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تقدمي





تقدمي

�ملقدمة  �ملتميزة  �لأكادميية  بامل�ساهمات  �لإن�سان  حلقوق  �لوطنية  �ملوؤ�س�سة  ترحب 

من �لباحثني و�ملتخ�س�سني للن�سر يف �سل�سلتها �لبحثية �ملعنونة »�سل�سلة ثقافة حقوق 

�لإن�سانى« و�لتي ت�ستمل على �إ�سد�ر�ت �لكتب �لهادفة �إلى ن�سر ثقافة حقوق �لإن�سان 

وتعزيز قيمها ومبادئها. 

�لوطنية  �جلهود  مع  �لتكامل  �لى  �لإن�سان  حلقوق  �لوطنية  �ملوؤ�س�سات  وتهدف 

�لإن�سان،  حلقوق  �مل�ستمر  �لرتقاء  �أجل  من  �حلكومية،  وغري  �حلكومية  و�لدولية، 

وقد �أ�سارت �ملادة )12( من �لقانون رقم )26( ل�سنة 2014 باإن�ساء �ملوؤ�س�سة 

�لوطنية حلقوق �لإن�سان على �أن �ملوؤ�س�سة �لوطنية تخت�ص بـ »�ملبادرة بالتعاون مع 

�لأجهزة �ملخت�سة ب�سوؤون �لثقافة و�لإعالم و�لتعليم، وتقدمي �ملقرتحات و�لتو�سيات 

يف كل ما من �ساأنه ن�سر وتعزيز ثقافة �لوعي باحرت�م حقوق �لإن�سان«. كما تخت�ص 

بـ »�إ�سد�ر �لن�سر�ت و�ملطبوعات و�لبيانات و�لتقارير �خلا�سة، وعر�سها على �ملوقع 

من  �أي  خالل  من  �أو  مبا�سرة  �لعام  �لر�أي  خماطبة  ولها  بها،  �خلا�ص  �لإلكرتوين 

و�سائل �لإعالم«. 

ويف �سبيل ذلك تقبل �ملوؤ�س�سة �لكتب ذ�ت �ل�سلة مبو�سوعات �لقانون �لدويل حلقوق 

و�خلليج  �لبحرين  مملكة  على  �لرتكيز  مع  �لإن�ساين،  �لدويل  و�لقانوين  �لإن�سان، 

�لعربي، �إ�سافة �إلى مو�سوعات تتعلق بالعامل �لعربي و�لإ�سالمي، و�أهم �مل�ستجد�ت 

من  ك�سرط  �ملوؤ�س�سة  حتددها  و�أ�س�ص  ل�سو�بط  وفقًا  وذلك  �لدولية،  �ل�ساحة  على 

�سروط �لن�سر ويلتزم بها �لكاتب. 

وعليه، ي�ّسر �ملوؤ�س�سة ن�سر هذ� �لكتاب كاأحد �إ�سد�ر�ت �سل�سلة ثقافة حقوق �لإن�سان.

�ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان 
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حقوق الإن�ضان واأهميتها:

تعترب حقوق �لإن�سان من �ملكنات و�ل�سلطات �ملرتبطة ب�سخ�ص �لفرد �لتي يجب �أن 

يتمتع بها بو�سفه �إن�سانا وع�سو� فاعال يف جمتمعه، وهى حقوق طبيعية تثبت للفرد 

مبجرد ميالده حيا تظل ل�سقة به �إلى �أن يتوفاه �هلل بغ�ص �لنظر عن طبيعة �ملجتمع 

قد�سية  �أي�سا ذ�ت  وهي  يحيا يف ظله،  �لذي  �ل�سيا�سي  �لنظام  �أو  فيه  يعي�ص  �لذي 

و�ملو�ثيق  �ل�سماوية  �ل�سر�ئع  كفلت  ولهذ�  بها،  �مل�سا�ص  �إلى حد جترمي  ت�سل  بالغة 

�لدولية و�لت�سريعات �ملقارنة لالإن�سان حقوقا يتمتع بها وميار�سها يف حرية من دون 

�أن يعوقه �لغري يف ممار�ستها، ومن دون �إخالل بتحقيق �لتو�زن بني حقوق �لأفر�د 
وحقوق �ملجتمع يف حماية �لنظام �لعام.1

ون�ضتدل على ذلك من ال�ضريعة الإ�ضالمية مبا ورد يف �لقر�آن �لكرمي يف قوله تعالى: 

�ُسو�(2،  �سَّ �إِْثٌم َول جَتَ نِّ  َبْع�َص �لظَّ �إِنَّ  نِّ  َن �لظَّ َكِثرًي� مِّ �آَمُنو� �ْجَتِنُبو�  ِذيَن  �أَيَُّها �لَّ )َيا 

ومبا ورد يف �ل�سنة �لنبوية �ل�سريفة يف قوله �سلى �هلل عليه و�سلم »لو �طلع يف بيتك 
�أحد ومل تاأذن له، حذفته بح�سى، ففقاأت عينه، ما كان عليك من جناح«. 3

ومن املواثيق الدولية: �سو�ء على امل�ضتوى الدويل: ميثاق �لأمم �ملتحدة �ملوقع يف 

�أن  �ملادة 3/1  مت�سمنا يف  و�لنافذ يف 1945/10/24م  1945/6/26م 

من �أغر��ص هذه �ملنظمة تعزيز �حرت�م حقوق �لإن�سان و�حلريات �لأ�سا�سية للنا�ص 

1 �أ. جان بر�دل تقرير عن)حماية حقوق �لإن�سان �أثناء �ملرحلة �لتمهيدية للدعوى �جلنائية يف �لنظام �لقانوين �لفرن�سي(، 
مقدم �إلى �ملوؤمتر �لثاين للجمعية �مل�سرية للقانون �جلنائي بالإ�سكندرية، 1988م، �ملن�سور يف جملد عن حماية حقوق �لإن�سان 
يف �لإجر�ء�ت �جلنائية، 1989م، ترجمة د. غنام حممد غنام، �ص215- د. عبد�لرز�ق �ل�سنهوري، م�سادر �حلق يف �لفقه 

�لإ�سالمي،1967م، د�ر �لن�سر للجامعات، 1956م، �ص10.
2   �سورة �حلجر�ت - �لآية رقم 12.

3  �ل�سيخ حممد فوؤ�د عبد�لباقي، �للوؤلوؤ و�ملرجان فيما �تفق عليه �ل�سيخان �لبخاري وم�سلم، د�ر �حلديث بالقاهرة 1986، ج3، 
كتاب �لآد�ب، �ص 51 رقم 1395.

املقدمة
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جمعاء، ثم �أ�سدرت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة �لإعالن �لعاملى حلقوق �لإن�سان 

يف 12/10/ 1948م �لذي يعترب �لنرب��ص �لأمثل حلقوق �لإن�سان على �مل�ستويني 

�لدويل و�لوطني مت�سمنا �ملادة �لثالثة �أن »لكل فرد �حلق يف �حلياة و�حلرية ويف 

و�لوجد�ن  �لفكر  وحرية  �لتنقل  حرية  يف  �حلق  فرد  ولكل  �سخ�سه،  على  �لأمان 

وحرية �لر�أي و�لتعبري4، وبعد ذلك �أقرت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة �لعهدين 

و�ل�سيا�سية،  �ملدنية  باحلقوق  خا�ص  �أولهما  1966/12/16م  يف  �لدوليني 

طائفة  بجو�ر  وذلك  و�لثقافية،  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �حلقوق  عن  وثانيهما 

عري�سة �أخرى من �لتفاقيات و�ملعاهد�ت �لدولية منها و�أهمها تلك �لتفاقيات �لتي 

تعترب �أ�سا�سا ملو�سوعات �لقانون �لدويل �لإن�ساين مثل �تفاقية منع وعقاب جرمية 

�ملوقعة يف  �لأربع  و�تفاقيات جنيف  �لب�سري يف 1948/12/9م،  �إبادة �جلن�ص 

و�تفاقية  1951/7/28م،  يف  �لالجئني  حماية  و�تفاقية  1948/8/12م 

و�تفاقية  1965/6/21م  يف  �لعن�سري  �لتمييز  �أ�سكال  جميع  على  �لق�ساء 

جترمي �لتعذيب يف 1984/12/10م وغريها من �ملو�ثيق و�ل�سكوك �لدولية. 

وعلى امل�ضتوى القليمي: فقد �أقرت �لدول �لأوروبية �ملنظمة ملجل�ص �أوروبا �تفاقية 

حلماية حقوق �لإن�سان وحرياته �لأ�سا�سية يف روما يف 1950/11/4م ثم �مليثاق 

ثم  �أوروبا،  جمل�ص  دول  بني  �ملربم  1961/10/18م  يف  �لأوروبي  �لجتماعي 

�سدرت �لوثيقة �خلتامية ملوؤمتر �لأمن و�لتعاون يف �أوروبا يف عام 1975م، ومن 

1989/12/9م،  يف  �لجتماعية  للحقوق  �لأوروبية  �ملجتمعات  ميثاق  بعدها 

و�أخري� �إعالن �لربملان �لأوروبي للحقوق و�حلريات �لأ�سا�سية يف 1989/4/12م. 

ل�سنة  �لبحريني  �لد�ستور  من   26 �ملادة  عليه  ن�ست  ما  الوطنية  الد�ضاتري  ومن 

4  �نظر �أي�سا �لتفاقية �لدولية للحقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية لعام 1966م، �لإعالن �لأمريكي حلقوق �لإن�سان لعام 1948م، 
�لتفاقية �لأوربية حلقوق �لإن�سان و�حلريات �ل�سيا�سية �ل�سادرة عن �ملجل�ص �لأوربي يف عام 1950م، �مليثاق �لأوربي �لجتماعي 

عام 1965م، �لتفاقية �لأوربية حلقوق �لإن�سان عام 1969م، �مليثاق �لإفريقي حلقوق �ل�سعب عام 1981م، م�سروع ميثاق 
حقوق �لإن�سان و�ل�سعب يف �لوطن �لعربي 1987م.
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2002م من �أن »حرية �ملر��سلة �لربيدية و�لربقية و�لهاتفية و�لإلكرتونية م�سونة، 

و�سريتها مكفولة، فال يجوز مر�قبة �ملر��سالت �أو �إف�ساء �سريتها �إل يف �ل�سرور�ت 

فيه«، كذلك  عليها  �ملن�سو�ص  و�ل�سمانات  لالإجر�ء�ت  ووفقا  �لقانون،  يبينها  �لتي 

�لعامة  و�حلريات  تنظيم �حلقوق  يكون  »ل  نف�سه  �لد�ستور  �ملادة )31( من  ن�ص 

�ملن�سو�ص عليها يف هذ� �لد�ستور �أو حتديدها �ل بقانون، �أو بناًء عليه. ول يجوز �أن 

ينال �لتنظيم �أو �لتحديد من جوهر �حلق �أو �حلرية« وما ن�ست عليه �ملادة )34( 

من �لد�ستور �مل�سري �جلديد لعام 2012م »�حلرية �ل�سخ�سية حق طبيعي؛ وهي 

م�سونة ل مت�ص«. وكذلك �ملادة )35 ( من �لد�ستور نف�سه »فيما عد� حالة �لتلب�ص، 

ل يجوز �لقب�ص على �أحد ول تفتي�سه ول حب�سه ول منعه من �لتنقل ول تقييد حريته 

تقيد  من  كل  يبلغ  �أن  ويجب  �لتحقيق.  ي�ستلزمه  م�سبب  ق�سائي  باأمر  �إل  قيد  باأي 

حريته باأ�سباب ذلك كتابة خالل �ثنتي ع�سرة �ساعة، و�أن يقدم �إلى �سلطة �لتحقيق 

�إل يف  �لتحقيق معه  تقييد حريته، ول يجرى  �ساعة من وقت  �أربع وع�سرين  خالل 

حق  ولغريه،  حريته،  تقيد  من  ولكل  حمام.  له  ندب  يكن  مل  فاإن  حماميه،  ح�سور 

�لتظلم �أمام �لق�ساء من ذلك �لإجر�ء و�لف�سل فيه خالل �أ�سبوع، و�إل وجب �لإفر�ج 
حتما«.5

�أو  �أيا كانت طبيعة تلك �حلقوق  وتعد الدولة امل�ضئولة عن اإقرار حقوق الإن�ضان 

نوعها �أو م�سدرها. وهي �أي�سا - �لدولة - �مل�سئولة عن �ضمان تنفيذها �سو�ء �أكان 

ذلك عن طريق �سلطتها �لتنفيذية �أم عن طريق �سلطتها �لق�سائية، ولهذ� فقد ق�ست 

تت�سف  و�ملدنية  �ل�سيا�سية  �حلقوق  »هذه  باأن  م�ضر  يف  العليا  الد�ضتورية  املحكمة 

باإمكان توكيدها ق�ساء ونفاذها جرب�، ذلك �أن جمرد �متناع �لدولة عن �لتدخل يف 

�أو  �أفعال تعار�سها  تاأتي  نطاقها من دون مقت�سى يعترب كافيا ل�سمانها، وعليها ل 

5  �نظر �أي�سا �لد�ستور �لأمريكي بتعديالته �ل�سبعة، د�ستور فرن�سا لعام 1958م، د�ستور �لحتاد �ل�سوفيتي لعام 1977م، 
�لعرف �لد�ستوري �لربيطاين منذ �لعهد �لأعظم ووثيقة حقوق �لإن�سان عام 1689م �لد�ستور.   
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تنق�سها، وعلى نقي�ص ذلك ل يت�سور �سمان �حلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية �إل 

من خالل تدخل �لدولة �إيجابيا لتقريرها عن طريق �لعتماد على مو�ردها �لذ�تية 

�لتي تتيحها قدر�تها، ويكون حتقيقها يف بلد ما مرتبطا باأو�ساعها وقدر�تها ونطاق 
تقدمها وعمق م�سئولياتها قبل مو�طنيها و�إمكان �لنهو�ص مبتطلباتها«.6

لنا  يت�سح  �لإن�سان  حلقوق  و�ملوؤكدة  �ملقررة  �لعديدة  للن�سو�ص  ��ستعر��سنا  ومن 

�ضورا عديدة ميكننا ت�ضنيفها ايل نوعني: حقوق تخول �ساحبها �حلق يف  �أن لها 

وما  �لدولة.  �أ�سا�سية يف  �قت�ساء خدمة  تخوله �حلق يف  و�أخرى  �سلوك معني،  نهج 

يهمنا هنا تلك �لتي تخول �ساحبها �حلق يف نهج �سلوك معني، وهي تلك �لتي تعرف 

با�سم �حلريات �لعامة وت�سمل: كل ما يحر�ص عليه �ل�سخ�ص ويرتبط �رتباطا وثيقا 

بالإجر�ء�ت �جلنائية ومنها: �حلق يف �أل يتهم �ل�سخ�ص �أو يحجز �أو يحب�ص �إل يف 

�ملعاملة  �أو  للتعذيب  تعري�سه  عدم  يف  و�حلق  �لقانون،  عليها  ين�ص  �لتي  �لأحو�ل 

�لوح�سية غري �لإن�سانية، و�حلق يف �أل يتعر�ص للتدخل �لتع�سفي يف حياته �خلا�سة، 

و�حلق يف حماكمة عادلة ناجزة.

حقوق الإن�ضان يف قانون الإجراءات اجلنائية:

فنجده  �حلريات،  ملمار�سة  �لت�سريعي  �ملنظم  �جلنائية  �لإجر�ء�ت  قانون  يعد 

قانون  ويتاأثر  �لأ�سا�سية.  وحقوقه  �ملتهم  كر�مة  وحماية  �لدفاع  بكفالة حقوق  يهتم 

للدولة،  و�لقت�سادي  و�لجتماعي  �ل�سيا�سي  بالنظام  كثري�  �جلنائية  �لإجر�ء�ت 

فلي�ص هناك �سك يف �أن قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية يف ظل نظام �سيا�سي ��ستبد�دي 

يختلف عنه بال�سرورة يف ظل نظام دميقر�طي حر.

2002م  ل�سنة   46 رقم  �لبحريني  �جلنائية  �لإجر�ء�ت  قانون  تفح�سنا  و�إذ� 

وفقا لآخر تعديالته بالقانون رقم 53 ل�سنة 2012م، وكذلك قانون �لإجر�ء�ت 

6  حكم �ملحكمة �لد�ستورية �لعليا �مل�سرية يف �لدعوى رقم 30 ل�سنة 16ق د�ستورية عليا جل�سة 1996/4/6م.
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�جلنائية �مل�سري رقم 150 ل�سنة 1950م وفقا لآخر تعديالته بالقانون 153 

�إقر�رهما �حلماية �جلنائية  لل�سك  يدع جمال  ل  فيهما مبا  مل�سنا  ل�سنة 2007م 

�لإجر�ئية حلقوق �لإن�سان �ملقررة يف �لد�ستورين �مل�سري و�لبحريني، وما ت�سمنته 

�لتفاقيات �لدولية و�لإقليمية ذ�ت �ل�سلة بحقوق �لإن�سان. وميكن �لقول من دون 

مبالغة ت�سمنهما �لعديد من �ل�سمانات حلماية حقوق �لإن�سان ب�سفة عامة، وحقوق 

�لإن�سان �ملتهم ب�سفة خا�سة. وتتمثل هذه �حلقوق يف: حق �لإن�سان يف عدم �إيذ�ئه 

�أو تعري�سه للمعاملة �ملهينة للكر�مة �لإن�سانية، حقه يف  �أو معنويا  �أو تعذيبه ماديا 

�سمان حريته وعدم �لقب�ص عليه �أو توقيفه �إل يف �لأحو�ل �ملن�سو�ص عليها قانونا، 

حالت  غري  يف  حقه  يفهمها،  وبلغة  �إليه  �ملن�سوبة  بالتهمة  علما  �إحاطته  يف  حقه 

�ل�سرورة يف ح�سور جميع �إجر�ء�ت �لتحقيق و�ملحاكمة، حقه يف �ل�ستعانة مبحام �أو 

وكيل للدفاع عنه، حقه يف حرمته وحرمة حياته �خلا�سة وحرمة م�سكنه ومر��سالته 

وحمادثاته �لهاتفية،  حقه يف حماكمة علنية، حقه يف �أن تكون �إجر�ء�ت حماكمته 

عادلة و�سريعة، حقه يف حماكمته �أمام حمكمة خمت�سة وم�ستقلة وحيادية، حقه يف 

عدم تعري�سه للعقاب عن �لفعل �لو�حد �أكرث من مرة، حقه يف �لطعن على �حلكم 

�ل�سادر �سده... �لخ.

وجوب التوازن بني حقوق الإن�ضان وحقوق املجتمع: 

�إذ� �رتكبت جرمية ن�ساأ للدولة �حلق يف �لعقاب، وما يقت�سيه ذلك من تخويل �ل�سلطة 

�تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة لتمكينها من �أد�ء ر�سالتها، �لتي يكمن فيها �سبح �إهد�ر 

و�لت�سريعات  �لدولية  و�ملو�ثيق  �ل�سماوية  �ل�سر�ئع  لهم  كفلتها  �لتي  �لأفر�د  حريات 

�لد�خلية. وما تربزه تلك ال�ضورة من تعار�س بني م�ضلحتني جوهريتني: م�ضلحة 

املجتمع يف ك�ضف اجلرائم و�ضبط مرتكبيها واإنزال العقاب بهم، وم�ضلحة الأفراد 

ب�ضرية حياتهم اخلا�ضة  الفردية ومتكينهم من الحتفاظ  �ضيانة حرياتهم  يف 
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�مل�سلحتني  �أي  يف  �ملتمثلة  �لبحث  م�سكلة  لنا  تربز  وهنا  كرامتهم،7  اإهدار  وبعدم 

�ت�سالتهم  �سرية  ونقد�ص حقهم يف  �لأفر�د  ن�سون حرية  فمثال هل  �لأولوية:  لها 

�ل�سخ�سية وعدم �متهان كر�متهم، ولو كان من �ساأن ذلك �إعاقة �سلطات �لدولة يف 

�لعام  �ل�سالح  نعلي  �أم  �لعقاب بهم؟  وتوقيع  �إلى �حلقيقة و�سبط �جلناة  �لو�سول 

و�إنز�ل  �لكفيلة ب�سبط �جلناة،  �لإجر�ء�ت  �تخاذ  �لدولة �حلق يف  �سلطات  وتخول 

ب�سرية  �لحتفاظ  يف  �لأفر�د  حق  على  �لتعدي  ذلك  عن  جنم  ولو  بهم،  �لعقاب 

�ت�سالتهم �ل�سخ�سية �أو �سيانة كر�متهم؟ 

قا�ضرة  لي�ضت  والإجرائي  املو�ضوعي  ب�ضقيه  اجلنائي  القانون  ر�ضالة  اإن  نقول: 

يف  املجتمع  حقوق  ل�ضيانة  متتد  واإمنا  لالأفراد،  الفردية  احلريات  حماية  على 

اخلا�ضة  امل�ضلحتني  �ضيانة  اجلنائي  القانون  مهمة  كانت  وطاملا  نف�ضه،8  الوقت 

والعامة معا لذا وجب ب�ضفة عامة عدم منح الأولوية لإحداهما على الأخرى. 

و�نطالقا من ذلك، فاإننا ل نوؤيد �لر�أي �لقائل ب�سرورة �حلر�ص على �سيانة حريات 

�لأفر�د ولو كانت �سد م�سلحة �ملجتمع �لذي مبوجبه ي�سبح من �لأف�سل �أن يفلت 

مائة جمرم على �أن يد�ن بريء و�حد9 ول يعنى هذ� �أننا نرجح �ل�سالح �لعام على 

�ل�سالح �خلا�ص �إذ يف �لوقت نف�سه ل نوؤيد �أي�سا �لر�أي �لقائل �إن »�لظلم �أف�سل من 

�لفو�سى«10، ملا لهذ� �لجتاه من خطورة كبرية على حريات �لأفر�د. ولكن �إذ� �أظهر 

�لتطبيق �لعملي للقو�عد �لقانونية �جلنائية تعار�سا فعليا بني �مل�سلحتني �خلا�سة 

7  د. �ألربت �سافان، حماية حقوق �لإن�سان يف �لإجر�ء�ت �جلنائية، مرحلة �ملحاكمة، تقرير مقدم �إلى �ملوؤمتر �لثاين للجمعية 
�مل�سرية للقانون �جلنائي بالإ�سكندرية، 1988م و�ملن�سور يف جملد حقوق �لإن�سان، 1989م، ترجمة د.غنام حممد غنام، 

�ص225- د. �لتهامي �لنقرة، حتقيق �لعد�لة للمتهم يف �ل�سريعة �لإ�سالمية، مقالة من�سورة عن �ملتهم وحقوقه يف �ل�سريعة 
�لإ�سالمية، ج1، �ملركز �لعربي للدر��سات �لأمنية و�لتدريب بالريا�ص، 1406ه، �ص95- د. ح�سن �سادق �ملر�سفاوي، )�لأ�ساليب 

�حلديثة يف �لتحقيق �جلنائي(، �ملجلة �جلنائية �لقومية، ع1، 1968م، �ص9.
8 د. حممود �أحمد طه، مبد�أ �سخ�سية �لعقوبات، در��سة مقارنة، ر�سالة عني �سم�ص، د�ر �لنه�سة �لعربية، 1990م، �ص 504.

9  Dugue Alin, "Les exceptions ou principe de personnalite des peines, Th. 
Paris, 1954, p. 14.
10  Morel René, "Les destinees contemporines du principe de la personalite 
des peines", Th. Lille, 1968, p. 501.
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و�لعامة فاأي �مل�سلحتني تكون لها �لغلبة؟ نقول �نطالقا من �لقاعدة �لبديهية �لتي 

تذهب �إلى عدم وجود حقوق مطلقة 11 ب�سرورة �ملو�ءمة و�لتوفيق بني �مل�سلحتني، 

و�إذ� تعذر ذلك فاإن �لأولوية متنح حلق �ملجتمع ولو على ح�ساب حريات �لأفر�د ملا 

�إن  �لقول عمليا نقول:  �أي�سا. وبرتجمة ذلك  يف �سالح �ملجتمع من �سالح لالأفر�د 

�ملجتمع له �أن يتخذ �لإجر�ء�ت كافة �لتي ت�ستهدف �لغاية �مل�سروعة ب�سرط �أل تهدر 

حرية �لأفر�د �إل بالقدر �ل�سروري لتحقيق هذ� �لهدف12 وما ذلك �إل لعدم وجود 

حقوق مطلقة، فاحلقوق �ملطلقة لي�ست من �سمات �ملجتمع �ملتح�سر،13 فاحلرية بال 

قيود تعني �لفو�سى، وكذلك �ل�سلطة بال قيود تعني �لطغيان، وكلتاهما مرفو�ستان14 

مار�ص  يف  �خل�سو�سية  م�ساألة  لدر��سة  �ليون�سكو  خرب�ء  �أكده  ما  مع  ذلك  ويتفق 

1970م من �أنه »يقت�سي �لعرت�ف باحلق يف �خل�سو�سية �سرورة �لت�سحية بقدر 

من هذ� �حلق يف كل مرة تفر�ص فيها �لعتبار�ت و�مل�سالح �لعليا للجماعة مثل هذ� 
�لأمر«.15

ول �سك �أن �لتو�زن �حلتمي �ملطلوب لبد �أن يحدث عمليا بني كفالة �حرت�م حقوق 

حقوق  لأن  وذلك  مبقدر�ته،  �لعبث  من  ذ�ته  �ملجتمع  و�سيانة  �ملجتمع  يف  �لإن�سان 

�لإن�سان وحرياته لي�ست ذ�ت �سفة جمردة و�إمنا تكون يف �سوء ما تتعر�ص له من 

خالل �لإجر�ء�ت �جلنائية، ومن ثم يكون من �لالزم �لإملام بحقوق �لإن�سان يف حالة 

11  Koering (R). "Des implications repressives du droit au respect de la vie 
prvée de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme", R.S.C., 
1986, no. 4, p. 741. Henri, capitan, 1974, p. 426.

د. �سعيد �أجمد �لزهاوي، �لتع�سف يف ��ستعمال حق �مللكية يف �ل�سريعة و�لقانون، در��سة مقارنة، ر�سالة �لقاهرة، 1975م، �ص 
29- د. ح�سنى �جلندي، �أ�سول �لإجر�ء�ت �جلز�ئية يف �لإ�سالم، د�ر �لنه�سة �لعربية، 1990م، �ص 98.

12  د.حممود �أحمد طه، �لتعدي على �سرية �لت�سالت �ل�سخ�سية بني �لتجرمي و�مل�سروعية، د�ر �لنه�سة �لعربية، 1993م، �ص 
.12 : 10

13  د. ميدر �لوي�ص، �ملرجع �ل�سابق، �ص 6- د. ح�سن �سادق �ملر�سفاوي، �لتقرير �ل�سابق، �ص 47- د. �إدو�رد �لدهبي، �ملرجع 
�ل�سابق، �ص 101.

14  د. حممد حميي �لدين عو�ص( تقرير حماية حقوق �لإن�سان يف مرحلة �ملحاكمة �جلنائية( تقرير م�سر �ملقدم للندوة �لعربية 
حلقوق �لإن�سان يف قو�نني �لإجر�ء�ت �لعربية - �لقاهرة  دي�سمرب 1989م، �ص 91.

15  د. ممدوح خليل بحر، حماية �حلياة �خلا�سة يف �لقانون �جلنائي، در��سة مقارنة، ر�سالة، د�ر �لنه�سة �لعربية، 1983م، �ص 
85 و�إ�سار�ت �أخرى �ص40، 43.
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�ملو�جهة مع �لإجر�ء�ت �جلنائية، �أي حال تطبيقها عمليا.

مكافحة الإرهاب وتقوي�س حقوق الإن�ضان: 

عادة ما تتذرع �لدول بخطورة �لعمليات �لإرهابية من �أجل �تخاذ �إجر�ء�ت تع�سفية 

تعترب �عتد�ء �سافر� على حقوق �لإن�سان. و�لفرد ل يجد منا�سا من �خل�سوع ملثل 

و�للجنة  للمحكمة  فكان  هذ�  ومع  �لإرهاب،  مكافحة  دعوى  حتت  �لإجر�ء�ت  هذه 

�لدولة  �لإن�سان بع�ص �حلدود و�لقيود و�ل�سو�بط على �سلطات  �لأوروبيتني حلقوق 

عن  بعيدة  �لأ�سا�سية  �لإن�سان  حقوق  به  تظل  �لذي  بالقدر  لالإرهاب  مكافحتها  يف 

�مل�سا�ص و�لفتئات، فاإذ� كان �لإرهاب يهدد وينتهك بو�سوح حقوق �لإن�سان وخا�سة 

�لن�سان  حلقوق  �لعاملي  �لإعالن  من  �لثالثة  �ملادة  يف  �لو�ردة  �لأ�سا�سية  �حلقوق 

ل�سنة 1948م، �لتي تدين �أي ��ستخفاف و�حتقار لهذه �حلقوق، فان حماية هذه 

�حلقوق تتطلب هي �لأخرى �إجر�ء�ت غري عادية مبا يكفل عدم �مل�سا�ص بها، وهو ما 

ن�ست عليها �لتفاقية �لأوروبية حلماية حقوق �لإن�سان و�حلريات �لأ�سا�سية ل�سنة 

�لتعذيب  حظر  على  �لثالثة  �ملادة  لن�ص  و�خلام�سة:  �لثالثة  �ملادتني  يف  1950م 

��ستثناء  ل  مطلق  حظر  وهذ�  �مل�سينة،  �أو  �لإن�سانية  غري  و�ملعامالت  و�لعقوبات 

�إجر�ء�ت من �ساأنها �جلور على  �إذ� �تخذت  فيــه، وملطالبة �ملادة �خلام�سة �لدولة 

�حلقوق �أن متار�سها يف �حلد �ل�سيق، ومن دون �أن ينجم عنها �إخاللها بالتز�ماتها 
�لدولية.16

�لالزمة  �لتد�بري  �تخاذ  �إلى  مدفوعة  نف�سها  �لدميقر�طية  �لأنظمة  هنا جتد  ومن 

ملكافحة �لظو�هر �لإجر�مية �ملتنامية مع �حلر�ص يف �لآن ذ�ته على �أل تنطوي هذه 

�ليد  طليقة  لي�ست  فهي  عنها،  �لدفاع  بذريعة  للدميقر�طية  تقوي�ص  على  �لتد�بري 

فيما تقرره من تد�بري ق�سرية �إمنا يكون ذلك بقدر ما تقت�سيه مكافحة �لإرهاب من 
16  د. �سيماء عبد�لغنى )�سمانات حقوق �لإن�سان يف مو�جهة قو�نني مكافحة �لإرهاب( مقالة مبجلة كلية �حلقوق، جامعة 

�ملن�سورة، 2013م، �ص 50، 51.



25

تد�بري لتقييد �حلقوق �لفردية �ملكفولة د�ستوريا حيث يتعلق �لأمر ب�سرورة �لتوفيق 

�أمن �ملجتمع �لدميقر�طي وتلك �ملتعلقة بحماية �حلقوق  بني متطلبات �لدفاع عن 

�لفردية، حيث جتد �لدولة نف�سها م�سطرة �إلى �أن تتخذ من جانبها تد�بري تنتق�ص 

�لإن�سان،  بحماية  �ملتعلقة  �لدولية  �ل�سكوك  على  �ملرتتبة  �للتز�مات  بع�ص  موؤقتا 

وذلك بالقدر �لذي تتطلبه مو�جهة �لأو�ساع �لقائمة ويف �إطار �حلدود و�ل�سروط �لتي 

�ل�سلطات �ملخت�سة  �إخطار  �لدولة  �لقانون �لدويل. ويف هذه �حلالة على  يقت�سيها 

وفقا للمعاهد�ت �لدولية ذ�ت �لعالقة مبا �تخذته من تد�بري. وقد ن�ست على هذه 

�لقاعدة �ملادة �لر�بعة من �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية �لذي 

�عتمدته �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة بتاريخ 16 دي�سمرب 1966م ودخل حيز 
�لنفاذ �عتبار� من23 مار�ص 17.1976

اإقرار احلماية اجلنائية حلقوق الإن�ضان: 

حقوق  �لوطنية  و�لد�ساتري  �لدولية،  و�ملو�ثيق  �ل�سماوية،  �ل�سر�ئع  تقر  �أن  يكفي  ل 

�لإن�سان - كي يوؤمن للفرد ��ستعماله حقه هذ�، ويحميه من �قتحام �لغري خللوته، 

الت�ضريعات  تت�ضمن  اأن  لبد  واإمنا   - �سلطة  �أم  عاديا  فرد�  �لغري  ذلك  كان  �سو�ء 

اجلنائية ن�ضو�ضا قانونية من �ضاأنها توفري احلماية اجلنائية لالإن�ضان يف ممار�ضته 

حقا من حقوقه هذه،18 و�أ�سا�سنا يف ذلك �أن �حلق ي�ستمد قيمته من مقد�ر �حلماية 

�لتي يكفلها له �لقانون، فاحلق �لذي يفتقر �إلى �حلماية ل يكون �سوى �سعار ز�ئف ل 

قيمة له يف و�قع �حلياة. ومن هنا كانت �لأهمية �لكربى لإ�سفاء حماية جنائية لكل 

حق من حقوق �لإن�سان.19 

17  �نظر حكم »كال�ص« جل�سة 4 يوليـو 1978م م�سار �إليه على �لإنرتنت، وحكم �إردم �سد �أملانيا، جل�سة 7/5/ 2001م، 
م�سار �إليه على �لإنرتنت.

18  د. ح�سني �جلندي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 121.
19 Eli Daskalakis, "Rapport grec sur l'abus de pouvoir ou de functions", Journees 
libanaises de l'association, Henri capitan, Dalloz, Paris, 1977, p. 377.
د. ح�سن حممد علوب، ��ستعانة �ملتهم مبحام يف �لقانون �ملقارن، ر�سالة �لقاهرة، د�ر �لن�سر للجامعات �مل�سرية،1970م، �ص 283.
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وميكننا �لقول يف هذ� �ل�سدد: اإن احلماية اجلنائية تت�ضع لت�ضمل نوعني للحماية: 

�ملو�سوعية  �جلنائية  �حلماية  وت�ستهدف  اإجرائية.  واأخرى  مو�ضوعية  حماية 

تتبع �لأن�سطة ذ�ت �لعالقة بامل�سلحة �ملر�د حمايتها وجترمي كل ما ي�سكل �عتد�ء 

تاأخذ  �إجر�ئية  ميزة  تقرير  �لإجر�ئية  �جلنائية  �حلماية  ت�ستهدف  بينما  عليها،20 

�سكل ��ستثناء على �نطباق كل �أو بع�ص �لقو�عد �لإجر�ئية �لعامة يف حالت خا�سة 

ي�ستلزم حتقيق �مل�سلحة فيها تقرير هذه �مليزة: وذلك �إما با�ستبد�ل قاعدة �إجر�ئية 

باأخرى، �أو بتعليق �نطباق �لقاعدة �لإجر�ئية على قيد �أو �سرط، و�إما �أخري� بتعديل 

م�سمون �لقاعدة �جلنائية.21 و�سرنكز بحثنا هنا يف �حلماية �جلنائية �لإجر�ئية، 

�إهمال كلي للحماية �جلنائية �ملو�سوعية ل�سلتها �لوثيقة مبو�سوع �ملوؤلف  من دون 

»حقوق �لإن�سان يف قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية«.

م�ضكلة البحث: 

تكمن �أهم م�سكلة و�جهتني �أثناء �إعد�دي موؤلفي هذ� يف كيفية ا�ضتعرا�س حقوق 

معني  كم  حدود  ويف  واحد،  موؤلف  يف  املتعددة  اجلنائية  الإجراءات  يف  الإن�ضان 

تخ�ض�ضيا  مرجعا  ولي�س  عامة  ثقافة  باعتباره  مب�ضط  وباأ�ضلوب  ال�ضفحات،  من 

)وفقا ملتطلبات �ملركز �لذي طلب �إيّل �إعد�د هذ� �ملوؤلف(، �لأمر �لذي عانيت معه 

�لكثري يف كيفية ��ستعر��ص هذه �حلقوق دون �إفر�ط �أو تفريط، ومن دون تعمق، مما 

��سطرين �إلى ق�سره على �لت�سريعني �لبحريني و�مل�سري فح�سب. 

منهج البحث: 

تناول حقوق الإن�ضان يف الإجراءات اجلنائية يتخذ اأحد منهجني: منهج مرحلي 

كل  يف  �لإن�سان  حقوق  ��ستعر��ص  املرحلي:  باملنهج  ويق�ضد  �ضمويل:  منهج    اأو 

20  د. حممد عبد�ل�سايف �إ�سماعيل، �حلماية �جلنائية للحمل �مل�ستكن بني �ل�سريعة و�لقانون، د�ر �ملنار، 1992م، �ص 9، 10 
-  د. حممد �أبو�لعال، �ملجني عليه ودوره يف �لظاهرة �لإجر�مية، د�ر �لفكر �لعربي، 1991م، �ص 58، 59.

21  د. حممد عبد�ل�سايف، �ملرجع �ل�سابق، �ص 8.
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مرحلة من مر�حل �لدعوى �جلنائية )مرحلتي �لتحقيق �لبتد�ئي و�ملحاكمة( من 

و�لتحري  �لبحث  )مرحلة  �جلنائية  للدعوى  �لتمهيدية  �ملرحلة  يف  لها  �إغفال  دون 

و�ل�ستدلل(، وكذلك �ملرحلة �لالحقة للدعوى �جلنائية )مرحلة �لتنفيذ �لعقابي(. 

على  كل حق  �لإن�سان من خالل  ��ستعر��ص حقوق  ال�ضمويل:  باملنهج  يق�ضد  بينما 

 - �ملحاكمة   - �لبتد�ئي  �لتحقيق   - )�ل�ستدلل  �لإجر�ئية  �ملر�حل  حدة يف جميع 

�لتنفيذ �لعقابي(.

يخرج  كونه  عن  ف�سال  تاأ�سيال،  �أكرث  لكونه  �ل�سمويل  �ملنهج  �تباع  �آثرت  وقد 

�لإجر�ء�ت  �لإجر�ء�ت �جلنائية يف ثوب جديد يختلف عن منهج كتب  مو�سوعات 

�جلنائية، بالإ�سافة �إلى كونه �أكرث �إي�ساحا حلقوق �لإن�سان يف �لإجر�ء�ت يف كل حق 

على حدة، �سو�ء يف �لظروف �لعادية �أو �ل�ستثنائية.

الت�ضريعات امل�ضرية والبحرينية التى �ضتتم ال�ضتعانة بها للتعرف على 
حقوق الن�ضان يف الإجراءات اجلنائية: 

�جلنائية  �لإجر�ء�ت  قانون  يف  وعليها  عامة،  ب�سفة  �لإن�سان  حقوق  على  �لتعرف 

ب�سفة خا�سة �سيكون - �إلى جانب �لتعرف على موقف �ل�سريعة �لإ�سالمية و�ملو�ثيق 

موقف  على  �لتعرف  خالل  من   - �لقليمي  �أو  �لدويل  �مل�ستوى  على  �سو�ء  �لدولية 

�لت�سريعات  �أهم  وتتمثل  �لإن�سان.  حقوق  من  و�لبحرينية  �مل�سرية  �لت�سريعات 

ل�سنة 2012م  �مل�سري  �لد�ستور  �جلانب  �إلى  �إليها  �لرجوع  �سيتم  �لتي  �مل�سرية 

�جلنائية  �لإجر�ء�ت  قانون  1937م،  ل�سنة   58 رقم   �مل�سري  �لعقوبات  قانون 

�مل�سري رقم 150 ل�سنة 1950م، قانون تنظيم �ل�سجون �مل�سري رقم 396 

وقانون  1958م،  لعام   262 رقم  �مل�سري  �لطو�رىء  قانون  1956م،  ل�سنة 

�لأحكام �لع�سكرية �مل�سري رقم 25 ل�سنة 1966م.

جانب  �إلى   _ �إليها  �لرجوع  �سيتم  �لتي  �لبحرينية  �لت�سريعات  �أهم  تتمثل  بينما 
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ل�سنة   15 رقم  بقانون  �ملر�سوم   _ 2012م  ل�سنة  �ملعدل  �لبحريني  �لد�ستور 

2002م  ل�سنة   46 رقم  بقانون  �ملر�سوم  �لعقوبات،  قانون  باإ�سد�ر  1976م 

2002م  ل�سنة   42 رقم  بقانون  �ملر�سوم  �جلنائية،  �لإجر�ء�ت  قانون  باإ�سد�ر 

با�سد�ر قانون �ل�سلطة �لق�سائية، قانون رقم )18( ل�سنة 2014 باإ�سد�ر قانون 

باإ�سد�ر  ل�سنة 2002م  رقم 48   بقانون  و�ملر�سوم  و�لتاأهيل،  �لإ�سالح  موؤ�س�سة 

قانون �لت�سالت.

خطة البحث:

نظر� �إلى تعدد حقوق �لإن�سان �سو�ء ب�سفته �لعامة، �أو ل�سفة خا�سة فيه كمتهم �أو 

جمني عليه �أو حمكوم �سده �أو �ساهد، فاإنني لن �أتناول �سوى تلك �ملتعلقة مبن هم يف 

مركز �سعيف حال �تخاذ �أي �إجر�ء من �لإجر�ء�ت �جلنائية - ونعني بهم: �مل�ستبه 

فيه، �ملتهم، و�ملحكوم عليه- �سو�ء تعلقت مبرحلتي �لدعوى �جلنائية )�ملتهم(، �أو 

تعلقت مبرحلة �ل�ستدلل )�مل�ستبه فيه(، و�أي�سا مبرحلة �لتنفيذ �لعقابي ) ملحكوم 

عليه(. حتى تلك �ملتعلقة بهوؤلء فاإنها عديدة يتعذر �لإملام بها كلية، لذ� �ساأقت�سر 

على �أهمها فقط، وتتمثل هذه �حلقوق �ملهمة يف: حق �ملتهم يف عدم �متهان كر�مته، 

حقه يف �حلرية، حقه يف حرمة حياته �خلا�سة، حقه يف حمكمة عادلة و�سريعة - 

ونظر� �إلى تعلق هذ� �حلق �لأخري بالعديد من �حلقوق �لفرعية �ملهمة مثل حقه يف 

�أن  �إلى  بر�ءته  �لدفاع، حقه يف �فرت��ص  �لطبيعي، حقه يف  �أمام قا�سيه  �ملحاكمة 

يثبت �لعك�ص، حقه يف حماكمة يف مدة معقولة، حقه يف �لطعن، ف�سوف �أتناول كل 

حق فرعي من هذه �حلقوق على حدة لأهمية كل منها، ولتحقيق مالءمة منهجية، 

حقه يف �إبطال �لإجر�ء �لذي �نطوى على �نتهاك لأي حق من حقوق �لإن�سان، حقه 

يف ��ستبعاد �لأدلة غري �مل�سروعة من �لعتد�د بها يف �لإد�نة �جلنائية، و�أخري� حقه 

يف تقادم �لدعوى �جلنائية. و�سوف نفرد لكل حق من هذه �حلقوق ف�سال م�ستقال. 
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ويجدر بنا قبل �لبدء بتناول هذه �حلقوق �أن نعرف �ملق�سود بامل�ستبه فيه، �ملتهم، 

�ملحكوم عليه، على �لنحو �لآتي:    

تعريف املتهم: 

يعد �ل�سخ�ص متهما متى تو�فرت �سده �أدلة كافية لتوجيه �لتهام �إليه ولو مل يو�جه 

بالفعل �ملن�سوب �إليه، �إذ يكفي �تخاذ �إجر�ء من �إجر�ء�ت �لتحقيق �لتي تك�سف عن 

وجود هذ� �لتهام، وعليه يعد �ل�سخ�ص متهما منذ حلظة بدء �لتحقيق �لبتد�ئي 

من  حالة  حقه  يف  تو�فرت  �إذ�  تثبت  �ملتهم  �سفة  فاإن  �لتعريف  لهذ�  وفقا  معه،22 

�حلالت �لآتية:

- �إذ� �تخذ قبله �إجر�ء من �إجر�ء�ت �لتحقيق �لبتد�ئي كالقب�ص �أو �لتفتي�ص.

- �إذ� وجه �إليه �تهام من �سلطة �لتحقيق.

- �إذ� �أعلن بالتكليف باحل�سور �أمام �ملحكمة.23

وعلى �لعك�ص تزول �ضفة املتهم يف �إحدى �حلالت �لآتية:

- �إذ� �سدر عن �لنيابة �لعامة بعد �نتهاء �لتحقيق قر�ر باأن ل وجه لإقامة �لدعوى، 

فاإذ� �ألغي هذ� �لقر�ر فاإن �سفة �ملتهم تعود من جديد.

- �إذ� ��ستبعدت �لنيابة لعامة �لتهام بالن�سبة �إلى بع�ص �ملتهمني، فقدمت �لتهام 

�سد �لبع�ص دون �لبع�ص �لآخر من �ملتهمني.

- �إذ� �سدر حكم بات يف �لدعوى �جلنائية �ملرفوعة �سده )�ملتهم( �سو�ء بالرب�ءة �أم 

بالإد�نة، وكل ما هناك من �ختالف �أنه يف حالة �لإد�نة فاإن زو�ل �سفة �ملتهم يحل 

حملها �سفة �أخرى هي �ملحكوم عليه.

22  د. حممود �أحمد طه، حق �ل�ستعانة مبحام �أثناء حتقيقات �ل�سرطة �لق�سائية، د�ر �لنه�سة، 1993م، �ص 4.
23  د. ماأمون �سالمة، �لإجر�ء�ت �جلنائية يف �لت�سريع �مل�سري، د�ر �لفكر �لعربي، 1988م ج2، �ص 232: 237 - د. جودة 

ح�سني جهاد، �لوجيز يف �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلز�ئي لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ط1، ج 1، 1994م، �ص 74.
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�إذ� �نق�ست �لدعوى �جلنائية لأي �سبب من �لأ�سباب �لعامة )�لوفاة - �لعفو -   -
�لتقادم( �أو �خلا�سة )�ل�سلح - �لأمر �جلنائي(.24

ويختلف املتهم عن امل�ضتبه فيه: �مل�ستبه فيه �سفة تطلق على �ل�سخ�ص �لذي قدم 

�أو  �أو �أجرى ب�ساأنه ماأمور �ل�سبط بع�ص �إجر�ء�ت �ل�ستدلل  �أو �سكوى،  �سده بالغ 

يظل  فال�سخ�ص  �لتهام،  على  �سابقة  مرحلة  �ل�ستباه  �أن  ذلك  ومعنى  �لتحريات. 

تر�ه فيما هو  �لتحقيق �لبتد�ئي لتخاذ ما  �أمام �سلطة  م�ستبها فيه طاملا مل يحل 

�إليه جنائيا من �أفعال جمرمة،25 و�إن كان بع�ص �لفقه يطلق على �مل�ستبه  من�سوب 

فيه لفظ �ملتهم.26 

�لدعوى  �إجر�ء�ت  لتز�ل  من  هو  فاملتهم  عليه،  املحكوم  عن  املتهم  يختلف  كما 

هذه  قبله  �نق�ست  فقد  عليه  �ملحكوم  عك�ص  على  مو�جهته،  يف  تتخذ  �جلنائية 

�لإجر�ء�ت بحكم �لإد�نة �ل�سادر �سده، ف�سال عن �أن �ملتهم ي�ستفيد دون �ملحكوم 

عليه بقرينة �لأ�سل يف �لإن�سان �لرب�ءة27.

24  د. حممد عيد �لغريب، �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، ط2، ج1، 2، 1997/96م، �ص 90، 98.
25  د. حممود �أحمد طه، حق �ل�ستعانة مبحام �أثناء حتقيقات �ل�سرطة �لق�سائية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 3.

26  د. جنيب ح�سني، �لد�ستور و�لقانون �جلنائي، د�ر �لنه�سة �لعربية، 1992م، �ص 94.
27  د. ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 208.
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الف�ضل الأول

حق الإن�ضان يف عدم امتهان كرامته
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معه  و�لتعامل  �ساأنه  كر�مته عدم �حلط من  �متهان  �لإن�سان يف عدم  بحق  يق�سد 

عدم  يف  �لإن�سان  حق  و��ستعر��سنا  وتعالى،28  �سبحانه  �هلل  كرمه  كاإن�سان  بقدره 

�متهان كر�مته �سيكون من خالل �لتعرف على �مل�سدر �لقانوين لهذ� �حلق، و�سور 

على  م�ستقل  كل يف مبحث  لهذ� �حلق،  �جلنائية  و�سور �حلماية  �لكر�مة،  �متهان 

�لنحو �لتايل :-

املبحث الأول 

الأ�ضا�س القانوين حلق الإن�ضان يف عدم امتهان كرامته 

�لأ�سعدة:  خمتلف  على  �لإن�ســان  حلقــوق  �لعاملية  �ملو�ثيق  جميع  �هتمام  ��ستحوذ 

�لدوليــة و�لإقليمـيــة و�ملحليــة، وجرمته معظم �لت�سريعات �لد�خلية، وقبل ذلك كان 

لل�سريعة �لإ�سالمية ف�سل �ل�سبق يف �إقر�ر هذ� �حلق، وهو ما �سن�سري �إليه فيما يلي: 

اإقرار ال�ضريعة الإ�ضالمية حق الإن�ضان يف عدم امتهان كرامته:

�لوطنية يف  و�لت�سريعات  و�لد�ساتري  �لدولية  �ملو�ثيق  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  �سبقت 

�ل�سنة  ويف  �لكرمي،  �لقر�آن  يف  ورد  مبا  ذلك  على  ون�ستدل  �حلق،  هذ�  �إقر�رها 

�لنبوية �ل�سريفة، وفيما يعرف باملو�ثيق �لدولية يف �لإ�سالم. ون�ستدل على ذلك 

�ْلرَبِّ  يِف  َوَحَمْلَناُهْم  �آَدَم  َبِني  ْمَنا  َكرَّ »َوَلَقْد  وجل  عز  بقوله  �لكرمي:  �لقر�آن  من 

ياًل«،29  َتْف�سِ َخَلْقَنا  ْن  مِمَّ َكِثرٍي  َعَلى  ْلَناُهْم  َوَف�سَّ َباِت  يِّ �لطَّ ِمْن  َوَرَزْقَناُهْم  َو�ْلَبْحِر 

ي�سومونكم  فرعون  �آل  من  �أجناكم  �إذ  عليكـم  �هلل  نعمة  »�ذكرو�  تعالى:  وقوله 

ربكم  ن�ساءكم، ويف ذلك بالء من  وي�ستحيون  �أبناءكم،  ويذبحون  �لعذ�ب،  �سوء 

مـا  بغــيـر  و�ملوؤمنــات  �ملوؤمنيــن  يــوؤذون  »و�لذيـن  �سبحانه:  وقوله  عظيم«،30 

28 د. جنيب ح�سني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 94.
29 د. �ل�سافعي ب�سري، قانون حقوق �لإن�سان، من�ساأة �ملعارف، 2004م، �ص 108.

30 �سورة �لإ�سر�ء، �لآية 70.
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�كت�سبـو� فقـد �حتملـو� بهتانا و�إثما مبينا«.31 

كما ن�ستدل على ذلك مبا ورد يف �ل�سنة �لنبوية �ل�سريفة مبا روي �أن �مل�سركني �أخذو� 

�أف�سل  عليه  �لكرمي  �لر�سول  �إلى  فانتهى  فاأعطاهم،  �ل�سرك،  على  فاأر�دوه  عمار� 

�ل�سالة و�ل�سالم وهو يبكي، فجعل مي�سح �لدموع عن عينه ويقول: �أخذك �مل�سركون 

�أخرى، فافعل  �أخذوك مرة  فاإن  ت�سرك باهلل ففعلت،  �أن  و�أمروك  �ملاء  فغطوك يف 

�لنبي - �سلى �هلل  �أن  �بن عبا�ص -ر�سي �هلل عنهما-  ذلك بهم،32 ومبا روي عن 

�أمتي �خلطاأ و�لن�سيان وما ��ستكرهو� عليه،33  �إن �هلل و�سع عن  عليه و�سلم- قال: 

و�أي�سا مبا روي عن �سيدنا عمر بن �خلطاب -ر�سي �هلل عنه- �أنه قال: لي�ص �لرجل 

�أمينا على نف�سه �إذ� �أجعته �أو �سربته �أو �أوثقته34 و�أخري� مبا رو�ه �أبو د�ود و�لن�سائي 

�أنا�سا من �حلاكمة، فاأتو�  �أن قوما �سرق لهم متاع، فاتهمو�  �أزهر بن عبد�هلل  عن 

�لنعمان بن ب�سري، �ساحب ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم - فحب�سهم �أياما ثم 

خلى �سبيلهم، فاأتوه، فقالو�: خّليت �سبيلهم بغري �سرب ول �متحان؟ فقال: ما �سئتم، 

�إن �سئتم �أن �أ�سربهم، فاإن خرج متاعكم فذ�ك، و�إل �أخذت من ظهوركم مثل �لذي 

�أخذت من ظهورهم، فقالو�: هذ� حكمك؟ فقال: حكم �هلل وحكم ر�سوله35.

يف  �لإن�سان  حلقوق  �لدولية  باملو�ثيق  جتاوز�  يعرف  مبا  ذلك  على  ن�ستدل  و�أي�سا 

�لإ�سالم: فقد ت�سمنت �لوثيقة �لنهائية لندوة حقوق �لإن�سان يف �لإ�سالم 1980م 

�لتاأكيد �أن �ل�سريعة �لإ�سالمية قد ذهبت يف تقرير �سمانات وحقوق للمحبو�ص مدى 

�أو  تعذيبه  �أو  �ملعا�سرة، فلم جتز �سربه  �لو�سعية  �لقو�نني  �إليه كثري من  مل ت�سل 

�ملحتاجني  �إلى  تدفع  �سهرية  رو�تب  للمحبو�سني  قررت  ذلك  من  و�لأكرث  تقييده. 

31 �سورة �لن�ساء، �لآية رقم 112.
32 �لعالمة حممد بن �سعد �لزهري، �لطبقات �لكربى، مكتبة �خلاجني،1421ه،ج3، �ص 249.
33 د. م�سطفى �لبغا، خمت�سر �سنن �لن�سائي لبن ماجة، د�ر �لعلوم �لإن�سانية بدم�سق، �ص 257.

34 �لعالمة  حممد بن قد�مة، �ملغنى و�ل�سرح �لكبري، مطبعة �ملنار بالقاهره، ط1، ج13، �ص 360.
35 د. م�سطفى �لبغا، �ملرجع �ل�سابق، �ص 615.
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منهم، �سو�ء �أكانو� من �لرجال �أم �لن�ساء. كما �أكدت �أن ممار�سة �لتعذيب و�خلطف 

و�إخفاء �لأ�سخا�ص على �أيدي رجال �ل�سلطة �أو بتاأييد �سريح �أو �سمني منهم وكذلك 

�لت�سفيات �جل�سدية، فيه خمالفة �سريحة للمبادئ �لإ�سالمية. وكذلك ن�ست �ملادة 

»ل  �أنه  �لإ�سالم 1981م  �لإن�سان يف  وثيقة حقوق  م�سروع  و�لع�سرون من  �لثالثة 

يجوز �لقب�ص على �إن�سان، �أو تقييد حريته �أو عقابه بغري موجب �سرعي، ول يجوز 

تعري�سه للتعذيب �لبدين �أو �لنف�سي �أو لأي نوع من �ملعامالت �ملذلة، �أو �لقا�سية �أو 

�ملنافية للكر�مة �لإن�سانية. كما ل يجوز �سن �لقو�نني �ل�ستثنائية �لتي تخول ذلك 

لل�سلطات �لتنفيذية«. وهو ما نلم�سه �أي�سا يف �لبيان �لعاملي عن حقوق �لإن�سان يف 

�لإ�سالم 1981م، حيث ن�ص �لبند �ل�سابع على �أنه - �أ - ل يجوز تعذيب �ملجرم 

ف�سال عن �ملتهم...كما ل يجوز حمل �سخ�ص على �لعرت�ف بجرمية مل يرتكبها، 
وكل ما ينزع بو�سائل �لإكر�ه باطل«.36

املواثيق الدولية: تعددت املواثيق الدولية التي اأقرت هذا احلق �ضواء 
على امل�ضتوى الدويل، اأم الإقليمي: 

املواثيق الدولية على امل�ضتوى الدويل: ن�ست �ملادة �خلام�سة من �لإعالن �لعاملي 

حلقوق �لإن�سان لعام 1948م على �أنه »ل يعر�ص �أي �إن�سان للتعذيب ول للعقوبات 

�لدويل  �لعهد  ن�ص  كما  بالكر�مة».  �حلاطة  �أو  �لوح�سية  �أو  �لقا�سية  �ملعامالت  �أو 

هذه  من  �ل�سابعة  �ملادة  يف  1966م  لعام  و�ل�سيا�سية  �ملدنية  باحلقوق  �خلا�ص 

قا�سية  معاملة  �أو  لعقوبة  �أو  للتعذيب  فرد  �أي  �إخ�ساع  يجوز  »ل  �أنه  على  �لتفاقية 

�أو غري �إن�سانية �أو مهينة، وعلى وجه �خل�سو�ص فاإنه ل يجوز �إخ�ساع �أي فرد من 

من  �لثالثة  �ملادة  يف  وجاء  �لعلمية«.  �أو  �لطبية  للتجارب  و�حلر  �لتام  ر�سائه  دون 

»ل  يلي  ما  1975/12/9م  يف  �ل�سادر  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �إعالن 

36 د. �سعد حماد �سالح ) �حلماية �جلنائية حلق �لإن�سان يف عدم تعري�سه للتعذيب(، رو�د �ملعرفة، �لإنرتنت.
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يجوز لأي دولة �أن ت�سمح بالتعذيب �أو غريه من �سروب �ملعاملة �أو �لعقوبة �لقا�سية 

�أو �لال�إن�سانية �أو �حلاطة بالكر�مة �أو �أن تت�سامح فيه، ول ي�سمح باتخاذ �لظروف 

�ل�ستثنائية مثل حالة �حلرب �أو خطر �حلرب �أو عدم �ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي �لد�خلي 

�أو �أية حالة طو�رئ عامة �أخرى ذريعة لتربير �لتعذيب �أو غريه من �سروب �ملعاملة 

�أو �لعقوبة �لقا�سية �أو �لال�إن�سانية �أو �حلاطة بالكر�مة«. وكذلك ن�ست �ملادة )16(  

باأن  �أن »تتعهد كل دولة طرف  �لتعذيب لعام 1984م على  �تفاقية مناه�سة  من 

�أعمال  من  �أخرى  �أعمال  �أي  حدوث  �لق�سائية  لوليتها  يخ�سع  �إقليم  �أي  يف  متنع 

�ملعاملة �أو �لعقوبة �لقا�سية �أو �لالإ�ن�سانية �أو �ملُهينة �لتي ت�سل �إلى حد �لتعذيب كما 

حددته �ملادة �لأولى...«. ومل تكتف �تفاقية مناه�سة �لتعذيب بالنهي عن �لتعذيب 

وغريه من �سنوف �لإهانة لالإن�سان، و�إمنا طالبت �لدول ب�سرورة �تخاذ �إجر�ء�ت 

ملنع �لتعذيب قبل وقوعه، لن�ص �ملادة �لثانية على �أن »تتخذ كل دولة طرف �إجر�ء�ت 

ت�سريعية �أو �إد�رية �أو ق�سائية فعالة �أو �أي �إجر�ء�ت �أخرى ملنع �أعمال �لتعذيب يف �أي 

�إقليم يخ�سع لخت�سا�سها �لق�سائي«.

املواثيق الدولية على امل�ضتوى الإقليمي: ن�ست �ملادة �لثالثة من �لتفاقية �لأوربية 

حلماية حقوق �لإن�سان و�حلريات �لأ�سا�سيات 1950م على �أنه »ل يجوز تعري�ص 

�أي �إن�سان للتعذيب ول للعقوبات �أو معاملة وح�سية �أو حاطة بالكر�مة«، كما حظرت 

�أو  للمعاملة  �أو  للتعذيب  �سخ�ص  �أي  تعري�ص  نف�سها  �لتفاقية  من  �لعا�سرة  �ملادة 

�أو �ملهينة. فلكل فرد حمروم من �حلرية �حلق يف  �أو �لال�إن�سانية  �لعقوبة �لقا�سية 

�أن يعامل معاملة �إن�سانية مكفولة يف �لكثري من �ملعايري �لدولية، فلكل �سخ�ص �حلق 

يف �حلرية ويف �لأمان على �سخ�سه، و�حلق يف �أن يعامل معاملة �إن�سانية و�أن يكفل 

و�أل يتعر�ص  �إلى �لأ�سرة �لإن�سانية،  �نتمائه  ل�سخ�سه �لحرت�م �ملتاأ�سل فيه بحكم 

للتعذيب �أو �سوء �ملعاملة، و�حلق يف �أن تفرت�ص بر�ءته ما مل يثبت ذنبه مبا ل يدع 
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جمال لل�سك حوله يف �إطار حماكمة عادلة. ويحق لكل �سخ�ص يحرم من �حلرية �أن 
يعامل معاملة �إن�سانية حترتم �لكر�مة �لأ�سيلة يف �ل�سخ�ص �لإن�ساين. 37

ون�ست �ملادة �خلام�سة من �لتفاقية �لأمريكية حلقوق �لإن�سان 1969م على �أن 

»1- لكل �إن�سان �حلق يف �أن تكون �سالمته �جل�سدية و�لعقلية و�ملعنوية حمرتمة. 2- 

ل يجوز �إخ�ساع �أحد للتعذيب �أو لعقوبة قا�سية �أو غري �إن�سانية �أو مذلة. ويعامل كل 

�لذين قيدت حريتهم بالحرت�م �لو�جب للكر�مة �ملتاأ�سلة يف �سخ�ص �لإن�سان. 3- 

�لعقوبة �سخ�سية ول يجوز �أن ت�سيب �إل �ملذنب. 4- يعزل �ملتهمون عن �ملد�نني، 

�أ�سخا�سا غري  كونهم  تتفق مع  ويعاملون معاملة خمتلفة  ��ستثنائية،  �إل يف ظروف 

�لبالغني،  عن  جز�ئية  لإجر�ء�ت  خ�سوعهم  خالل  �لقا�سرون،  يعزل   -5 مد�نني. 

ويجلبون باأ�سرع ما ميكن �أمام حماكم خا�سة لكي يعاملو� معاملة تتالءم وو�سعهم 

�إ�سالح  هو  للحريـــة  �ملقيـدة  للعقوبـات  �لأ�سا�سي  �لهــــدف  �إن   -6 كقا�سرين 

�مل�سجونني و�إعـــادة تكييفهم �لجتماعي«.

كما ن�ست �ملادة �خلام�سة من �مليثاق �لإفريقي حلقوق �لإن�سان و�ل�سعوب 1981م 

على �أنه »لكل فرد �حلق يف �حرت�م كر�مته و�لعرت�ف ب�سخ�سيته �لقانونية، وحتظر 

بجميع  و�لتعذيب  �ل�سرتقاق  خا�سة  كافة،  و��ستعباده  و�متهانه  ��ستغالله  �أ�سكال 

�أنو�عه و�لعقوبات و�ملعاملة �لوح�سية �أو �لال�إن�سانية �أو �ملذلة«. 

لعام  �لإن�سان  حلقوق  �لعربية  �لتفاقية  م�سروع  من  �ل�سابعة  �ملادة  �أي�سا  ون�ست 

1979م على �أنه »1- ل يجوز تعذيب �أي �إن�سان بدنيا �أو نف�سيا �أو تعري�سه ملعاملة 

قا�سية �أو حمطة بالكر�مة، ول يجوز �تخاذ �لظروف �ل�ستثنائية - مثل حالة �حلرب 

عامة  طو�رئ  حالة  �أية  �أو  �لد�خلي  �ل�سيا�سي  �ل�ستقر�ر  عدم  �أو  �حلرب  خطر  �أو 

�أخرى - ذريعة لتربير �لتعذيب �أو غريه من �سروب �ملعاملة �لقا�سية �أو �لال�إن�سانية 

37 د. ن�سرين نبيه، �لإجر�م �جلن�سي، د�ر �جلامعة �جلديدة، 2008م، �ص 280، 289.
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�أو �ملهينة. 2- على كل دولة �أن تتخذ تد�بري فعالة ملنع ممار�سة �لتعذيب وغريه من 

�سروب �ملعاملة �لقا�سية �أو �لال�إن�سانية �أو �ملهينة، و�عتبار هذه �ملمار�سة �أو �لإ�سهام 

�أو  فيها باأي �سكل من �لأ�سكال جرمية معاقبا عليها، وللمت�سرر من هذه �جلرمية 

ورثته �حل�سول على تعوي�ص عـادل«. 

وكذلك ن�ست �ملادة �لثالثة من م�سروع �مليثاق �لعربي حلقوق �لإن�سان على �أن »1- 

بدنيا  �إيذ�وؤه  �أو  �لإن�سان  تعذيب  يحظر  �سخ�سه. 2-  �سالمة  �إن�سان �حلق يف  لكل 

�أو  مهينة  �أو  قا�سية  لعقوبة  �إخ�ساعه  �أو  �إن�سانية  غري  معاملة  معاملته  �أو  نف�سيا  �أو 

حمطة بالكر�مة. وتعترب هذه �لأفعال �أو �لإ�سهام فيها جرمية يعاقب عليها �لقانون، 

جمال  يف  �لعربي  �مل�سروع  من  �لأولى  �ملادة  ن�ست  و�أي�سا  بالتقــــادم«.  ت�سقط  ول 

مناه�سة �لتعذيب 1989م على �أن »تعذيب �لإن�سان جرمية يعاقب عليها �لقانون 

ول ت�سقط �لدعوى �أو �لعقوبة بالتقادم«. كما ن�ص يف �ملادة �لر�بعة ع�سرة منه على 

�أن »تكفل كل دولة كل حظر وحترمي �ملعاملة غري �لإن�سانية �أو �ملهينة �لتي ل ت�سل 

�إلى حد �لتعذيب �ملبني باملـادة �لثانيـة«.

اإقرار حق الإن�ضان يف عدم امتهان كرامته على امل�ضتوى الوطني: 

�لإقر�ر �لد�ستوري حلق �لإن�سان يف عدم �متهان كر�مته:  �أكد �لد�ستور �لبحريني هذ� 

�حلق يف �أكرث من مادة من مو�ده: لن�ص �ملادة )18( على �أن »�لنا�ص �سو��سية يف 

�لكر�مة �لإن�سانية، ويت�ساوى �ملو�طنون لدى �لقانون يف �حلقوق و�لو�جبات �لعامة، 

ل متييز بينهم يف ذلك ب�سبب �جلن�ص �أو �لأ�سل �أو �للغة �أو �لدين �أو �لعقيدة«. وكذلك 

يف �ملادة )19( لن�سها على �أن »... ج- ل يجوز �حلجز �أو �حلب�ص يف غري �لأماكن 

و�لجتماعية  �ل�سحية  بالرعاية  �مل�سمولة  �ل�سجون  قو�نني  يف  لذلك  �ملخ�س�سة 

�أو  �ملادي  للتعذيب  �إن�سان  �أي  يعّر�ص  ل  د-  �لق�سائية.  �ل�سلطة  لرقابة  و�خلا�سعة 

�ملعنوي، �أو لالإغر�ء، �أو للمعاملة �حلاطة بالكر�مة، ويحدد �لقانون عقاب من يفعل 
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�أو  �ملتهم ج�سمانيا  �إيذ�ء  »د- يحظر  �أنه  على  �ملادة 20  ن�ست  و�أي�سا  ذلك...«.  

معنويا...«.

و�ملوقف عينه �أكده �لد�ستور �مل�سري �حلايل يف مادتني هما: �ملادة )31( لن�سها 

ول  وحمايتها.  �حرت�مها  و�لدولة  �ملجتمع  يكفل  �إن�سان،  لكل  »�لكر�مة حق  �أن  على 

يجوز بحال �إهانة �أي �إن�سان �أو �زدر�وؤه«. ولن�ص �ملادة 36 على �أن »كل من يقب�ص 

عليه، �أو يحب�ص، �أو تقيد حريته باأي قيد، جتب معاملته مبا يحفظ كر�مته. ول يجوز 

ول  حجزه  يكون  ول  معنويا.  �أو  بدنيا  �إيذ�وؤه  ول  �إكر�هه،  ول  ترهيبه،  ول  تعذيبه، 

حب�سه �إل يف �أماكن لئقة �إن�سانيا و�سحيا، وخا�سعة لالإ�سر�ف �لق�سائي. وخمالفة 

�سيء من ذلك جرمية ُيعاقب مرتكبها وفقا للقانون...«.

اإقرار امل�ضرع العادي حلق الإن�ضان يف عدم امتهان كرامته: نلم�ص ذلك يف �لت�سريع 

قانون  ففي  �جلنائية:  �لإجر�ء�ت  قانون  �أو  �لعقوبات  قانون  يف  �سو�ء  �لبحريني 

2012م  ل�سنة   52 رقم  بالقانون  عليه  �أدخلت  �لتى  للتعديالت  وفقا  �لعقوبات 

ن�ص �مل�سرع يف �ملادة )208( على �أن »يعاقب بال�سجن كل موظف عام �أو �سخ�ص 

مكلف بخدمة عامة �أحلق عمد� �أملا �سديد� �أو معاناة �سديدة �سو�ء ج�سديا �أو معنويا 

ب�سخ�ص يحتجزه �أو حتت �سيطرته بغر�ص �حل�سول منه �أو من �سخ�ص �آخر على 

�أو  هو  �رتكبه  �أنه  يف  ي�ستبه  �أو  �رتكبه  عمل  على  معاقبته  �أو  �عرت�ف  �أو  معلومات 

�سخ�ص �آخر �أو تخويفه �أو �إكر�هه هو �أو �سخ�ص �آخر �أو لأي �سبب من �لأ�سباب يقوم 

على �لتمييز من �أي نوع. ويعاقب بال�سجن كل موظف عام �أو �سخ�ص مكلف بخدمة 

�لفقرة  يف  �ملبينة  �لأفعال  من  باأي  �سيطرته  حتت  �أو  يحتجزه  �سخ�سا  هدد  عامة 

بتحري�ص  �آخر  طرف  قبل  من  �لأفعال  هذه  �رتكبت  �إذ�  �أو  �ملادة  هذه  من  �لأولى 

منه �أو مبو�فقته �أو بقبوله. وتكون �لعقوبة �ل�سجن �ملوؤبد عندما يوؤدي �لتعذيب �إلى 

عن  �لنا�سئة  �ملعاناة  �أو  �لأمل  حالت  على  �ملادة  هذه  تطبق  ول  عليه.  �ملجني  موت 



41

�لتقادم  ت�سري مدة  �أو عقوبات قانونية. ول  �أو �ملالزمة لإجر�ء�ت  �أو �ملرتتبة على 

ب�ساأن جر�ئم �لتعذيب �ملن�سو�ص عليها بهذه �ملادة«. وكذلك تن�ص �ملادة )232( 

على �أن »يعاقب بال�سجن كل �سخ�ص �أحلق عمد� �أملا �سديد� �أو معاناة �سديدة �سو�ء 

�أو من  �أو معنويا ب�سخ�ص يحتجزه �أو حتت �سيطرته بغر�ص �حل�سول منه  ج�سديا 

�سخ�ص �آخر على معلومات �أو �عرت�ف �أو معاقبته على عمل �رتكبه �أو ي�ستبه يف �أنه 

�رتكبه هو �أو �سخ�ص �آخر �أو تخويفه �أو �إكر�هه هو �أو �سخ�ص �آخر �أو لأي �سبب من 

�لأ�سباب يقوم على �لتمييز من �أي نوع. ويعاقب بال�سجن كل �سخ�ص هدد �سخ�سا 

�لأولى من هذه  �لفقرة  �ملبينة يف  �لأفعال  باأي من  �سيطرته  �أو حتت  �آخر يحتجزه 

�ملادة �أو �إذ� �رتكبت هذه �لأفعال من قبل طرف �آخر بتحري�ص منه �أو مبو�فقته �أو 

بقبوله. وتكون �لعقوبة �ل�سجن �ملوؤبد عندما يوؤدي �لتعذيب �إلى موت �ملجني عليه. 

ول ت�سري مدة �لتقادم ب�ساأن جر�ئم �لتعذيب �ملن�سو�ص عليها بهذه �ملادة«. وها هو 

قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية ين�ص يف �ملادة )61( على »... كما يجب معاملته مبا 

يحفظ عليه كر�مة �لإن�سان...«. 

م�سدر  باعتباره   - �لبحريني  �لت�سريع  عن  �مل�سري  �لت�سريع  موقف  يختلف  ومل 

هذ� �لأخري- �سو�ء يف قانون �لعقوبات �أو قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية : ففي قانون 

�لعقوبات ن�ست �ملادة )126( عقوبات على �أن »كل موظف �أو م�ستخدم عمومي 

�أمر بتعذيب متهم �أو فعل ذلك بنف�سه حلملة على �لعرت�ف يعاقب بالأ�سغال �ل�ساقة 

�أو �ل�سجن من ثالث �سنو�ت �إلى ع�سر �سنو�ت. و�إذ� مات �ملجني عليه يحكم بالعقوبة 

�ملقررة للقتل عمد�«. كما ن�ست �ملادة )127( على �أن » يعاقب بال�سجن كل موظف 

بنف�سه  عاقبه  �أو  عليه  �ملحكوم  بعقاب  �أمر  عامة  بخدمة  مكلف  �سخ�ص  وكل  عام 

باأ�سد من �لعقوبة �ملحكوم بها عليه قانونا �أو بعقوبة مل يحكم بها عليه«. كما ن�ست 

�ملادة )129( على �أن »كل موظف �أو م�ستخدم عمومي وكل �سخ�ص مكلف بخدمة 
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عمومية ��ستعمل �لق�سوة مع �لنا�ص �عتماد� على وظيفته بحيث �إنه �أخل ب�سرفهم �أو 

�أحدث �آلما باأبد�نهم يعاقب باحلب�ص مدة ل تزيد على �سنة �أو بغر�مة ل تزيد على 

مائتي جنيه«. ويف قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية ن�ست �ملادة )40( على �أن »ل يجوز 

�لقب�ص على �أي �إن�سان �أو حب�سه �إل باأمر من �ل�سلطات �ملخت�سة بذلك قانونا، كما 

جتب معاملته مبا يحفظ عليه كر�مة �لإن�سان ول يجوز �إيذ�وؤه بدنيا �أو معنويا«.

�مل�سري  �لت�سريعني  يف  �ل�سابقة  �لت�سريعية  �لن�سو�ص  ��ستعر��سنا  �سوء  يف 

عامة  بخدمة  مكلف  �أو  عام  كل موظف  معاقبة  �تفاقهما يف  لنا  يت�سح  و�لبحريني 

يلحق �أملا �سديد� �أو معاناة �سديدة على �سخ�ص يحتجزه �أو حتت �سيطرته �سو�ء كان 

هذ� �لأمل �أو �ملعاناة مادية �أو معنوية بغر�ص �حل�سول منه على  معلومات �أو �عرت�ف 

�أو على عمل �رتكبه هو �أو �سخ�ص �آخر بعقوبة �ل�سجن، و�إن �ختلفا يف مقد�ر �لعقوبة؛  

ففي �لت�سريع �لبحريني ترت�وح من ثالث �سنو�ت �إلى خم�ص ع�سرة �سنة، بينما يف 

�لت�سريع �مل�سري فحدها �لأق�سى ع�سر �سنو�ت. و�إن �تفقا �أي�سا يف توقيع �لعقوبة 

عينها على من يقت�سر فعله على جمرد �لتهديد ل�سخ�ص يحتجزه �أو حتت �سيطرته 

جنم  متى  �لعقاب  ت�سديد  يف  كذلك  �تفقا  كما  قبوله.  مبجرد  �أو  منه  بتحري�ص  �أو 

�أو �ملكلف بخدمة عامة موت �ملجني عليه، و�إن كان �مل�سرع  عن فعل �ملوظف �لعام 

�أكرث حتديد� يف ت�سديد �لعقاب حيث ن�ص �سر�حة على عقوبة �ل�سجن  �لبحريني 

وهذه  �لعمد،  �لقتل  عقوبة  على  بالن�ص  �كتفي  فقد  �مل�سري  �مل�سرع  بينما  �ملوؤبد، 

�لعقوبة �ملحال �إليها قد تكون �سجنا موؤبد� �أو �سجنا م�سدد� وفقا لل�سلطة �لتقديرية 

للقا�سي وهو ما ن�ست عليه �ملادة 234 عقوبات م�سري، وقد تكون �لإعد�م كما 

ن�ست عليه �ملو�د 230 �إلى 233 عقوبات م�سري.  

�ل�سابق جترميها يف  �لأفعال  يرتكب  �لذي  �لعادي  بالفرد  يتعلق  فيما  �ختلفا  بينما 

�مل�سرع  �أن  فنجد  �ملو�د 208 عقوبات بحريني، 126، 127 عقوبات م�سري: 
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باخلدمة  �ملكلفني  �أو  �ملوظفني  غري  من  للجاين  خا�سا  ن�سا  �أفرد  و�إن  �لبحريني 

�لأفعال  يف  بينهما  �ساوى  �أنه  �إل  بحريني،  عقوبات   232 �ملادة  ن�ص  وهو  �لعامة 

�لعملية بينهما يف  و�إن كان ذلك ل يعني بال�سرورة �مل�ساو�ة  �ملجرمة ويف �لعقاب، 

�لعقاب، حيث و�سع �مل�سرع حد� �أدنى للعقاب وهو ثالث �سنو�ت وحد� �أق�سى للعقاب 

وهو خم�ص ع�سرة �سنة متى مل ينجم عن �لتعذيب موت �ملجني عليه، �إل �أن �لقا�سي 

ميلك تقدير �لعقاب فيما بني �حلدين �لأدنى و�لأق�سى، ومن دون �سك �سفة �جلاين 

عقوبته  تكون  �أن  يت�سور  �لعادي  بالفرد  باملقارنة  عامة  بخدمة  مكلف  �أو  كموظف 

�أكرث من حيث �ملدة وفقا ل�سلطة �لقا�سي �لتقديرية يف حتديد مقد�ر �لعقاب فيما 

�لأفعال  هذه  مثل  على  يعاقب  �مل�سري  �لت�سريع  جند  �لعك�ص  وعلى  �حلدين.  بني 

باملادتني 126، 127 عقوبات  باملقارنة  بعقاب خمفف  فرد عادي  �رتكبها  متى 

م�سري، وهو ما نلم�سه يف �ملو�د 236، 240 - 242 عقوبات م�سري ) يغلب 

عليها عقوبة �جلنحة ( ونكتفي بهذه �لنظرة �ل�سريعة لتناولنا لها بتو�سيح �أكرث يف 

�ملبحث �لتايل. 

املبحث الثاين

�ضور امتهان الكرامة 

يت�سح من �سياق �لن�سو�ص �لتي تعد م�سدر� لهذ� �حلق �سو�ء �لو�ردة يف �ل�سريعة 

�لإ�سالمية �أو يف �ملو�ثيق �لدولية �أو يف �لت�سريعات �لوطنية تعدد �ل�سور �لتي ينجم 

عن ممار�ستها �متهان لكر�مة �لإن�سان، ومن �أهمها: �إخ�ساع �ملتهم للتعذيب بق�سد 

حمله على �لعرت�ف مبا هو من�سوب �إليه، �إ�ساءة معاملة �ل�سلطة للمتهم،  وحجزه �أو 

حب�سه  يف �أماكن غري لئقة �إن�سانيا و�سحيا: 

تعذيب املتهم حلمله على العرتاف مبا هو من�ضوب اإليه من اتهام: 
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باأنه  �لتعذيب  1984م  لعام  �لتعذيب  مناه�سة  �تفاقية  من  �لأولى  �ملادة  عرفت 

�أو عذ�ب �سديد  �أمل  »لأغر��ص هذه �لتفاقية، يق�سد بالتعذيب �أي عمل ينتج عنه 

�أم عقليا، يلحق عمد� ب�سخ�ص، بق�سد �حل�سول من هذ� �ل�سخ�ص،  ج�سديا كان 

�أو من �سخ�ص ثالث على معلومات �أو على �عرت�ف،�أو معاقبته على عمل �رتكبه �أو 

�أي �سخ�ص  �أو  �إرغامه هو  �أو  �أو تخويفه  ثالث،  �أو �سخ�ص  �رتكبه هو  �أنه  ي�ستبه يف 

�أو �لعذ�ب لأي �سبب من �لأ�سباب يقوم على  �أو عندما يلحق مثل هذ� �لأمل  ثالث، 

�لتمييز �أيا كان نوعه، �أو يحر�ص عليه �أو يو�فق عليه �أو ي�سكت عنه موظف ر�سمي �أو 

�سخ�ص �آخر يت�سرف ب�سفته �لر�سمية، ول يت�سمن ذلك �لأمل �أو �لعذ�ب �لنا�سئ 

تعر�سه  نتيجة  يكون  �لذي  �أو  �لعقوبات  لهذه  �ملالزم  �أو  قانونية  عقوبات  فقط عن 

لها«. وهذ� �لتعريف ل يختلف عنه يف �لت�سريعني �لبحريني و�مل�سري �ل�سابق �لتنويه 

بهما.

تعذيب  جرمية  �مل�سجون  تعذيب  ي�سكل  كي  ي�سرتط  التعذيب:  جرمية  �ضروط 

يعاقب مرتكبها جنائيا �أول: �أن يرد �لتعذيب على متهم. وهو هنا قد يكون حمبو�سا 

�حتياطيا �أو مقبو�سا عليه. وقد يت�سور �أن يكون حمكوما عليه متى كان متهما يف 

موظفا  �لتعذيب  �أفعال  �رتكب  من  يكون  �أن  ثانيا:  وي�سرتط  �أخرى.  جنائية  دعوى 

درجة  �إلى  �لتعذيب  عن  �لناجم  �لبدين  �لإيذ�ء  ي�سل  �أن  ثالثا:  وي�سرتط  عاما. 

�جل�سامة. وي�سرتط �أخري�: �أن يكون �لغر�ص من �لتعذيب حمل �ملتهم على �لعرت�ف 

بالتهمة �ملن�سوبة �إليه. 

فعل  بارتكاب  متهم  �سخ�ص  �أي  �إرغام  يجوز  ل  العرتاف:  على  الإكراه  حظر 

جنائي على �لعرت�ف بذنب �أو �ل�سهادة على نف�سه،  وهو ما �أكدته �ملادتان �لتا�سعة 

و�لعا�سرة من �لتفاقية �لأوربية، و�ملادة �لر�بعة ع�سرة من �لعهد �لدويل لت�سمنهما 

�ل�سخ�ص  حالة  ��ستغالل  يحظر   -1« منها:  �ل�سدد،  هذ�  يف  �ملبادئ  من  �لعديد 
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�ملحتجز �أو �مل�سجون ��ستغالل غري لئق بغر�ص �نتز�ع �عرت�ف منه �أو �إرغامه على 

جترمي نف�سه باأية طريقة �أخرى �أو �ل�سهادة �سد �أي �سخ�ص �آخر. 2- ل يعر�ص �أي 

�سخ�ص حمتجز �أثناء ��ستجو�به للعنف �أو �لتهديد �أو لأ�ساليب ��ستجو�ب تنال من 
قدرته على �تخاذ �لقر�ر�ت �أو من يف حكمه على �لأمور«.38

ويتخذ التعذيب اإحدى �ضورتني: مادية �أو معنوية: ويق�سد بالتعذيب �لذي يتخذ 

وي�سمل جميع  عليه  �ملجني  يقع على ج�سد  �عتد�ء  كل  به  ويق�سد  �ملادية.  �ل�سورة 

�أ�سكال �لعنف �ملادي من �سرب وجر و�إيذ�ء مهما كانت �سورته ومهما كانت �لو�سيلة 

ربط  نذكر:   �لتعذيب  �لنوع من  لهذ�  �لعملية  �لأمثلة  ومن  �رتكابه.  �مل�ستخدمة يف 

يدي �ملجني عليه وتعليقه من يديه على �سجرة وركله بالأقد�م، و�لتعليق يف �ملر�وح 

�ل�سقفية و�ل�سرب بهر�وة غليظة، و�سب �ملاء �لبارد عليه �ستاًء، و�ل�سرب بالع�سي 

بج�سم  �ل�سجائر  و�إطفاء  بالقوة،  عليها  �ملجني  عر�ص  وهتك  بال�سياط،  و�جللد 

�ملجني عليه ونزع �أظفاره، و�سع �لفلفل �لأحمر باملاء و�إدخال روؤو�ص �ملجني عليهم 

من  �ألو�ح  على  �ملتهمني  �أج�سام  وت�سطيح  �لتكحيلة(  طريقة  ي�سمى  ما  )وهو  فيه 

خ�سب مزروعة بامل�سامري، وجلدهم ب�سياط معدنية ذ�ت نتو�ت تغو�ص يف �أج�سامهم، 

�لأ�ساليب  من  �لكثري  وهناك  �لــ�ساعق...�لخ،  باحلز�م  �لكهربائية  و�ل�سدمة 

�لوح�سية �لتي جت�سد مثال حيا ملفهوم �لتعذيب �ملادي ل ي�سعنا �ملجال ل�سردها،39 

�أو  زوجته  عر�ص  بهتك  عليه  �ملجني  تهديد  جمرد  �مل�سرية  �ملحاكم  �عتربت  وقد 

تهديده باإح�سارها لهذ� �لغر�ص �أو تهديده باإخر�ج جثة و�لدته من قربها و�لتمثيل 

بها )مع عدم �لت�سال �ملادي بني �جلاين و�ملجنى عليه( حمققا جلرمية �لتعذيب 
ب�سورتها �لتامة.40

38 د. ن�سرين نبيه، �ملرجع �ل�سابق، �ص 274.
39 د.عبد �لوهاب �ملرديني، ق�سايا �لتعذيب و�ملعتقلني و�ل�سجناء �ل�سيا�سيني يف �لوطن �لعربي، د�ر �لنه�سة �لعربية، م�ص، 

1998م، �ص 147 - 148.
40 نق�ص م�سري �سادر يف 9 يونيو 1970م، �سابق �لإ�سارة �إليه.
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�لأمر  �سورة  يتخذ  عندما  وذلك  معنوية،  �سورة  �لتعذيب  يتخذ  �أن  يت�سور  كما 

بالتعذيب بالقول �سر�حة �أو بالإ�سارة �ملتفق عليها بني �لرئي�ص و�ملروؤو�ص �سمنا، كما 

ميكن  �أن ي�سدر �لأمر بالتعذيب عن طريق �لإذن للمروؤو�ص مبمار�سته، وذلك عندما 

يطلب �ملروؤو�ص �إلى �لرئي�ص �أن ياأذن له مبمار�سة �لتعذيب فياأذن له �لأخري، فيعترب 

�لإذن بالتعذيب هنا تعبري� �سريحا عن �لأمر به، �إل �أنه ي�سرتط فيه �أن يقع قبل قيام 

�إذ� مت بعد �لنتهاء منه فال يعترب �لرئي�ص �لذي علم  �أما  �ملروؤو�ص بفعل �لتعذيب، 

بوقوع �جلرمية بعد �نتهائها وتغا�سى عنها مرتكبا جلرمية �لتعذيب و�إن كان موقفه 

�ل�سلبي هذ� ينطبق عليه و�سف جرمي �آخر غري �لتعذيب. ول يعد �سكوت �لرئي�ص �أو 

تغا�سيه �أو �متناعه عن �لأمر بالكف عن �لتعذيب ل ميكن �عتباره حمققا جلرمية 

�لتعذيب  ب�سورة �لأمر به، ذلك لأن �لأمر يف حقيقته عبارة عن طلب ح�سول فعل ما 

وهذ� �لطلب يحتاج �إلى و�سائل تعرب عنه كالكتابة �أو �لقول �أو �لإ�سارة، لذ� ل ميكن 
�أن نعد �ل�سكوت و�سيلة من و�سائل �لتعبري عن �لأمر.41

�ضفة اجلاين يف جرمية التعذيب: جرمية �لتعذيب يت�سور �رتكابها من قبل موظف 

عام مثل �ملحقق �أو �ل�سرطي �أو �لع�سكري �أو �لطبيب �حلكومي �أو حار�ص �ل�سجن �أو 

�أي �سخ�ص ميار�ص �سلطة ر�سمية �أو يت�سرف ب�سفة ر�سمية. كما يت�سور �رتكابها 

من قبل فرد عادي ي�ستعمل �لتعذيب �أو �لقوة �أو �لتهديد بنف�سه �أو بو��سطة غريه مع 

متهم �أو �ساهد �أو خبري حلمله على �لعرت�ف بوقوع جرمية �أو على �لإدلء باأقو�ل �أو 

مبعلومات يف �ساأنها �أمام موظف عام، وبناء على ذلك فان �لتعذيب بهذ� �ملعنى ل 

ينطبق على �ملمار�سات �لتي يقوم بها �أفر�د عاديون �أو ع�سابات �إجر�مية.

�ضفة املجني عليه يف جرائم التعذيب: وفقا للت�سريع �لبحريني فان �ملجني عليه 

يف جرمية �لتعذيب ل يقت�سر على �ملتهم، و�إمنا يت�سور �أن يقع �أي�سا على �ل�ساهد 

41 د. حممد حميي �لدين عو�ص، �لقانون �جلنائي مبادئه �لأ�سا�سية ونظرياته �لعامة يف �لت�سريعني �مل�سري و�ل�سود�ين، �ملطبعة 
�لعاملية، 1963م، �ص 352 - 354.  
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و�خلبري، و�إن كان �ملتهم هو �لذي يت�سور �أن ميار�ص �لتعذيب يف مو�جهته �أكرث من 

غريه. و�إن كان بع�ص �لت�سريعات ق�سرته على ذلك �لذي يوجه �إلى �ملتهم فقط دون 

غريه. ونوؤيد نهج �مل�سرع �لبحريني يف عدم ق�سره جرمية �لتعذيب على �لعنف �لذي 

يوجه �إلى �ملتهم فقط، �إذ يت�سور �أن يكون لدى �ل�ساهد معلومات - �أيا كان نوعها - 

عن �لدعوى حمل �لتحقيق وهذه �ملعلومات قد تكون �سهادة روؤية ثبوتا �أو نفيا، وقد 

�إبد�ئه يف �لدعوى، فيكون  �أيا كان نوعه لبد من  تكون تلك �ملعلومات تقرير� فنيا 

�لعام(  �ملوظف  )وهو  للمتهم  يكون  ولهذ�  �ملعرو�سة،  �لدعوى  يف  خبري�  �ساحبها 

�لأمر  �أو  �إلى تعذيبه  �أو ذلك �خلبري، مما يدفعه  �ل�ساهد  �لتاأثري هذ�  م�سلحة يف 
بتعذيبه لكي يديل ب�سهادته �أو بتقريره على �لنحو �لذي يريده �ملوظف �لعام. 42

ا�ضتعمال الق�ضوة من قبل ال�ضلطة:

يق�سد بالق�سوة هنا كل �عتد�ء يقع على ج�سم �ل�سخ�ص مهما خفت ج�سامته �سو�ء 

كان من قبيل �ل�سرب �لذي يوؤمل �جل�سم، �أو من قبيل �لإيذ�ء �خلفيف �لذي مي�ص 

�ل�سرف و�إن مل يوؤمل �جل�سم. و�لأكرث من ذلك قد تتمثل �لق�سوة �أي�سا يف فعل مادي 

�إليه. ومن  ��ستطالته  يوؤمل �جل�سم ذ�ته رغم  �أن   و�لعتبار من دون  �ل�سرف  مي�ص 

�أمثلة ذلك �لب�سق يف وجه �ل�سخ�ص، �أو �إلقاء �سيء عليه ي�سايقه �أو يو�سخ مالب�سه، 

�أو جذبه من �سعره �أو مالب�سه، �أو قر�سه من �أذنه، �أو �إيقاعه على �لأر�ص، �أو دفعه 

�إلى �حلائط، �أو ربط عينيه، �أو تكميمه، �أو �نتز�ع �سيء من يديه بالقوة، �أو كتم نف�سه 

فرتة،43 ول ي�سرتط �أن يكون بهدف حمل �ملتهم على �لعرت�ف مبا هو من�سوب �إليه. 

و�إن ��سرتط فيه �أن يكون �جلاين موظفا عاما، وهو ما ن�ست عليه �ملادة )129( 
عقوبات م�سري.44

42 د. حممد حنفي حممود ) �حلماية �لق�سائية حلقوق �لإن�سان يف �لدول �لعربية (، موقع رو�د �ملعرفة، �لإنرتنت.
43 د. حامت حممد �سالح �لعاين، ��ستخد�م �لقوة من جانب �أفر�د �ل�سلطة �لعامة، ر�سالة دكتور�ه، جامعة بغد�د، كلية �لقانون، 

2001م، �ص 152 - 153-  د. قدري عبد�لفتاح �ل�سهاوي، جر�ئم �ل�سلطة �ل�سرطية، مكتبة �لنه�سة �مل�سرية،  �ص 40.
44 نق�ص م�سري 16 �أبريل 1945م م�سار �إليه �أ. جندي عبد�مللك، �ملو�سوعة �جلنائية، ج2، ط1، د�ر �لكتب �مل�سرية، 1932م، �ص181 - 182.
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وقد �أكدت حمكمة �لنق�ص �مل�سرية هذ� �ملعنى بقولها: »�إن عبارة ��ستعمال �لق�سوة 

�لو�ردة يف �ملادة )129( عقوبات م�سري ل تن�سرف �إل �إلى �لأفعال �ملادية �لو�قعة 

على �لأ�سخا�ص، وبالتايل ل تدخل �لأقو�ل و�لإ�سار�ت �ملجردة �سمن هذ� �ملدلول، 

وعليه فاإذ� �عتربت حمكمة �ملو�سوع �ملتهم مرتكبا جلرمية ��ستعمال ق�سوة كون هذه 
�جلرمية قد تقع بالألفاظ �ملجردة، كما تقع بالأفعال فانها تكون خمطئة«.45

�ملادة  لن�ص  وفقا  �لتعذيب  يت�سم  الإن�ضانية:  واملعاملة غري  التعذيب  التمييز بني 

�لثالثة من �لتفاقية �لأوربية حلقوق �لإن�سان بالعنف �ل�سديد �لذي يقع على ج�سم 

هو  مبا  �لعرت�ف  على  حمله  بغر�ص  �خلبري(   - �ل�ساهد  �ملتهم-    ( عليه  �ملجني 

من�سوب �إليه )��ستخد�م �ل�ساعق �لكهربائي يف �لتعذيب، �حلرق باإطفاء �ل�سجائر 

�أو  �إذ� كان �لعتد�ء غري ج�سيم،  �ملياه(،46بينما  �ملتهم يف  ر�أ�ص  يف �جل�سد، و�سع 

مل يكن بق�سد حمله على �لعرت�ف مبا هو من�سوب �إليه متى كان متهما �أو �لإدلء 

ببيانات لديه ل يرغب يف �لإدلء بها، فاننا نكون �إز�ء معاملة غري �إن�سانية.

اإهدار كرامة النزيل باملوؤ�ض�ضة العقابية: 

�إما تنفيذ� للعقوبة �ل�سالبة للحرية �ل�سادرة �سده بحكم  �لإيد�ع يف �ل�سجن يكون 

�إيد�ع  من  و�لهدف  �حتياطيا.  بتوقيفه  �ل�سادر  لالأمر  تنفيذ�  يكون  و�إما  جنائي، 

حمبو�سا  كان  �إذ�  بينما  و�لإ�سالح.  �لتقومي  للحرية  �سالبة  بعقوبة  عليه  �ملحكوم 

�حتياطيا فان �لغر�ص من حجزه يكون �إما حتقيقا مل�سلحة �لتحقيق �أو حمايته من 

�ملجني عليه �أو من �لغري، و�إما حماية �ملجني عليه �أو �لغري من �سره.

وحتقيق �لتقومي و�لإ�سالح يقت�سي �إخ�ساع �ملحكوم عليه لربنامج تاأهيلي من �ساأنه 

حتقيق هذه �لغاية، وعدم �إ�ساءة �لتعامل معه بال�سرب �أو �ل�سب �أو �لعزل �لنفر�دي 

45 �لهام�ص �ل�سابق.
46 د. عبد�لفتاح قدري �ل�سهاوي، �ملرجع �ل�سابق، �ص30 - 31.
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�أو �حلرمان من �لغذ�ء �أو من �لرعاية �ل�سحية �أو من �لزيارة �أو من �ملر��سلة. و�إن 

كان ذلك ل مينع من تعري�ص �لنزيل للحب�ص �لنفر�دي �أو للحرمان من �لزيارة �أو 

باجلز�ء�ت  يعرف  ما  وهو  �ل�سجون  لقانون  وفقا  كان ذلك  متى  تاأنيبه  �أو  �ملر��سلة 

�لتاأديبية متى كان من دون تع�سف �أو ق�سوة �أو �سوء نية. وتو�سيحا لذلك ن�سري فيما 

برعايتني �سحية  �أن يحظى  �لإن�سانية، وحقه يف  �ملعاملة  �مل�سجون يف  �إلى حق  يلي 

و�جتماعية، وحقه يف �لعمل �ملنا�سب له: 

اإهدار حق امل�ضجون يف املعاملة الإن�ضانية:  تناولنا حق �مل�سجون يف �ملعاملة �لإن�سانية 

�سيكون من خالل نقاط ثالث: �لأولى: تتعلق بتجرمي �لتعذيب، و�لثانية: تتعلق بحظر 

�لق�سوة يف �لتعامل مع �مل�سجون من قبل �لإد�رة �لعقابية، و�لثالثة: تتعلق بوجوب �أن 

تتو�فر لل�سجني رعايتان �سحية و�جتماعية وتوفري �لعمل �ملنا�سب له: 

حماية امل�ضجون من التعذيب: يت�سح لنا يف �سوء تعريف �تفاقية مناه�سة �لتعذيب 

التعذيب ميكن  ا�ضطالح  �أن  �إي�ساحه  �ل�سابق  �لنحو  �لأولى على  �ملادة  للتعذيب يف 

غري  الإيالم  ذلك  كان  اإذا  الأوىل:  حالتني:  يف  العقوبة  تنفيذ  على  تطبيقه 

و�سع  �لن�ص  لتنفيذها،47 وهذ�  اإذا كان ذلك الإيالم غري لزم  قانوين، والثانية: 

من مفهوم �لتعذيب لعدم �قت�ساره على هذه �لأفعال متى �رتكبت لغري غر�ص حمله 

على �لعرت�ف مبا هو من�سوب �إليه من �تهام. 

باعتباره  �ملجرم  �إلى  ينظر  كان  امل�ضجون:  مواجهة  يف  الق�ضوة  ا�ضتخدام  حظر 

�إن�سانا �سرير� قد حلت به �لأرو�ح �ل�سريرة، و�أن توقيع �لعذ�ب به هو نوع من تطهري 

روحه من �لآثام، لذ� كان يعامل �ملتهم يف مرحلة �لتحقيق و�ملحكوم عليه يف مرحلة 

�لتنفيذ بق�سوة مفرطة. ومن مظاهر هذه �لق�سوة �إلقاء �ملحكوم عليه يف �لنار، �سحب 

خمتلفة  �جتاهات  يف  جتري  بخيول  مربوطا  �ملدينة  يف  جتره  بعربة  عليه  �ملحكوم 
47 د. غنام حممد غنام، حقوق �مل�سجون يف �ل�سجون، مطبوعات جامعة �لكويت،1994م، �ص 20 - د. ن�سرين نبيه، �ملرجع 

�ل�سابق، �ص 206.
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لتمزيق ج�سمه، وكذلك ربط �ملحكوم عليه على خ�سبة لتعري�سه لحتقار �جلمهور، 

�أن هذه �ملظاهر مل يعد لها وجود. ولي�ص معنى ذلك �نتفاء مظاهر �لق�سوة يف  �إل 

مو�جهة �مل�سجونني، �إذ نلم�ص لها مظاهر عديدة منها: 

�ل�سمعية  �لعزلتني  �إز�ء  ونكون  امل�ضجون:  على  واملرئية  ال�ضمعية  العزلتني  فر�س 

ل  بحيث  �لفردية  �لزنز�نة  على  مطبق  ب�سكل  يخيم  �ل�سمت  كان  متى  و�ملرئية 

�أن يرى من  �أي�سا  �أ�سو�تا خارج �لزنز�نة، ول ي�ستطيع  �أن ي�سمع  ي�ستطيع �مل�سجون 

هم خارج �لزنز�نة. 

طويلة،  فرتة  �ساخبة  ملو�سيقى  تعري�سه  موؤملة،  اأو�ضاع  يف  امل�ضجون  حركة  تقييد 

حرمانه من �لنوم فرتة طويلة، �لتعري�ص لتيار�ت هو�ئية باردة، تهديده بالقتل من 
�سور �لتعذيب �ملنهي عنها.48

و�ضع ال�ضال�ضل اأو القيود احلديدية بيدي اأو قدمي امل�ضجون ولو كان ذلك للحيلولة 

�لإد�رة  بها  ت�ستعني  �أن  ميكن  �لتي  �لو�سائل  من  �لعديد  لوجود  نظر�  هروبه،  دون 

بكر�مة  مبا�سر  ب�سكل  �مل�سا�ص  دون  من  �لعقابية  �ملن�ساأة  �أمن  ل�سمان  �لعقابية 

�مل�سجون. و�إن كانت �ملادة )33( من قو�عد �حلد �لأدنى ملعاملة �مل�سجونني �لتي 

�أقرتها �لأمم �ملتحدة يف جنيف �أجازت و�سع �لقيد ��ستثناء لن�سها على عدم جو�ز 

��ستخد�م �أدو�ت تقييد كالأغالل و�ل�سال�سل و�لأ�سفاد وثياب �لتكبيل �إل �إذ� �أخفقت 

�لو�سائل �لأخرى يف كبح جماح �ل�سجني ملنعه من �إحلاق �لإيذ�ء بنف�سه �أو بغريه �أو 

من �إحد�ث خ�سائر مادية، بالإ�سافة �إلى جو�ز هذه �لقيود �إذ� خيف هرب �مل�سجون 

�لطبيب  �أمر  على  بناء  طبية  دو�ع  وجود  حالة  يف  فقط،  �لنقل  فرتة  �أثناء  وذلك 
�أي�سًا.49

48 د. ن�سرين نبيه، �ملرجع �ل�سابق، �ص 292.
49 د. غنام حممد غنام، �ملرجع �ل�سابق، �ص 46، 47.
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وتكون  الإن�ضانية،  للم�ضاعر  �ضادمة  كانت  متى  قا�ضية  التاأديبية  العقوبة  وتعد 

هكذ� )�سادمة للم�ساعر �لإن�سانية(: 1- �إذ� كانت ت�سر بال�سحة �لبدنية للم�سجون 

�إ�سر�ر� و��سحا، 2- �إذ� كانت ت�سر بال�سحة �لنف�سية للم�سجون ب�سكل و��سح، 3- 

�إذ� كانت حتط من كر�مته �لفردية، 4- �إذ� كانت غري متنا�سبة مع خطاأ �مل�سجون 

 -2 �لإنذ�ر،   -1 يف:  �ل�سجن  د�خل  �لتاأديبية  �لعقوبات  وتتمثل  و��سح،50  ب�سكل 

�حلرمان من كل �أو بع�ص �لمتياز�ت �ملقررة لدرجة �مل�سجون �أو لفئته ملدة ل تزيد 

على 30 يوما، 3- تاأخري نقل �مل�سجون �إلى درجة �أعلى، 4- تنزيل �مل�سجون �إلى 

درجة �أقل من درجته، 5- �حلب�ص �لنفر�دي ملدة ل تزيد على خم�سة ع�سر يوما، 

�لزيارة  من  �حلرمان  ذلك  على  ويرتتب  �لتاأديب،  بغرفة  عليه  �ملحكوم  و�سع   -6

و�لرت��سل خالل �ملدة �لتي تق�سى بهذه �لفرقة، 7- جلد �مل�سجون مبا ل يزيد على 

36 جلدة.

اإهدار حق امل�ضجون يف الرعاية ال�ضحية: يتعني �لهتمام بامل�سجونني وبذل �جلهد 

منحهم  يف  ملا  منهم،  للمر�سى  �لعالج  �سبل  توفري  يتعني  لذ�  �سحتهم،  حماية  يف 

�رتكاب  �إلى  �لد�فع  هو  �ملر�ص  كان  متى  �لتاأهيل،  على  م�ساعدتهم  من  �حلق  هذ� 

�لإجر�م  يق�سي على م�سدر  �أن  �ساأنه  �ملر�ص من  لأن عالجه من  �جلرمية، نظر� 

ويعينه على �حل�سول على �لعمل، ف�سال عن �أن �لعالج يعد هدفا �إن�سانيا لأن ترك 

�ملحكوم عليه من دون عالج يعني حتميله �أملا جديد�، وهو ما ن�ص عليه قانون تنظيم 

�ل�سجون �مل�سري ل�سنة 1956 يف �ملو�د 33 �إلى37.)51( 

و�إن كان يرد على هذ� �حلق قيد يتمثل يف عدم �أحقية �مل�سجون يف �ختيار �لطبيب 

خالف  ثار  وقد  �لعقابية.  �ملوؤ�س�سة  يف  �ملخت�سني  لتقرير  ذلك  يخ�سع  �إذ  �ملعالج، 

حول مدى ��سرت�ط ر�سا �لنزيل �ملري�ص بالعالج، فمن �ملعلوم �سرورة ر�سا �ملري�ص 

50 د. فوزية عبد�ل�ستار، �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، د�ر �لنه�سة �لعربية، 1986م، �ص 99.
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بالعالج قبل تدخل �لطبيب. ذهب جانب من �لفقه �إلى �أنه ل ي�سرتط �لر�سا، �إذ يجرب 

على تعاطي �لعالج، نظر� للطبيعة �ملختلفة للعالج بالن�سبة لل�سجناء عن غريهم من 

�ملر�سى خارج �ملوؤ�س�سة �لعقابية، فكما ي�سقط حق �لنزيل يف �ختيار طبيبه �ملعالج 

ي�سقط حقه يف �لعرت��ص على �لعالج، فالعالج د�خل �ملوؤ�س�سة �لعقابية له �أهد�ف 

�نت�سار  ومنع  �لنزلء،  من  غريه  وقاية  �إلى  يهدف  �إذ  �ملري�ص  عالج  بجانب  �أخرى 

�ملوؤ�س�سة  يف  �لإيد�ع  �إن  للقول  �آخر  ر�أي  ذهب  بينما  �لعقابية.  باملوؤ�س�سة  �لعدوى 

�لعالج،  �أ�سلوب  على  �لعرت��ص  يف  �ملري�ص  عليه  �ملحكوم  حق  ي�سقط  ل  �لعقابية 

ت�سلبه  �أن  دون  فقط من  ت�سلب حقه يف �حلرية  و�لعقوبة  له  �لعالج حق  لأن  نظر� 

حقه يف �لأمور �لأخرى ومنها �حلق يف �لعالج. ومن ثم يكون له �حلق يف �لعرت��ص 

على طريقة �لعالج وو�سيلته. و�حلقيقة يجب �لتفرقة بني �لعالج ك�سورة من �سور 

�ل�سحية:  �لرعاية  و�سائل  من  كو�سيلة  و�لعالج  �ملدمنني،  كعالج  �جلنائي  �جلز�ء 

�لأول ل �ختيار للمري�ص ب�ساأنه �إذ ي�سلب هذ� �حلق،  لأن �لأمر يتعلق بجز�ء جنائي. 

بينما بالن�سبة �إلى �لآخر في�سرتط �سرورة ر�سا �ملري�ص قبل �لتدخل بالعالج. 

يعترب  ل  �ل�سجون  يف  �لعمل  العقابية:  باملوؤ�ض�ضات  العمل  يف  امل�ضجون  حق  اإهدار 

�مل�سجونني  �ندماج  لتي�سري  و�سيلة  باعتباره  �إليه  �لنظر  و�إمنا يجب  �إ�سافية،  عقوبة 

يف �لبيئة �لجتماعية و�إعد�دهم ملز�ولة مهنة وتلقينهم حب �لعمل وعاد�ته �حلميدة 

وملكافحة �لبطالة و�لفو�سى بني �لنزلء. وميكن �لقول �إن �لعمل باملوؤ�س�سة �لعقابية 

مزيج  هو  و�إمنا  �ل�سجني،  على  مطلقا  �لتز�ما  ولي�ص  للم�سجون،  خال�سا  لي�ص حقا 

�أقرب للو�جب منه للحق: وتبدو طبيعته  �آن و�حد، و�إن كان  من �حلق و�لو�جب يف 

�لعمل مقيد  نوع  �ختياره  �لعمل، فحق  كونه ل ميلك رف�ص  للم�سجون يف  �لإلز�مية 

بحدود �ملعرو�ص من �لعمل و�لإمكانيات �ملتاحة بال�سجن. وهو ما �أكدته �ملادة )55( 

عقوبات م�سري لن�سها على �أن»كل حمكوم عليه بعقوبة �سالبة للحرية يكلف باأد�ء 
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�لأعمال �ملقررة يف �ل�سجن طبقا للقانون، وذلك مع مر�عاة ظروفه وبق�سد تقوميه 

وتاأهيله للتاآلف �لجتماعي«،51 بينما تبدو لنا طبيعة �لعمل كحق للم�سجون من ناحية 

�أخرى يف حق �ملحكوم عليه طلب �لعمل د�خل �ملوؤ�س�سة �لعقابية. وي�ستند هذ� �حلق 

�إلى كون �لعقوبة �لتي ينفذها �ل�سجني يف �ملوؤ�س�سة �لعقابية ت�سلبه حقه يف �حلرية 

فقط، من دون �أن ت�سلبه حقه كمو�طن يف �لعمل، وهو ما ن�ست عليه �ملادة )63( 

من �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان. وهذا احلق يقابله التزام على عاتق الإدارة 

العقابية بتوفري العمل لل�ضجناء ب�ضرط عدم تكليفه بعمل �ضاق، �إذ يتعني عليها 

�ختيار �لعمل �لذي يتنا�سب مع �إمكانيات �مل�سجون �لبدنية و�لعقلية، و�أل يكون موؤملا 

ب�سورة غري مربرة للم�سجون، و�أل ي�سكل خطر� على �سحته. ول يجوز لها �أن تتخذ 

من �لعمل و�سيلة تاأديبية تلزم �مل�سجون به �أو متنعه من �أد�ئه.52 

عليه  احتياطيا،املحكوم  املحبو�س  املركبة:  الطبيعة  هذه  من  ا�ضتثني  واإن 

بعقوبة  عليهم  املحكوم  املر�ضى،  ال�ضجناء  البدين(،  الإكراه  )حالة  بالغرامة 

احلب�س الب�ضيط، �إذ يعد حقا خال�سا له. ون�ستند يف ذلك �إلى ن�ص �ملادة )24( 

من قانون �ل�سجون �لبحريني لن�سها على �أنه »ل يجوز ت�سغيل �ملحبو�ص �حتياطيا �إل 

�إذ� رغب يف ذلك«. ون�ص �ملادة )24( من قانون تنظيم �ل�سجون �مل�سري »ل يجوز 

ت�سغيل �ملحبو�سني �حتياطيا و�ملحكوم عليهم باحلب�ص �لب�سيط �إل �إذ� رغبو� يف ذلك. 

�ل�ساقة  بالأ�سغال  نف�سه« كل حمكوم عليه  �لقانون  �ملادة )34 ( من  وكذلك ن�ص 

يتبني لطبيب �لليمان �أنه عاجز عن �لعمل يف �لليمان يعر�ص �أمره على مدير �لق�سم 

�لطبي لل�سجون لفح�سه بال�سرت�ك مع مدير عام مديرية �ل�سئون �ل�سحية �ملخت�سة 

�أو من يندبه من �لأطباء �لعاملني باملديرية للنظر يف نقله �إلى �سجن عمومي، وينفذ 

قر�ر �لنقل بعد �عتماده من مدير عام �ل�سجون ومو�فقة �لنائب �لعام...«.

51 د. ي�سر �أنور، د. �آمال عثمان، �لوجيز يف علمي �لإجر�م و�لعقاب، ط2، د�ر �لنه�سة �لعربية، 1983م، �ص 465: 467.
52 د. غنام حممد غنام، �ملرجع �ل�سابق، �ص 70.
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حظر تكليف امل�ضجون بعمل �ضاق: ل ميلك �مل�سجون رف�ص �لعمل، فوفقا للقاعدة 

)71( من قو�عد �حلد �لأدنى ملعاملة �مل�سجونني يحظر على �لإد�رة �لعقابية تكليف 

�مل�سجون بعمل �ساق. ويعد �لعمل �ساقا متى كان يزيد على قوة �مل�سجون �لبدنية، �أو 

كان يلحق بامل�سجون �أملا ل مربر له، �أو كان ي�سكل خطر� على �سحته. ويرجع هذ� 

�حلظر �إلى �لتغيري �لذي طر�أ على �أغر��ص �لعمل باملوؤ�س�سات �لعقابية فلم يعد �لعمل 

بال�سجن نوعا من �لإيالم، و�إمنا �أ�سبح و�سيلة للتهذيب و�لإعد�د �ملهني للم�سجونني، 

�إذ يتعني عليها �ختيار �لعمل �لذي يتنا�سب مع �إمكانيات �مل�سجون �لبدنية و�لعقلية، 

و�أل يكون موؤملا ب�سورة غري مربرة للم�سجون، و�أل ي�سكل خطر� على �سحته.

حق امل�ضجون يف الزيارة: هذ� �حلق مقرر قانونا للم�سجون لكنه حق ن�سبي لورود 

و�سيلة  �إلى  �لزيار�ت  تتحول  �أن  خ�سية  هذه  �لقيود  علة  وتكمن  عليه.  �لقيود  بع�ص 

تهديد للنظام �لعقابي، �أو خ�سية �إعاقتها برنامج �إ�سالح وتاأهيل �مل�سجون، وتتمثل 

وعدم  �عرت��سها  وحق  تاأديبي،  كجز�ء  �ملر��سالت  من  حرمانه  يف:  �لقيود  هذه 

بالعد�لة.  �سارة  معلومات  لت�سمنها  �أو  �أمنية  لعتبار�ت  �مل�سجون  �إلى  تو�سيلها 

هم  مبن  �ت�ساله  عن  متاما  �مل�سجون  يقطع  عندما  �جتماعية  عزلة  �إز�ء  ونكون 

خارج �ل�سجن يف �سكل زيار�ت �أو من هم د�خل �ل�سجن يف �سكل �لعمل �جلماعي �أو 
�لنزهات �جلماعية.53

معيار اإهدار الكرامة الإن�ضانية: 

ثار �لت�ساوؤل عما �إذ� كان و�سع �لقيد �حلديدي يف يد �ملتهم وتع�سيب �لعينني يهدر 

كر�مة �ملتهم، �أجابت �ملحكمة �لأوربية عن ذلك يف ق�سية Ocalan c Turquie لعام 

2005م باأن �ملعاملة حتى تكون حاطة بالكر�مة ل بد �أن ت�سل �إلى درجة معينة 

لغري مربر  تكون  �أن  �إليها  و�أ�سيف  �لإن�سانية54  �لكر�مة  تهدر  بحيث  �جل�سامة  من 
53 د. غنام حممد غنام، �ملرجع �ل�سابق، �ص 71  - د. ن�سرين نبيه، �ملرجع �ل�سابق، �ص 206، 240.

54 د. �سيماء عبد�لغني، �ملقالة �ل�سابقة، �ص 50.
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قانوين، و�أن تكون لغر�ص �نتقامي �أو حلمل �ملتهم �أو �ل�ساهد �أو �خلبري على �لإدلء 

مبا ل يرغب يف �لإدلء به. 

املبحث الثالث 

 �ضور احلماية اجلنائية حلق الإن�ضان يف عدم امتهان كرامته 

�أقر �مل�سرع نوعني من �حلماية �جلنائية من �ساأنه �حلد بدرجة كبرية من �لعتد�ء 

على حق �لإن�سان يف �لكر�مة : مو�سوعية و�إجر�ئية: 

احلماية اجلنائية املو�ضوعية: 

تتج�سد يف جترمي �سور �لعتد�ء على كر�مة �لإن�سان، و�إقر�ر عقاب على من يعتدي 

عليها وهو ما نلم�سه لدى ��ستعر��سنا موقف قانون �لعقوبات يف �لت�سريعني �لبحريني 

و�مل�سري، حيث مت جترمي �متهان كر�مة �ملتهم �أو �ل�ساهد �أو �خلبري يف �سورة جناية 

متى كان �لتعذيب قد �رتكب من قبل موظف عام، ويف �سورة جنحة متى كان مرتكب 

�لتعذيب فرد� عاديا، و�ن �نقلبت جناية متى جنم عن �لتعذيب عاهة م�ستدمية �أو 

�ل�سلطة.  قبل  من  �لعنف  ��ستعمال  �إلى  بالن�سبة  نف�سه  و�لقول  تعذيبه.  مت  من  قتل 

ونكتفي بهذه �لإ�سارة �ملوجزة نظر� لتعلق �ملوؤلف باحلماية �لإجر�ئية ل �ملو�سوعية. 

احلماية اجلنائية الإجرائية: 

- خبري(  �ساهد   - )متهم  �لإن�سان  كر�مة  �متهان  �ساأنها  من  �لتي  �لأفعال  جترمي 

�لتي من �ساأنها �حليلولة  ل يكفي يف حد ذ�تها لتو�سيح �حلماية �جلنائية �لكافية 

�أو �حلد من ظاهرة �لتعدي هذه. �إذ لبد من �أن يت�سع نطاق هذه �حلماية لي�سمل 

بجانب �حلماية �ملو�سوعية )�لتجرمي( �حلماية �لإجر�ئية �لتي من �ساأنها �إجها�ص 

�لتعدي،  ذلك  من  �ل�ستفادة  باإمكانه  �أنه  �جلاين  يت�سور  قد  قانونية  نتيجة  �أي 

يحفظ  �إذ  �لإجر�ئية  �لقو�عد  لحرت�م  �حلقيقية  �لأد�ة  يعد  �لإجر�ئي  فاجلز�ء 
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�إذ� جتردت �لقاعدة �لإجر�ئية من  لها عقوبتها �لإلز�مية وفعالية تطبيقها. بينما 

�جلز�ء جتردت من قوتها �لإلز�مية ومن فعاليتها يف حماية �حلق �لذي تقرر من 
�أجله.55

وتتج�ضد �ضور احلماية الإجرائية حلق الإن�ضان يف الكرامة يف: بطالن �لإجر�ء 

غري �مل�سروع، وعدم �لعتد�د بالعرت�ف �لناجم عن �لإكر�ه، وعدم �سريان قو�عد 

�لتقادم على هذه �جلر�ئم. و�سوف نفرد لهذه �لآثار ف�سال م�ستقال، نظر� لتعلقها 

�ملو�سوعية  �جلنائية  باحلماية  �ملكفولة  �لإن�سان  حقوق  على  �لعتد�ء  �سور  بجميع 

�إلى �لأثر �لثاين �ملتعلق بعدم �لعتد�د بالأدلة  منعا للتكر�ر. ونكتفي هنا بالإ�سارة 

�لناجمة عن �لعتد�ء على حق �لإن�سان يف عدم �إهد�ر كر�مته:  

عدم العتداد بالعرتاف الناجم عن التعذيب اأو �ضوء املعاملة :

ويرجع ذلك �إلى تغليب حقوق الإن�ضان على امل�ضلحة من العقاب، وقد �عتنق هذ� 

�لجتاه �لنظامان �لإ�سالمي و�لالتيني. ون�ستدل على ذلك مبا �أكده �لفقه �لإ�سالمي 

ذلك  ملخالفة  م�سروع  غري  �إجر�ء  من  ��ستمد  دليل  �إلى  �ل�ستناد  يجوز  ل  �أنه:  من 

لأحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية �لتي نهت عن ذلك �سر�حة، ولو كان ذلك لتحقيق هدف 

فاإذ�  �إليها،  باأ�سباب وطرق م�سروعة تف�سي  �إل  �إليها  يتو�سل  م�سروع، فاملقا�سد ل 

جرم �هلل تعاإلى �سيئا فاإنه �سبحانه وتعاإلى يجرم �لطرق و�لو�سائل �ملوؤدية �إليه وذلك 

متا�سًيا مع مبد�أ �سد �لذر�ئع �لذي تقره �ل�سريعة �لإ�سالمية يف �لكثري من حمرماتها56 

م�ستند� يف ذلك �إلى قوله تعالى: »�إل من �أكره وقلبه مطمئن بالإميان«57. فاملولى عز 

وجل ل يعترب من تلفظ بالكفر كافر�، طاملا كان ذلك ناجما عن �إكر�ه، فهنا رغم 

وتعاإلى ل  �سبحانه  فاإن �هلل  �لعرت�ف،  وهو  �أل  قاطع  بدليل  ثابتا  �لكفر  دليل  كون 
55 د. �أ�سامة عبد�هلل قايد، حقوق و�سمانات �مل�ستبه فيه يف مرحلة �ل�ستدللت، در��سة مقارنة، د�ر �لنه�سة �لعربية، 1992م، 

�ص 306: 307.
56 �لعالمة �بن �لقيم �جلوزية، �أعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني، مطبعة فرج �هلل زكى �لكردي، 1327هـ، ج3، �ص 147.

57 �سورة �لنحل �لآية رقم 106.
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يعتد بذلك �لدليل ل ل�سيء �إل لكونه جنم عن �إجر�ء غري م�سروع وهو �لإكر�ه58 و�إلى 

قول �لر�سول عليه �أف�سل �ل�سالة و�ل�سالم »رفع عن �أمتي... وما ��ستكرهو� عليه«، 

ووفقا لهذ� �حلديث �ل�سريف فاإن �لإكر�ه )�لإجر�ء غري �مل�سروع( ل يعتد مبا يرتتب 

عليه من �أدلة تدين �ل�سخ�ص بارتكابه فعال غري م�سروع. لذلك �أكد �لفقهاء عدم 

�لعتد�د بالعرت�ف �لق�سري ملا فيه من �إكر�ه، قال �سريح �لقا�سي:»�ل�سجن كره، 
و�لوعيد كره، و�لقيد كره«.59

ومن �لت�سريعات �لو�سعية �لت�سريع �لبحريني لن�ص �ملادة )20( من �لد�ستور على 

�أن »... كما يبطل كل قول �أو �عرت�ف يثبت �سدوره حتت وطاأة �لتعذيب �أو بالإغر�ء 

�أو لتلك �ملعاملة �أو �لتهديد باأي منها«، كما ن�ست �ملادة )286( �إجر�ء�ت بحريني 

عليه  ترتتب  �لتي  �لآثار  جميع  يتناول  فانه  �إجر�ء  �أي  بطالن  تقرر  �أنه»�إذ�  على 

مبا�سرة، ويتعني �إعادته متى �أمكن«، وفقا لهذ� �لن�ص فان بطالن �لإجر�ء �جلنائي 

يرتتب عليه عدم �لعتد�د بجميع �لآثار �لتي ترتتب عليه مبا�سرة. وكذلك �لت�سريع 

�مل�سري لن�ص �ملادة )36( من �لد�ستور �مل�سري �حلايل على»... وكل قول �سدر 

حتت وطاأة �أي مما تقدم، �أو �لتهديد ب�سيء منه، يهدر ول يعول عليه«. وكذلك لن�ص 

�ملادة )336 ( �إجر�ء�ت م�سري على �أنه »�إذ� تقرر بطالن �أي �إجر�ء فاإنه يتناول 

�أمكن ذلك«. وفقا لهذ�  �إعادته متى  جميع �لآثار �لتي ترتتب عليه مبا�سرة، ويلزم 

�لن�ص فاإن كل ما ينجم عن �لإجر�ء �لباطل مبا�سرة من �آثار تعد باطلة هي �أي�سا. 
ويعد ذلك تطبيقا لقاعدة »ما بني على باطل فهو باطل«.60

�لدعوى  يف  �مل�سرية  �لعليا  �لدولة  �أمن  حمكمة  به  ق�ست  ما  �لأثر  هذ�  يوؤكد  كما 

�ملحكمة  رف�ست  �إذ  �ل�سعب(،  جمل�ص  )رئي�ص  �ملحجوب  رفعت  د.  باغتيال  �ملتعلقة 

58 �لعالمة حممد بن �إ�سماعيل �لكحالين �ل�سنفاين �ملعروف بالأمري، �سبل �ل�سالم، مطبعة م�سطفى حلبي، ج3، �ص 177.
59 �لعالمة �حلافظ �أبوبكر �أحمد بن �حل�سني �لبيهقي، �ل�سنن �لكربى، د�ئرة �ملعار�ص �لعثمانية، ط1، 1355هـ، �ص 235.

60 د. �أحمد �سياء �لدين خليل، �ملرجع �ل�سابق، �ص 716.
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ذلك  تبيان  يف  و�أ�سهبت  م�سروعة  غري  �إجر�ء�ت  من  �مل�ستمدة  بالأدلة  �لعتد�د 

على  و�فتئاتا  �ل�سريعة  على  يعترب خروجا  و�قتنا�سه  �لعرت�ف  �نتز�ع  »�إن  بقولها: 

�لقانون ل تعول عليه �ملحكمة حتى ولو كان يطابق �حلقيقة ماد�م قد �سدر حتت 

�ل�سرعي. وملا كان  �أوردها تقرير �لطب  �لتي  �لنكر�ء  �لتعذيب بهذه �ل�سورة  وطاأة 

ذلك فاإن �ملحكمة ت�ستبعد جميع �لأدلة �مل�ستمدة من �عرت�فات �سدرت عن �ملتهمني 

�ل�سرعية  »�ن  �ملحكمة  و�أ�سافت  �ملرهق...«،  و�ل�ستجو�ب  �لتعذيب  وطاأة  حتت 

�لإجر�ئية �أ�سل من �لأ�سول �لأ�سا�سية للمحاكمات �جلنائية، فالعربة لي�ست بتو�فر 

�لأدلة وح�سدها بقدر كونها م�سروعة ووليدة �إجر�ء�ت نزيهة«. وهذ� ما ن�ست عليه 

�لإ�سالمية،  �ل�سريعة  �لد�ساتري ون�سو�ص �لإجر�ء�ت �جلنائية، و�سبقتهما يف ذلك 

ول  �أن ل جرمية  �ملو�سوعية، فكما  �ل�سرعية  �إلى جانب  �لإجر�ئية تقف  فال�سرعية 

�لدليل  فيبطل  و�إل  م�سروع،  دليل  بغري  �إد�نة  ل  فكذلك  ن�ص،  على  بناء  �إل  عقوبة 

وتبطل جميع �لآثار �ملرتتبة عليه مهما كانت قيمته يف �لإثبات نتيجة حتمية لقاعدة 

»ما بني على باطل فهو باطل«.61 

ويف �سوء ما �سبق �إذ� حدث �أن تعر�ص �ملتهم للتعذيب فاعرتف بارتكابه �جلرمية 

�أدلة  �مل�سروع من  �لإجر�ء �جلنائي غري  �أ�سفر عنه ذلك  ما  فاإن  بارتكابها،  �ملتهم 

�ملو�سوعية  �لناحيتني  من  �إليها  مطمئنا  �لقا�سي  كان  مهما  بها  يعتد  ل  جنائية 

و�ل�سخ�سية يف ثبوت �جلرمية �سد �ملتهم. و�لقول بغري ذلك يعني ترجيح م�سلحة 

�لدولة يف �لعقاب على حقوق �لإن�سان وهو ما يخالف �لنظامني �لالتيني و�لإ�سالمي 
يف هذ� �ل�سدد على �لنحو �ل�سابق �إي�ساحه.62

61 �نظر جملة �لي�سار، ع 43 �سبتمرب 1993م، �ص 6 : 7.
62 Lauis Lambert, formylaire des officiers de police judiciaue, paris, 1979.p.37   

د. �سامي �سادق �ملال )��ستعمال �حليل ل�سبط �جلناة وحجيتها �أمام �لق�ساء) �لأمن �لعام، ع54، 1971م، �ص 24- د. روؤوف 
عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 623 م�سري� �إلى �أمثلة عديدة.
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مواجهة الإرهاب ومدى تاأثريه يف حق الإن�ضان يف عدم امتهان كرامته: 

باإيطاليا  �سري�كوز�  يف  �لدويل  �لقانون  يف  خبري�  مكونة من 31  حددت جمموعة 

�حلالت �لتي تربر وجود ��ستثناء�ت على حقوق �لإن�سان �لتي قررها �لعهد �لدويل 

ب�سبب �لظروف �ل�ستثنائية �لتي ميكن �أن متر بها دولة ع�سو يف �لتفاقية بقولهم 

»�لدولة �لع�سو ميكن �أن تتخذ تد�بري ت�سكل خروجا على �لتز�ماتها �ملقررة يف �لعهد 

يو�جهها  عندما  �لر�بعة  �ملادة  جتيزه  ملا  وفقا  و�ل�سيا�سية  �ملدنية  للحقوق  �لدويل 

�خلطر  هذ�  �لأمة.  حياة  يهدد  �لذي  �حلدوث  و�سك  على  �أو  حال  ��ستثنائي  خطر 

حلياة �لأمة هو ذلك �لذي يوؤثر يف كل �ل�سكان �أو �أنه يوؤثر يف كل �أو جزء من �إقليم 

�أو  �ل�سيا�سي  ��ستقاللها  �أو  لالأفر�د  �جل�سمانية  �ل�سالمة  يهدد  كذلك  وهو  �لدولة. 

للموؤ�س�سات �لذي ل غنى  �أو �ل�ستمر�ر �لأ�سا�سي  �أو �لوجود  �سالمة تر�بها �لوطني 

عنه لكي ي�سمن ويحمي �حلقوق �ملعرتف بها يف هذ� �لعهد«،63 و�إن كانت �لوليات 

�ملتحدة �لأمريكية قد �أ�سدرت قانونا �سنة 2006 �أ�سفت مبقت�ساه �مل�سروعية على 

�لع�سكرية �خلا�سة مبحاكمة معتقلي جو�نتنامو، ومبقت�ساه �عتدت بالأدلة  �للجان 

ولو كانت متح�سلة نتيجة �سغط من �ل�سلطات �لأجنبية على �ملتهم،64 وهو ما �أكده  

من  حكم  �أي  تعطيل  يجوز  »ل  �أنه  على   )123( �ملادة  لن�ص  �لبحريني  �لد�ستور 

�أحكام هذ� �لد�ستور �إل �أثناء �إعالن �لأحكام �لعرفية، وذلك يف �حلدود �لتي يبينها 

�أنه  �أكده �لد�ستور �مل�سري �حلايل لن�ص �ملادة )148( على  �لقانون...«. و�أي�سا 

»يعلن رئي�ص �جلمهورية، بعد �أخذ ر�أي �حلكومة، حالة �لطو�رئ، على �لنحو �لذي 

ينظمه �لقانون، ويجب عر�ص هذ� �لإعالن على جمل�ص �لنو�ب خالل �لأيام �ل�سبعة 

�لتالية. و�إذ� حدث �لإعالن يف غري دور �لنعقاد وجبت دعوة �ملجل�ص �إلى �لنعقاد 

فور� للعر�ص عليه، ويف حالة حل �ملجل�ص يعر�ص �لأمر على جمل�ص �ل�سورى؛ وذلك 

63 د. �سيماء عبد�لغنى، �ملقالة �ل�سابقة، �ص  132.
64 �لهام�ص �ل�سابق، �ص 143.
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كله مبر�عاة �ملدة �ملن�سو�ص عليها يف �لفقرة �ل�سابقة. وجتب مو�فقة �أغلبية عدد 

�أع�ساء كل من �ملجل�سني على �إعالن حالة �لطو�رئ، ويكون �إعالنها ملدة حمددة ل 

جتاوز �ستة �أ�سهر، ل متد �إل ملدة �أخرى مماثلة بعد مو�فقة �ل�سعب يف ��ستفتاء عام«.
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حق الإن�ضان يف عدم تقييد حريته اأو �ضلبها
اإل مب�ضوغ قانوين

الف�ضل الثاين
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�أو �سلبها �إل مب�سوغ قانوين يعد من �أهم حقوق  حق �لإن�سان يف عدم تقييد حريته 

�لإن�سان  لدرجة ميكن معها �لقول �إنه ل يقل عن �حلق يف �حلياة ذ�ته، وهو ما �سوف 

يت�سح لنا من خالل ��ستعر��سنا �لأ�سا�ص �لقانوين لهذ� �حلق. 

وهذ� �حلق لي�ص حقا مطلقا حيث �قت�ست �سرورة �حلياة يف جماعة �أن يتم تنظيم 

�حلريات �لفردية حتى ل ت�سطدم بحقوق وحريات �لآخرين فتدب �لفو�سى باملجتمع 

ويعم �ل�سطر�ب يف �أرجائه. �لأمر �لذي يوؤثر يف �لنهاية يف وجود �حلرية ذ�تها، من 

�أجل ذلك كان �سروريا �أن تو�سع �ل�سو�بط �لتي تنظم ممار�سة �لأفر�د حلرياتهم 

وحقوقهم مبا ل مي�ص حقوق �لآخرين ويكفل للمجتمع حياة �آمنة مطمئنة وجمتمعا 

ي�سوده �ل�ستقر�ر و�لأمان. و�مل�سرع هو �ملنوط به و�سع بع�ص �لقيود على حرية �لفرد 

من �أجل �سالح �ملجتمع، ويتم ذلك بو��سطة ن�سو�ص ت�سريعية حتدد �حلالت �لتي 

�لذي  �ل�سخ�ص  �لفردية و�سمانات  �مل�سا�ص باحلرية  �لعامة  تقت�سي فيها �مل�سلحة 

يتعر�ص ملثل هذ� �مل�سا�ص. وهكذ� جند �لقانون يبيح -  يف بع�ص �لأحو�ل - �مل�سا�ص 

بحرية �ل�سخ�ص بحيث يجوز �لقب�ص عليه وتفتي�سه وفقا لإجر�ء�ت معينة.

املبحث الأول 

اأ�ضا�س حق الإن�ضان يف احلرية 

ي�ستمد حق �لإن�سان يف �حلرية �أ�سا�سه من �ملو�ثيق �لدولية، و�لد�ساتري و�لت�سريعات 

�لوطنية: 

اإقرار املواثيق الدولية حلق الإن�ضان يف احلرية:

 : فقط  بع�سها  بذكر  هنا  ونكتفي  �حلق،  هذ�  �أقرت  �لتي  �لدولية  �ملو�ثيق  تعددت 

و�حلرية  �حلياة  يف  �حلق  على  �لن�ص  ت�سمن  �لإن�سان  حلقوق  �لعاملي  �لإعالن 

�لفردية، لن�ص �ملادة �لثالثة منه على �أن »لكل فرد �حلق يف �حلياة و�حلرية و�سالمة 
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�سخ�سه«، وكذلك �لعهد �لدويل للحقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية لن�ص �ملادة �لتا�سعة على 

�أن »لكل �إن�سان �حلق يف �حلرية ويف �لأمان على �سخ�سه...«. 

اإقرار الد�ضاتري والت�ضريعات الوطنية حلق الإن�ضان يف احلرية:

�حلرية  حماية  على  عادية(  وت�سريعات  )د�ساتري  �ملقارنة  �لت�سريعات  تن�ص 

�ل�سخ�سية، فال يكاد يخلو د�ستور من �لن�ص على �أن �حلرية �ل�سخ�سية م�سونة �أو 

مكفولة65 ونكتفي هنا بالإ�سارة �إلى موقف �لد�ستورين �مل�سري و�لبحريني: 

امل�ضرع البحريني: �أكد �لد�ستور �لبحريني حق �لإن�سان يف �حلرية يف �ملادة )19( 

يجوز  ل  ب-  للقانون.  وفقا  مكفولة  �ل�سخ�سية  �حلرية  �أ-   « �أن  على  لن�سها  منه 

�لقب�ص على �إن�سان �أو توقيفه �أو حب�سه �أو تفتي�سه �أو حتديد �إقامته �أو تقييد حريته 

يف �لإقامة �أو �لتنقل �إل وفق �أحكام �لقانون وبرقابة من �لق�ساء. ج- ل يجوز �حلجز 

�أو �حلب�ص يف غري �لأماكن �ملخ�س�سة لذلك يف قو�نني �ل�سجون �مل�سمولة بالرعاية 

لهذ�  وتطبيقا  �لق�سائية...«.  �ل�سلطة  لرقابة  و�خلا�سعة  و�لجتماعية  �ل�سحية 

�لن�ص �لد�ستوري ن�ست �ملادة )357( عقوبات بحريني على �أن »يعاقب باحلب�ص 

من قب�ص على �سخ�ص �أو حجزه �أو حرمه من حريته باأية و�سيلة بغري وجه قانوين«. 

كما ن�ست �ملادة )61 ( �إجر�ء�ت بحريني على �أنه »ل يجوز �لقب�ص على �أي �إن�سان 

�أو حب�سه �إل باأمر من �ل�سلطات �ملخت�سة بذلك قانونا، كما يجب معاملته مبا يحفظ 

عليه كر�مة �لإن�سان، ول يجوز �إيذ�وؤه بدنيا �أو معنويا. ويو�جه كل من يقب�ص عليه 

باأ�سباب �لقب�ص عليه، ويكون له حق �لت�سال مبن يرى من ذويه لإبالغهم مبا حدث 

و�ل�ستعانة مبحام«.

65 �نظر �ملادة 15 من �لد�ستور �لعر�قي �حلايل �ل�سادر �سنة 2005م، �ملادة 41 من �لد�ستور �مل�سري، �ملادة 30 من 
�لد�ستور �لكويتي �ل�سادر �سنة 1962م، �ملادة 26 من د�ستور دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�سادر �سنة 2002م، �ملادة 18 

من �لنظام �لأ�سا�سي ل�سلطنة عمان �ل�سادر �سنة 1996م، �ملادة 1/25 من �لد�ستور �ل�سوري �ل�سادر عام 1973م، �ملادة 
�ل�سابعة من �لد�ستور �لأردين �ل�سادر �سنة 1952م.
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امل�ضرع امل�ضري: ن�ست �ملادة 35 من �لد�ستور �حلايل على »فيما عد� حالة �لتلب�ص ل 

يجوز �لقب�ص على �أحد ول تفتي�سه ول حب�سه ول منعه من �لتنقل ول تقييد حريته باأي 

قيد �إل باأمر ق�سائي م�سبب ي�ستلزمه �لتحقيق... ولكل من تقيد حريته ولغريه حق 

�لتظلم �أمام �لق�ساء من ذلك �لإجر�ء و�لف�سل فيه خالل �أ�سبوع و�إل وجب �لإفر�ج 

حتما. وينظم �لقانون �أحكام �حلب�ص �لحتياطي ومدته و�أ�سبابه...«. وتطبيقا لهذ� 

�لن�ص �لد�ستوري ن�ست �ملادة ) 127( عقوبات م�سري على �أن »يعاقب بال�سجن 

كل موظف عام وكل �سخ�ص مكلف بخدمة عامة �أمر بعقاب �ملحكوم عليه �أو عاقبه 

بنف�سه باأ�سد من �لعقوبة �ملحكوم بها عليه قانونا �أو بعقوبة مل يحكم بها عليه«، كما 

ن�ست �ملادة )40( �إجر�ء�ت م�سري على �أنه »ل يجوز �لقب�ص على �أي �إن�سان �أو 

حب�سه �إل باأمر من �ل�سلطات �ملخت�سة بذلك قانونا، كما جتب معاملته مبا يحفظ 

 )41( �ملادة  ن�ست  كما  معنويا«،  �أو  بدنيا  �إيذ�وؤه  يجوز  ول  �لإن�سان،  كر�مة  عليه 

�إجر�ء�ت م�سري على �أنه »ل يجوز حب�ص �أي �إن�سان �إل يف �ل�سجون �ملخ�س�سة لذلك 

من  عليه  موقع  �أمر  مبقت�سى  �إل  فيه  �إن�سان  �أي  قبول  �سجن  �أي  ملاأموري  يجوز  ول 

�ل�سلطة �ملخت�سة ول يبقيه بعد �ملدة �ملحددة بعد هذ� �لأمر«. وتن�ص �أي�سا �ملادة 

)42( من �لقانون عينه على �أنه »ولكل من علم بوجود حمبو�ص ب�سفة غري قانونية، 

وعليه  �لعامة،  �لنيابة  �أع�ساء  �أحد  يخطر  �أن  للحب�ص  خم�س�ص  غري  حمل  يف  �أو 

مبجرد علمه �أن ينتقل فور� �إلى �ملحل �ملوجود به �ملحبو�ص و�أن يقوم باإجر�ء �لتحقيق 

و�أن باأمر بالإفر�ج عن �ملحبو�ص ب�سفة غري قانونية وعليه �أن يحرر حم�سر� بذلك«.

املبحث الثاين 

�ضوابط تقييد اأو �ضلب حرية الإن�ضان  

�لإن�سان قد يتعر�ص لإجر�ء�ت تقيد حريته، وتتمثل هذه �لإجر�ء�ت يف �ل�ستيقاف، 

�أمر بتوقيفه  �أو  �أمر بالقب�ص عليه  �ل�سطحاب، �لقتياد، �لتحفظ. كما قد ي�سدر 
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�حتياطيا. وبالطبع مثل هذه �لإجر�ء�ت و�لأو�مر و�لأحكام �ملقيدة �أو �ل�سالبة للحرية 

تنطوي على �عتد�ء على حق �لإن�سان يف �حلرية، فهل تعد �نتهاكا حلق �لإن�سان هذ�؟ 

�أم �أن هذ� �حلق �ساأنه �ساأنه �لغالب �لأعم من حقوق �لإن�سان غري مطلق ومن ثم ترد 

عليه قيود؟ مبعنى يت�سور �أن تقيد �أو ت�سلب حرية �لإن�سان من دون �أن يكون ذلك 

�عتد�ء على حق �لإن�سان يف �حلرية. ويكون ذلك متى كان �لتقييد �أو �سلب �حلرية مت 

وفقا ل�سو�بط قانونية ل تتعار�ص مع �أحكام �لد�ستور �لذي قرر هذ� �حلق، هذ� ما 

�سوف نو�سحه فيما يلي، ونظر� لرتباط �لقتياد و�ل�سطحاب بال�ستيقاف ولعتبار 

�لتحفظ �إجر�ء �سابقا على �لقب�ص وكذلك �لتعر�ص �ملادي لذ� �سوف ندر�سها معا 

بعنو�ن �إجر�ء�ت �سابقة على �لقب�ص مقيدة للحرية، بينما نخ�س�ص مطلبا م�ستقال 

لكل من �لقب�ص و�لتوقيف �لحتياطي: 

املطلب الأول 

الإجراءات ال�ضابقة على القب�س املقيدة للحرية  

�ل�ستيقاف،  يف:  وتتمثل  �لقب�ص،  على  �ل�سابقة  للحرية  �ملقيدة  �لإجر�ء�ت  تعددت 

�ل�سطحاب، �لقتياد، �لتحفظ:  

ال�ضتيقاف:

يعترب ��ستيقاف �لأ�سخا�ص �أحد �لإجر�ء�ت �لتي يلجاأ �إليها رجل �ل�سلطة �لعامة يف 

�سبيل منع وقوع �جلرمية �أو ك�سفها متى �رتكبت وتعقب �جلناة �لذين �نزلقو� �إلى 

�رتكاب �جلرمية. فال�ستيقاف ل يتعدى كونه �إيقاف رجل �ل�سلطة �لعامة عابر �سبيل 

ل�سوؤ�له عن ��سمه وعنو�نه ووجهته، متى و�سع �ل�سخ�ص نف�سه طو�عية و�ختيار� يف 

مو�سع يثري �ل�سك  و�لريبة66 وهو ما �أقرته حمكمة �لتمييز �لبحرينية »�ل�ستيقاف 

وك�سف  �جلر�ئم  عن  �لتحري  �سبيل  يف  �لعامة  �ل�سلطة  رجل  به  يقوم  �إجر�ء  هو 
66 د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 283.
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مرتكبيها وي�سوغه ��ستباه تربره �لظروف. وهو �أمر مباح لرجل �ل�سلطة �لعامة �إذ� ما 

و�سع �ل�سخ�ص نف�سه طو�عية منه و�ختيار� يف مو�سع �لريب و�لظن على نحو ينبئ 

بن�ص  عمال  حقيقته  عن  و�لك�سف  للتحري  �مل�ستوقفني  تدخل  ت�ستلزم  �سرورة  عن 

�ملادة 46 من قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية«.67 

يقره  ن�سا  و�لتنقل، ل جند  �لأفر�د يف �حلركة  �ل�ستيقاف مي�ص بحرية  �أن  ورغم 

�سر�حة، و�إن كان �لق�ساء يقر مب�سروعية هذ� �لإجر�ء يف �لتطبيق �لعملي. و�إن كان 

�إل لربهة ق�سرية تكفي لال�ستف�سار عن �سبب وجوده  �أنه ل يكون  مما يخفف منه 

�أنه  �أثار �ل�سك و�لريبة لدى رجل �ل�سلطة �لعامة. ف�سال عن  يف هذ� �ملوقف �لذي 

�إجر�ء �سروري ول ميكن �ل�ستغناء عنه يف عمل �أجهزة �لدولة �ملكلفة بالبحث عن 

�جلر�ئم �أو منع �رتكابها. و�إن كنا نحبذ تدخل �مل�سرع للن�ص عليه لبيان �سفة �لقائم 

مينحها  �لتي  �ل�سالحيات  ومدى  �لإجر�ء  لهذ�  �ملربر  �أو  و�ل�سبب  بال�ستيقاف، 

�ملطروحة  �لأ�سئلة  عن  �لإجابة  �مل�ستوقف  رف�ص  حال  بال�ستيقاف  للقائم  �لقانون 

للم�ستوقف.  �لقانون  يكفلها  �لتي  �ل�سمانات  ومدى  �لإجابات،  تناق�ص  �أو  عليه 

واإجراء ال�ضتيقاف هذا يت�ضور اأن يتبعه اأحد اإجراءات ثالثة: 

�أ - �إما �لإذن له يف �لن�سر�ف وذلك متى جنح يف تقدمي تربير مقنع ملن �أوقفه. 

ب - و�إما ��سطحابه �إلى مقر �ل�سرطة �أو �لإد�رة لال�ستعالم عن مدى �سحة �ملربر�ت 

�لتي �أبد�ها �مل�ستوقف.

ج -  و�إما �قتياده �إلى مقر �ل�سرطة متى ف�سل يف تقدمي تربير للموقف �لذي وجد فيه 

مما ز�د �ل�سبهات لدى من ��ستوقفه متهيد� لعر�سه على �لنيابة �لعامة. 

ول ميلك من ��ستوقف �مل�ستبـه فيه تفتي�سه تفتي�سا جنائيـا و�إن جاز له تفتي�سه تفتي�سا 

67 متييز �لبحرين رقم 113 ل�سنة 2009م بتاريخ 2009/3/30م ج2 �ص 168.
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وقائيا، وذلك على عك�ص �لقب�ص �إذ يبيح ملن قب�ص عليه تفتي�سه تفتي�سا جنائيا.68

يعد  فال�ستيقاف  ذو طبيعة مزدوجة،  �إنه  �لقول  طبيعة ال�ضتيقاف ميكننا  وحول 

�أحد �إجر�ء�ت �ل�سبط �لإد�ري �إذ� كان �لهدف منه هو منع وقوع �إخالل بالنظام، 

�لبحث عن جرمية  �لغر�ص منه هو  �إذ� كان  �إجر�ء�ت �ل�ستدلل  �أحد  بينما يعترب 

عما  �لنظر  بغ�ص  بالإجر�ء،  �لبدء  وقت  بالهدف  هي  و�لعربة  مرتكبيها.  وك�سف 

قد ي�سفر عنه بعد ذلك فمتى تو�فر هدف �لبحث عن جرمية وقت �لقيام باإجر�ء 

�لإجر�ء عن  �أ�سفر  ولو  �لق�سائي  �ل�سبط  �إجر�ء�ت  �عتباره من  ينبغي  �ل�ستيقاف 

ب�سدد  تكون  قد  �ل�ستدلل  �إجر�ء�ت  �أن  ذلك  ومعنى  جرمية.  �أية  �كت�ساف  عدم 

جرمية مت �لتيقن من �رتكابها، كما هو �حلال بالن�سبة �إلى جرمية �سرقة مت �لإبالغ 

عنها، وقد تبد�أ �إجر�ء�ت �ل�ستدلل على �أثر �ل�ستباه يف �رتكاب جرمية. كذلك فان 
�إجر�ء�ت �ل�ستدلل قد تتعلق بجرمية تامة، وقد تتعلق بجرمية يف طور �ل�سروع. 69

التعر�س املادي: 

�لتعر�ص �ملادي مبثل اإجراء ي�ضتهدف جمرد احليلولة بني �ضخ�س يف حالة تلب�س 

ال�ضلطات  اإىل  اجلاين  ت�ضليم  جمرد  يف  هدفه  ينح�ضر  و  الهروب،  وبني  بجرمية 

ول  �لعادي.  �لفرد  �أو  �لعامة  �ل�سلطة  رجل  قبل  من  حدوثه  ويت�سور  املخت�ضة70 

ي�ستغرق هذ� �لإجر�ء وقتا طويال، و�إمنا يجب على من قام به ت�سليمه فور� �إلى �ملحقق 

�أو �أقرب ماأمور �سبط ق�سائي، من دون �أن يحق له �لحتفاظ به فرتة من �لوقت �أكرث 

مما يقت�سيه �لت�سليم. و�إن جاز له تفتي�سه تفتي�سا وقائيا بهدف جتريده من �أي �أد�ة 

قد تكون معه يخ�سى �أن ي�ستخدمها يف �لعتد�ء عليه،71 وهذ� �لإجر�ء ن�ست عليه 

�ملادة )37( �إجر�ء�ت م�سري »لكل من �ساهد �جلاين يف جرمية متلب�سا بها يجوز 
68 د. حممود �أحمد طه، �ملو�سوعة �لفقهية و�لق�سائية يف �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، د�ر �لكتب �لقانونية، 2012م، ج2، 212.

69 د. حممود طه، �ملو�سوعة �لفقهية و�لق�سائية يف �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، ج2، �ص 43 : 44.
70 د. مبارك �لتويبت، �سرح �ملبادئ �لعامة يف قانون �لإجر�ء�ت و�ملحاكمات �جلز�ئية �لكويتي،1998م، �ص 59: 62.

71 د. عو�ص حممد، قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، موؤ�س�سة �لثقافة �جلامعية، �ص 280 : 284.
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فيها قانونا �حلب�ص �لحتياطي �أن ي�سلمه �إلى �أقرب رجل من رجال �ل�سلطة �لعامة 

دون �حتياج �إلى �أمر ب�سبطه«، ولن�ص �ملادة )38( �أي�سًا من �لقانون نف�سه »لرجال 

�ل�سلطة �لعامة يف �جلنح �ملتلب�ص بها �لتي يجوز �حلكم فيها باحلب�ص �لحتياطي �أن 

يح�سرو� �ملتهم وي�سلموه �إلى �أقرب ماأمور من ماأمور �ل�سبط �لق�سائي ولهم ذلك 

�أي�سا يف �جلر�ئم �لأخرى �ملتلب�ص بها �إذ� مل ميكن معرفة �سخ�سية �ملتهم«. وهو ما 

ن�ست عليه �ملادة ) 58( �إجر�ء�ت بحريني لن�سها على �أنه »لكل من �ساهد �جلاين 

�أقرب  �إلى  ي�سلمه  �أن  �لحتياطي  �حلب�ص  قانونا  فيها  يجوز  بها  متلب�سا  جرمية  يف 

ع�سو من قو�ت �لأمن �لعام دون حاجة �إلى �أمر �سبط«،  ولن�ص �ملادة )59( من 

�لقانون نف�سه لن�سها على �أنه »لأفر�د �ل�سلطة �لعامة، يف �جلنح �ملتلب�ص بها �لتي 

يجوز �حلكم فيها باحلب�ص، �أن يح�سرو� �ملتهم وي�سلموه �إلى �أقرب ماأموري �ل�سبط 

�لق�سائي. ولهم ذلك �أي�سا يف �جلر�ئم �ملتلب�ص بها �إذ� تعذر معرفة �سخ�سية �ملتهم«. 

التحفظ على الأ�ضخا�س: 

يق�سد به التحفظ على �ضخ�س معني ب�ضفة وقتية اإىل اأن يعر�س الأمر على النيابة 

العامة ل�ضت�ضدار اأمر بالقب�س على املتهم. وقد عرفته �ملذكرة �لإي�ساحية للقانون 

رقم 37 لعام 1972م ب�ساأن �إ�سافة فقرة ثانية �إلى �ملادة )35( �إجر�ء�ت م�سري 

باأنه »�إجر�ء يختلف عن �ل�سبط �أو �لقب�ص. ويعترب مبثابة �إجر�ء وقائي حتى يطلب من 

�لنيابة �لعامة �سدور �أمرها بالقب�ص، فهذ� �لإجر�ء ل يعترب قب�سا باملعنى �لقانوين 

ولي�ص فيه م�سا�ص بحرية �لفرد«. ومن �أمثلته �أن ي�سغل ماأمور �ل�سبط �لق�سائي �ملتهم 

بع�ص �لوقت بتفح�ص بطاقته �أو رخ�سة �لقيادة �لتي يحملها �أو رخ�سة �ل�سيارة �لتي 

يركبها حتى ي�ست�سدر �أمر� من �لنيابة �لعامة بالقب�ص عليه72 وذلك �إذ� وجدت دلئل 

كافية على �تهامه بارتكاب جناية �أو جنحة �سرقة �أو ن�سب �أو تعد �سديد �أو مقاومة 

72 �لهام�ص �ل�سابق، �ص 272.
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على  حتفظ  من  على  يتعني  �حلالة  هذه  ويف  و�لعنف.  بالقوة  �لعامة  �ل�سلطة  لرجال 

�مل�ستبه فيه �أن يطلب �إلى �لنيابة �لعامة �أن ت�سدر �أمر�  بالقب�ص عليه.73 

�لتي  �أو  فيه  �مل�ستبه  هروب  دون  حتول  �لتي  تلك  التحفظية  بالإجراءات  ويق�ضد 

متنعه من �لتاأثري يف �أدلة �لتهام. ومن �سورها: منعه من مغادرة �ملكان، �أو �قتياده 

�إلى مركز �ل�سرطة، �أو جتريده من �ل�سالح �لذي يحمله، �أو و�سع حر��سة على م�سكن 

�ملتهم ملنعه من مغادرته.74  

امل�ضتبه فيهم يف جرائم معينة على درجة كبرية من  الإجراءعلى  ويقت�ضر هذا 

اخلطر )�جلنايات - جنحة �سرقة �أو ن�سب �أو تعد �سديد �أو مقاومة لرجال �ل�سلطة 

�لعامة بالقوة (، من دون غالبية �جلنح وجميع �ملخالفات. ويرجع هذ� �إلى م�سا�ص 

�لإجر�ء  هذ�  لتعلق  فيه  �لتو�سع  عدم  وجب  لذ�  �لأ�سخا�ص،  بحرية  �لإجر�ء  هذ� 
بالدرجة �لأولى بالتحقيق �لبتد�ئي.75

ويق�ضد بالدلئل الكافية التي يتعني توافرها يف حق امل�ضتبه فيه كي يتم التحفظ 

عليه من قبل ماأمور ال�ضبط الق�ضائي من دون �لنتظار حلني �حل�سول على �إذن 

ل  �لدلئل  وهذه  �لتهام.  تفيد  �أو مظاهر  �سبهات  وجود  �لعامة جمرد  �لنيابة  من 

ترقى �إلى مرتبة �لأدلة76 وتقدير ذلك مرتوك ملاأمور �ل�سبط �لق�سائي ويخ�سع يف 

تقديره هذ� لرقابة �لنيابة �لعامة وحمكمة �ملو�سوع.77 

وي�سرتط يف �لدلئل �لكافية كي يتيح ملاأمور �ل�سبط �لق�سائي �لتحفظ على �لأ�سخا�ص 

�أل تكون معلومة �سلفا له، فلو كانت معلومة له من قبل ل يجوز له �تخاذ �إجر�ء�ت 

حتفظية قبل �مل�ستبه فيه، و�إمنا يكون عليه �للجوء �إلى �لنيابة �لعامة للح�سول على 

73 د. جنيب ح�سني، �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، د�ر �لنه�سة �لعربية، ط3، 1995م، �ص 520.
74 د. عبد �لروؤوف مهدي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 221.
75 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 594.

76 د. عبد�لروؤوف مهدي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 220 - نق�ص م�سري 1937/12/20م، مج. �لق. �لق، ج 4، رقم 131، �ص 121.
77 نق�ص م�سري 1969/22/24، م.�أ. ن، �ص 20، رقم 270، �ص 1330.
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�إذن منها له يف �لقب�ص على �مل�ستبه فيه.78

ول يعدو �لتحفظ �إل �أن يكون حم�ص �إجر�ء �حتياطي ولي�ص قب�سا، ومن ثم ل يخول 

ماأمور �ل�سبط �لق�سائي تفتي�ص �ل�سخ�ص بناء على ذلك. ول يجوز �أن تزيد مدته 

�سر�ح  �إطالق  وجب  عليه  بالقب�ص  �أمر�  �لنيابة  ت�سدر  مل  فاإذ�  �ساعة،   24 على 

�مل�ستبه فيه فور�.79      

وقد ن�ست على هذ� �لإجر�ء �ملادة )53( �إجر�ء�ت بحريني على �أن »ملاأمور �ل�سبط 

�لق�سائي عند �نتقاله يف حالة �جلر�ئم �ملتلب�ص بها �أن مينع �حلا�سرين من مبارحة 

حمل �لو�قعة �أو �لبتعاد عنه حتى يتم حترير �ملح�سر، وله �أن ي�ستح�سر يف �حلال 

من ميكن �حل�سول منه على �إي�ساحات يف �ساأن �لو�قعة«. وعاقب �مل�سرع من يخالف 

ذلك بالغر�مة، وهو ما ن�ست عليه �ملادة )59( من �لقانون عينه على �أنه »لأفر�د 

�ل�سلطة �لعامة يف �جلنح �ملتلب�ص بها �لتي يجوز �حلكم فيها باحلب�ص، �أن يح�سرو� 

�ملتهم وي�سلموه �إلى �أقرب ماأموري �ل�سبط �لق�سائي. ولهم ذلك �أي�سا يف �جلر�ئم 

�ملتلب�ص بها �إذ� تعذر معرفة �سخ�سية �ملتهم«. وهو ما يتفق مع نهج �مل�سرع �مل�سري 

لن�ص �ملادة )32( �إجر�ء�ت م�سري على �أنه »ملاأمور �ل�سبط �لق�سائي عند �نتقاله 

يف حالة �لتلب�ص باجلر�ئم �أن مينع �حلا�سرين من مبارحة حمل �لو�قعة �أو �لبتعاد 

عنه حتى يتم حترير �ملح�سر، وله �أن ي�ستح�سر يف �حلال من ميكن �حل�سول منه 

على �إي�ساحات يف �ساأن �لو�قعة«. وفقا ملا �سبق ميلك ماأمور �ل�سبط �لق�سائي ورجل 

حمل  مبارحة  من  �حلا�سرين  منع  �لأول:  �لإجر�ء�ت:  من  نوعني  �لعامة  �ل�سلطة 

�لو�قعة �أو �لبتعاد عنه حتى يتم حترير �ملح�سر. و�لثاين: �أن ي�سطحب يف �حلال 

من ميكن �حل�سول منه على �إي�ساحات يف �ساأن �لو�قعة. 

ولكن هل يجوز ملاأمور �ل�سبط �لق�سائي ��ستخد�م �لقوة حلمل �حلا�سرين على عدم 
78 د. عبد �لروؤوف مهدي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 221.
79 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 596.
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مبارحة مكان �لو�قعة �أو �لبتعاد عنه، وكذلك ��ستح�سار من ميكن �حل�سول منه على 

�إي�ساحات ب�ساأن �لو�قعة؟ ذهب جانب من �لفقه �إلى عدم جو�ز ذلك، وكل ما ميلكه 

يف هذ� �ل�سدد يف حالة عدم �لمتثال لأمره هذ� �أن يحرر حم�سر� بذلك يثبت فيه 

�ملخالفة ويحكم على �ملخالف بغر�مة ل تزيد على ثالثني جنيها من �ملحكمة �جلزئية 

يف �لت�سريع �مل�سري، لن�ص �ملادة )33( �إجر�ء�ت م�سري على �أنه »�إذ� خالف �أحد 

�أحد  �متنع  �أو  �ل�سابقة،  للمادة  وفقا  �لق�سائي  �ل�سبط  ماأموري  �أمر  من �حلا�سرين 

ممن دعاهم، عن �حل�سور يذكر ذلك يف �ملح�سر ويحكم على �ملخالف بغر�مة ل تزيد 

على ثالثني جنيها«. ويف �لت�سريع �لبحريني يعاقب بغر�مة ل تقل عن خم�سني دينار�، 

لن�ص �ملادة )54( �إجر�ء�ت بحريني على �أنه »�إذ� خالف �أحد من �حلا�سرين �أمر 

ماأمور �ل�سبط �لق�سائي وفقا للمادة �ل�سابقة �أو �متنع �أحد ممن دعاهم عن �حل�سور 

يثبت ذلك يف �ملح�سر. ويعاقب �ملخالف بغر�مة ل جتاوز خم�سني دينار�«.80 وهو ما ل 

نوؤيده ونرى �أن ماأمور �ل�سبط ميلك تنفيذه با�ستعمال �لقوة نظر� للطابع �ل�ستثنائي 

لهذ� �لإجر�ء، ف�سال عن �أن �لظروف �لتي يتم فيها ت�ستوجب ذلك لحتمال وجود �أهم 

�ل�سهود �أو وجود �ملتهم نف�سه بني �حلا�سرين. ف�سال عن �أن �لكتفاء بتحرير حم�سر 

�ملتهم  �أو  �ل�سهود  �متثال  �سلبيات عدم  يفيد يف تد�رك  �لغر�مة لن  وتوقيع  باملخالفة 
لأمر ماأمور �ل�سبط و�ملتمثلة يف �سياع �أدلة �جلرمية.81

املطلب الثاين 

القب�س

يجوز للمحقق �أن ي�سدر �أمره بالقب�ص على �ملتهم �حلا�سر يف �حلالت �لتي يجوز 

ما  وهو  �حتياطيا،  �ملتهم  بحب�ص  �أمره  �إ�سد�ر  فيها  له  يجوز  �لتي  تلك  وهي  فيها، 

ن�ست عليه �ملادة 2/35 �إجر�ء�ت م�سري. و�إذ� كان �ملتهم غائبا فيحق للمحقق 
80 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 633.

81 د. جنيب ح�سني، �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 554: 555.
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�حلالت  �إحدى  يف  متهما  كان  متى  للمتهم  و�لإح�سار  بالقب�ص  �أمره  ي�سدر  �أن 

بالقب�ص  لالأمر  وتناولنا  م�سري.  �إجر�ء�ت   )130( �ملادة  يف  عليها  �ملن�سو�ص 

وذلك  و�سماناته،  وحالته  به  �ملق�سود  على  �لتعرف  خالل  من  �سيكون  و�لإح�سار 

على �لنحو �لآتي:

ماهية الأمر بالقب�س والإح�ضار:

يق�سد بالأمر بالقب�ص �لأمر �ل�سادر عن �ملحقـق �إلى رجال �ل�سلطة �لعامة بالقب�ص 

�لقب�ص:  على  ويرتتب  لذلك82  �لقانون  يعده  �لذي  �ملكان  و�حتجازه يف  �ملتهم  على 

تقييد حرية �ملتهم يف �حلركة فرتة زمنية حمددة لوجود دلئل كافية على �رتكابه 

بحب�سه  �إما  �أمره  يف  للت�سرف  ��ستجو�به  حلني  �لهرب  من  ملنعه  وذلك  جرمية، 

�حتياطيا و�إما �لإفر�ج عنه، 83وقد عرفته حمكمة �لنق�ص باأنه »جمموعة �حتياطات 

وقتية �سرفة للتحقق من �سخ�سية �ملتهم، و�إجر�ء �لتحقيق �لأويل، وهي �حتياطات 

متعلقة بحجز �ملتهمني وو�سعهم يف �أي حمل كان حتت ت�سرف �ل�سرطة ملدة ب�سع 

�حلب�ص  توقيع  لزوم  منه  ي�ستنتج  �أن  �لتي متكنه  �ل�ستدللت  كافية جلمع  �ساعات 
�لحتياطي و�سحته قانونا«84

بذلك  وهو  املحقق،  اأمام  باحل�ضور  للمتهم  تكليف  بالإح�ضار  بالأمر  يق�ضد  بينما 

ينطوي على �لقهر و�لإجبار. مبعنى �أنه �إذ� مل يح�سر �ملتهم طو�عية جاز �إح�ساره 

بالقوة، ومن ثم يعد �لأمر بالإح�سار مقدمة للقب�ص على �ملتهم.

و�لأمر بالقب�ص يجوز �أن يكون منفرد� متى كان �ملتهم حا�سر�، فكل ما يحتاج �إليه 

�ملحقق مل�سلحة �لتحقيق يف هذه �حلالة هو �لقب�ص عليه، ول جمال لالأمر باإح�ساره 

لأنه حا�سر بالفعل. بينما �إذ� مل يكن �ملتهم حا�سر�، فاإن �ملحقق ميلك �إ�سد�ر �أمره 

82 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 883.
83 د. عبد �لروؤوف مهدي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 360.

84 نق�ص م�سري 1912/7/15م، �ملجموعة �لر�سمية  �ص13، رقم 103، �ص 207.



75

بالقب�ص و�لإح�سار للمتهم.85

خ�ضائ�س القب�س:

من  غريه  عن  �لقب�ص  متيز  �لتي  �خل�سائ�ص  �إلى  �ل�سابقة  �لتعريفات  ت�سري 

�لإجر�ء�ت �لأخرى، فالقب�ص �إجر�ء من �إجر�ء�ت �لتحقيق �أ�سال ينطوي على تقييد 

للحرية بالإكر�ه، و�للجوء �إلى �لقوة �إذ� ��ستلزم ذلك، ول يكون �إل لفرتة موؤقتة تنتهي 

بو�سول �ملقبو�ص عليه �إلى يد �لق�ساء،86 و�لأ�سل �أن ي�سدر �أمر �لقب�ص عن �ل�سلطة 

�ملخت�سة بالتحقيق كونها هي �لقادرة على تقدير تو�فر �لأ�سباب �لد�عية �إلى �إ�سد�ر 

هذ� �لأمر، و�سو�بطه �لقانونية، حتت رقابة حمكمة �ملو�سوع. ويجوز ملاأمور �ل�سبط 

�لق�سائي يف �أحو�ل �لتلب�ص �أن ياأمر بالقب�ص على �ملتهم مبا له من �سلطة م�ستمدة 

من �لقانون مبا�سرة، ومنحه �سلطة تقديرية يف ذلك ليتخذ قر�ره فيما �سيطلب �إلى 

�ملوجبة  �لأ�سباب  بناء على  �لأ�سخا�ص،  �أحد  بالقب�ص على  �أمر�  �ملخت�سة  �جلهات 

�ملتهم  على  �لقب�ص  ذ�ته  تلقاء  من  ميار�ص  �أو  �لأمر،  هذ�  مثل  باإ�سد�ر  و�ملقنعة 

�حلا�سر ��ستناد� �إلى تو�فر �ملعايري �لقانونية لديه ملبا�سرة هذ� �لإجر�ء،87 وتكون 

هذه �ملعايري مقنعة عمليا وقانونية ملبا�سرة �لقب�ص على �ملتهم �حلا�سر �أو �إ�سد�ر 

�أمر ب�سبطه و�إح�سار �ملتهم �لغائب. 

كما ينطوي �لقب�ص على �سلب حرية �ل�سخ�ص �ملقبو�ص عليه يف �حلركة و�لتجو�ل، 

�لذي  �ل�سخ�ص  لإر�دة  وي�سبح خا�سعا  ي�ساء،  كيفما  �لتنقل  وحرمانه من حقه يف 

بالقب�ص  �لقائم  مقاومة  له  يجوز  ول  عليه،  �ملقبو�ص  باإر�دة  يعتد  عليه، فال  قب�ص 

�حرت�ما حلكم �لقانون؛ حيث جتيز �لقو�نني للقائمني بالقب�ص �للجوء �إلى ��ستخد�م 

�لقوة و�لإكر�ه بالقدر �لالزم لتنفيذ �لقب�ص �لقانوين، �إذ� حاول �مل�ستبه فيه �ملقاومة 
85 د. حممد عودة �جلبور، �لخت�سا�ص �لق�سائي ملاأمور �ل�سبط، ر�سالة، بريوت 1986م - �لد�ر �لعربية للمو�سوعات، �ص 299.

86 د. حممد عياد �حللبي، �خت�سا�ص رجال �ل�سبط �لق�سائي، ط2، �لكويت، ذ�ت �ل�سال�سل، �ص210.
87 د. عادل �إبر�هيم �سفا، �سلطات ماأمور �ل�سبط �لق�سائي بني �لفعالية و�سمان �حلريات و�حلقوق �لفردية، 2001م، �لقاهرة، 

مطبعة �لن�سر �لذهبي، �ص 205:206.
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�إلى �أن ��ستخد�م �لإكر�ه لي�ص �سرطا لوجود �لقب�ص،  �أو �لهرب،88 وجتدر �لإ�سارة 

بالقب�ص  للقائم  وم�ساحبته  به  �ل�سخ�ص  �إفهام  من  �أكرث  �لقب�ص  يتطلب  ل  فقد 

فقد   89 عنوة،  و�قتياده  بج�سده  �لإم�ساك  �أخرى  �أحيان  يف  ي�ستلزم  بينما  طوعا، 

ي�ستجيب �ل�سخ�ص �ملر�د �لقب�ص عليه وير�فق �لقائم بالقب�ص �إلى �ملكان �ملخ�س�ص 

�إبد�ء  دون  من  �لتجاوب،  �أو  بالإمياء،  �أو  �ل�سريحة،  باملو�فقة  �سو�ء  فيه،  لو�سعه 

خالل  �لقب�ص  �أغر��ص  تتحقق  فقد  �حلرية،  �سلب  ملدة  عربة  ول  مقاومة  �أو  تذمر 

فرتة وجيزة من �لزمن90 ويعد �لقب�ص �إجر�ء موؤقتا، نظر� لأن �لقب�ص على �مل�ستبه 

فيه من �لإجر�ء�ت �لالزمة ملنعه من �لهرب �أو �لعبث بالأدلة، متهيد� لتخاذ بع�ص 

�لإجر�ء�ت يف مو�جهته، �إل �أن خمالفته قاعدة �لأ�سل يف �لإن�سان �لرب�ءة، حتتم �أن 

�إجر�ء موؤقتا ي�ستمر فرتة ق�سرية، حلني عر�ص �ملقبو�ص عليه على �ل�سلطة  يكون 

�ملخت�سة بالتحقيق لتنظر يف �أمر توقيفه �حتياطيا �أو �إخالء �سبيله.

حالت الأمر بالقب�س والأمر بال�ضبط والإح�ضار:

ت�سمن قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية �لعديد من �ملو�د �لتي مبقت�ساها حددت �حلالت 

�لتي يجوز فيها �لقب�ص، ون�ستدل على هذ� بن�ص �ملادة )55( �إجر�ء�ت بحريني 

لن�سها على �أن »ملاأمور �ل�سبط �لق�سائي يف �جلنايات و�جلنح �ملتلب�ص بها �لتي تزيد 

مدة �حلب�ص فيها على ثالثة �أ�سهر �أن يقب�ص على �ملتهم �حلا�سر �لذي توجد دلئل 

�أن  �لق�سائي  �ل�سبط  ملاأمور  جاز  حا�سر�  �ملتهم  يكن  مل  و�إذ�  �تهامه.  على  كافية 

ي�سدر �أمر� ب�سبطه و�إح�ساره ويثبت ذلك يف �ملح�سر، وينفذ �لأمر بو��سطة �أحد 

�أفر�د �ل�سلطة �لعامة«. كما ن�ست �ملادة )56( من �لقانون نف�سه على �أنه »يف غري 

�لأحو�ل �ملبينة يف �ملادة �ل�سابقة �إذ� وجدت دلئل كافية على �تهام �سخ�ص بارتكاب 

88 د. حممد عودة �جلبور، �ملرجع �ل�سابق، �ص 300- 301.
89 د. ح�سن حممد ربيع، حماية حقوق �لإن�سان و�لو�سائل �مل�ستحدثة للتحقيق �جلنائي، ر�سالة �لإ�سكندرية،1982م، �ص134.

90 د. حممد زكي �أبوعامر، �لإجر�ء�ت �جلنائية، �لقاهرة، د�ر �ملطبوعات �جلامعية، 1994، �ص225.
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جناية، �أو جنحة �سرقة �أو ن�سب �أو �عتد�ء ج�سيم �أو حيازة �أو �إحر�ز مو�د خمدرة يف 

غري �لأحو�ل �مل�سرح بها قانونا جاز ملاأمور �ل�سبط �لق�سائي �لقب�ص عليه«، وكذلك 

فور�  ي�سمع  �أن  �لق�سائي  �ل�سبط  ماأمور  على  »يجب  �أنه  على   )57( �ملادة  ن�ست 

و�أربعني  ثمان  ير�سله يف مدى  ياأت مبا يربئه  و�إذ� مل  عليه،  �ملقبو�ص  �ملتهم  �أقو�ل 

�أربع  ظرف  يف  ت�ستجوبه  �أن  �لعامة  �لنيابة  على  ويجب  �لعامة.  �لنيابة  �إلى  �ساعة 

وع�سرين �ساعة ثم تاأمر بحب�سه �أو �إطالق �سر�حه«. ومل يختلف �مل�سرع �مل�سري عن 

نهج �مل�سرع �لبحريني، وهو ما نلم�سه يف �ملو�د 34، 36، 40 �إجر�ء�ت م�سري.  

يف �سوء �لن�سو�ص �ل�سابقة ميكننا حتديد حالت �لقب�ص يف: 

حالت القب�س على املتهم: 

1 - يجوز ملاأمور �ل�سبط �لق�سائي �لقب�ص على �ملتهم من تلقاء نف�سه يف �جلنايات 

و�جلنح �ملتلب�ص بها و�لتي يعاقب عليها باحلب�ص مبدة تزيد على ثالثة �أ�سهر.

2- �جلنايات و�جلنح �لتي ي�سدر ب�ساأنها �أمر عن �ملحقق بالقب�ص على �ملتهم، وهي 

تلك �لتي يجوز فيها �حلب�ص �لحتياطي، ول تكون يف حالة تلب�ص، متى تو�فرت �أدلة 

كافية ب�ساأن �لتهام بها. 

�ضروط الأمر بالقب�س والإح�ضار: 

�أول: فيما يتعلق بحالت �لقب�ص على �ملتهم من قبل ماأمور �ل�سبط �لق�سائي:

��سرتط �مل�سرع كي يحق ملاأمور �ل�سبط �لق�سائي �لقب�ص على �ملتهم من تلقاء نف�سه 

من دون �حلاجة �إلى ��ستئذ�ن �ملحقق )�لنيابة �لعامة(: 

1 - تو�فر �إحدى حالت �لتلب�ص. 

عليها  معاقب  جنحة  �أو  نوعها  كان  �أيا  جناية  بها  �ملتلب�ص  �جلرمية  تكون  �أن   -  2

باحلب�ص مبا ل يزيد على �سنة. 
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3 - �أن تتو�فر دلئل كافية على �رتكاب �ل�سخ�ص �ملر�د �لقب�ص عليه �جلرمية �لتي 
�سبط فيها متلب�سا.91

ويق�سد بالدلئل �لكافية �أمار�ت معينة ل ت�سل �إلى درجة �لقرينة، فهي يف حقيقتها 

حم�ص �سبهة على �رتكاب �ملتهم �جلرمية �ملن�سوبة �إليه. ومبعنى �آخر هي ��ستنتاج 

على �سبيل �لإمكان �أو �لحتمال، ومن ثم ل يجوز �أن تبني عليها �إد�نة، و�إمنا هي �سند 

�أجل متحي�ص هذ� �جلزم  من  �ل�سخ�ص  بحرمة  �أو  �مل�سكن  بحرمة  �مل�سا�ص  يخول 

فيتكون به �لدليل �لذي يجوز �أن تبنى عليه �لإد�نة. ومل يكتف �مل�سرع مبجرد تو�فر 

�أن  ي�ستدل منها على �حتمال  �أي قوية  تكون كافية  �أن  ��سرتط فيها  و�إمنا  �لدلئل، 

�أقوى من �لإمكان  �رتكابه لها، فالحتمال  �إمكان  يكون هو مرتكب �جلرمية ولي�ص 

و�أقل من �ليقني بالطبع، 92 وتقدير كفاية �لأدلة مرتوك ملاأمور �ل�سبط �لق�سائي �إل 

�أنه يخ�سع يف تقديره هذ� لرقابة �ملحقق �بتد�ًء وملحكمة �ملو�سوع �نتهاًء93 وهو ما 

ق�ست به حمكمة �لتمييز »�لتلب�ص باجلنايات و�جلنح �لتي تزيد مدة �حلب�ص فيها 

على ثالثة �أ�سهر ملاأمور �ل�سبط �لق�سائي �لقب�ص على �ملتهم �حلا�سر متى وجدت 

دلئل كافية على �تهامه« م 55 �إجر�ء�ت جنائية. تقدير تو�فر هذه �لدلئل منوط 
مباأمور �ل�سبط �لق�سائي حتت �إ�سر�ف حمكمة �ملو�سوع.94

�أمام ماأمور �ل�سبط �لق�سائي  �أو  �أن يكون �ملتهم حا�سر� يف م�سرح �جلرمية   - 4

حلظة �تخاذه قر�ره بالقب�ص على �ملتهم. 

وي�ضرتط لالأمر ب�ضبط واإح�ضار املتهم: 

1 - �أن يكون �ملتهم غائبا �أي غري موجود �أمام �ملحقق. 

91 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 264، د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 647.
92 د. جنيب ح�سني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 492.

93 د. عو�ص حممد، قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 265.
94 متييز �لبحرين رقم 147 ل�سنة 2008م بتاريخ 2009/1/5م، ج2، �ص 3.
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2 - �أن يكون �ملحقق يف حاجة �إلى �ملتهم �إما ملبا�سرة �إجر�ء�ت معه قبل �ل�ستجو�ب 

و�ملو�جهة و�إما يف ح�سور عند �لتفتي�ص و�سبط �لأ�سياء. 

 بيانات اأمر القب�س: 

�إجر�ء  كل  يت�سمنها  �أن  �لو�جب  �لبيانات  على  ي�ستمل  �أن  �لقب�ص  �أمر  يف  ي�سرتط 

حتقيق وهي: ��سم �ملتهم ولقبه و�سناعته وحمل �إقامته و�لتهمة �ملن�سوبة �إليه وتاريخ 

�ملادة  عليه  ن�ست  ما  وهو  �لر�سمي،  و�خلتم  �لأمر  ُم�سِدر  �ملحقق  وتوقيع  �لأمر 

)137( �إجر�ء�ت م�سري.

�ضمانات املقبو�س عليه:

كفل �مل�سرع للمقبو�ص عليه �سمانات عديدة تهدف �إلى �سيانة حريته  وكر�مته، وما 

ذلك �إل لأن �ملتهم بريء �إلى �أن تثبت �إد�نته. وتتمثل هذه �ل�سمانات يف: 

اأول : عدم جواز القب�س على املتهم من دون �ضدور اأمر ق�ضائي:

ن�ست �ملادة ) 19 ( من �لد�ستور �لبحريني على �أن »�حلرية �ل�سخ�سية حق طبيعي  

وهي م�سونة ل مت�ص. وفيما عد� حالة �لتلب�ص ل يجوز �لقب�ص على �أحد �أو تفتي�سه 

�سرورة  ت�ستلزمه  باأمر  �إل  �لتنقل  من  منعه  �أو  قيد  باأي  حريته  تقييد  �أو  حب�سه  �أو 

�لتحقيق و�سيانة �أمن �ملجتمع. وي�سدر هذ� �لأمر من �لقا�سي �ملخت�ص �أو �لنيابة 

�لد�ستور  من  �ملادة )35(  �أكدته  ما  وهو  �لقانون...«.  لأحكام  وفقا  وذلك  �لعامة 

�مل�سري �حلايل لن�سها على �أنه »فيما عد� حالة �لتلب�ص، ل يجوز �لقب�ص على �أحد 

ول تفتي�سه ول حب�سه ول منعه من �لتنقل ول تقييد حريته باأي قيد �إل باأمر ق�سائي 

كتابة  ذلك  باأ�سباب  حريته  تقيد  من  كل  يبلغ  �أن  �لتحقيق.ويجب  ي�ستلزمه  م�سبب 

خالل �ثنتي ع�سرة �ساعة، و�أن يقدم �إلى �سلطة �لتحقيق خالل �أربع وع�سرين �ساعة 

من وقت تقييد حريته، ول يجرى �لتحقيق معه �إل يف ح�سور حماميه، فاإن مل يكن 
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�لق�ساء من ذلك  �أمام  �لتظلم  ولغريه، حق  تقيد حريته،  له حمام.ولكل من  ندب 

�لإجر�ء و�لف�سل فيه خالل �أ�سبوع، و�إل وجب �لإفر�ج حتما«. ووفقا لهذه �ل�سمانة 

�لد�ستورية ل يجوز �لقب�ص على �ملتهم �إل باإذن ق�سائي �سو�ء كان قا�سي �ملحكمة �أو 

قا�سي �لتحقيق �أو �لنيابة �لعامة. 

وبجانب �سرورة �أن ي�سدر �إذن ق�سائي بالقب�ص على �ملتهم، فقد حدد �مل�سرع مدة 

زمنية ينبغي تنفيذ �أمر �لقب�ص خاللها )�ستة �أ�سهر من تاريخ �سدوره(، و�إل بطل 
هذ� �لأمر و�عترب كاأن مل يكن ما مل يحدد مبعرفة �ملحقق ملدة �أخرى.95

ثانيا: �ضرورة ال�ضتماع الفوري اإىل اأقوال املقبو�س عليه: 

�أوجب �مل�سرع على ماأمور �ل�سبط �لق�سائي �سماع �أقو�ل �ملتهم �ملقبو�ص عليه فور�، 

كما �أوجب عليه يف هذه �حلالة �إحاطة �ملتهم علما عند �سماع �أقو�له مبا هو من�سوب 

�ل�ستعانة  وكذلك  له،  وقع  مبا  �إبالغه  يرى  مبـن  �لت�سال  من  متكنه  و�أن  �إليه، 
مبحام.96

تعقيب: التمييز بني القب�س والإح�ضار وما يت�ضابه معهما من اإجراءات اأخرى: 

يف �سوء تعريفنا لكل من �لقب�ص و�لإح�سار، منيز بني كل منهما وما يت�سابه معه من 

�إجر�ء�ت �أخرى. وميكننا ح�سر هذه �لإجر�ء�ت �لأخرى يف �ل�ستيقاف، و�لتعر�ص 

�ملادي و�لتحفظ: 

التمييز بني القب�س وال�ضتيقاف: 

يق�سد بال�ستيقاف: جمرد �إيقاف عابر �ل�سبيل ل�سوؤ�له عن ��سمه وعنو�نه ووجهته. 

ويقوم به رجال �ل�سلطة �لعامة متى و�سع �ل�سخ�ص نف�سه طو�عية و�ختيار� يف مو�سع 

95 د. ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 646.
96 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 270، د. فوزية عبد�ل�ستار، �ملرجع �ل�سابق، �ص 272.
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يثري �ل�سك و�لريبة،97 و�ل�ستيقاف وفقا ملعناه �ل�سابق يتفق مع �لقب�ص يف �أن كال 

منهما ينطوي على تقييد حلرية �ل�سخ�ص، ولكنهما يختلفان من عدة وجوه: 

�إجر�ء�ت  ولي�ص �سمن  �إجر�ء وقائي،  �ل�ستيقاف جمرد  من حيث الطبيعة:   - 1

�لتحقيق كما هو �حلال يف �لقب�ص. 

2 - من حيث القائم به: �ل�ستيقاف يقوم به رجل �ل�سلطة �لعامة �أو حفظ �لنظام، 

ولي�ص �ملحقق �أو ماأمور �ل�سبط �لق�سائي كما هو �حلال يف �لقب�ص. 

3 - من حيث املدة: �ل�ستيقاف يكون لربهة ق�سرية تكفي لال�ستف�سار عن �سبب 

وجوده يف هذ� �ملوقف �لذي �أثار �ل�سك و�لريبة لدى رجل �ل�سلطة �لعامة، على عك�ص 

�لقب�ص فيكون ملدة 24 �ساعة.

4- من حيث الإجراءات التالية له: �ل�ستيقاف ي�ستتبعه �أحد �إجر�ء�ت ثالثة: 

�إما �لإذن له بالن�سر�ف وذلك متى جنح يف تقدمي تربير مقنع ملن �أوقفه. 

ز�د  مما  فيه  وجد  �لذي  للموقف  تربير  تقدمي  يف  ف�سل  متى  عليه  �لقب�ص  و�إما   

�ل�سبهات لدى من ��ستوقفه. 

 و�إما �قتياده �إلى مقر �ل�سرطة �أو �لإد�رة لال�ستعالم عن مدى �سحة �ملربر�ت �لتي 

و�إن  تفتي�سا جنائيـا  تفتي�سه  فيه  �مل�ستبـه  ��ستوقف  �مل�ستوقف. ول ميلك من  �أبد�ها 

جاز له تفتي�سه تفتي�سا وقائيا،98 وذلك على عك�ص �لقب�ص �إذ يبيح ملن قب�ص عليه 

تفتي�سه تفتي�سا جنائيا.   

التمييز بني القب�س والتعر�س املادي: 

تلب�ص  ي�ستهدف جمرد �حليلولة بني �سخ�ص يف حالة  �إجر�ء  �ملادي مبثل  �لتعر�ص 

97 د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 283.
98 د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 283 : 288.
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�ل�سلطات  �إلى  �جلاين  ت�سليم  جمرد  يف  هدفه  وينح�سر  �لهروب،  وبني  بجرمية 

�ملخت�سة،99 ووفقا لهذ� �لتعريف يتفق �لقب�ص مع �لتعر�ص �ملادي يف �أن كال منهما 

ينطوي على تقييد حلرية �ل�سخ�ص. 

�إل �أنهما يختلفان من عدة وجوه: 

1 - من حيث الطبيعة: �لقب�ص يعترب �أحد �إجر�ء�ت �لتحقيق، على عك�ص �لتعر�ص 

�ملادي فال يعدو �أن يكون و�سيلة ترمي �إلى �حليلولة دون فر�ر �سخ�ص متلب�ص بجرمية 

لت�سليمه �إلى �ملحقق. 

2 - من حيث �ضاحب احلق يف القيام به: �لقب�ص من حق �ملحقق و�إن جاز ملاأمور 

�ل�سبط �لق�سائي �لقيام به يف حالتي �لتلب�ص و�لنتد�ب، على عك�ص �لتعر�ص �ملادي 

فيجوز لرجل �ل�سلطة �لعامة، وكذلك لالأفر�د �لعادية �لقيام به. 

3 - من حيث مدة كل منهما: �لقب�ص ميكن �أن ت�سل مدته �إلى �أربع وع�سرين �ساعة، 

على عك�ص �لتعر�ص �ملادي فيجب على من قام به ت�سليمه فور� �إلى �ملحقق �أو �أقرب 

ماأمور �سبط ق�سائي، من دون �أن يحق له �لحتفاظ به فرتة من �لوقت �أكرث مما 

يقت�سيه �لت�سليم. 

�سخ�ص  تفتي�ص  به  قام  ملن  يبيح  �لقب�ص  له:  التالية  الإجراءات  حيث  من   -  4

�ملقبو�ص عليه تفتي�سا جنائيا، على عك�ص �لتعر�ص �ملادي فال يجيز ملن قام به ذلك 

و�إن جاز له تفتي�سه تفتي�سا وقائيا بهدف جتريده من �أي �أد�ة قد تكون معه يخ�سى �أن 

ي�ستخدمها يف �لعتد�ء عليه.100 

التمييز بني القب�س والتحفظ: 

�لأمر  يعر�ص  �أن  �إلى  وقتية  ب�سفة  معني  �سخ�ص  على  �لتحفظ   : بالتحفظ  يق�سد 
99 د. مبارك �لتويبت، �ملرجع �ل�سابق، �ص 59 : 62.

100 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 280 : 284.
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على �لنيابة �لعامة ل�ست�سد�ر �أمر بالقب�ص على �ملتهم. ويعترب مبثل �إجر�ء وقائي 

حتى يطلب �إلى �لنيابة �لعامة �سدور �أمرها بالقب�ص، فهذ� �لإجر�ء ل يعترب قب�سا 

باملعنى �لقانوين ولي�ص فيه م�سا�ص بحرية �لفرد. ومن �أمثلته �أن ي�سغل ماأمور �ل�سبط 

�أو  يحملها  �لتي  �لقيادة  رخ�سة  �أو  بطاقته  بتفح�ص  �لوقت  بع�ص  �ملتهم  �لق�سائي 

بالقب�ص  �لعامة  �لنيابة  عن  �أمر�  ي�ست�سدر  حتى  يركبها  �لتي  �ل�سيارة  رخ�سة 
عليه.101

كال  �أن  ويف  �ملتهم،  حلرية  تقييد  على  ينطوي  كونه  يف  �لقب�ص  مع  �لتحفظ  ويتفق 

منهما ي�سرتط تو�فر دلئل كافية على �تهامه و�إل كان �لإجر�ء باطال، ويف �أن كال 

وتو�فر  �لتلب�ص  �لق�سائي وذلك يف حالة  �ل�سبط  ماأمور  به  يقوم  �أن  يت�سور  منهما 

�أدلة كافية. 

اإل اأنهما يختلفان من عدة وجوه:

1 - من حيث الطبيعة: �لتحفظ �أحد �إجر�ء�ت �ل�ستدلل ل �لتحقيق. 

عن  �ل�سادر  بالقب�ص  �لأمر  يتلوه  �لتحفظ  له:  التالية  الإجراءات  حيث  2 -من 
�ملحقق، بينما يتلو �لقب�ص �ل�ستجو�ب غالبا.102

 التمييز بني الأمر بالإح�ضار والأمر باحل�ضور: 

�إح�سار  وهي  منهما:  كل  من  �لغاية  يف  باحل�سور  �لأمر  مع  بالإح�سار  �لأمر  يتفق 

�ملتهم �أمام �ملحقق ملبا�سرة �إجر�ء حتقيقي معه �أو �أمامه.

�ملتهم على  �إجبار  �لعامة حق  �ل�سلطة  بالإح�سار مينح  �لأمر  �أن  بينما يختلفان يف 

باحل�سور  �لأمر  عك�ص  على  �لأمر،  لزم  �إن  �جلربية  بالقوة  �ملحقق  �أمام  �حل�سور 

فال مينح �ل�سلطة �لعامة هذ� �حلق لأن �ملتهم له �حلق يف �حل�سور �أو �لمتناع عن 
101 �لهام�ص �ل�سابق، �ص 272.

102 د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 289 : 290.
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�حل�سور من دون �إجباره على �حل�سور �أمام �ملحقق.103

التمييز بني الأمر بالقب�س والأمر بالإح�ضار: 

يتفقان يف �أن كال منهما مينح �ل�سلطة �لعامة حق �إجبار �ملتهم بالقوة على �لوجود 

�أمام �ملحقق. 

ويختلفان يف:

�أن �لأمر بالقب�ص ي�سدر متى كان �ملتهم حا�سر� �أمام �ملحقق، بينما �لأمر بالإح�سار 

في�سدره �ملحقق متى كان �ملتهم غائبا �أي لي�ص حا�سر� �أمام �ملحقق.

�ختالف �لغاية من كل منهما: �إذ تتج�سد �لغاية يف �لقب�ص يف ��ستجو�ب �ملتهم حيث 

�أوجب �مل�سرع �سرورة ��ستجو�ب �ملتهم فور �لقب�ص عليه �أو خالل 24 �ساعة على 

�لأكرث، و�إل وجب على ماأمور �ل�سجن ت�سليم �ملقبو�ص عليه �إلى �لنيابة �لعامة �لتي 

يتعني عليها ��ستجو�به يف �حلال، وهو ما نلم�سه يف ن�سي �ملادتني )36(، �إجر�ء�ت 

م�سري، )57( �إجر�ء�ت بحريني، بينما تتج�سد �لغاية من �ل�سبط و�لإح�سار يف 

�تخاذ �إجر�ء�ت �سابقة على ��ستجو�به ومو�جهته.

املطلب الثالث 

التوقيف الحتياطي

حب�سه،  فرتة  طو�ل  �ملتهم  حرية  ت�سلب  مبقت�ساه  �إجر�ء  هو  �لحتياطي  �لتوقيف 

وهو بذلك �إجر�ء خطر، �إذ �إن �لأ�سل هو �أل ت�سلب حرية �لإن�سان �إل تنفيذ� حلكم 

�ملحقق  لتقدير  مرتوك  �لحتياطي  باحلب�ص  �لأمر  و�إ�سد�ر  �لنفاذ.  و�جب  ق�سائي 

نف�سه يقرره �إذ� وجـد �أن �سرورة �لتحقيق تقت�سيه من دون �أن يكون ملزما باتباع 

ت�سل�سل معني يف �لأو�مر، �إذ ي�ستطيع �أن يقرر حب�ص �ملتهم �حتياطيا من دون �إ�سد�ر 

103 د. عبد�لروؤوف مهدي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 362.
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�أمر �إليه باحل�سور �أو �أمر بالقب�ص عليه.104

فيه  ن�ستعر�ص  �لأول:  فروع:  �أربعة  خالل  من  �سيكون  �لحتياطي  للحب�ص  وتناولنا 

�ملحبو�ص  عن  �لإفر�ج  و�لر�بع:  تنفيذه،  و�لثالث:  �سروطه،  و�لثاين:  مربر�ته، 

�حتياطيا:

مربرات احلب�س الحتياطي: 

�لإجر�ء�ت  قانون  على  �مل�سرع  �أدخلها  �لتي  �لتعديالت  يف  �مل�سري  �مل�سرع  �أح�سن 

�مل�سري بالقانون رقم )145( ل�سنة 2006م ذكر مربر�ت �حلب�ص �لحتياطي 

يف �ملادة )134( �أن ي�سدر �أمر بحب�ص �ملتهم �إحتياطيا، وذلك �إذ� تو�فرت �إحدى 

�حلالت �أو �لدو�عي �لآتية: 1- �إذ� كانت �جلرمية يف حالة تلب�ص. 2- �خل�سية من 

هروب �ملتهم. 3- خ�سية �لإ�سر�ر مب�سلحة �لتحقيق �سو�ء بالتاأثري يف �ملجني عليه 

�أو �ل�سهود، �أو �لعبث يف �لأدلة �أو �لقر�ئن �ملادية، �أو باإجر�ء �تفاقات مع باقي �جلناة 

لتغيري �حلقيقة �أو طم�ص معاملها. 4- توقي �لإخالل �جل�سيم بالأمن و�لنظام �لعام 

�لذي قد يرتتب على ج�سامة �جلرمية. ومع ذلك يجوز حب�ص �ملتهم �حتياطيا �إذ� مل 

يكن له حمل �إقامة ثابت معروف يف م�سر، وكانت �جلرمية جناية �أو جنحة معاقبا 

عليها باحلب�ص«.

تقدير توافر مربرات احلب�س الحتياطي:

�لتي  �جلهة  �أو  �ملو�سوع،  حمكمة  لتقدير  �لحتياطي  باحلب�ص  �ملحقق  قر�ر  يخ�سع 

لنتفاء  باطال  �حلب�ص  هذ�  تعترب  �أن  لها  �لتي  �لحتياطي  �حلب�ص  مدة  يف  تنظر 

�لدلئل �أو عدم كفايتها  �أو لعدم تو�فر �إحدى �حلالت �أو �لدو�عي �لتي ن�ص عليها 

�مل�سرع وتاأمر بالإفر�ج عن �ملتهم �ملحبو�ص فور�، وتبطل بالتبعية �سائر �لإجر�ء�ت 

�ملرتتبة عليه، وهو ما ننا�سد به �مل�سرع �لبحريني �أن يحذو حذو �مل�سرع �مل�سري يف 
104 د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 404.
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هذ� �ل�سدد.

�ضروط احلب�س الحتياطي:

�ملحقق و�إن كان له �سلطة تقديرية يف �إ�سد�ر �لأمر بحب�ص �ملتهم �حتياطيا، �إل �أن 

�سلطته هذه لي�ست مطلقة، و�إمنا مقيدة ب�سروط معينة ��ستلزمها �لقانون يف �ملادة 

)134( �إجر�ء�ت م�سري  لن�سها على �أنه »يجوز لقا�سي �لتحقيق بعد ��ستجو�ب 

�ملتهم �أو يف حالة هربه �إذ� كانت �لو�قعة جناية �أو جنحة معاقبا عليها باحلب�ص ملدة 

ل تقل عن �سنة، و�لدلئل عليها كافية، �أن ي�سدر �أمر بحب�ص �ملتهم �حتياطيا...«. 

باحلب�ص  »�لأمر  �أنه  على  �إجر�ء�ت   )147( �ملادة  ن�ست  �لبحريني  �لت�سريع  ويف 

�ل�سادر من �لنيابة �لعامة ل يكون نافذ �ملفعول �إل ملدة �ل�سبعة �أيام �لتالية لت�سليم 

�ملتهم لها. و�إذ� ر�أت �لنيابة �لعامة مد �حلب�ص �لحتياطي وجب قبل �نق�ساء مدة 

�ل�سبعة �أيام �أن تعر�ص �لأور�ق على قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى لي�سدر �أمره بعد �سماع 

�أقو�ل �لنيابة �لعامة و�ملتهم مبد �حلب�ص ملدة �أو ملدد متعاقبة ل يزيد جمموعها على 

خم�سة و�أربعني يوما �أو بالإفر�ج عن �ملتهم بكفالة �أو بغري كفالة«. ويف �سوء موقف 

تتعلق  �سروط  �إلى  �ل�سروط  هذه  ت�سنيف  ميكننا  و�لبحريني  �مل�سري  �مل�سرعني 

وباأمر  وباملتهم،  ومبدته،  �لحتياطي،  باحلب�ص  �لأمر  �إ�سد�ر  متلك  �لتي  باجلهة 

�حلب�ص �لحتياطي: 

اأول: ال�ضروط املتعلقة باجلرمية: 

�حلب�ص  فيها  يجوز  �لتي  �جلر�ئم  بحريني  �إجر�ء�ت   )142( �ملادة  �أو�سحت 

عليها  معاقبا  جنحة  �أو  جناية  �لو�قعة  »وكانت  �لن�ص  هذ�  �سوء  ويف  �حتياطيا. 

باحلب�ص ملدة تزيد على ثالثة �أ�سهر جاز لع�سو �لنيابة �لعامة �أن ي�سدر �أمر� بحب�ص 

�ملتهم �حتياطيا«، وهو نف�سه ما ت�سمنته �ملادة  )134( �إجر�ء�ت م�سري. ووفقا  

ل  �لتي  وتلك  فيها،  �لحتياطي  �حلب�ص  يجوز  �لتي  �جلر�ئم  نحدد  �ملادتني  لهاتني 
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يجوز فيها �حلب�ص �لحتياطى:

1- اجلرائم التي يجوز احلب�س الحتياطي فيها: 

�جلنايات جميعها يجوز فيها �حلب�ص �لحتياطي.

�جلنح �ملعاقب عليها باحلب�ص �لوجوبي ملدة ل تقل على ثالثة �أ�سهر) �لبحرين ( ول 

تقل على �سنة ) م�سر(.

�سنة  و�لأقل من  �لبحرين (  �أ�سهر )  �أقل من ثالثة  �ملعاقب عليها باحلب�ص  �جلنح 

�أن  وي�سرتط يف هذه �جلر�ئم  معروف.  �إقامة  للمتهم حمل  يكن  متى مل  )م�سر( 

تكون �لدلئل عليها كافية.

2- اجلرائم التي ل يجوز فيها احلب�س الحتياطي: 

�جلنح �ملعاقب عليها باحلب�ص جو�ز�، �أي بتخيري �ملحكمة بني �حلب�ص �أو �لغر�مة.

�جلنح �ملعاقب عليها بالغر�مة فقط.

�أو لأقل من �سنة  �أ�سهر) �لبحرين (  �جلنح �ملعاقب عليها باحلب�ص لأقل من ثالثة 

)م�سر(. 

�جلنح و�جلنايات �ملعاقب عليها باحلب�ص مبا يزيد على ثالثة �أ�سهر متى مل تتو�فر 

دلئل كافية عليها. 

�ملخالفات جميعها.  

ثانيا: ال�ضروط اخلا�ضة باملتهم: 

ي�سرتط ل�سحة �لأمر بحب�ص �ملتهم �حتياطيا �سروط ثالثة:

الأول: اأن يكون قد مت ا�ضتجواب املتهم: �إذ ل يجوز حب�ص �ملتهم �حتياطيا �إل بعد 

�أنه »�إذ�  ��ستجو�به، تطبيقا لن�ص �ملادة )142( �إجر�ء�ت �لبحرين لن�سها على 
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تبني بعد ��ستجو�ب �ملتهم �أو يف حالة هربه �أن �لدلئل كافية وكانت �لو�قعة جناية 

�أو جنحة معاقبا عليها باحلب�ص ملدة تزيد على ثالثة �أ�سهر جاز لع�سو �لنيابة �لعامة 

نلم�سه يف �ملادة )134(  �أمر� بحب�ص �ملتهم �حتياطيا«. و�لن�ص نف�سه  �أن ي�سدر 

�إجر�ء�ت م�سري.

و�إن �أمكن �لتجاوز عن هذ� �ل�سرط �إذ� تعذر �إجر�وؤه ل�سبب يرجع �إلى �ملتهم، ومن 

�أمثلة ذلك هروب �ملتهم �إذ يتعذر يف هذه �حلالة ��ستجو�ب �ملتهم، ويف هذه �حلالة 

يجوز حب�ص �ملتهم �حتياطيا لأنه ل ي�سح �أن يحول هروب �ملتهم دون �لأمر باحلب�ص 

�حتياطيا متى �قت�ست م�سلحة �لتحقيق ذلك. �أو �أن ميتنع �ملتهم عن �لإجابة عن 

�أ�سئلة �ملحقق ب�سرط �أن يكون �متناعه هذ� من دون مربر، لأنه لو كان بعذر لكان 

�لأمر بحب�سه �حتياطيا باطال. ومن �لأمثلة على �لأعذ�ر �لتي يحق للمتهم �لمتناع 

عن �لإجابة عن �أ�سئلة �ملحقق �أن يطلب �ملتهم ح�سور حماميه ويرف�ص �ملحقق ذلك 

من دون عذر قانوين، �أو �أن يطلب �إجر�ء �ل�ستجو�ب يف غري ح�سور �سابط �ل�سرطة 
�لذي يكون موجود� �أثناء ��ستجو�به �إل �أن �ملحقق رف�ص طلب �ملتهم.105

املتهم  ارتكاب  على  كافية  اأدلة  اإىل  الحتياطي  احلب�س  ي�ضتند  اأن  الثاين: 

للجرمية املن�ضوبة اإليه: وتقدير مدى كفاية �لأدلة �ملن�سوبة �إلى �ملتهم من عدمه 

�سلطة تقديرية للمحقق يخ�سع فيها لرقابة حمكمة �ملو�سوع �أو �جلهة �لتي تنظر يف 
مد �حلب�ص �لحتياطي.106

�حلدث  �ملتهم  حب�ص  يجوز  ل  عاما:   15 �ضن  جتاوز  قد  املتهم  يكون  اأن  الثالث: 

�حتياطيا. متى كان �أقل من 15 عاما، �إل �أن ذلك ل يحول دون �لأمر باإيد�ع �حلدث 

لدى دور �ملالحظة وتقدميه عند كل طلب، �سرط �أل تزيد مدة �لأمر بالإيد�ع �ل�سادر 

105 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 433.
106 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 893.
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عن �لنيابة �لعامة على �أ�سبوع ما مل تاأمر �ملحكمة مبدها.107 

ثالثا: �ضروط تتعلق باجلهة امل�ضدرة لالأمر باحلب�س احتياطيا ومدته: 

ي�سرتط �أن ي�سدر �لأمر بحب�ص �ملتهم من جهة ق�سائية، فال يجوز �أن ي�سدر من 

قبل ماأمور �ل�سبط �لق�سائي حتى ولو كان منتدبا للتحقيق، وهو ما �سبق تو�سيحه.

�لنيابة  يف:  �لحتياطي  باحلب�ص  �لأمر  متلك  �لتي  �لق�سائية  �جلهات  وتنح�سر 

�أحيلت  �لدعوى �جلنائية متى  �لتحقيق، و�ملحكمة �ملخت�سة بنظر  �لعامة، وقا�سي 

�إليها. وهو ما ن�ست عليه �ملادتان ) 147، 148 ( �إجر�ء�ت �لبحرين  �لدعوى 

نافذ  يكون  ل  �لعامة  �لنيابة  من  �ل�سادر  باحلب�ص  »�لأمر  �أن  على  �لأولى  لن�ص 

�ملفعول �إل ملدة �ل�سبعة �أيام �لتالية لت�سليم �ملتهم لها. و�إذ� ر�أت �لنيابة �لعامة مد 

على  �لأور�ق  تعر�ص  �أن  �أيام  �ل�سبعة  مدة  �نق�ساء  قبل  وجب  �لحتياطي  �حلب�ص 

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى لي�سدر �أمره بعد �سماع �أقو�ل �لنيابة �لعامة و�ملتهم مبد 

�حلب�ص ملدة �أو ملدد متعاقبة ل يزيد جمموعها على خم�سة و�أربعني يوما �أو بالإفر�ج 

عن �ملتهم بكفالة �أو بغري كفالة. ويف �جلر�ئم �ملن�سو�ص عليها يف �لباب �لأول من 

�ملحكمة  قا�سي  �سلطات  �لعامة  للنيابة  يكون  �لعقوبات  قانون  من  �خلا�ص  �لق�سم 

�ل�سغرى �ملن�سو�ص عليها يف �لفقرة �ل�سابقة«، ولن�ص �لثانية على �أنه »�إذ� مل ينته 

�لتحقيق ور�أت �لنيابة �لعامة مد �حلب�ص �لحتياطي زيادة على ما هو مقرر باملادة 

�لكربى  �إلى �ملحكمة  �لأور�ق  �إحالة  �لذكر  �ملدة �سالفة  �نق�ساء  �ل�سابقة وجب قبل 

�لعامة  �لنيابة  �أقو�ل  �أمرها بعد �سماع  �مل�سورة لت�سدر  �جلنائية منعقدة يف غرفة 

�إذ�  يوما  و�أربعني  على خم�سة  منها  كل  تزيد  ل  متعاقبة  و�ملتهم مبد �حلب�ص مدد� 

�قت�ست م�سلحة �لتحقيق ذلك �أو �لإفر�ج عن �ملتهم بكفالة �أو بغري كفالة. ومع ذلك 

يتعني عر�ص �لأمر على �لنائب �لعام �إذ� �نق�سى على حب�ص �ملتهم �حتياطيا ثالثة 

107 د. جنيب ح�سني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 703.
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�سهور وذلك لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتي ير�ها كفيلة لالنتهاء من �لتحقيق. ويف جميع 

�لأحو�ل ل يجوز �أن تزيد مدة �حلب�ص �لحتياطي على �ستة �سهور ما مل يكن �ملتهم 

�لتهمة  كانت  فاإذ�  �ملدة،  هذه  �نتهاء  قبل  �ملخت�سة  �ملحكمة  �إلى  باإحالته  �أعلن  قد 

�ملن�سوبة �إلى �ملتهم جناية فال يجوز �أن تزيد مدة �حلب�ص �لحتياطي على �ستة �سهور 

�إل بعد �حل�سول قبل �نق�سائها على �أمر من �ملحكمة �ملخت�سة مبد �حلب�ص مدة ل 

تزيد على خم�سة و�أربعني يوما قابلة للتجديد ملدد �أخرى مماثلة و�إل وجب �لإفر�ج 

عن �ملتهم«. وهو ما يتفق مع �مل�سرع �مل�سري يف  �ملادتني )142، 143( �إجر�ء�ت 

م�سري.

�لنيابة  يف:  �لحتياطي  باحلب�ص  �لأمر  متلك  �لتي  �لق�سائية  �جلهات  وتنح�سر 

�لعامة،    وقا�سي �لتحقيق، و�لقا�سي �جلزئي، وم�ست�سار �لإحالة، وحمكمة �جلنح 

�مل�ستاأنفة منعقدة يف غرفة �مل�سورة، وحمكمة �جلنايات منعقدة يف غرفة �مل�سورة، 

�ملدين طلب �حلب�ص  �ملدعي  �أو  للمجني عليه  �أن يجوز  �ملو�سوع. من دون  وحمكمة 

�لحتياطي لعدم وجود خ�سومة لأيهما بالن�سبة �إلى �لدعوى �جلنائية.

وقد ق�سر �مل�سرع �آثار �حلب�ص �لحتياطي يف نطاق زمني �سيق، فقد ن�ست �ملادة 

)3/143( �إجر�ء�ت م�سري �ملعدلة بالقانون )145( ل�سنة 2006م على �أنه 

»ل يجوز �أن تزيد مدة �حلب�ص �لحتياطي على ثالثة �أ�سهر ما مل يكن �ملتهم قد �أعلن 

باإحالته �إلى �ملحكمة �ملخت�سة قبل �نتهاء هذه �ملدة. ويجب على �لنيابة �لعامة يف 

هذه �حلالة �أن تعر�ص �أمر �حلب�ص خالل خم�سة �أيام على �لأكرث من تاريخ �لإعالن 

بالإحالة على �ملحكمة �ملخت�سة وفقا لأحكام �لفقرة �لأولى من �ملادة )151( من 

هذ� �لقانون لأعمال مقت�سى هذه �لأحكام و�إل وجب �لإفر�ج عن �ملتهم. فاإذ� كانت 

�لتهمة �ملن�سوبة �إليه جناية فال يجوز �أن تزيد مدة �حلب�ص �لحتياطي على خم�سة 

�سهور �إل بعد �حل�سول قبل �نق�سائها على �أمر من �ملحكمة �ملخت�سة مبد �حلب�ص 
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مدة ل تزيد على خم�سة و�أربعني يوما قابال للتجديد ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة، و�إل 

وجب �لإفر�ج عن �ملتهم«.

النيابة العامة: 

�أمامها �حتياطيا  متلك �لنيابة �لعامة يف م�سر �إ�سد�ر �أمرها بحب�ص �ملتهم �ملاثل 

ملدة �أربعة �أيام على ذمة �لتحقيق، على عك�ص �لنيابة �لعامة يف �لبحرين حيث متلك 

�لنيابة �لعامة يف �لبحرين �إ�سد�ر �أمرها بحب�ص �ملتهم �ملاثل �أمامها �حتياطيا ملدة 

�أيام على ذمة �لتحقيق وتبد�أ �ملدة من �ليوم  �لتايل للقب�ص على �ملتهم �إذ�  �سبعة 

كان �لقب�ص قد �سدر عن �لنيابة �لعامة، بينما �إذ� كان �لقب�ص قد مت مبعرفة ماأمور 

�إلى  عليه  �ملقبو�ص  �ملتهم  لت�سليم  �لتايل  �ليوم  من  �ملدة  فتبد�أ  �لق�سائي  �ل�سبط 

�لنيابة �لعامة، 108و�إذ� ر�أت �لنيابة �لعامة �أن هناك �سرورة ل�ستمر�ر حب�ص �ملتهم 

�حتياطيا تعني عليها �لطلب �إلى �لقا�سي �جلزئي �ملخت�ص مد �حلب�ص �لحتياطي 

للمتهم. 

لعام   )262( رقم  �مل�سري  �لطو�رئ  قانون  من  �لعا�سرة  �ملادة  لن�ص  ووفقا 

�لتحقيق وغرفة  قا�سي  �سلطات  �لطو�رئ  �لعامة يف حالة  �لنيابة  1958م متلك 

وتدخل  فيها،  �لتحقيق  تتولى  �لتي  �لق�سايا  يف  باملتهم  يتعلق  فيما  وذلك  �لتهام، 

يف �خت�سا�ص حماكم �أمن �لدولة �سو�ء �جلزئية �أو �لعليا،109 وكذلك وفقا لقانون 

�لأحكام �لع�سكرية رقم )25( ل�سنة 1965م متلك حب�ص �ملتهم �حتياطيا مدة ل 

تزيد على خم�سة ع�سر يوما. 

قا�ضي التحقيق: 

ميلك قا�سي �لتحقيق وفقا لن�ص �ملادة )136( �إجر�ء�ت م�سري، �لأمر بحب�ص 

108 د. ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 649.
109 �أ. �سابر عمار )�حلب�ص �ملطلق و�حلب�ص �لحتياطي( �ملحاماة، �ص 57، ع 7،8، 1977م، �ص 118 : 121.
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�ملتهم �حتياطيا متى كان �لتحقيق يبا�سره، وذلك بعد �سماعه �أقو�ل �لنيابة �لعامة 

�ملادة  لن�ص  وفقا  �لعامة  �لنيابة  عك�ص  وعلى  يوما.  ع�سر  خم�سة  تتجاوز  ل  ملدة 

�أو  ملدة  �حتياطيا  �ملتهم  بحب�ص  �لأمر  جتديد  ميلك  م�سري  �إجر�ء�ت   )142(

مر�ت �أخرى مبا ل يزيد على خم�سة و�أربعني يوما ب�سرط �سماع �أقو�ل �لنيابة �لعامة 

مد  �لتحقيق  قا�سي  ر�أى  و�إذ�  للمتهم.  �لحتياطي  �حلب�ص  فيها  يجدد  مرة  كل  يف 

�حلب�ص �لحتياطي للمتهم بعد هذه �ملدة )45 يوما( يطلب ذلك وفقا لن�ص �ملادة 

)143( �إجر�ء�ت م�سري �إلى حمكمة �جلنح �مل�ستاأنفة منعقدة يف غرفة �مل�سورة  

وذلك باأن يعر�ص �أور�ق �لتحقيق عليها قبل �نق�ساء �ملدة. 

القا�ضي اجلزئي )املحكمة ال�ضغرى(: 

�حتياطيا  �ملتهم  حب�ص  مد  ميلك  �إجر�ء�ت   )202( �ملادة  لن�ص  ووفقا  م�سر  يف 

ملدة خم�سة ع�سر يوما قابلة للتجديد مرة �أو مر�ت �أخرى مبا ل يتجاوز يف كل مرة 

خم�سة ع�سر يوما، ومبا ل يزيد على 45 يوما ككل، وذلك بعد عر�ص �لأور�ق عليه 

من قبل �لنيابة �لعامة متى كانت هي �لتي تتولى �لتحقيق يف �لو�قعة �ملن�سوبة �إلى 

�ملتهم و�سماع �أقو�ل �ملتهم.

ويف �لبحرين  �إذ� رغبت �لنيابة ��ستمر�ر حب�ص �ملتهم بعد �نق�ساء مدة �ل�سبعة �لأيام 

�لأمر مبد حب�سه �حتياطيا، ومتلك حب�سه  �إلى قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى  �أن تطلب 

�حتياطيا بعد �سماع �لنيابة مدد� ل تتجاوز يف جمموعها 45 يوما. و�إذ� تعلق �لأمر 

بجر�ئم �أمن �لدولة �أو بعد �نتهاء �ملدة �لتي متلكها �ملحكمة �ل�سغرى ور�أت �لنيابة 

�إلى �ملحكمة �لكربى �جلنائية مد �حلب�ص  �أن تطلب  �لعامة مد �حلب�ص �لحتياطي 

�لحتياطي، �لتي متلك بعد �سماع �لنيابة �لعامة �لأمر مبد �حلب�ص �لحتياطي مدد� 

متعاقبة ل تزيد كل منها على 45 يوما �أو �أن تاأمر بالإفر�ج عن �ملتهم بكفالة �أو من 

دون كفالة. ول يجوز �أن تزيد مدة �حلب�ص �لحتياطي على �ستة �أ�سهر �إل �إذ� كان قد 
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مت �إحالته �إلى �ملحكمة قبل �نق�ساء �ملدة. 

حمكمة اجلنح امل�ضتاأنفة منعقدة يف غرفة امل�ضورة )املحكمة اجلنائية الكربى(: 

�لتي ميلكها قا�سي  �ملحددة  �ملدة  �نتهاء  بعد  للمتهم  متلك مد �حلب�ص �لحتياطي 

قابلة  يوما   )45( على  يزيد  ل  مبا   ) يوما   45( �جلزئي  �لقا�سي  �أو  �لتحقيق 

للتجديد �إلى �أن ينتهي �لتحقيق. 

 ومل يحدد �مل�سرع حد� �أق�سى ملدة �حلب�ص �لحتياطي �لذي متلكه حمكمة �جلنح 

للحب�ص  �لعام  �لأق�سـى  �حلد  مر�عاة  ينبغـي  �أنه  �إل  �مل�سورة،  غرفـة  يف  منعقدة 

�لحتياطي �لذي �سبقت �لإ�سارة �إليه. 

حمكمة املو�ضوع: 

�إجر�ء�ت م�سري دون غريها  �ملادة )148(  متلك حمكمة �ملو�سوع  وفقا لن�ص 

�لأمر  �حتياطيا  �ملحبو�ص  فيها  �ملتهم  وكان  �جلنائية  �لدعوى  �أمامها  �أحيلت  متى 

باحلب�ص �لحتياطي �أو �لإفر�ج عنه مبا ل يتجاوز �ستة �أ�سهر يف �جلنح و18 �سهر� 

يف  �لعك�ص  وعلى  بالإعد�م.  عليها  �ملعاقب  �جلنايات  يف  �سهر�  و24  �جلنايات  يف 

وكل ما حدده من حد  �لحتياطي،  للحب�ص  �أق�سى  �مل�سرع حد�  �لبحرين مل يحدد 

�أق�سى هو قبل �لإحالة �إلى حمكمة �ملو�سوع، فاإذ� كانت �لتهمة �ملن�سوبة �إلى �ملتهم 

جناية ومل تكتمل �إجر�ء�ت �لإحالة �إلى �ملحكمة �ملخت�سة و�نق�ست مدة �ستة �أ�سهر 

على حب�ص �ملتهم �حتياطيا وكانت هناك �سرورة ل�ستمر�ر حب�سه وجب قبل �نق�ساء 

�أمر من �ملحكمة �ملخت�سة مبد �حلب�ص مدة ل تزيد على  هذه �ملدة �حل�سول على 

�أق�سى  حد  و�سع  دون  من  مماثلة  �أخرى  ملدد  للتجديد  قابلة  يوما  و�أربعني  خم�سة 
للحب�ص �لحتياطي. وهذ� �أمر منتقد.110

110 د. �سعيد ح�سب �هلل، �لوجيز يف قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية �لبحريني، ط2، 2008م، �ص 210.
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�لعامة يف م�سر:  �لنيابة  �لعمل يف  ت�ساوؤل يطرح نف�سه ب�سدد ما جرى عليه  وثمة 

م�سروعية ذلك؟ ميكننا  فما مدى  �ملتهم حب�سا مطلقا  بحب�ص  �أمر�  ت�سدر  �أحيانا 

�لقول: �إن ذلك ل �سند له يف �لقانون خا�سة �أن �ملادة )35( من �لد�ستور تن�ص على 

��ستحقاق  و�أ�سبابه، وحالت  ومدته  �لحتياطي  �أحكام �حلب�ص  �لقانون  »وينظم  �أن 

�لتعوي�ص و�أد�ئه عن �حلب�ص �لحتياطي، �أو عن تنفيذ عقوبة �سدر حكم بات باإلغاء 

مدة  �لعادي  �مل�سرع  يحدد  �أن  يتعني  �لن�ص  لهذ�  فوفقا  مبوجبه«،  �ملنفذة  �حلكم 

وعليه  �ملطلق،  �لحتياطي  �حلب�ص  م�سروعية  عدم  يعني  مما  �لحتياطي  �حلب�ص 

لها  يكون  �لتي  �حلالت  يف  حتى  �لحتياطي  �حلب�ص  يف  �لعامة  �لنيابة  �سلطة  فاإن 

فيها �سلطة قا�سي �لتحقيق يف �حلب�ص �لحتياطي تتقيد بالقيود �لو�ردة يف قانون 

�لإجر�ء�ت من حيث �ملدة. وعليه �إذ� �سدر �أمر �لنيابة بحب�ص �ملتهم حب�سا مطلقا ل 

يكون نافذ� �إل ملدة خم�سة ع�سر يوما، با�ستثناء حالة �لإحالة �إلى حمكمة �جلنايات 

حيث  حمكمة  �أي  عن  �ل�سادر  �لخت�سا�ص  بعدم  و�حلكم  �لنعقاد،  دور  غري  يف 

يكون �حلب�ص �لحتياطي من �خت�سا�ص حمكمة �جلنح �مل�ستاأنفة منعقدة يف غرفة 

�مل�سورة، وفقا لن�ص �ملادة )151( �إجر�ء�ت م�سري.111  

رابعا: �ضروط تتعلق بالأمر ال�ضادر باحلب�س الحتياطي: 

ي�سرتط يف �لأمر �ل�سادر باحلب�ص �لحتياطي �أن ي�ستمل على جميع �لبيانات �لتي 

�أوجبها �لقانون يف �أو�مر �لتحقيق �إذ يتعني ذكر ��سم �ملتهم، لقبه، �سناعته، حمل 

�لر�سمي. كما  �إم�ساء م�سدره، �خلتم  �لأمر،  تاريخ  �إليه،  �ملن�سوبة  �لتهمة  �إقامته، 

يجب �أن ي�ستمل �لأمر على تكليف ماأمور �ل�سجن بقبول �ملتهم وو�سعه يف �ل�سجن، 

ف�سال عن وجوب �سمول �لأمر باحلب�ص بيان �جلرمية �مل�سندة �إلى �ملتهم و�لعقوبة 

�ملقررة لها و�لأ�سباب �لتي بني عليها �لأمر. 

111 �أ. �سابر عمار، �ملقالة  �ل�سابقة، �ص 113 : 116 - د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 895 : 898.
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تنفيذ احلب�س الحتياطي:

عالج �مل�سرعان �مل�سري و�لبحريني تنفيذ �حلب�ص �لحتياطي يف �ملو�د )340 - 

�إجر�ء�ت م�سري.  �إجر�ء�ت �لبحرين، و�ملو�د )480، 508 (   )361 ،342

وفقا لهذه �ملو�د تخ�سم مدة �حلب�ص �لحتياطي ومن قبل �لقب�ص من مدة �لعقوبة 

و�إذ�  �لعقوبة.  من  �ملتبقية  �ملدة  �إل  ينفذ  فال  �سده،  �ل�سادرة  للحرية  �ل�سالبة 

�أنو�ع خمتلفة، فاإن مدة �حلب�ص  حكم على �ملتهم بعدة عقوبات �سالبة للحرية من 

�لأ�سد  �لعقوبة  من  ت�ستنفد  مل  فاإذ�  �لعقوبات،  هذه  �أخف  من  تخ�سم  �لحتياطي 

منها. بينما �إذ� حكم على �ملتهم بعقوبة �سالبة للحرية و�أخرى بالغر�مة، فاإن مدة 

�لغر�مة،  للحرية ل من  �ل�سالبة  �لعقوبة  �حلب�ص �لحتياطي يتم خ�سمها من مدة 

فاإذ� مل ت�ستنفد رغم خ�سم مدة �حلب�ص كلها خ�سمت بعد ذلك من �لغر�مة على 

�أ�سا�ص خم�سة دنانري عن كل يوم ق�ساه يف �حلب�ص �لحتياطي. 

فيها �حتياطيا خ�سمت  �لتي حب�ص  يتعلق باجلرمية  بالرب�ءة فيما  �إذ� حكم  بينما 

مدة �حلب�ص �لحتياطي من �ملدة �ملحكوم بها يف �أية جرمية �أخرى يكون قد �رتكبها 

�أو حقق معه فيها �أثناء حب�سه �حتياطيا.

الإفراج عن املحبو�س احتياطيا:

�إذ� ز�لت مقت�سيات �حلب�ص �لحتياطي وجب �إطالق �سر�ح �ملتهم، و�ملحقق هو �لذي 

�إطالق  �أو  �ملتهم  حب�ص  فا�ستمر�ر  عدمه،  من  �حلب�ص  مقت�سيات  زو�ل  مدى  يقدر 

�أن �لإفر�ج عن  �أن �لأ�سل  �أي  �إلى تقدير �ملحقق. وهذ� هو �لأ�سل،  �سر�حه موكول 

عن  �لإفر�ج  ي�سبح  معينة  حالت  يف  �أنه  �إل  للمحقق،  جو�زي  �حتياطيا  �ملحبو�ص 

�ملحقق  على  �إحدى هذه �حلالت وجب  تو�فرت  فمتى  وحوبيا،  �حتياطيا  �ملحبو�ص 
�لإفر�ج عن �ملحبو�ص �حتياطيا فور�. 112

112 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 440 : 441.
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و�لإفر�ج عن �ملحبو�ص �حتياطيا يعد �إفر�جا موؤقتا ولي�ص نهائيا �إذ يت�سور �أن يعيد 

�ملحقق حب�ص �ملتهم �حتياطيا من جديد �أثناء �لتحقيق رغم �لإفر�ج عنه قبل ذلك، 

�إذ� وجد ما يدعو �إليه، و�لأكرث من ذلك قد يعاد حب�سه �أثناء �ملحاكمة من جديد. 

وقد نظم �أحكامه �مل�سرع �لبحريني يف �ملو�د )142 : 155( �إجر�ء�ت بحريني، 

�لقانونية  �لن�سو�ص  هذه  �سوء  ويف  م�سري.  �إجر�ء�ت   )153  :  144( و�ملو�د 

ن�سري فيما يلي �إلى حالت �لإفر�ج بنوعيه �لوجوبي و�جلو�زي:

حالت الإفراج الوجوبي: 

يلزم �ملحقق بالإفر�ج �لوجوبي يف �حلالت �لآتية، من دون تعليق ذلك على تقدمي 

كفالة �أو على تعيني حمل يف �جلهة �لكائن بها مركز �ملتهم: 

1 - �إذ� كانت �جلرمية �ملحبو�ص فيها �ملتهم جنحة ل يعاقب عليها باحلب�ص �أكرث 

من ثالثة �أ�سهر ومل يكن �ملتهم عائد� ومل ي�سبق �حلكم عليه باحلب�ص �أكرث من �سنة 

وجب على �ملحقق �لإفر�ج عنه بعد مرور ثمانية �أيام من تاريخ ��ستجو�به متى كان 
له حمل �إقامة معروف يف �لبحرين)م�سر(. 113

2 - �إذ� �نق�ست مدة �حلب�ص �لحتياطي �ملاأمور بها ومل جتدد من قبل �ليوم �لأخري 

�جلهة  كانت  �أيا  �حتياطيا  �ملحبو�ص  عن  �لفوري  �لإفر�ج  �ملحقق  على  وجب  منها 

�لآمرة باحلب�ص. 

�إلى �ملتهم �ملحبو�ص �حتياطيا ل يجوز  �أن �جلرمية �ملن�سوبة  �إذ� تبني للمحقق   -3

�أن �ملخالفات جميعها ل يجوز فيها �حلب�ص  فيها �حلب�ص �حتياطيا، فمن �ملعروف 

�حتياطيا، كما �أن �جلنح �ملعاقب عليها باحلب�ص مبا ل يقل عن �سنة ل يجوز فيها 

�حلب�ص �لحتياطي �أي�سا. 

113د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 411 : 412.
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4 - �إذ� �أ�سدرت �سلطة �لتحقيق �أمر� باأن ل وجه لإقامة �لدعوى ما مل يكن �ملتهم 

حمبو�سا ل�سبب �آخر. 

5- �إذ� �سدر حكم برب�ءة �ملتهم يف �جلرمية �ملحبو�ص فيها �حتياطيا وقت �ملحاكمة 

��ستناد� �إلى عدم ثبوت �لو�قعة، �أو لكون �لقانون ل يعاقب عليها. وي�ستثنى من ذلك 

متى كان �ملتهم حمبو�سا �حتياطيا من �أجل جرمية �أخرى غري تلك �لتي حكم فيها 
ل�ساحله بالرب�ءة. 114

حالت الإفراج اجلوازي: 

�ملحبو�ص  عن  �لفوري  �لإفر�ج  �ملحقق  على  يجب  �لتي  �ل�سابقة  �حلالت  غري  يف 

�ل�سغرى  للمحكمة  وكذلك  �لتحقيق(  قا�سي  �أو  )�لنيابة  للمحقق  يجوز  �حتياطيا 

وللمحكمة �لكربى و�ملحكمة �ملخت�سة بنظر �لدعوى �جلنائية �لإفر�ج عنه متى ر�أى 

�أن مقت�سيات �حلب�ص �لحتياطي مل يعد لها وجود.

وهذ� �لإفر�ج جائز يف جميع �جلر�ئم، و�إز�ء جميع �ملتهمني، ويف �أية مرحلة و�سل 

�أو بناء على طلب من �ملتهم نف�سه،  �إليها �لتحقيق، و�سو�ء من تلقاء �ملحقق نف�سه 

وذلك ب�سرط �أن يتعهد �ملتهم باحل�سور كلما طلب �إليه ذلك، و�أل يهرب من تنفيذ 

�حلكم �لذي ي�سدر �سده، و�أن يعني له حمل يف �جلهة �لكائن بها مركز �ملحكمة �إن 

مل يكن مقيما فيها. 

والإفراج اجلوازي هذا قد يتخذ �ضورة الإفراج ب�ضمان اأو بغري �ضمان: 

الإفراج ب�ضمان: يعني تقرير �سمان لالإفر�ج عن �ملحبو�ص �حتياطيا، �لذي قد يتخذ 

�سورة �لكفالة �ملالية �أو �ل�سخ�سية �أو �أن يفر�ص تدبري معني للحيلولة دون هروبه. 

وقد يقرتن �لإفر�ج �جلو�زي بتدبري معني فللمحقق �إذ� قدر عجز �ملتهم عن تقدمي 

114 د. ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 658 : 659.
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�أو �سخ�سية �أن يلزمه باأن يقدم نف�سه �إلى مركز �ل�سرطة يف �ملو�عيد  كفالة مالية 

�لتي حتدد له يف �أمر �لإفر�ج، �أو �أن يلزمه بالإقامة يف مكان معني غري �ملكان �لذي 
�رتكبت فيه �جلرمية، �أو يحظر عليه �رتياد �أماكن معينة. 115

- الإفراج من دون �ضمان: ميلك �ملحقق �لإفر�ج عن �ملتهم متى �نق�ست مربر�ت 

�حلب�ص �لحتياطي من دون كفالة �أو تدبري. 

اإعادة احلب�س الحتياطي بعد الإفراج عن املتهم: 

�لإفر�ج عن �ملتهم ل يك�سبه حقا �إذ يجوز ل�سلطة �لتحقيق �إعادة حب�سه من جديد، 

ظروف  وجدت  متى  عنه  �ملفرج  �ملتهم  على  �لقب�ص  يعيد  �أن  �ملحقق  ميلك  حيث 

تربر ذلك. ومن �أمثلة ذلك �إذ� قويت �لأدلة �سد �ملفرج عنه �أو �إذ� �أخل �ملفرج عنه 

باللتز�مات �ملفرو�سة عليه، �أو �إذ� تغريت �لظروف �لتي ��ستدعت �تخاذ هذ� �لأمر. 

وي�سرتط يف قر�ر �إعادة �حلب�ص �لحتياطي ما ي�سرتط يف قر�ر �حلب�ص �لحتياطي 
�ل�سادر �أول مرة.116

لالأمر  ولي�ص مكمال  �أمر� جديد�،  للمتهم  �لحتياطي  باإعادة �حلب�ص  �لأمر  ويعترب 

�ل�سابق، �لذي مت �إلغاوؤه، لذ� يخ�سع من حيث �ملدة و�جلهة �ملخت�سة و�سروطه وفقا 

�إليه منعا  ملا �سبق تو�سيحه لدى ��ستعر��سنا �سروط �حلب�ص �لحتياطي لذ� نحيل 

للتكر�ر.117 

بدائل احلب�س الحتياطي:

كما �أح�سن �مل�سرع �مل�سري �أن �أوجد بد�ئل للحب�ص �لحتياطي مبوجب �لقانون رقم 

)145( ل�سنة 2006م حيث ن�ست �ملادة )1/201( �إجر�ء�ت م�سري على �أنه 

115 د. جالل ثروت، نظرية �جلرمية �ملتعدية �لق�سد يف قانون �لعقوبات �مل�سري �ملقارن، ر�سالة، 1964م، �لإ�سكندرية، د�ر 
�ملعارف، �لقاهرة، 1965م، �ص 435 : 436 - د.جنيب ح�سني، �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 713.

116 د. جودة جهاد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 412.
117 د. عو�ص حممد عو�ص، �ملرجع �ل�سابق، �ص 451 : 452.
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يجوز لل�سلطة �ملخت�سة باحلب�ص �لحتياطي �أن ت�سدر بدل منه �أمر� باأحد �لتد�بري 

�لآتية: 1- �إلز�م �ملتهم بعدم مبارحة م�سكنه �أو موطنه، 2- �إلز�م �ملتهم باأن يقدم 

نف�سه ملقر �ل�سرطة يف �أوقات حمددة، 3- حظر �رتياد �ملتهم �أماكن حمددة، فاإذ� 

خالف هذه �للتز�مات �لتي يفر�سها �لتدبري جاز حب�سه �حتياطيا. وي�سري يف �ساأن 

مدة �لتد�بري �أو مدها و�حلد �لأق�سى لها و��ستئنافها ذ�ت �لقو�عد �ملقررة للحب�ص 

�لحتياطي.

�لإفر�ج  �لتحقيق  لقا�سي  م�سري  �إجر�ء�ت   )149( �ملادة  يف  �مل�سرع  �أجاز  كما 

عن �ملتهم �ملحبو�ص �حتياطيا مع �إلز�مه باأن يقدم نف�سه ملكتب �ل�سرطة يف �لأوقات 

�لتي يحددها له يف �أمر �لإفر�ج مع مر�عاة ظروفه �خلا�سة، وللمتهم �أن يطلب �إلى 

قا�سي �لتحقيق �ختيار مكان لالإقامة فيه غري �ملكان �لذي وقعت فيه �جلرمية، كما 

له �أن يحظر عليه �رتياد مكان معني، وهو ما ننا�سد به �مل�سرع �لبحريني �أن يحذو 

حذو �مل�سرع �مل�سري يف هذ� �ل�سدد.

التمييز بني احلب�س الحتياطي والقب�س: 

يتفق �لقب�ص مع �حلب�ص �لحتياطي يف �أن كال منهما مي�ص بحرية �ملتهم �ل�سخ�سية،  

ويعد �لقب�ص مقدمة للحب�ص �لحتياطي.

ويختلفان من حيث: 

�حلب�ص  عك�ص  على  �ساعة،   24 على  مدته  يزيد  ل  �لقب�ص  منهما:  كل  مدة   -  1

�لحتياطي فتطول مدته عن ذلك على �لنحو �ل�سابق �إي�ساحه. 

2 - وكذلك فاإن �حلب�ص �لحتياطي �أحد �إجر�ء�ت �لتحقيق �لتي يبا�سرها �ملحقق 

كان  و�إن  فهو  �لقب�ص  لإجر�ئه، على عك�ص  �لغري  ندب  له  يحق  �أن  دون  بنف�سه من 

من �إجر�ء�ت �لتحقيق �إل �أن �ملحقق يحق له ندب غريه للقيام به )ماأمور �ل�سبط 
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�لق�سائي( وذلك يف نطاق �حلدود �لتي ن�ص عليها �لقانون. 

3 - ف�سال عن �أن �لقانون يوجب على �ملحقق ��ستجو�ب �ملتهم قبل حب�سه �حتياطيا، 
على عك�ص �لقب�ص فهو �سابق على �ل�ستجو�ب.118

املبحث الثالث 

�ضور احلماية اجلنائية حلق الإن�ضان يف احلرية 

�حلماية �جلنائية حلق �لإن�سان يف �حلرية متثلت يف نوعني من �حلماية: �حلماية 

�جلنائية �ملو�سوعية، و�حلماية �جلنائية �لإجر�ئية، و�سوف نفرد لكل منهما مطلبا 

م�ستقال:  

املطلب الأول 

احلماية اجلنائية املو�ضوعية حلق الإن�ضان يف احلرية 

غري  و�حلجز  و�حلب�ص  �لقب�ص  جترمي  يف  متثلت  �ملو�سوعية  �جلنائية  �حلماية 

�لقانوين، ونكتفي هنا باإلقاء �ل�سوء على �أهم �لن�سو�ص �ملجرمة لذلك على �لنحو 

�لتايل:

لقد جرم �مل�سرعان �مل�سري و�لبحريني �لعتد�ء�ت �لو�قعة على حق �لإن�سان يف �أن 

�لبحرين لن�سها  �ملادة )357( عقوبات  ون�ستدل على ذلك بن�ص  ينعم بحريته: 

على �أن »يعاقب باحلب�ص من قب�ص على �سخ�ص �أو حجزه �أو حرمه من حريته باأية 

و�سيلة بغري وجه قانوين«.، و�ملادة )127( عقوبات م�سري لن�سها على �أنه »يعاقب 

بال�سجن كل موظف عام وكل �سخ�ص مكلف بخدمة عامة �أمر بعقاب �ملحكوم عليه 

�أو عاقبه بنف�سه باأ�سد من �لعقوبة �ملحكوم بها عليه قانونا �أو بعقوبة مل يحكم بها 

عليه«. وكذلك �ملادة )280( من �لقانون عينه لن�سها على �أنه »كل من قب�ص على 

118 د. فوزية عبد�ل�ستار، �ملرجع �ل�سابق، �ص 273 - د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 639.
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غري  ويف  بذلك  �ملخت�سني  �حلكام  �أحد  �أمر  بدون  حجزه  �أو  حب�سه  �أو  �سخ�ص  �أي 

�لأحو�ل �لتي ت�سرح فيها �لقو�نني و�للو�ئح بالقب�ص على ذوي �ل�سبه يعاقب باحلب�ص 

�أو بغر�مة ل تتجاوز مائتي جنيه«. يف �سوء هذه �لن�سو�ص يكون للركن �ملادي �لذي 

�أو �حلجز، وكل  �أو �حلب�ص  تقوم به هذه �جلر�ئم ثالث �سور رئي�سية هي: �لقب�ص 

�سورة من هذه �ل�سور ت�سلح �أن تكون جرمية و�قعة على 

ويق�ضد بالقب�س كل فعل من �ضاأنه م�ضادرة حرية الإن�ضان يف احلركة وفقا مل�ضيئته 

املنع  اأنواع  واأ�ضد  اأق�ضى  ال�ضورة هي  ن�ضاطه، وهذه  وذلك عرب تقييده واحلد من 

من احلرية.119 ويف �ملعنى نف�سه حكمت حمكمة جنايات �ملن�سورة  باأن »�لإم�ساك 

و�لإياب كما  �لذهاب  �ل�ستمر�ر يف طريقه وحرمانه من حرية  بج�سمه ومنعه من 

يريد«.120 

يت�سح مما تقدم �أن كل فعل من هذه �لأفعال �لثالثة )�لقب�ص و�حلجز و�حلب�ص( 

ي�سلح لقيام �جلرمية ب�سورتها �لتامة، وهذ� ما �أكده �سر�حة ق�ساء حمكمة �لنق�ص 

�مل�سرية �لتي ذهبت يف �أحد �أحكامها �إلى �لقول ل يلزم لتو�فر �لعتد�ء �ملا�ص بحرية 

�لإن�سان وجود هذه �لأفعال �لثالثة جمتمعة )�لقب�ص و�حلب�ص و�حلجز( وذلك كون 

�مل�سرع يعاقب على كل فعل من هذه �لأفعال على حدة. وي�ستوي يف قيام هذه �جلرمية 

�أيا كانت �سورتها �أن يكون تقييد حرية �ملجني عليه قد متت يف مكان عام �أو يف مكان 

خا�ص �أو حتى جمرد منعه من مغادرته م�سكنه فال عربة هنا بالأماكن.   

املطلب الثاين 

احلماية الإجرائية حلق الإن�ضان يف احلرية

�إجر�ء�ت  �حلماية �جلنائية �لإجر�ئية حلق �لإن�سان يف �حلرية تتج�سد يف بطالن 

119 د. قدري  عبد�لفتاح �ل�سهاوي، �ملرجع �ل�سابق، �ص47 - د. حممد زكي �أبو عامر، �ملرجع �ل�سابق، �ص 47.
120 د. حممد علي �سامل �حللبي، �خت�سا�ص رجال �أع�ساء �ل�سبط �لق�سائي يف �لتحري و�ل�ستبد�ل و�لتحقيق، ط1، 1982م، �ص 348 - 349.
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�لتقييد هذه ويف عدم �لعتد�د مبا يرتتب عليه من �أدلة، وهو ما �سوف ن�سري �إليه 

باإ�سارة  هنا  ونكتفي  للتكر�ر:  منعا  �إليها  نحيل  لذ�  �أخرى،  مو��سع  يف  بالتف�سيل 

موجزة:

بطالن القب�س: 

�إذ� خولفت �ل�سروط �لقانونية للقب�ص �أ�سبح باطال، كاأن يحدث �لقب�ص رغم �نتفاء 

غري  عن  ل�سدوره  �أو  عليه،  �ملقبو�ص  �تهام  على  �لكافية  �لدلئل  �نتفاء  �أو  �لتلب�ص 

خمت�ص، �أو لعدم ثبوته كتابة، �أو لإغفاله بع�ص �لبيانات �جلوهرية، �أو لتنفيذه بعد 

�نتهاء �سالحيته �أي بعد مرور �ستة �أ�سهر على �سدوره من دون جتديده من �ملحقق 

مرة �أخرى، �أو ل�ستمر�ره �أكرث من 24 �ساعة متى كان �سادر� عن �ملحقق �أو 48 

�ساعة متى كان �سادر� عن ماأمور �ل�سبط �لق�سائي.121 

من  عليه  يرتتب  وما  اآثار،  من  عنه  نتج  ما  بطالن  القب�س  بطالن  على  ويرتتب 

باطال.  يكون  �عرت�فه  فاإن  باطل  قب�ص  على  بناًء  �ملتهم  �عرتف  فاإذ�  �إجر�ء�ت، 

يعد  كما  �آثاره.  �لباطل  �لقب�ص  فرتة  يف  يظهر  �لذي  �لتلب�ص  عن  ينجم  ل  وكذلك 

��ستجـو�ب  و�إذ� مت  �أي�سا،   باطال  �لباطل  �لقب�ص  �ملرتتب على  �حلب�ص �لحتياطي 
�ملتهم يف ظل قب�ص باطل كان ��ستجو�به هذ� باطال.122

تقييد حريته،  ببطالن  �ملحكمة  �أن حتكم  الطلب(  اآثاره )اآثار  وي�ضرتط كي ينتج 

ول يحق لها ذلك �إل �إذ� دفع به �ملتهم �أمام حمكمة �ملو�سوع، لأنه بطالن ل يتعلق 

بالنظام �لعام، ول يجوز �إثارته �أول مرة �أمام حمكمة �لنق�ص �إذ� كان بحثه يتطلب 

حتقيقا مو�سوعيا.123 

121 د. ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 648 - د. قدري عبد�لفتاح، �ملرجع �ل�سابق، �ص 158.
122 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 432.

123 نق�ص م�سري 1961/1/21م، مج.�لق.�لق، ج1، �ص 269.
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�ملجتمعات  �لإن�سان يف  �أهم حقوق  من  ُيعد  �خلا�سة  �لإن�سان يف حرمة حياته  حق 

»حق  يف  و�ملتمثل  �لفردية124  �حلرية  مقومات  �أهم  من  باعتباره  وذلك  �حلديثة 

)حميدة  باأ�سر�ره  و�لحتفاظ  ير�ه  مبا  �خلا�سة  حياته  مع  �لتعامل  يف  �سخ�ص  كل 

كانت �أو غري حميدة( �لتي ل يرغب يف �أن يطلع عليها �لآخرون«،125 ومبعنى �آخر 

�ملتمثل يف منطقة �ل�سر و�لهدوء �لتي يحق لكل �سخ�ص �أن ير�ها م�سوًنا من تطفل 

�لغري126وحق �لإن�سان يف حياته �خلا�سة وفقا ملعناه �ل�سابق يت�سع لي�ضمل العديد من 

�ل�سرف،�ل�سمعة،  �ل�سم،�ل�سورة،�ل�سوت،�خللوة،  يف  كاحلق  الفرعية:  احلقوق 

�لعائلية  و�ملر�ص و�حلياة  �ل�سحة  ت�سمل كل ما مي�ص  �إجمالية  وب�سفة  �لديانة،127 

و�حلياة �لعاطفية و�حلياة �ملهنية،128 ونكتفي هنا با�ستعر��ص حق �لإن�سان يف �سرية 

�ت�سالته �ل�سخ�سية، وحقه يف حرمة م�سكنه، ن�ستعر�سهما كال يف مبحث م�ستقل. 

وقبل �أن ن�ستعر�سهما ن�سري يف مبحث م�ستقل �إلى �لأ�سا�ص �لقانوين لهذ� �حلق:

124 د. �أ�سامة عبد�هلل قايد)�حلماية �جلنائية للحياة �خلا�سة وبنوك �ملعلومات( تقرير مقدم �إلى موؤمتر �حلق يف حرمة �حلياة 
�خلا�سة بالإ�سكندرية، 1987م، �ص3- د/ ميدر لوي�ص، �ملرجع �ل�سابق، �ص5- د. حامد ر��سد، �حلماية �جلنائية للحق يف حرمة 

�مل�سكن، در��سة مقارنة، غري حمدد �ل�سنة، �ص85.  
125 د. ماجد �حللو) �حلق يف �خل�سو�سية و�حلق يف �لإعالن ( تقرير مقدم �إلى موؤمتر�حلق يف حرمة �حلياة �خلا�سة 

بالإ�سكندرية، 1987م، �ص1.
126 Chavanne (A), "La protection de la vie privée dans la loi du 1970/7/17, 
R.S.C., 1971, No.3, p. 607.

�نظر تعريفات عديدة للحق يف �حلياة �خلا�سة منها »�حلق يف �أن يرتك و�ساأنه« و»غياب لكل �إزعاج بدين �أو نف�سي يف حياة 
�ل�سخ�ص«، كما عرفه �لبع�ص تعريفا �سلبيا عن طريق تو�سيح ما ل يدخل �سمن �حلياة �خلا�سة �لتي تتج�سد يف كل �لأفعال ذ�ت 

�ل�سدى �ل�سيا�سي و�لجتماعي و�لقت�سادي، فوفقا لهذ� �لجتاه ل يدخل �سمن �حلياة �خلا�سة كل ما مي�ص �مل�سالح �ملادية 
و�ملعنوية للعامة ويحدث رد فعل جماعي باللوم �أو �ل�ستهجان. ومل يورد �مل�سرع تعريفا للحياة �خلا�سة. كما عرب �لبع�ص عن �سعوبة 

و�سع تعريف لها، �نظر يف ذلك: 
Jodouin (A), Rapport sur le secret de la vie privée en droit penal condien 
"Herni capitan, 1974, p. 439. Decocq (A), Rapport sur le secret de la vie prvée 
en droit français "Henri capiten", q 774, p. 469.

د. نعيم عطية ( حق �لأفر�د يف حياتهم �خلا�سة) جملة ق�سايا �حلكومة.ع3. 1977م، �ص10- د. غنام حممد غنام، �حلماية 
�جلنائية لأ�سر�ر �لأفر�د لدى �ملوظف �لعام، د�ر �لنه�سة �لعربية، 1988، �ص10- د.عدنان زيد�ن، �سمانات �ملتهم و�لأ�ساليب 

�حلديثة للك�سف عن �جلرمية، ر�سالة �لقاهرة، 1982م، �ص86.  
127 د. عبد�لروؤوف مهدي ) �مل�سكالت �لتي يثريها �لتن�ست على �لأحاديث �ل�سخ�سية و�لتليفونية وت�سجيلها ( تقرير مقدم �إلى 

موؤمتر �حلق يف حرمة �حلياة �خلا�سة بالإ�سكندرية،1987م، �ص2.      
128 Fahmy (A), Le consentement de la victime , Paris, 1971,p.501 Veron (M), 
":Droit penal special", 1988, p. 159,
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املبحث الأول

الأ�ضا�س القانوين لإقرار حق الإن�ضان يف حرمة حياته اخلا�ضة 

قبلها  ومن  �لإقليمي  �أم  �لدويل  �مل�ستوى  على  �سو�ء  �لدولية  �لتفاقيات  حر�ست 

ما  وهو  �خلا�سة،  حياته  حرمة  يف  �لإن�سان  حق  �إقر�ر  على  �لإ�سالمية  �ل�سريعة 

ترجمته �لد�ساتري و�لت�سريعات �لوطنية، وهو ما �سنو�سحه فيما يلي:  

التفاقيات الدولية: 

بالإعالن  ذلك  على  ون�ستدل  �لدولية،  �ملو�ثيق  يف  كبري  باهتمام  �حلق  هذ�  حظي 

�لعاملي حلقوق �لإن�سان �ل�سادر عن �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة عام 1948م 

لن�سه على حماية �حلق يف �حلياة �خلا�سة يف �ملادة )12( منه على �أنه »ل يجوز 

تعري�ص �أحد لتدخل تع�سفي يف حياته �خلا�سة �أو يف �سئون �أ�سرته وم�سكنه...«. كما 

ن�ص �لعهد �لدويل للحقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية �ل�سادر عن �لأمم �ملتحدة )�جلمعية 

يف  قانوين  غري  �أو  تع�سفي  ب�سكل  �لتدخل  يجوز  »ل  �أنه  على  1966م  �لعامة( 

�أو ب�سكل غري قانوين ل�سرفه وعر�سه و�سمعته،  �أو بيته  �أو عائلته  خ�سو�سيات �أحد 

ولكل �سخ�ص �حلق يف �حلماية �لقانونية �سد مثل هذ� �لتدخل«. ون�ست �لتفاقية 

�ملادة  يف  1950م  ل�سنة  �لأ�سا�سية   و�حلريات  �لن�سان  حقوق  حلماية  �لأوربية 

�لثامنة منها على �أن »1- لكل �إن�سان حق �حرت�م حياته �خلا�سة و�لعائلية وم�سكنه 

للقانون«.  وفقا  �إل  �حلق  لهذ�  �لتعر�ص  �لعامة  لل�سلطة  يحق  ل   -  2 ومر��سالته. 

و�أي�سا ن�ص �مليثاق �لعربي حلقوق �لإن�سان ب�سكل �سريح وو��سح على �حلق يف �سرية 

مقد�سة،  حرمة  �خلا�سة  »للحياة  �أن  على  لن�سها  منه   )6( �ملادة  يف  �ملر��سالت 

وحرمة  �لأ�سرة  خ�سو�سيات  �خلا�سة  �حلياة  هذه  وت�سمل  جرمية.  بها  �مل�سا�ص 

�مل�سكن، و�سرية �ملر��سالت وغريها من �سبل �ملخابرة  �خلا�سة«. كما �أكد �مليثاق يف 

�ملادة �لثانية منه عدم جو�ز تقييد �أي حق من �حلقوق �لأ�سا�سية �ملقررة �أو �لقائمة 
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يف �أي دولة طرف يف �مليثاق، ��ستناد� �إلى عدم �إقر�ر �مليثاق هذه �حلقوق �أو �إقر�رها 

بدرجة �أقل. كما �أكد �مليثاق �أي�سا يف �ملادة �ل�سابعة منه عدم جو�ز و�سع قيود على 

�سروريا  ويعترب  �لقانون  عليه  ين�ص  ما  �إل  �مليثاق،  يف  �ملقررة  و�حلريات  �حلقوق 

حلماية �لأمن و�لقت�ساد �لوطنيني �أو �لنظام �لعام �أو �ل�سحة �لعامة �أو �لأخالق �أو 
حقوق وحريات  �لآخرين.129

الت�ضريعات املقارنة: 

�ملقارنة،  و�لت�سريعات  �لد�ساتري  جانب  من  كبري  باهتمام  �أي�سا  �حلق  هذ�  حظي 

ونكتفي هنا با�ستعر��ص �لد�ستورين �مل�سري و�لبحريني نظر� �إلى طبيعة �ملوؤلف �لتي 

�قت�ست �لإيجاز و�لتب�سيط يف عر�ص �ملادة �لعلمية، من دون ��ستعر��ص �لت�سريعني 

�لعاديني �مل�سري و�لبحريني هنا، لكوننا �سن�سري �إلى موقفهما لدى ��ستعر��سنا كل 

�سورة من �سور �لعتد�ء على حرمة �حلياة �خلا�سة: 

الد�ضتور البحريني: ن�ست �ملادة )25( من �لد�ستور على �أن للم�ساكن حرمة، فال 

يجوز دخولها �أو تفتي�سها بغري �إذن �أهلها �إل ��ستثناء يف حالت �ل�سرورة �لق�سوى 

�لتي يعينها �لقانون، وبالكيفية �ملن�سو�ص عليها فيه. كما ن�ست �ملادة )26( من 

و�لإلكرتونية  و�لهاتفية  و�لربقية  �لربيدية  �ملر��سلة  حرية  �أن  على  عينه  �لد�ستور 

يف  �إل  �سريتها  �إف�ساء  �أو  �ملر��سالت  مر�قبة  يجوز  فال  مكفولة،  و�سريتها  م�سونة، 

عليها  �ملن�سو�ص  و�ل�سمانات  لالإجر�ء�ت  ووفقا  �لقانون،  يبينها  �لتي  �ل�سرور�ت 

فيه.

الد�ضتور امل�ضري: ن�ست �ملادة )38( من �لد�ستور �حلايل على �أنه »حلياة �ملو�طنني 

�خلا�سة حرمة، و�سريتها مكفولة. ول يجوز م�سادرة �ملر��سالت �لربيدية و�لربقية 

129 د. ح�سن �سادق �ملر�سفاوي ( حقوق �لإن�سان يف �لإجر�ء�ت �جلنائية مرحلة ما قبل �ملحاكمة) تقرير مقدم للموؤمتر �لثاين للجمعية 
�مل�سرية للقانون �جلنائي بالإ�سكندرية، 1987م، و�ملن�سور مبجلد حماية حقوق �لإن�سان 1989م، �ص 50. �نظر �أي�سا: �لتفاقية 

�لأمريكية حلقوق �لإن�سان عام 1969م، �لف�سل �لثاين من �إعالن �لقاهرة، حقوق �لإن�سان يف �لإ�سالم عام 1990م، م18.
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ول  مر�قبتها،  ول  �لت�سال،  و�سائل  من  وغريها  �لهاتفية  و�ملحادثات  و�لإلكرتونية 

و�أي�سا  وباأمر ق�سائي م�سبب«.  �لقانون،  يبينها  �لتي  �لأحو�ل  �إل يف  �لطالع عليها 

لن�ص �ملادة )39( من �لد�ستور نف�سه على �أن »للمنازل حرمة. وفيما عد� حالت 

�خلطر و�ل�ستغاثة، ل يجوز دخولها ول تفتي�سها، ول مر�قبتها �إل يف �لأحو�ل �ملبينة 

يف �لقانون، وباأمر ق�سائي م�سبب يحدد �ملكان و�لتوقيت و�لغر�ص. ويجب تنبيه من 

يف �ملنازل قبل دخولها �أو تفتي�سها«. 

املبحث الثاين

حق الإن�ضان يف �ضرية ات�ضالته ال�ضخ�ضية 

��ستعر��سنا هذ� �حلق �سيكون من خالل تو�سيحنا للمق�سود بالت�سالت �ل�سخ�سية 

حمل هذ� �حلق، وجترمي �لتعدي عليه، و�أخري� �سو�بط �إباحته، كل يف مطلب م�ستقل 

على �لنحو �لتايل: 

املطلب الأول 

ماهية �ضرية الت�ضالت ال�ضخ�ضية

نو�سح فيما يلي �ملق�سود بكل من �ل�سرية، و�لت�سالت �ل�سخ�سية:

املق�ضود بال�ضرية: 

يق�سد بال�سرية كل خرب يقت�سر �لعلم به على عدد حمدود من �لأ�سخا�ص. ومبعنى 

�آخر هو كل �أمر لي�ص معلنا، �أو كل ما مييل �ملرء �إلى �إخفائه عن �لآخرين، فالإن�سان 

تدور يف  كما  �أو خمزية.  م�سرفة  �سعيدة وحزينة،  ومو�قف  باأحد�ث  مير يف حياته 

ذهنه �أفكاره و�آر�ء متنوعة. تلك �لأحد�ث و�لأفكار و�لآر�ء �خلا�سة ل يتعدى موقف 

�لإن�سان منها �أن يكون �أحد مو�قف �أربعة: �إما �أن ي�سعى �إلى �لحتفاظ بها يف مكنون 

يف  بتدوينها  نف�سه  عن  بالتفريج  قام  ولو  عليها  �لغري  �إطالع  يف  يرغب  ول  نف�سه، 
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�سكل مذكر�ت خا�سة، و�إما �أن يتحدث مع نف�سه مبا يجول يف فكره وخاطره ب�سوت 

م�سموع، و�إما �أن يبوح بها �إلى من يثق بهم فقط، وذلك لتخفيف �أثر تلك �لأحد�ث 

على نف�سه �أو طمعا يف م�ساركة �لغري معه يف �لر�أي، ويتاأتى ذلك يف �سكل حمادثات 

�أو مر��سالت متبادلة مع هوؤلء �لغري. و�أخري� �إما �أن يقوم باإعالنها للغري من دون 

�إعالن  �ل�سخ�ص  قرر  و�إذ�  من�سور.  مقال  �أو  علني  حديث  �سكل  يف  وذلك  حتفظ، 

�أفكاره �أو �آر�ئه، �أو ما تعر�ص له من مو�قف للغري من دون حتفظ، فاإن ذلك يخرجها 

�إلى حماية قانونية للحيلولة دون �لعتد�ء  عن نطاق �ل�سرية، ول ي�سبح يف حاجة 

لنف�سه )�سو�ء يف �سورة مذكر�ت  �أ�سر�ره  �إذ� قرر �لحتفاظ مبكنون  بينما  عليها. 

خا�سة �أو حديثة لنف�سه ب�سوت م�سموع( �أو �إعالم �لبع�ص فقط بها متى كان عدد 

�لأ�سخا�ص �لعاملني بها حمدود�- ومل ي�سع �مل�سرع حد� معينا لعدد �لأ�سخا�ص حتى 

يحتفظ �لغري بال�سرية، �إذ ميكن �أن تعلم �لزوجة و�لأقرباء ب�سر �لزوج من دون �أن 

ت�ستوجب  ثم  ومن  �ل�سرية،  بطابع  حتتفظ  تظل  فاإنها  �ل�سرية-  �سفة  �خلرب  يفقد 
�حلماية �لقانونية �لتي حتول دون تعدي �لغري على مكنون �أ�سر�ره.130

املق�ضود بالت�ضالت ال�ضخ�ضية: 

يتم  �أن  ويت�سور  �خلا�سة،  بحياته  يتعلق  �ل�سخ�ص  يجريه  �ت�سال  كل  بها  يق�سد 

�لت�سال �ل�سخ�سي هذ� بالقول )�سفاهة( �أو كتابة: 

�أفكاره  باأ�ضلوب مبا�ضر كما لو قام �لإن�سان بطرح  �إما:  وتتم الت�ضالت ال�ضفوية 

على غريه ممن يجل�ص معه يف مكان و�حد، و�إما �أن يتم باأ�ضلوب غري مبا�ضر ونعني 

به ذلك �لذي يتم بني �سخ�سني �أو �أكرث غري موجودين يف مكان و�حد وهو ما يعرف 

130 Fahmy (A), op. ciot., p. 501.
د. حممد نور �سحاتة، ��ستقالل �ملحاماة وحقوق �لإن�سان، در��سة مقارنة، د�ر �لنه�سة �لعربية، 1987م، �ص130- �أ. 

�أحمد حممد خليفة )م�سروعية ت�سجيل �ل�سوت يف �لتحقيق �جلنائي ( �لأمن �لعام، ع1، 1958م، �ص71- د. ماجد ر�غب 
�حللو)�ل�سرية يف �أعمال �ل�سلطة �لتنفيذية( جملة �حلقوق، �لإ�سكندرية، 1975م، �ص43- د. غنام حممد غنام، �حلماية 

�جلنائية لأ�سر�ر �لأفر�د لدي �ملوظف �لعام، �ملرجع �ل�سابق، �ص17.    
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باملحادثات �لهاتفية، وكذلك �ملر��سالت �لتقليدية منها و�لإلكرتونية. 

ت�سمل  �ضورة مرا�ضالت بريدية  �إما يف  املكتوبة  اأن تتم الت�ضالت  يت�ضور  بينما 

غري  مرا�ضالت  �سورة  يف  و�إما  �لربيد،  بطريق  تبادلها  يتم  �لتي  �ملكاتبات  جميع 

بريدية وت�سمل تلك �لتي يتم �إر�سالها عن طريق �سخ�ص عادي،131 وهنا نت�ساءل 

عن مدى �سمولها لالت�سالت �للكرتونية ؟ تقت�سي �لإجابة عن هذ� �لت�ساوؤل �لتعرف 

�لت�سالت  �ت�سام  مدى  على  �لوقوف  ثم  �لإلكرتونية،  �لت�سالت  ماهية  على  �أول 

�لإلكرتونية باخل�سو�سية، ونتبعها بالتعرف على موقف �لت�سريعات �ملقارنة يف هذ� 

�ل�سدد. 

�لر�سائل  تبادل  �لإلكرتونية  بالت�سالت  يق�سد  الإلكرتونية:  الت�ضالت  مفهوم 

طريق  عن  �لخ-  و�لرب�مج...  و�لأغاين  و�ل�سور  و�لر�سوم  �مللفات  �لإلكرتونية- 

�إر�سالها من �ملر�سل �إلى �سخ�ص �أو �أكرث وذلك با�ستعمال عنو�ن �لربيد �لإلكرتوين 

�لعادي يف  �لربيد  �ختلف عن  و�إن  �لتقليدي،  �لربيد  عنو�ن  من  بدل  �إليه  للمر�سل 

�أن  �سبق  �لتي  وتلك  �لإلكرتوين،   �لربيد  �ساحب  �إلى  �ملر�سلة  بالر�سائل  �حتفاظه 

�أر�سلها، وكذلك �لر�سائل �مللغاة ومناذج عامة ل�سيغ �لر�سائل، بالإ�سافة �إلى قائمة 

بالعناوين �لربيدية �لتي متت �إ�سافتها �أو �إن�ساوؤها على �لربيد �لإلكرتوين.

�أو حديثا  يت�سمن ر�سائل متبادلة بني �ملرت��سلني  �لإلكرتوين قد  ونظر� لأن �لربيد 

متبادل بني طرفني، فاإننا نت�ساءل هل حتظى هذه �لر�سائل وهذه �لأحاديث بحماية 

�إي�ساحه؟  جنائية �ساأنها �ساأن �لت�سالت �ل�سخ�سية �لتقليدية على �لنحو �ل�سابق 

يقدمها  �لتي  �خلدمات  نوع  على  �أول  �لتعرف  �لت�ساوؤل  هذ�  عن  �لإجابة  تقت�سي 

�لربيد �لإلكرتوين:

�لإنرتنت  �سبكة  تقدمها  �لتي  �خلدمات  بها  يق�سد  �لعام   �لطابع  ذ�ت  �خلدمات 

131 Rennes, 1979-5-7, J.C.P., 1980, II, 19333, not. Chambon.
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وتكون متاحة لعامة �جلمهور من دون متيز بينهم، كت�سفح مو�قع �لويب و�ل�سرت�ك 

يف �ملجموعات �لإخبارية و�ملنتديات وغرف �ملحادثة �لتي تتميز باأنها �سبه مفتوحة 

�أنها  كما  �مل�سبق   �لت�سجيل  ت�ستلزم  ول  �جلمهور  متناول  يف  ومو�سوعة  بطبيعتها 

132وهذه  عليها  �ملتاحة  �لإمكانيات  من  �ل�ستفادة  من  �لأفر�د  تعوق  قيود  توجد  ل 

�لنوعية من �خلدمات لي�ست حمل �إنكار حول تو�فر عن�سر �لعالنية ب�ساأنها، ومن 
ثم تنتفي �ل�سرية ب�ساأنها.133

�خلدمات ذ�ت �لطابع �خلا�ص : يق�سد بها تلك �لتي لها طابع �خل�سو�سية كخدمة 

�مللفات. وهذه  نقل  بعد، وخدمة  �ملبا�سر عن  �لت�سال  �لإلكرتوين، وخدمة  �لربيد 

�لنوعية من �خلدمات تت�سم بال�سرية، ومن ثم ينبغي �أن حتظى باحلماية �جلنائية 
ل�سرية �لت�سالت �ل�سخ�سية.134

موقف الت�ضريعات املقارنة: 

يقر  �جتاه  �جتاهات:  ثالثة  بني  �لتمييز  �أمكننا  �ملقارنة  �لت�سريعات  ��ستطلعنا  �إذ� 

تخ�سي�سها  دون  من  �ل�سخ�سية  و�لت�سالت  للمر��سالت  �جلنائية  �حلماية 

بالتقليدية: ومن �أمثلته �لتفاقية �لأوربية حلماية حقوق �لإن�سان و�حلريات �لأ�سا�سية 

حياته  �حرت�م  يف  �حلق  �سخ�ص  لكل  »�أن  على  �سر�حة  منها  �لثامنة  �ملادة  لن�ص 

�خلا�سة و�لعائلية وموطنه ومر��سالته«، وحظرت يف �لفقرة �لثانية على �ل�سلطات 

�حلكومية �أي تدخل �أو �عرت��ص للمر��سالت �أو �لت�سالت �لإلكرتونية �إل �إذ� ن�ص 

�لقانون على ذلك، �أو �أن يكون ل�سرورة تتعلق بالنظام �أو �لأمن �لقومي �أو �قت�ساد 

�لدولة �أو للمنع و�لوقاية من �جلر�ئم �أو حلماية �ل�سحة �لعامة و�لأخالق وحلماية 

�لإلكرتونية:  بالت�سالت  يقر حماية جنائية خا�سة  و�جتاه  �لغري،  وحريات  حقوق 

132 د. غنام حممد غنام، �لقانون �جلنائي وجر�ئم تقنية �ملعلومات، مطبعة جامعة �ملن�سورة،  2008/ 2009م، �ص 170.
133 د. حممود �أحمد طه، �ملو�جهة �لت�سريعية جلر�ئم �لكمبيوتر و�لإنرتنت، در��سة مقارنة، د�ر �لكتب �لقانونية، 2012م، �ص 42 : 44.

134 د. غنام حممد غنام، �لقانون �جلنائي وجر�ئم تقنية �ملعلومات، �ملرجع �ل�سابق، �ص 170.
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رقم  �لت�سالت  قانون  من   )372( �ملادة  لن�ص  �لبحريني  �لت�سريع  �أمثلته  ومن 

يف  �ل�سمع  ��سرتق  �أو  �إليه  �أر�سلت  من  »يعاقب...  �أن  على  2002م  ل�سنة   )48(

مكاملة تليفونية. ويعاقب �جلاين... �إذ� �أف�سى �لر�سالة �أو �لربقية �أو �ملكاملة لغري من 

و�آخر يق�سر  بالغي«.  �إحلاق �سرر  �ساأن ذلك  �إذنه متى كان من  �إليه ودون  وجهت 

�حلماية �جلنائية على �لت�سالت �ل�سخ�سية �لعادية: ومن �أمثلته �لت�سريع �مل�سري 

و�قت�سرت  ذلك،  منه  ي�ستنتج  ما  �حلق  هذ�  باإقر�ر  �ملتعلقة  �ملو�د  ت�سمن  لعدم 

�حلماية �خلا�سة بالت�سالت �لإلكرتونية على تلك �ملتعلقة بالأحو�ل �ملدنية فقط 

دون غريها لن�ص �ملادة )74( من قانون �لأحو�ل �ملدنية �مل�سري رقم )143( 

ل�سنة 1994م على �أن »مع عدم �لإخالل باأي عقوبة �أ�سد من�سو�ص عليها يف قانون 

�لعقوبات �أو يف غريه من �لقو�نني يعاقب باحلب�ص... كل من �طلع �أو �سرع يف �لطالع 

�أو �ملعلومات �لتي حتتويها �ل�سجالت  �أو �سرع يف �حل�سول على �لبيانات  �أو ح�سل 

يف  �أف�ساها  �أو  �أذ�عها  �أو  بها...   �مللحقة  �لتخزين  و�سائط  �أو  �لآلية  �حلا�سبات  �أو 

 .».. فيه  عليها  �ملن�سو�ص  لالإجر�ء�ت  وفقا  �لقانون  عليها  ن�ص  �لتي  �لأحو�ل  غري 

�لإلكرتونية  �لت�سالت  نوعي  �سموله  �سياغته  من  يفهم  �آخر  ن�سا  نلم�ص  �أن  دون 
و�لتقليدية.135

ملا درج  يعد مر�دفا  ال�ضخ�ضية«  »الت�ضالت  �إذ� كان م�سطلح  نت�ساءل عما  وهنا 

عليه �لفقه و�لق�ساء: �إذ يطلق عليها �لبع�ص »�ملر��سالت �ل�سخ�سية«، ويطلق عليها 

»�لت�سالت  م�سطلح  �إن  �لقول  ميكن  �ل�سخ�سية«؟  »�ملحادثات  �لآخر  �لبع�ص 

م�سطلح  لأن  �إل  ذلك  وما  �لبحث،  مو�سوعات  مع  ومتا�سيا  دقة  �أكرث  �ل�سخ�سية« 

»�ملر��سالت« يغطي فقط �ملر��سالت �لربيدية وغري �لربيدية، من دون �ملحادثات. 

و�إن كان بع�ص �لت�سريعات على �لنحو �لذي �سنو�سحه يف مو�سع �آخر تق�سرها على 

135 د. جنيب ح�سني، �لق�سم �خلا�ص، �ملرجع �ل�سابق، �ص 788 وما بعدها - د. حممود طه، �لت�سالت، �ملرجع �ل�سابق، �ص 
42 وما بعدها - د. �سيماء عطا�هلل، �حلماية �جلنائية للتعامالت �للكرتونية، د�ر �لنه�سة �لعربية، 2005م، �ص 145.
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�ملر��سالت �لربيدية فقط. ويف �ملقابل فقد درج بع�ص �لفقه و�لق�ساء على �إطالق 

دقة  بكل  �ملر��سلة  �نطباق  عدم  رغم  جتاوز�  �لهاتفية  �ملحادثات  على  �ملر��سالت 

على �ملحادثة. ورغم ذلك �لتو�سع يف مفهوم �ملر��سالت فاإنه يظل عاجز� عن �سمول 

يدونها  �لتي  �ل�سخ�سية  �ملذكر�ت  �أي�سا  يغطي  �أن  دون  ومن  �ملبا�سرة،  �ملحادثات 

�ساحبها ويحتفظ بها لنف�سه.

بينما م�سطلح »�ملحادثات �ل�سخ�سية« يغطي فقط �ملحادثات �لهاتفية و�ملحادثات 

�إطالق  على  درج  قد  و�لق�ساء  �لفقه  بع�ص  كان  و�إن  �أكرث.  �أو  فردين  بني  �خلا�سة 

�ملحادثات على �ملر��سالت �لربيدية جتاوز� نظر� لعدم �نطباق �ملحادثة بدقة على 

�ملر��سلة. ورغم ذلك �لتو�سع يف مفهوم �ملحادثات فاإنه يظل عاجز� عن �سمول حديث 

يعجز كذلك عن  كما  م�سموع(   ب�سوت  لنف�سه  �ل�سخ�ص  يعرب عنه  )�لذي  �لنف�ص 

�ملذكر�ت �خلا�سة �لتي يدونها �ل�سخ�ص لنف�سه ويحتفظ بها، وتلك �لر�سائل �لتي 

ير�سلها للغري عن غري طريق �لربيد يف بع�ص �لت�سريعات �لتي تق�سر �ملر��سالت على 

ي�سلح  �لذي  �ل�سخ�سية«  »�لت�سالت  م�سطلح  عك�ص  على  وذلك  فقط،  �لربيدية 

لتغطية �ملحادثات �ملبا�سرة بني �سخ�سني �أو �أكرث �أيا كانت و�سيلته، و�أي�سا �ملحادثات 

�لهاتفية، و�ملر��سالت �لربيدية، وغري �لربيدية، و�إن كانت �ملذكر�ت �خلا�سة �لتي 

يدونها لنف�سه، وحديث �ل�سخ�ص مع نف�سه حمل جدل حول مدى �سمول �لت�سالت 

�ل�سخ�سية لهما، وهو ما �سوف نو�سحه فيما بعد. 

املطلب الثاين 

جترمي التعدي على الت�ضالت ال�ضخ�ضية 

�سخ�سية  �ت�سالت  تكون  قد  �إي�ساحه  �ل�سابق  �لنحو  على  �ل�سخ�سية  �لت�سالت 

م�سموعة، وقد تكون مقروءة:
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اأول: جترمي التعدي على �ضرية الت�ضالت ال�ضخ�ضية امل�ضموعة:

�لغري  قبل  من  �سماعها  ميكن  �لتي  تلك  �مل�سموعة  �ل�سخ�سية  بالت�سالت  يق�سد 

بالأذن �ملجردة �أو با�ستخد�م �لأجهزة �لعلمية 136وتتمثل هذه �لت�سالت �مل�سموعة 

مبا�سرة  غري  و�أخرى  لوجه(،  وجها  )�حلديث  مبا�سرة  �ت�سالت  نوعني:  يف 

)�ملحادثات �لهاتفية(137 وهما يتعلقان باحلديث �خلا�ص �لذي نعني به كل �سوت 

له دللة �لتعبري عن معنى �أو جمموعة من �ملعاين و�لأفكار �ملرت�بطة، وعليه متى كان 

هذ� �ل�سوت فاقد �لدللة على �أي تعبري كالهمهمة �أو �ل�سيحات �ملتناثرة �أو �أحلان 

�لتعدي على  �أن يكون مو�سوعا جلر�ئم  �ملو�سيقى ل يعد حديثا، ومن ثم ل ي�سلح 

�سرية �لت�سالت �ل�سخ�سية �مل�سموعة، ولذلك تعد تنهد�ت �لع�ساق �لتي ت�سدر يف 

�سكل زفر�ت حديثا ي�سلح لأن يكون مو�سوعا للجرمية نظرً� لكونها تعرب عن معنى 
بالرغم من عدم �سدورها يف �سكل كلمات.138

جرائم التن�ضت على املحادثات الهاتفية:

�لهاتفية  للتن�ست على �ملحادثات  �لقانونية �ملجرمة  يت�سح لنا يف �سوء �لن�سو�ص 

احل�ضول  جرمية  اأربع:  اجلرائم  هذه  اأن   - بعد  فيما  ن�ستعر�سها  �سوف  �لتي   -

على احلديث، جرمية ن�ضر احلديث، جرمية ا�ضتخدام احلديث، جرمية التهديد 

ملا يرتتب  �لن�سر  �ل�ستخد�م بجرمية  بالإف�ضاء باحلديث. ونظر� لرتباط جرمية 

على ��ستخد�م �حلديث �لذي مت �حل�سول عليه بطريق �جلرمية �لأولى )�حل�سول 

على  ينطوي  قد  �حلديث  هذ�  مثل  ن�سر  �أن  كما  �حلديث،  ن�سر  �حلديث(   على 

136 د. حممد علي �ل�سامل عياد �حللبي، �ملرجع �ل�سابق، �ص131 : 132.
137 د. �سيد ح�سن عبد�خلالق، �لنظرية �لعامة جلرمية �إف�ساء �لأ�سر�ر يف �لت�سريع �جلنائي �ملقارن، ر�سالة عني �سم�ص، 

1987م، �ص 652 : 653.
138 Raymond Gassin, "Encyclopedie Dalloz Repertlire de droit pénal et de 
procedure pénale", La vie privée, Atteintes à la "et mis a jour", 1976, no32.

د. حممود جنيب ح�سني، �سرح قانون �لعقوبات �لق�سم �خلا�ص، د�ر �لنه�سة �لعربية، 1986م، �ص 789- د. حممد زكي 
�أبوعامر، �حلماية �جلنائية للحريات �ل�سخ�سية، من�ساأة �ملعارف، �لإ�سكندرية، 1979م، �ص88.
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��ستخد�م له يف ذ�ت �لوقت؛ لذ� �سوف ن�ستعر�سها �سويا، على �لنحو �لآتي:

جرمية ح�ضول الغري على احلديث الهاتفي: تتمثل و�سائل �حل�سول على �حلديث 

�لهاتفي يف: ��سرت�ق �ل�سمع �أو ت�سجيل �حلديث �أو نقله من مكان لآخر،139 ومن ثم 

�إذ� قام �لغري با�سرت�ق �ل�سمع، �أو بت�سجيل �حلديث �لهاتفي، �أو بنقله �إلى مكان �آخر 

كنا ب�سدد جرمية �لتن�ست على �حلديث �لهاتفي، وذلك متى تو�فر يف حقه �لإثم 

�جلنائي. ونق�سد بالغري هنا من كان خارج طريف �حلديث �لهاتفي �أيا كانت �سفته 

فرد� عاديا �أو موظفا140 وتنطوي و�قعة �لتن�ست على �حلديث �لهاتفي على �نتهاك 

حلق �لإن�سان يف �سرية �ت�سالته �خلا�سة، نظر� لأن كال من �ملتحدثني يطمئن على 

حديثه مع �لآخر لنقله عرب �لأ�سالك، ذلك �لطمئنان يحمله على �أن يبث �أ�سر�ره 

��ستخد�مه   عرب  ماأمن  يف  �أنه  لعتقاده  �لغري  تن�ست  من  خوف  �أو  حرج  دون  من 
�لهاتف.141

ونلم�ص جترميا لهذه �ل�سورة يف �ملادة)309( مكرر� عقوبات م�سري لن�سها على 

�أن »يعاقب باحلب�ص مدة ل تزيد على �سنة كل من �عتدى على حرمة �حلياة �خلا�سة 

للمو�طنني وذلك باأن يرتكب �أحد �لأفعال �لآتية يف غري �لأحو�ل �مل�سرح بها قانونا 

جهاز  طريق  عن  نقل  �أو  �سجل  �أو  �ل�سمع  ��سرتق  عليه:)�أ(  �ملجني  ر�سا  بغري  �أو 

ويعاقب  �لتليفون...،  طريق  عن  �أو  جرت...  حمادثات  نوعه  كان  �أيا  �لأجهزة  من 

�عتماد� على  �ملادة  بهذه  �ملبينة  �لأفعال  �أحد  يرتكب  �لذي  �لعام  �ملوظف  باحلب�ص 

�سلطة وظيفته. ويحكم يف جميع �لأحو�ل مب�سادرة �لأجهزة وغريها مما يكون قد 

��ستخدم يف �جلرمية، كما يحكم مبحو �لت�سجيالت �ملتح�سلة منها �أو �إعد�مها«،142 

139 د. ح�سني �إبر�هيم، �لو�سائل �لعلمية �حلديثة يف �لإثبات �جلنائي، د�ر �لنه�سة �لعربية، 1981م، �ص 447.
140 �لهام�ص �ل�سابق.

141 د. حممد �إبر�هيم زيد )��ستخد�م �لأ�ساليب �لفنية �حلديثة يف �لتحقيق �جلنائي( �ملجلة �جلنائية �لقومية، ع3، 1967م، 
�ص 27: 28.

142 د. �سامي �حل�سيني، �لنظرية �لعامة للتفتي�ص، �ملرجع �ل�سابق، �ص 358- د. �أحمد خليفة، �ملقالة �ل�سابقة، �ص 28.
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ويف �لت�سريع �لبحريني نلم�ص جترميها يف �ملادة )272( عقوبات لن�سها على �أن 

�أو ��سرتق �ل�سمع يف مكاملة  »يعاقب  بالغر�مة مبا ل يتجاوز ع�سرين دينار� من... 

رقم  �لبحرينى  �لت�سالت  قانون  من   )2/75( �ملادة  ن�ست  كما  تليفونية...«. 

عليها  ين�ص  �أ�سد  عقوبة  باأية  �لإخالل  عدم  »مع  �أن  على  2002م  ل�سنة   )48(

قانون �لعقوبات �أو �أي قانون �آخر يعاقب بالغر�مة مبا ل جتاوز ع�سرة �آلف دينار كل 

من ��ستخدم �أجهزة �أو �سبكة �لت�سالت بق�سد :... �لتن�ست على �أو �إف�ساء �سرية 

�أية مكاملات �أو بيانات تتعلق مب�سمون �أية ر�سالة �أو مبر�سلها �أو باملر�سل �إليه ما مل 

يكن �لتن�ست �أو �لإف�ساء مبوجب �إذن من �لنيابة �لعامة �أو �أمر �سادر من �ملحكمة 

�ملخت�سة«.

��سرت�ق  ثالثة:  اأفعال  اأحد  يف  اجلرمية  هذه  يف  الإجرامي  ال�ضلوك  ويتج�ضد 

�ل�سمع:  با�سرت�ق  ويق�سد   143 �لهاتفي  للحديث  �لنقل  �أو  �لت�سجيل،  �أو  �ل�سمع، 

�ل�ستماع خل�سة �إلى �حلديث �لهاتفي �سو�ء مت ذلك بالأذن �ملجردة، �أو با�ستخد�م 

جهاز من �لأجهزة �ملتخ�س�سة يف ذلك 144 بينما يق�سد بت�سجيل �حلديث: حفظه 

على �لأ�سرطة �ملخ�س�سة لذلك حتى ميكن �إعادة ��ستماعها بعد ذلك. ومل ي�سرتط 

�مل�سرع نوعا �أو �أنو�عا معينة من �لأجهزة، و�إمنا تركها من دون حتديد. وح�سنا فعل 

ي�ساير  لكي  �لأجهزة �حلديثة  و�إنتاج  �خرت�ع  �لرهيب يف جمال  للتطور  نظر�  ذلك 

�لت�سريع �لتطور �لعلمي يف هذ� �مل�سمار145 و�أخري� يق�سد بنقل �حلديث: ��سرت�ق 

�ل�سمع عن طريق جهاز لإر�ساله من �ملكان �لذي يقال فيه �إلى مكان �آخر بو��سطة 

جهاز معني. ومل ي�سرتط �مل�سرع هنا �أي�سا �أن يتم �لنقل بو��سطة جهاز معني، و�إمنا 
��ستخدم عبارة » بجهاز من �لأجهزة �أيا كان نوعه«.146

143 د. حممود طه، �لتن�ست و�لتل�س�ص على �لت�سالت �ل�سخ�سية بني �لتجرمي و�مل�سروعية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 42.

144 د. حممد زكي �أبوعامر، �حلماية �جلنائية للحريات �ل�سخ�سية، من�ساأة �ملعارف، �لإ�سكندرية، 1979م، �ص 90.
145 Chavanne, R.S.C., 1971, no. 3, p. -611 Henri Blin, juris- classeur, 1971, p. 3 et 4.

146 د. �سيد ح�سن عبد�خلالق، �ملرجع �ل�سابق، �ص 654. 
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�ملكونة  �ملادية  �لأفعال  تتج�سد  الهاتفي:  احلديث  ا�ضتعمال  اأو  اإذاعة  جرمية 

وقد  و�ل�ستعمال.  �لإذ�عة  وت�سهيل  �لإذ�عة  يف:  �جلرمية  لهذه  �لإجر�مي  للن�ساط 

جرم �مل�سرع �لبحريني فعل �لإف�ساء فقط، و�إن كنا نرى �أن فعل �لإف�ساء يت�سع لي�سمل 

�ل�سرت�ك  �سور  �أحد  �لأخري  باعتبار  �لإذ�عة  وت�سهيل  و�ل�ستعمال  �لإذ�عة  �أفعال 

يف �لإف�ساء. ويق�سد بالإذ�عة لغة: �لن�سر و�لإظهار،147 ومن ثم تفرت�ص بطبيعتها 

بتمكني عدد غري حمدود من  وذلك  �لت�سجيل عالنية  �إف�ساء م�سمون  �أي  �لعالنية 

�لنا�ص من �لعلم �أو �لطالع على فحوى �لت�سجيل. وي�ستوي يف ذلك و�سائل �لعالنية 

كافة �سو�ء مت ذلك بالن�سر �أو عن طريق �لإذ�عة �مل�سموعة �أو �ملرئية �أو غريها من 

�لو�سائل148 بينما يق�سد بت�سهيل �لإذ�عة ت�سهيل �إف�ساء م�سمون �لت�سجيل عالنية، 

باإذ�عة  يقوم  �إلى من  �سورتها  كانت  �أيا  و�لعون  �مل�ساعدة  تقدمي  وذلك عن طريق 

�لإذ�عة فاعال للجرمية  ي�ساعد على  �مل�سرع من  �لت�سجيل.149 وقد �عترب  م�سمون 

وذلك على خالف �لقو�عد �لعامة للم�ساهمة �جلنائية �إذ كان يجب �عتباره �سريكا 

لكن �مل�سرع خرج على �لقو�عد �لعامة يف هذ� �ملجال، 150و�أخري� يق�سد با�ستعمال 

�لت�سجيل ��ستعمال �حلديث �مل�سجل لتحقيق غر�ص ما. وي�ستوي �أن يكون �ل�ستخد�م 

�أو بغري عالنية. وعليه يتحقق �ل�ستعمال ولو �قت�سر �جلاين  قد مت ب�سورة علنية 
على �طالع �سخ�ص و�حد على �مل�ستند حتى ولو طلب �إليه �لكتمان.151

جرمية التهديد باإف�ضاء احلديث امل�ضجل: يقت�سر �لن�ساط �ملكون للركن �ملادي لهذه 

�جلرمية على فعل �لتهديد، ونعني به �ل�سغط على �إر�دة �ملجني عليه حلمله على تنفيذ 

لهذ�  يذعن  مل  �إذ�  ي�سيبه  �سوف  معني  ب�سر  توعده  طريق  عن  وذلك  �إليه  يطلب  ما 
147 د. حممد زكي �أبوعامر، �لإجر�ء�ت �جلنائية  �ملرجع �ل�سابق، �ص 90.

148 �لإمام حممد بن �أبي بكر بن عبد�لقادر �لر�زي، خمتار �ل�سحاح، �لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب 1987م، �ص 225: 226.
149 د. حممود جنيب ح�سني، �لتقرير �ل�سابق، �ص 12. د. �سيد ح�سن عبد�خلالق، �ملرجع �ل�سابق، �ص 663: 664- د. ه�سام 

فريد ه�سام فريد، �لدعائم �لفل�سفية للم�سئولية �جلنائية، ر�سالة، عني �سم�ص، د�ر �لنه�سة �لعربية، 1982م،  �ص 149.
150 د. حممود جنيب ح�سني، �لتقرير �ل�سابق، �ص 15- د. ممدوح خليل، �ملرجع �ل�سابق، �ص 339.

151 Chavanne, R.S.C., 1971, p. 616.
د. حممود م�سطفى، �سرح قانون �لعقوبات �لق�سم �خلا�ص، د�ر �لكتاب �جلامعي، 1975م، �ص 435.
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�إف�ساء  �لتهديد يف  �لذي هو مو�سوع  �ل�سر  ويتمثل هذ�  �إليه.  بتنفيذ ما طلب  �لتهديد 

�أو  بالقول  يكون  �أن  ي�ستوي  �إذ  �لتهديد  يف  معني  �سكل  ي�سرتط  ول  �مل�سجل،  �حلديث 

بالفعل �أو بالكتابة �أو بالإمياء 152 ويجب �أن ينطوي ذلك �لتهديد على �لإف�ساء مب�سمون 

�حلديث �مل�سجل، وعليه فاإن �جلرمية ل تقوم مبجرد �لتهديد �إذ يجب �أن يكون �لغر�ص 
من �لتهديد هو �إف�ساء �حلديث �مل�سجل، ذلك �لإف�ساء �لذي يعني �لن�سر و�لعالنية.153

وهذه �ل�سور �لتجرميية جميعها عمدية وفقا للقو�عد �لعامة للقانون �جلنائي - �إذ� 

مل يحدد �مل�سرع طبيعة �جلرمية من حيث �لإثم �جلنائي فاإنها ُتعد جرمية عمدية- 
نظر� لعدم حتديد �مل�سرع لطبيعتها بكونها عمدية �أو غري عمدية.154

ثانيا: جترمي التل�ض�س على الت�ضالت ال�ضخ�ضية املقروءة:

فاأكرث.  �سخ�سني  بني  �ملتبادلة  �ملكاتبات  املقروءة:  ال�ضخ�ضية  بالت�ضالت  نعني 

�أودعت  �لتي  تلك  وهي  بريدية  مر��سالت  �سورتني:  �إحدى  �ملكاتبات  هذه  وتتخذ 

مبكاتب �لربيد. ومر��سالت خا�سة وهي تلك �لتي ل تز�ل يف حوزة �ساحبها، �أو تلك 
�لتي يتم تبادلها عن غري طريق �لربيد.155

�جلدير بالذكر �أن حمل �لعتد�ء يف جر�ئم �لتل�س�ص على �لت�سالت �ل�سخ�سية 

ونعني  �مل�ستند،  هو  خا�سة(  ومر��سالت   - بريدية  )مر��سالت  بنوعيها  �ملقروءة 

�سخ�ص  من  ينتقل  مرت�بطا  معنى  تعطي  عالمات  يت�سمن  م�سطور  حمرر  »كل  به 

لآخر لدى �لنظر �إليها �سو�ء كان مكتوبا بلغة وطنية �أو �أجنبية، بحروف معروفة �أم 
بحروف ��سطالحية كال�سفرة �ل�سرية«.156

جرائم التل�ض�س على املرا�ضالت الربيدية:
152 د. فوزية عبد�ل�ستار، �لق�سم �خلا�ص، �ملرجع �ل�سابق، �ص 17- د، ممدوح خليل، �ملرجع �ل�سابق، �ص 400.

153 د. �سيد ح�سن عبد�خلالق، �ملرجع �ل�سابق، �ص 665- د. ممدوح خليل، �ملرجع �ل�سابق، �ص 400.
154 د. نبيل مدحت �سامل، �خلطاأ غري �لعمدى، 1984م، �ص 15: 16.

155 د. ممدوح خليل، �ملرجع �ل�سابق، �ص 249.
156 د. �سيد ح�سن عبد�خلالق، �ملرجع �ل�سابق، �ص 661.
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و�لربقيات  �لربيدية  و�لطرود  �خلطابات  جميع  لت�سمل  �لربيدية  �ملر��سالت  تت�سع 

�ملر��سالت  على  للتل�س�ص  �ملجرمة  �لقانونية  �لن�سو�ص  وبا�ستقر�ء   157 �لتلغر�فية 

�لربيدية �لتي �سوف ن�ستعر�سها فيما بعد، يت�سح لنا �أن جر�ئم �لتعدي هذه تتمثل 

يف: جرمية فتح و�لطالع على �لر�سالة، وجرمية ��ستخد�م �لر�سالة، وجرمية ن�سر 
�لر�سالة.158

على  �لتل�س�ص  يقت�سي  املغلقة:  الربيدية  الر�ضائل  على  الطالع  جترمي 

�ملر��سالت �لربيدية ��سرت�ق �لب�سر بغية �لوقوف على م�سمون �لر�سالة �لربيدية. 

�أن يتم بالعني �ملجردة ولو �سبق ذلك فتح �لظرف  و��سرت�ق �لب�سر هذ� يت�سور 

�ملغلق، كما يت�سور �أن يتم با�ستخد�م �أحد �لأجهزة �ملعدة لذلك. وهو ما ن�ست عليه 

ل�سنة 1982م  بالقانون رقم )29(  �ملادة )154( عقوبات م�سري و�ملعدلة 

لن�سها على �أن »كل من �أخفي من موظفي �حلكومة �أو �لبو�ستة �أو ماأموريها �أو فتح 

مكتوبا من �ملكاتيب �مل�سلمة للبو�ستة، �أو �سهل ذلك لغريه يعاقب باحلب�ص �أو بغر�مة 

ل تزيد على مائتي جنيه م�سري وبالعزل يف �حلالتني.... وكذلك كل من �أخفي 

من موظفي �حلكومة �أو م�سلحة �لتلغر�فات �أو ماأموريها تلغر�فا من �لتلغر�فات 

بالعقوبتني  يعاقب  لغريه  ذلك  �سهل  �أو  �أف�ساه،  �أو  �ملذكورة  �مل�سلحة  �إلى  �مل�سلمة 

�أن  على  �لبحرين  عقوبات   )372( �ملادة  عليه  ن�ست  ما  وكذلك  �ملذكورتني«. 

»يعاقب بالغر�مة �لتي ل جتاوز ع�سرين دينار� من ف�ص ر�سالة �أو برقية بغري ر�سا 

من �أر�سلت �إليه �أو ��سرتق �ل�سمع يف مكاملة تليفونية« كما ن�ست �ملادة )73( من 

157 (158)Mahdi ( A.ELRauf)' L,abus de pouvoir au de fonction' EN droit penal 
Egyptien, Travaux de l,association, Henri capitan, 1977,p. 332:333.

د. �أحمد فتحي �سرور(مر�قبة �ملكاملات �لتليفونية( �لأمن �لعام، 1958م، �ص146- د. �أحمد كامل �سالمة، �حلماية �جلنائية 
لأ�سر�ر �ملهنة، ر�سالة �لقاهرة، 1980م، �ص545- �مل�ست�سار �سيد ح�سن �لبغال، قو�عد �ل�سبط و�لتفتي�ص و�لتحقيق يف �لت�سريع 
�جلنائي، د�ر �لحتاد �لعربي للطباعة، ط 1، 1966م، �ص 154. د. ح�سن �سادق �ملر�سفاوي، �لإجر�ء�ت...، �ملرجع �ل�سابق، 

�ص 407- د. �سامي �حل�سيني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 334- د. حممد علي �سامل �لعياد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 141.
158 M. Rousselet, J. Patin, "Droit penal special" Sirey paris, 1972, p.75 :74.

نق�ص م�سري 1962/2/12، م.�أ.ن، �ص 31 ق، رقم 37، �ص 135.
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قانون �لت�سالت �لبحريني على �أن »يعاقب باحلب�ص مدة ل تزيد على ثالثة �أ�سهر 

وبغر�مة ل جتاوز خم�سني �ألف دينار �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني: 1- كل من �أعاق 

�أو حر�ص  �ت�سالت  �سبكة  �أو  �أجهزة  بو��سطة  ر�سالة  �سطب حمتويات  �أو  �أو حور 

غريه على �لقيام بهذ� �لعمل. 2-... وتق�سى �ملحكمة مب�سادرة �لأجهزة و�لأدو�ت 

وكل ما ��ستخدم يف �رتكاب �جلرمية«. كما ن�ست �ملادة )75 /2( من �لقانون 

عينه على �أن »مع عدم �لإخالل باأية عقوبة �أ�سد ين�ص عليها قانون �لعقوبات �أو 

�أي قانون �آخر يعاقب بالغر�مة مبا ل جتاوز ع�سرة  �آلف دينار كل من ��ستخدم 

�أجهزة �أو �سبكة �لت�سالت بق�سد:... �لتن�ست على �أو �إف�ساء �سرية �أية مكاملات 

�أو بيانات تتعلق مب�سمون �أية ر�سالة �أو مبر�سلها �أو باملر�سل �إليه ما مل يكن �لتن�ست 

�أو �لإف�ساء مبوجب �إذن من �لنيابة �لعامة �أو �أمر �سادر من �ملحكمة �ملخت�سة«.

ويقت�سر جترمي �لطالع على �ملر��سالت �لربيدية على تلك �ملغلقة منها ر�سائل 

كانت �أو طرود� �أو مكاتيب �أو حتى جتاوز� �لربقيات و�لبطاقات �ملغلقة، من دون 

�أن ت�سمل �لربقيات �لتلغر�فية �أو �لبطاقات �لربيدية �ملفتوحة، نظر� لعدم ت�سور 

�أن  يعني  لكونها مفتوحة بطبيعتها، مما  �عتبار �لطالع على م�سمونها جرمية 

مر�سلها قد �رت�سى م�سبقا) �سمنيا( ملوظف �لربيد �لطالع عليها. ويق�سد بها 

�لر�سائل �ملكتوبة كافة �أيا كان نوعها ي�ستوي يف ذلك �أن تكون خطابا، �أو طرد�، �أو 

ن�سرة، �أو جريدة، �أو تذكرة، �أو �إحدى �لعينات �خلا�سة بالدعاية ل�سناعة معينة. 

وي�سرتط   159 �ملغلقة  �لن�سر�ت  على  �ملادة  هذه  �نطباق  يف  �لبع�ص  �سكك  وقد 

كانت  �أيا  مغلق  د�خل حرز  �لربيد  �أودعت مبكاتب  �لتي  �ملكاتيب  هذه  تكون  �أن 

و�سيلة �لغلق هذه، فقد تكون مادة ل�سقة مثل �ل�سمغ �أو �لغر�ء، وقد يتم �لغلق 

159 Bernard Bouloc, "Rapport français sur l'abus de pouvoir ou de functions 
en droit penal", Henri capitan, 1977, p. 354. Garraud, Traité Theorique et 
Pratique du droit pénal Français, Part 3, Traizeme edition, Paris, Libraire Sirey, 
1914 : 1913. p. 457, no. 1564. Michel Veron, op. cit., p. 152.
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با�ستخد�م �خليوط �لن�سيجية �أو �ملعدنية �أو �لأربطة �أو �أي نوع من �أنو�ع �ل�سمع 

�إذ  بعك�ص ذلك  قد ق�ست  »كان«  ��ستئناف  كانت حمكمة  و�إن   160 �إلى ذلك  وما 

حكمت بعدم م�سئولية موزع �لربيد �لذي يفتح طرد� من �لإعالنات �ملغلقة ببع�ص 
�لأربطة.161

جترمي اإف�ضاء م�ضمون املرا�ضالت الربيدية املفتوحة: وت�سمل �لربقيات �لتلغر�فية 

�لتى  �لعبار�ت  �أو  �لعبارة  �لتلغر�فية:  بالربقيات  ويق�سد  �لربيدية:  و�لبطاقات 

�أخرى  باأي و�سيلة  �أو  �أو ميليها عليه هاتفيًا،  �إلى �ملوظف �ملخت�ص،  ي�سلمها �ملر�سل 

�لتي  �إليه مب�سمونها. بينما يق�سد بالبطاقات �لربيدية: تلك  �إفادة �ملر�سل  متكنه 

�أنها تودع من دون  يتم �إيد�عها مكاتب �لربيد �ساأنها يف ذلك �ساأن �خلطابات، �إل 

ظرف مغلق، �لأمر �لذي ميكن معه �أن يقف �ملوظف على م�سمونها من دون حاجة 
�إلى فتحها.162

�أو  �لربقية  مل�سمون  �لإف�ساء  فعل  يف  �جلرمية  لهذه  �لإجر�مي  �لن�ساط  ويتج�سد 

بطاقات �لتهنئة �ملفتوحة163. وهو ما يتفق مع �لن�ساط �لإجر�مي جلرمية ��ستخد�م 

�أو ن�سر م�سمون �ملر��سالت �لربيدية164، على �لنحو �لتايل:  

�ملادة  لن�ص  تخ�سع  الربيدية:  املرا�ضالت  م�ضمون  ن�ضر  اأو  ا�ضتخدام  جرمية 

)310( عقوبات م�سري و�ملتعلقة باإف�ساء �سر �ملهنة خا�سة �أن �مل�سرع �مل�سري مل 

يق�سر �لعقاب على ما يقع من �ملوظف من دون �لفرد �لعادي، فكل ما ��سرتطه يف 

�جلاين �أن يكون �ساحب مهنة �وؤمتن على �سر مبقت�سى مهنته. وتن�ص هذه �ملادة 

160 Garcon Garcon ,Code pénale annoté, Part I, Paris, Sirey, 1952.., Art. 187, 
no.36, p. 745.
161 Trib Caen., 1875/12/20, S144-2 ,1876-.

162 د. غنام حممد غنام، �لقانون �جلنائي وجر�ئم تقنية �ملعلومات، �ملرجع �ل�سابق، �ص 167.
163 M. Rausselet, J. Patin, op. cit., p. 74. 
164 Garcon, op. cit., Art. 187, no.2, p. 744.

�أ. جندي عبد�مللك، �ملرجع �ل�سابق، �ص 467، رقم 11.
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�سناعته  �إليه مبقت�سى  مودعا  �أو غريهم  �أو...  �لأطباء  من  كان  من  »كل  �أن  على 

�أو وظيفته �سر خ�سو�سي �وؤمتن عليه فاأف�ساه يف غري �لأحو�ل �لتي يلزمه �لقانون 

فيها بتبليغ ذلك يعاقب باحلب�ص مدة ل تزيد على �ستة �سهور �أو بغر�مة ل تتجاوز 

خم�سمائة جنيه م�سري«. وقد جرم �مل�سرع �لبحريني �إف�ساء م�سمون �ملر��سلة يف 

�ملادة )372( عقوبات لن�سها على �أن »...ويعاقب �جلاين باحلب�ص مدة ل تزيد 

�أو  �لر�سالة  �أف�سى  �إذ�  دينار�  خم�سني  جتاوز  ل  �لتي  بالغر�مة  �أو  �أ�سهر  �ستة  على 

�لربقية �أو �ملكاملة لغري من وجهت �إليه ودون �إذنه متى كان من �ساأن ذلك �إحلاق 

�سرر بالغي«.

تتج�سد ماديات هذه �جلرمية يف �رتكاب �جلاين �أحد فعلني: �لإف�ساء �أو �ل�ستخد�م. 

و�لإف�ساء �سلوك ينقل مبقت�ساه �ملوظف �إلى علم �لغري �أ�سر�ر� خا�سة �وؤمتن عليها 

�لبطاقة  �أو  �لربقية  م�سمون  على  �لغري  �طالع  يعني:  �إي�ساحا  �أكرث  165ومبعنى 

�لربيدية باأية طريقة كانت. بينما نعني بال�ستخد�م �أن ي�ستعمل �جلاين �ملعلومات 

�لبطاقات  �أو  �لتلغر�فية  �لربقيات  �إف�سائه مل�سمون  �أو  فتحه  �لتي ح�سل عليها من 

�لربيدية لتحقيق غاية �سو�ء كانت نبيلة �أو رذيلة. 

و�ل�سور �لتجرميية للتن�ست على �ملر��سالت �ل�سخ�سية جميعها عمدية فال يت�سور 

�أو  �إذ� مت �لن�سر  تو�فرها متى �نتفي �لعمد لدى �ملتل�س�ص، وعليه ل تقع �جلرمية 

�ل�ستخد�م بطريق �لإهمال؛ �إذ يجب �أن يعلم �جلاين �أنه يقوم بن�سر �أو ��ستخد�م 

م�سمون ر�سالة بريدية مودعة يف �لربيد، و�أن يعلم �أن من �ساأن ما يقوم به �لعتد�ء 

على �سرية �ملر��سالت، وبانعد�م وجود حق له يف ذلك. وف�سال عن علمه مبا �سبق 

يتعني �أن يثبت �إر�دته لفعل �لن�سر �أو �ل�ستخد�م ملا مت �حل�سول عليه بطريق �لفتح 
للمر��سالت �لربيدية. 166

165 �لهام�ص �ل�سابق.
166 د. حممود طه، �لتن�ست و�لتل�س�ص على �لت�سالت �ل�سخ�سية بني �لتجرمي و�مل�سروعية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 96.



124

املطلب الثالث

�ضوابط امل�ضا�س بحق الإن�ضان يف �ضرية ات�ضالته ال�ضخ�ضية 

من �ملتعارف عليه �أنه ل وجود حلقوق �إن�سان �أو حلريات فردية مطلقة167 وما ذلك 

كانت  فاإذ�  �خلا�سة؛  �لأفر�د  وم�سلحة  �لعامة  �مل�سلحة  بني  �لد�ئم  لل�سر�ع  �إل 

م�سالح �لأفر�د �خلا�سة و�ملتمثلة يف حماية حقوقهم �لأ�سا�سية يف �حلياة �خلا�سة 

�ل�سرية،  و�لتل�س�ص على �لت�سالت  �لتن�ست  تتطلبان �سرورة جترمي  و�أ�سر�رهم 

كيان  على  �حلفاظ  يف  و�ملتمثل  �ملجتمع  �سالح  عن  يعرب  �لذي  �لعام  �ل�سالح  فاإن 

قد  جرمية  �لأفر�د  هوؤلء  من  يرتكب  من  عقاب  يف  حقه  وكفالة  وبقائه  �ملجتمع 

�أو �لتل�س�ص  يتطلب عك�ص ذلك؛ �إذ قد يرى يف م�سلحة �جلماعة �إباحة �لتن�ست 

هذ�  و�إز�ء  مرتكبها،168  و�سبط  �جلر�ئم  ك�سف  بغية  �ل�سخ�سية  �لت�سالت  على 

�لت�سارب فاإننا نحاول �لتوفيق بني �مل�سلحتني بقدر �لإمكان، ويف حالة �لتعذر نعلي 

�ل�سالح �لعام باأقل درجة ممكنة من �لعتد�ء على حقوق �لأفر�د.169 

وهو ما �أكده خرب�ء �ليون�سكو لدر��سة م�ساألة �خل�سو�سية يف مار�ص 1970م من 

�أنه »يقت�سي �لعرت�ف باحلق يف �خل�سو�سية �سرورة �لت�سحية بقدر من هذ� �حلق 
يف كل مرة تفر�ص فيها �لعتبار�ت و�مل�سالح �لعليا للجماعة مثل هذ� �لأمر«. 170

على  �لتل�س�ص  �أو  �لتن�ست  فيها  يباح  ��ستثنائية  حالت  �إقر�ر  مربر�ت  وتكمن 

�لت�سالت �ل�سخ�سية يف �أن: �لتجرمي �ملطلق لهذه �لأفعال من �ساأنه �إعاقة �ل�سلطات 

مرتكبها  و�سبط  �جلرمية  ك�سف  عليها  يتعذر  ثم  ومن  �حلقيقة،  عن  �لبحث  عن 

167 Patric Clenn, Henri Capitan, 1974, p. 426.
د. ح�سن �سادق �ملر�سفاوي، �لتقرير �ل�سابق، �ص 47- د. �إدو�رد �لدهبي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 101.

168 د. �سعيد �أجمد �لزهاوي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 29- د. ح�سن �سادق �ملر�سفاوي، �لتقرير �ل�سابق، �ص 48- د. فاروق �لكيالين، 
�ملرجع �ل�سابق، �ص 456- د. ه�سام فريد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 61- د. ح�سني حممود �إبر�هيم، �ملرجع �ل�سابق، �ص  458.

169 د.دو�رد �لدهبي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 101.
170 د. ممدوح خليل، �ملرجع �ل�سابق، �ص 85 و�إ�سار�ت �أخرى �ص40، 43.
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و�إنز�ل �لعقاب باجلاين. ولن يتاأتى هذ� �إل بتخويل �ل�سلطة �حلق يف �سلوك خمتلف 

�لو�سول  عليها  تعذر  �إذ�  مرتكبي �جلرمية،  تطبيقها حلقها يف عقاب  بغية  �ل�سبل 

�إلى �حلقيقة يف �إطار �لحرت�م �ملطلق حلق �لإن�سان يف �سرية �ت�سالته �ل�سخ�سية، 

�لتي متكنهم  �لتقنية �حلديثة يف هذ� �ملجال،  بالأجهزة  ت�سلح �جلناة  �إز�ء  خا�سة 

من �رتكاب جرميتهم من دون �أن يكون من �ل�سهل �كت�سافها من دون جلوء �ل�سلطة 

�إلى �إباحة مثل ذلك �لتعدي على حق من �سمح لنف�سه بالتعدي على حقوق �لغري، عن 

طريق �رتكابه للجرمية، خا�سة �أن هوؤلء �جلناة يجب �أل نتباكى على حقوقهم �إذ� 

كانت �سيانة حقوقهم هذه من �ساأنها �سياع حقوق �لغري �ملجني عليهم 171 وذلك يف 

نطاق �سيق وهو ما يعرف با�سرت�ط ح�سول �ل�سلطة على �إذن ق�سائي �أو ممن خوله 

�لقانون ذلك كي تقدم على مثل هذه �لأفعال.

كما قد يلم�ص �مل�سرع �أن �لتجرمي �ملطلق هذ� قد يتعار�ص مع غاية �أ�سمى تتمثل يف 

ح�سن �أد�ء �لآباء لر�سالتهم يف تربية �أبنائهم، وح�سن توجيههم ورقابتهم، ولن يتاأتى 

�لغاية  من  �أ�سمى  لغاية  حتقيقا  وذلك  �لأفعال  هذه  �رتكابهم  باإباحة  �إل  هذ�  لهم 

على  �حلفاظ  جمرد  بفوق  �لأبناء  وتوجيه  تربية  فح�سن  �لتجرمي،  من  �مل�ستهدفة 

�أ�سر�ر هوؤلء خا�سة بالن�سبة �إلى �آبائهم. 

وكذلك نظر� لطبيعة �لعالقة �لزوجية �لقائمة على �لإخال�ص و�لثقة �ملتبادلة فاإن 

نطاق �خل�سو�سية بني �لزوجني ي�سيق بدرجة كبرية �إذ� ما قورن بغريه، ف�سال عن 

�أحقية كل منهما يف �لإح�سا�ص باإخال�ص �لآخر له. كل ذلك كان حمل تقدير �مل�سرع، 

�لأمر �لذي دفعه �إلى �إباحة تلك �لأفعال متى وقعت فيما بني �لزوجني خالل قيام 

ر�بطة �لزوجية بينهما. 

وقد تتعار�ص �أي�سا �مل�سلحة �مل�ستهدفة من �لتجرمي، مع م�سلحة �ملجتمع يف وقاية 

171 د. �أحمد فتحي �سرور، مر�قبة �ملكاملات �لتليفونية، �ملقالة �ل�سابقة، �ص 145.
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نف�سه من �لأخطار �لكامنة يف �لأ�سخا�ص ذوي �خلطورة �لإجر�مية خا�سة �لنزلء، 

لذ� خول �لقانون �إد�رة �ملوؤ�س�سة �لعقابية رقابة �ت�سالت �لنزلء بالغري.

�إز�ء ما �سبق ميكننا ح�سر حالت م�سروعية �لتن�ست �أو �لتل�س�ص على �لت�سالت 

�ل�سخ�سية يف ثالث حالت: �لأولى: تتعلق بحالة �حل�سول على �إذن ممن ميلك ذلك 

قانونا. و�لثانية: تتعلق باحلالة �لتي تتو�فر فيها عالقة �إ�سر�فية بني �ساحب �حلق، 
ومن يتعدى على ذلك �حلق، و�لثالثة و�لأخرية: تتعلق بر�سا �ساحب �ل�ساأن.172

اأول: اإباحة التعدي على حق الإن�ضان يف �ضرية ات�ضالته ال�ضخ�ضية 
بناء على اإذن قانوين: 

�ل�سخ�سية  �لت�سالت  �سرية  على  بالتعدي  �لإذن  مبنح  قانونا  �ملخت�ص  يختلف 

باختالف �لظروف �لتي �سدر فيها ذلك �لإذن: ظروف عادية �أم ��ستثنائية، وهو ما 

�سنو�سحه فيما يلي: 

1- الإذن يف الظروف العادية:

�إذ� مل مير �ملجتمع بظروف ��ستثنائية فهل متلك �ل�سلطة �تخاذ �أي �إجر�ء من �ساأنه 

�لتعرف على مكنون �أ�سر�ر �لأفر�د، كاأن تاأذن با�سرت�ق �ل�سمع �أو �لب�سر، �أو تاأذن 

بالت�سجيل �أو نقل �حلديث، �أو تاأذن بالفتح �أو �لطالع �أو �إف�ساء م�سمون �لر�سائل، �أو 

تاأذن با�ستخد�م �أو ن�سر م�سمون �حلديث �أو �لر�سالة �لتي مت �حل�سول عليها باأحد 

�لإجر�ء�ت �ل�سابقة؟ وما هي هذه �ل�سلطة؟ و�إذ� كان �لقانون يخول �ل�سلطة ذلك 

فهل يكون ب�سورة مطلقة؟ �أم �أنه مقيد ب�سرورة مر�عاة �سروط معينة؟ و�إذ� ��ستويف 

�لإذن �سروطه فما �سبل تنفيذه؟ وما هي �لآثار �لتي ترتتب عليه؟ وهل توجد حالت 

ل يجوز فيها �سدور هذ� �لإذن لكونه حقا مطلقا لالأفر�د؟ هذ� ما �سوف ن�سري �إليه 

فيما يلي:
172 د. �إدو�رد �لدهبي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 101.
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ال�ضلطة املنوط بها اإ�ضدار الإذن: وفقا لن�ص �ملادة )38( من �لد�ستور �مل�سري 

�حلايل، فاإن �ملر��سالت �لربيدية و�لربقية و�ملحادثات �لهاتفية وغريها من و�سائل 

�لت�سال ميكن �لطالع على م�سمونها �أو رقابتها �أو حتى م�سادرتها وذلك بناًء على 

�أمر ق�سائي م�سبب وملدة حمدودة وفقا ملا يحدده �لقانون،173 وهو ما نلم�سه نف�سه 

�لد�ستور  فان  �لن�ص  لهذ�  وفقا  �إذ  �لبحريني،  �لد�ستور  �ملادة )26( من  يف ن�ص 

حيث  ب�سو�بط،  �ل�سخ�سية  �لت�سالت  على  و�لتل�س�ص  �لتن�ست  �أجاز  �لبحريني 

ق�سرها يف �ل�سرور�ت �لتي يبينها �لقانون. 

�أ�سر�ر  مكنون  على  �لتعدي  �إباحة  و�لبحريني  �مل�سري  �لد�ستورين  لإحالة  ونظر� 

علينا  �لقانون«، وجب  يحدده  ملا  »وفقا  �لعادي  �لقانون  �إلى  �ل�سخ�سية  �لت�سالت 

هذه  مبثل  �ملخت�ص  �لقانون  باعتباره  �جلنائية  �لإجر�ء�ت  ن�سو�ص  �إلى  �لرجوع 

�حلالت. وبا�ستقر�ء ن�سو�سه يت�سح لنا تناول �مل�سرع �مل�سري هذه �مل�ساألة يف �ملو�د 

)95، 97، 206( �إجر�ء�ت م�سري 174 ويف �سوء هذه �لن�سو�ص نخل�ص مما 

�لتعدي  �إقر�ر �لد�ستور وقانون �لإجر�ء�ت �جلنائية لهذه �حلالة )�إباحة  �إلى  �سبق 

على �سرية �لت�سالت �ل�سخ�سية( �سو�ء تعلقت باملتهم �أم بغريه، ب�سرط �حل�سول 

�لأمر  تعلق  �إذ�  �لتحقيق  قا�سى  عن  ي�سدر  قد  �لإذن  وهذ�  ق�سائي،  �إذن  على 

مبحادثات ومر��سالت �ملتهم، كما قد ي�سدر عن �لقا�سي �جلزئي �إذ� كانت �لنيابة 

�لعامة هي �لتي جتري �لتحقيق �لبتد�ئي بناء على طلب منها، ومن دون �أن متلك 

�لنيابة �لعامة �أو �ل�سرطة �إجر�ء مثل تلك �لإجر�ء�ت من تلقاء نف�سها، وكل ما متلكه 

ل يتعدى �لطالع على حمادثات ومر��سالت غري �ملتهم �لتي مت �سبطها �أو رقابتها 

�أو ت�سجيلها بناًء على �إذن من �لقا�سي �جلزئي. كما يحق لرئي�ص �ملحكمة �لبتد�ئية 
173 د. حممود جنيب ح�سني، �لد�ستور و�لقانون �جلنائي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 116- د. فاروق �لكيالين، �ملرجع �ل�سابق، �ص 456.

174 د. حممود م�سطفى، �سرح قانون �لإجر�ء�ت، �ملرجع �ل�سابق، �ص 284- د. حممود جنيب ح�سني، �لد�ستور و�لقانون 
�جلنائي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 407 : 408- د. رم�سي�ص بهنام، �لإجر�ء�ت �جلنائية تاأ�سياًل وحتلياًل، �ملرجع �ل�سابق، �ص 591- 

د.عادل غامن ) ك�سف �جلرمية بالو�سائل �لعلمية �حلديثة م�سروعيتها - حجيتها( �لآفاق �حلديثة يف تنظيم �لعد�لة �جلنائية، 
�ملركز �لقومي للبحوث �لجتماعية و�جلنائية، 1971م، �ص 223: 235.
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�لإذن يف مر�قبة �ملحادثات �لهاتفية وذلك يف حالة �ملعاك�سات �لهاتفية، و�أخري� ل 

يتعني  و�إمنا  مبا�سرة،  �جلزئي  �لقا�سي  خماطبة  �لق�سائي  �ل�سبط  لأع�ساء  يجوز 

عليهم �لرجوع �إلى �لنيابة �لعامة يف ذلك لتتولى هي خماطبة �لقا�سي.

�أن  �إجر�ء�ت على  �ملادة )93(  �لبحريني لن�ص  �لت�سريع  نف�سه يف  نلم�سه  وهو ما 

و�لر�سائل  �خلطابات  جميع  �لربيد  مكاتب  لدى  ت�سبط  �أن  �لعامة  للنيابة  »يجوز 

تر�قب  و�أن  �لربقيات،  �لربق جميع  ولدى مكاتب  و�لطرود،  و�ملطبوعات  و�جلر�ئد 

�ملحادثات و�ملر��سالت �ل�سلكية و�لال�سلكية �أو �إجر�ء ت�سجيالت لأحاديث جرت يف 

معاقب  جنحة  �أو  جناية  يف  �حلقيقة  ظهور  يف  فائدة  لذلك  كان  متى  خا�ص  مكان 

عليها باحلب�ص. وي�سرتط لتخاذ �أي من �لإجر�ء�ت �ل�سابقة �حل�سول مقدما على 

�إذن بذلك من قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى، وي�سدر �لقا�سي هذ� �لإذن بعد �طالعه 

على �لأور�ق. ويف جميع �لأحو�ل يجب �أن يكون �ل�سبط �أو �ملر�قبة �أو �لت�سجيل بناء 

�أخرى  �أو مدد  للتجديد ملدة  قابلة  يوما  تزيد على ثالثني  وملدة ل  �أمر م�سبب  على 

مماثلة«. 

�ضروط اإ�ضدار الإذن: 

�إباحة �لتعدي على �سرية �ملحادثات و�ملر��سالت مبثل ��ستثناء على �لو�سع �لأ�سلي 

و�ملتمثل يف حق �لإن�سان يف �لحتفاظ باأ�سر�ر حمادثاته ومر��سالته كلية بالقدر ويف 

�لوقت �لذي يقرره، لذلك فقد قيد �مل�سرع �إباحة �لتعدي هذ� ب�سروط ومل يجعلها 

مطلقة.

وميكننا ��ستنباط تلك �ل�سروط �لو�جب تو�فرها لكي ترفع �سفة عدم �مل�سروعية عن 

�أ�سر�ر مر��سالت وحمادثات �لأفر�د، �لتي جرمها �لقانون من  �لتعدي على  �أفعال 

�سياق ن�سو�ص قانونية م�سرية وبحرينية �سبق �لتنويه بها، ومن و�قع هذه �لن�سو�ص 

�أو  �لهاتفية  �ملحادثات  مبر�قبة  �لإذن  �إ�سد�ر  �سروط  تو�سيح  ميكننا  �لقانونية 
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ت�سجيلها، �أو �لإذن يف ت�سجيل �ملحادثات �خلا�سة �أو نقلها �أو �لإذن يف فتح �أو �لطالع 

�أو �إف�ساء �ملر��سالت �لربيدية و�ملتمثلة يف �لآتي: �ضدور اإذن ق�ضائي بناًء على طلب 

النيابة العامة: ي�سرتط لكي ي�سدر �لإذن عن �لقا�سي �جلزئي )قا�سي �ملحكمة 

�ل�سغرى( �أن يكون ذلك بناًء على طلب من �لنيابة �لعامة بو�سفها �ساحبة �لولية 

�لعامة يف �لتحقيق �لبتد�ئي، من دون �أن يحق ملاأمور �ل�سبط �لق�سائي طلب ذلك 

مبا�سرة �إلى �لقا�سي،175 ويقت�سر دور �لنيابة �لعامة على طلب �لإذن وتنفيذه فقط 

�لتي تخول  �لت�سريعات �ملقارنة  �لو�سع يف بع�ص  من دون منحه، وذلك على عك�ص 
�لنيابة �لعامة ذلك.176

ويثور ت�ساوؤل عن مدى �سرعية قيام ماأمور �ل�سبط �لق�سائي باأحد �أفعال �لتعدي على 

�حلق يف �سرية �ملحادثات و�ملر��سالت بناًء على �أمر من �لنيابة �لعامة �إذ� �سدقت 

عليه بعد ذلك من �لقا�سي �جلزئي، بالطبع مثل هذ� �لإجر�ء يعد باطال ويقع حتت 
طائلة �لقانون، ول يبيح �لإذن �لالحق و�قعة جمرمة.177

�ضرورة تعلق الإذن بجناية اأو جنحة معاقب عليها باحلب�س: ��ستهد�ف �لو�سول 

�إلى �حلقيقة �إز�ء �تهام حمل حتقيق جنائي ي�سرتط �أن يتعلق بجناية �أو جنحة يعاقب 

عليها �لقانون �جلنائي باحلب�ص وفقا للت�سريع �لبحريني �أيا كانت مدة �حلب�ص، على 

عك�ص �مل�سرع �مل�سري فا�سرتط �أن يتعلق �لإذن بجرمية  تزيد مدة �لعقوبة �ملقررة 

لها على �حلب�ص باأكرث من ثالثة �أ�سهر. ويعني هذ� �أنه ل يجوز ��ست�سد�ر �إذن من 

يعاقب  ل  �مل�سري يف جرمية  للت�سريع  وفقا  �إلى �حلقيقة  �لو�سول  بهدف  �لقا�سي 

عليها باأكرث من ثالثة �أ�سهر، على عك�ص �مل�سرع �لبحريني فلم ي�سرتط �سوى �أن يكون 

175 د. حممود جنيب ح�سني، �لد�ستور و�لقانون �جلنائي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 116: 117- د.رم�سي�ص بهنام، �لإجر�ء�ت 
�جلنائية تاأ�سياًل وحتلياًل، �ملرجع �ل�سابق، �ص 593- نق�ص 1978/2/7م، م.�أ.ن، �ص 29ق، رقم 34، �ص 193.

176 د. فاروق �لكيالين، �لتقرير �ل�سابق، �ص 456.
177 د. �أحمد كامل �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 547.



130

متهما يف جرمية يعاقب عليها باحلب�ص �أيا كانت مدته. 178

اأن ي�ضتهدف الإذن اإظهار احلقيقة: ل بد �أن ي�ستهدف �لإذن حتقيق �لعد�لة، وذلك 

باإظهار �حلقيقة �لتي عجزت عن �إظهارها �لو�سائل �ملتاحة قانونا ملاأموري �ل�سبط 

وللنيابة �لعامة بحيث يكون هذ� �لإجر�ء �سروريا،179 وهذ� يتطلب �سرورة �أن يتولد 

لدى �لقا�سي �لعتقاد �لقوي �أن من �ساأن �لإذن يف هذ� �لإجر�ء �مل�ساهمة بدور فعال 
يف تكوين عقيدة قا�سي �لو�قعة �سو�ء بالإد�نة �أو بالرب�ءة. 180

وهنا يثور ت�ساوؤل عن مدى �سلطة �لقا�سي يف �إ�سد�ر �لإذن يف �سبط �ملر��سالت ومر�قبة 

�ملحادثات، هل تقت�سر على �ملر��سالت �ملر�سلة �إلى �ملتهم فقط، �أم ت�سمل تلك �ملر�سلة 

من و�إلى �ملتهم؟ �أم ميكن �أن تتعد�ه �إلى �أي مر��سالت يفيد �سبطها يف �إظهار �حلقيقة؟ 

�أن  �إذ ميلك  و��سعة؛  �ملحادثات  �ملر��سالت ومر�قبة  �لقا�سي يف �سبط  �سلطة  �إن  نقول 

ميدها �إلى غري �ملتهم متى كان يف هذ� �ل�سبط �أو هذه �ملر�قبة فائدة يف �إظهار �حلقيقة، 

وهذ� �لر�أي يتما�سى مع ��سرت�ط �سرورة �أن يكون هذ� �لإجر�ء مفيد� يف �إظهار �حلقيقة.

و�ن كان �لبع�ص يق�سر ذلك على �ملر��سالت �ملر�سلة �إلى �ملتهم فقط من دون تلك 

ثم  ومن  �ملتهم،  �لأولى ميلكها  كون  �إلى  و��ستندو� يف هذ�  �لغري،  �إلى  منه  �ملر�سلة 

فاإنها تخ�سه، وذلك على عك�ص �لثانية �إذ تعد مملوكة لغري �ملتهم ومن ثم ل يجوز 

�سمول  باإمكانية  للقول  �لآخر  �لبع�ص  ذهب  181بينما  �سبطها،  يف  �لإذن  للقا�سي 

178 Pierre Chambon, D. 1986, no. 9, p. 62, R.S.C., 1980, p. 516.
د. عو�ص حممد عو�ص) تقرير م�سر( مقدم �إلى �لندوة �لعربية حلماية حقوق �لإن�سان بالقاهرة، 1989م، من�سور يف جملد 

�لإجر�ء�ت �جلنائية 1991م، �ص 350-  د. �آمال عثمان، �ملرجع �ل�سابق، �ص 417.
179 Bouzat et Pinatel, Traite théorique et pratique de droit pénal, Dalloz, paris, 
1970, p. 1227.

د. حممود جنيب ح�سني، �لد�ستور و�لقانون �جلنائي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 117- د. فاروق �لكيالين، �ملرجع �ل�سابق، �ص 456 : 
461- د. �أحمد كامل �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 547: 556.

180 د. وجيه خاطر( تقرير لبنان)  مقدم �إلى �لندوة �لعربية حلماية حقوق �لإن�سان بالقاهرة 1989م، �ملن�سور يف جملد 
�لإجر�ء�ت �جلنائية، 1991م، �ص 297.

181 د. حممود م�سطفى ( �لتفتي�ص وما يرتتب على خمالفة �أحكامه من �لآثار( جملة �حلقوق، ع2 �ص1، 1944م، �ص 361 
- د. �أحمد كامل �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 549.
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�لإذن �لق�سائي �سبط جميع �ملر��سالت �ملر�سلة من و�إلى �ملتهم، فاملهم �أن ينح�سر 
�ل�سبط على مر��سالت �ملتهم فقط.182

�ضرورة اأن يكون الإذن حمدد املدة: ��سرتط �مل�سرع يف �لإذن �أن يكون حمدد �ملدة 

�ملدة،  بينها يف حتديدها هذه  فيما  �لت�سريعات  �ختلفت  و�إن  وو��سح،  دقيق  ب�سكل 

بينما �تفق �مل�سرعان �مل�سري و�لبحريني يف هذ� �ل�سدد وفقا لن�ص �ملادتني )95، 

206( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )93( �إجر�ء�ت �لبحرين �ذ يجب �أل تزيد على 

ماأموري  ندبته من  �أو من  �لعامة  للنيابة  �ملدة ل يحق  �نتهاء هذه  وبعد  يوما،   30
�ل�سبط �لتن�ست �أو �لتل�س�ص على �لت�سالت �ل�سخ�سية.183

للقا�سي  يحق  �إذ  �لأمر؛  ذلك  جتديد  جو�ز  عدم  �ملدة  �نق�ساء  معنى  لي�ص  ولكن 

جتديده، وذلك بناء على طلب من �لنيابة �لعامة ملدة ثالثني يوما �أي�سا، ومل يحدد 

�مل�سرع للقا�سي حد� �أق�سى للتجديد �إذ �أجاز �لتجديد مر�ت عديدة مماثلة ب�سرط 

�أل تزيد �ملدة على ثالثني يوما. ويف كل مرة ي�سرتط �أن تتقدم �لنيابة �لعامة بطلب 

للقا�سي �جلزئي.

�لإذن �ل�سادر عنه  �أن ي�سبب  �لقا�سي  اأن يكون الإذن م�ضببا: يتعني على  �ضرورة 

�لق�سائي  �ل�سبط  ماأمور  �أوردها  �لتي  �لتحريات  حم�سر  على  �طالعه  يثبت  كاأن 

و�ملرفقة بطلب �لنيابة، و�أن يعرب عن �طمئنانه �إلى كفايتها، ف�سال عن �إثباته تعلق 

�لإذن بو�قعة تعد جناية �أو جنحة معاقبا عليها باحلب�ص �أكرث من ثالثة �أ�سهر، وعن 
�قتناعه ب�سرورة ذلك �لإذن للو�سول �إلى �حلقيقة.184

182 د. حممود م�سطفى، �لتفتي�ص وما يرتتب على خمالفة �أحكامه من �لآثار، �ملقالة �ل�سابقة، �ص 362- د. �أحمد كامل 
�سالمة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 550 م�سري� �إلى م 579 من قانون حتقيق �جلنايات �لأ�سباين.

183 د. �آمال عبد�لرحيم عثمان، �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، �لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب، 1988م، �ص467 - د. 
حممود جنيب ح�سني، �لد�ستور و�لقانون �جلنائي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 117.

184 د. عو�ص حممد عو�ص، �لتقرير �ل�سابق، �ص 351-  د. فاروق �لكيالين، �ملرجع �ل�سابق، �ص 461- د. حممود جنيب 
ح�سني، �لد�ستور و�لقانون �جلنائي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 408- نق�ص 1973/11/25م، م.�أ.ب، رقم 219، �ص 1053.
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ويعترب ت�سبيب �لإذن بالتن�ست �أو �لتل�س�ص على �سرية �لت�سالت �ل�سخ�سية من 

�أهم �ل�سمانات �ل�سكلية �لتي تكفل �سيانة هذ� �حلق، �إذ �إن �لت�سبيب ي�سهل �لرقابة 

�أنه ي�سكل يف حد  �إلى  �لق�سائية على هذ� �لإذن ويجعله �أكرث فعالية.185 بالإ�سافة 

ذ�ته �سمانة مهمة تك�سف عن مدى جدية �ل�سبهات �لتي دعت �إلى �إ�سد�ر �لأو�مر 

�ملا�سة باحلق يف �سرية �لت�سالت �ل�سخ�سية. 

وقد �أخذ بع�ص �لقو�نني بقاعدة ت�سبيب �لأو�مر �لتي مت�ص �حلق يف �سرية �ملر��سالت، 

�مل�سري  �لقانونني  �لقاعدة  بهذه  �أخذت  �لتي  �لعربية  �لقو�نني  �أهم  من  ولعل 

و�لبحريني �للذين �أوجبا �أن يكون �سبط �ملر��سالت و�لطالع عليها ومر�قبتها قد مت 
بناء على �أمر م�سبب مبني على م�سوغات وم�سببات قانونية حتى يكون م�سروعا.186

مر�قبة  �أو  �ملر��سالت  �سبط  �إجر�ء  ببطالن  �حلكم  �إلى  �مل�سري  �لق�ساء  وذهب 

�ملكاملات �لهاتفية �إذ� مل يكن �لإذن �ل�سادر ب�سبط �ملر��سالت �أو مر�قبة �ملكاملات 

�لهاتفية م�سببا، و�لبطالن هنا متعلق بالنظام �لعام لأن �مل�سرع �مل�سري يف �ملادتني 

)95( و)206( �إجر�ء�ت م�سري ��ستخدم لفظ »يجب« مما يفيد �لوجوب. وقد 

ذهبت حمكمة �لنق�ص �مل�سرية �إلى �أن �طالع �لقا�سي على �لتحريات �لتي �أوردها 

�ل�سابط يف حم�سره و�إف�ساحه عن �طمئنانه �إلى كفايتها، فاإنه يكون قد �تخذ من 

�لإذن  لعتبار  ويكفي  �لهاتفية  �ملحادثات  مر�قبة  يف  لإذنه  �أ�سبابا  �لتحريات  تلك 
م�سببا وفقا للمادة )206( �إجر�ء�ت م�سري.187

�ملحادثات  �أو  �ملر��سالت  �لإذن يف �سبط  الدفاع: ل يجوز  �ضرورة مراعاة حقوق 

�ملتبادلة بني �ملحامي و�ملتهم. وي�سري هذ� �حلظر ولو مل يكن قد مت �تفاق بني �ملتهم 

وحماميه على �لدفاع  عنه 188 وهو ما �سوف نتعر�ص له بالتف�سيل يف مو�سع �آخر.
185 د. �ل�سافعي ب�سري، قانون حقوق �لإن�سان، م�سادره وتطبيقاته �لوطنية و�لدولية، من�ساأة �ملعارف بالإ�سكندرية، 2004م، �ص 154 

186 حممد عياد �ل�سامل �حللبي، �ملرجع �ل�سابق، �ص144.
187 نق�ص م�سري 25 نوفمرب �سنة 1973م، جمموعة �أحكام �لنق�ص، �ص 24ق، �ص1053.

188 د. فاروق �لكيالين، �ملرجع �ل�سابق، �ص 459.



133

�ل�سخ�سية: تعترب  �لتل�س�ص على �لت�سالت  �أو  �لتن�ست  �لإذن يف  ��سرت�ط كتابة 

�لكتابة من �أهم �ل�سروط �ل�سكلية يف �لإذن يف �لتن�ست �أو �لتل�س�ص على �لت�سالت 

�ل�سخ�سية، وما ذلك �إل لعتبار �سبط �لر�سائل �لكتابية و�لطالع عليها ومر�قبة 

�لت�سالت �لهاتفية و�إن كان جائز� يف �أحو�ل معينة �إل �أنه يعترب عمال من �أعمال 

�لتفتي�ص �لذي ل يجوز �أن يتم من دون وجود �إذن كتابي بذلك.

تنفيذ الإذن الق�ضائي واآثاره:

�حتدم �جلدل �لفقهي حول �ل�سلطة �ملنوط بها تنفيذ �لإذن �لق�سائي، ويعود هذ� 

�خلالف �إلى �جلدل حول �لطبيعة �لقانونية لالإذن �لق�سائي. وهو ما �سوف نو�سحه 

�أوًل، لنعقبه بتو�سيح �جلهة �ملنوط بها �لتنفيذ، و�أخري� نختتم ذلك ببيان �آثاره:

�لعتد�ء  �أفعال  يبيح  �لذي  �لإذن  يعد  هل  الق�ضائي:  لالإذن  القانونية  الطبيعة 

على �أ�سر�ر �لإن�سان يف مر��سالته وحمادثاته من قبيل �أعمال �ل�ستدلل �أم �أعمال 

�لتحقيق؟ يبدو لنا �أهمية هذ� �لت�ساوؤل يف كون �أعمال �ل�ستدلل ميلك �أن يقوم بها 

ماأمور �ل�سبط �لق�سائي مبجرد �رتكاب �جلرمية من دون حاجة �إلى �حل�سول على 

�لأ�سلية،  �ل�سرطة  �خت�سا�سات  من  تعد  �إذ  غريها  من  �أو  �لعامة  �لنيابة  من  �إذن 

مب�سرح  �لآثار  على  �لتحفظ  معاينة،  لإجر�ء  �لنتقال  �لبالغ،  تلقي  �أمثلتها:  ومن 

�جلرمية... بينما �إذ� �عتربناها من �أعمال �لتحقيق لعنى هذ� �أن �لنيابة هي �ساحبة 

بناًء  �إل  به  �لقيام  �لق�سائي  �ل�سبط  ملاأمور  �لأ�سيل، ومن ثم ل يجوز  �لخت�سا�ص 

على ندب من �ساحبة �لخت�سا�ص �لأ�سيل، �أو يف حالت ��ستثنائية كحالة �لتلب�ص 

وحالة �ل�سرورة. ومن �أمثلتها: �لقب�ص و�لتفتي�ص و�ملو�جهة و�ل�ستجو�ب... �إلخ.

�لتحقيق ولي�ص �ل�ستدلل، وما  �إجر�ء�ت  �لإذن من  �لفقه على �عتبار هذ�  ويجمع 

ذلك �إل ملا ينجم عن هذ� �لإذن من �رتكاب �أفعال من �ساأنها �مل�سا�ص مبكنون �أ�سر�ر 

�ملميزة  �ل�سمة  هي  وهذه  �لإن�سان،  خ�سو�سيات  باأخ�ص  مت�ص  �أنها  �أي  �ل�سخ�ص، 
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لإجر�ء�ت �لتحقيق، ومن ثم ل يجوز ملاأمور �ل�سبط �لق�سائي �لقيام بهذه �لأفعال 

من تلقاء نف�سه. و�لأكرث من ذلك �أن �مل�سرع مل مينح �سلطة �لإذن يف �لقيام بهذه 

تلك  خول  �إذ  عليها  خرج  و�إمنا  �لعامة،  للقو�عد  وفقا  �لعامة  �لنيابة  �إلى  �لأفعال 

�ل�سلطة لقا�سي �لتحقيق �أو للقا�سي �جلزئي متى كانت �لنيابة �لعامة هي �لتي تتولى 

�لتحقيق، وما ذلك �إل خلطرها ومل�سا�سها �خلطر باأخ�ص خ�سو�سيات �لإن�سان189 
وهو ما يوؤكد نهج �مل�سرعني �لد�ستوري و�لعادي. 190

و�إذ� كان �لفقه جممعا على �عتبار �لإذن يف �إباحة هذه �لأفعال من �إجر�ء�ت �لتحقيق 

فالأغلبية  �لت�ساوؤل  هذ�  عن  �لإجابة  يف  �لفقه  �ختلف  ماذ�؟  �أم  تفتي�سا  يعد  فهل 

تعتربه تفتي�سا، وي�ستندون يف هذ� �إلى كون �لتفتي�ص ينطوي على �عتد�ء على �حلق 

يف �ل�سرية. وهذه �مل�سكلة ل تثور �سوى �إز�ء �ملحادثات �لهاتفية، نظر� لكونها ذ�ت 

طابع معنوي ول ميكن �سبطها �إل �إذ� �ندجمت يف �سكل مادي )�أ�سرطة �لت�سجيل( 

وكذلك  �خلا�سة،  للمحادثات  و�لنقل  و�لت�سجيل  �ملر�قبة  �أفعال  عك�ص  على  وذلك 

�لأ�سر�ر  �لتنقيب عن  �ساأنها  �لتي من  للمر��سالت  و�لإف�ساء  و�لطالع  �لفتح  �أفعال 

فاإنها ذ�ت طابع مادي، لذ� فاإنها تعد نوعا من �لتفتي�ص191 وي�ستدل �لبع�ص على هذ� 

�إجر�ء�ت  �ملادتني )95، 95 مكرر�(  �أورد يف  �مل�سرع �مل�سري حيث  بنهج  �لر�أي 

- و�ملتعلقتني مبو�سوع �لت�ساوؤل -�سمن مو�د �لف�سل �لر�بع من �لباب �لثالث حتت 

�ملتعلقة باجلرمية«. ف�ساًل عن م�ساو�ة  �لأ�سياء  و�لتفتي�ص و�سبط  عنو�ن »�لنتقال 

وبني  �لهاتفية،  �ملحادثات  مر�قبة  �سو�بط  بني  نف�سه  �لقانون  من   )206( �ملادة 
189 Tourne, 1980-10-9, R.S.C., p. 737 ,1986.

د. �أحمد فتحي �سرور، مر�قبة �ملكاملات �لتليفونية، �ملقالة �ل�سابقة، �ص 146- د. عو�ص حممد عو�ص، �لتقرير �ل�سابق، �ص 
350- د. ح�سني حممود �إبر�هيم، �ملرجع �ل�سابق، �ص 557: 558- نق�ص م�سري 9 /1985/10، م.�أ.ن، �ص 36ق، رقم 

148، �ص 831.
190  ر�جع ما �سبق من ت�سريعات مقارنة، من �لبحث.

191  Louis pettiti, Gaz. Pal., 1981, no. 3, p. 236.
�أ. �سليمان عبد�ملجيد) مر�قب �ملحادثات �لتليفونية ( �لأمن �لعام، ع2، 1968م، �ص26- د.حممود م�سطفى، �لتفتي�ص وما 

يرتتب على خمالفة �أحكامه من �لآثار، �ملقالة �ل�سابقة، �ص 364- د. �أحمد فتحي �سرور، مر�قبة �ملكاملات �لتليفونية، �ملقالة 
�ل�سابقة، �ص 146.



135

تفتي�ص غري �ملتهمني ومنازلهم192. ويعني هذ� �نطباق �أحكام �لتفتي�ص على �أحكام 
�ملر�قبة �إذ� مل يت�سمن �لقانون ن�سا خا�سا باملر�قبة.193

�ملحادثات  مبر�قبة  يتعلق  فيما  �ل�سابق  �لر�أي  على  �لفقه  من  جانب  �عرت�ص  وقد 

�لأدلة  �سبط  ي�ستهدف  �إجر�ء  مبثل  �لتفتي�ص  �أن  �إلى  ذلك  يف  و��ستندو�  �لهاتفية، 

�ملادية ول ميكن �عتبار �ملحادثات �لهاتفية ذ�ت كيان مادي، ول ي�سح �لقول �إن هذه 

�ملحادثات متى �ندجمت يف كيان مادي كاأ�سالك �لهاتف و�أ�سرطة �لت�سجيل �أ�سبح 

لها كيان مادي ملا فيه من خلط بني �لوعاء �خلارجي للمحادثات نف�سها �لتي تنطوي 

على �ل�سر، فال�سر ل يتعلق بالأ�سالك ول بال�سريط و�إمنا يتعلق باحلديث نف�سه.

كال  جوهر  بني  وا�ضح  اختالف  لوجود  اإل  ذلك  وما  الجتاه،  هذا  نوؤيد  ونحن 

�سرورة  ي�ستلزم  لالأماكن  كان  متى  �لتفتي�ص  �إجر�ء  كون  يف  يتمثل  الإجراءين194 

�أدلة  من  �حلقيقة  ك�سف  يف  يفيد  عما  كافة  حمتوياته  يف  و�لبحث  للمكان  �لدخول 

�أن  يت�سور  ما  كل  �لبحث عن  ي�ستهدف  لالأ�سخا�ص  كان  متى  نف�سه  و�لأمر  مادية. 

حت�س�ص  �سرورة  من  ذلك  ي�ستوجب  وما  �لأدلة،  تلك  �إلى  يو�سل  ما  على  فيه  يعرث 

�ل�سخ�ص حمل �لتفتي�ص، وهو ما ل يتو�فر يف عملية �ملر�قبة و�لت�سجيل �إذ يتم كل 

منها من دون �أي م�سا�ص مبحلها 195 ف�سال عن �ختالف �لأحكام �ملنظمة لإجر�ء 

�لتفتي�ص باملقارنة بتلك �ملنظمة ملر�قبة �ملحادثات �لهاتفية، �إذ ل يجوز للنيابة �لإذن 

يف �ملر�قبة. على عك�ص �لتفتي�ص �إذ متلك �لنيابة ذلك، كما �أن »�لإذن باملر�قبة ل 

تزيد مدته على ثالثني يوما قابلة للتجديد«، على عك�ص �لتفتي�ص فاإن �لإذن ل يتقيد 

مبدة معينة ل�سريان مفعوله. وكذلك فاإن �لإذن باملر�قبة ل يجوز �إل يف �جلنايات 

و�جلنح �لتي يعاقب عليها باحلب�ص ملدة تزيد على ثالثة �أ�سهر، وذلك على �لعك�ص 

192 د. �سامي �حل�سيني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 344- �أ. �سليمان عبد�ملجيد، �ملقالة �ل�سابقة، �ص 24.
193 د. �أحمد فتحي �سرور، مر�قبة �ملكاملات �لتليفونية، �ملقالة �ل�سابقة، �ص 146.

194 د. فاروق �لكيالين، �ملرجع �ل�سابق، �ص 458- د. �سامي �حل�سيني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 346.
195 د. حممود طه، �لتن�ست و�لتل�س�ص على �لت�سالت �ل�سخ�سية بني �لتجرمي و�مل�سروعية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 113، 114.
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يف �لتفتي�ص فلم ي�سرتط �سيئا يف �جلرمية �لتي �رتكبت،196 و�أخري� حتى لو �فرت�سنا 

جدل �سحة �لجتاه �لأول فاإنه ل ي�سلح لتكييف �لإذن مبر�قبة �ملحادثات �ل�سخ�سية 

ل  هنا  فاملحادثات  �ل�سابقة:  لنتفاء �حلجة  نظر�  �لهاتف(،  �ملبا�سرة )عن طريق 

تندمج يف �أ�سالك، كما قد تتم من دون حاجة �إلى ت�سجيلها يف �سر�ئط، ومن ثم ل 

تتج�سد يف كيان مادي. كما �أن �لت�سليم بالأ�سا�ص �لذي ��ستند �إليه �أن�سار �لجتاه 

�ل�سابق من �ساأنه �عتبار �ل�سهادة متى مت تدوينها يف حم�سر تفتي�ص دليال ماديا، 

وهو ما مل يذهب �إليه �أحد، و�إن كانت �ملحكمة �لعليا �لأمريكية كيفت �لتن�ست على 

�ملحادثات �لهاتفية باعتباره �إجر�ء �سبيها بالتفتي�ص، �أي �أنه �أقرب �إلى �لتفتي�ص من 
�أي �إجر�ء �آخر.197

كما ل ميكننا اعتباره يف الوقت نف�ضه اعرتافا وما ذلك �إل لأن �لعرت�ف ل يت�سور 

�أن ي�سدر عن �ساحبه، �إل وهو يعلم م�سبقا بالتهمة �مل�سندة �إليه، وهو ما ل يتو�فر 

يف حالتنا هذه. ف�سال عن �سرورة �أن تتجه �إر�دة �ملتهم �إليه، وهو ما ل يتو�فر �أي�سا 

فهو مل  يدينه،  �أثناء حديثه مبا  �عرتف  ملا  �ملتهم مبر�قبة حديثه  علم  لو  �إذ  هنا، 

�إلى عدم وجود من ير�قبه وي�ستمع حلديثه،  �إل لطمئنانه  يتحدث مبا حتدث فيه 

يعد  ل  ثم  ومن  �إر�دته،  يف�سد  غ�ص  مثل  يكون  باملر�قبة  �ل�سلطة  تدخل  فاإن  وعليه 
�عرت�فا �سادر� عن �إر�دة حرة. 198

�إجر�ء�ت �لتحقيق  �إجر�ًء من  �إلى �عتبار مر�قبة �ملحادثات  لذ� نخل�ص مما �سبق 

�سبيها بالتفتي�ص ولي�ص تفتي�سا. وتبدو لنا �أهمية هذه �لتفرقة من �لناحية �لعملية يف 

عدم �لعتد�د  مبا قد ت�سفر عنه �ملر�قبة من �كت�ساف دليل عن جرمية �أخرى غري 

تلك �لتي منح �لإذن ب�سببها �أي بطريقة عر�سية، وذلك على �لعك�ص يف �لتفتي�ص �إذ 

196 Becourt (D.), Gaz. Pal., 1970,p. 236.
197 د. �أحمد فتحي �سرور، مر�قبة �ملكاملات �لتليفونية، �ملقالة �ل�سابقة، �ص 147.

198 د. �سامي �حل�سيني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 346 : 347- د. �سامي �سادق �ملال، �عرت�ف �ملتهم، �ملرجع �ل�سابق، �ص 117.
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يعتد به متى مت ب�سورة عر�سية.

تنفيذ الإذن يف التن�ضت اأو التل�ض�س على الت�ضالت ال�ضخ�ضية: ي�سرتط �أن يتم 

�لطالع �سو�ء مت مبعرفة �لقا�سي �أو �لنيابة يف ح�سور �ملتهم �أو وكيله، 199 و�إن كان 

هناك من يرى مد هذ� �حلظر بالن�سبة �إلى ندب ماأمور �ل�سبط �لق�سائي ملر�قبة 

�ملحادثات �لهاتفية، 200ويتعني �إبالغ �خلطابات و�لر�سائل �لتلغر�فية �مل�سبوطة �إلى 

�ملتهم �أو �ملر�سل �إليه، �أو تعطى له �سورة منها يف �أقرب وقت ما مل تقت�ص م�سلحة 
�لتحقيق عك�ص ذلك.201

لن�سها  �إجر�ء�ت   )95( �ملادة  يف  �لبحريني  �مل�سرع  بو�سوح  ذلك  عن  عرب  وقد 

على �أن »ع�سو �لنيابة �لعامة له وحده �أن يطلع على �خلطابات و�لر�سائل و�لأور�ق 

�لأخرى �مل�سبوطة على �أن يتم هذ� �إن �أمكن بح�سور �ملتهم �أو �حلائز لها �أو �ملر�سلة 

�إليه ويدون مالحظاتهم عليها، وله ح�سب ما يظهر من �لفح�ص �أن ياأمر ب�سم تلك 

�لأور�ق �إلى ملف �لدعوى �أو يردها �إلى من كان حائز� لها �أو من كانت مر�سلة �إليه«. 

وكذلك لن�ص �ملادة )96(  من �لقانون نف�سه على �أن »لع�سو �لنيابة �لعامة �أن ياأمر 

�حلائز ل�سيء يرى �سبطه �أو �لطالع عليه بتقدميه وي�سري حكم �ملادة )123( من 

هذ� �لقانون على من يخالف ذلك �لأمر �إل �إذ� كان يف حالة من �لأحو�ل �لتي يخوله 

�لقانون فيها �لمتناع عن �أد�ء �ل�سهادة«. كما تن�ص �ملادة )97( من �لقانون عينه 

على �أن »تبلغ �خلطابات و�لر�سائل �مل�سبوطة �إلى �ملتهم �أو �ملر�سل �إليه �أو تعطى �إليه 

�سورة منها يف �أقرب وقت �إل �إذ� كان يف ذلك �إ�سر�ر ب�سري �لتحقيق. ولكل �سخ�ص 

يدعي حقا يف �لأ�سياء �مل�سبوطة �أن يطلب �إلى ع�سو �لنيابة �لعامة ت�سليمها �إليه، وله 

199 د. عو�ص حممد عو�ص، �لتقرير �ل�سابق، �ص 352 - د. وجيه خاطر، �لتقرير �ل�سابق،  �ص 297- �سامي �حل�سيني، �ملرجع 
�ل�سابق، �ص 380.

200 د. �سامي �حل�سيني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 378.
201 د. حممود م�سطفى، حماية حقوق �ملجني عليه فى �لإجر�ء�ت �جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 285- د. �آمال عثمان، �ملرجع 

�ل�سابق، �ص 469- د. عو�ص حممد عو�ص، �لتقرير �ل�سابق، �ص 350- د. ح�سني �جلندي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 228.
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يف حالة �لرف�ص �أن يتظلم �أمام �ملحكمة �ل�سغرى و�أن يطلب �سماع �أقو�له �أمامها«. 
وهو ما يتفق مع �مل�سرع �مل�سري يف �ملو�د ) م 91 : 106 ( �إجر�ء�ت. 202

املرا�ضالت  �ضرية  على  التعدي  اأفعال  الق�ضائي:  الإذن  عن  الناجمة  الآثار 

واملحادثات ال�ضخ�ضية جمرمة مبوجب �ملو�د )154، 309 مكرر�، 309 مكرر� 

)�أ( ( عقوبات م�سري وذلك على �لنحو �ل�سابق �لوقوف عليه، 203 و�إذ�  �سدر �إذن 

�لفعل،  هذ�  �إباحة  هذ�  �ساأن  من  فاإن  هذه  �لتعدي  �أفعال  �أحد  �رتكاب  يف  ق�سائي 

ومن ثم ل ي�سكل جرمية �عتد�ء على حق �لإن�سان يف �سرية حمادثاته �أو مر��سالته. 

ومبعنى �آخر فاإن �لإذن يرفع �ل�سفة �لإجر�مية عن �لفعل لي�سبح فعال مباحا، ومن 

ثم ل يوجد حمل للحماية �جلنائية �ملو�سوعية يف هذه �حلالة.204 

�لإذن  حمل  للفعل  �ملو�سوعية  �جلنائية  �حلماية  �إلغاء  على  �لإذن  �آثار  تتوقف  ول 

�لق�سائي فح�سب، و�إمنا متتد �أي�سا لتحول دون �متد�د �حلماية �جلنائية �لإجر�ئية 

�لإجر�ء م�سروعا ومن ثم  �إذ ي�سبح مثل هذ�  �لق�سائي؛  �لإذن  للفعل حمل  كذلك 

لرب�ءة  �أو  لإد�نة  �سو�ء  ��ستعمالها  ويجوز  عنها،  ي�سفر  �لتي  �جلنائية  بالأدلة  يعتد 
�ملتهم.205

بني  املتبادلة  الت�ضالت  على  التل�ض�س  اأو  التن�ضت  اإباحة  يف  الإذن  جواز  عدم 

�أ�سر�ره  �إليهم مبكنون  �إلى �آخرين يف�سي  املتهم وحماميه: كثري� ما يلجاأ �لإن�سان 

�إما ملجرد �لتنفي�ص عن م�ساكله مع �لغري، و�إما رغبة يف �حل�سول على ��ست�سارة �أو 

توجيه من �لغري. ويتنوع �سخ�ص �لغري هذ� بتنوع مو�سوع �ل�ست�سارة �لذي يريده، 

فاإذ� كانت م�سكلة قانونية فاإنه يلجاأ غالبا �إلى ��ست�سارة رجل قانوين �أو حمام مثال، 
202 ر�جع �لف�سل �لأول من �لباب �ل�سابق.

203 Jean Robert, R.S.C., 1982, no. 1, p. -144 Cass. Crim 1985-7-23, B.C., no. 275.
د. �سامي �سادق �ملال، �ملقالة �ل�سابقة، �ص 26.

204 د. فاروق �لكيالين، �ملرجع �ل�سابق، �ص 459- د. �سامي �سادق �ملال، �ملقالة �ل�سابقة، �ص 26: 27- د. �إدو�رد �لدهبي، 
�ملرجع �ل�سابق، �ص 103.

205 د. حممد نور�لدين �سحاتة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 198- د. �إدو�رد �لدهبي، �ملرجع �ل�سابق، هام�ص �ص 104.
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كانت  �إذ�  ��ست�سارة طبيب، وكذلك  �إلى  يلجاأ غالبا  فاإنه  و�إذ� كانت م�سكلة �سحية 

م�سكلة دينية فاإنه يلجاأ �إلى ��ست�سارة �سيخ دين... �لخ.

�أ�سر�ره  �إياه على  �أي من هوؤلء يكون لثقته به و�ئتمانه  �إلى  وجلوء �ساحب �مل�سكلة 

للمادة  باأ�سر�ر مهنته وفقا  �لأمانة فيف�سي  �مل�سرع من يخون هذه  هذه. وقد جرم 

)310( عقوبات م�سري.  و�إذ� كان هذ� �لتجرمي قد حمى �ساحب �ل�سر من خطر 

�إف�ساء �ل�سر عن طريق من �وؤمتن عليه، فاإن تلك �لأ�سر�ر يت�سور �أن يعتدى عليها 

�ل�سر  �ملتبادلة بني �ساحب  �لت�سالت  �سرية  �لتعدي على  �أفعال  �إباحة  عن طريق 

�أو غري  كانت  مبا�سرة  �سورة حمادثة  �ل�ست�سارة  تاأخذ  �أن  يت�سور  )�إذ  وم�ست�ساره 

مبا�سرة �أو �سورة خطابات متبادلة( على غر�ر حالت �لإباحة �ل�سابق لنا �لوقوف 

فوفقا  وحماميه،  �ملتهم  بني  �ملتبادلة  �لت�سالت  تلك  على  نقت�سر  و�سوف  عليها. 

ب�سبط  �إذنا  ي�سدر  �أن  للقا�سي  يجوز  ل  م�سري  �إجر�ء�ت   )96( �ملادة  لن�ص 

له  �ل�ست�ساري، وكذلك ل يجوز  �أو خبريه  �ملتهم ومد�فعه  �ملتبادلة بني  �ملر��سالت 

�أو �خلبري �ل�ست�ساري  �إلى �ملد�فع  �أي�سًا �لإذن ب�سبط �لأور�ق و�مل�ستند�ت �مل�سلمة 

من قبل �ملتهم. وبالطبع هذه �ملادة تتعلق بالت�سالت �ملكتوبة )�ملر��سالت(، وكذلك 

بامل�ستند�ت �لتي حتوي �أ�سر�ر� خا�سة باملتهم و�لتي �أودعت لدى �ملد�فع �أو �خلبري 

لتمكينه من �لدفاع عنه،206 وهو نف�ص ما ت�سمنه �لت�سريع �لإجر�ئي �لبحريني لن�ص 

�ملادة )94( �إجر�ء�ت على �أن »ل يجوز لع�سو �لنيابة �لعامة �أن ي�سبط لدى �ملد�فع 

عن �ملتهم �أو �خلبري �ل�ست�ساري �لأور�ق و�مل�ستند�ت �لتي �سلمها �ملتهم لهما لأد�ء 

�ملهمة �لتي عهد �إليهما بها ول �ملر��سالت �ملتبادلة بينهما يف �لق�سية«.

�إن  نقول  �أي�سا،  �مل�سموعة  للمحادثات  �ملادة  هذه  �سمول  مدى  حول  �لت�ساوؤل  ويثار 

�لعلة من �إقر�ر �حلماية �جلنائية �ملطلقة للمر��سالت �ملتبادلة بني �ملتهم وحماميه 

206 د. ح�سن علوب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 172.
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�لفقه  �إجماع  عن  ف�سال  بينهما،  �ملتبادلة  �ملحادثات  �إلى  بالن�سبة  نف�سها  متو�فرة 

�خلا�سة.  و�ملحادثات  �لربيدية  للمر��سالت  �ملر��سالت  كلمة  �سمول  على  و�لق�ساء 

�أنو�ع �لت�سالت  �متد�د نطاق �حلماية �جلنائية �ملطلقة جلميع  يعني  �لذي  �لأمر 

و�لأور�ق  �ملذكر�ت  �أي�سا  ت�سمل  كما  وحماميه207  �ملتهم  بني  �ملتبادلة  �ل�سخ�سية 

 )141( �ملادة  تخول  وكذلك  �ملحامي  لدى  �إيد�عها  مت  �لتي  باملتهم،  �خلا�سة 

�إجر�ء�ت م�سري للمتهم �حلق يف �لت�سال مبحاميه من دون ح�سور �أحد.

كما يثار �لت�ساوؤل �أي�سا حول مدى �سمول هذه �حلماية �ملطلقة للمر��سالت �ملتبادلة 

تنظيم  قانون  لئحة  �إلى  نظرنا  �إذ�  �حتياطيا،  �ملحبو�ص  �أو  و�ل�سجني  �ملحامي  بني 

�ل�سجون �مل�سري رقم )396( ل�سنة 1956م خا�سة �ملو�د )11، 17، 116(، 

قانون رقم )18( ل�سنة 2014 باإ�سد�ر قانون موؤ�س�سة �لإ�سالح و�لتاأهيل، وقانون 

�لإجر�ء�ت �جلنائية �لبحريني خا�سة �ملادة )146( جندها تن�ص على عدم جو�ز 

�إد�رة �ملوؤ�س�سة  رقابة تلك �ملر��سالت وذلك على �سبيل �ل�ستثناء )م�سروعة رقابة 
�لعقابية ملر��سالت �لنزلء بها(.208

وي�ستوي �أن يكون �ملحامي موكال �أو منتدبا، كما ي�ستوي �أن يكون �ملتهم مقبو�سا عليه 

�أو مفرجا عنه، ول ي�سرتط �أن يكون �لتفاق بني �ملحامي و�ملتهم قد �أبرم بل يكفي 

�أن يكتب �ملتهم �إلى �أحد �ملحامني ليتولى �لدفاع عنه و�سو�ء قبل �ملحامي �أم مل يقبل. 
وي�سري �حلظر على �لر�سائل �لتي يبعثها �ملتهم ملحاميه بطريقة غري م�سروعة. 209

وتتمتع مر��سالت �ملتهم مع حماميه بتلك �حلماية �ملطلقة، ولو مل يكن قد قبل تويل 

مهمة �لدفاع عنه بعد �إذ يكفي �أن يكتب �ملتهم �إلى حمام طالبا �إليه تويل �لدفاع عنه. 

فهذ� �لطلب يجب �حرت�مه، ومن ثم ل يجوز رقابة �أو �سبط �ت�سالت �ملتهم مع ذلك 
207 د. �دو�رد �لدهبي، �ملرجع �ل�سابق، �ص93- د. هاليل �أحمد ) حقوق �لدفاع يف مرحلة ما قبل �ملحاكمة بني �لنمط �ملثايل 

و�لنمط �لو�قعي يف فرن�سا وم�سر و�ل�سعودية ( مقالة على �لنرتنت.
208 د. �دو�رد �لدهبي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 93.

209 د. ح�سن �سادق �ملر�سفاوي، �سمانات �ملحاكمة يف �لت�سريعات �لعربية، من�ساأة �ملعارف 1973م، �ص 135:136.
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وقائع  من  يت�سمنه  وما  �لطلب  فاإن  �لوكالة،  تلك  �ملحامي  رف�ص  لو  حتى  �ملحامي، 

وذلك  �ملطلقة  باحلماية  يحظى  للمحامي  �ملتهم  قدمه  �أن  �سبق  �لذي  �ملتهم  تدين 

لتعلقها مبمار�سة حق �لدفاع، هذ� �حلق �لذي ي�سنده �لبع�ص �إلى �لقانون �لطبيعي 

وما ي�ستوجبه من �إعالء حق �لفرد على حق �ملجتمع. كما ي�ستمد �أ�سا�سه �أي�سا من 
�ملبد�أ �لقانوين �لقائل �إن »�لإن�سان ل ينبغي �أن ي�سهد على نف�سه �إل باختياره«. 210

ويجيز �لفقه للمتهم �ملو�فقة على �سبط مر��سالته ومذكر�ته �ملو�سوعة لدى حماميه 

�أو �ملر�سلة �إلى حماميه �أثناء وجودها لدى هيئة �لربيد �أو �لربق، وي�سرتط لذلك �أن 

�ل�سبط  بعملية  قيامه  قبل  �ملحقق  يثبته  و�أن  �سمنيا،  ولي�ص  �سريحا  �لر�سا  يكون 

هذه، 211 كما يجوز �سبط �ملر��سالت �ملتبادلة بني �ملتهم وحماميه متى كان �ملحامي 

�سريكا مع �ملتهم يف �لق�سية، لأنه هنا ل يكون حماميا و�إمنا �سريك يف �جلرمية، 

بني  �سخ�سية  �ت�سالت  �إز�ء  و�إمنا  دفاع،  حق  ممار�سة  ب�سدد  نكون  ل  ثم  ومن 

متهمني مما يجيز لقا�سي �لتحقيق �لإذن يف �سبط ومر�قبة �ت�سالتهم �ل�سخ�سية 

212 وذلك من دون �نتهاك �سرية مر��سالت وحمادثات وم�ستند�ت متهمني �آخرين 

لدى �ملحامي متى كان دوره جتاه هوؤلء ل يتعدى كونه حماميا عنهم. 213

2- الإذن يف الظروف ال�ضتثنائية:

�مل�سروعية  بقو�عد  مو�جهتها  ميكن  ل  �لتي  تلك  �ل�ستثنائية   بالظروف  نعني 

�لطارئة  �لظروف  مو�جهة  عن  �لعادية  �مل�سروعية  قو�عد  تعجز  قد  �إذ  �لعادية214 

210 د. حممود م�سطفى، �لتفتي�ص وما يرتتب على خمالفة �أحكامه من �لآثار، �ملقالة �ل�سابقة، �ص 367- د. �إدو�رد �لدهبي، 
�ملرجع �ل�سابق، �ص 105.

211 Pierre Chambon, Le juge d'instruction théorie et pratique de la procedure, 
Dalloz, 1985, p. 216.
212 د. ميدر �لوي�ص، �ملرجع �ل�سابق، �ص 8- د. حممود م�سطفى، �سرية �لتحقيقات �جلنائية وحقوق �لدفاع، �ملقالة �ل�سابقة، �ص 

29- د. حممد نور �سحاتة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 194.
213 د. حممود م�سطفى، �سرية �لتحقيقات �جلنائية وحقوق �لدفاع، �ملقالة �ل�سابقة، �ص 29- د. رم�سي�ص بهنام، �لإجر�ء�ت 

�جلنائية تاأ�سياًل وحتلياًل، �ملرجع �ل�سابق، �ص 208.
214 د. �سليمان �لطماوي، �لقر�ر�ت �لإد�رية، ط4، د�ر �لفكر �لعربي بالقاهرة 1976م، �ص104 - د. �دو�رد �لدهبي، �ملرجع 

�ل�سابق، �ص 110.
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�لتي قد متر بها �لبالد، و�لتي من �ساأنها تعري�ص كيان �لدولة ذ�ته للخطر. �لأمر 

�لذي ي�ستدعي �ل�سماح لل�سلطة باتخاذ ما من �ساأنه �حلفاظ على كيانها ولو ترتب 

على ذلك �خلروج على قو�عد �مل�سروعية �لعادية،215  فقد يكون �سبب هذه �لظروف: 

تلك  �سبب  يكون  قد  كما  حملية.  �أو  خارجية  حرب  ن�سوب  مثل  �لدولية،  �لأحو�ل 

�لظروف �ل�ستثنائية �لأحو�ل �لد�خلية، مثل وقوع �أزمة من �لأزمات �لقت�سادية �أو 
�نت�سار وباء �أو فتنة �أو �إرهاب. 216

تلك  ملثل  خ�سي�سا  �مل�سرع  �سنها  قانونية  قو�عد  على  بناًء  يكون  قد  �خلروج  وهذ� 

لن  �مل�سرع  فاإن  توقعها،  �إمكانه  يكن يف  �إذ� مل  بينما  توقعها.  �أمكنه  متى  �لظروف 

�لأخرية  توقعه، ويف هذه �حلالة  ي�ستطيع �سن قو�عد قانونية ملو�جهة ما مل ميكنه 

بالقدر  وذلك  �لعادية،  �مل�سروعية  قو�عد  من  موؤقتا  �لتحرر  يف  �حلق  لل�سلطة  فاإن 

�لقانون،  فوق  �لدولة  �سالمة  لكون  �إل  ذلك  وما  �لظروف،  تلك  ملو�جهة  �لالزم 

وتطبيقا للقاعدة �ل�سرعية و�لو�سعية »�ل�سرور�ت تبيح �ملحظور�ت«. ومن �أمثلة تلك 

�سو�ء يف  �ملجتمع  لها  يتعر�ص  �لتي  �لع�سيبة  و�لأوقات  �لطارئة: �حلرب،  �لظروف 

�لأوقات �ل�سابقة �أو �لالحقة على �حلروب، و�سو�ء يف �أوقات �ل�سلم كالإ�سر�ب �لعام 
و�لكو�رث �لطبيعية.217

مرتكبيها،  و�سبط  �جلرمية،  ك�سف  عن  �لعادية  �مل�سروعية  قو�عد  تعجز  قد  كما 

و�إنز�ل �لعقاب باجلناة. ويت�سور ذلك �إذ� �سبطت جرمية يف حالة تلب�ص، يف هذه 

�مل�سروعية  بقو�عد  تقيدنا  و�إذ�  جد�،  مهما  يكون  هنا  �لوقت  عن�سر  فاإن  �حلالة 

215 د. فتحي فكري، �لعتقال، د�ر �لنه�سة �لعربية، 1989م، �ص 11: 13- د.�سليمان �لطماوي، �لقر�ر�ت �لإد�رية، �ملرجع 
�ل�سباق، �ص 118: 130- د. قدري عبد�لفتاح �ل�سهاوي، �أعمال �ل�سرطة وم�سئوليتها �إد�رية وجنائيا، من�ساأة �ملعارف، 1969، 

�ص 353.
216 د. علي حممد بدير، د. ع�سام عبد�لوهاب �لربزجني، د. مهدي يا�سني �ل�سالمي، مبادئ و�أحكام �لقانون �لإد�ري، مديرية 

د�ر �لكتب للطباعة و�لن�سر، بغد�د، 1993م، �ص226.
217 د. فتحي فكري، �ملرجع �ل�سابق، �ص 27: 28- د. قدري �ل�سهاوي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 388- د. �إدو�رد �لدهبي، �ملرجع 

�ل�سابق، �ص 112- نق�ص م�سري 1962/2/12، �سابق �لإ�سارة �إليه.
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ويهرب  �لأدلة  متحى  قد  �إذ  �رتكابها  �إثبات  وتعذر  �جلاين،  �سبط  تعذر  �لعادية 

�جلاين، لذلك تدخل �مل�سرع وو�سع قو�عد غري عادية ملعاجلة حالة �لتلب�ص وذلك 

حر�سا على حتقيق �لعد�لة و�سبط �جلناة و�إنز�ل �لعقاب بهم، وعليه �سوف يكون 

تناولنا حلالت �لإذن يف �لظروف �ل�ستثنائية على �لنحو �لتايل:

اأ- الإذن يف حالت الطوارئ:

ن�ستعر�ص فيما يلي �ل�سلطة �ملنوط بها �إ�سد�ر �لإذن يف حالت �لطو�رئ، وذلك يف 

�سوء �لت�سريعني �مل�سري و�لبحريني، ونعقبها باأثر �لإرهاب يف حق �لإن�سان يف �سرية 

�لدولة،  �لتي تهدد  �أ�سعب �لظروف �ل�ستثنائية  �ت�سالته �ل�سخ�سية باعتباره من 

و�أخري� ن�ستعر�ص �جلدل �لذي د�ر حول مدى د�ستورية �لالئحة �لتي �أ�سدرتها وز�رة 

�لنحو  على  �لبحرينية  �لد�ستورية  �ملحكمة  �إليه  �نتهت  وما  �لبحرينية،  �لت�سالت 

�لتايل: 

ال�ضلطة املخت�ضة باإ�ضدار الإذن يف حالة الطوارئ:

�لد�ستور �مل�سري �حلايل  فان رئي�ص �جلمهورية  وفقا لن�ص �ملادة ) 148( من 

هو �ملخت�ص باإعالن حالة �لطو�رئ، و��سرتطت لإعالن حالة �لطو�رئ عدة �سروط 

�أن  ثانيا:  �ملخاطر.  لدرء  �ملمكنة  �لوحيدة  �لو�سيلة  هو  �إليها  �للجوء  يكون  �أن  �أول: 

�أن  يهدد ذلك �خلطر مو�سوعات معينة ذكرها �لن�ص على �سبيل �لتحديد. ثالثا: 

�مل�سري  �لد�ستور  �أن  هنا  و�ملالحظ  خا�سة.  ��ستثنائية  طبيعة  من  �خلطر  يكون 

ح�سر �ملو�سوعات �لتي �إذ� هددها �خلطر ول يجوز �لقيا�ص عليها، وتنح�سر هذه 

�ملو�سوعات يف �لوحدة �لوطنية و�سالمة �لوطن و�سالمة موؤ�س�سات �لدولة. وتطبيقا 

للمادة )148( من �لد�ستور �مللغى �سدر ما يعرف بقانون �لطو�رئ رقم )162( 

ل�سنة 1958م و�ملعدل بالقانون )37( ل�سنة 1972م �إذ ن�ست �ملادة �لثالثة من 

�لقانون نف�سه على �أن »لرئي�ص �جلمهورية متى �أعلنت حالة �لطو�رئ �أن يتخذ باأمر 
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كتابي �أو �سفوي �لتد�بري �لآتية: ... 2- �لأمر مبر�قبة �لر�سائل �أيا كان نوعها...«. 

�أيا كان  ووفقا لهذ� �لن�ص فاإن رئي�ص �جلمهورية ميلك �لإذن يف مر�قبة �لر�سائل 

نوعها متى تو�فرت �إحدى حالت �لطو�رئ �ملو�سحة باملادة �لأولى. وهنا يجب فهم 

�لربيدية  و�ملر��سالت  �ل�سخ�سية،  �ملحادثات  لت�سمل  �لو��سع  مبفهومها  »�لر�سائل« 
و�لربقية كافة. 218

مع  �لطو�رئ  قانون  من  �لثالثة  �ملادة  ن�ص  تعار�ص  مدى  حول  ت�ساوؤل  �أثري  وقد 

�أو  �لتي حتظر �سبط  �لد�ستور �حلايل  �ملادة )38( من  �لد�ستور �مل�سري خا�سة 

�ملادة  كانت  و�إن  نقول  ق�سائي،  �إذن  على  بناء  �إل  نوعها  كان  �أيا  �لر�سائل  مر�قبة 

مع  تتما�سى  �أنها  �إل  �حلاإلى  �لد�ستور  من  �ملادة)38(  ن�ص  مع  تتعار�ص  �لثالثة 

ن�ص �ملادة )148( من �لد�ستور نف�سه، ول تعار�ص يف هذ� �لقول؛ �إذ تتعلق �ملادة 

�لأولى بالظروف �لعادية و�ل�سابق لنا ��ستعر��سها، بينما تتعلق �ملادة �لثانية بحالة 

�لطو�رئ �لتي تختلف من دون �سك عن �لظروف �لعادية، لذ� ل نرى فيها تعار�سا 

مع �لد�ستور.

 -� « �أن  �لبحريني لن�ص �ملادة )36( منه على  �لد�ستور  نلم�سه يف   و�لأمر نف�سه 

فور  يعر�ص  مبر�سوم  �لدفاعية  �حلرب  �إعالن  ويكون  حمرمة،  �لهجومية  �حلرب 

�إعالنها على �ملجل�ص �لوطني للبت يف م�سريها. ب- ل تعلن حالة �ل�سالمة �لوطنية 

�أو �لأحكام �لعرفية �إل مبر�سوم، ويجب يف جميع �لأحو�ل �أن يكون �إعالنها ملدة ل 

�أ�سهر، ول يجوز مدها �إل مبو�فقة �ملجل�ص �لوطني باأغلبية �لأع�ساء  تتجاوز ثالثة 

ب�ساأن متطلبات  �لن�ص فقد �سدرت لئحة تنظيمية  و�إلى جانب هذ�  �حلا�سرين«، 

�لتي  �لأولى  �ملادة  : منها  �ملو�د  �لعديد من  �لوطني، وت�سمنت هذه �لالئحة  �لأمن 

ن�ست على 1- �إلز�م �مل�سغلني �ملرخ�ص لهم بتوفري �لنفاذ �لقانوين تبعا ملتطلبات 

218 د. فتحي فكري، �ملرجع �ل�سابق، �ص 31: 32 م�سري� �إلى تف�سري �ملحكمة �لعليا طلب رقم 2 �ص 6ق �ملن�سور يف �جلريدة 
�لر�سمية، يف 1976/6/3م.



145

�ل�سادر  �لت�سالت  قانون  من   )78( �ملادة  ن�ص  �إلى  و��ستناد�  �لوطني  �لأمن 

باملر�سوم بقانون رقم )48( ل�سنة 2002م » 2- منع �مل�سغلني �ملرخ�ص لهم من 

تفعيل �أو ت�سويق �أو ��ستخد�م �أية خدمة �ت�سالت قبل تطبيق �لنفاذ �لقانوين. 3- 

تنظيم عملية حفظ �ملعلومات �ملتعلقة بالنفاذ و��ستخد�مها وحذفها وذلك من خالل 

حتديد �ملدة �لزمنية و�لكيفية �لتي يتم بها ذلك. 4- حتديد مو�قع �مل�سرتكني يف 

�خلدمات �لال�سلكية )خدمات �لت�سالت �ملتنقلة و�خلدمات �لال�سلكية �لثابتة(. 

5- تزويد هوية �ملت�سل من �أي جهاز �ت�سال ومنع �إي�سال �أي �ت�سال من�ساأ حمليا 

�مل�ستحقة  �جلهات  �خلام�سة  �ملادة  حددت   وقد  �ملت�سل،  تعريف  خدمة  ي�سمل  ل 

�لبحرين،  دفاع  قوة  يف  و�ملتمثلة  �لالئحة  هذه  مبوجب  �لقانوين  للنفاذ  و�ملخولة 

وجهاز �لأمن �لوطني ومديرية �ل�ستخبار�ت �لع�سكرية«. ويف �ملادة �ل�ساد�سة حددت 

وخدمة   )SMS( �لق�سرية  �لر�سائل  خدمة  لت�سالت  بالنفاذ  �ملتعلقة  �ملعلومات 

 -1:)MMS( �ملتعددة  �لو�سائط  ر�سائل  وخدمة   ،)EMS( �ملطورة  �لر�سائل 

�ل�سخ�ص  رقم  �ملت�سل.3-  لل�سخ�ص   IMEI رقم  �ملت�سل.2-  �ل�سخ�ص  رقم 

�مل�ستقبل لالت�سال.4- رقم IMEI لل�سخ�ص �مل�ستقبل لالت�سال.5- تاريخ ووقت 

�لت�سال.6- ر�سيد �لتو�سيل )�إن وجد(.7- بيانات مو�قع �أطر�ف �لت�سال عند 

�إر�سال �أو ��ستقبال �لت�سال )يف �سيغة �أرقام خطوط طول وعر�ص(. وفيما يتعلق 

�لربيد  �إلى  �لدخول  بيانات   -1 �لإلكرتوين:  للربيد  بالنفاذ  �ملتعلقة  باملعلومات 

�لإلكرتوين )��سم توثيق �مل�ستخدم وتاريخ ووقت �لدخول و�خلروج وعنو�ن بروتوكول 

توثيق  )��سم  �ملر�سل  �لإلكرتوين  �لربيد  بيانات  للدخول(.2-  �مل�ستخدم  �لإنرتنت 

From/To/CC/( مل�ستخدم و�لعناوين �لربيدية �مل�ستخدمة يف جميع �خلانات�

�لإلكرتوين  �لربيد  بيانات  �لإلكرتوين(.3-  �لربيد  �إر�سال  ووقت  وتاريخ   )BCC

�مل�ستقبل )��سم توثيق �مل�ستخدم و�لعناوين �لربيدية �مل�ستخدمة يف جميع �خلانات 

)From/To/CC(، تاريخ ووقت ��ستقبال �لربيد �لإلكرتوين. 
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اأ- الإرهاب وحق الإن�ضان يف �ضرية ات�ضالته ال�ضخ�ضية:

�ملجتمعات �لدميقر�طية خمولة �أن تتخذ تد�بري معينة، ذ�ت طبيعة وقائية �أو ر�دعة 

لتحمي نف�سها من �لتهديد�ت �لتي مت�ص مبادئها و��ستقر�ر نظامها �لدميقر�طي. 

ويف �ملقابل تكون �ل�سلطات �لت�سريعية و�لق�سائية و�لإد�رية ملزمة قانونا �أن تر�عي 

فيما تتخذه من تد�بري مقت�سيات حماية حقوق �لإن�سان و�حلريات �لأ�سا�سية �ملبينة 

يف �ل�سكوك �لنافذة يف �أقاليمها. 

�لالزمة  �لتد�بري  لتخاذ  مدفوعة  نف�سها  �لدميقر�طية  �لأنظمة  جتد  هنا  ومن 

ملكافحة �لظو�هر �لإجر�مية �ملتنامية، مع �حلر�ص يف �لآن ذ�ته على �أل تنطوي هذه 

�لتد�بري على تقوي�ص للدميقر�طية بذريعة �لدفاع عنها، فهي لي�ست طليقة �ليد فيما 

�لإرهاب من  تقت�سيه مكافحة  ما  بقدر  يكون ذلك  �إمنا  ق�سرية،  تد�بري  تقرره من 

تد�بري لتقييد �حلقوق �لفردية �ملكفولة د�ستوريا، حيث يتعلق �لأمر ب�سرورة �لتوفيق 

�أمن �ملجتمع �لدميقر�طي وتلك �ملتعلقة بحماية �حلقوق  بني متطلبات �لدفاع عن 

�أن تتخذ من جانبها تد�بري تنتق�ص  �إلى  �لدولة نف�سها م�سطرة  �إذ جتد  �لفردية. 

�لإن�سان،  بحماية  �ملتعلقة  �لدولية  �ل�سكوك  على  �ملرتتبة  �للتز�مات  بع�ص  موؤقتا 

و�ل�سروط  �إطار �حلدود  ويف  �لقائمة  �لأو�ساع  مو�جهة  تتطلبه  �لذي  بالقدر  وذلك 

�ملخت�سة  �ل�سلطات  �لتد�بري  بهذه  �لدولة  وتخطر  �لدويل.  �لقانون  يقت�سيها  �لتي 

وفقًا لل�سكوك �لدولية ذ�ت �لعالقة. وقد ن�ست على هذه �لقاعدة �ملادة �لر�بعة من 

�لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية. 

متثله  �لذي  �خلطر  لطبيعة  يعر�ص  �أن  �لفرن�سي  �لد�ستوري  للمجل�ص  ت�سنى  وقد 

�لأن�سطة �لإرهابية ومدى �سحة �عتباره ظرفا ��ستثنائيا يندرج يف نطاق �لظروف 

�ل�ستثنائية �لتي يتم �لت�سدي لها بت�سريعات خا�سة مثل قانون �لطو�رئ. وقد ��ستقر 

�لر�أي على �أن نظام مكافحة �لإرهاب هو نظام »خا�ص« ير�عي خ�سائ�ص �لن�ساط 
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�لإرهابي، لكنه ل يندرج �سمن �إطار قانون �لطو�رئ، ومن ثم فاإن �لقو�عد �ملنظمة 

لتدخل �ل�سلطات يف مكافحة �لأن�سطة �لإرهابية تندرج يف �ملنظومة �لعامة للنظام 

�جلنائي �لعادي و�إن �نطوت على بع�ص �لقو�عد �خلا�سة غري �ملاألوفة يف �لتنظيم 

ينطوي  ت�سريع  �سن  �أن  مثال،  فرن�سا  يف  �ملقرر  من  فاإنه  تقدم  ما  �سوء  يف  �لعام. 

على بع�ص �خلروج على �ملنظومة �لت�سريعية �لعادية من دون �لإخالل مببادئ دولة 

�لقانون ي�سمح للدولة باتخاذ تد�بري ��ستثنائية ملو�جهة تهديد طارئ.

يف  1978م  يوليـو   4 بتاريخ  �لإن�سان  حلقوق  �لأوربية  للمحكمة  �سهري  حكم  ويف 

باأ�سكال  حاليا  مهددة  باتت  �لدميقر�طية  �ملجتمعات  باأن  ق�ست  »كال�ص«  ق�سيـة 

�أن تر�قب يف �سرية  �إلى  معقدة من �لتج�س�ص و�لإرهاب مبا يجعل �لدولة م�سطرة 

�لعنا�سر �خلطرة �لعاملة على �إقليمها بحيث تكون قادرة على �لت�سدى بفعالية لهذه 

�لتهديد�ت...،219 ويف حكم �آخر ذكرت �ملحكمة نف�سها �أن مكافحة �لإرهاب بفاعلية 

تتطلب قدر� من �ملرونة يف �لتعامل مع �سمانات عد�لة �ملحاكمة، ومن ذلك �لت�سليم 

برقابة �ملر��سالت بني �ملتهم �ملحبو�ص وحماميه يف بع�ص �لظروف على �لرغم من 

�أن �سرية �ملر��سلة بني �ل�سجني وحماميه تعد حقا �أ�سا�سيا للفرد ومت�ص حقوق �لدفاع 

��ستثنائية  �أحو�ل  به يف  �ملبد�أ م�سرحا  مبا�سرة.  ومن ثم يكون �خلروج على هذ� 

وحماطا بال�سمانات �ملنا�سبة �سد �لتجاوز�ت. فاإذ� كانت �ملحكمة �لأوربية حلقوق 

يعرف  ما  وهو  �ملتهم مبحاميه،  �ت�سال  و�لتل�س�ص على  �لتن�ست  �أجازت  �لإن�سان 

باأنه حق مطلق لتعلقه بحق �لدفاع ول يجوز �إ�سد�ر �إذن ق�سائي به، فان من باب 
�أولى ي�سمل غريه من �لت�سالت.220

وهو ما نلم�سه يف �لت�سريع �مل�سري ومتا�سيا مع �ل�سلطة �ل�ستثنائية �لتي متنح لغري 

�لقا�سي �جلزئي، �أو لقا�سي �لتحقيق يف حالة �لطو�رئ، فاإن نيابة �أمن �لدولة متلك 

219 حكم »كال�ص« جل�سة 4 يوليـو 1978م م�سار �إليه على �لإنرتنت.
220 حكم �إردم �سد �أملانيا، جل�سة 5/ 7/ 2001م، م�سار �إليه على �لإنرتنت.
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على  ون�ستدل  �خلا�سة،  و�ملحادثات  �لهاتفية  �ملحادثات  مر�قبة  يف  �لإذن  �إ�سد�ر 

و�لت�سجيل  �ملر�قبة  �أذون  �ملحكمة  ��ستعر�ست  �إذ  �جلهاد:  بق�سية  يعرف  مبا  ذلك 

�لتي منحتها نيابة �أمن �لدولة ل�سباط �ل�سرطة، و�لتي مبقت�ساها مت ت�سجيل �أقو�ل 

�لعديد من �ملتهمني يف هذه �لق�سية، ومل تبد �ملحكمة �عرت��سا على �إ�سد�ر �لإذن 

من قبل �لنيابة �لعامة رغم جتديد ذلك �لإذن مر�ت عديدة، و�إن كانت قد طرحت 

تنفيذ  �أ�سلوب  على  �عرت��سا  جانبا  �ملتهمني  لأقو�ل  �لت�سجيل  من  �مل�ستمدة  �لأدلة 

غري  �أ�سخا�ص  حمادثات  بت�سجيل  وقامت  �لإذن،  حدود  �ل�سرطة  تعدت  �إذ  �لإذن 

من وردت �أ�سماوؤهم يف �لإذن، وكذلك يف �أماكن مل ي�سرح بها يف �لإذن �إذ قامت 

�ل�سرطة بت�سجيل �أقو�ل �ملتهمني د�خل قاعة �ملحكمة. ويبدو لنا �لطابع �ل�ستثنائي 

يف  �إليهم  ن�سب  �لذين  �جلهاد  تنظيم  باأع�ساء  لتعلقها  نظر�  �لق�سية  هذه  لوقائع 

هذه �لق�سية: حماولة قلب نظام �حلكم بالقول وفقا لن�ص �ملادة )87( عقوبات 

م�سري، و�إن�ساء تنظيم حزبي غري م�سروع وفقا لن�ص �ملادة )98 مكرر�( عقوبات 

م�سري، و�رتكابهم �أفعال ترمي �إلى �خلروج عن طاعة رئي�ص �جلمهورية �أو تغيري 

تتبعها  �لتي  �لعامة  �ل�سيا�سة  مناه�سة  �أو  �لجتماعية  �أو  �لقت�سادية  �لدولة  نظم 

�أحكام   )10/139( �ملادة  لن�ص  وفقا  �خلارجي  �أو  �لد�خلي  �ملجال  يف  �لدولة 

�لطائفية  �لفتنة  نار  و�إ�سعال  �لبالد،  د�خل  و�ل�سطر�بات  �لفنت  و�إثارة  ع�سكرية، 

بني �مل�سلمني و�مل�سيحيني، و�لعتد�ء على رجال �ل�سرطة، ونهب �لعديد من �ملحال. 

ف�سال عن وقوع تلك �جلر�ئم بعد ق�سية �غتيال رئي�ص �جلمهورية �لتي �تهم فيها 

�أع�ساء من هذ� �لتنظيم، �لأمر �لذي ي�سفي على تلك �لق�سية طابعا ��ستثنائيا برر 

معه �خلروج على قو�عد �مل�سروعية �لعادية وتخويل نيابة �أمن �لدولة �سلطة �إ�سد�ر 
�لإذن يف �ملر�قبة، و�لعتد�ء على مكنون �أ�سر�ر �ملتهمني. 221

وقد خول �مل�سرع �لبحريني يف �ملادة )29( من �لقانون رقم )58( ل�سنة2006 
221 �أ. عبد�لعزيز �ل�سرقاوي، �جلناية رقم 48 ل�سنة 1982م، �أمن �لدولة �لعليا و�ملعروفة بتنظيم �جلهاد، يف �أماكن متعددة.
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�أو من  �لعام  للمحامي  �أجازت  �لتي  �لإرهابية  �لأعمال  �ملجتمع من  ب�ساأن حماية  م 

�أن ياأمر مبر�قبة �لت�سالت وت�سجيل ما يجري فيما يتعلق باجلر�ئم  يقوم مقامه 

�لت�سجيل  �أو  �ملر�قبة  �أمر  �أن يكون  و�أوجبت  �لقانون  �أحكام هذ�  �لتي تنطبق عليها 

م�سببا وملدة ل جتاوز �ستني يوما ول يجوز مدها �إل باأمر من �ملحكمة �لكربى. 

اأ- مدى د�ضتورية لئحة هيئة الت�ضالت البحرينية: 

�حتدم �جلدل حول مدى د�ستورية هذه �لالئحة، وميكنا �لتمييز بني �جتاهني : 

�أن�سار هذ� �لجتاه من �لربملانيني ورجال  �لجتاه �لأول: �ملعار�سون لالئحة: يرى 

�لقانون عدم د�ستوريتها، وعرب عن ذلك �أحد �أن�سار هذ� �لجتاه بقوله: »�إن مر�قبة 

جميع  يف  معروف  طبعا  وهذ�  �لق�ساء،  من  بقر�ر  يكون  �أن  يجب  هاتفي  خط  �أي 

�لبلد�ن«. و�أ�سار �إلى �أن »�ملادة )26( من �لد�ستور �لبحريني، �لتي تن�ص على حرية 

و�سرية �ملر��سالت و�لت�سالت، �إذ تفيد �ملادة �أن )حرية �ملر��سلة �لربيدية و�لربقية 

�أو  و�لهاتفية و�لإلكرتونية م�سونة، و�سريتها مكفولة، فال يجوز مر�قبة �ملر��سالت 

�إف�ساء �سريتها �إل يف �ل�سرور�ت �لتي يبينها �لقانون ووفقا لالإجر�ء�ت و�ل�سمانات 

يبني  �جلنائية  و�لعقوبات  �لإجر�ء�ت  قانون  »�أن  و�أ�ساف  فيه(.  عليها  �ملن�سو�ص 

�إمكانية وجود مر�قبة للمر��سالت، ولكن باأمر من �لقا�سي، و�أعتقد �أن ذلك يطول 

�لنيابة �لعامة باعتبارها �إحدى �سعب �لق�ساء، ولها �حلق يف �إعطاء �لإذن عند وجود 

حتقيٍق يف ق�سيٍة ما«. وتابع »هذه هي �حلالت �لتي من �ملمكن �ملر�قبة فيها، و�لتي 

�لهاتف  �سبكة  يف  �مل�سرتكني  جميع  �ت�سالت  و�سع  �أما  و�لقانون،  �لد�ستور  نظمها 

خمالف  فهو  قانوين  غطاء  دون  من  ومر�قبتهم  جمموعة  �ختيار  �أو  �ملر�قبة  حتت 

باحلقوق  �مل�سا�ص  يجوز  ل  �أنه  �لجتاه  هذ�  �أن�سار  من  �آخرون  و�أ�ساف  للد�ستور«. 

�ل�سلطة  �أو  �لإد�رة  ت�سدره  بقر�ر  �ملذكورة  مادته )26(  �لد�ستور يف  قررها  �لتي 

�أيا كانت درجة ذلك �لقر�ر ولو كان مر�سوما، ملنافاته مع �سريح ن�ص  �لتنفيذية، 
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�لد�ستور ويكون من باب �غت�ساب �ل�سلطة، ولي�ست له �أية قيمة قانونية، بل يكون من 

قبيل �لأعمال �ملادية منعدمة �مل�سروعية. و�أنه من »دون �سمان �سرية �لت�سالت فاإنه 

ي�سبح مبد�أ حرية و�سرية �لت�سالت و�ملر��سالت مفرغا من م�سمونه وحمتو�ه؛ �إذ 

�إن �لتن�ست ومر�قبة �لت�سالت و�لنفاذ �إلى �ل�سبكات من �أية جهة كانت ويف غري 

�إجر�ء  يف  �لإن�سان  حرية  من  ج�سيم  ب�سكل  حتد  �إمنا  قانونا  بها  �مل�سرح  �لأحو�ل 

ويعاقب كل �سخ�ص  �لذي يجرم  �لعام  �لقانوين  �ملبد�أ  و�أن  و�ت�سالته«.  مر��سالته 

لأية  يجوز  فال  وظيفته،  مبوجب  �إليه  تناهت  �آخر  ب�سخ�ص  متعلقة  �أ�سر�ر�  يف�سي 

�سركة �ت�سالت �أن تف�سي هذه �لأ�سر�ر للغري �أو لأي جهة �إل باإذن ق�سائي. ويف حالة 

قيام دلئل جدية �أمام �لقا�سي على �حتمال �رتباط تلك �لت�سالت بارتكاب جرم 

ل  �لذي  و�لتطبيق  �لحرت�م  �لو�جب  �لد�ستوري  للن�ص  وتطبيقا  عليه  وبناء  معني، 

يجوز لأي جهة من �جلهات �أن تعمل بخالفه، فال يجوز ل�سركات �لت�سالت �إف�ساء 

�إلى  بالنفاذ  �أو جهة  �ل�سماح لأي طرف  �أو  �أو معلومات خا�سة بزبائنها  بيانات  �أي 

�سبكاتها �لعاملة للح�سول على تلك �ملعلومات �إل بناء على �إذن م�سبق من �لق�ساء 
�سادر طبقا للقانون.222

وقد عربت �ملحكمة �لد�ستورية عن هذ� �لجتاه خري تعبري، فقد �أو�سحت �أن �لطلب 

�ملقدم من قبل رئي�ص جمل�ص �لنو�ب �سد حكومة مملكة �لبحرين ��ستند �إلى �أربع 

حجج ي�ستند �ليها يف طعنه بعدم د�ستورية هذه �لالئحة؛ وتتمثل هذه �حلجج يف: 

»اأوُلها: معاجلة �لالئحة ملو�سوع حمظوٌر د�ستوريا عليها معاجلُته وهو حرية �لت�سال 

)19/�أ(،  للمو�د  باملخالفة  �ل�سخ�سية،  باحلرية  �ملرتبط  �سريتها،  يف  و�حلق 

)26(، )31( من �لد�ستور. 

222 وزير �سوؤون جمل�ص �لوزر�ء )�لتن�ست على �لت�سالت قانوين( �سحيفة �لو�سط �لبحرينية - �لعدد 2366 - �جلمعة 27 
فرب�ير 2009 �ملو�فق 02 ربيع �لأول 1430هـ - �نظر مقالت �أخرى ن�سرت ب�سحيفة �لو�سط �لبحرينية بعناوين خمتلفة حول 

�مل�سمون نف�سه، ويف �أعد�د خمتلفة منها: �لعدد 2377 يف 2009/3/10م، و�لعدد 2393 يف 2009/3/26.
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وثانيها: معاجلة �لالئحة حلرية �لت�سالت و�ملر��سالت و�حلق يف كفالة �سريتها 

مبا ل يتفق و�لقيود �ملو�سوعية �ملُقررة يف �لد�ستور ب�ساأنهما باملخالفة للمادة )26( 

من �لد�ستور. 

وثالُثها: معاجلة �لالئحة حلرية �لت�سالت و�ملر��سالت و�حلق يف �سريتها مبا يحول 

باملخالفة  �ل�ساأن  بهذ�  �ملقررة  �لق�سائية  بال�سمانة  �لتمتع  من  �لأفر�د  متكني  دون 

للمادتني )20/و(، )104( من �لد�ستور.

باحلرية  �مل�سا�ص  �إلى  �لت�سالت  حرية  تتجاوز  �أحكاًما  �لالئحة  ت�سمنُي  ورابُعها: 

�لد�ستور  يف  �ملُقررة  �ملو�سوعية  و�لقيود  يتفق  ل  ومبا  مبا�سر،  ب�سكل  �ل�سخ�سية 
ب�ساأنها باملخالفة للمادة )19/�أ( من �لد�ستور«.223

�أنها ل  �لبحريني كما  للد�ستور  �أي خرق  ت�سكل  :ل  �لالئحة  �أن  يرى  �لثاين  �لجتاه 

ت�سكل �أي �نتهاك حلرية و�سرية �ملر��سالت و�ملكاملات �لهاتفية. عرب عن ذلك �أحد 

�أن�سار هذ� �لجتاه بقوله »ل يجب على �أي فرد �أن يقلق من هذه �لالئحة �لتي هي 

�سو�ء  �لبحرين  يف  يعي�سون  �لذين  »�لأفر�د  �أن  و�أ�ساف  تنظيمي«.  �أمر  �لنهاية  يف 

كانو� مو�طنني �أو و�فدين و�لذين هم عادة ما يلتزمون بالقانون لي�ص من �ملفرت�ص 

�أن يقلقو� من �أمر من هذ� �لقبيل �إذ �إن هذ� �لأمر موّجه حلمايتهم وحماية �لأمن 

�أو  عليهم  �لتن�ست  �أو  ملر�قبتهم  موجها  لي�ص  و�أنه  عام،  ب�سكل  �لوطن  و�أمن  �لعام 

يكن  مل  جديد  �أمر  باأي  تاأِت  مل  �لالئحة  �أن  »على  و�سّدد  خ�سو�سياتهم«.  �نتهاك 

م�سري�  �سابقا،  موجودة  قانونية  ملو�د  �أطر�  و�سعت  هي  و�إمنا  �ل�سابق  يف  موجود� 

مبر�سوم  �سدر  �لذي  �لت�سالت  قانون  مو�د  �إلى  مبجملها  ت�ستند  �لالئحة  �أن  �إلى 

�أية  متنح  ل  �ملقرتحة  �لالئحة  �أن  و�أ�ساف  2002م.  ل�سنة   )48( رقم  بقانون 

�لالئحة  تكون  �أن  نافيا  �خرت�قها.  �أو  �ملعلومات  �أو  �ملكاملات  على  للتن�ست  �سلطة 

223 حكم �ملحكمة �لد�ستورية �لبحرينية بتاريخ 2012/5/30م، برقم ط.ن/ 1/ 2010 ل�سنة 8 ق�سائي.
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�لتنظيمية �ملقرتحة �ملتعلقة بالأمن �لوطني قد جاءت من �أجل تقنني �لتن�ست على 

خرق  �أي  ت�سكل  ل  �أنها  و�أكد  �لإلكرتونية،  مر��سالتهم  ومر�قبة  �ملو�طنني  مكاملات 

للد�ستور �لبحريني، و�أ�سار يف لقاء خا�ص مع »�لو�سط« �إلى �أن �لحتاد �لأوربي قد 

�أ�سدر لئحة م�سابهة فيها متطلبات حمددة منذ عام 2006م، و�أن جميع �لدول 

�ملن�سمة لالحتاد �لأوربي تطبق هذه �لالئحة، كما �أن هناك �لعديد من دول �لعامل 

م�سودة  ورد يف  »ما  �أن  �لجتاه  �أن�سار هذ�  من  �آخر  و�عترب  م�سابهة،  لو�ئح  تطبق 

�لت�سالت  تنظيم  هيئة  �أ�سدرتها  �لتي  �لوطني  �لأمن  ب�ساأن  �لتنظيمية  �لالئحة 

على  �لتن�ست  �لأمنية  لالأجهزة  تتيح  مو�د  وت�سمنت  �ملا�سي  �سباط  فرب�ير/  يف 

من  �ملجتمع  وحماية  �جلنائية  �لأحكام  �لت�سالت،  قو�نني  �إلى  ي�ستند  �لت�سالت 

�لت�سالت  قانون  �ملادة )78( من  ن�ص  �إلى  ذلك  م�ستند� يف  �لإرهابية''  �لأعمال 

�ل�سادر عام 2002م لن�سها على �أن ''يلتزم كل م�سغل مرخ�ص له باأن يوفر على 

نفقته �خلا�سة جميع �لإمكانات �لفنية من �أجهزة ومعد�ت ونظم وبر�مج �لت�سالت 

�إلى  �لنفاذ  �لأمنية  لالأجهزة  تتيح  �لتي  بها  له  �ملرخ�ص  �لت�سالت  �سبكة  ب�ساأن 

�ل�سبكة حتقيقا ملتطلبات �لأمن �لوطني...«. و�أو�سح �أن ما قامت به هيئة �لت�سالت 

ك�سفت  �لتي  �لالئحة  �أن  �إلى  لفتا  �ملادة''،  بتلك  ورد  ما  تنفيذ  لكيفية  قو�عد  ''و�سع 

�لهيئة على �سبط �سياغتها مبا  وتعمل  و�لبحث  �لدر��سة  قيد  ''ماز�لت  �لهيئة  عنها 

متنح  ''مل  �لالئحة  �أن  و�عترب  تف�سيال«.  من  تت�سمنه  ما  ب�ساأن  ��ستف�سار  �أي  يزيل 

�لأجهزة �لأمنية �أي حقوق �أكرث مما ورد بن�ص �لقانون بل �قت�سرت على �آلية تنفيذ 

�للتز�مات �ملرخ�ص لهم بت�سهيل هذ� �لنفاذ يف �سكل موحد وبطريقة جمدية من 

للتن�ست على �ملكاملات  �أي �سلطة  '' ل متنح  �أنها  �لفنية و�لقانونية''، م�سيفا  �لناحية 

�أو �ملعلومات �أو �خرت�قها بل تو�سح �لإجر�ء�ت �لتي متكن �مل�ستغلني �ملرخ�ص لهم، 

�ل�سو�بط  تو�فر  عند  �لأمنية  لالأجهزة  �لقانوين  �لنفاذ  توفري  مبتطلبات  للوفاء 

''كما تو�سح �لالئحة �لنظم و�ملعلومات �لتي يجب  �لقانونية �لتي جتيز ذلك''. وتابع 
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�أن تكون متو�فرة لالأجهزة �لأمنية للنفاذ �إليها عندما يتطلب �لأمر ذلك وبعد �تباع 

�ملخت�سة''.  �لق�سائية  بذلك من �جلهات  �إذن  �لقانونية باحل�سول على  �لإجر�ء�ت 

�أو �حلرّية �ل�سخ�سية''، م�سريً� يف  �نتهاكا للحقوق �ملكفولة   '' ر�ف�سا �عتبار �لالئحة 

هذ� �ل�سياق �إلى �أن ''�ملادة �لتا�سعة من م�سودة �لالئحة �لتنفيذية �لبند رقم )7( �إلى 

�لبند )11( تت�سمن و�سع �سو�بط وخطو�ت ل�سمان حماية خ�سو�سية م�ستخدمي 

وم�سرتكي خدمات �لت�سالت وتفر�ص �لتز�مات على �ملرخ�ص لهم ل�سمان حماية 

خ�سو�سية و�سرية �ملعلومات �ملتعلقة بالنفاذ ويجب عليهم م�سئولية حفظ �ملعلومات 

ب�سكل �آمن وتطبيق �أف�سل �لنظم وتوفري �لحتياطات �لالزمة حلمايتها من خمتلف 

�ملخاطر«. م�سيفا �أن ''لئحة هيئة تنظيم �لت�سالت مل تت�سمن �أي مو�د جتيز لأي 

جهة �لتن�ست �أو �إف�ساء �ل�سرية �أو �لنفاذ �إلى �سبكة �لت�سالت �إل وفقا لل�سو�بط 

�ملحكمة  قا�سي  �إذن من  وي�سرتط لتخاذ ذلك �حل�سول مقدما على  �لقانونية... 

مبر�قبة  ياأمر  �أن  مقامه  يقوم  من  �أو  �لعام  وللمحامي  م�سبب...  وباأمر  �ل�سغرى 

�لت�سالت وت�سجيل ما يجري فيما يتعلق باجلر�ئم �لتي ينطبق عليها �أحكام هذ� 

�لقانون وب�سرط �أن يكون �أمر �ملر�قبة �أو �لت�سجيل م�سببا وملدة ل جتاوز �ستني يوما 
ول يجوز مدها �إل باأمر من �ملحكمة �لكربى«.224

�إليه حكومة مملكة  وقد عربت �ملحكمة �لد�ستورية عن وجه �لدفاع �لذي ��ستندت 

�لبحرين يف دح�سها للطعن �ملقدم من قبل رئي�ص جمل�ص �لنو�ب ب�ساأن عدم د�ستورية 

�إنه عن دفع �حلكومة يف  �لالئحة، حيث ورد يف حيثيات حكمها هذ� »وحيث  هذه 

ورد  �لطلب  �أن  �سنُدها  بقالٍة  لتجهيلها،  �لد�ستورية  �لدعوى  قبول  بعدم  مذكرتها 

بالطعن على  �لتحديد، مكتفًيا  �ملطعون عليها على وجه  �لن�سو�ص  بيان  خالًيا من 

�لالئحة يف �سيغٍة مر�َسَلة جُمَملة.225 

224 �لتن�ست على �لت�سالت قانوين، �سحيفة �لو�سط �سابق �لإ�سارة �إليه، حكم �لد�ستورية �لبحرينية، �سابق �لإ�سارة �إليه.
225 حكم �ملحكمة �لد�ستورية �لبحرينية �ل�سابق �لإ�سارة �إليه.
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موقف �ملحكمة �لد�ستورية من �جلدل حول مدى د�ستورية �لالئحة �مل�سار �إليها �آنفا: 

عر�ست �لالئحة على �ملحكمة �لد�ستورية للبت يف مدى د�ستوريتها  باجلل�سة �لعلنية 

وبعدم  �لالئحة  بد�ستورية  ق�ست  وقد  2012م،  مايو   30 �لأربعاء  يوم  �ملنعقدة 

كال  دفوع  ��ستعر�سنا  �أن  وبعد  �ت�سالته.  �سرية  يف  �لإن�سان  حلق  �نتهاكا  ت�سمنها 

�إلى حكم  يلى  �لبحرين ن�سري فيما  �لنو�ب وحكومة مملكة  �لطرفني رئي�ص جمل�ص 

�ملحكمة �لد�ستورية �لبحرينية بحيثياته �لذي فندت فيه دفوع كال �لطرفني، و�نتهت 

�أ�سدرتها  �لتي  �لوطني  �لأمن  ب�ساأن  �لتنظيمية  �لالئحة  بد�ستورية  �إلى �حلكم  فيه 

هيئة تنظيم �لت�سالت، نظر� لأهمية هذ� �حلكم: 

وحيث �إنه عن دفع �حلكومة يف مذكرتها بعدم قبول �لدعوى �لد�ستورية لتجهيلها، 

وجه  على  عليها  �ملطعون  �لن�سو�ص  بيان  من  خالًيا  ورد  �لطلب  �أن  �سنُدها  بقالٍة 

�لتحديد، مكتفًيا بالطعن على �لالئحة يف �سيغٍة مر�َسَلة جُمَملة، فاإنه مردود مبا هو 

مقرر يف ق�ساء هذه �ملحكمة باأن مو�سوع �خل�سومة �لد�ستورية، و�إن تطّلب لتحديده 

خمالفتها،  �ملدعى  �لد�ستور  ون�سو�ص  عليها  �ملطعون  �لقانونية  �لن�سو�ص  بياَن 

حتقق  ولو  لأغر��سه،  م�ستوفًيا  يعترب  �لبيان  هذ�  �أن  �إل  بينهما،  �لتعار�ص  ونقاط 

بطريق غري مبا�سر، بح�سبان �أن لكل خ�سومة ق�سائية وقائَعها �لتي تتحدد �سورُتها 

�أجز�ئها ببع�ص وتر�بِطها يف �سياٍق  �لإجمالية وحقيقُة مقا�سدها يف �سوء �ت�سال 

يجمعها، ومنها ت�ستخل�ص �ملحكمة �لد�ستورية - ويف �سوء نظرتها �ملو�سوعية لبنيان 

�خل�سومة �لد�ستورية ومر�ميها - �أبعاد �مل�سائل �لد�ستورية �ملثارة فيها، ول ي�سرتط 

من ثم لتحقيق �لأغر��ص �لتي توخاها �ملُ�سرع من �ملادة )19( من قانون �ملحكمة 

ونطاقها  م�سمونها  عليها يف  ُتطرح  �لتي  �لد�ستورية  �مل�سائُل  تتحدد  �أن  �لد�ستورية 

تف�سيال، بل يكفي �أن يكون تعيينها ممكًنا، ويتحقق ذلك كلما كان بنيان عنا�سرها 

- ومن خالل تر�بطها �ملنطقي و�ت�سال �أجز�ئها - د�ل على حقيقتها.
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�خل�سومة  تطرحها  �لتي  �لد�ستورية  �مل�سائل  يف  �لف�سل  �أن  يف  بعُد  م�ساحة  ول 

تتولها  مهمة  وتلك  جميًعا،  �لد�ستور  �أحكام  وفق  تقييمها  يفرت�ص  �لد�ستورية، 

حددها  �لتي  �لتعار�ص  مَبو�طن  ذلك  يف  مقيدة  غري  بنف�سها،  �لد�ستورية  �ملحكمة 

عليها،  �ملطعون  �لقانونية  �لن�سو�ص  بني  فيما  �لد�ستورية  �خل�سومة  يف  �ملدعي 

للمخالفة  �خل�سم  حتديد  �أن  يعني  ما  وهو  خمالفُتها،  �ملدَعى  �لد�ستور  ون�سو�ص 

�لد�ستورية �ملدعى بها، ل يتغيا �إل توكيد جدية �ملطاعن �لد�ستورية من خالل ربطها 

مبا يظاهرها من نو�حي �لَعو�ر يف �لن�سو�ص �لقانونية �ملدعى خمالفتها للد�ستور.

ملّا كان ذلك، وكان جمل�ص �لنو�ب يطعن على �لالئحة مناط �ملنازعة �ملاثلة بُرّمتها 

- وفًقا ملا جاء بالوجه �لأول من �أوجه �ملخالفة �آنف �لإملاع - ناعًيا عليها �عتو�َرها 

مبثابِة معاجلة مو�سوٍع حمظوٌر عليها د�ستوريا �خلو�ُص فيه - وهو مطعن �سكلي موؤد�ه 

ت�سريع ينظم  باإ�سد�ر  �إد�رة هيئة تنظيم �لت�سالت  قوٌل بعدم �خت�سا�ص جمل�ص 

حرية �لت�سالت و�سريتها - ف�سال عن �لطعن عليها مبخالفتها للقيود �ملو�سوعية 

�ملُقررة يف �لد�ستور ب�ساأن حرية �لت�سالت و�ملر��سالت و�حلق يف كفالة �سريتها، 

وحق �للجوء �إلى �لق�ساء، و�مل�سا�ص باحلرية �ل�سخ�سية، و�لتي ت�سمنتها �ملو�د )1(، 

)3(، )7(، )8(، )9(، )12( من �لالئحة، �لتي �سيقت يف ثنايا �أور�ق �لطلب، 

ا ملا �رتاآه �لطالب ُحكما للد�ستور ب�ساأنها، فمن ثم  ِذكًر� من دون ح�سر، ��ستعر��سً

�سالفة  �ملو�سوعية  و�ملطاعن  �ل�سكلية  �ملطاعن  �إلى  ميتد  �ملاثل  �لطعن  نطاق  فاإن 

�لبيان حيثما وردت يف ن�سو�ص �لالئحة من غري �قت�سار على �ملو�د �لو�ردة �أعاله 

لتمتد �إليها جميعا رقابُة هذه �ملحكمة، من دون ما ت�سّمنته �لالئحة يف مو�دها جميًعا 

من �أحكام تتعلق مب�سائل تنظيمية حتكم عالقة هيئة تنظيم �لت�سالت بامل�سغلني 

�ملرخ�ص لهم. كما يند�ح هذ� �لنطاق كذلك �إلى �ملادة )78( من قانون �لت�سالت 

�لتي �قت�ست �أن: ) يلتزم كل م�سغل باأن يوفر على نفقته �خلا�سة جميع �لإمكانيات 
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�ل�سبكة حتقيًقا  �إلى  �لنفاذ  �لأمنية  تتيح لالأجهزة  �لتي  �أجهزة وغريها  �لفنية من 

ملتطلبات �لأمن �لوطني، على �أن يتز�من تقدمي �خلدمة مع توفري �لإمكانيات �لفنية 

�ملطلوبة مبر�عاة �لتقدم �لتقني، وذلك وفًقا ملا تن�ص عليه �لأنظمة و�لقر�ر�ت �لتي 

ت�سدرها �لهيئة(، بح�سبان �أن �لن�ص �لطعني وهو )�لالئحة �لتنظيمية ب�ساأن �إلز�م 

�إد�رة  جمل�ص  بقر�ر  �ل�سادرة  �لقانوين(،  �لنفاذ  بتطبيق  لهم  �ملرخ�ص  �مل�سغلني 

هيئة تنظيم �لت�سالت رقم )9( ل�سنة )2009م( قد �سدر تنفيذ� لها، م�ستمد� 

منها قو�عده و�أحكامه، مبا موؤد�ه �متناع ق�سر نطاق �لدعوى �لد�ستورية �ملاثلة على 

�لن�ص �ملطعون عليه فيها وحده، و�متد�ده من ثم بحكم �للزوم �إلى �أ�سل �لقاعدة 

خا�سعة  لتغدو  �إليها،  �مل�سار   )78( �ملادة  يف  متمثلة  �لن�ص  هذ�  عنها  تفرع  �لتي 

دورها لرقابة هذه �ملحكمة يف حدود �ملطاعن �ملو�سوعية. �آيُة ذلك كِلِّه ومد�ُر �لقول 

�أن �لرقابة �لق�سائية �لتي تبا�سرها هذه �ملحكمة يف �ساأن د�ستورية �لن�سو�ص  فيه 

�لقانونية �ملطعون فيها ل تغّل يدها عن رّد هذه �لن�سو�ص �إلى �لأ�سول �لتي �أنبتتها 

و�لتي من �ساأن �حلكم بعدم د�ستوريتها زو�ُل ما تفّرع عنها و�ت�سل بها من ن�سو�ص 

�ت�ساَل قر�ر.

�لذي جاء حمموًل على �سند من  �لأول -  �ملاثل - يف وجهه  �لطعن  �إنه عن  وحيث 

�لنعي على �لالئحة �لطعينة تنظيَمها ملو�سوع حمظور عليها د�ستوريا معاجلُته ب�سكل 

باحلرية  �ملرتبط  �سريتها  يف  و�حلق  �لت�سال  حرية   ( وهو  مبا�سر  غري  �أو  مبا�سر 

�ل�سخ�سية( باملخالفة للمو�د )19/�أ(، )26(، )31( من �لد�ستور، فاإنه مردود 

مبا جرى عليه ق�ساء هذه �ملحكمة من �أن �لد�ستور لئن مل يخّول �ل�سلطة �لتنفيذية 

مبا�سرة �سيء من �لوظيفة �لت�سريعية �إل يف �حلدود �لتي بينتها ن�سو�سه ح�سًر� - 

بح�سبان �أن �لأ�سل �أن �ل�سلطة �لتنفيذية ل تتولى �لت�سريع، و�إمنا يقوم �خت�سا�سها 

�أ�سا�ًسا على �إعمال �لقو�نني و�إحكام تنفيذها - فاإنه ��ستثناء من هذ� �لأ�سل وحتقيًقا 
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لتعاون �ل�سلطات وت�سانِدها، فقد عهد �لد�ستور �إليها يف حالت حمددة باأعماٍل تدخل 

يف نطاق �لأعمال �لت�سريعية ومن بينها �إ�سد�ر �للو�ئح �لالزمة لتنفيذ �لقو�نني. 

ملا كان ذلك، وكانت �ملادة )39/�أ( من �لد�ستور قد ن�ست على �أن: ) ي�سع �مللك 

تعطياًل  �أو  فيها  تعدياًل  يت�سمن  ل  مبا  �لقو�نني  لتنفيذ  �لالزمة  �للو�ئح  مبر��سيم، 

�أو �إعفاء من تنفيذها، ويجوز �أن يعني �لقانون �أد�ة �أدنى من �ملر�سوم لإ�سد�ر  لها 

ب�ساأن  عليها  �ملطعون  �لالئحة  يف  �لو�رد  �لتنظيم  وكان  لتنفيذه(،  �لالزمة  �للو�ئح 

قانون  من   )78( �ملادة  عليه  ت  ن�سّ ملا  تنفيٌذ  هو  �إمنا  �لقانوين  �لنفاذ  تطبيق 

�لت�سالت باأنه: ) يلتزم كل م�سغل باأن يوفر على نفقته �خلا�سة جميع �لإمكانيات 

�ل�سبكة حتقيًقا  �إلى  �لنفاذ  �لأمنية  تتيح لالأجهزة  �لتي  �أجهزة وغريها  �لفنية من 

ملتطلبات �لأمن �لوطني، على �أن يتز�من تقدمي �خلدمة مع توفري �لإمكانيات �لفنية 

�ملطلوبة مبر�عاة �لتقدم �لتقني، وذلك وفًقا ملا تن�ص عليه �لأنظمة و�لقر�ر�ت �لتي 

ت�سدرها �لهيئة (. فمن ثم، فاإن �لالئحة �لتنظيمية �ملطعون عليها مل تاأت باأحكام 

ل�سنة   )48( رقم  �لت�سالت  قانون  يف  ورد  ملا  مغايرٍة  قانونية  قو�عد  �أو  جديدة 

2002م، �لذي �أوردت �ملادة )3/ج -1-( منه، من بني �سالحيات هيئة تنظيم 

لتنفيذ  �لالزمة  و�لقر�ر�ت  �لأو�مر  و�إ�سد�ر  �لأنظمة  و�سع   ( يلي:  ما  �لت�سالت، 

�ملتعلقة.  و�لقر�ر�ت  و�لأو�مر  �لأنظمة  خا�ص  بوجه  وت�سمل  �لقانون،  هذ�  �أحكام 

ب- و�لنفاذ لل�سبكة ومر�فقها...(. وبالتايل فال عدو�ن من �لالئحة على ما حجزه 

�ملرتبط  �سريتها  يف  و�حلِق  �لت�سالت  حرية  تنظيم  �ساأن  يف  للقانون  �لد�ستور 

باحلرية �ل�سخ�سية �لتي �نتظمها �سلًفا قانون �لت�سالت، �إذ مل تتناولها �لالئحة 

�لطعينة بالتنظيم �بتد�ًء، و�إمنا جرت بقو�عد تف�سيلية مل تعّدل فيما �قت�ساه قانون 

�لت�سالت من �أحكام، ملتزمة يف ذلك مبا ر�سمه �لد�ستور من قيود بهذ� �ل�ساأن، مبا 

يغدو معه �لطعن عليها من هذ� �لوجه غرِي قائم على �ُسوِقه َحريا بالرف�ص.
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�لالئحة  على  �لنعُي  وقو�مه  �لثاين-  وجهه  يف   - �ملاثل  �لطعن  عن  �إنه  حيث  ومن 

ل  مبا  �سريتها  كفالة  يف  و�حلِق  و�ملر��سالت  �لت�سالت  حلرية  تنظيَمها  �لطعينة 

ت عليه �ملادة  يتفق و�لقيود �ملو�سوعية �ملقررة يف �لد�ستور ب�ساأنها - وذلك مبا ن�سّ

)9( يف بندها �لأول من �أنه: ) يلتزم �مل�سغل �ملرخ�ص له بحفظ �ملعلومات �ملتعلقة 

بالنفاذ ملدة �سنة و�حدة من تاريخ كل �ت�سال يتم بنجاح بني طرفني �أو �أكرث و�سو�ء 

�ملادة ذ�تها  به  وما جرت  ينتج عنه ذلك (،  �أم مل  �لت�سال  نقل حمتوى  نتج عنه 

�ملتعلقة  �ملعلومات  بتوفري  له  �مل�سغل �ملرخ�ص  يلتزم  �أنه: )  �ل�ساد�ص من  بندها  يف 

بالنفاذ لالأجهزة �لأمنية خالل مدة ل تتجاوز يوًما و�حًد� (، مبا يتمّح�ص - قوًل 

ت �لد�ئم على �لت�سالت، من دون تقييد ممار�سة  ا للتن�سّ من �لطاعن - ترخي�سً

�سرورية  مبجالت  بالنفاذ  �ملتعلقة  �ملعلومات  حفظ  �سلطة  له  �ملرخ�ص  �مل�سغل 

كفالة  يف  و�حلق  �لت�سالت  حلرية  �لالئحة  تنظيم  من  يجعل  ما  وهو  حمددة، 

هذ�  فاإن  �لد�ستور.  من   )26( �ملادة  لن�ص  باملخالفة  لها  مهدًد�  تنظيًما  �سريتها 

�لطعن مردود، ذلك �أنه ملا كانت �ملادة )26( من �لد�ستور قد جرت باأن: )حرية 

و�لإلكرتونية م�سونة، و�سريتها مكفولة، فال  و�لهاتفية  �ملر��سلة �لربيدية و�لربقية 

�لقانون،  يبينها  �لتي  �ل�سرور�ت  �إل يف  �إف�ساء �سريتها  �أو  يجوز مر�قبة �ملر��سالت 

�أن �لأ�سل  ووفًقا لالإجر�ء�ت و�ل�سمانات �ملن�سو�ص عليها فيه (، وكان من �ملقرر 

يف �لن�سو�ص �لقانونية �لتي تنتظمها وحدة �ملو�سوع، هو �متناع ف�سلها عن بع�سها، 

باعتبار �أنها تكّون فيما بينها وحدًة ع�سوية تتكامل �أجز�وؤها، وتت�سافر يف معانيها، 

وتّتِحد توجهاُتها ليكون ن�سيُجها متاآلًفا، بح�سبان �أن �لن�سو�ص �لقانونية ل ت�ساغ من 

فر�غ، ول يجوز �نتز�عها من و�قعها حمدًد� يف �سوء �مل�سلحة �ملق�سودة منها، وهي 

�ملُ�سرع  �أن  بافرت��ص  معها،  �لن�سو�ص  هذه  تدور  �أن  يجب  �جتماعية  م�سلحة  بعُد 

رمى �إلى بلوغها متخًذ� من �سياغته �لقانونية �سبيال �إليها، فمن ثم تكون �مل�سلحة 

�لجتماعية، غاية نهائية لكل ن�ص ت�سريعي و�إطاًر� لتحديد معناه، وموطًئا ل�سمان 
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�لوحدة �لع�سوية للن�سو�ص �لتي ينتظمها �لعمل �لت�سريعي، مبا يزيل �لتعار�ص بني 

�أجز�ئها، ويكفل �ت�سال �أحكامها وتر�بطها فيما بينها، لتغدو جميعها من�سرفة �إلى 

�لوجهة عيِنها �لتي �بتغاها �مل�سرع من ور�ء �إقر�رها.

وحيث �إن ق�ساء هذه �ملحكمة قد ��ستقر على �أنها وهي تبا�سر �لرقابة �لد�ستورية، 

فاإنه يقت�سيها �بتد�ًء، وبحكم �للزوم، �أن تقف على حقيقة �لن�سو�ص �ملطعون عليها 

بعدم �لد�ستورية لتحدد م�سامينها ومعانيها ومر�ميها قبل �أن تقوم مبقابلتها باأحكام 

�ملحكمة  حتديد  يكون  ثم  ومن  عليها،  خروجها  �أو  لها  ملطابقتها  حترًيا  �لد�ستور، 

�أو مغز�ها، عمال مبدئيا و�سابقا بال�سرورة  �لقانونية، �سو�ء يف معناها  للن�سو�ص 

على �خلو�ص يف مناعيها �لد�ستورية.

�لإجر�ء�ت  قانون  من   )93( �ملادة  ت  ن�سّ و�إذ  تقدم،  ما  على  تاأ�سي�ًسا  �إنه  وحيث 

جميع  �لربيد  مكاتب  لدى  ت�سبط  �أن  �لعامة  للنيابة  )يجوز  �أنه:  على  �جلنائية 

جميع  �لربق  مكاتب  ولدى  و�لطرود،  و�ملطبوعات  و�جلر�ئد  و�لر�سائل  �خلطابات 

�إجر�ء  �أو  و�لال�سلكية  �ل�سلكية  و�ملر��سالت  �ملحادثات  تر�قب  و�أن  �لربقيات، 

ت�سجيالت لأحاديث جرت يف مكان خا�ص متى كان لذلك فائدٌة يف ظهور �حلقيقة 

�لإجر�ء�ت  من  �أي  لتخاذ  وي�سرتط  باحلب�ص،  عليها  معاقب  جنحة  �أو  جناية  يف 

وي�سدر  �ل�سغرى،  �ملحكمة  قا�سي  من  بذلك  �إذن  على  مقدًما  �حل�سول  �ل�سابقة 

يكون  �أن  يجب  �لأحو�ل  جميع  ويف  �لأور�ق،  على  �طالعه  بعد  �لإذن  هذ�  �لقا�سي 

�ل�سبط �أو �ملر�قبة �أو �لت�سجيل بناًء على �أمر م�سبب وملدة ل تزيد على ثالثني يوًما 

�لقانون  من   )29( �ملادة  جرت  و�إذ  مماثلة(،  �أخرى  مدد  �أو  ملدة  للتجديد  قابلة 

بالآتي:  �لإرهابية  �لأعمال  من  �ملجتمع  حماية  ب�ساأن  2006م  ل�سنة   )58( رقم 

�أنو�عها  بجميع  �لر�سائل  ب�سبط  ياأمر  �أن  مقامه  يقوم  من  �أو  �لعام  )للمحامي 

و�ملطبوعات و�لطرود و�لربقيات، ومبر�قبة �لت�سالت بجميع و�سائلها، وت�سجيل ما 
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يجري يف �لأماكن �لعامة �أو �خلا�سة، متى كان لذلك فائدة يف ك�سف �حلقيقة يف 

�أن  �أحكام هذ� �لقانون، ويف جميع هذه �لأحو�ل يجب  �لتي تنطبق عليها  �جلر�ئم 

يكون �أمر �ل�سبط �أو �لت�سجيل م�سبًبا وملدة ل جتاوز �ستني يوًما، ول يجوز مد هذه 

�ملدة �إل باأمر من �ملحكمة �لكربى(، وملا كان من �ملقرر �أن �سمان �حلرية �ل�سخ�سية 

ونها يفرت�سان بال�سرورة �إمكاَن مبا�سرتها من دون قيود جائرة تعطلها �أو حتدُّ  و�سَ

م�سالح  تقت�سيها  �لتي  �لقيود  تلك  من  تعفيها  عليها  ح�سانة  �إ�سباغ  ولي�ص  منها، 

�ل�سخ�سية  للحرية  جعل  لئن  �لد�ستور  و�أن  حركتها،  �سو�بط  وت�سوُغها  �جلماعة 

�لقَدح �ملَُعّلى، ومَنَحها �لرعاية �لأويف توكيًد� لقيمتها وبلوًغا لغاية �لأمر فيها، فاإنه 

من   )75( �ملادة  وكانت  ذلك،  كان  ملا  لتنظيمها.  �لتدخل  عن  �ملُ�سرع  يد  يغّل  مل 

قانون �لت�سالت - �ملو�سومة )�لت�سليل و�عرت��ص �لر�سائل وك�سفها( - قد ن�ست 

�أي  �أو  �لعقوبات  قانون  عليها  ين�ص  �أ�سد  عقوبة  باأية  �لخالل  عدم  )مع  �أنه:  على 

قانون �آخر، يعاقب بالغر�مة �لتي ل جتاوز ع�سرة �آلف دينار كل من ��ستخدم �أجهزة 

�أو �سبكة �لت�سالت بق�سد: 1-... 2- �لتن�ست على �أو �إف�ساء �سرية �أية مكاملات 

�أو بيانات تتعلق مب�سمون �أية ر�سالة �أو مبر�سلها �أو باملر�سل �إليه، ما مل يكن �لتن�ست 

�أو �لإف�ساء مبوجب �إذن من �لنيابة �لعامة �أو �أمر �سادر من �ملحكمة �ملخت�سة(. وهو 

�لتابعون  �لق�سائي  �ل�سبط  ماأمورو  فيهم  مبن  باأحكامه  �لكافة  يخاطب  عام  ن�ص 

لأجهزة �لأمن �ملخت�سة، وموظفو �سركات �لت�سالت، و�آحاد �لنا�ص. و�إذ �إن �ملادة 

)77( من �لقانون ذ�ته �إذ �أناطت مبوظفي هيئة تنظيم �لت�سالت �سلطة مر�قبة 

تنفيذ �أحكامه، فاإنها ن�ست يف م�ستَهّلها �سر�حة على عدم �لإخالل باأحكام قانون 

َله �أن نية �ملُ�سرع تكون قد توّجهت يف  �لإجر�ء�ت �جلنائية، فاإن موؤدى ذلك وحا�سِ

�لإمكانيات  بتوفري  �لت�سالت  �سبكة  م�َسغلي  �إلز�م  �إلى  �لقانون  من  �ملادة )78( 

�إلى �ل�سبكة حتقيًقا ملتطلبات �لأمن  �لفنية �لتي متّكن �لأجهزة �لأمنية من �لنفاذ 

�أن تكون قد  �أي وقت ب�سرط  �ل�سبكة يف  ولوَج  يتيح فنيا لهذه �لأجهزة  �لوطني مبا 
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�ملخت�ص،  �لقا�سي  من  �أمٍر  �أو  �لعامة  �لنيابة  من  بذلك  �إذٍن  على  �سلًفا  ح�سلت 

�لت�سريعية  �ل�سئون  للجنة  و�لع�سرين  �خلام�ص  �لتقرير  يف  ورد  ما  يوؤّيده  نظٌر  وهو 

من  �لثامنة،  �سفحته  يف  2010م  يناير   27 بتاريخ  �لنو�ب  مبجل�ص  و�لقانونية 

�أن: ) �ملادة )78( من قانون �لت�سالت �إمنا كانت ب�سدد حتديد �لتز�م �مل�سغل 

ب�ساأن توفري �لإمكانيات �لفنية و�لأجهزة �لالزمة ملمار�سة �لنفاذ من قبل �جلهات 

�لأمنية يف �لأحو�ل �لتي يكون جائًز� لهم �أ�ساًل ممار�سة هذ� �لنفاذ(، مبا لِزُمه �أن 

�لإجر�ء�ت �ملرتتبَة على �لنفاذ �ملتحِلّل من هذ� �ل�سرط ترتّدى يف حماأة �لبطالن. 

�إلى )حمتوى  �أن �ملُ�سرع حر�ص يف �لن�ص �لطعني على مّد �حلماية  وَحرّي بالبيان 

�لت�سال( باأن ن�ّص يف �ملادة )7/ بند 2( من �لالئحة �سالفة �لبيان على �إ�سبال 

يا �أنه: )يحظر على �مل�سغل �ملرخ�ص له �أو �أي  �ل�سرية على حمتوى �لت�سال مقت�سِ

�سخ�ص �آخر �لطالع على حمتوى �لت�سال و�ملعلومات �ملتعلقة بالنفاذ(، وقد عّرفت 

من  �ملر�سلة  )�ملعلومات  باأنه:  �لت�سال  �لطعينة حمتوى  �لالئحة  من  �لأولى  �ملادة 

خالل �ت�سال، وي�سمل حمتوى مكاملة هاتفية �أو حمتوى �سفحة على �سبكة �لإنرتنت 

ثّم  �لت�سال(، فمن  �آخر من  نوع  �أي  �أو حمتوى  ن�سية ق�سرية،  ر�سالة  �أو حمتوى 

يغدو �لنعي على �لن�ص �لطعني خمالفته �لد�ستور من هذ� �لوجه غري قائم على �سنٍد 

متعنّي �لرف�ص.

�لثالث - بالنعي على �لن�ص �لطعني  �إنه عن �لطعن �ملاثل - يف وجهه   ومن حيث 

معاجلته حلرية �لت�سالت و�حلق يف �سريتها مبا يحول دون متكني �لأفر�د من �لتمتع 

للنفاذ  �لالئحة قد ر�سمت  �إن  �لطالب  قوًل من  لهما،  �ملقررة  �لق�سائية  بال�سمانة 

طريًقا ل يتيح لالأفر�د �لذين مُيار�ص �سدهم �لتن�ست �لآيل و�لنفاذ �لقانوين �لعلَم 

�مل�ستخدم  باإعالم  �مل�سغل  �إلز�م  على  �لن�ّص  �أغفلت  باأن  �لنفاذ،  �أو  �لتن�ست  بهذ� 

م�سبًقا بذلك، فاإنه مردوٌد �أوًل: باأن �ملعلومات �ملتعلقة بالنفاذ �لتي ت�سري على جميع 
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�سرية  يف  و�حدة  �سنة  ملدة  وحفظها  ت�سجيلها  ويتم  �ل�ساعة  مد�ر  على  �لت�سالت 

تامة - بح�سب ما ن�ست عليه �ملادة )9( من �لالئحة �لطعينة - يتعذر عقاًل وعماًل 

�إخطاُر �أ�سحابها، ُكلَّ حنٍي و�أو�ن مبا مّت من حفٍظ لبياناتها جميعا، ثم �إنه من نافل 

�لقول �إن جّل هذه �لبيانات، كموقع كل من طريَف �لت�سال ومدِته وغرِيها، يتعني يف 

جميع �لأحو�ل ت�سجيُلها وحفظها لعتبار�ت فنية بحتة �حت�ساًبا مل�ستحقات �سركات 

�سلف  ثانًيا: مبا  ومردوٌد  �ل�سبكة.  م�ستخدمي  ولدى  ا  بع�سً بع�سها  لدى  �لت�سالت 

مبنا�سبة  �إل  �لبيانات  هذه  على  �لأمنية  �لأجهزة  �ّطالع  جو�ز  عدم  من  به  �جلزُم 

جرمية معينة وقعت وبعد �حل�سول على �إذن من �لق�ساء عماًل باملادة )2/75( 

من قانون �لت�سالت، ومن ثم فاإن �لالئحة �لطعينة مل تخالف - يف هذ� �ل�سدد - 

�أيا من �ملادتني )20/ و(، )104/�أ( من �لد�ستور.

تتجاوز  �أحكاًما  ت�سمنت  �لالئحة  �أن  �لطعن  وجوِه هذ�  ر�بِع  �إن حا�سَل  ومن حيث 

حّرية �لت�سالت �إلى �مل�سا�ص باحلرية �ل�سخ�سية ب�سكل مبا�سر ومبا ل يتفق و�لقيود 

�ملو�سوعية �ملُقررة يف �لد�ستور ب�ساأنها، على �سند من �لقول �إن من حق �لإن�سان �أل 

يكون حمال للمر�قبة �لد�ئمة من قبل �ل�سلطة �أو �أي جهة �أخرى ملا يف ذلك من �إثقاٍل 

ُعدو�ًنا،  �لتحرك  يف  حريته  من  ويحد  �عت�سافا  ظهره  َينَق�ص  د�خلي  بقيد  لكاهله 

يجرى  �ت�سال  بكل  �ملتعلقة  �لنفاذ  معلومات  لني حفَظ  �مل�سِغّ �إلز�ُم  يتمّح�ص  بحيث 

ب�سكل د�ئم وملدة �سنة كاملة، �نتهاًكا للحرية �ل�سخ�سية لالأفر�د بدون مربر.

��ستتباب  �لعام و�سماَن  �لنظام  باأن حفظ  فهو مردوٌد  �لنعي  �إنه عن هذ�    وحيث 

معلومات  حفظ  �سيا�سة  �إليه  ترنو  ما  وهو  �جلر�ئم،  �رتكاب  دون  و�حلوؤوَل  �لأمن 

�لت�سال على نحِو ما جرى به �لتنظيم �لت�سريعي �ملاثل و�ملقارن، تعَترب كلها غايات 

�ملادة  من  �مل�ستخَل�ص  �لنحو  على  �لد�ستوري  �ملبد�أ  م�ساف  �إلى  ترتقي  م�سروعة 

)4( من �لد�ستور �ملعّدل فيما جرت به من �لتن�سي�ص على )�لأمن( بح�سبانه من 
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دعامات �ملجتمع �لتي تكفلها �لدولة، ول ِمر�ء يف �أن �حلق يف �لأمن من �أوكد حقوق 

قو�م  ل  و�سدمًيا  له  جامع  ل  هباًء  جمملها  يف  ت�ستحيل  �حلقوق  هذه  و�أن  �لإن�سان 

�لأمان،  �أ�سباب  للد�ستور  �ملو�سوعية  �ل�سو�بط  �لدولة يف حدود  تقّي�ص  �إذ� مل  فيه 

�لت�سالت  �سبكة  �تخاذ  �ساأنه  من  ما  كل  مكافحة  �سمنها  ومن  وتدبرًي�،  ت�سريًعا 

مطية للم�سا�ص باأمن �ملجتمع.

وكذلك  عليها،  �ملطعون  �لالئحة  �أن  تقدم،  ما  جماع  من  �حلا�سل  �إن  وحيث 

ل�سنة   )48( رقم  بقانون  باملر�سوم  �ل�سادر  �لت�سالت  قانون  من   )78( �ملادة 

2002م- يف حدود �لنطاق �ملبني بالأ�سباب - مل تعتِورُهما خمالفُة �أحكام �ملو�د 

)19/�أ(، )20/و(، )26(، )31(، )50/�أ(، )104/�أ( من �لد�ستور �أو �أي 

حكم �آخر من �أحكامه، فاإن �لق�ساء برف�ص �لطلب �ملاثل ي�سحى متعّيًنا.

فلهذه الأ�ضباب: حكمت املحكمة برف�س الطلب226

ثالثا : حالة التلب�س وحق الإن�ضان يف �ضرية ات�ضالته ال�ضخ�ضية:

ت�سمنت �ملادة )30( �إجر�ء�ت م�سري حالت خم�سا للتلب�ص تتمثل يف: م�ساهدة 

متابعة  ي�سرية،  بربهة  �رتكابها  عقب  �جلرمية  م�ساهدة  �رتكابها،  حال  �جلرمية 

وقوع �جلرمية  م�ساهدة �جلاين عقب  �ل�سياح،  مع  للمتهم  �لعامة  �أو  عليه  �ملجني 

بزمن قريب يحمل �آلت �أو �أ�سلحة �أو �أمتعة ي�ستدل منها على �أنه مرتكب �جلرمية �أو 

�سارك يف �رتكابها، و�أخري� �إذ� وجدت مبرتكبها �آثار �أو عالمات ي�ستدل منها على 

�أنه فاعل �أو �سريك فيها. ول يختلف نهج �مل�سرع �لبحريني عن م�سمون  هذ� �لن�ص، 

لن�ص �ملادة )51( �إجر�ء�ت �لبحرين على حالت �لتلب�ص �خلم�ص نف�سها �لتى ن�ص 

عليها �مل�سرع �مل�سري. 

و�نطالقا مما �سبق �أن �أو�سحناه من تكييف �لبع�ص ملر�قبة �ملحادثات و�ملر��سالت 
226 �لهام�ص �ل�سابق.
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على �أنها نوع من �لتفتي�ص. وما ذهب �إليه �لبع�ص �لآخر �لذي عار�ص هذ� �لتكييف 

من �أنها �إجر�ء �سبيه بالتفتي�ص، فاإننا نت�ساءل هل يرتتب على حالة �لتلب�ص تخويل 

�لفقه  من  جانب  227ذهب  �ملتهم؟  منزل  تفتي�ص  �سلطة  �لق�سائي  �ل�سبط  ماأمور 

�إلى �لقول باأحقية ماأمور �ل�سبط �لق�سائي ��ستناد� �إلى تخويله �سلطات ��ستثنائية 

و�لق�ساء. وهو ما ذهب  �لعامة  �لنيابة  �لتلب�ص كانت من �خت�سا�ص  خا�سة بحالة 

حكم  بعد  �أ�سا�سه  فقد  �لر�أي  هذ�  كان  )و�إن  و�لبحريني  �مل�سري  �لت�سريعان  �إليه 

�ملحكمة �لد�ستورية �لعليا لعام 1984م(228 بينما ذهب �لبع�ص �لآخر �إلى عدم 

�أحقية ماأمور �ل�سبط �لق�سائي ذلك، وهو ما ذهب �إليه �لقانون �لإيطايل و�لقانون 
�ليمني وم�سروع قانون �لعقوبات �لتون�سي عام 1983م.229

ومل يعد ماأمور �ل�سبط �لق�سائي ميلك يف حالت �لتلب�ص تفتي�ص منزل �ملتهم، ل�سبط 

�أنها  �أمار�ت قوية  �لتي تفيد يف ك�سف �حلقيقة ولو �ت�سح له من  �لأ�سياء و�لأور�ق 

موجودة فيه، وذلك ��ستناد� حلكم �ملحكمة �لد�ستورية �لعليا عام 1984م بعدم 

د�ستورية �ملادة )47( �إجر�ء�ت م�سري �لتي كانت تخول ماأمور �ل�سبط �لق�سائي 

تفتي�ص منزل �ملتهم يف حالة �لتلب�ص من دون �أن تقر ذلك �حلق يف حالة تفتي�ص منزل 
غري �ملتهم.230

�لق�سائي ميلك  �ل�سبط  ماأمور  �لبحريني ليز�ل  �لإجر�ئي  للت�سريع  وفقا  و�إن كان 

�سلطة تفتي�ص منزل �ملتهم وهو ما ن�ست عليه �ملادة )55( �إجر�ء�ت �لبحرين من 

�أن »ملاأمور �ل�سبط �لق�سائي يف حالة �لتلب�ص بجناية �أو جنحة معاقب عليها باحلب�ص 

227 و�إن كانت هذه �ل�سلطة حمل جدل فقهي بعد �أن ق�ست �ملحكمة �لد�ستورية بعدم د�ستورية م 47 �أ.ج لتعار�سها مع م 44 
من �لد�ستور بقولها »للم�ساكن حرمة فال يجوز دخولها ول تفتي�سها �إل باأمر ق�سائي م�سبب وفقا لأحكام �لقانون« وذلك يف حكمها 

�ل�سادر يف 1982/6/2 رقم 5، �ص54ق )د�ستورية(. وقد �نق�سم �لفقه بني موؤيد حلكم �لد�ستورية ومعار�ص لها. ر�جع يف ذلك 
د. حممود جنيب ح�سني، �لد�ستور و�لقانون �جلنائي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 100 : 101.

228 د. ح�سن �سادق �ملر�سفاوي، �لأ�ساليب �حلديث يف �لتحقيق �جلنائي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 66- د. فاروق �لكيالين، �ملرجع 
�ل�سابق، �ص 101: 103- نق�ص م�سري 1985/11/20، م.�أ.ن، �ص55 ق، رقم 188.

229 د. حممد �إبر�هيم زيد، د. عبد�لفتاح �ل�سيفي، �ملرجع �ل�سابق، �ص199.
230 حكم �ملحكمة �لد�ستورية �لعليا �مل�سرية ل�سنة 1984م، �ل�سابق �لإ�سارة �إليه.
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مدة تزيد على ثالثة �أ�سهر �أن يفت�ص منزل �ملتهم وي�سبط فيه �لأ�سياء و�لأور�ق �لتي 

تفيد يف ك�سف �حلقيقة �إذ� �ت�سح له من �أمار�ت قوية �أنها موجودة فيه«. 

ول نوؤيد منح �ل�سرطة مثل هذه �ل�سلطة؛ �إذ يجب �أن يقت�سر �أثر �لتلب�ص على تخويل 

�لنيابة �لعامة �سلطة �لإذن يف تفتي�ص �مل�سكن من دون ��سرت�ط �إذن ق�سائي. وبذلك 

حمادثاته  �سرية  يف  �لإن�سان  حلق  �ل�سرطة  �نتهاك  خماطر  من  خففنا  قد  نكون 

ومر��سالته، ويف �لوقت نف�سه نكون قد خففنا من �لقيود �لتي و�سعها �لقانون عندما 

وما حتتاج  �لتلب�ص  لطبيعة حالة  نظر�  �إذن ق�سائي  يتطلب �سرورة �حل�سول على 

�إليه من ت�سرفات �سريعة. و��سرت�ط �حل�سول على �إذن من �لنيابة �لعامة يف حالة 

�لتلب�ص �لق�سد منه عدم فتح �لباب على م�سر�عيه ملاأمور �ل�سبط من دون �أي قيد 

�إذ متلك  �لإذن  �ل�سرعة يف حالة طلب  �لوقت عينه حتقيق  �لتلب�ص، ويف  يف حالت 

�لنيابة منحه ب�سرعة باملقارنة با�ست�سد�ر �لإذن عن �لقا�سي �جلزئي.

ثانيا: اإباحة التعدي على حقوق الإن�ضان يف �ضرية ات�ضالته ال�ضخ�ضية 
بناء على ر�ضا �ضاحب ال�ضر: 

�سرية �لت�سالت �ل�سخ�سية حق من حقوق �لإن�سان، وطاملا �أنه حق لالإن�سان فقد 

تقرر مل�سلحته، ومن ثم جاز له �لتنازل عن هذ� �حلق للغري. ومبعنى �آخر يحق له 

�لإذن للغري يف �لوقوف على م�سمون �ت�سالته �ل�سخ�سية، من دون �أن ينطوي ذلك 

على �عتد�ء على حقه هذ�، ويطلق على هذ� �لإذن للغري »�لر�سا« 231 وهو ما �أكدته 

�لبحرين،  عقوبات   )  373  ( و�ملادة  م�سري،  عقوبات   ) مكرر�   309( �ملادة 

�إذ ت�سرتطان لوقوع جرمية �نتهاك �حلياة �خلا�سة وقوع �لفعل بغري ر�سا �ساحب 

�ل�ساأن232 وتناولنا لر�سا �ساحب �ل�ساأن �سيكون من خالل ��ستعر��سنا ل�سروطه، ثم 

231 د.ممدوح خليل، �ملرجع �ل�سباق، �ص 338. �جلدير بالذكر �أن هذه �حلالة ل تت�سور �إذ� ما �قت�سر �لعتد�ء على حق �لدولة 
وحدها.

232 �لهام�ص �ل�سابق، �ص 340: 341. ر�جع �أي�سا ما �سبق بهذ� �خل�سو�ص من �لبحث.



166

نتبعه باآثار �لر�سا، وذلك على �لنحو �لآتي: 

�ضروط الر�ضا:

هذه  وتتمثل  �لقانونية،  �آثاره  �لر�سا  ينتج  كي  تو�فرها  يتعني  عديدة  �سروط  ثمة 

�ل�سروط يف �أمور منها:

1- �أن ي�سدر عمن هو �ساحب �حلق فيه: ل يجوز �أن ي�سدر �لإذن عمن هو لي�ص 

�لغري  قيام  على  �ملو�فقة  �لذي ميلك  وحده  هو  �ل�سر، ف�ساحب �حلديث  ب�ساحب 

باحل�سول على م�سمونه �أو با�ستخد�مه �أو بن�سره، وكذلك �ساحب �لر�سالة وحده هو 

�لذي ميلك مثل ذلك �حلق، وعليه ل يجوز للغري �أن ي�سرح لآخر با�سرت�ق �ل�سمع �أو 

بت�سجيل حديث ل�سخ�ص ثالث وذلك مهما كانت �ل�سلة بني من �أ�سدر �ملو�فقة هذه 

و�ساحب �ل�سر حمل �لعتد�ء كاأن تكون عالقة زوجية �أو �أبوية �أو مهنية 233 وذلك 

با�ستثناء �لبن �لقا�سر فاإن �إر�دته ل يعتد بها، وي�سبح �لأب هو وحده �ساحب �حلق 
يف منح �لإذن يف �لوقوف على مكنون �أ�سر�ر �بنه �لقا�سر.234

ملك  يكون  قد  �ملتبادلة  �لر�سائل  �أو  �ملتبادل  �حلديث  م�سمون  �ل�سر  لكون  ونظر� 

طريف �حلديث �أو �ملر��سلة، فاإن �ملو�فقة يجب �أن ت�سدر عن كال �لطرفني، من دون 

�لكتفاء بالر�سا �ل�سادر عن �أحدهما فقط، نظر� لأن مو�فقة �أحدهما ل يربر للغري 

�لطالع على مكنون �سر �لثاين من دون مو�فقته هو �سخ�سيا. ومن ثم ل يعد ر�سا 

منتجا لآثاره ذلك �لذي ي�سدر عن �أحد �لطرفني فقط، �أو ذلك �لذي ي�سدر عن 
�سخ�ص �آخر لي�ص طرفا يف �ملحادثة �أو �ملر��سلة.235

2- �أن يكون �سابقا �أو معا�سر� لالإجر�ء: ذكرنا �آنفا �أن �لر�سا قد ي�سدر يف وقت 

233 د. ح�سن �سادق �ملر�سفاوي، حقوق �لإن�سان يف �لإجر�ء�ت �جلنائية مرحلة ما قبل �ملحاكمة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 314- د. 
حامد ر��سد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 446.

234 د. حممود طه، �لتن�ست و�لتل�س�ص على �لت�سالت �ل�سخ�سية بني �لتجرمي و�مل�سروعية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 173.
235 د. حامد ر��سد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 437.
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�سابق على �لإجر�ء. ويف هذه �حلالة ي�سرتط �أن ي�ستمر �لر�سا حالة �رتكاب �لإجر�ء 

حمل �ملو�فقة. ومن ثم ل يعتد بالر�سا �ل�سابق على �لإجر�ء �إذ� عدل عنه �ساحبه 

قبيل �لبدء بالإجر�ء، �أو �أثناء �رتكاب �لإجر�ء، كما قد يكون معا�سر� لالإجر�ء وهنا 

يجب �أن ي�ستمر �أي�سا حتى متام �لإجر�ء.

ل  �لأفعال  جترمي  �أن  ذلك  يف  و�أ�سا�سنا  �لإجر�ء  على  �لالحق  بالر�سا  يعتد  ول 

ي�ستهدف بالدرجة �لأولى م�سلحة �ملتهم بقدر ما يهم �ملجتمع ككل، ومن ثم فاإن 

�لر�سا �لالحق ل يعتد به 236 و�إن كان �لقانون �لفرن�سي يعتد به وي�ستنتج ذلك من 

تعليق حتريك �لنيابة �لعامة لهذه �جلر�ئم على تقدم �ملجني عليه �أو من ميثله قانونا 

ب�سكوى �سد �جلاين، وعليه يعد عدم تقدم �ملجني عليه �أو من ميثله قانونا بال�سكوى 

مبثل ر�سا لحق منه يحول دون متابعة �ملعتدي جنائيا.

3- �أن يكون �لر�سا حمدد�: ي�سرتط �سرورة �أن يكون �لر�سا حمدد�، ويتعني تف�سري 

حمل �لر�سا تف�سري� �سيقا لكونه يخالف �لأ�سل، �إذ �لأ�سل �أن �ل�سخ�ص هو �ساحب 

�حلق يف �لحتفاظ باأ�سر�ره، ومن ثم �إذ� خول غريه حق �لطالع على مكنون �أ�سر�ره 
فهنا يتعني �أن يكون هذ� �لإذن حمدد� ويجب �أن يف�سر تف�سري� �سيقا.237

4- �أن يكون �لر�سا �سادر� عن �إر�دة حرة: ي�سرتط يف �لر�سا كي يعتد به �أن يكون 

�سادر� عن �إر�دة حرة ل�ساحبه، و�أن يكون على علم بحقه يف رف�ص ذلك �لإجر�ء 

لعدم قانونيته، و�أل يكون وليد �إكر�ه �أو غ�ص �أو تدلي�ص و�إل عد باطال ول يعتد به 238 

و�أن يعلم �أن هذ� �لدليل �لذي يك�سف عنه �لإجر�ء �مل�سموح به قد ي�ستخدم كدليل 

�إد�نة.

236 د. ح�سن �سادق �ملر�سفاوي، �ملر�سفاوى فى �أ�سول �لإجر�ء�ت �جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، �ص320: 321- د.غنام حممد 
غنام، �حلماية �جلنائية لأ�سر�ر �لأفر�د لدي �ملوظف �لعام، �ملرجع �ل�سابق، �ص 161- د. حامد ر��سد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 446.

237 د. ح�سن �سادق �ملر�سفاوي، �ملر�سفاوى فى �أ�سول �لإجر�ء�ت �جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 320- د. �سامي �حل�سيني، 
�ملرجع �ل�سابق، �ص 81.

238 د. ممدوح خليل، �ملرجع �ل�سابق، �ص 350 - د. حامد ر��سد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 446.
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كما ي�سرتط لالعتد�د بالإر�دة - ف�سال عما �سبق - �أن يكون ذلك �ل�سخ�ص مدركا 

�آثار. و�سن �لتمييز  ملا ي�سدر عنه من �أفعال و�أقو�ل وت�سرفات وما ينتج عنها من 

�ملطلوب لالعتد�د بالر�سا �ل�سادر عن �ل�سخ�ص للغري لي�ص هو �سن �لر�سد �ملدين، 

لكي يبحث عن  للقا�سي  �لتقديرية  لل�سلطة  و�إمنا يرتك  �لأهلية �جلنائية،  �سن  ول 
مدى تو�فر �لإدر�ك �لعقلي يف �سوء �لو�قع �لعملي ولي�ص هناك �سن حتكمه.239

اآثار ر�ضا �ضاحب ال�ضر: 

دون  يحول  فاإنه  ��ستعر��سها،  لنا  و�ل�سابق  �لقانونية  �سروطه  �لر�سا  ��ستويف  متى 

�أو  �أحد �لأفعال �ملادية �ملكونة جلر�ئم �لتن�ست  تو�فر �جلرمية يف حق من �رتكب 

�لتل�س�ص على �لت�سالت �ل�سخ�سية، وما ذلك �إل لأن ر�سا �ساحب �ل�ساأن يرفع 

�سفة �ل�سرية عن م�سمون �حلديث �أو �ملر��سلة، ومن ثم ل يعد ذلك �حلديث �أو تلك 

�ملر��سلة �سرية على من �سدر له �لر�سا.

وماد�مت �لعلة من جترمي هذه �لأفعال هي �حلفاظ على مكنون �أ�سر�ر �لفرد، فاإنه 

�إذ� منح �لغري حق �لطالع على �أ�سر�ره ل نكون �إز�ء جرمية. ول ي�سح �لقول هنا �إن 

ر�سا �ساحب �ل�ساأن يبيح �لفعل، �أو �نه يرفع �سفة عدم �مل�سروعية عن �لفعل، فالفعل 

طاملا �رتكب يف ظل �لر�سا من �ساحب �ل�سر ل ي�سكل جرمية �أ�سال، ومن ثم ل يكون 
هناك حمل لبحث مدى تو�فر �أ�سباب �لإباحة من عدمه.240

ومبا �أن �أفعال �لتن�ست �أو �لتل�س�ص على �لت�سالت �ل�سخ�سية متى �رتكبت يف ظل 

ر�سا �ساحب �ل�سر ل ت�سكل جرمية، فاإنها تعد �أفعال م�سروعة، ومن ثم يعتد بالأدلة 

�لناجمة عنها. ومعنى هذ� �أن �لر�سا متى ��ستويف �سروطه يلغى جترمي �لتن�ست �أو 

�إجر�ئية  �آثار  �لتجرمي من  �ل�سخ�سية، وما يرتتب على  �لتل�س�ص على �لت�سالت 

239 د. ممدوح خليل، �ملرجع �ل�سابق، �ص 349.
240 د. حممود م�سطفى، �سرح قانون �لعقوبات �لق�سم �خلا�ص، �ملرجع �ل�سابق، �ص 432 - د. �أحمد فتحي �سرور، �ملرجع 

�ل�سابق، �ص 492  - د. غنام حممد غنام، �حلماية �جلنائية لأ�سر�ر �لأفر�د لدي �ملوظف �لعام،   �ملرجع �ل�سابق، �ص 32.
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قد  �ل�ساأن  ف�ساحب  حمل،  لهما  يعد  مل  �إذ  �لأول؛  �لباب  يف  ��ستعر��سها  و�ل�سابق 

و�فق للغري على ك�سف م�ستوره ومكنون �أ�سر�ره، ومن ثم ينح�سر �لتجرمي عن هذ� 

�حلالة.

وهذه �لآثار �ملو�سوعية )�نعد�م �جلرمية( و�لإجر�ئية )�لعتد�د بالدليل( ترتتب 

حمل  حدود  ويف  �سمنيا  �أو  �سريحا  كان  �إذ�  عما  �لنظر  بغ�ص  �لر�سا  �سدور  على 

�لر�سا، �أي �إذ� كان يتعلق باحل�سول على م�سمون �ل�سر فقط، فاإن ذلك فقط �لذي 

ينتج �آثاره �ملو�سوعية و�لإجر�ئية من دون �أحقية من �سدرت له �ملو�فقة يف ��ستخد�م 

�أو ن�سر م�سمون ذلك �حلديث، وعليه �إذ� �أقدم على ذلك فاإنه يعد مرتكبا جلرمية 

ذلك  م�سمون  ��ستخد�م  جو�ز  عدم  عن  ف�سال  �ل�سر.  ن�سر  جلرمية  �أو  ��ستخد�م 

�حلديث كدليل جنائي.

ينتج  ل  فاإنه  فقط،  �ملر��سلة  �أو  �حلديث  طريف  �أحد  عن  �لر�سا  �سدر  �إذ�  وكذلك 

)�أ(  و�فق  لو  �إي�ساحها، وعليه  و�ل�سابق  �لقانونية  �سروطه  تو�فر  لعدم  �آثاره، نظر� 

مع )ج( يف غري  هاتفيًا  يجريه  �سوف  �لذي  للحديث  ت�سجيل  �إجر�ء  على  �أو )ب( 

�حلالت �مل�سرح بها قانونا، فاإن ذلك �لر�سا يكون غري م�ستوف �سروطه، ومن ثم ل 
يكون منتجا لآثاره �ملو�سوعية و�لإجر�ئية.241

وقد يحدث �أن يعتقد �لغري على غري �حلقيقة ب�سدور ر�سا عن �ساحب �ل�ساأن له 

لالإجابة  بالر�سا؟  �خلاطئ  �لعتقاد  هذ�  �آثار  فما  �مل�سروع  غري  بالإجر�ء  بالقيام 

عن هذ� �لت�ساوؤل نحدد �أول: �ملق�سود بالعتقاد �خلاطئ بالر�سا، ثم نعقبه مبعيار 

�لعتقاد هذ�.

العتقاد اخلاطئ بالر�ضا:

نعني بالعتقاد �خلاطئ جمرد ت�سور ذهني يقوم لدى �سخ�ص )�لغري( يوؤدي �إلى 
241 د. �أحمد فتحي �سرور، �ملرجع �ل�سابق، �ص 493.



170

فهم �لأمر على غري حقيقته. وهذ� �لعتقاد �خلاطئ قد ينبئ على �أمور �سخ�سية 

ل وجود لها يف غري خميلة �ساحبها، وقد يبنى على �أمور خارجية متثلت يف �سخ�ص 
�آخر �أو يف ظرف من �لظروف.242

معيار العتقاد اخلاطئ بالر�ضا: نظر� لأن �لعتقاد قد يختلف من �سخ�ص لآخر 

�أن نحدد معيار هذ�  فاإننا يجب  �إدر�كه لالأمور،  وفقا ملقد�ر فطنته وذكائه ومدى 

�لعتقاد. هل يعتمد على فطنة و�إدر�ك �ل�سخ�ص �لذي �عتقد خطاأ بر�سا �ساحب 

�ل�سر؟ مبعنى �آخر هل هو معيار �سخ�سي �أم مو�سوعي �أم خمتلط ؟ �إننا نرى وجوب 

�أن يكون معيار �لعتقاد هذ� خمتلطا. وهذ� يعنى �أن يقا�ص وفقا ل�سخ�ص معتاد يف 
ظروف �ملتهم نف�سها.243

تو�فر  دون  يحول  �أن  �خلاطئ  �لعتقاد  هذ�  �ساأن  من  �إن  اآثار العتقاد اخلاطئ: 

�لق�سد �جلنائي لدى من �عتقد خطاأ �أن هناك ر�سا قد �سدر له ي�سمح له بالقيام 

�أن  لذلك  وتف�سرينا  �ل�سخ�سية.  �ت�سالته  �سرية  يف  �آخر  حق  على  �لتعدي  باأفعال 

يكون  �لذي  �مل�سروع  غري  لل�سلوك  �رتكابه  وقت  بالر�سا(  خطاأ  �عتقد  )من  �ملتهم 

يف  �لغري  حق  على  �لعتد�ء  يرد  ومل  بالو�قع،  علم  على  يكن  مل  �جلرمية  ماديات 

�لحتفاظ مبكنون �أ�سر�ره، وعليه فاإن هذ� �لعتقاد ل يحول دون �لعقاب على جرمية 
غري عمدية �إذ� كان يعاقب عليها حتت هذه �ل�سفة، وهو ما مل يقرره �مل�سرع.244

ثالثا: عالقة تربط �ضاحب الت�ضال مبن يتن�ضت اأو يتل�ض�س عليه :

خا�سع  و�لآخر  م�سرف  �أحدهما  �سخ�سني  بني  »عالقة  �لإ�سر�فية  بالعالقة  نعني 

لالإ�سر�ف« و�إذ� تفح�سنا �لن�سو�ص �جلنائية �ملتعلقة مبو�سوع �لبحث )�إباحة �أفعال 

بوجود �سورتني  �لقول  لأمكننا  �ل�سخ�سية(،  �لت�سالت  و�لتل�س�ص على  �لتن�ست 

242 د. ممدوح خليل، �ملرجع �ل�سابق، �ص 542.
243 �لهام�ص �ل�سابق، �ص 543 : 544.
244 �لهام�ص �ل�سابق،�ص 564: 565.
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لعالقة �لإ�سر�ف يباح فيهما مثل تلك �لأفعال. وتتمثل هاتان �ل�سورتان يف عالقة 

�أ�سرية، و�أخرى �إد�رية. وهو ما �سوف نبحثه على �لنحو �لتايل:

1- عالقة اأ�ضرية تربط بني املتن�ضت اأو املتل�ض�س و�ضاحب ال�ضر:

نعني بالأ�سرة تلك �ملكونة من �لو�لدين و�لأبناء و�لأزو�ج و�لأ�سول و�لفروع 245 ويف 

يف  �لو�لدين  �أحقية  مدى  عن  �لتحدث  ميكننا  فاإنه  لالأ�سرة،  هذ�  مفهومنا  �سوء 

مر�قبة حمادثات ومر��سالت �أبنائهما، وكذلك عن مدى �أحقية �لزوج و�لزوجة يف 

مر�قبة كل منهما لالآخر وذلك بالن�سبة �إلى حمادثات ومر��سالت �لطرف �لآخر من 

�لزوجية مع �لغري، وهو ما ن�سري �إليه فيما يلي:

اإباحة تن�ضت اأو تل�ض�س الوالدين على ات�ضالت اأبنائهما الق�ضر:

�إز�ء تربية  �ل�سر�ئع �ل�سماوية و�لقو�نني �لو�سعية حتمل �لو�لدين م�سئولية ج�سيمة 

م�سئول  �لأب  تعترب  �لإ�سالمية  فال�سريعة  فيهم،  �لأخالقية  �لقيم  وغر�ص  �أولدهما 

�لكرمي  �لر�سول  �لآخرة. ون�ستدل على ذلك بقول  �أو يف  �لدنيا  �أبنائه �سو�ء يف  عن 

»كلكم ر�ع وكلكم م�سئول عن رعيته: فالرجل ر�ع يف بيته وم�سئول عن رعيته«.

ومن �لناحية �لقانونية فاإن �لأب هو �لويل �لطبيعي لأبنائه �لق�سر، ويتولى هو و�لأم 

�لأفعال  عن  مدنيا  م�سئول  �لأب  ويعد  �ساحلني.  �لأبناء  ين�ساأ  كي  �أولدهما  تربية 

�ل�سارة �لتي قد حتدث من �أولده �لق�سر، كما قد ي�ساأل جنائيا �إذ� ن�سب �إليه �إهمال 

يف رعاية ورقابة �بنه �لقا�سر �إذ� �رتكب هذ� �لقا�سر جرمية، ف�سال عن �مل�سئولية 

�لأخالقية و�لجتماعية و�لدينية �لتي ي�ساأل عنها �إذ� ق�سر يف تربية �أبنائه.

هذه �مل�سئولية �جل�سيمة �مللقاة على عاتق �لو�لدين ب�سفة عامة و�لأب ب�سفة خا�سة 

تتطلب من �لأب �سرورة �لرقابة �لدقيقة على �لأبناء �لق�سر خ�سية �سوء �لت�سرف. 
245 Couvrat, "Le droit pénal et la famille", R.S.C., 1968, p. -810Rebout Marcel, 
"Rapport sur les consequences legales administration penale" VII, congres 
international de droit pénal, Athenes, 1957, p. 166.
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وهنا نت�ساءل �أل تخول هذه �مل�سئولية �لبالغة �خلطر �أحقية �لأب يف رقابة مر��سالتهم 

�أو  �لقا�سر  �بنه  �إلى  مر�سلة  ر�سالة  بفتح  �لأب  قيام  �أن  �أم  �خلا�سة،  وحمادثاتهم 

قيامه برقابة حمادثات جنله �لقا�سر مع �لغري ي�سكل جرمية يعاقب عليها �لأب؟

حقيقة ل جند �أحكاما ق�سائية م�سرية تعر�ست لهذه �مل�ساألة، وبالن�سبة �إلى �لق�ساء 

�لفرن�سي فقد ذهبت حمكمة »كان« �إلى جو�ز قيام �لأب بالطالع على ر�سائل �بنه 

�لقا�سر، وكذلك على حمادثاته �لهاتفية.246 

ونحن نوؤيد �جتاه �لق�ساء �لفرن�سي و�أ�سا�سنا يف ذلك �أنه منطقيا ل ميكن �أن حتمل 

�لإن�سان م�سئولية ج�سيمة هكذ� من دون �أن تخوله �ل�سلطات �لتي متكنه من ح�سن 

�لقيام بها، و�إذ� كان هذ� �لكالم قد يربر بع�ص �ل�سلطات من دون �أن يربر �لعتد�ء 

على �حلق �لد�ستوري يف �لحتفاظ ب�سرية �ملحادثات و�ملر��سالت فاإن عالقة �لأبوة 

�أبنائه  �سئون  يتولى  �لذي  �لطبيعي  �لويل  هو  فالأب  �أخرى،  عالقة  �أي  عن  تختلف 

من دون حاجة �إلى ن�ص قانوين �أو �إلى �تفاق بذلك. و�لأب ميلك من �ل�سلطات على 

�أف�سل �ل�سالة  �أولده �لق�سر ما ل ميلكه �أحد غريه. فها هو ر�سول �لب�سرية عليه 

و�ل�سالم يقول: »�أنت ومالك لأبيك« لدرجة ذهب معها �لفقه �لإ�سالمي �إلى �لقول 

بعدم جو�ز تنفيذ عقوبة �لق�سا�ص يف �لأب �لذي يقتل �بنه، و�إمنا يكتفى بالتعزير 

فقط. وبالطبع �حلق يف �ل�سرية  ل ميكن �أن ي�سل يف تقدي�سه �إلى مرتبة �حلق يف 

�حلياة.

�أو للمجل�ص �لق�سائي �لذي تعينه  �إلى �لو�سي  ويرى �لفقه �لفرن�سي مد هذ� �حلق 

�ملحكمة لتولى �لولية على �سخ�ص ما )�لقا�سر �ليتيم - �ملحجوز عليه( وذلك بعد 

�حل�سول على ت�سريح من �ملحكمة �ملدنية247. وتنفيذ� لذلك يتعني �إخطار م�سلحة 

246 Caen, II1866-7-, S. 151-2-1867.
247 Jean pelissier, "La protection du secret de la correspondence au regard du 
droit penal", R.S.C., 1965, p. 110.
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�لقول  هذ�  لنوؤيد  و�إننا  بالولية248  �لقائم  لل�سخ�ص  �إل  �خلطاب  ي�سلم  �أل  �لربيد 

ونحبذ �أن تلتزم م�سلحة �لربيد �إذ� �أخطرها �ل�سخ�ص �لقائم بالولية بعدم ت�سليم 

�أو �ملحجوز عليه ويقت�سر ت�سليمها يف هذه �حلالة �إلى  �لر�سائل �إلى ذلك �ل�سغري 

�ل�سخ�ص �لقائم بالولية.

اإباحة التن�ضت والتل�ض�س فيما بني الزوجني:

َلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم  َت�ْسُكُنو� �إِ ْن �أَنُف�ِسُكْم �أَْزَو�ًجا لِّ قال تعالى: (َوِمْن �آَياِتِه �أَْن َخَلَق َلُكم مِّ

َوَرْحَمًة...)، فالعالقة بني �لزوجني ذ�ت طبيعة خا�سة، ف�سال عن �أن نطاق  ًة  َودَّ مَّ

�حلياة �خلا�سة للزوجني تختلف عن نطاقها بني �لغري، فكثري من �لأمور �خلا�سة ل 

يكون لها طابع �ل�سرية بني �لزوجني.

بينهما  �لعالقة  كانت  للزوجني طاملا  �خلا�سة  �حلياة  بنطاق  تتعلق  م�ساكل  تثار  ول 

يف وفاق. ولكن �إذ� وقعت �خلالفات بينهما، فاإن كال منهما يحاول �لتم�سك بحقوقه 

�لآخر  �لطرف  ومر��سالت  �إلى مر�قبة حمادثات  منهما  كل  يلجاأ  فقد  �لآخر،  جتاه 

ي�سلح  دليل  لإيجاد  ورمبا  معه،  �ملعاملة  يف  لتغريه  تف�سري  لإيجاد  رمبا  �لغري  مع 

ل�ستخد�مه �سده لدفعه �إلى �لت�سليم بطلباته. وهنا يثار �لت�ساوؤل حول مدى �أحقية 

�أي من �لزوجني يف رقابة حمادثات و�لطالع على مر��سالت �لطرف �لآخر مع �لغري.

�أجاز �لق�ساء �مل�سري لكل من �لزوجني مر�قبة �لآخر، ون�ستدل على ذلك مبا ق�ست 

به حمكمة �لنق�ص يف حيثيات حكمها »�إن ع�سرة �لزوجني و�سكون كل منهما �إلى �لآخر، 

�لأ�سرة يف كيانها و�سمعتها...  تكاليف ل�سيانة  �لزو�ج عليهما من  وما يفر�سه عقد 

يخول لكل منهما ما ل يباح للغري من مر�قبة زميله يف �سلوكه ويف �سريه ويف غري ذلك 

مما يت�سل باحلياة �لزوجية لكي يكون على بينة من ع�سريه. وهذ� ما ي�سمح له عند 

�أو  �أو �سكوك لينفيه فيهد�أ باله  �أن ي�ساوره من ظنون  �أن يتق�سى ما ع�ساه  �لقت�ساء 

248 Jean Malherb, La vie privée et le droit moderne, paris, 1967, p.18.
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�ملحكمة ب�سفة عامة عن طبيعة  �أن عربت  وبعد  يرتئيه«.  ما  فيه  فيقرر  للتثبت منه 

�لعالقة �خلا�سة بني �لزوجني ��ستطردت يف �لو�قعة �ملنظورة �أمامها قائلة »�إذ� كانت 

ولو   - ي�ستويل  �أن  له  يكون  فاإنه  قوية  �سبهات  زوجها  عند  حولها  حامت  قد  �لزوجة 

خل�سة - على ما يعتقد بوجوده من و�سائل �لع�سق يف حقيبتها �ملوجودة يف بيته وحتت 
ب�سره ثم �أن ي�ست�سهد بها عليها �إذ� ر�أى حماكمتها جنائيا لإخاللها بعقد �لزو�ج«. 249

�أحكامه وخرج عليه يف  �لق�ساء �مل�سري يف بع�ص  �لفرن�سي مع  �لق�ساء  �تفق  وقد 

�لبع�ص �لآخر؛ �إذ ق�سى يف �لبع�ص منها باأحقية كل من طريف �لعالقة �لزوجية يف 

رقابة حمادثات ومر��سالت كل منهما لالآخر خا�سة �إذ� كانت هناك �سكوك حقيقية 

بتاأييد حكم  ق�ست  �لنق�ص حيث  به حمكمة  ق�ست  ما  وهو   250 �ل�سلوك  تثور حول 

�ل�ستئناف �لذي عار�ص حكم �أول درجة و��ستندت يف تاأييدها هذ� �إلى �أحقية �لزوج 

يف فتح خطابات زوجته نظر� لطبيعة �لعالقة بينهما خا�سة �أنهما كانا ي�ستخدمان 

�سندوق بريد و�حد�، ف�سال عن كون �لزوج �ل�سيئ �لنية رغب يف ��ستخد�م �ملعلومات 

�ملدونة باخلطاب لإثبات ح�سن نيته جتاه دعوى طالق مرفوعة �سده. و��ستناد� �إلى 

كون �لو�قعة حمل �لتهام وقعت �أثناء �لعالقة �لزوجية بينهما251  وكذلك ما ذهبت 

�لو�قعة  �لزوجة عن  �إد�نة  بعدم  �أحكامها حيث ق�ست  �أحد  �ل�سني يف  �إليه حمكمة 

�إلى زوجها على �مل�سكن.  �أر�سل  �إليها و�ملتمثلة يف �إخفائها خطابا كان قد  �ملن�سوبة 

وبررت حكمها هذ� باعتبار فعل �لإخفاء للخطاب مبثل �سرقة حدثت بني زوجني، 

ومن ثم ينطبق عليها �ملادة )380( عقوبات فرن�سي )�ملتعلقة بعدم �لعقاب على 

حمكمة  به  ق�ست  ما  و�أي�سا  �لزوجني(.252  بني  �أو  و�لفروع  �لأ�سول  بني  �ل�سرقة 

عليه عن  بدليل جنائي مت �حل�سول  �لعتد�د  �سياق تربيرها  �ل�ستئنافية يف  ليون 

249 نق�ص م�سري 1941/5/19، مج. �لق.�لق.، ج5، رقم 259، �ص471.
250 د. �أحمد كامل �سالمة، �حلماية �جلنائية لأ�سر�ر �ملهنة، مطبعة جامعة �لقاهرة و�لكتاب �جلامعي، �لقاهرة، 1988م، 

�ص195- د. ه�سام فريد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 121.
251 Cass. Crim., 1990-5-15, B.C., No. -196R.S.C, 1991, no.3, p. 573 :572, not. Levasseur.
252 Sean, 1963-5-25, R.S.C., 1964, p. 136 not, Hugueney.
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طريق �لت�سجيل حلديث د�ر بني زوجة وع�سيقها قام به زوجها خالل فرتة نز�عات 

يف  �لدليل  بهذ�  �عتدت    Lyon ��ستئناف  حمكمة  �أن  من  �لرغم  على  �إذ  بينهما؛ 

حكمها بالطالق، فاإنها بررت ذلك مب�سروعية �لت�سجيل من قبل �أحد طريف �لزوجية 

للطرف �لآخر وما ذلك �إل لطبيعة �لعالقة �خلا�سة �لتي تربط بينهما، تلك �لعالقة 
�لتي �سيقت بدرجة كبرية من نطاق �حلياة �خلا�سة لكل منهما جتاه �لآخر.253

بينما ذهب �لق�ساء �لفرن�سي يف بع�ص �أحكامه �إلى عدم جو�ز ذلك؛ ففي �أحد �أحكام 

�لنق�ص ق�ست مبعاقبة �لزوج �لذي قام بفتح مر��سالت خا�سة بزوجته وفقا للمادة 

)187( عقوبات فرن�سي، وبررت حكمها هذ� بعدم �نطباق �ملادة )380( عقوبات 

فرن�سي على �لو�قعة حمل �لنز�ع254 كما ق�ست حمكمة ��ستئناف Lyon مب�سئولية 

�لزوج �لذي قام بالتن�ست على حمادثات زوجته، وبررت ذلك بقولها: »�إذ� كانت 

وقائع �حلياة �خلا�سة  بع�ص  منهما مبعرفة  لكل  ت�سمح  للزوجني  �مل�سرتكة  �ملعي�سة 

لالآخر... �إل �أنه ي�ستخل�ص من ن�ص )م 368( عقوبات فرن�سي �أن �لتن�ست �لذي 

يقوم به �أحدهما على حمادثات �لآخر مع �لغري يعد من �لأفعال غري �مل�سروعة ومن 

ثم تقع حتت طائلة �لعقاب«،255 كما ق�ست حمكمة �ل�سني يف �أحد �أحكامها باإد�نة 

زوج �أخفي خطابا مر�سال �إلى زوجته. وعللت حكمها هذ� باختالف جرمية �لإخفاء 

�ملادة  )380(  �ملن�سو�ص عليها يف  �ل�سرقة  �ملر��سالت عن جرمية  �إلى  بالن�سبة 
عقوبات فرن�سي، ومن ثم يجوز معاقبة �لزوج ��ستناد� �إلى هذه �ملادة.256

�لفرن�سية  �لنق�ص  �إن �لجتاه �حلديث ملحكمة  �لقول:  �ل�سابقة ميكننا  من �لأحكام 

ومر��سالت  �لزوجية على حمادثات  �أحد طريف  �لرقابة من جانب  يتمثل يف جو�ز 

�لآخر متى كانت تلك �لعالقة لتز�ل قائمة ولو كانت حمل نز�ع �أمام �لق�ساء، �ملهم 

253 Trib. lyon, 1970/10/10, Gaz. Pal., 2-1972cem. P. 880
254 Cass. Crim. 1958-2-5, J.C.P., 1058-2-1958, not. Larguier.
255 Trib cour de lYon, 10-10-1972.  �سابق �لإ�سارة �إليه.   
256 Sean, 1961-3-16, Gaz. Pa.l. 168-2 ,1961.
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�أل يكون قد �سدر حكم بالطالق بعد �أو �أن يكون قد �سدر قر�ر بالإقامة �ملنف�سلة 
بني �لزوجني مع ��ستمر�ر �لر�بطة �لزوجية.257

�لزوجية  �لعالقة  �أن  طاملا  �إذ  �لفرن�سي  للنق�ص  �حلديث  �لجتاه  هذ�  نوؤيد  ونحن 

لتز�ل قائمة، فاإن من حق كال �لزوجني رقابة حمادثات ومر��سالت �لآخر ليطمئن 

كون  ذلك  دون  يحول  ول  حياته،  �سريك  جتاه  ت�ساوره  قد  �سكوك  �أي  وليبدد  �إليه، 

�لعالقة  تنق�ص  مل  طاملا  �إذ  �لق�سائي  �لنز�ع  �سكل  �أخذ  ولو  بينهما  دب  قد  �لنز�ع 

�لزوجية بينهما فاإن نطاق �خل�سو�سية بينهما يكاد يتال�سى.

ول نوؤيد ما ذهب �إليه �لبع�ص من عدم جو�ز ذلك �لتعدي م�ستندين يف ذلك �إلى كون 

فعل �لتعدي على �سرية �خلطابات �أو �ملحادثات ل ينح�سر فقط يف �لعتد�ء على 

�سرية �لطرف �لآخر يف �لعالقة �لزوجية فح�سب بحيث ميكننا �إباحة ذلك �لتعدي 

ب�سبب �لعالقة �لزوجية، و�إمنا ميتد لينتهك �أي�سا �سرية �لغري وهو �لطرف �لآخر يف 

�لت�سال. و�أ�سا�سنا يف ذلك �أن �لغري �لذي ي�سمح لنف�سه بالتعدي على �أ�سول �لعالقة 

�لزوجية و�لتز�ماتها ل ي�ستحق حماية �لقانون.

2- عالقة الإدارة العقابية بالنزلء فيها:

هل يجوز لإد�رة �ملوؤ�س�سة �لعقابية مر�قبة حمادثات ومر��سالت �لنزلء؟ نقول: �إن 

�ل�سالح �لعام و�لأمن �لعام يجيز�ن ذلك خ�سية �أن ي�سيء �لنزيل ��ستغالل �ت�سالته 

على  �لتحري�ص  �إلى  �أو  �خلارج،  يف  �إجر�مية  �سبكة  �إد�رة  يف  �ل�سجن  خارج  بالغري 

�رتكاب جرمية معينة. لذلك يحق للموؤ�س�سة �لعقابية �أن تر�قب مر��سالته �إلى �لغري، 

�أو تلك �لتي ترد �إليه �أي�سا. كما لها �أن تر�قب حمادثاته مع �لغري من دون �أن ي�سكل 

�أي فعل من هذه �لأفعال جرمية من جر�ئم �لتعدي على �سرية مر��سالته �أو حمادثاته 

�ل�سخ�سية. وما ذلك �إل لطبيعة �لعالقة بني �لنزيل و�لإد�رة �لعقابية، وللخطورة �لتي 

Lyon 257، 10-10-1972. �سابق �لإ�سارة �إليه   
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يكون عليها �لنزلء. و�إن كان يرد عليها ��ستثناء يتعلق مبر��سالت �لنزيل مع حماميه 
�إذ يتعني عدم �ل�سبط �أو �لطالع على مر��سالت �لنزيل �أو ت�سجيل حمادثاته.258

�لأدنى  قو�عد �حلد  للقاعدة )93( من  �ملخالفة  مفهوم  �لقول من  وي�ستفاد هذ� 

ملعاملة �مل�سجونني �إذ تن�ص على �أنه »... دون �أن يكون �حلديث �ملتبادل بني �ملتهم 

تلك  دون  �أنه  يعني  وهذ�  �ملوؤ�س�سة(  موظفي  �أو  )�ل�سرطة  �سمعها  حتت  وحماميه 
�لأحاديث يجوز �إخ�ساعها للرقابة من قبل �ل�سرطة �أو موظفي �ملوؤ�س�سة«.259

املبحث الثالث 

حق الإن�ضان يف حرمة م�ضكنه

 ،)25( �ملادة  يف  �لبحريني  �لد�ستور  ومنها  �لعامل،  دول  د�ساتري  �أغلب  ن�ست 

دخولها  وعدم  �مل�ساكن  حرمة  على   )39( �ملادة  يف  �حلايل  �مل�سري  و�لد�ستور 

من  و�إمعانا  �لقانون.  لأحكام  ووفقا  ق�سائي  بقر�ر  �إل  لها  �لتعر�ص  �أو  تفتي�سها  �أو 

�مل�سرع يف �إقر�ر حماية جنائية لهذ� �حلق فلم يكتف باحلماية �جلنائية �لإجر�ئية 

)�ل�سابقة( و�إمنا حر�ص على �إقر�ر حماية جنائية مو�سوعية متثلت يف �عتبار دخول 

لأحكام  وفقا  �لقانون  عليها  يعاقب  قانوين جرمية  م�سوغ  �أو  �سبب  دون  �ملنازل من 

�ملادة )361( عقوبات �لبحرين، و�ملادة )370( عقوبات م�سري. وهو ما �سوف 

ن�ستعر�سه كال يف مطلب م�ستقل، على �لنحو �لآتي:

املطلب الأول

احلماية اجلنائية املو�ضوعية حلق الإن�ضان يف حرمة م�ضكنه

وما  �إذن،  دون  من  �مل�سكن  حرمة  �نتهاك  جترمي  يف  تتج�سد  �ملو�سوعية  �حلماية 

258 Jean pelissier, R.S.C., 1965, p. 110.
د. �إدو�رد �لدهبي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 82.

259 وهو ما �سوف نقف عليه بالتف�سيل يف �ملبحث �لأول من �لف�سل �لثاين.
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بالإجر�ء�ت  �ملوؤلف  لتعلق  باإيجاز  �سيكون  لها  ��ستعر��سنا  �أن  �أول  �إليه  �لإ�سارة  نود 

�جلنائية بالدرجة �لأولى. و�إذ� ما دققنا �لنظر يف �ملادة )370( عقوبات م�سري 

�أو يف �أحد ملحقاته  �أو معد� لل�سكن  �أن »كل من دخل بيتا م�سكونا  �لتي تن�ص على 

�أو �سفينة م�سكونة �أو يف حمل معد حلفظ �ملال وكانت هذه �لأ�سياء يف حيازة �آخر 

مدة  باحلب�ص  يعاقب  فيها  �رتكاب جرمية  �أو  بالقوة  حيازته  منع  ذلك  من  قا�سد� 

�أو بغر�مة ل جتاوز ثالثمائة جنيه م�سري«، و�ملادة )361(  ل تزيد على �سنتني 

عقوبات �لبحرين لن�سها على �أن »يعاقب باحلب�ص مدة ل تزيد على �ستة �أ�سهر �أو 

�أو  لل�سكن  �أو معد�  �لتي ل جتاوز خم�سني دينار� من دخل مكانا م�سكونا  بالغر�مة 

�أحد ملحقاته �أو حمال معد� حلفظ �ملال �أو عقار�، خالفا لإر�دة �ساحب �ل�ساأن ويف 

غري �لأحو�ل �ملبينة يف �لقانون وكذلك من بقي فيه خالفا لإر�دة من له �حلق يف 

�أو وجد خمتفيا عن �أعني من له هذ� �حلق. وتكون �لعقوبة �حلب�ص مدة  �إخر�جه، 

�أو  �لأ�سخا�ص  �لعنف على  �أو بو��سطة  �إذ� وقعت �جلرمية ليال  ل تزيد على �سنتني 

�لأ�سياء �أو با�ستعمال �سالح �أو من �سخ�سني فاأكرث، �أو بانتحال �سفة عامة �أو �دعاء 

�لق�سد من  و�إذ� كان  �أو �لت�ساف ب�سفة كاذبة.  �لتكليف بخدمة عامة  �أو  �لقيام 

�لدخول �أو �لبقاء منع �حليازة بالقوة �أو �رتكاب جرمية، عد ذلك ظرفا م�سدد�«. 

جند �أن �لركن �ملادي جلرمية �نتهاك حرمة �مل�سكن يقوم على �سور ثالث: �لدخول، 

لهذه  �ملادي  �لركن  ��ستعر��ص  قبل  بنا  ويجدر  �مل�سكن.  د�خل  �لختفاء  �لبقاء، 

باعتباره حمل هذه �حلماية وكذلك  بامل�سكن  �ملق�سود  �إلى  �أول  ن�سري  �أن  �جلرمية 

�حلماية �جلنائية �لإجر�ئية مو�سوعنا باملطلب �لثاين من هذ� �ملبحث:

املق�ضود بامل�ضكن: 

�ملكان  �ل�سيق:  بامل�سكن وفقا ملفهومه  و��سع: يق�سد  و�آخر  له مفهوم �سيق  �مل�سكن 

�لذي ي�سكن فيه �ل�سخ�ص، ويعي�ص فيه حياته �خلا�سة ب�سفة م�ستدمية. بينما يعني 
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وفقا ملفهومه �لو��سع: كل مكان يتخذه �ل�سخ�ص حمال لأ�سر�ره يعد م�سكنا له �سو�ء 
كان يقيم فيه ب�سفة د�ئمة �أو موؤقتة.260

قانونية  حماية  �إقر�ر  من  �لغاية  مع  لتما�سيه  للم�سكن  �لو��سع  �لعام  �ملفهوم  ونقر 

حلرمة �حلياة �خلا�سة لل�سخ�ص، وعليه فاإن مفهوم �مل�سكن وفقا لقو�عد �لتفتي�ص 

يت�سع لي�سمل كل مكان يتخذه �ل�سخ�ص حمال لأ�سر�ره �سو�ء كان يقيم فيه ب�سفة 

من  ويعترب  وملحقاته،  �ملكان  هذ�  يتبع  جزء  كل  وكذلك  موؤقتة،  ب�سفة  �أم  د�ئمة 

ملحقات �مل�سكن �حلديقة و�ملخزن وكر�ج �ل�سيارة 261 من دون �أن يدخل يف مدلوله 

�لأماكن �لتي ل يحتاج �لغري فيها �إلى �إذن من �ساحبها لدخولها مهما كان نوع �ملكان 

كاملز�رع غري �مللحقة بامل�سكن.262 

وقد ثار �لت�ساوؤل حول حكم �ملكان �لذي ل يعد م�سكنا وفقا ملفهومنا �ل�سابق هل يباح 

دخوله وتفتي�سه من دون �إذن؟ �أم �أنه ياأخذ حكم �مل�سكن؟ تقت�سي �لإجابة عن هذ� 

�لت�ساوؤل �لتفرقة بني �لأماكن �خلا�سـة و�لأماكـن �لعامة: 

بالن�سبة �إلى �لأماكن �خلا�سة تاأخذ حكم �مل�سكن، ومن �أمثلتها �ملخازن و�حلد�ئق 

�مل�سورة وكر�ج �ل�سيار�ت �خلا�سة غري �ملت�سلة بامل�سكن، وعليه ل يجوز دخولها من 

دون �إذن �ساحبها يف حالة طلب �مل�ساعدة من �لد�خل، �أو يف حالة �حلريق �أو �لغرق 
�أو ما �سابه ذلك. ويخ�سع تفتي�سها لقو�عد تفتي�ص �لأ�سخا�ص ل �مل�ساكن.263

�إلى �لأماكن �لعامة �لتي ق�سد بها تلك �لتي يباح للجمهور دخولها  بينما بالن�سبة 

�أمثلة  ومن  �سرط.  على  معلقا  �أم  مطلقا  �رتيادها  كان  �سو�ء  متييز  �أو  تفرقة  بغري 

�لأماكن �لعامة دور �حلكومة و�حلد�ئق �لعامة و�لطرق �لعامة و�لقطار�ت و�ملركبات 

260 د. �أ�سامة عبد�هلل قايد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 226.
261 نق�ص م�سري 1969/1/6م، م.�أ.ن، �ص 20، رقم 1، �ص 1.

262 د. فوزية عبد�ل�ستار، �ملرجع �ل�سابق، �ص 287 - د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 813.
263 نق�ص م�سري 1974/1/27م، م.�أ.ن، �ص 25، رقم 13، �ص 58.
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ومكاتب  و�ملتاجر  و�ملالهي  كاملقاهي  للجمهور  �ملفتوحة  و�ملحال  و�مل�سانع  �لعامة 

نفرق  �إذ  و�حد  حكم  لها  لي�ص  �لعامة  �لأماكن  وهذه  �لأطباء.  وعياد�ت  �ملحامني 

بني تلك �لتي يدخلها �جلمهور من دون قيد ومن ثم يباح دخولها، على عك�ص تلك 

�لتي يتقيد دخولها ببع�ص �لقيود فهذه �لأماكن ل يجوز دخولها �إل ب�سبب قانوين �أو 

�أن هذه �لأماكن �لعامة �لتي  �إل  �أو حائزها264  �أو لر�سا �ساحبها  لد�عي �ل�سرورة 

لها حرمة يف �أوقات معينة ل تاأخذ حكم �مل�ساكن فيما يتعلق بتفتي�سها، و�إمنا ينطبق 

عليها قو�عد تفتي�ص �لأ�سخا�ص �ل�سابق �لوقوف عليها.265 

وبالتايل  حيازته  �سند  عن  �لنظر  بغ�ص  �مل�سكن  حرمة  تو�فر  على  الفقه  ويتفق 

يتمتع �ل�ساكن بحرمة م�سكنه �سو�ء كان مالكا �أم منتفعا �أم م�ستاأجر� 266 ومبفهوم 

�ملخالفة ملا �سبق يفهم منه عدم متتع غا�سب �مل�سكن بحرمة �لأخري لعدم م�سروعية 

حيازته له، ولكن هذ� ل يعني عدم متتعه باخل�سو�سية، فال يغيب عن �لبال متتعه 

بعنا�سر �حلق يف �خل�سو�سية �لأخرى كاحلق يف �خللوة و�ل�سرية وحرمة �ملحادثات 
وغريها.267

�مل�سكن  بحرمة  �خلا�سة  �ل�سيار�ت  متتع  �إلى  الفقه  يف  الراجح  الراأي  ويذهب 

�ل�سيار�ت  �أما  وجودها،  مكان  عن  �لنظر  وبغ�ص  �خل�سو�سية  يف  �حلق  وبالتايل 

عند  �إل  لها  حرمة  فال  �لأجرة(  )�سيار�ت  �لعامة  للخدمات  �ملخ�س�سة  �خلا�سة 
وجودها بالقرب من منزل مالكها.268

264 د. عبد�لروؤوف مهدي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 463 : 464 - نق�ص م�سري 1964/4/6م، م.�أ.ن، �ص 12، 
رقم 49، �ص 246.

265 د. جنيب ح�سني، �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 581 - د. قدري عبد�لفتاح، �ملرجع �ل�سابق، �ص 
.221 : 213

266 د.عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 377.
267 ممدوح خليل بحر، �ملرجع �ل�سابق، �ص236.

268 مما يعني عدم قدرة �ملالك على دخول منزله �إذ� كان ي�سغله �لغري مبقت�سى �سند قانوين �إل يف �لأحو�ل �لتي ن�ص عليها 
�لقانون، مثال ذلك ما ن�ست عليه �لفقرة �لأولى من �ملادة )752( من �لقانون �ملدين �لعر�قي وجاء فيها »�إذ� �حتاج �ملاأجور 

لعمارة �سرورية ل�سيانته فلي�ص للم�ستاأجر �أن مينع �ملوؤجر عن �إجر�ئها. فان ترتب على ذلك ما ي�سر بال�سكنى �أو يخل باملنفعة جاز 
للم�ستاأجر �أن يطلب ف�سخ �لإيجار �أو �إنقا�ص �لأجرة« تقابلها �لفقرة �لأولى من �ملادة )570( من �لقانون �ملدين �مل�سري �لنافذ.
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الركن املادي: 

يتخذ �لن�ساط �لإجر�مي لهذه �جلرمية يف �إحدى �سور ثالث:

عادة  يتحقق  �لذي  �ملكان  حرمة  �إلى  �لولوج  به  يق�سد  �لدخول:  الأوىل:  ال�ضورة 

بتخطي حدوده و�لظهور فيه وكل ما يتعلق بذلك من �إلقاء �لنظر على حمتوياته من 

دون معاينتها �أو فح�سها، وي�ستوي �أن يكون ذلك �لدخول من باب �ملكان �أو نافذة 

فيه، كما �أنه ل �أهمية لكون �لدخول قد مت با�ستعمال و�سيلة غري طبيعة �أي �إذ� كان 

بت�سور �أو ك�سر �أو ��ستعمال مفتاح م�سطنع.     

ويجب �أن يتم �لدخول �لفعلي لل�سخ�ص كامال، فال يكفي دخول جزء من �ل�سخ�ص 

فقط كدخول �أحد �لذر�عني �أو �ل�ساقني �أو �لر�أ�ص من خالل فتحة ما �أو من خالل 

�أو �سبط �لفاعل  �أن يكون �لدخول تاما، فمجرد �ملحاولة  مدخل �ملنزل، لذ� يتعني 

�أو غريه  �ملالك  بالقوة ومل ميكنه  �لدخول  �بتغى  قد  كان  لو  لفعله حتى  قبل متامه 

�أمام جرمية  ولي�ص  �ملنزل  �نتهاك حرمة  �أمام �سروع يف جرمية  نكون  �لدخول  من 

تامة، وعلى ذلك فالأعمال �ملتمثلة يف �لتطلع من �أحد �ملنازل للتطفل �أو ل�ستطالع 

ما يجري بد�خله �أو للتج�س�ص �أو للتن�ست �أو لإزعاج �ملوجودين فيه، فهذه �لأفعال 

جميعا و�إن �سحت لقيام جر�ئم �إل �أنها لي�ست �لأفعال �لتي يتحقق بها �لدخول �لذي 

تقوم به جرمية �نتهاك حرمة �مل�سكن. 

ول يفوتنا �أن نذكر يف هذ� �ملجال �أن �لنتيجة �لإجر�مية يف جرمية �نتهاك حرمة 

�مل�سكن ذ�ت طبيعة نف�سية �عتبارية تتمثل عادة يف �حلالة �لتي يخلفها �سلوك �لفاعل 

يف �جلانب �لنف�سي للمجني عليه نتيجة ملنعه �أو م�سايقته من �لتمتع ببع�ص جو�نب 

خ�سو�سياته �لتي يج�سدها �مل�سكن بو�سفه م�ستودعا لل�سر. وهذ� يعني �أن جرمية 

�نتهاك حرمة �مل�سكن ذ�ت �سرر موؤكد يتمثل يف �لتقييد �لذي ميكن �أن تتعر�ص له 

�حلرية �ل�سخ�سية كاأثر ل�سلوك �جلاين �لذي يدخل �أو يقتحم منزل �لغري وبذلك 
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ينتق�ص من �مل�سلحة حمل �حلماية يف هذه �جلرمية وهي حرمة �مل�سكن. 

املطلب الثاين 

احلماية الإجرائية حلق الإن�ضان يف حرمة م�ضكنه 

يحظى �مل�سكن بحرمة ل يجوز �أن تنتهك، �ساأنها يف ذلك �ساأن �حلرمة �لتي يحظى 

بها �ل�سخ�ص، ومما ل �سك فيه �أن حرمة �حلياة �خلا�سة لالإن�سان ل قيمة لها �إن 

مل ت�سمل م�سكنه �لذي يخلو فيه �إلى نف�سه ويطمئن فيه �أنه بعيد عن �أعني �لرقباء 

ومبناأى عن �أنظار �أو �سماع �لآخرين فيودع فيه خ�سو�سياته و�أ�سر�ره. 

و�إذ� كان �لأ�سل �أنه ل يجوز �مل�سا�ص بحرمة �مل�سكن، �إل �أنه نظر� لأن �مل�سكن قد يوؤوي 

بني جدر�نه معامل �جلرمية و�أدلة �إثباتها، فقد �أجاز �مل�سرع متكني �لقائمني بالبحث 

�أو بالتحقيق من ك�سف هذه �لأدلة، وذلك بال�سماح لهم بتفتي�سها يف حالت حمددة، 

وب�سروط معينة. وهو ما نلم�سه يف �ملو�د )92 : 111( �إجر�ء�ت �لبحرين، وما 

نلم�سه يف �ملو�د )45، 50 : 54، 91 : 106( �إجر�ء�ت م�سري، وهو ما �سوف 

نقـف عليه فيما يلـي بعد �إلقاء �ل�سوء على �ملق�سود بتفتي�ص �مل�سكن:

املق�ضود بتفتي�س امل�ضكن:

يق�سد بتفتي�ص �مل�سكن �لتنقيب فيه عن �أدلة يف �ساأن جرمية �رتكبت 269 ول يقت�سر 

كذلك  جتيز  و�إمنا  فيه،  �ملوجودة  و�ملنقولت  �لأماكن  تفتي�ص  على  �مل�سكن  تفتي�ص 
تفتي�ص �لأ�سخا�ص �ملوجودين بامل�سكن حلظة تفتي�سه. 270

التمييز بني تفتي�س امل�ضاكن ودخولها: 

لأن  تفتي�سه؛  يبيح  ل  �ملكان  دخول  فاإن  �لعك�ص  وعلى  دخوله،  يبيح  �ملكان  تفتي�ص 

269 د.جنيب ح�سني، �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 578.
270 د. قدري عبد�لفتاح، �ملرجع �ل�سابق، �ص 198.  
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فقد  �ملكان  دخول  بينما  تفتي�سه،  �ملر�د  �ملكان  دخول  بال�سرورة  يقت�سي  �لتفتي�ص 

يكون لأغر��ص �أخرى غري تفتي�سه. 

و�إن كان هناك من يعار�ص �لتمييز بني تفتي�ص �مل�سكن ودخوله؛ ووفقا لهذ� �لر�أي 

يجوز ل�ساحب �مل�سكن �أن يحول بني ماأمور �ل�سبط �لق�سائي ودخوله م�سكنه للقب�ص 

على �سخ�ص �سدر �إذن يف �لقب�ص عليه ما مل يوؤذن ملاأمور �ل�سبط �لق�سائي بدخول 
�مل�سكن ل�سبطه.271

�ضروط تفتي�س امل�ضاكن:

تتج�سد �سروط تفتي�ص �مل�ساكن على غر�ر تفتي�ص �لأ�سخا�ص يف �سروط مو�سوعية 

و�أخرى �سكلية:

ال�ضروط املو�ضوعية: 

و�ل�سلطة  و�سببه  �لتفتي�ص  حمل  يف  �مل�ساكن  لتفتي�ص  �ملو�سوعية  �ل�سروط  تتعلق 

�ملخت�سة بالأمر به:

حمل التفتي�س: ي�سرتط يف حمل �لتفتي�ص بالن�سبة �إلى �مل�ساكن �أن يكون حمدد�، �أي 

يعني بكل دقة كاأن يذكر �أنه م�سكن فالن، ويذكر عنو�نه بو�سوح 272 وعليه ل يجوز 

�أن ي�سدر �لأمر بتفتي�ص م�ساكن قرية بالكامل �أو مدينة ككل، وكذلك ل يجـوز تفتي�ص 
جميع غرف فندق معني بحثـا عن �سالح ��ستخدم يف جرمية.273

و�إن كان ل ي�سرتط يف �لتحديد �أن يكون با�سم �ل�سخ�ص �أو �ساحب �مل�سكن �أو با�سم 

�ل�سارع �لذي يقع فيه �مل�سكن ورقمه، و�إمنا يكفي جمرد قابليته للتحديد عن طريق 

�لظروف �ملحيطة باأمر �لتفتي�ص، فقد يتحدد مبلكية �ملنزل ل�سخ�ص معني �أو يتحدد 

271 د.عبد�لروؤوف مهدي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 463.
272 �لهام�ص �ل�سابق، �ص 453 : 454.

273 نق�ص م�سري 1970/6/15م، م.�أ.ن، �ص21، رقم 111، �ص 894.
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بالن�سبة �إلى ما يجاوره من م�ساكن �أخرى.274

كما ي�سرتط يف حمل �لتفتي�ص �أل يكون هناك حظر �أو قيد على �لتفتي�ص، فال يجوز 

�لإذن بتفتي�سه. ومن �أمثلة ذلك �حل�سانة �لدبلوما�سية ملقار �لبعثات �لدبلوما�سية 

�لتفتي�ص،  بطالن  يرتب  ل  �حلظر  هذ�  خمالفة  كان  و�إن  وم�ساكنهم،  و�لقن�سلية 

فمثال لو خالفت �لدولة �لأجنبية قو�عد هذ� �لعرف �لدويل �سقطـت �حل�سانة �لتي 

تتمتـع بها هذه �ملقار، ومن ثم ي�سبح �لإذن يف تفتي�سها �سحيحا 275 كما ل يجوز 

تفتي�ص منزل ع�سو جمل�ص �ل�سعب قبل رفع �حل�سانة عنه، فاإذ� حدث �أن مت تفتي�ص 

م�سكنه قبل رفع �حل�سانة كان هذ� �لتفتي�ص باطال.  وكذلك ل يجوز تفتي�ص مكتب 

�لدفاع  لتويل  له  �ملتهم  �سلمها  �لتي  �لأور�ق  �ل�ست�ساري ل�سبط  �أو �خلبري  �ملحامي 

�جلنائية  �لدعوى  يف  �ملوكل  �ملتهم  وبني  بينه  �ملتبادلة  �ملر��سالت  �سبط  �أو  عنه، 

�ملرفوعة �سده. 

�ضبب التفتي�س: حدد �مل�سرع �سبب �لتفتي�ص يف �ملادة )90( �إجر�ء�ت �لبحرين، 

و�ملو�د )45: 47( �إجر�ء�ت م�سري، ووفقا لهذه �ملو�د فاإنه ي�سرتط يف �لو�قعة 

�ملربرة لالإذن يف �لتفتي�ص: 

1- �أن تنطوي على جرمية: وعليه فاإن �أمر �لتفتي�ص �لذي ي�سدر يف �ساأن جرمية 
مل ترتكب بعد، ولكن �رتكابها يف م�ستقبل قريب ر�جح �أو موؤكد هو �أمر باطل. 276

يف  �لتفتي�ص  يجوز  جنحة:ل  �أو  جناية  باأنها  �رتكبت  �لتي  �جلرمية  تو�سف  �أن   -2

على  �ملحقق  ي�سبغه  �لذي  �لقانوين  بالو�سف  و�لعربة  �أهميتها.  ل�ساآلة  �ملخالفات 

�جلرمية وقت �لتحقيق، فاإذ� �عتقد �ملحقق �أن �جلرمية جنحة فاأمر بتفتي�ص م�سكن 

274 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 817.
275 نق�ص م�سري 1976/12/16م، م.�أ.ن، �ص 27، رقم، �ص 978.

276 د. جنيب ح�سني، �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 653 - نق�ص م�سري 1962/1/1م، م.�أ.ن، �ص 
13، رقم 5، �ص 20.
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�ملتهم، ثم �ت�سح له بعد ذلك �أن �لو�قعة خمالفة فالأمر بالتفتي�ص �سحيح.277

3-  �أن يوجه �لتهام �إلى �ل�سخ�ص �ملقيم يف �مل�سكن �أو �أن توجد قر�ئن �سده باإخفائه 

يف م�سكنه �أ�سياء متعلقة باجلرمية �لتي �رتكبت: وي�سرتط لتوجيه �لتهام باعتباره 

حتيط  �لتي  �ل�سبهات  ب�ساأن  ��ستدلل  �إجر�ء�ت  يتخذ  �أن  بالتفتي�ص  لالأمر  �سرطا 

ت�ستخل�ص  و�أن  �ملحقق،  عليه  يطلع  حم�سر  يف  �لإجر�ء�ت  هذه  تدون  و�أن  باملتهم، 

منها دلئل كافية على �لتهام �أو �لإخفاء.278   

4-  �أن تكون هناك فائدة يحتمل �حل�سول عليها بالتفتي�ص: �لتفتي�ص بو�سفه عمال 

من �أعمال �لتحقيق يتعني �أن يكون قد بو�سر بهدف معني وهو ك�سف �حلقيقة، و�إل 

كان �مل�سا�ص بحرمة م�سكنه بغري مربر279 وك�سف �حلقيقة يجب �أن يفهم �أنه لي�ص 

هذه  كانت  �سو�ء  �حلقيقة  �إلى  يوؤدي  ما  كل  و�إمنا  �لتهام،  م�سلحة  على  قا�سر� 
�ل�سلطة تتعلق باإثبات �لتهمة �أم بنفيها.280

ال�ضلطة املخت�ضة بالأمر بالتفتي�س: فرق �مل�سرع �لبحريني يف �ملو�د )67،90، 

بني  �إجر�ء�ت   )291  ،206( �ملادتني  يف  �مل�سري  و�مل�سرع  �إجر�ء�ت،   )91

م�سكن �ملتهم وغري �ملتهم، فمنح �لنيابة �لعامة �سلطة �إ�سد�ر �لأمر بتفتي�ص م�سكن 

�ملتهم، ولها �أن تبا�سره بنف�سها، و�أن تنتدب لذلك �أحد ماأموري �ل�سبط �لق�سائي، 

من دون �أن يحق لها �لإذن يف تفتي�ص م�سكن غري �ملتهم وكل ما متلكه يف هذ� �ل�ساأن 

�أن تطلب ذلك �إلى قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى )�لقا�سي �جلزئي( �لذي ميلك منح 

�لإذن لها بذلك �أو رف�سه 281 فال يجوز ملاأمور �ل�سبط �لق�سائي �أن يطلب مبا�سرة 

�إلى �لقا�سي تفتي�سه مل�سكن غري �ملتهم، و�إمنا له �أن يطلب ذلك �إلى �لنيابة �لعامة 

277 د. جنيب ح�سني، �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية،  �ملرجع �ل�سابق، �ص 653 : 654.
278 د. جالل ثروت، �ملرجع �ل�سابق، �ص 470.

279 نق�ص م�سري 1954/6/16م، م.�أ.ن، �ص 5، رقم 255، �ص 787.
280 نق�ص م�سري 1929/12/27م، مج.�لق. �لق، ج2، رقم 354، �ص 477.

281 د.عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 382 : 383.
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�لتي لها وحدها �أن تطلب �إلى قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى )�لقا�سي �جلزئي( �لإذن 

يف ذلك.

�ملتهم،  منزل  تفتي�ص  �لتلب�ص  حالت  يف  ميلك  �لق�سائي  �ل�سبط  ماأمور  يعد  ومل 

ل�سبط �لأ�سياء و�لأور�ق �لتي تفيد يف ك�سف �حلقيقة ولو �ت�سح له من �أمار�ت قوية 

�إلى حكم �ملحكمة �لد�ستورية �لعليا عام 1984  �أنها موجودة فيه وذلك ��ستناد� 

�ل�سبط  ماأمور  تخول  كانت  �لتي  م�سري  �إجر�ء�ت   )47( �ملادة  د�ستورية   بعدم 

�لق�سائي تفتي�ص منزل �ملتهم يف حالة �لتلب�ص من دون �أن تقر ذلك �حلق يف حالة 

تفتي�ص منزل غري �ملتهم  282على عك�ص �مل�سرع  �لبحريني حيث �أجاز ذلك لل�سرطة 

تطبيقا للمادة )67( �إجر�ء�ت على �أن »ملاأمور �ل�سبط �لق�سائي يف حالة �لتلب�ص 

بجناية �أو جنحة معاقب عليها باحلب�ص مدة تزيد على ثالثة �أ�سهر �أن يفت�ص منزل 

�ملتهم وي�سبط فيه �لأ�سياء و�لأور�ق �لتي تفيد يف ك�سف �حلقيقة �إذ� �ت�سح له من 

�أمار�ت قوية �أنها موجودة فيه«.

ول يجوز للقا�سي �لقيام بالتفتي�ص و�إمنا كل ما ميلكه �أن مينح �لإذن للنيابة �لعامة، 

ولهذه �لأخرية �حلق يف �أن تقوم بهذ� �لإجر�ء بنف�سها، �أو �أن تنتدب �أحد ماأموري 

�ل�سبط �لق�سائي 283 وعلى �لعك�ص �إذ� كان �لقائم بالتحقيق هو قا�سي �لتحقيق، 

فاإنه ميلك �لإذن يف تفتي�ص منزل �ملتهم وغري �ملتهم من دون حاجة �إلى ��ستئذ�ن 
�لقا�سي �جلزئي يف ذلك. 284

ال�ضروط ال�ضكلية: 

�مل�سرع �سرطني �سكليني:  �لوقوف عليها تطلب  �ل�سابق  �ملو�سوعية  �ل�سروط  بجانب 

يتعلق �لأول بت�سبيب �لأمر بالتفتي�ص ويتعلق �لثاين بتنفيذ �لتفتي�ص:

282 حكم �ملحكمة �لد�ستورية �لعليا �مل�سرية ل�سنة 1984م، �سابق �لإ�سارة �إليه.
283 د. جالل ثروت، �ملرجع �ل�سابق، �ص 474.

284 د. جنيب ح�سني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 660.
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1- ت�ضبيب التفتي�س: �أوجب �مل�سرع �أن يكون �أمر تفتي�ص �ل�سخ�ص م�سببا �إذ� طلبته 

�لنيابة �لعامة من �لقا�سي �جلزئي بالن�سبة �إلى غري �ملتهم بارتكاب �جلرمية، وهو 

ما ن�ست عليه �ملادتان )91، 206( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )91( �إجر�ء�ت 

�لبحرين 285على عك�ص تفتي�ص �ملتهم من قبل �لنيابة �لعامة �أو غري �ملتهم من قبل 

قا�سي �لتحقيق �أو �لقا�سي �جلزئي فال حاجة �إلى ت�سبيب �لإذن يف �لتفتي�ص.286 �إل 

�أن ذلك ل يعني �إجازة �سدور �لأمر من دون �أن يكون حممول على �أ�سباب تربره، �إذ 

يتعني �أن يكون لهذ� �لإذن ما يربره يف �لأور�ق287 وهو ما ق�ست به حمكمة �لتمييز 

�لتفتي�ص  �إذن  لإ�سد�ر  وكفايتها  �لتحريات  جدية  تقدير  �أن  �ملقرر  »من  �لبحرينية 

هو من �مل�سائل �ملو�سوعية �لتي يوكل �لأمر فيها �إلى �سلطة �لتحقيق حتت �إ�سر�ف 
حمكمة �ملو�سوع«.288

و�إن كانت حمكمة �لنق�ص �مل�سرية مل ت�سرتط ت�سبيب �لإذن يف تفتي�ص �لأ�سخا�ص 

كلية قا�سرة ذلك على تفتي�ص �مل�ساكن، فقد ق�ست باأن »�ملادة )44( من �لد�ستور، 

و�ملادة )91( من قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية بعد تعديلهما ل توجبان ت�سبيب �لأمر 

�لق�سائي بالتفتي�ص �إل �إذ� كان من�سبا على تفتي�ص �مل�ساكن، فاإذ� �قت�سر �لتفتي�ص 

�إلى  �نتهى  �إذ�  فيه  �ملطعون  �حلكم  فاإن  م�سكنه،  دون  �سده  �ملطعون  �سخ�ص  على 

�لق�ساء برب�ءة �ملطعون  ت�سبيبه، ورتب على ذلك  �لإذن بدعوى عدم  بطالن ذلك 
�سده يكون قد �أخطاأ يف تطبيق �لقانون«.289

2- تنفيذ التفتي�س: نتناوله من حيث ح�سور عملية �لتفتي�ص، و�أ�سلوب �لتفتي�ص: 

ح�سور �لتفتي�ص: �أوجب �مل�سرعان �مل�سري و�لبحريني �أن يحدث �لتفتي�ص بح�سور 

285 د. عبد�لروؤوف مهدي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 440.
286 نق�ص م�سري 1980/2/24م، م.�أ.ن، �ص31، رقم �ص 271.

287 د.عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 390.
288 متييز �لبحرين رقم 105 ل�سنة 2009 بتاريخ 2009/6/8م ج 2 �ص 368.

289 نق�ص م�سري 1976/1/14م، م.�أ.ن، �ص 27، رقم 11، �ص 61.
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�ملتهم �أو �ساهدين، لن�ص �ملادتني )70، 91( �إجر�ء�ت �لبحرين على �أن »يح�سل 

�أمكن  و�إل جرى بح�سور �ساهدين كلما  ينيبه عنه،  �أو من  �ملتهم  �لتفتي�ص بح�سور 

ذلك، ويكون هذ�ن �ل�ساهد�ن بقدر �لإمكان من �أقاربه �لبالغني �أو من �لقاطنني معه 

باملنزل �أو من �جلري�ن، ويثبت ذلك يف �ملح�سر«. �لن�ص نف�سه نلم�سه يف ن�ص �ملادة 

) 92 ( �إجر�ء�ت م�سري.

عملية  �ملتهم(  �مل�سكن)غري  �ساحب  �أو  �ملتهم  ح�سور  عدم  على  �مل�سرع  يرتب  ومل 

�لتفتي�ص �لبطالن، ويف ذلك ق�ست حمكمة �لنق�ص �مل�سرية باأن »ح�سول �لتفتي�ص 

بغري ح�سور �ملتهم ل يرتتب عليه �لبطالن، ذلك �أن �لقانون مل يجعل ح�سور �ملتهم 

يعيب  ل  فانه  ثم  ومن  ل�سحته،  جوهريا  �سرطا  م�سكنه  يف  يجرى  �لذي  �لتفتي�ص 

�حلكم �لتفاته عن �لرد على �لدفع �لذي �أبد�ه �ملتهم ببطالن �لتفتي�ص لإجر�ئه يف 

�إمكان  �إذ� كان يف  �لعك�ص  290 وعلى  �أنه دفع قانوين ظاهر �لبطالن«،  غيبته طاملا 

�إذ�  ينيبه يف ذلك  ومنعه �ملحقق من ذلك، وكذلك  �أو من  �لتفتي�ص  �ملتهم ح�سور 

مت تفتي�ص �سكن غري �ملتهم من دون دعوته لذلك �أو عدم متكينه من �حل�سور رغم 
�إمكانه �حل�سور كان هذ� �لإجر�ء باطال. 291

حمكمة  �أمام  مرة  �أول  �إثارته  يجوز  ل  �لتفتي�ص  بطالن  طلب  �أن  بالذكر  �جلدير 

�أمام  مت�سك  �أن  له  ي�سبق  مل  »�لطاعن  �لتمييز  حمكمة  به  ق�ست  ما  وهو  �لتمييز 

حمكمة �ملو�سوع ببطالن تفتي�ص �سيارته ومزرعته مبا ل يجوز معه �إثارة ذلك لأول 

مرة �أمام حمكمة �لتمييز طاملا �أن مدونات �حلكم �ملطعون فيه ل تر�سح لقيام هذ� 
�لبطالن لأنها تقت�سي حتقيقا مو�سوعيا ل �ساأن ملحكمة �لتمييز به«. 292

و�ملادة  �لبحرين،  �إجر�ء�ت   )91( �ملادة  لن�ص  وفقا  التفتي�س:   تنفيذ  اأ�ضلوب 

290 نق�ص م�سري 1971/1/24م، م.�أ.ن، �ص 22، رقم 22، �ص 95.
291 د.ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 607 : 608.

292 متييز �لبحرين رقم 8 ل�سنة 2001م بتاريخ 2001/2/18م ج2 �ص 1154.   
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)92( �إجر�ء�ت م�سري يتعني �أن يتقيد تفتي�ص �مل�سكن بالغر�ص منه، �أي ل يجوز 

ميلك  كما  ب�ساأنها،  �لتحقيق  �جلاري  باجلرمية  �خلا�سة  �لأ�سياء  عن  للبحث  �إل 

�أ�سياء تفيد يف ك�سف �حلقيقة  �أو  �آثار  �ملحقق و�سع �لأختام على �لأماكن �لتي بها 

�إجر�ء عملية  بالتفتي�ص يثبت فيه  وتعيني حر��ص عليها، كما ينبغي حترير حم�سر 

�لتفتي�ص ومن ح�سر وما مت �لعثور عليه. 

وفيما يتعلق بكيفية تنفيذ �لتفتي�ص فمرتوك ل�سلطة �ملحقق �لتقديرية فله �أن يتخري 

�لو�سيلة �لتي ير�ها منا�سبة لإجر�ء �لتفتي�ص يف �أي �ساعة من �لليل �أو �لنهار، وله �أن 

يختار �لأ�سلوب �لذي يتم به دخول �مل�سكن �سو�ء من �لباب �أو �لنافذة �أو من �سطح  

جماور، �أو بطريق �لت�سلق...�لخ.

حالتا تفتي�س امل�ضاكن والغر�س منهما: 

ل يجوز تفتي�ص �مل�ساكن �إل يف حالتني فقط هما: حالة �لإذن يف تفتي�ص �مل�سكن من 

قبل �جلهة �ملخت�سة بذلك، وحالة ر�سا �ساحب �مل�سكن �أو حائزه بتفتي�سه: 

حالة احل�ضول على اإذن من اجلهة املخت�ضة بالتفتي�س: �إذ� �سدر �إذن يف تفتي�ص 

�ملحكمة  قا�سي   - حتقيق  قا�سي   - عامة  )نيابة  �ملخت�سة  �جلهة  من  م�سكن 

�ل�سغرى( على �لنحو �ل�سابق �إي�ساحه جاز للنيابة �لعامة �أو لقا�سي �لتحقيق، كما 

�أو  للنيابة  �أو قا�سي �لتحقيق لذلك، كما يجوز  �لعامة  �لنيابة  يجوز للمحكمة ندب 

ووفقا   293 �مل�سكن  بتفتي�ص  للقيام  �لق�سائي  �ل�سبط  ماأمور  ندب  �لتحقيق  قا�سي 

لن�ص �ملادة )90( �إجر�ء�ت �لبحرين متلك �لنيابة �لعامة �لإذن يف تفتي�ص �مل�سكن 

لن�سها على �أن »للنيابة �لعامة �أن تاأمر بتفتي�ص منزل �ملتهم بناء على �تهام موجه 

�إليه بارتكاب جناية �أو جنحة معاقب عليها باحلب�ص �أو با�سرت�كه يف �رتكابها، كما 

لها �أن تاأمر بتفتي�ص �أي مكان يخ�ص �ملتهم ل�سبط �لأ�سلحة و�لآلت و�لأ�سياء وكل ما 

293 نق�ص م�سري 1935/5/20م، مج. �لق.�لق، ج1، رقم 94، �ص 403.
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يحتمل �أنه ��ستعمل يف �رتكاب �جلرمية �أو نتج عنها �أو وقعت عليه وكل ما يفيد يف 

ك�سف �حلقيقة. ويف جميع �لأحو�ل يجب �أن يكون �أمر �لتفتي�ص م�سببا«. على عك�ص 

�مل�سرع �مل�سري يف �ملادة )291( �إجر�ء�ت فقد �أ�سند �لإذن يف تفتي�ص م�سكن غري 

�ملتهم �إلى �إذن من �لقا�سي �جلزئي �أو من قا�سي �لتحقيق.

من  باإذن  �إل  يجوز  ل  �مل�سكن  تفتي�ص  �أن  �لأ�سل  بالتفتي�س:  ال�ضابق  الر�ضا  حالة 

بر�سا  مت  متى  �حلالة  هذه  غري  يف  �ل�سخ�ص  تفتي�ص  �أجاز  �مل�سرع  �أن  �إل  �ملحقق، 

�ساحبه، وما ذلك �إل لأن ��سرت�ط �مل�سرع �سدور �إذن يف �لتفتي�ص تقرر مل�سلحة حائز 

�مل�سكن حمل �لتفتي�ص ولعدم تعلقه بالنظام �لعام، ولهذ� �ل�سبب يرب�أ �لتفتي�ص �لباطل 

من عيبه �إذ مل يدفع �ساحب �ل�ساأن ببطالنه 294لذ� �إذ� و�فق حائز �مل�سكن مبح�ص 

�إر�دته �حلرة �لو�عية �سح تفتي�ص م�سكنه رغم عدم �سدور �إذن يف تفتي�سه �أو �لقب�ص 
عليه.295

�ل�سخ�ص �لذي يقيم  �أن يكون �سادر� عن ذي �سفة وهو  وي�ضرتط ل�ضحة الر�ضا: 

بامل�سكن �ملر�د تفتي�سه، و�أن يكون �سابقا على حدوث �لتفتي�ص، و�أن يكون �سادر� عن 

�سخ�ص بالغ عاقل، و�أن يكون �سادر� عن �إر�دة حرة و�عية، و�أن يكون �سريحا 296  ويف 

ذلك ق�ست حمكمة �لنق�ص �مل�سرية باأن »حرمة �ملنازل وما �أحاطها �مل�سرع به من 

رعاية تقت�سي حني يكون دخولها بعد ر�ساء �أ�سحابها وبغري �إذن من �لنيابة �أن يكون 
�لر�سا �سريحا حر� حا�سال منهم قبل �لدخول وبعد �إملامهم بظروف �لتفتي�ص«. 297

الغر�س من التفتي�س:

�جلرمية  ب�ساأن  �حلقيقة  ك�سف  يف  يفيد  ما  كل  �سبط  هو  �لتفتي�ص  من  �لهدف 

294 �لهام�ص �ل�سابق، �ص 168 : 178.
295 د.عبد�لروؤوف مهدي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 482.

296 د. فوزية عبد�ل�ستار، �ملرجع �ل�سابق، �ص 293 : 294.
297 نق�ص م�سري 1963/1/29م، م.�أ.ن، �ص 14، رقم 10، �ص 43.
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مو�سوع �لتحقيق ون�ستدل على ذلك بن�ص �ملادة )69( �إجر�ء�ت �لبحرين لن�سها 

على �أنه »ل يجوز �لتفتي�ص �إل ل�سبط �لأ�سياء �خلا�سة باجلرمية �لتي يجري جمع 

وجود  �لتفتي�ص  �أثناء  عر�سا  ظهر  �إذ�  ذلك  ومع  ب�ساأنها.  �لتحقيق  �أو  �ل�ستدللت 

�أ�سياء تعد حيازتها جرمية �أو تفيد يف ك�سف �حلقيقة يف جرمية �أخرى قام ماأمور 

�إجر�ء�ت   )50( �ملادة  ن�ص  مع  �لن�ص  هذ�  ويتفق  ب�سبطها«.  �لق�سائي  �ل�سبط 

�لأ�سياء �خلا�سة باجلرمية  للبحث عن  �إل  �لتفتي�ص  م�سري لن�سها على »ل يجوز 

�إذ� ظهر عر�سا  ب�ساأنها. ومع ذلك  �لتحقيق  �أو ح�سول  �جلاري جمع �ل�ستدللت 

�أثناء �لتفتي�ص وجود �أ�سياء تعد حيازتها جرمية �أو تفيد يف ك�سف �حلقيقة يف جرمية 

�أخرى، جاز ملاأمور �ل�سبط �لق�سائي �أن ي�سبطها«. وتقت�سي در��سة �ل�سبط حتديد 

�لأ�سياء �لتي يجوز �سبطها، و�لقو�عد �خلا�سة بالطالع على هذه �لأ�سياء، و�أخري� 

�لت�سرف فيها:

يتعلق  فال�سبط  و�لقب�ص:  �ل�سبط  بني  �مل�سرع  فرق  �ضبطها:  يجوز  التي  الأ�ضياء 

 ،90  ،69( �ملو�د  يف  �مل�سرع  حدد  وقد  بالإن�سان.  �لقب�ص  يتعلق  بينما  بالأ�سياء، 

�أي�سًا  �إجر�ء�ت م�سري   )95 �ملو�د )50، 91،  ويف  �لبحرين،  �إجر�ء�ت   )94

�لأ�سياء �لتي يجوز �سبطها يف فئات ثالث هي: ما ��ستعمل يف �رتكاب �جلرمية، وما 

نتج عنها، وما وقعت عليه. وب�سفة عامة كل �سيء ميكن �أن يفيد يف ك�سف �حلقيقة 
�أيا كان طبيعته �سو�ء كان بحوزة �ملتهم �أو غري �ملتهم.298

و�ملطبوعات  و�لر�سائل و�جلر�ئد  �ل�سبط على جميع �خلطابات  يرد  �أن  كما يجوز 

و�لطرود لدى مكاتب �لربيد وجميع �لربقيات لدى مكاتب �لتلغر�ف، وكذلك مر�قبة 
�ملحادثات �ل�سلكية و�لال�سلكية متى كان لذلك فائدة يف ظهور �حلقيقة. 299

298 د. جنيب ح�سني، �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية،  �ملرجع �ل�سابق، �ص 667 - د. عبد�لأمري �لعكيلي، حما�سر�ت يف 
�لتحقيق �جلنائي من �لناحية �لعلمية و�لعملية، بغد�د، مطبعة �ملعارف 1949م - جرج�ص فتح �هلل) �لتحقيق �جلنائي �لعام( 

جملة �لق�ساء، �لعدد )2( �ل�سنة �لعا�سرة، 1952م، �ص13.
299 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 845.
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و�إذ� كانت �لأ�سياء ذ�ت �لطابع �ملادي �لتي من �ساأن �سبطها �أن ت�ساعد على ك�سف 

كاملحادثات  �ملعنوية  �لأ�سياء  دون  من  لل�سبط  حمال  تكون  لأن  ت�سلح  �حلقيقة 

�لهاتفية، �لتي تعد رقابتها �إجر�ء م�ستقال بذ�ته، فاإن هناك طائفة من �لأ�سياء جرم 

�مل�سرع �سبطها ولو كان لها فائدة يف �لك�سف عن �حلقيقة، وهو ما ن�ست عليه �ملادة 

ب�سبط   �ملتعلقتان  م�سري  �إجر�ء�ت   )96( و�ملادة  �لبحرين،  �إجر�ء�ت   )94(

�لأور�ق و�مل�ستند�ت �لتي �سلمها �ملتهم لدى �ملد�فع عن �ملتهم �أو �خلبري �ل�ست�ساري، 

ول  �لق�سية«.  بينهم يف  �ملتبادلة  �ملر��سالت  ول  بها،  �إليهما  �لتي عهد  �ملهمة  لأد�ء 

فقط،  ملحاميه  �ملتهم  ي�سلمها  �لتي  �لأور�ق  على  �لن�ص  لهذ�  وفقا  �حلظر  يقت�سر 

�أور�ق ت�سلم للمد�فع يف �سبيل �لدفاع عن �ملتهم، ولو  �أي  و�إمنا ميتد لي�سمل كذلك 

كانت م�سلمة من غري �ملتهم، ول ميتد هذ� �حلظر �إلى �لأور�ق �لتي تكون لدى �ملد�فع  

ول تتعلق بالدفاع عن �ملتهم، ولهذ� يجوز للمحقق تفتي�ص منزل �ملحامي �أو مكتبه �إذ� 

قامت قر�ئن على وجود �أ�سياء لدى �ملحامي تفيد يف ك�سف �حلقيقة ول عالقة لها 
بحق �لدفاع عن �ملتهم.300

قواعد ال�ضبط:

تتمثل قو�عد �ل�سبط يف و�سائله و�سروطه و�لإجر�ء�ت �لتالية لعملية �ل�سبط: 

�ل�سيء عر�سا وقد  تتعدد و�سائل �ل�سبط، فقد يعرث �ملحقق على  و�ضائل ال�ضبط: 

�إجر�ء  �ل�سبط  يكون  �ختيار�. ويف هاتني �حلالتني  و  للمحقق طوعا  يقدمه حائزه 

��ستدلل، وغالبا ما يتم �ل�سبط �إثر عملية �لتفتي�ص �سو�ء ل�سخ�ص �أو مل�سكن �ملتهم 

�أو غري �ملتهم. ويف هذه �حلالة يعد �أحد �إجر�ء�ت �لتحقيق. 

ك�سف  يف  تفيده  �لتي  �لأ�سياء  ل�سبط  �ملحقق  �إليها  يلجاأ  قد  �أخرى  و�سيلة  وثمة 

�حلقيقة وتتمثل يف تكليف �ملحقق حلائز �ل�سيء �ملر�د �سبطه بتقدميه �إليه. وي�ستوي 

300 د. جنيب ح�سني، �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 671.
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�أن يكون مالكا لهذ� �ل�سيء �أم جمرد حائز� له. كما ي�ستوي �أن يكون فرد� عاديا �أم 

موظفا عاما 301 و قد جرم �مل�سرع من ميتنع عن تقدمي ما يحوزه من �أ�سياء كلفه 

ل  مبا  بالغر�مة  �أو  �أ�سهر  ثالثة  على  تزيد  ل  مدة  باحلب�ص  �إليه،  بتقدميها  �ملحقق 

يزيد على مائة دينار بناء على طلب تقدمه �لنيابة �إلى قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى. ول 

يخ�سع �ملمتنع للعقاب �إذ� كان من �أ�سول وفروع و�أقارب و�أ�سهار �ملتهم حتى �لدرجة 

�لثانية. ول يجوز تكليف �ملتهم بتقدمي �ل�سيء �أو �لأ�سياء �لتي يرى �ملحقق �أهميتها 

يف �لتحقيق �خلا�ص بالدعوى �جلنائية �ملتهم فيها، لأنه ل يجوز قانونا �إجبار �ملتهم 

على تقدمي دليل �سد نف�سه. 

�ضروط ال�ضبط: ��سرتط �مل�سرع �سبط �خلطابات و�لر�سائل وغريهما لدى مكاتب 

�لربيد، و�لربقيات لدى مكاتب �لربق، �أو �إجر�ء ت�سجيالت �لأحاديث �لتي جترى يف 

�أمكنة خا�سة، ثالثة �سروط: 

1- �أن يكون لهذه �لإجر�ء�ت فائدة يف ك�سف �حلقيقة يف جناية �أو جنحة معاقب 

عليها باحلب�ص مبا يزيد على ثالثة �أ�سهر. 

2- �سدور �أمر م�سبب بذلك عن قا�سي �لتحقيق متى كان هو �لذي يبا�سر �لتحقيق، 

�لنيابة  كانت  متى  م�سر(  يف  �جلزئي  )�لقا�سي  �ل�سغرى  �ملحكمة  قا�سي  من  �أو 

به  ق�ست  ما  وهو   302 �ل�سبط  �إجر�ء  قبل  وذلك  �لتحقيق  تبا�سر  �لتي  هي  �لعامة 

حمكمة �لتمييز »�لدفع ب�سدور �لإذن بعد �ل�سبط يعد دفاعا مو�سوعيا يكفي للرد 

عليه �طمئنان �ملحكمة �إلى وقوع �ل�سبط و�لتفتي�ص بناء على هذ� �لإذن �أخذ� بالأدلة 
�ل�سائغة �لتي �أوردتها«.303

عقب  معينة  �إجر�ء�ت  �تخاذ  �مل�سرع  تطلب  ال�ضبط:  لعملية  التالية  الإجراءات 

301 د. ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 617 : 618.
302 د. عبد�لروؤوف مهدي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 473 : 474.

303 متييز �لبحرين  رقم 113 ل�سنة 2009 بتاريخ 2009/3/30م ج2 �ص 168.
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�إ�سعاف  ولعدم  به،  �لعبث  �لدليل خ�سية  �ملحافظة على  بغية  �لأ�سياء  عملية �سبط 

قوته يف �لإثبات، وتتمثل هذه �لإجر�ء�ت يف:

1 - عر�ص �مل�سبوطات على �ملتهم: �أوجب �مل�سرع  فور عملية �ل�سبط عر�ص �لأ�سياء 

فيه  يثبت  حم�سر  بذلك  ويحرر  عليها،  مالحظاته  لإبد�ء  �ملتهم  على  �مل�سبوطة 

�طالعه عليها، ومالحظاته بخ�سو�سها، ويوقع عليه �أو يذكر �متناعه عن �لتوقيع. 

وهو ما ن�ست عليه �ملادة   )95 ( �إجر�ء�ت �لبحرين، و�ملادة )55 ( �إجر�ء�ت 

م�سري. 

2 - عدم جو�ز ف�ص �لأور�ق �ملختومة و�ملغلقة: �لأور�ق �ملختومة و�ملغلقة �لتي ت�سبط 

يف م�سكن �ملتهم مبعرفة ماأمور �ل�سبط �لق�سائي ل يجوز ف�سها ملا قد حتويه من 

�أ�سر�ر خا�سة وقد ق�سر �سلطة �لطالع على هذه �مل�سبوطات على �ملحقق، وهو ما 
ن�ست عليه �ملادة )95 ( �إجر�ء�ت �لبحرين، و�ملادة ) 52 ( �إجر�ء�ت م�سري.304

3 - �لطالع على �لأ�سياء �مل�سبوطة: ل يجوز ملاأمور �ل�سبط �لق�سائي وفقا لن�ص 

على  �لطالع  �إجر�ء�ت م�سري  و�ملادة )54(  �لبحرين،  �إجر�ء�ت  �ملادة )95( 

�لأ�سياء �مل�سبوطة �ل�سابق حتريزها �إل مبعرفة �ملحقق �سو�ء بنف�سه �أو بو��سطة من 

ينتدبه لذلك، كاأن يحتاج �لطالع عليه و��ستخال�ص �لدليل منه �إلى خربة فنية. 

304 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 689.
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حق املتهم يف اأن يحاكم اأمام قا�ضيه الطبيعي

الف�ضل الرابع 
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�لإن�سانية  ب�سفة  يرتبط  �أ�سيل  حق  �لطبيعي  قا�سيه  �أمام  يحاكم  �أن  يف  �ملتهم  حق 

ويوؤدي بال�سرورة �إلى �أن لكل فرد �حلق يف �أن يقا�سى �أمام قا�سيه �لطبيعي، و�أل يجرب 

على �ملثول �أمام غري هذ� �لقا�سي، وقد �أ�سبح هذ� �ملبد�أ من �ملبادئ �لأ�سولية �لعليا، 

بل لعله �ملبد�أ �لأول �لذي يهيمن على كل نظام ق�سائي �أيا كانت فل�سفة هذ� �لنظام.

�لق�سائية  �ل�سلطة  ��ستقالل  �أي  �ل�سلطات؛  بني  �لف�سل  مبد�أ  �قت�ساه  �حلق  وهذ� 

يف  �ل�سلطتني  هاتني  من  �أي  من  تدخل  فكل  و�لتنفيذية،  �لت�سريعية  �ل�سلطتني  عن 

�خت�سا�ص �لقا�سي مبنا�سبة دعوى معينة، يعد �عتد�ء على �سلطة �لق�ساة. وياأتي 

هذ� �لتدخل يف �سكل �نتز�ع دعوى من قا�سيها �لطبيعي طبقا لأحكام �لقانون �لذي 

�آخر، ويعد هذ� �لنتز�ع  �أي وليته وجعلها من �خت�سا�ص قا�ص  حدد �خت�سا�سه، 

�لقا�سي  با�ستقالل  م�سا�سا  لالخت�سا�ص،  �مل�سطنع  �لإ�سفاء  �أو  للولية،  �ملفتعل 

�ساحب �لخت�سا�ص �لأ�سيل، بل يت�سمن عدو�نا على ��ستقالل �لقا�سي غري �لأ�سيل 
وحياده �لذي �أ�سبحت �لدعوى من �خت�سا�سه بطريق �لفتعال.305

�ملتهم يف  �ملقارنة حق  �لوطنية  و�لت�سريعات  و�لد�ساتري  �لدولية  �ملو�ثيق  وقد كفلت 

�أن يحاكم �أمام قا�سيه �لطبيعي، ملا يحظى به �لقا�سي �لطبيعي من �سمانات من 

�ساأنها كفالة �لعد�لة للمتقا�سني. وتناولنا هذ� �حلق �سيكون من خالل �لتعرف على 

�لطبيعي،  �لقا�سي  مبقومات  ونتبعه  �لقانوين،  و�أ�سا�سه  �لطبيعي  �لقا�سي  ماهية 

وذلك من خالل مبحثني:

املبحث الأول 

مفهوم القا�ضي الطبيعي واأ�ضا�ضه القانوين 

لهذ�  �لقانوين  بالأ�سا�ص  ونتبعه  �لطبيعي،  بالقا�سي  �ملق�سود  �إلى  يلي  فيما  ن�سري 

305 د. �سحر مهدي �لبا�سري )حق �لفرد يف �لقا�سي �لطبيعي ودللته �لإن�سانية( موقع �حلو�ر �ملتمدن، �لإنرتنت - د. حممود 
طه، �خت�سا�ص �ملحاكم، �ملرجع �ل�سابق، �ص52:160.
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�حلق، كل يف مطلب م�ستقل:

املطلب الأول 

ماهية القا�ضي الطبيعي

�جلرمية،  �رتكاب  قبل  قانونا  منظم  د�ئم  ق�ساء  »كل  �لطبيعي  بالقا�سي  يق�سد 

�ملحمي  �ل�ستقالل  لهم  مكفول  �لقانون،  يف  متخ�س�سني  ق�ساة  من  وي�سكل 

ويكفل  ومو�سوعها  �لدعوى  �إجر�ء�ت  على  �لعادي  �لقانون  ويطبقون  باحل�سانة، 
للخ�سوم �أمامهم كافة حقوق �لدفاع«. 306

�لطبيعي  قا�سيه  �أمام  يحاكم  �أن  يف  �ملتهم  حق  �أن  يت�سح  �لتعريف  هذ�  ومن 

يعد ناق�سا يف حالة مثول �ملتهم �أمام حماكم ��ستثنائية تتميز جر�ئم متهميها 

بطابع خا�ص غري م�ستمد من تعاليم �ل�سيا�سة �جلنائية �حلديثة، وهي جر�ئم 

يف �لغالب تكون �سيا�سية. ويعني عدم �إن�ساء حماكم ��ستثنائية، و�لحتكام �إلى 

ول  �ملتهمني.  كل  �خت�سا�سه  وي�ستمل  �جلر�ئم  بجميع  �ملخت�ص  �لعام  �لق�ساء 

يتعار�ص مع حق �لفرد يف �للجوء �إلى قا�سيه �لطبيعي �أن ين�سئ �مل�سرع حماكم 

بخ�سائ�ص  معاملتهم  ومقت�سيات  جر�ئمهم  تتميز  �ملتهمني  من  لفئة  خا�سة 

مميزة كالأحد�ث. 

�أن �لقا�سي �لطبيعي يطلق على كل من خوله  �إلى  �لر�أي �لذي يذهب  ول نتفق مع 

�لقانون نظر منازعة ولو مل يعني وفقا لقانون �ل�سلطة �لق�سائية ويبا�سر عمله وفقا 

�ملقومات  �ل�سخ�ص  هذ�  مثل  لفتقاد  �إل  ذلك  وما  �جلنائية307  �لإجر�ء�ت  لقانون 

�لأ�سا�سية للقا�سي �لطبيعي.308  

306 د. حممود �لعاديل، حق �لدفاع �أمام �لق�ساء �جلنائي، در��سة مقارنة، ر�سالة �لقاهرة، 1991، �ص 40 - د. جنيب 
ح�سني، �لد�ستور �ملرجع �ل�سابق، �ص129 - د. حممود طه، �خت�سا�ص �ملحاكم �لع�سكرية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 54.

307 حممد كامل عبيد، ��ستقالل �لق�ساء، در��سة مقارنة، ر�سالة �لقاهرة 1988م، �ص 343.
308 د. حممود طه، �خت�سا�ص �ملحاكم، �ملرجع �ل�سابق، �ص 55.
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عنا�ضر القا�ضي الطبيعي: 

من �سياق تعريفنا للقا�سي �لطبيعي ميكننا حتديد عنا�سره على �لنحو �لآتي: 

1 ـ �إن�ساء �ملحكمة وحتديد �خت�سا�سها بقانون: ي�سرتط �أن تكون �ملحكمة �ملخت�سة 

بنظر �لدعوى قد مت �إن�ساوؤها وحتديد �خت�سا�سها طبقا للقانون، ومن ثم ل يجوز 

�عتبارها  لأنه ل ميكن  �لدعاوى  بع�ص  للف�سل يف  �إن�ساء جهات  �لتنفيذية  لل�سلطة 

حماكم. 

2ـ  �إن�ساء �ملحكمة وحتديد �خت�سا�سها قبل ن�سوء �لدعوى: ي�سرتط �أن تكون �ملحكمة 

وقوع  بعد  يجوز  ل  �إذ  �لدعوى،  ن�سوء  قبل  �إن�ساوؤها  مت  قد  �لدعوى  بنظر  �ملخت�سة 

�أن�سئت  �أقل �سمانا  �أخرى  �إلى حمكمة  �نتز�ع �ملتهم من قا�سيه �لطبيعي  �جلرمية 
خ�سي�سا لنظر �لدعوى.309

يكون  �أل  �أي  د�ئمة؛  �ملحكمة  ولية  تكون  �أن  ي�سرتط  د�ئمة:  �ملحكمة  تكون  �أن  ـ   3

�خت�سا�سها مقيد� بقيد زمني معني، �سو�ء حتدد هذ� �لقيد مبدة معينة �أم بظروف 

��ستثنائية موؤقتة مثل حالة �حلرب �أو حالة �لطو�رئ. و�إن كان �لبع�ص يعار�ص هذ� 

�لعن�سر ��ستناد� �إلى �أنه لي�ص �سحيحا �أن كل ق�ساء موؤقت هو بال�سرورة ق�ساء غري 
طبيعي. 310

4 ـ �أن تتو�فر يف هيئة �ملحكمة �سمانات �لكفاءة و�ل�ستقالل و�حليدة: �أي �أن تكون 

�لكفاءة  �سمانات  فيهم  تتو�فر  مهنيني  ق�ساة  من  هيئتها  بكامل  م�سكلة  �ملحكمة 

و�لتخ�س�ص يف �لعمل �لق�سائي و�لتفرغ له وعدم �لقابلية للعزل. 

5 ـ كفالة حقوق �لدفاع: ي�سرتط �أن ميكن �ملتهم من ممار�سة حقه يف �لدفاع �أمام 

�ملحكمة. 

309 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 520.
310 �لهام�ص �ل�سابق، �ص 518.
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6. كفالة حق �لطعن للمتهم يف �لأحكام �ل�سادرة �سده: ي�سرتط �أن تكون �لأحكام 
�ل�سادرة عن �ملحكمة تقبل �لطعن فيها �سو�ء بالطرق �لعادية �أم غري �لعادية. 311

املطلب الثاين 

الأ�ضا�س القانوين حلق املتهم يف اللجوء اإىل قا�ضيه الطبيعي

و�لت�سريعات  و�لد�ساتري  �لدولية  �ملو�ثيق  من  �لقانونية  قوته  �حلق  هذ�  ي�ستمد 

�لوطنية، وهو ما ن�سري �إليه فيما يلي:

املواثيق الدولية: 

�جلمعية  عن  �ل�سادر  �لإن�سان  حلقوق  �لعاملي  �لإعالن  من  �لعا�سرة  �ملادة  ن�ست 

�لعامة لالأمم �ملتحدة عام 1948م على �أن »لكل �إن�سان �حلق على قدم �مل�ساو�ة 

�أمام حمكمة م�ستقلة ونزيهة نظر� عادل للف�سل  �أن تنظر ق�سيته  مع �لآخرين يف 

يف حقوقه و�لتز�ماته و�أية تهمة جنائية توجه �إليه«. ومن قبلها ن�ست �ملادة �لثامنة 

من �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان �لتي تقرر حق كل �إن�سان يف �للجوء �إلى �ملحاكم 

�لتي  �لأ�سا�سية  �حلقوق  تنتهك  �أعمال  �أي  من  �لفعلي  لإن�سافه  �ملخت�سة  �لوطنية 

م�ستقلة  حمكمة  يف  ق�سيته  تنظر  و�أن  �لآخرين  مع  �مل�ساو�ة  قدم  على  مينحها 

وحمايدة. �أما �لعهد �لدويل للحقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية فقد ن�ص يف مادته �لر�بعة 

ع�سرة على مبد�أ حيدة و��ستقالل �لق�ساء، وقد �جتمعت جلنة من �خلرب�ء باإيطاليا 

عام 1981 م لو�سع م�سروع مبادئ حول ��ستقالل �لق�ساء، مما نتج عنه �لإعالن 

�لعاملي ل�ستقالل �لعد�لة �ل�سادر عن موؤمتر مونرتيال يف كند� عام 1983 م لكن 

�ل�سادرة  �لق�ساء  ��ستقالل  ب�ساأن  �لأ�سا�سية  �ملبادئ  و�لإعالنات  �ملو�ثيق  تلك  �أهم 

عن �لأمم �ملتحدة عام 1985م، �لتي تعترب �مليثاق ب�ساأن ��ستقالل �لق�ساء حيث 

311 د. فتحي �سرور، �ملرجع �ل�سابق، �ص 56 : 60 - د. حممود طه، �خت�سا�ص �ملحاكم، �ملرجع �ل�سابق، �ص 56 : 60 - د. 
كامل عبيد، �ملرجع �ل�سابق،  �ص 1036 : 1047.
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ن�ست يف �لبند �لأول »تكفل �لدولة ��ستقالل �ل�سلطة �لق�سائية وين�ص عليه د�ستور 

�ملوؤ�س�سات  من  وغريها  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  جميع  و�جب  ومن  قو�نينه  �أو  �لبلد 

�حرت�م ومر�عاة ��ستقالل �ل�سلطة �لق�سائية«، فاأ�سبح مبد�أ ��ستقالل �لق�ساء مبد�أ 

دوليا مهما ي�سكل �لتز�ما على �لدول كافة.

الد�ضاتري والت�ضريعات املقارنة: 

يهمنا  وما  �لطبيعي،  قا�سيه  �إلى  �للجوء  �ملتهم يف  �أقرت حق  �لعامل  د�ساتري  �أغلب 

هنا موقف �لد�ستورين �مل�سري و�لبحريني: حيث ن�ست �ملادة )75( من �لد�ستور 

�مل�سري �حلايل على �أنه »... ول يحاكم �سخ�ص �إل �أمام قا�سيه �لطبيعي، و�ملحاكم 

�لبحريني على  �لد�ستور  �ملادة )105( من  �ل�ستثنائية حمظورة«. وكذلك لن�ص 

من  تقع  �لتي  �لع�سكرية  �جلر�ئم  على  �لع�سكرية  �ملحاكم  �خت�سا�ص  »يقت�سر  �أنه 

عند  �إل  غريهم  �إلى  ميتد  ول  �لعام،  و�لأمن  �لوطني  و�حلر�ص  �لدفاع  قوة  �أفر�د 

�إعالن �لأحكام �لعرفية، وذلك يف �حلدود �لتي يقررها �لقانون...«.

املبحث الثاين

مقومات القا�ضي الطبيعي 

�لدعاوى  يف  �لف�سل  �أمر  بتويل  يعهد  �أل  ي�سرتط  �لطبيعي  �لقا�سي  ملفهوم  وفقا 

�جلنائية �أي �سلطة �أخرى غري �لق�ساء �لعادي، ول �أن يتولى �لق�ساء غري �لقا�سي 

�أن تنظر  �ملحدد بقانون �ل�سلطة �لق�سائية وفقا لقو�عد �لخت�سا�ص �لق�سائي ول 

�لدعوى �أمام حمكمة ت�سكل لحقا على �رتكاب �جلرمية �أو �أن ت�سكل �ملحكمة بقر�ر 

من �ل�سلطة �لتنفيذية. ومن ثم فان مقومات �لقا�سي �لطبيعي تتمثل يف �سرورة �أن 

�ل�سلطة  قانون  عليها يف  �ملن�سو�ص  �ل�سروط  فيه  تتو�فر  قا�ص  �أمام  �ملتهم  يحاكم 

جترى  �أن  ي�سرتط  �إذ  �أمامها  �ملتهم  يحاكم  �لتي  باملحكمة  تتعلق  كما  �لق�سائية، 
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حماكمته �أمام حمكمة قانونية، وتتعلق �أخري� بالإجر�ء�ت �جلنائية �لو�جب �تباعها 

لدى مبا�سرته عمله �إذ ي�سرتط فيها �أن تر�عي �سمانات �ملتهم يف �لتقا�سي، و�سوف 

مدى  خالله  نتعرف  مبطلب  هذ�  مبحثنا  ونختم  م�ستقال،   مطلبا  منها  لكل  نفرد 

تعار�ص �لق�ساء �خلا�ص �أو �ل�ستثنائي مع حق �ملتهم يف �للجوء �إلى قا�سيه �لطبيعي:

املطلب الأول 

مقومات الثقة بالقا�ضي

 �لق�ساء ب�سفة عامة ذو ر�سالة مقد�سة ميكن �إجمالها يف �إر�ساء �لعد�لة، و�لف�سل 

بني �ملتخا�سمني باإعطاء كل ذي حق حقه. و�لق�ساء �جلنائي ب�سفة خا�سة يهدف 

على  �لقو�نني  �نتهاك  نف�سه  له  ت�سول  من  كل  و�إجبار  للقانون،  �لهيبة  حتقيق  �إلى 

�لتجرميية،  �لقانونية  �لقو�عد  ينتهك  من  كل  على  �لعقاب  باإنز�ل  وذلك  �حرت�مه 

وتربئة كل من مل يثبت �رتكابه �جلرمية �ملتهم فيها بدليل �أو قر�ئن تقنع �لقا�سي 

بارتكابه للجرمية �ملتهم فيها. 

�ل�سمانات  ب�سياج من  �مل�سرع  �أحاطه  �لق�ساء من حتقيق ر�سالته هذه  يتمكن  وكي 

�سو�ء  �ل�سامية،  غايته  عن  به  ينحرف  �أن  ميكن  ما  كل  من  ت�سونه  �أن  �ساأنها  من 

�أم من د�خل �لقا�سي نف�سه. ول تقت�سر  �آتية من �خلارج  �أ�سباب �لنحر�ف  كانت 

هذه �ل�سمانات على �لق�ساء ك�سلطة، و�إمنا ت�سمل كذلك �لقائمني عليه )�لق�ساة( 

و�ملتقا�سني )�خل�سوم(312 وميكننا �إجمال �ل�سمانات �ملتعلقة بالق�ساء يف ��ستقالل 

�لق�ساة، وحيادهم:

اأول: ا�ضتقالل الق�ضاة:

به  نادت  �ملجتمع،  يف  �لعد�لة  حتقيق  �إلى  ي�سعى  خالد  هدف  �لق�ساة  ��ستقالل 

312 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 504.



204

بدل  لت�سيد  و�لطغيان،  �ل�ستبد�د  بوجه  وقفت  �لتي  �حلرة،  و�ل�سعوب  �ملجتمعات 

نوَّ �لق�ساء �مل�ستقل  من �لأنظمة �ل�سمولية موؤ�س�سات �لقانون، فاأ�سبحت �لعد�لة �سِ

�لذي �قرتن بها، وعند �لتاأمل يف �لنظام �لد�ستوري و�لقانوين لأي دولة يف �لعامل 

�ملتح�سر، جندها جتتمع وتلتئم على مبد�أ ��ستقالل �لق�ساة، وتتباهى به، و�أ�سحى 

مبد�أً د�ستوريا وحقا �أ�سيال يرتبط بحماية حقوق �لإن�سان، حتى �لدول ذ�ت �لأنظمة 

�ل�سلطة  و��ستقالل  �لدويل،313  لال�ستنكار  دفعا  به  تنادي  �أ�سبحت  �ل�سمولية، 

حر،  دميقر�طي  نظام  �أي  يف  �لز�وية  حجر  يعترب  �ل�سلطات  بقية  عن  �لق�سائية 

�لق�ساة يف مفهومني:  ��ستقالل  و�ختز�ل معنى  �إلى حتديد  �لقانون  �سّر�ح  ويذهب 
�لأول: �سخ�سي، و�لثاين: مو�سوعي.314

�ل�ستقالل  توفري  به  ويق�سد  �ضخ�ضي:  مفهوم  مفهومان:  له  �لق�ساء  و��ستقالل 

للق�ساة كاأ�سخا�ص وعدم و�سعهم حتت رهبة �أي �سلطة من �ل�سلطات �حلاكمة و�أن 

يكون خ�سوعهم ل�سلطان �لقانون فقط. ويلزم توفري قدر من �ل�سمانات �لوظيفية 

كجعل  �لتنفيذية،  �ل�سلطة  جتاه  �خل�سو�ص  وجه  وعلى  ��ستقاللهم  يكفل  مبا  لهم 

�ختيار �لق�ساة للوظيفة بيد �ل�سلطة �لق�سائية، وتوفري �حلماية �لق�سائية للق�ساة 

بقر�ر  عزلهم  جو�ز  وعدم  �لتنفيذية،  �ل�سلطة  من  �لكيدية  �لتهم  عن  بهم  للناأي 

�ل�سلطة �لتنفيذية لعدم �إعطائها فر�سة للتدخل و�ل�سغط بالجتاه �لذي ترغب فيه، 
ويرتك �لأمر �إلى �ل�سلطة �لق�سائية نف�سها، وهذ� �أ�سبح مبد�أ عامليا مهما.315

عن  وكيان  ك�سلطة  �لق�ساء  �سلطة  ��ستقالل  املو�ضوعي  باملفهوم  يق�سد  بينما 

�ل�سلطتني �لت�سريعية و�لتنفيذية، وعدم �ل�سماح لأي جهة باإعطاء �أو�مر �أو تعليمات 

313 �لقا�سي. �سامل رو�سان �ملو�سوي ) بدء ��ستقالل �لق�ساء يف �لت�سريعات �لعر�قية( موقع �لنباأ �ملعلوماتية- د. حممود طه، 
�خت�سا�ص �ملحاكم، �ملرجع �ل�سابق، �ص 57 : 76.

314 �لقا�سي �سامل رو�سان �ملو�سوي، �ملقالة �ل�سابقة _ د. حممود طه، �خت�سا�ص �ملحاكم، �ملرجع �ل�سابق، �ص 57 : 76.
315 �لقا�سي �سامل رو�سان �ملو�سوي،  �ملقالة �ل�سابقة.
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�أو �قرت�حات لل�سلطة �لق�سائية تتعلق بتنظيم �ل�سلطة،316 ومن ثم يعترب �لقا�سي 

م�ستقال يف �أد�ء مهمته �ملقد�سة: �إر�ساء �سرح �لعد�لة، ون�سرة �ملظلوم و�لق�سا�ص 

من �لظامل، كلما حترر من �ل�سغوط �ل�سيا�سية، وتاأثري �سلطات �لدولة �لأخرى يف 

�أد�ء مهمته.317  

ويجب �أل يفهم ��ستقالل �لقا�سي على هذ� �لنحو على �أنه ميزة �سخ�سية للقا�سي 

ول  لل�سلطة  ل  حتيز  بدون  �لعد�لة  لإقامة  �سمانة  �أنه  على  فهمه  يجب  ما  بقدر 

�لدولة يتوقف على  �أهلية وكر�مة ونز�هة  �إل لأن ح�سن �سمانة  لالأفر�د، وما ذلك 

ل  فمما  فرد،318  كل  حرية  على  �ملحافظة  يف  و��ستمر�ره  �لقا�سي  ��ستقالل  كفالة 

�إنكاره،  �أو  �أ�سبح �سرورة ل ميكن فقط جتاوزه  �أن ��ستقالل �لقا�سي قد  �سك فيه 

بل عد تعميقه وتر�سيخه �أمر� حتميا وذلك باعتباره �أف�سل �ل�سمانات و�حل�سانات 

�لالزمة لأد�ء و�جبه من تاأمني للعد�لة وحماية حلرية �لأفر�د يف مو�جهة �ل�سلطة   

�أن  �ألي�ص من �حلق  و�حلريات؟  و�لأنف�ص  �لأرو�ح  على  �لأمني  هو  �ألي�ص  �لعامة،319 

يت�ساوى �أمام قد�ص �لق�ساء �أ�سغر �سخ�ص يف �لدولة باأكرب حاكم فيها؟ و�أن ترعى 
�جلميع عني �لعد�لة؟ 320

ويعترب �لقا�سي م�ستقاًل يف �أد�ء مهمته �ملقد�ص: �إر�ساء �سرح �لعد�لة، ون�سرة �ملظلوم  

�لدولة  �سلطات  وتاأثري  �ل�سيا�سية،  �ل�سغوط  من  حترر  كلما  �لظامل،  من  و�لق�سا�ص 

�لأخرى يف �أد�ء مهمته،321 ومبعنى �أدق كلما تولى �لق�ساة �سئونهم باأنف�سهم من دون 

�أو  ل�سلطة  يجوز  فال  �لغري322  قبل  من  �لأمر  هذ�  يف  �لق�سائية  لل�سلطة  م�ساركة  �أي 

316 �لقا�سي �سامل رو�سان �ملو�سوي، �ملقالة �ل�سابقة.
317 د. عبد�ل�ستار �لكبي�سي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 134.

318 د. حممد كامل عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 20 �لهام�ص.
319 د. عبد�ل�ستار �لكبي�سي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 134، 163.

320 د. حممد ع�سفور) ��ستقالل �ل�سلطة �لق�سائية ( جملة �لق�ساء، ع يوليو، 1968م، �ص210.
321 د. عبد�ل�ستار �لكبي�سي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 134.

322 م. ممتاز ن�سار ) ��ستقالل يحتم �إعادة جمل�ص �لق�ساء �لأعلى( �ملحاماة، ع 1،2، 1978، �ص 34.
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ل�سخ�ص ما يف �لدولة �أن ي�سدر للقا�سي تعليمات �أو توجيهات يف �ساأن دعوى معرو�سة 

عليه حتدد له �أ�سلوب نظرها �أو نوع �أو حمتوى �حلكم �لذي ي�سدر فيها، و�إمنا يتعني �أن 

يرتك ل�سمري �لقا�سي تطبيق �لقانون 323 وليعني هذ� �لتحكم �أو �ل�ستبد�د يف �لر�أي 

�أو �حلكم، و�إمنا يعني عدم �خل�سوع لغري �لقانون ولغري �سمريه و�قتناعه �حلر �ل�سليم. 

وتتمثل �ل�سغوط �خلارجية �لتي يت�سور �أن متار�سها �ل�سلطة �لت�سريعية على �لق�ساة 

�لعادية  �لق�ساة  �سئون  �لتنفيذية يف  �ل�سلطة  قانونية تخول تدخل  �سن ن�سو�ص  يف 

و�لإد�رية، كذلك يف �سن ن�سو�ص قانونية من �ساأنها متكني �ل�سلطة �لتنفيذية من 

�لتدخل يف �لعمل �لق�سائي �سو�ء باإلغاء �حلكم �أو تعديله �أو رف�سه، و�إعادة �ملحاكمة 

من جديد. ويف �سن ت�سريعات �أي�سا من �ساأنها �إعادة تنظيم �لق�ساء بغر�ص �إخر�ج 

بع�ص �لق�ساة بحجة �إعادة تنظيمه، وعلى �سبيل �ملثال ما تعر�ص له �لق�ساء �لعادي 
يف م�سر عام 1969م فيما يعرف مبذبحة �لق�ساة. 324

ونظر� لتج�سد �لتطبيق �لعملي لهذه �ل�سغوط من قبل �مل�سرع �إن وجدت يف �سغوط 

توقعها  ميكن  �لتي  �ل�سور  يف  ن�ستعر�سها  �سوف  لذ�  �لتنفيذية،  �ل�سلطة  متار�سها 

لتدخل �ل�سلطة �لتنفيذية يف �لعمل �لق�سائي. ونقت�سر هنا على ��ستعر��ص �ل�سغوط 

�ملبا�سرة لأهميتها باملقارنة بال�سغوط غري �ملبا�سرة:

 تتمثل �ل�سغوط �ملبا�سرة يف �سور ثالث: تدخل �ل�سلطة �لتنفيذية يف �سئون �لق�ساة 

�حل�سانة  با�سم  يعرف  ما  و�أخري�  ذ�ته،  �لق�سائي  �لعمل  وممار�سة  تعيني،  من 

�لق�سائية. وهذه �ل�سور �لثالث �سنلقي �ل�سوء عليها فيما يلي: 

تعيني الق�ضاة:

بالقانون رقم  �ملعدلة  �ملادة )44(  �لق�سائية وجدنا  �ل�سلطة  ��ستطلعنا قانون  �إذ� 

323 د. �سعيد عبد�للطيف، �حلكم �جلنائي �ل�سادر بالإد�نة، ر�سالة، �لقاهرة، 1989م، �ص 83.
324 د. حممد ع�سفور، �ملرجع �ل�سابق، �ص 389 : 404.
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ل�سنة  رقم )46(  �مل�سري  �لق�سائية  �ل�سلطة  قانون  من  ل�سنة 1984م   )35(

بعد  وذلك  �جلمهورية  رئي�ص  من  بقر�ر  �لق�ساة  »يعني  �أن  على  تن�ص  1972م 

مو�فقة جمل�ص �لق�ساء �لأعلى، عد� رئي�ص حمكمة �لنق�ص �لذي يكون تعيينه من بني 

نو�ب �لرئي�ص بعد �أخذ ر�أي �ملجل�ص �ملذكور«. وكانت هذه �ملادة قبل تعديلها تكتفي 

مبجرد �أخذ ر�أي �ملجل�ص �لأعلى للق�ساء )جمل�ص �لق�ساء �لأعلى(. وفقا لهذ� �لن�ص 

فاإن تعيني �لق�ساة يكون بال�سرت�ك بني رئي�ص �جلمهورية وجمل�ص �لق�ساء �لأعلى 

وهو ممثل �لق�ساة، ففي جميع �لوظائف �لق�سائية ي�سرتط مو�فقة هذ� �ملجل�ص على 

تعيني �لقا�سـي قبـل �أن ي�سدر رئي�ص �جلمهورية قر�ره بالتعيني. وي�ستثنى من ذلك 

رئي�ص حمكمة �لنق�ص، �إذ ل ي�سرتط مو�فقة �ملجل�ص، و�إمنا يكتفى با�ست�سارته فقط. 

و�إن كان مما يخفف من هذ� �ل�ستثناء �أن �مل�سرع ح�سر �ختيار رئي�ص �جلمهورية 

له من بني نو�ب رئي�ص حمكمة �لنق�ص، وهوؤلء مل ي�سلو� �إلى هذ� �ملن�سب )نائب 

رئي�ص حمكمة �لنق�ص( �إل بعد مو�فقة  �ملجل�ص325 وهو نف�ص ما نلم�سه يف ن�ص �ملادة 

)24( من قانون �ل�سلطة �لق�سائية �لبحريني رقم )42( ل�سنة 2002م لن�سها 

على �أن »يعني �لق�ساة باأو�مر ملكية، بناء على �قرت�ح من �ملجل�ص �لأعلى للق�ساء، 

�إلى �لوظائف �لأعلى يف �لق�ساء بطريق �لتعيني من �لوظائف �لتي  وتكون �لرتقية 

ت�سبقها مبا�سرة«. 

ويبلغ �ل�ستقالل ذروته �إذ� كان جمل�ص �لق�ساء نف�سه هو �ساحب �ل�سلطة يف �لختيار 

و�إ�سد�ر �لقر�ر بالتعيني، وهو ما مل�سناه يف �لدولة �لإ�سالمية عندما �أن�سئ من�سب 

قا�سي �لق�ساة منذ �لع�سر �لعبا�سي �لأول �إذ عهد �إلى �ساغل هذ� �ملن�سب تعيني 

�لق�ساة 326 ويتبع هذ� �لنظام حاليا �لأردن و�لعر�ق. ومن مميز�ت هذ� �لأ�سلوب �أن 

�أفر�د هذه �لطبقة )�لق�ساة( �أقدر من غريهم على تلم�ص عنا�سر ومقومات ح�سن 

325 وجها لوجه، رد �ملنظمة �مل�سرية حلقوق �لإن�سان على تقرير �حلكومة لالأمم �ملتحدة، يوليو 1993م، جنيف، �ص 76.
326 د. �أحمد فتحي �سرور، �ملرجع �ل�سابق، �ص 279 - 280.
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�لختيار، وتعرف �لكفاء�ت �ملوؤهلة و�ل�ساحلة ملنا�سب �لق�ساء نظر� لتو�فر �حل�ص 

�لقانوين و�لق�سائي بني �أفر�دها، ف�سال عن �أنه يحقق ��ستقالل �ل�سلطة �لق�سائية 

عن �ل�سلطتني �لتنفيذية و�لت�سريعية. 

�حتكار  عنه  ينجم  �أن  خ�سية  �أهمها  عيوب  من  �لنظام  هذ�  يعرتي  ما  �أمام  ولكن 

�لوظيفة �لق�سائية على طائفة معينة وهم �لق�ساة )تو�رث �لعمل �لق�سائي(، لذ� 

فاإننا نف�سل �أ�سلوب �مل�ساركة بني �ل�سلطتني �لتنفيذية و�لق�سائية؛ �إذ يعهد لل�سلطة 

�لتنفيذية ممثلة يف قمة �ل�سلطة  )رئي�ص �جلمهورية( �لذي يعهد لل�سلطة �لق�سائية 

�ختيار �لقا�سي و�ملو�فقة عليه حتى ميكن للرئي�ص �إ�سد�ر قر�ر بتعيينه وهو ما يتبع 

يف م�سر وفرن�سا. 

ممار�ضة العمل الق�ضائي:

تقت�سى �لقاعدة �لعامة يف �لعمل �لق�سائي و�ملتبعة يف �لق�ساء �لعادي �أنه ل يجوز 

�ملعرو�ص  �لنز�ع  يف  �لف�سل  ب�سرورة  �أو�مر  للق�ساة  ت�سدر  �أن  �لتنفيذية  لل�سلطة 

عليهم ب�سورة معينة، وذلك تطبيقا ملبد�أ �لف�سل بني �ل�سلطات بكل ما يحققه من 

ل  و�إمنا  فح�سب  �لتنفيذية  �ل�سلطة  على  قا�سر�  لي�ص  �حلظر  وهذ�   327 �سمانات، 

�أن ي�سدر للقا�سي  �أو لأي �سخ�ص ما يف �لدولة  �لت�سريعية،  يجوز لأي �سلطة حتى 

تعليمات �أو توجيهات يف �ساأن دعوى مطروحة عليه حتدد له �أ�سلوب نظرها �أو نوع 

�حلكم �لذي يتعني عليه �إ�سد�ره فيها، و�إمنا يتعني �أن يرتك ذلك ل�سمريه م�ستلهما 

�لقانون من جميع م�سادره.328 

احل�ضانة الق�ضائية:

هي مبثل �سفة من �لتح�سني ت�سفيها �لت�سريعات على �لق�ساة لتاأمينهم من �خلوف 
327 د. حممد زكي �أبوعامر، �ملرجع �ل�سابق، �ص 129.

328 د. حممد ع�سفور، �ملرجع �ل�سابق، �ص 389 - د.  �أحمد عو�ص بالل، قاعدة ��ستبعاد �لأدلة �ملتح�سلة بطريق غري م�سروعة 
يف �لإجر�ء�ت �جلنائية �ملقارنة، د�ر �لنه�سة �لعربية، 1995،�ص 945.
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�لذي ميكن �أن يكون ق�سـاوؤهم م�سببا له �إذ� مل يـرق لل�سلطـة �حلاكمة، 329 ومبوجبها 

ل يجوز �إبعاد �لقا�سي عن من�سبه �لق�سائي �سو�ء بطريقة �لف�سل �أو �لإحالة �إلى 

و�لكيفية  �لأحو�ل  �إل يف  �أخرى،  �إلى وظيفة  �لنقل  �أو  �لعمل  �لوقف عن  �أو  �لتقاعد 
�ملن�سو�ص عليها يف �لقانون. 330

وعدم قابلية �لق�ساة للعزل هذه ل تعد ميزة للق�ساء فح�سب، و�إمنا ميزة للمتقا�سني 

�أي�سا، نظر� لأنها ت�ساعد �لق�ساة على �حلكم للمو�طنني بحقوقهم بعيد� عن �خلوف 

و�حتمال �لعدو�ن331 وما ذلك �إل لأن �لقا�سي �خلائف و�ملذعور ل يقدر على �نتز�ع 

�حلق من �لأقوياء ل�سالح �ل�سعفاء،332ومبعنى �آخر فاإن حرية �لق�ساة ل تكون �إل 

بحرية �لق�ساء، و�لقا�سي �لذي يخ�سى �لعزل ي�سل طريق �حلق و�لعدل،333 فمما ل 

�سك فيه �أن مد�ومة �لوظيفة �أو ��ستقر�رها هو �أقوى �لعو�مل تدعيما لروح �لق�ساة 

يف �ل�ستقالل، ويف �إقبالهم على و�جبهم �ل�ساق يف �إد�رة �لعد�لة من دون خوف من 
�لنحر�ف.334

و�إز�ء هذه �لأهمية �لكربى لإح�سا�ص �لقا�سي بعدم قابليته للعزل حر�ست �لد�ساتري 

و�لت�سريعات �لد�خلية للدول على تاأكيدها، حيث تن�ص �ملادة )74( من �لد�ستور 

�أ�سا�سيتان  �سمانتان  �لق�ساة  وح�سانة  �لق�ساء  و��ستقالل   ...« �أن  على  �مل�سري 

حلماية �حلقوق و�حلريات« مما يعني عدم �مل�سا�ص بهيبة  �لق�ساء، وعدم �لتدخل يف 

�أعمالهم وعدم قابليتهم للعزل. كما  تن�ص �ملادة )67( من قانون �ل�سلطة �لق�سائية 

�مل�سري على �أن »م�ست�ساري حمكمة �لنق�ص وحماكم �ل�ستئناف و�لروؤ�ساء باملحاكم 

329 د. عماد عبد�حلميد �لنجار )مفهوم �لق�ساء �لطبيعي( بحث موؤمتر �لعد�لة �لأول، 20 - 1986/4/24م، �ص 11.
330 د. كامل عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 282 - د. حممد ع�سفور، �ملرجع �ل�سابق، �ص 370 - د. فتحي �سرور، �ملرجع �ل�سابق، 

�ص 282.
331 �أ. �ألربت �سافان ) حماية حقوق �لإن�سان يف �لإجر�ء�ت �جلنائية يف مرحلة �ملحاكمة يف �لنظام �لفرن�سي ( تقرير �إلى �ملوؤمتر 

�لثاين للجمعية �مل�سرية للقانون �جلنائي بالإ�سكندرية، 1989م، �ص261.
332 د. فاروق �لكيالين، �ملرجع �ل�سابق، �ص 136.

333 د. طه �أبو�خلري، حق �لدفاع، 1971م، �ص 586.
334 د. حممد ع�سفور، �ملرجع �ل�سابق، �ص 371.
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�لبتد�ئية وق�ساتها غري قابلني للعزل«، وقد �أ�سيف �إلى هذه �لفئات �أع�ساء �لنيابة 

 )35( رقم  بالقانون  �ل�سادر  بالتعديل  وذلك  �لنيابة  معاوين  با�ستثناء  �لعامة 

�لد�ستور  �ملادتني )104،105( من  ل�سنة 1984م335 ويقرتب من ذلك ن�سا 

�لبحريني.

ثانيا: حياد القا�ضي:

�جتماعي  بطبيعته  فالإن�سان  �لآخرين،  عن  مبعزل  يحيا  �أن  �إن�سان  �أي  ي�ستطيع  ل 

�أو  مادية  على عالقات  تقوم  �لأ�سخا�ص  بني  �ملتبادلة  و�لعالقات  بالآخرين.  يعي�ص 

نف�سية حتكمها �ملحبة و�ملودة �أو �حلقد و�لكر�هية. وهذ� �ملزيج من �مل�ساعر �لذي 

يربط �لأفر�د ي�سلح ليحكم عالقة �لقا�سي بالأ�سخا�ص �ملحيطني به باعتباره كاأي 

�سخ�ص �آخر.

�أنها غري عادية  �إل  �لعادية،  �إلى �لأفر�د  و�إن كانت عادية بالن�سبة  وهذه �لعالقات 

بالن�سبة �إلى �لقا�سي نظر� للخ�سية من �أن توؤثر نوعية �لعالقة �لتي تربط �لقا�سي 

بغريه من �لأفر�د يف حكمه يف �لق�سية �ملنظورة �أمامه، ول �سيما �إذ� كان لذلك �لغري 

�أي �سلة بهذه �لق�سية، وما لذلك من �أثر �سار على �لعد�لة. 

حتقيقا لذلك حر�ص �مل�سرع على تخلي�ص �لعد�لة من �أي �سو�ئب قد تلحق بها وتوؤثر 

فيها، مقرر� قو�عد لتنحي �لقا�سي �إذ�  خ�سي �أن يقع حتت تاأثري معني يحيد به عن 

�أمامه حق طلب رده وخما�سمته متى  �ملتقا�سني  �لأفر�د  �لعد�لة. كما خول  طريق 

خ�سي هوؤلء �أن يحيد �لقا�سي عن طريق �لعد�لة )�أ�سباب تنحي �لقا�سي، وكذلك 

�أ�سباب رده �أو خما�سمته(.  

�لهوى  عن  جمرد�  و�أحكامه  قر�ر�ته  �تخاذه  يف  م�ستقال  حر�  �لقا�سي  يكون  وكي 

على  �ملوؤثر�ت  تقت�سر  �أل  وجب  �ل�سخ�سية،  و�لعو�طف  بامل�سالح  و�لتاأثر  و�مليل 
335 م.�سعيد �جلمل )�لقيم �لدميقر�طية و�لقا�سي �لطبيعي( �مل�سري �ليوم،2005/12/27م، ع 562.
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��ستقالل �لقا�سي على عالقته بالأفر�د �لذين يتعامل معهم )حالت �لتنحي و�لرد  

يف  �لعام  �لر�أي  بحكم  حكمه  يف  �لقا�سي  يتاأثر  �أن  يت�سور  �إذ   336 و�خل�سومة(؛ 

�لق�سية �ملعرو�سة عليه متى كانت هذه �لق�سية من ق�سايا �لر�أي �لعام مثل ق�سايا 

�لإرهاب، لذلك يجب �أل تغايل �ل�سحافة يف ن�سر ردود �لفعل على مثل هذه �جلر�ئم 

حتى ل توؤثر يف �لقا�سي لدى �إ�سد�ره �حلكم يف �لق�سية. كما قد يقع �لقا�سي حتت 

هذ�  معني.  بحكم  عليه  �ملعرو�سة  �لق�سية  يف  حكم  �إذ�  �لأفر�د  من  تهديد  تاأثري 

�لتهديد قد يوؤثر يف حرية �لقا�سي يف تكوين عقيدته يف �لق�سية �ملعرو�سة عليه مما 
يحيد به عن طريق �لعد�لة.337

�إقر�ر �مل�سرع حالت �سلب فيها �سلطة �لقا�سي  ومن اأهم �ضمانات حياد القا�ضي: 

علـى �لدعوى عند تو�فرها، ومـن ثم �إذ� ف�سـل فيها �لقا�سي �أو ��سرتك يف �إجر�ء�ت 

�ملحاكمة كان �حلكم باطال. و�لقول نف�سه ينطبق على من ��سرتك يف �إ�سد�ر �حلكم 

�لنهائي متى طعن فيه بالنق�ص، �إذ ل يجوز له �أن يكون يف �ملحكمة �لتي تنظر �لطعن 

بالنق�ص �ملرفوع عن �حلكم �لنهائي �لذي �أ�سدره و�إل كان باطال. وبطالن �حلكم يف 

هذه �حلالة يقع من دون حاجة �إلى طلب من �أحد �خل�سوم. وتعرف هذه �حلالت 

باملو�نع �لقانونية، بينما تعرف تلك �لتي ل حتكم ببطالن �حلكم �إل بناًء على طلب 

رد يرفع من �أحد �خل�سوم باملو�نع �لتقديرية، ون�سري فيما يلي �إلى كل منهما:

اأول: املوانع القانونية:

تتمثل �ملو�نع �لقانونية يف نوعني: الأول: �سبق قيام �لقا�سي يف �لدعوى بعمل يتعار�ص 

مع ��سرت�كه فيها مرة �أخرى. و الثاين: تو�فر �إحدى حالت عدم �ل�سالحية لنظر 

�لدعوى. 

336 د.جنيب ح�سني، �لد�ستور و�لقانون �جلنائي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 126 - د. فتحي �سرور، �ملرجع �ل�سابق، �ص 302.
337 د. غنام حممد غنام، حق �ملتهم يف حماكمة �سريعة، د�ر �لنه�سة �لعربية، 1993م، �ص 8.
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وتتميز �ملو�نع �لقانونية باأن حالتها و�ردة على �سبيل �حل�سر و تتعلق بالنظام �لعام. 

حمكمة  �أمام  مرة  لأول  ولو  بها  �لتم�سك  ويجوز  بها،  �لدفع  عن  �لتنازل  يجوز  ول 

�لنق�ص، وتتج�سد �آثارها يف �سلب �سلطة �لقا�سي يف نظر �لدعوى بقوة �لقانون ولو 

مل يطلب �أحد �خل�سوم ذلك، لذ� يتعني على �لقا�سي �لمتناع - من تلقاء نف�سه - 
عن نظر �لدعوى و �إل كان حكمه هذ� باطاًل.338

1- �سبق قيام �لقا�سي يف �لدعوى �ملنظورة �أمامه بعمل يتعار�ص مع ��سرت�كه فيها 

مرة �أخرى: هذ� �لعمل �لذي قام به �لقا�سي قد يدخل يف �سلطات �لقا�سي �جلنائي، 

وقد ل يدخل يف �سلطاته رغم تعلقه بالدعوى �ملنظورة �أمامه:

�أ- �لتعار�ص بني �سلطات �لق�ساء �جلنائي: تتمثل �لأعمال �لتي لو قام بها �لقا�سي 

قبل ت�سديه للف�سل يف �لدعوى �جلنائية �ملعرو�سة �أمامه للف�سل فيها، لمتنع عليه 

�أو  �لتحقيق  �إجر�ء�ت  باأحد  �لقيام  يف:  باطال  حكمه  كان  و�إل  �لدعوى  يف  �لف�سل 

�أحدى  يف  �ل�سرت�ك  �أو  فيها،  للف�سل  عليه  �ملعرو�سة  �لدعوى  �إلى  بالن�سبة  لتهام 

درجات �لتقا�سي للدعوى �ملعرو�سة �أمامه:

�إجر�ء�ت  �ملادة )2/247(  �لتحقيق و�حلكم: ن�ست  �لتعار�ص بني وظيفتي   -1

�إذ� كان قد قام فيها  �أن ي�سرتك يف �حلكم  �لقا�سي  �أنه »ميتنع على  م�سري على 

يتولى  فاإن من  �لن�ص  �لإحالة«. وفقا لهذ�  �أو  �لتحقيق  �أعمال  )�لو�قعة( بعمل من 

�لتحقيق يف و�قعة معينة، ل يجوز له �أن يكون قد تولى �لتحقيق جميعه �أو جانبا منه 

فقط 339. كما ي�ستوي �أن يكون من قام بالتحقيق هذ� ع�سو نيابة �أم قا�سيا للتحقيق 

�أم م�ست�سار� للتحقيق. وهو ما ن�ست عليه �ملادة )210( �إجر�ء�ت �لبحرين نف�سه، 

لن�سها على �أنه »ميتنع على �لقا�سي �أن ي�سرتك يف نظر �لدعوى �إذ�... �أو �إذ� كان 

قد قام يف �لدعوى بعمل ماأمور �ل�سبط �لق�سائي �أو بوظيفة �لنيابة �لعامة �أو �ملد�فع 
338 د. حممود طه، �لعالقة �لزوجية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 368 : 369.

339 نق�ص م�سري 1933/1/16م مج. �لق. �لق. ج 3، رقم 74 �ص 105.
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عن �أحد �خل�سوم �أو �أدى فيها �سهادة �أو با�سر عمال من �أعمال �خلربة. وميتنع عليه 

كذلك �أن ي�سرتك يف �حلكم �إذ� كان قد قام يف �لدعوى بعمل من �أعمال �لتحقيق �أو 

�لإحالة...«. 

�لتحقيق   يعد هذ�  �إذ  تكميلي،  لإجر�ء حتقيق  �لقا�سي  �نتدب  �إذ�  تعار�سا  يعد  ول 

جزًء� من �لتحقيق �لنهائي �لذي جتريه �ملحكمة، وعليه ل يجوز ملن ندب من �لق�ساء 

لإجر�ء هذ� �لتحقيق �لتكميلي �لف�سل يف مو�سوع �لدعوى �جلنائية. 

�إجر�ء�ت  �ملادة )1/247(  ن�ست   : و�حلكم  �لتهام  وظيفتي  بني  �لتعار�ص   -2

م�سري على �أنه »ميتنع على �لقا�سي �أن ي�سرتك يف نظر �لدعوى �إذ� كان قد قام 

فيها بوظيفة �لنيابة �لعامة« وهو ما ن�ست عليه �ملادة )210( �إجر�ء�ت �لبحرين 

نف�سه. وفقا لهذ� �لن�ص فاإن ع�سو �لنيابة �لعامة �لذي يحيل �لدعوى �جلنائية �إلى 

ل�سلطتـه يف  �أ�سبح قا�سيا عقب ممار�سته  �أن يحكم فيها متى  له  �ملحكمة ل يجوز 

�لتهـام بالن�سبة �إلى �لدعوى �جلنائية �ملتعلقة بهذه �لو�قعة. 

ول تقت�سر �أعمال �لتهام على �لإحالة �إلى �ملحكمة، و�إمنا ت�سمل كذلك �إ�سباغ �لقيد 

درجة،  �أول  حمكمة  �أمام  باحل�سور  �ملتهم  وتكليف  للو�قعة،  �لقانونيني  و�لو�سف 

�إلى  طلبات  وتقدمي  �لعام،  للنائب  وكيال  ب�سفته  بال�ستئناف  �حلكم  يف  و�لطعن 
قا�سي �لتحقيق.340

�إلى �سلطة  و�إن كنا جند �مل�سرع �مل�سري قد خول �سلطة �حلكم يف بع�ص �حلالت 

 )13 �إلى   11( �ملو�د  لن�ص  وفقا  �لت�سدي  جر�ئم  حالت  يف  وذلك  �لتهام، 

وذلك  �لت�سدي،  حق  و�لنق�ص  �جلنايات  حمكمتي  خول  حيث  م�سري  �إجر�ء�ت 

بتحريك �لدعوى �جلنائية عن �لوقائع �جلديدة �أو �ملتهمني �جلدد من دون �لف�سل 

يف مو�سوع هذه �لدعوى. وكذلك بالن�سبة �إلى جر�ئم �جلل�سات يف �ملادة )244( 

340 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1074.
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جديدة  لو�قعة  ت�سدت  �لتي  �ملحكمة  يخول  مل  �مل�سرع  �أن  �إل  م�سري.  �إجر�ء�ت 

)جر�ئم �لت�سدي( حق �لف�سل يف �لدعوى �جلنائية �لتي حرك �لتهام فيها. وفيما 

وهو  بنف�سه،  فيها  �حلكم  ميلك  ل  �ملحامي  من  تقع  �لتي  �جلل�سات  بجر�ئم  يتعلق 

و�ملخالفات  �جلنح  عك�ص  على  م�سري،  �إجر�ء�ت   )245( �ملادة  عليه  ن�ست  ما 

�ملادة ) 1/244(  �لعامة يف �جلل�سات فتملك �ملحكمة وفقا لن�ص  �لتي تقع من 

�إجر�ء�ت م�سري �حلكم فيها، 341 ومل يختلف نهج �مل�سرع �لبحريني يف هذ� �ل�سدد 

�لت�سدي وجلر�ئم  �ملو�د �ملنظمة حلق  نلم�سه يف  عن نهج �مل�سرع �مل�سري وهو ما 

�جلل�سات يف �ملو�د ) 205 : 209( �إجر�ء�ت �لبحرين.

�إجر�ء�ت   )2/247( �ملادة  ن�ست  �ملختلفة:  �لق�ساء  درجات  بني  �لتعار�ص   -3

كان  �إذ�  �لطعن  يف  �حلكم  يف  ي�سرتك  �أن  �لقا�سي  على  »ميتنع  �أن  على  م�سري 

�ملطعون فيه �سادر�  منه«، وهو ما ن�ست عليه �ملادة )210( �إجر�ء�ت �لبحرين 

نف�سه لن�سها على �أنه »... كما ميتنع عليه �أن ي�سرتك يف �حلكم يف �لطعن �إذ� كان 

�حلكم �ملطعون فيه �سادر� منه«، وفقا لهذ� �لن�ص فاإن �لقا�سي �لذي ي�سدر حكما 

�لطعن  تنظر  �لتي  �ل�ستئنافية  �ملحكمة  يف  ع�سو�   يكون  �أن  له  يجوز  ل  �بتد�ئيا، 

يف  ��سرتك  من  على  ينطبق  عينه  و�لقول   342 باطال  �حلكم  كان  و�إل  بال�ستئناف 

يكون ع�سو� يف  �أن  له  �إذ ل يجوز  بالنق�ص،  فيه  �لنهائي متى طعن  �إ�سد�ر �حلكم 

و�إل  �أ�سدره  �لذي  �لنهائي  �ملرفوع عن �حلكم  بالنق�ص  �لطعن  تنظر  �لتي  �ملحكمة 
كان �حلكم باطال.343

وعلى عك�ص ما �سبق فاإن �لقا�سي �لذي �قت�سر دوره يف �حلكم �لبتد�ئي على جمرد 

�لذي  وذلك  �لدعوى،  يف  ر�أيا  يبدي  �أن  دون  من  فقط  عليه  �ملجني  �سهادة  �سماع 

341 د. حممود طه، حدود �لدعوى، �ملرجع �ل�سابق، �ص 244 وما بعدها.
342 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1078: 1081 م�سري� للعديد من �لأحكام.

343 نق�ص م�سري 1971/12/6م، م.�أ.ن، �ص 22، رقم 173، �ص 713.  
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�قت�سر دوره على جمرد تاأجيل �لق�سية �إلى جل�سة �أخرى من دون �أن يبدي ر�أيا فيها، 

�أو ذلك �لذي يقت�سر دوره على جمرد �مل�ساركة يف تالوة �حلكم من دون �مل�ساركة يف 

�ملد�ولة �أو �إ�سد�ر �حلكم، يجوز له يف جميع هذه �حلالت �أن يكون ع�سو� يف �ملحكمة 

�أ�سهم فيه بدور �سئيل على �لنحو  �لتي تنظر �ل�ستئناف �ملرفوع عن �حلكم �لذي 

�ل�سابق �إي�ساحه، 344 ويف ذلك ق�ست حمكمة �لتمييز �لبحرينية »�لبني من �لأور�ق 

�أن �لقا�سي �لذي �أ�سدر �حلكم �مل�ستاأنف مل ي�سرتك يف �سماع �ملر�فعة �أمام حمكمة 

�ل�ستئناف �أو �إ�سد�ر �حلكم �ملطعون فيه فان ما يثريه �لطاعن من بطالن �حلكم 
�مل�ستاأنف ل يكون له �أ�سا�ص«. 345

ويجوز ملن �أ�سدر حكما غيابيا، ومل ي�سرتك يف نظر �ملعار�سة فيه �أن ي�سرتك يف نظر 

��ستئناف �حلكم �ل�سادر يف �ملعار�سة، 346 كما يجوز ملن جل�ص للف�سل يف �لطعن 

بالنق�ص �أول مرة �أن يكون ع�سو� يف د�ئرة �لنق�ص �لتي تف�سل يف مو�سوع �لدعوى 

�لطعن  ��سرت�كه يف نظر  �لثانية، وذلك لأن  للمرة  �ل�سادر فيها  بعد نق�ص �حلكم 

بالنق�ص كان ملر�قبة �سحة �لقانون �أي باعتبارها حمكمة قانون ل حمكمة مو�سوع، 

بينما ��سرت�كه يف �حلكم يف �ملرة �لثانية باعتبار حمكمة �لنق�ص حمكمة مو�سوع ل 
قانون.347

ب-  �لتعار�ص بني �لأعمال �ملتعلقة بالدعوى ول تدخل يف �سلطات �لق�ساء �جلنائي: 

ن�ست �ملادة )1/247( �إجر�ء�ت م�سري على �أنه »ميتنع على �لقا�سي �أن ي�سرتك 

يف نظر �لدعوى... �أو كان قد قام يف �لدعوى بعمل �سهادة �أو با�سر عمال من �أعمال 

ماأمور  �أعمال  باأحد  �لدعوى  يف  �لقا�سي  قيام  فاإن  �لن�ص  لهذ�  وفقا  �خلربة...« 

�ل�سبط �لق�سائي �أو �سبق توليه �لدفاع عن �أحد �خل�سوم - وهو ما ن�ست عليه �أي�سا 
344 نق�ص م�سري 1933/6/19 مج. �لق. �لق. ج3، �ص 196، رقم 145. 

345 متييز �لبحرين رقم 12 ل�سنة 2001 بتاريخ 2002/2/18م ج2 �ص 1161.
346 نق�ص م�سري 1929/1/31م، مج. �لق. �لق. ج1، �ص 153، رقم 140.

347 نق�ص م�سري 1931/4/5م، مج. �لق. �لق. ج2، �ص 283، رقم 229.
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�ل�سهادة يف  تاأديته  �أو �سبق  �لق�سائية �مل�سري -  �ل�سلطة  �ملادة )75( من قانون 

�لدعوى �أو كان قد با�سر �أحد �أعمال �خلربة يف �لدعوى، يف كل هذه �حلالت ل يجوز 

له �أن يكون ع�سو� يف �ملحكمة �لتي تتولى �لف�سل يف �لدعوى �لتي �سبق ممار�سة �أي 

عمل من هذه �لأعمال. وقد �أ�سافت �ملادة )146( من قانون �ملر�فعات �مل�سري 

�إلى هذه �حلالت �لأربع حالة خام�سة، تتعلق مبا �إذ� كان قد �أفتى يف �لدعوى �أو كتب 

فيها عمال من �أعمالها �أو مذكرة، �أو كان قد �سبق له نظرها بو�سفه حمكما. وتتفق 

هذه �حلالة مع �حلالت �ل�سابقة يف كون �لقا�سي �سبق له �أن �أبدى ر�أيا يف �لدعوى، 

�لأمر �لذي يخل بحياده عند ت�سديه للف�سل يف �لدعوى. 

ثانيا: عدم ال�ضالحية:

�لدعوى  يف  �لف�سل  يف  للقا�سي  �ملطلقة  �ل�سالحية  عدم  �مل�سري  �لت�سريع  �أقر 

�لق�سائية(  �ل�سلطة  قانون   75 �ملر�فعات،  قانون   146( �ملادتني  يف  �جلنائية 

�ملر�فعات(  قانون   183 �لق�سائية،  �ل�سلطة  قانون   32( و�ملادتني  �مل�سري، 

�لت�سريعني، فاإن حالت عدم �ل�سالحية  �لن�سني يف كال  �لبحريني. ووفقا لهذين 

للقا�سي ميكننا ح�سرها يف: 

1 - وجـود قر�بة �أو م�ساهرة �إلى �لدرجة �لر�بعة بني �لق�ساة يف �لد�ئرة �لتي تنظر 

�لدعوى.  

2 - وجود قر�بة �أو م�ساهرة �إلى �لدرجة �لر�بعة بني �لقا�سي، �أو �أحد �لق�ساة يف 

�أو �ملمثل �لقانوين لأحد  �لد�ئرة �لتي تنظر يف �لدعوى، وبني ممثل �لنيابة �لعامة 

�خل�سوم �أو �لوكيل يف �خل�سومة عنه. 

3 - وجود قر�بة �أو م�ساهرة �إلى �لدرجة �لر�بعة بني �لقا�سي و�أحد �خل�سوم يف 

�خل�سومة. 
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4 - قيام خ�سومة �أمام �لق�ساء بني �لقا�سي �أو زوجته وبني �أحد �خل�سوم �أو زوجته.  

5 - �إذ� كان �لقا�سي وكيال لأحد �خل�سوم يف �أعماله �خل�سو�سية �أو و�سيا عليه �أو 

قيما �أو مظنونة ور�ثته له. 

6 - �إذ� كان للقا�سي قر�بة �أو م�ساهرة للدرجة �لر�بعة بو�سي �أحد �خل�سوم �أو 

بالقيم عليه �أو باأحد �أع�ساء جمل�ص �إد�رة �ل�سركة �ملخت�سة �أو باأحد مديريها، وكان 

هذ� �لع�سو �أو �ملدير يف مركز قانوين يتاأثر به �حلكم يف �لدعوى. 

7 - �إذ� كان للقا�سي �أو لزوجته �أو لأحد �أقربائه �أو �أ�سهاره على عمود �لن�سب �أو ملن 
يكون هو وكيال عنه �أو قيما عليه م�سلحة يف �لدعوى. 348

املوانع التقديرية:

يق�سد بها �لأ�سباب �لتي من �ساأنها �أن توؤثر يف حياد �لقا�سي، �ساأنها �ساأن �ملو�نع 

�لقانونية �إل �أنها ل تتعلق بالنظام �لعام، ومن ثم ل حتول بني من تو�فرت فيه من 

�لق�ساة وبني م�ساركته يف �حلكم يف �لدعوى �جلنائية مبجرد تو�فرها، و�إمنا يتوقف 

ل  �حلالة  هذه  يف  �لدعوى:  نظر  عن  �لقا�سي  رد  �خل�سوم  �أحد  طلب  على:  ذلك 

يتم منع �لقا�سي من نظر �لدعوى مبجرد طلب �لرد، و�إمنا يخ�سع لتقدير �ل�سلطة 

�ملخت�سة بالبت يف طلب �لرد هذ�، �أو �أن يتنحى �لقا�سي نف�سه عن نظر �لدعوى. 

و�أخري� �أو �أن تتم خما�سمة �لقا�سي نف�سه. ون�سري فيما يلي �إلى هذه �حلالت �لثالث 

للمو�نع �لتقديرية: 

اأول: رد الق�ضاة: 

نظر  عن  �لقا�سي  �متناع  يطلب  �أن  يف  للخ�سم  خمولة  رخ�سة  مبثل  �لقا�سي  رد 

�إجر�ء�ت، 148  �لقانون. وفقا للمادتني )248  �أ�سباب حددها  دعو�ه بناًء على 

348 د. حممود �لعاديل، �ملرجع �ل�سابق، �ص 72 : 81 - د. حممود طه، �لعالقة �لزوجية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 266 : 268.
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من قانون �ملر�فعات ( م�سري، و�ملو�د )210:211 �إجر�ء�ت، 183 مر�فعات( 

�لبحرين، فاإن حالت �لرد تنح�سر يف:

اأول: �حلالت �ل�سابق �لوقوف عليها )�ملو�نع �لقانونية(. 

ثانيا: حالت �لرد �لتي تعرف باملو�نع �لتقديرية. وحالت �لرد هذه جو�زية للخ�سوم 

�إذ� �ساءو� طلبو� رد �لقا�سي، ويجوز لهم �لتنازل عن حقهم هذ�، كما ي�سقط حقهم 

هذ� �إذ� مل ي�ستعمله من تقرر له �ملوعد �ملحدد ملمار�سته وفقا لالإجر�ء�ت �لو�جب 
�تباعها.349

و�لرد يكون للقا�سي عن نظر �لدعوى �سو�ء كان مبفرده �أو بامل�ساركة مع غريه من 

�لق�ساة. ول يجوز رد �أع�ساء �لنيابة �لعامة ول ماأموري �ل�سبط �لق�سائي، 350 و�لرد 

هذ� خمول جلميع خ�سوم �لدعوى، ويعترب �ملجني عليه خ�سما يف �لدعوى.

ويكون �لرد بتقدمي طلب �إلى �ملحكمة �ملخت�سة بذلك �لتي تختلف باختالف �سفة 

يف  �لف�سل  كان  حتقيق  قا�سي  �أو  جزئيا  قا�سيا  كان  فاإذ�  رده،  �ملطلوب  �لقا�سي 

طلب �لرد من �خت�سا�ص �ملحكمة �لبتد�ئية. بينما �إذ� كان �لقا�سي �ملطلوب رده 

لي�ص قا�سي حتقيق �أو قا�سيا جزئيا، فاإن �ملحكمة �ملخت�سة بنظر �لرد هي �ملحكمة 

�ملنظورة �أمامها �لدعوى.351 

ويرتتب على طلب �لرد هذ� وقف �لف�سل يف �لدعوى حتى يتم �لف�سل نهائيا يف طلب 

�لرد. ويعترب �أي �إجر�ء يتخذه �لقا�سي �ملطلوب رده بعد تقدمي طلب �لرد هذ� باطال 
لتعلقه باأ�سل من �أ�سول �ملحاكمة، ولو رف�ص �لطلب بعد ذلك.352

ول يجوز عند  �لف�سل يف طلب �لرد ��ستجو�ب �لقا�سي �أو توجيه �ليمني �إليه، كما ل 

349 د. ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 47.
350 �لهام�ص �ل�سابق.

351 د. حممود �لعاديل، �ملرجع �ل�سابق، �ص 89.
352 د. جنيب ح�سني، �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 802.



219

يجوز ملن طلب رده ع�سوية �أو رئا�سة �ملحكمة �ملخت�سة بالف�سل يف طلب �لرد هذ�، 

و�إذ� رف�ص طلب �لرد حتكم �ملحكمة عندئذ على من طلب �لرد بالغر�مة مبا ل يقل 

عن ع�سرين جنيها ول يزيد على مائة جنيه، كما يجوز �أن ي�سل �إلى مائتي جنيه. 

ويجوز للخ�سم �لذي رف�ص طلبه برد �لقا�سي ��ستئناف رف�ص طلبه هذ�، وبالطبع 

ل يقبل �لطعن بال�ستئناف �إذ� كان رف�ص �لرد هذ� �سادر� عن حمكمة �ل�ستئناف 
�أو �لنق�ص.353

ثانيا: تنحي القا�ضي: 

�إجر�ء�ت، و31  و�ملادتني )212  �إجر�ء�ت م�سري،  �ملادة )249(  لن�ص  وفقًا 

قانون �ل�سلطة �لق�سائية( �لبحرين، فاإن تنحي �لقا�سي عن نظر �لدعوى من تلقاء 

�لوقوف  �ل�سابق  �لتقديرية  �أو  �لقانونية  �ملو�نع  �أحد  �ساأنه  يف  تو�فرت  متى  نف�سه، 

فاإن  �لقانونية  �ملو�نع  �أحد  لتو�فر  ر�جعا  �لقا�سي  تنحي  كان  �إذ�  وبالطبع  عليها.  

تنحيته يكون و�جبا عليه من دون �أن يعلق ذلك على ��ستئذ�ن �أحد، وما ذلك �إل لأن 
�لقانون حظر عليه �لف�سل يف �لدعوى �ملعرو�سة عليه يف هذه �حلالت. 354

�لرد ( وجب  �لتقديرية )  �ملو�نع  �أحد  لتو�فر  �لقا�سي ر�جعا  تنحي  �إذ� كان  بينما 

على �لقا�سي يف هذه �حلالة �أن يخرب �ملحكمة يف غرفة �مل�سورة �أو رئي�ص �ملحكمة 

�لتنحي،  له يف  لالإذن  وذلك  به  �لقائم  �لرد  ب�سبب  �لأحو�ل  على ح�سب  �لبتد�ئية 

ويثبت ذلك يف حم�سر يحفظ باملحكمة. 

لأي  �لدعوى  نظر  من  �لقا�سي �حلرج  ��ست�سعر  متى  �تباعه  يتعني  نف�سه  و�لإجر�ء 

�سبب �آخر)لي�ص من �لأ�سباب �لقانونية �أو �أ�سباب �لرد(. 

وبجانب �حلالت �لثالث �ل�سابقة �لتي قد يتنحى �لقا�سي فيها من تلقاء نف�سه عن 

353 د. ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 46.
354 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1091.
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بغري طلب  وجوبا  �لدعوى  نظر  فيها عن  �لقا�سي  ينحى  فثمة حالة  �لدعوى،  نظر 

منه، وذلك �إذ� طلب �أحد �خل�سوم رد �لقا�سي وكانت �لأ�سباب �لتي قدمها طالب 

�لرد ت�سلح قانونا للرد، ولكن �لقا�سي �ملطلوب رده مل يجب عليها يف �ملوعد �ملحدد 

)خالل �لأربعة �لأيام �لتالية لطالعه عليها( �إذ� �عرتف بها يف رده، فاإنه يف هذه 
�حلالة يتعني على رئي�ص �ملحكمة �أن ي�سدر �أمر� بتنحيته.355

و�إذ� قبل تنحي �لقا�سي عن نظر �لدعوى، فاإن تنحيته يف هذه �حلالة يكون نهائيا ل 

يجوز له �لرجوع فيه �سو�ء من قبل �ملحكمة �ملخت�سة بالبت يف طلب �لتنحي �أو من 

قبل �لقا�سي �لذي قدم طلب تنحيته عند نظر �لدعوى.356 

ثالثا : خما�ضمة القا�ضي: 

مل يتعر�ص �مل�سرع �لإجر�ئي مل�ساألة خما�سمة �لقا�سي، ومن ثم تنطبق على �لقا�سي 

�جلنائي ذ�ت �لقو�عد �ملقررة يف قانون �ملر�فعات ب�ساأن خما�سمة �لق�ساة و�أع�ساء 

�لنيابة وذلك يف �لباب �لثاين من �لكتاب �لثالث. 

يجوز خما�سمة  فاإنه  مر�فعات م�سري،   )  500 : �ملو�د )494  لن�سو�ص  وفقا 

�لق�ساة و�أع�ساء �لنيابة �إذ� وقع غ�ص �أو تدلي�ص �أو غدر �أو خطاأ مهني ج�سيم، ويتحقق 

�لغ�ص يف حالة تاأثر �لقا�سي حال ت�سديه للحكم يف �لدعوى �ملعرو�سة عليه بر�سوة 

�لقا�سي  ت�سرف  كان  متى  �لتدلي�ص  يتحقق  بينما  �خل�سوم.  �أحد  من  �إليه  قدمت 

يف �لو�قعة �ملعرو�سة عليه فيه حماباة لأحد �خل�سوم بد�فع �سخ�سي، 357 يف حني 

يتحقق �لغدر متى ثبت يف حق �لقا�سي �رتكابه جرمية �لغدر �ملن�سو�ص عليها يف 

�ملادة )114( عقوبات م�سري. وفيما يتعلق باخلطاأ �ملهني �جل�سيم فهو �خلطاأ 

355 �لهام�ص �ل�سابق.
356 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1092.
357 د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 516 : 517.
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�لفا�سح،358 كما يجوز خما�سمة �لقا�سي �إذ� �متنع عن �لإجابة عن عري�سة قدمت  
�إليه، �أو عن �لف�سل يف ق�سية �ساحلة للحكم.359

وترفع دعوى �ملخا�سمة بتقرير �إلى قلم كتاب حمكمة �ل�ستئناف �لتابع لها �لقا�سي 

�سد  �ملرفوعة   �لدعوى  يف  �حلكم  �ملخت�سة  �ملحكمة  على  ويتعني  �لنيابة.  وع�سو 

�لقا�سي �أو ع�سو �لنيابة، وذلك بعد �سماع �أقو�ل من رفع دعوى �ملخا�سمة �أو وكيله، 

وكذلك �لقا�سي �أو ع�سو �لنيابة �لذي رفعت �سده �لدعوى. 

و�إذ� حكم بجو�ز �ملخا�سمة حدد �حلكم جل�سة لنظر مو�سوع �ملخا�سمة يف جل�سة 

علنية �أمام د�ئرة �أخرى، فاإذ� ق�ست ب�سحة �ملخا�سمة حكمت على �لقا�سي �أو ع�سو 

�لنيابة بالتعوي�سات و�مل�ساريف وبطالن ت�سرفه. 

ومبجرد رفع دعوى �ملخا�سمة �سد �لقا�سي �أو ع�سو �لنيابة ل يكون �ساحلا لنظر 

�لدعوى،360 و�إذ� ق�ست �ملحكمة بعدم جو�ز �ملخا�سمة �أو برف�سها حكم على �لطالب 

بغر�مة ل تقل عن خم�سني جنيها ول تزيد على مائتي جنيه مع �لتعوي�ص �إذ� كان له 

وجه، ول يجوز �لطعن يف �حلكم �ل�سادر يف دعوى �ملخا�سمة �إل بطريق �لنق�ص. 

املطلب الثاين 

�ضمانات تتعلق بت�ضكيل املحاكم اجلنائية 

ي�سرتط كي يحاكم �ملتهم �أمام قا�سيه �لطبيعي �أن تكون �ملحكمة �لتي يحاكم �أمامها 

م�سكلة ت�سكيال قانونيا، و�أن يكون ت�سكيلها هذ� وفقا لقانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، و�أن 

يحدد �خت�سا�ساتها ب�سورة جمردة و�سابقة، ومن ثم فاإن كل تدخل يف �خت�سا�ص 

�لق�ساء مبنا�سبة دعوى معينة يعد �عتد�ء على ��ستقالله وحياده، وهذ� �لتدخل ياأتي 

358 �لهام�ص �ل�سابق، �ص 518.
359 �لهام�ص �ل�سابق.

360 د. �سعيد ح�سب �هلل، �ملرجع �ل�سابق، �ص 244.
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يف �سكل �نتز�ع �لدعوى من يد قا�سيها �لأ�سلي، وجعلها من �خت�سا�ص قا�ص �آخر، 

م�سا�ص  على  ينطوي  لالخت�سا�ص  �مل�سطنع  �لإ�سفاء  �أو  للدعوى  �ملفتعل  و�لنتز�ع 
با�ستقالل �لقا�سي �لطبيعي للدعوى.361

و��ستعر��سنا هذه �ل�سمانات �سيكون من خالل ��ستعر��سنا �أنو�ع �ملحاكم �جلنائية، 

�أربعة  �لبحريني  �لق�سائية  �ل�سلطة  قانون  من  �ل�ساد�سة  �ملادة  لن�ص  وفقا  وهي 

�لعليا  �ل�ستئناف  �لكربى �جلنائية، حمكمة  �ل�سغرى،�ملحكمة  �ملحكمة  �أنو�ع هي: 

فتتمثل  �مل�سري  �لق�سائية  �ل�سلطة  لقانون  وفقا  بينما  �لتمييز.  حمكمة  �جلنائية، 

يف: �ملحكمة �جلزئية، حمكمة �جلنايات، حمكمة �جلنح �مل�ستاأنفة منعقدة يف غرفة 

�سو�ء يف  �جلنائية  �ملحاكم  ت�سكيل  �إلى  يلي  فيما  ون�سري  �لنق�ص.  �مل�سورة، حمكمة 

م�سر �أو �لبحرين، ويلزم �لتنويه بعدم �لختالف بني �أنو�ع �ملحاكم يف كل من م�سر 

و�لبحرين �للهم �إل يف �مل�سميات فقط، على �لنحو �لتايل:

املحكمة ال�ضغرى ) املحكمة اجلزئية(:

�ملحكمة �ل�سغرى ت�سكل من قا�ص و�حد، وتخت�ص بالنظر يف �جلنح و�ملخالفات، ما 

مل ين�ص �لقانون على �خت�سا�سها مب�سائل �أخرى. وبا�ستطالع �لن�سو�ص �لقانونية 

تخت�ص  فاإنها  و�ملخالفات،  �لنظر يف �جلنح  �إلى جانب  باخت�سا�ساتها  تتعلق  �لتي 

مبا يلى:

�لنظر يف �لتظلم �ملرفوع من مالك �لعقار �أو حائزه من قيام ماأمور �ل�سبط �لق�سائي 

تفيد يف ك�سف حقيقة  �أ�سياء  �أو  �آثار  �أ�سا�ص وجود  �لعقار على  �لأختام على  بو�سع 

�جلرمية فيها �أو �إقامة �حلر��سة عليه.

ورثة  �أو  �ملدنية  باحلقوق  �ملدعي  �أو  عليه  �ملجني  من  �ملرفوع  �لتظلم  يف  �لنظر 

على  بناء  �لأور�ق  بحفظ  �لنيابة  عن  �ل�سادر  �لأمر  يف  وفاته  حالة  يف  �أحدهم 
361 م. �سعيد �جلمل، �ملقالة �ل�سابقة.
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�ل�ستدللت �لتي جمعت.

ظهر  �إذ�  منزله  �أو  �ملتهم  غري  من  �لأ�سخا�ص  �أحد  لتفتي�ص  �لعامة  للنيابة  �لإذن 

للنيابة �لعامة وجود �أمار�ت قوية على وجود �أ�سياء تتعلق باجلرمية، و�أي�سا �إعطاء 

�لإذن للنيابة �لعامة ل�سبط �خلطابات و�لر�سائل و�ل�سحف و�ملطبوعات و�لطرود 

و�لربقيات ومر�قبة �ملحادثات و�ملر��سالت �ل�سلكية و�لال�سلكية �أو �إجر�ء ت�سجيالت 

لأحاديث خا�سة �إذ� كان لذلك فائدة يف ظهور �حلقيقة يف جناية �أو جنحة معاقب 

عليها باحلب�ص.

�لنظر يف �لتظلم �ملرفوع من �سخ�ص يدعي �أن له حقا يف �لأ�سياء �لتي مت �سبطها 

ورف�ست �لنيابة �لعامة طلبه ت�سليمها �إليه.

للمتهم لأكرث من �سبعة  �لعامة مد مدة �حلب�ص �لحتياطي  �لنيابة  �لنظر يف طلب 

�أيام، وللمحكمة �أن تقرر مد هذه �ملدة ملدة �أو مدد متعاقبة ل يزيد جمموعها على 

خم�سة و�أربعني يوما �أو �أن تقرر �لإفر�ج عن �ملتهم بكفالة �أو بدونها، وهو ما ن�ست 
عليه �ملادة )17( من قانون �ل�سلطة �لق�سائية �لبحريني.362

بد�ئرة  وتوجـد  �جلزئية،  �ملحكمة  �مل�سري  �لقانون  يف  �ل�سغرى  �ملحكمة  ويعادل 

�لتابعة لها  �أو ق�سم ت�سكل من قا�ص و�حد من ق�ساة �ملحكمة �لبتد�ئية  كل مركز 

�ملحكمة �جلزئية. ويكون �إن�ساوؤها وتعيني مقارها وحتديد دو�ئر �خت�سا�سها بقر�ر 

من وزير �لعدل. ويجوز �أن تنعقد يف �أي مكان �آخر، يف د�ئرة �خت�سا�سها �أو خارجها 

عند �ل�سرورة، وذلك بقر�ر من وزير �لعدل بناًء على طلب من رئي�ص �ملحكمة، وهو 

ما ن�ست عليه �ملادة )11( من قانون �ل�سلطة �لق�سائية �مل�سري. 

باملخالفات  �ملتعلقة  �جلنائية  �لدعاوى  يف  بالف�سل  �جلزئية  �ملحاكم  وتخت�ص 

و�جلنح، و�إن ��ستثني من �خت�سا�سها �جلنح �لتي تقع بو��سطة �ل�سحف �أو غريها 
362 د. �سعيد ح�سب �هلل، �ملرجع �ل�سابق، �ص 245.
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من طرق �لن�سر فتنظرها حمكمة �جلنايات وفقا لن�ص �ملادة )215( �إجر�ء�ت 
م�سري،  وكذلك جنح �لأحد�ث فتخت�ص بها حماكم �لأحد�ث.363

ول تخت�ص بالنظر يف �جلنايات، فاإذ� �أحيلت جناية �إلى �ملحكمة �جلزئية، �أو قامت 

لدى �ملحكمة �سبهة يف تكييف �لو�قعة باأنها جناية �أو جنحة ق�ست بعدم �خت�سا�سها 

بنظرها وباإحالتها �إلى �لنيابة �لعامة لتخاذ ما يلزم فيها،364 وهو ما ن�ست عليه 

�ملادة )305( �إجر�ء�ت م�سري. ويتعني عليها كذلك �أن تق�سي بعدم �خت�سا�سها 

هذه  وكانت  �لتجزئة،  يقبل  ل  �رتباطا  بجناية  مرتبطة  كانت  متى  �جلنحة  بنظر 

�لأخرية مطروحة على حمكمة �جلنايات 365 كما يتعني على �ملحكمة �جلزئية نظر 

�لو�قعة �ملحال �إليها بناًء على حكم من حمكمة �جلنايات بعدم �خت�سا�سها لكون 

لتكييفها  �خت�سا�سها  بعدم  بعد ذلك �حلكم  لها  يجوز  ثم ل  ومن  �لو�قعة جنحة، 

حمكمة  �ألغت  لو  نف�سه  و�حلكم  �جلنايات.  حمكمة  �إلى  و�إعادتها  جناية  �لو�قعة 
�ل�ستئناف حكم �أول درجة بعدم �لخت�سا�ص لكون �لو�قعة جناية.366

املحكمة الكربى اجلنائية )حمكمة اجلنايات(:

تعد �ملحكمة �لكربى حمكمة درجة �أولى بالن�سبة �إلى �جلنايات وحمكمة درجة ثانية 

بالن�سبة �إلى �جلنح و�ملخالفات، وت�سكل من رئي�ص وع�سوين. ول توجد يف �لبحرين 

�سوى حمكمة و�حدة تقع يف �لعا�سمة �ملنامة، وقد �أجاز �لقانون �إن�ساء حماكم كربى 

يف �ملحافظات �لأخرى بقر�ر من وزير �لعدل بعد مو�فقة �ملجل�ص �لأعلى للق�ساء، 

وهو ما ن�ست عليه �ملادة )10( من قانون �ل�سلطة �لق�سائية �لبحريني. 

�جلنايات،  دعاوى  يف  بالنظر  �أ�سا�سية  ب�سفة  �جلنائية  �لكربى  �ملحكمة  وتخت�ص 

363 د. حممود م�سطفى، �ملرجع �ل�سابق، �ص 356.
364 د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 476.

365 د. حممود طه، �لرتباط و�أثره �ملو�سوعي و�لإجر�ئي، �ملرجع �ل�سابق، 154 : 155.
366 د. ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، ج2، �ص 25.
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وكذلك �لف�سل يف �لدعوى �ملدنية �لتابعة للدعوى �جلنائية، كما تخت�ص بالنظر يف 

��ستئناف �لأحكام �ل�سادرة عن �ملحاكم �ل�سغرى.

وتخت�س بعدة اخت�ضا�ضات فرعية، تتمثل يف:

- رفع �لدعوى �جلنائية عن طريق �لت�سدي، على �لنحو �ل�سابق �إي�ساحه. 

- �لنظر يف �لطعن �ملرفوع من قبل �ملدعي باحلقوق �ملدنية �أو �مل�سئول عنها عندما 

�ملدنية  �لدعوى  لإقامة  �جلنائية  �لدعوى  يف  تدخلهما  طلب  �لعامة  �لنيابة  ترف�ص 

�لتابعة للدعوى �جلنائية.

- �لنظر يف طلب �لنيابة �لعامة �لتحفظ على �أمو�ل �ملتهم �أو �أمو�ل زوجه �أو �أولده 

�لق�سر يف جرمية �لعتد�ء على �لأمو�ل �لعامة، وكذلك �لنظر يف قر�ر �لنائب �لعام 

بالتحفظ على �أمو�ل �ملتهم يف جر�ئم �لعتد�ء على �لأمو�ل �لعامة.

- �لنظر يف �لتظلم �ملرفوع من �أي �سخ�ص �سدر �سده حكم باملنع من �لت�سرف يف 

�أمو�له �أو �إد�رتها، وذلك بعد ثالثة �أ�سهر من تاريخ �حلكم �أو �لتظلم من �إجر�ء�ت 

تنفيذ �حلكم.

- �لنظر يف �لطلب �ملرفوع من ذوي �ل�ساأن ب�سدد �لأ�سياء �مل�سبوطة �لتي ترى �لنيابة 

�لعامة �سرورة ردها، وذلك يف حالة وجود تنازع �أو وجود �سك فيمن له �حلق يف ت�سلمها.

- �لنظر يف طلب �لنيابة �لعامة مد مدة �حلب�ص �لحتياطي للمتهم لأكرث من 45 يوما.

- �لنظر يف طلب �لإفر�ج عن �ملحبو�ص �حتياطيا يف حالة �إذ� �أحيلت �لدعوى �إلى 

�ملحكمة وحكمت بعدم �خت�سا�سها.

�لنظر يف �لطعن بال�ستئناف �ملرفوع من �لنيابة �لعامة يف قر�ر �ملحكمة �ل�سغرى 

بالإفر�ج �ملوؤقت عن �ملحبو�ص �حتياطيا بكفالة وذلك يف �جلنايات.
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- �لنظر يف �لتظلم �ملرفوع من �ملتهم بخ�سو�ص �لقر�ر �ل�سادر عن �ملحامي �لعام 

�أو من �ملحكمة �ملخت�سة مبنع �ملتهم �ملفرج عنه موؤقتا من �ل�سفر.

�لنظر يف �لطعن بال�ستئناف �ملرفوع من �ملدعي باحلقوق �ملدنية بخ�سو�ص �لأمر 

�ل�سادر عن �لنيابة �لعامة �أو من قا�سي �لتحقيق باأن ل وجه لإقامة �لدعوى �جلنائية 

وذلك يف �جلنح. 

و�لأو�مر  �لقر�ر�ت  يف  �لعامة  �لنيابة  من  �ملرفوع  بال�ستئناف  �لطعن  يف  �لنظر 

�ل�سادرة عن قا�سي �لتحقيق. 

�ساأن  �جلنايات،  حمكمة  �مل�سري  �لت�سريع  يف  �لكربى  �جلنائية  �ملحكمة  ويعادل 

ت�سكل من  �بتد�ئية حمكمة جنايات  �مل�ستاأنفة توجد يف كل حمكمة  حمكمة �جلنح 

�أحد  �أو  نو�به  �أحد  �أو  ثالثة م�ست�سارين، وير�أ�ص  حمكمة �جلنايات رئي�ص �ملحكمة 

روؤ�ساء �لدو�ئر، وعند �ل�سرورة يجوز �أن ير�أ�سها �أحد �مل�ست�سارين بها، وهو ما ن�ست 

عليه �ملادة )1/366( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )1،2/7( من قانون �ل�سلطة 

�لق�سائية �مل�سري. 

وتعقد حمكمة �جلنايات جل�ساتها يف كل مدينة بها حمكمة �بتد�ئية، وت�سمل د�ئرة 

�خت�سا�سها ما ت�سمله د�ئرة �ملحكمة �لبتد�ئية. ويجوز �إذ� �قت�سى �حلال �أن تعقد 

بناًء على طلب رئي�ص  �لعدل  يعينه وزير  �آخر  حمكمة �جلنايات جل�ساتها يف مكان 

حمكمة �ل�ستئناف، وفقا ملا ن�ست عليه �ملادة )368( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة 

)8( من قانون �ل�سلطة �لق�سائية �مل�سري. 

وتخت�ص حمكمة �جلنايات وفقا لن�ص �ملو�د )م266، 382، 383( �إجر�ء�ت 

م�سري باحلكم يف كل فعل يعد مبقت�سى �لقانون جناية، وكذلك يف بع�ص �جلنح 

وهي تلك �لتي تقع بو��سطة �لن�سر �أو غريها من �جلر�ئم �لتي ين�ص �لقانون على 
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�إلى حمكمة �جلنايات لرتباطها  �لتي حتال  �أمثلتها �جلنح  بها، ومن  �خت�سا�سها 

�أمامها، وكذلك �جلنح، و�ملخالفات �لتي تقع يف جل�ساتها، و�أي�سا  بجناية منظورة 

ثم  باعتبارها جناية،  فيها  �لتحقيق  و�أجرت  �أنها جنحة  لها  يت�سح  �لتي مل  �جلنح 

�ت�سح لها بعد ذلك �أنها جنحة، يف هذه �حلالة ل يجوز لها �لمتناع عن �حلكم فيها، 
لأنه من ميلك �لأكرث ميلك �لأقل.367

ووفقا لن�ص �ملادة )366 مكرر�( �إجر�ء�ت م�سري �مل�سافة بالقانون رقم )95( 

�جلنايات  حمكمة  فان  �لد�ئمة،  �لدولة  �أمن  حماكم  �ألغى  �لذي  2003م  ل�سنة 

و�لثاين مكرر�  و�لثاين  �لأول  �لأبو�ب  �ملن�سو�ص عليها يف  بنظر �جلنايات  تخت�ص 

و�لر�بع من �لكتاب �لثاين من قانون �لعقوبات، و�جلر�ئم �ملرتبطة بتلك �جلنايات، 

ويف�سل يف هذه �لق�سايا على وجه �ل�سرعة.  

حمكمة ال�ضتئناف العليا اجلنائية: 

�أ�سلية  ب�سفة  وتخت�ص  �ملنامة،  مدينة  يف  تقع  بالبحرين  و�حدة  حمكمة  توجد 

بالف�سل يف ��ستئناف �لأحكام �ل�سادرة عن �ملحاكم �لكربى �جلنائية، وتتكون من 

ثالثة ق�ساة، وهو ما ن�ست عليه �ملادة )9( من قانون �ل�سلطة �لق�سائية �لبحريني.

و�إلى جانب �لخت�سا�ص �لأ�سيل لهذه �ملحكمة، فاإنها تخت�ص مبا يلي: 

رفع �لدعوى �جلنائية بطريق �لت�سدي، على �لنحو �ل�سابق �إي�ساحه.

عن  �ل�سادر  �لقر�ر  يف  �ملدنية  باحلقوق  �ملدعي  من  �ملرفوع  �ل�ستئناف  يف  �لنظر 

�لنيابة �لعامة �أو عن قا�سي �لتحقيق باأن ل وجه لإقامة �لدعوى يف �جلنايات. و�أي�سا 

و�لأو�مر  �لقر�ر�ت  يف  �لعامة  �لنيابة  من  �ملرفوع  بال�ستئناف  �لطعن  �إلى  بالن�سبة 

�ل�سادرة عن قا�سي �لتحقيق يف �جلنايات. 

367 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1026 : 1027.
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بكل  وتوجد  �مل�ستاأنفة،  �جلنح  حمكمة  �مل�سري  �لق�ساء  يف  �ملحكمة  هذه  ويعادل 

حمكمة �بتد�ئية حمكمة جنح م�ستاأنفة ت�سكل من ثالثة من ق�ساتها، وتعقد جل�ساتها 

يف عا�سمة �ملحافظة �لو�قعة يف د�ئرتها �ملحكمة �لبتد�ئية، كما يجوز عقد جل�ساتها 

يف �أى مكان �آخر يف د�ئرة �خت�سا�سها �أو خارج هذه �لد�ئرة عند �ل�سرورة، وذلك 

بقر�ر من وزير �لعدل بناًء على طلب من رئي�ص �ملحكمة �لبتد�ئية.368 

من  �أمامها  �خل�سوم  ي�ستاأنفه  فيما  بالف�سل  �مل�ستاأنفة  �جلنح  حمكمة  وتخت�ص 

وهو  �ملدنية،  �أم  �لدعوى �جلنائية  كانت �سادرة يف  �سو�ء  �ملحاكم �جلزئية  �أحكام 

1998م،  ل�سنة   )174( رقم  بالقانون  �ملعدلة   )402( �ملادة  عليه  ن�ست  ما 
و�ملادتني )403 و404( �إجر�ء�ت م�سري.369

�لتحقيق  �أعمال  ببع�ص  �إجر�ء�ت م�سري  �ملادة )524(  لن�ص  وفقا  كما تخت�ص 

من  �إليها  يرفع  فيما  و�لنظر  �لبتد�ئية  �لتحقيق  �أو�مر  بع�ص  �إ�سد�ر  يف  و�ملتمثلة 

يف  عليه  �ملحكوم  يرفعها  �لتي  �لإ�سكالت  يف  و�لنظر  �لتحقيق،  لأو�مر  ��ستئناف 

تنفيذ حكم �سادر عن غري حمكمة �جلنايات. وتنعقد حمكمة �جلنح �مل�ستاأنفة لدى 

ممار�ستها ل�سلطاتها هذه )�ملتعلقة بالتحقيق( يف غري عالنية �أي يف غرفة �ملد�ولة، 

ويطلق عليها عندئذ غرفة �مل�سورة. ووفقا لن�ص �ملادة )214( �إجر�ء�ت م�سري 

�إذ� رفعت �أمام حمكمة �جلنح �مل�ستاأنفة دعوى لي�ست من �خت�سا�سها حكمت بعدم 

�خت�سا�سها و حتيل �لو�قعة �إلى �لنيابة �لعامة لتخاذ ما يلزم فيها. 

حمكمة التمييز البحرينية  )حمكمة النق�س امل�ضرية(: 

�ل�سلطة  قانون  من  �ل�سابعة  �ملادة  لن�ص  وفقا  �لبحرينية  �لتمييز  حمكمة  ت�سكل 

�لق�سائية �لبحريني من رئي�ص ووكيل وثالثة ق�ساة، وتتكون من د�ئرة �أو �أكرث، ويلحق 

368 د. فوزية عبد �ل�ستار، �ملرجع �ل�سابق، �ص 405.
369 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 500.
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باملحكمة مكتب فني برئا�سة �أحد ق�ساتها، ويتكون من عدد كاف من �لق�ساة بدرجة 

قا�سي حمكمة كربى على �لأقل، وهذ� �ملبد�أ يخت�ص باإبد�ء �لر�أي يف �لق�سايا �لتي 

تخت�ص بها �ملحكمة و�إعد�د �لبحوث �لفنية �لتي يكلفه بها رئي�ص �ملحكمة.

�ل�سادرة  �لأحكام  يف  �لطعون  بنظر  �لتمييز  مبحكمة  �جلنائية  �لد�ئرة  وتخت�ص 

عن حمكـمة �ل�ستئناف �لعليا يف �جلنايات و�جلنـح، و�لطعن بالتمييز لي�ص متاحا 

بالن�سبة �إلى جميع �لأحكام، لقت�ساره على حالت حمددة وردت على �سبيل �حل�سر، 

وما ذلك �إل لكون حمكمة �لتمييز حمكمة قانون ل حمكمة مو�سوع بالدرجة �لأولى 

على �لنحو �لذي �سنو�سحه يف مو�سع �آخر. 

ومقرها  �مل�سري،  �لت�سريع  يف  �لنق�ص  حمكمة  �لبحرينية  �لتمييز  حمكمة  ويعادل 

�لثالثة  �ملادة  لن�ص  وفقا  وت�سكل  ج.م.ع.  يف  و�حدة  حمكمة  �إل  توجد  ول  �لقاهرة، 

�لرئي�ص  نو�ب  من  كاف  وعدد  رئي�ص  من  �مل�سري  �لق�سائية   �ل�سلطة  قانون  من 

�لدعاوى  لنظر  و�أخرى  �جلنائية  �لدعاوى  لنظر  دو�ئر  بها  وتكون  و�مل�ست�سارين، 

عند  ويجوز  نو�به،  �أحد  �أو  �ملحكمة  رئي�ص  فيها  د�ئرة  كل  وير�أ�ص  �لخ.  �ملدنية... 

خم�سة  عن  �لأحكام  وت�سدر  بها.  �مل�ست�سارين  �أقدم  �لد�ئرة  ير�أ�ص  �أن  �لقت�ساء 

م�ست�سارين. 

�جلمعية  ت�سكل  �مل�سري  �لق�سائية  �ل�سلطة  قانون  من  �لر�بعة  �ملادة  لن�ص  وفقا 

�لعمومية ملحكمة �لنق�ص �مل�سرية هيئتني تتكون كل منهما من �أحد ع�سر م�ست�سار�، 

�لأحو�ل  ومو�د  و�لتجارية  �ملدنية  للمو�د  و�لأخرى  �جلنائية  للمو�د  �إحد�هما 

�ل�سخ�سية. وتخت�ص هاتان �لهيئتان بالنظر فيما �رتاأته �إحدى دو�ئر حمكمة �لنق�ص 

من �لعدول عما هو م�ستقر من قبل. ويجب عليها يف هذه �حلالة �إحالة �لدعوى �إلى 

�لهيئة �ملخت�سة باملحكمة للف�سل فيها، وت�سدر �أحكامها باأغلبية �سبعة �أع�ساء على 

�لأقل. وكذلك �إذ� ر�أت �إحدى �لدو�ئر �لعدول عن مبد�أ قانون قررته �أحكام �سابقة 
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جمتمعتني  �لهيئتني  �إلى  �لدعوى  �أحالت  �لأخرى،  للهيئة  تابعة  دو�ئر  عن  �سادرة 

للف�سل فيها، وت�سدر �لأحكام يف هذه �حلالة باأغلبية �أربعة ع�سر ع�سو� على �لأقل.

وتتفق حمكمة �لتمييز �لبحرينية مع حمكمة �لنق�ص �مل�سرية يف �لخت�سا�ص حيث 

يف  بالنق�ص  �لطعون  بنظر  )�لتمييز(  �لنق�ص  مبحكمة  �جلنائية  �لد�ئرة  تخت�ص 

�أحو�ل  يف  و�جلنـح  �جلنايات  مـو�د  يف  درجة  �آخر  حماكـم  عن  �ل�سادرة  �لأحكام 

حمددة على �لنحو �لذي �سنو�سحه يف مو�سع �آخر. 

وتعد حمكمة �لنق�ص )�لتمييز( حمكمة قانون ل حمكمة مو�سوع، على عك�ص �ملحكمة 

�لتقا�سي  درجات  درجة جديدة من  تعد  ل  لذ�  �مل�ستاأنفة،  �جلنح  �جلزئية وحمكمة 

حمكمة  �أخطاأت  �إذ�  �لإجر�ء�ت  و�سالمة  �لقانون  تطبيق  �سحة  مبر�قبة  تخت�ص  �إذ 

�إلى  �إجر�ء�ت م�سري تنقلب  و�إن كانت وفقا لن�ص �ملادة )438(  �ملو�سوع فيهما، 

حمكمة مو�سوع �إذ� طعن مرة ثانية يف �حلكم �أمام حمكمة �لنق�ص وقبل �لطعن، �إذ 

يتعني عليها يف هذه �حلالة �حلكم يف �ملو�سوع، 370 ويف هذه �حلالة ووفقا لن�ص �ملادتني 

�أقيمت  �أولئك �لذين  )12،13( متلك حمكمة �لنق�ص �لت�سدي ملتهمني جدد غري 

عليهم �لدعوى وكذلك نظر وقائع �أخرى، كما متلك �لف�سل يف جر�ئم �جلل�سات.  

ويف  بالبحرين  �جلنائية  �ملحاكم  ت�سكيل  ��ستعر��سنا  خالل  من  بجالء  لنا  يت�سح 

م�سر و�خت�سا�ساتها تو�فر جميع �ل�سمانات �لو�جب تو�فرها يف �ملحاكم �جلنائية 

�لتي يحاكم �أمامها �ملتهم كي نقول باحرت�م حقه يف �للجوء �إلى قا�سيه �لطبيعي، 

و�أن �خت�سا�ساتها حمددة م�سبقا وبن�ص قانوين. 

املطلب الثالث 

�ضمانات املتهم اأمام املحاكم اجلنائية

370 د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 485.
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�لتي  �لإجر�ء�ت  كانت  متى  �لطبيعي  قا�سيه  �أمام  حماكمته  متت  قد  �ملتهم  يعترب 

تتبع يف �ملحاكمة من�سو�سا عليها يف قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، ولي�ست �إجر�ء�ت 

خا�سة بقو�نني ��ستثنائية، وهو ما نلم�سه يف �لتنظيم �لق�سائي �لبحريني �سو�ء يف 

قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية �أو يف قانون �لتنظيم �لق�سائي. 

وما يهمنا من هذه �لإجر�ء�ت: �لإجر�ء�ت �لتي من �ساأنها متكني �ملتهم من �لدفاع 

عن نف�سه يف مو�جهة �لتهم �ملن�سوبة �إليه )حق �لدفاع( وتلك �لتي متكنه من حماكمة 

عادلة ناجزة، وتلك �لتي تتفق مع قرينة �لرب�ءة، وتلك �لتي متكنه من ممار�سة حقه 

�أيا كان ��سم �ملحكمة، و�أيا كانت  يف �لطعن يف �لأحكام �لتي �سدرت �سده، وذلك 

طبيعتها عادية �أم خا�سة. ونكتفي بهذه �لإ�سارة �لعابرة، نظر� لأننا �سوف ن�ستعر�ص 

هذه �حلقوق يف �لف�سول �لتالية.

املطلب الرابع 

يحاكم  اأن  يف  املتهم  حلق  ال�ضتثنائي   اأو  اخلا�س  الق�ضاء  انتهاك  مدى 
اأمام قا�ضيه الطبيعي

عاديا  ق�ساء  ق�سائيتني:  جهتني  عامة  ب�سفة  �أقر�  و�لبحريني  �مل�سري  �مل�سرعان 

و�آخر خا�سا. و�إن كانا قد �أقر� ق�ساء ثالثا يعرف بالق�ساء �ل�ستثنائي، ولي�ص هناك 

�سك �أو خالف حول �عتبار �لق�ساء �لعادي هو �لق�ساء �لطبيعي، وذلك على عك�ص 

�لق�ساء �خلا�ص و�ل�ستثنائي فمحل خالف. ون�سري فيما يلي �إلى مدى متا�سي هذه 

�لع�سكرية   و�ملحاكم  و�لطو�رئ  �لعادية  �لدولة  �أمن  حماكم  يف:  �ملتمثلة  �ملحاكم، 

وحماكم �ل�سالمة �لوطنية، مع حق �ملتهم يف �أن يحاكم �أمام قا�سيه �لطبيعي. 

بال�سرورة  لي�ص  و�ل�ستثنائي  �خلا�ص  �لق�ساء  �إن  �لقول  �إجمالية  ب�سورة  وميكننا 

�لدولة  �أمن  ق�ساء  �أن  كما  �لد�ستور،  يف  عليه  من�سو�ص  لأنه  طبيعي،  غري  ق�ساء 
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طبيعيا  ق�ساًء  منهما  كال  يعترب  �لوطنية  �ل�سالمة  وحماكم  �لع�سكري  و�لق�ساء 

لطائفة من �ملتهمني وهم �لذين يرتكبون جر�ئم يخت�ص بالف�سل فيها هذ� �لق�ساء 

�أو ذ�ك وذلك وفقا للقانون �لذي ينظم �أحكامه، طاملا كان هذ� �لخت�سا�ص حمدد� 
م�سبقا وتو�فر ب�ساأنه مقومات �لقا�سي �لطبيعي على �لنحو �ل�سابق �إي�ساحه.371

و�إذ� كانت حماكمة �ملتهمني �أمام �لق�ساء �خلا�ص ل تعني بال�سرورة �لعتد�ء على 

حقهم يف �أن يحاكمو� �أمام قا�سيهم �لطبيعي، فاإن معيار خمالفة هذ� �حلق تكمن 

يف مدى تو�فر عنا�سر �لق�ساء �لطبيعي �ل�سابق �لوقوف عليها يف هذه �ملحاكم، وهو 

ما نو�سحه فيما يلي: 

املحاكم اخلا�ضة: 

�أمثلتها: حماكم  �أمام �ملحاكم �خلا�سة �لتي من  ل تنطوي حماكمة بع�ص �ملتهمني 

ل�سنة  رقم)95(  �لقانون  مبوجب  �ألغيت  و�لتي  )م�سرية(-  �لعادية  �لدولة  �أمن 

2003م -  و�ملحاكم �لع�سكرية على �نتهاك حلق �ملتهم يف �أن يحاكم �أمام قا�سيه 

�لطبيعي، طاملا كان هوؤلء يحاكمون عن جر�ئم تدخل يف �خت�سا�ص هذه �ملحاكم 

وفقا للقانون �لذي ينظم �خت�سا�سها، وما ذلك �إل لأن هذه �ملحاكم ت�سكل من ق�ساء 

عادي يتمتع مبقومات �لثقة يف �سخ�ص �لقا�سي، كما تتمتع هذه �ملحاكم بقانونية 

�لخت�سا�ص وبدو�م هذه �ملحاكم وغريها من مقومات �لثقة يف �ملحكمة �سو�ء من 

حيث �لإن�ساء �أو �لخت�سا�ص. كما تت�سم بكفالة حق �لطعن يف �لأحكام وحق �لدفاع 

�ساأنه يف ذلك �ساأن �لق�ساء �لعادي. 

و�إن كان ما يوؤخذ على ت�سكيلها �إمكانية �سم عن�سر ع�سكري �إلى ت�سكيلها �إذ يجوز �أن 

ي�سم �إلى حمكمة �أمن �لدولة �لعليا ع�سو�ن من �ل�سباط �إلى جانب ت�سكيلها �لد�ئم 

من ثالثة م�ست�سارين من �لق�ساء �لعادي، وهو ما نعار�سه، ملا يحاط به ��ستقالل 

371 د. فتحي �سرور، �ملرجع �ل�سابق، �ص 343.



233

�لق�ساء �لع�سكري من �سك، نظر� خل�سوعهم للنظام �لع�سكري يف عملهم من وجوب 

طاعة �لروؤ�ساء، وقابليتهم للعزل،372 و�إن كان بع�ص �لفقه يوؤيد ذلك ��ستناد� �إلى �أن 

طبيعة �جلر�ئم �لتي تنظر �أمامها تكون ذ�ت طابع �سيا�سي �أو ع�سكري، لذ� وجب �أن 

ت�سم �إلى �لق�ساء �لعادي عن�سر� ع�سكريا باعتباره �أكرث در�ية بذلك من �لق�ساء 
�لعادي مبا يحقق �مل�سالح �ل�سيا�سية و�لع�سكرية للدولة ب�سكل �أف�سل.373

ل  بجر�ئم  �خلا�ص  �لق�ساء  �خت�سا�ص  حالة  يف  �حلكم  باختالف  �لقول  وميكن 

يتوقف  و�إمنا  وتلقائية،  �لثابت بقانون ب�سورة د�ئمة  �لأ�سلي  تدخل يف �خت�سا�سه 

�خت�سا�سه هذ� على قر�ر من رئي�ص �لدولة �أو من ملك �لبالد، كما هو �حلال يف 

وما  �لعام.  �لقانون  جر�ئم  عن  ملحاكمتهم  �لع�سكرية  �ملحاكم  �إلى  �ملدنيني  �إحالة 

بعد  يتحدد  و�إمنا  و�سابقة  د�ئمة  ب�سورة  يتحدد  ل  �لخت�سا�ص  هذ�  لأن  �إل  ذلك 

عن  ناهيك  �لدولة،  رئي�ص  �أو  �لبالد  ملك  من  قر�ر  على  ويتوقف  �لو�قعة،  �رتكاب 

�لت�سكيل �خلال�ص من ع�سكريني �أو �ملختلط من ع�سكريني وق�ساة عاديني على �لنحو 

�ل�سابق �إي�ساحه، وهو ما يتعار�ص مع مقومات �لقا�سي �لطبيعي على �لنحو �ل�سابق 

�إي�ساحه.374 

املحاكم ال�ضتثنائية: 

وحماكم  م�سر،  يف  �لع�سكرية  و�ملحاكم  طو�رئ  �لدولة  �أمن  حماكم  �أمثلتها  من 

�ل�سالمة �لوطنية يف �لبحرين �لتي يناط بها �لنظر يف دعاوى جنائية بعد �رتكاب 

�أو ملك �لدولة مثل حماكمة �ملدنيني  �جلرمية، وذلك بقر�ر من رئي�ص �جلمهورية 

عن جر�ئمهم �لعادية �أمام �ملحاكم �لع�سكرية، وفقا ملا ن�ست عليه �ملادة �ل�ساد�سة 

من قانون �ملحاكم �لع�سكرية �مل�سري رقم )25( ل�سنة 1966م، �أو �أمام حماكم 

372 د. حممود طه، �خت�سا�ص �ملحاكم �لع�سكرية، �ملرجع �ل�سابق، 205.
373 �لهام�ص �ل�سابق، �ص 208 : 209.

374 �لهام�ص �ل�سابق.  
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�ل�سالمة �لوطنية. 

قا�سيه  �أمام  يحاكم  �أن  يف  �ملتهم  حق  مع  تتعار�ص  �ل�ستثنائية  �ملحاكم  وهذه 

�لطبيعي. و�أ�سا�سنا يف ذلك عدم تو�فر عنا�سر �لقا�سي �لطبيعي يف هذ� �لق�ساء 

ويحدد  بالدو�م،  تت�سم  ول  بقانون،  ولي�ص  بقر�ر  تن�ساأ  ما  غالبا  فهي  �ل�ستثنائي، 

�خت�سا�سها بالو�قعة بعد �رتكابها، ول يتمتع �ملتهم �أمامها بحق �لطعن �لذي يتمتع 

يتمتع   ول  �لعاديني،  �لق�ساة  �ملحاكم من  تتكون هذه  ول  �لعادي،  �لقا�سي  �أمام  به 
هوؤلء با�ستقاللهم �أو بحيادهم.375

�أثر  على  بالتعرف  �لطبيعي  قا�سيه  �إلى  �للجوء  �ملتهم يف  ��ستعر��سنا حق  ونختتم 

هذ�  على  �لعتد�ء  يربر  ل  �لإرهاب  �إن  �لقول  ميكن  هذ�،  �ملتهم  حق  يف  �لإرهاب 

�حلق، ومن ثم ل جتوز حماكمة �لإرهابي �أمام حمكمة ��ستثنائية �أو خا�سة يفتقر 

�أمن  وحماكم  �لع�سكرية  �ملحاكم  يف  �حلال  هو  كما  �لطبيعي  �لقا�سي  �سمانة  �إلى 

�لدولة376 �إل �أن تخ�سي�ص ق�ساء متخ�س�ص ملحاكمة �لإرهابيني ل يتعار�ص مع هذ� 

�حلق �إذ �لعربة هي مبدى �نطباق ذلك على جميع �ملتهمني بجر�ئم �إرهابية وطاملا 
تو�فرت لهم �سمانات �لدفاع �أمام �ملحكمة. 377

375 د. فتحي �سرور، �ملرجع �ل�سابق، �ص 344 : 345 - د. حممود طه، �خت�سا�ص �ملحاكم �لع�سكرية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 
161 : 211 - د. كامل عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1096: 1098، 1161 : 1168، 1228: 1243.

376 د. �سيماء عبد�لغني، �ملقالة �ل�سابقة، �ص 140.
377 �لهام�ص �ل�سابق، �ص 141.
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حق املتهم يف ممار�ضة حقوق الدفاع

الف�ضل اخلام�س 
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تناولنا حق �لدفاع �سيكون من خالل �إلقاء �ل�سوء على ماهيته، و�أ�سا�سه �لقانوين، 

حق  يف  و�ملتمثلة  منه  �ملتفرعة  �لفرعية  �حلقوق  با�ستعر��ص  نتبعه  �أول،  مبحث  يف 

�ملتهم يف �ل�ستعانة مبحام، حق �ملتهم يف �لإحاطة علما بالتهمة �ملن�سوبة �إليه، حق 

�ملتهم يف �لإدلء باأقو�له بحرية، وذلك  كل يف مبحث م�ستقل على �لنحو �لتايل:

املبحث الأول 

القانوين؟  اأ�ضا�ضه  ما هو  واأخريا  اأهميته؟  وما  الدفاع  يق�ضد بحق  ماذا 
هذا ما �ضنو�ضحه كال يف مطلب م�ضتقل:

املطلب الأول 

ماهية حق الدفاع واأهميته 

ماهية حق الدفاع: 

ل  �لتي  �لإن�سانية  �لعالقات  طبيعة  من  �مل�ستمدة  �ملكنات  تلك  �لدفاع  بحق  يق�سد 

ميلك �مل�سرع �سوى �إقر�رها ب�سكل يحقق �لتو�زن بني حقوق �لأفر�د وحرياتهم وبني 

م�سالح �لدولة، وهذه �ملكنات تخول للخ�سم �إثبات �دعاء�ته �لقانونية �أمام �لق�ساء 
و�لرد على كل دفاع م�ساد يف ظل حماكمة عادلة يكفلها �لنظام �لقانوين.378

اأهمية حق الدفاع:

�ملحامي له منزلة خا�سة يف �لنظم �لق�سائية �حلديثة ويرجع هذ� �إلى �عتباره من 

�أعو�ن �لق�ساء �ل�سروريني، �أكرث مما يرجع �إلى �أنه يقوم بو�جب مقد�ص وهو �لدفاع 

يف  �ملحامي  حق  �أن  على  فرن�سا  يف  �لفقهاء  يتفق  ولذلك  �خل�سوم.  م�سالح  عن 

378 د. حممود �لعاديل، �ملرجع �ل�سابق، �ص 23.
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مر�قبة �سري �لتحقيق �لبتد�ئي يجب �أل يتقيد مبا مل تتقيد به �سلطة �لتهام379 وقد 

�أوجب �مل�سرع �سرورة �أن تفند �ملحكمة دفع �ملحامي �أمامها و�إل كان حكمها معيبا، 

وهو ما ق�ست به حمكمة �لتمييز �لبحرينية »من �ملقرر �أنه متى قررت �ملحكمة جدية 

طلب من طلبات �لدفاع فا�ستجابت له، فانه ل يجوز لها �أن تعدل عنه �إل ل�سبب �سائغ 

يربر هذ� �لعدول بغ�ص �لنظر عن م�سلك �ملتهم يف �ساأن هذ� �لدليل لأن حتقيق �أدلة 
�لدعوى يف �ملو�د �جلنائية ل ي�سح �أن يكون رهنا مب�سيئة �ملتهم يف �لدعوى«.380

�آن  يف  �جلماعة  وم�سلحة  �لأفر�د  م�سلحة  حتقق  �لتي  �حلقوق  من  �لدفاع  حقوق 

و�حد: فهي ت�ستهدف حتقيق م�سلحة �ملجتمع بالو�سول �إلى �حلقيقة، وذلك باإد�نة 

�ملذنب وتربئة �لربيء، ومن دون �سك فان من �ساأن �إد�نة �ملذنب توقيع �لعقاب عليه 

�رتكابه  �ل�سك حول  �إز�لة  �لربيء  تربئة  �ساأن  وكذلك من  و�إ�سالحه،  تقوميه  بغية 
للجرمية �ملن�سوبة �إليه مما ي�ساعده على �لعودة �إلى �سفوف �ملجتمع و�لتكيف معه.381

�أن ح�سور حمامي �ملتهم يحقق  �أنه يحقق م�سلحة �لأفر�د، فمما ل �سك فيه  كما 

�لتي  �لت�سرفات  على  رقابة  فر�ص  �أهمها  �لعد�لة  تقت�سيها م�سلحة  نتائج عديدة 

يقوم بها �لقائم بالتحقيق �أثناء �ل�ستجو�ب فيجنب �ملتهم �لو�سائل غري �مل�سروعة 

�لعتد�ء عليه و�سربه حلمله على  �إلى حد  �أحيانا  و�لتي ت�سل  �إليها  يلجاأ  قد  �لتي 

تو�جهه  �لتي  �ل�سلطات  ��ستغالل  �سوء  من  يحميه  �أنه  �إلى  بالإ�سافة  �لعرت�ف، 

كثري�  �لتي  �ملتالحقة  و�لتهديد�ت  �لرب�قة  و�لوعود  �خلادعة  �لأ�سئلة  �سد  وي�سلحه 

ما جتعله ينحرف عن طريق �لدفاع �لذي �رت�ساه لنف�سه. كما �أن وجود �ملحامي مع 

�ملتهم د�خل غرفة �لتحقيق يقوي من معنويات �ملتهم �لذي كثري� ما يكون يف موقف 

نف�سي م�سطرب قد يدفعه �إلى تعري�ص حريته و�أحيانا حياته للخطر ب�سبب �لظروف 

379 د. حممود حممود م�سطفى، �سرية �لتحقيقات �جلنائية وحقوق �لدفاع، �ملرجع �ل�سابق، �ص18.
380 متييز �لبحرين رقم 178 ل�سنة 2009م بتاريخ 2009/6/1 ج2 �ص 327.

381 د. علي ف�سل �لبوعينني، �سمانات �ملتهم يف مرحلة �ملحاكمة، د�ر �لنه�سة �لعربية، 2006م، �ص 720 - د. حممود 
�لعاديل، �ملرجع �ل�سابق، �ص32.
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�لع�سيبة �لتي حتيط به.382

بدون  �أ�سبحت  �لدفاع  فاإن حقوق  قرنني  �أكرث من  منذ  �بتد�أ  �لذي  �لتطور  ونتيجة 

مبالغة ت�سمى حقوق �لإن�سان يف �ملحاكمة �جلنائية، فاملحاكمة �لتي ل يعرتف فيها 

بحقوق �لدفاع ت�سبح حماكمة غري عادلة مت�ص هيبة �لعد�لة،383 ويعترب حق �لدفاع 

يف �ملو�د �جلز�ئية من �حلقوق �لتي حتظى باهتمام فائق ود�ئم لتطويره وحمايته 

نظر� خلطورة �لق�سايا �ملتعلقة به و�لنتائج �ملرتتبة عليها، كما ي�سكل ركيزة جوهرية 

للمحاكمة �ملن�سفة، �لتي ي�سكل نظامها �ملتكامل، مبا يت�سمن من قو�عد و�سو�بط 

حلماية حقوق �ملتقا�سني، �ملعيار �لأ�سا�سي لدولة �لقانون. لكل ما �سبق ميكن �لقول 

�إن حق �لدفاع يعترب دعامة �أ�سا�سية لعد�لة جمريات �ملحاكمة �جلنائية ويحتل قمة 

�ل�سمانات بغري نز�ع.

املطلب الثاين

اإقرار حق الدفاع

ي�ستمد �ملتهم حقه يف �لدفاع عن نف�سه من �ملو�ثيق �لدولية و�لد�ساتري و�لت�سريعات 

�لوطنية، كما كان لل�سريعة �لإ�سالمية �ل�سبق يف ذلك، وهو ما �سن�ستدل عليه فيما 

يلي:

ال�ضريعة الإ�ضالمية:   

ن�ستدل على �إقر�ر �ل�سريعة �لإ�سالمية هذ� �حلق مبا ورد يف �لقر�آن �لكرمي و�ل�سنة 

�لنبوية �ل�سريفة و�ملو�ثيق �لإ�سالمية، فقد قال عز وجل »قال رب �إين قتلت منهم 

ردء�  معي  فاأر�سله  ل�سانا  منى  �أف�سح  هو  هارون  و�أخي  يقتلون  �أن  فاأخاف  نف�سا 

382 د. حممود طه، حق �ل�ستعانة مبحام �أثناء حتقيقات �ل�سرطة �لق�سائية، د�ر �لنه�سة �لعربية، 1993م، �ص 119، 120.
383 نق�ص م�سري 1973/3/5م، م.�أ.ن، �ص 24، رقم 66، �ص 302. 
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�لنبوية  �ل�سنة  ومن  ع�سدك...«384  �سن�سد  قال  يكذبون  �أن  �أخاف  �إين  ي�سدقني 

فلعّل  �إيّل،  تخت�سمون  و�إنكم  ب�سر،  �أنا  »�إمنا  و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه  قوله  �ل�سريفة 

بع�سكم �أن يكون �أَحلن بحجته من بع�ص فاأق�سي له بنحو ما �أ�سمع منه، فمن ق�سيت 

له من حق �أخيه �سيئا فال ياأخذه« وكذلك قوله عليه �ل�سالة و�ل�سالم »فاإذ� جل�ص 

بني يديك �خل�سمان فال تق�سني حتى ت�سمع من �لآخر كما �سمعت من �لأول فهو 
�أحرى �أن يتبني لك �لق�ساء«.385

كما ورد يف �لوثيقة �لأولى مل�سروع وثيقة حقوق �لإن�سان �ملقدمة �إلى منظمة �ملوؤمتر 

�لإ�سالمي يف �ملادة )24( لن�سها على �أن »�ملتهم بريء حتى تثبت �إد�نته مبحاكمة 

عادلة توؤمن له فيها �ل�سمانات �لكفيلة بالدفاع عنه«.

املواثيق الدولية: 

�أقر �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان هذ� �حلق لن�ص �ملادة )11( منه على �أن  »كل 

�سخ�ص متهم بجرمية يعترب بريئا �إلى �أن تثبت �إد�نته قانونا مبحاكمة علنية توؤمن 

له فيها �ل�سمانات �ل�سرورية للدفاع عنه«، وهو نف�سه ما �أقره �لعهد �لدويل للحقوق 

�ملدنية و�ل�سيا�سية لن�ص �ملادة )3/14( على �أن »لكل فرد عند �لنظر يف �أية تهمة 

�أن  �لتامة...د-  �مل�ساو�ة  مع  �أدنى  كحد  �لتالية  �ل�سمانات  يف  �حلق  �سده  جنائية 

جترى حماكمته بح�سوره و�أن يد�فع عن نف�سه بنف�سه �أو بو��سطة م�ساعدة قانونية 

�أية حالة ت�ستلزمها  يختارها هو و�أن يبلغ عندما ل يكون لديه م�ساعدة قانونية يف 

م�سلحة �لعد�لة ودون �أن يدفع مقابل ذلك �إذ� مل تكن مو�رده كافية لهذ� �لغر�ص«.

�لإن�سان  �لأوربية حلقوق  �لتفاقية  منها  �لإقليمية  �ملو�ثيق  له يف  تاأكيد�  نلم�ص  كما 

حيث ن�ست �ملادة �ل�ساد�سة على �أنه »... لكل �سخ�ص يتهم يف جرمية �حلقوق �لآتية 

384 �سورة �لق�س�ص، �لآيات 33 : 35.
385 �لإمام �أحمد بن حنبل، م�سند �لإمام �أحمد، د�ر �سابر بريوت، ج 2، �ص 103.
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�إخطاره فور� - وبلغة يفهمها وبالتف�سيل - بطبيعة �لتهام �ملوجه  �أ-  �أدنى:  كحد 

ج-  دفاعه.  لإعد�د  �ملنا�سبة  و�لت�سهيالت  �لكايف  �لوقت  منحه  ب-  و�سببه.  �سده 

�إمكانيات  لديه  تكن  و�إذ� مل  يختاره هو،  �أو مب�ساعدة حمام  بنف�سه،  تقدمي دفاعه 

تطلبت  كلما  له جمانا  توفريها  يجب  �لقانونية  �مل�ساعدة  تكاليف هذه  لدفع  كافية 

�لإن�سان يف  �ملادة �خلام�سة من م�سروع ميثاق حقوق  و�أي�سا ن�ست  �لعد�لة ذلك«. 

�لوطن �لعربي لن�سها على �أن »... تتو�فر للمتهم جميع �ل�سمانات �لالزمة للدفاع 

�ملحكمة  وتزوده  علنية  يختاره يف حماكمة  بو��سطة حمام  �أو  وب�سخ�سه  نف�سه  عن 

مبحام يد�فع عنه بدون �أجر يف حال عجزه عن دفع �أتعابه«.

الد�ضاتري والت�ضريعات املقارنة: 

وتاأكيده،  �حلق  هذ�  �إقر�ر  على  �ملقارنة  و�لت�سريعات  �لد�ساتري  غالبية  حر�ست 

ونكتفي هنا بالتعرف على �ملوقف يف م�سر و�لبحرين: 

�ل�سابقة   �لد�ساتري  وعرب  �لد�ستور �حلايل  تاأكيده يف  على  �مل�سري: حر�ص  �مل�سرع 

لن�ص �ملادة )78( من �لد�ستور �مل�سري �حلايل لعام 2012م على �أن »حق �لدفاع 

�للتجاء  و�سائل  ماليا  �لقادرين  لغري  �لقانون  وي�سمن  مكفول،  بالوكالة  �أو  �أ�سالة 

�ل�سابقة )77( من  �ملادة  �أمامه عن حقوقهم«. كما ن�ست  و�لدفاع  �لق�ساء،  �إلى 

�لد�ستور نف�سه على �أن »... و�ملتهم بريء حتى تثبت �إد�نته يف حماكمة قانونية عادلة 

تكفل له فيها �سمانات �لدفاع،  وكل متهم يف جناية يجب �أن يكون له حمام يد�فع 

�أكدته  كما  فيها«.  حمام  للمتهم  يكون  �أن  يجب  �لتي  �جلنح  �لقانون  ويحدد  عنه، 

�ملادتان )124،125( �إجر�ء�ت م�سري لن�ص �ملادة )124( على �أن »ل يجوز 

للمحقق يف �جلنايات ويف �جلنح �ملعاقب عليها باحلب�ص وجوبا �أن ي�ستجوب �ملتهم 

�إل بعد دعوة حماميه للح�سور عد� حالة  �ل�سهود  �أو  �أو يو�جهه بغريه من �ملتهمني 

�لتلب�ص وحالة �ل�سرعة ب�سبب �خلوف من �سياع �لأدلة على �لنحو �لذي يثبته �ملحقق 
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يف �ملح�سر...«. كما ن�ست �ملادة )125( من �لقانون عينه على �أن »يجب �ل�سماح 

�أو �ملو�جهة ما  للمحامي بالطالع على �لتحقيق يف �ليوم �ل�سابق على �ل�ستجو�ب 

مل يقرر �لقا�سي غري ذلك. ويف جميع �لأحو�ل ل يجوز �لف�سل بني �ملتهم وحماميه 

�حلا�سر معه �أثناء �لتحقيق«. 

يف  �لبحريني  �لد�ستور  يف  �لدفاع  حق  �لبحريني  �لد�ستور  �أكد  البحريني:  امل�ضرع 

�ملادة )20( لن�سها على »...ج- �ملتهم بريء حتى تثبت �إد�نته يف حماكمة قانونية 

توؤّمن له فيها �ل�سمانات �ل�سرورية ملمار�سة حق �لدفاع يف جميع مر�حل �لتحقيق 

�أن  �أو معنويا. هـ- يجب  �إيذ�ء �ملتهم ج�سمانيا  و�ملحاكمة وفقا للقانون. د- يحظر 

يكون لكل متهم يف جناية حمام يد�فع عنه مبو�فقته. و-حق �لتقا�سي مكفول وفقا 

يجوز  »ل  على  لن�سها  �لبحرين  �إجر�ء�ت   )61( �ملادة  ن�ست  وكذلك  للقانون«. 

�إل باأمر من �ل�سلطات �ملخت�سة بذلك قانونا،...  �أو حب�سه  �إن�سان  �أي  �لقب�ص على 

ويو�جه كل من يقب�ص عليه باأ�سباب �لقب�ص عليه، ويكون له حق �لت�سال مبن يرى 

من ذويه لإبالغهم مبا حدث و�ل�ستعانة مبحام«. و�أي�سا لن�ص �ملادة )134( من 

�لقانون نف�سه »يف غري حالتي �لتلب�ص و�ل�ستعجال ب�سبب �خلوف من �سياع �لأدلة 

ل يجوز لع�سو �لنيابة �لعامة يف �جلنايات �أن ي�ستجوب �ملتهم �أو يو�جهه بغريه من 

�ملتهمني �أو �ل�سهود �إل بعد دعوة حماميه للح�سور �إن وجد. وعلى �ملتهم �أن يعلن ��سم 

حماميه بتقرير يف ق�سم كتاب �ملحكمة �أو �إلى ماأمور �ل�سجن، كما يجوز ملحاميه �أن 

يتولى هذ� �لتقرير. ول يجوز للمحامي �لكالم �إل �إذ� �أذن له ع�سو �لنيابة �لعامة، 

و�إذ� مل ياأذن له وجب �إثبات ذلك يف �ملح�سر«. 

املبحث الثاين

حق املتهم يف ال�ضتعانة مبحام

وجود حمام بجانب �ملتهم خالل مر�حل �لدعوى �جلنائية مظهر مهم من مظاهر 
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مبد�أ م�ساو�ة �لأ�سلحة، فاملحامي مبا له من در�ية بالقانون وبالنو�حي �لإجر�ئية من 

�ساأنه بث �لطماأنينة يف نف�ص �ملتهم. �جلدير بالذكر �أن �أهمية ��ستعانة �ملتهم مبحام 

للمتهم  �أي�سا حتى  و�إمنا مهمة  بالقانون،  �لدر�ية  �ملتهم عدمي  قا�سرة على  لي�ست 

�إخفاق �ل�سخ�ص يف �لدفاع عن نف�سه ملا لالتهام  �خلبري بالقانون فقد ثبت عمليا 

من رهبة جتعله مرتبكا ل ي�ستطيع ��ستجماع قدر�ته وتركيز ذهنه،386 لذ� حر�ست 

حماكمته،  �أثناء  مبحام  �ل�ستعانة  يف  �ملتهم  حق  �إقر�ر  على  �ملقارنة  �لت�سريعات 

�أم  �ملحاكمة  على مرحلة  قا�سر�  �ل�ستعانة مبحام  كان حق  �إذ�  عما  نت�ساءل  وهنا 

ب�ساأن مرحلة �ل�ستدلل،  و�لت�ساوؤل نف�سه  �لتحقيق �لبتد�ئي،  ي�سمل كذلك مرحلة 

و�سنحاول �لإجابة عن هذ� �لت�ساوؤل فيما يلي:

املطلب الأول 

ال�ضتعانة مبحام اأمام ماأمور ال�ضبط الق�ضائي

ماز�لت مرحلة �ل�ستدللت �ل�سرطية من �ملر�حل �لتي مل يح�سم �أمر حق �ل�ستعانة 

�مل�سري  �لإجر�ء�ت  قانون  ن�سو�ص  ��ستطلعنا  و�إذ�  و�سريح،  و��سح  بن�ص  مبحام 

�لتحقيق  مرحلتي  عك�ص  على  �حلق،  هذ�  فيه  �مل�ستبه  مينح  �سريحا  ن�سا  جند  ل 

قانون  يف  ورد  ما  نلم�سه  ما  وكل  حينه.  يف  �سنو�سحه  �لذي  �لنحو  على  و�ملحاكمة 

�أن  توؤكد  �لتي   )52( �ملادة  يف  1983م  ل�سنة   )17( رقم  �مل�سري  �ملحاماة 

�لبيانات  على  و�حل�سول  �لق�سائية  و�لأور�ق  �لدعاوى  على  �لطالع  حق  للمحامي 

�لن�ص على جميع �ملحاكم و�لنيابات  �أوجب  �لتي يبا�سرها، كما  �ملتعلقة بالدعاوى 

ودو�ئر �ل�سرطة �أن تقدم للمحامي �لت�سهيالت �لتي يقت�سيها �لقيام بو�جبه، ومتكنه 

من �لطالع على �لأور�ق و�حل�سول على �لبيانات وح�سور �لتحقيق مع موكله وفقا 

�إذ ل  �إقر�ر هذ� �حلق يف هذه �ملرحلة  �أن هذ� �لن�ص ل يعني  �إل  لأحكام �لقانون. 

386 د. �سعيد ح�سب �هلل، �ملرجع �ل�سابق، �ص 289، 290.
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حقا  ترتب  �إلز�مية  عبار�ت  منها  �أكرث  توجيهية  عبار�ت  كونها  �لن�ص  قوة  تتعدى 

للمتهم، �أو ينعقد �لبطالن �أثر� ملخالفتها.387 

وقد ت�سمن قانون �ملحاماة �لبحريني �ملادة )23( من قانون �ملحاماة رقم)26( 

من  وغريها  و�ل�سلطات  �ملحاكم  على  »يتعني  �أنه  على  تن�ص  �لتي  1980م  ل�سنة 

�لتي  �لت�سهيالت  له  �أن تقدم  �أمامها  �لتي ميار�ص �ملحامي مهنته  �لأخرى  �جلهات 

و�لطالع على  �لتحقيق  له باحل�سور يف  ت�سمح  �أن  وعليها  بو�جبه  �لقيام  يقت�سيها 

�أور�ق  يف  ذلك  �إثبات  ويتعني  �لتحقيق  �سري  على  ذلك  يوؤثر  مل  ما  �لدعوى  �أور�ق 

�مل�سري،  �ملحاماة  قانون  على  تعقيبا  ذكره  �سبق  ما  هنا  وي�سدق  كتابة«.  �لدعوى 

و�إن كنا نلم�ص ن�ص �ملادة )61( �إجر�ء�ت �لبحرين يف هذ� �ل�سدد لن�سها على 

�أن »ويكون له )�ملقبو�ص عليه( حق �لت�سال مبن يرى من ذويه لإبالغهم مبا حدث 

و�ل�ستعانة مبحام«  �إل �أن هذ� �لن�ص ل ي�ستدل منه بو�سوح على �إقر�ر هذ� �حلق 

يف هذه �ملرحلة.

قانون  يت�سمن  �أن  �لبحريني  �مل�سرع  وكذلك  �مل�سري  �مل�سرع  من  ناأمل  وكم 

مبا  منه  �أ�سوة  فيه  للم�ستبه  �حلق  هذ�  يقر  �سريحا  ن�سا  �جلنائية  �لإجر�ء�ت 

 15 يف  �ل�سادر   2000-516 رقم  �لقانون  يف  �لفرن�سي  �مل�سرع  �إليه  �جته 

عليهم  �ملجني  وحقوق  �لرب�ءة  قرينة  تدعيم  قانون  و�مل�سمى  2000م  يونيو 

�حتجاز لبدء  �لأولى  �للحظة  منذ  مبحام  �ل�ستعانة  يف  فيه  �مل�ستبه  حق   على 

�ل�سخ�ص من قبل ماأمور �ل�سبط �لق�سائي، مع تخويله �حلق يف طلب ندب حمام 

له �إذ� مل يكن قادر� على ذلك. مع �سرورة �لن�ص على �إلز�م �ل�سبطية �لق�سائية 

باإعالم �مل�ستبه  فيه بهذ� �حلق، ملا يف يف ح�سور �ملحامي يف هذه �ملرحلة من �أهمية 
كربى للم�ستبه فيه وللعد�لة.388

387 د. حممود طه، حق �ل�ستعانة مبحام �أثناء حتقيقات �ل�سرطة �لق�سائية، �ملرجع �ل�سابق، �أماكن متعددة.
388 �لهام�ص �ل�سابق.
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املطلب الثاين

ال�ضتعانة مبحام اأثناء التحقيق البتدائي

حر�ص �مل�سرع �مل�سري مبوجب �لقانون رقم)145( ل�سنة 2006م �لذي �أدخل 

تعديالت على قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية �مل�سري على �إقر�ر هذ� �حلق، ما يهمنا 

منها هنا �ملادة )124( �إجر�ء�ت مو�سعا من فكرة �ل�ستعانة �لوجوبية مبحام �أثناء 

يو�جهه  �أو  �ملتهم  ي�ستجوب  �أن  �ملحقق  على  �لتعديل حظر  �لتحقيق. ومبوجب هذ� 

�إل بعد دعوة حماميه للح�سور وذلك يف �جلنايات،  �ل�سهود  �أو  �ملتهمني  بغريه من 

خل�سية  �لتلب�ص  حالة  با�ستثناء  وجوبا،  باحلب�ص  عليها  �ملعاقب  �جلنح  يف  وكذ� 

�سياع �لأدلة لو �أوجب �ل�ستعانة مبحام. وهذ� �حلق كان قبل �لتعديل يقت�سر على 

�جلنايات فقط وعلى دعوة �ملحامى للح�سور، وعليه ل يلتزم �ملحقق بندب حمام 

�أن  دون  من  �ملحاكمة389  مرحلة  عك�ص  على  وذلك  ��ستجو�به،  قبل  بجناية  للمتهم 

يحق للمتهم دعوة حماميه للح�سور �أثناء ��ستجو�به يف �جلنح فال يتعدى �لأمر يف 

�جلنح كونه رخ�سة للمتهم ولي�ص حقا.

�خلطورة  من  درجة  على  هو  ما  �جلنح  من  هناك  �أن  ذلك  حممود،  �لتو�سع  وهذ� 

تدعيم هذ�  �مل�سرع يف  ورغبة من  �ل�ستجو�ب.  �إلى ح�سور  �ملد�فع  ت�ستوجب دعوة 

بعد  م�سري  �إجر�ء�ت   )124( �ملادة  من  �لثالثة  �لفقرة  يف  �مل�سرع  �أوجب  �حلق 

تعديلها باأن يندب �ملحقق من تلقاء نف�سه حماميا يح�سر مع �ملتهم عند �ل�ستجو�ب 

�أو �ملو�جهة، وذلك �إذ� مل يكن للمتهم حمام �أو مل يح�سر حماميه بعد دعوته. 

ومل يقت�سر �لتعديل على وجوب �ل�ستعانة مبحام �أثناء �لتحقيق �لبتد�ئي مع �ملتهم 

يثبت يف  �أن  للمحامي �حلق يف  �أقر  و�إمنا  وجوبا،  باحلب�ص  عليها  �ملعاقب  �جلنح  يف 

�ملح�سر ما يعن له من دفوع �أو طلبات �أو مالحظات. بعد �أن كان ن�ص �ملادة )124( 

389 نق�ص م�سري 1973/3/5م، م.�أ.ن، �ص 24، رقم 66، �ص 302.
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�إجر�ء�ت م�سري  قبل تعديلها يقرر يف �لفقرة �لثانية �أنه »ل يجوز للمحامي �لكالم 

ميتد  �حلق  وهذ�  �لتحقيق،  قا�سي  هنا  بالقا�سي  «ويق�سد  �لقا�سي  له  �أذن  �إذ�  �إل 

للمحامي �أمام �ملحقق ولو كان ع�سو نيابة عامة. وكانت تعليمات �لنيابة �لعامة توؤكد 

عدم �أحقية �ملحامي يف �لتدخل يف �لتحقيق �إل �إذ� �أذن له �ملحقق، ون�ستدل على ذلك 

بن�ص �ملادة )609( لن�سها على �أنه  »�إذ� ح�سر حمامي �ملتهم فال يجوز له �أن يتكلم 

�لتحقيق،  �أثناء  �ملحامي مر�فعة  ت�سمع من  ول  �ملحقق،  �لنيابة  له ع�سو  �أذن  �إذ�  �إل 

وطلبات  دفوع  من  له  يعن  ما  و�إبد�ء  �لتحقيق  حيدة  مر�قبة  على  مهمته  وتقت�سر 

ومالحظات على �أقو�ل �ل�سهود كتابة �أو �سفاهة«.  ومما ل �سك فيه �أن هذ� �لتعديل 

جعل دور �ملحامي �يجابيا ومهما وجعله ند� يقف على قدم �مل�ساو�ة يف خ�سومته مع 

�لنيابة �لعامة وجعله �سريكا يف �إد�رة �لتحقيق، ملا يف ح�سور �ملحامي مع �ملتهم �أثناء 

��ستجو�به يبعث �لهدوء   و�لطمئنان �إلى نف�سه فيجعله يح�سن �لرد و�ملناق�سة.

متكني  وجوب  �لبحرين  �إجر�ء�ت   )134( �ملادة  يف  �لبحريني  �مل�سرع  �أقر  وقد 

�لتمييز  حمكمة  به  ق�ست  ما  وهو  موكله،  ��ستجو�ب  ح�سور  من  �ملتهم  حمامي 

�ل�ستجو�ب  وجد حل�سور  �إن  جناية  �ملتهم يف  بدعوة حمامي  »�للتز�م  �لبحرينية 

�أو �ملو�جهة �سرطه �أن يكون �ملتهم قد �أعلن ��سم حماميه بتقرير قلم كتاب �ملحكمة 

من   )134( �ملادة  بن�ص  عمال  �لتقرير  هذ�  حماميه  يتولى  �أو  �ل�سجن  ماأمور  �أو 

�لتعديالت  ي�ساير  مل  �لبحريني  �مل�سرع  كان  و�إن  �جلنائية«،390  �لإجر�ء�ت  قانون 

�لتي �أدخلها �مل�سرع �مل�سري مبوجب �لقانون رقم)145( ل�سنة 2006م و��ستمر 

�ملادة )124(  على  �لأخرية  �لتعديالت  قبل  نف�سها  �مل�سري  �مل�سرع  �سيا�سة  على 

�إجر�ء�ت م�سري ون�ستدل على ذلك بن�ص �ملادة )84( �إجر�ء�ت �لبحرين لن�سها 

على �أنه »للمتهم وللمجني عليه وللمدعي باحلقوق �ملدنية وللم�سئول عنها ولوكالئهم 

�أن يح�سرو� جميع �إجر�ء�ت �لتحقيق، وعلى ع�سو �لنيابة �لعامة �إخطارهم باليوم 
390 متييز �لبحرين رقم 300 ل�سنة 2008 بتاريخ 2009/6/1م ج2 �ص 341.



248

يجري  �أن  �لعامة  �لنيابة  ولع�سو  ومبكانها،  �لتحقيق  �إجر�ء�ت  فيه  تبا�سر  �لذي 

تلك  �نتهاء  لإظهار �حلقيقة ومبجرد  لذلك  ر�أى �سرورة  متى  �لتحقيق يف غيبتهم 

�ل�سرورة يبيح لهم �لطالع على �لتحقيق. وله كذلك يف حالة �ل�ستعجال �أن يبا�سر 

بع�ص �إجر�ء�ت �لتحقيق يف غيبة �خل�سوم، ولهوؤلء �حلق يف �لطالع على �لأور�ق 

�ملثبتة لهذه �لإجر�ء�ت، وللخ�سوم �حلق د�ئما يف ��سطحاب وكالئهم يف �لتحقيق 

ول يجوز لوكيل �خل�سم �لكالم �إل �إذ� �أذن له ع�سو �لنيابة �لعامة، و�إذ� مل ياأذن 

�ملحامي ح�سور  فان من حق  �لن�ص  لهذ�  وفقا  �ملح�سر«.  �إثبات ذلك يف  له وجب 

ندب  على  �إجباره  دون  ومن  و�ل�سرورة،  �لتلب�ص  حالة  با�ستثناء  �لبتد�ئي  �لتحقيق 

حمام للمتهم �أمامه، ويقت�سر دور �ملحامي على �إبد�ء مالحظاته على �لإجر�ء�ت 

�لتي تتم باملخالفة للقانون و�إبد�ء ما يعن له من دفوع وطلبات، ومن دون �أن يحق 

له �لكالم �إل �إذ� �أذن له �ملحقق. وهو ما �أكدته �ملادة )134( �إجر�ء�ت �لبحرين 

لن�سها على �أنه »ول يجوز للمحامي �لكالم �إل �إذ� �أذن له ع�سو �لنيابة و�إذ مل ياأذن 

له وجب �إثبات ذلك يف �ملح�سر« فاإن �أذن له تكلم  و�أثبت ذلك يف �ملح�سر �إن كان 

يف �سورة �سوؤ�ل �أو تعليق ل�سالح �ملتهم  �حلا�سر معه  و�إن مل ياأذن له �أوجب �لقانون 

ذكر ذلك  يف حم�سر �لتحقيق حتى تر�قبه �ملحكمة وتنظر لال�ستجو�ب يف جممله 

و��سعة هذه �لأمور ن�سب عينيها. ويحدث يف �لعمل �أحيانا �أن ياأذن �ملحقق للمحامي 

بالكالم  ويثبته ثم يقرر �لت�سرف و��سعا يف �عتباره هذ� �لكالم �لذي حتدثه �لدفاع 

�سو�ء كان �سوؤ�ل �أو تعليقا �أو ��ستفهاما. وقد ��ستثنت �ملادة حالتي �لتلب�ص و�ل�سرعة 

�أن  للمحقق  �لقانون  �أجاز  �حلالتني  هاتني  ففي  �لأدلة،  �سياع  من  �خلوف  ب�سبب 

ي�ستجوب �ملتهم بدون �للتز�م بدعوة حماميه �إلى �حل�سور. وكم ناأمل من �مل�سرع 

�لبحريني �أن يحذو حذو �مل�سرع �مل�سري يف تعديالته �لأخرية.391 

391 د. علي ف�سل �لبوعينني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 767 - د. حممود طه، حق �ل�ستعانة مبحام �أثناء حتقيقات �ل�سرطة 
�لق�سائية، �ملرجع �ل�سابق، �أماكن متعددة من �ملوؤلف.
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املطلب الثالث 

ال�ضتعانة مبحام اأثناء املحاكمة

مرحلة �ملحاكمة �أخطر مر�حل �لدعوى �جلنائية نظر� لأن م�سري �ملتهم يتحدد فيها 

�إما بالإد�نة و�إما بالرب�ءة، لذ� كان من �لأهمية تاأكيد وجوب ح�سور حمام مع �ملتهم 

يف  �مل�سري  �مل�سرع  قرر  وقد  �لبتد�ئي،  �لتحقيق  مبرحلة  قورن  �إذ�  �أولى  باب  من 

تعديالته عام 2006م على �ملادة )237( �إجر�ء�ت م�سري هذ� �حلق للمتهم 

لي�ص يف �جلنايات فح�سب و�إمنا يف �جلنح �ملعاقب عليها باحلب�ص �لو�جب تنفيذه فور 

�سدوره. ويعد ندب �ملحكمة حماميا للمتهم مبثل توكيل له بالنيابة عن �ملتهم، ويلزم 

باحل�سور  جناية  يف  �ملتهم  عن  للدفاع  �ملحكمة  قبل  من  �نتد�به  مت  �لذي  �ملحامي 

و�أد�ء و�جبه �لدفاعي، و�إن �أجاز �مل�سرع له �أن يكلف غريه من �ملحامني للقيام بذلك 

نيابة عنه �إذ� مل يتمكن من �حل�سور.392 

كان  متى  �ملحكمة  �إجر�ء�ت على  �ملادة )216(  �لبحريني يف  �مل�سرع  �أوجب  وقد 

�ملتهم يحاكم يف جناية �أن تنتدب له حماميا كي يتولى �لدفاع عنه �إذ� مل يوكل عنه 

حماميا، وذلك لن�سها على �أنه »يجب �أن يح�سر حمام مع كل متهم يف جناية وعلى 

�ملحامي �ملوكل �أن يخطر �ملحكمة با�سمه قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى باأربعة 

�أيام على �لأقل، فاإذ� تبينت �ملحكمة �أن �ملتهم يف جناية مل يوكل عنه من يد�فع عنه 

على  نف�سه  �لقانون  من   )217( �ملادة  و�أوجبت  حماميا«.  له  ندبت  �ملحامني  من 

�ملحامي �لذي يتم �نتد�به من قبل �ملحكمة �لقيام بو�جبه يف �لدفاع عن �ملتهم �لذي 

يعاقب  �أو يعني من يحل حمله  فاإذ� مل يح�سر  �ملحكمة،  �أمام  للدفاع عنه  ندبه  مت 

بالغر�مة مبا ل يتجاوز مائة دينار، لن�سها على �أنه »فيما عد� حالة �لعذر �أو �ملانع 

�لذي تثبت �سحته يجب على �ملحامي �سو�ء �أكان منتدبا من قبل �ملحكمة �أم موكال 

392 د. �سعيد ح�سب �هلل، �ملرجع �ل�سابق، �ص 289، 290.
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مقامه  يقوم  من  يعني  �أو  �جلل�سة  يف  �ملتهم  عن  للدفاع  يح�سر  �أن  �ملتهم  قبل  من 

بامل�ساءلة  �لإخالل  دينار مع عدم  بغر�مة ل جتاوز مائة  �ملحكمة  و�إل حكمت عليه 

�لتاأديبية �إذ� �قت�ساها �حلال. وللمحكمة �إعفاوؤه من �لغر�مة �إذ� ثبت لها �أنه كان من 

�مل�ستحيل عليه �أن يح�سر يف �جلل�سة بنف�سه �أو �أن ينيب عنه غريه«.

�ملعاقب  للمتهم يف �جلنح  �إقر�ر هذ� �حلق  �لبحريني  �مل�سرع  نا�سدنا  قد  كنا  و�إذ� 

باإقر�ره  ننا�سده  �أولى  باب  من  فانه  �لتحقيق،   مرحلة  يف  �لوجوب  باحلب�ص  عليها 

�إجر�ء�ت   )237( �ملادة  على  وردت  �لتي  بالتعديالت  �أ�سوة  �ملحاكمة  مرحلة  يف 

م�سري عام 2006م.

املبحث الثالث 

حق املتهم يف الإحاطة علما مبو�ضوع التهام

�إليه، متكينه من �لطالع  �إخطار �ملتهم بالتهمة �ملن�سوبة  هذ� �حلق يت�سع لي�سمل: 

مطلب  يف  منها  كال  نتناول  و�سوف  دفاعه،  لتح�سري  �أجال  منحه  �لتحقيق،  على 

م�ستقل على �لنحو �لآتي:

املطلب الأول 

اإحاطة املتهم علما بالتهمة

�أول مرة  �إليه لدى ح�سوره  يتعني على �ملحقق �إحاطة �ملتهم علما بالتهمة �ملن�سوبة 

�لت�سريعان  �أكده  ما  وهو  �لتايل،  �ل�ستجو�ب  به يف  يلتزم  �أن  دون  من  �لتحقيق  يف 

 ،196( و�ملادتني  م�سري،  �إجر�ء�ت   )133( �ملادة  يف  و�لبحريني   �مل�سري 

197( �إجر�ء�ت �لبحرين.

ويعد هذ� �للتز�م �لو�قع على عاتق �ملحقق �سمانة مهمة للمتهم لأنه يتيح له معرفة 

ل  �للتز�م  وهذ�  �إز�ءها،  دفاعه  فينظم  �لتحديد  وجه  على  �إليه  �ملوجهة  �لتهمة 
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يتعني عليه بجانب  و�إمنا  �إجمال،  �إليه  �مل�سندة  بالتهمة  �ملتهم  �إخطار  يقت�سر على 
ذلك �أن يخطره تف�سيال بال�سبهات �لقائمة �سده كي يتاح له تفنيدها.393

�خت�سا�سها  ينعقد  ثم  ومن  �ملحكمة  حوزة  دخلت  قد  �جلنائية  �لدعوى  تعترب  ول 

�إلى  بالإحالة  �ملخت�سة  �ل�سلطة  من  �لتاأ�سري  مبجرد  فيها  و�لف�سل  �لدعوى  بنظر 

�ملح�سر، �إذ ل يتعدى كونها جمرد �أمر �إد�ري �إلى قلم �لكتاب باإعد�د قر�ر �لإحالة، 

كما �أن توقيع �ل�سلطة �ملخت�سة بالإحالة على قر�ر �لإحالة ل يعني �لت�سال �لقانوين 

وفقا  وذلك  �ملتهم،  �إلى  �إعالنه  يتم  �أن  بد  ل  و�إمنا  �جلنائية،  بالدعوى  للمحكمة 

للقو�عد �لقانونية394 ون�ستعر�ص فيما يلي �سرط �لإعالن يف كل �سورة من �سور قر�ر 

�لإحالة:

اإعالن املتهم بورقة التكليف باحل�ضور: ��سرتط �مل�سرع �مل�سري يف �ملادة )193( 

�ملخت�سة.  �ملحكمة  �أمام  باحل�سور  �سخ�سيا  �ملتهم  �إلى  �لإعالن  يتم  �أن  �إجر�ء�ت 

�ملحكمة  �أمام  باحل�سور  �ملتهم  تكليف  بطريق  و�جلنح  �ملخالفات  يف  ذلك  ويكون 

�ملخت�سة، وهو ما يتفق مع ن�ص �ملادة )196( �إجر�ء�ت �لبحرين.

�إقامته،  حمل  يف  معه  �ملقيمني  �أحد  �إعالن  يتم  ب�سخ�سه  �ملتهم  �إعالن  تعذر  و�إذ� 

�إقامة، ويعترب �ملكان �لذي وقعت فيه  �إلى �ل�سلطة �لإد�رية �لتابع لها �آخر حمل  �أو 

�جلرمية حمل �إقامة �ملتهم ما مل يثبت خالف ذلك، وتتج�سد �ل�سلطة �لإد�رية يف 

�أن  �أو �سيخ �لبلد، ويف هذه �حلالة على �ملح�سر  �أو �لعمدة  �أو �ملركز  ماأمور �لق�سم 

يوجه �إلى �ملتهم كتابا م�سجال على موطنه خالل 24 �ساعة من ت�سليم �لإعالن �إلى 

�ل�سلطة يفيد ذلك، وفيما يتعلق باملحبو�سني يتم �لإعالن �إلى ماأمور �ل�سجن �أو من 

يقوم مقامه، وبالن�سبة �إلى �لع�سكريني يتم �لإعالن �إلى �إد�رة �جلي�ص، وذلك وفقا 

393 د. جنيب ح�سني، �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 687.
394 �لهام�ص �ل�سابق، �ص 688.
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لن�ص �ملادة )164( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )197( �إجر�ء�ت �لبحرين.395

وي�ضرتط ب�ضفة عامة مراعاة الرتتيب فيمن يتعني اإعالنهم فال يجوز �إعالن �أحد 

�ملقيمني مع �ملتهم يف حمل �إقامته، �إل �إذ� �أثبت �ملح�سر �أنه توجه �إلى �ملتهم يف حمل 

�إقامته ومل يجده، كما ل يجوز �إعالن �ملتهم عن طريق �ل�سلطة �إل �إذ� �ثبت �أنه مل 

�لتمييز  �أن من تقابل معه مل يبلغ �سن  �أو  �إقامة �ملتهم396  �أحد يف حمل  يتقابل مع 

وغري مدرك، من دون ��سرت�ط �أن يكون بالغ �سن �لر�سد397 �أو �أن �ملتهم �أو من يقيم 

معه رف�ص ت�سلم �لإعالن، وما ذلك �إل لأن �لإعالن عن طريق جهة �لإد�رة ما هو �إل 

طريق ��ستثنائي ل يتم �للجوء �إليه �إل �إذ� تعذر �إعالن �سخ�ص �ملتهم �أو �إعالن �أحد 
�ملقيمني معه.398

وينجم عن �لإعالن �إلى �سخ�ص �ملتهم �أن علمه بالتهمة �أ�سبح يقينا، بينما �إعالنه 

عن طريق �أحد �ملقيمني معه يجعل علمه يف هذه �حلالة مفرت�سا. وعلى �لعك�ص �إذ� 

مت �إعالنه عن طريق �ل�سلطة �لإد�رية، فاإن علمه يعترب حكميا. وقد ��ستقر �لق�ساء 

على لزوم �إعادة �إعالن �ملتهم من جديد �إذ� حدث ما يقطع ت�سل�سل �لدعوى �جلنائية 
كحالت �لتاأجيل �لإد�ري، �أو �إذ� �نتقلت �ملحكمة من مقرها �إلى مكان �آخر.399

�إلى  بالإحالة  �ل�سادر  بالأمر  �ملتهم  �إعالن  �لعامة  �لنيابة  على  �مل�سرع  �أوجب  وقد 

حمكمة �جلنايات خالل �لع�سرة �لأيام �لتالية ل�سدوره400 ول يتعدى �لإعالن مبوعد 

�جلل�سة كونه جمرد عمل تنفيذي لأن �لدعوى دخلت حوزة �ملحكمة بالإعالن �ل�سابق 

�نعقاد  قبل  �لإعالن  يتم  �أن  ��سرتط  �ملخالفات  يف  بينما  �لإحالة401  باأمر  للمتهم 
395 د. �سليمان عبد�ملنعم �سليمان عبد�ملنعم، �إحالة �لدعوى �جلنائية، د�ر �جلامعات �جلديدة للن�سر، 1999 م، �ص 174.
396 نق�ص م�سري 1990/5/3م، م. �أ. ن.، �ص 41، رقم 155 - نق�ص م�سري 1979/10/25، م. �أ. ن.، �ص 30، رقم 166.

397 روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 272 : 273 - د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، ج 1، �ص 920، ج 2، �ص 
1245 - نق�ص م�سري 6/7/ 1976م، م. �أ. ن.�ص 27، رقم 137.

398 نق�ص م�سري 1973/1/25م، م. �أ. ن.، �ص 24، رقم 24.
399 نق�ص م�سري 1976/11/8م، م. �أ. ن.، �ص 27، رقم 196.

400 نق�ص م�سري 1979/12/13م، م. �أ. ن.، �ص 30، رقم 202.
401 نق�ص م�سري 1970/4/13م، م. �أ. ن.، �ص 21، رقم 139. 
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�جلل�سة بيوم كامل، ويف �جلنح بثالثة �أيام، وذلك عد� مو�عيد �مل�سافة. وي�ستثنى من 

ذك حالة �لتلب�ص �إذ يجوز يف هذه �حلالة �أن يكون �لتكليف باحل�سور بغري ميعاد.402 

�إذ�  وعليه  دفاعه،  حت�سري  من  �ملتهم  متكني  هو  �ل�سرط  هذ�  من  �مل�سرع  وهدف 

ح�سر �ملتهم جل�سة �ملحاكمة طالبا منحه مهلة لتمكينه من حت�سري دفاعه ومل جتبه 
�ملحكمة �إلى ذلك، فاإن ذلك ينطوي على �إهد�ر حلق �ملتهم يف �لدفاع عن نف�سه.403

املطلب الثاين 

حق املتهم يف الطالع على اأوراق الدعوى

 )198( و�ملادة  م�سري،  �إجر�ء�ت   )125( �ملادة  لن�ص  وفقا  للمحامي  يحق 

�أو  �ل�ستجو�ب  على  �ل�سابق  �ليوم  يف  �لتحقيق  على  �لطالع  �لبحرين  �إجر�ء�ت 

�ملو�جهة، وبالطبع يجوز �ل�سماح للمحامي بالطالع على �لتحقيق قبل هذ� �ملوعد 

ي�سمل جميع  �أن  يجب  و�لطالع  يوم404  من  باأكرث  �ملو�جهة  �أو  �ل�ستجو�ب  قبل  �أي 

�لدعوى، وكذلك  �تخذت يف  �لتي  و�لتحقيق  �ل�ستدللت  �ملثبتة لإجر�ء�ت  �لأور�ق 
�أقو�ل �ل�سهود وتقارير �خلرب�ء و�ل�ستجو�بات وحما�سر �لتفتي�ص.405

�ملحامي  ي�ستطيع  �لذي  �ل�سكل  �مللف يف  و�سع  يعني  �لطالع   من  �ملحامي  ومتكني 

�أن يطلع عليه عمليا - عند �سكرتري �لتحقيق على �سبيل �ملثال - ويحدث يف �لعمل 

�أن ي�سمم ع�سو �لنيابة �ملحقق �أن يطلع �ملحامي على �ملح�سر د�خل غرفة �لنيابة 

ي�ستطيع �ملحامي ت�سوير �ملح�سر ولكن ل يوجد ما  و�أثناء وجود �ملحقق نف�سه ول 

�لنيابة �ملحقق  �أثناء وجود ع�سو  بالقلم  �لتي يريدها  �لفقر�ت  ينقل  �أن  مينعه من 

مهما طال �لزمن،  وهذ� �حلق منطقي حتى ي�ستطيع �ملحامي �أد�ء دوره يف �لتحقيق 

402 عبد�لروؤوف مهدي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 481 : 482 - د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، جـ1، �ص 934.
403 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق ج 1، �ص935.

404 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، ج 1، �ص 92، ج 2، �ص 1243 - د.روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 270.
405 د. �آمال عثمان، �ملرجع �ل�سابق، �ص 598 : 599 - نق�ص 1930/1/30م، مج �لق. �لق.، ج، رقم 383.
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و�لدفاع عن �ملتهم. 

ولالطالع فو�ئد متعددة؛ �إذ �إنه ميكن �ملد�فع من معرفة �لبيانات �لتي ي�ستند �إليها 

�لتهام كي يكون بو�سعه مقابلتها يف �ملحاكمة، �إما بتفنيدها و�إما تف�سري �لظروف �لتي 

تن�ساأ منها �سد �ملتهم. كما �أن �طالع �ملحامي ميكنه من �لتعرف على كل �لظروف 

�أل  ويجب  دفاعه،  خطة  �إلى  �إر�ساده  من  ميكنه  مما  �ملتهم  �سد  بالتهام  �ملحيطة 

يكون �لطالع مق�سور� على �لأدلة �ملدونة يف �سورة �أقو�ل �أو معاينات، ولكي يحقق 

فائدته �ملرجوة كاملة يجب �أن ي�سمل �لأدلة �حل�سية �لأخرى �إذ �إنها بدورها تخ�سع 

للتمحي�ص �لذي قد يعتمد فقط على �خلربة �لإن�سانية، كما �أنه يلزم عر�سها على 

�ملتهم لالإقر�ر بها بحالتها �أو �إنكارها. وقد يتم �لطالع يف مرحلة �لتحقيق، كما قد 

يعتمد فقط على مالحظة �ملد�فع �ملرتتبة على ح�سوره خالل �لتحقيق حينما يكون 

ذلك جائز� له، وقد يكمله �طالع لحق على �لتحقيق و�سابق على �ملحاكمة �إذ� وجد 

يف �لأدلة ما يتطلبه بعد م�ساهمة �ملد�فع يف �لتحقيق. كما قد يحدث �لطالع �أول 
مرة قبل �ملحاكمة �إذ� كانت م�ساهمة �ملد�فع تبد�أ منها.406

وقد �أقر �مل�سرع بعد تقريره هذه �ل�سمانة حقا للمحقق �أن مينع �ملحامي من �لطالع 

عليه،  �طالعه  عدم  يقرر  �أن  له  �أجاز  حيث  ذلك،  مالءمة  قدر  �إن  �لتحقيق  على 

ويخ�سع قر�ره هذ� لتقدير حمكمة  �ملو�سوع، فاإن مل تقره عليه بطل �ل�ستجو�ب. 

�إز�ء دفع حمامي �ملتهم   ومن تطبيقات حمكمة �لنق�ص �مل�سرية يف هذ� �ل�سدد، 

قبل  له  �لنيابة  متكني  عدم  �إلى  ��ستناد�  �إجر�ء�ت  من  تاله  وما  �لتحقيق  ببطالن 

»�ن  قر�رها  يف  جاء  �إذ  �لدعوى  ملف  على  �لطالع  من  �لتحقيق  يف  �لت�سرف 

�ل�سارع �أعطى �ملحقق �ل�سلطة يف تقرير �أن تكون �جلل�سة �سرية ومتى قرر �أن جترى 

�لتحقيقات ب�سفة �سرية فان �لطالع عليها ل يتفق و�سرية �لتحقيقات لأن يف ذلك 

406 د. فوزية عبد�ل�ستار، �ملرجع �ل�سابق، �ص 365.
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�سرية  �لتحقيقات  بع�ص  جعل  جو�ز  من  ق�سده  �لذي  لغر�سه  �ل�سارع  على  تفويتا 

لالأ�سباب �لتي ذكرها«407 وقد تعر�ص هذ� �حلكم لالنتقاد من جانب �لفقه ��ستناد� 

�أن حتتمله، و�أن  �أرهق �لن�سو�ص �لتي عاجلها مبا ل ميكن  �أن هذ� �حلكم قد  �إلى 

�مل�سرع وقد �أجاز �سرية �لتحقيق �لبتد�ئي قد �سكت عن حق �خل�سوم يف �لطالع 

على �لتحقيقات وما كان له �أن يحرمهم �أخ�ص م�ستلزمات دفاعهم فلي�ص ب�سحيح �أن 

�طالع �خل�سوم على �لتحقيقات ل يتفق و�سرية �لتحقيق، ف�سرية �لتحقيق ق�سد بها 

�أن �أعمال �لتحقيق جترى يف غيبة �خل�سوم ويف �لأخ�ص �سماع �ل�سهود حتى ل يوؤثر 

�أديت هذه �لأعمال  �خل�سوم بح�سورهم يف �سريها يف �لطريق �مل�ستقيم، فاإذ� ما 

فاأي فائدة يجنيها �لتحقيق من حرمان �خل�سوم من تدبري و�سائل دفاعهم؟ على 

�أننا ل�سنا ب�سدد خ�سوم يطلعون، و�إمنا �لذي يرغب يف �لطالع حمام له مركزه يف 

�لنظام �لق�سائي �ساأنه �ساأن ممثل �لنيابة تفرت�ص فيه �لثقة، وقد �أق�سم ميينا �أمام 

�لق�ساء على �أن يوؤدي �أعماله بالأمانة و�ل�سرف و�أن يحافظ على �سر �ملهنة ويحرتم 

قو�نينها. وهو �إن �أخل بهذ� �لو�جب �أو خد�ص �سرف طائفته �أو حط من قدرها ب�سبب 

�سريه يف �أعمال مهنته �أو يف غريها يجازى بعقوبة تاأديبية قد ت�سل �إلى حمو ��سمه 
من �جلدول.408

ورغم �أن هذه �ملادة �أعطت �ملحقق هذ� �ل�ستثناء فاإنها عادت وقررت �أنه يف جميع 

فعدم  �لتحقيق،  �أثناء  معه  �حلا�سر  �ملتهم وحماميه  بني  �لف�سل  يجوز  ل  �لأحو�ل 

متكينه من �لطالع على �مللف ل ي�ستتبع عدم دعوته للح�سور على �لعموم، و�إن ح�سر 

ل يجوز �لف�سل بينه وبني �ملتهم، وهو ما نلم�سه يف �ملادة )80( �إجر�ء�ت �لبحرين 

لن�سها على �أن »... ولع�سو �لنيابة �لعامة �أن يجري �لتحقيق يف غيبتهم متى ر�أى 

�سرورة لذلك لإظهار �حلقيقة ومبجرد �نتهاء تلك �ل�سرورة يبيح لهم �لطالع على 
407 �ملحكمة �مل�سرية �لبتد�ئية يف 11 �سبتمرب 1930م، م�سار �إليه يف �أ. جندي عبد�مللك، �ملو�سوعة �جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، 

ج2، �ص247.
408 د. فوزية عبد�ل�ستار، �ملرجع �ل�سابق، �ص 365.
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�لتحقيق. وله كذلك يف حالة �ل�ستعجال �أن يبا�سر بع�ص �إجر�ء�ت �لتحقيق يف غيبة 

�خل�سوم، ولهوؤلء �حلق يف �لطالع على �لأور�ق �ملثبتة لهذه �لإجر�ء�ت وللخ�سوم 

�حلق د�ئما يف ��سطحاب وكالئهم يف �لتحقيق«.

 وهذ� �حلق م�ستمر حتى يتم غلق باب �ملر�فعة وحجزها للحكم، ومن ثم يتعني على 

�ملحكمة �أن متكن كل خ�سم يف �لدعوى من �لطالع على ما يطرحه خ�سمه على 

�ملحكمة دفاعا عن حقه وتاأييد� لدعو�ه، ويرتتب على هذ� �حلق �أنه �إذ� قدم �أحد 

�خل�سوم م�ستند� يف �جلل�سة، وطلب �خل�سم �لآخر �أجال لالطالع عليه، وجب على 

�ملحكمة �أن جتيبه �إلى طلبه409 وكذلك �إذ� حجزت �ملحكمة �لدعوى للحكم و�سرحت 

للخ�سوم بتقدمي مذكر�ت خالل �أجل معني، وجب عليها �لتحقق من �أن كل خ�سم 

قد متكن من �لطالع على �ملذكرة �لتي قدمها خ�سمه و�إل �نطوى ذلك على �إخالل 

بحق �لدفاع ملا يرتتب عليه من عدم متكني �خل�سم �لذي مل يعلن بها من مناق�سة 

باب  �ملحكمة  لو قفلت  باطال،410 حتى  يعد �حلكم  ثم  �لذي قدمها، ومن  �خل�سم 

�أنه ل يجوز لها  �لعامة تقرر  �لقاعدة  �أن  �ملر�فعة وحجزت �لدعوى للحكم، فرغم 

منتج  �لدفاع  هذ�  �أن  �ملحكمة  قدرت  �إذ�  فاإنها  دفاعا  �خل�سوم  �أحد  من  تقبل  �أن 

�سائر  �ملر�فعة، وعندئذ وجب عليها �طالع  باب  تفتح  �أن  �لدعوى، وجب عليها  يف 
�خل�سوم على هذ� �لدفاع، و�إل كان حكمها باطال.411

املطلب الثالث

متكني املحامي من اإعداد دفاعه

�إذ� ��ستعان �ملتهم مبحام، �أو مت �نتد�ب حمام له كان من حق هذ� �لأخري �أن يبدي 

409 د. ح�سن حممد علوب، ��ستعانة �ملتهم مبحام يف �لقانون �ملقارن، ر�سالة �لقاهرة، د�ر �لن�سر للجامعات �مل�سرية، 1970م، 
�ص 305

410 د. حممود م�سطفى، �سرية �لتحقيقات �جلنائية وحقوق �لدفاع، �مل�سدر �ل�سابق، �ص34.
411 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 613.
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دفاعه �أمام �ملحكمة، ويجوز له طلب تاأجيل �جلل�سة لتح�سري دفاعه، ويتعني ��ستجابة 

�ملحكمة لطلبه هذ� متى كان عدم ح�سوره �أو عدم ��ستعد�ده للدفاع لعذر قهري، وهو 

ما ن�ست عليه �ملادة )195( �إجر�ء�ت �لبحرين412 �إذ ينبغي �أن ميكن �خل�سم من 

دح�ص �لأدلة �لتي قدمها خ�سمه �سده، لذ� يتعني على �ملحكمة �أن تف�سح �سدرها 

�إعد�د  �أن متكن �خل�سم من  لكل خ�سم لكي يرد على دعاوى خ�سمه. كما عليها 

رده هذ�، وذلك مبنحه �أجال لإعد�د دفاعه، وذلك متى كان لطلبه هذ� ما ي�سوغه. 

وبالطبع هذه �ل�سلطة �لتقديرية للمحكمة يف �لتاأجيل من عدمه ل حمل لها �إذ� قدم 

�إذ يجب عليها يف هذه �حلالة �ل�ستجابة لطلب  �خل�سم دليال جديد� يف �جلل�سة 

�خل�سم �لآخر مبنحه �أجال لتح�سري رده على هذ� �لدليل �جلديد.413 

وكي ميكن حمامي �ملتهم من �إعد�د دفاعه عن موكله �أقر �مل�سرع لكل من �ملحامي 

و�ملتهم �حلق يف �لت�سال �ملتبادل بينهما، وهو ما نلم�سه يف ن�ص �ملادة )141( 

�إجر�ء�ت م�سري لن�سها على �أنه »للنيابة �لعامة ولقا�سي �لتحقيق يف �لق�سايا �لتي 

من  بغريه  �ملحبو�ص  �ملتهم  �ت�سال  بعدم  ياأمر  �أن  �لأحو�ل  كل  يف  لتحقيقها  يندب 

�مل�سجونني وباأل يزوره �أحد وذلك بدون �إخالل بحق �ملتهم بالت�سال د�ئما باملد�فع 

عنه بدون ح�سور �أحد«.

و�لأمر�ن  بالزيارة،  �أو  باملر��سلة  يتم  قد  باملد�فع عنه  وهو موقوف  �ملتهم  و�ت�سال 

جائز�ن  ول متلك �سلطة �لتحقيق حرمانه منهما و�إل جاز بطالن �لأعمال �ملرتتبة 
على هذ� �حلرمان و�لآثار �ملرتتبة عليه مبا�سرة.414

حق الت�ضال بني املتهم وحماميه:

�إقر�ر حق �مل�سجون يف �ملر��سالت على درجة كبرية من �لأهمية، حيث ي�ساعده على 

412 نق�ص م�سري 1951/3/27م، م.�أ.ن، �ص2، �ص 874، رقم 324.
413 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 615 - د. جنيب ح�سني، �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 687.

414 د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 562 : 568.
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�لبقاء على �سلة مع �ملجتمع �خلارجي، ويبقيه على �طالع تام باأحو�ل عائلته، ف�سال 

عن كونه ي�سكل �سمانة مهمة تقيه من خطر �لتعر�ص لنتهاك حقوقه �لأ�سا�سية مثل 

�سوء �ملعاملة و�لتعذيب.415  

وحق �مل�سجون يف �ملر��سالت �ساأنه �ساأن حقه يف بع�سها: عادية ترد عليها قيود مثل 

عدد �ملر��سالت �مل�سموح بها، وحق �لطالع عليها. و�أخرى ��ستثنائية تتعلق بحرمانه 

�مل�سجون  �إلى  تو�سيلها  وعدم  �عرت��سها  وحق  تاأديبي،  كجز�ء  �ملر��سالت  من 

لعتبار�ت �أمنية �أو لت�سمنها معلومات �سارة بالعد�لة.

وهذ� �حلق �أكدته قو�عد �حلد �لأدنى ملعاملة �مل�سجونني رقم )37( حيث �سمحت 

لهم بالت�سال باأ�سرهم وبذوي �ل�سمعة �حل�سنة من �أ�سدقائهم على فرت�ت منتظمة 

�سمحت  حيث   )45( �ملادة  يف  �ملوحد  �لعربي  �لنموذج  �أكدها  كما  باملر��سلة. 

�لر�سائل م�سرة  �أن  �ل�سجن  �إد�رة  تقرر  و�أ�سدقائه ما مل  للم�سجون مبر��سلة ذويه 

بالأمن، فيجوز لها �أن تر�قبها �أو تقيدها، وهو ما �سايره �مل�سرع �لبحريني لن�سه يف 

�ملادة )21( من �أنظمة �ل�سجون حيث �سمحت لكل م�سجون �أن يت�سلم ر�سالة و�حدة 

بعد دخوله �ل�سجن مبا�سرة، كما يجوز له باإذن حار�ص �ل�سجن �أن يكتب �أو يكتب له 

و�أن يت�سلم ر�سائل خا�سة تتعلق باأمور تخت�ص �أحد �أقربائه �لأقربني �أو مر�سه �خلطر 

�أو باأعمال م�ستعجلة �أو �سئون عائلية. و�إن كان �مل�سرع �مل�سري يف �ملادة )38( من 

قانون تنظيم �ل�سجون ي�سمح للم�سجون بت�سلم خطابني كل �سهر وتلقي ما يرد �إليه 

من خطابات من �خلارج، على عك�ص �ملحكوم عليه بحب�ص ب�سيط فال تتقيد ر�سائله 

�إلى �خلارج بعدد معني. �جلدير بالذكر �أن �ملر��سالت �لتي يحق للم�سجون تبادلها ل 

تقت�سر على تلك �ملتبادلة كتابة، و�إمنا ت�سمل كذلك �مل�سموعة كاملحادثات �لهاتفية، 

وي�ستثنى من قيد عدد �ملر��سالت و�ملحادثات �لهاتفية �ملتبادلة بني �مل�سجون و�لغري 

415 �لهام�ص �ل�سابق، �ص 615 : 616.
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تلك �ملتعلقة بات�سالته مبحاميه. 

فكذلك  �حلار�ص  �سمع  حتت  ملوكله  �ملحامي  زيارة  تتم  �أن  جو�ز  عدم  غر�ر  وعلى 

باملخالفة  وذلك  �لت�سالت416  تلك  على  �لتل�س�ص  �أو  �لتن�ست  يتم  �أن  ينبغي  ل 

و�لتل�س�ص  �لتن�ست  يف  �حلق  �لعقابية  �ملوؤ�س�سة  �إد�رة  متنح  �لتي  �لعامة  للقو�عد 

على �لت�سالت �ل�سخ�سية �ملتبادلة بني �لنزيل د�خل �ملوؤ�س�سة �لعقابية و�لغري،417 

وي�ستند هذ� �حلق �إلى مفهوم �ملخالفة للقاعدة رقم )93( من قو�عد �حلد �لأدنى 

ملعاملة �مل�سجونني �إذ تن�ص على �أنه »... دون �أن يكون �حلديث �ملتبادل بني �ملتهم 

تلك  دون  �أنه  يعني  وهذ�  �ملوؤ�س�سة(  موظفي  �أو  )�ل�سرطة  �سمعها  حتت  وحماميه 

ومن  �ملوؤ�س�سة«418  �أو موظفي  �ل�سرطة  قبل  للرقابة من  �إخ�ساعها  يجوز  �لأحاديث 

و�حلريات  �لإن�سان  حقوق  حلماية  �لأوربية  �لتفاقية  من   )2/16( �ملادة  ن�ص 

�إذ خولت �سلطات �ل�سجن فح�ص ر�سائل �ملعتقلني عند  �لأ�سا�سية ل�سنة 1950م 

�تهامهم وذلك بهدف منع �جلرمية �أو حلماية حقوق �لآخرين. ون�ستدل على ذلك مبا 

ن�ست عليه �ملادة )61( من لئحة قانون تنظيم �ل�سجون �مل�سرية لإلز�مها مدير 

�ل�سجن بالطالع على كل ورقة ترد �إلى �مل�سجون �أو يرغب �مل�سجون يف �إر�سالها. كما 

متلك �لإد�رة حق �لعرت��ص على �ملر��سالت �ملر�سلة من �مل�سجون �لتي يت�سلمها، �إذ� 

ت�سمنت ما يثري �سبهة �رتكاب جرمية، �أو خمالفة للو�ئح �ل�سجن، �أو ما يخل بالأمن. 

ويف هذه �حلالة على �سلطة �لإد�رة �أن تخطر �مل�سجون باعرت��سها ملر��سالت خا�سة 
به، وينبغي �إتاحة فر�سة �لتظلم من ذلك.419

416 د. روؤوف عبيد)دور �ملحامي يف �لتحقيق و�ملحاكمة( جملة م�سر �ملعا�سرة، �لعدد 301، ل�سنة 1951م �ص95.
417 د. كرمي ك�ساك�ص )حماية حق �سرية �ملر��سالت ( جملة در��سات علوم �ل�سريعة و�لقانون �ل�سادرة عن �جلامعة �لأردنية، 

�ملجلد 23، �لعدد 2، ل�سنة 1996م، �ص258 - د. حممود طه، �لتن�ست و�لتل�س�ص على �لت�سالت �ل�سخ�سية بني �لتجرمي 
و�مل�سروعية، 2013م، �أماكن متعددة.

418 د. �أ�سامه عبد�هلل قايد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 226.
419 د. غنام حممد غنام، �ملرجع �ل�سابق، 110 : 115 - د. حممد �مل�سهد�نى، قو�عد �حلد �لأدنى ملعاملة �مل�سجونني، در��سة 

مقارنة، ر�سالة عني �سم�ص، 1983م، �ص141.
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�أن  يف  �ل�سجني(  �ت�سالت  على  و�لتل�س�ص  )�لتن�ست  ذلك  �إباحة  حكمة  وتكمن 

مقت�سيات �ل�سالح �لعام و�لأمن �لعام تقت�سي ذلك خ�سية �أن ي�سيء �لنزيل ��ستغالل 

�لتحري�ص  �أو  �إجر�مية يف �خلارج،  �إد�رة �سبكة  �ل�سجن يف  بالغري خارج  �ت�سالته 

على �رتكاب جرمية معينة. لذلك يحق للموؤ�س�سة �لعقابية �أن تر�قب مر��سالته �إلى 

�لغري، �أو تلك �لتي ترد �إليه �أي�سا. كما لها �أن تر�قب حمادثاته مع �لغري من دون 

�أن ي�سكل �أي فعل من هذه �لأفعال جرمية من جر�ئم �لتعدي على �سرية مر��سالته 

�أو حمادثاته �ل�سخ�سية، وما ذلك �إل لطبيعة �لعالقة بني �لنزيل و�لإد�رة �لعقابية، 

وللخطر �لذي يكون عليه �لنزلء.

�ملتهم  بني  �ل�سخ�سية  �لت�سالت  على  �لتل�س�ص  �أو  �لتن�ست  يجوز  ل  كان  و�إذ� 

تتعلق  �أور�ق  من  به  ما  على  و�لطالع  �ملحامي  تفتي�ص مكتب  يجوز  فهل  وحماميه، 

مبوكليه من �ملتهمني؟ نفرق بني حالت ثالث: �لأولى: �إذ� كان �ملحامي متهما فاعال 

ح�سانة  دون  من  مكتبه  تفتي�ص  يجوز  �حلالة  هذه  يف  موكله.  مع  �سريكا  �أو  �أ�سليا 

تتعلق  ل  جرمية  يف  متهما  �ملحامي  كان  �إذ�  �لثانية:  مبوكله،420  �خلا�سة  لالأور�ق 

مبوكله �أي لي�ص م�ساهما معه فيها. يف هذه �حلالة يجوز تفتي�ص مكتبه من دون �سبط 

�مل�ستند�ت �مل�سلمة �إليه من موكله بحكم مهنته، �لثالثة: �إذ� مل يكن �ملحامي وكياًل 

عن �ملتهم يف �لدعوى، يف هذه �حلالة يجوز للمحقق �أن يفت�ص مكتب �ملحامي و�أن 
ي�سبط فيه �أور�قا تتعلق بجرمية مل يوكل �إلى �ملحامي �لدفاع عن �ملتهم فيها.421

وهذ� ما �سار عليه �مل�سرع �مل�سري، فقد حظر على �سلطة �لتحقيق �سبط �لأور�ق 

لدى �ملحامي �أو �خلبري �ل�ست�ساري �لتي �سلمت لهما من قبل �ملتهم لأد�ء �ملهمة �لتي 

عهدت �إليهما ول �ملر��سالت �ملتبادلة بينهم يف �لق�سية حيث ن�ست �ملادة )96( 

�ملد�فع عن  لدى  ي�سبط  �أن  �لتحقيق  لقا�سي  يجوز  »ل  �أنه  على  �إجر�ء�ت م�سري 

420 د. �أحمد كامل �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، �ص36.
421 د. �أحمد كامل �سالمة، �مل�سدر �ل�سابق، �ص362.
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�ملتهم �أو �خلبري �ل�ست�ساري �لأور�ق و�مل�ستند�ت �لتي �سلمها لهما لأد�ء �ملهمة �لتي 

عهد �إليهما بها ول �ملر��سالت �ملتبادلة بينهم يف �لق�سية« وهذه �حلماية ت�سري على 

ما يكون قد �سلم �إلى �ملحامي و�خلبري �ل�ست�ساري من �أهل �ملتهم �أو �أ�سدقائه طاملا 
كان ذلك متعلقا بالتهمة �لتي عهد �إليهما بها.422

حق املحامي يف زيارة موكله مبحب�ضه:

يف  عليه.  حمكوما  يكون  وقد  �حتياطيا  موقوفا  يكون  قد  �سابقا  ذكرنا  كما  �لنزيل 

كلتا �حلالتني يحق له �لت�سال مبحاميه ومبقابلته، ولي�ص فقط جمرد �لت�سال غري 

�ملبا�سر به عرب �ملر��سالت و�ملحادثات �ل�سخ�سية وهو ما يعرف بحق �لزيارة. 

تتم حتت �سمع وب�سر �حلار�ص جتنبا لإ�ساءة  فاإنها  للزيارة  �لعامة  للقو�عد  ووفقا 

��ستغاللها لعتبار�ت �أمنية، وقد �أقرت �ملادة )22( من قانون �ل�سجون �لبحريني 

بينما  �ل�سرطة،  رجل  و�سمع  ب�سر  حتت  �سهريا  له  و�حدة  زيارة  يف  �مل�سجون  بحق 

�لعقابية  �لإد�رة  فان  �ل�سجن،  خارج  م�ست�سفي  ومودعا  مري�سا  �مل�سجون  كان  �إذ� 

زيارة  با�ستثناء  بامل�ست�سفي423  �ملتبع  للنظام  ووفقا  يوميا  بزيارته  لأقربائه  ت�سمح 

حمامي �ملتهم فتتم حتت ب�سر �حلار�ص من دون �أن تكون حتت �سمعه تقدي�سا حلق 

�لدفاع �ملخول للم�سجون )�نظر �لقاعدة رقم )93( من قو�عد �حلد �لأدنى ملعاملة 

�مل�سجونني، و�ملادة )44( من �مل�سروع �لعربي �ملوحد(، وهو ما �أقرته �ملادة )23( 

تكون حتت  �أن  له، على  �مل�سجون  زيارة حمامي  �لبحريني حق  �ل�سجون  قانون  من 

ب�سر رجل �ل�سرطة ل �سمعه. 

وكل ما هناك من فرق بني زيارة �ملحامي ملوكله �ملوقوف �حتياطيا وزيارته ملوكله 

422 د. �إدو�رد غايل �لدهبي، در��سات يف قانون �لعقوبات �ملقارن، مكتبة غريب، �لقاهرة، �سنة 1992م، �ص93- د. حممود 
م�سطفى، �سمانات �ملتهم يف �ل�سبط و�لتفتي�ص، �ملقالة �ل�سابقة، �ص148.

423 �أ. علي عبا�ص �ل�سويخ، حقوق وحريات نزلء �ملوؤ�س�سات �لعقابية يف �لت�سريع �لبحريني، در��سة مقارنة، ر�سالة ماج�ستري، 
جامعة �لعلوم �لتطبيقية، 2011م،  �ص 79.
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و�ملادتني  �لبحريني،  �ل�سجون  قانون  من   )28( �ملادة  لن�ص  وفقا  عليه  �ملحكوم 

يكون  ل  �حتياطيا  �ملوقوف  للمتهم  زيارته  �أن  م�سري:  �إجر�ء�ت   )140،141(

�لقيد  هذ�  �مل�سرية  �لنق�ص  عللت حمكمة  وقد  �جلنائي،  �ملحقق  من  بت�سريح  �إل 

باأنه »�سد لذريعة �لتاأثري عليهم ومنعا ملظنة �إكر�ههم على �لعرت�ف وهم يف قب�سة 

�ل�سلطة �لعامة«.  كما لها �أن تاأمر مبنع زيار�ت �ملحبو�ص �حتياطيا على �أل يخل ذلك 

بحقه يف �لت�سال باملد�فع عنه، بينما زيارة �ملحكوم عليه فتتم وفقا لقو�عد �لزيارة 
لل�سجناء وبت�سريح من �إد�رة �ل�سجن.424

ومنح هذ� �حلق للمتهم �أمر يق�سي به منطق �لعد�لة، ب�سبب كون �ملتهم رغم توقيفه 

ل يز�ل بريئا لعدم �سدور حكم باإد�نته، فكيف يتمكن من �أن يثبت تلك �لرب�ءة �إذ� 

ظل يف عزلة، ومل متنح له �مل�ستلزمات �ل�سرورية لذلك، ومن بينها حقه يف �لت�سال 

مبن يتولى �لدفاع عنه؟ و�حلكمة نف�سها تكمن يف زيارة �ملحامي ملوكله �ملحكوم عليه 

كي ي�ساعده على �لطعن يف �حلكم �ل�سادر �سده �أو �ل�ست�سكال يف �لتنفيذ425 وهو 

ما ن�ست عليه �ملادة )141( �إجر�ء�ت م�سري. 

املبحث الرابع

حق املتهم يف الإدلء باأقواله بحرية 

يجب �أن يبا�سر �ل�ستجو�ب يف ظروف ل تاأثري لها يف �إر�دة �ملتهم وحريته يف �إبد�ء 

تعيبها  �أو  �ملتهم  �إر�دة  تعدم  �لتي  �لظروف  من  ظرف  تو�فر  فاإذ�  ودفاعه،  �أقو�له 

ميكن  ول  باطال،  ��ستجو�به  كان  كاملة  �إر�دة  عن  ت�سدر  مل  �أقو�له  تكون  بحيث 

�ل�ستناد �إلى ما جاء فيه426  وتتمثل هذه �لظروف �لتي من �ساأنها �إذ� تو�فر �أحدها 

يقول  �أن  على  �لقانونية  �ليمني  �ملتهم  حتليف  يف:  �حلرة  �ملتهم  �إر�دة  يف  �لتاأثري 

424  نق�ص م�سري 22 يونيو 1970، م.�أ.ن، �ص21ق، �ص 905.
425 د. حممود م�سطفى، �سرية �لتحقيقات �جلنائية وحقوق �لدفاع، �ملقالة �ل�سابقة، �ص30.

426 د. ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 640.
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�إلى  �لإ�ساءة  �ساأنها  من  معينة  باأقو�ل  يديل  كي  لالإكر�ه  �ملتهم  وتعري�ص  �ل�سدق، 

موقفه �لقانوين، وتعري�ص �ملتهم لت�ساوؤلت كثرية و�إطالة �أمد �لتحقيق معه مبا من 

�لتي  �لعلمية �حلديثة  �لو�سائل  ��ستعمال  و�أخري�  و�لإعياء،  لالإجهاد  تعري�سه  �ساأنه 

من �ساأنها �لتاأثري يف �إر�دته:

عدم جواز اإحداث اإجهاد نف�ضي للمتهم:

لدرجة  �ملتهم  يرهق  نحو  على  �ل�ستجو�ب  مدة  �إطالة  يتعمد  �أن  للمحقق  يجوز  ل   

ي�سل به �لإرهاق �إلى �لإنقا�ص من �سيطرته على �إر�دته لعدم قدرته �لذهنية على 

متابعة �ملناق�سة �لتف�سيلية وقتا طويال، فاإذ� حدث ذلك كان �ل�ستجو�ب باطال427 

وحتديد ما �إذ� كان �لتحقيق قد طال لدرجة �لتاأثري يف �إر�دة �ملتهم يف �لإدلء باأقو�له 

م�ساألة تقديرية ترتك للمحكمة.428 وهو ما ي�ستنتج من خلو �لت�سريع �مل�سري من 

ن�ص يحدد وقتا لال�ستجو�ب يحظره يف غريه، ول مدة ل يتجاوزها ل ي�سعف �ملحكمة 

فيما �أطلقه من حكم عام من �أن �لتحقيق مهما كان مطول ل يعد �إكر�ها، فاإن تقدير 

�أن يحدده �مل�سرع بنف�سه ولكنه يرتك تقديره  �إكر�ها وما ل يعد ل ي�سرتط  ما يعد 

للقا�سي.429 

عدم جواز تعري�س املتهم لالإكراه:

يبطل �ل�ستجو�ب �إذ� تعر�ص �ملتهم بغري حق ل�سغط خارجي لإحدى �سوره �لإكر�ه 

�سو�ء كان �إكر�ها ماديا �أم معنويا مما حمله عن �لإجابة على �أ�سئلة �ملحقق و�نطوت 

�لإجابة على ما ي�سر به. وي�ستوي �أن يكون �لإكر�ه �لذي تعر�ص له �ملتهم �سادر� عن 

�ملحقق �أو عن غريه، و�سو�ء كان �ملحقق عاملا به �أو جاهال �إياه )وقد �سبق تناوله يف 

مو�سع �سابق لذ� نحيل �إليه منعا للتكر�ر(، ومن �سوره �أي�سا تنومي �ملتهم مغناطي�سيا 

427 د. جنيب ح�سني، �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 867.
428 د. عبد�لروؤوف مهدي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 503.

429 ممدوح خليل بحر، �مل�سدر �ل�سابق، �ص514.
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�أو حقنه ببع�ص �لعقاقري �لتي ت�سعـف من قدرته على �ملقاومة �لذهنية وحتمله على 

�لإف�ساء مبا مل يكن يريد قوله. وهو ما ن�سري �إلى حكمه فيما يلي: 

�إلى  حظر اللجوء اإىل التنومي املغناطي�ضي: كي نقف على مدى م�سروعية �للجوء 

�إمتامه  كيفية  ماهيته،  على  نتعرف  معه  �لتحقيق  حال  للمتهم  �ملغناطي�سي  �لتنومي 

�إنه يق�سد به »عملية �فتعال نوم غري طبيعي  �إر�دة �ملتهم. ميكن �لقول  وتاأثريه يف 

�إر�دة  معه  تتغري  �لذي  �لنحو  على  وج�سمانيا  نف�سيا  �لنائم  حالة  تغري يف  ي�ساحبه 

�لنائم  لدى  �لإيحاء  عملية  تقوية  ي�ستتبع  ما  وهو  �لعليا  وملكاته  �لطبيعي  �لعقل 
و�سريورته �سهل �لنقياد فيف�سي باأمور ما كان ليف�سي بها لو كان يف كامل وعيه«. 430

وتقوم فل�سفته على �إخ�ساع �ل�سخ�ص لتاأثري�ت خارجية قد تكون �سادرة عن جهاز 

�أو حركات يقوم بها �سخ�ص �آخر ت�سل مبا�سرة �إلى �ل�سخ�ص �ملنوم، فيظهر ب�سورة 

غري �لقادر على �لتحكم �لإر�دي يف �أفعاله، وبعدم �سيطرته على وعيه وتقرير نتائج 

ت�سرفه، وبالتايل �نعد�م �ل�سعور و�لإر�دة لديه.431 وتكمن �لفائدة من هذه �لعملية 

يف م�ساعدتها لالأطباء �لنف�سانيني على معاجلة �لأمر��ص �لنف�سية وذلك بالتاأثري يف 

�لعقل �لباطن مما ي�سهل طرد �لأفكار و�ملعتقد�ت �ل�سيئة �لتي يكنها �ملري�ص د�خل 
نف�سه وكذلك �لتعرف على �لأعر��ص �لنف�سية �لتي ي�سكو منها �ملري�ص.432

يف �سوء ما �سبق ميكن �لقول بحظر �للجوء �إلى هذه �لو�سيلة لكون ما يديل به �ملتهم 

من �أقو�ل تكون �سادرة عن غري �إر�دة �ملتهم وبالتايل غري م�سروع، ف�سال عن ذلك 

�أن هذ� �لتنومي مي�ص م�سا�سا و��سحا بحرية �لإن�سان يف �سالمة نف�سيته ومعنوياته 

من �لنتهاك �لتي ت�سل �أحيانا �إلى �عتبارها من مو�نع �مل�سئولية �جلنائية.

430 د. عبد�لأمري خ�سري جا�سم �لغامني ) دور �لتنومي �ملغناطي�سي يف �لتحقيق �جلنائي( جملة در��سات قانونية، �لعدد �لأول، 
�ل�سنة �لثانية، بيت �حلكمة، بغد�د، 2001، �ص12 وما بعدها.
431 د. ممدوح خليل بحر، �ملرجع �ل�سابق، �ص514-513.

432 د. جودة جهاد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 383.
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على  �ل�سخ�ص  �إجبار  البتدائي:  التحقيق  يف  املخدرة  العقاقري  ا�ضتعمال  حظر 

على  و�لطبي  �لكيميائي  تاأثريها  �لطبية  �لناحية  من  ومعلوم  خمدرة  مو�د  تعاطي 

�ل�سخ�ص، بغية حمل �ملتهم على �لإدلء مبا لديه من معلومات �سو�ء �أطلب �إليه ذلك 

�أم ل تعد دون �سك و�سيلة غري م�سروعة، ومن ثم ل يعتد مبا يديل به �ملتهم من �أقو�ل 

نتيجة تعاطيه لها، وذلك لأنها حتدث �أعر��سا جانبية يتعذر تد�ركها، وما ذلك �إل 

لأن هذه �ملو�د ترفع حاجز �ل�سعور لدى �ل�سخ�ص وتعوق مر�كز �لتحكم �لإر�دي لدى 

�لإن�سان، فيميل �إلى �حلديث عن مكنونه و�أ�سر�ره حتى ما كان متعلقا باجلرمية مع 
بقاء �لذ�كرة على حالتها ووعيها.433

حق املتهم يف ال�ضمت: 

�إجباره على  �أو مو�جهته بغريه، ول يجوز  �أثناء ��ستجو�به  �ملتهم من حقه �ل�سمت 

�لتحدث و�لإجابة عما يوجه �إليه من �أ�سئلة، ويجب �أل يف�سر هذ� �سده.434 

ن�ست يف  �إذ  �إجر�ء�ت م�سري  �ملادة )274(  ن�ص  وي�ستدل على هذ� �حلق من 

�إذ� قبل ذلك«. و�ل�ستجو�ب  �إل  �ملتهم  ��ستجو�ب  �أنه »ل يجوز  �لأولى على  فقرتها 

�ملحظور هنا من دون �إر�دة �ملتهم يتعلق فقط باملناق�سة �لتف�سيلية �أي مناق�سة �ملتهم 

على وجه مف�سل يف �لأدلة �لقائمة يف �لدعوى �إثباتا �أو نفيا �أثناء نظرها �سو�ء �أكان 

ذلك من �ملحكمة �أم من �خل�سوم �أم �ملد�فعني عنهم - ملا له من خطورة ظاهرة 

- ل ي�سح �إل بناء على طلب �ملتهم نف�سه يبديه يف �جلل�سة بعد تقديره ملوقفه، وما 

به  �لإدلء  يريد  مبا  �لإدلء  يف  �لأ�سلي  �ل�ساأن  �ساحب  باعتباره  م�سلحته  تقت�سيه 

لدى �ملحكمة،435 وهو ما �أقره �مل�سرع �لبحريني نف�سه يف �ملادة  )224( �إجر�ء�ت.

433 د. ممدوح خليل بحر، �ملرجع �ل�سابق، �ص495. وثمة خالف فقهي و��سع حول م�سروعية هذه �لو�سائل يف �لتحقيق �جلنائي 
و�لر�جح عدم م�سروعيتها، ملزيد من �لتفا�سيل، �نظر: د. ميدر �لوي�ص، �ملرجع �ل�سابق، �ص392 وما بعدها- د. عبد�لأمري خ�سري 

جا�سم �لغامني، �ملقالة �ل�سابقة، �ص13-12.
434 د. �سعيد حممود �لديب، حقوق �ملتهم يف مرحلتي �لتحقيق و�ملحاكمة، جمعية حقوق �لإن�سان مل�ساعدة �ل�سجناء 2004م.

435 متييز �لبحرين رقم 3053 ل�سنة 54 ق، جل�سة 1985/3/14م.
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حظر حتليف املتهم اليمني القانونية: 

يحظر على �ملحقق �لذي يقوم با�ستجو�ب �ملتهم حتليفه �ليمني �لقانونية، وما ذلك 

�إل لأن من حق �ملتهم �لكذب، ول يجوز حمله على �إد�نة نف�سه، و�إذ� حدث �أن قام 

باطال  ��ستجو�به هذ�  كان  ��ستجو�به  لدى  �لقانونية  �ليمني  �ملتهم  بتحليف  �ملحقق 

بطالنا مطلقا لتعلق ذلك بالنظام �لعام، ولذ� يحق للمحكمة �أن تق�سي به من تلقاء 
نف�سها ولو تنازل �ملتهم عن حقه هذ�.436

يف  حقه  هو  باأقو�له  �لإدلء  عند  �ليمني  �ملتهم  حتليف  جو�ز  عدم  �أ�سا�ص  كان  وملا 

�إد�نة نف�سه، فاإننا نت�ساءل هنا عن حكم ��ستخد�م جهاز  �لكذب وعدم حمله على 

ك�سف �لكذب، ميكن �لقول �إن هذ� �جلهاز تقوم فكرته على �أ�سا�ص تعري�ص �لإن�سان 

جلهاز معني مو�سل باأ�سالك كهربائية يف يده وقدمه وقلبه ثم �سوؤ�له بع�ص �لأ�سئلة 

وعند �إجابته عنها ي�سدر �جلهاز بع�ص �لذبذبات و�لإ�سار�ت �ملعينة �لتي من خاللها 

ميكن �لتنبوؤ ولي�ص �جلزم باأنه �إما كاذب و�إما �سادق، فهو يكون كاذبا �إذ� �عرت�ه 

�إفر�ز�ت �لعرق وزيادة  بع�ص �لظو�هر و�لنفعالت �لف�سيولوجية �ملعينة مثل زيادة 

يف  و�حل�سا�سية  �لتنف�ص  يف  تغري�ت  حدوث  �أو  �لدم  �سغط  و�رتفاع  �لقلب  �سربات 

�جللد وغريها.

وهذ� �لإجر�ء من دون �أدنى �سك يعد غري م�سروع لتناق�سه مع حق �ملتهم يف �لكذب 

بها، ف�سال  �لإدلء  يريد  ل  باأقو�ل  �لإدلء  للمتهم على  �إكر�ه  عليه من  ينطوي  وما 

عن عدم دقة نتائج هذ� �جلهاز وما ذلك �إل لأنه يعتمد على �لإ�سار�ت �لتي ت�سدر 

عنه و�لتي ي�ستنتج منها كذب �ل�سخ�ص �أو �سدقه، وهي �إ�سار�ت غري �أكيدة �لنتائج 

فقد يكون �ل�سخ�ص حمرتفا �أو خا�سعا له �أكرث من مرة وبالتايل ��ستفاد من جتاربه 

�ل�سابقة مع هذ� �جلهاز فال ت�سدر عنه �لنفعالت �لتي تدل على �لكذب، وبالعك�ص 

436 د. عبد�لروؤوف مهدي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 499 : 500.
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لظروف  نظر�  ولكن  �إليه،  �مل�سند  �لتهام  من  بريئا  �أو  �سادقا  �ل�سخ�ص  يكون  قد 

�سحية �أو نف�سية خا�سة به، ت�سدر عنه �إفر�ز�ت �لكذب  وتكون يف غري حملها.

مدى جواز اأخذ عينات الدم والب�ضمات وغ�ضل املعدة:

تعترب هذه �لإجر�ء�ت من �أولى �لو�سائل �لعلمية �ملعروفة يف جمال �لتحقيق �جلنائي 

�لدعوى �جلنائية، فال  ل�سائر �خل�سوم يف  و�إقناعا  و�أكرثها دقة  �نت�سار�  و�أو�سعها 

ي�ستطيع �ملتهم �أن ينازع �أن �لعينة �ملاأخوذة لي�ست من دمه �أو �أن �لب�سمة لي�ست له، 

�لثالث  �لو�سائل  هذه  ومتتاز  له،  لي�ست  معدته  من  �مل�ستخرجة  �ملتح�سالت  �أن  �أو 

�أو  نف�سه  �ل�سخ�ص  من  �ساقا  جمهود�  تت�سمن  ل  �إنها  حيث  �لتطبيق  يف  ب�سهولتها 

�خلبري �لقائم بها، كما متتاز �أي�سا بقلة كلفتها �ملادية حيث ل يرتتب عليها �أي �أعباء 

مالية تفوق �لأعباء �لب�سيطة يف هذ� �ل�ساأن، ول �سك لدينا �أن هذه �لو�سائل �لثالث 

تتفق يف طبيعتها �لقانونية من حيث �إنها تت�سمن تعر�سا حلقوق �لإن�سان يف �سالمة 

ج�سمه وحريته �ل�سخ�سية وهي مبادئ د�ستورية كما �سلف �لقول.437 

ومع ذلك ل ميكن �لقول بعدم م�سروعية مثل هذ� �لإجر�ء، وما ذلك �إل لأهميته يف 

�لتحقيق حتقيقا للعد�لة، و�إن ��سرتط لذلك �إما مو�فقة �ملتهم �أول على ذلك، و�إما 

�سدور قر�ر بذلك من �ملحقق، و�أن يكون له �أهمية يف �إظهار �حلقيقة، و�أن يجريها 

متخ�س�ص.

437 د. حممد حنفي، �ملقالة �ل�سابقة.
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حق املتهم يف افرتا�س براءته

الف�ضل ال�ضاد�س
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»�لأ�سل يف �لإن�سان �لرب�ءة« مبد�أ عام �أكدته �ملو�ثيق �لدولية و�لد�ساتري و�لت�سريعات 

�لوطنية، وهو ما �سوف نتناوله يف �ملبحث �لأول، وطاملا �أن �لأ�سل يف �لإن�سان �لرب�ءة 

فال ميكن �إ�سناد �لتهمة �إليه �إل �إذ� مت �إثبات �رتكابه ملا هو من�سوب �إليه من جرمية �أي 

نفي قرينة �لرب�ءة، ونفي قرينة �لرب�ءة يقت�سي �إثبات ما هو من�سوب �إليه من �تهام، 

و�لإثبات �جلنائي هذ� حتكمه قو�عد تختلف عن تلك �لتي حتكم �لإثبات يف �ملو�د 

�ملدنية، وذلك لعتبار�ت قد ترجع �إلى �ختالف مو�سوع �لإثبات بني �ملو�د �ملدنية 

عنه يف �ملو�د �جلنائية، ومنها كذلك ما يرجع �إلى �أهمية �لدعوى �جلنائية بالن�سبة 

�إلى �ملجتمع على خالف �لدعوى �ملدنية �لتي ل تهم بالدرجة �لأولى �سوى �خل�سوم 

فيها، وذلك على �لنحو �ل�سابق �إي�ساحه، وهو ما �سوف ن�ستعر�سه يف �ملبحث �لثاين، 

ونختتم در��ستنا لهذ� �حلق با�ستعر��ص قاعدة »تف�سري �ل�سك ل�سالح �ملتهم« خالل 

�ملبحث �لثالث، وذلك على �لنحو �لتايل:

املبحث الأول  

ماهية مبداأ الأ�ضل يف الإن�ضان الرباءة واأ�ضا�ضه القانوين

ن�سري فيما يلي �إلى ماهية مبد�أ »�لأ�سل يف �لإن�سان �لرب�ءة«، ثم نتبعه بالتعرف على 

�أ�سا�سه �لقانوين، كل يف مطلب م�ستقل:

املطلب الأول

ماهية مبداأ الأ�ضل يف الإن�ضان الرباءة

يعرف هذ� �ملبد�أ بقرينة �لرب�ءة،  فالأ�سل يف �لإن�سان �لرب�ءة. ويعني هذ� �أن �ملتهم 

بريء حتى تثبت �إد�نته بحكم جنائي بات من خالل حماكمة عادلة438 ووفقا لهذه 

يجب  �جلرمية  هذه  ج�سامة  بلغت  مهما  بجرمية  متهم  �سخ�ص  كل  فان  �لقرينة 

438 د. علي ف�سل �لبوعينني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 576.
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معاملته على �أنه �سخ�ص بريء حتى تثبت �إد�نته من خالل حكم �سادر عن �لق�ساء، 

و�أن ي�سبح هذ� �حلكم باتا ل رجعة فيه.439 

من  جرمية  بارتكاب  تهمة  توجه  عندما  �أنه  �لقرينة  هذه  ت�سمنته  ما  �أهم  ويعد 

على  فان  لها،  �ملكملة  �لقو�نني  �أو  �لعقوبات  قو�نني  يف  عليها  �ملن�سو�ص  �جلر�ئم 

�ل�سلطة �ملنوط بها تنفيذ �لقانون معاملته على �أنه �إن�سان بريء، ول تفرت�ص �إد�نته 

�إلى �أن تثبت �سلطة �لتهام �إد�نته �أمام �ملحكمة. كما يرتتب على هذه �لقرينة �أن من 

يدعي خالف �لأ�سل يقع عليه عبء �لإثبات440 ومن ثم �إذ� مل يقدم �أمام �ملحكمة 

�لدليل �لقاطع على �إد�نة �ملتهم وجب على �ملحكمة �حلكم برب�ءته مما �أ�سند �إليه 

من �تهام.441 

�لإن�سان جتنبه عدم �مل�سا�ص بحريته وت�سون  وقرينة �لرب�ءة هذه مقررة مل�سلحة 

حقوقه، فلول ذلك ل�ستطاعت �ل�سلطة �لعامة �لتدخل و�لإنقا�ص من حرية �ل�سخ�ص 

�لفردية، كما �أن وجودها يوؤدي �إلى عدم �إحلاق �ل�سرر باملتهم فيما لو متت معاملته 

�لعد�لة  �إهد�ر  عدم  وكذ�  ذلك،  بعد  بر�ءته  �ت�سحت  ثم  مد�ن،  �أنه  على  م�سبقا 

باإد�نة  �لق�سائية  �لأخطاء  وقوع  جتنب  �أنها  كما  بالق�ساء،  �لنا�ص  ثقة  و�هتز�ز 

�لأبرياء �لذين يق�سرون يف �إثبات بر�ءتهم. 

املطلب الثاين

الأ�ضا�س القانوين ملبداأ الأ�ضل يف الإن�ضان الرباءة

و�لد�ساتري  �لدولية،  و�ملو�ثيق  �لإ�سالمية،  �ل�سريعة  من  �حلق م�سدره  هذ�  ي�ستمد 

و�لت�سريعات �لوطنية:

439 د. �أحمد �لبدري، �ل�سمانات �لد�ستورية للمتهم يف مرحلة �ملحاكمة �جلنائية، در��سة مقارنة بني �ل�سريعة �لإ�سالمية 
و�لقو�نني �لو�سعية، ر�سالة طنطا، 2002م، �ص 144.

440 د. �أحمد �سو�ن،  قرينة �لرب�ءة و�أهم نتائجها يف �ملجال �جلنائي، ر�سالة، 1980م، �ص 218.
441 د. �أحمد �لبدري، �ملرجع �ل�سابق، �ص 157.
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ال�ضريعة الإ�ضالمية:

عليه  �لر�سول  ويقول  �سيئا«،442  يغني من �حلق  ل  �لظن  »�إن  وجل  �ملولى عز  يقول 

�ل�سريف  �لفطرة«،443 ووفقا لهذ� �حلديث  �ل�سالة و�ل�سالم »كل مولود يولد على 

�ل�سالة  �أف�سل  عليه  ولقوله  وم�سئولية،  خطيئة  كل  من  خاليا  يولد  �إن�سان  كل  فان 

خمرجا  للم�سلم  وجدمت  فان  ��ستطعتم  ما  �مل�سلمني  عن  �حلدود  »�در�أو�  و�ل�سالم 

�لعقوبة«444  يف  يخطئ  �أن  من  خري  �لعفو  يف  يخطئ  لئن  �لإمام  فان  �سبيله  فخلو� 

ولقول �لر�سول �لكرمي »كل مولود يولد على �لفطرة حتى يعرب عنه ل�سانه«.445 

املواثيق الدولية: 

ن�ست �ملادة )11( من �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان على �أنه »كل �سخ�ص متهم 

بجرمية يعترب بريئا �إلى �أن تثبت �إد�نته قانونا مبحاكمة علنية توفر له فيها �ل�سمانات 

�ل�سرورية كافة للدفاع عنه«. وهو ما �أكدته �ملادة )14( من �لعهد �لدويل حلقوق 

�أن  يف  �حلق  جنائية  بتهم  متهم  »لكل  �أنه  على  لن�سها  و�ل�سيا�سية  �ملدنية  �لإن�سان 

يعترب بريئا ما مل تثبت �إد�نته طبقا للقانون«. و�أي�سا عربت عنه �ملادة )36( من 

جمموعة �ملبادئ �خلا�سة بحماية �لأ�سخا�ص �لذين يتعر�سون لأي �سكل من �أ�سكال 

بالإجماع عام  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �عتمدته �جلمعية  �لذي  �ل�سجن  �أو  �لحتجاز 

1988م لتناولها مبد�أ �فرت��ص بر�ءة �ملتهم446 وهو ما عربت عنه �ملادة �ل�ساد�سة 

من �لتفاقية �لأوربية حلماية حقوق �لإن�سان و�حلريات �لأ�سا�سية لن�سها على �أنه 

»كل �سخ�ص يتهم بارتكاب جرمية يعترب بريئا �إلى �أن تثبت �إد�نته قانونا«.

�لرب�ءة  »قرينة  �أن  1979م  لعام  هامبورج  ملوؤمتر  �لثانية  �لتو�سية  ت�سمنت  وقد 

442 �سورة يون�ص، �لآية رقم 36.
443 د. �لتهامي �لنقرة، �ملرجع �ل�سابق، ج1، �ص 94.

444 �لعالمة علي بن عمر �لد�رقطني، �سنن �لد�رقطنى، عامل �لكتب، بريوت، ج، �ص 324.
445 �لعالمة جالل �لدين �ل�سيوطي، �جلامع �ل�سغري لل�سيوطي،  د�ر �لكتب، بريوت   ط4، 1357 ه، رقم 6356.

446 د. علي ف�سل �لبوعينني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 588.
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مبد�أ �أ�سا�سي يف �لقانون �جلنائي وهي تت�سمن: 1- �أن ل �أحد ميكن �إد�نته �إل �إذ� 

حوكم باملطابقة للقانون وبناء على �إجر�ء�ت جنائية.2- ل يجوز توقيع جز�ء جنائي 

عليه طاملا مل تثبت م�سئوليته على �لوجه �ملن�سو�ص عليه يف �لقانون.3- ل يكلف 
�سخ�ص باإثبات بر�ءته. 4- ي�ستفيد �ملتهم د�ئما باأي �سك«.447

الد�ضاتري والت�ضريعات الوطنية: 

�لد�ساتري  �أن حتر�ص  �لدولية هذ� �حلق  �ملو�ثيق  لت�سمن  نتيجة  �لطبيعي  من  كان 

و�لت�سريعات �لوطنية �ملقارنة تاأكيده، وهو ما نلم�سه فيها، وما يهمنا هنا �لو�سع يف 

�لبحرين ويف م�سر:

الت�ضريع البحريني: ن�ست �ملادة )20/ج ( من �لد�ستور �لبحريني على �أن »�ملتهم 

�لقانونية  �ل�سمانات  فيها  له  توؤمن  قانونية  حماكمة  يف  �إد�نته  تثبت  حتى  بريء 

ملمار�سة حق �لدفاع يف جميع مر�حل �لتحقيق و�ملحاكمة وفقا للقانون«.

�أنه »... و�ملتهم  الت�ضريع امل�ضري: ن�ست �ملادة )77( من �لد�ستور �مل�سري على 

بريء حتى تثبت �إد�نته يف حماكمة قانونية عادلة تكفل له فيها �سمانات �لدفاع، وكل 

متهم يف جناية يجب �أن يكون له حمام يد�فع عنه، ويحدد �لقانون �جلنح �لتي يجب 

�أن يكون للمتهم حمام فيها....«.  كما ن�ست �ملادة ) 255 ( من قانون �لإجر�ء�ت 

�جلنائية على �أنه »�إذ� كانت �لو�قعة غري ثابتة �أو كان �لقانون ل يعاقب عليها حتكم 

�ملحكمة برب�ءة �ملتهم ويفرج عنه �إذ� كان حمبو�سا من �جل هذه �لو�قعة وحدها«.

املبحث الثاين 

املبادئ التي حتكم الإثبات اجلنائي

ميكننا �إجمال �لقو�عد �لتي حتكم عملية �لإثبات �جلنائي و�لتي من �ساأنها دح�ص 

447 حممود م�سطفى )حقوق �ملتهم يف �لد�ستور �مل�سري و�لد�ستور �ملقارن( جملة م�سر �ملعا�سرة،ع 375، يناير 1979م، �ص 69.
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قرينة �لرب�ءة  يف ثالثة مبادىء رئي�سية: �لأول: يتعلق بعبء �لإثبات، �لثاين: يتعلق 

�ل�سك  تف�سري  مببد�أ  يتعلق:  و�لأخري  �لثالث  عقيدته،  وتكوين  �لإثبات  حرية  مببد�أ 

ل�سالح �ملتهم. و�سوف نتناول كل مبد�أ من هذه �ملبادئ يف مطلب م�ستقل: 

املطلب الأول

عبء الإثبات اجلنائي

من  �أي  من  �لق�ساء  �أمام  �لدليل  تقدمي  �مل�سئول عن  �لإثبات حتديد  بعبء  يق�سد 

�لطرفني )�لتهام �أو �ملتهم(448 و�سمي �لتكليف بالإثبات عبئا لأنه حمل ثقيل ينوء به 

من يلقى عليه، لأن من كلف به قد ل يكون مالكا للو�سائل �لتي يتمكن بها من �إقناع 

�لقا�سي ب�سدق ما يدعيه �لتهام �أو يدفع به �ملتهم.449 

غاية  يف  �أمر  �لق�ساء  �أمام  �لدليل  تقدمي  عن  �مل�سئول  حتديد  �أن  بالذكر  �جلدير 

�لأهمية و�خلطرة �إذ يتوقف عليه يف كثري من �لأحو�ل م�سري �لدعوى من �لناحية 

�لعملية، فقد تكون �لو�قعة �ملن�سوبة �إلى �ملتهم حمل �سك، ول ي�ستطيع �لتهام �إثباتها 

يف حق �ملتهم، كما ل ي�ستطيع �ملتهم �إثبات ما يبدد �ل�سك �لذي �أثارته �سلطة �لتهام 

�حلكم  �أو  عليه  �حلكم  معناه  �لطرفني  �أحد  على  �لإثبات  عبء  �إلقاء  �إن  قيل  لذ� 

�لق�ساء  وجب  �لتهمة  �إثبات  عن  �ملحكمة  �إذ� عجزت  �أنه  ذلك  على  ويرتتب  له450 

برب�ءة �ملتهم، وتظل �سفة �لرب�ءة ل�سيقة ب�سخ�ص �ملتهم حتى ولو �عرتف بارتكابه 

�جلرمية؛ لأن �عرت�فه ل ي�سقط قرينة �لرب�ءة، نظر� حلقه يف �لعدول عن �عرت�فه 

و�سيكون  عنه،  �لعدول  �لذي مت  �لعرت�ف  تقدير  �ملحكمة يف  ف�سال عن حق  هذ�، 

�لإثبات  �أمرين: �لأول: نتعرف فيه على من يحمل  تناولنا عبء �لإثبات من خالل 

كقاعدة عامة، ويف �لثاين: �ل�ستثناء�ت �لتي ترد على �لقاعدة �لعامة:

448 د. حممود �أحمد طه، عبء �إثبات �لأحو�ل �لأ�سلح للمتهم، من�ساأة �ملعارف، 2000م، �ص10.
449 �أبو�لوفا �إبر�هيم، حدود �سلطة �لقا�سي �جلنائي يف تف�سري دليل �لرب�ءة، ر�سالة، �ل�سريعة و�لقانون، �لقاهرة، 1988م، �ص 47.

450 د. �أحمد ن�ساأت، ر�سالة �لإثبات، جـ1، د�ر �لفكر �لعربي 1972م، �ص 77.
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القاعدة العامة: حتميل �ضلطة التهام عبء الإثبات:

نلم�ص  �لإثبات، فال  �لبحريني مل�سكلة عبء  �لإجر�ء�ت �جلنائية  يتعر�ص قانون  مل 

يف  �لإثبات  قانون  عك�ص  على  �لإثبات،  عبء  يتحمل  �لذي  من  يحدد  و�حد�  ن�سا 

�ملو�د �ملدنية و�لتجارية �لبحريني، فقد ن�ص يف مادته �لأولى �أن على �لد�ئن �إثبات 

بعدم  هذ�  �مل�سرع  نهج  �لفقه  ويف�سر  منه،  �لتخل�ص  �إثبات  �ملدين  وعلى  �للتز�م، 

عامة  قانونية  ملبادئ  �جلنائية  �ملو�د  يف  �لإثبات  خل�سوع  نظر�  �لن�ص  هذ�  جدوى 

)قرينة �لرب�ءة - حق �ملتهم يف �ل�سمت( م�ستقرة يف �لعمل �لق�سائي على نحو يعلو 
بها على تقنني ن�ص خا�ص بالإثبات.451

وهذه �لقاعدة �لعامة جند �أ�سا�سا لها يف قول �لر�سول عليه �أف�سل �ل�سالة و�ل�سالم 

»لو يعطى �لنا�ص بدعو�هم لدعى نا�ص دماء رجال و�أمو�لهم ولكن �لبينة على من 

على  و�لق�ساء  �لفقه  �إجماع  يف  نلم�سه  ما  وهو  �أنكر«452  من   على  و�ليمني  �دعى 

وكنتيجة  �لدعاء،  جهة  باعتبارها  �لعامة  �لنيابة  عاتق  على  يقع  �لإثبات  عبء  �أن 

وقوع  على  �لدليل  �إقامة  عاتقها  على  يلقي  �لذي  �لأمر  �لرب�ءة،  لقرينة  طبيعية 

�جلرمية مبختلف �أركانها وعلى ن�سبتها �إلى �ملتهم453 ول يرتفع هذ� �لعبء ولو كان 

�ملدعي �ملدين هو �لذي حرك �لدعوى �جلنائية، و�إن كان هناك من يحمل �ملدعي 

باحلق �ملدين يف حالة حتريكه للدعوى �جلنائية )�لدعاء �ملبا�سر كما يقره �مل�سرع 

يف  �إل  �لتهام  عاتق  على  من  �لعبء  هذ�  يرتفع  ل  كما  �لإثبات.  عبء  �مل�سري( 

�حلالت �ل�ستثنائية �لتي ن�ص عليها �لقانون �أو د�أبت �ملحاكم عليها.454 

و�إذ� كانت �لقاعدة �لعامة هي حتميل �سلطة �لتهام عبء �لإثبات �جلنائي لي�ست 

حمل خالف، فاإن ذلك يقت�سر على �إثبات ما من �ساأنه �إد�نة �ملتهم، بينما ما يتعلق 
451 د. �آمال عثمان، �ملرجع �ل�سابق، �ص 40.

452 �أبو عبد�هلل بن حممد �لبخاري، �سحيح �لبخاري بحا�سية �ل�سندي، د�ر �ملنار،  �لقاهرة، ج5 �ص 178.   
453 د. عمر �ل�سعيد رم�سان، مبادئ قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، ط2، د�ر�لنه�سة �لعربية، 1984م، �ص 86.

454 د. حممود طه، عبء �إثبات �لأحو�ل �لأ�سلح للمتهم، �ملرجع �ل�سابق، �ص 12.
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لعبء  �لعامة  �لقاعدة  فاإن  �لعقاب  �أو تخفيف  للرب�ءة  للمتهم  �أ�سلح  باإثبات ما هو 

�لإثبات حمل جدل فقهي، وميكننا �لتمييز بني ثالثة اجتاهات: 

الجتاه الأول: �إلز�م �ملتهم باإثبات �لأحو�ل �لأ�سلح له: يذهب جانب من �لفقه �إلى 

�أن �ملتهم هو �لذي يتحمل عبء �إثبات �لأحو�ل �لأ�سلح له متى كانت حمل دفع منه، 

فاإذ� مل يدفع بها فال يلزم باإثباتها. ويف �لوقت نف�سه ل تلزم باإثباتها �سلطة �لتهام 
�أو �ملحكمة من باب �أولى.455

�لجتاه  تعر�ص  للمتهم:  �لأ�سلح  �لأحو�ل  باإثبات  �لتهام  �إلز�م  الثاين:  الجتاه 

�ل�سابق لالنتقاد من جانب كبري من �لفقه مفندين �حلجج �لتي ��ستند �إليها �أن�سار 

هذ� �لجتاه، ويرى هوؤلء حتميل �سلطة �لتهام عبء �إثبات �لأحو�ل �لأ�سلح للمتهم 

��ستناد� �إلى �أن �لأ�سل يف �لإن�سان �لرب�ءة، حتى يقام �لدليل على �إد�نته، لذ� يقع 

�أمام  �لدعوى  نظر  حني  لالإد�نة  �ملرجح  �لدليل  �إقامة  �لتهام  �سلطة  عاتق  على 
�ملحكمة و�نعد�م �لدفوع �لقانونية �ملحتملة.456

قبل  من  �لدفع  �إثارة  ي�سرتط  فريق  فريقني:  �إلى  �لجتاه  هذ�  �أن�سار  �نق�سم  وقد 

�ملتهم مبا هو يف �ساحله، و�لآخر يلزم �لتهام بالإثبات ولو مل يدفع �ملتهم مبا هو 

يف �ساحله.457 

الجتاه الثالث: توزيع عبء �لإثبات بني �لتهام و�ملتهم: ثمة �جتاه ثالث و�سط بني 

�لجتاهني �ل�سابقني يذهب �إلى توزيع عبء �لإثبات بني �لتهام و�ملتهم فيما يتعلق 

باإثبات �لأحو�ل �لأ�سلح للمتهم،458 و�إن �ختلف �أن�سار هذ� �لجتاه فيما بينهم حول 

معيار توزيع عبء �لإثبات بني �لتهام و�ملتهم:  فهناك من يعتمد على نوع �حلالة 

455 د. حممود طه، عبء �إثبات �لأحو�ل �لأ�سلح للمتهم، �ملرجع �ل�سابق، �ص 44 : 47.
456 د. �أحمد فتحي �سرور، ملرجع �ل�سابق، �ص 766. 

457 د. حممود طه، عبء �إثبات �لأحو�ل �لأ�سلح للمتهم، �ملرجع �ل�سابق، �ص 55 : 67.
458 د. مفيدة �سويد�ن، نظرية �لقتناع �لذ�تي للقا�سي �جلنائي، در��سة مقارنة، ر�سالة، �لقاهرة، 1985م،  �ص 365 : 366.
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�لأ�سلح للمتهم و�ملطلوب �إثباتها، وهناك من مييز بني �لناحية �لقانونية و�لناحية 

�لعملية، و�أخري� هناك من مييز بني �لإد�نة �لظاهرة و�لإد�نة غري �لظاهرة.459 

حتميل املتهم عبء الإثبات ا�ضتثناًء:

حمل �مل�سرع �ملتهم عبء �لإثبات يف �ملو�د �جلنائية وذلك يف حالتني:�لأولى: تتعلق 

بالقر�ئن �لقانونية �لقابلة لإثبات �لعك�ص، و�لثانية : تتعلق بالقر�ئن �لق�سائية:

ثابت  غري  �أمر  ��ستنباط  �أنها:  عامة  ب�سفة  بالقرينة  يق�سد  �لقانونية:  �لقر�ئن 

من �أمر ثابت. ومبعنى �آخر: ��ستنباط و�قعة جمهولة من و�قعة معلومة توؤدي �إليها 

�لقانونية فقد  �لعقلي و�ملنطقي 460وفيما يتعلق بالقرينة  �للزوم  بال�سرورة وبحكم 

عرفها �مل�سرع �مل�سري يف �ملادة )99( من قانون �ملر�فعات �ملدنية و�لتجارية �إثبات 

لن�سها على �أن »�لقرينة �لقانونية تغني من قررت مل�سلحته عن �أية طريقة �أخرى 

يوجد  ما مل  �لعك�سي  بالدليل  �لقرينة  نق�ص هذه  يجوز  �أنه  على  �لإثبات  من طرق 

)�لفرت��سات  �لقانونية  �لقر�ئن  فاإن  �لن�ص  لهذ�  وفقا  ذلك«،  بغري  يق�سي  ن�ص 

�لقانونية( �لأ�سل فيها �أنها قابلة لإثبات �لعك�ص، و��ستثناًء قد تكون غري قابلة لإثبات 

�لعك�ص. وتعرف �لأولى بالقر�ئن �لقانونية �لب�سيطة، بينما تعرف �لأخرى بالقر�ئن 

�لقانونية �لقاطعة:

1- القرائن القانونية غري القابلة لإثبات العك�س:  

معينة  قر�ئن  تو�فرت  متى  �ملتهم  م�سئولية  ويفرت�ص  �أحيانا  �مل�سرع  يتدخل  قد 

�فرت��سا غري قابل لإثبات �لعك�ص �إل بطريق �لطعن فيها بالتزوير، ونظر� لتعددها 

لها حجية،  وتتمثل هذه �حلالت �لفرت��سية يف: حما�سر  �أهمها فقط.  �إلى  ن�سري 

عذر �ل�ستفز�ز، �فرت��ص �لعلم بالقانون �جلنائي، �فرت��ص �نعد�م �لتمييز:

459 د. حممود طه، عبء �إثبات �لأحو�ل �لأ�سلح للمتهم، �ملرجع �ل�سابق، �ص 68 : 70.
460 مفيدة �سويد�ن، �ملرجع �ل�سابق، �ص 389.
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�مل�سري  �مل�سرعان  منح  واملحاكم:  اجلل�ضات  ملحا�ضر  املطلقة  احلجية  افرتا�س 

و�لبحريني حما�سر �لتحقيقات وجل�سات �ملحاكم حجية ل يجوز �إثبات عك�سها �إل 

�لطعن  �إجر�ء�ت  قانون  من   )3/30( �ملادة  ن�ست  �ملثال  �سبيل  فعلى  بالتزوير؛ 

بالنق�ص على �أنه »... فاإذ� ذكر يف �أحدهما �أن �لإجر�ء�ت قد �تبعت فال يجوز �إثبات 

�إجر�ء�ت   )295( �ملادة  ن�ست  كما  بالتزوير«،  �لطعن  بطريق  �إل  �تباعها  عدم 

م�سري على �أن »�لنيابة �لعامة ول�سائر �خل�سوم يف �أية حالة كانت عليها �لدعوى 

لهذه  وفقا  منها«،461  ومقدمة  �لق�سية  �أور�ق  من  ورقة  �أية  بالتزوير يف  يطعنو�  �أن 

�لن�سو�ص فاإن حما�سر �جلل�سات �أو �حلكم يكون لها قوة �إثبات يف ذ�تها، وحتظى 

�إل بطريق  �إذ ل يجوز ذلك  �لعادية،  �لإثبات  �إثبات عك�سها بطرق  بحجية ل يجوز 

ترك  قد  �ملدين  �ملدعي  �أن  �جلل�سة  حم�سر  يف  ورد  لو  فمثال  بالتزوير.462  �لطعن 

قد  �حلكم  �أن  �أو  �لتلخي�ص،  تقرير  تال  قد  �ملحكمة  �أع�ساء  �أحد  �أن  �أو  �لدعوى، 

�ملحكمة؛  به  تف�سل  مل  دفعا  �أبدى  قد  �ملتهم  �أن  �أو  علنية،  جل�سة  يف  به  �لنطق  مت 

فاإن �إثبات �لعك�ص ل يكون �إل �إذ� ثبت تزويره463 وهو ما ق�ست به حمكمة �لتمييز 

�أثناء نظر �لدعوى، موؤدى ذلك عدم  �لبحرينية »�لأ�سل �أن �لإجر�ء�ت قد روعيت 

جو�ز �لدعاء مبا يخالف �لثابت يف حم�سر �جلل�سة �أو �حلكم �ل بالطعن بالتزوير 
)م 27 من قانون حمكمة �لتمييز(«.464

على  ن�ست  الزانية:  زوجته  يقتل  الذي  الزوج  يف  ال�ضتفزاز  عذر  افرتا�س 

متلب�سة  زوجته  ي�ساهد  من  �أن  على  م�سري  عقوبات   )237( �ملادة  �حلالة  هذه 

��ستفز�ز، �لأمر �لذي  �أحدهما يكون يف حالة  �أو  بالزنى فقتلها هي ومن يزين بها 

 - �لعمد  )�لقتل  �جلناية  عقوبة  من  بدل  باحلب�ص  ليعاقب  عليه  �لعقاب  يخفف 

461 Bernard Bouloc R. S. C., 1995, no 3 , P. 469.
462 حممود م�سطفى، �ملرجع �ل�سابق، �ص 66 - ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق،  �ص 182: 183.

463 مفيدة �سويد�ن، �ملرجع �ل�سابق، �ص 314.
464 متييز �لبحرين رقم 147 ل�سنة 2008 بتاريخ 2009/1/5م ج2 �ص 3.
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�أن  على  لن�سها  �لبحرين  عقوبات   )334( �ملادة  ولن�ص  �مل�ستدمية(   �لعاهة 

�حلال  يف  و�سريكه  فقتله  �لزنى  بجرمية  متلب�سا  زوجه  فاجاأ  من  باحلب�ص  »يعاقب 

على من  وي�سري هذ� �حلكم  عاهة.  �أو  موت  �إلى  �أف�سى  �عتد�ء  عليهما  �عتدى  �أو 

��ستعمال  يجوز  ول  �لزنى،  بجرمية  متلب�سة  �أخو�ته  �أو  فروعه  �أو  �أ�سوله  �أحد  فاجاأ 

حق �لدفاع �ل�سرعي �سد من ي�ستفيد من هذ� �لعذر«. وفقا لهذ� �لن�ص فان �مل�سرع 

منح �لقا�سي حق �إعفاء �لقاتل هنا ومل يق�سره على �لزوج فقط و�إمنا مده كذلك 

�إلى �لزوجة و�إلى �لأب و�لأخوة و�لأبناء، كما له وفقا لهذ� �لن�ص تخفيف �لعقاب465 

ف�سبط �لزوجة متلب�سة بالزنى متى �نطوى على مفاجاأة للزوج قرينة قاطعة على 

�أن �عتد�ءه على �لزوجة و�سريكها �أو �أحدهما كان حتت تاأثري ��ستفز�ز، �لأمر �لذي 

ينجم عنه بقوة �لقانون تخفيف �لعقاب )�لقانون �مل�سري( �أو �لإعفاء من �لعقاب 

�أو تخفيفه )�لقانون �لبحريني(.

افرتا�س العلم بالقانون: ن�ست �ملادة )88( من �لد�ستور �مل�سري لعام 1971م 

�إ�سد�رها  يوم  من  �أ�سبوعني  خالل  �لر�سمية  �جلريدة  يف  �لقو�نني  »تن�سر  �أن  على 

ويعمل بها بعد �سهر من �ليوم �لتايل لتاريخ ن�سرها �إل �إذ� حدد لذلك ميعاد �آخر«. 

وفقا لهذ� �لن�ص فان تاريخ بدء �لعمل بالقانون �جلديد يبد�أ بعد م�سي �سهر من 

�ليوم �لتايل لتاريخ ن�سره، ويتم ن�سره خالل �أ�سبوعني من تاريخ �إ�سد�ره يف �جلريدة 

�لر�سمية، و�إن �أجاز �لد�ستور للم�سرع حتديد موعد �آخر ل�سريان �لقاعدة �لقانونية، 

وجعل من هذ� �لتاريخ قرينة غري قابلة لإثبات �لعك�ص على �لعلم بالقانون خا�سة 

يجيز  من  هناك  كان  و�إن  بالقانون،  �جلهل  جو�ز  لعدم  وذلك  �جلنائية  �لقاعدة 

�إثبات عدم �لعلم بالقانون �جلنائي وذلك يف حالت �خلطاأ �حلتمي و��ستحالة �لعلم 

بالقانون، وحد�ثة �لعهد بالإقليم466  وقد عرب عن ذلك �مل�سرع �لبحريني يف �ملادة 
465 د. حممود �أحمد طه، �لعالقة �لزوجية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 136 : 156.

466 Garroud, Op. Cit. Part I, P. 603 : 602.
د. روؤوف عبيد، �ل�سببية �جلنائية بني �لفقه و�لق�ساء، د�ر �لفكر �لعربي، 1984م، �ص363.
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)29( عقوبات لن�سها على �أنه »ل يقبل �لحتجاج بجهل �أحكام هذ� �لقانون، ومع 

�أمر يعد  �آخر متى كانت من�سبة على  يعتد باجلهل بقاعدة مقررة يف قانون  ذلك 

عن�سر� يف �جلرمية«.

افرتا�س انعدام التمييز: �فرت�ص �مل�سرع �نعد�م �لتمييز يف �حلدث �لذي تقل �سنه 

عن �سبع �سنو�ت، وهذ� �لفرت��ص غري قابل لإثبات �لعك�ص، فمجرد عدم بلوغ �حلدث 

�سن �سبع �سنو�ت يعني �أنه عدمي �لأهلية لنعد�م متييزه، وقد ن�ست �ملادة )94( 

�مل�سئولية  �أنه »متتنع  من قانون �لطفل �مل�سري  رقم )12( لعام 1996م على 

�جلنائية على �لطفل �لذي مل يتجاوز �ثنتي ع�سرة �سنة ميالدية كاملة وقت �رتكاب 

�لثانية  جتاوز  ومل  �ل�سابعة  �سنه  جاوزت  قد  �لطفل  كان  �إذ�   ذلك  ومع  �جلرمية. 

ع�سرة �سنة ميالدية كاملة و�سدر منه و�قعة ت�سكل جناية �أو جنحة، تتولى حمكمة 

�لطفل دون غريها، �لخت�سا�ص بالنظر يف �أمره، ويكون لها �أن حتكم  باأحد �لتد�بري 

�ملن�سو�ص عليها يف �لبنود 7،2،1 من �ملادة 101 من هذ� �لقانون...«. و�إذ� كان 

منها،  ت�ستنج  كانت  و�إن  مبا�سرة  �لتمييز  �نعد�م  مرحلة  �إلى  ي�سر  مل  �لقانون  هذ� 

ذلك،  على  مبا�سرة  تن�ص  كانت  �إلغائها  قبل  م�سري  عقوبات   )64( �ملادة  فاإن 

لن�سها على �أنه »ل تقام �لدعوى على �ل�سغري �لذي مل يبلغ من �لعمر �سبع �سنني 

�أن  كاملة«. وهو ما ن�ست عليه �ملادة )32( عقوبات �لبحرين نف�سه لن�سها على 

»ل م�سئولية على من مل يجاوز �خلام�سة ع�سرة من عمره حني �رتكاب �لفعل �ملكون 

�أ�سدر  �لأحد�ثوقد  قانون  يف  عليها  �ملن�سو�ص  �لأحكام  �ساأنه  يف  وتتبع  للجرمية، 

�مل�سرع �لبحريني قانون �لطفل يف �أغ�سط�ص 2012م، و�أكد ما �سبق �أن �أقره قانون 

�لعقوبات �لبحريني يف �ملادة )32( وقانون �لأحد�ث رقم )17( لعام 1976م 

يف مادته �لأولى.

2- القرائن القانونية القابلة لإثبات العك�س:
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�إثبات عك�سها،  �لتي �فرت�سها �مل�سرع يف حق �ملتهم ومنحه مكنة  تعـددت �حلالت 

وميكننا ت�سنيف هذه �حلالت وفقا ملحل �لفرت��ص �إلى �فرت��ص للركن �ملادي و�آخر 

للركن �ملعنوي:

�لتي  �لقانونية  �لن�سو�ص  من  �لعديد  نلم�ص  للجرمية:  املادي  الركن  افرتا�س 

يفرت�ص فيها �مل�سرع �لركن �ملادي للجرمية يف حق �ملتهم، و�إذ� عار�ص �ملتهم هذ� 

�لفرت��ص يقع عليه عبء �إثبات عدم �رتكابه للركن �ملادي للجرمية، ون�ستدل على 

ذلك بافرت��ص وقوع جرمية �لزنى، حيث ن�ست على هذه �حلالة �ملادة )276( 

عقوبات م�سري على �أن »�لأدلة �لتي تقبل وتكون حجة على �ملتهم بالزنى هي... �أو 

وجوده يف منزل م�سلم يف �ملحل �ملخ�س�ص للحرمي«. وفقا لهذ� �لن�ص فاإن جمرد 

وجود �ملتهم يف منزل م�سلم يف �ملحل �ملخ�س�ص للحرمي قرينة على �رتكابه جلرمية 

�لزنى، وقد �أجاز �مل�سرع للمتهم �إثبات عك�ص هذه �لقرينة.467 

يف  تفرت�ص  �لتي  �لقانونية  �لن�سو�ص  تعددت  للجرمية:  املعنوي  الركن  افرتا�س 

لتعدد  ونظر�  نفيه،   �إثبات  عبء  عليه  وتلقي  للجرمية،  �ملعنوي  �لركن  �ملتهم  حق 

�ملادة )301(  ن�ست  �ملخالفات:  يتعلق مبحا�سر  عليها  مثال  نورد  �حلالت  هذه 

�إجر�ء�ت م�سري على �أن »تعترب �ملحا�سر �ملحررة يف مو�د �ملخالفات حجة بالن�سبة 

للوقائع �لتي يثبتها �ملاأمورون �ملخت�سون �إلى �أن تثبت ما ينفيها«. وفقا لهذ� �لن�ص 

فاإن ما هو مدون مبحا�سر �ملخالفات يحظى بحجية لكنها قابلة لإثبات �لعك�ص متى 

�إثبات عدم �سحتها، وهو ما ن�ست عليه �ملادة )252( �إجر�ء�ت  جنح �ملتهم يف 

مدون يف حم�سر جمع  هو  �ملحكمة مبا  تتقيد  »ل  �أنه  على  لن�سها  نف�سه  �لبحرين 

خالف  على  ن�ص  �لقانون  يف  وجد  �إذ�  �إل  �لبتد�ئي  �لتحقيق  يف  �أو  �ل�ستدللت 

ذلك. تعترب �ملحا�سر �ملحررة يف مو�د �ملخالفات حجه بالن�سبة للوقائع �لتي يثبتها 

467 د. هاليل عبد �لاله، �ملرجع �ل�سابق، �ص 736 : 737.
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�ملاأمورون �ملخت�سون �إلى �أن يثبت �لعك�ص«.

�جلدير بالذكر �أنه ي�سرتط كي حتوز هذه �ملحا�سر �حلجية �أن يتو�فر لها �ل�سروط 

موظف  قبل  من  حتريرها  وجوب  يف  تتمثل  و�لتي  �لقانون،  يتطلبها  �لتي  �ل�سكلية 

خمت�ص، و�أن تكون موقعة منه، و�أن تكون حمددة �لتاريخ، �إذ تقت�سر هذه �حلجية 

على �لوقائع �لتي تعتمد عليها �ملحكمة من دون �أن تلتزم بفح�سها وللخ�سوم نفي 
�سحتها بغري طريق �لطعن فيها بالتزوير.468

ب- القرائن الق�ضائية: 

�لفرت��سات �لق�سائية عديدة ل ميكن ح�سرها، ونكتفي هنا بذكر مثالني عليها:   

�فرت��ص علم �ملتهم بجرمية هتك �لعر�ص من دون قوة �أو تهديد بحقيقة �سن �ملجني 

عليها:

��ستقر ق�ساء حمكمة �لنق�ص على �أن �لنيابة �لعامة ل تلزم باإثبات علم �ملتهم ب�سن 

�ملجني عليها يف هذه �لو�قعة )هتك �لعر�ص من دون قوة( لفرت��سه يف حق �ملتهم، 

ول يقبل من �ملتهم دفعه باأنه كان يجهل �سن �ملجني عليها، و�إمنا يتعني عليه �أن يثبت 

هذ� �جلهل، و�أنه ر�جع لأ�سباب قهرية �أو ظروف ��ستثنائية، و�أنه مل يكن يف مقدوره 

�أن يقف على حقيقة �سنها. وهو ما ن�ست عليه �ملادة )352( عقوبات �لبحرين 

بال�سن �حلقيقية للمجني عليه يف �جلر�ئم  �أنه  يفرت�ص علم �جلاين  لن�سها على 

�أنه مل يكن يف مقدوره  يثبت من جانبه  �ل�سابقة، ما مل  �ملو�د  �ملن�سو�ص عليها يف 
بحال �لوقوف على حقيقته«.469

حمكمة  ق�ساء  ��ستقر  باختياره:  ال�ضكران  لدى  اجلنائي  الق�ضد  توافر  افرتا�س 

195 .B. C., no ،1992-2-9 ،.Cass. Crim- 318 468 �لهام�ص �ل�سابق، �ص
469 د. جنيب ح�سني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 421 - نق�ص م�سري 1910/4/2م، �ملجموعة �لر�سمية، �ص 11، رقم 89، �ص 

237 - نق�ص م�سري 1962/5/29م، م. �أ. ن، �ص 13ق،  رقم 13، �ص 510.
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�لنق�ص �مل�سرية على م�ساءلة �ل�سكر�ن باختياره جنائيا عن �جلرمية �لتي �رتكبها 

ينفي  �ل�سكر  �أن  رغم  لديه،  �جلنائي  �لق�سد  تو�فر  بذلك  مفرت�سا  �سكره،  حال 

بتو�فر  ق�ست  حيث  �جلنائية(؛  �مل�سئولية  و�لختيار)�أ�سا�ص  �لإدر�ك  على  �لقدرة 

�سبق �لإ�سر�ر يف �لقتل لدى �ملتهم رغم �رتكابه جرمية �لقتل حال �سكره، و��ستندت 

يف ذلك �إلى كونه ق�سد من �سكره هذ� �رتكاب جرميته هذه. ويف حكم �آخر �فرت�ست  

حمكمة �لنق�ص �مل�سرية ق�سد� جنائيا عاما يف حق �ملتهم �لذي �سكر و�رتكب جرمية 

قتل قا�سرة م�ساءلته �جلنائية على جرمية �سرب �أف�سى �إلى موت ولي�ص عن جرمية 

قتل عمد ��ستناد� �إلى �أن �ل�سكر �لختياري و�إن كان ل يحول دون �مل�ساءلة �جلنائية 
�إل �أنه ي�ساأل م�سئولية خمففة نظر� لظروف �رتكابه للجرمية حتت تاأثري �ل�سكر.470

على  �لبحريني  �لتمييز  ق�ساء  ��ستقر  اجلنائي:  غري  بالقانون  العلم  افرتا�س 

�إليه من جهله باأن �نعقاد هذ� �لعقد يتطلب لفظ  �أنه »... ول ينال منه ما ذهب 

�لإيجاب و�لقبول، ذلك �أنه ي�سرتط لقبول �لعتذ�ر باجلهل بحكم من �أحكام قانون 

�آخر غري قانون �لعقوبات �أن يقيم من يدعي هذ� �جلهل �لدليل �لقاطع على �أنه 

حترى حتريا كافيا و�أن �عتقاده �لذي �عتقده باأنه يبا�سر عمال م�سروعا كانت له 

�أ�سباب معقولة«.471 

املطلب الثاين 

حرية القا�ضي اجلنائي يف الإثبات

م�سري،  �إجر�ء�ت   )291  ( �ملادة  ن�ص  من  �لقانوين  �أ�سا�سه  �ملبد�أ  هذ�  ي�ستمد 

�إلقاء  خالل  من  �سيكون  �ملبد�أ  هذ�  وتناولنا  �لبحرين،  �إجر�ء�ت   )237( و�ملادة 

�ل�سوء على �ملق�سود به، مربر�ته، �سو�بطه، و�أخري� ��ستثناء�ته: 

470 د. حممود طه، �سرح قانون �لعقوبات، �لق�سم �لعام، �ملرجع �ل�سابق، جـ3، �ص 120 : 139 - نق�ص م�سري 1969/6/2م، 
م. �أ. ن، �ص 20، رقم 166، �ص 832 - نق�ص م�سري 1959/6/20م، م. �أ. ن، �ص10، رقم 161، �ص 742.

471 متييز �لبحرين رقم 7 ل�سنة 2001 بتاريخ 2002/3/11م ج2 �ص 1165.
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املق�ضود بحرية القا�ضي اجلنائي يف الإثبات:

يق�سد بحرية �لقا�سي �جلنائي يف �لإثبات حريته يف �أن ي�ستعني بجميع طرق �لإثبات 

للبحث عن �حلقيقة و�لك�سف عنها. ووفقا لهذ� �ملبد�أ فاإن �لقا�سي �جلنائي يلعب 

دور� �إيجابيا يف عملية �لإثبات، �إذ يت�سور �أل يقتنع بالأدلة �لتي يقدمها �خل�سوم 

فيتحرى بنف�سه �لأدلة ويطالب �خل�سوم بتقدمي ما لديهم من �أدلة �سو�ء كانت �أدلة 

�إثبات �أم نفي، كما ميلك �لبحث بنف�سه عن �لأدلة، كاأن ينتقل �إلى حمل �لو�قعة، و�أن 

كانت  متى  �لتحقيق  با�ستكمال  ياأمر  و�أن  وندب �خلرب�ء،  �ملتهـم،  با�ستجو�ب  يقوم 

عنا�سر �لإثبات �لتي �أمامه غري كافية لتكوين عقيدته.472 

وقد عربت حمكمة �لنق�ص عن �لدور �لإيجابي للقا�سي �جلنائي يف عملية �لإثبات 

يف �لعديد من �أحكامها بقولها �إن �لقانون - فيما عد� ما ��ستلزمه من و�سائل خا�سة 

لالإثبات - فتح بابه �أمام �لقا�سي �جلنائي على م�سر�عيه يختار من كل طرقه ما 

ير�ه مو�سال �إلى �لك�سف عن �حلقيقة، ويزن قوة �لإثبات �مل�ستمدة من كل عن�سر.473 

مربرات منح القا�ضي اجلنائي حريته يف الإثبات:

وقائع  على  يرد  �جلنائية  �ملو�د  يف  �لإثبات  �أن  �أهمها:  ومن  ذلك  مربر�ت  تعددت 

مادية، ول يرد على ت�سرفات قانونية. كما �أن هذه �لوقائع �ملادية و�لنف�سية ل ميكن 

حتديدها م�سبقا على خالف ما يجري عليه �حلال يف �لدعوى �ملدنية474 ف�سال عن 

و�لتحاليل  �ل�سرعي  �لطب  من  �مل�ستخدمة  تلك  مثل  وتقدمها  �لعلمية  �لأدلة  ظهور 

�إخ�ساع  بطبيعتها  تقبل  ل  �جلديدة  �لأدلة  وهذه  وغريها.  �ل�سخ�سية  وحتقيق 

�لقا�سي لأي قيود ب�ساأنها ويرتك له حرية �ل�ستناد �إليها من عدمه،475 ف�سال عن 

472 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1316 - د. هاليل عبد�لاله، �ملرجع �ل�سابق، �ص 107 : 108.
473 نق�ص م�سري 1965/1/25م، م.�أ.ن، �ص 16، رقم، �ص 87.

474 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1317.
475 د. هالل عبد�لاله، �ملرجع �ل�سابق، �ص 118.
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�أن مكافحة �لإجر�م �ست�سبح من �لناحية �لعملية م�ستحيلة �إذ ��ستبعد نظام �لإثبات 

بع�ص و�سائل �لإثبات، نظر� لأنه من �لنادر �أن يرتكب �جلاين جرميته علنا، و�إمنا 

�لعك�ص هو �ل�سحيح �إذ يحاول �إنكار جرميته و�إخفاء �أي �أثر جلرميته. و�أخري� فاإن 

هدف �لدعوى �جلنائية �ملتمثل يف ك�سف �حلقيقة و�ت�سالها بال�سالح �لعام يقت�سي 

�أن يفتح باب �لإثبات �أمام �لقا�سي على م�سر�عيه يختار منه كل ما هو من �ساأنه 

ك�سف �حلقيقة.476 

�ضوابط حرية القا�ضي اجلنائي يف الإثبات: 

�إذ� كان للقا�سي �جلنائي �حلرية �لكاملة يف �أن ي�ستعني بطرق �لإثبات كافة للبحث 

تتعلق  �سروط  بعدة  م�سروطة  و�إمنا  لي�ست مطلقة،  �سلطته هذه  فاإن  عن �حلقيقة، 

بالدليل �لذي يعتمد عليه �لقا�سي يف حكمه:

ما ن�ست  �أثري يف �جلل�سة:  وهو  قد  �لقا�سي  يعتمد عليه  �لذي  �لدليل  يكون  �أن   -

عليه �ملادة )302( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )253( �إجر�ء�ت �لبحرين، فوفقا 

لن�سني هاتني �ملادتني، ل يجوز للقا�سي �أن يبني حكمه على �أي دليل مل يطرح �أمامه 

يف �جلل�سة، وعليه ل يجوز للقا�سي �أن يعتمد على دليل قدم بعد قفل باب �ملر�فعة 

�لدليل �لذي يطرح يف  �أن يكون  �ل�سرط  وحجز �لدعوى للحكم. ول يغني عن هذ� 

�جلل�سة له وجود يف ملف �لدعوى. ويف ذلك ق�ست حمكمة �لنق�ص باأن حق �لدفاع 

يف �سماع �ل�ساهد ل يتعلق مبا �أبد�ه يف �لتحقيقات �لأولية مبا يطابق �أو يخالف غريه 

من �ل�سهود بل مبا بيديه يف جل�سة �ملحاكمة وي�سع �لدفاع مناق�سته �إظهار� للحقيقة، 

�أدلة مل  على  منها  م�سبق  ق�ساء  هو  �ساهد  �سماع  �ملحكمة طلب  رف�ص  فاإن  ولذلك 

تطرح عليها.477 

476 د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 619 : 1200.
477 نق�ص م�سري 3/ 12/ 1991م، م. �أ. ن، �ص 42 ق، رقم 177، �ص 1277.
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ومن نتائج هذ� �ل�سرط �أن �لقا�سي ل يجوز له �أن يق�سي بناًء على علمه �ل�سخ�سي، 

�أو بناًء على ما ر�آه �أو �سمعه بنف�سه يف غري جمل�ص �لق�ساء، �إل �إذ� كان علمه هذ� 

علما عاما ل ينفرد به وحده بل ي�ساركه فيه �لكافة478 �أو كان قد ح�سل عليه وهو يف 
جمل�ص �لق�ساء �أثناء نظر �لدعوى.479

�إليه: يف  - �أل يكون �لدليل �لذي �عتمد عليه �لقا�سي يف حكمه حمظور� �ل�ستناد 

�سوء �لقيم �ل�سائدة يف �ملجتمع ل يجوز للقا�سي �جلنائي �أن يبني حكمه على جمرد 

�سهادة �سماعية �أو على �أقو�ل �ملتهم بعد حلف �ليمني.480 

�لقا�سي يف حكمه مت �حل�سول عليه ب�سورة  �لذي �عتمد عليه  �لدليل  �أل يكون   -

غري م�سروعة: كاأن يعتمد على �عرت�ف �ملتهم رغم �أن �عرت�فه هذ� �سدر عن �إكر�ه، 

�أو عن �أدلة ك�سفت عنها ت�سجيالت غري م�سروعة �أي من دون �إذن ق�سائي. وي�ستند 

بامل�سروعية  باطل« وهو ما يعرف  باطل فهو  بني على  »ما  �إلى قاعدة  �ل�سرط  هذ� 

�لإجر�ئية. 

ال�ضتثناءات الواردة على حرية القا�ضي اجلنائي يف الإثبات: 

فيما  تتمثل  �لإثبات  �جلنائي يف  �لقا�سي  مبد�أ حرية  على  ��ستثناء�ت  �مل�سرع  �أورد 

يعرف بالقر�ئن �لقانونية و�لق�سائية، وقد �سبق ��ستعر��سها، لذ� نحيل �إليها منعا 

للتكر�ر، ف�سال عن ��ستثناء�ت �أخرى منها:

تقيد القا�ضي بطرق الإثبات اخلا�ضة باملواد غري اجلنائية:

وفقا لن�ص �ملادة )225( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )243( �إجر�ء�ت �لبحرين 

يخ�سع �إثبات �مل�سائل غري �جلنائية لقو�عد �لإثبات �ملن�سو�ص عليها يف �لت�سريعات 

478 نق�ص م�سري 13/ 1/ 1972م، م. �أ. ن، �ص 23 ق، رقم 5، �ص 17.   
479 نق�ص م�سري 20/ 1 / 1969م، م. �أ. ن، �ص 20ق، رقم 31، �ص 145.

480 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1332.
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�خلا�سة بها، ويق�سد بامل�سائل غري �جلنائية هنا تلك �لتي ل تعترب ركنا يف �جلرمية، 

ويتوقف عليها �لف�سل يف �لدعوى �جلنائية، ومن �أمثلتها �ل�سرط �ملفرت�ص للجرمية 

كعقد �لأمانة �لذي يعترب عن�سر� لزما لقيام جرمية خيانة لالأمانة، و�سابقا على 

حتقق �أركانها، فهذ� �لعقد �إذ� �أنكره �ملتهم يتم �إثباته وفقا لطرق �لإثبات �ملقررة 

قيمته  كانت  متى  بالكتابة  �إثباته  ي�سرتط  �لقو�عد  لهذه  ووفقا  �ملدين.  �لقانون  يف 

تزيد على ع�سرين جنيها ما مل يجز �لقانون �ملدين �إثباته بالبينة لوجود مانع �أدبي 

�أو مادي يحول دون �حل�سول على دليل كتابي �أو لكون �لعقد ذ� �سبغة جتارية.481 

بينما �إذ� كانت �لو�قعة حمل �لإثبات هي بذ�تها �لو�قعة حمل �لتجرمي، فاإنه ل حمل 

�إثبات قيمة �لقرو�ص  للتقيد بقيود �لإثبات يف �ملو�د �ملدنية. ومن �لأمثلة على هذ� 

وفو�ئدها �حلقيقية �ملتفق عليها يف جر�ئم �لعتياد على �لإقر��ص بالربا �لفاح�ص، 

لأنها تعد يف هذه �حلالة م�ساألة جنائية لتعلقها بعنا�سر �جلرمية، ومن ثم تخ�سع 

لقاعدة �لإثبات �حلر، �أي �أن �لقا�سي له حرية �لإثبات يف هذه �حلالة دون �لتقيد 

بطرق �لإثبات يف �لقانون �ملدين482 وكذلك �إثبات و�قعة �لتبديد ل�سند تزيد قيمته 

على ع�سرين جنيها، �إذ يخ�سع لقو�عد �لإثبات �جلنائية ل �ملدنية، وذلك لأن �إتالف 

�سند �لدين هو �ل�سلوك �لإجر�مي.483 

وي�سرتط كي يتقيد �لقا�سي بطرق �لإثبات �لو�ردة يف �لقو�نني �لأخرى �أن يتم�سك 

بها �ساحب �مل�سلحة �سر�حة، وذلك �أمام حمكمة �ملو�سوع بحيث �إذ� �أغفل �لتم�سك 

بها فاإن جلوء �لقا�سي �إلى �أي طريقة لالإثبات يكون �سحيحا، ول يجوز �إثارة مثل 

هذ� �لدفع �أول مرة �أمام حمكمة �لنق�ص.484 

481 د. فوزية عبد�ل�ستار، �ملرجع �ل�سابق، �ص 518.
482 نق�ص م�سري 27/ 3/ 1967م، م.�أ.ن، �ص 18، رقم 82، �ص 436.

483 نق�ص م�سري 26/ 5/ 1974م، م. �أ. ن، �ص 25، رقم 110، �ص 514.
484 د. هالل عبد�لاله، �ملرجع �ل�سابق، �ص 134 : 135.
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املطلب الثالث

حرية القا�ضي اجلنائي يف تكوين عقيدته

�أقر �مل�سرع �مل�سري حرية �لقا�سي �جلنائي يف تكوين عقيدته، ون�ستدل على ذلك 

بن�ص �ملادة )302(  �إجر�ء�ت م�سري على �أنه »يحكم �لقا�سي يف �لدعوى ح�سب 

�لعقيدة، �لتي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك ل يجوز له �أن يبني حكمه على 

�ملتهمني  �أحد  من  �سدر  �أنه  يثبت  قول  وكل  �جلل�سة.  يف  �أمامه  يطرح  مل  دليل  �أي 

ن�ست  ما  وهو  عليه«.  يعول  ول  يهدر  به  �لتهديد  �أو  �لإكر�ه  وطاأه  حتت  �ل�سهود  �أو 

عليه �ملادة )253( �إجر�ء�ت �لبحرين نف�سه لن�سها على �أنه »يحكم �لقا�سي يف 

�لدعوى ح�سب �لعقيدة �لتي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك ل يجوز له �أن يبني 

�أحد  �أنه �سدر من  �أمامه يف �جلل�سة وكل قول يثبت  �أي دليل مل يطرح  حكمه على 

به يهدر ول يعول عليه«. ون�سري  �لتهديد  �أو  �لإكر�ه  �ل�سهود حتت وطاأة  �أو  �ملتهمني 

فيما يلي �إلى �ملق�سود به، و�سو�بطه، و�إلى �ل�ستثناء�ت �لو�ردة يف ذلك:       

املق�ضود بحرية القا�ضي يف تكوين عقيدته: 

ووفقا  عليه،  �ملطروحة  �لأدلة  قيمة  تقدير  يف  �جلنائي  �لقا�سي  حرية  به  يق�سد 

فله  �لأدلة،  دون غريه من  بدليل معني  بالأخذ  �لقا�سي  �إلز�م  يجوز  ل  �ملبد�أ  لهـذ� 

كامل �حلرية يف �أن يقتنع بهذ� �لدليل �أو ذ�ك، طاملا كان له �أ�سل يف �أور�ق �لدعوى، 

وكانت و�سيلة �حل�سول عليه م�سروعة، ومل يكن حمظور� �ل�ستناد �إليه على �لنحو 

�ل�سابق �إي�ساحه،485 وتطبيقا لذلك ق�ست حمكمة �لنق�ص �مل�سرية باأنه »ل ي�سح 

�لنعي على �لقا�سي باأنه ق�سى بالرب�ءة بناًء على �حتمال ترجح لديه بدعوى قيام 

�إلى وجد�ن �لقا�سي  �حتمالت �أخرى قد ت�سح لدى غريه، لأن مالك �لأمر يرجع 

485 د. هالل عبد�لاله، �ملرجع �ل�سابق، �ص 111 : 112.  
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حمكمة  وق�ست  حتمله«،486  �أ�سباب  على  ق�ساءه  �أقام  قد  ماد�م  �إليه  يطمئن  وما 

عنا�سر  من  �جلنائية  �مل�سائل  يف  �لعرت�ف  �أن  �ملقرر  »من  �لبحرينية  �لتمييز 

�ل�ستدلل �لتي متلك حمكمة �ملو�سوع كامل �حلرية يف تقدير �سحتها وقيمتها يف 

�لإثبات، و�أن �سلطتها مطلقة يف �لأخذ باعرت�ف �ملتهم يف حق نف�سه ويف حق غريه 

من �ملتهمني يف �أي دور من �أدو�ر �لتحقيق و�إن عدل عنه بعد ذلك متى �طماأنت �إلى 

من  �ملتهم  يدعيه  ما  �سحة  تقدر عدم  �أن  ولها  و�لو�قع  للحقيقة  ومطابقته  �سحته 

�أن �لعرت�ف �ملعزو �إليه قد �نتزع منه بطريق �لإكر�ه ما د�مت تقيم تقديرها على 

�لأدلة  تكون  �أن  يلزم  �أنه ل  �ملقرر  نف�سه »من  و�أ�سافت يف �حلكم  �سائغة«،  �أ�سباب 

�لتي �عتمد عليها �حلكم بحيث ينبئ كل دليل فيها ويقطع يف كل جزئية من جزئيات 

ومنها جمتمعة  بع�سا  بع�سها  يكمل  مت�ساندة  �جلنائية  �ملو�د  �لأدلة يف  �إذ  �لدعوى 

تتكون عقيدة �لقا�سي فال ينظر �إلى دليل معني ملناق�سته دون باقي �لأدلة بل يكفي 

�أن تكون �لد�لة يف جمموعها كوحدة موؤدية �إلى ما ق�سده �حلكم منها ومنتجة يف 

�كتمال �قتناع �ملحكمة و�طمئنانها �إلى ما �نتهت �إليه«.487 

 �ضوابط حرية القا�ضي اجلنائي يف تكوين عقيدته: 

على غر�ر ما �سبق ذكره ب�ساأن حرية �لقا�سي �جلنائي يف �لإثبات، فاإن حريته هذه 

لي�ست مطلقة، و�إمنا مقيدة ب�سو�بط معينة، وتتمثل هذه �ل�سو�بط يف: 

�ضرورة اأن يكون اقتناع القا�ضي مبنيا على اليقني: �لو�سول �إلى �حلقيقة �لقانونية 

�إل باليقني �لتام،ل مبجرد  �لتي هي �لغاية من �لدعوى �جلنائية ل ميكن تو�فرها 

�إن  �لقائلة  �ل�سهرية  �لقاعدة  من  �أ�سا�سه  �ل�سابط  هذ�  وي�ستمد  و�لحتمال.  �لظن 

»�ملتهم بريء حتى تثبت �إد�نته«، وطاملا �لأ�سل يف �لإن�سان �لرب�ءة، يتعني �أل يد�ن �إل 

486 نق�ص م�سري 10/2/ 1977م، م. �أ. ن، �ص 28ق، رقم 167، �ص 799.
487 متييز �لبحرين رقم 105 ل�سنة 2009 بتاريخ 2009/6/8م ج2 �ص 368.
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�إذ� ثبتت �إد�نته على �سبيل �ليقني، ويجب تف�سري �ل�سك مل�سلحة �ملتهم.488

لي�ص  للمتهم  بالإد�نة  �لقا�سي  �قتناع  �أ�سا�ص  هو  �لذي  �ليقني  �أن  بالذكر  �جلدير 

�ليقني �ل�سخ�سي للقا�سي فح�سب، و�إمنا هو �ليقني �لق�سائي �لذي ميكن �أن ي�سل 

ق�ست  ذلك  ويف  و�ملنطق489   �لعقل  مع  ويتفق  �لدعوى  �أدلة  �لكافة من خالل  �إليه 

حمكمة �لنق�ص �مل�سرية باأنه »لي�ص ما مينع �لقا�سي من �أن ي�ستعر�ص يف حكمه كل 

�أمامه، ثم يختار منها �ل�سورة �لتي يعتقد  �ل�سور �لتي يحتملها �ملو�سوع �ملطروح 

�أنها هي �لو�قعة فعال ويبنى حكمه عليها«490 كما ق�ست باأنه ل ي�سرتط يف �لدليل �أن 

�إثباتها بل يكفي �أن يكون ��ستخال�ص  يكون �سريحا د�ل بنف�سه على �لو�قعة �ملر�د 

وترتيب  و�لقر�ئن  �لظروف  للمحكمة من  تك�سف  �ل�ستنتاج مما  ثبوتها عن طريق 

�لنتائج على �ملقدمات491 وق�ست كذلك باأن للمحكمة �أن تاأخذ مبا تطمئن �إليه من 

عنا�سر �لإثبات، ولو كان ذلك من حما�سر جمع �ل�ستدللت �لتي يجريها ماأمورو 

باجلل�سة492  �أمامها  للبحث  مطروحة  ماد�مت  م�ساعدوهم  �أو  �لق�سائي  �ل�سبط 

وهو نف�ص ما ق�ست به حمكمة �لتمييز �لبحرينية »�ملحاكمات �جلنائية �لعربة فيها 

باقتناع �لقا�سي موؤد�ه �أن يكون عقيدته من �أي دليل �أو قرينة يرتاح �إليها �إل �إذ� قيده 

�لقانون بدليل معني«493 كما ق�ست �أي�سا »ملحكمة �ملو�سوع �أن ت�ستمد �قتناعها بثبوت 
�جلرمية من �أي دليل تطمئن �إليه«.494

ول يجوز �ل�ستناد �إلى �لقر�ئن و�لدلئل وحدها كدليل �إثبات �سد �ملتهم، و�إمنا يجوز 

و�لدلئل  �لقر�ئن  دور  يقت�سر  �إذ  متعددة  �أدلة  �أو  دليل  جانب  �إلى  �إليها  �ل�ستناد 

488 نق�ص م�سري 1983/6/6م، م.�أ.ن، �ص 33، رقم 137، �ص 665.
489 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1339.

490 نق�ص م�سري 31/ 3/ 1962م، مج. �لق. �لق، ج 2، رقم 342، �ص 492.
491 نق�ص م�سري 1984/4/1، م.�أ.ن، �ص 35 ق، رقم 21، �ص 105.

492 متييز �لبحرين رقم 217 ل�سنة 2008 يف 2009/2/2م ج2 �ص 38.
493 متييز �لبحرين رقم 251 ل�سنة 2008 يف 2009/2/2م.

494 نق�ص م�سري 1983/1/9م، م.�أ.ن، �ص 34، رقم 15، �ص 92.



291

على تدعيم �لأدلة �لتي طرحت باجلل�سة،495  وتطبيقا لذلك ق�ست حمكمة �لنق�ص 

�مل�سرية باأنه »ل جناح على �حلكم �إذ� ��ستند �إلى ��ستعر�ف كلب �ل�سرطة كقرينة 

دليال  �ل�ستعر�ف  يتخذ من هذ�  �أنه مل  ماد�م  �أوردها  �لتي  �لثبوت  �أدلة  بها  يعزز 

ر�أي  �قتناعها  �أ�سا�ص  �ملحكمة  جعلت  و�إذ�  �ملتهمني.  قبل  �لتهام  ثبوت  يف  �أ�سا�سيا 

�ل�ساهد  عقيدة ح�سلها  على  بني  قد  يكون  فاإن حكمها  �لتحريات،  حمرر حم�سر 

من حتريه ل على عقيدة ��ستقلت �ملحكمة بتح�سيلها بنف�سها، فاإن ذلك مما يعيب 
�حلكم«.496

يجب النظر اإىل الأدلة جمتمعة يف تكوين عقيدة القا�ضي: 

�لقا�سي �جلنائي ينظر �إيل �لأدلة جمتمعة يف تكوين عقيدته، فال ينظر �إلى دليل 

بعينه ملناق�سته على حده من دون باقي �لأدلة، فقد ل يكفي �لدليل �لو�حد لتكوين 

عقيدة �لقا�سي باإد�نة �ملتهم، ولكن �إذ� نظر �إلى �لأدلة �لتي طرحت �أمام �لقا�سي 

جمتمعة كانت كافية يف �إقناع �لقا�سي بالإد�نة  للمتهم.497 

�ضرورة اأن ي�ضبب القا�ضي حكمه: 

وفقا لن�ص �ملادة )310( �إجر�ء�ت م�سري �لتي تن�ص على �أنه »يجب �أن ي�ستمل 

�حلكم على �لأ�سباب �لتي بني عليها، وكل حكم بالإد�نة يجب �أن ي�ستمل على بيان 

�لو�قعة �مل�ستوجبة للعقوبة و�لظروف �لتي وقعت فيها، و�أن ي�سري �إلى ن�ص �لقانون 

�لذي حكم مبوجبه«، ووفقا لن�ص �ملادة )262( �إجر�ء�ت �لبحرين �لتي تن�ص على 

�لتي تقدم لها من �خل�سوم وتبني  �أن تف�سل يف �لطلبات  �أنه »يجب على �ملحكمة 

�لأ�سباب �لتي ت�ستند �إليها«. يجب �أن يت�سمن �حلكم ما يفيد �أن �ملحكمة قد فح�ست 

495 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1341.
496 نق�ص م�سري 1983/3/17م، م. �أ. ن، �ص 34 ق، رقم 79، �ص 392. 

497 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 668 - د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1344 : 1345.
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�لدعوى و�أحاطت بظروفها وباأدلة �لثبوت �لتي قام �لتهام عليها.498 

يتعني على �لقا�سي �أن يدلل على �سحة عقيدته يف �أ�سباب حكمه باأدلة توؤدي �إلى ما 

رتبه عليها ل ي�سوبها خطاأ يف �ل�ستدلل �أو تناق�ص �أو تخاذل، وقد عربت عن هذ� 

بو�سوح حمكمة �لنق�ص �مل�سرية بقولها »�إن ت�سبيب �لأحكام من �أعظم �ل�سمانات 

�لتي فر�سها �لقانون على �لق�ساة �إذ هو مظهر قيامهم مبا عليهم من و�جب تدقيق 

�لبحث و�إمعان �لنظر لتعرف �حلقيقة �لتي يعلنونها فيما يف�سلون فيه من �لدعاوى 

�جلنائية، وبه وحده ي�سلمون من فطنة �لتحكم و�ل�ستبد�د«.499 

ال�ضتثناءات التي ترد على حرية القا�ضي اجلنائي يف تكوين عقيدته:  

�أورد �مل�سـرع ��ستثناء�ت على مبد�أ حرية �لقا�سي �جلنائي يف تكوين عقيدتـه، وتتمثل 

هذه �ل�ستثناء�ت يف حالت �لفرت��ص �لقانوين غري �لقابل لإثبات �لعك�ص، وهي ما 

تعرف بالقر�ئن �لقانونية �لقاطعة �لتي �سبق ��ستعر��سها لذ� نحيل �إليها.

املبحث الثالث

الإدانة اجلنائية تبنى على اليقني

�إلى �أن �لأ�سل يف �لإن�سان �لرب�ءة  »�ليقني ل يزول �إل بيقني«، فاإذ� كنا قد �نتهينا 

�إليه مبا  ثبتت يف حقه ما هو من�سوب  �إذ�  �إل  �ملتهم  �إد�نة  �أنه ل جتوز  فمعنى هذ� 

�إليه، وجبت  ل يدع جمال لل�سك، و�إذ� وجدت �سكوك حول �رتكابه ما هو من�سوب 

تربئته مما هو من�سوب �إليه، وهو ما يعرب عنه مببد�أ تف�سري �ل�سك مل�سلحة �ملتهم، 

فقرينة �لرب�ءة تعني �فرت��ص بر�ءة كل �سخ�ص مهما كان وزن �أو قوة �لأدلة �أو حتى 

قوة �ل�سكوك �لتي حتيط به، فالرب�ءة قـد تقـوم على �ل�سك، و�لإد�نة يجب �أن تقوم 

على �ليقني �لكامل. ون�ستدل على هذ� بقول �سيدنا عمر »لأن �أعطل حد� بال�سبهات  

498 نق�ص م�سري 1993/1/20م، م.�أ.ن، �ص 59 ق، رقم 139.
499 نق�ص م�سري 4/ 6/ 1973م، م. �أ. ن، �ص 24 ق، رقم 147، �ص 715.
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�أحب �إيل من �أن �أقيم حد� بال�سبهات«.500

�لأف�سل  �إنه من  �إذ  �ملحكمة،  بالإد�نة �جلنائية من قبل  يتعلق فقط  و�إن كان ذلك 

�أن يفلت مائة جمرم من �أن يد�ن بريء و�حد، فعلى �لعك�ص يف مرحلة �لإحالة �إلى 

�أدلة  �لإد�نة على  �أدلة  �إذ يكفي رجحان  �ليقني،  �ل�سك ل  فاإنها تبنى على  �ملحكمة 

�لرب�ءة501 ونلم�ص ذلك يف ت�سرف �لنيابة �لعامة �سو�ء يف حم�سر �ل�ستدلل �ملتعلق 

باملخالفات �أو �جلنح، �أو يف حم�سر �لتحقيق �لبتد�ئي �ملتعلق باجلنايات وباجلنح 

�لتي تعيد فيها �لتحقيق �لبتد�ئي من دون �لكتفاء مبح�سر �ل�ستدللت:

الت�ضرف يف حم�ضر ال�ضتدللت:

بو�سفها  �ل�ستدللت،  جمع  حم�سر  يف  بالت�سرف  �ملخت�سة  هي  �لعامة  �لنيابة 

مظاهر  �أحد  ويتخذ  باجلنح،  �أو  باملخالفات  يتعلق  هذ�  وت�سرفها  �لتهام.  �سلطة 

�إعادة �لتحقيق: وما يهمنا هنا  �إلى �ملحكمة،  �أمر باحلفظ، �لإحالة  �إ�سد�ر  ثالثة: 

�لت�سرفان �لأول و�لثالث: 

يف  �لت�سرف  �أو�مر  من  �إد�ري  �أمر  عن  عبارة  وهو  باحلفظ:  الأمر  اإ�ضدار 

�لدعوى  �إقامة  عن  موؤقتا  �لنظر  به  لت�سرف  �لعامة،  �لنيابة  ت�سدره  �ل�ستدللت 

�أمام حمكمة �ملو�سوع، من دون �أن يحوز �أي حجية تقيدها،502 وتتعدد �أ�سباب �لأمر 

باحلفظ : �أ�سباب قانونية و�أخرى مو�سوعية: وما يهمنا منها هنا �ملو�سوعية فقط 

خا�سة عدم كفاية �لأدلة. ويعني هذ� �أنه �إذ� كانت �لأدلة ترت�وح بني �لإد�نة وعدمها، 

وكان يحتمل معها �حلكم بالإد�نة، فاإنها ت�سلح �سببا لإحالة �لدعوى �إلى �ملحكمة. 

و�أ�سا�ص ذلك �أن �ملحكمة مبا لها من �سلطة �إجر�ء �لتحقيق �لنهائي و�سماع مر�فعة 

500 �أ. عبد�لقادر عودة، �ملرجع �ل�سابق، ج1، �ص 208.
501 د. جنيب ح�سني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 225 - �نظر عك�ص ذلك �لفريق عبا�ص �أبو �سامة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 130، حيث 

يرى �متد�د هذه �لقاعدة �إلى مرحلة �لتهام �إلى جانب مرحلة �ملحاكمة.  
502 د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 273.
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�خل�سوم، تكون �أقدر من �سلطة �لتهام على وزن �لأدلة وتبني �أوجه �ل�سك فيها �أو 

�ليقني، وهو ما ن�ست عليه �ملادتان    )78، 79( �إجر�ء�ت �لبحرين، و�ملادتان 
)61، 62( �إجر�ء�ت م�سري.503

اإحالة الواقعة اإىل املحكمة اجلنائية: متلك �لنيابة �لعامة بو�سفها �سلطة �لتهام 

�رتكابها،  �إليه  �ملن�سوب  للجرمية  �ملتهم  �رتكاب  �لد�لة على  �لأدلة  ر�أت كفاية  متى 

�ملحكمة  �خت�سا�ص  فالإد�نة من  �ملتهم،  لإد�نة  كفايتها  تعني  ل  هنا  �لأدلة  وكفاية 

وحدها ل �ملحقق، و�إمنا تعني كفايتها لالإحالة �إلى �ملحكمة. وتكون كافية متى ر�أى 

�ملحقق رجحان �أدلة �لتهام على �أدلة �لرب�ءة. وهو ما ن�ست �ليه �ملادة )214( 

�إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )80( �إجر�ء�ت �لبحرين.504 

�لتحقيق  يف  �لت�سرف  �لعامة  �لنيابة  متلك  البتدائي:  التحقيق  يف  الت�ضرف 

باأن ل وجه لإقامة  �أمر  باإ�سد�ر  �أو  �إلى �ملحكمة �جلنائية  بالإحالة  �لبتد�ئي �سو�ء 

�لدعوى:

اإ�ضدار الأمر باأن ل وجه لإقامة الدعوى: �لأمر باأن ل وجه لإقامة �لدعوى �ساأنه 

�ساأن �لأمر باحلفظ يرجع �إلى عدة �أ�سباب قانونية و�أخرى مو�سوعية، وما يهمنا منها 

�ملو�سوعية واأهمها: عدم كفاية الأدلة لإدانة املتهم اأو لعدم �ضحة الواقعة505 �أي 

�أن يثبت من خالل �لتحقيق عدم حدوث �لو�قعة �أ�سال، �أو رغم ثبوتها فانه تعذرت 

معرفة �لفاعل، �إذ من �لثابت عدم جو�ز �إحالة جمهول للمحاكمة، وفقا لن�ص �ملادة 

وهو  �لبحرين،  �إجر�ء�ت  و�ملادتني )160، 176(  �إجر�ء�ت م�سري،   )209(

ما عربت عنه حمكمة �لنق�ص �مل�سرية »�ملق�سود من كفاية �لأدلة يف ق�ساء �لإحالة 

�أنها ت�سمح بتقدمي �ملتهم للمحاكمة مع رجحان �حلكم باإد�نته«.506 
503 د. جنيب ح�سني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 225.

504 د. علي ف�سل �لبوعينني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 624.
505 د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص455.

506 نق�ص م�سري 1973/11/13، م.�أ.ن، �ص24ق، �ص 972، رقم 203.
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�لأدلة  �أن  �لتحقيق  بعد  �لعامة  �لنيابة  ر�أت  �إذ�  اجلنائية:  املحكمة  اإىل  الإحالة 

عما  ملحاكمته  �ملحكمة  �إلى  �أحالته  �إليه  �ملتهم  �إلى  �ملن�سوبة  �لتهمة  لإ�سناد  كافية 

و�ملادة  �لبحرين،  �إجر�ء�ت   )164( �ملادة  عليه  ن�ست  ما  وهو  �إليه،  من�سوب  هو 

�إليه،  من�سوب  هو  مبا  �إد�نته  هنا  �لإحالة  تعني  ول  م�سري،  �إجر�ء�ت   )214(

�أدلة �لإد�نة كما ذكرنا �سابقا507  فالإد�نة تبنى على �ليقني ل على جمرد رجحان 

ويف ذلك ق�ست حمكمة �لتمييز �لبحرينية »من �ملقرر �أن ملحكمة �ملو�سوع �أن تق�سي 

بالرب�ءة متى ت�سككت يف �سحة �إ�سناد �لتهمة �إلى �ملتهم �أو لعدم كفاية �أدلة �لثبوت 

�لدعوى  �أنها فح�ست  يفيد  ما  على  ي�سمل حكمها  باأن  م�سروط  ذلك  �أن  �إل  عليه، 

و�أحاطت بظروفها وباأدلة �لثبوت �لتى قام عليها �لتهام عن ب�سر وب�سرية وو�زنت 

عنا�سر  �سحة  يف  �لريبة  د�خلتها  �أو  �ملتهم  دفاع  فرجحت  �لنفي  �أدلة  وبني  بينها 

�لإثبات«.508 

507 د. علي ف�سل �لبوعينني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 626.
508 متييز �لبحرين رقم 183 ل�سنة 2008 بتاريخ 2009/3/23م ج2 �ص 148- متييز �لبحرين رقم 227 ل�سنة 

2008 بتاريخ 2009/3/10م ج2 �ص 144.
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حق املتهم يف حماكمة عادلة ناجزة

الف�ضل ال�ضابع 
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مكمالن  وهما  �ملو�جهة،  ومببد�أ  �لإجر�ء�ت،  �سفهية  مببد�أ  عنه  يعرب  �حلق  هذ� 

لكل  نفرد  و�سوف  �لعادلة،  �ملحاكمة  حتقيق  يف  �مل�ساهمة  �ساأنهما  ومن  لبع�سهما 

منهما مبحثا م�ستقال:

املبحث الأول 

مبداأ �ضفهية الإجراءات

ح�سب  �لدعوى  يف  يحكم  �جلنائي  �لقا�سي  �أن  �لإجر�ء�ت  �سفهية  مببد�أ  يق�سد 

�لعقيدة �لتي تكونت لديه بكامل حريته، من خالل �لأدلة �لتي تطرح �أمامه �سفويا 

باجلل�سة، ويف ح�سور �خل�سوم جميعا ملناق�ستهم فيها. كما ي�سمع �سهود �لدعوى من 

جديد يف مو�جهة �خل�سوم. وهو ما ن�ست عليه �ملادة )253( �إجر�ء�ت م�سري، 

و�ملادتان )218، 219( �إجر�ء�ت �لبحرين. ويرتتب على �إغفال قاعدة �سفهية 

�إهد�ر حلق �لدفاع  �إجر�ء�ت �ملحاكمة، ملا يف هذ� �لإغفال من  �لإجر�ء�ت بطالن 

حلرمانه من �لإملام بالأدلة �ملقدمة �سده لتفنيدها. ولي�ص هناك من دليل ل ي�سلح 

�أو �لرب�ءة، وبغري ذلك ل  �أن يو�سع يف �لعتبار عند �لإد�نة  �لعلنية قبل  للمناق�سة 
ي�ستقيم عدل  �سحيح.509

وتكمن علة �سفهية �ملر�فعات يف �جلل�سة يف �أن �إعادة �لتحقيقات من جديد متكن 

�لتحقيق  �سلطة  فيها  وقعت  قد  يكون  ما  وتد�رك  �لأدلة  مر�جعة  من  �خل�سوم 

�إل من  ي�ستمد  �أن  �لق�ساة ل ميكن  �قتناع  �أن  �إهمال، كما  �أو  �لبتد�ئي من ق�سور 

�لثقة �لتي توحي بها �أقو�ل �ل�ساهد �أمام �لق�ساة وهم ين�ستون �إليها ب�سورة مبا�سرة 

)�سفويا(. كما �أن مناق�سة �ل�سهود يف ح�سور �خل�سوم �أمام �ملحكمة يعد جزًء� ل 

يتجز�أ من دفاع �خل�سوم، وو�سيلة جتعل �ملحكمة مت�سلة بالدعوى �ملنظورة �أمامها 

ظروف  و�قع  من  �ملطلوب  �حلكم  و�إ�سد�ر  فيها  للف�سل  لها  �لطريق  ينري  �ت�سال 

509 د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 54.
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�لق�سية ومالب�ساتها.510 

و�سفوية �إجر�ء�ت �ملحاكمة تعني �سفوية �لتحقيق �لنهائي، وكذلك تالوة �ملحا�سر 

و�لأور�ق يف ح�سورهم، وطرح �لدليل يف �جلل�سة، و�أخري� وجوب ��ستماع �ملحكمة �إلى 

مر�فعة �خل�سوم ومتكينهم من �إبد�ء دفاعهم، وهو ما نو�سحه فيما يلي:

�ضفوية التحقيق النهائي: 

يتعني على �ملحكمة �إجر�ء حتقيق �لأدلة من جديد، فتعيد �سماع �ل�سهود و�خلرب�ء 

يف مو�جهة �خل�سوم طاملا كان �سماعهم ممكنا511 ويرتتب على عدم �سماع �ملحكمة 

لل�سهود و�خلرب�ء يف مو�جهة �خل�سوم من دون عذر مقبول بطالن �ملحاكمة، وهو 

ما ن�ست عليه �ملادتان        )220، 225( �إجر�ء�ت �لبحرين، و�ملادتان )277، 

باأنه متى كان  �مل�سرية  �لنق�ص  �إجر�ء�ت م�سري512 وقد ق�ست حمكمة   ) 290

�لو�قعة،  �سبط  �إقر�ره يف حم�سر  �إلى  �ملتهم  باإد�نة  �لق�ساء  ��ستند يف  قد  �حلكم 

من دون �أن ت�سمع �ملحكمة هذ� �لعرت�ف، �أو حتقق �سفهية �ملر�فعة  ب�سماع �ساهد 

�لإثبات يف �لدعوى، فاإن �حلكم يكون م�سوبا ببطالن يف �لإجر�ء�ت.513 

تالوة الأوراق واملحا�ضر يف اجلل�ضة: 

ينبغي �أن تتم تالوة �لأور�ق و�ملحا�سر يف �جلل�سة؛ �إذ �ملفرو�ص �أن �خل�سوم جميعا 

قد �طلعو� عليها �أو على �لأقل قد �أتيحت لهم فر�سة كافية لالطالع عليها، ويف هذه 

�حلالة يكتفى باأن يكون �لدليل �مل�ستفاد منها مطروحا على ب�ساط �لبحث عند نظر 

�لدعوى، وتناولها �أطر�ف �لدعوى باملناق�سة، وفقا ملا ن�ست عليه �ملادة ) 289 ( 

�إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )235(514 وهو ما ق�ست به حمكمة �لنق�ص �مل�سرية 
510 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1179 : 1180.

511 د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 541.
512 د. �سعيد ح�سب �هلل، �ملرجع �ل�سابق، �ص 271 -  نق�ص م�سري 1965/5/24م، م.�أ.ن، �ص16، رقم 101 �ص 501.

513 نق�ص م�سري 1957/6/3م، م.�أ.ن، �ص8 ق، رقم 159، �ص 579.
514 د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 549.
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ي�ستمع يف مو�جهتهم من �سمعو� يف  �أن  �ملحكمة  �إلى  �أن يطلبو�  باأن على �خل�سوم 

ي�سح  يفعلو� فال  فاإذ� مل  فيها،  �لو�ردة  �أقو�لهم  تتلو  �أن  �أو  �لبتد�ئية،  �لتحقيقات 

لهم �لأخذ عليها باأنها ��ستندت يف حكمها �إلى �أقو�ل وردت يف تلك �لتحقيقات من 

دون �أن ت�سمعها �أو �أن تاأمر بتالوتها515 بينما �إذ� طلب ذلك �أحد �خل�سوم �أو �ملد�فع 

عنه وجب على �ملحكمة �لأمر بتالوة �لأور�ق و�ملحا�سر يف �جلل�سة، و�إل كان �حلكم 

باطال لإخالله بحق  �لدفاع.516 

طرح الدليل يف اجلل�ضة: 

ل يجوز للقا�سي �أن يحكم مبقت�سى معلوماته �ل�سخ�سية يف �لدعوى، �أو على ما ر�آه 

بنف�سه، �أو حققه يف غري جمل�ص �لق�ساء وبدون ح�سور �خل�سوم، �إذ يتعني عليه وفقا 

لن�ص �ملادة)302( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )253( �إجر�ء�ت �لبحرين يف هذه 

�حلالة �لتنحي عن نظر �لدعوى لالإدلء مبعلوماته �ل�سخ�سية ك�ساهد، وذلك حتى 

يتمكن �خل�سوم من مناق�ستها بحرية517 و�إمنا عليه �أن يعتمد على ما يطرح عليه 

من �أدلة يف �جلل�سة. وتطبيقا لذلك ق�ست حمكمة �لنق�ص �مل�سرية ببطالن حكم 

�أن تف�ص �لغالف �ملغلق �لذي يحتوي  بالإد�نة يف تزوير من دون  �لقا�سي  �ملحكمة 

�أور�ق  من  ��ستقته  دليل  على  �ملحكمة  �عتمدت  �إذ�  وكذلك  �ملزور،518  �ملحرر  على 

دعوى �أخرى مل تكن م�سمومة للدعوى �لتي تنظرها للف�سل فيها ول مطروحة على 
ب�ساط �لبحث باجلل�سة حتت نظر �خل�سوم.519

وجوب ال�ضتماع اإىل مرافعة اخل�ضوم ودفاعهم: 

�أو بالوكالة  �أ�سالة  �أن »حق �لدفاع  ن�ست �ملادة )69( من �لد�ستور �مل�سري على 

515 نق�ص م�سري 1956/1/23م، م.�أ.ن، �ص7ق، رقم 27، �ص 68.
516 نق�ص م�سري 1963/12/9م، م.�أ.ن، �ص 14ق، رقم 164، �ص 910.

517 د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 550 - نق�ص م�سري 1965/3/1م، م.�أ.ن، �ص16ق، رقم 41، �ص 194.
518 نق�ص م�سري1965/3/1م، م.�أ.ن، �ص16 ق، رقم 41، �ص 194.

519 نق�ص م�سري 1964/11/30م، م.�أ.ن، �ص 15 ق، رقم 147، �ص 742.
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مكفول« وهو نف�سه ما ن�ست عليه �ملادة )20( من �لد�ستور �لبحريني، ويكون دور 

�لدفاع �أمام �ملحكمة �أكرث �أهمية منه �أمام جهة �لتحقيق �لبتد�ئي، فاإذ� كان دوره 

يف �لتحقيق مق�سور� على �لتقدم بالدفوع  و�لطلبات، فاإن دوره يف �ملحاكمة �أخطر 

من ذلك بكثري �إذ يقع عليه مناق�سة �لأدلة �ملطروحة �سد �ملتهم. 

وتت�سم �لدعوى �جلنائية ب�سفوية �ملر�فعة على عك�ص �لدعوى �ملدنية فتت�سم باملر�فعة 

لو  حتى  �ل�سفوية  �ملر�فعة  من  و�ملتهم  �ملحامي  منع  �ملحكمة  متلك  ل  لذ�  �ملكتوبة، 

�إذ ل تتعدى كونها تتمة للدفاع �ل�سفوي  �سرحت له بتقدمي مذكرة مكتوبة بدفاعه 

�ملبدى بجل�سة �ملر�فعة. 

و�إذ� طر�أ عذر  قهري حال دون متكن �خل�سم �أو حماميه من �حل�سور ومن ممار�سة 

حقه يف �لدفاع، وطلب �لتاأجيل تعني على �ملحكمة �إجابته لطلبه هذ� �أو ت�سبب رف�سها 

لطلبه هذ�، و�إل كان حكمها باطال لإخالله بحق �لدفاع �أو لق�سوره يف �لت�سبيب،520 

ول يجوز وفقا لن�سي �ملادة )275( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )225( �إجر�ء�ت 

�لبحرين للمحكمة منع �ملتهم �أو حماميه من �ل�سرت�سال يف �ملر�فعة �إل �إذ� خرج عن 

�ملو�سوع �أو عمد �إلى �لتكر�ر، عندئذ تطلب �إليه �ملحكمة عدم �لتكر�ر، ول يعد هذ� 

�إخالل بحق �لدفاع. 

ا�ضتثناءات مبداأ �ضفوية املرافعة باجلل�ضة: 

�أورد �مل�سرع بع�ص �ل�ستثناء�ت على مبد�أ �سفوية �ملر�فعة باجلل�سة مبقت�ساها يجوز 

للمحكمة �أن تغفل �إعادة �لتحقيق �أمامها و�حلكم ��ستناد� �إلى �لتحقيقات �لأولية، 

وتتمثل هذه �ل�ستثناء�ت يف:

تعذر �ضماع ال�ضاهد اأو قبول املتهم اأو املدافع عنه تالوة �ضهادته: وفقا لن�سي �ملادة 

للمحكمة  يجوز  �إجر�ء�ت م�سري  و�ملادة )289(  �لبحرين،  �إجر�ء�ت   )235(
520 نق�ص م�سري 1966/2/22م، م.�أ.ن، �ص 17 ق، رقم 33، �ص 185.
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�ل�ستغناء عن �سماع �ل�ساهد �إذ� تعذر �سماعه لأي �سبب، �أو قبل �ملتهم �أو مد�فعه 

تالوة �سهادته �لتي �سبق �أن �أدلى بها. يف هذه �حلالة يتعني على �ملحكمة �أن تاأمر 

بتالوة �ل�سهادة �لتي �أبديت يف �لتحقيق �لبتد�ئي �أو يف حم�سر جمع �ل�ستدللت 

كانت  �ملحكمة يف هذه �حلالة  �أمام  �ل�ساهد  �سهادة  تتل  �إذ� مل  �أمام �خلبري521  �أو 

�ملحاكمة باطلة متى طلب �ملتهم �أو �ملد�فع ذلك522 وهو ما ق�ست به حمكمة �لتمييز 

�لبحرينية »�لأ�سل �أن �ملحاكمة �جلنائية يجب �أن تبنى على �لتحقيق �ل�سفوي �لذي 

جتريه �ملحكمة يف �جلل�سة وت�سمع فيه �ل�سهود ماد�م ذلك ممكنا و�إمنا ي�سح لها �أن 

تقرر تالوة �أقو�ل �ل�ساهد �إذ� تعذر �سماع �سهادته �أو �إذ� قبل �ملتهم �أو �ملد�فع عنه 

ذلك. ول يجوز �لفتئات على هذ� �لأ�سل �لذي �فرت�سه �ل�سارع يف قو�عد �ملحاكمة 

مهما كانت �إل بتنازل �خل�سوم �سر�حة �أو �سمنا«.523 

غياب املتهم: يجوز للمحكمة �أل جترى حتقيقا جديد�، و�أن ت�سدر حكمها ��ستناد� 

�إلى �أقو�ل �ملتهم يف �لتحقيقات �لأولية من دون �أن ت�سمعها يف �جلل�سة، وذلك متى 

�ملتهم  �ل�سفوية يف غيبة  مبد�أ  تطبيق  �أن  وعلة هذ�  �ملتهم غائبا عن �جلل�سة.  كان 

�أن �حلكم �ل�سادر يف هذه �حلالة هو حكم  ل يحقق �لغر�ص �ملق�سود منه خا�سة 

�إذ� كان  يتاح حتقيق مبد�أ �سفهية �ملر�فعة عند معار�سة �ملتهم فيه  غيابي و�سوف 

�سادر� عن حمكمة �جلنح و�ملخالفات، �أو عند �إعادة �ملحاكمة �إذ� ح�سر �أو قب�ص 
عليه متى كان �سادر� عن حمكمة �جلنايات.524

اعرتاف املتهم: وفقا لن�سي �ملادة )2/271( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )220( 

�إليه  من�سوب  هو  مبا  �ملتهم  �عرت�ف  حالة  يف  للمحكمة  يجوز  �لبحرين  �إجر�ء�ت 

521 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 606.
522 نق�ص م�سري 26 /1981/1م، م.�أ.ن، �ص 32ق، رقم 12، �ص 79.

523 متييز �لبحرين رقم 178 ل�سنة 2009 بتاريخ 2009/6/1م ج2 �ص 327- متييز �لبحرين رقم 242 ل�سنة 
2008 بتاريخ 2009/4/27م ج2 �ص 257.

524 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1185.  
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�لكتفاء باعرت�فه و�حلكم عليه بغري �سماع �ل�سهود525، ب�سرط �أن يكون �عرت�فه هذ� 

�أمام �ملحكمة526. وهذ� �لأثر جو�زي للمحكمة فلها رغم �عرت�ف �ملتهم �أن  قد مت 

ت�سمع �ل�سهود لتكون ر�أيها من حا�سلة �لأدلة �ملعرو�سة عليها �لتي تطمئن �إليها.527 

حجية املحا�ضر املحررة يف مواد املخالفات: وفقا لن�سي �ملادة )301( �إجر�ء�ت 

م�سري، و�ملادة )252( �إجر�ء�ت �لبحرين يجوز للمحكمة يف مو�د �ملخالفات �أن 

تكتفي يف �إثبات �لو�قعة مبا �أثبته ماأمور �ل�سبط �لق�سائي �ملخت�ص يف حم�سر جمع 

�ل�ستدللت �إلى �أن يثبت ما ينفيها528 ي�ستوي يف ذلك �أن تكون �لدعوى قد رفعت من 

�لأ�سل باعتبار �لو�قعة خمالفة �أو عدلت �ملحكمة و�سفها من جنحة �إلى خمالفة.529 

املبحث الثاين

 مبداأ املواجهة

خ�سوم �لدعوى �جلنائية هم �لنيابة �لعامة باعتبارها ممثلة �لتهام، و�ملتهم، وقد 

ين�سم �إليهما �ملدعي �ملدين و�مل�سئول عن �حلق �ملدين و�ملجني عليه، وقد ��سرتط 

�مل�سرع �سرورة ح�سور �خل�سوم جل�سة �ملحاكمة، وذلك تطبيقا ملبد�أ �ملو�جهة بني 

�خل�سوم يف �لدعوى �جلنائية. 

تعريف مبداأ املواجهة:

يق�سـد مببد�أ �ملو�جهة �تخـاذ �إجر�ء�ت �ملحاكمة �سورة �ملناق�سة �ملنظمة �لتي جترى 

بني �أطر�ف �لدعوى ويديرها رئي�ص �ملحكمة، ويبني حكمه على خال�ستها. ويفرت�ص 

هذ� �ملبد�أ �أن يح�سر كل خ�سم يف �لدعوى و يطلع خ�سمه على ما لديه من �أدلة، 

525 نق�ص م�سري 1957/6/3م، م.�أ.ن، �ص8 ق، رقم 159، �ص 579.
526 نق�ص م�سري 1940/1/18م، �ملجموعة �لر�سمية، �ص 41، رقم 156، �ص 391.

527 د. فوزية عبد�ل�ستار، �ملرجع �ل�سابق، �ص 468.
528 نق�ص م�سري 1958/5/13م، م.�أ.ن، �ص9 ق، رقم 540، �ص 540.  

529 د. جنيب ح�سني، �لق�سم �خلا�ص �ملرجع �ل�سابق، �ص 815.
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ويتيح له �أن يقول ر�أيه فيها، و�أن يو�جهه مبا لديه من �أدلة م�سادة. ويعتمد �لقا�سي 

و�أتيحت للخ�سوم مناق�ستها530 ويف  �لتي طرحت يف �جلل�سة  يف حكمه على �لأدلة 

�إليك رجالن فال تق�ص لالأول حتى ت�سمع  ذلك يقول �لر�سول �لكرمي »�إذ� تقا�سى 

كالم �لآخر فتق�سي كيف حتكم«.531 

 مقت�ضيات مبداأ املواجهة: 

�أول: يف  �لدعوى �جلنائية حق كل خ�سم  �ملو�جهة بني �خل�سوم يف  مبد�أ  يقت�سي 

ح�سور جميع �إجر�ء�ت �ملحاكمة، ثانيا: يف �أن ي�سمع �أو يحاط علما بكل طلب �أو دفاع 

يتقدم به خ�سمه، ثالثا: يف �أن يدح�ص �لأدلة �لتي يقدمها  خ�سمه:

حق اخل�ضوم يف ح�ضور جميع اإجراءات املحاكمة:

�إجر�ء�ت   )269( و�ملادة  �لبحرين،  �إجر�ء�ت   )215( �ملادة  يف  �مل�سرع  فرق 

وبقية �خل�سوم حيث  �جلنائية  �لدعوى  كاأحد خ�سوم  �لعامة  �لنيابة  بني  م�سري 

جعل ح�سـور �لنيابة �لعامة جلميـع �إجر�ء�ت �ملحاكمة و�جبا عليها، ورتب على عدم 

ح�سورها بطالن �ملحاكمة، لأن ح�سورها �أ�سا�ص ل�سحة ت�سكيل �ملحاكمة532  بينما 

بالن�سبة �إلى بقية �خل�سوم خا�سة �ملدعي �ملدين و�ملدعى عليه باحلق �ملدين، فقد 

منحهم حق ح�سور �إجر�ء�ت �ملحاكمة �أيا كان مكان ممار�ستها )�سو�ء د�خل قاعة 

�ملحكمة �أم خارجها( فلهوؤلء ح�سور �ملحاكمة �أو �لتغيب عنها، من دون �أن يرتتب 

�إعالنهم  مت  قد  يكون  �أن  �سريطة  �ملحاكمة  بطالن  بع�سهم  تغيب  �أو  تغيبهم  على 

مبوعد ومكان �جلل�سة �أو �لإجر�ء �لذي �ستتخذه �ملحكمة.533 

م�سري،  �إجر�ء�ت   )237( �ملادة  يف  �مل�سرع  �أوجب  فقد  �ملتهم  عك�ص  على  وذلك 

530 د. �سعيد عبد�للطيف، �ملرجع �ل�سابق، �ص 129.
531 �لعالمة. حممد بن عي�سى بن �سودة �لرتمذي، �سنن �لرتمذي، د�ر �لفكر، 1983م، ج3، �ص 618.

532 د. ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 100.
533 د. �آمال عثمان، �ملرجع �ل�سابق، �ص 627.
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و�ملادتني )199، 218( �إجر�ء�ت �لبحرين عليه ح�سور جل�سة �ملحاكمة متى كان 

فور  تنفيذه  �لقانون  يوجب  �لذي  باحلب�ص  عليها  معاقب  جنحة  �أو  جناية  يف  يحاكم 

�سدور �حلكم به. وي�سرتط لذلك �أن يكون مت �إعالنه بجل�سة �ملحاكمة �إعالنا �سحيحا، 

فاإذ� كان حمبو�سا �حتياطيا وجب �إعالنه عن طريق ماأمور �ل�سجن، بينما �إذ� كان حر� 

و�إذ� تعذر ح�سور  و�إعالنه بذلك يف �ملو�عيد �ملقررة قانونا.  وجب تكليفه باحل�سور 

تاأجيل جل�سة �ملحاكمة متى كان تغيبه هذ� لعذر  �ملتهم جل�سة �ملحاكمة وجب عليها 

مقبول. وتبطل �إجر�ء�ت �ملحاكمة �إذ� نظرت �ملحكمة �لدعوى يف غري ح�سور �ملتهم 

�لذي تغيب عن �جلل�سة لعذر مقبول كمر�ص �أ�سابه وعاقه عن �حل�سور534  ومن دون 

�أن يتطلب �سرورة ح�سور �ملتهم جل�سة �ملحاكمة متى كانت �جلرمية �لتي يحاكم عنها 

جنحة غري معاقب عليها باحلب�ص �لذي يوجب �لقانون تنفيذه فور �سدور �حلكم به، 

�أن ينيب عنه وكيال لتقدمي دفاعه. وبالطبع متلك  له  وكذلك �ملخالفات حيث يجوز 

�ملحكمة �أن تاأمر بح�سور �ملتهم �سخ�سيا يف هذه �حلالت. 

 )243( و�ملادة  �لبحرين،  �إجر�ء�ت   )218( �ملادة  لن�سي  وفقا  �حلق  وهذ� 

�إجر�ء�ت م�سري مقرر للخ�سوم ولو قررت �ملحكمة جعل �جلل�سة �سرية، فال�سرية 

تكون للجمهور من دون �خل�سوم، لذ� ل يجوز للمحكمة منع �أحد خ�سوم �لدعوى 

من �حل�سور �إلى جل�سة �ملحاكمة �أو �إبعاده عنها كقاعدة عامة؛ حيث �أجاز �مل�سرع 

��ستثناًء للمحكمة �إبعاد �أحد �خل�سوم عن �جلل�سة، وذلك �إذ� �أخل بنظام �جلل�سة. 

ومن دون �أن يحق للمحكمة ذلك بالن�سبة �إلى �لنيابة �لعامة لأي �سبب من �لأ�سباب، 

�إذ يرتتب على عدم ح�سور �لنيابة بطالن ت�سكيل �ملحكمة.535 

حق اخل�ضوم يف الرد على ما يبديه خ�ضمه من دفاع: 

ينبغي �أن ميكن �خل�سم من دح�ص �لأدلة �لتي قدمها خ�سمه �سده، لذ� يتعني على 
534 د. حممود طه، حدود �لدعوى، �ملرجع �ل�سابق، �ص 104 وما بعدها.  

535 د. ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 102.
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�ملحكمة �أن تف�سح �سدرها لكل خ�سم لكي يرد على دعاوى خ�سمه، كما عليها �أن 

متكن �خل�سم من �إعد�د رده هذ�، وذلك مبنحه �أجال لإعد�د دفاعه، وذلك متى 

كان لطلبه هذ� ما ي�سوغه. وبالطبع هذه �ل�سلطة �لتقديرية للمحكمة يف �لتاأجيل من 

عدمه ل حمل لها �إذ� قدم �ملح�سر دليال جديد� يف �جلل�سة �إذ يجب عليها يف هذه 

�حلالة �ل�ستجابة لطلب �خل�سم �لآخر مبنحه �أجال لتح�سري رده على هذ� �لدليل 
�جلديد.536

536 �لهام�ص �ل�سابق، �ص 615 : 616.
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حق الطعن يف الأحكام

الف�ضل الثامن  
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�لقا�سي  �إذ� مل يكن  �ليقني، وعليه  �لأحكام �جلنائية �ل�سادرة بالإد�نة تبنى على 

متيقنا من �رتكاب �ملتهم للجرمية �ملن�سوبة �إليه حكم برب�ءته، بينما �إذ� تيقن من 

�رتكابه �جلرمية �أ�سدر حكمه بالإد�نة. ونظر� لأن �لقا�سي ب�سر، فهو غري مع�سوم 

من �خلطاأ، فقد ي�ستخل�ص قناعته من وقائع غري كافية لتكوين عقيدة �جلاين، �أو 

يفهم �لن�ص �لقانوين على خالف ما ق�سده �مل�سرع، في�سعر �أحد خ�سوم �لدعوى 

�أنه  )�ملتهم - �مل�سئول عن �حلق �ملدين - �لنيابة �لعامة - �ملدعي باحلق �ملدين( 

مغبون بهذ� �حلكم.537 

و�إذ� كان �خلطاأ و�جبا ت�سحيحه يف كل جمال، فت�سحيحه �أوجب يف جمال  �لق�ساء، 

لأن �لق�ساء وجه �لعد�لة و�أحكامه عنو�ن �حلقيقة، من �أجل ذلك قرر �مل�سرع  يف 

�إجر�ء�ت   )453  :  398( و�ملو�د  �لبحرين،  �إجر�ء�ت   )306  :  288( �ملو�د 

حق  وتناولنا  �لأحكام538  يف  �لطعن  يف  �حلق  �جلنائية  �لدعوى  خل�سوم  م�سري 

�لطعن يف �لأحكام �سيكون من خالل مبحثني: �لأول: نتعرف فيه على �لأحكام �لعامة 

للطعن يف �لأحكام �جلنائية، ويف �لثاين: نتناول طرق �لطعن:

املبحث الأول

الأحكام العامة للطعن يف الأحكام

طرق �لطعن مبثل �أعمال �إجر�ئية ر�سمها �لقانون �سبيال للخ�سوم ملر�جعة �أحكام 

وتت�سم طرق  باإلغائها539  �أو  بتعديلها  وذلك  ت�سحيحها  ت�ستهدف  �لق�ساء مر�جعة 

�لطعن ب�سمات م�سرتكة تتمثل يف: كونها و�ردة على �سبيل �حل�سر، �أو مقررة لأحد 

�خل�سوم يف �لدعوى، ول تتم �إل باإجر�ء معني، ويف وقت معني، ول ترد �إل على عمل 

ق�سائي، و�أنها ذ�ت طبيعة معينة، وهو ما �سوف نو�سحه فيما يلي:

537 د. حممود طه، �ملو�سوعة �لفقهية و�لق�سائية يف �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، ج3، �ص 485، 486.
538 د. عو�ص حممد عو�ص، �ملرجع �ل�سابق، �ص 765.

539 د. جالل ثروت، �ملرجع �ل�سابق، �ص 584.
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طرق الطعن واردة على �ضبيل احل�ضر: 

 ( �لتمييز   - �ل�ستئناف   - �ملعار�سة   : طرق  �أربعة  يف  �لطعن  طرق  �مل�سرع  ح�سر 

�لنق�ص( - �إعادة �لنظر، وهذه �لطرق �لأربعة تنق�سم �إلى طرق طعن عادية وت�سمل: 

و�إعادة   ) �لنق�ص  �لتمييز)  وت�سمل:  و�أخرى غري عادية  و�ل�ستئناف،    - �ملعار�سة 

على  جاءت  قد  لكونها  نظر�  �لعادية،  غري  �لطعن  بطرق  �لأخرية  وعرفت  �لنظر. 

خالف �لأ�سل، فالأ�سل يف �لأحكام �ل�سحة، و�لفر�ص �أنها عنو�ن �حلقيقة، �إل �أنه 

قد يجانبها �ل�سو�ب خلطاأ يف �لو�قع �أو �لقانون �أو كليهما لكونها من �سنع �لب�سر، 

�لأمر �لذي  يقت�سي ت�سحيحه. 

�لأحكام  تنفيذ  يتطلب  �لذي  �ل�ستقر�ر  و�سطا بني حتقيق  �مل�سرع حال  �لتم�ص  وقد 

�لتي هي عنو�ن �حلقيقة، وبني حتقيق �لعد�لة �لذي يتطلب ت�سحيح �لأخطاء �لتي 

�سابت �حلكم، لذ� مل يعتد �مل�سرع باحلكم ب�سورة مطلقة باعتباره عنو�نا للحقيقة، 

ومل يهدره يف جميع �حلالت، وذلك باأنه �أعطى للخ�سم �حلق يف �لطعن فيه وذلك 

باإجر�ء�ت معينة وخالل فرتة حمددة.540 

�ضاحب احلق يف الطعن: 

�أن يكون خ�سما يف �لدعوى، فامل�سرع خول خ�سوم  ي�سرتط يف �لطاعن يف �حلكم 

�لدعوى �حلق يف �لطعن يف �حلكم �ل�سادر فيها541 ويف �سوء هذ� �ل�سرط ل يقبل 

�لطعن من و�لد �ملحكوم عليه، ول من زوج �ملحكوم عليها، وكذلك ل يقبل �لطعن من 

�لنيابة �لعامة يف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى �ملدنية، وكذلك ل يقبل �لطعن �ل�سادر 

عن �ملدعي باحلق �ملدين و�مل�سئول عن �حلق �ملدين يف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى 
�جلنائية.542

540 د. ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 377 : 380.
541 د. ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 383.

542 نق�ص م�سري 1972/4/17م، م.�أ.ن، رقم 132، �ص 587.



312

فيه،  �ملطعون  فيها �حلكم  �لتي �سدر  �لدعوى  �لطاعن خ�سما يف  بكون  يكتفي  ول 

و�إمنا ي�سرتط بجانب ذلك �أن يكون له م�سلحة يف ذلك، وتتحقق �مل�سلحة يف �لطعن 

�إذ� كان �حلكم �ملطعون فيه قد ق�سى على �لطاعن مبا �دعاه خ�سمه �أو كان �لطاعن 

مل يقبل ما ق�سى به �حلكم عليه.543 

حمل الطعن: 

�لأ�سل يف �لطعن �أنه يقت�سر على �لأحكام �لق�سائية، ووفقا لهذه �لقاعدة �لعامة، 

فاإنه ي�سرتط يف حمل �لطعن �أن يكون متعلقا بحكم ق�سائي، و�أن يكون هذ� �حلكم 

�لنيابة  وت�سرفات  قر�ر�ت  يف  �لطعن  يجوز  ل  وعليه  �لعادي،  �لق�ساء  عن  �سادر� 

�أو  �خلا�ص  �لق�ساء  عن  �ل�سادرة  �لأحكام  يف  �لطعن  يجوز  ل  وكذلك  �لعامة. 

�ل�ستثنائي )�لع�سكري، و�لأحد�ث(.544 

�لتحقيق  �سلطة  �أو�مر  بع�ص  يف  �مل�سرع  يجيز  �لعامة  �لقاعدة  هذه  من  و��ستثناء 

و�أ�سا�ص هذ�  فيهما،  �لطعن  �لإحالة  وقر�ر  �لدعوى  لإقامة  باأن ل وجه  �لقر�ر  مثل 

�ل�ستثناء هو �لطبيعة �لق�سائية لهذه �لقر�ر�ت لكونها تف�سل بني طرفني متنازعني 

طبقا  فيها  �لطعن  يتم  �ل�ستثنائية  �حلالت  هذه  يف  �أنه  �إل  و�ملتهم(545  )�لنيابة 

لقو�عد خا�سة.546 

اإجراءات الطعن: 

و�ملادتني )290، 294(  �إجر�ء�ت م�سري،  �ملادة )406(  �مل�سرع يف  ي�سرتط 

�إجر�ء�ت �لبحرين �أن يتم �لطعن �سو�ء باملعار�سة �أم بال�ستئناف �أم بالتمييز بطلب 

�أو تقرير يقدمه �لطاعن �إلى قلم كتاب �ملحكمة �لتي �أ�سدرت �حلكم )�ملطعون فيه(، 

543 د. ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 383.
544 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 769.
545 د. جالل ثروت، �ملرجع �ل�سابق، �ص 587.

546 د. حممود طه، �خت�سا�ص �ملحاكم �لع�سكرية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 137 : 155.
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وذلك علـى خالف �لنائب �لعام يف �ل�ستئناف و�لنق�ص فيجوز �أن يتم �أمام �ملحكمة 

�ملخت�سة بنظر �لدعوى مبا�سرة طعـن بطريق... وفيما يتعلق باإعادة �لنظر فوفقا 

لن�ص �ملادة )443( �إجر�ء�ت م�سري ل يتم �إل من قبل �لنائب �لعام بناء على 

طلب �ملحكوم عليه �أو من ميثله �أو من تلقاء نف�سه �إلى حمكمة �لنق�ص547 بينما وفقا 

لن�ص �ملادة )43( من قانون �لتمييز �لبحرينى يتم من قبل وزير �لعدل و�ل�سئون 

�لإ�سالمية، �سو�ء من تلقاء نف�سه �أو بناء على طلب �ملحكوم عليه.

ميعاد الطعن:

��سرتط �مل�سرع �سرورة تقدمي �لطعن خالل مدة معينة، و�إل �سقط حق من يرغب 

يف تقدمي �لطعن يف تقدمي طعنه، و�أ�سبح �حلكم باتا بالن�سبة �إليه �أي حائز� حجية 

�لأمر �ملق�سي، و�إن ��ستثنى من �سرط �مليعاد طلب �إعادة �لنظر. 

�لعلم  ويتحقق  �حلكم،  ب�سدور  عليه  �ملحكوم  علم  تاريخ  من  �لطعن  ميعاد  ويبد�أ 

كان  متى  به  �لإعالن  تاريخ  ومن  كان ح�سوريا،  متى  به  �لنطق  تاريخ  من  باحلكم 

�ملحكوم  تعر�ص  �أو  عطلة  �لأخري  �ليوم  �سادف  �إذ�  �لطعن  ميعاد  وميتد  غيابيا. 

عليه لعذر قهري حال بينه وبني تقدمي �لطعن وذلك �إلى �ليوم �لتايل لإنز�ل �لعذر 

�لقهري.548 

اآثار الطعن: 

تنفيذها  وقف  �لأحكام  �لطعن يف  �أنه يرتتب على  �لأ�سل  للتنفيذ:  الواقف  الأثر 

وذلك فيما يتعلق بطرق �لطعن �لعادية فقط، على عك�ص طرق �لطعن غري �لعادية 

فالأ�سل �أل يرتتب على �لطعن بالتمييز �أو باإعادة �لنظر وقف تنفيذ �حلكم. ونقول 

د�ئما �لأ�سل لأن �لطعن بالطرق �لعادية )�ملعار�سة، �ل�ستئناف( و�إن كانت �لقاعدة 

547 د. جالل ثروت، �ملرجع �ل�سابق، �ص 588.
548 د. فوزية عبد�ل�ستار، �ملرجع �ل�سابق، �ص 674.
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�لعامة �أنه يوقف �لتنفيذ للحكم حمل �لطعن، فاإنه ي�ستثنى من ذلك بع�ص �لأحكام 

بالغر�مة،  تق�سي  كانت  متى  )�بتد�ئي(  �أول درجة  تنفذ مبجرد �سدور حكم  �لتي 

�أو  بالبحرين،  معروف  �إقامة  حمل  له  لي�ص  �أو  عائد�،  �ملتهم  كان  متى  باحلب�ص  �أو 

حمكوما عليه يف �سرقة، �أو مل يدفع كفالة تكفل ح�سور �لطاعن جل�سة نظر �لطعن، 

وكذلك �إذ� مل ي�ستاأنف �حلكم حتى فو�ت مو�عيد �لطعن549 على �لعك�ص فاإن �لطعن 

بالتمييز �أو �لتما�ص �إعادة �لنظر ل يحول دون تنفيذ �حلكم �ل�سادر �سد �لطاعن، 

دون  يحول  بالنق�ص  �لطعن  فاإن  بالإعد�م،  �ل�سادر  �حلكم  ذلك  من  ��ستثنى  و�إن 

تنفيذ عقوبة �لإعد�م، نظر� لعدم �إمكانية تفادي �خلطاأ يف حالة تنفيذ �لعقوبة قبل 
�لبت يف �لطعن من قبل حمكمة �لنق�ص، على عك�ص بقية �لعقوبات �لأخرى.550

�ملادتني  لن�سو�ص  وفقا  للطعن  �لن�سبي  �لأثر  يتج�سد  للطعن:  الن�ضبي  الأثر 

)401، 417( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )302 ( �إجر�ء�ت �لبحرين يف ثالثة 

�أثره على �لطاعن دون  �أمور:�لأول: يتعلق ب�ساحب �حلق يف �لطعن: حيث يقت�سر 

غريه من �خل�سوم. و��ستثناء من هذ� �لأثر �لن�سبي، فان �لطعن ميتد �أثره �إلى غري 

�لطاعن من �ملتهمني ولو مل يقدمو� طعنا، وذلك �إذ� كانت �لأوجه �لتي بني عليها 

�لنق�ص تت�سل بغريه من �ملتهمني. ويعرف هذ� �لأثر بالأثر �ل�سخ�سي.551 �لثاين: 

حمل �لطعن: �إذ� �قت�سر �لطعن على �سق من �حلكم، فاإن �سلطة �ملحكمة تقت�سر 

على هذ� �جلزء، دون ما عد�ه من �أجز�ء �حلكم، ويعرف هذ� �لأثر بالأثر �لعيني. 

�لثالث: عدم جو�ز  �إليه.  �إل مبا طلب  يق�سي  �لق�ساء ل  قاعدة  �لأثر  و�أ�سا�ص هذ� 

�إ�سر�ر �لطاعن بطعنه: �لطاعن يريد بطعنه رفع �ل�سرر �لذي �أ�سابه من �حلكم، 

ولذلك كان منطقيا �أل ينقلب �لطعن وبال عليه. وعليه لو �أن �ملتهم ��ستاأنف �حلكم 

�ل�سادر �سده باحلب�ص ملدة �سنتني مثال، فاإن ��ستئنافه لهذ� �حلكم ل مينح �ملحكمة 
549 د. حممود طه، مبد�أ تقيد �ملحكمة بحدود �لدعوى �جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، �ص  144 وما بعدها.

550 �لهام�ص �ل�سابق.  
551 د. ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 385.
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�سلطة ت�سديد �لعقوبة �ل�سادرة �سد �لطاعن، �أي ل يجوز لها �حلكم �سد �لطاعن 

باحلب�ص �أكرث من �سنتني، وعلى �لعك�ص متلك �إلغاء �حلكم كلية �أو تخفيفه �أو �لإبقاء 

�ل�سادر،  �حلكم  يف  م�ساحلهم  تتعار�ص  خ�سم  من  �أكرث  طعن  �إذ�  بينما  عليه، 

فاإن �ملحكمة متلك �حلكم مبا تر�ه ل�ستحالة تطبيق هذه �لقاعدة552 و�لأمر نف�سه 

�أحد  �أو بجانب  �لتي طعنت يف �حلكم �سو�ء مبفردها  �لعامة هي  �لنيابة  �إذ� كانت 

�خل�سوم، لأن �لنيابة �لعامة لي�ست خ�سما يف �لدعوى �جلنائية، لذ� فاإن �ملحكمة 

متلك �حلكم مبا تر�ه من دون �لتقيد بهذه �لقاعدة.553 

وهو ما ق�ست به حمكمة �لتمييز �لبحرينية »ملا كانت �ملادة )36( من قانون حمكمة 

�لتمييز �إذ ن�ست على �أنه �إذ� كان نق�ص �حلكم بناء على طلب �أحد �خل�سوم غري 

ت�سديد  �لإعادة  ملحكمة  يجوز  ل  باأنه  �أفادت  قد  بطعنه،  ي�سار  فال  �لعامة  �لنيابة 

�إذ�  �إل  �لطعن  م�سه  ملن  بالن�سبة  �ل�سابق  �حلكم  بها  ق�سى  �لتي  �لعقوبة  تغليظ  �أو 

كان نق�ص هذ� �حلكم حا�سال بناء على طعن من �لنيابة �لعامة بو�سفها �ل�سلطة 

�لنيابة قد قررت بالطعن  �لقائمة على �لتهام يف �لدعوى �جلنائية، فاإذ� مل تكن 

نهائيا يف مو�جهتها وح�سل  بذلك  �رت�سته ف�سار  بل  بالعقوبة  �ل�سادر  يف �حلكم 

�لطعن من غريها من �خل�سوم فان نق�ص �حلكم يف هذه �حلالة ل يرتتب عليه �سوى 

�إعادة نظر �لدعوى يف حدود م�سلحة ر�فع �لطعن...«،554 و�إذ� ر�أت �ملحكمة يف هذه 

�حلالة ت�سديد �لعقاب فانه ي�سرتط �لإجماع من قبل �أع�ساء �ملحكمة، وهو ما ق�ست 

به حمكمة �لتمييز �لبحرينية »ت�سديد �ملحكمة للعقوبة �ملحكوم بها �أو �إلغاء �حلكم 

�ل�سادر بالرب�ءة عند ��ستئناف �لنيابة �لعامة �سرطه �أن يكون باإجماع �لآر�ء �ملادة 

)302( �إجر�ء�ت جنائية. خمالفة ذلك �أثره �لبطالن«.555 

552 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 782.
553 د. ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 387.

554 متييز �لبحرين 160 ل�سنة 2008 بتاريخ 2009/3/10م ج2 �ص 137.
555 متييز �لبحرين رقم 215 ل�سنة 2009 بتاريخ 2009/11/9 ج2 �ص 503.
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طبيعة الطعن يف الأحكام:

حميط  يف  �لنا�سئة  �لر�بطة  تتابع  مر�حل  من  مرحلة  ي�سكل  �لأحكام  يف  �لطعن 
�لدعوى �جلنائية، فهو ل يعترب دعوى جديدة.556

وقد وردت طرق �لطعن يف �لأحكام على �سبيل �حل�سر، لذ� ل يجوز �لتما�ص طريق 

�آخـر غري طرق �لطعن �لو�ردة يف قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، �سو�ء �لعادية منهـا �أم 

غري �لعادية ويعني هذ� تعلقها بالنظام �لعا، ويرتتب على هذه �لطبيعة �أنه من تقرر 

�لطعن ل�ساحله ل يجوز له �لتنازل عنه، وذلك فيما يتعلق بالدعوى �جلنائية فقط 
من دون �لدعوى �ملدنية، �إذ يجوز ملن تقرر �لطعن ل�ساحله �لتنازل عنه.557

ويق�سد بعدم جو�ز �لتنازل عن �لدعوى �جلنائية �سو�ء بالن�سبة �إلى �لنيابة �لعامة 

�أو �خل�سوم، عدم �سقوط �حلق يف �لطعن طو�ل �لفرتة �ملحددة لذلك قانونا، فمثال 

لو �أن �حلكم �سدر مو�فقا لطلباتها �أو كان �ملحامي �لعام قد �أ�سر على �لأور�ق بقبول 

�أن تطعن �لنيابة �لعامة يف  �حلكم وقرر عدم �لطعن فيه، فاإن ذلك ل يحول دون 

�حلكم طاملا كانت مو�عيد �لطعن مل تنق�ص بعد. كما ل متلك �لنيابة �لعامة �لتنازل 

وتظل  هذ�  تنازلها  يقبل  فال  تنازلت  �أنها  حدث  ولو  به،  تقدمت  �لذي  �لطعن  عن 

�أن تف�سل  �لطعن، وعليها  بنظر  �ملخت�سة  �ملحكمة  �أمام  قائمة  �لدعوى رغم ذلك 

فيه دون �عتد�د بهذ� �لتنازل. و�لأمر نف�سه بالن�سبة �إلى �ملتهم فاإن تنازله عن حقه 

يف �لطعن ل يحول بينه وبني �لطعن يف �حلكم من جديد، طاملا كان ميعاد �لطعن 

تنازل عن  �إذ�  �ملتهم  �أن  ��ستقر� على  و�لفقه قد  �لق�ساء  و�إن كان  ليز�ل مفتوحا. 

طعنه بعد تقدميه، فاإن هذ� �لتنازل ينتج �أثره ويعترب تركا للخ�سومة �جلنائية �ساأن 
حقه يف �لتنازل عن دعو�ه �ملدنية.558

556 د. جالل ثروت، �ملرجع �ل�سابق، �ص 591.
557 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 783.

558 جنيب ح�سني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1063 - نق�ص 1984/12/31م، م.�أ.ن، �ص 35 ق، رقم 212، �ص 976 - 
�نظر عك�ص ذلك د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 784 : 785.
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املبحث الثاين

طرق الطعن يف الأحكام

تناولنا طرق �لطعن يف �لأحكام �سيكون من خالل تق�سيمها �إلى طرق عادية و�أخرى 

غري عادية وذلك كل يف مبحث م�ستقل: 

املطلب الأول

طرق الطعن العادية

يق�سد بطرق �لطعن �لعادية كما �أو�سحنا �سابقا طرق �لطعن �لتي �أجازها �لقانون 

لكل خ�سم، و�أيا كان �لعيب �لذي ينعاه على �حلكم، �سو�ء كان عيبا مو�سوعيا �أم 

جديد559  من  �لق�ساء  على  �لدعوى  طرح  �إعادة  �إلى  �لطرق  هذه  وتهدف  قانونيا. 

وتنح�سر طرق �لطعن �لعادية يف �ملعار�سة و�ل�ستئناف.

الفرع الأول 

 الطعن باملعار�ضة

�ملعار�سة �إحدى طرق �لطعن �لعادية، وقد تناول �مل�سرع �لبحريني �أحكامها يف 

�ملو�د )288 : 291( �إجر�ء�ت، و�مل�سرع �مل�سري يف �ملو�د )398 : 401( 

�أن �ملعار�سة مق�سورة على �لأحكام  �إجر�ء�ت. ويت�سح لنا من هذه �لن�سو�ص 

�لغيابية، �سو�ء �سدرت من قبل حمكمة �أول درجة �أو من �ملحكمة �ل�ستئنافية، 

و�أنها تتم خالل �سبعة �أيام من تاريخ �إعالنه باحلكم �لغيابي. وتهدف �ملعار�سة 

حمل  �حلكم  �أ�سدرت  �لتي  �ملحكمة  ذ�ت  �أمام  �لدعوى  طرح  �إعادة  �إلى 

�ملعار�سة.560 

559 د. جنيب ح�سني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1008.
560 �لهام�ص �ل�سابق، 1010.
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نطاق املعار�ضة:

�ملعار�سة،  فيها  �لتي يجوز  بالأحكام  يتعلق  �لأول:  باأمرين:  �ملعار�سة  يتحدد نطاق 

ويعرف بالنطاق �ملو�سوعي. و�لثاين: يتعلق باخل�سوم �لذين يجوز لهم �ملعار�سة، 

ويعرف بالنطاق �ل�سخ�سي للمعار�سة: 

النطاق املو�ضوعي للمعار�ضة: تقت�سر �ملعار�سة كما �أو�سحنا �سابقا على �لأحكام 

�لغيابية �سو�ء كانت يف جناية �أو جنحة �أو خمالفة، و�سو�ء �سدرت عن حمكمة �أول 

درجة �أو عن حمكمة �ل�ستئناف، ويعني هذ� �أنه ي�سرتط يف �حلكم كي ميكن �لطعن 

مل  �أي  غيابيا،  �سدر  قد  �لطعن  حمل  �حلكم  ويكون  غيابيا،  �حلكم  يكون  �أن  فيه 

يح�سر �ملحكوم عليه جل�سة �ملر�فعة يف �ليوم �ملعني بورقة �لتكليف باحل�سور، ومل 

�أو يف  �إعالنه يف �سخ�سه  ي�سوغ فيها ذلك رغم  �لتي  �لأحو�ل  ير�سل وكيال عنه يف 

موطنه �لقانوين. ول يحول دون �عتبار �حلكم غيابيا ح�سور �ملتهم �أكرث من جل�سة 

ولو كان من بينها جل�سة �لنطق باحلكم متى مل يتم فيها مر�فعة منه. وهو ما عربت 

عنه حمكمة �لنق�ص �مل�سرية �سر�حة بقولها »ل يكون �حلكم ح�سوريا �إل ملن تهياأت 
له �لفر�سة لإبد�ء دفاعه كامال«.561

ويعد �حلكم ح�سوريا �عتباريا �إذ تخلف �ملتهم عن �حل�سور ب�سورة عمدية من دون 

�إلى كل من يح�سر من �خل�سوم  عذر مقبول، كما يعترب �حلكم ح�سوريا بالن�سبة 

يف  �حل�سور  عن  تخلف  �أو  ذلك  بعد  �جلل�سة  غادر  ولو  �لدعوى  على  �لند�ء  عند 

�جلل�سة �لتي �أجلت �إليها من دون �أن يقدم عذر�  مقبول.562 ويعترب وفقا لن�ص �ملادة 

�حلكم  كذلك  م�سري  �إجر�ء�ت   )240( و�ملادة  �لبحرين،  �إجر�ء�ت   )202(

بع�سهم  و�حدة وح�سر  و�قعة  �أ�سخا�ص عن  �لدعوى على عدة  رفعت  �إذ�  ح�سوريا 

للمحكمة  ويجوز  �لقانون.  ح�سب  باحل�سور  تكليفهم  رغم  �لآخر  �لبع�ص  وتخلف 
561 نق�ص م�سري 1974/6/24م، م.�أ.ن، �ص 25ق، رقم 137، �ص 635.
562 نق�ص م�سري 1952/12/30م، م.�أ.ن، �ص4 ق، رقم 115، �ص 297.
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مع  �إليها  تخلفو� عن �حل�سور  باإعالن من  وتاأمر  �لدعوى جلل�سة مقبلة،  توؤجل  �أن 

تنبيههم �إلى �أنهم �إذ� تخلفو� عن �حل�سور يف هذه �جلل�سة يجوز �عتبار �حلكم �لذي 

يعترب فيها �حلكم ح�سوريا - رغم عدم  �لتي  ي�سدر ح�سوريا، ويف هذه �حلالت 

ح�سور �ملتهم-  يتعني على �ملحكمة وفقا لن�ص �ملادة )203( �إجر�ء�ت �لبحرين 

�أن حتقق �لدعوى �أمامها كما لو كان �ملتهم حا�سر�، من دون �أن ت�سمع مر�فعة عنه.

ول تقبل �ملعار�سة، وفقا لن�ص �ملادة )204( �إجر�ء�ت �لبحرين، و�ملو�د )238 

�إلى 240( �إجر�ء�ت م�سري، يف �لأحكام �حل�سورية �عتباريا �إل �إذ� ثبت للمحكمة 

�أو كان  تو�فر عذر مقبول منع �ملتهم من ح�سور جل�سة �ملر�فعة كاأن يكون مري�سا 

باخلارج ب�سبب عمله، و�أن يثبت �ملحكوم عليه �أنه مل ي�ستطع تقدمي عذره قبل �حلكم 

�عتباريا  ��ستئناف �حلكم �حل�سوري  يكون  و�أن  بو��سطة حماميه،  �أو  بنف�سه  �سو�ء 
غري جائز.563

ثانيا: النطاق ال�ضخ�ضي للمعار�ضة: تقت�سر �ملعار�سة وفقا لن�ص �ملادة )289( 

�إجر�ء�ت �لبحرين، و�ملادة )399( �إجر�ء�ت م�سري على من له �سفة �خل�سم 

�أن  �ملتهم و�مل�سئول عن �حلق �ملدين، من دون  فاإنها تقت�سر على  �لدعوى، لذ�  يف 

عدم  يف  تكمن  وعلة  فقط،  �ملتهم  هنا  يهمنا  وما  �ملدين.  باحلق  �ملدعي  من  تقبل 

�لرغبة يف تعطيل �لف�سل يف �لدعوى �جلنائية ب�سبب �لدعوى �ملدنية، كما ل يجوز 

للنيابة �لعامة  وفقا لن�ص �ملادة )288( �إجر�ء�ت �لبحرين �ملعار�سة يف �حلكم 

كافة  �ملحاكمة  �إجر�ء�ت  حا�سرة  تكون  �لعامة  �لنيابة  لأن  �إل  ذلك  وما  �لغيابي، 

�أن �حلكم  يعني  �إي�ساحه، مما  �ل�سابق  �لنحو  ت�سكيل �ملحكمة على  ك�سرط ل�سحة 

ل يكون �إل ح�سوريا يف مو�جهتها؛564  �إذ يحق للمتهم �ملعار�سة يف �حلكم �لغيابي 

�أم  �ملدنية  �أم  �لدعوى �جلنائية  �ل�سادر يف  �ل�سادر �سده، وذلك �سو�ء يف �حلكم 

563 د. فوزية عبد�ل�ستار، �ملرجع �ل�سابق، �ص 682 : 683.
564 د. �آمال عثمان، �ملرجع �ل�سابق، �ص 808.
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كلتيهما. وهذ� �حلق يقت�سر على �ملتهم �لذي مل يح�سر جل�سة �ملر�فعة، دون غريه 

من بقية �ملتهمني �لآخرين �لذين �سدر �سدهم �حلكم حمل �ملعار�سة، وذلك ب�سرط 

�حلكم  كان  متى  �ملعار�سة  منه  يقبل  ل  وعليه  �ملعار�سة،  يف  م�سلحة  له  يكون  �أن 

فيه  �ملعار�سة  له  يجوز  ل  للمتهم  بالرب�ءة  �حلكم  �سدر  فاإذ�  ل�ساحله،  �سدر  قد 

لنعد�م �مل�سلحة، ولو كان �ملتهم يرى �إ�سناد �لرب�ءة �إلى �سبب مو�سوعي ل �إلى �سبب 
قانوين، كانق�ساء �لدعوى بالتقادم �أو لعدم كفاية �لأدلة.565

ثانيا: ميعاد املعار�ضة واإجراءاتها: ن�ضتعر�س فيما يلي ميعاد املعار�ضة، 
واإجراءاتها كال على حدة:

ميعاد املعار�ضة: وفقا لن�ص �ملادة )288( �إجر�ء�ت �لبحرين، و�ملادة )398( 

�أو  �ملتهم  �لتالية لإعالن  �لأيام  �ل�سبعة  �ملعار�سة يف خالل  تقبل  �إجر�ء�ت م�سري 

و�إذ�  �مل�سافة.  ميعاد  بخالف  وذلك  �لغيابي،  باحلكم  �ملدنية  �حلقوق  عن  �مل�سئول 

�سادف �آخر �مليعاد عطلة ر�سمية �أو عذر� قهريا �متد ميعاد �ملعار�سة �إلى �أول يوم 

�ملعار�سة يف �حلكم  له حق  �لعذر. ويجوز ملن  �أو  �لر�سمية  �لعطلة  �نتهاء  بعد  عمل 

�لغيابي منذ �سدوره �إذ� علم به من دون حاجة �إلى توقف ذلك على �إعالنه باحلكم، 

فالإعالن هنا �سرط لبدء ميعادها فقط، لكونه نفيا لقرينة �جلهل به، ومما ل �سك 

فيه �أن طعن �ملحكوم عليه ينفي هذه �لقرينة.566 

 وميتد ميعاد �ملعار�سة وفقا لن�ص �ملادة )288( �إجر�ء�ت �لبحرين يف حالتني: 

�لأولى: �إذ� �أعلن �خل�سم باحلكم �لغيابي ولكن ��ستحال �لتقرير باملعار�سة ل�سبب 

�ملخت�ص  �ملوظف  لرف�ص  �أو  �لبالد  خارج  �لوجود  �أو  �ل�سديد  �ملر�ص  مثل  قهري 

زو�ل  �لطعن حتى  ميعاد  �مليعاد، يف هذه �حلالة ميتد  باملعار�سة يف  �لتقرير  قبول 

565 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1751 : 1752.
566 د. �سعيد ح�سب �هلل، �ملرجع �ل�سابق، �ص 354.
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هذ� �ل�سبب.567 �لثانية: �إذ� مل يعلن �ملحكوم عليه ل�سخ�سه،  فاإن ميعاد �ملعار�سة 

بالن�سبة �إليه يبد�أ من يوم علمه بح�سول �لإعالن، و�إل كانت �ملعار�سة جائزة حتى 

ت�سقط �لدعوى مب�سي �ملدة568  وهو ما ق�ست به حمكمة �لتمييز �لبحرينية �ملادة 

يف  �ملعار�سة  »تقبل  �أنه  على  ن�ست  قد  �جلنائية  �لإجر�ء�ت  قانون  من   )288(

�لأحكام �لغيابية من كل من �ملتهم و�مل�سئول عن �حلقوق �ملدنية يف ظرف �ل�سبعة 

�أيام �لتالية لإعالنه باحلكم �لغيابي ويجوز �أن يكون هذ� �لإعالن مبلخ�ص... ومع 

ذلك �ذ� كان �إعالن �حلكم مل يح�سل ل�سخ�ص �ملتهم فان ميعاد �ملعار�سة بالن�سبة 

له فيما يخت�ص بالعقوبة �ملحكوم بها يبد�أ من يوم علمه بح�سول �لإعالن و�إل كانت 

�ملعار�سة جائزة حتى ت�سقط �لدعوى مب�سي �ملدة«.569 

اإجراءات املعار�ضة: تتمثل �إجر�ء�ت �ملعار�سة وفقا لن�ص �ملادة )290( �إجر�ء�ت 

�لبحرين، و�ملادة )400( �إجر�ء�ت م�سري يف �لآتي: 

1 - تتم �ملعار�سة بتقرير يقدمه �ملحكوم عليه �أو من ميثله قانونا، من دون ��سرت�ط 

�أن يكون حماميا �إلى قلم كتاب �ملحكمة �لتي �أ�سدرت �حلكم. 

�لطاعن ح�سورها،  على  يتعني  �لتي  �جلل�سة  موعد  �ملحكمة  كتاب  قلم  يحدد   -  2

فاإذ� مل يكن �ملحكوم عليه هو �لذي قام باملعار�سة تعني �إعالنه مبوعد �جلل�سة لنظر 

معار�سته. 

3 - يتعني على �لنيابة �لعامة تكليف باقي �خل�سوم يف �لدعوى باحل�سور يف ميعـاد 
24 �ساعة، و�إعالن �ل�سهود باجلل�سة �ملذكورة.570

 ثالثا: اآثار املعار�ضة:

567 د. �آمال عثمان، �ملرجع �ل�سابق، �ص 809 : 810.

568 د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 704 : 705.
569 نق�ص م�سري 1965/5/17م، م.�أ.ن، �ص 16 ق، رقم 96، �ص 476. 

570 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1765 : 1766.
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يرتتب على �ملعار�سة �أثر�ن مهمان: �أولهما: �أثر موقف، وثانيهما: �إعادة نظر �لدعوى 

�أمام �ملحكمة �لتي �أ�سدرت �حلكم �لغيابي للحكم فيها من جديد، و�سن�سري �إلى كل 

منهما على حدة:

الأثر املوقف للمعار�ضة: يتج�ضد الأثر املوقف للمعار�ضة يف: 

 )326( �ملادة  عليه  ن�ست  ما  وهو  فيه:  املعار�س  الغيابي  احلكم  تنفيذ  وقف 

�ل�سادر  �لغيابي  �حلكم  تنفيذ  يجوز  ل  �لن�ص  هذ�  ومبوجب  �لبحرين.  �إجر�ء�ت 

بالعقوبة، وذلك خالل �لفرتة �لتي يجوز فيها �ملعار�سة، و متى متت �ملعار�سة من 

باب �أولى. بينما �إذ� �نق�سى ميعاد �ملعار�سة من دون تقرير بها وجب تنفيذ �حلكم 

�لغيابي، وذلك �إل �إذ� كان �حلكم قابال للطعن بال�ستئناف، فال يجوز تنفيذه �إل بعد 

فو�ت ميعاد �ل�ستئناف �أو �لف�سل فيه571 و��ستثناًء من هذ� �لأثر )وقف �لتنفيذ( 

يحق للنيابة �لعامة وفقا لن�ص �ملادة )327( �إجر�ء�ت �لبحرين، و�ملو�د )466 

�إلى 468( �إجر�ء�ت م�سري �أن تاأمـر بناًء علـى طلب �لنيابة �لعامة بالقب�ص على 

يف  وذلك  فاأكرث  �سهر  مدة  بحب�سه  يق�سي  �لغيابي  �حلكم  كان  �إذ�  وحب�سه  �ملتهم 

�لبحرين )يف م�سر(،  �إقامة معروف يف  �أل يكون له حمل  �لأولى:  �إحدى حالتني: 
و�لثانية: �إذ� كان �سادر� �سده �أمر باحلب�ص �لحتياطي.572

�ملدعي  �أو  �لعامة  �لنيابة  طعنت  �إذ�  اخل�ضوم:  من  املرفوع  ال�ضتئناف  نظر  وقف 

باحلق �ملدين بال�ستئناف يف �حلكم �لغيابي، وكان ميعاد �لطعن باملعار�سة ماز�ل 

ممتد� �أمام �ملحكوم عليه غيابيا تعني وفقا لن�ص �ملادة )34( من قانون �ل�سلطة 

�لق�سائية �مل�سري �إيقاف �لف�سل يف ��ستئناف �لنيابة حتى ينق�سي ميعاد �ملعار�سة 
�أو يتم �لف�سل فيها.573

571 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 795 : 796.  
572 نق�ص م�سري 1969/12/29م، م.�أ.ن، �ص 20، رقم 314، �ص 1515.

573 نق�ص م�سري 1973/12/9م، م.�أ.ن، �ص 24، رقم 238، �ص 1167.
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اإيقاف مواعيد الطعن يف احلكم الغيابي: يرتتب على �ملعار�سة وفقا لن�ص �ملادة 

)294( �إجر�ء�ت �لبحرين �إيقاف مو�عيد �لطعن يف �حلكم �لغيابي بال�ستئناف، 

فال يبد�أ ��ستئناف �حلكم �لغيابي �إل من تاريخ �إعالن �حلكم �لغيابي �أو من تاريخ 

�حلكم �ل�سادر يف �ملعار�سة. كما ل يبد�أ ميعاد �لطعن بالتمييز �إل من تاريخ �نق�ساء 

ميعاد �ملعار�سة �أو �حلكم �ل�سادر يف �ملعار�سة.574 

اإعادة طرح الدعوى على املحكمة:

�ملعار�سة تعيد نظر �لدعوى �أمام ذ�ت �ملحكمة �لتي �أ�سدرت �حلكم �ملعار�ص فيه، 

ولي�ص ثمة ما مينع �لقا�سي �لذي �أ�سدر �حلكم �لغيابي من نظر �ملعار�سة فيه،575  

و�إن تقيدت بالقيد �لعام �ل�سابق ��ستعر��سه، وهو عدم جو�ز �إ�سر�ر �لطاعن بطعنه، 

وي�سرتط لإعادة نظر �لدعوى من جديد �أن يح�سر �ملعار�ص �أول جل�سة حتدد للف�سل 

يف �ملعار�سة، ول يحول دون �إعادة نظر �لدعوى من جديد تغيب �ملعار�ص عن ح�سور 

�أي دفع يف  جل�سات �ملحاكمة �لأخرى طاملا ح�سر �جلل�سة �لأولى، حتى ولو مل يبد 

دفاعه،  لتح�سري  �لتاأجيل  �كتفى مبجرد طلب  ولو  ذلك  من  و�لأكرث  �جلل�سة،  هذه 

�ملعار�ص  تغيب  فاإذ�  �لدعوى576  تاأجيل  �ملحكمة يف هذه �جلل�سة على  �قت�سرت  �أو 

عن ح�سور �أول جل�سة �سو�ء بنف�سه �أو مبن ينوب عنه، طاملا كان ح�سوره �سخ�سيا، 

وكان عدم ح�سوره هذ� لي�ص عذر مقبول �عتربت �ملعار�سة كاأن مل تكن. بينما �إذ� 

كان عدم ح�سور �لطاعن �أول جل�سة رغم وجوب ح�سوره �سخ�سيا وح�سر نيابة عنه 

حماميه، و�أفاد �أن موكله تعذر ح�سوره ملر�ص �أ�سابه، �أجلت �ملحكمة نظر �لدعوى يف 

جل�سة �أخرى، فاإذ� تغيب عن �جلل�سة �جلديدة من دون عذر �عتربت �ملعار�سة كاأن 

مل تكن577 ويخ�سع تقدير مدى تو�فر عذر مقبول لعدم ح�سور �لطاعن �أول جل�سة 

574 نق�ص م�سري 1955/1/10م، م.�أ.ن، �ص 6، رقم 124، �ص 377.
575 نق�ص م�سري 2/2/ 1983م، م.�أ.ن، �ص 34، رقم 35، �ص 197.

576 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1780 : 1785.
577 نق�ص م�سري 1973/2/25م، م.�أ.ن، �ص 24، رقم 53، �ص 24.
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م�ساألة تقديرية ملحكمة �ملو�سوع، فاإذ� كان حكمها برف�ص �لعذر وجب عليها ت�سبيب 

رف�سها و�إل كان حكمها معيبا مبا يبطله.578 

وي�سقط �حلكم باعتبار �ملعار�سة كاأن مل تكن �إذ� ح�سر �لطاعن قبل �نتهاء �جلل�سة 

�لتي �سدر فيها �حلكم، ويف هذه �حلالة يجب �إعادة نظر �لدعوى يف ح�سوره.

الفرع الثاين

الطعن بال�ضتئناف

عن  �ل�سادرة  �لأحكام  يف  �لعادية  �لطعن  طرق  �أحد   - ذكرنا  كما   - �ل�ستئناف 
حماكم �جلنح و�ملخالفات يف �لدعوى �جلنائية و�لدعوى �ملدنية.579

للطعن  عاديان  �أنهما طريقان  باملعار�سة يف  �لطعن  مع  بال�ستئناف  �لطعن  ويتفق 

�ختلف  و�إن  جديد،  من  �لدعوى  طرح  �إعادة  �إلى  يهدفان  �أنهما  ويف  �لأحكام،  يف 

�لطعن بال�ستئناف عن �لطعن باملعار�سة يف �أن �لأول يتم �أمام حمكمة �أعلى درجة 

ولي�ست �ملحكمة ذ�تها �لتي �أ�سدرت �حلكم �لغيابي )حمل �لطعن باملعار�سة(، لذ� 

جلميع  يجوز  وكذلك  درجتني«.  على  »�لتقا�سي  ملبد�أ  تطبيقا  يعد  �ل�ستئناف  فاإن 

�خل�سوم مبن فيهم �لنيابة �لعامة �لطعن بال�ستئناف، بينما ل جتوز �ملعار�سة يف 

�لأحكام �لغيابية �إل للمتهم و�مل�سئول عن �حلقوق �ملدنية فقط. كما ميتد �ل�ستئناف 

لي�سمل �لأحكام �حل�سورية و�لغيابية معا على عك�ص �لطعن باملعار�سة فيقت�سر على 

�لأحكام �لغيابية فقط، كما �أن �ملعار�سة جتوز يف جميع �لأحكام �لغيابية �سو�ء كانت 

�أم ثاين درجة، على عك�ص �ل�ستئناف فيقت�سر  �أول درجة  قد �سدرت عن حمكمة 

على �لأحكام �لتي �أ�سدرتها حمكمة ثاين درجة.580 

578 د. جنيب ح�سني، �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، مرجع �ل�سابق، �ص 1043.  
579 �لهام�ص �ل�سابق، �ص 1044.

580 د. �سعيد ح�سب �هلل، �ملرجع �ل�سابق، �ص 368.
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وي�ستهدف �ل�ستئناف �إعادة طرح �لدعوى من جديد لت�سحيح �أي خطاأ يحتمل �أن 

�لتي  ثاين درجة  �أن حمكمة  ول�سيما  �أول درجة،  قبل حمكمة  �سابهه من  قد  يكون 

يعهد �إليها نظر �ل�ستئناف تتكون من هيئة لها من عدد �أع�سائها وخربتهم ما يحقق 

نقاط ثالث:�لأولى:  �سيكون من خالل  بال�ستئناف  للطعن  وتناولنا  �لإ�سالح.  هذ� 

نو�سح فيها نطاق �ل�ستئناف، ويف �لثانية: ميعاده و�إجر�ء�ته، و�أخري� �آثاره:

اأول: نطاق ال�ضتئناف: 

تناولنا نطاق �ل�ستئناف �سيكون من خالل ��ستعر��سنا �لأحكام �لتي يجوز �لطعن 

فيها بال�ستئناف، و�لأ�سخا�ص �لذين يحق لهم �لطعن بال�ستئناف:

�ملادتني  يف  �مل�سرع  �أجاز  بال�ضتئناف:  فيها  الطعن  يجوز  التي  الأحكام 

)292،293( �إجر�ء�ت �لبحرين، و�ملو�د )402 �إلى 404( �إجر�ء�ت م�سري 

��ستئناف �لأحكام �لتي ت�سدر يف �لدعوى �جلنائية و�لأحكام �لتي ت�سدر يف �لدعوى 

�ملدنية �لتابعة على �ل�سو�ء، وما يهمنا هنا تلك �ملتعلقة بالدعوى، وميكن �لقول �إن 

جميع �لأحكام �ل�سادرة يف �لدعوى �جلنائية �أيا كانت جناية، جنحة، خمالفة، تقبل 

�ل�سرط   : �سرطان هما  �ل�سادر  تو�فرت يف �حلكم  بال�ستئناف، متى  فيها  �لطعن 

�لأول: �أن يكون �حلكم �سادر� عن حماكم �لدرجة �لأولى: وتتمثل حماكم �لدرجة 

�لأولى يف: �ملحكمة �ل�سغرى بالن�سبة �إلى �جلنح و�ملخالفات )�ملحكمة �جلزئية(. 

�ل�سرط  �جلنايات(.  �جلنايات)حمكمة  �إلى  بالن�سبة  �لكربى  �جلنائية  و�ملحكمة 

�لأحكام  يف:  �لأحكام  هذه  وتتمثل  ��ستئنافه:  حظر  قد  �مل�سرع  يكون  �أل  �لثاين: 

�لتح�سريية و�لتمهيدية �ل�سادرة يف م�سائل فرعية، �إل �إذ� جنم عنها منع �ل�سري يف 

�لدعوى، ومن �أمثلتها: �لأحكام �ل�سادرة بعدم �لخت�سا�ص، و�لأحكام �لتي ت�سدر 

�أو  �ساعة   24 ملدة  باحلب�ص  �ملحاكم  جل�سات  �نعقاد  �أثناء  بالنظام  يخل  من  على 

بغر�مة 10 دنانري.
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�خل�سوم  جلميع  �مل�سرع  �أجاز  بال�ضتئناف:  الطعن  لهم  يجوز  الذين  الأ�ضخا�س 

�حلق  عن  و�مل�سئول  �ملدين،  باحلق  �ملدعي  �ملتهم،  )�لنيابة،  بال�ستئناف  �لطعن 

�ملدين(. وما يهمنا هنا �ملتهم و�لنيابة �لعامة فقط. وقبل ��ستعر��سنا ملن له �حلق 

يف �ل�ستئناف، ن�سري �إلى �سرورة تو�فر �سرطني �سبق ��ستعر��سهما هما: �ل�سفة يف 

�ل�ستئناف، و�مل�سلحة يف �ل�ستئناف يف كل من يتقدم بال�ستئناف، لذ� نحيل �إليه 

منعا للتكر�ر:

�إجر�ء�ت  �ملادة )294(  �لعامة وفقا لن�ص  �لنيابة  النيابة العامة: يقت�سر حق 

�لبحرين، و�ملادة )403( �إجر�ء�ت م�سري على ��ستئناف �لأحكام �ل�سادرة يف 

�لدعوى �جلنائية فقط. ول يحول دون ممار�سة حقها هذ�، ولو كان �حلكم قد جاء 

�سريف  ممثل  و�إمنا  للمتهم  خ�سما  لي�ست  لكونها  �إل  ذلك  وما  لطلباتها،  مطابقا 
للمجتمع.581

ا�ضتئناف املتهم: يحق للمتهم وفقا لن�ص �ملادة )292( �إجر�ء�ت �لبحرين  و�ملادة 

�لدعوى  �ل�سادرة يف  �لأحكام  بال�ستئناف يف  �لطعن  �إجر�ء�ت م�سري   )404(

�جلنائية، و�أي�سا �لأحكام �ل�سادرة يف �لدعوى �ملدنية. ومن ميلك �لطعن فيهما معا  

ميلك �أي�سا �لطعن يف �حدهما فقط.

ثانيا: ميعاد �ل�ستئناف و�إجر�ء�ته: ن�ستعر�ص فيما يلي ميعاد �ل�ستئناف، ثم نتبعه 

باإجر�ء�ته: 

�سقط حق  و�إل  �ل�ستئناف خالل فرتة حمددة،  يرفع  �أن  ميعاد ال�ضتئناف: يجب 

�ملحكوم عليه يف �ل�ستئناف. ويف �سوء  �ملو�د ) 294، 295، 297 ( �إجر�ء�ت 

�لبحرين، و�ملادة )406( �إجر�ء�ت م�سري  ن�سري �إلى �لنقاط �لآتية:

مدة ال�ضتئناف: حدد �مل�سرع ميعاد �ل�ستئناف، حيث جعلها خم�سة ع�سر يوما �سو�ء 
581 نق�ص م�سري 1938/1/17م، مج.�لق. �لق.، ج4، رقم 952، �ص 144.
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كان �حلكم ح�سوريا �أم غيابيا �أم ح�سوريا �عتباريا، �سو�ء كان يف جناية �أم جنحة 

�أم خمالفة، و�سو�ء �سدر يف دعوى جنائية، �أم مدنية. و�أيا كان �خل�سم �مل�ستاأنف. 

�مل�سرع ثالثني يوما )م51  �إذ جعله  �لعام  �لنائب  ��ستئناف  ��ستثني من ذلك  و�إن 

�لبحرينية»��ستئناف  �لتمييز  حمكمة  �أكدته  ما  وهو  �لق�سائية(.  �ل�سلطة  قانون 

�لأحكام �حل�سورية وجوب ح�سوله يف ظرف خم�سة ع�سر يوما من تاريخ �لنطق به 

)م294( �إجر�ء�ت جنائية. �نتهاء �حلكم �ملطعون فيه �إلى �أن ��ستئناف �لطاعن 

مت بعد �مليعاد حم�سوبا من تاريخ �سدور حكم �مل�ستاأنف. تطبيق �سحيح �لقانون. خلو 

�حلكم وحم�سر �جلل�سة من �أي دفاع للطاعن يربر تخلفه عن �لتقرير بال�ستئناف 

غري  وبالتايل  جائز  غري  �لتمييز  حمكمة  �أمام  مرة  لأول  ذلك  �إثارة  �مليعاد.  يف 

مقبول«.582 

و�لغيابية،  �حل�سورية،  �لأحكام  بني  �مل�سرع  فرق  ال�ضتئناف:  ميعاد  بداية 

و�حل�سورية �لعتبارية، و�لأحكام �ل�سادرة يف �ملعار�سة؛ فنجده يقرر بد�ية ميعاد 

�حلكم583  ل�سدور  �لتايل  �ليوم  من  �حل�سورية  �لأحكام  �إلى  بالن�سبة  �ل�ستئناف 

�إلى  وبالن�سبة  �ملعار�سة  يف  �ل�سادرة  �لأحكام  �إلى  بالن�سبة  ي�سدق  نف�سه  و�حلكم 

من  �أو  �حلكم584  �إعالن  تاريخ  من  يبد�أ  �ل�ستئناف  ميعاد  فاإن  �لغيابية  �لأحكام 

يطعن  كي  �حلكم  �إعالن  بانتظار  �خل�سم  يلتزم  ول  �ملعار�سة.  مدة  �نتهاء  تاريخ 

له  �أتيح  قد  كان  متي  �خل�سم  �إعالن  قبل  فيه  �لطعن  ميكنه  �إذ  كال�ستئناف  فيه، 

�لعلم مبجرد �سدوره585 وياأخذ �حلكم �حل�سوري �لعتباري نف�سه حيث يبد�أ ميعاد 

�ل�ستئناف من تاريخ �إعالن �ملتهم باحلكم، و�أ�سا�ص ذلك �أن هذه �لأحكام غيابية 

يف حقيقتها و�إن �عتربت ح�سورية. و�إن �ختلف بدء ميعاد �ل�ستئناف بالن�سبة �إلى 

582 متييز �لبحرين يف 2009/1/5، رقم 170، 177، ل�سنة 2008م، ج2 �ص 11.
583 نق�ص م�سري 1946/5/21م، مج. �لق. �لق.، ج7، رقم 665، �ص 158. 

584 نق�ص م�سري 6/14/ 1965م، م.�أ.ن، �ص 16، رقم 113، �ص 570.
585 د. جنيب ح�سني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1070.
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��ستئناف �لنيابة �لعامة، فيبد�أ من تاريخ �لنطق به، لأن �حلكم لها ح�سوري حقيقة 

ولي�ص جماز�، ومن ثم ل يفرت�ص معه �حتمال جهل �لنيابة ب�سدوره. 

�إما �إذ� كان �حلكم ح�سوريا بالن�سبة �إلى �أحد �خل�سوم وغيابيا بالن�سبة �إلى خ�سم 

�آخر، فاإن ميعاد �ل�ستئناف يطبق بالن�سبة �إلى كل خ�سم يف �سوء �لقو�عد �مل�ستمدة 

من و�سعه، فمن يعد �حلكم بالن�سبة �إليه ح�سوريا يبد�أ ميعاد �ل�ستئناف من تاريخ 

غيابيا  �إليه  بالن�سبة  �حلكم  يعترب  �لذي  �خل�سم  �إلى  بالن�سبة  بينما  به،  �لنطق 

ينتهي ميعاد  �أن  يت�سور  �إعالنه باحلكم، لذلك  تاريخ  �ل�ستئناف من  فيبد�أ ميعاد 
�ل�ستئناف بالن�سبة �إلى �لنيابة وي�ستمر بالن�سبة �إلى �ملتهم.586

 و�إذ� كان �حلكم يقبل �لطعن فيه باملعار�سة وبال�ستئناف يف �آن و�حد، فطعن من 

فاإنه  ممتد�،  ليز�ل  �ملعار�سة  ميعاد  وكان  بال�ستئناف،  ح�سوريا  له  �حلكم  كان 

ينق�سي  �أن  بعد  �إل  بال�ستئناف  �لطعن  تنظر يف  �أن  �ل�ستئنافية  للمحكمة  ل يجوز 

ميعاد �ملعار�سة من دون �أن يرفع، �أو بعد �أن يف�سل فيها �إذ� كانت قد رفعت587 و�إل 

كان �حلكم باطال بطالنا مطلقا، وهو ما ق�ست به حمكمة �لتمييز »من �ملقرر �أنه 

�إذ� ��ستاأنفت �لنيابة �لعامة وكان ميعاد �ملعار�سة ماز�ل ممتد� �أمام �ملحكوم عليه 

غيابيا، فانه ينبغي �إيقاف �لف�سل يف ��ستئناف �لنيابة �لعامة حتى ينق�سي ميعاد 
�ملعار�سة �أو يتم �لف�سل فيها«.588

ح�ضاب ميعاد ال�ضتئناف: يح�سب ميعاد �ل�ستئناف كامال لذلك يح�سب �ليوم �لذي 

�سدر �حلكم فيه بالن�سبة �إلى مو�عيد �ل�ستئناف �لتي تبد�أ من تاريخ �سدور �حلكم، 

وكذلك ل يح�سب �ليوم �لذي �أعلن �خل�سم فيه باحلكم، وذلك بالن�سبة �إلى مو�عيد 

�ل�ستئناف �لتي تبد�أ من تاريخ �لإعالن باحلكم، و�إمنا تبد�أ مدة �ل�ستئناف من �ليوم 

586 �لهام�ص �ل�سابق.  
587 �لهام�ص �ل�سابق، �ص 1077.

588 متييز �لبحرين رقم 136 ل�سنة 2009 بتاريخ 2009/6/15م ج2 �ص 401.
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�لتايل لهذ� �ملوعد، و�إذ� �سادف �ليوم �لأخري يوم عطلة ر�سمية �متد �مليعاد �إلى �أول 

�لر�سمية  �لعطلة  وقعت  �إذ�  �ل�ستئناف  تنقطع مدة  �أن  دون  ومن  بعدها،  يوم عمل 

خالل ميعاد �ل�ستئناف، وهو ما ق�ست به حمكمة �لتمييز »ميعاد �ل�ستئناف تعلقه 

بالنظام �لعام، موؤدى ذلك جو�ز �لتم�سك به يف �أي حالة كانت عليها �لدعوى. �إثارة 

�أي دفع ب�ساأنه �أمام حمكمة �لتمييز. �سرط �أن يكون م�ستند� �إلى وقائع �أثبتها �حلكم 

ول تقت�سي حتقيقا مو�سوعيا. خلو �حلكم �ملطعون فيه وحم�سر �جلل�سة من �أي دفاع 

للطاعن يربر تخلفه عن �لتقرير بال�ستئناف يف �مليعاد رغم ح�سوره تلك �جلل�سة. 
ما يثريه بهذ� �ل�ساأن غري مقبول«.589

 وقد �أجاز �مل�سرع يف �ملادة )295( �إجر�ء�ت �لبحرين، و�ملادة )409( �إجر�ء�ت 

م�سري جتاوز ميعاد �ل�ستئناف يف حالة و�حدة هي حالة �لعذر �لقهري، فاإذ� �أ�سيب 

�ملتهم بعاهة عقلية عقب �سدور �حلكم �أو �إعالنه به جعلته غري قادر على �لدفاع عن 

نف�سه ل يبد�أ ميعاد �ل�ستئناف حتى يعود �إلى ر�سده. بينما �إذ� �أ�سيب بهذه �لعاهة 

بعد بدء ميعاد �ل�ستئناف �أوقف �سريانه حتى يعود �إلى ر�سده، وتقدمي �لعذر م�ساألة 

تقديرية لقا�سي �ملو�سوع590 وت�ساف مو�عيد �مل�سافة �إلى ميعاد �ل�ستئناف �لتي ل 

تت�سور �إل بالن�سبة �إلى �لأحكام �لغيابية �أي يف �ملعار�سة فقط من دون �حل�سورية 
نظر� حل�سور �ملتهم.591

 )409( و�ملادة  �لبحرين،  �إجر�ء�ت   )295( �ملادة  لن�ص  وفقا  �لعك�ص  وعلى 

�إجر�ء�ت م�سري ميتد ميعاد �ل�ستئناف: �إلى خم�سة �أيام �أخرى �إلى جانب مدة 15 

يوما، وذلك بالن�سبة �إلى باقي �خل�سوم يف حالة ��ستئناف �أحد �خل�سوم �حلكم يف 

مدة �ل�ستئناف )15 يوما(. وتعرف هذه �حلالة بال�ستئناف �لفرعي �لذي يق�سد 

589 متييز �لبحرين رقم 137 ل�سنة 2009 بتاريخ 2009/6/15م ج2 �ص 403.
590 نق�ص م�سري 1937/12/13م، مج. �لق. �لق.، ج4، رقم 125، �ص 117.

591 د. جنيب ح�سني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1067.
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به �ل�ستئناف �لذي يرفعه خ�سم له �أ�سال حق �ل�ستئناف يف خالل ميعاد �إ�سايف 

يبد�أ من تاريخ �نق�ساء �مليعاد �لأ�سلي لال�ستئناف. ويكون هذ� �لمتد�د متى طعن 

�آخر موعد للطعن. ومن  �أحد �خل�سوم بال�ستئناف يف نهاية �ليوم �خلام�ص ع�سر 

دون �أن ميتد موعد �ل�ستئناف وفقا لهذه �ملادة �إذ� مت �ل�ستئناف بعد �نتهاء مدة 

�أو لكونه مت من قبل �لنائب  15 يوما، كاأن يكون مت بعد �ملوعد لتو�فر عذر قهري 
�لعام بعد هذ� �ملوعد على �لنحو �ل�سابق �إي�ساحه.592

اإجراءات ال�ضتئناف:

�لإجر�ء  م�سري  �إجر�ء�ت   )406( �لبحرين،  �إجر�ء�ت   )294( �ملادة  حددت 

�لذي يرفع به �ل�ستئناف، وهو �لتقرير به يف قلم كتاب �ملحكمة �لتي �أ�سدرت �حلكم 

�أو �أمام ماأمور �ل�سجن متى كان �مل�ستاأنف حمبو�سا يف �مليعاد �ملحدد له. بينما �إذ� 

كانت �لنيابة �لعامة هي �مل�ستاأنفة فيجوز لها وفقا لن�ص �ملادة )295( �إجر�ء�ت 

�لبحرين �إيد�ع تقرير �ل�ستئناف قلم كتاب �ملحكمة �ملخت�سة بنظر �ل�ستئناف593 

ول يعد �لتقرير به يف �جلل�سة، �أو تقريره كتابة بغري �ل�سورة �لتي ن�ص عليها �لقانون 

لقلم  تقدم  عري�سة  �لتقرير  عن  يغني  ل  ذلك  من  و�لأكرث  لال�ستئناف594  تقرير� 

لقلم  وكالئه  �أحد  �أو  �لعام  �لنائب  ير�سله  خطاب  �أو  �لعامة   للنيابة  �أو  �لكتاب595 

تنفيذ  لإيقاف  �ملقررة  �لكفالة  عليه  �ملحكوم  دفع  ��ستئنافا  يعد  ل  وكذلك  �لكتاب، 
�حلكم �ملر�د ��ستئنافه.596

وعلى �لعك�ص يعد  تقرير� بال�ستئناف �أي �إجر�ء يف�سح به �لطاعن عن رغبته يف 

�لعرت��ص على �حلكم بال�سكل �لذي ر�سمه �لقانون وهو �لتقرير به، فمثال �إذ� ح�سر 

592 د. جنيب ح�سني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1082 : 1085 - د. �سعيد ح�سب �هلل، �ملرجع �ل�سابق، �ص 374.
593 نق�ص م�سري 1956/3/9م، م.�أ.ن، �ص 10، رقم 66، �ص 300.

594 نق�ص م�سري 1934/10/15م، مج.�لق.�لق.، ج3، رقم 273، �ص 369.
595 نق�ص م�سري 1908/5/9م، �ملجموعة �لر�سمية، �ص10، رقم 18، �ص 39. 

596 نق�ص م�سري 1908/6/13م، �ملجموعة �لر�سمية، �ص10، �ص 78.
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طالب �ل�ستئناف يف قلم �لكتاب وقرر �أمام �ملوظف �ملخت�ص �سفاهة رغبته يف رفعه 

وقام هذ� �لأخري بتدوين تلك �لرغبة يف �لتقرير �ملعد لذلك و�لتوقيع عليه منه، فاإن 

�ل�ستئناف يعد قائما من �لناحية �لقانونية من دون تعليق ذلك على �لتوقيع عليه من 

طالب �ل�ستئناف )409�أ.ج.م(.597 

 ثالثا: اآثار ال�ضتئناف:

يتفق �ل�ستئناف مع �ملعار�سة فيما يرتتب على كل منهما من �آثار: فكالهما يوقف 

تنفيذ �حلكم �ملطعون فيه بوجه عام، ويعيد طرح �لدعوى على �ملحكمة �ل�ستئنافية، 

وهو ما �سوف ن�سري �إليه فيما يلي: 

الأثر املوقف للتنفيذ: ل يجوز كقاعدة عامة وفقا لن�سي �ملادتني )319، 324( 

�إجر�ء�ت م�سري  تنفيذ �لأحكام  �إجر�ء�ت �لبحرين، و�ملادتني )460، 466( 

�لأحكام  �أن  هذ�  ويعني  نهائية.  �سارت  �إذ�  �إل  �جلنائية  �ملحاكم  عن  �ل�سادرة 

نظر  �أثناء  يف  ول  لال�ستئناف،  �ملقرر  �مليعاد  �أثناء  تنفيذها  يجوز  ل  �لبتد�ئية 

ولو كان �لطعن بال�ستئناف غري  تنفيذ �حلكم �لبتد�ئي  �ل�ستئناف. كما ل يجوز 

�إذ يوقف  �آخر  �أو لأي �سبب  مقبول �سو�ًء لأنه قد رفع بعد �نتهاء ميعاد �ل�ستئناف 

�أو  �لتنفيذ حلني ف�سل �ملحكمة يف هذ� �لطعن باعتبارها �ل�سلطة �ملخت�سة بقبول 
برفع �لطعن بال�ستئناف. 598

وهذ� �لأثر )وقف تنفيذ �حلكم( لي�ص مطلقا �إذ توجد �أحكام �بتد�ئية يجب تنفيذها 

بغري قيد �أو �سرط، و�أحكام �أخرى يعلق تنفيذها على �سرط:

لن�ص  وفقا  تتمثل  �ضرط:  اأو  قيد  بغري  تنفيذها  يجب  التي  البتدائية  الأحكام 

�ملادة )322( �إجر�ء�ت �لبحرين، و�ملادة)463( �إجر�ء�ت م�سري يف �لأحكام 

597 نق�ص م�سري 1981/11/26م، م.�أ.ن، �ص32، رقم 172، �ص 981. 
598 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 822.



332

�ل�سادرة بالغر�مة و�مل�ساريف، و�لأحكام �ل�سادرة يف �جلنايات �أيا كانت، وكذلك 

ثابت  �إقامة  حمل  له  لي�ص  متهم   على  �أو  �سرقة،  يف  باحلب�ص  �ل�سادرة  �لأحكام 

بالبحرين، �أو كان �ملتهم وقت �سدور �حلكم حمبو�سا.

�ل�سادرة  �لأحكام  تنفيذ  �مل�سرع   علق  �ضرط:  على  تنفيذها  يعلق  التي  الأحكام 

�سدوره  وقت  عنه  مفرجا  كان  متى  �لكفالة،  دفع  يف  يتج�سد  �سرط  على  باحلب�ص 

وتقدير مقد�ر �لكفالة من �سلطة �ملحكمة م�سدرة �حلكم �لبتد�ئي، فاإن مل حتدد 

�لو�جب  �لكفالة  تقدر  �أن  �ل�ستئنافية  �ملحكمة  �إلى  يطلب  �أن  للمتهم  كان  �لكفالة 

رفعها كي يوقف تنفيذ �حلكم �ل�سادر باحلب�ص. و�إذ� �متنع �ملحكوم عليه عن دفع 

�لكفالة وجب تنفيذ �حلكم �لبتد�ئي �ل�سادر باحلب�ص، و�سقط حقه يف �ل�ستئناف 

متى مل يدفع قبل يوم �جلل�سة �ملحدد لنظر �ل�ستئناف. 

كما �أن �لأحكام �ل�سادرة بعقوبات تبعية �أو تكميلية مع عقوبة �ل�سجن �أو �حلب�ص تنفذ 

فور �سدورها، متى نفذت �لعقوبة �لأ�سلية. وكذلك �لأحكام �ل�سادرة بالتعوي�ص،�إذ 

يتعلق  نف�سه  و�حلكم  بدونها.  �أو  كفالة  تقدمي  مع  �حلكم  �سدور  فور  تنفيذه  يجوز 

بالأحكام �ل�سادرة على �لأحد�ث بالتد�بري، �إذ ل يحول ��ستئنافه دون تنفيذه.

ينقل  �ل�ستئناف  �أن  لال�ستئناف  �لناقل  بالأثر  يق�سد  لال�ضتئناف:  الناقل  الأثر 

تفح�ص  لكي  �حلكم،  �أ�سدرت  �لتي  �ملحكمة  من  درجة  �أعلى  حمكمة  �إلى  �لدعوى 

�إل  �أول درجة.  �أن ف�سلت فيها  من جديد �مل�سائل �ملو�سوعية و�لقانونية �لتي �سبق 

�أ�سدرته مقيد بقيود  �لتي  �أعلى درجة من �ملحكمة  �إلى حمكمة  �نتقال �لدعوى  �أن 

ثالثة هي: 

درجة:  �أول  حمكمة  �أمام  �لدعوى  بنطاق  �ل�ستئناف  حمكمة  تقيد  الأول:  القيد 

�أن  �ملقرر  �أول درجة، فمن  �أمام حمكمة  �لدعوى  بنطاق  تتقيد  �ل�ستئناف  حمكمة 

�ملحكمة  على  طرحت  �لتي  بالوقائع  مقيدة  بالدعوى  �ل�ستئناف  حمكمة  �ت�سال 
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تف�سل  مل  و�قعة  عن  �ملتهم  حتاكم  �أن  �ل�ستئنافية  للمحكمة  يجوز  فال  �جلزئية، 

فيها حمكمة �أول درجة، ولو كان للو�قعة �جلديدة �أ�سا�ص يف �لتحقيقات.599 فكل ما 

كانت حمكمة �أول درجة ت�ستطيع �أن تف�سل فيه ملكت �لف�سل فيه �أي�سا600وي�ستثنى 

يجوز ملحكمة  �إذ  �ملتتابعة  و�جلر�ئم  �لعتياد  �مل�ستمرة وجر�ئم  من ذلك �جلر�ئم 

�ل�ستئناف �أن تنظر يف كل �لأعمال �ملكونة لهذه �جلرمية �سو�ء يف ذلك ما �أغفلت 

لأن  نظر�  �مل�ستاأنف،  �حلكم  �سدور  بعد  وقع  ما  �أو  فيه  �لنظر  درجة  �أول  حمكمة 

�لوقائع �لتي تتكون منها هذه �جلر�ئم تعد وحدة قانونية متكاملة تقوم بها جرمية 

و�حدة.601 

بذلك؛  �ملتهم  قبل  ولو  درجتني«  على  »�لتقا�سي  �ملبد�أ  هذ�  على  �خلروج  يجوز  ول 

نظر� لتعلق هذ� �ملبد�أ بالنظام �لعام وذلك لت�ساله بالنظام �لق�سائي ودرجاته؛ �إذ 

تقت�سر �سلطة �ملتهم يف قبول توجيه �لتهام �إليه �أمام حمكمة �أول درجة فقط على 

�لنحو �ل�سابق �إي�ساحه،602  وعلى �لعك�ص هناك من يرى �أن حمكمة �ل�ستئناف من 

�ملتهمني  �لأولى، وكذلك  �لدرجة  �أغفلتها حمكمة  �لتي  �لوقائع  �أن تف�سل يف  حقها 

�لذين �أغفلتهم �ملحكمة؛ لأنه ل جتوز �إعادة �لدعوى �إلى حمكمة �أول درجة للف�سل 

فيما �أغفلته، نظر� لأن �لدعوى خرجت من �سلطة �ملحكمة باحلكم فيها، ول �سبيل 

لإرجاعها �إليها ثانية.603 

قبل  من  جديدة  ودفوع  �أدلة  قبول  متلك  �ل�ستئناف  حمكمة  �أن  بالذكر  �جلدير 

�خل�سوم �أثناء نظرها �لطعن �ملقدم �إليها؛ �إذ متلك قبول دفوع و�أدلة مل تلتفت �إليها 

حمكمة �أول درجة، �أو تكون قد ��ستبعدتها، و�لأكرث من هذ� تقبل �أدلة ودفوعا جديدة 

599 د. �آمال عثمان، �ملرجع �ل�سابق، �ص 856.
600 د. جنيب ح�سني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1092.

601 �أ. علي زكي �لعر�بي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 381.
602 �أ. علي زكي �لعر�بي، �ملرجع �ل�سابق، جـ 2، �ص 381.

603 د. فوزية عبد�ل�ستار، �ملرجع �ل�سابق، هام�ص �ص 750.
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مل ترفع �أمام حمكمة �أول درجة متى كانت هذه �لدفوع تتعلق بالنظام �أو مب�سلحة 

جوهرية للخ�سم �لذي يدفع بها.

بحكم  ير�سى  �أن  يف  �حلق  له  �خل�سم  �ل�ستئناف:  بتقرير  �لتقيد  الثاين:  القيد 

�أو  �أن يرف�سه ويطعن فيه بال�ستئناف �سو�ء كان كليا  �أول درجة فال ي�ستاأنفه، وله 

جزئيا. ويحدد كون �ل�ستئناف كليا �أو جزئيا يف �سوء تقرير �ل�ستئناف �ملقدم من 

�خل�سم �مل�ستاأنف،604 ويعد �ل�ستئناف كليا متى مت �لطعن يف �حلكم ككل، ويف هذه 

�حلالة يكون للمحكمة �ل�ستئنافية �سلطة حمكمة �أول درجة نف�سها من دون �لتقيد 

ببع�ص وقائع و�أ�سخا�ص �لدعوى فقط. ويعني ذلك �أن حمكمة �ل�ستئناف ل تتقيد 

يف هذه �حلالة �سوى بالقيد �لعام �ل�سابق ��ستعر��سه )حدود �لدعوى �أمام حمكمة 

�أول درجة(. ونظر� لأن �ل�ستئناف �لعام هو �لأ�سل، فاإنه �إذ� مل يرد قيد يف تقرير 

يعد  بينما  به605  يتعلق  ما  كل  �إلى  �ل�ستئناف يف هذه �حلالة  ين�سرف  �ل�ستئناف 

�ل�ستئناف جزئيا متى �قت�سر على جانب من �حلكم. يف هذه �حلالة تتقيد �ملحكمة 

�لذي  لل�سطر  تعر�ست  فاإذ�  �لدعوى،  حدود  بقية  دون  من  فقط  �مل�ستاأنف  بالقدر 

�إليها،606 كما قد ت�ستاأنف �لنيابة �لعامة  مل ي�ستاأنف تكون قد ق�ست مبا مل يطلب 

حكم �لرب�ءة �ل�سادر ل�سالح �أحد �ملتهمني من دون بقية �ملتهمني، يف هذه �حلالة 

تتقيد حمكمة �ل�ستئناف باأن تنظر �لدعوى يف �ساأن �ملتهم �مل�ستاأنف �سده دون غريه 

من �ملتهمني �لآخرين. كما قد ي�ستاأنف �حلكم يف بع�ص �لتهم من دون بقية �لتهم 

�لأخرى.607 

حدوث  �حلكم  من  ��ستوؤنف  ما  بحدود  �ل�ستئناف  حمكمة  تقيد  على  يرتتب  وقد 

تناق�ص بني حكم �أول درجة وحكم �ل�ستئناف، فمثال �إذ� �سدر حكم باإد�نة عدد من 

604 د. حمود م�سطفى، �ملرجع �ل�سابق، �ص 586.
605 م د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 937.

606 د. رم�سي�ص بهنام، �ملرجع �ل�سابق، �ص 750.
607 نق�ص م�سري 1952/4/14م، م. �أ. ن.، �ص 3، رقم 312.
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�ملتهمني من قبل حمكمة �أول درجة، وقام �أحدهم بالطعن يف حكم �لإد�نة �ل�سادر 

�إليه، يف هذه  بتربئته عما هو من�سوب  �مل�سرية  �ل�ستئناف  �سده، وق�ست حمكمة 

�حلالة يظل �ملتهمون �لذين مل ي�ستاأنفو� حكم �لإد�نة مد�نني جنائيا، بينما �ملتهم 

�لذي ��ستاأنف حكمه �أ�سبح بريئا و�لعك�ص �سحيح. وهذ� �لتعار�ص يتعني قبوله لأنه 
نتيجة لتطبيق �لقو�عد �لعامة.608

القيد الثالث: �لتقيد ب�سفة �خل�سم �مل�ستاأنف وم�سلحته: يت�سور وفقا لن�ص �ملادة 

�لدعوى،  �أطر�ف  قبل جميع  �ل�ستئناف من  يكون  �أن  �إجر�ء�ت م�سري   )417(

وذلك متى كان �ل�ستئناف قد حدث من قبل جميع �خل�سوم. يف هذه �حلالة فاإن 

حمكمة �ل�ستئناف ل تتقيد يف ف�سلها يف �حلكم �مل�ستاأنف باأي قيد بخالف �لقيد 

�لعام �لذي تتقيد به حمكمة �أول درجة، وكذلك باحلدود �لتي ت�سدت لها حمكمة 

�أول درجة. وعلى �لعك�ص قد يكون �ل�ستئناف من قبل بع�ص �خل�سوم فقط من دون 

�لبع�ص �لآخر، ويف هذه �حلالة تتقيد حمكمة �ل�ستئناف بجانب �لقيدين �ل�سابقني 

ب�سفة �خل�سم وم�سلحته.609 

رابعا: احلكم يف ال�ضتئناف:

ت�سدر �ملحكمة �ل�ستئنافية يف �لدعوى �ملعرو�سة عليها �أحكاما �إجر�ئية �أو مو�سوعية. 

وت�سدر �لأحكام �لإجر�ئية يف �لأحو�ل �لتي ل تتعر�ص فيها �ملحكمة ملو�سوع �لنز�ع، 

وتعرف باحلكم يف �سكل �ل�ستئناف. بينما ت�سدر �لأحكام �ملو�سوعية بعد �لف�سل 

نوعي  �إلى  يلي  فيما  ون�سري  �ل�ستئناف.  مو�سوع  يف  باحلكم  وتعرف  �ملو�سوع،  يف 

�حلكم، ثم نعقبهما با�ستعر��ص �لقيود �لتي ترد على �سلطة �ملحكمة يف �إ�سد�رها 

حلكمها يف �ل�ستئناف:

608 نق�ص م�سري 1945/10/8م، مج. �لق. �لق.، ج 6، رقم 611.
609 حممود م�سطفى، �ملرجع �ل�سابق، �ص 587 - رم�سي�ص بهنام، �ملرجع �ل�سابق، �ص 748.
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احلكم يف �ضكل ال�ضتئناف: �ملحكمة �ل�ستئنافية قد ت�سدر حكمها بعدم جو�ز نظر 

قبول  بعدم  فيحكم  مو�سوعية؛  �أو  �سكلية  �أ�سباب  �إلى  ذلك  يف  ��ستناد�  �ل�ستئناف 

�ل�ستئناف �سكال �إذ� تبني للمحكمة �أن �أحد �سروط قبول �ل�ستئناف غري متو�فر. 

�لدرجة  حمكمة  �خت�سا�ص  عدم  لها  �ت�سح  �إذ�  �لخت�سا�ص  بعدم  حتكم  قد  كما 

�لأولى �لتي �أ�سدرت �حلكم �مل�ستاأنف. 

احلكم يف مو�ضوع ال�ضتئناف: �إذ� قبلت �ملحكمة �ل�ستئناف �سكال �نتقلت �ملحكمة 

�إلى نظر �ملو�سوع، ويرتتب على نظر �ملحكمة ملو�سوع �لدعوى رغم عدم قبولها �سكال 

بطالن �حلكم610و�حلكم يف مو�سوع �ل�ستئناف �إما �أن يكون بتاأييد �حلكم �مل�ستاأنف 

و�إما بتعديله �سو�ء بالت�سديد �أو بالتخفيف �أو بالإلغاء كلية )�لرب�ءة(، و�إن كان يرد 

على �سلطة �ملحكمة هنا عدة قيود منها: عدم �لإ�سر�ر مب�سلحة �لطاعن من غري 

�لنيابة �لعامة. وي�سدق هنا ما �سبق ذكره لدى ��ستعر��سنا �ملعار�سة من عدم جو�ز 

�إ�سر�ر �لطاعن بطعنه. كما ل يجوز ملحكمة �ل�ستئناف ت�سديد �لعقاب �إل باإجماع 
�آر�ء هيئة �ملحكمة611 و�أخري� يتعني على �ملحكمة ت�سبيب حكمها.612

املطلب الثاين

طرق الطعن غري العادية

ببيان  �لطاعن  فيها  �لقانون  يلزم  �لتي  تلك  �لعادية  غري  �لطعن  بطرق  يق�سد 

�ل�سبب �لذي دعاه �إلى �لطعن، وب�سرط �أن يكون و�حد� من �لأ�سباب �لتي ح�سرها 

�لقانون613 وتتميز طرق �لطعن غري �لعادية باأنه ل يرتتب عليها �إعادة طرح �لدعوى 

يف  عليها  �لدعوى  تطرح  و�إمنا  �لطعن،  بنظر  �ملخت�سة  �ملحكمة  على  �أبعادها  بكل 

610 نق�ص م�سري 1974/3/10م، م. �أ. ، �ص 25، رقم 52، �ص 229.
611 د. جنيب ح�سني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1128 : 1129.

612 نق�ص م�سري 1962/10/22م، م.�أ.ن، �ص 13، رقم 163، �ص 657.
613 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 767.
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يف  �لعادية  غري  �لطعن  طرق  وتنح�سر  �لطعن.614  عليه  بني  �لذي  �ل�سبب  حدود 

�لطعن بالتمييز، ويف �لتما�ص �إعادة �لنظر.  وقد �أحال قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية 

�لبحريني فيما يتعلق بالطعن بالتمييز وطلب �إعادة �لنظر �إلى �لأحكام �ملن�سو�ص 

عليها يف قانون حمكمة �لتمييز �لبحريني �ل�سادر باملر�سوم بقانون رقم )8( ل�سنة 

ذلك  �أحال  حيث  �مل�سري  �لإجر�ء�ت  قانون  �إليه  �سبقه  ما  نف�سه  وهو  1989م، 

قانون حمكمة �لنق�ص، و�سوف نفرد لكل منهما فرعا م�ستقال: 

الفرع الأول

الطعن بالتمييز) بالنق�س(

�لنهائي  �حلكم  يف  للطعن  عادي  غري  طريق  �آنفا-  ذكرنا  كما   - بالنق�ص  �لطعن 

�ل�سادر عن �ملحاكم �لعادية يقت�سي عر�سه على حمكمة عليا و�حدة ملر�جعته من 

�إليها615 و�سوف  �نتهى  �لتي  �لنتائج  �إجر�ء�ت نظر �لدعوى، وقانونية  ناحية �سحة 

�آثاره،  نتناول �لطعن بالنق�ص من خالل عدة   نقاط: نطاقه،  ميعاده و�إجر�ء�ته، 

حالته، و�أخري� �حلكم فيه:

اأول : نطاق الطعن بالتمييز:

�ملو�سوعي  للنطاقني  حتديدنا  خالل  من  �سيكون  بالنق�ص  �لطعن  نطاق  تناولنا 

و�ل�سخ�سي له:

 اأ- النطاق املو�ضوعي للطعن بالتمييز:

�لطعن  حق  �لبحريني  �لتمييز  قانون  من   )27( �ملادة  يف  �لبحريني  �مل�سرع  �أقر 

حمكمة  عن  �ل�سادرة  �جلنائية  للخ�سومة  �ملنهية  �جلنائية  �لأحكام  يف  بالتمييز 

�جلنايات  مو�د  يف  �ل�ستئنافية  ب�سفتها  �لكربى  �ملحكمة  عن  �أو  �لعليا  �ل�ستئناف 
614 �لهام�ص �ل�سابق.

615 د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 757.
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و�جلنح، وي�سرتط �أن يكون �حلكم �سادر� يف جناية �أو جنحة، و�أخري� �أن يكون قطعيا 

يف مو�سوع �لدعوى،  و�أن يكون �سادر� عن �آخر درجة.616 ويف ذلك ق�ست حمكمة 

�إلى  �نتهى �سحيحا  �لبحرينية »ملا كان �حلكم �ل�ستئنايف �ملطعون فيه قد  �لتمييز 

�أمام  �لطاعن  �ثاره  �مليعاد  بعد  به  للتقرير  �سكال  �ل�ستئناف  قبول  بعدم  �لق�ساء 

حمكمة �لتمييز ما �ساب �حلكم �لبتد�ئي من عيوب غري جائز. علة ذلك �سريورة 
�حلكم �لبتد�ئي باتا و�أ�سبح �لطعن عليه بالتمييز غري جائز«.617

ب- النطاق ال�ضخ�ضي للطعن بالتمييز:

�لطعن بالتمييز وفقا لن�ص �ملادة )40( من قانون �لتمييز �لبحريني ل يثبت �إل 

للخ�سوم يف �لدعوى �ل�سادر فيها �حلكم مو�سوع �لطعن، فيجوز لكل من �لنيابة 

�لطعن  �ملدين  باحلق  و�ملدعي  �ملدين  �حلق  عن  و�مل�سئول  عليه  و�ملحكوم  �لعامة 

بالتمييز وذلك فيما يخت�ص بحقوق كل منهم فقط �لتي ف�سل فيها �حلكم �ملطعون 

فيه، وما يهمنا هنا �ملحكوم عليه و�لنيابة �لعامة فقط:

�لنيابة �لعامة: �لنيابـة �لعامة من حقها �لطعن بالتمييز يف �لدعوى �جلنائية فقط، 

من دون �لدعـوى �ملدنية، ويقت�سر �أثر �لطعن على �حلكم يف �لدعوى �جلنائية، من 

دون �أن ي�ستفيد منه �ملدعي �ملدين.618 

�ملتهم: ميلك �لطعن يف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى �جلنائية، وكذلك �حلكم �ل�سادر 

يف �لدعوى �ملدنية �أو فيهما معا، لأن له �ل�سفة بالن�سبة �إلى �لدعويني619 ول يقبل 

نزول �ملتهم عن حقه يف �لطعن قبل �نق�ساء ميعاده، و�إن كان يجوز للمتهم بعد طعنه 

بالتمييز �أن ينزل عن طعنه، لأن من ميلك �أل يطعن �بتد�ء يكون له حق �لنزول عن 

616 د. جالل ثروت، �ملرجع �ل�سابق، �ص 664 - د. ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 501: 502- د. حممد عيد �لغريب، 
�ملرجع �ل�سابق، �ص 1920 : 1925- نق�ص 1972/4/16م، م.�أ.ن، �ص 27، رقم 126، �ص 575.

617 متييز �لبحرين 2009/1/5م، رقم 170، 177، ل�سنة 2008.
618 نق�ص م�سري 1959/12/28م، م.�أ.ن، �ص 10، رقم 207، �ص 1013.

619 د. جنيب ح�سني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1175.
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طعنه بعد رفعه.620 

ثانيا: ميعاد واإجراءات الطعن بالتمييز:

على  بالتمييز  �لطعن  �إجر�ء�ت  و�إلى  بالتمييز،  �لطعن  ميعاد  �إلى  يلي  فيما  ن�سري 

�لنحو �لتايل:

اأ- ميعاد الطعن بالتمييز:

يتعني وفقا لن�ص �ملادة )28( من قانون حمكمة �لتمييز �لبحرينى �أن يتم �لطعن 

�أو من تاريخ �نق�ساء ميعاد  بالتمييز خالل 30 يوما من تاريخ �حلكم �حل�سوري 

�ملعار�سة، �أو من تاريخ �حلكم �ل�سادر يف �ملعار�سة. وي�سدق هنا ما �سبق ذكره لدى 

��ستعر��سنا بدء ميعاد �لطعن بال�ستئناف، وكذلك كيفية ح�ساب ميعاد �لطعن لذ� 

نحيل �إليه منعا للتكر�ر. وميتد ميعاد �لطعن بالتمييز ب�سبب �لظروف �لقاهرة �لتي 

ليتعني عليه  �مليعاد  �لتقرير به يف  �لطاعن من  من مقت�ساها �حليلولة دون متكني 

تقدمي �لتقرير بالطعن فور زو�ل �لعذر �لقهري621 كما ميتد ميعاد �لطعن �إذ� �سادف 

نهايته عطلة ر�سمية �إلى �ليوم �لتايل لنهاية هذه �لعطلة وفقا لن�ص �ملادة )34( 

�لبحريني.  �لتمييز  قانون  من   )28  ،27( و�ملادتني  �مل�سري  �لنق�ص  قانون  من 

ويف ذلك ق�ست حمكمة �لتمييز �لبحرينية »ملا كانت �ملادة 28 من قانون حمكمة 

�لتمييز �ل�سادر باملر�سوم بقانون رقم)8( ل�سنة 1989م توجب ح�سول �لتقرير 

بالطعن و�إيد�ع �أ�سبابه خالل ثالثني يوما من تاريخ �حلكم �حل�سوري. وكان �حلكم 

�ملطعون فيه قد �سدر ح�سوريا بتاريخ 2009/2/8م وقررت وكيلة �ملحكوم عليه 

بتاريخ 2009/4/19م متجاوز�   �أ�سبابه  و�أودعت  �لتمييز،  بالطعن فيه بطريق 

يف ذلك �مليعاد �ملحدد باملادة �سالفة �لذكر دون �إبد�ء ثمة عذر يربر ذلك فان �لطعن 

620 نق�ص م�سري 6/7 / 1971م، م.�أ.ن، �ص 22، رقم 194، �ص 828.
621 نق�ص م�سري 10/27/ 1969م، م.�أ.ن، �ص 20، رقم 233، �ص 1179.
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يكون غري مقبول �سكال ويتعني �حلكم بذلك«.622

اإجراءات الطعن بالتمييز:

يتم �لطعن بالتمييز وفقا لن�سي �ملادتني )28،29( من قانون �لتمييز �لبحريني، 

و�ملادتني )34،36( من قانون �لنق�ص �مل�سري عن طريق �لتقرير به يف �ملو�عيد 

�إيد�ع كفالة  و�أخري�  �مليعاد،  �لطعن يف  �أ�سباب  �إيد�ع  �لقانون، مع  �لتي ن�ص عليها 

�إلى هذه �لإجر�ء�ت، ثم نعقبها  معينة يف �لأحو�ل �ملن�سو�ص عليها. و�سوف ن�سري 

باإجر�ء خا�ص بالدعوى �ملحكوم فيها بالإعد�م، �إذ يتعني على �لنيابة �لعامة عر�سها 

على حمكمة �لتمييز �لبحرينية:

�إجر�ئي يف�سح �لطاعن مبوجبه عن رغبته  �لتقرير بالطعن: عبارة عن عمل   -1

يف �لعرت��ص على �حلكم بال�سكل �لذي �رتاآه �لقانون، ويتم تقدميه �إلى قلم كتاب 

�ملحكمة �لتي �أ�سدرت �حلكم �ملر�د �لطعن عليه خالل �لأجل �ملحدد للطعن بالتمييز 

وهو ثالثون يوما. بينما �إذ� كان �لطاعن م�سجونا فاإنه يقدم �لطعن �إلى �ل�سجن623 

�لتمييز  �لطعن يف حوزة حمكمة  �لتقريـر قلم كتاب �ملحكمة يدخل  �إيد�ع  ومبجرد 

وتت�سل به بناء على �إعالن ذوي �ل�ساأن به.624 

 2 - �إيد�ع �لأ�سباب: يق�سد باأ�سباب �لتمييز �لأ�سانيد و�حلجج �لتي ي�ستند �إليها 

�لطعن  عليها  بني  �لتي  �لأ�سباب  تقدمي  �مل�سرع  ��سرتط  وقد  طعنه625  يف  �لطاعن 

وحدة  معا  ويكونان  �لطعن،  تقرير  تقدمي  بعد  ذلك  ويكون  �لطعن.  لقبول  ك�سرط 

�إجر�ئية ل يغني �أحدهما عن �لآخر.626 ويجب �إيد�ع �لأ�سباب خالل �ملدة �ملحددة 

�نق�ساء  تاريخ  من  �أو  �حل�سوري،  �حلكم  تاريخ  من  يوما  ثالثون  وهي  للطعن 

622 متييز �لبحرين رقم 170 ل�سنة 2009 بتاريخ 2009/10/26م ج2 �ص 479.
623 نق�ص م�سري 1975/10/20م، م.�أ.ن، �ص 26، رقم 136، �ص 608.
624 نق�ص م�سري 1981/10/31م، م.�أ.ن، �ص 32، رقم 136، �ص 791.

625 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1962.
626 نق�ص م�سري 1984/12/4م، م.�أ.ن، �ص 35، رقم 192، �ص 973.
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و�إل كان �لطعن غري مقبول  �أو من تاريخ �حلكم �ل�سادر يف �ملعار�سة،  �ملعار�سة، 
�سكال ولو ح�سل �لتقرير به يف ميعاده.627

�لتمييز  حمكمة  قانون  من   )29( �ملادة  لن�ص  وفقا  يتعني  �لكفالة:  �إيد�ع   -  3

�لبحرينيٍة على �لطاعن من غري �لنيابة �لعامة �أو �ملحكوم عليه بعقوبة �سالبة للحرية 

�إيد�ع هذ�  �أعفي من  �لكفالة، ما مل يكن قد  �إيد�ع مبلغ )50( دينار� على �سبيل 

�ملبلغ بقر�ر من وزير �لعدل. و�إذ� مل يودع �لكفالة، ل يقبل �لتقرير بالطعن. و�إذ� قبل 

�لتقرير بالطعن رغم عدم دفع �لكفالة، وحددت �جلل�سة لنظر �لطعن وجب �إيد�ع 

�لكفالة قبل موعد �جلل�سة، و�إل حكمت �ملحكمة بعدم قبول �لطعن �سكال. 

ثالثا: اأوجه الطعن بالتمييز:

�أورد �مل�سرع يف �ملادة )27( من قانون حمكمة �لتمييز، و�ملادة )30( من قانون 

حمكمة �لنق�ص �مل�سري �أوجه �لطعن بالتمييز على �سبيل �حل�سر وتتمثل يف حالت 

ثالث هي: 1 - �إذ� كان �حلكم �ملطعون فيه مبنيا على خمالفة �لقانون �أو خطاأ يف 

تطبيقه �أو تاأويله. 2 - �إذ� وقع بطالن يف �حلكم. 3 - �إذ� وقع يف �لإجر�ء�ت بطالن 

�أثر يف �حلكم:

اأ- خمالفة القانون اأو اخلطاأ يف تطبيقه اأو تاأويله:

يق�سد مبخالفة �لقانون خمالفة �لقو�عد �ملو�سوعية ل �لإجر�ئية، �سو�ء تلك �لو�ردة 

يف قانون �لعقوبات �أم غريه من �لقو�نني �ملو�سوعية �لتي يقت�سي �لأمر �أن تطبقها 

�ملحاكم �جلنائية مثل �لقانون �ملدين �أو �لتجاري �أو قو�نني �ل�سر�ئب �أو �جلن�سية، 

حتى تلك �لتي وردت بقانون �لإجر�ء�ت �جلنائية مثل تقادم �لعقوبة، ونكون ب�سدد 

�خلطاأ يف �لقانون متى طبقت قاعدة قانونية على و�قعة ل تنطبق عليها. �أما �خلطاأ 

627 نق�ص م�سري 1984/3/29م، م.�أ.ن، �ص 35، رقم 79، �ص 369.
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يف تاأويل �لقانون فيق�سد به �إعطاء �لن�ص �لقانوين معنى غري معناه �ل�سحيح.628 

�لتمييز  قانون حمكمة  »�ملادة 33 من  �لبحرينية  �لتمييز  ويف هذ� ق�ست حمكمة 

جتيز للمحكمة �أن تنق�ص �حلكم مل�سلحة �ملتهم من تلقاء نف�سها �إذ� تبني لها من 

�لطالع عليه �أنه مبني على خمالفة �لقانون �أو على خطاأ يف تطبيقه«.629 

بطالن احلكم:

يق�سد بهذه �حلالة �أن يكون �حلكم م�سوبا بعيـب جوهري، ويبطل �حلكم �إذ� تخلف 

�سرط جوهري من �سروط �سحته. وبطالن �حلكم قد يتعلق ب�سدوره، �أو بالنطق به، 

�أو بتحريره و�لتوقيع عليه، �أو بالبيانات �لتي يجب �أن ي�ستمل عليها: 

�ضدور احلكم: يعد �حلكم باطال �إذ� �سدر من دون مد�ولة، �أو بعد مد�ولة علنية، 

فيها  ��سرتك  مد�ولة  بعد  �أو  �ملحكمة،  �أع�ساء  �أحد  غيبة  يف  متت  مد�ولة  بعد  �أو 

قا�ص �أو �أكرث مل ي�سمعو� �ملر�فعة، �أو �سدر من دون �إجماع يف �حلالت �لتي ي�سرتط 

غالبية  ل�سدور  �ملطلوبة  �لأغلبية  على  �حل�سول  دون  من  �سدر  �أو  �لإجماع،  فيها 

�لأحكام.630 

النطق باحلكم: �إذ� مل ينطق باحلكم يكون �حلكم باطال، وكذلك �إذ� نطق به يف 

جل�سة �سرية، �أو نطق به علنا يف غيبة �أحد �أع�ساء �ملحكمة من دون �أن يكون قد وقع 

م�سودة �حلكم.

�أن  �أو  باطال،  كان  باأ�سبابه  �حلكم  يدون  مل  �إذ�  عليه:  والتوقيع  احلكم  حترير 

�أن يوقعه رئي�ص �ملحكمة خالل ثالثني يوما متى كان �سادر�  �حلكم حرر من دون 

�لتمييز »بطالن �حلكم لعدم توقيعه يف �مليعاد  بالإد�نة، وهو ما ق�ست به حمكمة 

وقت  �إلى  يكن  �أنه مل  على  د�لة  �سهادة  على  به �حل�سول  �لتم�سك  �سرط  �لقانوين 
628 متييز �لبحرين رقم 136 ل�سنة 2009 بتاريخ 2009/6/15م ج2 �ص 401.

629 د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 792.
630 د. فوزية عبد�ل�ستار، �ملرجع �ل�سابق، �ص 838.
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حتريرها قد �أودع ملف �لدعوى موقعا عليه �أو بقاء �حلكم حتى نظر �لطعن خاليا 

من �لتوقيع«.631 

يت�سمن عنا�سره �جلوهرية من ديباجة  �إذ� مل  يعد �حلكم باطال  بيانات احلكم: 

�ل�سروط �لالزمة ل�سحة كل عن�سر من عنا�سر  يت�سمن  �أو مل  و�أ�سباب ومنطوق، 

�أحد  �إذ� تخلف  يبطل �حلكم  �لديباجة �حلكم  �إلى  بالن�سبة  �لثالثة: فمثال  �حلكم 

م�سدر  �لقا�سي  ��سم  ذكر  عدم  مثل  فيها  �مل�سرع  طلبها  �لتي  �جلوهرية  �لبيانات 

�حلكم �أو ��سم �ملحكمة �لتي �أ�سدرته �أو بيان �لو�قعة �ملكونة للجرمية حمل �لإد�نة 

تاريخ �سدور  �أو  �لو�قعة  تاريخ  �أو  �لو�قعة  على  �لذي طبق  �لقانوين  �لن�ص  بيان  �أو 

�حلكم �أو �أ�سماء �خل�سوم يف �لدعوى. وبالن�سبة �إلى �أ�سباب �حلكم:  يبطل �حلكم 

�إذ� جاء خاليا من �لأ�سباب �لتي ��ستند �إليها �أو كانت �لأ�سباب غري و��سحة �أو غري 

كاملة �أو متناق�سة. و�أخري� بالن�سبة �إلى منطوق �حلكم: �إذ� مل ي�ستمل �حلكم على 

�ملنطوق كان باطال632 ويف ذلك ق�ست حمكمة �لتمييز �لبحرينية »�ل�سارع يوجب يف 

�ملادة )261( من قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية �أن ي�ستمل كل حكم بالإد�نة على بيان 

�لو�قعة �مل�ستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به �أركان �جلرمية و�لظروف �لتي وقعت فيها 

و�لأدلة �لتي ��ستخل�ست منها �ملحكمة ثبوت وقوعها منه و�أن يورد موؤدى �لأدلة �لتي 

��ستخل�ست منها �ملحكمة �لإد�نة حتى يت�سح وجه ��ستدللها بها و�سالمة ماأخذها 

و�إل كان �حلكم قا�سر�«.633 

ج- بطالن الإجراءات التي اأثرت يف احلكم:

ينبغي �أن يكون هناك بطالن يف �لإجر�ء�ت: ويكون �لإجر�ء باطال متى كان �لإجر�ء 

�إذ� كان �لإجر�ء �ملخالف يتعلق بقو�عد تنظيمية،  خمالفا لقاعدة جوهرية، بينما 

631 متييز �لبحرين 2009/1/5م، رقم 147 ل�سنة 2008، ج2 �ص 3.
632 د. فوزية عبد�ل�ستار، �ملرجع �ل�سابق، �ص 840.

633 متييز �لبحرين 2009/10/19م، رقم 131 ل�سنة 2009،ج2 �ص 472.
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فاإنه ل ي�سلح وجها للنق�ص، ومن �أمثلة ذلك �لند�ء على �ل�سهود، و�حتجازهم بعد 

�سوؤ�لهم. و�أن تكون هذه �لإجر�ء�ت �لباطلة قد �أثرت يف �حلكم وذلك متى �متد �إلى 

�حلكم ف�سار بدوره معيبا634 وهو ما ق�ست به حمكمة �لتمييز �لبحرينية »ملا كان 

�لطاعن �لثاين مل يدفع �أمام حمكمة �ملو�سوع باأن �عرت�فه كان وليد �إكر�ه فانه ل 

يجوز له �إثارة ذلك لأول مرة �أمام حمكمة �لتمييز«.635 

رابعا: اآثار الطعن بالتمييز:

�لطعن بالتمييز له �أثر�ن: �لأول: يتعلق بتنفيذ �حلكم �ملطعون فيه، و�لثانـي: يتعلـق 

بنظر �لدعوى من قبل حمكمة �لتمييز �لبحرينية:

اأ- اأثر الطعن يف تنفيذ احلكم:

فان  �لإعد�م،  عقوبة  با�ستثناء  �لعقوبة  تنفيذ  يوقف  ل  بالتمييز  �لطعن  �أن  �لأ�سل 

ما  وهو  فيها،  �خلطاأ  تد�رك  لتعذر  �إل  ذلك  وما  تنفيذها،  يوقف  بالتمييز  �لطعن 

 36( و�ملادة  �لبحرينية،  �لتمييز  حمكمة  قانون  من   )41( �ملادة  عليه  ن�ست 

مكرر�( من قانون حمكمة �لنق�ص �مل�سري. و�إن �أجاز �مل�سرع يف �ملادة )47( من 

قانون حمكمة �لتمييز �لبحريني لقا�سي �لتنفيذ وقف تنفيذ �لعقاب على �ملحكوم 
عليه بناء على طلب من �لنيابة �لعامة �أو ذوي �ل�ساأن.636

ب- نظر حمكمة التمييز الطعن: 

�لتقا�سي ولكنها حمكمة قانون بالدرجة  �لتمييز لي�ست درجة من درجات  حمكمة 

�لأولى تخت�ص بالأحكام �لنهائية �ل�سادرة عن �آخر درجة يف �جلنايات �أو �جلنح، 

متى كانت فا�سلة يف �ملو�سوع �أو مانعة من �ل�سري يف �لدعوى، �إذ� �سابتها خمالفة 

634 د. جنيب ح�سني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1203.
635 متييز �لبحرين 2002/1/7م، �لطعن رقم 14 ل�سنة 2001،  ج2 �ص 1135.

636 د. �سعيد ح�سب �هلل، �ملرجع �ل�سابق، �ص 418.
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�لقانون �أو �لبطالن يف �حلكم �أو بطالن �إجر�ء�ته.637

وتتقيد حمكمة �لتمييز وفقا لن�سي �ملادتني )35، 36( من قانون حمكمة �لتمييز 

�لبحريني باعتبارها حمكمة قانون بقيود ثالثة: تتعلق بحدود �لدعوى �أمام حمكمة 

�أول درجة638 وبتقرير �لطعن وذلك من ناحيتني: �لأولى: �لتقيد باجلزء �ملطعون فيه 

من �حلكم، و�لثانية: �لتقيد باأ�سباب �لطعن639 و�أخري� ب�سفة �خل�سم وم�سلحته.

وي�سدق هنا ما �سبق ذكره لدى ��ستعر��سنا �لأحكام �لعامة للطعن، ون�سري �إلى بع�ص 

�لختالفات �لقليلة: فمن حيث حدود �لدعوى فانه ي�ستثنى من �لقاعدة �لعامة )�لتقيد 

بحدود �لدعوى( فاإن حمكمة �لتمييز �لبحرينية ل تتقيد باجلزء �ملطعون فيه، و�إمنا 

متده �إلى غريه من بقية �حلكم �ملطعون فيه، وذلك متى كان �جلزء �ملطعون فيه من 

�حلكم كال ل يتجز�أ مع �أجز�ء �أخرى فيه مل تتناولها �لأوجه �لتي بني عليها �لطعن640 

�لو�حد، ومن حيث �سفة �لطاعن  �أجز�ء �حلكم  لتفادي حدوث ت�سارب بني  وذلك 

ي�ستثنى من �لقاعدة �لعامة �ملتعلقة بالتقيد ب�سفة �لطاعن وفقا لن�ص �ملادة )35( 

من قانون حمكمة �لتمييز �لبحريني، و�ملادة )36 مكرر�( من قانون حمكمة �لنق�ص 

�أحد �ملتهمني متى وجدت �سلة بني �ملتهمني فيما يتعلق  �مل�سري �لطعن �ملقدم من 

باأوجه �لطعن،641 وتطبيقا لذلك ق�ست حمكمة �لنق�ص �مل�سرية باأن نق�ص �حلكم 

يف خ�سو�ص �لدعوى �ملدنية بالن�سبة �إلى �مل�سئول عن �حلقوق �ملدنية يوجب نق�سه 

كذلك بالن�سبة �إلى �ملتهم متى كان وجه �لطعن يت�سل به نظر� لوحدة �لو�قعة،642 

ومن حيث �لتقيد باأوجه �لطعن ي�ستثنى من �لقاعدة �لعامة )�لتقيد باأوجه �لطعن( 

�إبد�وؤها �أمام حمكمة �لتمييز �أول مرة  �لأ�سباب �لتي تتعلق بالنظام �لعام �إذ يجوز 

637 د. حممد �سويلم، تكييف �لو�قعة �لإجر�مية، ر�سالة عني �سم�ص، ط1، 2000م، �ص 174.
638 د. حممد �سويلم، �ملرجع �ل�سابق، �ص 409.
639 د. حممد �سويلم، �ملرجع �ل�سابق، �ص 409.

640 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، جـ2، �ص 2018.
641 د. حممد �سويلم، �ملرجع �ل�سابق، �ص 407.

642 نق�ص م�سري 1970/6/8م، م.�أ.ن، �ص 21، رقم 201 - د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، جـ2، �ص 1981 : 1982.
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طاملا �أن بحثها ل يحتاج �إلى حتقيق مو�سوعي يف �لدعوى، وكذلك �إذ� تبني لها مما 

هو ثابت فيه �أنه بني على خمالفة �لقانون �أو على خطاأ يف تطبيقه �أو يف تاأويله، �أو �أن 

�ملحكمة �لتي �أ�سدرته مل تكن م�سكلة وفقا للقانون �أو ل ولية لها بالف�سل يف �لدعوى، 
�أو �إذ� �سدر بعد �حلكم فيه قانون ي�سري على و�قعة �لدعوى.643

احلكم يف الطعن بالتمييز:

�أوجب �مل�سرع بالن�سبة �إلى �لطعن بالتمييز يف �ملو�د )31، 34، 39، 40( من 

قانون حمكمة �لتمييز �لبحريني، و�ملادة )42( من قانون حمكمة �لنق�ص يف �أحكام 

حمكمة �جلنح �مل�ستاأنفة قبل عر�ص �لطعن على حمكمة �لتمييز فح�ص �لطعون يف 

�أول يف مدى قبول  ظاهرها لتقرر قبول �لطعن من عدمه، وتنظر حمكمة �لتمييز 

�لطعن من �لناحية �ل�سكلية، فاإذ� قبل �سكال يبحث من �لناحية �ملو�سوعية. و�حلكم 

�أو بنق�ص �حلكم  �أو بقبوله وت�سحيح �حلكم،  يف �ملو�سوع قد يكون برف�ص �لطعـن 

و�لإحالة �إلى حمكمة �ملو�سوع:

احلكم ب�ضقوط الطعن:

يحكم ب�سقوط �لطعن وفقا لن�ص �ملادة )31( من قانون حمكمة �لتمييز �لبحريني، 

عليه  �ملحكوم  يتقدم  مل  �إذ�  �مل�سري  �لنق�ص  حمكمة  قانون  من   )41( و�ملادة 

متلك  ول  �جلل�سة.  يوم  قبل  للتنفيذ  للحرية  �سالبـة  �أو  مقيـدة  بعقوبة  )�لطاعن( 

حمكمة �لتمييز �أن تنظر يف �سكله �أو مو�سوعه، و�إمنا يتعني �حلكم ب�سقوط �لطعن. 

وي�سرتط لذلك �أن يكون �ملتهم عاملا بيوم �جلل�سة، و�أل يكون حال بينه وبني �لتقدم 

�سقوط  تبينت  متى  �جلز�ء  هذ�  يف  �لرجوع  �ملحكمة  ومتلك  قهري.  عذر  للتنفيذ 
�لتز�م �لطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل �إ�سد�ر حكمها.644

643 نق�ص م�سري 1999/1/13م، �لطعن رقم 13207، �ص 68 ق، مل ين�سر بعد.
644 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 2031 : 2033.
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احلكم يف �ضكل الطعن:

 يتعني على حمكمة �لتمييز �أن تتحقق �أول من حق �لطعن لدى �لطاعن، ومن بقاء 

هذ� �حلق قائما حتى موعد �جلل�سة �ملحددة لنظره، ثم من ��ستيفاء �لطعن ل�سروطه 

�لقانونية645 و�لأحكام �لتي ت�سدرها حمكمة �لتمييز و�ملتعلقة بال�سكل تتخذ �إحدى 

�سورتني: �إما �حلكم بعدم جو�ز       �لطعن: �إذ� �ت�سح للمحكمة �أن �حلكم ل يجوز 

�لطعن فيه بالتمييز، فاإنها تق�سي بعدم جو�ز �لطعن، كاأن يكون �حلكم �ملطعون فيه 

�سادر� يف خمالفة، �أو غري �سادر عن حمكمة �آخر درجة، �أو �سابقا على �لف�سل يف 

�لطعن يف �حلكم  �إذ� كان  �سكال:  �لطعن  قبول  بعدم  و�إما �حلكم  �لدعوى.  مو�سع 

جائز�، وكان �حلق قائما مل ي�سقط؛ فاإن �ملحكمة تبحث يف مدى تو�فر �سروط قبوله 

�لو�جب  �ل�سروط  تتو�فر فيه  �أن �حلكم �ملطعون فيه ل  �سكال، فاإذ� تبني للمحكمة 

�لطعن  قبول  بعدم  حكمت  بالتمييز  فيها  �لطعن  يجوز  �لتي  �لأحكام  يف  تو�فرها 
�سكال.646

احلكم يف مو�ضوع الطعن:

�إذ� قبلت �ملحكمة �لطعن من �لناحية �ل�سكلية تتعر�ص للف�سل يف مو�سوع �لطعن، 

و�لأحكام �لتي يت�سور �أن ت�سدر يف مو�سوع �لطعن �إما �أن تكون برف�ص �لطعن وذلك 

يف �إحدى حالتني: �لأولى: �أن تكون �لأ�ساليب �لتي ��ستند �إليها �لطاعن تقت�سي بحثا 

يخرج عن نطاق �سلطة حمكمة �لتمييز، كاأن تتعلق بوقائع �لدعوى، �أو رغم تعلقها 

بالقانون تقت�سي من �ملحكمة حتقيقا مو�سوعيا. و�لثانية: �أن تكون �لأ�سباب متعلقة 

باأوجه �لطعن �ملحددة قانونا، �إل �أنه يتبني للمحكمة بعد بحثها �أنها غري �سحيحة، �أو 

�أنها مما ل يجوز �إبد�وؤه �أول مرة �أمام حمكمة �لتمييز647 و�إما �حلكم بقبول �لطعن 

645 نق�ص م�سري 1952/6/9م، م.�أ.ن، �ص3، رقم 394، �ص 1055.
646 د. �آمال عثمان، �ملرجع �ل�سابق، �ص 947.

647 د. فوزية عبد�ل�ستار، �ملرجع �ل�سابق، �ص 884. 
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وت�سحيحه: �إذ� كان �لطعن مبنيا على خمالفة �لقانون �أو �خلطاأ يف تطبيقه �أو يف 

تاأويله على �لنحو �ل�سابق �إي�ساحه حكمت حمكمة �لتمييز بقبول �لطعن وبت�سحيح 

يف  للخطاأ  �أو  تطبيقه  يف  للخطاأ  �أو  �لقانون  ملخالفة  نتيجة  كان  �سو�ء  �خلطاأ،  هذ� 

تاأويله، وذلك من دون �أن حتيل �لدعوى من جديد �إلى حمكمة �ملو�سوع. وي�سرتط 

لذلك �أن تكون حمكمة �ملو�سوع قد تعر�ست للو�قعة �جلنائية ذ�تها من ناحية ثبوتها 

�أو عدم ثبوتها648ويف ذلك ق�ست حمكمة �لتمييز �لبحرينية »ملا كان ت�سحيح �خلطاأ 

�ملجني  وكانت  مو�سوعا،  حتقيق  �إلى  يحتاج  ل  فيه  �ملطعون  �حلكم  فيه  وقع  �لذي 

عليها وقت �رتكاب �لو�قعة قد �أمتت �ل�ساد�سة ع�سرة ومل تتم �حلادية و�لع�سرين من 

عمرها... ويتعني لذلك ت�سحيح �حلكم �ملطعون فيه بتعديل �حلكم �مل�ستاأنف«.649 

كان  متى  وذلك  �ملو�سوع:  حمكمة  �إلى  و�لإحالة  �لطعن  بقبول  �حلكم  �إما  و�أخري� 

للمحكمة ذلك.  وثبت  فيه،  �أثر  �إجر�ء  �أو بطالن  �لطعن مبنيا على بطالن �حلكم 

و�إذ� كانت �ملحكمة م�سدرة �حلكم لي�ص بها ق�ساة �آخرون حكمت �ملحكمة باإحالتها 

�إلى حمكمة �أخرى لتعيد �ملحاكمة من جديد.

�حلكم بقبول �لطعن وت�سحيحه �سو�ء من �لناحية �لقانونية �أو �ملو�سوعية: يخ�سع 

�حلكم �ل�سادر عن �لهيئة �جلديدة للطعن بالتمييز من جديد، ويف هذه �حلالة �إذ� 

قبلت حمكمة �لتمييز �لطعن �جلديد تعني عليها �لف�سل يف مو�سوع �لدعوى، من 

دون �أن يحق لها �إحالة �لدعوى �ملحكمة �لتي �أ�سدرته من قبل، ويف هذه �حلالة تتبع 

�لإجر�ء�ت �ملقررة يف �ملحاكمة عن �جلرمية �لتي وقعت.650 

الفرع الثاين

التما�س اإعادة النظر

648 نق�ص م�سري 1968/11/28م، م.�أ.ن، �ص 11، رقم 162، �ص 841.
649 متييز �لبحرين رقم 7 ل�سنة 2001 بتاريخ 2002/3/11م ج2 �ص 1165.

650 د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 822.
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�إذ� ��ستنفد �حلكم مر�حل �لطعن �لعادية )�ملعار�سة و�ل�ستئناف( وغـري �لعاديـة 

�أ�سبح �حلكم باتا وحاز �حلجية و�أ�سبح عنو�نا للحقيقة ملا ق�سي فيه،  )�لتمييز( 

�إل �أنه قد يحدث �أن تظهر حقيقة يف �لو�قع تعلو على كل حقائق �لقانون، وي�سبح 

�سروب  من  �سربا  �ملفرت�سة،  وقوته  �لبات  �حلكم  �حرت�م  با�سم  عنها  �لتغا�سي 

�سدور  بعد  تظهر  عندما  ذلك  ويحدث  �لق�ساء  بعد�لة  بالثقة  يخل  �لذي  �لوهم 

�حلكم �لبات بالإد�نة حقيقة و�قعية �سارخة تكون �ساهد� على خطاأ ذلك �حلكم، 

لذ�  �لإح�سا�ص.  ذلك  و�إ�سباع  �لظلم  ذلك  ورفع  �خلطاأ  هذ�  لإ�سالح  �لتدخل  تعني 

تدخل �مل�سرع و�أقر طريقا جديد� لتحقيق �لعد�لة و�إز�لة �لظلم ولو كان على ح�ساب 

قو�عد �ل�ستقر�ر للمر�كز �لقانونية. 

يف �سوء ما �سبق ميكننا تعريف �إعادة �لنظر باأنه »طريق غري عادي من طرق �لطعن 

�أ�سا�سها  يف  �خلطاأ  ثبت  جنحة  �أو  جناية  يف  بالإد�نة  �ل�سادرة  �لباتة  �لأحكام  يف 

�ملو�سوعي �ملتعلق بالوقائع على نحو يدر�أ ما للحكم من حجية و�إ�سالح ما يف �حلكم 

من خطاأ �أكيد �أو �سبه �أكيد« 651 وتناولنا �إعادة �لنظر �سيكون من خالل ��ستعر�ص 

نطاق �إعادة �لنظر فيها، حالت طلب �إعادة �لنظر،  �إجر�ء�ت طلب �إعادة �لنظر، 

و�أخري� �آثار �إعادة �لنظر:

اأول: نطاق اإعادة النظر:

و�ملادة  �لبحرينى،  �لتمييز  حمكمة  قانون  من   )43( �ملادة  لن�ص  وفقا  يتعني 

)441( �إجر�ء�ت م�سري �أن يتو�فر يف �حلكم كي يجوز �لطعن فيه بالتما�ص �إعادة 

�لنظر عدة �سروط تتمثل يف: �ل�سرط �لأول: �أن يكون �حلكم باتا: ي�سرتط يف �حلكم 

�أن يكون باتا، �أي يكون غري قابل للطعن باملعار�سة �أو بال�ستئناف �أو بالتمييز، كي 

يقبل �لطعن فيه بالتما�ص �إعادة �لنظر.652 �ل�سرط �لثاين: �أن يكون �حلكم �سادر� 
651 د. جالل ثروت، �ملرجع �ل�سابق، �ص 674.

652 د. �آمال عثمان، �ملرجع �ل�سابق، �ص 964 : 965.



350

بعقوبة: يقت�سر طلب �إعادة �لنظر على �أحكام �لإد�نة من دون �أحكام �لرب�ءة، كما 

عن  �سادر�  كان  ولو  بالتعوي�ص،  �ل�سادرة  �لأحكام  يف  �لنظر  �إعادة  طلب  يجوز  ل 

�حلكم  يكون  �أن  �لثالث:  �ل�سرط  ب�ساأنها.653  �ملدنية  �لدعوى  يف  �جلنائي  �لق�ساء 

تقبل  ل  �ملخالفات  �ل�سادرة يف  �لأحكام  فان  ثم  ومن  �أو جنحة:  �سادر� يف جناية 

�لطعن فيها باإعادة �لنظر، و�لعربة هنا بالو�سف �لقانوين �لذي رفعت به، �ساأنها يف 

ذلك �ساأن �لطعن بالتمييز654 وهو ما ق�ست به حمكمة �لتمييز �لبحرينية �إذ ن�ست 

�ملادة )43( من قانون حمكمة �لتمييز رقم)8( ل�سنة 1989م »يجوز...« فان 

مفاد ذلك �أنه يتعني �أن يتو�فر يف �حلكم جلو�ز �لطعن فيه بطريق �إعادة �لنظر �أن 

يكون �سادر� بعقوبة �جلناية �أو �جلنحة و�أن يكون نهائيا وباتا ول يقبل �لطعن فيه 

بالطرق �ملقررة �أ�سال �سو�ء كانت �لعادية كاملعار�سة �أو �ل�ستئناف �أو غري �لعادية 

كالتمييز، فاإذ� ما كان �حلكم يقبل �لطعن فيه باإحدى �لطرق فال يجوز �للتجاء �إلى 

طلب �إعادة �لنظر حتى ينغلق �أمام �ملحكوم عليه هذ� �لطريق«.655 

ثانيا: حالت طلب اإعادة النظر:

�حلالت �لتي يجوز فيها طلب �إعادة �لنظر تتج�سد يف: �لأولى: �إذ� حكم على �ملتهم 

يف جرمية قتل ثم وجد �ملدعى قتله. �لثانية: �إذ� �سدر حكم على �سخ�ص من �أجل 

و�قعة ثم �سدر حكم على �سخ�ص �آخر من �أجل �لو�قعة نف�سها، وكان بني �حلكمني 

تناق�ص بحيث ي�ستنتج منه بر�ءة �أحد �ملحكوم عليهما. �لثالثة: �إذ� حكم على �أحد 

�أثناء  �إذ� حكم بتزوير ورقة قدمت  �أو  �أو �خلرب�ء بالعقوبة ل�سهادة �لزور،  �ل�سهود 

نظر �لدعوى، وكان لل�سهادة �أو تقرير �خلبري �أو �لورقة تاأثري يف �حلكم. �لر�بعة: �إذ� 

كان �حلكم مبنيا على حكم �سادر عن حمكمة مدنية �أو عن �إحدى حماكم �لأحو�ل 

653 د. جنيب ح�سني، �ملرجع �ل�سابق، �ص 290 : 291.
654 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 2078.

655 متييز �لبحرين رقم 154 ل�سنة 2009، بتاريخ 2009/6/13م، ج2 �ص 439.
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�ل�سخ�سية و�ألغي هذ� �حلكم. �خلام�سة: �إذ� ظهرت بعد �حلكم وقائع، �أو �إذ� قدمت 

�أو �لأور�ق ثبوت  �أور�ق مل تكن معلومة وقت �ملحاكمة، وكان من �ساأن هذه �لوقائع 

بر�ءة �ملحكوم عليه.

ثالثا: اإجراءات طلب اإعادة النظر:

طلب  حق  �لبحريني  �لتمييز  قانون  من   )44( �ملادة  يف  �لبحريني  �مل�سرع  ق�سر 

بناء  �أو  نف�سه  تلقاء  من  �سو�ء  �لإ�سالمية،  و�ل�سئون  �لعدل  وزير  على  �لنظر  �إعادة 

�أو  مفقود�  �أو  �لأهلية  عدمي  كان  �إذ�  قانونيا  ميثله  من  �أو  عليه  �ملحكوم  طلب  على 

بناء على طلب �أقربائه �أو زوجه بعد موته. ويبني يف �لطلب �حلكم �ملطلوب �إعادة 

�إليه م�سفوعا بامل�ستند�ت �ملوؤيدة له وما يكون قد  �لنظر فيه، و�لوجه �لذي ي�ستند 

�أجري من حتقيقات ب�ساأنه من �جلهات �ملخت�سة. بينما وفقا لن�ص �ملادة )442( 

�إجر�ء�ت م�سري يعهد بذلك �إلى �لنائب �لعام بناء على طلب �ملحكوم عليه �أو من 

ميثله قانونيا، ووفقا لن�ص �ملادة )45( من قانون �لتمييز �لبحرينى يقدم �لطلب 

�إلى رئي�ص حمكمة �لتمييز )رئي�ص حمكمة �لنق�ص(، �لذي يحيل �لطلب �إلى �ملكتب 

�لفني للمحكمة لتحرير مذكرة بر�أيه فيه، ثم حتدد جل�سة للنظر يف �لطلب يبلغ بها 

�أطر�ف �لدعوى قبل ثالثة �أيام على �لأقل من �نعقادها.  

رابعا: اأثر طلب اإعادة النظر:

ل يرتتب على طلب �إعادة �لنظر وفقا لن�ص �ملادة )48( من قانون حمكمة �لتمييز 

�لبحريني  وقف تنفيذ �حلكم �أيا كان نوع �لعقوبة �ملحكوم بها، وي�ستثنى من ذلك 

�إذ� نفذ، ويرتتب على قبول طلب  لتعذر تد�رك �خلطاأ فيه  �لإعد�م، وذلك  عقوبة 

�أن  �لبحريني  �لتمييز  حمكمة  قانون  من   )46( �ملادة  لن�ص  وفقا  �لنظر  �إعادة 

كانت  متى  �ملتهم  وبرب�ءة  �حلكم  باإلغاء  وتق�سي  للطلب،  �لتمييز  تت�سدى حمكمة 

�لرب�ءة ظاهرة، بينما �إذ� مل تكن �لرب�ءة ظاهرة ولكنها حمتملة فاإن حمكمة �لتمييز 
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تكتفي باإلغاء �حلكم و�إحالة �لدعوى �إلى �ملحكمة �لتي �أ�سدرت �حلكم م�سكلة من 

ق�ساة �آخرين للف�سل يف مو�سوعها، مع مر�عاة تقيد حمكمة �ملو�سوع عند نظرها 

�لدعوى من جديد بقاعدة »�أل ي�سار �لطاعن بطعنه«. و�لأكرث من ذلك ل يجوز �أن 

يق�سى على �ملتهم بعقوبة �أ�سد من �حلكم �مللغى، ولو كانت �لنيابة هي �لتي طلبت 

�إعادة �لنظر ل �ملتهم �أو �أحد �أقربائه. 

خام�ضا: اآثار احلكم ال�ضادر يف طلب اإعادة النظر:

�إذ� ق�سي برب�ءة �ملحكوم عليه �سو�ء من حمكمة �لتمييز، �أم من حمكمة �ملو�سوع 

�إليها �لدعوى، فاإنه يرتتب على �حلكم وفقا لن�سي �ملادتني )446،  �أحيلت  �لتي 

453( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )46( من قانون حمكمة �لتمييز �لبحريني �آثار 

ثالثة: �لأول: حمو �حلكم باأثر رجعي وزو�ل جميع �آثاره �جلنائية و�ملدنية و�لتاأديبية. 

�إخالل بقو�عد  �لثاين: �سقوط �حلكم بالتعوي�سات، ووجوب رد ما نفذ منها بدون 

�لدولة  نفقة  على  بالرب�ءة  ن�سر �حلكم  وجوب  �لثالث:  �ملدة.  �سقوط �حلق مب�سي 

يف �جلريدة �لر�سمية بناًء على طلب �لنيابة، ويف �سحيفتني يعينهما �ساحب �ل�ساأن 

)�ملحكوم ل�ساحله(.
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حق املتهم يف بطالن الإجراء اجلنائي غري امل�ضروع  

الف�ضل التا�ضع  
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�سورة  وثمة  �لإجر�ئي،  �سقه  �لقانون يف  على خمالفة  �مل�سرع  رتبه  �لبطالن جز�ء 

م�سابهة للبطالن من �لناحية �لعملية، و�إن �ختلفت معه من �لناحية �لقانونية وتعرف 

بالآثار �لإجر�ئية.  وهي عبارة عن �آثار يرتبها �مل�سرع على �لعمل �لإجر�ئي متى كان 

قانونيا؛ فمثال �لعرت��ص على �لأمر �جلنائي وفقا لن�سي �ملادة )327( �إجر�ء�ت 

م�سري، و�ملادة )280( �إجر�ء�ت �لبحرين يرتتب عليه �سقوطه و�عتباره كاأن مل 

يكن. تناولنا �لبطالن �سيكون من خالل مباحث ثالثة: �لأول: نقف من خالله على 

�ملق�سود بالإجر�ء �جلنائي وبالبطالن ونظرياته، و�لثاين: نتعرف من خالله على 

�أحو�له، ويف �لثالث و�لأخري: نو�سح �آثاره:

املبحث الأول

تعريف الإجراء اجلنائي والبطالن لالإجراءات 

ن�سري فيما يلي �إلى �ملق�سود بالإجر�ء �جلنائي، وبالبطالن لالإجر�ء�ت �جلنائية: 

املطلب الأول

تعريف الإجراء اجلنائي

�إر�دي  �إن�ساين  �سلوك  كل  به:  ونعني  �سيق  �أحدهما  معنيان:  له  �جلنائي  �لإجر�ء 

يرتب عليه �لقانون �آثار� قانونية تتعلق بالعمل ذ�ته: مثل �لقب�ص و�لتفتي�ص و�ملعاينة 

و�ل�سهادة و�خلربة... �إلخ. ووفقا لهذ� �ملعنى ل ميار�ص �لإجر�ء �جلنائي �إل �أطر�ف 

�لدعوى �جلنائية فقط: �ملجتمع ممثال يف �لنيابة �لعامة و�لق�ساء و�ملتهم و�ل�سهود. 

�لقانون  يحميها  غاية  �إلى  يهدف  �إر�دة  عن  تعبري  »كل  �لو��سع  باملعنى  نعني  بينما 

وينتج �آثار� قانونية«656 ووفقا لهذ� �ملعنى يت�سور �أن ميار�ص �لإجر�ء �جلنائي من �أي 

�سخ�ص ولو مل يكن من �أطر�ف �لر�بطة �لإجر�ئية ماد�م �لعمل يرتب �آثار� قانونية 

656 د. ح�سن علوب: �ملرجع �ل�سابق، �ص 409.
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على �لر�بطة ذ�تها.657

وثمة عالقة قوية تربط بني �لإجر�ء �جلنائي و�لدليل �إذ يعد �لأول و�سيلة �حل�سول 

على �لثاين. ومبعنى �آخر يعد �لثاين نتيجة �لأول. 

املطلب الثاين 

تعريف البطالن

ماهية البطالن:

�أو بع�ص �ل�سروط �لقانونية �لالزمة  �لبطالن جز�ء �إجر�ئي يرتتب علي تخلف كل 

للعمل �لإجر�ئي كي يكون �سحيحا، �سو�ء كانت �سروطا مو�سوعية تتعلق مب�سمون 

وجوهر �لعمل، �أم كانت �سروطا �سكلية تتعلق بال�سكل �لذي يجب �أن ي�ساغ فيه هذ� 

�لعمل.658 

للعمل  �لالزمة  �لقانونية  لل�سروط  خمالفة  كل  على  �لبطالن  �مل�سرع  يرتب  ومل 

غري  �ل�سروط  دون  من  �جلوهرية  �ل�سروط  خمالفة  على  ق�سرها  �إمنا  �لإجر�ئي، 

�أن  �لبحرين لن�سها على  �إجر�ء�ت  �جلوهرية وهو ما ن�ست عليه �ملادة )281( 

جوهري«.  �إجر�ء  باأي  �ملتعلقة  �لقانون  �أحكام  مر�عاة  عدم  على  �لبطالن  »يرتتب 

ويتفق ذلك مع ن�ص �ملادة )331( �إجر�ء�ت م�سري.

�لبطالن  نظرية  للبطالن:  ثالث  نظريات  �أحدى  �ملقارنة  �لت�سريعات  �سلكت  وقد 

�لقانوين، نظرية �لبطالن �لذ�تي، نظرية �لبطالن �ل�سكلي، و�سوف ن�ستعر�ص هذه 

�لنظريات ثم نعقبها بالوقوف على م�سلك �مل�سرع �مل�سري يف هذ� �ل�سدد:

نظرية البطالن القانوين: وفقا لنظرية �لبطالن �لقانوين ل حمل للبطالن بغري 

657 د. �آمال عثمان، �ملرجع �ل�سابق، �ص 379: 380.
658 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1685.
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ن�ص قانوين، ومبقت�سى هذه �لنظرية يتم ح�سر كل حالت �لبطالن بن�ص قانوين، 

فال يكفي للبطالن �أن تكون هناك خمالفة لقاعدة �إجر�ئية، و�إمنا يجب �أن ين�ص 

�مل�سرع �سر�حة على �لبطالن كاأثر لهذه �ملخالفة، فاإذ� �نعدم �لن�ص على �لبطالن 
كاأثر ملخالفة معينة، فيظل �لإجر�ء �سحيحا رغم وقوع �ملخالفة.659

وتتميز هذه �لنظرية بالو�سوح؛ فحالت �لبطالن ي�ستقل �مل�سرع بتحديدها، ول ميلك 

و�إن كان يعيبها عدم توفريها حماية كاملة لقو�عد �لإجر�ء�ت  �لقا�سي تقريرها، 

يتناولها  مل  حالة  يف  �لبطالن  بتقرير  تق�سي  �مل�سلحة  �أن  �لقا�سي  يجد  عندما 

�مل�سرع بالن�ص، مما يوؤدي �إلى �إهد�ر �مل�سلحة �لتي تهدف �لقاعدة �لإجر�ئية �إلى 

حمايتها.660 

لقاعدة  خمالفة  كل  فاإن  �لذ�تي  �لبطالن  لنظرية  وفقا  الذاتي:  للبطالن  نظرية 

�لقانون �سر�حة على  جوهرية يرتتـب عليهـا بطالن �لإجر�ء �ملخالف ولومل ين�ص 

ذلك �جلز�ء.661 فعلى عك�ص �لنظرية �ل�سابقة ل ي�سرتط لبطالن �لإجر�ء �أن ين�ص 

بطالن  يرتب  �إجر�ئية  لقاعدة  �ملخالفة  جمرد  و�إمنا  �سر�حة،  ذلك  على  �مل�سرع 

و�إمنا ترك  �لبطالن،  �مل�سرع مل يح�سر حالت  �أن  �آخر  �ملخالف. ومبعنى  �لإجر�ء 

ينطوي على خمالفة  �لإجر�ء  �أن  ثبت  بالبطالن متى  ليحكم  �لقا�سي  لتقدير  هذ� 

لقاعدة جوهرية.

وتتميز هذه �لنظرية باملرونة فهي حت�سر حالت �لبطالن يف �إطار مقبول، وتوفر 

حماية كافية لقو�عد �لإجر�ء�ت، كما متنح �لقا�سي �سلطة مرنة يف تقدير طبيعة 

�لقاعدة �لتي خولفت662 و�إن كان يعيبها �سعوبة �لتمييز بني �لقو�عد �جلوهرية وغري 

�جلوهرية، فامل�سرع  مل ي�سع معيار� للتمييز بني �لقو�عد �جلوهرية وغري �جلوهرية 
659 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص572.

660 د. جودة جهاد، �ملرجع �ل�سابق، �ص564.
661 د. جالل ثروت، �ملرجع �ل�سابق، �ص564.

662 د. جالل ثروت، �ملرجع �ل�سابق، �ص565:564.
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و�إمنا ترك ذلك لتقدير �لقا�سي، �لأمر �لذي يجعل هذ� �ملعيار غام�سا وغري و��سح، 

على عك�ص �لنظرية �ل�سابقة  )�لبطالن �لقانوين(.663 

نظرية البطالن ال�ضكلي: وفقا لهذه �لنظرية يعد �لإجر�ء باطال متى �نطوى على 

�لبطالن،  �مل�سرع �سر�حة على  ن�ص  �إلى  دون حاجة  �إجر�ئية من  لقاعدة  خمالفة 

فاإذ�  �لقانون،  �أر�ده  ملا  طبقا  �تخاذه  فيجب  معينا  �إجر�ء  يتطلب  �لقانون  فماد�م 

خولف كان �لبطالن هو �جلز�ء.

�لتي  للم�سالح  �ساملة  حماية  و�إ�سباغ  �لتطبيق،  ب�سهولة  �لنظرية  هذه  وتتميز 

جتمعها قو�عد �لإجر�ء�ت. و�إن كان يعيبها �ت�ساع نطاقها مبا يعرقل ن�ساط �ل�سلطة 

�لق�سائية، ويفتح �لطريق �أمام �ملتهم للفر�ر من �لعقاب.664 

موقف �مل�سرع �مل�سري و�مل�سرع �لبحريني: ميكننا �لقول �إن كال من �مل�سرع �مل�سري 

نظرية  و��ستثناًء  �لذ�تي،  �لبطالن  نظرية  عامة  كقاعدة  تبنى  �لبحريني  و�مل�سرع 

ذلك  على  ون�ستدل  �ل�سكلي.  �لبطالن  بنظرية  نهائيا  يعتد  ومل  �لقانوين،  �لبطالن 

�لبحرين  �إجر�ء�ت  و�ملادة )281(  �إجر�ء�ت م�سري،  �ملادتني )331(  بن�سي 

لن�ص كل منهما على �أنه »يرتتب �لبطالن على عدم مر�عاة �أحكام �لقانون �ملتعلقة 

باأي �إجر�ء جوهري«.

على  �لتعرف  كيفية  �مل�سري  �لإجر�ء�ت  لقانون  �لإي�ساحية  �ملذكرة  �أو�سحت  وقد 

�لغر�ص  كان  فاإذ�  �لت�سريع،  علة  �إلى  د�ئما  �لرجوع  يتعني  �إذ  �جلوهرية  �لأحكام 

�أو غريه من �خل�سوم، فاإنه يكون  �أو م�سلحة �ملتهم  �ملحافظة على م�سلحة عامة 

جوهريا، ويرتتب على عدم مر�عاته �لبطالن. ول يعترب من �لإجر�ء�ت �جلوهرية 

�جلوهرية:  �لقو�عد  �أمثلة  ومن  و�لتوجيه،  �لإر�ساد  ملجرد  �لإجر�ء�ت  من  و�سع  ما 

663 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، 1688.
664 د. جالل ثروت، �ملرجع �ل�سابق، �ص563.
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و�لتوقيع على �حلكم يف خالل ثالثني  �لنطق باحلكم،  عالنية �جلل�سات، وعالنية 

�أمثلة �لقو�عد �لإر�سادية  يوما من تاريخ �سدوره ما مل يكن �سادر� بالرب�ءة. ومن 

)غري �جلوهرية( ما ن�ست عليه �ملادة )82( �إجر�ء�ت وتتعلق بالف�سل يف �لدفوع 

و�لطلبات �إذ يتعني على �لقا�سي �لف�سل فيها خالل �أربع وع�سرين �ساعة. 

التمييز بني البطالن وما يت�ضابه معه من جزاءات اإجرائية اأخرى:

�لبطالن و�إن كان �أهم �جلز�ء�ت �لإجر�ئية، �إل �نه لي�ص �جلز�ء �لإجر�ئي �لوحيد، 

و�إمنا توجد جز�ء�ت �إجر�ئية �أخرى هي: �لنعد�م و�ل�سقوط وعدم �لقبول:

التمييز بني البطالن والنعدام:

م�سدره  يكون  كاأن  به،  ي�سمح  ل  �لقانون  كان  �إذ�  منعدما  �لإجر�ئي  �لعمل  يعترب 

تعليمات �لنائب �لعام، �أو قر�ر� وز�ريا، �أو قاعدة دينية �أو �أخالقية باملخالفة لأحكام 

من  مبا�سرته  متت  �إذ�  منعدما  �لإجر�ء  يعد  وكذلك  �جلنائية.  �لإجر�ء�ت  قانون 

دون �أن تن�ساأ �خل�سومة �جلنائية له، كاأن ي�سدر حكم على متهم يف دعوى مل يتم 

حتريكها ورفعها مبعرفة �لنيابة �لعامة، �أو ��ستثناء يف غري �لأحو�ل �لتي منح �مل�سرع 

�سدر  �إذ�  و�أي�سا  �جلنائية،665  �لدعوى  رفع  حق  �أخرى  وجلهات  لالأفر�د  ��ستثناًء 

�حلكم على متهم كان قد تويف، �أو �سدر �حلكم عن �سخ�ص لي�ست له ولية �لق�ساء، 
�أو عن قا�ص �أحيل �إلى �ملعا�ص �أو عزل �أو ��ستقال �أو �أ�سيب باجلنون.666

�ل�سروط  �أحد  وتخلف  قانونيا  ن�سا  �جلنائي  �لإجر�ء  م�سدر  كان  �إذ�  و�لعك�ص 

�جلوهرية �لتي ��سرتطها �لقانون ل�سحة �لإجر�ء يكون �لعمل �لإجر�ئي هذ� باطال 

�إذ� كانت �لدعوى �جلنائية قد حركت من قبل �ملخت�ص  ولي�ص منعدما667 وكذلك 

بتحريكها، وذلك �أمام �لق�ساء �جلنائي �ملخت�ص بنظرها، ويف مو�جهة متهم معني، 
665 نق�ص م�سري 1983/6/9م، م. �أ. ن، �ص34، رقم 150، �ص775.

666 د. ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، ج2، �ص362.
667 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1716:1715.
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فاإن �لإجر�ء �لذي يتخذ عندئذ يكون �سحيحا، بينما �إذ� �سابه عيب يعد باطال ولي�ص 

منعدما.

وتبدو �أهمية �لتفرقة بني �لبطالن و�لنعد�م يف �أن �لبطالن يحتاج يف تقريره �إلى 

قر�ر من �لق�ساء، على عك�ص �لنعد�م فيرتتب بقوة �لقانون،  وعليه فاحلكم �ملنعدم 

تنفيذ  �إنكاره عند  يكفى  و�إمنا  �لطعن،  باأحد طرق  فيه  �لطعن  �إلى  لي�ص يف حاجة 

له م�سلحة  ولو مل تكن  به حتى  �لتم�سك  ��ستمل عليه668 كما يجوز لأي خ�سم  ما 

مبا�سرة، بل يجوز �إثارته �أول مرة �أمام حمكمة �لنق�ص،669 ف�سال عن �أن �لنعد�م 

يجوز  بل  �لبات،  رغم �سدور �حلكم  قائما  ويظل  �لإطالق  على  �لت�سحيح  يقبل  ل 

رغم �كت�ساب �حلكم للحجية - با�ستنفاد طرق �لطعن فيه - رفع دعوى �أ�سلية �أمام 

حمكمة �لنق�ص للتو�سل �إلى تقرير �نعد�م هذ� �حلكم �لذي قد �سابه �لنعد�م.670 

التمييز بني البطالن وال�ضقوط:

يق�سد بال�سقوط �نق�ساء �حلق يف �تخاذ �إجر�ء ما بعد �أن يكون قد ن�ساأ هذ� �حلق، 

يبا�سره �ساحب �حلق  �أن  �لقانون لذلك، من دون  �لذي حدده  �لوقت  لفو�ت  نظر� 

فيه، فال�سقوط هو جز�ء �إجر�ئي يرتتب على عدم مبا�سرة �إجر�ء معني يف �لفرتة 

�ملحددة قانونا671 وقد يتحدد هذ� �لوقت مبعيار معني �أو بو�قعة معينة، ومن �أمثلة 

�مليعاد �ملحدد مبعيار معني عدم �إلغاء �لنائب �لعام �لأمر باأن ل وجه لإقامة �لدعوى 

�لتي  �لو�قعة  �أمثلة  ومن  ل�سدوره.  �لتالية  �لأ�سهر  �لثالثة  خالل  �جلنح  ق�سايا  يف 

يتحدد بها وقت مبا�سرة �لإجر�ء تعليق حق �ل�ستئناف على �لتقدم للتنفيذ قبل يوم 

�جلل�سة.672 

668 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص1718.
669 د. ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، ح2، �ص360.

670 �لهام�ص �ل�سابق.
671 د.جودة جهاد، �ملرجع �ل�سابق، �ص337.

672 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، 1719.
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و�إن كان �مل�سرع رغم ذلك يجيز يف بع�ص �حلالت جتديد �لإجر�ء �لذي مل يبا�سر 

يف �مليعاد �إذ� كان هناك مانع قهري حال دون مبا�سرة �لإجر�ء، كما هو �ل�ساأن مثال 

يف حالة �لعرت��ص على تنفيذ �لأمر �جلنائي �ملن�سو�ص عليه يف �ملادة )203( 

�إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )278( �إجر�ء�ت �لبحرين.673 

و�ل�سقوط:  �لبطالن  بني  �لتمييز  �أوجه  لنا  يت�سح  لل�سقوط  تعريفنا  �سوء  ويف 

عك�ص  على  �لإجر�ئية،  �سحته  مي�ص  �لإجر�ء  يف  عيب  وجود  يفرت�ص  فالبطالن 

�ل�سقوط فال يفرت�ص وجود عيب يف �لإجر�ء مي�ص �سحته �لإجر�ئية، كل ما هنالك 

هو عدم مبا�سرة �لإجر�ء يف �مليعاد �ملحدد قانونا له. كما �أن �لبطالن يوؤثر يف �لعمل 

�لإجر�ئي نف�سه، بينما برد �ل�سقوط على �حلق يف مبا�سرة �لعمل �لإجر�ئي. و�أخري� 
فاإن �لبطالن ل ينتج �أثره �إل بحكم، على عك�ص �ل�سقوط فيتم بقوة �لقانون.674

التمييز بني البطالن وعدم القبول:

عدم �لقبول مبثل جز�ء �إجر�ئي يرد على حتريك �لدعوى �أو على �لطعن يف �حلكم 

ومن  �لإجر�ء،  هذ�  لتخاذ  �لقانونية  �ل�سروط  من  �سرط  تخلف  �إذ�  فيها  �ل�سادر 

�لطعن يف  �أو  �لإذن  �سدور  �أو  �لطلب  �أو  �ل�سكوى  وتقدمي  �لدعوى،  رفع  ذلك  �أمثلة 

�حلكم من �سخ�ص ل تتو�فر فيه �ل�سفة �لتي تطلبها �مل�سرع675 وذلك على عك�ص 

�لبطالن على �لنحو �ل�سابق �إي�ساحه.

املبحث الثاين

حالت البطالن

نوهنا �سابقا باأن كال من �مل�سرعني �مل�سري و�لبحريني �أقر نظرية �لبطالن �لذ�تي. 

673 د. ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق،ح2، �ص367:366.
674 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 1720:1719.

675 د. جالل ثروت،�ملرجع �ل�سابق، �ص 579.
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ويقت�سى منا ذلك �لوقوف على حالت �لبطالن، ويتطلب ذلك �أول �أن ن�سري �إلى معيار 

بالتعرف على حالته،  نعقبه  ثم  �لإجر�ءين �جلوهري وغري �جلوهري،  �لتمييز بني 

و�لذي قد يكون كليا �أو جزئيا، وقد يكون متعلقا بالنظام  �لعام �أو غري متعلق به:

معيار التمييز بني الإجراءين اجلوهري وغري اجلوهري:

بني  �لتمييز  معيار  �مل�سري  �لإجر�ء�ت  لقانون  �لإي�ساحية  �ملذكرة  �أو�سحت 

�لإجر�ءين �جلوهري وغري �جلوهري ملا ورد فيها من �أنه »ملعرفة �لأحكام �جلوهرية 

ينظر د�ئما �إلى علة �لت�سريع، فاإذ� كان �لغر�ص منه �ملحافظة على م�سلحة عامة �أو 

م�سلحة للمتهم �أو غريه من �خل�سوم فاإنه يكون جوهريا ويرتتب على عدم مر�عاته 

من  و�سع  ما  �جلوهرية  �لإجر�ء�ت  من  يعترب  »ل  �أنه  �أ�سافت  كما  �لبطالن...«، 

�إجر�ء�ت ملجرد �لإر�ساد و�لتوجيه«. 

وفقا ملا ورد يف �ملذكرة �لإي�ساحية هذه فاإن �لإجر�ء �جلوهري هو �لذي ي�ستهدف 

�أم خا�سة، بينما �لإجر�ء غري  �ملحافظة على م�سلحة، �سو�ء كانت م�سلحة عامة 

�إلى  �لدعوى  �أطر�ف  �أو  �لق�ساء  �إر�ساد  �جلوهري فهو ذلك �لذي ي�ستهدف جمرد 

�لأ�سلوب �ملالئم �أو �لأف�سل ل�سري �لإجر�ء�ت، من دون �أن توؤثر خمالفة هذ� �لإجر�ء 
يف م�سلحة ما.676

يف �سوء هذ� �ملعيار تكون جميع �لإجر�ء�ت �ملتعلقة بح�سن �سري �جلهاز �لق�سائي 

�لعامة يف �لدعوى �جلنائية ومبا�سرتها  �لنيابة  �لقو�عد �ملتعلقة بحق  �أمثلتها  ومن 

يف  باحلكم  بوليتها  �أو  �ملحكمة  بت�سكيل  �ملتعلقة  و�لقو�عد  �لق�ساء،  �أمام  ومتثيلها 

�لدعوى باخت�سا�سها، وكذلك �لإجر�ء�ت �ملقررة ل�سمان حتقيق �لعد�لة �جلنائية، 

ومن �أمثلتها تعيني مد�فع للمتهم يف جناية �أمام حمكمة �جلنايات، و�سماع �ل�سهود 

بعد حتليفهم �ليمني �لقانونية، و�لإجر�ء�ت �خلا�سة بتكليف �ملتهم باحل�سور �أمام 

676 د. حممد عيد غريب،�ملرجع �ل�سابق، �ص1696:1695.
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�ملحكمة، وما يتعلق باإعالن �لأو�مر و�لقر�ر�ت و�لأحكام و�إجر�ء�ت �لقب�ص و�لتفتي�ص 

�لإجر�ء�ت  هذه  جميع  �ملحكمة،  قبل  من  ��ستجو�به  وحظر  باحل�سور،  و�لتكليف 

�لعك�ص تكون من قبيل �لإجر�ء�ت غري  تعد من قبيل �لإجر�ء�ت �جلوهرية. وعلى 

�جلوهرية �إجر�ء�ت �لند�ء على �ل�سهود، و�حتجازهم بعد �إجابتهم عن �لأ�سئلة �لتي 
وجهت �إليهم، و�إغفال �أمر �لإحالة ل�سم �ملتهم ومهنته.677

اأول: البطالن الكلي واجلزئي:

يكون �لبطالن كليا �إذ� �سمل �لإجر�ء باأكمله فحال بذلك دون �أن يرتتب عليه �سيء 

من �لآثار �لتي ين�ص عليها �لقانون، ويكون �لبطالن جزئيا �إذ� �قت�سر �لبطالن على 
جزء من �لإجر�ء و�نح�سر فيه فلم يتطرق �إلى �سائره.678

وبالطبع ل تثور م�سكلة ب�سدد حكم �لإجر�ء �لباطل كلية فهو �إجر�ء  باطل. و�إمنا ما 

يثور ب�سدده �لت�ساوؤل هو �لإجر�ء �لباطل بطالنا جزئيا، فهل يعد باطال �أم �سحيحا؟ 

�أو�سحت �ملادة )2/24( مر�فعات م�سري حكم �لبطالن �جلزئي لن�سها على �أنه 

»... �إذ� كان �لإجر�ء باطال يف �سق منه، فاإن هذ� �ل�سق وحده هو �لذي يبطل«. وفقا 

لهذ� �لن�ص فاإن حكم �لإجر�ء �لباطل جزئيا هو بطالن �جلزء �لباطل فقط، من 

دون بطالن �جلزء �ل�سحيح منه. 

�إلى  بالن�سبة  �إل  �لنق�ص  ق�ست حمكمة  كما  له حمل  يكون  ل  �حلكم  هذ�  وبالطبع 

مر�فعات   )  2  /24( �ملادة  باأن  ق�ست  حيث  �لب�سيط،  دون  من  �ملركب  �لإجر�ء 

م�سري تنظم �نتقا�ص �لعمل �لإجر�ئي بحيث �إذ� كان �سق من �لإجر�ء غري معيب 

على  �إل  �لنتقا�ص  هذ�  يرد  ول  �لآخر.  تعييب  رغم  �سحيحا  يبقى  �أن  ميكن  فاإنه 

�لعمل �لإجر�ئي �ملركب من �أجز�ء قابلة للتجزئة �أو �لنق�سام، فتعيب �سق من �لعمل 

677 �لهام�ص �ل�سابق، �ص1697:1695.
678 د. عو�ص حممد،  �ملرجع �ل�سابق، �ص577.
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�لإجر�ئي من هذ� �لنوع �لأخري ل يوؤدي �إلى بطالن �لعمل �لإجر�ئي كله.679

ومن �أمثلة �لإجر�ء�ت �ملركبة �لقابلة للتجزئة: �أن تندب �لنيابة �لعامة �أحد رجال 

�ل�سبط �لق�سائي لتفتي�ص م�سكن �ملتهم، فينتقل �إلى �مل�سكن لإجر�ء �لتفتي�ص ويقوم 

بتوزيع �أعو�نه على غرف �مل�سكن �ملر�د تفتي�سه كلها يف وقت و�حد، فاإن ما يجريه 

و�إ�سر�فه يكون �سحيحا، بينما ما يجريه �لآخرون بعيد� عن  بع�سهم حتت رقابته 

رقابته و�إ�سر�فه يكون باطال.

فان  للتجزئة،  �لقابل  غري  �ملركب  �لإجر�ء  �أو  �لب�سيط  �لإجر�ء  �إلى  بالن�سبة  بينما 

بطالن �سق منه يبطله كلية. ومن �أمثلة هذ� �حلكم �حلكم �ذ يتكون من: ديباجة، 

منطوق، �أ�سباب، �إل  �أن هذه �لأجز�ء تتكامل فيما بينها ول تقبل �لتجزئة، وعليه �إذ� 
�ساب �لبطالن �أي جزء فيها بطل �حلكم كله.680

ثانيا: البطالن الأ�ضلي والبطالن التبعي:

بع�ص  �تخاذه  وقت  فيه  تخلفت  �لذي  �لإجر�ء  كان حمل  �إذ�  �أ�سليا  �لبطالن  يكون 

�سروطه. ويكون تبعيا �إذ� كان حمله �إجر�ء �آخر تطرق �لبطالن �إليه رغم ��ستيفائه 

كل �سروط �سحته، وذلك لرتباطه بالإجر�ء �لباطل �رتباطا �قت�سى ربط م�سريه 

مب�سريه رغم �أنه �سحيح681 وهو ما ن�ست عليه �ملادة )336( �إجر�ء�ت م�سري، 

و�ملادة ) 286 ( �إجر�ء�ت بحريني على �أنه »�إذ� تقرر بطالن �أي �إجر�ء فاإنه يتناول 

جميع �لآثار �لتي ترتتب عليه مبا�سرة« وهو ما يعرف بقاعدة »ما بني على باطل فهو 

باطل«، كما ن�ست �ملادة )24( مر�فعات م�سري على �أنه »ل يرتتب على بطالن 

�لإجر�ء بطالن �لإجر�ء�ت �ل�سابقة عليه �أو �لإجر�ء�ت �لالحقة �إذ� مل تكن مبنية 

عليه«.

679 نق�ص م�سري1977/5/17 م.�أ.ن، �ص28، رقم212، من 1230.
680 نق�ص م�سري 1990/5/8م، م.�أ.ن، �ص41،رقم 120، �ص696.

681 د.حممود طه، �لتعدي على حق �لإن�سان يف �سرية �لت�سالت �ل�سخ�سية بني �لتجرمي و�مل�سروعية، �ملرجع �ل�سابق، �ص125:120.
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باإجر�ء  لرتباطه  �سحيح  �إجر�ء  يبطل  لكي  ي�سرتط  فاإنه  �ملر�فعات  لقانون  ووفقا 

باطل �سرطان: �لأول: زمني: �إذ ي�سرتط �أن يكون �لإجر�ء �لذي ميتد �إليه �لبطالن 

تاليًا لالإجر�ء �لذي وقع فيه �لبطالن. و�لثاين: �سببي: �إذ ي�سرتط �أن يكون �لإجر�ء 
�لتايل مبنيا على ما �سبق.682

ثالثا: البطالن املطلق والن�ضبي:

��ستهدف  �إذ�  كذلك  ويكون  �لعام،  بالنظام  يتعلق  �لذي  ذلك  هو  �ملطلق  �لبطالن 

�لإجر�ء حتقيق م�سلحة عامة ولي�ص جمرد م�سلحة للخ�سوم، ومن �أمثلة �لإجر�ء�ت 

�ملادة  عليه  ن�ست  ما  وهو  �ملطلق،683  �لبطالن  �لعامة  �مل�سلحة  ت�ستهدف  �لتي 

)332( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )282( �إجر�ء�ت �لبحرين على �أنه »�إذ� كان 

بوليتها  �أو  �ملحكمة  بت�سكيل  �ملتعلقة  �لقانون  �أحكام  مر�عاة  لعدم  ر�جعا  �لبطالن 

باحلكم يف �لدعوى �أو باخت�سا�سها من حيث نوع �جلرمية �ملعرو�سة عليها �أو بغري 

ذلك مما هو متعلق بالنظام �لعام جاز �لتم�سك به يف �أية حال كانت عليها �لدعوى 

وتق�سي به �ملحكمة ولو بغري طلب«. ومل ترد هذه �حلالت على �سبيل �حل�سر، و�إمنا 

على �سبيل �ملثال. وقد �أ�سافت �ملذكرة �لإي�ساحية �إليها حالت �أخرى هي: »خمالفة 

�لأحكام �ملتعلقة  بعالنية �جلل�سات، وت�سبيب �لأحكام، وح�سور مد�فع عن �ملتهم يف 

جناية، و�أخذ ر�أي �ملفتي عند �لإعد�م، و�إجر�ء�ت �لطعن يف �لأحكام«. 

بينما �لبطالن �لن�سبي هو �لذي يتعلق مب�سلحة �خل�سوم من دون �أن يتعلق بالنظام 

�إجر�ء�ت   )333( �ملادة  ن�ست  وقد  �لعامة684  بامل�سلحة  تعلقه  لعدم  �لعام، 

�مل�سار  �لأحو�ل  غري  »يف  �أنه  على  �لبحرين  �إجر�ء�ت   )283  ( و�ملادة  م�سري، 

�إليها يف �ملادة �ل�سابقة، ي�سقط �حلق يف �لدفع ببطالن �لإجر�ء�ت �خلا�سة بجمع 
682 د. حممود طه، �لتعدي على حق �لإن�سان يف �سرية �لت�سالت �ل�سخ�سية بني �لتجرمي و�مل�سروعية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 

.152:120
683 د. حممود طه، عبء �إثبات �لأحو�ل �لأ�سلح للمتهم، �ملرجع �ل�سابق، 74:55.

684 د. جودة جهاد، �ملرجع �ل�سابق، 344:342.
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�ل�ستدللت �أو �لتحقيق �لبتد�ئي �أو �لتحقيق باجلل�سة يف �جلنح و�جلنايات �إذ� كان 

للمتهم حمام وح�سل �لإجر�ء بح�سوره بدون �عرت��ص منه. �أما يف مو�د �ملخالفات 

�ملتهم  ولو مل يح�سر معه حمام يف  �إذ� مل يعرت�ص عليه  فيعترب �لإجر�ء �سحيحا 

�جلل�سة، وكذلك ي�سقط حق �لدفاع بالبطالن بالن�سبة للنيابة �لعامة �إذ� مل تتم�سك 

به يف حينه«.

وحالت �لبطالن �لن�سبي وهي تلك �ملتعلقة باخل�سوم عديدة: منها ما يتعلق مبرحلة 

على  �لق�سائي  �ل�سبط  ماأمور  بتوقيع  �ملتعلقة  �لقو�عد  �أمثلتها:  ومن  �ل�ستدلل: 

حم�سره وبيانه وقت �تخاذ �لإجر�ء�ت و�أماكن ح�سولها وتوقيع �ملتهمني و�ل�سهود،  

وعدم حتليف �ل�سهود �أو �خلرب�ء �إل �إذ� خيف �أل ي�ستطاع فيما بعد �سماع �سهادتهم. 

ومنها ما يتعلق مبرحلة �لتحقيق �لبتد�ئي: ومن �أمثلتها �لقو�عد �ملتعلقة با�سطحاب 

كاتب يف جميع �لإجر�ء�ت �لتي يبا�سرها ع�سو �لنيابة، وح�سور �ملتهم �أثناء تفتي�ص 

منزله �أو من ينوب عنه كلما �أمكن ذلك، ومتكني حمامي �ملتهم من ح�سور �لتحقيق 

�لتحقيق.  �لنيابة غري ذلك مل�سلحة  تر  ما مل  �لتحقيق  �أور�ق  على  و�لطالع  معه، 

�إذ�  �أمثلتها �لقو�عد �ملتعلقة بنظر �لدعوى  ومنها ما يتعلق مبرحلة �ملحاكمة: ومن 

ح�سر �ملتهم �لغائب قبل �نتهاء �جلل�سة �لتي �سدر فيها �حلكم، و�طالع �ملتهم على 

�لقانوين  �لو�سف  تغيري  �إلى  �ملتهم  �ملحكمة  وتنبيه  �إجر�ء�ت،  من  غيبته  يف  مت  ما 

للو�قعة �مل�سندة �إليه �أو تعديل �لتهمة.

و�أهم �لتق�سيمات من �لناحية �لعملية للبطالن هو ذلك �ملبني على مدى �سلة �لبطالن 

بالنظام �لعام، لذ� ن�سري �إلى �أهمية �لتمييز بني �لبطالن �ملطلق و�لبطالن �لن�سبي، 

منها: �لبطالن �ملطلق:  يجوز لكل من له م�سلحة يف تقريره �لتم�سك به، على عك�ص 

�إل من قبل من تقررت �لقاعدة �لإجر�ئية  �لبطالن �لن�سبي فال يجوز �لتم�سك به 

مل�سلحته. كما �أن �لبطالن �ملطلق ل يجوز �لتنازل عنه �إطالقا، على عك�ص �لبطالن 
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�لن�سبي فيجوز �لتنازل عنه �سر�حة �أو �سمنيا. و�لبطالن �ملطلق يجوز �لتم�سك به 

�لنق�ص، وذلك على  �أمام حمكمة  �أول مرة  ولو  �لدعوى  �أي مرحلة كانت عليها  يف 

عك�ص �لبطالن �لن�سبي فال يجوز �لتم�سك به �أول مرة �أمام حمكمة �لنق�ص. و�أخري� 

�أحد من  �أن تق�سي بالبطالن �ملطلق من تلقاء نف�سها ولو مل يطلبه  متلك �ملحكمة 

�خل�سوم، على عك�ص �لبطالن �لن�سبي فال يجوز �أن تق�سي به من تلقاء نف�سها �إذ 

يتوقف ذلك على طلب �أحد �خل�سوم.685 

بطالن ال�ضتجواب:

رتب �مل�سرع على خمالفة �ملحقق ل�سمانه �أو �أكرث من �سمانات �ل�ستجو�ب بطالن 

فاإذ�  �ملحقق،  �نتهكها  �لتي  �ل�سمانة  باختالف  �لبطالن  نوع  ويختلف  �ل�ستجو�ب، 

كانت تنطوي على �نتهاك للنظام �لعام كان �لبطالن مطلقا. ومن �أمثلة ذلك �إ�سناد 

�ل�ستجو�ب �إلى غري �ملحقق �ملخت�ص بذلك كاأن يندب ماأمور �سبط ق�سائي لذلك 

مثال، �أو �أن يعهد بال�ستجو�ب ملحقق غري خمت�ص به �سو�ء لعدم �خت�سا�سه مكانيا 

�أم نوعيا، �أو �أن يتعر�ص �ملتهم لتعذيب �أو لأي �سغط خارجي �أثناء ��ستجو�به. وكون 

�أن  يف  �حلق  �ملحكمة  مينح  �لعام  بالنظام  لتعلقه  مطلقا  �حلالة  هذه  يف  �لبطالن 

حتكم ببطالن �ل�ستجو�ب �أو �ملو�جهة من تلقاء نف�سها ولو تنازل �ملتهم عن ذلك.686 

تتعلق  ول  �ملتهم،  مل�سلحة  مقررة  لقاعدة  �نتهاك  على  تنطوي  كانت  �إذ�  بينما   

بال�سالح �لعام كان �لبطالن ن�سبيا. ومن �أمثلته �إحاطة �ملتهم علما بالتهمة �ملن�سوبة 

�إليه قبل ��ستجو�به، وعدم دعوة حمامي �ملتهم يف جناية حل�سور �ل�ستجو�ب، وعدم 

�لبطالن ل  ��ستجو�به. وهذ�  �لتحقيق قبل  �ملتهم من �لطالع على  متكني حمامي 

يجوز للمحكمة �أن تق�سي به من تلقاء نف�سها، وي�سقط حق �ملتهم يف �ملطالبة به متى 

685 د. حممود طه، عبء �لإثبات، �ملرجع �ل�سابق، �ص 68 وما بعدها.
686 د. جالل ثروت، �ملرجع �ل�سابق، �ص 445 - د. مبارك �لتويبت، �ملرجع �ل�سابق، �ص 301.
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تنازل عنه �سر�حة �أو �سمنيا687 وق�ست بذلك حمكمة �لنق�ص �مل�سرية ب�سقوط حق 

�أن �ملحكمة ��ستجوبته - وفقا للفقرة  �ملتهم يف �لدفع ببطالن �لإجر�ء �ملبني على 

�لأولى من �ملادة )333( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )285( �إجر�ء�ت �لبحرين 

- �إذ� ح�سل �ل�ستجو�ب بح�سور حماميه ومل يبد �عرت��سا عليه688 ويجوز للمحقق 

ت�سحيح �ل�ستجو�ب �لباطل، وذلك باإعادته مع تاليف �لعيب �لذي �سبب �لبطالن689 

ويف هذه �حلالة فان طلب �لبطالن يقت�سر على من تقرر ل�ساحله دون غريه، وهو 

�أنه ل �سفة لغري من وقع �لإجر�ء �لباطل  ما ق�ست به حمكمة �لتمييز »من �ملقرر 

�سده �أن يدفع ببطالنه ولو كان ي�ستفيد منه لأن حتقق �مل�سلحة يف �لدفع لحق على 

وجوده«.690 

و�إذ� تقرر ق�سائيا بطالن �ل�ستجو�ب فاإن ذلك يعني بطالن �لآثار �لتي ترتتب عليه، 

كالعرت�ف و�لأمر باحلب�ص �لحتياطي، من دون بطالن ما �سبقه من �إجر�ء�ت �أو 

ما حلقه من �إجر�ء�ت مل تكن مرتتبة عليه،691  وقد ق�ست حمكمة �لنق�ص �مل�سرية 

باأن حق �لنيابة يف منع وكيل �ملتهم من �حل�سور وقت ��ستجو�بها �إياه رعاية مل�سلحة 

�لتحقيق �أمر �سائغ قانونا ول ي�سح نقدها عليه،692 ويف حكم �آخر ق�ست باأن عدم 

ح�سور �ملحامي حتقيق �لنيابة ل يرتتب عليه بطالن �حلكم لأن �ملادة )34( من 

ول  وحماميه  �ملتهم  غيبة  يف  �لتحقيق  جهة  من  لها  جتيز  �جلنايات  حتقيق  قانون 
حتتم من جهة �أخرى ح�سور �ملحامي و�إل كان �لعمل باطال.693

وقد تعر�ص هذ�ن �حلكمان للنق�ص �مل�سرية لالنتقاد من قبل بع�ص �لفقه، فحيث 

687 د. ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 41 - د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 424.
688 متييز �لبحرين رقم 118، ل�سنة 42 ق، بتاريخ 1972/3/12م.

689 د. جالل ثروت، �ملرجع �ل�سابق، �ص 446.
690 متييز �لبحرين رقم 101 ل�سنة 2009، بتاريخ 2009/6/15م، ج2، �ص 387.

691 د. فوزية عبد�ل�ستار، �ملرجع �ل�سابق، �ص 358.
692 نق�ص م�سري 12 فرب�ير �سنة 1934م مج.�لق. �لق.، ج3، رقم 197، �ص295.

693 نق�ص م�سري 8 نوفمرب �سنة 1928م مج. �لق. �لق.، ج1، رقم 6، �ص15.
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�أن ي�سمح له بال�ستعانة مبحاميه، فال  ي�سمح للموكل بح�سور �لتحقيق يجب حتما 

�سحيح  �لإجر�ء�ت.  من  �إجر�ء  يف  �ملوكل  عن  �لوكيل  ف�سل  يف  ما  م�سلحة  توجد 

قد يفهم منع �ملتهم من ح�سور �لتحقيق جتنبا لأي تاأثري له يف �لتحقيق، ولكن �أي 

حكمة تدعو �إلى منع �ملحامي من ح�سور �ل�ستجو�ب وكيف يت�سور تاأثريه يف جمرى 

�ل�ستجو�ب وهو على �سلة د�ئمة باملتهم وي�ستطيع مبا له من حق �لت�سال به ولو 

كان م�سجونا �أن يرتب معه قبل �ل�ستجو�ب �لإجابات �لتي يديل بها؟ فحرمان �ملتهم 

من �ل�ستعانة مبحاميه هو بال نز�ع �إخالل بحق من حقوق �لدفاع يبطل �ل�ستجو�ب 
على �لأقل.694

املبحث الثالث

اآثار البطالن

يكون  �أن  به حتى ميكن  يق�سي  بقر�ر ق�سائي  تقرر  �إذ�  �إل  �آثاره  يرتب  �لبطالن ل 

للبطالن �أثر، وهو ما ن�ست عليه �ملادة )336( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )286( 

�إجر�ء�ت �لبحرين »�إذ� تقرر بطالن �أي �إجر�ء فاإنه يتناول جميع �لآثار �لتي ترتتب 

عليه مبا�سرة ولزم �إعادته متى �أمكن ذلك«.

وتقرير �لبطالن قد يكون من تلقاء �ملحكمة نف�سها، وقد يكون بناء على طلب �أحد 

�خل�سوم، ويجوز كما �أو�سحنا �سابقا للمحكمة �إقر�ر �لبطالن من تلقاء نف�سها متى 

تعلق �لبطالن بالنظام �لعام �أي متى كان مطلقا، بينما �إذ� كان ن�سبيا فالبد �أن يكون 

ذلك بناء على طلب �أحد �خل�سوم.

كما �أن �لتقرير بالبطالن قد يكون بقر�ر، وقد يكون بحكم: فيكون بقر�ر متى كان 

غري ُمنٍه للخ�سومة، بينما �إذ� كان منهيا للخ�سومة فال يكون �إل بحكم. 

694 د. حممود م�سطفى، �سرية �لتحقيقات �جلنائية وحقوق �لدفاع، �ملرجع �ل�سابق، �ص24.
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وتتمثل اآثار البطالن يف ثالثة اآثار:

اأول: بطالن الإجراء ذاته: �إذ� مت �لتقرير ببطالن �إجر�ء من �إجر�ء�ت �لدعوى 

�جلنائية، فاإن ذلك يجرده من �أي قيمة قانونية له، ومن ثم يعجز عن ترتيب �أي �آثار 

قانونية له. فمثال �إذ� كانت ورقة �لتكليف باحل�سور باطلة فقدت قيمتها �لقانونية 

يف ذ�تها، ومن ثم ل ترتب �آثارها �لقانونية مبعنى �أنها ل حترك �لدعوى �جلنائية 
ول تدخلها حوزة �ملحكمة.695

�لإجر�ء  ذلك  عنها  ك�سف  �لتي  �لأدلة  بطالن  �إلى  يوؤدي  ذ�ته  يف  �لإجر�ء  وبطالن 

�إذ� مت تفتي�ص �مل�سكن من دون �إذن ق�سائي، فاإن هذ� �لإجر�ء يعد  �لباطل، فمثال 

�إجر�ء باطال، وكل ما ك�سف عنه ذلك �لتفتي�ص ل يعتد به لأنه حت�سل من �إجر�ء 
باطل.696

�أن  �لعامة  �لقاعدة  امل�ضروع:  غري  الدليل  على  الالحقة  الأدلة  بطالن  ثانيا: 

�لإجر�ء غري �مل�سروع يرتب بطالن �لإجر�ء�ت �لالحقة عليه، وذلك تطبيقا لن�ص 

�لآثار  جميع  �إلى  �لبطالن  �متد�د  على  لن�سها  م�سري  �إجر�ء�ت   )336( �ملادة 

�لناجمة عنه مبا�سرة، ويرتتب على بطالن �لإجر�ء �سو�ء �لأ�سل �أم �لالحق بطالن 
�لأدلة �لناجمة عنه.697

�إليه �لبطالن يف حالتني:  �لأولى:   ويعد �لإجر�ء مرتتبا على �سابقه، ومن ثم ميتد 

حالة كون �لإجر�ء �لأ�سلي مبثل مقدمة �سرورية ولزمة لالإجر�ء �لتايل له. مبعنى 

�أن يكون �لإجر�ء �لتايل مل يكن يت�سور �تخاذه  لو مل يتخذ �لإجر�ء �لأ�سلي  �آخر 

�لأ�سلي مقدمة �سرورية لالإجر�ء �لالحق قد  �لإجر�ء  )�لباطل(،698 وتقدير كون 

695 د. جالل ثروت، �ملرجع �ل�سابق، �ص572.
696 د. حممود طه، �سرية �لت�سالت - �ملرجع �ل�سابق، �ص 128 وما بعدها.

697 نق�ص23 م�سري /1975/3م، م.�أ.ن، �ص26 ق، رقم 58،�ص171.
698 د. حممد �إبر�هيم زيد،  د. عبد �لفتاح �ل�سيفي، �ملرجع �ل�سابق، �ص171.
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يتحدد بن�ص قانوين. وقد يرتك تقدير ذلك لقا�سي �لو�قعة نف�سه.699 �حلالة �لثانية 

تتو�فر متى كان �لإجر�ء �لالحق قد تاأثر فعال بالإجر�ء �ل�سابق عليه، ويرتك ذلك 

لتقدير حمكمة �ملو�سوع يف �سوء ظروف وزمان ومكان كل من �لإجر�ءين، وكذلك 

بالنظر �إلى �سخ�ص �لقائم بكل منهما.700 

و�إذ� تقرر ق�سائيا بطالن �ل�ستجو�ب فاإن هذ� يعني بطالن �لآثار �لتي ترتتب عليه 

كالعرت�ف و�لأمر باحلب�ص �لحتياطي من دون بطالن ما �سبقه من �إجر�ء�ت �أو ما 

حلقه من �إجر�ء�ت مل تكن مرتتبة عليه،701 ويف ذلك ق�ست حمكمة �لتمييز »بطالن 

�لتفتي�ص ل يحول دون �أخذ �لقا�سي بعنا�سر �لإثبات �لأخرى �مل�ستقلة عنه و�ملوؤدية 

�إلى �لنتيجة �لتي �أ�سفر عنها �لتفتي�ص«.702 

ثالثا: احلد من اآثار البطالن: 

حر�ص �مل�سرع على �حلد من �آثار �لبطالن بقدر �لإمكان وذلك باإحدى �أربع و�سائل:

1 - اإعادة الإجراء الباطل :

�إي�ساحه،  �أو �ملرتتب عليه على �لنحو �ل�سابق  �إذ� تقرر بطالن �لإجر�ء �سو�ء ذ�ته 

فاإن �ملحكمة يتعني عليها �إعادة �لإجر�ء �لباطل، وهو ما ن�ست عليه �ملادة )336( 

�إجر�ء�ت م�سري. ول تتولى �ملحكمة �إعادة �لإجر�ء بنف�سها، و�إمنا تاأمر باإعادته عن 

طريق من با�سر �لإجر�ء نف�سه.  

�إذ  �لإعادة  �إمكان  هو  �لأول:  ب�سرطني:  م�سروط  �لباطل  �لإجر�ء  �إعادة  ووجوب 

ي�سرتط لإعادة �لإجر�ء �أن تكون �لظروف �خلا�سة مببا�سرة �لإجر�ء ماز�لت قائمة، 

�إذ� مت ب�سورة باطلة تعني  �ملعاينة  �إجر�ء  �لتز�م �ملحكمة بذلك. فمثال  �نتفى  و�إل 

699 د. حممود طه، مبد�أ تقيد �ملحكمة بحدود �لدعوى �جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 144 ومابعدها.
700 نق�ص م�سري 1969/6/3م، م.�أ.ن، �ص2 ق، رقم 193، �ص976.

701 د. فوزية عبد�ل�ستار، �ملرجع �ل�سابق  �ص 358.
702 متييز �لبحرين رقم 183 ل�سنة 2008 بتاريخ 2009/3/23م ج2 �ص 148.
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على �ملحكمة �إعادته متى كان ذلك ممكنا ويكون كذلك متى كانت معامل �جلرمية مل 

تتغري. وكذلك �إعادة �سماع �ل�ساهد متى مت من دون حلف �ليمني �أمام �ملحقق، فاإذ� 

�إذ�  كان �ل�ساهد ليز�ل حيا وقادر� على �لإدلء بال�سهادة كان ذلك ممكنا، بينما 

كان قد توفى كان ذلك غري ممكن. �لثاين: ي�سرتط كذلك �أن تكون �إعادة �لإجر�ء 

�سرورية، فال يكتفى مبجرد �إمكانية �إعادة �لإجر�ء �لباطل، و�إمنا ي�سرتط �أن تكون 

�إعادته �سرورية، �أي تكون لها فائدة.703 

2 - ت�ضحيح الإجراء الباطل:

�إلى  و�أدى  حلقه  قد  كان  �لذي  �لعيب  تاليف  مع  باإعادته  يكون  �لإجر�ء  ت�سحيح 

بطالنه.704وقد ن�ست �ملادة )335( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )285( �إجر�ء�ت 

�لبحرين على �أنه »يجوز للقا�سي �أن ي�سحح ولو من تلقاء نف�سه كل �إجر�ء يتبني له 

تلقاء  �لباطل من  بطالنه«. وفقا لهذ� �لن�ص فاإن �ملحكمة متلك ت�سحيح �لإجر�ء 

نف�سها، وقبل �أن يدفع �خل�سوم بالبطالن، وقبل �لتقرير بالبطالن، ويكون جو�زيا 

للمحكمة.  

لأن  و�للزوم،  �لإمكان   : ب�سرطني هما  باإعادته م�سروط  �لباطل  �لإجر�ء  وت�سحيح 

ت�سحيح ما ل �أثر له يف �لدعوى، وكذلك ما يتعذر ت�سحيحه عبث و��ستغال مبا ل 

يفيد،705 تكمن �لعلة يف تخويل �لقا�سي �سلطة ت�سحيح �لإجر�ء �لباطل يف �حلد من 

�آثار بطالن �لإجر�ء، في�ستبدل بالإجر�ء �لباطل �إجر�ء �سحيح حتى ي�ستقيم �سري 

�لدعوى.

3 - ت�ضحيح اخلطاأ املادي:

�خلطاأ �ملادي هو �خلطاأ �لذي ل يتناول خمالفة �أية قاعدة �إجر�ئية، ول يرتتب عليه 
703 د. ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق، ج2، �ص358:357.

704 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص1713.
705 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص587.
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�لبطالن، ول يوؤدي ت�سحيحه �إلى تغيري يف م�سمون �لإجر�ء �أو �سكله، ومن �أمثلته 
�خلطاأ يف ��سم �لقا�سي �أو ع�سو �لنيابة �أو �خل�سوم �أو تاريخ �جلل�سة.706

وت�سحيح �خلطاأ �ملادي ن�ست عليه �ملادة )337( �إجر�ء�ت م�سري لن�سها على 

�أنه »�إذ� وقع خطاأ مادي يف حكم �أو يف �أمر �سادر من قا�سي �لتحقيق �أو من حمكمة 

تتولى  �لبطالن  عليه  يرتتب  يكن  ومل  �مل�سورة،  غرفة  يف  منعقدة  �مل�ستاأنفة  �جلنح 

�لهيئة �لتي �أ�سدرت �حلكم �أو �لأمر ت�سحيح �خلطاأ من تلقاء نف�سها، �أو بناء على 

غرفة  يف  بالت�سحيح  ويق�سى  باحل�سور.  تكليفهم  بعد  وذلك  �خل�سوم  �أحد  طلب 

�مل�سورة بعد �سماع �أقو�ل �خل�سوم، ويوؤ�سر بالأمر �لذي ي�سدر على هام�ص �حلكم �أو 

�لأمر، ويتبع هذ� �لإجر�ء يف ت�سحيح ��سم �ملتهم ولقبه«. وهو نف�سه ما ن�ست عليه 

�ملادة )287( �إجر�ء�ت �لبحرين. وفقا لهذ� �لن�ص يتم ت�سحيح �خلطاأ �ملادي من 

�لهيئة نف�سها �لتي �سدر عنها �لعمل �مل�سوب بهذ� �خلطاأ، ولها ذلك �سو�ء من تلقاء 

نف�سها �أو بناًء علي طلب �خل�سوم. و�إذ� مل يتم ت�سحيح �ملحكمة �خلطاأ �ملادي يجوز 

�لطعن بالنق�ص يف عدم ت�سحيحه، �إل �أن �حلق يف �لطعن بالنق�ص يف هذه �حلالة 

ي�سقط متى كانت �ملحكمة �ملخت�سة قد رف�ست طلب �خل�سوم بالت�سحيح. وهو ما 

ن�ست عليه �ملادة )2/191( مر�فعات م�سري، ويطبق قانون �ملر�فعات هنا نظر� 

لعدم ت�سمن قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية ن�سا يتعلق بذلك. 

4 - حتول الإجراء الباطل:

يق�سـد بتحـول �لإجر�ء �لباطل �لعتد�د بالقيمة �لقانونية للعنا�سر �لتي توجد يف 

�لإجر�ء �لباطل، و�لتي ت�سلح يف تكوين �إجر�ء �آخر،707 ومل يت�سمن قانون �لإجر�ء�ت 

�جلنائية ن�سا ينظم حتول �لإجر�ء �لباطل، لذ� يطبق هنا قانون �ملر�فعات لن�ص 

�ملادة )2/24( منه على �أنه »�إذ� كان �لإجر�ء باطال وتو�فرت فيه عنا�سر �إجر�ء 
706 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص1714.

707 د. جالل ثروت،  �ملرجع �ل�سابق، �ص576.
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لهذ�  وفقا  عنا�سره«.  تو�فرت  �لذي  �لإجر�ء  باعتباره  �سحيحا  يكون  فاإنه  �آخر، 

�أن  �آخر �سحيح �سرطان: �لأول:  �إجر�ء  �إلى  �لن�ص ي�سرتط لتحول �لإجر�ء �لباطل 

يكون �لإجر�ء �لأ�سلي باطال لعدم فاعليته لتحقيق �لآثار �لتي يرتبها �لقانون على 

مبا�سرته. و�لثاين : �أن يت�سمن �لإجر�ء �لباطل عنا�سر �إجر�ء �آخر �سحيح،708 ومن 

�أمثلة ذلك �سوؤ�ل �ل�سهود من دون حتليفهم �ليمني؛  فهذ� �لإجر�ء ل يعترب �إجر�ء 

�إلى  �أنه يتحول  �إل  �ل�سهادة،  �أد�ئه  �ل�ساهد قبل  حتقيق لعدم حلف �ليمني من قبل 

�إجر�ء �سحيح من �إجر�ء�ت �ل�ستدلل.

708 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص1712.
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حق املتهم يف ا�ضتبعاد املحكمة لالأدلة غري امل�ضروعة  

الف�ضل العا�ضر 
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�لأ�سل �أن �لقا�سي حر يف تكوين عقيدته وفقا لقاعدة حرية �لدليل �إذ له �أن ياأخذ مبا 

ي�ساء من �لأدلة ويطرح ما ي�ساء، وذلك تطبيقا للمادة )320( �إجر�ء�ت م�سري، 

و�ملادة )253( �إجر�ء�ت �لبحرين. بلغت هذه �حلرية مد�ها فلم يعد �لعرت�ف 

�سيد �لأدلة، �إذ يحق للقا�سي �أن يطرح هذ� �لدليل ول يعتد به ما مل يطمئن �إليه709 

ولي�ص معنى هذ� �أن تلك �حلرية مطلقة �إذ يتعني عليه طرح �لأدلة غري �مل�سروعة، 
ونعني بها تلك �لتي مت �حل�سول عليها بناًء على �إجر�ء غري م�سروع.710

وطرح �لدليل غري �مل�سروع يعد تطبيقا حل�سن �ل�سيا�سة �لت�سريعية، و�أ�سا�سنا يف ذلك 

�أنه �إذ� �سعر من ت�سوله نف�سه �رتكاب جرميته بغية �حل�سول على دليل جنائي يقدمه 

للقا�سي لكي يدين غريه �أنه �سيخفق يف حتقيق هدفه هذ� نتيجة عدم �لعتد�د مبا 

قدمه من �أدلة ح�سل عليها بطريق غري م�سروع، ف�سال عن �أنه �سوف يوؤخذ بعك�ص 

�ملر�د �إذ �سوف ي�ستخدم ما �سلكه يف �لإيقاع بغريه لالإيقاع به �سخ�سيا ويعاقب على 

جرميته هذه، فلن يقدم على جرميته هذه، �أو على �لأقل �سيحد من �لإقد�م على مثل 
تلك �جلر�ئم بدرجة كبرية.711

�مل�سروعية  بعدم  عنه  �لناجم  �لدليل  ي�سبغ  �مل�سروع  غري  �لإجر�ء  كان  و�إذ� 

ف�سوف نلقي �ل�سوء على هذه �لنتيجة، من خالل �ملبحث �لأول، ثم نعقبه ببيان 

�أهم �لآثار �لتي تنجم عن عدم م�سروعية �لدليل �جلنائي �لناجم عن �لإجر�ء �أو 

�لفعل �لذي ت�سمن �عتد�ء على حق من حقوق �لإن�سان وذلك من خالل �ملبحث 

�لثاين:

709 د. �أحمد �أبو �لقا�سم �أحمد، �لدليل �ملادي ودوره يف �لإثبات يف �لفقه �جلنائي �لإ�سالمي، در��سة مقارنة، ر�سالة �لزقازيق، 
1990م، �ص 47: 52، 89 - نق�ص 1977/6/5م، م.�أ.ن، �ص 28ق، رقم 146، �ص 695.

710 �بن �لقيم �جلوزية، �أعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني، ج3، 1968، �ص 247- �مل�ست�سار �سمري ناجي ) تاريخ �لتحقيق 
وم�ستحدثات �لعلم( تقرير مقدم للموؤمتر �لثاين، �جلمعية �مل�سرية للقانون �جلنائي بالإ�سكندرية، و�ملن�سور 1989م، �ص 179- 

د.�آمال عثمان، �ملرجع �ل�سابق، �ص 672.
711 نق�ص م�سري 1965/1/25م، م.�أ.ن، �ص 16ق، رقم 870- نق�ص م�سري 1972/6/11م، م.�أ.ن، �ص 23ق، رقم 

303، �ص 906.
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املبحث الأول

عدم م�ضروعية الإجراء اجلنائي واأثره يف الدليل اجلنائي

يجدر بنا كي نقف على عدم م�سروعية �لإجر�ء �جلنائي و�أثره يف �لدليل �جلنائي �أن 

نلقي �ل�سوء على نقاط ثالث: �لتعرف على ماهية �لدليل �جلنائي، و�إبر�ز �أ�سباب 

عدم م�سروعية �لإجر�ء �جلنائي، و�أخريً� �لوقوف على �أثر عدم م�سروعية �لإجر�ء 

�جلنائي يف �لدليل �جلنائي، وذلك كل يف مطلب م�ستقل:

املطلب الأول

ماهية الدليل اجلنائي

كلمة �لدليل ب�سفة عامة تعني يف �للغة »ما ي�ستدل به« وقد يقال �إنه �ملر�سد712 ويعني 

��سطالحا »ما يلزم من �لعلم به على �سيء �آخر«. ومبعنى �آخر هو ما ميكن �لتو�سل 

به �إلى معرفة �حلقيقة713 بينما نعني به يف �ملفهوم �جلنائي كل »�أثر منطبع يف نف�ص 

�أو يف �سيء �أو متج�سم يف �سيء ينم عن جرمية وقعت يف �ملا�سي �أو تقع يف �حلا�سر، 
وعن �سخ�ص معني تنتمي هذه �جلرمية �إلى �سلوكه«.714

على  �لدليل  فاإن  �ل�سابق  للمفهوم  ووفقا  للدليل،  �جلنائي  �ملفهوم  هو  هنا  يهمنا  وما 

يف  �أثر�  يرتك  �لذي  ذلك  �لنف�سي:  بالدليل  ونعني  مادي.  و�آخر  نف�سي،  دليل  نوعني: 

�لنف�ص ومن �أمثلته: �لعرت�ف و�ل�سهادة. بينما نعني بالدليل �ملادي ذلك �لذي يرتك 

�أثر� منطبعا يف �ل�سيء �أو متج�سما فيه. ومبعنى �آخر هو �لذي ينبعث من عنا�سر مادية 
ناطقة بنف�سها وهي تلك �لتي لها وزن و�أبعاد معينة، ومن �أمثلتها �لب�سمة و�لكتاتيب.715

712 �أبو بكر �لر�زي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 209.
713 د. �أحمد �أبو �لقا�سم �أحمد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 136.

714 د. رم�سي�ص بهنام، �لإجر�ء�ت �جلنائية تاأ�سيال وحتليال، من�ساأة �ملعارف بالإ�سكندرية، 1984م، �ص 669- د. �أحمد �أبو 
�لقا�سم �أحمد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 136: 137، 142- د.ح�سني �جلندي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 236.

715 د. �أحمد �أبو �لقا�سم �أحمد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 160- د. عادل فهمي ) �لو�سائل �حلديثة للك�سف عن �لدليل �ملادي( �لأمن 
�لعام، ع56، 1972م، �ص 109- د. �أحمد �أبو �لقا�سم �أحمد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 159: 161.
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و�لدليالن �ملادي و�لنف�سي قد يكونان دليلني م�سروعني، وهما ذلك �للذ�ن ي�ستمد�ن 

من �إجر�ء م�سروع، بينما �لدليل غري �مل�سروع هو ذلك �لذي ي�ستمد من �إجر�ء غري 

م�سروع،716 ول يهمنا هنا �سوى �لدليل �مل�سروع ملا له من حجية قانونية على �لنحو 

�لذي �سوف نو�سحه فيما بعد.

التمييز بني الدليل اجلنائي والقرائن والدلئل:

حالة  ي�ستخدم يف حتقيق  �إذ   - �لإثباتية  �لعملية  للدليل يف  �لكربى  لالأهمية  نظر� 

�ليقني لدى �لقا�سي )دليل �إد�نة(، �أو يف ترجيح موقف �ل�سك لديه )دليل بر�ءة( 

وذلك من دون حاجة �إلى م�ساندة �أخرى-717فاإننا منيز بينه وبني غريه من �لأمور 

�لتي ت�ستخدم هي �لأخرى يف �لعملية �لإثباتية، و�إن كانت ذ�ت دور �أقل �إذ ل ترقى 

�إلى مرتبة �لدليل من حيث حجيتها و�أهمها �لقر�ئن و�لدلئل.

القرائن: نعني بها »�أمارة تقارن �سيئا خفيا فتدل عليه«. وهذه �لأمارة �إما �أن يكون 

�أمامه ومن  �لو�قعة �ملعرو�سة  �لقا�سي من  ��ستنتجها  و�إما  �ل�سارع،  قد ن�ص عليها 

ظروفها،718 ومبعنى �أكرث �إيجاز� فاإنها تعني ��ستنباطا جمهول من معلوم،719 وهي 

�لغاية نف�سها �لتي تهدف �إليها �لأدلة.

ويف �سوء ما �سبق فاإن �لقرينة قد تكون قرينة قانونية �أو ق�سائية، ونعني بالقر�ئن 

�لتعبري عن  �ساأنها  و�لتي من  �لقانونية،  �لن�سو�ص  ت�ستمد من  �لتي  �لقانونية: تلك 

�لوقائع قاطعة يف تقييدها  �أغلب هذه  وجود �سلة �سرورية بني وقائع معينة، وتعد 

»�لقر�ئن  عليها  ويطلق  �لعك�ص.  �إثبات  تقبل  ل  ثم  ومن  معا،  وللقا�سي  للخ�سوم 

�لقانونية غري �لقابلة لإثبات �لعك�ص«. ومن �أمثلتها قرينة �نعد�م �لتمييز لدى �ملجنون 

716 د. حممود م�سطفى، �سرح قانون �لإجر�ء�ت، �ملرجع �ل�سابق، �ص 207.
717 د. �أحمد �أبو �لقا�سم، �ملرجع �ل�سابق، �ص 144 : 145.

718 د. �أنور حممد دبور، �ل�سبهات و�أثرها يف �إ�سقاط �حلدود، �ملكتبة �لتوفيقية بالقاهرة، 1978، �ص 8.
719 د. �أحمد �أبو �لقا�سم �أحمد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 367.
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�إثبات  لإمكانية  وذلك  قاطع  غري  فهو  منها  �لقليل  بينما  �ملميز،720  غري  و�ل�سغري 

عك�سها، ومن �أمثلتها: �لقرينة �مل�ستمدة من وجود �أجنبي يف بيت م�سلم، يف �ملحل 
�ملخ�س�ص للحرمي، �إذ تعد قرينة على جرمية �لزنى لكنها قابلة لإثبات �لعك�ص.721

وبجانب �لقر�ئن �لقانونية توجد قر�ئن ق�سائية وهي تلك �لتي ي�ستنتجها �لقا�سي 

من و�قعة معينة، وهذه �لقر�ئن جميعها غري قاطعة �أي ميكن �إثبات �لعك�ص722 ومن 

�أمثلتها ��ستنتاج حيازة �ملتهم ل�سالح ناري من �رتكابه جرمية قتل بال�سالح �لناري، 

�جلرمية  م�سرح  يف  للمتهم  ب�سمات  وجود  وكذلك  معه723  �ل�سالح  ي�سبط  مل  ولو 

تعد  �لأفيون  ر�ئحة  لها  �ملتهم  مع  ورقة  �سبط  وكذلك  فيه،724  وجوده  على  قرينة 
قرينة ق�سائية على �إحر�زه خمدر�.725

و�إن كان  �ملبا�سرة726  �لأدلة غري  نوعا من  �لق�سائية  �لقر�ئن  �لفقه  وتعترب غالبية 

�ملقارنة  جتوز  ل  ثم  ومن  )�لأدلة(،  �لأ�سل  يتبع  فرع  مبثل  �لآخر  �لبع�ص  يعتربها 

بينهما �إذ ل جتوز �ملقارنة بني �لأ�سل و�لفرع727 ونحن نرى �أن �لدليل يكون �سريحا 

ومبا�سر� د�ل بذ�ته على �لو�قعة �ملر�د �إثباتها. بينما ت�ستنتج �لو�قعة ب�سورة �سمنية، 
�أي عن طريق �ل�ستنتاج �لعقلي و�ملنطقي بالن�سبة �إلى �لقر�ئن.728

الدلئل: تتفق �لدلئل مع �لقر�ئن و�لأدلة يف كونهم جميعا ت�ستنتج و�قعة جمهولة 

ير�د �إثباتها من و�قعة معلومة ثابتة  ولكن �لدلئل تختلف عن �لأدلة يف كون �لأولى ل 

ت�سلح وحدها يف �إ�سد�ر �لأحكام �جلنائية لكونها تقوم على جمرد �لحتمال ولي�ص 

720 د. �آمال عثمان، �ملرجع �ل�سابق، �ص 378.
721 �نظر م 276 ع.م.

722 د. روؤوف عبيد، مبادئ �لإجر�ء�ت �جلنائية، د�ر �لفكر �لعربي، 1979م، �ص727.
723 نق�ص م�سري 1961/1/22م، م.�أ.ن، �ص 13ق، رقم19، �ص 74.

724 نق�ص م�سري 1939/6/12م، �ملجموعة �لر�سمية، �ص41ق، رقم 75، �ص 195.
725 نق�ص م�سري 1943/2/8م، مج. �لق.�لق، ج6، رقم 103، �ص148.

726 د. رم�سي�ص بهنام، �لإجر�ء�ت �جلنائية تاأ�سياًل وحتلياًل، �ملرجع �ل�سابق، �ص 324.
727 د. �أحمد �أبو �لقا�سم �أحمد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 177.

728 د. �آمال عثمان،�ملرجع �ل�سابق، �ص 676.
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يف  �إليها  لال�ستناد  ذ�تها  حد  يف  ت�سلح  �إذ  �لثانية  عك�ص  على  وذلك  �ليقني.  على 

�إ�سد�ر �لأحكام �جلنائية،729و�لفارق نف�سه نلم�سه بني �لقر�ئن و�لدلئل : فالأولى 

يتم ��ستنباط �لو�قعة �ملجهولة من �لو�قعة �ملعلومة بحكم �ل�سرورة �ملنطقية و�لعقلية 

وذلك عن طريق �ل�ستنتاج، على عك�ص �لدلئل فاإن �ل�ستنتاج يحتمل �لتاأويل ومن 

ثم يجب �أن تتاأكد باأدلة �أخرى730 ومن �أمثلتها تعرف �لكلب �لبولي�سي على �جلاين، 

و�إمنا ميكن عن طريقه  �لتهمة،  ثبوت  �أ�سا�سيا على  يعد دليال  فال�ستعر�ف هنا ل 

تعزيز �لأدلة �لأخرى، لذلك جرى �لفقه على ت�سمية �لدلئل بالقر�ئن �لتكميلية.731 

�إلى وجود �أوجه للتفرقة بني �لأدلة و�لقر�ئن و�لدلئل، و�أن تلك  نخل�ص مما �سبق 
�لختالفات تتعلق بدور كل منها يف �لإثبات.732

املطلب الثاين

اأ�ضباب عدم م�ضروعية الإجراء اجلنائي

�لثابتة  و�لأنظمة  �لقانونية  �لقو�عد  �لإجر�ء �جلنائي غري م�سروع متى خالف  يعد 

للقول بعدم م�سروعية  �آخر ل ي�سرتط فقط  �ملتح�سر، ومبعنى  يف وحد�ت �ملجتمع 

�لإجر�ء �جلنائي �أن يكون خمالفا للقو�عد �لقانونية، بل يجب �أي�سا مر�عاة حقوق 

حمكمة  عليها  ��ستقرت  �لتي  �ملبادئ  �إلى  بالإ�سافة  �لدولية،  و�ملو�ثيق  �لإن�سان 

مو�سوعية  ذو طبيعة  بع�سها  �لقو�عد  لهذه  نوعني  بني  �لتمييز  �لنق�ص733 وميكننا 

و�لبع�ص �لآخر ذو طبيعة �سكلية وهو ما �سوف نحاول تو�سيحه فيما يلي:

اأول : خمالفة القواعد املو�ضوعية:

729 د. �أحمد �أبو �لقا�سم �أحمد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 167.
730 نق�ص م�سري 1975/11/30م، م.�أ.ن، �ص26ق، رقم 175، �ص80.

731 د. �آمال عثمان، �ملرجع �ل�سابق، �ص 680.
732 نق�ص م�سري 1961/10/16، م.�أ.ن، �ص12ق، رقم 156، �ص 807.

733 د. �سامي �سادق �ملال، �عرت�ف �ملتهم، ر�سالة، �ملطبعة �لعاملية بالقاهرة، ط3، 1986م،�ص24-  نق�ص م�سري 
1980/11/12م، م.�أ.ن، �ص 49ق، رقم 90، �ص979.
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ملمار�سة  تو�فرها  �لو�جب  �ل�سروط  حتدد  �لتي  تلك  �ملو�سوعية  بالقو�عد  يق�سد 

تتو�فر  �أن  ي�سرتط  م�سروع  �إجر�ء  �إز�ء  نكون  لكي  فاإنه  وعليه  �جلنائي،  �لإجر�ء 

لدى ممار�سته �ل�سروط �ملو�سوعية �لالزمة ملمار�سة ذلك �لإجر�ء، وعليه �إذ� متت 

ممار�سة �لإجر�ء من دون مر�عاة �سروطه �ملو�سوعية، فاإننا نكون �إز�ء �إجر�ء غري 

م�سروع،734 وهو ما عربت عنه �ملادة )331 ( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )281( 

�إجر�ء�ت �لبحرين »يرتتب �لبطالن على عدم مر�عاة �أحكام �لقانون �ملتعلقة باأي 

�إجر�ء جوهري«. ومن �أمثلة �لقو�عد �ملو�سوعية تلك �لتي حتدد �حلالت �لتي يجوز 

فيها �لتعدي على �سرية �ملر��سالت، وتلك �لتي متلك �لإذن يف ذلك، وتلك �لتي يعهد 

�إليها بالتنفيذ.

وخمالفة �لقو�عد �ملو�سوعية هذه ت�سيب �لإجر�ء بالبطالن، لكن هل هذ� �لبطالن 

من �لنظام �لعام بحيث ميكن �لتم�سك به يف �أي حالة تكون عليها �لدعوى ولو كانت 

�أمام حمكمة �لنق�ص؟ �أم �أنه لي�ص من �لنظام �لعام، ومن ثم يجب �لتم�سك به �أمام 

حمكمة �ملو�سوع، من دون �أن جتوز �إثارته �أول مرة �أمام حمكمة �لنق�ص؟ مل ي�ستقر 

�لق�ساء على نهج و�حد يف هذ� �ل�سدد �إذ ذهب �أول �إلى �عتبار �لبطالن من �لنظام 

�أمام  �إثارة طلب �لبطالن هذ�  �لعام735 ثم عدل عن موقفه هذ� م�سرتطا �سرورة 
ق�ساء �ملو�سوع، من دون �أن جتوز �إثارته �أول مرة �أمام حمكمة �لنق�ص.736

ثانيا - خمالفة القواعد ال�ضكلية:

�لإجر�ء،  ممار�سة  كيفية  على  مبا�سرة  تن�سب  �لتي  تلك  �ل�سكلية  بالقو�عد  نعني 

�ل�سكلية  �لقو�عد  خمالفة  على  ويرتتب  غالبا،  �لإجر�ء  لتنفيذ  معا�سرة  وتكون 

�لبطالن لكنه لي�ص بطالنا من �لنظام �لعام، نظر� لكون �لقو�عد �ل�سكلية لالإجر�ء 
734 د. �آمال عثمان، �ملرجع �ل�سابق، �ص 385 : 388- نق�ص م�سري 1937/2/8م، مج. �لق. �لق، ج4، رقم 432، �ص 

41. نق�ص م�سري 1938/12/12م، مج. �لق. �لق.، ج4، رقم 303، �ص 391.
735 د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 369.

736 �لهام�ص �ل�سابق.
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�إمنا و�سعت خ�سي�سا مل�سلحة �ملتهم وباقي �خل�سوم. ومن �أمثلة �لقو�عد �ل�سكلية 

لالإجر�ء �جلنائي تلك �لتي تتعلق بح�سور �ملتهم عملية �لطالع على �لت�سجيالت �أو 

�ملر��سالت �لتي مت �حل�سول عليها يف �سوء �لقو�عد �ملو�سوعية �لتي جتيز �لتن�ست 
�أو �لتل�س�ص على �لت�سالت �ل�سخ�سية.737

املطلب الثالث

اأثر عدم م�ضروعية الإجراء اجلنائي  يف الدليل اجلنائي

متى كان �لإجر�ء �جلنائي غري م�سروع فما �أثره يف �لدليل �جلنائي؟ هل ينجم عن 

عدم م�سروعية �لإجر�ء �جلنائي عدم م�سروعية �لدليل �مل�ستمد منه؟ �أم �أن هناك 

��ستقالل بني م�سروعية �لإجر�ء وم�سروعية �لدليل �لناجم عنه؟ ميكن �لقول وفقا 

فهو  باطل  على  بني  ما  كل  �إن  �لبحريني  �مل�سرع  وكذلك  �مل�سري  �مل�سرع  ل�سيا�سة 

باطل، وي�ستند هذ� �لجتاه �إلى تغليب حقوق �لإن�سان على �مل�سلحة من �لعقاب. وقد 

�عتنق هذ� �لجتاه �لنظامان �لإ�سالمي و�لالتيني. و�سوف نو�سح فيما يلي: م�سمون 

هذ� �لجتاه، و�لن�سو�ص �لت�سريعية �ملقررة له، و�أخري� �لأحكام �لق�سائية �ملوؤكدة 

هذ� �لرتباط �لوثيق:

م�ضمون الجتاه:

»كل ما بني على باطل فهو باطل« �إذ �لعربة هنا مبدى م�سروعية �لإجر�ء �جلنائي؛ 

عنه غري  �لناجمة  �جلنائية  �لأدلة  كانت  م�سروًع  �لإجر�ء �جلنائي غري  كان  فمتى 

م�سروعة �أي�سا. ويعني هذ� وجود �رتباط قوي بني �لدليل وو�سيلة �حل�سول عليه،738 

ويرجع ذلك �إلى ترجيح حقوق �لإن�سان على م�سلحة �لدولة يف �لعقاب ولو جنم عن 

737 د. ح�سن �سادق �ملر�سفاوي )�لأ�ساليب �حلديث يف �لتحقيق �جلنائي( �ملجلة �جلنائية �لقومية، ع1، 1967م، �ص 590- 
د. �أ�سامة قايد، حقوق و�سمانات �مل�ستبه فيه فى مرحلة �ل�ستدللت، �ملرجع �ل�سابق، �ص 306.

738 د. حممد علي �ل�سامل عياد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 265- د. ه�سام فريد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 119: 120.
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ذلك �إهد�ر �لثانية )م�سلحة �لدولة يف �لعقاب( رغم ثبوت �لو�قعة، طاملا كان ذلك 

نتيجة �إجر�ء غري م�سروع، وذلك بغية دفع �ل�سلطة �إلى حتري �لدقة، وحماية هذه 
�حلقوق يف حدود �ل�سو�بط و�ل�سمانات �لتي و�سعها �لد�ستور و�لقانون.739

ويف �سوء ما �سبق �إذ� وقع تعذيب حلمل �ملتهم على �لعرت�ف بارتكابه ما هو من�سوب 

كان  مهما  �ملتهم  �إد�نة  يف  كدليل  �إليه  �ل�ستناد  يجوز  ل  �لعرت�ف  هذ�  فان  �إليه، 

�جلرمية  ثبوت  يف  و�ل�سخ�سية  �ملو�سوعية  �لناحيتني  من  �إليها  مطمئنا  �لقا�سي 

�سد �ملتهم، و�لقول بغري ذلك يعني ترجيح م�سلحة �لدولة يف �لعقاب على حقوق 

فقد  �ل�سدد؛   هذ�  يف  و�لإ�سالمي  �لالتيني  �لنظامني  يخالف  ما  وهو  �لإن�سان740 

�أكد �لفقه �لإ�سالمي �أنه: ل يجوز �ل�ستناد �إلى دليل ��ستمد من �إجر�ء غري م�سروع 

)عن طريق �لتج�س�ص �أو �لتل�س�ص �أو ت�سور �لبيوت( ملخالفة ذلك لأحكام �ل�سريعة 

م�سروع،  هدف  لتحقيق  ذلك  كان  ولو  �سر�حة،  ذلك  عن  نهت  �لتي  �لإ�سالمية 

�إليها فاإذ� جرم �هلل  �إل باأ�سباب وطرق م�سروعة تف�سى  �إليها  فاملقا�سد ل يتو�سل 

تعاإلى �سيئا فاإنه �سبحانه وتعاإلى يجرم �لطرق و�لو�سائل �ملوؤدية �إليه وذلك متا�سًيا 
مع مبد�أ �سد �لذر�ئع �لذي تقره �ل�سريعة �لإ�سالمية يف �لكثري من حمرماتها.741

الت�ضريعات املقررة لهذا الجتاه: �أقرت هذ� �لجتاه �ل�سريعة �لإ�سالمية، وكذلك 

ت�سريعات �لنظام �لالتيني:

1- ال�ضريعة الإ�ضالمية: ن�ستدل على ذلك من �لقر�آن �لكرمي بقوله تعاإلى »�إل من 

739 Vassall (G), "Les méthodes des recherché de la vérité et leur incidence sur 
l'intigrité de la personne humaine, cologne d'Abidjan, 1971/1/16 ,10, R.I.D.p, 
no3, p. 374 :370.

د. �آمال عثمان، �ملرجع �ل�سابق، �ص 674، 682- د. عدنان زيد�ن، �ملرجع �ل�سابق، �ص  90- د. ح�سني �جلندي، �ملرجع 
�ل�سابق، �ص 223. د. �أحمد �أبو �لقا�سم، �ملرجع �ل�سابق، �ص 234.

740 د. �سامي �سادق �ملال (��ستعمال �حليل ل�سبط �جلناة وحجيتها �أمام �لق�ساء) �لأمن �لعام، ع54، 1971، �ص 24- د. 
روؤوف عبيد، �لإجر�ء�ت، �ملرجع �ل�سابق، �ص 623 م�سري� �إلى �أمثلة عديدة لعدم �مل�سروعية.

741 �لعالمة �بن �لقيم �جلوزية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 147.
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�أكره وقلبه مطمئن بالإميان«742 فاملولى عز وجل ل يعترب من تلفظ بالكفر كافر�، 

طاملا كان ذلك ناجما عن �إكر�ه، فهنا رغم كون دليل �لكفر ثابتا بدليل قاطع �أل وهو 

�لعرت�ف، فاإن �هلل �سبحانه وتعاإلى ل يعتد بذلك �لدليل ل ل�سيء �إل لكونه قد جنم 
عن �إجر�ء غري م�سروع وهو �لإكر�ه.743

ومن ال�ضنة النبوية ال�ضريفة يقول �لر�سول �لكرمي »رفع عن �أمتي... وما ��ستكرهو� 

عليه«، وفقا لهذ� �حلديث �ل�سريف فاإن �لإكر�ه )�لإجر�ء غري �مل�سروع( ل يعتد مبا 

يرتتب عليه من �أدلة تدين �ل�سخ�ص بارتكابه فعال غري م�سروع.

بن  عمر  �سيدنا  فاإن  �ل�سريفة  �لنبوية  و�لأحاديث  �لكرمية  �لآيات  لهذه  وترجمة 

�لبيوت،  �أحد  يف  �سوتا  ف�سمع  �ملدينة  يف  ليلة  مير  كان  عنه  �هلل  ر�سي  �خلطاب 

ور�أى  �حلائط،  وت�سور  �ملنزل  فت�سلق  حمرما  يرتكب  �لد�ر  �ساحب  �أن  يف  فارتاب 

رجال و�مر�أة ومعهما خمر، فقال له »يا عدو �هلل �أظننت �أن �هلل ي�سرتك و�أنت على 

مع�سية؟«. وعندئذ �أر�د �سيدنا عمر بن �خلطاب �أن يعتد مبا �ساهده بنف�سه كدليل 

على �جلرمية ويقيم عليه حد �ل�سرب. فقال له �لرجل: »ل تتعجل يا �أمري �ملوؤمنني 

�إن كنت قد ع�سيت �هلل يف و�حد فقد ع�سيته �أنت يف ثالث: قال �هلل تعالى: »ول 

جت�س�سو�«744 و�أنت قد جت�س�ست، وقال �هلل تعالى: »و�أتو� �لبيوت من �أبو�بها«745 و�أنت 

�أتيت مت�سور�، وقال �هلل تعالى: »ل تدخلو� بيوتا غري بيوتكم حتى ت�ستاأن�سو� وت�سلمو� 

على �أهلها«746 و�أنت مل ت�سلم فخجل عمر وبكى وقال للرجل: هل عندك من خري �إن 
عفوت عنك؟ قال: نعم، قال له : �ذهب فقد عفوت عنك«.747

يفقد  �ملنكر  لك�سف  بالتج�س�ص  �ل�سلطة  قيام  �أن  من  �لإ�سالم  فقهاء  �أكده  ما  وهو 
742 �سورة �لنحل �لآية رقم 106.

743 �لعالمة �حلافظ �أبو بكر �أحمد بن �حل�سني �لبيهقي، �ل�سنن �لكربى، د�ئرة �ملعار�ص �لعثمانية، ط1، 1355هـ، �ص 235.
744 �سورة �حلجر�ت �لآية رقم 12.

745 �سورة �لبقرة �لآية رقم 189.
746 �سورة �لنور �لآية رقم 27.

747 �لإمام �أبو حامد �لغز�يل، �إحياء علوم �لدين، ط 1، مطبعة م�سطفى �لبابي �حللبي، م�سر، 1356هـ، �ص 182: 183.
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�لدليل �مل�ستمد من �لك�سف عن �ملنكر م�سروعيته، حيث ��سرتطو� لإ�سفاء �مل�سروعية 

و�أن كل منكر مل  وليد جت�س�ص منهي عنه �سرعا،  �ملنكر غري  �لك�سف عن  يكون  �أن 

تظهر �أمارته يعد منكر� م�ستور� لينبغي للغري �أن يك�سف عنه، و�إل كان هذ� �لك�سف 
جت�س�سا حمظور�.748

الت�ضريعات املقارنة: من اأهمها:

تقرر  »�إذ�  �أنه  على  �لبحرين  �إجر�ء�ت   )336( �ملادة  ن�ست  امل�ضري:  الت�ضريع 

بطالن �أي �إجر�ء فاإنه يتناول جميع �لآثار �لتي ترتتب عليه مبا�سرة، ويلزم �إعادته 

متى �أمكن ذلك«. وفقا لهذ� �لن�ص فاإن كل ما ينجم عن �لإجر�ء �لباطل مبا�سرة 

فهو  باطل  بني على  »ما  لقاعدة  تطبيقا  ويعد ذلك  �أي�سا،  باطلة هي  تعد  �آثار  من 

م�سري  عقوبات  )�أ((  مكرر�   309( �ملادة  نف�سها  �ل�سيا�سة  �أكدت  كما  باطل«. 

�ملتح�سلة عن  �لت�سجيالت )�لأدلة(  �إعد�م  �أو  �سياق ن�سها على �حلكم مبحو  من 

جر�ئم �لعتد�ء على حرمة �حلياة �خلا�سة �لتي تناولتها �ملادة نف�سها. وهذ� �ملحو 
�أو �لإعد�م يعنى من دون �سك عدم �لعتد�د مب�سمونها يف �لإد�نة �جلنائية.749

الت�ضريع البحريني: ن�ست �ملادة )286( �إجر�ء�ت على �أنه »�إذ� تقرر بطالن �أي �إجر�ء 

فانه يتناول جميع �لآثار �لتي ترتتب عليه مبا�سرة ويتعني �إعادته متى �أمكن«، وفقا لهذ� 

�لن�ص فان بطالن �لجر�ء �جلنائي يرتتب عليه عدم �لعتد�د بجميع �لآثار �لتي ترتتب 

عليه مبا�سرة. وهو بذلك يتفق مع موقف �مل�سرع �مل�سري على �لنحو �ل�سابق �إي�ساحه.

الأحكام الق�ضائية املطبقة لهذا الجتاه:

�لإجر�ء  من  �مل�ستمد  للدليل  �ملحكمة  طرح  �سرورة  على  �مل�سري  �لق�ساء  �أجمع 

�لباطل. وهو ما �أكدته حمكمة �لنق�ص يف �لعديد من �أحكامها: من �أن �حلكم ببطالن 
748 د. حممد �أحمد مفتي، د. �سامي �لوكيل، �لنظرية �ل�سيا�سية �لإ�سالمية يف حقوق �لإن�سان �ل�سرعية، در��سة مقارنة، كتاب 

�أمة، ط6، 1990م، �ص 56.
749 نق�ص م�سري 1980/10/15م، م. �أ. ن.، �ص505، رقم 154، �ص 800.
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�لإجر�ء يتناول جميع �لآثار �لتي ترتتب عليه مبا�سرة750 وما �أكدته  يف حكم �آخر 

لها من �أنه »ل يجوز �أن تبنى �لإد�نة على دليل باطل قانونا مهما كان قدره« 751،كما 

ق�ست يف حكم �آخر من �أن بطالن �لتفتي�ص ب�سبب بطالن �لقب�ص، ي�ستوجب �إهد�ر 

�لعد�لة  ي�سري  ل  لأنه  به  �لعتد�د  وعدم  �لباطل،  �لإجر�ء  نتيجة  تك�سف  دليل  كل 

�إفالت جمرم من �لعقاب بقدر ما ي�سريها �لفتئات على حريات �لنا�ص و�لقب�ص 

عليهم بدون وجه حق.752 

وقد �أكد ق�ساء �أمن �لدولة �لعليا يف م�سر هذه �لقاعدة، ون�ستدل على ذلك بحكمني 

بق�سية  و�ملتعلق  1993/8/4م  يف  �سدر  �لأول   : �لأهمية  من  كبرية  درجة  على 

�لعتد�د  �ملحكمة  رف�ست  �إذ  �ل�سعب(  جمل�ص  )رئي�ص  �ملحجوب  رفعت  د.  �غتيال 

»�إن  بقولها  ذلك  تبيان  يف  و�أ�سهبت  م�سروعة  غري  �إجر�ء�ت  من  �مل�ستمدة  بالأدلة 

�نتز�ع �لعرت�ف و�قتنا�سه يعترب خروجا على �ل�سريعة و�فتئاتا على �لقانون ل تعول 

�لتعذيب  وطاأة  حتت  �سدر  قد  ماد�م  �حلقيقة  يطابق  كان  ولو  حتى  �ملحكمة  عليه 

بهذه �ل�سورة �لنكر�ء �لتي �أوردها تقرير �لطب �ل�سرعي. وملا كان ذلك فاإن �ملحكمة 

ت�ستبعد كافة �لأدلة �مل�ستمدة من �عرت�فات �سدرت عن �ملتهمني حتت وطاأة �لتعذيب 

و�ل�ستجو�ب �ملرهق...« و�أ�سافت �ملحكمة »�أن �ل�سرعية �لإجر�ئية �أ�سل من �لأ�سول 

بقدر  وح�سدها  �لأدلة  بتو�فر  لي�ست  فالعربة  �جلنائية  للمحاكمات  �لأ�سا�سية 

كونها م�سروعة ووليدة �إجر�ء�ت نزيهة«. وهذ� ما ن�ست عليه �لد�ساتري ون�سو�ص 

�لإجر�ئية  فال�سرعية  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  ذلك  يف  و�سبقتها  �جلنائية،  �لإجر�ء�ت 

تقف �إلى جانب �ل�سرعية �ملو�سوعية فكما �أن ل جرمية ول عقوبة �إل بناء على ن�ص، 

750 نق�ص م�سري 1975/2/23م، م.�أ.ن، �ص26ق، رقم58، �ص252- �نظر �أي�سا نق�ص م�سري 1965/1/25م، 
�سابق �لإ�سارة �إليه.

751 نق�ص م�سري 1972/6/11م، م.�أ.ن، �ص23ق، رقم23، �ص 906.
752 نق�ص م�سري 1973/4/29م، م.�أ.ن، �ص24ق، رقم 105، �ص506. �نظر �أي�سا: نق�ص م�سري 

1934/12/27م، مج. �لق. �لق، ج3، رقم 176، �ص226- نق�ص م�سري 1965/11/9م، م.�أ.ن، �ص16ق، 
رقم158، �ص827- ق�سية حم�ص رقم794 جنح ع�سكرية �ملو�سكي، �لأمن �لعام، ع1، 1853م، �ص25.
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فكذلك ل �إد�نة بغري دليل م�سروع، و�إل فيبطل �لدليل وتبطل جميع �لآثار �ملرتتبة 

فهو  باطل  بني على  »ما  لقاعدة:  نتيجة حتمية  �لإثبات  قيمته يف  كانت  عليه مهما 

باطل«.753 

رئي�ص  باغتيال  �تهم  �لذي  �لتنظيم  �أع�ساء   ( تنظيم �جلهاد  بق�سية  يتعلق  و�لثاين 

�جلمهورية : �أنور �ل�ساد�ت(؛ �إذ رف�ست حمكمة �أمن �لدولة �لعليا �لأدلة �لتي قدمتها 

�تهمو�  �لذين  �جلهاد  تنظيم  ق�سية  يف  �ملتهمني  �سد  �إد�نة  �أدلة  باعتبارها  �لنيابة 

�لطائفية يف  و�لفتنة  و�لفو�سى  �لرعب  و�إثارة  بالقوة  �حلكم  نظام  قلب  مبحاولتهم 

�ملتهمني  �إلى  من�سوبة  �عرت�فات  �ملحكمة يف  رف�ستها  �لتي  �لأدلة  �لدولة. وجت�سدت 

�أحد �ل�سباط بت�سجيل حمادثاتهم معه. وبررت  باأ�سو�تهم وب�سورهم نتيجة لقيام 

بت�سجيل  �ل�سرطة  لقيام  وذلك  منه،  �أجز�ء  بع�ص  �ساب  �لبطالن  باأن  هذ�  رف�سها 

حمادثات �ملتهمني من دون �لتقيد بحدود �لإذن �لق�سائي �سو�ء من حيث �سخ�سية 

حيث  من  �أو  �أي�سا،  لغريه  �لت�سجيل  يتم  كان  �إذ�  �أحاديثه  بت�سجيل  �مل�سرح  �ملتهم 

د�خل  �لت�سجيل  يتم  كان  �إذ  فيها  �أحاديث  من  يدور  ملا  بالت�سجيل  �مل�سرح  �لأماكن 

قاعة �ملحكمة على �لرغم من �أن �لإذن حدد �لأماكن �لعامة و�خلا�سة �مل�سرح فيها 

وثقة  �لدليل  بني  باعد  �لذي  �لأمر  و�لتحقيق.  �ملحاكم  جل�سات  دون  من  بالت�سجيل 
�ملحكمة به كدليل �إد�نة مما حاد بها �إلى طرح �لدليل �مل�ستمد من هذه �لت�سجيالت.754

وهو ما �أكدته حمكمة �لعدل �لأوربية يف �أحد �أحكامها �إذ ق�ست بعدم قبول �لدليل 

من   )2/6( للمادة  تطبيقا  وذلك  م�سروع،  غري  �إجر�ء  عن  جنم  متى  �جلنائي 
�لتفاقية �لأوربية حلقوق �لإن�سان و�حلريات �لأ�سا�سية.755

753 م�سار �إليه يف جملة �لي�سار، ع 43 �سبتمرب 1993م، �ص7:6.
754 �أ. عبد�لعزيز �ل�سرقاوي، �ملرجع �ل�سابق، يف �أماكن متعددة- �نظر �أي�سا حكم جنايات �لقاهرة يف 1981/11/3م، 

و�مل�سار �إليه يف موؤلف د. ميدر �سليمان، �ملرجع �ل�سابق، �ص 40 : 41.
755 Paris, 1960/3/28, Gaz. Pas., 1960, II, -253 Cour E.D.H. arret schenk, 1988/7/12, 
serie A. no. 140, p. 29 م�سار �إليها يف Leclerc R.S.C., 1992, no. I, p.10
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املبحث الثاين

اآثار عدم م�ضروعية الدليل اجلنائي

�إذ� كان �لإجر�ء �جلنائي غري م�سروع، فاإنه �سوف يو�سم �لدليل �جلنائي �لذي جنم 

عنه بعدم �مل�سروعية �أي�سا، وتدفعنا هذ� �لنتيجة �إلى �لبحث عما ينجم عن و�سم 

�أم من  �لأدلة،  �أثره يف غريه من  �آثار، �سو�ء من حيث  �لدليل بعدم �مل�سروعية من 

حيث حجيته يف �لإثبات، وهو ما �سوف نحاول �لوقوف عليهما كل يف مطلب م�ستقل:

املطلب الأول

اأثر عدم م�ضروعية الدليل اجلنائي يف غريه من الأدلة

�آنفا �لرتباط �لوثيق بني م�سروعية �لإجر�ء وم�سروعية �لدليل �لناجم  ��ستعر�سنا 

�لأ�سليني؟  و�لدليل  �لإجر�ء  على  مق�سور  هو  هل  �لرتباط؟  هذ�  نطاق  فما  عنه، 

�أم ميتد �إلى غريه من �لإجر�ء�ت و�لأدلة ذ�ت �ل�سلة بالإجر�ء و�لدليل �لأ�سليني؟ 

�أخرى؟  �أدلة  ��ستبعاد  ي�ستتبع  م�سروعيته  لعدم  �لدليل  ��ستبعاد  هل  �آخر  ومبعنى 

عن  لالإجابة  م�سروعيته؟  عدم  يف  �لأ�سلي  �لدليل  تتبع  �لتي  �لأدلة  تلك  هي  وما 

و�لأدلة  �لأ�سلي،  �لدليل  و�ملعا�سرة على  �ل�سابقة  �لأدلة  �لت�ساوؤلت: نفرق بني  هذه 

�لالحقة عليه:

الأدلة ال�ضابقة على الدليل غري امل�ضروع:

�لقاعدة �لعامة �أن �لإجر�ء �لباطل ل ميتد بطالنه �إلى �لإجر�ء�ت �ل�سابقة عليه �أو 

�ملعا�سرة له، وما ذلك �إل لأن �لإجر�ء�ت �ل�سابقة �أو �ملعا�سرة لالإجر�ء �لباطل قد 

�تخذت ب�سورة قانونية من دون �أن تتاأثر يف وجودها بالإجر�ء �لذي تقرر بطالنه 
طاملا كان لحقا عليها �أو معا�سر�  لها.756

756 د. روؤوف عبيد، مبادئ �لإجر�ء�ت �جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 368- د. �أحمد فتحي �سرور، �لإجر�ء�ت...، �ملرجع 
�ل�سابق، �ص 371.
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وهذه �لقاعدة �لعامة ت�ستنتج مبفهوم �ملخالفة للمادة )336( �إجر�ء�ت م�سري، 

�لإجر�ء  بطالن  �أثر  لق�سرها  نظر�  �لبحرين،  �إجر�ء�ت   )286( للمادة  وكذلك 

على جميع �لآثار �لناجمة عنه مبا�سرة، ومن ثم ل متتد �إلى �لآثار �ل�سابقة عليه �أو 
�ملعا�سرة له.757

وقد �أكد �لق�ساء هذه �لقاعدة �إذ ق�ست حمكمة �لنق�ص باأن �لبطالن وفقا للمادة 

)�ملحكوم  �لأ�سلي  �لإجر�ء  على  �إل  �أثره  يرتب  ل  م�سري  �إجر�ء�ت    )336(
ببطالنه(، و�لآثار �لناجمة عنه مبا�سرة من دون تلك �ل�سابقة عليه.758

وقد ذهب جانب من �لفقه ميثل قلة �إلى �لتفرقة بني �لإجر�ء�ت �ل�سابقة �أو �ملعا�سرة 

لالإجر�ء �لأ�سلي )�ملحكوم ببطالنه( �ملرتبطة به، وتلك غري �ملرتبطة به:  قا�سر� 

�لقاعدة �لعامة �ل�سابقة على تلك �لإجر�ء�ت غري �ملرتبطة بالإجر�ء �لأ�سلي، من 

قبل  �لقدمي  �لإيطايل  �مل�سرع  نهج  �إلى  ذلك  يف  وي�ستندون  به.  �ملرتبطة  تلك  دون 

 )2/189( �ملادة  يف  1988م  ل�سنة   )447( رقم  �جلديد  �لقانون  �سدور 

�إجر�ء�ت، �لتي كانت تن�ص على �أنه »حني يقرر �لقا�سي بطالن �لإجر�ء يقرر من 

مرتبطة  معا�سرة  �أو  �سابقة  �إجر�ء�ت  �إلى  ميتد  �لبطالن  كان  �إذ�  ما  نف�سه  تلقاء 

بالإجر�ء �لباطل«.

وهذ� �لتمييز �لذي ينادي به هوؤلء �لفقهاء يدفعنا �إلى �لت�ساوؤل حول معيار �لرتباط 

�لذي مبوجبه متتد �آثار عدم �مل�سروعية �إلى �لإجر�ء�ت �ل�سابقة �أو �ملعا�سرة، ميكننا 

لالإجر�ء�ت  �سرورة  �لأ�سلي  �لإجر�ء  كان  متى  متو�فر�  يعد  �لرتباط  �إن  �لقول 

�ل�سابقة �أو �ملعا�سرة، �أو كان جزء� ل ينف�سل عنها،759 وهو ما عرب عنه بع�ص �لفقه 

بقوله: �إن �لبطالن ل ميتد �إلى �لإجر�ء�ت �ل�سابقة �أو �ملعا�سرة �إل يف حالة �لعمل 

757 نق�ص م�سري 1963/3/15، م.�أ.ن، رقم 107، �ص 361.
758 د. ماأمون �سالمة، �ملرجع �ل�سابق،ج2، �ص 993.
759 د. �أحمد فتحي �سرور، �ملرجع �ل�سابق، �ص 377.
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�لإجر�ئي �ملركب �لذي يتكون من عملني قانونيني �أو �أكرث ل ي�سلح �أحدهما لإنتاج 

�لأثر �لقانوين دون غريه، ومن ثم يوؤدي بطالن �لعمل �لثاين �إلى بطالن �لعمل �لأول 

�لذي �سبقه.760 

الأدلة الالحقة على الدليل غري امل�ضروع:

�لقاعدة �لعامة �أن �لإجر�ء غري �مل�سروع يرتب بطالن �لإجر�ء�ت �لالحقة عليه761 

وذلك تطبيقا لن�سي �ملادة )336( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )286( �إجر�ء�ت 

�لبحرين لن�سهما على �متد�د �لبطالن �إلى جميع �لآثار �لناجمة عنه مبا�سرة762. 

فاإن  عنه،  �لناجم  و�لدليل  �لإجر�ء  بني  تو�سيحها  �ل�سابق  �لوثيقة  لل�سلة  ونظر� 

�أي�سا  يرتب  عليه  �لالحقة  �لإجر�ء�ت  �إلى  �لأ�سلي  �لإجر�ء  من  �لبطالن  �متد�د 

بطالن �لأدلة �لناجمة عن �لدليل �لأ�سلي غري �مل�سروع.763 

�لت�ساوؤل  هذ�  كي جنيب عن  ��ستثناء؟  عليها  يرد  ل  عامة  �لقاعدة  هذه  هل  ولكن 

ينبغي �أن منعن �لنظر يف ن�سي �ملادة )336( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )386( 

�إجر�ء�ت �لبحرين لن�سهما على �أنه »�إذ� تقرر بطالن �أي �إجر�ء فاإنه يتناول جميع 

�أمكن ذلك«، وفقا لهذ� �لن�ص  �إعادته متى  �لآثار �لتي ترتتب عليه مبا�سرة ويلزم 

وبالطبع  �لباطل.  �لإجر�ء  عن  مبا�سرة  �لناجمة  �لآثار  جميع  ي�سمل  �لبطالن  فاإن 

كلمة �لآثار ت�سمل �لإجر�ء�ت و�لأدلة �لناجمة مبا�سرة عن �لإجر�ء �لأ�سلي، وهذ� 

يعني �أن �لبطالن مقيد ب�سرط �أن تكون �لأدلة حمل �لبحث حول مدى م�سروعيتها 

قد جنمت �أو ترتبت مبا�سرة على �لإجر�ء �لأ�سلي، وهذ� يدفعنا �إلى �لت�ساوؤل عن 

متى ُيعد �لدليل �أو �لإجر�ء مرتتبا ب�سورة مبا�سرة على ما �سبق؟

760 �لهام�ص �ل�سابق.
761 د. حممود طه، �لتن�ست و�لتل�س�ص على �لت�سالت �ل�سخ�سية بني �لتجرمي و�مل�سروعية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 128 ومابعدها.

762 د. حممد �ل�سامل عياد �حللبي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 265- نق�ص م�سري 1975/3/23م، م.�أ.ن. �ص26ق، رقم 58، 
�ص 252- نق�ص م�سري 1969/6/30م، م.�أ.ن، �ص20 ق، رقم 193، �ص976.

763 د. حممد �إبر�هيم زيد، د. عبد�لفتاح �ل�سيفي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 171.
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�إليه يف حالتني:  ُيعد مرتتبا على �سابقه، ومن ثم ميتد �لبطالن  �أن �لإجر�ء  ونرى 

�لأولى: حالة كون �لإجر�ء �لأ�سلي مبثل مقدمة �سرورية ولزمة لالإجر�ء �لتايل له، 

�لإجر�ء  يتخذ  لو مل  �تخاذه  يت�سور  يكن  �لتايل مل  �لإجر�ء  يكون  �أن  �آخر  ومبعنى 

لالإجر�ء  �سرورية  مقدمة  �لأ�سلي  �لإجر�ء  كون  وتقدير  )�لباطل(764  �لأ�سلي 

�لالحق قد يتحدد بن�ص قانوين، وقد يرتك تقدير ذلك لقا�سي �لو�قعة نف�سه،765 

�ل�سابق  بالإجر�ء  تاأثر فعال  �لإجر�ء �لالحق قد  تتو�فر متى كان   : �لثانية  و�حلالة 

من  كل  ومكان  وزمان  ظروف  �سوء  يف  �ملو�سوع  ملحكمة  يرتك  ذلك  وتقدير  عليه، 
�لإجر�ءين، وكذلك بالنظر �إلى �سخ�ص �لقائم بكل منهما.766

املطلب الثاين

اأثر عدم م�ضروعية الدليل اجلنائي على يقني القا�ضي انعدام اأي حجية 
للدليل غري امل�ضروع يف الإثبات:

�إذ� �عترب �لدليل غري م�سروع فما حجيته يف �لإثبات؟ هل تختلف هذه �حلجية 

باختالف �لغر�ص من ��ستخد�م �لدليل؟ �إذ من �ملعروف �أن �لدليل �جلنائي 

فهل  تربئته،  و�إما  �ملتهم  �إد�نة  �إما  ي�ستهدف  م�سروع  غري  �أو  كان  م�سروعا 

تختلف قوته يف �لإثبات باختالف �لغر�ص من تقدميه؟ �أم �أن �لقاعدة و�حدة 

�أيا كان �لغر�ص؟

نرى �أنه وفقا ملا �سبق �أن �نتهينا �إليه من تاأييد �لجتاه �لقائل بربط عدم م�سروعية 

�لإجر�ء بعدم م�سروعية �لدليل �لناجم عنه، فاإن �لدليل غري �مل�سروع ل حجية له على 

�لإطالق يف �لإثبات �إذ يتعني على �لقا�سي طرح �أي دليل غري م�سروع من دون �أن يعتد 

764 د. �سامي �حل�سيني، �لنظرية �لعامة للتفتي�ص، �ملرجع �ل�سابق، �ص 479: 481.
765 نق�ص م�سري 1969/6/3م، م.�أ.ن، �ص 20ق، رقم 193، 976.

766 د. حممد زكي �أبوعامر، �لإثبات يف �ملو�د �جلنائية، �لفنية للطباعة و�لن�سر بالإ�سكندرية، غري حمدد �ل�سنة، �ص 124: 
125- د. عبد �لروؤوف مهدي، �لتقرير �ل�سابق، �ص 4. د. روؤوف عبيد، مبادئ �لإجر�ء�ت �جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 623.
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به يف حكمه �سو�ء كان حكمه هذ� بالإد�نة �أم بالرب�ءة. ول تتعدى قوة هذ� �لدليل يف 

�لإثبات قوة �لدلئل �لتي يتطلب �لأمر تعزيزها باأدلة �أو قر�ئن ح�سب �لأحو�ل حتى 

ميكن للقا�سي �أن يوؤ�س�ص �قتناعه عليها،767 وعليه لو طرح �أمام �لقا�سي دليل ناجم 

عن ت�سجيل غري م�سروع حلديث هاتفي جرى بني �ملتهم وحماميه يت�سمن �عرت�فا 

و�إمنا  �ملتهم،  على  بالإد�نة  يحكم  �أن  ي�ستطيع  ل  �لقا�سي  فاإن  ملحاميه،  �ملتهم  من 

يجب عليه رف�ص �لعتد�د بهذ� �لدليل، ومن دون �أن يختلف �لو�سع لو كان م�سمون 

�حلديث �لهاتفي �مل�سجل ب�سورة غري م�سروعة يت�سمن دليال على بر�ءة �ملتهم �إذ 

يتعني على �لقا�سي رف�ص هذ� �لدليل.

بني  �لتمييز  ميكننا  و�لق�ساء؟  �لفقه  باإجماع  يحظى  هل  �إليه  �نتهينا  �أن  �سبق  وما 

غري  للدليل  �أن  �إلى  �لبع�ص  يذهب  �إذ  �لت�ساوؤل:  هذ�  عن  لالإجابة  ثالثة  �جتاهات 

�مل�سروع حجية كاملة يف �لإثبات، بينما يذهب �لبع�ص �إلى �نعد�م �أي حجية للدليل 

ودليل  �لإد�نة  دليل  بني  �لتفرقة  �إلى  �لآخر  �لبع�ص  يذهب  و�أخري�  �مل�سروع،  غري 

هذ�  وميثل  �لرب�ءة،  دون  من  �لإد�نة  يف  له  �إثبات  قوة  �أي  �نعد�م  مقرر�  �لرب�ءة 

�لجتاه �لأخري �لجتاه �لغالب يف �لفقه. لذ� �سوف نبد�أ با�ستعر��سه لنعقبه بباقي 

�لجتاهني �لآخرين:

الجتاه الأول: التمييز بني دليل الإدانة ودليل الرباءة:

غري  للدليل  �أثر  �أي  �نعد�م  �إلى   - �لأغلبية  وميثلون   - �لجتاه  هذ�  �أن�سار  يذهب 

�مل�سروع يف �إثبات �لو�قعة �لإجر�مية �إلى �ملتهم، ومن ثم ل يجوز للقا�سي �لعتد�د 

به، ويتعني عليه طرحه جانبا و�لبحث عن �أدلة �أخرى مهما كان هذ� �لدليل معرب� 
عن �إ�سناد �لو�قعة �إلى �ملتهم.768

767  Bouzat, o p.cit, p.155.
768 د. �أحمد فتحي �سرور، �ملرجع �ل�سابق، �ص 292- د. �أ�سامة عبد�هلل قايد، حقوق و�سمانات �مل�ستبه فيه يف مرحلة 

�ل�ستدللت، در��سة مقارنة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 316- د. غنام حممد غنام، �ملرجع �ل�سابق، �ص193.
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وقد �عتنق هذ� �لجتاه �لق�ساء �مل�سري، ون�ستدل على ذلك ببع�ص �لأحكام حيث 

ق�ست حمكمة �لنق�ص �مل�سرية يف �لعديد من �أحكامها باأن »�حلكم �ملطعون فيه 

�إذ� ق�سى بالإد�نة ��ستناد� �إلى تلك �لأدلة رغم ق�سائه ببطالن �لإجر�ء �لكا�سف 

�أمن  حمكمة  �أكدته  وقد  بالرب�ءة«،769  و�لق�ساء  نق�سه  ويتعني  معيبا،  يكون  عنها 

�لإجر�ء�ت  من  »�لهدف  باأن  ق�ست  حيث  �جلهاد  تنظيم  ق�سية  يف  �لعليا  دولة 

يجب  ثم  ومن  �ملتهم،  �حرت�م حرية  بعيد� عن  �حلقيقة  ك�سف  هو  لي�ص  �جلنائية 

معاجلته بهذه �ل�سفة يف جميع �لإجر�ء�ت مما يتعني معه �حرت�م حريته وتاأكيد 

�إليها على مذبح �حلرية«،770ويف  �لتي يتم �لو�سول  �سماناتها. فال قيمة للحقيقة 

حكم �آخر ق�ست حمكمة �لنق�ص �مل�سرية بعدم �لعتد�د بالدليل �لناجم عن �إجر�ء 

غري م�سروع، حيث ق�ست باأن »... مر�قبة �ملحادثات �لتليفونية وت�سجيلها م�سروط 

�لإذن  �سدور  فاإن  ذلك  وعلى  تبطله،  ذلك  وخمالفة  م�سبب  ق�سائي  �أمر  ب�سدور 

باملر�قبة و�لت�سجيل ��ستناد� ملعلومات وردت لع�سو �لرقابة �لإد�رية و�لتي مل يجر 

ب�ساأنها �أي حتريات قبل �سدوره تبطله وخمالفة �حلكم �ملطعون فيه ذلك هو خطاأ 

�مل�ستمد من تنفيذ �لإذن وعدم �لعتد�د  �لدليل  �لقانون يوجب بطالن  يف تطبيق 

ب�سهادة من �أجر�ه. فالقاعدة: �إن مر�قبة �ملحادثات �لتليفونية وت�سجيلها هو �إجر�ء 

من �إجر�ء�ت �لتفتي�ص �إل �أنه نظر� خلطورة هذ� �لإجر�ء باعتباره يتعر�ص مل�ستودع 

�ئتمانه  �أر�د  �لفرد ويزيل �حلظر على بقاء �سريته مق�سورة على نف�سه ومن  �سر 

عليه، فيباح لغريه �لطالع على مكنون �سره، فقد حر�ص �لد�ستور �مل�سري يف �ملادة 

)38( منه، و�لبحريني يف �ملادة )26( منه على تاأكيد حرمته و�سريته و��سرتط 

ملر�قبة �ملحادثات �لتليفونية �سدور �أمر ق�سائي م�سبب، كما جاء �مل�سرع يف قانون 

�لإجر�ء�ت �جلنائية - م�ساير� لأحكام �لد�ستور - فا�سرتط لإجازة هذه �ملر�قبة 

769 نق�ص م�سري 1985/1/3م، م.�أ.ن، �ص54، رقم 3، �ص48- نق�ص م�سري 1972/6/11م، م.�أ.ن.، �ص23ق، 
رقم 203، �ص 906- نق�ص م�سري 1957/10/8، م.�أ. ن.، �ص8 ق، رقم 156، �ص 827.

770 ق�سية تنظيم �جلهاد، �سابق �لإ�سارة �إليها.
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�ل�سابق  �لتفتي�ص  باإذن  �خلا�سة  �لقيود  بخالف  �إ�سافية  قيود�  �سريتها  و�نتهاك 

�إير�دها، وكان من �ملقرر �أنه ينبغي على �ل�سلطة �لآمرة باملر�قبة و�لت�سجيل مر�عاة 

هذه �لقيود و�لتحقق من تو�فرها و�إل بطل �لإجر�ء وما يرتتب على ذلك من عدم 
�لعتد�د بالدليل �مل�ستمد منه«.771

ورغم جتريد ذلك �لجتاه �لدليل غري �مل�سروع من �أي حجية يف �لإثبات، فاإن ذلك 

مق�سور على دليل �لإد�نة من دون ذلك �ملتعلق بدليل �لرب�ءة؛ �إذ يقرون للدليل غري 

�مل�سروع حجية يف �حلكم بالرب�ءة، وبناء عليه يحق للقا�سي �لعتد�د بهذ� �لدليل 
و�حلكم بالرب�ءة ��ستناد� �إليه.772

�إذ قالت يف �أحد �أحكامها  ون�ستدل على ذلك بالعديد من �أحكام �لنق�ص �مل�سرية 

يف  باطل  دليل  على  �سحيحة  �إد�نة  تبنى  �أن  يجوز  ل  �أنه  به  �مل�سلم  من  كان  »و�إن 

�لقانون...«، �إل �أن �مل�سروعية لي�ست ب�سرط و�جب يف دليل �لرب�ءة، وذلك باأنه يف 

�ملبادئ �لأ�سا�سية يف �لإجر�ء�ت �جلنائية »�ن كل متهم يتمتع بقرينة �لرب�ءة �إلى �أن 
يحكم باإد�نته بحكم نهائي«.773

ويربر �أن�سار �لعتد�د بالدليل �لباطل يف �حلكم بالرب�ءة �جتاههم هذ� باأن 

�لأ�سل يف �لإن�سان �لرب�ءة، ومن ثم فال حاجة �إلى �ملحكمة �أن تثبت بر�ءة 

�ملتهم، وكل ما حتتاج �إليه هو �أن تت�سكك يف �لإد�نة. وطاملا �أن �ل�سك يف�سر 

ل�سالح �ملتهم، لذ� وجب �حلكم بالرب�ءة، ف�سال عن �أن بطالن دليل �لإد�نة 

لعدم م�سروعيته �إمنا �سرع ل�سمان حرية �ملتهم، وعليه ل يجوز �أن ينقلب هذ� 

�لتهمة  لدح�ص  للمتهم  دفاعا م�سروعا  يعد  كما  �ملتهم.  وبال على  �ل�سمان 

�ملوجهة �إليه. و�أخري� فاإن �حل�سول على دليل �لرب�ءة بناء على �إجر�ء غري 

771 نق�ص م�سري رقم 8792، م.�أ.ن، �ص 72 ق، بتاريخ 2002/9/25م.
772 د. ح�سن علوب، �ملرجع �ل�سابق، �ص 423. د. ح�سني حممود �إبر�هيم، �ملرجع �ل�سابق، �ص 467.

773 نق�ص م�سري 1967/1/11م، م.�أ.ن، �ص 18ق، رقم 24، �ص128- نق�ص م�سري 1965/1/25م، �سابق �لإ�سارة �إليه.



397

م�سروع قد تتو�فر فيه حالة �ل�سرورة.774

�سامي  د.   -617 �ص   ،1971 �لعاملية  �ملطبعة  �ل�سود�ين،  �جلنائية  �لإجر�ء�ت  قانون  عو�ص،  �لدين  حميي  حممد  د.    774
�لت�سجيل  )م�سروعية  �لديب  فريد  �أ.  �ص81-  1982م،  �لعام  �لأمن  بها(  يت�سل  وما  �لتليفونية  �ملحادثات  �حل�سيني)مر�قبة 
نق�ص م�سري  �ل�سابق، �ص 348-  �ملرجع  �سرور،  فتحي  �أحمد  د.  �لعام، 1968م، �ص 79-  �لأمن  �جلنائي(  �لإثبات  �ل�سوتي يف 
�أمام �لنيابة �لعامة  �أحد �ل�سادة �ملحامني  �إلى مذكرة  1958/10/21م، م.�أ.ن، �ص 9ق، رقم 206، �ص 839. و�أ�سري فيما يلي 
ق�سية  �لإنرتنت - يف  على  �لورقية  �لطبعة  �لبلد(  �لعز�وي )�سوت  �أمين   / �مل�ست�سار  �إليها  �أ�سار   - �ملحامى(  فتحي عبد�لقادر  )�أحمد 
مو�سوع �لتهام بها جناية �سرقة بالإكر�ه ، مت تلفيق �لتهام بها بحبكة عالية، فما كان من �ملتهمني �إل �أن قامو� بالت�سجيل للمجني عليهم 
�لذين �عرتفو� بتلفيق �لتهام وذلك من خالل �مل�ساومة �لتي جاءت بهذه �لت�سجيال، حيث ن�سخت هذه �لت�سجيالت على �أ�سطو�نة �إلكرتونية 
وقدمت للنيابة، وقد �سدر يف �لق�سية �لأ�سلية �خلا�سة باتهام �ل�سرقة قر�ر من �ملحامي �لعام باأن ل وجه لإقامة �لدعوى، ونظر� لتفاقي 
مع ما �سطره من حجج قانونية قوية تربر �لعتد�د بالدليل �جلنائي رغم حت�سله من �إجر�ء غري م�سروع متى كان لإثبات بر�ءة �ملتهم ر�أيت 
من �ل�سو�ب �لإ�سارة �إلى �أجز�ء منها »... ملا كان ذلك، وكانت �ملجني عليها قد �تهمت بجرمية �سرقة، وهي من �جلر�ئم �ملا�سة بال�سرف 
و�لأمانة، و�لتي لو ثبتت عليها وهي بريئة منها لنالت من �سمعتها و�سمعة بناتها و�أولدها ول�ستوجبت �حتقارها بني �أهلها وجري�نها، وحيث 
�إن دفع تلك �لتهمة عن �ملجني عليها وك�سف �ملخطط و�ل�سرك �لذي وقعت فيه بتخطيط وتدبري �مل�سكو يف حقهم، هو �أمر من �ل�سعوبة، 
�أفعال جرمها قانون �لعقوبات، وذلك عمال بحقها �ملكفول بن�ص �ملادة  �إثباته بكافة �لطرق حتى ولو �لتجاأت لرتكاب  �أنه من حقها  �إل 
)69( من �لد�ستور، ون�سو�ص �ملو�د )7، 60، 61( من قانون �لعقوبات، و�لتي �سارت على نهج �لد�ستور وبهدي منه. و��ستطرد يف 
مذكرته قائال  و�إعمال لهذ� �حلق وهديا به قامت �بنة �ملجني عليها باإجر�ء ت�سجيالت تلفونية للم�سكو يف حقه �لر�بع، و�آخرين �حتوت 
تلك �لت�سجيالت على �عرت�فات مف�سلة على تلفيق �لتهام باملح�سر رقم 0000 ل�سنة 2009 جنح 00000 وكيديته، وك�سفت تلك 
�لت�سالت و�لت�سجيالت عن �لتفاق بني �مل�سكو يف حقهم على حياكة �ملوؤ�مرة �لتي دبرت للمجني عليها وتلفيق �لتهام لها يف �ملح�سر رقم 
0000 ل�سنة 2009 جنح 0000 وعلى ذلك فاإن كانت �لت�سجيالت �ملقدمة متثل يف حد ذ�تها جرمية طبقا لن�سو�ص �ملو�د 309 
مكرر�، 309 مكرر� )�أ( من قانون �لعقوبات، وذلك �إذ� ما �أجريت هذه �لت�سجيالت بطريقة جمردة هدفها �لتج�س�ص و�لبتز�ز �نتهاكا 
حلرمة �حلياة �خلا�سة للفرد، �إل �أنه يف حالتنا هذه فاإن هذه �لت�سجيالت متت بهدف درء �سرر وخطر حمدق، وخطر ج�سيم على �لنف�ص 
متثل يف �تهام ملفق بال�سرقة �سيوؤدي حتما لتقييد حرية �ملجني عليها بو�سعها يف �أحد �ل�سجون �إ�سافة لالإ�ساءة ل�سمعتها و�سمعة بناتها، 
و�حتقارهن عند �لأهل و�جلري�ن... وعلى ذلك فاإن ن�سو�ص �ملو�د 309 مكرر�، 309 مكرر� )�أ( من قانون �لعقوبات، و�إن كانت تهدف 
�إلى حماية خا�سة للفرد، فاإنه ل يجوز �إعمالها على �لدليل �ملقدم من �ملجني عليها باملح�سر �ملاثل، وذلك ل�سطد�مها مع قو�عد قانونية 
�أخرى �أ�سمى منها و�أعلى درجة تهدف حلماية �ملجتمع ن�ص عليها �لد�ستور يف �ملادة )69( منه ور�سخها قانون �لعقوبات بن�سه على حق 
�لدفاع �ل�سرعي �لعام يف �ملو�د 7، 60، 61 فقد ن�ست �ملادة )69( من �لد�ستور على �أن )حق �لدفاع بالأ�سالة �أو �لوكالة مكفول(... 
فال�سلوك �لإن�ساين ل يت�سف بعدم �مل�سروعية �إل �إذ� ن�ص على ذلك �سر�حة مبقت�سى ن�ص جترميي حمدد ملاهية هذ� �ل�سلوك وعنا�سره، 
ولكن هذه �ل�سفة �لآثمة يعطلها وجود �سبب يبيح هذ� �ل�سلوك وبحيث ينتقل به من د�ئرة �لتجرمي �إلى نطاق �لإباحة و�إذ� كان من �ملقرر 
�أن �لأ�سل يف �لأ�سياء �لإباحة و�أن �لأ�سل يف �لإن�سان �لرب�ءة، فاإن �لن�ص �لتجرميي �ملتقدم يعترب ��ستثناء على هذ� �لأ�سل، ثم ياأتي بعد 
ذلك �سبب �لإباحة لكي يعترب ��ستثناء على هذ� �ل�ستثناء فريد �لفعل �إلى �أ�سله من �مل�سروعية... و�إذ� كانت �أ�سباب �لإباحة تعترب �لوجه 
�ل�سلبي ملبد�أ �سرعية �جلر�ئم و�لعقوبات، فاإن �لنتائج �ملرتتبة على هذ� �لأخري، ويف مقدمتها عدم جو�ز �لقيا�ص وعدم �لتو�سع يف �لتف�سري، 
�إمنا جتد لها تطبيقا عك�سيا متاما يف جمال �لإباحة، حيث يجوز يف �ساأنها �لقيا�ص، و�لتو�سع يف �لتف�سري بح�سبانها �لأ�سل �لعام لل�سلوك 
�لإن�ساين، وعليه فاإن حق �لدفاع �ل�سرعي و�إن كان يتعلق يف ظاهره بجر�ئم �لقتل و�لإيذ�ء �لبدين، �إل �أنه ي�ستطيل - على �سبيل �لقيا�ص - 
�إلى جر�ئم �أخرى عند تو�فر حكمة �لإباحة، م�سري� �إلى قانون �لعقوبات... وقد خل�ص �سيادته يف مذكرته �إلى... �أن �لت�سجيالت �لتليفونية 
�لإلكرتونية �ملدجمة، و�ملقدمة  و�ملن�سوخة على �ل�سطو�نة  �ملتح�سل عليها مبعرفة جنلة �ملجني عليها،  و�آخرين  �لر�بع  للم�سكو يف حقه 
للنيابة �لعامة كدليل باملح�سر، مت �حل�سول عليها بطريق م�سروع ��ستناد� �إلى حق �ملجني عليها يف �حل�سول على دليل بر�ءتها مما ن�سب 
�إليها من �تهام ملفق، و�تقاء ما �سيلحق بها من �إجر�ء�ت حتقيق وحماكمة قد ت�سل بها لتقييد حريتها يف �أحد �ل�سجون، مما ميثل خطر� 
حمدقا على نف�سها و�سمعتها و�سمعة �أولدها، وهو يف حد ذ�ته حالة �سرورة تبيح لها �رتكاب �أي فعل �بتغاء درء ما �سوف ي�سيبها من 
�سرر، وو�سول لإظهار بر�ءتها، مما يخرج بتلك �لت�سجيالت عن نطاق �لتجرمي �ملن�سو�ص عليه يف �ملو�د 309 مكرر�، 309 مكرر� )�أ( 
من قانون �لعقوبات لري�سي بها يف ميناء �لإباحة مبا ��ستملت عليه ن�سو�ص �ملو�د 69 من �لد�ستور، و7، 60، 61 من قانون �لعقوبات. 
و�نتهى �سيادته يف مذكرته هذه �إلى �أنه طاملا �أن �لدليل �مل�ستمد من �لت�سجيالت �لتليفونية �كت�سى بثوب �لإباحة وخرج عن جمال �لتجرمي، 
فاإنه يحق للمجني عليها �لحتجاج به �أمام �سلطات �لتحقيق، و�ملحاكمة و�ل�ستناد �إليه كدليل بالق�سية، وهو ما �نتهى �إليه �ملحامي �لعام 

�لأول �ملخت�ص بالت�سرف يف �لتحقيق �لبتد�ئي �ملتعلق باملتهمة موكلة �ملحامي، حيث �أ�سدر قر�ر� باأن ل وجه لإقامة �لدعوى. 
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الجتاه الثاين: العتداد بالدليل غري امل�ضروع كلية:

�إلى  �أن�سار هذ� �لجتاه - وميثلون قلة خا�سة يف �لنظام �لأجنلو�سك�سوين-  ذهب 

�لعتد�د بالدليل �جلنائي ولو كان غري م�سروع، �إذ يجوز للقا�سي �ل�ستناد �إليه يف 

�لو�قعة �ملعرو�سة �أمامه، و�أن يحكم باإد�نة �ملتهم �أو برب�ءته.

معه  فيتفق  �آخر:  جانب  يف  معه  ويختلف  جانب،  يف  �سابقه  مع  يتفق  �لجتاه  وهذ� 

�ل�سدد،  هذ�  يف  �إليه  نحيل  لذ�  بالرب�ءة،  �حلكم  يف  �لباطل  بالدليل  �لعتد�د  يف 

يف  به  �لعتد�د  �إلى  �لجتاه  هذ�  يذهب  �إذ  �لإد�نة  بدليل  يتعلق  فيما  معه  ويختلف 

�حلكم بالإد�نة. 

ون�ستدل على ذلك باجتاه �لق�ساء �لإجنليزي �لذي يرى �أن �لدليل تختلف �سفته عن 

�لإجر�ء �لذي ك�سف عنه، فالإجر�ء�ت �لباطلة �لتي قامت بها �ل�سرطة و�لتي تك�سف 

عن دليل يعاقب مرتكبها بجز�ء م�ستقل من دون �إهد�ر قيمة �لدليل �جلنائي، ملا يف 
�لقول بغري ذلك من �إهد�ر للعد�لة نتيجة خلطاأ �رتكبه رجال �ل�سرطة.775

يف  ق�ست  حيث  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  حماكم  بع�ص  �لجتاه  بهذ�  �أخذ  كما 

�أل  �إلى دليل غري م�سروع م�سرتطة يف ذلك  Wolf بالإد�نة للمتهم ��ستناد�  ق�سية 
يوؤدي �لإجر�ء غري �مل�سروع �إلى �عرت�ف مزور غري حقيقي.776

�أهمية  فال  م�سروعة  �لغاية  ماد�مت  �إنه  �لقول  �إلى  �لجتاه  هذ�  �أن�سار  و��ستند 

للبحث يف م�سروعية �أو عدم م�سروعية بع�ص �لإجر�ء�ت، فهي نوع من �ل�سريبة غري 

�ملنظورة �لتي يوؤديها �لفرد للمجتمع �لذي يعي�ص فيه يف �سبيل �حلفاظ عليه، وتقع 

على عاتق �مل�ستبه فيه... وحتى ل يفلت �ملجرم من �لعد�لة حتت �ستار حقوق �لإن�سان 

775 د. �سامي �حل�سيني، �لنظرية �لعامة للتفتي�ص، �ملرجع �ل�سابق، �ص 487- د. حممد �ل�سامل عياد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 
.271 :270

776 �أ. عبد�هلل �لهويدي )حجية �لعرت�ف �جلز�ئي يف تكوين قناعة �لقا�سي( �لنرتنت - د. حممود طه، �لتعدي على حق 
�لإن�سان يف �سرية �لت�سالت �ل�سخ�سية بني �لتجرمي و�مل�سروعية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 150.



399

وحقه يف �خل�سومة، و�إل كان يف ذلك �أبلغ �ل�سرر باملجتمع وبالإن�سان نف�سه.777

الجتاه الثالث: عدم العتداد بالدليل غري امل�ضروع كلية:

يتفق هذ� �لجتاه مع �لجتاه �لأول يف عدم �لعتد�د بالدليل غري �مل�سروع يف �أحكام 

عك�ص  فعلى  �لرب�ءة،  دليل  يف  معه  ويختلف  للتكر�ر.  منعا  �إليه  نحيل  لذ�  �لإد�نة، 

�لجتاه �لأول يذهب �أن�سار هذ� �لجتاه، �إلى طرح �لدليل غري �مل�سروع حتى بالن�سبة 

�أمامه  و�قعة منظورة  بالرب�ءة يف  للقا�سي �حلكم  �إذ ل يجوز  �أحكام �لرب�ءة،  �إلى 

��ستناد� �إلى دليل مت �حل�سول عليه ب�سورة غري م�سروعة.

وي�ستند �أن�سار هذ� �لجتاه - �لذي نوؤيده - �إلى عدة حجج منها: خمالفة �لجتاهني 

ما  وهو  �سو�ء،  حد  على  و�ملدنية  �جلنائية  �ملو�د  يف  �لدليل  �سرعية  ملبد�أ  �ل�سابقني 

�لبحرين،  �إجر�ء�ت   )286( و�ملادة  م�سري،  �إجر�ء�ت   )336( �ملادة  �أكدته 

ف�سال عن خطورة �ل�ستناد �إلى �ملبد�أ �لقائل: �إن �لغاية تربر �لو�سيلة، �إذ ينجم عن 

ذلك �أن ي�سعى �ملتهم �إلى �إثبات �لرب�ءة بكل �ل�سبل من دون قيد عليه لدرجة قد جند 

و�ل�ستعانة  �لتزوير  �إلى  �ملتهم  �ملنطق �خلاطئ نربر جلوء  �أنف�سنا متا�سًيا مع هذ� 

�إلى  بالإ�سافة  �أحد،  يقبله  �أن  ما ل ميكن  وهو  �ل�سهود،  �إرهاب  �لزور حتى  ب�سهود 

�سعوبة و�سف �لدليل باأنه دليل �إد�نة �أو بر�ءة، �إذ قد يت�سمن �لدليل �لو�حد بيانات 

تفيد يف �لإد�نة و�لرب�ءة يف �آن و�حد،778 ويف هذ� �لفر�ص فاإننا نت�ساءل عن �لعمل 

يف حالة كون ذلك �لدليل غري م�سروع هل ن�ستخدمه كلية، �أم نطرحه كلية، �أم ناأخذ 

وحدها  كفيلة  �مل�سروعة  �ل�سبل  تكون  �أن  يجب  و�أخري�  �لآخر؟  ونرتك  جانبا  منه 

باإثبات �لرب�ءة يف �أي ت�سريع �إجر�مي قومي، و�إل فتحنا �لباب على م�سر�عيه لكي 

يتم �للجوء �إلى �ل�سبل غري �مل�سروعة ��ستناد� �إلى تلك �حلجة. وهو ما يتعار�ص مع 

777 �أ. علي زكي �لعر�بي، �ملبادئ �لأ�سا�سية لالإجر�ء�ت �جلنائية: �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، جـ2، جلنة �لتاأليف و�لرتجمة 
و�لن�سر بالقاهرة، 1951م، �ص 213.

778 د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 623 : 624. د. حممد �ل�سامل عياد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 139، 267.
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مبد�أ �ل�سرعية �لإجر�ئية وُيعد خرقا للحقوق و�حلريات �لفردية مما يوجب �لمتناع 
عنه.779

وكان نتيجة لالنتقاد�ت �لعديدة �لتي وجهها �أن�سار �لجتاه �لأخري- �لذي نوؤيده - 

لالجتاه �لأول �لذي يقر بحجية �لدليل غري �مل�سروع متى كان من �ساأنه تربئة �ملتهم، 

فقد ذهب �أن�سار �لجتاه �لأول �إلى حماولة تفادي تلك �لنتقاد�ت �ل�سابق توجيهها 

وذلك عن طريق ق�سر حجية دليل �لرب�ءة غري �مل�سروع على تلك �لأدلة �لتي يكون 

عدم م�سروعيتها ل�سائبة حلقت بالقو�عد �لإجر�ئية فقط من دون تلك �لتي جنمت 

عن �رتكاب جرمية. و�أ�سا�سهم يف ذلك �أن عدم �مل�سروعية يف �حلالة �لأولى ترجع 

�إلى �سبب ل دخل للمتهم فيه، �إذ ترجع �إلى خطاأ وقع فيه من قام بالإجر�ء، ومن 

�لدليل مت  �إن  �إذ  �لثانية  �أن ي�ستفيد منه �ملتهم، وذلك على عك�ص �حلالة  ثم وجب 

�حل�سول عليه عن طريق �رتكاب جرمية من قبل �ملتهم، �أي �أن �إر�دته لعبت دور� 

رئي�سيا فيها، ومن ثم وجب �أل ي�ستفيد منه �ملتهم780 ونقدر هذه �ملحاولة من �أن�سار 

�لجتاه �لأول لنجاحها يف �حلد من غالبية �لنتقاد�ت �لتي وجهها �أن�سار �لجتاه 

�لأخري، ولكننا لنز�ل نوؤيد �لجتاه �لثالث لأنه �أكرث حماية حلريات �لأفر�د.

779 �لعقيد عبد�لعزيز خطاب، �ملقالة �ل�سابقة، �ص 52.
780 د. �سامي �حل�سيني، �لنظرية �لعامة للتفتي�ص، �ملرجع �ل�سابق، �ص 473.
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 حق املتهم يف انق�ضاء الدعوى اجلنائية
والعقوبة بالتقادم

الف�ضل احلادي ع�ضر 
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قرر �مل�سرع �لإجر�ئي �سو�ء يف م�سر �أو �لبحرين �أو غريهما من �لت�سريعات �ملقارنة 

كل  �إلى  ن�سري  و�سوف  بالتقادم،  و�لعقوبة  �جلنائية  �لدعوى  �نق�ساء  يف  �ملتهم  حق 

منهما يف مبحث م�ستقل:

املبحث الأول 

حق املتهم يف انق�ضاء الدعوى اجلنائية بالتقادم

حر�ست �أغلب �لت�سريعات على �لأخذ بنظام �لتقادم �جلنائي بالتقادم، و�إن �أوردت 

عليه ��ستثناء�ت، و�سوف نفرد لكل من �لقاعدة �لعامة وما يرد عليها من ��ستثناء�ت 

مطلبا م�ستقال:

املطلب الأول 

تقادم الدعوى اجلنائية

يق�سد بتقادم �لدعوى �جلنائية م�سي زمن معني بني �رتكاب �جلرمية وبدء �لتحقيق 

يف �لدعوى �لنا�سئة عنها، �أو رفعها �إلى �لق�ساء �جلنائي، �أو عن �آخر �إجر�ء �تخذ يف 
�لدعوى �جلنائية، ويرتتب عليه �نق�ساء �لدعوى �جلنائية.781

وتختلف �لت�سريعات �ملقارنة يف نظرتها �إلى �لتقادم فمنها ما يعرتف به ب�سفة 

�ملبد�أ  ولكنه يجيز �خلروج  ينكره، ومنها ما يقره من حيث  مطلقة، ومنها ما 

عليه بالن�سبة �إلى جر�ئم معينة وهي �لتي تت�سم بخطورة بالغة، ويقر �لت�سريع 

�إجر�ء�ت،   )18( �ملادة  يف  و�لبحريني  �إجر�ء�ت،   )15( �ملادة  يف  �مل�سري 

حمددة.  ��ستثناء�ت  عليه  و�أورد  عامة،  كقاعدة  �ملبد�أ  �أقر  حيث  �لأخري  �لنهج 

وتناولنا حق �ملتهم يف تقادم �لدعوى �جلنائية، �سيكون من خالل �لتعرف على 

ومدته،  ونطاقه  �نتقاد�ت  من  �إليه  وجه  وما  �جلنائية،  �لدعوى  تقادم  �أ�سا�ص 

781 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص107.
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و�نقطاعه و�آثاره، على �لنحو �لآتي: 

مربرات تقادم الدعوى اجلنائية: 

�ختلف �لفقه يف �إيجاد مربر لإقر�ر حق �ملتهم يف تقادم �لدعوى �جلنائية �ملقامة 

�سده، ومتثلت هذه �ملربر�ت �لتي حاول �لفقه �ل�ستناد �إليها على �ختالف �جتاهاته 

يف: 

الأول: م�سي �ملدة قرينة على تنازل �لنيابة �لعامة عن حقها يف ��ستعمال �لدعوى 

�أن �لنيابة �لعامة ل متلك �لتنازل عن �لدعوى  �جلنائية: ويعاب على هذ� �لتربير 

�جلنائية لأنها متثل �ملجتمع، ومن ثم يجب �أل يف�سر عدم حتريك �لدعوى �جلنائية 
�أو عدم مبا�سرتها لها �أمام �ملحكمة باأنه تنازل منها عنها.782

�لعامة وتقاع�سها  �لنيابة  �إهمال  �لدعوى �جلنائية مبثل جز�ء على  الثاين: تقادم 

�أو  �أو مبا�سرتها: ويعاب على هذ� �لتربير �أن حتريك  يف حتريك �لدعوى �جلنائية 

مبا�سرة �لنيابة �لعامة لي�ص حقا لها و�إمنا و�جب عليها، وبالتايل ل يجوز �أن يكون 

�لقيام  �أناط بها  للمجتمع  �نق�ساء حق  �لقيام بو�جبها �سببا يف  �لنيابة يف  تقاع�ص 
به.783

الثالث: �ختفاء �جلاين عن �لأنظار و�سعوره باخلوف و�ل�سطر�ب من ظهور جرميته 

بعد  �لدعوى �سده ومعاقبته  يعادل حتريك  �لدعوى �جلنائية �سده  و�لتهديد برفع 

ذلك، ومن ثم يعد كاأنه قد عوقب مرتني على جرميته، و�لو�قع �أن هذ� �لر�أي م�ستمد 
من �خليال و�لعاطفة جتاه �جلاين ول ي�سلح للتقادم.784

�لأو�ساع  على  حفاظا  �جلنائية  �لدعوى  برفع  �لتهديد  �لأفر�د  جتنيب  الرابع: 

782د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص107.
783 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص212.

784 �لهام�ص �ل�سابق، �ص263:262.
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و�ملر�كز �لقانونية �لتي ن�ساأت خالل مدة �لتقادم: و�لو�قع �أن هذ� �لأ�سا�ص و�إن �سلح 

لتربير �لتقادم يف �ملجال �ملدين فال ي�سلح لتربير تقادم �لدعوى �جلنائية.

لأن  نوؤيده،  ما  وهو  �جلنائية  �لدعوى  تقادم  �أ�سا�ص  هو  ن�سيان �جلرمية  اخلام�س: 

من  ميحوها  فيها  �إجر�ء  �تخاذ  دون  من  �جلرمية  �رتكاب  على  معينة  مدة  م�سي 

�ملحاكم  �أن يجنب  �أر�د  �مل�سرع  �أن  �لن�سيان. ف�سال عن  ويدرجها يف خرب  �لأذهان 

�لنظر يف دعاوى جنائية ي�سعب �لف�سل فيها نظر� ل�سياع معامل �جلرمية و�سعف 

�أدلتها مما يوؤدي �إلى �سعوبة �لإثبات و��ستحالته يف بع�ص   �لأحيان،785 و�لو�قع �أن 

هذه �ملربر�ت جمتمعة ت�سلح لأن تكون مربر�ت لإقر�ر هذ� �حلق للمتهم. 

نطاق انق�ضاء الدعوى اجلنائية بالتقادم:

هذ�  وي�سري  معينة،  مدة  مب�سي  �جلنائية  �لدعوى  بتقادم  تق�سي  �لعامة  �لقاعدة 

و�سو�ء مت  �أم جمهولة،  عليه  للمجني  معلومة  �أكانت  �سو�ء  �لتقادم على كل جرمية 

�إلى  �لدعوى مل تقدم  �أم مل يح�سل، وذلك ماد�مت  بها  �ل�سلطات �ملخت�سة  �إبالغ 
�لق�ساء بعد، �أو قدمت ولكن مل يف�سل فيها بحكم بات.786

وتختلف مدة �لتقادم هذه باختالف نوعية �جلرمية: فمدة تقادم �جلناية تختلف 

عن مدة تقادم �جلنحة، وتختلف عن مدة تقادم �ملخالفة، وهو ما عربت عنه �ملادة 

)1/15( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة ) 1/18( �إجر�ء�ت �لبحرين لن�سهما على 

�أن »تنق�سي �لدعوى �جلنائية يف مو�د �جلنايات مب�سي ع�سر �سنني من يوم وقوع 

�جلرمية، ويف مو�د �جلنح ثالث �سنو�ت، ويف مو�د �ملخالفات مب�سي �سنة ما مل ين�ص 

�لقانون على خالف ذلك«787 بينما بالن�سبة �إلى �ل�سريعة �لإ�سالمية فثمة خالف بني 

�لفقه حول مدى �إقر�رها نظام �لتقادم وذلك فيما يتعلق بجر�ئم �حلدود و�لتعزير 

785 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص263.
786 د. عبد�لروؤوف مهدي، �ملرجع �ل�سابق، �ص264:263.

787د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 121.
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من دون جر�ئم �لق�سا�ص فهناك �إجماع حول عدم تقادمها مب�سي �ملدة.788

وي�ستثنى من ذلك �حلكم �لغيابي وذلك لن�ص �ملادة )394( �إجر�ء�ت م�سري على 

عدم �سقوط �حلكم �ل�سادر غيابيا عن حمكمة �جلنايات يف جناية مب�سي �ملدة، 

و�إمنا ت�سقط �لعقوبة �ملحكوم بها وي�سبح �حلكم نهائيا ب�سقوطها، وهذ� �ل�ستثناء 

لي�ص يف �سالح �ملحكوم عليه غيابيا، نظر� لأن مدة تقادم �لدعوى يف �جلنايات ع�سر 

�سنو�ت، بينما تقادم �لعقوبة يف �جلنايات فقد يكون ع�سرين �سنة )عقوبة �ل�سجن 

عليه  ن�ست  ما  وهو  بالإعد�م،  �حلكم  كان  متى  �سنة  وثالثني  �ملختلفة(،  باأنو�عها 

�ملادة )394( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )385( �إجر�ء�ت �لبحرين.

مدة تقادم الدعوى اجلنائية:

تختلف مدة تقادم �لدعوى �جلنائية باختالف نوع �جلرمية �لنا�سئة عنها �لدعوى: 

�جلرمية قد تكون جناية، وقد تكون جنحة، وقد تكون خمالفة، ولكل نوع من هذه 

�جلنائية  �لدعوى  تقادم  فمدة  �لأخرى،  عن  تختلف  للتقادم  مدة  �لثالثة  �لأنو�ع 

بال�سجن  عليها  كان معاقبا  �إز�ء جناية متى  ونكون  �سنو�ت.  عن �جلناية هو ع�سر 

�أو بال�سجن �مل�سدد �أو بال�سجن �ملوؤبد �أو بالإعد�م �أو بالتجريد �ملدين )هذه �لعقوبة 

تقادم  مدة  بينما  �مل�سري(.  دون  من  فقط  �لبحريني  بالت�سريع  خا�سة  �لأخرية 

�لدعوى �جلنائية عن �جلنحة فهي ثالث �سنو�ت، ونكون ب�سدد جنحة متى كانت 

�جلرمية يعاقب عليها باحلب�ص مبا ل يزيد على ثالث �سنو�ت �أو بالغر�مة مبا يزيد 

على مائة جنيه )مبا يزيد على خم�سة دنانري يف �لبحرين( �أو بكليهما �أو �لتجريد 

�ملدين مبا ل يقل عن عام ول يزيد على ثالث �سنو�ت )هذه �لعقوبة �لأخرية خا�سة 

�سنة  مب�سي  �ملخالفة  عن  �جلنائية  �لدعوى  تتقادم  و�أخري�  �لبحريني(.  بالت�سريع 

788 Stefani, levasseur et Bpuloc, Procedure penale, Daloz, 1987, p. 164 :163.
د. حممد عو�ص �لأحول، �نق�ساء �سلطة �لدولة يف �لعقاب، ر�سالة �لقاهرة، 1964م، يف �أماكن متعددة- د. روؤوف عبيد، �ملرجع 

�ل�سابق، �ص 121- د. �آمال عثمان، �ملرجع �ل�سابق، �ص 149 وما بعدها.
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ونكون �إز�ء خمالفة متى كانت �جلرمية يعاقب عليها بالغر�مة مبا ل يتجاوز مائة 

جنيه )مبا ل يزيد على خم�سة دنانري يف �لبحرين( وهو ما �أقره �مل�سرع �مل�سري يف 

�ملو�د )1/15 �إجر�ء�ت، 12:10عقوبات(، وما �أقره �مل�سرع �لبحريني يف �ملو�د 

)1/18 �إجر�ء�ت، م49، 50، 103 عقوبات(.  

على  �ملحكمة  ت�سبغه  �لذي  �لقانوين  �لو�سف  �سوء  يف  �جلرمية  نوع  حتديد  ويتم 

�لو�قعة �ملحال �إليها، وذلك بغ�ص �لنظر عن �لو�سف �لقانوين �لذي �أ�سبغته �لنيابة 

�لعامة للو�قعة. كما ل يعتد بالعقوبة �لتي حتكم بها �ملحكمة، و�إمنا �لعربة بالعقوبة 
�ملقررة للو�قعة وفقا للن�ص �لقانوين.789

انقطاع تقادم الدعوى اجلنائية: 

�إجر�ء  �لتقادم لتخاذ  �لتقادم �سقوط �ملدة �لتي قطعت من فرتة  يق�سد بانقطاع 

�لتقادم من جديد  �حت�ساب مدة  �لدعوى �جلنائية790 ويرتتب على ذلك  معني يف 

�أفعال �لنقطاع فاإن مدة �لتقادم تبد�أ من تاريخ  من تاريخ �لنقطاع. و�إذ� تعددت 

�آخر �إجر�ء �نقطعت به مدة �لتقادم. و�إذ� تعدد �ملتهمون فاإن �نقطاع مدة �لتقادم 

لأحدهم يرتتب عليه �نقطاعها بالن�سبة �إلى �لباقني، ولو مل تكن قد �تخذت �سدهم 

�إجر�ء�ت قاطعة للمدة، وهو ما ن�ست عليه �ملادة )17( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة 
)21( �إجر�ء�ت �لبحرين.791

 ينقطع تقادم �لدعوى �جلنائية باأحد �إجر�ء�ت �لتهام �أو �لتحقيق �أو �ملحاكمة �أو 

�سبيل  على  و�ردة  للتقادم  �لقاطعة  �لإجر�ء�ت  وهذه  �لأمر �جلنائي،  �أو  �ل�ستدلل 

�حل�سر ول يجوز �لقيا�ص عليها، نظر� لأنها ��ستثناء على �لقاعدة �لعامة �إذ �لأ�سل 

789 �ل�سيخ حممد �أبوزهرة، �لعقوبة يف �لفقه �لإ�سالمي، ج2، �ص344 وما بعدها، �ص 571 وما بعدها- د. ح�سني �جلندي، 
�ملرجع �ل�سابق، �ص 42 : 50.

790 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص109.
791 د. جودة جهاد، �ملرجع �ل�ساب، �ص 152:151.
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هو عدم �نقطاع �لتقادم.792 

وتطبيقا لذلك ل ينقطع �لتقادم بالإبالغ عن �جلرمية، �أو بتقدمي �ل�سكوى �أو بطلب 

�أو بالتحقيق �لإد�ري يف �لو�قعة حمل �لدعوى  �أو باإ�سد�ر �لإذن  �لإذن ممن ميلكه 

�سكوى  �لعامة  �لنيابة  �إحالة  باأن  �مل�سرية  �لنق�ص  حمكمة  ق�ست  وقد  �جلنائية. 

�ملجني عليه �إلى �ل�سرطة لفح�سها ل يعد حتريكا لها ماد�مت مل تنتدب �أحد� من 

رجال �ل�سبط �لق�سائي ملبا�سرة �إجر�ء من �إجر�ء�ت �لتحقيق،793 كما ق�ست باأن 

تاأ�سرية �لنيابة �لعامة بتقدمي �لدعوى �جلنائية �إلى �ملحكمة ل تعترب رفعا لها، ومن 

ثم فاإنه ل يقطع تقادمها،794وهو ما ق�ست به حمكمة �لتمييز �لبحرينية »�إجر�ء�ت 

�ملحاكمة �لتي تت�سل ب�سري �لدعوى �أمام �لق�ساء �أثرها قطع �ملدة �ملقررة لنق�ساء 

�لدعوى �جلنائية حتى يف غيبة �ملتهم. �سريان مدة جديدة من يوم �لنقطاع م20 
�إجر�ء�ت جنائية«.795

وي�ضرتط يف الإجراءات القاطعة للتقادم: �أن تكون �سادرة عن جهة خمت�سة يف 

مبا�سرة �لدعوى �جلنائية �أو �لف�سل فيها، ولهذ� فالتحقيق �لذي جتريه جهة �إد�رية 

مع موظف مرت�ص �أو مزور ل يقطع تقادم �لدعوى بالن�سبة �إلى �جلرمية �لتي �رتكبها. 

و�لأمر نف�سه بالن�سبة �إلى �لتحقيق �أو �حلكم �لذي ت�سدره حمكمة مدنية،796 كما 

ي�سرتط �أن يكون �لإجر�ء �سحيحا من �لناحيتني �ل�سكلية و�ملو�سوعية797 فالإجر�ء 

�لباطل ل يقطع �لتقادم، ومن �أمثلة ذلك �إجر�ء �لتحقيق �لذي يقوم به ماأمور �ل�سبط 

�لق�سائي يف غري �لأحو�ل �مل�سموح به قانونا )تفتي�ص �سخ�ص �أو منزل �ملتهم(، �أو 

رفع �لدعوى من قبل �لنيابة �لعامة يف جر�ئم �ل�سكوى �أو �لإذن �أو �لطلب من دون 

792 نق�ص م�سري 1934/1/11 م، مج.�لق.�لق، حـ3، رقم 182، �ص248.
793 د. روؤوف عبيد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 135:134.

794 نق�ص م�سري 1931/2/22 م، مج.�لق.�لق، حـ2، رقم 193، �ص248.
795 نق�ص م�سري 1968/2/13، م.�أ.ن، �ص19، رقم 37، �ص211.

796 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص125 - نق�ص م�سري 1978/3/5 م، م.�أ.ن، �ص29 ق، رقم 41، �ص224.
797 نق�ص م�سري 1972/3/26 م، م.�أ.ن، �ص23 ق، رقم 103، �ص465.
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�حل�سول على �لإذن �أو �لطلب �أو تقدمي �ل�سكوى، �أو �إعالن �لتكليف باحل�سور متى 

كان �سادر� عمن ل �سفة له يف حتريك �لدعوى �جلنائية �أو �لإجر�ء�ت �لتي تتخذ يف 
مو�جهة غري �ملتهم �حلقيقي.798

اآثار انقطاع التقادم:

وعدم  �لإجر�ء  هذ�  قبل  م�ست  �لتي  �ملدة  �سقوط  �لتقادم  �نقطاع  على  يرتتب 

�حت�سابها بحيث تبد�أ مدة �لتقادم من جديد من �ليوم �لتايل لالنقطاع، و�إذ� تعددت 

�لإجر�ء�ت �لقاطعة للتقادم، فاإن مدة �لتقادم تبد�أ من جديد من �ليوم �لتايل لآخر 

�إجر�ء قاطع للتقادم، فكلما �تخذ �إجر�ء من �إجر�ء�ت �لنقطـاع �أعيد ح�ساب مدة 

�لتقادم من جديد، من دون حد �أق�سى لعدد مر�ت �لنقطاع، وهو ما ن�ست عليه 
�ملادة )17( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )21( �إجر�ء�ت �لبحرين.799

بينما يقت�سر �أثر �لنقطاع على �لدعوى �لتي �تخذ �لإجر�ء �لقاطع فيها دون غريها 

�لتقادم  �نقطاع  �لدعاوى �ملرتبطة فهل  ب�ساأن  �مل�ساألة  �لدعاوى �لأخرى، وتدق  من 

�لفقه  �ختلف  �أم ل؟  �لأخرى  �لدعاوى  �لتقادم يف  �نقطاع  عليه  �إحد�ها يرتتب  يف 

و�لق�ساء حول تاأثري ذلك يف �لدعاوى �ملرتبطة بالدعوى �لتي �نقطعت مدة �لتقادم 

ب�ساأنها وذلك لعدم وجود ن�ص قانوين يف ذلك، و�إن �تفقو� حول عدم تاأثري �نقطاع 

�لتقادم يف �لدعاوى �ملرتبطة بالدعوى �لتي �نقطع �لتقادم فيها متى كان �لرتباط 

ب�سيطا.800 

�أما عن �أثر �لرتباط �لوثيق فقد �ختلف �لفقه و�لق�ساء حول ذلك، وميكننا �لتمييز 

بني �جتاهني: الجتاه الأول: ذهب جانب من �لفقه �إلى �متد�د �أثر �نقطاع �لتقادم 

798 نق�ص م�سري 1930/4/17 م، مج.�لق.�لق، حـ2، رقم 27، �ص 24.
799 نق�ص م�سري 1974/1/13 م، م.�أ.ن، �ص25 ق، رقم 1، �ص12.

800 د. جنيب ح�سني، �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 227 - د. �سليمان عبد�ملنعم، بطالن �لإجر�ء 
�جلنائي، د�ر �جلامعة �جلديدة للن�سر، 1999 م، �ص 296.
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�إلى �لدعاوى �ملرتبطة �رتباطا وثيقا؛ ففي حالة �رتباط جرميتني بع�سهما ببع�ص 

�رتباطا ل يقبل �لتجزئة فاإن �إجر�ء �لتهام �أو �لتحقيق �حلا�سل يف �إحد�هما يكون 

له �أي�سا �لأثر �لقاطع للتقادم بالن�سبة �إلى �لأخرى.801 الجتاه الثاين: �لتمييز بني 

�لأخف:  �إلى �جلرمية  بالن�سبة  عنها  �لأ�سد  �إلى �جلرمية  بالن�سبة  �لتقادم  �نقطاع 

ذ�ت  جرمية  هي  فيها  �لتقادم  �نقطع  �لتي  �جلرمية  كانت  �إذ�  �لجتاه  لهذ�  وفقا 

�إذ� كانت هي  بينما  �لأخف،  �إلى �جلرمية  �أثر �لنقطاع ميتد  فاإن  �لأ�سد،  �لو�سف 

�جلرمية �لأخف فاإن �أثر �لنقطاع ل ميتد �إلى �جلرمية �لأ�سد،802 و�إن كان هناك 

�لأخف  �إلى �جلرمية  بالن�سبة  �لتقادم  �نقطاع  يرى يف حالة  �لفقه  �آخر من  جانب 

متتد �آثاره �إلى �جلرمية �لأ�سد متى كان �لإجر�ء �لقاطع للتقادم هو �أحد �إجر�ء�ت 

�لإجر�ء  كان  متى  �لأ�سد  �جلرمية  �إلى  ميتد  �أن  دون  ومن  �لتحقيق،  �أو  �ل�ستدلل 

�أثر لالنقطاع  �لقاطع للتقادم �أحد �إجر�ء�ت �لتهام.803 �لجتاه �لثالث : ينكر �أي 

يف �إحدى �جلر�ئم �ملرتبطة على غريها م�ستند� يف ذلك �إلى �أن �لرتباط يقت�سر 

�أثره على �سم �لتهم �ملتعددة من دون �أن يكـون له تاأثيـر يف �لتقادم �ملقرر لإحدى 
هذه �جلر�ئم.804

�إلى  �لتقادم  �نقطاع  �أثر  �متد�د  يقر  �لذي  الثاين  الجتاه  مع  الراأي  يف  ونتفق 

�جلر�ئم �ملرتبطة �رتباطا ل يقبل �لتجزئة متى كانت �جلرمية �لتي �نقطع �لتقادم 

فيها هي �لأ�سد، من دون �نتقاله متى كانت �جلرمية �لتي �نقطع �لتقادم فيها هي 

�أن �جلرمية �لأخف تدور يف فلك �جلرمية �لأ�سد، ومن  �لأخف. �لأمر �لذي يعني 

ثم فاإن �نقطاع تقادمها يرتك �أثره على �جلرمية �لأخف. كما نقر �أثر �لنقطاع �إلى 

�جلرمية �لأ�سد متى كان �سبب �نقطاع �جلرمية �لأخف هو �أحد �إجر�ء�ت �ل�ستدلل 
801 د. حممد عو�ص �لأحول، �ملرجع �ل�سابق، �ص 303 - د. عبد�لروؤوف مهدي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 857 : 858 - 

د.عبد�لعظيم وزير، �ملرجع �ل�سابق، �ص 115.
802 د. ماأمون �سالمة، �ملقالة �ل�سابقة، �ص 967.

803 د. حممد عيد �لغريب، �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، ج 1، �ص 289.
804 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 117 - د. حممد عو�ص �لأحول، �ملرجع �ل�سابق، �ص 304 م�سري� �إلى كو�سرتييه.
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�لأذهان  �إلى  �لأ�سد  �جلرمية  تعيد  �لإجر�ء�ت  هذه  لأن  �إل  ذلك  وما  �لتحقيق،  �أو 

فتقت�سر على �جلرمية  �لتهام  �إجر�ء�ت  �لن�سيان، على عك�ص  وتخرجها من حيز 

�لأخف من دون �أدنى تاأثري لها يف �جلرمية �لأ�سد. 

اآثار تقادم الدعوى اجلنائية:

معينة، مبعنى  �لنا�سئة عن جرمية  �جلنائية  �لدعوى  �نق�ساء  �لتقادم  على  يرتتب 

�جلرمية  �إلى  وبالن�سبة  فقط،  �جلنائية  �لدعوى  على  �أثره  يقت�سر  �لتقادم  �أن 

حمل هذه �لدعوى فقط، وبالن�سبة �إلى جميع �مل�ساهمني فيها805 من دون �أن يباح 

م�سروع  غري  فيظل  �جلنائيـة  �لدعوى  حمل  باجلرمية  �خلا�ص  �لإجر�مي  �ل�سلوك 

وتظل �مل�سئولية عنه قائمة، كل ما هنالك �أن �لدولة ل متلك حماية حقها يف �لعقاب 

لنق�ساء �لدعوى �جلنائية بالتقادم،  وفقا لن�ص �ملادة )17( �إجر�ء�ت م�سري، 
و�ملادة )21( �إجر�ء�ت �لبحرين.806

مرحلة  خالل  �لدعوى  تقادمت  �إذ�  �إنه  �لقول  ميكننا  عمليا  �لأثر  هذ�  وبرتجمة 

تقادمت  �إذ�  بينما  �لو�قعة،  بحفظ  قر�رها  �لعامة  �لنيابة  �أ�سدرت  �ل�ستدللت 

�لدعوى خالل مرحلة �لتحقيق �لبتد�ئي �أ�سدرت �لنيابة قر�ر� باأن ل وجه لإقامة 

تق�سي  �ملحكمة  فاإن  �ملحكمة  �أمام  منظورة  �لدعوى  كانت  �إذ�  و�أخري�  �لدعوى، 

بانق�سائها بالتقادم. 

�جلدير بالذكر �أن تقادم �لدعوى �جلنائية من �لنظام �لعام807، ويرتتب على هذ� 

�ملتهم،808و�لأكرث من  تلقاء نف�سها ولو مل يطلبه  �لنق�ص تق�سي به من  �أن حمكمة 

ذلك ولو تنازل �ملتهم عن تقادم �لدعوى �جلنائية وطلب �ل�ستمر�ر بنظر �لدعوى 

805 د. عو�ص حممد، �ملرجع �ل�سابق، �ص129.
806 د. جودة جهاد،�ملرجع �ل�سابق، �ص159.

807 نق�ص م�سري 1979/6/7 م، م.�أ.ن، �ص30 ق، رقم 37، �ص640.
808 د. حممد عيد �لغريب، �ملرجع �ل�سابق، �ص291.
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�أمام حمكمة  مرة  �أول  به  �لدفع  للمتهم  يحق  كما  بر�ءته.  يثبت  كي  �ملحكمة  �أمام 

�لنق�ص ب�سرط �أن يكون يف �حلكم �ملطعون فيه ما يفيد �سحة �لرفع )تقادم �لدعوى 

�جلنائية(،809 �أو �أن يكون �لطاعن قد مت�سك به �أمام حمكمة �ملو�سوع ومل حتققه 
�ملحكمة.810

املطلب الثاين

حقوق  على  العتداء  عن  الناجمة  اجلنائية  الدعاوى  تقادم  عدم 
الإن�ضان بالتقادم

�لعام على  بالنظام  يتعلق  للمتهم  �لدعوى �جلنائية يعد حقا  �إقر�ر تقادم  �إذ� كان 

�لنحو �ل�سابق �إي�ساحه، فان �مل�سرع �مل�سري �أقر على �سبيل �ل�ستثناء عدم �سقوط 

وما ميثله  بالتقادم،  �لإن�سان  �لعتد�ء على حقوق  �لناجمة عن  �لدعاوى �جلنائية 

هذ� من �إ�ساءة �إلى مركز �ملتهم �إذ لن يفلت من �لعقاب رغم م�سي �ملدة �لقانونية 

�ملقررة لتقادم �لدعوى �جلنائية، وما يعنيه ذلك من �أن يظل مرتكب هذه �لنوعية 

من �جلر�ئم مهدد� ب�سبح جماز�ته جنائيا عما �قرتفته يد�ه، وما ينطوي عليه ذلك 

�إجر�ئية حلقوق �لإن�سان،811 و�سوف ن�ستعر�ص فيما يلي �مل�سدر  من توفري حماية 

�لقانوين لهذه �حلماية �لإجر�ئية، ونطاقها على �لنحو �لتايل:

الن�ضو�س القانونية املقررة لعدم تقادم الدعوى اجلنائية على �ضبيل ال�ضتثناء: 

»كل  �أن  على  2012م  لعام  �حلايل  �مل�سري  �لد�ستور  من   )80( �ملادة  ن�ست 

�عتد�ء على �أي من �حلقوق و�حلريات �ملكفولة يف �لد�ستور جرمية ل ت�سقط عنها 

عليه  وقع  ملن  عادل  تعوي�سا  �لدولة  وتكفل  بالتقادم،  �ملدنية  ول  �جلنائية  �لدعوى 

�أن ن�ص هذه �ملادة جاء  �لعتد�ء...«. ولنا عدة مالحظات على هذ� �لن�ص منها: 
809 نق�ص م�سري 1984/4/3م، م.�أ.ن، �ص35 ق، رقم 81،�ص375.
810 نق�ص م�سري 1969/4/7م، م.�أ.ن، �ص20 ق، رقم 97، �ص 48.

811 �ملذكرة �لإي�ساحية مل�سروع �لقانون رقم 37 ل�سنة 1972 م.
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�لعقوبات فجميع  قانون  لت�سمل جميع جر�ئم  تت�سع  �إذ  و��سعة غري حمددة  باألفاظ 

�جلر�ئم �إما �أنها ت�ستهدف دفع �لعتد�ء على �حلقوق و�حلريات �لعامة �لتي يكفلها 

�لد�ستور و�لقانون812 و�إما �أنها تت�سع لت�سمل جميع �لعتد�ء�ت �لتي تقع من �ملوظف 

ق�سرتها  قد  م�سري  �إجر�ء�ت   )  2/15 ( �ملادة  �أن  رغم  �لعادي،  �لفرد  من  �أو 

على تلك �لتي تقع من �ملوظف �لعام فقط و�لتي تتما�سى مع �حلكمة من �إقر�ر ذلك 
�ل�ستثناء.813

و�لو�قع �أن �لأعمال �لتح�سريية لإعد�د �لد�ستور �مللغى لعام 1971م )�لذي يتفق 

يف مادته )57( مع ن�ص �ملادة )80( من هذ� �لد�ستور(، و�لظروف �لتي �سدر 

�لعدو�ن على �حلرية  تقت�سر على جر�ئم  �إذ  �ملادة؛  نفهم نطاق هذه  فيها جتعلنا 

�أ�ستاذنا  و�سفها  وقد  عليها،814  �عتماد�  �لدولة  �سلطة  يف  �مل�سئولون  يرتكبها  �لتي 
�لدكتور حممود م�سطفى باأنها و�سعت »لال�ستهالك �ملحلي«.815

وقد ثارت ت�ساوؤلت حول �ل�سرورة �لتي دعت �مل�سرع �إلى ت�سمني �لد�ستور ن�سا يتعلق 

بالتقادم وهو و�سع ينفرد به �لد�ستور �مل�سري، ويبدو �أن هذ� �لجتاه قد جاء كرد 

فعل ملا مت �كت�سافه من جر�ئم �نتهكت فيها كر�مة �لإن�سان وعرفت وقتها بجر�ئم 

مر�كز �لقوى، وو�سع نهاية لها يف 1971/5/15م فيما عرف »بثورة �لت�سحيح«. 

و�أي�سا �لد�ستور �حلايل جاء كرد فعل للجر�ئم �لتي �نطوت على �عتد�ء على حقوق 

وحريات �لإن�سان قبل ثورة 25 يناير2011م، ونظر� خلطورة تلك �جلر�ئم فقد 

حر�ص �مل�سرع على �أن ي�سمن لها حماية �إجر�ئية ذ�ت مرتبة د�ستورية من �ساأنها �أن 

812 د. حممود م�سطفى ) �ملادة 57 من �لد�ستور( �لقانون و�لقت�ساد، �ص55ق، 1985م، �ص1 وما بعدها - د. �أحمد فتحي 
�سرور، �ملرجع �ل�سابق، �ص 149.

813 د. حممود م�سطفى، �ملادة �ملادة 57 من �لد�ستور، �ملقالة �ل�سابقة، �ص 1.
814 �لهام�ص �ل�سابق، �ص6- د. ه�سام فريد، �ملرجع �ل�سابق، �ص 20.

815 د. حممود م�سطفى) حماية حقوق �ملجني عليه يف �لإجر�ء�ت �جلنائية( تقرير مقدم للموؤمتر �لر�بع للجمعية �مل�سرية 
للقانون �جلنائي بالقاهرة، 1989- �مل�ست�سار �سمري ناجي، �لتقرير �ل�سابق، �ص 176.
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حتول دون خروج �مل�سرع �لعادي عليها.816

�إجر�ء�ت   )2/15( �ملادة  يف  �مل�سري  �مل�سرع  �أقر  �لد�ستوري  للن�ص  وم�سايرة 

يف  عليها  �ملن�سو�ص  �جلنائية  �لدعوى  تقادم  قاعدة  من  �جلر�ئم  بع�ص  ��ستثناء 

�لفقرة �لأولى من �ملادة نف�سها، ويت�سح لنا هذ� من �سياق ن�سها »�أما يف �جلر�ئم 

 309 مكرر�،   309  ،282  ،127  ،126  ،117 �ملو�د  يف  عليها  �ملن�سو�ص 

مكرر� )�أ( من قانون �لعقوبات �لتي تقع بعد تاريخ �لعمل بهذ� �لقانون فال تنق�سي 

�إقر�رها  �ملادة  لنا من هذه  ويت�سح  �ملدة«.  �لنا�سئة عنها مب�سي  �لدعوى �جلنائية 

�لتي  �سبيل �حل�سر  على  �لو�ردة  بع�ص �جلر�ئم  �لدعوى �جلنائية يف  تقادم  عدم 

�لتعذيب  منها  �لإن�سان  حقوق  على  �لعتد�ء  عن  �لناجمة  �جلر�ئم  ببع�ص  تتعلق 
و�لتن�ست على �ملحادثات �ل�سخ�سية.817

وفيما يتعلق بالت�ضريع البحريني: ن�ست �ملادة )2/18، 3( �إجر�ء�ت على �أنه 

»و��ستثناء من �أحكام �لفقرة �ل�سابقة ل تنق�سي �لدعوى �جلنائية مب�سي �ملدة يف 

�جلنايات �ملن�سو�ص عليها يف �لباب �لأول من �لق�سم �خلا�ص من قانون �لعقوبات 

و�جلنايات �ملن�سو�ص عليها يف �ملادة )23( من �ملر�سوم بقانون رقم )4( ل�سنة 

1973م ب�ساأن مر�قبة �لتد�ول يف �ملو�د و�مل�ستح�سر�ت �ملخدرة و��ستعمالها. ول 

يبد�أ �سريان مدة �نق�ساء �لدعوى يف �جلنايات �ملن�سو�ص عليها يف �لف�سل �لثاين 

من �لباب �لثاين من �لق�سم �خلا�ص من قانون �لعقوبات �لتي تقع من موظف عام �أو 

مكلف بخدمة عامة �إل من تاريخ زو�ل �ل�سفة �أو �نتهاء �لتكليف ما مل يبد�أ �لتحقيق 

�ملن�سو�ص  تقادم �جلر�ئم  لنا عدم  يت�سح  �لن�ص  �سياق هذ�  فيها قبل ذلك«. من 

تتعلق  �لتي  تلك  وهي  �لعقوبات،  لقانون  �خلا�ص  �لق�سم  من  �لأول  �لباب  يف  عليها 

عن  ف�سال  �لد�خل،  �أو  �خلارج  جهة  من  �سو�ء  �لدولة  �أمن  على  �لعتد�ء  بجر�ئم 

816 د. حممود م�سطفى، �ملادة 57 من �لد�ستور، �ملقالة �ل�سابقة، �ص 11، 12.
817 ر�جع ما �سبق يف �ملبحث �لأول من �لف�سل �ل�سابق.
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و��ستعمالها،  �ملخدرة  و�مل�ستح�سر�ت  �ملو�د  بتد�ول  �ملتعلقة  �أي�سا �جلر�ئم  �سمولها 

�لق�سم  من  �لثاين  �لباب  من  �لثاين  �لف�سل  يف  �لو�ردة  �جلر�ئم  كذلك  وت�سمل 

�خلا�ص يف قانون �لعقوبات �لتي تتعلق بجر�ئم �لختال�ص و�لإ�سر�ر باملال. 

 يت�سح لنا من �سياق ن�ص �ملادة )18( �إجر�ء�ت �لبحرين �إقر�رها للقاعدة �لعامة 

��ستثناء�ت  وباإقر�رها  �لأولى،  �لفقرة  يف  �ملدة(  مب�سي  �جلنائية  �لدعوى  )تقادم 

عليها تتعلق بنوعية معينة من �جلر�ئم لي�ص من بينها جر�ئم �لعتد�ء على حقوق 

�لإن�سان يف �لفقرتني �لثانية و�لثالثة من �ملادة نف�سها، على عك�ص �مل�سرع �مل�سري 

على �لنحو �ل�سابق �إي�ساحه، وهو ما ل نوؤيده وننا�سد �مل�سرع �لبحريني �أن يحذو حذو 

�مل�سرع �مل�سري يف هذ� �ل�سدد.

�لتي  �لتعديالت  �ل�سدد  هذ�  يف  �لبحريني  �مل�سرع  نهج  من  يخفف  مما  كان  و�إن 

�أدخلها على قانون �لعقوبات بالقانون رقم 52 ل�سنة 2012م حيث �أقر يف �ملادتني 

)208، 262( مقرر� عدم تقادم �لدعوى �جلنائية يف جر�ئم �لتعذيب )وهو ما 

�سبق �لتعر�ص له يف مو�سع �سابق من �ملوؤلف(. 

نطاق عدم تقادم الدعوى اجلنائية:

�أن  �إل  قانونا  �ملحددة  �ملدة  مب�سي  و�لعقوبة  �جلنائية  �لدعوى  تتقادم  �أن  �لأ�سل 

�مل�سرع ��ستثنى من �لقاعدة �لعامة بع�ص �جلر�ئم ون�ص على عدم تقادمها فما هي 

هذه �جلر�ئم؟ وما مدى تعلقها بنوعية معينة من �جلناة؟ وكذلك ما مدى �سمولها 

للعقوبة �أي�سا؟ هذ� ما �سوف نو�سحه فيما يلي:

�إجر�ء�ت  �ملادة )2/15(  نطاق عدم التقادم من حيث نوعية اجلرائم: ن�ست 

�ملتعلقة  على عدم تقادم �لدعوى �جلنائية يف بع�ص �جلر�ئم، ما يهمنا منها تلك 

بعد  �رتكبت  متى  �لتعذيب  جر�ئم  وكذلك  �ل�سخ�سية،  �ملحادثات  على  بالتن�ست 
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ل�سنة 1972م،  �لقانون رقم 37  �لفقرة وهو  لهذه  �ملقرر  بالقانون  �لعمل  تاريخ 
وهذه �لنوعية �لأخرية من �جلر�ئم �أقر �مل�سرع �لبحريني عدم تقادمها �أي�سا.818

�لإن�سان ول�سيما  �لتعدي على حقوق  ولكن هل يت�سع هذ� �ل�ستثناء لي�سمل جر�ئم 

�ملتهم و�ل�سابق ��ستعر��سها؟ نقول طاملا �أن �ملادة )2/15( �إجر�ء�ت م�سري قد 

�أوردت �جلر�ئم �لتي ل تتقادم مب�سي �ملدة على �سبيل �حل�سر فاإنها تعد ��ستثناًء 

من  �لأولى  �لفقرة  يف  عليها  و�ملن�سو�ص  �لتقادم  يف  �ملتمثلة  �لعامة  �لقاعدة  على 

وبالرجوع  �ل�ستثناء.  تف�سري  يف  �لتو�سع  عدم  من  ذلك  يقت�سيه  وما  نف�سها،  �ملادة 

�لعامة )تقادم �لدعوى  �لقاعدة  �لتي تدخل يف نطاق �ل�ستثناء على  �إلى �جلر�ئم 

�جلنائية( جندها تتعلق بالتن�ست على �لت�سالت �ل�سخ�سية �ملن�سو�ص عليها يف 

�ملادتني )م309 مكرر�، 309 مكرر�)�أ(( عقوبات، وجرمية �لتعذيب �ملن�سو�ص 

عليها يف �ملادة )126( عقوبات دون غريها من �جلر�ئم �ملتعلقة بالعتد�ء على 

�ملادتني)  يف  عليها  �ملن�سو�ص  تلك  �لبحريني  �لت�سريع  يف  وت�سمل  �لإن�سان،  حقوق 

208، 262 ( عقوبات.

ون�ستدل على ذلك بنوعية من �جلر�ئم ذ�ت �سلة بنوعية �جلرمية حمل �ل�ستثناء، 

 )154( �ملادة  يف  عليها  و�ملن�سو�ص  �ملر��سالت،  على  �لتل�س�ص  �أمثلتها  ومن 

عليها  و�ملن�سو�ص  �ل�سلطة  قبل  من  �لأفر�د  مع  �لتعامل  و�إ�ساءة  م�سري،  عقوبات 

يف �ملادة )129( عقوبات م�سري، رغم �سلتهما �لقوية ووحدة �حلكمة من �إقر�ر 

�ل�ستثناء هذ� لكل من جرميتي �لتعذيب و�لتن�ست على �ملحادثات �ل�سخ�سية، وهو 

ما ل نتفق معه وننا�سد �مل�سرع �مل�سري �أن ين�ص عليهما �سمن �جلر�ئم �لتي ن�ص 

�لبحريني يف  �مل�سرع  و�أي�سا  �إجر�ء�ت،  �ملادة )15(  من  �لثانية  �لفقرة  عليها يف 
�ملادة )18( �إجر�ء�ت.819

818 ر�جع ما �سبق يف �ملبحث �لثاين من �لف�سل �ل�سابق.
819 د. حممد عو�ص �لأحول، �ملرجع �ل�سابق، �أماكن متعددة.
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نطاق عدم التقادم من حيث نوعية مرتكب اجلرائم غري القابلة للتقادم: ثمة م�سكلة 

يف  عليها  )�ملن�سو�ص  �جلر�ئم  هذه  تكون  �أن  ��سرت�ط  مبدى  وتتعلق  نف�سها  تطرح 

�ملو�د 126، 309 مكرر�، 309 مكرر� )�أ( عقوبات م�سري( قد �رتكبت من قبل 

�ل�سلطة، �أم �أن هذ� �ل�ستثناء ي�سري ولو �رتكبت هذه �جلر�ئم من قبل �أفر�د عاديني؟ 

من و�قع �ملذكرة �لإي�ساحية للد�ستور ميكننا �لوقوف على ق�سد �مل�سرع �لد�ستوري من 

�إقر�ره للمادة )80( �إذ �إن �ملق�سود من �إقر�ر هذه �ملادة هو حماية �لأفر�د من جر�ئم 

�لعدو�ن على حقوق �لإن�سان �لتي �رتكبها �مل�سئولون يف �ل�سلطة �عتماد� عليها، ولكننا 

�إذ� رجعنا �إلى �ملادة )2/15( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادتني )208، 262( عقوبات 

�لبحرين لوجدناها تتعلق بجر�ئم معينة وردت على �سبيل �حل�سر ت�سري عليها قاعدة 

علينا  كان  لذ�  �جلر�ئم.  هذه  مرتكبي  يف  معينة  �سفة  تطلبها  دون  من  �لتقادم  عدم 

�أن نعود �إلى ن�ص �ملو�د )126، 309 مكرر�، 309 مكرر� )�أ(( عقوبات م�سري، 

و�ملادتني )208، 262( عقوبات �لبحرين، لنقف على مدى تطلبها �سفة معينة يف 

�جلاين. وبا�ستقر�ء هذه �ملو�د ل جندها ت�سرتط �سفة معينة يف �جلاين، �إذ من �ملت�سور 

�أن يرتكبها فرد عادي، وكل ما ل�سفة �جلاين متى كان موظفا هو ت�سديد �لعقاب فقط.

ومن ثم فاإن هذه �جلر�ئم يت�سور �رتكابها من قبل �أفر�د عاديني، وهذ� يعني �أن 

هذه  تقادم  عدم  على  ن�ست  �لبحريني  �أو  �مل�سري  �لت�سريع  يف  �سو�ء  �ملو�د  هذه 

�جلر�ئم بغ�ص �لنظر عن �سفة �جلاين: موظفا كان �أو فرد� عاديا، خا�سة �أن �ملادة 

)57( من �لد�ستور �مل�سري �مللغى �لتي تعد �لأ�سا�ص �لد�ستوري للمادة )2/15( 

لي�ص فيها ما يفهم منها ق�سرها على �جلر�ئم �لتي ترتكبها �ل�سلطة فقط. �سحيح 

�أن غالبية و�أخطر تلك �جلر�ئم يرتكبها �ملوظف �لعام، لكن لي�ص هناك ما يحول 
دون �رتكابها من قبل فرد عادي.820

820  د. حممود طه، �لتعدي على حق �لإن�سان يف �سرية �لت�سالت �ل�سخ�سية بني �لتجرمي و�مل�سروعية، �ملرجع �ل�سابق، �ص  
158 وما بعدها.
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املبحث الثاين 

حق املتهم يف انق�ضاء العقوبة بالتقادم

�أقر �مل�سرعان �مل�سري و�لبحريني �ساأنهما �ساأن غريهما من �لت�سريعات �ملقارنة حق 

�ملتهم يف �نق�ساء �لعقوبة �ملحكوم بها �سده بالتقادم، وهو ما �سوف ن�ستعر�سه يف 

�ملطلب �لأول، لنعقبه بالوقوف على ما �إذ� كان �مل�سرع قد �أقر ��ستثناء على تقادم 

�لعقوبة مب�سي �ملدة من عدمه، وذلك يف �ملطلب �لثاين:

املطلب الأول 

انق�ضاء العقوبة بالتقادم

يقت�سي �لوقوف على حق �ملتهم يف تقادم �لعقوبة �ملحكوم بها عليه �إلقاء �ل�سوء على 

و�أخري�  �نقطاعه ووقفه،  �أ�سباب  �لعقوبة، مربر�ته، طبيعته، نطاقه،  مفهوم تقادم 

�آثاره، على �لنحو �لتايل:

مفهوم تقادم العقوبة:

يق�سد بتقادم �لعقوبة �سقوط حق �لدولة يف تنفيذ �لعقوبة �ل�سادر بها حكم بات 

وهو  تنفيذها  �إجر�ء�ت  �تخاذ  دون  من  �لقانون  حددها  معينة  مدة  �نق�ست  متى 

بها يف  �ملحكوم  �لعقوبة  »ت�سقط  �إجر�ء�ت م�سري  �ملادة )528(  ما ن�ست عليه 

جناية مب�سي ع�سرين �سنة ميالدية �إل عقوبة �لإعد�م فاإنها ت�سقط مب�سي ثالثني 

�سنة، وت�سقط �لعقوبة �ملحكوم بها يف جنحة مب�سي خم�ص �سنني، وت�سقط �لعقوبة 

للدولة  يجوز  يعد  مل  �ملدة  �نق�ست  فمتى  �سنتني«.  مب�سي  خمالفة  يف  بها  �ملحكوم 

تنفيذ �لعقوبة، غري �أن �سقوط �لعقوبة ل مي�ص  �حلكم �ل�سادر بالإد�نة فيظل منتجا 

لآثاره �لأخرى كافة، وهو ما يتفق مع ن�ص �ملادة )383( �إجر�ء�ت �لبحرين.

�لأول  يفرت�ص  حني  يف  اجلنائية:  الدعوى  تقادم  عن  العقوبة  تقادم  ويختلف 
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قد  �لدعوى  و�أن  ي�سدر،  مل  �حلكم  �أن  �لثاين  يفرت�ص  بات،  جنائي  حكم  �سدور 

�سقطت. ف�سال عن �ختالف �ملدة فيما بني �لنوعني �إذ هو يف �لأول �أكرب من �لثاين 

وذلك على �سوء �ملادتني )15، 528( �إجر�ء�ت، و�ملادة )18،383( �إجر�ء�ت 

�لبحرين. و�أخري� يختلفان من حيث �لأثر فبينما �أثر �لأول هو عدم جو�ز مبا�سرة 

�إجر�ء�ت  مبا�سرة  يتج�سد يف عدم جو�ز  �لثاين  �أثر  فاإن  �لعقوبة،  تنفيذ  �إجر�ء�ت 

�لدعوى �جلنائية.

احلكمة من اإقرار تقادم العقوبة: 

تكمن �حلكمة من تفاوت مدة �لتقادم بتفاوت �جلر�ئم �ل�سادر ب�ساأنها �لعقوبة يف 

قبل  لن�سيانها من  �أطول  وقت  �إلى  كاجلنايات حتتاج  �لأكرث ج�سامة  كون �جلر�ئم 

لن�سيان  �أقل  مدة  �إلى  �لذ�كرة  �حتاجت  �جل�سامة  درجة  قلت  وكلما  �لعام،  �لر�أي 
�جلرمية وحموها من �لذ�كرة.821

مدة تقادم العقوبة:

�إجر�ء�ت   )383( و�ملادة  م�سري،  �إجر�ء�ت   )528( �ملادة  ن�ص  من  يت�سح 

�سلطة  �أو  �لقا�سي  ميلك  ل  للتقادم  حمددة  مدد  على  ن�ص  �مل�سرع  �أن  �لبحرين، 

�ملقررة  �لتقادم  مدة  �كتملت  متى  �لعقوبة  تنفيذ  يف  تقديرية  �سلطة  �أي  �لتنفيذ 

يتعني  �لعقوبة. كما  تنفيذ  �لتنفيذ عدم  �سلطة  يتعني على  �إذ  بها،  �ملحكوم  للعقوبة 

على �لقا�سي �إذ� عر�ص عليه �لنز�ع �حلكم بالتقادم. 

�جلنايات  عقوبة  تقادم  فمدة  �لعقوبة،  مقد�ر  بتفاوت  �لتقادم  مدة  تفاوتت  وقد 

ومدة  �سنو�ت،  خم�ص  وقدرها  �جلنحة  عقوبة  تقادم  مدة  من  �أكرب  �سنة  ع�سرون 

حتى  �سنتان،  وقدرها  �ملخالفة  عقوبة  تقادم  مدة  من  �أكرب  �جلنحة  عقوبة  تقادم 

د�خل �جلنايات نف�سها فرق �مل�سرع بني مدة تقادم عقوبة �لإعد�م فجعلها ثالثني 
821 د. رم�سي�ص بهنام، �ملرجع �ل�سابق، �ص 361 : 362.
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عاما ومدة تقادم باقي عقوبات �جلنايات جعلها ع�سرين عاما.

وقت  من  تنفيذها  لعدم  �لعقوبة  �سقوط  مدة  تبد�أ  العقوبة:  تقادم  مدة  �ضريان 

�إجر�ء�ت   )529( �ملادة  ذلك  على  ن�ست  وقد  باتا،  بالعقوبة  �حلكم  �سريورة 

م�سري، و�ملادة )387( �إجر�ء�ت �لبحرين على �أن »تبد�أ �ملدة من وقت �سريورة 

�حلكم نهائيا«. هذه هي �لقاعدة �لعامة وي�ستثنى من ذلك عقوبة �جلناية �ل�سادر 

�لغيابي رغم كونه لي�ص باتا  �إذ تبد�أ �ملدة من وقت �سدور �حلكم  بها حكم غيابي 

من  �ملحاكمة  لتعاد  �ملتهم  على  بالقب�ص  �لغيابي  ي�سقط �حلكم  �إذ  نهائيا  ول حتى 

جديد. ون�ستدل على ذلك بن�ص �ملادة )529( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )385( 

�إجر�ء�ت �لبحرين، لن�سهما على هذ� �ل�ستثناء »�إل �إذ� كانت �لعقوبة حمكوما بها 
غيابيا من حمكمة �جلنايات يف جناية فتبد�أ �ملدة من يوم �سدور �حلكم«.822

 نطاق تقادم العقوبة:

يت�سع �لتقادم لي�سمل �لعقوبات �لتي حتتاج �إلى �أعمال مادية على �سخ�ص �ملحكوم 

بنوعيها  �ل�ساقة  و�لأ�سغال  كالإعد�م  �لدولة  �سلطة  قبل  لتنفيذها من  ماله  �أو  عليه 

دون  من  وذلك  �لأ�سلية،  �لعقوبات  �إجمايل  ومبعنى  و�لغر�مة،  و�حلب�ص  و�ل�سجن 

و�ملز�يا  بها كاحلرمان من �حلقوق  تاريخ �حلكم  منفذة من  تعترب  �لتي  �لعقوبات 

و�مل�سادرة وعقوبة مر�قبة �ل�سرطة. وب�سفة �إجمالية �لعقوبات �لتبعية و�لتكميلية �إذ 

يبد�أ تنفيذها من �ليوم �ملحدد لها يف �حلكم وتنتهي �إذ� ��ستكملت مدتها، ول ميتد 

تاريخ �نتهائها لأي �سبب ولو كان قر�ر �ملحكوم عليه نف�سه. 

بينما �لتعوي�سات و�لرد و�مل�ساريف فاإنها تخ�سع يف تقادمها لأحكام �لقانون �ملدين، 

ول يجوز �للجوء �إلى �لإكر�ه �لبدين �إذ� �سقطت �لعقوبة �جلنائية بالتقادم823 وهو ما 

822 د. حممد �سنة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 262.
823 د. ي�سر �أنور، �ملرجع �ل�سابق، �ص 622.



422

ن�ست عليه �ملادة )388( �إجر�ء�ت �لبحرين، و�ملادة )534( �إجر�ء�ت م�سري، 

لن�سهما على �أن »تتبع �لأحكام �ملقررة مل�سي �ملدة يف �لقانون �ملدين فيما يخت�ص 

�لتنفيذ  يجوز  فال  ذلك  ومع  بها.  �ملحكوم  و�مل�ساريف  رده  يجب  وما  بالتعوي�سات 

بطريق �لإكر�ه �لبدين بعد م�سي �ملدة �ملقررة ل�سقوط �لعقوبة«.

انقطاع مدة تقادم العقوبة:

من  �لتقادم  مدة  �نق�ساء  قبل  �سبب جديد  يطر�أ  �أن  �لتقادم  مدة  بانقطاع  يق�سد 

�ساأنه �أن ميحو �ملدة �لتي �نق�ست بحيث يتعني بعد زو�ل �سبب �لنقطاع �أن تبد�أ مدة 

جديدة كاملة من دون �أن ت�ساف �إليها �ملدة �ل�سابقة على �لنقطاع لكي ي�سقط �حلق 

يف تنفيذ �لعقوبة بالتقادم.

وقد ن�ست �ملادتان )530،531( �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )386( �إجر�ء�ت 

�لبحرين، على �أ�سباب �نقطاع مدة �لتقادم: وميكن ح�سرها يف: �تخاذ �إجر�ء يهدف 

�إلى تنفيذ �لعقوبة كالقب�ص على �ملحكوم عليه باإحدى �لعقوبات �ل�سالبة للحرية، كما 

تقطع �أي�سا ولو مل يتم �لقب�ص على �ملتهم متى �تخذ �إجر�ء من �إجر�ء�ت �لتنفيذ 

ب�سرط �أن يتم ذلك �لإجر�ء �إما يف مو�جهة �ملحكوم عليه و�إما على �لأقل �أن ي�سل 

�إلى علمه �تخاذ ذلك �لإجر�ء �أو �حلجز على �ملال �أو بالإكر�ه �لبدين �أو بالدفع ويعد 

�لتقادم  ذلك �سببا عاما جلميع �جلنايات و�جلنح و�ملخالفات824 كما تنقطع مدة 

�إذ� �رتكب �ملحكوم عليه يف خاللها جرمية من نوع �جلرمية �ملحكوم عليه من �أجلها 

�إذ�  �ملدة  �إذ تنقطع  وتتعلق باجلنايات و�جلنح من دون �ملخالفات؛  لها:  �أو مماثلة 

�أجلها  �ملحكوم عليه من  نوع �جلرمية  �ملحكوم عليه يف خاللها جرمية من  �رتكب 

عليه  �ملحكوم  ل�سالح  بالرب�ءة  �إذ� �سدر حكم  �أنه  بالذكر  لها. �جلدير  �أو مماثلة 
بالعقوبة حمل �سريان مدة �لتقادم، فاإن مدة �لتقادم ت�ستاأنف كاأنها مل تنقطع.825

824 د. حممود جنيب ح�سني، �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 883.
825 د. حممود جنيب ح�سني، �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 884.  
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 ويرتتب على �نقطاع مدة �لتقادم �عتبار �ملدة �ل�سابقة على �لنقطاع كاأن مل تكن 

لتبد�أ مدة جديدة من تاريخ �تخاذ �لإجر�ء �لتنفيذي للعقوبة، �أو من �سريورة �حلكم 

�جلنائي �ل�سادر بالإد�نة يف �جلرمية �جلديدة �لتي كانت �سببا لقطع مدة �لتقادم 

�لنهائي. ونعيد للذ�كرة ما �سبق �أن نوهنا به من �أنه �إذ� �سدر حكم بالرب�ءة �سد 

�لتي كانت حمل �سريان  بالعقوبة  �تهم فيها �ملحكوم عليه  �لتي  �جلرمية �جلديدة 

مدة �لتقادم فاإن مدة �لتقادم تعترب كاأن مل تنقطع ومن ثم متد �ملدة. 

وقف مدة التقادم:

�إجر�ء�ت �لبحرين،  �إجر�ء�ت م�سري، و�ملادة )387(  ن�ست �ملادة )532( 

على �أ�سباب وقف �لتقادم »يوقف �سريان �ملدة كل مانع يحول دون مبا�سرة �لتنفيذ 

�سو�ء كان قانونيا �أو ماديا«. وفقا لهذه �ملادة فاإن �أ�سباب وقف �لتقادم يتمثل يف 

�سببني: مانع قانوين: ويق�سد به كل �سبب ي�ستند �إلى قاعدة قانونية يحظر على 

وجود  ذلك:  على  �لأمثلة  ومن  للحرية،  �ل�سالبة  �لعقوبة  تنفيذ  �لعامة  �ل�سلطات 

�إ�سابته  �أو  �سادرة �سده،  �أخرى  لعقوبة  تنفيذ�  عقابية  عليه مبوؤ�س�سات  �ملحكوم 

بجنون �أو �إ�سابته مبر�ص يهدد حياته باخلطر، �أو لكون �ملحكوم عليها حامال. فاإذ� 

وجدت مثل هذه �ملو�نع �لقانونية فلن تتمكن �ل�سلطات من تنفيذ �لعقوبة، ومن ثم 

كان منطقيا �أن يوقف �سريان مدة �لتقادم طو�ل ��ستمر�ر ذلك �ل�سبب،826 ومانع 

�ل�سلطات  على  �لو�قع  يف  �مل�ستحيل  من  جتعل  مادية  ظروف  به  ويق�سد  مادي: 

�لعامة �أن تتخذ �إجر�ء�ت تنفيذ �لعقوبة، ومن �أمثلة ذلك حدوث حرب �أو ثورة �أو 

في�سان حتول دون �لبدء بتنفيذ �لعقوبة، فاإذ� مت �أ�سر �ملحكوم عليه لدى �لأعد�ء، 

�أو �إذ� �حتل �لأعد�ء �ملنطقة �لتي يقيم فيها �ملحكوم عليه يتعذر تنفيذ �لعقوبة.827 

ويرتتب على وقف مدة �لتقادم عدم حمو �ملدة �ل�سابقة على �لوقف، كل ما هنالك 
826 د. عبد �لروؤوف مهدي، �ملرجع �ل�سابق، 146 : 147.

827 نق�ص م�سري 1966/12/19م، م.�أ.ن، �ص 17 �ص 1264.
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من �أثر هو ��ستمر�ر وقف �لتقادم طاملا ��ستمر �سبب توقفه، فاإذ� �نتهى �ل�سبب بد�أت 

مدة تقادم �لعقوبة يف �ل�سريان مع �حت�ساب �ملدة �ل�سابقة على �لوقف.

اآثار تقادم العقوبة: 

�إجر�ء�ت م�سري،  �إذ� �نق�ست مدة �لتقادم �ملن�سو�ص عليها يف �ملادة )528 ( 

بها حكم  �ل�سادر  �لعقوبة  تنفذ  �أن  دون  �لبحرين، من  �إجر�ء�ت  و�ملادة )383( 

بات، فاإن حق �لدولة يف تنفيذها ي�سقط ومن ثم مل يعد لها �حلق يف تنفيذها ولو 

قب�ص على �ملحكوم عليه بعد ذلك. فكما ذكرنا �آنفا �أن �لتقادم حق للمحكوم عليه 

وو�جب على �لدولة ومن ثم ل يخ�سع �أحكامه ل�سلطتها �لتقديرية828 وثمة �أثر �آخر 

للتقادم يتعلق باملحكوم عليه بالإعد�م �أو بال�سجن �ملوؤبد �أو �مل�سدد يف جناية قتل �أو 

�سروع فيه �أو �سرب �أف�سى �إلى �ملوت، وهو ما ن�ست عليه �ملادة )533( �إجر�ء�ت 

م�سري »ل يجوز له �أن يقيم بعد �سقوط عقوبته مب�سي �ملدة يف د�ئرة �ملديرية �أو 

�ملحافظة �لتي وقعت فيها �جلرمية �إل �إذ� رخ�ص يف ذلك �ملدير �أو �ملحافظ، فاإذ� 

خالف ذلك يحكم عليه باحلب�ص مدة ل تزيد عن �سنة«.

�سقوط  على  م�سري  �إجر�ء�ت   )534( �ملادة  لن�ص  وفقا  �لتقادم  �أثر  وينح�سر 

�حلق يف تنفيذ �لعقوبة فقط من دون �أن ميتد �إلى �آثار �حلكم �لأخرى فيعترب �سابقة 

تربز ت�سديد �لعقاب يف حالة �لعود. كما يظل �حلكم م�سجال يف �سحيفة �ل�سو�بق ول 

�سبيل للتخل�ص من هذه �لآثار �إل برد �لعتبار،829 وكذلك ل ميتد �أثر تقادم �لعقوبة 

�إذ  �ملدنية  لطبيعتها  نظر�  بها  �ملحكوم  و�مل�ساريف  رده  يجب  وما  �لتعوي�سات  �إلى 

تخ�سع للتقادم �ملدين.

املطلب الثاين

828 د. عبد�لرءوف مهدي، �ملرجع �ل�سابق، �ص 147.
829 د. رم�سي�ص بهنام، �لإجر�ء�ت �جلنائية تاأ�سيال وحتليال، �ملرجع �ل�سابق، �ص 395.
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مدى اإقرار تقادم العقوبة املحكوم بها يف الدعاوى اجلنائية الناجمة 
عن العتداء على حقوق الإن�ضان بالتقادم

تقادم  عدم  و�لبحريني  �مل�سري  �لإجر�ئيني  �مل�سرعني  �إقر�ر  على  وقفنا  �أن  �سبق 

�لدعوى �جلنائية على �سبيل �ل�ستثناء، وهنا نت�ساءل هل ت�سمن قانون �لإجر�ء�ت 

�جلنائية ن�سا مماثال يت�سمن عدم تقادم �لعقوبة مب�سي �ملدة؟

 )383( و�ملادة  م�سري،  �إجر�ء�ت   )528( �ملادة  ن�ص  �سوء  يف  �لقول  ميكن 

�إجر�ء�ت �لبحرين، تعلقهما بتقادم �لعقوبة، ومن دون �أن جند �أي ن�ص يف قانوين 

�لعامة.  �لقاعدة  لهذه  ��ستثناء  يت�سمن  و�لبحريني  �مل�سري  �جلنائية  �لإجر�ء�ت 

وهذ� يعني �أن تقادم �لعقوبة ل يرد عليه ��ستثناء، ومن ثم فاإن نطاق عدم �لتقادم 

�ملتعلق باجلر�ئم �ملن�سو�ص عليها يف �ملادة )2/15( �إجر�ء�ت م�سري، وكذلك 

دون  من  �جلنائية  بالدعوى  فقط  يتعلق  �لبحرين،  �إجر�ء�ت   )2،3/18( �ملادة 
�لعقوبة.830

لكن ما هو �حلد �لفا�سل بني تقادم �لدعوى �جلنائية وتقادم �لعقوبة ؟ �حلكم �لبات 

�إذ� �سدر حكم بات يف  هو �حلد �لفا�سل بني �لدعوى �جلنائية و�لعقوبة، ومن ثم 

�لدعوى �جلنائية نكون ب�سدد تقادم �لعقوبة ولي�ص تقادم �لدعوى �جلنائية، وعليه 

بات  قبل �سدور حكم  ما  �إلى  �رتكاب �جلرمية  �لتقادم ميتد من حلظة  فاإن عدم 

فيها.

�أنه  هذ�  ويعني  �لنق�ص.  بطريق  فيه  للطعن  قابل  غري  كان  متى  باتا  �حلكم  ويعد 

فيه  �لطعن  ويقبل  درجة  �أول  عن  ي�سدر  �لذي  ذلك  وهو  �بتد�ئي،  حكم  �سدر  لو 

�إز�ء عقوبة رغم �سدور �حلكم  ولي�ص  �إز�ء دعوى جنائية  نكون  فاإننا  بال�ستئناف، 

830 د. روؤوف عبيد، �لإجر�ء�ت �جلنائية تاأ�سيال وحتليال، �ملرجع �ل�سابق، �ص 150- د. �آمال عثمان،، �سرح قانون �لإجر�ء�ت 
�جلنائية، �ملرجع �ل�سابق، �ص 154.
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�إذ� �سدر حكم نهائي وهو ذلك �لذي ي�سدر عن حمكمة  بالعقوبة. و�حلكم نف�سه 

فاإننا  �لنق�ص،   بطريق  فيه  �لطعن  ويقبل  �ل�ستئناف  حمكمة  عن  �أو  �جلنايات 

�لبتد�ئي  �حلكم  �سدور  فاإن  ثم  ومن  عقوبة.  �إز�ء  ولي�ص  جنائية  دعوى  �إز�ء  نظل 

�أو �لنهائي يف �جلر�ئم �ملن�سو�ص عليها يف �ملادة )2/15( �إجر�ء�ت م�سري ل 
تخ�سع �لعقوبة �ل�سادر بها �حلكم للتقادم.831

831 د. حممود طه، مبد�أ �سخ�سية �لعقوبات، �ملرجع �ل�سابق، �ص 214: 215.
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اخلامتـــــة
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�ن�سب موؤلفي هذ� على ��ستعر��ص �أهم حقوق �لإن�سان �ملقررة يف قانون �لإجر�ء�ت 

فيه،  و�مل�ستبه  باملتهم  �ملتعلقة  تلك  وخا�سة  و�لبحرين،  م�سر  من  كل  يف  �جلنائية 

�لتي تتعلق بحقه يف: عدم �متهان كر�مته �أثناء �تخاذ �إجر�ء�ت جنائية يف مو�جهته 

�أو تنفيذه للعقاب، عدم �سلب �أو تقييد حريته باملخالفة مع �سو�بط ذلك �لقانونية، 

عدم �نتهاك حرمة حياته �خلا�سة من دون م�سوغ قانوين، عدم حماكمته جنائيا �إل 

�أمام �لق�ساء �لطبيعي، �لدفاع عن نف�سه حال �تخاذ �إجر�ء�ت جنائية يف مو�جهته 

تف�سري  عقابي(،  تنفيذ  طعن،  حماكمة،  حتقيق،  )��ستدلل،  طبيعتها  كانت  �أيا 

�ل�سك مل�سلحته، حماكمة عادلة ناجزة، �لطعن يف �لأحكام �ل�سادرة �سده، بطالن 

�لإجر�ء�ت �جلنائية غري �مل�سروعة، عدم �لعتد�د بالأدلة غري �مل�سروعة، و�أخري� 

خالل  من  �نتهيت  وقد  �ملدة.  مب�سي  و�لعقوبة  �جلنائية  �لدعوى  �نق�ساء  يف  حقه 

�لعديد  �إلى  �لنتائج، وخل�ست  �لعديد من  �إلى  �ملتهم هذه  ��ستعر��سي هذ� حلقوق 

من �لتو�سيات، �أ�ستعر�ص فيما يلي �أهمها: 

اأول: اأهم نتائج البحث: 

1 - �هتمام �لد�ستور و�لت�سريع �لإجر�ئي يف كل من م�سر و�لبحرين بحقوق �لإن�سان 

�لإقليمي  �أو  �لدويل  �مل�ستوى  �سو�ء على  �لدولية  �ملو�ثيق  �أقرتها  �أن  �سبق  �لتي  كافة 

ومن قبل كل ذلك �أقرتها �ل�سريعة �لإ�سالمية، وما ذلك �إل لكونها حقيقة �إن�سانية 

�أو مكان،  فهي لزمة لالإن�سان ب�سفة عامة ومرتبطة  جمردة غري مرتبطة بزمان 

بوجوده وبقائه.

2 - �حلقوق �لتي كفلها �لد�ستور للمتهم )وفقا ملعناه �لو��سع( يف مرحلتي �لدعوى 

�لتحري  مبرحلتي  تعرف  ما  وهي  متهيدية  مرحلة  من  ي�سبقهما  وما  �جلنائية 

و�ل�ستدلل، يتمتع بها �ملتهمون كافة دومنا تفرقة بني متهم و�آخر يف �لتمتع بتلك 

كافة  �جلنائية  �لإجر�ء�ت  على  �لقائمون  ويلتزم  �لد�ستور  �إياه  كفلها  �لتي  �حلقوق 
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مبر�عاة هذه �حلقوق من دون �أدنى �سلطة تقديرية لهم.

�ملحلية  �لأ�سعدة  جميع  على  موؤكدة  كر�مته  �متهان  عدم  يف  �لإن�سان  حق   -  3

و�لإقليمية و�لدولية، ولقد جرم �لعتد�ء على هذ� �حلق �سرعيا ود�ستوريا وت�سريعيا، 

بن�سبة  �إل  �لتطبيق  �لو�قع �سبيال من حيث  لها يف  �ل�سمانات مل جتد  �أن هذه  غري 

�سئيلة ل تذكر؛ حيث جند �لتعذيب ميار�ص بق�سوة متناهية ووح�سية بالغة توؤديان 

�إلى فقد�ن �ل�سعور، كالتعذيب باإي�سال �لتيار �لكهربائي �إلى ج�سم �لإن�سان �أو تقليع 

�أظفار �ليدين �أو �لرجلني، ونحو ذلك من �أنو�ع �لتعذيب �لتي حتدث �أ�سر�ر� بليغة 

نف�سية وبدنية. 

4 - �لق�ساء هو �حلار�ص �لأمني للحقوق و�حلريات �لعامة يف �ملجتمع، ويف وجوده 

يتقرر �لف�سل �حلقيقي بني �ل�سلطات كما �أر�د �لد�ستور، ويف نطاقه ُت�سان �لأعر��ص 

من �لنتهاك وحُتمى �لرثو�ت من �ل�ستالب، ويحمى �ملجتمع من �لف�ساد، ول غنى 

لأي دولة �أو جمتمع عن ق�ساء قوي يت�سم بال�ستقالل و�حليدة و�ل�سفافية. 

من  معني  نوع  يف  �لف�سل  �سلطة  يخول  من  كل  هو  لي�ص  �لطبيعي  �لقا�سي   -  5

�لتي  �لطبيعى،  للقا�سي  �ملميزة  باخل�سائ�ص  يت�سم  �أن  لبد  و�إمنا  �خل�سومات، 

�لقا�سي  ب�سخ�ص  �لثقة  مبقومات  متتعه  �لأولى:  ثالث:  خ�سائ�ص  يف  تتج�سد 

)��ستقالل �لق�ساء(. �لثانية: �ن تتمتع �ملحكمة �لتي يجل�ص �لقا�سي عليها بالتنظيم 

�أمام  للمتهم  �لتقا�سي  �سمانات  تتو�فر  �أن  �لثالثة:  �ملحاكم،  لت�سكيل  �لقانوين 

�ملحكمة.

6 - جت�سد حق �لدفاع �لذي �أقره �لد�ستور وما تبعه من تاأكيد من قبل �مل�سرع 

�إجر�ء�ت  بدء  فور  �إليه  من�سوب  هو  مبا  �ملتهم  �إعالن  �سرورة  يف  �لإجر�ئي 

�ل�ستدلل يف مو�جهته، ومتكينه من �ختيار حماميه قبل �لتحقيق معه، مع توفري 

�سبل �لت�سال مبحاميه �سو�ء مبا�سرة عن طريق �للتقاء به بعيد� عن �سمع رجال 
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�لربيدية،  �أو  �لهاتفية  �لت�سالت  طريق  عن  مبا�سرة  غري  ب�سورة  �أم  �ل�سرطة 

�إجر�ء�ت  لتح�سري دفاعه، مع متكينه من مر�قبة  �لكايف  �لأجل  �ملحامي  ومنح 

�أدلة يف  �ل�ستدلل و�لتحقيق و�ملحاكمة يف مو�جهة �ملتهم، و�لدفع مبا ير�ه من 

�سالح موكله. 

ت�سند  �لتي  �لو�قعة  �لدليل على �سحة  يقم  �إذ� مل  قيمة  كل  يتجرد من  - �حلق   7

�إليه، لذ� فاإن حتديد �مل�سئول عن تقدمي �لدليل �أمام �لق�ساء �أمر يف غاية �لأهمية 

و�خلطورة �إذ يتوقف عليه يف كثري من �لأحيان م�سري �لدعوى �جلنائية من �لناحية 

�لعملية، لذ� وجب حتميل �سلطة �لتهام ممثلة يف �لنيابة �لعامة عبء �لإثبات، من 

دون حتميل �ملتهم عبء �إثبات بر�ءته، ��ستناد� �إلى �أن �لأ�سل يف �لإن�سان �لرب�ءة، 

ول نقر هذه �ل�ستثناء�ت بنوعيها �لقانونية و�لق�سائية، لنتهاكها مبادئ د�ستورية 

مهمة تتعلق بقرينة �لرب�ءة وحقوق �لدفاع.

8 - تقيد �ملحكمة بحدود �لدعوى �جلنائية يوجب �لتز�م �ملحكمة بحدود �لدعوى 

�جلنائية وفقا ملا ورد يف قر�ر �لإحالة �لذي مبوجبه دخلت �لدعوى حوزة �ملحكمة 

و�قعة  �ملتهم  �إلى  ت�سند  �أن  لها  يجوز  ل  ومبوجبه  فيها.  بالف�سل  ملزمة  و�أ�سبحت 

جديدة، بخالف ما رفعت به �لدعوى ولو كان لها �أ�سا�ص يف �لتحقيقات �أو �ملر�فعة، 

كما ل يجوز �أن تدين �سخ�سا غري من �أقيمت �سده �لدعوى، ولو ثبت لها �إ�سهامه يف 

�جلرمية �ملنظورة �أمامها.

9 - �فتقار �لت�سريعني �مل�سري و�لبحريني �إلى ن�سو�ص تقر حق �ملتهم يف حماكمة 

ناجزة، ملا ي�سوبهما من ثغر�ت عديدة متكن �أي طرف من �أطر�ف �لدعوى �جلنائية 

من �إطالة �إجر�ء�ت �لتحقيق و�ملحاكمة. 

يف  �لأ�سا�سية  للمبادئ  �إهد�ر  على  ينطوي  ل  �جلنائية  �لإجر�ء�ت  تي�سري   -  10

�لقانون �جلنائي و�إمنا على �لعك�ص يقود - غالبا- �إلى تدعيم هذه �ملبادئ.
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ثانيا: التو�ضيات:

ما  وهذ�  �ملجتمع،  وحقوق  �لإن�سان  حقوق  بني  �لفعال  �لتو�زن  �إيجاد  �سرورة   -1

يعتدي  ملن  �ملقررة  للعقوبة  ت�سديد�  �لعقوبات  قانون  ن�سو�ص  بع�ص  تعديل  ي�ستلزم 

على حقوق �لإن�سان.

2- وجوب �لن�ص �سر�حة على جز�ء�ت ر�دعة - تاأديبية وجنائية - توقع يف حالة 

�إهد�ر حقوق �لإن�سان، ف�سال عن جز�ء �لبطالن �لذي يجب �لن�ص عليه �سر�حة، 

عالوة على �سمان �حل�سول على تعوي�ص عادل يتنا�سب مع ما تعر�ص له �ملتهم من 

�إجر�ء�ت.

3- �سرورة �إ�سد�ر قانون م�ستقل حلماية حقوق �لإن�سان يف �ملجتمع، وذلك حتقيقا 

و�لطابعني  �لإ�سالمي  �لأ�سل  ذ�ت  �حلقوق  لتلك  وتعزيز�  �ملذكورة،  لالعتبار�ت 

�لدويل و�لوطني على حد �سو�ء.

جمع  مرحلة  �أثناء  فيه  �مل�ستبه  متتع  على  �سر�حة  �لد�ستور  ين�ص  �أن  وجوب   -4

�ل�ستدللت بحقوق �لإن�سان �ملقررة د�ستوريا للمتهم من باب �أولى.

مع  �لإن�سان،  حقوق  �حرت�م  على  �ل�سرطة  لرجال  �مل�ستمر  �لتدريب  �سرورة   -5

�أ�سا�سي من  �إلز�م وز�رة �لد�خلية بتدري�ص مقرر�ت حقوق �لإن�سان كجزء  �سرورة 

�لدر��سة �لأكادميية يف جميع كليات ومعاهد �ل�سرطة.

�لعامة  �لنيابة  لأع�ساء  تعقد  �لتي  �لتدريبية  �لدور�ت  تت�سمن  �أن  �سرورة   -6

يتعلق  ما  كل  تت�سمن  حما�سر�ت  �لق�سائية  للدر��سات  �لقومي  باملركز  و�لق�ساة 

بالد�ستور وحقوق �ملتهم. 

7- �لتو�سية باأن تهتم و�سائل �لإعالم بتنبيه �ملو�طنني حلقوق دفاعهم ومفرت�ساتها 

بهذه  �لعادي  �ملو�طن  بتب�سري  در��سة  خالل  من  �لتلفزيون  يقوم  و�أن  و�سماناتها، 
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�حلقوق وتلك �ملفرت�سات و�ل�سمانات.

8- �لتو�سية باإن�ساء مكتب حلقوق �لإن�سان يف كل ق�سم �أو مركز �سرطة م�سكل من 

ع�سو من �لنيابة �لعامة، ع�سو من نقابة �ملحامني، ع�سو من منظمة حقوق �لإن�سان، 

ممثل للعالقات �لعامة، ممثل لالإعالم ملر�قبة �لأد�ء �ل�سرطي مع �ملرتددين على 

مر�كز و�أق�سام �ل�سرطة �أيا كانت �سفتهم: م�ستبه فيهم �أو متهمون �أو �سهود �أو جمني 

عليهم �أو غريهم، و�لوقوف على مدى �حرت�مهم حلقوق �لإن�سان، وتقدمي �مل�ساعدة 

لكل من يتخذ �سده �إجر�ء غري م�سروع من جانب �ل�سرطة. 

9- تفعيل �لن�سو�ص �ل�سرعية و�لد�ستورية و�لت�سريعية �لتي جترم �لتعذيب، وتن�سيط 

دور �لرقابة على تطبيق هذه �لن�سو�ص يف �لو�قع، مع ت�سديد �جلز�ء�ت �ملقررة ملن 

يخالف حقوق �لإن�سان �ملو�سوعية منها و�لإجر�ئية.

�إدخال تعديل يف ت�سكيل �ملحكمة باأن يكون حمامي �ملتهم عن�سر� وجوبيا يف ت�سكيل 

�ملحكمة �جلنائية حتقيقا ملبد�أ �مل�ساو�ة يف �لأ�سلحة بني �ملتهم و�سلطة �لتهام.

11- وجوب تقنني ��ستخد�م �لو�سائل �لعلمية �حلديثة يف �لتحقيق �جلنائي، مثل 

�ملعروفة  �لور�ثية  �لب�سمة  و��ستخد�م  �ملعدة  وغ�سل  و�لب�سمات  �لدم  عينات  �أخذ 

�ل�ساأن،  DNA، فال �سك يف م�سروعيتها وجو�ز ��ستخد�مها بر�سا �ساحب  با�سم 

وكذلك جو�ز �إجباره على �إجر�ئه جرب� عنه، ذلك �أن �لغاية من قانون �لإجر�ء�ت 

�جلنائية و�لقو�عد �لد�ستورية لي�ست تقدي�ص �حلريات �ل�سخ�سية لالأفر�د �إلى درجة 

عدم �مل�سا�ص بها، و�إمنا يكون هذ� �مل�سا�ص يف نطاق �لتو�زن �ملطلوب بني م�سلحة 

�ملجتمع  يف حماية �أمنه وعدم تعر�سه للخطر و�حلد من �رتكاب �جلر�ئم وحماولة 

و�مل�سكن  �جل�سد  حرمة  يف  �لأفر�د  م�سلحة  وبني  فيها،  �ملتهمني  و�سبط  ك�سفها 

يف  �سك  فال  �لعتبارين،  هذين  بني  تعار�ص  حدث  و�إذ�  �خلا�سة،  �حلياة  وحرمة 

تغليب م�سلحة �ملجتمع.
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 12- �حرت�ما لقرينة �لرب�ءة نو�سي باأن يكون ن�سر �أخبار �لق�سايا و�حلو�دث يف 

�ل�سحف وو�سائل �لإعالم �لأخرى غري مذكور فيها �أ�سماء �ملتهمني و�أي�سا �سفاتهم 

عدم  �أولى  باب  ومن  �لأ�سماء،  هذه  ��ستنباط  ميكن  ذكرت  �إذ�  �لتي  لهم  �ملميزة 

ن�سر �سور �ملتهمني ملا يف ن�سر �سورهم من ت�سويه ل�سمعتهم وهو ما �أكدته �ملوؤ�س�سة 

�لوطنية �لبحرينية حلقوق �لإن�سان. 

13- �أنا�سد �مل�سرع �إلغاء �ل�ستثناء�ت )�لقر�ئن �لقانونية و�لق�سائية( وق�سر عبء 

�لإثبات يف �لدعوى �جلنائية على �سلطة �لتهام و�ملحكمة من دون �إعاقة �ملتهم �إذ� 

رغب يف �لتعاون مع �سلطة �لتهام و�ملحكمة يف �لإثبات )ملا هو �أ�سلح له( ملا يف ذلك 

من حتقيق �أف�سل للعد�لة.

14- �سرورة �لن�ص على حق �ملتهم يف حماكمة ناجزة وذلك يف �سلب �لد�ستور، 

وو�سع تنظيم ت�سريعي للجز�ء �ملرتتب على خمالفة �حلق يف حماكمة �سريعة وعادلة، 

ويحبذ �أن يكون �إ�سقاط قر�ر �لتهام كما تبناه �لق�ساء �لأمريكي، وحتديد �ملت�سبب 

يف �إعاقة �لف�سل يف �لدعوى �جلنائية و�جلز�ء �لذي يوقع عليه. 

مت بحمد �هلل وتوفيقه، و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني 

�ملوؤلف
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قائمة املراجع
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اأول: املراجع والدوريات باللغة العربية:

اأ- املراجع:

�لعالمة �بن �لقيم �جلوزية، �أعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني، مطبعة فرج �هلل زكي 

�لكردي، 1327هـ، ج3.

د. �أبو�لوفا �إبر�هيم، حدود �سلطة �لقا�سي �جلنائي يف تف�سري دليل �لرب�ءة، ر�سالة، 

�ل�سريعة و�لقانون، �لقاهرة، 1988م.

�لعالمة �حلافظ  �أبوبكر �أحمد بن �حل�سني �لبيهقي، �ل�سنن �لكربى، د�ئرة �ملعار�ص 

�لعثمانية، ط1، 1355هـ.

�لبابي  م�سطفى  مطبعة   ،1 ط  �لدين،  علوم  �إحياء  �لغز�يل:  �أبوحامد  �لعالمة 

�حللبي، م�سر، 1356هـ.

د�ر  �ل�سندي،  بحا�سية  �لبخاري  �سحيح  �لبخاري،  حممد  بن  �أبوعبد�هلل  �لعالمة 

�ملنار، �لقاهرة.

�جلنائي  �لفقه  يف  �لإثبات  يف  ودوره  �ملادي  �لدليل  �أحمد،  �أبو�لقا�سم  �أحمد  د. 

�لإ�سالمي، در��سة مقارنة، ر�سالة �لزقازيق، 1990م.

�لإمام �أحمد بن حنبل، م�سند �لإمام �أحمد، د�ر �سابر- بريوت.

د. �أحمد �سو�ن، قرينة �لرب�ءة و�أهم نتائجها يف �ملجال �جلنائي، ر�سالة، 1980م.

يف  م�سروعة  غري  بطريق  �ملتح�سلة  �لأدلة  ��ستبعاد  قاعدة  بالل،  عو�ص  �أحمد  د. 

�لإجر�ء�ت �جلنائية �ملقارنة، د�ر �لنه�سة �لعربية، 1995م.

د. �أحمد كامل �سالمة، �حلماية �جلنائية لأ�سر�ر �ملهنة، ر�سالة �لقاهرة، 1980 م.

د. �أحمد ن�ساأت، ر�سالة �لإثبات، جـ1، د�ر �لفكر �لعربي 1972م.
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�لقاهرة،  غريب،  مكتبة  �ملقارن،  �لعقوبات  قانون  يف  در��سات  �لدهبي،  �إدو�رد  د. 

�سنة 1992م. 

د. �أ�سامة عبد�هلل قايد، حقوق و�سمانات �مل�ستبه فيه يف مرحلة �ل�ستدللت، در��سة 

مقارنة، د�ر �لنه�سة �لعربية، 1992م، �ص 306.

و�لدولية،  �لوطنية  وتطبيقاته  م�سادره  �لإن�سان،  حقوق  قانون  ب�سري،  �ل�سافعي  د. 

من�ساأة �ملعارف بالإ�سكندرية، 2004م.

�مل�سرية  �لهيئة  �جلنائية،  �لإجر�ء�ت  قانون  �سرح  عثمان،  عبد�لرحيم  �آمال  د. 

�لعامة للكتاب، 1988م.

د. �أنور حممد دبور، �ل�سبهات و�أثرها يف �إ�سقاط �حلدود، �ملكتبة �لتوفيقية بالقاهرة، 

1978م.

�لعالمة جالل �لدين �ل�سيوطي، �جلامع �ل�سغري لل�سيوطي، د�ر �لكتب، بريوت ط4.

�مل�سري  �لعقوبات  قانون  يف  �لق�سد  �ملتعدية  �جلرمية  نظرية  ثروت،  جالل  د. 

�ملقارن، ر�سالة، 1964م، �لإ�سكندرية، د�ر �ملعارف، �لقاهرة، ط، 1965م.

�أ. جندي عبد�مللك، �ملو�سوعة �جلنائية، �جلزء �لثاين، ط 1، د�ر �لكتب �مل�سرية، 

1932م.

د. جودة ح�سني جهاد، �لوجيز يف �سرح قانون �لإجر�ء�ت �جلز�ئي لدولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة، ط1، ج 1، ج  2، 1994م.

�لعامة،  �ل�سلطة  �أفر�د  جانب  من  �لقوة  ��ستخد�م  �لعاين،  �سالح  حممد  حامت  د. 

ر�سالة، جامعة بغد�د، كلية �لقانون، 2001 م.

د. حامد ر��سد، �حلماية �جلنائية للحق يف حرمة �مل�سكن، در��سة مقارنة، غري حمدد �ل�سنة.



440

د. ح�سن ربيع، حماية حقوق �لإن�سان و�لو�سائل �مل�ستحدثة للتحقيق �جلنائي، ر�سالة 

�لإ�سكندرية،1982م.

من�ساأة  �لعربية،  �لت�سريعات  يف  �ملحاكمة  �سمانات  �ملر�سفاوي،  �سادق  ح�سن  د. 

�ملعارف 1973م.

من�ساأة  �جلنائية،  �لإجر�ء�ت  �أ�سول  يف  �ملر�سفاوي  �ملر�سفاوي،  �سادق  ح�سن  د. 

�ملعارف، 1995م.

د. ح�سن حممد علوب، ��ستعانة �ملتهم مبحام يف �لقانون �ملقارن، ر�سالة �لقاهرة، 

د�ر �لن�سر للجامعات �مل�سرية، 1970م.

د. ح�سني �جلندي، �أ�سول �لإجر�ء�ت �جلز�ئية يف �لإ�سالم، د�ر �لنه�سة �لعربية، 

1990م.

�لنه�سة  د�ر  �جلنائي،  �لإثبات  يف  �حلديثة  �لعلمية  �لو�سائل  �إبر�هيم،  ح�سني  د. 

�لعربية، 1981م.

د. روؤوف عبيد، �ل�سببية �جلنائية بني �لفقه و�لق�ساء، د�ر �لفكر �لعربي، 1984م.

�ملعارف،  من�ساأة  وحتليال،  تاأ�سيال  �جلنائية  �لإجر�ء�ت  رم�سي�ص،  رم�سي�ص  د. 

1984 م.

�لنه�سة  د�ر  �لقاهرة،  ر�سالة،   - للتفتي�ص  �لعامة  �لنظرية  �حل�سيني،  �سامي  د. 

�لعربية، 1972 م. 

و�لقانون،  �ل�سريعة  �مللكية يف  ��ستعمال حق  �لتع�سف يف  �لزهاوي،  �أجمد  �سعيد  د. 

در��سة مقارنة، ر�سالة �لقاهرة، 1975 م.

د. �سعيد ح�سب �هلل، �لوجيز يف قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية �لبحريني، ط2، 2008 م.
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�لقاهرة،  ر�سالة،  بالإد�نة،  �ل�سادر  �جلنائي  �حلكم  عبد�للطيف،  �سعيد  د. 

1989م.

د. �سعيد حممود �لديب، حقوق �ملتهم يف مرحلتي �لتحقيق و�ملحاكمة،  جمعية حقوق 

�لإن�سان مل�ساعدة �ل�سجناء، 2004م.

د. �سليمان �لطماوي، �لقر�ر�ت �لإد�رية، ط4، د�ر �لفكر �لعربي بالقاهرة 1976 م.

للن�سر،  �جلديدة  �جلامعات  د�ر  �جلنائية،  �لدعوى  �إحالة  عبد�ملنعم،  �سليمان  د. 

1999م.

للن�سر،  �جلديدة  �جلامعة  �جلنائي،د�ر  �لإجر�ء  بطالن  عبد�ملنعم،  �سليمان  د. 

1999 م.

�لت�سريع  يف  و�لتحقيق  و�لتفتي�ص  �ل�سبط  قو�عد  �لبغال،  ح�سن  �سيد  �مل�ست�سار 

�جلنائي، د�ر �لحتاد �لعربي للطباعة، ط 1، 1966م.
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