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�سكر يجب تقدميه لل�سادة :
الأ�ستاذ الدكتور فخري �سالح كبري الأطباء ال�رشعيني الأ�سبق

 للجهد الوا�ضح يف  الورقة اخللفية القيمة التي قدمها 
) حول دور الطب ال�رشعي والتعريف به يف جرائم التعذيب (.

الأ�ستاذ الدكتور اأمين �سالمة اأ�ستاذ القانون الدويل العام  –  
اأكادميية نا�رش الع�سكرية العليا

للجهد الوا�ضح يف  الورقة اخللفية القيمة التي قدمها 
)حول جرمية التعذيب فى املواثيق الدولية(.

ال�سادة رجال الق�ساء �سيوخًا و�سبابًا واأ�ساتذة القانون املتخ�س�سني 
والأطباء ال�رشعيني

 الذين �ضاركوا باملناق�ضات فى ور�ضتي العمل التى خ�ض�ضت ملناق�ضة 
م�ضودة هذا الدليل وكان لرثاء املناق�ضات والآراء التي اأبديت خاللها 

عميق الأثر حال املراجعة النهائية للدرا�ضة 

الأ�صدقاء يف املجموعة املتحدة:
الأ�ستاذ جناد الربعي املحامي بالنق�ض

والأ�ستاذ اإيهاب �سالم املحامي بال�ستئناف
فقد كانت جل�ضات العمل واملناق�ضات معهما �ضببًا حقيقيا يف اإثراء 

الدرا�ضة وظهورها بال�ضكل الذي انتهت اإليه.





ر�صالة اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب اإيل قا�صيه علي الكوفة

ر�صالة الفاروق عمر اأمري املوؤمنني اإيل اأبي مو�صي الأ�صعري عبد اهلل بن قي�س قا�صيه 
علي الكوفة حني وله عليها, اإنها تت�صمن كل املبادئ ال�صامية التي اإن اأمعنا النظر 

فيها, فهي يف احلقيقة قانون للإجراءات اجلنائية. وقد جاء بها: 

من عبد اهلل عمر بن اخلطاب اأمري امل�ؤمنني اإيل عبد اهلل بن قي�س:

�سالم عليك , �أما بعد: 

فاإن �لق�ساء فري�سة حمكمة و�سنة متبعة, فافهم �إذ� �أديل �إليك �خل�سمان, و�أنفذ �إذ� تبني لك , فاإنه 
ال ينفع تكلم بحق ال نفاذ له, و�آ�س بني �لنا�س يف جمل�سك ويف وجهك وق�سائك, حتى ال يطمع 
�سريف يف حيفك, وال يياأ�س �سعيف من عدلك, �لبينة علي من �أدعي و�ليمني علي من �أنكر, 

و�ل�سلح جائز بني �مل�سلمني, �إال �سلحًا حلل حر�مًا �أو حرم حالاًل, ومن �أدعي حقًا غائبًا �أو بينه 
فا�سرب له �أمد�ً ينتهي �إليه, فاإن بينه �أعطيته بحقه, و�إن �أعجزه ذلك ��ستحللت عليه �لق�سية, فاإن 

ذلك هو �أبلغ للعذر و �أجلى للعمي.

وال مينعك ق�ساء ق�سيته باالأم�س فر�جعت فيه ر�أيك فهديت فيه لر�سدك �أن ترجع عنه, فاإن �حلق 
قدمي ال يبطله �سئ, ومر�جعة �حلق خري من �لتمادي يف �لباطل.

و�مل�سلمون عدول بع�سهم علي بع�س, �إال جمربًا عليه �سهادة زور �أو جملود�ً يف حد �أو ظنينًا يف 
والء �أو قر�بة, فاإن �هلل تعايل تويل من �لعباد �ل�سر�ئر و�سرت عليهم �حلدود �إال بالبينات و �الإميان. 

ثم �لفهم �لفهم فيما �أدىل �إليه مما لي�س يف قر�آن �أو �سنة, ثم قاي�س �الأمور عند ذلك, و�أعرف �الأمثال, 
ثم �أعمد فيما تري �إيل �أحبها �إيل �هلل و�أ�سبهها باحلق, و�إياك و�لغ�سب و�لقلق و�ل�سجر و�لتاأذي 
بالنا�س و�لتنكر عند �خل�سوم, فاإن �لق�ساء يف مو�طن �حلق مما يوجب به �الأجر ويح�سن به �لذكر.

فمن خل�ست نيته يف �حلق, ولو علي نف�سه, كفاه �هلل ما بينه وبني �لنا�س, ومن تزين مبا لي�س يف نف�سه 
�سانه �هلل, فاإن �هلل تعايل ال يقبل من �لعباد �إال ما كان خال�سًا, فما ظنك بثو�ب عند �هلل يف عاجل 

رزقه وخز�ئن رحمته و�ل�سالم عليك ورحمة �هلل."
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املقدمة

وجرميتي  التعذيب,  جرمية  تعالج  التي  الأويل  اأنها  احلقيقية  الدرا�ضة  هذه  اأهمية 
ا�ضتعمال الق�ضوة والقب�ض علي �ضخ�ض دون وجه حق يف ظرفها امل�ضدد بتعذيبه, من وجهتني 
فنعر�ض للقواعد املو�ضوعية لتلك اجلرائم باأركانها املادية واملعنوية واأوجه اخلالف بينها, 
والقواعد الإجرائية متمثلة يف طريقة معاجلة النيابة العامة للتحقيق يف هذه اجلرائم, مبا يف 
العمل وكيفية معاجلتها, وطريقة ت�رشف  اأخطاء فنية حتدث يف  اأو  اأوجه تق�ضري  ذلك من 

النيابة العامة يف تلك التحقيقات ومالحظاتنا عليها.
ونظرًا ملا بقانون العقوبات امل�رشي من ق�ضور بالن�ضبة لتجرمي هذه الأفعال وعدم 
التعذيب وفق  تعريف  عام  ب�ضكل  اأ�ضتعر�ضنا  فقد  بها,  املعمول  الدولية   للمعايري  مطابقته 
القارئ,  لتكون حتت ب�رش  لها  العامة  املالمح  وكذلك  التعذيب,  ملناه�ضة  الدولية  التفاقية 

وليت�ضح بجالء كم نحن بعيدين جدا عن م�ضمون التفاقية بينما م�رش اأحد اأطرافها.
يجب التنوية اأن امل�ضتهدف هو درا�ضة ن�ضو�ض قانون العقوبات املعمول بها حاليًا, 
بق�ضد الو�ضول لأف�ضل تطبيق لها, لذلك كان تركيزنا يف الأ�ضا�ض علي عر�ض الآراء املختلفة 
يف الفقه, مع مالحظاتنا عليها اتفاقا اأو اختالفا, وتعليمات النيابة العامة املعمول بها يف �ضاأن 
كل م�ضاألة علي حدة و يف مو�ضعها, ثم امل�ضتقر يف ق�ضاء حمكمة النق�ض امل�رشية العريقة, 
للمقرتحات  اأن ي�ضتجيب امل�رشع  اآملني  للباحث طريقه,  فلدينا ذخرية من ق�ضائها ت�ضيء 
الدولية  التفاقية  مع  الوطني  بالقانون  الو�ضع  يتطابق  حتى  الدرا�ضة  نهاية  يف  املقدمة 

ملناه�ضة التعذيب وحتى مننع تلك اجلرمية متامًا.
كل  التعذيب من  القارئ حول جرمية  اأمام  متكاملة  نحاول و�ضع �ضورة  اأن  اآثرنا 
اجلوانب, لذلك اأفردنا املبحث التمهيدي ل�ضتعرا�ض الو�ضع الت�رشيعي للجرمية من اأربعة 
اأوجه, الأول معاجلة الد�ضتور للمو�ضوع منذ عرفت م�رش احلياة الد�ضتورية, والثاين مواد 
الدولية  التفاقية  علي  ومالحظاتنا  ال��دويل  القانون  يف  الو�ضع  والثالث  العقوبات,  قانون 

ملناه�ضة التعذيب, واأخريًا راأي ال�رشيعة الإ�ضالمية يف املو�ضوع.
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وملا كان الغر�ض الأ�ضا�ضي من الدرا�ضة هو بحث ن�ضو�ض قانون العقوبات املعمول 
التطبيق  تطبيقها  خ��الل  من  التعذيب  جرمية  ملكافحة  الطرق  اأف�ضل  اإيل  للو�ضول  بها, 
ال�ضحيح, لذا فقد ق�ضمنا الدرا�ضة اإيل ثالثة ف�ضول الأول خ�ض�ضناه لأركان جرائم التعذيب 
وا�ضتعمال الق�ضوة والقب�ض اأو احلب�ض بدون وجه حق يف ظرفها امل�ضدد حال وقوع تعذيبات 

بدنية علي املقبو�ض عليه ومالحظاتنا علي كل منها والفروق بينها جميعًا.
وخ�ض�ضنا الف�ضل الثاين لدور النيابة العامة والق�ضاء يف مناه�ضة جرمية التعذيب 
م�ضكالت  من  يعر�ض  وماقد  البتدائي  التحقيق  يف  العامة  النيابة  واجب  فيه  وا�ضتعر�ضنا 
عملية اأثنائه ثم طريقة ت�رشف النيابة العامة يف التحقيق وراآينا فيها ودور النيابة العامة 
يف الإ�رشاف علي ال�ضجون واأماكن الحتجاز واأخريا حق الت�ضدي املقرر ملحكمة اجلنايات 

وكذلك حمكمة النق�ض حال نظرها الطعن للمرة الثانية كمحكمة مو�ضوع.
وخ�ض�ضنا ف�ضاًلُ لورقتي بحث قيمتني الأويل حول الطب ال�رشعي و تقنيات العمل 
فيه مقدمة من الدكتور فخري �ضالح كبري الأطباء ال�رشعيني الأ�ضبق, والثانية حول جرمية 
التعذيب يف املواثيق الدولية مقدمة من الدكتور اأمين �ضالمة اأ�ضتاذ القانون الدويل, ونظرًا 
لهما  واأفردنا  الدليل  هذا  دفتا  ت�ضمهما  اأن  راأينا  البحثني,  كال  يف  املبذول  الوا�ضح  للجهد 
ت�رشيعية  بتعديالت  مقرتحاتنا  ت�ضمنت  بخامتة  الثالثة  الف�ضول  اأعقبنا  ثم  م�ضتقال  ف�ضال 
والإجراءات  العقوبات  لقانوين  وتعديالت  واملبلغني  ال�ضهود  حلماية  قانون  با�ضتحداث 
اجلنائية وتعليقنا علي كال امل�رشوعني بينما اأرفقنا �ضورة من امل�رشوعني مبالحق الدرا�ضة.

واأخريًا و�ضعنا مالحق الدرا�ضة ت�ضمنت �ضيغ التعديالت القانونية املقرتحة, ون�ض 
التفاقية الدولية ملكافحة التعذيب, ثم حكمني تاريخيني الأول ملحكمة النق�ض امل�رشية �ضدر 
يف 1932/12/5 يف الق�ضية ال�ضهرية با�ضم مقتل ماأمور البداري, والثاين ملحكمة جنايات 
التنظيم  با�ضم  ال�ضهرية  الق�ضية  يف   1990/2/11 يف  �ضدر  ط��وارئ  العليا  الدولة  اأم��ن 
راأ�ض  اأن كل منهما درة علي  اإل  بينهما,  الزمني  الفارق  امل�ضلح, واحلكمني رغم  النا�رشي 
ق�ضاء م�رش وق�ضاته, املدافعني عن حقوق الإن�ضان وحماة حرياته, والتذكري بهما يف هذا 
التي  الأ�ضا�ضية  باملهمة  يذكرنا  ما  لكل  احلاجة  م�ضي�ض  يف  فنحن  جدا,  مهم  بالذات  الوقت 
اأفني ق�ضاة عظام اأعمارهم من اأجلها, األ وهي حماية احلقوق واحلريات, واأيا ما كان لنا 
من ماآخذ اأو مالحظات علي طريقة الأداء احلالية, يظل هدفنا الأ�ضا�ضي لي�ض النتقاد واإمنا 
نواجه  اأن  دون  حقيقي  اإ�ضالح  اأو  تقدم  هناك  يكون  فلن  والإ�ضالح,  والتحديث  التطوير 
اأنف�ضنا مبا لدينا من عيوب اأو عوار, فهل اآن الأوان اأن نداوي اجلراح التي اأ�ضابت اجل�ضد, 
لإنقاذه واإحياوؤه من جديد, فاإن اجلروح اإن مل تداو �رشيعا وبح�ضم ا�ضتفحلت وا�ضت�رشت 
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حتي ي�ضعب عالجها. 
ولول �ضيق امل�ضاحة وعدم مالءمة ذلك ملو�ضوع الدرا�ضة لعر�ضنا لكثري من الأحكام 

التي عمقت كثريا ملفاهيم حماية احلريات العامة.
وتعميق  تطوير  وبق�ضد  للدرا�ضة  العلمي  املحتوي  اإع���داد  م��ن  انتهينا  اأن  وبعد 
م�ضمونها , فقد عقدت حلقتني نقا�ضيتني حولها, الأويل مبدينة العني ال�ضخنة اأيام 28, 29, 
30 من اإبريل 2014, والثانية اأيام 15, 16, 17 من مايو 2014 مبدينة الإ�ضماعيلية, وقد 
�ضمت احللقتان عددًا من ال�ضادة رجال الق�ضاء �ضيوخا و�ضبابًا وعددًا من اأ�ضاتذة القانون 

املتخ�ض�ضني, وكذلك الأطباء ال�رشعيني بالإ�ضافة للمنظمني من املجموعة املتحدة.
 وقد ناق�ضت هذه النخبة املختارة م�ضمون الدرا�ضة, وكان لرثاء املناق�ضات والأراء 
من  ع��ددا  راعيت  وق��د  للدرا�ضة,  النهائية  املراجعة  ح��ال  الأث��ر  عميق  خاللها  اأبديت  التي 
اإل  ي�ضعني  ل  ثم  بها, ومن  الأخذ  املناق�ضات ومت  تلك  اأبديت خالل  التي  الهامة  املالحظات 
تقدمي عميق �ضكري وخال�ض تقديري لكل ال�ضادة الأ�ضدقاء والزمالء الأعزاء الذين �ضاركوا 
يف اأعمال احللقتني علي ثمني وقتهم الذي اقتطعوه من اأجل تلك املداولة العلمية اخلال�ضة 

واجلهد الذي بذلوه يف الأطالع واملناق�ضة, جزاهم اهلل خري اجلزاء.
وهكذا بعد اأن انتهينا من و�ضع ال�ضكل النهائي للدرا�ضة, اأرجو األ اأكون قد اأطلت 
مبا قد ي�ضيب القارئ بال�ضجر, واأل اأكون قد اأخت�رشت مبا قد يوؤدي اإيل خلل يف امل�ضمون, 
علي اأمل اأن يكون العمل يف �ضكله النهائي نافعًا واإ�ضافة حقيقية للمكتبة القانونية وللعاملني 

يف حقل العدالة, وح�ضبي اأن بذلت جهدي ليظهر يف اأف�ضل �ضورة.
اأخريًا يبقي اأن اأتقدم لالأ�ضدقاء يف املجموعة املتحدة بال�ضكر علي اجلهد الذي بذلوه, 

واملعاونة احلقيقية التي وجدتها منهم جميعًا, ليظهر هذا العمل يف �ضورة لئقة. 

القا�صي 
ه�صام رءوف 

 2014 /5/27
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مبحث متهيدي
الو�صع الت�صريعي للتعذيب

نعر�ض يف هذا املبحث التمهيدي للو�ضع 
الت�رشيعي جلرمية التعذيب يف الد�ضتور امل�رشي 
علي  �رشيعة  نظرة  نلقي  ثم  العقوبات  وقانون 
واأخ��ريا  التعذيب  ملناه�ضة  الدولية  التفاقية 

موقف ال�رشيعة الإ�ضالمية من التعذيب.
اأوًل : الو�صع الد�صتوري للتعذيب 

1.    ماقبل د�صتور 1971 :
الد�ضتورية  احل��ي��اة  م�رش  ع��رف��ت  منذ 
العمل  وح��ت��ى   1882 ع���ام  د���ض��ت��ور  ب�����ض��دور 
بد�ضتور عام 1971 مرورا بد�ضتور عام 1923 
يف  ال�ضادر  الد�ضتوري  الإع���الن  ث��م   1930 ث��م 
اأعقاب ثورة 1952 و ما تاله من د�ضاتري عامي  
اإ�ضارة  اأي  1958, 1964 فقد خلت جميعا من 
اإيل حماية حق الإن�ضان يف �ضالمة اجل�ضد وعدم 

التعر�ض لالإيذاء اأو الإهانة. 
ن�صت  ما  الأويل  الإ���ص��ارة  كانت  ثم 
عليه املادة 21من م�صروع د�صتور 1954 من 
اأو معنويا حمظور,  املتهم ج�ضمانيا  "اإيذاء  اأن 
ويعاقب امل�ضئول وفقا للقانون« وهو امل�رشوع 

الذي مل يكتب له الظهور.
 ثم ن�صت املادة 37 من د�صتور 1956 
علي اأن "يحظر اإيذاء املتهم ج�ضمانيًا اأو معنويًا. 
م�رشوع  ع��ن  ت��راج��ع��ا  بالطبع  هنا  "ونالحظ 
الد�ضتوري  امل�����رشع  اأك��ت��ف��اء  يف  متثل    1954
تنظيم  لكيفية  اإ���ض��ارة  اأي  دون  احلظر  بتقرير 

ذلك.

اإن جرمية التعذيب من اأقدم اجلرائم 
التي عرفتها الإن�ضانية, ومع ذلك لي�ضت الأقدم 
عقوبات  وو�ضع  والتاأثيم,  التجرمي  حيث  من 
ويتوقفوا  فاعلوها  لريتدع  ارتكابها,  علي 
احل�ضاري  التقدم  ومع  فيها,  ال�ضتمرار  عن 
وحرياته  الإن�ضان  بحقوق  الهتمام  وتطور 
وجترميه  التعذيب  كان  واخلا�ضة,  العامة 
واتفقت  الع�رشين,  القرن  يف  اهتمام  حمل 
لتاأثيم  دولية  اتفاقات  اإجناز  علي  الدول 
واأدخلت  القا�ضية,  املعاملة  و�ضور  التعذيب 
الت�رشيعات الوطنية علي ت�رشيعاتها تعديالت 
الت�رشيعات  تلك  وتطورت  التعذيب,  لتجرمي 
الربع  وخالل  املا�ضية,  ال�ضنوات  يف  كثريا 

الأخري من القرن الع�رشين 

الدول   تلك  بني  من  م�رش  كانت  وقد 
من  حتى  اأو  املقدمة  يف  لي�ضت  لزالت  ولكنها 
حقوق  حماية  جمال  يف  املتقدمة  الدول  بني 
هذا  يف  ولعلنا  التعذيب,  ومناه�ضة  الن�ضان 
للو�ضع  �ضورة  نقدم  اأن  ن�ضتطيع  البحث 
القائم قانونًا يف م�رش يف حماولة نتمناها جادة 
اأف�ضل  و�ضع  �ضمان  اإيل  للو�ضول  وحقيقية 
فقد  منها,  املحروم  امل�رشي  املواطن  حلقوق 
القرن  من  الثاين  العقد  منت�ضف  علي  قاربنا 
ل  ,لزلنا  ذلك  ورغم  والع�رشين,  الواحد 
اأن التعذيب مل ينته من  اإل  اأن نقول  ن�ضتطيع 

م�رش ومل يقارب حتى علي النهاية.
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2- يف ظل العمل بالد�صتور الدائم 1971

كان الباب الثالث من د�ضتور عام 1971 امللغي العمل به يف اأعقاب ثورة �ضعبنا يف 25 
الأب��واب املميزة يف ذلك  العامة من  يناير 2011 واخلا�ض باحلريات واحلقوق والواجبات 

الد�ضتور واأر�ضي قواعد مهمة يف طريق احلريات العامة للمواطنني.
فن�ض باملادة 40 علي اأن " املواطنني لدي القانون �ضواء, وهم مت�ضاوون يف احلقوق 
والواجبات العامة,........« ون�ض باملادة 41 علي اأن "احلرية ال�ضخ�ضية حق طبيعي وهي 
م�ضونة ل مت�ض, وفيما عدا حالة التلب�ض ل يجوز القب�ض علي اأحد اأو تفتي�ضه اأو حب�ضه اأو 
تقييد حريته باأي قيد اأو منعه من التنقل اإل باأمر ت�ضتلزمه �رشورة التحقيق و�ضيانة اأمن 
للقانون.  وفقًا  وذلك  العامة,  النيابة  اأو  املخت�ض  القا�ضي  من  الأمر  هذا  وي�ضدر  املجتمع, 

ويحدد القانون مدة احلب�ض الحتياطي«.
اأو  البدين  الإي��ذاء  اأق��ر مبداأ عدم ج��واز  ال��ذي  الد�ضتور  امل��ادة 42 من  ثم كان ن�ض 
النف�ضي للمحبو�ض اأو املقبو�ض عليه ووجوب معاملته بطريقة حتفظ عليه اإن�ضانيته وكرامته 
الإن�ضانية, وت�ضمنت اأي�ضًا تقرير مبداأ مهم هو اإهدار اأي قول قد ين�ضب ملواطن �ضدر منه 
مواطن  "كل  اأن  علي  فن�ضت  النف�ضي  اأو  البدين  الإي��ذاء  اأو  املعاملة  ل�ضوء  تعر�ضه  نتيجة 
يقب�ض عليه اأو يحب�ض اأو تقيد حريته باأي قيد جتب معاملته مبا يحفظ عليه كرامة الإن�ضان, 
ول يجوز اإيذاوؤه بدنيًا اأو معنويًا, كما ل يجوز حجزه اأو حب�ضه يف غري الأماكن اخلا�ضعة 

للقوانني ال�ضادرة بتنظيم ال�ضجون.
وكل قول يثبت اأنه �ضدر من مواطن حتت وطاأة �ضئ مما تقدم اأو التهديد ب�ضئ منه 

يهدر ول يعول عليه«.
وكان الن�ض باملادة 57 من الد�ضتور الدائم 1971 وامللغي حاليًا قد اأقر مبداأً مهمًا 
ويعد نقلة حقيقية يف جمال حقوق الإن�ضان وحماية حقوق املواطنني الذين تعر�ضوا جلرائم 
التعذيب البدين اأو النف�ضي بتقريره عدم �ضقوط الدعوي اجلنائية عن تلك اجلرمية بالتقادم 
اأن تلك اجلرمية هي يف احلقيقة  اأقر الد�ضتور  وكذلك الدعوي املدنية النا�ضئة عنها, وبذلك 
جرمية �ضد الإن�ضانية وحقوق الإن�ضان وقرر حماية الذين تعر�ضوا يف اأي وقت كان لوقوعها 

عليهم, وحقهم يف تعقب مرتكبي تلك اجلرائم مهما مر الزمن.
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وقد جري ن�ض املادة 57 علي اأن " كل اعتداء علي احلرية ال�ضخ�ضية اأو حرمة احلياة 
اخلا�ضة للمواطنني وغريها من احلقوق واحلريات العامة التي يكفلها الد�ضتور والقانون 
جرمية ل ت�ضقط الدعوي اجلنائية ول املدنية النا�ضئة عنها بالتقادم, وتكفل الدولة تعوي�ضًا 

عادًل ملن وقع عليه العتداء«.
ثم اأورد امل�رشع الد�ضتوري بالباب الرابع منه املعنون �ضيادة القانون ن�ضني متتاليني 
هما املادتني 66, 67 اأقر بهما دعامتني اأ�ضا�ضيتني لل�رشعية الأويل ال�رشعية اجلنائية والثانية 

ال�رشعية الإجرائية.
فن�ضت املادة 66 من د�ضتور 1971 امللغي العمل به علي اأن " العقوبة �ضخ�ضية. ول 
جرمية ول عقوبة اإل بناء علي قانون, ول توقع عقوبة اإل بحكم ق�ضائي, ول عقاب اإل علي 

الأفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون.« 
ون�ضت املادة 67 منه علي اأن املتهم برئ حتى تثبت اإدانته يف حماكمة قانونية تكفل 

فيها �ضمانات الدفاع عن نف�ضه. وكل متهم يف جناية يجب اأن يكون له حمام يدافع عنه.«
3.   يف ظل العمل بد�صتور عام 2012 

الف�ضل  اأوردها د�ضتور 1971و�ضمنها-  التي  املبادئ  اأكد د�ضتور عام 2012 علي 
الأول املعنون احلقوق ال�ضخ�ضية من الباب الثاين اخلا�ض باحلقوق واحلريات - املواد من 
31 وحتى 35 ثم جاءت املادة 36 علي النحو التايل " كل من يقب�ض عليه, اأو يحب�ض, اأو تقيد 
حريته باأي قيد, جتب معاملته مبا يحفظ كرامته, ول يجوز تعذيبه ول ترهيبه, ول اإكراهه, 

ول اإيذاوؤه بدنيًا اأو معنويًا.
ول يكون حجزه ول حب�ضه اإل يف اأماكن لئقة اإن�ضانيًا و�ضحيًا, وخا�ضعة لالإ�رشاف 

الق�ضائي.
وخمالفة �ضئ من ذلك جرمية يعاقب مرتكبها, وفقًا للقانون. 

وكل قول �ضدر حتت وطاأة اأي مما تقدم, اأو التهديد ب�ضئ منه, يهدر ول يعول عليه".
ثم جاءت املادة 1/37 لتقرر اأن "ال�ضجن دار تاأديب وتهذيب واإ�ضالح, يخ�ضع لالإ�رشاف 

الق�ضائي, ويحظر فيه كل ما ينايف كرامة الإن�ضان, اأو يعر�ض �ضحته للخطر".
ثم يورد بالف�ضل الرابع - املعنون �ضمانات حماية احلقوق واحلريات - من الباب 
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الثاين  ن�ض املادة 76 لتقرير مبداأ ال�رشعية اجلنائية بالن�ض علي اأن  " العقوبة �ضخ�ضية, 
ول جرمية ول عقوبة اإل بن�ض د�ضتوري اأو قانوين, ول توقع عقوبة اإل بحكم ق�ضائي, ول 

عقاب اإل علي الأفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون."
�ضابقة  له  لي�ض  جديد  مبداأ  تقريره  الن�ض  ه��ذا  يف  بالطبع  للنظر  الالفت  من  وك��ان 
اأو جرمية  عقوبة  هناك  تكون  اأن  وهو  امل�رشي  للم�رشع  والقانوين  الد�ضتوري  التاريخ  يف 
مبوجب ن�ض د�ضتوري, وكان هذا الن�ض حمل نقد ونرى ذلك النقد له وجاهة فاإن اجلرائم 
الد�ضاتري,  ولي�ض  اخلا�ضة  اجلنائية  والقوانني  العقوبات  قانون  مو�ضعها  والعقوبات 
وخطورة الن�ض كانت تتمثل يف اإمكان تطبيق عقوبة علي جرمية ما دون اأن يكون هناك ن�ض 

جترميي لها ا�ضتنادا اإيل ن�ض د�ضتوري.
ال�رشعية  مبداأ  الرابع  الف�ضل  من   77 باملادة  الد�ضتوري  امل�رشع  يورد  اأن  بعد  ثم 
الأهمية  غاية  يف  ن�ضًا  ي�ضتحدث  اإدانته  تثبت  حتى  بريء  املتهم  اأن  علي  بالن�ض  الإجرائية 
بالفقرة الأخرية منه وهي الرابعة بتقرير حماية الدولة لل�ضهود واملبلغني بالن�ض علي اأن 

"توفر الدولة احلماية للمجني عليهم وال�ضهود واملتهمني واملبلغني عند القت�ضاء".
اإذ مل يكن امل�رشع امل�رشي يكفل احلماية  الأهمية مبكان  امل�ضتحدث من  الن�ض  هذا 

الالزمة للمجني عليهم واملبلغني وال�ضهود بل وللمتهمني يف بع�ض الأحوال.
ثم اأورد باملادة 80 من ذات الف�ضل اأن " كل اعتداء علي اأي من احلقوق واحلريات 
وتكفل  بالتقادم,  املدنية  ول  اجلنائية  الدعوي  عنها  ت�ضقط  ل  جرمية  الد�ضتور  يف  املكفولة 

الدولة تعوي�ضًا عادًل ملن وقع عليه العتداء.
وللم�رشور اإقامة الدعوي اجلنائية عنها بالطريق املبا�رش.

وللمجل�ض القومي حلقوق الإن�ضان اإبالغ النيابة العامة عن اأي انتهاك لهذه احلقوق, 
وله اأن يتدخل يف الدعوي املدنية من�ضمًا اإيل امل�رشور, واأن يطعن مل�ضلحته يف الأحكام."

بطريق  للق�ضاء  باللجوء  امل�رشور  حق  بتقريره  الأهمية  غاية  يف  اأي�ضًا  الن�ض  هذا 
الدعاء املبا�رش, ورغم اأنه مل يكن من ال�رشوري الن�ض علي ذلك بالد�ضتور ويكفي اإيراده 
بقانون الإجراءات اجلنائية, وهو ما كان مطلبًا �ضابقًا ومنذ �ضنوات لكل املهتمني بحقوق 
الإن�ضان يف م�رش,اإل اأننا يجب اأن نقرر باأن الن�ض كان خطوة لالأمام يف دعم حقوق الإن�ضان 

وكرامته.
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ويعد كذلك من املبادئ املهمة تقرير امل�رشع الد�ضتوري حلق املجل�ض القومي حلقوق 
الإن�ضان الن�ضمام للم�رشور يف دعواه املدنية والطعن يف الأحكام ل�ضاحله.

4.   د�صتور 2012 بعد التعديلت التي اأدخلت عليه يف  2014/1/15 

حافظ الد�ضتور اجلديد علي لكل القواعد املقررة بد�ضتوري 1971, 2012 واأوردها 
بالبابني الثالث والرابع منه.

اإن�ضان ول يجوز امل�ضا�ض بها, وتلتزم  "الكرامة حق لكل  اأن  فن�ض باملادة 51 علي 
الدولة باحرتامها وحمايتها."

ت�ضقط  ل  جرمية  واأ�ضكاله,  �ضوره  بجميع  "التعذيب  اأن  علي   52 امل��ادة  ون�ضت 
بالتقادم."

جتب  حريته  تقيد  اأو  يحب�ض  اأو  عليه,  يقب�ض  من  "كل  اأن  علي   55 امل��ادة  ون�ضت 
معاملته مبا يحفظ عليه كرامته, ول يجوز تعذيبه, ول ترهيبه, ول اإكراهه, ول اإيذاوؤه بدنيًا 
اأو معنويًا, ول يكون حجزه اأو حب�ضه اإل يف اأماكن خم�ض�ضة لذلك لئقة اإن�ضانيًا و�ضحيًا, 

وتلتزم الدولة بتوفري و�ضائل الإتاحة لالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة".
وخمالفة �ضئ من ذلك جرمية يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون.

�ضئ مما  وط��اأة  اأنه �ضدر من حمتجز حتت  يثبت  قول  ال�ضمت, وكل  وللمتهم حق 
تقدم, اأو التهديد ب�ضئ منه, يهدر ول يعول عليه."

اأنه من  للمتهم ورغم  ال�ضمت  تقرير حق  املادة 55  الأخ��رية من  الفقرة  ا�ضتحدثث 
املبادئ امل�ضتقرة يف قانون الإجراءات اجلنائية امل�رشي ويف ق�ضاء املحاكم امل�رشية �ضواء 
كانت حماكم املو�ضوع اأو حمكمة النق�ض, اإل اأن اإقراره كحق د�ضتوري تقدم اإيل الأمام يف 

جمال حقوق الإن�ضان يجب اأن يكون حمل ترحيب.
ثم يقرر الد�ضتور اجلديد مبداأ �رشعية اجلرائم والعقوبات بالن�ض يف  املادة 95 علي 
اأن " العقوبة �ضخ�ضية ول جرمية ول عقوبة اإل بناء علي قانون, ول توقع عقوبة اإل بحكم 

ق�ضائي, ول عقاب اإل علي الأفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون."



التعذيب جرمية �صد الإن�صانية     -    دليل اإر�صادي للعاملني يف جمال العدالة اجلنائية

20

ثم يقرر مبداأ ال�رشعية الجرائية بالن�ض باملادة 96 علي اأن " املتهم بريء حتى تثبت 
اإدانته يف حماكمة قانونية عادلة, تكفل له فيها �ضمانات الدفاع عن نف�ضه, وينظم القانون 
وال�ضهود  عليهم  للمجني  الدولة احلماية  ال�ضادرة يف اجلنايات, وتوفر  الأحكام  ا�ضتئناف 

واملتهمني واملبلغني عند القت�ضاء, وفقًا للقانون.
ن�ضت املادة 99 علي اأن" كل اعتداء علي احلرية ال�ضخ�ضية اأو حرمة احلياة اخلا�ضة 
للمواطنني, وغريها من احلقوق واحلريات العامة التي يكفلها الد�ضتور والقانون, جرمية 
الدعوي  اإقامة  للم�رشور  و  بالتقادم,  عنها  النا�ضئة  املدنية  ول  اجلنائية  الدعوي  ت�ضقط  ل 

اجلنائية بالطريق املبا�رش.
وتكفل الدولة تعوي�ضًا عادًل ملن وقع عليه العتداء وللمجل�ض القومي حلقوق الإن�ضان 
اإبالغ النيابة العامة عن اأي انتهاك لهذه احلقوق, وله اأن يتدخل يف الدعوي املدنية من�ضمًا اإيل 

امل�رشور بناء علي طلبه, وذلك كله علي الوجه املبني بالقانون."
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جرمية التعذيب حلمل 
متهم على العرتاف

نفاذ التفاقيات واملواثيق الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�صان:

املادة 93 من الد�صتور

 " تلتزم الدولة بالتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية حلقوق الإن�صان التي ت�صدق 
عليها م�صر, وت�صبح لها قوة القانون بعد ن�صرها وفقاً للأو�صاع املقررة".

هذا الن�ض يف غاية الأهمية من الناحية العملية, فقد منح التفاقيات الدولية والعهود 
القانون  نفاذ  قوة  م�رش  من  عليها  وامل�ضدق  الإن�ضان  بحقوق  املتعلقة  الدولية  واملواثيق 
الوطني بعد ن�رشها مبا�رشة وهو يقينا و�ضع جديد فبمجرد ن�رش التفاقية يكون لها قوة 
الدولية  التفاقية  مع  يتوافق  وطني  ت�رشيع  لو�ضع  انتظار  دون  املحلي  الوطني  القانون 
وهوما كان معموًل به من قبل, واأي�ضًا ما كان يتم التحايل به علي تنفيذ املعاهدات الدولية.

وهذا يعني اأن املحاكم امل�صرية ت�صتطيع تطبيق ن�صو�س التفاقيات واملعاهدات واملواثيق 
الدولية كافة املتعلقة بحقوق الإن�صان مبا�صرة دون لزوم وجود ن�صو�س ب�صاأنها �صادرة من 

امل�صرع امل�صري, وبل �صك هذا تقدم كبري يف جمال حماية حقوق الإن�صان.

ون�ضري هنا اإيل اأنه يف اأواخر الثمانينيات من القرن املا�ضي قامت حمكمة جنايات اأمن 
الدولة طوارئ بالقاهرة بتطبيق ن�ض اتفاقية دولية مبا�رشة واخلا�ض باإقرار حق الإ�رشاب 
با�ضم ق�ضية  اإعالميا  ا�ضتهرت  التي  بالق�ضية  بذلك, وذلك  ي�ضمح  قانوين  ن�ض  دون وجود 

اإ�رشاب ال�ضكك احلديدية وانتهت فيها اإيل الق�ضاء برباءة املتهمني جميعًا.
ثانياً: نظرة علي قانون العقوبات امل�صري  

املعاملة يف ثالثة موا�ضع, وهي مو�ضوع  اإ�ضاءة  و  التعذيب  امل�رشي  امل�رشع  عالج 
البحث الأ�ضا�ضي ونحددها علي النحو التايل:

  ون�ض عليها باملادة 126 من قانون العقوبات 
الثاين-  الكتاب  من   - ال�ضاد�ض   بالف�ضل  وال��واردة 
لأف��راد  املوظفني  من  املعاملة  و�ضوء  الإك��راه  املعنون 
النا�ض, وقد ن�ضت علي اأن " كل موظف اأو م�ضتخدم 
اأو فعل ذلك بنف�ضه حلمله  اأمر بتعذيب متهم  عمومي 
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مات  واإذا  ع�رش.  اإيل  �ضنوات  ثالث  من  ال�ضجن  اأو  امل�ضدد  بال�ضجن  يعاقب  الع��رتاف  علي 
املجني عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل العمد.«

جرمية ا�ضتعمال الق�ضوة ون�ض عليها باملادة 129 من 
ذات الف�ضل وجري ن�ضها علي اأن " كل موظف اأو م�ضتخدم 
الق�ضوة  ا�ضتعمل  عمومي وكل �ضخ�ض مكلف بخدمة عمومية 
اأو  ب�رشفهم  اأخل  اإنه  بحيث  علي وظيفته,  اعتمادًا  النا�ض  مع 
اأو بغرامة ل تزيد علي مائتي  باأبدانهم يعاقب باحلب�ض مدة ل تزيد علي �ضنة  اآلما  اأحدث 

جنيه م�رشي.
اأو  حب�ضه  اأو  �ضخ�ض  ع��ل��ي  القب�ض  ج��رمي��ة 
احتجازه دون وجه حق واملن�ضو�ض عليها باملادة 280 
من قانون العقوبات يف ظرفها امل�ضدد الوارد بالفقرة 

الثانية من املادة 282 عقوبات.
اأو حجزه  اأو حب�ضه  �ضخ�ض  اأي  علي  قب�ض  من  " كل  علي  امل��ادة 280  ن�ضت  وقد 
بدون اأمر اأحد احلكام املخت�ضني بذلك ويف غري الأحوال التي ت�رشح فيها القوانني واللوائح 

بالقب�ض علي ذوي ال�ضبهة يعاقب باحلب�ض اأو بغرامة ل تتجاوز مائتي جنيه م�رشي.
ون�ضت املادة 2/282 علي اأن "ويحكم يف جميع الأحوال بال�ضجن امل�ضدد علي من 

قب�ض علي �ضخ�ض بدون وجه حق وهدده بالقتل اأو عذبه بالتعذيبات البدنية."

ثالثاً:نظرة القانون الدويل جلرمية التعذيب:
الإعلن العاملي حلقوق الإن�صان:

التعذيب  مناه�ضة  ن�ضاأتها,  منذ  املتحدة  الأمم  تبنتها  التي  الأ�ضا�ضية  املبادئ  من 
ون�ضت كل املواثيق الدولية ال�ضادرة عنها علي حترميه وعدم جواز تعر�ض الإن�ضان لأي من 
�ضنوف املعاملة القا�ضية اأو غري الإن�ضانية, اأو املا�ضة بكرامته, فن�ضت املادة 5 من الإعالن 
العاملي حلقوق الإن�ضان علي اأن " ل يعر�ض اأي اإن�ضان للتعذيب ول للعقوبات اأو املعامالت 

القا�ضية اأو الوح�ضية اأو احلاطة بالكرامة ".

جرمية القب�س على 
�صخ�س اأو حب�صه اأو 

احتجازه دون وجه حق

جرمية ا�صتعمال 
الق�صوة
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العهد الدويل للحقوق املدنية وال�صيا�صية: 

" ل يجوز  اأن  ن�ضت املادة 1/7 من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية علي 
اإخ�ضاع اأحد للتعذيب ول للمعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو الالإن�ضانية اأو احلاطة بالكرامة.« 

التفاقية الدولية ملناه�صة التعذيب :

ثم جاءت الوثيقة الأ�ضا�ضية يف هذا املو�ضوع هي اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من 
�رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية او الال اإن�ضانية اأو املهينة يف 1984/6/20 و�ضدقت 
عليها جمهورية م�رش العربية بقرار رئي�ض اجلمهورية رقم 154 ل�ضنة 1986 وقرار وزير 
علي  بالت�ضديق  الأول.  العدد   1988/1/7 يف  الر�ضمية  باجلريدة  املن�ضورين  اخلارجية 

التفاقية والن�رش اأ�ضبحت جزءًا من الت�رشيع الوطني لها قوة القانون الوطني.
تعريف التفاقية للتعذيب:

وقد ن�ضت املادة الأويل علي اأنه: 
 لأغرا�ض هذه التفاقية يق�ضد بالتعذيب اأي عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب �ضديد, ج�ضديًا 1. 

كان اأم عقليًا, يلحق عمدًا ب�ضخ�ض ما بق�ضد احل�ضول من هذا ال�ضخ�ض, اأو من �ضخ�ض 
اأنه  يف  ي�ضتبه  اأو  ارتكبه  عمل  علي  معاقبته  اأو  اع��رتاف,  علي  اأو  معلومات  علي  ثالث, 
ارتكبه, هو اأو �ضخ�ض ثالث اأو تخويفه اأو اإرغامه هو اأو اأي �ضخ�ض ثالث – اأو عندما 
يلحق مثل هذا الأمل اأو العذاب لأي �ضبب من الأ�ضباب يقوم علي التمييز اأيًا كان نوعه, اأو 
يحر�ض عليه اأو يوافق عليه اأو ي�ضكت عنه موظف ر�ضمي اأو اأي �ضخ�ض اآخر يت�رشف 
ب�ضفته الر�ضمية. ول يت�ضمن ذلك الأمل اأو العذاب النا�ضئ فقط عن عقوبات قانونية اأو 

املالزم لهذه العقوبات اأو الذي يكون نتيجة عر�ضية لها.
ل تخل هذه املادة باأي �ضك دويل اأو ت�رشيع وطني يت�ضمن اأو ميكن اأن يت�ضمن اأحكامًا . 2

اأ�ضمل. ونحن هنا ل�ضنا ب�ضدد �رشح كامل التفاقية, ولكن نظرًا لأهميتها  ذات تطبيق 
ورد  ملا  �ضبق  فيما  اأ���رشن��ا  اأن  بعد  خا�ضة  لها,  الأ�ضا�ضية  املالمح  نو�ضح  اأن  يعنينا 
بالد�ضتور اجلديد من اإعطاء التفاقيات واملعاهدات واملواثيق الدولية قوة نفاذ مبا�رش 
الذي  الوطني  الت�رشيع  من  مبا�رشًا  جزء  اعتبارها  جواز  مبعني  عليها,  الت�ضديق  منذ 

ي�ضتطيع القا�ضي تطبيقه مبا�رشة دون احلاجة ل�ضياغته يف �ضكل قانون وطني. 
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ملحظات على تعريف التفاقية للتعذيب :

هل تطلبت التفاقية �ضفة معينة يف املجني عليه 
مت�صمناً  البيان  ال�صالف  النحو  علي  التفاقية  من  الأويل  املادة  ن�س  جاء 
تعريف التعذيب, ومن خلله ميكننا حتديد املق�صود باملجني عليه يف اجلرمية وفق 
ما اأ�صتقرت عليه التفاقية فالن�س جاء علي النحو التايل " اأي عمل ينتج عنه ---
---- - يلحق عمدا ب�صخ�س ما بق�صد احل�صول من هذا ال�صخ�س اأو من �صخ�س 
ثالث " موؤدي هذا اأن املجني عليه الذي يخ�صع للتعذيب هو �صخ�س عادي من اآحاد 
النا�س ل ي�صرتط توافر اأي �صفة فيه �صخ�صيا كاأن يكون متهما يف جرمية اأو م�صتبها 
به. واملجني عليه الواقع عليه التعذيب من املمكن اأن يكون هو �صخ�صيا املق�صود 
اأو غريها, وقد يكون التعذيب علي  اأو اعرتافات  به للح�صول منه علي معلومات 
�صخ�س ما و�صيلة لل�صغط علي �صخ�س اآخر, كاأن يتعر�س البن للإيذاء للح�صول 

علي معلومات من والده مثل اأو العك�س.
هل تطلبت التفاقية �ضفة معينة يف املتهم

يف  يت�صمن  مل  التفاقية  من  الأويل  املادة  من  الأول  بالبند  الوارد  التعريف 
احلقيقة ما ميكن اأن يكون �صفة يف املتهم مرتكب جرمية التعذيب وبذلك فل ي�صرتط 
توافر اأي �صفة معينة فيه, فهو �صخ�س من اآحاد النا�س. ولكن الفقرة الأخرية من 
البند املذكور ت�صمنت امل�صاواة من وجهة وا�صعي التفاقية للمحر�س واملوافق 
عليه وال�صاكت عنه بجعله فاعل اأ�صليا للجرمية حالة كونه موظفا ر�صميا ) عاما( 
�صفة  اأعطت  التفاقية  اأن  ذلك  موؤدي  الر�صمية.  ب�صفته  يت�صرف  �صخ�س  اأي  اأو 

الفاعل الأ�صلي للجرمية لثلث حالت من امل�صاهمة اجلنائية هي : 

 اأ  - التحري�س على التعذيب

ب - املوافقة علي التعذيب 

ج - ال�صكوت علي التعذيب
وهذه احلالت الثلث اإن كان فاعلها موظفا عاما, اأو ت�صرف ب�صفة ر�صمية 

معينة فاإنه يعترب فاعل اأ�صليا جلرمية التعذيب.
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الفعل املادي جلرمية التعذيب : جاء بالن�س اأن " التعذيب اأي عمل ينتج عنه 
اأمل اأو عذاب �صديد ج�صديا كان اأم عقليا, يلحق عمدا ب�صخ�س ما بق�صد احل�صول 

من هذا ال�صخ�س, اأو من �صخ�س ثالث ".
موؤدي ذلك اأن اأي عمل يقوم به الفاعل من املمكن اأن يوؤدي اإيل اآلم ج�صدية اأو 

عقلية للمجني عليه �صخ�صيا اأو ل�صخ�س اأخر من الغري – ثالث– 
فل ي�صرتط اأن يرتك الفعل اأثرا ما اأو يحدث اإ�صابات باأي درجة اأو عاهة اأو 

ينتج مر�صا كل املفرت�س هو اإحداثه اآلماً نف�صية اأو ج�صدية مبا�صرة.

من  ملنعه  طويلة  �صاعات  مبهرة  اإ�صاءة  حتت  ال�صخ�س  و�صع  ذلك  مثال 
القدرة علي معرفة  تفقده  ل�صاعات طويلة  مكان معتم  والعك�س و�صعه يف  النوم, 
الزمن, اأو اإغراق مكان الحتجاز باملياه ملنعه من اجللو�س اأو النوم واإجباره علي 

الوقوف �صاعات طويلة وغريها من طرق التعذيب النف�صي والبدين.

الركن املعنوي جلرمية التعذيب :  هي جرمية عمدية تتطلب توافر الق�صد 
توافر ق�صد جنائي خا�س  اأي�صا  والإرادة, وتتطلب  العلم  بركنيه  العام  اجلنائي 

يتمثل يف :

اأ  � احل�صول علي معلومات: الق�صد يف هذه احلالة هو احل�صول من املجني 
تلك  كانت  اأي��اً  معينة  معلومات  علي  اآخرغريه,  اأو  �صخ�صيا  عليه 

املعلومات واأياً كان مو�صوعها.

اإل يف حالة  اإع��رتاف: احل�صول علي اعرتاف ل يكون  � احل�صول علي  ب  
ارتكاب املجني عليه اأو اآخر جلرمية ويريد مرتكب جرمية التعذيب 

احل�صول منه علي اعرتاف بارتكابها.
� العقاب علي عمل اأرتكبه: اأن يكون الق�صد هو عقاب ال�صخ�س الواقع  ج  
حتت التعذيب علي عمل ما ارتكبه ول ي�صرتط اأن يكون ذلك العمل 
جرمية اأو فعًل موؤثماً اأو معاقباً عليه بل اأي عمل قد يوؤدي اإيل تعر�صه 

للتعذيب عقاباً علي فعله هو اأو �صخ�س ثالث.
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اخلوف  هواإيقاع  احلالة  هذه  يف  اخلا�س  الق�صد  يكون  اأن  التخويف:    � د  
هو  كان  �صواء  معني  �صبب  دون  اأو  �صبب  لأي  ما,  �صخ�س  نف�س  يف 

املق�صود بذلك اأو �صخ�س اأخر ) ثالث(.
ه�  � الإرغام: اأن يكون الق�صد اخلا�س هو اإرغام ال�صخ�س اأو اأخر )ثالث( 
اأو  الفعل  اأي كان ذلك  ما  اأمر  اأو المتناع عن فعل  ما  اأمر  علي فعل 

المتناع.

ح  � التمييز: اأن يكون التعذيب ب�صبب التمييز اأياً كان نوعه, �صواء ب�صبب 
اللون, اأو اجلن�س, اأو الديانة, اأو العرق, اأو العقيدة, اأوغري ذلك من 

اأ�صباب التمييز.

اأي  التعذيب  تعريف  من  الأول  البند  من  الأخرية  الفقرة  اأخرجت  واأخريا 
اأفعال ينتج عنها اأمل اأو عذاب ب�صبب تنفيذ ال�صخ�س لعقوبة قانونية موقعة عليه 
اأو اأن تكون تلك الآلم من الأمور امللزمة لتلك العقوبات اأو اأن تكون نتيجة عر�صية 

لها.
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اأهم ملمح التفاقية :

اأو ق�صائية فعالة  اإدارية  اأو  اإجراءات ت�صريعية  الدول املوقعة باتخاذ  األزمت   •
ملنع التعذيب ) م 2 /1(.

مل جتز للدولة املوقعة التعلل مبرورها بظروف ا�صتثنائية, �صواء كانت حرب   •
اأو التهديد بها اأو عدم ا�صتقرار �صيا�صي لتكون مربرا للتعذيب )م 2/2( 

التعذيب  لإباحة  �صبباً  لي�صت  اأعلي  روؤ�صاء  من  اأوام��ر  �صدور  اأن  اأعتربت   •
)م3/2( .

اأ�صباب  كانت توجد  اإن  اأخري  لدولة  اإعادته  اأو  ت�صليم �صخ�س  للدولة  مل جتز   •
تدعو للإعتقاد باأنه مهدد بخطر التعر�س للتعذيب فيها )م 1/3(.

.)4 )م  الوطني  بقانونها  جرائم  التعذيب  اأعمال  جميع  بجعل  الدول  األزمت   •

للدول  التعذيب  جرائم  حول  حوزتها  يف  التي  الأدل��ة  بتقدمي  الدول  األزمت   •
الأخري املوقعة )م 9( .

اأن تدرج الإعلم والتعليم فيما يتعلق بجرائم التعذيب  األزمت الدول املوقعة   •
بربامج تدريب املوظفني )م 10(. 

اأ�صباب  فيها  ونزيها يف كل حالة توجد  �صريعاً  اأن جتري حتقيقاً  الدول  األزمت   •
معقولة لحتمال وقوع تعذيب )م12(.

األزمت الدول ب�صمان حق امل�صرور وحماية مقدمي ال�صكاوي وال�صهود من كل   •
اأعمال التخويف اأو املعاملة ال�صيئة )م 13(.

األزمت الدول باإن�صاف امل�صرور دون امل�صا�س بحقه العادل يف التعوي�س وفق   •
القانون الوطني )م 14( .

التعذيب  نتيجة  حت�صلت  اأقوال  باأية  العتداد  عدم  ب�صمان  الدول   األزمت   •
)م15(.

.)16 )م  املهينة  اأو  القا�صية  املعاملة  مبنع  الدول  األزمت   •

.)24 وحتى   17 )م  للمتابعة  كاآلية  التعذيب  مناه�صة  جلنة  ت�صكيل   •
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رابعاً :موقف ال�صريعة الإ�صلمية من التعذيب 

اإن الفكرة ال�ضائدة عن موقف ال�رشيعة الإ�ضالمية بالن�ضبة للتعذيب هي اأنها موؤيدة 
له قابلة بتواجده وا�ضتخدامه يف التعامل مع املتهمني ومن يقع ب�ضكل اأو اآخر حتت طائلة 

القانون يف حدود و�رشوط معينة ولها �ضندها يف الفقه من وجهة نظر القائلني بذلك.
ال�صريعة  اأحكام ومقا�صد  مع  يتناق�س  لعله  بل  مقنع  يبدو غري  الراأي  هذا  اأن  اإل 
الإ�صلمية يف جمملها والتي تقوم ---  دون الدخول يف تف�صيلت فقهية لي�س هذا 
هو مو�صع بحثها ---  علي فكر الت�صامح والرحمة, واأن القاعدة ال�صرعية املرعية 
يف الدليل هي "ادرءوا احلدود بال�صبهات " وجند يف كل مو�صع حثاً علي عتق الرقاب 
من نري العبودية فكيف ملن حبب التقرب اإيل اهلل والتكفري عن اخلطايا بعتق الرقاب 

رحمة بالب�صر اخلا�صعني للعبودية اأن يكون ذات الت�صريع مقرًا بتعذيب الب�صر.

 اأما الن�ضو�ض ال�رشعية فقد اأكدت مبداأ الرباءة الأ�ضلية؛ اأن املتهم بريء حتى تثبت 
قومًا  ت�ضيبوا  اأن  فتبينوا  بنباأ  فا�ضق  جاءكم  اإن  اآمنوا  الذين  اأيها  "يا  تعاىل   قال  اإدانته؛ 
بجهالة فت�ضبحوا على ما فعلتم نادمني")1(,  "يا اأيها الذين اآمنوا اجتنبوا كثريًا من الظن اإن 
بع�ض الظن اإثم")2(, ومن �ضورة النجم " واإن الظن ل يغني من احلق �ضيئًا")3(, ومعنى ذلك: 
ل يجوز اأن يكون الظن اأ�ضا�ضًا للمحاكمة ول التحقيق مع املتهمني ")4(. يقول الر�ضول �ضلى 
اأكذب احلديث"  الظن  "اإن  ال�ضالم  عليه  "اإذا ظننت فال تتحقق")5(. ويقول  اهلل عليه و�ضلم 
مما يوؤكد قاعدة الرباءة الأ�ضلية, ويجعل اأ�ضتار النا�ض واأعرا�ضهم واأموالهم حم�ضنة ذات 

حرمة مقد�ضة ل يجوز امل�ض بها اإل بدليل قطعى.
 فان فل�ضفة حقوق الإن�ضان فى الإ�ضالم التى تنطلق من مبداأ التكرمي الإلهى لالإن�ضان 
وا�ضتخالفه فى الأر�ض واعتبار ان الر�ضل اإمنا بعثوا لإقامة العدل وك�رش الأغالل وحترير 
الب�رشية, تاأبى كل عدوان وترف�ض ب�ضدة وحتارب كل �ضنوف الإكراه لالإقرار بجرمية مهما 

كان الهدف نبياًل. 

)1( �ضورة احلجرات : الآية 6.

)2( �ضورة احلجرات : الآية 12.

)3( �ضورة النجم : الآية 28.

)4( انظر تف�ضري الآية يف موطنها يف : �ضيد قطب, يف ظالل القراآن, ط9 )القاهرة؛ بريوت : دار ال�رشوق, 1980(.

)5( رواه الطربي.
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الثقافة الإ�ضالمية دعمًا قيمًا لرت�ضيخ وتاأ�ضيل مبادئ وقيم وفل�ضفة حقوق  ومتثل 
الإن�ضان والرباءة الأ�ضلية والأخوة الإن�ضانية, واحلرب التى ل هوادة فيها �ضد الطغيان 
تزكيها  الإ�ضالم,  �رشيعة  فى  اأ�ضلية  مقا�ضد  ذلك  كل  ان  تقدير  على  وتاأ�ضي�ضًا  والعدوان, 
ر�ضالة الإ�ضالم, ول حتيف عنها, وتعد فاعلها باجلزاء احل�ضن فى الدنيا والآخرة. اأمل يخرب 
اإذا  النبى �ضلى اهلل عليه و�ضلم عن امراأة دخلت النار فى هَرة, ب�ضبب تعذيبها لها, فكيف 
يتعلق الأمر بتعذيب اإن�ضان اأو حتى �ضعب بكامله وب�ضكل مبا�رش اأو مبد يد العون اإىل احلكام 

الطغاة ؟ كم ادخل الطغاة من ب�ضاعة على حياتنا وديننا)6(.
موقف ال�صريعة الإ�صلمية من الدليل امل�صتمد من الإكراه:

الإثبات  نظام  على  ت�ضيطر  التى  العامة  املبادئ  من  بال�ضبهات,  احل��دود  درء  مبداأ 
اجلنائى فى ال�رشيعة الإ�ضالمية, ويجد هذا املبداأ �ضنده فيما روى« عن اأبى هريرة قال: قال 
ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم "ادفعوا احلدود ما وجدمت لها مدافعًا " "رواه ابن ماجه", 
وما روى عن عائ�ضة قالت: قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: ادرءوا احلدود عن امل�ضلمني 
ما ا�ضتطعتم, فاإن كان له خمرج فخلوا �ضبيله فاإن المام اأن يخطئ فى العفو خري من اأن 
يخطئ فى العقوبة«, وهو على هذا النحو قاعدة اأ�ضا�ضية حتتم تف�ضري ال�ضبهة ل�ضالح املتهم 
لأنها ل تكفى لدح�ض اأ�ضل الرباءة املتوفرة فيه ولالأ�ضل فى اعتبار ال�ضبهة درئه للحد حملة 
من الأحاديث والآثار املروية عن النبى _ �ضلى اهلل عليه و�ضلم _ وعن ال�ضحابة ر�ضوان 

اهلل تعاىل عنهم)7(.

كتاب احلريات العامة فى الدولة الإ�ضالمية – را�ضد الغنو�ضى– اجلزء الثانى– طبعة دار ال�رشوق– �ضنة    )6(

2012– �ض 159– 162. 
)7(  كتاب "النظرية العامة لالإكراه يف القانون اجلنائي«, درا�ضة مقارنة, امل�ضت�ضار الدكتور ح�ضني فتحى عطية 

اأحمد, الطبعة الأوىل, دار النه�ضة العربية, بند 267, �ض 425 – 426.





الفصل األول 

أركان جريمة التعذيب 
واستعمال القسوة 
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 املبحث الأول

الركن املادي جلرمية تعذيب متهم حلمله علي العرتاف
اأو م�ضتخدم عمومي  " كل موظف  اأن  علي  العقوبات  قانون  املادة 126 من  ن�ضت 
اأمر بتعذيب متهم اأو فعل ذلك بنف�ضه حلمله علي العرتاف يعاقب بال�ضجن امل�ضدد من ثالث 

�ضنوات اإيل ع�رش. واإذا مات املجني عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل العمد«.
الركن املادي جلرمية التعذيب علي ما وردت بن�ض املادة 126 من قانون العقوبات 
ي�ضتلزم توافر �ضفة معينة يف املتهم - �ضخ�ض مرتكب اجلرمية- هي كونه موظفًا عامًا اأو 
اأو  اأن يكون متهما يف جناية  م�ضتخدمًا عامًا وكذلك الأمر بالن�ضبة للمجني عليه فيها يجب 

جنحة اأخري.
ثم يعقب ذلك بيان الن�ضاط الإجرامي الذي يقع من املتهم, وهو يتمثل يف اأحد اأمرين: 

الأول هو الأمر بالتعذيب والثاين هو مبا�رشة التعذيب بالفعل.
لذلك فاإننا نعر�ض اأوًل لبيان ال�ضفة الالزم توافرها يف املتهم ثم املجني عليه.

ثم نعر�ض ثانيًا للن�ضاط الإجرامي للفاعل.
املطلب الأول 

ال�صفة اللزم توافرها يف املتهم يف جناية تعذيب متهم حلمله علي العرتاف
وهي اأن يكون موظفاً عاماً اأو م�صتخدماً عاماً.

فمن هو املق�صود باملوظف العام؟

الإداري  ال����ق����ان����ون  ي�������ض���ع 
الدولة  جمل�ض  ق�ضاء  ذلك  يف  ويواكبه 
العام, فيجري  للموظف  تعريفًا �ضيقًا 
"ذلك  اأن��ه  علي  الإداري  القانون  فقه 
وجه  علي  اإل��ي��ه  يعهد  ال��ذي  ال�ضخ�ض 
العتياد  وجه  علي  عمل  ب��اأداء  قانوين 

والنتظام يف مرفق عام تديره الدولة اأو اأحد الأ�ضخا�ض املعنوية العامة اإدارة مبا�رشة)8(.

)8(  تعذيب املتهم حلمله علي العرتاف – دكتور عمر الفاروق احل�ضيني – �ض 58 – طبعة 1986.

عاماً  موظفاً  ال�صخ�س  يعترب  لكي  لذلك 
�صفة  لها  باحلكومة  علقته  تكون  اأن  يجب 
عام  مرفق  خدمة  يف  والدوام  ال�صتقرار 
تديره الدولة بالطريق املبا�صر اأو باخل�صوع 

لإ�صرافها ولي�صت علقة عار�صة.
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م�ضتمرة  ب�ضفة  يعني  الذي  ال�ضخ�ض  باأنه  العام  املوظف  الإداري��ة  املحكمة  وعرفت 
غري عار�ضة للم�ضاهمة يف عمل دائم يف خدمة مرفق عام تديره احلكومة املركزية اأو ال�ضلطات 
الإدارية املركزية بالطريق املبا�رش, ويق�ضد بال�ضلطات الإدارية الالمركزية يف هذا ال�ضدد 

الأ�ضخا�ض العامة الإقليمية والهيئات واملوؤ�ض�ضات العامة)9(.
ويف ذات املعني ق�ضت املحكمة الإدارية العليا "باأن �ضفة املوظف ل تقوم بال�ضخ�ض 
ول جتري عليه, بالتايل اأحكام الوظيفة العامة ويفيد من مزاياها, اإل اإذا كان معينًا ب�ضفة 
بالطريق  الدولة  تديره  عام  مرفق  خدمة  يف  دائ��م  عمل  يف  للم�ضاهمة  عار�ضة  غري  م�ضتمرة 

املبا�رش«)10(.
من هو املوظف العام يف قانون العقوبات: 

اأما يف قانون العقوبات فاإن امل�رشع تو�ضع يف اإ�ضباغ �ضفة املوظف العام ومل ياأخذ 
العام,  الإداري معيارًا لتحديد املوظف  القانون والق�ضاء  الذي اتخذ منه  باملفهوم ال�ضيق 
لذلك حدد امل�رشع باملادة 111 من قانون العقوبات املوظف العام وذلك فيما يتعلق بتطبيق 
املادة 119  الر�ضوة, بينما حددت  الثاين واملتعلق بجرائم  الكتاب  الثالث من  الباب  اأحكام 
مكررًا املوظف العام يف حكم الباب الرابع من الكتاب الثالث اخلا�ض بجرائم اختال�ض املال 

العام والعدوان عليه والغدر.
و�ضوء  ب��الإك��راه  املتعلقة  باجلرائم  يتعلق  فيما  النحو  هذا  علي  امل�رشع  يتو�ضع  مل 
املعاملة من املوظفني لأفراد النا�ض - الباب ال�ضاد�ض من الكتاب الثاين- مع الأخذ يف العتبار 
اأن هذه اجلرائم تقع علي اأ�ضخا�ض من املواطنني وهم اأويل بالرعاية من الدولة يف مواجهة 
مرتكبيها -  اأ�ضحاب ال�ضلطات وال�ضالحيات الوا�ضعة-  وعلي ذلك ق�رشت املادة 126 من 
قانون العقوبات الأ�ضخا�ض الذين من املت�ضور اأن يكونوا حمل اتهام يف جناية التعذيب يف 

املوظفني العموميني وامل�ضتخدمني العموميني.
اإليه بعمل دائم يف خدمة  "هو الذي يعهد  باأنه  عرفت حمكمتنا العليا املوظف العام 
القانون العام عن طريق �ضغله من�ضبًا يدخل يف  اأ�ضخا�ض  اأحد  اأو  مرفق عام تديره الدولة 

التنظيم الإداري لذلك املرفق«)11(.
)9(    الو�ضيط يف قانون العقوبات الق�ضم اخلا�ض – دكتور اأحمد فتحي �رشور – �ض 178 – طبعة 2013.

)10(  جمموعة اأحكام الإدارية العليا يف ع�رش �ضنوات رقم 4 �ض 1338 حكم جل�ضة 4/6 /1957 – م�ضار اإليه 

�ض59 تعذيب املتهم د.عمر الفاروق.
)11(   الطعن رقم 2125 ل�ضنة 50 ق جل�ضة 1981/2/9 والطعن رقم 41037 ل�ضنة 59 ق جل�ضة 1998/1/11.
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"واأنه لكي يكت�ضب العاملون يف خدمة مرفق عام �ضفة املوظف العام يجب اأن يكون 
املرفق مدارًا مبعرفة الدولة عن طريق ال�ضتغالل املبا�رش«)12(.

العموميني  املوظفني  عداد  يف  يدخلون  الق�ضائية  ال�ضلطة  رجال  باأن  اأي�ضًا  وق�ضت 
الذين عناهم ال�ضارع يف املادة 109 مكررًا من قانون العقوبات, وكان احلكم قد عر�ض لدفاع 
الن�ض  هذا  تطبيق  �ضدد  يف  العموميني  املوظفني  من  يعدون  ل  الق�ضاء  رجال  باأن  الطاعن 
وبانح�ضار هذه ال�ضفة عن املبلغ لفقدانه �ضالحية الف�ضل يف الدعوي ورد عليه باأنه قول ظاهر 
الف�ضاد, اإذ اإنه من املقرر اأن املراد باملوظف العام بح�ضب ق�ضد ال�ضارع يف املادة 109 مكررًا 
من قانون العقوبات كل �ضخ�ض من رجال احلكومة بيده ن�ضيب من ال�ضلطة العامة, ول عربة 
بالنظام القانوين الذي يحكم طائفة معينة من املوظفني فال ي�ضرتط خ�ضوعه للقانون اخلا�ض 
بنظام العاملني املدنيني بالدولة اإذ اأن هناك طوائف من املوظفني يخ�ضعون لأنظمة خا�ضة, 
فاأع�ضاء الهيئات الق�ضائية وهيئة التدري�ض باجلامعات واأفراد القوات امل�ضلحة وال�رشطة, 
ومل يرث اأي جدال اأو خالف يف اأنهم يدخلون يف نطاق املوظفني العموميني. واأن فقد القا�ضي 
�ضالحيته للف�ضل يف دعوي معينة ل �ضلة له بح�ضب الأ�ضل بوليته للق�ضاء ول يرتتب عليه 

انح�ضار �ضفة الوظيفة العامة عنه)13(.)14(.
وق�ضت حمكمة النق�ض باأنه "ل ي�ضرتط لتطبيق ن�ض املادة 126 من قانون العقوبات 
اأن يكون املوظف العام الذي قام بتعذيب املتهم بق�ضد حمله علي العرتاف خمت�ضًا باإجراءات 
�ضبهة  حوله  حتوم  اأو  املتهم  ارتكبها  التي  املوؤثمة  الواقعة  ب�ضاأن  التحقيق  اأو  ال�ضتدلل 

ذلك,  يف  ا�ضرتاكه  اأو  ارتكابها 
واإمنا يكفي اأن تكون للموظف 
وظيفته  مبوجب  �ضلطة  العام 
العامة ت�ضمح له بتعذيب املتهم 
الع���رتاف  ع��ل��ي  حمله  بق�ضد 
واأي����ًا م��ا ك��ان ال��ب��اع��ث ل��ه علي 

ذلك«)15(.
)12( الطعن رقم 2125 ل�ضنة 50 ق جل�ضة 1981/2/9 �ض 32 ق 21 �ض 147.

)13( الطعن رقم 2352 ل�ضنة 52 ق جل�ضة 1983/1/4 �ض 34 ق �ض 36. 

)14( الو�ضيط , �رشور- املرجع ال�ضابق - �ض 180.

)15( الطعن رقم 5732 ل�ضنة 63 جل�ضة 8 / 3 / 1995.

ويلحظ اأن حتديد املركز القانوين للموظف العام يكون 
وفقاً للوظيفة التي ي�صغلها فعًل, فل تزول عنه ال�صفة 
اإن كان يف اإجازة اأو موقوفاً عن العمل, بينما تزول يف 
الإعارة  حالة  يف  موؤقتاً  ولو  للوظيفة  �صغله  عدم  حالة 
القانوين  مركزه  احلالة  هذه  يف  ويتحدد  مثًل  والندب 
اإليها فاإن كانت مما يعد  اأو املنتدب  وفق اجلهة املعار 

موظفوها موظفون عموميون ا�صتمرت له تلك ال�صفة
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من هم امل�صتخدمون العموميون؟
احلكومة  يف  الإداري  ال�ضلم  درج��ات  اأدين  ي�ضغلون  الذين  املوظفني  ب��ه��وؤلء  ي��راد 
كافة  العموميني  للموظفني  الن�ض  ل�ضمول  تاأكيدًا  عليهم  الن�ض  امل�رشع  اأراد  وقد  املركزية, 
اأيًا كان مركزهم الوظيفي, وقد كانت العلة يف هذه الت�ضمية قدميًا هي العتقاد ال�ضائد باأن 
الوظيفة العامة تتميز بقدر من ال�ضلطة العامة مما دفع امل�رشع اإيل الن�ض �رشاحة علي طائفة 

امل�ضتخدمني منعًا لكل لب�ض اأو خالف)16(.
فيما  فت�ضمل  معانيها  باأو�ضع  توؤخذ  اأن  يجب  عام  م�ضتخدم  اأو  عام  موظف  وكلمة 
ت�ضمله العمد وامل�ضايخ واخلفراء وم�ضايخهم كما ت�ضمل ال�رشطة من اأدين رتبهم اإيل اأعالها.
 وق�ضي باأن " �ضيخ اخلفراء يعد من املوظفني العموميني ويعاقب عقاب من يعذب 
متهمًا حلمله علي العرتاف اإذا دخل ال�ضجن و�رشب متهمًا لهذا الق�ضد ول يعرت�ض علي 
ذلك باأن املادة 110 عقوبات  )املقابلة للمادة 126 عقوبات من القانون احلايل( ل تنطبق عليه 
لأنه لي�ض من املوظفني الذين لهم �ضلطة التحقيق لأن هذه املادة ن�ضها عام وينطبق علي كل 

موظف يرتكب التعذيب لإلزام متهم بالعرتاف«)17(.
وق�ضي باأنه " يت�ضح من الالئحة املخت�ضة بعمد و م�ضايخ البالد وبيان اخت�ضا�ضاتهم 
بها اأنهم هم واخلفراء والطوافون املعينون من موظفي احلكومة تنطبق عليهم املادة 117 
)110 جديدة( - واملقابلة للمادة 126 من قانون العقوبات احلايل– املو�ضوعة يف حق هوؤلء 

املوظفني)18(.
فاإن امل�رشع يف الواقع يعاقب علي جرمية من جرائم ال�ضلطة �ضد الأفراد, فال�ضلطة 
وي�ضتعملون  با�ضمها وحل�ضابها  يعملون  احلقيقة موظفون  يف  معنوي ميثله  كيان  ذاتها  يف 

اإمكاناتها املختلفة واملتنوعة.
ول ي�ضرتط اأن تقع جرمية التعذيب اأثناء ممار�ضة مرتكبها لأعمال وظيفته, فال توجد 
رابطة زمنية بني ممار�ضة الوظيفة وارتكاب اجلرمية واإمنا يكفي اأن تقع اجلرمية ا�ضتنادًا 
ول  اجلرمية,  وقعت  ونفوذها  الوظيفة  اإمكانات  اجلاين  ا�ضتخدم  ف��اإذا  الوظيفة  �ضلطة  اإيل 
ي�ضرتط اأي�ضا اأن يكون اجلاين هو �ضخ�ضيًا القائم با�ضتجواب اأو �ضوؤال املتهم )املجني عليه 

يف جناية التعذيب(.

)16(  الو�ضيط , �رشور- املرجع ال�ضابق - �ض 180.

التعليق علي  امل�ضت�ضار جمدي هرجة,  اإليه يف موؤلف  النق�ض والإبرام حكم 1905/5/27, م�ضار  )17( حمكمة 

قانون العقوبات, اجلزء الثاين �ض 290.
)18( حكم جل�ضة 1897/12/18 حمكمة النق�ض و الإبرام , م�ضار اإليه باملرجع ال�ضابق , �ض 289.
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بزوال �ضفة املوظف العام اأو امل�ضتخدم العام عن اجلاين بالتقاعد اأو ال�ضتقالة اأو 
غريهما فاإن ما يقع منه بعد ذلك من اأفعال يخ�ضع للقواعد العامة يف التجرمي, كاأن تو�ضف 
اأفعاله تلك بال�رشب اأو اجلرح العمد اأو اخلطاأ اأو القتل اأو ال�رشب املف�ضي اإيل موت وغريها 
عنها  فيحا�ضب  الوظيفية  اخلدمة  تركه  تاريخ  قبل  اأفعال  من  به  قام  ما  بينما  جرائم,  من 

باعتباره موظفًا اأو م�ضتخدمًا عامًا وقت ارتكاب الفعل.
املطلب الثاين

ال�صفة اللزم توافرها يف املجني عليه
اأن يكون متهما يف جناية اأو جنحة:

هو  التعذيب  جناية  يف  عليه  املجني  اأن  عقوبات   126 امل��ادة  ن�ض  وفق  الوا�ضح  من 
�ضخ�ض ما متهم اأ�ضاًل يف جناية اأو جنحة فمن هو اإذا املتهم.

من املتهم – املجني عليه– يف جناية التعذيب:
مل ي�ضع امل�رشع امل�رشي تعريفًا حمددًا للمتهم رغم ا�ضتخدامه هذا 
وقد  منه,  م��واده ويف موا�ضع خمتلفة  من  م��ادة  من  اأك��رث  يف  اللفظ 
و�ضع الفقه تعريف للمتهم وملن تتوافر فيه هذه ال�ضفة وهي تعريفًا 

اأغلبها متقارب.
الدع��اء  مبواجهة  فيلتزم  اإجراميًا  فعاًل  ارتكابه  �ضبهات  �ضده  تثور  �ضخ�ض  كل 
هذه  متحي�ض  وت�ضتهدف  القانون  يحددها  التي  ل��الإج��راءات  واخل�ضوع  عنه  مب�ضئوليته 

ال�ضبهات وتقدير قيمتها ثم تقرير الرباءة اأو الإدانة )19(.
تفيد  كافية  قبله دلئل  توافرت  باأنه هو كل �ضخ�ض  املتهم  تعريف  ذلك  وقريب من 
ارتكابه اجلرمية اأو امل�ضاهمة يف ارتكابها باأية �ضورة من �ضور امل�ضاهمة الأ�ضلية اأو التبعية 

فيبيح ذلك اتخاذ اإجراءات جمع الأدلة واملحافظة عليها يف مواجهته.
املتهم واملحكوم عليه:

– املتهم- هو من  ون�ضري هنا لختالف اأ�ضا�ضي بني املتهم واملحكوم عليه, فالأول 
حتى  مواجهته  يف  قائمة  اجلنائية  الإج���راءات  وتظل  اجلرمية,  ارتكابه  �ضبهة  �ضده  تثور 
جرمية  بارتكاب  اإدانته  تثبت  الذي  فهو  عليه-   املحكوم   - الثاين   بينما  حماكمته  تنتهى 

بحكم يوقع عليه عقوبتها وتنق�ضي بهذا احلكم تلك الإجراءات.
الدعوي  مراحل  طوال  فيعامل  ال��رباءة  قرينة  من  ي�ضتفيد  املتهم  اأن  ذلك  وي�ضتتبع 

)19( حممود جنيب ح�ضني – �رشح قانون الإجراءات اجلنائية – طبعة 1988 �ض 94.

فاملتهم هو :
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بينما  ال��رباءة  املتهم  يف  الأ�ضل  اأن  اأ�ضا�ض  علي  بالإدانة  نهائي  حكم  �ضدور  حتى  اجلنائية 
الثاين املحكوم عليه ل ي�ضتفيد من هذه القرينة بثبوت اإدانته ول ي�ضتطيع اأن يتح�ضن بها 

من تنفيذ العقوبة)20(.
وي�ضع البع�ض يف الفقه فروقًا يف تعريف املتهم بني مراحل ثالث هي مرحلة التحقيق 
البتدائي ومرحلة املحاكمة واأخريًا فرتة جمع ال�ضتدللت ففي مرحلة املحاكمة املتهم هو 
ال�ضخ�ض الذي ين�ضب اإليه ارتكاب جرمية وجتمعت �ضده اأدلة كافية علي ارتكابه لها �ضواء 

ب�ضفته فاعاًل اأ�ضليًا اأم مع غريه اأم �رشيكًا.
اأو  دلئل  جمموعة  �ضده  تتجمع  من  هو  البتدائي  التحقيق  مرحلة  يف  املتهم  بينما 
اإليه اتهام من �ضلطة  اأنه قد �ضاهم يف اجلرمية دون اأن يوجه  اأدلة يفرت�ض معها  اأو  قرائن 

التهام.
 من يقوم �ضده اعتقاد يرتكز علي عنا�رش مادية تثري ال�ضبهة 
اأو ال�ضك يف اأن هذا ال�ضخ�ض مرتكب جرمية وعلي ذلك فال يعد 
م�ضتبهًا فيه من يقت�رش الأمر بالن�ضبة له علي جمرد تقدمي بالغ 

�ضده)21(.
وعرف املتهم  اأي�ضًا باأنه الطرف الثاين يف الدعوي اجلنائية وهو اخل�ضم الذي يوجه 

اإليه التهام بوا�ضطة حتريك الدعوي اجلنائية قبله.
الدعوي  حتريك  يتعني  بل  متهمًا  يعترب  حتى  للجرمية  ال�ضخ�ض  ارتكاب  يكفي  فال 
حدود  يف  العامة  النيابة  اأن  اإل  اجلناة,  يتعدد  وقد  ال�ضفة  هذه  تلحقه  حتى  قبله  اجلنائية 
�ضلطتها التقديرية قد حترك الدعوي اجلنائية �ضد اأحدهم دون غريه ويف هذه احلالة يعترب 

هذا ال�ضخ�ض وحده هو املتهم دون غريه)22(.
تعريف حمكمة النق�س للمتهم:

فقد جري ق�ضاء حمكمة النق�ض علي اأن " املتهم يف حكم الفقرة الأويل من املادة 126 
من قانون العقوبات هو كل من وجه اإليه التهام بارتكاب جرمية معينة ولو كان ذلك اأثناء 
قيام ماأموري ال�ضبط الق�ضائي مبهمة البحث عن اجلرائم ومرتكبيها وجمع ال�ضتدللت 
التى تلزم للتحقيق والدعوي علي مقت�ضى املادتني 21, 29 من قانون الإجراءات اجلنائية 
ما دامت قد حامت حوله �ضبهة اأن له �ضلعًا يف ارتكاب اجلرمية التى يقوم اأولئك املاأمورون 

)20(  نبيل مدحت �ضامل – �رشح قانون الإجراءات اجلنائية طبعة 2009 اجلزء الأول �ض 223 وما بعدها .

)21( عبد الروؤوف مهدي �رشح القواعد العامة لالإجراءات اجلنائية طبعة 2003 �ض 167 ومابعدها.

)22( اأحمد فتحي �رشور – الو�ضيط يف الإجراءات اجلنائية طبعة 1993 �ض 137 ومابعدها.  

اأما امل�صتبه فيه فهو:
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بجمع ال�ضتدللت فيها. ول مانع من وقوع اأحدهم حتت طائلة ن�ض املادة 126 من قانون 
العقوبات اإذا ما حدثته نف�ضه بتعذيب ذلك املتهم حلمله علي العرتاف اأيًا ما كان الباعث له 
علي ذلك. ول وجه للتفرقة بني ما يديل به املتهم يف حم�رش حتقيق جتريه �ضلطة التحقيق 
وما يديل به يف حم�رش جمع ال�ضتدللت ما دام القا�ضي اجلنائي غري مقيد بح�ضب الأ�ضل 
بنوع معني من الدليل وله احلرية املطلقة يف ا�ضتمداده من اأي م�ضدر يف الدعوي يكون مقتنعًا 
ب�ضحته. ول حمل للقول باأن ال�ضارع ق�ضد حماية نوع معني من العرتاف لأن ذلك يكون 

تخ�ضي�ضًا بغري خم�ض�ض ول يت�ضق مع اإطالق الن�ض«)23(.
ولقد رتب امل�رشع حقوقًا للمتهم مبجرد اكت�ضابه هذه ال�ضفة لكي يتمكن من الدفاع 
القانوين فيها  الدعوي, وحتديد مركزه  التعبري احلر عن موقفه يف  فاإن له حق  عن نف�ضه, 
مببا�رشة كل الإجراءات التى متكنه من ذلك, مثل التقدم بالطلبات, والدفوع, ومناق�ضة اأدلة 

الثبوت, وتقدمي اأدلة نفي, والطعن علي الأحكام التي ت�ضدر �ضده.
والتم�ضك  مطلقًا  ال��ك��الم  ع��ن  المتناع  يف  احل��ق  ل��ه  كما  ال��ك��الم,  يف  احل��ق  وللمتهم 
اأو  العامة  – النيابة  التحقيق  �ضلطة  اأم��ام  املحقق  اأ�ضئلة  اإجابة  يرف�ض  اأن  وله  بال�ضمت, 
قا�ضي التحقيق- وكذلك له ال�ضمت وحق رف�ض اإبداء اأقواله اأمام ماأمور ال�ضبط  والتم�ضك 
باأل يبديها اإل اأمام �ضلطة التحقيق, وله التم�ضك بح�ضور حماميه يف )اجلنايات( وله رف�ض 
ا�ضتجوابه كليًا وللمتهم حق ح�ضور كافة اإجراءات التحقيق واملحاكمة ويجب اأن يتم اإعالنه 
بكل ما ي�ضدر يف الدعوي من قرارات واأحكام وهو اآخر من يتكلم اأمام املحكمة وله احلق يف 
الطعن علي ما ي�ضدر �ضده من اأحكام بالإدانة, وللمتهم احلق يف الإنكار دون اأن يجرب علي 
قول احلقيقة واإذا قرر باأقوال غري �ضحيحة ل يعاقب بال�ضهادة الزور ول يوجه له التهام 

بها)24(.
متي تزول �صفة املتهم:

والتحقيق  ال���ض��ت��دللت  جمع  مراحل  ط��وال  لل�ضخ�ض  مالزمة  املتهم  �ضفة  تظل 
واملحاكمة ول تزول عنه اإل بزوال ال�ضبب الذي اأك�ضبه تلك ال�ضفة.

بالتقادم  باأي طريق �ضواء كان ذلك  الدعوي اجلنائية  بانق�ضاء  املتهم  فتزول �ضفة 
الدعوي اجلنائية  لإقامة  باأل وجه  اأو  اأمر باحلفظ  الوفاة, وكذلك ب�ضدور  اأو  الت�ضالح  اأو 

)23(  الطعن رقم 1314 ل�ضنة 36 ق جل�ضة 1966/11/28 ال�ضنة 17 �ض 1161– الطعن رقم 36562 ل�ضنة 73 

ق جل�ضة 2004/2/17 �ض 164 �ض 55 ق.
)24(   نبيل مدحت �ضامل املرجع ال�ضابق �ض226, حممود جنيب ح�ضني الإجراءات اجلنائية �ض 95 .
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من �ضلطة التحقيق, وتزول بكف جهات البحث والتحري عن مالحقته, وتزول باحلكم يف 
الدعوي اجلنائية.

فاإذا حكم برباءة املتهم زالت عنه �ضفة املتهم واإذا ق�ضي باإدانته اأكت�ضب �ضفة جديدة 
هي كونه حمكومًا عليه وزالت عنه �ضفة املتهم فاإذا تعر�ض لأي �ضورة من �ضور العنف اأو 
املعاملة القا�ضية فاإن الواقعة تنطبق عليها اجلناية املن�ضو�ض عليها باملادة 127 من قانون 

العقوبات)25(.
ومن املمكن بعد زوال �ضفة املتهم من ال�ضخ�ض اأن تعود مرة ثانية وذلك علي �ضبيل 
املثال باإلغاء قرار احلفظ اأو الأمر باأل وجه لإقامة الدعوى اجلنائية لظهور دلئل جديدة, لذا 
فاإن اكت�ضاب ال�ضخ�ض و�ضف املتهم مرتبط باحلالة التى هو عليها مبعني اأنه اإن زالت عنه 

ال�ضفة ثم تكرر اتهامه اأو ارتكابه لفعل اآخر موؤثم اكت�ضب ال�ضفة من جديد.
هل تثبت �ضفة املتهم لل�ضخ�ض رغم عدم �ضدور اإذن اأو طلب اأو �ضكوى يف احلالت 

التي يتوقف حتريك الدعوي اجلنائية عليها؟
بها  تقوم  التي  ال�ضتدللت  جمع  مرحلة  يف  لل�ضخ�ض  املتهم  �ضفة  تثبت  بالطبع 
اجلهات الإدارية باعتبارها جهات �ضبط اأو لأع�ضائها من ماأموري ال�ضبط الق�ضائي, رغم 
اأن ذلك يتم قبل الإذن اأو الطلب فاإن وقعت علي املتهم يف هذه املرحلة ثمة اعتداءات ل يحتج 

قبله باأنه مل ي�ضدر اإذن اأو طلب.
وق�ضت حمكمة النق�ض باأن " خطاب ال�ضارع يف املادة الرابعة من القانون رقم 92 
ل�ضنة 1964 يف �ضاأن تهريب التبغ موجه اإيل النيابة العامة بو�ضفها ال�ضلطة �ضاحبة الولية 
فيما يتعلق برفع الدعوي اجلنائية, باعتبار اأن اأحوال الطلب كغريها من اأحوال ال�ضكوى 
اأن  من  املقرر  الأ�ضل  من  ا�ضتثناء  الدعوي  حتريك  يف  حريتها  على  قيود  هي  اإمنا  والإذن, 
حقها يف هذا ال�ضاأن مطلق ل يرد عليه قيود اإل بن�ض خا�ض يوؤخذ يف تف�ضريه بالت�ضييق, ول 
ين�رشف فيه اخلطاب اإيل غريها من جهات ال�ضتدلل ومنها م�ضلحة اجلمارك املكلفة اأ�ضاًل 
من ال�ضارع بتنفيذ قانون تهريب التبغ واملنوط بها من بعد توجيه الطلب اإيل النيابة العامة 
بالبدء يف اإجراءات الدعوي اجلنائية, التي ل تبداأ اإل مبا تتخذه هذه من اأعمال التحقيق يف 
�ضبيل ت�ضيريها تعقبًا ملرتكبي اجلرائم با�ضتجماع الأدلة عليهم ومالحقتهم برفع الدعوي 

وطلب العقاب)26(.
)25( تن�ض املادة 127 عقوبات علي "يعاقب بال�ضجن كل موظف عام وكل �ضخ�ض مكلف بخدمة عامة اأمر بعقاب 

املحكوم عليه اأو عاقبه بنف�ضه باأ�ضد من العقوبة املحكوم بها عليه قانونا اأو بعقوبة مل يحكم بها عليه«.
)26(   الطعن رقم 1438 ل�ضنة 48 ق جل�ضة 1981/5/4.
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اأيًا كان من يبا�رشها  اإج��راءات ال�ضتدلل  اأن  " من املقرر يف �ضحيح القانون  واأنه 
ل تعترب من اإجراءات اخل�ضومة اجلنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي ل يرد عليها 
قيد ال�ضارع يف توقفها علي الطلب رجوعًا اإىل حكم ال�ضل يف الإطالق وحتريًا للمق�ضود من 
ما  دون  ال�ضحيح  الوجه  على  اجلنائية  الدعوي  ملعني  بال�ضتثناء وحتديدًا  ال�ضارع  خطاب 
ي�ضبقها من الإج��راءات املمهدة لن�ضوئها, اإذ ل ميلك تلك الدعوي اأ�ضاًل غري النيابة العامة 

وحدها".
واأن "اأعمال ال�ضتدلل التي قام بها مفت�ض الإنتاج تكون قد متت ا�ضتنادًا اإيل احلق 
املخول اأ�ضاًل لرجل ال�ضبط الق�ضائي مما ل يرد عليه قيد ال�ضارع يف توقفها علي الطلب«)27(.

املطلب الثالث
الن�صاط الإجرامي يف جرمية التعذيب 

يتخذ الن�ضاط الإجرامي جلرمية تعذيب متهم حلمله علي العرتاف اأحد اآمرين:
الأول: الأمر بالتعذيب. 

الثاين: ممار�ضة التعذيب بالفعل اأو مبا�رشته. 
ونعر�ض لكل منهما تف�ضياًل علي النحو التايل: 

اأوًل: الأمر بالتعذيب 
مل ي�ضع امل�رشع تعريفًا حمددًا وا�ضحًا لالأمر بالتعذيب وهو ابتداء يفرت�ض اأن هناك 
�ضخ�ضًا هو بال�رشورة - وفق ن�ض املادة 126 من قانون العقوبات- موظفًا عامًا هو الآمر 
اأي م�ضدر الأمر و�ضخ�ض اأو اأ�ضخا�ض اآخرين عليهم تنفيذه موؤدي ذلك اأن الأول له �ضلطة 

رئا�ضية علي الثاين.
فالأمر اإحدى �ضور التعبري عن اإرادة الرئي�ض الأعلى وهي الإرادة املنوط باملرءو�ض 
الأخري عليه,  اأ�ضا�ضًا من �ضلطة هذا  ينبع  الرئي�ض  اإرادة  بتنفيذ  املرءو�ض  تنفيذها, والتزام 
اإيل  الرئي�ض  من  ال�ضادر  الأم��ر  م�رشوعية  ومدى  ال�ضلطة  هذه  بني  اخللط  يجوز  ل  اأنه  اإل 

مرءو�ضه.
ما  م�رشوعية  اأم��ا  الأم��ر,  اإ�ضدار  يف  �ضفة  وذو  خمت�ض  اأن��ه  تعني  الرئي�ض  ف�ضلطة 

ت�ضمنه الأمر فم�ضاألة اأخرى حتدد طبقًا للقانون)28(.

)27(  الطعن ال�ضابق 1438 ل�ضنة 48 ق جل�ضة 1981/5/4.

)28(   تعذيب املتهم حلمله علي العرتاف د. عمر الفاروق �ض 100 ,101. 



التعذيب جرمية �صد الإن�صانية     -    دليل اإر�صادي للعاملني يف جمال العدالة اجلنائية

42

ول ي�ضرتط �ضدور الأمر �رشاحًة اأو �ضمنًا ول اأن يكون يف عبارات حمددة اأو مت�ضمنًا 
�ضورة للتعذيب اأو كيفيته اأو مدته وي�ضتوي اأي�ضًا اأن ي�ضدر من الرئي�ض اإيل مرءو�ضه الذي 

يليه مبا�رشة اأو الأدنى منه.
هل ت�صتوي حالة الإذن بالتعذيب مع حالة الأمر بالتعذيب؟

ذهب راأي يف الفقه اإيل اأنه اإذا كان الأمر تعبريًا عن اإرادة الرئي�ض فاإن اإذن الرئي�ض 
ل يخرج عن ذات املعني, ذلك اأن يف حالة الأمر ال�ضادر من الرئي�ض يكون هو الذي عرب عن 
الرئي�ض يكون قد عرب عن  فاإن  الإذن  اأما يف حالة  لتنفيذها,  اإيل مرءو�ضيه  اإرادت��ه ووجهها 

اإرادته بناء علي طلب مرءو�ضه الذي يلتزم بتنفيذها.
وينتهي هذا الراأي اإيل اأنه الأمر بالتعذيب ي�ضتوي مع الإذن بالتعذيب, فكالهما تعبري 

عن اإرادة الرئي�ض يف اإيقاع التعذيب باملتهم)29(.
هذا الراأي ل ميكن املوافقة عليه اأو م�صايرته يف منطقه للأ�صباب الآتية:

اأن لفظ الأمر وا�ضح الدللة ل لب�ض فيه يف اأنه يعني وجود �ضخ�ض هو ُم�ضدر الأمر . 1
يبادر باإلقاء تعليمات ملزمة )من وجهة نظره( اإيل مرءو�ضيه بتعذيب متهم معني اأو 

اأكرث.
تع�ضفية علي هذا . 2 اللفظ وتف�ضريه بطريقة  ا�ضتخدام  التو�ضع يف  ل ميكن بل ل يجوز 

النحو.
اإن ب�ضاعة جرمية التعذيب قد تكون دافعًا اإيل اتخاذ هذا امل�ضلك يف التف�ضري والتو�ضع . 3

علي ذلك النحو حر�ضًا من �ضاحب هذا الراأي علي عدم اإفالت الرئي�ض الذي مل ي�ضدر 
اأن يفعلوا ذلك  اأو �ضمنًا بالتعذيب ملرءو�ضيه واأنتظر ا�ضتئذانهم له يف  اأمرًا �رشاحة 

واأذن لهم به اأو اأقرهم عليه بعد انتهائهم من تنفيذه.
اإن الرئي�ض الذي ياأذن يف احلقيقة ملرءو�ضه علي نحو ما �ضبق لن يفلت من العقاب اإذ اأن . 4

الو�ضف ال�ضحيح ملوقفه هو كونه �رشيكًا للفاعل الذي با�رش التعذيب بنف�ضه بالتفاق 
وامل�ضاعدة.

ذلك اأنه باإذنه قد اتفق مع مرءو�ضه علي ارتكاب اجلرمية و�ضاعده علي تنفيذها باأن 
علم بها واأذن له با�ضتكمالها ومل ي�ضدر اأمرًا مبنعه اأو اإيقافه وبذلك يكون الرئي�ض قد خ�ضع 
اأي�ضًا للتجرمي ولكن يف اإطار من امل�رشوعية اجلنائية دون تع�ضف اأو تو�ضع وقيا�ض يف تف�ضري 

الن�ضو�ض)30(.
)29(  تعذيب املتهم عمر الفاروق املرجع ال�ضابق �ض 103, 104. 

)30(  عمر الفاروق – املرجع ال�ضابق �ض104.
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وق�ضي باأنه "لتطبيق مادة التعذيب تو�ضاًل للح�ضول علي العرتاف يلزم اأن يكون 
املَُعذب اأو الآمر بالتعذيب �ضاحب �ضفة ر�ضمية ويكون اإما اأنه اأمر بالتعذيب اأو با�رشه بنف�ضه 
وبدون ذلك ل ميكن تطبيق املادة 117)املقابلة للمادة 126 من قانون العقوبات احلايل( اإن 
ح�ضول التعذيب بعلم املوظف واأثناء وجوده ل ينتج اأنه الآمر به اإل اأنه ينتج الر�ضا وهذا 

الر�ضا ل يغري معني لفظة الآمر الواردة يف املادة")31(.
الأول هو  ميز بني فر�ضني  العقوبات  قانون  املادة 126 من  بن�ض  امل�رشع  اأن  ذلك 
الأمر بالتعذيب والثاين مبا�رشة التعذيب هذا يعني كما �ضبق القول اأن الأمر الأول هو تعبري 
عن اإرادة ُم�ضدر الأمر يف تعذيب متهم معني اأو اأكرث دون ا�ضتلزام اأن يقوم بذلك بنف�ضه اأو 

ي�ضاهده اأو تتم عمليه التعذيب اأ�ضاًل فالن�ضاط املادي املجرم هنا هو اإ�ضدار الأمر.
علي خلف ما �صبق يذهب راأي يف الفقه اإيل اأن ال�ضورة الأويل للن�ضاط املادي يف 
جرمية التعذيب ل يتعدى ال�ضلوك فيها حم�ض تعبري عن اأمر معني هو الأمر بتعذيب متهم, 

ول تتحقق فيه جرمية ما اإذا �ضدر الأمر ومل يعقبه تعذيب ِفعلي للمتهم اأو تنفيذ لالأمر.
ذلك اأن الأمر بالتعذيب حني ل يعقبه تنفيذ, ل يندرج حتت طائل الن�ض الذي يفهم منه 
اأن التعذيب يلزم حدوثه بالفعل حتى اإن الفقرة الثانية من ن�ض املادة 126 عقوبات تتحدث 
عن اأمر من م�ضاعفات التعذيب هو حدوث موت املتهم, ولو مل يق�ضد القانون ذلك لأورد ن�ضًا 

يعاقب الآمر بالتعذيب ولو مل يعقبه تنفيذ وهو ما مل يحدث.
اأن ق�ضد امل�رشع من الن�ض هو الت�ضوية بني ال�رشيك والفاعل  اإيل  وينتهي من ذلك 

الأ�ضلي يف جرمية التعذيب)32(.
هذا الراأي ل ميكن املوافقة عليه للأ�صباب الآتية:

فيما  اأمرين  بني  الدللة يف متييزه  وا�ضح  العقوبات  قانون  من  املادة 126  ن�ض  اأن    .1
يتعلق بالن�ضاط املادي يف جرمية التعذيب الأول هو الأمر بالتعذيب والثاين هو ممار�ضة 

التعذيب.
2.  اأن التفرقة الواردة بالن�ض تعني اأنه من املت�ضور اأن يكون الآمر بالتعذيب خمتلفًا عن 
املنفذ له دون اأن يكون هناك ما مينع اأن يكون الآمر هو ذاته اأحد املنفذين اأو املنفذ 

منفردًا.

)31(  حكم حمكمة اأ�ضتئناف م�رش جل�ضة 5/10/ 1902– م�ضار اإليه �ض291 التعليق علي قانون العقوبات – 

اجلزء الثاين جمدي هرجة.
)32(  رم�ضي�ض بهنام قانون العقوبات جرائم الق�ضم اخلا�ض �ض 533 من�ضاأة املعارف.
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3.   اأن الن�ضاط املادي لالآمر بالتعذيب يف حقيقته تعبري عن اإرادته يف اإيذاء املجني عليه 
لذلك فاإن اإ�ضداره الأمر بالفعل يحقق له ما اأراده حتى لو مل يتم التنفيذ لأي �ضبب اآخر 

بعيد عنه �ضخ�ضيًا �ضواء كان ذلك من ال�ضخ�ض ال�ضادر له الأمر اأو ل�ضبب اآخر.
4.  الفقرة الثانية من املادة 126 عقوبات يف احلقيقة عاجلت ظرفًا م�ضددًا حال حتقق وفاة 
املجني نتيجة ما لقيه من تعذيب, فهي طبقًا للقواعد العامة جرمية �رشب مف�ٍض اإيل 
موت ولكن امل�رشع رتب عقوبة القتل العمد علي حدوث الوفاة نتيجة التعذيب لب�ضاعة 
هذه اجلرمية فاحلقيقة اأن الوفاة هنا يثبت بها الظرف امل�ضدد وي�ضتحق بناء علي ذلك 

املتهم العقوبة الأ�ضد ولي�ضت الوفاة هنا جمرد م�ضاعفات لفعل املتهم.
5.  املوافقة علي ذلك الراأي تعني بب�ضاطة اأننا نكافئ الآمر بالتعذيب والذي مل يتم تنفيذ 

اأمره لأي �ضبب خارج عن اإرادته بعدم معاقبته وهو اأمر يجايف املنطق والعدالة.
6.  يف الأنظمة ال�ضتبدادية يكون الآمر بالتعذيب اأكرث خطورة علي حقوق املواطنني من 

القائم بالتعذيب.
لذلك فاإن توقف الن�ضاط الإجرامي للمتهم عند حد الأمر بالتعذيب وعدم تنفيذ قراره 
اأو اأمره يعني اأن جرميته متت كاملة وفق ن�ض املادة 126 من قانون العقوبات بتعبريه عن 

اإرادته يف تعذيب املجني عليه.
اأمرًا  املتهم  تعذيب  عن  بالكف  الأم��ر  عن  الأعلى  الرئي�س  امتناع  يعترب  هل 

بالتعذيب بطريق المتناع؟

يري �ضاحب هذا الراأي اأن امتناع الرئي�ض الأعلى عن اإ�ضدار اأمر ملرءو�ضيه بالكف 
عن تعذيب متهم ما هو مبثابة اأمرًا بالتعذيب �ضادر منه بطريق المتناع.

ويري اأن الفر�ض يف هذه احلالة لي�ض نظريًا ذلك اأن التعذيب يف ال�ضجون واملعتقالت 
واأماكن الحتجاز بات �ضيئا ماألوفًا, ومن ثم ميكن اأن ي�ضاهد الرئي�ض الأعلى اأو ي�ضمع وقائع 
تعذيب متهم ول ي�ضدر اأمرًا ملرءو�ضيه بالكف عن ذلك, وهو ما يعني اأن الرئي�ض الأعلى قد 
عرب مبا ل يدع جماًل لل�ضك عن اإرادته يف تعذيب املتهم حلمله علي العرتاف وهو جوهر الأمر 

بتعذيب املتهم املوؤثم بن�ض املادة 126 من قانون العقوبات)33(.
نحن ل نتفق مع الراأي ال�ضابق ورغم ق�ضوة املدخل الذي يقيم عليه راأيه, اإذ نقطة 
البدء عنده اأن التعذيب يف ال�ضجون واملعتقالت ومراكز الحتجاز املختلفة بات �ضيئا ماألوفًا 

)33(  عمر الفاروق – املرجع ال�ضابق �ض 105 وما بعدها.
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معتادًا ل غرابة يف حدوثه وب�ضكل يومي, ونظن ان ذلك املدخل هو الذي دفعه اإيل تبني هذه 
الوجهة من النظر يف حماولة منه ملعاجلة النق�ض الت�رشيعي يف �ضاأن جرمية التعذيب. 

اإن�ضان اأن يتحدث عن التعذيب فما بالك باحلديث عنه علي ذلك  فاإنه من املوؤمل لأي 
النحو من اعتباره حالة تكاد تكون عادية يف اأماكن الحتجاز وال�ضجون ويف وطن مثل م�رش, 
وهي بلد ذو ح�ضارة عريقة ومن املوؤكد اأن �ضعبه ي�ضتحق العي�ض يف حرية حقيقية واأن حترتم 

اإن�ضانيته واآدميته ول تهان باأي �ضكل من اأ�ضكال الإهانة. 
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اأما اأ�صباب رف�صنا لهذا الراأي فهي:
الرئي�ض  بالتعذيب من  الأمر  التفرقة بني  بالأ�ضا�ض علي عدم  قائم  الراأي  اأن هذا 
الأعلى الذي لديه �ضلطة واخت�ضا�ض وبني حالة التوافق اأو التفاق اأو املوافقة علي تعذيب 

متهم الذي قام به مرءو�ضيه دون اأمر منه بذلك.
بينما نري اأن الفر�ض املطروح ميثل اإحدى حالت التوافق اأو التفاق اأو املوافقة 
متهم  بتعذيب  روؤ�ضائه  لأمر  انتظار  دون  نف�ضه  تلقاء  من  بادر  الذي  املرءو�ض  فعل  علي 
يف  ال�ضتمرار  وبني  بينه  يحول  اأو  بالتوقف  ياأمره  اأو  مينعه  مل  بذلك  رئي�ضه  علم  وحني 
اجلرمية, هذا كله ل يعني اأن اأمرًا من الرئي�ض قد �ضدر �ضلبًا بامتناعه عن الأمر بالكف 

عن التعذيب.
القائم  الأ�ضلي  للفاعل  ال�رشيك  موقف  يف  هنا  الرئي�ض  اأن  احل��ال  يكون  واإمن��ا 
مببا�رشة التعذيب, وذلك بطريقي التفاق وامل�ضاعدة باأن علم بالتعذيب ومل مينع مرتكب 

اجلرمية من ال�ضتمرار فيه اأو احليلولة بينه وبني ال�ضتمرار رغم قدرته علي ذلك. 
ال��راأي هو الأق��رب ملنطق امل�رشع واألفاظ ن�ض امل��ادة 126 من  اأن هذا  نحن نري 

قانون العقوبات والقواعد العامة للم�ضاهمة اجلنائية.

هل من املمكن ت�صور ال�صروع يف الأمر بالتعذيب؟

يف هذه امل�ضاألة راأيان: 
اإمكان ت�ضور ال�رشوع يف الأمر بالتعذيب ويقر �ضاحب هذا الراأي ب�ضعوبة ت�ضور 
ذلك ولكنه يقيم راأيه باإمكان حدوثه علي اأ�ضا�ض اأن تعبري الأمر يفرت�ض وجود طرفني الأول 
اإرادة ملزمة �ضادرة من  هو م�ضدر الأمر والثاين هو متلقي ذلك الأمر, واأن جوهر الأمر 
رئي�ض اإداري ت�ضل اإيل مرءو�ضه لتكون �ضاحله لإحداث اأثرها فاإذا مل ت�ضل هذه الإرادة اإيل 

متلقيها املرءو�ض تكون بذلك �رشوعًا اأو تكون اجلرمية توقفت عند حد ال�رشوع. 
مثال ذلك حالة اأن يكلف �ضابط ال�ضجن اأحد جنوده اإبالغه اأمره بتعذيب متهم معني 
اأن يت�ضل  اإيل حرا�ضه فال يبلغهم ويخطر الرئي�ض الأعلى لل�ضابط فيمنع ذلك, ومثل حالة 

ال�ضابط لإبالغ اأمره هاتفيا فيتلقى املكاملة وكيل النيابة فيمنع وقوع اجلرمية)34(.

)34(  عمر الفاروق, املرجع, �ض 130, 131.
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2.  احلقيقة اأننا نخالف الراأيني ال�صابقني:
ويري اأن ال�رشوع يف الأمر بتعذيب متهم اأمر غري مت�ضور احلدوث ويقيم راأيه علي 
اعتبار اأن جرمية تعذيب متهم حلمله علي العرتاف يف حالة المر بالتعذيب ل تقوم اإل باأن 
يعقبها تعذيب فعلي للمتهم فتقع بذلك اجلرمية كاملة فاإذا مل ت�ضدر اإرادة الرئي�ض الأعلى 

ومل يعقبها تنفيذ فال تقوم اجلرمية)35(.
الأ�صل اأن اجلناية مت�صور ال�صروع يف ارتكابها, ولكن املطروح هو ال�صروع 
املادي  الن�صاط  كون  حال  وذلك  الع��رتاف,  علي  حلمله  متهم  تعذيب  جناية  يف 
للجرمية هو الأمر بالتعذيب, ونحن �صبق وعر�صنا اأن اإ�صدار الرئي�س الأعلى اأمرًا 
بتعذيب متهم حلمله علي العرتاف هو يف احلقيقة تعبري عن اإرادته يف اإيذاء املجني 
وتعذيبه, وجمرد �صدور الأمر ل يرتبط بتنفيذه من عدمه بالن�صبة للرئي�س ُم�صدر 
اأركانها(, ومن ثم فاإنه ل يت�صور ال�صروع يف  الأمر فاجلرمية متت ) حال اكتمال 
هذه ال�صورة ذلك اأن اأي مرحلة �صابقة علي �صدور تعبري عن اإرادة املتهم باأمره 
ل  ذهنية  عملية  الع��رتاف- هي يف احلقيقة  علي  متهم حلمله   - املجني  بتعذيب 

ميكن اعتبارها بدءًا يف التنفيذ.
هل ي�صرتط اأن تتوافر �صفة املوظف العام اأو امل�صتخدم العام يف متلقي الأمر 

بالتعذيب؟
الع��رتاف وهي  املادي جلرمية تعذيب متهم حلمله علي  للن�ضاط  الأويل  ال�ضورة  يف 
الأمر بالتعذيب, يجب اأن يكون الآمر بالتعذيب موظفًا عامًا اأو م�ضتخدمًا عامًا, هذا ل خالف 
اأو  العام  املوظف  توافر �ضفة  ي�ضرتط  ل  الأم��ر,  ملتلقي  بالن�ضبة  الو�ضع  هو  ما  ولكن  عليه 
امل�ضتخدم العام يف ال�ضخ�ض متلقي الأمر اأو منفذه فيجوز اأن يكون موظفًا اأو م�ضتخدمًا عامًا 

اأو اأن يكون من اآحاد النا�ض من غري هوؤلء)36(.
ثانياً: مبا�صرة التعذيب 

اإي��ذاء يقع من موظف  اأو  اعتداء  اإن�ضان, هو كل  الواقع علي ج�ضم  املادي  التعذيب 
عمومي اأو م�ضتخدم عمومي علي ج�ضد متهم حلمله علي العرتاف.

وقد يكون التعذيب معنويًا اأو نف�ضيًا ويتحقق ذلك باأكرث من و�ضيلة وهو يكون بالإيذاء 
والإيالم النف�ضي للمتهم وقد ي�ضل اإيل حد اإذلله وتدمريه نف�ضيًا.

)35(  رم�ضي�ض بهنام, املرجع ال�ضابق, �ض 535.

)36(  تعذيب متهم عمر الفاروق – املرجع ال�ضابق �ض132 , رم�ضي�ض بهنام املرجع ال�ضابق �ض 534.
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�صور التعذيب املادي: 

حقوق  بكلية  املنعقد  اخلا�ضة  احلياة  حرمة  يف  احل��ق  موؤمتر  اإيل  ق��دم  تقرير  اأورد 
الإ�ضكندرية يونيو 1987 �ضور التعذيب من واقع الق�ضايا التي عر�ضت علي النيابة العامة 

واملحاكم اجلنائية ولأهميتها نوردها علي النحو التايل)37(:
• اإيثاق يدي املتهم وقيد رجليه باحلبال واإ�ضابته من ذلك ب�ضحجات وورم.•
• ال�رشب بال�ضياط علي الأج�ضام والأقدام.•
• التعري�ض ل�ضدمات كهربائية.•
• لطم املتهم علي وجهه وقفاه لطمات �ضديدة.•
• اإجال�ض املتهمني القرف�ضاء لفرتات طويلة.•
• اإلبا�ض املتهمني ثياب ن�ضاء.•
• ربط اأجلمة اخليل علي اأفواه املتهمني.•
• و�ضعهم يف حظائر الدواجن.•
• اإكراه بع�ض املتهمني علي هتك عر�ض املتهم.•
• اإيداع املتهم يف زنزانة مع كالب مدربة علي مواطاأة الرجال.•
• نزع الأظافر.•
• حلق ن�ضف ال�ضارب مع ن�ضف اللحية واأحد احلاجبني.•
• تهديد املتهم بارتكاب الفح�ضاء مع زوجته اأو والدته اأو علي مراأي منه.•
• اإخراج جثة والدة املتهم من مدفنها وهي حديث الدفن للتمثيل بها اأمامه وعلي م�ضهد •

من احلا�رشين.
• �رشب املتهم الغالم بالقاي�ض واإنزاله مياه البحر امللوثة بال�ضموم عدة مرات وتركه فيها •

وهو ل يعرف ال�ضباحة حتى ميوت.
علي اأن امل�رشع مل ي�ضرتط درجة معينة من اجل�ضامة اأو ال�ضدة ليتحقق بها مفهوم 

التعذيب.

)37(  �ض 532 ,533 من موؤلف الدكتور رم�ضي�ض بهنام – قانون العقوبات جرائم الق�ضم اخلا�ض واأ�ضار اإيل اأن 

التقرير امل�ضار اإليه اأعده امل�ضت�ضار حافظ ال�ضلمي وقدم اإيل املوؤمتر املذكور, اأورده اأي�ضا باملنت �ض145, 146 
الدكتور عمر الفاروق احل�ضيني مبوؤلفه تعذيب املتهم حلمله علي العرتاف.
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ب�رشقة  للمتهمني  اأح�رش  ال��ذي  العمدة  "اأن  طنطا  جنايات  ملحكمة  قدمي  حكم  ويف 
اخلفر  �ضيخ  مبعاونة  البلد  و�ضيخ  هو  بها  �رشبهم  القرية  فقيه  مكتب  من  فلقه  حماريثه 
واأثنني من اخلفراء اأم�ضكوهم له فاأحدث ال�رشب باملتهمني اإ�ضابات مل يقرر لها عالج, ل 
يرتكب جناية التعذيب لأن ال�رشبات مل تكن لها اأهمية ونزلت بهم علي طريقة تاأديب �ضبيان 
املكاتب, ومن ثم اعتربت الواقعة جنحة ا�ضتعمال ق�ضوة خ�ضو�ضًا لأن ال�رشب وقع على 

اأ�ضخا�ض مل يكونوا بعد من املتهمني لعدم توجيه اتهام اإليهم من �ضلطة التحقيق)38(.
وق�ضي باأن " اإيثاق يدي املجني عليه وقيد رجليه باحلبال واإ�ضابته من ذلك ب�ضحجات 

وورم, ذلك ي�ضح اعتباره تعذيبًا بدنيًا ")39(. 
وق�ضت حمكمتنا العليا اأي�ضًا باأن " القانون مل ي�ضرتط لتوافر اأركان جرمية تعذيب 
اأن  العقوبات  املادة 126 من قانون  املن�ضو�ض عليها يف  متهم بق�ضد حمله علي الع��رتاف 
يديه خلف ظهره وتعليقه يف  اإيثاق  عليه فمجرد  املجني  اإ�ضابة  اإيل  اأدي  قد  التعذيب  يكون 
�ضيوان وراأ�ضه يديل لأ�ضفل – وهو ما اأثبته احلكم يف حق الطاعن من اأقوال زوجة املجني 

عليه- يعد تعذيبًا ولو مل يتخلف عنه اإ�ضابات«)40(.
وق�ضت اأي�ضًا باأن " مل يعرف القانون معني التعذيبات البدنية ومل ي�ضرتط لها درجة 
معينة من اجل�ضامة, والأمر يف ذلك مرتوك لتقدير حمكمة املو�ضوع ت�ضتخل�ضه من ظروف 

الدعوي«)41(.
ا�صتخدام الأجهزة و الو�صائل العلمية احلديثة يف ا�صتجواب املتهم :

1.   جهاز ك�صف الكذب: 

هو عبارة عن جهاز اآيل يتوىل قيا�ض بع�ض الإ�ضارات اجل�ضمية والع�ضوية عن طريق 
ال�ضخ�ض  من  اإليه  توجه  التي  الأ�ضئلة  علي  الإجابة  عند  وذلك  لل�ضخ�ض  الداخلي  ال�ضغط 
الفني الذي يقوم بت�ضغيل اجلهاز الذي يوجد به �ضا�ضة تظهر عليها ر�ضوم وخطوط متعددة 
لبيان التغريات يف �ضغط الدم والنب�ض والتنف�ض ون�ضاط الغدد وحركة الع�ضالت وت�ضتخدم 

دللتها لقيا�ض �ضدق اأو كذب ال�ضخ�ض اخلا�ضع لها.

)38(  احلكم م�ضار اإليه بهام�ض �ض534 رم�ضي�ض بهنام املرجع ال�ضابق.

)39(  الطعن رقم 1178 ل�ضنة 18 ق جل�ضة 1948/11/22.

)40(  الطعن رقم 3351 ل�ضنة 56 ق جل�ضة 1986/1/5.

)41(  الطعن رقم 1314 ل�ضنة 36 ق جل�ضة 1966/11/28.
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ت�ضاوي  الأجهزة  من  النوع  هذا  ا�ضتخدام  عرب  عليها  احل�ضول  يتم  التي  والنتائج 
وقبوله  املتهم  ر�ضاء  اإيل  ال�ضتناد  يجوز  ول  التعذيب,  طريق  عن  املتح�ضلة  النتائج  متامًا 

اخل�ضوع لذلك النوع من الأجهزة.
فا�ضتخدام مثل هذه الأجهزة ميثل �ضغطًا نف�ضيًا عنيفًا علي اخلا�ضع لها, ومن ثم 
العرتاف وهو جوهر  علي  اإيذاء بدين ونف�ضي, حلمله  علي  ينطوي  ا�ضتخدام اجلهاز  فاإن 

التعذيب)42(.
 وهنا ن�ضري اإيل ما جري عليه ن�ض املادة 220 من التعليمات العامة للنيابات من اأنه " 
ل يجوز ا�ضتخدام جهاز ك�ضف الكذب للح�ضول علي اعرتاف املتهم, لأن هذه الو�ضيلة يحوط 
نتائجها بع�ض ال�ضك ولذلك لن ي�ضبح لها قيمة علمية توحي بقدر كاٍف من الثقة يف دقة ما 

ت�ضفر عنه نتائج هذا اجلهاز من دللت.« 
2.  ال�صتجواب حتت تاأثري التخدير: 

وهذه الطريقة تكون بتخدير املتهم اخلا�ضع لال�ضتجواب, با�ضتخدام عقار بطريق 
احلقن اأو باأي طريقة اأخرى, بحيث يكون له تاأثري علي مراكز معينة يف املخ, من �ضاأنها اإبقاء 
القدرة علي الكالم وال�ضمع والذاكرة, مما يجعله غري متحكم فيما يديل به من اإجابات علي 

ما يوجه اإليه من اأ�ضئلة)43(.
 وقد ن�ضت املادة 218 من التعليمات العامة للنيابات علي اأنه " ل يجوز ا�ضتعمال 
الكراه  قبيل  الإج��راء من  باعتبار مثل هذا  الع��رتاف,  املتهم علي  املخدرة حلمل  العقاقري 

املادي الذي يبطل ال�ضتجواب الذي يتم عن طريقه ويهدر العرتاف املرتتب عليه.«
3.  ا�صتخدام التنومي املغناطي�صي : 

التنومي املغناطي�ضي هو علم من العلوم يقوم, باإحداث نعا�ض غري حقيقي لدي اخلا�ضع 
له, وبذلك ميكن اأن ت�ضتدعي اأفكار ومعلومات ب�ضورة ل ميكن له التحكم فيها, ميكن القول 

)42(  �ضلطة القا�ضي اجلنائي يف تقدير الأدلة – د. رمزي ريا�ض عو�ض �ض147 و مابعدها – تعذيب املتهم د. 

عمر الفاروق املرجع ال�ضابق �ض 148وما بعدها – د. ح�ضني فتحي عطية النظرية العامة لالإكراه يف القانون 
اجلنائي �ض 394 وما بعدها.

– تعذيب املتهم د.  – د. رمزي ريا�ض عو�ض �ض147 و مابعدها  )43( �ضلطة القا�ضي اجلنائي يف تقدير الأدلة 

عمر الفاروق املرجع ال�ضابق �ض 148وما بعدها – د. ح�ضني فتحي عطية النظرية العامة لالإكراه يف القانون 
اجلنائي �ض 394 وما بعدها.
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اأنه و�ضيله لقهر الإرادة اأو تعطيلها, وهو �ضورة من �ضور الإكراه املادي الواقع علي املتهم 
اخلا�ضع له , لوقوعه علي ج�ضده و كذلك الإ كراه املعنوي علي نف�ضه)44(. 

املتهم  " يعترب تنومي  اأن  للنيابات علي  العامة  التعليمات  املادة 219 من  وقد ن�ضت 
مغناطي�ضيًا وا�ضتجوابه �رشبًا من �رشوب الإكراه املادي يبطل اعرتافه ول يغري من ذلك 

ر�ضاء املتهم به مقدمًا ". 
الإكراه  ت�ضكل نوعًا من  اإذا كانت  ما  لبيان  لها  التعر�ض  يتعني  اأخري  هناك حالت 

الواقع علي املتهم اخلا�ضع لال�ضتجواب اأم ل ومنها:
• ال�ضتجواب بطريقة يق�ضد بها اإرهاق واإجهاد املتهم. •
• حلف املتهم اليمني ك�ضاهد يف ذات الواقعة التي يجري حتقيقها. •
• اإ�ضتعراف الكلب البولي�ضي. •
• ونعر�ض لكل منها علي النحو التايل لبيان ما ميكن اأن ي�ضكل اإكراهًا علي املتهم من عدمه:•

ال�صتجواب بطريقة يق�صد بها اإرهاق املتهم واإجهاده: 

اإجهاد  �ضاأنه  من  وبطريقة  مت�ضلة  ل�ضاعات  التحقيق  يطول  قد  احل��الت  بع�ض  يف 
كذا  املناق�ضة,  متابعة  علي  ذهنيًا  قدرته  اإرادت��ه وعدم  يف  التاأثري  اإيل  يوؤدي  امل�ضتجوب, مما 
قد يكون املتهم اخلا�ضع لال�ضتجواب مري�ضًا وطول �ضاعات ال�ضتجواب مينع عنه الطعام 
اأن  اأوقات منا�ضبة كل ذلك من �ضاأنه  خاللها ول ي�ضتطيع ق�ضاء حاجته ب�ضكل طبيعي ويف 

يوؤثر علي قدراته الذهنية والنف�ضية ويفقده الرتكيز الالزم.
مل يحدد امل�رشع امل�رشي وقتًا معينًا لإمتام التحقيق وترك هذا الأمر للمحقق حتت 
رقابة حمكمة املو�ضوع هي التي حتدد ما اإذا كان الوقت الذي مت خالله التحقيق طوياًل اأم 

منا�ضبًا, كان له تاأثري علي اإرادة امل�ضتجوب من عدمه واأن تدلل علي ذلك يف اأ�ضبابها)45(.
 1982 ل�ضنة   2359 رقم  الق�ضية  يف  العليا  الدولة  اأمن  جنايات  حمكمة  ق�ضت  وقد 
جنايات عابدين بجل�ضة 1984/9/30 باأنه " من املقرر قانونًا اأن ال�ضتجواب املطول يرهق 
– تعذيب املتهم د.  – د. رمزي ريا�ض عو�ض �ض147 و مابعدها  )44( �ضلطة القا�ضي اجلنائي يف تقدير الأدلة 

عمر الفاروق املرجع ال�ضابق �ض 148وما بعدها – د. ح�ضني فتحي عطية النظرية العامة لالإكراه يف القانون 
اجلنائي �ض 394 وما بعدها.

)45(  يف هذا املعني د. ح�ضني فتحي املرجع ال�ضابق �ض 385 .
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املتهم ويوؤثر علي اإرادته ول يوجد يف الت�رشيع امل�رشي معيار زمني لطول ال�ضتجواب اأو 
موعده كما ورد يف بع�ض الت�رشيعات ومنها الت�رشيع الفنلندي واإمنا العربة اإزاء عدم وجود 
اأثر  علي  الذهنية  املتهم  قوة  ال�ضتجواب يف  اإليه  ي��وؤدي  امل�رشي هي مبا  الت�رشيع  يف  ن�ض 
يتعني  مما  الختيار  حرية  لديه  توافرت  متهم  قبل  مبا�رشة  يفرت�ض  فال�ضتجواب  اإرهاقه 
املتهم  اإره��اق  املحقق  تعمد  اإذا  اإمن��ا  احلرية.  هذه  مت�ض  التي  ال�ضمانات  كافة  توفري  معه 
باإطالة ال�ضتجواب واإجباره علي العرتاف يف ظروف نف�ضية �ضعبة فاإنه يخرج عن احلياد 
الواجب الأمر الذي مي�ض اأهليته الإجرائية يف مبا�رشة التحقيق وحتديد اأثر هذه الإطالة اأمر 

مو�ضوعي مرتوك لتقدير املحكمة".
وق�ضت حمكمة النق�ض باأن "الدفع ببطالن العرتاف لكونه جاء بعد حتقيق مرهق 
ومطول ا�ضتمر فرتة طويلة لياًل وا�ضتغرق �ضاعات طوال مت�ضلة مما اأدي اإيل الرهاق الذي 
اأثر يف �ضفاء ذهنه واإرادته, ل يعد اإكراها ما دام مل ي�ضتطل اإليه بالأذى ماديًا كان اأم معنويًا 
ما مل ت�ضتخل�ض املحكمة من ظروف الدعوي ومالب�ضاتها تاأثر اإرادة املتهم وا�ضتندت يف ذلك 

اإيل اأنه لي�ض يف الت�رشيع امل�رشي ن�ض يحدد مدة ال�ضتجواب".)46(
فقد يقرر املحقق عمدًا وبطريقة تع�ضفية ا�ضتجواب املتهم يف وقت متاأخر من الليل, اأو 
األ يوقف التحقيق مع �ضعور املتهم بالإجهاد, اأو تعمده اإرهاق املتهم بجعل ال�ضتجواب علي 
مرات عديدة متتالية, وكذلك تهديد املتهم اأو الإ�ضارة اإيل احتمال الت�ضديد عليه يف العقوبة اإن 
مل يعرتف, وحالة اأن يكون املحقق عاملًا مبر�ض املتهم ورغم ذلك يطيل وقت ال�ضتجواب مبا 

يحول بينه وبني مواعيد ح�ضوله علي عالجه.
كل ذلك هو من قبيل الإكراه املعنوي الواقع علي �ضخ�ض املتهم وقد يرقي اإيل مرتبة 
لتقدير  تخ�ضع  مو�ضوعية  م�ضاألة  ذلك  ورغم  املحيطة,  واملالب�ضات  الظروف  مع  التعذيب 

حمكمة املو�ضوع كما �ضبق واأ�رشنا)47(.
حلف املتهم اليمني:

ل يجوز علي الإطالق حتليف املتهم اليمني القانونية قبل ا�ضتجوابه, ذلك اأن من حق 
املتهم الإنكار بل الكذب دون عقاب له, ويف حالة حلفه اليمني القانونية فاإن ذلك ميثل نوعًا 
من ال�ضغط النف�ضي علي املتهم قد يدفعه اإيل قول ال�ضدق مبا�رشة بوازع ديني, لذا فاإنه ل 

)46( الطعن رقم 5583 ل�ضنة 55 ق جل�ضة 1986/2/19 , الطعن رقم 3006 ل�ضنة 62 ق جل�ضة 1994/1/23. 

)47( تعذيب املتهم ,عمر الفاروق املرجع ال�ضابق �ض 150.
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يجوز حتليفه اليمني قبل ا�ضتجوابه لتعار�ضه مع حقوقه املقررة له كمتهم.
ولكن قد ي�ضاأل املتهم ك�ضاهد ويحلف اليمني القانونية ثم ي�ضاأل كمتهم دون حلف, يف 
مثل هذه احلالة ت�ضح اأقواله التي اأديل بها ك�ضاهد, هذا بفر�ض اأنه مت �ضوؤاله قبل ا�ضتي�ضاح 

موقفه علي وجه �ضحيح)48(.
الوقائع  ا�ضتقراء  املحقق  علي  تقت�ضي  اجلنائي  التحقيق  اأ�ضول  اأن  نري  كنا  واإن 
جيدًا, ويف حالة التبا�ض موقف اأحد الأ�ضخا�ض وعدم حتديده يتعني عليه اأن ي�ضاأله علي �ضبيل 
اإليه, هذا هو الت�رشف الأ�ضح والذي  اإتهام  اأي دون حلف ميني ودون توجيه  ال�ضتدلل 
يجنب املحقق الوقوع يف احتمالت بطالن حتقيقاته يف حالة تعر�ضه تف�ضياًل لبع�ض الوقائع 
حال �ضوؤاله لل�ضخ�ض ك�ضاهد واإجابته عليها ثم تعر�ضه لذات الوقائع يف حال �ضوؤاله كمتهم.

ا�صتعراف الكلب البولي�صي:

تن�ض املادة 237 من التعليمات العامة للنيابات علي اأنه " اإذا وجدت اآثار يظن اأنه 
ملالب�ض املتهمني اأو خملفاتهم يجوز ال�ضتعانة علي التعرف علي اأ�ضحابها بكلب ال�رشطة, - 
وتكون ال�ضتعانة بكالب ال�رشطة مق�ضورة علي الأحوال املنتجة يف حدود الإفادة من حا�ضة 
اإجراء  دائما  يجب  كما   - بها,  تلحق  �ضبهة  كل  عن  العر�ض  عملية  تنزه  اأن  ويجب  ال�ضم- 
جتربة متهيدية لختبار قوة حا�ضة ال�ضم يف كلب ال�رشطة وقدرته علي ا�ضتخدامها- واإذا 
قرر مدرب الكلب اأن الكلب جمهد وبداأ ياأخذه التعب, فعلي ع�ضو النيابة األ ياأمر مبوا�ضلة 

التجربة اأو ال�ضري يف عملية العر�ض اإذ لميكن العتماد علي كلب جمهد«
هذا هو ن�ض مادة التعليمات العامة للنيابات التي ت�ضري بو�ضوح اإيل الت�ضييق من 
حالت ال�ضتعانة بكالب ال�رشطة يف حالت ال�ضتعراف علي املتهمني, وبالفعل هي الآن يف 

اأ�ضيق احلدود بل تكاد تكون حالت نادرة احلدوث.
اأحد  بني  هو  عليه  الكلب  اأ�ضتعراف  اإث��ر  اجلرمية  بارتكاب  املتهم  اع��رتاف  وح��ال 
فر�ضني الأول اأن يكون اعرتافه قد �ضدر طواعية واختيارًا والثاين اأن يكون قد �ضدر خوفًا 

نتيجة هجوم الكلب عليه.

)48(  د. ح�ضني فتحي املرجع ال�ضابق �ض 378. 
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احلالة الأويل اأن يكون العرتاف اختيارياً فاإن الإجراء يكون �صحيحاً)49(.  

احلالة الثانية اأن يكون العرتاف �ضدر خوفًا نتيجة هجوم الكلب علي املتهم فاإن 
اعرتف بعد وثوب الكلب عليه ومتزيق مالب�ضه اأو عقره فاإن العرتاف هنا �ضدر نتيجة لتاأثري 

مادي خارجي علي اإرادة املتهم فال يكون نتيجة اإرادة حرة واختيار مطلق)50(.

كانت  فاإذا  اإك��راه.  وليد  كان  متى  العرتاف  على  التعويل  ي�صح  ل 
املحكمة قد عولت فى اإدانة املتهمني على اعرتافهما عند ا�صتعراف الكلب 
البولي�صى عليهما ثم فى التحقيق الذى اأعقب ذلك فى منزل العمدة, قائلة 
اإن العرتاف الذي ي�صدر عن املتهمني فى اأعقاب تعرف الكلب البولي�صى 
اأهجم  �صواء  التعرف,  هذا  م�صدرها  نف�صية  حالة  وليد  عادة  يكون  عليهم 
الكلب عليهم ومزق ملب�صهم و�صواء اأحدث اإ�صابات اأم مل يحدث من ذلك 
كله �صىء, فهذا القول ل ي�صلح ردًا على ما دفعا به من اأن اعرتافهما كان 
اإكراه  اإذ هى مع ت�صليمها مبا يفيد وقوع   اإكراه,  وليد ما وقع عليهما من 
ال�صادر  الع��رتاف  فى  تاأثريه  ومبلغ  الإك��راه  هذا  مدى  تبحث  مل  عليهما 
عنهما �صواء لدى عملية ا�صتعراف الكلب البولي�صى اأو فى منزل العمدة, 
ول يغنى فى هذا املقام ما ذكرته املحكمة من ح�صن نية املحقق وجترده من 

ق�صد حمل املتهمني على العرتاف)51(.

)49(  د. ح�ضني فتحي , النظرية العامة لالإكراه, �ض 390. 

)50(  د. ح�ضني فتحي , النظرية العامة لالإكراه, �ض 390. 

)51(  الطعن رقم 1223 ل�ضنة 19ق جل�ضة 22 نوفمرب �ضنة 1949, رقم 31, �ض 877, �ض 1.
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املبحث الثاين 
الركن املعنوى جلرمية تعذيب متهم حلمله على العرتاف 

 يتمثل الركن املعنوى اأو الق�ضد اجلنائي فى هذه اجلرمية فى الق�ضد العام بركنيه 
الإرادة والعلم وق�ضد خا�ض هو حمل املتهم علي العرتاف.

الفعل وحتقيق  اإىل ارتكاب  اأن الإرادة هنا تعنى اجتاه ارادة املتهم  البيان  غنى عن 
النتيجة املعاقب عليها قانونًا. 

اأو اأن الق�ضد اجلنائي فى جرمية تعذيب متهم حلمله على العرتاف هو اجتاه اإرادة 
اجلانى اإىل حماولة انتزاع العرتاف من املتهم بغري الطريق الذى ر�ضمه القانون.

اإكراه املتهم على العرتاف بغري الطريق الذى  اإىل حماولة  اإرادة اجلانى  اأو اجتاه 
ر�ضمه القانون)52(.

واإيل جانب الق�ضد العام يجب اأن يتوافر ق�ضد املتهم يف احل�ضول من املجني عليه 
اأي مل يكن الق�ضد من التعذيب هو  اإليه فاإن مل يق�ضد ذلك  علي اعرتاف بالتهام املن�ضوب 
احل�ضول من املجني عليه علي اعرتاف ما بالتهمة املن�ضوبة اإليه اأو مل يكن املجني عليه متهمًا 
اأ�ضاًل بارتكاب جناية اأو جنحة فاإن الق�ضد اجلنائي لهذه اجلناية يكون غري متوافر ويتعني 
اإ�ضباغ الو�ضف القانوين ال�ضحيح علي الواقعة, ح�ضبما يتفق �ضواء كان ذلك هو ال�رشب 

اأو اإحداث عاهة اأو غريها من التهم املتعلقة بالتعدي علي الغري بال�رشب واإحداث اجلروح.
عدم ا�صرتاط ح�صول العرتاف :

حتى  اإليه  املن�ضوبة  بالتهمة  فعال  عليه  املجني  يعرتف  اأن  ي�ضرتط  هل  هو  ال�ضوؤال 
يتحقق الق�ضد اجلنائي اخلا�ض لدي املتهم , بالقطع الإجابة هي ل ي�ضرتط اأن يعرتف املجني 
عليه الواقع حتت التعذيب بالتهمة اأو التهم املطلوب منه العرتاف بها و التي كانت �ضببًا يف 
تعر�ضه للتعذيب, فالركن املعنوي للجرمية يتحقق مبجرد بتوافر ق�ضد اجلاين يف احل�ضول 

منه علي العرتاف دون ا�ضرتاط حتققه بالفعل. 
امل��ادة 126  ي�ضرتط لنطباق حكم  ل  اأن��ه  املقرر  "من  ب��اأن:  النق�ض  وق�ضت حمكمة 
عقوبات ح�ضول العرتاف فعاًل واإمنا يكفى � وفق �رشيح ن�ضها� اأن يقع تعذيب املتهم بق�ضد 

حمله على العرتاف«)53(.
)52(  عمر الفاروق, �ض 218.

)53(  الطعن رقم 1314 ل�ضنة 36 ق جل�ضة 1966/11/28, الطعن رقم 5732 ل�ضنة 63 ق جل�ضة 1995/3/8.



التعذيب جرمية �صد الإن�صانية     -    دليل اإر�صادي للعاملني يف جمال العدالة اجلنائية

56

وفيما يلي نعر�ض لالعرتاف من حيث ماهيته و�ضكله وم�ضمونه و�رشوطه و�ضلطة 
علي  املرتتب  الإجرائى  واجل��زاء  بطالنه  لأح��وال  نعر�ض  ثم  وجتزئته  تقديره  فى  املحكمة 

ح�ضول العرتاف نتيجة اإكراه معنوي اأو مادي اأو تعذيب تعر�ض له املتهم.
معنى العرتاف :

يعرف البع�ض العرتاف باأنه هو ت�ضليم �ضخ�ض ت�ضليمًا اراديًا بارتكابه جرمية كلها 
اأو بظروفها امل�ضددة ومب�ضئوليته  – بعد وقوعها– بركنيها املادى واملعنوى,  اأو بع�ضها 

عنها وذلك اأثناء اتخاذ ال�ضلطات الإجراءات اجلنائية اخلا�ضة بهذه اجلرمية)54(.
واأنه اقرار املتهم على نف�ضه بارتكاب اجلرمية وم�ضئوليته عنها, ويرى �ضاحب هذا 
التعريف اأنه مييزه واأنه يحدد ال�ضخ�ض الذى ي�ضدر عنه العرتاف وهو املتهم, واملو�ضوع 

الذى يرد عليه العرتاف وهو اجلرمية �ضبب الدعوى اأو التحقيق.
وي�ضتبعد من نطاق العرتاف قول متهم على متهم اآخر واإقرار املتهم بواقعة يرتتب 
عليها ن�ضوء �ضبب اإباحة اأو مانع م�ضئولية اأو مانع عقاب فذلك لي�ض اعرتافًا بالتهمة واإمنا 

دفعًا لها)55(.
وقريب من ذلك تعريفه باأنه اقرار املتهم علي نف�ضه بارتكاب الوقائع املكونة للجرمية 

كلها اأو بع�ضها)56(.
وهو اإقرار املتهم على نف�ضه ب�ضدور الواقعة الجرامية عنه)57(.

وهو اإقرار املتهم على نف�ضه ب�ضحة ارتكابه الواقعة امل�ضندة اليه)58(.
الق�ضاء يقر فيه على  اأم��ام  املتهم  باأن الع��رتاف هو قول �ضادر عن  اأي�ضا  ويعرف 
نف�ضه وباإرادة حرة وواعية ب�ضحة ارتكابه اجلرمية املن�ضوبة اإليه كلها اأو بع�ضها ب�ضفته 

فاعاًل اأ�ضليًا اأو �رشيكًا فيها)59(.

)54( عبد الروؤوف مهدى , �ض 1281. 

)55( نبيل مدحت �ضامل, جزء 3, �ض 2010. 

)56( �رشور, �ض 532. 

)57( جنيب ح�ضنى , �ض 460.  

)58( �ضلطة القا�ضى اجلنائى , رمزى ريا�ض , �ض 124.  

)59( دكتور ح�ضن فتحى – النظرية العامة لالإكراه – �ض 398.  
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تت�ضل  باأن  الدعوى  فى  اأهمية  ذات  الع��رتاف  مو�ضوع  الواقعة  تكون  اأن  ويتعني 
بارتكاب اجلرمية ون�ضبتها اإىل املتهم واأن يكون من �ضاأن الواقعة مو�ضوع العرتاف تقرير 

م�ضئولية املتهم اأو ت�ضديدها.
اأما ما يقرره املتهم من وقائع لها وجه للتعلق بالدعوى واإن كانت غري ذات اأهمية مثل 
القول بوجود �ضغينة بينه وبني املجنى عليه اأو اأ�رشته اأو تعهده بتعوي�ضه اأو دفع التعوي�ض 

فعاًل فذلك ل ي�ضح اعتباره اعرتاف)60(.
ويجب اأن يرد العرتاف على الركن املعنوى للجرمية حمل العرتاف فاإقرار املتهم 

ب�ضبط �ضالح اأو خمدر بحوزته مع مت�ضكه باأن هناك من د�ضه له ل يعد اعرتافًا... 
مع  املزورين  ال�رشف  اإذين  بتحرير  الطاعن  "اإقرار  ب��اأن  النق�ض  حمكمة  وق�ضت 

تن�ضله من التوقيع عليهما ل يعد اإعرتافًا بجرمية التزوير التي دين بها«)61(.
وق�ضت باأنه " ملا كان يتبني من الوقائع وموؤدى اعرتاف الطاعن عما اأورده احلكم 
اأنه يتعامل يف النقد الأجنبي واأنه مل يتفق مع املر�ضد علي اإجراء املقا�ضة اإل علي �ضبيل املزاح 
حتى يحمله علي �رشاء النقد الأجنبي الذي بحوزته وكانت املحكمة بعد اأن اأوردت موؤدى 
اعرتافه علي هذا النحو انتهت يف الدليل علي العرتاف وحده واأخذت به جملة وتف�ضياًل دون 
اأن تبني �ضبب اإطراحها ملا قرره من اأن هذا العرتاف غري �ضادق اأو تف�ضح عما اأطماأنت اإليه 
وما مل تطمئن اإليه منه ودون اأن تقيم الدليل من واقع هذا العرتاف كما اأوردته علي احلقيقة 
التي ا�ضتنتجتها منه حتى ت�ضتطيع حمكمة النق�ض اأن تراقب هذا ال�ضتنتاج و�ضحته ومن 

ثم فاإن احلكم يكون م�ضوبًا بعيب الق�ضور الذي يت�ضع له وجه الطعن«)62(.
اأنواع العرتاف:

نوعان, الأول: ق�ضائي ويتم اأمام املحكمة التى تنظر الدعوى واملخت�ضة مبحاكمة 
املتهم ) املعرتف( وي�ضرتط �ضدوره بعد مواجهة املتهم بالتهمة املن�ضوبة اليه وعقوبتها. 

والثانى: اعرتاف غري ق�ضائي ويتم خارج جمل�ض الق�ضاء, �ضواء كانت اجلهة التى 
مت اأمامها هى النيابة العامة اأو ال�رشطة اأو غريهما)63(.

)60( دكتور ح�ضن فتحى , �ض 404 , 405.  

)61( جل�ضة 4/13/ 1964 مكتب فني �ض 15, رقم 57, �ض289. 

)62( جل�ضة 1968/10/21 مكتب فني �ض 19, رقم 169, �ض 853.  

)63( عبد الروؤوف مهدى , �ض 1280, وفى ذات املعنى, الأحكام وارد – مدحت �ضامل. 
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اإطراحه الإقرارات  "ملا كان ل ينال من �ضالمة احلكم  باأنه  وق�ضت حمكمة النق�ض 
املاأخوذة على املجنى عليهم - بعد تك�ضف واقعات الق�ضية- باأن ما وقع من اأفعال كانت بناء 
على تعليمات مهند�ض العملية للتدليل على نفى التهمة اطمئنانًا منه لأقوال �ضهود الإثبات 
ذلك اأن هذه الإقرارات تعترب غري ق�ضائية تخ�ضع من حيث قوتها التدليلية لتقدير قا�ضى 

املو�ضوع«)64(.
وق�ضت اأي�ضًا باأن " الإقرار املن�ضوب اإىل الطاعن فى حتقيقات �ضكوى اإدارية يعترب 
اأن  له  الذى  لتقدير قا�ضى املو�ضوع  التدليلية  اإق��رارًا غري ق�ضائى يخ�ضع من حيث قوته 
يتخذ منه _ متى اطماأن اإليه_ حجة فى الثبات, كما اأن له  اأن يجرده من هذه احلجية دون 

اأن يخ�ضع فى �ضئ من ذلك لرقابة حمكمة النق�ض متى كان تقديره �ضائغا««)65(.
وق�ضي باأن "الإقرار ال�ضادر من الطاعن فى مذكرة الأحوال املدنية بتوقيعه, يعترب 
اإقرار غري ق�ضائى يخ�ضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قا�ضى املو�ضوع, فله اأن يتخذ 
منه حجة فى الإثبات اإذا اطماأن اإليه, كما اأن له اأن يجرده من تلك احلجية دون اأن يخ�ضع 

فى �ضئ من ذلك لرقابة حمكمة النق�ض متى كان تقديره �ضائغا«)66(.
وق�ضي باأن "تفريط املتهمة فى مكنون �رشها والإف�ضاء بذات نف�ضها ل يعترب وجهًا 
للطعن على الدليل امل�ضتمد من اإقراراها طواعية واختيارًا, ول تاأثري خلوف املتهمة فى �ضحة 

اإقرارها مادام هذا اخلوف مل يكن وليد اأمر غري م�رشوع«)67(.
هل ي�صرتط �صدور العرتاف فى �صكل معني؟

مل يحدد امل�رشع �ضكاًل معينًا يلزم اأن ي�ضدر فيه العرتاف �ضواء كان ذلك �ضفاهة اأم 
كتابة, اإل اأن العرتاف يجب اأن يرد ب�ضفة مبا�رشة و�رشيحة علي ارتكاب اجلرمية بركنيها 

املادي واملعنوي.
حما�صر ال�صرطة:

له  لي�ض  الق�ضائي  ال�ضبط  فماأمور  ال�ضتدللت,  جمع  مبحا�رش  يرد  ل  الع��رتاف 
ال�ضتدللت ل  املتهم مبح�رش  اعرتاف  فاإن  لذلك  اإليه  التهام  اأو توجيه  املتهم  ا�ضتجواب 

يعدو كونه اإقرارًا بالوقائع ولكنه يفتقد الأركان القانونية لالعرتاف.
)64( الطعن رقم 608 ل�ضنة 60 ق , جل�ضة 5 من يناير �ضنة 1997 , رقم 2 , �ضفحة 19 , �ض48. 

)65( الطعن رقم 176 ل�ضنة 35 ق, جل�ضة الأول من دي�ضمرب �ضنة 1965, رقم 176, �ضفحة 916, �ض 16.  

)66( الطعن رقم 2610 ل�ضنه 32 ق, جل�ضة 21 من مايو �ضنه 1963, رقم 85, �ضفحة438, �ض14.   

)67( الطعن رقم 2430 ل�ضنة 30ق, جل�ضة 6من مار�ض �ضنة 1961, رقم 59, �ضفحة311, �ض12. 
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اأخذ  قبلت  العليا  حمكمتنا  من  ال�ضادرة  الأحكام  بع�ض  ف��اإن  ذلك  من  الرغم  وعلي 
حمكمة املو�ضوع باعرتاف املتهم اأو يف احلقيقة اإقراره الوارد مبح�رش ال�رشطة, لأننا نري 
كما �ضبق القول باأن العرتاف ل يرد اإل يف ا�ضتجواب املتهم وهذا ل يحق لأحد اإجرائه اإل 

�ضلطة حتقيق وهي النيابة العامة اأو قا�ضي التحقيق يف اأحوال اأخرى.
متى  ال�رشطة  مبح�رش  كان  ولو  املتهم  باعرتاف  تاأخذ  اأن  "للمحكمة  ب��اأن  وق�ضي 
بيان  الأخرى دون  التحقيق  للواقع ولو عدل عنه يف مراحل  اإىل �ضدقه ومطابقته  اأطماأنت 
ال�ضبب, اإذ مفاد ذلك اأن املحكمة اأطرحت جميع العتبارات التي �ضاقها الدفاع حلملها علي 

عدم الأخذ بهذه الأقوال التي اأطماأنت اإليها")68(.
وق�ضي اأي�ضًا باأن "ملحكمة املو�ضوع اأن تاأخذ باعرتاف املتهم ولو كان واردًا مبح�رش 
ال�رشطة اأو حتقيق اإداري متى اطماأنت اإيل �ضدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه يف مراحل 

التحقيق الأخرى دون بيان ال�ضبب")69(.
وق�ضي اأي�ضًا باأن "تقدير الدليل امل�ضتمد من اعرتاف املتهم يف التحقيق الإداري هو 

من امل�ضائل املو�ضوعية التي ي�ضتقل قا�ضي املو�ضوع بالف�ضل فيها")70(. 
اأن جمرد ح�ضور �ضباط املخابرات التحقيق لي�ض فيه ما  "من املقرر  باأنه  وق�ضي 
اأن �ضلطان الوظيفة فى ذاته مبا ي�ضبغه على �ضاحبه من اخت�ضا�ضات  اإذ  اإجراءاته  يعيب 
واإمكانيات ل يعد اإكراهًا ما دام هذا ال�ضلطان مل ي�ضتظل على املتهم بالأذى ماديًا اأو معنويًا, 

كما اأن جمرد اخل�ضية ل يعد قرين الإكراه املبطل لالعرتاف ل معنى ول حكمًا«)71(.
هل ميكن تف�صري �صمت املتهم على اأنه اعرتاف باجلرمية؟

ال�ضل اأنه ل يجوز ا�ضتجواب املتهم اثناء مرحلة املحاكمة اإل مبوافقته عماًل بن�ض 
املادة 1/274 من قانون الجراءات اجلنائية "ل يجوز ا�ضتجواب املتهم اإل اذا قبل ذلك«)72(.

)68( نق�ض جل�ضة 1980/3/6 مكتب فني �ض 31, �ض 328, رقم 62 و جل�ضة 1979/12/30 �ض30, �ض 989, 

رقم 213. 
)69( جل�ضة 28 / 3 / 1977 �ض 28 , �ض 421 ,رقم 88.. 

)70( نق�ض جل�ضة 17/ 1957/6 �ض 8 �ض 670 رقم 181.  

)71( الطعن رقما 54 ل�ضنة 60ق, جل�ضة 15 من يناير �ضنة 1991, رقم 12, �ضفحة67, �ض42. 

)72(  عبد الروؤوف مهدى , �ض 1289 .
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اإذا �ضاء  "للمتهم  باأن   وق�ضي 
اأن ميتنع عن الإجابة اأو عن ال�ضتمرار 
الم��ت��ن��اع قرينة  ه���ذا  ي��ع��د  ف��ي��ه��ا, ول 
دفاعه,  ليبدي  فاإمنا  تكلم  واإذا  �ضده, 
امتناع  من  احلكم  يتخذ  اأن  ي�ضح  فال 
ال��ذي  التحقيق  يف  الإج��اب��ة  ع��ن  املتهم 

با�رشته النيابة العامة قرينة علي ثبوت التهمة �ضده")73(.
�صروط �صحة العرتاف:

اأن ي�ضدر العرتاف من املتهم على نف�ضه.. 1
اأن يتمتع املتهم بالتمييز وحرية الرادة. . 2
�رشاحة العرتاف ومطابقته للتحقيق)74(.. 3

يجب اأن ي�صدر العرتاف من متهم اإقرارًا منه على نف�صه بارتكاب 
الواقعة.

الق��وال  هذه  يعترب  ل  الفقه  متهم؟  على  متهم  لأق��وال  بالن�ضبة  القول  هو  ما  ولكن 
اعرتافًا باعتبار العرتاف لبد ان ي�ضدر من متهم على نف�ضه وكذا ل يعترب من قبيل ال�ضهادة 

ول ترقى اإىل مرتبتها.
ت�ضتند  ان  "للمحكمة  ب��اأن  فق�ضت  ال��راأي,  هذا  يغاير  النق�ض  حمكمة  ق�ضاء  ولكن 
اآخر مبالها من كامل احلرية فى تكوين عقيدتها من كافة  اأقوال متهم  اإىل  اإدانة املتهم  فى 

العنا�رش املطروحة اأمامها ما دام قد اطماأن وجدانها اإىل هذه الأقوال«)75(.
اأدلة  ت�ضانده  اأن  اآخر  متهم  على  متهم  باأقوال  العتداد  فى  " ي�ضرتط  باأنه  وق�ضت 
اأخرى فى الدعوى فلمحكمة املو�ضوع �ضلطة مطلقة فى الأخذ باعرتاف املتهم فى حق نف�ضه 
يكن  ولو مل  والواقع  للحقيقة  اإىل �ضحته ومطابقته  اطماأنت  متى  املتهمني  وعلى غريه من 

معززًا بدليل اآخر«)76(.

)73(  نق�ض جل�ضة 7 /1960/5 مكتب فني �ض 11, �ض 467 , رقم 90. 

)74(  ح�ضن فتحى, �ض 406, نبيل مدحت �ض 2014, جزء 3, حممود جنيب – �ض 464, عبد الروؤوف مهدى 

.1289 – �ض 
)75( جل�ضة 1/1/ 1968 – �ض 19 – �ض 47 – رقم 10 .

)76( 27/ 1964/1 – �ض 15 – �ض 87 رقم 18؛ 1963/12/9 – �ض 14 – �ض 894 – رقم 163؛ 6/2/ 

1988 – �ض 39 – �ض 741 رقم111. 

ومن ثم ل يعد امتناع املتهم عن احلديث اأو التزامه 
موافقته  على  دلياًل  اأو  ب�ضئ  منه  اعرتافًا  ال�ضمت 
ميكن  قرينة  جمرد  حتى  اأو  اإليه  ن�ضب  ما  على 
الكالم  عن  المتناع  اأو  فال�ضمت  اإليها,  ال�ضتناد 

حق املتهم ول يجوز اأن ي�ضتخدم حقه دلياًل

ال�صرط الأول 
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اأن يتمتع بالتمييز وحرية الإرادة.

ي�ضرتط فى املتهم ال�ضادر عنه العرتاف اأن يكون مدركًا مميزًا ملا يقوله, فان كان 
الإدراك  يفقده  نف�ضي  مر�ض  اأو  �ضكر  اأو  عقلية  عاهة  اأو  جلنون  والتمييز  ل��الإدراك  فاقدًا 

والتمييز.
ويجب اأن تكون اإرادته حرة غري واقع حتت اإكراه مادى اأو معنوى.

 اأن يكون العرتاف �صريحاً ومطابقاً للتحقيق.

ي�ضرتط اأن يكون العرتاف �رشيحًا ل يحتاج اىل تاأويل اأو تف�ضري, فال يجوز ا�ضتنتاج 
العرتاف اأو ا�ضتخال�ضه من اأقوال املتهم بناء على مقدمات ونتائج مهما كانت دللة اأقواله.
ويجب اأن يكون العرتاف �ضادقًا مطابقًا للحقيقة اإذ يحدث اأن يتقدم �ضخ�ض لالإدلء 
باعرتاف غري حقيقى لتخلي�ض املتهم احلقيقي من امل�ضئولية ويحدث ذلك بدوافع عدة من 
م�ضلحة  اأو  لقرابة  �ضخ�ض  بحماية  وك��ذا  ال�رشف  جرائم  يف  بالزهو  تتعلق  اأ�ضباب  بينها 

وغريها من الأ�ضباب.
لذلك لبد اأن يكون العرتاف �رشيحًا ومطابقًا للحقيقة, اإذ ميتنع على القا�ضى وهو 

ينظر الدعوى اأن يفت�ض فى نوايا املتهم املاثل اأمامه.
وق�ضت حمكمة النق�ض باأنه " اإذا كان يبني من الرجوع اإىل حم�رش جل�ضة املحكمة 
اأن الدفاع عن الطاعنني مل يدفع ببطالن العرتاف لكونه وليد اإكراه وكل ما ورد على ل�ضان 
املدافع عن الطاعن الأول فى هذا ال�ضدد اأنه تعر�ض لإكراه اأدبى والقب�ض على اأ�رشته كما 
الثانى عبارة مر�ضلة هى بطالن العرتاف مبح�رش ال�ضبط دون  �ضاق املدافع عن الطاعن 
اأن يبني اأيهما وجه ما ينعاه على هذا العرتاف مما ي�ضكك فى �ضالمته ول ميكن القول باأن 
ت�ضري  اأو  الع��رتاف  ببطالن  دفعًا  ت�ضكل  �ضاقاها  اللتني  املر�ضلتني  العبارتني  هاتني  من  اأيًا 
امل�ضتمد من  الدليل  الت�ضكيك فى  اإليه هو  اأن تن�رشف  له وكل ما ميكن  املبطل  الإك��راه  اإىل 
العرتاف تو�ضاًل اإىل عدم تعويل املحكمة علية, فاإنه ل يقبل من الطاعنني اإثارة هذا الدفع 
اإجراء حتقيق مو�ضوعى تنح�رش عنه وظيفة  اأمام حمكمة النق�ض ملا يتطلبه من  لأول مرة 

حمكمة النق�ض«)77(.
)77(  الطعن رقم26293 ل�ضنة67 ق, جل�ضة 13 من مار�ض �ضنة 2000, امل�ضتحدث من املبادئ التى قررتها الدوائر 

اجلنائية مبحكمة النق�ض من اأول اكتوبر 1999 حتى اآخر �ضبتمرب2000, �ضفحه 5 .

ال�صرط الثاين 

ال�صرط الثالث 
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وق�ضي اأي�ضا باأن " العرتاف الذى يعول عليه يجب اأن يكون اختياريًا _ وهو ل 
يعترب كذلك ولو كان �ضادقًا_ اإذا �ضدر اإثر اإكراه اأو تهديد كائنًا ما كان قدر هذا التهديد اأو 
ذلك الإكراه والدفع ببطالن العرتاف ل�ضدوره حتت تاأثري الإكراه دفع جوهرى يجب على 
حمكمة املو�ضوع مناق�ضته والرد عليه, ول يغنى عن ذلك ما اأوردته املحكمة من اأدلة اأخرى 
ذلك باأن الأدلة فى املواد اجلنائية مت�ضاندة اإذا �ضقط اأحدها اأو ا�ضتبعد تعذر التعرف على 
مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الراأى الذى انتهت اإليه املحكمة وهو ما يعيب احلكم 

بالق�ضور مبا يبطله«)78(.
وق�ضت باأنه " ملا كان الدفاع ببطالن العرتاف هو دفع جوهرى يجب على حمكمة 
الذى  املقر هو  املتهم  اأن يكون  ذلك  ي�ضتوي فى  �ضائغًا  ردًا  عليه  املو�ضوع مناق�ضته والرد 
وقع عليه الإكراه اأو يكون قد وقع على غريه من املتهمني ما دام احلكم قد عول فى ق�ضائه 
بالإدانة على هذا العرتاف واأن العرتاف الذى يعتد به يجب اأن يكون اختياريًا �ضادرًا عن 
اأو  اإكراه  ارادة حرة فال ي�ضح التعويل على الع��رتاف- ولو كان �ضادقًا- متى كان وليد 
تهديد كائنًا ما كان قدره وكان الوعيد اأو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأن له تاأثريه 
على حرية املتهم فى الختيار بني النكار اأو العرتاف ويوؤدى اإىل حمله على العتقاد باأنه قد 
يجنى من وراء العرتاف فائدة اأو يتجنب �رشرًا, مما كان يتعني معه على املحكمة وقد دفع 
اأمامها باأن اعرتاف الطاعن الأول نتيجة اإكراه مادى متثل فى تعذيبه واإكراه اأدبى تعر�ض له 
متثل فى التهديد با�ضتح�ضار زوجته و�ضقيقاته اإىل ديوان ال�رشطة اإذا اأنكر والوعد بتجنيبه 
ما هدد به فى حالة اإدلئه بالعرتاف اأن تتوىل هى حتقيق الدفاع وتبحث ال�ضلة بني التهديد 
والوعد وبني اعرتافه الذى عولت عليه وتقول كلمتها فيه فاإن حكمها يكون معيبًا بالإخالل 

بحق الدفاع ف�ضاًل عن الق�ضور«)79(.
وق�ضي باأن " العرتاف فى املواد اجلنائية من العنا�رش التى متلك حمكمة املو�ضوع 
كامل احلرية فى تقدير �ضحتها و قيمتها فى الثبات - فلها دون غريها_ البحث فى �ضحة 
ما يدعيه املتهم من اأن العرتاف املعزو اإليه قد انتزع منه بطريق الإكراه. ملا كان ذلك, وكان 
احلكم قد رد على ما اأثاره املدافع عن الطاعن من بطالن العرتاف فى قوله : " فالثابت بيقني 
العقاب  الإفالت من  بغية  باأنف�ضهم  املتهمون  اأحدثها  الإ�ضابات  تلك  اأن  املحكمة  عقيدة  فى 
كما قرروا بذلك بالتحقيقات مبح�ض اإرادتهم احلرة اأمام النيابة العامة باعتبارها الطرف 

)78(  الطعن رقم 3721 ل�ضنة 70ق, جل�ضة 3 من دي�ضمرب �ضنة 2000, رقم 156, �ضفحة 784, �ض51 .

)79(   الطعن رقم 7979 ل�ضنة 64 ق, جل�ضة 5 من يناير �ضنة 1995, رقم 9, �ضفحة 94, �ض 46 .
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الأمني على الدعوى العمومية وحيادها فى التحقيقات«. فاإن املحكمة اإذا حتققت _ لالأ�ضباب 
ال�ضائغة التى �ضاقتها على النحو املتقدم_ من اأن ا�ضابة الطاعن وباقى املتهمني منبتة ال�ضلة 
متامًا بالعرتاف الذى اأدلوا به فى حتقيق النيابة واطماأنت اإىل اأن هذا العرتاف �ضليم مما 
ي�ضوبه تكون قد مار�ضت ال�ضلطة املخولة لها بغري معقب ولو �ضح ما يثريه الطاعن من اأن 
ا�ضتجوابه مت داخل ق�ضم ال�رشطة ملا هو مقرر من اأن اختيار املحقق ملكان التحقيق مرتوك 
ال�رشطة  �ضباط  ح�ضور  جمرد  واأن  اجنازه  و�رشعة  التحقيق  �ضالح  على  حر�ضًا  لتقديره 

وخ�ضيته منهم ل يعد قرين الإكراه املبطل لعرتافه ل معنى ول حكمًا)80(.
�صلطة املحكمة فى تقدير العرتاف وجتزئته:

العرتاف هو اأحد الأدلة املعرو�ضة على قا�ضى الدعوى والذى ي�ضتمد منه اقتناعه 
وفق مطلق تقديره متى اطماأن اإىل �ضحته وله �ضلطة الأخذ بجزء منه وطرح باقيه وهو ما 

يعرف بتجزئة العرتاف.
وق�ضت حمكمتنا العليا باأنه  من املقرر اأن العرتاف فى امل�ضائل اجلنائية من عنا�رش 
ال�ضتدلل التى متلك حمكمة املو�ضوع كامل احلرية فى تقدير �ضحتها وقيمتها فى الإثبات 
فلها تقدير عدم �ضحة ما يدعيه املتهم من اأن اعرتافه نتيجة اإكراه بغري معقب عليها ما دامت 
تقيمه على اأ�ضباب �ضائغة اإذ اإن �ضلطان الوظيفة فى ذاته _ كوظيفة رجل ال�رشطة مبا ي�ضبغه 
على �ضاحبه من اخت�ضا�ضات و اإمكانات_ ل يعد اإكراهًا ما دام هذا ال�ضلطان مل ي�ضتظل 
فى  اخل�ضية  اإذ  بالعرتاف,  اأو  بالأقوال  املدىل  اإىل  معنوى  اأو  كان  مادى  ب��اأذى  الواقع  فى 
ذاتها جمردة ل تعد اإكراهًا ل معنى ول حكمًا اإل اإذا ثبت اأنها قد اأثرت فعاًل فى اإرادة املدىل 
فحملته على اأن يدىل مبا اأدىل. ملا كان ذلك, وكانت املحكمة قد عر�ضت ملا اأثاره الدفاع حول 
اإقراره واأنه ميثل احلقيقة فاإن ما يثريه الطاعنان فى هذا ال�ضاأن ينحل فى واقعة الدعوى اإىل 
جدل مو�ضوعى فى تقدير الدليل مما ت�ضتقل به حمكمة املو�ضوع ول جتوز جمادلتها فيه اأو 

م�ضادرة عقيدتها ب�ضاأنه اأمام حمكمة النق�ض)81(. 

)80(   الطعن رقم 23523 ل�ضنة 62 ق, جل�ضة 8 من نوفمرب �ضنة 1994, رقم 151, �ضفحة 976, �ض 45.

)81(   الطعن رقم 30735 ل�ضنة 64 ق, جل�ضة 23 من اأكتوبر �ضنة 1996, رقم 157, �ضفحة 109, �ض 47.

والطعن رقم 7031 ل�ضنة 63 ق, جل�ضة 7 من مار�ض �ضنة 1996, رقم 48, �ضفحة 337, �ض 47.
) والطعن رقم 4731 ل�ضنة 65 ق, جل�ضة 6 من فرباير �ضنة 1996, رقم 27, �ضفحة 179, �ض 47(.

 والطعن رقم 5362 ل�ضنة 64 ق, جل�ضة 5 من فرباير �ضنة 1996, رقم 25, �ضفحة 167, �ض 47.
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وق�ضي اأي�ضا باأنه من املقرر اأن العرتاف فى املواد اجلنائية هو من العنا�رش التى 
متلك حمكمة املو�ضوع كامل احلرية فى تقدير �ضحتها وقيمتها فى الإثبات. فلها فى ذلك اأن 
تقرير عدم �ضحة ما يدعيه الطاعن من اأن العرتاف املعزو اإليه قد انتزع منه بطريق الإكراه 

بغري معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على اأ�ضباب �ضائغة)82(. 
وق�ضي باأنه  ملا كان من املقرر اأن ملحكمة املو�ضوع �ضلطة مطلقة فى الأخذ باعرتاف 
املتهم فى اأى دور من اأدوار التحقيق واإن عدل بعد ذلك متى اطماأنت اإىل �ضحته ومطابقته 
اأن  من  يدعيه  ما  �ضحة  فى  البحث  غريها  دون  املو�ضوع  ملحكمة  واأن  وال��واق��ع,  للحقيقة 
العرتاف  املعزو اإليه قد انتزع منه بطريق الإكراه, ومتى حتقق من اأن العرتاف �ضليم مما 

ي�ضوبه واطماأنت اإليه كان لها اأن تاأخذ به بال معقب عليها)83(. 
ولكن ماذا عن العرتاف الناجت عن جرمية تعذيب: 

هذا هو مو�ضوع بحثنا الأ�ضا�ضي فاإن العرتاف ال�ضادر من املتهم على نف�ضه اإقرارًا 
بجرمية معينة هو من املقرر- عماًل مبفهوم املادة 42 من الد�ضتور والفقرة الثانية من املادة 
302 من قانون الإجراءات اجلنائية امل�ضتبدلة بالقانون رقم 37 ل�ضنة 1972- اأن العرتاف 
الذى يعول عليه يتحتم اأن يكون اختياريا, وهو ل يعترب كذلك_ ولو كان �ضادقا_ اإذا �ضدر 
حتت وطاأة الإكراه اأو التهديد به, كائنًا ما كان قدره, وكان الأ�ضل اأنه على املحكمه اإن هى 
اأن تبحث ال�ضلة بينه وبني الإكراه املقول  راأت التعويل على الدليل امل�ضتمد من العرتاف 
بح�ضوله واأن تنفى هذا الإكراه فى تدليل �ضائغ, واإذ كان ما اأورده احلكم فيما تقدم, لي�ض 
من �ضاأنه اإهدار ما مت�ضك به الطاعن من بطالن اعرتافه ل�ضدوره حتت وطاأة الإكراه وذلك 
باأن حترر الطاعن العرتاف بخطه واإقراره ب�ضحته فى حتقيق النيابة العامة وجود اإ�ضابات 
ظاهرة بالطاعن ونفيه له اأنه اأجرب على العرتاف واإي�ضاحه كيفية ارتكاب اجلرمية, كل ذلك 
ل ينفى ح�ضول الإكراه وكان احلكم قد اتخذ من تلك الأ�ضباب �ضندًا للتعويل على اعرتاف 
الطاعن, دون اأن يدلل على اأن هذا العرتاف قد �ضدر منه عن اإرادة حرة, فاإنه يكون فوق 

ف�ضاده فى ال�ضتدلل م�ضوبًا بالق�ضور فى الت�ضيب)84(.

)82(   الطعن رقم 4207 ل�ضنة 61ق, جل�ضة 21 من دي�ضمرب �ضنة 1992, رقم 185, �ضفحة 1181, �ض 43.

والطعن رقم 1280 ل�ضنة 61 ق, جل�ضة 21 من ديي�ضمرب �ضنة 1992, رقم 156, �ضفحة 1014, �ض 42.
 والطعن رقم 4100 ل�ضنة 61 ق , جل�ضة 2 من نوفمرب �ضنة 1992, رقم 134, �ضفحة 867,�ض 43.

 والطعن رقم 5554 ل�ضنة59 ق, جل�ضة 21 من مايو �ضنة 1992, رقم 78, �ضفحة 527, �ض 43.
)83(   الطعن رقم 2503 ل�ضنة 51 ق, جل�ضة 19 من يناير �ضنة 1982, رقم 6 �ضفحة 37 �ض 33.

)84(  الطعن رقم 23758 ل�ضنة 59 ق, جل�ضة 8 من مار�ض �ضنة 1990, رقم 84, �ضفحة 504, �ض 41.
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وق�ضي باأن  الأ�ضل اأن العرتاف الذى يعول عليه يجب اأن يكون اختياريًا, وهو ل 
يعترب كذلك _ ولو كان �ضادقًا_ اإذا �ضدر اإثر اإكراه اأو تهديد كائنًا ما كان قدر هذا التهديد 
اأن الدفع ببطالن العرتاف ل�ضدوره حتت تاأثري الإكراه  اأو ذلك الإك��راه, وكان من املقرر 
وهو دفع جوهرى يجب على حمكمة املو�ضوع مناق�ضته ولرد عليه ي�ضتوى فى ذلك اأن يكون 
املتهم املقر هو الذى اأثار البطالن اأم اأثاره متهم اآخر فى الدعوى ما دام احلكم قد عول فى 

ق�ضائه بالإدانة على ذلك العرتاف)85(.
وق�ضت حمكمة النق�ض اأي�ضًا باأنه من املقرر اأن العرتاف الذى يعول عليه يجب اأن 
يكون اختياريًا وهو ل يعترب كذلك _ ولو كان �ضادقًا_ اإذا �ضدر اإثر اإكراه اأو تهديد كائنًا 

ما كان قدر هذا التهديد, اأو ذلك الإكراه)86(.
اأن يكون اختياريًا, ويعترب العرتاف  باأن الع��رتاف  الذى يعول عليه يجب  وحكم 
غري اختيارى, وبالتاىل غري مقبول اإذا ح�ضل حتت تاأثري التهديد اأو اخلوف, واإمنا  يجب 
املقر فى  بالتذرع بوجود  يكفى  , فال  اأمر غري م�رشوع  وليد  اأو اخلوف  التهديد  يكون  اأن 
اإق��راره, متى كان حب�ضه وقع �ضحيحًا  ال�ضجن تنفيذًا حلكم �ضدر �ضده, حتى يتحلل من 

وفقًا للقانون)87(.
وق�ضي باأن من املقرر اأن العرتاف الذى يعول عليه يجب اأن يكون اختياريًا ول يعترب 
كذلك اإذا ح�ضل حتت تاأثري الإكراه اأو التهديد اأو اخلوف النا�ضئني عن اأمر غري م�رشوع ولو 
كان �ضادقًا كائنًا ما كان قدر هذا التهديد اأو ذلك الكراه. والأ�ضل اأنه يتعني على املحكمة اأن 
تبحث ال�ضلة بني اعرتاف املتهم والإ�ضابات املقول بح�ضولها لإكراهه عليه ونفى قيامها فى 

ا�ضتدلل �ضائغ اإن هى راأت التعويل على الدليل امل�ضتمد منه)88(.
وق�ضي باأنه ل ي�ضح تاأثيم اإن�ضان ولو بناًء على اعرتافه بل�ضانه اأو بكتابه, متى كان 

ذلك خمالفًا للحقيقة والواقع)89(.

)85(  الطعن رقم 3523 ل�ضنة 59 ق ,جل�ضة 2 من اأكتوبر �ضنة 1989, رقم 120, �ضفحة 717, �ض 40.

)86(  الطعن رقم 3725 ل�ضنة 58ق, جل�ضة 4 من اأكتوبر �ضنة 1988, رقم 128, �ضفحة 853, �ض39.

والطعن رقم 4114 ل�ضنة 57ق, جل�ضة 7 من ينا�رش �ضنة 1998, رقم 10, �ضفحة 112, �ض39.
)87(  الطعن رقم 506 ل�ضنة40ق, جل�ضة 22 من يونية �ضنة 1970, رقم 214, �ضفحة 905, �ض21. 

)88(  الطعن رقم 914 ل�ضنة 35ق, جل�ضة 25 من اكتوبر �ضنة 1965, رقم 1401, �ضفحة 729, �ض16.

)89(  الطعن رقم 280 ل�ضنة 38 ق, ج�ضة 20 من ما ٌو �ضنة 1968 , رقم 111 , �ضفحة 562 , �ض 16 .
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وق�ضت حمكمة النق�ض اأي�ضًا باأنه ملا كان الدفع ببطالن العرتاف هو دفع جوهرى 
يجب على حمكمة املو�ضوع مناق�ضته والرد عليه ردًا �ضائغًا ي�ضتوى فى ذلك اأن يكون املتهم 
املقر هو الذى وقع عليه الإكراه اأو يكون قد وقع على غريه من املتهمني ما دام احلكم قد 
يكون  اأن  به يجب  يعتد  الذى  الع��رتاف  واأن  الع��رتاف  بالإدانة على هذا  عول فى ق�ضائه 
كان �ضادقًا_  ولو  الع��رتاف _  على  التعويل  ي�ضح  فال  اإرادة حرة  عن  �ضادرًا  اختياريًا 
متى كان وليد اكراه اأو تهديد كائنًا ما كان قدره وكان الوعيد اأو الغراء يعد قرين الإكراه 
والتهديد لأن له تاأثري على حرية املتهم  فى الختيار بني النكار اأو العرتاف و يوؤدى اإىل 
حمله على العتقاد باأنه قد يجنى من وراء العرتاف فائدة اأو يتجنب �رشرًا, مما كان يتعني 
معه على املحكمة وقد دفع  اأمامها باأن اعرتاف الطاعن الأول نتيجة اإكراه مادى متثل فى 
تعذيبه واإكراه اأدبى تعر�ض له متثل فى التهديد با�ضتح�ضار زوجته و�ضقيقاته اإىل ديوان 
ال�رشطة اإذا اأنكر والوعد بتجنيبه ما هدد به فى حالة اإدلئه بالعرتاف اأن تتوىل هى حتقيق 
هذا الدفاع وتبحث ال�ضلة بني الكراه و�ضببه وعالقته باأقواله فاإن هى نكلت عن ذلك ومل 
تعر�ض البتة لل�ضلة بني التهديد والوعد وبني اعرتافه الذى عولت عليه وتقول كلمتها فيه 

فاإن حكمها يكون معيبًا بالإخالل بحق الدفاع ف�ضاًل عن الق�ضور)90(.

)90(  الطعن رقم 7979 ل�ضنة 64 ق, جل�ضة 5 من ٌنا ٌر �ضنة 1995, رقم 9, �ضفحة 94, �ض 64.
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املبحث الثالث
جرمية ا�صتعمال الق�صوة

ن�ضت املادة 129 من قانون العقوبات علي اأن " كل موظف اأو م�ضتخدم عمومي وكل 
اأنه  اأ�ضتعمل الق�ضوة مع النا�ض اعتمادًا علي وظيفته بحيث  �ضخ�ض مكلف بخدمة عمومية 
اأخل ب�رشفهم اأو اأحدث اآلمًا باأبدانهم يعاقب باحلب�ض مدة ل تزيد علي �ضنة اأو بغرامة ل 

تزيد علي مائتي جنيه م�رشي.«
يجب النظر فى البداية اإىل ال�ضفة الالزم توافرها فى �ضخ�ض مرتكب اجلرمية وهى 
اأن يكون موظفًا عامًا اأو م�ضتخدمًا عامًا اأو مكلف بخدمة عامة, وقد اأ�رشنا عند احلديث عن 
ال�ضفة الالزم توافرها فى مرتكب الفعل فى جرمية تعذيب متهم حلمله على العرتاف اإىل 
كل من �ضفة املوظف العام وامل�ضتخدم العام, ونعر�ض هنا اإىل ال�ضفة الثالثة الواردة بالن�ض 

وهى املكلف بخدمة عامة.
ويق�ضد باملكلف بخدمة عامة كل من يلزمه القانون القيام باإحدى اخلدمات العامة اأو 
مبا�رشة مهمة تتعلق بالنظام العام بغ�ض النظر عن كونه ل ي�ضغل مركزًا وظيفيًا فى الدولة. 
ول تثبت هذه ال�ضفة اإل فى حدود العمل املكلف به. على اأن يكون التكليف من موظف عام 
ميلك ا�ضداره �ضواء كان ذلك مبقابل اأو بدون مقابل اأو كان ذلك باإرادة ال�ضخ�ض املكلف اأو 

بناًء على اأمر من ال�ضلطة العامة)91(. 
هل ي�صرتط توافر �صفة معينة فى املجنى عليه فى جرمية ا�صتعمال الق�صوة؟

ل ي�ضرتط �ضفة معينة فى �ضخ�ض املجنى عليه بل تقع اجلرمية على اأي �ضخ�ض من 
اآحاد النا�ض دون ا�ضرتاط معني.

اأن  اأو  عليه  املجنى  ب�صرف  يخل  اأن  �صاأنه  من  �صلوك  فى  يتمثل 
يت�صبب له فى اآلم بدنية.

اإىل  اأدى  املتهم  فعل  ب��اأن  القول  ميكن  حتى  معني  م��دى  هناك  هل  امل�رشع  يحدد  مل 
الإخالل ب�رشف املجنى عليه اأو مدى الآلم التى ي�ضببها له)92(.

)91(   الو�ضيط , �رشور, �ض 184.

)92(   رم�ضي�ض بهنام, �ض 545.

الفعل املادي
 للجرمية
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ولتقريب ال�ضورة فاإن جنحة ا�ضتعمال الق�ضوة قد تقع من موظف عام اأو م�ضتخدم 
عام اأو مكلف بخدمة عامة فى اأى جهة اأو م�ضلحة حكومية اأو جهة ادارية وذلك باأن يتعدى 
اأحد هوؤلء على اأى من املرتددين على تلك اجلهة اأو امل�ضلحة, وقد يكون فى م�ضت�ضفى اأو 
مكتب لل�ضهر العقارى اأو باأى اإدارة حكومية اأو احلكم املحلى اأو ما �ضابه ذلك, ول ي�ضرتط 
توافر اأي �ضفة فى �ضخ�ض املجنى عليه واأي�ضًا يكون فعل املتهم اعتمادًا على وظيفته وقيامه 

باأدائها. 
ب�رشف  الإخ��الل  اإىل  املتهم  اإرادة  باجتاه  العام  اجلنائى  الق�ضد  هو 
املجنى عليه اأو اإحداث اآلم ببدنه, ويق�ضد باإحداث فاعل اجلرمية لآلم 
بدنية باملجنى عليه اأن يحدث به اآلمًا ولي�ضت اإ�ضابات فاإن حدثت هذه 
على  التعدى  عليها جرائم  العامة و�رشت  للقواعد  ال�ضابات خ�ضعت 
الأ�ضخا�ض بال�رشب واجلرح من املواد 241 وما بعدها واإذا اأدى ال�رشب اإىل اإحداث عاهة 

م�ضتدمية اأو قتل طبقت املواد اخلا�ضة بذلك 236, 240. )93(
 جنحة عقوبتها احلب�ض الذى ل يزيد عن �ضنة اأو الغرامة التى ل تتجاوز 

مائتى جنيه م�رشى.

ا�صتعمال  وجنحة  الع��رتاف  على  حلمله  متهم  تعذيب  جناية  بني  الفروق 
الق�صوة:

الفارق يت�ضح بجالء فى ال�رشوط الالزم توافرها فى �ضخ�ض املجنى عليه.
الأول: فيجب اأن يكون املجنى عليه فى جرمية التعذيب متهمًا اأ�ضاًل فى جنحة اأو 
جناية, اأما فى جنحة ا�ضتعمال ق�ضوة فهو �ضخ�ض من اآحاد النا�ض ول ي�ضرتط اأن يكون 

متهمًا واإن جاز ذلك فى حالة التعدى دون ق�ضد احل�ضول على اعرتاف. 

الثانى: اأن املتهم فى جناية التعذيب يجب اأن يكون موظفًا عامًا اأو م�ضتخدمًا عامًا 
وفى جنحة ا�ضتعمال الق�ضوة ي�ضاف اليهما املكلف بخدمة عامة.

الثالث : اأن جناية التعذيب لبد اأن يكون الق�ضد منها احل�ضول على اعرتاف املتهم 
على نف�ضه بارتكاب جناية اأو جنحة, اأما فى ا�ضتعمال الق�ضوة فال ي�ضرتط احل�ضول على 

اعرتاف من املجنى عليه الذى هو من اآحاد النا�ض ولي�ض متهمًا فى جنحة اأو جناية ما. 

)93(  رم�ضي�ض بهنام , �ض 545. 

الركن املعنوي 
للجرمية

عقوبة 
اجلرمية



املجموعة املتحدة حمامون - م�صت�صارون قانونيون

69

املبحث الرابع
جرمية القب�س علي �صخ�س اأو حب�صه اأو حجزه دون وجه 

حق وتهديده بالقتل اأو تعذيبه بدنياً
مقدمة:

ونحن نعر�ض جلرمية التعذيب فى قانون العقوبات امل�رشى كان لبد اأن نتناول كل 
املوا�ضيع التي عالج فيها امل�رشع اجلرمية املق�ضودة حتى يتي�رش لنا اأن ن�ضل لنتيجة, هى ما 
اإذا كان امل�رشع قد كفل احلماية الت�رشيعية للمواطنني كافة, وفى جميع الأحوال املت�ضورة 
اأو يتفق مع التفاقية الدولية ملناه�ضة التعذيب وغريه من  و�ضوًل ملا اذا كان ذلك يتوافق 
جمهورية  عليها   و�ضدقت  املهينة  اأو  الالاإن�ضانية  اأو  القا�ضية  العقوبة  اأو  املعاملة  �رشوب 

م�رش العربية 1988/1/7 وبذلك �ضارت جزءًا من الت�رشيع الوطني.
وقد جري ن�س املادة الأويل من التفاقية علي اأن:

لأغرا�ض هذه التفاقية يق�ضد بالتعذيب اأي عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب �ضديد ج�ضديًا 
اأو من �ضخ�ض  ال�ضخ�ض,  يلحق عمدًا ب�ضخ�ض ما بق�ضد احل�ضول من هذا  اأم عقليًا,  كان 
ثالث, علي معلومات اأو علي اعرتاف, اأو معاقبته علي عمل اأرتكبه اأو ي�ضتبه يف اأنه اأرتكبه, 
هو اأو �ضخ�ض ثالث اأو تخويفه اأو اإرغامه هو اأي �ضخ�ض ثالث – اأو عندما يلحق مثل هذا 
الأمل اأو العذاب لأي �ضبب من الأ�ضباب يقوم علي التمييز اأيًا كان نوعه, اأو يحر�ض عليه اأو 
يوافق عليه اأو ي�ضكت عنه موظف ر�ضمي اأو اأي �ضخ�ض اآخر يت�رشف ب�ضفته الر�ضمية. ول 
يت�ضمن ذلك الأمل اأو العذاب النا�ضئ فقط عن عقوبات قانونية اأو املالزم لهذه العقوبات اأو 

الذي يكون نتيجة عر�ضية لها.
يت�ضمن  اأن  اأو ميكن  يت�ضمن  ت�رشيع وطني  اأو  ب��اأي �ضك دويل  امل��ادة  ل تخل هذه 

اأحكامًا ذات تطبيق اأ�ضمل.
ون�صت املادة الثانية من التفاقية علي اأن: 

اإجراءات . 1 اأية  اأو  اأو ق�ضائية فعالة  اإداري��ة  اأو  اإج��راءات ت�رشيعية  تتخذ كل دولة طرف 
اأخري ملنع اأعمال التعذيب يف اأي اإقليم يخ�ضع لخت�ضا�ضها الق�ضائي.

ل يجوز التذرع باأية ظروف ا�ضتثنائية اأيًا كانت, �ضواء اأكانت هذه الظروف حالة حرب . 2
الطوارئ  اأية حالة من حالت  اأو  �ضيا�ضي داخلي  ا�ضتقرار  اأو عدم  اأو تهديدًا باحلرب 

العامة الأخرى كمربر للتعذيب.
ل يجوز التذرع بالأوامر ال�ضادرة عن موظفني اأعلي مرتبة اأو عن �ضلطة عامة كمربر 

للتعذيب".
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وقد ن�صت املادة 280 من قانون العقوبات علي اأن " كل من قب�ض علي �ضخ�ض 
اأو حب�ضه اأو حجزه بدون اأمر اأحد احلكام املخت�ضني بذلك ويف غري الأحوال التي ت�رشح 
تتجاوز  ل  بغرامة  اأو  باحلب�ض  يعاقب  ال�ضبهة  ذوي  علي  بالقب�ض  واللوائح  القوانني  فيها 

مائتي جنيه م�رشي.«
ون�صت املادة 2/282 من قانون العقوبات علي اأنه "ويحكم يف جميع الأحوال 
بال�ضجن امل�ضدد علي من قب�ض علي �ضخ�ض بدون وجه حق وهدده بالقتل اأو عذبه بالتعذيبات 

البدنية«.
عقوبات  املادة 282  من  الثانية  الفقرة  هنا هى جرمية  بالبحث  املق�ضودة  اجلرمية 
وهى جناية القب�ض على اآحاد النا�ض دون وجه حق مع توافر الظرف امل�ضدد وهو تهديده 

بالقتل او تعذيبه بتعذيبات بدنية.
هل ي�صرتط توافر �صفة معينة يف املتهم واملجني عليه؟

نعر�ض اأوًل ملا اإذا كان يجب توافر �ضفة معينة فى �ضخ�ض مرتكب اجلرمية اأو املجنى 
عليه كما هو احلال يف جرمية التعذيب املن�ضو�ض عليها باملادة 126 من قانون العقوبات. 

اأن  الإجابة هى وفق النموذج التجرميى الوارد فى الن�ض املطروح فاإنه ل ي�ضرتط 
تتوافر �ضفة معينة فى مرتكب اجلرمية وهو هنا يختلف عن الفاعل فى جرمية املادة 126 

عقوبات والذى يجب اأن يكون موظفًا عامًا او م�ضتخدمًا عامًا. 
وكذلك احلال بالن�ضبة ل�ضخ�ض املجنى عليه فال ي�ضرتط فيه ثمة �ضفة معينة بل جمرد 

كونه اإن�ضانًا اأو كما ذكرنا �ضخ�ض من اآحاد النا�ض.
املادة 126  اأو جناية مثلما هو احلال بجرمية  اأن يكون متهمًا فى جنحة  ول يجب 

عقوبات.
هل ي�صرتط يف هذه اجلرمية ق�صد خا�س:

العلم  بركنيه  العام  الق�ضد  توافر  جانب  اإيل  للجرمية  املعنوى  الركن  ي�ضتلزم  وهل 
والإرادة توافر ق�ضد خا�ض مثلما هو احلال يف جرمية التعذيب املن�ضو�ض عليها باملادة 126 
من قانون العقوبات – ق�ضد حمل املتهم علي العرتاف– والإجابة علي ذلك هي اأن امل�رشع 
اأو  مل ي�ضرتط ق�ضدًا خا�ضًا يف جرمية القب�ض علي �ضخ�ض دون وجه حق وتهديده بالقتل 

تعذيبه بتعذيبات بدنية.



املجموعة املتحدة حمامون - م�صت�صارون قانونيون

71

لذا فان النموذجني خمتلفان.
معنى القب�س:

هو �ضلب حرية ال�ضخ�ض ملدة ق�ضرية باحتجازه فى املكان الذى يعده القانون لذلك. 
وهو اأحد اإجراءات التحقيق لذا ل يجوز اأن ي�ضدر الأمر به اإل من �ضلطة خمت�ضة بالتحقيق 
اأن امل�رشع قد خول ماأموري ال�ضبط الق�ضائي  اإل  اأو قا�ضى التحقيق-  النيابة العامة   –

�ضلطة القب�ض فى حالة التلب�ض94 وفق �رشوطها املقررة قانونا.
وعرفته حمكمة النق�ض باأنه " القب�ض على الإن�ضان اإمنا يعنى تقييد حريته والتعر�ض 

له باإم�ضاكه وحجزه ولو لفرتة ي�ضريه متهيدًا لتخاذ بع�ض الإجراءات �ضده ")95(.
ويعرف اأي�ضًا باأنه حرمان ال�ضخ�ض من حرية التجول ولو لفرتة ي�ضرية )96(.

والقب�ض كجرمية يعاقب عليها ن�ض املادة 280 عقوبات ل يقت�ضي بقاء املقبو�ض عليه 
اأمر اأحد احلكام املخت�ضني  اأي مدة معينة فقد حكم باأن جنحة القب�ض على �ضخ�ض بدون 
بذلك ويف غري الأحوال التى ت�رشح فيها القوانني واللوائح تقوم باإم�ضاكه من ج�ضمه وتقييد 

حركته وحرمانه من التجول دون اأن يتعلق الأمر على ق�ضاء فرتة زمنية معينة )97(.
احلب�س:

هو �ضلب حرية املتهم فرتة من الزمن باإيداعه اأحد ال�ضجون والأ�ضل فيه اأنه عقوبة 
ول يوقع اإل بحكم ق�ضائي بعد حماكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم �ضمانات الدفاع عن نف�ضه.

واأجاز امل�رشع حب�ض املتهم احتياطيًا بقرار من �ضلطة التحقيق وهى النيابة العامة اأو 
قا�ضى التحقيق فى اأحوال حمددة اأوردها قانون الجراءات اجلنائية.

لي�ضت حمل بحثنا هنا)98(.
والذى يعنينا هو معنى احلب�ض لإي�ضاح طبيعة اجلرمية التى نحن ب�ضدد بحثها.

)94(    حممود جنيب ح�ضنى – �ض 556. 

)95(   جل�ضة 5/16/ 1966 – �ض 17 – رقم 110 – �ض 613 .

)96(  �رشور .

)97( نق�ض 1959/4/27 – جمموعة اأحكام –�ض 10 –�ض 482 رقم 105 عبد الروؤوف مهدى – �ض 358 - 

اأحكام – �ض 953 , 954 – نبيل مدحت �ضامل.
)98(  عبد الروؤوف مهدى – �ض 367 .
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احلجز:
عدم ال�ضماح ل�ضخ�ض بالنطالق من مكان وجوده.

النا�ض لأي مدة من الوقت  اآحاد  اأن املق�ضود هو تقييد حرية �ضخ�ض من  الوا�ضح 
مهما ق�رشت باعتبار اأن العتداء على احلرية ال�ضخ�ضية اعتداء على حق من حقوق الإن�ضان 
وهو حرية التنقل واإخالل مببداأ ال�رشعية الإجرائية, باعتبار اأن الأ�ضل فى املتهم الرباءة 
ول يجوز اتخاذ مثل هذه الإجراءات فى مواجهته ما مل يكن ذلك من ال�ضلطة املخت�ضة حالة 

توافر ال�رشوط القانونية التى ت�ضمح بذلك. 
اإذًا فاإن جرمية القب�ض اأو احلب�ض دون وجه حق يتكون ركنها املادى من فعل القب�ض 

اأو احلب�ض اأو احلجز.
الذهاب  حرية  من  وحرمانه  حريته  وتقييد  ج�ضده  من  �ضخ�ض  اإم�ضاك  القب�س: 

والإياب كما يريد.
احلب�س واحلجز: كالهما يقت�ِض حرمان املجنى عليه من حريته فرتة من الزمن, 

والظاهر اأن احلب�ض واحلجز لفظان مرتادفان)99(.
وي�ضرتط اأن يكون الفعل غري قانونى اأى مت فى غري الأحوال التى يجوز فيها قانونًا 
القب�ض اأو احلب�ض واأن يكون ذلك بدون اأمر من ال�ضلطة املخت�ضة ) النيابة العامة اأو قا�ضى 

التحقيق(. 
املادة 282 من قانون العقوبات تعالج الظروف امل�ضددة التى جتعل جنحة القب�ض 
اأو احلب�ض دون وجه حق جناية, ونعر�ض هنا للفقرة الثانية من املادة والتى تن�ض على اأن 
بدون وجه حق  امل�ضدد على من قب�ض على �ضخ�ض  بال�ضجن  الأح��وال  "ويحكم فى جميع 

وهدده بالقتل اأو عذبه بالتعذيبات البدنية«.
اإذًا فاإنه ينطبق الظرف امل�ضدد وي�ضرتط اأحد فر�ضني اأو كالهما:

الأول: اأن يقع تهديد من املتهم للمجنى عليه بقتله.
لتكون  العقوبة  ت�ضديد  اإىل  ي��وؤدى  الذى  امل�ضدد  الظرف  هو  وحده  بالقتل  والتهديد 
عقوبة اجلناية وي�ضتدعى اأن يكون التهديد قد مت حال القب�ض اأو خالل احلجز وي�ضتوي اأن 

يكون �ضفاهة اأو كتابة و�ضواء كان م�ضحوبًا بطلب اأم ل مبا�رشًا اأو بالوا�ضطة )100(.

)99(   جندى عبد امللك - �ض 659 = جزء اخلام�ض. 

)100(   جندى عبد امللك – �ض 668  = جزء اخلام�ض.
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"اإذ ن�ض ال�ضارع يف الفقرة الثانية من املادة 282 من  وق�ضت حمكمة النق�ض باأنه 
اأنه يحكم يف جميع الأحوال بالأ�ضغال ال�ضاقة املوؤقتة علي من قب�ض  قانون العقوبات علي 
اأو عذبه بالتعذيبات البدنية, فقد جعل التهديد  علي �ضخ�ض بدون وجه حق وهدده بالقتل 

بالقتل والتعذيب ق�ضيمني مبنزلة واحدة من جهة توافر املوجب لتغليظ العقوبة«)101(.
وق�ضي باأن "العربة يف توفر ركن التهديد بالقتل يف جرمية القب�ض واحلب�ض بغري حق 
لي�ضت مبا يقع يف نف�ض املجني عليه من اعتقاده اأن اجلاين قد يقتله ولو كانت ظروف احلال 
تربر عنده هذا العتقاد واخلوف من القتل, واإمنا العربة يف ذلك هي باأن ي�ضدر عن اجلاين 

نف�ضه قول اأو فعل ي�ضح و�ضفه باأنه تهديد بالقتل«.
واأنه " ملا كان القانون يقت�ضي لعتبار القب�ض مقرتنًا بالتهديد بالقتل معدودًا جناية 
عليه  للمقبو�ض  موجه  فعل  اأو  بقول  وقع  قد  بالقتل  تهديد  يكون  اأن  عقوبات  باملادة 282 
�ضخ�ضيًا, فاإنه ل يكفي لإدانة املتهم يف هذه اجلرمية اأن تقول املحكمة يف حكمها اإن املتهمني 
ذرة جماورة  زراعة  اإيل  واقتدارًا  عنوة  واقتادوه ق�رشًا وحملوه  عليه  املجني  علي  قب�ضوا 
واأخفوه ولذوا بالفرار وكان مع بع�ضهم اأ�ضلحة ومع بع�ضهم �ضكني وع�ضى واأنهم هددوا 
بهذه الأ�ضلحة بقتل املجني عليه الأمر امل�ضتفاد من ا�ضتعمال اأحدهم ال�ضالح الذي كان يحمله 
اإذ هدد به ال�ضاهد --- عند اعرتا�ضه علي خطف املجني عليه وا�ضتغاثته واأطلق هذا املتهم 

بالفعل عيارًا ناريًا علي ال�ضاهد املذكور اأ�ضابه يف كتفه«)102(.
الثاين: اأن تقع تعذيبات بدنية على املجنى عليه من املتهم. 

واأن التعذيب البدنى يراد به اإحلاق اأذى �ضديد بالبدن ي�ضدق عليه اأنه منتج للعذاب 
�ضورة  فى  اأخ��رى  جرائم  به  توافرت  واإن  كذلك  يعد  ل  فقط  اجل��رح  اأو  ال�رشب  فمجرد 
ال�رشب اأو اجلرح اأو ا�ضتعمال الق�ضوة اإن كان الفاعل موظفًا عامًا. ويخ�ضع الأمر لتقدير 

حمكمة املو�ضوع)103(.
هل ينطبق الظرف امل�صدد يف حالة القب�س فقط دون احلب�س اأو احلجز؟

القانون اإذ يتحدث عن القب�ض فاإنه يندرج فى مفهوم القب�ض احلب�ض اأو احلجز اأي�ضًا 
لأن كل حب�ض اأو حجز قب�ض, والأكرث دائمًا يت�ضمن الأقل اأو يوجد فيه الأقل واإن كان كل 

)101(   نق�ض جل�ضة 1965/11/15 مكتب فني �ض 16, رقم 165, �ض 861 .

)102(   هام�ض جمموعة القواعد القانونية ج 7, رقم 909, �ض 886. 

)103(   رم�ضي�ض بهنام – �ض 992 , اأحكام 1 , 2 , 3 , حكم �ض 993 , جندى عبد امللك �ض 668. 
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قب�ض ل ي�ضرتط اأن يت�ضمن حب�ضًا اأو حجزًا)104(.
ج�ضمه  من  اإم�ضاكه  هو  �ضخ�ض  علي  القب�ض  كان  ملا  باأنه  النق�ض  حمكمة  وق�ضت 
وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول, وكان حب�ض ال�ضخ�ض اأو حجزه معناه حرمانه 
من حريته فرتة من الزمن وكانت هذه الأفعال ت�ضرتك يف عن�رش واحد هو حرمان ال�ضخ�ض 
اأن كل حد من حرية  ال�ضارع يعترب  باأن  القول  فاإنه يتعني  اأو ق�رش,  من حريته وقتًا طال 
ال�ضخ�ض يف التحرك – �ضواء عد ذلك قب�ضًا اأو حب�ضًا اأو حجزًا-  معاقب عليه يف كلتا املادتني 
280, 282 فتوقع عقوبة اجلنحة يف احلالة املبينة يف املادة الأويل وعقوبة اجلناية يف الأحوال 
املبينة يف املادة الثانية بفقرتيها, والقول بغري ذلك يتجافى مع املنطق, فاإنه لي�ض من املعقول 
اأن يكون ال�ضارع قد ق�ضد باملادة الثانية تغليظ العقوبة يف حالة القب�ض فقط مع اأنه اأخف 

من احلجز واحلب�ض)105(.
احلجز  جلرمية  م�ضددًا  ظرفًا  ا�ضتعمالها  يعد  التي  التعذيبات  القانون  يعرف  ومل 

بدون وجه حق. ولكن يوؤخذ من ن�ض القانون وروحه.
 اأوًل :اأن التعذيبات البدنية وحدها هي التي تكون الظرف امل�صدد للجرمية 

اأن تقع علي نف�ض املجني  فخرجت بذلك التعذيبات الأدبية )املعنوية( التي ميكن 
عليه. ذلك باأن ال�ضارع قد اعترب اأن التهديد بالقتل فقط له �ضفة التعذيب الأدبي الذي من 

�ضاأنه ت�ضديد عقوبة احلجز بدون وجه حق.
ثانياً: اأن التعذيبات البدنية التي تكون علي درجة من اخلطورة هي التي يجب اعتبارها 
يف تكوين هذا الظرف امل�ضدد. وهذه م�ضاألة مو�ضوعية مرتوكة لتقدير القا�ضي. ويعترب 
ال�رشاح من قبيل التعذيبات البدنية حرق الأطراف و�رشب املجني عليه بال�ضياط والع�ضي 
وتقييده بال�ضال�ضل بحيث ل يتمكن من اجللو�ض اأو النوم, اأما جمرد ا�ضتعمال العنف اأو 
ال�رشب الب�ضيط اأو اإحداث بع�ض اجلروح فال يكفي اإذا اقرتنت هذه الأفعال باحلجز بدون 

وجه حق لرفع عقوبته اإيل الأ�ضغال ال�ضاقة املوؤقتة.

اأخطاب وذلك علي مالحظ بولي�ض  بتطبيق املادة 282 عقوبات يف ق�ضية  وقد حكم 
النقطة وبع�ض الع�ضاكر لأنهم قب�ضوا علي نفر من الأهايل وحب�ضوهم وعذبوهم بتعذيبات 
بدنية, وذلك اأن املالحظ كان ي�ضتدعيهم من املكان الذي اأعده ل�ضجنهم فرادي اأو جماعات 

)104(   رم�ضي�ض بهنام – �ض 995. 

)105(  نق�ض جل�ضة 8 / 5 / 1944 جمموعة القواعد القانونية ج 6, رقم 348 , �ض 478 .
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التعذيب  ه��ذا  ويكرر  واأرجلهم  اأيديهم  علي  خ��ي��زران  من  بع�ضا  اأو  بال�ضوط  وي�رشبهم 
ال�ضكك  ت�ضليح  �ضاقة يف  اأ�ضغاًل  ي�ضتغلون  النهار  ولياًل. وكانوا يف  �ضباحًا وظهرًا وم�ضاًء 
الع�ضاكر  اأحد  يتو�ضطها  دائرة  �ضكل  يف  فيقفون  جماعات  بهم  يوؤتي  ثم  ور�ضها  واجل�ضور 
املوا�ضي يف حلقة درا�ض  باأن يدوروا كما تدور  اآخر ويوؤمرون  ويقف يف خارجها ع�ضكري 
والع�ضاكر يلهبونهم بال�ضياط حتى ل يتوانوا فيقع بع�ضهم مغ�ضيًا عليه من �ضدة ال�رشب. 
علي  روؤو�ضهم  �ضعر  الق�ضا�ض  فيق�ض  �ضعورهم مبق�ض احلمري  بق�ض  ياأمر  املالحظ  وكان 
هيئة ميازيب ويق�ض ناحية من �ضواربهم ويرتك الناحية الثانية. وكان ياأمر املقبو�ض عليهم 
باأن يتمرغوا يف الأوحال ومن خالف منهم اأذيق كاأ�ض العذاب, وكان ياأمر بع�ضًا منهم باأن 
ي�ضتلقي علي قفاه اأو علي وجهه ويرفع رجليه اإيل اأعلي في�ضب عليهما ال�ضياط, ثم ياأمرهم 

باأن يختار كل واحد منهم ا�ضم امراأة يت�ضمى به ومن عافت نف�ضه ذلك زاده تنكياًل)106(.

)106(   حمكمة جنايات املن�ضورة 15 يناير 1930 و ق�ضي برف�ض الطعن بالنق�ض املرفوع فيه بالطعن رقم 1472 

ل�ضنة 47 ق – من�ضور باملو�ضوعة اجلنائية جندي عبد امللك – الطبعة الأوىل – �ض 668,  669.





الفصل الثاني 

دور النيابة العامة والقضاء 
في مناهضة التعذيب
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واجب النيابة العامة والق�صاء يف حماية احلقوق واحلريات. 
فى هذا الف�ضل نعر�ض لدور النيابة 
العامة والق�ضاء فى حماية حقوق الإن�ضان 
منهما   فكل  التعذيب  جرمية  عليه  ال��واق��ع 
املواطنني  به حماية حقوق وحريات  منوط 
هذا  وال��ق��ان��ون,  الد�ضتور  لهم  كفلها  التى 
يوؤديه  فيما  الإط��الق  الأه��م على  ال��دور هو 
ت�ضب  احلقيقة  يف  كلها  اأعمال  من  الق�ضاء 
احلقوق  حفظ  هو  وحيد  مب�ضب  النهاية  يف 
الفردية  احلقوق  لي�ضت  ولكنها  وحمايتها, 
والأخ��ط��ر  الأه����م  ب��ل  ف��ق��ط  ال�ضخ�ضية  اأو 
للمواطنني  العامة  واحل��ري��ات  احلقوق  هو 
كل  بحياة  وتت�ضل  تتعلق  وه���ذه  جميعًا, 

مواطن يعي�ض علي اأر�ض هذا الوطن.
حقا اإن مرتكب جرمية مثل التعذيب 
و�ضالمته  املجتمع   على  خطر  �ضخ�ض  هو 
ول���ك���ن ال��ت��ق��اع�����ض ع����ن ح���م���اي���ة احل���ق���وق 
اأخطر  احلقيقة  ف��ى  املخطئني  وحما�ضبة 
ك��ث��ريًا  م��ن مرتكبى غريها م��ن  اجل��رائ��م, 
فهوؤلء جمرمون يجب حما�ضبتهم وكذلك من علم بجرمهم وتواطىء اأو تخاذل اأو تقاع�ض اأو 
تغا�ضى عن حما�ضبتهم فى احلقيقة اأخطاأ اأي�ضًا فى حق املجتمع الذى اأئتمنه على احلفاظ 

علي �ضالمة وحقوق اأبنائه.
ومتي قامت النيابة العامة والق�ضاء بالدور املنوط بكل منهما علي الوجه الأكمل, 
كان ال�ضتقرار والأمن هو ال�ضائد باملجتمع, فاإن حدث خلل يف اأدائهما كل لدوره املن�ضود, 
اأدائه فاإن حريات املواطنني تتعر�ض خلطر داهم حقيقى,  اأو تقاع�ض عن  اأو وقع تخلف 
تهتز علي اإثره الدعامات الأ�ضا�ضية للمجتمع  والذي قد توؤدي لنهياره وتقوي�ض دعائم 

الدولة و�ضقوطها.

احلقيقة  فى  اجلرائم  كل  كانت  اإن 
اآثام, اإل اأن جرمية التعذيب تنفرد بكونها 
من  حزمة  ينتهك  مرتكبها  باعتبار  الأب�صع 
احلقوق  التى كفلتها الد�صاتري والأعراف 
يتناق�س  ومبا  للب�صر  الدولية  والتفاقات 

مع ان�صانيتهم.

قانون  فى  امل�صرى  امل�صرع   اإن 
العقوبات و�صع منوذجاً جلرمية التعذيب 
هو مو�صوع البحث, وذلك باملادة 126 منه 
وهى جناية تعذيب متهم بق�صد حمله على 
باملادة  اآخر  منوذجاً  و�صع  ثم  العرتاف, 
واأخريًا  الق�صوة,  ا�صتعمال  جلنحة    129
جرمية القب�س علي اآحاد النا�س اأو حب�صه 
وتهديده  حق  وجه  دون  احتجازه  اأو 
بالقتل اأو تعذيبه بدنياً واملن�صو�س عليها 

باملادتني 280, 2/282 .
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وو�ضيلة  وم�ضئوليتها  الأ�ضا�ضى  الدولة  واجب  وحمايتها  املواطنني  حريات  اإن 
اأداءه ذلك هى ق�ضاء م�ضتقل قادر على حماية احلقوق و احلريات .

اأدائه فى ق�ضايا  لذلك فاإننا نعر�ض فى هذا الف�ضل لدور النيابة العامة املنوط بها 
التعذيب, من حيث اخت�ضا�ضها و�ضلطاتها يف تلقي التبليغات والتحقيق البتدائي, ثم دورها 
يف الإ�رشاف علي ال�ضجون واأماكن الحتجاز, اأخريًا دور حمكمة اجلنايات وحمكمة النق�ض 
يف الت�ضدى لهذا النوع من الق�ضايا, وذلك للتب�رشة باأهمية الدور امللقى على عاتقهم فى هذا 

اخل�ضو�ض وحماولة الإ�ضارة اإيل مناطق التق�ضري اإن وجدت بق�ضد اإ�ضالحها وتطويرها.
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املبحث الأول: اخت�صا�صات النيابة العامة
املطلب الأول: الإبلغ والتحقيق البتدائي

اأوًل: حق التبليغ

تبداأ الدعوى اجلنائية بالإبالغ عن واقعة معينة ت�ضكل جرمية فى قانون العقوبات اأو 
اأى من القوانني اجلنائية  اخلا�ضة, وقد يكون املبلغ هو املجنى عليه �ضخ�ضيًا اأو غريه, وتلى 
الإبالغ �ضل�ضلة من الإجراءات املتتابعة تبداأ مبرحلة جمع ال�ضتدللت _ التى تبداأ فعليًا 
ثم مرحلة  الخت�ضا�ض  ذات  الأخرى  الرقابية  اأو اجلهات  ال�رشطة  بها  بالبالغ_ وتقوم  

التحقيق البتدائي تقوم  به النيابة العامة ثم مرحلة املحاكمة )107(.
ويجد حق التبليغ �ضنده فى املادة 63 من د�ضتور عام 1971 امللغى العمل به وتن�ض 
على اأن " لكل فرد حق خماطبة ال�ضلطات العامة كتابة وبتوقيعه ول تكون خماطبة ال�ضلطات 

العامة با�ضم اجلماعات اإل للهيئات النظامية والأ�ضخا�ض العتبارية«.
اأن  على  ن�ضها  جرى  والتى   54 املادة   2012 �ضنة  بد�ضتور  ال�ضابق  الن�ض  ويقابل 
با�ضم  العامة كتابة وبتوقيعه, ول تكون خماطبتها  ال�ضلطات  لكل �ضخ�ض حق خماطبة   "
املادة 85 من د�ضتور 2012 املعدل  اأخريًا  " ويقابلها  اإل لالأ�ضخا�ض العتبارية  اجلماعات 

2014 وهو ن�ض يطابق �ضابقه فيما عدا ا�ضتبدال لفظ فرد بدًل من �ضخ�ض. 
بالدعوى اجلنائية منذ تقدمي  املتعلقة  الأم��ور  الإج��راءات اجلنائية  قانون  وقد نظم 

البالغ وجعل املخت�ض بها وهم ماأمورو ال�ضبط الق�ضائى بعد اأن حددهم.
فى  الق�ضائى  ال�ضبط  ملاأمورى  الخت�ضا�ض  اجلنائية  الإج��راءات  قانون  منح  وقد 
اأن  الق�ضائى  ال�ضبط  ماأمورى  " يجب على  اأنه  باملادة 24 منه على  البالغات, فن�ض  تلقى 
يقبلوا التبليغات وال�ضكاوى التى ترد اإليهم ب�ضاأن اجلرائم واأن يبعثوا بها فورًا اإىل النيابة 

العامة...«.
وحدد امل�رشع باملادة 23 من قانون الإجراءات اجلنائية ماأمورى ال�ضبط الق�ضائى 
وجعلهم تابعني للنائب العام وخا�ضعني لإ�رشافه فيما يتعلق باأعمال وظائفهم وذلك بالن�ض 
باملادة 22 من ذات القانون على اأنه " يكون ماأموروا ال�ضبط الق�ضائى تابعني للنائب العام 
)107(    امل�ضت�ضار ه�ضام رءوف, ورقة بحثية من�ضورة �ضمن اأعمال ندوة حماية ال�ضهود واملبلغني يف ق�ضايا اإهدار 

املال العام, يونيو 2010, القاهرة.



التعذيب جرمية �صد الإن�صانية     -    دليل اإر�صادي للعاملني يف جمال العدالة اجلنائية

82

وخا�ضعني لإ�رشافه فيما يتعلق باأعمال وظيفتهم وللنائب العام اأن يطلب اإىل اجلهة املخت�ضة 
اأن يطلب رفع  اأو تق�ضري فى عمله, وله  اأمر كل من تقع منه خمالفة لواجباته,  النظر فى 

الدعوى التاأديبية عليه وهذا كله ل مينع من رفع الدعوى اجلنائية«.
اأع�صاء النيابة العامة روؤ�صاء لل�صبطية الق�صائية:

وجعل امل�رشع من اأع�ضاء النيابة العامة روؤ�ضاء لل�ضبطية الق�ضائية بالن�ض باملادة 
22 من قانون ال�ضلطة الق�ضائية على اأن " ماأموري ال�ضبط الق�ضائى  يكونون فيما يتعلق 

باأعمال وظائفهم تابعني للنيابة العامة«.
البيان  ال�صالف   النحو  على  العامة  النيابة  اأع�صاء  و�صع  اأن  املوؤكد  ومن 
كروؤ�صاء لل�صبطية الق�صائية ومنحهم حق الإ�صراف على اأعمالها  هو �صمانة اأكيدة 
من �صمانات حماية احلريات العامة للمواطنني فاإن الأ�صل فى قانون الإجراءات 
كان  اأن  العامة  للنيابة  التحقيق  �صلطات  ومنح  عليه  تعديل  اإدخال  قبل  اجلنائية 
املخت�س بها هو قا�صى التحقيق وكانت النيابة العامة متلك �صلطة التهام فقط ثم 
باتت متلك ال�صلطتني التحقيق والتهام, لذا فاإن النيابة العامة فى احلقيقة توؤدى 
عمل قا�صى التحقيق بكل ما فى ذلك من معنى احلياد والبحث عن احلقيقة دون 

انحياز لطرف اأو �صلطة اأو غريها.

الو�صع الد�صتوري للنيابة العامة 

وموؤخرًا منحت النيابة العامة و�ضعًا د�ضتوريًا بالن�ض باملادة 1/173 من د�ضتور 
2012 على اأن " النيابة العامة جزء ل يتجزاأ من الق�ضاء, تتوىل التحقيق ورفع ومبا�رشة 

الدعوى اجلنائية عدا ما ي�ضتثنيه القانون, ويحدد القانون اخت�ضا�ضاتها الأخرى«.
 وقد اأبقى د�ضتور 2012 املعدل يناير 2014 على الن�ض ال�ضابق كما هو حرفيًا عدا 

ا�ضتبدال لفظ حتريك بدًل من لفظ رفع  وجاء الن�ض كفقرة اأوىل من املادة 189. 
وبذلك فاإن النيابة العامة لها �ضلطتا التحقيق والتهام مبوجب ن�ض د�ضتورى ورغم  

حتفظنا على منح النيابة العامة �ضلطة التحقيق بهذا ال�ضكل اإل اأنه لي�ض مو�ضوع بحثنا.
اخت�صا�س النيابة العامة يف تلقي التبليغات

 وقد ن�ض امل�رشع على اخت�ضا�ض النيابة العامة فى تلقى البالغات باملادة 25 من 
رفع  العامة  للنيابة  يجوز  بوقوع جرمية  علم  من  " لكل  فاإن  اجلنائية,  الإج��راءات  قانون 
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ال�ضبط  ماأمورى  من  اأح��د  اأو  العامة  النيابة  يبلغ  اأن  طلب  اأو  �ضكوى  بغري  عنها  الدعوى 
الق�ضائى عنها«.

 وتوؤكد التعليمات العامة للنيابات على تلك املعانى ملا بالن�ض باملادة الأوىل فيها على 
واملمثلة  املجتمع  النائبة عن  الق�ضائية, وهى  ال�ضلطة  �ضعب  �ضعبة من  العامة  " النيابة  اأن 
له وتتوىل متثيل امل�ضالح العامة, وت�ضعى فى حتقيق موجبات القانون« بل وتدعو اأع�ضاء 
النيابة اإيل التحلى بحيدة الق�ضاء وجتردهم فى اأدائهم لأعمالهم وباأن ر�ضالتهم  هى البحث 
اأع�ضاء  اأجل حتقيق العدالة باعتبارها الهدف الأ�ضمى لعمل  عن احلقيقة وا�ضتظهارها من 

النيابة العامة. 
لذا تن�ض املادة 147 من التعليمات العامة للنيابات علي اأنه " يجب اأن يكون املحقق 
اأن  الكا�ضفة عنها, واأن يعتقد  الو�ضائل  موؤمنًا بر�ضالته فى ا�ضتظهار احلقيقة, واتخاذ كل 
الو�ضول اإىل  احلقيقة وحتقيق العدالة هما هدفه وغايته املن�ضودة« ون�ضت باملادة 148 على 
اأنه " يتعني اأن يلب�ض ع�ضو النيابة  ثوب القا�ضى عند  مبا�رشته التحقيق, فيتحلى باحليدة 
حتريًا للحق اأينما كان �ضواء اأدى اإىل اإقامة الدليل قبل املتهم اأو اإيل نفي  التهام الواقع  على 

عاتقه«.
اأن اأع�صاء النيابة العامة هم روؤ�صاء ملاأمورى ال�صبط الق�صائى ,  موؤدى ما �صبق 
كل فى اخت�صا�صه ويجوز تلقيهم البلغات مبا�صرة وفى الواقع العملى فاإن  
الفارق بني تلقى ع�صو النيابة البلغ عن واقعة جنائية معينة, وبني الإبلغ 
عن واقعة  تعذيب اأنه فى الأوىل يكلف ماأمورى ال�صبط الق�صائى  من رجال 
الواقعة وحترير املحا�صر عنها,  التحريات عن  باإعداد  ال�صرطة واملباحث 
بل وا�صتيفاء التحقيق  فيما يعن له وندبهم  لإجراء املعاينات وغريها من 

اأعمال ال�صتدللت اأو التحقيق التى يجوز الندب فيها
النيابة  فاإن ع�صو  ا�صتعمال ق�صوة  اأو  بالإبلغ عن واقعة تعذيب  يتعلق  فيما  اأما 
ل يكلف اأحدًا من هوؤلء باأى من تلك الأعمال, ذلك اأن امل�صكو من بينهم اإن 
تكون  غالباً  اأخرى  بجهة  ي�صتعني  للتحرى,   املحقق  النيابة  ع�صو  احتاج 

الأعلى  رئا�صياً للم�صكو فى حقه لإجرائها للتحقق من �صلمتها.

مل يكن من املمكن احلديث عن اإجراءات التحقيق فى جرمية التعذيب دون التعر�ض 
هنا  ن�ضري  ولعلنا  العامة فى هذا اخل�ضو�ض,  النيابة  التبليغ واخت�ضا�ض  البداية حلق  فى 
اإىل اأن الفائدة من تلك الإ�ضارة هى تاأكيد معنى اأ�ضا�ضى يجب األ يغيب عن ذهن من يتعر�ض 
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النيابة العامة هى املهيمنة على التحقيق منذ اللحظة الأوىل  اأن  بالبحث لهذا املو�ضوع هو 
لتلقيها البالغ وحتى الت�رشف فى الأوراق. 

هذه هى احلقيقة وعلى ذات القدر تكون م�ضئولية النيابة العامة من اجل�ضامة مبكان 
فى �ضاأن احلد من تلك الظاهرة- جرمية التعذيب واإ�ضاءة  معاملة املحتجزين- وحماربتها 

دفاعًا عن املجتمع و�ضالمته وحقوق مواطنيه.
ثانياً: التحقيق البتدائي

ومن ذلك ننتقل اإىل نقطة تالية من بحثنا وهى التحقيق البتدائي فى واقعة التعذيب, 
متى انتهينا اإىل اأن اخلطوة الأوىل فى حتقيق اأى واقعة جنائية هى الإبالغ عنها,  وحددنا 
باعتبارهم  النيابة  اأع�ضاء  راأ�ضهم  وعلى  الق�ضائى  ال�ضبط  ماأمورى  يف  يقدم  التى  اجلهات 

روؤ�ضاء لل�ضبطية الق�ضائية.
البداية فى الأغلب الأعم من  التبليغ عن واقعة تعذيب تكون نقطة  اأنه فى حالة  اإل 
احلالت وعلى خالف املتبع هى النيابة العامة وال�ضورة املتوقعة لذلك هى اأن يكون التبليغ 

باإحدى الطرق الآتية:
طرق التبليغ

الواقعة  فى  ا�صتجوابه  اأثناء  تعذيبه  واقعة  عن  �صخ�صياً  عليه  املجنى  ••اإبلغ   
اجلنائية املتهم بها

تعذيبه. واقعة  عن  حماميه  اأو  اأ�صدقاءه  اأو  عليه  املجنى  اأقارب  ••اإبلغ 
••اإبلغ املجنى عليه عن واقعة تعذيٌبه بعد انتهاء التحقيٌقات فى التهم امل�صندة 

اإليه.

عن  �صخ�صياً  عليه  املجنى  اإبلغ  الأول,  الفر�ض  هى  العمل  فى  الأغلب  واحلالة 
جنحة  اأو  جناية  فى  اإليه  م�صند  معني  باتهام  العرتاف  على  حلمله  تعذيبه  واقعة 

واأثناء ا�صتجوابه.

بدء اإجراءات التحقيق:

هنا تبداأ الإجراءات بعد حترير حم�رش بواقعة اتهام �ضخ�ض معني بجناية اأو بجنحة 
باأن يتم عر�ضه على النيابة العامة.
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"عند ح�ضور  اأن��ه:  امل��ادة 1/123 من قانون الإج��راءات اجلنائية على  وقد ن�ضت 
املتهم لأول مرة فى التحقيق يجب على املحقق اأن يثبت �ضخ�ضيته ثم يحيطه علمًا بالتهمة 

املن�ضوبة اإليه ويثبت اأقواله فى املح�رش«.
موؤدى ذلك اأن اأول ما يبداأ به ع�ضو النيابة املحقق هو ا�ضتدعاء املتهم للمثول اأمامه 

داخل غرفة التحقيق ويتعني عليه بعد ذلك اأن:  
النياٌبة  اأمام  ٌمثل  اأنه  املتهم  ٌفهمه  ووا�صح  �صريٌح  وب�صكل  علماً  املتهم  يحيط  ••  

العامة.

قانوناً. املقررة  وبعقوبتها  اإليه  املن�صوبة  بالتهمة  علماً  املتهم  يحيط  ••اأن 

اأن ٌثبت مبح�صر التحقيق ما �صبق واأجابه املتهم على مواجهته بالتهام فاإن اعرتف 
به اأثبت ذلك واإن اأنكره دون باملح�صر ما يفيد انكاره للتهام.

باأن  اأجابه  فاإن  التحقيق  معه  يح�صر  حمام  لديه  كان  اإذا  عما  املتهم  ي�صاأل  ••اأن 
التهام   حالت  يف  وذلك  للح�صور  حمام  ندب  اأو  انتظار  عليه  وجب  حمامياً  لديه 
التلب�س  اأو بجنحة يعاقب عليها باحلب�س وجوباً وبا�صتثناء كل من حالة  بجناية 
وحالة ال�صرعة, وهذه يقدرها ع�صو النيابة املحقق - حتت رقابة حمكمة املو�صوع 

بعد ذلك - ويكون �صببها هو اخلوف من �صياع الأدلة ويثبت ذلك كله مبح�صره.

ح�صور حماٍم مع املتهم يف جناية اأو جنحة:

وقد ن�ضت املادة 1/124 من قانون الإجراءات اجلنائية على اأنه: "ل يجوز للمحقق 
فى اجلنايات وفى اجلنح املعاقب عليها باحلب�ض وجوبًا اأن ي�ضتجوب املتهم اأو يواجهه بغريه 
اإل بعد دعوة  حماميه للح�ضور عدا حالة التلب�ض وحالة ال�رشعة  اأو ال�ضهود  من املتهمني 
ب�ضبب اخلوف من �ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته املحقق فى املح�رش«, ون�ضت الفقرة 
الثانية من ذات املادة على اأنه " واإذا مل يكن للمتهم حماٍم, اأو مل يح�رش حماميه بعد دعوته 

وجب على املحقق من تلقاء نف�ضه اأن يندب حماميًا«. 
قانون  من   124 امل��ادة  ن�ض  ك��ان  "ملا  باأنه  النق�ض  حمكمة  ق�ضت  حديث  حكم  ويف 
العقوبات املعدل بالقانون رقم 145 ل�ضنة 2006 والذي وقعت الواقعة يف ظل �رشيانه قد 
جري علي -------- وكان البني اأن احلكمة التي تغياها هذا الن�ض هو حماية املتهم لدي 
ا�ضتجوابه اأمام جهة التحقيق من اأي �ضائبة قد ت�ضوب اعرتافه من اإكراه مادي اأو معنوي 
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اأو ما قد يثار من ذلك الإكراه املادي واملعنوي عليه وعلي غريه من املتهمني اأو ال�ضهود يف 
الدعوي لدي مواجهته بهم مبا قد يقررونه �ضده, فاإذا انتفت حكمة الن�ض باأن اأنكر املتهم ما 
اأ�ضند اإليه من تهمة ومل تكن هناك مواجهة بينه و بني �ضخو�ض غريه من املتهمني اأو ال�ضهود 
ومل يعول احلكم ال�ضادر بالإدانة علي اأي �ضئ من ذلك يف تكوين عقيدته , فقد انتفي موجب 
تطبيقه, واإذ كان البني من احلكم املطعون فيه اأن الطاعن اخلام�ض قد اأنكر ما اأ�ضند اإليه من 
اتهام بالتحقيقات و مل يعول اأو يدينه احلكم مبا اأ�ضند اإليه بثمة اإقرار له بالتحقيقات و اإمنا 
اأ�ضتند يف اإدانته علي اأقوال �ضهود الإثبات و تقرير املعامل الكيماوية و تقرير الطب ال�رشعي 

دون غريها, فاإن النعي علي احلكم يف هذا ال�ضاأن ل يكون �ضديدا«)108()109(.
فقد ن�ضت املادة 54 /2 , 3 من د�ضتور 2012 املعدل يناير 2014 علي اأنه " ويجب 
اأربعة  اإيل �ضلطة التحقيق خالل  باأ�ضباب ذلك, واأن يقدم  اأن يبلغ فورا كل من تقيد حريته 

وع�رشين �ضاعة من وقت تقييد حريته .
ول يبداأ التحقيق معه اإل يف ح�ضور حماميه, فاإن مل يكن له حماٍم, ندب له حماٍم, مع 

توفري امل�ضاعدة الالزمة لذوي الإعاقة, وفقا لالإجراءات املقررة يف القانون«.
ون�ضت الفقرة ال�ضاد�ضة من ذات املادة علي اأنه "ويف جميع الأحوال ل يجوز حماكمة 

املتهم يف اجلرائم التي يجوز احلب�ض فيها اإل بح�ضور حمام موكل اأو منتدب".
اإج��راءات  فى  املحقق  يبداأ  ثم  ومعه حم��اٍم,  النيابة  اأم��ام  ماثاًل  املتهم  يكون  وهكذا 

التحقيق بالآتي:
 •••مناظرة املتهم املاثل اأمامه من حيث ال�صكل -- الطول والبدانة اأو النحافة ولون 

الب�صرة.

 ••و�صف ما يرتديه املتهم تف�صيًل وما ينتعله بقدميه.

اأثبتها واإن  اإذا كانت توجد به اأى علمات مميزة واإن وجدت ظاهرة  ••و�صف ما 
اأخربه املتهم بها اأثبتها واأوردها باملح�صر.

اإليها  املتهم  اأر�صده  واإن  ظاهرة  اإ�صابات  اأية  باملتهم  توجد  كانت  اإذا  ما  ••و�صف 
ناظرها واأثبتها.

108   الطعن رقم 8386 ل�ضنة 81 ق جل�ضة 2013/6/2 )مل ين�رش بعد(
109  يجب الإ�ضارة اإىل اأن ن�ضًا د�ضتوريًا قد عالج الأمر فى التعديالت الأخرية وهو ما مل تدل حمكمة النق�ض 

فيه براأي حتى الآن.
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ملحظات عملية :

• املتهم مو�ضع • النيابة فى خطاأ الطالع على عورة  األ يقع ع�ضو  هنا يجب مالحظة  
اإ�ضابة ويرتك ذلك خلبري فنى هو  اآثار  اإن كان يوجد بها  – قباًل ودبرًا-  العفة منه 

طبيب ال�ضحة اأو الطبيب ال�رشعى ح�ضب الأحوال.
• لي�ض • الطبيب ال�ضت�ضاري  اأو  ال�رشعي  الطبيب  اأو  ال�ضحة  اأن طبيب  الإ�ضارة  ويجب 

له - رغم كونه خبريا يف مثل هذه احلالة – الك�ضف عن عورة �ضخ�ض ذكر اأو اأنثي 
دون موافقته.

• اأو فتاة فال يجب على املحقق الطالع على اأى •  وفى حالة اإن كان امل�ضتجوب �ضيدة 
جزء خمفى من ج�ضدها اأو مغطى مبالب�ضها حتى لو حاولت هى اطالعه ب�ضبب عدم 
علمها اأو درايتها, اإل اأن املحقق يجب علية فى هذه احلالت اأن يثبت الظاهر اأمامه من 
وجود اأو عدم وجود اإ�ضابات واإثبات اأقوال املتهم اأو املتهمة عن وجود اآثار اإ�ضابة 
مبوا�ضع اأخرى من ج�ضدها, مو�ضحًا تلك املوا�ضع تف�ضياًل تاركًا مناظرتها وو�ضفها 

اإىل اخلبري الفنى وهو هنا طبيب ال�ضحة اأو الطبيب ال�رشعى.
• هنا يجب اأن ن�ضري اإىل اأنه اإذا لحظ ع�ضو النيابة املحقق وجود اأية اإ�ضابات ظاهرة اأو •

اأخطره املتهم  بوجودها فاإنه يتعني على املحقق اأن ي�ضاأله عن �ضببها.
• يجب اأن يالحظ ع�ضو النيابة املحقق ما قد يوجد مبالب�ض املتهم من متزقات اأو قطع اأو •

ما �ضابه ذلك من تلفيات وعليه اإثباتها حال مناظرته له, و�ضوؤاله عن اأ�ضبابها.
• اإذا كانت اإجابة املتهم من �ضوؤاله �ضفاهة عن التهمة املن�ضوبة اإليه اأن اأعرتف بها فاإن •

املحقق يبداأ  فى �ضوؤاله عن تف�ضيالت اعرتافه على الفور.
• اإذا كانت اإجابة املتهم عن التهام باإنكاره اأثبت املحقق ذلك وبداأ ا�ضتجوابه.•
• اأو حماميه م�ضاألة تعر�ضه للتعذيب حلمله على العرتاف بالتهمة • هنا قد يثري املتهم 

واأن ما ورد مبح�رش جمع ال�ضتدللت كان نتيجة ذلك التعذيب ويثبت املحقق ذلك 
كما ورد باأقوالهما.

• يبداأ املحقق فى ا�ضتجواب املتهم فى التهم امل�ضندة اإليه.•
• بعد انتهاء ا�ضتجواب املتهم  و�ضماع طلبات حماميه واإثبات دفوعه يبداأ املحقق فى •

�ضماع اأقواله كمجنى عليه. 
• يقوم املحقق بتحليف املتهم اليمني القانونية باعتباره جمنيًا عليه.  •
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• يبداأ فى �ضماع اأقواله اإجماًل عما تعر�ض له من اعتداء وتعذيب.•
• يجب اأن يالحظ املحقق اأثناء �ضوؤاله للمتهم كمجنى عليه عدة اأمور:•
• اأنه فى حالت كثرية قد يخجل املجنى عليه اأن يذكر �رشاحة ما تعر�ض له من  اعتداء •

اأثناء تعذيبه اإما لل�ضعور بالإهانة اأو احلياء حاله كون العتداء كان على موا�ضع العفة 
من ج�ضده  ويف بع�ض احلالت رمبا يحدث ذلك ملجرد تعر�ضه للتعذيب.

• هناك دور للمحقق يف تهدئة روع املجني عليه يف مثل هذه احلالت وغريها من احلالت •
التي قد تت�ضبب يف ا�ضطراب املجني عليه واهتزاز ثقته يف نف�ضه ومن حوله.

• يف • ثقته  ا�ضتعادة  يحاول  واأن  احلالة  هذه  يف  ال�ضحية  يطمئن  اأن  املحقق  علي  ويجب 
نف�ضه, ومن حوله واأن يكون �ضبورا هادئا يف انتظار �ضماع اأقوال املجني عليه, واأن 
والهدوء  ال�ضرب  واأن  الأ�ضمى  هدفه  واأنها  العدالة  يحقق  اأنه  دائما  خاطره  يف  ي�ضع 

ي�ضاعدانه علي الو�ضول اإيل احلقيقة واإن�ضاف املظلومني.
• اأن احلالة النف�ضية للمجنى عليه تكون غري م�ضتقرة نتيجة ما تعر�ض له من تعذيب اأو •

اإ�ضاءة للمعاملة.
• كل • اأمام  له  تعر�ضن  ما  بتف�ضيالت  الإدلء  من  يتحرجن  قد  والفتيات  ال�ضيدات  اأن 

النيابة  يقل عن ثالثة هم ع�ضو  ل  الذى  التحقيق  داخل غرفة  الرجال  العدد من  هذا 
و�ضكرتري التحقيق واملحامى وهذا فى حالة اإن كانت غرفة التحقيق ل يوجد بها اإل 

ع�ضو نيابة واحد ولي�ض اأكرث.
• فى مثل هذه احلالت يجب على املحقق مالحظة ذلك من تلقاء نف�ضه دون انتظار اأن •

ت�ضري املجنى عليها اأو املجنى عليه فى حالت اأخرى لذلك.
• يف احلالت التي قد توجد بها متزقات اأو قطع مبالب�ض املجني عليه يجب �ضوؤاله عن •

�ضببها, ويف حال قرر باأن ذلك نتيجة ما وقع عليه من تعدي وجب اأثبات ذلك وحتريز 
ال�رشعي يف ك�ضف  الطبيب  ي�ضاعد  ذلك  اإن  اإذ  ال�رشعي,  الطب  لعر�ضها علي  املالب�ض 
احلقيقة, حال فح�ض الإ�ضابات ومطابقة ما باملالب�ض من اآثار مع رواية املجني عليه.

• )حال • منوية  اآثار  من  بها  يوجد  قد  ملا  عليها  التحفظ  املهم  من  باملالب�ض  يتعلق  فيما 
اأو اأن�ضجة ب�رشية  اأو اإفرازات ما  حدوث تعدي بهتك عر�ض ال�ضحية مثال( اأو دماء 
متهتكة اأو ا�ضتخدام اأي �ضوائل اأوكيماويات اأو ما �ضابه ذلك يف التعدي علي املجني 
ي�ضاعد  الكيماوي  املعمل  ال�رشعي وفح�ضها من خالل  الطبيب  علي  فعر�ضها   , عليه 

كثريًا يف ك�ضف احلقيقة.
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• احلقيقة • اإىل  الو�ضول  يلتم�ض  للتحقيق  قا�ضيًا  باعتباره  النيابة  وكيل  على  ويجب 
اإزالة  الطماأنينة فى نف�ض املجنى عليه واأن يحاول  اأن يبث  العدل  ليقيم  ويبحث عنها 

اأ�ضباب ا�ضطرابه. 
• فاإن كان منها مثاًل اأن �ضكرتري التحقيق رجاًل ا�ضتبدله ب�ضكرترية حتقيق حتى تطمئن •

املجنى عليها ول تخجل من احلديث اأمامها.
• عليه • املجنى  كرامة  جترح  ل  األفاظ  ا�صتخدام  النيابة  ع�صو  يلحظ  اأن  يجب 

اأثناء �صماع اأقواله واإثباتها مبح�صر التحقيق.

• فى • املحقق  "يراعى  اأنه  على  للنيابات  العامة   التعليمات  من   160 املادة  ن�ضت  وقد 
تعامله مع املتهم, احرتام كرامته واآدميته, وذلك بالبتعاد عن الأ�ضاليب والعبارات 
ابتغاء  التعذيب  اإيل  اللتجاء  يجوز  ل  كما  الإن�ضان,  لكرامه  امتهانا  تت�ضمن  التى 

احل�ضول علي العرتاف باقرتاف احلادث الذي يجري التحقيق فيه".
• حماولة • اأو  كاذبة  بوعود  املتهم,  خداع  اإيل  يلجاأ  األ  املحقق  النيابة  ع�ضو  علي  يجب 

اإغرائه  مبحاولة  تعذيب,  واقعة  يف  عليه  كمجني  �ضوؤاله  حال  وكذلك  به,  الإيقاع 
التغا�ضي عن بالغه, مقابل وعد كاذب بتخفيف العقاب عليه اأو ال�ضتبعاد من التهام 

اأو ما �ضابه ذلك.
• اأن • للمحقق  "ل يجوز  اأنه  للنيابات علي  العامة  التعليمات  املادة 161 من  وقد ن�ضت 

يعد املتهم ب�ضئ ما كتخفيف العقاب عنه, اأو اأن يحاول الوقيعة به عن طريق الأ�ضئله 
التي توجه اإليه, اأو بالإيهام بوقائع غري �ضحيحة كالزعم باعرتاف متهم اآخر عليه, اأو 

�ضهادة اآخرين �ضده, و�ضوًل اإىل اعرتافه بارتكاب اجلرمية".
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اأنه  اأي�صاً  املحقق  يلحظ  اأن  يجب 
األ  عليه   يجب  احلالت  هذه  مثل  فى 
املبلغ  عليه  املجنى  اأقوال  اإىل  ي�صتمع 
�صواء  ال�صرطة  اأحد رجال  فى ح�صور 
املتهم  ال�صبط  حم�صر  حمرر  هو  كان 
اأن  املوؤكد  من  ذلك  لأن  غريه.  اأو  فيه 
يكون له تاأثري �صلبى على املجنى عليه 

ويوؤثر على حرية اإرادته. 

ح�صور �صباط ال�صرطة التحقيقات:
 قد ن�ضت املادة 226 من التعليمات 
اأع�ضاء  على  " يجب  اأن��ه  على  للنيابة  العامه 
اأثناء  ال�رشطة  رجال  ح�ضور  تفادى  النيابة 
اإرادة  التحقيق حتى ل يوؤثر ح�ضورهم على 
ذلك  ومع  باأقوالهم  اإدلئهم  اأثناء  اخل�ضوم 
ف���اإن جم���رد ح�����ض��ور رج���ل ال�����رشط��ة اأث��ن��اء 
اع��رتاف  على  يوؤثر  اإك��راه��ًا  يعد  ل  التحقيق 
املدىل به, اإل اإذا ثبت اأن اخل�ضية منه قد اأثرت 
فعاًل يف اإرادته فحملته على اأن يدىل مبا اأدىل 

به«.
ون�ضت املادة 227 من التعليمات العامة للنيابات علي اأنه " علي اأع�ضاء النيابة العامة 
اأن يكونوا اأقوياء املالحظة يف تتبع ت�رشفات املتهمني وال�ضهود, فاإذا حتقق لهم وجود تاأثري 
التاأثري  اإبعاد �ضاحب  اأحد اخل�ضوم, وجب عليهم  اأو  ال�ضلطة  اأحد رجال  عليهم من وجود 
ب�ضفة موؤقتة من مكان التحقيق, مع و�ضع الطمئنان يف قلب من يجري ا�ضتجوابه اأو �ضوؤاله 

باأن املعلومات التي يديل بها لن تخرج من بني اأوراق التحقيق.
موؤدي ذلك اأنه واإن كان ح�ضور رجال ال�رشطة اأو اأحد رجال ال�ضلطة العامة حتى 
ولو كان غري حمرر املح�رش للتحقيق مع املتهم اأو ال�ضهود, فهو م�ضموح به طاملا مل يكن منه 
تاأثري علي اإرادة املتهم اأو ال�ضاهد الذي ت�ضمع اأقواله واأن الأمر مرتوك لفطنة ع�ضو النيابة 
املحقق اإن راأي �ضبهة تاأثري علي اأي منهما ا�ضتبعد رجل ال�رشطة املتواجد اإيل مكان اآخر مبقر 

النيابة التي يعمل بها.
وقد ا�ضتقرت  حمكمة النق�ض على اأن ح�ضور �ضباط ال�رشطة  حتقيق النيابة ل يوؤثر 
على حرية املتهم فى الدفاع وهو راأى حمل اعرتا�ض كثري من الفقه, وقد طالبوا حمكمتنا 
العليا بالعدول عن ذلك التوجه وفى اأحكام حديثة حدت حمكمة النق�ض من ق�ضوة القاعدة 
التحقيق  اأثناء  ال�رشطة  رجل  وجود  يحدث  اأن  لإمكان  ق�ضورها  عن  واأف�ضحت  ال�ضابقة, 
اإكراهًا على املتهم فتحفظت فى اأحكامها بقولها ما مل يثبت اأمام حمكمة املو�ضوع اأن وجود 

ال�ضابط قد ا�ضتطال اإىل املتهم باأى اأذى ماديًا كان اأم معنويًا)110(.
)110(   النظرية العامة لالإكراه فى القانون اجلنائى _ دكتور ح�ضني فتحى عطية. �ض 413 الطبعة الأوىل 2008
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وق�ضت حمكمة النق�ض باأنه "من املقرر اأن جمرد ح�ضور �ضباط املخابرات التحقيق 
من  �ضاحبه  على  ي�ضبغه  ذاته مبا  فى  الوظيفة  �ضلطان  اإن  اإذ  اإجراءاته  يعيب  ما  فيه  لي�ض 
بالأذى  املتهم  اإىل  ي�ضتطل  مل  ال�ضلطان  هذا  دام  ما  اإكراهًا  يعد  ل  واإمكانيات  اخت�ضا�ضات 
اأن جمرد اخل�ضية ل يعد قرين الإك��راه املبطل لالعرتاف ل معنى ول  اأو معنويًا كما  ماديًا 

حكما«)111(.
وق�ضت اأي�ضًا باأنه من املقرر اأن العرتاف فى امل�ضائل اجلنائية من عنا�رش ال�ضتدلل 
التى متلك حمكمة املو�ضوع كامل احلرية فى تقدير �ضحتها وقيمتها فى الإثبات فلها تقدير 
اإك��راه بغري معقب عليها ما دامت تقيمه  اأن اعرتافه نتيجة  عدم �ضحة ما يدعيه املتهم من 
ي�ضبغه  ال�رشطة مبا  ذاته _كوظيفة رجل  فى  الوظيفة  �ضلطان  اإن  اإذ  �ضائغة,  اأ�ضباب  على 
ال�ضلطان مل ي�ضتظل  اإكراهًا ما دام هذا  على �ضاحبه من اخت�ضا�ضات واإمكانات_ ل يعد 
فى  اخل�ضية  اإذ  بالعرتاف,  اأو  بالأقوال  املدىل  اإىل  معنوى  اأو  كان  مادى  ب��اأذى  الواقع  فى 
ذاتها جمردة ل تعد اإكراها ل معنى ول حكمًا اإل اإذا ثبت اأنها قد اأثرت فعاًل فى اإرادة املدىل 
فحملته على اأن يدىل مبا اأدىل. ملا كان ذلك, وكانت املحكمة قد عر�ضت ملا اآثاره الدفاع حول 
اإقرار واأنه ميثل احلقيقة فاإن ما يثريه الطاعنان فى هذا ال�ضاأن ينحل فى واقعة الدعوى اإىل 
جدل مو�ضوعى فى تقدير الدليل مما ت�ضتقل به حمكمة املو�ضوع ول جتوز جمادلتها فيه اأو 

م�ضادرة عقيدتها ب�ضاأنه اأمام حمكمة النق�ض)112(. 
النيابة املحقق  فاإن ع�ضو  وهكذا 
باحثًا عن احلقيقة  دائمًا  يكون  اأن  يجب 
هذا  مثل  ف��ى  و  ال��ع��دال��ة  حتقيق  مبتغيًا 
ال��ن��وع م��ن اجل��رائ��م ف���اإن ه��ن��اك ح��الت 
كثرية حقيقية تعر�ض فيها املجنى عليهم 
للتعذيب والإكراه البدنى اأو النف�ضى  اإل 
اأنه اأي�ضًا هناك حالت ل باأ�ض بها مفتعلة 
للهروب من العدالة اأو انتقامًا من بع�ض 
رجال ال�رشطة لذلك فاإن احلر�ض املفرت�ض فى اأع�ضاء النيابة العامة يجب اأن يكون م�ضاعفًا 

اأثناء التحقيق فى مثل هذه التبليغات و�ضوًل للحقيقة. 

)111(   )الطعن رقم 54 ل�ضنة 60ق, جل�ضة 15 من يناير �ضنة 1991, رقم 12, �ضفحة67, �ض42(.

)112(  )الطعن رقم 30735 ل�ضنة 64 ق, جل�ضة 23 من اأكتوبر �ضنة 1996, رقم 157, �ضفحة 109, �ض 47(.

)والطعن رقم 7031 ل�ضنة 63 ق , جل�ضة 7 من مار�ض �ضنة 1996, رقم 48, �ضفحة 337, �ض 47(.

)والطعن رقم 4731 ل�ضنة 65 ق, جل�ضة 6 من فرباير �ضنة 1996, رقم 27, �ضفحة 179, �ض 47(.

)والطعن رقم 5362 ل�ضنة 64 ق, جل�ضة 5 من فرباير �ضنة 1996, رقم 25, �ضفحة 167, �ض 47(.

وقد ن�صت املادة 227 من التعليمات العامة للنيابات 
اأقوياء  يكونوا  اأن  النيابة  اأع�صاء  »على  اأنه  على 
امللحظة فى تتبع ت�صرفات املتهمني وال�صهود, فاإذا 
حتقق لهم وجود تاأثري عليهم من اأحد رجال ال�صلطة 
اأو اأحد اخل�صوم, وجب عليه اإبعاد �صاحب التاثري 
ب�صفة موؤقتة من التحقيق, مع و�صع الطمئنان فى 
قلب من يجري ا�صتجوابه اأو �صوؤاله باأن املعلومات 

التى يدىل بها لن تخرج من بني اأوراق التحقيق«.
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نعود ثانية اإىل �صري التحقيقات مع املجنى عليه.
ملحظات حول التحقيق:

فبعد اأن يثبت املحقق رواية املجنى عليه التى ذكرها اإجماًل عما تعر�ض له من اعتداء 
وتعذيب بدنى اأو نف�ضي  يبداأ فى �ضوؤاله فيما جاء باأقواله تف�ضياًل م�ضتظهرًا من ذلك: 

• األقى • اآخرون  هناك  كان  اإن  وما  عليه  املجنى  على  فيه  القب�ض  اإلقاء  مت  الذى  املكان 
القب�ض عليهم معه اأم ل.

• تاريخ القب�ض عليه وتوقيته ) �ضاعته(.•
• �ضخ�ض القائم بالقب�ض عليه والقوة املرافقة له وو�ضيلة النتقال امل�ضتخدمة فى انتقالهم.•
• ما اإذا كان قد مت نقله بني اأكرث من مكان احتجاز وو�ضفها وموقع كل منها.•
• املدة التى ق�ضاها منذ األقى القب�ض عليه وبكل من تلك الأماكن.•
• بيان ما اإذا كان هناك �ضهود لواقعة القب�ض عليه.•
• اإذا وجد �ضهود بيان اأ�ضمائهم وحمال اإقامتهم و�ضلته بكل منهم.•
• نوع التعذيب الذى تعر�ض له �ضواء كان بدنياُ اأو معنويًا. •
• بيان املدة التى تعر�ض خاللها للتعذيب وتاريخ وقوعه عليه. •
• املكان • ذلك  وموا�ضفات  فيه  للتعذيب  وخ�ضوعه  به  احتجازه  مت  الذى  املكان  بيان 

تف�ضياًل.
• فى حالة تعر�ضه لتعذيب نف�ضى بيان ما وقع عليها من تعذيب تف�ضياًل.•
• بيان نوع العتداء البدين الواقع عليه. •
• بيان ما اإذا كان قد نتج عن ذلك التعدى اإ�ضابات ومو�ضعها وما اإذا كانت ل زالت ظاهرة •

اأم �ضفيت.
• بيان الأدوات التى ا�ضتخدمت فى العتداء عليه واإحداث اإ�ضاباته.•
• و�ضف تف�ضيلى لكيفية العتداء عليه وعدد مراته. •
• ال�ضتعالم منه عن ال�ضخ�ض القائم بالتعذيب وموا�ضفاته وا�ضمه .•
• وهل طلب منه العرتاف بتهمة معينة اأو وقائع معينة.•
• وهل كان الغر�ض من تعذيبه احل�ضول علي العرتاف.•
• وهل ا�ضتمر تعر�ضه للتعذيب من بعد احل�ضول على تلك املعلومات. •
• بيان املوا�ضع التى مت العتداء عليها من ج�ضده.•
• وهل تركت اآثار اإ�ضابية بج�ضده من عدمه.•
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هنا يجب اأن يثبت ع�صو النيابة فى ملحوظة مناظرته للمجنى عليه  وو�صف 
ما به من اإ�صابات مع ملحظة ما ذكرناه �صابقاً من عدم الطلع على موا�صع العورة 
من ج�صده واأل يك�صف ما هو خمفى مبلب�س من ج�صد اأى فتاه اأو �صيدة وهنا لي�س 
عليها  املجنى  ج�صد  ملناظرة  �صيدة  حتقيق  ب�صكرترية  ي�صتعني  اأن  النيابة  لوكيل 
وو�صف ما بها من اإ�صابات فهذا غري جائز والوحيد املخت�س هو طبيب ال�صحة اأو 
الطبيب ال�صرعى  بعد  انتدابه لتوقيع الك�صف الطبي علي املجني عليه و بيان ما به 

من اإ�صابات من ال�صيد وكيل النيابة. 

من املهم جدا اأن ي�صتجلى املحقق من املجنى عليه ما اإذا كان هناك �صهود 
على واقعة تعذيبه اأم ل وال�صتعلم عن اأ�صمائهم و�صلتهم به حتى لو كان هوؤلء 

من املحبو�صني احتياطياً اأو املنفذ عليهم ل�صدور اأحكام �صدهم

النيابة  لع�ضو  يجوز  "ل  اأنه  علي  للنيابات  العامة  التعليمات  من   304 املادة  ن�ضت 
لذلك ذو  يندب  العر�ض و نحوها واإمنا  فح�ض اجلرمية بج�ضم املجني عليه يف جرائم هتك 
اخلربة من الأطباء ممن تتيح لهم مهنتهم م�ضاهدة هذه املوا�ضع و توقيع الك�ضف الطبي 

عليها.
ويجب علي ع�ضو النيابة اأن يتخذ ما يلزم من الحتياطات للتحفظ علي مالب�ض املجني 

عليهم اأو املتهمني يف هذه اجلرائم لتحليل اأو فح�ض ما قد حتمل من اآثار اجلرمية."
يجب علي ع�ضو النيابة املحقق حتريز مالب�ض املجني عليه, ذلك اأنها ت�ضاعد الطبيب 
ال�رشعي يف عمله, مبطابقة مابها من اآثار مع ما باملجني عليه من اإ�ضابات, وكذلك مع روايته, 

فكثريًا اإن مل يكن دائما ما ت�ضاعد علي ك�ضف مدي �ضدق رواية املجني عليه اأو كذبها.
املرحلة التالية ل�ضماع اأقوال املجنى عليه هى عر�ضه على الطبيب ال�رشعى لتوقيع 
الك�ضف الطبى عليه لبيان ما به من اإ�ضابات و�ضببها وكيفية حدوثها وما اإذا كانت تتفق مع 

رواية املجنى عليه من عدمه)113(.

)113(   راأينا اأن نفرد مبحث م�ضتقل للخربة الفنية, الطب ال�رشعي ومتت ال�ضتعانة يف حتريره بورقة خلفية مقدمة 

من الدكتور فخري �ضالح كبري الأطباء ال�رشعيني �ضابقا مب�ضلحة الطب ال�رشعي.
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املطلب الثاين: الإثبات اجلنائي
1.  املعاينة :

ق���ان���ون  م����ن  امل�������ادة 90  ن�����ض��ت 
ينتقل   " اأن���ه  على  اجلنائية  الإج�����راءات 
كلما  م��ك��ان  اأى  اإىل  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ق��ا���ض��ى 
والأ�ضياء  الأمكنة  حالة  ليثبت  ذلك  راأى 
والأ�ضخا�ض  ووجود اجلرمية ماديًا وكل 

ما يلزم اإثبات حالته«.
اأمر  النتقال  اأن  الن�ض  من  يبني 
للمعاينة  يكون  وه��و  للمحقق   ج���وازي  
الأم��ك��ن��ة والأ���ض��ي��اء  اأى لإث���ب���ات ح��ال��ه 
ك�ضف  ف��ى  يفيد  م��ا  وك���ل  والأ���ض��خ��ا���ض 
احلقيقة ويقوم املحقق بو�ضف املكان من 

اخلارج ثم و�ضفه من الداخل وتق�ضيماته وحالة اأبوابه ونوافذه)114(. 
اإثبات  هى  "املعاينة  اأن  على  للنيابات  العامة  التعليمات  من   294 امل��ادة  ن�ضت  وقد 
ذلك من  باحلادث ويكون  ال�ضلة  ذات  والأمكنة  والأ�ضياء  الأ�ضخا�ض  مبا�رش ومادى حلالة 
خالل روؤيتها اأو فح�ضها فح�ضا مبا�رشًا بوا�ضطة ع�ضو النيابة اأو من يندبه من ماأمورى 
ال�ضبط الق�ضائي, واملعاينة لي�ضت اإل اإجراء من اإجراءات التحقيق يجوز للنيابة اأن تقوم به 

يف غيبة املتهم اإذا مل يتي�رش ح�ضوره". 
ون�ضت املادة 295 من التعليمات العامة للنيابات اأي�ضا علي اأن " ينتقل ع�ضو النيابة 
املحقق اإيل اأي مكان كلما راأي ذلك ليثبت حالة الأمكنة و الأ�ضخا�ض ووجود اجلرمية ماديا 

وكل ما يلزم اإثبات حالته«.
2. ال�صهود:

بعد انتهاء التحقيق مع املجني عليه و�ضماع �ضكواه تف�ضيال يتعني علي النيابة العامة 
ا�ضتدعاء �ضهود واقعة التعذيب املدعي بها اإن كان هناك �ضهود قرر املجني عليه بوجودهم 
اأو  احتجازه  مبكان  عر�ضا  املتواجدين  اأو  اأ�ضدقاءه  اأو  اأقاربه  من  هم  ه��وؤلء  كان  �ضواء 

)114(  �رشح القواعد العامة لالإجراءات اجلنائية. دكتور عبد الروؤوف مهدي, �ض 410.

معاينة  هى  هنا  املق�صودة  املعاينة 
اإليه املجنى عليه حلدوث  اأ�صار  املكان الذى 
واقعة تعذيبه بداخله, فهذا الأمر قد ي�صاعد 
وقد  ج��دًا  مبكرًا  احلقيقة  ظهور  فى  كثريا 
يكون �صبباً فى اإظهار �صدق اأو كذب  املجنى 
عليه منذ بدء التحقيق فيها, وفى كل الأحوال 
فى  الإثبات  طرق  اإح��دى  هى  املعاينة  ف��اإن 
لع�صو  وي�صح  ا�صتخدامها  اجلائز  اجلناية 
النيابة القيام بهذا الإجراء �صواء فى ح�صور 

اخل�صوم اأم فى غيبتهم
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املحتجزين معه اأو املحبو�ضني باملكان الذي تواجد به ووقع به تعذيبه اأو الذين قد ي�ضت�ضهد 
بهم يف جمرد اأجزاء من الواقعة ومل ي�ضاهدوا واقعة تعذيبه و�إمنا �ضاهدوه بعد العتداء عليه 
ب�ضوؤال  ا�ضتكمال حتقيقاته  املحقق  النيابة  ع�ضو  يبا�رش  اأن  هو  املق�ضود  املثال  �ضبيل  علي 
حمل  النهاية  يف  تكون  م�ضاألة  �ضهادتهم  قيمة  تقدير  فاإن  وبالطبع  معلوماتهم  عن  ال�ضهود 

تقدير املت�رشف يف الأوراق وحتت رقابة حمكمة املو�ضوع بالأ�ضا�ض.
وهنا نري ال�ضتعانة براأي حمكمتنا العليا لبيان التعريف الذي تقرره لل�ضهادة وما 

تراه املحكمة يف �ضاأن مو�ضوعها, و�رشوط �ضحتها.
وهكذا فاإن حمكمة النق�س تعرفها باأن ال�ضهادة هي تقرير ال�ضخ�ض ملا يكون قد 

راآه اأو �ضمعه بنف�ضه اأو اأدركه علي وجه العموم بحوا�ضه)115(.
وق�ضت اأي�ضًا باأنه واإن كانت ال�ضهادة ل تتكامل عنا�رشها قانونا اإل بحلف ال�ضاهد, 
اإل اأن ذلك ل ينفي عن الأقوال التي يديل بها ال�ضاهد بغري حلف ميني اأنها �ضهادة فال�ضاهد 
لغة هو من اطلع علي ال�ضئ وعاينه وال�ضهادة ا�ضم امل�ضاهدة وهي الطالع علي ال�ضئ عيانا 
�ضاهدا  ال�ضخ�ض  الإج��راءات اجلنائية  قانون  امل��ادة 283 من  يف  القانون–  اعترب  وقد   –
مبجرد دعوته لأداء ال�ضهادة �ضواء اأداها بعد اأن حلف اليمني اأو دون اأن يحلفها, كما اأنه ل 
يوجد يف القانون ما مينع املحكمة من اأن تاأخذ باأقوال �ضمعت علي �ضبيل ال�ضتدلل ممن كان 
متهما يف ذات الواقعة بعد اأن تقرر عدم اإقامة الدعوي اجلنائية قبله, اإذا اآن�ضت فيها ال�ضدق 
ول يعيب احلكم و�ضف اأقوال من �ضمعت اأقوالهم دون حلف ميني اأو وجهت اإليهم اتهامات 

يف الدعوي – بفر�ض �ضحة ذلك– باأنها �ضهادة)116(.
وق�ضت اأي�ضًا باأن ال�ضهادة يف الأ�ضل هي تقرير ال�ضخ�ض ملا يكون قد راآه اأو �ضمعه 
اأدركه علي وجه العموم بحوا�ضه ول يوجد يف القانون ما يحظر �ضماع �ضهادة الأ�ضم  اأو 
و الأبكم طاملا اأنه يحتفظ بحوا�ضه الأخرى ولديه القدرة علي التمييز, وللمحكمة اأن تاأخذ 

ب�ضهادته علي طريقته هو يف التعبري)117(.

)115(   الطعن رقم 18358 ل�ضنة 64 ق جل�ضة 1996/10/2. 

)116(   الطعن رقم 5769 ل�ضنة 60ق جل�ضة 1999/3/11.

)117(  الطعن رقم 15075 ل�ضنة 59 ق جل�ضة 6 /1990/2. 
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وعن مو�صوع ال�صهادة فاإن حمكمتنا العليا تقول يف ذلك:
اأنه من املقرر اأن األ ي�ضرتط يف �ضهادة ال�ضاهد اأن تكون واردة علي احلقيقة 
املراد اإثباتها باأكملها وبجميع تفا�ضيلها علي وجه دقيق بل يكفي اأن يكون من �ضاأن 
تلك ال�ضهادة اأن توؤدي اإيل هذه احلقيقة با�ضتنتاج �ضائغ جتريه املحكمة يتالءم به ما 
قاله ال�ضاهد بالقدر الذي رواه مع عنا�رش الإثبات الأخرى املطروحة اأمامها, ول يلزم 
اأن تكون الأدلة التي يعتمد عليها احلكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع يف جزئية من 
اإذ الأدلة يف املواد اجلنائية مت�ضاندة ومنها جمتمعة تتكون عقيدة  جزئيات الدعوي, 
املحكمة ول ينظر اإيل دليل بعينه ملناق�ضته علي حده دون باقي الأدلة, بل يكفي اأن تكون 
الأدلة يف جمموعها كوحدة موؤدية اإيل ما ق�ضده احلكم منها ومنتجة يف اقتناع املحكمة 

واطمئنانها)118(.
�صلطة حمكمة املو�صوع يف جتزئة اأقوال ال�صهود:

مبا  منها  فتاأخذ  ال�ضاهد  اأقوال  جتزئ  اأن  املو�ضوع  ملحكمة  باأن  اأي�ضًا  وق�ضت 
اإيراد  اإغفالها  الدعوي ويف  اأدلة  تقدير  ب�ضلطتها يف  ذلك  لتعلق  عداه  ما  اإليه وتطرح  تطمئن 
بع�ض الوقائع من اأقوال ال�ضاهد ما يفيد �ضمنا عدم اطمئنانها اإليها ول ي�ضرتط يف �ضهادة 
تفا�ضيلها علي وجه  باأكملها وبجميع  اإثباتها  املراد  اأن تكون واردة علي احلقيقة  ال�ضاهد 
دقيق بل يكفي اأن يكون من �ضاأن ال�ضهادة اأن توؤدي اإيل تلك احلقيقة با�ضتنتاج �ضائغ جتريه 
املحكمة يتالءم به ما قاله ال�ضاهد بالقدر الذي رواه مع عنا�رش الإثبات الأخرى املطروحة 

اأمامها)119(.
وعن �صروط �صحة ال�صهادة اإثباتاً اأو نفياً ق�صت حمكمتنا العليا:

باأنه ملا كانت املادة 82 من قانون الثبات يف املواد املدنية والتجارية التي اأحالت اإليها 
املادة 287 من قانون الإجراءات اجلنائية, قد جري ن�ضها علي اأنه ل يجوز رد ال�ضاهد ولو 
كان قريبًا اأو �ضهرًا لأحد اخل�ضوم, اإل اأن يكون غري قادر علي التمييز ب�ضبب هرم اأو حداثة 
اأو مر�ض اأو لأي �ضبب اأخر مما مفاده اأنه يجب لالأخذ ب�ضهادة ال�ضاهد اأن يكون مميزًا فاإن 
كان غري مميز فال تقبل �ضهادته ولو علي �ضبيل ال�ضتدلل اإذ ل ينفي عن الأقوال التي يديل 
بها ال�ضاهد بغري حلف ميني اأنها �ضهادة, واإذ ما كان الطاعن قد طعن علي �ضهادة ال�ضاهد 

)118(   الطعن رقم 10717 ل�ضنة 68 ق جل�ضة 2000/11/19.

)119(   الطعن رقم 2111 ل�ضنة 67 ق جل�ضة 1998/3/5. 
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اآنف الذكر باأنه غري مميز حلداثة �ضنه, واأن املحكمة قعدت عن حتقيق قدرته علي التمييز 
اأو بحث اإدراكه العام ا�ضتيثاقًا من قدرته حتمل ال�ضهادة وعولت علي �ضهادته يف ق�ضائها 
بالإدانة, فاإن حكمها يكون م�ضوبًا بالف�ضاد يف ال�ضتدلل وخمالفة القانون ول يغني عن ذلك 
ما اأورده احلكم من اأدلة اأخري, اإذ الأدلة يف املواد اجلنائية مت�ضاندة يكمل بع�ضها بع�ضا, 
بحيث اإذا �ضقط اأحدها اأو ا�ضتبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل يف 
الراأي الذي انتهت اليه املحكمة, اأو التعرف علي ما كانت تنتهي اإليه من نتيجة لو اأنها فطنت 
اإيل اأن هذا الدليل غري قائم, مبا يتعني معه اإعادة النظر يف كفاية باقي الأدلة لدعم التهام, ملا 

كان ما تقدم فاإنه يتعني نق�ض احلكم املطعون فيه)120(.
وق�ضت اأي�ضًا باأن الأ�ضل اأن وزن اأقوال ال�ضاهد وتقدير الظروف التى توؤدي فيها 
�ضهادته وتعويل الق�ضاء عليها مرجعه اإيل حمكمة املو�ضوع تنزله املنزلة التي تراها وتقدره 
التقدير الذي تطمئن اإليه, اإل اأنه ي�ضرتط يف اأقوال ال�ضاهد التي يعول عليها اأن تكون �ضادرة 
عنه اختيارًا وهي ل تعترب كذلك اإذا �ضدرت اأثر اإكراه اأو تهديد كائنًا ما كان قدر هذا التهديد 

اأو ذلك الإكراه)121(.
الدفع ببطلن اأقوال ال�صاهد ل�صدورها حتت تاأثري الإكراه:

وق�ضت اأي�ضًا باأنه ملا كان من املقرر اأن الدفع ببطالن اأقوال ال�ضاهد ل�ضدورها حتت 
تاأثري الإكراه هو دفع جوهري يجب علي حمكمة املو�ضوع مناق�ضته والرد عليه, ملا كان ذلك, 
فاإن احلكم املطعون فيه اإذ عول يف اإدانة الطاعن علي اأقوال ال�ضاهدتني املذكورتني بغري اأن 
يرد علي دفاع الطاعن اجلوهري باأن تلك الأقوال قد اأدلت بها ال�ضاهدتان نتيجة اإكراه وقع 
اأوردته  ما  ذلك  يغني عن  الت�ضبيب, ول  بالق�ضور يف  يكون معيبا  فيه  عليهما ويقول كلمته 
املحكمة من اأدلة اأخري, ذلك باأن الأدلة يف املواد اجلنائية مت�ضاندة يكمل بع�ضها بع�ضا ومنها 
جمتمعة تتكون عقيدة القا�ضي بحيث اإذا �ضقط اأحدها اأو ا�ضتبعد تعذر التعرف علي مبلغ 

الأثر الذي كان للدليل الباطل يف الراأي الذي انتهت اإليه املحكمة)122(.
اأو �ضوؤال ال�ضهود املذكورين ليال  اأمد ا�ضتجواب الطاعن  وق�ضت باأنه ملا كان طول 
وا�ضتغراق ذلك ل�ضاعات طويلة مت�ضلة ل يعد اإكراها مادام مل ي�ضتطل اإيل املتهم اأو ال�ضهود 
بالأذى ماديًا اأو معنويًا اإذ جمرد طول هذه الإجراءات ل يعد من الإكراه املبطل لالعرتاف اأو 

)120(    الطعن رقم 1707 ل�ضنة 55 ق جل�ضة 1985/11/27. 

)121(   الطعن رقم 690 ل�ضنة 45 ق جل�ضة 1975/5/12. 

)122(  الطعن رقم 26244 ل�ضنة 63 ق جل�ضة 1996/1/11. 
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اأقوال ال�ضهود ل معني ول حكما ما مل ت�ضتخل�ض املحكمة من ظروف الدعوي ومالب�ضاتها 
كانت  وملا  املو�ضوع,  ملحكمة  ذلك  يف  الأم��ر  ومرجع  ذلك  من  ال�ضهود  اأو  املتهم  اإرادة  تاأثر 
اأعتدت بها واأقوال ال�ضهود فاإن النعي  اأقوال الطاعن التي  املحكمة قد ا�ضتخل�ضت �ضالمة 

علي احلكم يف هذا اخل�ضو�ض يكون غري �ضديد)123(.
كان متهمًا يف  املحكمة من حتليف من  ما مينع  القانون  لي�ض يف  باأنه  اأي�ضًا  وق�ضي 
الواقعة عن  تلك  اأن تقرر ف�ضل  اأقواله ب�ضددها بعد  التي �ضمعت  بالواقعة  واقعة مرتبطة 

الواقعة املنظورة اأمامها بالن�ضبة اإيل متهم اآخر)124(.
وق�ضي باأنه من املقرر اأن ق�ضاء حمكمة النق�ض قد جري علي اأن احلرمان من اأداء 
ال�ضهادة بيمني بالن�ضبة اإيل طائفة املحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة هو يف الواقع 
من الأمر عقوبة معناها الظاهر التهوين من �ضاأن هوؤلء املحكوم عليهم ومعاملتهم معاملة 
ناق�ضي الأهلية طوال مدة العقوبة وبانق�ضائها تعود اإيل هوؤلء جدارتهم لأن ال�ضهادة بيمني 
فهي لي�ضت حرمانًا من حق اأو غريه مادام امللحوظ يف اأداء ال�ضهادة اأمام املحاكم هو رعاية 
م�ضالح العدالة فاإذا حلف مثل هوؤلء اليمني خالل فرتة احلرمان من اأدائه فال بطالن وتظل 
هذه ال�ضهادة يف حقيقتها ويف نظر القانون من قبيل ال�ضتدلل التي يرتك تقديرها للقا�ضي, 
اإذ ل يجوز اأن يرتتب البطالن علي اتخاذ �ضمان علي �ضبيل الحتياط ق�ضي به القانون عندما 

اأوجب اأداء اليمن حماًل لل�ضاهد علي قول ال�ضدق)125(.

)123(   الطعن رقم 3006 ل�ضنة 62 ق جل�ضة 23/ 1994/1. 

)124(  الطعن رقم 1678 ل�ضنة 18 ق جل�ضة 1948/11/3. 

)125(  الطعن رقم 44294 ل�ضنة 75 ق جل�ضة 2005/9/16. 
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3.  الدليل الفنى )الطب ال�صرعي(
متهيد: 

كان لبد لنا ونحن نتحدث عن الإثبات اجلنائي يف جناية التعذيب اأن نعر�ض للدليل 
الفني فيه وهو الطب ال�رشعي.

ت�ضتعني  التي  الأ�ضا�ضية  الفنية  اخل��ربة  اأع��م��ال  م��ن  ه��ي  ال�رشعي  الطب  ف��اأع��م��ال 
امل�ضائل  التقارير حت�ضم كثري من  لتلك  الق�ضاء, وطبقا  عملها وكذلك  العامة يف  النيابة  بها 
الدليل,  تقدير  يف  املو�ضوع  حمكمة  و�ضلطة  اخت�ضا�ضه  حدود  يف  كله  وذلك  والإ�ضكاليات, 
اإليها, فاإن عمل الطبيب ال�رشعي مثله مثل اأي من  وهنا النقطة املهمة التي يجب اأن ن�ضري 
اخلرباء الفنيني الذين ت�ضتعني بهم املحاكم والنيابات حل�ضم الأمور الفنية –املحا�ضبون يف 
امل�ضائل احل�ضابية واملهند�ضون من كافة التخ�ض�ضات ... اإلخ كل هوؤلء تخ�ضع تقاريرهم 
لتقدير حمكمة املو�ضوع ولها يف ذلك ال�ضلطة التامة وفق تعبري حمكمتنا العليا يف الأخذ بتلك 
التقارير اأو جزء منها اأو اإهدارها متاما وبالكامل, ذلك كله �رشيطة اأن ُت�ضمن اأ�ضباب حكمها 

ما دعاها لذلك فاإن فعلت ل تعقيب عليها من حمكمة النق�ض باعتبارها حمكمة طعن.
اأنه من املفيد عر�ض  وهكذا ونحن نعر�ض لالإثبات اجلنائي يف جناية التعذيب راأينا 
يبني طبيعة عمل الطبيب ال�رشعي)126( وتو�ضيف للتعبريات الفنية التي ي�ضتخدمها الأطباء 
ال�رشعيون يف عملهم وتدوين تقاريرهم الفنية, وقد راأينا الأ�ضتعانة يف ذلك بورقة بحثية قيمة 
قدمها اأحد الأطباء ال�رشعيني ذوي اخلربة الطويلة يف جمال عمله ونحن نقدم هذا اجلزء من 

بحثه دون تدخل منا يف ال�ضياغة.
ونعر�ض فيما يلي للمواد املنظمة لأخت�ضا�ض الطب ال�رشعي بكافة فروعه, ونق�رش 
يف  املو�ضوع  قا�ضي  اأو  التحقيق  قا�ضي  اأو  املحقق  النيابة  ع�ضو  يحتاجه  قد  ما  علي  ذلك 
�ضاأن حتقيق واقعات التعذيب, دون باقي اأخت�ضا�ضات م�ضلحة الطب ال�رشعي, ثم لبع�ض 
امل�ضكالت العملية ومالحظاتنا عليها, ثم توثيق الأدلة وراأينا يف امل�ضاألة, واأخريا نعر�ض راأي 

حمكمة النق�ض يف �ضاأن �ضلطة قا�ضي املو�ضوع يف تقدير الدليل.

مب�رش  ال�رشعي  الطب  مب�ضلحة  �ضابقا  ال�رشعيني  الطباء  كبري  �ضالح  فخري  الدكتور  من  مقدم  البحث    )126(

من�ضور بالف�ضل الثالث من الدليل.
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مواد التعليمات العامة للنيابات:

    وقد ن�ضت املادة 429 منها علي اأن يندب الأطباء ال�رشعيون يف الأعمال الآتية: 
الأ�ضابة 1.  و�ضف  وبيان  اجلنائية,  الق�ضايا  يف  امل�ضابني  علي  الطبي  الك�ضف  توقيع   

و�ضببها وتاريخ حدوثها والآلة التي ا�ضتعملت يف اأحداثها ومدي العاهة امل�ضتدمية التي 
تخلفت عنها.

ت�رشيح جثث املتوفني يف الق�ضايا اجلنائية ويف حالت ال�ضتباه يف الوفاة ملعرفة �ضبب . 2
الوفاة وكيفية حدوثها ومدي عالقة الوفاة بالإ�ضابات التي توجد باجلثة.

ا�ضتخراج جثث املتوفني امل�ضتبه يف وفاتهم وت�رشيحها.. 3
اإبداء الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف احلوادث اجلنائية -----.. 4
تقدير ال�ضن يف الأحوال التي يتطلبها القانون اأو تقت�ضيها م�ضلحة التحقيق, ----.. 5
فح�ض امل�ضبوطات.. 6

 .7.----------------
النتقال لإجراء املعاينات -----.. 8
9 .».-------------------

ال�ضرييولوجية  الأب��ح��اث  ق�ضم  خ���رباء  "يندب  اأن  علي   430 امل���ادة  ن�ضت  وق��د 
وامليكرو�ضكوبية مب�ضلحة الطب ال�رشعي يف الأعمال الآتية :

الأقم�ضة  ومقارنة  وفح�ض  ال�ضعر  ومقارنة  املنوية  وامل��واد  وف�ضائله  الدم  فح�ض 
متخلفات  وفح�ض  المرا�ض  اأن��واع  ملعرفة  اجلثث  من  املاأخوذة  العينات  وفح�ض  وجتهيز 

الإجها�ض.«
مب�ضلحة  الكيماوية  باملعامل  الكيمائيون  "يندب  اأن  علي  منها   431 امل��ادة  ون�ضت 

الطب ال�رشعي يف الأعمال الآتية : 
املواد املخدرة وال�ضموم  الق�ضايا اجلنائية, ومن ذلك حتليل  امل�ضبوطات يف  حتليل 
باأنواعها وفح�ض عينات الأح�ضاء اأو القيء اأو الرباز ونحوها املاأخوذة من امل�ضابني وجثث 
القتلي يف احلوادث اجلنائية لتحليلها بحثا عن املبيدات احل�رشية وال�ضموم الأخري وكذلك 

البارود والر�ضا�ض واملفرقعات والذخائر وغريها من املواد التي يلزم حتليلها كيماويا.«



املجموعة املتحدة حمامون - م�صت�صارون قانونيون

101

وهكذا فقد اأوردنا مواد التعليمات العامة للنيابات التي حددت اخت�ضا�ض م�ضلحة 
املحقق يف  قد يحتاجها  التي  الأم��ور  علي  اقت�رشنا  املختلفة وقد  باأق�ضامها  ال�رشعي  الطب 

واقعة تعذيب دون كامل الخت�ضا�ض اأو الأق�ضام.
م�صكلت عملية :

• تعذيب علي • عليه يف واقعة  املجني  الوقت وال�رشعة يف عر�ض  اأهمية  اإيل  ن�ضري  اأن  يجب 
الطبيب ال�رشعي, فيجب اأن يتم العر�ض فورًا عقب �ضوؤال املجني عليه دون تاأجيل لأي 

�ضبب كان.
• العر�ض يف توقيت مالئم ي�ضهل مهمة الطبيب يف الفح�ض , وي�ضاعد علي عدم طم�ض الأثار •

الإ�ضابية, اأو ال�ضفاء منها واأختفاء اآثارها, ويقلل من فر�ض �ضعوبة الت�ضخي�ض, ويوؤدي 
للك�ضف العاجل عن ما هو كيدي من بالغات.

• املجني • علي  التعدي  واقعة  لظروف  �ضارحة  مذكرة  باإعداد  املحقق  النيابة  ع�ضو  يقوم 
عليه , وكيفية حدوث اإ�ضابته, والأداة امل�ضتخدمة يف اإحداثها وتوقيت حدوثها ,  وذلك 
وفق رواية املجني عليه , واإن كانت توجد رواية اأخري مغايرة لها وجب بيانها من�ضوبة 

لقائلها و�ضفته متهما كان اأم �ضاهدا.
• يتم عر�ض املذكرة علي الطبيب ال�رشعي رفق املجني عليه املطلوب توقيع الك�ضف الطبي •

ال�رشعي عليه.
• تت�ضمن املذكرة قرار ع�ضو النيابة العامة بندب الطبيب ال�رشعي.•
• يجب اأن ت�ضمل املذكرة املاأمورية املنوط بالطبيب ال�رشعي القيام بها ,من توقيع الك�ضف •

الطبي ال�رشعي علي املجني عليه, لبيان ما به من اإ�ضابات و�ضببها وتاريخ حدوث كل 
اإحداث  يف  اأداة  اأ�ضتخدام  اأدع��اء  اإن وجدت )حالة  اإحداثها  يف  امل�ضتخدمة  والأداة  منها 
الإ�ضابة( وما اإذا كانت تتفق مع رواية املجني عليه  لكيفية حدوثها اأم ل و�ضند ذلك يف 

احلالتني ومظاهره.
• يجب اأن تكون املهمة املكلف بها الطبيب ال�رشعي وا�ضحة, دون لب�ض اأو غمو�ض ذلك اأنه •

ملزم قانونا بتنفيذ قرار النيابة العامة اأو القا�ضي الذي اأ�ضدر قرار ندبه, وذلك يف كل 
ما هو وا�ضح جلي من القرار.
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• اأما يف حالة غمو�ض املهمة املكلف بها, اأو عدم تكليفه ببع�ض املهام , فاإن الطبيب ال�رشعي •
غري مكلف بتف�ضري الغام�ض, اأو و�ضع احتمالت له, ومن ثم لن يقوم باأداء املهمة كاملة 
اإيل فقد الدليل  اأخري لعدم تكليفه بها, وهو ما قد يوؤدي  لعدم و�ضوحها , ويف حالت 

الناجت عنها.
• اإذا كانت هناك ثمة اأدوات مت �ضبطها من امل�ضتخدمة يف اإرتكاب جرمية التعذيب, وجب •

حال  ب�رشه  حتت  لتكون  ال�رشعي  الطبيب  علي  للعر�ض  ي�ضمها,  الذي  احلرز  اإر�ضال 
توقيعه الك�ضف الطبي ال�رشعي علي ال�ضحية.

• تعر�ضه • حال  يرتديها  كان  التي  عليه  املجني  مالب�ض  يحوي  الذي  احلرز  اإر�ضال  يجب 
للتعذيب اإيل الطبيب ال�رشعي.

• اأثناء • يف  كثريا  ال�رشعي  الطبيب  ي�ضاعد  التعدي  يف  امل�ضتخدمة  والأداة  املالب�ض  وجود 
فح�ض احلالت املعرو�ضة عليه للو�ضول للحقيقة.

• اأخريا فاإن البعد الزمني بني تاريخ الواقعة, وتاريخ التبليغ, اأو بالأحري تاريخ العر�ض •
علي الطبيب ال�رشعي لي�ض عائقا يف كل احلالت, مبعني اأنه لي�ض �ضببًا لعدم العر�ض علي 

الطبيب ال�رشعي علي �ضند من البعد الزمني.
•  فاحلقيقة اأن مهمة ع�ضو النيابة اأو القا�ضي تتمثل يف ندب الطبيب ال�رشعي, ومتكينه من •

توقيع ك�ضفه علي املجني عليه, بالطبع مع متكينه من الأملام بظروف الواقعة والإطالع 
علي اأوراق عالج املجني عليه اإن توافرت.

•  ثم ياأتي يف النهاية راأي الطبيب ال�رشعي, �ضواء كان ذلك اإيجابا باإمكانه الو�ضول لنتيجة, •
اأم �ضلبا بعدم قدرته الو�ضول لنتيجة حا�ضمه, فاحلقيقة اأن تقدير م�ضاألة البعد الزمني 

واإمكان توقيع الك�ضف من عدمه م�ضاألة فينة متاما يقدرها الطبيب ال�رشعي نف�ضه.
• يجب مالحظة اأن الأطباء ال�رشعيون وكذلك خرباء وزارة العدل كافة, مت حتليفهم اليمني •

اأداء عملهم  علي  القانونية  اليمني  ثم ل حاجة حللفهم  علمهم, ومن  بدء  لدي  القانونية 
بالذمة والأمانة, حال تكليف اأي منهم مباأمورية معينة وقبل تنفيذها.

• ا�ضت�ضاري, وذلك يف احلالت • العر�ض علي طبيب  ال�رشعي  الطب  بع�ض احلالت يطلب 
يجب حتليف  احلالة  هذه  يف   , ما  تخ�ض�ض  حتتاج  والتي  اخلا�ضة  الطبيعة  ذات  الفنية 

الطبيب ال�ضت�ضاري اليمني القانونية قبل بدء تنفيذه املاأمورية.
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• يف حالة �ضوؤال الطبيب ال�رشعي ك�ضاهد يف الواقعة �ضواء اأمام النيابة العامة اأو قا�ضي •
التحقيق اأو حمكمة املو�ضوع يتم حتليفه اليمني ك�ضاهد.

حال �ضوؤال الطبيب ال�ضت�ضاري ك�ضاهد يتم حتليفه اليمني القانونية.
توثيق الأدلة:

الطب ال�رشعي يقوم بدور مهم جدا يف اإبداء الراأي الفني, يف كثري من امل�ضائل التي 
تعر�ض علي املحاكم, و�ضوًل للحقيقة, ودوره لي�ض مق�ضورًا علي الق�ضايا اجلنائية, بل ميتد 
ذلك اإيل نوعيات اأخري من الق�ضايا مثل الق�ضايا املدنية وق�ضايا الأحوال ال�ضخ�ضية, لذلك 
فاإن العمل علي تطوير العمل به وحتديثه با�ضتخدام اأ�ضاليب علميه متطورة م�ضاألة غاية يف 

الأهمية وهي ل�ضالح العدالة يف املقام الأول.
حديثة  وتقنيات  و�ضائل  با�ضتخدام  الفني,  للدعم  كامل  نظام  اإ�ضتحداث  اأن  يبدو 
اإيل تطوير  اأ�ضتخدامه وهو ما يحتاج  التو�ضع يف  اأمر لبد  الفوتوغرايف واملرئي,  للت�ضوير 
م�ضلحة الطب ال�رشعي, ومدها باأجهزة متطورة ل�ضتخدامها يف هذا الأمر, و�ضم اأع�ضاء 
فنيني موؤهلني ومدربني تدريب عايل امل�ضتوي علي ا�ضتخدام تلك التجهيزات احلديثة وعلي 

التوثيق واحلفظ.
يتم  التي  ب��احل��الت  يوجد  ما  لتوثيق  وامل��رئ��ي  الفوتوغرايف  الت�ضوير  ا�ضتحداث 
عر�ضها علي الطب ال�رشعي �ضواء يف الق�ضايا اجلنائية اأو يف وقائع التعذيب من �ضاأنه عدم 
اإهدار الأدلة اأو فقدها, بالإ�ضافة اإىل اأنه ي�ضع �ضورة كاملة ووا�ضحة اأمام النيابة العامة 

وقا�ضي املو�ضوع حال املحاكمة.
يجب اأن ن�ضري اإيل اأن الت�ضوير يتبع يف بع�ض احلالت يف الوقت احلايل ولكن لي�ض 
واأع�ضاء  امل�ضتوي  عالية  تقنية  اإمكانيات  يحتاج  الأمر  اأن  ذلك  العمل,  يف  وا�ضع  نطاق  علي 

فنيني موؤهلني ومدربني, وهو ما لي�ض متوفرًا حاليًا.
اأمر ثان يف غاية الأهمية ومن �ضاأنه اأن ي�ضاعد يف ك�ضف احلقيقة يف بالغات التعذيب 
مبكرًا, واإظهار ما هو مفتعل اأو كيدي , وهو ما من �ضاأنه توفري اجلهد والوقت , ذلك اأنه 
يف حالت قيام النيابة العامة بالأنتقال لفح�ض �ضكاوي التعذيب اأو الحتجاز دون وجه حق 
فاإن اأ�ضطحاب ع�ضو النيابة لطبيب �رشعي معه اأثناء قيامه بتفتي�ض اأماكن الحتجاز ليقوم 
وهو  اأكت�ضافها,  يتم  قد  التي  للحالت  مبدئ  بفح�ض  العامة  النيابة  ح�ضور  ويف  مبا�رشة 
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اإظهار الدعاءات الكاذبة فت�ضتبعد فورا, وما قد يكون بالغات حقيقية ي�ضتكمل  من �ضاأنه 
اإجراءات التحقيق ب�ضاأنها وهكذا ميكن الف�ضل يف كثري من احلالت فورا بال تاأخري ودون 
ت�ضليط �ضيف التهام علي رقاب العاملني بجهاز ال�رشطة  واإدارتها ملدد طويلة حتى تظهر 

احلقيقة.
لل�ضجون  دوري  بتفتي�ض  العامة  النيابة  قيام  حل��الت  بالن�ضبة  الأم��ر  ذات  وينطبق 
القائم  العامة  النيابة  اإذ يجب ا�ضطحاب طبيب �رشعي لريافق ع�ضو  الأحتجاز,  اأماكن  اأو 

بالتفتي�ض.
�صلطة قا�صي املو�صوع يف تقدير تقارير اخلرباء:

 راأي حمكمة النق�س يف �صلطة قا�صي حمكمة املو�صوع يف تقدير الدليل امل�صتمد 
من التقارير الفنية املقدمة من اأحد اخلرباء يف الدعوي وبينهم الأطباء ال�صرعيون اأمر 

غاية يف الأهمية, لذا نعر�س له من خلل امل�صتقر يف ق�صاء حمكمتنا العليا. 
 ق�صي باأنه من املقرر اأن تقدير اآراء اخلرباء والف�صل فيما يوجه اإيل تقاريرهم 
القوة  تقدير  كامل احلرية يف  لها  التي  املو�صوع  اإيل حمكمة  اعرتا�صات مرجعه  من 
علي  بالرد  تلتزم  ل  واأنها  الأدل��ة,  �صائر  �صاأن  ذلك  يف  �صاأنه  التقارير  لتلك  التدليلية 
الطعون املوجهة اإيل تقارير اخلبري الذي اأخذت به لأن موؤدي ذلك اأنها مل جتد فيها 
الأطباء  اإيل طلب كبري  الدفاع  باإجابة  بعد  ملزمة  اأنها غري  كما  التفاتها,  ي�صتحق  ما 
ال�صرعيني ملناق�صته مادام اأن الواقعة قد و�صحت لديها ومل تر هي من جانبها حاجة 

اإيل اتخاذ هذا الإجراء)127(.
وق�صت باأن فوات فرتة زمنية بني تقرير طبي واأخر عن اإ�صابة بعينها ت�صتتبع 
حتما عدم تطابق النتيجة التي يخل�س اإليها كل منهما, ذلك باأن املدي الزمني ي�صمح 
بتغيري الإ�صابة وحدوث تفاوت فيها, ومن ثم ل تناق�س بني تقرير م�صت�صفي قوي�صنا 
الإ�صابات  تباينت  ما  اإذا  ال�صرعيني واملتواليني زمنيا  الطبيني  املركزي والتقريرين 

بينهم نظرًا مل�صي فرتة زمنية بينهم مبا ي�صمح بتغري معامل الإ�صابة وتطورها)128(.
وق�صت اأي�صا باأن فوات فرتة زمنية بني تقرير طبي واآخر عن اإ�صابة بعينها 
ي�صتتبع حتما عدم تطابق النتيجة التي يخل�س اإليها كل منهما, ذلك اأن املدي الزمني 
ي�صمح بتغري الإ�صابة, وحدوث تفاوت فيها, ومن ثم فل تناق�س بني التقرير الطبي 

)127(  الطعن رقم 26904 ل�ضنة 64 ق جل�ضة 1996/12/24.

)128(  الطعن رقم 48827 ل�ضنة 73 ق جل�ضة 2004/12/19.
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املبدئي والتقرير الطبي ال�صرعي واملتواليني زمنياً اإذا ما اأثبت اأولهما وجود اإ�صابات 
املدعي  التاريخ  الإ�صابة يف  تلك  ثانيهما تعذر اجلزم بطبيعة  واأثبت  باملجني عليه, 
به مع تغري املعامل الإ�صابية نظرًا مل�صي فرتة زمنية بينهما مبا ي�صمح بتغري معامل 
الإ�صابة وتطورها, ومن ثم فاإن ما يثريه الطاعن ب�صاأن تناق�س التقرير الطبي املبدئي 

مع التقرير الطبري ال�صرعي ب�صاأن حالة اإ�صابة املجني عليه ل يكون مقبوًل)129(.
وق�صت حمكمتنا العليا باأنه ملا كان تقدير اآراء اخلرباء والف�صل فيما يوجه اإيل 
تقاريرهم من اعرتا�صات ومطاعن مرجعه اإيل حمكمة املو�صوع التي لها كامل احلرية 
الأمر  لتعلق  الأدلة  �صائر  �صاأن  ذلك  �صاأنها يف  التقارير  لتلك  التدليلية  القوة  تقدير  يف 
ب�صلطتها يف تقدير الدليل واأنها ل تلتزم بالرد علي الطعون املوجهة اإيل تقارير اخلرباء 
مادامت قد اأخذت مبا جاء بها لأن موؤدي ذلك اأنها مل جتد يف تلك الطعون ما ي�صتحق 

التفاتها اإليه, فاإن ما ينعاه الطاعن علي املحكمة يف هذا ال�صاأن ل يكون �صائبا)130(.

اإيل  يوجه  فيما  والف�صل  اخل��رباء  اآراء  تقدير  اأن  الأ�صل  باأن  اأي�صا  وق�صت 
تقاريرهم من اعرتا�صات مرجعه اإيل حمكمة املو�صوع التي لها كامل احلرية يف تقدير 
القوة التدليلية لتلك التقارير �صاأنه يف ذلك �صاأن �صائر الأدلة لتعلق الأمر ب�صلطتها يف 
تقدير الدليل واأنها ل تلتزم بالرد علي الطعون املوجهة لتقارير اخلرباء مادامت قد 
اأخذت مبا جاء فيها, لأن موؤدي ذلك اأنها مل جتد يف تلك الطعون ما ي�صتحق التفاتها 

اإليه)131(.

به  يجزم  مل  مبا  اجلزم  �صلطة  املو�صوع  ملحكمة  اأنه  املقرر  من  باأنه  وق�صي 
اأيدت ذلك عندها واأكدته لديها وهو  اخلبري يف تقريره متى كانت وقائع الدعوي قد 

مامل يخطئ احلكم يف تقديره)132(.
وق�ضي باأن ملحكمة املو�ضوع اأن جتزم مبا مل يجزم به الطبيب ال�رشعي يف تقريره 
متى كانت وقائع الدعوي ح�ضبما ك�ضفت عنها قد اأيدت ذلك عندها واأكدته لديها, كما اأن لها 
كامل احلرية يف تقدير القوة التدليلية لتقرير اخلبري املقدم يف الدعوي , ملا كان ذلك, وكان من 
املقرر اأن املحكمة ل تلتزم يف اأ�ضول ال�ضتدلل بالتحدث يف حكمها اإل عن الأدلة ذات الأثر يف 
تكوين عقيدتها, ولها اأن تفا�ضل بني تقارير اخلرباء وتاأخذ مبا تراه وتطرح ما عداه, اإذ اأن 

)129(   الطعن رقم 18750 ل�ضنة 68 ق جل�ضة 2001/3/15 

)130(   الطعن رقم 23327 ل�ضنة 61 ق جل�ضة 2000/10/10. 

)131(  الطعن رقم 13855 ل�ضنة 65 ق جل�ضة 1997/10/8. 

)132(   الطعن رقم 7570 ل�ضنة 61 ق جل�ضة 1994/1/9. 
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الأمر يتعلق ب�ضلطتها يف تقدير الدليل)133(.
وق�ضي باأن مرجع الأمر يف تقدير اآراء اخلرباء والف�ضل فيما يوجه اإيل تقاريرهم من 
اعرتا�ضات اإيل حمكمة املو�ضوع التي لها كامل احلرية يف تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير 
والأخذ مبا ترتاح اإليه منها لتعلق هذا المر ب�ضلطتها يف تقدير الدليل, واأنها ل تلتزم بالرد 
علي الطعون املوجهة اإيل تقارير اخلرباء مادامت قد اأخذت مبا جاء بها لأن موؤدي ذلك اأنها 
مل جتد يف تلك الطعون ما ي�ضتحق التفاتها اإليه, ومن ثم فاإن ما يعيبه الطاعن علي احلكم من 

عدم رده علي املطاعن املوجهة اإيل التقرير الذي عول عليه يف ق�ضائه ل يكون له حمل)134(.

يف  الأدلة  اأحد  تقارير اخلرباء يف احلقيقة هي  اأن  �صبق  بو�صوح مما  يبني 
الدعوي املطروحة علي القا�صي وتخ�صع لتقديره الكامل وله اأن ياأخذ مبا جاء بها 
اأن ي�صع  اأن يطرحه ول يعول عليه مطلقا وكل ذلك رهن  اأو جزء منها وله  كامل 
اأ�صبابا �صائغة يقيم عليها ق�صاءه ورغم ذلك فاإن ا�صتعانة النيابة العامة و املحاكم 
باخلرباء ومنهم اأطباء الطب ال�صرعي م�صاألة يف غاية الأهمية ذلك اأن امل�صائل الفنية 
وبيانها  فح�صها  علي  قادر  بها  عليم  اإيل  وحتتاج  اخلرباء  يفح�صها  التي  الدقيقة 
يف  احلق  وجه  ا�صتظهار  يف  املو�صوع  قا�صي  ت�صاعد  اأمور  كلها  غمو�صها  واإجلء 
واملوازنة  الأدلة  تقدير  يف  �صلطاته  حدود  يف  كله  وذلك  اأمامه  املطروحة  الدعوي 
فالقا�صي اجلنائي يقيم ق�صاءه  بالراجح منها وفق قناعة املحكمة,  بينها والأخذ 
علي اقتناعه الوجداين �صريطة اأن يكون لكل دليل او قرينة اأ�صتند اإليها اأ�صل ثابت 

بالأوراق واأن يكون ا�صتنتاجه يف النهاية �صائغاً وفق تعبري حمكمتنا العليا.

)133(   الطعن رقم 1937 ل�ضنة 48 ق جل�ضة 17 / 6 / 1979. 

)134( الطعن رقم 240 ل�ضنة 43 ق جل�ضة 1973/4/29.
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املطلب الثالث

 الت�صرف يف �صكوي التعذيب
ال�ضوؤال املطروح هو كيف يتم الت�رشف يف �ضكوي مواطن متهم يف اإحدى اجلنايات 

اأو اجلنح وقع حتت التعذيب بق�ضد حمله علي العرتاف؟
ولكن ما الذي يحدث عمًل بتحقيقات النيابة العامة يف مثل هذه البلغات؟

الذي يحدث اأن النيابة العامة تف�ضل منذ البداية بني البالغ املقدم من املجني عليه يف 
جناية التعذيب وبني التحقيق الأ�ضلي واملنطق ال�ضائد يف ذلك بال �ضك له �ضند, وهو اأن النيابة 
تتعامل مع الواقعة الأ�ضلية علي اأ�ضا�ض وجود اأدلة وقرائن اأخري فال حاجة لإقرار املتهم 
)املجني عليه يف التعذيب( اإذ لن يتم ال�ضتناد اإليها يف الواقعة الأ�ضلية واأن هناك من الأدلة 

والقرائن ما يكفي لإدانته دون احلاجة لالأخذ باعرتافه اأو اإقراره.
هذا هو املنطق الذي علي اأ�ضا�ضه تقوم النيابة العامة بالف�ضل بني التحقيقني التهمة 
الأ�ضلية املدعي باأن �ضخ�ضًا معينًا هو مرتكبها وبني اإدعاء ذات ال�ضخ�ض بوقوعه حتت التعذيب.

من املوؤكد اأن البلغ املت�صمن �صكوى �صد اأحد رجال ال�صلطة العامة بالتعذيب حلمل 
املبلغ علي العرتاف باتهام معني م�صند اإليه يقدم عادة كما ذكرنا يف 
اأثناء  البلغ املحرر عن التهام الأ�صلي ويثري املجني عليه �صكواه 
ا�صتجوابه كمتهم يف البلغ الأ�صلي وبذلك فاإن ال�صكوى بالتعذيب يف 
احلقيقة هي اأحد اأوجه الدفاع التي يبديها املتهم اأو حماميه لإثبات 
ما وقع عليه من اإكراه كان له اأثره علي اإرادته و ت�صبب يف اعرتافه 

بالواقعة اأو اإقراره بها اأو حتى اإن مل يقر اأو يعرتف بها.

اإن حق ال�صاكي يف هذه احلالة هو اأن حتقق �صكواه كاملة حتقيقاً لدفاعه و يف ذات 
الوقت ملعاقبة مرتكب واقعة التعذيب باعتبارها جناية.

�ضتجد من يدافع علي الفور باأن النيابة العامة حني تقوم بن�ضخ �ضورة من الأوراق 
تخ�ض�ضها لواقعة التعذيب اأو ا�ضتعمال الق�ضوة فاإن التحقيق ي�ضتمر فيها ول يتوقف واأن 
هذا الت�رشف هو لعدم تعطيل اأو تاأخري ال�ضري يف ال�ضكوى الأ�ضلية املت�ضمنة جنحة اأو جناية 

من�ضوب ارتكابها اإيل املتهم املبلغ بوقوعه حتت التعذيب.
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يبدو هنا اللتبا�ض يف فهم دور وعمل النيابة العامة, فاحلقيقة اأنها ممثل املجتمع كله 
فكما هي متثل وتدافع عن م�ضلحة املجني عليه يف اجلناية او اجلنحة, التي اأتهم فيها �ضخ�ض 
معني ثم اأبلغ ذلك ال�ضخ�ض بوقوعه حتت التعذيب, يجب اأن يكون وا�ضحًا اأن دور النيابة 
العامة هو الدفاع عن م�ضلحة ال�ضاكي يف الواقعتني حتى لو كان ال�ضاكي يف الثانية متهما يف 
الواقعة الأويل كالهما اأبناء ذات الوطن وم�ضلحة كل منهما يف رقبة املجتمع وامل�ضئول عن 
حماية م�ضالح املواطنني ومتثيلهم هو النيابة العامة, ومع الأ�ضف يف غمرة احلما�ض لإجناز 
الق�ضايا والبالغات تن�ضخ �ضورة عن واقعة التعذيب حتى تنتهي النيابة من حتقيقات البالغ 

الأ�ضلي وتقدمه للمحاكمة يف اأ�رشع وقت ممكن.
البالغ  ف�ضل  يت�ضبب  وقد  قدمنا  ما  مثل  النيابات  كل  يف  يحدث  ما  اأن  الأ�ضف  مع 
ال�ضلي عن واقعة التعذيب يف اإدانة املتهم لعدم ثبوت وقوعه حتت اإكراه مادي اأو معنوي , 
وذلك لعدم اكتمال التحقيقات يف واقعة التعذيب, اأو فالنقل باأنه مل يكن متاحا للمتهم اأثبات 

الدفاع الذي اأبداه بتعر�ضه للتعذيب.
بادعاء  املتهمني  من  تقدم  التي  البالغات  من  الأغلب  اأن  هو  ذكره  يجب  اأخر  �ضبب 
باخلطورة,  يت�ضم  كثري  منها  جنائية  وقائع  يف  متهمني  من  تقدم  له,  التعر�ض  اأو  التعذيب 
اإ�ضابات  افتعال  ومعتادي  اإج��رام  معتادي  من  كاذبة  بالغات  اأنها  منها  الغالب  يف  ويثبت 
باأنف�ضهم اأو مب�ضاعدة غريهم, ويكون الق�ضد من ذلك هو تعطيل الف�ضل يف التهم املن�ضوبة 

اإليهم, ومن ثم يجب تفويت الفر�ضة عليهم.
ال�ضاكي  بتنازل  ينتهي  اأغلبها  لعله  بل  البالغات  تلك  من  كثري  اأن  الأخ��ري  وال�ضبب 

و�ضلحه مع امل�ضكو يف حقه.
 ولكن اإذا ناق�ضنا ال�ضببني الأخريين �ضويًاَ �ضنجد يف الظاهر منطقًاَ قد يبدو متما�ضكًا 
ملن يقول به, فما الداعي للخو�ض يف غمار حتقيقات جنائية تنال من رجال ال�ضلطة العامة 
كفاية  لعدم  اأو  ال�ضاكي  تنازل  حالة  يف  الأهمية  لعدم  اإما  بحفظها  الأع��م  الأغلب  يف  وتنتهي 
الأدلة ذلك اأن الإدعاء بالتعذيب هو جمرد ادعاء يثبت يف حالت كثرية اأن الإ�ضابات املوجودة 

بال�ضاكي مفتعلة.
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تنازل ال�صاكي عن �صكواه هو تنازل عن حقوقه املدنية فقط:
يجب اأن ن�ضري هنا اإيل اأن تنازل ال�ضاكي يف جرمية مثل جناية التعذيب هو ل يعدو 
تنازًل عن حقوقه املدنية اأما حق املجتمع فلي�ض له التنازل عنه فهي جرمية خلطورتها علي 
ال�ضالم الجتماعي وحقوق الإن�ضان امل�رشي وكرامته ا�ضتثناها امل�رشع الد�ضتوري بن�ض 
خا�ض جعلها ل ت�ضقط بالتقادم, فكيف يت�ضور اأن جمرد تنازل ال�ضاكي عن بالغه فيها من 
�ضاأنه اأن يفقدها اأهميتها, مبا يجعل للنيابة احلق يف حفظها لعدم الأهمية, وهو مايحدث كثريًا 
يف العمل, هذا القول نري اأنه يجايف املنطق فاإن تنازل املجني عليه يف حقيقته ل ي�ضمل الدعوي 

اجلنائية واإمنا ل يتعدي حقوقه املدنية يف التعوي�ض.
اإل اأننا نري يف هذا اخل�صو�س اأن ما تقوم به النيابة العامة من اإجراء الف�صل 
بني م�صار كل من التهام الأ�صلي وبلغ التعذيب من املتهم يف ذلك البلغ, هو 
يف احلقيقة تع�صف يف ا�صتعمال �صلطتها املخولة لها, حقا متلك النيابة العامة 
التي  العامة  بامل�صلحة  مقيدة  ال�صلطة  تلك  ولكن  امللءمة  يف  تقديرية  �صلطة 

تعود علي املجتمع كله من تطبيق النيابة العامة لها.

الأحكام اجلنائية تقوم علي قاعدة اقتناع القا�ضي اجلنائي من جانب ومبداأ ت�ضاند 
الأدلة من جانب اأخر فهل انتقا�ض بع�ض الوقائع وعدم عر�ضها علي قا�ضي املو�ضوع من 
اجلنائية  املحاكمة  �ضمانات  من  ب�ضمانة  الإخ��الل  مايعني  وهو  باملبداأين,  الإخ��الل  �ضاأنه 

العادلة وانتقا�ضا من حقوق املتهم اأمام قا�ضي املو�ضوع.
ي�ضتمد  اأن  له  اقتناع  قا�ٍض  الق�ضاء اجلنائي هو  املو�ضوع يف  اأن قا�ضي  املوؤكد  من 
عقيدته من اأي م�ضدر فاإن حالة عر�ض املو�ضوع جمتزءا اأمامه يعني بال�رشورة اأن احلقيقة 

لي�ضت كاملة اأمامه.
فماذا ي�ضكل فعل النيابة يف حقيقته من ن�ضخ �ضورة عن واقعة تعذيب متهم �ضوي اأنها 
جتتزئ بع�ض الواقع يف الدعوي وتبعده عن قا�ضي املو�ضوع, وهي تفعل ذلك علي مظنة اأن 
الأوراق اأمامها بها من الأدلة الكافية لإدانة املتهم يف الواقعة الأ�ضلية املتهم فيها ولحاجة 
الإدعاء يف احلقيقة قد  اأن ذلك  بالتعذيب, رغم  الإدعاء  التحقيق يف واقعة  اأ�ضتكمال  لنتظار 

يكون �ضببًا اإن ثبت يف بطالن يلحق بالدعوي وهو ما يوؤدي لرباءة املتهم.
فحني اأعطيت النيابة �ضلطة املالءمة كان ذلك مراعاة لكونها احلامي مل�ضالح املجتمع 
العليا واملدافع عنها وهي يف ا�ضتخدامها ل�ضلطتها يف حفظ بع�ض البالغات قليلة الأهمية مثاًل 
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حالة  يف  اأما  اأعلي,  مل�ضالح  مراعاة  بذلك  تقوم  اإمنا  عنها  التنازل  اأو  الت�ضالح  اأعقاب  يف  اأو 
التعذيب, فالأمر خمتلف فهي ل ت�ضتخدم هذه ال�ضالحية بل تقوم بوزن الأدلة من وجهة 
اإق��رار منه  اأو  املتهم  الإدان��ة مرجحة دون احلاجة لعرتاف من  اأن احتمالية  نظرها وجتد 
بالواقعة فتقوم بتقدميها للمحاكمة ويف الوقت ذاته تعترب اأنها مل تنل من حق املتهم – املبلغ 

بوقوعه حتت التعذيب- باأن ت�ضتكمل التحقيق فيها منفردًا.
واقعة  يف  عليه  املجني  املتهم  حق  علي  جور  فيه  ال�ضكل  بهذا  الو�ضع  اأن  احلقيقة 
اأعطي املحكمة يف الوقائع اجلنائية �ضلطة وا�ضعة مطلقة يف التقدير  اإن امل�رشع  اإذ  التعذيب 
فلها اأن تكون عقيدتها من اأي م�ضدر وجعل امل�رشع لها احلق يف اإقامة حكمها علي قاعدة 
الدليل  هو م�رشوعية  اأ�ضا�ضي  بقيد  مقيدة  ذلك  كل  يف  واملحكمة  الأدل��ة  ت�ضاند  هي  اأ�ضا�ضية 

امل�ضتمد منه الإدانة.
اإل اأن املحكمة لها اأن تاأخذ بدليل رغم بطالنه لتحكم بالرباءة, فقرينة الرباءة مالزمة 
للمتهم وحقه, ومن كل ذلك فاإن حق املحكمة اجلنائية وحق املتهم املاثل اأمامها يقت�ضي اأن 
اأم الرباءة مطروحة علي املحكمة, وهي �ضاحبة القول  اأدلة الإدانة  تكون كل الدلة �ضواء 
الف�ضل فيها, اإن اكتفت مبا اأمامها من اأدلة اإدانة, ق�ضت بها, واإن مل تكتف و كان لها تقدير 
اآخر ق�ضت به, كل ذلك  �رشيطة اأن يكون اأمامها كل ما بالدعوي من اأدلة دون حجب بع�ضها 

عنها.
وقد جري ق�صاء حمكمتنا العليا علي:

امل�ضائل اجلنائية  القا�ضي يف  اأمد  قد  القانون  كان  " ملا  باأنه  النق�ض  ق�ضت حمكمة 
ب�ضلطة وا�ضعة وحرية كاملة يف �ضبيل تق�ضي ثبوت اجلرائم اأو عدم ثبوتها والوقوف علي 
حقيقة عالقة املتهمني ومدي ات�ضالهم بها ففتح له باب الإثبات علي م�رشاعيه يختار من كل 
طرقه ما يراه مو�ضاًل اإيل الك�ضف عن احلقيقة ويزن قوة الإثبات امل�ضتمدة من كل عن�رش 
مبح�ض وجدانه فياأخذ مبا تطمئن اإليه عقيدته ويطرح ما ترتاح اإليه غري ملزم باأن ي�ضرت�ضد يف 
ق�ضائه بقرائن معينة بل له مطلق احلرية يف تقدير ما يعر�ض عليه منها ووزن قوته التدليلية 
يف كل حالة ح�ضبما ي�ضتفاد من وقائع كل دعوي وظروفها, بغية احلقيقة ين�ضدها اإن وجدها 
ومن اأي �ضبيل يجده موؤديا اإليها, ول رقيب عليه يف ذلك غري �ضمريه وحده, هذا هو الأ�ضل 
اأقام عليه القانون اجلنائي قواعد الإثبات لتكون موائمة ملا ت�ضتلزمه طبيعة الأفعال  الذي 

اجلنائية وتقت�ضيه م�ضلحة اجلماعة من وجوب معاقبة كل جاٍن وتربئة كل برئ")135(. 

)135(   الطعن رقم 15664 ل�ضنة 64 ق جل�ضة 2000/2/2.
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وق�ضت اأي�ضًا باأنه ل ي�ضرتط يف الدليل الذي تاأخذ به املحكمة اأن يكون �رشيحًا داًل 
اإثباتها باأكملها وبجميع تفا�ضيلها علي وجه دقيق بل يكفي اأن  بنف�ضه علي الواقعة املراد 
الظروف  من  للمحكمة  تك�ضف  مما  العقلي  ال�ضتنتاج  طريق  عن  ثبوتها  ا�ضتخال�ض  يكون 
والقرائن وترتيب النتائج علي املقدمات, وكان الطاعن ل يجادل يف اأن ما ح�ضله احلكم من 
اأقوال �ضهود الإثبات التي اأطماأن اإليها مردود لأ�ضلها الثابت يف الوراق توؤدي اإيل �ضحة 
اإ�ضناد التهام اإيل الطاعن فاإنه ل جناح علي املحكمة اإن هي اعتمدت علي تلك الأقوال يف اإدانة 

الطاعن ويكون معناه يف هذا ال�ضاأن ل حمل له.
واأن ملحكمة املو�ضوع اأن ت�ضتخل�ض من اأقوال ال�ضهود و�ضائر العنا�رش املطروحة 
تطرح  واأن  اقتناعها  اإليه  يوؤدي  ح�ضبما  الدعوي  لواقعة  ال�ضحيحة  ال�ضورة  املحكمة  علي 
ما يخالفها من �ضور اأخري مل تقتنع ب�ضحتها مادام ا�ضتخال�ضها �ضائغًا م�ضتندًا اإيل اأدلة 

مقبولة يف العقل واملنطق ولها اأ�ضلها الثابت يف الأوراق)136(. 
وق�ضي باأنه ملا كان للمحكمة �ضلطة تقدير اأقوال املتهم, ولها اأن تنفذ اإيل حقيقتها 
دون الأخذ بظاهرها, كما اأن لها يف حالة الدفع ببطالن القب�ض وبفر�ض ثبوت هذا البطالن 
اأن تقدر مبلغ ات�ضال هذه الأقوال بالإجراء الباطل ومدي تاأثرها به. بحيث اإذا قدرت اأن 
هذه الأقوال �ضدرت منه �ضحيحة غري متاأثر فيها بهذا الإجراء الباطل جاز لها الأخذ بها 
وملا كانت املحكمة تاأ�ضي�ضًا علي ما �ضبق قد عر�ضت لدفع الطاعن واأطرحته باأ�ضباب �ضائغة, 
واطماأنت اإيل �ضالمة الدليل امل�ضتمد من اعرتاف الطاعن واأقوال زوجته يف حتقيقات النيابة, 

فاإن ما يثريه الطاعن يكون ل اأ�ضا�ض له)137(.
وق�ضي باأنه من املقرر اأن املحكمة ل تلتزم يف اأ�ضول ال�ضتدلل بالتحدث يف حكمها 

اإل عن الأدلة ذات الأثر يف تكوين عقيدتها)138(.
وق�ضت حمكمتنا العليا باأنه من املقرر اأن الأدلة يف املواد اجلنائية اإقناعية وللمحكمة 
اأن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته اأوراق ر�ضمية مادام ي�ضح يف العقل اأن يكون غري ملتئم 
مع احلقيقة التي اأطماأنت اإليها من باقي الأدلة يف الدعوي, ولها اأي�ضا اأن تعر�ض عما قاله 
�ضهود النفي مادامت ل تثق مبا �ضهدوا به وهي غري ملزمة بالإ�ضارة اإيل اأقوالهم مادامت 
مل ت�ضتند اإليها, كما اأنها ل تلتزم بالرد �رشاحة علي اأدلة النفي التي يتقدم بها املتهم مادام 

)136(   الطعن رقم 17411 ل�ضنة 69 ق جل�ضة 4/3 2000. 

)137(   الطعن رقم 25219 ل�ضنة 68ق جل�ضة 1999/12/6 رقم 139, �ض 617, �ض 50. 

)138(   الطعن 20205 ل�ضنة 67 جل�ضة 1999/10/20 ,17271 ل�ضنة 68 ق جل�ضة 1999/10/4.
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اإذ  اأوردتها,  التي  الثبوت  اأدلة  علي  اعتمادًا  بالإدانة  عليها م�ضتفادا �ضمنا من احلكم  الرد 
بح�ضب احلكم كي ما يتم تدليله وي�ضتقيم ق�ضاوؤه اأن يورد الأدلة املنتجة التي �ضحت لديه 
علي ما اأ�ضتخل�ضه من مقارفة املتهم للجرمية امل�ضندة اإليه ول عليه اأن يتعقبه يف كل جزئية 

من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنه اأنه اأطرحها)139(.
علي  بناء  املو�ضوع  قا�ضي  باقتناع  هي  اجلنائية  املحاكمات  يف  العربة  باأن  وق�ضي 
اأو برباءته فال ي�ضح مطالبته بالأخذ بدليل معني, فقد  باإدانة املتهم  الأدلة املطروحة عليه 
جعل القانون من �ضلطته اأن يزن قوة الإثبات واأن ياأخذ من اأي بينة اأو قرينة يرتاح اإليها 
دليال علي حكمه اإل اإذا قيده بدليل معني ن�ض عليه كما اأن للمحكمة اأن تلتفت عن دليل النفي 
ولو حملته اأوراق ر�ضمية مادام ي�ضح يف العقل اأن يكون غري ملتئم مع احلقيقة التي اطماأنت 

اإليها)140(.
اأن تركن يف �ضبيل تكوين عقيدتها عن  اأن ملحكمة املو�ضوع  باأنه من املقرر  وق�ضي 
ال�ضورة ال�ضحيحة لواقعة الدعوي وترتيب احلقائق القانونية املت�ضلة بها اإيل ما ت�ضتخل�ضه 
من جمموع الأدلة والعنا�رش املطروحة عليها دون اأن تتقيد يف هذا الت�ضوير بدليل بعينه اأو 
اأقوال �ضهود بذواتهم اأو بالأدلة املبا�رشة – اإذ اأنه ل ي�ضرتط اأن تكون الأدلة التى اأعتمد 
عليها احلكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع يف كل جزئية من جزئيات الدعوي, لأن الأدلة 
يف املواد اجلنائية مت�ضاندة يكمل بع�ضها بع�ضا ومنها جمتمعة تتكون عقيدة القا�ضي, فال 
ينظر اإيل دليل بعينه ملناق�ضته علي حدة دون باقي الأدلة بل يكفي اأن تكون الأدلة يف جمموعها 
كوحدة موؤدية اإيل ما ق�ضده احلكم منها ومنتجة يف اكتمال اقتناع املحكمة واطمئنانها اإيل ما 

انتهت اإليه)141(.
وق�ضت باأنه ل ي�ضح النعي علي املحكمة اأنه ق�ضت بالرباءة بناء علي احتمال ترجح 
لديها بدعوي قيام احتمالت اأخري قد ت�ضح لدي غريها, لأن مالك الأمر يرجع اإيل وجدان 

قا�ضيها وما يطمئن اإليه ما دام اأقام ق�ضاءه علي اأ�ضباب حتمله)142(.
وق�ضت اأي�ضا باأنه من املقرر اأنه ل ي�ضري العدالة اإفالت جمرم من العقاب بقدر ما 
ملا كان ذلك, وكان  النا�ض والقب�ض عليهم بدون وجه حق,  الفتئات علي حريات  ي�ضريها 

)139(   الطعن رقم 12365 ل�ضنة 69 ق جل�ضة 6/3/ 1998. 

)140(  الطعن رقم 23201 ل�ضنة 63 ق جل�ضة 3/ 1995/10, 9894 ل�ضنة63 ق  جل�ضة 1/2 /1995. 

)141(  الطعن رقم 22427 ل�ضنة 59 ق جل�ضة 1991/2/6.

)142(  الطعن رقم 520 ل�ضنة 47 ق جل�ضة 10/2/ 1977. 
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املدفوع  القب�ض  من  امل�ضتمد  الدليل  علي  ب��الإدان��ة  ق�ضائه  يف  عول  قد  فيه  املطعون  احلكم 
ذلك  يغني عن  يبطله, ول  الطاعن مبا  دفاع  علي  الرد  يف  البيان  قا�رش  يكون  فاإنه  ببطالنه 
ما اأورده احلكم من اأدلة اأخري, اإذ الأدلة يف املواد اجلنائية �ضمائم مت�ضاندة يكمل بع�ضها 
بع�ضا ومنها جمتمعة تتكون عقيدة املحكمة بحيث اإذا �ضقط اأحدها اأو ا�ضتبعد تعذر التعرف 
كانت  ما  اأو  املحكمة,  اإليه  انتهت  الذي  ال��راأي  الباطل يف  للدليل  كان  الذي  الأث��ر  مبلغ  علي 

تق�ضي به لو اأنها تفطنت اإيل اأن هذا الدليل غري قائم)143(.
واأن ملحكمة املو�ضوع احلق يف اأن ت�ضتخل�ض من جماع الأدلة والعنا�رش املطروحة 
اأمامها علي ب�ضاط البحث ال�ضورة ال�ضحيحة لواقعة الدعوي ح�ضبما يوؤدي اإليه اقتناعها 
واأن تطرح ما يخالفها من �ضور اأخري مل تقتنع ب�ضحتها ما دام ا�ضتخال�ضها �ضائغًا م�ضتندًا 
اإيل اأدلة مقبولة يف العقل واملنطق ولها اأ�ضلها يف الأوراق, ول ي�ضرتط اأن تكون الأدلة التي 
اأعتمد عليها احلكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع يف كل جزئية من جزئيات الدعوي اإذ اأن 
الأدلة يف املواد اجلنائية مت�ضاندة يكمل بع�ضها بع�ضا ومنها جمتمعة تتكون عقيدة املحكمة 
الأدل��ة يف  اأن تكون  الأدل��ة بل يكفي  باقي  ملناق�ضته علي حده دون  اإيل دليل بعينه  فال ينظر 
جمموعها كوحدة موؤدية اإيل ما ق�ضده احلكم منها ومنتجة يف اقتناع املحكمة واطمئنانها اإيل 

ما انتهت اإليه)144(.
وق�ضي باأنه ملا كان من املقرر اأنه واإن كان ي�ضرتط يف دليل الإدانة اأن يكون م�رشوعًا, 
لي�ضت  امل�رشوعية  اأن  اإل  القانون,  يف  باطل  دليل  علي  اإدان��ة �ضحيحة  تبني  اأن  يجوز  ل  اإذ 
ب�رشط واجب يف دليل الرباءة ذلك باأن الأ�ضل علي مقت�ضي املادة 67 من الد�ضتور واملبادئ 
باإدانته  اأن يحكم  اإيل  اأن كل متهم يتمتع بقرينة الرباءة  الإج��راءات اجلنائية  الأ�ضا�ضية يف 
بحكم بات, واأنه اإيل اأن ي�ضدر هذا احلكم له احلرية الكاملة يف اختيار و�ضائل دفاعه بقدر 
ما ي�ضعفه مركزه يف الدعوي وما حتيط نف�ضه من عوامل اخلوف واحلر�ض واحلذر وغريها 
من العوار�ض الطبيعية ل�ضعف النفو�ض الب�رشية, وقد قام علي هدي هذه املبادئ حق املتهم 
يف الدفاع عن نف�ضه واأ�ضبح حقًا مقدمًا يعلو علي حقوق الهيئة الجتماعية التي ل ي�ضريها 
تربئة مذنب بقدر ما يوؤذيها ويوؤذي العدالة معها, اإدانة برئ, هذا اإيل ما هو مقرر من اأن 
القانون, فيما عدا ما ا�ضتلزمه من و�ضائل خا�ضة لالإثبات, فتح بابه اأمام القا�ضي اجلنائي 
علي م�رشاعيه يختار من كل طرقه ما يراه مو�ضال اإيل الك�ضف عن احلقيقة ويزن قوة الإثبات 

)143(   الطعن 8280 ل�ضنة 58 ق جل�ضة 1990/5/31 ,23377ل�ضنة 59 ق جل�ضة 1991/4/12. 

)144(   الطعن رقم 2352 ل�ضنة 52 ق جل�ضة 1983/1/4.  
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امل�ضتمدة من كل عن�رش, مع حرية مطلقة يف تقدير ما يعر�ض عليه ووزن قوته التدليلية يف 
كل حالة ح�ضبما ي�ضتفاد من وقائع الدعوي وظروفها مما ل يقبل معه تقييد حرية املحكمة يف 

دليل الرباءة با�ضرتاط مماثل ملا هو مطلوب يف دليل الإدانة)145(.
وهكذا فاإن القا�ضي اجلنائي يتمتع بحرية كبرية ومطلقة يف التقدير ويقوم احلكم 
يف املواد اجلنائية علي مبداأ اأ�ضا�ضي هو حرية القا�ضي اجلنائي يف القتناع وله اأن ي�ضتمد 
قناعته من اأي م�ضدر فهو يف احلقيقة غري مقيد باأي قيود يف ذلك واإيل جانب هذا املبداأ مبداأ 

اآخر ل يقل اأهمية عنه هو مبداأ ت�ضاند الأدلة ومن ذلك جميعه يقيم ق�ضاءه.

مما تقدم نري:

اأنه علي النيابة العامة اأن تراجع م�صلكها يف الت�صرف يف بلغات التعذيب 
بعدم الف�صل بينها وبني الق�صايا والبلغات الأ�صلية حفاظاً علي حقوق 
املجني عليهم يف تلك الق�صايا بل واملتهمني املبلغ �صدهم بالتعذيب, فكما 
اأن هناك بلغات كثرية حقيقية فغريها لي�س بقليل كيدية, وترك التقدير 
ملحكمة املو�صوع يف ما تاأخذ به من اأدلة اإثبات اأو نفي  واأوجه دفاع هو 
عن  التوقف  فاإن  واأخريا  اأي�صا  اخل�صومة  اأطراف  وحق  املحكمة  حق 
الف�صل بني الق�صايا الأ�صلية وبلغات التعذيب هو الدور احلقيقي الذي 
يجب علي النيابة العامة اأن تقوم به ملناه�صة جرمية التعذيب, وحتقيق 

الردع اللزم يف مواجهتها.

)145(   الطعن رقم 4684 ل�ضنة 58ق جل�ضة 11/2/ 1989. 
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املطلب الرابع
دور النيابة العامة يف الإ�صراف علي ال�صجون واأماكن الحتجاز 

ال�ضجون  علي  الإ����رشاف  يف  والق�ضاء  العامة  النيابة  اخت�ضا�ضات  امل�رشع  ح��دد 
واأماكن الحتجاز الأخرى وقد جري ن�ض املادة الأويل من القانون رقم 396 ل�ضنة 1956 

ب�ضاأن تنظيم ال�ضجون علي اأن ال�ضجون على اأربعة اأنواع:

اأنواع ال�صجون

)اأ( 
ليمانات 

)ب( �صجون 
عمومية 

)ج( �صجون 
مركزية 

)د( �صجون خا�صة 
تن�صاأ بقرار من رئي�س 

اجلمهورية تعني فيها فئات 
امل�صجونني الذين يودعون 

بها وكيفية معاملتهم و�صروط 
الإفراج عنهم. 

وُي�ضِدر وزير الداخلية قرارًا بتعيني اجلهات التي تن�ضاأ فيها ال�ضجون من كل نوع 
ودائرة كل منها.

ل�ضنة   57 رقم  بقانون  بالقرار  وامل�ضافة  القانون  ذات  من  مكرر   1 امل��ادة  ون�ضت 
1967 علي اأن:

يودع كل من ُيحجز اأو ُيعتقل اأو ُيتحفظ عليه اأو ُت�ضلب حريته على اأي وجه, يف اأحد 
وزير  من  قرار  بتحديدها  ي�ضدر  التي  الأماكن  اأحد  اأو  ال�ضابقة,  املادة  يف  املبينة  ال�ضجون 
الداخلية وت�رشي عليها جميع الأحكام الواردة يف هذا القانون على اأن يكون حق الدخول 
فيها املن�ضو�ض عليه يف املادة 85 للنائب العام اأو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة 

رئي�ض نيابة على الأقل.
"للنائب العام ووكالئه فى دوائر اخت�ضا�ضهم حق  اأنه  ون�ضت املادة 85 منه علي 

الدخول فى جميع اأماكن ال�ضجن فى اأي وقت للتحقق من: 
اإن اأوامر النيابة وقا�ضى التحقيق التى يندب لتحقيقها وقرارات املحاكم يجرى تنفيذها . 1

على الوجه املبني فيها .
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اأنه ل يوجد �ضخ�ض م�ضجون بغري وجه قانوين. . 2
املبينة . 3 عدم ت�ضغيل م�ضجون مل يق�ض احلكم ال�ضادر �ضده بت�ضغيله فيما عدا الأحوال 

فى القانون.
عزل كل فئة من امل�ضجونني عن الفئة الأخرى ومعاملتهم املعاملة املقررة لفئتهم.. 4
اأن ال�ضجالت املفرو�ضة طبقا للقانون م�ضتعملة بطريقة منتظم. 5

وعلى العموم مراعاة ما تق�ضي به القوانني واللوائح واتخاذ ما يرونه لزمًا ب�ضاأن 
ما يقع من خمالفات. 

ولهم قبول �ضكاوى امل�ضجونني وفح�ض ال�ضجالت والأوراق الق�ضائية للتحقق من 
مطابقتها للنماذج املقررة. وعلى مدير ال�ضجن اأو ماأموره اأن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من 

البيانات اخلا�ضة باملهمة املوكول اإليهم القيام بها.
ون�صت املادة 86 من ذات القانون علي اأن: 

لروؤ�ضاء ووكالء حماكم ال�ضتئناف واملحاكم البتدائية وق�ضاة التحقيق حق الدخول 
يف كل وقت يف ال�ضجون الكائنة يف دوائر اخت�ضا�ض املحاكم التي يعملون بها. ولرئي�ض ووكيل 
حمكمة النق�ض حق الدخول يف جميع ال�ضجون. وعلى اإدارة ال�ضجن اأن تبّلغ املالحظات التي 

يدونونها اإىل املدير العام.
وقد ن�صت املادة 1747 من التعليمات العامة للنيابات علي الآتي:

يجب علي املحامني العامني اأو روؤ�ضاء النيابات الكلية اأو من يقوم مقامهم تفتي�ض 
ال�ضجون العمومية التي تقع يف دائرة اخت�ضا�ض كل منهم وعلي روؤ�ضاء النيابات اجلزئية 
يف  الأقل  علي  مرة  ذلك  يكون  اأن  علي  لهم  التابعة  املركزية  ال�ضجون  تفتي�ض  مديريها  اأو 
القب�ض  اأوامر  علي  ويطلعوا  ال�ضجالت  يفح�ضوا  اأن  ولهم  مفاجئ  نحو  وعلي  �ضهر  كل 
علي  ويجب  امل�ضجونني  �ضكاوي  وقبول  املقررة  للنماذج  مطابقتها  من  للتحقق  واحلب�ض 

ماأمور ال�ضجن وموظفيه اأن يقدموا اإليهم ما يطلبونه من بيانات يف هذا ال�ضاأن.
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ون�صت املادة 1748 من التعليمات العامة للنيابات علي اأن: 
الأمور  من  التثبت  مركزية  اأو  كانت  عمومية  ال�صجون  تفتي�س  يف  يراعي 

الآتية:

اأن اأوامر النيابة وقا�ضي التحقيق يف الق�ضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات املحاكم . 1
يجري تنفيذها علي الوجه املبني فيها.

2.  اأنه ل يوجد �ضخ�ض م�ضجون بغري وجه حق قانوين.

3.  عدم ت�ضغيل م�ضجون مل يق�ض احلكم ال�ضادر �ضده بت�ضغيله فيما عدا الأحوال املبينة 
يف القانون.

4. عزل كل فئة من امل�ضجونني عن الفئة الأخرى ومعاملتهم املعاملة املقررة لفئتهم.

5.  اأن ال�ضجالت املفرو�ضة طبقا للقانون م�ضتعملة بطريقة منتظمة ويراعي علي العموم 
ما تق�ضي به القوانني و اللوائح واتخاذ ما يري لزمًا ب�ضاأن ما يقع من خمالفات.

وطبقًا لن�ض املادة 85 من القانون رقم 396 ل�ضنة 1956 يف �ضاأن تنظيم ال�ضجون 
فاإن للنائب العام و وكالئه اأي�ضًا تلقي وقبول �ضكاوي امل�ضجونني, واأي�ضًا فح�ض ال�ضجالت 

والأوراق الق�ضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج املقررة.

وعلي وجه العموم مراعاة ما تق�ضي به القوانني واللوائح واتخاذ ما يرونه لزمًا 
ب�ضاأن ما يقع من خمالفات.

واأخريًا األزمت الفقرة الأخرية من املادة 85 مدير ال�ضجن اأو ماأموره بتقدمي البيانات 
و املعلومات التي يحتاجها جمري التفتي�ض.
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املبحث الثاين
دور الق�صاء يف مناه�صة جرمية التعذيب

 حق الت�صدي

حتريك  جعل  ال��ذي  اجلنائية,  الإج����راءات  قانون  يف  العام  الأ�صل  من  ا�صتثناء 
الدعوي اجلنائية حقًا للنيابة العامة دون غريها, اأعطي امل�رشع هذا احلق للم�رشور لإقامة 
دعوي جنائية بطريق الدعاء املبا�رش مع دعواه املدنية, وكذلك جعل ملحكمة اجلنايات وكذلك 
وحتريك  الت�ضدي  حق  ثانية  ملرة  الطعن  حالة  يف  املو�ضوع  نظرها  اأثناء  النق�ض  حمكمة 

الدعوي العمومية.
وقد نظم امل�رشع حق الت�ضدي يف املواد 11, 12, 13 من قانون الإجراءات اجلنائية 
العامة  واحلريات  احلقوق  حامي  هو  كما  الق�ضاء  اأن  اإيل  و�ضوًل  يلي  فيما  نوردها  والتي 
عليه دور اأ�ضا�ضي يف مناه�ضة اجلرائم التي تنتهك هذه احلقوق واحلريات لي�ض فقط بطريق 
اأحكامه الرادعة التي حتقق الزجر ملرتكبي اجلرائم ولكن اأي�ضًا بطريق اآخر هو الت�ضدي 
التي  ال�ضوابط  علي  وبناء  اأمامها  اجلنائية  الق�ضايا  تداول  ااأثناء  تكت�ضفها  التي  للجرائم 

و�ضعها امل�رشع ملمار�ضة ذلك احلق.
ونعر�ض اأوًل ن�ض املواد املنظمة حلق حمكمة اجلنايات وحمكمة النق�ض يف الت�ضدي 

للجرائم ثم التعليق عليها وما ا�ضتقرت عليه اأحكام حمكمتنا العليا يف هذا اخل�ضو�ض.
" اإذا راأت حمكمة  اأنه  وقد ن�صت املادة 11 من قانون الإج��راءات اجلنائية علي 
اجلنايات يف دعوي مرفوعة اأمامها اأن هناك متهمني غري من اأقيمت الدعوي عليهم اأو وقائع 
اأخرى غري امل�ضندة فيها اإليهم اأو اأن هناك جناية اأو جنحة مرتبطة بالتهمة املعرو�ضة عليها 
اإيل النيابة  اأو بالن�ضبة لهذه الوقائع وحتيلها  اأن تقيم الدعوي علي هوؤلء الأ�ضخا�ض  فلها 

العامة لتحقيقها والت�رشف فيها طبقًا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.
وللمحكمة اأن تندب اأحد اأع�ضائها للقيام باإجراءات التحقيق, ويف هذه احلالة ت�رشي 

علي الع�ضو املندوب جميع الأحكام اخلا�ضة بقا�ضي التحقيق.
اإيل  اإحالتها  وجب  املحكمة  اإيل  الدعوي  باإحالة  التحقيق  نهاية  يف  قرار  �ضدر  واإذا 
حمكمة اأخري. ول يجوز اأن ي�ضرتك يف احلكم فيها اأحد الق�ضاة الذين قرروا اإقامة الدعوي".

عند  النق�ض  اجلنائية مبحكمة  للدائرة  اأنه  علي  القانون  ذات  من  املادة 12  ون�ضت 
نظر املو�ضوع بناًء علي الطعن يف املرة الثانية حق اإقامة الدعوى طبقًا ملا هو مقرر باملادة 

ال�ضابقة.
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اأن  يجوز  فال  الثانية,  للمرة  اجلديدة  الدعوي  يف  ي�ضدر  الذي  احلكم  يف  طعن  واإذا 
ي�ضرتك يف نظرها اأحد الق�ضاة الذين قرروا اإقامتها.

 ون�ضت املادة 13 علي اأن ملحكمة اجلنايات اأو حمكمة النق�ض يف حالة نظر املو�ضوع 
يف  التاأثري  اأو  لها,  الواجب  بالحرتام  اأو  باأوامرها,  الإخ��الل  �ضاأنها  من  اأفعال  وقعت  اإذا 
ق�ضائها, اأو يف ال�ضهود, وكان ذلك يف �ضدد دعوى منظورة اأمامها اأن تقيم الدعوي اجلنائية 

علي املتهم طبقًا للمادة 11.
ما املق�صود بالت�صدي؟

والت�ضدي ا�ضتثناء علي الأ�ضل العام 
فقط,  احلكم  هي  الق�ضاء  مهمة  يجعل  ال��ذي 
الت�ضدي  يخولها  ال��ت��ي  ال�ضلطة  وتقت�رش 
للمحكمة علي جمرد حتريك الدعوي اجلنائية, 

اأي �ضلطة التهام فقط.
ال�ضلطة  علي  ق��ي��دًا  الت�ضدي  وميثل 
الدعوي  حتريك  يف  العامة  للنيابة  التقديرية 
وي�����ض��ت��ه��دف ت����ف����ادي ����ض���ور م����ن اإ�����ض����اءة 

ا�ضتعمالها.
الق�ضاء  الت�ضدي كذلك متكني  ويعلل 
م��ن ���ض��ي��ان��ة ك��رام��ت��ه, وذل���ك م��ن وجهتني: 
مت�ض  التي  الوقائع  �ضاأن  يف  الدعوي  حتريك 
النيابة  ت�ضويه  وتفادي  فيه,  املفرت�ضتني  والنزاهة  باحليدة  تخل  اأو  له  الواجب  الح��رتام 
العامة عمله بتقدميها الدعوي اإليه يف �ضورة مبتورة اأو م�ضوهة, مما ينبني عليه اأن ي�ضري 

عمله بالتبعية مبتورًا اأو م�ضوهًا)146(.
وق�ضت حمكمتنا العليا باأن الأ�ضل هو الف�ضل بني �ضلطتي التهام واملحاكمة حر�ضًا 
علي ال�ضمانات الواجب اأن حتاط بها املحاكمات اجلنائية, اإل اأنه اأجيز من باب ال�ضتثناء 
بناء  املو�ضوع  نظر  حالة  يف  النق�ض  اجلنائية مبحكمة  وللدوائر  اجلنايات  لكل من حمكمة 
علي الطعن يف املرة الثانية – لدواٍع من امل�ضلحة العليا ولعتبارات قدرها امل�رشع نف�ضه– 
وهي ب�ضدد الدعوى املعرو�ضة عليها اأن تقيم الدعوى اجلنائية علي غري من اأقيمت الدعوي 

)146(   د.حممود جنيب ح�ضني - �رشح قانون الإجراءات اجلنائية طبعة 1988 �ض 148 ,149— د. نبيل مدحت 

�ضامل – �رشح قانون الإجراءات اجلنائية طبعة 2009 اجلزء الأول �ض 319 .

يف  تنظر  حني  املحكمة  �صلطة  هو  الت�صدي 
دعوي معينة يف اأن حترك دعوي ثانية ذات 
ال�صلة  هذه  القانون  ويحدد  بالأويل.  �صلة 
فقد تكون بني الواقعة التي اأقيمت من اأجلها 
الدعوي الأويل والواقعة التي تقام من اأجلها 
ال�صلة م�صاهمة  الثانية وقد تكون  الدعوي 
بني املتهم يف الدعوى الأويل ومن تقام عليه 
الدعوي الثانية, وقد تتخذ �صورة احتمال 
املحكمة  لها  تت�صدي  التي  الواقعة  تاأثري 
حني  لها  الواجب  والحرتام  �صلطتها  علي 

تنظر الدعوي الأوىل.
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عليهم اأو من وقائع اأخري غري امل�ضندة فيها اإليهم اأو عن جناية اأو جنحة مرتبطة بالتهمة 
املعرو�ضة عليها)147(.

وق�ضي اأي�ضا باأنه ملا كانت املادة 11 من قانون الإجراءات اجلنائية  قد دلت علي اأنه 
واإن كان الأ�ضل هو الف�ضل بني �ضلطتي التهام واملحاكمة حر�ضًا علي ال�ضمانات الواجب 
وكذا  اجلنايات  ملحكمة  ال�ضتثناء  باب  من  اأجيز  اأنه  اإل  اجلنائية  املحاكمات  بها  حتاط  اأن 
الدائرة اجلنائية ملحكمة النق�ض يف حالة نظر املو�ضوع بناء علي الطعن يف املرة الثانية عماًل 
باملادة 12 من ذات القانون لدواٍع من امل�ضلحة العليا ولعتبارات قدرها امل�رشع نف�ضه وهي 
الدعوي  اأقيمت  من  غري  علي  العمومية  الدعوي  تقيم  اأن  عليها  املعرو�ضة  الدعوى  ب�ضدد 
عليهم اأو عن وقائع اأخرى غري امل�ضندة فيها اإليهم اأو عن جنايات اأو جنحة مرتبظة بالتهمة 
املعرو�ضة عليها ول يرتتب علي ا�ضتعمال هذا احلق الذي يطلق عليه " حق الت�ضدي للدعوي 
املندوب  امل�ضت�ضار  اأم��ام  اأو  التحقيق  �ضلطة  اأم��ام  اجلنائية  الدعوي  حتريك  غري  اجلنائية" 
لتحقيقها من بني اأع�ضاء الدائرة التي ت�ضدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي جتري التحقيق 
اأو امل�ضت�ضار املندوب  حرية الت�رشف يف الأوراق ح�ضبما يرتاءى لها, فاإذا ما راأت النيابة 
اإحالة الدعوي اإيل املحكمة فاإن الإحالة يجب اأن تكون اإيل حمكمة اأخرى ول يجوز اأن ي�ضرتك 

يف احلكم فيها اأحد امل�ضت�ضارين الذين قرروا اإقامة الدعوي)148(.
والت�ضدي بطبيعته جوازي للمحكمة فال اإلزام عليها يف ذلك ول تلتزم باإجابة اخل�ضوم 
لطلبهم يف هذا ال�ضاأن ولو كانت هناك م�ضلحة له يف ذلك, فاعتباره مبا�رشة ل�ضلطة التهام فاإن 
ملحكمة �ضلطة تقديرية كاملة يف ا�ضتخدام حقها اأو المتناع عنه, وقد ق�ضت حمكمة النق�ض 
باأنه من املقرر اأن حق الت�ضدي املن�ضو�ض عليه يف املادة 11 من قانون الإجراءات اجلنائية 
هو حق خوله القانون ملحكمة اجلنايات ت�ضتعمله متي راأت هي ذلك ولي�ض يف �ضياغة املادة 
املذكورة ما يفيد اإيجاب التزام املحكمة به ومن ثم فاإن ما يثريه الطاعنون يف هذا ال�ضدد ل 
يعدو اأن يكون جدًل مو�ضوعيًا يف تقدير الدليل ويف �ضلطة حمكمة املو�ضوع يف وزن عنا�رش 

الدعوى وا�ضتنباط معتقدها, وهو ما ل يجوز اإثارته اأمام حمكمة النق�ض)149(.
�صروط الت�صدي:

يفرت�ض الت�ضدي اأن تكون املحكمة ب�ضدد نظر دعوى مت حتريكها اأمامها من �ضلطة 
التهام ودخلت يف حوزتها بتمام اإعالن املتهم بالإحالة, واأثناء نظرها تكت�ضف املحكمة من 

الوقائع اأو الأ�ضخا�ض التي تري ما يقت�ضي حتريك الدعوي قبلهم.
)147(  الطعن رقم 2143 ل�ضنة  28  ق جل�ضة 2/ 1959/3. 

)148(  الطعن رقم 2208 ل�ضنة 64 ق جل�ضة 1996/2/8.   

)149(  الطعن رقم 44294 ل�ضنة 75 ق جل�ضة 2005/11/16, الطعن رقم 6509 ل�ضنة 64ق جل�ضة2003/6/5 
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اإذا كانت قد علمت  اأنه لي�ض للمحكمة اأن تت�ضدي للدعوى اجلنائية   ومقت�ضي ذلك 
بالتهم اجلديدة اأو املتهمني اجلدد عن طريق اآخر غري طريق الدعوي الأ�ضلية.

ويفرت�ض الت�ضدي اأي�ضًا اأن تكون الدعوى اجلنائية التي تقيمها املحكمة عن طريق 
الت�ضدي لزالت قائمة مبعني األ يكون قد �ضدر فيها حكم بات اأو م�ضت عليها مدة التقادم 
وجه  باأل  اأمر  باإ�ضدارها  فيها  التحقيق  حفظ  النيابة  قررت  اأو  اجلنائية,  للدعوى  امل�ضقط 

لإقامة الدعوي اجلنائية اأو �رشي ب�ضاأنها عفو �ضامل.
حالت الت�صدي: 

اأورد امل�رشع حالت الت�ضدي باملواد 11, 12, 13 من قانون الإج��راءات اجلنائية 
ون�ض علي ثالث �ضور للت�ضدي يف احلالة الأويل الواردة باملادة 11, واحلالة الثانية حتدث 
واأخريا  امل��ادة 12,  يف  الثانية  للمرة  الطعن  نظر  الت�ضدي حالة  النق�ض يف  عن حق حمكمة 
باأنها تقوم بها  التي ميزها امل�رشع  باملادة 13  الواردة  الت�ضدي  الثالثة من حالت  احلالة 
التاأثري يف ق�ضائها,  �ضاأنها  اأفعال من  اأو ب�ضبب وقوع  لها  الالزم  الأح��رتام  لكفالة  املحكمة 
علي خالف احلالة الأويل والتي ت�ضتهدف تكملة الدعوى املطروحة عليها من حيث الوقائع 

والأ�ضخا�ض وت�ضحيح تق�ضري النيابة العامة يف هذا اخل�ضو�ض.
احلالة الأوىل للت�صدي,  ولها �صور ثلث :

الأويل: حتريك الدعوى اجلنائية �ضد متهمني جدد يف اجلرمية املنظورة اأمام املحكمة 
والفرتا�ض هنا اكت�ضاف متهمني اآخرين مل يتم تقدميهم من النيابة العامة 

يف ذات الواقعة.
الثانية: اإ�ضافة وقائع اأخري من�ضوبة اإيل املتهم الذي اأقيمت الدعوي عليه.

الثالثة: وجود جناية اأو جنحة مرتبطة بالتهمة املعرو�ضة علي املحكمة, �ضواء كانت 
توجد  غريه,  اأم  بارتكابها  املتهم  ذات  اإتهام  �ضيتم  اجلنحة  اأو  اجلناية  تلك 
اأم ل, وي�ضتوي اأن يكون الرتباط بني التهمة املعرو�ضة علي  بينهما عالقة 

املحكمة وبني اجلناية اأو اجلنحة ب�ضيطًا اأم قابل للتجزئة.
احلالة الثانية للت�صدي :

ملحكمة  وجعلت  اجلنائية  الإج��راءات  قانون  من   12 باملادة  عليها  املن�ضو�ض  وهي 
النق�ض حال نظرها الطعن للمرة الثانية احلق يف الت�ضدي اإن توافرت اأي حالة من حالته 
وذلك باعتبارها يف هذه احلالة تنظر الدعوى كمحكمة جنايات, لذلك تدخل اأي�ضًا فيها حالة 

نظرها الدعوى بناء علي طلب اإعادة النظر لكونها تنظره من حيث مو�ضوع الدعوى.
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احلالة الثالثة للت�صدي :
املن�ضو�ض عليها باملادة 13 من قانون الإجراءات اجلنائية وهي حالة وقوع اأفعال 
من �ضاأنها الإخالل باأوامر املحكمة اأو بالحرتام الواجب لها اأو التاأثري يف ق�ضائها, اأو يف 
الت�ضدى يف هذه احلالة هي متكني املحكمة من كفالة الحرتام وال�ضتقالل  ال�ضهود, وعلة 
والنزاهة واحليدة لها حال تعر�ضها لتعٍد ب�ضكل ما على اأن يكون ذلك التعدي قد وقع خارج 
اجلل�ضة, اإذ اأن ما يحدث داخل قاعة اجلل�ضة ميكن للمحكمة اأن تتخذ فيه اإجراءات فورية 

باعتباره من جرائم اجلل�ضات)150(.
اإجراءات الت�صدي: 

يكون ذلك بقرار ت�ضدره املحكمة حال نظرها للدعوى اجلنائية باإحالتها اإيل النيابة 
اأحد  بندبها  اأو  الوقائع اجلديدة,  اأو  للمتهمني اجلدد  بالن�ضبة  والت�رشف  للتحقيق  العامة 
اأع�ضاء الدائرة للقيام باإجراءات التحقيق ويف هذه احلالة تكون كافة اخت�ضا�ضات قا�ضي 

التحقيق املن�ضو�ض عليها بقانون الإجراءات اجلنائية.
ويقت�رش دور حمكمة اجلنايات عند هذا احلد فلها �ضلطة التهام فقط دون احلكم 
يف الدعوى بعد اأنتهاء التحقيقات فيها, ويكون القرار يف �ضاأن الت�رشف يف التحقيقات بعد 
اأو قا�ضي التحقيق املنتدب من املحكمة  انتهائها ملجري التحقيق �ضواء كان النيابة العامة 
ولكل منهما كامل ال�ضالحية يف الت�رشف يف الوقائع واملتهمني �ضواء بالإحالة اإيل املحاكمة, 
ويف هذه احلالة تقدم الدعوي اإىل دائرة اأخرى غري التي ت�ضدت اأو باإ�ضدار اأمر باأل وجه 

لإقامة الدعوى اجلنائية)151(.
وقد جري ق�ضاء حمكمة النق�ض علي اأن الأ�ضل اأن املحكمة مقيدة بحدود الواقعة 
التي ترد بورقة التكليف باحل�ضور اأو باأمر الإحالة اإل اأنه اأجيز من باب ال�ضتثناء لكل من 
حمكمة اجلنايات والدائرة اجلنائية مبحكمة النق�ض – يف حالة نظرها املو�ضوع بناء علي 
نق�ض احلكم لثاين مرة-  لدواٍع من امل�ضلحة العليا ولعتبارات قدرها ال�ضارع نف�ضه, اأن 
تقيم الدعوي اجلنائية علي غري من اأقيمت عليهم اأوعن وقائع اأخري غري امل�ضندة اإليهم اأو 
اأو جنحة مرتبطة بالتهمة املعرو�ضة عليها, ول يرتتب علي ا�ضتعمال هذا احلق  عن جناية 
غري حتريك الدعوى اأمام �ضلطة التحقيق اأو اأمام امل�ضت�ضار املندوب لتحقيقها من بني اأع�ضاء 

)150(  د. حممود جنيب ح�ضني – املرجع ال�ضابق �ض 152 , يف ذات املعني د. نبيل مدحت �ضامل – املرجع ال�ضابق 

اجلزء الأول �ض 371. 
)151(   د.جنيب ح�ضني املرجع ال�ضابق �ض 154 , د.نبيل مدحت �ضامل املرجع ال�ضابق �ض 373.
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يف  الت�رشف  حرية  التحقيق  جتري  التي  للجهة  بعدئذ  ويكون  لها,  ت�ضدت  التي  الدائرة 
الأوراق ح�ضبما يرتاءي لها فاإذا ما راأت النيابة العامة اأو امل�ضت�ضار املندوب اإحالة الدعوي 
اإيل املحكمة فاإن الإاأحالة يجب اأن تكون اإيل حمكمة اأخري ول يجوز اأن ي�ضرتك يف احلكم فيها 

اأحد امل�ضت�ضارين الذي قرروا اإقامة الدعوي)152(.
اإمنا هو ا�ضتثناء من مبداأ  اأي�ضًا باأن حق الت�ضدي املقرر ملحكمة اجلنايات  وق�ضت 
الف�ضل بني �ضلطتي التهام واملحاكمة ول يرتتب علي ا�ضتعماله �ضوي حتريك الدعوي اأمام 
�ضلطة التحقيق اأو اأمام امل�ضت�ضار املندوب لتحقيقها من بني اأع�ضاء الدائرة التي ت�ضدت لها 
لها,  يرتاءي  الأوراق ح�ضبما  يف  الت�رشف  التحقيق حرية  التي جتري  للجهة  بعدئذ  يكون 
فلي�ض يف القانون ما يلزم الهيئة التي تق�ضي يف الدعوي بالتقيد بقرار الت�ضدي ماورد به من 
اأ�ضباب بل اإنها تنظر الدعوي بكامل حريتها وتق�ضي فيها مبا يطمئن اإليه وجدانها دون اأن 

تكون ملزمة بالرد علي ما ورد باأ�ضباب القرار املذكور)153(.
ويف حكم حديث ملحكمة النق�ض تنتقد فيه امل�رشع اجلنائي لتقييده حقها يف الت�ضدي 
وق�رشه علي حال نظرها الطعن للمرة الثانية – للف�ضل يف مو�ضوعه --- وت�ضف ذلك باأنه 
– وهي تعمل  اإذ يغل يدها  "ق�ضور يف الت�رشيع يثقل �ضمائر اأع�ضاء هذه املحكمة العليا , 
اأمام  اأن تكفل امل�ضاواة  – عن  رقابتها علي ح�ضن �ضري العدالة اجلنائية و تطبيق القانون 
القانون واأن تت�ضدي ملا غاب عن حمكمة املو�ضوع الت�ضدي له من وقائع و متهمني. ومن 
ثم فاإن هذه املحكمة تهيب بامل�رشع اأن يتدارك هذا الق�ضور بتعديل ن�ض املادة 11 من قانون 

الإجراءات اجلنائية باإعطاء حق الت�ضدي ملحكمة النق�ض يف جميع الأحوال".)154(
)152(  الطعن رقم 6061 ل�ضنة 52 جل�ضة 1983/3/22. 

)153(  الطعن رقم 854 ل�ضنة46 ق جل�ضة 1976/12/20. 

)154(   الطعن رقم 6835 ل�ضنة 79 ق جل�ضة 2010/12/27 ) مل ين�رش بعد ( 

وكانت الوقائع كالآتي : بتاريخ 2006/2/18 عر�ض املجني عليه ---- علي مركز �رشطة طنطا لإيداعه 
بال�ضجن لتنفيذ عقوبة مدتها ثمانية واأربعون �ضاعة يف اجلنحة رقم 28825 ل�ضنة 2005 مركز طنطا وحدثت 
م�ضادة بينه وقوة ال�رشطة ب�ضبب رف�ضه دخول ال�ضجن و رغبته يف ق�ضاء تلك املدة خارجها مما دفع ال�ضابط 
املنوب اإيل حماولة اإدخاله بعد تكبيله بو�ضع قيد حديدي يف يديه من اخللف بناء علي تعليمات ماأمور مركز 
طنطا وقد اأ�ضتعانا باملتهم الأول الذي خرج من غرفة ال�ضجن وحاول اإدخال املجني عليه اإيل داخل ال�ضجن 
فقام بركله يف قدمه مما اأثار حفيظته واأ�رش علي النتقام منه ب�ضبب ما حلقه ودخل معه ال�ضجن وا�ضتعان 
من  ملنعه  ب�ضال  تكميمه  و  القما�ض  من  بقطعة  عليه  املجني  قدمي  باإيثاق  فقاما  والثالث  الثاين  باملتهمني 
ال�ضتغاثة واقتلع الأول قطعة من اخل�ضب من باب دورة املياه وانهالوا عليه �رشبا بها وباأحزمة من اجللد 
وتناوبوا التعدي عليه وقام املتهمان الثاين والثالث بحلق �ضعر راأ�ضه و�ضاربه ب�ضفرة حالقة كانت بحوزتهما 
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وهكذا فاإننا عر�ضنا حلق حمكمة اجلنايات وحمكمة النق�ض حال نظرها املو�ضوع 
يف الطعن اأمامها للمرة الثانية يف الت�ضدي حتى يبني بو�ضوح اأنه هناك من الطرق وال�ضبل 
النيابة  من  يقع  قد  تق�ضري  اأو  اأو جت��اوزات  اأخطاء  اأي  بت�ضحيح  ي�ضمح  ما  قانونًا  املتاحة 

العامة.
فاإن حمكمة اجلنايات ومن بعدها حمكمة النق�ض متلكان حتريك الدعوى العمومية 
فيما مل يتم تقدميه للمحاكمة من وقائع قد تظهر اأمام اأي منهما اأثناء نظرها للدعوي الأ�ضلية. 

و�ضاركهما املتهم الرابع بعد تهديده من املتهم الأول, وحني طلب املجني عليه ماء لي�رشبه قام املتهم الأول 
والثالث يف  الثاين  و  الأول  املتهمون  فاه, وظل  عليه بو�ضع ق�ضيبه يف  املجني  باأن هتك عر�ض  اأفدح  بجرم 

التعدي علي املجني عليه من الثالثة م�ضاء وحتى فجر اليوم التايل حني فارق احلياة.
املوؤبد  وبال�ضجن  �ضنقا  الأول  املتهم  باإعدام   2009/3/21 بتاريخ  ق�ضت  طنطا  جنايات  حمكمة  وكانت 

للمتهمني الثاين والثالث وحب�ض الرابع ثالث �ضنوات.
التي  املالب�ضات  الدعوي وظروفها, وكافة  اأملت واقعة  قد  و  اأنها  نهاية حكمها  النق�ض يف  واأ�ضارت حمكمة 
اأحاطت بها, وهي ب�ضدد اإ�ضدار حكمها و تبني لها من اأقوال ال�ضهود والذين كانوا بال�ضجن مع املجني عليه 
واملتهمني وقت وقوع احلادث اأنهم قرروا اأن العميد --- ماأمور مركز �رشطة طنطا واملالزم --- �ضابط 
منوب املركز هما اللذان ا�ضتدعيا املتهم الأول مل�ضاعدتهما علي اإدخال املجني عليه ال�ضجن عندما رف�ض ذلك 
واأمراه ب�رشبه وتعذيبه, وهو ما يجعلهما �رشيكني بالتحري�ض يف اجلرائم امل�ضندة للطاعنني, غري اأن الدعوي 
اأو هذين  – حمكمة النق�ض --- الت�ضدي لهذه الوقائع  اجلنائية مل ترفع عليهما, ول متلك هذه املحكمة 
املتهمني طبقا لن�ض املادة 11 من قانون الإجراءات اجلنائية الذي ق�رش هذا احلق علي حمكمة اجلنايات 

وعلي حمكمة النق�ض حال نظرها املو�ضوع بعد نق�ض احلكم للمرة الثانية." 



الفصل الثالث

 
أوراق الخلفية





)1(

التعذيب والحق فى سالمة الجسد

دور األطباء الشرعيين فى الكشف الطبي على األشخاص منذ 
االشتباه فيهم وأثناء التحقيق معهم وسجنهم

اإعداد
الدكتور فخري صالح

رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير األطباء الشرعيين األسبق
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دور الأطباء ال�صرعيني فى الك�صف الطبى على الأ�صخا�س منذ ال�صتباه فيهم 
واأثناء التحقيق معهم و�صجنهم وما بعد ذلك: 

وذلك من حيث الك�ضف عن الآثار الناجمة عن ا�ضتعمال الق�ضوة معهم اأو التعذيب اأو 
حدوث تق�ضري اأو اإهمال معهم, واأهمية اإثبات ذلك حتى بعد مرور زمن طويل. 

واأنه من املعروف اأن احلالت التى تعر�س على الطب ال�صرعى للك�صف عليها,  
يتعني اأن تكون مبوجب قرار من النيابة العامة اأو بحكم املحكمة فقط واأن الأعمال 

التى يكلف بها الأطباء ال�صرعيون هى:
الك�ضف الظاهرى واإجراء ال�ضفة الت�رشيحية على جثث املتوفني فى حوادث القتل . 1

والوفيات اجلنائية امل�ضتبهة والت�ضمم والنتحار والك�ضف على اأ�ضالء اجلثث املعثور 
عليها.

ا�صتخراج جثث املتوفني بعد الدفن فى بع�س حالت ال�صتباه فى وفاتهم اأو . 2
ال�صك فى الظروف املحيطة بها.

الك�صف على امل�صابني فى الق�صايا اجلنائية واملدنية.. 3
الك�صف على املتهمني اأو امل�صتبه فيهم فى الق�صايا اجلنائية وكذلك املدين. . 4
الفح�س الطبى فى الق�صايا اجلن�صية كلها �صواء على الإناث اأو الذكور �صرط . 5

عدم املمانعة بالن�صبة ملطلوب الك�صف عليهم.
اإبداء الراأى الفنى بخ�صو�س العاهات امل�صتدمية وتقدير ن�صبتها. . 6
تقدير ال�صن وال�صتعراف على اجلن�س والهوية من الأ�صلء الآدمية. . 7
البحث فى ق�صايا التنازع على البنوة. . 8
الفح�س الطبى ال�صرعى على العنه والبكارة والإخ�صاب وق�صايا التفريق بني . 9

الأزواج وباقى ق�صايا الأحوال ال�صخ�صية. 
الفح�س الطبى ال�صرعى فى ق�صايا الأخطاء املهنية وامل�صئولية الطبية. . 10
الذخائر . 11 فح�س  كذلك  احلوادث  فى  امل�صبوطة  النارية  الأ�صلحة  فح�س 

واملقذوفات ومقارنتها بالطلقات. 
النتقال لإجراء معاينات م�صرح اجلرمية واإبداء الراأى فى كيفية حدوثها. . 12
الك�ضف على امل�ضجونني واملطلوب الإفراج عنهم لأ�ضباب �ضحية. . 13
الك�ضف على حالت اإ�ضابات العمل والأمرا�ض املهنية. . 14
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تقدير �ضن الأحداث واملت�رشدين واملتزوجني قبل ال�ضن القانونية. . 15
م�ضاركة كبري الأطباء ال�رشعيني اأو من ينوب عنه بلجنة املراقبة العقلية. . 16
احل�ضور اأمام املحاكم لإبداء الراأى كخرباء فيما يطلب منهم ومناق�ضتهم فى التقارير . 17

الطبية املقدمة منهم. 

الك�صف على الإ�صابات اأو اأية اآثار للتعذيب:

اأو التعذيب �ضواء فى الك�ضف على  واأن حالت تعر�ض الإن�ضان ل�ضتعمال الق�ضوة 
الإ�ضابات  على  الك�ضف  باب  حتت  تندرج  فاإنها  الوفيات  حالت  فى  اأو  كم�ضابني  الأحياء 
عامة لأنه عندما يتم ك�ضفنا على امل�ضاب باإ�ضابات اأيًا كان نوعها اأو خطورتها فاإن اهتمامنا 
كاأطباء �رشعيني هو اإثبات الإ�ضابات التى وقعت عليه كاإن�ضان ب�رشف النظر )دون( النظر 
اإىل جن�ضه اأو جن�ضيته اأو دينه اأو معتقداته اأو وظيفته اأو نوعية اجلرم امل�ضند اإليه يت�ضاوى 
اأمامنا اجلميع املهم اأنه اإن�ضان له حقوق علينا وهى اإثبات ما وقع عليه من اأذى واإ�ضابات 
من  ومواقعها  وتعددها  حدوثها  وكيفية  وتاريخ  و�ضببها  اإ�ضابات  من  به  ما  لبيان  وذل��ك 
كل  حدوث  وتاريخ  حياته  على  خطورتها  ومدى  اجل�ضم  فى  امل�ضتخدمة  والأدوات  اجل�ضم 
اإ�ضابة منها على حده كذلك ما انتهت اإليه حالة كل اإ�ضابة منها �ضواء بال�ضفاء اأو بتخلف 
عاهة م�ضتدمية من عدمه ومدى تطابق هذه الإ�ضابات مع ما جاء باأقوال امل�ضاب فى مذكرة 

النيابة و�ضكواه والتحقيق فى �ضدقها.
اأو  الإ�ضابة  من  حدثت  اإ�ضابات  اإنها  حيث  من  الإ�ضابات  بهذه  الهتمام  كذلك   -
فى  اأو  بنف�ضه  الإ�ضابات  هذه  بافتعال  ال�ضخ�ض  من  افتعالها  اأو  اآخرين  من  عليه  التعدى 
بع�ض احلالت افتعال الإ�ضابات بيد مواليه اأى بال�ضتعانة ب�ضخ�ض اآخر يتفق معه ال�ضاكى 

لفتعال هذه الإ�ضابات به.
كذلك وفى بع�ض احلالت وحتى لو كان ال�ضخ�ض خاىل من الإ�ضابات عند الك�ضف 
عليه الهتمام مبعرفة ما جاء ب�ضكواه من حيث كيفية تعر�ضه لالإ�ضابات وعن نوع الأدوات 
التى ا�ضتخدمت وتاريخ حدوث الإ�ضابات حتى ميكن لنا بيان �ضحة الواقعة املدعى بها من 
عدمه فرمبا تكون الأداة التى ا�ضتخدمت قد اأحدثت بع�ض الإ�ضابات والتى قد ترتك اأثرًا 
ب�ضيط اأو �ضطحيًا والذى يتم �ضفاوؤه فى مدة زمنية ق�ضرية ثم ي�ضفى منها ودون ترك اآثارًا 
لها نظرًا ل�ضطحيتها واأن ذلك متوقع طبيًا لنوعية هذه الإ�ضابات ولطول املدة ما بني تاريخ 

حدوثها وتاريخ الك�ضف الطبى ال�رشعى عليها فاإنه يجب اأن ينوه اإىل ذلك فى اإبداء الراأى.
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الق�ضايا اجلنائية وبخ�ضو�ض هذه احلالت  ال�رشعى  الطب  وتعر�ض على م�ضلحة 
ي�ضهل على الطب ال�رشعى الك�ضف عليها وا�ضتجالء كل احلقائق التى �ضبق و�رشحناها من 
وما  لها  امل�ضببة  والأدوات  والإ�ضابات  اجلروح  اأنواع  ومعرفة  والتخ�ض�ض  واقع اخلربة 
ينتج عن الإ�ضابة من ا�ضتعمال هذه الأدوات من �رشر �ضواء بالأن�ضجة فقط اأو بالعظام اأو 
الأع�ضاب000 هذا بالإ�ضافة اإىل ما يطلب من الأطباء ال�رشعيني بامل�ضلحة من الك�ضف على 
اأ�ضبابها  كان  اأيًا  على �ضخ�ض وتقديرها  الواقع  ال�رشر  والتعوي�ضات عن  املدنية  الق�ضايا 
ومن �ضمنها حالت �ضكوى من ادعاء تعذيب قد تعر�ض له �ضخ�ض وم�ضى على ذلك فرتة 
طويلة قد ت�ضل اإىل �ضنوات كثرية فاإنه يتم الك�ضف الطبى عليه بنف�ض النظام واإثبات اأية اآثار 
قد تكون قد تخلفت عن ذلك �ضواء كان هذا الأثر ب�ضيط اأو ج�ضيمًا كعاهة م�ضتدمية وبيان 
العالقة عما هو قد تخلف لديه من ت�ضوه اأو عاهة اأو اإ�ضابة وبني الفعل الأ�ضلى املدعى به 

وهو التعذيب اأو ا�ضتعمال الق�ضوة. 
اأنه على �ضبيل احل�رش بالن�ضبة لالأدوات التى ت�ضتخدم فى التعذيب وا�ضتعمال هو 
هذه  ومعظم  ال�ضلك  اأو  اخلرطوم  اأو  الكرباج  اأو  الرفيعة(  )الع�ضا  اخلريزانه  اأو  الع�ضى 
الأدوات تعطى كدمات طوليه �رشيطية ال�ضكل وبع�ضها يعطى كدمات ر�ضية ثالثية املظهر 
حروقًا  حتدث  والتى  اجل�ضم  فى  واإطفائها  امل�ضتعلة  ال�ضجائر  وا�ضتعمال  ال�ضكل  مميزة 
حتدث  بحيث  ال�ضاخنة  املعدنية  الأج�ضام  با�ضتخدام  اأو  ال�ضجائر  بقطر  ال�ضكل  م�ضتديرة 
حروقًا مميزة ال�ضكل وتتطابق مع �ضكل واأبعاد الأداة اأو اآثار ل�ضعق بالكهرباء �ضواء على 
عموم اجل�ضم اأو ا�ضتخدامها مبناطق ح�ضا�ضة من اجل�ضم اأو باإدخال اأج�ضام غريبة بع�ضها 
�ضلب فى موا�ضع ح�ضا�ضة من اجل�ضم كهتك عر�ض اأو با�ضتخدام بع�ض الأدوات من مثل 
والطرق  الأدوات  الأظافر وغريها من  اأو  اأجزاء من اجل�ضم  نزع  الزردية فى  اأو  الكما�ضة 
املتعارف عليها فى التعذيب يعرفها جميعًا الأطباء ال�رشعيون كذلك متابعة كل ما هو جديد 
عالمات  اأية  ترك  بع��دم  اأو  التعذيب  اآث��ار  اإخف�اء  فى حماولة  اأو  التعذيب  فى  م�ضتحدث  اأو 

وا�ضحة اأو مميزة لها. 
التهديد  اإما  متاماً  الإن�صانية  وغري  الأخلقية  غري  والطرق  الأ�صاليب  ومن 
اأقارب  من  الن�صاء  لإحدى  الفعلى  بالغت�صاب  اأو  بالغت�صاب  اأو  العر�س  بهتك 
ومنها  احليوانات  ا�صتخدام  كذلك  الأخت,  اأو  البنة  اأو  الأم  اأو  كالزوج�ة  املته�م 
على  امل�صتمر  والتقييد  وال�صحايا,  بالأ�صخا�س  والفتك  لإرهاب  ال�صر�صة  الكلب 
وذلك  اأعوام  اإىل  ت�صل  ق�د  طويلة  ولف�رتة  م�ص�تمرة  وب�ص�ورة  والقدم�ني  اليدين 
بق�ص�د الإذلل وحتط�يم املعنويات والإه�انة وكما يحدث عادة ذلك فى املعتقلت.
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وبالن�صبة حلالت الك�صف عن الوفيات:

هذه  عالقة  هى   - �ضابقًا  ذكره  �ضبق  ما  اإىل  فبالإ�ضافة  الوفيات  حلالت  فبالن�ضبة 
هذه  م�ضاهمة  م��دى  اأو  ال��وف��اة  ح��دوث  وت��اري��خ  وب�ضبب  التعذيب  عن  الناجتة  الإ���ض��اب��ات 
الإ�ضابات فى اإحداث الوفاة– اأو وجود اأية حالت مر�ضية بال�ضخ�ض تاأثرت بالإ�ضابات 
الناجتة عن التعذيب وت�ضببت فى حدوث الوفاة من قبل اأية حالت مر�ضية متقدمة بالقلب– 
كذلك وفى بع�ض احلالت يكون الإن�ضان فيها حمتجز )�ضواء م�ضجون اأو موقوف( قد ي�ضك 
اإ�ضابات  اأن تكون  – من مثل  اإهمال فى العالج له  اأو  باأن وفاته قد حدثت نتيجة تق�ضري 
لعدم  الوفاة ولكن  ذاتها لإحداث  الب�ضيط وال�ضطحى وغري كافية فى حد  النوع  اأ�ضاًل من 
عالجها اأو اإهمالها مع حدوث م�ضاعفات فاإنها قد حتدث الوفاة ويكون �ضبب الوفاة فى هذه 

احلالة راجعًا للتق�ضري والإهمال فى العالج اأو فى متابعة العالج من امل�ضئولني.
• وفى بع�ض احلالت امل�ضتبهة للوفاة وبالن�ضبة حلالت مر�ضى القلب وتعر�ض ال�ضخ�ض •

لنفعالت نف�ضية من مثل اخلوف اأو القهر وال�ضغوط النف�ضية واجلهد الع�ضبى وعالقتها 
ب�ضبب الوفاة من مثل النعكا�ضات الع�ضبية والفعل ال�ضمبثاوى – اأو فى بع�ض احلالت 
باجل�ضم  اخلطرة  الأماكن  بع�ض  على  الإ�ضابات  ح��دوث  اأو  ال�رشب  مثل  من  الأخ��رى 
وحتدث تاأثري على الأع�ضاب الالاإرادية وقد توؤدى اإىل حدوث الوفاة من مثل ال�ضدمة 
)على  العنق  مقدم  اأو  الأذن  خلفية  على  ال�رشب  مثل  من  البارا�ضمبثاوية  الع�ضبية 

احلنجرة( اأو على مقدم ال�ضدر اأو اأعلى البطن اأو كي�ض اخل�ضيتني اأو عنق الرحم.
• التعذيب • عن  الناجتة  الإ�ضابات  واآث��ار  معامل  طم�ض  اأو  اإخفاء  حماولة  اكت�ضاف  كذلك 

مبحاولة ا�ضتحداث اإ�ضابات اأخرى خمتلفة عن طريق افتعال حدوث حوادث لل�ضخ�ض 
اإ�ضقاط من  اأو  اأو �ضحل  اأو ده�ض  لل�ضيارة  املعذب من مثل حادث �ضيارة �ضواء ك�ضدم 
�ضيارة اأو حوادث اأخرى من مثل �ضقوط اأو اإ�ضقاط من علو اأو حادث حريق اأو اإحراق 
للجثة اأو اإخفاء اجلثة لفرتة زمنية طويلة بعد الوفاة ليحدث بها التغريات الرمية املتاأخرة 
من مثل التعفن الرمى اأو التحلل مما يخفى ويوؤثر على �ضكل الآثار الإ�ضابية الأ�ضلية.   
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 معلومات طبية وفنية مهمة 

ملا يجب اأن ي�ضتند اإليه الطبيب ال�رشعى فى ك�ضفه على احلالت الإ�ضابية ومايجب اأن 
يعلمه رجال القانون خ�ضو�ضًا اأع�ضاء النيابة العامة

من معلومات مهمة فى كيفية الك�ضف عن ق�ضايا الإ�ضابات ومنها التعذيب 
واأن تعريف الإ�صابات من الناحية الطبية : هو متزق الأن�ضجة اأى تفرقة ات�ضال 
لأى اأن�ضجة من اأن�ضجة اجل�ضم �ضواء اجللد والع�ضالت والأن�ضجة الداخلية كذلك الأح�ضاء 

الداخلية والعظام نتيجة عنف يقع على اجل�ضم. 
ج�ضم  على  يقع  بدنى  اأذى  اأى  وق��وع  هو  للإ�صابات:  اجلنائى  امل�صطلح  واأن 
الإن�ضان با�ضتخدام اأداة ما ترتك اأثرًا ما بالأن�ضجة ن�ضتدل عليه بالك�ضف الطبى )اجلروح( 
يدل اأ�ضاًل على وقوع الفعل كذلك من و�ضف هذا الأثر فاإنه يدل على نوعية الأداة امل�ضتخدمة 

فى اإحداثها. وعلى مدى ال�رشر الذى وقع على ال�ضخ�ضية. 
وتق�ضم هذه الإ�ضابات من الوجهة الطبية ال�رشعية اإىل ما يلى:

1.  اجلروح والإ�ضابات:  وهى ال�ضحجات والكدمات واجلروح �ضواء الر�ضيه اأو القطعية والوخزية 
والإ�ضابات من الأعرية النارية والك�ضور واخللوع...األخ. 

اأو الناجتة عن التعر�ض  اأو الكيماوية  2.  احلروق: من مثل احلروق النارية كذلك احلروق ال�ضلقية 
لالأ�ضعة. 

3.  املوت من اجلوع والإهمال. 
4.    حالت الت�ضمم. 

املعاجلة ومدى خطورتها  الإكلينيكية من حيث  الوجهة  من  الإ�ضابات  تق�ضم  كذلك 
على احلياة اإىل مايلى:

اجلروح الب�صيطة: وهى اجلروح الب�صيطة وال�صطحية والتى يتم �صفاوؤها فى مدة . 1
لتزيد على الع�صرين يوماً وت�صفى دون تخلف اأية عاهة م�صتدمية. 

بتهتكات . 2 امل�صحوبة  ال�صديدة  اجلروح  وهى  اجل�صيمة:   اأو  اخلطرية  اجلروح 
التى  وهى  بالعظام  ك�صور  اأو  الأوت��ار  اأو  للأع�صاب  قطع  اأو  بالأن�صجة  �صديدة 
لِل�صفاء وقد ت�صفى هذه الإ�صابات دون  حتتاج اإىل مدة تزيد على الع�صرين يوماً 

تخلف عاهة م�صتدمية اأو مع تخلف عاهة م�صتدمية. 
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اأو جزئى  كلى  فقد  اأو جنائيًا:هو  �ضواء طبيًا  امل�ضتدمية  العاهة  تعريف  اإن  حيث 
لع�صو نافع باجل�صم اأو فقد جزئى اأو كلى ملنفعة وعمل ع�صو نافع باجل�صم لميكن 

الربء منه. 

اجلروح القاتلة اأو املميتة: وهى التى توؤدى اإىل الوفاة مبا�رشة حني حدوثه اأو بعد . 3
فرتة زمنية نتيجة اإ�ضابة ع�ضو هام وقاتل فى اجل�ضم من مثل املخ اأو العنق اأو القلب 
تتنا�ضب فى ال�ضتعمال لإحداث  اأداة  باإ�ضتخدام  البطنية وذلك  الأح�ضاء  اأو  الرئتني  اأو 
هذا التلف والإ�ضابة للع�ضو من مثل اإ�ضتخدام الأدوات الرا�ضة ال�ضديدة فى اإ�ضابات 
الراأ�ض لإحداث اإما ك�ضور وتهتك باملخ اأو اإحداث نزيف بداخل الدماغ اأو ا�ضتعمال اليد 
لكتم النف�ض على فتحات الفم والأنف اأو ال�ضغط على العنق �ضواء باليد اأو باأية اأدوات 
من مثل احلبال وغريها اأو الأدوات احلادة )ال�ضالح الأبي�ض( فى قطع وذبح للعنق اأو 
الطعن فى ال�ضدر اأو البطن – اأو با�ضتعمال وا�ضتخدام الأ�ضلحة النارية فى اأى من هذه 

املواقع... وغريها. 
كذلك ميكن تق�ضيم الإ�ضابات واجلروح ح�ضب نوعية الأداة امل�ضتخدمة وهى كالآتى:

وهى . 1 الرا�صة  الأدوات  با�صتخدام  وذلك  الر�صية  والإ�صابات  اجلروح  جمموعة 
واجلروح  الر�صية  واجلروح  والكدمات  ال�صحجات  حتتها  ويدخل  احلادة  غري 

التهتكة والهر�صية واملزعية والنزعية. 

جمموعة اجلروح والإ�صابات والتى حتدث من الآلت احلادة )ال�صلح الأبي�س( . 2
من مثل اجلروح القطعية واجلروح الطعنية واجلروح الوخزية. 

الأ�صلحة . 3 ا�صتخدام  نتيجة  النارية  الأع��رية  من  والإ�صابات  اجلروح  جمموعة 
النارية �صواء املجمعة بالر�س )اخلرطو�س( اأو املفردة للمقذوفات مثل الر�صا�س. 

واأمثلة على ذلك:
1. ال�صحجات :

هى اأب�صط اأنواع اجلروح من الوجهة الطبية اجلراحية, لأنها لحتتاج لعلج 
الوجهة  من  اجلروح  اأن��واع  اأهم  ولكنها  اأث��رًا  ترتك  اأن  دون  �صريعاً  وت�صفى  خا�س 
الطبية ال�صرعية, لأنها ميكن عن طريقها التو�صل اإىل كثري من ال�صتنتاجات عن نوع 

اجلرمية. 
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وال�صحج هو تق�صر ي�صيب ب�صرة اجللد نتيجة احتكاكه بج�صم خ�صن خاد�صاً 
اأو حاد يك�صط اخلليا ال�صطحية من مثل الحتكاك بالأر�س اأو بحائط ... اإلخ. 

واجللد من الوجهة الت�صريحية يتكون من طبقة خارجية رقيقة ت�صمى الب�صرة 
وهى مكونة من خليا مرتا�صة من النوع الطلئى تفتح فيها الغدد العرقية ولتوجد 
الدموية  اأوعية دموية تليها طبقة عميقة �صميكة تتواجد فيها الأوعية  بهذه الطبقة 
والغدد العرقية وب�صيلت ال�صعر ت�صمى الآدمه, ولذلك فاإن ال�صحج وهو تق�صر ب�صرة 
اجللد فقط لي�صاحبه نزيف واإمنا ين�صح �صائًل م�صلياً فور حدوثه ويبدو بلون اأحمر 
ويجف هذا ال�صائل بعد م�صى ب�صعة �صاعات بحيث يغطى ال�صحج بق�صرة بنية رطبة 
بعد يومني ثم يتم جفاف هذه الق�صرة وت�صبح جافة بعد يومني اآخرين ثم تاأخذ فى 
الت�صاقط بعد 5-6 اأيام ولترتك بعد �صفائها اأى اأثر باجللد ما مل يكن ال�صحج عميقاً 
بحيث ي�صيب اآدمة اجللد بجزئيها ال�صطحى وميكن اإظهار مكان ال�صحج املندمل فى 
الأ�صخا�س ذوى الب�صرة البي�صاء الب�صة كما فى الن�صاء بتدليك مكان الإ�صابة, حيث 

حتمر منطقة التدليك ماعدا مكان ال�صحج املندمل يبدو باهتاً.

اأهمية ال�صحجات من الوجهة الطبية ال�صرعية:

يدل ال�ضحج على نوع الآلة املحدثة له, فال�ضحجات النا�ضئة عن الأظافر تبدو على هيئة . 1
اإذا  اأو على هيئة خدو�ض خطية متزيلة  اأهله فى حالة غر�ض الأظافر باجللد  اأو  اأقوا�ض 
حدث جر الأظافر على اجللد فى بع�ض حالت التما�ضك – كما اأن ال�ضحجات الناجمة من 
احتكاك اإطارات ال�ضيارات فتطبع على اجللد امل�ضاب تبدو على هيئة تعرجات متوازية 
كما اأن رادياتور ال�ضيارة اأو �ضبكتها تطبع اآثارها على اجللد وفى حالت اخلنق باحلبل 

فتطبع جدلت احلبل على اجللد العنق. 
ال�ضحجات . 2 املجنى عليه فوجود  التى حدثت على  ال�ضحج على نوع اجلرمية  يدل مكان 

ال�ضحجات  النف�ض ووجود  اإ�ضفك�ضيا كتم  الظفرية حول فتحات الأنف والفم دليل على 
حدوث  على  دليل  وال�ضاعدين  باليدين  ووجودها  اخلنق  على  دليل  العنق  على  الظفرية 
مقاومته اأو متا�ضك ووجودها على الفخذين وعلى الأع�ضاء التنا�ضلية اخلارجية لالأنثى 
دليل الغت�ضاب.- كما اأن اإنطباع ال�ضحجات امل�ضاحبة عن عجالت العربات على اجللد 

امل�ضابني دليل مرور ال�ضيارة عليهم. 
القطعية . 3 الر�ضية واجل��روح  ال�ضحجات فى حوافى اجل��روح متيز بني اجل��روح  وجود 
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وخا�ضة فى الأماكن التى تت�ضابه فيها هذان النوعان من اجلروح كما فى فروة الراأ�ض. 

ال�صحجات غري احليوية:

وهى التى حتدث عقب الوفاة وتتميز مبيل لونها للبيا�ض �رشعان مايجف وي�ضبح 
اأو نزيف ون�ضاهد مثل هذه  اأي احتقان  ذا ملم�ض خ�ضن كالن�ضاف ولي�ضاحبه  اللون  بنى 
النمل وال�رشا�ضري على  اأو من �ضطو  الأر���ض  الوفاة على  بعد  ال�ضحجات عند جر اجلثث 

اجلثث. 
خطورة ال�صحجات:

وخطورتها  اأثرًا  ترك  ودون  م�صاعفات  اأية  دون  غالباً  ال�صحجات  ت�صفى 
التيتانو�س  اأو  باحلمرة  م�صاعفاتها  احتمال  هو  الوحيدة  اجلراحية 

اجلراحى. 

2. الكدمات

الكدم هو جتمع الدم حتت اجللد ال�ضليم نتيجة العنف ويحدث من ال�ضدمات الر�ضية 
باآلت را�ضة اأى اآلت غري حادة ويتوقف حجم الكدم على �ضكل الآلة امل�ضتعملة فى اإحداثه 
وعلى القوة التى �ضببت الإ�ضابة وعلى نوع الن�ضيج الذى ح�ضل به الكدم ويكرب حجم الكدم 
اإذا وقع فى اأن�ضجة رخوة حتى اإذا كانت الآلة �ضغرية احلجم والقوة التى اأحدثت الإ�ضابة 
�ضعيفة كما اأن حجم الكدم يزداد كثريًا فى الأ�ضخا�ض املر�ضى باأمرا�ض خا�ضة فى الدم 

التى تتاأخر فيها مدة جتلطه كال�ضقربوط والهيموفيليا. 
اأهمية التكدم:

ياأخذ التكدم �ضكل الآلة املحدثة له وخا�ضة فى التكدمات – املتو�ضطة احلجم والكدمات . 1
وفى  الع�ضا  بحجم  بي�ضاويًا  اأو  م�ضتطيلة  تكون  غليظة  بع�ضى  ال�رشب  عن  النا�ضئة 
حالة اإ�ضتخدام اخليزرانة اأو ع�ضى اجلريد الرفيعة ين�ضاأ كدمان �رشيطيان متجاوران 
متوازيان تف�ضل بينهما م�ضاحة �ضليمة من اجللد وي�ضمى كدم ر�ضى ثالثى املظهر ويظهر 
اأثر م�ضابه فى حالة ا�ضتعمال الكرباج, اإل اأنه يتميز عن الأثر ال�ضابق باأن يلتف حول 
الكدم  الفاأ�ض يظهر  ا�ضتعمال خرزة  البارزة وفى حالة  الأجزاء  فقرات اجل�ضم وحول 
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ب�ضكل مربع اأو م�ضتطيل وفى حالة الع�ضة ي�ضاهد كدمان قو�ضيان متقابالن مكونان من 
عدة كدمات �ضغرية متجاورة بعدد الأ�ضنان التى اأحدثت الع�ضه ميكن اأخذ ب�ضمة لها.

لون الكدم يدل على تاريخ حدوث الإ�ضابة والكدم احلديث فور حدوثه يكون بلون اأحمر . 2
اأزرق داكن بعد  اإىل الأرجوانى )البنف�ضجى( ثم ي�ضري بلون  اأيام يتحول لونه  وبعد 3 
حواىل 3-5 اأيام ثم ي�ضبح بلون اأخ�رش م�ضفر بعد حواىل5-8 اأيام وبعد نحو 15-8 
يوم ي�ضبح بلون اأ�ضفر باهت �رشعان مايتال�ضى ويبداأ التغري فى لون الكدم ال�ضغرية 
احلجم وتزداد املدة فى الكدمات الكبرية وهناك كدمات ليتغري لونها مثل كدمات ملتحمة 

العني وتظل بلون اأحمر اإىل اأن تتال�ضى. 
مكان الكدمات ي�ضري اإىل نوع اجلرمية التى ارتكبت كما �ضبق واأو�ضحنا فى ال�ضحجات. . 3

ملحظات مهمة فى الكدمات:
1.  الكدم يظهر عادة فى مكان الإ�ضابة, اإل اأنه فى بع�ض احلالت يظهر فى مكان بعيد 
عنها كما فى الإ�ضابات التى حتدث فى فروة الراأ�ض قد تظهر اأ�ضفل منها على هيئة 
كدمات بجفون العني اأو الإ�ضابة ب�ضمانة ال�ضاق وقد تظهر اأ�ضفل منها فى العرقوب. 
2.  الكدم يظهر عادة فور وقوع الإ�ضابة اإل اأن ظهوره قد يتاأخر فى بع�ض احلالت بعد 
فرتة من وقوعها ويحدث ذلك فى الكدمات العميقة التى ت�ضيب الع�ضالت, حيث ياأخذ 

الكدم فرتة يوم اأو يومني حتى ي�ضل اإىل قرب اجللد ومن ثم يظهر للفاح�ض. 
3.  كدمات ملتحمة العينني ليتغري لونها واإمنا تظل بلون اأحمر من وقت حدوثها حتى 

اإمت�ضا�ضها. 
4.  قد تختلط الكدمات بالزرقة الرمية, وقد �ضبق ال�رشح الفرق بينهما تف�ضيليًا. 

خطورة الكدمات:

1.  اإذا تعددت الكدمات فقد ت�ضطحب ب�ضدمة ع�ضبية �ضديدة توؤدى اإىل الوفاة. 

2.  تكدم جدار البطن قد ي�ضطحب باإ�ضابات بالأح�ضاء الداخلية. 

3.   الكدم قد يت�ضاعف بالتقيح لأن الدم املتجلط اأح�ضن و�ضط لنمو اجلراثيم. 

من  وجيزة  فرتة  بعد  را�ضة  اإ�ضابات  نتيجة  الوفاة  بعد  الكدمات  بع�ض  حتدث  قد 
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الوفاة ويجب التفرقة بني الكدمات احليوية وغري احليوية.

الكدمات غري احليوية الكدمات احليوية )قبل الوفاة(م
)بعد الوفاة(

حوافيه م�ضتويةحوافى الكدم مرتفعة1
كبري 2 واجل��ل��ط  بالأن�ضجة  متجلطًا  ال���دم  ي��رى 

احلجم.
الدم غري متجلط اأو فى حالة 

جتلط جزئى
امل�ضاب 3 اأن  لو  خمتلفة  باألوان  الكدم  يرى  قد 

ظل على قيد احلياة فرتة زمنية نتيجة للتغريات 
ال�ضفائية فيحدث به ال�ضفائية

ت��غ��ريات فى  اأى  لي���رى ف��ي��ه 
الألوان على الإطالق

3. اجلروح الر�صية :

• احلجارة • اأو  كالع�ضى  حادة  غري  را�ضة  باآلت  ال�رشب  نتيجة  اجلروح  هذه  حتدث 
انتظام حوافيها وعدم  بعدم  هذه اجلروح  وتتميز  الأر���ض  على  ال�ضقوط  نتيجة  اأو 
نظافة قاعها نتيجة وجود مواد ن�ضيجية غري ممزقة واأن زواياها غري حادة وعدم 
اأو كدمات بحوافيها وعدم ا�ضطحابها بنزيف  انفراج حوافيها وبوجود �ضحجات 

غزير و�ضدة قابليتها للتقيح.
• ال�ضعر • يرى  الراأ�ض,  ف��روة  مثل  �ضعر  بها  اجللد  من  مبنطقة  اجل��روح  حدثت  واإذا 

مهرو�ضًا فى قاع اجلرح اأو م�ضغوطًا فى قاعة ولكنه ليرى مقطوعًا قطعًا حادًا باأى 
حال.

• ويتخلف عن التئام هذه اجلروح اأثر التئام غري منتظمة متعرجة.•
• ويالحظ اأن اجلروح الر�ضية اإذا حدثت فى مناطق من اجللد م�ضدودًا للعظام كما فى •

جروح فروة الراأ�ض اأو مقابل عظمة ال�ضاق فاإنها تت�ضابه اإىل حد كبري مع اجلروح 
القطعية ولكن الفح�ض الدقيق للجرح خا�ضة مع ال�ضتعانة بعد�ضة جيب مكربة يبني 

تعرج احلوافى فى اجلروح الر�ضية وعدم انتظامها. 
4. اجلروح الهر�صية:

نوع من اجلروح الر�ضية حتدث من امل�ضادمة وال�ضغط ال�ضديد بج�ضم �ضلب را�ض 
ثقيل من مثل اجلروح الناجمة من م�ضادمة وده�ض ال�ضيارات اأو �ضقوط اأج�ضام ثقيلة على 
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امل�ضاب وفيها ن�ضاهد الأن�ضجة حتت اجلروح باجللد م�ضغوطة ب�ضدة وكثريًا مات�ضطحبه 
ك�ضور مفتتة بالعظام مقابل الإ�ضابة.

5. اجلروح التهتكية :

نوع من اجلروح الر�ضية ت�ضاب فيها الأن�ضجة بتهتك �ضديدًا نظرًا ل�ضدة الإ�ضابة 
من مثل ال�ضقوط من علو – وحوادث القطارات. 

6. اجلروح النزعية :

ت�ضطحب بوجود �رشيحة من اجللد تنزع من مكانها وت�ضادف فى حالة الإ�ضابة من 
�ضري املاكينات ال�ضائرة اأو ا�ضتخدام الزردية اأو الكما�ضة – كذلك وفى نزع الأظافر. 

7. اجلروح املزعية )التمزق(:

فى  كما  بالأن�ضجة  متزق  فيحدث  املكان  طرفى  على  ال�ضديد  اجلذب  نتيجة  ويحدث 
حالة متزق وف�ض غ�ضاء البكارة اأو اجلذب ال�ضديد على الأ�ضابع لإبعادها عن بع�ض.

8. اجلروح القطعية :

حادة  اآل��ة  بحافة  اجل�ضم  على  والتمرير  امل�ضادمة  نتيجة  حتدث  التى  اجل��روح  هى 
نظيفًا  يبدو  وقاعها  ومتباعدة  منتظمة  بحوافيها  وتتميز  املو�ض  اأو  املطواه  اأو  كال�ضكني 
– طول  يكون  احل��الت  اأغلب  وفى  باجللد  القطع  اجتاه  نف�ض  فى  فيه مقطوعة  والأن�ضجة 
اأكرب من عمقها ولتوجد عالقة بني طول اجلرح القطعى و�ضكل ن�ضل الآلة احلادة  اجلرح 
املحدثة لها اأو طولها وما اإذا كانت بحد واحد اأو حدين لأن اجلرح يحدث نتيجة م�ضادمة 
الن�ضل وجره على مكان الإ�ضابة, فعلى �ضبيل املثال ميكن عمل جرح قطعى مبو�ض حالقة 
على  اجلرح  حوافى  تباعد  اإنفراج  مدى  ويتوقف  احل��ادة  ن�ضله  طول  اأ�ضعاف  طوله  يبلغ 
مطاطية اجللد وعمقه وعلى اجتاه اجلرح بالن�ضبة لألياف الع�ضالت – الواقعة حتته ويزداد 
انفراج حوافى اجلرح اإذا ما كان عموديًا على اجتاه األياف الع�ضلة كما يزداد انفراج حوافى 
اجلرح كلما زاد عمقه وتتميز اجلروح القطعية بغزارة نزفها وباأن حوافيها تبدو منتظمة ما 
مل حتدث اجلروح فى منطقة بها اجللد غري م�ضدود كما فى ال�ضفن اأو العنق, حيث ن�ضاهد 

حوافى اجلرح متعرجًا.
اجل��روح  من  معرفتها  ميكن  اأنها  اإل  قطعية  تبدو  جروحًا  الزجاج  من  ين�ضاأ  وق��د 
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�ضغرية  مت�ضحجة  كدمات  بها  ويوجد  النتظام  تامة  غري  حوافيها  باأن  احلقيقية  القطعية 
ميكن م�ضاهدتها بعد�ضة جيب مكربة كما ميكن العثور على فتات من الزجاج املك�ضور بعمق 

اجلرح.
ال�ضاطور  اأو  الفاأ�ض  اأو  كالبلطة  ثقيلة  ح��ادة  اآلت  من  الناجمة  القطعية  واجل��روح 
ت�ضمى جروح قطعية ر�ضيه تكون عميقة وت�ضمل اجللد والأن�ضجة حتتها والعظام مقابلها 
وفى حالة اإ�ضتعمال البلطة واإ�ضطدام زاويتها مبكان الإ�ضابة يرى جرحًا مثلث ال�ضكل اأحد 

زواياه حادة والآخر متهتك اأو ر�ضى.
وتتوقف مدى خطورة اجلروح القطعية على مكانها اجل�ضمانى وهى اأخطر ماتكون 

فى العنق لحتمال قطع الأوردة الدموية الرئي�ضية اأو امل�ضلك الهوائى.
وتندمل اجلروح القطعية �رشيعًا تاركة اأثرة التئام منتظمة ونادرًا ما تتقيح. 

9. اجلروح الطعنية

اإىل حد كبري  املدببة لآلة حادة وهى جروح عميقة ت�ضبه  بالنهاية  الطعن  حتدث من 
اجلروح القطعية, فهى ذات حواٍف منتظمة متباعدة قاعها نظيف والأن�ضجة به مقطوعة فى 
نف�ض اجتاه القطع باجللد وزواياه حادة اإذا كان ال�ضالح امل�ضتعمل له ن�ضل بحدين اأو بزاوية 
واحدة حادة والثانية متهتكة لو ا�ضتعمل �ضالح بن�ضل ذى حد واحد وي�ضاحب هذه اجلروح 

نزيف غزير وهى عر�ضة للتقيح ويتخلف عن التئامها اأثر منظمة خطية ال�ضكل. 
الآل��ة وطول  ن�ضل  اأك��رب من طوله وتوجد عالقة بني عر�ض  الطعنى  وعمق اجل��رح 
اجلرح الناجت عنها, حيث يكون طول اجلرح م�ضاويًا تقريبًا لعر�ض الن�ضل اأو اأقل منه قلياًل 
نظرًا ملطاطية اجللد, كما اأن ات�ضاع اجلرح يكون دائمًا اأكرب من �ضمك الن�ضل نظرًا لتباعد 
اإذا  الآل��ة  ي��زداد طول اجلرح عن عر�ض ن�ضل  القطعى وقد  حوافيه كما يحدث فى اجلرح 
تام  يرى حوافى اجلرح غري  قد  اأنه  كما  امل�ضاب  الن�ضل من  اإخ��راج  عند  ما و�ضع اجلرح 
�ضاأن  �ضاأنه  الإبط  اأو  العنق  فى  كما  م�ضدود  فيها اجللد غري  ما حدث مبنطقة  اإذا  النتظام 

اجلرح القطعى. 
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وتنق�صم اجلروح الطعنية اإىل:

1. جرح طعنى نافذ اإذا ما وقع اجلرح مقابل جتويف ال�ضدر اأو البطن ونفذ اإليه.
اإ�ضابات  فى  يحدث  كما  كله  امل�ضاب  الع�ضو  �ضمك  اجلرح  اخرتق  اإذا  خمرتق  جرح   .2

ال�ضيف )املبارزة(.
3. جرح غري نافذ اإذا مل ينفذ اجلرح للتجويف. 

خطورة اجلرح الطعنى:

1.  النزيف امل�ضاحب لهذه اجلروح ي�ضعب اإيقافه نظرًا لإ�ضابة الأوردة الدموية العميقة 
والتى يلزم لربطها اإجراء عملية جراحية قد ل تطول حياة امل�ضاب قبل القيام بها كما 
اأن النزيف قد يتجمع داخل التجاويف مما قد يفوت الفاح�ض اكت�ضافه وعالجه فى 
الوقت املنا�ضب اأو ي�ضغط النزيف املجتمع على الأع�ضاء احليوية كالقلب ويوؤدى اإىل 

اإعاقة حركاته.
2.  التقيح: هذه اجلروح اأكرث عر�ضه للتقيح نظرًا لعمقها و�ضعوبة تنظيفها. 

3.  احتمال اإ�ضابة الأح�ضاء الداخلية كالرئتني والقلب فى حالة اإ�ضابات ال�ضدر النافذة 
اأو الكبد والطحال والأمعاء فى حالة اإ�ضابات البطن النافذة ويجوز التنويه اإىل اأنه من 
املمكن حدوث اأكرث من اإ�ضابة بالأح�ضاء الداخلية مع وجود جرح باجللد , وذلك نتيجة 
حركة امل�ضاب وقد طعنه اأو اإخراج اجلانى لن�ضل الآلة جزئيًا ثم دفعها فى امل�ضاب 
مرة ثانية0 اأثناء فح�ض الإ�ضابات الطعنية يجب العناية بفح�ض مالب�ض امل�ضاب عن 
قطوع مقابل اإ�ضابات اجل�ضم وبحثًا عن اأجزاء من ن�ضل الآلة فى اجلروح لحتمال 

ك�رشها لو �ضادفت عظامًا0

10.اجلروح الوخزية :

ت�ضبه اجلروح الطعنية ولكنها حتدث من الطعن بالنهاية املدببة لأج�ضام غري حادة 
اأو ال�ضيخ اأو مق�ض, وفى هذه احلالة يتخذ اجلرح �ضكل  اأو مربد  )طرف الأداة( كم�ضمار 
املقطع امل�ضتعر�ض لالآلة فيكون م�ضتديرًا غري منتظم فى حالة الطعن مب�ضمار اأو على هيئة 
وحتمل  امل��ربد  ا�ضتعمال  حالة  فى  مثلث  اأو  املق�ض  ا�ضتعمال  حالة  فى  الأ�ضالع  متوازى 
هذه اجلروح – نف�ض خطورة الإ�ضابات الطعنية نظرًا لعمقها واحتمال نفاذها للتجاويف 

واإ�ضابة الأح�ضاء الداخلية ولقابليتها للتقيح ب�ضهولة. 
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11. احلروق :
بع�ض اأنواع احلروق �ضواء كانت حروق نارية قد حتدث من مثل اإطفاء �ضعلة ال�ضجائر 
اأو الت�ضخني ال�ضديد لبع�ض املعادن مثل املالعق – وال�ضكاكني ... وغريها لبع�ض الأ�ضخا�ض 
والتى عادة ترتك اأثرًا ل�ضكل الأداة امل�ضتخدمة اأو مثل احلروق ال�ضلقية اأو الكيميائية واملواد 

الكاوية – واملهم احلروق الكهربائية نتيجة مالم�ضة اجل�ضم جل�ضم مكهرب. 
12. اجلروح املفتعلة:

باأ�ضخا�ض  ال�ضتعانة  اأو  باأنف�ضهم  اإ�ضابات  افتعال  اإىل  الأ�ضخا�ض  بع�ض  يلجاأ  قد 
اآخرين )بيد مواليه( لتلفيق تهمة اإىل الغري اأو لت�ضوير حادثة ب�ضكل معني ومعظم الإ�ضابات 
املفتعلة تكون من نوع اجلروح القطعية وي�ضتعمل فيها املفتعل �ضفرة حالقة اأو �ضكني وتتميز 

هذه اجلروح بالأو�ضاف الآتية:
هى جدار  املختارة  والأماكن  املفتعل  ال�ضخ�ض  يد  متناول  فى  الأماكن  فى  وقوعها 
البطن اأو الفخذين اأو جانب العنق وفروة الراأ�ض, وقد توجد هذه الإ�ضابات فى اأماكن بعيدة 

عن متناول ال�ضخ�ض اإذا اأجريت بيد �ضخ�ض اآخر مواىل.
وقوعها فى اأماكن غري خطرية من اجل�ضم. 

عدم وجود اآثار باملالب�ض مقابل هذه الإ�ضابات لأن ال�ضخ�ض املفتعل يحدث اجلروح 
بنف�ضه بعد تعرية مالب�ضه واإذا وجدت اآثار باملالب�ض فاإنها تكون غري مطابقة لالإ�ضابات. 

كونها جروحًا منتظمة �ضطحية متوازية اأو متقطعية ومتزيلة من اأطرافها. 
اإفتعال كدمات �رشيطية  اإىل  وقد يلجاأ بع�ض املجرمني املحجوزين باأق�ضام ال�رشطة 
نقود  قطعة  حافة  بحك  اإما  اآخرين  باأ�ضخا�ض  بالإ�ضتعانة  وذلك   , الكرباج  ل�رشب  متثياًل 
معدنية باجللد وخ�ضو�ضًا على الظهر اأو �ضغطه بني قطعتني معدنيتني وفى احلالة الأخرية 
ن�ضاهد  الأوىل  الكدم احلقيقى وفى احلالة  بني  تفريقه  متقطعًا وميكن  الناجم  الكدم  يظهر 

كدمًا واحدًا �رشيطيًا ولي�ض مزدوجًا كما فى الإ�ضابات احلقيقية غري املفتعلة.
اأما اجلروح الر�ضية والتهتكية فنادرًا ما تفتعل واأن كان بع�ض املجرمني قد يفتعل 
براأ�ضه جرحًا ر�ضيًا , وذلك مب�ضادمة راأ�ضه باحلائط اإل اأن هذا اجلرح الناجت يكون �ضطحيًا 

وغري خطري. 
وملحظاتنا املهمة وال�صرورية فى حالت الك�صف على الإ�صابات ومايخت�س 

بالتعذيب هو:

كل . 1 واأب��ع��اد  و�ضكل  ن��وع  حتديد  يجب  الأ�ضخا�ض  فى  الإ�ضابات  على  الك�ضف  عند 
اإ�ضابة فى اجل�ضم كذلك واملهم هو حتديد عمر وتاريخ حدوث كل اإ�ضابة من تغرياتها 
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ال�ضفائية وبالتاىل حتديد نوعية الأدوات امل�ضتخدمة فى اإحداث كل منها مهما تعددت 
اآثار الإ�ضابات وذلك لبيان �ضحة ت�ضور كيفية وقوع الواقعة من اأقوال املجنى عليه 
اأو ال�ضهود اأو غريه وهذا مهم جدًا فى حالت التعذيب والذى ي�ضكو ال�ضخ�ض من 

تناوب التعذيب عليه لفرتات زمنية خمتلفة.
الإ�ضابات . 2 معامل  لإخفاء  حم��اولت  هناك  يكون  اأن  احل��الت  بع�ض  فى  يحدث  اأن��ه 

– وذلك  والتعذيب  وال�رشب  عليه  الإعتداء  نتيجة  بال�ضخ�ض  التى حدثت  الأ�ضلية 
من  بال�ضخ�ض  اأخ��رى  اإ�ضابات  ح��دوث  وبالتاىل  اأخ��رى,  ح��وادث  اإح��داث  بافتعال 
مثل افتعال حدوث حوادث �ضيارات كال�ضدم اأو الده�ض اأو الإلقاء من �ضيارة – اأو 
ال�ضدم بقطارات – اأو اإلقاء الأ�ضخا�ض من ارتفاعات عاليه كحالت ال�ضقوط من علو 
– اأو اإحداث حرق واإحراق باجل�ضم ليغطى اأو يخفى الإ�ضابات الأ�ضلية – ولذلك 
يجب على الطبيب ال�رشعى الفاح�ض للحالة اأن يبني الإ�ضابات الناجتة عن ال�رشب 

والتعذيب ومظاهرها عن الإ�ضابات الأخرى.
اأهمية فح�ض املالب�ض التى تكون على امل�ضاب �ضواء كان حيًا اأو متوفيًا وذلك بفح�ض . 3

كامل ودقي�ق لهذه املالب�ض وبيان ما اإذا كانت هذه املالب�ض هى التى كانت عليه اأثناء 
الواقعة اأم ل 0- كذلك التاأكد من طلب وفح�ض املالب�ض التى كانت على هذا ال�ضخ�ض 
اأثناء حدوث الواقعة لبيان ما قد يكون عليها من اآثار لتلوثات �ضواء دماء – اأو منى 
– اأو تراب – اأو طني – اأو اأية اآثار م�ضتبهه عالقة بها – كذلك فح�ض واإثبات اأية 
متزقات م�ضتبهه بها لتحديد موا�ضعها واأبعادها و�ضكلها و�ضكل حوافها واأطرافها 
ما اإذا كانت م�ضتوية اأو غري م�ضتوية اأو م�رشزمة وذلك ملطابقتها مع موا�ضع واأبعاد 
و�ضكل ونوع اجلروح املو�ضوفة املوجودة باجل�ضم �ضواء كانت اأ�ضاًل جروح قطعية 
اأو ر�ضية اأو �ضحجات اأو اأعرية نارية – كذلك للتفرقة مابني الإ�ضابات الفعلية اأو 

الإ�ضابات املفتعلة.
- وذلك لبيان كيفية ونوع الواقعة و�ضدق الرواية من عدمه - حيث اأن املالب�ض هى 
الدليل املادى املهم الباقى على مر الزمن, حيث اإن الإ�ضابات فى الأ�ضخا�ض بعد التداخل 
اجلراحى العالجى وال�ضفاء يختلف �ضكلها ومرور الوقت ي�ضعب التاأكد منها عند فح�ضها 
كذلك بالن�ضبة لالإ�ضابات التى حتدث فى اجلثث فاإن اجلثث بعد فرتة يحدث بها التغريات 
التحفظ على هذه  يتم  اأو معامل لالإ�ضابات. واأنه  اآثار  اأية  الرمية والتحلل متامًا مما يخفى 

املالب�ض باأن حترز ب�ضورة علمية وفنية �ضليمة و�ضحيحة.





)2(

جريمة التعذيب فى 
المواثيق الدولية

 

اإعداد

األستاذ الدكتور أيمن سالمة
–  اأكادميية نا�صر الع�صكرية العليا اأ�صتاذ القانون الدويل العام  
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متهيد :
عامة  ب�صفة  الإن�صان  حق  يف  ترتكب  اأن  ميكن  جرمية  اأب�صع  هو  التعذيب  اإن 
واملوقوف ب�صدد البحث ب�صفة خا�صة, حيث كان التعذيب و�صيلة مهمة يف املحاكمات 
الب�صرية  وبتطور  لتنظيمه,  الت�صريعي  التدخل  حد  اإيل  القدمية  الأزمنة  يف  اجلنائية 
اإذ  عامة,  ب�صفة  الأ�صا�صية  وحرياته  الإن�صان  حقوق  احرتام  نحو  الجتاه  وتنامي 
بل �صاد جترميه ومل يعد يقت�صر علي الخت�صا�س الداخلي  اأمرًا م�صتهجناً  اأ�صحي 
للدول واإمنا اأ�صبحت حمل اهتمام القانون الدويل والتزامات الأ�صرة الدولية بتنظيم 
ورعاية هذه احلقوق واعتربت �صمانها ورعايتها من �صميم م�صوؤولياتها وذلك خ�صية 
الداخلي  الإطار  خارج  مبركزه  الرتفاع  طريق  عن  الإن�صان  بحقوق  الدول  تع�صف 
تن�س  وما  الدولية.  والتفاقيات  املعاهدات  عرب  ال��دويل,  القانون  حميط  اإيل  للدول 
عليه من تدابري واإجراءات متكنه من مواجهة الدول التي تهدد كرامته وتنكر اآدميته 
ال�صباق يف  الإن�صان  العاملي حلقوق  الإعلن  كان  وتنتهك حقوقه و�صخ�صيته. حيث 

الن�س علي حظر التعذيب والعقوبة القا�صية اأو اللاإن�صانية اأو املهينة.

واحلريات  الإن�صان  حلقوق  الأوروبية  التفاقية  من  الأويل  املادة  ن�صت  كما 
الأ�صا�صية علي حظر التعذيب �صراحة. كما تعزز حظر التعذيب بف�صل العهد الدويل 
اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية الذي يعد اأن قرار عدم اإخ�صاع اأحد للتعذيب 

ول للمعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو اللان�صانية اأو املهينة.

معاملة  حريتهم  من  املحرومني  جميع  )يعامل  العا�صرة:  امل��ادة  ن�صت  كما 
اإن�صانية, حترتم الكرامة الأ�صلية يف ال�صخ�س الإن�صاين(. وي�صف الإعلن حماية جميع 
القا�صية  العقوبة  اأو  املعاملة  �صروب  من  وغريه  للتعذيب  التعر�س  من  الأ�صخا�س 
اأو املحطة بالكرامة الذي اعتمدته اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف  اأو اللاإن�صانية 
قرارها 3452 املوؤرخ 1975/12/9 باأن التعذيب امتهان للكرامة الإن�صانية, ويري 
فيه �صكًل متفاقماً من اأ�صكال املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو اللاإن�صانية اأو املحطة 
اتفاقية  لإعداد  الطريق  يف  هامة  خطورة  الإعلن  مثل  وقد  الأويل(  )املادة  بالكرامة 
مناه�صة التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو اللاإن�صانية اأو 

املهينة التي اعتمدتها اجلمعية بتوافق الآراء يف 1984/12/10.

وعرفت التفاقية التعذيب وت�صمنت يف الق�صم الأول منها جمموعة من التدابري 
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التي ق�صد منها اأن حتيط احلق يف عدم التعر�س له ب�صياج قوي من احلماية.

جرمية  اإيل  )روما(  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  الأ�صا�صي  النظام  تعر�س  كما 
من  وو�صفها  الإن�صانية,  �صد  جرمية  ي�صكل  باعتباره  ال�صابعة  املادة  يف  التعذيب 
الوطنية  القوانني  اأما علي �صعيد  باأ�صره.  الدويل  املجتمع  تثري  التي  اأخطر اجلرائم 
فاإن العديد من الدول ت�صمنت د�صاتريها ن�صو�صاً حتظر تعري�س اأي اإن�صان للتعذيب 
اأو املعاملة املحطة بالكرامة. وتقر القوانني اجلزائية يف عدد من الدول عقوبة علي 
املوظف الذي ياأمر بتعذيب متهم اأو يفعل ذلك بنف�صه لإرغامه علي العرتاف, وتهدر 

الأدلة التي جمعت حتت �صغط التعذيب واملعاملة اللاإن�صانية.

تعريف التعذيب:

 يختلف تعريف التعذيب ب�صكل طفيف بني اتفاقية واأخري ولكن كل التعريفات 
اأم  كان  �صديد, ج�صدياً  اأو عذاب  اآلم  ينتج عنه  اأي عمل  بالتعذيب  يق�صد  باأنه  تفيد 
عقلياً, يلحق عمدًا ب�صخ�س ما بق�صد احل�صول من هذا ال�صخ�س اأو من �صخ�س ثالث 
علي معلومات اأو اعرتاف اأو معاقبة علي عمل ارتكبه اأو ي�صتبه يف اأنه ارتكبه, هو 
– اأو عندما يلحق  اأي �صخ�س ثالث  اأو  اإرغامه هو  اأو  اأو تخويفه  اأو �صخ�س ثالث, 
مثل هذه الأمل اأو العذاب لأي �صبب من الأ�صباب يقوم علي التمييز اأياً كان نوعه, اأو 
يحر�س عليه اأو يوافق عليه اأو ي�صكت عنه موظف ر�صمي اأو اأي �صخ�س اآخر يت�صرف 
ب�صفته الر�صمية. ول يت�صمن ذلك العذاب اأو الأمل النا�صئ فقط عن عقوبات قانونية 

اأو امللزم لهذه العقوبات اأو الذي يكون نتيجة عر�صية لها.

ويلحظ من هذا التعريف ما يلي:

1.  التعذيب ي�صمل الأمل اجل�صدي والنف�صي:

ميتد التعذيب لي�ضمل الأمل اجل�ضدي عالوة علي الأمل النف�ضي, ومعني ذلك اأن التعذيب 
ميكن اأن ينزل اأملًا بدنيًا اأو نف�ضيًا باملجني عليه, مهما كان, متهما اأو غري متهم. ول �ضك اأن 
التو�ضع يف مفهوم التعذيب ي�ضمل الأمل النف�ضي اأو املعاناة النف�ضية ويت�ضمن اإدانة لالأ�ضاليب 
النف�ضية احلديثة التي ت�ضتخدم لنتزاع املعلومات اأو العرتاف من �ضحايا التعذيب والتي 
اأفرزها التطور العلمي. غري اأن كل اأمل ل يعترب من قبيل التعذيب اإل اإذا كان علي درجة من 

اجل�ضامة )ح�ضب التفاقية(.
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2.  اأركان جرمية التعذيب:

بالإ�ضافة اإيل الركن املادي فاإن للتعذيب ركنه املعنوي, ومعني ذلك اأن جرمية التعذيب 
هي من اجلرائم العمدية, التي يتعني اأن يتوافر فيها الق�ضد اجلنائي لدي اجلاين.

لقد كان التطور الأهم يف مفهوم جرمية التعذيب, يف املادة ال�ضابعة من نظام املحكمة 
اجلنائية الدولية, اإزالة ما يتعلق با�ضرتاط وجود هدف معني من وراء هذا التعذيب, والذي 
حمكمتا  تبنت  ال��ذي  التعريف   ,1984 لعام  التعذيب  اتفاقية  لتعريف  املميزة  ال�ضمة  كان 

يوغو�ضالفيا ورواندا كثريًا من جوانبه يف ممار�ضاتهما الق�ضائية.
الإن�ضانية  �ضد  كجرمية  التعذيب  جرمية  لأرك��ان  ا�ضتنادا  ي�ضرتط,  يعد  مل  وهكذا 
الإ�ضارة  مع  وخا�ضة  حمدد,  هدف  اإثبات  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  الأ�ضا�ضي   النظام  يف 
العادي املتمثل  الق�ضد اجلنائي  اإل جمرد وجود  اإيل ذلك يف هام�ض هذه الأركان  ال�رشيحة 
اأو  لفعله  نتيجة  �ضيت�ضبب  اأنه  يعلم  اأن  اجلرمية  مرتكب  علي  يكون  حيث  والإرادة,  بالعلم 
امتناعه باأمل �ضديد اأو معاناة �ضديدة لل�ضحية اأو ال�ضحايا, واأن يريد اإحداث هذا الأمل اأو 

املعاناة دون الأهمية لوجود هدف اآخر.
3.  �صفة اجلاين:

حيث يقت�رش التعذيب كما ورد يف التفاقية علي )التعذيب الر�ضمي( الذي يتم من 
موظف ر�ضمي اأو �ضخ�ض اآخر يت�رشف ب�ضفته الر�ضمية ول يدخل مفهوم التعذيب كما هو 

حمدد يف اتفاقية التعذيب الذي ل يكون ممثال يف ال�ضلطة العامة.
يف  معينة  �ضفة  التعذيب  لقيام  ي�ضرتط  الإن�ضان  حلقوق  ال��دويل  القانون  كان  واإذا 
اجلاين, فاإن القانون الدويل اجلنائي ل ي�ضرتط اأي �رشط مماثل. ففي حكمها ال�ضادر2001 
الدولية  اجلنائية  للمحكمة  التابعة  الأوىل  الدرجة  اأو�ضحت حمكمة  )كيوناراك(,  ق�ضية  يف 
جرمية  لقيام  �رشطا  لي�ض  الر�ضمي  املوظف  "�رشط  اأن  ال�ضابقة  ليوغو�ضالفيا  اخلا�ضة 
التعذيب مبقت�ضى القانون الدويل العريف, واأن امل�ضوؤولية اجلزائية الفردية عن التعذيب قد 
تتحقق خارج نطاق اتفاقية الأمم املتحدة ملناه�ضة التعذيب ب�رشف النظر عن �ضفة اجلاين.

الدولية  اجلنائية  املحكمة  نظام  وفق  التعذيب  جرمية  تعريف  يعد  ذاته  الوقت  ويف 
تغيريا جذريا للمفهوم التقليدي جلرمية التعذيب, حيث ل يقيد تعريف التعذيب مبا يرتكب 
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علي يد املوظفني الر�ضميني اأو بتحري�ض اأو مباركة منهم.
الأطراف  الدول  دعت   1984 لعام  التعذيب  مناه�ضة  اتفاقية  اأن  اإيل  الإ�ضارة  جتدر 
الأط��راف يف  ال��دول  علي  �ضيكون  هذا   الوطنية, وعلي  قوانينها  للتعذيب يف  تعريفها  لتبني 
الالزمة يف هذا اخل�ضو�ض علي  التعديالت  اإدخال  للمحكمة  الأ�ضا�ضي  النظام  التفاقية ويف 

التعريف التقليدي للتعذيب.
4.  التعذيب ل ي�صمل العقوبات القانونية:

لهذه  املالزم  اأو  قانونية,  النا�ضئ عن عقوبات  العذاب  اأو  الأمل  اإيل  التعذيب  ل ميتد 
جمرم  عقاب  التعذيب  قبيل  من  يكون  فال  لها,  عر�ضية  نتيجة  يكون  ال��ذي  اأو  العقوبات, 

بالطريق القانوين املقرر.
�ضبب  امل�رشوعة,  العقوبة  ماهية  حتديد  عن  التعذيب  مناه�ضة  اتفاقية  �ضمت  اإن 
م�رشوعية  يف  الت�ضكيك  حد  اإيل  مداه  الت�ضكيك  ذلك  وو�ضل  الكثريين  لدي  وا�ضعًا  غمو�ضًا 
عقوبة الإعدام, وم�رشوعية العقوبات اجل�ضدية املطبقة يف بع�ض الدول الإ�ضالمية مثل اجللد, 
والتي كانت من وراء اإدراج هذه العبارة الهامة املتعلقة بعدم �ضمول التعذيب لالآلم الناجمة 

عن عقوبة م�رشوعة.
القانونني  اأن تكون متوافقة مع كل من  العقوبة امل�رشوعة يجب  اأن  البع�ض  ويري 
الوطني والدويل, ذلك انه لن يكون من املنطقي احلكم علي م�رشوعية العقوبات عن طريق 
من  ك��ان  لذلك  م�رشوعًا,  التعذيب  جعل  من  الدولة  �ضتمكن  لأنها  فقط,  الوطنية  املعايري 

ال�رشوري الإ�ضارة اإيل املعايري الدولية.
5.  �صدة الأمل اأو املعاناة:

املعاملة  ���رشوب  من  وغ��ريه  التعذيب  من  بكل  تتعلق  باأنها  التفاقية  عنوان  يوحي 
او العقوبة القا�ضية اأو الالاإن�ضانية اأو املهينة, اإل اأن التفاقية تكتفي بتعريف التعذيب ول 
اأو العقوبة ذكر اإيل جانب عنوان  ت�ضع تعريفا للمعاملة املق�ضودة. ومل ياأتي لهذه املعاملة 
التفاقية اإل يف مقدمتها واملادة 16 منها والتي تكتفي بالن�ض علي انطباق عدد من التدابري 
الوقائية. ويبدو اأن �ضعوبة الو�ضول اإيل تعريف مقبول عمومًا للمعاملة اأو العقوبة القا�ضية 
اأو الالن�ضانية اأو املهينة, هو الذي يف�رش ق�رش جمموعة العمل التي اأعدت التفاقية املجال 
الرئي�ضي لتطبيق هذه الأخرية علي التعذيب, وذلك خالفًا ملا ارتاأته منظمة العفو الدولية من 
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�رشورة انطباقها بالقدر نف�ضه علي مثل هذه املعاملة اأو العقوبة.
اإن ما يدل علي �ضعوبة التفرقة بني التعذيب, وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة 
القا�ضية اأو الالن�ضانية اأو املهينة تبينه كل من اللجنة الأوروبية حلقوق الإن�ضان واملحكمة 
الأوروبية حلقوق الإن�ضان, ذلك يف �ضوء حظر التعذيب والعقوبة اأو املعاملة الوح�ضية املهينة 
لعام  الأ�ضا�ضية  الإن�ضان واحلريات  الأوروبية حلماية حقوق  التفاقية  الثالثة من  املادة  يف 
1950. واأن معيار التفرقة بني التعذيب اأو املعاملة الالاإن�ضانية اأو املهينة, هو درجة املعاناة 
اأو الأمل الذي يلحق باملجني عليه من جراء كل منها. فاإذا كانت هذه الدرجة يف اأق�ضاها فقط 
نكون اأمام التعذيب, واإل فاإن الأمر ل يتجاوز جمرد معاملة اأو غري اإن�ضانية اأو مهينة. كما 
اأن التفاقية مل تت�ضمن بيانا ملا يعد من قبيل التعذيب اأو العقوبة اأو املعامالت القا�ضية اأو 
الالاإن�ضانية اأو املهينة, غري اأنه يعود للقا�ضي اأ�ضا�ضا اأمر تقدير احلد الذي يتعني اأن تبلغه 
هذه املعاملة اأو العقوبة, لكي تندرج �ضمن التعذيب, وهو اإذ يقرر ذلك ياأخذ جميع الظروف 

يف العتبار مبا يف ذلك جن�ض املجني عليه و�ضنه وحالته ال�ضحية ومدي ح�ضا�ضيته لالأمل.
ذات  امل�ضائل  اأعقد  من  املعاناة هي  اأو  الأمل  �ضدة  م�ضالة حتديد  اأن  فيه  ل�ضك  فمما 
مقاربات  اأو  اجتاهات  ثالثة  الإن�ضان  حقوق  قانون  عرف  وقد  التعذيب.  مبو�ضوع  ال�ضلة 
اأو  تتعلق بهذا املو�ضوع وهي: املقاربة الرتاكمية, واملقاربة التي ت�ضتند على طبيعة الفعل 

ذاتيته, واملقاربة القائمة على التعذيب العقلي اأو النف�ضي املح�ض.
اأول: التعذيب الرتاكمي:

يقوم هذا الجتاه على اأ�ضا�ض عدم التمييز بني الأفعال والأ�ضاليب امل�ضتخدمة, وذلك 
لأن اجلناة ل يقيدون اأنف�ضهم عادة باأ�ضلوب معني دون �ضواه من اأجل اإحداث الأمل ال�ضديد 
لدى ال�ضحية, وياأخذ هذا الجتاه اإذا مبجموع اأعمال العنف التي تعر�ض لها ال�ضحية �ضواء 
)اأيدن/ ق�ضية  الإن�ضان يف  الأوروبية حلقوق  املحكمة  اأ�ضارت  فقد  عقلية.  اأم  بدنية  اأكانت 
تركيا( اإىل جمموع الأفعال البدنية والعقلية البدنية التي تعر�ضت لها ال�ضحية, وبالأخ�ض 
فعل الغت�ضاب للقول بوجود تعذيب. وقد تعر�ضت ال�ضاكية يف هذه الق�ضية, بالإ�ضافة اإىل 
الغت�ضاب, اإىل اأعمال عنف �ضتى من قبيل: ال�رشب, الركل, التعرية والتعري�ض اإىل �ضغط 
اأعمال  الف�ضل بني الغت�ضاب وغريه من  ت�ضتطيع  اأنها ل  املحكمة  اأو�ضحت  عاٍل. وقد  ماء 
العنف الأخرى التي مور�ضت �ضد ال�ضحية, واأنها بالنتيجة خل�ضت اإىل وجود تعذيب على 
دون  اأحدها  اإىل  وت�ضتند  بينها,  تف�ضل  اأن  دون  املرتكبة  الأفعال  اأو جمموع  اأ�ضا�ض جممل 



التعذيب جرمية �صد الإن�صانية     -    دليل اإر�صادي للعاملني يف جمال العدالة اجلنائية

152

الآخر.
وعلي الرغم من اأن الغت�ضاب مذكور يف النظام الأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية 
واملعاناة  الأمل  اأن   "Celebici" ق�ضية  املحكمة يف  هيئة  فقد لحظت  ال�ضابقة,  ليوغو�ضالفيا 
اجل�ضدية والنف�ضية التي يحدثها الغت�ضاب يبلغ به مبلغ جرمية التعذيب خا�ضة اأنه ي�ضكل 

بحد ذاته متييزا �ضد املراأة.
ثانيا: معيار طبيعة الفعل امل�صتخدم:

من الجتاهات الأخرى املتعلقة بتحديد �ضدة الأمل واملعاناة اجتاه اآخر ياأخذ مبعيار 
طبيعة الفعل امل�ضتخدم للت�ضبب بالأمل اأو املعاناة. فوفقًا لهذا الجتاه, لي�ض هناك داٍع للنظر 
الأمل؛  �ضدة  لتحديد  بال�ضحية  الأمل  لإيقاع  امل�ضتخدم  الفعل  �ضوى طبيعة  اآخر  عامل  اأي  يف 
نظرًا  �ضديدًا  الأمل  فيها  يعد  ح��الت  فثمة  ال�ضحية.  على  تعذيب  بوقوع  القول  وبالنتيجة 
لطبيعة الفعل الذي جرى ا�ضتخدامه يف عملية التعذيب, ومن العنا�رش التي يتم اللجوء اإليها 
يف هذه احلالة الأداة امل�ضتخدمة اأو ماديات الفعل اأو �ضكله. فقد تو�ضلت اللجنة الأوروبية 
حلقوق الإن�ضان )قبل اإلغائها( اإىل اأن الفلقة على �ضبيل املثال– ت�ضبب اأملا �ضديدًا ي�ضل اإىل 
حد التعذيب.  فهذا الأ�ضلوب الذي يقوم على �رشب ال�ضحية على باطن قدميه, مما ي�ضبب له 
اآلما مربحة لأيام ورمبا لأ�ضابيع ي�ضكل تعذيبًا على الرغم من اأنه يف اأحيان كثرية قد ل يرتك 
اآثارا. وقد تبنت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان هذا الجتاه يف اأكرث من ق�ضية من ق�ضايا 
و"ال�ضبح الفل�ضطيني"  التعذيب و�ضوء املعاملة التي عر�ضت عليها, فعدت كال من "الفلقة", 

والغت�ضاب من قبيل الأفعال الكافية بذاتها للت�ضبب باأمل �ضديد ي�ضل اإىل حد التعذيب.
ثالثا: التعذيب النف�صي:

ومن  خطورة,  تفوقها  بل  �ضابقتها,  عن  خطورة  النف�ضي  التعذيب  و�ضائل  تقل  ل 
اأمثلتها احلرمان من الطعام وال�رشاب اأو النوم اأو ال�ضوء اأو ال�ضوت, والتهديد ال�ضديد اأو 
م�ضاهدة تعذيب الآخرين اأو الإجبار علي ال�ضرتاك يف تعذيبهم, علي نحو ما جاء يف ق�ضية 
"Tabic" من اإجبار املدعي عليه لل�ضاهدين )G( و)H( علي ارتكاب اأفعال جن�ضية �ضد �ضجني 

اآخر, ومن ثم اإجبار )G( علي ت�ضويهه جن�ضيا, الأمر الذي اأدي اإيل وفاته.
اخلا�ضة  الدولية  املحكمة  اأقرتها  التي  النف�ضي  التعذيب  و�ضائل  من  اأي�ضا  كانت 
ليوغو�ضالفيا ال�ضابقة, والتي قد ل يعدها البع�ض تعذيبا علي الرغم مما حتدثه من اأمل نف�ضي, 
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الإجبار علي الب�ضق علي العلم الإ�ضالمي, والإجبار علي اأداء التحية ال�رشبية الثالثية, اأو 
غناء الأغاين ال�رشبية.

ي�ضتند الجتاه الثالث من الجتاهات املتعلقة بتحديد �ضدة الأمل واملعاناة اإىل معيار 
�ضخ�ضي قوامه الأثر الذي ت�ضبب به ال�ضلوك على نف�ضية ال�ضحية. ومن اأو�ضح الأمثلة على 
التعذيب النف�ضي ق�ضية )ميغل اأجنل اإ�ضتيال( التي نظرتها اللجنة املعنية بحقوق الإن�ضان. 
نظر  وجهة  من  التعذيب  حد  اإىل  و�ضل  اأرجنتيني  بيانو  عازف  تعر�ض  الق�ضية,  هذه  ففي 
اللجنة املعنية. وقد جاء اأمله النف�ضي على اإثر تهديده من قبل رجال الأمن يف اأورغواي بتعذيب 
اأقاربه اأو اأ�ضدقائه, اأو باإر�ضاله اإىل الأرجنتني لإعدامه, واإيهامه بروؤية و�ضماع اأ�ضياء لي�ضت 
اأمل  اإحلاق  اإىل  اأف�ضت  الأفعال  هذه  اأن  الإن�ضان  بحقوق  املعنية  اللجنة  اأكدت  وقد  حقيقية. 
اأورغ��واي بتهديده بقطع يديه من خالل  نف�ضي �ضديد بال�ضحية عززه قيام رجال الأمن يف 

مق�ض كهربائي.
وعلي اأية حال, اإن معيار ال�ضدة هو معيار مو�ضوعي �ضيكون علي املحكمة اجلنائية 
اأنه   "Celebici" لق�ضية  نظرها  اأثناء  يوغو�ضالفيا  حمكمة  لحظت  وقد  حتديده,  الدولية 
�ضيتوجب علي املحكمة يف حتديدها لهذا املعيار ال�ضتعانة بق�ضايا حقوق الإن�ضان الدولية 
والإقليمية يف جمال بحثها يف التفرقة بني املعاملة القا�ضية اأو الالاإن�ضانية اأو املهينة وجرمية 

التعذيب.
التمييز بني اأفعال التعذيب واملعاملة اللاإن�صانية اأو املهينة:

حلقوق  الأوروبية  اللجنة  اعتربت  املتحدة  اململكة  �ضد  ال�ضمالية  اأيرلندا  ق�ضية  يف 
التالية  اأن ال�ضتخدام املنهجي لل�ضلطات الربيطانية لتقنيات ال�ضتجواب اخلم�ض  الإن�ضان 

جمتمعة يدخلها يف اإطار التعذيب وهي:
 اإجبار املحتجز علي الوقوف �ضاعات طويلة اإيل اجلدار يف و�ضع يكون فيه معظم ثقل 1. 

اجل�ضم علي اأ�ضابع القدم.
و�ضع غطاء اأ�ضود علي راأ�ض املحتجز ل ُيرفع اإل يف حالة ال�ضتجواب.. 2
اإخ�ضاع ال�ضجني لل�ضجيج.. 3
حرمان ال�ضجني من النوم.. 4
حرمان ال�ضجني من الطعام اأو ال�رشاب.. 5

ولكن املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان مل توافق علي اعتبار هذه التقنيات اخلم�ض 
تعذيبًا رغم ا�ضتخدامها جمتمعة وب�ضكل منتظم, واعتربت اأنها ل تخرج على كونها معاملة 
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ل اإن�ضانية اأو مهينة, وم�ضتندة اإيل فهمها اخلا�ض للتعذيب باأنه مق�ضور علي الأفعال بالغة 
الق�ضوة والرببرية, الأمر الذي لقي كثريا من النتقاد.

وجتدر الإ�ضارة اإيل ال�ضعوبة التي �ضتواجه املحكمة يف حتديدها ملعيار ال�ضدة, نتيجة 
كون ال�ضعور بالأمل اأو املعاناة اجل�ضدية اأو النف�ضية م�ضاألة ن�ضبية تلعب ال�ضفات ال�ضخ�ضية 
الجتماعية  واحلالة  وال�ضن  اجلن�ض  ال�ضفات  هذه  ومن  حتديدها,  يف  كبريًا  دورًا  لل�ضحية 
اإ�ضافة اإيل ال�ضحة اجل�ضدية اأو النف�ضية, فما ي�ضبب اأملا وعناًء �ضديدين للمراأة اأو الطفل قد 

ل ي�ضبب ذات امل�ضتوي من الأمل واملعاناة للرجل البالغ.
التعذيب يف ت�ضببها  الإ�ضاءة اجل�ضدية لرجل م�ضٍن مري�ٍض قد ت�ضل لدرجة  اأن  كما 
باأمل اأو معاناة �ضديدين, بينما ميكن اعتبارها جمرد معاملة ل اإن�ضانية اإذا كان ال�ضحية �ضابًا 
يافعًا, وعلي هذا �ضيعتمد تقييم احلد الأدنى لل�ضدة املطلوب ا�ضتيفاوؤه يف جرمية التعذيب علي 
ظروف كل ق�ضية علي حده. ومن الناحية العملية فمن غري املمكن جتاهل دور هذا العامل 

الجتماعي يف حتديد �ضدة الأمل واملعاناة وق�ضوتها.
اأمناط التعذيب:

اأماكن  يف  بالكهرباء  وال�ضعق  امل��ربح,  ال�رشب  منها  اأ�ضاليب,  عدة  التعذيب  ي�ضمل 
والأعمال  املطول,  النفرادي  والعزل  اجلن�ضية,  والإ�ضاءة  والغت�ضاب  باجل�ضم,  خمتلفة 
املوت,  قبل  حلظات  حتى  التنف�ض  ملنع  اأخ��ري  بو�ضيلة  اخلنق  اأو  باملاء  والإغ��راق  ال�ضاقة, 
وتقطيع الأو�ضال اأو انتزاع الأظافر, والتعليق من الأرجل اأو الأيدي لفرتات طويلة, وذلك 

كله �ضمن اأ�ضاليب متعددة اأخري.
واقع الأمر, لن يكون من ال�ضهولة مبكان و�ضع تعداد جامع مانع لالأفعال اأو اأ�ضكال 
المتناع عن الفعل التي ميكن اأن تندرج حتت التعذيب, واإن كان من املمكن ذكر بع�ضها –
ف�ضال عن الأمثلة ال�ضابقة- مثل التعذيب بك�رش اأو خلع الأ�ضنان, اأو التعليق من املع�ضمني 
بعد ربطهما خلف الظهر, اأو التعذيب بال�ضدمات الكهربائية, اأو اإطفاء ال�ضجائر يف ج�ضم 

ال�ضحية.
 ورغم عدم وجود قائمة لأنواع التعذيب التي مينع ممار�ضتها, فاإن القانون الدويل 
القا�ضية  العقوبة  اأو  املعاملة  اأن��واع  التعذيب وكل  من  نوع  واأي  نوع  كل  �ضمول  وا�ضح يف 
مل�ضطلح  نف�ضهما  والتف�ضري  امل�ضتوي  �ضمن  بالكرامة,  واملحطة  واملهينة  والالاإن�ضانية 
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التعذيب, وهذا ي�ضمل اإخ�ضاع ال�ضخ�ض للوقوف من�ضبا فرتات طويلة علي حائط مع مد 
الأيدي, اأو ممار�ضة الوقوف ثم الركوع ب�ضكل متكرر, اأو الوقوف وحده اأو الركوع وحده, 
اأو اخل�ض بعنف, اأو الإخ�ضاع لفرتة طويلة لل�ضجيج, اأو احلرمان من النوم اأو الطعام اأو 
الأ�ضخا�ض  خ�ضوع  عن  تتحدث  ل  التعذيب  ملناه�ضة  الدولية  التفاقية  اأن  ورغم  ال�رشاب. 
لتجارب علمية دون ر�ضاهم ومعرفتهم واإدراكهم الواعي, علي اأنه نوع من التعذيب, اإل اأنه 
�ضمنا يعترب كذلك. فقد ورد يف اتفاقيات جنيف ويف العهد الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية. 
ويتداخل مو�ضوع التعذيب مع ق�ضايا اأخري يف حقوق الإن�ضان, مثل الحتجاز والعتقال 

التع�ضفي والختفاء األق�رشي, التي جتعل التعذيب واردا عند حدوثها.
وهناك جدل حل اإن كان التعذيب ي�ضمل الأحكام الق�ضائية بالتعذيب اجل�ضدي وبرت 
الأع�ضاء والكي اأو الأ�ضكال املختلفة من اجللد بال�ضوط اأو الع�ضي, اأو حتى عقوبة الإعدام, 
فهناك طعون كثرية واختالفات يف الراأي مع اأو �ضد هذه العقوبات مبا يف ذلك عقوبة الإعدام. 
حيث اأن التفاقيات الدولية املناه�ضة للتعذيب تن�ض علي ال�ضتثناء من التعذيب الأمل واملعاناة 
الناجتة فقط عن تنفيذ عقوبات قانونية اأو الالزمة لتنفيذ مثل هذه العقوبات, اأو اأنها تاأتي 
التي  القانونية  العقوبات اجلنائية  اإن  لتقول  الن�ض  الدول هذا  نتيجتها. وا�ضتعملت بع�ض 
اأذي ج�ضدي ل تعترب تعذيبا. واعتربت العقوبات اجل�ضدية والبرت م�ضتثناة من  ينتج منها 
النا�ضئ  النف�ضي  العذاب  هو  الن�ض  لهذا  الأ�ضلي  التف�ضري  معني  اأن  رغم  التعذيب,  تف�ضري 
اأ�ضا�ضًا عن عملية الحتجاز ومنع احلرية وال�ضجن وتنفيذ عقوبات بدنية كالأ�ضغال ال�ضاقة 

اأو عقوبة الإعدام.
من  احلماية  حق  علي  تن�ض  اأحكاما  كذلك  التعذيب  حول  ال��دويل  القانون  وي�ضمل 
التعذيب وم�ضوؤولية الدولة عن اأعمال عمالئها, ولذا علي كل دولة اتخاذ الإجراءات القانونية 
والإدارية والق�ضائية وغريها من الإجراءات ملنع التعذيب يف اإقليمها وجترمي اأعمال التعذيب 
مع عدم تربير اأي منها حلالت خا�ضة مثل احلرب اأو عدم ا�ضتقرار الو�ضع ال�ضيا�ضي اأو 
الطوارئ العامة. و�ضمن هذه الأحكام ي�ضمل القانون الدويل اأي�ضا م�ضئولية احلكومات عن 
املالحقة الق�ضائية ملرتكبي التعذيب يف اإقليمها وت�ضليمهم ايل دولهم ملالحقتهم ق�ضائيا هناك, 
اإذا مل يكونوا يف دولتهم اأ�ضا�ضا اأو للدول الأقرب للعالقة يف املطالبة مبالحقتهم الق�ضائية, 
اأخري, بحيث يحق للدولة  اأ�ضخا�ض من دولة  للتعذيب من قبل  مثل تعر�ض مواطني دولة 
التي تعر�ض مواطنوها للتعذيب طلب التحفظ والت�ضليم للقائمني باأعمال التعذيب. وي�ضمل 
القانون الدويل اأي�ضًا اأحكامًا تن�ض علي حق املتهم يف عدم طرده من دولة جلوء اأو اإعادته اأو 
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ت�ضليمه اإيل دولة اأخري ميكن اأن يواجه فيها تعذيبا. كما ي�ضمل حق ال�ضحية باحل�ضول علي 
تعوي�ضات عادلة جراء تعر�ضه للتعذيب, مبا يف ذلك اإعادة تاأهيله والتحقيق يف �ضكواه وعدم 

تعر�ضه لالأذى نتيجتها.
دور املنظمات الدولية يف منع التعذيب :

هذه  بني  وم��ن  التعذيب  ملنع  معايري  و�ضع  يف  بدورها  الإقليمية  الهيئات  �ضاهمت 
حلقوق  الأمريكية  البلدان  وحمكمة  الإن�ضان,  حلقوق  الأمريكية  البلدان  جلنة  الهيئات 
ملنع  الإن�ضان  حلقوق  الأوروبية  واللجنة  الإن�ضان,  حلقوق  الأوروبية  واملحكمة  الإن�ضان, 

التعذيب, واللجنة الأفريقية حلقوق الإن�ضان.
1.  املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�صان:

اعتمد جمل�ض اأوروبا اتفاقية حماية حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية )التفاقية 
الأوروبية حلقوق الإن�ضان( وقد بداأ نفاذها يف �ضبتمرب 1953.

وتن�ض املادة الثالثة من التفاقية علي اأنه "ل يجوز تعري�ض اأحد للتعذيب اأو غريه 
التفاقية  اأن�ضاأت  وقد  املهينة"  اأو  الالاإن�ضانية  اأو  القا�ضية  العقوبة  اأو  املعاملة  من �رشوب 
الإن�ضان.  الأوروبية حلقوق  واللجنة  الأوروبية  املحكمة  تتمثل يف  الرقابة  اآليات  الأوروبية 
وعلي اإثر اإ�ضالح بداأ نفاذه يف 1 نوفمرب 1998, حلت حمل املحكمة واللجنة حمكمة دائمة 
جديدة. وقد اأ�ضبح حق الأفراد يف رفع الدعاوي مكفول بن�ض اإلزامي واأ�ضحي بو�ضع جميع 
اأمر  النظر يف  للمحكمة فر�ضة  اإيل املحكمة ب�ضورة مبا�رشة. وقد �ضنحت  التقدم  ال�ضحايا 

�رشورة حتقيق ادعاءات التعذيب,باعتباره و�ضيلة ل�ضمان احلقوق املكفولة )املادة 3(.
وكان اأول حكم يف هذا املو�ضوع هو احلكم الذي اأ�ضدرته املحكمة يف 1997/12/8 
فرد يف  يكون  عندما  )اأن��ه  املحكمة  راأت  الق�ضية  هذه  ففي  تركيا.  )اأكاي�ضو( �ضد  ق�ضية  يف 
�ضحة جيدة عند حتفظ ال�رشطة عليه ثم يتبني عند اإطالق �رشاحه اأن به اإ�ضابات, ي�ضبح 
تن�ضاأ بجالء  ذلك  تفعل  فاإن مل  الإ�ضابات,  ل�ضبب  مقبوًل  تعلياًل  تقدم  اأن  الدولة  علي  لزاما 

ق�ضية يف اإطار املادة الثالثة من التفاقية(.
واأقرت املحكمة باأن الإ�ضابات التي حلقت ب�ضاحب الدعوي ن�ضاأت عن تعذيب واأن 
املادة الثالثة قد انتهكت بل اإن املحكمة ف�رشت اأي�ضا املادة 13 من التفاقية التي تكفل حق 
حتقيقا  بالتحقيق  التزاما  تفر�ض  باأنها  وطنية,  �ضلطة  اأمام  فعلي  انت�ضاف  علي  احل�ضول 
منع  يكت�ضبها  التي  اجلوهرية  لالأهمية  نظرا  اأنه  املحكمة  وقالت  التعذيب  دع��اوي  يف  وافيا 
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الدول  علي  تفر�ض   13 امل��ادة  فاإن  التعذيب  �ضحايا  ول�ضعف  جوهرية  اأهمية  من  التعذيب 
اإجراء حتقيق واف وفعال حلوادث التعذيب, وذلك دون اإخالل باأية و�ضيلة انت�ضاف اأخري 

متاحة يف ظل النظام الوطني.
ووفقا لتف�ضري املحكمة فاإن مفهوم النت�ضاف الفعلي املذكور يف املادة 13 ي�ضتنتج 

اإجراء حتقيق واف يف كل ادعاء بوقوع تعذيب.
ن�ض  مثل  �رشيحا  ن�ضا  تت�ضمن  ل  التفاقية  اأن  من  بالرغم  اأن��ه  املحكمة  ولحظت 
املادة 12 من اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو 
النت�ضاف  مفهوم  يف  �ضمنا  يدخل  التحقيق  هذا  اإج��راء  لزوم  فاإن  املهينة,  اأو  الالاإن�ضانية 
الفعال مبوجب املادة 13. وبناء عليه خلت املحكمة اإيل اأن الدولة قد انتهكت املادة 13 بعدم 

حتقيقها يف ادعاء التعذيب الذي اأثاره �ضاحب الدعوي.
ويف احلكم ال�ضادر يف 1998/10/28 يف ق�ضية )اأ�ضينوف( واآخرين �ضد بلغاريا 
الدولة  بالتزام  الع��رتاف  يف  اأبعد  �ضوطا  املحكمة  م�ضت   ,)1086/874/1998/90(
اأي�ضا علي املادة الثالثة.  بالتحقيق يف ادعاءات التعذيب, ل بناء علي املادة 13 وحدها, بل 
ففي هذه الق�ضية قدم �ضاب من الغجر, كانت قد اعتقلته ال�رشطة, اأدلة طبية علي وجود اآثار 
�رشب متكرر, واإن كان من املتعذر -ا�ضتنادا اإيل الأدلة املتوفرة- القطع بتحديد املت�ضبب 
اأثبتها  اأم ال�رشطة. وقد اأقرت املحكمة باأن مدي الكدمات التي  اأبوه  يف هذه الإ�ضابات هو 
الطبيب الذي فح�ض ال�ضيد )اأ�ضينوف( يدل علي اإ�ضاباته, �ضواء كان املت�ضبب فيها هو الأب 
اإ�ضاءة معاملة يف نطاق املادة 3 وخالفا  اإيل حد يكفي لعتبارها  اأو ال�رشطة, كانت خطرية 
ملوقف اللجنة التي راأت عدم وجود انتهاك للمادة الثالثة, مل تقف املحكمة عند هذا احلد بل 
اأ�ضافت اإيل ذلك قولها باأن الوقائع تثري �ضبها معقولة يف اأن تكون ال�رشطة هي املت�ضببة يف 

هذه الإ�ضابات.
وبذلك خل�ضت املحكمة لأول مرة اإيل وقوع انتهاك للمادة الثالثة, ل ب�ضبب اإ�ضاءة 
اإجراء حتقيق ر�ضمي فعال يف ادعاء  املعاملة يف حد ذاتها بل ب�ضبب المتناع عن  ا�ضتعمال 
املعاملة. وبالإ�ضافة اإيل ذلك قررت املحكمة الإعراب عن املوقف الذي �ضبق لها اأن �ضجلته يف 
ق�ضية )اأكا�ضيو( فخل�ضت كذلك اإيل وجود انتهاك للمادة 13, اإذ راأت املحكمة: )حني يدعي 
فرد قابل للمحاجاة باأنه قد اأ�ضيئت معاملته علي نحو ما ي�ضكل انتهاكا للمادة الثالثة, فاإن 
مفهوم النت�ضاف الفعال ي�ضتتبع –بالإ�ضافة اإيل التحقيق الوايف والفعال علي النحو الذي 
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تتطلبه اأي�ضا املادة الثالثة- و�ضول ال�ضاكي و�ضوًل فعليًا اإيل اإجراءات التحقيق واحل�ضول 
علي التعوي�ض عندما يقت�ضي الأمر ذلك.

2.اللجنة الأوروبية ملنع التعذيب واملعاملة اأو العقوبة اللاإن�صانية اأو املهينة:

تقوم اللجنة بزيارات للدول الأع�ضاء يف جمل�ض اأوروبا, بع�ضها علي اأ�ضا�ض دوري 
منتظم وبع�ضها مبنا�ضبة حالت معينة. ويتاألف وفد اللجنة الزائر من اأع�ضاء اللجنة يرافقهم 
خرباء يف املجالت الطبية والقانونية وغريها, ومرتجمون واأفراد من اأمانتها. وتقوم هذه 

الوفود بزيارة اأ�ضخا�ض حرمتهم حريتهم �ضلطات بلد الزيارة.
فيه  اأي مكان يحتجز  اأن يزور  اإذ ميكنه  له �ضالحيات وا�ضعة جدا  زائر  وكل وفد 
من  مكان  اأي  اإيل  �ضابق  اإخطار  بدون  بزيارات  ويقوم  حريتهم,  من  حمرومون  اأ�ضخا�ض 
هذا القبيل, واأن يعود اإيل زيارة هذه الأماكن, واأن يتحدث اإيل املحرومني من حريتهم دون 
ح�ضور اآخرين واأن يزور اأي �ضخ�ض اأو جميع الأ�ضخا�ض يف هذه الأماكن اإن �ضاء, ويعني 
دون اأي قيد, جميع الأماكن )ولي�ض فقط اأماكن الزنزانات( وله اأن يطلع علي جميع الأوراق 
ال�رشية  اأ�ضا�ض  علي  كله  اللجنة  عمل  ويقوم  يزورهم.  الذين  بالأ�ضخا�ض  املتعلقة  وامللفات 

والتعاون.
امل�ضاهدة  الواقع  علي  -بناء  التقرير  وي�ضجل  تقريرا.  الزيارة  بعد  اللجنة  وتكتب 
الأح��وال, ويبدي تو�ضيات حمددة, ويثري  للوفد من  الزيارة- تعليقات علي ما تبني  اأثناء 
اأ�ضئلة ب�ضاأن اأي نقاط تتطلب مزيدا من الإي�ضاح. وترد الدولة الطرف علي التقارير كتابة, 
فين�ضاأ بذلك حوار بني اللجنة والدولة الطرف يتوا�ضل حتى الزيارة التالية. وتعامل تقارير 
اللجنة وردود الدولة الطرف بو�ضفها وثائق مكفول لها طالع ال�رشية ولكن للدولة الطرف 
-ولي�ض للجنة- اأن تقرر اإعالن التقارير والردود معا, وحتى الآن قام ما يقرب من جميع 

الدول الأطراف  باإعالن التقارير والردود.
وقد اأر�ضت اللجنة تدريجيا خالل اأن�ضطتها علي مر ال�ضنوات الع�رش الأخرية جمموعة 
من معايري معاملة الأ�ضخا�ض املحتجزين ت�ضكل م�ضتويات موحدة عامة. وهذه امل�ضتويات ل 
تن�ضب علي الأحوال املادية فقط, بل اأي�ضا علي ال�ضمانات الإجرائية. ومن اأمثلة ذلك املناداة 

بثالثة �ضمانات لالأ�ضخا�ض املحتجزين يف عهدة ال�رشطة:
اأ�رشته( . 1 يف  )ع�ضوا  ثالثا  طرفا  �ضاء-  –اإن  ف��ورا  يبلغ  اأن  يف  حريته  من  املحروم  حق 
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بوقوع القب�ض عليه.
حق املحروم من حريته يف الو�ضول الفوري اإيل حمام.. 2
حق املحروم من حريته يف الو�ضول اإيل طبيب, مبا يف ذلك الو�ضول اإيل طبيب –اإن �ضاء- . 3

يختاره بنف�ضه.
قبل  من  ال�ضيئة  املعاملة  منع  و�ضائل  اأج��دي  من  اأن  علي  م��رارًا  اللجنة  �ضددت  كما 
املوطفني الكلفني بتنفيذ القانون, قيام ال�ضلطات املخت�ضة بالفح�ض اجلاد جلميع ال�ضكاوي 

التي ت�ضلها عن اإ�ضاءة املعاملة وبتوقيع عقاب منا�ضب عندما يقت�ضي الأمر.
3.اللجنة الإفريقية حلقوق الإن�صان وال�صعوب واملحكمة الإفريقية حلقوق الإن�صان 

وال�صعوب:

الأوروبية  التفاقية  غ��رار  علي  ومنعه,  التعذيب  ب�ضاأن  اتفاقية  اإفريقيا  لدي  لي�ض 
واتفاقية البلدان الأمريكية. واإمنا تبحث م�ضاألة التعذيب علي نف�ض م�ضتوي البحث يف �ضائر 
الإفريقي  امليثاق  يف  الأول  املقام  يف  بالنظر  التعذيب  عولج  وقد  الإن�ضان.  حقوق  انتهاكات 
حلقوق الإن�ضان وال�ضعوب, الذي اعتمدته منظمة الوحدة الإفريقية يف 1981/6/27 وبدا 
"لكل فرد احلق يف  اأن:  علي  تن�ض  امليثاق  فاملادة اخلام�ضة من  نفاذه يف 1986/10/21, 
احرتام الكرامة املتاأ�ضلة يف الإن�ضان ويف العرتافات مبركزه القانوين وحتظر جميع اأ�ضكال 
ا�ضتغالل الإن�ضان واإهانته, وبخا�ضة الرق وجتارة الرقيق والتعذيب واملعاملة اأو العقوبة 

القا�ضية اأو الالاإن�ضانية اأو املهينة".
الإفريقية حلقوق  اللجنة  اأن�ضئت يف 1987  الإفريقي,  امليثاق  من  باملادة 30  وعماًل 

الإن�ضان وال�ضعوب, املكلفة بتعزيز حقوق الإن�ضان وال�ضعوب و�ضمان حريتها يف اإفريقيا.
الإفريقي,  امليثاق  يكفلها  التي  احلقوق  انتهاك  دع��اوي  يف  للف�ضل  �ضاحة  ولإيجاد 
اعتمدت يف 1998 جمعية منظمة الوحدة الإفريقية بروتوكول يق�ضي باإن�ضاء حمكمة اإفريقية 

حلقوق الإن�ضان وال�ضعوب.
حالت  التالية:  واحل��الت  الظروف  يف  وقوعها  يتم  التعذيب  جرمية  اأن  ن�ضتخل�ض 
جنيف  اتفاقيات  وتكفل  والأهلية  الدولية  احلرب  حالت  يف  بينت  كما  العن�رشي,  التمييز 
لعام 1949 والربوتوكولن امللحقان لعام 1977 املعاملة الإن�ضانية للمتحاربني. كما حتدث 
القائم,  احلكم  علي  للحفاظ  الغاية  وتنح�رش  الداخلية.  الأمنية  للظروف  التعذيب  جرمية 
ولكن اخلطورة يف مثل هذه احلالة, ممار�ضة التعذيب الذي يقع علي نف�ض ال�ضعب حتت �ضعار 

مقاومة املعار�ضة للراأي العام.
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ون�صتنتج من كل ما تقدم, اأن احلق يف ال�ضالمة اجل�ضدية, وعدم تعر�ض الأ�ضخا�ض 
للتعذيب بكافة اأ�ضكاله مل تعد جرمية داخلية, بل اأ�ضبحت من اجلرائم الدولية التي تدخل 
�ضمن اجلرائم �ضد الإن�ضانية وتهم املجتمع الدويل باأ�رشه وتدخل �ضمن اخت�ضا�ض املحكمة 
اجلنائية الدولية, عندما ترتكب هذه اجلرمية لدوافع عن�رشية اأو دينية اأو عرقية اأو �ضيا�ضية, 

ول يجوز اإعفاء مرتكبيها من العقاب كما اأنها ل تخ�ضع للتقادم.
ملحقة الدول التي متار�س التعذيب:

اأنه ل ميكن عمليا مالحقة الدول التي متار�ض التعذيب )ورغم اعتباره جرمية  رغم 
�ضد الإن�ضانية(, ولكن وروده يف تقارير خروقات الإن�ضان يف اأيه دولة, يعترب من اأ�ضواأ ما 
ميكن اأن يقال بحقها يف التقارير الدولية يف جمال خروقاتها للتزاماتها الدولية. ولذا حتاول 

الدول التي متار�ض التعذيب اإخفاءه اأو تربيره اإذا انك�ضف اأمره, اأو حتى اإنكاره.
لنق�ض  نادرة,  التعذيب  ملن ميار�ضون  الق�ضائية  املالحقات  فاإن  الدويل,  املنع  ورغم 
الإرادة ال�ضيا�ضية لفعل ذلك, ولغياب التغطية الإعالمية املالئمة. وتقوم عدة موؤ�ض�ضات دولية 
منظمة  ومنها  عليه,  القائمني  ومعاقبة  واإيقافه  ك�ضفه  بغر�ض  وتوثيقه  التعذيب  مبالحقة 
اأجل مالحقة التعذيب  التابعة لالأمم املتحدة. ومن  العفو الدولية, وجلنة مناه�ضة التعذيب 
تقوم جلنة مناه�ضة التعذيب مبالحقة الق�ضايا املرفوعة اأمامها. ويقوم مقرر خا�ض بجمع 
املعلومات حول الإجراءات القانونية والإدارية التي تتخذها احلكومات جتاوبا مع قلق من 
وجود تعذيب يف اأقاليمها. ويرفع املقرر اخلا�ض تقريره اإيل املفو�ضية العليا حلقوق الإن�ضان. 
وت�ضمل �ضالحيات املقرر اخلا�ض كل الدول الأطراف يف الأمم املتحدة كاأع�ضاء اأو مراقبني, 
ولي�ض فقط الأع�ضاء الأطراف يف اتفاقية مناه�ضة التعذيب. ويف حالت احلرب تقوم اللجنة 

الدولية لل�ضليب الأحمر بالإ�رشاف علي تطبيق اتفاقيات جنيف بني الأطراف املتنازعة.
اإن الدول ت�ضتوعب القانون الدويل  ومن ال�ضعب املالحقة الق�ضائية الدولية, حيث 
يف قوانينها الوطنية يف اأ�ضكال خمتلفة وتعريفات متنوعة, وحتى عقوبات غري متماهية مع 
املق�ضود يف القانون الدويل, مما يجعل املالحقة الق�ضائية الوطنية غري ممكنة, خا�ضة اأمام 
اإنكار بع�ض اأعمال التعذيب. كما اأن بع�ض القوانني متنع وجود املحامني مع موكليهم لفرتة 
وحتى  اإثباتها.  ميكن  ول  مقبولة  غري  ممار�ضات  للمحققني  يتيح  مما  العتقال,  بعد  طويلة 
عندما يثبت ذلك وتتم املالحقة الق�ضائية ب�ضكل معقول, تاأتي قرارات العفو الوطنية لتطال 

امل�ضئولني عن التعذيب كنوع من احلماية لهم.
التقدم يف  الدولية, اعترب ذلك نوعا من  للمحكمة اجلنائية  وعندما �ضدر نظام روما 
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جمال مالحقة وحما�ضبة ومعاقبة القائمني علي التعذيب, ولكن الأمر يقت�رش علي ا�ضتعماله 
بكل منهجي ومتييزي �ضد فئة معينة, كما يفرت�ض �رشورة تعاون الدول يف هذا املجال.
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متهيد:
الق�ضوة,  وا�ضتعمال  التعذيب  جرمية  لو�ضع  عر�ضنا  اأن  وبعد  الدرا�ضة  نهاية  يف 
هذه  عن  احلديث  اأن  اإيل  الإ�ضارة  من  لبد  فاإنه  الإن�ضان  بكرامة  مبا�رشة  املا�ضة  اجلرائم 
يف  املو�ضوع  هذا  ي�ضعون  م�رش  يف  الإن�ضان  بحقوق  واملهتمني  �ضنوات  منذ  قدمي  اجلرائم 
اأولوياتهم, وقد كانت هناك مطالب كثرية وقدمية يف ذات الوقت لإحداث تعديالت ت�رشيعة 
تقرب بني الن�ضو�ض املعمول بها يف قانون العقوبات وبني التفاقية الدولية ملناه�ضة التعذيب 

وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو الال اإن�ضانية اأو املهينة.
العي�ض  يف  اأمتنا  مطالب  لتحقيق  اجل��اد  بال�ضعي  احلقيقة  يف  مطالبون  الآن  ونحن 
اإح��داث  ف��اإن  تخ�ض�ضه,  جمال  يف  كل  الأجتماعية  والعدالة  الإن�ضانية  والكرامة  واحلرية 
م�رش  لإلتزامات  وطبقا  التعذيب,  جلرمية  الدولية  باملعايري  والأخ��ذ  ت�رشيعية  تعديالت 
الدولية, هو اأمر يحقق تلك الأهداف من حيث احلفاظ علي حرية الإن�ضان وكرامته الإن�ضانية 
وحقه يف العدالة, دعونا نعمل �ضويًا من اأجل اأنقاذ كرامة امل�رشيني من اأي �ضئ قد ي�ضبب 

الأ�ضاءة اإليها ولي�ض اإهانتها, هذا واجبنا وحق م�رش علينا.
يف هذا الإطار فاإننا نري اأن امل�رشوع الذي اأقرتحته وزارة العدل يف فرباير 2013 
يف  ال��وزارء  جمل�ض  اإيل  واأر�ضل  اجلنائية,  الإج��راءات  وقانون  العقوبات  قانون  بتعديالت 
ذلك الوقت وحاز موافقته عليه, واتخذ طريقه اإيل جمل�ض ال�ضوري القائم مبهام الت�رشيع 
حينها, رغم ذلك مل ت�ضتكمل اإجراءات اإ�ضداره, هذا امل�رشوع يلبي من وجهة نظرنا الكثري 
من املطالب التي ينادي بها املهتمون بحقوق الإن�ضان وامل�ضتغلون بالقانون, ونعر�ض فيما 

يلي ملالحمه الأ�ضا�ضية, ونرفق �ضورة منه مبالحق الدرا�ضة.
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قانون حماية ال�صهود واملبلغني
غاية  يف  اأخ��ر  ت�رشيعا  هناك  اأن  اأي�ضا  نري  املذكور,  امل�رشوع  مالمح  عر�ض  وقبل 
ت�رشيعية  تعديالت  اإدخ���ال  وه��و  األ  ال��درا���ض��ة,  حمل  باملو�ضوع  ال�ضلة  ول�ضيق  الأهمية 
اأعدت م�رشوعا  العدل  وزارة  اأن  اإيل  ون�ضري  وال�ضهود,  املبلغني  قانون حلماية  با�ضتحداث 
اأر�ضل اأي�ضا يف فرباير 2013 ملجل�ض الوزراء وح�ضل علي موافقته واأتخذ م�ضاره اإيل جمل�ض 
ال�ضوري اإل اأنه مل ي�ضكتمله بالإ�ضدار, وتكمن اأهمية امل�رشوع املقرتح يف اأن حماية ال�ضهود 
واملبلغني مو�ضوع يف غاية الأهمية فيما يتعلق بجرائم التعذيب وا�ضتعمال الق�ضوة, فاإن هذا 
النوع من اجلرائم ي�ضع ال�ضخ�ض العادي يف مواجهة مبا�رشة مع ال�ضلطة العامة يف الدولة 
املدنية  باحلقوق  عليه واملدعي  للمجني  بالن�ضبة  �ضواء  بالطبع مواجهة غري متكافئة,  وهي 
وامل�رشور ب�ضكل عام من تلك اجلرائم, لذا فاإن حماية هوؤلء م�ضاألة مهمة ويجب اأن تكون 
يتبعها  التي  اجلهات  من  ل�ضغوط  يتعر�ضون  قد  اأي�ضا  الوقائع  تلك  و�ضهود  رعاية,  حمل 
املتهمون, يف كل الأحوال فاإن املبلغني واملدعني باحلق املدين وال�ضهود كلهم يف مواجهة غري 
متكافئة يجب اإحداث توازن فيها, ول �ضبيل لذلك اإل ب�ضمان حماية هوؤلء, لذا فاإننا نري 
�رشورة ا�ضتحداث ت�رشيع يف هذا اخل�ضو�ض خا�ضة واأن ذلك الت�رشيع �ضيكون اإ�ضتجابة 
لن�ض املادة 96 من د�ضتور 2014 والتي جري ن�ضها علي اأن  "املتهم برئ حتى تثبت اإدانته 
يف حماكمة قانونية عادلة, تكفل له فيها �ضمانات الدفاع عن نف�ضه. وينظم القانون ا�ضتئناف 
الدولة احلماية للمجني عليهم وال�ضهود واملتهمني  الأحكام ال�ضادرة يف اجلنايات. وتوفر 

واملبلغني عند الأقت�ضاء, وفقا للقانون".
ونرفق مبالحق هذه الدرا�ضة �ضورة من م�رشوع وزارة العدل املذكور كمقرتح نراه 

نواة كافية لتحقيق الغر�ض.
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ملمح التعديلت املقرتحة علي قانوين العقوبات والإجراءات 
اجلنائية

اأوًل : ت�ضمنت املادة الأويل من امل�رشوع املقرتح ا�ضتبدال املواد 126, 128, 129, 
280 من قانون العقوبات الن�ضو�ض الآتية:

املادة 126 عقوبات جناية التعذيب: 

• كل • �ضنوات  خم�ض  عن  يقل  ل  الذي  امل�ضدد  بال�ضجن  "يعاقب  اأن   علي  امل�رشوع  ون�ض 
اأو ا�ضرتك يف  اأو حر�ض  اأمر  ال�ضبط  اأحد رجال  اأو  اأو مكلف بخدمة عامة  موظف عام 
تعذيب �ضخ�ض بق�ضد حمله هو اأو غريه علي العرتاف اأو احل�ضول علي اأي معلومات اأو 

العقاب علي عمل اأو ب�ضبب التمييز اأيا كان نوعه .
• ويعاقب بذات العقوبة كل من �ضكت عن تعذيب �ضخ�ض رغم قدرته علي اإيقافه.•
• واإذا مات املجني عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل عمدا.•
• و ل يجوز ا�ضتعمال املادة 17 من هذا القانون بالن�ضبة لهذه اجلرائم ويحكم يف جميع •

الأحوال بالعزل من الوظيفة اأو اخلدمة العامة."
الن�ض علي النحو ال�ضالف م�ضتمد  يف كثري منه من التفاقية الدولية ملناه�ضة التعذيب 
وعالج بذلك مثالب �ضديدة بالن�ض احلايل, وكذلك حل بع�ض امل�ضكالت الفقهية نتيجة تطبيق 

الن�ض احلايل, ونالحظ عليه الآتي:
لل�صفة اللزم توافرها يف املتهم:

الن�ض احلايل اأ�ضتلزم اأن يكون املتهم موظفًا عامًا اأو م�ضتخدمًا عامًا, الن�ض املقرتح 
ا�ضتبعد تو�ضيف امل�ضتخدم العام واأ�ضاف فئتني هما املكلف بخدمة عامة ورجال ال�ضبط.

يقوم  العمومية هو كل �ضخ�ض  "املكلف باخلدمة  اإن  النق�ض  تقول حمكمة  ويف هذا 
اأو امل�ضتخدمني  اأو املاأمورين  بخدمة عامة ل�ضالح املجتمع ولو مل يكن من طائفة املوظفني 

العموميني, ما دام هذا ال�ضخ�ض قد كلف بالعمل ممن ميلك هذا التكليف")155(.
من   23 امل��ادة  بن�ض  بيانهم  وال��وراد  الق�ضائي  ال�ضبط  ماأمورو  هم  ال�ضبط  رجال 
قانون الإجراءات اجلنائية وبذات املادة بالفقرة قبل الأخرية منها من يكت�ضب هذه ال�ضفة 

)155(  الطعن رقم 1601 ل�ضنة45ق جل�ضة 1976/2/2. 
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خمولون  هم  ممن  واملرا�ضيم  بالقوانني  يرد  من  الأخ��رية  وبالفقرة  العدل  وزير  من  بقرار 
بال�ضبطية الق�ضائية.

الفاعل الأ�صلي للجرمية:

اعترب الن�ض املقرتح الفاعل الأ�ضلي للجرمية بعد توافر ال�ضفة ال�ضابق الإ�ضارة اإليها 
هو اأحد الأتني فيما يلي: 

• ال�ضخ�ض الآمر بالتعذيب.•
• ال�ضخ�ض املحر�ض علي التعذيب.•
• ال�ضخ�ض امل�ضارك يف التعذيب )املق�ضود هو املبا�رش للفعل املادي يف اجلرمية(.•
• ال�ضخ�ض ال�ضاكت عن تعذيب اأن�ضان رغم قدرته علي اإيقاف التعذيب.•

مع  تقريبًا  وتطابق  احل��ايل  بالن�ض  املوجود  ال�ضديد  الق�ضور  عالج  الن�ض  ه��ذا  يف 
النموذج الذي و�ضعته التفاقية الدولية ملناه�ضة التعذيب, فالن�ض رغم اأنه ينق�ضه فر�ض 
واحد هو حالة املوافقة علي التعذيب اإل اأننا نري اأن فر�ض ال�ضكوت الوارد بالن�ض والقواعد 

العامة يف امل�ضاهمة اجلنائية تنطبق علي ذلك الفر�ض.
عدم ا�صرتاط �صفة يف املجني عليه: 

الن�ض املقرتح اأخذ بتعريف التفاقية الدولية يف هذا اخل�ضو�ض فجعل املجني عليه 
اآحاد النا�ض �ضواء كان هو الواقع �ضخ�ضيا حتت التعذيب مبا�رشة  اأن�ضان من  اأي  هنا هو 
اأوغريه ) مثل حالة الأب والبن اأو الزوج والزوجة علي �ضبيل املثال فيعذب اأحدهما من اأجل 

ال�ضغط علي الثاين كما �ضرني فيما يلي(.
و الن�ض املقرتح علي هذا النحو عالج ق�ضورًا �ضديدًا يف و�ضع الن�ض احلايل الذي كان 
ي�ضرتط اأن يكون املجني عليه متهما اأ�ضال يف جنحة اأو جناية حتى يكتمل النموذج التجرميي 

للتعذيب.
الركن املعنوي للجرمية:

• جرمية عمدية تتطلب ق�ضدا جنائيا عاما وق�ضد خا�ض يتمثل يف: •
• احل�ضول علي معلومات من املجني عليه اأو غريه.•
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• حمل املجني عليه علي العرتاف هو اأو غريه •
• عقاب املجني عليه عن عمل ما •
• التمييز اأيًا كان نوعه )ب�ضبب الدين اأو العرق اأو الطائفة اأو اللون اأو اجلن�ض اأو غريها(.•

اأمرين هما  عدا  فيما  التفاقية  الأويل من  املادة  بن�ض  اأخذ  امل�رشوع  اأن  هنا نالحظ 
التخويف و الإرغام اأي تعذيب اإن�ضان لتخويفه هو اأو غريه, وحالة تعذيب اإن�ضان لإرغامه 

علي فعل اأو المتناع عن فعل اأمر ما.
العقوبة:

• الأدين • حدها  وبزيادة  امل�ضدد  ال�ضجن  بجعلها  العقوبة  من  املقرتح  الن�ض  �ضدد  اأخ��ريًا 
خلم�ض �ضنوات.

• تقرير عدم جواز ا�ضتخدام املحكمة للراأفة طبقا للمادة 17 عقوبات •
• ا�ضتحداث عقوبة تكميلية هي العزل من الوظيفة اأو اخلدمة العامة.•

املادة 128 عقوبات: 

اآحاد النا�ض بغري ر�ضاه و اعتمادا علي وظيفته,  جرمية دخول موظف عام م�ضكن 
�ضدد الن�ض املقرتح العقوبة بجعلها احلب�ض.

املادة 129 عقوبات: 

احلب�ض  بجعلها  العقوبة  من  املقرتح  امل�رشوع  و�ضدد  الق�ضوة,  ا�ضتعمال  جرمية 
والغرامة التي ل تقل علي خم�ضة اآلف جنيه ول تزيد علي خم�ضني األف جنيه.

مادة 280 عقوبات: 

عن  يقل  ل  الذي  بجعلها احلب�ض  العقوبة  �ضدد  الق�رشي  والختفاء  جرمية اخلطف 
�ضنة.

ثانياً :التعديلت علي قانون الإجراءات اجلنائية: 

ت�ضمنت املواد الثانية والثالثة والرابعة تعديالت بال�ضتبدال والإ�ضافة للعديد من 
مواد قانون الإجراءات اجلنائية ونعر�ض بيانا بها علي النحو التايل: 
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حتريك الدعوي اجلنائية بطريق الإدعاء املبا�صر يف جرائم :

جناية التعذيب – مادة 126 عقوبات :

• فن�ض امل�رشوع علي ا�ضتبدال الفقرة الأخرية من املادة 63 من قانون الإجراءات اجلنائية •
علي اأنه " وفيما عدا اجلرائم املن�ضو�ض عليها يف املواد 123, 126, 127, 128, 129, 
280 من قانون العقوبات ل يجوز لغري النائب العام اأو املحامي العام اأو رئي�ض النيابة 
اأو  بجناية  ال�ضبط  اأحد رجال  اأو  عام  م�ضتخدم  اأو  الدعوي اجلنائية �ضد موظف  رفع 

جنحة وقعت منه اأثناء تاأدية وظيفته اأو ب�ضببها«.
• جناية عقاب حمكوم عليه اأو الأمر بعقابه بعقوبة تزيد على املحكوم بها – مادة 127 •

عقوبات 
• جنحة دخول م�ضكن دون ر�ضاء قاطنه – مادة 128 عقوبات.•
• جنحة ا�ضتعمال موظف عام للق�ضوة مع اأحاد النا�ض – مادة 129 عقوبات.•
• جنحة اخلطف اأو الختفاء الق�رشي— مادة 280 عقوبات.•

وجوب ال�صتجابة لطلب املتهم اأو املجني عليه اأو املدعي باحلق املدين, ندب 
قا�صي حتقيق :

اأ�ضاف امل�رشوع املقرتح فقرة ثالثة للمادة 64 من قانون الإجراءات اجلنائية جرت 
علي النحو التايل : 

• ومع ذلك يجب علي رئي�ض املحكمة البتدائية ال�ضتجابة لطلب املتهم اأو املجني عليه اأو •
املدعي باحلقوق املدنيه باإ�ضدار قرار بندب قا�ٍض للتحقيق يف اجلرائم املن�ضو�ض عيلها 

يف املواد 123, 126, 127, 128, 129, 280 من قانون العقوبات.«
•  وجوب اإعالن املجني عليه واملدعي املدين يف حالة �ضدور اأمر باأل وجه لإقامة الدعوي •

اجلنائية
• النحو • اإجراءات جنائية بجعلها علي  املادة 154  الفقرة الخرية من  باإ�صتبدال 

يكون  تويف  قد  كان  واإذا  املدنية  باحلقوق  واملدعي  عليه  للمجني  الأم��ر  "ويعلن  التايل: 
الإعالن لورثته جملة يف حمل اإقامته".

• حق املجني عليه واملدعي باحلق املدين يف اأ�ضتئناف القرار ال�ضادر من قا�ضي التحقيق •
باأل وجه لإقامة الدعوي وذلك يف الدعويني اجلنائية واملدنية:
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الإجراءات  املادة 162 من قانون  الأخرية من  الفقرة  ا�ضتبدال  امل�رشوع علي  ن�ض 
اجلنائية لتكون علي النحو التايل :

قا�ٍض  من  ال�ضادرة  الأوام��ر  ا�ضتئناف  املدنية  باحلقوق  املدعي  اأو  عليه  "للمجني 
التحقيق باأن ل وجه لإقامة الدعوي اإل اإذا كان الأمر �ضادرًا يف تهمة موجهة �ضد موظف 
اأو م�ضتخدم عام اأو اأحد رجال ال�ضبط جلرمية وقعت منه اأثناء تاأدية وظيفته اأو ب�ضببها ما 
مل تكن من اجلرائم امل�ضار اإليها يف املواد 123, 126, 127, 128, 129, 280 من قانون 

العقوبات فيجوز له الطعن يف الدعوي اجلنائية واملدنية".
حق املجني عليه اأو املدعي باحلقوق املدنية يف الطعن يف قرار النيابة العامة 

باأل وجه لإقامة الدعوي و ذلك يف الدعويني اجلنائية و املدنية:

قانون  من   210 امل��ادة  من  والثانية  الأويل  الفقرتني  ا�ضتبدال  علي  امل�رشوع  فن�ض 
املدنية  باحلقوق  املدعي  اأو  عليه  " للمجني  التايل  النحو  علي  بجعلها  اجلنائية  الإج��راءات 
الطعن يف الأمر ال�ضادر من النيابة العامة باأل وجه لإقامة الدعوي اإل اإذا كان �ضادرًا يف تهمة 
موجهة �ضد موظف عام اأو م�ضتخدم عام يف املواد 123, 126, 127, 128, 129, 280 من 

قانون العقوبات فيجوز له الطعن يف الدعوي اجلنائية واملدنية.
ويح�ضل الطعن يف قلم الكتاب يف ميعاد ع�رشة اأيام من تاريخ الإعالن بالأمر"

لتعديل  قانونية  ن�ضو�ض  �ضكل  يف  �ضيغت  التي  املقرتحات  اأهم  ا�ضتعر�ضنا  وهكذا 
النواب  ملجل�ض  تقدم  لأن  �ضاحلة  لزال��ت  ونراها  اجلنائية  والإج���راءات  العقوبات  قانوين 
اجلديد حني توليه �ضلطة الت�رشيع قريبا, بل قد يكون لها ن�ضيب يف الظهور قبل ذلك التاريخ 
املوؤقت, وكذلك ن�ضو�ض قانون حماية  ال�ضيد رئي�ض اجلمهورية  يف �ضكل قرار بقانون من 
حقوق  وحماية  وحمايتها  احلريات  من  ملزيد  تهدف  قوانني  يقينا  هما  وال�ضهود  املبلغني 

املواطنني , ولعلنا نحتفل قريبا ب�ضدورها.





خاتمة

المراجع األساسية
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• املو�ضوعة اجلنائية   جندي عبد امللك --- اجلزء اخلام�ض الطبعة الأويل  2491.•
• الو�ضيط يف قانون العقوبات - جرائم الق�ضم اخلا�ض    د. اأحمد فتحي �رشور  طبعة دار •

النه�ضة العربية   2012 .
• قانون العقوبات الق�ضم اخلا�ض  د. رم�ضي�ض بهنام.•
• �رشح قانون العقوبات الق�ضم اخلا�ض د. حممود م�ضطفي .•
• التعليق علي قانون العقوبات م�ضت�ضار م�ضطفي جمدي هرجة  طبعة  1990.•
• �ضلطة القا�ضي اجلنائي يف تقدير الأدلة د. رمزي ريا�ض عو�ض.•
• تعذيب املتهم حلمله علي العرتاف  د. عمر الفاروق احل�ضيني.•
• النظرية العامة لالإكراه يف القانون اجلنائي  د.م�ضت�ضار ح�ضني فتحي عطية اأحمد.•
• جرائم التعذيب يف القانون امل�رشي واملقارن   د. عالء الدين زكي مر�ضي حممد.•
• عديل • املحكمة  رئي�ض  التعذيب   مناه�ضة  اتفاقية  اأحكام  تطبيق  يف  العامة  النيابة  دور 

اأ�ضماعيل دروي�ض.
• �رشح قانون الإجراءات اجلنائية د. حممود جنيب ح�ضني.•
• الو�ضيط يف  قانون الإجراءات اجلنائية, د. اأحمد فتحي �رشور.•
• �رشح قانون الإجراءات اجلنائية  د. نبيل مدحت �ضامل.•
• �رشح القواعد العامة لالإجراءات اجلنائية  د.عبد الروؤوف مهدي.•
• قانون الإجراءات اجلنائية    د. ماأمون �ضالمة.•
• قانون الإجراءات اجلنائية  د. ح�ضن عالم.•
• – م�ضت�ضار • عاما  النق�ض يف خم�ضني  قررتها حمكمة  التي  القانونية  القواعد  جمموعة 

ال�ضاوي يو�ضف القباين.
• التعليمات العامة للنيابات اجلزء الأول  التعليمات الق�ضائية.•
• احلريات العامة يف الدولة الإ�ضالمية  ال�ضيخ را�ضد الغنو�ضي طبعة دار ال�رشوق م�رش  •

.2012
• حكم التعذيب لالإقرار بالتهمة – درا�ضة مقارنة يف الفقه الإ�ضالمي – الدكتور عبد اهلل •

مربوك النجار – بحث من�ضور علي املواقع احلقوقية بالإنرتنت.
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)1(
اتفاقية مناه�صة التعذيب وغريه من �صروب املعاملة

اأو العقوبة القا�صية اأواللاإن�صانية اأو املهينة

اعتمدتها اجلمعية العامة وفتحت باب التوقيع والت�صديق عليها 
والن�صمام اإليها

فى القرار 39/ 46 
املوؤرخ يف 10 كانون الأول /دي�صمرب 1984

تاريخ بدء النفاذ 26 حزيران  يونيه 1987 وفقاً للمادة 27)1( 

اإن الدول الأطراف يف هذه التفاقية.
اأع�ضاء  جلميع  للت�رشف,  القابلة  وغري  املت�ضاوية  باحلقوق  الع��رتاف  اأن  ترى  اإذ 
اأ�ضا�ض احلرية والعدل  املتحدة,  الأمم  املعلنة يف ميثاق  للمبادئ  الب�رشية هو, وفقًا  الأ�رشة 

وال�ضلم يف العامل.
واإذ تدرك اأن هذه احلقوق ت�ضتمد من الكرامة املتاأ�ضلة لالإن�ضان.

واإذ ت�ضع يف اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول مبقت�ضى امليثاق, وبخا�ضة 
مبوجب املادة 35 منه, بتعزيز احرتام حقوق الإن�ضان وحرياته الأ�ضا�ضية, ومراعاتها على 

م�ضتوى العامل.
ومراعاة منها للمادة 5 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�ضان واملادة 7 من العهد الدويل 
اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية, وكلتاهما تن�ض على عدم جواز تعر�ض اأحد للتعذيب اأو 

املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو الالاإن�ضانية اأو املهينة.
ومراعاة منها اأي�ضًا لإعالن حماية جميع الأ�ضخا�ض من التعر�ض للتعذيب وغريه من 
�رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو الال اإن�ضانية اأو املهينة, الذي اعتمدته اجلمعية العامة 

يف 9 كانون الأول/ دي�ضمرب 1975.
اأو  املعاملة  �رشوب  من  وغريه  التعذيب  �ضد  الن�ضال  فعالية  زي��ادة  يف  منها  ورغبة 

العقوبة القا�ضية اأو الالاإن�ضانية يف العامل قاطبة.
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اتفقت على ما يلي:
اجلزء الأول

املادة 1
�ضديد, . 1 ع��ذاب  اأو  اأمل  عنه  ينتج  عمل  اأي   " "بالتعذيب  يق�ضد  التفاقية,  هذه  لأغرا�ض 

ج�ضديا كان اأم عقليا, يلحق عمدًا ب�ضخ�ض ما يق�ضد احل�ضول من هذا ال�ضخ�ض, اأو من 
�ضخ�ض ثالث, على معلومات اأو على اعرتاف, اأو معاقبته على عمل ارتكبه اأو ي�ضتبه يف 
اأنه ارتكبه, هو اأو �ضخ�ض ثالث اأو تخويفه اأو اإرغامه هو اأو اأي �ضخ�ض ثالث, اأو عندما 
يلحق مثل هذا الأمل اأو العذاب لأي �ضبب من الأ�ضباب يقوم على التمييز اأيا كان  نوعه, 
اأو يحر�ض عليه اأو يوافق عليه اأو ي�ضكت عنه موظف ر�ضمي اأو اأي �ضخ�ض اآخر يت�رشف 
ب�ضفته الر�ضمية. ول يت�ضمن ذلك الأمل اأو العذاب النا�ضئ فقط عن عقوبات قانونية اأو 

املالزم لهذه العقوبة اأو الذي يكون نتيجة عر�ضية لها.
ل تخل هذه املادة باأي �ضك دويل اأو ت�رشيع وطني يت�ضمن اأو ميكن اأن يت�ضمن اأحكاما . 2

ذات تطبيق اأ�ضمل.
املادة 2

اأية اإجراءات . 1 اأو  اإدارية اأو ق�ضائية فعالة  اأو  تتخذ كل دولة طرف اإجراءات ت�رشيعية 
اأخرى ملنع اأعمال التعذيب يف اأي اإقليم يخ�ضع لخت�ضا�ضها الق�ضائي.

ل يجوز التذرع باأية ظروف ا�ضتثنائية اأيا كانت  �ضواء اأكانت هذه الظروف حالة حرب . 2
اأو تهديدًا باحلرب اأو عدم ا�ضتقرار �ضيا�ضي داخلي اأو اأية حالة من حالت الطوارئ 

العامة  لأخرى كمربر للتعذيب.
ل يجوز التذرع بالأوامر ال�ضادرة عن موظفني اأعلى مرتبة اأو عن �ضلطة عامة كمربر . 3

للتعذيب.
املادة 3

ل يجوز لأية دولة طرف اأن تطرد اأي �ضخ�ض اأو اأن تعيده("اأن ترده "( اأو اأن ت�ضلمه اإىل . 1
دولة اأخرى, اإذا توافرت لديها اأ�ضباب حقيقية تدعو اإىل العتقاد باأنه �ضيكون يف خطر 

التعر�ض للتعذيب.
تراعي ال�ضلطات املخت�ضة لتحديد ما اإذا كانت هذه الأ�ضباب متوافرة, جميع العتبارات . 2

ذات ال�ضلة, مبا يف ذلك, يف حالة النطباق, وجود منط ثابت من الإنتهاكات الفادحة اأو 
ال�ضارخة اأو اجلماعية حلقوق الإن�ضان يف الدول املعنية.
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املادة 4
ت�ضمن كل دولة طرف اأن تكون جميع اأعمال التعذيب جرائم مبوجب قانونها اجلنائي, . 1

وينطبق الأمر ذاته على قيام اأي �ضخ�ض باأية حماولة ملمار�ضة التعذيب وعلى قيامه باأي 
عمل اآخر ي�ضكل تواطوؤ وم�ضاركة يف التعذيب.

جتعل كل دولة طرف هذه اجلرائم م�ضتوجبة للعقاب بعقوبات منا�ضبة تاأخذ يف العتبار . 2
طبيعتها اخلطرية.

املادة 5
اجلرائم . 1 على  الق�ضائية  وليتها  لإقامة  الإج��راءات  من  يلزم  ما  طرف  دولة  كل  تتخذ 

امل�ضار اإليها يف املادة 4 يف احلالت التالية:
اأ - عند ارتكاب هذه اجلرائم يف اأي اإقليم يخ�ضع لوليتها الق�ضائية اأو على ظهر �ضفينة 

اأو على منت طائرة م�ضجلة يف تلك الدولة؛
ب-  عندما يكون مرتكب اجلرمية املزعوم من مواطني تلك الدولة ,

ج- عندما يكون املعتدى عليه من مواطني تلك الدولة, اإذا اعتربت تلك الدولة ذلك منا�ضبًا.
الق�ضائية على هذه  لإقامة وليتها  الإج��راءات  يلزم من  ما  باملثل  تتخذ كل دولة طرف   .2
اإقليم  اأي  يف  م��وج��ودًا  املزعوم  اجلرمية  مرتكب  فيها  يكون  التي  احل��الت  يف  اجلرائم 
يخ�ضع لوليتها الق�ضائية ول تقوم بت�ضليمه عماًل باملادة 8 اإىل اأية دولة من الدول التي 

ورد ذكرها يف الفقرة اأ من هذه املادة.
3. ل ت�ضتثني هذه التفاقية اأي ولية ق�ضائية جنائية متار�ض وفقًا للقانون الداخلي.

املادة 6
تقوم اأية دولة طرف, لدى اقتناعها, بعد درا�ضة املعلومات املتوفرة لها, باأن الظروف . 1

تربر احتجاز �ضخ�ض موجود يف اأرا�ضيها يدعى اأنه اقرتف جرمًا م�ضارًا اإليه يف املادة 4 
باحتجازه اأو تتخذ اأية اإجراءات قانونية اأخرى ل�ضمان وجوده فيها. ويكون الحتجاز 
والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة ملا ين�ض عليه قانون تلك الدولة على األ ي�ضتمر 
احتجاز ال�ضخ�ض اإل للمدة الالزمة للتمكني من اإقامة اأي دعوى جنائية اأو من اتخاذ اأي 

اإجراءات لت�ضليمه.
تقوم هذه الدولة فورًا باإجراء التحقيق الأويل فيما يتعلق بالوقائع.. 2
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تتم م�ضاعدة اأي �ضخ�ض حمتجز وفقًا للفقرة اأ من هذه املادة على الت�ضال فورا باأقرب . 3
ممثل خمت�ض للدولة التي هو من مواطنيها, اأو مبمثل الدولة التي يقيم فيها عادة اإن كان 

بال جن�ضية.
لدى قيام دولة ما, عماًل بهذه املادة, باحتجاز �ضخ�ض ما, تخطر على الفور الدول امل�ضار . 4

اعتقاله.  التي تربر  وبالظروف  ال�ضخ�ض  هذا  باحتجاز   ,3 املادة  اأ من  الفقرة  يف  اإليها 
وعلى الدولة التي جتري التحقيق الأويل الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه املادة اأن ترفع 
فورًا ما تو�ضلت اإليه من النتائج اإىل الدول املذكورة مع الإف�ضاح عما اإذا كان يف نيتها 

ممار�ضة وليتها الق�ضائية.
املادة 7

تقوم الدولة الطرف التي يوجد يف الإقليم اخلا�ضع لوليتها الق�ضائية �ضخ�ض يدعى . 1
ارتكابه لأي.

امل��ادة 3, بعر�ض . 2 التي تتوخاها  امل��ادة 4 يف احل��الت  من اجلرائم املن�ضو�ض عليها يف 
الق�ضية على �ضلطاتها املخت�ضة بق�ضد تقدمي ال�ضخ�ض للمحاكمة, اإذا مل تقم بت�ضليمه.

تتخذ هذه ال�ضلطات قرارها بنف�ض الأ�ضلوب الذي تتبعه يف حالة ارتكاب اأية جرمية عادية . 3
ذات طبيعة خطرية مبوجب قانون تلك الدولة. ويف احلالت امل�ضار اإليها يف الفقرة 2 من 
املادة 5 ينبغي األ تكون معايري الأدلة املطلوبة للمقا�ضاة والإدانة باأي حال من الأحوال 

اأقل �رشامة من تلك التي. تنطبق يف احلالت امل�ضار اإليها يف الفقرة 4 من املادة3.
تكفل املعاملة العادلة يف جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي �ضخ�ض تتخذ �ضده تلك . 4

الإجراءات فيما يتعلق باأي من اجلرائم امل�ضار اإليها يف املادة 4. 
املادة 8

معاهدة . 1 اأية  يف  مرتكبيها  لت�ضليم  قابلة  4 جرائم  امل��ادة  يف  اإليها  امل�ضار  اجلرائم  تعترب 
لت�ضليم املجرمني تكون قائمة بني الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف باإدراج هذه 

اجلرائم كجرائم قابلة لت�ضليم مرتكبيها يف كل معاهدة ت�ضليم تربم بينها.
اإذا ت�ضلمت دولة طرف طلبا للت�ضليم من دولة ل تربطها بها معاهدة لت�ضليم املجرمني, . 2

وكانت الدولة الأوىل جتعل الت�ضليم م�رشوطًا بوجود معاهدة لت�ضليم املجرمني, يجوز 
هذه  مبثل  يخت�ض  فيما  للت�ضليم  قانونيًا  اأ�ضا�ضًا  التفاقية  ه��ذه  اعتبار  الدولة  لهذه 
التي  الدولة  املن�ضو�ض عليها يف قانون  الأخرى  لل�رشوط  الت�ضليم  اجلرائم. ويخ�ضع 

يقدم اإليها طلب الت�ضليم.
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تعرتف الدول الأطراف التي ل جتعل الت�ضليم مرهونًا بوجود معاهدة باأن هذه اجلرائم . 3
قابلة لت�ضليم مرتكبيها فيما بينها طبقًا لل�رشوط املن�ضو�ض عليها يف قانون الدولة التي 

يقدم اإليها طلب الت�ضليم.
وتتم معاملة هذه اجلرائم لأغرا�ض الت�ضليم بني الدول الأطراف, اأما لو اأنها اقرتفت . 4

ل يف املكان الذي حدثت فيه فح�ضب, بل اأي�ضا يف اأرا�ضي الدول املطالبة باإقامة وليتها 
الق�ضائية طبقًا للفقرة اأ من املادة 5. 

املادة 9
على كل دولة طرف اأن تقدم اإىل الدول الأطراف الأخرى اأكرب قدر من امل�ضاعدة فيما . 1

يتعلق بالإجراءات اجلنائية املتخذة ب�ضاأن اأي من اجلرائم امل�ضار اإليها يف املادة 4, مبا 
يف ذلك توفري جميع الأدلة املوجودة يف حوزتها والالزمة لالإجراءات..

تنفذ الدول الأطراف التزاماتها مبقت�ضى الفقرة 1 من هذه املادة وفقًا ملا قد يوجد بينها . 2
من معاهدات لتبادل امل�ضاعدة الق�ضائية.

املادة 10
ت�ضمن كل دولة اإدراج التعليم والإعالم فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل يف . 1

برامج تدريب املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني, �ضواء كانوا من املدنيني اأو الع�ضكريني, 
لهم عالقة  تكون  قد  اأو غريهم ممن  العموميني  الطب, واملوظفني  ميدان  والعاملني يف 
اأو  ال�ضجن  اأو  العتقال  اأو  التوقيف  اأ�ضكال  من  �ضكل  لأي  معر�ض  فرد  اأي  باحتجاز 

با�ضتجواب هذا الفرد اأو معاملته.
ت�ضمن كل دولة طرف اإدراج هذا احلظر يف القوانني والتعليمات التي يتم اإ�ضدارها فيما . 2

يخت�ض بواجبات ووظائف مثل هوؤلء الأ�ضخا�ض.
املادة 11

واأ�ضاليبه  وتعليماته  ال�ضتجواب,  قواعد  املنظم  ال�ضتعرا�ض  قيد   دولة  كل  تبقى 
لأي  يتعر�ضون  الذين  الأ�ضخا�ض  ومعاملة  بحجز  املتعلقة  الرتتيبات  وكذلك  وممار�ضاته, 
الق�ضائية,  لوليتها  اإقليم يخ�ضع  اأي  يف  ال�ضجن  اأو  اأوالعتقال  التوقيف  اأ�ضكال  �ضكل من 

وذلك بق�ضد منع حدوث اأي حالت تعذيب.
املادة 12

كلما  ونزيه  �رشيع  حتقيق  باإجراء  املخت�ضة  �ضلطاتها  قيام  طرف  دولة  كل  ت�ضمن 
وجدت اأ�ضباب معقولة تدعو اإىل العتقاد باأن عماًل من اأعمال التعذيب قد ارتكب يف اأي من 

الأقاليم اخلا�ضعة لوليتها الق�ضائية.
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املادة 13
ت�ضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي باأنه قد تعر�ض للتعذيب يف اأي اإقليم يخ�ضع 
هذه  تنظر  اأن  ويف  املخت�ضة  �ضلطاتها  اإىل  �ضكوى  يرفع  اأن  يف  احل��ق  الق�ضائية,  لوليتها 
ل�ضمان  الالزمة  اتخاذ اخلطوات  وينبغي  وبنزاهة.  ال�رشعة  على وجه  ال�ضلطات يف حالته 

حماية مقدم ال�ضكوى وال�ضهود
من كافة اأنواع املعاملة ال�ضيئة اأو التخويف نتيجة ل�ضكواه اأو لأي اأدلة تقدم.

املادة 14
ت�ضمن كل دولة طرف, يف نظامها القانوين, اإن�ضاف من يتعر�ض لعمل من اأعمال التعذيب . 1

ومتتعه بحق قابل للتنفيذ يف تعوي�ض عادل ومنا�ضب مبا يف ذلك و�ضائل اإعادة تاأهيله على 
كامل وجه ممكن, ويف حالة وفاة املعتدى عليه نتيجة لعمل من اأعمال التعذيب, يكون 

لالأ�ضخا�ض الذين كان يعولهم احلق يف التعوي�ض.
لي�ض يف هذه املادة ما مي�ض اأي حق للمعتدى عليه اأو لغريه من الأ�ضخا�ض فيما قد يوجد . 2

من تعوي�ض مبقت�ضى القانون الوطني.
املادة 15

نتيجة  بها  الإدلء  اأنه مت  يثبت  اأق��وال  باأية  ال�ضت�ضهاد  عدم  دولة طرف  كل  ت�ضمن 
للتعذيب, كدليل يف اأية اإجراءات, اإل اإذا كان ذلك �ضد �ضخ�ض متهم بارتكاب التعذيب كدليل 

على الإدلء بهذه الأقوال.
املادة 16

تتعهد كل دولة طرف باأن متنع, يف اأي اإقليم يخ�ضع لوليتها الق�ضائية حدوث اأي اأعمال . 1
اأخرى من اأعمال املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو الالاإن�ضانية اأو املهينة التي ل ت�ضل اإىل 
حد التعذيب كما حددته املادة اأ, عندما يرتكب موظف عمومي اأو �ضخ�ض اآخر يت�رشف 
ب�ضفة ر�ضمية هذه الأعمال اأو يحر�ض على ارتكابها, اأو عندما تتم مبوافقته اأو ب�ضكوته 

عليها. وتنطبق بوجه خا�ض اللتزامات اإىل الواردة فى املواد 10 , 11 , 12 , 13. 
وذلك بال�ضتعا�ضة عن ال�ضارة للتعذيب بال�ضارة اىل غريه من �رشوب املعاملة اأو 

العقوبة القا�ضية اأو الالاإن�ضانية اأو املهينة.
ل تخل اأحكام هذه التفاقية باأحكام اأي �ضك دويل اآخر اأو قانون وطني يحظر املعاملة . 2

اأو العقوبة القا�ضية اأو الالاإن�ضانية اأو املهينة اأو يت�ضل بت�ضليم املجرمني اأو طردهم.
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اجلزء الثاين
املادة 17

باملهام . 1 وت�ضطلع  اللجنة(  با�ضم  بعد  فيما  اإليها  )ي�ضار  التعذيب  ملناه�ضة  جلنة  تن�ضاأ 
املن�ضو�ض عليها فيما بعد. وتتاألف اللجنة من ع�رشة خرباء على م�ضتوى اأخالقي عال 
وم�ضهود لهم بالكفاءة يف ميدان حقوق الإن�ضان, يعملون يف اللجنة ب�ضفتهم ال�ضخ�ضية. 
وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل وفائدة ا�ضرتاك 

بع�ض الأ�ضخا�ض من ذوي اخلربة القانونية.
الدول . 2 باأ�ضخا�ض تر�ضحهم  ال�رشي من قائمة  اللجنة بطريق القرتاع  اأع�ضاء  ينتخب 

الدول  واح��دًا من مواطنيها. وت�ضع  �ضخ�ضًا  تر�ضح  اأن  دولة طرف  ولكل  الأط��راف. 
املعنية  اللجنة  اأع�ضاء يف  اأي�ضًا  اأ�ضخا�ض يكونون  اعتبارها فائدة تر�ضيح  الأطراف يف 
وال�ضيا�ضية  املدنية  باحلقوق  الدويل اخلا�ض  العهد  املن�ضاأة مبقت�ضى  الإن�ضان  بحقوق 

ولديهم ال�ضتعداد للعمل يف جلنة مناه�ضة التعذيب.
يجرى انتخاب اأع�ضاء اللجنة يف اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو اإىل عقدها مرة كل . 3

�ضنتني الأمني العام لالأمم املتحدة. ويف تلك الجتماعات التي ينبغي اأن يتكون ن�ضابها 
هم  اللجنة  لع�ضوية  املنتخبون  الأ�ضخا�ض  ويكون  الأط��راف  الدول  ثلثي  القانوين من 
الدول  لأ�ضوات ممثلي  املطلقة  الأغلبية  وعلى  الأ�ضوات  من  عدد  اأكرب  على  احلائزون 

الأطراف احلا�رشين امل�ضوتني.
التفاقية. . 4 نفاذ هذه  تاريخ  اأ�ضهر من  �ضتة  يتجاوز  ل  الأول يف موعد  النتخاب  يجرى 

الأق��ل,  على  اأ�ضهر  باأربعة  انتخاب  كل  موعد  قبل  املتحدة,  ل��الأمم  العام  الأم��ني  ويقوم 
بتوجيه ر�ضالة اإىل الدول الأطراف يدعوها فيها اإىل تقدمي تر�ضيحاتها يف غ�ضون ثالثة 
اأ�ضهر. ويقوم الأمني العام باإعداد قائمة باأ�ضماء جميع املر�ضحني على هذا النحو مرتبة 
ترتيبا اأبجديًا, مع بيان الدول الأطراف التي ر�ضحتهم, ويقدم هذه القائمة اإىل الدول 

الأطراف.
انتخابهم . 5 اأربع �ضنوات, ويكونون موؤهلني لإعادة  اللجنة لفرتة مدتها  اأع�ضاء  ينتخب 

يتم  الذين  الأع�ضاء  من  خم�ضة  ع�ضوية  مدة  اأن  غري  اأخ��رى.  مرة  تر�ضيحهم  حالة  يف 
انتخابهم يف املرة الأوىل تنتهي بعد �ضنتني, ويقوم رئي�ض الجتماع امل�ضار اإليه يف الفقرة 
3 من هذه املادة بعد النتخاب الأول مبا�رشة, باختيار اأ�ضماء هوؤلء الأع�ضاء اخلم�ضة 

بطريق القرعة.
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يف حالة وفاة اأحد اأع�ضاء اللجنة اأو ا�ضتقالته اأو عجزه لأي �ضبب اآخر عن اأداء مهامه . 6
مواطنيها  من  اآخر  خبري  بتعيني  ر�ضحته  التي  الطرف  الدولة  تقوم  باللجنة,  املتعلقة 
للعمل يف اللجنة للفرتة املتبقية من مدة ع�ضويته �رشيطة احل�ضول على موافقة اأغلبية 
الدول الأطراف, وتعترب املوافقة قد متت ما مل تكن اإجابة ن�ضف عدد الدول الأطراف اأو 
اأكرث على ذلك بالنفي وذلك يف غ�ضون �ضتة اأ�ضابيع بعد قيام الأمني العام لالأمم املتحدة 

باإبالغها بالتعيني املقرتح.
تتحمل الدول الأطراف نفقات اأع�ضاء اللجنة اأثناء اأدائهم ملهامهم املتعلقة باللجنة.. 7

املادة 18
تنتخب اللجنة اأع�ضاء مكتبها ملدة �ضنتني. ويجوز اإعادة انتخابهم.. 1
ت�ضع اللجنة نظامها الداخلي على اأن ين�ض, يف جملة اأمور, على ما يلي:. 2

اأ-  يكتمل الن�ضاب القانوين بح�ضور �ضتة اأع�ضاء ,
ب-  تتخذ مقررات اللجنة باأغلبية اأ�ضوات الأع�ضاء احلا�رشين.

يقوم الأمني العام لالأمم املتحدة بتوفري ما يلزم من املوظفني والت�ضهيالت لأداء اللجنة   .3
مهامها مبقت�ضى هذه التفاقية على نحو فعال.

عقد  وبعد  للجنة.  الأول  الجتماع  عقد  اإىل  بالدعوة  املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  يقوم   .4
اجتماعها الأول, جتتمع اللجنة يف املواعيد التي ين�ض عليها نظامها الداخلي.

يتعلق بعقد اجتماعات  نفقات فيما  يتم حتمله من  الأط��راف م�ضوؤولة عما  الدول  تكون   .5
الدول الأطراف واللجنة مبا يف ذلك رد اأي نفقات اإىل الأمم املتحدة مثل تكلفة املوظفني 

والت�ضهيالت التي تكون الأمم املتحدة قد حتملتها وفقا للفقرة 3 من هذه املادة.
املادة 19

تقارير عن . 1 املتحدة,  ل��الأمم  العام  الأم��ني  اللجنة, عن طريق  اإىل  الأط��راف  ال��دول  تقدم 
التدابري التي اتخذتها تنفيذًا لتعهداتها مبقت�ضى هذه التفاقية, وذلك يف غ�ضون �ضنة 
واحدة بعد بدء نفاذ هذه التفاقية بالن�ضبة للدولة الطرف املعنية. وتقدم الدول الأطراف 
بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل اأربع �ضنوات عن اأية تدابري جديدة مت اتخاذها, وغري 

ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.
يحيل الأمني العام لالأمم املتحدة التقارير اإىل جميع الدول الأطراف.. 2
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اأن تبدي كل التعليقات العامة التي قد تراها منا�ضبة . 3 تنظر اللجنة يف كل تقرير, ولها 
واأن تر�ضلها اإىل الدولة الطرف املعنية. وللدولة الطرف اأن ترد على اللجنة مبا ترتئيه 

من مالحظات.
وللجنة اأن تقرر, كما يرتاءى لها, اأن تدرج يف تقريرها ال�ضنوي الذي تعده وفقا للمادة . 4

اأبدتها وفقًا للفقرة 3 من هذه املادة اإىل جانب املالحظات  اأية مالحظات تكون قد   24
الواردة اإليها من الدولة الطرف املعنية ب�ضاأن هذه املالحظات. وللجنة اأي�ضًا اأن ترفق 
�ضورة من التقرير املقدم مبوجب الفقرة اأ من هذه املادة, اإذا طلبت ذلك الدولة الطرف 

املعنية.
املادة 20

اإذا تلقت اللجنة معلومات موثوقًا بها يبدو لها اأنها تت�ضمن دلئل لها اأ�ضا�ض قوي ت�ضري . 1
اإىل اأن تعذيبًا ميار�ض على نحو منظم يف اأرا�ضي دولة طرف, تدعو اللجنة الدولة الطرف 
املعنية اإىل التعاون يف درا�ضة هذه املعلومات, وحتقيقًا لهذه الغاية اإىل تقدمي مالحظات 

ب�ضدد تلك املعلومات.
وللجنة بعد اأن تاأخذ يف اعتبارها اأية مالحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف املعنية . 2

واأية معلومات ذات �ضلة متاحة لها, اأن تعيق, اإذا قررت اأن هناك ما يربر ذلك, ع�ضوا 
اأو اأكرث من اأع�ضائها لإجراء حتقيق �رشي وتقدمي تقرير بهذا ال�ضاأن اإىل اللجنة ب�ضورة 

م�ضتعجلة.
ويف حالة اإجراء حتقيق مبقت�ضى الفقرة 2 من هذه املادة, تلتم�ض اللجنة تعاون الدول . 3

بزيارة  القيام  الطرف,  الدولة  مع  بالتفاق  التحقيق.  ي�ضمل  وقد  املعنية.  الأط��راف 
اأرا�ضي الدولة املعنية.

وعلى اللجنة, بعد فح�ض النتائج التي يتو�ضل اإليها ع�ضوها اأو اأع�ضائها وفقا للفقرة 2 . 4
من هذه املادة اأن حتيل اإىل الدولة الطرف املعنية هذه النتائج مع اأي تعليقات واقرتاحات 

قد تبدو مالئمة ب�ضبب الو�ضع القائم.
تكون جميع اإجراءات اللجنة امل�ضار اإليها يف الفقرات اأ اإىل 4 من هذه املادة �رشية, ويف . 5

جميع مراحل الإجراءات يلتم�ض تعاون الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد ا�ضتكمال 
هذه الإجراءات املتعلقة باأي حتقيق يتم وفقًا للفقرة 2, اأن تقرر بعد اإجراء م�ضاورات 
اإدراج بيان  موجز بنتائج الإج��راءات يف تقريرها ال�ضنوي  الدولة الطرف املعنية  مع 

املعد وفقًا للمادة 24
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املادة 21
لأي دولة طرف يف هذه التفاقية اأن تعلن, يف اأي وقت, مبوجب هذه املادة, اأنها تعرتف . 1

باخت�ضا�ض اللجنة يف اأن تت�ضلم بالغات تفيد اأن دولة طرفا تدعي باأن دولة طرفا اأخرى 
ل تفي بالتزاماتها مبوجب هذه التفاقية يف اأن تنظر يف تلك البالغات. ول يجوز ت�ضلم 
البالغات والنظر فيها وفقًا لالإجراءات املبينة يف هذه املادة, اإل يف حالة تقدميها من دولة 
طرف اأعلنت اعرتافها باخت�ضا�ض اللجنة فيما يتعلق بها نف�ضها. ول يجوز للجنة اأن 
اإذا كان يتعلق بدولة طرف مل تقم باإ�ضدار مثل  تتناول, مبوجب هذه املادة, اأي بالغ 
هذا الإعالن. ويتم تناول البالغات الواردة مبوجب هذه املادة, وفقا لالإجراءات التالية:

اأ - يجوز لأي دولة طرف, اإذا راأت اأن دولة طرفًا اأخرى ل تقوم بتنفيذ اأحكام التفاقية 
الدولة  وعلى  خطية  بر�ضالة  الأم��ر  لهذا  الطرف  الدولة  تلك  نظر  تلفت  اأن  احلالية, 
يف  بها  اإليها  بعثت  التي  الطرف  الدولة  اإىل  تقدم  اأن  الر�ضالة  تت�ضلم  التي  الطرف 
غ�ضون ثالثة اأ�ضهر من تاريخ ت�ضلمها الر�ضالة, تف�ضريا اأو اأي بيانًا خطيًا يو�ضح 
وو�ضائل  الإج���راءات  اإىل  اإ�ضارة  ومالئم,  ممكن  هو  ما  بقدر  ويت�ضمن,  الأم��ر  فيه 
النت�ضاف املحلية التي اتخذت اأو ينتظر اتخاذها اأو التي تتوفر بالن�ضبة لهذا الأمر. 
ب - يف حالة عدم ت�ضوية الأمر مبا ير�ضي كاًل من الدولتني الطرفني املعنيتني يف غ�ضون 
�ضتة اأ�ضهر من تاريخ ورود الر�ضالة الأوىل اإىل الدولة املت�ضلمة يحق لأي من الدولتني 

اأن حتيل الآمر اإىل اللجنة بوا�ضطة اإخطار توجهه اإىل اللجنة واإىل الدولة الأخرى.
ج - ل تتناول اللجنة اأي م�ضاألة حتال اإليها مبقت�ضى هذه املادة اإل بعد اأن تتاأكد من 
الأمر  لهذا  بالن�ضبة  املتوفرة  املحلية  النت�ضاف  و�ضائل  جميع  اإىل  اللتجاء  مت  اأنه 
وا�ضتنفادها, وفقا ملبادئ القانون الدويل املعرتف بها عمومًا, ول ت�رشي هذه القاعدة 
اأو يف حالة عدم  النت�ضاف ب�ضورة غري معقولة  اإطالة مدة تطبيق و�ضائل  يف حالة 

احتمال اإن�ضاف ال�ضخ�ض الذي وقع �ضحية لنتهاك هذه التفاقية على نحو فعال. 
د -  تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدرا�ضة البالغات املقدمة لها مبوجب 

هذه املادة. 
للدول  احلميدة  م�ضاعيها  اللجنة  تتيح  )ج(,  الفرعية  الفقرة  اأحكام  مراعاة  مع   - ه� 
الأطراف املعنية بهدف التو�ضل اإىل حل ودي للم�ضاألة على اأ�ضا�ض احرتام اللتزامات 
املن�ضو�ض عليها يف هذه التفاقية. وحتقيقا لهذا الغر�ض, يجوز للجنة اأن تن�ضئ, عند 

القت�ضاء, جلنة خم�ض�ضة للتوفيق. 
و -  يجوز للجنة اأن تطلب اإىل الدول الأطراف املعنية, امل�ضار اإليها يف الفقرة الفرعية)ب( 

اأن تزودها باأية معلومات ذات �ضلة يف اأية م�ضاألة حمالة اإليها مبقت�ضى هذه املادة,
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ز -  يحق للدول ا لأطراف املعنية, امل�ضار اإليها يف الفقرة الفرعية )ب(, اأن تكون ممثلة 
اأثناء نظر اللجنة يف امل�ضاألة واأن تقدم مذكرات �ضفوية اأو كتابية اأو كليهما. 

ح -   تقدم اللجنة تقريرًا, خالل اثني ع�رش �ضهرًا من تاريخ ا�ضتالم الإخطار املن�ضو�ض 
عليه يف الفقرة الفرعية )ب(

اأحكام واردة يف الفقرة الفرعية )ه ( تق�رش . 1 اإطار  اإىل حل يف  يف حالة التو�ضل 
اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع واحلل الذي مت التو�ضل اإليه ,

يف حالة عدم التو�ضل اإىل حل يف اإطار اأحكام الفقرة الفرعية )ج(, تق�رش اللجنة . 2
تقريرها على  بيان موجز بالوقائع على اأن ترفق به املذكرات اخلطية وحم�رشًا 

باملذكرات ال�ضفوية التي اأعدتها الدول الأطراف املعنية.
ويبلغ التقرير يف كل م�ضاألة اإىل الدول الأطراف املعنية.

 ت�ضبح اأحكام هذه املادة نافذة املفعول اإذا اأ�ضدرت خم�ض من الدول الأطراف يف . 3
هذه التفاقية اإعالنات مبوجب الفقرة 4 من هذه املادة. وتوح الدول ا لأطراف 
اإىل  العام لالأمم املتحدة, الذي �ضري�ضل ن�ضخًا منها  هذه الإعالنات لدى الأمني 
الدول الأط��راف الأخ��رى. ويجوز �ضحب اأي اإعالن يف اأي وقت باإخطار يوجه 
اأية م�ضاألة ت�ضكل مو�ضوع بالغ  اإىل الأمني العام. ول يخل هذا ال�ضحب بنظر 
�ضبقت اإحالته مبقت�ضى هذه املادة, ول يجوز ت�ضقم اأي بالغ من اأية دولة طرف 
مبقت�ضى هذه املادة بعد اأن يت�ضلم الأمني العام اإخطار �ضحب الإعالن ما مل تكن 

الدولة الطرف املعنية قد اأ�ضدرت اإعالنًا جديدًا
املادة 22

يجوز لأية دولة طرف يف هذه التفاقية اأن تعلن يف اأي وقت اأنها تعرتف مبقت�ضى هذه . 1
املادة باخت�ضا�ض اللجنة يف ت�ضلم ودرا�ضة بالغات واردة من اأفراد اأو نيابة عن اأفراد 
يخ�ضعون لوليتها القانونية ويدعون اأنهم �ضحايا لنتهاك دولة طرف اأحكام التفاقية. 
ول يجوز للجنة اأن تت�ضلم اأي بالغ اإذا كان يت�ضل بدولة طرف يف التفاقية مل ت�ضدر 

مثل هذا الإعالن.
التوقيع . 2 اإذا كان غفال من  املادة غري مقبول  اأي بالغ مقدم مبوجب هذه  اللجنة  تعترب 

اأو اإذا راأت اأنه ي�ضكل اإ�ضاءة ل�ضتعمال حق تقدمي مثل هذه البالغات اأو اأنه ل يتفق مع 
اأحكام هذه التفاقية.
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مع مراعاة ن�ضو�ض الفقرة 2, توجه اللجنة نظر الدولة الطرف يف هذه التفاقية التي . 3
تكون قد اأ�ضدرت اإعالنا مبوجب الفقرة اأو يدعى باأنها تنتهك اأيا من اأحكام التفاقية اإىل 
اأية بالغات معرو�ضة عليها مبقت�ضى هذه املادة. وتقدم الدولة التي تت�ضلم لفت النظر 
امل�ضار اإليه اإىل اللجنة يف غ�ضون �ضتة اأ�ضهر تف�ضريات اأو بيانات كتابية تو�ضح الأمر 

وو�ضائل النت�ضاف التي اتخذتها تلك الدولة, اإن وجدت.
املعلومات . 4 املادة يف �ضوء جميع  هذه  تت�ضلمها مبوجب  التي  البالغات  يف  اللجنة  تنظر 

املتوفرة لديها من مقدم البالغ اأو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف املعنية.
ل تنظر اللجنة يف اأية بالغات يتقدم بها اأي فرد مبوجب هذه املادة ما مل تتحقق من:. 5

اأ- اأن امل�ضاألة نف�ضها مل يجر بحثها, ول يجرى بحثها مبوجب اأي اإجراء من اإجراءات 
التحقيق اأو الت�ضوية الدولية.

هذه  ت�رشي  ول  املتاحة,  املحلية  النت�ضاف  و�ضائل  جميع  ا�ضتنفد  قد  الفرد  اأن  ب- 
القاعدة يف حالة اإطالة مدة تطبيق و�ضائل النت�ضاف ب�ضورة غري معقولة اأو يف حالة 
نحو  على  التفاقية  الذي وقع �ضحية لنتهاك هذه  ال�ضخ�ض  اإن�ضاف  احتمال  عدم 

فعال.
هذه . 6 مبوجب  لها  املقدمة  البالغات  بدرا�ضة  قيامها  عند  مغلقة  اجتماعات  اللجنة  تعقد 

املادة.
تبعث اللجنة بوجهات نظرها اإىل الدولة الطرف املعنية واإىل مقدم البالغ.. 7
يف . 8 الأط���راف  ال��دول  من  اأ���ض��درت خم�ض  اإذا  املفعول  نافذة  امل��ادة  ه��ذه  اأحكام  ت�ضبح 

الأط��راف هذه  الدول  امل��ادة. وتودع  اأ من هذه  الفقرة  اإعالنات مبوجب  التفاقية  هذه 
الإعالنات لدى الأمني العام لالأمم املتحدة, الذي �ضري�ضل ن�ضخًا منها اإىل الدول الأطراف 
الأخرى. ويجوز �ضحب اأي اإعالن يف اأي وقت باإخطار يوجه اإىل الأمني العام. ول يخل 
هذا ال�ضحب بنظر اأية م�ضاألة ت�ضكل مو�ضوع بالغ �ضبقت اإحالته مبقت�ضى هذه املادة 
ول يجوز ت�ضلم اأي بالغ من اأية دولة طرف مبقت�ضى هذه املادة بعد اأن يت�ضلم الأمني 
العام اإخطار �ضحب الإعالن ما مل تكن الدولة الطرف املعنية قد اأ�ضدرت اإعالنا جديدا.

املادة 23
يعينون مبقت�ضى  الذين  املخ�ض�ضة,  التوفيق  ولأع�ضاء جلان  اللجنة  لأع�ضاء  يحق 
الفقرة الفرعية اأ )ه( من املادة 21 التمتع بالت�ضهيالت والمتيازات واحل�ضانان التي يتمتع 
بها اخلرباء املوفدون يف مهام متعلقة بالأمم املتحدة كما هو من�ضو�ض عليه يف الفروع ذات 

ال�ضلة من اتفاقية امتيازات الأمم املتحدة وح�ضاناها.
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املادة 24
تقدم اللجنة اإىل الدول الأطراف واإىل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة تقريرا �ضنويا عن 

اأن�ضطتها امل�ضطلع بها مبوجب هذه التفاقية.

اجلزء الثالث
املادة 25

يفتح باب التوقيع على هذه التفاقية جلميع الدول.. 1
العام . 2 الأمني  لدى  الت�ضديق  وتودع �ضكوك  الت�ضديق.  لإجراء  التفاقية  هذه  تخ�ضع 

لالأمم املتحدة.
املادة 26

يفتح باب الن�ضمام اإىل هذه التفاقية جلميع الدول. وي�ضبح الن�ضمام املفعول عند 
اإيداع �ضك الن�ضمام لدى الأمني العام لالأمم املتحدة.

املادة 27
 يبداأ نفاذ هذه التفاقية يف اليوم الثالثني بعد تاريخ اإيداع �ضك الت�ضديق اأو الن�ضمام . 1

الع�رشين لدى الأمني العام لالأمم املتحدة.
يبداأ نفاذ التفاقية بالن�ضبة لكل دولة ت�ضدق عليها اأو تن�ضم اإليها بعد اإيداع الت�ضديق . 2

اأو الن�ضمام الع�رشين يف اليوم الثالثني بعد تاريخ قيام الدولة باإيداع وثيقة الت�ضديق 
اأو الن�ضمام اخلا�ضة بها.

املادة 28
ميكن لأي دولة وقت التوقيع اأو الت�ضديق على هذه التفاقية اأو الن�ضمام اإليها اأن تعلن . 1

اأنها ل تعرتف باخت�ضا�ض اللجنة املن�ضو�ض عليه يف املادة 20
ميكن لأي دولة طرف تكون قد اأبدت حتفظا وفقا للفقرة 1 من هذه املادة اأن ت�ضحب هذا . 2

التحفظ, يف اأي وقت ت�ضاء, باإر�ضال اإخطار اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة.
املادة 29

اإىل . 1 اإدخال تعديل عليها واأن تقدمه  اأن تقرتح   يجوز لأي دولة طرف يف هذه التفاقية 
الأمني العام لالأمم املتحدة. ويقوم الأمني العام بناء على ذلك, باإبالغ الدول الأطراف 
اإذا كانت  هذه الدول حتبذ عقد موؤمتر للدول  بالتعديل املقرتح مع طلب باإخطاره مبا 
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الأطراف للنظر يف القرتاح والت�ضويت عليه. ويف حالة تاأييد ثلث الدول الأطراف على 
الأمني  يدعو  املوؤمتر,  هذا  لعقد  التبليغ,  هذا  تاريخ  من  اأ�ضهر  اأربعة  غ�ضون  يف  الأقل 
العام اإىل عقده حتت رعاية الأمم املتحدة. ويقدم الأمني العام اأي تعديل تعتمده اأغلبية 

من الدول الأطراف احلا�رشة يف املوؤمتر وامل�ضوتة اإىل جميع الدول الأطراف لقبوله.
اأ من هذه املادة عندما يخطر ثلثا الدول . 2 اأي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة  يبداأ نفاذ 

الأطراف يف هذه التفاقية الأمني العام لالأمم املتحدة بقبولها التعديل طبقا لالإجراءات 
الد�ضتورية لكل منها.

الدول . 3 قبلتها. وتبقى  التي  الأط��راف  للدول  ملزمة  نفاذها,  بدء  عند  التعديالت,  تكون 
الأطراف الأخرى ملزمة باأحكام هذه التفاقية وباأية تعديالت �ضابقة تكون قد قبلتها.

املادة 30
اأي نزاع ين�ضاأ بني دولتني اأو اأكرث من الدول الأطراف فيما يتعلق بتف�ضري هذه التفاقية . 1

اأو تنفيذها ول ميكن ت�ضويته عن طريق التفاو�ض, يطرح للتحكيم بناء على طلب اإحدى 
هذه الدول. فاإذا مل تتمكن الأطراف يف غ�ضون �ضتة اأ�ضهر من تاريخ طلب التحكيم, من 
املوافقة حملى تنظيم التحكيم, يجوز لأي من تلك الأطراف اأن يحيل النزاع اإىل حمكمة 

العدل الدولية بتقدمي طلب وفقا للنظام الأ�ضا�ضي لهذه املحكمة.
يجوز لكل دولة اأن تعلن يف وقت توقيع هذه التفاقية اأو الت�ضديق عليها اأو الن�ضمام . 2

اإليها, اأنها ل تعترب نف�ضها ملزمة بالفقرة 1 من هذه املادة. ولن تكون الدول الأطراف 
اأبدت هذا  الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه املادة بالن�ضبة لأي دولة طرف تكون قد 

التحفظ.
يجوز يف اأي وقت لأي دولة طرف اأبدت حتفظا وفقا للفقرة 2 من هذه املادة اأن ت�ضحب . 3

هذا التحفظ باإر�ضال اإخطار اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة.
املادة 31

يجوز لأي دولة طرف اأن تنهي ارتباطها بهذه التفاقية باإخطار كتابي تر�ضله اإىل الأمني . 1
العام لالأمم املتحدة. وي�ضبح الإنهاء نافذا بعد مرور �ضنة على تاريخ ت�ضلم الأمني العام 

هذا الإخطار.
عليها مبوجب . 2 الواقعة  اللتزامات  الطرف من  الدولة  اإعفاء  اإىل  الإنهاء  هذا  يوؤدي  لن 

هذه التفاقية فيما يتعلق باأي عمل اأو اإغفال يحدث قبل التاريخ الذي ي�ضبح فيه الإنهاء 
اللجنة ما�ضية يف  اأي م�ضاألة تكون  با�ضتمرار نظر  باأي �ضكل  الإنهاء  نافذا. ولن يخل 

نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي ي�ضبح فيه الإنهاء نافذا.
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بعد التاريخ الذي ي�ضبح فيه اإنهاء ارتباط دولة طرف بالتفاقية نافذا, ل تبداأ اللجنة . 3
النظر يف اأية م�ضاألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.

املادة 32
التي  ال��دول  وجميع  املتحدة  الأمم  اأع�ضاء  جميع  املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  يعلن 

وقعت هذه التفاقية اأو ان�ضمت اإليها بالتفا�ضيل التالية:
اأ - التوقيعات والت�ضديقات و الن�ضمامات التي تتم مبوجب املادتني 25 و 26.

ب - تاريخ بدء نفاذ هذه التفاقية مبوجب املادة 27 , واآذلك تاريخ بدء نفاذ اأية تعديالت 
تدخل عليها, مبوجب املادة 29.

ج - حالت الإنهاء مبقت�ضى املادة 31.
املادة 33

والرو�ضية . 1 والإنكليزية  الإ�ضبانية  ن�ضو�ضها  تت�ضاوى  التي  التفاقية,  ه��ذه  ت��ودع 
وال�ضينية والعربية والفرن�ضية يف احلجية لدى الأمني العام لالأمم املتحدة.

الدول . 2 جميع  اإىل  التفاقية  هذه  من  م�ضدقة  ن�ضخًا  املتحدة  لالأمم  العام  الأم��ني  ير�ضل 
الأطراف.
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)2(
م�صودات مقرتحات قوانني ملناه�صة التعذيب 
2-1  م�صروع قانون رقم )     ( ل�صنة 2013 

ب�صاأن حماية ال�صهود واملبلغني واخلرباء 
رئي�س اجلمهورية 

بعد الطالع على الد�ضتور,
وعلى قانون العقوبات ال�ضادر بالقانون رقم 58 ل�ضنة 1937 وتعديالته,

وعلى قانون الإجراءات ال�ضادر بالقانون رقم 150 ل�ضنة 1950 وتعديالته,
وبعد موافقة جمل�ض الوزراء,

ق��رر 
جمل�س ال�صورى امل�صروع الاآتى ن�صه :

املادة الأوىل : 
يف  للخطر  املعر�ضني  واخل���رباء  واملبلغني  لل�ضهود  ال��الزم��ة  احلماية  ال��دول��ة  تكفل 
الدعاوى التي توؤدي �ضهادة اأو تقرير كل منهم فيها اإىل الك�ضف عن جرمية اأو اأدلتها اأو اأي 

من مرتكبيها.
الأقارب  من  برعايتهم  املكلفني  واملبلغني واخلرباء  ال�ضهود  ذوي  وت�ضمل احلماية   

حتى الدرجة الثانية.
املادة الثانية :

تلتزم الدولة بتعوي�ض ال�ضاهد اأو املبلغ اأو اخلبري امل�ضمول بحمايتها متى التزم بهذه 
احلماية, وذلك يف حالة التعر�ض لالعتداء كما تلتزم بتعوي�ض ورثته يف حالة الوفاة, وذلك 
اإذا كان العتداء اأو الوفاة ب�ضبب اإدلئه بال�ضهادة اأو الإبالغ عن اجلرمية اأو اأدلتها عن اأي 

من اجلناة اأو اإيداع تقريره عنها.
املادة الثالثة:

ال�ضهود  بحماية  وتخت�ض  احلماية"  "اإدارة  ت�ضمى  الداخلية  ب��وزارة  اإدارة  تن�ضاأ 
واملبلغني واخلرباء امل�ضمولني بهذه احلماية.
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 وي�ضدر بتنظيم عمل الإدارة قرار من وزارة الداخلية.
املادة الرابعة:

تعترب بيانات امل�ضمول باحلماية �رشية ول يجوز الإف�ضاح عنها اإل يف الأحوال املبينة 
يف القانون.

املادة اخلام�صة :
يطلب ال�ضاهد اأو املبلغ اأو اخلبري اأو اأية جهة ذات �ضاأن من النيابة العامة اأو قا�ضي 
التحقيق - على ح�ضب الأحوال - و�ضعه حتت نظام احلماية وت�ضدر جهة التحقيق قراًرا 
ق�ضائًيّا م�ضبًبا بقبول اأو رف�ض الطلب يف خالل �ضبعة اأيام من تاريخ تقدميه, ويجوز التظلم 
من قرار الرف�ض اأمام حمكمة اجلنح امل�ضتاأنفة منعقدة فى غرفة امل�ضورة خالل ثالثة اأيام 

من تاريخ اإعالنه بالقرار. 
امل�ضمول باحلماية والإج��راءات  اأ�ضماء وبيانات  العامة �ضجال تقيد فيه  النيابة  تعد 
املتخذة ب�ضاأنه, وتخطر اإدارة احلماية بال�ضم والبيانات التى �ضيعرف بها امل�ضمول باحلماية. 

املادة ال�صاد�صة: 
ت�ضمل احلماية اإجراء اأو اأكرث من الإجراءات التالية:

ا  والحتقاظ  بها يف ال�ضجل امل�ضار اإليه . 1 اإخفاء البيانات ال�ضخ�ضية احلقيقية كلًيّا اأو جزئًيّ
يف املادة الثالثة.

 حتديد رقم هاتف للتوا�ضل بني ال�ضخ�ض حمل احلماية واإدارة احلماية والنيابة العامة.2. 
عر�ض ال�ضهادة والأقوال بالو�ضائط الإلكرتونية اأو غريها مع اإمكانية تغيري ال�ضوت اأو . 3

اإخفاء مالمح الوجه. 
و�ضع احلرا�ضة على ال�ضخ�ض وامل�ضكن.. 4

 التو�ضية لدى جهة العمل بنقل اأو ندب.5. 
 اأي اإجراء اآخر تقدره النيابة.6. 

املادة ال�صابعة:
اإذا راأت  اأو  اأن يف�ضل يف الدعاوى اجلنائية بحكم بات ,  ت�ضتمر اإجراء احلماية اإىل 

النيابة العامة اإنهاءها قبل ذلك بناًء على قرار ق�ضائي م�ضبب.
 ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو املبني باملادة الثالثة.
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 ويف حالة ال�رشورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب امل�ضمول باحلماية اأن تقرر 
با�ضتمرار احلماية املدة التي تراها".

املادة الثامنة:
يكون الك�ضف عن هوية امل�ضمول باحلماية للمحكمة فقط ومبوافقته, 

يف  لو غريها  الإلكرتونية  الو�ضائط  اأو من خالل  مبا�رشة  اإليه  ال�ضتماع  وللمحكمة 
ح�ضور باقي اخل�ضوم.

 واإذا مل يقبل امل�ضمول باحلماية الك�ضف عن هويته للمحكمة , تقدر املحكمة ما اأثبته 
يف اأوراق الدعوى من اأقوال وتقارير.

املادة التا�صعة:
يعاقب كل اأمن اأف�ضى البيانات املن�ضو�ض عليها يف املادة الرابعة باحلب�ض مدة ل تقل 

عن �ضنة والغرامة التي ل تقل عن ع�رشة اآلف جنيه ول تزيد على خم�ضني األف جنيه.
 اإذا ثبت كذب امل�ضمول باحلماية يعاقب بال�ضجن امل�ضدد.

املادة العا�صرة:
ين�رش هذا القانون فى اجلريدة الر�ضمية ويعمل به من اأول اأكتوبر عام 2013.

�صدر بالقاهرة فى        ربيع الخر �صنة 1434 ه� 

املوافق                 فرباير �صنة 2013 م 

رئي�س اجلمهورية 
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2-2  م�صروع قانون
بتعديل بع�ض مواد قانون العقوبات رقم 58 ل�ضنة 1937 والإجراءات اجلنائية رقم 

150 ل�ضنة 1950
با�صم ال�صعب

رئي�س اجلمهورية 
بعد الطالع على 

الإعالن الد�ضتورى ال�ضادر بتاريخ 2011/2/13
الد�ضتورى  بالإعالن  معدًل   2011/3/30 بتاريخ  ال�ضادر  الد�ضتورى  الإع��الن 

ال�ضادر فى 2012/8/12 
قرر 

جمل�س ال�صعب القانون الآتى ن�صه, وقد اأ�صدرناه:
 ) املادة الأوىل(

العقوبات,  ق��ان��ون  م��ن   280  ,129  ,128  ,126 رق��م  امل���واد  بن�ضو�ض  ي�ضتبدل 
الن�ضو�ض الآتية:
مادة )126(: 

مكلف  اأو  عام  موظف  كل  �ضنوات  خم�ض  عن  يقل  ل  ال��ذي  امل�ضدد  بال�ضجن  يعاقب 
بق�ضد  تعذيب �ضخ�ض  ا�ضرتك يف  اأو  اأو حر�ض  اأمر  ال�ضبط  اأحد رجال  اأو  بخدمة عمومية 
حمله هو اأو غريه على العرتاف اأو احل�ضول على اأي معلومات اأو العقاب على عمل اأو ب�ضبب 

التمييز اأيًا كان نوعه.
ويعاقب بذات العقوبة كل من �ضكت عن تعذيب �ضخ�ض رغم قدرته على اإيقافه.

واإذا مات املجني عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل عمدًا
فى  ويحكم  اجلرائم  لهذه  بالن�ضبة  القانون  هذا  من   17 امل��ادة  ا�ضتعمال  يجوز  ول 

جميع الأحوال بالعزل من الوظيفة اأو اخلدمة العامة.
مادة )128(: 

بخدمة  مكلف  �ضخ�ض  اأى  اأو  العموميني  امل�ضتخدمني  اأو  املوظفني  اأح��د  دخل  اإذا 
عمومية اعتمادًا على وظيفته منزل �ضخ�ض من اآحاد النا�ض بغري ر�ضائه فيما عدا الأحوال 

املبينة فى القانون اأو بدون مراعاة القواعد املقررة فيه يعاقب باحلب�ض .
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مادة )129(: 
كل موظف اأو م�ضتخدم عمومى اأو اأى �ضخ�ض مكلف بخدمة عمومية ا�ضتعمل الق�ضوة 
مع اأحاد النا�ض – اأو اأمر بها– اعتمادًا على وظيفته, باأن اأخل ب�رشفه اأو اأحدث اآلمًا ببدنه 

يعاقب باحلب�ض وبغرامة ل تقل عن خم�ضة اآلف جنيه ول جتاوز خم�ضني األف جنيه.
مادة )280(: 

يعاقب باحلب�ض مدة ل تقل عن �ضنة كل من قب�ض على �ضخ�ض اأو حب�ضه اأو حجزه 
بدون م�ضوغ قانونى.

)املادة الثانية(
ي�ضتبدل بن�ض الفقرة الثالثة من املادة )63( من قانون الإجراءات اجلنائية الن�ض 

الآتي:
مادة )63( الفقرة الثالثة :

 ,  129  ,128  ,127  ,126  ,123 امل��واد  فى  عليها  املن�ضو�ض  اجلرائم  عدا  وفيما 
280 من قانون العقوبات ل يجوز لغري النائب العام اأو املحامى العام اأو رئي�ض النيابة رفع 
الدعوى اجلنائية �ضد موظف اأو م�ضتخدم عام اأو اأحد رجال ال�ضبط بجنايه اأو جنحة وقعت 

منه اأثناء تاأدية وظيفته اأو ب�ضببها.
)املادة الثالثة(

ُي�ضاف اإىل املادة )64( من قانون الإجراءات اجلنائية فقرة ثالثة قبل الفقرة الأخرية 
ال�ضتجابة  البتدائية  املحكمة  رئي�ض  على  ذلك يجب  "ومع  الآتى:  النحو  على  ن�ضها  يكون 
اأو املدعى باحلقوق املدنية باإ�ضدار قرار بندب قا�ض للتحقيق  اأو املجني عليه  لطلب املتهم 
قانون  امل��واد 123, 126, 127, 128, 129, 280 من  فى  عليها  املن�ضو�ض  فى اجلرائم 

العقوبات".
)املادة الرابعة(

ي�ضتبدل بن�ض الفقرة الأخرية من املادة 154, املادة 162, والفقرة الأوىل والثانية 
من املادة )210( من قانون الإجراءات اجلنائية الن�ضو�ض الآتية:

مادة )154( الفقرة الأخرية:
"ويعلن الأمر للمجني عليه واملدعي باحلقوق املدنية, واإذا كان قد تويف يكون الإعالن 

لورثته جملة يف حمل اإقامته".
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مادة )162( :
قا�ضي  من  ال�ضادرة  الأوام��ر  ا�ضتئناف  املدنية  باحلقوق  املدعي  اأو  عليه  "للمجني 
التحقيق باأن ل وجه لإقامة الدعوى اإل اإذا كان الأمر �ضادرًا يف تهمة موجهة �ضد موظف 
اأو م�ضتخدم عام اأو اأحد رجال ال�ضبط جلرمية وقعت منه اأثناء تاأدية وظيفته اأو ب�ضببها ما 
اإليها يف املواد 123, 126, 127, 128, 129,280 من قانون  امل�ضار  مل تكن من اجلرائم 

العقوبات فيجوز له الطعن يف الدعوى اجلنائية واملدنية".
مادة )210( :

"للمجني عليه اأو املدع�ى باحلقوق املدنية الطعن يف الأمر ال�ضادر من النيابة العامة 
م�ضتخدم  اأو  تهمة موجهة �ضد موظف  يف  كان �ضادرًا  اإذا  اإل  الدعوى  لإقامة  ل وجه  باأن 
عام اأو اأحد رجال ال�ضبط جلرمية وقعت منه اأثناء تاأدية وظيفته اأو ب�ضببها ما مل تكن من 
العقوبات  قانون  من   129,280  ,128  ,127  ,126  ,123 امل��واد  يف  اإليها  امل�ضار  اجلرائم 

فيجوز له الطعن يف الدعوى اجلنائية واملدنية".
ويح�ضل الطعن بتقرير يف قلم الكتاب يف ميعاد ع�رشة اأيام من تاريخ الإعالن بالأمر.

)املادة اخلام�صة(
ين�رش هذا القانون باجلريدة الر�ضمية, ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ ن�رشه.

يب�ضم هذا القانون بخامت الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
رئي�س اجلمهورية 
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)3(
اأحكام تاريخية بخ�صو�س وقائع تعذيب 

3-1 احلكم فى ق�صية مقتل ماأمور البداري
وح�ضور  با�ضا  فهمي  العزيز  عبد  �ضعادة  1932بريا�ضة  �ضنة  دي�ضمرب   5 جل�ضة 
ح�رشات حممد لبيب عطية بك وزكي برزي بك وحممد فهمي ح�ضني بك واأحمد اأمني بك.فى 

الطعن رقم 2421 �ضنة 2 الق�ضائية.
الوقائع

ال�ضبت 19 مار�ض �ضنة 1932  ليلة  باأنهما يف  الطاعنني  العامة هذين  النيابة  اتهمت 
املوافق 12 ذي القعدة �ضنة 1350 ببندر البداري مركزها مديرية اأ�ضيوط: الأّول قتل عمدًا 
فاأحدث  قتله  قا�ضدًا  ناريًا  عيارًا  عليه  اأطلق  باأن  البداري  ماأمور  اأفندي  ال�ضافعي  يو�ضف 
الإ���رشار  �ضبق  مع  ذلك  وكان  الوفاة  اأحدثت  والتي  الطبي  بالك�ضف  املبينة  الإ�ضابات  به 
والرت�ضد, و�رشع يف قتل فهيم اأفندي ن�ضيف مهند�ض الري عمدًا باأن اأحدث به الإ�ضابات 
املبينة بالك�ضف الطبي وكان قا�ضدًا قتله فلم يتم لأمر خارج عن اإرادته. والثاين يف الزمن 
التفاق  بطريق  وذل��ك  الذكر  �ضالفتي  اجلرميتني  يف  الأّول  مع  ا�ضرتك  املذكورين  واملكان 
وامل�ضاعدة باأن اتفق معه على ارتكاب اجلرمية و�ضاعده باحل�ضور يف مكان احلادث فوقعت 
اجلرميتان بناء على هذا التفاق وامل�ضاعدة. وطلبت من ح�رشة قا�ضي الإحالة اإحالتهما اإىل 
اأ�ضيوط ملحاكمة الأّول باملواد 194 و194 و45 و46 من قانون العقوبات  حمكمة جنايات 
والثاين بها وباملادتني 40 و41 من القانون املذكور. فقرر ح�رشته يف 10 اإبريل �ضنة 1932 

باإحالتهما اإليها ملحاكمتهما باملواد ال�ضالفة الذكر.
م�رشي  جنيه  مببلغ  له  احلكم  وطلب  م��دين  بحق  اأف��ن��دي  حنفي  ال�ضافعي  وادع��ى 

تعوي�ضًا قبل املتهمني بالت�ضامن.
عماًل   1932 �ضنة  يونيه   21 يف  ح�ضوريًا  حكمت  الدعوى  املحكمة  �ضمعت  اأن  وبعد 
 194 وب��امل��واد  ل��الأول  بالن�ضبة  العقوبات  قانون  من  و32  و46  و45  و194   194 باملواد 
بالن�ضبة  املذكور  القانون  من  و32  و199  و46  و45  و194  و41  وثالثة  ثانية  فقرة  و40 
للثاين باإعدام اأحمد جعيدي عبد احلق ومبعاقبة ح�ضن اأحمد اأبي عا�ضور ال�ضهري بح�ضونه 
ال�ضافعي  املدين  باحلق  للمدعي  يدفعا  باأن  مت�ضامنني  واإلزامهما  موؤبدًا  ال�ضاقة  بالأ�ضغال 
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اأفندي حنفي جنيهًا واحدًا تعوي�ضًا مع امل�ضاريف املدنية واألف قر�ض اأتعاب حماماة.
وق��ّدم كل من  يوم �ضدوره  النق�ض يف  بطريق  عليهما يف هذا احلكم  املحكوم  فطعن 
ح�رشتي املحاميني مرق�ض فهمي اأفندي واإبراهيم ممتاز اأفندي عن الأّول تقريرًا بالأ�ضباب 
يف 9 يوليه �ضنة 1932 ومل يقّدم الثاين اأ�ضبابًا لطعنه. وح�رش الأ�ضتاذ مرق�ض فهمي جل�ضة 

املرافعة وترافع مبا هو مدّون مبح�رشها.
املحكمة

ق��ان��ون��ًا. ع��ل��ى الأوراق وامل����داول����ة  ال�����ض��ف��وي��ة والط�����الع  امل��راف��ع��ة  ���ض��م��اع   ب��ع��د 

���ض��ك��اًل. ل��ط��ع��ن��ه ف���ه���و غ����ري م���ق���ب���ول  اأ����ض���ب���اب���ًا  ي���ق���دم  ال����ث����اين مل  ال���ط���اع���ن  اأن   مب����ا 
فهو  اأ�ضبابه  وكذلك  امليعاد  يف  طعنه  ق��ّدم  احلق  عبد  جعيدي  اأحمد  الأّول  الطاعن  اأن  ومبا 
مقبول �ضكاًل.ومبا اأن مبنى الوجهني الأّولني من التقرير الثاين نقد اأدلة الثبوت التي اأخذت 
بها املحكمة وموازنة قّوتها وانتقا�ض قيمتها وهذا مما يتعلق مبو�ضوع الدعوى ول �ضاأن 
ملحكمة النق�ض والإبرام به.ومبا اأن �ضطرًا من الوجه الثالث من هذا التقرير يت�ضمن اأمرين 
اأنه يف  الإع��دام )والثاين(  الطاعن مل يذكر طريقة ذلك  باإعدام  اإذ ق�ضى  اأن احلكم  )الأّول( 
اإرادة اجلاين الذي حال دون  جرمية ال�رشوع يف قتل املهند�ض مل يبني ال�ضبب اخلارج عن 

اإمتام اجلرمية.
على  اقت�رشت  قد  املحكمة  طبقتها  التي  العقوبات  قانون  من   194 امل��ادة  اأن  ومبا 
الن�ض باأن مرتكب اجلرمية امل�ضار اإليها فيها يكون جزاوؤه الإعدام بدون ن�ض على طريقته, 
فاحلكم من هذه اجلهة قانوين ل �ضبهة فيه. اأما كون الإعدام يكون تنفيذه بال�ضنق كما ق�ضت 
به املادة )13( عقوبات اأو باأي طريقة اأخرى فهذا عمل من اأعمال �ضلطة التنفيذ ول �ضاأن 
فيه ل�ضلطة احلكم. كما اأنه ل اأهمية لعدم بيان الأمر الذي حال دون اإمتام اجلرمية يف تهمة 
ال�رشوع يف قتل املهند�ض )اأّوًل( لأن هذه اجلرمية قد جبت عقوبتها بعقوبة جرمية القتل التي 
اقرتنت هي بها )وثانيًا( لأن �ضياق احلكم يفهم منه هذا ال�ضبب وهو اأن املجني عليه جنا من 
املوت بالعالج وباأن الإ�ضابة جاءته يف غري مقتل. ولذلك يكون هذا ال�ضطر من الوجه الثالث 

متعني الرف�ض.
اأن باقي الوجه الثالث من التقرير الثاين يت�ضمن يف جوهره ما ذكر تف�ضياًل  ومبا 
اأن  مبناه  ال�ضفهية  املرافعة  يف  الطاعن  وكيل  الذي �رشحه  التقرير  وهذا  الأول.  التقرير  يف 
الإ���رشار  �ضبق  ظ��رف  لتوافر  بيانه  معر�ض  يف  فيه  املطعون  احلكم  اأثبتها  التي  الوقائع 
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والرت�ضد اإذا كانت تدل حقيقة على ما يحفظ الطاعن ويدعوه اإىل قتل املجني عليه فاإنها ل 
اإثباتًا لغلظة  اإذ تلك الوقائع تت�ضمن  القانوين  تدل على قيام ظرف �ضبق الإ���رشار مبعناه 
املاأمور املجني عليه ول�ضيء كثري من اأفعال جنائية حمّرمة كان يرتكبها كل م�ضاء يف معاملته 
للطاعن, وهذا من �ضاأنه اأن يجعل الطاعن يف حالة ا�ضطراب ل ا�ضتقرار فيه وهياج م�ضتمر 
ل فر�ضة معه للتفكري الهادئ الذي هو �رشط �رشوري لتحقق �ضبق الإ�رشار, واإذن فتكون 
املحكمة اأخطاأت يف تطبيق القانون اإذ اعتمدت وجود ذلك الظرف مع اأنه منعدم. وكذلك هي 
اأخطاأت يف اعتبار اأفاعيل املاأمور الإجرامية �رشبًا من القيام بالواجب ف�ضّددت العقوبة مع 
اأن تلك الأفاعيل من موجبات التخفيف, ولذلك فهو ل يطلب نق�ض احلكم وتطبيق القانون بل 

يطلب نق�ضه واإعادة املحاكمة من جديد.
�ضبق  ظ��رف  بيان  معر�ض  يف  اأن��ه  فيه  املطعون  احلكم  مراجعة  من  تبني  اأن��ه  ومب��ا 
الإ�رشار والرت�ضد ذكر ما يلي حرفيًا: "ومبا اأن �ضبق الإ�رشار وا�ضح من الوقائع ال�ضالف 
م�ضبوهني  اإنذارهما  ب�ضبب  للقتيل  املتهمان  يحملها  التي  ال�ضغينة  من  تبني  ومبا  ذكرها 
واملالب�ضات التي اأحاطت بتوجيه هذا الإنذار اإليهما واإمعان القتيل يف ت�ضديد املراقبة عليهما 
�ضنة 1932  يناير   2 املوؤّرخة  اأحمد جعيدي يف عري�ضته  بها  قال  التي  بال�ضدة  ومعاملتهما 
املقّدمة لوكيل النيابة والتي ذكرها املتهم الثاين اأي�ضًا يف التحقيقات باأنه كان يربط من رجليه 
بك  ن�ضار  حممد  ذكره  ما  اأي�ضًا  اأيدها  والتي  كثرية  اإهانة  ويهان  وي�رشب  اخليل  حمل  يف 
اأذكى حفيظتهما �ضّد  م�ضبوهني مما  واإنذارهما  معاملتهما  ال�ضّدة يف  هذه  وكانت  باجلل�ضة 
القتيل ف�ضمما على الرتب�ض له وقتله واأخذا يتحينان الفر�ض اإىل اأن كانت ليلة احلادثة وهما 
يعلمان من مراقبتهما للماأمور يف غدواته وروحاته اأنه اعتاد غالبًا اأن يتوجه لزيارة مهند�ض 
الري يف عمله م�ضاًء والعودة من نف�ض الطريق الذي كمنا بالقرب منه حتى اإذا مر عليهما يف 
اأعّدها لهذا الغر�ض".ومبا  اأّولهما باإطالق النار عليه من البندقية التي  ليلة احلادثة فاجاأه 
يوؤخذ من  بها كما  املحكمة واعتمدتها ورد  اإليها  اأ�ضارت  التي  بك  �ضهادة حممد ن�ضار  اأن 
حم�رش اجلل�ضة: "اأن املاأمور املجني عليه كان يطلب نوم الطاعنني باملركز ويف نومهم كانت 
وملا  حت�ضل لهم اإهانة من الع�ضاكر ل�ضريتهم الرديئة فتاأملوا وتاأثروا من هذا ومن الإهانة". 
وملا �ضئل عما  �ضئل عن بيان هذه الإهانة قال: "احلاجات والإهانات اللي �ضمعناها جامدة". 
�ضمعه من ذلك قال: "�ضمعت اأن املاأمور ياأمر بق�ض اأ�ضنابهم واللبد يق�ضها ويجيب لهم ر�ضمة 
وملا �ضئل عما كان يح�ضل بعد اإجلامهم قال: "�ضوف  ليف ويعملها لهم زي جلام اجلح�ض". 
وقال اأي�ضًا اإجابة على �ضوؤال املحكمة: "كان يكلفهم اأن يقولوا اأنا  اجلح�ض يربطع اإزاي". 
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مره". وملا �ضئل قال على �ضبيل التاأكيد: "ح�ضل اإنه دق الع�ضى يف طي�.......". وملا �ضئل عن 
وملا كرر  اإهانات اأخرى قال: "اأي ال�ضيء اللي يخليهم يرجعوا عن ال�رشقات عمله وياهم". 
عليه ال�ضوؤال قال: "هو فيه اأزيد من دق الع�ضى يف طي�... وق�ض �ضنبه وق�ضته واإجلامه؟!«.
ومبا اأن هذه املعاملة التي اأثبتت للمحكمة اأن املجني عليه كان يعامل الطاعنني بها 
هي اإجرام يف اإجرام, ومن وقائعها ما هو جناية هتك عر�ض يعاقب عليها القانون بالأ�ضغال 
ولو  النتقام.  اإىل  بها  ودفعًا  لها  واهتياجًا  للنف�ض  اإث��ارة  املخازي  اأ�ضّد  من  وكلها  ال�ضاقة, 
�ضح اأن املاأمور كان يطلب نوم الطاعنني مبركز البولي�ض كما يقول ال�ضاهد ن�ضار بك الذي 
هذه  اأمثال  ارتكاب  تكرار  من  يتخّوفان  الطاعنان  هذان  وكان  �ضهادته,  املحكمة  اعتمدت 
املنكرات يف حقهما كما يقول وكيل اأحمد جعيدي يف تقرير الأ�ضباب ويف املرافعة ال�ضفهية فال 
�ضك اأن مثلهما الذي اأوذي واهتيج ظلمًا وطغيانًا والذي ينتظر اأن يتجّدد اإيقاع هذا الأذى 
الفظيع به - ل �ضك اأنه اإذا اجتهت نف�ضه اإىل قتل معذبه فاإنها تتجه اإىل هذا اجلرم موتورًة 
مما كان منزعجًة واجمًة مما �ضيكون, والنف�ض املوتورة املنزعجة هي نف�ض هائجة اأبدًا ل يدع 
انزعاجها �ضبياًل لها اإىل الت�ضرب وال�ضكون حتى يحكم العقل - هادئًا متزنًا مرتّويًا - فيما 
تتجه اإليه الإرادة من الأغرا�ض الإجرامية التي تتخيلها قاطعة ل�ضقائها. ول �ضك بناء على 
من  اجل��اين  لدى  يكون  اأن  ي�ضتلزم  الظرف  هذا  اإذ  الإ���رشار  ب�ضبق  للقول  اأن ل حمل  هذا 

الفر�ضة ما ي�ضمح له بالرتّوي والتفكري املطمئن فيما هو مقدم عليه.

لهما  يح�ضل  اأن  من  منزعجني  كانا  الطاعنني  اأن  الثابت  ال�ضحيح  من  هل  ولكن 
البولي�ض؟  يبيتان حتمًا مبركز  ليال  اأو كل ب�ضع  ليلة  اأي هل كانا يف كل  ما ح�ضل من قبل 
يف  اأي�ضًا  قال  فاإنه  املركز"  يف  نومهما  يطلب  كان  املاأمور  "اإن  قال  كان  اإذا  بك  ن�ضار  اإن 
اأن يجعلوهما يبيتان يف املركز  اأن اخلفراء ورجال البولي�ض مل ي�ضتطيعوا  �ضهادته ما يفيد 
فيه. للمبيت  ميتثال  مل  بعدها  حم��دودة  ليايل  اأو  ليلة  اإل  يبيتا  مل  اأنهما  على  ي��دل  قد   مما 

ومبا اأنه ل يوجد يف احلكم ول فيما اعتمده واأ�ضار اإليه من �ضهادة ال�ضاهد ن�ضار بك ما يدل 
بوجه اأكيد على اأن الطاعنني كانا يبيتان كل ليلة اأو كل ب�ضع ليال يف املركز, هذه الدللة التي 
يتحقق معها اأن ل �ضبق اإ�رشار للعلة املتقّدمة فهذه املحكمة ل ت�ضتطيع اأن جتزم باأن هذا 
الظرف غري متوافر يف الدعوى؛ كما ل ترى حماًل لنق�ض احلكم ب�ضبب ق�ضوره عن هذا البيان 
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لأن هذا البحث ل يكون منتجًا يف الدعوى ما دام احلكم اأثبت اأي�ضًا توافر ظرف الرت�ضد وما 
دام الرت�ضد هو ظرف م�ضتقل حكمه يف ت�ضديد عقوبة القتل العمد حكم �ضبق الإ�رشار متامًا.

ومبا اأنه ل ميكن العرتا�ض باأن �ضبق الإ�رشار اإذا انعدم قانونًا انعدم معه الرت�ضد 
اأي�ضًا لكون الرت�ضد ي�ضتدعي بطبيعته وجود �ضبق الإ�رشار ول ميكن ت�ضّوره م�ضتقاًل عنه, 
املحكمة من  قالته  النظر عما  نق�ض احلكم ب�رشف  الواجب  الأم��ر كذلك فمن  دام  ما  واأن��ه 
توافر ظرف الرت�ضد - ل ميكن العرتا�ض بذلك لأن الرت�ضد واإن كان ل يت�ضّور عادة اإل 
مع قيام �ضبق الإ�رشار باملعنى القانوين عند املرت�ضد غري اأن من املمكن عقاًل ت�ضّوره مع 
انعدام �ضبق الإ�رشار بهذا املعنى, ك�ضورة الدعوى احلالية لو �ضح فيها اأن الطاعن كان 
مهتاجًا منزعجًا يريد بجرميته ثاأر اأذى ما�ض واتقاء اأذى و�ضيك واأنه ترب�ض وهو على تلك 
احلال وقارف اجلرمية مرتب�ضًا. على اأن القانون اإذ ن�ض يف املادة 194 على عقاب من يقتل 
اأهمية  اأنه ل يعلق  اأو الرت�ضد فقد غاير بني الظرفني واأفاد  نف�ضًا عمدًا مع �ضبق الإ�رشار 
على �رشورة وجود �ضبق الإ�رشار مع الظرف الثاين وهو الرت�ضد بل يكفي يف نظره ثبوت 
جمّرد الرت�ضد ماديًا على من يقتل متعمدًا بقطع النظر عن كل اعتبار اآخر. ولو كان الأمر 
وهو  اأّولهما  على  القت�ضار  كان  بل  الظرفني  بني  للمغايرة  معنى  من  كان  ملا  ذلك  بخالف 
�ضبق الإ�رشار كافيًا. والظاهر اأن ال�ضارع وجد اأن الرت�ضد و�ضيلة للفاتك ي�ضمن بها تنفيذ 
جرميته غيلة وغدرًا يف غفلة من املجني عليه وعلى غري ا�ضتعداد منه للدفاع عن نف�ضه فاعترب 
تلك الو�ضيلة بذاتها من موجبات الت�ضديد ملا تدل عليه من نذالة اجلاين واإمعانه يف �ضمان 
جناح فعلته وملا تثريه من ال�ضطراب يف الأنف�ض ياأتيها الهالك من حيث ل ت�ضعر. ومبا اأن 
اأثبت وجود الرت�ضد فقد �ضح تطبيق املادة 194 من قانون العقوبات  احلكم املطعون فيه 

التي عامل الطاعن بها واأ�ضبح البحث يف م�ضاألة �ضبق الإ�رشار غري منتج.

ومبا اأن الطاعن ي�ضري يف هذا الوجه اإىل اأن حمكمة اجلنايات عند تقديرها العقاب قد 
جعلت من موجبات ال�ضّدة ما هو يف احلقيقة من دواعي الراأفة ويعيب عليها هذا اخلطاأ يف 

التقدير.

ومبا اأنه بالطالع على احلكم املطعون فيه وجد اأن املحكمة بعد اأن بينت ما يق�ضي باإدانة 
الطاعنني وا�ضتحقاقهما العقاب مبقت�ضى املادة 194 من قانون العقوبات اأتت يف معر�ض تقدير 
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اجلزاء الذي ي�ضتحقانه يف نظرها فقالت: "ومبا اأن القتيل" "كان يوؤّدي واجبًا مبطاردته هذين 
ال�ضقيني اللذين عاثا يف الأر�ض ف�ضادًا, فاإقدام" "هذا الآثم على قتله مما يدعو املحكمة اإىل اأخذه 
بال�ضّدة بدون رحمة ول �ضفقة واإن" "الق�ضا�ض هو اجلزاء الأوفى". وبعد ذلك اأحالت الأوراق 
 للمفتي ثم حكمت على الطاعن بالإعدام وعلى زميله الطاعن الثاين بالأ�ضغال ال�ضاقة املوؤبدة.

ومبا اأن ذلك التعليل الذي بنت عليه املحكمة ا�ضتعمالها اأق�ضى حّد يف ال�ضّدة هو تعليل فا�ضد 
لقيامه على اأ�ضا�ض مرتبك بل غري �ضحيح. اإذ بينما هي يف معر�ض بيان �ضبق الإ�رشار ت�ضري 
اإىل ما ثبت لديها من اأن املاأمور املجني عليه اأتى يف معاملة الطاعنني ب�رشوب من املنكرات 
كربطهما يف زرائب اخليل وق�ض �ضواربهما وو�ضع جلم من الليف يف فيهما واإدخال الع�ضى 
ق�ضوة  لهما  معاملته  يف  قا�ضيًا  كان  املاأمور  هذا  اأن  على  تدل  التي  املنكرات  تلك  دبرهما  يف 
خارجة عن حّد القانون بل �ضاذًا فيها �ضذوذًا اإجراميًا فظيعًا - بينما تذكر ذلك اإذا بها تعود 
يف معر�ض تقدير العقوبة فتقّرر اأن املاأمور كان يطارد هذين ال�ضقيني ويقوم بواجبه يف هذا 
ال�ضدد!! كاأمنا هي تعترب اأن �ضذوذه هذا الإجرامي الذي �ضلمت به من قبل هو من قبيل قيام 
املوظف مثله بواجبه مع اأن البداهة تق�ضي باأنه �ضذوذ يحفظ كل اإن�ضان ولو جمرمًا ويدعو 

اإىل معذرته والتخفيف من م�ضئوليته اإذا هو �ضلك �ضبيل النتقام.

كعقوبة  ذات حّد واحد  كانت  اإذا  العقوبة  توقيع  للمحكمة  اأن  الأ�ضل  اأن  ولكن مبا 
الإعدام اأو اأق�ضاها اإذا كانت ذات حّدين بدون اأن تكون ملزمة ببيان موجب ذلك �رشورة 
اأن تلك العقوبة الفذة اأو هذا احلّد الأق�ضى كالهما من�ضو�ض عليه يف القانون عقابًا على ذات 
اجلرمية التي ثبتت لديها, وكل ما هي ملزمة به اإمنا هو جمّرد الإ�ضارة اإىل الن�ض املبيح. اأما 
اإذا اأرادت ا�ضتعمال الراأفة والنزول عن درجة العقوبة املن�ضو�ض عليها اإىل درجة اأخف فهنا 
فقط مظنة للت�ضاوؤل عما اإذا كانت ملزمة ببيان موجب هذا العدول عن املن�ضو�ض عليه اإىل ما 
هو اأخف. ومع ذلك فمن املتفق عليه اأن هذا البيان اأي�ضًا غري واجب عليها اإذ الراأفة �ضعور 
نف�ضي تثريه علل خمتلفة ل ي�ضتطيع املرء غالبًا اأن يحّددها حتى ي�ضّورها بالقلم اأو الل�ضان, 
ولهذا مل يكلف القانون القا�ضي, وما كان لي�ضتطيع تكليفه, ببيانها بل هو يقبل منه جمّرد 

قوله بقيام هذا ال�ضعور يف نف�ضه ول ي�ضاأله عليه دلياًل.

عن  العقوبة  تقدير  يف  تخرج  مل  ما  املو�ضوع  حمكمة  اأن  الأ���ض��ل  دام  ما  اأن��ه  ومب��ا 



املجموعة املتحدة حمامون - م�صت�صارون قانونيون

207

الن�ض القانوين فال ت�ضاأل ح�ضابًا عن موجبات ال�ضّدة ول عن موجبات التخفيف بل حكمها 
تنتج  ل  عك�ضية  اأو  خاطئة  علاًل  التخفيف  اأو  لل�ضّدة  فذكرت  تزيدت  كانت  ولو  حتى  نافذ 
احلالية,  الدعوى  يف  النق�ض  حمكمة  فاإن  كذلك  الأ�ضل  دام  ما   - عك�ضه  تنتج  قد  بل  اأيهما 
اأن ت�ضتعمل مع الطاعن منتهى ال�ضّدة واأن  اأرادت  اإذا  اأن حمكمة املو�ضوع  اأنها ترى  ولو 
ال�ضّدة,  ل  الراأفة  بذاته  يقت�ضي  معكو�ضًا  تعلياًل  ال�ضّدة  هذه  عللت  قد  بالإعدام  عليه  حتكم 
امل�ضا�ض  على  جت��روؤ  ول  احلكم  هذا  اح��رتام  اإل  ت�ضتطيع  ل  القانونية  الوجهة  من  اأنها  اإل 
اأع�ضائها  ل�ضمائر  اإراح��ة  عليها  الواجب  من  جتد  والإن�ضاف  العدل  وجهة  من  لكنها  به. 
لها  قانونية  الذي ل حيلة  الق�ضائي  هذا اخلطاأ  اإىل وجوب تاليف  الأم��ر  اأويل  نظر  تلفت  اأن 
الطاعنني  تعاقب  اأن  و�ضعها  ملا  العقوبة  تقّدر  التي  هي  وكانت  بيدها  الأم��ر  كان  ولو  فيه. 
والتخفيف. الراأفة  من  الدعوى  ظروف  توجبه  مبا  لعاملتهما  بل  ال�ضّدة  تلك  مبثل   كليهما 
وحيث اإنه جلميع ما تقدم ل ترى هذه املحكمة يف احرتامها ًللقانون �ضوى رف�ض الطعن على 

م�ض�ض.
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3-2 حكم ق�صية التنظيم النا�صري امل�صلح
با�صم ال�صعب

حمكمة اأمن الدولة العليا "طوارئ"
امل�صكلة علنا برئا�صة ال�صيد الأ�صتاذ امل�صت�صار حممد �صعيد الع�صماوى

رئي�س املحكمة
عبد  اأمني  اأحمد  ب�صطورو�س,  نا�صد  و�صفى  الأ�صتاذين  ال�صيدين  وع�صوية 

احلافظ
امل�صت�صارون مبحكمة ا�صتئناف القاهرة

واأمانة �صر /
وكيل النيابة اأ / ..........

"اأ�صدرت احلكم الآتي"
يف ق�ضية النيابة العامة رقم 2830 ل�ضنه 1986 ق�ضم عابدين واملقيدة برقم 198 �ضنه 

1986 كلى و�ضط.
"�ص��د"

املتهمون / 1- ....... ......... 16- ........
"...................تتح�ضل الواقعة - على ما �ضورتها �ضلطة التهام كذلك - يف 
تنظيما  القانون  اأحكام  واأدارا على خالف  واأ�ض�ضا ونظما  اأن�ضاآ  الأول والثاين  املتهمني  اأن 
منها  الغر�ض  �رشية  حزبية  جماعة  �ضكال  باأن  ع�ضكري  �ضبه  طابع  ذا  م�رشوع  غري  حزبيا 
الدعوة اإىل مناه�ضة املبادئ الأ�ضا�ضية التي يقوم عليها نظام احلكم والتحري�ض على مقاومة 
على  اأفرادها  درب��وا  باأن  ذلك  يف  ملحوظا  والعنف  القوة  ا�ضتعمال  وكان  العامة  ال�ضلطات 
ت�ضنيع وا�ضتخدام املفرقعات والأ�ضلحة النارية واأن املتهمني من الثالث حتى الرابع ع�رش 
الع�ضكري  �ضبه  الطابع  ذي  امل�رشوع  التنظيم احلزبي غري  اإىل  ان�ضموا  ال�ضاد�ض ع�رش  ثم 
- املنوه عنه- وانخرطوا يف ن�ضاطه مع علمهم بذلك وان املتهم اخلام�ض ع�رش حاز واأحرز 
ركنت  وقد  ذلك  يف  له  مرخ�ضا  يكون  اأن  دون  )م�ضد�ضًا(  املا�ضورة  م�ضخ�ضن  ناريا  �ضالحا 
اإىل اعرتاف املتهم الثالث يف حتقيقات النيابة عند ا�ضتجوابه  �ضلطة التهام- يف الإثبات - 
واىل �ضهادة الرائد .......... والعميد ........ والعميد .......... واملقدم .......... والرائد 
........... والعقدي ..... واملالزم اأول ........... والرقيب ..............و...............

و...............و................و.................
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فقد اعرتف املتهم الثالث يف حتقيقات النيابة خالل ا�ضتجوابه باأنه ان�ضم اإىل تنظيم 
�رشى غري م�رشوع منذ عام 1983 اثر قيام املتهم الثاين بعر�ض فكر التنظيم عليه وعر�ض 
اأهدافه ومبادئه فوافق على الن�ضمام اإىل التنظيم وكان �ضمن جمموعة بقيادة املتهم الثاين 
املذكور وان الجتماعات التنظيمية للمجموعة كانت تعقد ب�ضفة دورية كل خم�ضة ع�رش يوما 
ال�ضرتاكية  على  القائم  النا�رشي  الفكر  اعتناق  يف  املتمثلة  التنظيم  واأه��داف  اأفكار  لبحث 
والوحدة واحلرية وهى تختلف م�ضمونها ن ممار�ضات نظام حلكم القائم حاًل, واأ�ضاف اأن 
هذا التنظيم اأخذ طابع ال�رشية املطلقة وال�ضديدة يف كل حتركاته " .........................

."............... .....................
ترى املحكمة يف و�ضع ع�ضابة على عني متهم مب�رش �رشب من التعذيب املهني الذي 
يحول الب�ضري اإىل �ضبه كفيف - على غري ما �ضاء اهلل - فليلقى يف نف�ضه املذلة وميالء كيانه 
بالذعر, حيث ل يدرى متاما ما حوله وي�ضت�ضعر العدوان من اأي حركة بجواره - هذا ف�ضال 
عن اأن تقرير الطب ال�رشعي الأول ) املوؤرخ 1988/5/12( اأثبت اأن باملتهم اآثارًا اأ�ضابته 
يوؤيده قوله  املتهم وهو ما  الذي قرره  الت�ضوير  اإمكانية تخلفها من مثل  ينفى  ل يوجد ما 
بوقوع التعذيب عليه وحتى بعد ا�ضتجالء الآمر من كبري الأطباء ال�رشعيني - مع و�ضوح 
التقرير ال�ضابق - فانه قرر احتمال حدوث تعذيب ل يرتك اأثرا وهذا ما يتوافق مع ما قرره 
املتهم الذي مل يعر�ض على الطب ال�رشعي اإل بعد مرور ع�رشة �ضهور على الفرتة التي قرر 
بوقوعه حتت التعذيب خاللها- ومتى �ضح وقوع تعذيب على املتهم على النحو الآنف بيانه 

فاإنها ت�ضقط اأية اعرتافات له متت حتت التعذيب".
اأ�ضقطت  متى  اإن��ه  ....................................................."وحيث   
املحكمة اعرتافات املتهم الثالث لأنها كانت وليدة تعذيب ونتيجة اإكراه فان الدعاء ي�ضبح 
خاويا من دليل يقيمه والتهام ي�ضري فارغا من �ضند يدعمه و من ثم تعني احلكم برباءة جميع 
اإج��راءات جنائية مع م�ضادرة امل�ضبوطات  اأعمال للمادة 304/  اإليهم  املتهمني مما ن�ضب 
عمال باملادتني 30 من قانون العقوبات و30 من القانون رقم 394 ل�ضنه 1954 وذلك عدا 

ال�ضيكات ال�ضياحية والنقود امل�ضبوطة يف مكتب املتهم الثالث.
تتناول  اأن  لب��د  فاإنها  ال��دع��وى  مو�ضوع  م��ن  املحكمة  انتهت  اأن  بعد  اإن��ه  وحيث 
واقعاتها, خا�ضة اأن قا�ضى الدعوى ل ي�ضتطيع اأن ي�ضيح اأو يف�ضي عن مالب�ضات الواقعات 

التي طرحت عليه وما يت�ضل فيها بالقانون اأو يتعلق بحقوق الإن�ضان.



التعذيب جرمية �صد الإن�صانية     -    دليل اإر�صادي للعاملني يف جمال العدالة اجلنائية

210

فقد ذكر كثري من املتهمني وقوع تعذيب عليهم من �ضباط مباحث اأمن الدولة وكان 
بع�ضه تعذيبا ماديا ترك من الآثار ما اأمكن للك�ضف الطبي اأن ي�ضتثنيه بعد فرتة طويلة وما 
التقارير  بع�ض  يف  ثابتة  الآثار  وهذه  التعذيب  اآثار  اإخفاء  يف  احتياط  عن  يتخلف  اأن  اأمكن 
على  واملوؤرخة  الرابع  واملتهم  الثالث  املتهم  الأول  باملتهم  اخلا�ضة  كتلك  ال�رشعية  الطبية 
التوايل 1987/5/21 , 1987/6/15/15 , 1987/6/15 بل اأن هذا التعذيب املادي 
الآخرين  ذلك ولعل  اأحدهم  املتهمني فذكر  دبر بع�ض  اإىل حد و�ضع قطع خ�ضبية يف  و�ضل 
اأم�ضكوا عن هذا القول بالذات �ضيانة لإعرا�ضهم من الف�ضائح, وهذا التعذيب املادي غري 
املتهمني  اأن  التحقيق  �ضفحات  كل  من  املحكمة  ت�ضت�ضعر  الذي  والعقلي  النف�ضي  التعذيب 
تعر�ضوا له وهوؤلء املتهمني من متعلمي ومثقفي م�رش الذي ميكن اأن يعدم اإرادتهم وي�ضل 
اختيارهم جمرد التهديد بتلفيق التهام للزوج اأو الوالد ) كما حدث مع املتهم الثالث( اأو 

جمرد التلويح بالتعذيب اأو و�ضعهم يف ظروف �ضيئة وغري طبيعية وحتت احتمال الإيذاء.
اإن اأول حقوق املواطن واأظهر حقوق الإن�ضان اأن يعي�ض كرميا يف بلد كرمي فاإذا ما 
وجه اإليه اتهام عومل وفق القانون معاملة ل تنبو عن الإن�ضانية ول حتيد عن الأ�ضول حتى 
ميثل اأمام قا�ضية الطبيعي فيحظى مبحاكمة عادلة اإما اأن تنتهي باإدانته اإن كان مدانا اأو 
تنتهي برباءته ثم ي�ضبح احلك - بهذه ال�ضورة الطبيعية وال�رشعية والقانونية - عنوانا على 
احلقيقة وان يقني املحكمة ليفزع و�ضمريها يجزع وهى ترى اإن اأي متهم قد تعر�ض للتعذيب 
ب�ضورة  التعذيب  اإن حدث  اجلزع  ويت�ضاعف  الفزع  ويزداد  العقلي  اأو  النف�ضي  اأو  املادي 
اأمر و�ضفته حمكمة النق�ض فى  وح�ضية فظيعة كو�ضع قطع خ�ضبية يف دبر املتهمني وهو 
الثالثينيات من هذا القرن باأنه اإجرام يف اإجرام - ول جتد املحكمة يف ع�رش حقوق الإن�ضان 
وزمن حرية الوطن واملواطنني و�ضفا مالئما ت�ضفه به ول تريد اآن تتدنى لت�ضفه بو�ضفه 
ال�رشعية م  التعذيب عموما - مهما كانت �ضورته - عدوانا على  اأنها ترى يف  الب�ضع غري 
حماة ال�رشعية واعتداء على حقوق الإن�ضان ممن واجبه احلفاظ على حقوق الإن�ضان وهى 
من ثم تنا�ضد امل�رشع و�ضع �ضوابط جادة تكفل حماية اأ�ضد للمتهمني من اأي تعذيب بدين اأو 
نف�ضي اأو عقلي يتعر�ضون له اأو يهددون به وهم بني يدي ال�ضلطة وفى حماية رجالها وفى 

رعاية الد�ضتور.
اإىل  عادة  توجه  كانت  التي  املطاعن  اأن  الدعوى  هذه  يف  لحظت  املحكمة  اإن  وحيث 
حما�رش ال�ضبط قد ا�ضتطالت حتى و�ضلت اإىل حما�رش حتقيق النيابة العامة - مثل التهام 
بعدم احليدة وعدم اإثبات كل الأقوال والواقعات والتهديد بالإيذاء وجماملة رجال ال�ضبط 
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وغري ذلك - وهو اأمر لبد اأن يوؤثر على العمل الق�ضائي باأكمله اأن ا�ضتمر وا�ضت�رشى - ول 
يق�ضى عليه ويحول دونه اإل اأن تقوم باملحققني اأنف�ضهم �ضمانات اكرث تع�ضم حما�رشهم 
وتقي اأعمالهم من اأن يجرحها ت�ضكيك جدي- اأو يوهن مها مطعن �ضليم فل�ضمان ف ع�ضو 
النيابة العامة ورجل الق�ضاء نف�ضه ل يف اأي ن�ض يو�ضع اأو اأي تعليمات تن�رش لأن القا�ضي 

العادل يرجح يف اإقامة العدالة اأي ن�ض لأي قانون .
وان املحكمة وقد �ضاءها اأن ي�ضل التجريح اإىل حما�رش حتقيق النيابة العامة ويكون 
حممول على اأ�ضباب لها يف الأوراق دليل فاإنها تدعو اإىل تعديل الت�رشيع بحيث يتوىل ق�ضاة 
التحقيق وحدهم حتقيق ق�ضايا الراأي وان يتي�رش للمتهم يف الق�ضايا ذات الطابع ال�ضيا�ضي 
طلب ندب قا�ض للتحقيق بحيث يبطل اأي اإجراء يف التحقيق اإذا مت دون اإجابة املتهم اإىل طلبه 
اأو اإذا و�ضعت عراقيل حتول دون توىل التحقيق اأحد الق�ضاة ومثل هذا التعديل الت�رشيعي 
هو وحده الذي ي�ضمن حقوق املتهمني يف ق�ضايا الراأي والق�ضايا ال�ضيا�ضية, حيث ي�ضت�ضعر 
بع�ض رجال الأمن خ�ضومة قبل هوؤلء فيحيدون عن اجلادة ويرتدون يف التعذيب حيث انه ل 
يفوت املحكمة اأن ت�ضري اأي اأنها وقد براأت املتهمني فاإنها ت�ضجب اأي عمل يخرج عن القانون 
اأو يحيد عن النظام العام فاإذا كان الدفاع عن م�ضالح م�رش والزود عن كرامتها حق لكل 
اأو يرتدى يف  القانون  باملخالفة لأحكام  يقع  باأل  فاإن هذا م�رشوط  عليه  بل واجب  م�رشي 
امل�ضا�ض باأمن الوطن و املواطن اأو ينقلب اإىل تهديد لأ�ض�ض ال�رشعية اأو ينحدر اإىل تعري�ض 

النظام الجتماعي للخطر.
" الأ�صباب  " فلهذه 

وبعد الطلع على املواد �صالفة البيان :

ح�ضوريا حكمت املحكمة برف�ض الدفوع املبداة من املتهمني وبرباءة جميع املتهمني 
مما ان�ضب اإليهم وم�ضادرة امل�ضبوطات.

�ضدر هذا احلكم و تلى علنًا بجل�ضة الأحد املوافق 11 من فرباير �ضنة 1990.
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4-1 امل�صاركون فى احللقة النقا�صية الأوىل

فى الفرتة من 28-30 اإبريل 2014
العني ال�صخنة

مب�ضتخل�ضات  النهائي  التقرير  اإع���داد  وك��ذل��ك  وتي�رشها  املناق�ضات  اإدارة  ت��وىل 
القانون  اأ�صتاذ  النق�س  رئي�س حمكمة  نائب  ماجد  عادل  امل�صت�صار  النقا�ض  وتو�ضيات 

الفخري بجامعة درهام – اململكة املتحدة
ملحوظة : اأ�صماء امل�صاركني مرتبة اأبجدياً

ال�صفةالإ�صمم

وكيل النائب العامالأ�ضتاذ / اأحمد اإبراهيم ال�ضعيد اأبو النجا1

وكيل النائب العامالأ�ضتاذ / اأحمد ال�ضيد عرفة2

مدر�ض القانون اجلنائي بحقوق عني �ضم�ضدكتور / اأحمد فتحي خليفة 3

مدر�ض القانون اجلنائيدكتور / اأكمل يو�ضف ال�ضيد4

مدر�ض قانون مدين – جامعة املن�ضورةدكتور / ح�ضام الدين حممود ح�ضن5

رئي�ض نيابة النق�ضامل�ضت�ضار / ر�ضا حممود ال�ضيد6

نائب رئي�ض حمكمة النق�ضامل�ضت�ضار / عادل ماجد7

رئي�ض م�ضلحة الطب ال�رشعي وكبري الأطباء دكتور/ فخري حممد �ضالح8
ال�رشعيني الأ�ضبق

مدير عام الطب ال�رشعيدكتور/ ماجد حممد علي همام9

مدر�ض القانون العامدكتور / حممد اأبو بكر عبد املق�ضود10

قا�ضي مبحكمة بني �ضويف البتدائيةالقا�ضي / حممود حممد هالل11

رئي�ض حمكمة طنطا القت�ضاديةرئي�ض املحكمة / م�ضطفى مو�ضى نور12

الرئي�ض مبحكمة ا�ضتئناف القاهرةامل�ضت�ضار / ه�ضام رءوف13

رئي�ض نيابة النق�ضامل�ضت�ضار / ه�ضام عبد الرحمن بهلول14
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4-2 امل�صاركون فى احللقة النقا�صية الثانية
فى الفرتة من 15-17 مايو 2014

الإ�صماعيلية
مب�ضتخل�ضات  النهائي  التقرير  اإع���داد  وك��ذل��ك  وتي�رشها  املناق�ضات  اإدارة  ت��وىل 

وتو�ضيات النقا�ض امل�صت�صار عا�صم عبد اجلبار نائب رئي�س حمكمة النق�س .

ملحوظة : اأ�صماء امل�صاركني مرتبة اأبجدياً

ال�صفةالإ�صمم

نائب رئي�ض حمكمة النق�ضامل�ضت�ضار / اأحمد ر�ضدي �ضالم1

رئي�ض نيابة بور�ضعيد الإداريةامل�ضت�ضار/ اإ�ضالم ح�ضن منر2

اأ�ضتاذ القانون الدويل باأكادميية نا�رش دكتور / اأمين عبد العزيز �ضالمة3
الع�ضكرية

نائب رئي�ض النيابة الإداريةامل�ضت�ضار / حمزة فوؤاد4

نائب رئي�ض حمكمة النق�ضامل�ضت�ضار / عا�ضم عبد اجلبار �ضعد5

رئي�ض املحكمة مبحكمة اأ�ضوان البتدائيةامل�ضت�ضار / عبد الرحمن جمدي حزين6

رئي�ض م�ضلحة الطب ال�رشعي وكبري دكتور / فخري حممد �ضالح7
الأطباء ال�رشعيني الأ�ضبق

اأ�ضتاذ القانون الدويل العام بكلية دكتور / حممد �ضعد �ضيد �ضالح8
احلقوق – جامعة حلوان

قا�ضي مبحكمة ال�ضتئناف العايلامل�ضت�ضار / حممد �ضالح الدين الدهري9

م�ضت�ضار بالنيابة الإدارية – دكتور يف م�ضت�ضار دكتور / م�ضاعد عبد العاطي �ضتيوي10
القانون الدويل العام

الرئي�ض مبحكمة ا�ضتئناف القاهرةامل�ضت�ضار / ه�ضام رءوف11






