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بسم هللا الرحمن الرحيم
المـقـــــدمــــــة
تعتبر مرحلة المحاكمة المرحلة الهامة والحاسمة التي يتوقف عليهاا ترررار مراير الماته ،
بإردار الحك النهائي في الرضية المرامة عليه ،إما باإلدانة أو البراءة  ،وتتس هاه المرحلاة
بخرائص هامه تميزها عن مراحل التحريق السابرة ،إضافة إلا اخات ف اإلجاراءات المتبعاة
فااي هااه المرحلااة والتااي تهاادف برااورة رئيسااية إل ا إحرااا الحااق وأقامااه العاادم ،فالمحاكمااة
العادلااة تعااد أحااد الحرااو اإلساسااية ل نسااان بشااكل عااا ولشااخص المااته بوجااه خاااص ،وهااي
ترو عل توافر مجموعه من اإلجراءات التي تنعرد بهاا الخراومة الجزائياة فاي ال مجموعاه
ماان الضاامانات التااي تااوفر الحااق فااي الحررااة الشخرااية ونيرهااا ماان حرااو اإلنسااان المتعلرااة
بها.
ويعتب اار موض ااو ضا امانات الم ااته ف ااي مرحل ااة المحاكم ااة أح ااد الموض ااوعات اإلجرائي ااة
الهام ااة الت ااي تس ااتحق البحا ا

والد ارس ااة ،هلا ا ان ااه يه اات وبر ااورة رئيس ااية إلا ا التع اارف علا ا

الضاامانات الرانونيااة التااي يتمتاان بهااا اإلنسااان كونااه أكاار مخلوقااات

فااي اإلر

حيا

قااام

تعااال  :ولرااد كرمنااا بن اي آد وحملناااه فااي الباار والبحاار ورزقناااه ماان الطيبااات وفضاالناه
عل كثير ممن خلرنا تفضي

)سورة اإلسراء آية.(70

ون ا األر إلهميااة الموضااو  ،فإننااا نجااد بااجن المجتماان الاادولي عنااي باه ،وأوال أهميااة خارااة،

وهل ا ماان خ ا م الاانص عل ا هااه الضاامانات فااي العديااد ماان المواثيااق واالتفاقيااات الدوليااة،

ومنهااا اإلعا ن العااالمي لحرااو اإلنسااان والعهااد الاادولي الخاااص بااالحرو المدنيااة والسياسااية،
وهلا حررااأل وحمايااة لحرااو اإلنسااان ،وان كااان هااها اإلنسااان قااد ارتكااب خطاجأل بحااق المجتماان
الااهع يعااي

فيااه ،فااهل ال يشااكل مباار األر إلهاادار حروقااه البش اررة عامااه وحروقااه الخارااة بااه

بورفة متهماأل.

وعل ا المسااتود الااداخلي نجااد أن نايااة أو هاادف ق اوانين اإلج اراءات الجزائيااة هااي تحريااق

العدالااة فااي الاادعود الجزائيااة ،وهلا ماان خا م حمايااة حرااو كافااة أطاراف الاادعود وفااي كافااه
مراحلها ،حي

أن االجراءات الجزائية وهو الرانون اإلجرائي الهع ين
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سير الدعود الجزائياة

منه إقامتها إل حين ردور حك نهائي مبر فيها تضمن نرورااأل تشاكل بمجملهاا ضامانات
تحريااق العدالااة ،ماان خا م احتوائااه علا نرااوص تاوازن بااين حااق المجتماان فااي اقتضاااء حرااه
م اان مرتك ااب الجررم ااة وم ااين ح ااق الم ااته رواحاطت ااه بض اامانات ت اادور ح ااوم مح ااور رئيس ااي ه ااو

تمكينااه ماان حااق الاادفا عاان نفسااه بايااه إثبااات ب ارءتااه ،تجساايداأل لمباادأ هااا وسااا اعترفاات بااه
نالبياه الان

الرانونياة ومنياات علياه كافاة اإلجاراءات الجزائيااة وهاو قررناة الباراءة ،ومرتضااا أن

المااته باارعء إل ا أن تثباات إدانت ااه بحك ا قضااائي بااات ،وه ااها المباادأ يسااتلز وجااوب معامل ااة
المااته فااي جمياان م ارحاال الاادعود الجزائيااة علا أسااا

راافه الباراءة براارف الن اار عاان نااو

جررمت ااه ،اإلم اار ال ااهع يوج ااب علا ا المحكم ااة التري ااد ب اااإلجراءات الرانوني ااة الت ااي تكف اال حر ااو

الم ااته وتر ااون حررت ااه وكرامت ااه اإلنس ااانية ،وباس ااتطراد نر ااوص ق ااانون أر ااوم المحاكم ااات
الجزائية الخارة بإجراءات التحريق النهائي ،نجدها تتضمن قاد األر كبيا األر مان الضامانات الهاماة

والرئيسية ،التي تكفل للمته محاكمه عادله.

ارح الراانون هاه الضامانات كجزرئاات ضامن شارح قاانون االجاراءات
وقد تنااوم الفراه وش ا

الجزائية ،دون إفراد بااب خااص لهاا تحات عناوان ضامانات الماته فاي مرحلاة المحاكماة ،كماا
فعاال بخرااوص الضاامانات المتعلرااة بمرحلااة التحريااق االبتاادائي ،ولااهل فرااد قماات بتناااوم هااه
الض اامانات والحر ااو تحا اات عنا اوان خا اااص به ااا ود ارس ااتها بشا ااكل معم ااق ودقيا ااق بع ااد تحليا اال

نروص قانون االجراءات الجزائية.
وقااد اتبعاات فااي د ارسااة هااها البحا

الماانها التحليلااي الوراافي ،ماان خا م تحلياال نرااوص

قانون االجراءات الجزائية المتعلرة في هها الموضو ضمن قانون االجراءات الجزائية .
وبناء على ما سبق قمت بتقسيم هذا البحث إلى ثالثة مباحث.
المبح

االوم :ضمانات المته المتعلرة بالرواعد العامة للمحاكمة.

المبح

الثاني :الضمانات المتعلرة بحرو المته .

المبح

الثال

 :تناولت فيه الضمانات المتعلرة بالمحكمة والحك .
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اهداف الدراسة :
تهﺩﻑ هﺫ ﺍلﺩﺭﺍسة ﺇل تحريﻕ ﺍإلهﺩﺍﻑ ﺍﻵتية:
 .1اعطاء ترﻭﺭ رحيﺢ لموضو ضمانات المته في مرحلة المحاكمة.

 .2ﺍلمساهمة ﻭلﻭ بشﻜم متﻭﺍضن في ﺩﺭﺍسة هﺫﺍ ﺍلنﻭﻉ من من الضمانات بالدعود
الجزائية.
 .3تﻭضيﺢ انوا الضمانات واشكالها .
اشكالية البحث :
تكمن ﺇشﻜالية ﺍلبحﺙ في ﺍإلجاباة عﻥ ﺍإلسئلة ﺍﻵتية:

 -١ما مفهﻭﻡ ضمانات المته في الدعود الجزائية ؟

 -٢ما مﻭقﻑ الرضاء والروانين من ضمانات المته اثناء المحاكمة ؟
 -٣هل هنا جزاءات تترتب عل االخ م بضمانات المته اثناء المحاكمة؟
اهمية البحث :

تﻜمﻥ ﺃهمية ﺍلبحﺙ في التعرف عل ضمانات المته اثناء المحاكمة وانوا هه الضمانات
والنتائا التي تترتب عليها .
خطة البحث :
لرد اشتملت الدراسة عل النراط التالية :
اتبعت في دراسة هها البح

المنها التحليلي الورفي ،مان خا م تحليال نراوص قاانون

االج اراءات الجزائيااة المتعلرااة فااي هااها الموضااو ضاامن قااانون االج اراءات الجزائيااة  .وكااهل

االشارة ال الروانين االخرد التي نرت عل ضمانات الماته اثنااء المحاكماة ومنااء علا ماا
سبق قمت بترسي هها البح

المبح

-:

إل ث ثة مباح

االوم :ضمانات المته المتعلرة بالرواعد العامة للمحاكمة.

المبح

الثاني :الضمانات المتعلرة بحرو المته .

المبح

الثال

 :تناولت فيه الضمانات المتعلرة بالمحكمة والحك .
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المبحث األول
ضمانات المتهم المتعلقة بالقواعد العامة للمحاكمة
تشااتمل ق اوانين اإلرااوم الجزائيااة عل ا قواعااد خارااة إلج اراء المحاكمااات ،بحي ا

تشااتر

هااه الرواعااد فااي تحريااق هاادف مشااتر  ،وهاو إقامااة حساان سااير العدالااة وضاامان حرااو المااته
وضمان محاكمة عادلة له.
وق ااد تا ا االهتم ااا به ااه الرواع ااد ل ااي

فرا ا علا ا مس ااتود التشا اررعات الدس ااتوررة والجزائي ااة

للدولااة ،روانمااا علا مسااتود الراوانين الدوليااة ،فاااإلع ن العااالمي لحرااو اإلنسااان الرااادر ساانة
 1948نص في المادة العاشرة منه عل ما يلي :لكل إنسان الحق عل قد المساواة فاي أن
تن ر قضيته أما محكمة مسترلة نزرهة ،ن األر عادالأل علنياأل سواء أكان هل للفرل فاي حروقاه
أو التزاماته أو االتهامات الجنائية الموجهاة إلياه  ،كاهل نرات الماادة  11مان اإلعا ن علا

أن كل شخص مته في جررمة يعتبر بررئاأل إلا أن تثبات إدانتاه قانونااأل بمحاكماة علنياة تا من
فيها جمين الضمانات الضروررة للدفا عنه .

ه ااها وته اات قا اوانين االجا اراءات الجزائي ااة بتض اامين نرور ااها قواع ااد مختلف ااة ف ااي اإلقس ااا
المخترة إلجراء المحاكمات بعد وضن المحكمة يادها علا الرضاية ،وتتمياز هاه اإلجاراءات
بجهميتها ،حي

أن بعضها يضن قواعد توجيهية م دية إل حسن سير العدالة وبعضاها يضان

قواعد جوهررة ت دع مخالفتها إل البط ن في اإلجراءات.
وعليااه وتجسيسااأل علا مااا ترااد  ،سااجقو بترسااي هااها المبحا

محتواها الرواعد العامة للمحاكمة ،حي

إلا أرمعااة مطالااب تتناااوم فااي

أتناوم فاي المطلاب اإلوم ع نياة المحاكماة والمطلاب

الثاني شفوية المحاكمة ،وفي المطلب الثال

مبدأ ترييد المحكمة بحدود الدعود الجزائية ،مان

خا م الفار االوم المتعلااق بعينياة الاادعود والفار الثاااني المتعلاق بشخرااية الادعوة .والمطلااب

الرابن تدورن إجراءات المحاكمة.
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المطلب األول
علنيــة المحاكمــة
نر اات الم ااادة  105م اان الدسا اتور الفلس ااطيني علا ا أن ااه جلس ااات المح اااك علني ااة إال إها

قررت المحكمة أن تكاون ساررة م ارعااة للن اا العاا أو المحاف اة اﻵداب وفاي جميان االحاوام
يت النطق بالحك في جلسة علنية .
كهل نرت المادة  237من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رق  3لسنة 2001عل
ما يلي تجرد المحاكمة برورة علنية ،ما ل تررر المحكمة إجراءها سررة العتبارات
المحاف ة عل الن ا العا أو اإلخ

 ،ورجوز في جمين اإلحوام منن اإلحدا

أو فئة

معينة من اإلشخاص من حضور المحاكمة  .كما نرت المادة  3/273عل ( يردر
الحك في جلسة علنية ولو كانت الدعود ن رت في جلسة سررة) .

كا نرت المادة  1/3من قانون تشكيل المحاك الن امية رق  5لسنة  2001عل (تكون
جلسات المحاك علنية اال اها قررت المحكمة من تلراء نفسها او بناء عل طلب احد

الخرو عردها سررة مراعاة ل داب او للمحاف ة عل الن ا العا ويكون النطق بالحك في

جمين االحوام في جلسة علنية ).
ماان خ ا م اسااتع ار

النرااوص الرانونيااة السااابرة ،نجاادها تاانص عل ا أحااد المباااد أو

الرواعااد اإلساسااية لتحريااق محاكمااة عادلااة للمااته  ،وهااه الراعاادة هااي الع نيااة ،فمااا المررااود
بها؟ وكيف تعتبر هه الراعدة ضمانة من ضمانات المته في هه المرحلة؟.
يررد بالعلنياة ،أناه مان حاق كال إنساان أن يحضار المحاكماة دون شارط أو قياد أو عاائق

سود اإلخ م بالن ا العا  ،حت تتاح له فررة مشاهدة إجراءات المحاكمة(.)1

( ) 1الدكتور محمد صبحي نجم ،قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني ،أحكام تطبيقية ومضمونة ،1998 ،ص .464

7

وق ااد عرف ااه ال اابع

بجن ااه -:ه ااو عر ااد جلس ااة المحاكم ااة ف ااي مك ااان يس ااتطين أع ف اارد م اان

الجمه ااور أن يدخل ااه ويش ااهد المحاكم ااة دون قي ااد إال م ااا يس ااتلزمه ض ااب الن ااا إض ااافة إلا ا
السماح بنشر وقائن المحاكمة بواسطة طر النشر المختلفة(.)1
فاإلراال أن تاات المحاكمااة فااي جلسااة علنيااة ،بحيا

تفااتﺢ أباواب قاعااة المحكماة للجمهااور

دون تميي ااز ب ااين ف اارد وآخ اار ،فم اان ح ااق ك اال إنس ااان أن يش اااهد المحاكم ااة دون قي ااد أو ع ااائق،

رواتاحة الفررة لمن يرنب من اإلشخاص سواء كانوا من رجام الراانون أو نياره مان العاماة
فااي مشاااهدة ومتابعااة إج اراءات المحاكمااة ،ومااا يحراال بهااا ماان إج اراءات ،ف ا يكفااي لتااوفر
الع نية أن يحضر المته أو المشتكي عليه ووكيله إجراءات المحاكمة(.)2
رواها كااان اإلراال أن تجاارع المحاكمااة علن ااأل وأن تراارح بااه المحكمااة فااي كاال جلسااة ماان
جلسات المحاكمة ،إال أن هها المبدأ ال يجرع عل إط قاه ،حيا أجااز الراانون الخارو عان
هااها المباادأ ،وهل ا فااي أح اوام معينااة ترتضاايها طبيعااة الرضااية المن ااورة أمااا المحكمااة ،أمااا
م ارعاااة للن ااا العااا أو اﻵداب ،أو إها كااان ماان تجاارع محاكمتااه ماان اإلح ادا  ،حي ا

أجاااز

الرااانون للمحكمااة أن تجاارع المحاكمااة برااورة س اررة ،وهل ا م ارعاااة للن ااا العااا الااهع يشاامل

المباااد التااي تعباار عاان المرااالﺢ والرااي اإلساسااية للمجتماان سياسااية واجتماعيااة واقترااادية(،)3
مااث أل فيمااا يتعلااق بااالجرائ الماساة بااجمن الدولااة الااداخلي والخااارجي ،وقاد قضاات محكمااة التميااز
اإلردنيااة أن الفرارة الثانيااة ماان المااادة  101ماان الدسااتور تجيااز إجاراء المحاكمااة سا ار إها كااان
من شان إجرائها علنا المسا

بالن ا العا أو اﻵداب (.)4

أمااا فيمااا يتعلااق باإلحاادا  ،فرااد خاار المشاار ع ان اإلراال العااا وهااو العلنيااة وجعاال ماان
الس اررة هااي اإلراال فااي محاكمااة اإلحاادا  ،حي ا

نراات المااادة ( )10ماان قااانون اإلحاادا

اإلردني رق  24لسنة  1968عل ما يلي -:تجرع محاكمة الحد

براورة ساررة وال يسامﺢ

( ) 1الدكتور ،حسن بشيت خوين ،ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية ،دراسة مقارنة ،الجزء الثاني ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2010 ،ص ،.85
الدكتورة فوزية عبد الستار  ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة،1986 ،ص502
( ) 2د.فاروق الكيالني ،محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني والمقارن ،الجزء الثاني ،الطبعة الثالثة ،1995 ،شركة المطبوعات الشرقية دار المروج ،بيروت ،ص .532
()3د .فاروق الكيالني ،المرجع السابق ،ص .537
) (4قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الجزائية رقم ( 1977/251هيئة خماسية) المنشور على الصفحة  228من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1978/1/1
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إلحد بالدخوم إل المحكمة خ ف مراقبي السلو ووالدع الحاد

كان من اإلشخاص الهين له ع قة مباشرة في الدعود .
وقد فار

المشار علا المحكماة إجاراء المحاكماة لبحادا

مرا االحة هاما ااة ،وها ااي حمايا ااة اإلحا اادا

أو ورايه أو محامياه ومان
براورة ساررة ،وهلا لتحرياق

ما اان اإلض ا ارار التا ااي ترا اايبه ما اان ترررا اار ع نيا ااة

محاااكمته  ،وتجناابه سااخ المجتماان ممااا ي ا دع إل ا إلحااا أض ارار نفسااية به ا وعااد إمكااان
إر حه  ،ومخالفة قاعدة سررة محاكمة اإلحدا

يترتب عليها البط ن(. )1

كم ااا يج ااوز للمحكم ااة أيضا ااأل أن تمن اان فئ ااات معين ااة م اان اإلش ااخاص م اان حض ااور جلس ااات
المحاكمة أو منن اإلحدا من هل  ،حيا جااء الانص علا هلا فاي الماادة  237مان قاانون
االج اراءات الجزائيااة المشااار اليهااا سااابراأل ،لكاان المشاار ل ا يبااين ماان هااي الفئااات التااي يجااوز
منعهااا م ان حضااور المحاكمااة ،إال أن بع ا ش اراح الرااانون والفرهاااء ياارد أن المررااود بهااه
الفئات النساء أو راار السن ،عندما تساتوجب طبيعاة الادعود مانعه مان الحضاور( ،)2ولكان

هه الحالة ال تمثال خروجااأل عان مبادأ الع نياة ،حيا روان أجااز الراانون منان فئاات معيناة مان
الحضااور ،فااإن هل ا ال يعنااي مناان الفئااات اإلخاارد أو أشااخاص آخ اررن ماان الحضااور ،روانمااا

تكون العبرة من منن هه الفئات هو الحفاظ عل مشاعره وحياءه في بع

اإلحيان.

وتتخااه ع نيااة المحاكمااة م اااهر متعااددة ،ويعتباار أهمهااا فااتﺢ أب اواب المحكمااة للجمهااور

لحضااور جلسااات المحاكمااة دون تمييااز بياانه  ،وال يعتباار ترييااد الاادخوم إل ا قاعااات المحكمااة
فااي بع ا

الح ااالت نتيجااة لطبيعااة المحاكمااة خروج ااأل عاان مباادأ الع نيااة إلن مثاال هااها اإلماار

يعتباار إج اراء تن يمااي لضااب الجلسااات وعااد اإلخ ا م بااإدارة الجلسااة رواثااارة الفوض ا داخاال
المحكمة(.)3
كااهل قااد تتخااه الع نيااة م اااهر أخاارد ،مثاال نشاار وقااائن المحاكمااة فااي الرااحف ونيرهااا

من وسائل النشر( ،)4أو من خ م الترورر ونرل وقائن الجلساات بواساطة اإلهاعاة والتلفزراون،
( )1د .أحمد فتحي سرور ،الوسيط في اإلجراءات الجنائية ،الجزء األول والثاني ،طبعة  ،1980ص .980
( )2د .محمد صبحي نجم ،مرجع سابق ،ص  ،465د .فاروق الكيالني ،مرجع سابق ،ص .540
د .علي عبد القادر القهوجي ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية(دراسة مقارنة)  ،الكتاب الثاني ،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،ص.448
د.فوزية عبد الستار،مرجع سابق،ص465
( )3د .فوزية عبد الستار ،مرجع سابق ،ص ، 464وبذات المعنى انظر د .علي عبد القادر القهوجي  ،مرجع سابق،ص448
( )4د علي عبد القادر القهوجي ،مرجع سابق ،ص447
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حي ا

تهاادف هااه الوسااائل إل ا تحريااق نايااة هامااة وهااي نراال مجررااات المحاكمااة إل ا ال ارأع

العااا  ،وهااها اإلماار يشاامل الجلسااات العلنيااة دون الجلسااات الس اررة ،حي ا

ال يجااوز نشاار م اا

يجرع في الجلسات السررة ،فالنشر والترورر يحرق أهداف الع نية ،إال أن النشر والترورر
والنرل بواسطة اإلهاعة والتلفزرون محاط بمجموعة من الريود ،بحي

ال يجوز نشر االنتراادات

التي تشكل هماأل أو قدحاأل أو تحريا األر يا ثر علا المحكماة ،وهلا إلن للرضااء قدسايته واحت ارماه،

كااهل فااإن إجاراء النراال والترااورر يجااب أال يخاال بوقااار المحكمااة وهيبتهااا ماان قباال المرااوررن
أو طواق اإلهاعة مان خا م تانرله مان مكاان ﻵخار فاي قاعاة المحكماة ،كاهل ال يجاوز إكا ار
أحد أو إجبار عل الحضور أو المثوم أما كاميرات الترورر(.)1
أهمية مبدأ العالنية:
ت هر أهمية مبدأ الع نية كجحد الرواعد الهامة في المحاكمة العادلاة ،وهلا مان خا م ماا
يرس ايه هااها المباادأ ماان فوائااد تشااكل بمجملهااا ضاامانات للمااته فااي هااه المرحلااة ماان م ارحاال
المحاكمااة ،إضااافة إل ا مااا يحررااه هااها المباادأ ماان أهميااة عامااة تعااود إل ا المجتماان بمجملااه،
وتتضﺢ هه اإلهمية من خ م اإلمور التالية:
 -1حماية المجتمن من الجرائ  ،حي
النااا

أن مبدأ الع نية والهع من خ له تتاح الفرراة لعماو

ماان حضااور جلسااات المحاكمااة ،تحااوم إل ا جعاال ماان تسااوم لااه نفسااه الريااا بارتكاااب

جررمااة أن يعاازف ع ان ارتكبهااا إها مااا حضاار محاكمااة مااته ارتكااب جررمااة مشااابهة للجررمااة
التااي ينااوع الريااا بهااا ،بحيا

يمكاان حضااور اإلشااخاص لجلسااات المحاكمااة إلا ر يااة المااته
عل ا الج ازاء الااهع يتعاار

وهااو فااي قفااص االتهااا  ،إضااافة إل ا االط ا

لااه المااته ج اراء

ارتكابه الجررمة ،فالع نية تحرق هدفاأل عاماأل من أهداف العروبة وهو تحريق الرد العا (.)2
 -2يع اازز مب اادأ الع ني ااة ال اادور الرق ااابي الفع ااام علا ا العم اال الرض ااائي والرض اااة ،حيا ا

أن

الع نية تجعل من الرأع العا رقيبااأل علا الرضااة ،مماا يحفازه إلا االهتماا بعملها وااللتا از
بحك الرانون ورا دع إلا زراادة حيااد الراضاي وابتعااد عان التحياز والمحابااة وتجناب تعرضاه

( )1د .محمود نجيب حسني ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1980 ،ص .830
( )2د .حسن بشيت خوين ،مرجع سابق ،ص .95
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للنر اد ماان قباال العمااو  ،وهااها بالتااالي ي ا دع إل ا جعاال الراضااي رقيب ااأل عل ا نفسااه وروجااه دفااة
الحك إل تحريق العدالة واالبتعاد عن ال ل والتسل (.)1

 -3يسه مبادأ العلنياة فاي زراادة الاوعي لادد عماو الناا
حي ا

بالراانون ،وزراادة ثراافته بجحكاماه،

ي ا دع هل ا إل ا معاارفته باإلفعااام التااي تعتباار ج ارائ والج ازاءات المترتبااة عليهااا ،وهااها

ي دع بالنتيجة إل وضن حد لحدو الجرائ في المجتمن.
 -4إن ع نية المحاكمة تعتبار مان الوساائل الفعالاة لحماياة حراو الماته  ،حيا

أن الع نياة

تمكناه ماان معرفاة الااته الموجهااة إلياه واإلدلااة والبينااات المردماة ضااد بشااكل واضاﺢ بعيااداأل عاان
الامااو

 ،ممااا يجعاال ماان هلا ضااماناأل هامااأل لحااق المااته فااي االسااتعانة واالترااام بمحاميااه

وتمكيناه مان إعاداد دفاعااه ،بحيا

يبرا حااق الماته فاي الادفا مراااناأل ومحميااأل مان االنتراااص

منه طالما كانت المحاكمة ع نية ،وعليه فإن الع نية تعتبر مان أكبار ضامانات الماته  ،فلان

يكااون بوساان الراضااي الخاارو عان قواعااد العدالاة لوجااود رقابااة شخرااية عليااه وعلا إجاراءات
المحاكمة بما يمكن المته من تردي ما يشاء من دفا .

المطلب الثاني
شفويـــة المحاكمة
ماان الرواعااد التااي ترتكااز عليهااا المحاكمااة العادل اة ،والتااي نااص عليهااا قااانون االج اراءات
الجزائيااة أن الراضااي يراادر حكمااه باإلدانااة أو الب اراءة بناااء عل ا قناعتااه وحررتااه فااي تراادير

اإلدلة واالطمئنان إل راحتها ،ويساتتبن هاه الراعادة فاي التحرياق النهاائي قاعادة أخارد وهاي
قاعاادة شاافوية المحاكمااة( ،)2بحي ا
المحكما ااة ،س ا اواء ما اان حي ا ا

تاات إج اراءات المحاكمااة برااورة شاافوية تحاات براار وساامن

سا ااما الشا ااهود أو ما اان حي ا ا

والمرافعات ،وهل بحضور الخرو في الدعود(.)3

( )1د.محمد زكي أبو عامر،اإلجراءات الجنائية،دار المطبوعات الجامعية،اإلسكندرية،1984،ص864
( ) 2د .حسن الجوخدار ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،مكتبة دار الثقافة ،الطبعة الثانية ،1997 ،ص .470
( )3د .محمد سعيد نمور ،أصول اإلجراءات الجزائية ،دار الثقافة ،2005 ،ص .462
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ترا اادي الطلبا ااات والا اادفو واإلدلا ااة

ول ااهل ينبا ااي أن تباش اار ه ااه اإلجا اراءات ش اافوياأل بالجلس ااة ،ول ااي

باإلو ار الخارة بالتحريق االبتدائي أو االستدالالت.

اس ااتناداأل إلا ا م ااا يثب اات

وق ااد ن ااص المش اار الفلس ااطيني علا ا ه ااها المب اادأ را اراحة ف ااي الم ااادة  1/273م اان ق ااانون
االج اراءات الجزائيااة رق ا  3لساانة  ، 2001حي ا

نراات عل ا مااا يلااي( :تحك ا المحكمااة فااي

الاادعود حسااب قناعتهااا التااي تكوناات لااديها بكاماال حررتهااا وال يجااوز لهااا أن تبنااي حكمهااا علا

أع دليا ا اال ل ا ا ا يطا ا اارح أمامها ا ااا فا ا ااي الجلسا ا ااة أو ت ا ا ا التورا ا اال إليا ا ااه بطررا ا ااق نيا ا اار مشا ا اارو ).
وعليه حت تتكون قناعة سليمة لدد الراضاي يجاب ان تات المحاكماة تحات سامن وبرار هاها
الراضي بنفسه ،بحي

يراقب مدد رد أو كهب المشاتكي علياه وكاهل مادد راد وكاهب

الشاهد من خ م مراقبة سلو الشاهد ونبرات روته وتردد (.)1
وبالنتيجااة ،فااإن المررااود بمباادأ شاافوية المحاكمااة هااو وجااوب أن تجاارع جمياان اإلج اراءات

المتعلرااة بالمحاكمااة بر اورة شاافوية ،كااون الرواعااد اإلساسااية للمحاكمااات الجزائيااة توجااب قيااا

اإلحكا عل التحريرات والمناقشات والمرافعات العلنية فر والتي تحرل شفوياأل أما المحااك
وفي مواجهة الخرو  ،مما يا دع إلا توضايﺢ اإلدلاة ورفان نموضاها وكشاف حريرتهاا لتكاون
المحكمة قناعتها في وزن اإلدلة وتردير قيمتها.

ومباادأ الشاافوية ماان المباااد المتعلرااة بالن ااا العااا  ،ورجااب عل ا المحكمااة إعمالااه ماان
تلراااء نفسااها ،وهل ا لمااا فااي إتبااا هااها المباادأ ماان تحريااق للعدالااة وضاامان لحااق الاادفا وحااق
المااته فااي رااون حروقااه ،بحي ا

يترتااب عل ا عااد قيااا المحكمااة بجعمااام مباادأ الشاافوية ماان

تلراااء نفس اها بطا ن إجراءاتهااا( ،)2وهااها مااا قضاات محكمااة التمييااز ،حي ا

جاااء فااي قرارهااا ال

يجوز للراضي أن يعتمد إال البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناق

فيهاا الخراو براورة

علنية كماا ترضاي باهل الماادة  1 /148مان قاانون أراوم المحاكماات الجزائياة ،وفاي الحالاة
المعروضة فرد اعتمدت محكمة الجنايات الكبرد في تجرر الطاعن إل شاهادة الشااهد ( ابان

الم ااته ) التحريري ااة ،والت ااي كان اات ق ااد ق ااررت علا ا الر اافحة  4م اان محض اار المحاكم ااة ع ااد

سماعها بعد أن هكر انه ال يرناب بالشاهادة ضاد والاد  ،وماهل تكاون قاد خالفات أحكاا الماادة

( )1د .محمد سعيد نمور ،مرجع سابق ،ص .463
( )2د .حسن الجوخدار ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (الطبعة الثانية)  ،مرجع سابق ،ص ،471-470
د .محمد سعيد نمور ،مرجع سابق ،ص .463
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سااالفة الااهكر ( ،)1فض ا أل عاان هل ا فااإن مباادأ الشاافوية يمكاان المحكمااة ماان بس ا رقابتهااا عل ا
إجراءات التحريق وما إها كانت قد جرت وفراأل لما يستلزمه الرانون(.)2

كمااا نراات المااادو  207ماان فااانون االج اراءات الجزائيااة عل ا (ال يبن ا الحك ا إال عل ا
اإلدل ااة الت ااي ق اادمت أثن اااء المحاكم ااة والت ااي تم اات مناقش ااتها ف ااي الجلس ااة بر ااورة علني ااة ،أم ااا
الخرو ).
رواها كااان اإلراال فااي اإلجاراءات هااو الشاافوية ،وأن لكاال خرا أن يواجااه اﻵخار بمااا لديااه
من بينات بروت مسمو فإن لهها اإلرل اساتثناءات أوردهاا المشار ضامن نراوص قاانون
االجا ا اراءات الجزائي ا ااة ،بحيا ا ا

يج ا ااوز للمحكم ا ااة بموج ا ااب ه ا ااه االس ا ااتثناءات أن تاف ا اال إع ا ااادة

اإلجراءات أمامها والحك استناداأل إل ثبوته بالتحريرات اإلولية وهه االستثناءات هي:
أوالً :الحالة التي ورد النص عليها في المادة( )229من قانون االجراءات ،والتي تنص
عل  ]1[( :للمحكمة أن تررر ت وة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحريق
االبتدائي ،إها تعهر إحضار الشاهد أمامها إلع سبب من اإلسباب ،أو إها قبل المته أو
وكيله هل .
[ ]2إها تعهر إحضار الشاهد أما المحكمة لعجز أو مرضه ،فللمحكمة أن تنترل إليه
لسما أقواله.

[ ]3إها كان الشاهد المهكور في الفررة السابرة مريما ضمن دائرة اختراص محكمة أخرد
فللمحكمة المخترة إنابة تل المحكمة لسما شهادته.
[ ]4إها تبين للمحكمة عد رحة العهر المهكور في الفررتين السابرتين جاز لها إحالته
إل النيابة العامة إلجراء المرتض الرانوني) .

وكي يجوز االستناد إل هه الشهادات وفراأل لما جاء في المادة المهكورة ،البد وأن يكون
الشهود قد جرد استماعه أما جهة التحريق بعد الرس الرانوني ،حي قضت محكمة

التمييز تررر المادة  1/148من قانون أروم المحاكمات الجزائية قاعدة أرولية مفادها أنه

( )1قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الجزائية رقم ( 2007/701هيئة خماسية) تاريخ 2007/7/8منشورات مركز عدالة

( )2القاضي يوسف الحمود ،محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية لطلبة المعهد القضائي األردني2009 ،ص23
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قدمت أثناء
ال يجوز للراضي الجزائي أن يعتمد في تكورن عريدته إال عل البينات التي ّ
استثناء من هه الراعدة الجوهررة فرد
المحاكمة وتناق فيها الخرو برورة علنية ،وانه
أل
أجاز المشر في المادة  1/162من قانون أروم المحاكمات الجزائية ،أنه إها تعهر

إحضار شاهد أدد شهادة في التحريرات اإلولية بعد حلف اليمين إل المحكمة لوفاته أو

عجز أو مرضه أو نيابه عن المملكة أو إلع سبب آخر ترد المحكمة معه عد تمكنها من
سما شهادته أن تجمر بت وة إفادته أثناء المحاكمة كبينة في الرضية ،وعليه وحي
المجني عليها لينسي جيم

ورديرها الشاهد مكلي

أن

من الجنسية البررطانية وقد أدليا

بجقوالهما لدد المدعي العا بعد الرس وأنهما ناد ار أراضي المملكة اإلردنية الهاشمية فيكون

ما قامت به محكمة الجنايات الكبرد من ت وة أقوالها التحريرية واعتبارها بينة في الدعود

يكون متفراأل والرانون ( ،)1أما بخروص الشهادة المستمعة أما الضابطة العدلية المساعدة ،
ف يجوز االستناد إليها واعتمادها كبينة وت وتها إلنها تجرع دون قس قانوني ،إضافة إل
أنه ال بد من ت وة الشهادات عل مسمن الخرو بما يحفف من حدة هها االستثناء،
والت وة تعني الرراءة الحريرية للشهادة ال مجرد تدورن هل في الضب بالروم (تليت شهادة

الشاهد).

ثانيـــاً :هن ااا ح اااالت ورد الاانص عليه ااا ف ااي م اواد متفرق ااة م اان قااانون االجا اراءات ،وتمث اال

ثناء عل مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة وهه الحاالت هي -:
است أل

 -1مااا ورد الاانص عليااه فااي المااادة  1/264ماان قااانون االج اراءات ،حي ا

جاااء بهااا إها

ك ااان الم ااته أو الش ااهود او اح ااده ال يحس اانون ال ااتكل باللا ااة العرمي ااة ع ااين رئ ااي

المحكم ااة

مترجما مرخرا وعليه ان يحلف اليمين بان يترج االقوام برد وامانة .
 -2ما نرت عليه المادة  230من قانون االجراءات وجاء بها (إها قرر الشاهد أنه ل يعد
يهكر واقعة من الوقائن ،يجوز أن يتل من شهادته في التحريق ،أو من أقواله في محضر
جمن االستدالالت الجزء الخاص بهه الواقعة ،ويطبق هها الحك كهل إها تعارضت شهادة
( )1قرار محكمة التمييز اإلردنية برفتها الجزائية رق ( 2005/1050هيئة خماسية) تاررخ 2005/10/2منشورات مركز عدالة
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الشاهد في الجلسة من شهادته أو أقواله السابرة)  ،ومفاد هها النص أنه إها نسي الشاهد
بع

الوقائن التي أدل بها أما النيابة العامة فترو المحكمة بت وة هها الجزء من الشهادة

وتهكير الشاهد بها  ،ويكفي في هه الحالة أن يروم الشاهد (نع حرل) ،رواها كانت هه
المادة تشكل استثناء عل مبدأ الشفوية ،إال أنني أرد أنه مجرد هكر أو ت وة هها الجزء من
الشهادة وتهكير الشاهد به يمكن للشاهد من استرجا هاكرته في هها الجزء ويمكن الخرو

من مناقشته بخروره.

 -3م ااا ورد ف ااي الم ااادة  308م اان ق ااانون االجا اراءات الجزائي ااة ،والمتعلر ااة باإلر ااوم الم ااوجزة
المتعلرااة بمخالفااة الر اوانين واإلن مااة البلديااة والرااحية والنراال عل ا الطاار  ،حي ا

ترساال ورقااة

الضب المن مة بها إل الراضي المختص فيحك بالعروباة التاي يساتوجبها الفعال قانونااأل بادون

دعوة المشتكي عليه ،حي

يجخاه الراضاي عناد إرادار حكماه هاها براحة الوقاائن المثبتاة فاي

أور الضب الموافرة إلروم تن يمها(.)1
ا
-4مااا ورد فااي المااادة  220ماان قااانون االج اراءات الجزائيااة والمتعلرااة بااالترررر الرااادرة عاان
المسا ا وم ع اان المختبا ارات الحكومي ااة او المعتم اادة رس ااميا والموقع ااة من ااه  .فا ا داع ااي لدعوت ااه
للشهادة بهها الخروص اال اها قدرت المحكمة ان دعوته ضروررة لتجمين العدالة .
ومناء عل ماا تراد مان عار

لمبادأ الشافوية واالساتثناءات الاواردة علياه ،فاإن هاها المبادأ

يشااكل وساايلة تمكاان المحكمااة ماان الورااوم إل ا قناعااة سااليمة ورااحيحة بشااجن حريرااة التهمااة
المسندة للمته  ،وبشجن مدد رحة ورد اإلدلاة ل عتمااد عليهاا فاي بنااء الرناعاة الوجدانياة

للراضااي والمحكمااة ،كمااا أن مباادأ الشاافوية يساااه فااي مساااعدة الخرااو فااي الاادعود فااي أن
يحرل كل منه عل حره ،بحي
بحي ا

يساه هها المبدأ في تطبيق مبدأ المواجهاة باين الخراو ،

يمكاان كاال خر ا فااي ال ادعود أن يواجااه خراامه بمااا لديااه ماان أدلااة( ،)2وبالتااالي لااه أن

يع اارف م ااا ل اادد خر اامه م اان أدل ااة ،بحيا ا

ت اادور المناقش ااات ب ااين الخر ااو ف ااي ه ااه اإلدل ااة

للور ااوم إلا ا تك ااورن قناع ااة نهائي ااة ل اادد المحكم ااة ف ااي ه ااه اإلدل ااة ،والور ااوم إلا ا النتيج ااة
النهائية بإردار الحك المناسب بناء عل هه اإلدلة.
( )1د .حسن الجوخدار ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (الطبعة الثانية) مرجع سابق ،ص .471
( )2د .محمد محمد مصباح القاضي ،حق اإلنسان في محاكمة عادلة ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،ص .72
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المطلب الثالث
مبدأ تقييد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية
يرتضااي مباادأ تريااد المحكمااة بحاادود الاادعود الجزائيااة ،وجااوب أن تتريااد المحكمااة بالحاادود

الشخرية والعينياة للادعود الجزائياة ،حيا

جااء الانص علا هاها المبادأ فاي الماادتين ()239

و( )240من قانون االجراءات الجزائية رق  3لسنة  2001عل النحو التالي:

وت اانص الم ااادة ( )239علا ا  :يت ااول وكي اال النياب ااة تا ا وة ال ااته علا ا الم ااته ف ااي الجا ارائ
الاواردة فااي قارار االتهااا  ،وال يسااون لوكياال النيابااة أن ياادعي بجفعااام خارجااة عاان قارار االتهااا ،
رواال كان ادعا باط أل.
المادة ( )240وتنص عل  ( :ال يرد أع شخص إل المحاكمة في الدعاود الجزائية ،إال
إها ردر بحره قرار اتها من النائب العا أو من يرو مرامه).

الفر االوم
تقيد المحكمة بوقائع الدعوى الجزائية (عينية الدعوى):
يرر ااد بعينيا اة ال اادعود ،تري ااد المحكم ااة بالوق ااائن المرفوع ااة به ااا ال اادعود ،بحيا ا

ال يج ااوز

معاقب اة مشااتك عليااه أو مااته عاان واقعااة ل ا ترفاان بهااا الاادعود( ،)1أو هااو لاازو تريااد المحكمااة

( )1فاروق الكيالني ،مرجع سابق ،ص .548
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التي تن ر الن از بالواقعة المحالة إليها مان النياباة ،إه ال يجاوز لهاا أن تبحا

أو ترادر قا ار األر

بالبراءة أو اإلدانة في وقائن نير مطروحة عليها ،حت لو ثبتت لديها تل الوقائن(.)1
فاإلسااا

فااي الوقااائن التااي تفراال بهااا المحكمااة ان تكااون واردة فااي الئحااة االتهااا ولااي

للمحكمة أن تري الادعود مان تلرااء نفساها عان تهماة نيار مرفوعاة بهاا الادعود الجزائياة ،فاإها

أحيلاات الاادعود الجزائيااة ب ئحااة اتهااا فااإن المحكمااة تتريااد بوقااائن الاادعود كمااا جاااءت ب ئحااة
االتها  ،ف تمل المحكمة إضافة وقائن جديدة أو تدين المته بواقعة جديادة أو تراو بإضاافة
وقائن جديدة إل الوقائن المرفوعة(.)2
وتتمثل مبررات ضرورة ترييد المحكمة بوقائن الدعود المطروحاة أمامهاا فاي مجموعاة مان
اإلمور ،والتي تستهدف بالنتيجة تحريق العدالة رواحرا الحق وهه المبررات هي:
 -1أن العدالاة ترتضاي عااد تادخل المحكمااة فاي معاقبااة شاخص علا وقااائن لا تاارد فاي قارار
االتها أو ال ن ،إلن هل يعني أن المحكمة قد فرلت في أمور أو وقائن لا تعار

عليهاا،

وبالتااالي ف اإن المحكمااة تكااون قااد أحلاات بنفسااها مح ال النيابااة العامااة ،ممااا ي ا دع إل ا مواجهااة
المته بوقائن ل يتوقعها ول يهيئ نفسه للدفا عنها ،وهها بالنتيجة يشاكل إهادار لحاق الادفا
ورخل بالعدالة(.)3
 -2أن تعر

الراضي لوقائن نير مطروحة عليه فيه إخ م بمبدأ حياد الراضاي ،الاهع هاو

أحااد ضاامانات المااته كمااا ساايجتي الحاادي

عنااه الحرااأل ،هلا أن الراضااي حينمااا يعطااي لنفسااه

را حية الن اار والفراال فااي وقااائن نياار معروضااة عليااه بااالطر الرانونيااة فااإن هااها يعنااي أن
الراضااي جم اان فااي شخر ااه راافة االته ااا والحك ا خروجا ااأل بااهل رواخا ا الأل بمباادأ الفر اال ب ااين
سلطتي االتها والحك  ،وبالتالي يخر الراضي عن حياد .

( )1القاضي يوسف الحمود ،مرجع سابق ،ص .21
( )2د .محمد صبحي نجم ،مرجع سابق ،ص .471د .فوزية عبد الستار ،مرجع سابق،ص492
( )3قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الجزائية رقم ( 2001/475هيئة عامة) تاريخ 2001/9/10منشورات مركز عدالة ،كذلك
خماسية) تاريخ 2004/5/11منشورات مركز عدالة
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قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الجزائية رقم ( 2004/370هيئة

 -3لراد كفاال المشاار للمااته فااي مرحلااة التحريااق االبتاادائي مجموعااة ماان الضاامانات ومنهااا أن
تررر سلطة التحرياق منان محاكماة الماته عان بعا

الوقاائن ،ولكان إها قامات المحكماة بمانﺢ

نفسها سلطة الفرل في وقاائن لا ترفان بهاا الادعود أع لا تحاام إليهاا بموجاب قارار ال ان أو
االتها  ،فإن هل سي دع إل حرماان الماته مان الضامانات الممنوحاة لاه فاي مرحلاة التحرياق
االبتدائي(.)1

ويعااد مباادأ تريااد المحكمااة بوقااائن الاادعود ماان الرواعااد اإلساسااية فااي اإلج اراءات الجزائيااة،

التااي يترتااب علا مخالفتهااا الاابط ن ،نتيجااة لعااد م ارعاااة المحكمااة لنرااوص الرااانون المتعلرااة
بوالية المحكمة وهو أمر يتعلق بالن ا العا (.)2
إال أن المحكمة ليست ملزمة في جمين اإلحوام بإضفاء الورف الرانوني عل الوقائن عل
النحو الوارد في قرار اإلحالة إليها من النيابة ،فمبدأ تريد المحكمة بالوقائن ال ينفي سلطة
المحكمة في إجراء بع

التعدي ت في وقائن الدعود إضافة إل سلطتها في تايير

الورف الرانوني لهه الوقائن فيما لو تبين لها أن هها الورف نير رحيﺢ ،كما أن
للمحكمة تدار كل سهو أو خطج مادع( ،)3إضافة إل حق تعديل التهمة بإضافة ال روف
المشددة حت ولو ل تهكر في قرار اإلحالة وهها ما نرت عليه المادة ( )270من قانون

االجراءات الجزائية حي

نرت عل أنه( :يجوز للمحكمة أن تعدم التهمة عل أن ال يبن
المته لعروبة أشد

هها التعديل عل وقائن ل تشملها البينة المردمة ،رواها كان التعديل يعر
ت جل الرضية للمدة التي تراها المحكمة ضروررة لتمكين المته من تحضير دفاعه عل
التهمة المعدلة).

ماان خ ا م نااص المااادة المااهكورة يمكاان إيجاااز ساالطة المحكمااة فااي اعتبااار حاااالت معينااة
نير خارجة عن نطا العينية وهل عل النحو التالي:
 -1سلطة المحكمة في تعديل الوصف القانوني للواقعة:

( )1د .محمد سعيد نمور ،مرجع سابق ،ص .467
( )2د .محمد صبحي نجم ،مرجع سابق ،ص .471
( )3د .حسن الجوخدار ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (الطبعة الثانية) مرجع سابق ،ص .479
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الورااف الرااانوني هااو إد ار الواقعااة المرامااة بهااا الاادعود الجزائيااة تحاات حكا مااادة معينااة

ماان م اواد قااانون العروبااات( .)1وهااها اإلماار يعتباار تحرير ااأل لمباادأ الشاارعية الااهع يرضااي بجنااه ال
جررمااة وال عروبااة إال باانص ،وفر ااأل إلحكااا المااادة ( )3ماان قااانون العروبااات اإلردنااي رق ا 16
لسنة 1960.

 -2تصحيح األخطاء المادية الواردة في قرار االتهام:
يجااوز للمحكمااة حااق ترااحيﺢ مااا تراان باه النيابااة العامااة ماان أخطاااء ماديااة وتاادار مااا قااد

تس ااهو عن ااه ف ااي قا ارار وق ااد ن ااص ق ااانون االجا اراءات الجزائي ااة را اراحة علا ا هلا ا م اان خا ا م
المااادة 283ماان قااانون االج اراءات الجزائيااة حي ا

جاااء بهااا ( ...ولهااا ايضااا بناااء عل ا طلااب

وكياال النيابااة العامااة ترااورب كاال خطااج مااادع وقاان فااي ق ارار االتهااا ) ويشااترط حت ا يعتباار

تراحيﺢ اإلخطاااء المادياة قانونيااأل وال تخار الاادعود عاان عينيتهاا إال يترتاب علا هااها التعااديل

تايياار فااي الوقااائن( .)2فمااث أل لااو ورد فااي ق ارار االتهااا أن المااته دخاال إل ا المناازم لساارقته بعااد
كسر البااب فاي حاين أن الراحيﺢ أناه دخال المنازم لسارقته بعاد كسار الشابا  ،كاهل إها وقان

خطااج مااادع فااي تاااررخ الواقعااة فترااو المحكمااة بترااحيﺢ هااها الخطااج بوضاان التاااررخ الرااحيﺢ،
وهها ال يشكل خروجاأل عن مبدأ العينية.

الفرع الثاني
تقيد المحكمة بالشخص أو األشخاص الذين رفعت عليهم الدعوى"شخصية الدعوى"

يتفاار عاان مباادأ تريااد المحكمااة بحاادود الاادعود الجزائيااة باإلضااافة إلا مباادأ عينيااة الاادعود

مب اادأ آخ اار يتعل ااق باإلش ااخاص ال ااهين تر ااا عل اايه ال اادعود الجزائي ااة ،وها ا م اان ي اات تس ااميته

بااالمتهمين وهااها المباادأ يرضااي بااجن المحكمااة مرياادة بالشااخص الماادع عليااه ،فااإها مااا ترياادت
( )1د .حسن الجوخدار ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (الطبعة الثانية) ،مرجع سابق ،ص .479
( )2فاروق الكيالني ،مرجع سابق ،ص .556
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المحكما ااة بالحا اادود الشخرا ااية للا اادعود فا ااإن هل ا ا يضا اامن أال يحا اااك شا ااخص آخا اار خ ا ا ف
الشااخص الااهع أحياال إلا المحكمااة بموجااب قارار االتهااا  ،فا يجااوز للمحكمااة أن تحكا علا

شااخص آخاار نياار ماان أقيماات عليااه الاادعود مهمااا كاناات راالته بالجررمااة المرتكبااة أو مهمااا

كان اات ر االته بالفاع اال( .)1ف ااإها أرت المحكم ااة أثن اااء ن اار ال اادعود أن أح ااد الش ااهود س اااه ف ااي
ارتكاب الجررمة ،فإنه ال يجوز للمحكمة أن ترو بإدخاله في المحاكمة حت لاو طلبات النياباة

هل  ،إلنه ال يجوز محاكمة شخص إال إها ورد اسمه في الئحة االتها وأقيمت علياه الادعود

وفق أحكا الرانون( .)2فإها قامت المحكمة بهل تكون قد خالفت الرانون ،وتعتبر متعدياة علا
سلطة النيابة العامة في اإلدعاء(.)3

وق ااد ورد ال اانص علا ا مب اادأ الشخر ااية ف ااي العدي ااد م اان ما اواد ق ااانون االجا اراءات الجزائي ااة
اإلردنااي ،حي ا

نراات المااادة  240فااي الفر ارة اإلول ا منهااا عل ا (ال يرااد أع شااخص إل ا

المحاكمة فاي الادعاود الجزائياة ،إال إها رادر بحراه قارار اتهاا مان النائاب العاا أو مان يراو

مرامه)
يتضﺢ من هه النص أنه تضمن رراحة مبدأ شخرية الدعود ،فتكون المحكمة ملزماة

وفرااأل لهااها المباادأ أن تتريااد بالشااخص الااهع رفعاات عليااه الاادعود فا يجااوز لهااا محاكمااة نياار .

وتطبير ااأل لهااه الراعاادة ،ال يجااوز للمحكمااة أن تحك ا عل ا شااركاء الفاعاال اإلراالي الااهين ل ا

يراادموا للمحاكمااة معااه ،وال عل ا أقرماااء الفاع ال وهويااه مااا ل ا يثباات ارتكااابه الجررمااة بعااد أن
ترفن عليه الدعود وفراأل للرانون(.)4

ولكا اان مبا اادأ تريا ااد المحكما ااة باإلشا ااخاص الا ااهين رفعا اات علا اايه الا اادعود يجا ااد لا ااه بع ا ا

االسااتثناءات التااي أجازهااا قااانون أرااوم المحاكمااات الجزائيااة ،وهااي مااا يتعلااق بحف ا الن ااا
وضب الجلسات في المحكمة ،كهل الجرائ التي ترتكب في الجلسات ولو أنها ل ترفن علا
ماان ارتكااب هااه الجارائ ماان قباال النيابااة العامااة ،وهلا بساابب خطااورة هااه الجارائ علا سااير

( )1د.فاروق الكيالني ،مرجع سابق ،ص .559
( )2د .محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ،ص .849
( )3د .حسن الجوخدار ،مرجع سابق ،ص .478
( )4د .فاروق الكيالني ،مرجع سابق ،ص .560
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العدالااة وك ارمااة الرضاااء ،وهااها مااا أش ااارت إليااه الم اواد ( )190-189ماان قااانون االجا اراءات
الجزائية.
أناه إها

امانة هام ألاة مان ضامانات الماته أثنااء المحاكماة ،حيا
ويشكل مبادأ الشخراية ض أل
مااا ت ا محاكمااة شااخص ل ا ياات إحالتااه إل ا المحكمااة أو ل ا يااهكر فااي ق ارار االته اا  ،فااإن هل ا

يبطل إجراءات المحاكمة التي تمت وربطل معهاا الحكا الاهع بناي عليهاا( .)1روالا هاها أشاارت
محكمة التميياز ،حيا قضات إها رادر الحكا االساتئنافي باسا شاركة المشاتك علياه وهاي
شخرية معنوية مسترلة عن شخرية الشركاء فيها روانفاله الفرل فاي االساتئناف المراد مان
المشااتك عليااه براافته الشخرااية ،فانااه يكااون قااد راادر بمواجهااة شااخص خااار عاان نطااا
الخرومة الجزائية ل تت م حرتاه وفراا إلحكاا الماادة  37مان قاانون محااك الرالﺢ ،ومانف

الوقت نفل عن التعار

للخرا الحريراي المساتجنف برافته الشخراية فيكاون الحكا الممياز

قااد خااالف الرااانون وحررااا بااالنر

وكااان يرتضااي عل ا محكمااة االسااتئناف إراادار حك ا فااي

الطعن المرد إليها من المشتك عليه في هه الدعود (.*)2

المطلب الرابع
تدوين إجراءات المحاكمة
أوجب قانون أروم المحاكمات الجزائية اإلردني تدورن جمين إجراءات المحاكمة في
محضر رسمي ،يوقن عليه رئي

المحكمة وكاتبها رفحة برفحة ،ويشمل التدورن تاررخ

الجلسة وما إها كانت علنية أو سررة وأسماء الرضاة وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة
( ) 1د .محمد الطراونة ،الحق في المحاكمة العادلة في التشريعات واالجتهادات القانونية األردنية ،مقارنة مع المواثيق واالتفاقيات الدولية .ص .51
( )2قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الجزائية رقم ( 2003/61هيئة خماسية) تاريخ 2003/1/28منشورات مركز عدالة
* (مالحظة :تم الغاء المادة  37من قانون محاك الرلﺢ رق 15لسنة  1952بموجب الرانون المعدم لرانون محاك الرلﺢ رق  30لسنة)2008
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وأسماء الخرو ووك ه وشهادة الشهود وأقوام الخرو ومناقشته  ،والر اررات التمهيدية
التي تتخه في كل جلسة ،حي

أن التدورن هو وسيلة إلثبات اإلجراءات التي تت أما

المحكمة ،وقد نرت عل هها المبدأ المادة ( )253من قانون االجراءات الجزائية ،حي

جاء بها (يدون كاتب المحكمة جمين وقائن المحاكمة في محضر الجلسة ،وروقن عليه من
هيئة المحكمة).

وتعااود أهميااة التاادورن إلا مجموعااة ماان اإلمااور ،حيا
محاضاار المحاكمااة لااتعك

أن الرااانون يتطلااب ضاارورة تن ااي

رااورة رااحيحة لمااا ت ا ماان إج اراءات أثناااء مرحلااة المحاكمااة(،)1

إضافة إل أنه ال يجوز للمحكمة االحتجا عل الخرو فاي الادعود بماا هاو نيار وارد فاي

محاضاار المحاكمااة ،كمااا أن هااه الضاابوط تمثاال المرجعيااة التااي تسااتند إليهااا المحكمااة اإلعلا
درجااة عنااد مناقشااة أع طعاان مرااد إليهااا لمراقبااة المحكمااة اإلدن ا درجااة ،وفيمااا إها كاناات قااد
اتبعاات الرااانون فااي إجراءاتهااا أ ال ،حيا

أن التاادورن يعتباار ماان وسااائل اإلثبااات التااي توضااﺢ

الوقائن واإلجراءات التي تمت أثناء ن ر الدعود في جلسات المحاك .

()2
اء معينااأل
ورتمتن محضر الجلسة ا ا كالحك ا ا بحجية قوية  ،فإها هكر فاي المحضار أن إجار أل
قد اتبن ف يجوز إثبات عد إتباعه إال بطررق الطعن بالتزورر( ،)3أما إها ل يهكر فاي إحاداها

أن اإلجاراء قااد اتب ان فااإن يجااوز لراااحب الشااجن ،فااي هااه الحالااة أن يثباات بجمياان الطاار أن
هل اإلجراء قد أهمل أو خولف(.)4
ويعتبر التدورن من الضمانات الهامة للماته  ،ن ا األر إلهميتاه الخاراة لهاها المبادأ ،وإلن إنفالاه
أو عد إتباعه يم

بحرو الدفا والمرلحة العامة(.)5

()1د .محمد الطراونة :حقوق اإلنسان بين النص والتطبيق ،منشورات مركز ع ّمان لدراسات حقوق اإلنسان ،مطبعة الشعب ،الطبعة األولى ،ع ّمان2003 ،ص ، 86ص .82
( )2د .علي عبد القادر القهوجي ،مرجع سابق،ص458
( )3د.محمد زكي أبو عامر ،مرجع سابق،ص866
( )4د .حسن الجوخدار ،مرجع سابق ،ص .476
( )5د .محمد صبحي نجم،المرجع سابق ،ص  ،475كذلك الدكتور محمود نجيب حسني ،مرجع سابق  ،ص .837
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المبحث الثاني
الضمانات المتعلقة بحقوق المتهم
هنااا حرااو لراايرة بااالمته وال تنفراال عنااه إل ا حااين انتهاااء محاكمتااه براادور الر ارار
النهااائي والفاراال فااي موضااوعها ،س اواء كااان الحك ا باإلدانااة أو بااالبراءة أو عااد المس ا ولية،
حيا ا

تجم اان علا ا ه ااه الحر ااو مختل ااف التشا اررعات والمواثي ااق الدولي ااة وه ااي تش ااكل ض اامانة

رئيسااية للمااته  .وسااوف أتحااد

فااي هااها المبحا

عاان هااه الضاامانات اللراايرة بااالمته وهلا

من خ م ترسيمه إل مطلباين ،أتنااوم فاي المطلاب اإلوم قررناة الباراءة ،وفاي المطلاب الثااني
حق المته بالدفا عن نفسه وحره في االستعانة بمحا .

المطلب األول
قرينة البراءة "كضمانة من ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية
عن ااد وق ااو الجررم ااة روالا ا ح ااين إر اادار حكا ا ب ااات فيه ااا ف ااإن ال اادعود تم اار بع اادة م ارح اال

مختلفااة ،وراات فااي هااه الم ارحاال التااي تماار بهااا الاادعود الجزائيااة اتخاااه العديااد ماان اإلج اراءات
التااي تم ا

حررااة المااته وت ا دع إل ا ساالبه العديااد ماان حروقااه ،ولكااي تسااير هااه اإلج اراءات

بطرررة قانونية بعيادة عان انتهاا حراو الماته ال باد مان م ارعااة مبادأ أساساي يبرا قائمااأل فاي
ههن كل من المحرق والراضي وكل طرف من أطراف الرضية ،أال وهو افت ار

باراءة الماته

أو مااا يعاارف برررنااة الب اراءة ،وم ا دد هااها المباادأ أن كاال مااته باارعء حت ا تثباات إدانتااه بحك ا

نهااائي ،فكاال إج اراء يتخااه دون افت ا ار

ب اراءة المااته سااي دع إل ا اعتبااار مااداناأل ورلر ا عليااه

عاابء إثبااات براءتااه ،فااإها لا يااتمكن ماان إثبااات هااه الباراءة ،فإنااه يعتباار مرتكبااا لهااه الجررمااة
وتات إدانتااه ،وفااي هاها مسااا
تثبت براءته.

خطياار بحرااو الماته فهااو فااي هااه الحالاة يعتباار مااداناأل إلا أن

ل ااها تع ااد قررن ااة البا اراءة م اان أها ا ض اامانات الما اته  ،وم اان أها ا المب اااد الت ااي تر ااو عليه ااا
الشاارعية الجزائيااة ،فا بااد ماان احتا ار قررنااة الباراءة فااي كاال إجاراء ياات اتخاااه ضااد  ،إلن هااه
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الرررنااة تضاامن للمااته الفررااة الكافيااة للتمتاان بمحاكمااة عادلااة ومنراافة ت ارعااي فيهااا حرااو
الدفا .
وإلهمية هها المبدأ (قررنة البراءة) ،ال بد من تحديد ماهيته والنتائا المترتبة عليه-:
الفرع االول
ماهية قرينة البراءة
تعتبر قررناة الباراءة مبادأ أساساياأل لضامان الحرراة الشخراية للماته  ،ومرتضا هاه الرررناة

أن كاال مااته بجررمااة مهمااا بلااات جسااامتها يجااب معاملتااه بوراافه شخر ااأل بررئ ااأل حت ا تثباات

إدانتااه بحكا قضااائي بااات( ، )1فااالحك البااات هااو الوحيااد الرااادر علا هااد قررنااة الباراءة إها مااا
راادر باإلدانااة المبنااي عل ا الجااز واليرااين ماان خ ا م اإلدلااة المردمااة ضااد المااته  ،حي ا

أن

الراضي ال يحك بإداناة الماته روانازام العروباة علياه إال إها تايرن مان ارتكاباه للجررماة ،أماا إها
رجﺢ الراضي اإلدانة وتوافر لديه الش بإدانة المته فإنه وانط قاأل مان قاعادة أن الشا يفسار
لرااالﺢ المااته ال بااد ماان الحكا بباراءة المااته  ،بمااا معنااا أن اإلحكااا الجنائيااة يجااب أن تبنا

عل ا الجااز واليرااين ال ال اان واالحتمااام ،فااإها ل ا يراال الراضااي إل ا درجااة الجااز بارتكاااب
المشااتك عليااه للجاار يتوجااب علاايه الحكا ببراءتااه )2(،وقااد أشااارت محكمااة التمييااز إلا هل ا ،
حي ا ا

قضا اات لمحكما ااة الموضا ااو بمرتض ا ا الما ااادة  147ما اان قا ااانون أرا ااوم المحاكما ااات

الجزائياة اإلخااه بمااا ترناان بااه ماان بينااات وطاارح مااا ساوا وال معرااب عليهااا فااي هااها الشااجن ،روان
لتل المحكمة طرح الدليل إها طرقه الش إلن من المفرو

إع ن براءة المته حتا تتاوافر

اإلدلة والحجا الرطعية الثبوت التي تفيد الجز واليرين ،إلن حك اإلدانة يرادر عان االقتناا
اليريني برحة ماا ينتهاي إلياه مان وقاائن البيناات ،وحيا

أن الشا سااور المحكماة فاي راد

الشاهدة فإن طرحها لتل الشهادة للشهادتين المنرولتين عنها يدخل ضمن ر حيتها (.)3

( ) 1د .أحمد فتحي سرور ،الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،1993 ،ص .171
( )2د .محمد سالم ،نحو تيسير اإلجراءات الجنائية ،الطبعة األولى ،دار النهضة العربية ،1997 ،ص .33
( ) 3قرار محكمة التمييز األردنية (جزائية) رقم ( 2008/1745هيئة خماسية) تاريخ 2009/2/1منشورات مركز عدالة
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وقااد نااص المشاار الفلسااطيني علا هااه الرررنااة وأدرجهااا ضاامن نرااوص الرااانون كراعاادة

ثابتة في المادة  2/106من قانون االجا ارءات الجزائياة ،حيا

نرات علا

اها لا ترا البيناة

عل المته قضت المحكمة ببراءته.
واإلسا

الرانوني لرررنة البراءة مساتمد مان مبادأ الشارعية ،وتطبياق مبادأ الشارعية يفتار

حتماأل وجود قاعدة أخرد هي قاعدة اإلرال فاي الماته الباراءة حتا تثبات إدانتاه ،ويعناي مبادأ

الشرعية أن اإلرال فاي اإلفعاام اإلباحاة واالساتثناء وهاو التجارر  ،واساتنتاجاأل مان هاه اإلباحاة

يجب الن ر إل المته بورفه بررئا ،فك هما وجهان لعملاة واحادة ،وال تنتفاي هاه الباراءة إال
عن اادما يخ اار الم ااته م اان دائا ارة اإلباح ااة إلا ا دائا ارة التجا ارر وه ااو م ااا ال يمك اان الج ااز ب ااه إال
بمرتض حك بات يدين المته بارتكابه الجررمة(.)1
ولهااها ال بااد ماان الرااوم بااجن حمايااة الحررااة الشخرااية للمااته ومااا يتراال بهااا ماان الحرااو

اإلخاارد التااي تتطلبهااا المحاكمااة العادلااة هااي اإلسااا
اإلسا

الرااانون لرررنااة الب اراءة ،وهااها هااو هات

الهع تنبن منه الشرعية اإلجرائية(.)2

كهل فإن هها المبدأ يتفق من االعتبارات الخارة بضرورة حماية الضاعفاء أماا جباروت
اإلقوياء ،والمته يعتبر ضعيفاأل بمواجهة النيابة العاماة ،إضاافة إلا أن قررناة الباراءة تتفاق مان

طبيعااة اإلمااور ،فاإلراال أن اإلنسااان يلتااز بالرواعااد الرانونيااة ،وارتكابااه للجررمااة يعتباار خروجااأل
عن طبيعة اإلمور ،فإن اإلرل في اإلنسان هو فعل الخير واالستثناء هو الشر.

وعلي ااه وحتا ا ي اات احتا ا ار ه ااه الرررن ااة الهام ااة والت ااي تعتب اار ض اامانة هام ااة م اان ض اامانات
اإلنسان بشكل عا والمته بشكل خاص ،ال بد من مراعاة النتائا التي تترتب عليها.

( )1د .أحمد فتحي سرور ،القانون الجنائي الدستوري ،الطبعة األولى ،دار الشروق ،ص .251
( )2د .محمد محمد مصباح القاضي ،مرجع سابق ،ص .44
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الفرع الثاني
النتائج التي تترتب على قرينة البراءة
 -1نقل عبء اإلثبات على عاتق النيابة العامة
ترضااي قررنااة الباراءة ،كمااا أشارنا سااابراأل إلا أن المااته باارعء حتا تثباات إدانتااه ،وهااها هااو

اإلرل واإلرل ال يحتا إل إثبات ،وعل مان يادعي خا ف اإلرال أن يثبات هلا  ،وعلياه
وحيا ا

أن الم ااته وحس ااب اإلر اال ب اارعء فإن ااه ال يتحم اال إثب ااات براءت ااه ،وهلا ا الفتا ا ار

براءته ثابتة وأن من يدعي عك

أن

هل هو من يرن علياه عابء اإلثباات ،فكماا أن الراعادة فاي

اإلثبااات الماادني أن البينااة عل ا ماان أدع ا فماان باااب أول ا تطبيااق هااه الراعاادة فااي اإلثبااات
الجزائي(.)1
وبالتااالي فااإن عاابء اإلثبااات فااي الاادعود الجزائيااة يراان عل ا عاااتق النيابااة العامااة ،حي ا
يتوجااب عليهااا إثبااات مس ا ولية المااته فااي هل ا  ،فعاابء اإلثبااات يراان كااام أل عل ا عاترهااا ،وال
يجوز اتخاه رمت المته أو هرمه أو إنكار للتهماة دلاي أل ضاد  ،بال يجاب عليهاا البحا

عان

الحريرة الكاملاة المتمثلاة فاي تحارع اإلدلاة الراادقة ،ساواء كانات فاي راالﺢ الماته أو ضاد ،
أدلة نفي أو أدلة إثبات ،فالنيابة ليست خر ككل الخرو  ،بل هي خر عا عاادم يهمهاا
البحا

عاان الحريرااة ،ولااي

الحكا علا اإلبرراااء( .)2فااإها كااان عاابء اإلثبااات يراان علا عاااتق

النيابة العامة بورفها ممثلة ل دعاء العا  ،إال أن هلا لاي

معناا أن مهماة النياباة مرراورة

علا إثبااات التهمااة فرا  ،إال أن و يفتهااا هااي إثبااات الحريرااة بجمياان رااورها ،وعلا المحكمااة
أيضاأل أن تبح

بنفسها من خ م إجراءات المحاكمة عن هه الحريراة ،دون أن تكلاف الماته

وال محاال إلثباتهااا أمااا المحكمااة( .)3فالراضااي

عاابء إثبااات الباراءة ،فهااه الباراءة أماار مفتاار

الج ازئااي ال يرااف مكتااوف الياادين كمااا هااو الحااام بالنساابة للراضااي الماادني باال ماان واجبااه حتا

( )1د .حسن الجوخدار ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،الجزءان األول والثاني ،الطبعة األولى ،1993 ،ص .283
( )2د .حسن الجوخدار،المرجع السابق ،ص 293
( )3د .أحمد فتحي سرور ،القانون الجنائي الدستوري ،مرجع سابق ،ص .202
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يرل إل قناعة وجدانية ي س
اإلدلة الرائمة في الدعود(.)1

عليها حكمه أن يبح

عن اإلدلة وأن يحااوم إكماام ناواقص

وهااها مااا أك اد المشاار الج ازئااي باانص المااادة  208ماان قااانون االج اراءات الجزائيااة ،حي ا

جاء بهاا للمحكماة بنااء علا طلاب الخراو او مان تلرااء نفساها اثنااء ساير الادعود ان تاجمر
بتراادي أع دلياال تا ار الزمااا ل هااور الحريرااة ولهااا ان تساامن شااهادة ماان يحضاار ماان تلراااء نفسااه

البداء معلومات في الدعود .

إال أن مباادأ نراال عاابء اإلثبااات عل ا عاااتق النيابااة توجااد لااه بع ا

االسااتثناءات ،وهااه

االسا ااتثناءات قا ااد تكا ااون محا ااددة بنرا ااوص قانونيا ااة خارا ااة ور ا اررحة ،أو أن تحا اادد برضا اااء
مسترر( .)2فمت توافرت هه الحاالت فجن عبء اإلثبات ينترل إل كاهل المته .
وسوف أشير إل هه الحاالت بإيجاز واخترار:
أ -نقل عبء اإلثبات على عاتق المتهم بحكم القانون:
هناا حاااالت ينراال فيهاا الراانون عاابء اإلثباات علا عاااتق المادع عليااه (المااته ) ،وماان

اإلمثلااة علا هلا مااا ورد فااي المااادة  212ماان قااانون االجاراءات الجزائيااة والتااي نراات علا

(تعتب اار المحاض اار الت ااي ين مه ااا م ااجمور الض ااب الرض ااائي ف ااي الج اانﺢ والمخالف ااات المكلف ااون
باثباتهااا بموجااب احكااا الر اوانين حجااة بالنساابة للوقااائن المثبتااة فيهااا ال ا ان يثباات مااا ينفيهااا)
وكااهل مااا ورد فااي المااادة  310ماان هات الرااانون التااي نراات عل ا (يجخااه الراضااي برااحة
الوقائن المثبتة في او ار الضب الموافرة الروم تن يمها)
ومناااء علا هلا  ،فإناه يتعااين علا الراضااي أن يسال بمااا أثباات فااي هااه المحاضاار ،وهااها
يعني إعفاء النيابة العامة من إثبات هل وتحميل المشتك عليه عبء إثبات عكسه .
ب -نقل عبء اإلثبات بما استقر عليه القضاء:

( )1د .حسن الجوخدار،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (الطبعة االولى) ،مرجع سابق ،ص .284
( ) 2د .محمود نجيب حسني ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،الطبعة الثانية ،1988 ،ص .420
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ومن اإلمثلة عل هها النو في الرضااء  ،مواقعاه فتااة أو هتا عرضاها ولا تات الخامساة
عشر من عمرها با
حي

الن ار عان رضااها ،لعاد اعتباار رضااء مان يكاون دون هاها السان(،)1

استررت اجتهادات محكمة التمييز عل عل الماته بسان المجناي عليهاا إها كاان عمرهاا

يراال عاان خم ا

عش ارة ساانة ،ولااي

عل ا النيابااة العامااة إثبااات هااها العل ا عل ا اعتبااار ركن ااأل

مفترض ااأل ،رواها مااا أراد المااته الاادفن بااجن إرادتااه ل ا تتجااه إل ا أن يراان فعلااه عل ا قاراار ،فااإن
إثبات هها الدفن يرن عل عاتق المته .
وعل الرن من أن عابء اإلثباات يران علا كاهال النياباة العاماة ،فاإن هاها ال يا دع إلا
حرمان المته من حره فاي إثباات براءتاه ،فيحاق لاه الادفا عان نفساه بكال الوساائل التاي تولاد
الرناعة لدد الراضي ببراءته ودح

بينة النيابة العامة حوم أدلة االتها  ،ليرل إل تطبياق

المبدأ الرائل بجن الش يفسر للرالﺢ المته (.)2
 -2الشك يفسر لمصلحة المتهم:
كاال ش ا فااي إثبااات الجررمااة يجااب أن يفساار لمراالحة المااته  ،فهااها الش ا يعنااي إسااراط
اإلدانة والعاودة إلا اإلرال العاا وهاو الباراءة ،ولهاها فاإن اإلحكاا الراادرة باإلداناة يجاب أن
تبن عل حجا قطعية الثبوت تفيد الجز واليرين ال مجرد ال ن واالحتمام(.)3
ففااي مرحلااة المحاكمااة ،وهااي مرحلااة تتساان فيهااا ضاامانات المااته عاان المرحلااة السااابرة وهااي
مرحلااة التحريااق ،وعليااه فااإن الحك ا باإلدانااة يبن ا عل ا الجااز واليرااين الكاماال السااتبعاد قررنااة
البراءة اللريرة بكل إنسان ،فالمته برعء حت تثبت إدانته بحك ج ازئاي باات قاائ علا أدلاة
كافية ،لهل أما إها حرل الش لادد المحكماة فاي إداناة الماته إلع سابب كاان وجاب عليهاا
أن تجنﺢ نحاو ترررار براءتاه اساتناداأل إلا قاعادة أن الشا يفسار لمرالحة الماته  ،وعلياه يكفاي

إلراادار حكا الباراءة مجاارد الشا فااي اإلدانااة ،فااإها حكماات المحكمااة باإلدانااة رنا شااكها فااي
هل كان حكمها جدي األر بالنر  ،رواها ماا تورالت المحكماة إلا عادة اخت فاات بعضاها يا دع
إل اإلدانة وبعضها ي دع إل البراءة ،وجب عل المحكمة الحكا باالبراءة وعلا العكا مان
( )1انظر المواد  298 ،296 ،292من قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة .1960
() 2د .حسن الجوخدار ،المرجع السابق ،ص .355
( )3د .أحمد فتحي سرور ،الشرعية الدستورية ،مرجع سابق ،ص .206
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هل إها كانت االحتمااالت جميعهاا تا دع إلا اإلداناة فا رراب علا المحكماة إن هاي ههبات
في حكمها بإدانة المته باالستناد إل احتمام واحد منها (.)1
وتطبيرا ااأل لراع اادة الشا ا يفس اار لمر االحة الم ااته  ،فر ااد قض اات محكم ااة التميي ااز بجن ااه تبنا ا

اإلحكااا عل ا الجااز واليرااين ولااي

عل ا الش ا والتخمااين ،وأن تجكيااد الشاااهد أن المااته هااو

الااهع اشااتر فااي جررمااة الساالب وأنااه ي كااد هلا بنساابة  %90ممااا يفيااد بوجااود الشا  ،والشا
يفسر لمرلحة المته (.)2
وقضات أيضااأل بااجن تطبيااق قاعاادة أنااه ماان اإلفضاال أن تباار المحكمااة ألااف مجاار ماان أن
تدين بررئاأل واحداأل يكون محله عندما تكون البينة عل ش (.)3
ورترت ااب أخيا ا األر علا ا قررن ااة البا اراءة ،أن ااه إها قض اات المحكم ااة ببا اراءة الم ااته وج ااب عليه ااا

اإلفا ار عنااه فااو األر حتا لااو طعناات النيابااة العامااة بااالحك وفرااا الحكااا المااادة  278ماان قااانون
االج اراءات الجزائيااة حي ا

نراات عل ا (اها قضاات المحكمااة بب اراءة المااته اطلااق س اراحه فااي

الحام ما ل يكن موقوفا لسبب اخر).

( ) 1د .حسن الجوخدار ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،الطبعة الثانية،لمرجع سابق ،ص .350
( )2قرار تمييز جزاء رقم ( ، 1995/286هيئة خماسية) بتاريخ  ،1995/6/29منشورات مركز عدالة.
( )3قرار تمييز جزاء رقم ( ،1977/24هيئة خماسية) المنشور على الصفحة 816من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ  ،1977/1/1وانظر في ذلك أيضا ً تمييز رقم (.)2008/820
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المطلب الثاني
حق المتهم في الدفاع عن نفسه واالستعانة بمحام
يعتبر حق الدفا وخروراأل في مرحلة المحاكمة ،من أه الضامانات التاي تجاب كفالتهاا
كون هها الحق يهدف إل رد االتها وتردي اإلدلة عل البراءة ،وت هر أهمياة هاها الحاق مان
خ م المرلحة العامة التي ترتضي أن يستعمل المته حروقه عل النحو السلي .
وف ااي الاال ااب ف ااإن الم ااته ال يح ااي ب اااإلجراءات الرانوني ااة ورجها ال كيفي ااة مباشا ارة حروق ااه،
وبالتالي فإن دور الدفا أن يعرفه ويساعد في استعمام تل الحرو  ،وللدفا دور ها كوناه
الوساايلة التااي تجنااب المااته ماان أن يراادر ماان جانبااه ساالو ضااار ،فرااد يدفعااه الجهاال وسااوء
ال اان بالنيابااة والرضاااء واضااطرابه وخوفااه ماان تعرضااه للعراااب إل ا أن اوا ماان الساالو تضاار
بمرلحته (.)1
واستناداأل إل مبدأ الشرعية ،فإنه يتوجب عل المشر الموازناة ماا باين حراو ممثال الدولاة

النيابااة العامااة ،الااهع يتااول اسااتيفاء حااق المجتماان فااي العراااب وحرااو المااته بالش اكل الااهع
يضمن للمته حررته وجمين حروقه وكرامته اإلنسانية.
وحااق المااته فااي الاادفا عاان نفسااه هااو واحااد ماان هااه الحرااو  ،وهااو يسااتلز ماان الدولااة
حمايته واحترامه وتمكين المته من مباشرته ،وهل لضرورته لتحريق المحاكمة العادلة(.)2
وعليااه وإلهميااة حااق الاادفا كجحااد ضاامانات المااته وتحريااق المحاكمااة العادلااة ،ال بااد ماان
توضاايﺢ مااا هااو المررااود بحااق الاادفا وماادد أهميتااه فااي تحريااق العدالااة ،والتعاارف عل ا أه ا
متطلبات أو مستلزمات حق الدفا وهل عل النحو التالي .

( )1د .محمد الطراونة :حقوق اإلنسان بين النص والتطبيق ،منشورات مركز ع ّمان لدراسات حقوق اإلنسان ،مطبعة الشعب ،الطبعة األولى ،ع ّمان2003 ،ص.86
( )2د .حسن بشيت خوين ،مرجع سابق ،ص .120
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الفر االوم
مفهوم حق الدفاع
حق الدفا له مكانة بارزة في قوانين اإلروم الجزائية المختلفاة ،ومنهاا قاانون االجاراءات
الجزائية الفلسطيني ،حي

جاء النص علا هاها الحاق فاي مواضان مختلفاة مناه ،ومنهاا الماواد

(244و  )275وعل الرن من أن أنلب الروانين اإلجرائية جااءت مترادرة الانص علا حاق
الادفا  ،إال أن أع منهااا لا يعا تعررفااأل لهاها الحااق ،إضاافة إلا أن الرضاااء هاو اﻵخار وعلا

الرن من إيراد فاي العدياد مان أحكاماه لعباارة (حاق الادفا وورافه بجناه حاق مراد ) ،إال أن

ل يبين ما هو المررود به(.)1
ويمكن تعررف حق المته بالدفا بجنه مجموعة النشاطات اإلجرائية التي يباشارها الماته
بنفسه أو بواسطة وكيله باية كفالة حروقه ومرالحه ودر التهمة عن نفسه (.)2
وقد أشارت محكمة النر

المراررة فاي أحاد أحكامهاا إلا الراوم باجن حرماان الماته مان

إبداء أقواله بكامل الحررة ،أو إهماام الفرال فاي طلاب راررﺢ مان طلباات التحرياق أو الادفو
الفرعياة التااي يباديها أو فااي دفاا راررﺢ خااص بعااهر قاانوني ماان اإلعاهار المحلااة أو المانعااة
من العراب يشكل أخ الأل بحق الدفا (.)3
الفرع الثاني
أهمية حق الدفاع
لحااق الاادفا أهميااة كبي ارة فااي تحريااق العدالااة ،باإلضااافة إل ا أنااه يمكاان المااته ماان دفاان
ودح ا

التهمااة الموجهااة إليااه ،فهااو يساااعد الراضااي فااي الورااوم إل ا الحريرااة فااي الاادعود

المن ااورة أمامااه ،هلا أن مااا يبديااه المااته أو محاميااه ماان أوجااه دفااا إضااافة إلا المناقشااات
التي تدور فاي اإلدلاة المردماة اساتناداأل إلا مبادأ شافوية المحاكماة مان شاجنها جميعااأل أن تسااعد

الراضااي عل ا إراادار حك ا مطااابق للعدالااة ،وبالتااالي فااإن حااق الاادفا يعنااي إعطاااء المااته
( )1د  .حسن بشيت خوين ،مرجع سابق ،ص .121
( )2القاضي يوسف الحمود ،مرجع سابق ،ص .26
( )3د .حسن بشيت خوين ،المرجع سابق ،ص .121
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إمكانية حماية مرالحه والمساهمة الفعالة في تنفيه مهمة الرضاء ،ويسااعد براورة فعالاة فاي
ترررر الحك العادم.
وحي

أن الراضي الجزائي ال يساتطين أن يبناي قناعتاه الوجدانياة إلرادار الحكا النهاائي

فااي الرضااية ،إال م اان خ ا م اإلدل ااة والبينااات الت ااي عرضاات أمام ااه فااي الرض ااية وتناااق

به ااا

الخرو أمامه مناقشة جدية وحرة ،فهه المناقشة ال يمكن أن تحرق هه الااياة فاي الوراوم

إل ا الحريرااة مااا ل ا يتمت ان أط اراف الاادعود وماانه المااته بحررااة تامااة فااي التعاارف عل ا تل ا
اإلدلة ومناقشتها والرد عليها ،وهها ما يمثل عينية حق الدفا .
الفرع الثالث
متطلبات أو مستلزمات حق الدفاع
كي يتمكن المته مان ممارساة حراه فاي الادفا  ،فا باد مان إتاحاة الفرراة لاه ليراو باهل
رواتاحة هه الفررة تستلز اإلمور التالية:
 -1حضور إجراءات المحاكمة:

إن تمكااين المااته ماان حضااور إج اراءات المحاكمااة يعااد أم ا األر ضاارورراأل السااتعمام حرااه فااي

الاادفا  ،فالراعاادة بالنساابة لمرحلااة المحاكمااة وجااوب إجرائهااا بحضااور جمياان الخرااو  ،وير ان
علا ا ع اااتق المحكم ااة تمك ااين الخر ااو م اان حض ااور جمي اان إجا اراءات المحاكم ااة( ،)1فحض ااور
الماته يساهل لاه مناقشاة اإلدلاة التاي تراد ضاد وتفنيادها فاي الوقات المناساب ،ورتوجاب علا
المحكمة أيضاأل لتحريق هاه الااياة وهاي تمكاين الخراو مان حضاور المحاكماة ضارورة تبليا
المته موعد المحاكمة ليتسن لها الشرو بالمحاكمة.

وقد أكدت الماواد  185و  187 ,186مان قاانون االجاراءات الجزائياة علا ضارورة تبليا
المااته موعااد المحاكمااة ،ومباادأ الحضااور تسااتلزمه ضاارورة تمكااين الخراو ماان إبااداء دفااوعه
وأقواله واالستما في هات الوقات إلا أقاوام اﻵخاررن مان خراو وشاهود وخباراء ومناقشاته
في هل  ،وهي ضرورة مستمدة من أن التحريق النهائي المحاكمة يمثل الفررة اإلخيارة أماا
( )1د .حسن الجوخدار ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (الطبعة الثانية)  ،مرجع سابق ،ص .472
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المته إلقنا الراضي ببراءته أو عد مس وليته عان الجار المرتكاب()1والااياة مماا تراد تمكاين
المته من إعداد دفاعه قبل السير بإجراءات المحاكمة بمواجهته

()2

.

 -2حـــــق المـــــتهم فـــــي اإلحاطـــــة بالتهمـــــة المســـــندة إليـــــه واالطـــــالع علـــــى أوراق

الدعوى

يررااد بااإط

المااته عل ا أو ار الاادعود ،هااو تمكينااه أو تمكااين محاميااه ماان تراافﺢ

محاضاار التحري ااق ماان أج اال أن يحاااط علما ااأل بم ااا هااو مر ااد ماان اإلدل ااة ،التااي جمع اات خا ا م
التحريق والتي بموجبها ت سوقه للمحاكمة(.)3
فاط

المته عل هه اإلو ار عنرر جوهرع لممارسة حره بالدفا  ،وعل الرن مان

أن المشر اإلردني ل ينص علا هاها الحاق راراحة فاي قاانون أراوم المحاكماات الجزائياة،

إال أن الواقاان العملااي يت اايﺢ للمااته ممارسااة ه ااها الحااق بوجااه كام اال( ،)4وال يكااون حااق ال اادفا

فاااع أل مااا لا يكاان للمااته حااق فااي أن يعلا بكاال مااا يتعلااق بااه فااي الاادعود ،وأن يحااي إحاطااة

تامااة بالتهمااة المنسااوبة إليااه ،لكااي يكااون جاااه األز ومسااتعداأل إلعااداد دفاعااه ،وقااد ارع ا المشاار

الفلسطيني ضرورة عل الماته بالتهماة المساندة إلياه وهلا فاي م ارحال التحرياق المختلفاة ،ففاي

مرحلااة المحاكمااة أمااا المحاااك المختلفااة ،حي ا

تباادأ اإلج اراءات باات وة وكياال النيابااة الئحااة

االتهااا  ،ثا تسااجم المحكمااة المااته عاان الااته المسااندة إليااه  .رواحاطاة المااته بالتهمااة ال تعنااي
إحاطتاه علمااأل بهاا فرا  ،روانمااا أحاطتاه باإلدلاة والشابهات الرائماة ضااد  .وهاها ماا نرات عليااه
المواد ( 239و 246و )250من قانون االجراءات الجزائية .
 -3تمكين المتهم من إبداء الطلبات والدفوع:
يررد بالطلبات في نطا اإلجراءات الجزائية ،المطالاب التاي تراد للمحكماة مان أجال أن

تكااون جاازء ماان البينااات التااي ترااو المحكمااة بمناقشااتها ،أو تكااون جاازء ماان البينااات التااي تراادر
عنااد الفراال فااي الرضااية المعروضااة عليهااا ،ومثاله اا طلااب االسااتما إل ا بع ا
( )1د .حسن الجوخدار ،المرجع السابق ،ص .474
( )2قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الجزائية رقم ( 2006/1047هيئة خماسية) تاريخ 2007/3/8منشورات مركز عدالة
( )3د .حسن بشيت خوين ،مرجع سابق ،ص .128
( )4د .حسن بشيت خوين  ،المرجع السابق ،ص .128
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الشااهود أو

انتااداب خبياار أو طلااب إج اراء كشااف أو طلااب ض ا أو ار أو مسااتندات ،والاادفو التااي يحااق
للمااته أن يترااد بهااا فيررااد بهااا مااا يثياار المااته أمااا المحكمااة ماان أوجااه دفااا موضاوعية أو
قانونية ،يتمكن بواسطتها تحريق نايته في الدعود ،والدفن المعوم عليه في هها الردد يجاب

أن يكاون دفعااأل جوهررااأل ،أع الادفن الاهع لاو راﺢ لترتاب علياه تبرئاة الماته أو تخفياف العروباة
عنه(.)1ورجب أن يكون المته آخر المتكلمين وفق المادة  271من قانون االجراءات .
 -4حق المتهم االستعانة بمحام:
ال ش أن المته في موقف االتها يريبه الكثير مان االضاطراب ،مماا يجعلاه ال يحسان
الدفا عن نفسه ،اإلمر الهع يتطلب وجود من يدافن عنه ،ومن هنا يرتضي حق الدفا حاق
آخر هو حق االستعانة بمحا .
وب ااالرجو إلا ا قواع ااد االجا اراءات الجزائي ااة الفلس ااطيني ،نج ااد أن المش اار لا ا يل ااز الم ااته
بتوكياال محااامي فااي الجاانﺢ ،إال أنااه متا وكاال المااته محاميااأل للاادفا عنااه ،فإنااه يتوجااب علا

المحكمااة أن تساامعه متا كااان حاضا األر ،رواها لا يحضاار فااإن المحكمااة ال تترياد بسااماعه مااا لا
يثب اات أن نياب ااه ك ااان لس اابب قه اارع(.)2أم ااا فيم ااا يتعل ااق بالجناي ااات فر ااد جع اال المش اار حض ااور
المحامي عن المته وجوميااأل فاي الرضاايا الجنائياة وبالتاالي فاناه يتوجاب علا الماته أن يوكال

محااا للاادفا عنااه  ،وهل ا ن ا األر لخطورتهااا والعروبااة المترتبااة عليهااا ،ومناااء عليااه إها ل ا يكاان
للمااته محااا مختااار ول ا ير ا بااهل وكاناات حالتااه الماديااة ال تساااعد عل ا توكياال مح اا فإنااه

ووفرااا إلحكااا المااادة ( )244ماان قااانون االج اراءات الجزائيااة تعيااين المحكمااة للمااته محاميااا
للاادفا عنااه وتاادفن نفراتااه ماان رااندو الخزرنااة ،وحضااور المحااامي هنااا يعتباار جوهررااا يترتااب
عل مخالفته البط ن.
وعليااه فااإن تمكااين المااته ماان االسااتعانة بمحااا أو قيااا المحكمااة بتعيااين محااا للمااته فااي

أحاوام معينااة فااي الرااانون ،إنمااا يشااكل ضاامانة هامااة ماان ضاامانات المااته  ،ليمكنااه ماان الاادفا
عاان نفسااه ،فلااي

الهاادف ماان إسااناد التهمااة رواج اراء المحاكمااة هااو فر ا إدانااة المااته روايرااا

العراب عليه ،روانما أيضاأل تمكينه من إثبات دفوعه واعتراضاته ونفي التهمة عنه.
( )1د .حسن خوين ،مرجع سابق ،ص .131-130
( )2د .حسن الجوخدار ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ( ،الطبعة الثانية) ،مرجع سابق ،ص .497
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المبحث الثالث
الضمانات المتعلقة بالمحكمة والحكم
إن ضمانات المته أثناء المحاكمة والتي سبق أن تحدثت عنهاا فاي المباحا

الساابرة ،ال

يمكن تحررها علا وجاه كامال دون ضامان حاق الماته فاي أن ترادر اإلحكاا بحراه مان قبال
محكمة مخترة ومسترلة وعن قا

محايد نزره ومسترل ،كهل يجاب أن تكاون هاه اإلحكاا

مس ااتوفية لكاف ااة عنار اار ومش ااتم ت الحكا ا الرض ااائي م اان حيا ا

التعلي اال والتس اابيب الر ااانوني

الساالي  ،إضااافة إلا ضاامان حااق المااته فااي الطعاان باإلحكااا التااي تراادر بحرااه أمااا المرجاان
الرضائي المختص.
ومناء عل ما ترد  ،فإنني سجقو بد ارساة هاها المبحا

الخااص بضامانات الماته المتعلراة

بالمحكمااة والحكا ماان خا م ترساايمه إلا ث ثااة مطالااب أتناااوم فااي المطلااب اإلوم الضاامانات
المتعلرة بالمحكمة والراضي الهع يباشر إجراءات المحاكماة ،وفاي المطلاب الثااني الضامانات
المتعلرة بالحك الج ازئاي مان حيا

التعليال والتسابيب ،وأخيا األر الضامانات المتعلراة بحاق الماته

بالطعن باإلحكا الرادرة بحره وهل في المطلب الثال .

المطلب األول
الضمانات المتعلقة بالمحكمة والقاضي الجزائي
إن إجاراءات المحاكمااة يجااب أن تاات وفرااا للنرااوص الرانونيااة المن مااة لهااا ،والتااي تاانص
عليهاا قاوانين اإلجاراءات المتخررااة ،وعليااه فإناه يررااد بالضاامانات المتعلراة بالمحكمااة تلا

الض اامانات المتعلر ااة بالرض اااة ،ك ااونه ها ا الوحي اادين ال ااهين خ ااوله الر ااانون را ا حية تطبي ااق
النروص الرانونية التي تن

إجراءات المحاكمة(.)1

وعليااه فإنااه ال يمكاان تحريااق الاايااة أو الهاادف المرجااو فااي الورااوم إلا المحاكمااة العادلااة

التااي تكفاال حرااو الخرااو بوجااه عااا والم اته بوجااه خاااص دون أن ياات اتخاااه اإلج اراءات
( )1د .محمد الطراونة ،الحق في المحاكمة العادلة ،مرجع سابق ،ص .96
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الرانونيااة المتبعااة فااي المحكمااة ماان قباال الراضااي النزرااه والمسااترل والمحايااد ،إلنااه مهمااا بلااات
حيادة النراوص الرانونياة إال أن تطبيرهااا علا النحاو الاهع يحرااق عادالتها يتوقاف علا ها الء
اإلشخاص الهين أوكل إليه مهمة إحرا الحق رواقامة العدم.
وحي

أن مهمة الرضاة هي تحريق العدم ،فهه المهمة تتطلب أن يكون الراضي متجاردا

بعيدا عن التجثر بالمرالﺢ والعواطف الشخرية ،رواها ما أربﺢ موقف ال بد وأن يتاجثر بهاه
العواطف والمرالﺢ فاإن حيااد باين الخراو ساوف ينعاد  ،ومنااء علياه فاإن حيااد الراضاي ال
يمكن أن يتحرق إال عن طررق إبعاد عن تل المواقف التي تعرضه لخطر التحك (.)1
ويررااد بحياااد الراضااي ونزاهتااه ،أال يمياال الراضااي عنااد ن اار الاادعود إلا جانااب أع ماان
الخرو عل حساب الخر اﻵخر ،وأن علياه أن يطباق الرواعاد الرانونياة التاي تحراق العادم
وفرا لمفهو الن ا الرانوني الهع يفر

هه الرواعد.

وحياااد الراضااي ال يرتراار فرا علا عااد التمييااز بااين الخرااو فااي الاادعود ،روانمااا يمتااد

حياااد أيضااا إل ا موضااو الن ا از  ،وعليااه فإنااه يتوجااب عل ا الراضااي الج ازئااي أن يفراال فااي
الن از بروح موضوعية وتجرد من نيار أن يتاجثر حكماه بمرالحة أو رأع ساابق أو علا ساابق
بالرضااية ،ف ا يجااوز للراضااي أن يحك ا بعلمااه الشخرااي ،وكااهل يجااب عليااه أال يتااجثر بااجع
ما ا ثر آخ اار يبع ااد ع اان الحي اادة والن ازه ااة والموض ااوعية .حيا ا

نر اات الم ااادة  205م اان ق ااانون

االجراءات الجزائية عل (ال يجوز للراضي ان يحك بعلمه الشخري).
ولهل يمكن أن نعتبر أن حياد الراضي ضمانة هامة من ضامانات الماته  ،بحيا

يشاعر

المته عند ردور الحك عليه أنه ردر عن شخص ال ع قة له بالرضاية ونيار متاجثر باجع
ط اارف م اان أطرافه ااا ول ااي

علي ااه أع ت ااجثير م اان أع جان ااب ،ول ااهل ي ااركن الم ااته إلا ا عدال ااة

الراضي وعدالة الحك الرادر بحره.
ون األر إلهمية مبدأ حيااد الرضااة واساتر له  ،فراد ناص علياه الراانون االساساي الفلساطيني

في المادة  ،98حيا

جااء بهاا الرضااة مساترلون ال سالطان علايه فاي قضاائه لايار الراانون

وال يجوز الية سلطة التدخل في الرضاء او في ش ون العدالة  ،كهل فاإن االهتماا باساتر م
( )1د .حسن بشيت خوين ،مرجع سابق ،ص .25
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الراضي وحياد وجد طرررا له في المواثياق واالتفاقياات الدولياة فراد جااء الانص علا هلا فاي
المااادة العاش ارة ماان اإلع ا ن العااالمي لحرااو اإلنسااان و المااادة  1/14ماان االتفاقيااة الدوليااة
الخارة بالحرو المدنية والسياسية لعا 1966المشار إليهما آنفاأل.
وباإلضافة لما هكر من اهتما مان قبال الدساتور الفلساطيني واالتفاقياات والمواثياق الدولياة
لمب اادأ اس ااتر م الراض ااي وحيدت ااه ونزاهت ااه ،والت ااي تش ااكل بمجمله ااا ض اامانات هام ااة للمحاكم ااة
العادلااة والمااته  ،فرااد جاااء قااانون الساالطة الرضااائية رق ا  1لساانة  2002لي كااد ويكاار مباادأ
استر م الرضاة ،ولينص عل قواعد هامة تكفل للراضي حياد ونزاهته.
كماا أن اساتر م الرضااء ال يعناي اساتر م الرضاااة كاجف ارد فرا  ،ولكان يشامل هاها المفهااو
استر م الرضاء كسلطة وجهاز ،فاالستر م يعني اعتبار الرضاء سالطة مان سالطات الدولاة،
ترف عل قد المساواة من كل من السالطتين التشاررعية والتنفيهياة ،وأن اساتر م المحكماة هاو

ركاان جااوهرع الز لعدالااة المحاكمااة ،ويررااد بااهل أن يراادر الحكا فااي أع قضااية مطروحااة
الوقاائن ،وتساتمد المحااك اساتر لها مان مبادأ

أما المحكمة في إطار من الحيدة وعل أساا

الفرل بين السالطات(.)1فراد جااء ناص الماادة ( )2مان قاانون السالطة الرضاائية الماهكور علا

(الرضاة مسترلون ال سلطان عليه في قضائه لاير الرانون) .

يتض ااﺢ مم ااا س اابق أن اس ااتر م الرض اااء وحر ااانته ض اامانتان أساس اايتان لحماي ااة الحر ااو
والحررات ،وهو ضمانة أساسية للمته تعزز مفهاو حيادة الراضاي عناد قياماه بواجباتاه ،حيا

تكااون اإلحكااا تعبي ا ار عاان ال ارأع الرااانوني فااي ضااوء الوقااائن المعروضااة عليااه ودون تااجثير أو
تدخل من سلطة قضائية أعل أو تنفيهية أو تشررعي.

( )1د .محمد الطراونة ،الحق في المحاكمة العادلة ،مرجع سابق ،ص .98
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المطلب الثاني
الضمانات المتعلقة بتعليل وتسبيب األحكام
الحك هو قرار رادر عن المحكمة يفرل في منازعة معيناة ،يا دع إلا حال النا از وهاو
بااهل يفاار

إرادة المشاار علا أطاراف الخرااومة ،وهااها الحكا هااو تعبياار عاان إرادة الرااانون

إلنه يبرز إلطراف الادعود الراعادة الرانونياة التاي ينبااي أن تطباق علا ع قاته  ،فاالحك ماا
هااو إال إع ا ن الراضااي عاان إرادة الرااانون لتتحرااق بااه نتيجااة قانونيااة فااي واقعااة معينااة ،وعل ا
أطراف الدعود أن يلتز كل منه بهه النتيجة(.)1

والحك ا بمعنااا الواساان ،هااو كاال ق ارار رااادر عاان جهااة قضااائية وطنيااة عاديااة كاناات أ
اسااتثنائية أو خارااة هات واليااة بالنساابة لهااها الر ارار ،وفاراال فااي موضااو الخرااومة أو فااي

مسااجلة فرعيااة أو متضاامن اتخاااه إجاراء معااين ،ويسااتوع فااي هلا أن تكااون الجهااة المراادرة لااه
جنائية أو مدنية أو إداررة أو جهة أحوام شخرية(.)2
وأن م ااا يهمن ااا ف ااي ه ااها الر اادد ه ااو اإلحك ااا والرا ا اررات الر ااادرة ع اان المح اااك الجزائي ااة،

فاإلحكا الجزائية الفارلة في موضاو الادعود وفراا لرواعاد أراوم المحاكماات الجزائياة ،هاي

اإلدانااة أو الب اراءة أو عااد المس ا ولية ،وال بااد لهااه اإلحكااا كااي تكااون مرنعااة س اواء للمحكااو
عليه أو نير أن تكون
ومعللة تعلي أل وافياأل بجمين جوانبها.
مسببة
أل
أل
حي

تنص المادة  276مان قاانون االجاراءات الجزائياة علا

يشامل الحكا علا ملخاص

الوقااائن ال اواردة فااي ق ارار االتهااا والمحاكمااة وعل ا ملخااص طلبااات النيابااة العامااة والم اادعي
بالحق المدني ودفا المته وعل اإلساباب الموجباة للباراءة أو االداناة ،وعلا الماادة الرانونياة
المنطبرة عل الفعل في حالة االدانة ,وعل تحديد العروبة ومردار التعويضات المدنية .
كاهل نرات المااادة  2/5مان قاانون تشااكيل المحااك الن امياة رقا  5لسانة  2001علا
أنه يجب ان تشتمل االحكا عل االسباب التي بنيت عليها .
( )1د .محمد سعيد نمور ،مرجع سابق ،ص .493
( )2د .محمد سعيد نمور ،المرجع السابق ،ص .500
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ماان خ ا م هااهين النرااين ،يتضااﺢ لنااا بااجن المشاار اس اتلز أن يكااون ق ارار الحك ا معل ا أل

وموضااحاأل لبسااباب الموجبااة لااه ،ساواء كااان باإلدانااة أو بااالبراءة أو عااد المسا ولية ،ماان اجاال
أن يكون هها الرارار مرباوال وساائااأل ومتفراا مان أحكاا الراانون ،ومان اجتهاادات محكماة التميياز
في هل

إها تضامن الحكا علا ملخاص وقاائن الادعود ،وعلا عار

للبيناات المردماة فيهاا

وعلا ا طلب ااات النياب ااة العام ااة ودف ااا الم ااته وقام اات المحكم ااة بتعلي اال قراره ااا تعل ااي أل س ااائااأل،
واشتمل الحك عل المادة الرانونية المنطبرة عل أفعام المته وعل مرادار العروباة المحكاو

بهاا علياه وعلا مراادرة اإلداة الجرمياة ،فاان هاها الرارار يتفاق مان ماا توجباه الماادة  237ماان
قانون أروم المحاكمات الجزائية مما يتوجب معه تجييد .)1( .

وتساابيب الحك ا هااو ش ااكل الز لرااحة إراادار  ،ويكماان في ااه فاان الرضاااء ،أو تباارز م اان

خ له شخرية الراضي وتتضﺢ به مدد ثرافته وفهمه الرحيﺢ إلحكا الراانون ومادد تمكناه
من أروم االستدالم وقدرته عل المز بين هل كله والتعبير عنه بلاة الرانون(.)2

ويرر ا ااد بجس ا ااباب الحكا ا ا  ،اإلس ا ااانيد الت ا ااي ير ا ااو عليه ا ااا الحكا ا ا م ا اان الن ا اااحيتين الرانوني ا ااة
والموضوعية وهه اإلسانيد التي يطلق عليهاا حيثياات الحكا هاي اإلساباب الواقعياة والمنطرياة
والرانونية التي استندت عليها المحكمة لترل إل ما انتهت إليه في منطوقها(.)3
وقااد عارف الاابع

أسااباب الحكا بجنهااا الاادالئل التااي تسااتند عليهااا المحكمااة عنااد إراادار

حكمهااا باإلدانااة( .)4كمااا عرفهااا الاادكتور أحمااد فتحااي ساارور بجنهااا اإلدلااة التااي اعتماادت عليهااا
المحكمة كمردر القتناعها رواردار حكمها (.)5
وماان خا م هااه التعررفااات يتضااﺢ أن مااا يررااد بجسااباب الحكا هااو مجموعاة اإلدلااة التااي
يبنا عليهااا الحكا ورترتااب علا عاد م ارعاااة أرااوم التسابب مخالفااة للراعادة التاي تراارر  ،وقااد

تكاون هااه المخالفاة أمااا علا رااورة تخلااف اإلساباب ،أع راادور الحكا دون ساابب ،أو علا
رااورة قرااور فااي التساابب أع أن يكااون تساابيب الحكا نياار كااافي كونااه ماابه أو نااام

( )1قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الجزائية رقم ( 2009/82هيئة خماسية) تاريخ 2009/2/17منشورات مركز عدالة
( )2د .محمد سعيد نمور  ،مرجع سابق ،ص .500
( )3د .محمد سعيد نمور  ،المرجع السابق ،ص.500
( )4د  .حسن بشيت خوين  ،مرجع سابق ،ص167
( )5د .أحمد فتحي سرور ،أصول قانون اإلجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1969 ،ص .755
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أو

مختر األر ،مماا يا دع إلا أن يفراد الحكا شارعيته ،ويكاون هاها الحكا عرضاة للطعان فياه وفرااأل
إلحكا المادة  351من قانون االجراءات الجزائية.
ويعااد تساابيب اإلحكااا ضاامانة هامااة ماان الضاامانات المرااررة للمااته فااي مرحلااة المحاكمااة،

إضافة إلا أناه يعتبار مان الضامانات الهاماة لكافاة أطاراف الادعود الج ازئياة وللمجتمان برافة
عامة( ،)1وهل العتبارات التالية:
 -1تس اابيب اإلحك ااا يت اايﺢ م اان جان ااب للم ااته أن يع اارف الس اابب وراء إدانت ااه وللنياب ااة العام ااة
السبب في براءته ،كما أنه يباين مان جاناب آخار للارأع العاا السابب مان وراء إداناة الماته أو
بالرضاء.

براءته فيدع ثرة النا

 -2التسابيب ياادعو الراضااي الج ازئااي إلا البحا بدقااة روامعااان الن اار عنااد إراادار الحكا فااي
الاادعود ،بحي ا يفاار عل ا الراضااي العنايااة الكبي ارة بالاادعود ود ارسااة موضااوعها والبينااات
المردمة فيهاا بروياة وأعماام حكا الراانون فيهاا ،فا يرادر حكماه تحات تاجثير العاطفاة ،وهلا

ي كااد حياادة الراضااي ونزاهتااه ،وربع اد ع ان شاابهة الااتحك واالسااتبداد ،إلن التساابب هااو بمثابااة
العهر فيما يا ار الراضاي ،وبضاعه باين يادع الخراو والجمهاور ،بماا يادعو الجميان إلا عدلاه

وه مطمئنون(.)2

 -3إن تساابيب اإلحكااا يعطااي الفررااة أمااا المااته إلعمااام رقابتااه المباش ارة عل ا المحكمااة،
بحي ا

يمكاان التعاارف فيمااا إها كاناات المحكمااة قااد أحاطاات بوجهااة ن اار ودفوعااه فااي الاادعود

إحاطة تامة ،وأنها قد فرلت فيها وردت عليها ،سواء بما يتفاق أو يتعاار

مان وجهاة ن ار ،

فالراضااي الج ازئااي ملااز بااالرد عل ا الطلبااات الهامااة والاادفو الجوهررااة الت اي تثااار أمامااه ماان
الخرااو  ،وهل ا بااجن يوردهااا وربااين أسااباب الاارد عليهااا ،ولااهل فااإن تساابب اإلحكااا الجنائيااة
يضمن حق الدفا إه أن تسبيب اإلحكا يعتبر وسيلة نير مباشرة لكفالة حق الدفا (.)3
 -4إن تعلياال وتساابيب اإلحكااا الجزائيااة هااو الساابيل أمااا جهااة الطعاان بتل ا اإلحكااا لبس ا
رقابتها عليها ،بحي

يتيﺢ التسابب للمحكماة اإلعلا درجاة مان المحكماة التاي أرادرت الحكا

( )1د .احمد حامد البدري،الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية(دراسة مقارنه بين الشريعة االسالمية والقوانين الوضعية )، 2003 ،ص 310
( )2د .محمد سعيد نمور  ،مرجع سابق ،ص.502
( )3د .احمد حامد البدري  ،مرجع سابق ،ص 317
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مراقبة راحة هاها الحكا وحسان تطبياق الراانون علا وقاائن الادعود ،فالتسابيب يمكان محكماة
الطعاان تراادير قيمااة الحكا  ،والفراال فااي الطعاان علا نحااو معااين ،هلا أن الطعاان يوجااه إلا
أسااباب الحكا لكااي يفنادها ،والفرال فااي الطعاان يعتمااد علا مناقشااة هااه اإلسااباب فااي ضااوء
تفنيااد الطعاان لهااا( .)1وهااها يفتاار

أن يكااون الحك ا مفر ا أل وتكااون أساابابه واضااحة ومحااددة

بشكل كامال بعيادة عان العمومياة أو هكرهاا براورة مجملاة ،إلن هلا لان يحراق الاار

الاهع

قرد المشر من التسبيب والتعليل.
و بالنتيجا ااة تسا اابيب وتعليا اال االحكا ااا يعتبا اار ضا اامانة هاما ااة لحمايا ااة حرا ااو الما ااته أثنا اااء
المحاكمااة ،هلا أن الحكا يعتباار خ رااة إجاراءات المحاكمااة بالورااوم إلا النتيجااة النهائيااة
المتمثلة بالحك النهائي ،الهع يتوجب أن يكون معل أل ومسابباأل تعلاي كافياا ومرباوالأل ،وهلا مان

خ ا م بس ا الرقابااة عل ا هااها الحك ا ماان المحاااك اإلعل ا درجااة ،إضااافة إل ا رقابااة المااته
والجمهور عل هها الحك مما يزرد من الثرة به وبعدالة الرضاء.

المطلب الثالث
حق المتهم بالطعن بالحكم
لرااد أحاااط المشاار فااي قااانون االج اراءات الجزائيااة أط اراف الخرااومة الجزائيااة بكثياار ماان
الضاامانات الجوهررااة فااي جمياان م ارحاال الاادعود ،ف ا ياادان باار أو يفلاات مجاار ماان العراااب،
وبالرن مان هلا فراد يرادر الحكا مشاوباأل بعياب أو مرترنااأل ب لا ( .)2فالراضاي قاد ال يوفاق فاي
الوروم إل النتيجة الرحيحة التي تورل إل الحريرة ،بسبب ما قد يرن فيه من خطاج رمماا

ينج عن خطج في استخ ص قناعته من وقائن نير متماسكة ،أو تكييفاه للواقعاة بشاكل نيار
رحيﺢ ،أو فهمه لنص قانوني بخ ف ما قرد المشر  ،أو ماا قاد يفوتاه وهاو برادد البحا

( )1د .محمود نجيب حسني  ،مرجع السابق ،ص 925
( )2د .حسن الجوخدار ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (،الطبعة الثانية)  ،مرجع سابق ،ص .507
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عاان الحريرااة م ارعاااة بع ا

اإلج اراءات الجوهررااة فااي المحاكمااة( ،)1فالراضااي بشاار وهااو نياار

معرو عن الوقو في الخطج.
فإها ما رادر الحكا الج ازئاي فاي ال اإلحاوام الساابق هكرهاا ،فمان الم كاد أن يكاون هاها

الحك ا مجانب ااأل للعدال اة ،ولكااي ال يبر ا هااها الحك ا المعيااب عل ا حالتااه هااه فرااد أوجااد الرااانون

طرقاأل إلعادة الن ر في الحك خ م مواعيد محددة ومإجراءات معينة.

ويرر ااد ب ااالطعن باإلحك ااا  ،الوس اايلة أو الطررر ااة الت ااي يررره ااا الر ااانون للم ااته لل اات ل م اان
الحك ا الرااادر بحرااه ،وهل ا أمااا هات المحكمااة التااي أراادرته أو أمااا محكمااة أعل ا درجااة
منها ،بررد إبطاله أو إلاائه أو تعديله لمرلحته ضمانا لحروقه.
وقد يررد بحق الطعن باإلحكا  ،النعي عليهاا بعياب يشاومها ابتاااء إلاائهاا أو تعاديلها أو
تعديل ما قضي به(.)2
وقااد حاادد المشاار الفلسااطيني فااي قااانون االج اراءات الجزائيااة طاار الطعاان باإلحكااا  ،فرااد
قساامها إل ا طاار عاديااة وهااي االعت ا ار

واالسااتئناف ،وطاار نياار عاديااة اسااتثنائية ،وهااي

التمييز رواعادة المحاكمة.
وحق الطعن باإلحكا حق مررر للمته  ،ساواء كانات تلا اإلحكاا قاد وردت بمواجهتاه أو

بايابه ،وله حق ممارستها وفق الشروط المحددة بالرانون ،عادية كانت أو نير عادية.

إال أن المشر وضن شروط وأروم خارة لكل طررق من طر الطعن باإلحكاا  ،وهلا
حسب الوضن الهع ردر به الحك نيابيا أو حضورراأل.
فاالعت ار

ن مه المشر في المادة  314مان قاانون االجاراءات الجزائياة ،حيا

للمحكااو عليااه نيابيااا فااي ماواد الجاانﺢ والمخالفااات أن يعتاار
التالية لتبلياه بالحك باالضافة ال ميعاد مسافة الطررق .

( )1د .حسن بشيت خوين ،مرجع سابق ،ص .178
( )2د .محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ،ص .987
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نرات

علا الحكا خا م العشارة أيااا

واالعت ار

هو طررق من طر الطعان العادياة ،يسالكه المحكاو علياه ،وهلا للطعان فاي

حك نيابي ردر بحره ،فاالعت ار

يتميز عن سائر طار الطعان اإلخارد فاي أناه ال يجاوز

س االوكه إال ف ااي اإلحك ااا الايابي ااة ،كم ااا أن ااه يرف اان إلا ا نفا ا

المحكم ااة الت ااي أر اادرت الحكا ا

المطعون فيه ،كما أنه يرترر عل اإلحكا الايابية الرادرة في الجنﺢ(.)1
وحكمة المشر من االعت ار

عل اإلحكا الايابياة ،هاي إتاحاة الفرراة للماته المحكاو

عليه نيابياأل مان اجال إباداء أقوالاه ودفاعاه واعت ارضااته أماا المحكماة ،فاالمته قاد يكاون تايباه
عاان المحاكماة لعااهر مشاارو لعااد علمااه باااليو المحاادد للمحاكمااة أو حاادو مااانن قهاارع حااام
بينه ومين الحضور.
أمااا االسااتئناف وهااو طرراق آخاار ماان طاار الطعان العاديااة فرااد تطرقاات لااه الماواد (-323

 -326-325وما ت ها من مواد) من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني.

ويعرف االستئناف بجنه طررق عادع للطعن في حك محكمة الدرجة اإلول أماا محكماة
الدرجة الثانية ،بهدف تجديد الن از والتورل إل فسخ هها الحك أو تعديله(.)2
والعلة مان االساتئناف ،هاي زراادة التادقيق بالادعود عان طرراق ن رهاا علا درجتاين وهلا

بهاادف الورااوم إل ا حك ا هااو أقاارب مااا يكااون إل ا الر اواب ،ولااهل يرفاان االسااتئناف إل ا

محكمااة أخاارد أعلا درجااة ماان تلا التااي أراادرت الحكا المسااتجنف ،فاالسااتئناف هااو تطبيااق
لمبدأ التراضي عل درجتين الهع يرو عليه ن اا اإلجاراءات الجنائياة الحادي ( ،)3فهاو وسايلة
لتاادار الخطااج الااهع تران فيااه محكمااة الدرجااة اإلولا  ،حيا

أن العدالااة تفتاار

إتاحااة المجااام

إل إعادة مراجعة إجراءات الادعود ،وحكا قاضاي الدرجاة اإلولا وتراوربه ورادور حكا ال
يشوبه العيب( ،)4إضافة إل أن االستئناف يجعل من قاضاي الدرجاة اإلولا أشاد حررااأل علا
دراسة الدعود حين يشعر بجن هنا محكمة أعل منه درجة سيطرح حكماه عليهاا مان جدياد،
فيكااون حررر ااأل عل ا أن يكااون حكمااه منرح ااأل خالي ااأل ماان اإلخطاااء الماديااة والرانونيااة ،ويكااون
أقرب ما يكون إل تحريق العدالة لينام بهل تجييد المحكمة اإلعل درجة.

( )1د .محمد سعيد نمور ،مرجع سابق ،ص 548

.

( )2د .حسن الجوخدار ،المرجع السابق ص. ،553،
( )3د .محمد صبحي نجم ،مرجع سابق ،ص.359
( )4د .محمد صبحي نجم ،المرجع السابق ،ص .360

44

درساة مضاااعفة
وعليااه فااإن االسااتئناف يشااكل ضاامانة لحساان سااير العدالااة بمااا يحررااه ماان ا
للرضااية( )1م ان قباال قضاااة أكثاار عاادداأل ماان قضاااة محكمااة الدرجااة اإلول ا وأكثاار خب ارة ،وهل ا

لاايات تعديل أو تجييد الحكا  ،وهاها يعتبار حماياة لحراو الماته وزراادة فاي اقتناعاه أن الحكا

الهع طعن به قد طباق علياه الراانون بشاكل راحيﺢ ،إضاافة إلا أن اﻵثاار التاي تترتاب علا
االسااتئناف تشااكل بحااد هاتهااا ضاامانات هامااة للمااته  ،حي ا

أن اسااتئناف الحك ا يترتااب عليااه

وقا ااف تنفيا ااه الحك ا ا المسا ااتجنف الرا ااادر ما اان محكما ااة الدرجا ااة اإلول ا ا ط ا اوام الما اادة المرا ااررة

ل ستئناف ،وهها ماا نرات علياه الماادة (133و340و )394مان قاانون االجاراءات الجزائياة،

ل ااها ف ااإن قي ااا المحكم ااة بالتنفي ااه الف ااورع روار اادار م ااهكرة محكومي ااة إجا اراء مخ ااالف لبر ااوم

والرانون ,إضافة إل أن اإلثر الثاني وهو طارح الادعود أماا محكماة االساتئناف لتفرال فيهاا
ماان جديااد وفااي حاادود مااا ورد فااي اسااتدعاء االسااتئناف ،حي ا

تن اار محكمااة االسااتئناف فااي

مسائل الوقائن ومسائل الرانون التي بت فيها قاضي محكمة الدرجة اإلول (.)2

ورتفاار عاان حااق االسااتئناف ،قاعاادة هامااة تتمثاال فااي أن اسااتئناف المحكااو عليااه للحك ا
ساواء كااان بالعروبااة أو االدعاااء بااالحق الشخرااي التعااوي
زرااادة التعااوي

ال يا دع إلا تشااديد العروبااة أو

الااهع حكماات بااه محكمااة الدرجااة اإلول ا  ،وهااه الراعاادة يعباار عنهااا بجنااه ال

يجوز أن يضار الطاعن من طعنه.
إضااافة إل ا الطاار العاديااة فااي الطعاان باإلحكااا وهااي االسااتئناف واالعت ا ار

 ،فرااد حاادد

المشر طر أخرد وهي الطر نير العادية للطعن باإلحكاا  ،ون ا أحكامهاا فاي الماواد مان
( )346وما ت ها اجاراءات جزائياة المتعلراة باالنر

 ،والماادة ( )377وماا ت هاا مان قاانون

االج اراءات الجزائيااة المتعلرااة باعااادة المحاكمااة  .والهاادف ماان طاار الطعاان نياار العادي اة هااو
فحص الحك في هاته لتردير قيمته وترررر إلاائه أو إبرائه(.)3
وطاار الطعاان نياار العاديااة ال يجااوز اللجااوء إليهااا مباش ارة ،باال يجااب اللجااوء إل ا طاار
الطعاان العاديااة أوال( ، )4وقااد قضاات محكمااة التمييااز اإلردنيااة إها راادر الحكا محكمااة جنايااات
( )1د .حسن الجوخدار ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (،الطبعة الثانية) ،مرجع سابق ،ص.553
( )2حسن الجوخدار ،المرجع السابق  ،ص.575
( )3محمد صبحي نجم،مرجع سابق ،ص.372
( )4د .حسن الجوخدار  ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (الطبعة الثانية)  ،مرجع سابق  ،ص.617
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العربااة وان الحكا المااهكور قاااب أل ل سااتئناف فانااه ال يجااوز إتبااا طررااق التمييااز مااا دا الحكا

أو الر ا ارار قا اااب أل ل عت ا ا ار

أو االسا ااتئناف وفر ا ااأل إلحكا ااا الما ااادة ( )272ما اان قا ااانون أرا ااوم

المحاكم ااات الج ازئي ااة )1( .ف ااالطر ني اار العادي ااة ال ي اات اللج ااوء إليه ااا إال ف ااي ح ااام أن الط اار

العادية للطعن قاد بااءت بالفشال فاي إرا ح عياوب الحكا  ،فاالحك يرابﺢ حاائ األز لراوة الشايء

المحكااو بااه وقاااب أل للتنفيااه ،إها اسااتنفه طاار الطعاان العاديااة أو فاتاات مواعيااد ترااديمها ،بحي ا
يربﺢ في هه الحالة الحك عنوان للحريراة مان حيا

الوقاائن الثابتاة والمحاكماة وماا اطمجنات

إليااه المحكمااة ،ولااهل فااإن الهاادف ماان طاار الطعاان نياار العاديااة هااو إلااااء الحك ا لمخالفتااه
للرانون أع محاكمة الحك (.)2

وتشااكل طاار الطعاان نياار العاديااة ضاامانة جدياادة للمااته الااهع ت ا إدانتااه بااالجر المسااند
إليااه ،بحيا

ياات فااتﺢ المجااام أمامااه ماان جديااد للطعاان بهااها الحكا رنا راادور بشااكل بااات و

نهائي عان آخار درجاة فاي الجناياات والجانﺢ أو عان محكماة االساتئناف ،بحيا
م اان ال اانر

يكاون الهادف

فح ااص الحكا ا للتحر ااق والتجك ااد م اان مطابرت ااه للر ااانون سا اواء ما ان حيا ا

الموضوعية التي طبرهاا أو مان حيا

الرواع ااد

إجاراءات نشاوئه أو اإلجاراءات التاي اساتند إليهاا والتجكاد

من رحة التكييف الرانوني للوقائن( .)3وتتجل و يفاة محكماة الانر

عل محاك الموضو في تطبيرها للرانون ،وعليه فإن محكمة الانر

بجنهاا تراو بادور الرقاباة
تبطال وتفساخ كال حكا

يثبت لها أناه مخاالف للراانون شاك وموضاوعاأل ،وهاها يا دع إلا توحياد اإلحكاا والتنسايق فاي
التفسير والحلوم الرضائية مما ي دع إل وحدة الرضاء واستررار والثرة به.

وما اان طا اار الطعا اان نيا اار العاديا ااة التا ااي ن ا ا أحكامها ااا المشا اار الفلسا ااطيني فا ااي قا ااانون
االجاراءات الجزائيااة الطعاان بطررااق إعااادة المحاكمااة ،فااالطعن بطررااق إعااادة المحاكمااة ضاامانة
جديدة من ضمانات المته أثناء مرحلة المحاكمة ،وخروراأل بعد رادور حكا نهاائي باات ،
بحي يكتسب الحك قوة الشيء المحكو فيه والهع بموجبه تنرضي الدعود الجزائياة ،فاالحك
البااات هااو عناوان الحريرااة وقررنااة قانونيااة علا رااحة مااا جاااء فيااه ،وهااها يعنااي أن يكااون لهااها

) ) 1قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الجزائية رقم ( 2005/1370هيئة خماسية) تاريخ 2005/11/27منشورات مركز عدالة
( )2د .محمد صبحي نجم  ،مرجع سابق  ،ص .372
( )3د .محمد صبحي نجم ،مرجع سابق ص .373،
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الحك ا الرطعااي الفاراال فااي الاادعود الجزائيااة آثااار فااي إنهاااء الاادعود وعااد إتاحااة المجااام
التخاه أع إجراء يت من خ له إعادة البح

في الدعود التي ردر فيها الحك النهائي(.)1

وق ااد ه اادف المش اار م اان هلا ا ف اار

االس ااتررار الر ااانوني ،وهلا ا بوض اان ح ااد للخر ااومة

الجزائيااة وعااد جعلهااا رهن ااأل بمشاايئة الخرااو بتجديااد الن ا از رواعااادة طرحااه عل ا الرضاااء كلم اا
رنباوا بااهل ( ،)2فااإها مااا راادر حكا قطعااي باإلدانااة كااان هااها الحكا ساانداأل تنفيااهياأل يعطااي الدولااة
ساالطة توقياان العراااب علا ماان حكا عليااه وتا إدانتااه بارتكاااب الجررمااة ،ومناااء علا هلا فااإن

توقياان العروبااات المرااررة بالنساابة لمختلااف الجارائ يكااون نياار جااائز إال بمرتضا حكا رااادر

من المحكمة المخترة بهل وأن يكون هها الحك قطعي واجاب التنفياه أع حاين يكاون الحكا
قد اكتسب قوة الشيء المرضي به(.)3

ولكن هاها الحكا الرطعاي الاهع اكتساب قاوة الشايء المحكاو باه قاد ال يخلاو مان اإلخطااء

الجسيمة التي من الممكن أن تشاوبه ،وتكاون متعلراة بالوقاائن ،فكماا سابق وهكرناا فاإن الرضااة
بش اار وها ا عرض ااة للوق ااو ف ااي اإلخط اااء ،فعلا ا ال اارن م اان الض اامانات المتنوع ااة والدق ااة ف ااي
اإلجاراءات الرضااائية التااي ياات إتباعهااا أثناااء فتارة المحاكمااة لكااي يراادر الحكا خاليااا ماان أع
عيااب أو خطااج س اواء فااي الوق اائن أو فااي اإلج اراءات ،إال أنااه ماان المسااتحيل تجنااب اإلخطاااء

برورة نهائية ،فرد تكاون هاه اإلخطااء مان الجساامة والخطاورة مماا يا دع إلا تاجهع العدالاة،
ولكن وفي ل ردور الحك النهائي الرطعي واكتسابه قاوة الشايء المحكاو باه ،بحيا

يكاون

قاااب للتنفيااه وماان وجااود أخطاااء موضااوعية جساايمة فااي الحكا فهنااا تثااور المشااكلة فيمااا يتعلااق
باحت ار حجية اإلحكا الرطعية رن ما يشاومها مان الخطاج وماين تحرياق العدالاة المنشاودة التاي
يسااع الرضاااء إلا تحريرهااا والتااي تتطلااب إرا ح اإلخطاااء الرضااائية لضاامان تاوافر الشااعور
بالعدالااة ول ادع الثرااة بالرضاااء ولكااي ال ياادان باارعء( ،)4فإعااادة المحاكمااة كطررااق ماان طاار
الطع اان ني اار العادي ااة يرا او علا ا أس ااا
الرانوني(.)5

احتا ا ار مب اادأ العدال ااة رواعا ا ء علا ا مب اادأ االس ااتررار

( )1د .محمد سعيد ،مرجع سابق ،ص617

.

( )2د .حسن الجوخدار ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (الطبعة الثانية) ،مرجع سابق ،ص.671
()3د .محمد سعيد نمور ،مرجع سابق ،ص .618
( )4د .محمد صبحي نجم ،مرجع سابق ،ص .546
( )5د .حسن الجوخدار ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (الطبعة الثانية) ،مرجع سابق ،ص .671
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ويررد بإعادة المحاكمة ،طررق من طر الطعن نيار العادياة يلاتم

فياه المحكاو علياه

إعادة الن ر في اإلحكاا الباتاة الراادرة بعروباة فاي دعااوع الجناياة أو الجنحاة بهادف الرجاو
عنها ،أو تعديلها أو تخفيفها إها هر أنها مشوبة بخطج جسي في الوقائن(.)1
ورهدف المشر مان إعاادة المحاكماة ،مطابراة الحكا للراانون والحريراة ،حتا لاو أن الحكا

قد حاز قوة الشيء المرضي به ،واستنفه جمين طر الطعن( ،)2والطعن بإعادة المحاكماة يراو
علا أسااباب مرتبطااة بالوقااائن بحيا

ياات إلااااء اإلحكااا النائيااة والبعياادة عاان الحريرااة ،ويعتمااد

عل عنارر إثبات جديدة ل يت اكتشافها إال بعد ردور الحك الرطعي والبات(.)3

الخا ا ا ااتم ا ا ا اة،،،،،،
في ختا هه الدراسة ،والتي تناولنا فيها ضمانات المته في مرحلة المحاكمة ،وهل من
خ م البح

عن هه الضمانات ضمن الدستور وقانون االجراءات الجزائية واالجتهادات

الرضائية الرادرة عن محكمة التمييز اإلردنية في هها الردد ،فإننا نستخلص من هه
الدراسة اإلمور التالية:
 )1إن ضمانات المته تعتبر من اإلمور هات اإلهمية البالاة ،وهل بسبب ارتباطها الوثيق
بحرو اإلنسان ،وفي المرابل فان هه الدراسة تسه وبشكل كبير في تمكين عمو النا
من التعرف عل

هه الضمانات ،التي يتمتن بها الشخص المته بجررمة عند محاكمته

عنها ،إضافة إل

تمكين المته نفسه من التعرف عل

ما يمنحه الرانون من ضمانات

وحماية ،ال بد وان يتمتن بها أثناء محاكمته عن التهمة المسندة إليه .
 )2إن المواثيق واالتفاقيات الدولية واإلقليمية المعنية بحرو

اإلنسان ،احتوت ضمن

نرورها مجموعة كبيرة من المباد الرانونية ،والتي تشكل قواعد أساسية للمحاكمة العادلة،
والتي تعتبر ضمانات هامة من ضمانات المته أثناء مرحلة المحاكمة ،وان التشررعات
( )1د .حسن الجوخدار  ،المرجع السابق ،ص .671
( )2د .أحمد فتحي سرور ،الوسيط في اإلجراءات الجنائية ،مرجع سابق ،ص.1063
( )3د .محمد صبحي نجم ،مرجع سابق ،ص .547
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الجزائية الفلسطينية جاءت متفرة من ما ورد في هه االتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يتعلق
بهه الرواعد.
 )3تعتبر الرواعد العامة للمحاكمة ،وهي العلنية والشفوية والتريد بعينية وشخرية الدعود
الجزائية وتدورن إجراءاتها ،ركائز أساسية وضروررة إلع محاكمة ،حي

أنها تشكل معايي األر

رة للمحاكمة العادلة وضمانات هامة من ضمانات المته  ،ورجب إعمالها أما جمين
ضرور أل
المحاك عل اخت ف درجاتها.
 )4إن افت ار

براءة المته حت

ضمانات المته  ،لي

تثبت إدانته بحك نهائي بات ،تشكل ضمانة هامة من

فر

أثناء مرحلة التحريق النهائي(المحاكمة) ،روانما خ م مراحل

شخص المته وعد المسا

به ،وال رون حروقه وحررته ،كما أنها تهدف إل تجنب ما

عل المته  ،وان قررنة البراءة تهدف إل حماية

التحريق المختلفة ومنه لح ة إلراء الرب

قد يريب المته من أضرار فيما لو تمت محاكمته عل أسا

انه مدان ث تثبت براءته

فيما بعد.
 )5إن حق المته في الدفا عن نفسه وحره في االستعانة بمحا  ،هو حق مرد

وضمانة

من الضمانات الرئيسية واإلساسية للمته  ،والتي أولتها التشررعات سواء عل الرعيد الدولي
أو الداخلي أهمية بالاة ،وان المسا

بهها الحق يشكل إخ الأل بالحرو الشخرية للمته

بشكل عا  ،وللحق بالمحاكمة العادلة بشكل خاص.

 )6إن المحاكمة العادلة التي من خ لها يت رون حرو المته رواحاطته بالضمانات التي
كفلها له الرانون ،ال يمكن تحريرها عل الوجه اإلكمل ،إال إها تمت من قبل سلطة قضائية
نزره ومسترل محايد .

مسترلة ومحايدة ،وردر فيها الررار عن قا

 )7تعليل وتسبيب اإلحكا الجزائية ،ضمانة هامة من ضمانات المته في الدعود الجزائية،
كونه يدفن الرضاة إل بهم العناية في دراسة موضو الرضية والبينات المردمة فيها ،إضافة
إل انه يشكل الوسيلة التي من خ لها يت معرفة السبب وراء إدانة المته أو براءته ،كما أن
التعليل والتسبيب هو الوسيلة التي تمكن المحكمة المخترة بن ر الطعن من بس رقابتها
بشكل تا عل المحكمة التي أردرت الحك .
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 )8حق المته في الطعن باإلحكا الرادرة ضد  ،يعتبر ضمانة من ضمانات المته  ،وهل
إلنه الطررق الهع بواسطته يت م فاة نتائا اإلحكا نير الرحيحة ونير العادلة والتي
شابها الررور وسوء تطبيق الرانون ،وهل عن طررق ترحيحها أو إلاائها.

التوصيات :
 )1ضرورة إعمام مبدأع العلنية والشفوية أما جمين المحاك عل

اخت ف درجاتها،

وعليه البد من إجراء تعديل لنص المادة  366من قانون االجراءات الجزائية ،والتي

بموجبها تن ر محكمة النر

بالطعن تدقيرا ،بحي

تن ر اجراءات المحاكمة مرافعا في

جمين االحوام،وهل تماشياأل من نص المادة  105من الدستور.
 )2حي

أن االستعانة بمحا من مستلزمات حق الدفا  ،ف بد من جعل وجوب توكيل

محا أم األر إلزامياأل في جمين الجرائ  ،التي تكون عرومتها سالبة للحررة ،وعد قرر عل
الجرائ الجنائية فر .

تم بحمد هللا ورضوانه
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