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 الشكر والتقدير

الحمد هلل رب العالمٌن، والصالة والسالم علً خاتم األنبٌاء والمرسلٌن النبً        

 رأت النور .العربً األمً،كان البد من شكر من أسهم فً إتمام هذه الرسالة حتى 

أتقدم بوافر الشكر والعرفان للدكتور الفاضل نبٌه صالح مشرف هذه الرسالة        

علً جهوده التً بذلها وتحمله عبء قراءة ومراجعة الرسالة وإخراجها علً أحسن 

 ما ٌكون،وعلى ما قدمه لً من توجٌه ورعاٌة فكان نعم الموجه والمشرف .

ألعضاء لجنة المناقشة كل من الدكتور جهاد  كما أتوجه بالشكر الجزٌل       

الكسوانً ممتحنا داخلٌا والدكتور نائل طه ممتحنا خارجٌا علً رعاٌتهما 

 وتوجٌهاتهما القٌمة .

كما وال أنسى أن أتوجه بالشكر العمٌق والتقدٌر إلً كل من أسهم برأي أو       

 مشواره أو ذلل أو شجع أو وقف بجانبً وساندنً علً إتمام هذه الرسالة .

 

 وهللا من وراء القصد

 ب

 

 



 ملخص الدراسة 

عندما ٌرتكب المتهم جرٌمة أو أي سلوك أو فعل مجرم، ٌنشأ حٌنئذ حق 

الدولة فً العقاب،والوسٌلة الوحٌدة الستٌفاء هذا العقاب، تتمثل فً الدعوى 

، وجد من أجل تنظٌم وتنفٌذ   قانون اإلجراءات الجزائٌةالجزائٌة، وبالتالً فان 

ن وجود ضمانات للمتهم أثناء قانون العقوبات )قانون التجرٌم والعقاب (،والبد م

إجراءات المحاكمة، والتً كفلتها المواثٌق الدولٌة والتشرٌعات اإلجرائٌة من أجل 

الوصول إلً محاكمة عادلة نزٌهة ومحاٌدة، ومن هنا كان الزاما ببٌان تلك 

الفلسطٌنً الضمانات للمتهم أثناء إجراءات المحاكمة فً قانون اإلجراءات الجزائٌة 

، المتهم فً الدعوى الجزائٌةالناظم إلجراءات المحاكمة بحق  6117ام لع 4رقم 

المواثٌق الدولٌة  ضمنتهاضمانات للمتهم أثناء إجراءات المحاكمة حٌث كفل 

بموجب قواعد قانونٌة ٌجب على قانون اإلجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً  كرسهاو

 المحكمة أن تحترمها وتطبقها التطبٌق السلٌم.

التً كفلها القانون ونص علٌها  الضمانات البحث فًإلى  سةهدفت الدرا

لغاٌات تطبٌقها وصوال للمحاكمة العادلة ، متناوالً ضمانات المتهم كأساس المحاكمة 

العادلة وبٌان تلك األسس على مستوى القواعد العامة من حٌث ضمانات المتهم فً 

ساسً الفلسطٌنً المعدل لعام االتفاقٌات الدولٌة وضمانات المتهم فً ظل القانون األ

، إضافة إلى بٌان ضمانات المتهم علً مستوى القواعد الخاصة المتعلقة 6114

بالقواعد العامة فً إجراءات المحاكمة من خالل تسلٌط الضوء علٌها، وهً مبدأ 

عالنٌة المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها، وسرعة الفصل بالدعوى الجزائٌة 

البراءة ، وتقٌد المحكمة بوقائع الدعوى، إضافة إلى الضمانات وافتراض مبدأ قرٌنة 

المتعلقة بالمتهم ذاته، والمتعلقة بإحاطته بالتهمة، واإلطالع على ملف الدعوى، 

 وحق االستعانة بمحاٍم، وحق الصمت، وحق المتهم فً استدعاء الشهود ومناقشتهم، 

 ج



إلى بٌان مظاهر وإبداء الطلبات والدفوع وتدوٌن اإلجراءات، إضافة 

العادلة من الضمانات المتعلقة بالحكم الجزائً من حٌث تسببٌه وأهمٌته،  المحاكمة

وصوالً إلى حكم عادل وضمانة حق المتهم فً الطعن باألحكام الجزائٌة، وكل ذلك 

 ف للوصول إلى الحقٌقة المنشودة .ونزٌه وشفا

اٌة العن أنها لم تلقى خاصة فً مرحلة المحاكمة إالرغم أهمٌة هذه الضمانات 

خاصًة فً فلسطٌن ال ٌوجد دراسة علمٌة تعالج ضمانات الكافٌة والدراسة الواجبة، 

إن ون اإلجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً،المتهم أثناء إجراءات المحاكمة فً ظل قان

بتدائً  أمام ات المتهم خالل مرحلة التحقٌق االأغلب الباحثٌن ركزوا على ضمان

المحكمة لتلك  وباحث وما لمسته من إهدار ة، من خالل عملً كقاضالعامالنٌابة 

 لمثل هذه الضمانات .موضوعٌة  كان لزاما علً أن أقوم ببحث ودراسة ،الضمانات

سارت هذه الدراسة وفق المنهج االستقرائً والتحلٌلً لنصوص القانون 

لقانونٌة للمتهم للوصول إلى التطبٌقات السلٌمة لغاٌات تحقٌق الضمانات ا ،وتحلٌلها

المحكمة حماٌتها وتطبٌقها التطبٌق  عاتقوالذي ٌقع على  ،أثناء إجراءات المحاكمة

 .السلٌم 

، استعرض ل إلى الهدف المنشودللوصووقد تناولت هذا البحث فً فصلٌن، 

ضمانات المتهم أساس المحاكمة العادلة  ضمن  الباحث بادئ األمر فً الفصل األول

أسس كفالة ضمانات المتهم فً مطلبٌن، المطلب لمبحث األول ، درست فً امبحثٌن

األول ضمانات المتهم على مستوى القواعد العامة من خالل فرعٌن، الفرع األول 

ضمانات المتهم فً االتفاقٌات الدولٌة، والفرع الثانً ضمانات المتهم فً ظل 

ً المطلب الثانً ، فً حٌن تناولت ف6114القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لعام 

ضمانات المتهم على مستوى القواعد الخاصة من خالل فرعٌن، الفرع األول 

ضمانات المتهم المتعلقة بالقواعد العامة فً إجراءات المحاكمة وهً مبدأ عالنٌة 

 المحاكمة وحضور المتهم إجراءات المحاكمة وسرعه الفصل بالدعوى الجزائٌة 

 ح



تقٌد المحكمة بوقائع الدعوى، والفرع الثانً وافتراض مبدأ قرٌنة البراءة و

الضمانات المتعلقة بالمتهم وهً اإلحاطة بالتهمة وحق االستعانة بمحام وحق فً 

 استدعاء الشهود ومناقشتهم وإبداء الطلبات وتدوٌن اإلجراءات .

مظاهر المحاكمة العادلة ضمن مطلبٌن، المطلب وتناولت فً المبحث الثانً 

حكام الجزائٌة، ضمن ثالث فروع، الفرع األول المقصود بتسبٌب األول تسبٌب األ

األحكام، والفرع الثانً أهمٌة تسبٌب األحكام،والفرع الثالث الشروط الواجب 

توافرها فً أسباب الحكم، والمطلب الثانً ضمانات حق المتهم فً الطعن باألحكام، 

المتهم فً الطعن  ضمن فرعٌن، الفرع األول ماهٌة الطعن، الفرع الثانً ضمان

 باألحكام. 

المحاكمة العادلة كفالة لضمانات المتهم أما الفصل الثانً فقد تناولت فٌه 

مفهوم المحاكمة العادلة، وبٌنتها  ، درست فً المبحث األولضمانات  ضمن مبحثٌن

التعرٌف بالمحاكمة العادلة، والمطلب الثانً  األولالمطلب ، من خالل ثالث مطالب

فً المحاكمة العادلة، وفً المطلب الثالث طبٌعة الحق فً المحاكمة أساس الحق 

 العادلة .

نات المتهم خالل وختمت دراستً بتوصٌات بٌنت فٌها مالحظاتً على ضما

للوصول إلً  خاصة فً قانون اإلجراءات الجزائٌة الفلسطٌنًمرحلة المحاكمة 

 محاكمة عادلة ونزٌهة وشفافة .
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Guarantees the accused a Fair trial  

   Prepared by: Samer Mousa Mmtaz Alnamari 

Supervisor: Dr. Nabeeh Saleh 

Abstract: 

When the accused commits a crime or a criminal act or behaviour, 

that arises a State's right to punishment, and the only way to fulfil this 

punishment is the criminal advocacy, so the code of criminal procedure 

was found to regulate and implement Penal Code (Law of Criminality 

and Punishment) and there must be guarantees for the accused during the 

trial proceedings guaranteed by international conventions and procedural 

legislation in order to reach a fair, impartial and neutral trial. And here it 

was needed to make the accused aware of these guarantees during the 

trial procedure by the Palestinian code of criminal procedure # 3, 2001 

that’s governing court proceedings against the accused in criminal 

proceedings, where the accused guarantees ensured during court 

proceedings by incorporating international treaties and enshrined in the 

code of criminal procedure, under the rules of court that it must respect 

and apply proper application. 

 The purpose of this study is to look at the safeguards guaranteed 

under the law and as provided for purposes of applying them to a fair  
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trial, covering the guarantees of the defendant as the basis for fair trial 

and indicate those foundations at the level of the General rules, in terms 

of the guarantees of the accused in the international conventions and 

guarantees of the accused under the Palestinian Basic Law amended in 

2003, adding of showing the guarantees of the accused at the level of the 

private rules related to the General rules during the proceedings through 

highlighting , which is the  principle of public trial, and the presence of 

the accused, the speed of procedures and criminal prosecution separation, 

assuming the principle of presumption of innocence, and restricting the 

court proceedings, as well as guarantees for the accused, and for him to 

plead guilty, and the case file, the right to counsel, right to silence, the 

right of the accused to call witnesses and discuss them, make requests and 

defences, and codifying procedures, in addition to the statement of the 

manifestations of the fair trial, which guarantees  manifestations of the 

penal provision in terms of its importance, and causes,and guarantees the 

right of the accused to appeal against penal provisions, down to a fair, 

impartial and transparent access to the truth. 

Despite the importance of this special guarantees during the trial, it did 

not receive sufficient attention and due consideration, especially in 

Palestine, there is no scientific study that deals with guarantees of the 

accused during trial proceedings under the code of criminal procedure, 
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 most researchers concentrate on primary accused during the verification 

stage guarantees before the prosecution, through my work as a judge and 

researcher and the wastage of court for such guarantees , I had to do 

researches and objective examination of such assurances. 

This study followed the law of inductivity and analyses, to access 

applications for legal guarantees for the accused during the trial 

proceedings, which falls to the Court to protect and apply the proper 

application. 

This research has been addressed in two classes, to reach the desired goal, 

the researcher initially reviewed in Chapter 1: the guarantees of the 

defendant as the basis for a fair trial into two sections, the first section 

examined guarantees of the accused in two demands, the first 

requirement: the defendant guarantees at the level of general rules, 

through two sections, section one: defendant guarantees in international 

conventions, and section two: guarantees of the accused under the 

Palestinian Basic Law amended in 2003. , While in the second 

requirement: the defendant guarantees at the level of their own rules 

through two sections, section one: guarantees of the accused in relation to 

the General rules in the trial proceedings, the principle of public trial, the 

presence of the accused, the speed of procedures and criminal prosecution  
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Separation, assuming the principle of presumption of innocence, and 

restricting the court proceedings. Section II: the guarantees of the 

accused, which arebeing aware of the charge, the right to counsel, the 

right to call witnesses and discuss them, and right to make requests and 

auditing procedures.The second section dealt with aspects of fair trial, 

within two demands, the first requirement: causing the penal provisions, 

in three sections, section one:causing conditions, section III provisions 

causing important conditions in reasons for judgment, the second 

requirement: guarantees of the right of appeal, in two sections, section 

one: what appeal means, section II: ensuring the defendant right of 

appealing. 

Chapter II dealt with that fair trial saves the guarantees of the accused, in 

two sections, the first section has examined the concept of fair trial and 

outlined three demands, the first demand: the definition of a fair trial, the 

second demand: the base right to a fair trial, the third demand: the nature 

of the right to a fair trial. Finally I finished with my recommendations 

which showed my notes on the guarantees of the accused during the trial 

phase, especially in the Palestinian code of criminal procedure, which is 

the access to a fair and transparent trial. 
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 المقدمة 

إن من أهم ما تسعى إلٌة البشرٌة منذ القدم هو تحقٌق العدالة فً المجتمع 

إال بتوفٌر قضاء مستقل وعادل ٌفصل فً النزاعات  إلٌهاوالتً ال ٌمكن أن ٌتوصل 

 النهابٌةأمام القضاء المرحلة  الجزابٌة المحاكمةتمثل و ،التً تحصل بٌن الناس

المعروض علٌها،  موضوع النزاعبالفصل فً ، حٌث تقوم المحكمة للدعوى الجزابٌة

فً الدولة ٌكون باالعتداء علً حق أو مصلحة تتمتع بحماٌة القانون أثرة نشوء حق و

الواقعٌة  الحقابقوتهدؾ بذلك إلى تقصً كل ،بمواجهة المتهم العقوبة اقتضاء

تتوافر األدلة  لم اإذ - ، إما بالبراءةالفصل فً موضوعهاشؤنها  التً منوالقانونٌة 

، ة، وإما بعدم المسإولٌإما بإدانته إن كانت اإلدانة جازمة بذلكو -الجازمة باإلدانة

بمواصفاتها ومعاٌٌرها  وهذا ما ٌمكن تحقٌقه إذا توافرت شروط المحاكمة العادلة

 ٌر ضمانات المتهم أثناء المحاكمة . توف تإدى إلً، والتً للمتهم ومبادبها 

فً هذه المرحلة مصٌر المتهم بعد تقدٌر وتمحٌص األدلة بشكل وٌتحدد 

، لذلك الختصاص به للقضاء وحده دون سواه، فا، كما أن طابعها قضابً بحتنهابً

مها الدساتٌر على رعاٌتها وكفالة احترا تحرص،ال بد للمتهم من ضمانات حقٌقٌة

والتشرٌعات والمواثٌق الدولٌة ، لكون اإلجراءات التً تتم فً هذه المرحلة كثٌراً ما 

والتً تعتبر جزًء من ،وسرٌعة للحصول على محاكمة عادلة ، حق المتهم بها ٌتعلق

ووضعت األحكام والقواعد الخاصة التً أولتها عناٌة خاصة، الفردٌةالحرٌات 

 بتنظٌمها وحماٌتها.

أن التحلٌل القانونً  إالمفهوم المحاكمة العادلة ٌبقى من المفاهٌم النسبٌة، أن

احترمت فٌها القواعد الشكلٌة  التًالمحاكمة  أنهالهذا المفهوم ٌجعلنا نقول 

ظهور هذا  أنوالموضوعٌة والضمانات المنصوص علٌها فً القانون،حٌث 

لم  والتًالمتحدة  األمممواثٌق  بعد الحرب العالمٌة الثانٌة عبر إالالمصطلح لم ٌكن 

تنظر المحكمة فً  أنتتحدث عن المحاكمة العادلة، بل تحدثت علً حق كل شخص 
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تحترم القانون وتطبق  التًدعواه نظرا منصفا، وبالتالً فان المحاكمة العادلة هً 

، فإذا كان تحقٌق العدالة لصالح المجتمع هدؾ سماوي وبالػ فٌها قواعد اإلنصاؾ

،فان األهم من ذلك هو ذلك الشعور واالعتقاد فٌها وترتٌب نتابجها كلبنة  األهمٌة

لبناء مجتمع العدالة والمساواة ما دام الهدؾ المنشود من ورابها هو الوصول إلً 

الحقٌقة بسرعة وفعالٌة لتحقٌق المصلحة العامة وهو ما ٌطلق علٌه بالضمانات 

ق األمن والشعور للمتهم أثناء إجراءات الواردة فً القانون لصالح المتهم والتً تحق

،ومن هنا تكمن العبلقة الجدلٌة التبادلٌة بٌن ضمانات المتهم والمحاكمة المحاكمة

 العادلة . 

تعد ضمانات المتهم أهم الركابز التً ٌقوم علٌها النظام القضابً العادل ، 

لتطورات ، واالتارٌخً له األصل إلًوالبد للبحث فً هذا الموضوع من الرجوع 

، لذلك ال ٌمكن ةالسابقالتً طرأت علً موضوع ضمانات المتهم خبلل العصور 

، والظروؾ الفترة التارٌخٌة التً ظهر فٌها موضوع قانونً بمعزل عن إلًالنظر 

، ونشؤتها المحاكمة، ولتتبع التارٌخً لضمانات المتهم أثناء لوقتالسابدة فً ذلك ا

بلل خ، فمن هنا علً استعراضها سؤقتصر، لذا بلن ٌتسع المجال للبحث فٌها تفصٌول

فً  الحضارٌةالعناصر  أهم أنحضارة ببلد الرافدٌن اجمع الباحثون علً  دراسة

، فقد كانت الة والتً ظهرت بشكل شرابع مدونةذلك الوقت كانت مبادئ النظام والعد

 إلً باإلضافةالحضارة عن ؼٌرها من الحضارات فً المسابل القضابٌة  هذهمٌزة 

االجتماعٌة بالعرؾ القانونً فً المعامبلت والعبلقات  آنذاك المجتمعتمسك 
1

 

 المرحلة لهذه بالنسبة الجزابٌة اإلجراءاتومما الشك فٌه أن مصادر شرعٌة 

كانت تتحدد وفقا لبلعتقادات السابدة فً تلك المجتمعات وهً القواعد  التارٌخٌة

،وظهرت فً ببلد الرافدٌن الناس كافه أذهانوالتً استقرت فً  والعرفٌة الدٌنٌة

ع الشراب، ومن أهمها والتً شملت ضمانات المتهم القانونٌةالعدٌد من الشرابع 
                                                           

القاهرة،لم ترد -،موجز تارٌخ النظم االجتماعٌة والقانونٌة فً المجتمعات البدابٌة والقبلٌة ،مإسسه ٌوكىمحمود زناتًسبلم 1

 .307سنه للنشر ،ص
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وقد  ًوحموراب، واٌشنونا اورنمو وتبعتها شرابع لبت عشتار ، مثل شرابعالبابلٌة

، معاٌٌر مختلفة بٌن كل متفاوتةالشرابع ضمانات المتهم بدرجات  هذهكفلت 

 المحاكمة عبلنٌة، ووجوب اإلنسانتلك الضمانات مبدأ براءة  أهم،ومن منها

ظهر االهتمام بحق المتهم فً  ًرابحمو شرٌعةوفً ظل وحضور الخصوم لها،

التً عثر علٌها فً  السومرٌةظهر فً الوثابق العادلة ، ودلٌل ذلك ما  المحاكمة

ل للمتهم حق الدفاع حترام الذي كف،والتً كان واضحا من خبللها مدى االالعراق
2

 

الطوٌل قد عززت القانون  اامتدادهوعلً  الرومانٌة كما أن اإلمبراطورٌة

ابتداء  الرومانٌة،فقد بدأت التشرٌعات تظهر لدي الرومان منذ نشؤه االمبراطورٌه 

تدوٌن جوستنٌان سنه  إلًم( وصوال -ق 451عشر سنه ) أالثنً األلواحمن قانون 

هذا القانون بعض الضمانات ومنها أنة أعطً للمتهم ، وقد عرؾ م(527-565)

الحق فً الشكوى علً القاضً نتٌجة المحاباة أو التحٌز،وكفل حق الدفاع للمتهم عن 

، ة بٌن الناساً بدأ بتحقٌق المساوتظهرت ضمانات للمتهم والنفسه لدرء االتهام،و

، ومن خبلل رةعلً ضمانات المتهم فً تلك الفتالحرص  بداٌةوهذا ما ٌظهر لنا 

استعراض ضمانات المتهم فً القانون البابلً والقانون الرومانً واللذٌن ٌشكبلن 

تعد بداٌة  والتً، مة التً ظهرت فٌها ضمانات المتهمجزءا مهما من التشرٌعات القدٌ

،استطعنا أن نلقً نظرة المحاكمةأساسٌة ومفتاحا لدراسة ضمانات المتهم أثناء 

،وكان لزاما علٌنا التطرق الضمانات فً العصور القدٌمة تلك تارٌخٌة موجزة عن

ر أو مستق إداريلم ٌعرؾ عنهم نظام  إذ،اإلسبلملضمانات المتهم عند العرب قبل 

وسابل عدٌدة منها الخرافات وؼٌرها والتً  إلً قضاء واضح المعالم فقد لجاإ

 الشرٌعة وقد جاءت أحكامحتى قدوم اإلسبلم،  بدورها لم تكفل ضمانات المتهم

فً هذا الموضوع كاملة وشاملة بحٌث تحقق العدالة للمتهم فً كل زمان  اإلسبلمٌة

أو قوانٌن خاصة لضمانات  األخرىوالشرابع  األدٌانومكان خبلفا لما جاءت به 

                                                           
 14-13،ص1997،ة، حماٌة حق المتهم فً محاكمه عادلة، منشؤة المعارؾ _اإلسكندرٌ بكار حاتم2
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 اإلسبلمٌةالكمال الذي جاءت بة الشرٌعة  إلًلم تصل  والتً المحاكمةالمتهم أثناء 

ٌكفل د نظم حقوق المتهم تنظٌما دقٌقا عادال ، فق شامبل  اإلسبلم،فقد جاء الؽراء 

 إالمبدأ المساواة بٌن الناس كافه وان ال فرق بٌنهم  فؤقرت،تحقٌق العدل بٌن الناس

حقا وان  إنسانوان لكل ، واوجب هللا العدلوأقرت علنٌة المحاكمات،، بمٌزان التقوى

، لذلك فقد كان العدل وأعمالهه عن نفس اإلنسان ةمسإولٌمبدأ  وأقرتلم ٌكن مسلما ،

المساواة بٌن  العدالةومن مظاهر  األطراؾواجبا علً القاضً دون تمٌٌز بٌن 

والمساواة بٌن  ،األخر وإبقاءبالجلوس  ألحدهمافبل ٌسمح  ،الخصوم فً الجلوس

، والمساواة بٌن المسلم وؼٌر سبب كان ألي، فبل ٌمٌز بٌنهما المعاملةالخصمٌن فً 

 . المسلم

بعٌداً عن الظلم والجور  حٌاة البشر الستمرارتعتبر العدالة قاعدة جوهرٌة 

َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا قوله سبحانه وتعالى )، فالعدالة هدؾ سماوي وٌتبٌن فً والتطرؾ

َناِت َوَأنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن ِليَ ُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسطِ  ا هً هدؾ ، وكم(بِاْلبَ ي ِّ

 اء لكرامة اإلنسان وإحقاق حقوقه سماوي فالعدالة أٌضاً هدؾ إنسانً ٌتمثل فً االرتق

 

 أهمية الدراسة 

تحلٌل النصوص القانونٌة التً تتعلق فً تؤصٌل وتكمن أهمٌة هذه الدراسة 

التطبٌق الصحٌح والسلٌم  بضمانات المتهم للوصول إلى محاكمة عادلة من خبلل

، ومن ناحٌة أخرى رإٌة الممارسات العملٌة التً تجري على أرض الواقع للقانون

مدى توفر ضمانات المتهم للوصول إلى المحاكمة  بقٌاسوذلك  ،عمل المحاكمفً 

 العادلة التً نص علٌها القانون .

قانون  فًدراسة ضمانات المتهم أثناء إجراءات المحاكمة  حملنً علىما مو

ما للمتهم من حقوق وضمانات ال ٌمكن إنكارها أو ، لسطٌنًاإلجراءات الجزابٌة الف
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 التطبٌق عدم لما لمسته منو، ومعنوٌة مادٌه إلً ذلك هناك حقوق، إضافة سلبها

هو الذي جعلنً أكتب بؤمانة  -من خبلل عملً كقاٍض السلٌم فً تلك الضمانات 

 الموضوع. هذا وإخبلص حول

 

 أهداف الدراسة 

البحث التعرٌؾ بالمحاكمة العادلة وأساس الحق  هدؾ الباحث من خبلل هذا

وطبٌعة المحاكمة العادلة ومعرفة الضمانات التً ٌجب أن تتوفر للمتهم فً محاكمته 

، بحٌث نورد هذه الضمانات طلق على هذه المحاكمة أنها عادلةأمام المحكمة حتى ٌ

 فً فترة المحاكمة . المحلٌةوالقوانٌن  والمعاهدات الدولٌة االتفاقٌات فً كل من

المتعلق فً هذا الموضوع فٌها  تتناول تحلٌلٌه ذا عكفت على دراسة علمٌةهل

ٌعمل البحث فً مسؤلة ضمانات المتهم أثناء إجراءات المحاكمة لكً تكون منبرا لمن 

حقوقهم بمعرفه المتهمٌن ،وتزوٌد بشكل خاص للمتهمو ،القانونً بشكل عام بالحقل

 ا حقوقاً دستورٌة.وضماناتهم باعتباره

 

 صعوبات الدراسة 

 محكمةمن قبل الالعملً و السلٌم كٌفٌه التطبٌقتتمثل صعوبة هذا البحث فً 

فان اؼلب المراجع المتخصصة ، مرحلة المحاكمة فً خاصة متهم لللضمانات ا لتلك

 . والتً تناولت الموضوع لم تعالج الجانب التطبٌقً وإنما عالجت الجانب النظري
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 منهجية الدراسة 

، منهجاً علمٌاً قوامه المنهج االستقرابً والتحلٌلً فً دراستً هذه اتبعتوقد 

ضمانات للوتحلٌلها للوصول إلى التطبٌقات السلٌمة  ،والقانونٌة دستورٌةاللنصوص ل

احترامها على المحكمة ، والتً ٌجب المحاكمة القانونٌة للمتهم أثناء إجراءات

مبررات النظام العام واألخبلق.  وعدم التحلل من هذا االلتزام وفق ،وااللتزام بها

مركزاً كل اهتمامً على ضمانات المتهم فً ظل قانون اإلجراءات الجزابٌة 

 التشرٌعٌة،، مدعماً هذه الدراسة بالنصوص لفلسطٌنً أثناء إجراءات المحاكمةا

وفً  ،فً هذا الشؤن لسطٌنٌةالف جتهادات المحاكموامشٌراً إلى أحكام  و وآراء الفقهاء

 وبٌنت مواضع الخلل ، حت وجهه نظري بخصوص هذه الضماناتنفس الوقت وض

 .ومواجهتها بالحلول التشرٌعٌة

 

 محددات الدراسة 

، ون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنًستتحدد الدراسة فً نطاق دراسة قان

 هم والمحاكمة العادلة .الدولٌة التً جاءت تتحدث عن ضمانات المت االتفاقٌاتوكذلك 

 

 إشكالية الدراسة 

السإال  أهمهاسإالٌن سة قام الباحث بمحاولة اإلجابة على عدة فً هذه الدرا

هً الضمانات التً ٌجب توافرها للمتهم أثناء إجراءات  والمتمثل فً ماالربٌسً 

 المحاكمة حتى نقول على المحاكمة أنها عادلة ؟ 

تلتزم بها أم هل الضمانات و فً تطبٌق فً التقٌد المحكمة ومدى التزام

 تتعسؾ وتتجاوز ؟
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 تقسيم الدراسة 

 : على التوالًفصلٌن فً موضوع لما تقدم فقد ارتؤٌت أن أتناول هذا ال

، ضمن مبحثٌن : ضمانات المتهم أساس المحاكمة العادلة  الفصل األول

، المطلب األول مطلبٌنس كفالة ضمانات المتهم فً أسدرست فً المبحث األول 

ات ، الفرع األول ضمانوى القواعد العامة من خبلل فرعٌنضمانات المتهم على مست

سً ، والفرع الثانً ضمانات المتهم فً القانون األساالمتهم فً االتفاقٌات الدولٌة

فً حٌن تناولت فً المطلب الثانً ضمانات المتهم ،2003الفلسطٌنً المعدل لعام 

، الفرع األول ضمانات المتهم القواعد الخاصة من خبلل فرعٌنوى على مست

المتعلقة بالقواعد العامة فً إجراءات المحاكمة وهً مبدأ عبلنٌة المحاكمة وحضور 

المتهم إجراءات المحاكمة وسرعه الفصل بالدعوى الجزابٌة وافتراض مبدأ قرٌنة 

لضمانات المتعلقة بالمتهم وهً ، والفرع الثانً ااءة وتقٌد المحكمة بوقابع الدعوىالبر

اإلحاطة بالتهمة وحق االستعانة بمحام وحق فً استدعاء الشهود ومناقشتهم وإبداء 

 الطلبات وتدوٌن اإلجراءات .

لب ، المطاهر المحاكمة العادلة ضمن مطلبٌنمظوتناولت فً المبحث الثانً 

لمقصود بتسبٌب رع األول االف، ثبلث فروع األول تسبٌب األحكام الجزابٌة، ضمن

والفرع الثالث الشروط الواجب  ع الثانً أهمٌة تسبٌب األحكام،، والفراألحكام

م فً الطعن باألحكام، والمطلب الثانً ضمانات حق المتهتوافرها فً أسباب الحكم،

، الفرع الثانً ضمان المتهم فً الطعن هٌة الطعن، الفرع األول ماضمن فرعٌن

 باألحكام . 

المحاكمة العادلة كفالة لضمانات المتهم نً فقد تناولت فٌه أما الفصل الثا

، وبٌنتها مفهوم المحاكمة العادلة درست فً المبحث األولضمانات  ضمن مبحثٌن،

ً التعرٌؾ بالمحاكمة العادلة ، والمطلب الثان األولالمطلب ، من خبلل ثبلث مطالب
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عة الحق فً المحاكمة وفً المطلب الثالث طبٌ ،أساس الحق فً المحاكمة العادلة

 العادلة .

كمة العادلة من خبلل وفً المبحث الثانً تناولت الضمانات األساسٌة للمحا

المطلب الثانً مبدأ حٌاد ، ألول مبدأ استقبلل ونزاهة القضاء، المطلب اثبلثة مطالب

 ، المطلب الثالث مبدأ تخصص القاضً .القاضً

التً ً وجهة نظري وكنت حرٌصا فً دراستً أن أكون موضوعٌاً ف

اإلسهام فً إثراء المعرفة من خبلل طرح األفكار فً ، آمبلً بذلك ومحاوال أطرحها

للوصول إلى المتعلقة بضمانات المتهم أثناء إجراءات المحاكمة  ،التشرٌعات الناظمة

بقصد إبراز مزاٌاها فً هذا المجال والتعامل بها من قبل المحكمة ، المحاكمة العادلة

 ببلدنا واإلسهام فً تطوٌر أدابها العملً.فً 

 

 راجٌا من هللا عز وجل أن ٌوفقنً فً بحثً هذا
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 األول الفصل

 ضمانات المتهم أساس المحاكمة العادلة

 تمهٌد

 

أهمٌه  والدساتٌر والتشرٌعات الداخلٌة كل من االتفاقٌات الدولٌة لقد أولت 

وضمانات المتهم أثناء إجراءات ، لحقوق والحرٌات الشخصٌة بشكل عاملبالؽه 

القواعد واألحكام الخاصة بضمانها  وقامت بإرساءالدعوى الجزابٌة بشكل خاص، 

وحقوقه  ، واحترام كرامته، وكفالتها، وقد ترجمت الدول اهتمامها بحقوق اإلنسان 

من خبلل إقرار االتفاقٌات والمإتمرات واإلعبلنات العالمٌة،  ،والحفاظ علٌها

لدول تلك الحقوق فً دساتٌرها الداخلٌة بقواعد آمرة ٌتوجب تطبٌقها وال ورسخت ا

 نازل عنها لتعلقها بالنظام العام .ٌجوز الت
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 المبحث األول

 أسس كفالة ضمانات المتهم

 

لقد نصت المواثٌق الدولٌة
3
على ضمانات المتهم أثناء إجراءات المحاكمة ،  

، لما له ا وكفالتها بقواعد ٌتوجب تطبٌقهاوأرست القواعد واألحكام الخاصة بضمانه

اثر بالػ األهمٌة فً تحقٌق ضمانات للمتهم لؽاٌات الوصول إلى حكٍم عادل ورشٌد 

 األول: المطلب ن تلك الضمانات من خبلل المطلبٌنومحاكمة عادلة لذا سنبٌ

على ، والمطلب الثانً ضمانات المتهم العامةضمانات المتهم على مستوى القواعد 

 . الخاصةمستوى القواعد 

 

 المطلب األول

 ضمانات المتهم على مستوى القواعد العامة

 

الفصل ومن ثم  القانون الجزابً نصوص القضاء عادة بمهمة تطبٌقٌختص 

أو الحكم ببراءة من لم  ،وتوقٌع العقاب علٌهم، فٌما ٌنسب إلً المتهمٌن من جرابم

الحكم مطابقا للحقٌقة ومحققا للعدالة البد من ضمانات فً  ٌصدر، وحتى اتهامهٌثبت 

تناولت واحترامه .ولكل ما تقدم لكً تكون عادلة  تحفظ كرامه اإلنسان  ،المحاكمة

إتمرات المعنٌة المواثٌق الدولٌة مسؤلة ضمانات المتهم وحقوقه ضمن المواثٌق والم

 كاآلتًوهً  األولعلٌها من خبلل الفرع  سوؾ نسلط الضوء، لهذا بحقوق اإلنسان

 

                                                           
3

لحماٌه 1950، االتفاقٌة الدولٌة بشؤن الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ،االتفاقٌة األوروبٌة لسنة 1948اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان لعام 

 حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة .
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 الفرع األول

، ت المتهم أثناء إجراءات المحاكمةلقد نصت المواثٌق الدولٌة على ضمانا

وسوؾ  وأرست القواعد واألحكام الخاصة بضمانها وكفالتها بقواعد ٌتوجب تطبٌقها

 : التالٌة الدولٌة من خبلل االتفاقٌات نسلط الضوء علٌها

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانأوالً: 

الجمعٌة العامة علٌه لقد رسخ اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان )الذي صادقت 

(، كثٌراً من الضمانات التً تكفل حق الفرد فً 10/12/1948لؤلمم المتحدة بتارٌخ 

فً مادته الخامسة منع تعذٌب أي  أوجبحٌث الحٌاة والحرٌة وسبلمة شخصه، 

كرامته، كما منع فً وبات القاسٌة، والمذلة التً تحط من إنسان أو تعرٌضه للعق

 فً حٌن نص فًمادته التاسعة القبض على أي فرد أو حبسه أو نفٌه بشكل تعسفً، 

أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة علنٌة وعادلة تإمن فٌها  11/1المادة 

مانات الضرورٌة للدفاع عنهالض
4

، وقد صرحت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة على 

19665ذلك بإجماع اآلراء سنة 
. 

محاكمة عادلة قد ورد النص علٌه فً المادة العاشرة لهذا نرى أن الحق فً 

لكل إنسان الحق ، على قدم المساواة التامة مع  اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان " من

، نظراً عادالً علنٌاً للفصل ر قضٌته أمام محكمة مستقلة نزٌهةفً أن تنظاآلخرٌن ، 

"فً حقوقه والتزاماته وأي تهمة جنابٌة توجه إلٌه 
6
. 

وفً سٌاق ذلك جاء نص اإلعبلن العالمً فً نصوصه احترام كرامة 

أن جمٌع الناس ٌولدون ص على مبدأ المساواة حٌث ورد فٌه " اإلنسان، فقد ن

                                                           
4

، دار النهضة العربٌة، 2002المتهم فً مرحلة التحقٌق االبتدابً فً قانون اإلجراءات الجنابٌة، الطبعة األولى، ، ضمانات خلٌفة حسٌن

 .44ص

5
 .14، ص1998، ضمانات المتهم فً الدعوى خبلل مرحلة المحاكمة، الجزء الثانً، مكتب دار الثقافة، الطبعة األولى، حسن خوٌن

6
 1948ً لحقوق اإلنسان لعام المادة العاشرة من اإلعبلن العالم
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ومتساوون فً الحقوق والكرامة وقد وهبوا العقل والوجدان وعلٌهم أن أحراراً، 

" ٌعاملوا بعضهم بعضاً بروح اإلخاء
7
. 

وهذه الحقوق كانت أولى الضمانات فً المجتمع الدولً بعد الحرب العالمٌة، 

القٌم التً تنادى بضرورة احترام الفرد وحقوقه وأسست إلً المزٌد من  تحٌث ازداد

 الضمانات علً المستوى التشرٌعً لجمٌع الدول .

االتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية :  ثانياً 
  

تعتبر هذا االتفاقٌة وثٌقة ملزمة حاولت المجموعة الدولٌة من خبللها استكمال التشرٌع 

فً مجال حقوق اإلنسان، وذلك بإقرار مجموعة أخرى من الحقوق لها أهمٌة كبٌرة ال الدولً 

ٌمكن التؽاضً عنها أو تجاهلها. باإلضافة إلى ذلك، فان االتفاقٌة الدولٌة بشؤن الحقوق المدنٌة و 

السٌاسٌة ٌكفل مجموعة من الحقوق التً تهم المتهم كما هو الشؤن بالنسبة لئلعبلن العالمً 

 8اإلنسان لحقوق

أثناء مرحلة والمعاٌٌر الواجب مراعاتها أقرت هذه االتفاقٌة أهم الضمانات و

 ، لتحقٌق محاكمة عادلة وٌمكن ترتٌب هذه الحقوق فً النقاط التالٌة :المحاكمة

 أوال : الحق فً الحٌاة والحرٌة والسبلمة الشخصٌة 

و هو المبدأ نفسه  ومعناه أي انه ال ٌجوز حرمان شخص من هذا الحق بشكل تعسفً

المقرر فً اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان، وتثبٌتا لهذه فقد حرمت المادة السابعة 

سٌة والمسٌبة بالكرامة من هذه االتفاقٌة إخضاع أي فرد للتعذٌب أو المعاملة القا

 .اإلنسانٌة

 

 

                                                           
7

 1948المادة األولى من اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان لعام 

8
 152، ص 2011، الوجٌز فً حقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،  ؼازي صبارٌنً
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 فً محاكمة عادلة : ثانٌا : الحق

له محاكمة عادلة من حٌث إجراءات تكفل  حقٌقٌةٌجب أن ٌتمتع المتهم بضمانات 

ٌطمبن لسبلمة اإلجراءات فبل ٌخشى من  المتهم ضمانة تجعل  فً ذلك  المحاكمة 

هذا ما أكدته المادة الرابعة عشر منها على انحراؾ أو تؤثٌر فً مجرٌات الدعوى و

 أن :

صل فً أٌة تهمة ، لدى الفء أمام القضاء ومن حق كل فردالناس جمٌعا سوا .1

أن تكون قضٌته  ،قه والتزاماته فً أٌة دعوى مدنٌةأو فً حقو، توجه إلٌهجزابٌة 

محل نظر منصؾ وعلنً من قبل محكمة مختصة مستقلة حٌادٌة، منشؤة بحكم 

وٌجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها ، القانون

مجتمع دٌمقراطً، أو لدواعً اآلداب العامة أو النظام العام أو األمن القومً فً 

لمقتضٌات حرمة الحٌاة الخاصة ألطراؾ الدعوى، أو فً أدنى الحدود التً تراها 

المحكمة ضرورٌة حٌن ٌكون من شؤن العلنٌة فً بعض الظروؾ االستثنابٌة أن 

تخل بمصلحة العدالة، إال أن أي حكم فً قضٌة جزابٌة أو دعوى مدنٌة ٌجب أن 

مصلحتهم خبلؾ  ان األمر ٌتصل بؤحداث تقتضًٌصدر بصورة علنٌة، إال إذا ك

 تتعلق بالوصاٌة علً أطفال  أو كانت الدعوى تتناول خبلفات بٌن زوجٌن أو ،ذلك

 .من حق كل متهم بارتكاب جرٌمة أن ٌعتبر برٌبا إلى أن ٌثبت علٌه الجرم قانونا .2

 

امة، لكل متهم بجرٌمة أن ٌتمتع أثناء النظر فً قضٌته، وعلى قدم المساواة الت .3

 بالضمانات التالٌة :

، بطبٌعة التهمه الموجهة إلٌه فً لؽة ٌفهمها، ٌتم إعبلمه سرٌعا وبالتفصٌل أن ( أ

 وأسبابها .

أن ٌعطً من الوقت ومن التسهٌبلت ما ٌكفٌه إلعداد دفاعه ولبلتصال بمحام  ( ب

 ٌختاره بنفسه 

 أن ٌحاكم دون تؤخٌر ال مبرر له  ( ت
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وأن ٌدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختٌاره،  ،د( أن ٌحاكم حضورٌا

وأن ٌخطر بحقه فً وجود من ٌدافع عنه إذا لم ٌكن له من ٌدافع عنه، وأن تزوده 

المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضً ذلك،بمحام ٌدافع عنه، دون تحمٌله 

 .ألجرأجرا على ذلك إذا كان ال ٌملك الوسابل الكافٌة لدفع هذا ا

أن ٌناقش شهود االتهام، بنفسه أو من قبل ؼٌره، وأن ٌحصل على الموافقة على  هـ(

 استدعاء شهود النفً بذات الشروط المطبقة فً حالة شهود االتهام،

 د( أن ٌزود مجانا بترجمان إذا كان ال ٌفهم أو ال ٌتكلم اللؽة المستخدمة فً المحكمة،

 .و على االعتراؾ بذنبز( أال ٌكره على الشهادة ضد نفسه أ

وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كً تعٌد  لكل شخص أدٌن بجرٌمة حق اللجوء .4

 .النظر فً قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به علٌه

هذا الحكم  أبطلحٌن ٌكون قد صدر على شخص ما حكم نهابً ٌدٌنه بجرٌمة، ثم  .5

أو واقعة حدٌثة االكتشاؾ  ،أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جدٌدة

 تحمل الدلٌل القاطع على وقوع خطؤ قضابً، ٌتوجب تعوٌض 

أنه  الشخص الذي أنزل به العقاب نتٌجة تلك اإلدانة، وفقا للقانون، ما لم ٌثبت .6

لٌة عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة فً الوقت إوٌتحمل، كلٌا أو جزبٌا، المس

 .المناسب

أو للعقاب على جرٌمة سبق أن أدٌن بها  ،لمحاكمةال ٌجوز تعرٌض أحد مجددا ل .7

 .إلجراءات الجنابٌة فً كل بلدوباأو برئ منها بحكم نهابً وفقا للقانون 

االتفاقٌة قد أقرت الضمانات هذه ، أجد أن وباستعراض نص المادة المذكورة

نصت  حٌثوالمعاٌٌر الواجب توافرها أثناء مرحله المحاكمة لتحقٌق محاكمه عادله 

، وتعداد بعض كم بمختلؾ درجاتهاالفقرة األولى علً مبدأ المساواة أمام المحا

ت أن تسمع القضٌة بإنصاؾ ، إذ أوجبوق التً ٌجب أن تحترمها كل محكمةالحق

، باإلضافة إلى أن الفقرتٌن الثانٌة والثالثة من المادة المشار إلٌها أعبله وعبلنٌة

، إذ نصت الفقرة الثانٌة بٌة وحدها دون ؼٌرهالعدالة الجزاتضمنتا ما هو خاص با
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ٌبا حتى تثبت إدانته بشكل ، أي أن كل متهم ٌعتبر برعلً قرٌنه البراءة

 من أثار المحاكمة العادلة. هً إنما،وقرٌنه البراءة قانونً

تضمنت حقوق كل متهم فً الدفاع عن نفسه مع فقد وأما الفقرة الثالثة 

 الحقوق التالٌة : –األقل على –ث تكون له المساواة التامة مع خصمه بحٌ

 وسبب االتهام الموجه إلٌة . ةطبٌع. أن ٌعرؾ المتهم 1

 . أن ٌعطى الوقت والتسهٌبلت الضرورٌة لتهٌبه دفاعه واالتصال بمحام ٌختاره .2

 ن تكون له مساعدة .. أن ٌكون حاضرا فً قضٌته وأن ٌدافع عن نفسه وأ3

 ن ٌحصل علً دعوة واستجواب شهود النفً .وأ. أن ٌستجوب شهود اإلثبات 4

. أن ٌكون له مترجم مجانا إذا كان ال ٌفهم أو ال ٌتكلم اللؽة التً تجري فٌها 5

 المحاكمة.

 . أن ال ٌجبر علً أن ٌشهد ضد نفسه أو ٌعترؾ بؤنه مذنب .6

وبالفعل ٌمكن التؤكٌد على أن االتفاقٌة جاءت بمجموعة من المواد التً تشٌر إلى 

ٌإدى إلً توفٌر ضمانات التقاضً هم ، فً المساواة أمام القضاء، وحقوق المت

جمعٌا لٌس لها  1،2،3الفقرات  كما أن الحقوق المشار إلٌها فً،ضمانات المتهم

من  15واردة فً المادة معنى إذا لم تستند إلى مبدأ قانونٌه الجرابم والعقوبات ال

ي حك انحعويض عٍ اإلخفاق في جحميك انعدانة بسبب حكى يبُ ، باإلضافة إلًاالتفاقٌة

، كم يحكوو بجريًة أياو يحكًّ أعهى، وكرنك حك انطعٍ نعهي خطأ في انوالع

في ظم لاَوٌ اإلجراءات انجزائية  إضافة إنى ذنك فإَُي أجُاول يثم ْرِ انضًاَات

 . في ولث الحك يٍ ْرِ انرسانةانفهسطيُي بشكم يفصم 
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 لحماية حقوق اإلنسان  0591االتفاقية األوروبية لسنة :  ثالثا  

والحريات األساسية
 

لقد أوردت هذه االتفاقٌة معظم الضمانات المنصوص علٌها فً اإلعبلن 

العالمً لحقوق اإلنسان
9

لكل متهم بجرٌمة ما، أن  6/3فً المادة  حٌث نصت، 

ٌتعرؾ على سبب اتهامه فً أقرب وقت، وأن ٌعطً وقتاً كافٌاً إلعداد دفاعه بذاته 

أو بواسطة محام ٌختاره، وٌعفى من دفع األتعاب فً حالة عجزه عن دفعه
10
. 

االتفاقٌة الحق لكل من ٌقبض علٌه، أن ٌعلم فً أقرب فرصة هذه أقرت  كما

فً الطعن أمام المحاكم بؤسباب القبض واالتهامات الموجهة ضده، عبلوة على حقه 

5/411أو الحبس وفق أحكام المادة ، عند القبض
. 

ولعل أهم الضمانات التً أكدتها المإتمرات الدولٌة أثناء إجراءات المحاكمة 

، حٌث منع تعرٌض المتهم ألي إكراه أو تؤثٌر 1958( عام Santiagoهو مإتمر)ٍ 

من أجل دفعه إلى االعتراؾ، كما أنه لم ٌسمح باستجواب المتهم دون وجود محامٌه، 

منح الحق بالتعوٌض لمن كان ضحٌة االعتقال التعسفًإضافة إلى 
12
. 

له  ، فقد أقر حق المشتبه فٌه أو المتهم بؤن ٌكون1960أما مإتمر فٌنا عام 

أكد على حق المتهم فً رفض اإلجابة على كما مطلق الحرٌة فً اختٌار محامٌه، 

األسبلة التً توجه إلٌه دون أن ٌإثر هذا الرفض على تقرٌر اإلدانة 
13
.

 

                                                           
9
الجنابٌة،الطبعة األولى،دار النهضة  خلٌفة حسٌن،ضمانات المتهم فً مرحلة التحقٌق االبتدابً فً قانون اإلجراءات 

 50-46،ص2002،ةالعربٌ
10

 لحماٌة حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة 1950من االتفاقٌة األوروبٌة لسنة  6/3المادة 

11
 لحماٌة حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة 1950من االتفاقٌة األوروبٌة لسنة  5/4المادة 

12
، ضمانات المتهم أثناء المحاكمة وفق النظام األساسً للمحكمة الجنابً الدولٌة ، الطبعة األولى ، دار وابل للنشر ،  أحمد العبٌدى

 15، ص  2012

13
، ضمانات المتهم أثناء المحاكمة وفق النظام األساسً للمحكمة الجنابً الدولٌة ، الطبعة األولى ، دار وابل للنشر ،  أحمد العبٌدى

 18، ص  2012
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أن المواثٌق الدولٌة قد أولت اهتماما بالؽاً فً  ٌتبٌنمن خبلل كل ما تقدم 

، ورسخت أثناء إجراءات المحاكمةن المتهم توفٌر الضمانات الضرورٌة للدفاع ع

، والبت م المحكمة للفصل فً قانونٌة حجزهالمبادئ القانونٌة فً اتخاذ اإلجراءات أما

ركزت على قرٌنة كما  ،المختص فً المحاكمة على وجه السرعة أمام القاضً

البراءة التً ٌتمتع بها كل متهم ما لم تثبت إدانته فً محاكمة عادلة ونزٌهة وشفافة، 

المحاكمة والتً سنبحثها فً إجراءات هذه من أهم ضمانات المتهم فً مرحلة و

 مطلب الحق.

من الجدٌر بالذكر أن جمٌع هذه الضمانات الواردة فً االتفاقٌات والمبادئ و

ٌجب احترامها ومراعاة تطبٌقها فً وبالتالً  ملزمة للدولإنما هً واإلعبلنات 

ٌس هناك إذ لزام أخبلقً فقط، تهذا االلتزام ال فإن وبالرؼم مما تقدمقوانٌنها الداخلٌة، 

عقوبات على الدول الرافضة له رؼم إمكانٌة  ته توقٌعإلزام قانونً ٌترتب على مخالف

 توفر ذلك بالنسبة لبعض الدول.

فً القوانٌن  أن اندماج قواعد القانون الدولً ٌرى الفقهاءوفً سٌاق ذلك 

كما تتٌح  ،ٌة وضرورٌة الحترام حقوق اإلنسانٌقتعد ضمانه حق للدولة إنماالداخلٌة 

قاضً فً فراد االستفادة بما جاء فٌها من حقوق فً سبل الطعن والتظلم والتلؤل

للقاضً الوطنً وسلطات  تكون منبراً وفً نفس الوقت ، النظام القانونً الداخلً

المعروض النزاع  ومن ثم تطبٌقها علىالدولة فً آن واحد باالستناد إلٌها دون حرج 

إذا وجد فً هذا النوع من النقص لدى المشرع الداخلً  إضافة إلى سده، علٌه

توحٌد السٌاسة التشرٌعٌة لمختلؾ الدول التً اشتركت فً االتفاقٌات من ثم والقواعد،

القوانٌن  ، حٌث ٌإدى هذا االندماج إلً عدم مخالفةالمتعلقة بحقوق اإلنسانالدولٌة 

الوطنٌة إلحكام االتفاقٌات الدولٌة 
14
. 

                                                                                                                                                                        
 
14

 12هضة العربٌة ،ص، دار الن 2004، التدخل فً شإون الدول بذرٌعة حماٌة حقوق اإلنسان ، الطبعة األولى ،حسٌن عمر
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قد جاءت فً هذا  اإلسبلمٌةوفً هذا المقام البد أن نشٌر أن أحكام الشرٌعة 

الموضوع كاملة شاملة بحٌث تحقق للمتهم فً كل زمان ومكان خبلفا لما جاءت به 

صة األخرى وقوانٌن خاوالشرابع  واألدٌاناالتفاقٌات والمعاهدات والدساتٌر 

لضمانات المتهم أثناء إجراءات المحاكمة والتً لم تصل إلً الكمال الذي جاءت به 

حٌث والتً تتسم بالكمال، والسمو، والدوام، واالستقرار، الشرٌعة اإلسبلمٌة الؽراء 

تحمل فً طٌاتها العزم والحزم، العزم  -عموما-جاءت سٌاسة المشرع اإلسبلمً 

م فً مواجهة المجرم تحقٌقاً لردعه وتؤهٌله على إقامة مجتمع صالح قوي والحز

لٌكون صالحاً فً مجتمعه
15

ضمانات المتهم أثناء إجراءات المحاكمة، وأول  ةخاص ،

وهذا ، لتام فٌما ٌنظرون فٌه من منازعاتهذه الضمانات هو عدالة القضاة وحٌادهم ا

َن النَّاسِ قول هللا سبحانه وتعالى: ) هما ٌعزز ٌْ (أَن َتْحُكُموا بِاْلَعْدلِ  َوإَِذا َحَكْمُتم َب
16
. 

كما ورد التؤكٌد علً عدالة القضاة فً قول الرسول )ص( القضاة ثبلثة،قاض 

فً الجنة فرجل عرؾ الحق فقضى به،  الذي، فؤما رفً الجنة، وقاضٌان فً النا

، ورجل قضى للناس علً جهل رورجل عرؾ الحق وجار فً الحكم فهو فً النا

،هً الشرٌعة اإلسبلمٌةاألخرى التً عرفتها الضمانات  أهمفهو فً النار (،ومن 

علنٌة المحاكمات ودلٌلنا علً ذلك، أن الرسول )ص( باعتباره أول قاض فً اإلسبلم 

كان ٌجلس فً المسجد عند القٌام بمهمة القضاء
17
. 

شامبل فقد نظم حقوق المتهم تنظٌما دقٌقا ، حٌث أن أحكام  جاء ولكون اإلسبلم

، فقد نص علً حٌاة ٌكفل تحقٌق العدل بٌن الناسسبلمٌة جاءت بنظام للالشرٌعة اإل

 وأنهممبدأ المساواة ودورها فً تحقٌق العدالة للمتهم، وان ال فرق بٌن الناس جمعٌا 

، وعلً اتهم، فالكل أمام القضاء مهما اختلفت مقامالقانون والقضاء أمام سواسٌة
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 .19،ص1982، السٌاسٌة الجنابٌة، الشرٌعة اإلسبلمٌة، دار الشروق، بٌروت لبنان،أحمد بهنس

16
 من سورة النساء 60أٌة 

17
 .19،ص1982اإلسبلمٌة، دار الشروق، بٌروت لبنان،، السٌاسٌة الجنابٌة، الشرٌعة أحمد بهنس
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 األخر وإبقاء إلحداهماالقاضً أن ٌحقق المساواة بٌن الخصوم فً المجلس فبل ٌسمح 

سبب  أليبٌنهما  ٌمٌز، فبل لمساواة بٌن الخصمٌن فً المعاملة، وأن ٌحقق اواقفا

اإلسبلمٌة هً علنٌة  الضمانات األخرى التً عرفتها الشرٌعة أهم إلًأضافه ، كان

لزمت القاضً به، وٌتضح ذلك من قول الرسول وأالمحاكمة،ودفاع المتهم عن نفسه،

صلى هللا علٌه وسلم )إذا تقاضى إلٌك رجبلن فبل تقضً لؤلول حتى تسمع من 

األخر، فإنك إذا فعلت ذلك تبٌن لك القضاء(
18
. 

 باإلحكاموهً الطعن  أال،اإلسبلمٌةعرفتها الشرٌعة  أخرىضمانة  وثمة

،فً قضٌة علً رضً هللا عنة اإلماموطلب نقضها،وما ٌإٌد ذلك هو قضاء 

جمعا من الناس احتشدوا علً  أنحصلت فً الٌمن،وملخصها  والتً)الحفرة( هالزبٌ

زبٌه،لٌروا أسدا قد جاء فٌها ونتٌجة للتزاحم سقط أحد المتفرجٌن فً الزبٌه، 

 أمرهمجمٌعا،وقد اختلؾ أهلهم علً من تكون المسإولٌة،وعرضوا  األسدفافترسهم 

وذهبوا  ،وبعد أن أصدر حكمة فً المسالة،لم ٌقبل به بعض منهمعلى، اإلمامعلً 

ذهب  الذيبهم بنفس القضاء الرسول وعرضوا علٌة القضٌة مرة ثانٌة فقضً  إلً

علً  إلٌة
19
 

هذه الشرٌعة السامٌة بالضمانات المعززة لمصلحة  لكل ما تقدم ٌتبٌن لنا ؼناء

فعلته علىمن ٌتهم بجرم معٌن قبل مإاخذته 
20
. 
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 .158هو، ص  1387مٌراث  –دار أحباء التراث العربً  – 9وسابل الشٌعة إلى تعطٌل مابل الشرٌعة الجزء  محمد العمالى ،

19
 256،ص1973احمد ٌوسؾ سكر،التنظٌم القضابً فً اإلسبلم،مطابع األهرام التجارٌة، 

20
، ضمانات المتهم فً الدعوى الجزابٌة خبلل مرحله المحاكمة ، الجزء الثانً ، مكتبه دار الثقافة ، الطبعة األولً ،  حسن خوٌن

 14، ص 1998األردن ، 
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 الثانً الفرع

 2003القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لعام  ضمانات المتهم فً

، وهو اإلطار المنظم لجمٌع القوانٌن فً إن الدستور هو القانون األسمى

وٌكفل جمٌع الحقوق والحرٌات العامة بشكل عام، وحقوق المتهم بشكل  ،الدولة

خاص، وما ٌعنٌنا هنا ضمانات المتهم أثناء إجراءات المحاكمة فً القانون األساسً 

الفلسطٌنً، وقد ورد فً هذا القانون العدٌد من النصوص التً أشارت إلى حقوق 

معهم أو إلقاء القبض علٌه،  ٌجب مراعاتها عند التحقٌقالتً ووضمانات المتهم، 

 إضافة إلى ضمانة التقاضً.

وهذه الضمانات والحقوق كانت انعكاسا لبلتفاقٌات الدولٌة قامت السلطة 

رٌح من الربٌس الراحل ٌاسر علً احترامها والعمل بها بتص ةالوطنٌة الفلسطٌنٌ

قانون ورد فً ال، كما وقعت العدٌد من االتفاقٌات بهذا الخصوص وقد جاء عرفات

علٌة أو  القبضٌبلػ كل من ٌقبض علٌة أو ٌوقؾ بؤسباب األساسً الفلسطٌنً أنه )

، وان ٌمكن االتصال إلٌهسرٌعا بلؽه ٌفهمها باالتهام الموجه  إعبلمه،وجب  إٌقافه

( تؤخٌردون  للمحاكمةبمحام ، وان ٌقدم 
21
. 

من النص الدستوري بؤنه ال ٌجوز أن ٌوقؾ أي شخص أو  لنا ٌتضححٌث 

وأن القانون وان ٌقدم إلً محاكمة دون تؤخٌر، ، قانون ٌسمح بذلكٌحبس إال وفق 

 2001لعام  3رقم  الجزابٌة الفلسطٌنً المنظم لتلك الضمانات هو قانون اإلجراءات 

أورد فصبلً خاصاً بذلك، تحت الفصل حٌث ووضع الضمانات الكفٌلة لتحقٌق ذلك، 

 . 38إلى  29الثالث منه فً المواد من 
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  2003من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لعام  12مادة ال
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كما نص القانون األساسً الفلسطٌنً على أن التقاضً كحق مصون ومكفول 

 له التقاضً حق مصون ومكفول للناس كافة، وكل فلسطٌنًإذ نص أن " للناس كافة 

" حق االلتجاء إلى قاضٌه الطبٌعً
22
. 

لكل متهم الحق فً نظر دعواه أمام  حٌث ٌتضح من النص الدستوري أنو

وإؼبلق كافه م المدنٌٌن أمام القضاء العسكري،حاك،أي أن ال ٌقاضٌه الطبٌعً

ر الدولٌة ٌوالحق فً محاكمة عبلنٌة وعادلة تكفل فٌها كافة المعاٌالمحاكم العسكرٌة، 

 وكرامته. المواطن والمحلٌة البلزمة للمحافظة على حقوق

ال ٌجوز إخضاع أحد ألي القانون األساسً الفلسطٌنً أنه "  كما ورد فً

تعذٌب، وٌعامل المتهمون وسابر المحرومٌن من حرٌاتهم معاملة البقة، إكراه أو 

المخالفة ألحكام الفقرة األولى من هذه بأو اعتراؾ صدر  ،وٌقع باطبلً كل قول

" المادة
23
. 

ٌتضح من النص الدستوري أن القانون األساسً الفلسطٌنً منع التعذٌب إذ 

 ك.كوسٌلة النتزاع االعتراؾ ورتب البطبلن على ذل

وبذلك ٌكون القانون األساسً قد راعى ما ورد، فً اإلعبلن العالمً لحقوق 

اإلنسان
24
. 

وهً  ءة لكل متهم،نص القانون األساسً الفلسطٌنً على قرٌنه البرا كما

)المتهم بريء  أنإحدى الضمانات المقررة للمتهم أثناء إجراءات المحاكمة، إذ جاء 

تكفل فٌها ضمانات الدفاع عن نفسه ... (حتى تثبت إدانته فً محاكمة قانونٌة 
25
. 
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  2003من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لعام  30مادة ال

23
  2003من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لعام  13/1/2المادة 

24
 194العالمً لحقوق اإلنسان.لعام  ( من اإلعبلن5المادة )

25
  2003من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لعام   14المادة 
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وباستعراض نصوص القانون األساسً الفلسطٌنً، أجد أنه قد كفل ورسخ 

، ت وجاء متناؼماً معها نصاً وروحاالضمانات الدولٌة الواردة فً المواثٌق واإلعبلنا

أكد على ضمانات المتهم وتقاضٌه أمام محكمة مشكلة تشكٌبلً قانونٌاً صحٌحاً  كما

وضمن أن أي مخالفة لذلك تعتبر مخالفة دستورٌة تستوجب دعوى اإللؽاء من قبل 

 المحكمة الدستورٌة.
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 المطلب الثانً

 ضمانات المتهم على مستوى القواعد الخاصة

 

،ٌجب توافر بعض نة إلجراءات المحاكمة العادلةحتى تكون المحكمة ضام

ل إلى محاكمه عادله المنوط بها للوصونها تعزٌز دورها ؤالضمانات التً من ش

،وهذه الضمانات سوؾ نسلط بالمتهم ذاته ، أضافه إلى ضمانات تتعلقنزٌهة وشفافة

 .مستقل فرعٌها وسنفرد لكل منهما الضوء عل

 األول الفرع

 فً إجراءات المحاكمةبالقواعد العامة المتعلقة  المتهم ضمانات

 

ضمانات  ، على2001لعام  3ً رقم الفلسطٌن نص قانون اإلجراءات الجزابٌة

ذاتها وتكون منهج لها لؽاٌات تحقٌق  إجراءات المحاكمةٌجب أن تتوافر فً 

 وهى كاالتى:، وسنبٌن تلك الضمانات للمتهم وللوصول إلً محاكمه عادلهالضمانات 

 مبدأ عالنية المحاكمةأوال  : 

لحسن سٌر العدالة،  الهامةنٌة فً المحاكمات من الضمانات ٌعتبر مبدأ العبل

بسبب كونه ٌشكل عنصراً هاماً من عناصر المحاكمة العادلة
26
. 

من تحقٌقات ومرافعات ً أن تتم جمٌع إجراءات المحاكمة،نٌة ٌعنونطاق العبل

وإصدار للقرارات واألحكام بجمٌع أنواعها، بحضور من ٌشاء من العامة دون 

جمٌعها بصورة علنٌة، وال تقؾ تمٌٌز،وإذا تعددت جلسات المحاكمة وجب أن تجري 
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مطابع دار النشر للجامعات المصرٌة، ، حقوق اإلنسان والقانون الجنابً منشورات معهد البحوث والدراسات العربٌة، حسٌن جمٌل

 161، ص1972القاهرة، 
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علنٌة المحاكمات عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل حرٌة نشر جمٌع ما ٌدور فً جلسات 

المحاكمة من إجراءات فً مختلؾ وسابل النشر
27
. 

 إنما وال شك أن محاكمة المتهم بجلسة علنٌة ٌحضرها من ٌشاء من األفراد

أو تؤثٌر فً مجرٌات  ،ً اإلجراءاتفبل ٌخشى من انحراؾ ف، ٌبث الطمؤنٌنة فً قلبه

فً حضور كل من  تجريعلى الشهود فٌها، فشعور المتهم بؤن المحاكمة  الدعوى أو

، هالتهمة المسندة إلٌ حقٌقةمن األفراد ٌجعله ٌطمبن إلى تحقٌق العدالة ومعرفة  ٌشاء

ى أن فٌها حماٌة لذات أحكام القاضً من احتمال انصراؾ الذهن إل علىفضبلً 

خضوعه لمإثرات خارجٌة فً قضابه
28
. 

كما أن من شؤن العبلنٌة إشباع الرؼبة فً المشاركة الشعبٌة فً المسابل  

الوقوؾ على ما ٌتخذ من  هذه اإلجراءات ٌحضر نحٌث ٌتاح لم ،التً تهم العدالة

إجراءات تطبٌقا للقانون
29
. 

ة دستورٌة، وقد رسخ المشرع الفلسطٌنً قاعدة عبلنٌة المحاكمة فجعلها  قاعد

جلسات المحاكمة عبلنٌة إال إذا قانون األساسً الفلسطٌنً على أن "فنص علٌها فً ال

قررت المحاكمة معها سرٌة مراعاة للنظام العام واآلداب العامة وفً جمٌع األحوال 

"ٌتم النطق بالحكم فً جلسه علنٌة
30
. 

تكون "توري نص قانون السلطة القضابٌة الفلسطٌنً علً ذلك المبدأ الدسكما 

جلسات المحاكم علنٌة إال إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علً طلب أحد 
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 468-467ص 1992، شرح قانون أصول المحاكمات الجزابٌة، مكانٌة دار الثقافة، عمان الطبعة األولى، حسن جوخدار

28
 650، ص 1988،  2، شرح قانون اإلجراءات الجزابٌة ، دار النهضة العربٌة ، ط محمود مصطفً

29
 150، ص 1983الوسٌط فً قانون اإلجراءات الجنابٌة ، دار النهضة العربٌة ، ، أحمد سرور

30
 2003ساسً الفلسطٌنً المعدل لعام من القانون األ 105المادة .
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، وٌكون المحافظة علً النظام العام الخصوم جعلها سرٌه مراعاة لآلداب العامة أو

"النطق بالحكم فً جمٌع األحوال فً جلسه علنٌة 
31
. 

تجري ى ذلك"ءات الجزابٌة الفلسطٌنً علنص قانون اإلجرا فً حٌن

فظة ، ما لم تقرر المحكمة إجراإها سرٌه العتبارات المحاعلنٌةالمحاكمة بصورة 

وٌجوز فً جمٌع األحوال منع األحداث أو فبة معٌنه ،علً النظام العام أو األخبلق

"من األشخاص من حضور المحاكمة 
32
. 

وٌجب أن تجري المحاكمة بشكل علنً وإال كانت باطلة، وعلى المحكمة أن 

عٌت، فإذا لم روتذكر فً محضر الجلسة أو فً الحكم أن العلنٌة فً المحاكمة قد 

ال ٌشكل بطبلنا فً  هذا ، ولكنتكون قد أهملت إجراءاً جوهرٌاً  تشر إلى ذلك

علً خبلؾ القانون السوري،اإلجراءات، إذ ال بطبلن بدون نص
33
. 

من أو األحداث فً منع القصر العلنٌة مع ما للمحكمة من سلطة  وال تتعارض

حضور المحاكمة، وحفظ النظام فً الجلسات، إذ ٌجوز لربٌس المحكمة فً سبٌل 

ذلك أن ٌمنع الدخول إلى قاعة المحكمة بعد أن ؼصت بالحاضرٌن، كما له أن ٌؤمر 

بطرد كل من ٌخل بنظام الجلسة، فإن أبى اإلذعان بعد طرده أمرت المحكمة بحبسه 

وٌكون هذا الحكم باتامده ال تزٌد على ثبلثة أٌام 
34

، وللمحكمة وقبل انتهاء الجلسة 

 الرجوع عن الحكم الذي تصدره .

األصل فً المحاكمات العلنٌة التً تقررت لصالح نود اإلشارة إلى أن و

المشرع أجاز  هذالري بصورة سرٌة،االستثناء أن تجفً حٌن  المجتمع والمتهم
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  2002لعام  1من قانون السلطة القضابٌة الفلسطٌنً رقم   15المادة 

32
 2001لعام  3من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً رقم  237المادة 

522،صشرح قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً،الجزء الثالث،الطبعة األولًانظر بالتفصٌل ، أٌمن ظاهر ، 33
 

  2001لعام  3من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً رقم  189المادة 34
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محاكمة سراً عند قٌام إحدى الحالتٌن للمحاكم إجراء ال الجزابً اإلجرابً الفلسطٌنً

التالٌتٌن:
35
 

 الحالة األولى : ضرورة المحافظة على النظام العام

سرار الدولة، أو ٌخشى فً ن موضوع  الدعوى الجزابٌة ٌتصل بؤكما لو كا 

 .علنً من هٌاج الجمهور ضد المتهم حال إجرابها بشكل

 واآلداب  الحالة الثانٌة : ضرورة المحافظة على األخبلق

لشرؾ، الجرابم الماسة بالعرض أو االدعوى جرٌمة من  ن محلكما لو كا

وتقرر المحكمة إجراء المحاكمة سراً أما من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم، 

ٌعود ن جعل المحاكمة سرٌة قرارها المتخذ بهذا الشؤن، بٌد أ وٌتوجب علٌها تعلٌل

نوناً باالستجابة إلى وهً ؼٌر ملزمة قا، راءى لهاحسبما ٌت إلى مطلق تقدٌر المحكمة

لها أن تقرر السرٌة بالنسبة لجمٌع اإلجراءات أو لبعضها مثل كما ، طلب الخصوم

استجواب المتهم أو سماع شاهد من الشهود، أو بالنسبة لجمٌع الناس أو لبعضهم 

كالنساء مثبلً 
36
. 

 ٌحضرها سوى سراً بحكم القانون، فبلبجلسة وتجري محاكمة األحداث 

لقانون ومراقب السلوك وفقاً  ،المدعً ووكبلبهمالشخص الحدث وولٌه أو وكٌله و

201637لعام  األحداث
. 

وكفالة تخص ، تعتبر ضمانه حقٌقٌةإنما ولكل ما تقدم فإن علنٌة المحاكمة 

وهذا الجمهور لما ٌصدر عن السلطة القضابٌة بؽٌة صٌانة الحق فً محاكمة عادلة، 
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36
 469ص 1992قانون أصول المحاكمات الجزابٌة، مكانٌة دار الثقافة، عمان الطبعة األولى، ، شرح حسن جوخدار

37
 .2016من قانون األحداث الفلسطٌنً لعام  14المادة 



 
 
 

 

27 
 

الجنابٌة الدولٌة الخاصة برواندا  من النظام األساسً للمحكمة 22/2المادة  ما أكدته

من النظام األساسً لمحكمة ٌوؼوسبلفٌا السابقة 23/2والمادة 
38
. 

 حضور المتهم إجراءات المحاكمةثانيا :

الزماً الستعمال حقه  حضور إجراءات المحاكمة أمراً من تمكٌن المتهم  ٌعد

وتفنٌدها فً  ضدهه مناقشة األدلة التً تقدم ٌلعه ٌسهل ، ذلك أن حضورفً الدفاع

الوقت المناسب
39
. 

نص قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً على هذا المبدأ )ٌحضر  لهذا

المتهم الجلسات بدون قٌود وال أؼبلل، إنما تجري علٌه المبلحظة البلزمة، وال 

ا وقع تشوٌش ٌستدعى ذلك، ٌجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إال إذ

مكن السٌر فٌها بحضوره، وعلى ٌوفً هذه الحالة تستمر اإلجراءات إلى أن 

المحكمة أن تعلمه بكل ما تم فً ؼٌبته من إجراءات(
40
. 

ونطاق قاعدة حضور المتهم إجراءات المحاكمة هً قاعدة آمره وٌشمل ذلك 

كما تنصرؾ إلى بالتبعٌة ٌن الجزابٌة والمدنٌة ٌجمٌع اإلجراءات التً تتم فً الدعو

اإلجراءات التً تتم داخل قاعة المحكمة، وتلك التً تتخذ خارجها، كؤن تنتقل 

المحكمة إلجراء معاٌنة أو االستماع إلى أقوال شاهد
41
. 

وحضور المتهم أمام المحكمة أو استحضاره من مكان توقٌفه أو إذا كان 

وال ٌؽنً  ،جلسة المحاكمة ٌعد من األمور الضرورٌةموقوفا أو محكوماً فً موعد 
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المنشور على الموقع  12بحث المبادئ األساسٌة لحقوق المتهم فً مرحلة المحاكمة فً القانون الجنابً العام، أحمد محمد الجندي ص

 ftp://pogar.org/LocalUserونً االلكتر

39
، ضمانات المتهم فً الدعوى الجزابٌة، الجزء الثانً خبلل مرحلة المحاكمة، مكتبة دار الثقافة ، عمان، الطبعة األولى حسن خوٌن

 .127، ص1998
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حضور وكٌله عن حضوره بنفسه، وفً حال عدم حضور المتهم ٌتوجب على 

المحكمة تؤجٌل موعد الجلسة لؽاٌات استحضاره إذا كان موقوفاً أمام محكمة 

أو محكوماً أمام المحكمة اإلستبنافٌه من مركز اإلصبلح والتؤهٌل، وال  ،الموضوع

بسبب ما ٌقع منه من ، ً أن تبعد عن قاعة الجلسة متهماً على المحكمة ف جناح

الذي ال تمكنها من السٌر فً الدعوى، وتكون جمٌع اإلجراءات فً هذه  ،التشوٌش

الحالة حضورٌه فً حقه
42
. 

وٌكتفً بإجراء ، هم أمام المحكمة طلٌقا بؽٌر قٌودوتبدأ المحاكمة بمثول المت

إال أن محكمة النقض المصرٌة بالرؼم من  ،نعه من الفرارالحراسة البلزمة علٌه لم

كونه ال ٌإثر ، ها لم ترتب البطبلن فً حال حصولههذه المخالفة لنص القانون إال أن

على صحة اإلجراءات
43
. 

ً على تكوٌن عقٌدته على نحو كما أن حضور المتهم قد ٌساعد القاض

مرة فً النظم ضحى قاعدة آومن ثم االهتداء إلى حكم عادل، وهذا الحق أ، صابب

تؤسٌساً على أن هذا الحضور ٌعتبر حقاً من حقوق المتهم ، اإلجرابٌة المعاصرة

 وٌشكل ضمانه حقٌقٌة للمتهم للوصول إلى محاكمة عادلة نزٌهة وشفافة.

 سرعة الفصل بالدعوى الجزائيةثالثا : 

الدعوى، سرعة الفصل بهو ، ة للمتهم أثناء إجراءات المحاكمةإن أهم ضمان

ال سٌما أن قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً لم ٌحدد مدة من الزمن للفصل 

بالدعوى، وإن األمر ٌرجع إلى المحكمة، فالمسالة ذات طابع موضوعً ٌتوقؾ 

فما ٌلزم من وقت لبلنتهاء فً ، ودرجة تعقٌدها، الفصل فٌها بحسب نوع القضٌة
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 .535-534، ص 2014، الجزء الثالث،  الطبعة األولى، ًنون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنأٌمن ظاهر ، شرح قا

43
، منقول عن المرجع السابق ،أٌمن ظاهر ،شرح قانون اإلجراءات 527، ص125ق  14،حقوق ،س 10/12/1899نقض مصري،
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وذلك إذا تواجدت  ،مر بجرٌمة قتل مثبلً ال ٌكفً إذا تعلق األ ،قضٌة ضرب وسرقة

أسباب مقبولة تبرر طول تلك المدة
44
. 

وعلى هذا األساس فإن المحاكمة )السرٌعة( تختلؾ عن المحاكمة )المتسرعة( 

جراءات وأحٌاناً تجري بالمخالفة إل ،ذلك أن األخٌرة تجري بمخالفة لضمانات الدفاع

أن هذا النوع من المحاكمات ٌخالؾ  ومما ال شك فٌه القضاء العادي وطرق الطعن،

مبادئ حقوق اإلنسان، فالقضاء الجزابً ال ٌعرؾ القضاء المستعجل الذي تعرفه 

المنازعات المدنٌة، ونتٌجًة ألهمٌة هذا المبدأ فقد نص علٌه فً الدستور األمرٌكً 

)التعدٌل السادس(، وفً االتفاقٌة األوروبٌة لحقوق اإلنسان المادة السادسة منه
45
. 

وٌنظم ً القانون األساسً المعدل بقوله "أما المشرع الفلسطٌنً فقد نص ف

"القانون إجراءات التقاضً بما ٌضمن سرعة الفصل فً القضاٌا
46
. 

أن المشرع قد تكفل بسرعة إجراءات  المذكوروٌتضح من النص الدستوري 

إال أن المشرع ومن خبلل قانون اإلجراءات الجزابٌة لم ٌحدد  ،المحاكمة بنص عام

بل وضع سقفاً زمنٌاً للتحقٌق مع المتهم أمام النٌابة  ،مدداً تكفل إجراءات المحاكمة

بمدة ال تتجاوز ستة أشهر وإال ٌفرج فوراً عن المتهم ما لم تتم إحالته إلى  ،العامة

المحكمة المختصة
47
. 

، التً تبٌن ضرورة ٌة الجزابٌةالنصوص اإلجراب منٌمكن اإلشارة للعدٌد 

اتخاذ اإلجراءات على نحو سرٌع وذلك من أجل تجنب البطء فً اإلجراءات أو 

التؤخر فً الفصل فً الدعوى الجزابٌة حٌث نورد العدٌد من النصوص اإلجرابٌة 

( من قانون 34على سبٌل المثال ولٌس على سبٌل الحصر وأهمها المادة )

"ٌجب على مؤمور الضبط القضابً  على ، إذ نصتسطٌنًالجزابٌة الفل اإلجراءات
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  54، ص 1996نسان فً محاكمه عادله ، دار النهضة العربً ، القاهرة ، ، حق اإل محمد القاضً

45
 6ص ،1993،حق المتهم فً محاكمة سرٌعة،دار النهضة العربٌةؼنام ،  ؼنام

46
 2003من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لعام  30/1المادة .
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 2001لعام  3من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً رقم 243المادة 
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، فإذا لم ٌؤت بمبرر إطبلق سراحه ٌرسله خبلل ن ٌسمع فوراً أقوال المقبوض علٌهأ

( إجراءات جزابٌة 152، أما المادة )ن ساعة إلى وكٌل النٌابة المختص"أربع وعشرٌ

أن الفعل ٌشكل جناٌة، فإنه ٌقرر " إذا تبٌن لوكٌل النٌابة  على فلسطٌنً فقد نصت

 توجٌه االتهام إلى المتهم وٌرسل ملؾ الدعوى إلى النابب العام أو أحد مساعدٌه ".

( إجراءات جزابٌة فلسطٌنً "إذا وجد النابب العام أو 152( المادة )3فقرة )

أحد مساعدٌه أن قرار االتهام صابب ٌؤمر بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة 

 ته ...".لمحاكم

( إجراءات جزابٌة فلسطٌنً نصت : " ٌجب أن ٌتم استجوابه 105المادة )

خبلل أربع وعشرٌن ساعة من تارٌخ إرسال المتهم إلى وكٌل النٌابة الذي ٌؤمر 

 بتوقٌفه أو إطبلق سراحه" .

إلجراءات  اً إال أن قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً قد خبل من تحدٌد مدد

خبلؾ بعض التشرٌعاتالمحاكمة على 
48

، التً حدد فٌها بموجب تعلٌمات صادرة 

كما فعل المشرع العراقً وحسناً فعل المشرع فً ذلك النهج ،عن وزارة العدل
49
 

وٌا حبذا لو أن المشرع الفلسطٌنً ٌتدارك ذلك النقص التشرٌعً لؽاٌات النص على 

كبٌر فً تحقٌق وعدم تؤخٌرها لما له األثر ال، الدعاوى مبدأ سرعة الفصل فً

ال بل هً شر أنواع  العدالة، إذ من المتفق علٌه أن العدالة البطٌبة نوع من الظلم

 . الظلم

وبهذا الصدد نتساءل كٌؾ نحقق سرعة المحاكمة فً مدة معقولة دون إهدار 

 للضمانات ؟
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من قانون اإلجراءات الجزابٌة علً انه ) تنظر الدعوى فً جلسه منعقدة فً ظرؾ أسبوع من  229المشرع الٌمنً قد نص فً المادة 
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 133،ص 2005، حق المتهم فً محاكمه عادله ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،عمر الحدٌثً
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هذا التساإل ال بد أن نبٌن األسباب التً تعٌق السٌر  مثل ولئلجابة على

وأسباب ؼٌر  ،اكمة وهً أسباب ٌمكن تقسٌمها إلى أسباب مقبولةبإجراءات المح

 سوؾ نسلط الضوء علٌها كاألتً : لهذا وأسباب محاٌدة ، مقبولة

 :األسباب المقبولة للتؤخٌرأ.

نفسها وأسباب  دعوى الجزابٌةتنقسم هذه األسباب إلى أسباب راجعة إلى ال

 راجعة إلى المتهم وهً كاألتً: 

 :الدعوى الجزابٌة أوالً: أسباب ترجع إلى وضع 

من هذه األسباب ما هو على سبٌل المثال ولٌس على سبٌل الحصر واألسباب 

 اآلتٌة التً تدخل فً تقدٌر المحكمة التً تعتبر مبرراً مقبوالً بطول المدة.

 درجة تعقٌد الدعوى الجزابٌة . أ

من النوع المعقد الذي ٌتضمن أوصافاً قانونٌة  الدعوى الجزابٌةكلما كانت 

ع تسرمتعددة فإن المحكمة تحتاج إلى مزٌد من الوقت لسماع كافة األدلة بتروي دون 

 األمر الذي ٌكون معه السٌر بإجراءات بمدة أطول عذراً مقبوالً.

 بدون حضور المتهم إلى المحكمة المختصة إحالة الدعوى الجزابٌة . ب

أعطى صبلحٌات للنٌابة الفلسطٌنً كما  ت الجزابٌةنص قانون اإلجراءا

مخالفات والجنح أن الدعوى صالحة إلقامتها بناء على الالعامة فٌما إذا رأت فً مواد 

محضر جمع االستدالالت تكلؾ المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة
50
. 

 

قرار االتهام كما نص ذات القانون )إذا وجد النابب العام أو أحد مساعدٌه أن 

صابب ٌؤمر بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمته(
51
. 

                                                           
50
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النٌابة العامة إحالة الدعوى  ة ٌتوجب علىأننرى النصوص ،  وباستقراء هذه

الجزابٌة إلى المحكمة المختصة بحضور المتهم وبعكس ذلك نكون أمام إطالة 

األمر الذي ٌنعكس سلباً على المجتمع والمتهم فً آن  ،المحكمة هذه اإلجراءات أمام

، أن النٌابة العامة تحٌل الدعوى التطبٌق العملً لدٌنا فً المحاكمواحد، ال سٌما أن 

، األمر الذي ٌستدعً من القاضً إلى محكمه الصلح دون حضور المتهمالجزابٌة 

، مة التبلٌؽات القضابٌةدخل فً دواتبلٌػ المتهم فً موعد الجلسة القادمة وبالتالً ن

وباعتقادي أن الحل للتبلٌؽات ٌكون عبر تعدٌل ،هً بحد ذاتها مشكلة تحتاج إلى حلو

وال  قانون أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة وإعطاء التبلٌؽات لشركات خاصة،

أن نتعرض للتبلٌؽات القضابٌة وما ٌعنٌنا هنا أن الدعوى  ٌسعنا فً هذا المقام

، محاكمةإجراءات ال طٌل، األمر الذي ٌؤجٌل لحٌن حضور المتهمتستمر بالتس

، تصدى مجلس القضاء االعلى الفلسطٌنً لهذه اإلشكالٌة وللخروج من هذه المشكلة

عن مجلس القضاء األعلى للمحاكم أن ال تقبل أي  وبموجب تعمٌم صادر وقرر

دعوى جزابٌة صلحٌه إال بوجود المتهم
52

بتفاوت ما لكن لك تم االلتزام بذ فعبلً ،  و

 بٌن المحاكم.

ونود اإلشارة إلً أن الكونجرس األمرٌكً  أصدر قانون سرعة المحاكمة 

الضروري فً وكان الهدؾ من هذا القانون هو استبعاد التؤخٌر ؼٌر  1974لسنة 

، وذلك من أجل تحقٌق محاكمة سرٌعة، حٌث نص هذا القانون فترة ما قبل المحاكمة

واإلحالة خبلل مدة معٌنة فإن ذلك ٌإدي إلى رفض االتهام، وبالتالً إذا لم ٌتم االتهام 

 ٌتم اإلفراج عن المتهم.

 

من قبل ونرى أن رفض االتهام هو عبارة عن الجزاء المترتب على التؤخٌر 

القانونً وسرعة الفصل  كما ٌجب أن ال ٌفهم من اللجوء إلى هذا الحلالنٌابة العامة،
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التهام إنما الهدؾ من هذا الحل القانونً هو الوصول ، هو التسرع فً افً الدعوى

 إلى الحقٌقة.

 التؤجٌل بسبب مسؤلة أولٌة ج.    

للتؤجٌل فً الفصل فً الدعوى بسبب توقؾ  المختصة قد تضطر المحكمة

الحكم فً المسإولٌة الجنابٌة على مسؤلة أخرى أولٌة
53

، أو تعلق األمر بتحدٌد مدى 

تمهٌداً لمسابلته جنابٌاً األهلٌة الجنابٌة للمتهم 
54

، األمر الذي ٌستدعً تؤجٌل الدعوى 

 لمدة أطول وٌكون معه العذر مقبول. 

 د.الحاجة إلى سماع أقوال شاهد موجود بالخارج

، فإن وجود هذا الدعوىكبٌر فً  أهمٌةإذا كانت شهادة أحد الشهود لها 

 الشاهد. الشاهد بالخارج ٌجعل التؤجٌل ضرورٌاً حتى ٌمكن استدعاء هذا

 أن ، نص قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً علىوفً سٌاق ذلك

)للمحكمة أن تقرر تبلوة الشهادة التً أعطٌت بدون حلؾ ٌمٌن فً التحقٌق 

االبتدابً، إذا تعذر إحضار الشاهد أمامها ألي سبب من األسباب أو إذا قبل المتهم أو 

وكٌله بذلك(
55
. 

سماع شهود النٌابة العامة وحضورهم  هو صلمن هذا النص أن األ لنا ٌتضح

ب من إلى المحكمة واالستثناء عدم سماع شاهد تعذر إحضاره أمام المحكمة ألي سب

 .األسباب

، إذ أن القانون لم ٌبٌن تلك األسباب وجعل األمر متروك وهنا تكمن اإلشكالٌة

، أو وجود  ، ومنها علً سبٌل المثال وفاة الشاهدٌةسلطتها التقدٌرللمحكمة وفق 
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، وإن استعمال المحكمة لهذه السلطة التقدٌرٌة اهد فً سجون االحتبلل اإلسرابٌلًالش

ٌجب أن ٌكون بؤضٌق الحدود، وبعكس ذلك سنكون أمام إجراءات سرٌعة للمحاكمة 

، والؽرض من تبلوة الشهود وهً ضمانة حقٌقٌة للمتهم تهدر حق المتهم فً مناقشة

،وٌجب المحافظة علٌها للوصول إلى محاكمة لٌدافع عن نفسههو تنبٌه المتهم  الشهادة

 عادلة.

 ثانٌاً : أسباب ترجع إلى المتهم

وهذه األسباب تتعلق بالمتهم ذاته وهً علً سبٌل المثال ولٌس الحصر وهً 

 كاألتً:  

 حدوث التؤجٌل بسبب تؽٌب المتهم . أ

نجد أن المتهم أثناء إجراءات المحاكمة  بسبب تؽٌب للدعوىإذا حدث تؤجٌل 

قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً قد نظم ووضع قواعد قانونٌة فً حالة ؼٌاب 

المتهم أمام محاكم الصلح ومحاكم البداٌة بصفتها محكمة الجناٌات، فاإلجراء المتخذ 

أن ٌتم إجراء محاكمته ؼٌابٌاً  هو أمام محكمة الصلح فً حال ؼٌاب المتهم
56
. 

 المحددأما إذا لم ٌحضر المتهم أمام محكمة البداٌة بصفتها الجنابٌة فً الٌوم 

مرة  ، فإذا لم ٌحضركرة الحضور ٌعاد تبلٌؽه مرة أخرىوالساعة المعٌنة فً مذ

تنفٌذ  حتىتبلٌػ المتهم أو  حتى، وتتعاقب الجلسات تصدر بحقه مذكرة إحضار أخرى

 جراءات المحاكمة بسبب عدم حضور المتهم.إ ٌعطل، األمر الذي مذكرات اإلحضار

 

اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً قانون حٌث أن وهنا تكمن اإلشكالٌة القانونٌة، 

، لدى محكمة الصلح وأصول المحاكمات ما بٌن أصول المحاكمات الجزابٌة قد مٌز

إطالة القانون أن ٌضع حبلً لعدم باألجدر البداٌة بصفتها الجزابٌة، وكان  لدى محاكم

اإلجراءات أمام محاكم البداٌة بصفتها الجزابٌة وأن ٌتم محاكمة المتهم بمثابة 
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للخروج من مع ذلك ، إال أنه لم ٌفعل وري كما هو متبع أمام محاكم الصلحالحضو

 األصول بتطبٌقهذا المؤزق القانونً فإن المحاكم قد اجتهدت فً ذلك وقامت 

المعمول بها على  اإلجرابٌة صلح على األصولالمعمول بها أمام محاكم ال اإلجرابٌة

المتهم أمام محكمة البداٌة بصفتها الجزابٌة بمحاكمته بمثابة الحضورى
57
. 

 

عدم إطالة بالتالً اإلشكالٌة و هذه به لؽاٌات حلشكور نؤخذ وهذا اجتهاد م

 إجراءات المحاكمة بسبب تؽٌب المتهم بدون عذر مقبول تقبل به المحكمة.

 م بجنون إصابة المته . ب

إلى  ٌرجع إلى إحالة المتهم، الجزابٌة الدعوىإذا كان التؤخٌر فً الفصل فً 

بسبب اختبلل فً قواه العقلٌة جعله عاجزاً عن إدراك  مستشفى األمراض العقلٌة

وإثبات ذلك العجز  المحكمة المختصة للمتهملحٌن عرض الدعوى أعماله، تإجل 

بموجب شهادة طبٌبٌن مختصٌن من أطباء الحكومة
58
، والحالة هذه فإن إجراءات  

 المحاكمة ستطول وهو أمر ال ٌتعلق بالمحكمة.

 :األسباب ؼٌر المقبولة للتؤخٌرب . 

فإن وبالتالً ، ال تبرر التؤجٌل لمدة ؼٌر مقبولةوٌقصد بها تلك األسباب التً 

 تعتبر إهدارا لحقوق المتهم وهً كاألتً : من ثم المحاكمة و حدوثها ٌطٌل إجراءات

 أوال : كثرة التؤجٌبلت 

 

، بكثرة التؤجٌبلت الدعوىفً  نظرالإذا تقاعست المحكمة بشكل واضح عن 

وترحٌلها إلً ، الدعوى هذه بدون مبرر قانونً سوى رؼبه القاضً فً عدم نظر
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ٌطٌل من أمد إجراءات مما ، الدعوىالتالً نظرا لصعوبة موضوع العام القضابً 

األجدر على المشرع  حٌث كان من، ٌما أن القانون لم ٌضع جزاء لذلكالمحاكمة ال س

دون تؤجٌل ؼٌر  ،أن ٌضع جزاء لكفالة ضمان السٌر بالدعوى الجزابٌة ،الفلسطٌنً

 المشرع ، كما فعلنظاماً خاصاً ٌحدد آلٌات التؤجٌلوأن ٌضع  .مبرر من المحكمة 

والذي منع  2001( لسنة 2رقم )قانون أصول المحاكمات المدنٌة الفلسطٌنً  فً

 .التؤجٌل ألكثر من مرة لذات السبب

 ثانٌا : اتخاذ إجراء خاطا 

بداعً  ، وذلكأمد المحاكمة كمة باتخاذ إجراء من شؤنه أطالةإذا قامت المح

 الة قانونٌه . أو تندب خبٌر للبت فً مس، اب خبٌر لم ٌكن األمر ٌستدعى ذلكانتد

 :األسباب المحاٌدة للتؤخٌرج. 

تلك األسباب التً ال تعد  دعوىٌقصد باألسباب المحاٌدة للتؤخٌر فً سٌر ال

لوصول إلى محاكمة كما تشكل إهداراً لحق المتهم فً امبرراً مقبوالً للتؤجٌبلت 

 عادلة ومن هذه األسباب المحاٌدة كاآلتً:

 :كثرة عدد القضاٌا . أ

، هو عددها دعاوي الجزابٌةٌكون السبب فً تؤخٌر الفصل فً الكثٌراُ ما 

وبحق ، ٌشكل ضرراً بالمتهم عدم البت فٌها ، حٌث أنعلى المحكمة  المعروض

والذي ٌجب على المحكمة أن تتؽلب ، هو إحدى الضمانات المقررة للمتهموالدفاع،

دعاوي عدد الٌتناسب مع عدد من القضاة، علٌه من خبلل أن تقوم الدولة بتعٌٌن 

 عدم وجود أموال.مٌزانٌة لبنقص ال مسكوال تت، الموجودة فً المحاكم الجزابٌة

 

 :التنقبلت القضابٌة . ب

، كل دوري ال ٌحقق عدالً وال عدالةأن تؽٌر الهٌبات القضابٌة ونقل القضاة بش

ذلك أن القاضً ٌجب أن ٌكون مستقراً فً ، مشكلة كبٌرة بالنسبة لحق المتهم وٌثٌر
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لفصل فً الدعوى الجزابٌة منذ ، ومن ثم الؽاٌات االستقرار القضابً، عمله مكان

بداٌتها حتى نهاٌتها ذلك أن قاضً الحكم ٌجب أن ٌكون هو قاضً المرافعة، إال أن 

ن مجلس القضاء األعلى حٌث أ عكس ذلك،هو التطبٌق العملً لدٌنا فً فلسطٌن 

أو  ،ً كل سنة قضابٌة دون مبررالفلسطٌنً ٌقوم بإجراء تنقبلت ما بٌن القضاة ف

، ألنه ال ٌوجد فً تشكٌبلت القضابٌة مخالفه للقانونحاجة مطلوبة ال سٌما أن هذه ال

 والمإقت فً عمل القضاة ال ٌكون إال، سمى بالتشكٌبلت القضابٌة المإقتةالقانون ما ٌ

، وال ٌكون لجهاز القضاء بؤكمله بشخصه ، والندب ال ٌكون لقاضفً الندب
59

 ،

 الدعوى إضافة إلى ما تقدم فإن حسن سٌر العدالة ال ٌتقبل أن تنظر هٌبة المحكمة فً

األمر الذي له ، وهً تعلم مسبقاً أنها لن تستمر فً نظرها إلى أن تصدر حكمها فٌها

جتمع والمتهم سلباً على حق الم، حٌث ٌطٌل إجراءات المحاكمة وٌنعكس آثار سلبٌة

ٌنتفً من ثم و، وحق المحاكمة، كل إهداراً لحق الدفاعوتش، كما فً التؤجٌل للقضاٌا

 األثر المترتب على المحاكمة بالردع العام والخاص.

 

عدم إجراء التنقبلت ق مجلس القضاء األعلى الفلسطٌنً وٌا حبذا لو طب

للحفاظ على ضمانات المتهم من حٌث عدم إطالة  ، وذلكالقضابٌة ما بٌن القضاة

 إجراءات المحاكمة.

ى الجزابٌة فً مٌعاد قصٌر اإلشارة إلى أن سرعة الفصل فً الدعو ونود

المصلحة  ، من أجل تحقٌق كل منواجب عام تلتزم به كافة المحاكم ، إنما هوومقبول

ي ٌتعٌن فٌه ، وبدون شك فإن معقولٌة الموعد الزمنً الذالعامة والمصلحة الخاصة

ث أنها مسإولٌة تتعلق حٌ، كل دعوى، ٌتوقؾ على ظروؾ الفصل فً هذه الدعوى

، تقدٌر عناصر الواقعة وطبٌعتها والتً بالوقابع، وبالتالً ٌقع على عاتق كل قاضً
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ٌتوقؾ علٌها تحدٌد المٌعاد الزمنً المعقول للفصل فً هذه الدعوى ، إضافة إلى ذلك 

، عوىال ٌجوز التضحٌة بحق المتهم فً الدفاع فً سبٌل تحقٌق سرعة الفصل فً الد

، إذ أن ة العامة والمصلحة الخاصة للمتهمٌجب التوفٌق بٌن كل من المصلحوبالتالً 

ردع ، من أجل تحقٌق الب سرعة الفصل فً الدعوى الجزابٌةالمصلحة العامة تستوج

جل تؤهٌل ، من أمما ٌقتضً سرعة توقٌع هذا العقاب، العام الذي ٌهدؾ إلٌه العقاب

نفقات بسبب طول تكبده الدولة من ، إضافة إلى ذلك ما تالمجرم أو المحكوم علٌه

، فً حٌن المصلحة الخاصة للمتهم تتوافر فً وضع حد لآلالم إجراءات المحاكمة

شرفه واعتباره ، مما ٌمس ا المتهم بسبب وضعه موضع االتهامالتً ٌتعرض له

، خاصة فً ضوء عبلنٌة إجراءات المحاكمة وما تلحقه من آالم ومكانته بٌن الناس

 رته.نفسٌة به وبؤس

، قد ٌإدي إلى إضعاؾ قدرته على ار المتهم وقتاً طوٌبلً للمحاكمةكما أن انتظ

، مما ٌإدي تإدي إلى إصابة الشهود بالنسٌان ، كماع األدلة التً تفند أدلة االتهامجم

 إلى صعوبة الوصول إلى الحقٌقة.

 

سرعة الفصل فً الدعاوى  ونرى أن المشرع اإلجرابً الفلسطٌنً قد راعى

، عندما نص على الفصل فً هذه الدعاوى عن طرٌق األصول الموجزة الجزابٌة

، ( واألصول الموجزة هً أمر قضاب313ً – 308المنصوص علٌها فً المواد )

، ومعناه أن األمر القضابً ررة للجرٌمة دون تحقٌق أو مرافعةبتوقٌع العقوبة المق

بً البلزم ، والتحقٌق النهالخاصة بإجراءات المحاكمةد اٌصدر دون إتباع القواع

وهذا األمر القضابً قصره المشرع اإلجرابً الفلسطٌنً  ،إلصدار الحكم الجزابً

 ، والنقل.ى جرابم معٌنة مثل جرابم البلدٌة، والصحةعل

 

ؼزالن قاضً المحكمة  للقاضً عبد هللا وفً هذا المقام أود أن أبدي رأٌاً 

مفاده أن اتساع نطاق الحدٌث عما ٌسمى باالختناق القضابً وحجم  ٌةالعلٌا الفلسطٌن
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خلق حالة ٌمكن أن نطلق علٌها ) حمى الفصل ( حٌث كرس ، الدعاوى المدورة

، حٌث أن هناك  ، دون االلتفات إلى نوعٌتها أكبر قدر من األحكام للفصل فً الجهود

، كؤنما ذهن القاضًلحكم فً العدٌد من األحكام قد تصدر قبل نضوج عناصر ا

أضحى الحكم عبباً ثقٌبلً سرعان ما نسعى للتخلص منه بإصداره ولتقول المحكمة 

األحكام الصادرة دون  عدد ارتفاعأن ، وأقول ألعلى كلمتها بحكٍم ٌسبب من لدنها

بالنظر إلى عدد  ،تسبب فً زٌادة حجم ظاهرة االختناق إنما الوقوؾ على الكٌؾ

، أو إعادة وإعادتها للمحكمة مصدرة الحكم بها إها نتٌجة الطعناألحكام التً ٌتم إلؽا

، إذا كان الطعن مقدم بطرٌق النقض ، الدرجة الثانٌة محكمة نظرها من جدٌد من قبل

ر كافة الضمانات المكفولة وٌهد، وٌطٌلها، ر الذي ٌزٌد من إجراءات المحاكمةاألم

دون ، الدعاوي الجزابٌة بكل ٌسرنظر والترٌث فً  ، لذا ال بد من الترويللمتهم

وال ٌكون همنا فقط الفصل فً الدعوى الجزابٌة ، إسراع لؽاٌات الوصول إلى الحقٌقة

 .ق الخصوموالتخلص منها على حساب حقو

 افتراض مبدأ قرينه البراءةرابعا : 

جراءات أثناء إ ،المتهم حقوق ضمانةقرٌنة البراءة من أهم المعاٌٌر ك تعتبر

للوصول إلى محاكمة عادلة، وتعنً أن اإلنسان بريء من التهمة الموجهة ، المحاكمة

 له إلى أن تثبت إدانته بحكم قضابً.

ن األصل فً اإلنسان البراءة، وٌجب أن ٌبقى هذا االفتراض قابماً إلى حٌث أ

أن ٌتم إثبات عكسه، وٌترتب على افتراض البراءة إلقاء عبء اإلثبات على اإلدعاء 

ا مفترضة، كما ٌجب أن ٌفسر الشك لؾ المتهم بإثبات براءته كونهالعام فبل ٌك

وٌترتب على ذلك أن تبنً المحكمة حكمها على الجزم والٌقٌن ، مصلحة المتهمل
60
. 

وتبعاً لهذه القرٌنة، فٌجب أن ٌعامل المتهم أثناء إجراءات المحاكمة على 

، م فً قفص حدٌدي أساس أنه بريء حتى تثبت أدانته، وٌكون ذلك بعدم وضع المته

عٌن أثناء توقٌفه على ذمة م شًء وعدم تكبٌله باألؼبلل وعدم إرؼامه على ارتداء
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، وؼٌر ذلك من الممارسات التً قد ٌجبر المتهم علٌها أثناء إجراءات القضٌة

محاكمته
61
. 

أثناء وقوفه أمام هٌبة المحكمة فالمتهم  ،إال أن التطبٌق العملً لدٌنا عكس ذلك

وؼٌر مكبل وذلك حفاظاً على أي إجراء فٌما إذا صدر منه  ،قفص حدٌديٌكون فً 

بحق الجمهور و/أو المحكمة أو حتى المحافظة على ذاته من أي إجراء قد ٌتخذه 

 بحق ذاته كضرب نفسه على سبٌل المثال.

أرست الشرٌعة اإلسبلمٌة مبدأ افتراض البراءة، فاألصل فً اإلنسان قد و

براءة  التً تقر بؤن األصل  األصولٌة تهماً، تطبٌقاً للقاعدةالبراءة حتى لو كان م

 الذمة.

ذلك المبدأ وقد جاء متناؼماً مع ما جاء فً  لسطٌنً وأكد القانون األساسً الف

المواثٌق الدولٌة، إال أن قانون اإلجراءات الجزابٌة وإن كانت نصوصه تتحاكى بٌن 

ٌه بشكل صرٌح على خبلؾ التشرٌعات إال أنه لم ٌتم النص عل ،سطورها بذلك المبدأ

األردنً، وحسناً فعل المشرع ذلكاإلجرابً الجزابً ومن ضمنها المشرع 
62
. 

الفلسطٌنً احتذى بالمشرع األردنً ونص  اإلجرابً وٌا حبذا لو أن المشرع 

 على ذلك المبدأ بشكل صرٌح.

 تقيد المحكمة بوقائع الدعوىخامسا : 

، فً نطاق الدعوى التً أحٌلت علٌهاحكمة ٌعنى هذا المبدأ حصر سلطه الم

عدة بالقول بؤن حدود وقد تم التعبٌر عن هذه القا ،والعٌنٌة ،وبحدودها الشخصٌة

وعٌنٌة بالنسبة للوقابع  بالنسبة لؤلشخاص الدعوى شخصٌة
63
. 

القاعدة أن على المحكمة التقٌد بالوقابع المقامة بها الدعوى، فبل ٌجوز لها 

أو فً قرار ، أو المدعً الشخصً ،ترد فً إدعاء النٌابة العامةالتصدي لوقابع لم 
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االتهام، وتقٌد المحكمة بالواقعة المرفوعة بها الدعوى هو ما ٌطلق علٌه مبدأ عٌنٌة 

الدعوى المتبع فً األصول الجزابٌة، والذي ٌعد نتٌجة حتمٌة لمبدأ الفصل بٌن 

العامة كقاعدة عامة، والثانٌة  وظٌفة اإلدعاء والحكم، فاألولى من اختصاص النٌابة

من اختصاص المحكمة
64
. 

نص فً الفلسطٌنً بهذا المبدأ )عٌنٌة الدعوى(، ف اإلجرابً المشرع و قد أخذ

ٌجوز للمحكمة أن تعدل التهمة على أن ال ٌبنى هذا التعدٌل على منه "  270المادة 

لعقوبة أشد تإجل  وإذا كان التعدٌل ٌعرض المتهم، المقدمةوقابع لم تشملها البٌنة 

" القضٌة للمدة التً تراها المحكمة لتمكٌن من تحضٌر دفاعه على التهمة المعدلة
65
. 

 بالتكٌٌؾوباستعراض المادة المذكورة أجد أن محكمة الموضوع ؼٌر مقٌدة 

النٌابة العامة للواقعة كما ورد فً قرار االتهام، بل من الواجب علٌها أن  منحهالذي ت

النٌابة انما  تكٌٌؾبقاً للقانون، ألن انونً الصحٌح على الواقعة طتكٌٌؾ الوصؾ الق

، ولٌس من شؤنه أن ٌمنع عن وجهة نظرها، فهو ؼٌر نهابً بطبٌعته هو تعبٌر

الذي ترى  التكٌٌؾالمحكمة من تعدٌله، متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحٌصها إلى 

التكٌٌؾ ا فً ذلك مجرد تعدٌل ما دام ال ٌتعدى تصرفه ،القانونً السلٌم التكٌٌؾأنه 

ٌستلزم األمر من المحكمة تنبٌه المتهم أو  ، حٌثٌنصرؾ إلى تؽٌر التهمة ذاتها وال

 المدافع عنه إلٌه.

محكمة التمٌٌز األردنٌة بؤنه ٌجب على القاضً الجزابً أن ٌتحقق لهذا قضت 

ركنٌن من مدى توافر الخصابص التً أوجبها القانون لتوافر الجرٌمة وتحقق ال

أو فً  ،المادي والمعنوي فٌها وال ٌتقٌد فً ذلك بالتكٌٌؾ القانونً الوارد من النٌابة

وإنما ٌتعٌن علٌه أن ٌضفً على الواقعة المعروضة علٌه التكٌٌؾ القانونً  ،طلباتها

 .السلٌم
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ذلك أن تؽٌٌر المحكمة للتكٌٌؾ القانونً للواقعة لٌس محض رخصة لها بل 

وأن  ،بجمٌع أوصافها، أن تمحص الواقعة المطروحة علٌها فعلٌهاهو واجب علٌها 

تطبق نصوص القانون تطبٌقاً سلٌماً 
66

 . 

الدعوى أكثر من  مرفوعة بهال القانونً تضٌؾ للوصؾ ال وللمحكمة أن

إذ أن المحكمة ملتزمة  ها الدعوى،طالما أن الواقعة هً بذاتها التً رفعت ب، وصؾ 

ة بها الدعوى بكافة أوصافها بشرط وحدة الواقعةبؤن تبحث الواقعة المرفوع
67
. 

أن تؽٌر الوصؾ هو تؽٌر فً السٌاق ٌقول الدكتور رإوؾ عبٌد "  وفً هذا

االسم والعنوان فحسب مع بناء على جمٌع عناصر الموضوع كما أقٌمت به الدعوى، 

"أو بعد استبعاد بعضها، وكان دون أٌة ضمانات أخرى
68
. 

تشدٌداً أو تخفٌفاً، فتستطٌع محكمة  القانونً لجرٌمةا تكٌٌؾوللمحكمة تبدٌل 

التخاذ ما تراه بشؤنها فٌما إذا  ،الصلح أن تقرر عدم اختصاصها وتحٌلها إلى النٌابة

ٌمكن لمحكمة الجناٌات أن تعتبر الجرٌمة كما أن الجرم من نوع الجناٌة، كما  رأت

ا تعد جنحه فتحكم بعدم هً مبٌنة فً تقرٌر االتهام وقبل تحقٌقها فً الجلسة إنه

لى محكمة الصلحختصاصها وتحٌلها عا
69
. 

، إن كان التعدٌل ٌعرض ً للوصؾ القانون عدٌلهاوٌجب على المحكمة عند ت

لتكلٌؾ تإجل القضٌة للمدة التً تراها المحكمة ضرورٌة  ، أنالمتهم لعقوبة أشد

التهمة المعدلة المتهم من تحضٌر دفاعه عن
70
. 
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ن تنبٌه المتهم إلى ، إذ أإجراءات فلسطٌنً 270دة م الماأحكا هذا ما أكدتهو

تعدٌل التهمة ٌكون واجب على المحكمة، إذا كان التعدٌل من تهمة أخؾ إلى تهمة 

العكس فبل ٌقتضً التنبٌهفً حالة  أشد، أما
71
. 

المحكمة بوقابع الدعوى المرفوعة إلٌها، ٌإدي إلى  تقٌٌد إن تقرٌر مبدأ قاعدة

ن نفسه بالشكل األمثل، على اعتبار أتمكٌن المتهم من ممارسة حقه فً الدفاع عن 

أو ، ع ٌختلؾ عن النزاع المطروح أمامهخروج القاضً عن والٌته فً نظر نزا

ق له ولم ٌسب تعدٌله لجوهر هذا النزاع سٌإدي إلى مواجهة المتهم بوقابع لم ٌتوقعها،

ً تلك الوقابع، وفً هذه الحالة سٌتعرض حق الدفاع تهٌبة نفسه للدفاع من أجل نف

مبدأ  شؤنه تطبٌق القاعدة المذكورة تجسٌدمن كما أن ، إلى اإلخبلل وعدم االحترام

الذي هو أحد ضمانات المتهم كما أسلفنا فٌما سبق، ذلك أن القاضً  ،حٌاد القاضً

ٌة النظر فً نزاع دون أن ٌعرض علٌه بالطرٌق المرسوم حٌنما ٌعطً لنفسه وال

قانوناً، فإن هذا العمل سٌإدي إلى أن القاضً سٌجمع فً شخصه صفة االتهام 

 والحكم األمر الذي ٌشكل طرقاً لمبدأ الحٌاد كما وضحنا سابقاً ذلك.

فصل فً وقابع لم ترفع فإن إعطاء القاضً سلطة فً ال إلى كل ما تقدمإضافة 

، سٌإدي إلى فقدان المتهم للضمانات التً أحاطه المشرع بها فً مرحلة الدعوى بها

التحقٌق االبتدابً، إذ قد تتوصل سلطة التحقٌق المختصة إلى براءته من تلك الوقابع 

نتٌجة عدم ثبوتها، وبالتالً تنتفً إحالته إلى المحكمة المختصة
  .72
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 الثانً الفرع

 الضمانات المتعلقة بالمتهم 

 

ة ضمانات عد ، علىاإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنًلقد نص المشرع فً قانون 

وال تتعسؾ فً ، المحكمة تلك الضمانات  للمتهم وفرأن ت، ٌحب أثناء إجراءات المحاكمة

 وهى كاالتً : ، وسوؾ نسلط الضوء علٌها لعامالحد منها بدواعً النظام ا

 الدعوىاإلحاطة بالتهمة واالطالع علي ملف :  أوال

تودع البحة االتهام لدى قلم المحكمة وتنظم مذكرات بالحضور وتبلػ النٌابة 

ً والمسإول عن الحق المدنً العامة والمتهم والمدعى بالحق المدن
73
. 

 

حد رجال الشرطة لشخص تبلػ األوراق القضابٌة بواسطة محضر أو أكما 

فقا للقواعد المقررة فً قانون أصول ذلك و، والمبلػ إلٌه، أو فً محل إقامته

ام الخاصة الواردة بهذا القانون حكراعاة األ، مع مالفلسطٌنًالمحاكمات المدنٌة 
74
. 

الموضوع القواعد الواردة فً قانون أصول المحاكمات  وعلٌه تطبق محكمة

ؽه ستطٌع المتهم من تبل، وبهذا ٌفٌما ٌخص األوراق القضابٌة، والتجارٌة المدنٌة

لهم أن  ٌحق المختصة مام المحكمةوبمجرد إعبلنهم بالحضور أ، قضابٌةرقة البالو

 المحكمة احترامها.للمتهم ٌجب على أوراق الدعوى وهً ضمانه  ٌطلعوا على

إن المقصود بإطبلع المتهم على أوراق الدعوى هو تمكٌنه من تصفح 

والتً أوجبت ، ط علماً باألدلة التً جمعت خبللهمحاضر التحقٌق من أجل أن ٌحا
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تقدٌمهم للمحاكمة
75

تمكٌن المتهم من الدفاع عن نفسه  تتمثل فً ، والحكمة فً ذلك

وإثبات براءته
76
. 

لممارسة حق  عنصر جوهري هو ملؾ الدعوى علىطبلع المتهم لهذا فإن ا

ٌتمكن من خبلله اإلٌماء بوقابع الدعوى واألدلة القابمة  ، حٌثالدفاع على أكمل وجه

ها ٌمكن أن ٌرسم خطة دفاعه فً تخفٌؾ العقوبة عنه أو تبربته ضدها، وعلى ضوء

فٌما أسند إلٌه
77

، ولذلك فقد قٌل أنها ضمانة هامة لتحقٌق العدالة
78
. 

ن وقد جاء النص على هذه الحالة بشكل صرٌح فً الباب الثانً من قانو

للخصوم أن ٌطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً "

"بلنهم بالحضور أمام المحكمة المختصةإع
79
. 

، ٌجب أن لدعوى مفعوله فً تنفٌذ حق الدفاعاإلطبلع على ملؾ ا ولكً ٌإدي

، وإنما ٌجب أن لمدونة فً صورة أقوال أو معاٌناتال ٌقتصر اإلطبلع على األدلة ا

ٌشمل األدلة الحسٌة األخرى، ذلك ألنها خاضعة للتمحٌص الذي قد ٌعتمد على 

الضروري عرضها على المتهم لهذا فمنالخبرة اإلنسانٌة، 
80
. 

 

كان علٌها أن تطلع  ،وإذا رأت المحكمة أن تتخذ من الورقة دلٌبلً فً الدعوى

ن الخصوم من ٌتمك بالتالً ٌجبا، وعلٌها، إال إذا كان ذلك متعذراً لتلفها أو ضٌاعه

اإلطبلع علٌها ومناقشة ما اشتملت علٌه، وإال تكون قد أخلت بحق الدفاع
81
. 
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 حق االستعانة بمحام  ثانيا : 

من الضمانات المقررة للمتهم أثناء إجراءات المحاكمة هً تمكٌنه من 

االستعانة بمحام ٌقوم بمساعدته فً دفاعه
82

ل هذا ، خصوصاً أن المتهم فً مث

ومهما بلؽت دراٌته ، حجته ٌقصر عن الدفاع عن نفسه مهما كانت قوة الموقؾ قد

بسبب اإلرباك الذي ٌخٌم على نفسه، فهو بؤمس الحاجة إلى .وذلك  بؤحكام القانون

، وبالتالً ٌتمكن من عرض فً نفسه  وٌبث الطمؤنٌنة ٌقؾ إلى جانبه وٌشد أزره من

لٌهحقٌقة موقفه من التهمة الموجهة إ
83
. 

وانطبلقا من هذه األهمٌة، فقد نص المشرع الفلسطٌنً فً القانون األساسً 

المتهم بريء حام بكل متهم فً جناٌة وجاء فٌه "وجود م حٌث أوجبالمعدل منه 

تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم  ،حتى تثبت إدانته فً محاكمة قانونٌة

" فً جناٌة ٌجب أن ٌكون له محام ٌدافع عنه
84
. 

من هذا النص الدستوري أن القانون األساسً أوجب توكٌل محام  لنا ٌتضح

 لكل متهم فً جناٌة للدفاع عن نفسه وإن هذا المبدأ واجب اإلتباع من قبل المحكمة

 فإن مخالفة مثل هذا اإلجراء إنما ٌقتضً بطبلن هذا اإلجراء. ًالمختصة وبالتال

ري وقد نص قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً على ذلك المبدأ الدستو

تسؤل المحكمة ورسخ ونظم ذلك بانتداب محامً للدفاع عن المتهم وقد جاء فٌه "

عؾ حالته المادٌة المتهم إذا أختار محامٌاً للدفاع عنه، فإن لم ٌكن قد فعل بسبب ض

 أنتدب له ربٌس المحكمة محامٌاً، مارس المهنة لمدة ال تقل عن خمس سنوات، أو 
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فً النٌابة العامة أو فً القضاء مدة وظٌفة مارس قبل حصوله على إجازة المحاماة 

"ال تقل عن سنتٌن
85
. 

المادة المذكورة أجد أنها جاءت على سبٌل العموم تشمل وباستعراض 

على صٌؽة  م إال أن المادة المذكورة لم تؤتالجنح فٌما ٌخص انتداب محاو ،الجناٌات

الوجوب، بمعنى أنه إذ لم تنتدب المحكمة محامٌاً للمتهم ٌدافع عنه فً الجنحة أو 

الجناٌة المحاكم بها ال ٌترتب على ذلك بطبلن اإلجراءات وفق قانون اإلجراءات 

 .ة اإلجرابٌةوفقاً للشرعٌ الجزابٌة إذ ال بطبلن بدون نص

أوجب ، لجمٌع المحاكم إتباعهإال أن القانون األساسً وهو األسمى والواجب 

وجود محام لكل متهم فً جناٌة ولم ٌفعل ذلك إذا كان المتهم أمام محكمة الصلح أي 

ً الجناٌات دون وجود المحاكمة فإجراء  ، األمر الذي ٌعنً بطبلنفً جنحة متهم

 ٌمكن، إذ ً الجنح المحالة إلى محكمة الصلحة فً ذلك ف، وال تكون ملزممحام للمتهم

 السٌر بها دون وجود محام.

أن تثبت الطاعن بخطؤ محكمة ، لذلك قضت محكمة النقض الفلسطٌنٌةوتطبٌقاً 

نفسه ال ٌقوم  وكٌل محام وتقدٌم بٌنة للدفاع عنالصلح فً عدم إفهامه أن من حقه ت

القانون فٌمن ٌحاكم أمام محاكم الصلح أن  على أساس قانونً أو واقعً إذ ال ٌشترط

ٌمثله محام أثناء إجراءات المحاكمة
86
. 

أجد ولما كانت أحكام ، لحكم وإن كان مخالفاً لحق الدفاعوتعلٌقاً على ذلك ا

تسري التً تنص على "  3/2001جزابٌة رقم من قانون اإلجراءات ال 307المادة 

 ، راءات المحاكمة أمام محاكم الصلح"أحكام الفصل الخامس من هذا الباب على إج
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الفصل الخامس المشار الٌه  من ذات القانون والواردة فً 244وتنص المادة 

 .... الخ قبل تبلوة التهمه علٌه "ختار محامٌا .إذا اتسؤل المحكمة المتهم على "

 ،ٌعتبر إخبلالً بحق الدفاع المقدس وبالتالً فإن اإلخبلل بهذا اإلجراء 

فٌما إذا وسإال المتهم ،من القانون األساسً المعدل 14لٌه فً المادة المنصوص ع

وحصوله ، ضمانة من ضمانات الدفاع عن نفسه ٌعتبر كان ٌرؼب فً توكٌل محام 

 على محاكمة عادلة قانونٌة وفقاً للمبدأ الدستوري الفلسطٌنً.

رتب على ٌت، عندبٍذ أو انتداب المحكمة لهلمحامً المتهم ل وإذا ما تم اختٌار

علٌها أن تمكن المحامً من تؤدٌة ، ذا الحال بالنسبة للمحكمةوك، المحامً التزامات

واجبه من خبلل إتاحة الفرصة له فً إبداء أوجه دفاعه من أجل أن ٌكون دفاعاً 

، وعلى المحامً أن ٌحضر جلسات الؽرض منه إرضاء نص قانونً ،حقٌقاً ال شكلٌاً 

 المحاكمة دون تباطإ.

عدم حضور ، لتعطٌل السٌر فً إجراءات المحاكمةكمن إشكالٌة وهنا ت 

فقانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً لم ٌنص على جزاءات تؤدٌبٌة لمن  ،المحامً

فإن وبالتالً  فً الدعاوى الجناٌة، لم ٌحضر من المحامٌن أثناء إجراءات المحاكمة

كون تؤخٌر حضور  ،بحق المتهم النقطة والتً تشكل إهداراً أؼفل هذه قد القانون هذا 

الدعوى الجزابٌة البت فً  منلسات المحاكمة ٌطٌل من إجراءاتها، والمحامً ج

باعتبار ، أضراراً أكٌدة ألن البطء فً اإلجراءات ٌسبب له وذلك ،خبلل مدة معقولة

سا لصالح نه مقرر أساأل، سرٌعة أصبح حقاً من حقوق اإلنسانالحق فً المحاكمة ال

والبطء فً اإلجراءات ٌإدي إلى التؤثٌر  ،حسن سٌر العدالة الجزابٌةالزماً لالمتهم، و

، إضافة إلى الضرر النفسً ة سواء ضد المتهم أو المقدمة منهفً األدلة المقدم

المتهمهذا والمادي والمعاناة التً ٌتكبدها 
87
. 
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 ؼرامات مالٌه ، وهذا ٌستدعً فرض نوع من الظلم إنما هً فالعدالة البطٌبة

تهم ضمان حق الدفاع للم ذي ال ٌحضر جلسات المحاكمة لؽاٌةعلى المحامً ال

 ،بالتعدٌل التشرٌعً ،ذلك النقص ، إذ ال بد من تداركوالوصول إلى محاكمة عادلة

وذلك للحفاظ على ضمانة حق الدفاع وهً من ، محامًوفرض ؼرامات على ال

 واجب المحكمة المحافظة علٌها كضمانة مهمة.

 حق المتهم في الصمتثالثا : 

 العدٌد من التشرٌعات نصت علٌها ٌعتبر حق الصمت من الحقوق التً

هم ، وهو حق لكل متت التحقٌق من قبل النٌابة العامةخبلل إجراءا ،للمتهم اإلجرابٌة

ر حرٌة المتهم فً ، وٌعد حق الصمت من أهم مظاهإن شاء استخدامه وإن شاء تركه

وهو من ، ت الملجؤ المختار للحرٌة الفردٌةفً السكو وٌعتبر الحق، الدفاع عن نفسه

 و، ونتٌجة من نتابج قرٌنة البراءة الحقوق الفردٌة لئلنسان، كما ٌعتبر من مظاهره

ٌعتبر الٌوم من حقوق الدفاع
88

، حٌث تحرص التشرٌعات اإلجرابٌة على عدم إكراه 

كانت أقواله تمثل المتهم على الحدٌث عن الجرٌمة بما ٌتنافى ومصالحه خاصة إذا 

 نوع من الشهادة ضد نفسه.

، فالسكوت أثر صمت ركٌزة أساسٌة لقرٌنة البراءةوقد ورد أٌضاً أن حق ال

، وهو ما ٌإدي إلى القول أن قرٌنة إال بزوالها تابع للبراءة وال ٌزول األثر دابماً 

ضمان الحقٌقً والقانونً والتطبٌقً للحق فً السكوتالالبراءة هً 
89
. 

وسوؾ نسلط الضوء على ذلك من ، نٌنا هنا حق السكوت أمام المحكمةوما ٌع

 خبلل قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً.

الناظم اإلجراءات الجزابٌة  قانونبٌن المشرع اإلجرابً الفلسطٌنً فً 

، لؽاٌات الوصول إلى محاكمة عادلة ، إجراءات ال بد من إتباعهاإلجراءات المحاكمة
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وعمره ، ومحل مٌبلده، وعمله ،وشهرته ،سمهلمحكمة المتهم عن افبعد أن تسؤل ا

ومحل إقامته وحالته االجتماعٌة
90

وب أن ٌصؽً إلى ، تنبه المحكمة المتهم إلى وج

، وٌكلؾ وكٌل النٌابة بتبلوة التهمة والبحة االتهامكل ما سٌتلى علٌه
91
. 

وعبها فهمه لؽة بسٌطة ٌستوبعد أن ٌتلو وكٌل النٌابة التهمة على المتهم ب

، تسؤل المحكمة المتهم عن ٌوضح المدعً بالحق المدنً طلباته، وبعد أن وإدراكه

، وللمتهم فً هذه لحق المدنًرده عن التهمة المسندة إلٌه وعن رده عن إدعاء ا

، وٌسجل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى لة إما أن ٌعترؾ بارتكاب الجرٌمةالحا

ا أن ٌنكر التهمة أو رفض اإلجابة، أو التزام ، وإماعترافهأللفاظ التً أستعملها فً ا

، وتبدأ المحكمة بعدها باالستماع إلى البٌناتالصمت
92
. 

أن ٌعطى المتهم دابماً الحرٌة الكاملة فً  من مما تقدم، أنه ال بد لنا وٌتضح

ه دفاع المترتبة على حق، وٌمارس كافة وسابل الم لكً ٌنفً التهمة المسندة إلٌهالكبل

 ٌتكلم إن رأى أن فً ذلك ، ومع ذلك فإن له الحق فً أن ٌصمت والفً الكبلم

أنفع
93
. 

المحاكمة هو حقه فً فمن الضمانات األساسٌة للمتهم أثناء إجراءات 

، وهذا معناه حرٌة المحكمة فً أن توجه فٌما تراه مناسباً من األسبلة للمتهم الصمت

اإلجابة على تلك  فً ، وللمتهم الحرٌةقبل توجٌه التهمة إلٌه أو بعدها لكشؾ الحقٌقة

، وال ٌعد امتناعه عن اإلجابة دلٌبلً ضدهاألسبلة من عدمه
94
. 
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، وال ٌفسر صمته أو امتناعه عن اإلجابة بؤنه توللمتهم الحق فً الصم

اعتراؾ منه وهذا ما أخذ بة المشرع الفلسطٌنً ونص علٌه
95
. 

، عٌن ربٌس المحكمة مترجماً مرخصاً ، م ال ٌتقن اللؽة العربٌةان المتهوإذا ك

هذا اإلجراء  ، وإذا لم ٌراعقوال بصدق وأمانةوعلٌه أن ٌحلؾ الٌمٌن بؤن ٌترجم األ

ٌكون اإلجراء باطبل
96
. 

رتب البطبلن على عدم مراعاة المادة  اإلجرابً قد ونبلحظ أن المشرع

 أهمٌة هذا الحق ومدى اهتمام القانون فٌه.المذكورة أعبله مما ٌإكد بالنتٌجة على 

، عٌن ربٌس المحكمة للترجمة هم أبكماً أصماً ال ٌعرؾ الكتابةوإذا كان المت

من أعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله باإلشارة أو بالوسابل الفنٌة األخرى
97
. 

، فٌسطر كاتب المحكمة األسبلة ا كان األبكم األصم ٌعرؾ الكتابةوإذ

، وٌتولى الكاتب تبلوة ذلك فً الجلسة وٌسجلها إلٌه فٌجٌب علٌها خطٌاً  والمبلحظات

وتضم إلى المحضر
98
. 

، نستطٌع أن نستخلص أن المتهم حٌر فً دفاعه وال ٌجوز ومن كل ما تقدم

للمحكمة بؤي حال من األحوال إجباره على الكبلم أو الرد على األسبلة عن طرٌق 

، وأن ذلك األمر وإن حصل ٌشكل أو الوعٌدل ؼٌر مشروعة كالتهدٌد استعمال وساب

، وعلى المحكمة أثناء إجراءات المحاكمة أن هداراً لضمانة المتهم فً حق الصمتإ

 تراعً ذلك األمر وأن تطبقه تطبٌقاً سلٌماً متفقاً وأحكام القانون.
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 الحق في استدعاء الشهود ومناقشتهمرابعا : 

من أهم الضمانات المنصوص ٌعتبر الحق فً استدعاء الشهود ومناقشتهم 

علٌها فً المواثٌق الدولٌة وفٌها العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة 

من حق المتهم أن  ، وٌعنً هذا الحق أنة العادلةكموالتً تإكد على الحق فً المحا

، وبالتالً فإن أي شاهد من الشهود التهام )أي شهود النٌابة العامة(ٌناقش شهود ا

ناقشتهم بنفسه أو من خبلل من حقه مأو ٌإكدون التهمة الموجهة إلٌه  ن ٌتهمونهالذٌ

، كما له أٌضاً الحق فً استدعاء شهوده ) شهود النفً ( وذلك لنفً التهمة محامٌه

، فهذا نفسه الموجهة إلٌه وٌكون له الحق فً مناقشتهم أٌضاً ومحاولة نفً التهمة عن

أن ٌحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفً حق ثابت له وٌجب التقٌد به وله 

، حٌث أن المساواة بٌن المتهم والنٌابة ذاتها المطبقة على شهود االتهام بالشروط

، وال بد منه وهو مبدأ شهود ومناقشتهم أمر واجب التحقٌقالعامة بالنسبة الستدعاء ال

 نواع التمٌٌز وحتى هم بنوع من أحتى ال ٌشعر المت وذلك أصٌل لتكافإ الفرص بٌنهم

ٌتمكن من الدفاع عن نفسه بكافة الطرق المشروعة له ومن ضمنها مناقشة شهود 

 .النٌابة وإحضار شهوده لنفً التهمة 

تحقٌق ضمانة حقٌقٌة للمتهم للدفاع عن نفسه  ٌإدي كل ما تقدم إلى وبالتالً

من خبلل الشهود للوصول بالنتٌجة إلى محاكمة عادلة
99
. 

فٌه " ال  اإلجراءات الجزابٌة على هذا الحق وفقاً لما جاء وقد نص قانون

لم ٌرد اسمه فً قابمة الشهود إال إذا كان  ،أي شخص للشهادة ٌجوز للنٌابة استدعاء

"، أو كان قد تنازل عن هذا الحقمٌه قد تبلػ إشعاراً باسم الشاهدالمتهم أو محا
100
. 

النٌابة لم تدرج ، أن طلب استدعاء شهود من قبل وٌتضح من هذا النص

تمدة أمر ٌعود إلى محكمة الموضوع مس إنما هو أسماإهم فً قابمة بٌنات النٌابة
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، فلها أن ترفض الطلب إذا كان سماع الشهود الذٌن صبلحٌتها فً ذلك من القانون

، شؤنه أن ٌساعد على إظهار الحقٌقةلٌس من ، طلب النٌابة العامة سماع شهادتهمت

ثناء ة للمتهم لعدم تعوٌض النقص من قبل النٌابة العامة أٌقوأن فً ذلك ضمانة حقٌ

ومن ضمنها  ،، إذ أن األصل أن تقدم كامل البٌناتإجراءات التحقٌق بحق المتهم

، من ثبوت الفعل المجرم بحق المتهموتتحقق  ،الشهود وأن تسمعهم النٌابة العامة

إال أن التطبٌق العملً  االستثناء أن تقدم إشعار للمحكمة، وال ٌجوز التوسع فٌه،و

، وهذا قدم من النٌابة العامة لسد النقص، جرى على أن محكمة تقبل باإلشعار الملدٌنا

 هداراً بحق المتهم.إبحد ذاته ٌشكل مساساً خطٌراً و

ٌجوز وذلك وفق ما جاء فٌه "  أٌضاً اإلجرابً الفلسطٌنً وقد نص القانون 

" للخصوم أن ٌناقشوا الشاهد فً شهادته
101
. 

، مما ٌشكل أن المتهم ٌحق له مناقشة الشهود من هذا النصحٌث ٌتضح لنا 

كما ٌجب ضمانة حقٌقٌة للمتهم لنفً التهمة عنه والوصول إلى الحقٌقة المرجوة، 

تمنع اختبلط الشهود بعضهم  نالتً من شؤنها أ اإلجراءاتأن تتخذ المحكمة  على

د شهادته منفرداً وٌإدي كل شاه ، كما ٌجب أنثناء المحاكمةببعض أ
102
. 

، فٌما لخصوم أي المتهم والنٌابة العامةوانطبلقا من مبدأ المساواة ما بٌن ا

ذلك المبدأ فقد  اإلجرابً الفلسطٌنً لم ٌراعٌتعلق بمصارٌؾ الشهود فإن المشرع 

نص قانون اإلجراءات الجزابٌة على أن صرؾ بدل شهادة لمن ٌحضر من شهود 

تقدر المحكمة بناء وعلى ٌنة المحكمة وفقاً لما جاء فٌه " النٌابة العامة تدفع من خز

طلب الشهود المصارٌؾ التً ٌستحقونها بسبب حضورهم ألداء الشهادة وتدفع من 

"خزٌنة المحكمة 
103
ما لم تقرر  ،أما شهود الدفاع فٌتم دعوتهم على نفقة المتهم . 
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المحكمة خبلؾ ذلك
 .104

مبدأ المساواة ما بٌن حق ن فً ذلك إهداراً ل، حٌث نبلحظ أ

أن ٌراعً ذلك  اإلجرابً ، وكان باألجدر على المشرع(المتهم والنٌابةالخصوم )

 وٌحقق المساواة ما بٌن أطراؾ الدعوى الجزابٌة.، المبدأ

 إبداء الطلبات والدفوعخامسا : 

، والتً تعنً الجزابٌة إبداء الطلبات والدفوع ٌحق للخصوم فً الدعوى

بٌنات التً تقوم المحكمة اله للمحكمة من أجل أن تكون جزًء من المطالب التً توج

من البٌنات التً تقدر عند الفصل فً القضٌة  شتها أثناء المرافعة أو تكون جزءاً بمناق

المعروضة علٌها
105

تشمل بشكل خاص طلبات التحقٌق التً تقدم من المحكمة من ، و

طلب  األمثلة على ذلك : ومن أهم، أو نفً إدعاء آخر ،أجل إثبات إدعاء معٌن

فً ، أو ندب خبٌر لبٌان رأٌه فً مسؤلة معٌنة وهامة االستماع إلى بعض الشهود

، أو طلب إجراء كشؾ أو ضم أوراق أو مستندات الفصل فً الدعوى
106
. 

أما الدفوع التً ٌحق للمتهم أن ٌتقدم بها فالمقصود بها ما ٌثٌره أمام المحكمة 

قانونٌة كً ٌتمكن بواسطتها تحقٌق ؼاٌته من الخصومة من أوجه دفاع موضوعٌة أو 

 فً الدعوى.

ومن أمثلة هذه الدفوع الدفع بانتفاء الرابطة السببٌة بٌن فعل المتهم والنتٌجة 

، وإذا ما توافرت فً طلبات المتهم أو التمسك بحالة الدفاع الشرعً علٌه المترتبة

ٌجب أن تبت بالرد علٌهاودفوعه الشروط التً اشرنا إلٌها فإن المحكمة 
107
. 

ومن أمثلة الدفوع أٌضاً الدفع المتعلق باختصاص المحكمة
108

إلى  ، إضافة

إذا صدر بحق مرتكب الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة فللمحكمة  ذلك
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من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب ممثل  ،ر ضم الدعاوى المتعلقة بهمأن تقرحٌنبٍذ إما 

ة أو طلب الدفاعالنٌابة العام
109
. 

، فإن المحكمة من الواجب علٌها أن تبت فً كافة الدفوع وفً سٌاق ذلك

، وأال تإخر البت فً تلك ها حتى ال تطٌل إجراءات المحاكمةوالطلبات المقدمة أمام

كل من ، األمر الذي سٌنعكس سلباً على ات والدفوع بنتٌجة الحكم النهابًالطلب

على المحكمة وٌهدر حقاً من الواجب ، تهم ذاتهوعلى الم، إجراءات المحاكمة

 احترامه.

اء الطلبات والدفوع، إنما هو إجراء لكل ما تقدم نود اإلشارة إلى أن إبد

إلى المحكمة كل ما لدٌه من طلبات، ، ٌتمكن من خبلله الخصم أن ٌقدم جوهري

أو تفنٌداً  ،وكل ذلك من أجل تؤٌٌد وجهة نظره ،وأدلة، كما ٌبدي كل ما لدٌه من دفوع

لوجهة نظر خصمه، وبالتالً فإنه ٌشكل الركٌزة األساسٌة لحق الدفاع 
110 

 تدوين اإلجراءاتسادسا : 

على وجوب تدوٌن إجراءات  اإلجرابٌةنصت جمٌع التشرٌعات الجزابٌة 

 المحاكمة كمبدأ هام ٌنبؽً  مراعاته للوصول إلى محاكمة عادلة.

ٌجب أن ٌحرر محضر بما ٌجري وبموجب مبدأ تدوٌن إجراءات المحاكمة 

فً جلسة المحاكمة
111
. 

نص قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً على مبدأ تدوٌن إجراءات لهذا 

ٌدون كاتب المحكمة جمٌع وقابع المحاكمة فً محضر "المحاكمة حٌث جاء فٌه 

"الجلسة وٌوقع علٌها مع هٌبة المحكمة
112
. 
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ثبات هذه اإلجراءات، حتى إذا هً إ، لحكمة من تدوٌن إجراءات المحاكمةوا

، ومن جهة أخرى حجة فً ذلكما حصلت منازعة فٌها كان محضر الجلسة هو ال

ٌفٌد تدوٌن اإلجراءات فً تحدٌد الصورة التً تمت علٌها إجراءات المحاكمة، 

لمراقبة مدى سبلمتها وموافقتها للقانون
113

 . 

ل ٌشم(  253)دة جاء بنص عام فً الماقد الفلسطٌنً  اإلجرابً أن المشرع

المحاكمة دون أن ٌذهب إلى تعدادها على  جمٌع اإلجراءات التً قد تحدث أثناء

للكاتب أن ٌدونه أثناء جلسة المحاكمة،  ، الذي عدد ماؾ المشرع المصريخبل

، ٌن به ما إذا كانت علنٌة أو سرٌةوٌشمل هذا المحضر على تارٌخ الجلسة، وٌب

الحاضر بالجلسة، وأسماء الحضور،  لنٌابة العامةوعضو ا، والكاتب ،وأسماء القضاة

، وٌشار فٌه إلى األوراق التً تلٌت وسابر موخصوأقوال ال ،وشهادة الشهود، والدفاع

وما قضى ، لبات التً قدمت أثناء نظر الدعوىاإلجراءات التً تمت، وتدون به الط

ٌجري فً ومنطوق األحكام الصادرة وؼٌر ذلك مما ، به فً المسابل الفرعٌة

الجلسة
114
. 

الفلسطٌنً وإن نص على وجوب تحرٌر محضر اإلجرابً أن المشرع  ونرى

ما ٌجري فً جلسة المحاكمة وأن ٌوقع على كل صفحة من قبل هٌبة المحكمة، إال 

ال إذ  ،بطبلن اإلجراءات التوقٌع على كل صفحة ال ٌترتب علٌهأن مجرد عدم 

إلى البطبلن فً مثل هذه الحاالتبطبلن إال بنص ولم ٌرد قانوناً ما ٌشٌر 
115
. 
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لفتت نظر  ، قد جد أن محكمة النقض الفلسطٌنٌة فً أحد قراراتهاومع ذلك ن

محاكمة إلى المسمى الوظٌفً ٌشار فً محضر ال أنمحكمة االستبناؾ إلى ضرورة 

وأن ال ٌصار القول حضر وكٌل المستؤنؾ علٌه األستاذ.....النٌابة العامة،لممثل 
116
. 

مٌة تدوٌن إجراءات المحاكمة فً التحقٌق من مراعاة كافة وتبدو أه

 ،عبلنٌة للجلساتمن ،ا القانون للمتهم أثناء المحاكمةالضمانات التً قرره

المحكمة أو بناء على نص  من ومقتضٌات جعلها سرٌة إذا كانت بناء على قرار

، الجناٌاتأمام محكمة  وكذلك التؤكد من حضور محام مع المتهم فً جناٌة.القانون 

ومناقشة الشهود والخصوم  ،كاملة إلبداء أوجه دفاعهالالفرصة  وهل أتٌح للمتهم

، ٌن إجراءات المحاكمة ٌثبت حصولهااآلخرٌن فً الدعوى، فضبلً عن ذلك فإن تدو

كً تمكن التحقق لي المصلحة أن ٌحتج بذلك وإثبات كٌفٌة حصولها وكً ٌمكن لذل

من مدى مطابقتها للقانون
117
. 

ة ٌتٌح لمحكمة النقض أن باإلضافة إلى أن تسجٌل  إجراءات المحاكمة كتاب

وتفصل فٌه بناء على مراعاة محكمة أولى درجة لما نص علٌه ، الحكم تقدر قٌمة

استقرار األوضاع بالنسبة  وكذلك فً التدوٌن ما ٌحقق ،القانون من إجراءات

جه ضد إجراءات المحاكمة وعدم إتاحة الفرصة ألي إدعاءات كاذبة قد تو، للخصوم

السابقة
118
. 

تدوٌن األسبلة  نرى أن المحكمة ال تقوم على،وفً سٌاق أهمٌه التدوٌن

وذلك استنادا لما ورد فً قانون ، أو النٌابة العامة ،الموجهة من قبل وكبلء الدفاع

لخصوم لاإلجراءات الجزابٌة ،أن للمحكمة فً أي حاله كانت علٌها الدعوى أن توجه 

،وٌجب علٌها منع و تؤذن للخصوم بذلك، أل ترى لزومه لظهور الحقٌقةإاأي س

،وٌجب علٌها أن تمنع عن الشاهد اهد إذا كانت ؼٌر متعلقة بالدعوىتوجٌه أسبلة للش
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أو ، إشارة قد تإدى إلً اضطراب أفكاره، وأٌة أي كبلم بالتصرٌح أو التلمٌح

بع ترى أنها واضحة وضوحا شهود عن وقاالتخوٌفه ولها أن تمتنع عن سماع شهادة 

كافٌا 
119
. 

،فٌجب علٌها أن تسجل فً تدوٌن ذلك من قبل المحكمة اإلشكالٌةوهنا تكمن 

فً محاضر الجلسات كل ذلك، وان تقرر فً ذلك الشؤن بموجب قرار مسبب ومعلل 

،وان أن األسبلة متعلقة بالدعوى أم الحتى تتمكن محكمه الدرجة الثانٌة من مدى 

ٌعتبر  مضبوطاتهٌبات المحاكم فً عدم التسجٌل والكبلم خارج السلوك بعض 

 . ا لحق المتهم فً تدوٌن اإلجراءاتإهدار

على القاضً أال ٌضٌق صدره فً اإلصؽاء  وفً هذا المقام أود التنوٌه أن

منه أن كل ما ٌلقى ، استشعارا الختامٌةفً المرافعات أو وكبلبهم  ،ألقوال الخصوم

لب من المحامً ، وبالتالً قد ٌطبها ، ال حاجة لهمرافعات ختامٌةعلى مسامعه من 

وربما ٌطلب منه السكوت لمبررات ، الوكٌل دون وجه حق االختصار فً مرافعته 

لها ، كما  .وهذا بدوره ٌإدي إلى إخفاء جزء من الحقٌقة ، أو تشوٌهاً ؼٌر مستساؼة 

، بؤن ٌتم تقٌده فً أقواله تهبشهادقد ٌهتد هذا السلوك لٌصٌب شاهداً دعى لئلدالء 

، ول الحق، ومهمة الشاهد بقومهمة القاضً فً استجبلء الحقٌقة، على نحٍو ال ٌستقٌم

نحٍو مخالؾ لما أدلى به من على ، ذلك ما ٌعرؾ بترجمة أقوال الشاهدومن شواهد 

ٌقوم ثم ، ق أقوال الشهودٌ، كؤن ٌقوم القاضً بتلفأقوال، أي على نحٍو خاطا

أن الشاهد ٌدلً بؤقواله ، أو ؼٌر دقٌق خاصة وعلى نحٍو آخر مختلؾبصٌاؼته 

، وما ٌترتب هرة ما ٌعرؾ بترجمة أقوال الشاهد، وفً سبٌل التؽلب على ظابالعامٌة

، نرى م فً تدوٌن ما ٌجري داخل الجلساتسلبٌة سٌبة تهدر حق المته علٌها من آثار

أٌاً كانت عامٌة أو فصحى وإذ بدت أن تسجٌل أقوال الشاهد بذات العبارات واأللفاظ 

، فٌصار إلى سإاله عنها العامٌة ؼٌر مفهومة أو ؼٌر واضحةبعض العبارات 
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للفظ الذي عبر عنه الشاهد ولٌتم تسجٌل معناها إلى جانب ا ،للوقوؾ على معناها

 . بتدوٌن اإلجراءات وأقوال الشهود ، وذلك حفاظاً على حق المتهمابتداء

، لمحاكمة تشكل ضمانه حقٌقة للمتهمتدوٌن إجراءات ا نونخلص مما تقدم أ

وأهدرت عسفت فً صبلحٌاتها أو تجاوزاتها المحكمة قد ت كانتلمعرفه فٌما إذا 

 ت المتهم المكفولة له فً القانون .ضمانا
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 المبحث الثانً

 مظاهر المحاكمة العادلة

 تمهٌد                                   

، كما ٌبدي المدعً بٌنات، ٌبدي وكٌل النٌابة مرافعتهاالنتهاء من سماع البعد 

ول عن الحق المدنً دفاعهما، وبعد ذلك تختتم ، والمتهم والمسإحق المدنً مطلبهبال

وتدقق فٌما طرح أمامها من بٌنات  ،وتختلً المحكمة فً ؼرفة المداولة، المحاكمة

الدعوى الجزابٌة والدعوى المدنٌة وتفصل فً موضوع ، وتضع حكمها ،وإدعاءات

 بالحكم الجزابً. ٌعرؾالتابعة لها ، وهو ما 

مارسة حق الدولة فً ولما كانت الؽاٌة من اشتراط صدور الحكم الجزابً لم

، هً حماٌة مرتكب الجرٌمة من التجاوز على مصالحه وحقوقه إال توقٌع العقاب

الجزابًبالحدود التً تبٌحها القاعدة الجزابٌة فً شقها 
120
. 

فقد كان للمتهم نتٌجة لذلك أن ٌستؤثر بضمانات من خبلل الحكم الجزابً 

 بالمطلبوالذي سوؾ نبٌنها من خبلل تخصٌص موضوع تسبٌب األحكام الجزابٌة 

الثانً الفرع ، والمقصود بتسبٌب اإلحكام الجزابٌةاألول ب الفرع، وخصصت األول

 وتناولتالواجب توافرها فً أسباب الحكم،والفرع الثالث الشروط ،أهمٌه التسبٌب

الفرع ، وبٌنت فً المبحثالثانً من هذا  بالمطلبحق المتهم فً الطعن باألحكام 

لطعن بحق الثانً ضمانات االفرع  ، وفً المطلباألول التعرٌؾ بالطعن وطرقه

 .المتهم فً محاكمه عادله
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 األول المطلب

 تسبٌب األحكام الجزابٌة

تسبٌب األحكام الجزابٌة والذي ٌعد بمثابة التحلٌل الداعً لفكر ونظراً ألهمٌة 

وتقدٌر ، ق القانون على الواقعة اإلجرامٌةالقاضً وضمٌره المصاحب لعملٌة تطبٌ

، ٌعتبر ضمانة حقٌقٌة وفابقة األهمٌة بحسن سٌر العدالة أو البراءة باإلدانةالحكم 

ؼٌرها بوجوب تسبٌب  أوول العربٌة ،لذا عنت القوانٌن اإلجرابٌة،سواء فً الدللمتهم

 المحكمةالتً اعتمدتها  األسبابعن طرٌق اشتراطها ذكر  كاإلحكام الجزابٌة وذل

، وبٌان لذا سنبٌن المقصود من تسبٌب األحكام الجزابٌة وأهمٌتها حكمها، إصدارعند 

مدى توفٌر ضمانة للمتهم   إلًالشروط الواجب توافرها فً أسباب الحكم، للوصول 

 ن خبلل الفروع اآلتٌة :م

 األول  الفرع

 المقصود بتسبٌب األحكام الجزابٌة

 

، ز الموضوعات وأخطرها على اإلطبلقٌعد تسبٌب الحكم الجنابً من أبر

، وٌعتبر من أهم الضمانات التً ً مجال قانون اإلجراءات الجزابٌةتلك التً ترد ف

أداة اإلقناع ووسٌلة االطمبنان  ، والتسبٌب هوعنها األنظمة القانونٌة الحدٌثة تمخضت

سب فٌرفع إلٌه خصوم ما قد ٌر ،التً ٌسلم بها القاضً من مظلة التحكم واالستبداد

 ، وهو حقفٌدعون الجمٌع إلى عدله مطمبنٌن ،فً األذهان من الشكوك والرٌبة

أنسوا إلى ، فإن للخصوم فً كفالة حقهم فً الدفاع، فٌتحقق علمهم بؤسباب الحكم
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نقصاً أو عٌباً أو جوراً طعنوا  به بالطرق  ، وإن رأوا فٌهله اقتنعوا بهصحته وعد

المقررة فً القانون
121
. 

، ألن فٌه إظهار للنشاط الذهنً الذي ن التسبٌب هو جوهر الحكم الجزابًإ

حتى خروجها من بً من وقت دخول الدعوى فً حوزته ٌقوم به القاضً الجنا

فهم قد  ها القاضً عن أنه فً قضابهب الحكم التً ٌسطر، وتكشؾ أسباقبضته

، وأنه قدر روؾ المحٌطة بها اإلحاطة الكافٌة، وقد أحاط بالظالواقعة فهماً كافٌاً سابؽاً 

بق القانون علٌها ، وأنه قد طاألوراق تقدٌراً سلٌماً وسابؽاً  األدلة والقرابن القابمة فً

واعد المنطق أن تقضً ، وأن المنطوق الذي انتهى إلٌه ٌصلح وفق قتطبٌقاً صحٌحاً 

بذلك ٌتضح أن الحكم من دون و، لتً أعتنقها وجعلها األساس لحكمهإلٌه األسباب ا

أسباب هو بمثابة اتهام من دون حكم
122
. 

الدالبل التً تستند علٌها نب من الفقه أن أسباب الحكم هً " وٌرى جا

"المحكمة عند إصدارها حكمها باإلدانة 
123
. 

ة كمصدر ألدلة التً اعتمدت علٌها المحكما أنها "وعرفها جانب آخر 

القتناعها وإصدار حكمها "
124
. 

ما ٌستند إلٌه الحكم فً التدلٌل على  بؤنها "سبلمة  مؤمونوعرفها الدكتور 

"النتابج التً وصل إلٌها فً منطوقة 
125
. 

                                                           
121

 2010، السودان ، الطبعة العربٌة األولى ، الجنابً ، الجنان للنشر والتوزٌع، مدى سلطه القاضً فً تسبٌب الحكم  حسٌن الرحامنه

 12، ص

122
 28، ص1994، ، الطبعة األولىالنهضة للطباعة  ، ألنظرٌه العامة فً تسبٌب الحكم الجنابً ، دارعلً حمودة

123
 213،ص1988عبد األمٌر العكٌلى،شرح قانون أصول المحاكمات الجزابٌة،بؽداد،

124
 755ص ،1977،دار النهضة العربٌة،قانون اإلجراءات الجنابٌة الشرعٌة، أحمد سرور

125
، 1972لبنان،-الكتاب،الطبعة األولى،بٌروت،الجزء الثانً،مطبعة دار ، اإلجراءات الجنابٌة فً التشرٌع اللٌبًمؤمون سبلمه

 252ص
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األدلة والوقابع الثابتة  تور محمد علً سالم الحلبً بؤنها "وعرفها الدك

والحجج الواقعٌة والقانونٌة التً أستند إلٌها الحكم فً منطوقة وتعلٌله تعلٌبلً وافٌاً 

"ٌبعد عنه مظلة التحكم واالستبداد والشكوك والرٌبة 
126
. 

الحكم  بؤسبابالشراح  قصدهما  أن،ٌتضح أعبلهومن خبلل التعرٌفات الواردة 

لحكم التً ٌبنً علٌها ا األدلةهو 
127
. 

اعتمدتها  التً األدلةٌقصد بها  الحكم ال أسبابؼٌر أن هناك من ٌرى أن 

المكونة للجرٌمة وقد اعتمد فً دعم وجهة  األركانتعنً  وإنماالمحكمة فً حكمها،

 التً األدلةالحجج من أهمها ،أن القول ٌكون بالمقصود بؤسباب الحكم، هذهنظره 

ٌخالؾ المبدأ العام الذي ٌقضً  إنمالحكمها  هاوإصداراعتقادها  المحكمةتبنً علٌها 

ٌحكم فً الدعوى الجزابٌة حسب العقٌدة التً تكونت لدٌة بكامل  إنمابؤن القاضً 

حرٌته وال ٌدخل حكمه فً ذلك تحت رقابه محكمه التمٌٌز 
128
. 

علً حد قول الكاتب حسن خوٌن،لضعؾ  الرأيٌمكن االتفاق مع هذا  وال

فً اعتماد الدلٌل االصوب  واسعة حرٌةحجته مع التسلٌم بكون القاضً الجزابً ذا 

لتؤسٌس الحكم علٌه عند الفصل فً الدعوى،فهذا ال ٌعنى ان محكمه التمٌٌز ستحد 

أو ترجٌح بعضها علً بعض،الن  األدلةوتتدخل فً تقدٌر قوة تلك  الحرٌةمن هذه 

 ٌعود لقاضً الموضوع نفسه.  راألم

نخلص مما تقدم أن المقصود بؤسباب الحكم هو األدلة ولٌست أركان 

الجرٌمة،وهذا ما سار علٌة التشرٌع الفلسطٌنً فً قانون اإلجراءات الجزابٌة كما 

(التً خصصها ألسباب الحكم،وقد بٌنت المادة 283-272ٌتضح من نصوص مواده)

)تحكم المحكمة فً الدعوى حسب قناعتها التً تكونت منه هذه األدلة بنصها 273/1

                                                           
126

 190،ص  محمد الحلبى،الوسٌط فً شرح قانون أصول المحاكمات الجزابٌة،الجزء الثالث،مكتبة دار الثقافة،عمان

127
، ضمانات المتهم فً الدعوى الجزابٌة ، الجزء الثانً، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزٌع، الطبعة حسن خوٌن 

 168،ص1983،األولى
128
 397علً زكً العرابً،تسبٌب اإلحكام الجنابٌة،مقال منشور فً مجلة القانون واالقتصاد،ص 
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لدٌها بكامل حرٌتها وال ٌجوز أن تبنً حكمها علً أي دلٌل لم ٌطرح أمامها فً 

 الجلسة أو تم التوصل إلٌه بطرٌق ؼٌر مشروع (

أن الحكم من دون  نرى، فة التعرٌفات المشار إلٌها أعبلهوباستعراض كا

، والتسبٌب هو عبارة عن األسالٌب واألدلة التً حكمسباب هو بمثابة اتهام من دون أ

أقتنع بها القاضً للوصول إلى النتٌجة التً توصل إلٌها باعتبار أن الحكم القضابً 

 هو عنوان الحقٌقة.

، ٌة بوجود تسبٌب األحكام الجزابٌةالجزاب اإلجرابٌة أؼلب القوانٌن َعَنتْ ولقد 

 اعتمدتها المحكمة عند إصدار حكمها. وذلك عن طرٌق اشتراطها ذكر األسباب التً

فنص قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً على مشتمبلت الحكم الجزابً 

ٌشتمل الحكم على ملخص الوقابع فً قرار االتهام والمحاكمة وعلى  "وقد جاء فٌه 

وعلى األسباب ، والمدعً بحق المدنً ودفاع المتهمملخص طلبات النٌابة العامة 

نطبقة على الفعل فً حالة ، وعلى المادة القانونٌة المإلدانةللبراءة أو االموجبة 

"، وعلى تحدٌد العقوبة ومقدار التعوٌضات المدنٌة اإلدانة
129
 

ب على أي والحدٌث عن تسبٌب الحكم ٌطول وٌمتد ، إذ من السهولة أن تجٌ

وتوقٌع  ، ، ومن السهولة أن تنطق بالحكم القاضً باإلدانةسإال بالنفً أو اإلٌجاب

انقضاء الدعوى  أو، أو عدم االختصاص، أو عدم المسإولٌة ،أو البراءة ،العقوبة

لوصول إلى النتٌجة التً خلصت إلٌها فً حكمك تبدو صعبة أو بذلك الجزابٌة، لكن ا

ال ٌقبل منك حكماً ما لم تبرره والتبرٌر ٌعرؾ باألسباب الداعٌة إلى إصدار الحكم 

، على محل المنطوقه وال تقبل األسباب إن لم تكن تقوى على النحو الذي جاء فٌ

، ال من حٌث وجوده بالمفهوم القانونً ق ٌدور مع األسباب وجوداً وعدماً فالمنطو

 .بل من حٌث مطابقته والواقع أٌضاً فحسب 

                                                           
 2001لعام  3من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً رقم  276المادة 129



 
 
 

 

65 
 

 الثانً الفرع

 أهمٌة تسبٌب الحكم الجزابً

 

، ٌعتبر علٌها الحكم راد األدلة التً أسسإن وجوب تسبٌب األحكام الجنابٌة بإٌ

كً ٌطمبن إلى عدالة ، قانون للمتهم فً الدعوى الجزابٌةمن الضمانات التً قررها ال

تلك األحكام
130

، ذلك أن خصوم بصحة الحكم الجنابً وعدالته، وهو وسٌلة إلقناع ال

لد لدٌهم االقتناع بصحته وعدالته، مما ٌإدي إلى الثقة إطبلع الخصوم على أسبابه ٌو

، فبٌان األسباب هو أداة الخصوم لئلستٌثاق من أن األحكام الجزابٌة لم ءفً القضا

تصدر ولٌدة األهواء أو الرؼبات وإنما صدرت بعد بحث واستنتاج معقول فهذه 

مظلوم أن حقه مصون من ، وتبٌن للؾ للظالم عدالة الحكم الصادر ضدهاألسباب تكش

دورا عظٌماً فً تحقٌق  وعلى هذا النحو ٌتضح أن التسبٌب ٌلعب،قبل القضاء

التوازن القانونً واألخبلقً فً المجتمع
131
. 

الفرصة أمام المتهم إلعمال  ثم إن تسبٌب األحكام الجزابٌة من شؤنه إتاحة

رقابته المباشرة على المحكمة من أجل التعرؾ على ما إذا كانت قد أحاطت بوجهة 

ًء بما ٌتفق أو نظره فً الدعوى إحاطة كافٌة واستطاعت أن تفصل فٌها سوا

ٌتعارض معها
132

األخذ على  ع الوقوؾ على األسباب التً حملتهوبذلك ٌستطٌ، 

، عند م اقتناعه بما ذهبت إلٌه المحكمة، وفً حالة عدبوجهة النظر هذه دون ؼٌرها

ذلك ٌستطٌع أن ٌسلك طرق الطعن الجابزة قانوناً 
133

، والتً سنقوم بتسلٌط الضوء 

 علٌها فً المبحث الثانً.

                                                           
130

 14، ص1976، مطبعة دار السبلم ، بؽداد ،  2، دراسة فً أصول المحاكمات الجزابٌة ، ج  سامً النصراوى

131
 27، ص1997، علم النفس القضابً ، منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة ، رمسٌس بهنام

132
 6،ص1977،مطبعة االستقبلل الكبرى،الطبعة الثانٌة،دار الفكر العربً،مصر،، ضوابط تسبٌب اإلحكام الجنابٌةرإوؾ عبٌد

133
 505،ص1988لجامعً ، ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب ا12، شرح قانون اإلجراءات الجنابٌة ،طمحمود مصطفى
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وسٌلة فعالة نحو ضمان القاضً  أن أهمٌة تسبٌب الحكم هً عبارة عن كما

، حكمه على نحو ال ٌتفق مع العدالةمن ضؽوط أو توجٌهات إلصدار  همما قد ٌواجه

لكً ٌضمن بها  ومن هنا كان التسبٌب مسؤلة جوهرٌة ٌقدمها النظام القانونً للقاضً

إلٌه وجدانهالقاضً مفصلة فً الدعوى وفقاً لما ٌرتاح  حٌدته
134
. 

، إذ ٌلتزم القاضً فاعلٌة حق الخصوم فً الدفاع أٌضاً  والتسبٌب ٌضمن

، التً تثار أمامه من الخصوم ،الجنابً بالرد على الطلبات المهمة والدفوع الجوهرٌة

وذلك بؤن ٌوردها وٌبٌن أسباب الرد الكافً والصابػ علٌها
135
.

 

حٌث من  ،للرأي العامن تسبٌب األحكام ضمانة هامة ، فإذلك إضافة إلى

 وااللتزام بالتسبٌب ٌجعل من الحكم، الناس جمٌعاً بعدالة هذه األحكامخبلله ٌقتنع 

نظام الطعن فً وٌعد أداة فعالة لتحقٌق جدٌة كما ، الجنابً أداة فاعلة للردع العام

، لفرض رقابتها على الحكم الجنابً ، فهو وسٌلة لمحكمة الطعناألحكام وفاعلٌتها

تقدٌر قٌمة  حٌنبذٍ  ، فتستطٌعمة ومقترحات العدالةلمصلحة العان أجل تحقٌق اموذلك 

، فإذا كان الطعن ٌوجه أساساً إلى على وجه معٌن فٌه والفصل بالطعن، هذا الحكم

، فإن الفصل فً الطعن ٌعتمد على مناقشة هذه األسباب على أسباب الحكم لٌفندها

ضوء تفنٌد الطعن لها
136
. 

ر الكبٌر من الفوابد التً ٌسهم تسبٌب مدى القدلنا من جمٌع ما تقدم ٌتضح 

، األمر الذي وللعدالة بشكل عام، تحقٌقها للمتهم بشكل خاصاألحكام الجزابٌة فً 

 ٌشكل ضمانة حقٌقٌة للمتهم. مكننا من القول وبدون تردد من أن تسبٌب األحكام إنماٌ

 

                                                           
134

 58،ص1987، رقابة محكمه النقض علً تسبٌب اإلحكام الجنابٌة ، رسالة دكتوراه ، جامعه اإلسكندرٌة ، محمد الكٌك

135
طبعة العربٌة األولى ، ، مدى سلطه القاضً فً تسبٌب الحكم الجنابً ، الجنان للنشر والتوزٌع ، السودان ، ال حسٌن الرحامنه

 32، ص 2010

136
 465،ص1945، أصول قانون تحقٌق الجناٌات ،دار النهضة ،القللًمحمد 
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 الفرع الثالث

 ا فً أسباب الحكمالشروط الواجب توافره

الفلسطٌنً قد بٌن الشروط الواجب توافرها فً  الجزابٌة اإلجراءاتقانون  إن

 :كاألتًالحكم،لذ سنبٌن تلك الشروط وهً  أسباب أهمهاالحكم ومنها 

 الدعوى  أوراقمن  مؤخوذةكؤسباب للحكم  المعتمدة األدلة: أن تكون أوال

الجزابٌة الفلسطٌنً علً هذا الشرط فً نص المادة  اإلجراءاتنص قانون 

منه والتً نصت )وال ٌجوز أن تبنً حكمها علً أي دلٌل لم ٌطرح أمامها 273/1

 بطرٌق ؼٌر مشروع (. إلٌهفً الجلسة أو تم التوصل 

فً التحقٌقات أو ؼٌر موجود  لهدلٌل ال أصل  إلًما استندت المحكمة  فإذا

بعٌب الخطؤ فً  مشوبةتذكرها  التًتكون أسباب الحكم  عند ذاك ،الدعوى أوراقفً 

أو أن تستند المحكمة علً أقوال  منسوبة إلً شاهد وهو لم ٌقلها،،مثال ذلك  اإلسناد

إلً اعتراؾ متهم لم ٌصدر منه 
137
 

 إذاالمتهم علً الملؾ التحقٌق فٌما  إدانةتستند فً  أنوعلٌة ال ٌجوز للمحكمة 

 إلًدون أن تستمتع  اإلبرازفً  وكٌلة أووعارض المتهم  زهإبرا العامةطلبت النٌابة 

من  207ذلك ٌعد مخالفا لحكم المادة  أن إذ،ىالبٌنات التً ٌحتوٌها الملؾ التحقٌق

 الفلسطٌنٌةالجزابٌة  اإلجراءاتقانون 
138
 

وتطبٌقا لذلك قضت محكمه النقض الفلسطٌنٌة بؤنة بعد استعراض وقابع 

وفً  هبنافٌتوأسباب الطعن،نجد أن محكمة االسالدعوى وحٌثات الحكم الطعٌن 

قضت بتؤٌد الحكم الصلحً ورد االستبناؾ موضوعا قد جانبت  إذقرارها الطعٌن 

فة القانون والخطؤ الصواب فٌما قضت به،كما بنت حكمها علً حكم مبنً علً مخال

                                                           
137
 .18/4/2004بتارٌخ 757/2004تمٌٌز جزاء رقم  
138
من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً )ال ٌبنى الحكم إال علً األدلة التً قدمت أثناء المحاكمة والتً تما  207نص المادة  

 الخصوم (مناقشتها فً الجلسة بصورة علنٌة ،أمام 
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نجد بان المحكمة  األولىبالرجوع لوقابع الدعوى أمام محكمة الدرجة  إذ،تطبٌقهفً 

منه (207المادة  بؤحكامالطاعن دون االلتزام  بإدانةحكمها  أسست
139
. 

علً اعتراؾ المتهم أمام  باإلدانةوكذلك ال ٌجوز للمحكمة أن تبنى حكمها 

تكون قد بنت حكمها علً  أنهامام المحكمة، حٌث التهمة أ أنكرالشرطة ما دام أنة 

دلٌل لم ٌناقش به الخصوم أمامه،واالعتراؾ أمام الشرطة ٌعتبر من قبٌل القرابن 

، وأن االعتماد علً دلٌل مستمد من أوراق التحقٌق لئلدانةتكفً لبلتهام ولٌس  التً

لم توضع موضع مناقشة ٌشكل خرقا لمبدأ شفوٌة المحاكمة التً
140
. 

ٌا: ٌجب أن تكون األسباب واضحة ال ٌشوبها ؼموض وال إبهامثان
141
. 

نص قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً علً هذا الشرط فً نص المادة 

منه والتً نصت)ٌشتمل الحكم علً ملخص الوقابع الواردة فً قرار االتهام 276

ودفاع المتهم والمحاكمة وعلً ملخص طلبات النٌابة العامة والمدعً بالحق المدنً 

نطبقة علً الفعل ،وعلً المادة القانونٌة المسباب الموجبة للبراءة أو اإلدانةوعلً األ

 ،وعلً تحدٌد العقوبة ومقدار التعوٌضات المدنٌة(.فً حاله اإلدانة

 إبهامجلٌة بعٌدة عن كل ؼموض أو  واضحةٌجب أن تكون أسباب الحكم 

القانونً علً واقعة الدعوى،لذلك  ٌحول دون معرفة مدى صحة الحكم فً التطبٌق

،وان ٌشتمل علً ملخص الوقابع الواردة فً الموجبة للحكم األسبابالبد من ذكر 

قرار االتهام والمحاكمة،الن ذلك سٌساعد على من ٌطلع علً الحكم بؤن ٌقتنع 

بصحته،أضافه إلً مساهمته فً تسهٌل رقابه المحكمة المختصة بنظر الطعن المقدم 

  إلٌها .

 

                                                           
139
ؼٌر  27/2/2011بتارٌخ 132/2010ؼٌر منشور، انظر أٌضا قرار رقم  6/5/2010بتارٌخ 13/2010نقض جزاء فلسطٌنً رقم  

 منشور أٌضا .
140
 ؼٌر منشور . 6/5/2010بتارٌخ 13/2010نقض جزاء فلسطٌنً  
141
إلً أقوال شهود متعددٌن برواٌات مختلفة دون أن مثال ذلك ،ما ٌعد من قبٌل اإلبهام الذي ٌنتاب أسباب الحكم هو إشارة المحكمة  

 تبٌن علً أي منهما قد اعتمدت.
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 ٌكون هناك تناقض بٌن أسباب الحكم وبٌنها وبٌن المنطوق إالثالثا: 

ٌعد منطوق الحكم الجزء األساسً فً الحكم وهو أكثر أهمٌة من 

األسباب،الن األسباب ما هً إال مقدمة منطقٌة لمنطوق الحكم،إذ أن الحكم الذي ٌخلو 

م إال أنة لم ٌتم من منطوقة ٌعتبر حكما منعدما، ورؼم تلك األهمٌة لمنطوق الحك

 اإلشارة إلٌة فً قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً .

ٌدون فً نهاٌة ً منطوق الحكم أن ٌكون واضحا،وان وٌشترط ف

 وأن ٌضمن ،الجوهرٌةأن ٌفصل فً جمٌع الطلبات والحكم،وٌجب أن ٌنطق به علنا،

 حكم بموجبة . الذيالنص القانونً 

تكون ؼٌر مشوبة بؤي  أنومن الشروط الواجب توافرها فً أسباب الحكم 

بٌنها وبٌن المنطوق،مثال ذلك أن تورد المحكمة دلٌلٌن  أوتناقض فٌما بٌنها،

 إدانةفً ثبوت  األساسمعا وتجعلهما  بهما وتإخذمتعارضٌن تعارضا ظاهرا 

نه منه، األمر الذي علً بٌكانت  أنهاالمتهم،دون أن تزٌل هذا التعارض أو تبٌن 

ٌجعل من حكمها مشوب بعٌب عدم التسبٌب وبالتالً ٌستلزم نقضه
142
 . 

ٌقع بٌن أسباب الحكم ومنطوقة،فٌحصل عندما  الذيأما بالنسبة للتناقض 

ما ٌخالؾ ما جاء فً أسبابة ومثال ذلك،عندما تدٌن  إلًالحكم فً منطوقة  ٌنتهً

صدر حكمها كان تذكر فً صدر  فً أوردتهالمحكمة المتهم بجرٌمة اخؾ مما 

المتهم للمواد المخدرة كان بقصد االتجار ،ثم  إحرازحكمها عند تحصٌلها للواقعة بؤن 

التً  األسبابتبٌن  أنلبلستعمال الشخصً من ؼٌر  اإلحرازبجرٌمة  تدٌنهبعد ذلك 

 اعتمدت علٌها.

ءة أو ونخلص مما تقدم من وجوب ذكر األسباب الموجبة للحكم الصادر بالبرا

اإلدانة أو عدم المسإولٌة علً حد سواء،وصوال لتحقٌق العدالة التً هً هدؾ 

المجتمع،وعند ذلك تستطٌع تبلفً ما قد تقع فٌه المحاكم من زلل قد ٌفضً إلً إفبلت 
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 1086،منشور فً مجلة المحاماة،ص2/1/1939بتارٌخ 222قرار محكمه النقض المصرٌة  
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مذنب من ٌد العدالة أو مإاخذة شخص برئ بجرٌرة ذنب لم ٌقترفه،وكل هذا لن 

التً تقتنع فٌها وتفصلها فً حكمها الفاصل  ٌحصل ما لم تطلع المحكمة علً األدلة

 فً الدعوى الجزابٌة .
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 الثانً المطلب

 حق المتهم فً الطعن باألحكام اتضمان

 

ارا الطعن فً األحكام الجنابٌة وسٌلة قررها القانون ألطراؾ الدعوى استظه

إلى ، ومن ثم المطالبة بإلؽابه أو تعدٌله دنوناً به لما ٌكون قد علق به من شوابب

، وعلٌه فهو ٌعد وسٌلة من شؤنه مباشرة المتهم لها دعم الحقٌقة الواقعٌة والقانونً

حقه فً المحاكمة العادلة
143
. 

األول للتعرٌؾ  الفرع، نخصص فرعٌنوسنبحث حق الطعن فً األحكام فً 

ول فٌه ضمانات الطعن بحق المتهم فً الثانً سنتنا الفرع، أما بالطعن واهم طرقه

 المحاكمة.
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72 
 

 األول الفرع

 ماهٌة الطعن فً األحكام وطرقه

 

ٌمكن تعرٌؾ طرق الطعن بؤنها ) مجموعة من اإلجراءات تستهدؾ إعادة 

، أو تستهدؾ تقدٌر قٌمة الحكم فً ذاته بؽٌة القضاء طرح موضوع الدعوى على

إلؽاءه أو تعدٌله (
144
. 

ٌإدي  ،البعض إلى القول بؤن اللجوء إلى طرق الطعن بهذه السمةولقد ذهب 

، ؤخٌر اقتضاء حق الدولة فً العقاب، ونفاذ ضد المجنً علٌهإلى مساوئ منها ت

وٌجعل القضاة ٌعتمدون على القضاة فً المحاكم األعلى درجة التً ٌتم الطعن 

القول هذا أن  ، إاللتعمق والتمحٌص فً دراسة القضاٌاأمامها فٌتكاسلون عن ا

، ذلك ألن الدولة تطمح وتعمل جادة على تحقٌق أقصى ٌتناقض مع بعضها البعض

، فتقرٌر الطعن وإن قٌق العدالة ولٌست معاقبة الجناةوؼاٌاتها تح ،درجات العدالة

، ضروري لكشؾ وضمان تحقٌق العدالة كان ٌإخر عقاب الجناة إال أن هذا التؤخٌر

وا كل الطرق التً تم فٌها مصالحهمحتى ٌشعر الجمٌع بؤنهم سلك
145
. 

، وهو سبٌبها والذي قمنا ببٌانه سابقاً وإن أهم دعابم الطعن فً األحكام هو ت

مما ٌإدي بهم إلى احترامه عن اقتناع  ،بهذا ٌقدم للخصوم برهاناً على عدالة الحكم

 بعدالته.

                                                           
144

حسنى  ، وانظر أٌضا 310ص،2008قانون أصول المحاكمات الجزابً األردنً،دار الثقافة،عمان،ممدوح البحر ،مبادئ 

  954،ص1988محمود،شرح قانون اإلجراءات الجزابٌة،دار النهضة العربٌة،الطبعة الثانٌة،

145
 173-172،ص2005عمر الحدٌثى،حق المتهم فً محاكمة عادلة،رسالة ماجستٌر،دار الثقافة للنشر والتوزٌع،
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ن ، فإنها تبقى صمام أماال ومهما قٌل فً مساوئ طرق الطعنوفً كل ح

، فالعدالة ال ٌضٌرها أن ٌفلت من صوت العقاب لمتقاضٌن للوصول إلى حكم عادلل

أكثر من مجرم وٌجرحها أن ٌإخذ بريء بجرٌرة ؼٌره
146
. 

للتظلم من الحكم  ،م علٌهسابل ٌقررها القانون للمحكوفطرق الطعن إذن هً و

إلؽابه أو أمام ذات المحكمة التً أصدرته أو أمام محكمه أعلى منها بقصد إبطاله أو 

تعدٌله لمصلحته
147

 . 

الفلسطٌنً طرق الطعن على سبٌل الحصر وهً  الجزابً حدد المشرعكما 

 ، وكما رسم لها إجراءات ومواعٌدالستبناؾ والنقض وإعادة المحاكمةاالعتراض وا

، ٌنبنً على ذلك أن الطعن فً األحكام الجزابٌة سواء لخطؤ فً تطبٌق ٌجب إتباعها

 . ، ال ٌتؤتى إال بتلك الطرقراءاتأو لخطؤ فً اإلج ،أو تقرٌر الوقابع ،القانون

 

الطعن فً المسابل الجزابٌة من النظام العام،فهً لم تشرع لمصلحة تعد طرق 

الخصوم فحسب،بل كذلك للمصلحة العامة التً تتمثل فً حسن سٌر العدالة الجزابٌة 

س للخصوم الرضوخ للحكم حكم جزابً عادل،ٌنتج عن ذلك أنه لٌ إلًوالوصول 

الصادر فً الدعوى الجزابٌة بالتنازل سلفا عن سلوك طرق الطعن المقررة،وٌجب 

التفرقة فً هذا المقام بٌن موقؾ الخصوم فً كل من الدعوى العامة والدعوى 

المدنٌة 
148
. 
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حسن جوخدار ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزابٌة األردنً،الجزء الثالث والرابع،المراحل اإلجرابٌة وطرق الطعن،الطبعة 

 166،ص1993األولى،

147
 123،ص1969، تطور قانون اإلجراءات الجنابٌة فً مصر وؼٌرها من الدول العربٌة ، القاهرة ،محمود  مصطفى

148
المحاكمات الجزابٌة األردنً،المراحل اإلجرابٌة وطرق الطعن،ج الثالث والرابع،الطبعة حسن جوخدار،شرح قانون أصول  

 169،ص1993األولى،
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 :فً الدعوى العامة أوال

 النٌابة العامة : .1

الدعوى الجزابٌة ومباشرتها،وال تقام من  بإقامةتختص النٌابة العامة دون ؼٌرها      

التنازل عنها أو  أوالمبٌنة فً القانون،وال ٌجوز وقؾ الدعوى  األحوالفً  إالؼٌرها 

فً الحاالت الواردة فً القانون  إالتركها أو تعطٌل سٌرها أو التصالح علٌها 
149 

،وهً ال بإقامتهافوضها  الذي ومإدى ذلك أن الدعوى الجزابٌة هً ملك المجتمع    

حصل منها تنازل أو  وإذاتملك أن تتنازل سلفا عن واجبها فً سلوك طرق الطعن ،

 اتفقت علً ذلك مع المتهم فان اتفاقها ٌقع باطبل.

وإذا اقتنعت النٌابة العامة بالحكم الصادر،فلها أن ال تطعن به، ولكن إذا تقدمت     

ى الجزابٌة تكون قد دخلت فً حوزة بالطعن فإنها ال تملك الرجوع عنة الن الدعو

 المحكمة والتً هً وحدها سلطة البت بالطعن .

 المتهم )المحكوم علٌه (: .2

موقؾ النٌابة العامة،حٌث ال ٌحق له أن ٌتنازل  ٌشبهوموقفة فً هذا الصدد     

ما تم  وإذامسبقا عن سلوك طرق الطعن فً الحكم الصادر فً الدعوى العامة،

 من قواعد النظام العام .ة العامة ،فاالتفاق ٌقع باطبل لمساسه بقاعدة االتفاق مع النٌاب

وتبرٌر ذلك أن طعن المتهم قد ٌفٌده وٌعود علٌة بالنفع علً المجتمع أٌضا،الن     

 مصلحة المجتمع ال تتجسد فً مجرد صدور األحكام،بل فً صدور أحكام عادلة.

ال ٌطعن فً الحكم فٌترك مٌعاد الطعن ولكن المحكوم علٌة،كالنٌابة العامة ٌمكن أ    

ٌنقضً فٌسقط حقه فً الطعن،فهو أدري بمصلحته،ولكنة،خبلفا للنٌابة العامة ٌملك 

 بعد تقدٌم الطعن أن ٌتنازل عنه صراحة أو ضمنا.
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 2001لسنه 3المادة األولً من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً رقم  
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 ثانٌا :فً الدعوى المدنٌة 

وى المدنٌة لٌست من النظام خبلفا للمسابل الجزابٌة،فان طرق الطعن فً الدع

،ألنها حق من حقوق الخصوم،فلهم التنازل عنها سلفا عن سلوك طرق الطعن العام

 وبعد تقدٌم الطعن أٌضا .   

 

وسوؾ نسلط الضوء بالقدر البسٌط الذي تمكن من إعطاء فكرة بسٌطة عن 

 دون الخوض فً التفاصٌل وهً على النحو التالً :طرق الطعن 

 أوال : االعتراض على األحكام الؽٌابٌة 

درة عن الصاإلحكام الؽٌابٌة الطعن با ةطرٌق الفلسطٌنً على نص المشرع

للمحكوم علٌه ؼٌابٌاً سواء فً مواد الجنح والمخالفات  محاكم الصلح وقد جاء فٌه "

، باإلضافة إلى مٌعاد حكمأن ٌعترض على الحكم خبلل عشرة أٌام التالٌة لتبلؽه بال

"مسافة الطرٌق
150
 

حدة والذي ٌقبل االعتراض هو  م، والحكاماألحكٌنصب االعتراض علً 

 شرطٌن:الحكم ؼٌابٌا بتوافر  د، وٌعالحكم الؽٌابً الصادر فً جنحة أو مخالفة

أن ٌبلػ المتهم مذكرة الدعوة  طالمحاكمة، ٌشتر: التبلٌػ لحضور األول

األصوللحضور المحاكمة وان ٌتم التبلٌػ حسب 
151
. 

لم ٌحضر  ذ، إالمتهم متؽٌبا عن المحاكمة دالمحاكمة، وٌععدم حضور ثانٌا:

 جمٌع جلسات المحاكمة.

 حتىفاالعتراض وسٌلة تظلم ،شرعة القانون ضمانا لحق المحكوم علٌة،

أصدرت الحكم الؽٌابً،باعتبار  التًأمام )ذات المحكمة ( نفسهٌتمكن من الدفاع عن 
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 2001لعام  3من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً رقم  314المادة 
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 2001لعام  3جراءات الجزابٌة الفلسطٌنً رقم من قانون اإل185المادة  
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أقوال طرؾ  أصدرت حكمها فً الدعوى بناء علً أنها إذأن والٌتها لم تسنفذ،

ٌنتج االعتراض  وحتى،فً الدعوى من جدٌد واحد،فؤصبح من العدل أن تعٌد النظر

 فانهقدم بعد فوات المٌعاد  فإذاالقانون، حددهٌقدم خبلل المٌعاد الذي  أنالبد من  إثارة

ٌرد شكبل
152
من الٌوم التالً  أٌام،وان المشرع حدد مٌعاد االعتراض بمدة عشر  

الحكم الؽٌابً  إسقاطقبل شكبل  إذ،ومن شؤن االعتراض األصوللتبلؽه حسب 

 كؤن لم ٌكن .  واعتباره

 االستبناؾ ثانٌاً:

االستبناؾ طرٌق عادى للطعن فً حكم محكمة الدرجة األولى أمام محكمة 

 إلً فسخ هذا الحكم وتعدٌله. لتجدٌد النزاع، والتوص ؾالدرجة الثانٌة، بهد

ابة الحضوري فً والمعتبرة بمث ضوريالحٌجوز للخصوم استبناؾ األحكام 

حاكم البداٌة ، وإذا كانت صادرة عن محاكم الصلح تستؤنؾ أمام مالدعاوي الجزابٌة

، وإذا كانت صادرة عن محاكم البداٌة بصفتها محاكم أول درجة بصفتها اإلستبنافٌة

تستؤنؾ أمام محكمة االستبناؾ
153
. 

الصادرة عن محاكم الصلح والبداٌة تقبل الطعن  األحكاموان جمٌع 

 األحكامالفاصلة فً الموضوع وبٌن  األحكامٌلزم التفرقة بٌن  ن، ولكباالستبناؾ

 ذلك.الصادرة بعد 

والحكم الفاصل فً الموضوع هو الحكم النهابً الذي ٌحسم جملة النزاع 

 شرطان:فٌه  ط، وٌشترالمعروض علً المحكمة

من سلطة  إخراجها إلًبٌا بان ٌضع حدا للدعوى وٌإدي : أن ٌكون نهااألول

 المحكمة .
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ثانٌا: أن ٌكون حاسما فً النزاع فً جملته بحٌث ٌتقرر به مصٌر المحكوم 

 علٌه.

والقرارات التً  األحكام،وهً الصادرة قبل الفصل فً الموضوع حكامواأل

بناء  أواء ذاتها تصدرها المحكمة أثناء السٌر فً الدعوى فً مسابل تثٌرها من تلق

وتستؤنؾ مع الحكم الفاصل فٌه النزاع، أساس،وتصدر قبل الفصل فً طلب الخصوم

154
. 

 ةالدعوى، والصادربسقوط  ةالصادرة بعدم االختصاص، والصادر واألحكام

جمعٌها الطعن  لشكبل، تقببرد االعتراض  ةالدعوى، والصادربعدم سماع 

باالستبناؾ
155
. 

، تبدأ من الٌوم خبلل خمسه عشر ٌوما لبلستبناؾوقد حدد المشرع مٌعاد 

كان بمثابة  إذامن تارٌخ تبلٌؽه  أوكان حضورٌا، إذاالتالً لتارٌخ النطق بالحكم 

بالكفالة الصادرة عن  اإلفراج، وللنٌابة العامة وللمتهم استبناؾ قرارات الحضوري

من تارٌخ صدور القرار أٌاممحاكم البداٌة والصلح خبلل سبعة 
156
 . 

 إذاتنفٌذ الحكم المستؤنؾ لحٌن الفصل فً االستبناؾ  إرجاءوٌجوز للمحكمة 

ابدي المحكوم علٌة رؼبة باستبناؾ ذلك الحكم
157
. 

تقضً  أخرسبب  ألي أوالحكم لمخالفة القانون  ألؽت إذا، محكمة االستبناؾول

فً ذلك الحكم  أصدرتالمحكمة التً  إلًتعٌدها  أودعوى ال أساسالمحكمة فً 

بتعلٌمات للسٌر بموجبها
158
. 
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 ثالثاً : نقض األحكام

أمام  فٌهالطعن بالنقض طرٌق ؼٌر عادى لنقل الحكم أو القرار المطعون 

 أحكام القانون. لمخالفته نقضهمحكمة النقض بهدؾ 

 إلٌةوٌختلؾ هذا الطعن عن االعتراض واالستبناؾ، فً عدم جواز اللجإ 

ه حددها القانون،وفً أنة ال ٌنشر حصرٌ وألسبابقبل استبناؾ طرق الطعن العادٌة،

الدعوى مجددا أمام محكمة النقض لتدقق فً وقابعها من حٌث ثبوتها أو نفٌها،بل 

من سبلمة تطبٌق القانون  والتؤكٌد فٌهتنحصر وظٌفتها فً تدقٌق الحكم المطعون 

رأت أن محكمة الموضوع قد أحسنت فً تطبٌق  فإذا،وتؤوٌله تفسٌرهوحسن 

النصوص القانونٌة،ترد الطعن،وان وجدتها قد أخطؤت فً ذلك،تنقض الحكم،أي 

لتعٌد النظر  أصدرتهالتً  المحكمة إلًدون التعرض للموضوع وتعٌد الدعوى  تبطله

 محكمة النقض . اقراراتهفً النزاع مستنٌرة بالمبادئ التً 

المدعً بالحق المدنً  أوالعامة أو المحكوم علٌة  النٌابة وٌتم تقدٌم الطعن من

  المدنٌةعن الحقوق  المسبول أو

  : فً الطعن بالنقض الشروط التالٌةوٌشترط 

 بالنقض ٌكون الحكم قاببل للطعنأن  .1

 تقدٌمهأن ٌقع ممن ٌملك الحق فً  .2

 التً حددها القانون  األسبابأحد  إلًٌستند أن  .3

حاالت قبول الطعن  الجزابٌة اإلجراءاتوقد حدد المشرع الفلسطٌنً فً قانون 

 : كاألتًحصرا وهً 

 [ إذا وقع بطبلن فً اإلجراءات أثر فً الحكم.1] 

[ إذا لم تكن المحكمة التً أصدرته مشكلة وفقا للقانون، أو لم تكن لها والٌة 2]
 الفصل فً الدعوى.
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 وقت واحد فً واقعة واحدة.[ إذا صدر حكمان متناقضان فً 3]

 [ الحكم بما ٌجاوز طلب الخصم.4]

على مخالفة القانون، أو على خطؤ فً تطبٌقه،  بنً[ إذا كان الحكم المطعون فٌه 5]
 أو فً تفسٌره.

 [ خلو الحكم من أسبابه الموجبة، أو عدم كفاٌتها، أو ؼموضها، أو تناقضها.6]

 المحكمة سلطاتها القانونٌة.[ مخالفة قواعد االختصاص أو تجاوز 7]

[ مخالفة اإلجراءات األخرى إذا كان الخصم قد طلب مراعاتها ولم تستجب له 8]
 المحكمة ولم ٌجر تصحٌحها فً مراحل المحاكمة التً تلٌها.

الصادرة عن محكمة البداٌة بصفتها اإلستبنافٌة ومن محكمة  تقبل األحكام

، ما لم ٌنص القانون على خبلؾ لنقضفً الجناٌات والجنح الطعن بااالستبناؾ 

ذلك
159
. 

جمٌعها أسباب قانونٌه  أعبلهالواردة فً المادة المذكورة  األسبابعلً ذلك فان وبناء 
 أو إلٌهانقض ال ٌستند  وأيمقررة علً سبٌل الحصر  ، وهًولٌست موضوعٌه

 الرد. مصٌرهاحدها ٌكون 

 ومن الشروط الشكلٌة للطعن بالنقض 

 بالنقض.مٌعاد الطعن 1

ٌكون مٌعاد تقدٌم طلب الطعن بالنقض للنٌابة العامة، والمحكوم علٌه والمدعً  
 عن الحقوق المدنٌة خبلل أربعٌن ٌوماً. والمسبولبالحق المدنً 

ٌبدأ مٌعاد الطعن بالنقض من الٌوم الذي ٌلً تارٌخ صدور الحكم إذا كان  
 حضورٌاً، أو من الٌوم الذي ٌلً تبلٌؽه إذا كان الحكم بمثابة الحضوري.
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 تقدٌم طلب الطعن.2

ٌقدم طلب الطعن بالنقض إلى قلم المحكمة التً أصدرت الحكم أو إلى قلم محكمة 
موقعاً من الطاعن أو من محام، وأن ٌتضمن  ٌجب أن ٌكون طلب الطعنوالنقض.

أسباب الطعن، وأسماء الخصوم وأن ٌكون مرفقاً به إٌصال دفع الرسوم المقررة، 
 وأن ٌإشر علٌه قلم المحكمة بتارٌخ التسجٌل.

 .دفع الرسم 3

بتارٌخ  المحكمةٌدفع رسم النقض وان ٌإشر علٌه قلم  أنٌتوجب علً الطاعن 
 التسجٌل 

 .تبلٌػ طلب الطعن 4

الطعن  بعرٌضة ضدهالتبلٌػ للمطعون  أوراق إرسالعلً ربٌس قلم محكم النقض 
 . العرٌضةمن الٌوم الذي ٌلً تارٌخ تسجٌل  أسبوعخبلل  ضدهبالنقض المقدمة 

 

  إعادة المحاكمة رابعاً:

ٌجوز إعادة المحاكمة فً األحكام التً اكتسبت الدرجة الباتة فً مواد 

والجنح فً الحاالت التالٌة الجناٌات
160
 : 

 

إذا حكم على شخص فً جرٌمة قتل، ثم ظهرت أدلة تثبت أن المدعى بقتله قد  -1

 . حٌا وجد

إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من  -2

أجل الواقعة عٌنها، وكان بٌن الحكمٌن تناقض بحٌث ٌستنتج منه براءة أحد المحكوم 

 .علٌهما

إذا كان الحكم مبنٌاً على شهادة قضً بؤنها كاذبة، أو على وثٌقة قضً بعد  -3

                                                           
160

 2001لعام  3من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً رقم  377المادة 

 



 
 
 

 

81 
 

 صدور الحكم بؤنها مزورة، وكان لهذه الشهادة أو الوثٌقة تؤثٌر فً الحكم.

إذا ظهرت وقابع جدٌدة بعد صدور الحكم، أو أظهرت وثابق وأدلة كانت مجهولة  -4

 علٌه.  الوثابق إثبات براءة المحكوم حٌن صدور الحكم وكان من شؤن هذه الوقابع أو

إذا كان الحكم مبنٌاً على حكم صادر من محكمة مدنٌة أو إحدى محاكم األحوال  -5

 الشخصٌة وألؽً هذا الحكم.

 من:ٌقدم طلب إعادة المحاكمة إلى وزٌر العدل من قبل كل و

 المسبولالمحكوم علٌه أو محامٌه أو ممثله الشرعً إذا كان عدٌم األهلٌة، أو   [1]
 عن الحقوق المدنٌة.

كان مٌتاً، أو ثبت   إن  زوج المحكوم علٌه أو أبنابه، وورثته أو من أوصى لهم  [2]
 قضابً. بحكم  ذلك

الذي علم فٌه ٌقدم طلب اإلعادة إلى وزٌر العدل خبلل سنة، اعتبارا من الٌوم و     
 األشخاص الذٌن لهم تقدٌم الطلب بالسبب الموجب لئلعادة وإال كان طلبهم مردوداً.

ٌحٌل وزٌر العدل طلب إعادة المحاكمة إلى النابب العام وعلى النابب العام أن و     
ٌقوم برفع الطلب مع التحقٌقات التً ٌكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض، ٌبٌن 

ال ٌترتب و ،شهر من تارٌخ تسلمه الطلب ب التً ٌستند علٌها خبللرأٌه واألسبا
 على طلب إعادة المحاكمة إٌقاؾ تنفٌذ الحكم إال إذا كان صادرا باإلعدام.

القاضً بقبول طلب لمحكمة النقض أن تؤمر بوقؾ تنفٌذ الحكم فً قرارها       
حاكمة أحالت قررت محكمة النقض قبول طلب إعادة الم ا، وإذإعادة المحاكمة

 القضٌة إلى محكمة من ذات درجة المحكمة التً أصدرت الحكم باألساس.

إذا كانت إعادة المحاكمة ؼٌر ممكنة بمواجهة جمٌع الخصوم لوفاة المحكوم و      
علٌه أو انقضاء الدعوى بالتقادم، تنظر محكمة النقض فً موضوع الدعوى تدقٌقا 

 السابقة ما صدر منها بؽٌر حق.وٌبطل من الحكم أو من األحكام 

ٌترتب على إلؽاء الحكم المطعون فٌه سقوط الحكم بالتعوٌضات ووجوب رد ما       
 أدي منها بدون إخبلل بقواعد سقوط الحق بمضً المدة.
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 الثانً المطلب

 ضمانات المتهم فً الطعن فً األحكام

ربٌسٌة من ضمانات تحقٌق  ٌعد الطعن باألحكام الجزابٌة ضمانة

أطراؾ الخصوم  الفلسطٌنً ،وأحاط المشرع فً قانون اإلجراءات الجزابٌةالعدالة

، كما أسلفنا سابقاً ت الجزابٌة فً جمٌع مراحل الدعوىالجزابٌة بكثٌر من الضمانا

حكم ، وبالرؼم من ذلك فقد ٌصدر الدان بريء أو ٌفلت مجرم من العقابحتى ال ٌ

لذي ٌقضً العدالة البشرٌة لٌست مطلقة طالما أن ا إذ أن،أو مشوباً بخطؤمقترناً بظلم 

صوم عن الزلل أو الوقوع فً ، وهو بهذا الوصؾ ؼٌر معبٌن الناس هو بشر مثلهم

، لكل هذا أوجد القانون طرقاً حون بقرارها، كما أن أطراؾ الدعوى قد ال ٌرتالخطؤ

ءات معٌنة من خبلل مواعٌد وإجرا فً الحكمإلعادة النظر 
161
. 

فطرق الطعن إذن هً وسابل ٌقررها القانون للمحكوم علٌه للتظلم من الحكم  

أعلى منها بقصد إبطاله أو إلؽاءه أو  أمام محكمةأمام ذات المحكمة التً أصدرها أو 

تعدٌله لمصلحته
162
. 

حكام شرع لتدارك ما قد ٌلحق بها من إضافة إلى أن الطعن فً األ

، فالحكم الجنابً قد ٌنطوي على هاسبلمت للعدالة المعلقة على،وذلك بلوؼا عٌوب

النحو  ذي جرت المحاكمة بشؤنه لم ٌقع علىخاطبة أو أن الفعل الجرمً الإدانة 

أو أنه قد وقع من قبل شخص أخر ؼٌر الذي تمت  ،الوارد فً نموذج التجرٌم

ضمانات فلم تسمع  قانون من،أو أن المتهم قد حوكم دون مراعاة ما ٌتطلبه المحاكمته

، ولم تحقق له دفعا ولم تتح له فرص الدفاع عن نفسهطلباته
163
. 
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، ره ضمانة من ضمانات المحكوم علٌهوألهمٌة الطعن فً األحكام باعتبا

، ور بالعدالة متحققاً لدى المجتمع، ولكً ٌكون الشعوباعتباره حقاً من حقوق اإلنسان

، باإلضافة إلى ة بحق المتهم فً الطعنات الجزابٌلذا رسخت جمٌع قوانٌن اإلجراء

 أن مواثٌق حقوق اإلنسان والمعاهدات العالمٌة قد أخذت به كمبدأ كما بٌناه سابقاً.

وإذا كنا قد خلصنا إلى النتٌجة المقدمة أن حق الطعن ٌعد ضمانة للمتهم 

فسوؾ نبٌن ضمانات حق المتهم بالطعن من خبلل طرق الطعن ذاتها وهً على 

 الً: النحو الت

 أوالً : االعتراض على الحكم الؽٌابً 

كً ٌتمكن من الدفاع ات أن تكون وجاهٌة بحضور المتهم،ماألصل فً المحاك

، وبالتالً فإن إجراء محاكمته ؼٌابٌاً سٌإدي إلى وتفنٌد األدلة القابمة ضده، عن نفسه

عن اإلخبلل بحقه بالدفاع عن نفسه مما ٌفوت علٌه أهم ضمانة وهً حق الدفاع 

النفس
164

ولهذا فقد أجاز المشرع الفلسطٌنً حق الطعن فً األحكام الصادرة ؼٌابٌاً ، 

بحقه
165
. 

اإلجراءات المتخذة بحق المتهم الفار من وجه العدالة  ونود اإلشارة إلً أن

قبض علٌه قبل اكتمال مدة انقضاء العقوبة المحكوم بها  ووفٌما إذا سلم المتهم نفسه 

 اوتعاد المحاكمة وفق،الحكم وسابر اإلجراءات الجارٌة ملؽاة فٌهافٌعتبر ، بالتقادم

لؤلصول المتبعة
166

وهذا ٌشكل ضمانة حقٌقٌة للمتهم لتقدٌم دفاعه أمام المحكمة ،

 للوصول إلى حكم رشٌد.
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 ثانٌاً : االستبناؾ على الحكم الطعٌن 

القابم ، ذلك أن المبدأ رجتٌنٌكمن أساس االستبناؾ فً مبدأ التقاضً على د

، وهو ٌعطً ي الجزابٌة والمدنٌة على حد سواءفً ؼالبٌة التشرٌعات فً الدعاو

ة على درجتٌن قضابٌتٌن الواحد الدعوىالحق ألطراؾ الدعوى فً عرض 

هدؾ االستبناؾ هو إصبلح الخطؤ فً الحكم الذي ٌضمن للمتهم ضمانة و،متسلسلتٌن

لدى المتهم فً عدالة المحاكمة  ٌبث الطمؤنٌنة كما، ةحقٌقحقٌقٌة فً الوصول إلى 

ه التً أجرٌت ل
167

وهذا ٌشكل ضمانة حقٌقٌة للمتهم لؽاٌات التؤكد من سبلمة ،

 وأن محكمة الدرجة األولى قد راعت األصول وأحكام القانون فً حكمها. ،األحكام

 ثالثاً : الطعن لدى محكمة النقض

فٌه والتؤكد إن الطعن لدى محكمة النقض ٌنحصر فً تدقٌق الحكم المطعون 

، فإذا رأت أن محكمة الموضوع قد بٌق القانون وحسن تفسٌره وتؤوٌلهمن سبلمة تط

دتها قد أخطؤت فً ذلك ترد الطعن وإن وج ،أحسنت فً تطبٌق النصوص القانونٌة

ً ، أي تبطله دون التعرض للموضوع وتعٌد الدعوى إلى المحكمة التتنقض الحكم

ستنٌرة بالمبادئ التً قررتها محكمة النقض وتعٌد النظر فً النزاع م،أصدرتها

وبذلك ٌتحقق ضمانة حقٌقٌة للمتهم للتؤكد من سبلمة الحكم أنه متفق وأحكام القانون 

 بتحقٌق العدالة وللوصول إلى حكم رشٌد ، ٌكون عنوانه الحقٌقة.

ومن شواهد الطعن بالنقض فٌما ٌتعلق باألحكام الصادرة باإلعدام أو الحبس 

ٌطلب الخصوم ذلك وأن لمالمإبد فإنها تخضع للطعن حتى 
168

، وهذه ضمانة حقٌقٌة 

 للمتهم.
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 366 ،صحاتم  بكار،حماٌة حق المتهم فً محاكمة عادلة،منشؤة المعارؾ،اإلسكندرٌة،ؼٌر محدد دار النشر

168
حسن جوخدار ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزابٌة األردنً،الجزء الثالث والرابع،المراحل اإلجرابٌة وطرق الطعن،الطبعة 

 327،ص1993األولى،
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 رابعاً: الطعن بإعادة  المحاكمة 

ٌكمن هذا األساس فً احترام مبدأ العدالة وإعبلبه على مبدأ االستقرار 

وقرٌنة قانونٌة على صحة ، عنوان الحقٌقة ، فالحكم البات كما هو معروؾونً القان

، وبالتالً كفل المشرع للمتهم ضمانة حقٌقٌة وهً الرجوع عن األخطاء ما تضمنه

وهو ،حترام مبدأ حجٌة الشا المحكوم بهالقضابٌة الجسٌمة أولى من التمادي فً ا

على مبدأ االستقرار ،ن بريءبهذا ٌعلً مبدأ العدالة التً تقضً برفع الظلم ع

القانونً المتمثل بعدم المساس بالحكم البات 
169
. 

وم فً الدعوى أن طرق الطعن تحقق للخص نرىولكل ما سٌق أعبله، 

أعلى وأقدم من القاضً الذي ومراقبة الحكم من قبل قضاة ، ضمانة بإعادة نظرها

امهم وتوصل المجتمع قوة أحك، وي إلى تعمٌق الثقة فً عدل القضاةتإدكما ، نظرها

 إلى االستقرار القانونً المنشود .

، وتقصً س القاضً بالمسإولٌة فً االجتهادطرق الطعن تحسإضافة إلً أن 

توصل بالنتٌجة إلى توحٌد االجتهاد لوجود تسلسل هرمً فً جهاز القضاء  والحقٌقة 

 التً تراقب تطبٌق القانون وحسن تؤوٌله. ،تقؾ على رأسه محكمة النقض

فً األحكام طعن طرق الولجمٌع ما تقدم ٌصح القول وبشكل جازم أن 

 له.تعتبر ضمانة حقٌقٌة  الصادرة ضد المتهم
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 123،ص1969، تطور قانون اإلجراءات الجنابٌة فً مصر وؼٌرها من الدول العربٌة ، القاهرة ، محمود مصطفى
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 لثانًالفصل ا

 المحاكمة العادلة كفالة لضمانات المتهم 

 تمهٌد 

 

مرآة التحضر البشري والرقً اإلنسانً، وهً المعٌار الدال العدالة تعتبر  

ق العدالة هو نتٌجة طبٌعٌة ٌوتحقدمٌه اإلنسان وإنسانٌته،مكفول آلعلى االحترام ال

من  إلًومإهل لكفالة ضمانات عدالة المحاكمة وعادل ومنطقٌة لوجود قضاء نزٌه 

 وجه إلٌه االتهام بدعوى اقترافه لفعل ٌجرمه القانون.ٌ

ثناء إجراءات المحاكمة تقتضً مراء فً أن دراسة ضمانات المتهم أال 

، وسؤتناول فً المطلب دلة من خبلل المبحث األولالمحاكمة العام مفهوالوقوؾ على 

 ،أساس الحق فً المحاكمة ، وفً المطلب الثانًالتعرٌؾ بالمحاكمة العادلة األول

 .العادلة لمحاكمةاطبٌعة الحق فً  الثالثوفً المطلب 
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 األولالمبحث 

 المحاكمة العادلةمفهوم 

 

، ال ٌجوز تجاوزها التً، اإلنسانالحق فً المحاكمة العادلة هو من حقوق  إن

الخاص بالحقوق  الدولًوالعهد  اإلنسانالعالمً لحقوق  اإلعبلنواقرها وأكد علٌها 

 المحاكمةفان  اإلنسانلحقوق  الدولً، ومن منطلق مفهوم القانون المدنٌة والسٌاسة

، وللوقوؾ علً مفهوم منشؤة بموجب القانونلة ومحاٌدة وتكون مستق أنالعادلة ٌجب 

المحاكمة العادلة البد لنا أن نسلط الضوء علً التعرٌؾ بالمحاكمة العادلة وبٌان 

 :من خبلل المطالب التالٌة  سنتناولهالذي ، وهو القانونً وطبٌعتها أساسها
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 المطلب األول

 المحاكمة العادلةالتعرٌؾ ب

 

هذه الحقوق  العادلة هو من أهم حقوق اإلنسان، وحماٌةإن الحق فً المحاكمة 

والسبلم، وقد نص ، والعدالة، ألساسٌة التً ترتكز علٌها الحرٌةالقاعدة ا لتشك إنما

العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، باإلضافة إلى اإلعبلن العالمً 

أثناء مرحلة المحاكمة لحقوق اإلنسان على المعاٌٌر والضمانات الواجب مراعاتها 

لتحقٌق محاكمة عادلة دون بٌان تعرٌؾ واضح للمحاكمة العادلة فجاءت المواثٌق 

 مبٌنة ألثاره، ولم تقم بتعرٌفه. ،الدولٌة مفصلة لضماناته

هو المكنة حق المتهم فً محاكمة عادلة " هالفقه بؤنمن هنا عرفه جانب من 

الموجه إلٌه، أمام محكمة مستقلة محاٌدة  التً تستوجب مقاضاته بشؤن االتهام الجنابً

منشؤة بحكم القانون قبل اتهامه طبقاً إلجراءات العبلنٌة متاح له من خبللها الدفاع 

علواً من عن نفسه مع تمكٌنه من مراجعة الحكم الصادر ضده من قبل قضاء أكثر 

"المحكمة التً حكمت علٌه
170
.

 

المحاكمة العادلة تشمل فً أن عوض " محى الدٌن وقد عرفه الدكتور محمد 

الواقع حقوق المتهم من إحاطته علماً بالتهمة إلى االستعانة بمحام إلى عدم تعرضه 

لخطر العقاب أكثر من مرة، إلى حق الطعن فً األحكام وفً التعوٌض فً حاله 

ة ال تؤثٌر ألحد علٌها "إخفاق العدالة، وأن تكون المحكمة حٌادٌة مستقل
171
. 

محاكمة سرٌعة إلى مد ؼنام فً كتابة حق المتهم فً مح وقد توصل د.ؼنام

أن النص على حق المتهم فً محاكمة سرٌعة ال ٌؽنً عن حقه فً " توصٌة مإداها 

                                                           
  50-49، حماٌة حق المتهم فً محاكمه عادله، منشؤه المعارؾ، اإلسكندرٌة، ؼٌر محدد دار النشر، ص حاتم بكار 152

171
 455، ص  1989، حقوق اإلنسان فً اإلجراءات الجنابٌة ،  محمد عوض
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المحاكمة العادلة، لذلك ٌتعٌن وضع تعرٌؾ للحق فً محاكمة عادلة وتحدٌد نطاق 

" تطبٌقه واآلثار المترتبة على مخالفته
172
. 

أن ٌحاكم المتهم أمام قاضٌه  : مة العادلة تعنًوٌمكننا القول أن المحاك

الطبٌعً باإلجراءات المكفولة بالقانون والتً ٌتعٌن احترامها، وأن تكون المحكمة 

مشكلة تشكٌبلً صحٌحاً وأن تطبق كافة الضمانات المكفولة للمتهم أثناء إجراءات 

 المحاكمة تطبٌقاً سلٌماً.

التً ال ٌجوز  ،هو من حقوق اإلنسانأن هذا الحق فً المحاكمة العادلة  بٌد

لحقوق المدنٌة والسٌاسٌة وأكد علٌها العهد الدولً الخاص باوالتً أقرها  وزهاتجا

ووضع عناصر التعرٌؾ بالمحاكمة العادلة  ،العالمً لحقوق اإلنسان واإلعبلن

أن تكون  " بمفهوم القانون الدولً لحقوق اإلنسان ومن عناصر هذا التعرٌؾ

تقلة ومحاٌدة ومنشؤة بموجب أحكام القانون هذا من حٌث العناصر المحكمة مس

الموضوعٌة أما من حٌث العناصر الشكلٌة فٌجب أن تكون المحاكمة عبلنٌة وؼٌر 

" تمٌٌزٌة
173
. 

م الحق فً عد : الحصول على محاكمة عادلة، لدى المتهمٌن ومن شواهد

وٌعد هذا الحق بمثابة ، أو االعتراؾ بالذنب، إكراههم على الشهادة ضد أنفسهم

وٌهدؾ إلى حماٌة المتهم من اإلدالء باعترافات ، ة ضد تحرٌم الذاتحماٌ

قصرٌه
174
. 
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 169، ص  1993ؼنام ؼنام ، حق المتهم فً محاكمه سرٌعة ، دار النهضة العربٌة ، سنه 

173
، اإلطار القانونً الدولً للمحاكمة العادلة ، المركز الفلسطٌنً الستقبلل المحاماة والقضاء مساواة ، الدلٌل التدرٌبً  داوودالدرعاوى

 137، ص 2010( ، 5)

174
 www.gnrd.net، محام فً المركز الربٌسً لشبكه الدولٌة للحقوق والتنمٌة ، مقال منشور علً الموقع االلكترونً  مارٌنستولٌن
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 المطلب الثانً

 أساس الحق فً المحاكمة العادلة

 

 وإقرار مبدأ ،العادلة هو براءة اإلنسان ةالمحاكمال شك أن أساس الحق فً 

األصل فً اإلنسان البراءة ٌفسر جمٌع ما ٌرتكز علٌه حقه فً _ موضع االتهام _ 

فً محاكمة عادلة من ضمانات، وٌإلؾ بٌنها بؽٌر تضاد، وٌوثق عراها بؽٌر 

.تنافر
175
 

أصل البراءة فً اإلنسان وضعا واقعٌاً ٌتطابق مع طبابع األشٌاء، و ٌعتبر 

رة الحفاظ على حرٌة األفراد وحقوقهم، وٌتفق مع المصلحة العامة الممثلة فً ضرو

وال ٌذهبون ضحٌة إدانة سطحٌة تستند على الدالبل دون  ،فبل ٌإخذ الناس بالشبهات

األدلة وبالظن دون الٌقٌن.
176
 

مبدأ األصل فً اإلنسان البراءة  رشواهد اعتباوفً معرض الحدٌث عن 

النٌابة العامة إثبات  أساساً لحقه فً محاكمة عادلة عن التهمة الموجهة إلٌه، فعلى

التهمة ضد المتهم بكافة عناصرها وأركانها، كما ٌنبؽً علٌها أن تقدم األدلة على 

،لها هارتكاب
177

وعدم التزام المتهم إلثبات براءته وعلى ذلك فمن حقه أن ٌتخذ موقفاً 

.سلبٌاً فً مواجهة االتهام المسند إلٌه
178
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 57ص حماٌة حق المتهم فً محاكمه عادله ،منشؤة المعارؾ، اإلسكندرٌة،ؼٌر محدد دار النشر، ،رحاتم بكا

176
، مدى تعبٌر الحكم باال دانه ؼٌر الصادر باإلجماع عن االقتناع الٌقٌنً للقاضً الجنابً ، المطبعة العربٌة ، الطبعة  عمر الحسٌنً

 52-51، ص 1995الثانٌة ، 

177
 250، ص 1988، شرح قانون اإلجراءات الجزابٌة، دار النهضة العربٌة ، الطبعة الثانٌة ، ًمحمود حسن

178
 767، ص  1993اإلجراءات الجنابٌة ، دار النهضة العربً ، ، الوسٌط فً قانون احمد سرور
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وال ٌجوز أن ٌبنً  ،لدٌه بكامل حرٌتهوأن ٌحكم القاضً وفق قناعته التً تكونت 

ؼٌر  ةبطرٌق امه فً الجلسة أو تم التوصل إلٌهحكمه على أي دلٌل لم ٌطرح أم

.مشروعة
179 
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  2001لعام  3الفلسطٌنً رقم  ةالجزابٌمن قانون اإلجراءات  273/1المادة 
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 المطلب الثالث

 طبٌعة الحق فً المحاكمة العادلة

 

مما ال شك فٌه أن طبٌعة الحق فً المحاكمة العادلة ٌعتبر حقاً أصٌبلً منذ 

نشؤة اإلنسان وهو حق طبٌعً قوامه مصلحة المتهم فً أن ٌحاكم بشؤن ما ٌسند إلٌه 

فٌها كافة الضمانات التً ٌتضمنها  أمام محكمة مستقلة ومحاٌدة، تراعىمن اتهامات 

الملتزمة بالوفاء بمتطلباتها، حال كونها الطرؾ ، بحسبانها قانون اإلجراءات الجزابٌة

األصلً فً الرابطة اإلجرابٌة التً تنشؤ عن الدعوى العمومٌة، ووسٌلتها فً استٌفاء 

حقها فً العقاب
180
. 

فإذا كان اقتراؾ الجرٌمة هو السبب الذي ترتكز علٌه الدعوى العمومٌة التً 

فإنها هً بذاتها التً تولد الحقوق تباشرها النٌابة العامة باسم المجتمع ولمصلحته، 

حقه فً محاكمة عادلة، ، وٌؤتً فً طلٌعتها ،التً تثبت لمن تتهمه بارتكاب الجرٌمة

تعتبر بمثابة التزامات على عاتق  ،ةعٌنمكنات م هٌخولفحق المتهم فً محاكمة عادلة 

الدولة صاحبة الحق فً توقٌع العقاب
181
. 

ألنه باإلضافة إلى حماٌته ، ٌةفهو حق ٌتسم بالعموم، وعلى صعٌد آخر

لمصلحة المتهم ٌحقق مصلحة عامة ممثلة بكشؾ الحقٌقة، واستٌفاء حق المجتمع فً 

على المصالح التً ٌحمٌها القانون اعتدىالعقاب ممن 
182
. 
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 51-50، ص حاتم بكار عثمان،حماٌة حق المتهم فً محاكمه عادله ، منشؤة المعارؾ ، اإلسكندرٌة، ؼٌر محدد دار النشر 

181
 7، ص  1965نظرٌه الحق ، مطبعه نهضة مصر ، الطبعة الثانٌة ، ، عبد الفتاح عبد الباقً 

182
 34، ص  1973أمال ، ضمانات الفرد فً مرحله ألمحاكمه ، الحلقة الرابعة للدفاع االجتماعً ، سنه 
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 المبحث الثانً

 األساسٌة للمحاكمة العادلةالضمانات 

 

تعتمد على قضاة إن أهم ضمانة للمحاكمة العادلة هو وجود محكمة مستقلة 

ٌحقق  القاضً واستقبلله من شؤنه أن  محاٌدٌن، مهامهم إحقاق الحق، ذلك ألن حٌاد

ٌعدان شرطان ضرورٌان ٌجب توافرهما فً أٌة  كماالعدالة فً الدعوى الجزابٌة ، 

دون استقبللال عدل دون حٌاد وال حٌاد انه محاكمة عادلة بمعنى 
183
. 

 

لحقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة ٌجب  ا وحامٌاوحتى ٌكون القضاء ضامن

 وهً معطٌات من شؤنها تعزٌز دور القضاء فً هذا، طوالشرأن تتوافر فٌه بعض 

وان كانت سٌادة القانون تفترض استقبللٌة  المجال للوصول إلى محاكمة عادلة،

قضاء لمعاٌٌر تضمن نزاهته الجهاز القضابً فإن هذه االستقبللٌة تستلزم خضوع ال

وهذه المعاٌٌر من شؤنها أن توفر للقضاء البٌبة المناسبة لبلضطبلع بالدور ، وحٌاده

 .متعددة ٌصعب حصرها فً هذا المبحثالمنوط به كثٌرة و

 

، وهً المطالبهذه من خبلل  المبادئإال أننا سنقوم بالتركٌز على أهم هذه 

 من خبلل ًومبدأ حٌاد القاض،من خبلل المطلب األول القضاءمبدأ استقبلل ونزاهة 

النحو على  ًالثالث وهمن خبلل المطلب  ومبدأ تخصص القاضً  ، المطلب الثانً

 :التالً 
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 .www.hlbar.org.ib/right، استقبلل القضاء، مقال متاح على العنوان اإللكترونً بسام جمال
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 المطلب األول

 ونزاهته القضاءمبدأ استقبلل 

حتى ٌكون القضاء ضامنا لحقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة ٌجب أن ٌكون 

كونها ترتبط  ،النزاهة ذلكٌضاؾ إلى ،مستقبلً فً مواجهة السلطات األخرى

فمتى كان هناك  ،بحٌث ٌعتبران مكمبلن لبعضهما البعض، وثٌقاً  رتباطاا باالستقبلل

فصل القضاء فً المسابل المعروضة علٌه على أساس من ، للقضاء افعلٌ استقبلال

على  بالمفهومٌنلذلك كان ال بد لنا من بٌان المقصود  ،الوقابع والقانون دون تحٌز

 هذا المطلب إلى، لهذا نقسم والتشرٌعات الداخلٌةنات الدولٌة ضوء المبادئ واإلعبل

، فً حٌن نخصص الفرع الثانً ل فً الفرع األول استقبلل القضاءفرعٌن نتناو

 .للحدٌث عن نزاهة القضاء 

 

 األولالفرع 

 تقبلل القضاءاس

 

 ةولٌددوله سٌادة القانون إنما هً السلطة القضابٌة فً  استقبللمبدأ  نإ

وهً تنطلق  ،نظرٌات فكرٌة قدٌمة خاضتها البشرٌة عبر الثورات الفكرٌة والسٌاسٌة

، وٌشكل هذا الفصل نظاماً لفرض اتمن المقولة القابلة بضرورة الفصل بٌن السلط

بشكل ٌضر بحقوق اإلنسان  تبادلة تستهدؾ منع تجاوزات السلطاتضوابط م

ٌةوحرٌاته األساس
184
. 

القضاء المستقل هو وحده القادر على إقامة العدل بشكل  فإن، وفً سٌاق ذلك

ولكً  ،إلى القانون ومن ثم ٌحمً حقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة باالستنادنزٌه 
                                                           

184
 250،ص 2011ؼازي صبارٌنً ، الوجٌز فً حقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة ، دار الثقافة للنشر والتوزٌع ، 
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القضابٌة على  مثقة فً سلطته للناسالدور ٌجب أن ٌكون  تإدي السلطة القضابٌة هذا

حٌنبذ لى السلطة القضابٌة ومتى بدأت هذه الثقة فً التآكل تعذر ع، ونزٌه نحو مستقل

وتوفٌر الضمانات التً تكفل صٌانة الحقوق ، فً تطبٌق القانون القٌام بمهمتها

والحرٌات األساسٌة
185
. 

إن استقبلل القضاء ٌعنً أن ال ٌكون على القاضً أي سلطان وهو ٌقوم 

لما ٌملٌه علٌه الضمٌر والقانونبواجباته 
186

، فإنه ٌعد أهم شرط من الشروط 

ة لضمان حقوق األطراؾ فً الدعوى الجزابٌةاألساسٌ
187

مبدأ  ونظرا لكون، 

استقبلل السلطة القضابٌة من أهم متطلبات الضمانات القضابٌة فً حماٌة حقوق 

 وكل من حرصت النظم، ومن أهم ركابز الدولة الحدٌثة  ،اإلنسان وحرٌاته األساسٌة

 .على التؤكٌد علٌه والدولٌة التشرٌعات الوطنٌة

ومن  ،اإلعبلنات الدولٌة والدساتٌر الوطنٌةكل من  نصت علٌهو كما 

، اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان المبدأاإلعبلنات الدولٌة التً نصت على هذا 

اإلعبلن بشؤن المبادئ  كوكذل، والسٌاسٌةوالعهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة 

، 1985188السلطة لسنه  األساسٌة لتوفٌر العدالة لضحاٌا الجرٌمة وإساءة استعمال

ولكً ٌستطٌع القضاء أن ٌقوم بهذه الوظٌفة، ال بد أن ٌكون مستقبلً، وبهذا فإن 

قضاء وجوده ٌفقد البدون هذه الصفة  إذصفة ال ٌمكن فصلها عن القضاء، االستقبلل

وذاتٌته
189
. 

 

                                                           
185

الدٌن ، كلٌه القانون والسٌاسة ، ، استقبلل السلطة القضابٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ، رسالة الماجستٌر ، جامعه صبلح أمٌنسردار 

 71، ص  2001قسم القانون  ، 

186
  2003من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لعام  98المادة 

187
 695، ص 1989، حقوق اإلنسان فً الدعوى الجزابٌة ، مإسسه نوفل ، بٌروت ، الطبعة األولى ،  العوجى مصطفً

 445،ص 2011وحرٌاته األساسٌة ، دار الثقافة للنشر والتوزٌع ، ؼازي صبارٌنى، الوجٌز فً حقوق اإلنسان 188

189
 191، ص  1980، أراء فً الشرعٌة وفً الحرٌة ، مطابع الهٌبة المصرٌة ألعامه للكتاب ، العطٌفى جمال
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، ولعل استقبلل ٌمه وطنٌه علٌا، ولٌس مجرد شعارق إنما هو فاستقبلل القضاء

 اتسع نطاق، فكلما اتسعت الدٌمقراطٌة ٌرتبط إلً حد بعٌد بالدٌمقراطٌة القضاء

، ومع هذا كله فان استقبلل أضٌقت الدٌمقراطٌة اضمحلت رقعته ، وكلمااالستقبلل

، ستقبللهم انتزاعا، وعلً القضاة أن ٌنتزعوا احدمن أ ةحق ولٌس منإنما هو القضاء 

، وفق رإٌا جادنحو  إذا ما أخذ دورة عل، علً ثقة بان القضاء قادر على ذلكإننً و

 . واضحة ومنهج سلٌم

نجد أن القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل  فإننا على المستوى الوطنًأما 

وذلك فً ،واستقبلل القضاة، لى مبدأ استقبلل السلطة القضابٌةقد أكد ع 2003لسنة 

المحاكم على اختبلؾ  ) السلطة القضابٌة مستقلة وتتوالها : منه إذ نصت 97المادة 

، وٌحدد القانون طرٌقة تشكٌلها واختصاصها وتصدر أحكامها وفقاً ودرجاتها أنواعها

للقانون، وتعلن األحكام وتنفذ باسم الشعب العربً الفلسطٌنً(
190
 

ومن هنا كان ال بد لنا من تحدٌد بعض مفاهٌم االستقبلل وبٌان الجوانب التً 

 التالً:وهً علً النحو  فر استقبلل القضاءابتوافرها ٌتو

 االستقبلل المإسسً  أوال:

 

تكون الهٌبات القضابٌة ممثلة فً جسم قضابً  أن ٌعنى االستقبلل المإسسً

وأن ٌدٌر شإون القضاء  ،مستقل عن ؼٌرها من المإسسات الحكومٌة والتشرٌعٌة

وأن تكفل الدساتٌر الوطنٌة هذا الجانب من  ،قضاة من داخل الجسم القضابً

 1985 لسنه المبادئ األساسٌة الستقبلل السلطة القضابٌة هوهذا ما أكدت ،االستقبلل

فً المادة األولى منها 
191
. 

 

                                                           
190

  2003من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لعام  98و97المواد 

191
 1985لعام  السلطة القضابٌةبلل استق األساسٌة بشؤنالمبادئ  األولى،المادة 
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وفً فلسطٌن بدأت تتبلور فكرة االستقبلل المإسسً للهٌبات القضابٌة 

نفٌذٌة وأن ٌدٌر مإسسات التوضرورة أن ٌكون الجهاز القضابً مستقبل بذاته عن ال

بٌس المحكمة بشؤن اختصاص ر 2009لسنة  26من القرار رقم  شإونه بنفسه بدأّ 

، تم منح ربٌس المحكمة العلٌا والذي كان ٌسمى فً حٌنه العلٌا والذي بموجبه

"قاضً القضاة" االختصاص بترتٌب أوضاع الجهاز القضابً وإجازات القضاة 

ومنع أي شخص أو لجنة أو  ،مٌع المحافظات الفلسطٌنٌةوالموظفٌن اإلدارٌٌن فً ج

بحٌث  ،شإون القضاة والعدالة طبقاً للمبادئ الدستورٌة والقانونٌةفً جهة التدخل 

ٌعتبر هذا القرار اللبنة األساسٌة فً بلورة االستقبلل المإسسً للجهاز القضابً 

القضاة األعلى حٌث تم تشكٌل مجلس  . واستقبلله عن وزارة العدل ،الفلسطٌنً

من  100، وذلك استنادا ألحكام المادة  2000لسنة  2بموجب المرسوم الرباسً رقم 

 2002لسنة  11وتبله صدور المرسوم الرباسً رقم  2003القانون األساسً المعدل 

والذي أعتبر بموجبه مجلس القضاء األعلى المشكل سابقاً مجلس أعلى انتقالً طبقاً 

 2002لسنة  1كام قانون السلطة القضابٌة رقم أح فًللمفهوم الوارد 
192
. 

 

الذي بموجبه تم تشكٌل و 2003لسنة  8ثم صدور المرسوم الرباسً رقم 

من القانون  100مجلس القضاء األعلى إلى أن ٌتم اإلشارة إلٌه فً أحكام المادة 

 2003األساسً المعدل 
193
. 

 

 

 
                                                           

192
 1قضابٌة الفلسطٌنً رقم قانون السلطة المن  81المادة ، 28/06/2002بتارٌخ  وأربعون العدد ثبلث –لوقابع الفلسطٌنٌة ا

 2002لعام

193
 .14/5/2003العدد السادس واألربعون ، بتارٌخ  –الوقابع الفلسطٌنٌة 
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 االستقبلل اإلداري  ثانٌا:

بوزٌر العدل عمبلً  ااإلداري على المحاكم مناطبالرؼم من أن اإلشراؾ 

بؤحكام قانون السلطة القضابٌة الفلسطٌنً
194

، إال أن القضاة الفلسطٌنٌون ٌتمتعون 

باالستقبلل اإلداري وٌخضعون من حٌث اإلشراؾ اإلداري وسٌر العمل لربٌس 

 وأن توزٌع القضاٌا والدعاوى على الهٌبات ،المحكمة الذي ٌعملون تحت إشرافه

وهذا األمر ٌنسجم مع  ،القضابٌة ٌتم وفق آلٌة إدارٌة معمول بها فً جمٌع المحاكم

، 1985 لسنه القضابٌة السلطةستقبلل بشؤن ا من المبادئ األساسٌة 14أحكام المادة 

لتهم لمجلس ءومسا ،وإجراءات تؤدٌبهم ،كما أن القضاة ٌخضعون من حٌث ترقٌاتهم

الفلسطٌنٌة لسلطة القضابٌةالقضاء األعلى وفق أحكام قانون ا
195
. 

 االستقبلل المالً  ثالثا:

 السلطةستقبلل بشؤن ا من إعبلن المبادئ األساسٌة 7أكدت أحكام المادة 

أن توفر الموارد الكافٌة  ،أن من واجب كل دولة عضو ،1985 لسنه القضابٌة

وبدون هذه الموارد فانه  ،ةٌملتمكٌن السلطة القضابٌة من أداء مهامها بطرٌقة سل

ٌتعذر على السلطة القضابٌة أن تضطلع بمهامها على نحو فعال وربما تصبح 

عرضة للضؽوط الخارجٌة
196
. 

لسلطة القضابٌة استقبللها ٌكون ل نألملحه ومن هنا كانت الضرورة 

وقد أكد قانون السلطة القضابٌة الفلسطٌنً على هذا االستقبلل عندما أوجب المالً،

تظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة  ،سلطة القضابٌة موازنة مستقلةللون أن تك

ضاء األعلى إعداد وأن ٌتولى مجلس الق ،العامة السنوٌة للسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة

                                                           
194

 2002لعام  1الفلسطٌنً رقم من قانون السلطة القضابٌة  47المادة 

195
 2002لعام  1من قانون السلطة القضابٌة الفلسطٌنً رقم  3المادة 

196
 1985من إعبلن المبادئ األساسٌة بشؤن استقبلل السلطة القضابٌة لعام  7لمادة ا
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وإحالته لوزٌر العدل إلجراء المقتضى القانونً، مشروع الموازنة
197

، إال أنه وفً 

 ،ال ٌكون االستقبلل تاماً فً جمٌع األحوالالواقع عندما ٌتعلق األمر بمسابل مالٌة قد 

إال أنها تعتمد على ، كون السلطة القضابٌة وأن كانت سلطة مستقلة من حٌث المبدأ 

المالٌة من الحكومة والتً ؼالباً ما تكون ؼٌر كافٌة الضطبلع السلطة الموارد توزٌع 

 القضابٌة بمهامها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2002لعام  1من قانون السلطة القضابٌة الفلسطٌنً رقم  25المادة 197
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 الفرع الثانً

 نزاهة القضاء

 

معنوٌة هً الكلمة األكثر تداوال بٌن الناس لنعت  النزاهة مادٌة كانت أم

ها ن، وبنظافة الٌد التً ال ٌلوامة واألمانة والمناعة والشفافٌةالقاضً المتمٌز باالستق

الصفات ، تؤتى النزاهة فً رأس هرم اكتساب ثقة الناس بالقضاء وبخصوص، إؼراء

، أن تحقٌق العدالة ؼٌر كاؾ لوحدة ن المؤثور، ومن ٌتجلى بها القاضًالتً تقتضى أ

، وال عدالة حٌث لناس بؤنها تحققت واقتناعهم بذلكفبلبد من أن ٌرافقها شعور ا

تتقلص الشفافٌة وٌتمدد الفساد 
198

  . 

النزاهة باالستقبلل ارتباطاً وثٌقاً ال ٌقبل الفصل  لما تقدم ٌتبٌن لنا ارتباط

 تإثر المصالح أو العواطؾ على العدل، وبالتالً وتحقٌق النزاهة ٌقتضً أال ،بٌنهما

ومن هنا كان  ،ستقبلل القضاء ٌجب حماٌة القاضً من التؤثٌر الخارجًا لتحقٌق

حٌاد القضاء عنصراً مكمبلً الستقبلله
199
. 

فإن  ،وإن كان استقبلل القضاء ٌحدد فً مواجهة السلطات األخرى فً الدولة

وذلك بما قد ٌكون لتؤثٌراته  ،القاضً نفسه نزاهة القاضً وحٌاده ٌحدد فً مواجهة

كون للقاضً ٌوحٌاد القضاء مفاده أال  والنفسٌة فً النزاع المعروض علٌه الشخصٌة

وأال تكون له مصلحة فً النتٌجة التً  ،آراء مسبقة حول النزاع المعروض علٌه

ٌنتهً إلٌها نظر الدعوى
200
. 

 

                                                           
198

 8/2/2007وك القضابً ، القاعدة الثانٌة ، النزاهة ، بتارٌخ وثٌقة الشارقة حول أخبلقٌات وسل

199
 1985المبدأ الثانً من المبادئ األساسٌة بشؤن استقبلل السلطة القضابٌة 

200
 45، ص2010سردار ، ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم ،مطابع شتات ،عزٌز 
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نصت المواثٌق الدولٌة على شرط الحٌاد والنزاهة ومنها اإلعبلن العالمً  لهذا

لحقوق اإلنسان و العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة
201
. 

على ضرورة أن ، القضابٌةالسلطة ستقبلل ا بشؤن كما أكدت المبادئ األساسٌة

على أساس وذلك ،تفصل السلطة القضابٌة فً المسابل المعروضة علٌها دون تحٌز

أو  ،ة أو أٌة إؼراءاتٌمدات أو تؤثٌرات ؼٌر سلودون أي تقٌُ  ،الوقابع ووفقاً للقانون

أو  كانت أو تدخبلت مباشرة كانت أو ؼٌر مباشرة من أي جهة، أو تهدٌدات ،ضؽوط

ألي سبب
202
عدم  1983 لسنه كما أكد اإلعبلن العالمً حول استقبلل القضاء.  

أو أي منصب سٌاسً أو حزبً ،أو تشرٌعٌة، تنفٌذٌة جواز تولً القاضً وظٌفة
203
. 

حرص المشرع الفلسطٌنً من خبلل  فقد أما على مستوى التشرٌعات الوطنٌة

لدولٌة على ترسٌخ هذا المفهوم انسجاما مع المواثٌق ا ،بعض النصوص التشرٌعٌة

م عن ورده ،من خبلل تنظٌم أحكام تتعلق بتنحً القضاة، والنظم الداخلٌة المعاصرة

إذا ما توافرت فٌهم أٌا من أسباب التنحً أو ، فً الدعاوي الجزابٌة أو المدنٌة الحكم

أو بناء على طلب ، اك فً الحكم أما من تلقاء أنفسهمالرد عن نظر الدعوى أو االشتر

الخصوم
204
. 

كما أن محكمة النقض الفلسطٌنٌة أكدت على تطبٌق هذا المفهوم فً العدٌد من 

عدم مراعاة أحكام تنحً القضاة وردهم عن الحكم إذا ما  اعتبرت ثحٌ ،قراراتها

                                                           
201

لعام  من العهد الدولً الخاص للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة 14ة ، والماد 1948لعام  من اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان 10المادة 

1966 

202
 .1985من المبادئ األساسٌة بشؤن استقبلل السلطة القضابٌة لعام  4المادة 

203
 294،ص 1995،الشرعٌة الدستورٌة وحقوق اإلنسان فً اإلجراءات الجنابٌة ،دار النهضة العربٌة ، أحمد سرور

204
 2001لعام 2قانون أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة الفلسطٌنً رقم من  152حتى  141المواد 
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توافرت أسبابها هو من النظام العام كونه ٌتجاوز مصلحة الخصوم لتعلقه بالتنظٌم 

القضابً
205
. 

حدد شروط تولً  ذلك أن قانون السلطة القضابٌة الفلسطٌنً قد إلىأضؾ 

ه بؤي حزب أو تنظٌم ٌد تعٌنأن ٌنهً القاضً عبلقته عنوأهمها ، الوظٌفة القضابٌة

سٌاسً
206
. 

ومن ثم  ونزاهته د على مبدأ استقبلل القضاء الفلسطٌنًٌوفً إطار التؤك

حرص السلطة القضابٌة الفلسطٌنٌة على استقبللها وحٌادها فً العمل القضابً قام 

ىاألعلمجلس القضاء 
207

من قانون السلطة القضابٌة  80وبموجب أحكام المادة ، 

التً أكدت على بعض مبادئ االستقبلل  ،مدونة السلوك القضابًبإصدار البحة 

وأن ٌنؤى بنفسه عن  ،والنزاهة نذكر منها على القاضً أن ٌصون استقبلله بذاته

، وان ت األخرى فً القضاٌا التً ٌنظرهاقبول أي تدخل أو مراجعة من السلطا

لؽٌر القانون  –فً قضابه –ٌتذكر أن ال سلطان علٌه 
208
. 

،وأن ال ٌقبل التماسا ٌلتمس أحداً من زمبلبه فً قضابه اضً أن الوعلى الق

نه وإٌاهم منذورون لتحقٌق ، وأن ٌتذكر أمن أحدهم بهذا الخصوص

العدالة
209

واالنتماء إلى األحزاب  ،،وٌحظر على القاضً ممارسة األعمال التجارٌة

ى التؤكٌد على باإلضافة إل ،نهالخامسة والسابعة موالجمعٌات السٌاسٌة فً المادتٌن 

، وأن ال ٌحكم القاضً بعلمه الشخصً،أهم ضمانات التقاضً مثل عبلنٌة المحاكمة

                                                           
205

نقض مدنً والقرار رقم  322/2011نقض مدنً والقرار رقم  300/2011على سبٌل المثال ال الحصر أنظر القرار رقم 

معهد الحقوق/ جامعة  –الموقع اإللكترونً )المقتفً( منظومة القضاء والتشرٌع فً فلسطٌن منشور على  -نقض جزاء 31/2011

 زٌت.بٌر

206
 2002لعام 1من قانون السلطة القضابٌة الفلسطٌنً رقم  16/5المادة 

207
 10/5/2006بشؤن مدونه السلوك القضابً ، صدر بمدٌنه رام هللا ،  2006لعام  3الفلسطٌنً رقم  ىاألعلقرار مجلس القضاء 

208
 . 2006المادة األولى من مدونه السلوك القضابً الفلسطٌنً لعام 

209
 . 2006المادة الثانٌة  من مدونه السلوك القضابً الفلسطٌنً لعام 
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وأن ٌستند فً حكمه على البٌنات المقدمة فً المحاكمة والقانون وتجنب التؤجٌبلت 

الطوٌلة لجلسات المحاكمة لتقصٌر أمد التقاضً
210
. 

من خبلل  ،زاهتهكما أن مجلس القضاء األعلى ولضمان استقبلل القضاء ون

وكذلك  ،رالمجلس المذكومراعاة القضاة لمبادئ االستقبلل والنزاهة التً نص علٌها 

مدونة السلوك القضابً قام بوضع البحة التفتٌش القضابً والتً بموجبها تم تشكٌل 

دابرة التفتٌش القضابً وتحدٌد اختصاصاتها وفق أحكام القانون 
211
. 

التً تدعم  والدعابم ونزاهته إحدى الركابزمن هنا كان استقبلل القضاء 

وبالتالً فإن استقبلل  ،تدعم ثقة المواطن فً جهازه القضابً، كما استقبلل القضاء

القضاء ونزاهته كانت وال زالت تشكل أهم الضمانات القضابٌة لحماٌة حق المتهم 

 .فً إجراءات سلٌمة أثناء المحاكمة

، وإنما ال بد أن هما الضمانة للمتهمء ونزاهته وحدالقضا استقبللولم ٌعد 

 .وهذا ما سنوضحه فً المطلب الثانًٌكون القاضً محاٌداً بنظر الدعوى الجزابٌة 
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 . 2006، من مدونه السلوك القضابً الفلسطٌنً لعام 14، 7،5، 2المواد 

211
 2002لعام  2من قانون السلطة القضابٌة الفلسطٌنً رقم  42المادة 
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 المطلب الثانً

 مبدأ حٌاد القاضً

 

تحقٌق العدالة، وهً تتطلب أن ٌكون القاضً متجرداً  هً إن مهمة القضاة

أن  بد الشخصٌة، وإذا ما أصبح فً موقؾ المصالح والعواطؾ البعٌداً عن التؤثٌر ب

سٌنعدم حٌاده ما بٌن الخصوم، وعلٌه فإن حٌاد العواطؾ والمصالح،  ٌتؤثر بهذه

القاضً ال ٌمكن أن ٌتحقق إال عن طرٌق إبعاده عن تلك المواقؾ التً تعرضه 

لخطر التحكم
212
. 

إلٌها المحكمة هً الجهة الوحٌدة التً نصبتها الدولة لكً ٌلجؤ  ننظرا أل

األفراد لحل خصوماتهم ومنازعاتهم، دون أن تكون لهم الخٌرة فً اختٌار الحاكم 

الذي  ٌلتجبون إلٌه، لذلك إن حٌاد القاضً من الشروط األساسٌة لتحقٌق العدالة فً 

الدعوى والطمبنان األطراؾ بعدالة القرارات واألحكام الصادرة فٌها
213
. 

أن ٌنظر الحاكم فً كم بؤنه " تاذ حسٌن جمٌل حٌاد الحاوقد عرؾ األس

القضٌة المعروضة علٌه بصورة موضوعٌة مجردة، حٌث ال تإثر فً حكمه 

"  مصلحته أو أي تؤثٌر أخر ٌخل بمهمته فً إحقاق الحق
214
. 

أن ال ٌكون للحاكم أي جنة المعنٌة بحقوق اإلنسان بؤنه " عرفته اللكما 

جب أن ٌتصرؾ بطرٌقة تصورات مسبقة حول األمر المعروض علٌه، وإنه ال ٌ

"  تعزز مصالح أحد األطراؾ دون األطراؾ األخرى
215
. 

                                                           
212

  187-186، ص  1977، الشرعٌة واإلجراءات الجنابٌة ، دار النهضة العربٌة ، أحمد سرور

213
  323ص  ،1987 الثانٌة،الطبعة  األردن، والتوزٌع،دار العربٌة للنشر  الحقوقٌة،، أصول المحاكمات فارس خوري

214
عربٌة، مطابع دار النشر للجامعات جمٌل حسٌن، حقوق اإلنسان والقانون الجنابً، منشورات معهد البحوث والدراسات النقبل عن 

 167ص ،2002المصرٌة، القاهرة، 

215
 49، الحماٌة القانونٌة لحقوق اإلنسان ، مجله القضاء ، ص  حافظ زكًنقبل عن 
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ٌقصد بحٌاد القاضً تجرده حٌال ما ٌعرض علٌة من نزاعات لما تقدم 

، األمر ن أي هوى أو تحٌز أو مٌل أو رؼبه، وإال أصبح الحاكم خصماوخصومات م

، ولعل فصل أنٌط بهاضً ودوره الذي الذي ال ٌتفق أو ٌستقٌم مع طبٌعة مهمة الق

حٌاد القاضً فً الدعوى ضمان أشكال قضاء الحكم هو أحد  سلطه االتهام عن

الجزابٌة
216
 جمع بٌن الشهادة والقضاء .ومن ثم فانه ٌفسر لنا عدم أمكانٌة ال.

أن ٌقوم القاضً بعمله دون تحٌز  معناهوعلٌه ٌمكننا القول بؤن حٌاد القاضً 

القانونٌة بشفافٌة ونزاهة للوصول إلى تحقٌق ألحد الخصوم وأن ٌطبق القواعد 

ن تعقد المحكمة فً أجواء بعٌدة عن الؽوؼاء ، وألة المنشودة على الخصوم معاً العدا

ن تكون أحكامه ناتجة عن عقٌدته، معبرة عن ، وأأو تحت تؤثٌر ضؽط شعبً

 ، وال ٌنتظر جزاء وال شكورا. ضمٌره

فقد ورد التؤكٌد علٌه فً  ،متهموبالنظر إلى أهمٌة حٌاد القاضً كضمان لل

 . المواثٌق والمإتمرات الدولٌة، فضبلً عن التشرٌعات الداخلٌة

المادة العاشرة من اإلعبلن العالمً لحقوق ف الصعٌد الدولً فمثبل على

لكل إنسان الحق على قدر المساواة التامة مع نصت على أنه"  1948لعام اإلنسان 

محكمة مستقلة نزٌهة نظراً عادالً علنٌاً للفصل فً آخرٌن، فً أن تنظر قضٌته أمام 

( من 1/ؾ14، كما نصت علٌه المادة )اماته وأي تهمة جنابٌة توجه إلٌه"حقوقه والتز

مٌع األشخاص جبقولها " 1966نٌة والسٌاسٌة لعام االتفاقٌة الدولٌة للحقوق المد

هً  1950ة االتفاقٌة األوروبٌة الصادرة سنكما نصت متساوون أمام القضاء"

األخرى على هذا المبدأ فً مادتها السادسة
217
. 

 

                                                           
216

 90ص ،2012 األولى،الطبعة  الفلسطٌنً،المعهد القضابً  القاضً،قواعد سلوك  ،عبد هللا ؼزالن

217
، 1998لتوزٌع، الطبعة األولى، الجزابٌة، الجزء الثانً، مكتبة دار الثقافة للنشر وا، ضمانات المتهم فً الدعوى حسن خوٌن

 26-25ص

 



 
 
 

 

106 
 

 الجزابٌة اإلجرابٌةأما على الصعٌد الداخلً فقد أولت ؼالبٌة التشرٌعات 

وهذا ما والنزاهة فً عمله،  ادوأن ٌلتزم بالحٌ ،موضوع حٌاد القاضً أهمٌة فابقة

 ،بعض األعمالقانون السلطة القضابٌة الفلسطٌنٌة على حظر القاضً ممارسة أكده 

حتى ال ٌدخل وذلك والقٌام ببعض التصرفات كً ال تنشؤ له مصالح مادٌة وأدبٌة، 

االنشؽال  مثبل شى منها التؤثٌر على عمله، ومن هذه األعمالخفً روابط مختلفة ٌ

بالعمل السٌاسً الذي ٌإدي إلى فقدان حٌاد القاضً
218

، والقٌام بؤي عمل تجاري، 

ي عمل ال ٌتفق واستقبلل القضاة وكرامتهكما ال ٌجوز له القٌام بؤ
219
. 

وجدت لحماٌة القاضً من التؤثٌر لكل  إنما هذه القواعدونود اإلشارة إلى أن 

ي ٌعتبر المتهم واحداً منهم للخصوم الذ وهو بهذا العمل قد حقق ،دهما ٌحول دون حٌا

صوم الخضمنت احترام  قد أنها علىهامة تتمثل فً عدالة القاضً ، فضبل  ضمانة

 ، ذلك أن من شؤن الشك بوجود بواعث شخصٌة لدى القاضً والجمهور للقاضً

وبالنتٌجة سٌقضً على احترام تطبٌق  ،ٌإدي إلى عدم احترام القاضًإنما 

القانون
220
. 

تجنٌب وقوع القاضً تحت ضؽط المإثرات  إضافة إلى ما تقدم، فإن

 واضح و نص وبشكلقد أن قانون اإلجراءات الجزابٌة  نرىالشخصٌة والمصلحٌه، 

وذلك كمنفذ ٌلجؤ إلٌه  ،صرٌح على  أحكام وضوابط لتنحً القاضً ورده عن الحكم

وسٌلة  أنهاكما الحرج من نظر القضٌة المطروحة أمامه، بالقاضً عندما ٌستشعر 

فٌه ما ٌستوجب  ىؤن ٌطلب إبعاد القاضً الذي ٌربللخصوم ومن ضمنها المتهم 

رده
221
. 

 

                                                           
218

 2002لعام 1من قانون السلطة القضابٌة الفلسطٌنً رقم  16/5المادة 

219
  2006ام ، انظر أٌضا مدونه السلوك القضابً الفلسطٌنً لع 2002لعام 1من قانون السلطة القضابٌة الفلسطٌنً رقم  28المادة 

220
 365ص  ،1970 بٌروت، األولى،الطبعة  العربٌة،دار النهضة  اللبنانً،قانون القضاء المدنً  ،فتحً والى

221
 47 ، ص2010 اإلمارات، – والبرمجٌات، مصردار شتات للنشر  للمتهم،ضمانات المحاكمة العادلة  ،سردار عزٌز
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، وإنما البد أن ٌكون الضمانة لهذا المتهم ، وحدهضًعد حٌاد القاٌولم 

وهذا ما سنوضحه فً ، ظر المنازعات الجزابٌة دون ؼٌرهاالقاضً متخصصا بن

 .الثالث المطلب
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 المطلب الثالث

 القاضًمبدأ تخصص 

 

ٌة فً تنظٌم العدالة وسبلمة إن مبدأ تخصص القضاء ٌعد مسؤلة هامة وأساس

وفً  العدالة.، وٌسهم فً تحقٌق ٌشكل ضمانة أساسٌة من ضمانات المتهما فهو سٌره

على مفهوم تخصص القاضً الجنابً وأهمٌته  من التعرؾسٌاق ذلك، البد لنا 

 فً القضاء وهً على النحو التالً:للوصول إلى العمل على تحقٌق مبدأ التخصص 

 

 الفرع األول

 مفهوم تخصص القاضً الجنابً

 

استقبلله : اب أن المقصود بتخصص القاضً الجنابً هو ٌرى بعض الكتّ 

وٌبلحظ على هذا المفهوم أنه ٌإكد على جانب واحد  ، بالنظر فً الدعاوي الجنابٌة

فً تخصص القاضً الجنابً وهو ما ٌتعلق باستقبلله فً نظر المنازعات الجنابٌة، 

قاضً والتً تعتبر مسؤلة هً ؼاٌة فً األهمٌة، أال وهً إعداد وتؤهٌل ال فً  لصوٌف

قٌام قاض لم ٌعد مكملة الستقبلله، وأساسٌة فً مبدأ التخصص، وإال ما الفابدة من 

،من أجل الفصل فً الدعوى الجزابٌة ٌما ٌتفق مع طبٌعة هذه المنازعاتإعدادا سل

العلوم إلمامه ب فضبلً عن، الجنابٌة مما ٌستوجب أن ٌكون القاضً متعمقا فً العلوم

إلنسانٌة المساعدة األخرىاالجتماعٌة وا
222
. 

                                                           
الثانً، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزٌع، الطبعة األولى، ، ضمانات المتهم فً الدعوى الجزابٌة، الجزء حسن خوٌن222

 64، ص1998
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تبدأ من خبلل عملٌه ،المفهوم السلٌم لتخصص القاضً الجنابً وأجد أن

، مستقبل ومتمٌزا عً الكامل بذاته وبموضوعات تخصصهالتطوٌر والتطور فً الو

، األمر الذي ٌستدعً إعداده إعداداً عن العمل القضابً العام من حوله فً تخصصه

جنابٌة  وذلك عن طرٌق التحاقه بمعاهد ،القضاٌا الجزابٌة إلى لنظر ٌجعل منه أهبل

 المساعدة وؼٌرهما من العلوم، واالجتماعٌة ،والنفسٌة، متخصصة بالعلوم الجنابٌة

وأن ٌقتصر عمله على العمل فً القضاٌا الجزابٌة دون  . األخرى البلزمة لذلك

ؼٌرها، وهذا ٌتطلب عدم انتدابه أو نقله من نظر القضاٌا الجنابٌة إلى ؼٌر ذلك من 

الذي ٌشكل إهداراً للخصوم ومن ضمنهم المتهم فً إطالة أمد و، األخرىالمنازعات 

 اإلجراءات القضابٌة.
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 الفرع الثانً

 قاضً الجنابًأهمٌة تخصص ال

 

، كما أنه ٌشكل ضمانه العدالةتحقٌق  إلىتخصص القاضً الجنابً  ٌإدي

الذي ٌتولى محاكمته استجابة لمواجهة السٌاسة الجنابٌة من ضمانات المتهم أساسٌه 

عن  هتمسإولٌبشؤن ضرورة االهتمام بشخص المجرم سعٌاً لتحدٌد وذلك المعاصرة 

بما ٌحقق الضمانات المكفولة للمتهم، كما ، ٌناسبهمن ثم انتقاء الجزاء الذي جرمه، و

من الوقوؾ على االعتبارات التً  ٌمكنه  أن من شؤن تخصص القاضً الجنابً أن

ذاتها والمصالح التً استهدفها بالحماٌة،   هقادت المشرع إلى وضع القاعدة التجرٌمٌ

ق هذا التباٌن توحٌد الحلول القضابٌة أو على األقل تضٌ فً ٌساعد هتخصص كما أن 

بٌنهما
223
. 

للقاضً الطبٌعً  أساسٌاذلك فان تخصص القاضً ٌعد مقوما  إلًأضافه 

وهذا ما  ،العادلة المحاكمةالمتهم وفاء بمتطلبات حقه فً  أمامهٌحاكم  أنالذي ٌنبؽً 

قضاة مصر المنعقد فً القاهرة  نادي إلٌهدعا  الذي األول العدالةبه مإتمر  أوصى

وافر ت، حٌث ٌرى هذا المإتمر أن مناط القضاء الطبٌعً أن ت24/4/1986-20من 

الضمانات  هذهوفً مقدمه  ،قررها الدستور والقانون ًالجوهرٌة التفٌه الضمانات 

 ٌكون مشكبل من قضاة أخصابٌٌن فً العمل القضابً ومتفرؼٌن له . أن

 هو األساس المنطقً الذي ٌقوم علٌهاضً الجنابً فؤن تخصص الق لما تقدم

، فالتخصص هو المقدمة األولى لتكوٌن خبرات التكوٌن المهنً للقاضً الجنابً

وبالتالً فان ،القاضً الجنابً بشعبها الثبلث، المعرفة، والمهارة، وخبرات الممارسة

فهو  ،الوصول بالقاضً الجنابً إلً مرحله الكفاٌة الفنٌةهو  التخصصهدؾ 
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نه خطوة واسعة ، كما أقان وفٌه ضمان قوى للمتهمالمنطلق إلً درجه عالٌه من اإلت

الكم الهابل من التشرٌعات والقضاٌا  خطً صعوبة االطبلع علىفً سبٌل ت

الجنابٌة
224

متهم إجراءات سلٌمة وٌحقق له ضمانة حقٌقٌة للوصول للوبالتالً سٌكفل ،

 إلى حكم متفق وأحكام القانون.
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 324، ص1989، الحكم الجنابً الصادر باإلدانة ، رسالة دكتوراه ، جامعه القاهرة ، كلٌه الحقوق ،  إسماعٌل سعٌد
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 الخاتمة

 

، وجدت ت المتهم أثناء إجراءات المحاكمةبعد أن انتهٌت من دراسة ضمانا

مرحله من أهمٌة  ، وال أقللحل الدعوى الجزابٌةأن هذه المرحلة تعد من أهم مرا

، ولكن لكون المتهم فً هذه المرحلة ٌكون أحوج إلً توفٌر فً ذلك التحقٌق االبتدابً

هذه  أن ، باعتبارل له محاكمه عادلة ونزٌهة وشفافةتكفضمانات له أمام المحكمة 

 المرحلة هً التً تحدد مصٌره بحكم قضابً سواء باال دانه أو البراءة .

 

، بحق المتهم بتوفٌر دساتٌر الدول ووعلى الرؼم من اهتمام المواثٌق الدولٌة 

ن لزاما ، كانص علٌها أثناء إجراءات المحاكمةمحاكمة عادله له من خبلل ضمانات 

، الضمانات أثناء إجراءات المحاكمةعلٌنا بٌان كٌفٌة تمكٌن المتهم من التمتع بهذه 

 ٌؾ ٌتم تطبٌق المحكمة لذلك .وك

 

ولهذا، ارتؤٌت فً رسالتً هذه أهم الضمانات الضرورٌة الواجب توافرها فً 

تها دلة ٌسودها العدالة قً كافة اجرءاوذلك لتحقٌق محاكمه عا ،مرحله المحاكمة

، مقترحا لتعدٌبلت تشرٌعٌه علً ضمانات ومواطن الضعؾ والقوة فٌهاوبٌنت تلك ال

إجراءات  بعض النصوص للخروج بحلول قانونٌه تكفل ضمانات المتهم أثناء

 . المحاكمة بالشكل السلٌم
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 التوصيات والنتائج

 

، صار ت المتهم أثناء إجراءات المحاكمةبعد أن فرؼت من دراسة ضمانا

حات التً توصلت إلٌها وهً لزاما علٌنا بٌان أهم النتابج والتوصٌات والمقتر

 : كاألتً

 

الٌه ن ٌكون له موازنة م، وأالقضاء باستقبلل مالً وإداريٌجب أن ٌتمتع  .1

ت وٌجب العمل على هذا حتى تكون المحكمة ضامن حقٌقً لضمانا كما ،مستقلة

 للوصول للمحاكمة العادلة . المتهم أثناء إجراءات المحاكمة

 

عم ثقة استقبلل القضاء ونزاهته إحدى الركابز التً تدعم استقبلل القضاء وتد .2

استقبلل القضاء ونزاهته كانت وما زالت  فؤن، وبالتالً المواطن فً جهازه القضابً

 فً إجراءات سلٌمة أثناء المحاكمةتشكل أهم الضمانات القضابٌة لحماٌة حق المتهم 

 لة .العاد

 

 ة للمتهم أثناء إجراءات المحاكمة، ٌشكل ضمانه حقٌقٌحٌاد القاضً دون تحٌز .3

 العادلة .

 

ضاٌا لنظر الق ، وإعداده إعدادا ٌجعل منه أهبلإعبلء تخصص القاضً الجزابً .4

، جنابٌة متخصصة بالعلوم الجنابٌة وذلك عن طرٌق التحاقه بمعاهد، الجزابٌة

ن ٌنهج هذا النهج لؽاٌات مجلس القضاء األعلى أ، وعلً واالجتماعٌة ،والنفسٌة

، وهذا ٌتطلب منه عدم انتداب أو ه للمتهم أثناء إجراءات المحاكمةبر ضمانتحقٌق أك

نقل القاضً لنظر قضاٌا ؼٌر جزابٌة وال ٌتعذر بوجود نقص فً القضاة أو عدم 
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ٌشكل وجود قضاة متخصصٌن فً هذا المجال، أو لضعؾ اإلمكانٌات المادٌة، فهو 

 .لقضاٌا والفصل فٌها بسرعة معقولة، إذ بٌسر االطبلع علً اضمان قوى للمتهم

 

، تناولت مسؤلة ضمانات المتهم وحقوقه أثناء إجراءات جمٌع المواثٌق الدولٌة .5

، وتعتبر ملزمه للدول وٌجب تها الدول فً التشرٌعات الداخلٌةالمحاكمة ورسخ

، محاكمة عادلة عسؾ لؽاٌات الوصول إلىم دون تاحترامها وتطبٌقها التطبٌق السلٌ

، والقانون األساسً ٌة وضرورٌة الحترام حقوق اإلنسانوهً بذلك تعد ضمانة حقٌق

، ا ورد فً تلك المواثٌق من ضماناتقد راعى م 2003المعدل الفلسطٌنً لعام 

إللؽاء من قبل واعتبر آن أي مخالفة لذلك ٌعتبر مخالفة دستورٌة تستوجب دعوى ا

 .مة الدستورٌةالمحك

 

لؽاٌات ٌجب أن ٌتضمن قانون اإلجراءات الجزابٌة علً تحدٌد مدد معقولة  .6

، وٌا حبذا فما شاءت، وان ال ٌبقى األمر بٌد المحكمة كٌالفصل فً الدعوى الجزابٌة

ً القضاٌا الجزابٌة مبدأ سرعه الفصل ف تدارك المشرع هذا النقص وٌنص علىلو 

 . ً تحقٌق العدالة الجزابٌة برمتهاالكبٌر فلما له األثر ، وعدم تؤخٌرها

 

ٌجب أن ٌتضمن قانون اإلجراءات الجزابٌة نصا ٌلزم النٌابة العام بان تحٌل  .7

 ، دون تبلٌػمنهم المتهمالدعوى الجزابٌة الصلحٌه بحضور الخصوم ومن ض

ك المشرع هذا النقص تدار، وٌا حبذا لو صٌر أمد المحاكمة، وذلك لتقلهم المحكمة

 .على ذلكونص 

 

، وان ابٌة نصا علً مبدأ قرٌنه البراءةٌجب أن ٌتضمن قانون اإلجراءات الجز .8

 ، باعتبار أن المتهم برئبلؽت جسامة الجرٌمة المنسوبة إلٌهٌتعامل مع المتهم مهما 
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، كما فعل لى ذلكنص ع، وٌا حبذا لو تدارك المشرع هذا النقص وحتى تثبت إدانته

 . المشرع األردنً

 

، فً مجال عبلنٌة األحكام الصادرة ، تعتبر ضمانة حقٌقٌةنٌة المحاكمةمبدأ عل .9

بؽٌة صٌانة الحق فً وكفالة تخص الجمهور لما ٌصدر عن السلطة القضابٌة 

 .محاكمة عادلة

 

، وهذه أؼبلل أثناء مثوله أمام المحكمة ٌجب أن ٌكون المتهم بدون قٌود أو .10

 دون التذرع باألمن.، تلتزم بها قاعدة آمرة ٌجب علً المحكمة أن

 

قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً قد مٌز ما بٌن أصول المحاكمات الجزابٌة  .11

جزابٌة بصفتها ال، لدى محاكم البداٌة وأصول المحاكمات ،لدى محاكم الصلح

ن ٌتضمن القانون نصا بمحاكمة بخصوص ؼٌاب المتهم، وكان األجدر عدم التمٌز وأ

تدارك ، وٌا حبذا لو إطالة اإلجراءات تى ٌحد من أمدالمتهم بمثابة الحضوري ح

 . ا النقص ونص على ذلكالمشرع هذ

 

فرض جزاءات علً المحكمة لكفالة ضمان  ٌجب علً المشرع أن ٌنص على .12

، ع نظاما خاصا ٌحدد آلٌات التؤجٌلن ٌض، دون تؤخٌر وأالسٌر بالدعوى الجزابٌة

وترحٌلها إلى جلسات  عدم نظر الدعوىوال ٌجعل األمر بٌد رؼبة المحكمة فً حال 

 .بعٌدة المدى
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مع عدد القضاٌا الموجودة عددهم ٌجب علً الدولة أن تقوم بتعٌن قضاة ٌتناسب  .13

بالػ فً ، لما له األثر الدم وجود أموال فً الخزٌنة العامةوال تتعذر بع ،فً المحاكم

 .البت فً القضاٌا المكدسة

 

نقل القضاة بشكل دوري ال ٌحقق عدال وال ، وعدم استقرار الهٌبات القضابٌة .14

، كونه سمع البٌنات عدالة ،ذلك أن قاضً الحكم ٌجب أن ٌكون قاضً المرافعة

ات الحقٌقة للمتهم ولكافه األهمٌة فً تحقٌق الضمان بالػ، مما له األثر وكون عقٌدته

 .القضاء األعلى ٌتخذ من ذلك نهجا ، وٌا حبذا لو أن مجلسالخصوم

 

وجب ، وا2003لقانون األساسً المعدل لعام الفلسطٌنً فً ا نص المشرع .15

، جنح أٌضا، وكان باألجدر بالمشرع أن ٌتضمن الوجود محام لكل متهم فً جناٌة

ً ذلك بنص صرٌح أمام سٌما أن قانون اإلجراءات الجزابٌة  الفلسطٌنً لم ٌنص عل

ٌقا لمبدأ ، تحقتدارك المشرع هذا النقص التشرٌعً، وٌجب أن ٌمحاكم الصلح

 .مانا لحقوق المتهمٌن على حد سواءالمساواة وض

 

فرض ؼرامات مادٌه بحق  ٌنص قانون اإلجراءات الجزابٌة علىٌجب أن  .16

محاكمة دون عذر مقبول من المحكمة، حتى ال محامً المتهم المتؽٌب عن جلسات ال

 .أحدلدعوى الجزابٌة دون أعاقة من ، وذلك ضمانا لسٌر اٌطٌل إجراءات المحاكمة

 

ناعه عن اإلجابة بؤنه صمته أو امت، وال ٌفسر حق الصمت مكفول للمتهم .17

ذلك ، فالمتهم حر فً دفاعه وال ٌجوز  ، وحسنا فعل المشرع ونص علىاعتراؾ منه

ة ؼٌر مشروعه كالتهدٌد الكبلم بؤٌة وسٌل على إجبارهلمحكمة بؤي حال من األحوال ل

 .حقٌقٌة لهاره حقا للمتهم وضمانة ، باعتبأو الوعٌد



 
 
 

 

117 
 

العدالة  ع شهود النٌابة العامة الوصول إلىٌجب أن ٌكون ؼاٌة المحكمة من سما .18

العامة لسماع  ، وال ٌجوز أن تجعل من طلب األشعار المقدم من قبل النٌابةوالحقٌقة

، وهذا بحد ذاته ٌشكل مساعدة النٌابة العامة لسد النقص، ولشهود أضافٌٌن نهجا

 .المتهم وحق الدفاع ا وإهدارا بحقمساسا خطٌر

 

وال تإخر ، الطلبات والدفوع المقدمة أمامها المحكمة أن تبت فً ٌجب على .19

، اإلجراءات حتى ال تكون سببا فً أطاله أمد ،البت فً تلك الطلبات بنتٌجة المحاكمة

 .مما ٌهدر حق المتهم

 

 

، هاوتسجل فً محاضر الجلسات كل ما ٌدور فٌ تدونٌجب علً المحكمة أن  .20

سجٌل أقوال الشهود كما ، وٌجب أن ٌتم تتسمح للكبلم خارج محاضر الجلساتوال 

نحو مختلؾ أو  جوز تؽٌر مضامٌنها أو صٌاؼتها علىوال ٌ، لسنتهمجاءت علً أ

ن سلوك بعض هٌبات المحاكم فً عدم التسجٌل والكبلم خارج حٌث أ، ؼٌر دقٌق

ٌشكل إهدارا لحق المتهم فً تدوٌن  ،، والتؽٌر فً مضامٌن الشهودمحاضر الجلسات

 مما ٌصعب الوصول إلى الحقٌقة.اإلجراءات وٌعتبر تعسؾ من قبل المحكمة 

 

، ام الجزابٌة هو واجب علً المحكمة، وٌعتبر ضمانه حقٌقة للمتهمتسبٌب األحك .21

 .تسبٌب ٌعد بمثابة اتهام دون حكم إذ أن الحكم دون

 

اره ، باعتبمن ضمانات تحقٌق العدالة جزابٌة ضمانة ربٌسٌةالطعن باألحكام ال .22

 .وباعتباره حقا من حقوق اإلنسان، ضمانة من ضمانات المحكوم علٌه
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اء ، وما جقد وفقنا فً إعطاء هذا البحث حقهوأخٌرا ندعو هللا تعالى أن نكون 

 ، وما كان خطؤ وتقصٌرا فإنها النفس البشرٌةفٌه صحٌحا فنعمة من هللا وفضل

 .من وراء القصد وهللا ولى التوفٌق، وهللا ن بلوغ الكمالالمقصرة العاجزة ع
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