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 المبحث االول : مفهوم المتهم 
لقد اختلفت النظم و التشريعات يف تسمية املتهم و مرحلة اهتامه ، فالبعض يسميه مشتبها فيه ، و آخر مل مييز 

بني املتهم و املشتبه فيه، و اطلق ثالث لفظ املتهم على كل شخص يكون حمال إلجراءات االستدالل او التحقيق او 

بان املتهم هو من وجه اليه االهتام من اي جهة بارتكاب جرمية معينة ، و هناك من رأى بان  احملاكمة ،فهناك من قال

 . 1املتهم هو دخول الشخص يف دائرة االجراءات اجلزائية مبجرد حتريك الدعوى ضده 

الهتام ن و لكن بالرجوع اىل قانون االجراءات اجلزائية جنده أنه مل يعرف املقصود باملتهم و ال حىت املقصود با

غري انه ميكن القول أن توجيه االهتام هو بداية مركز قانوين استثنائي بالنسبة للشطب الذي يصبح مبوجب هذا املركز 

 . 2مدافعا ضد اجراءات ذات طابع تقييدي كاحلرمان من التنقل ، أو احلرمان من احلرية يف حالة احلبس املؤقت 

الشخص بعد حتقق جمموعة من األدلة تظهر أنه قد ارتكب جرما  فاالهتام صفة غري عادية و مؤقتة يوصف هبا

قد أخل اما حبقوق الفرد أو اجملتمع أو مها معا، كما أن االهتام عرفه البعض هو إسناد افعال اجرامية رمسيا اىل شخص 

ل بان معني و تكون االفعال موضوع حتقيق من طرف قاضي التحقيق، و قد ذهب الفقيه " روجي مريل " اىل القو 

هناك نوعني من االهتام على املستوى اإلجرائي االهتام القطعي و االهتام االفرتاضي، و نكون بصدد اهتام قطعي عندما 

 . 3يتلفظ قاضي التحقيق 

 : تعريف المتهم المطلب االول
م تز لقد حظي املتهم بتعاريف خمتلفة من عرفه بأنه " كل شخص تثور ضده شبهات ارتكابه فعال اجراميا فيل

 ون  و تستهدف متحيص هذه الشبهات ، و اخلضوع لإلجراءات اليت حيددها القانمبواجهة االدعاء مبسؤوليته عنه

" الشخص الذي تطلب سلطة االهتام  بأنهتقدير قيمتها مث تقرير  " الرباءة او االدانة " ، و منهم من عرفه ايضا و 

                              
  208ص  ،1977نية مصر ، الطبعة الثا ،مأمون سالمة ، االجراءات اجلنائية يف التشريع املصري ، دار الفكر العريب - 1
 .  12ص  ،1992 األوىل،اجلزائر ، الطبعة ، حممد حدة ، ضمانات املتهم اثناء التحقيق ، دار اهلدى  - 2
  .14 .13، ص 2003 األوىل،اجلزائر ، الطبعة  ،املتهم اثناء التحقيق االبتدائي ، منشورات عشاش اتدرياد مليكة ، ضمان - 3  
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شريكا او متدخال او حمرضا فيها " و هناك من عرفه بأنه "  من نسبت اجلرمية اليه و معاقبته عنها بوضعه فاعال أو 

 . 1توافرت ادلة و قرائن قوية كافية لتوجيه االهتام اليه و حتريك الدعوى العمومية 

فهنا نقول يعترب الشخص الذي اقامت سلطة التحقيق دعوى ضده امام قضاء احلكم او رفعت عليه دعوى 

ة ال تقدم للقضاء مرتكب اجلرمية بل تقدم من توافرت ضده ادلة و قرائن قوية و كافية جنائية متهما ، و النيابة العام

القضاء هو الذي يقرر عقب ذلك و حيدد اذا كان املتهم هو مرتكب و لتوجيه االهتام اليه و حتريك الدعوى اجلنائية قبله 

 . 2اجلرمية ام ان اجلرمية قد ارتكبت من طرف غريه 

القانون او يف نتطرق اىل التعاريف املختلفة اليت وردت سواءا من الفقهاء او رجال و يف هذا السياق سوف 

، و ذلك الن حتديد مصطلح املتهم و ما نعتين به بالدقة يكون ذلك صائبا من مجيع النواحي حىت الشريعة االسالمية

 يف اخللط بني املفاهيم و استعماهلا يف موضعها املناسب .نتجنب الوقوع 

    لتعريف االصطالحي للمتهما:  أوال
 ، اي افتعال منهلها الومهة من الوهم فيقال اهتمهلقد ورد يف خمتار الصحاح " لسان العرب " أن التهمة أص

يقال : اهتمت فالنا أي افتعلت اي أدخلت عليه التهمة ، فمن خالل هذا املنطلق فاملتهم هو من أدخلت عليه و 

جم " بيت روبري " أن فعل يتهم ينطبق على من يعترب مرتكبا خلطأ ، و ان املتهم التهمة و ظنت به، و لقد جاء يف مع

هو ذلك الذي يتم اهتامه يف أنه ارتكب جرمية معاقبا عليها بواسطة احملاكم اجلنائية ، اما يف معجم املصطلحات 

 . 3ق القانونية فان كلمة املتهم تعين شخصا يفرتض ادانته جبنحة او جناية فتح بصددها حتقي

 

                              
، ضمانات احلرية الشخصية اثناء التحري و االستدالل يف القانون املقارن ، دار املنشورات للحقوق الكويت ، الطبعة االوىل حممد علي السامل احلليب  - 1
 .  123ص  ،1981،
 .  15، ص  2003 األوىل،مصر ، الطبعة ، امحد البسيوين ، املتهم ، دار املكتب اجلامعي احلديث  - 2
 .  154ص ،  1992ت القانونية يف التشريع اجلزائري ، بدون دار النشر ، بدون طبعة ، ابتسام القرام ، معجم املصطلحا - 3



 االحكام المتعلقة بحقوق            الفصل التمهيدي                                                                                                   
 المتهم              

 

9 
 

 
 التعريف الفقهي للمتهم ثانيا: 

و اختلفت حول املتهم ، فهناك من عرف املتهم أنه الطرف ، فقد تعددت التعريفات  فبالنسبة للفقه اجلنائي

و هناك من عرف  ، ، هو اخلصم الذي يوجه اليه االهتام بواسطة حتريك الدعوى اجلنائية الثاين يف الدعوى اجلنائية

يف حني عرفه البعض  ،رمية و تطالب بتوقيع العقاب عليهة بارتكاب جــــــــــــــــــــــــالذي تتهمه النيابة العام املتهم أنه الشخص

العقوبة او  أنه الشخص املشتبه يف ارتكابه للجرمية بوصفه فاعال او شريكا و حترك ضده الدعوى اجلزائية للمطالبة بتوقيع

 . 1عى عليه ، فهو يعد املدالتدبري االمين عليه

و هناك من يعرف املتهم بأنه كل فاعل اصلي او شريك يف جرمية وقعت و قدم اىل احملاكمة و صدر احلكم 

  احدمها ضيق و االخر واسع، اما البعض االخر فقد ذهب اىل القول بأنه ميكن ان يعطي للمتهم تعريفان :  ضده

ضده دعوى جزائية ، أما املعىن الواسع فيشمل أي شخص  فاملتهم باملعىن الضيق هو كل شخص تقيم النيابة العامة

يوجد يف حالة من احلاالت االتية : االوىل تتمثل يف : من صدر ضده أمر بالقبض عليه من النيابة العامة ، أو من قبض 

ة، اما الثالثة الثانية فهي : من تنسب اليه اجلرمية يف عمل من االعمال االجرائية اجلنائيعليه ليكون حتت تصرفها ، أما 

 . 2تعين : املبلغ ضده يف بالغ عن اجلرمية 

هناك من الفقهاء من يستخدم لفظ " املتهوم" مىت ساقه خصمه امام الوايل او الشرطة، كما ان هناك من  و

 اطلق عليه اي املتهم لفظ املدعى عليه ملن ادعى عليه ارتكاب جرمية، و إزاء كل هذا االختالف جند جانبا من الفقه

يتبىن املفهوم الضيق للمتهم حيث ان املتهم عندهم هو من ترجح لدى سلطة حتقيق وقوع اجلرمية به، بوصفه فاعال او 

 اصليا او  اجلرمية هو كل شخص يدعي انه قد ساهم يف ارتكاب اجلرمية سواء بإتيانه فعالة ــــــــــــــــــــشريكا، فاملتهم مبقارن

                              
  .  666، ص  1996مصر ، الطبعة السابعة ، يف قانون االجراءات اجلنائية ، دار النهضة العربية  امحد فتحي سرور، الوسيط - 1
 . 48ص  ،1993 ،االسكندرية ، الطبعة الثانيةمعوض عبد التواب، احلبس االحتياطي علما و عمال ، دار الفكر  - 2
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هبا انه من االوفق وضع تعريف للمتهم يف اطار كل مرحلة من املراحل اليت متر  رأىن ، و من الفقه كذلك مثانويا 

، فاملتهم يف مرحلة االستدالالت هو من يضبط يف حالة تلبس باجلرمية او توجد ضده دالئل كافية على  اإلجراءات

الئل عليه كافية الرتكابه الواقعة ارتكابه اجلرمية، و املتهم يف مرحلة االدعاء املوجب لرفع الدعوى هو من كانت الد

أو املتضرر املنشئة للجرمية، و املتهم يف مرحلة احملاكمة هو املدعى عليه يف الدعوى اجلزائية سواءا حركتها النيابة العامة 

 . 1من اجلرمية قام بتحريكها مباشرة 

ه شبهات و كل شخص حتوم حولو قد دعا بعض الفقه اىل تبين املفهوم الواسع للمتهم ، فهو بالنسبة اليهم ه

اليت حيددها القانون مث مت بناءا على ذلك تقرير الرباءة او  لإلجراءاتيف ارتكابه فعال جمرما و يلتزم مبسؤوليته و خيضع 

االدانة ، فالشخص املتهم لديهم ليس فقط من يتم اختاذ أول إجراء من إجراءات التحقيق اليت تصدرها سلطة التحقيق 

بل أن هذه الصفة تثبت مبجرد صدور االمر القانوين و التحفظ  مبجرد تكليفه باحلضور أمام احملكمة و يف مواجهته أ

عليه او اقتياده او القبض عليه او تفتيش مسكنه رغم أن هذه االجراءات كلها ال تشكل قانونا بدءا يف املطالبة بتوقيع 

يابة العامة هي املختصة وحدها بصفة اصلية و دون غريها العقوبة على شخص فال تتحرك هبا الدعوى اجلزائية الن الن

 .2حتريك الدعوى اجلزائية  بأمر

يلم جبميع متطلبات حىت نقول بان  ألنهو على هذا االساس نقول بان التعريف الواسع للمتهم هو االنسب 

واءا النيابة العامة او الشخص حقيقة متهم ، فالتعريف الواسع يعين أن املتهم هو كل شخص اختذت سلطة التحقيق س

ته أو اقيمت عليه دعوى جزائية مؤسسة قانونا من اي جهة  قاضي التحقيق اجراء من اجراءات التحقيق يف مواجه

كانت سواءا من سلطة التحقيق او من املدعي املدين ، او اوجد نفسه يف حالة اجازت قانونا القبض عليه او تفتيشه او 

 تفتيش مسكنه ....اخل .

                              
 . 310ص ،  1977 ،عبد االمري العكيلي ، اصول االجراءات اجلنائية يف قانون اصول احملاكمات اجلزائية ، دون دار النشر ، الطبعة الثانية - 1
 . 23ص ،  2012ديدة ، االسكندرية ، دون طبعة حممد رشاد قطب ابراهيم ، احلماية اجلنائية حلقوق املتهم و حرياته ، دار اجلامعة اجل - 2
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 : التعريف القانوني للمتهم ثالثا

ان املتطلع يف خمتلف نصوص تقنني االجراءات اجلزائية اجلزائري ، يالحظ أن املشرع مل يورد تعريفا دقيقا 

هو عدم متييز قانون االجراءات اجلزائية يف نسخته العربية بني املتهم يف مرحلة التحقيق للمتهم ، و ما يزيد االمر تعقيدا 

عند مثوله اما حمكمة اجلنايات و املتهم جبنحة عند مثوله امام حمكمة اجلنح، يف حني جند النص باللغة و املتهم جبناية 

" و عرب عنه يف مرحلة احملاكمة   Inculpéاملتهم يف مرحلة التحقيق مبصطلح " عرب عنإذ الفرنسية يقرر هذه التفرقة 

ة امام حمكمة اجلنايات مبصطلح " ـــــــــــــ عنه يف مرحل" ، و عرب Prévenuامام حمكمة اجلنح و املخالفات مبصطلح " 

Accusé  اكتفى فقط بوصف شخص اجلاين حسب املرحلة اليت " ، و عليه فان املشرع يف قانون االجراءات اجلزائية

ريات تكون فيها االجراءات اجلزائية ، فنجده قد أضفى على اجلاين صفة املشتبه فيه عندما يكون الشخص موضوع التح

و بعد حتريك الدعوى العمومية فقد اضفى  ية بصفة عامة ، اما يف املرحلة القضائيةئاالولية اى تتوالها الشرطة القضا

يف املشرع على اجلاين وصف املتهم دون أن مييز بني املراحل املختلفة ، فهنا نالحظ بأن املشرع اجلزائري كان دقيقا 

لذي يكون بني يدي قاضي التحقيق باملتهم ، أما الشخص الذي خص اشاستعمال املصطلحات ، حيث وصف ال

 .1يكون بني يدي رجال الضبطية القضائية باملشتبه فيه 

 ليس مقصورا على املشرع اجلزائري هذا االختالف و اخللط يف املفاهيم و استعمال املصطلحات القانونية إن

، و هذا  بالرغم من استعماهلا للغة واحدة شريعات العربيةبل هو ظاهرة تعرب جبالء و وضوح عن غياب التنسيق بني الت

الربملان العريب و لكن جهوده تبقى حربا على ورق و تأخذ  على غرارجع اىل غياب هيئات تشريعية موحدة كله را

 .2طريقها اىل التطبيق 

                              
 .  51، ص  1999اجلزائر ، دون طبعة ، بوسقيعة ، التحقيق القضائي ، دار احلكمة سن اح - 1
 . 35ص ، 2005 ،اجلزائر ، دون طبعة، هومة ه اثناء التحريات االولية ، دار امحد غاي ، ضمانات املشتبه في- 2
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ن يعرف املتهم و لو و يف هذا السياق نقول بان املشرع اجلزائري و كغريه من التشريعات الوضعية قد استطاع أ

من قانون االجراءات اجلزائية حيث جاء فيها مصطلح  03الفقرة  51ضمنيا ، و هذا ما يستفاد من خالل نص املادة 

" دالئل كافية على اهتامه " ، و كما رأينا انفا أن املشرع اجلزائي اجلزائري قد استطاع أن يفرق بني املتهم و املشتبه فيه 

و قد ميز بينهما موضوعيا و اجرائيا ، فمن الناحية املوضوعية وضع معيارا يتمثل يف وجود دالئل   و حىت احملكوم عليه،

كافية فبتحققها يتحول املشتبه فيه اىل متهم ، و من الناحية االجرائية فان االهتام ال متارسه إال جهة قضائية ممثلة اصال 

ات التحقيق او قضاة احلكم كل فيما خيصه ، خبالف احلال املوجود و استثناءا جهيف النيابة العامة ابتداءا و انتهاءا ، 

يف بريطانيا و امريكا ، فاملشتبه فيه ميكن ان يتحول اىل متهم مىت اقتنعت الشرطة بناءا على األدلة و نتيجة لذلك فان 

 .1املشتبه فيه يصبح متهما يف اللحظة اليت تقرر الشرطة فيها االهتام 

 ث االجراءات و املراكز القانونيةزائري من جهة اخرى بني املتهم و احملكوم عليه من حيو لقد ميز املشرع اجل

فمن الناحية االجرائية اعترب املتهم هو من ال تزال االجراءات اجلزائية يف مواجهته تتخذ جمراها و الثاين احملكوم عليه هو 

 داملراكز القانونية فاملتهم يستفيو اما من ناحية  ، من انقضت قبله هذه االجراءات حبكم سجل ادانته و حدد عقوبته

 . 2من قرينة الرباءة او قاعدة االصل يف املتهم الرباءة خبالف احملكوم عليه 

العمومية ، فتزول على ما تقدم ميكننا القول الن الشخص يعترب متهما اذا حركت ضده الدعوى  تأسيساو 

نات و حقوق احاطها املشرع بقيود ال ميكن جتاوزها باالضافة اىل حق بذلك عنه صفة االشتباه ، و بذلك يتمتع بضما

يعين " املتهم " خيتلف   املتهم يف االحاطة علما بكافة االجراءات اليت تتخذ ضده و مواجهة السلطة القضائية ، و هو

 املشرع اجلزائي اجلزائريناه تب، و هبذا خنلص اىل ان الرأي الذي فيه الذي ال يتمتع بنفس الضماناتبذلك عن املشتبه 

                              
 . 123ص  ،، املرجع السابق حممد علي السامل احلليب - 1
 ،2010 ،دون طبعة ،اجلزائر، عبد احلميد عمارة ، ضمانات اخلصوم اثناء مرحلة احملاكمة اجلزائية يف التشريعيني الوضعي و االسالمي ، دار اخللدونية  - 2

 .  112ص 
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طبقه عندما حدد املتهم حسب املرحلة االجرائية ال خيرج عن كونه شكليا حمضا ، ذلك ان مرحلة االشتباه تسبق و 

مرحلة االهتام ، و فضال على ما تقدم من اراء ميكننا أن نصل اىل تعريف قانوين مناسب للمتهم فنقول : " هو ذلك 

  ائية قصد معاقبته على اجلرمية املرتكبة " .الشخص الذي حركت ضده دعوى جز 

 : تعريف المتهم في الشريعة االسالمية رابعا
لقد عرف الفقه االسالمي املتهم على أنه " من ادعي عليه فعل جمرم يوجب عقوبته من عدوان يتعذر اقامة 

اي من فعل حمرم يوجب عقوبته  البينة عليه" ، و لقد عرفه االخرون على انه " من يظن فيه ما نسب اليه من هتمة ،

 .  1مثل : القتل و السرقة " 

ليه فكل هتمة هي مصطلح شرعي متداول يف عدة احاديث نبوية منها ما رواه ابو داود يف سننه أن الرسول ع

اخلاصة باملتهم سواء يف الفقه الوضعي او  ، فمن خالل استقراء تلك التعاريف الصالة و السالم حبس يف هتمة

مي يتضح اهنا جاءت متوافقة يف معانيها رغم اختالف دالالهتا ، و اذا كانت العربة باملعاين و ليس باملباين فان االسال

املتهم يف كل االحوال و على اختالف التعاريف يعترب ذلك الشخص الذي توجد ضده دالئل كافية تواجهه هبا السلطة 

 . 2القضائية املختصة 

 جب توافرها في المتهمالثاني : الشروط الواالمطلب 
 الفقه و  د من توافر شروط أوجبها التشريعإن الدعوى اجلزائية ال حترك على أي شخص كائنا من كان ، بل ال ب

و هذه الشروط قد ختتلف باختالف التهمة فيجب توافر هذه الشروط حىت يعد الشخص متهما ، و تتمثل هذه 

 الشروط فيما يلي :

 
                              

 .  116ص ، بدون سنة  ،لبنان ، الطبعة الثانية ،ابن حجر العسقالين ، فتح الباري يف شرح صحيح البخاري ، دار احياء الثراث العريب - 1
 .   116ص ، ابن حجر العسقالين ، املرجع السابق  - 2
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 ا أوال: أن يكون المتهم حي

الطبيعي و من مث فانه خيرج من نطاق املسؤولية اجلنائية اجلماد و الكائنات  باإلنسانترتبط املسؤولية اجلنائية 

احلية األخرى ، و ينبغي ان يكون املتهم يف الدعوى اجلزائية شخصا موجودا و من مث فال توجه اجراءات الدعوى 

شخص اذا كانت الوفاة قد حدثت قبل رفع الدعوى أما إذا  اجلزائية ضد شخص ميت ، و جند أنه يف حالة وفاة ال

ناء سري الدعوى فانه يتعني اصدار االمر حبفظ االوراق او قرار بان ال وجه إلقامة الدعوى كانت الوفاة قد حدثت اث

انت بعض أما إذا كانت الوفاة قد حدثت اثناء سري الدعوى فانه يتعني احلكم بانقضاء الدعوى اجلزائية اىل ذلك فان ك

 حول ما اذا كان ميكن رفع الدعوى االشخاص االعتبارية جنائيا، فقد ثار خالف التشريعات اقرت مبدأ مسؤولية 

توجيه االهتام اىل االشخاص املعنوية او االعتبارية دون اخلوض يف التفصيالت حول امكان املساءلة اجلزائية للشخص و 

وضع تنظيما معينا ، هذا التنظيم يؤدي اىل ان الشخص الطبيعي هو وحده االعتباري ، فانه جيب القول بان املشرع قد 

ه، أما دو اختاذ كافة االجراءات ضالذي ميكن ان يكون متهما النه هو الذي ميكن القبض عليه و تفتيشه و حبسه 

ليته على أن املشرع اجلزائي مل يذكر مسؤو  إاله اختاذ تلك االجراءات ضده ، تالشخص املعنوي فال تسمح طبيع

 لدعوى على ممثل الشخص االعتباري حترك ا يف حدود معينة ، و يف هذه احلالةاالطالق امنا وضع له تنظيما خاصا و 

 . 1هنا ميكن ان يكون الشخص املعنوي متهما و تصح حماكمته و توقيع اجلزاء و تنفيذه عليه و 

من مث فاذا كان و  م من لوازم الشخصية ن وجود املتهأن يكون حيا ذلك أو عندما نقول يشرتط يف املتهم 

تهم او وفاته هي اليت حتدد سري االجراءات املتهم قد تويف قبل او اثناء او بعد الدعوى فهنا االمر خيتلف ، الن حياة امل

اصال ، أو ترفع الدعوى على شخص غري موجود يف احلياة ميت  ال يعقل منطقيا رفع دعوى على شخصاجلزائية ف

مثل هذه احلاالت ترتتب عليها اثار قانونية ختتلف باختالف مركز املتهم و وجوده ، فإذا كان املتهم تويف اصال ، الن 

                              
 .  51ص  1995عوض حممد عوض ، قانون االجراءات اجلنائية ، دار املطبوعات اجلامعية مصر ، الطبعة الثانية  - 1
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قبل رفع الدعوى فهنا ال جيوز رفعها ، و اذا رفعت الدعوى على املتهم تبني أنه تويف قبل رفع الدعوى فهنا ال جيوز 

قبل رفعها فهنا تقضي احملكمة بانقضاء الدعوى اجلزائية و اذا رفعها ، و اذا رفعت الدعوى على املتهم تبني انه تويف 

صدر يف دعوى غري قائمة اصال ، و هذا هو الراي  ألنهصدر حكم قضائي على املتهم بعد وفاته كان معدوما قانونا 

 الذي جيب أن نقوله و نعتد به . 

 ثانيا: أن يكون المتهم معينا
نافيا للجهالة ، فال يلزم لتعيني شخصه ان يكون معينا بامسه ، فاملتهم يشرتط يف املتهم ان يكون معينا تعيينا 

سا بارتكاب اجلرمية يكون معينا و لو مل يعرف امسه احلقيقي سواء لفقده النطق او رفضه االدالء بالذي يتم ضبطه متل

يف االسم ميكن تداركه دون  باسم غري امسه فالعربة بتحديد فرديته اجلسمية حتديدا كافيا ، فاخلطأضائه فاهبويته او 

، غري ان املشكلة تطرح عندما يظهر اخلطأ بعد صدور احلكم اجراءات خاصة ما دامت الدعوى يف مرحلة التحقيق 

منطويا عليه ، و لقد امجع الفقه و القضاء يف فرنسا على اعتباره خطأ ماديا حبثا ميكن تصحيحه من طرف نفس اجلهة 

وع يف اخطاء عندما يكون املتهم غائبا، او يف حالة ضعف اجهزة اثبات احلالة املدنية او اليت أصدرته ، ألنه ميكن وق

امتناع املتهم عن ابراز هويته الشخصية و انتحاله او اغتصابه السم غري امسه ، و لقد  اعتربت حمكمة النقض الفرنسية 

 . 1هذا اخلطأ خطأ ماديا صرفا 

من  438حة على تصحيح االخطاء املادية و اكتفى فقط بنص املادة و يبدو أن املشرع اجلزائري مل بنص صرا

قانون االجراءات اجلزائية اليت تفيد ضمنيا امكانية اجمللس القضائي تصحيح اخلطأ املادي عى اعتبار انه خمالفة او اغفال 

ذي يفصل فيه و يف هذا ميكن تداركه من خالل التصدي له و البث فيه بالتمام كما لو كان قاضي الدرجة االوىل هو ال

                              
 . 114عبد احلميد عمارة ، املرجع السابق ص  - 1
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 294السياق اقرت الغرفة اجلزائية باحملكمة العليا تصحيح قراراهتا يف اكثر من قرار اجتهادي قياسا و اقتداء بنص املادة 

 . 1من قانون االجراءات املدنية 

 هم احلقيقي س هو املتكانت الدعوى ال تزال منظورة امام  قضاة احلكم و دفع املتهم احلاضر انه لي  فإذاو عليه 

توقف  فإهناو ان هناك خطأ يف شخصيته او ان احملكمة اثناء معرض املرافعات تبنت وقوع خطأ يف شخصية املتهم 

فال شك ان هناك نزاعا  فيها اىل ان تتحقق من هوية املتهم ، و يف حالة استمرار اخلطأ اىل غاية صدور حكمالنظر 

 على اجلهة املعنية أن تقدم طلب تصحيح اخلطأ املادي ملعرفة النيابة سيقع يف شخصية املتهم احملكوم عليه، فيتعني

اع االطراف و يف كل ــــــــــــــــــــــــــالعامة و على وجه السرعة ، و يعلم اخلصوم بتاريخ اجللسة و تفصل يف ذلك بعد مس

ا نافيا للجهالة حىي تصل القضية اىل مرحلة احملاكمة ــــــــــــــاالحوال فانه ال يعقل من الناحية العملية عدم تعيني املتهم تعيين

يف القضايا اليت حتال على التحقيق الن هذا االخري اذا مل يستطع معرفة الفاعل سيصدر دون شك امر بال وجه 

 اذا مت عرض ملف الدعوى على غرفة االهتام بصفتها جهة ، و نفس الشيءطبقا لقانون االجراءات اجلزائية للمتابعة

حتقيق درجة ثانية يف اجلنايات او جهة رقابة على اعمال قاضي التحقيق فإهنا تصدر قرارا بالوجه للمتابعة طبقا ألحكام 

   .2من قانون االجراءات اجلزائية  195املادة 

ألنه من غري املعقول و املقبول أن تستمر الدعوى مرفوعة على شخص غري معروف و ذلك الستحالة تنفيذ 

ه الذي سيصدر من احملكمة ، و شرط التعيني ال يعين بالضرورة أن تكون وجاهية او غيابية دون أن خيل احلكم علي

ذلك بشرط التعيني و يف كل االحوال ال جيوز رفع الدعوى على جمهول اذا مل يصل التحقيق اىل حتديد املتهم حتديدا 

يكون معينا بالذات ، الن التهمة خصومة بني طريف دقيقا ينفي اجلهالة ، و ال يكفي التعيني باالسم و امنا كذلك 

                              
   208 – 207ص، بغدادي، االجتهاد القضائي يف املواد اجلزائية ، الديوان الوطين لألشغال الرتبوبة ، بدون طبعة جياليل  - 1
 .  211ص  ،1994 ،اجلزائر ، دون طبعة ،عبد احلميد زروال ، املسائل الفرعية امام احملاكم اجلزائية ، ديوان املطبوعات اجلامعية - 2
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بالتعيني ، و قد ذكر البعض انه يلزم  إالاالهتام مطالب حبق و ال يتحقق ايصال احلق االهتام فيلزم تعيينها ، و موجه 

 ما جهل مل تصح الدعوى . فإذاالتعيني املدعي يف الدعوى حىت ميكن الفصل فيها، 

 

 سوبة الى المتهم : أن تكون الجريمة منثالثا
فإذا مل يكن وقوع اجلرمية من املتهم فال توجه اليه التهمة ، الن اجلرمية تصرف يرتتب عليه عقوبة شرعية ، فإذا 

نسبت اجلرمية اىل شخص ال يتصور منه ارتكاهبا معىن ذلك نسبة فعل ال ميكن ان حيدث منه و بالتايل فان تسليط 

عندما تكلم الفقهاء على املتهم حددوا له شروطا و ان كانوا يقصدون احيانا و  ه،وبة عليه يكون ظلما و ضررا عليالعق

ميكن ان يكون يف ذلك من ذلك مراعاة جواب الدعوى ، حيث ان جواهبا يلزم ان يكون ممن يعتد بكالمه ، فانه 

، و هبذا فان االنسان  اشارة اىل تصور هذا الشرط و هو امكان حصول اجلرمية الواقعة فيمن يراد توجيه التهمة اليه

الذي ال يستطيع ارتكاب اجلرمية الواقعة ال يصح توجيه التهمة اليه بارتكاهبا و ال تنسب اليه و هذا امر خيتلف 

فلو كانت اجلرمية قتل انسان مثال و كانت الة القتل  ا ، كما خيتلف باختالف االشخاص باختالف اجلرائم و مالبساهت

 . 1اجلرمية من سفيه او مريض  مسدسا ، فانه ميكن ان تقع

 رمية بصفته فاعال اصليا او شريك فيشرتط يف الشخص الذي يعد متهما أن يكون منسوبا اليه املسامهة يف ج

فأفعال الغري و ان كان ميكن ان يرتتب عليها مسؤولية مدنية اال انه ال يرتتب عليها مسؤولية جنائية ، و من مث فان 

                              
ة ، السعودية ، الطبعة ــــــــــــــــــــــــملتهم و معاملته و حقوقه يف الفقه االسالمي ، دار النشر باملركز العريب للدراسات االمنيبندر بن فهد السويلم ، ا - 1

 .  41ص  ،1987األوىل،
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يف جرمية يرتكبها صغريا او جمنون ، و على الويل او الوصي او القيم و امنا ترفع عليه الدعوى  الدعوى اجلزائية ال ترفع

 . 1املدنية بتعويض الضرر يف حني ترفع الدعوى اجلزائية على مرتكب اجلرمية ألنه هو املتهم فيها 

 : ان يكون المتهم خاضعا لقضاء الدولة رابعا
حه القانون استثناءا كنوع من احلصانة اليت ميتنع معها حماكمته امام اقليم و يعين ذلك أن ال يكون املتهم قد من

الدولة او القضاء اخلاص هبا، و هذا االمر يتوافر يف حق كل من : رؤساء الدول األجنبية ، وزراء اخلارجية ، رجال 

ا االمتياز و افراد القوات املسلحة السلك الدبلوماسي ، ممثلو االمم املتحدة و اهليئات الدولية االخرى املعرتف هبا هبذ

االجنبية املوجودة يف اقليم الدولة برضاها فكل هؤالء يتمتعون حبصانة اجرائية حتول دون اهتامهم و اختاذ االجراءات 

اجلزائية ضدهم و يكاد يكون الرأي منعقد على ان هذه احلصانة اثرها فقط من حيث االجراءات و ليس من حيث 

 . 2ركاهنا مما تعد معه هذه احلصانة ليست سوى مانع من موانع رفع الدعوى توافر اجلرمية بأ

 خامسا: التمتع باألهلية الجزائية 
، و االهلية املطلوبة يف هذا الشأن هي اهلية الشخص ن يكون متمتعا باألهلية اجلزائيةيشرتط يف املتهم ا

سنة كحد ادىن وهي  13ت اجلزائري ببلوغ الشخص سن ، و هي تتحقق طبقا لقانون العقوبا لتحمل املسؤولية اجلزائية

بسن الرشد اجلزائي، و على هذا االساس اذا بلغ املتهم سن التمييز ى ــــــــــــــسنة كاملة و هي ما يسم 18سن التمييز و 

اليت  رائمجلاجلزائية، و بالتايل اهال لرفع الدعوى اجلزائية ضده عن ا سنة اصبح اهال لتحمل املسؤولية 13اي سن 

                              
 . 21ص امحد البسيوين ، املرجع السابق،  - 1
 . 32ص  ،املرجع السابقحممد رشاد قطب ابراهيم ،  - 2
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من قانون االجراءات اجلزائية  451قضاء االحداث طبقا للمادة يرتكبها على ان تكون الدعوى اجلزائية من اختصاص 
1 . 

 يكون املتهم متوافر على االهلية حياكم يف قسم االحداث ، و على اساسها  13و مىت بلغ املتهم سن 

 خال الويل او الوصي يف الدعوى ث دون حاجة اىل ادتكون الدعوى املرفوعة ضده مقبولة امام قسم االحداو 

 إالتدابري احلماية او الرتبية و يف مواد املخالفات ال يكون حمال  إالال توقع عليه سنة  13الشخص الذي مل يبلغ و 

 من قانون العقوبات ، و بالتايل ال جيوز وضعه يف مؤسسة عقابية و لو بصفة 49و ذلك ما جاء يف املادة للتوبيخ 

من قانون االجراءات اجلزائية و هو ما ذهب اليه املشرع الفرنسي مبوجب  01فقرة  456مؤقتة و ذلك طبقا للمادة 

و هو ايضا ما اقرته حمكمة النقض املتعلق بالطفولة  ، 1945فرباير  22الصادر بتاريخ  75/74من االمر  15املادة 

االحوال يتعني أن يكون املتهم شخصا يعزي اليه بارتكاب  .و يف كل 20/11/1957املنحرفة يف قراراها املؤرخ يف 

 احلدث اذا وقعت من احلدث جرمية  ،و ال ترفع الدعوى على متويل امراء بصفته فاعال اصليًا ام شريكاً اجلرمية سو 

اليت ترفع على بالتايل فانه ال خيتصم يف الدعوى اجلزائية املسؤول عن احلقوق املدنية و امنا خيتصم هي الدعوى املدنية و 

 للحكم عليه باملصاريف القضائية  املتهم و مع ذلك فان القانون جييز للنيابة العامة ادخال املسؤول عن احلقوق املدنية

 . 2لو مل يكن يف الدعوى مدعي باحلقوق املدنية 

 : حقوق المتهم في الشريعة االسالمية و المواثيق الدولية المبحث الثاني

                              
املعدل و املتمم و املتضمن قانون االجراءات اجلزائية على " خيتص قسم االحداث بالنظر يف اجلنح اليت يرتكبها  66/155 األمرمن  451ة تنص املاد - 1

 االحداث ، و خيتص قسم االحداث الذي يوجد مبقر اجمللس القضائي بنظر اجلنايات اليت يرتكبها االحداث " . 
2  - Mineurs de moins de 13 ans 2- L’exclusion de toute peine l’orsque la prévention est établie a l 
'égard d’un mineur de 13 ans , le tribunal pour enfants peut seulement prononcer par décision 
motivée une des mesures de protection d’assistance , de surveillance ou d’ éducation preuves à 
l’article 15 de l’ordonnance du 02 février 1945 . 
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قوقه باهتمام كبري سواءا من الشرائع السماوية خاصة الشريعة االسالمية باعتبارها صاحلة لقد حظي املتهم و ح

لكل زمان و مكان ، و هلا نظام اجرائي هبا و قائما بذاته ، فهو نظام اهلي ، و هذا على الرغم من أن الذي يتوىل 

يعة االسالمية حتتوي على مبادئ لشر يف الدعوى هو القاضي لوحده، اذ احلكم هلل و النظر للقاضي فامهمة الفصل 

احكام تتصف بالشمولية و الواقعية ، و مقارنة مع ذلك فقد كان االنسان و ال يزال حياول التوصل اىل طرق و وسائل و 

مشرتكة يرى اهنا قريبة اىل حتقيق العدل و االنصاف يف اجملتمع ، و لذلك مت ابرام و التصديق على اتفاقيات دولية تعىن 

االنسان و تندرج ضمنها حقوق املتهم و لعل اهم هذه املواثيق الدولية االعالن العاملي حلقوق االنسان و ما حبقوق 

و مت يف هذه االتفاقيات الدولية تدوين قواعد حلقه من مواثيق هي افضل ما توصل اليه االنسان يف جمال العلوم القانونية 

 عن التحفظات اليت تتصل بالدين او اجلنس او اللغة .املتهم بغض النظر  و احكام تضمن كرامة االنسان

  المطلب االول : حقوق المتهم في الشريعة االسالمية
ان االسالم عقيدة و شريعة ارتضاه اهلل لعباده رمحة هبم يف الدنيا و االخرة ، و لقد أحسن ابن القيم اجلوزيه يف  

" عدل اهلل بني عباده ، و رمحة بينهم ، و ظله يف  بأهنايعة كتابه " اعالم املوقعني عن رب العاملني " يف وصفه للشر 

ارضه و حكمته الدالة عليه و على صدق رسوله ، و هي نوره الذي أبصر به املبصرون و هداه الذي اهتدى به 

 . 1املهتدون و شفاؤه الذي به دواء كل عليل و طرقه اهلادي اىل سواء السبيل " 

 و الفكرية القوانني الوضعية باهنا تراعي احكامها تكوين الطبيعة االنسانية و تتميز الشريعة االسالمية عن 

، فهي عندما تتناول حقوق االفراد بصفة عامة و حقوق املتهم بصفة خاصة ال تقتصر على مراعاة الوجدانية و الروحيةو 

القول بان احكام الشريعة من العقيدة و االخالق و هذا ما يدفع اىل  بأساسبل متهد لذلك  جانب اجلزاء القضائي

                              
 .   33ابن القيم اجلوزيه ، اعالم املوقعني عن رب العاملني ، دون نشر ، دون  طبعة ، بريوت ، ص  - 1
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سلسلة متصلة من احللقات تتناول خمتلف احلقوق و الواجبات و تعاجل شىت املصاحل االنسانية عن طريق اساس العقيدة 

 .لثا االخالقي ثانيا مث الضمانات القانونية ثاعلى االساس  السلمية اوال مث

ديثة يف جمال حقوق االنسان و وضع خمتلف القواعد و رغم التقدم و التطور الذي احرزته االنظمة القانونية احل

اليت حتمي حقوق و حريات االفراد من اشكال التعسف و التحكم فإهنا مل  اليت تستهدف توفري املزيد من الضمانات

تستطع بلوغ املستوى الذي بلغته الشريعة االسالمية  فضال عن اسبقية هذه املتعلقة بضمانات االفراد امام القضاء هي 

و احلقوق  و جناعة على صعيد التطبيق امليداين و يرجع ذلك اىل سبب رئيس يتمثل يف أن تلك الضماناتاكثر واقعية 

مبنية على اساس متني من العقيدة و الوازع الديين و هو ما تفتقده القوانني الوضعية و يكفي اهنا صادرة عن اخلالق 

 . 1ملخلوقاته 

ة ال يستلزم اتباع اساليب غري مشروعة فباالضافة اىل شرعية اجلرمية، جيب ان إن تطبيق احكام الشريعة االسالمي

تكون اساليب البحث عنها مشروعة بدورها و ال تتناىف مع االخالق االسالمية و مقاصد الشرع ، و هذا ما يعرف 

الشريعة االسالمية ال ختضع أن نشري ايضا اىل ان الدعوى اجلزائية يف النظمة احلديثة ، و ال بالشرعية االجرائية يف ا

القائم  لنفس االجراءات و املراحل املعروفة االن يف القوانني الوضعية من حتريات و حتقيق و حماكمة ، و امنا جند

 .  2 بالتحقيق هو ذاته احلاكم الفاصل يف الدعوى ، فهو الذي يتوىل استجواب املتهم و توقيفه و حبسه 

املوجود حاليا فنجد مثال رجال احلسبة و هو سالم خيتلف عن اجلهاز القضائي السائد يف اال اجلهاز القضائيف

صبح أجهاز يقابله رجال الضبطية القضائية حاليا ، و اتسعت دائرة اختصاص رجال احلسبة يف العهد العباسي ، ف

أن يكون متشبعا  هو القائم بالسلطات الثالث من اهتام و حتقيق و حماكمة و املنفذ للعقوبات بشرط ةبصاحب احلس

                              
 . 11ص  ،لنشرحممد سعيد رمضان البوطي، مسالة حتديد النسل وقاية و عالجا، مكتبة الفارايب ، دمشق ، الطبعة االوىل ، دون سنة ا - 1
 . 31ص  ،درياد مليكة ، املرجع السابق - 2
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بالدين و العلم و الفطنة و اجلدية يف العمل و النزاهة يف البحث عن احلق ، و هناك ما يسمى جهاز وايل املظامل الذي  

كانت مهمته الكشف عن احلقيقة و ازالة الظلم ، بل كانت االحكام اليت تصدر من وايل املظامل تتم يف جلسة علنية 

عد لذلك ، و هذه العلنية تعد من اكرب الضمانات للمتهمني يف تلك الفرتة ، إذ تضمن سواء يف املسجد او املكان امل

 .  1حياد القائم على النزاع و ذلك عن طريق الرقابة العامة من اجلمهور 

ضماهنا اي عدم املساس هبا فاملتهم الذي يرتكب جرمية يتمتع جبملة من احلقوق تتوىل أحكام الشريعة االسالمية 

املتمثلة يف املصاحل اخلمسة او ما يعرف و  سعى الشريعة االسالمية لتحقيقها ، و االهداف اليت تاي كان من طرف

 ها بالكليات اخلمسة و هي املصاحل اليت عمل فقهاء اجالء على صياغتها يف قواعد و وضعوا هلا ضوابط تسمح بفهم

ضمنها حقوق املتهم يكفل كل الضمانات اليت جيب ان و االلتزام هبذه املصاحل ايت تندرج  تطبيقها و بيان درجاهتا و 

 .   2توفر للمتهمني 

و نتيجة لكل هذا فان الشريعة االسالمية جاءت بالعديد من احلقوق و الضمانات لصاحل املتهم ، فمن املعلوم أن 

ع حبرياته و حقوقه فقد الشريعة االسالمية انطالقا من امياهنا بكرامة االنسان و حبقه يف احلفاظ على اسراره و التمت

 و ان خرج عنها كان عمال باطال وضعت العديد من القيود و جعلت لسلطة القاضي و احملقق حدودا ال يتعداها ، 

  الناس و حقوقهم بأقداران توصد االبواب امام الذين يستهينون  إالما غاية الشريعة السمحاء من وضع هذه القيود و 

، و هذا ما يفسر غىن   يتورعون يف اصدار احكامهم من اجل التنكيل خبصومهمباألخص اولئك القضاة الذين الو 

 .3الشريعة بالضمانات املختلفة للمتهم حىت و ان كان يف اسوأ موقف اهتام

 : االسالمية للمتهم و هي تتمثل يف و ميكننا ان نشري امجاال اىل بعض احلقوق اليت اقرهتا الشريعة

                              
 . 143ص ، حممد حدة ، املرجع السابق  - 1
 . 107ص ، دون طبعة  ،الشافعي حممد ، قانون حقوق االنسان ، مكتبة اجلالء اجلديدة ، مصر - 2
   17ص ، 1998سنة  ،ان ، دون طبعةعم،حسن بشيت خوين، ضمانات املتهم يف الدعوى اجلزائية ، دار النشر و التوزيع  - 3
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 ة امام القضاء أوال: حق المتهم في المساوا
 فكلهم بنو ادم ، و ادم من تراب  إن البشر مجيعا ولدوا متساوين يف كرامتهم و حريتهم و حقوقهم و انسانيتهم

و اهلل الذي خلقهم واحد ، فال فرق بني البشر و لقد اقرت هذا احلق كل الشرائع السماوية ، فلقد اكدت الشريعة 

ء و اقرت احلق يف التقاضي دون متييز او فرق بني البشر ، و ذلك لتحصيل احلق يف املساواة امام القضااالسالمية 

حقوقهم و الدفاع عنها اما السلطات املختصة و الزمت القاضي او احلاكم بان يكون عادال يف حكمه ، و لقد جاءت 

الناس ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم " إمنا املؤمنون إخوة " و قال عليه الصالة و الادلة ناطقة حباهلا من الكتاب يف قوله تعاىل " 

 .   1سواسية كأسنان املشط ال فضل لعريب على اعجمي و ال ابيض على اسود امنا الفضل بالتقوى " 

، فخرج رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم اثناء مرضه عقوباتو قد سوى االسالم بني الناس يف اخلصومات و ال

 ها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليشد منه ..."  و جاء اخللفاء بعد رسول اهلل فاقتدوااالخري فقال " أي

فالناس  ة اخللفاء و الوالة امام القضاء و اعطوا لكل فرد حقه ، و قد جرى العمل يف الشريعة االسالمية على حماكم به 

حلدود يف الشريعة االسالمية ، على الناس مجيعا ، و القمة و تقام ا ،امام شريعة االسالم ال فرق بني الغين و الفقري 

، فحق املساواة و التقاضي يف االسالم مكفول  2 السامقة يف ذلك حديث املخزومية اليت سرقت ، و هي قضية معروفة

فله احلق  لكل فرد ، بل هو حق لكل انسان مهما كانت ديانته او لغته او لونه  او جنسه او مذهبه او مركزه او عمله ،

املعتدي الذي اىل القضاء ليقاضي يف أن حيمي ما له و اهله و شخصه ، من اي ظلم او عدوان ، و ذلك عرب اللجوء 

 تهم عدال و منصفا لقوله تعاىل " جتاوز حدود القانون  و ال بد مع كل ذلك من أن يكون احلكم الصادر يف حق امل

ملقسطني " ، كما أن االسالم هنى عن كل عمل يؤدي اىل افساد إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان اهلل حيب او 

                              
 .  95و  93ص ،  2009 األوىل،دمشق ، الطبعة ،سعدي حممد اخلطيب ، حقوق االنسان بني التشريع و التطبيق ، منشورات احلليب احلقوقية  - 1
ص  ، 2001 ، الطبعة االوىل ات و البحوث ، الرياضمركز الدراس ،اإلنسانالشرطة و حقوق  األمنيةاكادميية نايف العربية للعلوم حممد انس أبو الوفاء ،  - 2

 .  45و  44
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اقر و  ،احلكم بالعدل بني املتخاصمني  احلكم و ميس حبق الناس يف القضاء العادل ، فالدين االسالمي فرض املساواة و

االشخاص دون مببدأ خضوع احلاكم و احملكوم للقانون املطبق يف البالد ، فسيادة القانون ينبغي أن تكون على مجيع 

 . 1 متييز ، سواء كانوا اصحاب سلطة او اشخاصا عاديني ، فال احد فوق القانون

كله إن االسالم يقر التفاوت بني الناس رغم ما يرتتب عن ذلك التفاوت من جدل  و لكن هذا   و مع هذا

فيكون التفاوت يف العلم و الرزق   التفاوت اقره االسالم لواقع الناس و حاهلم، فال ميكن ان نسوي بني العامل و اجلاهل

ن و لكن يبقى العدل حقا فيما جاء بشريعة القران يف ان يكون لكل فرد حقوق بقدر ما و فعل املعروف و تقوى اهلل 

 س و حنقق هلم العدل النااعراض  أن حنمي املساواة يف الدين االسالمي ، فال بد  مبدأفهذا هو ، عليه من واجبات 

ن نقيم قضاءا حيفظ حقوق االفراد و ال خياف املتهم يف اللجوء اليه ، و يف اي حال من االحوال ال ال بد أمع ذلك و 

بد ان يسود يف اجملتمع االسالمي ما يسمى " بالعدل " فكما يقال " العدل اساس امللك " فاملتهم مهما ارتكب من 

 ضاه الشريعة االسالمية السمحاء ه حقوقه مبا تر يبقى فردا من اجملتمع و علينا ان حنفظ  لجرائم او مهما عظم جرمه 

العدل ال ينبغي ان يقام على حساب املتهم و حقوقه بل ال بد من متكينه يف التقاضي و ان نكفل له املساواة اما و 

 القضاء .

 ثانيا : حق المتهم في حرمة مسكنه 
دها على حرمة االشخاص و حرمة من الضمانات و احلقوق اليت اقرهتا الشريعة االسالمية الغراء هي تأكي

  مساكنهم ن لقوله تعاىل " يا أيها الذين امنوا ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا و تسلموا على اهلها ... "

 بإذنه إالأن يدخل مسكن احد  ألحدفلقد اقرت الشريعة حق السكن و كفلت امن الناس يف مساكنهم ، فال جيوز 

 صص على املساكن و النظر ما فيها فاإلسالم ال جييز التلبه ،  و ممكن اسرار الشخص اخلاصة باعتبار ان السكن حمل

                              
 .   650ص  ،بريوت ، دون طبعة ، و سنة النشر ،زهري شكر، الوسيط يف القانون الدستوري ، اجلامعة اللبنانية  - 1
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ن االخبار ـــــــــــــــــــــــــــظ السكن و حرمته منع االسالم التجسس و الذي يقصد به البحث و التفتيش عما خيفى مــــــــــــــفلحف

املساكن ما مل يكن هناك ة ــــــــــالشريعة االسالمية التجسس على حرمو املعلومات السرية اخلاصة ، و بذلك حترم 

مفسدة يعم شرها اجملتمع  و لقد تقررت هذه القاعدة يف تطبيقات عديدة مارسها مصلحة عامة حتقق من ذلك او دفع 

دار " ايب حمجن الثقفي ا روي عن عمر بن اخلطاب عندما دخل اىل ـــــــــبعض اخللفاء الراشدون ، و الدليل على ذلك م

  ى اهلل علىـــ، فقال ابو حمجن : يا امري املؤمنني، ان هذا ال حيل لك ، فقد هن ان يشرب اخلمرــ" دون استئذان حيث ك

خرج عمر  فقال التجسسهذا من ، يا امري املؤمنني تفقال عمر: ما يقول هذا ؟ فقال له زيد بن ثابت صدق التحسس

  1تطبيق ملبدأ شرعية االجراءات يف التحقيق ، و يف هذا اروع و تركه

، فمنظومة تها و عاجلتها الشريعة االسالميةفان مسالة حرمة املسكن تندرج ضمن اولويات احلقوق اليت كفل

و يعد احلق يف حرمة املسكن من احلقوق  خر فال ميكن كفالة حق دون االخراحلقوق متكاملة يكمل بعضها البعض اال

حضر اقتحام دون ضمان هذا احلق ، و ينصرف معىن احلرمة اىل الالزمة حلياته بل ال معىن حلياته  اللصيقة بالشخص و

 . 2وفق الضوابط و االجراءات احملددة  إالاملسكن او تفتيشه سواء كان مفتش سلطة عامة ام االفراد ، 

أسبغ محايته على  كرمي الذيو نظر ألمهية هذا املوضوع فقد جاءت السنة النبوية مؤكدة ما جاء يف القران ال

، خاصة إذا كان هذا املسكن للمتهم ، فألحاديث النبوية الدالة على ذلك كثرية منها قول صلى اهلل املسكن و حرمته

حرص و عناية على محاية  م يؤذن له فلريجع " فقد حرص االسالم بكلـــــــــعليه و سلم : " إذا استأذن أحدكم ثالث فل

                              
   550ص  1982، دون طبعة  03لعدد ، ااجلزائر،نونية ، اجمللة اجلزائرية للعلوم القاراد يف التشريع اجلنائي االسالميحممد لعساكر، ضمانات حقوق االف - 1
 .   111ص ، 2009 األوىل،مصر، الطبعة  ،علي يوسف الشكري، حقوق االنسان بني النظرية و التطبيق، دار اهلندسة إيرتاك - 2
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 االسالم يتالءم و حرمة هذا احلق ، فيتبني أن النهج الذي وضعه ل الخرتاق احلياة اخلاصة لكل فردا، فال جمهذا احلق

 . 1هو هنج صاحل لكل مكان و زمان و 

كيفما كانت عقوبتها املقدرة فحرمة مسكن الفرد ال جيوز انتهاكها حتت اي مسمى مهما كانت جرمية الفرد و  

 و سلم : " ان دماءكم و اموالكم  ل مضمونة لقوله صلى اهلل عليه عليه، فان كرامته و حياته اخلاصة تظشرعا

 . 2اعراضكم بينكم حرام ... " و 

فنستنتج مما تقدم ان حرمة االشخاص انفسهم و حرمة مساكنهم يف الشريعة االسالمية قد بلغت شانا كبريا 

لتشريعات تعترب مثل هذه الوقائع من قبيل رمبا فاقت يف ذلك اعرف التشريعات احلديثة فعلى الرغم من ان بعض هذه ا

ممارسة حق القبض و التوقيف باعتباره ميثل  بإمكانهالتلبس باجلرمية ، ففي قصة عمر ابن اخلطاب اليت ذكرناها كان 

 إالاعلى سلطة يف الدولة االسالمية اليت حرصت على رعاية حرمة املسكن و االلتزام مبقتضيات الدخول اىل املساكن ، 

مبا جاءت به الشريعة االسالمية و نعمل على  نأخذاهنا تقيدت باستثناءات تقتضيها صيانة حقوق اجملتمع ، فعلينا ان 

تطبيقه يف واقعنا خاصة عند الدخول اىل مسكن الغري ، فال بد على كل التشريعات ان تراعي يف اختاذ االجراءات سواء 

هما كان اجلرم املرتكب من طرف املتهم و ان تعمل هذه التشريعات القبض او التحقيق او التفتيش حرمة املسكن م

سن ضوابط و قواعد قانونية جيب على القائمني على سلطات االهتام او التحقيق االلتزام هبا و ال جيوز خمالفتها على 

 حتت اي ظرف من الظروف .

 : حق المتهم في محاكمة عادلة ثالثا
نصفة قد كفلته الشريعة االسالمية و ذلك من خالل تكريسها و نصها على ان حق املتهم يف حماكمة عادلة و م

 :و من هذه احلقوق ما يلي القواعد و الضمانات اليت جتعل احملاكمة عادلة

                              
 .  92ص ،  2006 ،حمي حممد مسعد ، حقوق االنسان ، مركز االسكندرية للكتاب ، مصر ، بدون طبعة - 1
 . 215، ص  2005 ،الرابعة مصر، الطبعة ،النهضةدار االسالم و اعالن االمم املتحدة ، حممد الغزايل ، حقوق االنسان بني  تعاليم  - 2
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فمن الضمانات املهمة يف العدالة اجلنائية هي اليت تكمن يف قاعدة اصولية و راءة : ـــــــالحق في إعمال أصل الب -أ(

 االنسان الرباءة ، و هو مبدأ اقرته الشريعة االسالمية ، قال عليه الصالة و السالم : " كل مولود يولد هو ان االصل يف

ي أمرا فعليه أن و لقد ثبت هذا املبدأ يف القانون الوضعي ، بأن على من يدع  على الفطرة حىت يعرب عنه لسانه "

لذلك   لإلنسانو خمالف للوضع الطبيعي  مألوفري و ذلك على اساس ان اجلرمية امر شاذ و غ يثبت صحة دعواه 

بارتكاب جرمية يظل يف نظر القانون اجلنائي بريئا مهما كانت اجلرمية ، و ان يعامل معاملة الربيء يف مرحلة فان املتهم 

يف و  تهم ،املبدأ من اهم ضمانات امل االجراءات اخلاصة بالتحقيق حىت صدور احلكم بإثبات ادانته او براءته ، و ان هذا

  حبكم االدانة هذه القاعدة ضمانة حلريته من اي اهتام حىت يتم اثباته ، و مبدأ الرباءة افرتاض ال ميكن إثبات عكسه إال

فعند احلكم فقط يتحول موقف املتهم من افرتاض الرباءة اىل االدانة ، لذلك فان هذا املبدأ هو أن االصل يف املتهم هو 

منهم ، و اذا مل نفرتض الرباءة فيلزم الشخص انه يكفل محاية حريات االشخاص  وأ ذا املبدأ ،الرباءة ، و مما يدعم ه

   . 1بتقدمي الدليل السليب ، و هذا قد يكون مستحيال من الناحية الواقعية ، اذ يصعب على الشخص اثبات الرباءة 

ثبات اجلزائي للقاعدة الشرعية " اليقني ال و إن إعمال أصل الرباءة ال بد ان يكون مع لزوم اشرتاط اليقني يف اال

يزول بالشك " ، و قد ثبت يف الشريعة لدرء احلدود بالشبهات لقوله عليه الصالة و السالم : " إدرؤوا احلدود 

 . 2اخلطأ يف عقوبة الربيء "  اجلاين خري منعن بالشبهات ما استطعتم و اخلطأ يف العفو 

خلصت هذه القاعدة من جمموع االيات منها قوله تعاىل " و ما كنا معذبني است:   بنص شرعي إالال تجريم  -ب(

 ال تقبل املراجعة  بأدلةله ابه بعد ثبوت ارتك إالحىت نبعث رسوال " ، فال حيكم بتجرمي شخص و ال يعاقب على جرم 

رهتا الشريعة للجرمية مصدقا أمام حمكمة ذات طبيعة قضائية كاملة ، و ال جيوز حبال من االحوال جتاوز العقوبة اليت قد

                              
 .   126ص  ،حمي حممد سعد ، املرجع السابق - 1
 .    01ص  2004رات جامعة البويرة درياد مليكة، ضمانات املتهم و حقوق االنسان يف الشريعة االسالمية و القانون الوضعي ، حماض - 2
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بسات اليت ارتكبت فيها مراعاة الظروف و املاللقوله تعاىل : " تلك حدود اهلل فال تعتدوها " و من مبادئ الشريعة 

و ال يؤخذ االنسان جبريرة غريه لقوله تعاىل : " و ال تزر وازرة  وزر اخرى " و كل انسان مستقل مبسؤوليته عن  اجلرمية 

 .  1 جيوز أن متتد املساءلة اىل ذويه من االهل و االقارب افعاله ، فال

 اليت اقرهتا الشريعة االسالمية  : إن متكني املتهم من الدفاع عن التهمة املوجهة اليه من احلقوق اعـــــــــــــــــق الدفـــح -ج(

صمان فال تقضي ألحدمها حىت تسمع لقوله عليه الصالة و السالم : " يا علي ان الناس يتقاضون اليك فإذا اتاك اخل

من االخر كما مسعت من االول " و بناءا على ذلك فان الشريعة االسالمية ال متنع االستعانة مبحامي ، و حق الدفاع 

وخى يف جمملها متحيص االدعاء و تبصري يقوم على مبادئ تأخذ يف االعتبار املقاصد العامة للشرع ، و هذه املبادئ تت

ق الدعوى توطئه لصدور احلكم يكون عادال كما ان هذه املقومات تتصل حبق الدفاع من جهة اهنا تعترب القضاة حبقائ

 مربرا شرعيا كافيا الستعماله و من هذه املبادئ اليت تعزز حق الدفاع تتمثل يف : 

باطلة و مما يدل : أنه ال جيوز قبول الدعوى بال بينة و ان حدث غري ذلك تكون الدعوى ال تقبل دعوى بال بينة -

من  قوله عليه الصالة و السالم " لو يعطي الناس بدعواهم الدعى رجال دماء قوم و امواهلم لكن البينة علىعلى ذلك 

، فرتك الناس احرارا فيما يدعونه بال بينة يؤدي اىل بال بينة قبول االدعاء جيوز، فال ادعى و اليمني على من انكر "

فمجرد االدعاء كاف لتشويه السمعة حىت و لو اعقبته ساحة املدعى عليه و من  ،ه الساميةراف بالتقاضي عن غايتاالحن

 . 2مث يكون اثر اساءة االدعاء بال بينة ممتدا يف حياة املدعى عليه 

فال يعطى احد  بادئ اليت يقوم عليها حق الدفاع تعد هذه املساواة من امل :مساواة الخصوم في حق الدفاع -

 الدفاع و حيرم األخر اذ أن عدم املساواة بني اخلصمني ال يستقيم مع شرع اهلل و مبادئ العدالة ، فال اخلصوم حقه يف

                              
 .    216حممد الغزايل ، املرجع السابق ص  - 1
 .    302ص  ،2002مصر ، دون طبعة ، امحد حامد البدري حممد، الضمانات الدستورية للمتهم يف مرحلة احملاكمة، دار النهضة العربية  - 2
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حىت يبينوا اساس دعواهم و ما يعزز ادعاء كل منهم و اتباع املساواة بد من وجوب اتاحة الفرصة كاملة لكل االطراف 

 . 1ل يف الدعوى املطروحة بني اخلصوم يف الدفاع يؤدي يف النهاية اىل صدور حكم عاد

: يعد من اهم مقومات حق الدفاع حيث اذا مل يصادف الدفاع التوفيق يف درجة من  تعدد درجات التقاضي -

درجات التقاضي او مل تتبصر حجته فانه جيوز للمتهم أن ينقص احلكم امام حمكمة اعلى ، و قد التزم القضاء 

، و عدم تقيد القاضي مبا سبق و أن ما اصدره من احكام اذا ما تبيني  تعدد درجات التقاضي مبدأاالسالمي بتطبيق 

ما اكده امري املؤمنني عمر بن اخلطاب يف كتابه اىل ايب موسى االشعري املعروف  بعد صدورها وجه اخلطأ فيها و ذلك

هديت و  جعت فيه نفسك قضيته باألمس مث راباسم " دستور القضاء او الوثيقة العمرية " فقال له " و ال مينعك قضاء 

لرشدك ان ترجع اىل احلق الن احلق قدمي و الرجوع اىل احلق خري من التمادي يف الباطل " ، و لقد جاءت هذه املقولة 

مراجعة االحكام القضائية سواء فيما يتعلق باملوضوع او فيما يتصل بالقانون عقب صدورها عن  مبدأابلغ تعبري عن 

العليا و ذلك ما يعرف حبق االستئناف او النقض او التماس اعادة النظر ، و قد بني حملاكم احملاكم االدىن و بواسطة ا

الفقهاء احلاالت اليت جيوز فيها نقض احلكم و هي : إذا صدر احلكم من قاض غري خمتص او متهم بالفسق او الرشوة 

ناه سبب يظن القاضي وجوده و هو او ال جيوز قضاؤه ، فالنقض هنا واجب ، و كذلك جيوز نقض احلكم اذا كان مب

: احلكم بناء على شهادة الزور ال يعلم القاضي بزورها او احلكم بناء على شهادة كافر ال يعلم  ليس موجودا مثل

 . 2القاضي بكفره 

 رابعا : حق المتهم في حمايته من التعذيب 
فاهلل سبحانه و تعاىل  العرتاف جبرمه من أجل محله على اإن الشريعة االسالمية منعت اكراه املتهم أو تعذيبه 

" إن اهلل رفع عن اميت اخلطأ و النسيان و ما يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا لقوله عليه الصالة و السالم 

                              
 .   111امحد حامد البدري حممد ، املرجع السابق ، ص  - 1
  562ص  ،مصر، الطبعة الثالثة ، بدون سنة النشر ،حممد رأفت عثمان، التنظيم القضائي يف الفقه االسالمي ، دار البيان - 2
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حرا دون اكراه مادي أو استكرهوا عليه " . و عليه فقد حرصت الشريعة على أن يكون االعرتاف الصادر من املتهم 

 ، فاألقوال الصادرة عن املتهم  د الفقهاء على عدم االخذ باالعرتاف القسري ملا فيه من اكراه، لذلك أكمعنوي

و ال يعول عليها يف او االكراه او نتيجة وعد او هتديد او خدعة ناشئة عن اخلوف تكون باطلة  واعرتافاته نتيجة القسر

. و بالتايل ال ره ، و الضرب كره ، و السجن كره " : " القيد كره ، و الوعيد كادانة املتهم، حيث قال شريح القاضي

، و كل ما ينتزع على االعرتاف جبرمية مل يرتكبها ، كما ال جيوز محل الشخصوز تعذيب اجملرم فضال عن املتهمجي

 . 1بوسائل االكراه فهو باطل 

لعمل من ه بتقدمي تفسري ، فال جيوز مطالبتق يف محايته من تعسف السلطة معهو باإلضافة اىل ذلك فلكل فرد احل

 . 2بناء على قرائن قوية تدل على تورطه فيما يوجه اليه  إال، و ال بتوجيه اهتام اعماله او وضع من اوضاعه

 

 

، فكما ب مبختلف صوره و من تعسف السلطاتو يف كل االحوال ال بد من محاية املتهم من كل اشكال التعذي

ا جيب احملافظة على السالمة اجلسدية للمتهم و االبتعاد على املساس ، كمال " ما بين على باطل فهو باطل "يق

  ، حىت يطمئن اىل العدالة القائمة يف البالد .حرتامه ومعاملته معاملة انسانيةبكرامته االنسانية فهما كان فال بد من ا

 المطلب الثاني : حقوق المتهم في المواثيق الدولية 
قيات و املعاهدات الدولية اليت وضعت حلماية حقوق االنسان عامة و املتهم ان الضمانات اليت توفرها االتفا

ن و الظلم الذي كان الوسيلة املتاحة امام من وقع عليهم خاصة ، هي البديل الذي حل حمل التمرد على اشكال الطغيا

                              
 .    30ص  1986الرياض ، بدون طبعة ،  األمنية،طه جابر العلواين، املتهم و حقوقه يف الشريعة االسالمية ، مركز الدراسات  - 1
 .    216ص  ،جع السابقحممد الغزايل ، املر  - 2
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اتيكا " و الفرنسي " مارك الفقيه االيطايل " فيليبو غرام رأسهاعلى و  قد سامهت حركة الدفاع االجتماعي الظلم ، فل

انسل " يف تغري املفاهيم اليت كانت سائدة يف التشريعات االجرائية الغربية بصدد معاملة الفرد ، و اىل تطوير مبادئ 

االهتمام بشخص اجلاين و احلفاظ على   فأصبحالعدالة اجلزائية و زيادة االهتمام بالنواحي االجرائية يف القانون اجلنائي ، 

املتهم هو حجر الزاوية يف حركة الدفاع االجتماعي و ليس اجلرمية ، مما فسح ذلك اجملال  فأصبح،  النسانيةكرامته ا

و تدعو اىل صيانة حقوقه و كذلك  امام ابرام العديد من االتفاقيات و االعالنات الدولية اليت تعىن بالشخص املتهم

 ت مصدرا اساسيا لقوانني الدول ان هذه االتفاقيات اصبحمصلحة املتهم يف كافة مراحل الدعوى اجلزائية ، علما ب

 من بني هذه االتفاقيات ما يلي :و 

  1948أوال : االعالن العالمي لحقوق االنسان  -
ديسمرب  10لقد توج نضال االنسان عرب تارخيه الطويل بوضع االعالن العاملي حلقوق االنسان الصادر بتاريخ 

النساين الذي كان و ال يزال يتطلع حنو ارساء مبادئ العدالة و املثل العليا للحرية ، الذي يعد عصارة الفكر ا 1948

 . 1و الكرامة و املساواة 

تناول عدة ، و انبثقت عنه عدة اتفاقيات دولية تاملبادئ االساسية حلقوق االنسان فلقد تضمن هذا االعالن

الحظ أن املتهم بوصفه كانسان تطبق عليه مجلة من ، و من خالل استقراء هذا االعالن نجوانب من حقوق االنسان 

  دود اليت جيب عدم وضع دساتريها املبادئ االطار و تضع احلاملبادئ تعد ضمانات غري مباشرة له ، و ترسم تلك 

ة تشريعات االجراءات اجلزائية بصفة خاصة باعتبار هذه االخرية هي الوسيلة املشروعة لتقييد حريو  قوانينها بصفة عامةو 

 . 2االفراد او سلبها يف حاالت حمددة 

                              
    .  177ص  ،سنة النشر املعارف ، االسكندرية ، دون طبعة و عبد احلميد الشواريب ، التنفيذ اجلنائي ، منشاة - 1
 .   63امحد غاي ، املرجع السابق ص  - 2
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 مبدأ االصل يف االنسان الرباءة  فمن املبادئ اليت نصت عليها هذه الوثيقة مبدأ احلق يف احلياة و احلرية و االمان و    

احتجاز  عدم مبدأو مبدأ الشرعية اجلنائية ، و مبدأ االمتناع عن املساس بالكرامة االنسانية ، و محاية من التعذيب ، و 

اي شخص او اعتقاله تعسفيا ، و مبدأ محاية احلياة اخلاصة ، فهذه املبادئ و احلقوق تشكل اطارا عاما تلتزم به 

ت و اثناء ممارسة خمتلف سلطاهتا السلطة يف عالقاهتا مع االفراد ، و متتنع عن االخالل هبا اثناء سنها ملختلف التشريعا

شريع او رباءة يف االعالن العاملي حلقوق االنسان حيتل مركزا هاما على مستوى التاالصل يف االنسان ال مبدأان تقرير 

 الن االصل يف االنسان الرباءة ال ميكن االخالل هباالشرعية  مبدأاخر و هو  مبدأ، و هذا املبدأ يالزمه القضاء او الفقه

 زائية " شرعية التجرمي و العقاب أ الشرعية اجلال بيقني اي االثبات بالدليل ، فال بد يف اي حال من االحوال توفر مبدا

 . 1من االعالن  11و الشرعية االجرائية " ، و هذا ما نصت عليه املادة 

الضمانات للمتهم و متكينه و  اىل توفري مجيع احلقوق  11ملادة الشرعية ، تشري ا مبدأاىل مبدأ الرباءة و  باإلضافة

لفوري للقانون و مبدأ عدم رجعية النص التجرميي ، فهذه القواعد الفرعية من حق الدفاع عن نفسه و مبدأ التطبيق ا

 . 2هي املبادئ اليت تضمنت التطبيق الفعلي للمبدأ االساسي و هو مبدأ اصل الرباءة يف االنسان 

عدم جواز اخضاع اي شخص للتعذيب ، و هذا ما نصت  مبدأو من املبادئ و احلقوق اليت نص عليها االعالن 

 ةقاسية ، او الالنسانية او احلاط، حيث ال جيوز اخضاع احد للتعذيب و ال للمعاملة او العقوبة ال 05املادة عليه 

صاحل بالكرامة ، لذلك فهو يشمل فئة من املهتمني حيث يكونوا اكثر من غريهم عرضة للمعاملة السيئة من طرف م

ملتمثلة يف الرقابة الرئاسية و القضائية ، و مدلول التعذيب و ا ذلك رغم الضمانات املتوفرةاالمن حلملهم على االعرتاف 

و جتسيدا هلذا املبدأ  ة بالكرامةارة املعاملة االنسانية او احلاطعام يشمل اجلانبني املادي و املعنوي و هذا ما يفهم من عب

                              
ريئا اىل ان تثبت ادانته قانونا مبحاكمة علنية تؤمن له فيها كل من االعالن العاملي حلقوق االنسان على ما يلي :  " كل متهم جبرمية يعترب ب 11تنص املادة  - 1

 كابه ."  الضمانات ملمارسة حق الدفاع ، و إال يدان اي شخص من جراء عمل او االمتناع عن عمل ال يعتربه القانون الوطين او الدويل جرما وقت ارت
 .     255و  254ص  ،1992 األوىل،صر ، الطبعة م، حممود سالم زنايت ، حقوق االنسان ، دار النهضة العربية  - 2
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انتهاك حقوق االنسان ، و سعيا  الذي توليه هيئة االمم املتحدة االهتمام البالغ و رمبا بسبب انتشار املعاملة السيئة و

االعالن اخلاص حبماية مجيع االشخاص من  1975املتحدة سنة  لألمم، تبنت اجلمعية العامة لبيان حمتوى التعذيب 

يقوم و  اة شديدة ،ـــــــــــــــــاخلضوع للتعذيب ، فقام هذا االعالن بتعريف التعذيب على انه فعل حيل من جرائه املربح او معان

منه على اعرتافات ، و لقد اوضحت املادة االوىل من اتفاقية  عمدا من موظف عام بشخص بغرض احلصول نزالهبإ

 فليس هناك دوافع تربر التعذيب  ان فعل التعذيب هو جرمية بصرف النظر عن دوافعه 1984مناهضة التعذيب عام 

االعرتاف ، حبيث ال تقتصر على من يأيت عمدا قد توسعت االتفاقية يف شان جترمي التعذيب بقصد محل املتهم على و 

 . 1 بعمل من اعمال التعذيب ، بل متتد اىل من يأمر به ايضا و هو ما ينطبق عليه وصف التحريض

 يتمتع هبا املتهم منذ حلظة حبسه و قد اقر االعالن العاملي حلقوق االنسان احلد االدىن من احلقوق اليت جيب ان 

رد له احلق يف فمن االعالن ، حبيث كل  03او الرباءة و هذا ما جاء  يف املادة  باإلدانةرار ر قو صدحىت القبض عليه و 

كذلك فقد منع يف املادة التاسعة القبض على اي فرد او حبسه او نفيه بشكل و  و سالمة شخصه ،احلياة و احلرية 

ر حرمة مسكنه ، حيث اوجب محايته و قر  بأسرتهتعسفي ، كما ابدى االعالن حرصه على حياة الفرد اخلاصة به و 

من التدخل التعسفي يف حياته اخلاصة او مسكنه او مراسالته ، و قد تضمن االعالن يف مادته الثامنة ان كل شخص 

الفعلي من اي اعمال تنتهك احلقوق االساسية اليت مينحها اياه  إلنصافهله حق اللجوء اىل احملاكم الوطنية املختصة 

الشخص بالفعل اىل القضاء او اذا كانت تنظر قضيته بالفعل امام  حينما يلجأون كما قرر االعالن انه الدستور او القان

 ال مث مراعاة املساواة التامة بني االفراد و كذا حتقيق االنصاف و العدالة يف تلكاحملكمة ال بد من مراعاة استقالهلا ، او 

                              
 .     168، ص  2009 األوىل،دمشق ، الطبعة ، عصام سليمان ، احلماية من التعذيب يف اطار االتفاقيات الدولية االقليمية ، منشورات احلليب احلقوقية  - 1
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حيث ان لكل انسان املساواة التامة مع االخرين احلق يف ان تنظر  من االعالن ، 10احملاكمة و هذا ما تضمنته املادة 

 . 1قضيته حمكمة مستقلة و حمايدة نظرا منصفا و علينا للفصل يف حقوقه و التزاماته و يف اي هتمة جزائية توجه اليه 

حلقوق االنسان تعد  االعالن العامليو يتبني مما سبق ان املبادئ و احلقوق اليت اشرنا اليها و املنصوص عليها يف 

قامسا مشرتكا بني االنسانية مجعاء ، و الدول اليت هي اعضاء يف هيئة االمم املتحدة تعهدت باحرتامها و االلتزام هبا 

عيا منها لذلك جند أن تلك الدول ترتجم هذه املبادئ اىل قواعد دستورية تتضمن حقوق و حريات االفراد املتهمني س

 قوق االنسان يعد املثل االعلى جتعل املشرع حيرتمها اثناء سن القوانني ، فاإلعالن العاملي حل إلعطائها صبغة الزامية 

احلريات و العمل على و  ة و القضائية احرتام هذه احلقوق العام لغالبية الدول ، فلذا على مجيع االجهزة االجتماعيو 

 تطبيقها الفعلي .

 : االتفاقية االوروبية لحقوق االنسان ثانيا
بروما ، و من املبادئ اليت كرستها هذه االتفاقية احلق يف احملاكمة  1950نوفمرب  4برمت هذه االتفاقية يف ا

، حيث أن لكل شخص احلق يف عرض قضيته بطريقة  06العادلة حتقيقا للعدالة اجلنائية ، و هذا ما جاء يف املادة 

ة ، و قد جاءت اجتهادات هيئات هذه االتفاقية االوروبية نزيهو  مستقلة عادلة و علنية خالل مدة معقولة امام حمكمة 

لتؤكد بدورها، و من خالل الشكاوى و القضايا اليت عرضت عليها ، على هذا احلق ، بغض النظر عن الوضع القانوين 

 ، كما اوضحت ذلك اجتهادات احملكمة االوروبية حلقوق االنسان ، كما للشخص الذي سيلجأ اىل حماكم هذه الدولة

واجهت هيئات االتفاقية االوروبية حلقوق االنسان معضلة يف جمال تامني فعلي للحق يف حماكمة عادلة ، أال و هي 

معرفة ما اذا كان يكفي ان تنص تشريعات الدول االطراف يف هذه االتفاقية على هذا احلق فتكون بذلك قد نفذت 

تسمح مبمارسة فعلية هلذا احلق ، و لقد أجابت احملكمة  التزاماهتا ، ام جيب عليها أن تؤمن كل االمكانيات اليت

                              
     . 14ص  1986ية احلديثة القاهرة ، بدون طبعة عمر فاروق احلسيين، تعذيب املتهم حلمله على االعرتاف، املطبعة العرب - 1
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أن تتخذ كل االجراءات االجيابية االوروبية على هذا التساؤل حيث اوضحت بان على الدولة الطرف يف االتفاقية 

شخص مبمارسة احلق يف حمكمة عادلة ، و ال يكفي ان تنص عليه فقط يف تشريعاهتا ، فقد  ألياملناسبة اليت تسمح 

بان التعويل على استقاللية احملكمة يعتمد على  1976جوان  08وضحت احملكمة االوروبية حلقوق االنسان بتاريخ ا

وجود ضمانات ضد التدخالت اخلارجية يف عملها اما خبصوص ان   طريقة اختيار اعضائها و مدة واليتهم ، و كذلك

حلقوق االنسان بان مشاركة قاض يف النظر بقضية سبق نزيهة ، فقد اوضحت احملكمة االوروبية  تكون حمكمة وطنية و

ان نظر فيها عندما كان تابعا للنيابة العامة ببلده يسبب بعض االستفسارات حول نزاهة هذه احملكمة ، و اكدت ايضا 

 . 1 ان النظر يف قضية من طرف قاض يف حمكمة سبق أن شغل وظيفة قاض حتقيق يؤثر على نزاهة احملكمة 

من االتفاقية االوروبية حلقوق االنسان حقوق املتهم بشكل عام و ليس  03يف الفقرة  06املادة  و لقد اكدت

بشكل حصري ، مبعىن انه جيوز لتشريعات الدول االطراف يف هذه االتفاقية النص على ضمانات اضافية ، و لقد 

تهم ، و هو مبدأ نصت عليه االتفاقية بقصد اشارت االتفاقية كغريها من االتفاقيات الدولية اىل افرتاض الرباءة يف امل

محاية كل من هو مالحق جزائيا ، بغض النظر عن نتيجة هذه املالحقة ، اي سواء متت ادانته او مل تتم ، و من 

احلقوق ايضا اليت نصت عليها االتفاقية حق الدفاع ، فهو حسب االتفاقية ال بد ان يبلغ يف اقصى مهلة و ان مينح 

و التسهيالت لتحضري دفاعه و ان يدافع عن نفسه بنفسه ، او ان يساعده حمام خيتاره ، و ان مل تتوفر  املتهم الوقت

فقد نصت االتفاقية على اىل ذلك  باإلضافةدفع اتعاب حمامي ، فله احلق يف مساعدة قضائية ، لديه االمكانيات 

ة للنظام االتفاقية ، و تعد هذه القاعدة من القواعد االساسيمن  07ب املادة ـــــــــــــــقاعدة " ال عقوبة دون قانون " حس

على مبدأ الشرعية  07اىل جانب املادة  6و  5االنظمة القانونية بصفة عامة ، و لقد نصت املادة و  االورويب خاصة 

                              
 .     78و  74ص  2009 ،دمشق ، الطبعة الثالثة، حممد امني امليداين ، النظام االورويب حلماية حقوق االنسان ، منشورات احلليب احلقوقية  - 1



 االحكام المتعلقة بحقوق            الفصل التمهيدي                                                                                                   
 المتهم              

 

36 
 

وبة بشكل ختطر وجود اي خمالفة هلذه الشرعية بالتطبيق للقانون الوطين للدولة الذي جيب ان ينص على العق بأهنا

 .1واضح و كايف 

باإلضافة اىل ذلك فقد نصت االتفاقية على عدم رجعية القوانني اجلزائية و هو مبدأ معروف يف خمتلف التشريعات 

الوطنية و ال تنفرد هبذه االتفاقية فقد اكدت اجتهادات هيئات هذه االتفاقية االوروبية على هذا املبدأ موضحة بان اي 

هبا القاضي الوطين تبعا لشروح او تفسريات جديدة لقوانينه الوطنية ، جيب ان تبقى يف مصلحة  تعديالت ميكن ان يقوم

من االتفاقية استثناء على هذا املبدأ يتعلق باجلرائم اليت مل تنص القوانني  07املتهم و اضافت الفقرة الثانية من املادة 

و قد دخل يف اطار  مح بتطبيق الرجعي هلذه العقوبات الوطنية لدولة طرف يف االتفاقية على عقوبات هلا ، مما يس

  . 2 1945 / 1939هذه االتفاقية مما يعين حصر تطبيق هذا االستثناء ما بني  إلبرامالتحضري 

 05و لقد دعت هذه االتفاقية اليت منح من يقبض عليه بصورة غري مشروعة أن يطالب بالتعويض حسب املادة 

ة و عدم التعدي على مساكن االفراد و على سرية ــــقد نصت على حق احلياة اخلاص من االتفاقية ، و 05الفقرة 

ملمارسة هذا احلق أال ، كما حضرت على السلطة العامة ان تتعرض  01الفقرة  08املراسالت و ذلك جاء يف املادة 

 و كذا محاية حقوق االخرين الداب وفقا للقانون او حفظ النظام و منع اجلرمية او كذلك محاية املصلحة العامة و ا

 . 02الفقرة  08حرياهتم املادة و 

  1966ثالثا : االتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية و السياسية لعام 
ان االعرتاف بالكرامة االنسانية املتأصلة يف مجيع اعضاء االسرة الدولية ، و حبقوق االنسان املتساوية اليت ال ميكن 

و حرياته ، ابرمت اجلمعية  لإلنسانسيدا للمبادئ املعلنة يف ميثاق االمم املتحدة ، و نظرا يشكل جت التصرف فيها ،

 تفاقية الدولية للحقوق املدنية اال متثل يف 1966ديسمرب  16املتحدة نتيجة لذلك ، تعاقدا دوليا يف  لألممالعامة 

                              
 .      79ص عمر فاروق احلسيين ، املرجع السابق،  - 1
 .     80ص  ، املرجع السابقحممد امني امليداين ،  - 2
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اىل ضمانات خمتلفة للمتهم ، و من بينها اعتبار  السياسية ، فقد ورد يف هذه االتفاقية العديد من النصوص اليت تشريو 

اي احد للتعذيب او اخضاع  08، كما منعت املادة  02الفقرة  14املتهم بريئا اىل ان تقرر مسؤوليته جزائيا املادة 

 عدم اكراه املتهم و محله على الشهادة ضد 14للمعاملة القاسية اليت من شاهنا احلط من كرامته ، و اوجبت املادة 

الفقرة  09نفسه او االعرتاف بذنبه و اعطت احلق ملن يقبض عليه أن يبلغ و بلغه مفهومة بالتهمة املوجهة اليه املادة 

يضاف اىل ما تقدم ان االتفاقية ،  03الفقرة  15دفاعه املادة  إلعداد، و منحه الوقت و التسهيالت الكافية  02

 05الفقرة  09ة القبض و االيقاف التعسفي غري القانوين املادة دعت اىل منح تعويض عادل للمتهم الذي يكون ضحي

. 1  

و لقد تضمنت هذه االتفاقية احلق لكل فرد يف حياته  اخلاصة و حضرت القبض على اي انسان او ايقافه و مل 

كنهم و عدم جتز التدخل التعسفي و غري القانوين يف املسائل اخلاصة باألفراد او بعائالهتم ، و اكدت على حرمة مسا 

 . 2 01الفقرة  17راسالهتم ، و اوجبت عدم املساس بشرفهم و مسعتهم املادة انتهاك سرية م

و هكذا يتضح ان االتفاقية الدولية حلقوق املدنية و السياسية تعترب مظهرا اساسيا هاما اجتاه النظم القانونية الدولية 

حقوق املتهم بشكل خاص ، مبا تكفل له من و  بشكل عام  ة فعالة حلقوق االنساناملعاصرة حنو توفري محاية دولي

 استبداد . و ظلمو  و تدفع ما قد يتعرض له من تعسف  االطمئنان

 
 
 
 

 رابعا : حقوق المتهم في ظل المؤتمرات الدولية 
                              

 .     296ص  ،الشافعي حممد بشري ، قانون حقوق االنسان ، مكتبة اجلالء اجلديدة ، املرجع السابق - 1
 .     60رشاد قطب ابراهيم ، املرجع السابق ص  - 2
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يت لقد دعت املؤمترات الدولية سواء تلك اليت انعقدت بإشراف جلنة حقوق االنسان التابعة لألمم املتحدة او ال

شاركت يف اعدادها املنظمات القانونية االخرى اىل اقرار العديد من الضمانات و احلقوق اليت تصون و حتقق للمتهم 

من اعتبار املتهم  1961ما جاء التأكيد عليه يف مؤمتر نيوزيلندا عام صيانة و محاية تلك احلقوق من ابرز تلك احلقوق 

على منع التعذيب و عدم التعرض للمتهم ألي نوع  ا ، و اكدت بعض املؤمتراتبريئا اىل ان تثبت ارتكابه للجرمية قانون

، كما حظر هذا املؤمتر  1966من العقوبات او املعامالت القاسية و غري االنسانية يف املؤمتر املنعقد يف السنغال عام 

ان و  أسباب،ب ان يكون بشروط و بض جيالقبض و االعتقال التعسفي ، و قد اشار املشاركون يف هذا املؤمتر اىل ان الق

 1979ميارس يف حاالت حمددة ، كما انعقد املؤمتر الدويل الثاين عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات يف املانيا عام 

االثبات  بأدلةالذي اقر على ضمانة و حق املتهم يف الرباءة ، اذ نصت التوصية اليت خرج هبا املؤمتر على عدم االخذ 

استخدام اساليب القسوة اليت حتط بالكرامة و  لتعذيب احلصول عليها بطرق تعد انتهاكا حلقوق االنسان مثل ا اليت يتم

 . 1البشرية 

بتوصية باعتبار احلبس االحتياطي اجراء استثنائي   1977كما اوصى املؤمتر العريب الثامن للدفاع االجتماعي عام 

 و متكينه من االطالع على اوراقه املتهم يف االستعانة مبحامي ،  كما طالب باحلد من اللجوء اليه ، كما أقر حق

احاطته بالتهمة املوجه اليه ، و سنده القانوين قبل اختاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق يف مواجهته و وجوب ابالغ و 

بان يكون له مطلق تتمثل يف حق املتهم  1960القبض ، و مثة ضمانة قررها مؤمتر فيينا عام  بأسبابمن يقبض عليه 

 احلرية يف اختيار مدافع عنه ، كما اكد على حق املتهم يف رفضه االجابة عن االسئلة اليت توجه له دون ان يؤثر هذا

                              
 .     30ص ، حسن بشني خوين ، املرجع السابق  - 1
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ان مصلحة الشخص املتهم هو حضور حماميه معه  1958الرفض على تقرير االدانة ، كما قرر مؤمتر " بياجو " عام 

 . 1تكليفه باحلضور ابتداءا من القبض عليه او من وقت 

يف اعتبار محاية حقوق  1993كما اقر اعالن و برنامج عمل فيينا الصادر عن املؤمتر الدويل املنعقد يف فيينا عام 

بالنسبة الن محاية تلك احلقوق هي من االهداف االوىل   الدويلاالنسان و تعزيزها مسالة ذات اولوية بالنسبة للمجتمع 

الن االمم املتحدة بشان االلفية التأكيد على القيم االساسية املعنية و ذات االمهية منها لكل الدول ن كما تضمن اع

احلرية و ضمان احلقوق و حتقيق املساواة جلميع االفراد دون اي تفرقة او متييز ، كما قرر مؤمتر " سانتياغو " عدم 

 . 2 عدم استجواب املتهم دون حضور حماميه  تعريض املتهم ألي اكراه او تأثري من اجل محله على االعرتاف كما قرر

، ركز على احلقوق املدنية و االجتماعية  1986و باإلضافة اىل ذلك فقد انشئ ميثاق افريقي حلقوق االنسان يف 

و الثقافية ، و تكريس هذا االحرتام بأدوات قانونية اكثر فاعلية يف دول تسيطر على غالبيتها حكومات عسكرية ، ال 

وق هذا امليثاق االفريقي مقارنة مع املسرية احلديثة حلق يأيتها حقوق االنسان القبول احلسن ، و بذلك تلقى عند

خاصة باملقارنة مع امليثاقني االورويب و االمريكي ، فقد جاء هذا امليثاق خاليا من انشاء  االنسان يف العامل بصفة عامة 

خرا ، و مع ذلك ال ميكن ان ننقص من قيمة هذا امليثاق ، ألنه يعترب حمكمة افريقية حلقوق االنسان اليت مت انشائها مؤ 

اجناز يف افريقيا اليت تسيطر عليها النظم العسكرية و اهنكتها احلروب و الصراعات ، كما هو اجناز اعظم حمليب حقوق 

 . 3االنسان و املدافعني عنها 

الوضعية العامة حلقوق االنسان ، فكل ما  ية العربيةأما خبصوص الوطن العريب فال يوجد ما ميكن ان نسميه بالشرع

سبتمرب   03حىت االن هو انشاء جلنة عربية دائمة حلقوق االنسان يف  1945فعلته اجلامعة العربية منذ نشأهتا عام 

                              
     .  372ص  ،1987 ،دون طبعة ،اإلسكندرية،ة يف االنظمة السياسية املعاصرة ، منشاة املعارف كرمي يوسف امحد كشاكش، احلريات العام - 1
    . 91ص  ،مصر، دون طبعة ، و سنة النشر، عبد العزيز حممد سرحان ، ضمانات حقوق االنسان ، دار النهضة العربية  - 2
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، و قد حاول البعض وضع مشروع اتفاقية عربية عامة حلقوق االنسان ، لكن هذه احملاوالت مل تعطي  1968

 . 1جيابية كافية يف ترسيخ ثقافة حقوق االنسان يف الوطن العريب اليت تتعرض النتهاكات صارخة عالمات ا

ذلك لغياب االطار و  خاصة و حقوق االنسان بصفة عامة  فلهذا كله فال جمال للحديث عن حقوق املتهم بصفة

هر على مراقبة وضعية حقوق القانوين الكفيل وحده ضمان حقوق املتهم ، باإلضافة اىل غياب االجهزة اليت تس

كيف استطاعت الدول االوروبية و غريها من وضع   رأينالقد و  افريقيا و الوطن العريب ، و حقوق املتهم يفاالنسان 

فان تطبيق و تكريس هذه احلقوق اخلاصة باملتهم امر يتطلع له اجملتمع  و االنسان  اتفاقيات تعىن حبقوق املتهم

تبعا لقوانني او تشريعات  ألخرو من الطبيعي و املنطقي ان يكون هناك اختالف يف نسبة التطبيق من بلد  ي ،ــــــــــــــــالدول

 . ذلك البلد و نظام احلكم السائد فيه ، و امكانياته املادية و البشرية

                              
 .    90ص ،  1979 ،االسكندرية ، دون طبعة ،دنان زيدان ، اجمللة اجلنائية القومية ، منشاة املعارفع - 1


