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  االصل فى االنسان البراءة
  

  
  المبحث األول 

  قرينة البراءة وطبيعتها القانونية 
  

  ـ : التطور التاريخى لقرينة البراءة : أوال 
  .كانت اجملتمعات البدائية تفترض ىف املتهم االدانه وكان يتعني عليه أن يثبت أنه برئ من االهتام املوجه إليه        
قانوىن الروماىن للمحاكمات العلنيه الشفوية مبدأ أن االصل ىف املتهم الرباءة ، وعلى سـلطة  وقد إتبع النظام ال       

  .االهتام أن تثبت عكس ذلك 
إال أنه عندما حتول النظام القانوىن الروماىن اىل نظام االجراءات املكتوبه أصبح من حق سـلطة احملاكمـة أن           

االهتام املوجه اليه وبذلك فقد أصبح عبئ إثبات الرباءة يقع على عاتق املتهم  تطلب من املتهم تقدمي توضيح ملوقفه من
  .على أساس افتراض اجلرم ىف حقه ، وذلك على عكس ما كان عليه نظام االجراءات واحملاكمات الشفوية السابق 

ا يظهر مبدأ أن االصل ىف املتهم هذا وقد ظل مبدأ أن االصل ىف املتهم الرباءة دائرا بني االجتاهني السابقني فأحيان     
أنه  برئ اىل أن تثبت إدانته وأحيانا أخرى يغلب على النظم القانونية عكس ذلك واعتبار املتهم مدان وعليه أن يقدم 

  .الدليل على براءته وذلك خالل الفترة ما بني القرن اخلامس عشر وحىت منتصف القرن السابع عشر 
رن السابع عشر اشتد النقد املوجه اىل النظم القانونية واالجرائية منها بصفة خاصـة اىل  وىف النصف الثاىن من الق     

ليؤكد أن االصل ىف االنسان الرباءة حىت تتقرر  1789أن جاء إعالن حقوق االنسان الصادر عن الثورة الفرنسية عام 
  .إدانته طبقا ملا نصت عليه املادة التاسعة من هذا االعالن 

رغم مما سبق فإن أصول الشريعة االسالمية منذ عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحىت اآلن قد وعلى ال     
إدرءوا " إعتربت أن االصل ىف االنسان الرباءة وقد ورد ذلك ىف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقولـه  

فإن اإلمام ألن خيطئ ىف العفو خـري   احلدود عن املسلمني ما استطعتم ، فإن وجدمت للمسلم خمرجا فخلوا سبيله ،
  ." من أن خيطئ ىف العقوبة 

كما أكدت ذلك أيضا القاعدة الشرعية االصولية أن االصل ىف االشياء االباحة وأن االسـتثناء هـو التجـرمي         
شـياء  والعقاب ، ويترتب على ذلك ان األصل ىف االنسان أنه برئ ، وذلك على اعتبار أن قاعدة أن االصـل ىف اال 

االباحة وأن االصل ىف االنسان الرباءة وجهان لعملة واحدة ، وأن هذه الرباءة ال تنتفى إال إذا خرج اإلنسان من دائرة 
اإلباحة اىل دائرة التجرمي ، وأن هذا اخلروج ال ميكن تقريره إال حبكم قضائى يقرر إدانة املتهم ويكشف عن ارتكابـه  

قضاء لدحض قرينة الرباءة يرجع اىل كون القضاء هو احلارس الطبيعـى للحقـوق   اجلرمية ، واالعتماد على أحكام ال
  .واحلريات 
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  : قرينة البراءة والنظم القانونية الحديثة : ثانيا 
وذلـك   1789تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ما ورد النص عليه باإلعالن الفرنسى حلقوق االنسان عـام      

منه ) 11/1(ى اصدار االعالن العاملى حلقوق االنسان والذى تضمن ىف املادة رقم عل 10/12/1948مبوافقتها ىف 
النص على أن كل شخص متهم جبرمية يعترب بريئا حىت تثبت إدانته قانونا مبحاكمة علنيه تؤمن له فيهـا الضـمانات   

  .للدفاع عنه 
دنية والسياسـية الـذى وافقـت عليـه     من العهد الدوىل للحقوق امل 14كما أكد ذلك املبدأ أيضا املادة رقم     

من االتفاقية االوربية حلماية حقوق االنسان وحرياته االساسية  6واملادة رقم  1966اجلمعيةالعامة لألمم املتحدة عام 
  . 1950عام 
ىف  الذى انعقد ىف املعهد الدوىل للدراسات العليـا  1985وىف الوطن العرىب أكد مؤمتر اخلرباء العرب ىف ديسمرب     

والىت ورد هبا أن املتهم برئ حىت تثبت إدانته حبكم ) 5/2(العلوم اجلنائية ىف سرياكوزا وجاء ذلك ىف نص املادة رقم 
قضائى صادر من حمكمة خمتصة ، ويعترب هذا االصل مبدأ أساسيا لضمان    احلرية الشخصية للمتهم ، ومقتضـاه أن  

ته بوصفه بريئا إىل أن تثبت إدانته حبكم قضائى بات ال يقبل الطعن كل متهم جبرمية مهما بلغت جسامتها جيب معامل
  .بأى طريق من طرق الطعن املقرره قانونا 

وقد أكدت معظم الدساتري ىف العامل هذا املبدأ بوضعه ضمن نصوص الدستور ومنها الدستور املصـرى الصـادر       
برئ حىت تثبت إدانته ىف حماكمة قانونية تكفل له فيها املتهم " بأن  67وذلك طبقا ملا نصت عليه املادة رقم  1971

  "وكل متهم جبنايه جيب أن يكون له حمام يدافع عنه  0ضمانات الدفاع عن نفسه 
  ـ : األساس القانونى لقرينة البراءة : ثالثا 
ـ         ا الدستـــور  إن تطبيق النظم القانونية لقاعدة أنه ال جرمية والعقوبة إال بنص قانوىن ـ والىت نـص عليه

  .العقوبة شخصية  " بقوهلا  66ىف املادة رقم  1971املصــرى الصــادر 
وال جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون ، وال توقع عقوبة إال حبكم قضائى ، وال عقـاب إال علـى االفعـال         

  ـ "  .الالحقة لتاريخ نفاذ القانون 
قاعدة أخرى هى إفتراض الرباءة ىف املتهم حىت تثبت إدانته عـن اجلـرم    هذه القاعدة  تفترض بالضرورة احلتمية     

الذى إرتكبه وفقا للقانون ، وهو ما يعىن ضمان قرينة الرباءة لكل متهم ، كما أن محاية احلرية الشخصية الىت كلفتها 
  . اكمة قانونية عادلةالدساتري ـ ومنها الدستور املصرى ـ لكل مواطن تفترض براءته إىل أن  تثبت إدانته ىف حم

كما أن محاية احلقوق الشخصية اللصيقه باحلرية الشخصية والىت تتطلبها احملاكمة القانونية العادلة يعـد األسـاس       
  القانوىن لقرينة الرباءة والذى تنبع منه أيضا الشرعية االجرائية ألى نظام إجرائى قانوىن 

العتبارات املكملة لتأييد أن األصل ىف االنسان الـرباءة وأهـم هـذه    هذا وقد أتفق الفقه على إضافة بعض ا       
  ـ : االعتبارات ما يلى 

  .ـ محاية أمن األفراد وحريتهم الفردية ضد حتكم السلطة عن إفتراض اجلرم ىف حق املتهم 1
  .االساس ـ تفادى ضرر ال ميكن تعويضه إذا ما ثبتت براءة املتهم الذى إفترض فيه اجلرم وعومل على هذا 2
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  .ـ يتفق هذا األصل العام مع االعتبارات الدينية واألخالقية الىت هتتم حبمايــة الضعفاء 3
ـ يسهم هذا األصل ىف مالفاة األخطاء القضائية بإدانة األبرياء ، وخاصة وأن هذه األخطاء تفقد الثقة ىف النظـام    4

  .القضائى ىف نظر اجملتمع 
 ، وىف هذا الشأن يقول بعض الفقهاء أنه إذا مل تفترض الرباءة ىف املتهم  ، فإن مهمة ـ استحالة تقدمي الدليل السلىب5

هذا األخري سوف تكون أكثر صعوبة ألنه يلتزم بتقدمي دليل مستحيل وفقا للقواعد املنطقية ، فاملتهم سوف يكـون  
بح املتهم غري قادر على إثبات براءته ويترتب على ذلك أن يص. ملزما بإثبات وقائع سلبية ، وهو دليل يستحيل تقدميه 

  .مما يؤدى اىل التسليم جبرمه حىت ولو مل يقدم ممثل االهتام دليال عليه 
  :ـ الطبيعة القانونية لقرينة البراءة : رابعا 

نية ما تعد قرينة الرباءة من القرائن القانونية البسيطه الىت تقبل إثبات العكس ـ ذلك ألن هناك من القرائن القانو      
  .ال جيوز إثبات عكسه وهو القرائن القانونية القاطعه 

وقرينة الرباءة كقرينة قانونية بسيطة تقبل إثبات العكس إال أن ما يدحض هذه القرينة البسيطة  يتعني أن يكـون      
أن جمرد توجيه االهتام  بصدور حكم قضائى بات بإدانة املتهم بإعتباره عنوانا للحقيقة الىت ال تقبل اجملادلة ، وهذا يعىن

للمتهم من قبل السلطة املختصة بذلك وأيضا االجراءات واالدلة املقدمه ضده ال ترقى اىل مرتبة احلقيقة الىت تـدحض  
  .قرينة الرباءة طاملا مل يصدر نتيجة لالهتام واالدلة املقدمه حكما باتا بذلك 

م هو محاية حرية املتهم بصفة عامة ، وأن محاية حرية املتـهم  ونظرا ألن قرينة الرباءة ليست إال تأكيدا ألصل عا     
يترتب عليها بالضرورة محاية مجيع احلقوق االخرى لإلنسان واملرتبطة هبذه احلرية والىت بغريها تفقد قرينـة الـرباءة   

املكونة هلا واللصيقة  معناها وتطبيقها واقعا وقانونا ، ألن حرية االنسان ال ميكن أن تكون مصانه إذا مت إنتهاك احلقوق
  .هبا والىت تشكل ىف جمملها الكرامة االنسانية لكل إنسان 

وبذلك يتضح أن املقصود باحملاكمة القانونية العادله هى احملاكمة الىت حتترم فيها مجيع احلقوق واحلريات للمتـهم      
هم للتحقيق أو احملاكمة بل من الضرورى أن بإعتبارها شرط الزم لدحض قرينة الرباءة والىت ال تنتفى مبجرد إحالة املت

  .يصدر ضده حكما باتا باالدانة النتفاء قرينة الرباءة 
كما يتعني العمال قرينة الرباءة أال تستخدم طرق أو وسائل أخرى خارج نطاق احملاكمة ملعاقبة املتهم كاملصادرة     

  .والغرامه بغري حكم قضائى بات 
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  المبحث الثانى

  بادئ الدستورية لقرينة البراءة الم
  وحقى التقاضى والدفاع

  
  :مقدمه 

نتناول ىف هذا املوضوع بيان املبادئ الدستورية الىت قررهتا احملكمة العليا ومن بعدها احملكمة الدستورية العليا فيما      
الشرعية والقانونية بأن األصـل ىف  يتعلق بقرينة الرباءة باعتبارها االصل العام ىف كل إنسان ىف ظل القاعدة االصولية 

االشياء االباحه ، وكذلك ما قررته من مبادئ دستورية بشأن حقى التقاضى والدفاع باعتبارمها من أهـم احلقـوق   
  :القانونية املرتبطة بقرينة الرباءة بصفة خاصة وحبقوق وحريات االنسان بصفة عامة وذلك على النحو التاىل 

  
  المطلب االول

  دستورية لقرينة البراءةالمبادئ ال
  أ ـ الطبيعة الدستورية لقرينة البراءة : أوال 

م  [ رة رق م   15الفق ن رق ن الطع ائية   28م نة قض ي   17س ب فن ة    7مكت اریخ الجلس /  12/  02ت
  ]262صفحة رقم [ ]1995

تقـوم علـى حتويـل    إن إفتراض الرباءة ال يتمحض عن قرينة قانونية وال هو من صورها ، ذلك أن القرينة القانونية 
لإلثبات من حمله األصلى ممثالً ىف الواقعة مصدر احلق املدعى به إىل واقعة أخرى قريبة منها متصلة هبا وهذه الواقعـة  

وليس األمر كذلك بالنسبة إىل الرباءة الىت افترضـها  . البديلة هى الىت يعترب اثباهتا ، إثباتاً للواقعة األوىل حبكم القانون 
  innocence  is  moreمثة واقعة أحلها الدستور حمل واقعة أخرى وأقامهـا بـديالً عنـها     الدستور فليس

properly  called  an  assumption  as  opposed  to  apresumption  it  does  
not  rest  on  any  other  proved  facts  it  is  assumed    وإمنا يؤسس افتراض الرباءة على

 جبل االنسان عليها وهو كذلك من الركائز الىت يستند اليها مفهوم احملاكمة املنصفة الىت كفلها الدسـتور  الفطرة الىت
ويعكس قاعدة مبدئية تعترب ىف ذاهتا مستعصية على اجلدل واضحة وضوح احلقيقة ذاهتا تقتضيها الشرعية االجرائيـة  

ية ليوفر من خالهلا لكل فرد األمن ىف مواجهـة الـتحكم   ويتطلبها الدستور لصون احلرية الشخصية ىف جماالهتا احليو
والتسلط والتحامل مبا حيول دون إعتبار واقعة تقوم هبا اجلرمية ثابتة بغري دليل ومبا يرد املشرع عن افتراض ثبوهتا بقرينة 

  قانونية حيدثها
م [ رة رق م   13الفق ن رق ن الطع ائية  28م نة قض ي  17س ب فن اریخ الجلس  7مكت /  12 / 02ة ـت

  ]262صفحة رقم [ ]1995
وهذه القواعد ـ وإن كانت إجرائية ىف األصل ـ إال أن تطبيقها ىف جمال الدعوى اجلنائية ـ وعلى امتداد مراحلها     
ـ يؤثر بالضرورة على حمصلتها النهائية ، ويندرج حتتها أصل الرباءة كقاعدة أولية تفرضها الفطرة ، وتوجبها حقائق 
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مـن   11، مؤكداً مبضوموهنا ما قررتـه املـادة    67عدة حرص الدستور على إبرازها ىف املادة األشياء وهى بعد قا
  .اإلعالن العاملى حلقوق االنسان على ما سلف البيان ، واملادة السادسة من االتفاقية األوربية حلماية حقوق اإلنسان 

  :افتراض البراءة 
رة رق[ ـالفق ن الطع 3م ــ ـم م ـ نة قضائية  26ن رق ي  12س ب فن ة   8مكت اریخ الجلس /  10/  05ت

  ]124صفحة رقم [ ]1996
إن أصل الرباءة مفترض ىف كل متهم ، فقد ولد اإلنسان حراً ، مطهراً من اخلطيئة ودنس املعصية ، مل ترتلق قدماه إىل 

اآلثام على تباينها  ويفترض وقد كان سوياً حني ولد حياً ، أنه ظل كذلك متجنباً. شر ، ومل تتصل يده جبور أو هبتان 
ال جيوز أن يهدم تومهاً ،  افتراضوهو .  اعوجاجا، ملتزماً طريقاً مستقيماً ال يتبدل  اختالفها، نائياً عن الرذائل على 

وال يكون ذلك كذلك إال . بل يتعني أن ينقض بدليل مستنبط من عيون األوراق ومبوازين احلق ، وعن بصر وبصرية 
  .لطريق إىل الطعن فيه ، فصار باتاً إذا أدين حبكم إنقطع ا

م [ رة رق م ـم 12الفق ن رق ائية  58ن الطع نة قض ي  18س ب فن ة   8مكت اریخ الجلس /  07/  05ت
  ]731صفحة رقم [ ]1997

أصل الرباءة مفترض ىف كل متهم ، فال جيوز أن يهدم إال بدليل جازم مستنبط من عيون األوراق ومبـوازين احلـق ،   
وكان أصل الرباءة يتصل بالتهمة اجلنائية من ناحية إثباهتا ، وال يتعلق بطبيعة أو خطورة اجلرميـة  وعن بصر وبصرية ، 

موضوعها ، وال بنوع أو قدر عقوبتها ، وكان هذا األصل ينبسط على الدعوى اجلنائية حىت خالل املراحـل الـىت   
املعادن الثمينة مؤداها غل يد حائزيها ــ  تسبقها وتؤثر فيها ، وكان النص املطعون فيه قد أجاز فرض قيود ىف شأن

الذين ال يقيمون الدليل على دخوهلا إىل مصر بطريق مشروع ــ عن تداوهلا سواء من خـالل حتفـظ جهـات    
اإلختصاص عليها ، أو مبنعها أصحاهبا من التعامل فيها ، وكان املفترض ىف هؤالء احلائزين أهنم أسوياء إستصـحاباً  

م ىف ذلك شأن غريهم من املواطنني الذين يظلهم مجيعاً هذا األصل ، فال ينقض إال حبكم يكون ألصل براءهتم ، شأهن
مـن   40باتاً ، فإن هذا النص يكون بذلك متضمناً متييزاً غري مربر بني أولئك وهؤالء ، وخمالفاً بالتاىل لنص املـادة  

  .الدستور 
م ـالفق[ م   15رة رق ن رق ن الطع ائية  59م نة قض ب 18س ي  مكت ة   8فن اریخ الجلس /  02/  01ت

  ]286صفحة رقم [ ]1997
،  67و  41إفتراض براءة املتهم وصون احلرية الشخصية من كل عدوان عليها ، أصالن كفلهما الدستور باملـادتني  

ىف  فال جيوز أن تأتى السلطة التشريعية عمالً خيل هبما ، وعلى األخص بانتحاهلا االختصاص املخول للسلطة القضائية
جمال التحقق من قيام اجلرمية بأركاهنا الىت حددها املشرع ، مبا ىف ذلك القصد اجلنائى إذا كان متطلباً فيهـا ، إال أن  
النص املطعون فيه إفترض أن اإلذن بالنشر الصادر عن رئيس حترير اجلريدة ، يفيد علمه يقيناً باملادة الىت تضمنها املقال 

ا يكون جرمية معاقباً عليها قصد رئيس التحرير إىل إرتكاهبا وحتقيق نتيجتـها ، مقيمـاً   بكل تفصيالهتا ، وأن حمتواه
  .بذلك قرينة قانونية حيل فيها هذا اإلذن حمل القصد اجلنائى ، وهو ركن ىف اجلرمية العمدية ال تقوم بغريه 

م ـالفق  [ م   4رة رق ن رق ن الطع ائية  29م نة قض ي  18س ب فن ة   8مكت اریخ الجلس /  01/  03ت
  ]1042صفحة رقم [  ]1998

إفتراض براءة املتهم ، ال يعدو أن يكون إستصحاباً للفطرة الىت جبل اإلنسان عليها ، وشرطاً الزماً للحرية املنظمـة  



6 
http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html  

وهو كذلك وثيق الصلة باحلق ىف احلياة ، وبـدعائم  . يكرس قيمها األساسية الىت ال يتصور أن تنفصل اجلماعة عنها 
ومن مث كان أصل الرباءة جزءاً من خصائص النظـام  . قوم على قواعدها النظم املدنية والسياسية مجيعها العدل الىت ت

من الدستور لكل متهم  67الزماً حلماية احلقوق الرئيسية الىت كفلتها املادة  Accusatorial systemاإلهتامى 
مـن العهـد الـدوىل     14الفقرة الثانية من املادة من اإلعالن العاملى حلقوق اإلنسان ، و 11، مرددة هبا نص املادة 

للحقوق املدنية والسياسية ، مبا مؤداه أن هذه الرباءة ال جيوز تعليقها على شرط حيول دون إنفاذ حمتواها ، وال تعطيلها 
أو عن طريق من خالل إهتام يكون متهاوياً ، وال نقضها سواء بإعفاء النيابة من إلتزامها بالتدليل على صحة إهتامها ، 

بـل إن اإلخـالل هبـا ـــ     . تدخلها هى أو غريها للتأثري دون حق ىف مسار الدعوى اجلنائية وحمصلتها النهائية 
 A prejudicial Errorيعد خطـأ ال يغتفـر    An Axiomatic Preceptوبإعتبارها مبدأ بدهياً ــ 

ك جزءاً ال يتجزأ من حماكمة تتم إنصافاً باعتبـاره  إن أصل الرباءة يعترب بذل. مستوجباً نقض كل قرار ال يتوافق معها 
متسانداً مع عناصر أخرى تشكل مقوماهتا ، ومتثل ىف جمموعها حداً أدىن من احلقوق الالزمة إلدارهتا ، ويندرج حتتها 

أو  أن يكون لكل من املتهم وسلطة اإلهتام ، الوسائل عينها الىت يتكافأ هبا مركزيهما سواء ىف جمال دحـض التهمـة  
وقد . إثباهتا ، وهى بعد حقوق ال جيوز احلرمان منها أو هتميشها سواء تعلق األمر بشخص يعترب متهماً أو مشتبهاً فيه 

أقرهتا الشرائع مجيعها ــ ال لتظل املذنبني حبمايتها ــ وإمنا لتدرأ مبقتضاها وطأة اجلزاء املقـررة للجرميـة الـىت    
القطع بوقوعها ممن أسند إليهم اإلهتام بإتياهنا ، إذ ال يعترب هذا اإلهتام كافياً هلدم  خالطتها شبهة إرتكاهبا مبا حيول دون

أصل الرباءة ، وال مثبتاً لواقعة تقوم هبا اجلرمية ، وال حائالً دون التدليل عليها ، بل يظل هذا األصـل قائمـاً إىل أن   
ر وبصرية ، وخلص إىل أن الدليل على صحتها ينقض من خالل حكم قضائى صار باتاً بعد أن أحاط بالتهمة عن بص

  .ــ بكل مكوناهتا ــ كان نقياً متكامالً 
ـالفق [ م   9م ـرة رقـ ن رق ن الطع ائية  29م نة قض ي  18س ب فن ة   8مكت اریخ الجلس /  01/  03ت

  ]1042صفحة رقم [ ]1998
ل اإلجرائية الىت متلكها النيابة العامـة ىف  إفتراض الرباءة يبدو أكثر ضرورة ىف جمال حقوق الدفاع بالنظر إىل أن الوسائ

جمال إثباهتا للجرمية ، تدعمها موارد ضخمة يقصر املتهم عنها ، وال يوازهنا إال إفتراض الرباءة لضمان أال يدان عـن  
وال جيـوز   Dans la doute, on acquitteاجلرمية ما مل يكن الدليل عليها مربءاً من كل شبهة هلا أساسـها  

ن تفسر النصوص العقابية ، باعتبارها نافية ألصل براءة املتهمني مبخالفتها ، وال منهية لضـرورة أن يكـون   بالتاىل أ
" إبتـداء  " الدليل على اإلخالل هبا منتجاً ومؤثراً ، بل يكون لكل متهم ــ وإرتكاناً إىل هذا األصل ــ أن يظل 

  .حميطاً بالتهمة من جهة ثبوهتا  Doute raisonableمما يعترب شكاً معقوالً " إنتهاء " صامتاً ، وأن يفيد 
  :ب ـ الطبيعة القانونية لإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان 

  :االعالن العالمى لحقوق االنسان 
رة رق [ ـالفق ن الطع 7م ـ ـم م ـ نة قضائي 7ن رق ـس ـمكت 2ة ـ ي ـ ة   1ب فن اریخ الجلس /  03/  01ت

  ]228صفحة رقم [ ]1975
ووقعتـه   1948من ديسمرب سنة  10ى حلقوق اإلنسان الذى أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف إن اإلعالن العامل

مصر ال يعدو أن يكون جمرد توصية غري ملزمة وليست له قيمة املعاهدات الدولية املصدق عليها، وحىت بالنسـبة إىل  
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تبة القانون ذاته هذا فضال عن أن القرار بقـانون  هذه املعاهدات ليست هلا قيمة الدساتر وقوهتا وال جتاوز مرتبتها مر
منه يف فقرهتا الثانية على أن الفرد خيضع  29املطعون فيه ال يناهض اإلعالن العاملى حلقوق اإلنسان فقد نصت املادة 

 يف ممارسة حقوقه لتلك القيود الىت يقررها القانون لضمان اإلعتراف حبقوق الغري وحرياتـه وإحترامهـا ولتحقييـق   
املقتضيات العادلة للنظام العامة واملصلحة العامة واألخالق يف جمتمع دميوقراطى، ومن مث فإنه مىت اقتضت موجبـات  
النظام العام يف البالد والذى يستمد حدود أساسا من الشريعة اإلسالمية حظر احملافل البهائية ووقف نشـاطها فـال   

الن العاملى حلقوق اإلنسان، ومن مث يكون هذا الوجه غري قائم علـى  تثريب على هذا  احلظر وال تنافر بينه وبني اإلع
  .اساس سليم

  :أصل البراءة يمتد للمتهمين والمشتبه فيهم : ثانيا
م [ رة رق م ـم 14الفق ن رق ائية  28ن الطع نة قض ي  17س ب فن ة   7مكت اریخ الجلس /  12/  02ت

  ]262صفحة رقم [ ]1995
سواء كان مشتبهاً فيه أو متهماً بإعتباره قاعدة أساسية ىف النظام االهتامى أقرهتا  إن أصل الرباءة ميتد إىل كل فرد ،

الشرائع مجيعها ال لتكفل مبوجبها محاية املذنبني وإمنا لتدرأ مبقتضاها العقوبة عن الفرد إذا كانت التهمة املوجبة اليه قد 
ة حمل االهتام ، ذلك أن االهتام اجلنائى ىف ذاته ال أحاطتها الشبهات مبا حيول دون التيقن من مقارفة املتهم للواقع

يزحزح أصل الرباءة الذى يالزم الفرد دوماً وال يزايله سواء ىف مرحلة ما قبل احملاكمة أو أثنائها ، وعلى امتداد 
 تبلغ قوهتا حلقاهتا ، وأيا كان الزمن الذى تستغرقه إجراءاهتا ، وال سبيل بالتاىل لدحض أصل الرباءة بغري األدلة الىت

االقناعية مبلغ اجلزم واليقني ، مبا ال يدع جماالً معقوالً لشبهة انتفاء التهمة وبشرط أن تكون داللتها قد استقرت 
  .حقيقتها حبكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه وصار باتاً 

  أصل البراءة ينسحب على الدعوى فى جميع مراحلها  : ثالثا 
/  10/  05تاریخ الجلسة   8مكتب فني  12سنة قضائية  26رقم  نـن الطعـــم 4الفقرة رقم [

  ]124صفحة رقم [  ]1996
أصل الرباءة يتصل بالتهمة اجلنائية من ناحية إثباهتا ، وال شأن له بطبيعة أو خطورة اجلرمية موضوعها ، وال بنـوع أو  

ىف املراحل املؤثرة السابقة علـى حماكمتـه   قدر عقوبتها ، وكان هذا األصل كامناً ىف كل فرد ، كافالً محايته سواء 
  .جنائياً ، أو أثناءها ، وعلى إمتداد حلقاهتا 

رة[ م الفق ـم 7 رق ـالطع نـ م نـ نة 13 رق ائية س ب 12 قض ي مكت اریخ  5 فن ة ت /  02/  02 الجلس
  ]165 رقم صفحة[ ]1992

 و ، هلـا  املقـررة  العقوبة بنوع ليس و ، إثباهتا يةناح من اجلنائية بالتهمة يتعلق ثابتا أصال ميثل املتهم براءة افتراض إن
 الدستور يرتب أن احملتم من كان مث من و ، إجراءاهتا امتداد على و ، مراحلها مجيع ىف اجلنائية الدعوى إىل ينسحب
 و ، اعقيـدهت  مجاعها من تتكون و احملكمة إليها ختلص الىت اجلازمة األدلة بغري نقضها جواز عدم الرباءة افتراض على
 أخـرى  جهة أى عليها تفرض أال و ، فيها كلمتها وحدها هى تقول أن و ، عليها األدلة هذه تطرح أن ذلك الزم

 مـن  حصـلته  و الـدعوى  وقائع من هى استخلصته ما إىل دائما األمر مرد يكون أن و ، بعينه لدليل حمددا مفهوما
  . بشأهنا الدفاع أو العامة النيابة نظر بوجهة مقيدة غري أوراقها
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م [ رة رق م ـم 22الفق ن رق ائية  49ن الطع نة قض ي  17س ب فن ة   7مكت اریخ الجلس /  06/  15ت
  ]739صفحة رقم [ ]1996

إن ما قرره النص املطعون فيه من إختاذ أحد التدابري الىت حددها ىف شأن األشخاص الذين حكم عليهم أكثر من مرة 
ىف شأن مكافحة املخدرات وتنظيم استعماهلا ـ ولو مل تتعلق   1960ة لسن 182ىف جناية مما نص عليه القانون رقم 

هذه اجلناية باملواد املخدرة ، بل كانت تعدياً على رجال السلطة العامة القائمني على تنفيذ أحكام هذا القـانون ـ   
ئم ارتكبها مـن قبـل   مؤداه أن املشرع قدر بالنص املطعون فيه أن مثة خطورة تنجم عن سوابق املتهم الىت متثلها جرا

وأدين عنها واكتمل القصاص ىف شأهنا وأن هذه اخلطورة الىت ال تزيد عن أن تكون احتماالً ألن يرتلق مسـتقبالً ىف  
جرمية غري معينة ـ ينبغى التحوط هلا صوناً ملصاحل اجلماعة بإختاذ تدابري بعينها تنال من حريته الشخصية ، وكانـت   

رتكبها املتهم بعد هى الىت اراد املشرع  توقيعها من خالل التدابري الىت نص عليها ، وكان ذلك اجلرمية احملتملة الىت مل ي
من املشرع إحداثاً حلالة إجرامية افترضها وكان ال دليل على قيام عالقة حتمية بني انغماس الشخص ىف جرائم سابقة 

تراض الرباءة أن يدان الشخص ال عن جرمية أتاهـا  وبني ترديه ىف محايتها والعودة اليها من جديد وكان مما يناقض اف
وتتحدد عقوبتها بالنظر اىل جسامتها ـ بل بناء على حمض افتراض بااليغال ىف اإلجرام ال يرتد املذنبون عنه أبداً بـل   

نفـس  هم اليه منصرفون يبغوهنا عوجاً وكان ال جيوز وفقاً للدستور أن يتعلق التجرمي خبطورة أحدثها املشرع ولو ىف 
قابلة هلا وال يتسم باليقني تعلقها بشخص معني بل تقوم ىف بنياهنا على أن اجلرائم الىت ارتكبها من قبل هى الىت تشهد 
حباضره وينبغى أن تكون حمددة مستقبالً خلطاه وكان القول بأن مواجهة الرتعة االجرامية الكامنة فيمن حكم عليـه  

فاها وترد سوأهتا الىت ارتكبها جزاءها املالئم آخذة ىف اعتبارها سجله اإلجرامى أكثر من مرة ، الزمها اختاذ تدابري تتو
، وكان ال ينبغى أن يقرر املشرع ـ بالنص املطعون فيه ـ عقاباً أكثر من مرة عن فعل واحـد بعـد أن اكتمـل      

  .القصاص قى شأن اجلرائم السابقة مجيعها ودومنا جرمية جديدة يدعى وقوعها 
رة[ م الفق ـم 9 رق م نـالطع نــ نة 13 رق ائية س ب 12 قض ي مكت اریخ  5 فن ة ت /  02/  02 الجلس

  ]165 رقم صفحة[ ]1992
 أقرهتـا  االهتـامى  النظام ىف أساسية قاعدة باعتباره متهما أو فيه مشتبها أكان سواء فرد كل إىل ميتد الرباءة أصل إن

 املوجهة التهمة كانت إذا الفرد عن العقوبة مبقتضاها لتدرأ اإمن و - املذنبني محاية مبوجبها لتكفل ال - مجيعها الشرائع
 ال ذاته ىف اجلنائى اإلهتام أن ذلك ، اإلجرامية للواقعة املتهم مقارفة من التيقن دون حيول مبا الشبهات أحاطتها قد إليه

 امتـداد  علـى  و أثنائها وأ احملكمة قبل ما مرحلة ىف سواء ، يزيله ال و دوما الفرد يالزم الذى الرباءة أصل يزحزح
 قوهتـا  تبلغ الىت األدلة بغري الرباءة أصل لدحض بالتاىل سبيل ال و ، إجراءاهتا تستغرقه الذى الزمن كان أياً و حلقاهتا
 إسـتقرت  قد داللتها تكون أن بشرط و ، التهمة إنتفاء لشبهة معقوال جماال يدع ال مبا اليقني و اجلزم مبلغ اإلقناعية
  . باتا صار و ، فيه الطعن طرق استنفد قضائى محبك حقيقتها

م ـالفق[ م   11رة رق ن رق ن الطع ائية  28م نة قض ي  17س ب فن ة   7مكت اریخ الجلس /  12/  02ت
  ]262صفحة رقم [ ]1995

إن الدستور يكفل للحقوق الىت نص عليها ىف صلبه احلماية من جوانبها العملية وليس من معطياهتا النظريـة وكـان   
احملكمة من مراعاة القواعد املنصفة آنفة البيان ـ عند فصلها ىف االهتام اجلنائى ـ حتقيقاً ملفاهيم العدالة حىت   استيثاق 
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ىف أكثر اجلرائم خطورة ال يعدو أن يكون ضمانة أولية لعدم املساس باحلرية الشخصية ـ الىت كفلها الدستور لكـل   
حد ىف التقيد هبا ، أو الرتول عنها وكان افتراض براءة املتهم ، ميثل مواطن ـ بغري الوسائل القانونية الىت ال يترخص أ 

أصالً ثابتاً يتعلق بالتهمة اجلنائية من ناحية إثباهتا ، وليس بنوع العقوبة املقررة هلا وينسحب إىل الدعوى اجلنائيـة ىف  
فتراض الرباءة عدم جواز نقضـها  مجيع مراحلها ، وعلى امتداد إجراءاهتا فقد غدا من احلتم أن يرتب الدستور على ا

والزم ذلك ، أن تطرح هذه األدلة عليها ، . بغري األدلة اجلازمة الىت ختلص اليها احملكمة وتتكون من مجاعها عقيدهتا 
وأن تقول هى وحدها كلمتها فيها ، وأال تفرض عليها أى جهة أخرى مفهوماً حمددا لدليل بعينة وأن يكـون مـرد   

ا استخلصته هى من وقائع الدعوى وحصلته من أوراقها ، غري مقيدة بوجهة نظر النيابة العامـة أو  األمر دائماً إىل م
  .الدفاع بشأهنا 

  ـ : ـ يجب إثبات الجريمة بدليل قاطع : رابعا 
  : اثبات الجريمة 

م [ رة رق ـم 6الفق م ـــ ن رق ائية  29ن الطع نة قض ي  18س ب فن ة   8مكت اریخ الجلس /  01/  03ت
  ]1042فحة رقم ص[ ]1998

كل جرمية يدعى إرتكاهبا ، ال جيوز إثباهتا دون دليل جازم ينبسط على عناصرها مجيعاً ، وال جيوز كذلك إفتـراض  
. ثبوهتا ــ ولو ىف أحد عناصرها ماكان منها مادياً أو معنوياً ــ من خالل قرينة قانونية ينشئها املشرع إعتسافاً 

  . ومهاً ودون ذلك ال يكون أصل الرباءة إال
  :اسباغ الشرعية الدستورية 

 ]1998/  02/  07تاریخ الجلسة   8مكتب فني  17سنة قضائية  64من الطعن رقم  4الفقرة رقم [
  ]1108صفحة رقم [

الوسائل اإلجرائية الىت متلكها سلطة اإلهتام ىف جمال إثباهتا للجرمية ، تدعمها موارد ضخمة يقصر املتهم عنـها ، وال  
ال بافتراض الرباءة مقروناً بدفاع مقتدر لضمان أال يدان عن اجلرمية ، ما مل يكن الدليل عليها مربءاً من كـل  يوازهنا إ

وال جيوز بالتاىل إسباغ الشرعية الدستورية على نصوص عقابية ال تتكافأ معها وسائل الدفاع الىت . شبهة هلا أساسها 
  .ادل أسلحتهم بشأن إثباهتا ونفيها أتاحتها لكل من سلطة اإلهتام ومتهمها ، فال تتع

  : ضرورة توافر القصد الجنائى الخاص فى الجرائم العمدية :خامسا
/  02/  02 الجلسـة  تاريخ  5 فني مكتب 12 قضائية سنة 13 رقم الطعن من 15 رقم الفقرة[

  ]165 رقم صفحة[ ]1992
 ، إمالء أو حتكما يقيمها ال هو و املشرع، عمل من أهنا هى - قاطعة غري أو كانت قاطعة القانونية القرائن ىف األصل

 كانـت  و ذلك كان ملا.  العملية احلياة ىف غالبا يقع ما ضوء على مضموهنا يتحدد أن و القرينة تصاغ أن جيب إمنا و
 تتعلـق  أهنا ذلك ، كذلك تعترب ال اجلمارك قانون من 121 املادة من الثانية الفقرة نص تضمنها الىت القانونية القرينة
 باسـتريادها  قام فيمن ينحصر ال تعامل هو و ، اجلمركية الدائرة من خروجها بعد فيها التعامل جيرى أجنبية ببضائع
 فيهـا  التعامـل  يـتم  ذلك كل ىف و ، األخري حائزها إىل تصل أن إىل بيعا و شراء عديدة أيد تتداوهلا إمنا و ، ابتداء

 حميطهـا  ىف ترصـد  الىت اجلمركية الدائرة جتاوزها على ترتيبا عنها املستحقة اجلمركية بالضريبة الوفاء سبق بافتراض
 بـدليل  إال يكون ال هتريبها أن و فيها األصل هو ذلك أن باعتبار ، إجراءاهتا تتم و ضرائبها تقدر و ، الواردة البضائع
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 أن مـن  عليـه  نصت مبا اجلمركى قانونال من 5 املادة من الثالثة الفقرة أكدته ما هو و ذاهتا اجلمركية اإلدارة تقدمه
 جيوز ال أنه و ، هلا املنظمة القرارات و للقوانني وفقا تصديرها أو البضاعة ورود مبناسبة تستحق إمنا اجلمركية الضريبة
 القانون ينص مل ما عنها املستحقة الرسوم و الضرائب أداء و ، اجلمركية اإلجراءات إمتام قبل بضاعة أية عن اإلفراج

 على الدالة للمستندات فيها اإلجتار بقصد األجنبية البضائع حائز تقدمي عدم أن ، تقدم ما الزم و.  ذلك خالف ىعل
 الىت البديلة الواقعة فإن ، ذلك كان إذ ، بتهريبها علمه بالضرورة يفيد ال ، عنها املستحقة اجلمركية بالضرائب الوفاء

 و القانون حبكم ثابتة بالتهريب العلم واقعة العتبار األحوال من األغلب ماألع ىف ترشح ال فيه املطعون النص إختارها
 إفتراض إلهدار مقحمة و موضوعية أسس على مرتكزة غري بالتاىل القرينة تغدو و.  هبا منطقية عالقة بالتاىل تربطها ال

  . صلبه ىف الدستور كفلها الىت املنصفة احملاكمة لضوابط مث من جماوزة و ، الرباءة
/  02/  02 الجلسـة  تاريخ  5 فني مكتب 12 قضائية سنة 13 رقم الطعن من 17 رقم الفقرة[

  ]165 رقم صفحة[ ]1992
 أن هـو  األصـل  كان و ، فيها ركنا اجلنائى القصد يعترب الىت العمدية اجلرائم من اجلمركى التهريب جرمية كانت ملا

 واقعـة  كل شأن ىف األمر حبقيقة املتهم علم من عليها تطرح الىت لألدلة تقديرها ضوء على و بنفسها احملكمة تتحقق
 للسـلطة  دسـتوريا  املقـرر  االختصاص كان و ، افتراضيا أو ظنيا ال يقينيا العلم هذا يكون أن و اجلرمية عليها تقوم

 القيـام  عن احملكمة يد لغل تنشئها الىت بالقرائن التدخل خيوهلا ال ، عقوبتها تقرير و اجلرائم إنشاء جمال ىف التشريعية
 و التشريعية السلطتني بني الفصل ملبدأ إعماال املشرع عينها الىت اجلرمية أركان قيام من التحقق جمال ىف األصلية مبهمتها
 ثبوهتا جعل بذاهتا واقعة حدد قد فيه املطعون اجلمارك قانون من 121 املادة من الثانية الفقرة نص كان و ، القضائية
 مسألة ىف ارتآها الىت النظر وجهة بذلك مقحما اإلجرامية بالواقعة العلم على مباشر غري بطريق داال ، راملباش بالطريق
 عند املوضوعية للحقيقة تقصيا بنفسها جتريه الذى بالتحقيق إلتصاهلا املوضوع حمكمة إىل هنائية بصفة فيها األمر يعود
 من لديها تتكون الىت العقيدة إىل عنه يسفر ما مآل و ، عليه واهالس سلطان ال حتقيق هو و ، اجلنائى اإلهتام ىف الفصل
 - عليـه  املطعون التشريعى بالنص - العامة النيابة أعفى إذ املشرع فإن ، ذلك كان إذ.  عليها املطروحة األدلة مجاع
 بتـهريب  املتـهم  علـم  عةواق هى ، عناصره من تعترب و  اجلنائى بالقصد تتصل بذاهتا واقعة إىل بالنسبة التزاماهتا من

 كلمتـها  تقـول  أن و ، حتقيقها عن املوضوع حمكمة بذلك حاجبا فيها، االجتار بقصد حيوزها الىت األجنبية البضائع
 يعـد  عمله فإن ، املتهم إىل نفيه عبء نقل و ، حتكمية بقرينة العلم هذا عليه املطعون النص افترض أن بعد ، بشأهنا
 و ، التشـريعية  السلطة بني و بينها الفصل مبوجبات إخالال و ، القضائية للسلطة تورالدس كفله الختصاص إنتحاال
 املـادة  لنص بالتاىل خمالفا و ، عناصرها و وقائعها كل ىف إليه املوجهة التهمة من املتهم براءة الفتراض كذلك مناقضا

  .الدستور من 67
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  المطلب الثانى
  المبادئ الدستورية لحق التقاضى

  :الطبيعة الدستورية لحق التقاضى :  أوال
م [ رة رق ـم 2الفق ن رقـ ـن الطع نة قضائي 13م ـ ـس ي  7ة ـ ب فن ة   1مكت اریخ الجلس /  04/  16ت

  ]48صفحة رقم [ ]1977
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حـق االلتجـاء إىل   "من الدستور على أن  68تنص املادة 

ويبني من هذا النص " لنص يف القوانني على حتصني أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاءقاضيه الطبيعى، وحيظر ا
أن الدستور مل يقف عند حد تقرير حق التقاضى للناس كافة كمبدأ دستورى أصيل، بل جاوز ذلك إىل تقرير مبـدأ  

خول هذا املبدأ يف عموم املبدأ رغم د –حظر النص يف القوانني على حتصني أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء 
األول رغبة يف تأكيد الرقابة القضائية على القرارات اإلدارية وحسما ملا ثار من خالف يف شـأن عـدم دسـتورية    
التشريعات الىت حتظر حق الطعن يف هذه القرارات، وقد استقر قضاء احملكمة العليا على أن النص املشار إليـه جـاء   

ة حلق التقاضى ومؤكدا ملا أقرته الدساتري السابقة ضمنا من كفالة هذا احلق لألفـراد حـني   كاشفا للطبيعة الدستوري
خولتهم حقوقا ال تقوم وال تؤتى مثارها إال بقيامه باعتباره الوسيلة الىت تكفل محاية تلك احلقوق والتمتـع هبـا ورد   

وهـو   –حرمان طائفة معينة منه مع حتقق مناطه العدوان عليها وباعتباره من احلقوق العامة بالنظر إىل ما يترتب على 
من إهدار املبدأ املساواة بينهم وبني غريهم من املواطنني الذى مل حيرموا من  -قيام املنازعة يف حق من حقوق أفرادها

من  24، واملادة 1958من دستور سنة  7، واملادة 1956من دستور  31هذا احلق، وهو املبدأ الذى كفلته املادة 
  .من الدستور القائم 40، واملادة 1964من دستور  24، واملادة 1964ر دستو
  : الطبيعى قاضيه إلى اإللتجاء حق مواطن لكل

رة[ م الفق ـم 6 رق ن نـــ م الطع نة 15 رق ائية س ب 14 قض ي مكت اریخ  5 فن ة ت /  05/  15 الجلس
  ]315 رقم صفحة[ ]1993

 احلق هذا أن على دل قد ، الطبيعى قاضيه إىل اإللتجاء حق مواطن لكل أن منه 68 املادة ىف عليه نص مبا الدستور إن
 ىف القانونية مراكزهم تتكافأ إمنا و ، إليه اللجوء جمال ىف بينهم فيما يتمايزون ال كافة للناس حق هو ، شرعته أصل ىف

 ىف احلق هذا إعمال ضمان على الدستور حرص قد و.  الذاتية مصاحلهم عن دفاعاً حقوقهم على العدوان لرد سعيهم
 أو ، سواها دون بذاهتا حالة ىف إجازته أو ، أخرى دون فئة على مباشرته قصر معه جيوز ال مبا دستورياً املقرر حمتواه
 الـىت  بالقيود إال ذلك ىف مقيد غري ، به يلوذ من لكل حقاً إليه النفاذ يكون أن لضمان ، لطبيعته منافية بعوائق إرهاقه
 ىف احلق كفل قد الدستور يكون بذلك و.  مصادرته حد إىل مداها ىف تصل أن حبال جيوز ال الىت و ، تنظيمه يقتضيها
 مصاحلهم عن للدفاع أصالً أقامه و ، منه اإلنتقاص دون حتول الىت بضماناته احلق هذا عزز و ، مواطن لكل الدعوى
 دون أبوابـه  غلـق  أن ذلـك  الزم و.  إليه تكاناألر ىف سواء املواطنني جعل و ، عليها العدوان من صوهنا و الذاتية
 الشخصية مصلحته حتركها حقوق بعد هى و ، يدعيها الىت باحلقوق اإلخالل يكرس و ، إهداره إىل ينحل إمنا أحدهم
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 النصـوص  مقابلـة  علـى  جوهرها ىف تقوم الىت الدستورية للدعوى العينية الطبيعة طلبها دون حتول ال و ، املباشرة
 على و - العينية هذه أن ذلك.  الدستورية للشرعية إعالء مع لتطابقها حتزياً الدستور بأحكام عليها ملطعونا التشريعية

 هذا أن أو ، املباشرة الشخصية املصلحة شرط من شأهنا ىف التحلل لزوماً تفيد ال - احملكمة هذه قضاء عليه جرى ما
 مـا  منه ينال ال ، الذاتية حقوقه عن الدفاع ىف مواطن كل قح فإن كذلك.  هبا مرتبط غري عنها منفكاً يعترب الشرط
 أعضائها عن إستقالالً تقيم أن ىف احلق - معنوياً شخصاً بوصفها و - للقانون وفقاً منشأة نقابة لكل أن من مقرر هو

 إىل منصرفة تعترب ال النقابة حتميها الىت اجلماعية املصاحل أن ذلك.  جمموعها ىف مصاحلهم عن بالدفاع املتعلقة الدعاوى
 النقابة عليها تقوم الىت األغراض صون مناطها إمنا و ، سواها دون بينهم من بفئة متعلقة أو ، أعضائها من معني عضو
 حتول أن جيوز ال و ، أعضائها من عضو لكل الفردية باملصاحل اجلماعية املصاحل هذه ختل ال مث من و.  أهدافها محاية و

  . مباشراً تأثرياُ فيه املطعون التشريعى النص فيها أثر الىت الذاتية حقوقه أو اخلاص القانوىن ركزهم عن الدفاع و دونه
  ـ:حق الترضية القضائية : ثانيا 

رة [ م الفق ن 10 رق ن م م الطع نة 15 رق ائية س ب 17 قض ي مكت اریخ  7 فن ة ت /  12/  02 الجلس
  ]316 رقم صفحة[ ]1995

 حالً ـ مطافها هناية ىف ـ القضائية للخصومة املشرع يوفر مل ما تكتمل ال التقاضى قح منها يتكون الىت العناصر إن
 وكـان  يدعيها الىت باحلقوق االخالل ملواجهة يطلبها من يبتغيها الىت  JUDICIAL القضائية الترضية ميثل منصفا
 ـ أدلتهم مبوجبها اخلصوم رضيع الىت الدفاع وسائل خالل من اجتناءها يتوخى ـ بالوكالة أو أصالة ـ الدفاع حق
 الترضية هذه فإن يدعوهنا الىت احلقوق جمال ىف أسلحتهم تتكافأ بل البعض بعضهم بني فيه متييز ال مبا ـ وقانوناً واقعاً
 بـاالغراض  وترتبط التقاضى حق من منقسم غري جزءاً تشكل ـ والقانون الدستور أحكام مع اتساقها وبإفتراض ـ

 عملية فائدة عنها تتولد ال نظرية مصاحل عن للدفاع تقام ال القضائية اخلصومة أن ذلك يؤيد لبلوغها يعمل الىت النهائية
  . بشأهنا القانون وحكم ، عليها املتنازع املسائل نطاق حقيقتها وتبلور ، القانون يقرها منفعة اقتضاء غايتها بل
  
  

  المطلب الثالث
  المبادئ الدستورية لحق الدفاع

  :يعة الدستورية لحق الدفاع الطب: أوال 
رة[ م الفق ن 25 رق ن م م الطع نة 15 رق ائية س ب 17 قض ي مكت اریخ  7 فن ة ت /  12/  02 الجلس

1995[  
  ]316 رقم صفحة[

 حـق  تقرير جمرد على يقتصر ال مضموهنا أن ذلك ذاهتا الدستور من 69 املادة من األوىل الفقرة بنيان تقدم ما يؤيد
 أصـل  استصحاهبا خالل من الدفاع حلق الشخصية املالمح تؤكد ولكنها عنه الدفاع وىليت حمام اختيار ىف الشخص
 يفيد ما وهو  THE  right  of  Self  Rrpresntation ادارته ىف أصيالً يكون ملن اياه بتخويلها فيه احلق

 أن يعـدو  ال عنه كيالًو يكون حملام الشخص اختيار أن تقدير وعلى يتهادمان فال اآلخر عن احلقني من كل استقالل
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 إال يتم أن يتصور ال فيها وكل الىت القضائية باخلصومة الوكيل انفراد وأن يطلبها الىت املعاونة أشكال من شكالً يكون
  . ونتائجها بآثارها ـ غريه دون ـ بعدئذ ليتحمل األصيل بقبول

  
رة[ م الفق ـم 17 رق ن نـ م الطع نة 15 رق ب 17 قضائية س ي مكت اریخ  7 فن ة ت /  12/  02 الجلس

  ]316 رقم صفحة[ ]1995
 اخلضـوع  مبـدأ  مؤكدا ، املتحضرة األمم هبا تؤمن الىت بالقيم مرتبطا ، البشر وجدان ىف غائرا الدفاع حق غدا وقد

 جمـال  ىف القضـائية  للسلطة االجتماعى الدور مبلورا ، االختيار إرادة معززا ، والتحامل التسلط عن ناهيا ، للقانون
 أو عقيمـا  ترفا يكون أن عن نائيا ، املنظمة للحرية اجلوهرية األسس إطار ىف واقعا ، اختالفها على للحقوق تأمينها
 بل ، رمزيا هبا القبول يكون فال ، خالفها على تشريعى تنظيم كل ليبطل نفسها تفرض كضرورة قائما ، زائدا سرفا
 ىف أحـد  فالينازع ، بأهدافها وتقيدا ، حملتواها إنفاذا ، الشكلية أهداهبا على املوضوعية حلقائقها تغليبا ، ومؤثرا فاعال
  . حيجبها أو ثبوهتا

  :حق الدفاع ومواجهة المتهم بالشهود  
م [ رة رق ـم 28الفق م ـ ن رق نة قضائية  25ن الطع ي  16س ب فن ة   7مكت اریخ الجلس /  07/  03ت

  ]45صفحة رقم [ ]1995
بوسائل إجرائية  -ولضمان فعاليته  -جهة إليه يقترن دائما من الناحية الدستورية إن افتراض براءة املتهم من التهمة املو

وثيقة الصلة حبق الدفاع من بينها حق املتهم يف مواجهة الشهود الذين قدمتهم النيابة العامة إثباتا للجرمية واحلـق يف  
نص املطعون فيه مؤداه أن جرائم النشـر  دحض أقواهلم وإجهاض األدلة اليت طرحتها بأدلة النفي اليت يعرضها وكان ال

اليت تقع من خالل الصحيفة احلزبية تتعلق أساسا برئيس التحرير ابتداء واملدعي إحلاقا كرئيس للحزب الـذي ميلـك   
وكان هذان املتهمان جماهبني هبذه اجلرائم بـافتراض أن هلمـا دورا يف    -وبوصفهما فاعلني أصليني  -تلك الصحيفة 
غـري أن الـنص   . عائدة إيل ختليهما عن واجباهتما فقد غدا الزما أن يكونا متكافئني يف وسائل دفعها إحداثها وأهنا 

املطعون فيه جرد رئيس احلزب من وسائل الدفاع اليت يقبل هبا التهمة املنسوبة إليه ومل يكلف النيابة العامـة إثبـات   
ك قانعا بأن تدلل علي مسئولية غريه ممثال يف رئيس التحرير مسئوليته اجلنائية عن اجلرائم حمل االهتام بل أعفاها من ذل

ق يف نطـا  -وهو ما يعين ان رئيس احلـزب صـار   . لتقوم املسئولية اجلنائية لرئيس احلزب ترتيبا عليها ويف إطارها 
تابعا لغريه يف أمر يرتبط حبريته الشخصية اليت ال جيوز تقييدها بأفعال ياتيها األخـرون   -مسئوليته اجلنائية الشخصية 
وآية ذلك أن النص املطعون فيه يقيم املسئولية اجلنائية لرئيس احلزب يف احلـدود الـيت   . ويكون مصريه معلقا عليها 

رئيس التحرير فإن هو هدمها أفاد رئيس احلزب من سقوطها وإال حتمل تبعاهتا تنهض هبا املسئولية اجلنائية الشخصية ل
كاملة وهو ما يعترب متييزا جائرا بني املتهمني يف جمال احلقوق اليت يتمتعون هبا وفقا للدستور وعلي األخص علي صعيد 

االهتام اجلنائي ونفيه مما خيـل  حماكمتهم بطريقة منصفة يف مقوماهتا وضوابطها تتكافأ من خالهلا فرصهم يف مواجهة 
من الدستور ذلك أن صور التمييز اجملافية للدستور وإن تعذر حصرها إال  40مبساواهتم أمام القانون وفقا لنص املادة 

أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة حتكمية من احلقوق أو احلريات اليت كفلها الدسـتور  
ذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو بتعطيل أو انتقاص آثارها مبا حيول دون مباشرهتا علـي قـدم مـن    أو القانون و



14 
http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html  

  .املساواة الكاملة بني املؤهلني قانونا لالنتفاع هبا 
م رةـالفق [ ن 9 رق ـالطع م م نـ نة 13 رق ائية س ب 12 قض ي مكت اریخ  5 فن ة ت /  02/  02 الجلس

  ]165 رقم صفحة[ ]1992
 أقرهتـا  االهتـامى  النظام ىف أساسية قاعدة باعتباره متهما أو فيه مشتبها أكان سواء فرد كل إىل ميتد ةالرباء أصل إن

 املوجهة التهمة كانت إذا الفرد عن العقوبة مبقتضاها لتدرأ إمنا و - املذنبني محاية مبوجبها لتكفل ال - مجيعها الشرائع
 ال ذاته ىف اجلنائى اإلهتام أن ذلك ، اإلجرامية للواقعة املتهم مقارفة من التيقن دون حيول مبا الشبهات أحاطتها قد إليه

 امتـداد  علـى  و أثنائها أو احملكمة قبل ما مرحلة ىف سواء ، يزيله ال و دوما الفرد يالزم الذى الرباءة أصل يزحزح
 قوهتـا  تبلغ الىت األدلة بغري اءةالرب أصل لدحض بالتاىل سبيل ال و ، إجراءاهتا تستغرقه الذى الزمن كان أياً و حلقاهتا
 إسـتقرت  قد داللتها تكون أن بشرط و ، التهمة إنتفاء لشبهة معقوال جماال يدع ال مبا اليقني و اجلزم مبلغ اإلقناعية
  . باتا صار و ، فيه الطعن طرق استنفد قضائى حبكم حقيقتها
  ـ:الحق فى المحاآمة المنصقة : ثانيا 

ـالفق[ م رةـ ن 18 رق م نالطع م نة 13 رق ب 12 قضائية س ي مكت اریخ  5 فن ة ت /  02/  02 الجلس
  ]165 رقم صفحة[ ]1992

 بوسـائل  - فعاليتـه  لضمان و - الدستورية الناحية من دائما يقترن إليه املوجهة التهمة من املتهم براءة إفتراض إن
 مواجهـة  ىف املتـهم  حق ىف تتمثل و عالدفا ىف باحلق الصلة وثيقة - أخرى ناحية من و كذلك تعترب إلزامية إجرائية
 الثانية الفقرة نص كان و ، يقدمها الىت النفى بأدلة دحضها ىف احلق و ، للجرمية إثباتا العامة النيابة قدمتها الىت األدلة
 ىاجلنائ القصد ثبوت هبا إفترض الىت القانونية القرينة طريق عن و - عليه املطعون اجلمارك قانون من 121 املادة من
 بنفيهـا  مكلفا و ، دليل بغري حقه ىف القرينة أثبتتها بواقعة مواجها املتهم جعل بأن اإلجرائية الوسائل هبذه أخل قد -

 مبـدأ  من ينال النص هذا كان و ، األصل هذا على الدستور أسبغها قيمة كل عمال مسقطا و ، الرباءة ألصل خالفا
 بضـوابط  خيـل  و ، الرباءة إفتراض يناقض و ، الشخصية احلرية من و ، القضائية و التشريعية السلطتني بني الفصل
 ، 67 ، 41 املـواد  ألحكام خمالفا يكون بذلك فإنه ، الدفاع ىف احلق ضمان من عليه تشتمل ما و املنصفة احملاكمة

  . الدستور من 165 ، 86 ، 69
  احلق ىف احملاكمة املنصفة وافتراض الرباءة

ـالفق [ م رةــ ن 4 رق نالط م م ع نة 13 رق ائية س ب 12 قض ي مكت اریخ  5 فن ة ت /  02/  02 الجلس
  ]165 رقم صفحة[ ]1992

 تثبـت  حىت برئ املتهم أن من عليه تنص مبا املنصفة احملاكمة ىف احلق الستني و السابعة مادته ىف كفل قد الدستور إن
 حلقـوق  العـاملى  االعـالن  عليه نص قح هو و ، نفسه عن الدفاع ضمانات فيها له تكفل قانونية حماكمة ىف إدانته

 ىف غـريه  مـع  متكافئا و مكتمال حقا شخص لكل أن أوالمها تقرر الىت عشرة احلادية و العاشرة مادتيه ىف االنسان
 التهمـة  ىف أو ، املدنية التزاماته و حقوقه ىف الفصل تتوىل ، حمايدة مستقلة حمكمة عليها تقوم منصفة و علنية حماكمة
 براءته تفترض أن ىف جنائية هتمة إليه وجهت شخص كل حق األوىل فقرهتا ىف ثانيتهما تردد و ، اليه وجهةامل اجلنائية
 منها تستمد الىت هى السابقة الفقرة و.  لدفاعه الضرورية الضمانات فيها له توفر علنية حماكمة ىف إدانته تثبت أن إىل
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 اطارها ىف تقع و ، الدميقراطية الدول ىف تطبيقها على العمل راستق قاعدة تردد هى و ، أصلها الدستور من 67 املادة
 ىف هبـا  املعمول املعاصرة املقاييس مع عام بوجه يتفق للعدالة مفهوما بتكاملها تكفل األساسية الضمانات من جمموعة
 هبـا  املعمـول  االجرائية القواعد طبيعة و ، تنظيمها قواعد و ، احملكمة بتشكيل تتصل بذلك هى و املتحضرة الدول
 الشخصـية  باحلرية الصلة وثيقة اجلنائى االهتام نطاق ىف تعترب أهنا كما ، العملية الناحية من تطبيقها كيفية و ، أمامها
 ألحكامه باملخالفة تقييدها أو ، هبا االخالل جيوز ال الىت الطبيعية احلقوق من بأهنا منه 41 املادة ىف الدستور قضى الىت
 حرياته و املواطن حقوق عن العدوان لرد مبدئى ضمان هى إذ ، ضيقا تفسريا القاعدة هذه تفسري تاىلبال جيوز ال و ،

 االهتـام  على يقتصر ال كان ان و نطاقها ألن و ، املتكافئة الفرص من اطار ىف هبا متتعه تكفل الىت هى و ، األساسية
 تعتـرب  املنصفة احملاكمة أن إال ، مدنية طبيعة من فيها ةاملثار احلقوق كانت لو و دعوى كل إىل ميتد إمنا و ، اجلنائى
  . خطورهتا درجة عن النظر بغض و اجلرمية طبيعة كانت أيا ذلك و ، اجلنائية الدعوى ىف لزوما أكثر

رة[ م الفق ـم 5 رق ن نـــ م الطع نة 13 رق ائية س ب 12 قض ي مكت اریخ  5 فن ة ت /  02/  02 الجلس
  ]165 رقم صفحة[ ]1992

 خماطر هى و ، احلياة ىف حلقه هتديدا أكثرها و الشخصية حريته على القيود ألخطر تعرضه إمنا باجلرمية املتهم ةإدان إن
 الدفاع ىف اجلماعة حق و ، ناحية من احلرية ىف الفرد حق بني توازن فعلية ضمانات ضوء على إال توقيها إىل سبيل ال
 ، طبيعتـها  مبينا ، بالتهمة معرفا اجلنائى االهتام كان كلما لكذ يتحقق و ، أخرى ناحية من األساسية مصاحلها عن

 و مسـتقلة  حمكمـة  طريق عن االهتام هذا ىف الفصل يكون أن مبراعاة و ، هبا املرتبطة العناصر كافة و أدلتها مفصال
 باإلدانة قرارها ىف ةاحملكم تستند أن و ، معقولة مدة خالل و ، عالنية احملاكمة جترى أن و ، القانون ينشئها ، حمايدة

 للمصاحل سائغ تقدير إىل و ، للحقائق متجرد عرض إىل و ، جتريه الذى التحقيق موضوعية إىل - إليها خلصت إذا -
 ىف الدسـتور  كفلها مث من و ، بدوهنا املنصفة احملاكمة تقوم ال الىت اجلوهرية الضمانات من مجيعها تلك و ، املتنازعة
 و ، ناحية من الرباءة افتراض مها ، مفهومها حتت تندرجان و مقوماهتا من تعتربان بضمانتني اقرهن و ، منه 67 املادة
 أن على بنصها ذلك و الدستور من 69 املادة عززته حق هو و ، أخرى ناحية من اجلنائى االهتام لدحض الدفاع حق
  . مكفول بالوكالة أو باإلصالة الدفاع حق

/  07/  03الجلسة  خـتاری  7مكتب فني  16سنة قضائية  25من الطعن رقم  28الفقرة رقم [
  ]45صفحة رقم [ ]1995

بوسائل إجرائية  -ولضمان فعاليته  -إن افتراض براءة املتهم من التهمة املوجهة إليه يقترن دائما من الناحية الدستورية 
النيابة العامة إثباتا للجرمية واحلـق يف   وثيقة الصلة حبق الدفاع من بينها حق املتهم يف مواجهة الشهود الذين قدمتهم

دحض أقواهلم وإجهاض األدلة اليت طرحتها بأدلة النفي اليت يعرضها وكان النص املطعون فيه مؤداه أن جرائم النشـر  
اليت تقع من خالل الصحيفة احلزبية تتعلق أساسا برئيس التحرير ابتداء واملدعي إحلاقا كرئيس للحزب الـذي ميلـك   

وكان هذان املتهمان جماهبني هبذه اجلرائم بـافتراض أن هلمـا دورا يف    -وبوصفهما فاعلني أصليني  -يفة تلك الصح
غـري أن الـنص   . إحداثها وأهنا عائدة إيل ختليهما عن واجباهتما فقد غدا الزما أن يكونا متكافئني يف وسائل دفعها 

ا التهمة املنسوبة إليه ومل يكلف النيابة العامـة إثبـات   املطعون فيه جرد رئيس احلزب من وسائل الدفاع اليت يقبل هب
مسئوليته اجلنائية عن اجلرائم حمل االهتام بل أعفاها من ذلك قانعا بأن تدلل علي مسئولية غريه ممثال يف رئيس التحرير 
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يف نطـاق   -ر وهو ما يعين ان رئيس احلـزب صـا  . لتقوم املسئولية اجلنائية لرئيس احلزب ترتيبا عليها ويف إطارها 
تابعا لغريه يف أمر يرتبط حبريته الشخصية اليت ال جيوز تقييدها بأفعال ياتيها األخـرون   -مسئوليته اجلنائية الشخصية 
وآية ذلك أن النص املطعون فيه يقيم املسئولية اجلنائية لرئيس احلزب يف احلـدود الـيت   . ويكون مصريه معلقا عليها 
الشخصية لرئيس التحرير فإن هو هدمها أفاد رئيس احلزب من سقوطها وإال حتمل تبعاهتا  تنهض هبا املسئولية اجلنائية

كاملة وهو ما يعترب متييزا جائرا بني املتهمني يف جمال احلقوق اليت يتمتعون هبا وفقا للدستور وعلي األخص علي صعيد 
يف مواجهة االهتام اجلنائي ونفيه مما خيـل  حماكمتهم بطريقة منصفة يف مقوماهتا وضوابطها تتكافأ من خالهلا فرصهم 

من الدستور ذلك أن صور التمييز اجملافية للدستور وإن تعذر حصرها إال  40مبساواهتم أمام القانون وفقا لنص املادة 
أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة حتكمية من احلقوق أو احلريات اليت كفلها الدسـتور  

القانون وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو بتعطيل أو انتقاص آثارها مبا حيول دون مباشرهتا علـي قـدم مـن     أو
  .املساواة الكاملة بني املؤهلني قانونا لالنتفاع هبا 

ـالفق [ م ــ م   8رة رق ن رق ن الطع ائية  28م نة قض ي  17س ب فن ة   7مكت اریخ الجلس /  12/  02ت
  ]262صفحة رقم [ ]1995

الدستور كفل ىف مادته السابعة والستني ، احلق ىف احملاكمة املنصفة مبا تنص عليه من أن املتهم برئ حـىت تثبـت   إن 
إدانته ىف حمكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وهو حق نص عليه اإلعالن العاملى حلقوق االنسـان  

أن لكل شخص حقاً مكتمالً ومتكافئاً مع غريه ىف حماكمة علنية : ىف مادته العاشرة واحلادية عشرة الىت تقرر أوالمها 
ومنصفة تقوم عليها حمكمة مستقلة وحمايدة تتوىل الفصل ىف حقوقه والتزاماته املدنية أو ىف التهمة اجلنائية املوجهة اليه 

ءته إىل أن تثبت إدانتـه  ىف فقرهتا األوىل حق كل شخص وجهت اليه هتمة جنائية ، ىف أن تفرض برا: وتردد ثانيتهما 
من الدستور  67وهذه الفقرة هى الىت تستمد منها املادة . ىف حماكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه 

أصلها وهى تردد قاعدة استقر العمل على تطبيقها ىف الدول الدميقراطية وتقع ىف إطارها جمموعة مـن الضـمانات   
وهى . هوماً للعدالة يتفق بوجه عام مع املقاييس املعاصرة املعمول هبا ىف الدول املتحضرة االساسية تكفل بتكاملها مف

بذلك تتصل بتشكيل احملكمة ، وقواعد تنظيمها وطبيعة القواعد االجرائية املعمول هبا أمامها ، وكيفية تطبيقها مـن  
 41ة باحلرية الشخصية الىت قضى الدستور ىف املـادة  الناحية العملية كما أهنا تعترب ىف نطاق االهتام اجلنائى وثيقة الصل

بأهنا من احلقوق الطبيعية الىت ال جيوز االخالل هبا أو تقييدها باملخالفة ألحكامه وال جيوز بالتاىل تفسري هذه القاعـدة  
ه هبا ىف إطار تفسرياً ضيقاً إذ هى ضمان مبدئى لرد العدوان عن حقوق املواطن وحرياته األساسية وهى الىت تكفل متتع

من الفرص املتكافئة وألن نطاقها وإن كان ال يقتصر على االهتام اجلنائى وإمنا ميتد إىل كل دعوى ولو كانت احلقوق 
املثارة فيها من طبيعة مدنية اال أن احملكمة املنصفة تعترب أكثر لزوماً ىف الدعوى اجلنائية وذلك أيا كانت طبيعة اجلرمية 

  .خطورهتا وبغض النظر عن درجة 
م ـالفق [ م  17رة رق ن رق ن الطع نة قضائية  49م ي  17س ب فن ة   7مكت اریخ الجلس /  06/  15ت

  ]739صفحة رقم [ ]1996
األصل ىف كل اهتام أن يكون جاداً وال يتصور أن يكون االهتام عمالً نزقاً ترتلق اليه النيابة العامة بتسرعها أو تفريطها 

مية ليس قرين ثبوهتا ، وال يعدل التدليل عليها ، وكان االهتام ولو قام على أسباب ترجح وكان البدهى أن االهتام باجلر
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معها إدانة املتهم عن اجلرمية ال يزيد عن جمرد شبهة مل تفصل فيها حمكمة املوضوع بقضاء جازم ال رجعة فيه سـواء  
لقواعد املبدئية الىت تقوم عليها احملاكمة املنصفة بإثباهتا أو نفيها وكان قضاء احملكمة الدستورية العليا قد جرى على أن ا

ـ سواء عند الفصل ىف كل اهتام جنائى أو ىف حقوق الشخص والتزاماته املدنية   67الىت تطلبها الدستور بنص املادة 
رة ـ وإن كانت إجرائية ىف األصل اال أن تطبيقها ىف نطاق الدعوى اجلنائية ـ وعلى امتداد حلقاهتا ـ يؤثر بالضرو  

على حمصلتها النهائية ، وكان من املقرر أن أصل الرباءة يندرج حتت هذه القواعد بإعتباره قاعدة أولية توجبها الفطرة 
الىت جبل االنسان عليها وتقتضيها  الشرعية االجرائية ، وبوصفها مفترضاً أولياً إلدارة العدالة اجلنائية إدارة فعالة ليوفر 

هة التحكم والتسلط والتحامل وكان افتراض الرباءة ال يقتصر على احلالة الـىت يوجـد   هبا لكل فرد األمن ىف مواج
الشخص فيها عند ميالده ، بل ميتد إىل مراحل حياته حىت هنايتها ليقارن األفعال الىت يأتيها فال ينفصل عنـها باهتـام   

صالً ثابتاً يتعلق بالتهمة اجلنائية من ناحية جنائى أيا كان وزن األدلة الىت يؤسس عليها ، وكان إفتراض الرباءة  ميثل أ
إثباهتا وليس بنوع العقوبة املقررة هلا ، وكان هذا االصل كامناً ىف كل فرد سواء أكان مشتبهاً فيه أم متهما بإعتبـاره  

ـ   ؤداه أن قاعدة جوهرية أقرهتا الشرائع مجيعها ال لتكفل مبوجبها احلماية للمذنبني ـ ولكن لتحقق هبا أصالً شرعياً م
اخلطأ ىف العفو خري من اخلطأ ىف العقوبة الىت يتعني درؤها عن كل فرد تكون التهمة املوجهة اليـه مشـكوكاً فيهـا    

Dans  le  doute  on  acquitte     أو مبناها أدلة ال جيوز قبوهلا قانوناً وكان االهتام اجلنائى ـ وعلى ضوء
تواه ، بل يظل هذا األصل مهيمناً على الدعوى اجلنائية ، بل قائمـاً  ما تقدم ـ ال يزحزح أصل الرباءة وال ينقض حم 

قبل حتريكها ، ومنبسطاً على امتداد مراحلها وأيا كان زمن الفصل فيها ؛ وكانت التدابري الىت حددها النص املطعون 
نصرافها إيالماً مقصوداً ، فيه ، تنال مجيعها من احلرية الشخصية التسامها خبصائص العقوبة وانطوائها على عبئها ، وا

دون أن تقابلها أفعال أمثها املشرع وحددها حتديداً دقيقاً وكان أحد هذه التدابري بناء على اهتام متالحـق ىف شـأن   
شخص معني ـ ولو كان اهتاماً جدياً ـ مؤداه أنه صار مشتبها فيه ـ ال بناء على أفعال هلا خاصية اليقني الىت متيـز     

ة ـ بل ارتباطاً خبطورة إجرامية افترضها املشرع و وصفه هبا ، وكانت خطورته هذه ـ الىت استنبطها   القوانني اجلزائي
املشرع من اهتامه جدياً أكثر من مرة ىف جناية مما نص عليها القانون املطعون فيه ، وان مل تقض بعد إىل جرمية بالفعل 

جماً بينهما مستوجباً حماسبته عن تلك احلالة الـىت أنشـأها   إال أن املشرع أقام هبا صلة مبتسرة بني ماضيه وحاضره دا
وقرهنا بتتابع االهتام لتنحل إرهاصاً بعودة األشخاص الذين تعلق هبم جمال تطبيق النص املطعون فيـه إىل اإلجـرام ،   

حاً حـال أن  وبإفتراض أهنم ال يعرفون ألقدامهم موقعها ، وال يقدرون لألمور عواقبها وأن نزوعهم إىل االجرام راج
مصادر الناس ال جيوز أن تعلق على غري أفعاهلم الىت يسألون عن حسنها أو قبحها وكان اهتامهم ولو كـان جـدياً   
ومتتابعاً ال يعدو أن يكون شبهة قد ال يكون هلا من ساق وال جيوز بالتاىل  أن يردهم النص املطعون فيـه مجيعـاً اىل   

ماً هبم أيا كان مصري االهتام املوجه اليهم بل ولو قضى برباءهتم ليكـون لغـواً   دائرة اخلطورة االجرامية ، ويلصقها دو
وافتئاتاً على احلرية الشخصية ىف جوهر خصائصها ، وهى بعد حرية ال جيوز تقييدها على خالف أحكام الدستور الىت 

ز إثباهتا ونفيها وهى الىت يتصـور أن  ال تعتد اال باألفعال وحدها باعتبارها مناط التأثيم وألهنا دون غريها هى الىت جيو
تكون حمل تقدير حمكمة املوضوع وأن تكون عقيدهتا بالبناء عليها ، وال كذلك اخلطورة االجرامية الىت ال متثل سلوكاً 
حمدداً أتاه الشخص وال ختالطها إرادة واعية يعرب عن قصد بلوغ نتيجة إجرامية بذاهتا بل تقوم ىف مبناها على افتراض 
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يعى منتحل مؤداه أن املتهمني جدياً أكثر من مرة قد شقوا على مجاعتهم عصا الطاعة ، وأهنم بالغون من أمـرهم  تشر
  .ما يدينهم من العدوان عليها ، وهو افتراض يباعد بينهم وبينها لتتعلق أمامهم فرص االندماج فيها 

  
م  [ رة رق م   13الفق ن رق ن الطع ائية  10م نة قض ي  18س ب فن ار  8مكت ة ت /  11/  16یخ الجلس

  ]142صفحة رقم [ ]1996
إن إفتراض براءة املتهم من التهمة اجلنائية ، يقترن دائماً من الناحية الدستورية ــ ولضمان فعاليته ــ بوسـائل  

ثباتـاً  إجرائية تعترب وثيقة الصلة باحلق ىف الدفاع ، ومن بينها حق املتهم ىف مواجهة األدلة الىت طرحتها النيابة العامة إ
للجرمية ، مع احلق ىف نفيها بالوسائل الىت يقدر مناسبتها وفقاً للقانون ، وكان النص املطعون قد أخل هبذه الوسـائل  
اإلجرائية ، وذلك بأن إفترض توافر القصد اجلنائى ىف شأن احلائز ألتربة أرض زراعية متخلفة عن جتريفها ، حال أن 

مية ، الىت تلتزم النيابة العامة بإثباهتا ىف كل مكوناهتا ، وكان هـذا اإلفتـراض   هذا القصد يعترب أحد أركان هذه اجلر
يناقض أصل الرباءة ، وجيرده من حمتواه عمالً ، وينقل إىل املتهم عبء نفيه على خالف األصل ، إخـالالً باحلريـة   

  .نائى أو إدانة املتهم عنها الشخصية ، وبضمانة الدفاع الىت ال جيوز ىف غيبتها حتقيق الواقعة حمل اإلهتام اجل
م [ رة رق ـم 5الفق م ـــ ن رق ائية  10ن الطع نة قض ي  18س ب فن ة   8مكت اریخ الجلس /  11/  16ت

  ]142صفحة رقم [ ]1996
على أن املتهم برئ حىت تثبت إدانته ىف حماكمة قانونية تتوافر له فيها ضمانات الدفاع  67إن الدستور نص ىف املادة 

من الدستور ــ تتمثل ىف جمموعة مـن   67بط احملاكمة املصنفة ــ املنصوص عليها ىف املادة إن ضوا.عن نفسه 
القواعد املبدئية الىت تعكس مضامينها نظاماً متكامل املالمح ، يتوخى باألسس الىت يقوم عليها ، صون كرامة اإلنسان 

رجها عن أهدافها ، وذلك إنطالقاً من إميـان  وحقوقه األساسية ، وحيول بضماناته دون إساءة إستخدام العقوبة مبا خي
األمم املتحضرة حبرمة احلياة اخلاصة ، وبوطأة القيود الىت تنال من احلرية الشخصية الىت إعتربها الدستور من احلقـوق  

ا ىف الطبيعية الكامنة ىف النفس البشرية فال تنفصل عنها عدواناً ، ولضمان أن تتقيد الدولة ــ عند مباشرهتا لسلطاهت
جمال فرض العقوبة صوناً للنظام االجتماعى ــ باألغراض النهائية للقوانني العقابية الىت ينافيها أن تكون إدانة املتهم 
هدفاً مقصوداً لذاته ، أو أن تكون القواعد الىت تتم حماكمته على ضوئها ، مصادمة للمفهوم الصحيح إلدارة العدالـة  

 أن تلتزم هذه القواعد جمموعة من القيم الىت تكفل حلقوق املتهم احلد األدىن من احلماية بل يتعني. اجلنائية إدارة فعالة 
وهذه القواعد ــ وإن كانت إجرائية ىف األصل ــ إال أن تطبيقهـا  . الىت ال جيوز الرتول عنها أو اإلنتقاص منها 

حمصلتها النهائية ، ويندرج حتت هذه  ىف جمال الدعوى اجلنائية ــ وعلى إمتداد مراحلها ــ يؤثر بالضرورة على
القواعد أصل الرباءة كقاعدة أولية تفرضها الفطرة ، وتوجبها حقائق األشياء ، وهى بعد قاعدة حرص الدستور على 

من اإلعالن العاملى حلقوق اإلنسان ، واملادة  11، مؤكداً مبضموهنا ما قررته ىف هذا الشأن املادة  67إبرازها ىف املادة 
  .االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان  من 6
 ]1998/  02/  07 الجلسة تاریخ  8 فني مكتب 17 قضائية سنة 64 رقم الطعن من 5 رقم الفقرة[
  ]1108 رقم صفحة[

 موكليهم طريق عن أو فيه األصالء خالل من سواء ــ الدفاع حق ضمان من ، 68 املادة ىف عليه نص مبا الدستور



19 
http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html  

 قانونية نصوص خالل من األخص وعلى ، يعاق فال فاعالً بل ، رمزياً أو شكلياً احملامني دور يكون أال يفترض ــ
  . التقاضى من بعينها مرحلة ىف إلهداره املشرع هبا يتدخل

رة [ م الفق ن 14 رق ن م م الطع نة 49 رق ائية س ب 17 قض ي مكت اریخ  7 فن ة ت /  06/  15 الجلس
  ]739 رقم صفحة[ ]1996

 ضرورة غري ىف هبا التضحية جيوز ال وحرياته االنسان حقوق أن احملكمة هذه قضاء به جرى ما وعلى ـ قررامل من إن
 اسـتخدام  إسـاءة  وأن احلياة حرمة عن تنفصل ال الكاملة أبعادها ىف احلرية وأن اعتبارها هلا اجتماعية مصلحة متليها
 يكفـى  وال.  معها وتفاعلها املتحضرة باالمم اتصاهلا ىف اعةاجلم هبا تؤمن الىت القيم يناقض ألهدافها تشويها العقوبة
 ضمان يكون أن يتعني بل منطقية حدود إىل وتردها توازهنا االهتام سلطة قبل حقوقاً متهم لكل املشرع يقرر أن بالتاىل
 مبـا  الـدفاع  حق مقدمتها وىف بل بينها من ويوجهها ميلكها الزامية إجرائية وسائل خالل من مكفوالً احلقوق هذه

 الىت للجرمية إثباتاً العامة النيابة تقدمها الىت األدلة دحض ىف واحلق حمام مشورة على احلصول ىف احلق من عليه يشتمل
  La عليـه  تشـهد  بـأقوال  اإلدالء على حيمل وأال لشهوده واستدعاءه لشهودها مواجهته ذلك ىف مبا اليه نسبتها

protection  conter  L auto  incrimination  
  اجتماعية مصلحة متليها ضرورة غري ىف هبا التضحية جيوز ال وحرياته االنسان حقوق

رة[ م الفق ن 13 رق ن م م الطع نة 49 رق ائية س ب 17 قض ي مكت اریخ  7 فن ة ت /  06/  15 الجلس
  ]739 رقم صفحة[ ]1996

 ضرورة غري ىف هبا التضحية جيوز ال وحرياته االنسان حقوق أن احملكمة هذه قضاء به جرى ما وعلى ـ املقرر من إن
 اسـتخدام  إسـاءة  وأن احلياة حرمة عن تنفصل ال الكاملة أبعادها ىف احلرية وأن اعتبارها هلا اجتماعية مصلحة متليها
 يكفـى  وال.  معها وتفاعلها املتحضرة باالمم اتصاهلا ىف اجلماعة هبا تؤمن الىت القيم يناقض ألهدافها تشويها العقوبة
 ضمان يكون أن يتعني بل منطقية حدود إىل وتردها توازهنا االهتام سلطة قبل حقوقاً متهم لكل املشرع يقرر أن بالتاىل
 مبـا  الـدفاع  حق مقدمتها وىف بل بينها من ويوجهها ميلكها الزامية إجرائية وسائل خالل من مكفوالً احلقوق هذه

 الىت للجرمية إثباتاً العامة النيابة تقدمها الىت األدلة دحض ىف واحلق حمام مشورة على احلصول ىف احلق من عليه يشتمل
  La عليـه  تشـهد  بـأقوال  اإلدالء على حيمل وأال لشهوده واستدعاءه لشهودها مواجهته ذلك ىف مبا اليه نسبتها

protection  conter  L auto  incrimination  
رة[ م الفق ـم 9 رق ن نـــ م الطع نة 64 رق ائية س ب 17 قض يف مكت اریخ  8 ن ة ت /  02/  07 الجلس

  ]1108 رقم صفحة[ ]1998
 قواعـد  وفـق  بإرتكاهبا املتهم اجلرمية عن يدان أن إىل املتهم براءة إفتراض من ، الدستور من 67 املادة عليه تنص ما

 أن ينبغـى  ، ماإلهتـا  هذا ىف الفصل املشرع هبا ينظم الىت اإلجرائية القواعد أن مؤداه ، الدفاع ىف حبقه ختل ال منصفة
 ، تكاملـها  مـن  تقيد أو ، جرياهنا ىف تؤثر أو منها تنال فال ، املوضوعية احلقوق من هبا يتصل ما متهم لكل تؤمن
 مثة وليس.  املنظمة احلرية من إطار ىف إستعماهلا إساءة أو السلطة طغيان من الفرد يتحرر أن ضمان غايتها أن بإعتبار
 ومقرونـاً  ، ألدلتـها  حمدداً ، بالتهمة كافياً تعريفاً متضمناً اإلهتام يكون أن ضرورة من نفاذاً وأعمق ثباتاً أكثر قاعدة
 عن شخص يدان أن املقبول غري من كان وإذا.  بشأهنا نظره وجهة املتهم يعرض أن ضوئها على ميكن كافية بفرصة
 الـدفاع  يكون أن يتصور وال.  دفاع بال هتامإ كل شأن ىف ذاهتا بالقوة يعمل املبدأ هذا فإن ، بارتكاهبا يتهم مل جرمية
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 إلمكـان  ، لدعواها إثباتاً اإلهتام سلطة أعدهتم الذين بالشهود املتهم إنباء يغري وال ، إلعداده معقولة مهلة بغري فعاالً
 ودون ارهإختي وفق ينتقيهم ملصلحته شهود مثول هبا يؤمن الىت اإللزامية الوسائل من حبرمانه وال ، وجترحيهم مواجهتم

 عليه احلق هذا إلنكار سبباً فقره يكون أن وال ، فيها بعمل يقومون أو يرأسوهنا الىت اجلهة من موقعهم كان أيا ، قيد
 بطريق مبحاميه اإلتصال عن يعزل أن وال ، ومناقشتها اإلهتام سلطة قدمتها الىت الوثائق على اإلطالع عن يرد أن وال ،

 حمصـلتها  ىف الطعن عند أو ، قبلها أو ، اإلهتام ىف قضائياً الفصل مرحلة ىف ذلك كان وسواء ، مباشر غري أو مباشر
 اجلنائيـة  بالدعوى الصلة وثيق الدفاع حق إن.  Of little worth القيمة حمدود الدفاع حق صار وإال ، النهائية
 مبـا  املتهم مركز تؤيد الىت والقانونية الواقعية املسائل وعرض ، ومتابعتها إجراءاهتا وتصحيح ، جوانبها جتلية زاوية من

 خـالل  من األخص وعلى ، نقاطها من هاماً يكون فيما احلق وجه وبيان ، يناهضها ما على والرد ، ترابطها يكفل
 الزماً يكون مبا دعمها مع ، كسبها جمال ىف إحتماالً وأقواها ، هبا إتصاالً ألعمقها ترجيحاً متعددة بدائل بني املفاضلة

 أو ، بالتعقيد يتسم جنائى إهتام إطار ىف ، منتهاه إىل يصل أو ميسراً العدل بلوغ يكون ولن.  توثقها الىت ألوراقا من
 عليها يقوم الىت العناصر بتداخل أو ، بالتعقيد يتسم ، غائباً الدفاع ىف احلق كان إذا ، عليها يقوم الىت العناصر بتداخل

 الـىت  التحقيـق  مراحل دون ، فيه الفصل كيفية أو اإلهتام مرحلة على مقصوراً أو ، غائباً الدفاع ىف احلق كان إذا ،
 حمـدد  شخص على وإمنا ــ بالغموض مشوباً وبواعثها وقائعها أمر زال ال جرمية على ال ــ فيها التركيز يكون
  . عليه وحتفظها ، بأسئلتها تتواله الىت اجلهة من حماطاً ، بارتكاهبا فيه مشتبه

  : ضرورتة التحقيق 
رة[ م الفق ـم 6 رق ن نـ م الطع نة 162 رق ب 19 قضائية س ي مكت اریخ  9 فن ة ت /  03 / 07 الجلس

  ]1103 رقم صفحة[ ]1998
 عدالتها القضائية للخصومة كافالً القانون لسيادة اجلوهرية األركان أحد بإعتباره تقرر قد الدفاع حلق الدستور ضمان
 مقابلتها خالل من إجهاضها يف احلق نابذا أو أدلتها، عن بعيداً فيها الفصل يكون أال حتتها ويندرج قيمتها يصون ومبا
 بـني  مكافئـاً  بل اخلصوم، من أحد حقوق متحفياً اخلصومة بنيان يكون فال الشهود، وأقوال األورا من يهدمها مبا

 الثالثة الفقرة نص وكان ذلك كان مىت. عناصرها بكل واتصاال حلقائقها، استظهاراً نفيهان أو إثباهتا جمال يف فرصهم
 يف دائـراً  يكـون  مضمونه فإن التحقيق إيل احملال العضو أقوال مساع حيتم مما خال قد اهليئة، قانون من 26 املادة من

  .إهتام عليه يبىن أن جيوز وال الفراغ،
م [ رة رق ـم 8الفق ـن الطعـ م ـ ائية  64ن رق نة قض ي  17س ب فن ة   8مكت اریخ الجلس /  02/  07ت

  ]1108صفحة رقم [ ]1998
من الدستور ، من إفتراض براءة املتهم إىل أن يدان عن اجلرمية املتهم بإرتكاهبا وفـق قواعـد    67ما تنص عليه املادة 

منصفة ال ختل حبقه ىف الدفاع ، مؤداه أن القواعد اإلجرائية الىت ينظم هبا املشرع الفصل ىف هذا اإلهتـام ، ينبغـى أن   
ما يتصل هبا من احلقوق املوضوعية ، فال تنال منها أو تؤثر ىف جرياهنا ، أو تقيد مـن تكاملـها ،    تؤمن لكل متهم

وليس مثة . بإعتبار أن غايتها ضمان أن يتحرر الفرد من طغيان السلطة أو إساءة إستعماهلا ىف إطار من احلرية املنظمة 
متضمناً تعريفاً كافياً بالتهمة ، حمدداً ألدلتـها ، ومقرونـاً    قاعدة أكثر ثباتاً وأعمق نفاذاً من ضرورة أن يكون اإلهتام

وإذا كان من غري املقبول أن يدان شخص عن . بفرصة كافية ميكن على ضوئها أن يعرض املتهم وجهة نظره بشأهنا 
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أن يكون الـدفاع  وال يتصور . جرمية مل يتهم بارتكاهبا ، فإن هذا املبدأ يعمل بالقوة ذاهتا ىف شأن كل إهتام بال دفاع 
فعاالً بغري مهلة معقولة إلعداده ، وال يغري إنباء املتهم بالشهود الذين أعدهتم سلطة اإلهتام إثباتاً لدعواها ، إلمكـان  
مواجهتم وجترحيهم ، وال حبرمانه من الوسائل اإللزامية الىت يؤمن هبا مثول شهود ملصلحته ينتقيهم وفق إختياره ودون 

عهم من اجلهة الىت يرأسوهنا أو يقومون بعمل فيها ، وال أن يكون فقره سبباً إلنكار هذا احلق عليه قيد ، أيا كان موق
، وال أن يرد عن اإلطالع على الوثائق الىت قدمتها سلطة اإلهتام ومناقشتها ، وال أن يعزل عن اإلتصال مبحاميه بطريق 

ئياً ىف اإلهتام ، أو قبلها ، أو عند الطعن ىف حمصـلتها  مباشر أو غري مباشر ، وسواء كان ذلك ىف مرحلة الفصل قضا
إن حق الدفاع وثيق الصلة بالدعوى اجلنائيـة  .  Of little worthالنهائية ، وإال صار حق الدفاع حمدود القيمة 

املتهم مبـا   من زاوية جتلية جوانبها ، وتصحيح إجراءاهتا ومتابعتها ، وعرض املسائل الواقعية والقانونية الىت تؤيد مركز
يكفل ترابطها ، والرد على ما يناهضها ، وبيان وجه احلق فيما يكون هاماً من نقاطها ، وعلى األخص من خـالل  
املفاضلة بني بدائل متعددة ترجيحاً ألعمقها إتصاالً هبا ، وأقواها إحتماالً ىف جمال كسبها ، مع دعمها مبا يكون الزماً 

كون بلوغ العدل ميسراً أو يصل إىل منتهاه ، ىف إطار إهتام جنائى يتسم بالتعقيد ، أو ولن ي. من األوراق الىت توثقها 
بتداخل العناصر الىت يقوم عليها ، إذا كان احلق ىف الدفاع غائباً ، يتسم بالتعقيد ، أو بتداخل العناصر الىت يقوم عليها 

ام أو كيفية الفصل فيه ، دون مراحل التحقيـق الـىت   ، إذا كان احلق ىف الدفاع غائباً ، أو مقصوراً على مرحلة اإلهت
يكون التركيز فيها ــ ال على جرمية ال زال أمر وقائعها وبواعثها مشوباً بالغموض ــ وإمنا على شخص حمـدد  

  .مشتبه فيه بارتكاهبا ، حماطاً من اجلهة الىت تتواله بأسئلتها ، وحتفظها عليه 
  ـ : ـ حق الدفاع أصالة : ثالثا 

رةا[  م لفق ن 21 رق ن م م الطع نة 15 رق ائية س ب 17 قض ي مكت اریخ  7 فن ة ت /  12/  02 الجلس
  ]316 رقم صفحة[ ]1995

 تطـور  اليه آل ما األحوال من األعم ىف يعكس كان وإن دعواه ىف عنه وكيالً يكون حمام اختيار ىف الشخص حق إن
 لرجـال  األذهان ىف واضحاً يبدو قد ما أن وبإعتبار ينالكثري على تدق معقدة قواعد من يكتنفها وما القضائية النظم
 ىف األخص وعلى عمقها أو ثقافتهم كان أيا غريهم إىل بالنسبة الغموض من كثيفة بغاللة حماطاً شائكاً يكون القانون
 كـان  ، أصالة الدفاع حق أن إال ، جوانبها من عديد وخفاء أبعادها تطور إىل بالنظر القانون أفرع بعض تطبيق جمال
 وارتباطهـا  االنسانية الشخصية خبصائص اتصاالً أكثر كذلك وكان ، حمام ىف إختيار ىف احلق من وجوداً أسبق دائماً

 ، الشخصية قضاياه شئون إدارة على قادراً يكون أن املفترض من فإن حمامياً الدفاع هذا يتوىل من كان فإذا بتكاملها
 منهم كل من ـ احملامني أن تقدير وعلى أهدافها عنها تنحسر وال مضموهنا الدفاع حلق الدستورية الضمانة تفقد فال

 والتمـاس  احلقيقة إىل للوصول سعيها ىف ـ تنظيماهتا تعدد على ـ القضائية للسطة شركاء مجيعهم وكيال أو أصيالً
  . حتريها على تعينها الىت القانونية الوسائل

رة[ م الفق ـم 28 رق ن نـ م الطع نة 15 رق ائي س ب 17 ةقض ي مكت اریخ  7 فن ة ت /  12/  02 الجلس
  ]316 رقم صفحة[ ]1995

 الالزمـة  الرسوم بأداء بنفسها تقوم الىت هى العام القطاع شركات أن من األخرية عليها املدعى الشركة قررته ما إن
 وأن احملامـاة  قـانون  من 10 املادة من الثانية بالفقرة عليه واملنصوص الغرض هلذا املعد اخلاص باجلدول حماميها لقيد
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 حق حتتها ويندرج ـ الدستور كفلها الىت احلقوق بأن مردود ؛ خيتصموهنا فال حلساهبا للعمل يتفرغوا أن بالتاىل عليهم
 كان أيا ماىل مقابل خالل من أو تشريعى بعمل سواء تطبيقها جمال عن تنحيتها أو إسقاطها جيوز ال ـ أصالة الدفاع
  . ممكناً ذلك كان كلما عيناً هااقتضاؤ يتعني بل مقداره
  : الدستور من 69 المادة بنص المقرر الدفاع حق

رة[ م الفق ن 2 رق ن م م الطع نة 121 رق ب 18 ةـقضائي س ي مكت اریخ  8 فن ة ت /  03/  07 الجلس
  ]1218 رقم صفحة[ ]1998
 وتصحيح ، جوانبها جتلية ويةزا من القضائية باخلصومة الصلة وثيق ، الدستور من 69 املادة بنص املقرر الدفاع حق

 احلق لوجه توكيداً يناهضها ما ودحض ، مبوضوعها تتصل الىت والقانونية الواقعية املسائل وعرض ، ومتابعتها إجراءاهتا
 ، الـدفاع  وسائل من مجيعها تعترب متعددة بدائل بني املفاضلة خالل من األخص وعلى ، نقاطها من هاماً يكون فيما
  . كسبها جمال ىف إحتماالً وأرجحها ، القضائية اخلصومة مبوضوع إتصاالً عمقأ بعضها كان وإن

  ـ : ـ آفالة حق الدفاع لغير القادرين : رابعا 
/  06/  15 الجلسـة  تاريخ  7 فني مكتب 17 قضائية سنة 49 رقم الطعن من 13 رقم الفقرة[

  ]739 رقم صفحة[ ]1996
 ضرورة غري ىف هبا التضحية جيوز ال وحرياته االنسان حقوق أن احملكمة هذه قضاء به جرى ما وعلى ـ املقرر من إن

 اسـتخدام  إسـاءة  وأن احلياة حرمة عن تنفصل ال الكاملة أبعادها ىف احلرية وأن اعتبارها هلا اجتماعية مصلحة متليها
 يكفـى  وال.  معها وتفاعلها املتحضرة باالمم اتصاهلا ىف اجلماعة هبا تؤمن الىت القيم يناقض ألهدافها تشويها العقوبة
 ضمان يكون أن يتعني بل منطقية حدود إىل وتردها توازهنا االهتام سلطة قبل حقوقاً متهم لكل املشرع يقرر أن بالتاىل
 مبـا  الـدفاع  حق مقدمتها وىف بل بينها من ويوجهها ميلكها الزامية إجرائية وسائل خالل من مكفوالً احلقوق هذه

 الىت للجرمية إثباتاً العامة النيابة تقدمها الىت األدلة دحض ىف واحلق حمام مشورة على احلصول ىف احلق من عليه يشتمل
  La عليـه  تشـهد  بـأقوال  اإلدالء على حيمل وأال لشهوده واستدعاءه لشهودها مواجهته ذلك ىف مبا اليه نسبتها

protection  conter  L auto  incrimination  
 أن علـى  تـنص  الىت منها الثانية الفقرة بإقراره أبعد خطوة الدستور خطا مث مكفول، وكالةبال أو أصالة الدفاع حق
  . حقوقهم عن الدفاع و القضاء إىل اإللتجاء وسائل ماليا القادرين لغري الدولة تكفل

اریخ   5 فني  مكتب  13 قضائية  سنة 6 رقم الطعن من 2 رقم الفقرة[  ]1992/  05/  16 الجلسة  ت
  ]344 رقم صفحة[
 و الشخصية باحلرية اإلخالل لعدم أولية مبدئية كضمانة كفالته مقرراً جوانبه بعض حمددا الدفاع حق نظم الدستور إن

 هبـا،  املعمول التشريعات قررهتا الىت أو الدستور عليها نص الىت تلك ذلك ىف سواء مجعيها احلريات و احلقوق لصون
 الـدفاع  حـق  أن على الدستور من 69 املادة من األوىل الفقرة ىف صن حني قاطعاً حكماً احلق هذا شأن ىف فأورد
 لغري الدولة تكفل أن على تنص الىت منها الثانية الفقرة بإقراره أبعد خطوة الدستور خطا مث مكفول، بالوكالة أو أصالة

 الـىت  املالئمـة  الوسائل يرتقر مبوجبها املشرع خموالً حقوقهم عن الدفاع و القضاء إىل اإللتجاء وسائل ماليا القادرين
 كلما الزمة ضمانة يعد هى و عنها، الدفاع ضمانة تأمني خالل من حرياهتم و حقوقهم صون على املعوزين هبا يعني
 إنتفاء إىل مطمئنني القانون خمالفة إىل عمدوا ما إذا العامة السلطة لرجال كرادع ضرورياً ذاته ىف احملامى حضور كان
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 بل وحدها، احملاكمة مرحلة على العملية قيمتها تقتصر ال الدفاع ضمانة أن مؤداه مبا غفوهتا، أو أعماهلم على الرقابة
 النهائى املصري نتيجتها حتدد أن ميكن الىت عليها السابقة املرحلة إىل احلماية أوجه من هبا يتصل ما و مظلتها كذلك متتد
 باخلـداع  أقر كلما خاص بوجه و ضرراً، عنه يرد ال شكلياً اطاراً حماكمته من بعدئذ جتعل و أعتقل أو عليه قبض ملن
 و حميطـه  مـن  إنتزاعه بعد مصلحته، تناقض بأقوال اإلدالء على حلمله قسرية لوسائل تعرض أو يدينه، مبا األغواء أو

 قـبض  من كل منه 71 املادة ىف الدستور خول اطاره، ىف و اإلجتاره هلذا توكيداً و. آخر أو وجه على حريته تقييد
  .القانون ينظمه الذى الوجه على به اإلستعانة أو وقع مبا البالغه بغريه اإلتصال حق أعتقل أو عليه

  ـ : ـ حق الدفاع وثيق الصلة بالحقوق والدعوى القضائية : خامسا 
رة [ م الفق ن 7 رق ن م م الطع نة 129 رق ائية س ب 18 قض ي مكت اریخ  8 فن ة ت /  01/  03 الجلس

  ]1077 مرق صفحة[ ]1998
 وعرض ، إجراءاهتا ومتابعة ، مسارها وتقومي ، جوانبها جتلية زاوية من القضائية باخلصومة الصلة وثيق الدفاع حق إن

 من هاماً يكون فيما احلق لوجه بياناً مقتدر دفاع وإدارة ، يناهضها ما على والرد ، دعائمها تساند يكفل مبا حججها
 إتصـاالً  ألكثرها ترجيحاً متعددة بدائل بني املفاضلة خالل من األخص وعلى ، ائيةالقض اخلصومة تثريها الىت املسائل

 ــ درجتني على التقاضى وكان ، األوراق من منتجاً يكون مبا دعمها مع ، كسبها جمال ىف إحتماالً وأقواها ، هبا
 الفصـل  بعد إال هنايتهما بلغانت ال مرحلتني القضائية اخلصومة أن يعىن ــ آمرة قانونية بنصوص مقرراً كان وكلما
 للخصـومة  وحمددتني متكاملتني باعتبارمها املرحلتني هاتني على بالضرورة ينبسط الدفاع حق وكان ، فيها إستئنافياً
 هنائيـاً  خسر من غري يتحملها أن جيوز ال مصروفاهتا فإن ، عليها املتنازع احلقوق شأن ىف اخلتامية حمصلتها القضائية
  . احلقوق هذه

  :حق الدفاع وثيق الصلة بالدعوى الجنائية  
رة[  م الفق ـم 9 رق ن نــ م الطع نة 64 رق ائية س ب 17 قض ي مكت اریخ  8 فن ة ت /  02/  07 الجلس

  ]1108 رقم صفحة[ ]1998
 قواعـد  وفـق  بإرتكاهبا املتهم اجلرمية عن يدان أن إىل املتهم براءة إفتراض من ، الدستور من 67 املادة عليه تنص ما
 أن ينبغـى  ، اإلهتـام  هذا ىف الفصل املشرع هبا ينظم الىت اإلجرائية القواعد أن مؤداه ، الدفاع ىف حبقه ختل ال نصفةم

 ، تكاملـها  مـن  تقيد أو ، جرياهنا ىف تؤثر أو منها تنال فال ، املوضوعية احلقوق من هبا يتصل ما متهم لكل تؤمن
 مثة وليس.  املنظمة احلرية من إطار ىف إستعماهلا إساءة أو السلطة يانطغ من الفرد يتحرر أن ضمان غايتها أن بإعتبار
 ومقرونـاً  ، ألدلتـها  حمدداً ، بالتهمة كافياً تعريفاً متضمناً اإلهتام يكون أن ضرورة من نفاذاً وأعمق ثباتاً أكثر قاعدة
 عن شخص يدان أن املقبول ريغ من كان وإذا.  بشأهنا نظره وجهة املتهم يعرض أن ضوئها على ميكن كافية بفرصة
 الـدفاع  يكون أن يتصور وال.  دفاع بال إهتام كل شأن ىف ذاهتا بالقوة يعمل املبدأ هذا فإن ، بارتكاهبا يتهم مل جرمية
 إلمكـان  ، لدعواها إثباتاً اإلهتام سلطة أعدهتم الذين بالشهود املتهم إنباء يغري وال ، إلعداده معقولة مهلة بغري فعاالً
 ودون إختياره وفق ينتقيهم ملصلحته شهود مثول هبا يؤمن الىت اإللزامية الوسائل من حبرمانه وال ، وجترحيهم هتممواج
 عليه احلق هذا إلنكار سبباً فقره يكون أن وال ، فيها بعمل يقومون أو يرأسوهنا الىت اجلهة من موقعهم كان أيا ، قيد
 بطريق مبحاميه اإلتصال عن يعزل أن وال ، ومناقشتها اإلهتام سلطة قدمتها الىت الوثائق على اإلطالع عن يرد أن وال ،
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 حمصـلتها  ىف الطعن عند أو ، قبلها أو ، اإلهتام ىف قضائياً الفصل مرحلة ىف ذلك كان وسواء ، مباشر غري أو مباشر
 اجلنائيـة  بالدعوى صلةال وثيق الدفاع حق إن.  Of little worth القيمة حمدود الدفاع حق صار وإال ، النهائية
 مبـا  املتهم مركز تؤيد الىت والقانونية الواقعية املسائل وعرض ، ومتابعتها إجراءاهتا وتصحيح ، جوانبها جتلية زاوية من

 خـالل  من األخص وعلى ، نقاطها من هاماً يكون فيما احلق وجه وبيان ، يناهضها ما على والرد ، ترابطها يكفل
 الزماً يكون مبا دعمها مع ، كسبها جمال ىف إحتماالً وأقواها ، هبا إتصاالً ألعمقها ترجيحاً ددةمتع بدائل بني املفاضلة

 أو ، بالتعقيد يتسم جنائى إهتام إطار ىف ، منتهاه إىل يصل أو ميسراً العدل بلوغ يكون ولن.  توثقها الىت األوراق من
 عليها يقوم الىت العناصر بتداخل أو ، بالتعقيد يتسم ، غائباً اعالدف ىف احلق كان إذا ، عليها يقوم الىت العناصر بتداخل

 الـىت  التحقيـق  مراحل دون ، فيه الفصل كيفية أو اإلهتام مرحلة على مقصوراً أو ، غائباً الدفاع ىف احلق كان إذا ،
 حمـدد  شخص لىع وإمنا ــ بالغموض مشوباً وبواعثها وقائعها أمر زال ال جرمية على ال ــ فيها التركيز يكون
  . عليه وحتفظها ، بأسئلتها تتواله الىت اجلهة من حماطاً ، بارتكاهبا فيه مشتبه

  ـ : الحق فى رد القاضى : سادسا 
م رةـالفق  [ ن 5 رق ن م م الطع نة 84 رق ائية س ب 19 قض ي مكت اریخ  9 فن ة ت /  11/  06 الجلس

  ]385 رقم صفحة[ ]1999
 ذلـك  الدستور من 68 املادة ىف عليه املنصوص التقاضى حبق الصلة وثيق حمدد نزاع نظر عن بعينه قاضى رد ىف احلق
 احلقوق على العدوان رد يقتضيها الىت القضائية الترضية ميثل منصفا حال - مطافها هناية ىف - خصومة لكل مؤداه ان

 تقريرهـا  كان اذا ذلكك تكون ال وهى الدستور الحكام موافقا مضموهنا يكون ان الترضية هذه وتفترض هبا املدعى
 الدسـتور  فرضهما وقد - الضمانتني هاتني ان ذلك معا مها او حيدهتا او استقالهلا اىل تفتقر هيئة او جهة اىل عائدا
 الـبطالن  يلحق مث ومن احلقوق تنظيم جمال ىف املشرع ميلكها الىت التقديرية السلطة على قيدا تعتربان - تقدم ما على
  . خالفهما على القضائية مةللخصو تشريعى تنظيم كل
  
  

  تم بحمد اهللا تعالى ،،
  

  األمين العام المساعد                                                       
  للمجلس االعلى للنيابة االدارية                                                

  
   ثروة محجوب/  آتور المستشار الد                                     

 


