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المقدمة
تقت�ص��ي الطبيع��ة اخلا�ص��ة جلرمي��ة العن��ف الأ�ص��ري وم��ا تتمي��ز ب��ه م��ن خ�صائ���ص ع��ن �ص��واها اإج��راءات خا�ص��ة ن���ص
عليه��ا القان��ون اأحيان��ا وتتطلبه��ا اعتب��ارات العدال��ة اأحيان��ا اأخ��رى فالتعام��ل م��ع ق�صاي��ا العن��ف الأ�ص��ري بح�صا�ص��ية
وم��ن منظ��ور إن�ص��اين يقت�ص��ي تطبي��ق الأح��كام الت��ي ن���ص عليه��ا قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ص��ري م��ن جه��ة وتطوي��ع
ن�صو���ص القان��ون وا�ص��تخدام املكن��ات وال�ص��لطات املمنوح��ة للق�ص��اء ب�ص��قيه النياب��ة العامة والق�صاة مب��ا يحقق احلماية
والعدال��ة ل�صحاي��ا العن��ف الأ�ص��ري م��ن جه��ة اأخ��رى ،وب��ذات الوق��ت احلف��اظ عل��ى كي��ان الأ�ص��رة وكينونته��ا لإقام��ة
الت��وازن ب��ن م�صال��ح ال�صحي��ة وم�صال��ح الأ�ص��رة.
ياأت��ي ه��ذا الدلي��ل مكم��ا ملجموع��ة الأدل��ة الإر�ص��ادية والإجرائي��ة الت��ي اأعدته��ا ال�ص��بكة القانوني��ة للن�ص��اء العربي��ات
بالتع��اون م��ع املجل���ص الق�صائ��ي لغاي��ات �صم��ان التطبي��ق الأمث��ل لقان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ص��ري.
يه��دف ه��ذا الدلي��ل اإىل توف��ر اأداة مرجعي��ة ومنهجي��ة قابل��ة للتطبي��ق املي��داين تخاط��ب الق�ص��اة واملدع��ن العام��ن
ح��ول الأح��كام املتعلق��ة باإج��راءات التحقي��ق واملحاكم��ة يف ق�صاي��ا العن��ف الأ�ص��ري ،وكيفي��ة اعم��ال اإج��راءات احلماي��ة
امل�ص��تعجلة لل�صحاي��ا وف��ق منظوم��ة اإج��راءات ت��واءم م��ع ن�صو���ص قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ص��ري وفل�ص��فة القان��ون
وجوهره.
ق�ص��م الدلي��ل اإىل ث��اث أاج��زاء تن��اول اجل��زء الأول من��ه اإج��راءات التحقي��ق يف ق�صاي��ا العن��ف الأ�ص��ري فيم��ا تن��اول
اجل��زء الث��اين اأوام��ر احلماي��ة واإجراءاته��ا و أاف��رد اجل��زء الثال��ث م��ن الدلي��ل لإج��راءات املحاكم��ة واإ�ص��دار الق��رار.
وق��د اعتم��د لغاي��ات اإع��داد ه��ذا الدلي��ل نه��ج قائ��م عل��ى مراجع��ة التج��ارب ال�ص��ابقة ذات العاق��ة والبن��اء عليه��ا،
بالإ�صاف��ة اإىل اأدبي��ات اإع��داد الأدل��ة الإجرائي��ة لا�ص��تفادة م��ن اأف�ص��ل املمار�ص��ات ،وم��ن ث��م ال�ص��روع يف تتب��ع مراح��ل
واإج��راءات ال�ص��ر يف الدع��وى املتعلق��ة بالعن��ف الأ�ص��ري وم��ا ن�ص��ت علي��ه الت�ص��ريعات ذات العاق��ة من قوان��ن واأنظمة
وعر���ص ح��الت عملي��ة لق�صاي��ا نظرته��ا املحاك��م كنم��اذج تعك���ص الواق��ع العمل��ي لتطبي��ق اأح��كام القان��ون  ،م��ع مراع��اة
مب��ادئ حق��وق الإن�ص��ان واح��رام الكرام��ة الإن�ص��انية ومب��ادئ العدال��ة الجتماعي��ة و�ص��و ًل لتحقي��ق امل�صلح��ة الف�صل��ى
لاأ�صرة.
مت اإع��داد الدلي��ل م��ن قب��ل جلن��ة الإع��داد ممثل��ة بال�ص��ادة الق�ص��اة كل من- :
القا�ص��ي د .ن��وال اجلوهري
القا�ص��ي د� .ص��هر الطوبا�ص��ي
القا�ص��ي عل��ي امل�ص��يمي
القا�ص��ي اأ�ص��رف العبد اهلل
القا�ص��ي نذير �ص��حادة
القا�ص��ي عه��ود املجايل

دليل إجراءات التحقيقات والمحاكمة المتعلقة بقضايا العنف األسري

3

وق��د مت تق��دمي الدع��م لإع��داد ه��ذا الدلي��ل م��ن قب��ل ال�ص��بكة القانوني��ة للن�ص��اء العربي��ات ممثل��ة باملدي��رة
التنفيذي��ة الأ�ص��تاذة �ص��ماح مرم���ص وبتموي��ل م��ن هيئ��ة الأمم املتح��دة للم�ص��اواة ب��ن اجلن�ص��ن ومتك��ن
امل��راأة ( )UN Womenال��ذي يه��دف اإىل العم��ل عل��ى حت�ص��ن اآلي��ات مكافح��ة العن��ف القائ��م عل��ى الن��وع
الجتماع��ي والعن��ف الأ�ص��ري واحلماي��ة للناجي��ات م��ن العن��ف عل��ى م�ص��توى ال�صيا�ص��ات واملوؤ�ص�ص��ات واملجتمع��ات
به��دف احل�ص��ول عل��ى نتائ��ج اأف�ص��ل للناجي��ات.

•
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الجزء األول
إجراءات التحقيق يف ق�صايا العنف الأ�صري
النياب��ة العام��ة ه��ي ج��زء م��ن ال�ص��لطة الق�صائي��ة ينط��وي عمله��ا عل��ى مبا�ص��رة الدع��وى اجلزائي��ة بالنياب��ة ع��ن املجتم��ع
والت�ص��رف فيه��ا اإم��ا بالإحال��ة للمحكم��ة اأو ب�ص��دور ق��رار بحفظه��ا ،فالنياب��ة العام��ة ممث��ل املجتم��ع واحلار���ص ال��ذي ي�ص��هر
عل��ى تطبي��ق القان��ون ،وم��ن ث��م فق��د مت تخويله��ا اأدوارا مهم��ة يف جمي��ع الق�صاي��ا ول بد م��ن البحث يف خ�صو�صي��ة هذا الدور
يف ق�صايا احلماية من العنف الأ�ص��ري لت�ص��اهم ب�ص��كل فعال يف احلفاظ على ا�ص��تقرار الأ�ص��رة .ول بد لنا من التطرق اىل
اأدوار النياب��ة العام��ة يف كاف��ة مراح��ل التحقي��ق الأويل والبتدائ��ي وعر���ص دورها يف منظومة احلماي��ة التي تتمثل يف الإطار
الوطني حلماية الأ�صرة من العنف واظهار الدور الذي لبد اأن تقوم به ل من حيث املاحقة فح�صب بل يف احلماية والوقاية
م��ن العن��ف الأ�ص��ري ول ب��د م��ن تن��اول اأدوار التحقي��ق وفق��ا للخ�صو�صي��ة الت��ي تتميز به��ا ق�صايا العنف الأ�ص��ري وما يثار من
حتدي��ات و�صعوب��ات يف اإثباتها.
اأولً :دور النيابة العامة يف التحقيق الأويل يف ق�صايا العنف الأ�صري

يعت��ر املدع��ي الع��ام وفق��ا للنظ��ام القان��وين يف الأردن رئي�ص��ا لل�صابط��ة العدلي��ة املكلف��ة وفق��ا للقان��ون با�ص��تق�صاء اجلرائ��م
وجم��ع ال�ص��تدللت والأدل��ة املادي��ة والقب���ص عل��ى فاعليه��ا واإحالته��م اإىل املحاك��م املوك��ول اإليه��ا اأم��ر معاقبته��م ول ب��د م��ن
الإ�ص��ارة اإىل اأن دور النياب��ة العام��ة يف ق�صاي��ا العن��ف الأ�ص��ري يف التحقي��ق الأويل م��ن الأهمي��ة مب��كان تدف��ع اإىل اأن نتن��اول
ب�ص��يء م��ن التف�صي��ل خ�صو�صي��ة ه��ذا ال��دور يف ق�صاي��ا العنف الأ�ص��ري.
املبداأ واملوجه العام:
اإن املدع��ي الع��ام ب�صفت��ه رئي�ص��ا لل�صابط��ة العدلي��ة ل ب��د اأن يك��ون موجها لها لبي��ان الكيفية التي يتم
التعام��ل به��ا م��ع ه��ذا الن��وع م��ن الق�صاي��ا من حي��ث الإج��راءات التحقيقي��ة واملراقبة والإ�ص��راف على
ح�ص��ن تطبيق القانون بخ�صو�صيته يف هذه املرحلة.

احلالة الأوىل :التدخل يف مرحلة ال�صتجابة الفورية:
نب��داأ بالت�ص��اوؤل الت��ايل م��ا ه��و دور املدع��ي الع��ام يف متطلب��ات التعام��ل م��ع احلال��ة عن��د ات�صاله��ا ب�اإدارة حماي��ة الأ�ص��رة اإم��ا
ع��ن طري��ق ال�ص��كوى ،اأو الإخب��ار ،اأو الإب��اغ ،اأو طل��ب احلماي��ة وامل�ص��اعدة ،اأو م��ن خ��ال عل��م اإدارة حماي��ة الأ�ص��رة وه��ي
الإج��راءات الازم��ة وفق��ا للم��ادة (/6اأ) م��ن قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ص��ري رق��م ( )15ل�ص��نة (.)2017
يف معر�ص الإجابة على هذا الت�ص��اوؤل جند اأنه ووفقا لأحكام املادة /6اأ من قانون احلماية من العنف الأ�ص��ري رقم
( )15ل�صنة ( )2017ل بد من ان يكون هناك تقييم اأويل من قبل الإدارة للحالة من جميع النواحي ومنها النواحي
الإجرائي��ة م��ن حي��ث ال�ص��كل والج��راء ال��ذي يج��ب التعامل فيه مع مثل ه��ذه احلالة واملو�صوعية والت��ي تتمثل باإعداد
الدرا�صات الأولية للحالة حيث تقوم ال�صابطة العدلية بالآتي:
 .1التحق��ق م��ن اأن احلال��ة ه��ي حال��ة عن��ف اأ�ص��ري للتكيي��ف ال�ص��ليم للحال��ة يف �ص��وء الأق��وال الأولي��ة :وم��ن هن��ا
ن�ص��تطيع الق��ول اأن دور املدع��ي الع��ام الت�ص��اوري والتوجيه��ي ل�اإدارة م��ن �ص�اأنه اأن ي�وؤدي اإىل ح�ص��ن التكيي��ف
والتوجي��ه الإجرائ��ي للحال��ة .
 .2ت�صجيل ال�صكوى اأو الإخبار الوارد اإليها.
 .3تنظيم املحا�صر الازمة لكل حالة.
 .4نقل املت�صرر اإىل اأقرب م�صت�صفى اأو مركز.
 .5نقل املت�صرر (ومبوافقته) اإىل مكان اآمن.
دليل إجراءات التحقيقات والمحاكمة المتعلقة بقضايا العنف األسري
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وم��ن هن��ا ياأت��ي دور املدع��ي الع��ام الإ�ص��رايف باعتب��اره رئي�ص��ا لل�صابط��ة العدلي��ة بالتحق��ق م��ن ا�ص��تيفاء الدارة لكافة
الإج��راءات املطلوب��ة منه��ا واتخاذه��ا م��ا يل��زم حلماي��ة املبلغ��ن اأو ال�ص��هود وذل��ك تي�ص��ر ًا لكت�ص��اف ح��الت العن��ف
الأ�ص��ري يت��م التن�ص��يق م��ع املدع��ي الع��ام م��ن خ��ال من�ص��ق احلال��ة بالحتياج��ات الفوري��ة للحال��ة وم��ا يتطلب��ه موؤمت��ر
احلال��ة م��ن اج��راءات قانوني��ة او طلب��ات حماي��ة ق��د يك��ون للمدع��ي الع��ام دورا فيه��ا.
مثال
م��ن خ��ال التقيي��م الويل للحال��ة وج��د من�ص��ق احلال��ة ان هن��اك حاج��ة فوري��ة لإح�ص��ار بع���ص املتطلب��ات العاجي��ة
لل�صحي��ة م��ن منزله��ا هن��ا ل جم��ال يف مث��ل ه��ذه احلال��ة اللج��وء اىل ن���ص امل��ادة  16م��ن قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف
ال�ص��ري ب��ل تظه��ر احلاج��ة امللح��ة هن��ا اىل اج��راء م�ص��تعجل ت��رر اتخ��اذه املب��ادئ العام��ة الجرائي��ة يف قواع��د التحقيق.
احلالة الثانية :دور املدعي العام يف اإجراءات التحقيق الأويل:

التفتي�ص
قب��ل ا�ص��دار الذن بالتفتي���ص ونظ��را خل�صو�صي��ة ق�صاي��ا العنف ال�ص��ري وامكانية وجود اطف��ال او افراد مت�صررين
م��ن اف��راد ال�ص��رة يف املن��زل او امل��كان امل��راد تفتي�ص��ه والث��ار الولي��ة الت��ي تركه��ا مث��ل ه��ذه احل��وادث داخل ال�ص��رة
بالإ�صاف��ة اىل خ�صو�صي��ة ال�صحي��ة ذاته��ا ل ب��د م��ن ان يراع��ي املدع��ي الع��ام الح��وال الظرفي��ة الزماني��ة واملكاني��ة
وم��دى تاأث��ر التفتي���ص عل��ى اف��راد ال�ص��رة وخا�ص��ة الطف��ال وبالت��ايل ل ب��د م��ن بع���ص ال�صواب��ط ح��ول امكاني��ة من��ح
اذن التفتي���ص حت��ى يتمك��ن املدع��ي الع��ام م��ن من��ح الذن او الر�ص��اد اىل الي��ة التنفي��ذ حي��ث يتطل��ب الم��ر �ص��رورة
الطاع على حيثيات التعامل الويل مع احلالة والطاع على الدرا�صة النف�صية والجتماعية الولية ان وجدت ومن
املمكن ان يكون هذا الطاع من خال �ص��رح احلالة التف�صيلية من قبل الدارة للمدعي العام وبالإ�صافة اىل هذه
ال�صواب��ط الواقعي��ة ل ب��د م��ن ان يراع��ي املدع��ي الع��ام املعاير القانونية جلواز التفتي���ص.
اجلرم امل�صهود يف ق�صايا العنف ال�صري
اجل��رم امل�ص��هود ه��و اجل��رم ال��ذي ي�ص��اهد ح��ال ارتكاب��ه او عن��د النته��اء م��ن ارتكاب��ه وتلح��ق ب��ه اي�ص� ًا اجلرائ��م التي
يقب���ص عل��ى مرتكبيه��ا بن��اء عل��ى �ص��راخ النا���ص اأو تتبعه��م اإث��ر وقوعه��ا ،اأو ي�صب��ط معه��م اأ�ص��ياء اأو اأ�ص��لحة اأو اأوراق
ي�ص��تدل منها انهم فاعلو اجلرم اأو اإذا وجدت بهم اثار اأو عامات تفيد بذلك خال اأربع وع�ص��رين �ص��اعة من وقوع
اجل��رم( .امل��ادة  28م��ن قان��ون اأ�ص��ول املحاكم��ات اجلزائية رقم  9ل�ص��نة )1961
يف حالة اجلرم امل�صهود اإذا كانت اجلرمية ت�صتوجب عقوبة جنائية ل بد ان ينتقل املدعي العام اىل موقع اجلرمية
يف احلال وذلك للمبا�صرة باإجراءات م�صرح اجلرمية وهي اإجراءات تت�صمن الإجراء و�صف مكان احلادث مبا فيه
من اأ�صياء واأ�صخا�ص مع الفح�ص الدقيق للمحتويات كافة بهدف ك�صف خملفات واأثار اجلاين باملكان ،والتي ت�صر
اإىل �ص��خ�صيته اأو �ص��ركائه وم��ا ق��د يفي��د يف اإثب��ات ارت��كاب اجلرمي��ة وتو�صي��ح ق��در م��ن ال�ص��تنتاجات املنطقي��ة الت��ي
ت�ص��كل يف حد ذاتها الأ�صا���ص الذي تقام عليه عمليات التحقيق والبحث التالية.
وعل��ى املدع��ي الع��ام اأثن��اء معاينت��ه م�ص��رح اجلرمي��ة مراع��اة خ�صو�صي��ة الن��زاع ال�ص��ري واهمية جمع كاف��ة البينات
وال�ص��تماع اىل اقوال ال�ص��هود احلا�صرين عن كيفية وقوع العنف ولبد ان يكون التعامل مع م�ص��رح اجلرمية مراعيا
للحالة النف�ص��ية والجتماعية لل�صحية ولأفراد ال�ص��رة.
•
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مبادئ ا�صا�صية:
النتقال ال�صريع اإل�ى مك�ان اجلرمي�ة واإج�راء املعاين�ة الازمة لذلك
ُيعت��ر عن�ص��ر ال�ص��رعة يف القي��ام باإج��راءات التحقي��ق م��ن اأه��م العنا�ص��ر الت��ي متت��از به��ا ه��ذه اجلرمي��ة حي��ث اأن
التباط�وؤ يف مث��ل ه��ذه الإج��راءات ي�وؤدي يف الغال��ب اإىل �صي��اع الأدل��ة اأو تعر�صه��ا للعب��ث.
حتديد مكان العتداء وو�صف اثاره.
يج��ب البح��ث ع��ن الآث��ار املادي��ة الت��ي ق��د يخلفه��ا اجل��اين اأو املجن��ي علي��ه يف م�ص��رح اجلرمي��ة والت��ي ق��د ت��دل عل��ى
�ص��خ�صية اجل��اين ودوره يف ارت��كاب اجلرمي��ة وبالت��ايل يتب��ن حتدي��دا من ال��ذي ارتكب العنف وفيم��ا اإذا كان العنف
متك��ررا او ممنه��ج وذل��ك م��ن خ��ال الدوات الت��ي يت��م �صبطها اإذ اأنه يف كثر من الح��وال يلجاأ الطراف يف ق�صايا
العنف ال�صري اىل عدم اظهار احلقيقة ابتداء من الطرف املع ِنف وانتهاء بكل من �صهد الواقعة من املوجودين يف
املن��زل وم��ن هن��ا تظهر اهمية معاينة م�ص��رح اجلرمية.
جمع املعلومات الولية وحتديد ال�صهود.
حتديد وقت ارتكاب اجلرمية.
حتديد كيفية ح�صول العنف.
حتديد جمموعة الأفعال الت�ي ارتكب�ت اجت�اه املجن�ي عل�يهم.
الآلت اأو الأدوات التي ا�صتخدمت يف ارتكاب اجلرمية من خال ما يتم �صبطه من املوجودات يف مكان احلادث.
و�صف حالة ال�صحية يف حال ان كان موجودا يف املكان.
ا�صطحاب الفريق الفني من خمتر جنائي وطب �صرعي واأخ�صائي اجتماعي ونف�صي وفقا لل�صرورة.
�صبب ارتكاب اجلرمية.
عدد اجلناة واملجني عليهم.
الفعل املادي الذي قام به اجلاين اأثناء ارتكابه اجلرمية وج�صامته وخطورته.
توثي��ق املعاين��ة كيفي��ة وق��وع اجلرمي��ة والتثب��ت م��ن اأق��وال اجل��اين اأو املجن��ي علي��ه اأو ال�ص��هود وكذل��ك اإع��ادة متثي��ل
احل��ادث لك�ص��ف احلقيقة.
تنظيم حم�صر املعاينة:
يراع��ي املدع��ي الع��ام توجي��ه ال�صابط��ة العدلي��ة اىل �ص��رورة مراع��اة الخت��اف يف ا�ص��لوب العم��ل يف �ص��وء الرواي��ة
الولي��ة للعن��ف وم��ن هن��ا ق��د يك��ون ذل��ك موجه��ا اىل اج��راءات خمتلف��ة ف��اذا كان ن��وع العن��ف جن�ص��يا يتوج��ب معاين��ة
ال�صحي��ة وق��د ت��ورد الرواي��ة الولي��ة ا�ص��تخدام ادوات معين��ة يف العن��ف اجلن�ص��ي ويوؤخ��ذ ذل��ك بع��ن العتب��ار ونظ��را
خل�صو�صي��ة ه��ذه اجلرمي��ة يت��م تنظي��م املحا�صر وال�صب��وط الازمة.
ويق�ص��د مبح�ص��ر املعاين��ة اإثب��ات و�ص��ف وفح���ص م��كان احلادث وما اأ�ص��فر عنه م��ن نتائج بوا�ص��طة الكتابة يف �صورة
حم�صر وهو الو�صيلة ال�صائعة لإثبات املعاينات.
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• يقت�ص��ي حم�ص��ر املعاين��ة اأي�ص� ًا ق��در كب��ر من الدقة يف التحديد ي�ص��مل الو�صف والفح�ص مع� ًا للموقع مبا يحويه من
اأ�صياء.
•

الو�صف يف عبارات وا�صحة ل لب�ص فيها ول حتمل يف تاأويلها اأية معاين مت�صاربة.

•

حتري املو�صوعية من خال ما قام به املحقق اجلنائي مبناظرته اأو قيا�ص��ه اأو فح�صه بالفعل يتجنب �صياغة اآرائه
اأو ا�صتنتاجاته فهو ي�صف الواقع.

احلالة الثالثة :دور املدعي العام يف ت�صوية النزاع:
وفق��ا لأح��كام قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ص��ري تت��وىل اإدارة حماي��ة الأ�ص��رة ت�ص��وية الن��زاع يف ق�صاي��ا العن��ف الأ�ص��ري يف
اجلنح �ص��ريطة موافقة الطرفن اأو من ميثلهما قانون ًا على اإجراء الت�ص��وية وح�صور جل�ص��اتها على اأن تنح�صر الت�ص��وية يف
الفع��ل اجلرمي وال�ص��كوى املتعلقة به.
تت��وىل الدارة وبع��د ا�ص��تقبال احلال��ة التقيي��م مل��دى �صاحي��ة النزاع للت�ص��وية ومن هنا جند ان دور املدع��ي العام يتمثل فيما
يلي:
.1
.2

التاأكد من التكييف القانوين ال�صليم للفعل وهل هو من نوع اجلنحة ويجوز بالتايل ان يكون حما لإجراءات
الت�صوية.
ب�صفت��ه رئي�ص��ا لل�صابط��ة العدلي��ة مراقب��ة �ص��امة �ص��ر اإج��راءات الت�ص��وية م��ن حي��ث �ص��امة اإرادة اأط��راف
الت�ص��وية وع��دم وج��ود عوام��ل خط��ورة عل��ى ال�صحية .
مل مين��ح القان��ون للنياب��ة العام��ة او الق�ص��اء �صاحية ت�ص��وية النزاع واإمن��ا جعله ح�صرا
لإدارة حماية ال�صرة.

ثانيا :اجراءات التحقيق البتدائي من قبل النيابة العامة
ات�صال النيابة العامة بالدعوى
ت��رد ق�صاي��ا العن��ف ال�ص��ري اىل النياب��ة العام��ة وفق��ا للطري��ق ال��ذي ر�ص��مه قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ص��ري يف
املادة  6حيث تلتزم مبوجبه اإدارة حماية الأ�ص��رة بال�ص��تجابة لكل �ص��كوى اأو اإخبار اأو طلب م�ص��اعدة اأو حماية تتعلق
بالعنف الأ�ص��ري بال�ص��رعة الق�صوى ،وعلى اجلهات كافة حال تلقيها اأي �ص��كوى اأو اإخبار عن اأي حالة عنف اأ�ص��ري
حتويله��ا اإىل اإدارة حماي��ة الأ�ص��رة لتخ��اذ الإجراءات الازمة ب�ص�اأنها.
وم��ن هن��ا جن��د ان الطري��ق ال��ذي ر�ص��مه القان��ون لت�صال النيابة العامة بق�صايا العنف ال�ص��ري ه��و من خال ادارة
حماي��ة ال�ص��رة وم��ن هن��ا يث��ار الت�ص��اوؤل ح��ول اللي��ات الخ��رى لت�ص��ال النياب��ة العام��ة بالدع��وى كاأن تق��دم ال�ص��كوى
مبا�ص��رة اىل النياب��ة العام��ة او ان تق��دم �ص��كوى م��ن املجن��ي علي��ه او ي��رد اخب��ارا للنيابة العامة بوقوع العنف ال�ص��ري
فه��ل تبا�ص��ر النياب��ة العام��ة التحقي��ق ام حتي��ل الوراق اىل ادارة حماية ال�ص��رة؟
ويف �ص��بيل حتقي��ق الغاي��ة الت��ي توخاه��ا قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ص��ري يف ن���ص امل��ادة ال�صاد�ص��ة من��ه م��ن حي��ث
جعل اإدارة حماية الأ�ص��رة هي الإدارة املتخ�ص�صة ح�صرا يف ق�صايا العنف الأ�ص��ري فاأنه ينبغي على النيابة العامة
عن��د ورود �ص��كوى اأو اإخب��ار متعل��ق به��ذا ال�ص�اأن األ تت��وىل التحقي��ق ب�ص��كل مبا�ص��ر واإمن��ا يت��م اإحال��ة الأم��ر اىل الإدارة
وذل��ك حت��ى ل نتج��اوز اإج��راءات هام��ة وجوهري��ة ن���ص عليه��ا قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ص��ري اأهمه��ا اإج��راءات
الت�ص��وية .اإذ اإنه يف حال قيد ال�ص��كوى اأو الأخبار ومبا�ص��رة التحقيق بها يوؤدي اىل عدم جواز اإ�ص��ناد التحقيق لإدارة
حماية الأ�صرة.
•
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اإحالة التحقيقات من الإدارة اىل املدعي العام ومبا�صرة اإجراءات التحقيق:
يف ح��ال ع��دم خ�ص��وع الن��زاع للت�ص��وية اإم��ا لع��دم رغب��ة الأط��راف باللج��وء اىل الت�ص��وية اأو لك��ون اجل��رم م��ن ن��وع
اجلنائ��ي يت��م املبا�ص��رة باإج��راءات التحقي��ق وبع��د ان تنه��ي ال�صابط��ة العدلي��ة اعم��ال التحقي��ق الوىل وبع��د ان يت��م
النته��اء م��ن تنظي��م كاف��ة حما�ص��ر املعاين��ة وامل�صبوط��ات يت��م احال��ة الوراق اىل املدع��ي الع��ام ول��دى ورود الوراق
التحقيقي��ة اىل املدع��ي الع��ام يبا�ص��ر اعم��ال التحقي��ق البتدائ��ي وتب��داأ اج��راءات التحقي��ق عل��ى النح��و الت��ايل:
اأول  :يراع��ي املدع��ي الع��ام عن��د ورود مل��ف ال�صابط��ة العدلية ا�ص��تكماله لإجراءات التحقيق الأويل وا�ص��تيفاء كل ما
يلزم لإجراءات التحقيق البتدائي والتي قد تت�صمن اجراءات �صالبة للحرية اأو بدائل للتوقيف وبالتايل من الهمية
مبكان ان يرفق بالأوراق التحقيقية التقرير الطبي ال�صادر عن الطبيب ال�صرعي ول بد ان يراعي املدعي العام ان
هذا التقرير م�صتوف لاأمور الفنية التي متكنه من التحقيق ب�صكل متكامل ونظرا خل�صو�صية ق�صايا العنف ال�صري
وحماية لل�صحايا وال�ص��هود يتثبت املدعي العام من وجود تقرير احلالة الجتماعية والنف�ص��ية التي يتم اعداده لدى
ال�صتقبال الويل للحالة لغايات ال�صتجابة الفورية ويطلب اي تقارير او درا�صات مت اعدادها بخ�صو�ص احلالة .
ملاذا يحتاج املدعي العام اىل مثل هذه التقارير وهل من �صان ذلك ان يوؤثر يف اجراءات التحقيق؟
ان فوائد مثل هذه التقارير تتمثل يف التي:
 .1متك��ن املدع��ي الع��ام م��ن تقدي��ر درج��ة اخلط��ورة الت��ي يتعر���ص له��ا ال�صحي��ة وامكاني��ة تعر���ص اي م��ن اف��راد
ال�ص��رة للعنف.
 .2ي�ص��تطيع املدع��ي الع��ام ان يوج��ه التحقي��ق بفاعلي��ة اأك��ر عندم��ا يك��ون ملم��ا بالظ��روف الجتماعي��ة لاأ�ص��رة
وي�ص��تطيع ان يتعرف على مدى التاأثر لحد افراد ال�ص��رة على الخرين وفيما اإذا كان هناك من تاأثر على
ال�ص��هود او اخف��اء للحقيقة.
 .3حتديد مدى جاهزية ال�صحية لاإدلء بال�ص��هادة وحماولة جتنيبها الدلء بال�ص��هادة وهي حتت تاأثر العنف
مم��ا ق��د يوؤث��ر �ص��لبا عل��ى حمت��وى ال�ص��هادة ويعر���ص ال�صحي��ة لحقا اثن��اء الدلء بال�ص��هادة ام��ام املحكمة لن
تك��ون عر�صة للتناق�ص يف القوال.
ثانيا :ال�صتماع لل�صهود:
بع��د ان يت��م قي��د الق�صي��ة التحقيقي��ة يبا�ص��ر املدعي العام باأعمال التحقيق البتدائي ويبداأ عادة بال�ص��تماع لل�ص��هود
الذين مت حتديدهم وكل من يعتقد باأهمية ال�صتماع اىل �صهادته .ويراعي املدعي العام يف ذلك ما يلي:
 .1قب��ل الب��دء بال�ص��تماع اىل اق��وال املجن��ي عليهم وال�صحايا يتم تقييم حال��ة ال�صحايا وفيما اإذا كانت ال�صحية
ت�ص��تطيع م��ن الناحي��ة النف�ص��ية وال�صحي��ة الدلء ب�ص��هادتها ويف ح��ال جاهزي��ة ال�صحي��ة م��ن ه��ذه النواح��ي
لاإدلء بال�صهادة يتم النتقال اىل املرحلة الثانية وهي فيما اإذا كان املدعي العام �صوف يقوم بال�صتماع اىل
ال�ص��هادة وجاهي��ا او بوا�ص��طة تقني��ة الرب��ط التلفزي��وين.
 .2يف �صبيل اتخاذ القرار بهذا اخل�صو�ص جند ان املادة 12من قانون احلماية من العنف الأ�صري تن�ص على:
(على املدعي العام اأو املحكمة املخت�صة اإذا اقت�صت ال�صرورة ا�ص��تخدام التقنية احلديثة اإن وجدت ،وذلك
حماي��ة للمجن��ي علي��ه ال��ذي مل يت��م الثامن��ة ع�ص��رة م��ن عم��ره اأو ال�ص��اهد احل��دث يف اإجراءات �ص��ماع ال�ص��هود
واملناق�صة واملواجهة ،على اأن متكن هذه الو�صائل اأي خ�صم من مناق�صة احلدث اأو ال�صاهد اأثناء املحاكمة).

ووفق��ا لأح��كام امل��ادة  158م��ن قان��ون ا�ص��ول املحاكم��ات اجلزائية فان ا�ص��تخدام و�ص��ائل التقنية احلديث��ة وجوبي ًا يف
حالة �ص��ماع اأقوال املجني عليه يف جرائم العتداء على العر�ص اإل اإذا تعذر ذلك.
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وللمدعي العام ان ي�ص��تخدم التقنية احلديثة حلماية ال�ص��هود الذين مل يكملوا الثامنة ع�ص��رة من العمر عند الإدلء
ب�صهاداتهم وعلى ان تتيح هذه الو�صائل لأي خ�صم مناق�صة ال�صاهد اأثناء املحاكمة ،وتعد هذه ال�صهادة بينة مقبولة
يف الق�صي��ة وفق��ا لنظ��ام ا�ص��تخدام التقني��ة احلديث��ة يف الج��راءات اجلزائية رق��م ( )96ل�ص��نة ( )2018املادة ()1
من قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية ،يجوز للمدعي العام ا�صتخدام و�صائل التقنية احلديثة يف اإجراءات التحقيق
مب��ا يف ذل��ك احل��الت التالي��ة:
 .1ال�صتماع اإىل �صهادة �صاهد يقيم خارج نطاق اخت�صا�ص املحكمة اأو خارج اخت�صا�ص دائرة املدعي العام.
 .2ال�ص��تماع اإىل �ص��هادة �ص��اهد نزيل يف اأحد مراكز الإ�صاح والتاأهيل اأو يف اأي مكان خم�ص�ص حلفظ املوقوفن
اأو املحكومن.
 .3اإج��راءات التحقي��ق واملواجه��ة وال�ص��تجواب م��ع امل�ص��تكى علي��ه اإذا كان هن��اك عائ� ٌق يح��ول دون ح�ص��وره اأو اأن
ح�ص��وره ق��د ي�ص��كل خط��را عل��ى ال�صحي��ة او قد يلح��ق بها ا�صرار نف�ص��ية او معنوية
 .4اإج��راءات التحقي��ق م��ع الأطف��ال والأ�ص��خا�ص ذوي الإعاق��ة حماي��ة له��م اأو م��ع الن�ص��اء مت��ى وج��دت م�ص��وغات
لذلك.
 .5حماية لل�صهود.
يثار الت�صاوؤل هنا ما هي مررات ا�صتخدام التقنية احلديثة وفقا لقانون احلماية من العنف ال�صري:
 .1حماي��ة للمجن��ي علي��ه ال��ذي مل يت��م الثامن��ة ع�ص��رة م��ن عم��ره .وذل��ك م��ن مواجه��ة املعت��دي وا�ص��تبعادا لاآث��ار
ال�ص��لبية م��ن املواجه��ة .
 .2حماية ال�صاهد احلدث يف اإجراءات �صماع ال�صهود واملناق�صة واملواجهة.
 .3تعزيزا ملبداأ ال�صرية.
 .4تايف اأي خطورة حمتملة.
هل ي�صرط ل�صتخدام التقنية اأن يكون هناك طلب؟
للمدعي العام ا�ص��تخدام و�ص��ائل التقنية احلديثة من تلقاء ذاته اأو بناء على طلب من اأحد اأفراد ال�صابطة العدلية
اأو اجلهة املخت�صة.
يف ظ��ل وج��ود الن���ص الت�ص��ريعي يبق��ى ام��ر ال�ص��تخدام للتقني��ة احلديث��ة من��وط بتوف��ر
ه��ذه التقني��ات ل��دى املدعي العام
يف حال اتخاذ القرار با�صتخدام التقنية احلديثة ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها؟
لب��د ان يك��ون هن��اك تقيي��م اجتماع��ي ونف�ص��ي يبن مدى جاهزية ال�صحية لاإدلء بال�ص��هادة حيث يقوم الأخ�صائي
النف�ص��ي باإع��داد تقري��ر احلال��ة النف�ص��ية وتو�صيات��ه ،يق��وم من�ص��ق احلال��ة بالتن�ص��يق م��ع مكت��ب اخلدم��ة الجتماعي��ة
بتزوي��د املدع��ي الع��ام بكاف��ة املعلوم��ات املتعلقة باحلالة وعوامل اخلط��ورة الأولية.
يق��وم من�ص��ق احلال��ة بالتن�ص��يق م��ع املدع��ي الع��ام بخ�صو���ص احلال��ة ،ويق��وم بتزوي��ده بكاف��ة املعلوم��ات وعوام��ل
اخلط��ورة واإب��داء ال��راأي يف م��دى ق��درة املجن��ي علي��ه  /ال�ص��اهد عل��ى الإدلء بال�ص��هادة.
ق��د يق��رر املدع��ي الع��ام ال�ص��تماع اىل �ص��هادة املجن��ي علي��ه او ال�ص��اهد عن بعد با�ص��تخدام التقني��ة احلديثة واحلالة
املت�صورة لا�صتماع اىل �صهادة املجني عليه امام املدعي العام با�صتخدام التقنية احلديثة وخا�صة احلالة الوجوبية
هي ال�صتماع عن بعد من خال الربط التلفزيوين وعندها تتخذ الرتيبات التالية:
 .1الرتي��ب م��ا ب��ن ادارة حماي��ة ال�ص��رة وب��ن املدع��ي الع��ام م��ن خ��ال موظ��ف املحكم��ة املخت���ص لتحدي��د وق��ت
ال�ص��تماع وا�ص��تخدام التقني��ة.
•
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 .2يت��م التن�ص��يق ب��ن �صاب��ط الرتب��اط يف الدارة وب��ن املدع��ي الع��ام للب��دء باإج��راءات ال�ص��تماع ويتاأ ّك��د موظ��ف
املحكمة من ح�صور املجني عليه يف اليوم املعن لأداء ال�ص��هادة ،بالتن�ص��يق مع ادارة حماية ال�ص��رة ويتم الربط
مع الدارة.
 .3ويق��وم �صاب��ط الرتب��اط يف الدارة بالتثب��ت م��ن هويت��ه ويق��وم مبرافق��ة املجن��ي علي��ه اىل قاع��ة ال�ص��هادة وي ّت��م
تعريف��ه بالأجه��زة املوج��ودة يف الغرف��ة وكيفي��ة ا�ص��تخدامها.
 .4وميث��ل ال�ص��خ�ص وكاأن��ه ام��ام املدع��ي الع��ام ويتثب��ت م��ن هويت��ه بالطريق��ة املمكن��ة ويت��م تدوي��ن ال�ص��هادة كان
ال�ص��خ�ص ماث��ل ام��ام املدع��ي الع��ام ويت��م توقي��ع املح�ص��ر م��ن قب��ل املدع��ي الع��ام وكاتب��ه.
عل��ى املدع��ي الع��ام ان ي�ص��ع يف ذهن��ه اثن��اء التحقيق��ات ان يك��ون التحقي��ق متف��ق م��ع قواع��د
ال�ص��لوك الق�صائ��ي م��ن حي��ث ال�ص��تقال واحلي��اد والنزاهة والكيا�ص��ة والكف��اءة والجتهاد وان
يبتع��د اثن��اء التحقي��ق عم��ا يتعار���ص م��ع ه��ذه القواع��د لذلك فا بد م��ن ان يك��ون املدعي العام
مراعي��ا لل�صواب��ط الآتية:
 .1عدم ا�صتخدام الرهيب والتهديد يف عباراته.
 .2عدم ا�صتخدام العبارات النمطية خ�صو�صا ان كانت ال�صحية فتاة.
 .3ع��دم ا�ص��دار اح��كام م�ص��بقة قب��ل مت��ام التحقي��ق وال�ص��تماع اىل ال�ص��هود والتحقي��ق م��ع
الط��راف املعني��ة.
 .4ان ي�صع يف ذهنه ان ال�صخا�ص غر املمثلن مبحام لي�صوا عبئا على الق�صاء.
 .5ان ل يبدي ا�صتهجانا او ا�صتهزاء ب�صخ�ص ال�صاهد او الطرف املنوي التحقيق معه.
القواعد الفنية واملهنية يف �صماع ال�صهادة:
 .1يتوجب على املدعي العام مراعاة الأمور ال�صكلية التي تطلبها امل�صرع عند ال�صتماع اإىل �صهادة اأي �صاهد ومن ذلك:
التثبت من هوية ال�صاهد وذلك بالطاع عليها.
تثبيت ا�صم ال�صاهد وعمره وعنوانه ب�صكل وا�صح ومدى معرفته باأطراف الق�صية.
تاوة ال�صهادة على ال�صاهد وتوقيعه على كل �صفحة من �صفحاتها اأو و�صع ب�صمته عليها اإذا كان اأمي ًا.
توقيع املدعي العام وكاتبه على كل �صفحة من �صفحات ال�صهادة:
يف اإحدى الق�صايا التي نظرتها حمكمة اجلنايات الكرى واملتعلقة بقيام اإحدى الأ�صخا�ص بهتك عر�ص احدى ال�صيدات،
ا�صتبعدت املحكمة �صهادة امل�صتكية من عداد البينات ب�صبب عدم قيام املدعي العام بالتوقيع على حم�صر ال�صهادة واعلنت
براءة املتهم ب�صبب هذا اخلطاأ ال�صكلي.
ل يجوز اأن يت�صمن حم�صر ال�ص��هادة حت�ص��ية اأو ا�صافة ويف مثل هذه احلالة َوجب التوقيع من قبل املدعي العام والكاتب
وال�ص��اهد على هذه الزيادة واإل اعترت لغية (ن�ص املادة  73من الأ�صول اجلزائية).
 .2الإمل��ام بوقائ��ع الق�صي��ة قب��ل ال�ص��روع بال�ص��تماع اإىل �ص��هادات اأي �ص��اهد ،وذل��ك لك��ي َي�ص��هل عل��ى املدع��ي الع��ام عن��د
احاطته بالوقائع طرح الأ�ص��ئلة التي لها �صلة بوقائع الق�صية وعدم ا�صاعة وقت التحقيق يف قيام ال�ص��اهد بالتحدث باأمور
ل عاق��ة له��ا مبو�ص��وع الق�صية.
مراعاة ثقافة ال�صاهد وم�صتواه التعليمي عند ال�صتماع اإىل �صهادته وطرح الأ�صئلة عليه مبا يتنا�صب وهذا الأمر.
 .3يج��ب عل��ى املدع��ي الع��ام األ يظه��ر اأي��ة ردود انفعالية اأثناء ال�ص��تماع لل�ص��اهد اأو املجني علي��ه ،كاأن يظهر تعاطف ًا مبالغ ًا
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فيه فيوؤدي ذلك اإىل مبالغة ال�ص��اهد يف ذكر وقائع ل وجود لها ،اأو اأن يظهر ازدراوؤه ملا مت من اأفعال هذا ال�ص��اهد (املجني
عليه) مما يوؤدي اإىل اإحجام ال�صاهد عن ذكر احلقيقة كاملة ،ويظهر ذلك جلي ًا يف ق�صايا العتداء اجلن�صي.
 .4مراع��اة ع��دم ح�ص��ور اأي �ص��خ�ص اأثن��اء ال�ص��تماع اإىل �ص��هادة ال�ص��اهد با�ص��تثناء الكات��ب ،اإذ يخل��ط بع���ص املدع��ن
العامن يف م�صاألة ا�صتجواب امل�صتكى عليه احلدث وال�صتماع اإىل �صهادة ال�صاهد احلدث ،فيقومون بال�صتماع اإىل �صهادة
احلدث اأمام وليه ،وهنا تكمن اخلطورة وخ�صو�ص ًا اإذا كان ال�صاهد اأنثى جمني عليها باعتداء جن�صي ،فهي اإما اأن تخجل
اأو تخاف من ذكر ما ح�صل معها بح�صور وليها والذي قد يكون والدها اأو �صقيقها وبالتايل �صياع دليل هام من اأدلة النيابة
العام��ة ،واإم��ا اأن تذك��ر ظ��روف تفا�صي��ل العتداء اأمام وليها مما يجعله��ا �صحية جرمية قتل بعد ذلك.
 .5تدوي��ن م��ا يذك��ره ال�ص��اهد ب�ص��كل دقي��ق دون اللج��وء اإىل الخت�ص��ار او اع��ادة ال�صياغ��ة مل��ا يف ذل��ك م��ن اأث��ر عن��د ادلء
ال�ص��اهد ب�ص��هادته اأم��ام املحكم��ة والوق��وع يف ج��رم �ص��هادة ال��زور يف حال مل يك��ن التدوين دقيق ًا.
 .6تدوي��ن جمي��ع املاحظ��ات اأثن��اء ال�ص��تماع اإىل ال�ص��اهد كانفعالت��ه اأو �ص��كوته ع��ن الإجاب��ة عل��ى بع���ص الأ�ص��ئلة اأو ت��ردده
اأو ترع��ه بذك��ر وقائ��ع مل ُي�ص�األ عنه��ا اأو اأي �ص��يء ي��راه املدع��ي الع��ام مفي��د ًا للتحقي��ق مل��ا يف ذل��ك من اأثر عند قي��ام املحكمة
بوزن البينة.
 .7عن��د ال�ص��تماع اإىل ال�ص��هود مم��ن ه��م دون �ص��ن اخلام�ص��ة ع�ص��رة (م 74اأ�ص��ول جزائي��ة) ،فيج��ب عل��ى املدع��ي العام اأن
يتحقق ب�صكل يقيني من اإدراك ال�صاهد لكنه الق�صم ،ويجب عليه تثبيت الأ�صئلة التي دلت على ادراكه للق�صم يف حال تبن
له ذلك ،وطريقة التثبت من اإدراك ال�ص��اهد للق�ص��م تركها امل�ص��رع حلكمة وفطنة املدعي العام ،ويف حال تبن عدم اإدراك
ال�ص��اهد لكن��ه الق�ص��م ف��ا ُيل��زم املدع��ي الع��ام بتدوي��ن اأ�ص��ئلة الإدراك اأو الإجابة عليها ،اإذ اأن امل�ص��رع افر���ص يف هذه الفئة
من ال�ص��هود عدم الإدراك ما مل يثبت عك���ص ذلك.
 .8اإذا كان ال�ص��اهد م��ن غ��ر الناطق��ن باللغ��ة العربي��ة فيج��ب ال�ص��تعانة مبرج��م ويج��ب افهام املرجم ب�اأن عليه ان ينقل
العبارة كما ذكرت من قبل ال�ص��اهد وعدم تاأويلها او اخت�صارها او اإعطاء معنى اآخر وعليه كذلك التيقن من العبارة التي
مل يفهمها ،وكذلك الأمر اإذا كان من فئة ال�صم والبكم ول يعرف الكتابة.
 .9ا�ص��تخدام كاف��ة الو�ص��ائل املمكن��ة والق��درات الفني��ة للمدع��ي الع��ام عند ا�ص��تماعه ل�ص��هادة الأطفال واأن ياأخ��ذ بالعتبار
م��دى خو���ص الطف��ل اأو خجل��ه م��ن التح��دث اأمام��ه ،واأن ي�ص��عى بو�ص��ائل م�ص��روعة لتوف��ر الراح��ة النف�ص��ية للطف��ل ل�اإدلء
ب�ص��هادته ،واأل ي�ص��تخدم اأ�ص��لوب الرغي��ب (كاإعط��اء حل��وى اأو اأي �ص��يء اآخ��ر) م��ن اأج��ل ادلئه ب�ص��هادته ،واإذا اأُ�صطر لذلك
فعلي��ه اثب��ات ه��ذه الإج��راءات يف حم�ص��ر التحقيق.
� .10ص��رعة ال�ص��تماع ل�ص��هادة ال�صحاي��ا م��ن اف��راد ال�ص��رة ،الم��ر ال��ذي ي�ص��اعدهم وي�ص��اندهم يف تعزي��ز ثقته��م باللج��وء
اإىل الق�ص��اء م��ن اأج��ل ح�صوله��م على حقوقهم ووقف تك��رار العتداء.
 .11التاأك��د م��ن ع��دم اإ�ص��قاط ال�صحي��ة حلقه��ا ال�ص��خ�صي بالإكراه اأو البتزاز ،لإنه يكون �ص��ادر ًا عن اإرادة معيبة يف اأغلب
الأحيان.
 .12التو�ص��ع يف ال�ص��ئلة املفتوح��ة واملغلق��ة وفق��ا ملعطي��ات الق�صي��ة وذل��ك لغاي��ات احل�ص��ول عل��ى اأك��ر ق��در م��ن املعلوم��ات
لتكيي��ف اجلرم.
•
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م��ن املعيق��ات الت��ي حت��ول دون اثب��ات اجلرمي��ة م��ا ورد يف امل��ادة ( )153م��ن قانون اأ�ص��ول املحاكمات اجلزائي��ة والتي تن�ص
عل��ى '' ت�ص��مع �ص��هادة اأي م��ن اأ�ص��ول املته��م اأو الظن��ن اأو فروع��ه اأو زوج��ه ول��و بع��د انق�ص��اء الرابط��ة الزوجي��ة ،اإل ان��ه يجوز
لهم المتناع عن اأداء ال�ص��هادة �صده اأو �صد �ص��ركائه يف اتهام واحد''
يف كث��ر م��ن ق�صاي��ا العن��ف ال�ص��ري يك��ون ال�ص��هود ه��م م��ن اف��راد ال�ص��رة وم��ن هن��ا جن��د ان��ه يف ح��ال تطبي��ق ه��ذا الن���ص
�ص��وف تفقد النيابة العامة بينة هامة وهذه البينة ت�ص��اعد يف الثبات ال ان الن�ص القانوين منح يف هذه الحوال لل�ص��خ�ص
ان ميتنع عن ال�صهادة ،ويراعى يف تطبيق هذا الن�ص ان المتناع يكون فقط امام املحكمة ولي�ص امام النيابة العامة ذلك
ان بع�ص المور التي �صوف يتم ذكرها من قبلهم قد ت�صاعد النيابة العامة يف ايجاد ادلة اخرى و ان املجني عليه لي�ص من
ال�ص��خا�ص الذين يجوز لهم المتناع عن ال�ص��هادة مبوجبه وفقا ملا اأ�ص��تقر عليه الجتهاد الق�صائي .

ثالثا :ال�صتجواب:
بع��د انته��اء املدع��ي الع��ام م��ن التحقي��ق وجم��ع الدل��ة و�ص��ول اىل حتدي��د امل�ص��تكى علي��ه ل�ص��تجوابه ع��ن اجل��رم امل�ص��ند الي��ه
وم��ن خ��ال ال�ص��تجواب وعندم��ا ميث��ل امل�ص��تكي علي��ه ام��ام املدع��ي الع��ام يتثب��ت م��ن هويت��ه ويتلو علي��ه التهمة املن�ص��وبة اليه
ويطل��ب جواب��ه عنه��ا منبه��ا اي��اه ان م��ن حق��ه ان ل يجي��ب عنه��ا ال بح�صور حمام.
و ُيع��د ال�ص��تجواب م��ن الإج��راءات اخلط��رة الت��ي يواجهه��ا امل�ص��تكى علي��ه مل��ا يرت��ب علي��ه احل�ص��ول عل��ى اأدل��ة ذات حج��ة
قانوني��ة �ص��ده ،ومل��ا ينبن��ي علي��ه م��ن اإج��راء ما���ص باحلري��ة وه��و توقي��ف امل�ص��تكى علي��ه ،له��ذا فقد احاط��ه امل�ص��رع ب�صمانات
تتعلق بح�صور املحامي وافهام امل�صتكى عليه طبيعة التهمة امل�صندة اإليه وتدوين اإجاباته ،اإىل غر ذلك من ال�صمانات التي
اأوردها امل�ص��رع.

القواعد املهنية والفنية لا�صتجواب
حي��ث اأن ال�ص��تجواب ُيع��د اإج��را ًء خط��ر ًا وهام� ًا مل��ا يرت��ب عل��ى نتيجت��ه م��ن اثبات��ه للته��م �ص��د امل�ص��تكى علي��ه اأو نفيه��ا ،فهو
ُيع��د بح��ق و�ص��يلة هج��وم وو�ص��يلة دف��اع يف اآن واح��د ،له��ذا ف�اإن هنال��ك قواع��د مهني��ة وفني��ة ينبغ��ي عل��ى املدعي الع��ام التقيد
به��ا عند اإجراء ال�ص��تجواب:
 .1الأ�ص��ل اأن يت��م ال�ص��تجواب بع��د قي��ام املدع��ي الع��ام بال�ص��تماع اإىل كاف��ة �ص��هود الثب��ات وجم��ع الأدل��ة الفني��ة الت��ي توؤي��د
ارتكاب امل�ص��تكى عليه ملا ا�ص��ند اإليه ،اإذ ل قيمة لا�ص��تجواب عندما ل يكون حتت يد املدعي العام اأي دليل يواجه امل�ص��تكى
علي��ه ب��ه ويطل��ب اإجاب��ات تف�صيلي��ة جت��اه ه��ذا الدلي��ل ،وبالت��ايل يج��ب اأن تتواف��ر اإن مل تك��ن جمي��ع الأدل��ة لدى املدع��ي العام
فج��زء منه��ا لكي يتمكن من اإجراء ال�ص��تجواب القانوين.
 .2يج��ب عل��ى املدع��ي الع��ام توف��ر كاف��ة �صمان��ات ال�ص��تجواب ومن ذل��ك اختيار املكان املنا�ص��ب لا�ص��تجواب ،و ُيف�صل اأن
يت��م داخ��ل مكت��ب املدع��ي الع��ام وان يبتع��د املدعي العام عن اإجراء ال�ص��تجواب داخل مراكز واأق�ص��ام ال�ص��رطة ،وذلك حتى
ي�صم��ن اأن اإرادة امل�ص��تكى علي��ه مب��ا يدلي��ه ح��رة وخالي��ة م��ن الإك��راه �ص��واء اكان معنوي� ًا اأم مادي� ًا.
كم��ا ُيحظ��ر عل��ى املدع��ي الع��ام يف اإط��ار �صمانات ال�ص��تجواب اأن ي�ص��تعن باملحقق ال��ذي قام بالتحقيق مع امل�ص��تكى عليه يف
مرحلة التحقيق الأويل ،وذلك باأن يجعله كاتب ًا لا�صتجواب ومدون ًا له ،ويف هذا املجال فقد ا�صدرت حمكمة التمييز اأكرث
م��ن ق��رار ُتبط��ل في��ه ه��ذا ال�ص��تجواب ،وعلى املدعي العام األ ي�ص��تعن بتدوين ال�ص��تجواب باي من اف��راد ال�صابطة العدلية
ال��ذي كان له��م اإج��راء يف التحقي��ق الأويل ،واأن ي�ص��تعن بكاتب��ه (موظف وزارة العدل) كلما كان ذلك ممكن ًا.
 .3ينبغ��ي عل��ى املدع��ي الع��ام اأن يخ��ر امل�ص��تكى علي��ه قب��ل اإج��راء ال�ص��تجواب ب�صفت��ه الق�صائي��ة وباأنه املدع��ي العام الذي
يتوىل التحقيق معه وذلك خروج ًا من اأي ُلب�ص لدى امل�صتكى عليه بال�صخ�ص الذي ميثل امامه ،اإذ قد يعتقد اأنه ميثل اأمام
حمقق �ص��رطي باللبا���ص املدين ،وخ�صو�ص ًا اإذا مت التحقيق يف مراكز ال�ص��رطة.
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 .4اإفهام امل�ص��تكى عليه حقه بال�ص��تعانة مبحامي قبل الإجابة على اأي �ص�وؤال ،ويكون ذلك واقع ًا ولي���ص بتدوينه يف حم�صر
التحقيق واأل يلجاأ اإىل ا�صتجوابه مبعزل عن حمامي اإل يف حدود ال�صتثناء الوارد يف املادة  63من الأ�صول اجلزائية.
 .5اإذا طل��ب امل�ص��تكى علي��ه اأو حمامي��ه خطي� ًا وقب��ل ب��دء ال�ص��تجواب الطاع على جميع اأعم��ال التحقيق ،فيجب تلبية هذا
الطلب با�صتثناء الطاع على اأقوال ال�صهود ول يجوز للمدعي العام اأن يرف�ص ذلك وال كان ال�صتجواب باط ًا (املادة 63
مكرره 1/من الأ�صول اجلزائية).
 .6ل يجوز ا�ص��تجواب امل�ص��تكى عليه امل�ص��ند له جناية احلد الأدنى لعقوبتها ع�ص��ر �ص��نوات فاأكرث مبعزل عن حمامي ،ذلك
يف كل جل�ص��ة ا�ص��تجواب ،واإذ تع��ذر عل��ى امل�ص��تكى علي��ه تعي��ن حمامي يق��وم املدعي العام بتعين حمام��ي على نفقة اخلزينة
حل�صور جل�ص��ة ال�صتجواب (م 63مكررة.)2/

�ص�وؤال :هل يجوز ا�ص��تخدام ال�ص��تثناء الوارد يف املادة  2/63من الأ�صول اجلزائية يف حال ا�ص��تجواب
امل�صتكى عليه عن جرمية عقوبتها ع�صر �صنوات واأكرث؟
اجل��واب :طبع��ا ل يج��وز ذل��ك ان امل��ادة  63مك��رر جاءت بعد املادة  2/63التي ورد بها ال�ص��تثناء ،كما
ان الق��ول بج��واز ا�ص��تخدام ذل��ك ال�ص��تثناء يفقد ن�ص املادة  63مك��رر قيمته القانونية.
 .7يف احل��الت الت��ي يك��ون فيه��ا ح�ص��ور املحام��ي لا�ص��تجواب جوازي� ًا واخت��ار امل�ص��تكى علي��ه الإجاب��ة دون ح�صور حمامي،
فعند دعوته اإىل جل�ص��ة ا�ص��تجواب ثانية يجب على املدعي العام اأن ي�ص�األ امل�ص��تكى عليه فيما اإذا كان ما يزال موافق ًا على
ا�ص��تجوابه دون حمام��ي وي��دون ذل��ك يف املح�ص��ر واإل ُع��د ال�ص��تجواب باط� ًا (م 63مك��رره.)4/
ون�ص��ر هن��ا اىل نوع��ي امل�ص��اعدة القانوني��ة الت��ي ن���ص عليه��ا قان��ون ا�ص��ول املحاكم��ات اجلزائي��ة فف��ي ح��ال ان كان اجل��رم
من نوع اجلنايات التي يبلغ احلد الأدنى لعقوبتها ع�ص��ر �ص��نوات فاأكرث ،يتعن ح�صور حمام مع امل�ص��تكى عليه يف كل جل�ص��ة
ا�ص��تجواب ،واإذا تعذر على امل�ص��تكى عليه تعين حمام فيتخذ املدعي العام الإجراءات الازمة لتعين حمام له وفق اأحكام
الت�صريعات النافذة.
ام��ا اذا كان اجل��رم امل�ص��ند الي��ه معاقب��ا بعقوب��ة اق��ل يك��ون من حق هذا ال�ص��خ�ص طلب امل�ص��اعدة القانوني��ة الختيارية وفقا
لنظ��ام امل�ص��اعدة القانوني��ة يف ح��ال حتقق��ت ال�ص��روط واملعاي��ر التي ن���ص عليها النظام حيث انه ومبوج��ب هذا النظام لأي
مواطن اأو مقيم يف اململكة غر قادر على تعين حمام تقدمي طلب اإىل وزير العدل لتوفر امل�صاعدة القانونية له وفق اأحكام
الت�ص��ريعات الناف��ذة وبالتن�ص��يق م��ع نقاب��ة املحام��ن حي��ث يج��وز تق��دمي الطل��ب م��ن خ��ال املدع��ي الع��ام او املحكم��ة بطل��ب
م��ن املته��م ويف ح��ال ان كان��ا اجلرمي��ة م��ن اجلرائ��م الت��ي ل يتوجب ح�صور حمام فيها ومل يتمكن امل�ص��تكى عليه من اح�صار
حمام يتم تدوين هذا التنبيه يف حم�صر التحقيق فاذا رف�ص امل�صتكى عليه توكيل حمام او مل يح�صر حمامي ًا يف مدة اربع
وع�ص��رين �ص��اعة يجري التحقيق مبعزل عنه .و يجوز يف حالة ال�ص��رعة ب�ص��بب اخلوف من �صياع الدلة وبقرار معلل �ص�وؤال
امل�ص��تكى علي��ه ع��ن التهم��ة امل�ص��ندة الي��ه قب��ل دع��وة حمامي��ه للح�ص��ور على ان يكون ل��ه بعد ذلك الطاع على اف��ادة موكله و
اذا ادىل امل�ص��تكى علي��ه باإف��ادة يدونه��ا الكات��ب ث��م يتلوه��ا علي��ه فيوقعه��ا باإم�صائ��ه او بب�صمت��ه وي�ص��دق عليه��ا املدعي العام
والكات��ب واذا امتن��ع امل�ص��تكى علي��ه ع��ن توقيعه��ا باإم�صائ��ه او بب�صمت��ه ي��دون الكات��ب ذل��ك باملح�ص��ر مع بيان �ص��بب المتناع
وي�ص��ادق عليه��ا املدعي العام والكاتب.
 .8عن��د ت��اوة التهم��ة عل��ى امل�ص��تكى علي��ه يج��ب اأن يك��ون ذلك ب�ص��كل وا�ص��ح واأن يتلو عليه الواقعة اجلرمية املن�ص��وبة له ول
يكتفي بتاوة اجلرم فقط.
 .9يج��ب عل��ى املدع��ي الع��ام اأن يطل��ب م��ن امل�ص��تكى علي��ه �ص��رد م��ا ح�ص��ل مع��ه ودون التدخ��ل ب�اأي واقعة ي�ص��ردها ولو كانت
تناق���ص البين��ات ال�ص��خ�صية اأو الفني��ة ،وبع��د اأن ينه��ي امل�ص��تكى علي��ه اأقوال��ه يب��داأ املدع��ي الع��ام بتوجي��ه الأ�ص��ئلة ل��ه (�ص�وؤال
وجواب) ،وذلك بال�صتعانة مبا توافر لديه من اأدلة ويطلب من امل�صتكى عليه اإجابات وا�صحة وتف�صيلية عن كل �صوؤال ،مع
التنوي��ه اإىل ح��ق امل�ص��تكى عليه يف ال�صم��ت وعدم الإجابة.
•
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 .10ينبغ��ي عل��ى املدع��ي الع��ام اأن يك��ون ُملم� ًا بكاف��ة بين��ات واأدل��ة الدعوى الت��ي ينظرها لكي يتمكن من اإجراء ال�ص��تجواب
بال�صكل املهني واملوؤدى لغر�صه ،وعليه ر�صد ردود افعال امل�صتكى عليه وتدوينها يف حم�صر التحقيق (النفعال ....البكاء...
التب��اطء بالإجاب��ة ...ال�صح��ك ).....ف��كل ذل��ك ل��ه قيمة عند و�صول الق�صي��ة اإىل مرحلة املحاكمة.
 .11يج��ب عل��ى املدع��ي الع��ام اأن يتمت��ع ب��ذكاء وفطن��ة ورباط��ة جاأ���ص بحي��ث ل يظه��ر اأي��ة ردود انفعالي��ة عن��د قيام��ه
بال�ص��تجواب (تعاط��ف ...ا�ص��تنكار ....غ�ص��ب ....ازدراء ،)....فجمي��ع ه��ذه الأم��ور ق��د جتع��ل امل�ص��تكى علي��ه يحج��م ع��ن
متابع��ة الع��راف اأو جتعل��ه يبال��غ يف اعراف��ه باأم��ور ل حقيق��ة له��ا.
.12يف ح��ال ح�ص��ول اع��راف م��ن امل�ص��تكى عليه اثناء ال�ص��تجواب ،فيجب على املدعي الع��ام تدوين هذا العراف بكلمات
قريبة اأو مطابقة للهجة التي ي�صتخدمها امل�صتكى عليه.
� .13ص�وؤال امل�ص��تكى علي��ه عم��ا ورد باإفادت��ه ال�ص��رطية  -اإذا كان معرف� ًا اأم��ام ال�ص��رطة  -ويف ح��ال ان��كاره له��ا وادع��اوؤه
تعر�ص��ه لل�ص��رب ووج��ود اآث��ار دال��ة عل��ى ذل��ك ،يج��ب عر�ص��ه عل��ى الطبي��ب بحي��ث يب��ن يف تقري��ر ُيع��ده حال��ة امل�ص��تكى علي��ه
والإ�صاب��ات الت��ي تعر���ص له��ا وتقدي��ر عمره��ا وطبيعته��ا والأداة امل�ص��تخدمة يف احداثه��ا.
 .14يف ح��ال كان امل�ص��تكى علي��ه ل يتح��دث اللغ��ة العربي��ة اأو م��ن غ��ر الناطق��ن به��ا اأو كان م��ن فئة ال�ص��م والبكم ول يجيد
الكتاب��ة ،فيت��م ال�ص��تعانة مبرج��م اأو خب��ر للتوا�ص��ل م��ع امل�ص��تكى عليه.
 .15عن��د انته��اء ال�ص��تجواب يتوج��ب عل��ى املدع��ي الع��ام ت��اوة حم�ص��ر ال�ص��تجواب عل��ى م�ص��مع امل�ص��تكى علي��ه وتوقي��ع كل
�صفح��ة من��ه م��ن قب��ل امل�ص��تكى علي��ه ويف ح��ال رف�صه ي�ص��ار اإىل ذل��ك يف املح�صر وبيان �ص��بب الرف�ص اإن ُوجد.
 .16يج��ب عل��ى املدع��ي الع��ام اأن يهت��م بال�ص��كل املطل��وب ملح�ص��ر ال�ص��تجواب م��ن حي��ث التثب��ت م��ن هوي��ة امل�ص��تكى علي��ه
وتثبيت اأ�صمه ورقمه الوطني اأو ال�صخ�صي ،وعنوانه ب�صكل وا�صح ومف�صل ،واأرقام جميع الهواتف التي ي�صتخدمها ،وعمره
وعمله.
 .17يج��ب عل��ى املدع��ي الع��ام التوقي��ع عل��ى كل �صفح��ة من حما�صر ال�ص��تجواب واإل ُعد ال�ص��تجواب باط ًا وذلك كما جاء
باجتهاد حمكمة التمييز.
بع��د ال�ص��تجواب يتخ��ذ املدع��ي الع��ام ق��راره بالتوقي��ف او عدم��ه او ان يلجا اىل التوقيف وا�ص��تبداله باأح��د البدائل التي ن�ص
عليها القانون
عند اتخاذ القرار بالتوقيف من عدمه يراعي املدعي العام

 .1تواف��ر ال�ص��روط القانوني��ة بحي��ث يك��ون اجل��رم امل�ص��ند للم�ص��تكى علي��ه م��ن اجلرائ��م الت��ي يجوز فيه��ا التوقيف
وتتواف��ر الدل��ة التي تربطه باجلرم.
 .2توافر ال�صروط الواقعية والتي تتجلى مبررات التوقيف.
-

للمحافظة على اأدلة الإثبات اأو املعامل املادية للجرمية.
اأو للحيلولة دون ممار�صة الإكراه على ال�صهود او على املجني عليهم.
او ملنع امل�صتكى عليه من اجراء اأي ات�صال ب�صركائه يف اجلرمية اأو املتدخلن فيها اأو املحر�صن عليها.
اأو اأن يكون الغر�ص من التوقيف حماية امل�صتكى عليه نف�صه اأو و�صع حد ملفعول اجلرمية.
اأو الرغبة يف اتقاء جتددها.
اأو منع امل�صتكى عليه من الفرار اأو جتنيب النظام العام اأي خلل ناجم عن اجلرمية.
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كي��ف ي�ص��تطيع املدع��ي الع��ام ان يتثب��ت م��ن وج��ود اح��دى م��ررات التوقي��ف يف ق�صاي��ا العن��ف ال�ص��ري وتقدي��ر اأث��ر التوقيف
على الأ�صرة؟
حتى يكون قرار املدعي العام يف حمله فا بد من ان يت�صمن وفقا ملا بيناه اعاه امللف الدرا�صة التي تبن عوامل اخلطورة
التي من املمكن ان يتعر�ص لها افراد ال�ص��رة او املجني عليه وكذلك درا�ص��ة الو�صاع القت�صادية والجتماعية التي متكن
املدعي العام من اتخاذ القرار املنا�صب الذي يجنب ال�صرة الثار ال�صلبية التي تتمثل اما بتفاقم العنف والو�صول اىل نتائج
وخيم��ة ان كان للتوقي��ف مقت�ص��ى او ان يه��دم العاق��ات ال�ص��رية ان كان بالإم��كان اللج��وء اىل حتقي��ق امل��ررات دون ان يت��م
اللجوء اىل التوقيف ومن هنا ن�ص��ر اىل اهمية التفكر ببدائل التوقيف و�ص��يلة يتمكن من خالها املدعي العام يف حال ان
كانت الدرا�صة املقدمة تبن مدى ماءمة اللجوء اىل بديل توقيف يحقق الغاية من التوقيف ومينع تفاقم العنف.
لبد ان يبن هذا التقرير او هذه الدرا�ص��ة اخلطورة ال�ص��خ�صية ملرتكب العنف مدى �ص��يطرته على افراد ال�ص��رة الو�صاع
القت�صادي��ة والجتماعي��ة لاأ�ص��رة وفيم��ا اذا كان م��ن املمك��ن تطبي��ق بدي��ل للتوقي��ف اإذا م��ا وج��د املدع��ي الع��ام عن��د تواف��ر
�صروط التوقيف ومرراته بحق امل�صتكى عليه اأنه من املمكن حتقيق الغاية املرادة من التوقيف دون اللجوء اإىل �صلب حرية
امل�ص��تكى عليه وذلك بغية تفادي الآثار ال�ص��لبية للتوقيف ال�ص��تعا�صة عنه ببدائله ،وذلك عند توافر ال�صوابط التي حددها
القانون �ص��واء ما تعلق منها ب�ص��خ�ص امل�ص��تكى عليه اأو باجلرم امل�صند اإليه.
بالرج��وع اإىل اأح��كام امل��ادة ( 114مك��ررة) م��ن قان��ون اأ�ص��ول املحاكم��ات اجلزائي��ة جن��د اأن امل�ص��رع ا�ص��رط لتطبي��ق بدائل
التوقي��ف اأن يك��ون امل�ص��تكى عليه من غر املكررين:
• وه��ذا ي�ص��تدعي م��ن املدع��ي الع��ام او قا�ص��ي احلك��م اأن يتحق��ق م��ن ال�ص��وابق اجلرمي��ة بح��ق امل�ص��تكى علي��ه امل��راد اخ�صاع��ه
لبدي��ل التوقي��ف ،وبي��ان فيم��ا اإذا كان��ت ه��ذه ال�ص��وابق ينطب��ق عليها مفهوم التك��رار باملعنى القانوين الذي تناوله امل�ص��رع يف
امل��واد ( 101و 102و )103م��ن قان��ون العقوب��ات.
• اأن يك��ون اجل��رم امل�ص��ند للم�ص��تكى علي��ه م��ن ن��وع اجلنح��ة- :وهذا ي�ص��تدعي من املدع��ي العام اأو قا�صي احلك��م اأن يقف على
الو�صف القانوين ال�صحيح للواقعة املعرو�صة عليه.
• م��دى جناع��ة التداب��ر يف حتقي��ق الغاي��ة املتوخ��اة من التوقيف ،فاإن كان بالإمكان ال�ص��تعا�صة به ع��ن التوقيف يقرر املدعي
العام اأو القا�صي اللجوء اإىل البديل.
• ث��م ينتق��ل اإىل املرحل��ة الثاني��ة وه��ي اختي��ار اأي م��ن التداب��ر الأن�ص��ب ال��ذي م��ن �ص�اأنه اأن يحق��ق الغاي��ة املتوخ��اة وم��ررات
اللج��وء اإىل البدي��ل.
• ويج��وز اأن يت��م تطبي��ق بدي��ل اأو اأك��رث م��ن البدائ��ل ال��واردة يف امل��ادة ( 114مك��ررة) ،كم��ا يج��وز للجه��ة م�ص��درة الق��رار م��ن
تلق��اء ذاته��ا اأو بن��اء عل��ى طل��ب النياب��ة العامة اأو امل�ص��تكى عليه اأن تعدل بالبدائ��ل اأو ت�صيف اإليها اأو تنهيها على النحو املبن
يف امل��ادة ( 2/114مك��ررة).
• يج��وز اللج��وء اإىل بدائ��ل التوقي��ف بع��د اإ�ص��دار ق��رار التوقي��ف وذلك بال�ص��تعا�صة عن��ه بالبديل؛ اإذا م��ا راأت اجلهة م�صدرة
قرار التوقيف اأنه بالإمكان حتقيق مرراته بالبديل عند توافر �ص��روطه.

ومن بدائل التوقيف التي من املمكن اللجوء اليها
• الرقابة الإلكرونية.
• الإقامة يف املنزل اأو املنطقة اجلغرافية للمدة التي يحددها املدعي العام اأو املحكمة وتكليف ال�صرطة التثبت من ذلك.
•
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مث��ال يف ح��ال وج��د املدع��ي الع��ام ان عوام��ل اخلط��ورة تتا�ص��ى ب�صم��ان وج��ود امل�ص��تكى علي��ه يف نط��اق جغ��رايف معن او
منع��ه م��ن مغ��ادرة منزل��ه يف حال عدم وجوده م��ع ال�صحية يف ذات املنزل
• حظر ارتياد امل�صتكى عليه اأماكن حمددة.
• مثال يف حال ان كان م�صدر اخلطورة هو تردد املعنف على مكان معن من �صان تردده عليه ان يفاقم العنف
• املنع من ال�صفر.
• اإيداع مبلغ مايل اأو تقدمي كفالة عدلية.

الت�صرف بالتحقيق
 اإذا تب��ن للمدع��ي الع��ام ان الفع��ل يوؤل��ف جرم� ًا جنائي� ًا .وان الدل��ة كافي��ة لإحال��ة امل�ص��تكى علي��ه للمحكم��ة ،يق��رر الظ��نعليه بذلك اجلرم على ان يحاكم من اجله امام املحكمة اجلنائية ذات الخت�صا�ص ،وير�صل ا�صبارة الدعوى اىل النائب
العام.
 اإذا وجد النائب العام قرار الظن يف حمله ،يقرر اتهام امل�صتكى عليه بذلك اجلرم ويعيد ا�صبارة الدعوى اىل املدعيالع��ام ليقدمه��ا اىل املحكم��ة ذات الخت�صا�ص ملحاكمته.
 اإذا وج��د النائ��ب الع��ام ان��ه يج��ب اج��راء حتقيق��ات اخ��رى يف الدع��وى يعي��د ال�صب��ارة اىل املدع��ي الع��ام للقي��ام بتل��كالتحقيقات.
 اإذا وج��د النائ��ب الع��ام ان الفع��ل ل يوؤل��ف جرم� ًا ،او ان��ه مل يق��م دلي��ل عل��ى ان امل�ص��تكى علي��ه ارتك��ب ذل��ك اجل��رم او انالدل��ة غ��ر كافي��ة ،او ان اجل��رم �ص��قط بالتق��ادم ،او بالوف��اة او بالعف��و الع��ام يق��رر ف�ص��خ ق��رار املدع��ي الع��ام ومينع حماكمة
امل�صتكى عليه يف احلالت الثاث الوىل ،ويف احلالت الخرى ي�صقط الدعوى العامة ،وياأمر باإخاء �صبيله اإذا كان موقوف ًا
ما مل يكن موقوف ًا ل�ص��بب اآخر.
 اإذا وج��د النائ��ب الع��ام ان الفع��ل ل يوؤل��ف جرم� ًا جنائي� ًا وامن��ا يوؤل��ف جرم� ًا جنحي� ًا يق��رر ف�ص��خ ق��رار املدع��ي الع��ام م��نحي��ث الو�ص��ف ويظ��ن عل��ى امل�ص��تكى علي��ه باجلنح��ة ويعي��د ا�صب��ارة الدع��وى اىل املدع��ي الع��ام لتقدميه��ا اىل املحكم��ة ذات
الخت�صا���ص ملحاكمته.
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الجزء الثاني
اأوامر احلماية
املبداأ العام واملوجه:
اإن اأوام��ر احلماي��ة منظوم��ة قائم��ة بذاته��ا ته��دف لتوف��ر احلماي��ة ل�صحاي��ا العن��ف
الأ�ص��رة واأف��راد اأ�ص��رهم يج��وز اللج��وء له��ا مبجرد تق��دم ال�صحية لطل��ب احلماية بغ�ص
النظ��ر ع��ن املرحل��ة الت��ي و�صل��ت له��ا الدع��وى اجلزائي��ة و�ص��واء اأب��دت ال�صحي��ة رغبته��ا
بال�ص��كوى عل��ى اجل��اين اأم ل.
تعريف اأوامر احلماية وخ�صائ�صها:
تدب��ر موؤق��ت ي�ص��در ع��ن املحكم��ة املخت�ص��ة بن��اء عل��ى طل��ب املت�ص��رر اأو اأي من اأفراد اأ�ص��رته وف��ق اأحكام القانون مبنا�ص��بة
النظر يف ق�صايا العنف الأ�صري يهدف اإىل حماية ال�صحية وباقي اأفراد الأ�صرة واأي �صخ�ص اآخر يقدم امل�صاعدة لل�صحية
حال قناعتها ب�صرورته ،وذلك ملنع ا�ص��تمرار العنف اأو التهديد بتكراره.
تتميز اأوامر احلماية باأنها:
• م�صتعجلة يتوجب البت بها على وجه ال�صرعة ومبجرد تقدمي الطلب.
• ذات طبيعة موؤقته ،حمددة بالغر�ص ال�صادرة لأجله ،تهدف لتامن حماية وقتيه حلن زوال حالة اخلطورة.
• قابل��ه للمراجع��ة والتعدي��ل :لي م��ن ط��ريف الن��زاع اثن��اء نف��اذ ق��رار احلماي��ة التق��دم اىل املحكم��ة بطل��ب الغائ��ه او تعديل��ه
بن��ا ًء عل��ى اي م�ص��تجدات وللمحكم��ة ا�ص��دار اي ق��رارات لحق��ة باأمر احلماية عن��د ال�صرورة ل�صمان تنفيذه و�ص��امة افراد
ال�صرة.
• �ص��ابقة عل��ى ق��رار التوقي��ف ال��ذي ق��د ي�ص��دره املدع��ي الع��ام اأو القا�ص��ي ول تع��د بديا عن ق��رار التوقيف اإذا كان م�ص��توجبا
قانون��ا اأو م��ررا وفق اأحكام القانون.
• جائ��زة حت��ى يف ح��ال توقي��ف املعت��دي اأو وج��وده قي��د الحتج��از يف ح��ال اخل�ص��ية م��ن قيام��ة بتحري���ص اآخري��ن عل��ى اإي��ذاء
املت�ص��رر اأو اأف��راد اأ�ص��رته.
• ت�ص��در ح�صوري��ا اأو غيابي��ا يف حال��ة ع��دم ح�ص��ور امل�ص��تكى علي��ه اأم��ام املحكم��ة اأو ع��دم اإم��كان تبليغه باحل�ص��ور لختفائه اأو
ع��دم معرف��ة مكان��ه اأو لكونه غر مقبو�ص عليه.

اإجراءات تقدمي طلب اأمر احلماية:
بناء على طلب من؟
يج��ب اأن يتق��دم املت�ص��رر اأو اأي ف��رد م��ن اأف��راد الأ�ص��رة بطل��ب اإىل املحكم��ة ل�ص��ت�صدار اأم��ر احلماي��ة .وميك��ن اإحالة الطلب
اىل املحكم��ة بوا�ص��طة اإدارة حماي��ة الأ�ص��رة اإذا كان��ت الدع��وى قي��د التحقي��ق الأويل اأو بوا�ص��طة املدع��ي الع��ام اإذا كان��ت
•
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الدع��وى يف مرحل��ة التحقي��ق البتدائي.
متى ميكن تقدمي طلب اأمر احلماية؟
يح��ق للمت�ص��رر اأو اأي ف��رد م��ن اأف��راد الأ�ص��رة اأن يتق��دم بطل��ب اإىل املحكم��ة ل�ص��ت�صدار اأم��ر احلماي��ة مبج��رد قي��د ال�ص��كوى
اأمام اإدارة حماية الأ�ص��رة.
متى ميكن اإ�صدار اأمر احلماية؟
ميكن اأن ي�صدر اأمر احلماية يف اأي وقت طاملا الدعوى ل زالت قيد النظر ومل ي�صدر بها قرار ًا فا�ص ًا.
ويرتب على ذلك:
• ي�صدر اأمر احلماية من قبل املحكمة املخت�صة ،ول ي�صدر من ادارة حماية ال�صرة اأو النيابة العامة.
• ميك��ن اأن ي�ص��در اأم��ر احلماي��ة قب��ل قي��د الدع��وى ل��دى قل��م املحكمة وقب��ل دعوة الط��راف اإذا قدم عل��ى �صورة طلب
م�صتعجل للمحكمة.
• ل تق�صي به املحكمة من تلقاء نف�صها واإمنا يجب اأن يكون بنا ًء على طلب من املت�صرر اأو اأحد افراد ال�صرة.
• ميكن اأن يتقدم بطلب اأمر احلماية اأحد افراد ال�صرة.
• ميكن اأن ي�صدر اأمر احلماية يف غياب مرتكب فعل العنف ال�صري اأو ح�صوره.
اإجراءات تقدمي الطلب:
• يف ح��ال تق��دمي الطل��ب اأم��ام اإدارة حماي��ة الأ�ص��رة بع��د قي��د ال�ص��كوى يتوج��ب عل��ى العامل��ن يف اإدارة حماي��ة الأ�ص��رة
ف��ورا ودون اأي تاأخ��ر اإحال��ة الطل��ب مرفق��ا ب��ه �ص��ورة طبق الأ�صل عن ال�ص��كوى واإفادة امل�ص��تكي واأي��ة تقارير طبية اأو
حما�ص��ر اأو اأوراق حتقيقي��ة والتقري��ر الجتماع��ي والنف�ص��ي اإن وج��د للمحكم��ة املخت�ص��ة للبت يف الطلب.
• يف ح��ال تق��دمي الطل��ب اأم��ام املدع��ي الع��ام فعليه اإحالة الطلب فورا ودون اأي تاأخ��ر اىل املحكمة املخت�صة مرفقا به
�صورة طبق الأ�صل عن ال�صكوى واإفادة امل�صتكي واأية تقارير طبية اأو حما�صر اأو اأوراق حتقيقية والتقرير الجتماعي
والنف�صي اإن وجد للبت يف الطلب وي�صتمر يف باقي اإجراءات التحقيق ح�صب الأ�صول.
• بع��د قي��د الطل��ب يف ال�ص��جل اخلا���ص بطلب��ات احلماية لدى قل��م املحكمة املخت�صة يجب عل��ى موظف القلم املخت�ص
عر�ص امللف فورا على القا�صي اأو الهيئة املخ�ص�صة لنظر ق�صايا العنف الأ�صري.
• تنظ��ر املحكم��ة املخت�ص��ة يف الطل��ب وله��ا دع��وة اأي من اأطراف الطلب اأو طلب اأي بين��ه تراها �صرورية للبت بالطلب
عل��ى اأن تراع��ي الطبيع��ة امل�ص��تعجلة للطل��ب و�صرورة ال�ص��رعة يف اإجراءات البت بطلب احلماية حفاظا على �ص��امة
املت�صرر واأفراد اأ�صرته.
• ح��ال اكتم��ال مل��ف الطل��ب عل��ى املحكم��ة اإ�ص��دار قرارها يف الطلب وف��ق قناعتها مبدى توافر احلاج��ة حلماية مقدم
الطل��ب واأف��راد اأ�ص��رته بن��اء عل��ى البين��ات املقدم��ة يف الطل��ب وبع��د الط��اع عل��ى تقري��ر الأخ�صائ��ي الجتماع��ي اأو
النف�ص��ي وف��ق م��ا ت��راه لزم��ا ومبا يرفع التهديد باخلطر عن مقدم الطلب واأ�ص��رته.
• يف ح��ال تق��دمي طل��ب احلماي��ة اأم��ام املحكم��ة مبا�ص��رة اأثن��اء نظ��ر الدع��وى يج��وز للمت�ص��رر اأو اأح��د اأف��راد الأ�ص��رة
ت�ص��جيل الطلب على حم�صر اجلل�ص��ات مبا�ص��رة ،اأو تقدميه على �ص��كل طلب م�ص��تقل اأو ا�ص��تدعاء يقدم لنف���ص الهيئة
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الق�صائي��ة املُخت�ص��ة بنظ��ر الدع��وى وي�ص��م ه��ذا الطل��ب ملل��ف الدع��وي وت�ص��در الهيئ��ة الق�صائي��ة قراره��ا في��ه وف��ق
الإج��راءات املبينة �ص��ابقا.
• ل يح��ول الق��رار ال�ص��ابق برف���ص اأم��ر احلماي��ة دون تقدمي��ة م��رة اأخ��رى كلم��ا ا�ص��تدعت احلال��ة طل��ب توف��ر احلماية
الوقتية للمت�صرر اأو اأفراد اأ�صرته ول يحول تقدمي الطلب من اأحد من ميلك احلق يف تقدمية دون حق كل من يعتر
نف�صه مهددا بخطر العتداء من املت�صرر اأو اأفراد اأ�صرته بتقدمي الطلب اإذا مل ي�صمله القرار ال�صادر �صابقا باأمر
احلماية.
• يتمت��ع الق��رار ال�ص��ادر باحلجي��ة الكامل��ة للق��رارات الق�صائي��ة اأم��ام كاف��ة املراج��ع املخت�ص��ة مب��ا فيه��ا املحاك��م
ال�ص��رعية.

مبواجهة من ي�صدر القرار باأمر احلماية؟
ي�ص��در اأم��ر احلماي��ة مبواجه��ة امل�ص��تكى علي��ه يف ق�صي��ة العن��ف الأ�ص��ري ول يج��وز اإ�ص��داره مبواجه��ة اآخري��ن ويف ح��ال كان
م�ص��در اخلط��ر ه��و غ��ر امل�ص��تكى علي��ه فللمت�ص��رر اأو اأف��راد اأ�ص��رته تق��دمي �ص��كوى التهدي��د ل��دى املرج��ع الق�صائ��ي املخت���ص.
ماذا يت�صمن اأمر احلماية وكيفية اإنفاذه؟
يف حال تبن للمحكمة وجود خطر يهدد حياة اأو �صحة اأو �صامة ال�صحية اأو اأحد اأفراد الأ�صرة وعدم احتمال دفع اخلطر
اإىل حن �صدور قرار املحكمة يف الدعوى الأ�صلية يجوز لها اأن ت�صدر قرارا باأمر حماية يت�صمن اأحد التدابر التالية:
• ع��دم التعر���ص للمت�ص��رر اأو اأي م��ن اأف��راد الأ�ص��رة اأو التحري���ص عل��ى التعر���ص له��م ،وه��و اأم��ر تقت�ص��ي طبيعت��ه اأن
ي�ص��در بح�ص��ور امل�ص��تكى علي��ه .ويف ه��ذه احلال��ة عل��ى املحكم��ة اإفهام امل�ص��تكى عليه احلا�ص��ر اأمامها بالق��رار وبيان
امل�ص�وؤولية القانوني��ة املرتب��ة عل��ى خمالفت��ه وف��ق اأح��كام املادة  17م��ن القانون.
• ع��دم الإ�ص��رار باملمتل��كات ال�ص��خ�صية للمت�ص��رر اأو اأي م��ن اأف��راد الأ�ص��رة ويف ح��ال ارت�اأت املحكم��ة اإ�ص��دار مثل هذا
الأم��ر يج��ب عليه��ا ولغايات اإنفاذه اإفهام امل�ص��تكى علي��ه م�صمونه وما يرتب على خمالفته من اآثار.
• متك��ن املت�ص��رر اأو اأي م��ن اأف��راد الأ�ص��رة اأو املفو���ص م��ن اأي منهم��ا دخ��ول البي��ت الأ�ص��ري بوج��ود اأح��د اأف��راد اإدارة
حماية الأ�صرة لأخذ ممتلكاته ال�صخ�صية وت�صليمها ل�صاحب العاقة مبوجب �صبط بت�صلمها .ومن اأهم مقت�صيات
اإنف��اذ ه��ذا الأم��ر اإب��اغ ق�ص��م اإدارة حماي��ة الأ�ص��رة املعن��ي مب�صمون��ه من خال كتاب ر�ص��مي يت�صمن اإ�ص��عار الق�ص��م
مب�صم��ون الق��رار وتكليفه��ا بتاأم��ن مراف��ق للمت�ص��رر اأو اأح��د اف��راد اأ�ص��رته لأخ��ذ ممتلكات��ه ال�ص��خ�صية وت�ص��مل تل��ك
املمتل��كات املاب���ص والأدوات ال�ص��خ�صية للمت�ص��رر واأف��راد اأ�ص��رته امل�ص��مولن باأم��ر احلماي��ة وكل م��ا ه��و ثابت ولي���ص
حم��ا للنزاع م��ن ممتلكات.
• اإل��زام امل�ص��تكى علي��ه مبغ��ادرة م�ص��كن الأ�ص��رة .ولغاي��ات اإنف��اذ ه��ذا الأم��ر يتوج��ب عل��ى املحكم��ة اإب��اغ ق�ص��م اإدارة
حماي��ة الأ�ص��رة املعن��ي مب�صمون��ه م��ن خ��ال كت��اب ر�ص��مي يت�صمن اإ�ص��عار الق�ص��م مب�صم��ون القرار وتكليف��ه باإجراء
ال��ازم لغاي��ات تنفي��ذ الق��رار كالتاأك��د م��ن مغ��ادرة امل�ص��تكى علي��ه البيت الأ�ص��ري اأو تنفي��ذ القرار بالق��وة اجلرية.
• من��ع املعت��دى علي��ه م��ن الت�ص��ال بال�صحي��ة يف اأي مكان .وي�ص��تلزم اإنفاذ هذا الأمر اإباغ ق�ص��م اإدارة حماية الأ�ص��رة
املعن��ي مب�صمون��ه م��ن خ��ال كت��اب ر�ص��مي يت�صم��ن اإ�ص��عار الق�ص��م مب�صمون الق��رار وتكليف��ه مبتابعة التزام امل�ص��تكى
عليه به بالتن�ص��يق مع املت�صرر.
• اإخراج ال�صحية واملقيمن معها امل�ص��مولن باحلماية لدى ا�صت�ص��عار اأي خطر فعلي عليهم قد ينتج عن ا�ص��تمرارهم
يف اإ�ص��غال من��زل الأ�ص��رة ،اإىل �ص��كن موؤق��ت اآم��ن ومائ��م ويف ح��ال اإخ��راج ال�صحي��ة م��ن املن��زل يخ��رج معه��ا حكم� ًا
•
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اأطفاله��ا الذي��ن ه��م يف �ص��ن احل�صان��ة القانونية ،كما يخرج معها �ص��ائر الأولد واملقيم��ن اإذا كانوا معر�صن للخطر.
• اأي اأم��ر ت��رى املحكم��ة ان م��ن �ص��انه توف��ر حماي��ة فاعل��ة للمت�ص��رر اأو لأي م��ن الأ�ص��خا�ص املحتم��ل تعر�صه��م ل�اأذى
ب�ص��بب عاقته��م ب��ه .ومث��ال ذل��ك تاأم��ن احلماي��ة ال�ص��رطية للمت�ص��رر يف م��كان اإقامت��ه ،رب��ط امل�ص��تكى علي��ه بتعه��د
وكفال��ة عدلي��ة اأو اأي اإج��راء ت��راه املحكم��ة منا�ص��با لتحقي��ق احلماي��ة الازم��ة للمت�ص��رر واأفراد اأ�ص��رته.

ما هي ال�صيغة التي ي�صدر فيها اأمر احلماية؟
يجب اأن يت�صم القرار ال�صادر بقبول الطلب واإ�صدار اأمر احلماية اأو رف�صه بالو�صوح والتف�صيل والتعليل والت�صبيب.
ويف حال قبول الطلب ت�صدر املحكمة قرارها املت�صمن ما فحواه:
(بالتدقي��ق يف اأق��ول امل�ص��تكي/ة والفع��ال املرتكب��ة والبين��ات املقدم��ة يف الطل��ب وعل��ى فر���ص الثب��وت وبع��د الط��اع عل��ى
تقري��ر الأخ�صائ��ي الجتماع��ي املحف��وظ يف املل��ف  ،ف��ان املحكم��ة جت��د م��ن ظروف الدعوى اأن امل�ص��تكي/ة بحاج��ة للحماية،
وعليه وعم ًا باملادة ( )16من قانون احلماية من العنف الأ�صري تقرر املحكمة الزام امل�صتكى عليه ......................
 .............وملدة  .......................من تاريخ تبلغه هذا الأمر وحتت طائلة امل�صاءلة القانونية ،وتكليف اإدارة حماية
الأ�ص��رة بتنفيذ الق��رار واإعام املحكمة)
وم��ن ث��م تق��وم املحكم��ة باإفه��ام امل�ص��تكى علي��ه م�صم��ون الأم��ر وتبع��ات خمالفت��ه اإذا كان حا�ص��را اأو تبليغ��ه ل��ه م�ص��تما عل��ى
تبع��ات خمالفت��ه اإذا �ص��در احلك��م غيابي��ا .كم��ا تفه��م املت�صرر واأفراد اأ�ص��رته مب�ص�وؤوليتهم عن احلفاظ على البيت الأ�ص��ري
وم�ص��تماته مبا فيها املمتلكات ال�ص��خ�صية للم�ص��تكى عليه يف حال بقائهم داخل البيت الأ�ص��ري اأو ال�ص��ماح لهم بدخوله.
تنفيذ اأمر احلماية:
اإن اجله��ة املخت�ص��ة بتنفي��ذ ام��ر احلماي��ة وفق��ا للقان��ون ه��ي ادارة حماي��ة ال�ص��رة وعليه ولغاي��ات تنفيذ اأمر احلماية تر�ص��ل
املحكم��ة ن�ص��خ ًا ع��ن جمي��ع اأوام��ر احلماي��ة الت��ي ت�صدره��ا اإىل اإدارة حماي��ة الأ�ص��رة واأق�ص��امها الت��ي تق��ع يف دائرته��ا اإقام��ة
ال�صحي��ة واملعت��دي والأ�ص��خا�ص الذي��ن حتميه��م ه��ذه الأوام��ر ف��ور �صدورها وت�ص��لم ن�ص��خ ًا م�صدق��ة لاأط��راف جميعها عند
الطلب.
وتراقب اإدارة حماية الأ�صرة المتثال لأوامر احلماية وتنفيذها وفق الطبيعة اخلا�صة لكل تدبر من التدابر وم�صتلزمات
اإنفاذه وفق ما �صبق بيانه ،ويتوجب عليها اإعام املحكمة املُخت�صة بانها نفذت هذه الوامر.
جزاء خمالفة اوامر احلماية:
يف ح��ال خمالف��ة امل�ص��تكى علي��ه لأم��ر احلماي��ة ال�ص��ادر مبواجهت��ه عل��ى اإدارة حماي��ة الأ�ص��رة اأو اأق�ص��امها املعني��ة وبن��اء على
�صكوى املت�صرر اأو بناء على علمها تنظيم اإدارة حماية الأ�صرة ال�صبط الازم املت�صمن خمالفة امل�صتكى عليه لأمر احلماية
م�صتما على وجه املخالفة امل�صند اليه و�صوابق خمالفته لاأمر اإن وجدت وتر�صله اىل املحكمة التي اأ�صدرت اأمر احلماية.
وبع��د قي��د ال�صب��ط يف �ص��جل دع��اوى العن��ف الأ�ص��ري ح�ص��ب الأ�صول يح��ال امللف اىل القا�ص��ي املخت�ص بنظ��ر ق�صايا العنف
الأ�ص��ري لل�ص��ر باإجراءات حماكمة امل�ص��تكى عليه واإ�صدار القرار املقت�صى ح�صب الأ�صول.
وفق��ا لأح��كام امل��ادة  17م��ن القان��ون اإذا خال��ف مرتك��ب العن��ف الأ�ص��ري اأم��ر احلماي��ة املن�صو���ص علي��ه يف امل��ادة ( )16م��ن
ه��ذا القان��ون اأو اأي��ا من �ص��روطه فيعاقب عل��ى الوجه الآتي:
باحلب���ص م��دة ل تزي��د عل��ى �ص��هر اأو بغرام��ة ل تزي��د عل��ى مائ��ة دين��ار اأو بكلت��ا هات��ن العقوبت��ن اإذا كان��ت املخالف��ة للم��رة
الأوىل اأو الثاني��ة ،واإذا اقرن��ت خمالف��ة اأم��ر احلماي��ة با�ص��تخدام العن��ف يف مواجه��ة اأي م��ن امل�ص��مولن ب��ه فيعاق��ب مرتك��ب
العنف الأ�ص��ري باحلب���ص مدة ل تزيد على ثاثة اأ�ص��هر او بغرامة ل تزيد على مائتي دينار اأو بكلتا هاتن العقوبتن وذلك
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م��ع مراع��اة اأي عقوب��ة ا�ص��د ورد الن���ص عليه��ا يف اأي قان��ون اآخر.
ويف ح��ال تك��ررت خمالف��ة اأم��ر احلماي��ة لأك��رث م��ن مرت��ن فيعاق��ب مرتك��ب العن��ف الأ�ص��ري باحلب���ص م��دة ل تق��ل ع��ن ثاث��ة
اأ�ص��هر وبغرام��ة ل تقل ع��ن مائة دينار.

مث��ال تو�صيح��ي :يف ق�صي��ة منظ��ورة اأم��ام حمكمة ال�صلح ب�صفتها حمكمة عنف اأ�ص��ري
ا�ص��تكت الزوج��ة عل��ى زوجه��ا لقيام��ه ب�صربه��ا بوا�ص��طة ح��ذاء عل��ى اأنح��اء متفرق��ة م��ن
ج�ص��دها الأمر الذي اأ�ص��توجب خ�صوعها للعاج وطلبت يف اجلل�ص��ة الأوىل اإ�صدار اأمر
حماية ل�ص��عورها با�ص��تمرار تهديد الزوج لها.
بع��د تدقي��ق مل��ف الدع��وى اأ�ص��در قا�ص��ي العن��ف الأ�ص��ري اأم��ر حماية مبواجهة امل�ص��تكى
عليه يت�صمن اإلزامه بعدم التعر�ص للم�صتكية واإيذائها حتت طائلة امل�صوؤولية القانونية.
وبعد اإفهام امل�صتكى عليه  /تبليغه م�صمون القرار وتبعات خمالفته ،مت ت�صطر الكتاب
ال��ازم لق�ص��م اإدارة حماي��ة الأ�ص��رة الواق��ع يف م��كان اإقام��ة املت�ص��ررة وتكليف��ه باتخ��اذ
الإج��راءات الازمة للتن�ص��يق م��ع ال�صحية ملتابعة تنفيذ قرار املحكمة.

•
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الجزء الثاث
اإجراءات املحاكمة يف ق�صايا العنف ال�صري اأمام حمكمة اجلنايات
(مبا فيها حمكمة اجلنايات الكرى)
جرائم العنف ال�صري من فئة اجلناية واملحكمة املخت�صة:
ع��رف قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ص��ري رق��م  15ل�ص��نة  2017يف مادت��ه الثاني��ة العن��ف الأ�ص��ري باأن��ه ي�ص��مل اجلرائ��م
الواقع��ة عل��ى ال�ص��خا�ص الت��ي يرتكبه��ا اأح��د اأف��راد ال�ص��رة يف مواجه��ة اأي م��ن اأفراده��ا ،وبالت��ايل ف�اإن التعب��ر مب�صطل��ح
(اجلرائم) ي�صمل كافة اجلرائم مبا فيها اجلنايات املرتكبة من قبل اأحد اأفراد ال�صرة وفق ًا لتعريف اأفراد الأ�صرة الوارد
يف املادة ( )3من قانون احلماية من العنف الأ�صري  ،يف مواجهة اأي من اأفرادها  ،وبالتايل فاإن اجلنايات التي ت�صكل عنف ًا
اأ�ص��ري ًا ت�ص��مل العنف اجل�ص��دي والعنف اجلن�ص��ي بالإ�صافة اىل العتداء على احلرية.

اأو ًل :العنف اجل�صدي:
ميكن ح�صر اجلنايات التي ت�صكل عنف ًا ج�صدي ًا مبا يلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

القتل بكافة �صوره الواردة يف املواد  326و 327و 328و 331و 332و 338و )345من قانون العقوبات.
ال�صرب املف�صي للموت املن�صو�ص عليه يف املادة ( )330من قانون العقوبات.
الوفاة الناجمة عن اإطاق العيارات النارية املن�صو�ص عليها يف املادة (/2/330ج) مكرر من قانون العقوبات.
الوفاة الناجمة عن ا�صرام حريق وفق ًا للمادة  372من قانون العقوبات.
اليذاء املن�صو�ص عليه يف املادة ( )334مكرر من قانون العقوبات.
اليذاء املف�صي اىل عاهة املن�صو�ص عليه يف املادة  335من قانون العقوبات.
الجها�ص املن�صو�ص عليه يف املواد  2/ 332و 323و 336من قانون العقوبات.

وتخت���ص حمكم��ة اجلناي��ات الك��رى بالنظ��ر يف جرائ��م القت��ل املن�صو���ص عليه��ا يف امل��واد  326و 327و 328و 338من قانون
العقوب��ات وجرمي��ة ال�ص��رب املف�ص��ي للم��وت املن�صو�ص عليها يف امل��ادة  330من قانون العقوبات اإذا كان الفاعل اأمت الثامنة
ع�ص��رة م��ن عم��ره ،ف�اإذا مل يت��م الثامن��ة ع�ص��رة م��ن عمره ويف باقي اجلنايات التي ت�ص��كل عنف ًا ج�ص��دي ًا فتخت�ص بها حماكم
اجلناي��ات العادي��ة (حماكم البداية ب�صفتها اجلنائية).

ثاني ًا :العنف اجلن�صي:
وفيما يتعلق باجلنايات التي ت�صكل عنف ًا جن�صي ًا كجرمية عنف اأ�صري ما يلي:
 .1جنايات الغت�صاب ومواقعة النثى املن�صو�ص عليها يف املواد  295- 292من قانون العقوبات.
 .2جنايات هتك العر�ص املن�صو�ص عليها يف املواد  299- 296من قانون العقوبات.
وتخت���ص حمكم��ة اجلناي��ات الك��رى بالنظ��ر يف ه��ذه اجلرائ��م اإذا كان اجلاين اأمت الثامنة ع�ص��رة من عم��ره ،واإذا مل يتمها
فيكون الخت�صا�ص ملحاكم اجلنايات العادية (حماكم البداية ب�صفتها اجلنائية مع مراعاة قانون الحداث).
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ثالث ًا :العنف املتعلق بالعتداء على احلرية:
ويدخ��ل يف مفه��وم العن��ف ال�ص��ري امل�ص��مول باأح��كام قان��ون احلماي��ة من العنف ال�ص��ري جرائ��م العتداء عل��ى احلرية التي
ت�صكل جناية وهي جناية اخلطف وفق ًا لأحكام املادة  302من قانون العقوبات بكافة فقراتها با�صتثناء الفقرة الوىل منها،
وتخت�ص حمكمة اجلنايات الكرى بالنظر يف هذه اجلناية اإذا كان الفاعل قد اأكمل الثامنة ع�صرة من عمره.

ات�صال حمكمة اجلنايات بجرمية العنف ال�صري وقيد الدعوى.
من املقرر قانون ًا اأن حمكمة اجلنايات ل تت�صل بدعوى احلق العام اإل من خال �صدور قرار اتهام من قبل النيابة العامة
املخت�ص��ة ،اإذ اأن��ه وبع��د اكتم��ال التحقيق��ات وكفاي��ة الدل��ة بجناي��ة ما فاإن املدع��ي العام ي�صدر قراره بالظ��ن على الفاعل اأو
الفاعلن ،مبقت�صى اأحكام املادة  133من قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية ،ومن ثم يرفع ملف التحقيق اىل النائب العام
املخت�ص .والذي بدوره اإذا تبن له ا�صتكمال التحقيق وموافقة قرار املدعي العام للقانون فاإنه يقرر اإ�صدار قرار اتهام بحق
امل�ص��تكى عليه��م يف تل��ك الق�صي��ة وذل��ك �ص��ند ًا لأح��كام امل��ادة  2/133م��ن قان��ون اأ�صول املحاكم��ات اجلزائية ،وم��ن ثم يعيد
ملف التحقيق اىل املدعي العام لكي يقوم باإعداد لئحة اتهام وقائمة بينات النيابة مبقت�صى اأحكام املادتن  202و 203من
قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية .ويتم بعد ذلك تبليغ هذه القرارات للمتهمن ،ومن ثم يتم ار�ص��ال ملف التحقيق كام ًا
عندئذ مرحلة املحاكم��ة ،وينطبق هذا المر على اجلنايات التي تدخل يف مفهوم
واحالت��ه اىل حمكم��ة اجلناي��ات لك��ي تب��داأ
ٍ
العنف ال�صري مع مراعاة املحكمة �صاحبة الخت�صا�ص وفق ًا ملا مت بيانه �صابق ًا.
ويق��وم رئي���ص حمكم��ة اجلناي��ات ف��ور و�ص��ول مل��ف التحقي��ق لدي��ه بالإيع��از لاأق��ام املخت�ص��ة بقي��د الق�صي��ة وم��ن ث��م يت��م
توزيعه��ا عل��ى اإح��دى هيئ��ات اجلناي��ات والت��ي تت�ص��كل يف حماك��م البداي��ة م��ن قا�صي��ن ويف حمكم��ة اجلناي��ات الك��رى م��ن
ثاث��ة ق�ص��اة ،وم��ن ث��م يت��م تعي��ن موع��د للجل�ص��ة الفتتاحي��ة اأو الأوىل له��ذه الق�صي��ة.

الإجراءات ال�صابقة للجل�صة الفتتاحية:
كما ذكرنا فاإن الق�صية اجلنائية بعد اأن يتم قيدها وتعين موعد للجل�ص��ة الفتتاحية فاإنها ُتر�ص��ل اىل الهيئة احلاكمة التي
�صتبا�ص��ر اإج��راءات املحاكم��ة يف ه��ذه الق�صي��ة ،وهن��ا فاإنه يتعن على رئي���ص الهيئة واأع�صائه��ا اإدراك اأن هذه الق�صية تدخل
يف مفه��وم العن��ف ال�ص��ري بح�ص��ب اجلرمي��ة املرتكب��ة ،وبالت��ايل ف�اإن التعام��ل معه��ا يج��ب اأن يتناغم وهذا الفه��م بحيث تتم
درا�صة ملف التحقيق ب�صكل متعمق من قبل رئي�ص الهيئة احلاكمة ومن خال هذه الدرا�صة يتم الوقوف على نوع العتداء
اأو العن��ف الأ�ص��ري فيم��ا اذا كان عنف� ًا ج�ص��دي ًا اأو جن�ص��ي ًا اأو اأن��ه ي�ص��كل اعت��داء عل��ى حري��ة ال�صحي��ة (املجن��ي علي��ه/ا) كم��ا
اأن م��ن ال�ص��روري اأي�ص� ًا فه��م وحتدي��د �صفة املتهم (املعتدي) كفرد من اأفراد الأ�ص��رة بالن�ص��بة للمجني عليه/ا (ال�صحية)
وال��ذي ه��و اأي�ص� ًا م��ن اأف��راد الأ�ص��رة� ،مبعن��ى حتدي��د وبيان فيما اذا كان العنف مرتكب من قب��ل زوج على زوجته اأو اأب على
اأولده اأو اأخ عل��ى اأخت��ه وهك��ذا ،....وه��و اأم��ر ه��ام وينط��وي عليه وعلى درا�ص��ة كافة ظروف اجلرمي��ة التدابر املتوجب على
املحكم��ة اتخاذه��ا يف �ص��بيل حتقي��ق العدال��ة م��ن حي��ث ف��رز �ص��هود النيابة العام��ة ومدى درج��ة القرابة بينهم وب��ن املتهم اأو
املجني عليها/ا وبيان اأعمار ال�ص��هود واملجني عليه/ا وذلك لتخاذ الإجراءات امل�ص��تقبلية يف األية ال�ص��تماع اىل �ص��هادتهم
�ص��واء كان بالطريقة الوجاهية اأو من خال التقنية احلديثة وهو ما �ص��يتم احلديث عنه لحق ًا.

اجلل�صة الفتتاحية:
يف املوع��د املح��دد له��ذه اجلل�ص��ة وبع��د اأن يك��ون ق��د مت تبلي��غ املته��م مبوعده��ا اأو ت�ص��طر كت��اب لتوديع��ه اإذا كان موقوف� ًا ،يتم
افتت��اح اجلل�ص��ة واملبا�ص��رة بالإج��راءات وذل��ك بح�ص��ور املته��م وح�ص��ور املدع��ي الع��ام ممث� ًا عن احل��ق العام .ويقوم رئي���ص
الهيئ��ة و�ص��ند ًا لأح��كام امل��ادة  208م��ن قان��ون اأ�صول املحاكمات اجلزائية وذل��ك يف اجلنايات التي يعاقب عليها بالإعدام اأو
الأ�صغال املوؤبدة اأو العتقال املوؤبد اأو الأ�صغال مدة ع�صر �صنوات فاأكرث  -يقوم بالتثبت من وجود حمامي وكيل اأو معن من
حمام ل�صعوبة اأحواله املادية ،فاإن رئي���ص الهيئة
قبل املدعي العام للمتهم -فاإن انتفى ذلك وتبن عدم قدرة املتهم توكيل ٍ
•

24

دليل إجراءات التحقيقات والمحاكمة المتعلقة بقضايا العنف األسري

يقوم بتعين حمامي لهذا املتهم ،وبخاف ذلك فاإن اإجراءات املحكمة يف هذه اجلل�ص��ة ويف كافة اجلل�ص��ات التي تليها تعد
باطل��ة ول تنت��ج اأث��را وذل��ك وفق��ا مل��ا ا�ص��تقر علي��ه اجتهاد حمكمة التميي��ز يف العديد من قراراتها (ق��رارات حمكمة التمييز
ذوات الرق��ام ( 2008/1016هيئ��ة عامة و 2001/1021هيئة عامة و.)2006/1355
وبع��د اأن تق��وم املحكم��ة بتل��ك الإج��راءات ف�اإن عليه��ا اتخاذ قرار ب�ص��رية اإجراءات املحاكمة لكون اجلرمي��ة مو�صوع الق�صية
م��ن جرائ��م العن��ف الأ�ص��ري وفق� ًا للتعري��ف ال��وارد يف املادت��ن الثاني��ة والثالثة من قان��ون احلماية من العنف الأ�ص��ري وذلك
�ص��ند ًا لأح��كام امل��ادة  18م��ن قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ص��ري .وعق��ب ذل��ك تب��د ًا املحكمة بالإج��راءات ال��واردة يف املواد
 216-213م��ن قان��ون اأ�ص��ول املحاكم��ات اجلزائي��ة وذل��ك من حيث التثبت من هوية املتهم وتاوة قرار الظن وقرار التهام
ولئح��ة الته��ام وقائم��ة بين��ات النيابة العامة ويقوم رئي���ص الهيئة اأي�ص� ًا بتلخي�ص وقائع الدعوى التي اأوردتها النيابة العامة
للمته��م والدل��ة املوؤي��دة له��ذه الوقائ��ع وذل��ك ب�ص��كل يفهمه املتهم ويتم �ص�وؤال املتهم عن التهمة امل�ص��ندة اإليه ويف هذه احلالة
نك��ون اأمام احتمالن:
 .1اأن يع��رف املته��م بالتهم��ة اأو الته��م امل�ص��ندة اإلي��ه م��ن النياب��ة العام��ة ،وي�ص��رط اأن يك��ون الع��راف �صريح� ًا ووا�صح� ًا
ل لب���ص فيه اأو غمو�ص اأو تاأويل ومطابق للتهمة امل�ص��ندة اإليه ويف هذه احلالة يتم تدوين اعرافه وذلك باألفاظ قريبة
من األفاظه اأو مطابقة لها ،وللمحكمة الكتفاء بهذا العراف اإذا قنعت به وعندها تقوم باختتام اإجراءات املحاكمة
وت�صدر حكمها النهائي بالعقوبة املنا�ص��بة.
 .2اأن ينك��ر املته��م التهم��ة امل�ص��ندة الي��ه اأو يرف���ص الجاب��ة اأو اأن يع��رف بالتهم��ة اإل اأن املحكم��ة ل تقن��ع باعراف��ه ،عن��د
ذل��ك وبع��د تدوي��ن م��ا مت ،تنتق��ل املحكم��ة اىل املرحل��ة التالي��ة من اإج��راءات املحاكمة وهي مرحلة ال�ص��تماع اىل �ص��هود
النياب��ة العام��ة حي��ث تق��وم املحكم��ة بالب��دء بال�ص��تماع اىل �ص��هود النياب��ة العام��ة اإذا كان��وا حا�صري��ن ،واإل فاإنه��ا تق��وم
بتاأجي��ل اجلل�ص��ة حل��ن دعوته��م وح�صوره��م ،وينبغ��ي مراع��اة اأن قان��ون احلماي��ة من العنف ال�ص��ري قد اأوجب �ص��رعة
الجراءات واأن ل تتجاوز املحكمة عند تاأجيل جل�ص��اتها مدة ثاثة ايام يف كل مرة ال اذا اقت�صت ال�صرورة ولأ�ص��باب
تثبته��ا يف املح�ص��ر وذل��ك �ص��ند ًا لأح��كام امل��ادة  15م��ن قانون احلماية من العنف ال�ص��ري ا�صافة اىل ان قانون حمكمة
اجلنايات الكرى يف مادته العا�صرة قد اوجب ان ل تتجاوز املحكمة مدة � 48صلعة عند تاأجيلها جلل�صاتها ال يف حالة
ال�ص��رورة ولأ�ص��باب تثبته��ا يف املح�ص��ر ،وغاي��ة امل�ص��رع يف ذل��ك حتقيق العدالة الناجزة يف مثل ه��ذا النوع من الق�صايا
واأي�ص� ًا حتقي��ق ال�ص��تقرار ال�ص��ري وذل��ك باإي�ص��ال احلق��وق لأ�صحابه��ا بال�ص��رعة املمكن��ة ا�صاف��ة اىل هدف امل�ص��رع يف
احلف��اظ عل��ى الدل��ة وال�ص��هود م��ن ال�صي��اع اأو التاأثر نظ��ر ًا لطبيعة القرابة التي تربط بع�ص ال�ص��هود باملتهم او املجني
عليه/ا.

اجراءات �صماع �صهود النيابة العامة:
تعد اجراءات �ص��ماع �ص��هود النيابة العامة من اأهم الجراءات يف ق�صايا العنف ال�ص��ري من حيث اأثرها يف اثبات ارتكاب
اجلرم الذي ي�ص��كل عنف ًا ا�ص��ري ًا ومن حيث التاأثر النف�ص��ي والعاطفي لهذه ال�ص��هادة على موؤديها عندما يكون ال�ص��اهد هو
املجني عليه او اأحد افراد ال�صرة ،وبالتايل وجب التفريق يف الجراءات ما بن املجني عليه /ا وباقي افراد ال�صرة �صهود
النيابة العامة وباقي �ص��هود النيابة العامة.
• ال�صتماع اىل �صهادة ا ملجني عليه /ا وال�صهود من باقي افراد ال�صرة- :
يع��د املجن��ي علي��ه /ا اأح��د اأه��م �ص��هود النياب��ة العام��ة يف ق�صاي��ا العن��ف ال�ص��ري باعتب��اره �صحي��ة العن��ف ال�ص��ري وبالت��ايل
الجدر باحلماية والرعاية وتوفر بيئة ق�صائية عادلة لتمكينه من اداء �صهادته بعيد ًا عن اأي موؤثر او اأي عامل من عوامل
اخلط��ورة .وينطب��ق ه��ذا الأم��ر ولك��ن بدرج��ة اأدن��ى قلي ًا على ال�ص��هود من باقي افراد ال�ص��رة والذين �ص��هدوا العتداء على
معتد اي�ص ًا تربطهم به ذات ال�صلة .وبالتايل فاإن ال�ص��تماع اىل
املجن��ي علي��ه 1/ال��ذي تربطه��م ب��ه �صل��ة قرابة مبا�ص��رة من ٍ
ه��ذه الفئ��ة م��ن ال�ص��هود (املجن��ي علي��ه /ا واأف��راد ال�ص��رة) يتطل��ب مهني��ة وحرفي��ة عالي��ة م��ن القا�ص��ي اجلزائ��ي ،كم��ا ه��ي
اثن��اء ال�ص��تماع ل�ص��هادتهم ام��ا املدع��ي العام وبدرجة اعلى واأك��رث مهنية واحراف ًا.
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وعلي��ه ف�اإن هنال��ك اج��راءات وقواع��د مثل��ى تتواف��ق وخ�صو�صية هوؤلء ال�ص��هود وذلك لتحقيق اهداف الت�ص��ريع من احلفاظ
على الدلة اجلزائية واحرام الكرامة الن�صانية والو�صول اىل العدالة املرجوة لأطراف اخل�صومة اجلزائية .وتتمثل هذه
القواعد والجراءات مبا يلي- :
اأول - :يتعن على املحكمة وقبل ال�صتماع اىل �صهادة ال�صاهد ،ونتحدث هنا عن املجني عليه اأو ال�صهود من افراد ال�صرة
التحقق من قدرة ال�ص��اهد على الدلء ب�ص��هادته من الناحية ال�صحية اجل�ص��دية والنف�ص��ية ،وذلك تبع ًا لنوع العنف ال�ص��ري
الذي تعر�ص له فيما اإذا كان ج�صدي ًا اأم جن�صي ًا .وميكن ال�صتعانة يف هذا اجلانب براأي الخ�صائي النف�صي اأو الجتماعي
اأو الطبيب ال�صرعي الذي تعامل مع ال�صاهد لدى ادارة حماية ال�صرة (فريق ادارة احلالة).
ثاني� ًا - :ا�ص��تخدام التقني��ة احلديث��ة عن��د ال�ص��تماع اىل �ص��هادة املجن��ي علي��ه اأو اف��راد ال�ص��رة وفق��ا للم��ادة  158م��ن قانون
ا�ص��ول املحاكم��ات اجلزائي��ة التي ن�صت على انه- :
 م��ع مراع��اة اح��كام امل��ادة  74م��ن ه��ذا القان��ون والبندي��ن (اأ) و (ب) م��ن ه��ذه الفق��رة ،ي�ص��تخدم املدعي الع��ام واملحكمةالتقنية احلديثة بح�ص��ب ما يق�صي به البند (د) من هذه الفقرة وذلك حماية لل�ص��هود الذين مل يكملوا الثامنة ع�ص��رة من
العمر عند الدلء ب�صهاداتهم وعلى اأن تتيح هذه الو�صائل لأي خ�صم مناق�صة ال�صاهد اثناء املحاكمة  ،وتعد هذه ال�صهادة
بينة مقبولة يف الق�صية.
 لغايات البند (ج) من هذه الفقرة يكون ا�ص��تخدام التقنية احلديثة وجوبي ًا يف حالة �ص��ماع اقوال املجني عليه يف جرائمالعتداء على العر�ص ال اإذا تعذر ذلك وجوازي ًا يف جميع احلالت الخرى.
كم��ا ن�ص��ت امل��ادة  12م��ن قان��ون احلماي��ة من العنف ال�ص��ري على اأن��ه (على املدعي العام اأو املحكم��ة املخت�صة اإذا اقت�صت
ال�صرورة ا�صتخدام التقنية احلديثة اإن وجدت ،وذلك حماية للمجني عليه الذي مل يتم الثامنة ع�صرة من عمره او ال�صاهد
احل��دث يف اج��راءات �ص��ماع ال�ص��هود واملناق�ص��ة واملواجه��ة عل��ى ان متك��ن ه��ذه الو�ص��ائل اي خ�ص��م م��ن مناق�ص��ة احل��دث اأو
ال�صاهد اثناء املحاكمة).
وعرف��ت امل��ادة الثاني��ة م��ن نظ��ام ا�ص��تخدام و�ص��ائل التقني��ة احلديث��ة يف الج��راءات اجلزائي��ة رق��م  96ل�ص��نة  2018و�ص��ائل
التقني��ة احلديث��ة باأنه��ا و�ص��ائل الت�ص��ال احلديث��ة املرئي��ة وامل�ص��موعة املعتم��دة وفق� ًا لأحكام ه��ذا النظام ملبا�ص��رة اجراءات
التحقي��ق واملحاكم��ة اجلزائية.
وبالت��ايل ف�اإن املحكم��ة ول��دى قيامه��ا ال�ص��تماع اىل �ص��هادة املجن��ي علي��ه او باق��ي اف��راد ال�ص��رة ا�ص��تخدام و�ص��ائل التقني��ة
احلديث��ة ويك��ون ه��ذا ال�ص��تخدام- :
 .1وجوبي� ًا عل��ى املحكم��ة وذل��ك اإذا كان ال�ص��اهد جمن��ي علي��ه مل يكم��ل الثامن��ة ع�ص��رة م��ن عم��ره يف جرائ��م العتداء على
العر�ص (العنف ال�ص��ري اجلن�صي).
 .2جوازي� ًا وذل��ك اإذا كان ال�ص��اهد جمن��ي علي��ه اأكم��ل الثامن��ة ع�ص��ر م��ن عم��ره يف ق�صاي��ا العت��داء عل��ى العر���ص او كان
جمن��ي علي��ه يف ق�صي��ة عن��ف اأ�ص��ري م��ن غر جرائ��م العتداء عل��ى العر�ص
 .3جوازي ًا اإذا كان ال�صاهد من غر املجني عليه ومل يكمل الثامنة ع�صرة من عمره.
وعلي��ه ف�اإن عل��ى املحكم��ة يف ق�صاي��ا العن��ف ال�ص��ري اأن تعم��د اىل ا�ص��تخدام التقني��ة احلديث��ة ل��دى ال�ص��تماع اىل �ص��هادة
املجن��ي علي��ه اأو باق��ي اأف��راد ال�ص��رة وذل��ك ب�ص��كل دائ��م  ،اإذ ان طبيع��ة اجلرائم الواقعة بن افراد ال�ص��رة ذات طابع خا�ص
ت�ص��تلزم يف اغل��ب الحي��ان ع��دم مواجه��ة املجن��ي علي��ه/ا اأو ال�ص��اهد م��ن اف��راد ال�ص��رة للمته��م والذي ه��و اأي�ص ًا اأح��د افراد
ال�صرة والذي قد يكون اأب او زوج اأو اأخ  ،وبالتايل قد يوؤدي الدلء بال�صهادة مبواجهته حدوث خوف او خجل لدى ال�صاهد
او املجن��ي علي��ه /ا مم��ا يوؤث��ر بالنتيج��ة عل��ى دق��ة وم�صداقي��ة �ص��هادته وبالت��ايل تاأث��ر ذل��ك عل��ى اثب��ات وق��وع اجلرمي��ة
•
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ون�ص��بتها اىل فاعله��ا .
ويق��ع اأي�ص��ا عل��ى عات��ق املدع��ي الع��ام باعتب��اره ممث��ا للح��ق الع��ام وباعتب��ار ان املجن��ي علي��ه/اأ اأو اأفراد ال�ص��رة الباقن
هم من �صهود النيابة ،ويقع على عاتقه ال�صعي حلماية هوؤلء ال�صهود لدى الدلء ب�صهادتهم وذلك بالتم�صك لدى املحكمة
بال�ص��تماع اىل ال�ص��هادة م��ن خ��ال و�ص��ائل التقني��ة احلديث��ة وان يثب��ت طلب��ه ه��ذا يف حم�ص��ر املحاكمة وذلك �ص��ندا لأحكام
املادة  205من قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية والتي ن�صت على انه ( يطلب ممثل النيابة با�صم القانون من املحكمة ما
يرتئي��ه م��ن املطال��ب وعل��ى املحكمة ان تثب��ت مطالبه يف حم�صر املحاكمة وتبت فيها ).
كم��ا ان��ه يق��ع عل��ى عات��ق املدع��ي اي�ص��ا ان ل ينح��ى منح��ى الدفاع عند ال�ص��تماع اىل �ص��هادات هوؤلء ال�ص��هود ام��ام املحكمة،
فا يدخل يف واجباته الطلب من املحكمة احالة اي منهم اىل املدعي العام ملاحقته عن �صهادة الزور �صندا لأحكام املادة
 225م��ن قان��ون ا�ص��ول املحاكم��ات اجلزائي��ة ،ب��ل عل��ى العك���ص متاما ،اذ ان��ه ويف كثر من احلالت ل يكون تناق�ص ال�ص��اهد
جوهري��ا يف ا�ص��ل الواقع��ة ويك��ون ذل��ك ب�ص��بب الن�ص��يان لط��ول الفرة الزمنية بن الواقعة وال�ص��تماع اىل ال�ص��هادة او ب�ص��بب
طريق��ة ط��رح ال�ص��ئلة م��ن قب��ل املدع��ي العام يف مرحل��ة التحقيق البتدائي ومرحلة املحاكمة ،وهن��ا وجب على املدعي العام
ويف ح��ال نح��ت املحكم��ة اىل احال��ة ال�ص��اهد اىل املدع��ي العام للتحقيق معه ب�ص��هادة الزور ان يثب��ت اعرا�صه وحتفظه على
ه��ذا الج��راء ويب��ن ا�ص��انيده الت��ي تدع��م ه��ذا التحف��ظ او العرا���ص .وم��ن المثل��ة التو�صيحي��ة لذل��ك تناف���ص ال�ص��اهد يف
�ص��اعة حدوث الواقعة او يف م�ص�األة اللبا���ص ويف م�ص�األة اللوان وح�صور ا�ص��خا�ص من عدمهم لواقعة ما ،فكل هذه المور ل
ت�وؤدي باملجم��ل اىل ا�ص��تبعاد �ص��هادة ال�ص��اهد بالكلي��ة واحالت��ه ك�ص��اهد زور.
ثالث��ا - :ال�ص��هادة ال�ص��تدللية :وتك��ون ه��ذه ال�ص��هادة لل�ص��اهد ال��ذي مل يبل��غ اخلام�ص��ة ع�ص��رة م��ن عم��ره اإذا كان ل ي��درك
كنه اليمن �صندا لأحكام املادة  1/158من قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية .والفرق بن ال�صهادة ال�صتدللية دون حلف
اليم��ن وال�ص��هادة بع��د حل��ف اليم��ن ان الوىل دلي��ل ناق�ص يف الجراءات اجلزائية ل ميك��ن الركون اليه لوحده ،اما الثانية
فه��ي دلي��ل كام��ل وميك��ن الرك��ون الي��ه وبن��اء حك��م جزائ��ي علي��ه  ،وبالت��ايل ف��ان م�ص�األة التو�ص��ل اىل ان ال�ص��اهد املاث��ل ام��ام
املحكم��ة مم��ن مل يبلغ��وا اخلام�ص��ة ع�ص��ر م��ن العم��ر ي��درك او ل ي��درك كن��ه اليم��ن هي م�ص�األة دقيقة وعلى درج��ة عالية من
الهمي��ة ،وعلي��ه وج��ب عل��ى املحكم��ة ان حتك��م عل��ى م�ص�األة ق��درة ال�ص��اهد على حل��ف اليم��ن مبو�صوعية وحيادي��ة تامة ومن
خال طرح ا�صئلة ي�صتطاع من خالها احلكم على ادراك ال�صاهد لكنه اليمن ،واحلقيقة اأنه واإن مل يحدد امل�صرع حد اأدنى
لعم��ر ال�ص��اهد لغاي��ات حل��ف اليم��ن اإذا تب��ن اإدراك��ه اإل اأنن��ا ن��رى يف هذه اجلان��ب الرجوع اىل قانون الح��داث والذي حدد
�ص��ن امل�ص��ائلة اجلزائي��ة ببل��وغ الثاني��ة ع�ص��رة م��ن العم��ر ،وبالتايل فا م�ص��ائلة على م��ن هو اأدنى من ذل��ك .عليه فاإن حتليف
ال�صاهد ممن هو دون الثانية ع�صرة ل ي�صتقيم واملنطق القانوين ال�صليم واإن ظهر بع�ص احلالت ممن يثبت ادراكهم لكنه
اليم��ن .اإذ اأن القلي��ل ل يقا���ص علي��ه ول ينبن��ي علي��ه حك��م ،ويف مطل��ق الح��وال ف��ا يج��وز حتلي��ف م��ن هو دون �ص��ن ال�ص��ابعة
وذل��ك �ص��ند ًا لأح��كام امل��ادة  2/49م��ن القان��ون امل��دين والتي اعترت اأن كل من مل يبلغ ال�ص��ابعة فاقد ًا للتمييز.
رابع� ًا - :من��ح املجن��ي علي��ه/ا احلري��ة وامل�ص��احة الكافي��ة ل�اإدلء ب�ص��هادته دون تدخ��ل م��ن املحكم��ة اأو م��ن اأي م��ن اأط��راف
اخل�صومة اجلزائية ،ول يكون تدخل املحكمة ال لغايات التو�صيح اأو ابقاء ال�صاهد يف حدود الواقعة املدعى وقوعها .ويكون
دور املحكمة بعد انتهاء املتهم او وكيله واملدعي العام من مناق�ص��اتهم لهذا ال�ص��اهد ،حيث ياأتي دور املحكمة بال�ص��تي�صاح
من ال�ص��اهد بكل ما يكون لزما للحقيقة وذلك وفقا ملنطوق املادة  2/221من قانون ا�صول املحاكمات اجلزائية.
ولب��د م��ن احلف��اظ عل��ى حي��اد املحكم��ة عن��د ممار�ص��ة ه��ذا ال��دور وان ل تق��وم ب��دور الدف��اع او النياب��ة العام��ة يف ه��ذا
ال�ص��تي�صاح ،فاملق�ص��ود م��ن ال�ص��تي�صاح ه��و ع��دم امكاني��ة ف�ص��ل الدع��وى وا�ص��تظهار احلقيق��ة ب��دون ه��ذا ال�ص��تي�صاح.
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مثال تو�صيحي على ال�صتي�صاح القانوين:
يف ق�صي��ة اعت��داء جن�ص��ي ذك��رت املجن��ي عليه��ا يف �ص��هادتها امام املدعي العام ان �ص��قيقها قام بالتح�صي���ص على ''�صدرها''

م��ن حت��ت املاب���ص ،وعن��د الدلء ب�ص��هادتها ام��ام املحكم��ة ذك��رت ذات العب��ارة ،ومت��ت املناق�ص��ة م��ن وكي��ل املته��م واملدع��ي
الع��ام دون التعر���ص ملق�صده��ا م��ن تل��ك العبارة ،هنا وجب على املحكمة ال�ص��تي�صاح م��ن املجني عليها عن مق�صدها بكلمة
''�صدرها'' فيما اذا كانت تق�صد ثدييها ام املنطقة التي تعلوهما ملا يف ذلك من اثر يف ا�صباغ الو�صف القانوين على افعال
املته��م (فع��ل من��اف للحي��اء ام هت��ك عر���ص) ،وبالت��ايل فاإن��ه بغ��ر ه��ذا ال�ص��تي�صاح ف�اإن املحكم��ة ل ت�ص��تطيع الو�ص��ول اىل
احلقيق��ة وف�صل الق�صية.

مثال تو�صيحي على ال�صتي�صاح غر القانوين:
يف ق�صي��ة اعت��داء جن�ص��ي م��ن قب��ل �ص��قيق عل��ى �ص��قيقته ،قي��ام املحكم��ة ب�ص�وؤال املجن��ي عليه��ا ع��ن عاقته��ا م��ع ا�ص��خا�ص
اخري��ن� .ص�وؤالها فيم��ا اإذا كان��ت تتن��اول امل�ص��روبات الكحولي��ة او تقوم بالتدخن� ،ص�وؤالها عن لب�ص��ها وفيم��ا اإذا كانت ترتدي
احلج��اب ام ل� ،ص�وؤالها ع��ن �صاته��ا والتزامه��ا الدين��ي .اذ ان جمي��ع ه��ذه ال�ص��ئلة ل �ص�اأن له��ا باإظه��ار احلقيق��ة.
وينبغ��ي النتب��اه اىل م�ص�األة هام��ة مت ماحظته��ا ام��ام حماك��م اجلناي��ات وتتمث��ل يف ان��ه وبع��د انتهاء دور الدف��اع والنيابة يف
مناق�صة ال�صاهد وبدء املحكمة بدورها بال�صتي�صاح يقوم املتهم او وكيله ب�صوؤال ال�صاهد ويطلب ذلك على ان يكون ال�صوؤال
عل��ى ل�ص��ان املحكم��ة ''م��ن خ��ال املحكم��ة'' وتق��وم املحكمة بتوجيه تلك ال�ص��ئلة وتن�ص��بها يف املح�صر اىل انه��ا �صادرة عنها
بخ��اف الواق��ع وه��و ام��ر ل��ه حماذي��ر تتمث��ل يف اظه��ار املحكم��ة للمطلع على اجراءاته��ا باأنها غر حماي��دة اذا ان ما ورد يف
ال�صتي�صاح هو ا�صئلة دفاع ولي�ص اظهارا للحقيقة  ،والخطر من ذلك هو اغاق الباب على املدعي العام يف املناق�صة على
�صوء ما طرحه الدفاع من ا�ص��ئلة ن�ص��بت اىل املحكمة.
وبالت��ايل فاإن��ه وبع��د انته��اء ادوار الدف��اع والنياب��ة يف املناق�ص��ة والنتق��ال اىل دور املحكم��ة ف��ا �ص��ر اإذا طل��ب اأح��د اأط��راف
اخل�صومة توجيه �ص�وؤال ووجدت املحكمة اهمية لهذا ال�ص�وؤال ان تقوم مبنحة احلق يف توجيه هذا ال�ص�وؤال وعلى ل�ص��انه وان
تعطي الطرف الخر حق املناق�ص��ة على �صوء ما ورد بال�ص�وؤال.
خام�ص� ًا :حمافظ��ة املحكم��ة عل��ى حياده��ا الت��ام اأثن��اء ال�ص��تماع اىل �ص��هادة املجني عليه/ا اأو ال�ص��اهد وعدم اأي��راد عبارات
اأو ال�ص��ماح باإط��اق عب��ارات م��ن املته��م اأو وكيل��ه ق��د مت���ص بالكرام��ة الن�ص��انية لل�ص��اهد ،كم��ا ينبغ��ي على القا�ص��ي اجلزائي
التحكم بعواطفه اأثناء ال�صتماع لل�صهادة بحيث ل يبدي اأي ازدراء اأو تعاطف اأثناء ادلء املجني عليه/ا اأو ال�صاهد ب�صهادته
وخا�ص��ة ان ق�صاي��ا العن��ف ال�ص��ري م��ن الق�صاي��ا الت��ي تث��ر العواط��ف �ص��واء اأكانت عواطف �ص��لبية اأو اإيجابي��ة ،اإذ اأن اظهار
القا�ص��ي اجلزائ��ي له��ذه العواط��ف �ص��واء اأكان��ت ايجابي��ة اأو �ص��لبية ت�وؤدي اىل احج��ام املجن��ي علي��ه/ا اأو ال�ص��اهد عن الدلء
ب�ص��هادته ب�ص��كل وا�صح اأو مف�صل وقد يعمل على اخفاء بع�ص الوقائع تافيا للنقد اأو التجريح ،كما ان التعاطف اليجابي
باملبالغ��ة باإظه��ار ال�ص��فقة ي�وؤدي اىل قي��ام املجن��ي علي��ه/ا اأو ال�ص��اهد باملبالغ��ة عن��د ادلئ��ه ب�ص��هادته واإ�صاف��ة وقائع خمالفة
للحقيق��ة .وبالت��ايل حماكمة غر عادلة.
اإ�صافة اىل ان املجني عليه/ا اأو ال�ص��اهد �ص�اأنه �ص�اأن املتهم من حقه �صيانة كرامته الن�ص��انية وعدم حما�ص��بته على جرمية
وقعت بحقه لإظهاره بقالب املذنب امل�صبب للجرمية.

امثلة تو�صيحية:
 تاأنيب املحكمة ملجني عليها يف اعتداء جن�ص��ي على طريقة لب�ص��ها امام �ص��قيقها املعتدي بطريقة حتملها م�ص�وؤولية جزءمما حدث معها.
 تاأنيب املحكمة ملجني عليها على عبارات اأطلقتها امام �صقيقها مما ادى اىل قيامه مبحاولة قتلها. تاأني��ب املحكم��ة لزوج��ة ''جمن��ي عليه��ا'' خلروجه��ا م��ن البي��ت دون اإذن زوجه��ا ''املعت��دي'' مم��ا ادى اىل قيام��همبحاول��ة قتله��ا.
•
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�صاد�ص ًا :المتناع عن اداء ال�صهادة:
منح��ت امل��ادة  153م��ن قان��ون ا�ص��ول املحاكم��ات اجلزائي��ة فئ��ة م��ن ال�ص��هود احل��ق بالمتناع ع��ن اأداء ال�ص��هادة حيث ن�صت
عل��ى ان��ه ''ت�ص��مع �ص��هادة اأي م��ن ا�ص��ول املته��م او الظن��ن او فروع��ه او زوجه ولو بعد انق�صاء الرابط��ة الزوجية ال انه يجوز
له��م المتن��اع ع��ن اداء ال�ص��هادة �ص��ده او �ص��د �ص��ركاءه يف اته��ام واح��د'' ،ومتثل هذه املادة حتديا ت�ص��ريعيا يقف عائقا اأمام
اإثبات جرائم العنف ال�صري ،اإذ ان جمال تطبقها يكون يف الغالب يف ق�صايا العنف ال�صري وذلك لكون املتهم فيها يكون
اأحد افراد ال�ص��رة وكذلك ال�صحية ،ويكون ال�ص��هود على هذه اجلرمية يف الغالب اي�صا من اأفراد ال�ص��رة ،فاإذا كان الب
هو اجلاين واملجني عليها هي الم  ،فاأن ال�صهود يكونون غالبا هم البناء والذين مبقت�صى احكام املادة � 153صالفة الذكر
ميكنه��م المتن��اع ع��م اأداء ال�ص��هادة ،وكمث��ال اأو�ص��ح اإذا كن��ا اأم��ام جناي��ة قتل القات��ل فيها هو الزوج وال�صحي��ة هي الزوجة،
و�ص��هود الثبات الذين �ص��اهدوا الزوج يقتل زوجته هم ابناوؤه  ،فاإذا قاموا بالمتناع عن اأداء ال�ص��هادة مبقت�صى املادة 153
ومل يكن هنالك دليل اخر فاإن القاتل حتما �ص��يفلت من العقاب وذلك ب�ص��بب الن�ص الت�ص��ريعي الوارد يف تلك املادة.
واحلقيق��ة ان غاي��ة امل�ص��رع م��ن ذل��ك الن���ص ه��و احلف��اظ عل��ى الرواب��ط ال�ص��رية ،ال ان ذل��ك يتحق��ق فق��ط يف اجلن��ح
الب�صيطة ،اما اجلنايات فهي من اجلرائم اخلطرة والتي اإذا ارتكبت داخل ال�صرة فاإنها توؤدي بحد ذاتها اىل هدم كينونة
هذه ال�صرة وانفكاكها على القل عن اجلاين ،فاإذا ارتكبت جرمية قتل من اأحد افراد ال�صرة �صد فرد اخر او جناية هتك
عر�ص او اغت�صاب فهل غاية امل�ص��رع تكون بطم���ص ادلة الثبات مقابل احلفاظ على روابط ا�ص��رية تهدمت بفعل اجلاين؟
وبالت��ايل ف�اإن الن���ص الت�ص��ريعي ال��وارد يف امل��ادة � 153ص��الف الذك��ر بحاج��ة اىل تعدي��ل بحي��ث يحق��ق املوازن��ة فيم��ا ب��ن حق
ال�صحي��ة واحلفاظ على الروابط ال�ص��رية.
اإل ان��ه وم��ع وج��ود ه��ذا الن���ص فاإن��ه لب��د م��ن التعام��ل مع��ه تطبيق��ا للقان��ون واميان��ا ب�اأن العدال��ة تتحق��ق يف تطبي��ق الن���ص
القانوين مهما بدا انه ظامل اىل ان يتم تعديله او الغائه ،وبالتايل فاإنه ويف حال ال�صتماع اىل �صهادة اي من افراد ال�صرة
من غر املجني عليه/ا يف جرمية العنف ال�صري وكان الفاعل يف هذه اجلرمية اأحد اأ�صول اأو فروع هذا ال�صاهد اأو زوجه،
فاإن��ه يتحت��م عل��ى حمكم��ة اجلناي��ات افه��ام ال�ص��اهد حق��ة المتناع عن اداء ال�ص��هادة ،ف�اإذا اختار المتناع ت�اأذن له املحكمة
بالن�صراف وبخاف ذلك تقوم بال�ص��تماع اىل �ص��هادته وفقا لاأ�صول.
ويث��ور الت�ص��اوؤل يف ه��ذا الب��اب فيم��ا اإذا كان املجن��ي علي��ه/ا ميل��ك ه��ذا احل��ق اأم ل ،واحلقيق��ة ان��ه وبا�ص��تقراء ن���ص
املادة  153من ال�صول اجلزائية فاإنها مل تفرق فيما بن املجني عليه/ا وغره من ال�صهود  ،اإل ان اجتهاد حمكمة
التميي��ز ق��د ذه��ب اىل ع��دم ج��واز امتن��اع املجني عليه عن اأداء ال�ص��هادة مبقت�صى املادة  153م��ن ال�صول اجلزائية
 ،حي��ث ج��اء يف ق��رار حمكم��ة التميي��ز رق��م 2019/204تاري��خ...( 2019/4/18ويف ذل��ك جن��د اأن التهم��ة امل�ص��ندة
للمتهم ( املميز �صده ) هي التدخل بالغت�صاب وفق ًا للمادتن ( /292اأ 1/و  ) 2/80من قانون العقوبات وبالتايل
ف�اإن ا�ص��تماع املحكم��ة ل�ص��هادة زوجت��ه املجن��ي عليه��ا يتف��ق واأح��كام امل��ادة (  ) 155م��ن قان��ون اأ�ص��ول املحاكم��ات
اجلزائي��ة وم��ن ثم مناق�ص��ة اأقوالها وترتي��ب الأثر القانوين عليها .
وحي��ث اإن حمكم��ة اجلناي��ات الك��رى ق��د اأ�ص��درت حكمه��ا املطع��ون فيه دون ال�ص��تماع ل�ص��هادة املجن��ي عليها فيكون
قراره��ا خمالف� ًا للقان��ون والأ�ص��ول وي�ص��وبه الق�ص��ور يف التعلي��ل والت�ص��بيب وي�ص��توجب النق���ص لورود اأ�ص��باب الطعن
عليه.
(راج��ع متيي��ز ج��زاء رق��م  1995/196تاري��خ  1995/5/21من�ص��ورات عدال��ة ومتييز جزاء رقم  1987/149هيئة خما�ص��ية
تاريخ  1987/7/4من�صورات عدالة).
له��ذا نق��رر نق���ص الق��رار املمي��ز واإع��ادة الأوراق اإىل م�صدره��ا لل�ص��ر بالدع��وى يف �ص��وء م��ا بين��اه وم��ن ث��م اإج��راء املقت�صى
القانوين).
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ال�صتماع اىل باقي �صهود النيابة العامة:
ويف ه��ذا الإط��ار ف�اإن املحكم��ة تق��وم بال�ص��تماع اىل باق��ي �ص��هود النياب��ة العام��ة وفق��ا لاإج��راءات املق��ررة يف قان��ون ا�ص��ول
املحاكمات اجلزائية ،من حيث ال�ص��تماع اىل �ص��هادة كل �ص��اهد ب�ص��كل منفرد ومطابقة �ص��هادته مع �ص��هادته املاأخوذة اأمام
املدعي العام ،ومن ثم اإعطاء الدور للمتهم اأو وكيله ومنح املدعي العام فر�صة املناق�صة فيما اأثاره املتهم اأو وكيله ،ومن ثم
ياأتي دور املحكمة يف ال�ص��تي�صاح وفقا ملا بيناه �ص��ابقا.

الفادة الدفاعية للمتهم و�صهود الدفاع:
بع��د ان يكتم��ل دور النياب��ة العام��ة يف تق��دمي بين��ات الثب��ات ،ياأت��ي دور املته��م يف تق��دمي افادت��ه الدفاعي��ة وم��ن ث��م بينات��ه
الدفاعي��ة عل��ى ه��ذه الف��ادة وذل��ك وفق��ا مل��ا ن�ص��ت علي��ه امل��ادة  232م��ن قان��ون ا�ص��ول املحاكم��ات اجلزائي��ة ''  -1اإذا تب��ن
للمحكمة لدى النتهاء من �ص��ماع البينات املقدمة من النيابة العامة وجود ق�صية �صد املتهم ت�ص�األه عما اإذا كان يرغب يف
اإعط��اء اإف��ادة دفاع��ا ع��ن نف�ص��ه ف��اذا اأعط��ى مثل ه��ذه الإفادة يجوز للمدع��ي العام او ممثله مناق�ص��ة املتهم.
 -2بع��د ان يعط��ي املته��م الإف��ادة ت�ص�األه املحكم��ة عم��ا اذا كان لدي��ه �ص��هود او بين��ه اأخرى يعزز بها دفاعه ف��اذا ذكر ان لديه
�ص��هودا وجب عليه وحتت طائلة اعتباره عاجزا عن تقدمي البينة ،ان يقدم قائمة بيناته خال �ص��هر من تاريخ اإعطاء تلك
الإفادة ،مبا يف ذلك اأ�صماء �صهوده ومع بيان حمال اإقامتهم ،وتقرر املحكمة دعوتهم وال�صتماع اإىل �صهاداتهم ،اإل اإذا راأت
اأن ل عاقة له بالدعوى ،واأنها �صتوؤدي اإىل اإعاقة �صر العدالة اأو تاأخر غر مرر للف�صل يف الدعوى''.
وهن��ا اإذا ادىل املته��م باأق��وال خ��اف م��ا ذك��ره يف ال�ص��تجواب ل��دى املدع��ي الع��ام او بخ��اف م��ا ورد باإفادت��ه ال�ص��رطية
وج��ب عل��ى املدع��ي الع��ام مناق�ص��ته يف ه��ذه الف��ادة مناق�ص��ة تف�صيلي��ة وتدوي��ن ماحظات��ه لك��ي يت��م ا�ص��تخدامها م�ص��تقبا
عند مناق�ص��ة �ص��هود الدفاع ،اذ ان مقت�صى تقدمي املتهم ل�ص��هود الدفاع تعزيز ما ورد باإفادته الدفاعية ،وبالتايل ل بد من
مراع��اة ذل��ك م��ن قب��ل املدع��ي الع��ام عن��د مناق�ص��ة �ص��هود الدف��اع لك��ي يت��م اظهار ك��ذب املتهم و�ص��هود الدفاع يف ح��ال كذبهم.

مثال تو�صيحي:
يف ق�صي��ة عن��ف اأ�ص��ري املته��م في��ه الب وذل��ك ب�ص��كب م��ادة حارق��ة عل��ى ابنت��ه ،ادىل الب باإف��ادة دفاعي��ة مقت�صاه��ا ان
ابنته ويف وقت �ص��ابق هددت ب�ص��كب مادة حارقة على ج�ص��دها بق�صد النتحار وان تهديدها هذا كان امام جارهم املدعو
(�ص��عيد) ،وق��دم الب ه��ذا اجلار ك�ص��اهد دفاع.
هنا وجب على املدعي العام ان يراعي يف مناق�صته للمتهم ''الب'' ما يلي:
 مكان وتاريخ ووقت التهديد. ال�صخا�ص الذين كانوا متواجدين وقت التهديد بخاف املدعو �صعيد. العبارة التي ذكرتها املجني عليها بدقة. املاب�ص التي كانت ترتديها املجني عليها يف تلك الواقعة.وم��ن ث��م وعن��د ح�ص��ور املدع��و �ص��عيد لل�ص��هادة يق��وم املدع��ي العام وخال مناق�ص��ته ل��ه بالركيز عل��ى المور ال��واردة اعاه،
وهكذا مع اي �ص��اهد دفاع وذلك لبيان مواطن التناق�ص فيما بن �ص��هادات ال�ص��هود وافادة املتهم ،وفيما بن ال�ص��هود ذاتهم.
وينبغ��ي النتب��اه اىل م�ص�األة ت�ص��ميه �ص��هود دف��اع مت ال�ص��تماع اليه��م ل��دى املدع��ي الع��ام ،ففي ه��ذه احلالة وج��ب على املدعي
العام الطاع على �صهادة هذا ال�صاهد ومناق�صته على �صوء ما ورد يف �صهادته امام املدعي العام �صعيا لإثبات التهمة من
خال��ه ،واذا انك��ر �ص��يئا م��ن �ص��هادته املعط��اة ام��ام املدع��ي العام وجب على املدع��ي العام الطلب من املحكم��ة احالته بجرم
�ص��هادة ال��زور �ص��ندا لأح��كام امل��ادة  225م��ن قان��ون ا�صول املح��اكات اجلزائية والتي تن�ص على ان��ه '' اذا تبن من املحاكمة
•
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ان اح��د ال�ص��هود كاذب يف �ص��هادته فعل��ى املحكم��ة ان توقف��ه يف احل��ال م��ن تلق��اء نف�ص��ها او بن��اء عل��ى طل��ب املدع��ي الع��ام او
ممثل��ه وحتيل��ه للمدع��ي الع��ام للتحقي��ق مع��ه  ،ول توقف هذه الحالة اجراءات ال�ص��ر يف الدعوى ال�صلية''.

مثال تو�صيحي:
يف اح��دى الق�صاي��ا ق��ام الب ''���ص'' بقت��ل ابنت��ه ''���ص'' البالغ��ة من العمر � 15ص��نة بحجة ارتباطها بعاقة غر م�ص��روعة مع
املدع��و ''ع'' ،وخ��ال التحقيق��ات الت��ي اجري��ت ام��ام املدع��ي الع��ام تبن قيام الب بالعتداء اجلن�ص��ي عل��ى ابنته وان املدعو
''ع'' عل��م به��ذا العت��داء م��ن ال�صحي��ة وق��ام باإخب��ار والدته��ا املدع��وة ''ن'' ،ومت ال�ص��تماع اىل وال��دة ال�صحي��ة والت��ي اق��رت
ب�ص��كل �صري��ح قي��ام زوجه��ا بالعت��داء اجلن�ص��ي عل��ى ابنته��ا وان��ه اع��رف بذل��ك امامها .النياب��ة العامة وج��دت ان قتل الب
لبنت��ه كان لإخف��اء جرمي��ة العت��داء اجلن�ص��ي املرتكب��ة م��ن قبل��ه ولي���ص كم��ا يزع��م انه��ا ب�ص��بب ارتباطه��ا باملدع��و ''ع'' وق��د
اقر الب بفعلته امام املدعي العام ،ومت تقدمي املدعوة ''ن'' ك�ص��اهدة نيابة ال انها امتنعت عن اداء ال�ص��هادة �ص��ندا للمادة
 153م��ن قان��ون ا�صول املحاكمات اجلزائية.
يف مرحل��ة البين��ة الدفاعي��ة  ،ق��ام وكي��ل الدف��اع باإح�ص��ار املدع��وة ''ن'' ك�ص��اهدة دف��اع وذل��ك لل�ص��هادة على عاق��ة ال�صحية
باملدع��و ''ع'' ولك��ي ت�ص��قط حقه��ا ال�ص��خ�صي ع��ن الب ،وق��ام وكي��ل الدفاع با�ص��تجوابها بح��دود ما اراده من �ص��هادتها ،وهنا
وعندم��ا ج��اء دور املدع��ي الع��ام وه��و غ��ر مقي��د بح��دود م��ا �ص��هدت  ،ق��ام مبناق�ص��تها وتوجي��ه ال�ص��ئلة له��ا عم��ا ذكرت��ه امام
املدع��ي الع��ام بخ�صو���ص اعت��داء الب اجلن�ص��ي عل��ى ابنت��ه ،وكان ل منا���ص م��ن الجاب��ة عل��ى ال�ص��ئلة وتثبي��ت تل��ك الواقع��ة
وبذلك ا�صتطاعت النيابة العامة اقناع حمكمة املو�صوع بوجهة نظرها حول دافع القتل وا�صتبعاد نظرية �صورة الغ�صب التي
كان يعم��ل عليه��ا وكي��ل الدفاع ومت احلك��م على الب بالإعدام.

املرافعات اخلتامية بالدعوى اجلنائية:
اأ .اأهمية املرافعة:
ُتعت��ر املرافع��ة م��ن الإج��راءات الهام��ة بالدع��وى اجلنائي��ة كونه��ا الأق��وال اخلتامي��ة للخ�صوم وم��ن خالها يتم ب�ص��ط وقائع
الدع��وى ومناق�ص��ة بيناته��ا اأم��ام املحكم��ة وتت�ص��ح طلب��ات اخل�ص��وم بالدع��وى  ،وق��د ن�ص��ت امل��ادة  235م��ن قان��ون اأ�ص��ول
املحاكم��ات اجلزائي��ة عل��ى اأن��ه (بع��د النته��اء م��ن �ص��ماع البين��ات يب��دي املدعي الع��ام مطالعت��ه واملدعي ال�ص��خ�صي مطالبه
واملته��م وامل�ص�وؤول بامل��ال دفاعهم��ا وبع��د ذل��ك تختت��م املحاكم��ة)  ،وكذل��ك ه��و احلال بالن�ص��بة للم��ادة  176من قان��ون اأ�صول
املحاكمات اجلزائية حيث ورد بها ( بعد ا�ص��تماع البينات يبدي املدعي ال�ص��خ�صي مطالبه وممثل النيابة العامة مطالعته
والظن��ن وامل�ص�وؤول بامل��ال دفاعهم��ا وبع��د ذل��ك حتك��م املحكم��ة يف احل��ال اأو يف جل�ص��ة تالي��ة) ،ه��ذا م��ع ماحظة اأن��ه ل ُيقبل
تق��دمي الدع��اء باحل��ق ال�ص��خ�صي اأم��ام حمكم��ة اجلناي��ات الكرى وذلك مبوج��ب القانون املعدل لقان��ون حمكمة اجلنايات
الك��رى رق��م  24ل�ص��نة .2017
وبن��ا ًء عل��ى ذل��ك ف��ان املرافع��ة اخلطي��ة ت�ص��كل اأهمي��ة كب��رة م��ن مراح��ل الدع��وى اجلنائية والتي م��ن خالها يق��وم خ�صوم
الدع��وى اجلنائي��ة بتو�صي��ح وقائ��ع الدع��وى وتف�صي��ل الأفع��ال التي ق��ام بها املتهم وامل��واد القانونية املنطبق��ة عليها كما ويتم
من خالها مناق�ص��ة �ص��هادات ال�ص��هود وبيان نقاط القوة اأو ال�صعف اأو التناق�ص بها ومدى توافقها اأو تعار�صها مع بع�صها
البع���ص �ص��واء بين��ات النياب��ة العام��ة اأو بين��ات الدف��اع  ،وذلك من خال اأقوال ال�ص��هود املاأخوذة اأم��ام ال�صابطة العدلية ويف
مرحل��ة التحقي��ق ويف مرحل��ة �ص��ماع البين��ة اأم��ام حمكم��ة اجلناي��ات وبعدها يت��م الو�ص��ول اإىل نتيجة انطباق امل��واد القانونية
امل�صندة للمتهم على الأفعال التي اقرفها  ،ومن هذا املنطلق فان تقدمي املرافعات لها اأهمية كبرة ل تقل اأهمية عن تقدمي
اأي بينة اأو طلب يف الدعوى الأمر الذي يعني �صرورة تقدمي النيابة العامة مرافعاتها ب�صكل خطي اإىل حمكمة اجلنايات مع
مراعاة قانون احلماية من العنف الأ�صري وكذلك لتو�صيح النيابة العامة طلباتها بالدعوى اجلنائية من حيث طلب احلكم
باحل��د الأعل��ى اأو الأدن��ى م��ن العقوب��ة بح��ق املته��م اأو تخفيفها وذل��ك بالنظر اإىل ظروف الدعوى وم��دى تاأثر اجلرمية على
الواقع الأ�ص��ري وحتقيق الردع العام واخلا�ص.
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ب .اإ�صدار املحكمة لقرار التجرمي:
ن�صت املادة  236من قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية بالفقرة ( )1منها على اأنه ( بعد اأن ُيعلن الرئي�ص ختام املحاكمة
تختل��ي املحكم��ة يف غرف��ة املذاك��رة وتدق��ق يف ق��رار الته��ام واأوراق ال�صب��ط وادع��اءات ومدافع��ات ممث��ل النياب��ة العام��ة
واملدعي ال�ص��خ�صي واملتهم ثم تتذاكر فيها وت�صع حكمها باإجماع الآراء اأو باأغلبيتها) ،ون�صت بالفقرة ( )2منها على اأنه
(تق�ص��ي املحكم��ة بالتج��رمي عن��د ثب��وت الفع��ل وبالترئ��ة عن��د انتفاء الأدل��ة اأو عدم كفايته��ا وبعدم امل�ص�وؤولية اإذا كان الفعل
ل يوؤل��ف جرم� ًا اأو ل ي�ص��توجب عقاب� ًا )  ،وبالفق��رة ( )3منه��ا اأن��ه ( اإذا ق��ررت املحكم��ة التج��رمي ت�ص��مع اأق��وال ممث��ل النيابة
واأق��وال املدع��ي ال�ص��خ�صي واملته��م اأو حمامي��ه ث��م تق�ص��ي بالعقوب��ة وبالإلزامي��ات املدني��ة).
وبن��اء علي��ه فق��د اأوجب��ت امل��ادة  236املذك��ورة عل��ى حمكم��ة اجلناي��ات اأن تختل��ي يف غرف��ة املذاك��رة لتدقي��ق ق��رار الته��ام
واأوراق ال�صبط وادعاءات ومدافعات ممثل النيابة العامة واملدعي ال�صخ�صي واملتهم ثم تتذاكر فيها وت�صع حكمها باإجماع
الآراء اأو باأغلبيته��ا ،كم��ا ح��ددت الأح��كام الت��ي ت�صدرها املحكمة وهي:
 .1اأن تق�صي املحكمة بالتجرمي عند ثبوت الفعل.
 .2اأن تق�صي املحكمة بالترئة عند انتفاء الأدلة اأو عدم كفايتها.
 .3اأن تق�صي املحكمة بعدم امل�صوؤولية اإذا كان الفعل ل يوؤلف جرم ًا اأو ل ي�صتوجب عقاب ًا.
كم��ا وان للمحكم��ة اإ�ص��دار اأح��كام اأخ��رى بال�ص��تناد اإىل م��واد قانوني��ة خمتلف��ة مث��ل اإ�ص��قاط دع��وى احلق العام لوف��اة املتهم
اأو بالتق��ادم اأو بالعف��و الع��ام اأو ل�صف��ح الفريق املت�ص��رر اأو وقف املاحقة القانونية.
واإذا ق��ررت املحكم��ة جت��رمي املته��م فاإنه��ا ت�ص��مع اأق��وال املدع��ي الع��ام واأق��وال املدع��ي باحل��ق ال�ص��خ�صي واملته��م اأو حمامي��ه
وبع��د ذل��ك تق�ص��ي املحكم��ة بالعقوبة املق��ررة قانون� ًا وبالإلزاميات املدنية.
ج .م�صتمات قرار احلكم:
ن�ص��ت امل��ادة  237م��ن قان��ون اأ�ص��ول املحاكم��ات اجلزائي��ة على وجوب اأن ي�ص��تمل ق��رار احلكم على ملخ���ص الوقائع الواردة
بقرار التهام ووقائع جمريات املحاكمة وملخ�ص طلبات املدعي العام ودفاع املتهم وعلى الأدلة والأ�صباب املوجبة للتجرمي
من عدمه واملهم يف هذا الأمر معرفة اأهمية تطبيق املحكمة لقانون احلماية من العنف الأ�صري بقرار احلكم حيث يتوجب
عل��ى املحكم��ة املخت�ص��ة بق�صاي��ا العن��ف الأ�ص��ري اأن تق��وم ببي��ان �صف��ة اجلاين واملجني علي��ه/اأ بالدعوى و�ص��و ًل اإىل تعريف
اأفراد الأ�صرة الوارد باملادة  3من قانون احلماية من العنف الأ�صري وحتديد واقعة العنف الأ�صري احلا�صلة بالق�صية اأهو
عن��ف ج�ص��دي اأو جن�ص��ي  ،وكذل��ك بي��ان الإج��راءات الت��ي اتخذته��ا املحكم��ة عن��د تطبي��ق قان��ون احلماية من العنف الأ�ص��ري
م��ن حي��ث ا�ص��تخدام التقني��ة احلديثة عند �ص��ماع ال�ص��هود ومناق�ص��تهم وبيان اأم��ر احلماية الذي اأ�صدرت��ه املحكمة عند نظر
الدع��وى وفق� ًا لأح��كام امل��ادة  16م��ن القان��ون املذك��ور  ،ث��م تق��وم املحكم��ة با�ص��تعرا�ص الأدل��ة املقدم��ة بالق�صي��ة وتناق�ص��ها
مناق�ص��ة وافي��ة  ،ث��م ت�ص��در املحكم��ة قراره��ا بالتج��رمي بال�ص��ورة العلني��ة وفق� ًا لأحكام امل��ادة  3/101من الد�ص��تور مع بيان
الأ�ص��باب املوجبة له  ،اأو ت�صدر قرارها بعدم التجرمي بحالة احلكم بالراءة اأو عدم امل�ص�وؤولية اأو اإ�ص��قاط الدعوى اأو وقف
املاحق��ة  ،واإذا ق��ررت املحكم��ة التج��رمي يج��ب اأن ي�ص��تمل ق��رار التج��رمي عل��ى امل��واد القانوني��ة املنطبق عليها فع��ل التجرمي
وحتدي��د العقوب��ة والإلزامي��ات املدنية اإن وجدت .
د� .صياغة قرار احلكم مبا يتوافق وقانون احلماية من العنف ال�صري:
ل��ن نتط��رق اإىل تفا�صي��ل �صياغ��ة الق��رارات ب�ص��كل ع��ام ولك��ن م��ا يه��م هن��ا ه��و التط��رق اإىل اجلزئي��ة م��ن الق��رار واخلا�ص��ة
ببحث وتطبيق قانون احلماية من العنف الأ�صري وذلك ملا ت�صكله ق�صايا العنف الأ�صري من اأهمية عامة وخا�صة  ،فاأهميتها
العامة اأن ق�صايا العنف الأ�صري هي حديث عامة النا�ص واهتمامهم بها وتطلعهم ملعرفة نتيجة الأحكام التي �صت�صدر بها،
•
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واأهميتها اخلا�صة تتمثل بكون الدعوى اجلنائية قد وقعت بن اأفراد الأ�صرة الواحدة و�صببها يكون من �صمن اأ�صرار الأ�صرة
التي يحر�ص النا���ص على كتمها وعدم اإعام النا���ص بها ولكون العقوبة التي �ص��ت�صدر على املتهم قد يكون لها تاأثر �ص��لبي
على باقي اأفراد الأ�صرة كحالة اأن كان املتهم هو املعيل الوحيد لباقي اأفراد الأ�صرة  ،وبناء عليه وبالنظر اىل كل ذلك يجب
على املحكمة املخت�صة بنظر ق�صايا العنف الأ�صري اأن تراعي الأمور التالية :
اول :تتطل��ب �صياغ��ة احلك��م اجلزائ��ي ب�ص��كل ع��ام فني��ات عالي��ة قائم��ة عل��ى جزال��ة اللف��اظ امل�ص��تخدمة وتوظي��ف ا�ص��ول
ال�صياغ��ة الدبي��ة والنحوي��ة ب�ص��كل يجع��ل الق��رار مرابطا وقائما على ا�ص���ص واقعية وقانونية مدعم��ة ،وكما هو معروف فاإن
القا�ص��ي اجلزائ��ي يق�ص��ي عل��ى ا�صا���ص القناع��ة الوجداني��ة  ،ول تعن��ى القناع��ة الوجداني��ة اللج��وء اىل اله��واء وتوظي��ف
القناع��ات القائم��ة عل��ى م��وروث اجتماع��ي ل يتعل��ق بتطبي��ق القان��ون ،حي��ث ان للقناع��ة الوجداني��ة ا�صا���ص مت��ن ي�ص��تمده
القا�ص��ي م��ن البين��ات الت��ي قدم��ت الي��ه اثن��اء املحاكم��ة والت��ي تتكون من بين��ات الثبات والنف��ي ومن يثم يج��ري عملية فنية
دقيق��ة ا�صطل��ح عل��ى ت�ص��ميتها مبرحل��ة مناق�ص��ة وحتلي��ل البين��ة وا�ص��تنباط الواقع��ة الثابت��ة منه��ا ،ليق��وم بع��د ذل��ك القا�ص��ي
اجلزائي بتطبيق ما تو�صل اليه من وقائع ثابتة على ن�صو�ص قانونية حتكم هذه الوقائع فيولد ما ي�صمى بنتيجة اأو منطوق
احلك��م ،وان اي خل��ل يف ه��ذه العملي��ة ي�وؤدي اىل مول��ود م�ص��وه تاأب��ى الع��ن ان ت��راه .
كم��ا ذكرن��ا ا�ص��ول ال�صياغ��ة تل��ك تواج��ب توافره��ا يف كاف��ة الح��كام اجلزائية  ،وه��ي تكون عميقة ودقيق��ة اكرث يف الحكام
اجلزائية املتعلقة بجرائم العنف ال�ص��ري ،ذلك ان مرحلة مناق�ص��ة وحتليل البينة تتعلق ب�ص��هادات ادىل بها افراد ال�ص��رة
يف الغلب ومنهم املجني عليه/ا  ،وبالتايل فاإنه من املهم ان ل يغيب عن ذهن القا�صي اجلزائي لدى ا�صتعرا�صه ملثل تلك
الدل��ة ان اجل��اين ه��و اح��د اف��راد ال�ص��رة وان اجلرمي��ة وقع��ت �صم��ن هذا النط��اق وبالتايل فمن غر اجلائز ا�ص��قاط اليات
مناق�ص��ة �ص��هود النيابة العامة على مثل هوؤلء ال�ص��هود  ،ولتو�صيح ذلك نورد بع�صا من المثلة التطبيقية :
 .1يف ق�صي��ة اعت��داء جن�ص��ي وق��ع م��ن قب��ل �ص��خ�ص على �ص��قيقته داخل منزل ال�ص��رة ت��رر املحكمة عدم قناعتها ب�ص��هادة
املجن��ي عليه��ا ادعائه��ا بوق��وع الفع��ل عليها داخل املنزل م��ع تواجد والدها ووالدتها  ،وتذكر املحكمة يف قرارها العبارة
التالية(...وهي مزاعم جتايف العقل وتتنافى مع املنطق ،اذ ل ٌيعقل ان يقدم املتهم على العتداء على �صقيقته جن�صيا
بح�صور باقي افراد ا�صرته ذلك ان مثل هذه املغامرة كان من املمكن ان تعر�صه لفت�صاح امره ، )..ففي هذه احلالة
ت�صتبعد املحكمة �صهادة املجني عليها لقولها باأن اجلرم وقع يف املنزل ووجدت املحكمة ان هذه مزاعم ل يقبلها العقل
واملنطق ،على الرغم من ان معظم جرائم العنف ال�صري تقع بداخل املنازل وبتواجد باقي افراد ال�صرة.
 .2يف ق�صي��ة اعت��داء جن�ص��ي اي�ص��ا وق��ع م��ن �ص��خ�ص عل��ى �ص��قيقته ( م��ع ماحظ��ة ان ه��ذا ال�ص��خ�ص كان ق��د �ص��بق ل��ه
العتداء اجلن�ص��ي على �ص��قيقته الخرى وثبت فعله وحوكم عليه وق�صى مدة حمكوميته ومن ثم ارتكب فعلته الثانية)
يف ه��ذه الق�صي��ة ت�ص��تبعد املحكم��ة �ص��هادة املجن��ي عليه��ا لع��دم تطاب��ق اقواله��ا املاأخ��وذة ام��ام ادارة حماي��ة ال�ص��رة م��ع
اقواله��ا ام��ام املدع��ي الع��ام ،وتعت��ر ان اقواله��ا ام��ام ادارة حماي��ة ال�ص��رة ه��ي ال�صحيحة على الرغم م��ن كونها بدون
ق�صم وتبني تريرها هذا على انها القوال القرب زمنيا للواقعة  ،وعلى الرغم اي�صا من ان اقوالها امام املدعي العام
كان��ت يف الي��وم التايل لأقوالها ال�ص��رطية.
 .3يت��م ا�ص��تبعاد �ص��هادة املجن��ي عليه��ا يف ق�صاي��ا كث��ر لعل��ة تراخيه��ا بتق��دمي ال�ص��كوى ،اي ان الفع��ل ح�ص��ل بتاري��خ مع��ن
وتتقدم املجني عليها ب�صكوى بعد مدة من الزمن تبداأ من ايام وت�صل اىل عدة ا�صهر ،وهنا لبد من النتباه كما ذكرنا
باأننا نتعامل مع ق�صية عنف ا�صري اجلاين فيها قد يكون ابا او اخا او زوجا ،وبالتايل فاإنه ويف مثل هذه الق�صايا فاإن
هنال��ك م��ررات كث��رة متن��ع املجن��ي عليه��ا م��ن التقدم مبا�ص��رة بال�ص��كوى ومنه��ا اخلوف واخلج��ل وال�صدمة النف�ص��ية
نتيج��ة العت��داء م��ن قري��ب  ،وا�ص��باب كث��رة ل ميك��ن ح�صره��ا امن��ا تفرزه��ا كل ق�صي��ة بذاته��ا وه��و ام��ر عل��ى النياب��ة
ابتداء التحقق منه ومن ثم اي�صا للمحكمة ال�صتي�صاح عن �صبب تراخي تقدمي ال�صكوى ،ال ان املحكمة ل تقوم بذلك
وتطرحه على �ص��كل ت�ص��اوؤل ي�ص��كك مب�صداقية ال�ص��اهد/ة دون ان ي�صل اي كان اىل �ص��بب عدم تقدمي ال�ص��كوى ب�ص��كل
مبا�صر.
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 .4اي�ص��ا م��ن الم��ور الت��ي جتع��ل املحكم��ة ت�ص��تبعد �ص��هادة املجن��ي عليه��ا ا�ص��قاطها حلقه��ا ال�ص��خ�صي ع��ن اجل��اين وتعت��ر
ذل��ك موؤ�ص��را عل��ى ع��دم اجلدي��ة احيان��ا وعل��ى الكيدي��ة يف اغل��ب الحي��ان .واحلقيق��ة ان ا�ص��قاط احل��ق ال�ص��خ�صي
وبال��ذات يف ق�صاي��ا العن��ف ال�ص��ري ل ميك��ن ان يتخ��ذ موؤ�ص��را عل��ى الكيدي��ة او ع��دم اجلدي��ة ،وامن��ا ياأت��ي ال�ص��قاط يف
اغل��ب الحي��ان نتيج��ة ال�صغ��ط املجتمع��ي ال��ذي ميار���ص عل��ى املجن��ي عليه��ا باعتب��ار ان اجل��اين اأح��د افراد ا�ص��رتها.
ثاني��ا :و�ص��ف املجن��ي عليه��ا يف ق��رار احلك��م وب�ص��كل �صري��ح باأنه��ا كاذب��ة اأو ان �ص��كواها كيدي��ة وبغر���ص النتق��ام  ،اذ ان
ت�صمن احلكم اجلزائي بهذه العبارات يجعل املحكمة وكاأنها تتخذ من نف�صها خ�صما للمجني عليها وتنبئ عن عدم حياد
ومو�صوعي��ة  ،كم��ا ان الق��رار الق�صائ��ي وباعتب��اره عنوان��ا للحقيق��ة ام��ام الكاف��ة ي�وؤدي بت�صمين��ه مث��ل تلك العب��ارات اىل نبذ
املجن��ي عليه��ا ابت��داء م��ن ا�ص��رتها وانته��اء باملجتمع كله ،ولي���ص م��ن واجبات املحكمة احلكم على ذمم ال�ص��خا�ص او نياتهم
فلها ان ت�ص��كك ب�ص��هادة املجني عليها اذا خالطها ال�ص��ك بو�ص��ائل مهنية قانونية كاإظهار موا�صع تناق�ص يف تلك ال�ص��هادة ،
او تناق�صه��ا م��ع بين��ات فني��ة او مادي��ة وم��ا اىل ذلك من الو�ص��ائل التي تنتهك الكرامة الن�ص��انية.
ثالث��ا :تعلي��ل ا�ص��تبعاد �ص��هادة املجن��ي علي��ه/ا او ال�ص��اهد/ة ب�ص��كل ينب��ئ بو�ص��وح ع��ن معتق��دات القا�ص��ي ال�ص��خ�صية او
امل��وروث الجتماع��ي والمثل��ة كث��ر عل��ى ذل��ك ومنه��ا (�ص��كن املجن��ي عليه��ا يف من��زل لوحده��ا مبع��زل ع��ن ا�ص��رتها).
رابع��ا :مناق�ص��ة �ص��هادات ال�ص��هود امل�ص��تمعن بالدع��وى اجلنائي��ة مب��ا يتواف��ق وع��دم امل���ص بكرامته��م اأي�ص��ا وع��دم الت�صريح
اأو التط��رق ب�ص��كل مبا�ص��ر اىل ك��ذب �ص��هاداتهم ك��ون ال�ص��هود جميع� ًا وعل��ى الأغلب هم م��ن داخل اأفراد الأ�ص��رة الواحدة مبا
ي�صم��ن ع��دم تعر���ص الأ�ص��رة اإىل التف��كك والنق�ص��ام وح�ص��ول ع��داوات بن اأفراد الأ�ص��رة والذي يوؤثر لحق ًا �ص��لب ًا عليها.
خام�ص��ا� :ص��رورة اأن تراع��ي املحكم��ة حتقي��ق اأه��داف العقوب��ة بالدع��وى وم��دى حتقي��ق ه��ذه العقوب��ة للغاي��ة منه��ا وتاأثره��ا
عل��ى الواق��ع الأ�ص��ري ومب��ا للمحكم��ة م��ن �صاحيات باحلك��م بالعقوبة بحدها الأعلى اأو الأدنى وا�ص��تعمال الأ�ص��باب املخففة
ووف��ق ظ��روف وواقع ح��ال كل ق�صية.

•
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مت دع��م ه��ذا الدلي��ل (دلي��ل إج��راءات التحقيق��ات واملحاكم��ة املتعلق��ة بق�صاي��ا العن��ف الأ�ص��ري) من خ��ال املنح��ة املقدمة من
 م�ص��روع معاجل��ة العن��ف الأ�ص��ري والعن��ف املبن��يUN Women هيئ��ة الأمم املتح��دة للم�ص��اواة ب��ن اجلن�ص��ن ومتك��ن امل��راأة
.على الن��وع الجتماعي
ويعتر هذا املحتوى من م�ص�وؤولية (ال�ص��بكة القانونية للن�ص��اء العربيات) ول يعك���ص بال�صرورة اآراء هيئة الأمم املتحدة للم�ص��اواة
)UN Women( بن اجلن�صن ومتكن املراأة
This manual (Guide to Investigation and Trial Procedures for Domestic Violence
Cases) is funded by The United Nations Entity for Gender Equality and the
Empowerment of Women (UN Women)- Addressing Family and Gender-based
Violence project.
This content is the responsibility of the Arab Women Legal Network and does not
necessarily reflect the views of The United Nations Entity for Gender Equality and
the Empowerment of Women (UN Women).
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