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Summary
The right of proving contrary entitles
the accused to provide a proof that
accusation against him is not true . Basically, it aims to make the accused an active
opposite in the penal issue. The legal ground of this right is found in the presumption
of innocence and relevant defense rights.
For that criminal legislation should not ignore such right of the accused.
Legislation must remove any obstacle that may minimize practicing such right by the
accused through not relying totally on rebuttable presumption as well as
authorization of procedure that may help the accused to practice his right to prove
his innocence.

المقدمة
إن الركٌزة األساسٌة التً ٌقوم علٌها البنٌان القانونً فً الدول التً تحترم حرٌة االنسان وأدمٌته هو الحفاظ
على حقوق االنسان ،وال شك ان االجراءات الجنابٌة هً اكثر فروع القانون صلة بفكرة حقوق االنسان ،ذلك ألنها
تعد من اكثر القوانٌن تماسا بحقوق االفراد وحرٌاتهم ،لذلك نرى ان الهدؾ االسمى الذي ٌرمً المشرع الى بلوؼه
حال تنظٌمه لإلجراءات الجنابٌة هو الوصول الى نقطة التوازن بٌن جملة المصالح التً تنشأ فً اطار الخصومة
الجنابٌة ،وذلك من خالل تحقٌق ؼاٌة االجراءات الجنابٌة وهو الوصول الى الحقٌقة من جهة ،وصٌانة جملة
الحقوق والحرٌات التً تعترؾ بها القوانٌن الوطنٌة والمواثٌق الدولٌة لإلنسان من حٌث كـونه انسـان مـن جهة
ثانٌة .
ومما ال شك فٌه أٌضا ان أداة المشرع لبلوغ هذه النقطة هو الحرص على تدعٌم مبدأ اصل البراءة فً
االنسان ،والذي ٌعنً ان من خضع لالتهام ٌظل برٌبا مما اسند إلٌه وعلى من ٌدعً عكس ذلك ان ٌثبت هذا
االدعاء ،وهو ما ٌعنً القاء عبء االثبات على عاتق سلطة االتهام كأحد المبادئ األساسٌة التً تحكم إدارة الدلٌل
الجنابً فٌما ٌتعلق باإلثبات ،ولكن االمر ال ٌقؾ عند هذا الحد وانما ٌجب العمل على تدعٌم هذا المبدأ ،وذلك من
خالل احاطته بجملة من الضمانات التً ال ؼنى عنها لالعتراؾ به والتً من اهما تقرٌر "حق اثبات العكس" ذلك
الن االعتراؾ بهذا الحق ٌعد ضمانة إجرابٌة تستهدؾ تحقٌق العدالة اإلجرابٌة ،فإذا كان اصل البراءة ٌعفً المتهم
من االلتزام بإثبات براءته ،فإن حق اثبات العكس ٌسمح للمتهم إذا أراد ان ٌساهم فً االثبات وهو ما ٌجعله طرفا
إٌجابٌا فً الدعوى الجزابٌة ،وهذا بال شك ضمانه هامة لتأكٌد البراءة ،لذلك فإنه ٌجب ان ٌكٌؾ "حق اثبات
العكس" على انه تعبٌر عن فكرة الحقوق األساسٌة أو الحقوق العامة أو اللصٌقة بالشخصٌة وهو حق ٌثبت للشخص
بحسبانه انسانا وادمً وبصرؾ النظر عن أي اعتبار آخر وٌتساوى فٌه كافة االفراد وال ٌقبل اسقاطا أو تنازال أو
تصرفا ،وٌقع على عاتق الدولة واجب اتاحته لألفراد من خالل تكرٌسه فً ثناٌا نوصها القانونٌة ذات الصلة ،إذ ان
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على المشرع ان ٌضع نصب عٌنٌه تقرٌر هذا الحق فً كافة إجراءات الدعوى الجنابٌة البل والى ما بعد صدور
الحكم اال ما ستثنً العتبارات خاصة ،واال فإن اهدار الحق أو االنتقاص منه ٌعد افتبات على اهم حق من حقوق
االنسان وهو حق الدفاع الضامن لمبدأ اصل البراءة ،كما ٌقع على عاتق الدولة إضافة الى ذلك واجب عدم اللجوء
الى تقنٌن ما ٌنتقص من الحق بحجة السعً لبلوغ ؼاٌات القانون وهو تحقٌق االستقرار المجتمعً ،واذا كان والبد
فان االنتقاص من الحق ٌجب ان ٌكون فً حدود والعتبارات الضرورة القصوى ،ذلك الن حق الدفاع حق مقدس
ال ٌجوز التضحٌة به اال فً حدود الضرورات التً ٌرجحها المشرع .
واتساقا مع كل ما تقدم وبؽٌة الوصول الى الهدؾ المنشود من الدراسة فً تقدٌم فكرة عن أهمٌة حق اثبات
العكس وتحدٌد معالمه ،فإننا سوؾ نتناول البحث وفق منهج تحلٌلً وصفً ومقارن فً بعض جوانبه ،ووفق خطة
مقسمة الى ثالث مباحث األول نتناول فٌه التعرٌؾ بحق اثبات العكس ،والمبحث الثانً نبٌن فٌه معوقات استعمال
حق اثبات العكس ،فً حٌن نخصص المبحث الثالث لمتطلبات حق اثبات العكس ،وسنختم البحث بخاتمة تتضمن
جملة من النتابج والمقترحات.
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المبحث األول
التعريف بحق اثبات العكس
إن التعرٌؾ بالشًء ٌتطلب الوقوؾ على كنته وهو ما سوؾ نسلط الضوء علٌه ونحن بصدد التعرٌؾ بحق اثبات
العكس ،مبتدأٌن أوال بتعرٌؾ الحق ثم نبٌن بعد ذلك أساس الحق ومن ثم نطاقه وذلك كله ضمن ثالثة مطالب وعلى
النحو اآلتً :

المطمب األول
تعريف حق اثبات العكس
إن فكرة حق المتهم فً إثبات العكس تعد من األفكار الحدٌثة نسبٌاً ،ذلك الن النظم الحالٌة لإلثبات لم توجد دفعة
واحدة بل كانت تمر بتطور طوٌل ونتاج تارٌخ حافل ،حٌث انفردت وسابل االثبات فً كل مرحلة بسمة بارزه
أصبحت عنوانا لها ،فمن عصر القوة واالنتقام الفردي حٌث كان االنسان ٌحتكم الى قوته البدنٌة فكان هو قاضً
نفسه ٌضع تقدٌره على األشٌاء بناء على ما ٌرتبٌه هو ،الى عصر االحتكام الى اآللهة عندما تطورت ذهنٌة الناس
وانفتحت على االعتقاد بوجود قوة مسٌطرة على الكون تكافا على الخٌر وتجازي على الشر وكان هذا النوع من
االحتكام ٌتخذ صورة (المحنة) والتً من اشكالها القاء المتهم فً النهر فإن نجا من الؽرق ع ًد برٌبا وإال فإن ؼرقه
دلٌل على ارتكابه الجرٌمة ،ثم عصر األدلة القانونٌة والتً استقل فٌها المشرع بتحدٌد قٌمة وسابل االثبات ودرجة
قوة كل دلٌل ،وأخٌرا عصر األدلة اإلقناعٌة والخبرة العلمٌة ،وفٌه ال ٌقٌد المشرع اطراؾ الرابطة الجزابٌة بتقدٌم
دلٌل معٌن بل للقاضً ان ٌقتنع باي دلٌل ،وتبعا لهذا التطور فً وسابل االثبات فإن الحق فً اثبات العكس هو
اآلخر تطور واتسع تبعا لتطور وسابل االثبات

(.)1

حٌث لم ٌعد المتهم فً القانون الحدٌث الموضوع السلبً لإلجراءات الجنابٌة تنصب علٌه اعمال القسر
واالكراه التً تباشرها السلطات العامة وتهدؾ عن طرٌقها الى انتزاع الحقٌقة ،وانما صار المتهم احد اطراؾ
الدعوى الجنابٌة وله بهذه الصفة حقوق ورخص إجرابٌة ٌستمدها من القانون ،واهم هذه الحقوق والرخص حق
إثبات عكس ما وجه إلٌه(. )2
وهذا الحق ٌعد الركٌزة الجوهرٌة لحق الدفاع ،وٌرتبط بأكثر من حق من الحقوق الدستورٌة ،فهو لصٌق
الصلة بأصل البراءة ،وهو حق ال ٌنفصل عن الحق فً المساوات الذي تأتً المساوات فً األسلحة بٌن االتهام

) )1د .هاللً عبد الاله أحمد ،النظرٌة العامة لألثبات الجنابً ،المجلد األول ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،2111 ،ص31
) ) 2د .محمود نجٌب حسنً ،الدستور والقانون الجنابً ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،1992 ،ص .137
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والدفاع من تطبٌقاته( .)1فهو من متطلبات التوازن بٌن حقوق الدفاع وحقوق االتهام حتى ال تتحول االجراءات الى
وثٌقة اتهام مستمرة ٌقؾ امامها المتهم موقؾ اإلذعان أو الخضوع مما ٌعد تناقضا ألصل البراءة(.)2
وٌمكن تعرٌؾ حق اثبات العكس من خالل تعرٌؾ كلمة "االثبات" فهً تعنً شرعا الوسابل التً ٌتذرع بها
اطراؾ الرابطة اإلجرابٌة للوصول الى الدلٌل( .)3وٌعرؾ االثبات من الناحٌة الفلسفٌة بانه العملٌة التً تسوق
بصفة مقنعة الى التسلٌم بصحة قضٌة مشكوك فٌها بداءة(.)4
وبالتالً ٌمكن تعرٌؾ حق إثبات العكس بانه مكنة تخول المتهم ان ٌقٌم الدلٌل على عدم صحة االتهام
المنسوب إلٌه .وتقرٌر هذا الحق ٌهدؾ بالدرجة األساس الى جعل المتهم خصما ً نشطا ً فً الدعوى الجزابٌة ،وهو
ٌتضمن حق المتهم فً مواجهة األدلة التً تقدمها سلطة االتهام إثباتا ً للجرٌمة ،وكذلك الحق فً هدمها بأدلة النفً
التً ٌقدمها ،وهذا الحق ٌنشا للمتهم عندما تكون هناك أدلة مقدمة من سلطة االتهام ضده فٌكون له الحق فً الرد
على ما تم تقدٌمة ،اما قبل ذلك فمن المقرر ان االنسان ال ٌكلؾ بإثبات براءته اعتصاما منه بأصل البراءة
المنصو ص علٌه فً الدستور ،وفً ذلك قضت المحكمة الدستورٌة العلٌا فً مصر بأن ( المتهم ال ٌكون مكلفا بدفع
اتهام جنابً اال بعد ان تقدم النٌابة العامة بنفسها ما تراه من وجهة نظرها اثباتا للجرٌمة التً نسبتها إلٌه ،لٌنشأ
بعدبذ للمتهم الحق فً نفٌها ودحضها بالوسابل التً ٌملكها قانوناً)(.)5
المطمب الثاني
األساس القانوني لحق اثبات العكس
لم تتضمن التشرٌعات الوطنٌة وال المواثٌق الدولٌة إشارة صرٌحة ومباشرة لحق إثبات العكس ،اال ان هذا الحق
هو من متطلبات حق الدفاع والذي ٌكرسه مبدأ اصل البراءة الداعم بدوره لحق المتهم فً تقدٌم ما ٌقنع القاضً فً
عدم صحة االتهام المنسوب إلٌه ،وبالتالً ٌمكن القول ان األساس القانونً لحق إثبات العكس ٌكمن فً المبدأ العام
الذي ٌحكم مبادئ االجراءات الجنابٌة وهو اصل "البراءة" والذي ٌقصد به " ضرورة معاملة من وجه إلٌه اتهام
بارتكاب جرٌمة من الجرابم المنصوص علٌها قانونا باعتباره برٌبا حتى تثبت سلطة االتهام بالدلٌل القانونً إدانته
امام محكمة مستقلة ومحاٌدة"( .)6كما ٌكمن حق إثبات العكس فٌما للمتهم من حق دحض األدلة الموجهة ضده فً
حال ما اذا نجحت سلطة االتهام فً إثبات ادعابها تطبٌقا لحق الدفاع.
) ) 1د .احمد فتحً سرور ،القانون الجنابً الدستوري ،ط ،2دار الشروق ،القاهرة 2112 ،ص  476وما بعدها
) ) 2د .هاللً عبد الاله أحمد ،مرجع سابق ،ص 433
) ) 3د .هاللً عبد الاله أحمد المرجع ذاته ،ص 15
) ) 4د .آدم وهٌب النداوي ،الموجز فً قانون االثبات ،ط ،3المكتبة القانونٌة ،بؽداد ،ص.22
) ) 5حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا فً اول فبراٌر  1997فً القضٌة رقم  59لسنة  18نقال عن د .عبد الرؤوؾ مهدي ،شرح القواعد
العامة لإلجراءات الجنابٌة ،دار النهضة العربٌة ,القاهرة ،2117 ،ص 1665
) ) 6د.أحمد لطفً السٌد مرعً ،نحو تدعٌم مبدأ أصل البراءة فً اإلجراءات الجنابٌة ،دار الكتاب الجامعً ,2116 ،ص 33
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وعلى هذا األساس فإننا سوؾ نتناول األساس القانونً لحق اثبات العكس من خالل البحث فً الموقؾ
التشرٌعً من مبدأ اصل البراءة وحق الدفاع ،وذلك فً كل من المواثٌق الدولٌة والتشرٌعات الوطنٌة وضمن
الفرعٌن اآلتٌٌن:

الفرع األول
المواثيق الدولية
من المواثٌق الدولٌة العالمٌة واإلقلٌمٌة التً كرست مبدأ األصل فً البراءة ومن ثم حق الدفاع ما ٌأتً:
 .1اإلعالن العالمً لحقوق االنسان الصادر عن الجمعٌة العامة لألمم المتحدة فً العاشر من دٌسمبر عام
 1948والذي نص فً مادته ( )1/11على انه ( كل شخص متهم بجرٌمة ٌعتبر برٌبا الى ان ٌثبت ارتكابه
لها قانونا فً محاكمة علنٌة تكون قد وفرت له فٌها جمٌع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه) .
 .2العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة الصادر عن األمم المتحدة فً السادس عشر من دٌسمبر عام
 1966والذي جاء فً مادته ( )2/14بالنص على انه ( من حق كل متهم بارتكاب جرٌمة ان ٌعتبر برٌبا
الى ان ٌثبت علٌه الجرم قانونا) وجاءت الفقرة ( )3من نفس المادة بالقول ( لكل متهم بجرٌمة ان ٌتمتع
اثناء النظر فً قضٌته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنٌا التالٌة:
أ .ان ٌتم اعالمه سرٌعا وبالتفصٌل وفً لؽة ٌفهمها بطبٌعة التهمة الموجهة إلٌه واسبابها .
ب .ان ٌعطى من الوقت ومن التسهٌالت ما ٌكفٌه ألعداد دفاعه ولالتصال بمحام ٌختاره بنفسه.
ت .ان ٌحاكم دون تأخٌر ال مبرر له.
ث .ان ٌحاكم حضورٌا وان ٌدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختٌاره وان ٌخطر بحقة فً
وجود من ٌدافع عنه إذا لم ٌكن له من ٌدافع عنه...
ج .ان ٌناقش شهود االتهام بنفسه أو من قبل ؼٌره وان ٌحصل على الموافقة على استدعاء شهود
النفً.)...
 .3النظام األساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة عام 1998والذي نص فً مادته ( )66على ان (1ـ االنسان برئ
الى ان تثبت إدانته امام المحكمة وفقا للقانون الواجب التطبٌق) ،كما نصت المادة ( )67والتً جاءت تحت
عنوان "حقوق المتهم" على عدد من الحقوق الخاصة بحق الدفاع منها ان ٌكون للمتهم الحق فً ابداء أوجه
الدفاع وتقدٌم ادله أخرى مقبولة بموجب النظام األساسً ،وان ال ٌفرض على المتهم عبء االثبات أو
واجب الدحض على أي نحو.
 .4االتفاقٌة االوربٌة لحقوق االنسان الصادرة عن المجلس األوربً والموقعة فً روما فً الرابع عشر من
شهر نوفمبر عام  ،1951حٌث نصت فً مادتها ( )2/6بانه ( كل شخص ٌتهم بارتكاب جرٌمة ٌعتبر برٌبا
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الى ان تثبت ادانته قانونا) وتضمنت نفس المادة فً فقراتها األخرى جملة من الضمانات الخاصة بحق
الدفاع والتً تعد فً الحقٌقة نتٌجة طبٌعٌة وتكرٌس لمبدأ اصل البراءة منها ما ذكرته الفقرة الثالثة بالقول(
لكل متهم الحق بصفة خاصة فً:
ـ ان ٌتم إعالنه فً اقصر مدة وبلؽة ٌفهمها بطبٌعة االتهام الموجه إلٌه واسبابه
ـ ان ٌمنح الوقت الكافً والتسهٌالت الضرورٌة لتحضٌر دفاع
ـ ان ٌدافع عن نفسه باألصالة أو ان ٌختار مدافعا عنه...
ـ ان ٌتاح له استجواب شهود االثبات وان ٌطلب احضار واستجواب شهود النفً بذات الشروط المقررة
بالنسبة لشهود االثبات.).......
 .5المٌثاق العربً لحقوق االنسان الصادر عن جامعة الدول العربٌة فً  15دٌسمبر عام  1997والذي نص
فً مادته ( )16على اصل البراءة وعلى حقوق المتهم المنبثقة من هذا المبدأ فً صٌؽة تقترب مع ما
تضمنته االتفاقٌة االوربٌة لحقوق االنسان وما تضمنته المواثٌق الدولٌة ،وما تضمنه المٌثاق من نصوص
تؤكد اصل البراءة وحق الدفاع ــ بؽض النظر عن قوتها اإللزامٌة ــ ٌعد بمثابة " القٌمة المعٌارٌة" التً
ٌقاس من خاللها أداء الدولة فً مجال صٌاؼة حقوق االنسان ،ال سٌما فً مجال إدارة العدالة الجنابٌة.

الفرع الثاني
التشريعات الوطنية
تباٌنت التشرٌعات الوطنٌة فً النص على مبدأ اصل البراءة وحق الدفاع بٌن من ٌذهب الى إٌالء هذه المبادئ
قٌمة دستورٌة بالنص علٌها فً صلب الدستور وبٌن تشرٌعات اؼفلت النص علٌها ال لشًء اال العتبارها من
المبادئ المسلم بها والتً تقوم علٌها الشرعٌة اإلجرابٌة بؽٌر حاجة الى نص ٌقررها( ،)1وهو ما ال نؤٌده الن اؼفال
النص ال ٌتجاوب مع رعاٌة الدولة لحقوق االنسان ،والن النص على هذه المبادئ ٌدعم خلق وعً مجتمعً ومهنً
بقٌمة هذه المبادئ ،ومن التشرٌعات التً نصت على هذه المبادئ التشرٌع المصري حٌث اعترؾ بالقٌمة
الدستورٌة لهذه المبادئ منذ دستور عام  1971والذي كان ٌنص فً مادته ( )67منه على انه ( المتهم برئ حتى
تثبت إدانته فً محاكمة قانونٌة تكفل له فٌها ضمانات الدفاع عن نفسه) ،وتبعتها بعد ذلك المادة ( )96من دستور
 ،2114كما وان القانون العراقً ٌعد من التشرٌعات التً اولت هذه المبادئ قٌمة دستورٌة حٌث نص دستور
 2115فً باب الحقوق والحرٌات على هذه المبادئ اذ نص فً المادة ()4/19على حق الدفاع بالنص ( حق الدفاع
) ) 1ومن التشرٌعات التً نصت على المبدأ الدستور الجزابري  1996فً المادة ( ،)45والدستور السودانً  2115فً المادة (،)34
والدستور اللٌبً  1991فً المادة (  ، )17والدستور المورٌتانً 1991فً المادة ( )13ومن التشرٌعات التً اؼفلت ذكر المبدأ
التشرٌع السعودي والمؽربً واألردنً واللبنانً
7

مقدس ومكفول فً جمٌع مراحل التحقٌق والمحاكمة) ،كما ونص فً الفقرة ( )5من نفس المادة على مبدأ اصل
البراءة بالقول( المتهم بريء حتى تثبت إدانته فً محاكمة قانونٌة عادلة  ،)....ومن التشرٌعات من تذهب الى ابعد
من ذلك حٌث تدعم هذه المبادئ بان تعاود النص علٌها فً قوانٌن االجراءات الجنابٌة بعد ان جاء النص علٌها فً
الدستور ،ومن هذه التشرٌعات قانون االجراءات الجنابٌة السودانً لسنة  1991الذي نص فً مادته (/4جـ) بان (
تراعى عند تطبٌق احكام هذا القانون المبادئ االتٌة  :جـ  .المتهم برئ حتى تثبت ادانته وله الحق ان ٌكون التحري
معه) ،وكذلك قانون االجراءات الجزابٌة الٌمنً الصادر بالقانون رقم  13لسنة  1994الذي نص فً مادته ( )4بانه
( المتهم برئ حتى تثبت ادانته ،وٌفسر الشك لمصلحة المتهم).
وعلى الرؼم من ان هناك من ٌرى بانه اذا ورد مبدأ فً دستور فال داعً لتكراره فً قانون ادنى خاصة اذا
كان الدستور سابق فً صدوره على القانون األدنى( ،)1اال اننا مع الرأي الذي ٌرى بان ازدواجٌة النص على المبدأ
فً الدستور والقانون ما ٌؤكد متانة المبدأ وهٌمنته على التشرٌع الجنابً ككل ،السٌما وان إعادة النص على المبدأ
فً قانون االجراءات الجنابً ٌسمح للمشرع بإٌراد عدة تفصٌالت تتصل بالمبدأ من حٌث ضماناته والجزاءات
المترتبة على انتهاكه ،وهً أمور قد ٌتعذر تبٌانها فً الوثٌقة الدستورٌة التً تأتً عباراتها فً صٌػ عامه
وموجزه( ، )2ولذلك نرجو من المشرع العراقً ان ٌعاود النص على هذه المبادئ فً قانون أصول المحاكمات
الجزابٌة لتأكٌد أهمٌة هذه المبادئ ،وان كان قانون أصول المحاكمات الجزابٌة رقم  23لسنة  1971تضمن فً
بعض مواده إشارة الى حق اثبات العكس ومن ذلك نص المادة ( /221أ) بالقول ( تعتبر محاضر التحقٌق
ومحاضر جمع األدلة وما تحوٌة من إجراءات الكشؾ والتفتٌش والمحاضر الرسمٌة األخرى من عناصر االثبات
التً تخضع لتقدٌر المحكمة وللخصوم ان ٌناقشوها أو ٌثبتوا عكس ما ورد فٌها) ،ولكن باعتقادنا نرى ان اإلشارة
الى المبدأ أو الحق فً نصوص متفرقة وبمناسبة معٌنة ال تضمن إعمال المبدأ أو الحق فً االجراءات الجنابٌة
األخرى ،لذا نهٌب بالمشرع ان ٌفرد فً صدر قانون أصول المحاكمات الجزابٌة نصوص تتضمن المبادئ التً
تحكم االجراءات الجنابٌة ككل ومنها حق اثبات العكس لضمان اعمالها فً كافة مراحل الدعوى.

المطمب الثالث
نطاق حق إثبات العكس
نظراً الرتباط حق المتهم فً اثبات العكس بأصل البراءة ،فإن هذا الحق ٌستفٌد منه جمٌع المتهمٌن دون تمٌٌز
بٌن طوابفهم سواء كان من وجه إلٌه االتهام لم ٌسبق ان ارتكب جرٌمة ام كان من أصحاب السوابق ،وبؽض النظر
عن جسامة الجرٌمة المسندة للمتهم سواء كانت جناٌة ام جنحة ام مخالفة ،كما ال ٌتوقؾ التمتع بهذا الحق على مدى
)ٌ ) 1نظر د .احمد لطفً السٌد مرعً ،مرجع سابق ،هامش ص .171
) ) 2د .احمد لطفً السٌد مرعً ،المرجع ذاته ،ص 171
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قوة األدلة المتوفرة ضد المتهم ،فكون الجرٌمة متلبس بها أو انه قد صدر عن المتهم اعتراؾ تفصٌلً بالتهمة
المسندة إلٌه أو ؼٌر ذلك من األدلة ال ٌحرم المتهم من استعمال حقه فً اثبات العكس ،كما وان هذا الحق ٌستفٌد
منه المتهم فً جمٌع مراحل الدعوى الجزابٌة ،وبهذا الصدد تقول المحكمة الدستورٌة العلٌا فً مصر بان ( االتهام
الجنابً ال ٌزحزح البراءة الذي ٌالزم الفرد دوما وال ٌزاٌله سواء فً مرحلة ما قبل المحاكمة أو اثنابها وعلى
امتداد حلقاتها وأٌا كان الزمن الذي تستؽرقه إجراءاتها ،)1()....هذا وان ممارسة حق اثبات العكس ٌبقى قابما طالما
بقى االتهام ,ومتى لم ٌصدر حكم فاصل فً موضوع الدعوى ،وبالتالً فإن النص الذي ٌضع فترة محددة لممارسة
المتهم حقه فً اثبات العكس ٌعد نص ؼٌر دستوري ،والى هذا إشارة المحكمة الدستورٌة العلٌا فً مصر بالقول(
ان سقوط الحق فً تقدٌم الدلٌل عند الفصل فً اتهام جنابً ٌصادر المفهوم الصحٌح إلدارة العدالة الجنابٌة إدارة
فعالة ،وٌناقض بالتالً القواعد المبدبٌة التً ال تقوم المحاكمة المنصفة بدونها)(.)2
وفً اطار نطاق حق اثبات العكس نرى انه من الالزم اإلشارة الى مسألة مهمة وهً مدى جواز لجوء
المتهم الى الدلٌل المتحصل بطرٌق ؼٌر مشروع إلثبات براءته ،هذه المسألة التً اثارت جدال فقهٌا كبٌرا على اثر
قضاء محكمة النقض المصرٌة عندما قضت بجواز االستناد فً قرار البراءة على ادلة متحصلة بطرٌق ؼٌر
مشروع( ،)3وٌمكن بلورة هذا الخالؾ الى ثالث اتجاهات ربٌسة:
االتجاه األول  :وٌضم اؼلب الفقه حٌث ٌذهب الى تأكٌد قضاء محكمة النقض تأسٌسا على انه نتٌجة منطقٌة لما
تتضمنه قرٌنة البراءة ،إضافة الى اختالؾ المركز القانونً للمتهم من ناحٌة وسلطات التحقٌق من ناحٌة اخرى،
فسلطة التحقٌق تتمتع بسلطات هابلة تجاه المتهم وامامها خٌارات عدٌدة ٌمكن من خاللها استحصال الدلٌل فً حٌن
ان المتهم ال ٌتمتع بشًء من تلك السلطات لذلك فإن من المنطقً الزام سلطات التحقٌق التقٌد بمشروعٌة االجراء
وعدم تقٌٌد المتهم بذلك(.)4

) ) 1دستورٌة علٌا فً  2فبراٌر  1992فً القضٌة رقم  12/13قضابٌة دستورٌة ،المجلد الرابع ،ص ،5وما بعدها نقال عن  :د .خالد
صفوت بهنساوي ،عبء االثبات فً المواد الجنابٌة  ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة  ،2112 ،ص .72
) ) 2القضٌة رقم  37لسنة  11قضابٌة دستورٌة نقال عن  :احمد لطفً السٌد ،مرجع سابق ،ص .582
) ) 3منطوق الحكم ٌقضً بانه ( وان كان من المسلم به أنه ال ٌجوز ان تبنى ادانه صحٌحة على دلٌل باطل فً القانون اال ان تقرٌر
هذا المبدأ بالنسبة لدلٌل البراءة امر ؼٌر سدٌد ألنه لما كان من المبادئ األساسٌة فً اإلجراءات الجنابٌة أن كل متهم ٌتمتع بقرٌنة
البراءة الى ان ٌحكم بإدانته بحكم نهابً وأنه الى ان ٌصدر هذا الحكم له الحرٌة الكاملة فً اختٌار وسابل دفاعه بقدر ما ٌسعفه مركزه
فً الدعوى ،وما ٌحٌط نفسه من عوامل الخوؾ والحرص والحذر وؼٌرها من العوامل الطبٌعٌة لضعؾ النفوس البشرٌة ،فقد قام على
هدى هذه المبادئ حق المتهم فً الدفاع عن نفسه ،واصبح حقا ً مقدسا ًٌ ،علو على حقوق الهٌبة االجتماعٌة ،التً ال ٌفٌدها تبربة مذنب
بقدر ما ٌؤذٌها وٌؤذي العدالة معا إدانة برئ وال ٌقبل تقٌٌد حرٌة المتهم فً الدفاع عن نفسه باشتراط مماثل لما هو مطلوب فً دلبل
اإلدانة)
نقض  1965 /1 /25احكام النفض س  16رقم  21ص 587نقال عن  :د .هاللً عبد الاله ،مرجع سابق ،ص  .511وفً ذات
االتجاه اكدت المحكمة فً حكم لها صادر عام  1967على قبول الدلٌل المتحصل بطرٌق ؼٌر مشروع نقض  1967 /1 /21مجموعة
احكام النقض س 18رقم ،24ص  121نقال عن  :احمد عوض بالل ،قاعدة استبعاد األدلة المتحصلة بطرٌق ؼٌر مشروع فً
اإلجراءات الجنابٌة المقارنة،ط ،3دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،2113 ،ص.315
) ) 4د .هاللً عبد الاله ،المرجع ذاته ،ص  ,515د .احمد عوض بالل ،المرجع ذاته ،ص 317
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االتجاه الثاني  :وٌضم قلة من الفقه حٌث ٌذهب الى عدم جواز االستناد على ادلة البراءة المتحصلة بطرق ؼٌر
مشروعة على اعتبار ان ذلك ٌخالؾ مبدأ الشرعٌة الذي نصت علٌه المادة ( )336من قانون االجراءات الجنابٌة
وبالقول ( اذا تقرر بطالن أي اجراء فانه ٌتناول جمٌع االثار التً تترتب علٌه مباشرة ،دون تمٌٌز بٌن دلٌل اإلدانة
ودلٌل البراءة) ،فضال عن ان االستناد بالبراءة على الدلٌل ؼٌر المشروع حسب قولهم ٌؤدي الى تكرٌس قانونً
لفكرة ان الؽاٌة تبرر الوسٌلة وهو ما ٌؤدي بالنتٌجة الى قبول ادلة متحصلة من طرق قد تشكل جرابم(.)1
االتجاه الثالث  :وٌتخذ موقؾ وسط بٌن االتجاهٌن السابقٌن ،حٌث ٌذهب الى استبعاد دلٌل البراءة اذا كانت وسٌلة
الحصول علٌه تعد جرٌمة جنابٌة ،الن القول بؽٌر ذلك ٌعنً اعفاء بعض الجرابم من العقاب والدعوة الى ارتكابها،
اما ان كان الحصول على الدلٌل ٌخالؾ قاعدة إجرابٌة فحسب ،فٌمكن االستناد إلٌه فً تبربة المتهم ،تحقٌقا للؽاٌة
من تقرٌر البطالن(.)2
ومن جانبنا نؤٌد ما ذهب إلٌه االتجاه األول ،ألنه ٌتفق مع اصل البراءة ،وما ٌقتضٌه المنطق فً حق المتهم
فً التمسك بهذا األصل والدفاع حتى وان كانت الوسابل التً لجأ إلٌها ؼٌر قانونٌة ،ثم ان الشرعٌة اإلجرابٌة هً
وضعت باألساس لحماٌة اصل البراءة ،وبالتالً فهً مطلوبة عند هدم اصل البراءة مخافة االفتبات على هذا
األصل ،وال نرى ذلك مطلوبا عند إثبات هذا األصل.
هذا وان حق إثبات العكس الذي ٌستعمله المتهم فً دحض األدلة القابمة ضده ٌمكن ان ٌكون محلة أمورا
عدٌدة مستمدة من الواقع ،ولكن ال ٌمكن ان ٌكون محله مسابل القانون كإثبات تفسٌر معٌن لقاعدة قانونٌة فً صالح
المتهم أو اثبات وجود أو عدم وجود قاعدة قانونٌة تصب فً براءة المتهم ،الن تفسٌر القانون وتحدٌد مضمونه
ومعناه الدقٌق هً من مهمة القاضً فقط.

المبحث الثاني
معوقات استعمال حق اثبات العكس
إن السٌاسة التشرٌعٌة قد تحمل المشرع على التخلً الصرٌح عن قواعد العدالة المطلقة لؽاٌات معٌنة ،وهو ما
ٌؤدي بالضرورة الى االصطدام مع بعض المبادئ المسلم بها قانونا ،االمر الذي ٌتطلب تحقٌق الموابمة ما بٌن
القاعدة التشرٌعٌة التً ال تتفق مع قواعد العدالة والمبدأ أو الحق المعترؾ به قانونا ،وهذا ما ٌنطبق على "حق
اثبات العكس" اذ ٌصطدم هذا الحق ببعض القواعد التشرٌعٌة التً ٌترتب على تطبٌقها تقٌٌد حق المتهم فً االثبات،
) ) 1د .رؤوؾ عبٌد ،مبادئ اإلجراءات الجنابٌة فً القانون المصري  ،دار الفكر العربً ،1972 ،ص 678
) ) 2نقالً عن  :د .احمد لطفً السٌد ،مرجع سابق ،ص  ,583وٌنظر بهذا الصدد أٌضا  :د .هاللً عبد الاله ،مرجع سابق ،ص 514ـ
.515
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وٌكمن اجمال هذه القواعد بقرابن االثبات واالفتراض القانونً والدالبل أو االمارات ،وبذلك سنقسم المبحث الى
ثالثة مطالب لنخصص لكل قاعدة مطلبا ً مستقل.

المطمب األول
حق اثبات العكس وقرائن األثبات
تعد القرابن احدى وسابل االثبات ودورها ال ٌقل أهمٌة عن بقٌة ادلة االثبات ،اال ان التدخل بالقرابن فً
المجال الجنابً وثٌق الصلة باألدوار التً وزعها الدستور فٌما بٌن سلطة االتهام والمتهم بالجرٌمة ،فهً تمٌل
بمٌزان الحقوق فً ؼٌر صالح المتهم ،ذلك الن المشرع ال ٌقرر هذه القرابن ــ فً االؼلب االعم من األحوال ــ
لؽ ٌر سلطة االتهام كً ٌعفٌها من التدلٌل على واقعة ما ال تقوم الجرٌمة اال بها ،وهذا بالضرورة ما له أثر على
الحق فً إثبات العكس ،ولبٌان هذا األثر كان البد من تقسٌم المطلب على فرعٌن ،األول نعرض فٌه ماهٌة قرابن
االثبات والفرع الثانً نبٌن فٌه اثر القرابن على حق اثبات العكس .

الفرع األول
ماهية قرائن االثبات
تعرؾ القرٌنة بانها ( استنباط واقعه مجهولة من أخرى معلومة)( ،)1أو هً ( ما ٌستنبطه المشرع أو
القاضً من أمر معلوم للداللة على امر مجهول)( ،)2وبهذا المفهوم فالقرٌنة تعد من األدلة ؼٌر المباشرة الن
االثبات بها ال ٌرد على ذات الواقعة المراد اثباتها ،وانما على واقعة أخرى قرٌبة منها أو متصلة بها لو ثبتت
المكن بواسطتها استنباط الواقعة المطلوب إثباتها ،أي ان القرٌنة تفترض وجود واقعتان احداهما مجهولة ٌتطلب

) ) 1ؼسان الوسواسً ،القرابن فً االثبات الجنابً ،مجلة القضاء ،االعداد األول والثانً ،السنة  ،55ص.55
والقرٌنة القانونٌة ٌمكن ان تكون أساسا للقواعد الموضوعٌة التً تقوم على االفتراض القابم على فكرة الراجح الؽالب والتً من
تطبٌقاتها "الجرٌمة المادٌة" التً تقع بمجرد ارتكاب الركن المادي للجرٌمة دون حاجة للبحث عن أي صورة من صور الخطأ ــ هذا
وان نص المشرع على اقصاء الخطأ بنوعٌة العمدي وؼٌر العمدي فً الجرابم المادٌة ٌعد بال شك قاعدة موضوعٌة ،ولكن الحقٌقة
ان الفقه اختلؾ فً تبرٌر المسؤولٌة عنها ،وهذا االختالؾ كان له اثر على تكٌٌؾ هذا النوع من الجرابم ،فمثال ان من ٌقول ان
الجرابم المادٌة قابمة على فكرة الخطأ المفترض ٌعنً اننا سنكون امام قرٌنة اثبات تعفً سلطة االتهام من اثبات الخطأ فً حق المتهم
سواء كان للمتهم حق اثبات العكس ام ال ،فً حٌن ان من ٌقول ان المسؤولٌة فً هذه الجرابم هً مسؤولٌة موضوعٌة تتحقق بدون
خطأ فهنا سوؾ نكون اما قاعدة موضوعٌة ال قرٌنة ــ ،وكذلك من تطبٌقات القاعدة الموضوعٌة حسب رأي البعض بلوغ سن الرشد.
وٌأتً دور القرٌنة القانونٌة فً القاعدة الموضوعٌة من خالل كون لها الدور الدافع فً انشاء و صٌاؼة القاعدة ولكن بعد
الصٌاؼة تستقل القاعدة الموضوعٌة وتختفً ورابها القرٌنة ،ومع ذلك ٌبقى الفرق بٌنهما قابما من حٌث ان االخٌرة مجالها االثبات
بٌنما األولى مجالها الصٌاؼة القانونٌةٌ .نظر بهذا الخصوص  :د .آدم وهٌب النداوي ،مرجع سابق ،ص ،219د .خالد صفوت
بهنساوي ،مرجع سابق ،ص 366
) ) 2د .خالد صفوت بهنساوي ،المرجع ذاته ،ص .352
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اثباتها وأخرى معلومة ثابتة ،قام الدلٌل علٌها ومنها ٌستنتج إثبات الواقعة المجهولة على ان تكون هناك صلة سببٌه
بٌن الواقعتٌن(.)1
وتؤسس القرٌنة بوجه عام على فكرة االحتمالٌة ،والذي ٌعبر عنها بفكرة الراجح الحدوث اي ان الحقٌقة
المترتبة على القرٌنة هً مجرد احتمال ؼالب و راجح الوقوع حسب السٌر العادي لألمور ال حقٌقة مطلقة تنفً
كل احتمال وظن ،الن هذا امر ٌكاد مستحٌال ،ولذلك قٌل ان القرٌنة تفٌد علم الطمأنٌنة ولٌس علم الٌقٌن(.)2
وتقسم القرابن من حٌث مصدرها الى قرابن قضابٌة وأخرى قانونٌة ،فالقرٌنة القضابٌة هً ما ٌترك
تقدٌرها للقاضً ،لذلك تعرؾ بانها تلك التً ٌستخلصها القاضً من الوقابع الثابتة امامه فً الدعوى بطرٌق
االستنتاج وترتٌب النتابج على المقدمات( ،)3وهً تقوم على عنصرٌن األول مادي ٌتمثل فً الواقعة المعلومة
الثابتة التً ٌختارها القاضً من بٌن وقابع الدعوى ،وللقاضً سلطة واسعة فً اختٌار هذه الوقابع ،وال ٌرد علٌه
من قٌود اال ان تكون تلك الوقابع ثابتة بالقٌن الذي ال ٌرقى إلٌه الشك ،واال كان االستنباط المبنً علٌها خاطبا،
وعنصر ثانً معنوي ٌتمثل فً عملٌة االستنباط الذي ٌتواله القاضً الجنابً من الواقعة المعلومة بهدؾ الوصول
الى كشؾ الواقعة المجهولة(.)4
اما القرٌنة القانونٌة فهً من عمل المشرع لذلك تعرؾ بانها استنباط المشرع امر ؼٌر ثابت من اخر ثابت فً
نص القانون فً صٌؽة مجردة عامة تطبق على جمٌع الحاالت المماثلة( ,)5فالمشرع هو الذي ٌختار الواقعة الثابتة
وهو الذي ٌجري عملٌة االستنباط ،وبذلك فإن النص الذي ٌنشا القرٌنة القانونٌة ٌتضمن دابما الواقعة المعلومة
والواقعة المجهولة(.)6
والقرابن القانونٌة ملزمة للقاضً بأن ٌأخذ بها ألنها عنوان الحقٌقة ،فبموجبها ٌكون لزاما علٌه اعتمادها فً
االثبات وهً على ما وصفها قانون االثبات العراقً فً المادة ( / 98ثانٌا) تؽنً من تقررت لمصلحته عن أي دلٌل
آخر من ادلة االثبات.

) ) 1ؼسان الوسواسً ،مرجع سابق ،ص56
) ) 2عبد الحكٌم ذنون الؽزالً ،القرابن الجنابٌة ودورها فً االثبات ،دار المطبوعات الجامعٌة ،اإلسكندرٌة ،2119 ،ص 42
) ) 3جمال محمد مصطفى ،التحقٌق واالثبات فً القانون الجنابً ،بؽداد ،2114 ،ص 162
) ) 4ؼسان الوسواسً ،مرجع سابق ،ص 63
) ) 5ؼسان الوسواسً ،المرجع ذاته ،ص  ,61وٌعرفها المشرع العراقً فً المادة ( /98اوال) من قانون االثبات رقم  117لسنة
 1979بالنص ( القرٌنة القانونٌة هً استنباط المشرع امر ؼٌر ثابت من امر ثابت).
) ) 6عبد الحكٌم ذنون الؽزالً ،مرجع سابق ،ص 46
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وتعد القرابن من ادلة االثبات اإلقناعٌه التً نص علٌها المشرع فً المادة ( /213أ) من قانون أصول
المحاكمات الجزابٌة( ،)1اال ان قوة القرٌنة تختلؾ باختالؾ نوعها ،فالقرٌنة القضابٌة ذات داللة ؼٌر قاطعة ،فهً
قابلة وفً جمٌع األحوال إلثبات العكس مهما بلؽت قوتها ،اما القرابن القانونٌة فهً اما ان تكون بسٌطة ٌباح إقامة
الدلٌل على خالؾ داللتها ،واما ان تكون قاطعة ؼٌر قابلة إلثبات العكس ،وذلك فً األحوال التً ٌنص فٌها القانون
على عدم جواز إثبات العكس.

الفرع الثاني
أثر قرائن االثبات عمى حق اثبات العكس
القرٌنة كما بٌنا هً وسٌلة إلعفاء سلطة االتهام من االثبات ،وهذا خالؾ األصل العام الذي ٌلقً ــ إعماال
ألصل البراءة ــ على عاتق سلطة االتهام عبء اثبات الجرٌمة دون ان ٌتجشم المتهم عناء إثبات براءته ،إال اننا
لسنا بصدد هذا الموضوع ،وانما بصدد إمكانٌة المتهم فً إثبات عكس األدلة المتحصلة من القرٌن ،وراٌنا انه
بموجب القرابن القضاب ٌة والقرابن القانونٌة البسٌطة ٌبقى للمتهم الحق فً إثبات العكس ،حتى وان بلؽت القرٌنة من
الناحٌة العملٌة حدا اصبح بموجبها استنباط االمر المراد اثباته بشكل قاطع ،بحٌث ال ٌكون هناك مجاال إلثبات
العكس ،طالما امكن من الناحٌة القانونٌة للمتهم اثبات العكس ودحض القرٌنة بكافة وسابل االثبات.
اال انه بموجب القرابن القانونٌة القطعٌة لٌس للمتهم الحق فً اثبات العكس ،وهذا ٌعنً ان هذا النوع من
القرابن ٌنطوي على اخالل بحق الدفاع وذلك بحرمان المتهم من اثبات عكس ما وجه إلٌه ،ال سٌما وان القرٌنة
مهما بلؽت قوتها تبقى قابمة على فكرة الراجح الؽالب الوقوع ،أي ان الحقٌقة المتأتٌة منها لٌست بالضرورة حقٌقة
مطابقة للواقع ـــ الن الوصول الى الحقٌقة المطلقة امر متعسر وفً أحٌان كثٌرة ٌكون متعذرــ لذا كان من الالزم
ان ٌبقى للمتهم الحق فً اثبات العكس ،اال ان المشرع اخذ بالرؼم من ذلك وفً أحوال معٌنة بهذا النوع من
القرابن ،وتبرٌر ذلك هو فاعلٌة تطبٌق القانون ،اذ انه ثمة وقابع معٌنة ٌكون من المتعذر واحٌانا من المستحٌل
إقامة الدلٌل المباشر علٌها ،البل ان السماح للمتهم بإقامة الدلٌل على ما ٌخالفها ال ٌكون له سوى نتٌجة واحدة
مؤكدة وهً إفالت الم تهمٌن من العقاب فً الؽالبٌة العظمى من الحاالت ،االمر الذي سٌتعطل بسببه تطبٌق القانون
وبالتالً تهدٌد أمن المجتمع.

) ) 1وتنص المادة ( /213أ) على انه ( تحكم المحكمة فً الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لدٌها من االدلة المقدمة فً أي دور
من أدوار التحقٌق او المحاكمة وهً اإلقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقٌق والمحاضر والكشوؾ الرسمٌة األخرى وتقارٌر
الخبراء والفنٌٌن والقرابن واألدلة األخرى المقررة قانونا).
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هذا ومن الناحٌة الفلسفٌة فإن اللجوء الى مثل هذه القرابن ٌعتمد على أهمٌة القٌمة االجتماعٌة فً نظر
القانون ( ,) 1فالنظم القانونٌة التً تسٌطر علٌها المذاهب التً تضع العدالة فً المرتبة األولى من بٌن القٌم
االجتماعٌة األخرى كدول القارة االوربٌة ال تلجأ الى هذا النوع من القرابن الن هدفها االسمى تحقٌق العدالة ،تلٌها
بعد ذلك النظم القانونٌة التً تسودها المدارس الوضعٌة الواقعٌة والتً تضع قٌمة التقدم االجتماعٌة فً المرتبة
األولى كقوانٌن الدول االنكلوسكسونٌة ،فً حٌن ان الدول ذات النظم القانونٌة التً تسٌطر علٌها المدارس الشكلٌة
والتً تضع قٌمة السكٌنة االجتماعٌة أو االمن القانونً فً المرتبة األولى من بٌن القٌم االجتماعٌة التً ٌسعى
القانون الى تحقٌقها ،كقوانٌن الدول الجرمانٌة تلجأ الى مثل هذه القرابن ،فالمشرع فً هذه الدول ٌعمد اذا تطلب
االمر التضحٌة بالعدالة حفاظا على السكٌنة االجتماعٌة أو االمن القانونً(.)2
ومن كل ما تقدم ٌمكن القول ان الترجٌح ما بٌن القرٌنة القطعٌة وحق اثبات العكس ٌعتمد بحسب ما اذا كان
الهدؾ االسمى الذي ٌسعى إلٌه البناء القانونً للدولة هو تحقٌق العدالة أو التقدم االجتماعً أو السكٌنة االجتماعٌة،
وٌمكن تصنٌؾ البناء القانونً فً العراق و معظم دول الوطن العربً بانه من الفبة التً ٌضع قٌمة السكٌنة
االجتماعٌة أو االمن القانونً فً مقدمة القٌم التً ٌسعى الٌها.

المطمب الثاني
حق اثبات العكس واالفتراض القانوني
ٌعرؾ االفتراض القانونً بانه قاعدة موضوعٌة فرضها المشرع فرضا حتمٌا توصال لترتٌب أثر قانونً معٌن
لوالها لما أمكن ترتٌب هذا األثر( ,)3أو بانه االستناد الى واقعة كاذبة باعتبارها واقعة حقٌقٌة حتى ٌنطبق القانون
على حالة ال ٌنطبق علٌها من قبل(.)4
وبذلك فإن االفتراض القانونً قاعدة موضوعٌة ٌفترض فٌها المشرع وضعا ً معٌن مخالؾ للحقٌقة وٌهدؾ من
خالله الى ترتٌب اثار قانونٌة ٌتعذر الوصول إلٌها اال من خالله ،واالفتراض هنا ال أساس له من الواقع ،فهو ٌقوم
على الكذب أو المجاز( ،)5وهذا بعكس القرابن القانونٌة التً تقوم على فكرة الراجح الؽالب الوقوع ومجالها كما بٌنا
االثبات ،اما اذا أقٌم االفتراض على فكرة الراجح الؽالب فال نكون هنا امام افتراض قانونً وانما قاعدة موضوعٌة
) ) 1والقٌم االجتماعٌة التً ٌسعى القانون الة تحقٌقها ثالثة هً  :السكٌنة االجتماعٌة او االمن القانونً و العدالة والتقدم االجتماعً،
ومما ال شك فٌه ان هذه القٌم مرتبة ترتٌبا تنازلٌا ففً أوقات االزمات تختفً أوال وقبل كل شًء القٌمة الثالثة وهً "التقدم االجتماعً"
ث م تتلوها القٌمة الثانٌة "العدالة" وتظل "السكٌنة او االمن القومً" الى آخر لحظة من لحظات حٌاة القانونٌ .نظر د .حسن علً
الذنون ،فلسفة القانون ،مكتبة السنهوري ،بؽداد ،ص158
) ) 2د .حسن الذنون ،المرجع ذاته ,ص  158ـ .159
) ) 3د .خالد صفوت بهنساوي ،مرجع سابق ،ص .363
) ) 4دٌ .اسر باسم ذنون ،االفتراض القانونً ودوره فً تطبٌق القانون ،مجلة جامعة تكرٌت للعلوم اإلنسانٌة ،العدد ( ،)1المجلد(,)12
 ،2115ص 127
) ) 5دٌ .اسر باسم ذنون ،المرجع ذاته ،ص 127
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أساسها عند الصٌاؼة القرٌنة ـ كما بٌنا فً موضع سابق ـ كان لها دور الدافع أو العلة فً صٌاؼة القاعدة
الموضوعٌة وبعد الصٌاؼة استقلت القاعدة الموضوعٌة القابمة على فكرة الراجح الؽالب واختفت ورابها القرٌنة.
وعلى الرؼم مما ٌمٌز كل من االفتراض القانونً والقرٌنة أو القاعد الموضوعٌة ،اال اننا نجد ان الفقه
اختلؾ فً تحدٌد ما ٌعد افتراض أو قرٌنة أو قاعدة موضوعٌة ،فهناك شبه اجماع ٌرى بان العلم بالقانون وبلوغ
سن الرشد ببلوغ سن معٌن من قبل القرابن القانونٌة( ،)1فً حٌن ان هناك من ٌرى بان العلم بالقانون افتراض
قانونً ال ٌقوم على فكرة الراجح الوقوع ،بل فرضه المشرع فرضا حتى تستقٌم أمور نظمها على افتراض هذا
العلم( ،)2وان بلوغ سن الرشد ٌعد قاعدة موضوعٌة بنٌت على فكرة الراجح الؽالب(.)3
وأٌا ما كان امر التمٌٌز فإننا لسنا بصدد هذا التمٌٌز ،وانما فٌما لهذه األوضاع القانونٌة من اثر على حق اثبات
العكس ،فاالفتراض القانونً أو القاعدة الموضوعٌة تستعصً بطبٌعتها وفً كل األحوال اثبات العكس ،لذلك فهً
تعد من معوقات حق اثبات العكس اال ان الضرورة اقتضت اللجوء الٌها ،فهً وسابل ٌلجأ إلٌها المشرع لمواجهة
صعوبات متعددة قد تتعلق بالصٌاؼة الفنٌة للقاعدة القانونٌة اإلجرابٌة أو بتطبٌق احكام هذه القاعدة وفً بعض
األحٌان إلثبات امر من األمور اإلجرابٌة ( ،)4فهً فً كل األحوال ضرورة قانونٌة ومع ذلك فإن على المشرع ان
ٌجتهد قدر المستطاع فً بناء االحكام على أساس من الواقع ومحاولة تحقٌق الؽرض من القاعدة بطرٌقة مباشرة
بدالً من وضعها فً شكل افتراض ؼٌر قابل إلثبات العكس ،وكما ان االمر ٌعتمد فً اللجوء الى القرابن من
الناحٌة الفلسفٌة على أهمٌة القٌمة االجتماعٌة الذي ٌسعى النظام القانونً الى تحقٌقها ،فكذلك الحال بالنسبة
لالفتراض القانونً فكلما كان هدؾ المشرع االسمى تحقٌق السكٌنة واالمن القانونً ،كلما ازداد لجوء المشرع الى
االفتراضات القانونٌة ،فً حٌن ٌقل لجوء المشرع إلٌها فً ظل النظام الذي ٌسعى الى تحقٌق العدالة.

المطمب الثالث
حق إثبات العكس والدالئل أو االمارات
الدالبل أو االمارات هً استنتاج واقعة من واقعة أخرى على سبٌل االحتمال واالمكان( ،)5وبذلك فهً
تختلؾ عن القرابن القضابٌة والتً تقوم اٌضا ً ـ كما بٌنا ـ على استنتاج الواقعة المجهولة من واقعة معلومة ثابتة ،و
وجه االختالؾ ٌكمن فً قوة الصلة بٌن الواقعتٌن ،ففً القرابن القضابٌة الصلة بٌن الواقعتٌن الزمة فً حكم العقل
والمنطق بحٌث ٌتولد االستنتاج من هذه الصلة بحكم الضرورة المنطقٌة ،وال ٌحتمل تأوٌال مقبوال ؼٌره ،اما فً
)ٌ ) 1نظر ؼسان الوسواسً ،مرجع سابق ،ص .61
) ) 2د .خالد صفوت بهنساوي ،مرجع سابق ،ص  ،363د .عبد الرؤوؾ المهدي ،مرجع سابق ،ص .1816
) ) 3د .خالد صفوت بهنساوي ،المرجع ذاته ،ص .366
) ) 4دٌ .اسر باسم ذنون ،جوتٌار عبد هللا احمد ،االفتراض القانونً فً قانون المرافعات ،مجلة الرافدٌن ،العدد( ،)45المجلد (،)12
 ،2111ص 13
) ) 5د .عبد الرؤوؾ المهدي ،مرجع سابق.1817 ،
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الدالبل فالصلة ما بٌن الواقعتٌن ال تتوفر فٌها الصفة الٌقٌنٌة وانما هً قابمة على أساس االحتمال واالمكان ،ولذلك
فهً تعد محض شبهة ال ترقى الى مرتبة الدلٌل( ،)1اال ان لها دور فً مرحلة التحقٌق والحكم ،وٌتمثل هذا الدور
فً المرحلة األولى فً كونها تعد رخصة من المشرع ألعضاء الضبط القضابً أو المحقق التخاذ اجراءات قانونٌة
معٌنة كالقبض و التفتٌش والتوقٌؾ اما فً مرحلة المحاكمة فإن دورها ٌنحصر فً تعضٌد ادلة الدعوى ،ولذا
تسمى بالقرابن التكمٌلٌة ( ،)2فهً ال تصلح وحدها للحكم باإلدانة ألنه ال ٌمكن ان تؤدي الى الٌقٌن وانما تصلح
لتعزٌز األدلة بحٌث تستخلص المحكمة من األدلة والدالبل عقٌدتها فً إدانة المتهم أو براءته ،وبالتالً فانه لٌس
لهذه الدالبل أو االمارات من اثر على استعمال اثبات العكس مهما بلؽت قوتها فهً تبقى محض شبهه ال بل هً
تعد البداٌة لنشوء حق المتهم فً اثبات العكس ودحض هذه الدالبل واالمارات.

المبحث الثالث
الضمانات القانونية لحق اثبات العكس
إن مكنة اثبات العكس تتطلب وجود وسابل ٌمكن من خاللها للمتهم دحض أو هدم ما هو قابم ضده وٌقع على
المشرع واجب النص علٌها فً القانون ،وهذا ما تملٌه اعتبارات العدالة وضمانات الحرٌات العام ،وهذه الوسابل
متعددة ،وتبنٌها تشرٌعٌا ٌتفاوت من دولة الى أخرى ،وٌتوقؾ الى حد كبٌر على الوعً السٌاسً ودرجة التقدم
االجتماعً والثقافً واالقتصادي للدولة( ،)3ولكن من هذه الوسابل ما اصبح ٌشكل بعد تقدم الفكر اإلنسانً وانتشار
الدٌمقراطٌة مبدأ سٌادي ٌهٌمن على كافة إجراءات الدعوى الجزابٌة ،لذلك نجد ان جل التشرٌعات اإلجرابٌة تنص
علٌها وان كان بشكل متفاوت من حٌث االطالق والتضٌٌق ،وهو ما سوؾ نبحثه هنا متناولٌن اهم المبادئ التً لها
صله بحق اثبات العكس ،مخصصٌن لكل منها مطلبا مستقالً ،وٌمكن حصر اهم هذه المبادئ باآلتً:
 .1الحق فً حضور إجراءات الدعوى الجزابٌة
 .2الحق فً االستعانة بمحام الدفاع
 .3الحق فً االستعانة بالخبراء وشهود النفً
 .4الحق فً تقدٌم الدفوع ومناقشتها
 .5الحق فً اعالم المتهم بما ٌصدر فً الدعوى
 .6الحق فً الطعن باألحكام والقرارات

المطمب األول
) ) 1د .خالد صفوت بهنساوي ،مرجع سابق ،ص .368
) ) 2د .هاللً عبد الاله ،مرجع سابق ،ص 1119
) ) 3د .احمد فتحً سرور ،أصول السٌاسة الجنابٌة ،دار النهضة العربٌة ,1972 ،ص 145
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الحق في حضور إجراءات الدعوى الجزائية
ٌمثل حضور المتهم إجراءات الدعوى الجزابٌة بكافة مراحلها قاعدة شبة مطلقة ،اال ان إجراءات الدعوى تبدأ
كما هو معلوم بعد وقوع الجرٌمة واالخبار عنها امام الجهات المختصة والى ان ٌصدر حكم بات فً الدعوى،
ولذلك فإن أهمٌة الحضور كمتطلب لممارسة حق اثبات العكس تختلؾ حسب مراحل الدعوى الجزابٌة.
ففً مرحلة التحري وجمع األدلة ،والتً تبدأ بعد وقوع الجرٌمة واالخبار عنها اما الجهات المختصة ،خول
المشرع أعضاء الضبط القضابً اتخاذ بعض االجراءات فً هذه المرحلة والتً ال تخرج عن كونها مجرد
إجراءات تمحٌص وتدقٌق لألدلة والمتمثلة فً قبول االخبارات والشكاوي وسماع اقوال الشهود والمشتبه بهم
واالنتقال الى محل الحادث واجراء المعاٌنة واتخاذ الوسابل الالزمة للمحافظة على ادلة الجرٌمة واالستعانة
بالخبراء ،وان الهدؾ من تخوٌل هذه االجراءات أعضاء الضبط القضابً القٌام بهذه االجراءات هو االستفادة من
المعلومات المتٌسرة عند ارتكاب الجرٌمة أو بعد ارتكابها ببرهة وعدم تمكٌن المتهمٌن فٌها من العبث باألدلة
واالجهاز علٌها أو تمكٌنهم من الهرب ،فهم األقرب الى مكان الجرٌمة ،والمحافظة على ادلة الجرٌمة فً هذه
الفترة ٌساعد سلطات التحقٌق على اجراء التحقٌق بصورة صحٌحة وبأدلة قرٌبة من وقت ارتكاب الجرٌمة(،)1
ولذلك نرى ان طبٌعة إجراءات التحري ال تؤثر اؼلبها على حق اثبات العكس ،السٌما ان من ٌتخذ االجراء ضده
ال ٌزال مشتبها به لم ٌكتسب بعد صفة المتهم ،فضال عن كون أعضاء الضبط القضابً ؼٌر مختصٌن فً مجال
القانون فهم ٌتعاملون مع الوقابع التً تحدث امامهم كما هً ،وبالتالً ال فابدة من تسلٌط الضوء أو التركٌز على
أهمٌة الحق فً اثبات العكس فً هذه الفترة ،ومع ذلك فإنه اذا كان االجراء المتخذ من قبل عضو الضبط القضابً
فٌه مساس مباشر فً مصلحة المشتبه به ,فإن المنطق القانونً ٌقتضً استعمال األخٌر حقه فً تفنٌد ما ٌمس
براءته ،ال سٌما وان المشرع العراقً جعل محاضر التحقٌق وجمع األدلة من ضمن عناصر االثبات التً تخضع
لسلطة المحكمة التقدٌرٌة()2ومن االجراءات التً لها مساس مباشر بمصلحة من ٌتخذ االجراء ضده والذي ٌستطٌع
عضو الضبط القضابً اتخاذه فً التشرٌع العراقً التفتٌش فً الجناٌة والجنحة العمدٌة المشهودة وفق المادة ()79
من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة ,ففً هذه الحالة وبسبب خطورة هذا االجراء ٌقتضً حضور من ٌمس
االجراء مصلحته ،وهذا فعال ما استلزمه المشرع فً المادة ( )82من نفس القانون عندما اوجب اثناء التفتٌش
حضور المتهم وصاحب المنزل أو المحل ان وجد وبحضور شاهدٌن مع المختار أو من ٌقوم مقامه ,وفٌما عدا ذلك
من إجراءات لٌس فٌها مساس مباشر بمصلحة المشتبه به وإنما هدفها كما بٌنا المحافظة على ادلة الجرٌمة دون
مواجهة المشتبه به باألدلة القابمة ضده أو مناقشته بشأنها ال ٌقتضً االمر الحضور.
) ) 1د .سعٌد حسب هللا عبدهللا ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزابٌة ،دار ابن االثٌر ،الموصل ،2115 ،ص .145
) ) 2وتنص المادة  221من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة بانه (أ .تعتبر محاضر التحقٌق وحاضر جمع األدلة وما تحوٌه من
إجراءات الكشؾ والتفتٌش والمحاضر الرسمٌة األخرى من عناصر االثبات التً تخضع لتقدٌر المحكمة وللخصوم ان ٌناقشوها او
ٌثبتوا عكس ما ورد فٌها ).
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اما مرحلة التحقٌق االبتدابً ففٌها تتخذ مجموعة االجراءات التً تباشرها سلطة التحقٌق المتمثلة فً قاضً
التحقٌق والمحقق بؽٌة تمحٌص األدلة والكشؾ عن الحقٌقة قبل مرحلة المحاكمة وتخلع على هذه االعمال فً هذه
المرحلة الصفة القضابٌة( ،)1ولهذا فإن ما ٌتخذ من إجراءات فً هذه المرحلة له أهمٌة على مركز المتهم ،وعلٌه
ٌجب التركٌز على حق المتهم فً الحضور عند اتخاذ االجراءات بؽٌة تمكٌنه من ممارسة حقه فً اثبات العكس،
ولهذا نجد القاعدة فً التشرٌعات المقارنة ومنها التشرٌع العراقً هً حضور الخصوم إجراءات التحقٌق ،وان كان
ذلك بشكل متفاوت( ،)2سواء تمثل ذلك فً استجواب المتهم لٌتسنى له العلم بالوقابع المنسوبة إلٌه وٌحاط علما
باألدلة والقرابن القابمة ضده مما ٌسمح له فً تفنٌد الشبهات التً تحٌط به ومناقشتها واثبات عكسها( ،)3أو
الحضور اثناء التفتٌش سواء كان التفتٌش ٌجري فً مسكن المتهم أو فً مسكن ؼٌره من اجل اتاحة الفرصة امام
المتهم لمواجهة الدلٌل المترتب على التفتٌش وتمكنه من الرد علٌه( ،)4وهو ما ٌنطبق أٌضا على إجراءات المعاٌنة،
ولكن بالمقابل هناك إجراءات تتخذ اثناء التحقٌق تتفق التشرٌعات المقارنة على اجرابها فً ؼٌبة المتهم ،كما ان
هناك إجراءات تتخذ ال ٌؤثر عدم حضور المتهم فٌها على حقه فً اثبات العكس ،فمن االجراءات التً تتفق
التشرٌعات على اتخاذها فً ؼٌبة المتهم هً سماع الشهود حفاظا على مصلحة التحقٌق ،وهً ان ال ٌؤثر المتهم
فً الشهود عند سماعهم ،ولكن توفٌقا بٌن مصلحة التحقٌق ومصلحة المتهم فً التعرؾ على األدلة المستمدة من
سماع الشهود لٌتسنى له دفعها ان امكن ،اجازت كثٌر من التشرٌعات ومنها التشرٌع العراقً فً مواجهة المتهم
بالشهود( ، )5اما االجراءات التً إذا ما اتخذت اثناء التحقٌق ال ٌؤثر حضور المتهم فٌها على حقه فً اثبات العكس
فهً " الخبرة"( وهً ابداء رأي فنً من شخص مختص فنٌا ً فً شأن واقعة ذات أهمٌة فً الدعوى)( ،)6سواء
كانت الواقعة المطلوب الرأي فٌها متعلقة بشخص المتهم أو بجسم الجرٌمة أو المواد المستعملة فً ارتكابها أو
اثارها ،وحٌث ان عمل الخبرة هو استشارة فنٌة فً مسألة فنٌة ،فال أهمٌة لحضور المتهم اثناء عمل الخبرة ،وهذا
ما اخذ به المشرع العراقً(.)7
وإذا كانت القاعدة فً ؼالبٌة التشرٌعات هً علنٌة إجراءات التحقٌق االبتدابً بالنسبة للخصوم ،لما ٌشكل
الحضور من ضمانه مهمة لهم وخصوصا المتهم ،فإنها اجازت استثنا ًء ولدواعً مصلحة التحقٌق اجراء التحقٌق
) ) 1د .فخري عبد الرزاق الحدٌثً ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزابٌة ،مكتبة السنهوري ،بٌروت ،2115 ،ص .228
) ) 2وفً ذلك تنص المادة ( )57من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة على انه ( للمتهم وللمشتكً وللمدعً بالحق المدنً وللمسؤول
مدنٌا عن فعل المتهم او وكالبهم ان ٌحضروا إجراءات التحقٌق وللقاضً او المحقق ان ٌمنع أٌا منهم من الحضور اذا اقتضى االمر
ذلك ألسباب ٌدونها فً المحضر  )...وٌقابل هذه المادة فً القانون المصر المادة ( )77من قانون اإلجراءات الجنابٌة.
) ) 3تنظر المادة ( )123من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة العراقً
) ) 4تنظر المادة (  )82جزابٌة عراقً وٌقابلها المادة ( )92إجراءات مصري
) ) 5تنظر المادة ( )62جزابٌة عراقً المقابلة للمادة ( )112إجراءات مصري
) ) 6د .فخري عبد الرزاق الحدٌثً ،مرجع سابق ،ص 241
) ) 7وهذا ما ٌفهم من نص المادة (  /269ب) جزابٌة عراقً بالقول ( لقاضً التحقٌق او المحقق ان ٌحضر عند مباشرة الخبٌر عمله
 )...وكذلك ما ٌفهم من نص المادة ( )71التً نصت على انه ( لقاضً التحقٌق اذا اقتضى الحال ان ٌأذن بفتح قبر للكشؾ على جثت
مٌت بواسطة خبٌر او طبٌب مختص بحضور من ٌمكن حضوره من ذوي العالقة لمعرفة سبب الوفاة) وهذا ٌعنً ان االجراء ال
ٌتطلب حضور المتهم.
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بالنسبة للخصوم بصورة سرٌة وفً حاالت معٌنة ،وقد اختلفت التشرٌعات المقارنة فً تحدٌدها ،وهً وفقا للتشرٌع
العراقً محددة بحالة الضرورة ،وفً التشرٌع المصري محدده بحالة الضرورة واالستعجال( ،)1إذ وفقا للمادة
( )57من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة ٌجوز للقاضً أو المحقق ان ٌمنع المتهم من الحضور إجراءات
التحقٌق إذا كانت هناك ضرورة تستوجب ذلك وعلى ان ٌدون القابم بالتحقٌق األسباب التً دعته التخاذ هذا
االجراء فً محضر التحقٌق ،وعلى ان تنتهً السرٌة بانتهاء الضرورة الداعٌة إلٌها ،كما ٌجب ان ٌباح للخصوم
االطالع على األوراق التحقٌقٌة بانتهاء حالة الضرورة.
وال نرى ضٌر على حق المتهم فً اثبات العكس أمام هذا االستثناء طالما ان حاالت السرٌة محدده بنص
القانون ،ولكن الضٌر هو ان قرار فرض السرٌة فً مرحلة التحقٌق ال ٌمكن الطعن به استناداً لنص المادة ( )249
التً حددت حاالت الطعن تمٌٌزا

()2

ولذلك ندعو المشرع الى شمول قرار فرض السرٌة بالطعن وفقا لنص المادة

( )249وذلك لما لفرض السرٌة من خطورة بالؽة على حق الدفاع.
اما فً مرحلة المحاكمة فإن حضور المتهم هً مسألة واجبه من حٌث األصل حتى لو كانت جلسة
المحاكمة سرٌة ،وتأٌٌدا لهذه القاعدة فقد نصت المادة (  )145من قانون أصول المحاكات الجزابٌة العراقً على
وجوب حضور المتهم فً المحاكمة الوجاهٌة وال ٌؽنً عن ذلك حضور وكٌله( ، )3وهذا اصل ال ٌجوز مخالفته اال
اال استثناءً ،وٌتمثل هذا االستثناء بجواز محاكمة المتهم ؼٌابٌاً ،وبجواز اجراء المحاكمة بدون حضور المتهم فً
المخالفات ،كما ٌجوز اخراج المتهم من قاعة المحاكمة لضبط الجلسة ،وبسبب خطورة هذه االجراءات على حق
الدفاع فقد نظم المشرع هذه االجراءات ووضع لها القٌود التً تحافظ على حق المتهم فً الدفاع.
فالمحاكمة الؽٌابٌة تجري اذا لم ٌحضر المتهم رؼم تبلٌؽه أو كان هارباً ،ولكن ٌجب وفً جمٌع األحوال وبعد
اجراء المحاكمة وصدور الحكم تبلٌػ المتهم الؽابب بالحكم الصادر فً المحاكمة الؽٌابٌة ،وفقا لما منصوص علٌه
فً المادة ( )143من قانون أصول المحاكمات ،ومن اجل ان ال ٌصادر حق المتهم فً الدفاع فً هذا النوع من
المحاكمات ،فقد اعطى المتهم الحق فً االعتراض على الحكم الؽٌابً على ان ٌتم االعتراض خالل المدة المحددة
فً القانون وهً خالل ثالثون ٌوما فً المخالفات وثالثة اشهر فً الجنح وستة اشهر فً الجناٌات ،فإذا انقضت
) ) 1وهناك من التشرٌعات من لم تكتؾ بهذه الحاالت وانما اضافت إلٌها حاالت أخرى ،من ذلك التشرٌع السوري المادة ( )71
واللبنانً المادة (  ) 82حٌث اوجبا ان ٌجري التحقٌق فً ؼٌبة الخصوم دابما عند سماع الشهود حتى وان لم تكن هناك ضرورة او
حالة استعجال.
) ) 2ولكن هناك من ٌرى بان صاحب العالقة ٌمكن ان ٌستفاد من المادة ( )264التً سمحت بلفت نظر محكمة الجناٌات بصفتها
التمٌٌزٌة ومحكمة التمٌٌز الى قرار القابم بالتحقٌق فً جعل التحقٌق سرٌا ٌ ،نظر د .عبد األمٌر العكٌلً،
) ) 3كما نصت المادة ( / 147ب) بانه ( اذا لم ٌحضر المتهم ولم ٌكن مبلؽا بشخصه فال تجري محاكمته اال بعد تبلٌؽه) .اما فً
التشرٌع المصري فإن المشرع مٌز فً وجوب الحضور ما بٌن الجناٌات واالوصاؾ األخرى من الجرابم ،ففً الجناٌات الزم المشرع
بموجب المادة ( )388من قانون اإلجراءات الجنابٌة حضور المتهم المحاكمة وال ٌؽنً عن ذلك حضور الوكٌل ،اما فً الجنح
والمخالفات فقد مٌز المشرع أٌضا بموجب المادة ( )237من قانون اإلجراءات الجنابٌة المعدل بالقانون رقم  145لسنة  2116بٌن
الجنح المعاقب علٌها بالحٌس الذي ٌوجب القانون تنفٌذه فور صدور الحكم وبٌن الجنح األخرى والمخالفات حٌث الزم فً الحالة
األولى بالحضور شخصٌا وفً الحالة الثانٌة اجازه حضور الوكٌل اال اذا رات المحكمة خالؾ ذلك.
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هذه المدد دون ان ٌقدم المتهم نفسه الى المحكمة التً أصدرت الحكم أو الى أي مركز شرطة ودون ان ٌعترض
على الحكم اعتبر الحكم بمنزلة الحكم الوجاهً الذي ال ٌجوز االعتراض علٌه ،وانما ٌجوز الطعن فٌه بطرق
الطعن األخرى إذا توافرت شروطها( ،)1وحرصا على أهمٌة الدفاع فً الجرابم الخطٌرة فقد استثنى المشرع
الجرابم المعاقب علٌها باإلعدام والسجن المؤبد أو المؤقت من المدد المذكورة انفا فمتى ما قبض على المتهم أو سلم
نفسه فتجري محاكمته مجدداً ،ولكن إذا عاود الهرب فتطبق علٌه احكام المادة ( )246بفقراتها (أ ,ب ،جـ).
اما بالنسبة لمحاكمة المتهم فً المخالفات فٌجوز للمحكمة ان تجري المحاكمة بدون حضوره وهو ما ٌسمى بـ
()2

" األمر الجزابً"

والذي ٌستند على فكرة تبسٌط واختصار االجراءات فً الجرابم البسٌطة ومن اجل توفٌر

الجهد والعناء على القضاة وتوفٌر الوقت الكافً لهم للفصل فً القضاٌا البسٌطة( ،)3وٌجري هذا النوع من
المحاكمات من دون تحدٌد جلسة للمحاكمة ومن دون حضور المتهم وبؽٌر اجراء تحقٌق أو سماع مرافعه وٌصدر
القرار كتابتا على أوراق الدعوى ،ولكن ٌشترط ألجراء المحاكمة وفقا لهذه الطرٌقة ان تكون الجرٌمة من نوع
المخالفات وان ال ٌوجب القانون الحكم فٌها بالحبس أو ان طلبا بالتعوٌض أو برد المال لم ٌقدم فٌها وان الفعل ثابت
على المتهم( ،)4وحرصا على حق المتهم فً الدفاع اٌضا ً فقد اعطى المشرع الحق للمتهم االعتراض على االمر
الجزابً اذا لم ٌرض به ،حٌث ٌتم االعتراض بعرٌضة ٌقدمها الى نفس المحكمة التً أصدرت االمر وخالل سبعة
أٌام من تارٌخ تبلٌؽه باألمر الجزابً وفً هذه الحالة ٌسقط االمر وٌعتبر كأن لم ٌكن وٌكون على المحكمة ان تحدد
موعد لنظر الدعوى بالطرق العادٌة(.)5
هذا فضالً عما تقدم فإنه ٌمكن ان تجري المحاكمة بدون حضور المتهم فً الحاالت التً خول فٌها القانون
المحكمة بإخراج الم تهم من قاعة المحاكمة وتستمر هً بإجراءات المحاكمة بؽٌاب المتهم اذا وقع منه ما ٌخل بنظام
المحاكمة ،كإثارة االضطراب فً قاعة المحكمة باالعتداء على اطراؾ الدعوى أو تهدٌدهم أو مقاطعتهم أو عدم
امتثاله ألوامر المحكمة بالتزامه حدود مركزه وحق دفاعه ،اال ان استمرار هذه الحالة ال تكون اال لفترة تملٌها
ضرورة إعادة ضبط المحاكمة وٌعاد المتهم بعد ذلك ان كان قد كؾ عما صدر منه ،ومن اجل عدم االخالل بحق

) ) 1تنظر المادة ( /243ب) جزابٌة عراقً ،وقد اخذ المشرع المصري بالمحاكمة الؽٌابٌة فً الجناٌات والجنح والمخالفات ،اال انه
أجاز االعتراض على الحكم الؽٌابً بطرٌقة المعارضة فً الجنح المعاقب علٌها بعقوبة مقٌدة للحرٌة فقط وفق المادة ( )398المعدلة
بموجب القانون رقم  74لسنة  ،2117وهذا ٌرجع ألنه فً الجناٌات االحكام الؽٌابٌة فٌها معلقة على شرط اإللؽاء وهو حضور المتهم
امام المحكمة او توقٌفه ،اما بالنسبة للمخالفات فنعتقد عدم خضوعها للطعن بالمعارضة هو لبساطة العقوبات المخصصة لها ,فضال
عن كونها تخضع وفق شروط نصت علٌها م ( )412من قانون اإلجراءات المعدل بالقانون رقم  174لسنة  1998لنظام التقاضً
على درجتٌن.
) ) 2تنظر المادة ( /215أ) جزابٌة عراقً.
) ) 3د .سعٌد حسب هللا عبد هللا ،مرجع سابق ،ص 349
) ) 4وقد اخذت كثٌر من التشرٌعات بهذه الفكرة ومنها التشرٌع المصري المواد (  323ـ  )331اال ان المشرع المصري سمح
بإصدار القرار الجزابً فً المخالفات والجنح البسٌطة ،كما اعطى المشرع سلطة اصدار االمر لقاضً المحكمة الجزابٌة وللنٌابة
العامة وجعل االمر من النٌابة العامة فً حاالت معٌنة وجوبً.
) ) 5تنظر المادة ( )217جزابٌة عراقً المقابلة المادة ( )327إجراءات مصري
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الدفاع فقد اوجب القانون على المحكمة فً ان تطلع المتهم على كل ما تم من إجراءات خالل مدة إخراجه من
جلسة المحاكمة(.)1
ومن كل ما تقدم ٌمكن القول بان ما اوجده المشرع من استثناءات على حضور المتهم إجراءات المحاكمة
استثناءات اقتضتها ضرورات عملٌة ،وان المشرع العراقً قد وابم بٌن هذه الضرورات ومتطلبات حق الدفاع من
خالل الحاالت التً نص علٌها المشرع والتً ٌستطٌع المتهم من خاللها تعوٌض عدم حضوره إجراءات المحاكمة
سواء كان ذلك باعتراضه على الحكم الؽٌابً فً المحاكمات الؽٌابٌة أو اعتراضه على االمر الجزابً فً
المخالفات ،أو من خالل وجوب اطالعه على االجراءات التً اتخذت فً ؼٌبته عند إخراجه من قاعة المحاكمة.

المطمب الثاني
الحق في االستعانة بمحام
إنً من المتطلبات األساسٌة لممارسة المتهم حقه فً اثبات العكس هو االستعانة بمحام ،لما لألخٌر من دور فً
تبصرت المتهم بحقوقه ومد ٌد العون له فً مباشرتها ،لذا فقد أجمعت التشرٌعات المقارنة على اتاحة هذا الحق
للمتهم( ،)2اال انها اختلفت فً نطاق ممارسته حسب مراحل الدعوى الجزابٌة.
ففً مرحلة التحري وجمع األدلة نجد ان بعض التشرٌعات ،ال سٌما التشرٌعات الؽربٌة اكدت على حق المشتبه
به فً هذه المرحلة فً االستعانة بمحام( ،)3فً حٌن ان اؼلب التشرٌعات األخرى تخلو نصوصها من تقرٌر حق
المشتبه به فً االستعانة بمدافع ،وهذا هو نهج جل التشرٌعات العربٌة ومنه التشرٌع العراقً ،وهذا ٌرجع حسب
رأي البعض الى ان الدلٌل ال ٌتولد فً هذه المرحلة ،وان حصٌلة ما ٌتخذ من إجراءات هو مجرد معلومات تقتصر
الى التحدٌد والتقٌٌم ومن ثم ال حاجة الى توفٌر الضمانات التً ٌقتضٌها نشوء الدلٌل( ،)4ولكن عدم نص التشرٌعات
على حق المشتبه به فً االستعانة بمحامً ال ٌمنع فً اؼلبها فً إمكانٌة المشتبه به فً هذه االستعانة ( ،)5ومنها
) ) 1تنظر المادة ( )158جزابٌة عراقً المقابلة للمادة ( )243إجراءات مصري
) ) 2ومن اجل ذلك فقد كفلت المواثٌق الدولٌة حق المتهم فً االستعانة بمدافع ،فالمبدأ الخامس من المبادئ األساسٌة الخاصة بدور
المحامٌن فً عام ٌ 1991نص على انه ( لكل شخص الحق فً طلب المساعدة من محام ٌختاره بنفسه لحماٌة حقوقه واثباتها وللدفاع
عنه فً جمٌع مراحل اإلجراءات الجنابٌة) وهو ما نصت علٌه أٌضا المادة ( )316من االتفاقٌة االوربٌة لحقوق االنسان ،والمادة (
 )3/14من العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ،والمادة ( )2/8من االتفاقٌة االمرٌكٌة لحقوق االنسان.
) ) 3ومن هذه التشرٌعات القانون الفرنسً بموجب التعدٌل الذي اجري على قانون اإلجراءات الجنابٌة عام  1993وما تاله من
تعدٌالت ،والقانون األلمانً الصادر عام ٌ ،1974نظر د .احمد لطفً السٌد ،مرجع سابق ،ص .274
) ) 4د .احمد لطفً السٌد  ،المرجع ذاته ،ص 259
) ) 5ففً التشرٌع المصري ٌستند البعض الى حق المشتبه به فً االستعانة بمدافع فً مرحلة االستدالالت بنصوص قانون المحاماة
رقم  17لسنة  1983المادة ( )52التً أعطت الحق للمحامً االطالع والحصول على الدعاوي واألوراق القضابٌة والبٌانات المتعلقة
بالدعاوي التً ٌباشرها والزمت جمٌع المحاكم والنٌابات ومراكز الشرطة تقدٌم التسهٌالت له ،وال ٌجوز رفض طلباته دون مسوغ
قانونًٌ .نظر :د .رؤوؾ مهدي ،مرجع سابق ،ص 325
بٌنما ٌستند اتجاه آخر الى نص المادة ( )54من دستور  2114التً اوجبت بتمكٌن كل من تقٌد حرٌته من االتصال بمحامٌه  ،وان ال
ٌحقق معه اال بحضور محامٌه ،ونص المادة ( )77من قانون اإلجراءات الجنابٌة التً نصت على حق الخصوم دابما فً اصطحاب
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التشرٌع العراقً الذي نص فً المادة ( /19رابعا) من دستور  2115على انه ( حق الدفاع مقدس ومكفول فً
جمٌع مراحل التحقٌق والمحاكمة) ،وبالتالً ٌمكن االستناد الى هذا النص فً إمكانٌة المشتبه به فً االستعانة
بمحامً فً مرحلة التحري وجمع األدلة كونها جزء من مرحلة التحقٌق بمعناها الواسع ،فضالً عن ان االستعانة
بمدافع هً جوهر حق الدفاع الذي ٌجب ان ٌتمتع به كل من ٌوجه إلٌه أصابع االتهام وتحوم حوله الشبهات.
وإذا كان النص على حق المشتبه به فً االستعانة بمحامً اثناء مرحلة التحري وجمع األدلة ال تثٌر أهمٌة
كبٌرة ،فإن هذا الحق ال مناص منه فً مرحلتً ال تحقٌق والمحاكمة ،الن الموقؾ القانونً للمتهم ٌتحدد فً هاتٌن
المرحلتٌن ،ولذلك نجد ان اكثر التشرٌعات تؤكد على حق المتهم فً االستعانة بمحامً فٌها ،ففً التشرٌع المصري
نجد ان المشرع استلزم وفق المادة ( )124المعدل بالقانون رقم  145لسنة  2116على ضرورة ان ٌوفر للمتهم
بجناٌة أو جنحة ٌوجب القانون فٌها الحبس محامٌا اثناء االستجواب واذا لم ٌكن للمتهم محامً وجب على المحقق
من تلقاء نفسه ان ٌندب له محامٌا ،كما واوجبت المادة ( )125من نفس القانون السماح للمحامً االطالع على ملؾ
الدعوى قبل االستجواب حتى ٌكون ملما بتفاصٌل القضٌة واألدلة الموجهة ضد المتهم سواء كانت اقواال أو
مستندات أو ؼٌرها ،اما ؼٌر هاتٌن الحالتٌن فاألمر متروك لحرٌة المتهم فً االستعانة بمحامً من عدمه ,وفً
مرحلة المحاكمة فقد استلزم المشرع أٌضا فً المادة ( )54من التعدٌالت الدستورٌة لسنة  2114على وجوب ان
ٌكون هناك محام ٌستعٌن به المتهم للدفاع فً جمٌع الجناٌات وكذلك الجنح التً ٌمكن ان ٌحكم فٌها بالحبس ،اما فً
الجرابم األخرى فاألمر أٌضا متروك لمشٌبة المتهم فً االستعانة بمدافع من عدمه.
اما فً التشرٌع العراقً فقد الزم المشرع فً مرحلة التحقٌق القابم بالتحقٌق اعالم المتهم بحقه فً توكٌل
محامً عنه ،واذا لم تكن له القدرة على ذلك تقوم المحكمة بانتداب محامً له دون تحمل المتهم اتعابه ،وٌجب حسم
هذا الموضوع قبل المباشرة فً التحقٌق وفً حال اختٌار المتهم توكٌل محام فلٌس للقاضً أو المحقق المباشرة باي
اجراء حتى ٌتم توكٌل المحامً المنتدب( ،)1اما فً مرحلة المحاكمة فقد نص المشرع الدستوري على هذا الحق فً
المادة ( )11/19من دستور 2115والذي جاء بالقول ( تنتدب المحكمة محامٌا للدفاع عن المتهم بجناٌة او جنحة
لمن لٌس له محام ٌدافع عنه وعلى نفقة الدولة) ،وحسنا ً فعل المشرع عندما استلزم انتداب المحامً فً المحاكمات
فً حال عدم وجود محام للمتهم فً جمٌع الجناٌات والجنح بدون استثناء ،وهذا بعكس ما كان علٌه الحال قبل نفاذ
الدستور ،حٌت كان المشرع بموجب المادة ( )144من قانون أصول الحاكمات ٌوجب على محكمة الجناٌات فقط

وكالبهم فً التحقٌق ،وأصحاب هذا الرأي ٌرون ان االستدالل ٌدخل فً مدلول التحقٌق بالمعنى الواسع ,فً حٌن ٌرى اتجاه آخر ان
االمر متروك لتقدٌر عضو الضبط القضابً دون ان ٌترتب البطالن على عدم حضور المدافع  .نقال عن د .احمد لطفً السٌد,
مرجع سابق ،ص 253و 259
) ) 1تنظر المادة ( /123ب ،جـ) جزابٌة عراقً المعدلة بموجب امر سلطة االبتالؾ المنحلة رقم  3لسنة  2113المنشور فً الوقابع
العراقٌة عدد  3978فً .2113 /8 /17
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انتداب محام لمن لٌس له محامً فً الجناٌات دون ان ٌشمل جرابم الجنح ،االمر الذي ٌتطلب فً الوقت الحاضر
تعدٌل هذا النص لٌتوافق مع ما جاء به النص الدستوري.

المطمب الثالث
الحق في االستعانة بالخبراء وشهود النفي
إن اتاحة الحق للمتهم فً االستعانة بالخبراء أو شهود النفً ٌعد من المتطلبات األساسٌة لفسح المجال امامه
لممارسة حقه فً اثبات العكس ،وحق المتهم فً االستعانة بالخبرة ال نعنً به الخبٌر القضابً المعٌن بواسطة
المحكمة أو قاضً الموضوع ،فهذا االجراء هو من إجراءات التحقٌق التً ٌمتلك القابم علٌها سلطة تقدٌرٌة ـــ فإذا
كانت هناك ضرورة الستظهار وجه الحق فً مسألة ٌحتاج تقدٌرها دراٌة فنٌة وعلمٌة جاز للقابم بالتحقٌق من تلقاء
نفسه أو بناء على طلب الخصوم تعٌٌن خبٌر قضابً ألبداء الراي فً هذه المسألة واذا لم تكن هناك ضرورة لندب
الخبٌر فإنه ال ٌعٌن أو ٌرفض طلب الندب ـــ وإنما نقصد به هو حق المتهم فً االستعانة بخبٌر ٌستطٌع من خالله
الرد على ما انتهى إلٌه الخبٌر القضابً ،وقد اخذت بعض التشرٌعات بهذه الضمانة ومنها التشرٌع المصري الذي
اجازه فً المادة ( )88من قانون االجراءات الجنابٌة على حق المتهم فً ان ٌستعٌن بخبٌر استشاري لمناقشة ما
قدمه الخبٌر القضابً بعد تمكنه من االطالع على األوراق وسابر ما سبق تقدٌمة من قبل الخبٌر القضابً ،وعلى
الرؼم من أهمٌة هذا الحق كونه ٌمثل ضمانة للمتهم فً الدفاع عن نفسه فً األبحاث الفنٌة والعلمٌة التً ٌجهلها اال
ان المشرع العراقً لم ٌنص علٌه كما فعل المشرع المصري ،لذا نتمنى على المشرع ان ٌنتبه لهذه المسألة المهمة
لٌتمكن المتهم من خالل استعانته بالخبٌر االستشاري من مناقشة ودحض ما توصل إلٌه الخبٌر القضابً.
اما بالنسبة لحق المتهم فً االستعانة بشهود النفً فهو أٌضا مظهر من مظاهر الحق فً الدفاع ،وشاهد النفً
هو الذي ٌشهد بما ٌؤدي الى نفً التهمة الموجهة للمتهم فتعتبر شهادته دلٌال لبراءة المتهم مما ٌنسب إلٌه(،)1وهذا
الحق مكفول فً التشرٌعات الجزابٌة المقارنة ،وقد نص علٌه المشرع العراقً فً المادة ( /63ب) و المادة (/128
جـ) من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة ،ولكن ما ٌعاب هذه المواد انها أعطت للقابم بالتحقٌق سلطة تقدٌرٌة فً
رفض طلب سماع الشهود فً حال ما اذا رأى انه من المتعذر تنفٌذ الطلب ،أو ان سماع الشاهد ٌقصد به تأخٌر
سٌر التحقٌق بال مبرر أو تضلٌل القضاء ،ونعتقد كما ٌرى جانب من الفقه انه كان االجد ال سٌما فً الحالة
األخٌرة ،ان ال ٌعطً المشرع القابم بالتحقٌق سلطة االستجابة أو عدم االستجابة لطلب المتهم فً سماع شهود
) ) 1د .عبد الرؤؾ مهدي ،مرجع سابق ,ص 612
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النفً ،وانما تكون سلطته قاصرة على تقدٌر شهادة الشاهد بعد االدالء بها ألنه من المقرر انه ال ٌجوز الحكم على
دلٌل قبل االطالع علٌه(.)1

المطمب الرابع
الحق في تقديم الدفوع
الحق فً تقدٌم الدفوع حق جوهري فً الدفاع من خالله ٌثبت المتهم براءته ,وتقدٌم الدفوع هو كل دفع ٌتعلق
بالقانون أو ٌتعلق بالموضوع ،فالدفوع المتعلقة بالقانون هً الدفوع التً تتعلق بتطبٌق القانون سواء االجرابً أو
الموضوعً ،ولذلك تسمى بالدفوع القانونٌة( ,)2ومن الدفوع القانونٌة اإلجرابٌة الدفع ببطالن االعتراؾ والدفع
ببطالن التفتٌش والدفع ببطالن القبض ،ومن الدفوع القانونٌة الموضوعٌة الدفع بقٌام حالة الدفاع الشرعً والدفع
بقٌام حالة الضرورة والدفع بامتناع المسؤولٌة ...الخ  ,اما الدفوع الموضوعٌة ؼٌر القانونٌة فهً الدفوع التً ال
تتعلق بتطبٌق القانون ال االجرابً وال الموضوعً ،وانما تتعلق بوقابع الدعوى( ،)3كالدفوع المتعلقة بالوقابع
المنسوبة للمتهم.
والحق فً تقدٌم الدفوع ٌجب اتاحته للمتهم فً كافة مراحل الدعوى ،ال بل انه اذا كان ٌتعلق بالنظام العام
فٌمكن اثارته ألول مرة امام محكمة التمٌٌز اذا لم ٌكن ٌتطلب تحقٌقا موضوعٌا وبخالفه ال ٌمكن ذلك.
هذا وٌتعٌن على المحكمة الرد على الدفوع الجوهرٌة سواء كانت متعلقة بالنظام العام ام ال ،والدفوع
الجوهرٌة هو كل دفع لو صح لترتب علٌه تؽٌٌر وجه الراي فً الدعوى لتعلقه بالدلٌل المقدم فٌها( ،)4ولكن ٌشترط
فً الدفع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد علٌه هو ان ٌكون حازما ٌطلبها المتهم أو وكٌله بشكل جازم وٌصر
علٌها حتى ختام المرافعة اال اذا كانت الدفوع مسطورة ومطروحة فً أوراق الدعوى فعلى المحكمة الرد علٌها أو
التحقٌق فٌها بمجرد وجودها ضمن أوراق الدعوى( ،)5وحق تقدٌم الدفوع هو مما توجبه القواعد العامة وٌستند
كذلك الى مبدأ حق الدفاع الذي كفله الدستور ومن ثم مراعاته من شروط سالمة االجراءات الجزابٌة.

المطمب الخامس
) ) 1وهذا ما نص علٌه أٌضا المشرع المصري فً المادة ( )111من قانون اإلجراءات الجنابٌة لذلك انتقد الدكتور عبد الرؤوؾ
مهدي هذه المادة ٌ .نظر د .عبد الرؤوؾ مهدي ،المرجع ذاته ،ص 617
) ) 2د .عبد الرؤؾ مهدي ،المرجع ذاته ،ص .1871
) ) 3د .عبد الرؤوؾ مهدي ،المرجع ذاته ،ص .1872
) ) 4د .عبد الرؤوؾ مهدي ،المرجع ذاته ،ص 1877
) ) 5د .عبد الرؤوؾ مهدي ،المرجع ذاته ،ص 1884
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الحق في اعالم المتهم بما يصدر في الدعوى
إن حق الدفاع ال ٌكون فعاال ما لم ٌكن للمتهم الحق فً اعالمه بما ٌصدر فً الدعوى ،واال اضحى حق
الدفاع مشوب بالؽموض وعدٌم الفاعلٌة( ،)1واعماال لذلك نجد ان جل التشرٌعات اإلجرابٌة ومنها التشرٌع العراقً
قد تضمنت فً نصوصها ما ٌفٌد هذا الحق وفً مراحل الدعوى الجزابٌة كافة وفً جمٌع األحوال ،لذلك نجد على
سبٌل المثال فً قانون أصول المحاكمات الجزابٌة العراقً الزم المشرع بموجب المادة ( / 57أ ) القابم بالتحقٌق
عندما ٌجري التحقٌق فً ؼٌبة الخصوم من اطالعهم على ما اتخذ من إجراءات بمجرد زوال حالة الضرورة
الموجبة لهذا االجراء( ،)2كما ٌجب على المحكمة وفقا للمادة ( )143عند تسلمها اضبارة الدعوى الجزابٌة المحالة
علٌها تبلٌػ المتهم بالحضور وقبل موعد المرافعة بٌوم واحد على األقل فً المخالفات وثالثة أٌام فً الجنح وثمانٌة
أٌام فً الجناٌات( ، )3وهذا التبلٌػ ٌجب ان ٌتم للمتهم نفسه حٌث ال ٌؽنً عن ذلك تبلٌػ وكٌله ،وعلة تحدٌد هذه المدد
هو إلعطاء الوقت الكافً للمتهم لتهٌبة ما ٌلزم من مستندات أو شهادات أو ؼٌر ذلك مما ٌوجبه الدفاع واالثبات،
كما ٌجب على المحكمة وفق المادة ( /191ب ) تنبٌه المتهم الى كل تؽٌٌر أو تعدٌل تجرٌه فً التهمة الموجهة إلٌه
وتمنحه مهلة لتقدٌم دفاعة عن التهمة الجدٌدة إن طلب ذلك( ,)4وؼٌر ذلك من نصوص تتضمن وجوب اعالم المتهم
بما ٌتخذ من إجراءات فً الدعوى الجزابٌة(.)5
وخالصة القول ان اتاحة الحق للمتهم فً اثبات العكس ٌستلزم اعالم المتهم بما ٌتخذ من إجراءات جمع األدلة
أو فحصها أو مناقشتها كما ٌتطلب فاعلٌة هذا الضمان كفالة وقت معقول حتى ٌتسنى للمتهم ان ٌحضر دفاعه عن
بصر وبصٌره دون ان ٌفاجا بما ٌوجه ضده من ادلة.

المطمب السادس
حق الطعن باألحكام والق اررات
إذا كانت دواعً االستقرار القانونً تفرض ان ٌحوز الحكم الصادر من المحكمة حجٌة فً كل ما ٌقرره ،وهو
افتراض ؼٌر قابل إلثبات العكس حتى لو ثبت فً صورة قاطعة خطأ الحكم فٌما ذهب إلٌه( ،)6اال ان هذا
االفتراض ال ٌمكن ان ٌتحقق اال بعد استنفاذ طرق الطعن بالحكم ،وبالتالً فإن انتهاء إجراءات الدعوى امام
) ) 1د .احمد فتحً سرور ،القانون الجنابً الدستوري ،مرجع سابق ،ص ،478
) ) 2وٌقابل ذلك فً القانون المصري المادة ( )2/77اجراءات.
) ) 3وٌقابل ذلك فً القانون المصري المواد ( )233و ( /374أ،جـ) اجراءات
) ) 4وٌقابل ذلك فً القانون المصري المادة (  )318اجراءات
) ) 5ومثال ذلك المادة ( )212و ( )158جزابٌة عراقً
) ) 6د .محمود نجٌب حسنً ،قوة الحكم الجنابً فً انهاء الدعوى الجنابٌة ،ط ،2دار النهضة العربٌة ،1977 ،ص .6
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المحكمة وصدور حكم أو قرار فً الدعوى ال ٌعنً ؼلق الباب امام المتهم فً ممارسة حقه فً اثبات العكس ،بل
ان هذا الحق ٌبقى قابما الى ان ٌكسب الحكم الدرجة القطعٌة ال سٌما وان من ٌصدر الحكم هو انسان ،واالنسان
ؼٌر معصوم من الخطأ أو الزلل ،ولذلك كان البد من وجود ضمانات لمن حكم علٌه لٌواجه الخطأ الذي ربما ٌكون
قد شاب الحكم( ،)1ومن اجل ذلك فإن التشرٌعات اإلجرابٌة رسمت طرقا ً للطعن باألحكام والتً ٌمكن للمتهم من
خاللها ممارسة حقه فً الدفاع حتى صدور حكم المحكمة وٌبقى هذا الحق قابما للمتهم الى ان ٌكتسب الحكم
الدرجة القطعٌة ومن ثم ٌنتهً حق المتهم فً الدفاع ــ وهذا ما ٌتطلبه كما بٌنا دواعً االستقرار القانونً ــ ألنه ال
ٌمكن ان تبقى طرق الطعن مفتوحة واال أصبحت المراكز القانونٌة فً المجتمع قلقة ؼٌر مستقرة.
ولكن االخذ بهذه القاعدة بصورة مطلقة ال ٌمكن القبول به فً كل األحوال خاصة احكام اإلدانة كما لو
قضً بإدانة من ٌستحق البراءة ،ففً مثل هذه الحالة ؼلق باب الدفاع امام المتهم فٌه تجاوز على اعتبارات العدالة،
ومن اجل ذلك فإن التشرٌعات الجنابٌة توفٌقا منها بٌن دواعً االستقرار القانونً واعتبارات العدالة ضمنت فً
نصوصها حاالت محدده ٌمكن من خاللها ان تبقً مكنة اثبات العكس متاحة للمتهم حتى بعد اكتساب الحكم الدرجة
القطعٌة.
وتطبٌقا لما تقدم فإن التشرٌعات اإلجرابٌة وحرصا منها على اتاحة حق الدفاع للمتهم حتى بعد صدور
الحكم من المحكمة فقد نصت على طرق للطعن وهً عادة تنقسم الى قسمٌن ،األولى طرق طعن عادٌة وهً جابزه
لكل خصم فً الدعوى وألي سبب من األسباب الموضوعٌة أو القانونٌة ،ودون ان ٌعلق القانون قبولها على ثبوت
خطأ معٌن فً الحكم ،وهً تقوم على أساس فكرة إعادة نظر موضوع الدعوى والفصل فٌه من جدٌد( ,)2وطرق
الطعن هذه فً التشرٌعات اإلجرابٌة هً االعتراض على الحكم الؽٌابً واالستبناؾ ،فاألولى تطرح الدعوى على
نفس المحكمة التً أصدرت الحكم لنظرها من جدٌد ،اما الثانٌة فإنه ٌطرح الدعوى على محكمة اعلى درجة
لمراجعة الحكم والمحاكمة ،ولم ٌأخذ المشرع العراقً من هذه الطرق سوى باالعتراض على الحكم الؽٌابً(،)3
()4

بعدما كان المشرع ٌأخذ أٌضا باالستبناؾ فً ظل قانون أصول المحاكمات الجزابٌة العراقً

.

) ) 1د .سعٌد حسب هللا عبدهللا ،مرجع سابق ،ص .423
) ) 2د .سعٌد حسب هللا عبد هللا ،المرجع ذاته ،ص .423
) ) 3تنظر المواد ( 243ــ  )248جزابٌة عراقً ،وٌقابل ذلك فً التشرٌع المصري المادة (  )1 /398من قانون اإلجراءات المعدل
بالقانون رقم  74لسنة . 2117
) ) 4وقد أوضحت المذكرة االٌضاحٌة لقانون أصول المحاكمات الجزابٌة رقم  23لسنة  1971سبب عدم االخذ باالستبناؾ بقولها ( ان
ان االخذ به بعد الؽاء سلطة محكمة الجزاء فً النظر فً الجناٌات امر ؼٌر منطقً النه ٌجعل الحكم الصادر فً الجنحة فً حال
افضل من الحكم الصادر فً الجناٌة ،الن االستبناؾ ٌقع لدى المحكمة الكبرى ،والبد من ان ٌكون قرارها تابعا للتمٌٌز ،فال ٌعقل ان
ٌكون نهابٌا فً جرٌمة ٌعاقب علٌها بالحبس خمس سنوات فً حٌن ان الحكم الصادر من محكمة كبرى فً جناٌة قد ٌعرض فٌها اشد
العقوبات ال ٌكون تابعا للطعن فٌه اال تمٌٌزا وبذلك ٌكون للحكم فً الجنحة طرٌقان للطعن وللحكم فً الجناٌة طرٌق واحد وهو امر
ٌرفضه العقل وال تبرره المصلحة).
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وبسبب أهمٌة االستبناؾ فً مراجعة االحكام القضابٌة امام محكمة اعلى درجة من المحكمة التً أصدرت
الحكم فهو ضمان ل لتأكد من ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة صدر مطابقا للقانون والعدالة ،ولذلك فقد
اخذت به كثٌر من التشرٌعات( ,)1البل ان التشرٌعات التً كانت تقٌده باألحكام الصادرة من محكمة الجنح دون ان
تشمل احكام محاكم الجناٌات كما فً التشرٌع الفرنسً والمصري ــ على اعتبار ان محاكم الجناٌات مشكله من
ثالث أعضاء وان احكامها ال تحتاج الى مراجعة اال بالنقض بٌنما محاكم الجنح تشكل من قاض واحد وبالتالً فإن
احكامها تحتاج الى مراجعة ـــ عدلت عن ذلك واطلقت حق االستبناؾ لٌشمل احكام محاكم الجناٌات والجنح( ،)2كما
ان إقرار حق االستبناؾ والتوسع فٌه اتجاه تقره المواثٌق الدولٌة( ،)3بوصفه من الضمانات األساسٌة لحق المتهم
فً اثبات العكس ،ولذلك ندعو المشرع العراقً الى تبنً هذا الطرٌق من طرق الطعن ال بل التوسع فٌه لٌشمل
احكام محاكم الجناٌات والجنح ألننا نرى فٌه مسلك اكثر ضمانا لحق المتهم فً اثبات العكس طالما ان موضوع
الدعوى سوؾ ٌعاد النظر به من جدٌد من جهة قضابٌة اعلى درجة.
اما القسم الثانً من طرق الطعن فهً طرق الطعن ؼٌر العادٌة ،وهذا النوع من الطعن ٌفترض وقوع الحكم
فً نوع معٌن من الخطأ متعلق بتطبٌق القانون أو بتقدٌر الوقابع ،ولذلك فإنه ال ٌجوز سلوك هذا الطرٌق اال فً
ظروؾ معٌنه وبناء على أسباب محددة(.)4
وطرق الطعن ؼٌر العادٌة المعروفة فً التشرٌعات الجزابٌة هً التمٌٌز وإعادة المحاكمة ،وهذا ما اخذ به
المشرع العراقً فً قانون أصول المحاكمات الجزابٌة بعد إضافة طرٌقا ً ثالثا ً وهو تصحٌح القرار التمٌٌزي(،)5
وتشترك هذه الطرق فً انها تهدؾ الى اإلصالح والتعدٌل ،وانها تطرح الدعوى على محكمة علٌا واحدة وهً
محمة التمٌٌز ،اال انها تختلؾ فً ان الهدؾ من التمٌٌز هو اصالح األخطاء القانونٌة ،وان هدؾ تصحٌح القرار
التمٌٌزي هو اصالح األخطاء القانونٌة التً تقع بها محكمة التمٌٌز ،بٌنما إعادة المحاكمة هدفها اصالح األخطاء
الموضوعٌة ،كما تختلؾ هذه الطرق فً ان سلوك طرق التمٌٌز ٌكسب الحكم الدرجة القطعٌة ،بٌنما سلوك طرٌق
إعادة المحاكمة ال ٌقع اال بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعٌة( ،)6وهذا ما اخذ به المشرع العراقً وجل التشرٌعات
المقارنة ،اال ان ما ٌؤخذ على المشرع العراقً بهذا الصدد انه اجرى تعدٌال على االحكام الخاصة بإعادة المحاكمة
) ) 1ومن هذه التشرٌعات القانون التونسً بموجب القانون رقم  43لسنة  2111وقانون اإلجراءات الكوٌتً رقم  17لسنة 1961
وقانون اإلجراءات االماراتً رقم  35لسنة .1992
) ) 2وهذا التوسع جاء فً التشرٌع الفرنسً بموجب قانون تدعٌم قرٌنة البراءة وحقوق المجنً علٌه لعام  ،2111اما فً التشرٌع
المصري فقد جاء هذا التوسع بموجب دستور  2112وبالتحدٌد وفق المادة ( / 77ؾ  )3وهو ما ابقى علٌه دستور  2114فً المادة
( / 96ؾ .)3
) ) 3ومن هذه المواثٌق واالتفاقٌات الدولٌة العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة المادة ( )5 /14واالتفاقٌة االوربٌة لحقوق االنسان
فً المادة ( / 2ؾ  )1من البرتوكول السابع.
) ) 4د .سعٌد حسب هللا عبد هللا ،مرجع سابق ،ص 424
) ) 5بالنسبة للتمٌٌز تنظر المواد (  249ــ  )265وبالنسبة لتصحٌح القرار التمٌٌزي تنظر المواد (  266ــ  )269وبالنسبة إلعادة
المحاكمة تنظر المواد (  271ــ  )279أصول جزابٌة .
) ) 6د .سعٌد حسب هللا عبد هللا ،مرجع سابق.424 ,
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بالقانون رقم  18لسنة  2116اثر بموجبه على حق المتم فً الدفاع ،حٌث إضافة بموجب هذا التعدٌل فقرة ثانٌة
الى المادة ( )273من قانون أصول المحاكمات الجزابٌة قضت بوقؾ تنفٌذ الحكم لمرة واحدة عند طلب إعادة
المحاكمة اذا كان صادرا باإلعدام ،وحسب ما جاء فً األسباب الموجبة للقانون ان العلة من هذا التعدٌل هو ضمان
االستقرار وجدٌة طلب إعادة المحاكمة ،ومن وجهة نظرنا نرى ان هذا التقٌٌد ال مبررة له طالما ان من ٌبت فً
امر إعادة المحاكمة هً اعلى جهة قضابٌة ،وهً محكمة التمٌٌز ،كما ان هذا الطلب ٌدقق قبل تقدٌمه لمحكمة
التمٌٌز من قبل االدعاء العام وهذا كفٌل أٌضا فً التأكد من جدٌة الطلب من عدمه ،فضالً عن ان هذا التقٌٌد ٌأتً
على حساب العدالة والتً من اجلها ابقى الباب امام المتهم مفتوحا لممارسة حقة فً اثبات العكس حتى بعد اكتساب
الحكم الدرجة القطعٌة ،وبذلك نرى ان هذا التقٌٌد ٌعد مصادرة لحق المتهم فً اثبات العكس ،وكان االجدر
بالمشرع لو ابقى االمر مفتوحا امام من حكم علٌه باإلعدام فً طلب إعادة المحاكمة اذا ما تحققت أي من الحاالت
التً أجاز بموجبها القانون طلب إعادة المحاكمة ،ال سٌما فً ان هذه الجرابم عقوبتها اذا ما نفذت ال ٌمكن الرجوع
عنها.
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الخاتمة
بعد ان انتهٌنا بعون هللا وحمده من بحث موضوعنا المـوسوم " حق اثبات العكس فً االجراءات الجنابٌة "
وفق الخطة التً وضعناها آن لنا ان نسجل اهم االستنتاجات والمقترحات التً توصلنا إلٌها وعلى النحو اآلتً :
أوال :االستنتاجات
 .1ان حق إثبات العكس من حقوق الدفاع التً اقرتها القوانٌن والمواثٌق الدولٌة كونه وثٌق الصلة بمبدأ اصل
البراءة وضمانه من ضماناته اإلجرابٌة والذي ٌجب ان ٌتمتع به كل من وجه إلٌه اتهام وفً جمٌع مراحل
الدعوى الجزابٌة.
 .2ان مضمون حق اثبات العكس ٌشمل االسهام فً اثبات كل ما هو مستمد من الواقع وهذا ما ٌقتضٌه كما
بٌنا مبدأ اصل البراءة ،اال ان مضمون الحق ال ٌشمل االسهام فً اثبات المسابل المتعلقة بالقانون كتفسٌر
القاعدة القانونٌة أو وجودها من عدمه ,الن هذه أمور تدخل ضمن سلطة القاضً وحده.
 .3ان السٌاسة التشرٌعٌة قد تفرض على المشرع التخلً عن هذا الحق أو االنتقاص منه فً حاالت معٌنة
وذلك لتحقٌق اهداؾ أو قٌم اجتماعٌة أخرى مقدمة فً المرتبة على قٌمة العدالة ،و هو ما ٌعتمد كما بٌنا
على الفكرة أو االٌدلوجٌة التً تسٌطر على النظام القانونً للدولة .
 .4ان حق اثبات العكس من الحقوق التً تهمٌن على جمٌع مفاصل االجراءات الجنابٌة وابتداء من اعمال
التحري واالستدالل الى ما بعد صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعٌة وفق للحاالت و الشروط التً
ٌحددها القانون ،وذلك ضمانا لتحقٌق العادلة من خالل تمكٌن المتهم من اثبات براءته وحتى اخر لحظة
ٌمكن فٌها استعمال هذه الحق.
ٌ .5قع على عاتق المشرع واجب اتاحت ممارسة الحق عند تقنٌنه إجراءات الجنابٌة ،وذلك من خالل تمكٌن
المتهم من االسهام فً االثبات وعدم ؼلق باب الدفاع امامه ،كما ٌقع على عاتق المشرع تسهٌل مهمة
الدفاع امام المتهم من خالل إقرار الحقوق التً ٌمكن ان ٌستفٌد من خاللها المتهم فً الدفاع عن نفسه،
وهذا كله ٌعد المعٌار الذي ٌقاس من خالله مدى مراعاة المشرع الجنابً فً نطاق االجراءات لفكرة حقوق
االنسان.
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ثانيا :المقترحات
 .1النص على حق اثبات العكس فً صلب الدستور كونه من الحقوق الجوهرٌة التً تصب فً حق المتهم
فً الدفاع عن نفسه وٌضع واجب على المشرع لٌس فقط فً اتاحة حق الدفاع وانما عدم تقنٌن أي اجراء
ٌؤثر بصورة سلبٌة فً اسهام المتهم باإلثبات.
 .2معاودة النص على الحق فً صدر قانون االجراءات الجنابٌة لتأكٌد أهمٌة الحق ولضمان اعماله فً كافة
االجراءات الجنابٌة .
 .3االخذ بنظر االعتبار عند تقٌن االجراءات الجنابٌة اسهام المتهم فً االثبات وفً كافة إجراءات الدعوى
الجزابٌة ،وفتح األبواب التً تتٌح للمتم استعمال حقه فً االثبات و أزالت العقبات التً تعترض طرٌقة فً
الدفاع ،ومن ذلك النص على حق المتهم فً االستعانة بخبٌر استشاري و إقرار حق االستبناؾ والتوسع فٌه
لٌشمل الجنح والجناٌات وعدم تقٌٌد المتهم فً طلب إعادة المحاكمة اذا ما تحققت أي حالة من حاالت طلب
إعادة المحاكمة المحددة بالقانون.
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