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ملخص البحث
يُعـ ُّد االســتجواب مــن أهــم اإلجــراءات التــي تباشــرها النيابة العامــة في مرحلــة التحقيــق االبتدائي،
حيــث ناقــش هــذا البحــث ثالثــة محــاور أساســية :تنــاول المبحــث األول ماهيــة االســتجواب فــي
مطلبيــن األول مفهــوم االســتجواب ،والثانــي الفــرق بيــن االســتجواب وبعــض اإلجــراءات
القانونيــة الشــبيهة بــه (كســماع الشــهود والســؤال ،والمواجهــة) ،أمــا المبحــث الثانــي فقــد تحــدث
عــن ســلطة النيابــة العامــة فــي اســتجواب المشــتكى عليــه فــي مطلبيــن :تحــدث األول عــن مــدى
صالحيــة النيابــة العامــة فــي إجــراء االســتجواب ،والثانــي تنــاول الضمانــات القانونيــة المقــررة
للمتهــم أثنــاء االســتجواب ،وقــد تــم اإلجابــة عــن العديــد مــن األســئلة المفصليــة فــي هــذا المبحــث،
وفــي المبحــث الثالــث تــم مناقشــة الطبيعــة القانونيــة لالســتجواب مــن حيــث اعتبــاره وســيلة دفــاع
أو وســيلة اتهــام وذلــك فــي مطلبيــن :تنــاول األول طبيعــة االســتجواب ،والثانــي اآلثــار القانونيــة
المترتبــة علــى االســتجواب ،وقــد خلصــت الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج والتوصيــات المهمــة.
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المقدمة- :
يُعـ ّد االســتجواب مــن أهــم محــاور التحقيــق االبتدائــي األساســية ،وضمانــة مــن ضمانــات المتهــم
فــي مرحلــة التحقيــق االبتدائــي ،إذ إنَّــه ال يصــح قانونيّ ـا ً قيــام النيابــة العامــة بتوقيــف المشــتكي
عليــه دون أن يتــم اســتجوابه ،حيــث يعتبــر االســتجواب وســيلة مــن وســائل الدفــاع ،ومــن خاللــه
يســتطيع المتهــم أو المشــتكي عليــه أن ينهــي الدعــوى المقامــة ضــده مــن بدايتهــا وقبــل وصولهــا
إلــى المحكمــة إذا مــا اســتطاع بالدليــل والمنطــق أن يثبــت براءتــه ،وهــذا يتطلــب بالنتيجــة أن
تكــون الجهــة التــي تتولــى التحقيــق جهــة قضائيــة محايــدة ،وتتمتــع بالنزاهــة واالســتقاللية.
لذلــك اهتمــت قوانيــن اإلجــراءات الجنائيــة باالســتجواب وأَحاطتــه بالعديــد مــن الضوابــط
والضمانــات القانونيــة حفاظـا ً علــى حقــوق اإلنســان وحرياتــه فــي عــدم التعــدي عليهــا أو اختراقهــا
دون وجــه قانونــي ،ومــن هــذه التشــريعات قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة األردنــي رقــم
 9لســنة  1961وتعديالتــه لســنة  2011م ؛ حيــث وضــع المشــرع األردنــي الضوابــط الخاصــة
باالســتجواب والتــي سنشــرحها الحق ـا ً فــي صلــب الموضــوع.
أمــا الــذي دفعنــي إلــى كتابــة موضوعــي والموســوم بـــ( دور النيابــة العامة في اســتجواب المشــتكى
عليــه فــي التشــريع األردنــي – دراســة مقارنــة )-فهــي عــدة عوامــل تتلخــص بمــا يلــي-:
 .أأهميــة االســتجواب ودوره األساســي فــي مســار التحقيــق االبتدائــي مــن حيــث االســتمرار
فــي التحقيــق مــن عدمــه ،والوصــول إلــى الحقيقــة عــن طريــق معرفــة أســباب الجريمــة
وتفاصيلهــا.
 .بعالقــة االســتجواب كإجــراء مــن إجــراءات التحقيــق بحقــوق اإلنســان وحرياتــه( ،كونــه
ضمانــة مــن ضمانــات المتهــم الماثــل أمــام النيابــة العامــة).
 .جكثــرة اإلشــكاالت القانونيــة التــي لهــا عالقــة باالســتجواب علــى المســتوى القضائــي كعــدم
النــص علــى إلــزام النيابــة العامــة بَعــرض المشــتكى عليــه علــى الطبيــب الشــرعي قبــل
اســتجوابه ،كذلــك خلــو قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة األردنــي مــن نــص يُعطــي
المحكمــة الحــق فــي اســتجواب المتهــم كضمانــة مــن ضمانــات المحاكمــة العادلــة ،ومصادرة
حقــوق المتهــم بالدفــاع عــن نفســه مــن خــال عــدم وجــود نــص يَمنــح المتهــم أو وكيلــه تقديــم
الدفــع ببطــان االســتجواب أمــام المحكمــة أو النيابــة العامــة.
 .دارتبــاط االســتجواب بالتوقيــف؛ حيــث إِنــه ال يجــوز توقيــف المشــتكى عليــه دون اســتجوابه
كإجــراء ســابق وكضمانــة مــن الضمانــات التــي نــص عليهــا القانــون للمشــتكى عليــه قبــل
توقيفــه .
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خطة البحث:
ستتناول الدراسة ثالثة مباحث تتلخص كاآلتي- :
•المبحث األول  - :ماهية االستجواب
 المطلب األول  - :مفهوم االستجوابالمطلــب الثانــي - :الفــرق بيــن االســتجواب وبعــض اإلجــراءات الشــبيهة بــه كســماعالشــهود ،والســؤال ،والمواجهــة
•المبحث الثاني - :سلطة النيابة العامة في استجواب المشتكى عليه
 المطلب األول - :مدى صالحية النيابة العامة في إجراء االستجواب المطلب الثاني - :الضمانات القانونية المقررة للمتهم أثناء االستجواب•المبحث الثالث - :الطبيعة القانونية لالستجواب
 المطلب األول - :طبيعة االستجواب -المطلب الثاني - :اآلثار القانونية المترتبة على االستجواب

مشكلة الدراسة:
تتلخــص مشــكلة الدراســة فــي بيــان مــدى ســلطة النيابــة العامــة فــي اســتجواب المشــتكى عليــه
فــي التشــريع األردنــي ،وهــل تُعــ ُّد هــذه الســلطة والمتعلقــة باالســتجواب مطلقــة أم ال ؟ وهــل
يُع ـ ُّد إجــراء االســتجواب مــن قبــل النيابــة العامــة إجــرا ًء وجوبيّ ـا ً أم إجــرا ًء اختياريّ ـا ً ؟ كل هــذه
التســاؤالت ســتكون مجــاالً للبحــث والدراســة فــي هــذا الموضــوع.

أهداف الدراسة:
تكمــن أهــداف الدراســة فــي معالجــة الســلبيات التــي تعتــري التشــريع األردنــي فــي بــاب
االســتجواب ومقارنتهــا بالتشــريعات األخــرى مــن أجــل االســتفادة منهــا فــي تعديــل النصــوص
الخاصــة باالســتجواب فــي التشــريع األردنــي ،ومــن هــذه الســلبيات خلو قانــون أصــول المحاكمات
الجزائيــة األردنــي مــن نــص يُلــزم النيابــة العامــة بضــرورة عــرض المشــتكى عليــه علــى الطبيــب
اإلكــراه قبــل اســتجوابه ،وعــدم النــص علــى حــق
الشــرعي؛ للتأكــد مــن عــدم تَعرضــه للتعذيــب أو ِ
المتهــم بتقديــم الدفــع ببطــان االســتجواب ســواء أمــام المحكمــة أو النيابــة العامــة ،كذلــك بيــان
أهميــة االســتجواب ودوره المحــوري فــي مســار التحقيــق االبتدائــي.
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منهجية الدراسة:
تتلخــص منهجيــة الدراســة المتبعــة باســتخدام األســلوب الوضعــي والتحليلــي والمقــارن للمشــكلة
موضــوع الدراســة مــن خــال وصــف واقعــي لالســتجواب كونــه مشــكلة للدراســة وذلــك بتنــاول
النصــوص الخاصــة باالســتجواب بالتشــريع األردنــي وبيــان أوجــه النقــص الموجــود فيهــا مقارنــة
بالتشــريعات األخــرى ،واســتخدام األســلوب التحليلــي لهــذه النصــوص بمناقشــتها مناقشــة تحليليــة
وتفصيليــة بهــدف الوصــول إلــى النتيجــة المرجــوة منهــا .كذلــك ســتتناول الدراســة المنهــج
اإلجرائيــة
المقــارن مــن خــال مقارنــة قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة األردنــي بالتشــريعات ِ
الجنائيــة لــكل مــن (لبنــان ،والمملكــة العربيــة الســعودية ،والمغــرب ،والكويــت) بهــدف إثــراء
الموضــوع وتناولــه بشــكل شــمول ّي.

المبحث األول
ماهية االستجواب
يُع ـ ّد االســتجواب مــن أهــم إجــراءات الدعــوى الجنائيــة ،فهــو الــذي يربــط بيــن جميــع وقائعهــا
ويبحــث فــي مــدى جديتهــا لتحقيــق هدفهــا األول فــي الوصــول إلــى الحقيقــة وتوقيــع العقــاب علــى
المذنــب(((.
ويُعـ ُّد االســتجواب إجــراء خطيــراً يــدور مــداه بيــن المدعــي العــام أو قاضــي التحقيــق وبيــن المتهــم
حــول الجريمــة وظروفهــا ومالبســاتها وكيفيــة ارتكابهــا وقــد يــؤدي بالنتيجــة إلــى إدانــة المتهــم
مــن كثــرة تعــداد األســئلة التــي تؤثــر علــى نفســيته ممــا يدفعــه إلــى االعتــراف بالجريمــة أو إلــى
الحديــث بــكالم ليــس فــي صالحــه((( .
وألهميــة االســتجواب ودوره فــي مســار التحقيــق االبتدائــي فقــد أعطــت قوانيــن اإلجــراءات
الجنائيــة لالســتجواب الحيــز الواســع مــن االهتمــام وأَحاطتــه بالعديــد مــن الضوابــط القانونيــة
التــي تكفــل احتــرام حقــوق اإلنســان وعــدم التعــدي عليهــا أو اختراقهــا.
لذا سيناقش هذا المبحث مطلبين أساسين هما:
 المطلب األول :مفهوم االستجوابالمطلــب الثانــي :الفــرق بيــن االســتجواب وبعــض اإلجــراءات الشــبيهة بــه (كســماع الشــهود،والســؤال ،والمواجهــة)
(((عبد الحميد الشواربي ،التعليق الموضوعي على قانون اإلجراءات الجنائية( ،اإلسكندرية :منشأة المعارف،
2002م) بدون طبعة ،ص .554
(((محمد سامي النبراوي ،استجواب المتهم (رسالة دكتوراه )( ،جامعة القاهرة :دار النهضة العربية 1968 ،م)
بدون طبعة ،ص  15وما بعدها.
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المطلب األول
مفهوم االستجواب
يناقــش هــذا المطلــب مفهــوم االســتجواب مــن الناحيــة التشــريعية والفقهيــة القضائيــة ،أمــا مــن
الناحيــة التشــريعية ولــدى البحــث فــي نصــوص قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة األردنــي
رقــم  9لســنة  1961وتعديالتــه لســنة  2011م ،وقانــون اإلجــراءات الجنائيــة المصــري ،فلــم
نجــد تعريف ـا ً لالســتجواب ضمــن مفــردات تلــك النصــوص.
ويــرى الباحــث أنــه ليــس مــن مهمــة الُم ّشــرع التعريــف بالمصطلحــات القانونيــة ،إال أنــه يمكــن
للُم ّشــرع إيضــاح بعــض المصطلحــات القانونيــة الغامضــة إلزالــة اللبــس عنهــا فــي النــص
القانونــي.
أمــا مــن الناحيــة الفقهيــة فقــد تعــددت التعريفــات الفقهيــة لمفهــوم االســتجواب ،واختلفــت فــي
الوقــت نفســه ويــرى جانــب مــن الفقــه أن االســتجواب هــو (عبــارة عــن مناقشــة المتهــم تفصيليـا ً
فــي التهمــه الموجهــة إليــه مــع مواجهتــه بأدلــة الثبــوت)(((.
ويــرى جانــب آخــر مــن الفقــه بــأن االســتجواب (إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق بمقتضــاه بتثبــت
عضــو النيابــة العامــة مــن شــخصية المتهــم ويناقشــه تفصي ـاً بالتهمــة المنســوبه آليــه ،ويطالبــه
بالــرد علــى األدلــة القائمــة ضــده إِمــا بتفنيدهــا أو التســليم بهــا)(((.
ويــرى جانــب ثالــث مــن الفقــه بــأن االســتجواب هــو إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق بــل هــو أهمهــا
وبمقتضــاه يتثبــت المحقــق مــن شــخصية المتهــم ويناقشــه فــي التهمــه المنســوبة إليــه علــى وجــه
تفصيلــي بهــدف الوصــول إلــى اعتــراف منــه يؤيدهــا أو دفــاع ينفيهــا(((.
وثمــة تقــارب بيــن اســتجواب المتهــم وســماع أقوالــه إلــى حــد التــرادف اللغــوي ،إال أنهمــا ال
يختلطــان فســؤال المتهــم أو ســماع أقوالــه إجــراء اســتدالل يبــاح لرجــال الضبــط القضائــي
مباشــرته واســتعماله ،بــل هــو واجــب عليــه فــي بعــض األحيــان وهــو يقتصــر علــى إحاطــة
المتهــم علم ـا ً بالواقعــة المســندة إليــه وســماع أقوالــه دون الخــوض معــه فــي مناقشــات تفصيليــة
حــول الواقعــة وأدلتهــا ،أمــا االســتجواب فهــو إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق بمقتضــاه يتثبــت
(((محمود نجيب حسني ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية( ،القاهرة :دار النهضة العربية 1995 ،م) ط ،1ص
572
(((عبد الفتاح بيومي حجازي ،مبادىء اإلجراءات الجنائية في جرائم الكمبيوتر واألنترنت( ،مصر :دار الكتب
القانونية  2007م ) ،ط ،1ص .402
((( عدلى خليل ،استجواب المتهم فقها ً وقضا ًء( ،القاهرة :المكتبة القانونية 1986 ،م ) ،بدون طبعة ص . 9
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لورنس سعيد الحوامدة ( ) 215-186
المحقــق مــن شــخصية المتهــم ويناقشــه فــي التهمــة المســندة إليــه علــى وجــه تفصيلــي فــي األدلــة
القائمــة ضــده فــي الدعــوى إثبات ـا ً ونفي ـا ً (((.
ويمكــن القــول :إن االســتجواب هــو إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق االبتدائــي يباشــره المدعــي
العــام بهــدف الوصــول إلــى الحقيقــة عــن طريــق مناقشــة المتهــم بالتهمــة المســندة إليــه مناقشــة
تفصيليــة ضمــن الضوابــط واإلجــراءات التــي نــص عليهــا القانــون.
أمــا قضــا ًء فقــد عرفــت محكمــة النقــض المصريــة االســتجواب بأنــه (مجابهــة المتهــم باألدلــة
المختلفــة قبلــه ومناقشــتة مناقشــه تفصيليــة بمــا يفندهــا إن كان منكــراً للتهمــة أو يعتــرف بهــا إذا
أراد االعتــراف) (نقــض مصــري رقــم  162س  ،17مجموعــة أحــكام محكمــة النقــض ســنة
 ،1972ص )1368
وفي األردن تطرقت محكمة التمييز األردنية لتعريف االستجواب في أحد قراراتها بأنه( :مناقشة
المشتكى عليه على وج ٍه مفصل في األدلة القائمة في الدعوى إثباتا ً ونفيا ً أثناء التحقيق معه) (تمييز
جزاء أردني رقم  ،83 / 12مجلة نقابة المحامين ،سنة  ،1983العدد  ،4 ،3ص .) 577
المطلب الثاني
الفرق بين االستجواب وبعض اإلجراءات الشبيهه به
(كسماع الشهود ،والسؤال ،والمواجهة)
يتشــابه االســتجواب مــع بعــض اإلجــراءات القانونيــة مثــل ســماع الشــهود ،والســؤال ،والمواجهة
مــن عــدة نــواح؛ حيــث ســيناقش هــذا المطلــب كل إجــراء قانونــي بشــكل مســتقل وتفصيلــي كاآلتي:
الفرع األول :الفرق بين سماع الشهود واالستجواب
يــرى جانــب مــن الفقــه بــأن الشــهادة هــي إجــراء مــن إجــراءات طــرق اإلثبــات العاديــة فــي
األمــور الجزائيــة وتأتــي إلثبــات واقعــة معينــة مــن خــال مــا توصــل إليــه الشــاهد عمــا رآه
بنظــره ،أو ســمعه بأذنــه ،أو أدركــه بحواســه عــن طريــق الشــم أو الــذوق أو اللمــس عــن هــذه
الواقعــة بطريقــة مباشــرة(((.

(((حاتم حسن بكار ،أصول اإلجراءات الجنائية وفق أحدث التعديالت التشريعية واالجتهادات الفقهيه والقضائية
(اإلسكندرية :منشأة المعارف 2007 ،م) بدون طبعة ،ص .428
(((محمد صبحي نجم ،قانون أصول المحاكمات الجزائية( ،عمان :مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع 2000 ،م)،
ط 1ص .301
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دور النيابة العامة يف استجواب املشتىك عليه يف الترشيع األردين «دراسة مقارنة» ( ) 215-186
ويُعــرف جانــب آخــر مــن الفقــه الشــهادة بأنهــا (مــا يقــرره الشــخص فــي المحكمــة باعتبارهــا بينـةً
علــى حقيقــة مــا يتــم توكيدهــا)(((.
ويكمــن التفريــق بيــن الشــهادة واالســتجواب فــي أن الشــهادة تعـ ُّد مــن قبيــل الواجبــات التــي يجــب
علــى الشــخص أن يُدلــي بهــا أمــام المحكمــة ،بينمــا يُع ـ ُّد االســتجواب مــن قبيــل الحقــوق؛ فهــو
حــق للمتهــم يســتطيع مــن خاللــه أن يدافــع عــن نفســه بنفــي التهمــه عنــه ودحــض األدلــة التــي
ضــده(((.
كذلــك يُع ـ ُّد االســتجواب إجــرا ًء مــن إجــراءات التحقيــق ،وذلــك بمناقشــة المتهــم تفصيليــا علــى
مــا ســبق بيانــه مســبقا ،أمــا الشــاهد فيتعلــق األمــر بتوجيــه أســئلة لــه ،وليــس اســتجوابا بالمعنــى
المعــروف بــه فــي القانــون يتضمــن مناقشــة المتهــم بالتهمــة المســندة إليــه تفصيـاً ،ومــن ثــم فـإِن
ضمانــات االســتجواب ال تكــون متطلبــة بالنســبة لســؤال الشــاهد(((.
الفرع الثاني :الفرق بين االستجواب والسؤال
يــدور االختــاف بيــن االســتجواب والســؤال ،فــي أن الســؤال يعنــي إحاطــة المتهــم علمـا ً بالتهمــة
المنســوبة إليــه دون أن يتــم مناقشــته فيهــا ،أو مواجهتــه باألدلــة ضــده ،أو مواجهتــه بالشــهود؛
فيقتصــر الحــق فــي الســؤال علــى إحاطــة المتهــم بالتهمــة فقــط والســؤال قــد يصــدر مــن صاحــب
الحــق فــي التحقيــق االبتدائــي وقــد يصــدر عــن مأمــور الضبــط القضائــي ،والســؤال هــو التعــرف
علــى المتهــم كاســمه ،وســنة ،ومهنتــه ومــكان إقامتــه ،أمــا االســتجواب فهــو مناقشــة المتهــم
باألدلــة القائمــة ضــده وتمكينــه مــن الــرد عليهــا وضمهــا كوســيلة لبراءتــه وهــو إجــراء تقــوم
بــه جهــة التحقيــق فقــط ،وال يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي أو رجــال الشــرطة القيــام بــه أو
اســتعماله (((.
ويــرى جانــب مــن الفقــه أن القانــون ســمح لعضــو الضابطــة العدليــة ســؤال المشــتبه بــه وســماع
أقوالــه ومنعــه مــن اســتجوابه ،إذ يُع ـ ّد االســتجواب إجــراء تحقيــق يقتصــر علــى المدعــي العــام
صاحــب االختصــاص باســتعماله دون غيــره ،مــع مالحظــة عــدم ســماح القانــون لرجــال النيابــة
(1) steven emauel criminal procedure new prochelleevidence P. 17: 1985
(((عبد الوهاب عمران البطراوي ،شرح قانون اإلجراءات في القانون البحريني مقارنة بالقانون األردني (البحرين:
جامعة العلوم التطبيقية 2007 ،م) ،ط ،1ص .143
(((فتحية محمد قوراري ،المبادىء العامة في قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي لدولة األمارات العربية المتحدة
( عمان :اآلفاق المشرقة2011 ،م ) ،بدون طبعة ،ص .221
(((فاضل نصر هللا عوض ،ضمانات المتهم أمام سلطة التحقيق األبتدائي في التشريع الكويتي ،مجلة الحقوق،
جامعة الكويت 1998 ،م ،العدد الثالث ،ص .94 ،93 ،92
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لورنس سعيد الحوامدة ( ) 215-186
العامــة إِنابــة االســتجواب لموظفــي الضابطــة العدليــة(((.
وتطبيقـا ً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز األردنيــة بأنــه ال تعـ ُّد أقــوال المتهــم فــي دائــرة المخابــرات
العامــة اســتجوابا ً قانوني ـاً ،وإنمــا هــي مجــرد إجابــات عــن أســئلة وجههــا المحقــق للمتهــم دون
دخــول فــي تفاصيــل هــذه اإلجابــات أو مناقشــة لمضمونهــا أو مواجهتهــا بأدلــة ،وهــو أمــر تملكــه
ســلطات الضابطــة العدليــة (تمييــز جــزاء أردنــي رقــم  1998 / 380هيئــة خماســية ،تاريــخ 9/9
 ،1998/منشــورات مركــز عدالــة).
لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو :هــل يجــوز للمحكمــة ســؤال المتهــم الماثــل أمامهــا عــن
الجــرم المســند اليــه أم ال ؟
أجــاب الُم ّشــرع األردنــي عــن هــذا الســؤال فــي المــادة ( )1 /217مــن قانــون أصــول المحاكمــات
الجزائيــة رقــم  9لســنة  1961م وتعديالتــه لســنة  2011م بقولــه( :بعــد مــا يتلــو الكاتــب مــا ذكــر
فــي المــادة الســابقة مــن قــرارات ووثائــق ،وبعــد أن يوضــح ممثــل النيابــة وقائــع الدعــوى،
والمدعــي الشــخصي أو وكيلــه شــكواه ،يســأل الرئيــس المتهــم عــن التهمــة المســندة إليــه) ،كذلــك
نصــت المــادة ( )72/1مــن القانــون نفســه علــى حــق المحكمــة فــي ســؤال الشــاهد بقولهــا( :تُــدون
إفــادة كل شــاهد فــي محضــر يتضمــن األســئلة الموجهــة إليــه وأجوبتــه عليهــا) .
ويــرى الباحــث أن االســتجواب هــو إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق االبتدائــي وال يجــوز ألي جهــة
القيــام بــه إِال النيابــة العامــة ،أمــا الســؤال فهــو إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق األولــي يباشــره
رجــال الضابطــة العدليــة ويــدور الســؤال للمتهــم حــول س ـنّه ومحــل إقامتــه ومهنتــه ،وال يتعــدى
ذلــك إلــى مناقشــة المتهــم بالتهمــة مناقشــة تفصيليــة ،كمــا يجــوز للمحكمــة ســؤال المتهــم أو
الشــاهد عــن الجــرم المســند إليــه ،وعــن كل مــا تــراه ضروريـا ً للوصــول إلــى الحقيقــة ،لكــن ليــس
بشــكل تفصيلــي بحيــث يصــل إلــى درجــة االســتجواب الــذي هــو حــق للنيابــة العامــة تســتعمله فــي
مرحلــة التحقيــق االبتدائــي.
الفرع الثالث :الفرق بين االستجواب والمواجهة
تحدثنــا ســابقا ً عــن مفهــوم االســتجواب مــن حيــث إِنَّــه يــدور حــول مناقشــة المتهــم بالتهمــة المســندة
إليــه مناقشــة تفصيليــة ومجابهتــه باألدلــة الموجهــة ضده.
أمــا المواجهــة ،فتعنــي( :ســؤال أكثــر مــن متهــم معـا ً أو متهــم وشــاهد ليدلــي كل منهــم بأقوالــه فــي

(((حسن جوخدار ،البحث األولي أو االستدالل في قانون أصول المحاكمات الجزائية  -دراسة مقارنة (عمان :دار
الثقافة للنشر والتوزيع 2012 ،م ) ،ط ،1ص .90 ،89
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حضــور اآلخــر فــي خصــوص مــا ســبق أن أدلــى بــه اآلخــر فــي وقــت ســابق مــن التحقيــق)(((.
ويــرى جانــب مــن الفقــه أن االســتجواب يختلــف عــن المواجهــة مــن حيــث إن المواجهــة تعنــي
مجابهــة متهــم بمتهــم آخــر ،أو شــاهد بشــاهد آخــر ،أو متهــم بشــاهد؛ كــي يُدلــي كل واحــد منهــم
بأقوالــه بمواجهــة اآلخــر؛ إلزالــة الغمــوض والتناقــض إن وجــد بيــن أقوالهــم ،ويســعى المحقــق
أو رجــل النيابــة العامــة إلــى المواجهــة للوصــول إلــى الحقيقــة(((.
ويــرى جانــب مــن الفقــه أن المواجهــة تقتصــر فــي العــادة علــى جزئيــة مــن جزئيــات التحقيــق
يــرى المحقــق أهميتهــا ويلمــس التبايــن فيهــا واضح ـا ً بيــن أقــوال المتهــم وأقــوال غيــره ،فيجمــع
بينهــم الســتجالء الحقيقــة وهــذه المواجهــة الشــخصية تختلــف عــن المواجهــة القوليــة التــي فيهــا
يواجــه المحقــق المتهــم بمــا أدلــى بــه شــاهد أو متهــم آخــر بالتحقيــق فهــذه األخيــرة ال تعــدو أن
تكــون جــزءاً مكم ـاً لالســتجواب(((.
أمــا قضــا ًء فقــد اعتبــرت محكمــة النقــض المصريــة فــي أحــد قراراتهــا أن المواجهــة كاالســتجواب
مــن حيــث الخطــورة ،وال يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي القيام بإجــراء المواجهة واالســتجواب،
فهــي حــق لســلطة التحقيــق ،وتطبيق ـا ً لذلــك قضــت بأنــه مــن المقــرر أن المواجهــة كاالســتجواب
تُعــد مــن إجــراءات التحقيــق المحظــور قانونــا ً علــى مأمــور الضبــط اتخاذهــا ،والمقصــود
باالســتجواب علــى غيــر ســلطة التحقيــق هــو مواجهــة المتهــم باألدلــة المختلفــة قبلــه ومناقشــته
مناقشــه تفصيليــة (نقــض مصــري رقــم  75تاريــخ  19مايــو ،مجموعــة أحــكام محكمــة النقــض
 1993م ،س  ،44ص .) 518
وتطبيقــا ً لذلــك قضــت أيضــا محكمــة النقــض المصريــة بــأن مــا يثيــر الطاعــن بشــأن بطــان
محضــر الضبــط لخلــوه مــن مواجهتــه بباقــي المتهميــن مــردود بــأن المواجهــة باالســتجواب تعــد
مــن إجــراءات التحقيــق المحظــور قانونـا ً علــى مأمــور الضبــط القضائــي اتخاذهــا (نقــض مصري
رقــم  899لســنة  46ق تاريــخ  ،1967 / 12/ 27س  ،27ص .) 1012
ويمكــن القــولَّ :
إن المواجهــة تُعــد إجــرا ًء مــن إجــراءات التحقيــق االبتدائــي وال يجــوز لرجــال
الضابطــة العدليــة القيــام بهــا؛ ألنهــا مــن اختصــاص النيابــة العامــة ،ويــدور مفهــوم المواجهــة
حــول مجابهــة متهــم مــع متهــم آخــر مــن أجــل االســتيضاح مــن قبــل النيابــة العامــة عــن التهــم
المســندة أو مجابهــة متهــم بشــاهد ،كل ذلــك بهــدف الوصــول إلــى الحقيقــة.
((( فتحية محمد قوراري ،مرجع سابق ،ص .221
(((واثبة السعدي ،الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية( ،إِربد ،األردن :مؤسسة حمادة للدراسات
الجامعية والنشر والتوزيع 2003 ،م ) ،بدون طبعة ،ص .36
((( حاتم حسن بكار ،مرجع سابق ،ص .435
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لورنس سعيد الحوامدة ( ) 215-186
غيــر َّ
أن هنــاك قضيــه جدليــة يــدور النقــاش حولهــا وتتلخــص بأنــه إذا لــم تقــم المحكمــة بمواجهــة
المتهميــن ببعضهــم أو الشــهود بالمتهميــن فهــل يرتــب القانــون البطــان علــى ذلــك اإلجــراء؟
يــرى جانــب مــن الفقــه أن عــدم مواجهــة المتهــم بغيــره مــن المتهميــن أو الشــهود ال يترتــب عليــه
البطــان ،فاألمــر جــوازي لســلطة التحقيــق وال يع ـ ُّد مــن قبيــل المواجهــة عمليــة َعــرض المتهــم
علــى الشــهود للتعــرف عليهــم(((.
ويتفــق الباحــث مــع هــذا الــرأي؛ حيــث إِن للمحكمــة الســلطة التقديريــة فــي جمــع الشــهود أو
المتهميــن ببعضهــم ،والهــدف مــن هــذا الجمــع يكمــن فــي الوصــول إلــى الحقيقــة مــن خــال
البحــث عــن التبايــن بيــن أقــوال المتهميــن أو الشــهود أثنــاء الجمــع بينهــم وصــوالً إلــى النتيجــة
المرجــوه مــن التحقيــق وتحقيــق العدالــة.

المبحث الثاني
سلطة النيابة العامة في استجواب المشتكى عليه
يعـ ُّد االســتجواب مــن اإلجــراءات األساســية التــي تباشــرها النيابــة العامــة فــي التحقيــق االبتدائــي،
لذلــك أحاطــت التشــريعات اإلجرائيــة االســتجواب بضوابــط قانونيــة ال يجــوز مخالفتهــا مــن لــدن
النيابــة العامــة تحــت طائلــة البطــان؛ لذلــك ســيناقش هــذا المبحــث مطلبيــن أساســين همــا:
 المطلب االول :مدى صالحية النيابة العامة في إجراء االستجواب. المطلب الثاني :الضمانات القانونية المقررة للمتهم أثناء االستجواب.المطلب األول
مدى صالحية النيابة العامة في إجراء االستجواب
تعـ ُّد ســلطة النيابــة العامــة فــي مجــال إجــراءات االســتجواب ســلطة مقيــدة وليســت مطلقــة ،حيــث
وضــع المشــرع الجزائــي األردنــي العديــد مــن الضوابــط واإلجــراءات القانونيــة فــي المــادة ()63
مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة األردنــي رقــم  9لســنة  1961وتعديالتــه لســنة 2011
تتعلــق باالســتجواب ،وقــد نصــت المــادة علــى أنــه (عندمــا يمثــل المشــتكى عليــه أمــام المدعــي
العــام يتثبــت مــن هويتــه ،ويتلــو عليــه التهمــة ويطلــب جوابــه عنهــا منبهـا ً إيــاه أن مــن حقــه أن ال
ـام ،ويــدون هــذا التنبيــه فــي محضــر التحقيــق فــإذا رفــض المشــتكى
يجيــب عنهــا إال بحضــور محـ ٍ
عليــه أو لــم يحضــر محاميـا ً فــي مــدة أربــع وعشــرين ســاعة يجــري التحقيــق بمعــزل عنــه) .
(((عبد الرؤوف مهدي ،شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية( ،القاهرة :دار النهضة العربية 2007 ،م)،
بدون طبعة ،ص .575
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ويبــدو لنــا مــن خــال مطالعــة النــص المذكــور أن إجــراءات النيابــة العامــة وســلطتها فــي
اســتجواب المشــتكى عليــه مقيــدة وليســت مطلقــة ،فــا يجــوز للمدعــي العــام إجــراء االســتجواب
للمشــتكى عليــه دون حضــور محــام ،أو تنبيــه المشــتكى عليــه بــأن مــن حقــه أال يجيــب عــن
أي ســؤال إال بحضــور محــام ،لكــن المشــرع أجــاز اســتثنا ًء للمدعــي العــام وخوف ـا ً مــن ضيــاع
األدلــة ،ولمقتضيــات التحقيــق اســتجواب المشــتكى عليــه دون حضــور محــام إذا مضــت مــدة
األربــع والعشــرين ســاعة ،ولــم يُــو ِّكل المشــتكى عليــه محامي ـا ً ينــوب عنــه.
وتنفيــذاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز األردنيــة فــي أحــد قراراتهــا بــأن للمدعــي العــام -بســبب
الخــوف مــن ضيــاع األدلــة -اســتجواب المشــتكى عليــه قبــل دعــوة محاميــه وذلــك وفق ـا ً للمــادة
 2 / 63مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة ،وحيــث وجــد المدعــي العــام أن مقتضيــات
التحقيــق تســتلزم اإلســراع فــي اســتجواب المتهميــن دون دعــوة محاميهــم فــإِن مــا ذهــب إليــه
يخالــف القانــون( .تمييــز جــزاء أردنــي رقــم  ،52مجلــة نقابــة المحاميــن 1999 ،ص .) 4062
وفــي مصــر تحدثــت المــادة  124مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة المصــري علــى أنــه (علــى
المحقــق قبــل أن يســتجوب المتهــم فــي الجنايــات دعــوة محاميــه للحضــور إن وجــد ،إال أنــه يجــوز
اســتجواب المتهــم بغيــر دعــوة محاميــه فــي حــال التلبــس والســرعة والخــوف مــن ضيــاع األدلــة).
وتطبيقـا ً لذلــك قضــت محكمــة النقــض المصريــة بــأن (جــواز اســتجواب المتهــم أو مواجهتــه بغيــر
دعــوة محاميــه فــي حــال التلبــس والســرعة وبســبب الخــوف مــن ضيــاع األدلــة ،تقديــر ذلــك يعــود
للنيابــة العامــة تحــت رقابــة محكمــة الموضــوع )( نقــض مصــري رقــم  1779لســنة  45ق ،
مجموعــة أحــكام محكمــة النقــض ،تاريــخ  5/2/1976م ،س  ،27ص .) 201
ويمكــن القــول :إِن الُم ّشــرع األردنــي كان عــادالً وراعــى احتــرام حقــوق الدفــاع أكثر من المشــرع
المصــري عندمــا ألــزم النيابــة العامــة بضــرورة تنبيــه المتهــم أو المشــتكى عليــه أن مــن حقــه أال
يجيــب عــن أي ســؤال إال بتوكيــل محــام للدفــاع عنــه وهــذا غيــر موجــود فــي التشــريع المصــري.
أمــا عــن وجــوب االســتجواب فيــرى جانــب مــن الفقــه أن االســتجواب وجوبــي عندمــا يكــون
التحقيــق وجوبيــا ،ذلــك أنــه عمــل مــن أعمــال التحقيــق وال يتصــور انتهــاء التحقيــق دون
اســتجواب المتهــم أو ســؤاله تفصيــاً عــن الجــرم المســند إليــه(((.
ويــرى جانــب آخــر أن االســتجواب واجــب بحكــم القانــون ،وأن كل تحقيــق ال يوجــد بــه اســتجواب
يعـ ُّد باطـاً ،وقــد عَلــل ذلــك بــأن التحقيــق االبتدائــي الخالــي مــن االســتجواب للمدعــى عليــه يعـ ُّد

((( فتحية محمد قوراري ،مرجع سابق ،ص .222
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مجــرد وثيقــة اتهــام ضــده(((.
ويتفــق الباحــث مــع هــذا الــرأي حيــث إن االســتجواب وجوبــي ،ففــي األردن مثـاً يعـ ُّد التحقيــق
وجوبيـا ً مــن قبــل النيابــة العامــة فــي الجنــح البدائيــة والجنايــات ،وبالتالــي ال يجــوز إجــراء التحقيق
مــع المتهــم أو المشــتكى عليــه دون اســتجوابه.
لكــن جانب ـا ً مــن الفقــه يــرى عكــس ذلــك قائ ـاً :إِ َّن االســتجواب عمــل جــوازي ولســلطة التحقيــق
فــي مرحلــة التحقيــق االبتدائــي ســلطة تقديريــة فــي إجرائــه أو عدمــه ،فــإذا وجــد المحقــق أن
مصلحــة التحقيــق وكشــف الحقيقــة تقتضيــان اســتجواب المتهــم ،يَشــرع المحقــق باالســتجواب
والعكــس صحيــح(((.
المطلب الثاني
الضمانات القانونية المقررة للمتهم أثناء االستجواب
اإلجــراءات حساســية ،ولخطورتــه وأهميتــه فــي مســار التحقيــق
يعــ ُّد االســتجواب مــن أكثــر ِ
االبتدائــي فقــد وضــع المشــرع الجزائــي عــدة ضمانــات تكفــل عــدم اعتــداء النيابــة العامــة علــى
حــق المتهــم أو المشــتكى عليــه فــي اســتجوابه ضمــن اإلجــراءات التــي نــص عليهــا القانــون
وتتلخــص تلــك الضمانــات باآلتــي- :
الفرع األول :الجهة المختصة باالستجواب:
يــرى جانــب مــن الفقــه أن االســتجواب مــن الضمانــات األساســية ،وال يتــم إال مــن جهــة التحقيــق
االبتدائــي ،فهــو يختلــف عــن ســؤال المتهــم الــذي يكــون مــن اختصــاص جهــة جمــع االســتدالل
والمتمثلــة بمأمــوري الضبــط القضائــي ،أمــا االســتجواب فقــد أُعطــي لســلطة التحقيــق االبتدائــي،
فــإذا أراد المتهــم االعتــراف أمــام الشــرطة فعليهــم إحضــاره أمــام قاضــي التحقيــق أو النيابــة العامة
لتســجيل اعترافــه ،وهنــاك جانــب آخــر يــرى بــأن االســتجواب إجــراء خطيــر ال بــد أن يقــوم بــه
شــخص أهــل للثقــة ،أي أن يتــم بمعرفــة الســلطة القضائيــة؛ فقاضــي التحقيــق يقــوم باالســتجواب
بنفســه وال يجــوز أن يَعهــد إلــى غيــره إجــراء االســتجواب ،حتــى لــو كان المعهــود إليــه مــن رجــال
النيابــة العامــة ،والعلــة مــن هــذا الحكــم تكــون مزدوجــة ،فاالســتجواب يتعــذر فيــه النــدب عمـاً
يســتلزم أن يكــون القائــم بــه علــى درايــة تامــة بالواقعــة وتفاصيلهــا واألدلــة المتوافــرة فيهــا ،وهــذا

((( توفيق الشاوي ،فقه اإلجراءات الجنائية( ،القاهرة :دار الكتاب العربي 1954 ،م ) ،بدون طبعة ص .332
(((حسن جوخدار ،التحقيق االبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية  -دراسة مقارنة( ،عمان :دار الثقافة
للنشر والتوزيع 2011 ،م ) ،ط ،2ص .249
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العلــم لــن يكــون متوافــراً إال للمحقــق الــذي باشــر التحقيــق فيهــا(((.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه :هل يحق للمحكمة استجواب المتهم؟
نصــت المــادة  274مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة المصــري علــى أنــه (ال يجــوز اســتجواب
المتهــم إال إِذا قبــل ذلــك) كذلــك نــص قانــون اإلجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة الكويتــي فــي
المــادة  2 / 162علــى أنــه (يجــوز للمحكمــة أن تســتجوب المتهــم تفصيلي ـا ً بعــد االنتهــاء مــن
ســماع الشــهود ،إال إذا طلــب إجــراء ذلــك فــي وقــت آخــر ،ولهــا أن توجــه إليــه فــي أي وقــت مــا
تــراه الزم ـا ً مــن أســئلة واســتيضاحات لتمكينــه مــن توضيــح الظــروف التــي تقــوم ضــده ).
ونصــت المــادة  162مــن نظــام اإلجــراءات الجزائيــة الســعودي المعــدل رقــم (م  )2 /تاريــخ / 22
 1435 1هجــري علــى اآلتــي( :إذا أنكــر المتهــم التهمــة المنســوبة إليــه ،أو امتنــع عــن اإلجابــة،
فعلــى المحكمــة أن تشــرع فــي النظــر باألدلــة المقدمــة وتجــري مــا تــراه الزمـا ً فــي شــأنها ،وأن
تســتجوب المتهــم تفصيــاً فــي شــأن تلــك األدلــة ومــا تضمنتــه الدعــوى ،ولــكل مــن طرفــي
الدعــوى مناقشــة شــهود الطــرف اآلخــر وأدلتــه بــإذن مــن المحكمــة).
ويالحــظ مــن خــال مطالعــة النصــوص المذكــورة أعــاه أن حــق المحكمــة فــي االســتجواب
مرهــون بموافقــة المتهــم وليــس المحكمــة .
أمــا فــي األردن فيبــدو لنــا أن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة قــد خــا مــن نــص قانونــي
يعطــي للمحكمــة الحــق فــي اســتجواب المتهــم أو المشــتكى عليــه ،لكــن جــرى العــرف العملــي
علــى قيــام المحكمــة باســتجواب المتهــم أو المشــتكى عليــه ،فتقــول المحكمــة فــي محاضــر الدعوى
للمتهــم الماثــل أمامهــا “ :وباســتجواب المحكمــة للمتهــم أجــاب ،أو تقــول المحكمــة علــى محضــر
الدعــوى :وبإعــادة اســتجواب المحكمــة للمشــتكى عليــه أجــاب.
ويــرى جانــب مــن الفقــه أن االســتجواب فــي التشــريع األردنــي يُعــد مــن إجــراءات التحقيــق
االبتدائــي ،وبالتالــي فإنــه ال يجــوز للمحكمــة اســتجواب المتهــم ،وكل مــا تملكــه هــو ســؤاله عــن
التهمــة المســنده إليــه ،حيــث ال يتعــدى هــذا الســؤال مرحلــة االســتجواب(((.
وتطبيقـا ً لذلـك قضـت محكمـة التمييـز األردنيـة َّ
بـأن (للمحكمـة دعـوة أي شـاهد سـمعت شـهادته
مـن قبـل؛ السـتجوابه مـره أخـرى إذا ظهـر ما يسـتوجب ذلـك الجتلاء الغمـوض) ( تمييز جزاء
أردنـي رقـم  1985 / 21مجلـة نقابـة المحاميـن األردنييـن ،تاريـخ  1/1/1985م  ،ص .) 340
(((محمد عبد هللا محمد المر ،الحبس االحتياطي  -دراسة مقارنة( ،اإلسكندرية :دار الفكر العربي2006 ،م)،
بدون طبعة ،ص .184
((( حسن جوخدار ،التحقيق االبتدائي ،مرجع سابق ،ص .262
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ويــرى الباحــث -اســتناداً للقــرار القضائــي -أنــه قياسـا ً علــى حــق المحكمــة في اســتجواب الشــهود،
تســتطيع المحكمــة اســتجواب المتهميــن أو األضنــاء أو المشــتكى عليهــم ،ويــدور االســتجواب
للمتهــم أمــام المحكمــة حــول مناقشــته بالتهمــة المســندة إليــة ،أو إعــادة ســؤاله عــن نقطــة غفلــت
عنهــا المحكمــة فتقــول المحكمــة مثــاً علــى محضــر الدعــوى :وبإعــادة اســتجواب المحكمــة
للمتهــم أجــاب.
الفرع الثاني :دعوة المحامي لحضور االستجواب
تع ـ ُّد دعــوة محامــي المتهــم للحضــور مــن ضمانــات االســتجواب ،فــا يجــوز للمدعــي العــام أو
المحقــق إجــراء االســتجواب دون دعــوة محامــي المتهــم للحضــور لإلجابــة عنــه أو الدفــاع ،حيــث
َعـ َّد الُم ّشــرع حضــور المحامــي إلزاميّـا ً مــع مالحظــة عــدم حضــوره اســتثنا ًء كمــا نــص المشــرع
المصري (((.
فحضــور المحامــي أثنــاء االســتجواب أمــر ضــروري نــص عليــه القانــون ويجــوز حضــوره فــي
الجنايــات والجنــح(((.
وفــي مصــر نصــت المــادة ( )124مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة المصــري علــى وجــوب
حضــور المحامــي بقولــه (فــي غيــر حالــة التلبــس وحالــة الســرعة بســبب الخــوف مــن ضيــاع
األدلــة ،ال يجــوز للمحقــق فــي الجنايــات أن يســتجوب المتهــم أو يواجهــه بغيــره مــن المتهميــن أو
الشــهود إال بعــد دعــوة محاميــه للحضــور)
وتطبيقــا ً لذلــك قضــت محكمــة النقــض المصريــة بــأن (مفــاد نــص المــادة  124مــن قانــون
اإلجــراءات الجنائيــة المصــري أن المشــرع يطلــب ضمانــة خاصــة لــكل متهــم فــي جنايــة وهــي
وجــوب دعــوة محاميــة لحضــور االســتجواب أو المواجهــة فيمــا عــدا حالــة التلبــس وحالــة
الســرعة بســبب الخــوف مــن ضيــاع األدلــة وذلــك طمأنينــة للمتهــم وصونــا لحريــة الدفــاع عــن
نفســه) (نقــض مصــري رقــم  1752لســنة  28ق تاريــخ  ،1968 10/ 28س  ،19ص .) 891
ونالحــظ مــن خــال النــص أن دور المحامــي بالحضــور مقصــور علــى الجنايــات دون الجنــح
وهــذا منتقــد؛ ألَن مــن الجنــح مــا يتطلــب عــدم المســاس بحريــة المتهــم وســمعته وشــرفه وتوفيــر
الضمانــات القانونيــة لــه.

(((عبد الفتاح مصطفى ،اإلجراءات الجنائية( ،اإلسكندرية ،دار الهدى للمطبوعات ،بدون سنة نشر) ،بدون
طبعة ،ص .303
(2) herith police powers un england and wales second edition london butter P. 122: 1985
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أمــا فــي األردن ،فقــد أكــد الُم ّشــرع فــي المــادة  63/1علــى إلزاميــة حضــور محــام للدفــاع عــن
المتهــم أثنــاء اســتجواب بقولــه( :عندمــا يمثــل المشــتكى عليــه أمــام المدعــي العــام يتثبــت مــن
هويتــه ويتلــو عليــه التهمــة المنســوبة إليــه ،ويطلــب جوابــه عنهــا منبهــا إيــاه أن مــن حقــه أالَّ يجيــب
عنهــا إال بحضــور محــام ،ويُــدون هــذا الَتنبيــه فــي محضــر التحقيــق ،فــإذا رفــض المشــتكى عليــه
توكيــل محــام أو لــم يحضــر محامي ـا ً فــي مــدة أربــع وعشــرين ســاعة يجــري التحقيــق بمعــزل
عنــه).
وتطبيق ـا ً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز األردنيــة بأنــه (إذا ســارت المحكمــة بالدعــوى بحضــور
المتهــم وحــده ودون حضــور محاميــه أو تبليغــه ،فإِنــه ينتقــص مــن حقــه بالدفــاع عــن نفســه )
( تمييــز جــزاء أردنــي رقــم  1998 424منشــورات مركــز عدالــة ،تاريــخ .) 1998 / 7 / 11
وعليــه ،ف ـإِن حــق المشــتكى عليــه فــي القانــون األردنــي يتجســد بشــكل دقيــق فــي عــدم جــواز
اســتجوابه مــن قبــل المدعــي العــام دون حضــور محاميــه مــا دام قــد أعلــن عــن رغبتــه فــي
ـام ،ويتفــرع عــن حــق المشــتكى االســتعانة بمحــام حــق آخــر وهــو حــق الدفــاع،
االســتعانة بمحـ ٍ
(((
ـام .
وهــذا األخيــر أعــم وأشــمل مــن حــق االســتعانة بمحـ ٍ
الفرع الثالث :حق المتهم في الصمت
يــرى جانــب مــن الفقــه أن هنالــك مبــدأ جوهريّ ـا ً يفــرض نفســه علــى جميــع إجــراءات الدعــوى
الجنائيــة ،وهــو النظــر إلــى المتهــم علــى أنــه بــريء حتــى يثبــت العكــس بحكــم قضائــي ،ونتيجــة
لهــذا ال يُطلــب منــه الدليــل علــى نَفــي التهمــه الموجهــة إليــه ،ألَن عــبء اإلثبــات يقــع علــى المتهم،
فهــو غيــر ملــزم بالدفــاع عــن نفســه وقــد أجمــع الفقــه واســتقر القضــاء علــى أن للمتهــم الحريــة
الكاملــة فــي عــدم إِبــداء أقوالــه ،ولــه االمتنــاع متــى شــاء عــن اإلجابــة عــن األســئلة التــي توجــه
إليــه ،كمــا أنــه ال يصــح فــي جميــع األحــوال أن يــؤول صمتــه علــى وجــه يضــر بمصلحتــه أو أن
يُســتغل بــأي طريقــة ضــده فــي اإلثبــات(((.
وقــد أعطــى الُم ّشــرع األردنــي هــذا الحــق للمشــتكى عليــه وهــذا واضــح مــن نــص المــادة 63/1
مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة األردنــي بقولــه( :ويطلــب جوابــه منبه ـا ً إيــاه أن مــن
ـام) ،ويتضــح مــن هــذا النــص أن المشــرع ألــزم المحقــق بتنبيــه
حقــه أن ال يجيــب إال بحضــور محـ ٍ
المشــتكى عليــه إلــى أن مــن حقــه التــزام الصمــت إلــى حيــن حضــور المحامــي ،ويكــون بذلــك
قــد أوفــى المحقــق بااللتــزام المفــروض عليــه بمجــرد قيامــة بالتنبيــه إلــى هــذا الحــق ،وبعــد ذلــك
بمحام خالل االستجواب في مرحلة التحقيق االبتدائي ،مجلة الشريعة
(((معتصم مشعشع ،استعانة المشتكى عليه
ٍ
والقانون ،الجامعة األردنية ،المجلد  ،26العدد ،1ص .26
((( عبد الحميد الشواربي ،مرجع سابق ،ص .560
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ينقــل الــدور إلــى المشــتكى عليــه الــذي لــه كامــل الحريــة فــي أن يقــرر ،انطالقـا ً مــن مصلحتــه(((.
كذلــك نصــت المــادة ( )2 / 77مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة اللبنانــي لســنة 2001
علــى مــا يلــي (إذا رفــض المدعــى عليــه الــكالم والتــزم الصمــت ،فــا يحــق لقاضــي التحقيــق أن
يكرهــه علــى الــكالم ).
ويبــدو لنــا أن بعــض التشــريعات أَلزمــت النيابــة العامــة أو جهــات التحقيــق ضــرورة تنبيــه
المدعــى عليــه أو المتهــم إلــى حقــه فــي الصمــت ،ومــن هــذه التشــريعات قانــون المســطرة
الجنائيــة المغربــي لســنة  2002الــذي نــص فــي المــادة  134/4علــى أنــه( :يبيــن قاضــي التحقيــق
للمتهــم األفعــال المنســوبة إليــه ويشــعره بأنــه حــر فــي عــدم اإلدالء بــأي تصريــح ،ويشــار إلــى
ذلــك فــي المحضــر).
وتطبيقــا ً لذلــك قضــت محكمــة النقــض المصريــة بأنــه (مــن حــق المتهــم أن يختــار الوقــت أو
الطريقــة التــي يبــدي بهــا دفاعــه ،وال يصــح أن يتخــذ مــن امتناعــه عــن اإلجابــة قرينــة علــى
ثبــوت الجريمــة) (نقــض مصــري رقــم  90تاريــخ  17مايــو ،مجموعــة أحــكام محكمــة النقــض،
 1960س  ،1ص.) 467
ويبــدو جليـا ً أن حــق الصمــت للمتهــم يعـ ُّد مــن أهــم ضمانــات االســتجواب ،حيــث إن إجابــة المتهــم
عــن أي ســؤال دون التأكــد منــه يــؤدي إلــى التغيــر فــي مســار التحقيــق االبتدائــي لغيــر صالــح
المتهــم ،لذلــك يعـ ُّد صمـ ُ
ـام
ـت المتهــم باإلجابــة عــن أ ِّ
ي ســؤال يُو َّجــه إليــه ،إلــى حيــن توكيــل محـ ٍ
لإلنابــة والدفــاع عنــه أمــام النيابــة العامــة يعـ ُّد ذلــك مــن حقــوق الدفــاع األساســية الخاصــة بالمتهــم
والتــي كفلهــا القانــون.
الفــرع الرابــع :عــدم التأثيــر فــي المتهــم قبــل اســتجوابه أو أَثنــا َءه بــأي وســيلة مــن وســائل
اإلكــراه المــادي أو المعنــوي
يــرى جانــب مــن الفقــه أنــه يجــب أن يكــون المتهــم عنــد اســتجوابه متحــرراً مــن أي ضغــط أو
تأثيــر خارجــي ،ســواء أكان مصــدره المحقــق نفســه أم شــخص آخــر ،وســواء أكان ذلــك فــي
صــورة وعــد أم إِكــراه مــادي أو معنــوي ويتمثــل الوعــد فــي إعطائــه األمــل فــي ميــزة معينــة أو
البــراءة .أمــا اإلكــراه المــادي فيتمثــل فــي التعذيــب ،أو تخديــر المتهــم ،أو تنويمــه مغناطيســياً،
أو هجــوم الكلــب البوليســي عليــه ،أو اســتعمال جهــاز كشــف الكــذب ،أو إرهــاق المتهــم باســتمرار
االســتجواب مــدة طويلــة ،ممــا يــؤدي الــى التأثيــر فــي قــواه الذهنيــة وبالتالــي فــي إرادتــه ،أمــا
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اإلكــراه المعنــوي فمثالــه تهديــد المتهــم أو تحليفــه اليميــن(((.
لكــن ،إذا شــعر المتهــم أو الشــخص الماثــل أمــام النيابــة العامــة أثنــاء اســتجوابه ،أو مواجهتــه
بالخــوف مــن المحقــق بمــا لــه مــن ســلطة أو هيبــة فاعتــرف جــراء ذلــك ،هــل يترتــب علــى ذلــك
بطــان االســتجواب؟ وهــل يع ـ ُّد ذلــك الخــوف مــن النيابــة العامــة تهديــداً؟
ال يعــ ُّد خــوف المدعــى عليــه أو المتهــم مــن النيابــة العامــة تهديــداً وال يترتــب عليــة بطــان
االســتجواب وذلــك َّ
ألن حضــور المتهــم أمــام النيابــة العامــة هــو أمــر أقــره القانــون والخــوف
إلكــراه المعنــوي الــذي يترتــب عليــة
ظاهــرة طبيعيــة ،لذلــك فإنــه مــن شــروط التهديــد المكــون ل ِ
البطــان ان يكــون غيــر مشــروع كتهديــد المتهــم بالقتــل ،أو بعقوبــة اإلعــدام ،أو باالعتــداء علــى
َشــرف زوجتــه(((.
وتنفيــذاً لذلــك قضــت محكمــة النقــض المصريــة بأنــه (ال يجــوز اســتعمال الكلــب البوليســي فــي
أثنــاء اســتجواب المتهــم إذا كان ينقــض علــى المتهــم ويمــزق مالبســه ،وإذا صــدر مــن المتهــم
اعتــراف فــي هــذه الظــروف فــإن االســتجواب ومــا نتــج عنــه مــن اعتــراف يُعــد باط ـاً ،ألن
إرادة المتهــم لــم تكــن حــرة عندئــذ) (نقــض مصــري رقــم 32تاريــخ  22نوفمبــر ،مجموعــة أحــكام
محكمــة النقــض 1949 ،س ،1ص.) 87
وبالنتيجــة فــإن أي إخــال بالضمانــات الســالفة الذكــر تســتوجب بطــان االســتجواب أو المواجهــة،
وكل مــا ارتبــط بهمــا يَبط ـ ُل بطالن ـا ً مطلق ـاً؛ ألن قواعــد االســتجواب مــن النظــام العــام ومقــررة
للمصلحــة العامــة ،فعلــى المحكمــة أن تقضــي بالبطــان مــن تلقــاء نفســها(((.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو :هل يحق لرجال الضابطة العدلية استجواب المتهم؟
يــرى جانــب مــن الفقــه أنــه بالنظــر إلــى دقــة االســتجواب ،فقــد اشــترط المشــرع أن تباشــره
جهــة قضائيــة محايــدة ،هــي النيابــة العامــة أو قاضــي التحقيــق ،لذلــك ال يجــوز لمأمــور الضبــط
القضائــي أن يســتجوب المتهــم ،وكل مــا لــه هــو ســؤال المشــتبه فيــه والــذي قــد يصبــح متهمـا ً فــي
مرحلــة الحقــة ،ويفتــرض فــي هــذا الســؤال أال ينطــوي علــى أي مناقشــة تفصيليــة عــن الجريمــة
أو مواجهتــه باألدلــة المتوافــرة ضــده(((.
(((مصطفى مجدى هرجه ،اإلثبات في المواد الجنائية( ،اإلسكندرية :دار المطبوعات الجامعية 1992 ،م )،
ط ،2ص .206
((( حسن جوخدار ،التحقيق االبتدائي ،مرجع سابق ،ص  295وما بعدها.
((( محمد صبحي نجم ،قانون أصول المحاكمات الجزائية ،مرجع سابق ،ص .273
((( عبد الفتاح بيومي حجازي ،مرجع سابق ،ص .410
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وفــي األردن يُعــد االســتجواب إجــراء مــن إجــراءات النيابــة العامــة ،وال يجــوز إِنابتــه لرجــال
الضابطــة العدليــة ،ويعــود ذلــك ألهميــة االســتجواب وخطورتــه.
وتطبيق ـا ً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز األردنيــة بأنــه (إذا تبيــن لمحكمــة الجنايــات الكبــرى أن
األقــوال ضبطــت مــن قبــل أحــد أفــراد الضابطــة العدليــة وأخــذت بطريــق االســتجواب خالف ـا ً
ألحــكام المــادة  48مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة التــي ال تجيــز اســتجواب المتهــم،
فقــد أصابــت باســتبعاد هــذه األقــوال مــن عــداد البينــة) (تمييــز جــزاء أردنــي رقــم ،1984 / 16
مجلــة نقابــة المحاميــن األردنيــن ،تاريــخ  ،1/1/1984ص.)790
الفرع الخامس :حق المحامي باالطالع على أوراق التحقيق
يعــ ُّد االطــاع علــى أوراق التحقيــق مــن الحقــوق األساســية للمحامــي ،وضمانــة مهمــة مــن
ضمانــات الدفــاع ،فالعدالــة تقتضــي الســماح للمحامــي فــي االطــاع علــى ملــف التحقيــق قبــل
موعــد االســتجواب بوقــت كاف ،إذ بــدون تمكينــه مــن ذلــك ال يكــون حضــوره الســتجواب موكلــه
مــن فائــدة تذكــر ،طالمــا أنــه يجهــل مــا تــم اتخــاذه مــن إجــراءات فــي التحقيــق(((.
وقــد أجــاز الُم ّشــرع األردنــي للخصــوم وهــم المشــتكى عليــه ،والمســؤول بالمــال ،والمدعــي
الشــخصي ،ووكالؤهــم الحــق فــي حضــور جميــع إِجــراءات التحقيــق مــا عــدا ســماع الشــهود،
كمــا أجــاز المشــرع األردنــي للخصــوم أَيضـا ً االطــاع علــى التحقيقــات واإلجــراءات التــي تمــت
فــي غيابهــم (انظــر المــادة  2 / 1 / 64مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة األردنــي رقــم 9
لســنة  1961م وتعديالتــه لســنة  2011م ).
ونصــت بعــض التشــريعات العربيــة علــى حــق المحامــي باالطــاع علــى إِجــراءات وأوراق
التحقيــق ومنهــا نــص المــادة  2/ 78مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة اللبنانــي لســنة
 2001م بقولهــا( :إذا اختــار محاميـا ً للدفــاع عنــه فــا يجــوز لقاضــي التحقيــق أن يســتجوبه أو أن
يســتمر فــي إِجــراءات التحقيــق إال بعــد حضــور المحامــي وإِطالعــه علــى جميــع أعمــال التحقيــق
مــا عــدا إفــادات الشــهود ).
ويعــ ُّد حضــور المحامــي إجــراءات االســتجواب واالطــاع علــى أَوراق التحقيــق ضمانــة مــن
ضمانــات الدفــاع نصــت عليهــا معظــم التشــريعات الجزائيــة العربيــة واألجنبيــة واالتفاقــات
الدوليــة ذات الصلــة ،والهــدف مــن ذلــك يكمــن بــأن يكــون المحامــي والمتهــم علــى ِعلــم كامــل
بجميــع وقائــع االســتجواب ،ومــا تــم مــن إِجــراءات ومــن أدلــة وشــهود بحيــث يتمكــن بعــد ذلــك
المحامــي مــن إعــداد دفاعــة وتفنيــد أدلــة اإلثبــات علــى موكلــه ،ويجــب علــى المدعــي العــام
((( حسن جوخدار ،التحقيق االبتدائي ،مرجع سابق ،ص .270
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أن يُطلــع المتهــم ومحاميــه علــى جميــع االجــراءات التــي تمــت فــي غيبتــه ((( لكــن هــل أوجبــت
قوانيــن اإلجــراءات علــى النيابــة العامــة أو دوائــر التحقيــق إِحاطــة المتهــم بالتهمــة المســندة إليــه
قبــل اســتجوابة؟
يــرى جانــب مــن الفقــه أن إحاطــة المتهــم علم ـا ً بالتهمــة المنســوبة إليــه قبــل اســتجوابه يع ـ ُّد حق ـا ً
مــن الحقــوق التــي يضمنهــا لــه القانــون ،كمــا يُعــد مــن الضمانــات الدفاعيــة التــي تمكنــه مــن
التعــرف بوضــوح علــى مــا يســند إليــه مــن جرائــم كــي يحضــر دفاعــة ويُفنــد االتهامــات بمــا يثبــت
براءتــه مــن الجرائــم المســندة إليــه(((.
وقــد أوجــب الُم ّشــرع األردنــي علــى المدعــي العــام إحاطــة المتهــم بالتهمــة المســندة إليــه بشــكل
تفصيلــي ودقيــق باعتبارهــا مــن ضمانــات الدفــاع للمتهــم ،حيــث نصــت المــادة  1 / 63مــن قانــون
أصــول المحاكمــات الجزائيــة األردنــي علــى اآلتــي( :عندمــا يَمثُــل المشــتكى عليــه أمــام المدعــي
العــام يَتَثَبَــت مــن هَويتــه ويتَلــو عليــه التُهمــة المنســوب ِة إليــه ويَطلــب جوابــه عنهــا منبهــا ً إيــاه
ـام ،ويُــدون هــذا التنبيــه فــي محضــر التحقيــق
أن مــن َحقــه أن ال يُجيــب عنهــا إال بحضــور محـ ٍ
الــخ.) ........

المبحث الثالث
الطبيعة القانونية لالستجواب
اختلــف رجــال الفقــه القانونــي فــي تحديــد الطبيعــة القانونيــة لالســتجواب مــن حيــث َعـ ّده إجــرا َء
تحقيــق ،أو إجــرا َء اتهــام ،أو وســيلةَ إثبــات أو نفــي؛ لذلــك ســيتناول هــذا المبحــث مطلبيــن
أساســين همــا:
 المطلب االول :طبيعة االستجواب. المطلب الثاني :اآلثار القانونية المترتبة على االستجواب.المطلب األول
طبيعة االستجواب
يع ـ ُّد االســتجواب مــن أهــم إجــراءات التحقيــق االبتدائــي وأكثرهــا خطــورة ،لذلــك يــرى جانــب
مــن الفقــه الجنائــي أن االســتجواب  -وحســب أحــكام قانــون اإلجــراءات الفرنســي لــه طبيعــة
(((محمد صبحي نجم ،الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية( ،عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع،
2012م) ط ،2ص .275 ،274
((( حسن جوخدار ،التحقيق األبتدائي ،مرجع سابق ،ص .242
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لورنس سعيد الحوامدة ( ) 215-186
ـاع
مختلفــة ســيما فــي مرحلــة التحقيــق االبتدائــي ،فهــو يجمــع بيــن كونــه وســيلة إثبــات ووســيلةَ دفـ ٍ
فــي وقــت واحــد ،بمعنــى أنــه وســيلة إلثبــات الجريمــة مــن خــال إمكانيــة الوصــول إلــى دليــل
يُثبتهــا ،وفــي الوقــت ذاتــه يعطــي المتهــم فرصــة للدفــاع عــن نفســه بــأن يقــدم دليــل النفــي عنــد
االســتجواب(((.
بعــض رجــال الفقــه يــرى أن اســتجواب المتهــم ذو طبيعــة خاصــة تميــزه عــن ســائر إجــراءات
التحقيــق ،إذ إنــه ال يعـ ُّد إجــراء بحــث عــن أدلــة اتّهــام ،بــل الهــدف منــه البحــث عــن اعترافــات
مــن المتهــم ،وينظــر إليــه علــى أنــه وســيلة دفــاع حيــث يســمح للمتهــم بــأن يحــاط علمـا ً باالتهامات
القائمــة ضــده ،وبــكل مــا يوجــد فــي ملــف الدعــوى مــن قرائــن وأدلــة ،ويتيــح الفرصــة أمامــه
(((
لكــي يُدلــي باإليضاحــات التــي تســاعد علــى كشــف براءتــه
ويــرى فريــق آخــر يتحــدث علــى أن االســتجواب ذو طبيعــة مزدوجــة تكمــن األولــى فــي جمــع
أدلــة اإلثبــات ضــد المتهــم ،أمــا الثانيــة فتتلخــص فــي تحقيــق دفــاع المتهــم وذلــك بإفســاح المجــال
أمامــه للــرد علــى األدلــة المقامــة ضــده ونفيهــا عنــه أو االعتــراف بارتــكاب الجريمــة وبالتالــي
مســاعدة العدالــة فــي الوصــول إلــى الحقيقــة(((.
ويــرى بعــض الفقهــاء أن الطبيعــة القانونيــة لالســتجواب تتلخــص فــي أن االســتجواب إجــراء
مــن إجــراءات التحقيــق ،ويترتــب علــى ذلــك أنــه ال يجــوز القيــام بــه إذا كانــت الدعــوى الجزائيــة
معلقــة علــى تقديــم شــكوى أو إذن أو طلــب ولــم يتــم رفــع هــذا القيــد ،فالدعــوى الجزائيــة تتحــرك
باتخــاذ هــذا اإلجــراء ،كمــا أنــه يقطــع التقــادم وال تنحصــر أهميــة االســتجواب فــي أنــه إجــراء
مــن إجــراءات التحقيــق فحســب ،بــل إنــه وســيلة مــن وســائل الدفــاع أي دفــاع المتهــم عــن نفســه،
لــذا فإنــه ليــس واجبـا ً يقــع علــى عاتــق ســلطة التحقيــق ،ولكنــه حـ ٌّ
ق للمتهــم أيضــا ألنــه يســاعده
علــى إظهــار براءتــه(((.
ويــرى جانــب آخــر أن االســتجواب يحتــل مركــزاً مهمــا بيــن إجــراءات التحقيــق االبتدائــي التــي
تقــوم بــه النيابــة العامــة ،ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى كونــه وســيلة مجديــة فــي الوصــول إلــى
الحقيقــة مــن قبــل النيابــة العامــة مــن خــال مناقشــة المتهــم فــي أدلــة االتهــام الموجهــة ضــده
ليتمكــن بعــد ذلــك مــن الوصــول إلــى الحقيقــة ،كمــا يعــد االســتجواب فــي الوقــت نفســه وســيلة
دفــاع بالنســبة للمتهــم مــن خــال تفنيــد الشــبهات القائمــة ضــده والــرد عليهــا بوســائل الدفــاع
(1) Merel et Vitu: trate de droit criminel , procedure penal 3ed cujas , paris , P. 753: 1979
((( عبد الحميد الشواربي ،مرجع سابق ،ص .554
(((جوده حسين جهاد ،الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية لدولة ِاإلمارات العربية المتحدة( ،بدون مكان
نشر :بدون دار نشر 1994 ،م ) ،بدون طبعة ،ص .378
((( فتحية محمد قوراري ،مرجع سابق ،ص .223 ،222
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المختلفــة(((.
وبالنتيجــة ،فإننــا نتفــق مــع الــرآي الــذي عَــ َّد االســتجواب عمــاً مــن أعمــال التحقيــق ،بــل
تعــدى ذلــك إلــى أنــه يع ـ ُّد مــن أخطــر إجــراءات التحقيــق االبتدائــي وأهمهــا ،ألنــه قــد يفضــي
إلــى اعتــراف المتهــم ،ولذلــك ال يمكــن أن يكــون االســتجواب إال إجــراء تحقيــق وليــس اســتدالل،
ويترتــب علــى ذلــك أنــه يبطــل إذا أجــراه مأمــور الضبــط القضائــي أو رجــل الشــرطة(((.
ويمكــن القــول :إِن االســتجواب هــو حــق مــن حقــوق الدفــاع للمتهــم يســتطيع مــن خاللــه الدفــاع
عــن نفســه بنفــي التهــم المســندة إليــه وإثبــات براءتــه بوســائل اإلثبــات المختلفــة ،ويع ُّد االســتجواب
فــي الوقــت نفســه مــن الوســائل التــي تســتطيع النيابــة العامــة ومــن خاللــه إثبــات التهمــه المســندة
للمتهــم وذلــك إلدانتــه مــن خــال مناقشــته بالتهمــة المســندة إليــه مناقشــة تفصيليــة للوصــول إلــى
الحقيقــة وتمثيــل الحــق العــام للمجتمــع تمثي ـاً صحيحــا فــي الحفــاظ علــى حقوقــه وحمايتــه مــن
أي اعتــداء.
المطلب الثاني
اآلثار القانونية المترتبة على االستجواب
يعــ ُّد االســتجواب إجــرا ًء مــن إجــراءات التحقيــق االبتدائــي يترتــب عليــه آثــا ٌر قانونيــة منهــا،
بطــان االســتجواب ،والتوقيــف كأَثــر الحــق فــي االســتجواب ،أمــا فيمــا يتعلــق ببطــان
االســتجواب فإِنَّــه إجــراء يلحــق كل عمــل إجرائــي مخالــف ،للقانــون وقــد عَــرَّفَ جانــب مــن
الفقــه البطــان بأنــه « جــزاء إجرائــي يلحــق كل عمــل ال يتوافــر فيــه أحــد العناصــر الجوهريــة
التــي يشــترطها القانــون «(((.
ويبــدو واضحــا ً ومــن خــال قراءتنــا الســابقة للنصــوص القانونيــة المتعلقــة باالســتجواب ،أن
بطــان االســتجواب يتلخــص بالنقــاط اآلتيــة:
1 .1عدم إحاطة المدعي العام المتهم بالتهمه المسندة اليه.
محام قبل استجوابه.
2 .2عدم تنبيه المتهم إلى ضرورة توكيل
ٍ
3 .3عدم السماح لمحامي المتهم من االطالع على جميع أوراق التحقيق واإلجراءات التي تمت.
4 .4إنابة رجال الضابطة العدلية بإِجراء االستجواب.
((( محمد صبحي نجم ،قانون أصول المحاكمات الجزائية ،مرجع سابق.269 ،
((( عزت صالح ،الطعن الجنائي (رسالة دكتوراه ) ،جامعة المنصورة1996 ،م ،ص .86
((( محمد صبحي نجم ،الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية ،مرجع سابق.369 ،
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لكــن ،إذا خالفــت النيابــة العامــة أي إجــراء مــن إجراءات االســتجواب أو خالفت الســلطة الممنوحة
لهــا بالقيــام بإجــراء االســتجواب ،فهــل يحــق للخصــوم تقديــم الدفــع ببطــان االســتجواب؟ ومــا
هــي الطبيعــة القانونيــة لهــذا الدفــع مــن حيــث تعلقــه بالنظــام العــام أو بمصلحــة الخصــوم؟
يــرى جانــب مــن الفقــه أن الدفــع ببطــان االســتجواب هــو مــن الدفــوع المتعلقــة بالنظــام العــام،
حيــث إن اإلجــراءات المتعلقــة بحقــوق الدفــاع بصفــة عامــة ،وحضــور محــام عــن المتهــم فــي
مــواد الجنايــات بصفــة خاصــة تتعلــق بالنظــام العــام ،إال أن أغلــب الفقــه يــرى أن مخالفــة قواعــد
االســتجواب يترتــب عليــه بطــان متعلــق بمصلحــة الخصــوم وذلــك ألن كل الضمانــات المتعلقــة
باالســتجواب مقــررة لصالــح المتهــم وحــده(((.
ويــرى جانــب آخــر أن الدفــع ببطــان االســتجواب ذو طبيعــة مختلطــة ،فهــو مــن جانــب دفــع
يتعلــق بالنظــام العــام مــن حيــث مخالفــة أي إجــراء مــن إجــراءات االســتجواب ،وفــي حالــة نَــدب
اإلكــراه المادي
أيٍّ مــن مأمــوري الضبــط القضائــي إلجرائــه ،أو اســتعمال أي وســيلة مــن وســائل ِ
أو المعنــوي أو الخــداع أثنــاءه ،وقــد يكــون الدفــع ببطــان االســتجواب متعلقـا ً بمصلحــة الخصــوم،
ويتلخــص ذلــك فــي حالــة عــدم دعــوة محامــي المتهــم للحضــور معــه ،وعــدم تمكيــن المحامــي
مــن االطــاع علــى التحقيــق فــي اليــوم الســابق لالســتجواب(((.
ويــرى جانــب ثالــث أن عــدم مراعــاة الضمانــات الخاصــة باالســتجواب يترتــب عليــه بطالنــه
وبطــان مــا ترتــب عليــة مــن إجــراءات ،غيــر أن نــوع البطــان يختلــف بحســب الضمانــات التــي
تمــت مخالفتهــا ،فيكــون البطــان مطلقـا ً إذا أجــرى مأمــور الضبــط القضائــي االســتجواب ،أو إذا
اإلكــراه ،أو تــم اتخــاذ أي وســيلة للضغــط علــى حريــة إرادتــه
وقــع علــى الشــخص المســتجوب ِ
كالخــداع أو الوعــد أو الوعيــد ،ويكــون البطــان نســبيا ً إذا خولفــت قاعــدة حــق المتهــم فــي دعــوة
محاميــه للحضــور فــي الجنايــات ،أو لــم يتمكــن المحامــي مــن االطــاع علــى األوراق؛ ويعــود
الســبب فــي البطــان النســبي لمخالفــة هــذه القواعــد ،إلــى تعلقهــا بمصلحــة المتهــم ،ويترتــب علــى
ذلــك أنــه يجــب علــى المتهــم التمســك بهــذا البطــان وإال ســقط حقــه أمــام محكمــة الموضــوع،
كذلــك ال يجــوز إثارتــه ألول مــرة أمــام محكمــة النقــض(((.
وأمــا قضــا ًء ،فقــد َع ـ َّد القضــاء الدفــع ببطــان االســتجواب -فــي بعــض قراراتــه -مــن الدفــوع
المتعلقــة بالنظــام العــام ،وتطبيق ـا ً لذلــك قضــت محكمــة النقــض المصريــة بــأن (الدفــع ببطــان
(((مدحت محمد سعد الدين ،نظرية الدفوع في قانون اإلجراءات الجنائية (رسالة دكتوراه ) ،جامعة المنصورة،
 2002م ،ص .428
((( عبد الرؤوف مهدي ،مرجع سابق ،ص .587
(((حامد الشريف ،نظرية الدفوع أمام القضاء الجنائي( ،اإلسكندرية :دار المطبوعات الجامعية1996 ،م ) ،بدون
طبعة ،ص .305
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دور النيابة العامة يف استجواب املشتىك عليه يف الترشيع األردين «دراسة مقارنة» ( ) 215-186
اســتجواب المتهــم فــي جنايــة ،واعترافــه المســتمد منــه لعــدم دعــوة محاميــة للحضــور رغــم عــدم
تنازلــه عــن هــذه الدعــوى صراحــةً ،هــو دفــع جوهــري لتعلقــه بحريــة الدفــاع وبالضمانــات
األصليــة التــي كفلهــا القانــون صيانــة لحقــوق هــذا المتهــم ،ممــا يقتضــي مــن المحكمــة أن تعنــى
بالــرد عليــه بمــا يفنــده ،فــإن أغفلــت ذلــك فــإن حكمهــا يكــون معيبـا ً بالقصــور بالتســبيب) (نقــض
مصــري رقــم 175لســنة  38ق ،مجموعــة أحــكام محكمــة النقــض المصريــة ،تاريــخ / 10 28
 ، 1968س  ،19ص .) 891
كذلــك قضــت محكمــة التمييــز األردنيــة فــي أحــد قراراتهــا بــأن (الدفــع ببطــان االســتجواب لمــدة
طويلــة ومتواصلــة ،هــو دفــع فــي غيــر محلــه ،ويتعيــن إثارتــه أمــام المدعــي العــام ومحكمــة
الموضــوع؛ ألن دفعـا ً كهــذا يحتــاج إلــى تحقيــق موضوعــي ال شــأن لمحكمــة التمييــز بــه) تمييــز
جــزاء أردنــي رقــم  ،511/1997مجلــة المعهــد القضائــي ،ســنة  ،1997ص .)491
ويــرى الباحــث أن الدفــع ببطــان االســتجواب يُعــ ُّد مــن الدفــوع المتعلقــة بمصلحــة الخصــوم،
والدليــل علــى ذلــك أن جميــع الضمانــات المقــررة لالســتجواب هــي لصالــح المتهــم وليــس للصالــح
العــام ،وهــذا يدلــل علــى أن االســتجواب مــن الدفــوع المتعلقــة بمصلحــة الخصــوم وليــس النظــام
العــام.
أمــا عــن حــق الخصــوم بتقديــم الدفــع ببطــان االســتجواب ،فيبــدو لنــا ومــن خــال مطالعــة نــص
المــادة ( )67مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة األردنــي رقــم  9لســنة  1961وتعديالتــه،
خلوهــا مــن النــص علــى الدفــع ببطــان االســتجواب ،حيــث أعطــت المــادة للخصــوم فــي الدعــوى
الجزائيــة الحــق فــي تقديــم الدفــع بعــدم االختصــاص ،أو بعــدم ســماع الدعــوى ،أو بســقوط
دعــوى الحــق العــام ألســباب الســقوط المعروفــة وهــي الوفــاة والعفــو العــام ،والعفــو الخــاص أو
الدفــع إذا كان الفعــل ال يســتوجب عقاب ـا ً مــا عــدا ذلــك خــا النــص مــن أي دفــوع آخــري ومنهــا
الدفــع ببطــان االســتجواب.
كذلــك األمــر فــي مصــر فلــدى البحــث فــي قانــون اإلجــراءات الجنائيــة وخصوصـا ً المــادة 124
مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة المصــري ،وجدنــا خلــو القانــون مــن أي نــص يعطــي الحــق
للخصــوم بتقديــم الدفــع ببطــان االســتجواب بشــكل صريــح.
وبنــاء علــى مــا تــم ذكــره ســابقاً ،فــإن الباحــث يتمنــى علــى المشــرع األردنــي تعديــل نــص المــادة
 67مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة األردنــي؛ بإضافــة الدفــع ببطــان االســتجواب؛
وذلــك ألهميــة االســتجواب وخطورتــه مــن حيــث عالقتــه بحقــوق اإلنســان وحرياتــه ،وأن يكــون
تقديــم الدفــع ببطــان االســتجواب ليــس أمــام المدعــي فقــط بــل أمــام محكمــة الموضــوع ،والنــص
علــى ضــرورة إلــزام النيابــة العامــة بعــرض المتهــم علــى الطبيــب الشــرعي قبــل اســتجوابه
مــن قبــل المدعــي العــام مراعــاة لعــدم التعــرض للمتهــم بالضــرب أو اإلكــراه أو التهديــد بهــدف
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إِجبــارة علــى االعتــراف قبــل اســتجوابه بمــا يحقــق االلتــزام بضمانــات االســتجواب للمتهــم التــي
اإلنســان
نــص عليهــا القانــون ،وكفلتهــا االتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة واالعــان العالمــي لحقــوق ِ
والدســاتير لمعظــم الــدول ومنهــا الدســتور األردنــي وتعديالتــه.
لكن هل يع ُّد التوقيف أثراً قانونيا ً الحقا ً لالستجواب أو سابقا ً عليه؟
يُعــد االســتجواب إجــرا ًء قانونيــا ً مــن إجــراءات التحقيــق االبتدائــي الالحقــة لالســتجواب ،وال
يجــوز لرجــال النيابــة العامــة توقيــف المتهــم أو المشــتكى عليــه قبــل اســتجوابه وفــق الشــروط
التــي نــص عليهــا القانــون ،وقــد نــص المشــرع األردنــي علــى وجــوب االســتجواب للمشــتكى
عليــه قبــل توقيفــه فــي المــادة  1 / 114مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة األردنــي رقــم 9
لســنة  1961وتعديالتــه لســنة  2011م بأنــه (بعــد اســتجواب المشــتكى عليــه يجــوز للمدعــي العــام
أن يُصــدر بحقــه ُمذكــرة توقيــف لمــدة ال تتجــاوز ســبعة أيــام إذا كان الفعــل المســند إليــه معاقب ـا ً
عليــه قانون ـا ً بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســنتين ،إلــخ.).........
ويــرى جانــب مــن الفقــه أن االســتجواب واجــب علــى ســلطة التحقيــق وضمانــة مــن ضمانــات
التوقيــف تطبيقــا ً لمبــدأ « ال توقيــف بغيــر اســتجواب « والهــدف مــن ذلــك يكمــن فــي إعطــاء
فرصــة للمشــتكى عليــه أو المتهــم فــي الدفــاع عــن نفســه وتحضيــر دفاعــه ومناقشــة التهمــة
المنســوبة إليــه؛ حتــى يتمكــن مــن إقنــاع المحقــق بعــدم وجــود أدلــة تُدينــة بالجــرم المســند إليــه،
مــع مالحظــة بطــان مذكــرة التوقيــف فــي حــال عــدم اســتجواب المشــتكى عليــه أو المتهــم حســب
األُصــول القانونيــة(((.
ويــرى الباحــث أن التوقيــف هــو أثــر قانونــي يترتــب علــى االســتجواب ،لذلــك فــإِن إهمــال
االســتجواب مــن لــدن رجــال النيابــة العامــة يــؤدي إلــى بطــان التوقيــف ،فــا توقيــف دون
اســتجواب ،ذلــك أن االســتجواب الصحيــح والموافــق للقانــون هــو مــن ضمانــات التوقيــف التــي
محــام وتجميــع أدلــة البــراءة ،ونفــي األدلــة
تتيــح للمشــتكى عليــه تحضيــر دفاعــه ،وتوكيــل
ٍ
الموجهــة ضــده حســب مقتضــى الحــال.

((( حسن جوخدار ،التحقيق االبتدائي ،مرجع سابق.252 ،
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دور النيابة العامة يف استجواب املشتىك عليه يف الترشيع األردين «دراسة مقارنة» ( ) 215-186
الخاتمة
ناقشــت هــذه الدراســة موضوعــا ً مــن الموضوعــات المهمــة فــي مرحلــة التحقيــق االبتدائــي
والموســوم بـــ (دور النيابــة العامــة فــي اســتجواب المشــتكى عليــة فــي التشــريع األردنــي – دراســة
مقارنــة) وقــد تنــاول هــذا البحــث ثالثــة مباحــث أساســية ،حيــث تحــدث المبحــث األول عــن
ماهيــة االســتجواب مــن حيــث مفهومــه والفــرق بيــن االســتجواب وبعــض اإلجــراءات الشــبيهة
بــه (كســماع الشــهود ،والســؤال ،والمواجهــة ) ،وفــي المبحــث الثانــي تناولــت الدراســة ســلطة
النيابــة العامــة فــي اســتجواب المشــتكى عليــه حيــث تطــرق هــذا المبحــث إلــى اإلجابــة عــن عــدة
أســئلة تُعــد ح ـاً للعديــد مــن المشــكالت الواجــب طرحهــا ،أمــا المبحــث الثالــث فتحــدث عــن
الطبيعــة القانونيــة لالســتجواب واآلثــار التــي تترتــب عليــه ،وقــد توصلــت الدراســة إلــى العديــد
مــن النتائــج والتوصيــات نجملهــا باآلتــي:
النتائج :
1 .1يع ـ ُّد االســتجواب مــن أهــم اإلجــراءات التــي يتخذهــا المدعــي العــام ،حيــث يترتــب عليــه
االســتمرار بالتحقيــق مــن عدمــه.
2 .2إن الدفــع ببطــان االســتجواب مــن الدفــوع التــي تتعلــق بمصلحــة الخصــوم ،حيــث إن جميــع
الضمانــات المتعلقــة باالســتجواب مقــررة لصالــح المتهــم .
3 .3تع ـ ُّد ســلطة النيابــة العامــة فــي إجــراءات االســتجواب ســلطة مقيــدة وليســت مطلقــة ،مــن
حيــث وجــوب التــزام النيابــة العامــة باإلجــراءات التــي رســمها القانــون الســتجواب المشــتكى
عليــه.
4 .4خلــو التشــريع األردنــي مــن أي نــص يعطــي الحــق للخصــوم بتقديــم الدفــع ببطــان
االســتجواب أمــام المحكمــة والنيابــة العامــة.
5 .5يعـ ُّد االســتجواب إجــراء مــن إجــراءات النيابــة العامــة ،وال يجــوز لرجــال الضبــط القضائــي
القيــام بــه نيابــة عــن ســلطة التحقيــق لخطورتــه وأهميتــه.
6 .6االســتجواب حــق مــن الحقــوق الواجبــة للمتهــم أو المشــتكى عليــه ،وضمانــة مــن الضمانــات
التــي تــؤدي إلــى احتــرام حقــوق الدفــاع ،بينمــا الشــهادة تعـ ُّد واجبـا ً علــى الشــاهد أن يؤديهــا
أمــام المحكمــة المختصــة تحــت طائلــة المســؤولية الجزائيــة .
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لورنس سعيد الحوامدة ( ) 215-186
التوصيات- :
1 .1تعديــل نــص المــادة ( )67مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة األردنــي رقــم  9لســنة
 1961وتعديالتــه بحيــث يتــم إضافــة الدفــع ببطــان االســتجواب مــن ضمــن الدفــوع التــي
يحــق للخصــوم تقديمهــا أمــام النيابــة العامــة ،وإعطــاء الحــق للخصــوم بتقديــم تلــك الدفــوع
أمــام المحكمــة ،قياس ـا ً علــى حقهــم بتقديمهــا أمــام النيابــة العامــة.
2 .2إضافــة نــص ضمــن النصــوص الخاصــة باالســتجواب يُلــزم النيابــة العامــة بضــرورة عرض
المشــتكى عليــه علــى الطبيــب الشــرعي قبــل اســتجوابه ،ضمانـةً لعــدم التعرض لــه بالضرب
أو باســتعمال أي وســيلة مــن وســائل اإلكــراه المــادي أو المعنــوي.
3 .3ضــرورة النــص علــى حــق المحكمــة فــي اســتجواب المتهــم أو الظنييــن أو المشــتكى عليــه
ضمــن مفــردات النصــوص فــي جميــع إجــراءات المحاكمــة بالنســبة للجنــح والجنايــات فــي
قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة األردنــي.
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دور النيابة العامة يف استجواب املشتىك عليه يف الترشيع األردين «دراسة مقارنة» ( ) 215-186
المصارد والمراجع:
المراجع القانونية - :
الشــواربي ،عبــد الحميــد ،التعليــق الموضوعــي علــى قانــون اإلجــراءات الجنائيــة ،بــدون طبعــة اإلســكندرية،
منشــأة المعــارف.) 2002( ،
البطــراوي ،عبــد الوهــاب عمــر ،شــرح قانــون اإلجــراءات الجنائيــة فــي القانــون البحرينــي مقارنــة بالقانــون
األردنــي ،ط ،1البحريــن ،دار النشــر جامعــة العلــوم التطبيقيــة – مملكــة البحريــن (.) 2007
المــر ،محمــد عبــد هللا محمــد ،الحبــس االحتياطــي “ دراســة مقارنــة “ بــدون طبعــة اإلســكندرية ،دار الفكــر
الجامعــي.) 2006( ،
الســعدي ،واثبــة ،الوجيــز فــي شــرح قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة ،بــدون طبعــة ،اربــد األردن ،مؤسســة
حمــادة للدراســات الجامعيــة والنشــر والتوزيــع)2003( ،
الشاوي ،توفيق ،فقه اإلجراءات الجنائية ،ط ،2القاهرة ،دار الكتاب العربي ( .) 1954
شــريف ،حامــد  ،نظريــة الدفــوع أمــام القضــاء الجنائــي ،بــدون طبعــة ،اإلســكندرية ،دار المطبوعــات الجامعيــة،
(. )1996
اإلمــارات العربيــة المتحــدة  ،ط،1
جهــاد ،جــوده حســين ،الوجيــز فــي شــرح قانــون اإلجــراءات الجزائيــة لدولــة ِ
بــدون دار نشــر ومــكان نشــر.) 1994( ،
هرجــه ،مصطفــى مجــدى ،اإلثبــات فــي المــواد الجنائيــة ،ط ،2اإلســكندرية ،دار المطبوعــات الجامعيــة،
(.)1992
مصطفــى ،عبــد الفتــاح ،اإلجــراءات الجنائيــة ،بــدون طبعــة ،اإلســكندرية ،دار الهــدى للمطبوعــات ،بــدون ســنة
نشر .
حسني ،محمود نجيب ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،ط ،1القاهرة ،دار النهضة العربية .) 1995( ،
حجــازي ،عبــد الفتــاح بيومــي  ،مبــادئ اإلجــراءات الجنائيــة فــي جرائــم الكمبيوتــر واالنترنــت ط ،1مصــر ،دار
الكتــب القانونيــة.) 2007( ،
نجــم ،محمــد صبحــي ،قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة ،عمــان ،مكتبــة دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع،
(. )2000
خليل ،عدلى  ،استجواب المتهم فقها ً وقضا ًء ،ط ،1القاهرة ،المكتبة القانونية (. )1986
اإلمــارات العربيــة
قــوراري ،فتحيــة محمــد ،المبــادئ العامــة فــي قانــون اإلجــراءات الجزائيــة االتحــادي لدولــة ِ
المتحــدة ،ط،2

عمــان ،اآلفــاق المشــرقة)2011( ،

مهدي ،عبد الرؤوف  ،شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية ،القاهرة ،دار النهضة العربية (. )2007

212

يونيو 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 1

لورنس سعيد الحوامدة ( ) 215-186
بــكار ،حاتــم حســن ،أصــول اإلجــراءات الجنائيــة وفــق أحــدث التعديــات التشــريعية واالجتهــادات الفقهيــة
والقضائيــة ،اإلســكندرية ،منشــأة المعــارف. )2007( ،
جوخــدار ،حســن ،التحقيــق االبتدائــي فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة  -دراســة مقارنــة ،ط ،2عمــان،
دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع (.) 2011
نجــم ،محمــد صبحــي ،الوجيــز فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة ،ط ،2عمــان دار الثقافــة للنشــر
والتوزيــع.)2012( ،
جوخــدار ،حســن ،البحــث األولــي أو االســتدالل فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة دراســة مقارنــة ،ط،1
عمــان ،دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع (.) 2012

المراجع األجنبية- :
STEVEN:EMAUEL CRIMINAL PROCEDURE NEW ROCHELLE EVIDENCE P.17:
1985
heirth: police powers un England and Wales , second Edition London Butter worth’s P.
122 : 1985
Merle et Vitu: trate de droit criminal , procedure penale 3ed cujas parise , P. 753: 1979

الرسائل القانونية- :
ســعد الديــن ،مدحــت محمــد ،نظريــة الدفــوع فــي قانــون اإلجــراءات الجنائيــة ،رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة،
جامعــة المنصــورة.) 2002( ،
النبراوي ،محمد سامي  ،استجواب المتهم ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة القاهرة (.) 1968
صالح ،عزت ،الطعن الجنائي ،رسالة دكتوراه ،جامعة المنصورة.) 1996( ،

األبحاث المنشورة- :
عــوض ،فاضــل نصــر هللا  ،ضمانــات المتهــم أمــام ســلطة التحقيــق االبتدائــي فــي التشــريع الكويتــي ،مجلــة
الحقــوق ،جامعــة الكويــت ،) 1998( ،العــدد الثالــث.
مشعشــع ،معتصــم  ،اســتعانة المشــتكى عليــه بمحــام خــال االســتجواب فــي مرحلــة التحقيــق االبتدائــي (دراســة
فــي القانــون األردنــي مقارنــة بالقانــون الفرنســي) مجلــة علــوم الشــريعة والقانــون) ( ،) 1999الجامعــة
األردنيــة ،المجلــد  ،26العــدد. 1
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دور النيابة العامة يف استجواب املشتىك عليه يف الترشيع األردين «دراسة مقارنة» ( ) 215-186
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قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني رقم  9لسنة  1961وتعديالته لسنة  2011م.
قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم  150لسنة  1950وتعديالته لسنة  2003م.
قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم  17لسنة  1960م.
قانون المسطرة الجنائية المغربي لسنة  2002م وتعديالته لسنة  2011م.
قانون أصول المحاكمات الجزائي اللبناني رقم  328لسنة  2001م.
نظام اإلجراءات الجزائية السعودي المعدل رقم م  2 /تاريخ  1435 / 1/ 22هجري.
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مجلة نقابة المحامين األردنيين.
مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية .

المواقع االلكترونية- :
www.google.com
www.adaleh.com
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) 215-186 ( لورنس سعيد الحوامدة

The Role of Public Prosecution in the Interrogation
of the Defendant in Jordanian Legislation:
A comparative Study
Lourance S. Alhawamdeh
College of Law - Taibah University
Medina - K.S.A.

Abstract
The interrogation of the most the question, and confrontation, and Section
the second of the research talked about the power of public prosecution in the
interrogation of the defendant, was to answer the many questions articulated in
this section, and in the third section has been important actions undertaken by
the public prosecutor in the investigation stage primary, where he discussed this
research three main axes, eating first section of it what interrogation in terms of
concept, and the difference between interrogation and some legal systems similar:
Kalshhadh, and discussing the legal nature of the questioning in terms of account
and means of defense or means of charging, the study found many of the findings
and recommendations of the task
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