وبالتالي
ال يلحق البطتن االجراء الخابق عليهف وهذا ما جاء في ن المادا  )477من قانون االجراءات الجزائية اليلخطيني.
23

خليل عدلي ،المرجع السابق ،ص124
24
احمد االحمد ،المرجع السابق ،ص67
25
انظر الى حكم محكمة النقض الفلسطينية الصادر في  ،2010/10/31القضية رقم  ،2010/115والمشور على موقع
المقتفيhttp://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/cjfulltext.aspx?cjid=61705،
26
ربعي ،غاندي ،لهيئة المستقلة لحقوق االنسان ،دليل قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني،ص،66رام هللا،فلسطين2010،
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المطلب الثالث :اثار البطالن
يترت على عدم مراعاا الامانات الخاصة باالستجواب بطتنهف وكذلك بطتن ماترت عليه من اجراءاتف إال أن
هذا البطتن ال يحدث أثرا ً إال إتا تقرر بحكم أو بقرار محكمة والتقرير بالبطتن أمر اللم سوا ًء تعلق األمر بالبطتن
النخبي أو المطلقف إال أن اليرق بينهما في ان البطتن المطلق تقتاي به المحكمة من تلقاء نيخها لتعلقه بالنظام العام
أم البطتن النخبي فيكون بنا ًء دفا من الخ وم به.
وعليه فإن نوع البطتن يختلف بحخ الامانة التي تمط مخاليتهاف فيكون بطتن االستجواب مطلقا ً إتا جرى من قبل
مأمور الابا القاائي في الجناياتف أ في حالة انعدام الوالية بإجراء االستجوابف ويكون بطتن االستجواب
مطلقا ً إتا حلف المتهم اليمين أو اتا وقا عليه إكراجف كما يترت البطتن المطلق اياا ً اتا كان المحقق قد عمد الى خدام
المتهم أو كانط االسئلة التي وجهها اليه فيها إيحاء.
ويكون بطتن االستجواب نخبيا ً إتا خوليط الامانات الخاصة بم لحة المتهم في الدفاعف كدعوى المحامي للحاور
أو تمكينه من االهتع على اجراءات االستجواب واألوراق المتعلقة بالتحقيق ألن هذج القواعد مقررا ل الح المتهم
ويج على المتهم ان يتمخك بهذا البطتن وإال سقا حقه فيه.27
ويترت على بطتن االستجواب بطتن كل ما يترت عليه من اثار فيكون للبطتن أيا كان سواء مطلق أو نخبي له
أثرج على االجراء تاته في بح هذا االجراء وكأن لم يكنف وتزول جميا أثارج القانونيةف كذلك فإن البطتن يترك أثرج
على االجراءات الخابقة ب ره أن يكون هناك ترابا فيما بين االجراء الباهل واالجراء الخابقف وهذا ما ينطبق على
االجراء التحق والحاضر فيترت عليهن جميعا ً 28البطتن إتا ما وجد عن ر اإلرتباه.29
ما االحترام والتقديرفففف

27

مأمون سالمة،المرجع السابق،ص690
28
مأمون سالمة ،المرجع السابق،ص.690
29
أحمد االحمد،المرجع السابق،ص.71-70
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الخاتمة -تبين لنا أن موضوع ضمانات الميتهم فيي مرحلية التحقييق األبتيدائي تعتبير مين أهيم ميا جياء فيي قيانون االجيراءات الجزائيية
اليلخطيني الذ كان متقدما ب كل ملحوظ في مجال اعطاء ضمانات تكيل لألشيخات حريياتهم وحقيوقهم والتيي تمثليط بمين
يحق له استجوابه وسماع اقواله ومتى يتم استجوابه أو اعطائه مهلة وكيذلك بحيق الميتهم بعيد التثبيط مين هويتيه وبياناتيه فيي
معرفة التهمة الموجه إليه وحقه في التزام ال مط وعدم االجابة عن التهمة وافهامه ان كل ما سيقوله سييدون خطييا ً ويمكين
استخدامه كدليل ضدج أمام المحكمة المخت ة وأن من حقه االستعانة بمحامي واعطائه مهلة لتوكيل محيامي كيذلك تكرنيا أن
هناك بطتن نخبي أو مطلق واليرق بينهما ان البطتن المطلق تقاي بيه المحكمية مين تلقياء نيخيها لتعلقيه بالنظيام العيام اميا
البطتن النخبي يكون بدفا من الخ وم به فإتا كان االسيتجواب مين قبيل ميامور الايبا القايائي فيي الجناييات فيكيون هنيا
بطتن االستجواب مطلقا ً كذلك يكون بطتن االستجواب إتا حلف المتهم اليمين أو إتا وقا عليه اكراج كذلك اتا عمد المحقيق
الى خداع المتهم ويكون البطتن في االستجواب نخبيا ً اتا تم مخالية الامانات الخاصة بم لحة الميتهم فيي اليدفاع كيدعوى
المحامي للحاور أو تمكينه باالهتع على اجراءات االستجواب او على اوراق التحقيق.
وعلى ما تقدم نرى ان القانون اليلخطيني جاء متطورا ً بالمقارنة ما الكثير من قوانين الدول األخرى.

التوصيات-بهييدف رفييا مخييتوى وحجييم الحقييوق الممنوحيية للمييتهم فييي مرحليية التحقيييق اإلبتييدائي فييي الت ييريعات المتعلقيية بقييانون
االجراءات اليلخطيني أوصي بما يلي:
-1

-2

-3
-4

-5

-6

كون أن استجواب المتهم هو من االجراءات الهامة والتي يتوقف على االسيتجواب اتخيات قيرار بيالتوقيف لميدا 24
ساعة او  48ساعة مهما كانط التهم التي وجهط له ولذلك ال بد من تحديد الجرائم التي يجول التوقييف عليهيا ليدى
النيابة العامة وح رها في جرائم التي ال تزييد فيهيا العقوبية عين حيد معيين بيدالً مين الخيماح بيالتوقيف عليى كافية
الجرائم أيا كانط الخطورا االجرامية لليعل محل الجريمة وبذلك يتم تعجيل انهاء المليات التي تتعلق بتليك الجيرائم
الممنوع التوقيف فيها وبالتالي الخرعة في اجراءات التحقيق ومن ثم الخرعة في احالتها الى القااء.
ضرورا تعديل المادا  )108من قانون االجراءات الجزائية بحيث يتم ربا مخألة التوقيف لدى النيابة العامية بعيد
اسييتجوابه بتييوافر اإلدليية واالثباتييات التييي تييربا بييين اليعييل الجرمييي والمييتهم حيييث يييتم إحاييار المييتهم للتحقيييق
واستجوابه عدا مرات ليتم مواجهته بما تتوافر لدى النيابة من ادلة وبينيات قيد ال تتيوافر فيي بدايية التحقييق ولكيون
ان استجواب المتهم ال ي يتره أن يبقيى الميتهم قييد التوقييف وبالتيالي هنيا يعتبير التوقييف هيو وسييلة للايغا عليى
المتهم ربما تجبرج على االدالء بأقوال أو اإلعتراف على نيخه بأفعال لم يقترفها.
كون أن استجواب المتهم يتم فيه التوقيف وال بد أن يتامن قيانون االجيراءات الجزائيية ميا يجييز اسيتئناف القيرار
ال ادر عن وكيل النيابة والخات بتوقييه او تخلية سبيله وهذا يعتبر ضمانه له.
ضرورا الن صراحة على عدم جوال ترك اليراغات او التح ية او الحك او اإلضافة او غير تليك مين محاير
استجواب المتهم مثلما جاء في ن المادا  )91من قانون االجراءات ب أن المحار المتعلق بال هادا وأقترح ميا
يلي :ال يجول بمحاضر االستجواب ترك أ فراغات كما ال يجول ان يح ل حك أو شيط أو إضيافة وإن وجيد
تلك فيج توقيا وكيل النيابة وكات التحقيق والمتهم ومحاميه وإال عد ال ط أو اإلضافة الغية).
ضرورا إضافة مادا في الي ل المتعلق باستجواب المتهم يمنا عليى المحقيق اهالية فتيرا االسيتجواب لميدا لمنيية
هويلة في كل جلخة وإن كان تلك يكون هناك فترا كافية للراحة بيين الجلخيات ويهيدف تليك تيوفير ضيمانة للميتهم
في عدم ارهاقه ختل االستجواب وبالتالي حتى ال ي ثر على ادراكه بما يدلي به من أقوال.
ضرورا أن تااف مادا في قانون االجراءات الجزائية تلزم بأن أ متهم بجناية يج أن يكون لديه محامي يدافا
عنه ختل فترا االستجواب وتلك كون أن قيانون االجيراءات الجزائيية جعيل توكييل المحيامي فيي مرحلية التحقييق
اإلبتدائي هو أمر جوال سواء في الجنايات أو الجنح في حين أن القانون االساسي اليلخطيني ن في الميادا 14
على وجود أن يكون للمتهم بجناية محام يدافا عنه حيث جاء في ني الميادا (المتتهم بترح حتتث تثبتا تدانتته فتي
13

محاكمة قانونية تكفل له فيهتا متمانات التدفاع نتن نفسته وكتل متتهم فتي جنايتة يجتب أن يكتون لته محتا يتدافع
ننه) علما ً بأن ن المادا  )98جاء واضحا لوكيل النيابة استجواب المتهم قبل دعوا محامييه فيي حياالت التليبس
والارورا واالستعجال والخوف من ضياع األدلة.
 -7ضرورا الن صراحة على حاور المحامي وكيل المتهم بأ محار متعلق بموكله سواء محاير االسيتجواب
أو مواجه وتلك لمنح ضمانه كافية للمتهم كون أن محار المواجهه الذ يتم اثناء التحقييق ليه أهميية بالغية يت يكل
لدى النيابة العامة في التحقيق اإلبتدائي ولدى المحكمة في نخبة التهمة الى المتهم أو براءته منها.
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