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ميثاق شرف مهنة املحاماة
وموقفه من الدفع القانوني »حق املتهم يف الكذب«
د. مصطفى أبو العينني

أستاذ مساعد - كلية القانون  
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا

اإلمارات العربية املتحدة
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  ]سورة النحل، اآلية: 105[

امللخص: 
البحث يناقش وجهة نظر الشريعة اإلسالمية والقانون في مقولة »حق املتهم في 
الكذب«، وفي مجال تفنيد هذه املقولة أثبت البحث عدم صحتها شرعاً وقانوناً، وأن 
الصحيح قانوناً أن املتهم ال يجبر على االعتراف بارتكاب اجلرمية طاملا أن القانون 
الدليل،  يتيح له رخصة أن يدلي بأقواله بحرية دون إجبار، وعلى القضاء حتقيق 

ولكن في ذات احلني ال يجوز أن يتورط احملامي بأي وسيلة كانت في الكذب. 
في النظم املقارنة جند أن مدونة أخالقيات مهنة احملاماة تلزم احملامني بالصراحة 
ممارسات  أي  منع  على  وحترص  القضائية،  الهيئات  جتاه  وكذلك  عمالئهم،  جتاه 
منافية ملكارم األخالق تسىُء إلى سمعة احملامني ومهنة احملاماة النبيلة، فيعد الكذب 
انتهاكاً ملدونة أخالقيات مهنة احملاماة، ومحالً للمسؤولية التأديبية، التي ميكن أن 

تنتهي بإلغاء رخصة احملامي.
وقد اختتم البحث بتوصيات تهدف إلى إبراز أهمية وضع منوذج موحد مليثاق 
شرف مهنة احملاماة على مستوى الدول العربية يشمل املعايير األخالقية التي تتفق 
وأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء، والتراث العربي األصيل، والتي يجب أن يتحلى 

بها املزاولون ملهنة احملاماة، والتي متنع مثل هذه املمارسات املشينة.
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املقدمة:
حترص العديد من التجمعات املهنية، من نقابات وجمعيات مهنية، وغيرها من 
منظمات املجتمع املدني، على وضع قواعد متثل أخالقيات أعضائها املنتمني لهذه 
املهن))). ويطلق على قواعد أخالقيات املهنة مسميات مختلفة، منها على سبيل املثال: 
للمسؤولية  النموذجية  املدونة  أو   ،Code Of Ethics((( املثالية  األخالقيات  مدونة 
االلتزام  أو مدونة   (((،ABA) Model Code Of Professional Responsibility) املهنية 
املهني )))Code Of Professional Conduct، أو املدونة امللزمة لألخالق )املسيرة 
»ميثاق  الفصيح  العربي  التعبير  جانبنا  من  ونفضل   ،Code Of Conduit أيضا( 
شرف املهنة«)))، وقطعا ملهنة احملاماة »ميثاق شرف مهنة احملاماة« مثلها في ذلك 

مثل كافة املهن األخرى.
أخرى.  إلى  مهنة  من  باختالفه  عامة،  بصفة  املهنة«،  شرف  »ميثاق  ويتميز 
فرغم تضمن جميع مواثيق أخالقيات املهن مجموعة من القيم السامية من مكارم 
األخالق، فإن كل مهنة تنفرد بخصوصية معينة ترتبط مبجموعة من األخالق التي 
تعد من ضروريات، ولزوم مزاولة هذه املهنة، مثال العدل واحلياد للقاضي، والرأفة 
والرحمة للطبيب واملمرضني، واحلزم والصرامة لرجال األمن والشرطة، والشجاعة 

واإلقدام للعسكريني، واألمانة واحلرص للصرافني وأمناء اخلزن واملخازن ... 
بل إن تفسير، وتطبيقات بعض القيم األخالقية، بصفة خاصة، تختلف في بعدها 
رعايًة  السرية  على  فاحلفاظ  أخرى.  إلى  مهنة  من  لها،  »الفني«  والتفسير  اللغوي، 

(1)  Daryl Koehn, Ground of Professional Ethics, Routledge, 121994/.

(2)  PUBLISHED ETHICS OPINIONS, Bound volumes of formal ethics opinions issued by the Committee 
on Professional Ethics are available for purchase. For subscription information, write to the Committee 
at One Elk Street, Albany, New York 12207. In addition, ethics opinions are available on the Associations 
Web site (http://www.nysba.org) under Ethics.

(3) NEW YORK LAWYER’S CODE OF PROFESSIONAL RESPONSIBILITY, http://www.nysba.org.

(4)  The Canadian Bar Association, CODE OF PROFESSIONAL CONDUCT, ISBN 17-85-897086-, 
Published by the Canadian Bar Association 2009; OREGON RULES OF PROFESSIONAL CONDUCT, 
(with amendments effective January 1, 2012); OHIO RULES OF PROFESSIONAL CONDUCT, 
Effective February 1, 2007.

الدورة  أعمال  املغربية،  اململكة  العرب مبدينة فاس في  الدائم الحتاد احملامني  املكتب  التوصيات اخلتامية الجتماع    (5)
الثانية لعام 2010، والتي انتهت إلى تبني ميثاق شرف وأخالق مهنة احملاماة في الوطن العربي.
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لثقة العمالء، تكتسب مغزى في مهنة الطب، وما قد يطلع عليه األطباء واملمرضون 
الطبي  الكشف  عنها  يسفر  قد  التي  للمريض  الصحية  احلالة  تخص  معلومات  من 
عليه، مثال ذلك األسرار التي قد تتعلق بأمراض معدية تنفر الناس منه، أو أمراض 
أو  معني،  لعمل  املريض  لياقة  عدم  ترتب  أمراض  أو  عليه،  العار  جتلب  قد  جنسية 
أمراض عقلية أو نفسية تنبئ عن خطورة اجتماعية)))، وكذلك األسرار الشخصية 
التي تخص املريض نفسه أو أهله والتي قد يفصح املريض عنها للطبيب في إطار 
حتت  املريض  إرادة  عن  رغماً  تتسرب  قد  أو  الطبي،  املريض  وتاريخ  ملف  بحث 
تأثير التخدير عند إجراء العمليات اجلراحية. ويلتزم األطباء واملمرضون باحلفاظ 
على ثقة املريض في عدم كشفهم عن أي من هذه األسرار طاملا لم يطلعوا على هذه 

املعلومات بتكليف من جهات رسمية إلثبات واقعة معينة))). 
أخالقيات«  »مدونة  لوضع  الواحدة  املهنة  داخل  التخصصات  بعض  اجتهت  وقد 
أخالقيات  مدونة  ذلك:  مثال  دقيقة،  بصفة  التخصص  هذا  مبزاولة  املعنيني  تخاطب 
النساء))).  أطباء  أخالقيات  ومدونة  النفسيني،  األطباء  أخالقيات  ومدونة  اجلراحني، 
ومدونة  اإلرث،  وصايا  تسجيل  محامي  أخالقيات  مدونة  جند  النهج،  ذات  وعلى 
ومدونة  املالية،  األوراق  حوافظ  وإدارة  املالية  التصرفات  تسجيل  محامي  أخالقيات 
على  بتركيزها  املدونات  هذه  وتتميز  وغيرهم.  الفكرية)))،  امللكية  محامي  أخالقيات 
بعض األخالقيات التي تتعلق بصورة مباشرة بطبيعة األعمال التي يقوم بها احملامي 
لصالح عميله، وتتطلب صفات بعينها، سواء من املعرفة والتخصص والكفاءة املتميزة، 

الطبيب بالسرية وعدم إفشاء سر  التزام  القانوني حول مدى  الفقه  التسليم بأن بعض احلاالت تثير جداال في  ()) مع 
املريض وإخطار السلطات فيما يتعلق ببعض معلومات تخص صحة املريض والتي قد تهدد املجتمع بانتشار وباء 
عند رفض املريض إجازة الطبيب في اإلفصاح عن حقيقة مرضه، مثال ذلك مرض فقدان املناعة املكتسبة )اإليدز 
يأذن  ولم  إيذائه  أو  قتله  على  املريض  يعزم  بعينه  شخص  تتهدد  اجتماعية  أو  إجرامية  بخطورة  تنذر  أو   ،)AIDS

املريض للطبيب بإفشاء هذا السر املهني 
(7) Jan Gordon Schildmann, John-Stewart Vollmann & Jochen, Clinical Ethics Consultation: Theories and 

Methods, Implementation, Evaluation - Ashgate Publishing Group, 112010/.

())  ونخص بالذكر أطباء اإلجهاض في الدول التي تبيح إجراء عمليات اإلجهاض في األحوال احملددة قانونا، وغالب 
النساء الالتي يجرين عمليات اإلجهاض يحرصن على عدم البوح بشخصياتهن، ويخشون اإلفصاح عن حاالتهن 

في العلن.
(9)  Rosamund Thomas, Ramon Mullerat & Albert Florensa, Teaching Ethics, Volume 2 : Business Ethics, 

Ethics International Press Ltd., 032011/.
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أم من حتري الدقة في األداء، أم وجوب اتخاذ احتياطات غير عادية حلفظ السرية التامة 
ملعلومات معينة وضمان عدم تسربها كاألسرار الصناعية أو العلمية)1)).

مبحثني،  خالل  من  تناوله  البحث  هذا  موضوع  ألهمية  مناسبا  يكون  وقد 
يخصص األول منهما لبحث أسانيد الدفع املزعوم بحق املتهم في الكذب في الشريعة 
والقانون، وما ميثله ذلك من حتدي يواجه ميثاق شرف مهنة احملاماة وموقفه من 
هذا الدفع »باحلق في الكذب«، والذي يجعل سمعته على احملك، في حني يتجه الثاني 
منهما لبحث مدونات أخالقيات مهنة احملاماة في النظم املقارنة، وكيفية معاجلتها 
التعامل،  في  الكذب  ظاهرة  مواجهة  في  خاصة  احملاماة  مهنة  أخالقيات  لتحديات 
سواء مع العميل أم اجلهات القضائية، ويخلص في اخلامتة إلى رسالة يوجهها إلى 

ضمير مهنة احملاماة.

(10) Alfred Allan & Anthony Love, Ethical Practice in Psychology: Reflections from the Creators of the APS 

Code of Ethics, Wiley 012010/.
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املبحث األول
أسانيد الدفع بحق املتهم في الكذب

)ميثاق شرف مهنة احملاماة على احملك(
تشجع  التي  وهي  احملامون،  به  يفتخر  ما  أعز  هي  محاميهم  في  العمالء  ثقة 
العمالء على إطالع احملامني دون حرج على أسرارهم، وكشف احلجاب لهم دون 
خشية عما ارتكبوه من أفعال قد متثل جرائم يعاقب عليها القانون، أو رفع الستر 
لفحشها  سواء  لهم،  الناس  واحتقار  العار،  عليهم  جتلب  قد  وقائع  من  أتوه  عما 
أن  شك  وال  املجتمع.  في  السائدة  القيم  مخالفتها  ملجرد  أو  دينياً،  أو  أخالقياً، 
بالوالء  أخالقياً  التزاماً  تلقي على عاتق احملامي  الثقة، واإلفضاء باألسرار،  هذه 
وجلباً  عنه،  للضرر  دفعاً  عنه  للذود  جهده  وبذل  مصاحله،  ورعاية  لعميله))))، 
للنفع له، فضالً بالطبع عن احلفاظ على هذه املعلومات واألسرار، بل يسمو هذا 
القانوني باإلبالغ  االلتزام  االعتبار في ميثاق شرف مهنة احملاماة ويرجح على 
التزام  اعتبار  على  مصادرها  باختالف  التشريعات  استقرت  فقد  اجلرائم،  عن 
احملامني باحلفاظ على أسرار العمالء، أو تلك املعلومات السرية التي يطلع عليها 
الواجب  من  يعفيهم  لإلباحة  سبباً  احملاماة،  مهنة  مزاولتهم  مبناسبة  احملامون 
القانوني بإبالغ السلطات العامة في الدولة عن اجلرائم التي يعلمون بها بسبب أو 

مبناسبة مزاولتهم مهنة احملاماة، وذلك إال في حاالت محددة بالقانون.

وتختلط املفاهيم أحيانا فيما يتعلق بواجب احملامي في احلفاظ على أسرار 
إليه  عميله، وبني جلوء املتهم إلى الصمت أو إنكار االتهام باجلرمية املنسوب 
في  املتهم  حق  من  جتاوزاً  يتردد  قد  وما  القضائية،  السلطات  أمام  ارتكابها 
الكذب، فيثور التساؤل حول السند القانوني )املطلب األول( أو الشرعي للدفع 
بحق املتهم في الكذب )املطلب الثاني(، وتأثير هذا الدفع على واجبات احملامي 

في أدائه ملهنة احملاماة.

(11) Daniel Markovits, Modern Legal Ethics: Adversary Advocacy in a Democratic Age, Princeton 

University Press, 092008/, p. 27.
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املطلب األول
هل هناك سنداً قانونياً لهذه املقولة؟

أهم اآلثار املترتبة على مدونات أخالقيات مهنة احملاماة أنها ترسم حدوداً واضحة 
املعالم ملمارسات املهنة على نحو ال يسمح معه ملزاولي املهنة جتاوزها، فتضع بذلك 
عند  عليهم  التأديبية  اجلزاءات  وتوقيع  محاسبتهم،  في  للتطبيق  قابلة  نصوصاً 
مخالفة نصوص مدونة أخالقيات املهنة. وغني عن البيان، أن مدى شعور أعضاء 
النقابة بإلزام مدونة أخالقيات املهنة يرتبط ارتباطاً وثيقاً مبدى احلزم في تطبيق 
معايير احملاسبة عند االنحراف عن هذه األخالقيات، ومخالفتها. وفي شأن ميثاق 
شرف مهنة احملاماة، فإن املنوط به السهر على مراعاة التزام احملامي بأخالقيات 
احملامني  نقابات  وحترص  احملامي.  إليها  ينتمي  التي  احملامني  تنظيمات  هي  املهنة 
في كثير من الدول على عقد دورات تعليمية للمحامني اجلدد في العلوم القانونية، 
واختصاصات احملاكم في الدولة، واملهارات املهنية. ولكن تهتم بعض النقابات قبل 
كل ذلك بوضع برنامج متعمق في أخالقيات، وقيم وأخالقيات املهنة التي يلتزم بها 

احملامي في مزاولة مهنته في املستقبل.
بجداولها  املقيدين  احملامني  التزام  مدى  حتري  على  النقابات  بعض  كذلك  ودرجت 
بأخالقيات املهنة، فتتخذ النقابات اخلطوات الالزمة ملواجهة ما قد يعتور بعض املمارسات 
من ابتعاد عن جادة األخالق املهنية، وبصفة خاصة إذا استشرى هذا العوار إلى درجة 
أن أصبح ظاهرة تصم املهنة بالسوء))))، أو تنال من سمعتها. وتفتح نقابات احملامني 
أبوابها، ومواقعها اإللكترونية، الستقبال شكاوى العمالء، وتأخذ هذه الشكاوى مأخذ 
اجلد، فتجري حتقيقات محايدة بشأنها، وحني التثبت من صحتها، ال تتردد النقابة في 
توقيع العقاب التأديبي املقرر على احملامي املخطئ حسب نصوص مدونة األخالقيات، 
والعقوبة  منه.  احملاماة  مهنة  مزاولة  رخصة  سحب  حد  جسامتها  في  تدرك  قد  والتي 
ذات  عن  عليه  جنائية  عقوبة  توقيع  مت  وإن  حتى  املخطئ  احملامي  على  توقع  التأديبية 

املخالفة، أو أنزلت به تعويضات مدنية جلبر األضرار التي أحلقها بالعميل)))).

(12) Steven H. Goldbird, Heaven Help the Lawyer for a Civil Liar, Heinonline 2 Geo. J. Legal Ethics 890 

19881989/.

(13)  Deborah L. Rhode, Ethics in Practice: Lawyers> Roles, Responsibilities, and Regulation, Oxford 

University Press, 092003/; Alfred Allan & Anthony Love, Ethical Practice in Psychology: Reflections 
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االلتزام  قواعد  العربية  بالدنا  في  احملامني  نقابات  بعض  فرض  أن  واحلقيقة 
املهني على أعضائها في مزاولتهم مهنة احملاماة النبيلة ال يخلو من أن يشوبه أحياناً 
التجاوز عن الكبائر، والتراخي في التصدي لتحقيق الشكاوى، وهو األمر الذي شجع 
التجاوز،  ظاهرة  وراء  يكمن  وقد  املهنة.  بأخالقيات  اجلسيم  اإلخالل  على  البعض 
والتراخي في املسؤولية التأديبية للمحامني، أسباب كثيرة ليس سياق البحث املاثل 
السيئة لسياسة بعض نقابات احملامني أساءت كثيراً  اآلثار  أن  مجال تناولها، غير 
لسمعة املهنة، وجعلت سمعة احملاماة على احملك. وقد زاد الطني بلة تلك املقولة التي 
استشرت في مجتمع احملامني عن أن الكذب في العمل القانوني حق مباح. وروج 
من  سنداً  لها  فابتدع  البعض  واشتط  القانون،  من  سند  على  املقولة  لهذه  البعض 
الشريعة اإلسالمية، واتخذها نفر من احملامني منهاجاً ملزاولتهم مهنة احملاماة، وقد 
حتظى هذه الدراسة الوجيزة باهتمام احملامني، وحتفزهم على التصدي لبحث كل 

ذلك مبا قد يعود بالنفع عليهم في أشخاصهم، وفي مهنتهم، وعلى أوطانهم. 
البعض من أعضاء  التي تسود بني  املمارسات  إن بعض  إن قلنا  إذن  وال نغالي 
مهنة احملاماة، بل بعض املفاهيم، قد تلقي ظالالً من الشك على رسوخ، واستقرار 
»أخالقيات املهنة« في ممارسة احملامني لها. ونضع في بؤرة الضوء في هذا الشأن 
التي تفشت في  الكذب«  »ميثاق شرف مهنة احملاماة« من مقولة »احلق في  موقف 
مزاولة احملامني ملهنتهم حتى صارت صفة الزمة، وأحياناً بديهية تلتصق باحملامي، 
وتلحق األذى بسمعة مهنة احملاماة، فهل »الكذب« في مزاولة احملامي ملهنته »فضيلة« 
مسكوت عنها في ميثاق شرف املهنة؟ أم »نقيصة« مغتفرة ومتجاوز عنها لضرورة 

مقتضيات املهنة؟ أم »مخالفة« يباح ارتكابها ملصلحة العمالء؟ 

الفرع األول

هل »الكذب« صار »حقاً« قانونياً؟
املنطقة  القانونيني، في  أذهان  القانوني اجلنائي مقولة استقرت في  الفكر  ساد 
في  املتهم  »حق  هي  البديهية،  الثوابت  من  معه  تصبح  أن  تكاد  نحو  على  العربية، 
جعلها  منحاً  واتخذت  االتهام،  إنكار  في  املتهم  حلق  مرادفاً  غدت  بحيث  الكذب«، 
بارتكاب  االعتراف  على  املتهم  إجبار  متنع  إجرائية  لضمانة  »مخالً«  اختصاراَ 

from the Creators of the APS Code of Ethics, Wiley 012010/.
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اجلرمية. غير أن هذه املقولة املستفزة للفطرة السليمة أدت بالضرورة إلى اخللط 
بني قيم متناقضة، فمزجت بني »احلق« العذب الفرات، وبني »الكذب« امللح األجاج، 
فمحت بتعد صارخ برزخ مكارم األخالق الفاصل بينهما. والغريب أنه قد استساغها 
الذوق القانوني ردحاً من الزمان دون نفور، ونخشى أنه مازال اعتناق هذه املقولة 
الباطلة يالزم مزاولة بعض احملامني ملهنة احملاماة إال من رحم الله منهم. فهل يجوز 
أن ينصب »احلق« وهو من أسماء الله احلسنى على »الكذب« وهو من أكبر الكبائر 

عند الله سبحانه وتعالى!
غني عن البيان أن االسترسال املطرد في تفسير هذا »املبدأ« اجلنائي استحال مع 
الزمن إلى سند قانوني للمحامي في التطبيق العملي، فصار حقاً ميارسه احملامي في 
عمله يومياً، باعتبار أنه ميثل املتهم أمام القضاء، ومن ثم أحل احملامي لنفسه الكذب 
بلسان املتهم، وأصبح »الكذب« لدى البعض من أدوات مهنة احملاماة األساسية دون 

استشعار أي غضاضة أو حرج.
وقد تدرج الفقه اجلنائي في التعامل مع مسألة كذب املتهم، فعبر البعض عنه 
صراحة باعتباره حقاً للمتهم، سواء في بداية استجوابه أم في العدول عن أقواله، 
إكراه  التزام الصمت)))): »حق الصمت: ال يجوز  املتهم في  وذلك في سياق حق 
املتهم على اإلدالء بأقواله، فله احلق أن يقول ما يشاء للدفاع عن نفسه متى شاء، 
كما ال يلتزم بقول احلق فمن حقه الكذب وأن يذكر عكس ما سبق اإلدالء به، وال 

يؤخذ صمته قرينة ضده.«
النفس فعبر عن  الكلمات على  التخفيف من وقع  إلى  البعض اآلخر  في حني ذهب 
إرادة املتهم عند استجوابه، وحقه في رواية الواقعة بحرية، إال أنه ما لبث وأقر، مبفهوم 
املخالفة، »حق املتهم في الكذب«)))):«... يحق له )املتهم( أن يخفي احلقيقة أو يصورها 
عند  يلتزم  أنه  ويرى  كله،  ذلك  املتهم  على  ينكر  من  الفقهاء  ومن  يريد.  ما  نحو  على 
أو  يدحضها  أن  فإما  ضده،  القائمة  والشبهات  األدلة  إزاء  موقفاً  يتخذ  بأن  استجوابه 
يسلم بها ويعترف بجرميته ثم يقتصر على االحتجاج بأسباب اإلعفاء من املسؤولية 
أو التخفيف منها، والنتيجة احلتمية لذلك أنه ليس للمتهم احلق في الصمت، وليس له 

للدعوى  التحضيرية  واإلجراءات  اجلرمية  عن  الناشئة  الدعاوى  اجلزائية،  اإلجراءات  جهاد،  حسني  جودة  د.    (11)
اجلزائية، أكادميية شرطة دبي – كلية القانون وعلوم الشرطة، الطبعة األولى 2010م ص )).

(15) د. عوض محمد عوض، املبادئ العامة في قانون اإلجراءات اجلنائية، منشأة املعارف باإلسكندرية، ص 119.
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من باب أولى احلق في الكذب)))). ومقتضى هذا الرأي أن على املتهم التزاماً مبعاونة 
احملقق وتيسير عمله حتى وإن تعارض ذلك مع خطته في الدفاع عن نفسه، وهذا غير 

صحيح، والفقه والقضاء على غير ذلك.«
وباملوازاة مع ذلك، فإن فريقاً في الفقه يرى أن للمجتمع مصلحة في إثبات وإظهار 
احلقيقة، إال أنه يعتقد رغم ذلك أنه ال تناقض، وال تضاد، بني حق املتهم في الصمت)))) 
أخرى، وأن  مشروعة  بكل وسيلة  احلقيقة  إلى  التوصل  في  املجتمع  وحق  الكذب،  أو 

مرد ذلك هو ضمانة حرية املتهم في الدفاع عن نفسه)))). 

الفرع الثاني

تفنيد السند القانوني املزعوم

أصيل،  حق  هو  إرادته  عن  بحرية  التعبير  في  املتهم  حق  بأن  نقر  أننا  واحلقيقة، 
بالتزام  أم  إليه،  املنسوبة  التهمة  بإنكار  أم  اقترفه،  الذي  باإلثم  باالعتراف  سواء 
الصمت. ونقر بأن حق املتهم في الدفاع عن نفسه، ودرء العقوبة عن شخصه وماله، 
عدم  أن  في  الرأي  من  إليه  ذهب  فيما  الفقه  بعض  نشارك  أننا  إال  أصيل،  حق  أيضاً، 
عقاب املتهم عن الكذب ال يخرج عن أن يكون رخصة قانونية تعفيه من العقاب))))، 
وسندنا في ذلك أنه ميتنع أن يدلي املتهم بأقواله بعد حلف اليمني القانونية، حتى إن 
رغب املتهم نفسه في ذلك طواعية، وذلك لضمان حرية إرادته في اإلنكار، وإن كان 
الزور،  إنكاره على خالف احلقيقة، وبالتالي فال ميكن معاقبته عن جرمية الشهادة 

()1)  وعدم حق املتهم في الصمت وعدم حقه في الكذب هو من رأي أستاذنا املرحوم د. محمود جنيب حسني، انظر: 
شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية، طبعة ))19، ص 1)).

املرجع  الدكتور محمود جنيب حسني،  املرحوم  أستاذنا  فأنكره  الصمت جداال فقهيا،  التزام  املتهم في  أثار حق    (11)
السابق، في حني أقره أ. د. حسن صادق املرصفاوي، وإن قدر أنه في غير صالح املتهم إذ »تبقى األدلة قائمة ضده 
ص   ،2000 طبعة  باإلسكندرية،  املعارف  منشأة  اجلنائية،  اإلجراءات  أصول  في  املرصفاوي  تفنيد«،  ما  غير  من 
111، وأقره د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية ، دراسة مقارنة )الكتاب الثاني(، 
منشورات احللبي احلقوقية 2001، ص 302 و 303؛ وفي النهاية فقد أقرت أحكام النقض املسلمة بحق املتهم في 

الصمت، انظر: نقض جلسة 0/5/11)19 – مجموعة أحكام محكمة النقض – س 11 رقم 90 ص 1)1.
2001، ص  املعارف باإلسكندرية، طبعة  الدعوى اجلنائية، منشأة  اإلثبات والنفي في  أدلة  د. عبد احلكم فوده،    (1()

.119
(19)  د. عبد احلميد الشواربي، الدفوع اجلنائية، منشأة املعارف باإلسكندرية، طبعة )200، ص 11) – 11).
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هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، أن رخصة الكذب ليست مطلقة بحيث إذا ترتب على 
بشخص  جرم  إلصاق  إلى  عمداً  وتؤدي  احلقيقة،  تخالف  بأقوال  اإلدالء  املتهم  كذب 
البالغ  جرمية  أركان  يقيم  الفعل  هذا  فإن  املتهم،  من  علم  عن  ذلك  وكان  برئ،  آخر 
مباشرة  فإن  حقاً،  املتهم  كذب  اعتبرنا  لو  أننا  حني  في  هذا،  املتهم.  حق  في  الكاذب 

احلق ال تسمح مبعاقبة من قام به. 
ومن ثم، ال جند غضاضة في أن يسلك املتهم السبيل القانوني الذي يتيح له دفع 
أنه ال يرتكب تزويراً  أنه يستفيد من رخصة قانونية، طاملا  التهمة عن نفسه، باعتبار 
في أوراق رسمية أو عرفية، وطاملا أنه ال يتهم كذباً شخص آخر لينجو بنفسه ويزج 
بغيره بدالً عنه، فيسومه ظلماً في غياهب)1)) املسؤولية اجلنائية، وحتمل آثارها املاسة 
باحلياة أو احلرية أو املال. ولكننا جند في النفس غضاضة، وفي القلب غصة من أن 
نقر بأن حملامي املتهم »احلق في الكذب«، حتى وإن تعلل البعض بأن ذلك متثيالً للمتهم 
أو حتدثاً باسمه في التحقيقات، واحملاكمة. ومن ثم، نعتقد أنه يجوز محاسبة احملامي، 
أو  القضائية  اجلهات  على  عمداً  الكذب  عن  املهنية،  نقابته  قبل  من  تأديبياً  األقل  على 
الرسمية مع ثبوت علمه باحلقيقة. فالكذب في اللغة، والدين، والقانون، هو إثم ممقوت، 
ومنهي عنه بصريح نصوص الشرائع السماوية جمعاء، وإن زينه أقالم الشارحني أو 
برره مداد محيط الفقه. لهذا، فقد هالنا أن يدعي البعض أن الشريعة اإلسالمية الغراء 

تقر احلق في تلقني املتهم الكذب!

املطلب الثاني
هل هناك سنداً شرعياً لهذه املقولة؟

غني عن البيان أن القرآن الكرمي، والسنة النبوية الشريفة، ينهيان عن الكذب نهياً 
قطعياً))))، ال مراء فيه وال جدال، فيقول الله تعالى في محكم آياته ]سورة النحل، اآلية: 

(20)  َغياِهب هي جمع كلمة »َغيَْهب« والَغيَْهُب هو الُظلَْمُة »الَغيَْهبَاِن«، واَغتََهَب: سار فيه. والَغيَْهُب هو الشديد السواد من 
اخليل والليل، انظر: الطاهر أحمد الزاوي، ترتيب القاموس احمليط على طريقة املصباح املنير وأساس البالغة، اجلزء 

الثالث، باب الغني ص 131، دار الفكر، الطبعة الثالثة.
(21)  أعرض لهذا الشق في شأن أخالقيات مهنة احملاماة وموقفها من مقولة »حق الكذب« ملا أورده البعض من تأويل 
مستفز لواقعة ذكرت في السنة النبوية الشريفة على نحو يؤيد االجتاه املستسيغ للحق في الكذب في معرض الدفاع 
عن املتهم، هذا رغم أنني أعتقد أنه ال ينبغي أن نزج بالشريعة الغراء في أمر »ميثاق شرف مهنة احملاماة«، أو غيرها 
=من مدونات أخالقيات املهن بصفة عامة، وذلك العتبارين: األول: البديهي أن الشريعة اإلسالمية خامتة الرسائل 



د. مصطفى أبو العينين

301 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  - ذو الحجة 1438 / محرم 1439 هـ  - سبتمبر 2017 م

ا َيْفتَِري الَْكِذَب الَِّذيَن الَ ُيْؤِمنُوَن ِبآَياِت اللِّه َوأُْولئَِك ُهُم الَْكاِذُبون(. وتصديقاً  َ 105[: )إمِنَّ
قال:  دمشق«  »تاريخ  في  عساكر  ابن  أخرجه  شريف  حديث  روي  فقد  الكرمية  لآلية 
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أن أبا احلسني بن النقور أن عيسى بن علي أن عبد 
الله بن محمد أن إبراهيم بن هاني أن سعيد بن عبد احلميد بن جعفر األنصاري أن أبا 
زياد يزيد بن عبد الله بن بني عامر بن صعصعة قال سمعت بعلى بن األشدق العقيلي 
يحدث عن عبد الله بن جراد أنه سأل النبي � فقال: )يا نبي الله هل يزني املؤمن؟ قال: 
قد يكون ذاك، قال هل يسرق املؤمن؟ قال: قد يكون ذاك، قال هل يكذب املؤمن؟ قال: 
ال »ثم اتبعها نبي الله � حيث قال هذه الكلمة ال« إمنا يفتري الكذب الذين ال يؤمنون«(

]النحل: 105 .
وقد خاب وخسر من باع سلعته باحللف الكاذب، فعن أبي ذر عن رسول الله � 
أنه قال: )ثالثة ال يكلمهم الله يوم القيامة، وال ينظر إليهم، وال يزكيهم، ولهم عذاب 
أليم، قال: فقرأها رسول الله � ثالث مرات، قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا 

رسول الله؟ قال: املسبل، واملنّان، واملنفق سلعته باحللف الكاذب(.

الفرع األول

هل »الكذب« صار »حقاً« شرعياً؟
لكل ما تقدم يبدو صادماً أن يسعى البعض إلى االنحراف بالنص الشرعي عن 
املتهم على سند مزعوم من  الدفاع عن  الكذب في مجال  ليبرر  مقصده املستقيم 
السنة النبوية الشريفة! فيلوون الكلم عن سياقه بهتاناً، وظلماً ليحلو تلقني املتهم 
الكذب لينجو من حد الله، وذلك فيما أفتى به البعض في واقعة إيقاع حد الزنا على 
ماعز، من أنه)))): »في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله 

السماوية لقول الرسول الكرمي »إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق« فهي كباقي الشرائع السماوية حتث الناس على 
الصدق وتنهى عن الكذب، فال حاجة بنا إلى توضيح ما هو واضح بداهة منذ البداية، الثاني: أن أخالقيات املهن من 
أن نعطي  ينبغي  املسلمني، وبالتالي فال  املسلمني، ومن غير  للمهنة من  املنتمني  بها  التي يخاطب  الوضعية  األمور 
دالئل قد توحي بأن األمر قاصر على الشريعة اإلسالمية، ومن ثم يكون املخاطب به هم املسلمون وحدهم دون 

غيرهم، وهذا مخالف متاما للواقع.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread. العنكبوتية  الشبكة  على  احلديث  أهل  موقع   (22)
منه  ذلك  بعد  رفعت  ثم   2012 مارس   1 املذكور حتى  املوقع  الفتوى على  ، وقد وجدت هذه   php؟t=19013(

واحلمد لله.

=
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وتستطرد  نظرَت()))).  لعلك  غمزَت!  لعلك  قبَّلَت!  )لعلك  ماعزاً:  سأل  وسلم  عليه 
أقيم عليه احلد.  التلقني وقال: نعم، غمزُت وقبلُت، ملا  الفتوى: فلو استجاب لهذا 
وفي حديث أبي هريرة في الصحيحني أنه سأل الرجل: )أبك جنون؟())))، إضافة 
الله عنهم، وفقُهها ما ذكرته  الصحابة رضي  إلى ما ورد في حوادث كثيرة عن 

سابقا، بل يكاد يكون هذا محلَّ اتفاق بني أهل العلم.

وزعم البعض أنه ليس في ذلك تعطيالً للحدود أو إبطاالً لنظام العقوبات في 
اإلسالم. فمن ُعرف منه الفسق، أو تكرر وقوعه في بعض اجلرائم التي توجب 
التعزير، أو اشتهر بالفساد فإنه يقام عليه احلد مبجرد قيام البينة، وال ُيراعى ما 
املروءات، ومن  الهيئات، وأصحاب  ُيراعى ذلك في ذوي  يدعيه من شبهة. وإمنا 
فيما  السلطان  عفو  أو  وليِّه،  أو  عليه  املجنيِّ  عفو  ذلك  ومثل  بالفساد،  يعرف  لم 
إلى ما روته السيدة عائشة من  الرأي  العفو عنه«. وقد استند أصحاب هذا  ميلك 
إال  عثراتهم  الهيئات  ذوي  أقيلوا  قال  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول  »أن 
احلدود«، رواه أحمد وأبو داود، وكذلك إلى ما نقل عن عبد الله بن عمر »أن رسول 
الله صلى عليه وآله وسلم قال تعافوا احلدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد 
وجب«، رواه النسائي وأبو داود، وأنه عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن: أن الزبير 
بن العوام لقي رجالً قد أخذ سارقاً وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له 
الزبير ليرسله، فقال ال حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير إذا بلغت به السلطان 

فلعن الله الشافع واملشفوع« رواه مالك في املوطأ)))).

(23)  السيد سابق، فقه السنة، اجلزء الثاني – نظام األسرة – احلدود واجلنايات، دار الفكر العربي )بيروت(، الطبعة 
األولى 1391 هـ - 1911م، ص 351.

(21)   السيد سابق، املرجع السابق، ص 351.
(25)  ذكره ابن طاهر في تخريج أحاديث الشهاب من رواية عبد الله بن هارون بن موسى الفروي عن القعني عن ابن أبي 
ذئب عن الزهري عن أنس وقال اإلسناد باطل واحلمل فيه على الفروي ورواه الشافعي وابن حبان في صحيحه وابن 
عدي أيضا والبيهقي من حديث عائشة بلفظ »أقيلوا ذوي الهيئات زالتهم« ولم يذكر ما بعده قال الشافعي وسمعت من 
أهل العلم من يعرف هذا احلديث ويقول يتجاوز للرجل من ذوي الهيئات عثرته ما لم يكن حدا وقال عبد احلق ذكره 
ابن عدي في باب واصل بن عبد الرحمن الرقاشي ولم يذكر له علة قال احلافظ وواصل هو أبو حرة ضعيف في إسناد 
ابن حبان أبو بكر بن نافع وقد نص أبو زراعة على ضعفه في هذا احلديث، الشيخ اإلمام محمد بن علي ابن محمد 

الشوكاني، نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار، اجلزء السابع، دار اجليل 1913م، ص 311 و312.
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خاصة  مكانة  السخاء  فضل  وأصحاب  الهيئات  ذوي  منح  إلى  الفقه  بعض  عمد  وقد 
تعلو بهم على غيرهم من املسلمني في شأن تطبيق احلدود، فذهبوا إلى أنه عن ابن عمر 

وعن ابن مسعود رفعه »جتاوزوا عن ذنب السخي فإن الله يأخذ بيده عند عثراته«)))).
وقد اجته الفقه إلى التخفيف من وقع هذه اآلراء، فعزاها البعض إلى أن حديث عبد 
الله بن عمرو »دليل على مشروعية املعافاة في احلدود قبل الرفع إلى اإلمام ال بعده«، 

وزادوا في ذلك أنه »يشرع إقالة أرباب الهيئات إن وقعت منهم الزلة نادرا«)))). 
وعلى خالف ما تقدم، ذهب البعض إلى أن مناط إيقاع احلد هي مطالبة أصحاب 
احلق بتطبيق حد الله على اجلاني، واستدلوا على صحة مذهبهم في ذلك بأن رأي 
القطع،  اجلاني  ويستوجب  اجلناية  تكتمل  »حتى  أنه  على  الشريعة  فقهاء  جمهور 
فإنه البد من املطالبة، وإقامة اخلصومة ممن له حق إقامتها حتى أنه لو تقدم شهود 
بالسرقة لم تقبل شهادتهم حتى يحضر من له حق املخاصمة فتظهر السرقة بهذه 
اخلصومة)))). كما أنه لو أقر اجلاني بالسرقة دون دعوى فال قطع عليه ما لم يدع 
اإلمام  تالميذ  وبعض  مالك،  اإلمام  عارض  قد  كان  وإن  الدعوى«)))).   حق  له  من 

()2)  رواه الشيخ في كتاب احلدود بإسناد ضعيف، ورواه الطبراني في األوسط بإسناد ضعيف، وأثر الزبير املذكور 
أخرجه أيضا الطبراني قال في الفتح وإسناده منقطع مع وقفه وهو عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن الزبير. الشيخ 

اإلمام محمد بن علي ابن محمد الشوكاني، نيل األوطار، ص 312 و313.
وقيل في الشرح أن »الهيئة صورة الشيء وشكله وحالته ومراده أهل الهيئات احلسنة والعثرات جمع عثرة واملراد    (21)
بها الزلة كما وقع في الرواية املذكورة قال الشافعي وروي الهيئات الذين يقالون عثراتهم الذين ليسوا يعرفون بالشر 
فيزل أحدهم الزلة«. وقال املاوردي في تفسير العثرات املذكورة وجهان. أحدهما الصغائر. والثاني أول معصية زل فيها 
مطيع واملراد بقوله إال احلدود أي فإنها ال تقال بل تقام على ذي الهيئة وغيره بعد الرفع إلى اإلمام وأما قبله فيستحب 
واآلخرة«  الدنيا  في  الله  ستره  مسلم  على  ستر  »ومن  حديث  من  الترمذي  عند  هريرة  أبي  حديث  في  ملا  مطلقا  الستر 
وأخرجه أيضا احلاكم ورواه الترمذي من حديث ابن عمر ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث مسلمة بن 
مخلد مرفوعا »من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا واآلخرة« وروى ابن ماجة عن ابن عباس مرفوعا »من ستر 
عورة أخيه املسلم ستر الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته«. قوله 
»فلعن الله الشافع واملشفوع« فيه التشديد في الشفاعة في احلدود بعد الرفع وقد تقدم الكالم على حديث املخزومية 

الذي ذكره املصنف. الشيخ اإلمام محمد بن علي ابن محمد الشوكاني، نيل األوطار، ص 312 و313.
()2)  املغني البن قدامه جـ 9 ص 112، فتح القدير جـ 5 ص 100، املهذب جـ 2 ص 2)2.

املصري  القانون  في  السرقة  بجرمية  باملقارنة  اإلسالمية  الشريعة  في  احلدية  السرقة  شاهني،  عادل  محمد  د.    (29)
)دراسة فقهية مقارنة مع التعرض ألحكام مشروع القانون اخلاص بإقامة حد السرقة في مصر(، الطبعة الثانية 

(25 ص  1993م،   - هـ   1113
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أحمد بن حنبل هذا املذهب)1))، وذلك على سند من أن املخاصمة ليست شرطاً إليقاع 
احلد في السرقة، فتقطع يد السارق مبا يثبتها من شهادة الشهود، أو إقرار السارق 

بسرقته إقراراً صحيحاً)))). 
الذي  الدعوى  برفع  واجباً  يكون  احلد  تطبيق  أن  الفقه  في  الراجح  الرأي  أن  غير 
للمتهم  املال  أباحوا  قد  أن يكونوا  املال، وذلك خشية  اليد على  مناطه مطالبة أصحاب 
بالسرقة، أو أن يكون املال موقوفا على طائفة من الناس يكون املتهم أحدهم، أو أذن 
احلد،  تستوجب  التي  السرقة  جرمية  أركان  أحد  بذلك  فسقط  احلرز  بدخول  للمتهم 
وتعد املطالبة نوعاً من درأ الشبهات، وانتهى هذا الرأي إلى أن أصحاب املال إذا عفوا 

عن اجلاني ولم يطالبوا بإيقاع احلد، فإن اجلاني ال تقطع يده في السرقة)))).

خالصة استعراض أسانيد الفقه في تطبيق حدود الله، أن الرأي في الفقه يتردد 
بني حزب يذهب إلى جواز تلقني اجلاني الكذب لينجو من احلد، وحزب يعزو منع 
القطع إلى عفو أصحاب احلق، وعليه فإن البحث املاثل يولي وجهه شطر تفنيد رأي 
احلزب األول فيما زعمه من جواز تلقني اجلاني الكذب في شأن تطبيق حدود الله، 
وما اعتبره البعض استدالال بذلك أن تعمد احملامي الكذب باسم ولسان املتهم لدفع 
العقوبة عنه، يعد تلقينا مباحا في ساحة القضاء، وذلك على سند من النص الشرعي 
الوارد بالفتوى املذكورة آنفا! ويعرج البحث بعدها إلى تفنيد الراي الثاني فيما اجته 

إليه من العفو عن ذوي الهيئات وأصحاب فضل السخاء.

الفرع الثاني
تفنيد السند الشرعي املزعوم

اجلدير بالبحث منذ البداية هي صفة الرسول عليه الصالة والسالم في التصدي 
لهذه الواقعة، وهي أن الرسول يفصل في شأن إيقاع احلد مباعز، وهو موقف القضاء 

(30)  املغني البن قدامه – املرجع السابق -، واملدونة الكبرى لإلمام مالك جـ 15 ص 9)2.
(31)   د. محمد عادل شاهني، املرجع السابق، صـ 25)، وقد جاء في املدونة الكبرى لإلمام مالك جـ 15 ص 9)2 أنه »قلت 
أرأيت إن سرق فأخذه أرباب السرقة فرد عليهم سرقتهم فتركوه، ثم رفعه قوم أجنبيون – أو هم -  إلى السلطان 
بعد ذلك بزمان، وقد رد السرقة قال: يقطع. وقد أخبرتك أن مالكا قال في الذي يعفو عنه أولياء املتاع عند القاضي، 

ثم يرفعه أجنبي، فإنه يقطع فهذا مثل ذلك«. 
(32)  املغني البن قدامه ج 9 ص 112.
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وليس موقف الدفاع، فالقول بأن هذا تلقني للنجاة من عقوبة احلد يعد خروجاً باحلديث 
النبوية الشريفة في واقعة  الشريف عن سياقه الشرعي املستقيم. فال شك أن السنة 
»ماعز« تفصح عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلقن املسلمني درساً شرعياً أرقى، 
وأسمى مما يدعي البعض. فالرسول يعطي املثل، والنموذج للقاضي العادل من حيث 
توقيع  وقبل  إدانته،  قبل  املتهم  اعتراف  صحة  من  والتثبت  الدليل،  حتقيق  في  واجبه 
العقوبة عليه)))). وحتقق الرسول، صلوات الله ومالئكته عليه، من حرية إرادة املتهم، 
وصحة اعترافه في هذه الواقعة، أحاطت بأحدث األسس القانونية اجلنائية من وجوب 
توافر األهلية اجلنائية الكاملة في املتهم، وخلوها من عيوب العقل كاجلنون، أو الوقوع 
في الغلط في فهم تطابق الفعل الذي اقترفه املتهم مع النموذج القانوني للفعل املادي 
للجرمية كما ورد بنص التجرمي، وهو ما عبرت عنه محكمة النقض املصرية بشرحها 

ملعنى االعتراف بأنه »ما كان نصاً في ارتكاب اجلرمية«)))).
وننتقد بشدة ما ورد بالفتوى املذكورة من تفرقة في املعاملة اجلنائية بني متهم 
تكرر  أو  الفسق،  منه  »ُعرف  آخر  ومتهم  املروءات«،  وأصحاب  الهيئات،  ذوي  »من 
وقوعه في بعض اجلرائم التي توجب التعذير، أو اشتهر بالفساد« وهو ما يتناقض 
الله، وذلك فيما روي عن  ويخالف بوضوح مبدأ املساواة بني املسلمني أمام شرع 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعن عائشة »أن قريشاً أهمتهم املرأة املخزومية التي 
سرقت قالوا من يكلم رسول الله عليه وآله وسلم ومن يجترئ عليه إال أسامة حب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، 
فقال أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس إمنا ضل من 
كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها«)))). وفي رواية  احلد، وامي 
أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »أتشفع 
في حد من حدود الله؟« ثم قام فخطب، فقال: »أيها الناس، إمنا هلك الذين من قبلكم 
عليه  أقاموا  الضعيف  فيهم  سرق  وإذا  تركوه،  الشريف  فيهم  سرق  إذا  كانوا  أنهم 

(33)  د. حسني اجلندي، أصول اإلجراءات اجلزائية في اإلسالم )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، الطبعة األولى 
.2(1 –  2(( ص   ،2009

(31)   جلسة )3/1/))19، مجموعة أحكام النقض س 19، ق 1).
(35) الشيخ اإلمام محمد بن علي ابن محمد الشوكاني، نيل األوطار املرجع السابق، ص 311.
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احلد«)))). وفي رواية أخرى: »عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير املتاع 
وجتحده، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن 
زيد فكلموه فكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أسامة ال أراك تشفع في حد من 
حدود الله عز وجل، ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فقال إمنا هلك 
من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه 
املخزومية.«  يد  فقطع  يدها  لقطعت  محمد  بنت  فاطمة  كانت  لو  بيده  نفسي  والذي 

رواه أحمد ومسلم والنسائي)))).
هذا املعنى الظاهر، والواضح أدعى لالعتقاد من ذلك الشطط املخزي، وأدعى من 
الزعم بأن الرسول الكرمي، حاشاه الله أن يفعل ذلك، قد لقن »الكذب« ملاعز إلنكار 
اإلثم حتى ينجو من احلد املقرر من لدن رحمن رحيم في شرعة الله التي ال يأتيها 
الباطل، وهي الشريعة السماوية العادلة التي يشهد لها الكافر قبل املؤمن بأنها تعلو، 

وال يعلو عليها)))). 

دار  الصبايطي،  سيد  الدين  عصام  وفهرست  تخريج  األحكام،  أدلة  جمع  من  املرام  بلوغ  العسقالني،  حجر  ابن    (3()
الشوكاني،  ابن محمد  اإلمام محمد بن علي  الشيخ  210 و211؛  1993م، ص  1111هـ-  الطبعة األولى  احلديث، 

نيل األوطار املرجع السابق، ص )30 و309.
(31)  الشيخ اإلمام محمد بن علي ابن محمد الشوكاني، نيل األوطار، املرجع السابق، ص 305.

»الشرع  باسم  الرد  للبعض  تتيح  التي  الدين  باسم  اإلفتاء  مواقع  من  اخلطر  ناقوس  دق  إلى  يدعونا  الذي  األمر    (3()
والدين« على أسئلة مرتادي هذه املواقع دون أن نعرف مؤهالت القائمني في هذه املواقع بالتصدي لإلفتاء ونوعية 
دراساتهم ومدى علمهم بأحكام الشريعة الغراء وكيفية اعتمادهم لإلفتاء للمسلمني في أمور دينهم ودنياهم! وننذر 
قَّ َوأَْنتُْم َتْعلَُموَن« )سورة البقر، اآلية:  قَّ ِبالْبَاِطِل َوَتْكتُُموا احْلَ من ينتوي بالدين شراً بتوعد الله لهم: »َوال َتلْبُِسوا احْلَ
اإلسالم بدس ما ليس منه أو ما قد يسئ إليه، وإن كنا على  يتهدد  أنه  البعض  يعتقد  املسلك  هذا  أن  إلى  وننبه   )12
يقني من أن الله هو احلافظ لدينه، إال أنه يقع على عاتقنا جميعاً بذل أقصى اجلهد، واحلرص بالنواجذ على حتري 
الصحة الشرعية للفتاوى باسم اإلسالم، والذود عن طريق التصدي بالعلم في مواجهة أي مساس بأعمدة الدين 

املشرعة بالقرآن والسنة.
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املبحث الثاني
موقف مدونات أخالقيات مهنة احملاماة في النظم املقارنة

من مقولة »احلق في الكذب«
نبادر في البداية إلى لفت االنتباه إلى أن مدونات أخالقيات احملاماة املقارنة العديدة 
قد تناولت تفصيلياً صفة »الكذب« في شأن أداء احملامي ملهنة احملاماة والتحذير والنهي 
عنها))))، إال أنها ركزت أيضا ومبفهوم املخالفة على إبراز أهمية »الصدق« في عالقة 
احملامي، سواء بعميله، أو بالقضاء واجلهات الرسمية التي ميثل أمامها. وجدير بالذكر 
أن مدونات أخالقيات مهنة احملاماة في الدول الغربية اهتمت بوضع نصوص واضحة 
أمام  مثوله  في  أم  بعميله  عالقته  في  سواء  مهنته،  أداء  في  احملامي  التزامات  بشأن 
تعداد مرسل ملكارم األخالق، بل هي  املهنة ليست مجرد  القضاء. فمدونة أخالقيات 
حال  التأديبية  للمسؤولية  قانونياً  أساساً  تكون  ألن  تصلح  اللتزامات  محددة  قواعد 
يكسبها  ما  هو  املدونات،  لهذه  املخالفة  عند  التأديبي  ثم  امللزم،  واألثر  مخالفتها)1)). 
األهمية واجلدية في نفس احملامي، ويشعره بوجوب احترامها، ومراعاة أحكامها في 

أدائه ملهام مهنته. 

املطلب األول
التزام احملامي الصدق مع »عميله«

نعرض بعض املبادئ التي أجمعت عليها عدة مدونات أخالقيات مهنة احملاماة في 
الصدق، سواء في  التزام احملامي  ما تضمنته من  التركيز على  الدول، مع  العديد من 
التي  املبادئ  بتناول  ونبدأ  القضاء)))).  أمام  لعميله  متثيله  في  أم  »عميله«  مع  عالقته 

تتعلق بالتزام احملامي الصدق مع »العميل«:

(39) Daniel Markovits, Modern Legal Ethics: Adversary Advocacy in a Democratic Age, Princeton 

University Press, 092008/, p. 45.

(40) Deborah L. Rhode, Ethics in Practice: Lawyers> Roles, Responsibilities, and Regulation, Oxford 

University Press, 092003/, p. 205.

(41)  Daryl Koehn, Ground of Professional Ethics, Routledge, 121994/.
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الفرع األول

التزام احملامي الوضوح في اإلطار االتفاقي خلدماته املهنية مع العميل

اهتمت مدونات أخالقيات احملاماة في النظم املقارنة على صياغة اتفاق مكتوب 
وموقع بني احملامي وعميله على نحو يحيط العالقة بينهما بإطار قانوني واضح)))). 
بني  العالقة  في  والوضوح  الصدق،  من  اجلانب  هذا  تناول  في  باإلبراز  واجلدير 
احملامي، وعميله، أن املدونات في عدة نقابات، سواء في الواليات املتحدة األمريكية 
أم في دول أخرى مثل كندا وبريطانيا، جعلت حترير اتفاق مكتوب لصياغة العالقة 
حتبيذ،  أو  نصيحة  مجرد  ليس  وعميله  احملامي  بني   Privilege Relation املتميزة 
ويترك أمر استحسان األخذ به إلرادة احملامي أو إلرادة العميل، بل جعلته التزاماً يقع 
على عاتق احملامي الوفاء به في أدائه ملهنته باعتباره أحد أصول املهنة الرئيسة)))).

وتطبيقاً لهذا االلتزام فإن مناذج اتفاق خدمات احملامي القانونية في عالقته مع 
في  منها  العديد  وانتشر  القضايا،  في  التخصص  مجاالت  باختالف  تتعدد  عميله 
صورة إصدارات أو لوائح إرشادية لنقابات واحتادات احملامني. فنجد مناذج التفاق 
العقارية،  امللكيات  تسجيل  وخدمات  الوفاة،  بعد  الوصايا  توثيق  محامي  خدمات 
الدعاوى  ومباشرة  االستشارات  وخدمات  الفكرية،  امللكية  تسجيل  وخدمات 
واالتهامات  املالية  املطالبات  دعاوى  في  الدفاع  وخدمات  التجارية،  الشركات  عن 

اجلنائية، وغيرها من املجاالت املتخصصة في املجال القانوني)))).

(42) UK - Solicitors’ Code of Conduct 2007, Professional Ethics, Dated 10 March 2007 and commencing on 
1 July 2007, “2.02 Client care: (d) ensure that the client is given, in writing, the name and status of the 
person dealing with the matter and the name of the person responsible for its overall supervision”.

(43)  Oregon Rules Of Professional Conduct, (With Amendments Effective January 1, 2012); -  Aba Model 
Code Of Professional Responsibility, The Model Code Of Professional Responsibility Was Adopted By 
The House Of Delegates Of The American Bar Association On August 12, 1969 And Was Amended By 
The House Of Delegates In February 1970, February 1974, February 1975, August 1976, August 1977, 
August 1978, February 1979, February 1980, And August 1980, Overview Of Model Code Of Judicial 
Conduct, As Adopted February 12, 2007; - New York Lawyer>S Code Of Professional Responsibility; - 
Ohio Rules Of Professional Conduct, Effective February 1, 2007; - The Canadian Bar Association, Code 
Of Professional Conduct, 2009; - Uk - Solicitors’ Code Of Conduct 2007, Professional Ethics, Dated 10 
March 2007 And Commencing On 1 July 2007.

  Daryl Koehn, Ground of Professional Ethics, Routledge, 121994/.
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وبعد  عميله،  مع  ومناقشته  القانونية،  اخلدمات  اتفاق  يعد  بأن  احملامي  ويلتزم 
التراضي بينهما على مضمونه، يتم توقيعه منهما قبل مباشرة احملامي أداء واجبات 
مهنته لصالح هذا العميل، غير أن ظروف العميل قد حتول دون توقيع هذا االتفاق في 
بداية عالقته مع احملامي، نظراً لضيق الوقت، أو لظروف العميل اخلاصة مثل وجوده 
خارج البالد واحتياجه خلدمات احملامي في نزاع قانوني طارئ، أو القبض عليه وحبسه 
إعداد  التي قد حتول دون  األحوال  بارتكاب جرمية معينة، وغيرها من  االتهام  حتت 
االتفاق وتوقيعه بينهما. احتاطت مدونات أخالقيات مهنة احملاماة ملثل هذه الظروف، 
فأشارت إلى أنه على احملامي فور زوال هذه العوائق إعداد اتفاق اخلدمات القانونية، 

.((((xوتوقيعه من العميل لالستمرار في العالقة املهنية بينهما في صدق ووضوح
وقد تضمنت العديد من املدونات صياغة هذا االلتزام املهني في عبارات كاآلتي: 
»يلتزم احملامي بأن يحصل على توقيع »العميل« باملوافقة على اتفاق عالقة محامي/
عميل في بداية العالقة املهنية بينهما، أو في أقرب وقت إذا حالت ظروف »العميل« 
دون التوقيع على هذا االتفاق مبجرد زوال هذه الظروف. ومتثل هذه االتفاقية عالقة 
العميل، وبالتالي فهي مكملة وخاضعة في مضمونها  مميزة تدور في فلك خدمة 

وتفسير أحكامها لقواعد مدونة أخالقيات مهنة احملاماة.«
واحلقيقة أن اتفاق خدمات احملاماة املوقع من العميل ال ميثل اإلطار القانوني الوحيد 
للعالقة بني احملامي وعميله، بل إن هذا االتفاق يكون مكمالً، وال يلغي أو َيُجبُّ التزامات 
احملامي قبل عميله املقررة مبوجب مدونة أخالقيات املهنة أو النصوص القانونية التي 
أدائه لواجبات مهنته)))). ونورد مثاالً على مسؤولية  يجب مراعاتها من احملامي في 
املقررة مبوجب مدونة  العميل  التخصصية في خدمة  الكفاءة  نتائج عدم  احملامي عن 
عدم  عواقب   :9 )القسم  نص  احملامني  نقابة  عن  الصادرة  كندا  في  احملامي  أخالقيات 
الكفاءة(: »يالحظ أن قواعد املدونة ال تتضمن مواصفات محددة ملعيار الكفاءة. ومع 
أن  فيه  يشترط  ال  فإنه  اإلهمال  أما  التعويضية.  املسؤولية  يستتبع  اخلطأ  فإن  ذلك، 

(45) Laura Empson, Managing the Modern Law Firm: New Challenges, New Perspectives, Oxford 

University Press, 012007/, p. 32.

(46) The Canadian Bar Association, Code Of Professional Conduct, 2009; New York Lawyer’s Code Of 

Professional Responsibility; - Ohio Rules Of Professional Conduct, Effective February 1, 2007, Dr 1105- 

1200.5-[A[ Disciplinary Authority And Choice Of Law.
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يتطابق في عناصره مع منوذج اإلهمال املستوجب للمسؤولية التقصيرية في القانون، 
وعليه فإن اإلهمال أو اخلطأ في أداء احملامي لواجباته جتاه العميل قد تستوجب إلزام 
احملامي بالتعويض، بل إن توافر األدلة على اإلهمال اجلسيم أو اخلطأ في أحوال معينة 
والذي  بضرر  العميل  إصابة  ثبوت  عن  النظر  بغض  احملامي  مسؤولية  به  تتوافر  قد 
هو شرط قيام املسؤولية التقصيرية. وفي جميع األحوال، فإن ثبوت قيام مسؤولية 
احملامي التقصيرية عن اإلهمال أو عدم الكفاءة في القيام بواجبات مهنته قبل العميل 
من  أصابه  ملا  جابر  تعويض  على  احلصول  في  للعميل  حق  نشوء  إلى  حتماً  يؤدي 
أضرار، وهذا ال مينع من توقيع العقوبة التأديبية على احملامي مبقتضى القسم ))( من 

املدونة واخلاصة بااللتزام املهني والعقوبات التأديبية«. 
إقرار احملامي  القانونية لصالح عميله  اتفاق خدمات احملامي  وأهم ما يتضمنه 
مع  سابق،  عميل  مع  عالقة  بسبب  أو  جانبه،  من  املصالح  في  تنازع  وجود  بعدم 
مصالح عميله احلالي. وكذلك حتديد األعمال واخلدمات القانونية موضوع االتفاق 
على نحو واضح. وأيضاً وباألخص حتديد أتعاب احملامي املستحقة في ذمة العميل 

عما يؤديه من أعمال وخدمات لصالح العميل، وكيفية حتديدها وأوقات سدادها. 
ونتناول هذه االلتزامات تباعاً في الفروع التالية:

الفرع الثاني

التزام احملامي إطالع العميل على ما قد ميثل تنازعا في املصالح
ميتنع على احملامي كقاعدة عامة تولي الشؤون القانونية لصالح عميل توجد شبهة 
قد  ألسباب  العميل،  مصلحة  وبني  نفسه،  احملامي  مصلحة  بني  املصالح  في  تنازع 
يجهلها العميل. وفي هذا الشأن، فإن التزام احملامي الصدق مع عميله يلقي عليه واجب 
حول  احملامي  نفس  في  الشك  من  ظالل  حتى  وجود  على  البداية  منذ  العميل  إطالع 
تنازع في املصالح بينهما. وال يعني ذلك أن يكشف احملامي عن أسرار أو معلومات قد 
تضر مبصلحته الشخصية، بل كل ما يلتزم به احملامي أن يرفض إبرام اتفاق اخلدمات 
العميل لوجود مانع لدى احملامي، سواء حتت عنوان تنازع املصالح أم  القانونية مع 

ألسباب يرفض اإلفصاح عنها، وتنتهي بذلك العالقة بينهما)))).

(47)  Ohio Rules Of Professional Conduct, Effective February 1, 2007,” Rule 1.7: Conflict Of Interest: 

Current Clients”.
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وقد يكون تنازع املصالح املانع دون قبول االتفاق بني احملامي، والعميل احملتمل، هو 
وجود مصلحة شخصية للمحامي تخالف مصلحة هذا العميل، أو أن يكون للمحامي 
صلة بخصوم هذا العميل كأن يكون موضوع قضية العميل خالف عائلي مع زوجه، 
والتي قد متت بصلة قرابة أو عالقة شخصية باحملامي. في هذه األحوال جميعاً يتعني 
على احملامي رفض القضية منذ البداية خشية أن تؤثر هذه العالقات السابقة على أداء 

احملامي لواجباته لصالح هذا العميل، ذلك حتى وإن كان العميل على غير علم بها)))).

أثناءها  تناول  والتي  السابقة،  احملامي  وظيفة  بسبب  املصالح  تنازع  يكون  وقد 
شأن  في  رأياً  احملامي  مبناسبتها  وأبدى  احملتمل،  العميل  قضية  موضوع  احملامي 
املوقف القانوني لهذا العميل في هذه القضية، كأن تكون وظيفة احملامي السابقة هي 
في  قانونياً  إجراًء  مبقتضاها  اتخذ  قد  ويكون  سابقاً،  للتحقيق  قاضياً  أو  عاماً  مدعياً 
قضية العميل احملتمل أثناء قيامه بواجبات وظيفته السابقة، أو كان محكماً أو وسيطاً 
في ذات النزاع)))). وينبغي أن نقرر هنا أن تنازع املصالح يحول دون قبول احملامي 
تولي شؤون العميل القانونية، سواء أكان اإلجراء القانوني الذي باشره احملامي أثناء 

أداءه لوظيفته السابقة لصالح هذا العميل أم ضده)1)).

واحتراماً حلرية احملامي في اعتناق قيم دينية أو سياسية أو أخالقية، وحقه في 
التمسك بهذه القيم املعنوية، فإن مدونات أخالقيات مهنة احملاماة اعترفت للمحامي 
بحقه في رفض تولي أعمال قانونية لصالح العميل حال استشعاره مبخالفة مصالح 
العميل لهذه القيم، وعدم جواز توليه أعمال اخلدمات القانونية لعميله ضد ما يعتنقه 
ويؤمن به من قيم دينية أو سياسية أو أخالقية، باعتبار أن ذلك في حد ذاته ميثل 

تنازعاً في املصالح يؤثر في كثير من األحيان على مصلحة العميل)))).

(48) Oregon Rules Of Professional Conduct, (With Amendments Effective January 1, 2012), “Rule 1.7 

Conflict Of Interest: Current Clients”.

(49) Op. Cit., “Rule 1.12 Former Judge, Arbitrator, Mediator Or Other Third-Party Neutral”.

(50) Oregon Rules Of Professional Conduct, (With Amendments Effective January 1, 2012), Rule 1.11 

Special Conflicts Of Interest For Former And Currentgovernment Officers And Employees, 

(51) Oregon Rules Of Professional Conduct, (With Amendments Effective January 1, 2012), Rule 1.16 

Declining Or Terminating Representation.
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لعميل  قانونية  شؤون  رعاية  احملامي  تولي  إلى  يرجع  قد  املصالح  وتنازع 
أو  إيجاباً  تتصل  احملتمل  احلالي  العميل  مع  االتفاق  موضوع  يكون  وأن  سابق، 
سلباً مبوضوع العالقة اخلاصة بالعميل السابق. وميتنع على احملامي قبول تقدمي 
أم  فعالً  قائماً  املصالح  تنازع  للعميل احلالي احملتمل، سواء كان  القانونية  خدماته 
محتمالً، وسواء كانت العالقة بني احملامي والعميل السابق مازالت قائمة أم انتهت، 
وسواء كان العميل احلالي احملتمل يعلم بهذه العالقة أم يجهلها، طاملا كانت شبهة 

تنازع املصالح قائمة أو محتملة)))).
وقد يدق األمر في حالة إبرام احملامي اتفاق خدمات قانونية مع العميل بالفعل، 
في  تنازع  وجود  ذلك  بعد  تبني  ثم  العميل،  هذا  لصالح  أعماالً  احملامي  ومباشرة 
املصالح مع احملامي نفسه أو مع عميله السابق في تاريخ الحق بعد انخراط احملامي 
في مباشرة واجباته املهنية لصالح العميل احلالي. ولقد تنبهت مدونات أخالقيات 
املهنة لهذا االحتمال فألزمت احملامي باطالع العميل احلالي فوراً بتنازع املصالح، 

وإنهاء االتفاق املبرم بينهما)))). 

العميل عدم وجود  املصالح مسألة نسبية، فقد يقدر  تنازع  ولكن نظراً ألن شبهة 
تنازع في املصالح فعلياً وواقعياً، ومن ثم يتمسك العميل بإبرام االتفاق مع احملامي. 
في هذه احلالة، ينبغي على احملامي أن يورد باتفاق اخلدمات القانونية املبرم مع العميل 
املصالح،  في  تنازع  شبهة  وجود  عن  الكشف  صراحة  يضمنه  واضحاً  مستقالً  بنداً 
ويثبت رضاء العميل رغم ذلك بإبرام االتفاق، وتوقيع العميل على االتفاق، وما يتضمنه 
من حتفظ وإثبات لوجود شبهة تنازع املصالح ورضاء العميل رغم علمه بذلك. وهذا 
املصالح،  تنازع  وجود  تؤكد  الحقاً  أخرى  وقائع  لظهور  احملامي  من  حتوطاً  بالطبع 
وتوقياً من احملامي ملا قد يتضح من أسباب تستجد الحقاً تتعلق بشبهة تنازع املصالح 
التي نبه احملامي عميله إلى احتمال وجودها في بداية االتفاق بينهما. وال شك أن في 
هذه األحوال قد تتأكد شبهة تنازع املصالح فتحول عندئذ دون استمرار احملامي في 
تنفيذ التزامه قبل العميل، وقد يكون ذلك في مرحلة حرجة من تطور القضية ومؤثرة 

(52) The Canadian Bar Association, Code Of Professional Conduct, 2009, “Guiding Principles”.

(53)  Oregon Rules Of Professional Conduct, (With Amendments Effective January 1, 2012), “Rule 1.10 

Imputation Of Conflicts Of Interest; Screening”
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ويستوجب  العميل،  عن  ضاراً  تخلياً  يعد  قد  الذي  األمر  وهو  العميل،  مصالح  على 
مسؤولية احملامي القانونية، ما لم يتضمن اتفاق احملامي مع العميل الكشف عن شبهة 

تنازع املصالح، ورضاء العميل رغم ذلك إمتام االتفاق مع احملامي)))).
اتفاق اخلدمات  أم وقع فسخ  البداية  منذ  العالقة  أنهيت  األحوال، سواء  في جميع 
القانونية، وعدم استمرار احملامي في أداء واجبات مهنته لصالح العميل احلالي بسبب 
ظهور تنازع في املصالح عقب إبرام االتفاق، وعقب مباشرة األعمال من جانب احملامي، 
العميل،  العميل إلى اإلضرار مبصالح  إنهاء العالقة مع  فإن احملامي يلتزم بأال يؤدي 
محتمة،  األضرار  كانت  وإذا  جتنبها.  وسعه  كلما  العميل  مبصالح  اإلضرار  جتنب  أو 
فعلى احملامي العمل على التقليل منها قدر اإلمكان، وذلك من حيث مراعاة توقيت إنهاء 
العالقة املهنية مع العميل، وتأثيره على مجريات األعمال القانونية التي يتولى احملامي 
مباشرتها. وبنفس القدر، وبذات القواعد املهنية، يقع على عاتق احملامي التزاماً بعدم 

اإلضرار مبصالح عميله السابق)))).
باطالع  احملامي  التزام  احملاماة  مهنة  أخالقيات  مدونات  من  العديد  أوضحت  وقد 
نحو  على  صيغت  نصوص  خالل  من  العميل  على  املؤثر  املصالح  تنازع  على  العميل 
ميثل  قد  ما  على  »العميل«  يطلع  بأن  احملامي  »يلتزم  التالية)))):  املعاني  فلك  في  يدور 
تنازعاً في املصالح مع احملامي نفسه، أو مع عميل سابق للمحامي، أو مع وظيفة سابقة 
للمحامي، أو مع معتقدات احملامي الشخصية أو الدينية أو السياسية أو الوطنية، وقد 
يترتب على ذلك عدم إبرام اتفاق عمل بينهما ابتداء، أو إنهاء عالقة العمل التي ربطت 
بينهما الحقاً، أو االستمرار رغم ذلك في عالقة العمل بينهما، وفي جميع األحوال يلتزم 
احملامي بأال يؤدي هذا التنازع في املصالح إلى اإلضرار مبصلحة »العميل احلالي« أو 

مبصلحة »العميل السابق«.

(54) Laura Empson, Managing the Modern Law Firm: New Challenges, New Perspectives, Oxford 

University Press, 012007/, p. 98.

(55) UK - Solicitors’ Code of Conduct 2007, Professional Ethics, Dated 10 March 2007 and commencing on 

1 July 2007,” 2.02 “Client Care”

(56) Ohio Rules Of Professional Conduct, Effective February 1, 2007, “Rule 1.10: Imputation Of Conflicts 

Of Interest: General Rule”.
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الفرع الثالث

التزام احملامي الصدق في بيان األعمال واألتعاب املستحقة قبل العميل

اخلدمات  اتفاق  في  خاصة  مكانة  حتتل  وعميله  احملامي  بني  املتبادلة  االلتزامات 
املالية  لاللتزامات  املنظمة  النصوص  فإن  الغالب،  وفي  بينهما.  املبرم  القانونية 
بالسرية  حتاط  االتفاق  هذا  في  املهنية  خدماته  لقاء  احملامي  جتاه  العميل  من  املتطلبة 
Confidentiality، فهي من اخلصوصية بحيث يقتصر العلم بها على طرفي االتفاق، 
أي احملامي وعميله)))). ومع ذلك، فإن مدونات أخالقيات مهنة احملاماة توجه احملامي 
إلى اعتبارات الصدق واألمانة املهنية في شأن تنظيم هذه العالقة، رغم خصوصيتها، 
وذلك من خالل إرشادات ومعايير عامة. ويجري العمل في العديد من النظم القانونية 
املقارنة على أن يلتزم احملامي مبوافاة عميله ببيان دوري بكافة األعمال التي قام بها 
املهنية  العالقة  في  الشفافية  من  كبير  قدر  يضمن  وهذا  العميل،  هذا  لصالح  احملامي 
حيث  بينهما  أيضا  املالية  العالقة  يضبط  أخرى،  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا  بينهما، 
يتم تقدير أتعاب احملامي حسب اجلهد الذي يبذله وفقا لعدد الساعات التي يخصصها 

خلدمة عميله، فضال عن املصروفات، والنفقات اخلاصة بشؤونه القانونية)))).
يقدم  أن  احملامي  على  أساسياً  التزاماً  احملاماة  مهنة  أخالقيات  مدونات  وتضع 
بدورية  ويقصد  عميله.  لصالح  أدائها  تولى  التي  القانونية  األعمال  عن  دورياً  تقريراً 
البيان كل أسبوع أو كل شهر حسب االتفاق  بيان األعمال أن يتم موافاة العميل بهذا 
بينهما. ويعني البيان بأن يقدم احملامي للعميل رصداً تفصيلياً لألعمال، واملدة الزمنية 
التي استغرقها أداء كل عمل على حده، واملصروفات التي أنفقها احملامي في الشؤون 
القانونية للعميل مثل الرسوم القضائية، ورسوم التسجيل للملكية العقارية أو الفكرية، 
أو األوراق والسندات املالية أو وصايا اإلرث، أو نفقات أتعاب خبراء مت االستعانة بهم 
ألغراض اإلثبات الفني ألدلة طلبات أو دفاع العميل، وكذلك مصروفات االنتقال غير 
العادية كتذاكر الطائرات أو الرحالت البرية الطويلة الالزمة حسب ظروف القضية أو 
القانونية موضوع االتفاق. وقد يقضي االتفاق بأن يلتزم احملامي بإخطار  اخلدمات 

(57)  Oregon Rules Of Professional Conduct, (With Amendments Effective January 1, 2012), Rule 1.6 

Confidentiality Of Information”.

(58)  Op. cit., “2.03 Information about the cost”.
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العميل مسبقاً بالنفقات غير العادية أو التي تتجاوز مبلغاً محدداً، مثل ما سبق اإلشارة 
أو  أم برية طويلة  انتقاالت غير عادية، سواء من خالل رحالت جوية  إليه من نفقات 
بهذه  مقدماً  العميل  بإخطار  احملامي  يلتزم  احلاالت  هذه  وفي  بخبراء))))،  االستعانة 
النفقات، وقد يحتاج احملامي إلى موافقة مسبقة من العميل قبل اإلقدام على القيام بها 
فعالً، وعلى احملامي عندئذ احلصول مسبقاً على هذه املوافقة من العميل، وسند يثبت 

موافقة العميل أو تكليفه احملامي بدفع هذه النفقات)1)).
ويرتبط بهذا االلتزام بتقدمي بيان األعمال الدوري التزام أخالقي آخر بالغ األهمية، 
خاصة في مجال الصدق في العالقة بني احملامي وعميله، وهو التزام احملامي بالدقة 
لقاء  إليه  بسدادها  العميل  يطالب  التي  والنفقات  واملصروفات،  األعمال،  بيان  في 
املهنية. وتتضمن مدونات أخالقيات مهنة احملاماة نهيا قاطعا وجازما  أداءه واجباته 
للمحامي عن املبالغة في بيان األعمال، أو املدة الزمنية، أو املصروفات، أو النفقات، التي 
البعض من  أمر قد يقدم عليه  القانونية، وهذا  العميل  بذلها احملامي في تولي شؤون 
احملامني بهدف زيادة األتعاب، أو املستحقات التي يطالب العميل بسدادها. وال شك أن 
مثل هذه املمارسات تتجاوز »الكذب« إلى التالعب باحلسابات، واملطالبة بغير مستحق، 

وهي ممارسات تتنافى مع ما تفرضه أخالقيات املهنة من صدق وأمانة)))).
إيصاالً  العميل  تسليم  وجوب  إلى  احملاماة  مهنة  أخالقيات  مدونات  وأشارت 
إلثبات سداد املبالغ التي يدفعها إلى احملامي، ويقوم هذا االلتزام على عاتق احملامي، 
العميل  يوافي  أن  به، فعلى احملامي  يطالب  لم  أم  السداد  بإيصال  العميل  سواء طالب 
لم  فإن  اإليصال،  بهذا  العميل  مطالبة  احملامي  ينتظر  أن  يقبل  وال  السداد.  بإيصال 
املطالبة مبرراً ملخالفة هذا االلتزام.  العميل فال يجوز للمحامي أن يعد عدم  يطالب به 
وقد صاغت نصوص املدونات األخالقية ملهنة احملاماة هذا االلتزام بعبارات مثل)))): 
»يلتزم احملامي بتقدمي بيان دوري إلى »العميل« باألعمال التي قام بها احملامي لصالح 

(59) Laura Empson, Managing the Modern Law Firm: New Challenges, New Perspectives, Oxford University 

Press, 012007/, p. 127.

(60) Oregon Rules Of Professional Conduct, (With Amendments Effective January 1, 2012), Rule 1.5 

Fees.

(61) Ibid.

(62) Deborah L. Rhode, Ethics in Practice: Lawyers> Roles, Responsibilities, and Regulation, Oxford 

University Press, 09254 ,2003/.
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»العميل« إيصاال  التي تكبدها احملامي، وإعطاء  »العميل«، واألتعاب مقابلها، والنفقات 
يتضمن  بياناً  »العميل«  إلى  أن يقدم احملامي  أتعاب ونفقات. وال يجوز  مبا يدفعه من 
مبالغات في األعمال التي قام بها احملامي لصالح »العميل«، وساعات العمل، والنفقات، 

بهدف زيادة أتعاب احملامي، ومستحقاته«.

الفرع الرابع
التزام احملامي احلفاظ على أسرار العميل

إن  بحيث  البداهة،  من  أمر  عميله  أسرار  على  باحلفاظ  احملامي  التزام  أن  احلقيقة 
اإلشارة إليه تعد مجرد حتصيل حاصل في سياق تناول التزامات احملامي األخالقية 
املالزمة ألدائه املهني. ويهمنا في هذا املجال أن نبرز أن االلتزام باحلفاظ على أسرار 
محاميه  إلى  العميل  بها  يسر  التي  املعلومات  أو  األسرار  تلك  على  يقتصر  ال  العميل 
مباشرة، بل ميتد هذا االلتزام إلى كافة األسرار واملعلومات التي تنتهي إلى علم احملامي 
مباشرة من العميل، أو عن طريق غير مباشر من إطالع احملامي على مستندات الشؤون 
القانونية اخلاصة بالعميل، أو من خالل االتصال بأطراف ذات عالقة بشؤون العميل 
القانونية  العميل  أمور  توليه  مبناسبة  عامة  بصفة  احملامي  عليها  وقف  أو  القانونية، 

بغض النظر عن مصدرها)))).
هذه  عن  اإلفصاح  من  قطعاً  مينعه  عميله  أسرار  على  باحلفاظ  احملامي  والتزام 
احملاماة:  مهنة  أخالقيات  مدونات  من  العديد  بنصوص  املبني  النحو  على  األسرار 
»يلتزم احملامي باحلفاظ على جميع املعلومات أو األسرار أو األقوال التي يفضي إليه 
مستندات  من  بها  يعلم  قد  التي  أو  »العميل«،  من  بها  يعلم  قد  التي  أو  »العميل«،  بها 

»العميل«، أو التي قد يطلع عليها، أو قد يعلم بها مبناسبة عمله لصالح هذا »العميل«.
أسرار  أو  معلومات  عن  األحوال  من  حال  بأي  احملامي  يفصح  أن  يجوز  وال 
أو أقوال يفضي إليه بها »العميل«، أو قد يعلم بها من »العميل«، أو قد يعلم بها من 
هذا  لصالح  عمله  مبناسبة  بها  يعلم  قد  أو  عليها،  يطلع  قد  أو  »العميل«،  مستندات 

»العميل« إلى أي جهة دون إذن مسبق من »العميل« وموافقته املسبقة املكتوبة.

(63) Steven H. Goldbird, Heaven Help the Lawyer for a Civil Liar, Heinonline 2 Geo. J. Legal Ethics 890 

19881989/.
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االستثناء:
بوقائع  تتعلق  التي  املعلومات  على  العميل  أسرار  على  باحلفاظ  االلتزام  يقتصر 
تنتمي إلى املاضي مهما كان خطورتها أو جسامتها، وإن بلغت ارتكاب جرائم فاحشة، 
العامة  أو اختالسات مالية تهدد املصلحة  إرهابية  ارتكاب جرائم  أو  أو اجلرح  كالقتل 
للدولة، غير أن هذا االلتزام ال ميثل التزاماً مطلقاً بحيث ميتد إلى وقائع مستقبلية ينتوي 
العميل عن نيته ارتكاب جرمية بالغة اجلسامة، وتوافرت  إتيانها، فإن أفصح  العميل 
للمحامي أسرار أو معلومات أيقن من خاللها أن عميله سيقدم حتماً، أو في االحتمال 
الغالب، على ارتكاب جرائم على قدر من اجلسامة بحيث تتهدد حياة أو سالمة شخص 
العامة  السلطات  بإبالغ  حينئذ  يلتزم  احملامي  فإن  للمجتمع،  عامة  مصلحة  أو  بعينه، 
أن  األسرار حتى يحول دون وقوع هذه اجلرائم، وحتقق أضرارها. ويفترض  بهذه 
يكون خلشية احملامي من ارتكاب عميله جرمية معينة أسباب موضوعية معقولة، وأال 
تكون مجرد مخاوف باعثها الظن والتخمني، بل البد أن ترقى األسرار التي يفضي بها 
العميل إلى محاميه إلى درجة املعلومات احملددة عن جرمية معينة. وجدير بالذكر أنه ال 
يقع على عاتق احملامي التزام بإخطار العميل بنيته إبالغ السلطات العامة، أو استئذان 
العميل، أو احلصول على موافقته املسبقة، أو حتذيره من أنه سيبلغ السلطات إذا أقدم 
اجلرمية.  هذه  ارتكاب  نية  عن  بالعدول  إقناعه  بهدف  اجلرمية  ارتكاب  على  العميل 
والتعليل بديهي ألن من شأن علم العميل، وهو على هذا القدر من اخلطورة اإلجرامية، 

بنية احملامي بإبالغ السلطات العامة ما قد يتهدد حياة احملامي نفسه باخلطر)))). 
العامة عن أسرار عميله، وهي  املتعلق بالتزام احملامي بإبالغ السلطات  االستثناء 
عن  بوضوح  يعبر  االستثناء  هذا  جسيمة،  إجرامية  خطورة  عن  تنبئ  التي  األسرار 
موازنة دقيقة بني اعتبارات أخالقيات مهنة احملاماة، من ناحية، واعتبارات حماية حياة 
وسالمة األشخاص، وأمن املجتمع ومصاحله، من ناحية أخرى. وغني عن البيان أن 
وأمن  وسالمتهم،  األشخاص  حياة  حماية  رجحت  احملاماة  مهنة  أخالقيات  مدونات 
ومصالح املجتمع، فوضعت استثناًء صريحاً من التزام احملامي باحلفاظ على أسرار 
لصالح  مهنته  واجبات  احملامي  أداء  في  االلتزام  هذا  قدسية  رغم  عميله،  ومعلومات 

(64) Oregon Rules Of Professional Conduct, (With Amendments Effective January 1, 2012), Rule 1.16 

Declining Or Terminating Representation.
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عميله، فتناولت مدونات أخالقيات مهنة احملاماة هذا االستثناء بنصوص كاآلتي)))): 
بها  إليه  يفضي  التي  األقوال  أو  األسرار  أو  املعلومات  عن  باإلبالغ  احملامي  »يلتزم 
قد  أو  »العميل«،  مستندات  من  بها  يعلم  قد  أو  »العميل«،  من  بها  يعلم  قد  أو  »العميل«، 
العامة  السلطات  إلى  »العميل«،  أو قد يعلم بها مبناسبة عمله لصالح هذا  يطلع عليها، 
املختصة دون إذن من »العميل« ودون موافقته، إذا تأكد أنه يترتب عليها مستقبالً قتل 
شخصاً بعينه، أو إحداث أذى جسيم بجسمه أو مباله أو بسمعته، أو يتهدد مصلحة 

عامة للمجتمع بخطر محدق جسيم.«

املطلب الثاني
التزام احملامي الصدق مع »القضاء« و«اجلهات املختصة«

في  بالصدق  املهنة،  أخالقيات  لقواعد  وفقا  احملامي،  اللتزام  نعرض  أن  قبل 
أدائه واجب متثيل عميله أمام القضاء أو اجلهات التي يتعامل معها بصفته املهنية، 
سنعرض لبيان موقف املبادئ القضائية في شأن الضمانات اإلجرائية التي أحاط 
بها القانون املتهم في مرحلة االستجواب صونا لشرعية األدلة التي قد يسفر عنها 
مراحل  من  املهمة  املرحلة  هذه  في  املتهم  حقوق  أن  البيان  عن  وغني  االستجواب. 
املتهم،  دفاع  متثيل  في  احملامي  بدور  مباشر  نحو  على  تتعلق  اجلنائية  الدعوى 

ونطاق أدائه لواجبات مهنته.
الفرع األول

مبادئ القضاء اجلنائي املقارن في شأن الضمانات اإلجرائية للمتهم في االستجواب

عميله،  متثيله  في  احملامي  ألخالقيات  نعرض  أن  وقبل  البداية،  في  نشير 
اإلجراءات  قانون  في  السائدة  املبادئ  أن  إلى  القضاء،  أمام  الصدق  والتزامه 
اجلنائية في النظم املقارنة تكاد تتطابق مع تلك السائدة في دولنا العربية، وخاصة 
التي تتعلق بضمانات استجواب املتهم وحقه في الصمت واإلنكار والعدول  تلك 
عن أقواله السابقة، وعدم جواز معاقبة املتهم عن اإلدالء بأقوال تخالف احلقيقة 

(65) Op. Cit., Rule 1.6 Confidentiality Of Information: (B) A Lawyer May Reveal Information relating to 
the representation of a client to the extent the lawyer reasonably believes necessary: (1) to disclose the 
intention of the lawyer’s client to commit a crime and the information necessary to prevent the crime; 
(2) to prevent reasonably certain death or substantial bodily harm; (3) to secure legal advice about the 
lawyer’s compliance with these Rules”.
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في حدود معينة، إال أنها تتضمن أيضاً بعض الضمانات التي ال مثيل لها في نظمنا 
العربية نخص منها بالذكر الضمانات املصاحبة ملرحلة القبض على املتهم، وجمع 

االستدالالت، وسؤاله في محضر الضبط، وهو ما نورده بإيجاز كاآلتي:
ينبغي أن يحاط املتهم علماً منذ إلقاء القبض عليه بأن كل ما يقوله قد يؤخذ كدليل 
في  وحقه  الصمت،  في  وحقه  القانون،  وأمام  احملكمة  أمام  الحقاً  القضية  في  ضده 
االستعانة مبحام للدفاع عنه، وأنه إذا لم يكن لديه القدرة على االستعانة مبحام فإنه 

سيعني محام عنه)))).
املتهم من االتصال، مكاملة هاتفية واحدة على األقل، مبن يشاء  أن ميكن  يجب 

فور إلقاء القبض عليه.
يجب أن ميكن املتهم من االستعانة مبحام قبل سؤاله من مأموري الضبط القضائي 

في مرحلة جمع االستدالالت إذا متسك املتهم بذلك)))).
مرحلة  في  استجوابه  قبل  مبحام  االستعانة  من  املتهم  ميكن  أن  يجب 

التحقيقات)))). 
مرحلة  في  أو  االستدالالت  جمع  مرحلة  في  سواء  الصمت،  التزام  للمتهم  يحق 

التحقيق، حتى يحضر محاميه)))).
التزام الصمت في وجود محاميه، مبحض اختيار املتهم أو انصياعاً  يحق للمتهم 
لنصح محاميه، وسواء في مرحلة جمع االستدالالت أم في مرحلة التحقيق. وال يجوز 
أن يعتبر صمت املتهم في ذاته دليالً أو قرينة على إدانته، أو أن يفسر على أنه اعتراف 

منه بالوقائع املنسوب إليه ارتكابها)1)).

(66) Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 [1966[, the famous warnings that must be declared by enforcement 
officers before arresting the accused: “You have the right to remain silent. Anything you say can and will 
be used against you in a court of law. You have a right to have an attorney present during questioning. 
If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you.”

(67) Ronaldo V. del Carmen & Craig Hemmens, Criminal Procedure and The Supreme Court, A Guide to 

The Major Decisions On Search and Seizure, Privacy, and Individual Rights, Publisher: Rowman & 

Littlefield Publishing Group 2010 – p. 239.

(68)  Ibid.

(69) Philip Heymann & Carol Petrie, Committee On Law and Justice, What’s Changing in Prosecution? 

Report of a Workshop, National Academy Press – Washington, DC, 2001, p. 10. 

(70) Ibid.
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التحقيق،  مرحلة  في  بها  أدلى  وأن  سبق  التي  اعترافاته  عن  العدول  للمتهم  يحق 
التقاضي، ويحق للمتهم االمتناع عن تبرير أسباب عدوله  أثناء  أو في مرحلة سابقة 
السابقة  اعترافاته  عن  املتهم  عدول  مجرد  يعد  أن  يجوز  وال  السابقة.  اعترافاته  عن 
في ذاته، دون أدلة قانونية مستقلة، دليالً أو قرينة على ارتكابه الوقائع املنسوب إليه 

ارتكابها)))).
عقوبة  وال  احلقيقة،  تطابق  ال  ببيانات  يفضي  أو  بأقوال،  يدلي  أن  للمتهم  يباح 
لم  املتهم  أن  طاملا  للحقيقة،  البيانات  أو  األقوال  هذه  مخالفة  ثبوت  عند  املتهم  على 
أو  أو أوراق مزورة منسوب صدورها عن جهات أخرى  أو وثائق  يقدم مستندات 
عن الغير، أو حتمل توقيعات أو أختام مزورة جلهات أخرى أو للغير، وطاملا لم يكن 

من شأنها أن تلصق التهمة زوراً بشخص آخر برئ.
يلتزم احملامي بتمثيل عميله أمام القضاء واجلهات التي يتعامل معها بصفته املهنية، 
النصح  القانوني، وتقدمي  وااللتزام بتعليمات عميله))))، واالستمرار في دعم موقفه 
القانوني له، والدفاع عنه، وال يجوز للمحامي التخلي عن عميله في وقت غير مناسب، 

ودون إنذار مسبق بفترة معقولة.

الفرع الثاني

التزام احملامي الصدق عند مثوله أمام اجلهات القضائية

املشار  القانونية  املبادئ  ننتقل في مجال بحث أخالقيات مهنة احملاماة، وفي ظل 
واجلهات  إليها آنفاً، إلى عرض التزام احملامي الصدق في أداء مهنته أمام القضاء)))) 

املختصة في متثيل عميله أداًء منه ملهنته:

(71)  Ibid.

(72) Daniel Markovits, Modern Legal Ethics : Adversary Advocacy in a Democratic Age, Princeton 

University Press, 092008/, p. 28.

(73) UK - Solicitors’ Code of Conduct 2007, Professional Ethics, Dated 10 March 2007 and commencing 
on 1 July 2007,

النص على التزام احملامي مبيثاق أخالقيات احملاماة ليس فقط قبل العميل بل أيضا قبل القضاء واجلهات التي ميثل   
أمامها احملامي:

«Justice and the rule of law – 1.01 «5.» – see in particular rule 10 (Relations with third parties) and rule 11 
(Litigation and advocacy).”
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تتفق  بتقارير  أو  ببيانات  أو  بأقوال  يدلي  أن  مهنته  مزاولته  في  احملامي  يلتزم 
وصحيح القانون، ومدونة أخالقيات املهنة.))))

ال يجوز للمحامي في مزاولته مهنته أن يدلي إلى القضاء، واجلهات التي يتعامل 
من  يعلم  أن  له  البد  كان  أو  يعلم،  بتقارير  أو  ببيانات  أو  بأقوال  املهنية،  بصفته  معها 
أنها  صحتها،  من  للتثبت  مجهدة  إجراءات  أو  حتقيق  ودون  معقول  جهد  بذل  خالل 

تخالف احلقيقة)))).

يلتزم احملامي في مزاولته عمله بأن يقدم إلى القضاء، واجلهات التي يتعامل معها 
بصفته املهنية، مستندات أو أوراقاً أو تقاريراً مكتوبة تتفق وصحيح القانون، ومدونة 

أخالقيات املهنة)))).

يتعامل  التي  واجلهات  القضاء،  إلى  يقدم  أن  عمله  مزاولته  في  للمحامي  يجوز  ال 
معها بصفته املهنية، مستندات أو أوراقاً أو تقاريراً مكتوبة يعلم، أو كان البد له أن يعلم 
من خالل بذل جهد معقول ودون حتقيق أو إجراءات مجهدة للتثبت من صحتها، أنها 

تخالف احلقيقة)))).
يلتزم احملامي باإلفصاح أمام القضاء أو اجلهات التي يتعامل معها بصفته املهنية 

عن احلقائق في احلاالت اآلتية)))):
املادية لتجنب مساعدة عميله  إن تبني للمحامي ضرورة اإلفصاح عن احلقائق 

في ارتكاب جرمية أو أعمال احتيالية.

(74)  Daniel Markovits, Modern Legal Ethics : Adversary Advocacy in a Democratic Age, Princeton 

University Press, 092008/, p. 45.

(75) Steven H. Goldbird, Heaven Help the Lawyer for a Civil Liar, Heinonline 2 Geo. J. Legal Ethics 890 

19881989/.

(76) Ohio Rules Of Professional Conduct, Effective February 1, 2007, , Rule 3.3: Candor Toward The 

Tribunal.

(77) The Canadian Bar Association, Code Of Professional Conduct, 2009, “Dishonesty Or Fraud By Client: 

7.” ; Michael Asimow, When The Lawyer Knows The Client Is Guilty: Legal Ethics, And Popular 

Culture, March 2006.

(78) Oregon Rules Of Professional Conduct, (With Amendments Effective January 1, 2012), Rule 4.1 

Truthfulness In Statements To Others”
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لديه تخالف موقف عميله  التي أصبحت معلومة  أن احلقائق  للمحامي  تبني  إن 
القانوني، وإن لم يفصح عنها دفاع اخلصم في الدعوى.

إن تبني للمحامي أن األدلة التي سبق وأن قدمها هي في احلقيقة مزورة، وعلى 
احملامي أن يتخذ التدابير الالزمة ملعاجلة آثار هذه األدلة املزورة في الدعوى.

استثناًء من التزام احملامي بتمثيل عميله، واالستمرار في دعمه، ونصحه، والدفاع 
عن موقفه القانوني، وعدم التخلي عنه))))، فإنه يجوز للمحامي االنسحاب من متثيل 

عميله أمام القضاء أو اجلهات التي يتعامل معها بصفته املهنية في احلاالت اآلتية:
•أن يتم انسحاب احملامي دون أدنى تأثير مادي على مصلحة العميل. 	

أفعال  أو  ارتكابه جرمية  تبرير  العميل خدمات احملامي في  •أن يستغل  	
احتيالية.

اتباع خطة دفاع  العميل على  •أن يكون انسحاب احملامي بسبب إحلاح  	
تقوم على أفعال يعتقد احملامي استناداً إلى أسباب معقولة أنها تشكل 

جرمية أو أفعال احتيالية.
•أن يصر العميل على أن يتبع احملامي خطة دفاع يعتقد احملامي عدم صحتها  	

أو تخالف األصول املهنية.
سواء  شخصياً،  بينهما  مباشر  اتصال  خالل  من  عميله  من  احملامي  علم  إذا   -
إلكترونية  اتصال  وسيلة  عبر  أم  الهاتف  عبر  أم  واحد  مكان  في  بينهما  لقاء  في 
سمعية أو سمعية/بصرية، أن العميل ينتوي اإلدالء بأقوال  مخالفة للحقيقة أو 
لظروف  نظراً  االنسحاب  احملامي  بوسع  يكن  لم  فإن  القضاء،  أمام  زور  شهادة 
ضيق الوقت عند علمه بهذه النية، أو توقع ضرر جسيم يحل بالعميل من جراء 
االنسحاب بالنظر إلى هذا التوقيت، أو إلى ظروف العميل في القضية، فإن احملامي 
يقصر  أن  أو  القضية،  في  شهادته  أو  العميل  أقوال  سماع  دون  يحول  أن  يلتزم 
الذي  أو يدلي بشهادته بشأنها على اجلانب  العميل  التي يستجوب فيها  األقوال 
يعتقد احملامي أنه يتفق واحلقيقة وأنه ال ميثل شهادة زور. فإن لم يتمكن احملامي 
من إتباع إحدى الطريقتني السالف ذكرهما ملنع األقوال املخالفة للحقيقة أو اإلدالء 

(19) انظر التزام احملامي الصدق مع عميله باملبحث السابق.
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بشهادة زور، فإن عليه أن يفصح للمحكمة عن نية العميل لإلدالء بأقوال تخالف 
احلقيقة أو الشهادة الزور)1)).

بالطبع التزام احملامي بعدم التورط في جرائم أو تضليل العدالة أثناء أو بسبب 
متثيله لعميله أمام القضاء أو اجلهات القضائية أو حتى في تعامله مع الغير، هو 
التزام عام ال يحده سوى أن تكون هذه املعلومات سرية من تلك التي يطلع العميل 

محاميه عليها ومينع القانون أو ميثاق أخالقيات احملاماة اإلفصاح عنها)))). 

(80)  Oregon Rules Of Professional Conduct, (With Amendments Effective January 1, 2012), Rule 4.1 

Truthfulness In Statements To Others”

(81)  Oregon Rules Of Professional Conduct, (With Amendments Effective January 1, 2012), Rule 1.6 

Confidentiality Of Information”; Dean Cocking & Justin Oakley, Virtue Ethics And Professional Roles, 

Cambridge University Press, 112001/.
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اخلامتة:
رسالة إلى ضمير مهنة احملاماة

الدول  العاملية وفي  العديد من تنظيمات ونقابات واحتادات احملامني  اعتناق  إن 
الغربية مدونات أخالقية ملزاولة مهنة احملاماة ال يعني أن ممارسة مهنة احملاماة في 
هذه النظم مثالية، وأنها ممارسات مهنية تخلو من األخطاء أو التالعب، وإمنا يعني 
في النهاية أنه عند وقوع ممارسات خاطئة، سواء عمدية أو غير عمدية، فإنه ميكن 
محاسبة احملامي مبوجب قواعد منضبطة في مناذج السلوكيات احملظورة في مهنة 
املسؤولية  من  آثارها  ومرتبة  للمهنة،  الشريفة  املزاولة  حلدود  وضابطة  احملاماة، 
التأديبية الواردة سلفاً في ميثاق شرف مهنة احملاماة، فضالً عما قد ينسب إليه من 
مخالفة القانون. وقد يترتب على التحقيق في شكاوى بعض العمالء ضد تصرفات 
محاميهم، أو متابعة أعمال بعض احملامني أمام اجلهات القضائية، ارتكاب عدد من 
احملامني مخالفات لقواعد أخالقيات مهنة احملاماة، وإحالتهم حملاكمات تأديبية أمام 
بني  تراوحت  تأديبياً  إدانتهم  عند  عليهم  عقوبات  وتوقيع  النقابة،  تأديب  مجلس 
توجيه أو لفت النظر مع التنبيه بعدم تكرار هذه األخطاء إلى الشطب من سجل قيد 

احملامني وسحب تراخيص مزاولتهم مهنة احملاماة.
العربية املنظمة ملهنة  التشريعات  هذا في حني اكتفت غالبية، إن لم يكن جميع، 
بنقابة  والقانون  والشريعة  احلقوق  كليات  خريجي  لقيد  شروط  بوضع  احملاماة 
القيد  أقدمية  حسب  درجاتها  مختلف  على  بالدولة  احملاكم  أمام  املقبولني  احملامني 
ابتداًء بالنقابة. وتدور هذه الشروط في فلك توافر االنتماء جلنسية الدولة في الراغب 
في القيد، وخلو سجله اجلنائي من السوابق خاصة تلك املاسة بالشرف واالعتبار، 
على  التنظيمية،  للوائحها  طبقا  النقابات،  بعض  وتشدد  والسلوك.  السير  وحسن 
برامج  اجتياز،  أو  النقابة في حضور،  القيد بسجالت  الراغب في  انتظام  ضرورة 
والتأهيل  اإلعداد  برامج  وتتكون  احملاماة.  مهنة  ملزاولة  والتأهيل  لإلعداد  قانونية 

عادة من عدة محاضرات في بعض املوضوعات القانونية والقضائية. 
بتنظيم  العربية  الدول  من  الكثير  في  احملامني  ونقابات  تنظيمات  وانشغلت 
قانونية  مراجع  من  احملامني  احتياجات  بعض  وتوفير  بالنقابة،  القيد  سجالت 
املؤمترات  بعض  إدارة  أو  احملاضرين،  بعض  استضافة  أو  مناسبة،  بأسعار 
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القانونية  كاملواقع  متخصصة  معلومات  شبكة  تصميم  أو  القانونية،  والندوات 
للمحامني الشهيرة على شبكة التواصل العنكبوتية، وإتاحة االشتراك فيها للمحامني 
األعضاء بالنقابة بأسعار زهيدة. وقد متتد في بعض الدول العربية خدمات النقابة 
وشراء  واملصايف،  واملساكن،  التموينية،  السلع  توفير  إلى  أعضائها  للمحامني 
األعضاء  الكثير من  على  يتعذر  التي  االستهالكية  وغيرها من اخلدمات  السيارات 
احلصول عليها بإمكانياتهم الشخصية ودون دعم النقابة. ويتبارى نقباء احملامني، 
وأعضاء مجالس إداراتها، في تقدمي مثل هذه اخلدمات أو ما على شاكلتها إرضاًء 
للمحامني األعضاء، وكسباً ألصواتهم في انتخابات مجالس إدارة النقابات. ودائماً 
ووطنهم  دولهم  وهموم  اهتمامات،  في  إيجابياً  العربية  احملامني  نقابات  تسهم  ما 
العربي، واالنخراط في النقاش وأحياناً اجلدل السياسي بصفة عامة، والدستوري 

والقانوني بصفة خاصة. 
تنظيمات  فدور  اخلير،  كل  بالطبع  ليس  ولكنه  خير،  كله  هذا  في  نرى  ونحن 
ونقابات احملاماة يتعدى ذلك بكثير، وذلك ليس منتهى املراد منها في شأن االهتمام 
في  الفساد  انتشار  من  مجتمعاتنا  نفوس  في  ساد  ما  مع  خاصة  احملاماة،  مبهنة 
حصول  من  به  نعترف  أن  يجب  وما  النبيلة،  ورسالتها  احملاماة،  مهنة  ممارسات 

تردي حقيقي في أخالقياتها وممارساتها.
عاملنا  في  الرأي  بشأنها  يتفق  أن  ميكن  التي  النادرة  األمور  من  أن  نعتقد 
وقصور  احملامني،  أداء  وانحدار  احملاماة،  مهنة  تردي  أمر  في  اتفاقه  العربي 
كفاءتهم القانونية، وانحراف أداءهم املهني عن جادة الصواب، وتباعدهم املطرد 
واألخالقية  بل  والشرعية،  القانونية،  النموذجية  املمارسات  مستويات  عن 
املنشودة. ومقولة »حق املتهم في الكذب«، التي اتخذها احملامون منهاجاً وأداة 
التي اشتهر ووصم  السالبة  القيم  املهنية، والتي طفت على سطح  ملمارساتهم 
بها احملامون، ليست إال املثل األبسط اللتواء الفهم القانوني، واعوجاج املسار 
حقيقة  نتجاوز  وال  النقد،  في  نغلو  ال  املستقيم.  الصراط  عن  للمحامني  املهني 
الواقع، إن قلنا إن بعض املمارسات املهنية في مجال احملاماة قد تعدت بالفعل 
»الكذب املجرد«، وجتاوزته إلى ما قد يعتبر في صحيح القانون أفعاالً احتيالية، 

أو تزويراً، أو على األقل تضليالً عمدياً للعدالة.
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ونعتقد أنه قد آن األوان أن ُيقِدَم احتاد احملامني العرب في خطوة، يتلوها خطوات 
من النقابات العربية كل في دولته، على تفعيل توصية وضع منوذج »ميثاق شرف 
مناحي  في  ضابطة  قواعد  يتضمن  أن  نتمنى  والذي  احملاماة«،  مهنة  أخالقيات 

أخالقيات مهنة احملاماة فيما يتعلق باملوضوعات اآلتية:
)1( مسؤوليات احملامي العمومية في ممارسة مهنة احملاماة، وتشمل:

القانونية  العلوم  في  والتأهيل  اإلعداد  دورات  اجتياز  القانونية:  أ. الكفاءة 
والقضائية.

ب. الكفاءة املهنية: اجتياز دورات اإلعداد والتأهيل في أخالقيات مهنة احملاماة 
ومسؤوليات والتزامات احملامي.

احملامني  بسجل  للقيد  األساسي  التأهيل  شهادة  امتحان  بنجاح  ت. اجتياز 
االبتدائي.

)2( مسؤوليات والتزامات احملامي جتاه عميله، وتشمل:
عنها  يكشف  التي  العميل  أسرار  عن  اإلفصاح  عدم  بالسرية:  أ. االلتزام 
أو  التي يدلي بها جلهات قضائية بحضور احملامي،  أو األسرار  للمحامي، 
األسرار التي يطلع عليها احملامي من ملف قضية العميل، أو األسرار التي 
في  له  متثيله  مبهام  القيام  أثناء  عميله  عن  اآلخرين  من  احملامي  يعرفها 
احملامي  ويلتزم  والقانونية.  القضائية  اجلهات  أمام  أو  خصومه  مواجهة 
باحلفاظ على أسرار عميله ما لم تكن تتضمن عزمه على ارتكاب جرمية، 
شخص  حياة  تتهدد  العميل،  من  وقوعها  احتمال  غلبة  احملامي  لدى  توافر 
أو عامة، فيجب  بأموال خاصة  إيقاع ضرر جسيم  أو  آخرين  أو أشخاص 
اخلطيرة  اجلرائم  هذه  ارتكاب  العميل  نية  عن  اإلبالغ  قانوناً  احملامي  على 

املستقبلية.
يلتزم  محامي/عميل:  القانونية  العالقة  بتفصيالت  اتفاق  بإبرام  ب. االلتزام 
احملامي بأن يبرم اتفاق موقع مع عميله يتضمن حتديد األعمال القانونية التي 
يقدمها لعميله، األتعاب التي يحصل عليها احملامي في املقابل، املصروفات 
والنفقات التي يتحملها العميل وكيفية احتسابها. وإن حالت ظروف العميل 
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أو  البالد  العميل إلى خارج  اتفاق احملاماة لوجود مانع كسفر  دون حترير 
حبس العميل أو إصابته في حادث أو مرضه، فيلتزم احملامي بإبرام االتفاق 

في أقرب وقت ممكن فور زوال هذا املانع.
ج. االلتزام بالصدق مع العميل: الصدق في إخطار العميل دورياً بتقارير عن 
الصدق في قيمة  العميل،  بها احملامي لصالح  التي يقوم  القانونية  األعمال 
عن  للمحامي  املستحقة  والنفقات  املصروفات  وقيمة  املستحقة،  األتعاب 
قيمة  في  املبالغة  بعدم  وااللتزام  العميل،  لصالح  بها  يقوم  التي  األعمال 
له.  مستحقة  غير  مبالغ  على  للحصول  النفقات  أو  املصروفات  أو  األتعاب 
والصدق مع العميل باالمتناع عن إبرام اتفاق احملاماة مع العميل عند وجود 
تنازع في املصالح بني احملامي وعميله أياً كانت طبيعة تنازع املصالح، سواء 
كان تنازع في املصالح مع مصلحة فعلية أو احتمالية للمحامي نفسه أم مع 

مصلحة فعلية أو احتمالية لعميل حالي أم سابق لديه.
د. التزام احملامي مبراعاة مصالح العميل: يلتزم احملامي في نصحه ومتثيله 
لعميله مبا يحقق مصاحله، وأن يحرص على حتقيق كسب العميل قضاياه 
التي يطالب بها، وأن يبذل جهده لتقليل األضرار  التعويضات  املبالغ أو  أو 
إلى كل  العميل  ينبه  لم يستطع دفعها كلها، وأن  إن  بالعميل  تلحق  قد  التي 
أو يدفع  القيام به لتحقيق مصلحة له  إجراء أو عمل قانوني ينبغي للعميل 

به مضرة عنه.
ه. التزام احملامي بعدم التخلي عن عميله: يلتزم احملامي بتنفيذ اتفاق احملاماة 
املبرم مع العميل، وال يجوز للمحامي التخلي عن العميل إال ألسباب بالغة 
األهمية تبرر ذلك، مثل تبني وجود تنازع فعلي في املصالح مع احملامي أو 
عميل سابق. ويلتزم احملامي، حتى عند وجود مبرر قانوني قوي وسائغ 
في  عميله  عن  احملامي  تخلي  يكون  أن  العميل،  مع  احملاماة  اتفاق  لفسخ 
توقيت مناسب وغير ضار بالعميل، وذلك بالنظر لظروف القضية أو العمل 
القانوني الذي يؤديه احملامي لعميله، أو التقليل من األضرار إن لم يكن بد 

من تخلي احملامي عن عميله، وذلك بقدر اإلمكان.
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مسؤوليات والتزامات احملامي في متثيل عميله أمام احملاكم واجلهات القضائية 
والقانونية: 

أ. تقدمي وجهة نظر العميل بكفاءة، ومبا يحقق أقصى نفع لعميله.
ب. بذل أقصى جهده في إثبات حق عميله أو في الدفاع عنه وفقا للقانون، ومبا 

يحقق أقصى نفع لعميله.
ويكون  العميل،  ملصلحة  ومحققة  مفيدة،  قانونية  نصائح  عميله  ج. نصح 
العميل  ويكون  إتباعها،  عدم  أو  احملامي  نصيحة  إتباع  في  احلق  للعميل 

حينئذ مسؤوالً عن قراره.
د. يلتزم احملامي بتقدمي مستندات، وتقارير، وأدلة العميل للمحاكم أو اجلهات 
مستندات،  تقدمي  بعدم  احملامي  ويلتزم  أمامها.  عميله  ميثل  التي  القضائية 
بجهد  بإمكانه  كان  أو  له،  وثبت  عميله  من  عليها  حصل  أدلة  أو  تقارير،  أو 
معقول أن يعلم، أنها تتضمن بيانات كاذبة، أو مخالفة للواقع أو القانون إلى 

احملاكم أو اجلهات القضائية التي ميثل العميل أمامها.
وسيلة  بأفضل  عنه  والدفاع  عميله  نظر  وجهة  يقدم  بأن  احملامي  ه. يلتزم 
ويلتزم  أمامها.  العميل  ميثل  التي  القضائية  اجلهات  أو  للمحاكم  قانونية 
احملامي بعدم تقدمي وجهة نظر أو دفاع يعلم، أو كان بإمكانه بجهد معقول 
أن يعلم، أنها كاذبة أو تتضمن وقائع مخالفة للحقيقة أمام احملاكم أو اجلهات 

القضائية التي ميثل العميل أمامها.
أو  احملاكم  أمام  باألقوال  اإلدالء  بقواعد  عميله  ينصح  بأن  احملامي  و. يلتزم 
متهماً(  كونه  )حال  بأقواله  اإلدالء  من  العميل  ميكن  مبا  القضائية  اجلهات 
صحيح،  قانوني  نحو  على  عليه(  مجنياً  أو  شاهداً  كونه  )حال  الشهادة  أو 
ومبا يحقق مصلحة العميل. ويلتزم احملامي بعدم معاونة عميله على اإلدالء 
بأقوال كاذبة، أو الشهادة الزور أمام احملاكم أو اجلهات القضائية، ويلتزم 
بها  أدلى  التي  األقوال  بكذب  القضائية  اجلهات  أو  احملاكم  بإبالغ  احملامي 
عميله أو الشهادة الزور التي شهد بها عميله أمامها إذا لم يستطع منع عميله 
من القيام بذلك، أو إذا علم احملامي بكذب األقوال أو زور الشهادة عقب إدالء 

عميله بها أمام احملاكم أو اجلهات القضائية.
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إن قواعد أخالقيات مهنة احملاماة التي يوصي بها في ختام البحث املاثل متثل 
أن  القريب  املستقبل  في  ونتطلع  احملاماة«.  مهنة  شرف  »ميثاق  من  األدنى  احلد 
مهنة  ألخالقيات  مدونة  القادم  السنوي  مؤمتره  في  العرب  احملامني  احتاد  يتبنى 
احملاماة لرفعة شأن رسالة احملاماة النبيلة، وسموها على بعض املمارسات السلبية 
التي شابها مؤخراً، ولتبديد كل شك في لزوم التزام احملامي بقواعد مهنية جادة، 
للعميل مصاحله،  للمهنة سمعتها، ويحقق  وضابطة ألدائه ملهنته على نحو يحفظ 
ألخالقيات  الضابطة  القواعد  هذه  لتطبيق  نتطلع  كما  والقضاء.  القانون  ويحترم 
حتاسب  التي  التأديب  مجالس  دور  تفعيل  خالل  من  احملاماة  مهنة  شرف  ميثاق 
احملامني عن املمارسات السلبية التي قد تقع منهم، وأن تكون احملاسبة على أساس 
من قواعد ونصوص منضبطة جتد أصلها في مدونة »ميثاق شرف أخالقيات مهنة 
القيم  إلى األفضل، وترسيخ  التطور مبهنة احملاماة  الذي من شأنه  احملاماة« األمر 
معهم،  املتعاملني  واملواطنني  احملامني،  نفوس  في  النبيلة  احملاماة  لرسالة  السامية 

والقضاء الذين مَيثُل احملامون أمامهم.
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issued by the Committee on Professional Ethics are available for purchase. For 
subscription information, write to the Committee at One Elk Street, Albany, New 
York 12207. In addition, ethics opinions are available on the Associations Web 
site (http://www.nysba.org) under Ethics.
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- New York Lawyer2. ’S Code Of Professional Responsibility.

- Ohio Rules Of Professional Conduct, Effective February 1, 2007.3. 

- Oregon Rules Of Professional Conduct, (With Amendments Effective January 4. 
1, 2012).

- The Canadian Bar Association, Code Of Professional Conduct, 2009.5. 

- UK - Solicitors’ Code of Conduct 2007, Professional Ethics, Dated 10 March 6. 
2007 and commencing on 1 July 2007.



د. مصطفى أبو العينين

333 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  - ذو الحجة 1438 / محرم 1439 هـ  - سبتمبر 2017 م

احملتوى:
الصفحةالموضوع

291امللخص

292املقدمة

مهنة  شرف  )ميثاق  الكذب  في  املتهم  بحق  الدفع  أسانيد  األول-  املبحث 
295احملاماة على احملك(

)29املطلب األول- هل هناك سندا قانونيا لهذه املقولة؟

291الفرع األول- هل »الكذب« صار »حقاً« قانونياً؟

299الفرع الثاني- تفنيد السند القانوني املزعوم

300املطلب الثاني: هل هناك سنداً شرعياً لهذه املقولة؟

301الفرع األول: هل »الكذب« صار »حقاً« شرعياً؟

301الفرع الثاني: تفنيد السند الشرعي املزعوم

املبحث الثاني- موقف مدونات أخالقيات مهنة احملاماة في النظم املقارنة من 
301مقولة »احلق في الكذب«

301املطلب األول- التزام احملامي الصدق مع »عميله«

الفرع األول: التزام احملامي الوضوح في اإلطار االتفاقي خلدماته املهنية مع 
)30العميل

في  تنازعا  ميثل  قد  ما  على  العميل  إطالع  احملامي  التزام  الثاني:  الفرع 
310املصالح

الفرع الثالث: التزام احملامي الصدق في بيان األعمال واألتعاب املستحقة قبل 
311العميل

)31الفرع الرابع: التزام احملامي احلفاظ على أسرار العميل

)31املطلب الثاني: التزام احملامي الصدق مع »القضاء« و«اجلهات املختصة«



ميثاق شرف مهنة المحاماة وموقفه من الدفع القانوني »حق المتهم في الكذب«

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - العدد )3( السنة الخامسة - العدد التسلسلي )19(  334

اإلجرائية  الضمانات  شأن  في  املقارن  اجلنائي  القضاء  مبادئ  األول:  الفرع 
)31للمتهم في االستجواب

320الفرع الثاني: التزام احملامي الصدق عند مثوله أمام اجلهات القضائية

321اخلامتة: رسالة إلى ضمير مهنة احملاماة

330املراجع


