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استبعاد االعرتاف

املتحصل نتيجة التأثري على املتهم
م.م.حسـه حمـاد حمـيد
كليت القاوون -جامعت البصرة

باإلضافة إلى كونها تحتاج إلى شروط وقواعد تنظٌمٌة
لذلك رأٌنا أن ننبه مشرعنا الجزائً إلى ذلك امالً فً
أن ٌنص على هذه الحاالت بنص واضح .
من اجل أن ٌكون التؤثٌر على المتهم مبطالً
لالعتراف وبالتالً وجوب استبعاده ال بد من توفر عدة
شروط  ،كما ٌجب أن ٌتخذ هذا التؤثٌر صور محددة
من اجل القول باالستبعاد  ،لذلك ستتم دراسة هذا
الموضوع من خالل ثالثة مطالب  :المطلب األول
ٌُخصص إلى شروط استبعاد االعتراف أما المطلبٌن
الثانً والثالث فٌكرسان إلى أسباب االستبعاد ( صور
التؤثٌر على إرادة المتهم ) ٌُفصل فً المطلب الثانً
التؤثٌر األدبً أما الثالث ف ٌُخصص إلى التؤثٌر المادي
ثم نؤتً بخاتمة نضمن فٌها أهم النتائج والتوصٌات
التً نراها ضرورٌة الستكمال البحث .
المطلب األول
شروط استبعاد االعتراف
من اجل أن ٌكون التؤثٌر على المتهم مبطالً
لالعتراف وبالتالً ٌجب استبعاده كدلٌل إدانة البد من
توافر عدة شروط  ،إذ ٌشترط البعض أن ٌكون هذا
التؤثٌر دنٌوٌا ً صادراً من شخص ٌإثر فً إرادة المتهم
مع ضرورة وجود العالقة السببٌة بٌن التؤثٌر
واالعتراف  ،إذن البد من تقسٌم هذا المطلب إلى ثالثة
فروع:
الفرع األول
وجوب أن ٌكون التؤثٌر دنٌوٌا ً
جاء بعض الفقهاء فاشترطوا إن ٌكون التؤثٌر
دنٌوٌا ً وقالوا بؤن التؤثٌر الدٌنً ال ٌعٌب إرادة المعترف
وبالتالً فهو ال ٌإثر فً صحة االعتراف بل على
العكس فان التؤثٌر الدٌنً ٌجعل االعتراف الصادر من
المتهم موثوقا به[.]1
إال إننا نرى إن التؤثٌر الدٌنً من شؤنه أن ٌعٌب
اإلرادة وبالتالً ٌإثر فً صحة االعتراف والسبب فً

المقدمة
ٌُعد موضوع استبعاد االعتراف المتحصل نتٌجة
التؤثٌـر على المتهم من الموضوعات المهمة فـً
اإلجـراءات الجنائٌة  ،فقد تلجؤ السلطات التحقٌقٌة إلى
انتهاك القواعد القانونٌة و تنتزع االعتراف عنوة من
المتهم وذلك بالتؤثٌر فً إرادته وفً حالة حصول ذلك
فؤن االعتراف هذا ٌجب أن ٌُستبعد عن نطاق األدلة
التً ٌمكن االستناد إلٌها فً الحكم  ،وبذلك فؤن أهمٌة
هذا الموضوع تتؤتى من أهمٌة المشروعٌة و النزاهة
فً تحصٌل الدلٌل  ،فبما إنّ مقتضى هذه القاعدة (
قاعدة االستبعاد ) استبعاد االعتراف المتحصل نتٌجة
التؤثٌر على المتهم لذلك انه من الالزم وضع قنوات
إجرائٌة محددة من اجل استخراج أدلة اإلثبات القانونً
فٌها و تحكم سالمة تحصٌلها وقبولها أمام القضاء  ،و
تعود أهمٌة الموضوع أٌضا ً الرتباطه بنظرٌة البطالن
إذ إنّ االعتراف فً هذه الحالة ال ٌُستبعد إال إذا كان
باطالً  ،كما ٌتبٌن من خالله الدور الفعال للقضاء
باعتباره هو المخول باالستبعاد .
أما مشكلة البحث فتتمثل وبما إن قاعدة االستبعاد
من القواعد المهمة وهً كما ذكرنا تتضمن استبعاد
األدلة ومن ضمنها االعتراف كدلٌل إثبات إال إنّ هذه
القاعدة ال تحظى باإلجماع  ،والمشكلة األخرى تتمثل
بالنقص التشرٌعً الموجود فً قانون أصول
المحاكمات الجزائٌة العراقً رقم ( )32لسنة 1791
إذ إن هذا القانون وعلى الرغم من نصه على قاعدة
استبعاد االعتراف واحتوائه بعض النصوص التً
تشٌر إلى اغلب حاالت التؤثٌر على المتهم والتً تمثل
أسباب االستبعاد وعلى الرغم من إن المشرع قد ذكر
هذه األسباب على سبٌل المثال ال الحصر وهذا ظاهر
من نص المادة ( )139منه إال انه كان ٌجب علٌه أن
ٌذكر بعض الحاالت األخرى وذلك ألهمٌتهـا
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ذلك انه حتى فً التؤثٌر الدٌنً هناك خوفا ً أو فزعا ً
ٌنتاب المتهم ٌكون مصدره مما سٌحدث له فً العالم
اآلخر  ،وهذا من شؤنه إن ٌُولد إكراها ً معنوٌا ً ٌجبر
المتهم على قول الحقٌقة خصوصا ً وان من حق المتهم
أن ٌلتزم الصمت .
وقد ساندنا فً ذلك ما جاء فً إحدى القضاٌا
اإلنكلٌزٌة (قضٌة  )Rad fordإذ رفضت المحكمة
قبول االعتراف الذي حصل علٌه القسٌس من المتهم
قائلة(( -:انه من الخطورة إن ٌُقبل هذا االعتراف الذي
جاء ولٌد ثقة المتهم بالقسٌس ،ونتٌجة لالنفعال
النفسً الذي تعرض له المتهم )) وبعد هذه القضٌة لم
ٌعد النصح الدٌنً تؤثٌراً مبطالً لالعتراف  ،ففً
قضٌة ) )Gilhamنصح قسٌس السجن المتهم
باالعتراف فؤعترف فعالً بارتكابه الجرٌمة وقبلت
المحكمة هذا االعتراف إال انه ومن النظر إلى حجج
الدفاع فً هذه القضٌة نرى إن من الضروري أن ٌتم
استبعاد هذا االعتراف النه جاء نتٌجة التؤثٌر على
المتهم وبالتالً فهو اعتراف غٌر إرادي  ،إذ جاء فً
حجج الدفاع  (:إن النصح فً هذه الحالة اقترب من
اإلرهاب الذي ٌجعل االعتراف غٌر إرادي وان هذه
القضٌة احتوت على مجموعة متتالٌة من المإثرات
الدٌنٌة التً أثرت على عقل المتهم بقصد الحصول
على االعتراف  ،فقد وضع له السجان الكتب الدٌنٌة
فً مكان ظاهر أمامه  ،كما تركز نصح القسٌس على
واجب االعتراف كشرط لغفران هللا له  ،وصحب ذلك
الفزع والرعب المترتب على انتقام هللا .وبالنظر
للمضمون الكلً لمحادثة القسٌس وحالة المتهم التً
ترتبت على ذلك فان النتٌجة الحتمٌة هً إن هذا
االعتراف أدلى به المتهم مكرها ً )  ،أما قبول المحكمة
لهذا االعتراف فبررته قائلة (انه من غٌر المتصور إن
ٌعترف شخص وهو تحت التؤثٌر الدٌنً بجرم فظٌع لم
ٌرتكبه  ،فان إرضاء هللا ال ٌتحقق بالكذب  ،ولذلك فان
االعتراف تحت التؤثٌر الدٌنً جدٌر بالثقة
واالعتبار)[. ]3
إال انه على الرغم مما جاء فً قرار المحكمة ٌجب
علٌنا القول – بما إن للمتهم كما ذكرنا التزام الصمت
وعدم إجباره على االعتراف عن طرٌق التؤثٌر علٌه
وبالنظر لما جاء فً حجج الدفاع – انه ٌجب استبعاد
االعتراف الذي ٌتحصل علٌه نتٌجة التؤثٌر الدٌنً الن
من شؤنه كما قلنا سابقا ً إن ٌُولد فزعا ً ٌنتاب المتهم
ٌكون مصدره الخوف مما سٌحدث له فً العالم اآلخر.
هذا فٌما ٌخص النصح الدٌنً أو التؤثٌر الدٌنً أما
فٌما ٌخص النصح األخالقً ومن أمثلته إن ٌقوم
المحقق بتوجٌه عبارات إلى المتهم كقوله (األفضل لك
إن تقول الحقٌقة ) أو (الكذب ال ٌفٌد شٌئا ً ) وغٌرها
فقد قضت بعض المحاكم اإلنكلٌزٌة واألمرٌكٌة والكندٌة
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إنّ هذه العبارة ُتفسد االعتراف ذلك كونها تحتـوي
على تهدٌدات أو وعـود  ،إذ إن هـذه العبـارة قـد
تحتوي كمـا ٌقـول القـاضً ( ) channelعلى معنـى
(األفضل لك ان تقول انك ارتكبت هذا الفعل سواء كنت
قد ارتكبته أم ال) [. ]2
وٌذهب رأي إلى إن هذه العبارات تعد مجرد نصائح
الثإثر على إرادة المعترف والتشكل أي تهدٌد [.]4
وهناك من ٌرى انه من األفضل أن ٌتجنب المحقق مثل
هذه العبارات [.]5
ونحن نذهب مع ما ذهب إلٌه الرأي األخٌر من حٌث
ضرورة ابتعاد المحقق عن مثل هذه العبارات وذلك من
اجل أن ٌكون االعتراف ارادٌا ً وبذلك ال تشوبه أي
شائبة  ،إال انه وفً حالة ما إذا استخدم المحقق مثل
هذه العبارات فان ذلك ٌجب أن ال ٌإدي إلى بطالن
االعتراف ومن ثم استبعاده.
الفرع الثانً
صدور التؤثٌر من شخص له عالقة باإلجراءات
أما من حٌث الجهة التً ٌصدر عنها التؤثٌر فقد
انقسم الفقه إلى اتجاهٌن ،فاتجه الفقه الالتٌنً إلى
عدم اشتراط أن ٌكون التؤثٌر الواقع على المتهم والذي
من شؤنه ان ٌعٌب إرادته وبالتالً ٌبطل اعترافه
صادراً من شخص فً السلطة  ،إنما العبرة تكون
بمدى فاعلٌة هذا التؤثٌر على إرادة المتهم[.]6
أما االتجاه اآلخر والذي مثله الفقه االنجلوامرٌكً
فانه ٌفرق بٌن التؤثٌر المادي والتؤثٌر األدبً واشترط
فً التؤثٌر األدبً الذي من صوره التهدٌد والوعد
واإلغراء أن ٌكون صادراً من شخص فً السلطة لكً
ٌكون مبطالً لالعتراف مما ٌنشؤ عنه استبعاده  ،وحجة
ذلك انه ال ٌوجد سببا ً ٌجعل التؤثٌر منتجا ً لالعتراف ما
لم ٌكن الشخص الذي ٌرمً الحصول على االعتراف
قادراً على تنفٌذ تهدٌداته أو وعوده  ،وقد سار القضاء
االنجلوامرٌكً مع الفقه فاشترط إن ٌكون التؤثٌر
األدبً صادراً من شخص ذي سلطة ،وقد اعتبر
القضاء اإلنكلٌزي القاضً والمحقق وضابط الشرطة
الذي له عالقة بالقضٌة من األشخاص الذٌن لهم سلطة
 ،أما القضاء األمرٌكً فلم ٌقف عند هذا الحد من
التوسع فً تحدٌد من له السلطة على المتهم واعتبر
من أصحاب السلطة كل من له مصلحة فً القضٌة[]9
.
أما فً حالة كون التؤثٌر مادٌا ً -حسب رأي الفقه
والقضاء االنكلو امرٌكً – فان االعترافات التً ٌتم
الحصول علٌها نتٌجة هذا التؤثٌر تكون غٌر إرادٌة
وغٌر مقبولة سواء أكان التـؤثٌر صادراً من شخص
فً السلطة أو خارجها[.]8
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االعتراف ٌُستبعد لكونه باطالً  ،ولكن السإال الذي
ٌثار هنا هو انه إذا اعترف المتهم نتٌجة التؤثٌر ثم
كرر المتهم اعترافه بعد فترة من الزمن فهل إن هذا
االعتراف سٌكون صحٌحا ً أم باطالً ؟
للجواب على ذلك ٌمكن القول انه ٌجب البحث عن
وجود التؤثٌر فً االعتراف الثانً  ،أي انه إذا كان
التؤثٌر الذي صدر االعتراف األول نتٌجة له الزال قائما ً
وموجوداً فان االعتراف الثانً ٌؤخـذ حكـم االعتراف
األول  ،أمـا فً حالة كون التؤثٌر قد زال أثناء اإلدالء
باالعتراف الثانً فانه (االعتراف الثانً) ٌكون صحٌحاً
ومقبوالً[.]15
والسإال اآلخر الذي ٌجب إثارته هو هل إن مضً
فترة من الزمن بٌن االعترافٌن وت ُغٌر الظروف ٌزٌل
آثار التؤثٌر أم ال ؟ والجواب على ذلك ٌتمثل بالقول ؛
إن مضً هذه الفترة وتغٌر الظروف ال ُتزٌل ما ٌنشؤ
عن التؤثٌر مالم ٌوجد إثبات قاطع بؤن جو التؤثٌر قد
زال وأن المتهم استرد إرادته والسبب فً ذلك هو انه
إذا نشؤ جو من الخوف والتؤثٌر خالل االعتراف األول
فان أي اعتراف ٌؤتً بعده ٌظل غٌر مقبول  ،وٌقع
على سلطة االتهام عبء إثبات إن المتهم الذي
اعترف أخٌراً غٌر متؤثر اآلن بالتؤثٌرات السابقة  ،إذ
ٌجب الرجوع إلى الظروف الخاصة بكل قضٌة من اجل
معرفة إن التؤثٌر قد زال أم ال[. ]16
واخٌراً ٌجب اإلشارة إلى رابطة السببٌة فً حالة
االمتناع عن األمر بعدم تعذٌب المتهم أو بالكف عن
تعذٌبه أو ما ٌسمى بسببٌة االمتناع  ،وٌمكن القول انه
ومن اجل استبعاد االعتراف ٌجب أن تقوم الرابطة بٌن
فعل االمتناع والنتٌجة  ،إذ إن االمتناع هنا ٌجب ان
ٌكون سببا ً فً حدوث النتٌجة بالنظر لوجود التزام
على من امتنع بالحٌلولة دون وقوع هذه النتٌجة  ،إذ
لو تدخل بسلوك إٌجابً لحال دون وقوعها أو على
األقل لخفف من احتمال وقوعها [.]19
المطلب الثانً
التؤثٌر األدبـً

وٌرى بعض الكتاب العرب– ونحـن نـرى انه
الصواب – إن العبرة بالتؤثٌـر هـو بفاعلٌة هذا التؤثٌـر
على إرادة المتهم سـواء أكان هذا التؤثٌـر مادٌـا ً أو
أدبٌـا ً أي انه إذا صدر التؤثٌـر علـى إرادة المتهم
فاضعفها أو اعدمها فال عبرة بشخص من صدر عنه
هذا التؤثٌر سواء أكان له سلطة على المتهم أم ال [.]7
و الدفع بان االعتراف الذي أدلى به المعترف أمام
السلطة التحقٌقٌة كان مشوبا ً باإلكراه هو دفع ٌجب
على المحكمة إن تتثبت من صحته [ ،]11والمإثرات
التً دفعت إلٌه لكً ُت ّكون المحكمة قناعتها من واقع
صحٌح [.]11
الفرع الثالث
وجود رابطة السببٌة بٌن التؤثٌر واالعتراف
مـن اجـل استبعاد االعتراف كدلٌل إثبات ضد المتهم
ال ٌكفً وجـود الشرطٌـن السابقٌـن وانما ٌجب توفر
رابطة السببٌـة بٌن الفعل أو السلوك (التؤثٌـر المـادي
أو األدبً) والنتٌجة المترتبة علـى هذا السـلوك
(االعتراف ) بحٌث ٌجب أن ٌثبت إن هذا السـلوك هـو
الـذي أدى إلى هذه النتٌجة  ،والسببٌة هذه تربط ما
بٌن السلوك والنتٌجة [ ،]13وبدون هذه الرابطة فال
ٌكون التؤثٌر سببا ً لالعتراف وبالتالً ال ٌكون األخٌر
باطالً ومن ثم ال ٌجوز استبعاده ؛ ونصت على ذلك
المادة ( )318من قانون أصول المحاكمات الجزائٌة
العراقً إذ جاءت بالنص (ٌشترط فً اإلقرار ان ال
ٌكون قد صدر نتٌجة إكراه مادي أو أدبً أو وعد أو
وعٌد ومع ذلك إذا انتفت رابطة السببٌة بٌنها وبٌن
اإلقرار أو كان اإلقرار قد أٌُد بؤدلة أخرى تقتنع معها
المحكمة بصحة مطابقته للواقع أو أدى اكتشاف حقٌقة
ما جاز للمحكمة أن تؤخذ به ) .
وبذلك فانـه من الضروري ان ٌكون االعتراف جاء
نتٌجة للتؤثٌر أو بسببه  ،فإذا كان التؤثٌر الذي وقع
على المعترف ال دخل له فً اعترافه فان االعتراف
ٌكون صحٌحا ً [ ،]12و للمحكمة أن تؤخذ به .
ونتٌجة لذلك ٌجب على المحكمة أن تتؤكد من وجود
الرابطة السببٌة بٌن التؤثٌر واالعتراف من اجل القول
ببطالن االعتراف واستبعاده  ،و بذلك قضت محكمة
النقض المصرٌة بؤنه إذا تؤكدت محكمة الموضوع من
وقوع التؤثٌر من دون أن تبحث وجود الرابطة السببٌة
بٌن التؤثٌر واالعتراف فان حكمها بإدانة المتهم على
هذا األساس ٌكون معٌبا ً مستوجبا ً للبطالن أما إذا قامت
المحكمة بالتحقق من وجود رابطة السببٌة وتبٌن لها
عدم وجودها بٌن التؤثٌر واالعتراف فعلى المحكمة أن
تستند فً حكمها إلى هذا االعتراف وما علٌها فً هذه
الحالة أال توضٌح انقطاع رابطة السببٌة [.]14
مما تقدم ٌتبٌن أنـه فـً حـالة وقـوع أي تؤثٌر
على المتهم واعتـرف األخٌر نتٌجة هذا التؤثٌر فان هذا

وهو الشكل األول من أشكال التؤثٌر على إرادة
المتهم والذي مـن شؤنه أن ٌعٌب هـذه اإلرادة وبالتالً
ٌبطل االعتراف الن االعتراف وكمـا ٌقـول البعض ال
ٌكون صحٌحا ً إال إذا كان صادراً من شخص متمتعا ً
بحرٌة االختٌار [ ،]18أي انه ٌجب أن ٌصدر من
المتهم وهو فً كامل إرادته بدون أي ضغط أو تؤثٌر
وبذلك ٌكون دلٌالً مقبوالً فً اإلثبات [ ،]17وبخالفه
ٌجب استبعـاد هذا االعتـراف ،ولهذا التؤثٌر صور
متعددة من أهمها الوعد واألغراء والتهدٌد (اإلكراه
المعنوي) وتحلٌف المتهم الٌمٌن والخداع لذلك سوف
نتناول كل صورة فً فرع مستقل:
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الفرع األول

الفرع الثانً

الوعد واإلغراء
ٌعد الوعد أحد الوسائل التقلٌدٌة لحمل المتهم على
االعتراف ُ ،وٌعرف بؤنه بعث األمل لدى المتهم بشًء
ٌتحسن به مركزه وٌكون من شؤنه التؤثٌر على حرٌته
فً االختٌار بٌن اإلنكار واالعتراف  ،وبهذا
التؤثٌر ُتهدد قوة االعتراف مما ٌوجب استبعاده كدلٌل
فً اإلثبات [ .]31وقد نص قانون أصول المحاكمات
الجزائٌة العراقً على تحرٌم استخدام الوسائل غٌر
المشروعة ومنها الوعد واإلغراء مـن اجـل الحصول
على اعتراف المتهم وذلك فـً المادة( )139إذ جاءت
بالنص (ال ٌجوز استعمال أي وسٌلة غٌر مشروعة
للتـؤثٌر على المتهم للحصول على إقراره  .وٌعتبر من
الوسائل غٌر المشروعة إساءة المعاملة والتهدٌد
باإلٌذاء واإلغراء والوعد والوعٌد. )...
لكن هل إن كل وعد أو إغراء ٌكون مبطالً
لالعتراف وٌإدي إلى استبعاده؟ لإلجابة على ذلك ٌجب
القول لٌس كل وعد أو إغراء ٌتعرض له المتهم ٌكون
مبطالً لالعتراف ألن القاعدة تقول إن االعتراف ال
ٌبطل إال إذا كان اإلغراء أو الوعد من الصعب على
الشخص العادي مقاومته مما ٌإدي العترافه [،]31
ومن أمثلة هذا الوعد  ،وعد المتهم بالعفو عنه أو بعدم
محاكمته أو اإلفراج عنه [ .]33وان االعتراف
الصادر من المتهم نتٌجة الوعد ٌكون باطالً وان كان
حقٌقٌا ً بسبب كونه قد صدر نتٌجة للتؤثر بهذا الوعد
[.]32
و إذا كان سبب بطالن االعتـراف واستبعاده هـو
التؤثٌر على إرادة المتهم فانه ٌجب على المحكمة إن
تبٌن مدى تؤثٌر الوعد أو اإلغراء على إرادة المتهم
وان تبحث الرابطة بٌن الوعد واالعتراف [.]34
هناك حالتان ال ٌكون فٌهما للوعد أي تؤثٌر على
إرادة المتهم  :الحالة األولى هً حالة كون الفائدة التً
ستعود على المتهم نتٌجة الوعد ال تتناسب مع الضرر
الذي سوف ٌصٌبه نتٌجة االعتراف [ ،]35إذ لٌس
من المتصور أن ٌعترف شخص بجرٌمة تإدي إلى
إدانته متنازالً عن حرٌته أو حٌاته مقابـل مبلـغ مـن
المال .
أما الحـالة الثانٌة فهً حـالة تقدٌم الوعـد بـعـد
اإلدالء باالعـتراف ففـً هـذه الحـالة ال ٌكون للـوعد
أي أثـر على صـحـة االعـتراف [.]36
وأخٌراً ٌنبغً التطرق إلى حالة التوهم بالوعد وهً
حالة ما إذا اعترف المتهم نتٌجة أمل راوده فً احتمال
اإلفراج أو العفو عنه من غٌر أن ٌكون هذا األمل
صادراً من المحقق ،فاالعتراف هنا سٌكون صحٌحا ً ال
شائبة فٌه وٌعد مقبوالً فً اإلثبات متى ثبت انه صادقا ً
ومطابقا ً للحقٌقة [.]39

اإلكراه المعنوي
ٌعد اإلكراه المعنوي من ابرز صور التؤثٌراالدبً ،
ومن أهم صور هذا اإلكراه التهدٌد  ،وإذا نظرنا إلى
قانون أصول المحاكمات الجزائٌة العراقً وبالتحدٌد
المادة ( )139منه نرى ان المشرع لم ٌذكر التهدٌد
على إطالقه وانما نص على شكل من أشكال التهدٌد
وهو التهدٌد باإلٌذاء كسبب من أسباب االستبعاد ثم
نص على سبب آخر ٌدخل تحت نطاق اإلكراه المعنوي
وهو التؤثٌر النفسً والذي نعتقد ان المشرع قد قصد
به التعذٌب النفسً النه ذكره مع صور التؤثٌر المادي
واألدبً األخرى  ،وكان األجدر بالمشرع ان ٌتجنب
النص على حاالت او صور تدخل تحت نطاق اإلكراه
المعنوي وان ٌقتصر على ذكر (اإلكراه المعنوي ) كون
إن هذا اللفظ ٌشمل التهدٌد باإلٌذاء والتهدٌد بالقتل
وغٌره من صور التهدٌد كما انه ٌشمل التعذٌب النفسً
خصوصا ً وانه قد ذكر حالة اإلكراه المعنوي فً المادة
( )318من نفس القانون .
من أهم صور اإلكراه المعنوي – كما ذكرنا –
التهدٌد وٌتمثل بؤنه ضغط ٌمارسه شخص على إرادة
شخص آخر من اجل توجٌهها إلى سلوك معٌن []38؛
ومما الشك فٌه إن الشخص إذا ما تعرض إلى تهدٌد
فان ذلك سوف ٌإثر فً حرٌة االختٌار للشخص
الموجه إلٌه التهدٌد وذلك النه ٌُنذر بشر إن لم ٌُوجه
إرادته إلى السلوك المطلوب منه [.]37
و ٌستوي فً التهدٌد المبطل لالعتراف أن ٌكون
بإٌذاء شخص المهدد بشخصه أوفً ماله أو بإٌذاء
غٌره من أعزائه  ،وٌستوي كذلك ان ٌكون التهدٌد
مصحوب بفعل مادي أو غٌر مصحوب بشًء من ذلك
 ،كما ٌستوي أن ٌكون متضمنا ً إٌقاع األلم المهدد به
فً الحال أو غٌر متضمن له  ،وٌستوي كذلك أن ٌكون
مباشراً أو غٌر مباشر ومثال التهدٌد غٌر المباشر
تعذٌب شرٌك المتهم أمامه[. ]21
لقد ذهب رأي إن مجرد حضور الضابط الذي
اعترف أمامه المتهم اثر القبض علٌه أثناء التحقٌق
دون إن ٌصدر منه أي تصرف ٌعد تهدٌداً مفسداً
لالعتراف الصادر منه [ .]21أما الرأي اآلخر وهو ما
نإٌده فكان خالف الرأي األول وذهب بؤن لٌس فً
حضور الضابط استجواب المتهم ما ٌعٌب اإلجراء أو
ٌبطله مادام لم ٌستطل بؤذى مادي أو معنوي [.]23
ٌُشترط فً التهدٌد المبطل لالعتراف شرطٌن
بناء على سبب غٌر مشروع
أولهما ٌتمثل بصدوره
ً
[ ،]22وجاء هذا الشرط ألن بعض إجراءات
االستدالل والتحقٌق تتسم بطبٌعتها بالقهر أو العنف ،
من اجل ذلك ٌجب التمٌٌز بٌن الوسائل المشروعة التً
أُتبعت مع المتهم لحمله على االعتراف و الوسائل غٌر
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المشروعة إذ ال ٌكفً مجرد إخضاع المتهم لتهدٌد ما
لم ٌكن هذا التهدٌد ولٌد إجراءات غٌر مشروعة
[]24؛ وبذلك ال ٌجوز للمتهم أو لوكٌله إن ٌتذرع
بالخوف من القبض أو الحبس لكً ٌتحلل من إقراره
الن القبض أو الحبس قد وقعا صحٌحٌن وفقا ً للقانون
[ .]25أما الشرط الثانـً لبطالن االعتراف هو أن
ٌإدي التهدٌد مباشر ًة إلى اعتراف المتهم  ،وعلى ذلك
إذا تعرض المتهم للتهدٌد إال انه على الرغم من ذلك
رفض الخضوع ولم ٌصدر منه أي اعتراف ثم اعترف
بعد ذلك وفً مناسبة أخرى فال ٌجوز للمتهم فً هذه
الحالة االدعاء بان هذا االعتراف باطل ،أي ٌجب إن
ٌكون االعتراف اثراً للتهدٌد  ،وال ٌشترط أن ٌكون
الخوف الناتج عن التهدٌد بدرجة معٌنة لكً ٌكون
مبطالً لالعتراف  ،أي ٌجب إن ٌكون الخوف كافٌا ً
لحدوث التؤثٌر المبطل لالعتراف وفً هذه الحالة
ٌختلف التهدٌد من شخص آلخر تبعا ً الختالف السن
والجنس ودرجة التعلٌم والخبرة والبٌئة وتبعا ً لالعتٌاد
على موقف االتهام إذ إن اثر التهدٌد على من اعتاد
االتهام ٌكون اقل من غٌره [.]26
إذن فً حالة توفر الشرطٌن السابقٌن فؤن االعتراف
الذي ٌصدر من المتهم ٌكون باطالً ذلك النه ٌكون
صادراً عن إرادة غٌر حرة .
الفرع الثالث
تحلٌف المتهم الٌمٌن
من اجل أن ٌكون االعتراف صحٌحا ً من الناحٌة
القانونٌة ٌجب أن ٌكون صادراً عن إرادة حرة لذا ال
ٌجوز تحلٌف المتهم الٌمٌن والسبب فً ذلك هو إن فً
اعتداء على حرٌته فً إبداء أقواله
توجٌه الٌمٌن هذا
ً
بمحض إرادته كما ٌقضً بوضع المتهم فً موقف
حرج فهو فً هذه الحالة أما أن ٌقول الحقٌقة و ٌتهم
نفسه فٌتعرض للعقوبة وأما أن ٌحلف الٌمٌن كذبا ً
فٌخالف ضمٌره الدٌنً واألخالقً [ ،]29لذا نصت
المادة (136ف أ) من قانون أصول المحاكمات
الجزائٌة العراقً على انه (ال ٌحلف المتهم الٌمٌن إال
إذا كان فً مقام الشهادة على غٌره من المتهمٌن) .
لقد اجمع الفقهاء على تحرٌم تحلٌف المتهم الٌمٌن
وبطالن االعتراف المترتب علٌه باعتبار إن التحلٌف
هذا ٌعد صورة من صور التؤثٌر األدبً الذي ال ٌجوز
اللجوء إلٌه [ .]28إذن لٌس للمحقق إن ٌجبر المتهم
على أداء الٌمٌن إال انه ٌجوز له (المحقق) وبعد سماع
الشاهد الذي قام بحلف الٌمٌن أن ٌستجوبه كمتهم إذا
ظهرت أدلة تدٌنه[.]27
مما تقدم ٌتبٌن انه ال ٌجوز للمحقق أو قاضً
التحقٌق ان ٌجبر المتهم على حلف الٌمٌن قبل
استجوابه  ،إال إن السإال الذي ٌثار هنا هو هل إن
حلف المتهم الٌمٌن من تلقاء نفسه ٌإدي إلى بطالن
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االعتراف ؟ لإلجابة على ذلك ٌمكن القول انه إذا حلف
المتهم الٌمٌن من تلقاء نفسه أثناء االستجواب فان
ذلك الٌعد تقٌٌداً لحرٌته فً إبداء أقواله مما ٌترتب
علٌه صحة االعتراف وعدم بطالنه ،والٌمٌن فً هذه
الحالة ٌعد أسلوبا ً للدفاع ٌهدف إلى بث الثقة فً
االعتراف الصادر من المتهم [.]41
واخٌراً ٌجب القول إن االعتراف الصادر من المتهم
نتٌجة توجٌه الٌمٌن إلٌه ٌعد اعترافا ً باطالً
ومستبعداً كدلٌل من األدلة التً من الممكن االستناد
إلٌها  .وهذا البطالن ٌتعلق بالنظام العام وبذلك لٌس
للمتهم أن ٌتنازل عنه[.]41
الفرع الرابع
الحٌلة والخداع
تتمثل الحٌلة بمجموعة المظاهر الخارجٌة التً ٌقوم
بها شخص معٌن لغرض تؤٌٌد أقواله الكاذبة ذلك الن
الكذب وحده ال ٌكون كافٌا ً من اجل تكوٌن الحٌلة
[.]43
إن االعتراف الذي ٌتم الحصول علٌه باستخدام هذه
الوسٌلة ٌجب استبعاده ؛ والسبب هو أن الحصول
علٌه كان خارج حدود اإلرادة الحرة  ،الن الخداع
ٌنطوي على نوع من التدلٌس الذي ٌوقع المتهم فً
الغلط فٌعٌب إرادته وبالتالً ٌُبطل االعتراف[.]42
إذن وبما ان االعتراف الصادر من المتهم ٌجب أن
ٌكون ما ٌملٌه المتهم على المحقق بإرادته فان
االستماع إلى أقوال المتهم باستعمال وسائل الحٌلة
ومنها التنصت والتسجٌل الصوتً [ ،]44وإٌهام
المتهم بوجود أدلة معٌنة قد توفرت ضده [ٌ ، ]45عد
اعتدا ًء واضحا ً على هذه اإلرادة .
لقد ذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط أن تكون الحٌلة
بقصد إٌهام المتهم بواقعة غٌر حقٌقٌة[ ،]46أي ان
االعترافات التً ٌتم التوصل إلٌها نتٌجة خدعة لم
ٌقصدها المحقق تعد اعترافات صحٌحة ومقبولة .
إال إننا نرى أن ذلك غٌر ضروري من اجل استبعاد
االعتراف  ،إذ ان االعتراف الصادر نتٌجة حٌلة أو
خدعة ولو كانت غٌر مقصودة ٌجب أن ٌستبعد كدلٌل
[ ،]49ألن سبب االعتراف كان فقدان المتهم لصوابه
ونشوء االعتقاد لدٌه بؤن المحقق قد حصل على دلٌل
إلدانته .
ان أهم حٌلتٌن ٌتم الحصول عن طرٌقهما على
االعتراف هما االستماع خلسة إلى المحادثات الهاتفٌة
والتسجٌل الصوتً خلسة ألقوال المتهمٌن .
أوال :االستماع خلسة إلى المحادثات الهاتفٌة :
تتضمن المكالمات الهاتفٌة أسرار الناس فعندما
ٌقوم الشخص بالحدٌث هاتفٌا ً ٌطرح أفكاره دون خوف
أو تردد اعتقاداً منه انه فً مؤمن من أن ٌسمعه أحد ،
لذلك أن التنصت ٌُعد كشفا ً صرٌحا ً للسرٌة التً ٌستتر
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بها المتحدثان [ ]48؛ وان استعمال هذه الوسٌلة من
شؤنها الحصول على اعتراف المتهم خارج نطاق
اإلرادة الحرة  ،وبذلك فان هذه الوسٌلة تمثل اعتداءاً
واضحا ً على حق اإلنسان فً سرٌة مراسالته الهاتفٌة
التً كفلتها معظم الدساتٌر[.]47
إذن إذا قام المحقق أو قاضً التحقٌق باللجوء إلى
وسٌلة التنصت أمالً فً التقاط اعتراف ٌصدر من
المتهم فان الجزاء الذي ٌترتب على ذلك ٌتمثل بإبطال
اإلجراء وابطال االعتراف المستمد منه[.]51
لـقد ضمنت اغلـب الدول قوانٌنها حق المواطن فً
ســرٌة مكالماته ولم تجز ألي شخص التنصت على
مكالمات شخص آخر إال بتوفر شروط معٌنة  ،فهذا
قانون اإلجراءات الجنائٌة المصري وفً المادة ()75
منه نص على إن (لقاضً التحقٌق  ...وان ٌؤمر
بمراقبة المحادثات السلكٌة والالسلكٌة  ،أو أجراء
تسجٌالت ألحادٌث جرت فً مكان خاص  ،متى كان
لذلك فــائدة فً ظهور الحقٌقة فً جناٌة أو جنحة
معاقب علٌها بالحبس لمدة تزٌد على ثالثة اشهر .
وفً جمٌع األحوال ٌجب أن ٌكون الضبط أو االطالع
بناء على أمر مسبب ولمدة ال
أو المراقبة أو التسجٌل ً
تزٌد على ثالثٌن ٌوما ً قابلة للتجدٌد لمدة أو مدد أخرى
مماثلة ).
من االطالع على النص السابق نرى أن المشرع
المصري قٌد حق إصدار أمر المراقبات التلٌفونٌة بؤمر
مسبب من القاضً الجزائً  .واخٌراً ٌجب اإلشارة إلى
االنتقادات التً ٌمكن توجٌهها إلى وسٌلة التنصت
والتً تتمثل بحالة ما إذا حصل المحقق على اعتراف
عن طرٌق التنصت حتى عندما ٌجٌز القانون ذلك فانه
ال ٌستطٌع التؤكد من الشخص الذي صدر منه
االعتراف النه ال ٌوجد ما ٌإكد صدور هذا االعتراف
ممن ٌنسب إلٌه خصوصا ً وان األصوات متشابهة ،
كما انه من السهل على أي شخص استعمال تلٌفون
الغٌر (المتهم ) فً غٌابه وٌدعً انه المتهم  ،لذلك
ٌجب على السلطات التحقٌقٌة أن تتحرز فً قبول هذا
الدلٌل من خالل إقرار المتهم بصحة هذا
التسجٌل[.]51
ثانٌا ً  /تسجٌل أقوال المتهمٌن خلسة بواسطة آلة
تسجٌل :
قد تقوم السلطات التحقٌقٌة واثناء التحقٌق مع
المتهم بتسجٌل أقواله فان هذا األجراء ٌُعد إجراءاً
قانونٌا ً طالما أن الضمانات قد روعٌت أثناء التسجٌل
وأقر المتهم بصحة التسجٌالت[ ،]53أما إذا كان
تسجٌل هذه األقوال خلسة أي بدون علم المتهم أو
رضاءه فٌعد أمراً بعٌداً عن العدالة وقواعد الخلق
القوٌم وٌعد تلصصا ً أللصق الحقوق باإلنسان[،]52
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وان أٌة أقوال ومن ضمنها االعتراف ُتسجل فً هذه
الحالة ٌجب إهدارها وكل ما ٌسفر عنها[.]54
إال إن هناك رأي آخر ٌتبنى قبول االعتراف
المتحصل نتٌجة التسجٌل القوال المتهم خلسة طالما أن
هذا االعتراف قد صدر بحرٌة ودون تؤثٌر [ ،]55مع
ضرورة توفر شرط واحد هو أن ال ٌكون التسجٌل قد
تم بطرٌقة تخالف القانون كحدوث التسجٌل فً مسكن
بعد دخوله بدون وجه حق [.]56
وهناك رأي ثالث وهو ما نإٌده ٌختلف عن الرأٌٌن
السابقٌن ٌقوم على فكرة التمٌٌز بٌن التسجٌل خلسة
ومراقبة األحادٌث التلٌفونٌة إذ ٌعد الحق األخٌر من
الحقوق العامة غٌر المطلقة لذلك ٌمكن تقٌٌده قانوناً
أما التسجٌل خلسة فهو من الحقوق المطلقة اللصٌقة
بشخص اإلنسان وهو ما ٌطلق علٌه أٌضا ً أسم (حق
الخلوة ) إذ ٌرى أصحاب هذا الرأي ان تسجٌل
األحادٌث التلٌفونٌة ال ٌعد اعتداءاً على حق الخلوة
والسبب هو أن المتحدث قد ٌتوقع وجود شخص
ٌسترق السمع مما ٌجعله حذراً فً حدٌثه بعكس حالة
الشخص الذي ٌوجد فً مكان خاص أو فً مكان ٌعد
مكان خلوة الذي ال ٌكلف بؤن ٌفترض هذا الفرض
وبذلك فان هذه الخلوة هً أقصى ما ٌمكن تهٌئته
للشخص من أسباب األمان[.]59
بالنسبة لمـوقف القـوانٌن فنرى ان قـانون اإلجراءات
الجنائٌة المصري بٌن موقفه من استخدام هذه الوسٌلة
فً المادتٌن ( ) 75السابق اإلشارة إلٌها و() 316
والمعدلتٌن بالقانون رقم ( )29لسنة 1793واذا
اطلعنا على نص هاتٌن المادتٌن ٌتبٌن أن القانون
المصري ال ٌجٌز التسجٌل فً المكان الخاص إال بتوفر
عدة شروط تتمثل بان تكون هناك جرٌمة ( جناٌة أو
جنحة معاقب علٌها بالحبس لمدة تزٌد على ثالثة
اشهر) وقعت وتحقٌق مفتوح وان ٌكون استخدام
الوسٌلة فٌه فائدة فً ظهور الحقٌقة باإلضافة إلى
إذن صادر من القاضً وان ٌكون التسجٌل بمعرفة
االدعاء العام أو مؤمور الضبط القضائً المنتدب لذلك ،
أما إذا لم تراعى هذه الشروط فً هذه األماكن
فالتسجٌل ٌكون باطالً لوقوعه خلسة وبالتالً ٌبطل
االعتراف.والجدٌر بالذكر إن هذه الشروط هً ذات
الشروط التً اشترطها المشرع المصري لجواز
استخدام وسٌلة التنصت خلسة على المكالمات الهاتفٌة
إذ إن الوسٌلتٌن ُذكرتا فً نفس المادة وخضعتا لنفس
الشروط .
أما بالنسبة لموقف القانون العراقً من استخدام
الوسٌلتٌن السابقتٌن (االستماع خلسة إلى المحادثات
الهاتفٌة وتسجٌل أقوال المتهمٌن خلسة) فنرى انه
وعلى الرغم من احتواء قانون أصول المحاكمات
الجزائٌة نصوصا ً تقرر عدم جواز استعمال الوسائل
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غٌر المشروعة للحصول على إقـرار المتهم ومـن هـذه
الوسـائل التهدٌد باإلٌذاء والـوعد والوعٌد واإلغـراء
وذلك فً المواد ( )139و( ، )318أال أننا لم نالحظ
انه احتوى إشارة صرٌحة لوسٌلتً االستماع خلسة
والتسجٌل خلسة  ،لذلك نقترح على مشرعنا الجزائً
أن ٌُضمن القانون نصا ً ٌبٌن فٌه موقفه بوضوح من
هاتٌن الوسٌلتٌن ونرى أن ٌجٌز استخدام الوسٌلة
األولى(التنصت خلسة على المكالمات الهاتفٌة)إذا
تـوفرت الشروط المذكورة فً المادتٌن( )75و()316
أعاله وان ال ٌجٌز استخدام الوسٌلة الثانٌة(تسجٌل
أقوال المتهمٌن خلسة) فً حالة ما إذا جرى هذا
التسجٌل فً مكان خاص وان توفرت هذه الشروط
وذلك احتراما ً لحق الخلوة .وبذلك سٌفترق مشرعنا
الجزائً عن المشرع المصري الذي ساوى بٌن
الوسٌلتٌن من حٌث جواز استخدامهما.
المطلب الثالث
التؤثٌر المادي
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أو وضعه فً زنزانة مظلمة قبل
الطعام
االستجواب[.]61
قد تلجؤ السلطة التحقٌقٌة إلى استخدام العنف مع
المتهم و ذلك عندما تكون عاجزة عن معرفة الدلٌل
بالوسائل القانونٌة مما ٌدفعها إلى اصطناع الدلٌل
باللجوء لهذه الوسٌلة وذلك لعدم معرفتها بؤٌة
معلومات مسبقة عن القائمٌن بالجرٌمة وأهدافهم ،
كما إنها قد تلجؤ لهذه الوسٌلة فً حالة إنكار المتهم
للتهمة الموجهة إلٌه أو فً حالة سكوته عن
اإلجابة[.]61
إن أهم دلٌل ٌنشؤ عند استخدام اإلكراه هو االعتراف
وإذا ما صدر هذا االعتـراف فانه ٌكون باطالً وٌجب
أن ٌُستبعد ُوٌهدر وال ٌُعول علٌه [ ،]63والسـبب فً
ذلك أن االعتـراف – كما ذكرنا سابقا ً – صادر عن
إرادة معٌبة .كما أن التعذٌب وهو أحد صور اإلكراه
المادي قد ٌدفع الشخص البريء لالعتراف وذلك
للتخلص من آالمه إذ من السهل أن نجبر المتهم على
الكالم لكن من الصعب أن نجبره على قول
الحقٌقة[ .]62وقد نـصت القـوانٌن على استبعاد
االعتراف المتحصل نتٌجـة اإلكراه المادي إذ نص
قانون اإلجراءات الجنائٌة المصري على ذلك بالمادة (
 )213المعدلة بالقانون رقم ( )29لسنة  1793والتً
جاءت بما نصه ( ٌحكم القاضً فً الدعوى حسب
العقٌدة التً تكونت لدٌه بكامل حرٌته ،ومع ذلك ال
ٌجوز له أن ٌبنً حكمه على أي دلٌل لم ٌطرح أمامه
فً الجلسة .وكل قول ٌثبت انه صدر من أحد المتهمٌن
أو الشهود تحت وطؤة اإلكراه أو التهدٌد ٌُهدر
وال ٌُعول علٌه )  ،أمـا بالنسبة للقانون العراقً فقد
نصت على ذلك المادة ( )318من قانون أصول
المحاكمات الجزائٌة إذ جاءت بآالتً ( ٌشترط فً
اإلقرار أن ال ٌكون قد صدر نتٌجة إكراه مادي أو أدبً
أو وعد أو وعٌد . )...
وبذلك ال ٌجوز لقاضً التحقٌق أو المحقق اللجوء
إلى اإلكراه المادي من اجل حمل المتهم على االعتراف
وإال فان االعتراف ٌكون غٌر صحٌح وٌجب استبعاده ،
وفضالً عن هذا الجزاء اإلجرائً فلم ٌتردد المشرع
الجنائً من اعتبار العنف المادي المـوجه إلى المتهم
مـن اجـل حمله على االعتراف جرٌمة معاقب علٌها ،
فنـرى أن المادة ( ) 136المعدلة من قانون العقوبات
المصري تنص على (كل موظف أو مستخدم عمومً
أمر بتعذٌب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على
االعتراف ٌعاقب باألشغال الشاقة أو السجن من ثالث
سنوات إلى عشرة – وإذا مات المجنً علٌه ٌحكم
علٌه بالعقوبة المقررة للقتل عمداً ) وبنفس المعنى
جاءت المادة ( ) 222من قانـون العقـوبات العـراقً إذ
نصت على ( ٌعاقب بالسجن أو الحبس كل موظف أو

وهو الشكل الثانً من أشكال التؤثٌر على إرادة
المتهم وبالتالً فان االعتراف الصادر نتٌجة لهذا
التؤثٌر ٌكون باطالً مما ٌستوجب استبعاده  ،الن هذا
التؤثٌر كما ذكرنا سابقا ً من شؤنه أن ٌعدم حرٌة
االختٌار عند المتهم وان االعتراف ال ٌكون صحٌحا ً أال
إذا كان صادراً عن المتهم بدون ضغط أو تؤثٌر،ومن
أهم صور هذا الشكـل من التؤثٌر( التؤثٌر المادي )
العنف ( اإلكراه المادي ) وإرهاق المتهم باالستجواب
المطول واستخدام العقاقٌر المخدرة وسنتعرض لكل
منها فً فرع مستقل.
الفرع األول
العنف ( اإلكراه المادي )
ٌتمثل العنف بالمساس بجسم المتهم ،وٌمكن أن
ٌتحقق بؤٌة درجة من درجات العنف التً تفسد إرادته
وتفقده السٌطرة على أعصابه [ ،]58إذن ٌجب عدم
االستناد إلى االعتراف كدلٌل إثبات مهما كان قدر
اإلكراه ( العنف ) الذي تعرض له المتهم إذ جاء فً
قرار لمحكمة النقض المصرٌة ( من المقرر -عمالً
بمفهوم المادة  43من الدستور و الفقرة الثانٌة من
المادة  213من قانون اإلجراءات الجنائٌة المستبدلة
بالقانون رقم  29لسنة  – 1793إن االعتراف
الذي ٌُعول علٌه ٌتحتم ان ٌكون اختٌارٌا ً  ،وهو ال
ٌعتبر كذلك – ولو كان صادقا ً -إذا صدر تحت وطؤة
اإلكراه أو التهدٌد به كائنا ً ما كان قدره .]57[ ) ...
ٌستوي فً هذا العنف أن ٌكون قد آلم المتهم أو لم
ٌسبب أي ألم ومن أمثلته تعذٌب المتهم أو قص شعره
أو شاربه أو طالء وجهه أو جسمه أو هتك عرضه أو
دفعه بقوة أو حبسه وحرمانه من أهله أو حرمانه من
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مكلف بخدمة عامة عذب أو أمر بتعذٌب متهم أو شاهد
أو خبٌر لحمله على االعتراف بجرٌمة ،أو لإلدالء
بؤقوال أو معلومات بشؤنها أو لكتمان أمر من األمور
أو العطاء رأي معٌن بشؤنها ) .
ومقتضى هاتٌن المادتٌن أن المشرع الجنائً
المصري والعراقً قد اعتبرا إكراه المتهم مادٌا ً لحمله
على االعتراف جرٌمة  ،وٌجب أن تتوافر عدة شروط
من اجل وجود هذه الجرٌمة الشرط األول ٌتمثل بوقوع
التعذٌب على المتهم أما الشرط الثانً فهو وقوع
التعذٌب من موظف أو مكلف بخدمة عامة سواء باشر
التعذٌب بنفسه أو بواسطة غٌره وبؤمر منه والشرط
الثالث ٌتمثل باتجاه إرادة الجانً إلى تحقٌق النتٌجة
المعاقب علٌها قانونا ً .
أما بالنسبة لموقف القضاء فقد دأب القضاء
الفرنسً على ضرورة استبعاد االعتراف الناتج عن
استخدام العنف مع المتهم ،إذا استنكرت محكمة
استئناف (بورج) ما قام به رجال الشرطة فً إحدى
القضاٌا الفرنسٌة من استخدام العنف مع المتهم
وإصابته إصابات بلٌغة لحمله على االعتراف إذ
صرحت المحكمة بعدم جواز استخدام العنف مع المتهم
الفتراض براءته  ،كما اتجه القضاء األمرٌكً إلى
استبعاد االعتراف المؤخوذ باإلكراه المادي إذ أكدت
المحكمة االتحادٌة األمرٌكٌة العلٌا بان االعترافات التً
ٌحاول المحققون الحصول علٌها بالعنف لٌست منها
فائدة بل ٌترتب علٌها هدم القضٌة وإفالت المجرم من
العقاب[ .]64وقد ذهبت محكمة النقض المصرٌة إلى
إهدار أو استبعاد االعتراف إذا صدر تحت وطؤة
اإلكراه[.]65
واخٌـراً تجدر اإلشارة إلى أمر مهم ٌتمثل بالعنف
الذي ٌُـوجه للمتهم أثناء مقاومته عند القبض علٌه ،
فهذا العنف ال ٌفسد االعتراف وٌعد عمالً مباحا ً إذا كان
بالقدر الالزم لشل إرادة المتهم  ،إذ إن الفاصل بٌن
إباحة العنف من عدمه ٌتمثل بتمادي رجل الشرطة
استخدام العنف غٌر الضروري  ،إذ إن االعتراف
الصادر فً حالة التمادي ٌكون غٌر إرادي ومستبعد
من نطاق األدلة التً ٌتم االستناد إلٌها فً الحكم[.]66
إذن لٌس كل عنف ٌُوجه إلـى المتهم ٌستوجب
استبعاد االعتـراف إذا كان هناك اعتراف صـادر نتٌجة
هذا العنف  ،فقد ٌُستخدم العنف ضد المتهم وٌكون
عنفا ً مباحا ً بشرط أن ٌكون الزم للقبض على المتهم .
الفرع الثانً
إرهاق المتهم باالستجواب المطول
معروف لدٌنا أن االستجواب هو من إجراءات
التحقٌق المشروعة ،إذن كل ما ٌترتب علٌه هو
صحٌح ولكن المشكلة تكمن فً ان المحقق أو قاضً
التحقٌق قد ٌقوم فً بعض األحٌان بإرهاق المتهم
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باستجواب مطول من شؤنه إضعاف معنوٌاته والتقلٌل
من تركٌزه مما ٌإدي به إلى االعتراف[.]69
إن الفرض فً االستجواب أن ٌتم مع متهم ٌملك
حرٌة االختٌار ولكن باالستجواب المطول قد ٌتم إرهاق
المتهم وتتؤثر إرادته تبعا ً لذلك مما قد ٌدفعه إلى
االعتراف .
ٌتبٌن من ذلك إن مجرد إطالة االستجواب لٌس من
شؤنه بطالن االعتراف ومن ثم استبعاده وانما ٌجب أن
ٌكون من شؤن هذه اإلطالة التؤثٌر فً إرادة المتهم
واضعافه ودفعه إلى االعتراف وهذا األمر واضح فً
اتجاه محكمة النقض المصرٌة إذ جاء فً أحد أحكامها
( من المقرر أن مجرد استطالة زمن التحقٌق الستكمال
إجراءاته ال ٌإثر على سالمة إرادة المتهم وال ٌعٌب
اعترافه)[ .]68وعلى المحاكم فً هذه الحالة ان تبحث
مدى التؤثٌر على إرادة المتهم من خالل دراسة
الظروف المحٌطة به ومدى الضغط الذي تعرض له مع
األخذ بنظر االعتبار سنه وحالته الصحٌة
والعقلٌة[.]67
إذن ال ٌوجد معٌار زمنً لطول االستجواب فالعبرة
فً هذه الحالة هً بما ٌإدي إلٌه االستجواب المطول
من التؤثٌر فً قوى المتهم الذهنٌة على اثر إرهاقه ،
وشعوره باإلرهاق هنا هو أمر نسبً ٌختلف من
شخص إلى آخر أي حسب درجة تحمل كل
شخص[.]91
ما تقدم عرفنا إن إطالة االستجواب وإرهاق المتهم
من شؤنه استبعاد االعتراف الصادر مـن المتهم  ،ولكن
السإال الذي ٌثار هل ٌشترط ان ٌتعمد المحقق اإلطالة
هذه لكً ٌكون اإلجراء غٌر مشروع أم إن اإلجراء
ٌكون كذلك وان لم ٌتعمد المحقق ذلك ؟
هناك رأي ٌذهب إلى إن المحقق ال ٌخرج عن واجبه
إال فً حالة ما إذا تعمد إطالة االستجواب من اجل
إرهاق المتهم وإجباره على االعتراف[ .]91أما الرأي
اآلخر فٌذهب إلى القول بؤن االستجواب المطول ٌعد
وسٌلة غٌر مشروعة سواء تعمد المحقق اإلطالة أو لم
ٌتعمد ،إذ إن االستجواب المطول هنا ٌعد من الوسائل
غٌر المشروعة التً تضعف إرادة المتهم وتفقده
السٌطرة على أعصابه مما ٌإدي إلى بطالن االعتراف
الصادر منه[.]93
ونحن نإٌد الرأي الثانً الذي ٌذهب بعدم صحة
االعتراف الصادر من المتهم وبالتالً استبعاده عن
نطاق األدلة سواء تعمد المحقق االستجواب المطول أو
لم ٌتعمد ذلك الن التؤثٌر أو اإلرهاق سوف ٌصٌب
المتهم نتٌجة لهذا االستجواب فً كال الحالتٌن .
من ضمانات عدم إطالة االستجواب هو إبطال
االعتراف الذي ٌصدر فً وقت متؤخر من اللٌل وذلك
لعدم جواز إرهاق المتهم فً وقت راحته [ ،]92ومن
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الضمانات كذلك تحدٌد الفترة التً من الممكن
استجواب المتهم خاللها وهذا األمر هو ما نص علٌه
المشرع الفلندي إذ قضى بان االستجواب ٌجري ما بٌن
الساعة السادسة صباحا ً والتاسعة مساءاً[.]94
ومن االطالع على نصوص قانون أصول المحاكمات
الجزائٌة العراقً – باعتباره القانون الذي ٌحتوي
النصوص المتعلقة باالستجواب -فلم نرى إن مشرعنا
الجزائً قد أشار إلى وقت إجراء االستجواب  ،لذا
نقترح على المشرع إن ٌنص على الفترة التً من
الممكن استجواب المتهم خاللها وان ٌحدد هذه الفترة
بٌن الساعة السادسة صباحا ً والتاسعة مساءاً كما فعل
المشرع الفلندي.
الفرع الثالث
استخدام العقاقٌر المخدرة
عرفنا إن المتهم ومن اجل أن ٌكون اعترافه مقبوالً
البد أن ٌصدر عن حرٌة واختٌار ،وان استخدام
العقاقٌر المخدرة والتً من أهمها العقار المسمى بـ
(مصل الحقٌقة) ٌإثر تؤثٌراً كبٌراً على الوعً
والشعور وٌجعل المتهم غٌر متحكم بإرادته و ٌجعله
اكثر قابلٌة للمصارحة والتعبٌر عن مشاعره الداخلٌة
[ ،]95لذلك فان استعمالها ٌكون فٌه اعتداءاً على
الحرٌة الشخصٌة للفرد كما انه ٌشكل اعتداءاً على
سالمة الجسم فضالً عما ٌتضمنه من إخالل بحقوق
الدفاع.
لقد نص قانون أصول المحاكمات الجزائٌة العراقً
على عدم جواز استخدام هذه الوسٌلة للحصول على
اعتراف المتهم إذ نصت المادة ( )139على (ال ٌجوز
استعمال أٌة وسٌلة غٌر مشروعة للتؤثٌر على المتهم
للحصول على إقراره  .و ٌعتبر من الوسائل غٌر
المشروعة إساءة المعاملة و التهدٌد باإلٌذاء و
اإلغراء و الوعد و الوعٌد و التؤثٌر النفسً و استعمال
المخدرات و المسكرات و العقاقٌر ).
وقد اتجه القضاء المصري إلى اعتبار هذه الوسٌلة
إكراها مادٌا ً ٌإثر فً إرادة المتهم فٌلحقها البطالن
[ ،]96وبالتالً ٌجب استبعاد االعتراف الصادر نتٌجة
هذا التؤثٌر  ،إذ جاء فً قرار محكمة النقض المصرٌة
(من المقرر انه ٌنبغً فً االعتراف لكً ٌكون صحٌحاً
وٌمكن االستناد إلٌه كدلٌل فً الحكم أن ٌكون المتهم
أدلى به وهو فً كامل إرادته ووعٌه  ،فال ٌجوز
االستناد إلى االعتراف الذي ٌصدر مـن المتهم فـً
حـالة فقدان اإلرادة  ،كمـا لـو كان تحت تؤثٌر مخـدر أو
عقار ٌسلبه إرادته  ،ذلك إن االعتراف هو سلوك
إنسانً والقاعدة انه ال ٌعتبر سلوكا ً إال ما كان ٌجد
مصدراً فً اإلرادة) [. ]99
إذن االعتراف ٌعد باطالً وبالتالً ٌجب استبعاده من
نطاق األدلة إذا تم الحصول علٌه عن طرٌق استخدام
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العقاقٌر ولو كان هذا االستخدام تم برضاء المتهم  ،إذ
إن المتهم حر فً ان ٌقول ما ٌرٌد لكنه ال ٌملك
الموافقة على مصادرة حرٌته بقول الحقٌقة  ،إذ إن
رضائه هنا ٌنصب على عمل غٌر مشروع فال ٌعتد به
وقبوله ال ٌصحح اإلجراء الباطل[.]98
واخٌراً البد من القول إن التؤثٌر على المتهم بكل
صوره التً ذكرناها تإدي إلى استبعاد االعتراف وهذا
هو ما سارت علٌه اغلب التشرٌعات العربٌة وكذلك
مشرعنا الجزائً إال انه ومن االطالع على نص المادة
( )318من قانون أصول المحاكمات الجزائٌة العراقً
نرى إنها جاءت باستثناء على هذه القاعدة وٌتمثل هذا
االستثناء بقبول االعتـراف الذي ٌتحصل علٌه نتٌجة
التؤثٌر على المتهم إذا توافرت إحدى الحاالت االتٌة :
 -1انقطاع عالقة السببٌة بٌن التؤثٌر واالعتراف –
وهو ما فصلناه سابقا ً -
-3وجود أدلة مقنعة للمحكمة غٌر االعتراف ٌكون من
شؤنها تؤٌٌد هذا االعتراف واثبات واقعٌته .
-2أن ٌإدي االعتراف إلى إظهار بعض الحقائق كؤن
ٌإدي إلى اإلشارة على جثة القتٌل .
الخاتمة
بعد االنتهاء مـن بحث موضوع استبعاد االعتراف
المتحصل نتٌجة التؤثٌر على المتهم وصلنا إلى
مجموعة من النتائج و المقترحات وهً كآالتً :
 -1ذهب بعض الفقهاء ومن اجل استبعاد االعتراف
إلى اشتراط أن ٌكون التؤثٌر دنٌوٌا ً إال إننا نرى إنّ
التؤثٌر الدٌنً من شؤنه بطالن االعتراف أٌضا ً النه
ٌإثر على إرادة المتهم و السبب فً ذلك هو الخوف و
الفزع الذي ٌنتاب المتهم و الذي مصدره ما سٌحدث له
فً العالم اآلخر والذي من شانه أن ٌُولد إكراها ً معنوٌا ً
ٌجبره على قول الحقٌقة .
 -3إذا نظرنا إلى قانون أصول المحاكمات الجزائٌة
العراقً وبالتحدٌد المادة ( )139منه نرى ان المشرع
لم ٌذكر التهدٌد على إطالقه وانما نص على شكل من
أشكال التهدٌد وهو التهدٌد باإلٌذاء كسبب من أسباب
االستبعاد ثم نص على سبب آخر ٌدخل تحت نطاق
اإلكراه المعنوي وهو التؤثٌر النفسً والذي نعتقد ان
المشرع قد قصد به التعذٌب النفسً النه ذكره مع
صور التؤثٌر المادي واألدبً األخرى  ،وكان األجدر
بالمشرع ان ٌتجنب النص على حاالت أو صور تدخل
تحت نطاق اإلكراه المعنوي وان ٌقتصر على ذكر
(اإلكراه المعنوي ) كون إن هذا اللفظ ٌشمل التهدٌد
باإلٌذاء والتهدٌد بالقتل وغٌره من صور التهدٌد كما
انه ٌشمل التعذٌب النفسً خصوصا ً وانه قد ذكر حالة
اإلكراه المعنوي فً المادة ( )318من نفس القانون .
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 -2نرى إنّ الحٌلة ٌمكن اعتبارها سببا ً لالستبعاد وان
كانت غٌر مقصودة من قبل القائم بالتحقٌق بخالف ما
ذهب إلٌه البعض  ،إذ إنّ االعتراف الصادر نتٌجة
خدعة أو حٌلة ٌجب أن ٌُستبعد من نطاق األدلة وان
كان المحقق أو قاضً التحقٌق ال ٌقصد من ورائها
الحصول على االعتراف والسبب فً ذلك هو إنّ هناك
تؤثٌر على المتهم ٌدفعه لالعتراف سواء كانت هذه
الحٌلة مقصودة أم غٌر مقصودة .
 -4من االطالع عل نصوص قانون أصول المحاكمات
الجزائٌة العراقً نرى وعلى الرغم من احتوائه
نصوصا ً تقرر عدم جواز استعمال الوسائل غٌر
المشروعة للحصول على اعتراف المتهم  ،إال انه لم
ٌُشـر صراحة إلـى وسـٌلتً التنصت خلسة علـى
المكالمات الهـاتفٌة و تسجٌل أقوال المتهمٌن خلسة
لذلك اقتـرحنا علـى المشرع الجزائً أن ٌُضمن
نصوص هذا القانون نصا ً ٌبٌن فٌه موقفـه بوضـوح
مـن استخدام هاتٌـن الوسٌلتٌـن ونـرى أن ٌجٌز
استخدام الوسٌلة األولـى ( التنصت خلسة على
المكالمات الهاتفٌة ) إذا توفرت الشـروط المذكورة فـً
المـادتٌن ( )75و ( )316مـن قـانون اإلجراءات
الجنائٌة المصـري وان ال ٌجٌـز ذلك بالنسـبة للوسـٌلة
الثانٌـة( تسجٌل أقوال المتهمٌن خلسة) فـً حالة ما
إذا جرى هذا التسجٌل فـً مكان خاص وان توفرت
هذه الشروط وذلك احتراما ً لحق الخلوة  ،وبذلك
سٌفترق مشرعنا الجـزائً عن المشـرع المصري الذي
ساوى بٌـن الوسٌلتٌن مـن حٌث جواز استخدامهما .
 -5إنّ اإلكراه المادي ( العنف ) ٌُعد سببا ً الستبعاد
االعتراف لكن قد ٌتم استخدام العنف مع المتهم دون
أن تثار قاعدة االستبعاد وذلك عندما ٌكون هذا العنف
الزما ً للقبض على المتهم .
 -6فً نطاق وسٌلة إرهاق المتهم باالستجواب المطول
ذهبنا إلى تؤٌٌد الرأي الذي ٌقول ببطالن االعتراف
الصادر من المتهم وبالتالً استبعاده من نطاق األدلة
سواء تعمد المحقق االستجواب المطول أو لم ٌتعمد
ذلك الن التؤثٌر أو اإلرهاق سوف ٌصٌب المتهم نتٌجة
لهذا االستجواب فً كال الحالتٌن .
 -9اقترحنا على المشرع الجزائً العراقً أن ٌنص
على الفترة التً من الممكن استجواب المتهم خاللها
وان ٌحددها ما بٌن الساعة السادسة صباحا ً و التاسعة
مساءاً كما فعل المشرع الفلندي .
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سابق  ،ص.114
[ ]23نقض مصري رقم  8361سنة  58ق جلسة -2-32
 1787س4.ص 427؛ المستشار سعٌد احمد شـعلة  ،مصدر
سابق ،ص.399
[ ]22د.كامل السعٌد  ،مصدر سابق  ،ص.962
[ ]24مراد احمد العبادي  ،مصدر سابق  ،ص.94
[ ]25عدلً خلٌل  ،مصدر سابق  ،ص.61-57
[ ]26د.سامً المال  ،مصدر سابق ،ص.117-118
[ ] 29حسٌن عبد الصاحب عبد الكرٌم،االعتراف فً القضاٌا
الجزائٌة  ،مجلة العلوم القانونٌة ،العدد األول والثانً ،المجلد
السابع عشر  ،كلٌة القانون ،جامعة بغداد ،3113،ص.232
[ ]28د.محمود محمود مصطفى ،شرح قانون اإلجراءات
الجنائٌة ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة  ، 1796 ،ص 211؛
د.محمد محً الدٌن عوض  ،من اإلثبات بٌن االزدواج والوحدة
فً الجنائً والمدنً فً السودان ،مطبوعات جامعة القاهرة
،الخرطوم  ،ص 112،114؛ د.احمـد فتحً سـرور ،الوسٌط فً
قانون اإلجراءات الجنائٌة ،ط،1791، 3ص.635
[ ]27د.سامً المال ،مصدر سابق ،ص.113 – 111
[ ]41د.احمـد فتـحً سـرور  ،نظرٌة البطالن فـً قانـون
اإلجراءات الجنائٌة ،مكتبة النهضة المصرٌة ،القاهرة
،1757،هامش( )4ص.166
[ ] 41د .احمد فتحً سرور  ،نظرٌة ...المصدر السابق  ،هامش(
 )4ص . 166
[ ]43د.محمود محمود مصطفى ،شرح قانون العقوبات ،القسم
الخاص  ،ط ،1764 ،6ص.518
[ ] 42إن القضاء األمرٌكً على عكس القضاء فً الدول التً
ً
وخاصة فرنسا ما زال ٌقبل األدلة التً
تؤخذ بالنظام الالتٌنً
ٌحصل علٌها المحقق أو قاضً التحقٌق بطرٌقة الحٌلة والخداع
ولكن ٌجب أن ٌتوفر شرط مفاده أن ال ٌإدي ذلك إلى اعتراف
مزور (غٌر حقٌقً).
 Aleyander @the law of arrest in criminal and.other proceedings op cit , p.1244
أشار إلٌه مراد العبادي،مصدر سابق،ص .99
[ ] 44األستاذ عبد األمٌـر العكٌلً  ،أصـول اإلجراءات الجنائٌة
فـً قانون أصول المحاكمات الجزائٌة ،بغداد،مطبعة المعارف
،1792،ص.251
[ ]45عدلً خلٌل  ،مصدر سابق  ،ص.63
[ ]46د.سامً المال  ،مصدر سابق ،ص.116
[ ] 49وقد أشار هانز جروز إلى اعتراف صحٌح تم التوصل إلٌه
نتٌجة خدعة غٌر مقصودة أثناء تحقٌقه فً قضٌة أُتهم فٌها
شخصا ً بقتل ولدٌه الصغٌرٌن  ،وعندما قام بتفتٌش منزل المتهم
لم ٌعثر على أي دلٌل باستثناء عثوره على أحشاء أرنب فوضع
هذه األحشاء فً قنٌنة مملإة بالكحول ووضعها على المكتب من
دون أن ٌقصد من وراء ذلك شًء ،وعندما أُستدعً المتهم إلى
مكتب المحقق وما إن دخل حتى انزعج من ذلك لنشوء االعتقاد
لدٌه بان أمره انكشف وبمجرد أن سؤله جروز عن مكان الجثتٌن
اعترف وأدلى عن المكان  ،ولكن جروز لم ٌبتهج بهذا االعتراف
النه رأى إن سبب االعتراف هو فقدان المتهم لصوابه لرإٌته
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أحشاء األرنب ونشوء االعتقاد لدٌه إن المحقق قد عثر على
الجثتٌن .
 Gross Hans , Manuel pratique d ,instruction.judiciare ,paris ,1899,p.476
أشار إلٌه د.سامً المال  ،مصدر سابق ،ص. 116
[ ]48د.احمد فتحً سرور  ،مراقبة المكالمات التلٌفونٌة ،المجلة
الجنائٌة القومٌة  ،العدد األول ،إصدار المركز القومً للبحوث
المتحدة
العربٌة
،الجمهورٌة
والجنائٌة
االجتماعٌة
،1762،ص.146
[]47انظر الـمادة ( )28من الدسـتور العـراقً والـمـادة ()45
من الدســتور المـصري لعـام 1791والمـادة ( )18من الدستور
األردنً.
[ ]51د.سامً المال  ،مصدر سابق  ،ص.133
[ ]51د.احمد عثمان حمزاوي  ،موسوعة التعلٌقات على مواد
اإلجراءات الجنائٌة  ،1752،ص.684
[ ]53د.سامً المال  ،مصدر سابق  ،ص.132-133
[ ] 52د .احمد فتحً سرور  ،الوسٌط  ...مصدر سابق  ،ص
. 481
[]54حسـن صـادق المرصـفاوي  ،المرصـفاوي فً المحقق
الجنائً  ،منشؤة المعارف  ،اإلسكندرٌة  ، 1795 ،ص ، 67
. 92
[Marseille ,"L,emploi du magnetophone - ]55
." pour l, enregi strement d, aveux
المجلة الدولٌة لعلم اإلجرام والبولٌس الفنً ،سنة ،1751ص.7
أشار إلٌه د .سامً المال  ،مصدر سابق،ص.132
Graven,"L'emploi du magnetophone dans la
]procedure penale "rev- Penale[56
Su
.isse,1958.p.381
أشار إلٌه د.سامً المال  ،مصدر سابق  ،ص.132
[ ] 59د.احمـد محمد خلٌفة  ،مشـروعٌة تسجٌل الصوت فً
التحقٌق الجنائـً  ،مجلة األمـن العـام ،العدد ،1ص .38أشار إلٌه
د.سامً المال  ،المصدر السابق ،ص135مع هامش(.)1
[ ] 58د.حسـن بشـٌت خـوٌن،ضمانات المتهم فً الدعوى
الجزائٌة  ،ج،1ط،1مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزٌع ، 1778،
ص.154
[]57نقض مصري رقم  32958سنة  57ق جلسة -2-8
1771س41ص514؛ المستشار سعٌد احمد شعلة  ،مصدر
سابق  ،ص.398
[ ]61عدلً خلٌل  ،مصدر سابق  ،ص.67
[ ]61د.عمـر الفاروق الحسٌنً  ،مصدر سابق  ،ص.22-23
[ ]63د .عمر الفاروق الحسٌنً  ،مصدر سابق  ،ص . 22
تمٌٌز العراق رقـم  / 132هٌئة عامة  73 /بتؤرٌخ - 13- 21
1773؛المسـتشار إبراهٌم المشـاهدي  ،المختار من قضاء
محكمة التمٌٌز ،القسم الجنائً  ،ج ، 3دار الكندي  ،بغداد ،
 ، 1779ص1 131 – 131
[ ]62د .سامً المال  ،مصدر سابق ،ص.146
[ ]64د.سامً المال  ،مصدر سابق  ،ص.151 -151
[]65نقض مصري رقم 32958سنة  57ق جلسة -2-8
1771س41ص514؛ المستشار سعٌد احمد شعلة  ،مصدر
سابق ،ص.398
[ ]66د.سامً المال  ،مصدر سابق ،ص.148
[ ]69مراد العبادي  ،مصدر سابق،ص.84
[ ]68نقض مصري رقم  54سنة 61ق جلسة 1771-1-15س
43ص69؛ المستشار سعٌد احمد شعلة  ،مصدر سابق،
ص.398
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مجلت جامعت ذي قار

المجلد 4

العدد 1

[] 67د.حسن صادق المرصفاوي ،األسالٌب الحدٌثة فً التحقٌق
الجنائً ،المجلة الجنائٌة القومٌة التً ٌصدرها المركز القومً
للبحوث االجتماعٌة والجنائٌة،العدد،1الجمهـورٌة العربٌـة
المتحدة ،1769،ص.17
[ ]91عدلً خلٌل  ،مصدر سابق،ص.95-94
[ ]91مراد العبادي  ،مصدر سابق،ص.84
[ ]93عدلً خلٌل  ،مصدر سابق  ،ص.95
[ ]92نقض مصري 4نوفمبر .1768أشار إلٌه د.سامً المال،
مصدر سابق  ،ص.58
[ ]94عدلً خلٌل ،مصدر سابق ،ص.95
[ ]95د .آمال عبد الرحٌم عثمان  ،الخبرة فً المسائل الجنائٌة ،
 ، 1764ص . 163
[ ]96نقض مصري  ، 1754 -1-18مجموعة األحكام  ،السنة
الخامسة  ،رقم  ، 86ص  . 357أشار إلٌه د .ممدوح خلٌل بحر
 ،حماٌة الحٌاة الخاصة فً القانون الجنائً  ،دار الثقافة للنشر
والتوزٌع  ،عمان  ، 1776 ،ص . 511
[ ]99نقض مصري رقم  7269سنة  65ق جلسة -9-31
 1779س، 48ص  986؛ المستشار سعٌد احمد شعلة  ،مصدر
سابق  ،ص. 389– 386
[ ]98مراد العبادي  ،مصدر سابق  ،ص . 87-88
المصادر
* باللغة العربٌة :
أوالً  :الكتب القانونٌة :
 -1د .احمـد فتـحً سـرور  ،الوسـٌط فـً قانون اإلجراءات
الجنائٌة  ،ط. 1791 ، 3
 -3د  .احمد فتحً سرور  ،نظرٌة البطالن فً قانون اإلجراءات
الجنائٌة  ،مكتبة النهضة المصرٌة  ،القاهرة . 1757 ،
 -2احمـد عثمـان حمزاوي  ،موسوعة التعلٌقات على مواد
اإلجراءات الجنائٌة . 1752 ،
 -4امـال عبـد الــرحٌم عثـمان ،الخبــرة فــً المسـائل الجنــائٌة ،
. 1764
 -5د .حسن بشٌت خوٌن  ،ضمانات المتهم فً الدعوى الجزائٌة
 ،ج ،1ط ،1مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزٌع . 1778 ،
 -6د .حسـن صـادق المـرصفاوي  ،المـرصفاوي فـً المحقـق
الجنـائً ،منشاة المعـارف ،اإلسكندرٌة . 1795 ،
 -9رمســـٌس بهنــــام ،النظـــرٌة العــامة للقــانون
الجنـــائً. 1791،
 -8د .سـامً صادق المال  ،اعتراف المتهم  ،ط ،3المطبعة
العالمٌة  ،القاهـرة . 1795 ،
 -7االستاذ عبد األمٌر العكٌلً  ،اصول اإلجراءات الجنائٌة فً
قانون اصول المحاكمات الجزائٌة  ،مطبعة المعارف  ،بغداد ،
. 1792
 -11د .عبـد الحمٌـد الشـواربً  ،الدفـوع الجنـائٌة  ،منشـاة
المعارف  ،اإلسكندرٌة .
 -11د .عبـد الحمٌد الشـواربً ،اإلثبات الجنائً فً ضـوء
القضاء و الفقه – النظرٌة و التطبٌق  ، -منشاة المعارف ،
اإلسكندرٌة  ،مطبعة أطلس  ،القاهرة .
 -13المستشار عدلً خلٌل ،اعتراف المتهم فقها ً
وقضاء،دار
ً
المطبـوعات الجـامعٌة  ،االسـكندرٌة . 1789،
 -12د .علً حسٌن الخلف و د .سلطان عبد القدر الشاوي ،
المبادئ العامة فً قانون العقوبات  ،وزارة التعلٌم العالً و
البحث العلمً  ،جامعة بغداد  ،مدٌرٌة دار الكتب للطباعة و النشر
 ،بغداد . 1783 ،
 -14د .عمر الفاروق الحسٌنً  ،تعذٌب المتهم لحمله على
االعتراف  ،المطبعة العربٌة الحدٌثة  ،القاهرة . 1786 ،
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 -15د .فاروق الكٌالنً  ،محاضرات فً قانون اصول المحاكمات
الجزائٌة األردنً والمقارن  ،ج ، 3ط ، 2شركة المطبوعات
الشرقٌة  ،بٌروت . 1775 ،
 -16د .كامل السعٌد  ،شرح قانون اصول المحاكمات الجزائٌة ،
دار الثقافة للنشر و التوزٌع  ،عمان . 3115 ،
 -19د .محمد الطراونة  ،ضمانات حقوق اإلنسان فً الدعوى
الجزائٌة  ،ط ، 1دار وائل للنشر . 3112 ،
 -18د .محمد ظاهر معروف  ،المبادئ األولٌة فً اصول
المحاكمات الجنائٌة  ،ج ، 1دار الطبع و النشر األهلٌة  ،بغداد ،
. 1793
 -17د .محمد محً الدٌن عوض  ،من اإلثبات بٌن االزدواج و
الوحدة فً الجنائً و المدنً فً السودان  ،مطبوعات جامعة
القاهرة بالخرطوم . 1794 ،
 -31د .محمـود محمود مصطفى  ،شرح قانون اإلجراءات
الجنائٌة  ،دار النهضة العربٌة  ،القاهرة . 1796 ،
 -31د .مح مـود محمود مصطفى  ،شرح قانون العقوبات  ،القسم
الخاص  ،ط. 1764 ، 6
 -33د .محمــود نجٌب حسـنً ،شـرح قانـون العقوبـات  ،القسـم
العـام . 1799،
 -32مراد احمد فالح العبادي  ،اعتراف المتهم و أثره فً اإلثبات
 ،دار الثقافة للنشر و التوزٌع  ،عمان . 3115 ،
 -34د .ممدوح خلٌل بحر  ،حماٌة الحٌاة الخاصة فً القانون
الجنائً ( دراسة مقارنة )  ،دار الثقافة للنشر و التوزٌع  ،عمان
. 1776 ،
 -35د .نائل عبد الرحمن  ،محاضرات فً اصول المحاكمات
الجزائٌة  ،ط ، 1دار الفكر للطباعة و النشر و التوزٌع  ،عمان ،
. 1779
ثانٌا ً  :األبحاث :
 -1د .احمد فتحً سرور ،مراقبة المكالمات التلٌفونٌة ،المجلة
الجنائٌة القومٌة  ،العدد األول  ،إصدار المركز القومً للبحوث
االجتماعٌة الجنائٌة ،الجمهورٌة العربٌة المتحدة . 1762 ،
 -3د .حسن صادق المرصفاوي  ،االسالٌب الحدٌثة فً التحقٌق
الجنائً  ،المجلة الجنائٌة القومٌة  ،العدد األول ،إصدار المركز
القومً للبحوث االجتماعٌة والجنائٌة،الجمهورٌة العربٌة المتحدة
. 1769 ،
 -2حسٌن عبد الصاحب عبد الكرٌم  ،االعتراف فً القضاٌا
الجزائٌة  ،مجلة العلوم القانونٌة ،العدد األول و الثانً  ،المجلد
السابع عشر  ،كلٌة القانون – جامعة بغداد . 3113 ،
ثالثا ً  :المجامٌع القضائٌة :
 -1المستشار سعٌد احمد شعلة  ،قضاء النقض فـً األدلة
الجنائٌة  ،الجزء األول  ،منشاة المعارف . 3115 ،
 -3المستشار إبراهٌم المشاهدي  ،المختار من قضاء محكمة
التمٌٌز ،القسم الجنائً  ،ج ، 3دار الكندي  ،بغداد 1 1779 ،
 -2المستشار إبراهٌم المشاهدي  ،المختار من قضاء محكمة
التمٌٌز ،القسم الجنائً  ،ج ، 2دار الكندي  ،بغداد 1 1779،
رابعا ً  :المصادر التشرٌعٌة :
أ -الدساتٌر :
 -1الدسـتور العـراقً الحـالً.
 -3الدستور المصري لعام . 1791
 -2الدســتور األردنً . 1753 / 1 / 1
ب -القوانٌن :
 -1قانون اصول المحاكمات الجزائٌة العراقً رقم  32لسنة
. 1791
 -3قانـون اإلجـراءات الجنـائٌة المصري رقم  15لسنة . 1751
 -2قانون العقــوبات العـراقً رقــم  111لسنة . 1767
-4قانون العقــوبات المصـري .
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