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كلمة الهيئة املستقلة حلقوق االنسان

الناظمة لعمل  الهيئة املستقلة لحقوق االنسان بأدوار ومهام حددتها مبادئ باريس  تقوم 

القوانني  ومراقبة  املواطنني،  معالجة شكاوى  مقدمتها  االنسان، ويف  لحقوق  الوطنية  املؤسسات 

والترشيعات لضامن انسجامها مع املعايري الدولية لحقوق االنسان، وتعزيز قدرات العاملني يف 

والتثقيف  والتدريب  والتعليم  والتوعية  املدين،  املجتمع  مؤسسات  مع  والرشاكة  العدالة  قطاع 

واملنارصة لقضايا حقوق االنسان واالستخدام االمثل لوسائط االعالم املتعددة واملتجددة لتحقيق 

املشورة  الهيئة  تقدم  املحكمة« حيث  amicus »صديق  األميكوس  بدور  وتقوم  الغايات،  هذه 

للقضاة من خالل مبادرات التميكن والتدريب حول معايري ومبادئ حقوق االنسان واملعالجات 

الفضىل للقضايا املتصلة بالحقوق والحريات.

ويندرج إصدار هذا الدليل يف إطار التوجهات االسرتاتيجية للهيئة املستقلة لحقوق االنسان، 

البيئة الحوارية، ومتكني قطاعات العدالة، من خالل رفع الوعي واملهارات للقضاة مبا  يف تعزيز 

يحقق الحامية والعدالة، وصون الحريات والحقوق انسجاماً مع االتفاقات الدولية، ال سيام تلك 

الوطنية  القوانني  مواءمة  لتعزيز  إضافياُ  طابعاً  تضفي  والتي  فلسطني،  دولة  عليها  وقعت  التي 

الفلسطينية مع ما ورد يف االتفاقيات الدولية ذات الصلة .

الدليل اإلرشادي إىل تعزيز قدرات  الهيئة املستقلة لحقوق االنسان من وراء هذا  وتهدف 

قدرات القضاة نحو متكني املواطنني نساًء ورجاال من الوصول للعدالة الناجزة واإلنصاف يف جميع 

االوقات وخصوصاً يف اوقات الطوارئ.

يتناول هذا الدليل  القواعد العامة يف العدالة الجنائية، وضامنات املحاكمة العادلة، واصول 

املحاكامت امام محكمة الصلح والبداية، وطرق الطعن عىل االحكام، وذلك باالستناد اىل معايري 

حقوق االنسان والترشيعات الوطنية ذات الصلة.

وسوف تستمر الهيئة يف تعميم مبادئ احرتام وحامية حقوق االنسان بالتوازي مع دورها 

الرقايب، ويف ايالء اهتامم وتركيز ملرفق القضاء املستقل والنزيه بصفته اآللية الوطنية االوىل لصون 

العدالة والحقوق والحريات واحرتام مبدأ سيادة القانون وحقوق االنسان واصدار احكام تجسد 
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عنوان الحقيقة يف محاكامت علنية يؤمن فيها الطراف الخصومة الضامنات الرضورية للمحاكامت 

العادلة.

االنسان يف جمهورية مرص  العربية لحقوق  املنظمة  االمتنان لخرباء  الهيئة بخالص  وتتقدم 

العربية الذين قاموا بإعداد منت هذا الدليل، وكذلك لفريق الخرباء الفلسطينني الذي اسهموا يف 

مراجعة واثراء املحتوى والسوابق.
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الفصل األول

مقّدمة الدليل
وكشاف المصطلحات
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أواًل : مقّدمة الدليل اإلرشادي

يسعي هذا الدليل إىل تجميع الخربات املعرفية لالزمة لتعزيز عمل القضاة وأعضاء النيابة 

االعتبار لوضع إطار معريف  إيالء  ، مع  القانون  االنسان وسيادة  العامة يف ضامن حامية حقوق 

حقوقي لتعزيز معارف وخربات املعنني من الدليل .

الحاجة إىل الدليل:

يقدم الدليل نظرة عامة عن حقوق االنسان وسيادة القانون ودور القضاء والنيابة العامة وفقا 

للقوانني الفلسطينية واملعايري واملواثيق الدولية.  لذا، تكمن الحاجة للدليل يف كونه أداة إرشادية 

وتدريبية تفاعلية تركز محتوياته عىل تعزيز املعارف والخربات يف هذا السياق للمستهدفني من 

الدليل.

املستفيدون املستهدفون:

الدليل مصمم لتطوير قدرات وخربات القضاة وأعضاء النيابة العامة يف فلسطني .. 1

يستفيد من الدليل نشطاء حقوق االنسان والفاعلني والفاعالت من منظامت املجتمع املدين .. 2

يستفيد من الدليل املحامني ، وممن يسعون إىل تعزيز حامية حقوق االنسان وسيادة القانون . 3

وتطوير قطاعات العدالة .

أهداف الدليل

يهدف الدليل تعزيز قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة وتعزيز دورهم يف حامية حقوق ••

االنسان وسيادة القانون .

 رفع الوعي للفئات املستهدفة من الدليل باملعايري الدولية والوطنية الخاصة بحامية حقوق ••

االنسان وسيادة القانون .

تحسني قدرات القضاة والنيابة العامة عىل التخطيط اإلدارة األنشطة الحوارية والجلسات مع ••

القطاعات املختلفة لتعزيز سيادة القانون وحامية حقوق االنسان والنساء والفئات الهشة .
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مقّدمة الدليل وكشاف المصطلحات

مدخل

تنهض دعائم العدل عىل احرتام حقوق كل إنسان. وقد جسد هذا اإلعالن العاملي لحقوق 

اإلنسان بقوله إن »اإلقرار مبا لجميع أعضاء األرسة البرشية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق 

متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسالم يف العامل«. 

وعندما ميثل املرء أمام القايض متهامً بارتكاب فعل جنايئ، يواجه آلية الدولة بعدتها وعتادها 

التي يعامل بها عندما يتهم بارتكاب جرمية تدلل بدقة عىل مدى  الكامل. ومن ثم، فالطريقة 

باحرتام  الدولة  بالتزام  تشهد  جنائية  محاكمة  فكل  الفرد.  اإلنسان  لحقوق  الدولة  تلك  احرتام 

حقوق اإلنسان، ويغدو االختبار عسرياً يف حالة املتهمني بارتكاب جرائم سياسية، أي عندما تشك 

السلطات يف أن الشخص ميثل تهديداً للقابضني عىل زمامها. 

وعىل كل حكومة التبعة يف تقديم املسؤولني عن ارتكاب الجرائم إىل العدالة. ومع هذا فهي 

للتعذيب  املرء  يتعرض  وعندما  محاكامتهم.  يشوب  بأن  للجور  تسمح  عندما  العدالة  تخدم  ال 

مل  بجرائم  األبرياء  يدان  عندما  أو  القانون،  بتنفيذ  املكلفني  املوظفني  يد  عىل  املعاملة  سوء  أو 

يرتكبونها، أو عندما تحيد املحاكم عن العدالة يف نظر قضاياهم أو يبدو األمر كذلك؛ يفقد النظام 

ومراكز  االستجواب  وغرف  الرشطة  مخافر  يف  اإلنسان  حقوق  تصن  مل  وما  مصداقيته.  القضايئ 

أداء واجباتها  تكون قد أخفقت يف  الحكومة  فإن  السجون،  املحاكم وزنازين  االحتجاز وقاعات 

وخانت املسؤوليات التي أنيطت بها. 

أمره،  يف  املسؤولون  يشتبه  أن  مبجرد  اإلنسان  حقوق  النتهاكات  املرء  تعرض  خطر  ويبدأ 

ويستمر الخطر عند لحظة القبض عليه وخالل احتجازه قبل تقدميه للمحاكمة، وأثناء املحاكمة 

وإبان مراحل االستئناف جميعاً، إىل حني تطبيق أية عقوبة عليه. وقد وضع املجتمع الدويل معايري 

للمحاكمة العادلة أعدت لتحديد حقوق األفراد وحاميتهم خالل كل هذه املراحل. 

والحق يف املحاكمة العادلة من حقوق اإلنسان األساسية. فهو أحد املبادئ واجبة التطبيق يف 

شتى أرجاء العامل التي اعرتف بها »اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان«، وهو اإلعالن الذي اعتمدته 

حكومات األرض قبل خمسني عاماً، ومازال ميثل حجر الزاوية يف النظام الدويل لحقوق اإلنسان. 

ومنذ عام 1948، أصبح هذا الحق املعرتف به يف »اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان« التزاماً قانونياً 

واقعاً عىل جميع الدول بوصفه جزًءا من قانون العرف الدويل. 
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وقد أعيد التأكيد عىل الحق يف املحاكمة العادلة، وفصلت أبعاده منذ عام 1948، يف مجموعة 

الذي  والسياسية«  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  »العهد  مثل  قانوناً  امللزمة  املعاهدات  من 

اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 1966. كام جرى االعرتاف به والنص عليه يف الكثري 

من املعاهدات، وغريها من املعايري، التي ال تندرج تحت بند املعاهدات الدولية واإلقليمية التي 

ليك  املعايري  هذه  وضعت  وقد  اإلقليمية.  الدولية  الحكومية  والهيئات  املتحدة  األمم  اعتمدتها 

تطبق عىل جميع النظم القضائية يف العامل وعىل نحو يراعي التنوع الهائل يف اإلجراءات القانونية 

- فهي تنص عىل الحد األدىن من الضامنات التي ينبغي أن توفرها جميع النظم. 

ومتثل هذه املعايري الدولية لحقوق اإلنسان، فيام يتعلق باملحاكمة العادلة، رضباً من االتفاق 

يف الرأي أجمعت عليه أمم الدنيا بشأن املعايري الالزمة لتقييم الطريقة التي تعامل بها الحكومات 

األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم. وهذا الكتاب مبثابة دليل لتلك املعايري. 

ثانيًا. مصطلحات أساسية/كشاف املفاهيم:

يعالج هذا الفصل ويتضمن استعراضاً لجملة من املفاهيم الواردة يف الدليل ذات العالقة ، 

بهدف تأصيلها وتعزيز املعرفة والوعي بشأنها ، مع إيضاح بعض املصطلحات التي تثري االلتباس، 

املفاهيم واملصطلحات  ، ونورد أهم  املتداخلة  العامة  املفاهيم  التمييز بني عدد من  إضافة إىل 

تباعاً:

جمع االستدالالت :

هي عبارة عن املرحلة التي يتم فيها جمع املعلومات والبيانات الخاصة بالجرمية بواسطة 

البحث والتحري واالستقصاء

الضبط القضايئ :

كافة  وجمع   ، ومرتكبها  الجرمية  عن  التحري  إىل  تهدف  التي  اإلجراءات  مجموعة  يشمل 

العنارص الالزمة للتحقيق يف الدعوى الجزائية . فالضبط القضايئ يبدأ يف الواقع منذ لحظة وقوع 

الجرمية بهدف معاونة النيابة العامة عىل الوفاء بدورها ؛ بإمدادها باملقدمات والعنارص الالزمة 

ألدائها ذلك الدور . 
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مقّدمة الدليل وكشاف المصطلحات

التفتيش :

إجراء من إجراءات التحقيق تقوم به النيابة العامة أو تأذن به ؛ بهدف الحصول عىل عنارص 

إرادة  النظر عن  بالحرمة بغض  يتمتع  الحقيقة لجناية أو جنحة تحقق وقوعها يف محل خاص 

صاحبه

التحقيق االبتدايئ :

مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية تختص به سلطة التحقيق للكشف عن حقيقة األمر يف 

واقعة محددة ، والتنقيب عن مختلف األدلة الواقعية والقانونية التي تساعد عىل معرفة صالحية 

عرض أمرها عىل القضاء من عدمه

االستجواب :

إجراء من إجراءات التحقيق االبتدايئ تقوم به سلطة خولها القانون ذلك ، ومبقتضاه يتثبت 

املحقق من شخصية املتهم ، ويحيطه علامً بالتهمة املسندة إليه وطبيعتها ، ويناقشه فيها ويواجهه 

باألدلة القامئة ضده بهدف الحصول عىل دليل يؤيدها أو ينفيها .

الدعوى الجزائية :

القواعد واإلجراءات التي تبارشها الدولة ممثلة يف النيابة العامة ـ كقاعدة عامة ـ يف مالحقة 

مرتكب الجرمية ، وتقدميه للقضاء لتوقيع الجزاء الجنايئ عليه .

البطالن :

هو جزاء إجرايئ ، معناه اعتالل اإلجراء وقابليته لالنهيار يف صورة تجاهل له ، وعدم اكرتاث 

به ، فيكون الوجود القانوين لإلجراء مهتزاً ، وآيالً للسقوط بالرغم من وجوده املادي ، ومع ذلك 

يرتتب عىل عدم هدم اإلجراء أن يدب فيه دبيب الصحة بعد أن كان معتالً ، فيشتد وتثبت له 

أثاره
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العدالة االنتقالية:

نظام يهدف إىل التعامل مع إرث االنتهاكات بطريقة واسعة وشاملة تتضمن العدالة الجنائية، 

وعدالة إصالح الرضر، والعدالة االجتامعية، والعدالة االقتصادية.  وهي، إضافة إىل ذلك، ترتكز 

عىل اعتقاد مفاده أن السياسة القضائية والعدالة يجب أن تتضمن تدابري تتوخى هدفاً مزدوجاً، 

وهو املحاسبة عىل جرائم املايض، ومنع الجرائم الجديدة.

حقوق اإلنسان:

املعايري األساسية التي ال ميكن للناس، من دونها، أن يعيشوا بكرامة كبرش. وتكفل األديان 

الساموية واملواثيق الدولية والقوانني الوطنية حاميتها باعتبارها وحدة واحدة غري قابلة للتجزئة، 

وهي ترتبط ببعضها ارتباطاً وثيقاً، بحيث يستحيل إعطاء أولوية ألحد تلك الحقوق عىل حساب 

ثقافية  أم  أم اجتامعية  اقتصادية  أم  أم سياسية  أكانت مدنية  األخرى.  فحقوق اإلنسان؛ سواء 

هي حقوق متساوية غري قابلة للتجزئة، والدول تحت طائلة اإللزام القانوين بإعامل تلك الحقوق 

وضامن متتع مواطنيها بها.

انتهاكات حقوق اإلنسان:

حرمان السلطات أحداً ما حقاً من حقوقه، أو أن تنتقص منه، أو أن متنعه من الحصول عليه، 

وبأي شكل من األشكال.

املدافعون عن حقوق اإلنسان:

مصطلح يطلق عىل الناشطني/ت يف مجال تعزيز واحرتام وحامية حقوق اإلنسان، سواء أكانوا 

منظامت أم أفراداً، ومبا يضمن متتع البرش بها دون متييز.

حرية الرأي:

عملية فكرية يتوالها العقل، تعتمد عىل عدد من املقدمات والفرضيات الستخالص النتائج، 

أو لبيان الكل من الجزء أو الجزء من الكل، سواء أكانت املحاولة صائبة أم خاطئة، وبالتايل فإنه 

ال عربة باألفكار التي تبقى قيد الذهن، وللرأي ركنان: مرسل ومرسل إليه.
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مقّدمة الدليل وكشاف المصطلحات

حرية التعبري:

تعني الحرية يف التعبري عن األفكار واآلراء عن طريق الكالم أو الكتابة أو العمل الفني بدون 

رقابة أو قيود حكومية، رشيطة عدم تعارضها مع القوانني الدميقراطية.

الشفافية:

يشري مفهوم الشفافية إىل حرية الوصول إىل املعلومات، وما يقابلها من االلتزام باإلفصاح عن 

هذه املعلومات، ويغطي مفهوم الشفافية كام يرى البعض ثالثة مجاالت رئيسية هي: إجراءات 

العمل، تخصيص املوارد، أسلوب اتخاذ القرار.

املساءلة :

أعامله  ومراقبة  املسؤول،  الشخص  مساءلة  من  متكن  ومؤسسية  متقنة  وأساليب  طرق 

وترصفاته يف إدارة الشؤون العامة، مع إمكانية إقالته إذا ما تجاوز السلطة أو أخل بثقة الناس، 

وهذه املساءلة مضمونة بحكـم القانون، ومتحققة بوجود قضـاء مستقل ومحايد.

النوع االجتامعي:

املصطلح يشري إىل التفرقة بني الذكر واألنثى عىل أساس الدور االجتامعي لكل منهام تأثراً 

التمييز  االجتامعي«  »النوع  استجالء مفهوم  تتطلب عملية  السياق،  السائدة.  ويف هذا  بالقيم 

بينه وبني مفهوم الجنس أو »النوع البيولوجي«، فبينام يقترص مصطلح الجنس عىل االختالفات 

حيث  دينامي،  مفهوم  االجتامعي  النوع  مصطلح  أن  نجد  فيام  واملرأة،  الرجل  بني  البيولوجية 

تتفاوت األدوار التي يلعبها الرجال والنساء تفاوتاً كبرياً بني ثقافة وأخرى، ومن جامعة اجتامعية 

االقتصادية، والعمر،  االجتامعية، والظروف  فالعرق، والطبقة  الثقافة نفسها،  إطار  إىل أخرى يف 

عوامل تؤثر عىل ما يعترب مناسباً للنساء من أعامل.

العنف ضد النساء:

أي عمل أو ترصف عدايئ أو مؤٍذ أو مهني يرتكب بأي وسيلة، بحق أي فتاة أو امرأة لكونها 

أنثى، يخلق لها معاناة جسدية، نفسية، بطريقة مبارشة أو غري مبارشة، ومن أمثلته: الخداع، أو 
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البغاء أو أي وسيلة  العقاب، أو إجبارها عىل  التحرش، أو اإلكراه، أو  التهديد، أو االستغالل، أو 

أخرى، وإهانة كرامتها اإلنسانية، أو تقليل احرتامها لذاتها أو شخصيتها، أو االنتقاص من إمكانياتها 

الذهنية والجسدية .

اإلثبات يف املواد الجزائية : 

إقامة الدليل عىل وقوع الجرمية ، وعىل نسبتها إىل املتهم، فرياد به إثبات الوقائع ال بيان 

وجهة نظر املرشع وحقيقة قصده ، فالبحث يف ذلك يتعلق بتطبيق القانون وتفسريه ، وهو من 

عمل املحكمة الجزائية ، التي عليها أن تتبع التقاليد املتبعة يف اإلثبات .



17دليل تعزيز حقوق اإلنسان في سياق التقاضي دليل للقضاة الفلسطينيين 

الفصل الثاني

قواعد عامة في العدالة الجنائية
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الفصل الثاني

ضمن هذا الفصل املعايري الدولية التي تكفل حقوق النساء وتعزز من مشاركتهن السياسية، 

املصالحة وحامية  إمتام  النساء يف  والتسامح ودور  والتعددية  والتعبري  الرأي  واملواطنة وحرية 

السلم األهيل. 

متهيد :

الشخص الذي يحاكم أمام القضاء هو )اإلنسان( مباضيه وحارضه ومستقبله وبصفته كائناً 

اجتامعياً يرتبط باملجتمع بكل ما فيه من إيجابيات وسلبيات ، وإن الجرمية التي يرتكبها ليست 

أكرث من مؤرش عىل طبيعة سلوكه ودرجة خطورته اإلجرامية عىل الجامعة واملجتمع ، لكنه يف 

البداءة والنهاية هو إنسان يفعل الخري والرش 1 .

مفهوم الحق يف املحاكمة العادلة:

القاعدة ) 1 ( : الحق يف محاكمة عادلة هو من أهم حقوق اإلنسان الرئيسية ، فكل محاكمة 

الجهود  من  هاماً  جانباً  املحاكامت  رصد  وأصبح  اإلنسان.  حقوق  باحرتام  الدولة  بالتزام  تشهد 

الدولية الرامية لحامية حقوق اإلنسان، وينبع هذا الحق يف املحاكامت العادلة والعلنية 

وينص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أن » لكل إنسان، عىل قدم املساواة التامة مع 

اآلخرين، الحق يف أن تنظر قضية محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل … يف 

أي تهمة جزائية توجه إلية وكل شخص متهم بجرمية يعترب بريئاً إىل أن يثبت ارتكابه لها قانوناً 

يف محاكمة علنية«

القاعدة ) 2 ( : إذا كانت الدعوى الجنائية وسيلة الدولة ملالحقة املجرم وإنزال العقاب، به 

إال أنه يجب أن ال تكون هذه الدعوى وسيلة تسلط حكم غاشم ومسبق، فال بد له من ضامنات 

تحميه من اتهام كاذب أو شهادة زور أو حكم جائر.

القاعدة ) 3 ( : املتهم هو كل شخص تثور ضده شبهات ارتكابه فعالً إجرامياً فيلتزم مبواجهة 

هذه  متحيص  وتستهدف  القانون  يحددها  التي  لإلجراءات  والخضوع  عنه  مبسئوليته  االدعاء 

الشبهات وتقدير قيمتها ثم تقرير الرباءة أو اإلدانة.  وتعبري املتهم يختلف عن تعبري املحكوم 

عليه، فاألول هو من ال تزال اإلجراءات الجنائية يف مواجهته تتخذ مجراها، والثاين هو من انقضت 

1  د. عبد القادر صابر جرادة ، أنسنة القانون الجنايئ ، مكتبة اإلسكندرية ، 2019م ، ص 231 .
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قواعد عامة في العدالة الجنائية

قبله هذه اإلجراءات بحكم سجل إدانته ومدة عقوبته. 

القاعدة ) 4 ( وتزول صفة املتهم بانقضاء الدعوى الجنائية التي تعترب طرفاً فيها، وتزول إما 

بصدور حكم بات، أو بسبب آخر من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية. إال أن هذه الصفة قد تعود 

إليه وذلك عند قبول إعادة النظر وإحالة الدعوى إىل محكمة املوضوع. أو عند إلغاء األمر بعدم 

وجود وجه إلقامة الدعوى الجنائية بناء عىل ظهور دالئل جديدة.

انتبه

القاعدة ) 5 ( يشكل الحق يف املحاكمة العادلة أحد األعمدة األساسية لدولة الحق والقانون 

ولحامية اإلنسان من التعسف والشطط والتمييز واالعتداء. لذلك حظي هدا الحق مبكانة خاصة 

كرستها الصكوك الدولية يف مجال حقوق اإلنسان من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان إىل العهد 

اإلعالنات  من  وغريها  التعذيب  مناهضة  واتفاقية  والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل 

والقواعد ذات الصلة. ومن ثم تكون املحاكمة عادلة كلام كانت تحرتم القواعد الشكلية/اإلجرائية، 

والقواعد املوضوعية، املنصوص عليها يف الرشعية الدستورية2 والرشعية القانونية3 وكذلك املنصوص 

عليها يف املعايري الدولية لحقوق االنسان.

مدلول املحاكمة العادلة:

القاعدة ) 6 ( هو مجموعة القواعد واالجراءات التى تدار بها الخصومة الجنائية، ىف إطار 

من حامية الحرية الشخصية وحقوق االنسان، والتى تكون ىف مجموعها اساسا اوليا إلقامة العدالة 

املحاكمة وىف  الفرد ىف مرحلة ما قبل  العادلة حق  املحاكمة  القانون. ويغطى مصطلح  وسيادة 

اثنائها وىف اعقابها.

القاعدة ) 7 ( إن القوانني الجنائية اإلجرائية/الجزائية، تناول بالتنظيم االجراءات التي تتخذ 

يف الدعوى الجنائية بدًء من تحريكها، وحتى قبل تحريكها يف مرحلة التحري وجمع االستدالالت، 

وانتهاء بصدور الحكم الفاصل يف الدعوى الجنائية. 

2  املنصوص عليها يف الدستور 

3  املنصوص عليها يف حزمة القوانيني الجزائية
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الفصل الثاني

ويتداخل مفهوم املحاكمة العادلة مع مفهوم املحاكمة املنصفة، ومفهوم املحاكمة القانونية:

املحاكمة املنصفة املحاكمة القانونية املحاكمة العادلة

هي من اهم معايري املحاكمة 
العادلة، وجوهرها يقوم عىل 
مبدأ املساواة، وتكافؤ الفرص 
بني اطراف الدعوى، وتحقيق 

مبدأ املساواة بني االدعاء والدفاع 
وان يعامال عىل قدم املساواة ىف 

النواحى االجرائية

من الرشوط االساسية للمحاكمة 
العادلة حيث يستوجب تشكيل 

املحكمة التي تنظر القضية 
والفصل فيها، تشكيال قانونيا، 

وعرب محكمة مختصة ومستقلة 
ومحايدة

املحاكمة التي تطبق 
القواعد الشكلية 

واملوضوعية والضامنات 
املنصوص عليها ىف الرشعية 

الدستورية واالجرائية، 
واملواثيق الدولية

ضامن تطبيق العدالة يف املحاكم:

القاعدة ) 8  ( : من الرضوري أن يكون لكل فرد الحق يف الحصول عىل محاكمة عادلة من 

أجل وضع الثقة يف هيئة املحكمة والنظم القضائية. ويف حال مل ير الناس النظام القضايئ عادالً 

فإنه سيفقد رشعيته وثقته واحرتامه، يف نظام العدالة الوطني. ولذلك فالحق يف املحاكمة العادلة 

هو حجر الزاوية يف الدولة الحديثة التي تقوم عىل دعائم احرتام سيادة القانون.

القاعدة ) 9 ( إن حق كل فرد يف الحصول عىل محاكمة عادلة أمر هام لضامن منع تعرض 

الناس للظلم يف الحكم عليهم ومعاقبتهم. وهذا الحق يلعب أيضاً دوراً هاما يف حامية الحقوق 

األخرى لإلنسان مثل الحق يف الحرية، والحق يف الحياة، والحق يف الحرية من التعذيب واملعاملة 

الالإنسانية أو املهينة.

وترى اللجنة االفريقية لحقوق االنسان أن الحق يف املحاكمة العادلة يشمل، ضمن ما يشمل، 

اآليت:

أ( أن يكون من حق كل شخص أن يعرض قضيته وأن يعامل عىل قدم املساواة مع غريه أمام 

املحاكم عند البت يف حقوقه والتزاماته،

ب( إبالغ  كل شخص، عند القبض عليه، بلغة يفهمها بأسباب القبض عليه وإبالغه عىل وجه 

الرسعة بأية تهم تنسب إليه.
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أو موظٍف آخر  قاٍض  - عىل  الرسعة  - عىل وجه  املحتجزين  أو  املقبوض عليهم  ج( عرض 

املحاكمة يف غضون مدة  يقدموا إىل  أن  القضائية، ومن حقهم  السلطة  القانون مامرسة  يخوله 

زمنية معقولة أو يفرج عنهم.

د( افرتاض براءة املتهم بارتكاب فعل جنايئ إىل أن تثبت إدانته محكمة مختصة.

هـ( أن يكون من حق املتهمني، عند الفصل يف التهم املنسوبة إليهم، ما ييل: 

1- أن توفر لهم كفايتهم من الوقت والتسهيالت إلعداد دفاعهم، وأن يتصلوا يف إطار من 

الرسية مبحاميني يختارونهم، 

2- أن يقدموا للمحاكمة يف غضون فرتة زمنية معقولة،

3- أن يناقشوا شهود اإلثبات بأنفسهم أو من قبل غريهم، وأن يحصلوا عىل املوافقة عىل 

استدعاء شهود النفي وأن يناقشوهم مبوجب نفس الرشوط املطبقة يف حالة شهود اإلثبات.

التي  اللغة  يتكلمون  ال  كانوا  إذا  مقابل،  دون  مرتجم  من  مساعدة  عىل  يحصلوا  أن   -4

تستخدمها املحكمة. 

الحامية القضائية لحقوق االنسان:

القاعدة ) 10 ( املحاكمة العادلة هي املحاكمة التي تستوجب مقاضاة املتهم بشأن االتهام 

إلجراءات  طبقاً  اتهامه  قبل  القانون  بحكم  منشأه  محايدة،  مستقلة  محكمة  أمام  إليه  املوجه 

علنيه، يتاح له من خاللها الدفاع عن نفسه مع متكينه من مراجعة الحكم الصادر ضده من قبل 

قضاء أكرث علواً من املحكمة التي حكمت عليه.

القاعدة ) 11 ( ال يفرتض متتع املواطنني بضامنات املحاكمة العادلة، بدون وجود قايض محايد 

كل مجتمع دميقراطي.  األساسية يف  والحريات  الحقوق  القايض هو حامي  إن  ونزيه،  ومستقل 

ودور القضاة واملحاكم يف الواقع هو الحامية القضائية لحقوق اإلنسان، وإعامل الحق يف الطعن، 

ومكافحة اإلفالت من العقاب وحامية الحق يف الجرب، ويتجىل ذلك بصورة خاصة فيام ييل4:

)أ( اإلجراءات القضائية املختلفة لحامية حقوق األشخاص، منفردين أو مجتمعني؛  

E/CN.4/2004/60  4 تقرير املقرر الخاص املعني باستقالل القضاة واملحامني، السيد لياندرو ديسبو



دليل تعزيز حقوق اإلنسان في سياق التقاضي دليل للقضاة الفلسطينيين  22

الفصل الثاني

القواعد  يتفق مع  العدل عىل نحو سليم  إقامة  الذي يكفل  الجنايئ  القضايئ  )ب( اإلجراء   

وأصحاب  والضحايا  للمحاكمة  الخاضعني  وحقوق  واملنصفة  العادلة  باملحاكمة  الخاصة  الدولية 

الحقوق؛

حقوق  انتهاكات  عن  املسؤولني  عىل  الجزاءات  وتوقيع  األحكام  وإصدار  املالحقات  )ت(   

اإلنسان؛

)ث( مراجعة اتفاق القواعد الوطنية وأعامل السلطة التنفيذية مع القانون الدويل لحقوق   

اإلنسان، وبصورة عامة عن طريق إجراءات مراجعة أو مراقبة دستورية ورشعية هذه القواعد 

واألعامل )بصورة مبارشة أو غري مبارشة؛ وبالفعل أو باالستثناء(؛

)ه( إرساء سوابق قضائية تشمل القواعد واملعايري الدولية املتعلقة بإقامة العدل وحقوق   

اإلنسان وتوضح نطاق ومضمون الحقوق والحريات األساسية وواجبات السلطات.

الحق يف اللجوء للقايض الطبيعي وضامنات املحاكمة العادلة:

قاضيهم  إىل  النفاذ  يف  حقهم  مجال  يف  بينهم  فيام  يتاميزون  ال  الناس  إن   )12( القاعدة 

الطبيعي، وال يف نطاق القواعد اإلجرائية واملوضوعية التي تحكم الخصومات القضائية املتامثلة، 

وال يف فعالية ضامنة حق الدفاع التي يكفلها الدستور أو املرشع للحقوق التي يدعونها وال يف 

اقتضائها وفق مقاييس موحدة عند توافر رشوط طلبها، وال يف طرق الطعن التي تنظمها، بل يجب 

أن يكون للحقوق عينها قواعد موحدة سواء يف مجال التداعي بشأنها أو الدفاع عنها أو الطعن 

يف األحكام املتعلقة بها5.

القاعدة )13( يبغى متكني كل متقاض من النفاذ إىل القضاء نفاذا ميرسا ال تثقله أعباء مالية، 

وال تحول دونه عوائق إجرائية، وكان هذا النفاذ - مبا يعنيه من حق كل فرد يف اللجوء إىل القضاء، 

وأن أبوابه املختلفة غري موصدة يف وجه من يلوذ بها، وأن الطريق إليها معبد قانونا - ال يعدو 

أن يكون حلقة يف حق التقايض تكملها حلقتان أخريان ال يستقيم بدونهام هذا الحق، وال يكتمل 

وجوده يف غيبة إحداهام. ذلك أن قيام الحق يف النفاذ إىل القضاء ال يدل بذاته ولزوما عىل أن 

الفصل يف الحقوق التي تقام الدعوى لطلبها موكول إىل أيد أمينة عليها تتوافر لديها - ووفقا للنظم 

املعمول بها أمامها - كل ضامنة تقتضيها إدارة العدالة إدارة فعالة، مبا مؤداه أن الحلقة الوسطى 

5  القضية 2لسنة22ق-املحكمة الدستورية العليا-مرص2002/4/14
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واألسس  أعضائها،  وحصانة  واستقاللها،  املحكمة  حيدة  تعكس  التي  تلك  هي  التقايض  حق  يف 

املوضوعية لضامناتها العملية، وهي بذلك تكفل بتكاملها املقاييس املعارصة التي توفر لكل شخص 

حقا متكامال ومتكافئا مع غريه، يف محاكمة منصفة وعلنية تقوم عليها محكمة مستقلة محايدة 

ينشئها القانون، تتوىل الفصل - خالل مدة معقولة - يف حقوقه والتزاماته املدنية أو يف التهمة 

الجنائية املوجهة إليه، ويتمكن يف كنفها من عرض دعواه وتحقيق دفاعه ومواجهة أدلة خصومه 

ردا وتعقيبا يف إطار من الفرص املتكافئة، ومبراعاة أن تشكيل املحكمة، وأسس تنظيمها، وطبيعة 

القواعد املوضوعية واإلجرائية املعمول بها يف نطاقها، وكيفية تطبيقها من الناحية العملية، هي 

التي تحدد لتلك الحلقة الوسطى مالمحها الرئيسية. إذ كان ما تقدم، وكان حق التقايض ال تكتمل 

مقوماته أو يبلغ غايته ما مل توفر الدولة للخصومة يف نهاية مطافها حال منصفا ميثل التسوية التي 

يعمد من يطلبها إىل الحصول عليها بوصفها الرتضية القضائية التي يسعى إليها ملواجهة اإلخالل 

بالحقوق التي يدعيها، فإن هذه الرتضية - وبافرتاض مرشوعيتها واتساقها من أحكام الدستور - 

النهائية املقصودة  التقايض باعتبارها الحلقة األخرية فيه، والرتباطها بالغاية  تندمج يف الحق يف 

تتمخض  نظرية ال  للدفاع عن مصلحة  تقام  ال  القضائية  الخصومة  أن  وثيقة. ذلك  برابطة  منه 

عنها فائدة عملية، وإمنا غايتها اقتضاء منفعة يقرها القانون، وتتحدد عىل ضوئها حقيقة املسألة 

التقايض،  الحق يف  الرتضية يف  واندماج هذه  بشأنها.  القانون  أطرافها وحكم  بني  عليها  املتنازع 

مؤداه أنها تعترب من مكوناته، وال سبيل إىل فصلها عنه، وإال فقد هذا الحق مغزاه6.

الحق يف التقايض:الوصول للعدالة:

استجابة  عىل  الحصول  ىف  والجامعات  االفراد  حق 
رسيعة وفعالة وعادلة لحقوقهم، بهدف منع النزاعات 
السلطة من خالل  استخدام  وتسويتها، ومواجهة سوء 
االليات  باستخدام  والكفاءة،  بالشفافية  تتسم  عملية 

املتاحة واملتوفرة والقابلة لتحقيق املساءلة.

او  التحكيم  مثل  املحاكم،  غري  إنصاف  لوسائل  ميتد 
الوساطة او التسوية واملصالحات غري القضائية.

القضاء  اىل  النفاذ  من  متقايض  كل  متكني 
عوائق  او  مالية  اعباء  دون  ميرس  بشكل 
قرار  او  عمل  اى  تحصني  ودون  اجرائية، 
االحكام  تنفيذ  وضامن  عليه،  الطعن  من 

القضائية.
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مضمون الحق يف اللجوء إىل القضاء ونطاقه7 .

القاعدة )14( يكمن تعقيد مسألة إمكانية االحتكام إىل القضاء وغناها القانوين يف أنها يف 

حدِّ ذاتها حٌق، ويف الوقت ذاته وسيلة تتيح استعادة مامرسة الحقوق التي قد كانت مجهولة أو 

دة كحق  نا لحقوٍق محدَّ منتهكة. إن الحق يف االحتكام إىل القضاء، بوصفه عنرصاً ال غنى عنه مكوِّ

اإلنسان يف الحرية ويف األمان عىل شخصه، يتصل صلًة وثيقة بكلٍّ من الحق يف الحامية القضائية 

الة، والحق يف املساواة  الفعلية )املحاكمة العادلة أو أصول املحاكامت(، والحق يف سبل انتصاف فعَّ

أمام القانون. 

الحق يف محاكمة عادلة

القاعدة )15( يُعرَتَف بهذا الحق يف كلٍّ من املادة 10 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، 

حقوق  حامية  ومعاهدات  والسياسية،  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  من   14 واملادة 

دة  اإلنسان الخاصة مبختلف النظم اإلقليمية. ويُقَصد به إمكانية االحتكام إىل هيئٍة قضائيٍة محدَّ

سلفاً ومستقلٍّة وحيادية تُعنى بالبتِّ عىل أساس القانون فيام يُرفع أمامها من دعاوى عقب إمتام 

عمليٍة يُحرتم فيها تنفيذ الضامنات اإلجرائية. وعىل نحو ما تؤكده اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان 

دة بصفٍة خاصة وتشتمل عىل  يف تعليقها العام رقم 32، تتسم املادة 14 من العهد بطبيعٍة معقَّ

ضامناٍت شتى تطبَّق يف مجاالٍت مختلفة، وتتمثل فيام ييل: )أ( املساواة أمام املحاكم؛ )ب( حق 

الواجبة باملثول أمام محكمٍة مختصة  وأن يحصل عىل الضامنات  إليه علناً  الفرد يف أن يُستَمع 

ومستقلة وحيادية ومنشأة مبوجب القانون؛ )ج( ضامنات إجرائية؛ )د( الحق يف التعويض يف حالة 

وقوع خطأ قضايئ؛ )ه( حق الفرد يف عدم التعرُّض للمحاكمة أو العقوبة عىل جرمية سبق أن أُدين 

بها )قاعدة عدم جواز محاكمة الشخص عىل الجرم ذاته مرتني(. وتتصل الضامنات الثالثة األوىل 

اتصاالً وثيقاً مبسألة إمكانية االحتكام إىل القضاء. 

الة الحق يف سبل انتصاٍف فعَّ

إنه  إذ  القضاء،  إىل  االحتكام  إمكانية  إىل  املفضية  األحوال  الحق  هذا  يعزِّز   )16( القاعدة 

يضيف إىل مقتضيات ورشوط املحاكمة العادلة أو الحق يف الحامية القضائية ضامناٍت إجرائية 

الة من قبيل الحامية املؤقتة أو أوامر اإلحضار. ويشري مفهوم الحامية القضائية إىل الحامية  فعَّ

7  مرجع سابق الفقرة 17
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الفعال  انتهاكات، بينام يُقَصد باالنتصاف  يف إطار ما قد ينشأ عن كامل مجموعة الحقوق من 

دة يف الدستور أو القانون أو املعاهدات  دة، ُمعرتف بها بوصفها أساسية ومحدَّ حامية حقوٍق محدَّ

الدولية. فعىل سبيل املثال، تعرتف الفقرة 3 من املادة 2 من العهد بالحق يف االنتصاف، وإن كانت 

تقترص عىل الحقوق املكرَّسة يف العهد. 

بيُرس  االحتكام  يف  »الحق  عىل  اإلنسان  لحقوق  األمريكية  االتفاقية  من   25 املادة  وتنص 

الدستور  انتهاكاٍت للحقوق »املُعرتَف بها يف  يُرتكب من  ورسعة« إىل محكمة مختصة بشأن ما 

أو القانون أو يف هذه االتفاقية«. ومن الجدير بالذكر يف هذا السياق أنه يُقصد باالعرتاف املشار 

إليه يف كل الحاالت االعرتاف الرصيح. غري أن السوابق القضائية قد واءمت بني الحقنْي كليهام يف 

ه عىل وجوب احرتام الضامنات العامة املتصلة باألصول القانونية الواجب مراعاتها  تأويله لهام بنصِّ

خالل إجراءات االنتصاف الفعال، كام أنه يقتيض أن يكون سبيل االنتصاف املتاح يسرياً ورسيعاً. 

وفيام يتعلق بالنظر يف مقبولية ما يرد من بالغات وتقرير استنفاد سبل االنتصاف املحلية أو 

عدمه، وضعت هيئاُت املعاهدات تعريفاً لالنتصاف يستوجب توفر العنارص التالية: أن يتحقَّق 

ر؛ أن يكون كافياً الستعادة التمتع بالحق  عملياً ال نظرياً فحسب؛ أن يكون متاحاً للشخص املترضِّ

ن النظام القضايئ للبلدان األمريكية سوابق قضائية  املنتَهك؛ أن يكفل فعالية نفاذ الحكم. ويتضمَّ

القابلة  غري  الحقوق  لحامية  عليها  املنصوص  اإلجرائية  الضامنات  حامية  مسألة  بشأن  مهمة 

لالنتقاص خالل حاالت الطوارئ. وهو ما يحدث كذلك يف سياق اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان 

وتوسيع نطاق مبدأ عدم القابلية لالنتقاص فيام يتعلق بضامنات األصول القانونية املرعية التي 

تنص عليها املادة 14 من العهد. وعليه، فإن رشط اختصاص الهيئة القضائية واستقاللها وحيادها 

هو حٌق مطلق ال يجوز أن يخضع ألي استثناء. 

القاعدة )17( إذا كانت الحقيقة مطلباً أزلياً لإلنسان ، ويف فلكها تدور كافة فروع املعرفة ، 

وإذا كانت الجرمية من أول إفرازات املجتمع البرشي ، فإن الكشف عن حقيقتها ، ومعرفة مقرتفها 

يجب أن يتم باألساليب التي ال تهدر كرامة اإلنسان وحقوقه الرئيسة . 

الطبيعي  أمام قاضيهم  الجناة ومحاكمتهم  تتبع  فال بد من وجود نظم قومية تضع قواعد 

بالرسعة الالزمة ، ودون ترسع مخل بقواعد العدالة ، ويف حزم دون افتئات عىل الحريات ، وال 

تغول فيها .

القاعدة )17( : كفل القانون األساس استقالل السلطة القضائية واستقالل القضاة توقياً ألي 
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تأثري محتمل قد مييل بالقايض انحرافاً عن ميزان الحق ، إال أنه نص كذلك عىل أنه ال سلطان عىل 

القضاة يف قضائهم لغري القانون . وهذا املبدأ األخري ال يحمى فقط استقالل القايض ، بل يحول 

كذلك دون أن يكون العمل القضايئ وليد نزعة شخصية غري متجردة ، ولذا تكون حيدة القايض 

رشطاً الزماً دستورياً لضامن أال يخضع يف عمله لغري سلطان القانون .

القاعدة )18( فحياد القايض الفني والسيايس واالجتامعي أمر الزم إلجراء محاكمة منصفة. 

ويقصد به أن يبارش القايض عمله القضايئ ويصدر حكمه دون تحيز لخصم أو ضد خصم تأثراً 

باعتبارات غري موضوعية ، وإال أصبح غري صالحاً للعمل القضايئ ، كام أن ميزان العدل ال يستقيم 

يف يد منحازة .

القاعدة )19( عىل القايض عند مامرسة عمله القضايئ أن يساوي ــ يف كالمه وسلوكه ــ بني 

األشخاص كافة ، سواًء أكانوا أطرافاً يف املنازعة أم غري ذلك )شهوداً أو محامني أو موظفي محكمة 

أو زمالء يف املهنة( ، وأال مييز بينهم ألسباب تعود إىل الدين أو العرق أو اللون أو ألي سبب أخر . 

وعليه أن يطلب من املوظفني التابعني له التقيد بذلك »  8 :

القاعدة )20( عىل القايض أن يلتزم بعلنية املحاكمة ما مل يقرر إجراءها رساً مراعاة للنظام 

العام أو محافظة عىل اآلداب » .

الجمهور  من  شاء  ملن  مفتوحة  الجلسة  قاعة  تكون  أن  بالعالنية  املقصود   )21( القاعدة 

حضورها ، ومبعنى آخر متكني الجمهور بغري متييز من الدخول إىل قاعة املحكمة واالستامع إىل 

ما يدور فيها من إجراءات ، من تالوة الئحة االتهام عىل املتهم وسامع الشهود والخرباء واملرافع.

القاعدة )22( يحظر نرش اسم وصورة الحدث أو أي معلومات تدل عىل شخصيته أو نرش 

وقائع التحقيق واملحاكمة أو ملخصها يف أي وسيلة من وسائل النرش ، ويجوز للمحكمة السامح 

بنرش الحكم النهايئ ، عىل أال يذكر فيه سوى األحرف األوىل من اسم الحدث أو كنيته أو لقبه » 9. 

يف ضامن  للمساعدة   - األول  املقام  يف   - يهدف  العلنية  املحاكمة  يف  الحق   )23( القاعدة 

الجنايئ  التقايض  إجراءات  استغالل  أية محاولة إلساءة  للمتهمني وحاميتهم من  عادلة  محاكمة 

إليقاع األذى بهم. والرصد العام للمحاكمة من شأنه أن يجعل القايض وممثل االدعاء حريصني 

عىل أداء واجباتهام يف إطار من النزاهة وباقتدار مهني. وقد تيرس املحاكمة العلنية الكشف عن 

8  راجع : املادة )18( من قرار مجلس القضاء األعىل الفلسطيني رقم )3( لسنة 2006م بشأن مدونة السلوك القضايئ.

9  راجع : املادة )2/9( من قانون حامية األحداث الفلسطيني رقم )4( لسنة 2016م .
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الحقائق بدقة، فهي تشجع الشهود عىل قول الصدق. وعالوة عىل ذلك، فاملصلحة العامة، بغض 

النظر عن حقوق املتهم، تستوجب عقد املحاكامت عالنيًة، فمن حق الجامهري أن تعرف كيف 

تطبق العدالة، واألحكام التي يصل إليها النظام القضايئ. 

القاعدة )24( يجب أن تعقد املحاكم جميع جلساتها وتصدر أحكامها يف إطار من العالنية 

فيام عدا بعض الحاالت االستثنائية .

القاعدة )25( وال يعنى الحق يف عالنية املحاكمة أن يحرض أطراف الدعوى فحسب بل أن 

تكون الجلسات مفتوحة أمام الجمهور العام كذلك.

وفقاً  الجمهور،  واملرافعة يف حضور  لالدعاء  شفوية  إجراء جلسة  املحاكمة  عالنية  وتقتىض 

ملوضوع القضية، ويجب أن تعلن املحاكمة عن موعد ومكان الجلسات.

القاعدة )26( ويجوز تقييد حق الجمهور العام يف حضور جلسات الدعوى يف بعض الحاالت 

املحددة بدقة، واألسباب التي يجوز من أجلها استبعاد الصحافة والجمهور مـن حضــور الجلسات 

يف كل من العهد الدويل واالتفاقية األوروبية وهي: اآلداب العامة والنظام العام واألمن القومي 

يف مجتمع دميقراطي. 

القاعدة )27( : هناك قيدان عىل مبدأ عالنية املحاكمة، األول بقرار من املحكمة فهي التي 

تقدر إىل أي حد تتطلب املصلحة العامة جعل الجلسة رسية، وال عربة باعرتاض املتهم عىل تقرير 

لحياة  األحداث.  وهي حامية  كمحاكمة  القانون  يف  نص  بناء عىل  الرسية  تكون  وقد  الرسية. 

الحدث نفسه وحياة أرسته. 

مبدأ شفوية املحاكمة

القاعدة )28( : إن القواعد الرئيسة للمحاكامت الجزائية توجب أن تقام األحكام عىل أساس 

التحقيقات  واملناقشات واملرافعات العلنية التي تجري شفوياً أمام القضاء ، ويف مواجهة املتهم ؛ 

حتى يكون عىل بينة مام يقدم ضده من أدلة ، وأن تكون كافة األدلة التي يضمها ملف الدعوى 

تحت برص املحكمة ، وخاضعة للمناقشة الشفوية حتى تتضح األدلة ، ويرفع عنها كل غموض 

ولبس ، وتكشف حقيقتها ، وليكون القايض عقيدته يف وزن األدلة ، وتقدير قيمتها ، ويصدر حكمه 

عىل يقني تام 10 .

10  د. عبد القادر صابر جرادة ، موسوعة اإلجراءات الجزائية ، مكتبة اإلسكندرية ، 2018م ، ص 543 .
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الفصل الثاني

القاعدة )29( : 

إذا مل تقم املحكمة بتطبيق مبدأ الشفوية أضحت )لجنة لفحص القضايا( ، وفقدت املحاكمة 

أهم عنارص وجودها .

القاعدة )30( : 

ولعل النعي يف أحكام املحاكم إلخاللها مببدأ الشفوية يثار يف معظم األحيان بالنسبة لتحقيق 

أدلة الدعوى الجزائية ، إذ أن بعض املحاكم تظن خطأ أن تحقيق النيابة العامة يغني قانوناً عن 

إعادة التحقيق النهايئ مبعرفتها ، ومنها من يضيق بإعادة التحقيق رغم علمها بوجوبه بزعم أنه 

ال فائدة مرجوة من ورائه .

القاعدة )31( : 

نبغي أن تدور إجراءات املحاكمة جميعاً بصوت مسموع من كل الحضور حتى ولو كانت 

لهذه اإلجراءات أصل ثابت و مكتوب.

القاعدة )32( : 

ومن أهمية شفوية املحاكمة أنها متصلة مببدأ االقتناع القضايئ الذي يفرتض أن يستمد القايض 

اقتناعه من حصيلة املناقشات التي تجرى أمامه يف الجلسة.  وهي ضامنه هامة لحق املتهم يف 

محاكمة عادلة ألنها متكنه من اإلملام باألدلة املقدمة ضده، وتتيح له بسط دفاعه وتنفيذها 

رسعــة التقاضـــي

القاعدة )33( : 

وأن   ، وال خلط  بينهام  دون خطأ  الطالح  ويدان  الصالح  يربئ  أن  الجميع  مصلحة  من  إن 

يكون العقاب معرباً عن كلمة القانون السوية فيه ، متجاوباً مع شعور املجتمع ـ صاحب الدعوى 

الجزائية ؛ إزاء الجرمية دون إفراط فيه وال تفريط . ومن مصلحة الجميع أيضاً أن تجيء كلمة 

العدالة حاسمة رسيعة حتى يتسنى للمشاعر التي أقلقتها الجرمية أن تسكن راضية مرضية .
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قواعد عامة في العدالة الجنائية

طرح النزاع أمام القضاء والقايض الطبيعي:

القاعدة )34( : 

H ساس فكرة اللجوء إىل القضاء هو مبدأ املساواة أمام القانون الذي ال يسمح بإحالة بعض 

املتهمني إىل القضاء الخاص سواء أكانت محكمة قد أنشئت سابقاً لوقوع الجرمية أو الحقاً لها.

 يقتيض هذا املبدأ محاكمة املتهم أمام قاضيه الطبيعي، أي القايض املختص بهذه املحاكمة 

وقت ارتكاب جرميته، أو قاض آخر ينتمي إىل ذات النظام القضايئ وتتوافر له ذات الضامنات التي 

يقررها الدستور والقانون واملبادئ الدولية.

 القاعدة )35( : 

ال يتعارض مع الحق يف القضاء الطبيعي أن ينشئ الشارع محاكم خاصة لتحاكم فئة من 

التي  الضامنات  فيها  تتوافر  و  مميزة  بخصائص  معاملتهم  ومقتضيات  جرامئهم  تتميز  املتهمني 

يقررها القانون كمحاكم األحداث.

القاعدة )36( : 

كام ال يتعارض الحق يف القضاء الطبيعي إنشاء محاكم استثنائية يف الظروف غري العادية التي 

يجتازها املجتمع كظروف الحرب أو اإلخالل الخطري باألمن من الداخــــــل. 

 القاعدة )37( : 

من الرشوط الواجب توافرها يف القضاء الطبيعي أن يكون إنشاء املحكمة وتحديد اختصاصاتها 

بقانون، وبقواعد عامة مجردة، فيعرف كل مواطن سلفاً من هو قاضيه و أن تكون هذه املحاكم 

دامئة، وأن تتوافر يف هيئة املحكمة ضامنات الكفاية والحيدة واالستقالل وأن تتوافر أيضاً كفالة 

حقوق الدفاع و ضامناته كاملة.

القاعدة )38( : 

يقصد باستقالل املحكمة تحريرها من أي مؤثرات و ذلك أن هذا التحرر هو املدخل الطبيعي 

الذي يتيح لكل شخص التمتع بثمرة اللجوء إليها استيفاًء لحقوقه أو وفقاً لإلتهام املوجه إليه و 

حاميته من أي عدوان يقع عليه. 
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الفصل الثاني

القاعدة )39( : 

هذا التحرر أيضاً هو جوهر فكرة االستقالل الذي ال يتصور وجود قضاء عادل بدونه، فإذا كان 

القضاء رضورياً لتحقيق العدالة فإن استقالله هو عامد وجوده. 

القاعدة )40( : 

نصت العديد من الترشيعات العربية عىل انه ال جرمية و ال عقوبة إال بناء عىل قانون و ال 

عقاب عىل األفعال الالحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.

القاعدة )41( : 

ال سلطان ألية جهة عىل القايض يف قضائه و ال يجوز بحال التدخل فـي سري العدالة و يكفل 

القانون استقالل القضاء و يبني ضامنات القضاة و األحكام الخاصة بهم.

القاعدة )42( : 

يجب أن تنص الدساتري عىل ان ال سلطان ألية جهة عىل القايض يف قضاءه وال يجوز بحال 

التدخل يف سري العدالة ويكفل القانون استقالل القضاء و يبني ضامنات القضاة و األحكام الخاصة 

بهم. ويجب عىل ان تتضمن القوانني الوطنية نصوصا عىل عدم قابلية القضاة للعزل إال يف الحاالت 

ووفقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف القانون.

الحق يف املساواة أمام القانون واملحاكم

أ-الحق يف املساواة أمام القانون:

القاعدة )43( : 

الكل سواء أمام القانون وهذا حق لكل إنسان ومعنى الحق يف املساواة هنا أن تخلو القوانني 

من التمييز وأن يبتعد القضاة واملوظفون عن تطبيق القانون عىل أي نحو مييز بني إنسان وآخر. 

أمام  سواء  جميعاً  الناس   « أن  عىل  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  من   7 املادة  وقضت 

القانون وهم يتساوون يف حق التمتع بحامية القانون دومنا متييز كام يتساوون يف حق التمتع 

بالحامية من أي متييز ينهتك هذا اإلعالن ومن أي تحريض عىل مثل هذا التمييز.



31دليل تعزيز حقوق اإلنسان في سياق التقاضي دليل للقضاة الفلسطينيين 

قواعد عامة في العدالة الجنائية

ب-الحق يف املساواة أمام املحاكم:  

القاعدة )44( : 

يعني هذا املبدأ العام النابع من سيادة القانون أن لكل إنسان حقاً متساوياً يف اللجوء إىل 

املحاكم وأن تعامل املحاكم جميع الناس معاملة متساوية. ويلزم لتوافر رشوط املعاملة املتساوية 

من جانب املحاكم يف القضايا الجنائية جانبني هامني: 

أولهام املبدأ األسايس الذي يقيض باملساواة يف معاملة الدفاع واإلدعاء عىل نحو يضمن أن 

تتاح لكال الطرفني فرصة متساوية يف إعداد مرافعته والرتافع خالل اإلجراءات.

من  غريه  مع  املساواة  قدم  يعامل عىل  أن  يف  الحق  منهم  لكل  أن  فهو  الثاين  الجانب  أما 

املتهمني بارتكاب جرائم مامثلة دون أدىن متييز بناًء. 

الحق يف محاكمته أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة
وفق أحكام القانون

أ-الحق يف املحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة ومحايدة:

القاعدة )45( : 

إنسان عىل قدم  لكل   « أن  اإلنسان عىل  العاملي لحقوق  اإلعالن  العارشة من  املادة  نصت 

املساواة التامة مع اآلخرين الحق يف أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنياً 

للفصل يف حقوقه والتزاماته ويف أي تهمة جنائية توجهه إليه«. 

ووصفت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان هذا الحق بأنه » حق مطلق ال يجوز أن يخضع ألية 

استثناءات«.

ب- الحق يف نظر الدعوى محكمة مشكلة بحكم القانون: 

يجب تأسيس هذه املحكمة وفق أحكام الدستور أو أي ترشيع آخر تصدره السلطة بسن 

القوانني أو تشكل مبوجب أحكام القانون. 

 ج- الحق يف أن تنظر الدعوى محكمة مختصة:
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الفصل الثاني

أي أن مينحها القانون سلطة نظر الدعوى القضائية فتكون لها الوالية عىل موضوع الدعوى 

والشخص املقام ضده عىل أن تجري املحاكمة يف إطار حد زمني مناسب من الحدود املقررة يف 

القانون.

د-الحق يف أن تنظر الدعوى محكمة مستقلة:

أي أن يصدر الحكم يف أية قضية مطروحة أمامها يف إطار من الحيدة وعىل أساس الوقائع 

وطبقاً ألحكام القانون دون تدخل من أي سلطة أخرى

هـ- إقرار الفصل بني السلطات: 

الدعوى  يف  للفصل  الوحيدة  السلطة  كأفراد  والقضاة  كمؤسسة  للقضاء  تكون  أن  يجب 

املطروحة يف ساحات املحاكم. وال يجب أن يخضع القضاة ألي تدخل سواء من جانب الدولـــة 

أو األشخاص ، وأن تضمن لهم الدولة استقالليتهم.

و-وضع رشوط ينبغي مراعاتها عند تعيني القضاة:

يجب اختيار القضاة عىل أساس مؤهالتهم يف دراسة القانون وخربتهم يف مامرسته. ويجب 

تجنب أي شخص ليشغل منصباً قضائياً تحت تأثري دوافع غري سليمه.

لهم  تكفل  تأدية وظائفهم وأن  القضاة من  لتمكني  الكافية  املوارد  الدولة  توفر  أن  ويجب 

رواتب ومعاشات كافية  كام يجب أن يضمن لهم القانون متضية املدد املقررة لتوليهم وظائفهم 

ويحدد رشوط الخدمة وسن التقاعد.

ز-الحق يف أن تنظر الدعوى محكمة محايدة:

يجب أن تتحىل املحكمة بالحيدة وهذا املبدأ ينطبق عىل كل قضية يتطلب أن تتوفر النزاهة 

يف كل املسئولني عند اتخاذ األحكام.

ح-الطعـن يف حيدة املحكمة:

يجيز القانون الطعن يف حيدة املحكمة كأن يكون القايض الذي سيصدر الحكم يف الدعوى قد 

شارك يف مراحل أخرى من اإلجراءات القضائية بصفة مغايرة أو عندما تكون له مصلحة شخصية 

يف الدعوى.
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قواعد عامة في العدالة الجنائية

الحق يف املساواة أمام املحاكم

القاعدة )46( : 

يُكرَّس هذا الحق بصورٍة عامة يف الفقرة 1 من املادة 14 من العهد. فيجب أن تُضمَن لكل 

النظر عن جنسياتهم أو أوضاعهم اإلدارية من  األشخاص إمكانية احتكامهم إىل القضاء برصف 

أجل كفالة حقهم يف املطالبة بالعدالة. كذلك، يحظر هذا الضامن مامرسة أي تفرقة ال تستند 

اللجوء إىل املحاكم  القانون وال ميكن تربيرها عىل أسس موضوعية ومعقولة بشأن إمكانية  إىل 

واملحاكم املختصة. ومن هنا، يُحظر فرض أي قيود عليها ألسباب العرق أو نوع الجنس أو اللغة أو 

الدين أو الرأي أو األصل القومي أو االجتامعي أو الحالة االقتصادية أو املولد أو أي حالة أخرى، 

كالحالة االجتامعية عىل سبيل املثال إذ يتحتَّم أن تكون إمكانية االحتكام إىل القضاء مطلقة أو 

حرة وفعالة. 

القاعدة )47( : 

تشري السمِة األوىل إىل حظر التمييز واإلكراه وإبداء استعداد لقبول اإلجراء املُلتَمس. بينام 

يُقصد بالسمة الثانية، أي الفعالية، وجوب أن تتسم السبل اإلجرائية املتَّبعة بالكفاية يك تتسنى 

تنفيذ  املنشود من  الهدف  بالفعل  يتحقق  أن  دة وحتى ميكن  قانونية محدَّ االستعانة مبساعدة 

اإلجراء  يف  الرشوع  كيفية  املساواة عىل ضامن  هذه  من  الهدف  يقترص  وال  املتاحة.  اإلجراءات 

بحقوق  املعنية  اللجنة  اعتربت  وقد  اإلجراء.  مسار  كامل  يف  أيضاً  بها  يُسرتشد  إنه  بل  القضايئ، 

اإلنسان أن عدم متكن األفراد بصورٍة منهجية، بحكم القانون أو بحكم الواقع، من رفع قضايا أمام 

املحاكم املختصة يشكِّل مخالفًة للضامن املُعرتَف به يف الجملة األوىل من الفقرة 1 من املادة 14.

ويقصد بهذا املبدأ املعاملة بغري متييز للمراكز القانونية، بحيث ميلك الدفاع الوسائل الرضورية 

لتفنيد األدلة املقدمة ضد املتهم بواسطة النيابة، فضالً عن حقه يف تقديم من األدلة ما يفيد براءة 

املتهم. 

ونصت املادة السابعة من اإلعالن العاملي لحقوق االنسان عىل أن » الناس جميعاً سواء أمام 

القانون وهم يتساوون يف التمتع بحامية القانون دومنا متييز كام يتساوون يف حق التمتع بالحامية 

من أي متييز ينتهك هذا اإلعالن ومن أي تحريض عىل مثل هذا التمييز.

ونصت املادة العارشة من اإلعالن العاملي لحقوق االنسان عىل أن » لكل إنسان عىل قدم 
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الفصل الثاني

املساواة التامة مع اآلخرين الحق يف أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنياً 

للفصل يف حقوقه والتزاماته. ويف أي تهمة جنائية توجهه إليه.”

وقد نص املبدأ رقم )1( من املبادئ األساسية املتعلقــــــة باستقالل القضاء عىل إن »تكفل 

جميع  واجب  ومن  قوانينه،  أو  البلد  دستور  عليه  وينص  القضائية  السلطة  استقالل  الدولة 

املؤسسات الحكومية وغريها من املؤسسات احرتام ومراعاة استقالل السلطة القضائية.”.

الحق يف املحاكمة دون تأخري ال مربر له: 

القاعدة )48(: 

الـرشط  هذا  ومعنى  معقولة.   مدة  غضون  يف  وتنتهي  الجنائية  اإلجراءات  تبدأ  أن  يجب 

كافـية إلعداد  وتسهيالت  زمنية  املتهم يف مساحة  بني حق  التوازن  مراعاة  األسايس هو رضورة 

دفاعــه، ورضورة البدء يف نظر الدعوى وإصدار الحكم دون أي تأخري ال مربر له.

القاعدة )49( : 

ذمة  ويحتجز عىل  جنايئ  فعل  بارتكاب  يتهم  بالنسبة ألي شخص  إلحاحاً  أكرث  االمر  يغدو 

قضية. 

وتقيض املعايري الدولية باإلفراج عن أي شخص متهم بارتكاب فعل جنايئ من االحتجاز ريثام 

تتم محاكمته، إذا تجاوزت فرتة احتجازه عىل ذمة القضية الحد الذي يعترب معقوالً وفقاً ملالبسات 

الحالة. 

القاعدة )50( : 

الهدف من هذا عدم املساس بحقه يف الدفاع عن نفسه بسبب انقضاء فرتة زمنية مفرطة يف 

الطول قد تتالىش تفاصيل الوقائع من ذاكرة الشهود أو تتشوه، أو قد يتعذر إيجادهم، أو تتلف 

األدلة األخرى أو تختفى. 

القاعدة )51( : 

يهدف هذا أيضاً إىل ضامن اختصار فرتة القلق التي يكابدها املتهم خوفاً عىل مصريه واملعاناة 

فعــل جنائــي، رغــم  بارتكــاب  اتهامه  نتيجة  به  تلحق  التي  الوصمة  يقاسيها من جراء  التي 

افتــراض براءته. 
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القاعدة )52( : 

إن احتامل الحكم بالرباءة قائم بالنسبة للمتهم املحبوس احتياطياً هذا باإلضافة إىل أنه حتى 

بالنسبة للمتهم الذي حكم عليه بعد باإلدانة، فإن هذا الحكم قد يكون بالغرامة أو بالحبس مع 

إيقاف التنفيذ. 

وقد يلحق باملتهم أثناء محاكمته أرضار نفسيه واجتامعية تقدمه باملحكمة ذاتها، كفقدان 

الوظيفة أو العمل، أو تأثر اإلقامة االجتامعية واألرسية بسبب ما لحق به من أرضار بسمعته تزيد 

مع زيادة مدة املحاكمة. 

القاعدة )53( : 

يجسد الحق يف رسعة املحاكمة يف عبارة موجزة الحكمة القامئة إن »العدالة البطيئة نوع 

من الظلم« 

أ- املقصود بالوقت املعقول: 

يُقيم الحد الزمني املعقول بناًء عىل مالبسات كل حالة عىل حدة، واألركان التي يلتفت لها 

يف هذا السياق تشمل ما ييل: الترشيع الوطني، واحتجاز املتهم أو عدم احتجازه، وتعقيد القضية، 

وسلوك املتهم وسلوك السلطات.

وقد اعتربت بعض املحاكامت التي استغرقت فرتات طويلة، قد تصل إىل عرش سنوات، أنها 

مل تتجاوز الحد الزمني املعقول لها، بينام رؤى بالنسبة لبعض املحاكامت، التي استغرقت أقل من 

عام أنها، قد تجاوزت الحد املعقول للتأخري. 

ب- تعقيد القضية: 

كطبيعة وخطورة الجرمية املتضمنة، وعدد التهم املنسوبة للمتهم وطبيعة التحقيق املطلوب، 

وعدد األشخاص املزعوم تورطهم يف ارتكاب الجرمية وعدد الشهود. 

الجوانب  ذات  والقضايا  املتهمني،  من  عدد  تشمل  التي  املخدرات  أو  االقتصادية  فالجرائم 

الدولية، وتلك التي تتضمن جرائم قتل متعددة أو تتعلق بأنشطة املنظامت »اإلرهابية«، أكرث 

صعوبة وتعقيداً من القضايا الجنائية الروتينية، ومن ثم فإن الحد الزمني املعقول هنا أطول. 
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ج-سلوك املتهم: 

كمحاولة املتهم للفرار وامتـنـاعه عن التعاون )كأن يرفض مثالً اختيار محام أو عدم حضور 

جلسات املحكمة(. والطلبات املقدمة من املتهم، التي ال لـزوم لها وال توجد أية فرصة لنجاحها 

منذ البداية، قد اعتربت محاوالت متعمدة لتعويق سري القضية. 

د- سلوك السلطات:

إذا تـقـاعست السلطات عن مبارشة اإلجراءات يف أية مرحلة بسبب اإلهامل، أو سمحت 

بالتباطؤ يف التحقيق أو يف وقـائع نظر الدعوى، أو استغرقت وقتاً يجاوز الحد املعقول إلمتام بعض 

التدابري املعينة، فتعـترب املساحة الزمنية لنظر القضية قد استغرقت فرتة تجاوز الحد املعقول. 

يواجه  دستوري  أساس  عىل  رسيعة  محاكمة  يف  للحق  القضايئ  التطبيق  أن  العمل  وأظهر 

صعوبات قانونيه بسبب عدم كفاية النص عىل هذا الحق يف الدستور لحامية هذا الحق.

فاألمر يحتاج إىل تنظيم ترشيعي أكرث دقة يحدد مدداً معينة النتهاء املحاكمة.  هذا التحديد 

ينقل النص العام يف الدستور من مصاف األهداف العليا إىل مرتبة الحقوق القانونية باملعنى الفني 

للكلمة. 

حق املتهم يف الدفاع

القاعدة )54( : 

قانوناً  اتهامه  أو  أمره  يف  االشتباه  مبجرد  به  يتمتع  باإلنسان  لصيق  حق  هو  الدفاع  حق 

ليستخدمه بنفسه أو بواسطة محام أمام السلطة القضائية أو أي جهة مختصة قانونا ؛ لدحض 

الجرمية املنسوبة إليه. وىف ذلك الجانب يتم مامرسة التطبيق السليم للقانون يف محراب القضاء 

الجزايئ .

القاعدة )55( : 

أما حرية الدفاع ، فتعني األسلوب الذي يتخذه اإلنسان يف الدفاع عن نفسه يف حدود ما 

يباح له دون قيود تحد من قدرته عىل أداء دوره يف إنارة الطريق أمام القضاء للوصول إىل الحكم 

العادل .
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القاعدة )56( : 

فحق الدفاع يرتبط بفكرة العدل ذاتها ، فال عدل بغري توافره ، وكل قيد يرد عىل مامرسة 

ذلك الحق ، إمنا هو غل يف عنق العدالة ، وانحراف بها عن جادة الحق الذي يستهدفه ؛ ألن حق 

الدفاع هو الطريقة االجتامعية لرد العدوان ؛ ذلك أنه ال يجوز )عدالة( أن يحكم عىل املتهم إال 

بناًء عىل أدلة سليمة تم فحصها ، ومناقشتها أمام املحكمة ، مام يتطلب أن تتاح الفرصة لذوي 

الشأن ملناقشتها ، وإبداء الرأي فيها.

أ- إبالغ املتهم بحقه يف توكيل محام:

التطبيق سواء  يجب أن يُخطر أي شخص بحقه يف أن يدافع عنه محاٍم. وهو حق واجب 

أكانت الرشطة قبضت عليه أو احتجزته أم مل تقبض عليه ومل تحتجزه قبل املحاكمة. 

ولـيك يكـون اإلخطار بذلك الحق مجدياً، يتعني أن يتم قبل املحاكمة مع ترك فسحة كافية 

من الوقت، وتوفري تسهيالت كافية للمتهم من أجل إعداد دفاعه. 

ب- حق املتهم يف اختيار محاميه:

يجوز تقييد الحق يف اختيار املحامي إذا مل يلتزم املحامي املختار بآداب املهنة، أو إذا كان هو 

نفسه موضوع دعوى جنائية، أو إذا رفض االلتزام بإجراءات املحكمة. 

وليس للمتهم حق غري مقيد يف اختيار املحامي الذي سيرتافع عنه، خاصًة إذا كانت الدولة 

هي التي سوف تدفع نفقاته. 

ج- الحق يف انتداب محاٍم للدفاع عن املتهم وحقه يف الحصول عىل مساعدة قانونية مجانية: 

التي قد  الخطرية  الجرمية، واالحتامالت  املقام األول مبدى خطورة  وهذا الرشط مرهون يف 

ترتتب عىل عدم وجود محاٍم، ومن بينها الحكم املحتمل صدوره عىل املتهم، ومدى تعقد القضية. 

والدولة ملزمة بانتداب محاٍم »دون مقابل« من أجل املتهم مبوجب أحكام »العهد الدويل« 

و«االتفاقية األوروبية«، إذا توافر رشطان. األول أن تتطلب مصلحة العدالة انتداب محاٍم، والثاين 

أال يكون املتهم قادراً عىل دفع أتعاب محاٍم. 
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د- حق املتهم يف االتصال مبحاميه يف إطار من الرسية:

يجب أن تجري االتصاالت بني املتهم ومحاميه يف إطار من الرسية ويجب أن تضمن السلطات 

أن تظل هذه االتصاالت محاطة بالرسية. وبالنسبة للمحتجزين، يتعني عىل السلطات أن توفر 

لهم مساحة كافية من الزمن وتسهيالت مناسبة لاللتقاء باملحامني وللحفاظ عىل رسية االتصاالت 

بينهم، سواء أكان لقاًء مبارشاً أو عن طريق الهاتف أو الخطابات. ويجوز أن تجري هذه اللقاءات 

أو االتصاالت الهاتفية تحت برص، وليس سمع االخرين.

وقد فرست اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان املادة 14)3( من العهد الدويل، التي تضمن الحق 

يف االتصال باملحامني، بقولها إن هذه املادة تلزم »املحامي باالتصال باملتهم يف ظل أوضاع توفر 

االحرتام الكامل لرسية هذه االتصاالت.  

وال يجوز األخذ باملراسالت املتبادلة بني املحامي وموكله كدليل لإلدانة ما مل تتصل بجرمية 

مستمرة أو يَُدبر الرتكابها.

هـ- الحق يف االستعانة مبحام متمرس متخصص كفء:

املهنة.  وآداب  بها  املعرتف  واملعايري  للقانون  وفقاً  عملهم  الدفاع  محامو  ميارس  أن  يجب 

ويجب أن يوضحوا ملوكليهم حقوقهم التي يكفـلها القانون والواجبات التي ميليها عليهم. ويجب 

أن يساعدوهم بكل صورة مناسبة، وأن يـتخذوا من اإلجراءات ما هو رضوري لحاميـة حقوقهم 

ومصالحهم. 

ويتعني عىل السلطات، عندما ترشع يف انتداب محام للدفاع عن متهم ما، أن تحرص عىل 

اختيار محاٍم متمرس ومتخصص يف مبارشة القضايا التي لها نفس طبيعة الجرمية املرتكبة. 

سبباً  يكون  آخر  محام  بحضور  سامعهم  بسبب  الجلسة  يف  للشهود  املحامي  سامع  وعدم 

للطعن ببطالن الحكم إلخالله بحق الدفاع فسامع الشهود وإبداء طلبات النيابة يجب أن يكون 

يف مواجهة املتهم أو من ينيبه عنه.

والدفوع  بالطلبات  يتقدم  وأن  األحوال،  كافة  يف  األوراق  عىل  االطالع  للمحامي  وينبغي 

املوضوعية والقانونية.  وتلتزم املحكمة بالرد عىل ما يعد جوهرياً منها.  ويتعني عىل املحكمة 

سامع دفاع محامي املتهم وإال كان حكمها باطالً إلخالله بحق الدفاع. 
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املساعدة القانونية

القاعدة )57( : 

ووفقاً  القضاء.  إىل  االحتكام  يف  الحق  عنارص  من  أساسياً  عنرصاً  القانونية  املساعدة  تشكِّل 

بالرسعة والخصوصية  بينها أن تتسم  تُستوىف فيها مجموعة من الرشوط من  أن  ينبغي  للجنة، 

والرسية، وأن متُنح مجاناً إذا انعدمت املوارد الالزمة للحصول عليها. وقد تطرَّقت اللجنة مراٍت 

عديدة إىل مسائل اقتصادية أخرى ذات صلة، من قبيل فرض الرسوم اإلجرائية وأثره السلبي عىل 

فعالية مامرسة هذا الحق. 

افرتاض الرباءة:

القاعدة )58( : 

سالمة  عدم  قضائياً  تثبت  أن  قبل  املتهم  بها  مير  حالة  إىل  الرباءة  املتهم  يف  األصل  يشري 

االتهام املنسوب إليه وقبل أن يتم التحقيق من إدانته، ويعترب هذا األصل مبدأ أساسياً يف النظام 

الدميقراطي ومفرتضاً من مفرتضات املحاكمة املنصفة. 

القاعدة )59( : 

لكل فرد الحق يف أن يعترب بريئاً وأن يعامل أثناء املحاكمة بإعتبارة بريئاً إىل أن يصدر الحكم 

بإدانته وفقاً للقانون يف سياق محاكمــة تتفــق مــع الحــد األدنــى للشــروط األساسية املقررة 

للعدالة.

بارتكاب أية جرمية متهيداً  وينطبق هذا الحق أيضاً عىل املشتبه فيهم قبل اتهامهم رسمياً 

لتقدميهم للمحاكمة، ويستمر هذه الحق قامئاً إىل أن يتم تأييد حكم اإلدانة بعد استنفاد مراحل 

االستئناف. 

وعىل السلطات العامة، أن متتنع عن اإلدالء بأية ترصيحات عن إدانة أو براءة املتهم قبل 

االجتامعية  التنظيامت  من  غريها  أو  اإلخبارية  اإلعالم  أجهزة  منع  وعليها  عليه.  الحكم  صدور 

القوية من التأثري عىل نتيجة الدعوى مبناقشة حيثياتها عالنية. 
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حق املتهم يف الكالم أو الصمت .

القاعدة )60( : 

إذا كان من مقتىض مبدأ الرباءة أن تتحمل النيابة العامة عبء إثبات إدانة املتهم مبا نسب 

إليه من اتهام ، والعمل عىل كشف الحقيقة ، ولو كانت يف مصلحة املتهم ، فإن املتهم غري ملزم 

بإثبات براءته . وإن كان هذا ال مينع املتهم تحقيقاً ملصلحته من أن يقيم الدليل عىل براءته ، 

وأن يقدم ما لديه من أدلة لدحض ما نسب إليه من أدلة إدانة ، وإن كان من حقه أن يلزم 

الصمت .

القاعدة )61( : 

يعترب حق املتهم يف التزام الصمت أثناء استجواب الرشطة له، وخالل املحاكمة، متضمناً يف 

حقني من الحقوق املكفولة مبوجب املواثيق الدولية، وهام الحق يف افرتاض الرباءة، والحق يف عدم 

اإلرغام عىل الشهادة أو االعرتاف بالذنب. 

وأوضحت »املحكمة األوروبية« أن الخروج باستنتاجات سلبية ضد املتهم من جراء التزامه 

بالصمت انتهاك ملبدأ افرتاض الرباءة والحق يف عدم تجريم النفس، إذا كان الحكم بإدانته يستند 

فحسب أو يف املقام األول عىل صمته. واعتربت املحكمة األوروبية أن الحق يف التزام الصمت ليس 

املحكمة  استخلصت  إذا  العادلة،  باملحاكمة  الخاصة  بالحقوق  املساس  أن مسألة  مطلقاً، ورأت 

استنتاجات سلبية ضد املتهم نتيجة اللتزامه الصمت؛ إمنا يجب أن تحسم يف ضوء جميع مالبسات 

القضية، كاالمتناع عن استخراج أية استنتاجات إال بعد أن يقدم االدعاء أدلة إثبات كافية ضد 

املتهم؛ وترك مسألة جواز الخروج أو عدم الخروج باستنتاجات لتقدير القايض وحده؛ واالكتفاء 

باالستنتاجات التي متليها »الفطرة السليمة« مع توضيح أسباب الخروج بها يف منطوق الحكم؛ وأن 

تكون األدلة ضد املتهم قاطعة.

أ- عبء اإلثبات: 

قالت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان انه »يقع عبء إثبات التهمة عىل االدعاء ويفرس الشك 

لصالح املتهم بسبب افرتاض براءته.« وال يجوز افرتاض أنه مذنب بأية صورة حتى تثبت عليه 

التهمة مبا ال يدع أي مجال معقول للشك«. 
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الجرائم  بعض  أركان  االدعاء(  )وليس  املتهم  يوضح  أن  البلدان  بعض  يف  القانون  ويشرتط 

املعينة. ومنها مثالً أنه يجوز مطالبته بتفسري أسباب وجوده يف مكان وقوع الجرمية أو بالقرب 

منه، أو حيازته بضائع مرسوقة أو مهربة أو محظورة. 

وعندما تدرج هذه الرشوط يف نص القانون تسمى »افرتاضات قانونية«. وقد جرى الطعن 

يف سالمة هذه اإلجراءات ألنها تلقي بعبء اإلثبات بصورة غري مقبولة عىل كاهل املتهم بدالً من 

االدعاء، مام ينتهك مبدأ افرتاض الرباءة. 

ولكن املحكمة األوربية رأت أن »االفرتاضات القانونية« هذه ال تنتهك بالرضورة مبدأ افرتاض 

كذلك  معقولة.  بحدود  تقيد  وأن  لها،  دقيقاً  تعريفاً  القانون  يضع  أن  اشرتطت  ولكنها  الرباءة، 

يجب أن تحفظ للمتهم الحق يف الدفاع عن نفسه - أي يجب أن يكون بوسع املتهم أن يفندها 

ويدحضها.

ب-اإلجراءات التي متس الحق يف افرتاض الرباءة:

عىل  يتعني  ثم،  ومن  املحاكمة.  عليه  تسري  أساساً  الرباءة  افرتاض  مبدأ  من  يُتخذ  أن  يجب 

القايض أن يدير املحاكمة دون أن يكون له رأي مسبق حول إدانة أو براءة املتهم املاثل أمامه، 

ويجب أن يضمن أن يتفق سري املحاكمة مع االلتزام بهذا املبدأ. 

ويجب أال يحاط املتهم بسامت تشري إىل أنه مذنب أثناء املحاكمة مام قد يؤثر عىل افرتاض 

براءته. ومن بني هـذا األوضــاع وضعـه فــي قفــص بقاعــة املحاكمة، وتكبيل يديه أو قدميه 

باألصفاد أو األغالل، أو إرغامه عىل ارتداء ثياب السجن يف قاعة املحكمة. 

ج- بعد الرباءة: 

بُرئت ساحة شخص ما من تهمة جنائية، مبوجب حكم نهايئ من محكمة، يصبح هذا  إذا 

السلطات  متتنع  أن  ويجب  الحقيقة.  عنوان  فالحكم  الرسمية  السلطات  لجميع  ملزماً  الحكم 

العامة، اإليحاء بأية إشارة إىل أن هذا الشخص يحتمل أن يكون مذنباً.

القاعدة )62( : 

يعنى هذا الحق حرية الشخص يف الكالم أو االمتناع عنه أثناء مراحل اإلجراءات الجزائية . 

فالقاعدة العامة أنه ال يوجد ما يلزم أو يجرب الشخص عىل الكالم أمام أي جهة أو سلطة سواء 
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أكانت سلطة الضبط القضايئ أم التحقيق أم املحاكمة ، فهو حق من حقوق اإلنسان ، ولذا ، فال 

يجوز حمل املتهم عىل اإلجابة عن األسئلة املوجهة إليه أو أن يجرب أن يكون شاهداً ضد نفسه. 

حق املتهم يف عدم تحليفه باليمني

القاعدة )63( : 

ولذا  فاملرشع الفلسطيني مل يجز تحليف املتهم باليمني بصورة ضمنية من خالل السامح له 

بالكذب يف أقواله يف معرض الدفاع عن نفسه دون أن يسأل عنه .

؛ ألن يف ذلك  ، وإال كان اإلجراء باطالً  باليمني  املتهم  ، فال يجوز للمحكمة تحليف  وعليه 

اعتداء عىل حريته يف الدفاع عن نفسه يضعه يف مركز حرج ، سواًء أكان بحلفه باليمني كذباً ، 

ومخالفة الوازع الديني والناموس األخالقي ، أم بقوله الحقيقة ، وإدانة نفسه وتعريضها للجزاء .

إسهامات إيجابية من جانب الدولة

القاعدة )64( : 

يف  الحق  إعامل  تُعرسِّ  أن  شأنها  من  إجراءاٍت  أي  اتخاذ  عن  متتنع  أن  الدولة  عىل  يتحتَّم 

واملحامني  القضاة  قبيل  من  القضائية،  الفعاليات  تأدية  معها  يستحيل  أو  القضاء  إىل  االحتكام 

عني العامني، مهامها(. وتستلزم إمكانية االحتكام إىل القضاء إنشاء نظاٍم قضايئٍّ يتيح الحصول  واملدَّ

لتيسري  برامج  آلياٍت ووضع  إنشاء  قبيل  موازية، من  أخرى  تدابري  الحقوق وعىل  عىل ضامنات 

الحصول عىل املساعدة القانونية باملجان يف القضايا الجنائية واملدنية عىل حدٍّ سواء. وينبغي يف 

تحليل هذا البعد اإليجايب اللتزامات الدولة، الذي يُعرتف به أيضاً النظام األورويب ونظام البلدان 

األمريكية اعرتافاً كامالً، أن يرتكز عىل أحوال األفراد االجتامعية االقتصادية، وعىل أحوال أخرى 

البدنية والنفسية لألفراد، إلخ، يكون لها وقٌع حاسم عىل  مثل السن، وامليْل الجنيس، والحالتني 

فعالية إعامل الحق يف االحتكام إىل القضاء. 
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محاور الحق يف التقايض:

الوصول لتسوية قضائية نهائيةاستقالل القضاء وحيادهالتمكني من الوصول للعدالة

إتاحة حق الطعن عىل جميع 
االعامل والقرارات وعدم تحصني 

أي قرار من رقابة القضاء

واللجوء للقايض الطبيعي

عدم إثقال املتقايض بأعباء مالية، 
تعطل الحق يف التقايض

بتطبيق القايض للقواعد 
املوضوعية املجردة عن 

الخصوم

ودون تدخل من السلطة 
الترشيعية والتنفيذية

ان توفر الدولة للخصومة 
القضائية حال منصفا لتسوية 

النزاع وفقا للرشعية الدستورية 
والقانونية

حقوق وضامنات الضحايا

القاعدة )65( : 

املجني  املتهم وواجبات وحقوق  إيجاد سياسة جزائية وسطية بني واجبات وحقوق  يجب 

عليه ال طغيان ألحدهام عىل األخرى ، وهام معاً يجب أن يسريا يف طريق واحد ابتغاء تحقيق 

هدف منشود وهو تحقيق العدالة الجزائية.

القاعدة )66( : 

العدالة  تحقيق  عنارص  من  رئيساً  عنرصاً  عليهم(  )املجني  املبارشين  اإلجرام  ضحايا  يعد 

الشاهد  ، ورمبا يكون  التي تقع ضده  الجرمية  الشاهد األول عىل  ، فاملجني عليه هو  الجزائية 

الوحيد فيها الذي يعلم كافة حقائقها ومالبساتها والتي من شأنها أن تساعد العدالة الجزائية يف 

الوصول للحقيقة .

القاعدة )67( : 

الضحية هو الذي يستطيع أن يكشف الحجم الحقيقي لألذى الذي أصابه من الجرمية ، وهو 

الذي يعلم الدور الذي لعبه يف إثارة الجاين أو تشجيعه عىل ارتكاب الجرمية ؛ إذا كان له دور 

فيها .
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ولـذا فـإن وجـود الضحايـا املبارشيـن وغـري املبارشيـن عـىل صلـة بنظـام العدالـة الجزائيـة 

يحقـق العديـد مـن الفوائـد منهـا :

1 - زيادة فرص خصخصة الدعوى الجزائية من خالل وسائل حل النزاعات الجزائية بالطرق 

البديلة : كالصلح أو التسوية خارج نظام العدالة القضائية وإجراءاته املطولة .

2 - تأكيد طبيعة وحجم الرضر املبارش الذي حل بالضحية .

3 - يعد املرجع الرئيس يف تأكيد أو نفي أقوال املتهم وشهود الدفاع بكافة تفاصيلها .

4 - وجود الضحية ضمن منظومة العدالة الجزائية يوفر لها الحامية والوقاية من الوقوع مرة 

أخرى ضحية جرمية أخرى .

واجبــات الضحيــة

أوالً : إعالم الضابطة القضائية بالواقعة .

ثانياً : التزام جانب الصدق يف األقوال .

ثالثاً : حضور اإلجراءات عند الطلب .

رابعاً : عدم كشف أرسار التحقيق .

خامساً : عدم التأثري يف العدالة بأخذ حقوقه بيده بواسطة استعامل القوة مع املتهمني بعد 

خروجه من السجن أو بأية وسيلة خارج منظومة العدالة القضائية. 

حقوق ضحـايا الجرميـة

القاعدة )68( : 

إن من حق الضحايا الحصول عىل العدالة ، وال ريب : إن حاميتهم ال تقترص عىل التعويض 

عن األرضار التي تحيق بهم يف املجال الجزايئ ، وإمنا متتد إىل كثري من أوجه الحامية األخرى .

أ - حق الضحايا بالعلم بحقوقهم 

ب - حق الضحايا يف الحامية واملعاملة الحسنة

ج - حق الضحايا يف املشاركة واإلعالم
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د - حق الضحايا يف الدفاع

ه - حق الضحايا يف الطعن عىل األحكام القضائية

و - حق الضحايا يف الصمت

ز - حق الضحايا يف حفظ أرسارهم الشخصية

ح - الحق يف عدم نرش صور الضحايا وأخبارهم الشخصية

ط - حق الضحايا يف االدعاء املبارش

ي - حق الضحايا يف تسجيل املحادثات الهاتفية املاسة بهم

ك - حق الضحـــايا يف النزول عن حقوقهم 

ل - حق الضحــايا يف جرب الرضر

العدالة التصالحية

القاعدة )69( : 

يقصد بتعبري )برنامج عدالة تصالحية( ، أي برنامج يستخدم عمليات تصالحية ويسعى إىل 

تحقيق نتائج تصالحية .

وينبغي أن تطبق عىل برامج العدالة التصالحية ، وال سيام العمليات التصالحية، ضامنات 

إجرائية أساس تكفل اإلنصاف للحدث والضحية ، هي :

1 - أن يكون للضحية والحدث الحق يف التشاور مع مستشار قانوين بشأن العملية التصالحية 

، ويف الرتجمة التحريرية و/أو الشفوية عند الرضورة والحق يف الحصول عىل املساعدة من أحد 

األبوين أو من ويص .

2 - ينبغي إطالع األطراف بصورة وافية ، قبل املوافقة عىل املشاركة يف العملية التصالحية ، 

عىل حقوقهم وطبيعة العملية والنتائج التي ميكن أن ترتتب عىل قرارهم.

3 - ال ينبغي إرغام الضحية وال الحدث عىل املشاركة يف العملية التصالحية أو قبول النواتج 

التصالحية أو دفعه إىل ذلك بوسائل مجحفة .

القاعدة )70( : 
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ينبغي  وال   ، رسية  التصالحية  العملية  يف  علناً  تجري  ال  التي  املناقشات  تكون  أن  ينبغي 

إفشاؤها الحقاً إال مبوافقة األطراف .

القاعدة )71( : 

ال ميكن إنكار أن لنظام العدالة التصالحية العديد من املزايا ؛ مام يدعو للتمسك به وتطويره 

؛ فثمة جرائم بسيطة ال ترقى ملستوى تهديد املجتمع ، وال تحتاج إلجراءات قد تطول أو تقرص 

تبعاً لوقائع الدعوى الجزائية :

سبيل  يف  النيابة  وأعضاء  القضاة  خاصة  وبصفة  العدالة  أركان  ووقت  جهد  استغالل   -  1

االهتامم بالقضايا الخطرية عىل الضحايا واملجتمع .

سبيل  يف  النيابة  وأعضاء  القضاة  خاصة  وبصفة  العدالة  أركان  ووقت  جهد  استغالل   -  1

االهتامم بالقضايا الخطرية عىل الضحايا واملجتمع .

2 - إن التصالح بحد ذاته يكون يف مدة مبكرة ، وأن هذا التبكري يف عرض التصالح يجنب 

السلطة القضائية ومساعديها االستمرار يف إجراءات التحقيق واالتهام واملحاكمة والتنفيذ ؛ األمر 

الذي من شأنه التوفري يف النفقات التي تتحملها موازنة الدولة.

3 - إن العدالة العقابية ، وإن كانت هي العدالة األصيلة ؛ إال أنه إحدى جناحي العدالة، بينام 

العدالة التصالحية هي الجناح اآلخر .

الحد من  أو  القضاء  أمام  تقام  التي  والطلبات  الدعاوى  الحد من  الصلح هي  إن علة   -  4

استمرار القائم منها ، حيث إن الصلح يكون يف جرائم يجمع بينها أنها تنتهك إرادة املجني عليه، 

ولذا يكون افرتاض أن عفو املجني عليه ينفي علة تجرميها .

إثبات الدعوى الجزائية

القاعدة )72( : 

أوجب املرشع أن تعود املحكمة الجزائية من جديد إىل تحقيق األدلة املطروحة عليها بنفسها 

حتى تتمكن من متحيصها جيداً ، ومن تقليب وجوه النظر فيها عىل كافة االحتامالت ، ويف النهاية 

أم أدلة  أكانت مجرد استدالالت،  ، سواء  إليه وجدانها منها  تكون عقيدتها يف ضوء ما يسرتيح 
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تكشف عنها التحقيق االبتدايئ أو النهايئ ، فإما اقتناع بثبوت التهمة مبني عىل اليقني ، ال الحدس 

والتخمني ، وإما اقتناع برباءة املتهم ، أو باألقل بوجود شك يف أدلة اتهامه ، وما عليها حينئذ سوى 

أن تطلق ساحته ، وخري عىل أية حال أن يربئ امليسء من أن يدان الربيء خطأ أو ترسعاً .

انتبه : ال يجوز للقايض أن يحكم بعلمه الشخيص .

القاعدة )73( : 

 . الشخيص  علمه  بواسطة  أدلة حصلها  عىل  االستناد يف حكمه  القايض  عىل  القانون  حظر 

واملقصود بذلك املعلومات التي يتحصل عليها القايض خارج مجلس القضاء بصفته فرداً من أفراد 

املجتمع ، وليس بصفته قاضياً ينظر الدعوى : كأن يشاهد الحادث محل املحاكمة وقت وقوعه أو 

وصلته أخبار عنه من جريانه ؛ ألنه يف هذه الحال يكون شاهداً ، وال يجوز ألحد أن يكون قاضياً 

وشاهداً يف الوقت ذاته ؛ ألنه سيكون من املتعذر عىل الخصوم مناقشة شهادته .

القاعدة )74( : 

تقام البينة يف الدعاوى الجزائية بجميع طرق اإلثبات ، إال إذا نص القانون عىل طريقة معينة 

لإلثبات .

القاعدة )75( : 

بعضها  ويكمل  بعضاً،  بعضها  يشد  متامسكة  متساندة  الجزائية  املواد  يف  األدلة  أن  األصل 

البعض اآلخر ، فتتكون عقيدة القايض منها مجتمعة ، فإذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف 

عىل مبلغ األثر الذي كان للدليل الباطل يف الرأي الذي انتهت إليه املحكمة ، أو الوقوف عىل ما 

كانت تنتهي إليه من نتيجة ، لو أنها فطنت إىل أن هذا الدليل غري قائم .

القاعدة )76 ( :

إذا مل تقم البينة عىل املتهم قضت املحكمة برباءته .

القاعدة )77 ( :

ال يبنى الحكم إال عىل األدلة التي قدمت أثناء املحاكمة، والتي متت مناقشتها يف الجلسة ـ 

بصورة علنية أمام الخصوم .

القاعدة ) 78( للمحكمة بناء عىل طلب الخصوم ، أو من تلقاء نفسها أثناء سري الدعوى أن 
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تأمر بتقديم أي دليل تراه الزماً لظهور الحقيقة ، ولها أن تسمع شهادة من يحرض من تلقاء نفسه 

إلبداء معلوماته يف الدعوى .

القاعدة ) 79( يراعى أن أقوال املتهم عىل متهم آخر ـ يف ذات الدعوى ـ تعترب دليالً ناقصاً 

، ال يجوز االستناد إليه وحده يف اإلدانة ؛ ولذا ال يدان متهم بناًء عىل أقوال متهم آخر ، إال إذا 

وجدت بينة أخرى تؤيدها ، واقتنعت املحكمة بها ، ويحق للمتهم اآلخر مناقشة املتهم الذي 

صدرت عنه تلك األقوال يف أقواله .

القاعدة )80( : 

للقايض الجزايئ أن يأمر بتقديم دليل مل يقدمه له الخصوم يف الدعوى ، كام أنه ملزم مبساعدة 

لإلدالء  أمامها  املثول  من  تهرب  إذا  ؛  النفي  شاهد  بالقبض عىل  فيأمر   ، رسالته  أداء  يف  الدفاع 

بشهادته . 

القاعدة ) 81( ال يجوز إثبات واقعة بالرسائل واألحاديث املتبادلة بني املتهم ومحاميه .

واملخالفات  الجنح  يف  القضايئ  الضبط  مأمورو  ينظمها  التي  املحارض  تعترب   )  82( القاعدة 

املكلفون بإثباتها مبوجب أحكام القوانني حجة ـ بالنسبة للوقائع املثبتة فيها ـ إىل أن يثبت ما 

ينفيها .

القاعدة )83 ( يشرتط ليكون للمحرض قوة ثبوتية ما ييل : ـ

أ ـ أن يكون صحيحاً من حيث الشكل .

ب ـ أن يكون محرره قد عاين الواقعة بنفسه أو أبلغ عنها .

ج ـ أن يكون محرره قد دونه ضمن حدود اختصاصه ، وأثناء قيامه مبهام وظيفته.

القاعدة )84 ( االعرتاف هو إقرار املتهم ـ رصاحة ـ بارتكابه وقائع الجرمية املسندة إليه ، 

ويشرتط لصحته ما ييل : ـ

أ ـ أن يصدر طواعيًة واختياراً ، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي ، أو وعد أو وعيد .

ب ـ أن يتفق االعرتاف مع ظروف الواقعة .

ج ـ أن يكون االعرتاف رصيحاً قاطعاً بارتكاب الجرمية .
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القاعدة )85 ( االعرتاف من طرق اإلثبات التي تخضع لتقدير املحكمة وال يؤثر يف االعرتاف 

أن يرد مجمالً ، إذ ال يشرتط أن يكون مفصالً شامالً كافة ظروف الجرمية ودوافعها والعوامل التي 

أثرت يف تكوينها ، فإذا جاء مجمالً ، فإنه يكون صحيحاً طاملا كان داالً عىل ارتكاب الجرمية .

القاعدة )86 ( يجب عىل املحكمة أن تبحث بنفسها عن حقيقة الجرمية ، وعن دوافعها ، وال 

تنظر إىل االعرتاف كدليل فقط ، فإذا استبان لها عدم صحته ، طرحته جانباً ، فالدعوى الجزائية 

هي من حق املجتمع وليست من حق املتهم ، والجزاء الجنايئ املقرر لها هو مقابل الجرائم التي 

تقع ، وال يجوز أن توقع عىل أي شخص إال إذا ارتكب جرمية بالفعل .

القاعدة )87 ( تقترص حجية االعرتاف عىل املتهم الذي صدر عنه دون سواه .

القاعدة )89 ( للمتهم الحق يف الصمت ، وال يفرس صمته أو امتناعه عن اإلجابة بأنه اعرتاف 

منه .

القاعدة )90 ( ال يجوز أن يعاقب املتهم عن أقوال غري صحيحة أداها يف معرض الدفاع عن 

نفسه .

القاعدة )91 ( تقبل يف معرض البينة بصامت األصابع ، وبصامت راحة اليد ، وباطن القدم 

أثناء إجراءات التحقيق أو املحاكمة ، ويجوز قبول الصور الفوتوغرافية يف معرض البينة للتعرف 

عىل صاحبها ، وذلك ملعرفة هوية املتهم ، ومن له عالقة بالجرمية .

من  الصادرة  التقارير  جميع  الجزائية  اإلجراءات  يف  البينة  معرض  يف  تقبل   )  92( القاعدة 

املوظف املسئول عن املختربات الحكومية أو املعتمدة رسمياً ، واملوقعة منه ، واملتضمنة نتيجة 

الفحص الكياموي أو التحليل الذي أجراه بنفسه بشأن أي القاعدة يشتبه فيها .

أن حضوره  املحكمة  قدرت  إذا  إال   ، الشأن  هذا  الشهادة يف  ألداء  دعوته  ذلك  يقتيض  وال 

رضوري لتأمني العدالة . 

القاعدة )93 ( إذا دعي أي من أصول املتهم أو فروعه أو زوجه ألداء الشهادة دفاعا عنه ، فإن 

الشهادة املعطاة عىل الوجه املذكور - سواء يف االستجواب ، أم أثناء مناقشة النيابة العامة - يجوز 

االستناد إليها يف إثبات الجرمية املسندة إىل املتهم .

القاعدة )94 ( تقبل شهادة من أبلغ من شخص كان متواجداً وقت وقوع الجرمية أو قبل 
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وقوعها أو بعده بربهة وجيزة ؛ إذا كانت الشهادة تتعلق مبارشة بالواقعة أو بوقائع لها صلة بها، 

وكان املبلغ نفسه شاهداً يف الدعوى.

القاعدة )95 ( يجوز قبول شهادة من أبلغ من املعتدى عليه إذا كانت الشهادة تتعلق بذلك 

الفعل أو كان ذلك اإلبالغ قد أدىل به حني وقوع الفعل أو بعد ذلك بربهة وجيزة ، أو حاملا سنحت 

له الفرصة بذلك ، أو كان عىل فراش املوت .

وال يحول دون قبول تلك الشهادة أن الشخص الذي صدر عنه ذلك البالغ مل يحرض كشاهد 

يف الدعوى ، أو كان قد تعذر حضوره يف جلسة املحاكمة أو لتغيبه عن فلسطني .

القاعدة )96 ( ال تكفي اإلفادة التي تؤخذ عىل سبيل االستئناس وحدها لإلدانة ، ما مل تكن 

مؤيدة ببينة أخرى .

القاعدة )97 ( اإلفادة التي يؤديها املتهم أمام مأموري الضبط القضايئ ، ويعرتف فيها بارتكابه 

الجرمية ، تقبل إذا قدمت النيابة العامة بينة عىل الظروف التي أديت فيها ، واقتنعت املحكمة 

بأنها أخذت طوعاً واختياراً .

القاعدة )98 ( للمحكمة سلطة تقدير قيمة شهادة الشهود ، ويجوز لها أن تشري إىل سلوكهم 

، وترصفهم يف املحرض .

القاعدة )99( إذا مل توافق الشهادة الدعوى ، أو مل تتفق أقوال الشهود مع بعضها البعض ، 

أخذت املحكمة بالقدر الذي تقتنع بصحته . 

بالرباءة  الدليل وتكوين عقيدتها وإن لها أن تقيض  وأن ملحكمة املوضوع مطلق يف تقدير 

متى شكت يف صحة الدليل أو عدم كفاية أدلة االثبات وقد اشتمل حكمها ما يفيد أنها محصت 

النيابة العامة يف  وقائع الدعوى بكافة جوانبها وأحاطت بظروفها وأدلة االثبات التي اعتمدتها 

اسناد التهمة لكل واحد من املتهمني والرد عىل تساؤالت الدفاع وكيف مل تقنع بينة النيابة تطبيقاً 

للقاعدة الفقهية القضائية بأن الحكم وجدان الحاكم ؟ وأن القضايئ الجزايئ حر يف اختيار الدليل 

الذي يرتاح إليه ضمريه وطرح ما سواه واستخلصت الوقائع استخالصاً سائغاً ومقبوالً وافياً. 

القاعدة )100( : 

يجب أن يدلل القايض يف حيثيات حكمه عىل عقيدته التي توصل إليها بغري خطأ يف اإلسناد 
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أو فساد يف االستدالل أو إبهام أو غموض ، وبغري تناقض وال تخاذل ؛ حتى ال يكون محال للطعن ، 

بحيث إذا خالف القايض هذه القاعدة أضحى حكمه مجافياً للحقيقة قامئاً عىل غري أسس قانونية 

وقضائية قومية .

القاعدة )101( : 

يقع عىل عاتق املحكمة مهمة تحقيق كل ما يأيت به املتهم يف دفاعه الجوهري ، تفنيداً   

لألدلة املقامة ضده، وإال كانت مخلة بحق  الدفاع ، فليس من مهمتها اصطياد األدلة ضد املتهم 

أو حشدها جزافاً لإليقاع به ، بل أن واجبها ينحرص يف كشف الحقيقة إيجاباً أو سلباً ، وال يجوز 

لها االستناد إىل مجرد صمت املتهم ، أو إىل االمتناع عن اإلجابة عن ما يوجه إليه من أسئلة يف 

إدانته ؛ ألنه غري ملزم أساساً بذلك ، وإال ما كان هناك معنى ملبدأ األصل يف الرباءة.

انقضاء الدعوى الجزائية

القاعدة ) 102( يجب مراعاة أن الدعوى الجزائية تنقيض يف إحدى الحاالت التالية: ـ

أ ـ     إلغاء القانون الذي يحرم الفعل.

ب ـ   العفو التام.

ج ـ    وفاة املتهم.

د ـ     التقادم.

هـ ـ   صدور حكم نهايئ فيها.

و ـ     أية أسباب أخرى ينص عليها القانون .

القاعدة )103 ( يجب عىل أعضاء النيابة مراعاة أن : أ ـ انقضاء الدعوى الجزائية ال يحول 

دون مصادرة املواد املضبوطة.

ب ـ للمترضر من الجرمية الحق يف املطالبة برد املواد املضبوطة التي ال تعد حيازتها جرمية 

ما مل ينقض هذا الحق طبقا للقانون.

القاعدة )104 ( يبقى االدعاء بالحق املدين من اختصاص املحكمة املنظور أمامها الدعوى 
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للمحكمة  املدنية  بالدعوى  باالختصاص  يكون  ترفع  مل  الجزائية  الدعوى  كانت  وإذا  الجزائية، 

املدنية املختصة.

يف  سنوات  املدين مبيض عرش  الحق  ودعوى  الجزائية   الدعوى  تنقيض  أ ـ   )  105( القاعدة 

الجنايات وثالث سنوات يف الجنح وسنة واحدة يف املخالفات ما مل ينص القانون عىل خالف ذلك.

ب ـ تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية يف جميع الحاالت، اعتبارا من تاريخ آخر إجراء 

تم فيها.

ج ـ مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرتني السابقتني ال تبدأ املدة املسقطة للدعوى الجزائية يف 

جرائم املوظفني العموميني إال من تاريخ اكتشاف الجرمية أو انتهاء الخدمة أو زوال الصفة .

القاعدة )106 ( تنقطع مدة التقادم باتخاذ أي إجراء جمع االستدالالت أو التحقيق أو االتهام 

أو املحاكمة إذا اتخذت يف مواجهة املتهم، أو إذا اخطر بها بشكل رسمي ، وترسي املدة من جديد 

التي تقطع املدة فان رسيانها يبدأ من تاريخ  ابتداء من يوم االنقطاع وإذا تعددت اإلجراءات 

آخر إجراء.

القاعدة )107 ( انقطاع املدة بالنسبة ألحد  املتهمني يرتتب عليه انقطاعها بالنسبة للمتهمني 

اآلخرين، ولو مل تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

القاعدة )108 ( ال يوقف رسيان املدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية ألي سبب كان .
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أصول المحاكمات أمام محكمة
الصلح والبداية

ينبغي هنا أن يكون العنوان مرتبط بالدعوى الجزائية وكذلك أن ال يكون مجرد 

التعديالت  ذكر  مراعاة  يجب  كذلك  الجزائية،  اإلجراءات  قانون  تضمنه  ملا  ترديد 

لذلك  يلزم،  النظامية حيث  املحاكم  تشكيل  عىل  مؤخراً  بقانون  بقرار  التي جرت 

أقرتح عنوان للفصل وهو » إجراءات املحاكمة أمام املحاكم الجزائية املختصة« وهنا 

يشمل محاكم األحداث وهي مهمة.
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اإلجراءات الجزائية لدى محاكم الصلح

الدعاوى من نوع  بالنظر يف  ، يختص  القاعدة )109( تتألف محكمة الصلح من قاض فرد 

الجنح واملخالفات ، ما مل يقرر القانون خالف ذلك .

القاعدة )110 ( ال يحال شخص إىل املحاكمة أمام محاكم الصلح يف دعاوى  الجنح ، ما مل 

تودع بحقه الئحة اتهام من قبل النيابة العامة .

القاعدة )111 ( تبارش النيابة العامة وظيفة االتهام أمام محكمة صلح ، بوصفها خصام إجرائياً 

يف الدعوى الجزائية ؛ ألجل كشف الحقيقة ، وإقرار ما للدولة من سلطة يف توقيع الجزاء الجنايئ .

القاعدة )112 ( يدير قايض الصلح الجلسة ، ويتخذ التدابري الالزمة لحسن سري املحاكمة ، 

وتنعقد الجلسات يف دعاوى الجنح بحضور عضو النيابة وكاتب املحكمة .

القاعدة )113( عندما تودع الئحة االتهام لدى قلم محكمة الصلح ، تنظم مذكرات بالحضور 

، وتبلغ إىل النيابة العامة واملتهم ، واملدعي بالحق املدين ، واملسئول عن الحق املدين .

القاعدة )114 ( تتضمن مذكرة الحضور اليوم والساعة املقرر فيهام نظر الدعوى.

القاعدة )115 ( إذا مل يحرض املتهم إىل املحكمة يف اليوم والساعة املعينني يف مذكرة الحضور 

املبلغة إليه حسب األصول ، يقوم قايض الصلح بإجراء محاكمته غيابياً من تلقاء نفسه أو بناًء 

عىل طلب من النيابة العامة .

القاعدة )116 ( إذا حرض املتهم جلسة املحاكمة ، ثم انسحب منها ألي سبب كان أو غاب 

أن  أو  الدعوى  نظر  يبارش  أن  الصلح  لقايض  يجوز   ، بعد حضوره إحدى جلساته  املحاكمة  عن 

يستمر يف نظرها ، كام لو كان املتهم حارضاً ، وال يجوز الطعن يف هذا الحكم إال باالستئناف .

القاعدة )117 ( يجوز للمتهم يف دعاوى الجنح غري املعاقب عليها بالحبس أن ينيب عنه 

لإلقرار بارتكابه الواقعة ، أو غري ذلك من اإلجراءات ، ما مل يقرر قايض الصلح حضوره  محامياً 

بنفسه . 

القانون متثيل  التي ال يقرر  التي تجري أمام محاكم الصلح  القاعدة )118 ( يف املحاكامت 
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النيابة العامة فيها ، يجوز للمشتيك أو وكيله حضور املحاكمة ، والقيام بتقديم البينة .

القاعدة )119 ( تجرى املحاكمة بصورة علنية ، ما مل يقرر قايض الصلح إجراءها بصورة رسية 

العتبارات املحافظة عىل النظام العام أو األخالق ، ويجوز ـ يف جميع األحوال ـ منع األحداث أو 

فئة معينة من األشخاص من حضور املحاكمة . 

القاعدة )120 (  يحرض املتهم جلسة املحاكمة بغري قيود وال أغالل ، إمنا تجرى عليه املالحظة 

الالزمة ، وال يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إال إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك ، 

ويف تلك الحالة تستمر اإلجراءات إىل أن ميكن السري فيها بحضوره ، وعىل قايض الصلح أن يعلمه 

بكل ما تم يف غيبته من إجراءات .

القاعدة ) 121( يسأل قايض الصلح املتهم عن اسمه ، وشهرته ، وعمله ، ومحل ميالده ، 

وعمره ، ومحل إقامته ، وحالته االجتامعية .

القاعدة ) 122( إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد ، أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة ، 

فلقايض الصلح أن يقرر ضم الدعاوى املتعلقة بهم ، إما من تلقاء نفسه أو بناء عىل طلب عضو 

النيابة العامة أو طلب الدفاع .

الجرائم غري  املحاكمة يف  مراحل  أية مرحلة من  الصلح يف  قايض  رأى  إذا   )  123( القاعدة 

املتالزمة أنه من املالئم محاكمة املتهم عن كل تهمة أو أكرث من التهم املسندة إليه ، فيجوز له أن 

يأمر مبحاكمته عىل حدة عن كل تهمة من التهم املدرجة يف الئحة االتهام . 

 ، عليه  سيتىل  ما  كل  إىل  يصغي  أن  إىل وجوب  املتهم  الصلح  قايض  ينبه   )124  ( القاعدة 

ويكلف عضو النيابة بتالوة الئحة االتهام .

القاعدة ) 125(  يتوىل عضو النيابة تالوة التهم عىل املتهم يف الجرائم الواردة يف الئحة االتهام  

وال يسوغ له أن يدعي بأفعال خارجة عن قرار االتهام ، وإال كان ادعاؤه باطالً .

القاعدة )126 ( بعد أن يتلو عضو النيابة التهمة عىل املتهم بلغة بسيطة يستوعبها فهمه 

وإدراكه ، وبعد أن يوضح املدعي بالحق املدين طلباته ، تسأل املحكمة املتهم عن رده عىل التهمة 

املسندة إليه وعن رده عىل االدعاء بالحق املدين .

القاعدة )127 ( إذا اعرتف املتهم بارتكاب الجرمية ، يسجل كاتب الجلسة اعرتافه بكلامت 
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أقرب ما تكون إىل األلفاظ التي استعملها يف اعرتافه . ويجوز يف تلك الحالة أن يدينه قاض الصلح 

بالتهم املسندة إليه ، وله أن يطلب من النيابة العامة تقديم بينات تعزز اعرتاف املتهم .

القاعدة )128( : 

ال يعد اعرتافاً أقوال املتهم التي قد يستفاد منها ضمناً ارتكابه السلوك اإلجرامي املسند إليه11، 

فهذه األقوال مهام كانت داللتها ال ترقى إىل مرتبة االعرتاف الذي ال بد وأن يكون رصيحاً ونصاً 

يف اقرتاف الجرمية 12 .

القاعدة )129( : 

 ، الواقعة اإلجرامية ذاتها ال عىل مالبساتها املختلفة  هذا وينبغي أن ينصب االعرتاف عىل 

فتسليم املتهم مثالً بأنه كان موجوداً يف مكان الجرمية وقت وقوعها أو بوجود ضغينة بينه وبني 

القتيل أو بأنه كان يحرز سالحاً من النوع الذي وقعت به الجرمية أو بأنه سبق أن اعتدى عىل 

املجني عليه أو هدده بالقتل أو بأنه استفاد من القتل ؛ كل ذلك ال يعد اعرتافاً بارتكاب الجرمية، 

وإن كان فيه ما يصح أن يعد مجرد دالئل موضوعية ال تكفي لإلدانة ؛ إال إذا عززتها أدلة كافية.

القاعدة ) 130( إذا أدان قايض الصلح املتهم ، يتوىل عضو النيابة املرافعة حول أسباب تشديد 

العقاب ، ويرتافع املدان أو محاميه حول أسباب تخفيف العقاب ، ثم يحكم القايض عىل املدان 

بالعقوبة التي يراها مناسبة .

القاعدة )132 ( إذا أنكر املتهم التهمة أو رفض اإلجابة أو التزم الصمت ، يبدأ قايض الصلح 

يف االستامع إىل بينات النيابة العامة .

القاعدة ) 133 ( ال يجوز للنيابة استدعاء أي شخص للشهادة مل يرد اسمه يف قامئة الشهود، 

 . الحق  تنازل عن هذا  أو كان قد  الشاهد  باسم  تبلغ إشعاراً  املتهم أو محاميه قد  إذا كان  إال 

ويستثنى من رشط التبليغ الرشيك يف االتهام الذي سبق أن برئ أو أدين ، ومن استدعي يك يثبت 

أن شاهداً أخذت أقواله يف التحقيق االبتدايئ ، وتعذر حضوره إىل املحكمة بسبب وفاته أو مرضه 

أو تغيبه عن فلسطني .

11  إن االعرتاف املعول عليه يف تكوين القناعة الوجدانية ملحكمة املوضوع هو االعرتاف الذي ينصب عىل عنارص الجرمية املسندة بالتفصيل. 

وان االعرتاف بعبارات مقتضبة ويشوبها الغموض لعدم بيان عنارص ما جرى االعرتاف عليه ال يشّكل دليالً قانونياً كامالً يصلح لتأسيس 

الحكم الجزايئ عليه. ويجب عىل محكمة االستئناف وبوصفها محكمة موضوع أن تبنّي عنارص كل جرم من الجرائم املقصودة باالعرتاف 

املدون الوارد عىل لسان املتهمني. نقض جزايئ فلسطيني )رام هللا( رقم )2014/99( ، جلسة 2014/7/7م )غري منشور( .

12  نقض جنايئ مرصي رقم )35( لسنة 38 ق ، جلسة 1968/3/18م ، س 19 ، ص 331 .
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القاعدة ) 134( يتخذ قايض الصلح من اإلجراءات ما مينع اختالط الشهود بعضهم ببعض أثناء 

املحاكمة ، ويؤدي كل شاهد شهادته منفرداً .

القاعدة )135 ( يسأل قايض الصلح الشاهد عن اسمه ، وشهرته ، وعمره ، ومهنته ، ومحل 

إقامته أو سكنه وما صلته باملجني عليه ، ويحلف الشاهد اليمني ، ثم يؤدي شهادته شفاهه .

القاعدة )136 ( يجوز للخصوم أن يناقشوا الشاهد يف شهادته . 

؛  يستحقونها  التي  املصاريف  الشهود  بناء عىل طلب  الصلح  قايض  يقدر   )137  ( القاعدة 

بسبب حضورهم ألداء الشهادة ، وتدفع من خزينة املحكمة .

القاعدة ) 138( بعد االنتهاء من سامع بينات النيابة العامة يسأل قايض الصلح املتهم عام إذا 

كان يرغب يف اإلدالء بأقواله ، وعام إذا كان لديه شهود نفي ، فإذا اختار اإلدالء بأقواله جاز لعضو 

النيابة مناقشته ، وإذا أبدى رغبة يف تقديم بينات دفاع يستمع قايض الصلح إليه .

القاعدة ) 139( يدعو قايض الصلح شهود الدفاع عىل نفقة املتهم ، ما مل يقرر خالف ذلك .

القاعدة )140 ( ال يجوز توجيه أي سؤال للمتهم ؛ بقصد الداللة عىل إدانته بجرمية سابقة ، 

إال إذا قدم من تلقاء نفسه بياناً عن سريته .

القاعدة ) 141( يجوز لقايض الصلح من تلقاء نفسها ، ويف أي وقت أثناء املحاكمة أن يكلف 

أي شخص بإعادة الشهادة ، أو أن يأمر بإعادة سامع أقوال أي شاهد سبق أن شهد أمامه .

القاعدة )142 ( ينبغي عىل الشاهد أن ال يربح قاعة املحكمة قبل أن يأذن له قايض الصلح 

بذلك .

القاعدة )143 ( يجوز للمدعي بالحق املدين أن يناقش أي شاهد من شهود النيابة العامة 

أو شهود الدفاع بشأن ذلك االدعاء ، وأن يقدم بيناته بعد اختتام بينات النيابة ، أو يف أي وقت ـ 

بعد ذلك ـ أثناء املحاكمة حسبام يأمر قايض الصلح ، غري أنه ال يسمح بتقديم بينات ، أو مبخاطبة 

املحكمة بشأن تجريم املتهم ، وال أن يستجوب أو يناقش أي شاهد من شهود النيابة العامة ، فيام 

يتعلق بذلك ، إال بإذن قايض الصلح .

القاعدة ) 144( إذا تبني أثناء املحاكمة أن شاهداً أدى بعد حلف اليمني شهادة بشأن واقعة 
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تتعلق بالقضية ، تناقض شهادة أداها يف التحقيق االبتدايئ مناقضة جوهرية ، فيعترب أنه ارتكب 

جرمية أداء الشهادة الكاذبة ، ولقايض الصلح من تلقاء نفسه أو بناًء عىل طلب عضو النيابة إدانته 

بتلك الجرمية ، والحكم عليه بالعقوبة املقررة لها ، حسبام يرى من ظروف الدعوى ومالبساتها . 

القاعدة ) 145( إذا كان املتهم أو الشهود أو أحدهم ال يحسنون التكلم باللغة  العربية ، عني 

قايض الصلح مرتجامً مرخصاً ، وعليه أن يحلف اليمني بأن يرتجم األقوال بصدق وأمانة ، وإذا مل 

يراع ذلك تكون اإلجراءات باطلة .

يبديا  ، عىل أن  النيابة أن يطلبا رد املرتجم املعني  ، ولعضو  للمتهم  القاعدة )146 ( يجوز 

األسباب املوجبة لذلك ، ويفصل قايض الصلح يف األمر .

القاعدة )147 ( ال يجوز أن يكون املرتجم أحد الشهود ، أو قايض الصلح الذي نظر الدعوى، 

ولو ريض املتهم وعضو النيابة بذلك ، وإال كانت اإلجراءات باطلة .

القاعدة )148 ( إذا كان املتهم أو الشاهد أبكم أصم ال يعرف الكتابة ، عني قايض الصلح 

للرتجمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله باإلشارة أو بالوسائل الفنية األخرى .

 ، األسئلة  املحكمة  كاتب  فيسطر   ، الكتابة  يعرف  األصم  األبكم  كان  إذا   )149  ( القاعدة 

واملالحظات ويسلمها إليه ، فيجيب عليها خطياً ، ويتوىل الكاتب تالوة ذلك يف الجلسة ، وتضم 

إىل املحرض .

كان  إليه  املسندة  الجرمية  ارتكابه  املتهم حني  أن  الصلح  لقايض  ثبت  إذا   )  150( القاعدة 

مصاباً مبرض سبب اختالالً يف قواه العقلية ، وجعله عاجزاً عن إدراك كنه أعامله ، أو عن العلم أنه 

محظور عليه إتيان الفعل الذي يكون الجرمية ، قرر عدم مسئوليته جزائياً .

القاعدة )151 ( إذا ثبت لقايض الصلح أثناء املحاكمة أن املتهم مختل يف قواه العقلية ، أو 

معتوه لدرجة تحول دون محاكمته يصدر قراراً بإيداعه إحدى املؤسسات الطبية ؛ للمدة التي 

يراها رضورية ملراقبته .

وإذا ثبت نتيجة تلك املراقبة أن املتهم سليم العقل ، وذلك بشهادة طبيبني مختصني من 

أطباء الحكومة ، يبارش قايض الصلح محاكمته أو يأمر بإيداعه مستشفى لألمراض العقلية .

القاعدة ) 152( لقايض الصلح يف أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه للخصوم أي سؤال 
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يرى لزومه لظهور الحقيقة ، أو يأذن للخصوم بذلك ، ويجب عليه منع توجيه أسئلة للشاهد ؛ إذا 

كانت غري متعلقة بالدعوى ، ويجب عليه أن مينع ـ عن الشاهد ـ أي كالم بالترصيح أو التلميح 

، وأية إشارة قد تؤدي إىل اضطراب أفكاره أو تخويفه ، وله أن ميتنع عن سامع شهادة شهود عن 

وقائع يرى أنها واضحة وضوحا كافياً .

القاعدة )153 ( لقايض الصلح أن مينع املتهم أو محاميه من االسرتسال يف املرافعة إذا خرج 

عن موضوع القضية ، أو كرر أقواله .

القاعدة )154 ( لقايض الصلح أن يكلف عضو النيابة ، ووكيل الدفاع تقديم مرافعة خطية 

خالل مدة معينة يرتئيها ، ويف املوعد املحدد تتال املرافعات ، وتضم إىل املحرض بعد التوقيع عليها 

من القايض .

القاعدة ) 155( يدون كاتب املحكمة جميع وقائع املحاكمة يف محرض الجلسة ، ويوقع عليه 

مع قاض الصلح .

القاعدة ) 156( بعد االنتهاء من سامع البينات يبدي عضو النيابة مرافعته ، كام يبدي املدعي 

 ، املحاكمة  املدين دفاعهام وبعد ذلك تختتم  الحق  املدين مطالبه واملتهم واملسئول عن  بالحق 

ويصدر قايض الصلح حكمه يف الدعوى ، وىف كل األحوال يجب أن يكون املتهم آخر من يتكلم .

القاعدة )157 ( يجوز لقايض الصلح أن يعدل التهمة املسندة للمتهم ، عىل أن ال يبنى هذا 

التعديل عىل وقائع مل تشملها البينة املقدمة . 

وإذا كان التعديل يعرض املتهم لعقوبة أشد ، وذلك دون خروج تكييف الواقعة عن اعتبارها 

جنحة أو مخالفة ، تؤجل القضية للمدة التي تراها املحكمة رضورية ؛ لتمكني املتهم من تحضري 

دفاعه عىل التهمة املعدلة . 

القاعدة ) 158( يقيض قايض الصلح برباءة املتهم عند انتفاء األدلة أو عدم كفايتها أو النعدام 

املسئولية أو إذا كان الفعل ال يؤلف جرماً أو ال يستوجب عقاباً . ويقيض باإلدانة عند ثبوت الفعل 

املعاقب عليه ، ثم يحكم بالعقوبة املقررة بعد االستامع إىل مرافعة النيابة والدفاع .
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إجراءات وقف تنفيذ العقوبة .

القاعدة ) 159( يجوز لقايض الصلح عند الحكم ـ يف جرمية من نوع الجنحة ـ بالغرامة أو 

بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أن يأمر يف ذات الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأى من أخالق 

املحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجرمية ما يبعث عىل االعتقاد بأنه 

لن يعود إىل مخالفة القانون . 

القاعدة ) 160( يجب عىل قايض الصلح أن يبني يف الحكم أسباب إيقاف التنفيذ ، ويجوز أن 

يكون اإليقاف شامالً ألية عقوبة تبعية ، ولجميع اآلثار الجزائية املرتتبة عىل الحكم .

القاعدة )161 ( يصدر األمر بإيقاف تنفيذ العقوبة ملدة ثالث سنوات تبدأ من اليوم الذي 

يصبح فيه الحكم نهائياً .

إحدى  يف  عليه  املحكوم  بحق  الصادرة  العقوبة  تنفيذ  وقف  إلغاء  يجوز   )  162( القاعدة 

الحالتني التاليتني : ـ

 أ ـ إذا صدر ضد املحكوم عليه خالل تلك املدة حكم بالحبس أكرث من شهر عن فعل ارتكبه 

قبل األمر باإليقاف ، أو بعده .

 ب ـ إذا ظهر خالل تلك املدة أن املحكوم عليه صدر ضده قبل اإليقاف حكم بالحبس أكرث 

من شهر عن فعل ارتكبه قبل األمر باإليقاف أو بعده ، ومل تكن املحكمة قد علمت به .

القاعدة )163 ( يصدر الحكم باإللغاء من محكمة الصلح التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء 

عىل طلب النيابة العامة بعد تكليف املحكوم عليه بالحضور، وإذا كانت العقوبة التي بني عليها 

اإللغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ ، جاز أيضاً أن يصدر الحكم باإللغاء من املحكمة التي 

قضت بتلك العقوبة ، سواء من تلقاء نفسها ، أم بناء عىل طلب النيابة العامة .

القاعدة )164 ( يرتتب عىل إلغاء الحكم بوقف التنفيذ ، تنفيذ العقوبة املحكوم بها ، وجميع 

العقوبات التبعية واآلثار الجنائية التي تكون قد أوقفت .

األصول املوجزة .

القاعدة )165 ( إذا كانت التهمة املوجهة للمتهم تشكل مخالفة للقوانني ، واألنظمة املتعلقة 

بالبلدية والصحة والنقل عىل الطرق ، فإنه يرسى عىل إجراءاتها األصول املوجزة .
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القاعدة )166 ( يشرتط للسري يف الدعوى ـ وفقاً لألصول املوجزة ـ أن تكون العقوبة املقررة 

للجرمية الغرامة فقط ، أما إذا كانت العقوبة املقررة هي الحبس فإنه ترسى عىل إجراءاتها أصول 

املحاكامت العادية .

القاعدة ) 167( ال تطبق األصول املوجزة عندما يكون يف الدعوى مدع بالحق املدين .

 القاعدة )168 ( بعد أن يحرر مأمور الضبط القضايئ املختص املحرض للمتهم ، يقوم بإرسال 

أوراق الضبط املنظمة بها إىل محكمة الصلح املختصة .

القاعدة ) 169( ينظم رئيس قلم محكمة الصلح ملف للدعوى ، ويعرضه عىل قايض الصلح 

املختص ، الذي يحق له أن يحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل ، بدون حضور عضو النيابة 

العامة واملتهم ، ويصدر القايض حكمه خالل عرشة أيام ، ما مل يوجب القانون صدوره خالل مدة 

أقرص من ذلك .

النيابة  إىل  إعادتها  يقرر  أن  عليه  األوراق  بعد عرض  الصلح  لقايض  يجوز   )  170( القاعدة 

العامة ؛ إلقامة الدعوى الجزائية بالطرق املعتادة .

القاعدة )171 ( يأخذ قايض الصلح بصحة الوقائع املثبتة يف أوراق الضبط املوافقة ألصول 

تنظيمها .

القاعدة ) 172( يجب أن يشتمل الحكم الصادر بالعقوبة عىل ذكر الفعل ، ووصفه القانوين 

، والنص املنطبق عليه .

القاعدة )173 ( يبلغ املحكوم عليه والنيابة العامة بالحكم حسب األصول .

أصول اإلجراءات الجزائية لدى محاكم البداية

القاعدة )174 (  تجرى املحاكمة بصورة علنية ، ما مل تقرر املحكمة إجراءها بصورة رسية 

بحضور  للجمهور  السامح  بالعلنية  ويقصد   ، األخالق  أو  العام  النظام  املحافظة عىل  العتبارات 

املحاكمة ، وال يكفي لتحقيقها حضور الخصوم أو ممثليهم فحسب ، ويجوز يف جميع األحوال 

منع األطفال ، أو فئة معينة من األشخاص من حضور املحاكمة . 

القاعدة ) 175  ( يدير رئيس املحكمة الجلسة ، ويتخذ التدابري الالزمة لحسن سري املحاكمة، 
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وتنعقد جلسات محكمة البداية بحضور عضو النيابة العامة وكاتب املحكمة .

النيابة العامة وظيفة االتهام أمام محكمة البداية بوصفها خصام  القاعدة ) 176  ( تبارش 

إجرائياً يف الدعوى الجزائية ؛ ألجل كشف الحقيقة ، وإقرار ما للدولة من سلطة يف توقيع الجزاء 

الجزايئ .

النيابة يف تشكيل املحكمة باعتبارها الطرف األصيل يف الدعوى  القاعدة ) 177  ( تساهم 

الجزائية وتفقد املحكمة تشكيلها الصحيح إذا تخلف عضو النيابة عن حضور إحدى جلساتها ، 

مام يرتتب عليه انعدام الحكم الذي تصدره .

القاعدة ) 178  ( يجب عىل أعضاء النيابة ـ لدى قيامهم بتمثيل النيابة أمام محكمة البداية 

العناية بحسن املظهر ، وااللتزام مبواعيد الجلسات ؛ حفاظاً عىل مهابة الهيئة التي ينتمون إليها ، 

وعوناً عىل حسن إدارة العدالة الجزائية .

، وأن  الجلسة  انعقاد  قبل  للمحكمة  بالحضور  يبكر  أن  النيابة  ) 179( عىل عضو  القاعدة 

يتحقق من إعالن املتهمني والشهود طبقاً لألصول املقررة ، وأن يراقب حضورهم فعالً تسهيالً لنظر 

الدعاوى أمام املحكمة ، كام يتأكد من وجود املضبوطات تحت ترصف املحكمة ؛ وذلك حتى 

يكون مستعداً ألداء واجبه عىل أكمل وجه .

بها مبلف  املرفقة  واملربزات  باملحارض  االكتفاء  العامة  النيابة  ( عىل عضو    180 ( القاعدة 

الدعوى واملحال للمحكمة ، وال يكون ملزماً بإبراز صورة عنها من جديد ، وتقوم املحكمة برتقيم 

مرفقات الدعوى وإعطائها رقم مربز حسب األصول . 

القاعدة ) 181  (  ال يحال أي شخص إىل محكمة البداية يف الدعاوى الجزائية ، إال إذا صدر 

بحقه قرار اتهام من النائب العام أو من أحد مساعديه .

عليه  تجرى  إمنا   ، أغالل  وال  قيود  بغري  املحاكمة  املتهم جلسة  يحرض    )   182  ( القاعدة 

املالحظة الالزمة ، وال يجوز إبعاد املتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى ، إال إذا وقع منه تشويش 

يستدعي ذلك ، ويف تلك الحالة تستمر اإلجراءات إىل أن ميكن السري فيها بحضوره ، وعىل املحكمة 

أن تعلمه بكل ما تم يف غيبته من إجراءات .

القاعدة ) 183  (  يسأل رئيس املحكمة املتهم إذا اختار محامياً للدفاع عنه ، فإذا مل يكن قد 
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فعل ذلك ؛ بسبب ضعف حالته املادية ، انتدب له رئيس املحكمة محامياً ، مارس املهنة ملدة ال 

تقل عن خمس سنوات أو مارس قبل حصوله عىل إجازة املحاماة العمل يف النيابة العامة أو يف 

القضاء مدة ال تقل عن سنتني .

القاعدة )184( : مهم جداً

نص قانون الدفاع عن السجناء الفقراء الفلسطيني لسنة 1926م عىل أنه 13 : » يجوز للشخص 

بال رسم – عريضة  القضاة –  إىل قايض  يرفع  أن  الجنايات  أمام محكمة  للمحاكمة  أحيل  الذي 

يطلب فيها تعيني محام للدفاع عنه ويبني وجوه دفاعه ، وأن يرفقها بشهادة موقعة أو مختومة 

من مختار قريته أو رئيس املجلس البلدي أو املجلس املحيل الذي يقطن ضمن منطقته تشعر بأن 

ال قدرة له عىل تعيني محام للدفاع عنه » 14 . 

القاعدة )185( : 

نشري إىل أنه يجب أن يكون للحدث يف الجنايات والجنح محامياً للدفاع عنه ، سواء يف مرحلة 

التحقيق االبتدايئ أو املحاكمة ، فإذا مل يوكل متويل أمره محامياً ، تتوىل النيابة أو املحكمة عىل 

حسب األحوال ندبه عىل نفقتها 15  . 

القاعدة )  186 ( تقرر املحكمة يف ختام املحاكمة أتعاب املحامي املنتدب للدفاع عن املتهم، 

وترصف األتعاب من خزينة املحكمة .

13  قضت محكمة النقض أنه : » ملا كان مفهوم املادة )244( من قانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001م بأن تسأل املحكمة املتهم 

إذا اختار محامياً للدفاع عنه ، فإن مل يكن قد فعل بسبب ضعف حالته املادية انتدب له رئيس املحكمة محامياً . وحيث إن املادة املذكورة 

تفيد أن يكون محامي للمتهم )الطاعن( الغري قادر مادياً لتوكيل محامي ، وأن تنتدب له املحكمة محامياً للدفاع عنه ، وهذا لضامن حسن 

سري العدالة وتحقيق الضامنات الدفاعية للمتهم وال صلة بني املادة املذكورة وسبب الطعن ... .

وبالرجوع اىل املادة )5/ ب( من قانون نقابة املحاميني رقم )3( لسنة 1999م نجد أنها تفيد : » ال يجوز النظر يف دعوى أمام محكمة 

العدل العليا دون محامي مزاول وال تقبل الئحة االستئناف أو الئحة دعوى أو الئحة جوابية أمام محكمة البداية دون أن تكون موقعه 

من محامي مزاول » . وهذه جاءت عىل سبيل الحرص وليس املثال ، وأن اسقاط االستئناف ليس من بني تلك األسباب التي حدد القانون 

قبولها دون محامي. 

وكام أنه ال يوجد يف قانون اإلجراءات الجزائية ما مينع املستأنف من اسقاط االستئناف ، وأن متثيل املحامي للمتهم ال تحرمه من حقه املقرر 

به مبوجب القانون ومنها استعامل خياره يف رفع دعوى واالستمرار فيها واسقاطها وال يستقيم القول إن املحامي عىل علم ودراية مبصلحة 

املتهم من املوكل نفسه فهذا ال يستقيم مع الحق الدستوري والقانوين للطاعن . حيث إن من حق املستأنف بعد استعامل حقه يف الطعن 

إعالن قبوله للحكم املطعون فيه ، ومن ثم اسقاط استئنافه ، وبالتايل فإن الحكم املطعون فيه جاء متفقاً والتطبيق الصحيح للقانون ؛ مام 

يستوجب معه رد الطعن » . نقض جزايئ فلسطيني )رام هللا( رقم )2015/267( ، جلسة 2015/11/17م )غري منشور( .

14  راجع : املادة )4( من قانون الدفاع عن السجناء الفقراء الفلسطيني لسنة 1926م .

15  راجع : املادة )9( من قانون حامية األحداث الفلسطيني رقم )4( لسنة 2016م .
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القاعدة ) 187  ( إذا مل يحرض املتهم إىل املحكمة يف اليوم املقرر والساعة املعينة يف مذكرة 

الحضور، يعاد تبليغه مرة أخرى ، فإذا مل يحرض تصدر بحقه مذكرة إحضار .

القاعدة ) 189  ( إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة ، 

فللمحكمة أن تقرر ضم الدعاوى املتعلقة بهم ، إما من تلقاء نفسها ، أو بناء عىل طلب ممثل 

النيابة العامة أو طلب الدفاع .

القاعدة )  190 ( إذا رأت املحكمة يف أية مرحلة من مراحل املحاكمة يف الجرائم غري املتالزمة 

أنه من املالئم محاكمة املتهم عن كل تهمة أو أكرث من التهم املسندة إليه ، فيجوز لها أن تأمر 

مبحاكمته عىل حده عن كل تهمة من التهم املدرجة يف الئحة االتهام . 

القاعدة )191   ( لدى حضور املتهم للمحاكمة ، تسأله املحكمة عن اسمه وشهرته وعمله 

ومحل ميالده وعمره ومحل إقامته وحالته االجتامعية .

القاعدة )192   ( تنبه املحكمة املتهم إىل وجوب أن يصغي إىل كل ما سيتىل عليه ، ويكلف 

عضو النيابة بتالوة الئحة االتهام .

القاعدة ) 193  (  يتوىل عضو النيابة تالوة التهمة الواردة يف قرار االتهام عىل املتهم ، وال 

يسوغ له أن يدعي بأفعال خارجة عن قرار االتهام ، وإال كان ادعاؤه باطالً .

القاعدة ) 194  ( بعد أن يتلو عضو النيابة التهمة عىل املتهم بلغة بسيطة يستوعبها فهمه 

وإدراكه ، وبعد أن يوضح املدعي بالحق املدين طلباته ، تسأل املحكمة املتهم عن رده عىل التهمة 

املسندة إليه ، وعن رده عىل االدعاء بالحق املدين .

القاعدة ) 195  ( إذا اعرتف املتهم بارتكاب الجرمية ، يسجل اعرتافه بكلامت أقرب ما تكون 

إىل األلفاظ التي استعملها يف اعرتافه . وتصدر املحكمة قراراً بإدانة املتهم بالتهم املسندة إليه ولها 

أن تطلب من النيابة العامة تقديم بينات تدعم اعرتاف املتهم .

القاعدة )196( : 

االعرتاف املعد هو الذي يحوز عىل ثقة املحكمة ويستأهلها طبقاً لقاعدة أن )الحكم وجدان 

الحاكم( ، ولذا يشرتط املرشع الفلسطيني لصحة االعرتاف الذي يعتد به والذي يجيز للمحكمة 

التعويل عليه يف إدانة املتهم أن يتفق االعرتاف مع ظروف الواقعة . وبالتايل يجب عىل املحكمة 

أن تتثبت من عدم تعارض االعرتاف مع باقي األدلة املقدمة يف الدعوى .
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القاعدة )197( : 

فإذا كانت إجابة املتهم ناقصة أو غامضة أو غري واضحة أو غري محددة ، وحكمت محكمة 

، فإن للمحكمة االستئنافية أن تأمر باعتبار  املوضوع خطأ بأنها تعد اإلجابة بأن املتهم مذنب 

اإلجابة بأن املتهم غري مذنب ، وأن يحاكم أمامها بالتهمة املسندة إليه يف الئحة االتهام أو بإعادة 

القضية ملحكمة أول درجة ، ودعوة املستأنف لإلجابة عن الئحة االتهام مرة أخرى.

القاعدة ) 198 ( يف حالة اعرتف املتهم بارتكاب التهمة املسندة إليه يف الئحة االتهام، ومتسكه 

بسامع بينة حول الدافع : كجرمية القتل بدافع الرشف ، فيجب عىل عضو النيابة االحتفاظ بطلب 

من املحكمة بحقه يف تقديم بينة تدحض بينة املتهم .  

، تبدأ املحكمة  التزم الصمت  التهمة أو رفض اإلجابة أو  القاعدة ) 199 ( إذا أنكر املتهم 

باالستامع إىل بينات النيابة العامة .

الحظ : محكمة النقض الفلسطينية 

أحكام  يتعارض مع  ال  مرتني  املتهم  إفادة  األوىل بسامع  الدرجة  قيام محكمة  بأن  حكمت 

القانون ويندرج ضمن الصالحيات املخولة ملحكمة املوضوع يف تحري الحقيقة والوصول إليها وال 

يرتتب عليه البطالن الذي ال يكون ؛ إال بنص 16 .

ويثار التساؤل حول اعرتاف بعض املتهمني وإنكار اآلخرين مبا أسند إليهم يف الئحة االتهام ؟

فإذا كان لكل منهم تهمة معينة تختلف عن التهمة املسندة لآلخر أو كانت غري مرتبطة بها 

ارتباطاً ال يقبل التجزئة ، ففي هذا الحالة عىل املحكمة إعامل اإلجراءات الواجبة ، وكأن املتهم 

قدم للمحاكمة منفرداً ، وتقرر إدانته أو سامع بينات النيابة حسب األصول .

أما إذا كانت التهمة املسندة للمتهمني مشرتكة بينهم جميعاً ، واعرتف البعض وأنكر البعض 

اآلخر ، فيجوز للمحكمة أن تدين املعرتفني أو تسمع البينات بخصوصهم جميعاً وهو ما نفضله ، 

إذ قد يرتتب عىل سامع البينات بحق املتهمني املنكرين للتهمة أن يتغري وجه الحقيقة يف الدعوى، 

وقد يرتاجع املعرتفني عن اعرتافهم ؛ مام يستوجب من املحكمة الرتيث يف اإلدانة يف حالة التجزئة 

الشخصية لالعرتاف .

16  نقض جزايئ فلسطيني رقم )2005/13( ، جلسة 2005/5/14م ، مجموعة األحكام القضائية ، الجزء الثاين ، ص 203.
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أما يف حالة التجزئة العينية لالعرتاف أي اعرتاف املتهم بتهمة أو أكرث من التهم املوجهة إليه 

بالئحة االتهام وإنكار الباقي ، فللمحكمة أن تدينه عن التهم املعرتف بها ، ولها أن تؤجل القرار 

بشأنها بعد سامع البينات بخصوص باقي التهم.  

القاعدة )200( : 

من املبادئ املقررة أن قبول االعرتافات أو عدم قبولها كبينة إلثبات تهمة ما يعود يف الدرجة 

األوىل إىل املحكمة االبتدائية ، ولكن هناك رشوط وقواعد لقبول االعرتاف أو عدم قبوله يجب أن 

تأخذها املحكمة االبتدائية بعني االعتبار عندما تقرر هذه الجهة ؛ صحيح أن من الحظر الحكم 

عىل متهم ما استناداً إىل اعرتافه املجرد ما مل يكن ذلك االعرتاف قد اخترب حسب النقاط التالية :

1 - هل يوجد أي يشء خارجي من شأنه أن يثبت أن هذا االعرتاف صحيح ؟

2 - هل هو مؤيد ؟

3 - هل ينطوي هذا االعرتاف عىل وقائع صحيحة ؟

4 - هل املتهم هو من األشخاص الذين تيرست لهم الفرصة الرتكاب الجرمية ؟

5 - هل االعرتاف ذاته ممكن وقوعه ؟

6 - هل يتفق مع وقائع أخرى ثبتت يف القضية ؟

القاعدة ) 201( إذا ظهرت أثناء نظر الدعوى أدلة جديدة نافية لالتهام تعني عىل عضو 

النيابة الحارض أن يفوض األمر إىل املحكمة لتفصل بالدعوى مبا تراه .

القاعدة ) 202  ( ال يجوز للنيابة استدعاء أي شخص للشهادة مل يرد اسمه يف قامئة الشهود، 

إال إذا كان املتهم أو محاميه قد تبلغ إشعاراً باسم الشاهد ، أو كان قد تنازل عن ذلك الحق .

ويستثنى من رشط التبليغ الرشيك يف االتهام الذي سبق أن برئ أو أدين ، ومن استدعي يك 

يثبت أن شاهداً أخذت أقواله يف التحقيق االبتدايئ ، وتعذر حضوره إىل املحكمة بسبب وفاته 

أو مرضه أو تغيبه عن فلسطني . 

القاعدة )  203 ( تتخذ املحكمة من اإلجراءات ما مينع اختالط الشهود بعضهم ببعض أثناء 

املحاكمة ، ويؤدي كل شاهد شهادته منفرداً .
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القاعدة ) 204  ( تسأل املحكمة الشاهد عن اسمه ، وشهرته ، وعمره ، ومهنته ، ومحل 

إقامته ، أو سكنه ، وما صلته باملجني عليه ، ويحلف الشاهد اليمني ، ثم يؤدي شهادته شفاهه ، 

وال يجوز له االستعانة مبذكرات ، إال بإذن من رئيس املحكمة .

القاعدة ) 205  ( يجب أن تنصب الشهادة عىل ما رآه الشاهد أو أدركه بأحد حواسه ، فال 

يجوز أن يشهد حسب آراءه ومعتقداته الشخصية .

القاعدة ) 206  ( يجوز للخصوم أن يناقشوا الشاهد يف شهادته .

القاعدة ) 207  ( يجوز أن ميتنع عن أداء الشهادة ضد املتهم أصوله أو فروعه ، أو أقاربه 

أو أصهاره إىل الدرجة الثانية أو زوجه ، ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية ، ما مل تكن الجرمية قد 

وقعت عىل أي منهم .

القاعدة )208   ( اليمني هي : تعهد عىل قول الحق أمام هللا ، ويعترب حلفها ضامنة هامة 

لتوخي الصدق ، وعدم مغايرة الحقيقة ، وتنبيه الشاهد لرقابة هللا عىل ما يقول ، وملا قد يتعرض 

له من غضبه إذا كذب أو حنث بيمينه ، وال يوجد شكل معني تؤدى به اليمني ، فيجوز أن يضع 

الشاهد يده عىل الكتاب الساموي أو يرفع يده أثناء الحلف ، ولكن ال يجوز حلف اليمني ـ قبل 

أداء الشهادة ـ خالفاً للصيغة املحددة يف القانون ، وهي : » أقسم باهلل العظيم أن أقول الحق ، 

كل الحق ، وال يشء غري الحق » .

القاعدة ) 209  ( إذا دعي أحد رجال الدين لتأدية الشهادة أمام املحكمة ، وطلب أن 

يحلف اليمني بني يدي أسقفه أو رئيسه الديني ، فيسمح له بالتوجه إىل أيهام يف الحال ، ويؤدي 

اليمني أمامه مقسامً أنه سيجيب بالصدق عىل ما يلقى عليه من أسئلة ، ثم يعود بشهادة من 

ذلك املرجع تفيد بأنه حلف اليمني ، ومن ثم تسمع املحكمة شهادته حسب األصول .

القاعدة ) 210  ( إذا اقتنعت املحكمة أن حلف اليمني مخالف للمعتقدات الدينية 

للشاهد، فيجوز تدوين أقواله بعد تقدميه تأكيداً بأنه سيقول الصدق . 

القاعدة ) 211  ( تسمع عىل سبيل االستئناس إفادة األشخاص الذين مل يتموا الخمس عرشة 

سنة دون أن تحلفهم اليمني .

القاعدة ) 212  ( يسمع املدعى بالحقوق املدنية : كشاهد ، ويحلف اليمني .
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القاعدة ) 213  ( ملحكمة البداية أن تقرر تالوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمني يف 

التحقيق االبتدايئ ، إذا تعذر إحضار الشاهد أمامها ألي سبب من األسباب أو إذا قبل املتهم أو 

وكيله ذلك .

القاعدة )  214 ( إذا تعذر إحضار الشاهد أمام املحكمة لعجزه أو مرضه ، فللمحكمة أن 

تنتقل إليه لسامع أقواله . 

وإذا كان الشاهد املذكور مقيامً ضمن دائرة اختصاص محكمة أخرى ، فللمحكمة املختصة 

إنابة تلك املحكمة لسامع شهادته .

وإذا تبني للمحكمة عدم صحة العذر املذكور ، جاز لها إحالة الشاهد إىل النيابة العامة ؛ 

التخاذ املقتىض القانوين بحقه .

القاعدة ) 215  ( إذا قرر الشاهد أنه مل يعد يذكر واقعة من الوقائع ، يجوز أن يتلو عضو 

النيابة من شهادته يف التحقيق أو من أقواله يف محرض جمع االستدالالت الجزء الخاص بتلك 

الواقعة ، ويطبق هذا الحكم كذلك إذا تعارضت شهادة الشاهد يف الجلسة مع شهادته أو 

أقواله السابقة .

القاعدة ) 216  ( إذا تم تبليغ الشاهد حسب األصول ، ومل يحرض يف املوعد املحدد ألداء 

الشهادة ، تصدر املحكمة بحقه مذكرة حضور أو إحضار، ولها أن تقيض بتغرميه خمسة عرش 

ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً .

القاعدة )  217 ( إذا حرض الشاهد املحكوم عليه بالغرامة أثناء املحاكمة ، أو بعدها ، 

وأبدى للمحكمة عذراً مقبوالً ، فإنه يجوز لها أن تعفيه من الغرامة .

اليمني أو عن اإلجابة عىل  القاعدة )  218 ( إذا امتنع الشاهد بغري مربر قانوين عن أداء 

األسئلة التي توجهها إليه املحكمة ، يجوز لها أن تحكم بحبسه مدة ال تتجاوز شهراً واحداً ، وإذا 

وأن  اليمني  يحلف  أن  اإلجراءات  اختتام  ، وقبل  والتأهيل  اإلصالح  إيداعه مركز  أثناء مدة  قبل 

يجيب عىل األسئلة التي توجه إليه  تصدر محكمة البداية أمراً باإلفراج عنه يف الحال ، بعد قيامه 

بتأدية الشهادة .
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القاعدة )219( : 

وبجميع  بأكملها  إثباتها  املراد  الحقيقة  عىل  واردة  تكون  أن  الشهود  شهادة  يف  يشرتط  ال 

تفاصيلها عىل وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إىل هذه الحقيقة باستنتاج 

سائغ تجريه محكمة املوضوع يتالءم به ما يقوله الشهود بالقدر الذي يرووه مع عنارص اإلثبات 

األخرى املطروحة أمامها 17 . ولها أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ؛ ما 

دامت ال تحرف الشهادة عن مضمونها 18 .

أثري يف العمل السؤال عن قيمة الشهادة التي تسمع أمام النيابة عىل سبيل االستدالل من 

شاهد عمره )14( سنة مثالً ، ثم تسمع أقواله أمام املحكمة بعد أن يبلغ من العمر )17( سنة 

مثالً ، وهل يحلف باليمني من عدمه ؟

ال ريب : إن قيمة ما يديل به الشاهد تقدر بوقت وقوع الجرمية ال وقت اإلدالء بالشهادة، 

مبعنى أن قيمتها يف حالتنا هذه هي شهادة استئناسية ال أكرث وال أقل ، ولكن كون الشاهد قد 

أعامرهم سن  تجاوزت  الذين  الشهود  له  يخضع  ملا  يخضع  أن  فيجب   ، اإلجرائية  السن  تجاوز 

الخامسة عرش ؛ مام يقتيض تحليفه باليمني حسب األصول املرعية ، إذ أن تحليفه باليمني هو 

تذكريه باهلل U ، وأنه يراقبه يف قوله وفعله ، وتحذيره من سخطه عليه إن هو قرر غري الحق .

والحقيقة : 

فيها  يؤدي  قد  التي  الظروف  وتقدير  الشاهد  أقوال  وزن  يف  الحرية  كامل  للمحكمة  إن 

شهادته19، فلها أن تأخذ بها أو أن ترفضها ، أو أن ترجح شهادة شاهد عىل آخر ، أو أقوال الشاهد 

17  نقض جنايئ مرصي رقم )25941( لسنة 63 ق ، جلسة 1995/10/2م ، س 46 ، ص 131 .

18  نقض جنايئ مرصي رقم )1792( لسنة 61 ق ، جلسة 1992/11/15م ، س 43 ، ص 1031 .

19  قضت محكمة النقض أنه : » من املتفق عليه فقهاً وقضاًء أن املحكمة وهي يف سبيل تكوين قناعتها تستطيع أن تأخذ بأقوال بعض الشهود 

الذين تطمنئ إىل شهاداتهم وتستبعد الشهادات التي ال تطمنئ إليها إذا كانت تلك األقوال تتناقض مع ذاتها أو تتناقض وتتعارض مع أقوال 

املتهم يف مراحل ضبط أقواله املختلفة ومع باقي البينات التي أخذت بها املحكمة أو ساورها الشك يف صحتها بحيث تطرح املحكمة هذه 

األقوال وتستبعدها . ويف هذا الخصوص نصت املادة )2/234( من قانون اإلجراءات الجزائية عىل أنه أذا مل توافق الشهادة الدعوى أو مل 

تتفق أقوال الشهود مع بعضها البعض أخذت املحكمة بالقدر الذي تقتنع بصحته خاصة ، وأن األدلة يف املواد الجزائية متساندة يكمل 

بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون قناعة املحكمة التي لها كامل الحرية يف وزن وتقدير أقوال الشهود ، فتأخذ منها مبا تطمنئ إليه ، وأن 

تستخلص من جميع األدلة والعنارص املطروحة أمامها عىل بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، وأن تطرح ما يخالفها من صور 

مل تقتنع بصحتها . وعليه فإن هذا السبب ال يرد عىل الحكم املطعون فيه ؛ مام يستوجب رده » . 

نقض جزايئ فلسطيني )رام هللا( القضية رقم )124/ 2015م( ، الصادر يف 2015/10/4م )غري منشور( .
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نفسه يف تحقيق عىل أقواله يف تحقيق آخر 20 ، أو أقواله يف جلسة عىل أقواله يف جلسة أخرى، 

أو أقواله أمامها عىل أقواله يف الرشطة 21 ، أو أقواله يف التحقيق االبتدايئ عىل أقواله يف جلسة 

الحكم 22 .

الوطنية ألداء  السلطة  النيابة عند حضور أحد موظفي  القاعدة ) 220( يجب عىل أعضاء 

الشهادة أمام املحكمة أن يطلبوا من األخرية التعجيل بنظر القضية حتى ال يتأخر املوظف املذكور 

عن العودة إىل عمله ، وتفادي تأجيل نظر القضية حتى ال يتكرر حضوره بغري موجب .

رئيس  انتقل   ، الدولة  رئيس  الدعوى سامع شهادة  إجراءات  اقتضت  إذا   )  221 ( القاعدة 

املحكمة أو القايض الذي يعينه رئيس املحكمة مع الكاتب ملقر إقامته ، ويتم االستامع إىل تلك 

الشهادة مبوجب محرض ينظم وفقاً للقواعد العامة ، ويضم إىل أوراق الدعوى .

القاعدة ) 222 ( ال يجوز رد الشهود ألي سبب من األسباب .

القاعدة ) 223 ( تقدر املحكمة بناء عىل طلب الشهود املصاريف التي يستحقونها بسبب 

حضورهم ألداء الشهادة ، وتدفع من خزينة املحكمة .

القاعدة ) 224  ( بعد االنتهاء من سامع بينات النيابة العامة تسأل املحكمة املتهم عام إذا 

كان يرغب يف اإلدالء بأقواله ، وعام إذا كان لديه شهود نفي ، فإذا اختار اإلدالء بأقواله جاز لعضو 

النيابة مناقشته ، وإذا أبدى رغبة يف تقديم بينات دفاع تستمع املحكمة إليه .

القاعدة ) 225 ( تدعو املحكمة شهود الدفاع عىل نفقة املتهم ، ما مل تقرر خالف ذلك .

القاعدة ) 226 ( ال يجوز توجيه أي سؤال للمتهم بقصد الداللة عىل إدانته بجرمية سابقة ، 

إال إذا قدم من تلقاء نفسه بياناً عن سريته .

القاعدة ) 227  ( يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ، ويف أي وقت أثناء املحاكمة أن تكلف أي 

شخص بإعادة الشهادة ، أو أن تأمر بإعادة سامع أقوال أي شاهد سبق أن شهد أمامها .

القاعدة ) 228  ( إذا تبني أثناء املحاكمة أن شاهداً أدى بعد حلف اليمني شهادة بشأن واقعة 

تتعلق بالقضية تناقض شهادة أداها يف التحقيق االبتدايئ مناقضة جوهرية ، فيعترب أنه ارتكب 

20  نقض جنايئ مرصي رقم )410( لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/9م ، س 2 ، ص 3 .

21  نقض جنايئ مرصي رقم )78( لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/27م ، س 2 ، ص 876 .

22  نقض جنايئ مرصي رقم )884( لسنة 22 ق ، جلسة 1953/7/2م ، س 4 ، ص 1064 .
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جرمية أداء الشهادة الكاذبة ، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناًء عىل طلب النيابة العامة إدانته 

بتلك الجرمية ، والحكم عليه بالعقوبة املقررة لها ، حسبام ترى من ظروف الدعوى ومالبساتها . 

القاعدة )229 ( ينبغي عىل الشاهد أن ال يربح قاعة املحكمة قبل أن يأذن له رئيس املحكمة 

بذلك.

القاعدة ) 230 ( يجوز للمدعي بالحق املدين أن يناقش أي شاهد من شهود النيابة العامة أو 

شهود الدفاع بشأن ذلك االدعاء ، وأن يقدم بيناته بعد اختتام بينات النيابة ، أو يف أي وقت ـ بعد 

ذلك ـ أثناء املحاكمة حسبام تأمر املحكمة ، غري أنه ال يسمح بتقديم بينات أو مبخاطبة املحكمة 

بشأن تجريم املتهم ، وال أن يستجوب أو يناقش أي شاهد من شهود النيابة العامة ، فيام يتعلق 

بذلك إال بإذن املحكمة .

القاعدة ) 231 ( إذا كان املتهم أو الشهود أو أحدهم ال يحسنون التكلم باللغة العربية ، عني 

رئيس املحكمة مرتجامً مرخصاً ، وعليه أن يحلف اليمني بأن يرتجم األقوال بصدق وأمانة وإذا مل 

يراع ذلك تكون اإلجراءات باطلة .

يبديا  أن  ، عىل  املعني  املرتجم  رد  يطلبا  أن  النيابة  وعضو  للمتهم  يجوز   )  232  ( القاعدة 

األسباب املوجبة لذلك ، وتفصل املحكمة يف األمر .

القاعدة ) 234 ( ال يجوز أن يكون املرتجم أحد الشهود أو أحد أعضاء املحكمة التي تنظر 

الدعوى، ولو ريض املتهم ، وعضو النيابة بذلك ، وإال كانت اإلجراءات باطلة .

القاعدة ) 235 ( إذا كان املتهم أو الشاهد أبكم أصم ال يعرف الكتابة ، عني رئيس املحكمة 

للرتجمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله باإلشارة أو بالوسائل الفنية األخرى .

األسئلة  املحكمة  كاتب  فيسطر   ، الكتابة  يعرف  األصم  األبكم  كان  إذا   )  236  ( القاعدة 

واملالحظات ويسلمها إليه فيجيب عليها خطياً ، ويتوىل الكاتب تالوة ذلك يف الجلسة وتضم إىل 

املحرض.

القاعدة ) 237 ( إذا ثبت للمحكمة أن املتهم حني ارتكابه الجرمية املسندة إليه كان مصاباً 

مبرض سبب اختالالً يف قواه العقلية جعله عاجزاً عن إدراك أعامله أو عن العلم أنه محظور عليه 

إتيان الفعل الذي يكون الجرمية ، قررت املحكمة عدم مسئوليته جزائياً .
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القاعدة ) 238  ( إذا ثبت للمحكمة أثناء املحاكمة أن املتهم مختل يف قواه العقلية أو معتوه 

تراها  التي  للمدة  الطبية  املؤسسات  بإيداعه إحدى  ، تصدر قراراً  لدرجة تحول دون محاكمته 

رضورية ملراقبته .

وإذا ثبت نتيجة تلك املراقبة أن املتهم سليم العقل ، وذلك بشهادة طبيبني مختصني من 

أطباء السلطة الوطنية تبارش املحكمة محاكمته ، وإال تأمر بإيداعه مستشفى لألمراض العقلية . 

القاعدة ) 239  ( للمحكمة يف أي حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للخصوم أي سؤال ترى 

لزومه لظهور الحقيقة أو تأذن للخصوم بذلك ، ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت 

غري متعلقة بالدعوى ، ويجب عليها أن متنع عن الشاهد أي كالم بالترصيح أو التلميح وأية إشارة 

قد تؤدي إىل اضطراب أفكاره أو تخويفه ، ولها أن متتنع عن سامع شهادة شهود عن وقائع ترى 

أنها واضحة وضوحا كافياً .

إجراءات انتقال املحكمة للمعاينة

القاعدة )240( : 

تكون املحكمة ملزمة بإجابة الخصم إىل طلبه انتقالها للمعاينة أو الرد عىل طلبه يف أسباب 

أو استحالة حصول  السلوك اإلجرامي  لنفي  املعاينة هي  الطلب قد تضمن أن  إذا كان  حكمها 

الواقعة . 

القاعدة )241( : 

إذا رفضت املحكمة طلب إجرائها ؛ كان عليها أن تسبب ذلك بأسباب مربرة ، وإال كان ذلك 

منها إخالالً بحق الدفاع 23 ؛ متى كان هذا الطلب جوهرياً والزماً للفصل يف الدعوى عىل وجه 

صحيح وأما إذا مل يطلب املتهم إجراء معاينة أمام محكمة املوضوع ، فال يصح له النعي عىل 

الحكم بسبب ذلك 24 .

القاعدة )242( : 

تجريها  أن  فيجب   ، األدلة  من  عداها  ما  له  يخضع  ما  لكل  هنا  واملعاينة  الكشف  يخضع 

23  نقض جنايئ مرصي رقم )277( لسنة 21 ق ، جلسة 5/28/ 1951م ، س 2 ، ص 1149 .

24  نقض جنايئ مرصي رقم )606( لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/7م ، س 5 ، ص 724 .
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املحكمة بكامل هيئتها من قضاة وعضو النيابة والكاتب ، وذلك بعد متكني الخصوم من الحضور 

وإخطارهم مبيعادها ومكانها ، وإال كانت باطلة ؛ لكن بطالنها نسبي . ولكنها ال تؤدي إىل بطالن 

الحكم إال إذا اعتمدت عليها يف حكمها يف تكوين عقيدتها .

القاعدة )243( : 

ال يجوز للمحكمة أن تندب عضو النيابة املرتافع إلجراء املعاينة ، إذ بإحالة الدعوى للمحكمة 

تكون يد النيابة قد غلت عنها ، وال يجوز لها مبارشة أي إجراء من إجراءاتها . 

القاعدة )244( : 

للمحكمة أن تأخذ من تقرير الخبري ما تطمنئ إىل صحته وتطرح ما ال يرتاح إليه ضمريها 

عىل أن تعلل قرارها يف ذلك تعليالً كافياً ، وإذا وجد أكرث من خبري وتعارضت آراؤهم ، فإن لها 

أن تأخذ بالرأي الذي تقتنع به ويتفق مع األدلة األخرى يف الدعوى ، فلها أن تأخذ بتقرير الخبري 

الذي ندبته النيابة العامة وتطرح تقرير الخبري الذي ندبته هي إبان املحاكمة 25 ، فتأخذ بتقرير 

الطب الرشعي وتطرح تقرير الخبري االستشاري .

القاعدة )245( : 

صالحية املحكمة يف الجزم مبا مل يجزم به الخبري .

إذا مل يجزم الخبري برأي حاسم فيام انتهى إليه ؛ بينام األحكام القضائية يجب أن تبنى عىل 

الجزم واليقني من الواقع الذي يقرره الدليل املعد يف الدعوى ، فيكون للمحكمة إذا كانت هناك 

املواد  األدلة يف  أن تستعني بهذه  للمحكمة  ، فإن  الخبري  تؤيد ما رجحه  القضية  أدلة أخرى يف 

الجزائية متساندة ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدتها . ولذا قيض أن ملحكمة املوضوع سلطة الجزم 

مبا مل يجزم به الخبري يف تقريره ؛ متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها 26.

القاعدة )246( :   

إن املحكمة متلك األخذ برأي الخبري أو ترتكه ، ولكنها ال متلك تفنيده من تلقاء نفسها ، بل 

25  إن شهادة الطبيب الرشعي هي شهادة تنصب عىل خربة فنية ، وال يجوز نقضها إال بخربة فنية مساوية لها أو أقوى منها . نقض جزايئ 

فلسطيني )رام هللا( رقم )2012/231( ، جلسة 2013/2/3م )غري منشور( .

26  نقض جنايئ مرصي رقم )1776( لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/16م ، س 13 ، ص 352 .
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يجب عليها أن تنتدب خبرياً آخر تستند إليه يف تفنيد رأي الخبري األول . إذ من املقرر أنه متى 

واجهت املحكمة مسألة فنية بحتة ؛ كان عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إىل 

غاية األمر فيها ، وأنه متى تعرضت لرأى الخبري الفني ، فإنه يتعني عليها أن تستند يف تفنيده إىل 

أسباب فنية تحمله ، وهي ال تستطيع أن تحل يف ذلك محل الخبري فيها 27 .

دور القرائن يف اإلثبات الجزايئ .

القاعدة )247( : 

كلام قوي الوثاق املنطقي بني الحادث الذي دلت عليه القرينة مبارشة والحادث األصيل الذي 

يراد إثباته ؛ كانت القرينة صالحة العتبارها دليالً عىل هذا الحادث ، أما إن كان الوثاق املنطقي 

بني الحادثني واهياً ؛ كان االستدالل عىل الحادث األصيل بالقرينة طالحاً .

القاعدة )248( : 

وملا كان اإلثبات الجزايئ بالقرينة يبنى عىل االستنتاج املنطقي ، فقلام تكفي قرينة واحدة 

لإلدانة ، بل يستوجب األمر تضافر عدة قرائن تقوي بعضها البعض وتساندها ؛ حتى تكون كافية 

لكشف الحقيقة يف الحادثة محل املحاكمة ، والتقرير بإدانة املتهم فيها . 

القاعدة )249( : 

يصح أن تكون القرائن وحدها دليالً كافياً لإلدانة ولو يف قتل عمد ؛ ما دام الرأي املستخلص 

االكتفاء  املوضوع  الفلسطينية ملحكمة  العليا  االستئناف  أجازت محكمة  ، حيث  فيها مستساغاً 

بالقرائن وحدها إلدانة املتهمني بارتكاب جرائم القتل 28 . 

قواعد إثبات الجرائم اإللكرتونية.

     القاعدة )250( : 

الدليل الرقمي هو : » الدليل الذي يجد له أساساً يف العامل االفرتايض إيل الجرمية « .

27  نقض جنايئ مرصي رقم )1934( لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/8م ، س 19 ، ص 33 .

28  استئناف عليا جزاء فلسطيني أرقام )78 ، 79 ، 80 ، 84 /79( ، جلسة 1980/11/11م ، مصدر سابق ، الجزء العرشون ، ص 326 .



75دليل تعزيز حقوق اإلنسان في سياق التقاضي دليل للقضاة الفلسطينيين 

أصول المحاكمات أمام محكمة الصلح والبداية

القاعدة )251( :       

الدليل املأخوذ من أجهزة الحاسب اآليل يف شكل مجاالت ونبضات مغناطيسية أو كهربائية 

ممكن تجميعها وتحليلها باستخدام برامج وتطبيقات وتكنولوجية خاصة  .

القاعدة )252 ( :        

الدليل الرقمي هو مكون رقمي لتقديم معلومات يف أشكال متنوعة مثل الرموز والنصوص 

املكتوبة أو الصور أو األصوات واألشكال والرسوم يعرب عن فكر وقول يطلق عليه الكتابة الرقمية 

باملعني الواسع ، التي ال تشمل الكتابة التقليدية عيل الورق فحسب ، وإمنا تشمل أيضاً الكتابة 

التي تتم عن طريق وسائل االتصال الحديثة )شبكة املعلومات الدولية وما يف حكمها( مهام كانت  

الدعامة املستخدمة يف تثبيتها .     

القاعدة )253( : 

أما عن مرشوعية الحصول عىل الدليل فقد تركز بشكل أساس يف إجراءات التفتيش للبحث 

الرقمي وضبطه يف  الدليل  التفتيش عن  الدليل والتي ميكن حرصه يف مدى مرشوعية  عن هدا 

وضبط  االفرتايض  الوسط  تفتيش  جواز  عىل  النص رصاحة  عدم  من  بالرغم   ، االفرتايض  الوسط 

يف  الرقمي  الدليل  عن  التفتيش  إن  اعتبار  عىل  بالخصوص  اجتهادات  هناك  أن  إال  ؛  محتوياته 

الوسط االفرتايض وضبط محتوياته مرشوعاً ، حيث إن متتع األدلة الرقمية بحجية قاطعة يف الداللة 

عىل الوقائع التي يتضمنها ، وميكن التغلب عىل مشكلة الريبة يف مصداقيتها من خالل إخضاعها 

الختبارات متكن من التأكد من صحتها  .

وما قد يثار من صعوبات ينبغي أن ال يقف حاجزاً مينع استفادة األجهزة الضبطية والقضائية 

من التقنية اإللكرتونية التي يقوم الجناة بتوظيفها يف ارتكاب جرامئهم ، والتعامل معهم باستخدام 

التقنية ذاتها يف مالحقتهم ، مبعنى : أن تقبل مستخرجات الحاسب اآليل كدليل من ضمن األدلة 

الخاصة ؛ إذا ما توافرت فيها رشوط وضوابط معينة .

القاعدة ) 254  ( إذا أُبدي دفع خالل املحاكمة أو طلبت إيضاحات فيها ، ومل يكن عضو 

النيابة عىل استعداد تام للرد عىل الدفع ، أو تقديم اإليضاحات املطلوبة ، فيجب عليه أن يطلب 

من املحكمة تأجيل القضية لالستعداد لذلك .
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  القاعدة ) 255( يجب عىل أعضاء النيابة تفادي تأجيل نظر القضايا بدون مربر واضح ، وأن 

يعرتضوا عىل طلب املحامني تأجيل نظرها بغري عذر واضح وعىل األخص عندما يتكرر هذا الطلب 

ملا يرتتب عىل ذلك من إطالة أمد التقايض بغري موجب ، وإذا استلزمت مصلحة القضية  نظراً 

وظروفها املوافقة عىل التأجيل فيجب عىل عضو النيابة أن يطلب من املحكمة أن يكون تأجيل 

نظر القضية لجلسة قريبة .

القاعدة ) 256( يجب عىل عضو النيابة عند تأجيل نظر القضية ألي سبب أن يثبت بخطة 

يف صفحة املالحظات تاريخ تأجيل نظر القضية وسبب تأجيلها مع بيان املتهمني والشهود الذين 

قررت املحكمة إعالنهم وغري ذلك من البيانات التي تلزم يف تحرير طلبات تكليفهم بالحضور .

القاعدة )  257 ( يجب عىل أعضاء النيابة أن يطلبوا من املحكمة الحكم مبصادرة األشياء التي 

تضبط عىل ذمة القضية يف األحوال التي يجيز القانون فيها ذلك .

القاعدة ) 258  ( للمحكمة أن متنع املتهم أو محاميه من االسرتسال يف املرافعة إذا خرج عن 

موضوع القضية أو كرر أقواله .

القاعدة ) 259  ( للمحكمة أن تكلف عضو النيابة ، ووكيل الدفاع تقديم مرافعة خطية خالل 

مدة معينة ترتئيها ويف املوعد املحدد تتىل املرافعات ، وتضم إىل املحرض بعد التوقيع عليها من 

هيئة املحكمة .

القاعدة ) 260  ( يدون كاتب املحكمة جميع وقائع املحاكمة يف محرض الجلسة ، ويوقع 

عليه مع هيئة املحكمة .

القاعدة ) 261  ( يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة ، عىل أن ال يبنى هذا التعديل عىل وقائع 

مل تشملها البينة املقدمة ، وإذا كان التعديل يعرض املتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية للمدة التي 

تراها املحكمة رضورية ؛ لتمكني املتهم من تحضري دفاعه عىل التهمة املعدلة .

القاعدة ) 262  ( إذا اقتنعت املحكمة أن الفعل املسند للمتهم ال يؤلف جناية ، وإمنا يؤلف 

جنحة أو مخالفة ، تقيض بتعديل التهمة وتحكم بها .

، كام يبدي  النيابة مرافعته  البينات يبدي عضو  القاعدة ) 263  ( بعد االنتهاء من سامع 

، وبعد ذلك تختتم  املدين دفاعهام  الحق  ، واملتهم واملسئول عن  املدين مطالبه  بالحق  املدعي 
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املحاكمة ، وىف كل األحوال يجب أن يكون املتهم آخر من يتكلم .

القاعدة ) 264  ( بعد اختتام املحاكمة تختيل املحكمة يف غرفة املداولة ، وتدقق فيام طرح 

 ، اإلعدام  ، فيام عدا عقوبة  باألغلبية  أو  باإلجامع  ، وتضع حكمها  بينات وادعاءات  أمامها من 

فتكون بإجامع اآلراء .

القاعدة ) 265  ( إن القايض وهو يحاكم متهامً يجب أن يكون مطلق الحرية يف تلك املحاكمة 

غري مقيد بيشء خالفاً ألحكام القانون ، فاملحكمة تحكم يف الدعوى حسب قناعتها التي تكونت 

لديها بكامل حريتها ، وال يجوز لها أن تبني حكمها عىل أي دليل مل يطرح أمامها يف الجلسة أو تم 

التوصل إليه بطريق غري مرشوع . وال تتقيد املحكمة مبا هو مدون يف محرض التحقيق االبتدايئ أو 

محرض جمع االستدالالت ، إال إذا وجد نص يف القانون عىل خالف ذلك . 

القاعدة ) 267( كل قول يثبت أنه صدر من أحد املتهمني أو الشهود ، تحت وطأة اإلكراه أو 

التهديد يهدر وال يعول عليه .

القاعدة ) 268  ( العربة يف املحاكامت الجزائية هي باقتناع القايض بناًء عىل األدلة املطروحة 

عليه بإدانة املتهم أو برباءته ، وال يصح مطالبته باألخذ بدليل دون دليل ، وللمحكمة أن تستمد 

اقتناعها من أي دليل تطمنئ إليه ، طاملا كان له مأخذ صحيح من أوراق الدعوى .

القاعدة ) 269  ( يصدر الحكم يف جلسة علنية ، ولو كانت الدعوى نظرت يف جلسة رسية .

النعدام  أو  كفايتها  عدم  أو  األدلة  انتفاء  عند  بالرباءة  املحكمة  تقيض   )   270  ( القاعدة 

املسئولية أو كان الفعل ال يؤلف جرماً أو ال يستوجب عقاباً . وتقيض املحكمة باإلدانة عند ثبوت 

الفعل املعاقب عليه .

القاعدة ) 271  ( إذا قررت املحكمة اإلدانة ، تسمع أقوال عضو النيابة واملدعي بالحق املدين 

، ثم تسمع أقوال املدان ومحاميه ، وتقيض بالعقوبة والتعويضات املدنية .

القاعدة ) 272  ( يشتمل الحكم عىل ملخص الوقائع الواردة يف قرار االتهام ، واملحاكمة ، 

وعىل ملخص طلبات النيابة العامة ، واملدعي بالحق املدين ، ودفاع املتهم ، وعىل األسباب املوجبة 

تحديد  وعىل   ، اإلدانة  حالة  يف  الفعل  عىل  املنطبقة  القانونية  املادة  وعىل   ، اإلدانة  أو  للرباءة 

العقوبة ، ومقدار التعويضات املدنية .
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 ، واملتهم   ، العامة  النيابة  بحضور عضو  علناً  ويتىل   ، الحكم  القضاة  يوقع   )273( القاعدة 

ويفهم الرئيس املحكوم عليه بأن له الحق يف استئناف الحكم خالل املدة املقررة قانوناً .

القاعدة )274( إذا قضت املحكمة برباءة املتهم أطلق رساحه يف الحال ، ما مل يكن موقوفا 

لسبب آخر.

القاعدة )275( يجوز للمحكمة أن تلزم املدان بجرمية غري الجرائم التي تقيض فيها باإلعدام 

أو السجن املؤبد - بدفع رسوم املحاكمة والنفقات الناشئة عنها .

القاعدة )276( يحكم بنفقات الدعوى عىل املدعي بالحق املدين الذي قيض برفض طلباته ، 

وميكن إعفاؤه منها كلها أو بعضها ؛ إذا اتضح حسن نيته ، ومل تكن الدعوى الجزائية قد أقيمت 

بناء عىل شكواه . 

الحكم القضايئ

القاعدة )277( : مقدمة الحكم الجزايئ

أوالً : اسم املحكمة التي أصدرت الحكم .

ثانياً : رقم القضية .

ثالثاً : تاريخ إصدار الحكم .

رابعاً : أسامء الهيئة الحاكمة .

خامساً : أسامء أعضاء النيابة .

سادساً : بيانات الخصوم .

القاعدة )278( : التوقيع عىل الحكم الجزايئ

يكون التوقيع عىل الحكم من رئيس املحكمة التي أصدرته وقضاتها وكاتبها29، أما محكمة 

29  قضت محكمة النقض : » أن النائب العام قد طعن بالنقض يف الحكم الصادر بتاريخ 2005/3/6م من محكمة بداية غزة بصفتها االستئنافية 

يف االستئناف الجزايئ رقم )2004/207( ، والقايض بتأييد الحكم املستأنف الصادر بتاريخ 2004/7/13م من محكمة صلح جباليا والقايض 

برباءة املطعون ضده من تهمة الرسقة خالفاً للامدة )263( من قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1036م لعدم كفاية األدلة بوصف أنه 

بتاريخ 2003/7/21م وبدائرة رشطة جباليا رسق مبلغ ثالثة آالف وسبعامئة شيكل واململوك للمجني عليه / عبد الكريم عيل رشاد العسيل ؛ 

وذلك بوجه غري مرشوع . ... . وحيث إنه ملا كانت املادة )333( من قانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001م إذ نصت عىل أن تجرى 

يف املحاكمة االستئنافية أحكام املواد املتعلقة بعالنية املحاكمة وإجراءاتها وصيغة الحكم النهايئ و، كانت املادة )277( من ذات القانون قد 
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الصلح ، فيوقع من قايض الصلح والكاتب ، وإال كان الحكم باطالً . 

القاعدة )279( : 

ويجب توقيع الكاتب الذي نسخ أو طبع الحكم إىل جانب توقيع القايض كضامن لدقة النسخ 

والطباعة ، عىل أن عدم توقيعه ال يرتتب عليه بطالنه ، إذ ميكن للمحكمة أن تتدارك هذا الخطأ 

أو السهو بتكليفه بالتوقيع عىل نسخة الحكم .

تسبيب الحكم الجزايئ

القاعدة )280( : 

القضاة حيثيات  التي يضمنها  القامئة عىل الحجج  : األسانيد املنطقية للحكم  التسبيب هو 

أحكامهم . فيجب أن يكون الحكم مسبباً ، أي : تذكر أسبابه والحيثيات التي يبنى عليها 30 .

القاعدة )281( : أهمية تسبيب الحكم الجزايئ

1 - التحقق من أن املحكمة قد اطلعت عىل كل وقائع الدعوى ، وجميع األوراق واملستندات 

املقدمة ، واتصل علمها بجميع ما أبداه الخصوم من طلبات ودفوع .

2 - التحقق من أن املحكمة قد استخلصت الوقائع الصحيحة يف الدعوى من واقع إثبات 

يجيزه القانون تم صحيحاً يف مواجهة أصحاب الشأن ، أو من واقع األوراق املقدمة فيها ، واألدلة 

مبوجب قوتها التي مينحها إياها املرشع .

3 - التحقق من أن القايض قد فهم ما أحاط بالدعوى من مسائل قانونية ، وأنه قد كيفها 

القانونية  ، وأنه قد أرىس عليها اآلثار  التحقق من توافر رشوطه  السليم بعد  القانوين  التكييف 

الصحيحة .

أوجبت أن يوقع القايض الحكم ويتىل علناً بوجود وكيل النيابة واملتهم وبناء عىل ذلك فإن حضور املتهم عند تالوة الحكم أمر رضوري ال 

يجوز  التغايض عنه أو إغفاله وكان عىل محكمة البداية بصفتها االستئنافية أن تستخدم ما لديها من صالحية إلحضاره حسب القانون أو 

الترصف يف االستئناف .وحيث أنه ملا تقدم ترى املحكمة نقض الحكم املطعون فيه وإعادة القضية إيل محكمة البداية بصفتها االستئنافية 

لنظر االستئناف من هيئة مغايرة » . نقض جزايئ فلسطيني )غزة( رقم )2005/17( ، جلسة 2005/6/6م )غري منشور( .

30  استئناف عليا جزاء فلسطيني رقم )72 / 74( ، جلسة 19 /1/ 1975م ، مصدر  سابق ، الجزء العرشون ، ص 71 . 

ونقض جزايئ فلسطيني رقم )388 / 2003م( جلسة 7 /4/ 2003م ، غري منشور .
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؛  والقانونية  الواقعية  الدعوى  نقاط  جميع  فدراسة   ، القضاة  تحيز  عدم  من  التحقق   -  4

دراسة متكنهم من استخالص الحجج والرباهني التي يثبتون عليها آراءهم ، فال يصدرون أحكامهم 

متأثرين بعاطفة عارضة ، أو شعور وقتي ، وبذلك ينال قضاؤهم يف قلوب الخصوم منزلة االحرتام 

واالطمئنان والتوقري ، ويتمكن الخصوم من مناقشة أسباب األحكام يف حالة استئنافها .

البيانات الالزمة يف تسبيب الحكم الجزايئ

ملخص الوقائع والظروف التي وقعت فيها

القاعدة )282( : 

الوقائع هي : ما ترسده املحكمة من حقائق ومالبسات للنزاع الذي تنظر فيه .

القاعدة )283( : 

القاعدة )284( : 

الجرمية  أركان  فيها  تتوافر  والتي  املتهم  أتاها  التي  السلوكيات  بيان  مقتضاه  الوقائع  بيان 

بياناً كافياً ، والنتيجة اإلجرامية إذا كانت الجرمية تتطلب لقيامها توافر نتيجة معينة دون غريها 

، وعالقة السببية بني السلوك والنتيجة ، والرضر إذا كانت تتطلب أيضاً تحقق أي رضر من نوع 

خاص . 

التكييف القانوين للواقعة

القاعدة )285( : 

يلزم أن يشري الحكم إىل النص القانوين الذي عوقب املتهم مبقتضاه ، سواء أورد يف قانون 

العقوبات أم القوانني العقابية املكملة أو الخاصة ، وإال كان باطالً متعيناً نقضه . 

القاعدة )286( : 

ينبغي أن يستفاد من الحكم القضايئ مكان وقوع الواقعة وتاريخ حدوثها ، عىل قدر اتصالهام 

بحكم القانون فيها ، إال إذا تعذر تحديدهام عىل سبيل اليقني ، فيكفي بيانهام عىل سبيل التقريب 

أو الرتجيح .
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القاعدة )287( : 

جرى العمل يف نطاق اإلجراءات الجزائية عىل إطالق كلمة الطلب عىل ما انصب عىل موضوع 

التي قد يبديها أحد  القانونية  الدعوى مبارشة ، وكلمة الدفع عىل ما انصب عىل أوجه الدفاع 

الخصوم ، ومن واجب الحكم القضايئ أن يعنى بالرد عىل كل دفع مهم أو طلب تحقيق دليل 

معني قد يستند إليه أحد الخصوم سواًء أكانت موضوعية أم قانونية :

أوالً : الدفوع املوضوعية .

هي تلك التي تتطلب املدافعة يف أصل الدعوى ، وهي أوجه دفاع ال حرص لها ألنها تختلف 

حتامً من دعوى إىل أخرى مبوجب ظروفها ومالبساتها ، ويتصل بها طلبات تحقيق هذه األوجه ؛ 

إذا احتاجت يف إثباتها إىل تحقيق خاص . وهي تعد جوهرية ؛ متى كان الدفاع املعروض أو الدليل 

املطلوب تحقيقه منتجاً يف الدعوى ، فإذا انهار انتفت التهمة كلية ، أو انتفى إسنادها إىل املتهم 

، أو أصبح ثبوتها محل شك مبا يستوجب تربئته . 

ثانياً : الدفوع القانونية . 

ميكن إرجاعها إىل نوعني ، فنوع منهام مستمد من القانون املوضوعي ، واآلخر مستمد من 

القانون اإلجرايئ .

القاعدة )288( : 

الرشوط الواجب توافرها يف الدفوع والطلبات

1 - أن يثار الدفع أو يقدم الطلب قبل إقفال باب املرافعة . 

2 - أال يكون صاحب الشأن قد نزل عن طلبه .

3 - أن يكون الفصل يف الدفع أو الطلب الزماً للفصل يف الدعوى .

4 - يجب أن يكون الدفع رصيحاً جازماً .

5 - إثارة الدفع أو الطلب أمام املحكمة املختصة .

6 – عدم اعتامد الحكم عىل اإلجراء املقرر بطالنه .
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ما ال يلزم بيانه يف الحكم القضايئ

القاعدة )289( : 

مل يفرض املرشع عىل املحكمة أن تذكر يف حكمها إال األدلة التي اطأمنت إليها وكونت منها 

عقيدتها ، فإذا كانت املحكمة مل تطمنئ لدليل معني ، فلها أن تغفل ذكره يف أسباب حكمها ، 

ويرسي ذلك عىل الدليل بأكمله ، كام يرسي عىل أجزاء الدليل، أي للمحكمة أن تطمنئ إىل جزء 

من الدليل فقط ، بحيث تجزيء الدليل ، فتطمنئ إىل بعضه وال تطمنئ للبعض اآلخر .

القاعدة )290( : 

ال يعيب الحكم بوجه عام أال يرد عىل كل دفاع موضوعي ، وأال يناقش جميع أدلة النفي 

التي ساقها املتهم ، بل يكفي الحكم أن يأخذ بأدلة ثبوت مرشوعة مرتابطة ، وأن يبدي اقتناعاً 

بها واطمئنانه إليها ؛ ليك يعد هذا األخذ رداً ضمنياً عىل مرافعة الدفاع 31 . وذلك ألن وزن أقوال 

الشهود وتقدير الظروف التي يقدرون فيها شهاداتهم ، وتعويل املحكمة عىل أقوالهم مهام وجه 

إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ؛ كل ذلك مرجعه إىل محكمة املوضوع تنزله املنزلة 

التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمنئ إليه ، وهي متى أخذت بشهاداتهم ، فإن ذلك يفيد أنها 

أطرحت جميع االعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها عىل عدم األخذ بها 32 .

القاعدة )291( : 

رشوط تدليل الحكم الجزايئ

هذا التدليل يف الحكم يجب أن تتوافر فيه رشوط عدة ؛ حتى يتخلص الحكم من املطاعن 

وهي :

أوالً : أن يكون لألدلة مأخذ صحيح من ملف الدعوى . 

31  قضت محكمة النقض أنه : » ملا كان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم باالتفاق واملساعدة يف تزوير بيانات املحرر الرسمي بأن اتفق 

مع الفاعل وأمده بالبيانات واستعمل املحرر فيام زور من أجله بأن قدمه محاميه يف حضوره بالجلسة ، فإنه ال يكون ملزماً بالتدليل عىل 

استقالل عىل توافر القصد الجنايئ لدى الطاعن ما دام أن إثبات وقوع االشرتاك يف التزوير منه يلزم عنه أن يتوافر يف حقه ركن العلم بتزوير 

املحرر الذي أسند إليه االشرتاك يف تزويره واستعامله ومع ذلك فإن الحكم قد أفاض يف الحديث عن توافر القصد الجنايئ يف حق الطاعن 

وذلك عليه تدليالً سائغاً ومقبوالً واملحكمة غري ملزمة من بعد بتعقب الطاعن يف كل جزئية يثريها يف مناحي دفاعه املوضوعي ، إذ يف 

اطمئنانها إىل األدلة التي عولت عليها ما يفيد اطراحها جميع االعتبارات التي ساقها املتهم لحملها عىل عدم األخذ بها دون أن تكون ملزمة 

ببيان علة اطراحها إياها ويضحى النعي عىل الحكم يف هذا الشأن غري سديد » . نقض جنايئ مرصي رقم )189( لسنة 65 ق ، جلسة 23 

/1/ 1997م ، س 48 ، ص 139 .

32  نقض جنايئ مرصي رقم )2617( لسنة 65 ق ، جلسة 3 /11/ 1997م ، س 48 ، ص 1179 .
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ثانياً : أن تكون األدلة وليدة إجراءات صحيحة .

ثالثاً : أن يُذكر مؤدي األدلة يف الحكم . 

رابعاً : أن يصلح الدليل لإلثبات أو للنفي . 

خامساً : أال يشوب األدلة الغموض أو اإلبهام .

سادساً : انتفاء التناقض يف الحكم .

القاعدة )292( : عيوب التسبيب

أوالً : الخطأ يف اإلسناد .

ثانياً : القصور يف البيان .

القاعدة )293( : منطوق الحكم الجزايئ

يف  املحكمة  قضاء  عىل  واملشتمل  الخصومة  يف  واألخري  الفاصل  الجزء  هو  الحكم  منطوق 

الدعوى ، وينبغي أن يفصل يف جميع الطلبات املقدمة من الخصوم سواًء أيف الدعوى الجزائية أم 

املدنية التابعة 33 .

القاعدة )294( : 

من القواعد املقررة أنه يجب أال يكون املنطوق مناقضاً ألسبابه 34 ، وال يشرتط أن ينص يف 

منطوق الحكم عىل رفض الدفوع التي أبداها املتهم 35 .  

القاعدة )295( : 

وإذا صدر الحكم بالرباءة فعيل املحكمة أن توضح يف منطوقه عام إذا كانت ستمنح املدعي 

بالحق املدين التعويض من عدمه ؟ 

وهل ستلزم أي طرف بالرسوم واملرصوفات من عدمه ؟ 

أما إذا كان القرار باإلدانة فعليها أن تحكم بالعقوبة والتعويض املدين والرسوم واملرصوفات.

33  نقض جزايئ فلسطيني )رام هللا( رقم )2010/122( ، جلسة 2011/1/5م )غري منشور( .

34  نقض جنايئ مرصي رقم )781( لسنة 22 ق ، جلسة 6 /10/ 1952م ، س 4 ، ص 7 .

35  نقض جنايئ مرصي رقم )890( لسنة 26 ق ، جلسة 5 /11/ 1956م ، س 7 ، ص 1134 .
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إصدار الحكم الجزايئ

القاعدة )296( : املداولة القضائية

يقصد باملداولة قانوناً طرح القضية للبحث من جميع األوجه ، وتبادل وجهات النظر املدعمة 

بالحجج ؛ حتى يظهر وجه الصواب الذي يبنى عليه الحكم إما باإلجامع أو باألغلبية بني القضاة  

يف هيئة قضائية واحدة ، فال محل للمداولة ؛ إذا كان القايض الذي نظر الدعوى فرداً . 

القاعدة )297( : 

ينبغي أن تتم املداولة بني قضاة الهيئة التي نظرت القضية مجتمعني ، فال يصح أن تحصل يف 

غيبة أحدهم ؛ حتى ولو اتفق الحارضون عىل رأي ، وكانوا ميثلون أغلبية الدائرة ، وإذا تعذر عىل 

أحدهم املداولة ؛ وجب فتح باب املرافعة يف الدعوى من جديد لنظرها أمام الهيئة الجديدة . وال 

يجوز كذلك أن يشرتك يف املداولة أحد من غري القضاة الذين سمعوا املرافعة ، وإال كان الحكم 

باطالً 36 .

القاعدة )298( : 

ومل يضع املرشع للمداولة شكالً خاصاً ، كام ال يقيدها مبيعاد معني ، ولكن تجري املداولة 

عمالً بأن يطرح رئيس الدائرة ملخصاً للوقائع التي احتواها ملف الدعوى بعد أن يكون امللف قد 

عرض عىل جميع القضاة لدارسته ، ويطلب من أحدث القضاة ـ تعييناً ـ إبداء رأيه يف الدعوى ثم 

األقدم فاألقدم ، ويف النهاية يبدي الرئيس رأيه فيها . 

القاعدة )299( : 

تخرج  ثم  املحرض  يف  التصويت  عملية  وتسجل  الحكم  عىل  التصويت  يتم  املداولة  وبعد 

املحكمة من غرفة املداولة إىل القاعة ويصدر رئيسها حكمها الذي تم التصويت عليه أو تؤجل 

الحكم إىل جلسة تالية لتالوة الحكم .

36  قضت محكمة النقض : » أن املادة )339( من قانون املرافعات تنص عىل أنه » ال يجوز أن يشرتك يف املداولة غري القضاة الذين سمعوا 

املرافعة وإال كان الحكم باطالً » . وإذن ، فإذا كانت املحكمة بعد أن سمعت املرافعة أمرت بحجز القضية للحكم لجلسة أخرى و رخصت 

للخصوم يف تقديم مذكرات يف خالل مدة معينة ، ويف هذه الجلسة استبدل بأحد القضاة قاض آخر ، وقررت املحكمة مد أجل الحكم 

لجلسة أخرى ويف هذه الجلسة األخرية أصدرت املحكمة الحكم يف الدعوى مشكلة من الهيئة السابقة فيكون أحد القضاة قد اشرتك يف 

املداولة دون أن يكون من بني الهيئة التي سمعت املرافعة وبالتايل يكون الحكم باطالً . نقض جنايئ مرصي رقم )61( لسنة 25 ق ، جلسة 

28 /3/ 1955م ، س 6 ، ص 709 .
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القاعدة )300( : 

تجري املداولة يف غرفة املداولة أو يف القاعة ذاته بصوت خفيض بصورة رسية تامة بعيداً عن 

أي شخص مبا فيهم عضو النيابة العامة والكاتب

القاعدة )301( : 

ال ريب أن لرسية املداولة أهمية قصوى فهي تدعم حرية القضاة واستقاللهم يف إبداء آرائهم 

التأثر بأية عوامل خارجية ، هذا من جهة ومن جهة أخرى تظهر  وتكوين عقيدتهم من خطر 

املحكمة يف مظهر موحد يضفي الهيبة واالحرتام عىل األحكام القضائية .

القاعدة )302( : 

وبالتايل فمن أقدس واجبات القضاة املحافظة عىل رسية املداولة ، فال يجوز ألي منهم ألي 

سبب كان ويف أي مقام اإلخالل بهذه الرسية ؛ وذلك حتى تكون حرية األعضاء مكفولة ، ويكون 

رأي كل واحد منهم بعيداً عن شبهة مخافة اللوم أو ابتغاء الجزاء من أحد ، وإذا أفىش أحدهم 

كان  وإذا   ، العام  النظام  من  بطالناً  واملحاكمة  الحكم  بطل  بالحكم  النطق  قبل  املداولة  رسية 

اإلفشاء بعد النطق بالحكم، فال وجه للبطالن ، أما املسئولية فتظل قامئة سواء أكانت تأديبية أم 

جزائية .

القاعدة )303( : 

. ويكون  ، وينبغي أن يصدر يف جلسة علنية  بالجلسة  النطق بالحكم يعني تالوته شفهياً 

بتالوة منطوقه أو منطوقه مع أسبابه من واقع مسودته . 

القاعدة )304( : 

األصل أن يكون القضاة الذين اشرتكوا يف املداولة حارضين تالوة الحكم ، وإذا حصل ألحدهم 

مانع وجب أن يوقع عىل مسودته 37 . 

37  قضت محكمة النقض : » أن النائب العام قد طعن بالنقض يف الحكم الصادر بتاريخ 2005/3/6م من محكمة بداية غزة بصفتها االستئنافية 

يف االستئناف الجزايئ رقم )2004/207( ، والقايض بتأييد الحكم املستأنف الصادر بتاريخ 2004/7/13م من محكمة صلح جباليا والقايض 

برباءة املطعون ضده من تهمة الرسقة خالفاً للامدة )263( من قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1036م لعدم كفاية األدلة بوصف أنه 

بتاريخ 2003/7/21م وبدائرة رشطة )جباليا( رسق مبلغ ثالثة آالف وسبعامئة شيكل واململوك للمجني عليه / عبد الكريم عيل رشاد العسيل 

؛ وذلك بوجه غري مرشوع . ... وحيث إنه ملا كانت املادة )333( من قانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001م إذ نصت عىل أن تجرى 
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القاعدة )305( : 

إن لحظة النطق بالحكم هي لحظة ميالده القانوين ، فال يعد الحكم حكامً مبجرد اتفاق الرأي 

عليه يف املداولة ، بل وال كتابة أسبابه والتوقيع عليه من قبل قضاة املحكمة ، بل يعد الحكم حكامً 

بتالوته يف الجلسة ، أما قبل ذلك فهو مرشوع حكم ؛ ولذا يجوز للمحكمة حتى لحظة النطق به 

أن تعدل فيه أو تعدل عنه ، وإذا زالت والية أحد قضاة املحكمة قبل النطق به ، ولو بعد متام 

املداولة وجب فتح باب املرافعة من جديد 38 .

القاعدة )306( : الضامنات املتعلقة بالعقوبة:

تتقيد املحكمة بوقائع الدعوى املرفوعة أمامها يف تقديرها للجزاء الجنايئ .

القاعدة )307( : مفهوم قاعدة تقيد املحكمة بوقائع الدعوى وأشخاصها: 

تعني هذه القاعدة انحصار سلطة املحكمة يف نطاق الدعوى التي أدخلت يف حوزتها محددة 

بحدودها الشخصية والعينية. 

القاعدة )308( : 

تقيض  أن  يجوز  فال  الوقائع.   ناحية  من  الجنائية  الدعوى  حدود  الدعوى  بعينية  يقصد 

املحكمة بالرباءة أو اإلدانة عىل املتهم الذي أقيمت عليه الدعوى من اجل واقعة غري التي أقيمت 

بها الدعوى. 

القاعدة )309( : 

إىل  املتهم  بإحالة  الصادر  األمر  يف  وردت  التي  هي  املحكمة  بسلطة  تنحرص  التي  الوقائع 

املحكمة أو يف ورقة تكليف املتهم بالحضور مبارشة أمام املحكمـــــة.

القاعدة )310( : 

يف املحاكمة االستئنافية أحكام املواد املتعلقة بعالنية املحاكمة وإجراءاتها وصيغة الحكم النهايئ و، كانت املادة )277( من ذات القانون قد 

أوجبت أن يوقع القايض الحكم ويتىل علناً بوجود وكيل النيابة واملتهم ، وبناًء عىل ذلك ، فإن حضور املتهم عند تالوة الحكم أمر رضوري 

ال يجوز  التغايض عنه أو إغفاله وكان عىل محكمة البداية بصفتها االستئنافية أن تستخدم ما لديها من صالحية إلحضاره حسب القانون أو 

الترصف يف االستئناف . وحيث إنه ملا تقدم ترى املحكمة نقض الحكم املطعون فيه وإعادة القضية إيل محكمة البداية بصفتها االستئنافية 

لنظر االستئناف من هيئة مغايرة » . نقض جزايئ فلسطيني )غزة( رقم )2005/17( ، جلسة 2005/6/6م )غري منشور( .

38  د. عوض محمد عوض ، مصدر سابق ، 73 .
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يبطل حكم املحكمة التي تدين املتهم بتهمة مل تكن مرفوعة عليه أمامها، وهذه القاعدة 

أمام  كانت  ولو  الدعوى،  عليها  كانت  مرحلة  أي  يف  بها  التمسك  وميكن  العام  بالنظام  متعلقة 

محكمة التمييز.

القاعدة )311( : 

يقصد بشخصية الدعوى: عدم جواز رفع الدعوى عىل أشخاص غري الذين كانوا محالً لالتهام 

يف قرار اإلحالة و وفقاً لهذا القيد ال يجوز للمحكمة أن تحكم عىل شخص غري املتهم الذي أقيمت 

الدعوى أن هناك من ساهم إىل جانب املتهم يف ارتكاب  أثناء نظر  الدعوى ولو تبني لها  عليه 

الجرمية سواء كفاعل أصيل أو رشيك.

القاعدة )312( : 

يخول القانون املحكمة سلطة تعديل التهمة املرفوعة بها الدعوى بإضافة الظروف املشددة 

ذات الصلة الوثيقة بوقائع التهمة يف حالة ما إذا أكتشف أثناء جلسة املحاكمة مثل هذه الظروف. 

كام للمحكمة أن تعطي الوقائع املحالة إليها الوصف أو التكييف القانوين السليم، دون أن 

تتقيد يف ذلك بالوصف القانوين الذي ورد يف أمر اإلحالة. 

عىل أنه يجب أال يشمل تغيري الوصف القانوين للوقائع إدخال أفعال جديدة، وينبغي عىل 

املحكمة تنبيه املتهم إىل هذا التغيري يف الوصف القانوين.

القاعدة )313( : 

هناك  أن  أمامها  مرفوعة  دعوى  يف  العليا  االستئناف  محكمة  أو  الكربى  املحكمة  رأت  إذا 

متهمني غري من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غري املسندة فيها إليهم وتحيلها إىل النيابة 

العامة لتحقيقها والترصف فيها، وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق.
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املعايري الدولية إلصدار االحكام وتنفيذ العقوبات:

الضامنات
االعالن العاملي لحقوق 

االنسان
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 

والسياسية

 املادة )1/14(.......إال أن أي حكم يف قضية عالنية االحكام
جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة 
علنية، إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتيض 

مصلحتهم خالف ذلك أو كانت الدعوى تتناول 
خالفات بني زوجني أو تتعلق بالوصاية عىل 

أطفال.

القانون االصلح 
للمتهم

املادة 15 . ال يدان أي فرد بأية جرمية بسبب 
فعل أو امتناع عن فعل مل يكن وقت ارتكابه 

يشكل جرمية مبقتىض القانون الوطني أو 
الدويل. كام ال يجوز فرض أية عقوبة تكون 
أشد من تلك التي كانت سارية املفعول يف 

الوقت الذي ارتكبت فيه الجرمية. وإذا حدث، 
بعد ارتكاب الجرمية أن صدر قانون ينص 

عىل عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب 
الجرمية من هذا التخفيف.

حق الطعن ىف 
االحكام

املعاملة االنسانية
املادة )5( ال يجوز إخضاع 

أحد للتعذيب وال للمعاملة 
أو العقوبة القاسية أو 
الالإنسانية أو الحاطة 

بالكرامة.

 املادة )5/14(. لكل شخص أدين بجرمية حق 
اللجوء، وفقا للقانون، إىل محكمة أعىل كيام 
تعيد النظر يف قرار إدانته وىف العقاب الذي 

حكم به عليه.

املادة 7 ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال 
للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

أو الحاطة بالكرامة. وعىل وجه الخصوص، ال 
يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية عىل 

أحد دون رضاه الحر.
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القاعدة )314( يسجل الحكم بعد صدوره يف سجل األحكام الخاصة باملحكمة ، ويحفظ أصل 

الحكم مع أوراق الدعوى التي صدر فيها .

القاعدة )315( يجب أن ترسل املحكمة إىل إدارة تنفيذ األحكام قامئة باألحكام التي صدرت 

أوالً بأول .

القاعدة )316( إذا وقع خطأ مادي يف الحكم ال يرتتب عليه البطالن ، تتوىل املحكمة التي 

أصدرته تصحيحه من تلقاء نفسها ، أو بناء عىل طلب الخصوم ، ويتم التصحيح يف غرفة املداولة 

، ولها أيضاً بناء عىل طلب عضو النيابة العامة تصويب كل خطأ مادي وقع يف قرار االتهام . 

القاعدة )317( إذا صدر حكم يف موضوع الدعوى الجزائية ، فال يجوز إعادة النظر فيها ، إال 

بالطعن يف ذلك الحكم بالطرق املقررة يف قانون اإلجراءات الجزائية .

القاعدة )318( يجوز ملحكمة البداية عند الحكم يف جناية أو جنحة بالغرامة ، أو بالحبس 

مدة ال تزيد عىل سنة أن تأمر يف نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخالق املحكوم 

عليه أو ماضيه ، أو سنه ، أو الظروف التي ارتكبت فيها الجرمية ما يبعث عىل االعتقاد بأنه لن 

يعود إىل مخالفة القانون . 

القاعدة )319( يجب عىل املحكمة أن تبني يف الحكم أسباب إيقاف التنفيذ ، ويجوز أن يكون 

اإليقاف شامالً ألية عقوبة تبعية ، ولجميع اآلثار الجزائية املرتتبة عىل الحكم .

القاعدة )320( يصدر األمر بإيقاف تنفيذ العقوبة ملدة ثالث سنوات تبدأ من اليوم الذي 

يصبح فيه الحكم نهائياً .

إحدى  يف  عليه  املحكوم  بحق  الصادرة  العقوبة  تنفيذ  وقف  إلغاء  يجوز   )321( القاعدة 

الحالتني التاليتني : ـ

 أ ـ إذا صدر ضد املحكوم عليه خالل تلك املدة حكم بالحبس أكرث من شهر عن فعل ارتكبه 

قبل األمر باإليقاف أو بعده .

 ب ـ إذا ظهر خالل تلك املدة أن املحكوم عليه صدر ضده قبل اإليقاف حكم بالحبس أكرث 

من شهر عن فعل ارتكبه قبل األمر باإليقاف أو بعده ، ومل تكن املحكمة قد علمت به .
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القاعدة )322( يصدر الحكم باإللغاء من املحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء عىل طلب 

النيابة العامة بعد تكليف املحكوم عليه بالحضور، وإذا كانت العقوبة التي بني عليها اإللغاء قد 

حكم بها بعد إيقاف التنفيذ ، جاز أيضاً أن يصدر الحكم باإللغاء من املحكمة التي قضت بتلك 

العقوبة ، سواء من تلقاء نفسها ، أم بناء عىل طلب النيابة العامة .

القاعدة )323( يرتتب عىل إلغاء الحكم بوقف التنفيذ ، تنفيذ العقوبة املحكوم بها وجميع 

العقوبات التبعية ، واآلثار الجنائية التي تكون قد أوقفت .

دعاوى التزوير .

 القاعدة )324( أ ـ يف جميع دعاوى  التزوير وحاملاً يربز املستند املدعي بتزويره إىل عضو 

النيابة أو املحكمة ينظم الكاتب محرضاً مفصالً بظاهر حال ذلك املستند يوقعه عضو النيابة أو 

القايض أو رئيس املحكمة والكاتب والشخص الذي أبرزه وخصمه يف الدعوى إذا وجد ، كام يوقع  

املذكورون  كل صفحة من املستند نفسه منعا لتبديله ويحفظ يف دائرة التحقيق أو قلم املحكمة.

ب ـ إذا رفض بعض الحارضين توقيع املستند واملحرض أو تعذر عليهم توقيعه يرصح بذلك 

يف املحرض .

القاعدة )325( إذا جلب املستند املدعي تزويره من إحدى الدوائر الرسمية يوقعه املوظف 

املسئول عنه وفقاً لاللقاعدة السابقة .

ملعامالت  أساساً  اتخذت  قد  كانت  وإن  املستندات  بتزوير  االدعاء  يجوز   )326( القاعدة 

قضائية أو غريها من املعامالت .

القاعدة )327( يجرب كل من أودع لديه مستند مدعي بتزويره أن يسلمه للجهة املختصة 

إذا صدر بذلك قرار من املحكمة أو من عضو النيابة ، وال تعرض للعقوبات التي يقررها القانون 

لذلك.

القاعدة )328( ترسي أحكام املواد السابقة عىل املستندات املربزة لعضو النيابة أو املحكمة 

من اجل املقابلة واملضاهاة .

املستندات  من  لديهم  يكون  قد  ما  تسليم  الرسميون عىل  املوظفون  يجرب   )329( القاعدة 

الصالحة للمقابلة واملضاهاة ، وإال تعرضوا للعقوبات التي يقررها القانون لذلك .
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عنه  لديه صورة  املودع  للشخص  يرتك   ، لزم جلب مستند رسمي  متى  ـ  أ   )330( القاعدة 

مطابقة له ، يصادق عليها رئيس املحكمة التابع لها هذا الشخص ، وترشح الكيفية يف ذيلها .

ب ـ إذا كان املستند مودعاً لدى موظف عام ، تقوم النسخة املودعة لديه مقام األصل إىل 

حني اسرتجاعه وميكن لهذا املوظف أن يعطي نسخاً عن الصورة املصادق عليها مع الرشح املذيل 

به .

ج ـ إذا كان املستند املطلوب جلبه مدرجاً يف سجل وال ميكن نزعه من يجوز للمحكمة أن 

تقرر جلب السجل لديها .

عليها  صادق  إذا  واملضاهاة  للمقابلة  موضوعاً  العادية  املستندات  تصلح   )331( القاعدة 

املخصوم .

القاعدة )332( إذا ادعى أحد الخصوم بتزوير املستند ، وأن مربزه هو مرتكب التزوير أو 

رشيك فيه يتم التحقيق يف دعوى التزوير عىل الوجه املبني يف القانون .

القاعدة )333( إذا كان االدعاء بالتزوير مسألة عارضة يف إجراءات دعوى مدنية يرجأ النطق 

بالحكم فيها إىل أن يفصل يف الدعوى الجزائية يف شأن التزوير .

القاعدة)334( إذا رصح الخصم بأنه ال يقصد استعامل املستند املدعي بتزويره سحب هذا 

املستند من الدعوى ، أما من رصح بأنه يقصد استعامل املستند أجرى التحقيق يف دعوى التزوير.

القاعدة )334( إذا تبني للمحكمة من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى ما يحمل عىل االعتقاد 

إىل وقوع تزوير يف مستند مقدم من شخص ما ، فللقايض إحالة األوراق إىل رئيس النيابة الجزئية 

املختص للتحقيق يف التزوير وموافاة املحكمة بالنتيجة .

القاعدة )335( إذا ثبت التزوير يف مستندات رسمية كلها أو بعضها تقيض املحكمة بإبطال 

مفعول السند املدعي بتزويره وأعادته إىل حالته األصلية بشطب ما أضيف إليه واثبات ما حذف 

للمقارنة  أعدت  التي  األوراق  وتعاد   ، البات  الحكم  من  خالصة  السند  ذيل  يف  ويسطر   ، منه 

واملضاهاة إىل من كانت يف حوزته .
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كام  تدريبي،  لقاء  أو  بجلسة  القيام  وبعد  وأثناء  قبل  مدرب،  كل  يحتاجها  التي  املهارات 

يشتمل عىل املوضوعات التالية: إدارة جلسات تدريبية، وإدارة ورشات العمل.

ويركز هذا الجزء عىل جملة من اإلرشادات التي ينبغي مراعاتها عند إجراء عمليات التدريب 

لضامن مواءمة طرق التدريب مع احتياجات الفئة املستهدفة وأهداف التدريب.

ويقدم هذا الفصل إرشادات وأنشطة تطبيقية ميكن مالءمتها مع كل املوضوعات والقضايا 

املعرفية التي اشتملها الدليل من قبل املسري/ة أو املدرب الذي عليه أن يعي أن عمليات التدريب 

والتوعية 

تبديل العنوان إىل طرف الطعن باألحكام الجزائية 

القاعدة )336( طرق الطعن العادية يف األحكام الجزائية هي: االعرتاض واالستئناف، أما طرق 

الطعن غري العادية، فهي النقض وإعادة املحاكمة .

القاعدة )337( ال يعترب من قبيل الطعن يف األحكام طلب تصحيح الخطأ املادي الوارد يف 

الحكم .

القاعـدة )338( يجـوز للنيابـة العامـة باعتبارهـا ممثلـة للمجتمـع ـ يف تحقيـق موجبـات 

القانـون ـ أن تطعـن يف الحكـم ؛ حتـى ولو مل يكن لها : كسـلطة اتهام مصلحـة خاصة يف الطعن ، 

بـل كانـت املصلحـة هـي للمحكوم عليه ؛ حتى تكـون اإلجراءات يف كل مراحل الدعوى سـليمة .

القاعدة )339( ال تحسب أيام العطالت الرسمية من املدد املقررة لجواز الطعن باالعرتاض أو 

االستئناف أو النقض أو املدد األخرى إذا كانت تلك العطالت يف نهاية املدة .

االعرتاض عىل األحكام الغيابية 

الحكم  عىل  يعرتض  أن  واملخالفات  الجنح  مواد  يف  غيابياً  عليه  للمحكوم   )340( القاعدة 

الصادر بحقه خالل العرشة أيام التالية لتبليغه بالحكم ، باإلضافة إىل ميعاد مسافة الطريق . وال 

يدخل يف حساب تلك املدة يوم اإلعالن ، وينتهي هذا امليعاد بانتهاء اليوم العارش ، إال إذا صادف 

ذلك اليوم عطلة رسمية ، فإن آخر ميعاد ميتد إىل أول يوم عمل بعدها .

القاعدة )341( ال يقبل االعرتاض من املدعى بالحق املدين .
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القاعدة )342( يقدم االعرتاض بطلب إىل قلم املحكمة التي أصدرت الحكم ، ويوقع من قبل 

املحكوم عليه أو وكيله . 

بيان  كذلك  ويتضمن   ، عليه  االعرتاض  تم  الذي  بالحكم  كامالً  بياناً  الطلب  ويشمل    

األسباب التي يستند إليها االعرتاض .

القاعدة )343( عىل املحكمة التي أصدرت الحكم الغيايب أن تحدد جلسة للنظر يف االعرتاض، 

ويبلغ الخصوم بها .

القاعدة )344( يرتتب عىل االعرتاض أثران هامان : األول ، وقف تنفيذ الحكم الغيايب محل 

االعرتاض ، والثاين : إعادة طرح الدعوى عىل املحكمة التي أصدرت الحكم املعرتض عليه .

القاعدة )345( يرتتب عىل وفاة املحكوم عليه غيابياً قبل انقضاء مدة االعرتاض أو قبل الفصل 

فيه ، سقوط الحكم ، وانقضاء الدعوى الجزائية .

القاعدة )346( يطلب عضو النيابة الحارض بالجلسة اعتبار االعرتاض كأن مل يكن ؛ إذا تخلف 

املعرتض عن الحضور يف الجلسة األوىل املحددة لنظر االعرتاض ، وذلك برشط أن يكون املعرتض 

قد أعلن مبوعد الجلسة حسب األصول .

القاعدة )347( إذا تخلف املعرتض عن الحضور يف الجلسة املحددة لنظر االعرتاض بدون عذر 

مقبول ، قضت املحكمة برد االعرتاض ، وال يحق له االعرتاض مرة أخرى .

القاعدة )348( تقيض املحكمة بعدم قبول االعرتاض شكالً ؛ إذا تم تقدميه بعد عرشة أيام من 

تبليغه للمحكوم عليه أو النعدام الصفة أو ألي عيب شكيل آخر .

القاعدة )349( الحكم برد االعرتاض قابل لالستئناف ، ويرسى ميعاده من اليوم التايل لصدوره؛ 

إذا كان وجاهياً ومن اليوم التايل لتبليغه إذا كان غيابياً .

القاعدة )350( إذا وجدت املحكمة أن االعرتاض مقبول شكالً ، قررت السري يف الدعوى وفقاً 

لإلجراءات املقررة قانوناً . 

القاعدة )351( إذا وجدت املحكمة أن االعرتاض ال أساس له من الواقع أو القانون ، فإنها 

تقيض برد االعرتاض .
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االستئناف

القاعدة )352( االستئناف طريق عادي للطعن يف األحكام الصادرة من محاكم أول درجة ، 

يتيح النظر مرة أخرى يف موضوع الدعوى أمام محكمة أعىل درجة ، تطبيقاً ملبدأ التقايض عىل 

درجتني ، ويستهدف إلغاء الحكم املطعون فيه أو تعديله . 

القاعدة )353( يراعي عضو النيابة أن نظام االستئناف يحقق عدة أهداف ، وهي : ـ

أ ـ إن تحقيق العدالة يقتيض إتاحة السبيل إلصالح ما يحتمل من خطأ محكمة أول درجة ، 

أمام هيئة من عدة أعضاء يتوافر لديهم قدر أكرب من الخربة القضائية .

أكرث  أول درجة  الحكم يجعل قايض محكمة  باالستئناف يف  الطعن  إمكانية  توافر  إن  ـ  ب 

اهتامماً بدراسة الدعوى ، وأكرث حرصاً عىل تجنب الخطأ يف الحكم .

ج ـ إن وجود نظام االستئناف يسهم ـ إىل حد ما ـ يف توحيد التفسري القانوين بني املحاكم .

يف  الحضورية  مبثابة  واملعتربة  الحضورية  األحكام  استئناف  للخصوم  يجوز   )354( القاعدة 

الدعاوى الجزائية عىل النحو التايل : ـ

 أ. إذا كانت صادرة عن محاكم الصلح تستأنف أمام محاكم البداية بصفتها االستئنافية .

 ب. إذا كانت صادرة عن محاكم البداية ـ بصفتها محاكم أول درجة ـ تستأنف أمام محاكم 

االستئناف .

األحكام  الجزائية  اإلجراءات  قانون  يف  املقررة  لإلجراءات  وفقاً  تستأنف   )355( القاعدة 

والقرارات التي ينص أي قانون آخر عىل جواز استئنافها .

القاعدة )356( ال يجوز استئناف القرارات غري الفاصلة يف أساس النزاع إال مع الحكم الفاصل 

فيه ، ويرتتب بقوة القانون عىل استئناف الحكم الصادر يف األساس استئناف تلك القرارات ، أما 

القرارات التي تقىض برد الدفع بعدم االختصاص أو بعدم قبول الدعوى النقضائها ، فإنه يجوز 

استئنافها استقالالً ؛ إذا أديل بالدفع يف بدء املحاكمة ، وقبل أي دفاع يف األساس .

القاعدة )357( يجوز استئناف األحكام الصادرة يف دعاوى الحق املدين إذا كانت مام يجوز 

استئنافه ، كام لو أنها كانت صادرة من املحاكم املدنية ، ويقترص االستئناف عىل الجزء املتعلق 

بدعوى الحق املدين .
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القاعدة )358( يجوز استئناف األحكام الصادرة برد االعرتاض املقدم إىل املحكمة املختصة من 

املحكوم عليه يف مواد الجنح واملخالفات .

القاعدة )359( تستأنف بحكم القانون األحكام الصادرة بعقوبة اإلعدام ، والصادرة بعقوبة 

السجن املؤبد ، ولو مل يتقدم الخصوم بطلب ذلك .

أصدرت  التي  املحكمة  قلم  لدى  استئناف  الئحة  بإيداع  االستئناف  يكون   )360( القاعدة 

، تبدأ من اليوم التايل لتاريخ النطق  الحكم أو قلم محكمة االستئناف خالل خمسة عرش يوماً 

بالحكم إذا كان حضورياً أو من تاريخ تبليغه إذا كان مبثابة الحضوري .

النيابة أن يحرصوا عىل إعداد لوائح االستئناف وإيداعها  القاعدة )361( يجب عىل أعضاء 

املحكمة املختصة يف امليعاد املخول لهم قانوناً الستئناف األحكام .

القاعدة )362( يتسلم مدير مركز اإلصالح والتأهيل استئناف املحكوم عليه )النزيل(، ويجب 

عليه أن يرفعه إىل محكمة االستئناف خالل أسبوع من تاريخ تقدميه .

القاعدة )363( للنيابة العامة استئناف األحكام الصادرة من محكمتي الصلح ، والبداية خالل 

ثالثني يوماً تبدأ من اليوم التايل لصدور الحكم .

ورقم   ، املستأنف  بالحكم  كامالً  بياناً  االستئناف  عريضة  تشمل  أن  يجب   )364( القاعدة 

، وأسباب  الحكم وتاريخ صدوره وصفة املستأنف واملستأنف ضده  التي صدر بشأنها  الدعوى 

االستئناف ، وطلبات املستأنف ، وأن يوقع من مقدمه .

القاعدة )365( إذا أودعت عريضة االستئناف لدى قلم املحكمة التي أصدرت الحكم ، تعني 

عليها أن ترسلها إىل قلم محكمة االستئناف مع ملف الدعوى املستأنفة خالل ثالثة أيام .

القاعدة )366( ال يضار املحكوم عليه ، واملدعي بالحق املدين ، واملسئول عن الحقوق املدنية 

باستئنافه .

العامة ال  النيابة  النيابة مراعاة أن االستئناف املقدم من  القاعدة )367( يجب عىل أعضاء 

الثانية ملصلحة األطراف جميعاً  الدرجة  الدعوى برمتها إىل محكمة  يتخصص بسببه وإمنا ينقل 

غري مقيدة يف ذلك مبا تضعه النيابة العامة يف الئحة استئنافها أو تبديه يف الجلسة من طلبات .

القاعدة )368( تجري يف املحاكمة االستئنافية األحكام الخاصة بعالنية املحاكمة وإجراءاتها 
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وصيغة الحكم النهايئ ولزوم الرسوم والنفقات وفرض العقوبات واالعرتاض عىل الحكم الغيايب ، 

وملحكمة االستئناف الصالحيات املنصوص عليها يف الفصل الخاص مبحاكمة املتهم الفار يف حالة 

فراره ، أو يف حالة عدم حضوره إىل املحكمة بعد تبليغه مبوعد املحاكمة إذا كانت الدعوى منظورة 

أمامها .

القاعدة )369( يجوز ملحكمة االستئناف أن تسمع الشهود الذين كان يجب سامعهم أمام 

املحكمة التي أصدرت الحكم املستأنف ، وتستويف كل نقص آخر يف إجراءات التحقيق .

القاعدة )370( تقيض املحكمة بتأييد الحكم املستأنف إذا وجدت أن االستئناف غري مقبول 

شكالً ، أو أنه يف غري محله موضوعاً .

القاعدة )371( إذا قضت املحكمة بإلغاء الحكم املستأنف ؛ لكون الفعل ال يؤلف جرماً أو 

ال يستوجب عقاباً أو لعدم وجود بينة كافية للحكم ، تحكم برباءة املستأنف من التهمة املسندة 

إليه .

القاعدة )372( إذا ألغي الحكم ملخالفة القانون أو ألي سبب آخر ، تقيض املحكمة يف أساس 

الدعوى أو تعيدها إىل املحكمة التي أصدرت ذلك الحكم بتعليامت للسري مبوجبها .

عىل  اقترصت  قد  ـ  املستأنف  الحكم  أصدرت  التي  ـ  املحكمة  كانت  إذا   )373( القاعدة 

الحكم بعدم االختصاص ، أو عدم قبول الدعوى ، وحكمت املحكمة االستئنافية بإلغاء الحكم ، 

وباختصاص املحكمة أو برفض الدفع بعدم القبول وبنظر الدعوى ، يجب عليها أن تعيد الدعوى 

إىل املحكمة التي أصدرت الحكم املستأنف للفصل يف موضوعها .

القاعدة )374( يسقط استئناف املحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ ، إذا مل 

يتقدم املستأنف للتنفيذ قبل موعد الجلسة املحددة لالستئناف .

القاعدة )375( يجوز للمحكمة إرجاء تنفيذ الحكم املستأنف لحني الفصل يف االستئناف إذا 

أبدى املحكوم عليه رغبة باستئناف ذلك الحكم .

القاعدة )376( إذا مل يقدم االستئناف خالل املدة املعينة ، وطلب املستأنف خالل خمسة 

عرش يوماً اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة االستئناف متديد املدة ، يجوز ملحكمة االستئناف أن متنحه 

مهلة ال تتجاوز عرشة أيام إذا تبني لها وجود سبب مرشوع يربر التأخري .
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القاعدة )377( إذا كان االستئناف مرفوعاً من النيابة العامة ، فللمحكمة االستئنافية أن تؤيد 

الحكم الصادر ـ بحق املستأنف ـ عن محكمة املوضوع ، أو تلغيه أو تعدله ، سواء ضد املحكوم 

عليه أم ملصلحته .

القاعدة )378( ال يجوز للمحكمة االستئنافية تشديد العقوبة املفروضة عىل املحكوم عليه ، 

وال إلغاء الحكم الصادر بالرباءة ، إال بإجامع آراء قضاة املحكمة التي تنظر االستئناف .

القاعدة )379( يرد االستئناف شكالً إذا قدم بعد امليعاد املحدد لالستئناف ، أو إذا تبني انعدام 

صفة رافعه ، أو ألي عيب شكيل آخر .

القاعدة )380( ال يقبل الدفع ببطالن اإلجراءات أمام محكمة االستئناف ، إال إذا كان الدفع 

متعلقاً بالنظام العام ، أو كان قد أبدي أمام محكمة أول درجة .

الطعن بالنقض

القاعدة )381( الطعن بالنقض طريق غري عادي ، فهو ال يرمي إىل إعادة النظر يف الدعوى 

بالقواعد املوضوعية  ، سواء فيام يتعلق  للقانون  الحكم  النظر يف مدى مطابقة  وإمنا يستهدف 

التي طبقها عىل وقائع الدعوى ، أم فيام يتعلق بالقواعد اإلجرائية التي استند إليها ، أو الالزمة 

لصدوره .

تطبيقه عىل  تتحقق من صحة   ، قانون  النقض محكمة  أن محكمة  يراعى  القاعدة )382( 

وقائع الدعوى ، ومن سالمة اإلجراءات التي اتبعت يف املحاكمة ، فإذا تبني لها مخالفة الحكم 

للقانون ، فإنها  تنقضه ، وإال ترفض الطعن .

البداية بصفتها  الصادرة من محكمة  الجزائية  الطعن بنقض األحكام  القاعدة )383( يقبل 

االستئنافية ، ومن محكمة االستئناف يف الجنايات والجنح ، ما مل ينص القانون عىل خالف ذلك .

القاعدة )384( يقبل الطعن بنقض األحكام الجزائية الصادرة من محكمة    البداية ـ بصفتها 

االستئنافية ، ومن محكمة االستئناف ، والقاضية برد الدفع بعدم االختصاص أو عدم قبول الدعوى 

النقضائها .

القاعدة )385( ال يقبل الطعن بالنقض يف األحكام والقرارات ـ الصادرة عن املحاكم الجزائية 

ـ ما دامت قابلة لالعرتاض أو االستئناف .
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القاعدة )386( يكون الطعن بالنقض من كل من : 

]1[  النيابة العامة . 

بالنسبة للحكم الصادر يف الدعوى الجزائية ، وال شأن لها بالحكم الصادر يف الدعوى املدنية .

]2[  املحكوم عليه . 

يجوز له أن يطعن يف الحكم الصادر ضده ، سواء فيام يتعلق بالدعوى الجزائية أم بالدعوى 

املدنية أم بالدعويني معاً . 

 ]3[ املدعي بالحق املدين . 

ال يجوز له أن يطعن بالنقض إال يف الحكم الصادر يف الدعوى املدنية وحدها .

]4[  املسئول عن الحقوق املدنية . 

ال صفة له يف الطعن بالنقض إال فيام يتعلق بالحكم الصادر يف الدعوى املدنية التي يكون 

طرفاً فيها .

أو  باإلعدام  الصادرة  األحكام  القانون يف جميع  بالنقض بحكم  الطعن  يتم   )387( القاعدة 

بالحبس املؤبد ؛ حتى ولو مل يطلب الخصوم ذلك .

القاعدة )388( يجب عىل النيابة العامة أن تعرض القضية الصادر فيها الحكم باإلعدام عىل 

. ويعترب عرض  قانوناً  املقرر  امليعاد  الحكم وذلك يف  برأيها يف  النقض مشفوعة مبذكرة  محكمة 

النيابة القضية مقبوالً سواء قدم يف امليعاد املقرر أم بعده ؛ ألن محكمة النقض تتصل بالدعوى 

املحكوم فيها باإلعدام مبجرد عرضها عليها .

القاعدة )389( ال يقبل الطعن بالنقض إال لألسباب التالية : ـ

 ]1[ إذا وقع بطالن يف اإلجراءات أثر يف الحكم .

 ]2[ إذا مل تكن املحكمة التي أصدرته مشكلة وفقا للقانون ، أو مل تكن لها والية الفصل يف 

الدعوى .

]3[  إذا صدر حكامن متناقضان يف وقت واحد يف واقعة واحدة .

 ]4[ الحكم مبا يجاوز طلب الخصم .
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]5[  إذا كان الحكم املطعون فيه بنى عىل مخالفة القانون أو عىل خطأ يف تطبيقه أو يف 

تفسريه .

 ]6[ خلو الحكم من أسبابه املوجبة أو عدم كفايتها أو غموضها أو تناقضها .

]7[  مخالفة قواعد االختصاص أو تجاوز املحكمة سلطاتها القانونية .

 ]8[ مخالفة اإلجراءات األخرى إذا كان الخصم قد طلب مراعاتها ، ومل تستجب له املحكمة، 

ومل يجر تصحيحها يف مراحل املحاكمة التي تليها .

القاعدة )390( ال يقبل من الخصم أن يدفع ببطالن بعض اإلجراءات التي متت أمام محاكم 

الصلح والبداية ؛ إذا مل يحتج بها أمام محكمة االستئناف .

القاعدة )391( ال يقبل من الخصم أن يتقدم بدليل مستمد من وقائع مل تتطرق إليها أسباب 

الحكم املطعون فيه .

القاعدة )392( يجوز للمحكمة أن تنقض الحكم ملصلحة املتهم من تلقاء نفسها ، إذا تبني 

لها مام هو ثابت فيه أنه مبني عىل مخالفة القانون أو عىل خطأ يف تطبيقه أو يف تأويله أو أن 

املحكمة التي أصدرته مل تكن مشكلة وفقاً للقانون ، أو ال والية لها للنظر يف الدعوى أو إذا صدر 

بعد الحكم املطعون فيه قانون يرسي عىل واقعة الدعوى .

عليه  واملحكوم  العامة  للنيابة  بالنقض  الطعن  طلب  تقديم  ميعاد  يكون   )393( القاعدة 

واملدعي بالحق املدين واملسئول عن الحقوق املدنية خالل أربعني يوماً .

القاعدة )394( يبدأ ميعاد الطعن بالنقض من اليوم الذي ييل تاريخ صدور الحكم إذا كان 

حضورياً أو من اليوم الذي ييل تبليغه إذا كان الحكم مبثابة الحضوري.

القاعدة )395( يقدم طلب الطعن بالنقض إىل قلم املحكمة التي أصدرت الحكم أو إىل قلم 

محكمة النقض .

القاعدة )396( يجب أن يكون طلب الطعن موقعاً من الطاعن أو من محام ، وأن يتضمن 

أسباب الطعن وأسامء الخصوم ، وأن يكون مرفقاً به إيصال دفع الرسوم املقررة وأن يؤرش عليه 

قلم املحكمة بتاريخ التسجيل . 
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القاعدة )397( إذا مل يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من املحكوم عليه املوقوف 

لعقوبة سالبة للحرية ، فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة املحكمة مبلغ ) 50 ( ديناراً 

أردنياً أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً ، ما مل يكن قد أعفي من الرسوم القضائية ، ويعترب 

هذا املبلغ تأميناً يرد إىل الطاعن إذا كان محقاً يف طعنه .

القاعدة )398( إذا أودع طلب الطعن بالنقض لدى قلم املحكمة التي أصدرت الحكم ، فإنه 

يتعني عليها أن ترسله إىل قلم محكمة النقضـ  مع ملف          الدعوىـ  خالل أسبوع من إيداعه.

القاعدة )399( عىل رئيس قلم محكمة النقض إرسال أوراق التبليغ للمطعون ضده بعريضة 

الطعن بالنقض املقدمة ضده ، خالل أسبوع من اليوم الذي ييل تاريخ تسجيل العريضة .

القاعدة )400( يحق للمطعون ضده خالل خمسة عرش يوماً من اليوم التايل للتبليغ أن يقدم 

الئحة جوابية عىل أسباب النقض إىل قلم محكمة النقض .

القاعدة )401( عندما تكتمل أوراق الطعن بالنقض ، يرسلها رئيس قلم املحكمة مع ملف 

الدعوى إىل النيابة العامة .

القاعدة )402( تسجل األوراق يف سجل النيابة العامة ، وترفع مع امللف إىل النائب العام 

لتدوين مطالعته عليها ، ويعيدها خالل عرشة أيام من تاريخ وصولها إليه .

القاعدة )403( إذا كان الطاعن موقوفاً ، فعليه أن يتقدم باستدعاء الطعن إىل مدير مركز 

اإلصالح والتأهيل )السجن( املوقوف فيه ، والذي يرسله بدوره خالل أربع وعرشين ساعة إىل قلم 

محكمة النقض .

القاعدة )404( يسقط الطعن املرفوع من املتهم املحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ؛ إذا مل 

يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة املحددة لنظر الطعن .

القاعدة )405( تنظر املحكمة يف الطعن تدقيقاً ، ويجوز لها أن تحدد جلسة لسامع أقوال 

النيابة العامة ، ووكالء الخصوم إذا ارتأت ذلك .

القاعدة )406( إذا رفضت املحكمة جميع أسباب الطعن بالنقض التي تقدم بها الطاعن ، ومل 

تجد من تلقاء نفسها سبباً للنقض ردت الطعن موضوعاً .
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القاعدة )407( إذا مل يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة ، فال ينقيض الحكم إال بالنسبة 

ملن قدم الطعن .

القاعدة )408( إذا كان مقدم الطعن أحد املحكوم عليهم ، وكانت األسباب التي بني عليها 

الطعن تتصل بغريه من املحكوم عليهم معه يف الدعوى ، فيحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم 

أيضاً ، ولو مل يقدموا طعناً . 

القاعدة )409( إذا بنيت أسباب الحكم املطعون به عىل خطأ يف ذكر نصوص القانون أو يف 

وصف الجرمية أو يف صفة املحكوم عليه ، فال يجوز نقض الحكم إذا كانت العقوبة املحكوم بها 

هي املقررة يف القانون للجرمية ، بحسب الوقائع املثبتة يف الحكم ، وتصحح املحكمة الخطأ الذي 

وقع فيه ، وترد الطعن بالنتيجة .

القاعدة )410( ال يجوز للمحكوم عليه االستناد إىل الطعن لالمتناع عن تنفيذ الحكم املطعون 

فيه. 

القاعدة )411( ال ينقض من الحكم إال الجزء الذي طعن فيه ، ما مل تكن تجزئة الحكم غري 

ممكنة .

السري يف  مانع من  قانوين  دفع  بقبول  فيه صادراً  املطعون  الحكم  كان  إذا   )412( القاعدة 

الدعوى ، ونقضته محكمة النقض ، وأعادت القضية إىل املحكمة التي أصدرته لنظر املوضوع ، فال 

يجوز لتلك املحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض .

تلقاء  من  له  سبباً  وجدت  أو  النقض  أسباب  من  سبباً  املحكمة  قبلت  إذا   )413( القاعدة 

الحكم  أصدرت  التي  املحكمة  إىل  الدعوى  وأعادت   ، فيه  املطعون  الحكم  نقض  قررت  نفسها، 

املنقوض ؛ لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة .

القاعدة )414( إذا قررت محكمة النقض رد طلب الطعن بالنقض ، أصبح الحكم باتاً ، وال 

يجوز بأي حال ملن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته ألي سبب من األسباب .

يف  النقض  محكمة  تنظر   ، األول  النقض  بعد  الصادر  الحكم  يف  طعن  إذا   )415( القاعدة 

موضوع الدعوى .

عىل  دعوى  ملف  عرض  خطياً  العام  النائب  من  يطلب  أن  العدل  لوزير   )416( القاعدة 
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محكمة النقض إذا كان الحكم مخالفاً للقانون ، وكان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية ، ومل 

يسبق ملحكمة النقض البت فيه ، ويطلب باالستناد إىل ذلك إبطال اإلجراء أو نقض الحكم أو 

القرار  أو  الحكم  أو  اإلجراء  تبطل  فإنها   ، املذكورة  األسباب  النقض  . وإذا قبلت محكمة  القرار 

املطعون فيه .

الفرع الرابع : إعادة املحاكمة

القاعدة )417( يجوز إعادة املحاكمة يف األحكام التي اكتسبت الدرجة الباتة يف مواد الجنايات 

والجنح يف األحوال التالية : ـ

]1[  إذا حكم عىل شخص يف جرمية قتل ، ثم ظهرت أدلة تثبت أن املدعى بقتله قد وجد 

عىل قيد الحياة .

 ]2[ إذا صدر حكم عىل شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم عىل شخص آخر من أجل 

الواقعة عينها وكان بني الحكمني تناقض واضح ، بحيث يستنتج منه براءة أحد املحكوم عليهام .

]3[  إذا كان الحكم مبنياً عىل شهادة قيض بأنها كاذبة ، أو عىل وثيقة قىض بعد صدور الحكم 

بأنها مزورة ، وكان لتلك الشهادة ، أو الوثيقة تأثري يف الحكم .

]4[  إذا ظهرت وقائع جديدة بعد صدور الحكم ، أو أظهرت وثائق ، وأدلة كانت مجهولة 

حني صدور الحكم ، وكان من شأن تلك الوقائع ، أو الوثائق إثبات براءة املحكوم عليه .

]5[  إذا كان الحكم مبنيا عىل حكم صادر من محكمة مدنية ، أو إحدى محاكم األحوال 

الشخصية ، والغي ذلك الحكم .

القاعدة )418( يقدم طلب إعادة املحاكمة إىل وزير العدل من قبل كل من : ـ

عن  املسئول  أو  األهلية  عديم  كان  إذا  الرشعي  ممثله  أو  محاميه  أو  عليه  املحكوم    ]1[

الحقوق املدنية .

]2[  زوج املحكوم عليه أو أبنائه وورثته أو من أوىص لهم إن كان ميتاً أو ثبت ذلك بحكم 

قضايئ .

القاعدة )419( يقدم طلب اإلعادة إىل وزير العدل خالل سنة ، اعتباراً من اليوم الذي علم 
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فيه األشخاص الذين لهم تقديم الطلب بالسبب املوجب لإلعادة ، وإال كان طلبهم مردوداً .

القاعدة )420( يحيل وزير العدل طلب إعادة املحاكمة إىل النائب العام الذي يعرض الطلب 

والدعوى عىل رئيس النيابة املختصة إلجراء التحقيقات الالزمة وإعداد مذكرة بالرأي ، ثم يقوم 

برفع الطلب مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إىل محكمة النقض ، يبني رأيه واألسباب 

التي يستند عليها خالل شهر من تاريخ تسلمه الطلب .

القاعدة )421( ال يرتتب عىل طلب إعادة املحاكمة إيقاف تنفيذ الحكم إال إذا كان صادرا 

باإلعدام .

القاعدة )422( ملحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم يف قرارها القايض بقبول طلب 

إعادة املحاكمة .

إىل  القضية  أحالت  املحاكمة  إعادة  قبول طلب  النقض  قررت محكمة  إذا   )423( القاعدة 

محكمة من ذات درجة املحكمة التي أصدرت الحكم باألساس .

القاعدة )424( إذا كانت إعادة املحاكمة غري ممكنة مبواجهة جميع الخصوم لوفاة املحكوم 

عليه أو انقضاء الدعوى بالتقادم ، تنظر محكمة النقض يف موضوع الدعوى تدقيقاً ، ويبطل من 

الحكم ، أو من األحكام السابقة ما صدر منها بغري حق .

القاعدة )425( يعلق الحكم الصادر برباءة املحكوم عليه نتيجة إعادة املحاكمة عىل باب 

املحكمة أو األماكن العامة يف البلدة التي صدر فيها الحكم األول ، ويف محل وقوع الجرمية ويف 

موطن طالب اإلعادة ، ويف املوطن األخري للمحكوم عليه إن كان ميتاً .

القاعدة )426( ينرش حكم الرباءة حتام يف الجريدة الرسمية ، وينرش أيضاً إذا استدعى ذلك 

طالب إعادة املحاكمة يف صحيفتني محليتني يختارهام ، وتتحمل الدولة نفقات النرش .

القاعدة )427( يرتتب عىل إلغاء الحكم املطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ووجوب رد 

ما أدي منها وذلك بدون إخالل بقواعد سقوط الحق مبيض املدة .

القاعدة )428( إذا رفض طلب إعادة املحاكمة ، فال يجوز تجديده بناًء عىل ذات الوقائع 

التي بني عليها . 
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القاعدة )429( األحكام التي تصدر يف موضوع الدعوى بناء عىل طلب إعادة املحاكمة من 

غري محكمة النقض ، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق املقررة يف القانون ، وال يجوز أن يقىض عىل 

املتهم بأشد من العقوبة السابقة التي حكم بها عليه .

الدولة  يطالب  أن  ـ  املحاكمة  إعادة  قبول  بعد  ـ  برباءته  حكم  ملن  يحق   )430( القاعدة 

بتعويضه عن الرضر الناشئ له من الحكم السابق . 

القاعدة )431( يقدم طلب التعويض من الزوج واألصول والفروع إذا كان املحكوم له ميتاً .

أو  املبلغ  أو   ، املدين  بالحق  املدعي  بالتعويض عىل  للدولة أن ترجع  القاعدة )432( يجوز 

شاهد الزور الذي كان سبباً يف صدور الحكم بالعقوبة .

بطالن اإلجراءات الجزائية

القاعدة )433( البطالن هو جزاء إجرايئ ، معناه اعتالل اإلجراء وقابليته لالنهيار يف صورة 

تجاهل له ، وعدم اكرتاث به ، فيكون الوجود القانوين لإلجراء مهتزاً وآيالً للسقوط ، بالرغم من 

وجوده املادي ، ومع ذلك يرتتب عىل عدم هدم اإلجراء أن يصبح صحيحاً ، وتثبت له أثاره .

اإلجرايئ  العمل  يتوجب يف حالة تخلف  الذي  اإلجرايئ  الجزاء  االنعدام هو  القاعدة )434( 

وجوداً صحيحاً منتجاً آلثاره ؛ لتخلف عنارص وجوده ، وهذا يعنى : أن اإلجراء مل يبارش أبداً ، أو أن 

اإلجراء مل يثبت بالكتابة ، ومن أمثلة ذلك : عدم حضور محام عن املتهم يف جناية تنظرها محكمة 

البداية ، فاإلجراء املنعدم يعترب ـ بدايًة ونهايًة ـ مجرداً من الوجود القانوين .               

القاعدة )435( يراعى أن االختالف بني االنعدام ، والبطالن مصدره التباين بني عدم الوجود 

وبالتايل   ، البطالن  الصحة هو  ، وجزاء عدم  االنعدام  الوجود هو  فمظهر عدم   ، الصحة  وعدم 

أن العمل املنعدم يختلف عن الباطل ، فهام وإن تالقيا يف تعطيل أثار العمل اإلجرايئ إال أنهام 

يختلفان يف سبب ذلك التعطيل .

القاعدة )436( يجب عىل أعضاء النيابة مراعاة أن القانون يعتنق نظرية البطالن القانوين 

والبطالن الذايت ، وجمع بينهام . ومن أمثلته : املادة )52( من قانون اإلجراءات الجزائية والخاصة 

بأحكام التفتيش ، والتي نصت عىل  أنه : » يرتتب البطالن عىل عدم مراعاة أي حكم من أحكام 

هذا الفصل » .
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جزاًء  يتقرر  والذي   ، العام  بالنظام  املتعلق  البطالن  هو   ، املطلق  البطالن   )437( القاعدة 

ملخالفته قاعدة إجرائية تتعلق بهذا النظام ، أي تستهدف بالدرجة األوىل تحقيق مصلحة عامة .     

وقد نصت عليه وحددت حاالته وبينت خصائصه وأحكامه املادة )475( من قانون اإلجراءات 

الجزائية التي نصت عىل أنه : » يرتتب البطالن عىل عدم مراعاة أحكام القانون املتعلقة بتشكيل 

املحاكم أو بواليته أو باختصاصها أو بغري ذلك مام هو متعلق بالنظام العام ، وجازت إثارته يف أية 

مرحلة من مراحل الدعوى ، كام تقىض به املحكمة من تلقاء نفسها » . 

القاعدة )438( إن معيار تعلق القواعد بالنظام العام يف غري األحوال التي أشار إليها املرشع ، 

هو باملصلحة التي أراد املرشع تحقيقها بالقاعدة اإلجرائية ؛ ذلك أن كل قاعدة إجرائية إمنا ينص 

عليها املرشع حامية ملصلحة معينة ، فإذا كانت تلك املصلحة تتعلق بضامن حسن سري وفاعلية 

الجهاز القضايئ لتحقيق العدالة الجنائية ، كانت القاعدة متعلقة بالنظام العام .

أما احرتام وضامن حقوق الدفاع ، فمنها ما هو متعلق بالنظام العام ؛ إذا أراد املرشع من 

ورائه تحقيق الصالح العام ، وإذا وجد املرشع يف أحوال معينة أن حق الدفاع ال يجب أن يرتك 

تقديره للمتهم ، وإمنا يتعني كفالته قانوناً حتى رغم إرادة املتهم ، فهنا تكون املصلحة عامة ، 

وليست خاصة باملتهم .  

أما إذا رأى املرشع يف أحوال معينة أن يرتك للمتهم تقدير حق الدفاع ، فإن املصلحة تكون 

خاصة باملتهم وال يتعلق األمر يف تلك الحالة بالنظام العام.  

القاعدة )439( إذا كانت الدعوى قد استنفذت كافة مراحلها ، وحاز الحكم فيها قوة اليشء 

املقيض به ، فال يكون مثة سبيل لهدم اإلجراء الباطل بعدئذ ، وال ميكن ألحد أن يطيح به ، مادام 

مل يصادف من قبل اعرتاضاً ، واجتاز كافة املراحل اإلجرائية ، دون أن يتمسك بالبطالن خصم ما ، 

ودون أن تراعى املحكمة من تلقاء ذاتها ذلك البطالن . 

اإلجراءات  من  هي  التالية  القواعد  أن  مراعاة  النيابة  أعضاء  عىل  يجب   )440( القاعدة 

الجوهرية املتعلقة بالنظام العام وهي : 

أ -  وجوب تعيني محام للمتهم يف جناية أمام محكمة البداية . 

ب -  القواعد الخاصة بتحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة ومبارشتها لها .

ج -  عدم جواز الفصل بني املتهم ، ومحاميه الحارض معه أثناء التحقيق .
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د -  عدم جواز تحليف املتهم اليمني .

هـ -  رضورة تحريز كافة األشياء املضبوطة التي لها عالقة بالجرمية .

النيابة مراعاة أن البطالن النسبي ، هو البطالن الذي ال  القاعدة )441( يجب عىل أعضاء 

يتعلق بالنظام العام ، وقد نصت عليه املادة )478( من قانون اإلجراءات الجزائية بقولها : » يف 

الخاصة  الدفع ببطالن اإلجراءات  ، يسقط الحق يف  العام  بالنظام   املتعلق  البطالن  غري حاالت 

وحصل   ، محام  للمتهم  كان  إذا  بالجلسة  بالتحقيق  أو  االبتدايئ  بالتحقيق  أو  االستدالل  بجمع 

مل  إذا  العامة  للنيابة  بالنسبة  بالبطالن  الدفع  حق  ويسقط  منه  اعرتاض  دون  بحضوره  اإلجراء 

تتمسك به يف حينه » .

القاعدة )442( يجب عىل أعضاء النيابة مراعاة أن البطالن النسبي يصححه القبول باإلجراء 

املشوب به ، وذلك من جانب من كان مفرتضاً تعارض ذلك اإلجراء مع مصلحته ، وهذا القبول 

يكون إما رصيحاً وإما ضمنياً ، مستفاداً من تفويت اللحظة التي حددها القانون للتمسك فيها 

بذلك البطالن .

القاعدة )443( يجب عىل أعضاء النيابة مراعاة أن للتمسك بالبطالن النسبي رشوطاً تتمثل 

يف : 

أ ـ أن يكون للخصم الذي يدفع به مصلحة مبارشة يف مراعاة القواعد املنصوص عليها بالنسبة 

لإلجراء الباطل ؛ لعدم مراعاتها .

بـ  أال يكون الخصم قد تسبب أو ساهم يف وقوع البطالن يف اإلجراء ، سواء أكانت مساهمته 

عن قصد ، أم كانت بإهامله . فاملتهم الذي يحلف اليمني قبل استجوابه من تلقاء نفسه ، ال يجوز 

له الطعن ببطالن االستجواب ؛ طاملا مل يطلب منه حلف اليمني . 

ج ـ أال يتم التمسك به بعد قفل باب املرافعة أو أمام محكمة النقض ألول مرة .

مل  ولو  نفسه  تلقاء  من  به  يحكم  أن  القايض  عىل  يوجب  املطلق  البطالن   )444( القاعدة 

يتمسك به الخصوم ، ويخول كل ذي مصلحة التمسك به يف صورة دفع وأن يثريه يف أي حالة كانت 

عليها الدعوى ؛ حتى ولو ألول مرة أمام محكمة النقض . أما البطالن النسبي ، فيقترص التمسك 

به عىل صاحب العالقة دون سواه ، وال يجوز للمحكمة أن تقىض به من تلقاء نفسها ، وإذا تنازل 

عنه صاحب العالقة ، سقط حقه يف التمسك به مستقبالً .
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القاعدة )445( إن البطالن املطلق ال يقبل التصحيح ، سواء بالتنازل عنه أو بقوة األمر املقيض 

به . أما النسبي ، فيجوز التنازل عنه رصاحًة أو ضمناً .

ومعنى ذلك : أنه ال بد إلعامل البطالن النسبي من دفع يتقدم به صاحب الشأن ، وبدون 

ذلك الدفع ال يتعني عىل املحكمة أن تقىض بالبطالن من تلقاء نفسها ، وإن كان يجوز للقايض أن 

يصحح ولو من تلقاء نفسه ، كل إجراء تبني له بطالنه ، بافرتاض أن التصحيح ممكن ، وأن يكون 

إعادة اإلجراء ميسوراً ومجدياً . 

إلـى صدور حكم  فـال حاجـة   ، القانـون  بقوة  يتقرر  املطلـق  البطـالن  إن  القاعدة )446( 

بتقريره . أما البطالن النسبي ، فإنه يقوم بدوره يف الخصومة الجزائية وينتج آثاره القانونية حتى 

تقرر املحكمة ذلك . 

القاعدة )447( إن التمسك بالبطالن النسبي إلجراء ما ، ليس من شأنه بالرضورة أن يقىض 

الباطل  فعالً إىل تقرير ذلك البطالن من جانب املحكمة ؛ ألن املحكمة متلك يف حدود اإلجراء 

بطالناً نسبياً ، أن تبقى عليه مع تصحيحه ، إذا كان التصحيح ممكناً .

القاعدة ) 448( يتطلب القانون إلمكان التمسك البطالن توافر رشطني ، هام : 

أ ـ املصلحة وهي مناط كل دعوى ودفع وطعن ، فقبول الدفع ببطالن أي إجراء ، وما أسفر 

عنه من دليل ، يتوقف عىل توافر أية مصلحة ملن يدفع بالبطالن ، طبقاً لتلك القاعدة التي ال 

تعرف شذوذاً ، وال استثناًء يف أنظمة اإلجراءات الجزائية وأصول املحاكامت املدنية والتجارية ، مع 

مالحظة أن رشط املصلحة هنا ، ال يقصد به املصلحة يف الحكم ببطالن اإلجراء ، وإمنا املقصود به 

املصلحة يف مراعاة القواعد التي خولفت . 

ب ـ عدم تسبب الطاعن يف حصول البطالن ، إذا كان الطاعن هو السبب يف حصول البطالن، 

فال يكون الدفع به جائزاً ، وتلك القاعدة ال تنطبق إال عىل البطالن النسبي .

القاعدة )449( متى تقرر بطالن االستجواب زالت عنه الصفة القانونية ، فيصبح كأنه مل يكن، 

ويتعني إهدار الدليل املستمد منه وعىل ذلك فإنه ال يرتتب عليه قطع التقادم ، كام أنه إذا حكم 

ببطالن إجراء معني : كاالستجواب مثالً ، فال يرتتب عىل ذلك االستجواب نسبة االعرتاف إىل املتهم .

القاعدة )450( إذا تقرر بطالن أية إجراء ، فإن اإلجراء الالحق يبطل ببطالن اإلجراء السابق 
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له ؛ إذا كانت هناك صلة بني العمل السابق والعمل الالحق ، بحيث يكون العمل السابق رضورياً 

لصحة العمل الالحق ، ففي تلك الحالة ال ميكن بقاء اإلجراء الالحق بعد بطالن اإلجراء السابق 

الذي كان مؤثراً فيه .

التالية  واألعامل   ، املخالف  اإلجراء  عىل  إال  ينسحب  ال  البطالن  أن  يراعى   )451( القاعدة 

له واملرتتبة عليه ، وال ينسحب إىل اإلجراءات التي متت صحيحة قبله ، فاالعرتاف السابق عىل 

التفتيش الباطل ، هو اعرتاف صحيح ، ال ينسحب إليه البطالن ؛ لعدم وجود صلة بني التفتيش 

الباطل وما سبقه من إجراءات . 

دور القايض الفلسطيني يف تطبيق قواعد القانون الدويل لحقوق االنسان

تشكل املعاهدات واالتفاقيات الدولية جزًء أساسياً وهاماً من القانون الدويل العام، ودول 

العامل قاطبة وأصبحت جزء من النظام الدويل وال تستطيع أن تتملص من التزاماتها الدولية كام أن 

الشعوب يف مختلف بلدان العامل تستفيد من بعضها البعض يف إطار التعاون الدويل ولها مصلحه 

يف الحصول عىل حقوقها األساسية والكثري من املصالح التي لن تتحقق إال يف أطار التعاون الدويل 

وتطبيق املواثيق املتعلقة بحقوق اإلنسان من خالل مواءمة الترشيعات الوطنية مع هذه املواثيق 

الدولية ومع القانون الدويل بوجه عام.

كام إن االتجاه العام يف دساتري الدول هو احرتام تلك الدول لتعهداتها الدولية التي صيغت 

عىل شكل معاهدات او اتفاقيات دولية مام يعطي لتلك املعاهدات مكانه ساميه ضمن نطاق 

القانون الداخيل لتلك الدول ولكن يشرتط إلعامل هذا السمو أن تكون تلك االتفاقيات الدولية، 

بعد مكتملة الرشوط الالزمة لنفاذها.وهذا يقتيض القيام بنرش االتفاقيات الدولية بجميع أحكامها 

بعد اكتامل وجودها القانوين، مع اإلشارة يف قرار النرش إىل بدء رسيانها عىل املستوى الدويل.

إن االتجاه الغالب هو االخذ بنظرية وحدة القانون وسمو القانون الدويل العام بصفة عامة عىل 

القانون الداخيل وانه يف حالة التعارض بني احكام القانون الدويل مع احكام النظام القانوين الداخيل 

 فعىل الدولة ان تعدل قانونها الداخيل مبا يتفق مع احكام القانون الدويل واال تحملت املسؤولية الدول.

وتعترب املعاهدات الدولية املصدر األول من مصادر القانون الدويل، والتي يتوجب الرجوع اليها 

ابتداًء، فهي تحتل املكانة األوىل يف تنظيم العالقات الدولية، وحديثاُ ومنذ منتصف القرن املايض 

القانون امللزم للقضاء الوطني للدول املنضمة لتلك  اصبحت متثل جزءاً – ال يستهان به – من 

املعاهدات.
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وميثل ميثاق األمم املتحدة املرجعية القانونية األساسية، التي توجب عىل سلطات الدول-

الدولة، مبحض  اليها  انضمت  التي  الدولية  االتفاقيات  بتنفيذ  االلتزام  القضائية-  السلطة  ومنها 

إرادتها وفقا لقاعدة »سلطان إرادة الدولة« يف ابرام الترصفات. ويأىت أساس االلتزام يف ديباجة 

ميثاق األمم املتحدة« نحن شعوب األمم املتحدة وقد آلينا عىل أنفسنا أن ننقذ األجيال املقبلة 

من ويالت الحرب التي يف خالل جيل واحد جلبت عىل اإلنسانية مرتني أحزانا يعجز عنها الوصف، 

وأن نؤكد من جديد إمياننا بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجال والنساء 

واألمم كبريها وصغريها من حقوق متساوية، وأن نبني األحوال التي ميكن يف ظلها تحقيق العدالة 

واحرتام االلتزامات الناشئة عن املعاهدات وغريها من مصادر القانون الدويل، وأن ندفع بالرقي 

االجتامعي قدما، وأن نرفع مستوى الحياة يف جو من الحرية أفسح.«

وتؤكد الفقرة3من املادة األوىل ان مقاصد األمم املتحدة تهدف ايل« تحقيق التعاون الدويل 

عىل حل املسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتامعية والثقافية واإلنسانية وعىل تعزيز 

متييز  بال  إطالقا  ذلك  والتشجيع عىل  جميعا  للناس  األساسية  والحريات  اإلنسان  احرتام حقوق 

بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء. 

وتتعهد الدول يف املادة13/ب عىل« إمناء التعاون الدويل يف امليادين االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية والتعليمية والصحية، واإلعانة عىل تحقيق حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس 

كافة بال متييز بينهم يف الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء«.

التزام الدول بتنفيذ االتفاقيات الدولية وتطبيقها وفقا  فيام تنص املادة 2 من امليثاق عىل 

لقاعدة حسن النية« ليك يكفل أعضاء الهيئة ألنفسهم جميعا الحقوق واملزايا املرتتبة عىل صفة 

العضوية يقومون يف حسن نية  بااللتزامات التي أخذوها عىل أنفسهم بهذا امليثاق. ومن املعلوم 

ان قاعدة حسن النية تعني عدم االتيان من شأنها مخالفة ما صادقت عليه الدولة. واذا صادقت 

التعذيب، فانه وفقا لقاعدة حسن اال تؤىت الدولة أفعال من شأنها عدم  اتفاقية مناهضة  عىل 

مناهضة التعذيب، وتجرميه يف ترشيعاتها الوطنية، وغريها من االلتزامات التي توجب مناهضة 

التعذيب.«

ويأيت التأكيد عىل قاعدة حسن النية يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات الدولية لعام 1969، 

حيت تنص املادة)26(«كل معاهدة نافذة تكون ملزمة ألطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية«.

وتنظم املادة27 من اتفاقية فيينا، العالقة ينب القانون الداخيل واحرتام املعاهدات« ال يجوز  



دليل تعزيز حقوق اإلنسان في سياق التقاضي دليل للقضاة الفلسطينيين  112

الفصل الرابع

لطرف  يف معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخيل كمربر إلخفاقه يف تنفيذ املعاهدة، ال تخل 

هذه القاعدة باملادة46«

Icc  .و صادقت فلسطني عىل النظام االسايس للمحكمة الجنائية الدولية

دور القضاء يف حامية الحق يف سالمة الجسد »الوقاية من التعذيب«:

إذا زعم املتهم أنه تعرض لرضب من اإلرغام أثناء اإلجراءات لحمله عىل اإلدالء بأقوال أو 

مراحل  من  مرحلة  أية  يف  املزاعم  نظر هذه  سلطة  للقايض  تكون  أن  فينبغي  بذنب،  االعرتاف 

التقايض.

»االعرتاف املشوب باإلكراه ال يصح التعويل عليه كدليل إثبات يف الدعوى. فإذا كان املتهم قد 

متسك أمام املحكمة بأن العبارات التي فاه بها أثناء تعرف الكلب البولييس عليه إمنا صدرت منه 

وهو مكره لوثوب الكلب عليه دفعاً ملا خشيه من أذاه، ومع ذلك فإن املحكمة قد عدتها إقراراً 

منه بارتكاب الجرمية وعولت عليها يف إدانته دون أن ترد عىل ما دفع به وتفنده، فإن حكمها 

يكون مشوباً بالقصور.«

ولجميع املحتجزين والسجناء وملحامييهم، وأفراد أرسهم الذين ميثلون مصالحهم، الحق يف 

أن يتقدموا بشكاوى غري علنية إىل السلطات عند تعرض هؤالء املحتجزون والسجناء للتعذيب أو 

سوء املعاملة. وينبغي البت يف هذه الشكاوى بصورة رسيعة والرد عليها دون إبطاء. وإذا رفضت 

الشكوى أو تأخر نظرها لفرتة طويلة جداً، فيحق للشايك أن يعرضها عىل القضاء أو عىل سلطة 

أخرى. ويجب عدم املساس بأية صورة بالشايك نتيجة لشكواه.

ويجب أن تستبعد املحكمة أي دليل، مبا يف ذلك اعرتافات املتهمني، يُنتزع عن طريق التعذيب 

أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. 

ويجب عىل القضاء يبادر عىل وجه الرسعة ويف إطار من الحيدة - إىل فحص جميع املزاعم 

التي تثار حول انتزاع األقوال عن طريق التعذيب أو أي رضب آخر من رضوب املعاملة القاسية 

أو الالإنسانية أو املهينة.

ولجميع املحتجزين والسجناء وملحامييهم، وأفراد أرسهم الذين ميثلون مصالحهم، الحق يف 

أن يتقدموا بشكاوى غري علنية إىل السلطات عند تعرض هؤالء املحتجزون والسجناء للتعذيب أو 
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سوء املعاملة. وينبغي البت يف هذه الشكاوى بصورة رسيعة والرد عليها دون إبطاء. وإذا رفضت 

الشكوى أو تأخر نظرها لفرتة طويلة جداً، فيحق للشايك أن يعرضها عىل القضاء أو عىل سلطة 

أخرى. ويجب عدم املساس بأية صورة بالشايك نتيجة لشكواه. وعالوة عىل ذلك، فعندما توجد 

أسباب معقولة تدعو لتصديق أن رضباً من التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

قد ارتكب، فيجب املبادرة عىل وجه الرسعة إىل إجراء تحقيق نزيه يف الواقعة.

طريق  عن  يُنتزع  املتهمني،  اعرتافات  ذلك  يف  مبا  دليل،  أي  املحكمة  تستبعد  أن  ويجب 

التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو بأي رضب آخر من رضوب اإلرغام، إال 

عند نظر الدعاوى املرفوعة ضد األشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوا هذه الرضوب من التعذيب 

أو سوء املعاملة أو اإلرغام.

اعرتافات  ذلك  يف  مبا  دليل،  أي  القضائية  الدعاوى  نظر  يف  املحاكم  تستخدم  أن  يجوز  ال 

املتهمني، ينتزع تحت وطأة التعذيب أو أي رضب آخر من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية 

أو املهينة، إال عند إقامة الدعوى القضائية عىل هؤالء األشخاص املزعوم أنهم انتزعوا تلك األدلة 

قرساً. وتستبعد أية أقوال تستمد عن طريق التعذيب إال عند محاكمة األشخاص املزعوم أنهم 

مارسوا هذا التعذيب. 

 املعايري الدولية الستبعاد االقوال الناتجة عن التعذيب:

املادة 15 من »اتفاقية مناهضة التعذيب«

»تضمن كل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم اإلدالء بها نتيجة للتعذيب، 

كدليل يف أية إجراءات، إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل عىل اإلدالء 

بهذه األقوال.« 

املادة 12 من »إعالن مناهضة التعذيب«

»إذا ثبت أن اإلدالء ببيان ما كان نتيجة للتعذيب أو غريه من رضوب املعاملة القاسية أو 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ال يجوز اتخاذ ذلك البيان دليالً ضد الشخص املعني أو 

ضد أي شخص آخر يف أية دعوى.« 
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املادة 69)7( من »النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية«

»ال يؤخذ باألدلة املستمدة عن طريق انتهاك هذا النظام األسايس أو معايري حقوق اإلنسان 

املعرتف بها دولياً يف الحاالت اآلتية: 

أ( إذا ألقى االنتهاك ظالً خطرياً من الشك عىل مصداقية الدليل. 

ب( إذا تعارض قبول الدليل مع صحة إجراءات الدعوى وأرض بها رضراً خطرياً. 

املبدأ 16 من »املبادئ التوجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة«

أو  وعلموا  فيهم  مشتبه  أشخاص  ضد  أدلة  العامة  النيابة  أعضاء  حوزة  يف  أصبحت  »إذا 

اعتقدوا، استناداً إىل أسباب وجيهة، أن الحصول عليها جرى بأساليب غري مرشوعة تشكل انتهاكاً 

خطرياً لحقوق اإلنسان بالنسبة للمشتبه فيه، وخصوصاً باستخدام التعذيب أو املعاملة أو املعاقبة 

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو بواسطة انتهاكات أخرى لحقوق اإلنسان، وجب عليهم رفض 

استخدام هذه األدلة ضد أي شخص غري الذين استخدموا األساليب املذكورة أو إخطار املحكمة 

إىل  األساليب  هذه  استخدام  عن  املسؤولني  تقديم  لضامن  الالزمة  التدابري  كافة  واتخاذ  بذلك، 

العدالة«. 

املادة 8)3( من االتفاقية األمريكية

»عدم جواز األخذ باعرتاف املتهم بذنبه ما مل يدل به دون إكراه من أي نوع«.  

وقضت محكمة النقض املرصية تطبيقا مبكرا لهذه املعايري« وحيث إن مام ينعاه الطاعن 

عىل الحكم املطعون فيه أن املحكمة اعتمدت فيام اعتمدت عليه يف اإلدانة عىل عبارات فاه بها 

أثناء تعرف الكلب البولييس عليه استخلصت منها اعرتافه مبقارفة الجرمية وذلك دون أن ترد عىل 

ما أبداه الدفاع يف هذا الصدد من أن تلك العبارة إمنا صدرت منه وهو مكره ولوثوب الكلب عليه 

حتى كاد يفرتسه وذلك دفعاً خشيه من أذى يلحق به«

» االعرتاف املشوب باإلكراه ال يصح التعويل عليه كدليل إثبات يف الدعوى. فإذا كان املتهم 

قد متسك أمام املحكمة بأن العبارات التي فاه بها أثناء تعرف الكلب البولييس عليه إمنا صدرت 

منه وهو مكره لوثوب الكلب عليه دفعاً ملا خشيه من أذاه، ومع ذلك فإن املحكمة قد عدتها 

فإن  به وتفنده،  ما دفع  ترد عىل  أن  إدانته دون  الجرمية وعولت عليها يف  بارتكاب  منه  إقراراً 

حكمها يكون مشوباً بالقصور«.
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»وحيث إنه يبني من مطالعة الحكم املطعون فيه أن املحكمة عولت فيام عولت عليه يف 

إدانة الطاعن عىل عبارة صدرت عنه أثناء تعرف الكلب البولييس عليه عدتها إقراراً منه بارتكاب 

ولكن  الطعن  يف  إليه  املشار  بالدفاع  عنه متسك  املدافع  أن  الجلسة  من محرض  ويبني  الجرمية 

املحكمة مل ترد عليه ومل تفنده وملا كان االعرتاف املشوب باإلكراه ال ميكن التعويل عليه كدليل 

إثبات يف الدعوى فإن إغفال املحكمة الرد عىل ما أثاره الدفاع يف هذا الخصوص يعيب حكمها 

مبا يستوجب نقضه«

كام قضت محكمة النقض »من املقرر أن االعرتاف ال يعول عليه - ولو كان صادقاً - متى كان 

وليد إكراه كائناً ما كان قدره وإذ كان األصل أنه يتعني عىل املحكمة إن هي رأت التعويل عىل 

الدليل املستمد من االعرتاف أن تبحث الصلة بينه وبني اإلكراه املقول بحصوله وأن تنفي قيام 

هذا اإلكراه يف استدالل سائغ. وكان ما أورده الحكم املطعون فيه رداً عىل الدفع ببطالن االعرتاف 

عىل السياق املتقدم ال يستقيم به إطراح الدفع وليس من شأنه إهدار ما دفع به الطاعن من 

بطالن هذا االعرتاف لصدوره وليد إكراه ملا ميثله من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره 

ألنه ال يصح يف منطق العقل والبداهة أن يرد عىل هذا الدفع وإطراحه والقول بانتفاء اإلكراه 

استناداً إىل قواعد قانونية كام ذهب الحكم ألن ذلك ليس من شأنه أن ينفى حتامً وقوع اإلكراه. 

وملا كان الحكم املطعون فيه قد استند يف قضائه باإلدانة - ضمن ما استند إليه من أدلة - إىل 

بالقصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل مبا  االعرتاف املنسوب إىل الطاعن فإنه يكون معيباً 

البطالن ما قام عليه من أدلة أخرى ملا هو مقرر من أن األدلة يف  يبطله وال يعصمه من هذا 

املواد الجنائية ضامئم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القايض بحيث 

إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف عىل مبلغ األثر الذي كان للدليل الباطل يف الرأي الذي 

انتهت إليه املحكمة أو الوقوف عىل ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إىل أن هذا 

الدليل غري قائم.«

التعذيب عن  الناتجة  االقوال  واهدار  االنسان،  جسد  لحامية  انحاز  اخر،  قضاء   ويف 

» وحيث انه بعد أن انتهت املحكمة من موضوع الدعوى فإنها البد أن تتناول واقعاتها خاصة أن 

قاىض الدعوى ال يستطيع أن يشيح أو يفيض عن مالبسات الواقعات التي طرحت عليه وما يتصل 

فيها بالقانون أو يتعلق بحقوق اإلنسان« 

»فقد ذكر كثري من املتهمني وقوع تعذيب عليهم من ضباط مباحث آمن الدولة وكان بعضه 

تعذيبا ماديا ترك من اآلثار ما أمكن للكشف الطبي أن يستثنيه بعد فرتة طويلة وما أمكن أن 



دليل تعزيز حقوق اإلنسان في سياق التقاضي دليل للقضاة الفلسطينيين  116

الفصل الرابع

يتخلف عن احتياط يف إخفاء آثار التعذيب وهذه اآلثار ثابتة يف بعض التقارير الطبية الرشعية 

 ،  1987/5/21 التوايل  عىل  واملؤرخة  الرابع  واملتهم  الثالث  املتهم  األول  باملتهم  الخاصة  كتلك 

1987/6/15/15 ، 1987/6/15 بل أن هذا التعذيب املادي وصل إىل حد وضع قطع خشبية يف دبر 

بعض املتهمني فذكر أحدهم ذلك ولعل اآلخرين امسكوا عن هذا القول بالذات صيانة إلعراضهم 

من الفضائح وهذا التعذيب املادي غري التعذيب النفيس والعقيل الذي تستشعر املحكمة من 

كل صفحات التحقيق أن املتهمني تعرضوا له وهؤالء املتهمني من متعلمي ومثقفي مرص الذي 

ميكن أن يعدم إرادتهم ويشل اختيارهم مجرد التهديد بتلفيق االتهام للزوج أو الوالد ) كام حدث 

مع املتهم الثالث ( أو مجرد التلويح بالتعذيب أو وضعهم يف ظروف سيئة وغري طبيعية وتحت 

احتامل اإليذاء« 

»إن أول حقوق املواطن واظهر حقوق اإلنسان أن يعيش كرميا يف بلد كريم فإذا ما وجه إليه 

اتهام عومل وفق القانون معاملة ال تنبو عن اإلنسانية وال تحيد عن األصول حتى ميثل أمام قاضية 

الطبيعي فيحظى مبحاكمة عادلة إما أن تنتهي بإدانته إن كان مدانا أو تنتهي برباءته ثم يصبح 

املحكمة  يقني  وان  الحقيقة  عنوانا عىل   - والقانونية  والرشعية  الطبيعية  الصورة  بهذه   - الحك 

ليفزع وضمريها يجزع وهى ترى إن أي متهم قد تعرض للتعذيب املادي أو النفيس أو العقيل 

ويزداد الفزع ويتضاعف الجزع إن حدث التعذيب بصورة وحشية فظيعة كوضع قطع خشبية يف 

دبر املتهمني وهو آمر وصفته محكمة النقض ىف الثالثينيات من هذا القرن بأنه إجرام يف إجرام«

» وال تجد املحكمة يف عرص حقوق اإلنسان وزمن حرية الوطن واملواطنني وصفا مالمئا تصفه 

به وال تريد آن تتدىن لتصفه بوصفه البشع غري أنها ترى يف التعذيب عموما - مهام كانت صورته 

- عدوانا عىل الرشعية من حامة الرشعية واعتداء عىل حقوق اإلنسان ممن واجبه الحفاظ عىل 

حقوق اإلنسان وهى من ثم تناشد املرشع وضع ضوابط جادة تكفل حامية اشد للمتهمني من 

أي تعذيب بدين أو نفيس أو عقيل يتعرضون له أو يهددون به وهم بني يدي السلطة وىف حامية 

رجالها وىف رعاية الدستور«

»وان املحكمة وقد ساءها أن يصل التجريح إىل محارض تحقيق النيابة العامة ويكون محموال 

التحقيق  قضاة  يتوىل  بحيث  الترشيع  تعديل  إىل  تدعو  فإنها  دليل  األوراق  يف  لها  أسباب  عىل 

وحدهم تحقيق قضايا الرأي وان يتيرس للمتهم يف القضايا ذات الطابع السيايس طلب ندب قاض 

للتحقيق بحيث يبطل أي إجراء يف التحقيق إذا تم دون إجابة املتهم إىل طلبه أو إذا وضعت 

الذي  الترشيعي هو وحده  التعديل  القضاة ومثل هذا  أحد  التحقيق  توىل  تحول دون  عراقيل 
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األمن  رجال  بعض  يستشعر  حيث  السياسية  والقضايا  الرأي  قضايا  يف  املتهمني  حقوق  يضمن 

خصومة قبل هؤالء فيحيدون عن الجادة ويرتدون يف التعذيب حيث انه ال يفوت املحكمة أن 

تشري أي أنها وقد برأت املتهمني فإنها تشجب أي عمل يخرج عن القانون أو يحيد عن النظام 

العام فإذا كان الدفاع عن مصالح مرص والزود عن كرامتها حق لكل مرصي بل واجب عليه فان 

هذا مرشوط باال يقع باملخالفة الحكام القانون أو يرتدى يف املساس بأمن الوطن و املواطن أو 

ينقلب إىل تهديد السس الرشعية أو ينحدر إىل تعريض النظام االجتامعي للخطر«

»من كل ما تقدم يبني ان ادله اإلثبات سالفة الذكر والتى حشدتها سلطة االتهام قد عجز 

عن توافر اليقني القضايئ القناع املحكمة بإدانة املتهمني بل وقفت بها عند مرحلة الشك االحتامل 

وكل شك ىف إثبات الجرمية يجب ان يفرس  ملصلحة املتهم ألنه يعني إسقاط ادله أالدانه والعودة 

اىل األصل العام وهو الرباءة فاألصل ىف اإلنسان الرباءة ومن ثم يتعني القضاء برباءة املتهمني عمالَ 

باملادة 304 / ا إجراءات جنائية. 

وحيث انه اذا كان املرشع جادا ىف منع وقوع جرائم التعذيب وىف مكافحة كل معاملة غري 

به  األمر  أو  التعذيب وفقا  يكفى مجرد عقاب كل من ميارس  فانه ال  املتهم  تقع عىل  إنسانية 

املتهم  يتبعه  الذى  الجهاز  لرئيس  املفرتضة  املسئولية  بالنص عىل  يتدخل املرشع  ان  ينبغي  بل 

بالتعذيب حتى ولو مل يصدر من فعل آو سلبي يجعله رشيكا ىف جرمية التعذيب وذلك اسوة 

مبا  قرره املرشع ىف مجال الجرائم التى تقع بواسطة الصحف فقد أقر مبدأ  املسئولية املفرتضة 

لرئيس التحرير عن الجرائم التى ترتكب بواسطة جريدته ضد اآلخرين والتى تعترب ماسة بالرشف 

وشخصية  العقوبة  شخصية  مبدأ  عن  النص  هذا  وخروج  عقوبات6   195 املادة  ىف  واالعتبار 

املسئولية الجنائية التى تتقرر انه ال تنال العقوبة غري من يسأل عن الجرمية وال يحمل املسئولية 

غري من توافرت بسلوكه أرادته أركانها فانه من باب أوىل فان جرائم التعذيب التى متس الكرامة 

وسالمة الجسم بل والحق ىف الحياة توجب تدخل  املرشع بالنص   رصاحة عىل املسئولية رئيس 

الجهاز الذى يعمل به املتهم القائم بالتعذيب حتى ولو كان الفاعل مجهوالَ أو تعذر عىل املعذب  

التعرف عليه النه كان معصوب العينني أو كان الذي يقوم بالتعذيب يخفي وجهة وشخصيته فان 

افرتاض املسئولية..

»وحيث أن التسجيل العبارات املنسوبة اىل املتهم صفوت عبد الغنى وعزت حسني محمد 

حسني بقاعة الجلسة يوم 15 / 7 / 1991 فقد  جري ىف مكان عام علني ال يتسم بخصوصية  

وال يعترب هذا النظر قرص دخول مبني املحكمة عىل حاميل ترصيح يسمح لهم بذلك اذ ان هذا 
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الترصيح ال يعد وأن يكون اجراءاَ تنظيمياَ اتبع مراعاة لإلجراءات األمنية وحرصاَ عىل النظام ولكنه 

ال ينفي عن قاعة الجلسة صفة العمومية والعالنية كام أن اجراءات التسجيل التى متت كانت 

تحت برص املتهم مام يعترب رضاءاً ضمنيا منه لتسجيل حديثه هذا بل أنه كان يسعى اىل   أن يصل 

حديثه اىل الحارضين جميعا واىل رجال الصحافة بصفة خاصة لينرش عىل املأل ويقرع أسامعهم 

ومن ثم يخرج هذا الحديث عن دائراة الخصوصية التى جعل لها املرشع حرمتها مستمدة من 

التصنت عليها وتسجيلها اال بعد الحصول سلفا عىل أمر  حرية الخاصة لصاحبها فحظر مطلقا 

مسبب من القايض الجزيئ ولكن ملا كان الخبري املنتدب قد شهد بالجلسة أنه قام من تلقاء نفسه 

بالحصول عىل عينة من صوت املتهم صفوت عبد الغني ألجراء املضاهاة عليها أثناء حديث خاص 

جري بينهام ىف غفلة من املتهم بأن هذا الحديث ال يتم تسجيله ودون حصول الخبري عىل األذن 

بذلك من سلطة التحقيق بعد أن رفض املتهم متكينه من أخذ عينه من صوته استعامالَ لحقه ىف 

الصمت فأن هذا املسلك من الخبري يجايف األخالق ملا فيه من خداع ويعترب اعتداء عىل الحرية 

الشخصية ومعاملة للمتهم كأنه محل تجربة ىف معمل ويصم عمل الخبري بالبطالن ويعترب التقرير 

الذى قدمه بنتيجة املضاهاة دليال غري مرشوع  ال ميكن للمحكمة أن تستند أليه أو تعول عليه ىف 

أدانه املتهم مام يتعني إهداره ولو قلنا بغري ذلك لجاز لخبري البصامت املنتدب ملضاهاة بصامت 

املتهم عىل البصامت التى عرث عليها مبكان الحادث ان يقوم بتحديد املتهم أو إفقاده الوعي بآي 

املتهم متكينه من ذلك ملا ىف ذلك من  اذا رفض  املضاهاة  للحصول عىل بصامت ألجراء  وسيله 

إهدار للحرية الفردية عىل حساب الكشف عن الحقيقة التى ال قيمه لها اذا كان سبيل الوصول 

اليها  عىل مذبح الحرية«

»وىف الحقيقة فإن األقوال التى وردت عىل لسان املتهم ىف حديثة بقاعة الجلسة الجمهور 

واملتهمني  املتهمني  عن  واملدافعني  الصحافة  ورجال  وذويهم  املتهمني  أهلية  من  الحارضين 

املحبوسني الذين يعتربونه كبريهم  امنا ىف تنفيس عن اإلحباط الذى شعر به بعد القبض عليه 

ىف محاولته الهرب من محبسه ومحاولة منه ىف تغطية فشله ىف االستمرار ىف اإلختفاء عن أعني 

الرشطة وتعبرياَ عن سخطه عىل املعاملة التى يلقاها هو وباقي املتهمني ىف السجون املودعني بها 

مام اضطرهم اىل اللجوء اىل االضطراب عن الطعام حتى استجابت املحكمة اىل طلبات الدفاع 

بتوفري الضامنات التى نص عليها القانون بشأن املحبوس احتياطيا. 
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الحق يف التقايض يف أوقات الطوارئ:

القانونية ما هى إال تطبيق مبارش ملا يسمى حالة الظروف  الناحية  الطوارئ من  إن حالة 

االستثنائية والتى يقصد بها الحالة التى قد تطرأ فيها املخاطر واألزمات عىل حياة أى دولة ما 

القانونية،  القواعد  املألوف من  الخروج عن  الدولة، ويفىض بها بالرضورة إىل  بشكل يهدد بقاء 

التى تطبق - بال شبهة - ىف ظل الظروف العادية، أو إىل التحلل منها مؤقتا، ابتغاء مجابهة هذه 

الحالة الطارئة وحامية حقها ىف البقاء. ويتم التحلل بوجه خاص من بعض القواعد املقررة لحامية 

مامرسة الحريات العامة.

وتعرف اللجنة املعنية بحقوق االنسان الظروف االستثنائية بأنها: »أزمة أو موقف استثناىئ 

خطري حال أو وشيك الوقوع، يؤثر عىل مجموع شعب الدولة، ومن شأنه أن يشكل تهديدا لحياة 

املجتمع فيها.« ومن ثم فقد ارتأت اللجنة أن الظروف االستثنائية البد وأن تتوافر فيها العنارص 

اآلتية:

1- وجود أزمة أو موقف استثناىئ خطري حال أو وشيك الوقوع.

2- أزمة تؤثر عىل مجموع شعب الدولة.

منه  تتكون  الذى  املجتمع،  داخل  املنتظم  وإيقاعها  العادية  الحياة  استمرار  تهدد  أزمة   -3

الدولة.

    4- أال يكفى ىف مواجهتها تطبيق اإلجراءات أو القيود العادية، التى تجيزها االتفاقية، 

للمحافظة عىل السالمة العامة أو الصحة العامة أو النظام العام.

القول بأن الظرف االستثناىئ هو حالة شاذة غري مألوفة، يرتتب  ومن جامع ما تقدم ميكن 

عليها تعذر إتباع اإلدارة للقوانني املعدة للظروف العادية، إلنقاذ مصلحة عامة من الخطر الذى 

يحيط بها وبذلك تكون عنارص الظرف االستثناىئ:

1- قيام حالة شاذة غري مألوفة.

2- تعذر إتباع اإلدارة للقوانني املعدة للظروف العادية.

3- تعرض مصلحة عامة للخطر.

وتظل الدولة عند إعالن حالة الطوارئ ملتزمة بسيادة القانون، فال يجوز لها أن تصبح هي 
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الَحَكم يف تطبيق القانون عىل نفسها. وكثرياً ما تتجاهل الحكومات الحدود الصارمة التي تقيد بها 

القوانني املحلية والدولية إعالن حالة الطوارئ والشكليات اإلجرائية واملجال املسموح لسلطات 

الطوارئ. وكثرياً ما تتعرض حقوق اإلنسان لبعض من أبشع االنتهاكات خالل حالة الطوارئ. 

ومن بني الحقوق التي يجوز تعليقها، مبوجب أحكام عدد من معاهدات حقوق اإلنسان، 

بعض ضامنات املحاكمة العادلة. غري أن هذا التخفف ال ينبغي أن يتعارض مع االلتزامات األخرى 

يف  الحق  تضمن  التي  اإلنساين  القانون  معاهدات  ذلك  يف  مبا  الدويل،  القانون  مبوجب  للدولة 

املحاكمة العادلة أثناء الرصاعات املسلحة - التي تعد أخطر حالة طوارئ ميكن أن تتعرض لها أمة. 

كذلك، يجب أن تفي مراسيم التخفف بعدد من الرشوط اإلجرائية األساسية. 

تتخذ، يف  أن  والسياسية«،  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  »العهد  للدول، مبوجب  ويجوز 

إبان  اإلنسان  بحقوق  الخاصة  بااللتزامات  تتقيد  ال  تدابري  الوضع،  يتطلبها  التي  الحدود  أضيق 

حاالت الطوارئ االستثنائية التي تهدد حياة األمة. وتسمح املادة 4 من »العهد الدويل« للحكومات 

بأن تتخذ مثل هذه التدابري بشأن بعض حقوق اإلنسان املعينة طاملا التزمت باآليت: 

أ( أن تتطلب مقتضيات الحالة بشدة هذه التدابري. 

ب( عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات األخرى املرتتبة عليها مبقتىض القانون الدويل. 

ج( أن تُعلن حالة الطوارئ رسمياً، وأن تُخطر الحكومة األمني العام لألمم املتحدة عىل الفور 

بأمر هذه التدابري وبالسبب يف ذلك. 

والحقوق الوحيدة التي ال يجوز تعليقها هي تلك الحقوق املحددة يف املادة 4 من »العهد 

الدويل« 

املادة)4( من العهد الدوىل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية«1.يف حاالت الطوارئ االستثنائية 

التي تتهدد حياة األمة، واملعلن قيامها رسميا، يجوز للدول األطراف يف هذا العهد أن تتخذ، يف أضيق 

الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابري ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة عليها مبقتىض هذا العهد، رشيطة 

عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات األخرى املرتتبة عليها مبقتىض القانون الدويل وعدم انطوائها 

 عىل متييز يكون مربره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتامعي.

2. ال يجيز هذا النص أي مخالفة ألحكام املواد 6 و 7 و 8 )الفقرتني 1 و 2( و 11 و 15 و 16 و 18.

3. عىل أية دولة طرف يف هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول األطراف 
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األخرى فورا، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة، باألحكام التي مل تتقيد بها وباألسباب التي 

أخرى  مرة  بذلك  تعلمها  أن  التقيد،  عدم  فيه  تنهى  الذي  التاريخ  يف  وعليها،  ذلك.  إىل  دفعتها 

وبالطريق ذاته.

االجتهاد القضايئ يف إقرار ضامنات املحاكمة العادلة:

املساواة وعدم التمييز يف اللجوء للقايض الطبيعى:

حق كل مواطن يف اللجوء إىل قاضيه الطبيعي انتصافا مام قد يقع عليه من عدوان، قد دل 

عىل أن هذا الحق يف أصل رشعته من الحقوق املقررة للناس جميعا ال يتاميزون فيام بينهم يف 

مجال النفاذ إليه، وإمنا تتكافأ مراكزهم القانونية يف سعيهم لرد اإلخالل بالحقوق التي يدعونها 

ولتأمني مصالحهم التي ترتبط بها، مبا مؤداه أن قرص مبارشة حق التقايض عىل فئة من بينهم أو 

الحرمان منه يف أحوال بذاتها، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته، إمنا يعد عمال مخالفا للدستور 

الذي مل يجز إال تنظيم هذا الحق وجعل املواطنني سواء يف اإلرتكان إليه، مبا مؤداه أن غلق أبوابه 

دون أحدهم أو فريق منهم، إمنا ينحل إىل إهداره ويكرس بقاء العدوان عىل الحقوق التي يدعيها. 

وأضحى هذا املبدأ يف جوهره وسيلة لتقرير الحامية القانونية املتكافئة التي ال يقترص نطاق 

تطبيقها عىل الحقوق والحريات املنصوص عليها يف الدستور، بل ميتد مجال إعاملها كذلك إىل تلك 

التي كفلها املرشع للمواطنني يف حدود سلطته التقديرية، وعىل ضوء ما يرتئيه محققا للصالح 

العام. 

بينتها هي  أحوال  املواطنني يف  التمييز بني  املادة 40 منه عىل حظر  الدستور يف  ولنئ نص 

أن  إال  العقيدة،  أو  الدين  أو  اللغة  أو  واألصل  الجنس  أساس  فيها عىل  التمييز  يقوم  التي  تلك 

إيراد الدستور لصور بذاتها يكون التمييز محظورا فيها، مرده وعىل ما استقر عليه قضاء املحكمة 

الدستورية العليا أنها األكرث شيوعا يف الحياة العملية، وال يدل البتة عىل انحصاره فيها، إذ لو صح 

ذلك لكان التمييز بني املواطنني فيام عداها جائزا دستوريا. وهو ما يناقض املساواة التي كفلها 

الدستور، ويحول دون إرساء أسسها وبلوغ غاياتها. وآية ذلك أن من صور التمييز التي أغفلتها 

املادة 40 من الدستور ما ال تقل عن غريها خطرا سواء من ناحية محتواها أو من جهة اآلثار 

التي ترتبها، كالتمييز بني املواطنني يف نطاق الحقوق التي يتمتعون بها أو الحريات التي ميارسونها 

أو  الحزبية  ميولهم  أو  الطبقي،  انتامئهم  أو  االجتامعي  مركزهم  أو  مولدهم  إىل  مرده  العتبار 
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نزعاتهم العرقية أو عصبيتهم القبلية أو إىل موقفهم من السلطة العامة أو إعراضهم عن تنظيامتها 

أو تبنيهم ألعامل بذاتها، وغري ذلك من أشكال التمييز التي ال تظاهرها أسس موضوعية تقيمها. 

وحيث إن من املقرر أن صور التمييز املجافية للدستور وإن تعذر حرصها، إال أن قوامها كل 

تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها 

الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها مبا يحول دون 

مبارشتها عىل قدم من املساواة الكاملة بني املؤهلني قانونا لالنتفاع بها، وبوجه خاص عىل صعيد 

العامة. متى  الحياة  السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية وغري ذلك من مظاهر  الحياة 

الحقوق  التداعي يف شأن  املتقاضني يف مجال  بني  مايز  قد  فيه  املطعون  النص  كان ذلك، وكان 

التي يطلبونها - ال بناء عىل اعتبار يرتد إىل طبيعتها أو يتصل بتنظيم الحق يف اقتضائها، بل ترتيبا 

عىل محال إقامتهم، ذلك أن الالئحة املشار إليها كفلت لكل متقاض ال يقيم يف جهة من األماكن 

التي حددها النص املطعون فيه حق الطعن استئنافيا يف األحكام االبتدائية الصادرة من املحاكم 

الرشعية الجزئية. فإن كان مقيام بها، فإن هذا الطريق من طرق الطعن يكون ممتنعا بالنسبة 

إليه. مبا مؤداه استبعاد النص املطعون فيه لفئة بذاتها من املتقاضني من فرص الطعن املكفولة 

لسواهم رغم متاثلهم جميعا يف مراكزهم القانونية، وتداعيهم يف شأن الحقوق عينها. ومن ثم ال 

يكون هذا النص محموال عىل أسس موضوعية، بل متبنيا متييزا تحكميا منهيا عنه بنص املادة 40 

من الدستور. 

التي يحدد  املوضوعية  بالرشوط  القانون رهن  أمام  املواطنني  أن إعامل مبدأ مساواة  ذلك 

املرشع عىل ضوئها املراكز القانونية التي يتكافأ أصحابها بها أمام القانون، عىل أن يكون مفهوما 

أن موضوعية هذه الرشوط مرجعها إىل اتصال النصوص التي ترتبها بالحقوق التي تتناولها، مبا 

الحقوق، ومتطلباتها يف مجال مامرستها. ومجرد  بطبيعة هذه  بها وتعلقها  ارتباطها عقال  يؤكد 

الترشيعي  التمييز  أن  إال  أحكامها،  إلنفاذ  الزما  كان  وإن  وتجردها  القانونية  القاعدة  عمومية 

املناقض ملبدأ املساواة أمام القانون، ال يقوم إال بهذه القواعد ذاتها.
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أحكام قضائية ودراسات حالة

الحالة رقم )1(

السطو عىل بيت سكن

الوقائع :

ال يهم الجرمية التي يقرتفها الجاين يف املكان املحمي بنصوص القانون : كاملنازل ؛ املهم فقط 

أم مل  الجناية  ارتكبت  ، وسواء  املخالفة  أو  الجنحة  ال  الجناية  نوع  الجرمية من  تكون هذه  أن 

ترتكب ، فالعربة بقصد الجاين من السطو ال بالنتيجة التي تتحقق ، فإذا تحققت الجناية اسند 

له تهمتي السطو والجناية املقرتفة ، وإال فيقترص األمر عىل توجيه تهمة السطو عىل بيت سكن 

– مثالً – بقصد ارتكاب جناية ؛ إذا مل يتمكن من تنفيذ غايته بسبب ال دخل إلرادته فيه : كمن 

يسطو عىل بيت سكن بقصد اغتصاب أنثى مقيمة فيه ؛ لكنه ال يستطع اغتصابها بسبب هروبها 

من املكان أو لوصول الرشطة للمكان ، والقبض عليه بعد إبالغ الجريان عن الحادث 39 . 

39  قضت محكمة النقض أنه : » ملا كان من املقرر أن ظرف االرتباط بني جرمية القتل العمد مع سبق اإلرصار وجرمية الرسقة يتوافر ؛ متى 

كان قد وقع ألحد املقاصد املبينة بالفقرة الثالثة من املادة )234( من قانون العقوبات وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو 

ارتكابها بالفعل ، وكان البني من املفردات املضمومة أن املتهم اعرتف بتحقيقات النيابة العامة أنه نظراً لعدم إنفاق أبيه عليه اشتد الخالف 

معه وما إن علم املتهم باحتفاظ والده مببلغ مايل حتى فكر يف قتله فتظاهر بالنوم بجواره حتى استغرق والده يف النوم ، فتسلل من جواره 

وأحرض عصا غليظة ورضبه فوق رأسه ثالث رضبات ففارق الحياة يف الحال فقام برسقة املبلغ املايل ، وساعة يد ، وفيزا كارت ، وثم يكون 

القتل قد وقع بقصد الرسقة  Pاألمر الذي يوفر يف حق املتهم جرمية القتل العمد املرتبطة بجنحة رسقة فضالً عن توافر ظرف سبق اإلرصار 

يف حقه كظرف مشدد وال ينال من ذلك ما قد يثار من أن تلك الجنحة غري معاقب عليها مبوجب نص املادة 312 من قانون العقوبات 

لوقوعها بني األصول والفروع وأن وفاة األب يكون حائالً دون تقديم الشكوى وثم ال يصح تغليظ العقوبة عليه ، إذ إن ذلك ال يتفق 

وفلسفة املرشع الجنايئ يف املادة )312( من قانون العقوبات التي تنص عىل أنه : » ال تجوز محاكمة من يرتكب رسقة إرضاراً بزوجه أو 

زوجته أو أصوله أو فروعه ؛ إال بناًء عىل طلب املجنى عليه . وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك يف أية حالة كانت عليها . كام له أن 

يوقف تنفيذ الحكم النهايئ عىل الجاين يف أي وقت شاء » ، ومفاد ذلك أن هذه املادة تضع قيداً عىل حق النيابة العامة يف تحريك الدعوى 

الجنائية بجعله متوقفاً عىل طلب املجنى عليه ، كام تضع حداً لتنفيذها الحكم النهايئ عىل الجاين بتخويل املجنى عليه وقف تنفيذ الحكم 

يف أي وقت شاء وذلك رغبة من املرشع يف التسرت عىل أرسار العائالت صوناً لسمعتها وحفظاً لكيان األرسة وهو ما أشري إليه يف تقرير لجنة 

الشئون الترشيعية واملذكرة التفسريية ، األمر الذى يستفاد منه بحكم اللزوم العقيل واملنطقي أن يكون املرضور من الجرمية – املرسوق 

ماله – باق عىل قيد الحياة ، يك يكون له الحق يف اإلقدام عىل الشكاية أو اإلحجام عنها وهو وشأنه يف الخيار بني هذا أو ذاك ، أما إذا قتل 

املجني عليه بقصد رسقة ماله وكان القاتل ابنه – كام هو الحال يف الدعوى الراهنة - فيزول هذا القيد لوفاة املرضور من الرسقة وتسرتد 

النيابة العامة حقها يف تحريك دعواها ألسباب ثالثة : أولها :- أن الحق يف الشكوى قد انقىض لوفاة املجني عليه وأضحى ماله تركه تؤول 

لورثته يتوارثونها رشعاً ، عدا القاتل لقتله مورثه ، والرسقة التي حدثت تكون واقعة عىل مال للورثة ومن حق النيابة العامة تحريك دعواها 

دون توقف عىل تقديم شكوى من قبلهم . ثانيها :- أن املرشع رهن محاكمة السارق وفقاً لنص املادة )312( املار ذكرها بتقديم شكوى 

من املجني عليه رشيطة أن تكون جرمية الرسقة قامئة بذاتها ، أما إذا كانت مرتبطة بجرمية أخرى أو ظرفاً مشدداً لها – كام هو الحال يف 

الدعوى الراهنة – فال لزوم لتقدميها ، وتضحى النيابة العامة طليقة من هذا القيد . ثالثها :- أن القول بغري ذلك يؤدي إىل نتيجة ينفر منها 

العقل وتأباها العدالة ، إذ يجعل من يجهز عىل أبيه قتالً لرسقته أوفر حظاً ممن ال يجهز عليه متاماً حال رسقته ؛ ألنه يف الحالة الثانية 

يكون يف وسع الوالد شكاية ولده بينام يستحيل عليه ذلك يف الحالة األوىل لوفاته . فضالً عن أن الحكم املطعون فيه قد خلص يف منطق 
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للحضور إىل خان  الحادث بشهرين  األول قبل  املتهم  اتفق مع  الثاين  املتهم  أن  تتلخص يف 

يونس ألخذ املجني عليها من زوجها الذي تزوجته دون علمه ، ويف يوم الحادث ذهبا نهاراً إىل 

بيت املجني عليه ، وعادا إىل )خان يونس( وبقيا بها إىل الساعة التاسعة مساًء للقيام بخطف 

املجني عليها ، وتسلقا حائط املنزل وفتحا باب الحجرة ، فلم يجدا املجني عليهام ، فظنا أنهام 

يف الدار الرشقية املالصقة للبيت ، فتسلقا حائط هذا البيت ، ودخال إىل بيت اتضح أنه بيت )ر. 

ش.( ، فاستيقظ صاحبه من نومه ، وأمسك باملتهم الثاين ؛ إال أن املتهم األول طعنه عدة طعنات 

النساء حرض  املصاب وغريها من  ، وعىل رصاخ زوجة  الفرار  ليتمكنا من  كانت معه  )بشربية( 

الثاين ، ومل يتمكن من القبض عىل األول الذي ألقي القبض  البوليس وألقي القبض عىل املتهم 

عليه الحقاً . 

قرار محكمة االستئناف العليا الفلسطينية 

من حيث إن الدفاع عن املتهمني قد دفع بالنسبة للتهمة األوىل بأنه عىل فرض صحة قصد 

املتهم ارتكاب جرمية الخطف ، فإن الجرمية تعد مستحيلة نظراً ألن املجني عليهام مل يكونا بالدار، 

وكانا قد غادراها منذ خمسة أيام ، فلم يكن من املمكن القيام بالفعل الذي كانوا ينوون القيام 

به . وحيث إن قانون العقوبات الفلسطيني يف مادته )3/30( مل تأخذ باستحالة القصد ؛ ونصت 

عىل أنه ال عربة إذا مل يكن يف اإلمكان ارتكاب الجرم بالفعل بسبب ظروف كان يجهلها املجرم .

املتهم خطف  نية  كان يف  أنه  والشهود  الثاين  املتهم  أقوال  الثابت من  إنه من  ومن حيث 

شقيقته من زوجها فسطا عىل دار ع. ثم تابع عملية السطو ، فدخل دار )ر. ش.( لتحقيق غرضه؛ 

، فإن  للدار قبل ذلك  ، ومغادرتهام  لعدم وجود شقيقته وزوجها  إال أن غرضه مل يتحقق نظراً 

املحكمة ال ترى وجهاً لهذا الدفع وترى رفضه 40 . 

هذا ولقد أعد القضاء الفلسطيني أن االعتداء عىل املجني عليه بقصد منعه من إلقاء القبض 

عليه بعد ارتكاب واقعة السطو ال تشكل جناية السلب ، بل مكوناً لجرمية إحداث جرح بقصد 

منع القبض عليه . 

سائغ وتدليل صحيح ثبوت جرمية القتل العمد مع سبق اإلرصار املرتبطة بجنحة الرسقة املؤمثة باملادة )2/234( عقوبات يف حق الطاعن= 

=وذلك عىل النحو آنف البيان وأوقع عليه عقوبة اإلعدام وهى ذات العقوبة املقررة لجرمية القتل العمد مع سبق اإلرصار ، فإنه يكون 

قد أصاب صحيح القانون ، وثم فال مصلحة للنعي بشأن واقعة الرسقة » . نقض جنايئ مرصي رقم )28565( لسنة 86 جلسة 2017/5/6م 

)غري منشور(  .

40  استئناف عليا جزاء فلسطيني رقمي )38 ، 40 / 58( ، جلسة 1959/1/11م ، مصدر سابق ، الجزء السابع عرش، ص 80 .
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ويف هذا قضت محكمة االستئناف العليا أن واقعة الدعوى تجمل أنه يف ليلة الواقعة كانت 

)ع. أ.( تبيت مع حامتها )ش. م.( يف غرفة واحدة ، واستيقظت األوىل فوجدت املتهم يحاول رسقة 

أساورها ، فاستغاثت وأمسكت به ، واستيقظت حامتها وحاول املتهم الهرب ، ولكنه مل يتمكن 

من ذلك إال بعد أن أحدث باملجني عليها عدة سحجات.

وحيث إن محكمة الجنايات دانته الرتكابه جنايتي السطو ليالً عىل منزل معد للسكنى بقصد 

الرسقة ، واالعتداء عىل شخص آخر بقصد الحصول عىل اليشء الذي يريد رسقته حالة كونه مسلحاً 

بآلة جارحة ؛ األمر املنطبق عىل املواد )294 ، 1/295، 2/288( من قانون العقوبات . 

وحيث إنه ملا كان الثابت من شهادة املجني عليها أن املتهم عندما اعتدى عليها ، وأحدث 

إصابتها ؛ كان يقصد منعها من القبض عليه ، ومل يكن يقصد الحصول عىل األساور املراد رسقتها ، 

فإن املادة )2/288( من قانون العقوبات ال تنطبق عىل الواقعة ، وتكون األفعال التي أتاها املتهم 

قانون  )1/235( من  املادة  املنطبقة عىل  عليه  القبض  منع  بقصد  إحداث جرح  لجرمية  مكونة 

العقوبات إىل جانب جرمية السطو 41 .

ولقد قضت محكمة االستئناف العليا أن : » الواقعة حسبام استخلصتها املحكمة من االطالع 

عىل األوراق واملرافعات تجمل يف أنه قبيل ظهر يوم 27 من أبريل سنة 1958م بينام كان )م. ع. 

أ.( عائداً من رفح إىل الربيج راكباً دراجة ومعه بعض املنقوالت من سجائر ودفاتر وبسكويت إذ 

اعرتض طريقه س. ع. حامالً سالحاً نارياً )كارلوجوستاف( ، وأوقفه وسأله عام يحمله ، فلام أجابه 

مبا معه اقتاده إىل مكان بعيد عن الطريق وفتشه واستوىل عىل مبلغ عرشين قرشاً ودفرت ثم عاد 

املتهم  ، فأخذ  املكان األول حيث كان املجني عليه قد ترك دراجته مبا عليها من منقوالت  إىل 

صناديق السجائر ، وأمر املجني عليه باالنرصاف ، فانصاع له ثم اتجه إىل نقطة بوليس الجوازات، 

حيث أبلغ عن الحادث ... .

وقد أنكر املتهم التهمة أمام قايض التحقيق ، كام أنكرها أمام محكمة الجنايات وقرر أنه 

يعمل يف املخابرات ، وكان موجوداً مبحل الحادث لتكليفه بضبط شخص يدعى )س. أ.( ، وأنه 

صادف املجني عليه يف الطريق ومعه سجائر مهربة من الجمرك ، فأراد ضبطه ، ولكن املتهم قدم 

له عرشين قرشاً كرشوة ليك يرتكه . ويف أثناء ذلك مر )س. ع.( ، فاضطر ملالحقته وترك املجني 

عليه ، وملا عاد إليه القتياده إىل مركز البوليس كان قد متكن من الهرب بعد أن ترك السجائر ، 

فأخذها وتوجه بها إىل مركز البوليس للتبليغ ... .

41  استئناف عليا جزاء فلسطيني رقم )37 / 58( ، جلسة 11 /1959/1م ، مصدر سابق ، الجزء السابع عرش ، ص 78 .
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ومن حيث إن املادة )287( من قانون العقوبات تنص عىل أن كل من رسق شيئاً واستعمل 

ارتكابها مبارشة مع أي  بعد  أو  أو قبل  الرسقة  ارتكابه  أثناء  باستعامله  أو هدد  الفعيل  العنف 

بغية  أو  به  االحتفاظ  أو  املرسوق  اليشء  عىل  الحصول  بقصد  مال  بأي  يتعلق  فيام  أو  شخص 

صد من يقاومه يف الحصول عليه أو االحتفاظ به أو بقصد التغلب عىل هذه املقاومة ؛ يعد أنه 

املتهم قد استعمل  أركانها أن يكون  ، تستلزم كركن من  )السلب(  ارتكب جناية تعرف بجناية 

للمتهم  املجني عليه قد رضخ  إذا كان  ؛  الجرمية  تنشأ  ، وال  باستعامله  أو هدد  الفعيل  العنف 

نتيجة خوفه منه أو من سالح يحمله ما دام أنه مل يصدر عنه عمل إيجايب ينطوي عىل التهديد 

باستعامل العنف أو السالح ، ولذا فإن مجرد حمل السالح أثناء الرسقة ال تقوم به جرمية السلب 

املنصوص عليها يف املادة )287( من قانون العقوبات والدليل عىل ذلك أن املادة )1/288( من 

قانون العقوبات أعدت حمل السالح ظرفاً مشدداً يف جرمية السلب 42.

أن  الجنايات  التحقيق ومحكمة  قايض  أمام  عليه  املجني  أقوال  الثابت من  إن  ومن حيث 

املتهم مل يستعمل العنف الفعيل ، ومل يهدد باستعامله ، وأنه ملا انصاع له خوفاً من السالح الذي 

كان يحمله رغم أنه مل يهدد باستعامله وقد ردد املجني عليه هذا املعني يف أكرث من موضع ، فقد 

ذكر يف شهادته أمام قايض التحقيق أن املتهم مل يهدده بإطالق النار عليه . وقال أمام محكمة 

التي تحمل السالح بعرض الطريق ،  : إن املتهم اعرتض طريقه إليقافه بأن رفع يده  الجنايات 

كان مجرد  إمنا  بالسالح  اليد  الغرض من رفع  ، وأن  السالح  إليه  يوجه  املتهم مل  أن  ومفاد هذا 

االعرتاض لإليقاف .

ارتكابه  أثناء  عادياً  حمالً  يحمل سالحه  كان  املتهم  أن  له  املحكمة  مناقشة  أثناء  قال  كام 

للحادث ، ومل يهدده باستعامله يف أي مرحلة من مراحل إمتام الجرمية ، وأنه رضخ له لخوفه من 

السالح .

عليها  املنصوص  الجناية  يكون  املتهم ال  الذي وقع من  الفعل  فإن   ، لذلك  إنه  ومن حيث 

باملادتني )287 و 1/288( من قانون العقوبات لتخلف ركن من أركانها ... .

ومن حيث أنه لكل ما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن )س. ع.× سلب عرشين قرشاً ودفرتاً 

وستني علبة من السجائر من ذات شخص آخر هو )م. م.( ؛ األمر املعاقب عليه باملادة )273( من 

قانون العقوبات .

42  قضت محكمة النقض أن : » حمل السالح يف الرسقة مثل ظريف اإلكراه والتهديد باستعامله ، وهي من الظروف املادية العينية املتصلة 

بالفعل اإلجرامي ويرسي حكمها عىل كل من قارف الجرمية أو أسهم فيها فاعالً كان أو رشيكاً ، ولو مل يعلم بهذا الظرف ، فإن ما يثريه 

الطاعن من عدم ضبط مثة أسلحة معه ال يكون له محل . نقض جنايئ مرصي رقم )1062( لسنة 82 جلسة 2014/5/14م )غري منشور( .
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ومن حيث إن املتهم من رجال املخابرات الذين يفرض عليهم واجبهم املحافظة عىل أموال 

الناس وأرواحهم ؛ األمر الذي يجب معه أخذه بالشدة عند تقدير العقوبة املناسبة للجرمية التي 

ارتكبها 43 . 

الحالة رقم )2(

ماهية سبق اإلرصار 

الوقائع :

قام املتهم باستدراج زوجته املغدورة من بيتها الواقع يف مخيم األمعري إىل مدينة رام الله، 

وبعد ذلك إىل قرية جفنا بالقرب من املزرعة التي يعمل بها ؛ وذلك لحل الخالف بينهام ، حيث 

سبق وأن قرر يف نفسه : إما أن يفهم منها ما الذي يحصل يف البيت ؟ وماذا تريد منه ؟ وسبب 

معاملتها السيئة له ؟ وإما أن يقتلها ، وهناك وأثناء أن كانا لوحدهام بدأ يسألها ، حيث قال 

لها : بدي أجوبة لألسئلة التي يف رأيس : ملاذا تتعاميل معي بهذه الطريقة السيئة ؟ وملاذا أهيل 

يعاملونني هذه املعاملة ؟ وكان ردها بأنه مجنون ، ويجب أن ينقل إىل مشفى )بيت لحم( 

عندها قام بإحضار سكني كانت موضوعة عىل األرض بالقرب من البصل الذي كان يزرعه ، وقام 

باالعتداء عليها بواسطتها عىل أنحاء متفرقة من جسمها العلوي ؛ مام ألحق بها مجموعة جروح 

قطعية وجروح طعنية وجروح قطعيه حادة أدت إىل وفاتها.

قرار محكمة النقض :

لقد قضت محكمة النقض أنه : » وبتطبيق القانون عىل الوقائع التي خلصت اليها محكمتا 

املوضوع نجد أن ما أقدم عليه املتهم املطعون ضده من أفعال بيوم وتاريخ الحادث موضوع 

... هذه االفعال الصادرة عن املتهم املطعون ضده تدل داللة أكيدة وواضحة أن نيته  الدعوى 

قد اتجهت إىل قتل زوجته وازهاق روحها ، والدليل عىل ذلك استخدامه سالحاً قاتالً بطبيعته ، 

وهي السكني واالعتداء عليها بواسطتها عىل أنحاء متفرقة من جسمها العلوي ، ومكان وطبيعة 

االصابات التي تعرضت لها ، حيث كانت يف أماكن خطرة وقاتله من جسمها . 

43  استئناف عليا جزاء فلسطيني رقم )31 / 58( ، جلسة 1958/12/6م ، مجموعة مختارة من أحكام محكمة االستئناف العليا ، مصدر سابق 

، الجزء السابع عرش ، ص 66 .
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وأن املادة )1/328( من قانون العقوبات تشرتط لتوافر عنرص العمد أن يكون الجاين قد أمىل 

فكره فيام عزم عليه ورتب وسائله وتدبر عواقبه ثم أقدم عىل ارتكاب الجرمية وهو هادئ البال .

وأن نية القتل لدى املتهم املطعون ضده ال تكفي إلثبات سبق االرصار املنصوص عليه يف 

املادة )329( من القانون ذاته الذي يستدعي التصميم السابق لوقوع الجرمية ، وأن يكون هذا 

التصميم مقرون بهدوء البال والفرتة الزمنية الالزمة لهذا التفكري الهادئ ، وال بد من التدليل عىل 

هذا الظرف تدليالً صحيحاً ؛ ألن نية القتل وظرف سبق االرصار هام أمران منفصالن.

ويف هذا الخصوص نجد أن ظرف سبق االرصار يتكون من عنرصين معاً هام : العنرص الزمني 

والعنرص النفيس الذي يتمثل يف الهدوء والرتوي والتفكري يف الجرمية ، ثم التصميم ، ثم مرحلة 

التنفيذ .

والفرتة الزمنية هي الفرتة املنقضية بني التصميم عىل القتل وتنفيذه ، وتنم عن ثبات القاتل 

عىل قصده خالل الفرتة الزمنية ؛ إال أن هذا العنرص غري كاف يف ذاته لتوافر سبق االرصار ، وامنا 

هو متطلب كرشط ال غنى عنه لتحقيق العنرص النفيس ، ويقصد به التفكري والروية ، أي انرصاف 

ذهن القاتل إىل فعله مبعزل عن الثورة العاطفية أو الهيجان النفيس اللذين يسلبانه جزئياً أو كلياً 

الوعي واإلرادة .

فسبق االرصار يقوم عىل العنرص الزمني والعنرص النفيس معاً ، فتحقق العنرص النفيس يفرتض 

تحقق العنرص الزمني ؛ ألن سبق االرصار يكون متوافراً مهام قرص الزمن بني العزم عىل الجرمية 

وتنفيذها ؛ ألن العربة مبا يقع يف ذلك الزمن من تفكري وتدبر .

وسبق االرصار هو من األمور املعنوية التي ال تقع تحت الحواس ، والتي ال تعرف إال مبظاهرها 

الخارجية ، وهي األفعال املادية التي تقع من الجاين ، والتي تدل عىل ما كان يضمره يف نفسه من 

قبل ، ومبا انه من األمور النفسية ، فللمحكمة أن تستنتجه مام يحصل لديها من ظروف الدعوى 

وقرائنها.

وبذلك يتحقق ظرف سبق االرصار عادة بإعداد وسيلة الجرمية ، ورسم خطة تنفيذها بعيداً 

عن ثورة االنفعال ؛ مام يقتيض الهدوء والروية قبل ارتكابها ال أن تكون وليدة الدفعة األوىل يف 

نفس جاشت باالضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره 44 .

44  إذا كان املتهم الطاعن يعلم قبل وقوع الحادث بثالثة أشهر بأن شقيقته املجني عليها بعد زواجها بأيام هربت من املنزل ، وقد تكرر هربها 
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الجاين للقتل عدته قبل وقوعه : كرشاء  التي تدل عىل سبق االرصار أن يعد  القرائن  ومن 

سالح أو غريه أو أن يعلن الجاين قبل القتل عزمه عىل قتل فالن أو أن يهدد املجني عليه بالقتل 

قبل وقوعه ، ويوجد سبق االرصار ، ولو كان القصد معلقاً عىل حدوث أمر أو موقوفاً عىل رشط .

ولكن يجب أن تدل وقائع وظروف الدعوى بوضوح عىل أن املتهم كان هادئ البال وقت 

بدون  تنفيذ جرميته  يقوم عىل  أن  ؛ مبعنى  الطبيعية  يكون عىل حالته  أن  أي  الجرمية  ارتكاب 

استفزاز أو سبب وقتي يدعو إىل ذلك .

وحيث إن سبق االرصار عىل القتل معناه تنفيذ القتل بعد ترو ويشرتط إال يقطع هذا الرتوي 

أي مثري من املثريات التي تعجل تنفيذ القتل ، إذ لو طرأ هذا املثري تنقيض معه فرصة العدول التي 

عىل أساس اتاحتها للجاين ؛ حتى يقال بأنه كان من املحتمل أن يحجم ، ومع ذلك أقدم ، فالعبارة 

التي ذكرتها املغدورة لزوجها املتهم املطعون ضده ) أنت مجنون ، ويجب نقلك ملشفى بيت 

لحم( كانت من املثريات التي أخلت بسري الرتوي وأزالت الفرصة التي كان يلزم أن تتاح للمتهم ؛ 

حتى ينسب إليه أنه كان من اليسري له أن يعدل ، ومع ذلك مل يفعل .

وبالتايل فإن أفعال املتهم املطعون ضده ، والحالة هذه ال تشكل أركان وعنارص جناية القتل 

العمد خالفاً ألحكام املادة )1/328( من قانون العقوبات كام ذهبت إىل ذلك النيابة العامة يف 

اسنادها ، وامنا تشكل أركان وعنارص جناية القتل القصد طبقاً ألحكام املادة )326( من القانون 

ذاته ؛ مام يتعني تعديل وصف التهمة املسندة له ، وهذا ما توصلت إليه محكمتي املوضوع ، 

الناحية مام يقتيض رد هاذين  وبذلك فإن الحكم املطعون فيه يكون واقعاً يف محله من هذه 

السببني 45 .

بعد ذلك ، وأنها أمضت ليلة أو يزيد يف عزبة )س.( وشاهدها تقوم بالتلويح بيدها من نوافذ البيت وسطح املنزل ، فإن ذلك كله ينفي 

ثورة الغضب الشديد التي متسك بها ، وال مجال لتطبيق املادة )98( من قانون العقوبات لسنة )1960م( .نقض جزايئ فلسطيني )رام هللا( 

رقم )2011/206( ، جلسة 2012/6/21م )غري منشور( .

45  رأت األقلية املخالفة لألغلبية أن محكمة بداية رام هللا قد حملت حكمها يف ذلك عىل مناقشة بينة النيابة املتمثلة بإفادة املتهم املعطاة 

املزرعة(،  / إسامعيل محمد بغدادي ) صاحب  الشاهد  املربز )ن/1( وبأقوال  التحقيق  بتاريخ 2005/2/17م ومبلف  العامة  النيابة  أمام 

وخلصت من ذلك إىل أن جرمية القتل موضوع الدعوى مل يكن مخططاً لها ، وجاءت وليدة اللحظة بحيث إن ذلك ال ينطبق عىل سبق 

االرصار والرتصد . وقد خلصت محكمة البداية إىل هذه النتيجة بعد أن رشحت عنارص وأركان جرمية القتل مع سبق االرصار من حيث = 

=عنرص التصميم السابق ، أي عنرص املدة أو الفرتة الزمنية التي يجب أن متيض بني عقد العزم أو النية عىل ارتكاب جرمية القتل ، وبني 

تنفيذها وأيضاً من حيث العنرص النفيس املتمثل بالحالة النفسية التي مير بها الجاين قبل ارتكاب الجرمية ورضورة أن يكون تفكريه هادئاً 

عندما ينوي ارتكاب جرميته ويهيئ وسائلها .

   وملا كان هذا الذي ساقته محكمة بداية رام هللا من تعريف ورشح لعنارص وأركان جرمية القتل مع سبق االرصار نقرها عليه ؛ إال أننا نجد 

إنها مل تأخذ بعني االعتبار ، وهي بصدد إنزال حكم القانون عىل الوقائع الثابتة لها من خالل البينة التي أرشنا إليها أعاله ما ورد بأقوال 

املتهم يف افادته املعطاة بتاريخ 2005/12/14م ) املربزة ضمن بينة النيابة املؤرش عليها بالحرف ن/1( ، والتي جاء فيها )وليلة االثنني قررت 
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الحالة رقم )3(

القصد الجنايئ الخاص

الوقائع : 

وهي قيامه بالدخول إىل غرفة املغدورة )فاتن( واالعتداء عليها بواسطة املاسورة )التي كان 

يحملها( عىل منطقة الرأس من جسمها ، وعىل إثر ذلك تم نقلها اىل املشفى لإلسعاف ، وثم ما 

لبثت أن فارقت الحياة نتيجة االصابات التي وقعت عليها .

قرار محكمة النقض .

الحادث  وتاريخ  بيوم  أفعال  من  الطاعن  املتهم  عليه  أقدم  ما  أن  النقض  محكمة  قضت 

موضوع الدعوى ، ... هذه األفعال الصادرة عن املتهم الطاعن تدل داللة أكيدة وواضحة أن نيته 

اتجهت إىل قتل املغدورة )ف.( وازهاق روحها ، والدليل عىل ذلك استخدامه األداة املستخدمة 

وفق طبيعة استخدامها )املاسورة( أداة قاتلة واالعتداء عليها بواسطتها ، ومكان وطبيعة االصابات 

التي تعرضت لها املغدورة ، حيث كانت يف مكان خطر وقاتل من جسم املغدورة وهو الرأس .

وأن الثابت من اعرتاف املتهم الطاعن أنه انتوى قتل املغدورة )ف.( ، بسبب سلوكها املشني 

وخطرت له فكرة قتلها والتخلص منها بعد أن سمع منها إنها مارست الجنس مع املدعو )س.( 

مرتني وفض بكارتها .

وليس أدل عىل ذلك من أنه وبعد خروج املغدورة )ف.( من املشفى وعودتها إىل املنزل بثالثة 

أيام ، قام املتهم بالدخول إىل غرفتها وإغالق الباب ، والطلب منها أن تتحدث معه برصاحة عن 

يف نفيس إما أن افهم ما الذي يحصل يف البيت ؟ وماذا تريد مني ؟ وسبب معاملتها السيئة معي ؟ ، وإما أن أقتلها ، ويوم امس الثالثاء 

2005/12/13م وبعد صالة الظهر قمت بأخذ زوجتي فدوى إىل جفنا يف مزرعة حمموت ، وهناك وعندما وصلنا كنا لوحدنا بدأت أسألها 

بدي أجوبه لألسئلة ايل يف رايس : ملاذا تتعاميل معي بهذه الطريقة السيئة ؟ وملاذا أهيل يعاملونني هذه املعاملة ؟ وكان ردها بانني مجنون 

، ويجب أن انقل إىل مشفى بيت لحم ، وعندها قمت بطعنها يف سكني لون املقبض بني ثالث طعنات يف الصدر والبطن ، وكنت قد وجدت 

السكني يف املزرعة عىل األرض أثناء تحديث مع زوجتي ثم بعد ذلك تركتها(.

وعليه وملا كانت هذه األقوال التي مل تلتفت اليها محكمة بداية رام هللا ، ومن بعدها محكمة االستئناف عىل درجة كبرية من األهمية يف   

ضوء ما ورد بأحكام املادة )329( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م ، فإن الحكم املطعون فيه يغدو عىل ضوء ذلك مشوباً بعيب 

القصور يف التعليل والتسبب املوجب لنقضه من حيث تعديل وصف التهمة املسندة للمتهم ) املطعون ضده( وإعادة األوراق ملحكمة 

االستئناف إلجراء املقتىض القانوين يف ضوء ما بيناه وبهيئة مغايرة » . 

نقض جزايئ فلسطيني )رام هللا( رقم )2013/300( ، جلسة 2014/2/25م )غري منشور( .
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طبيعة عالقتها مع املدعو )س.( ، واخباره بأنها مارست الجنس معه مرتني ، وفض بكارتها ، وانها 

خائفة من أن تكون حامل ، كام أخربته بأنها كانت عىل عالقة مع أربعة شباب ، ولكنها ال تتعدى 

)البوس والتحسيس( عندها صمم عىل قتلها بعد أن اعرتفت له أنها )زانية( ، وخرج من غرفتها 

وتوجه إىل املخزن يف العامرة ذاتها ، وأحرض ماسورة انش وربع حديد مكلفن بطول )80( سم ، 

وقام بوضعها خلف باب الصالون لحني تأيت الفرصة املناسبة لقتلها .

ويف اليوم الثاين طلب من زوجته الشاهدة )د.( أن تحرض له قلم وورقة والنظارات ، حيث بدأ 

العمل برسم سكيتشات لورشة يعمل بها ، حيث كان يعمل موارسجي ، وذلك إلشعار زوجته بأنه 

مشغول بالعمل وغري مكرتث ، عندها طلبت منه زوجته )د.( السامح لها بالذهاب إىل الصالون 

)الكوافري( حيث كان يوم سبت النور ، وهو اليوم السابق لعيد الفصح ، فوافق عىل ذلك ، دون 

 ، ابنته )ريم( الذهاب إلحضار وقيتني بزر  انتوى عليه ، وبعد خروجها طلب من  أن تعرف ما 

ومبجرد خروجها توجه إىل الصالون وأحرض املاسورة وقام بإغالق باب غرفة النوم الرئيسة ، حيث 

كان يجلس بداخلها ابنته )ر. وابنه ا.( ، ومبجرد أن فتح باب غرفة املغدورة )ف.( وشاهدته وبيده 

املاسورة أخذت بالرصاخ عندها حرض ابنه )أ.( إال إنه قام برضبه كف ، وقال له انرصف من وجهي 

، وأخرجه من داخل الغرفة ، وتوجه إىل املغدورة )ف.( حيث كانت تجلس عىل الرسير ، وال 

تستطيع الحراك بسبب اصابتها بكرس يف الرجل والحوض ، وقام باالعتداء عليها بالرضب بواسطة 

املاسورة عىل مقدمة رأسها ، عىل إثر ذلك قامت باالتكاء عىل الكومودينا بجانب الرسير ، فقام 

برضبها مرة ثانية املاسورة ذاتها عىل مؤخرة رأسها .

هذه األفعال الصادرة عن املتهم تدل عىل أن نيته بالقتل مل تكن نيه أنية بنت لحظتها ، وامنا 

كانت نية مبيتة اضمر وخطط لها يف نفسه من السابق ، وصمم عليها ، وبذلك فإن فعل املتهم 

الطاعن والحالة هذه تشكل بالتطبيق القانوين أركان وعنارص جناية القتل العمد طبقاً ألحكام 

املادة )1/328( من قانون العقوبات ، وحيث انتهى الحكم املطعون فيه إىل النتيجة ذاتها ، فيكون 

متفقاً وأحكام القانون ، وأن الطعن من هذه الناحية مستوجب الرد 46 .

46  نقض جزايئ فلسطيني )رام هللا( رقم )2014/325( ، جلسة 2015/3/3م )غري منشور( .
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الحالة رقم )4(

القتل بالوسائل املادية

الوقائع : 

إذا كان الغالب أن يرتكب القتل باستعامل أداة معينة ، فال يشء مينع من اقرتافه دون أي 

أداة ، كام يف خنق املجني عليه أو دفعه من أعىل برج أو إغراقه يف اليم . فإذا استخدم القاتل 

أداة يف تنفيذ جرميته ، فيستوي يف نظر الشارع أن تكون هذه األداة قاتلة بطبيعتها : كاملسدسات 

والطورية  والسيف  والفأس  كالبلطة   : الحادة  واآلالت   ، والكهرباء  السامة  واملواد  واملتفجرات 

والكريك ، كام ميكن أن تكون تلك األداة غري قاتلة بطبيعتها ، وإن أدت إليه مبوجب قصد الجاين 

من استعاملها برغم أنها مام ال تستخدم عادة يف القتل : كالدفع أو اللطم عىل الوجه أو الرضب 

بالعصا الرفيعة ، أو القذف بحجارة . كام ميكن أن تكون أداة القاتل )حيواناً( مستأنساً أو غري 

املدرب عىل  كلبه  أو حرش  ليفرتسه  من قفصه عىل عدوه  الجاين منراً  أطلق  لو  : كام  مستأنس 

، بل إنه ميكن أن تكون أداة الجاين )إنساناً( : كمن يحض مجنوناً  خصمه ليفتك به بنية قتله 

إلطالق النار عىل غرميه 47 . 

وعىل هذا األساس ، فإنه ال يلزم أن تصل يد الجاين إىل جسم املجني عليه مبارشة ، بل يكفي 

أن يهيئ القاتل األسباب التي تؤدي إىل إحداث املوت ، ولو كان إنتاج هذه األسباب آلثارها متوقفاً 

عىل ظرف أو رشط أو ترصف من شخص آخر حسن النية ، ولو كان املجني عليه نفسه : كمن يضع 

يف فراش املجني عليه ثعباناً قاتالً أو يفتح أنابيب الغاز يف منزله أو يضع يف األكواب التي يحتيس 

فيها مرشوباته ميكروبات قاتلة أو يدس له يف طعامه سامً ، أو يعد لعدوه حفرة عميقة ويغطيها 

باألعشاب ؛ حتى إذا مر عليها سقط فيها فهلك . 

قرار محكمة االستئناف العليا :

إن محكمة املوضوع تحت إرشاف املحكمة االستئنافية هي صاحبة القول الفصل يف تقرير 

مدى صالحية األداة املستعملة يف الواقعة إلحداث القتل أم ال . ويف هذا قضت محكمة االستئناف 

الطبيب املرشح قرر بأن اإلصابة  الدفاع عن املستأنف ذكر يف دفاعه أن  الفلسطينية أن  العليا 

القاتلة التي أدت إىل وفاة املجني عليه كانت بسكني ومل يثبت أن املتهم كان معه سكيناً ، ولكن 

47  د. عبد القادر صابر جرادة ، مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني ، مكتبة اإلسكندرية ، 2019م ، ص 342 .
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يرد عىل ذلك أن الثابت من األوراق والبينات أن املتهم كان معه طورية ، وأن الطبيب الرشعي 

قرر ـ بعد أن أرسلت إليه الطورية والسكني املضبوطتني وكذلك األوراق وبها أقوال الطبيب الذي 

رشح جثة املجني عليه ـ بأنه من املمكن حدوث جميع اإلصابات القطعية املوصوفة من مثل 

الطورية املضبوطة ، ومن غري املمكن حدوثها من الخنجر املضبوط ألسباب فنية تتعلق بإبعاد 

النصل املضبوط وطول الجروح التي وجدت بالقتيل ، غري أنه ملا أعيدت إليه األوراق إلبداء رأيه 

أيضاً فيام يتعلق بسبب الوفاة ، وأي اإلصابات التي نشأت عنها ؟ فورد التقرير يفيد أن اإلصابة 

التي نفذت من الرئة اليمنى يف املصاب من املمكن حدوثها من قبل الخنجر املضبوط لو أن الجاين 

أصاب املجني عليه بطريق الطعن بالخنجر 48 . 

املجني  التي وجدت بجسم  الطبيب الرشعي مل ينف إن كان حصول اإلصابات  إن  وحيث 

عليه ومنها اإلصابة التي نفذت إىل الرئة وتسببت عنها الوفاة أن تكون ناتجة من مثل الطورية 

املضبوطة .

وحيث إن الثابت من شهادة الشهود أن املتهم كان معه طورية ، وأنه هوى بها عىل جسم 

املجني عليه ، فثم فال داعي للبحث عام إذا كان أصيب من سكني أم ال 49 .

قرار محكمة النقض :

فيام  بأنه  لها  بان  االبتدايئ واالستئنايف  الحكمني  األوراق واالطالع عىل  بتدقيق  املحكمة  إن 

يتعلق بطعن النيابة ، فإن ما أثري فيه ال يعدو أن يكون جدالً يف الوقائع وتشكيكا يف سالمة قناعة 

، وال حاجة ملعاودة  كافياً وسليامً  تناولته محكمة االستئناف وردت عليه رداً  محكمة املوضوع 

التصدي له ، إذ ليس فيام جاء يف أسباب الحكم االستئنايف ما يعترب خروجا عىل املنطق واملعقول 

؛ ذلك أنه وبالرغم من استعامل أسلحة قاتلة ووقوع إصابات يف مقتل من جسم املجني عليهام ، 

48  قضت محكمة النقض : » أن الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمتا املوضوع )البداية واالستئناف( جاءت مستندة اىل بينة قانونية 

ثابتة يف الدعوى وأخص هذه البينات اعرتاف املتهم يف مراحل ضبط اقواله املختلفة )إفادته التحقيقية وأقواله لدى النيابة العامة( ، والذي 

جاء رصيحاً واضحاً ال لبس وال غموض فيه ، متفقاً والواقع ومتطابقاً من حيث كيفية ارتكاب جرمية قتل املغدورة )ف.( مع البينة الفنية 

الجمجمة أدت إىل حدوث نزف دموي شديد تحت  املتعددة يف  الرشخية  بالكسور  الوفاة  الذي حدد سبب  الطبي  التقرير  املتمثلة يف 

عنكبوتية الدماغ وشهادة أحد منظميه الدكتور ي. ع ا. وكافة الضبوط والتقارير ، وتقارير الكشف عىل مكان الحادث والكشف عىل الجثة 

واألداة املستعملة يف القتل ، حيث جاء وصف هذه االصابات التي اوقعها املتهم يف جسم املغدورة، مطابقاً لإلصابات املوصوفة يف التقرير 

الطبي من حيث املكان واالداة املستعملة يف القتل وهي املاسورة املضبوطة ، وبذلك فإن اعتامد محكمة املوضوع عليه يف تكوين قناعتها 

واستخالص الواقعة الجرمية استناداً إليه يكون متفقاً والقانون ما دام أن هذه الواقعة جاءت مستخلصة استخالصاً سائغاً ومقبوالً » . 

نقض جزايئ فلسطيني )رام هللا( رقم )2014/325( ، جلسة 2015/3/3م )غري منشور( .

49  استئناف عليا جزاء فلسطيني رقم )27 / 55( ، جلسة 23 /1956/1م ، مصدر سابق ، الجزء السابع عرش ، ص 30 .
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فإن املالبسات التي عولت عليها محكمة املوضوع ، وبالتايل محكمة االستئناف من قدوم املتهمني 

مبحاولة القتل إىل بيارة والدهم بقصد زراعة األشجار ووقوع مشادة كالمية بني الطرفني ؛ فضالً 

عن كونهم أخوة ؛ ما يعطي املحكمة األساس السليم لتعديل التهمة ، وثم ، فإن طعن النيابة 

يغدو ال أساس له » 50 .

الحالة رقم )5(

أركان الجرمية

الوقائع : 

النزيل  خروج  وبعد  الدعوى  موضوع  الحادث  وتاريخ  بيوم  أنه  يف  الواقعة  تلك  تتخلص 

املشتيك )ب.( من مشفى الخدمات الطبية وبرفقته حراسة من الرشطة الشهود كل مــــن )خ. 

ز. وغ. ر. ور. غ.( ، ولدى وصولهم إىل سيارة الرشطة العائدة ملدير مركز جنني فتح له الشاهد 

)خ. ز.( الباب وجلس يف الكريس عندها اقرتب منه املطعون ضده )ج.( ، وقام بوضع الباغة يف 

املسدس الذي كان بحوزته ووجهه إىل رأسه عن قرب حيث كانت املسافة حوايل مرت وبداخله 

طلقة واحدة وهو املسدس املضبوط املربز )م/1( متهيداً لقتله ؛ إال أنه يف تلك اللحظة استشعر 

)ج.(  باملطعون ضده  السجن  أمن  املسئول عن  ، وهو  ز. من مرتب رشطة جنني  الشاهد خ. 

خلفه وتلقائياً قام بوضع نفسه بني املطعون ضده واملشتيك بهاء أي توسط بينهام ؛ عندها دار 

حديث بني املطعون ضده والشاهد )خ.( ، حيث قام األول بوضع املسدس عىل بطن الشاهد ، 

وأخذ يضغط به عىل بطنه ، وأثناء ذلك قال له : إن املريض قاتل أخي ، فأجابه ممنوع أن تقتله 

50  إن وقائع الدعوى كام يبني من الحكم املطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن النيابة العامة كانت قد قدمت كل من »ش.م.ع« و »ش.م.ب« 

بتاريخ  كونهام  ؛  لسنة 1936م  عقوبات   )23  ,  322( للامدتني  باالشرتاك خالفاً  القتل  محاولة  بتهمة  غزة  بداية  أمام محكمة  للمحاكمة 

2000/4/4م وبدائرة رشطة جباليا حاوالً باالشرتاك قتل املجني عليهام »ش.م.د« و »ش.ع.ر« بأن أعد لذلك أدوات قاتله )مسدسني( ، وما أن 

ظفرا بهام ؛ حتى أطلقا عليهام عدة أعرية نارية قاصدان بذلك قتلهام ، فأحدثا بهام اإلصابات املبينة بالتقارير الطبية ، وقد خاب أثر الجرمية 

لسبب ال دخل إلرادتهام فيه وهو مداركتهام بالعالج . وقد استمعت محكمة البداية إىل بينات النيابة والدفاع قضت بجلسة 2003/11/16م 

بتعديل التهمة املسندة إليهام لتصبح إيقاع أذى بليغ باالشرتاك خالفا للامدتني )238 , 23( عقوبات لسنة 1936م وأدانتهام بالتهمة املعدلة 

وحكمت بحبس كل منهام مدة سنة مع إيقاف ملدة ثالث سنوات عىل أال يؤثر الحكم عىل وظيفة املدان الثاين بانية قضائها عىل ما ثبت 

لقناعة املحكمة بعدم انرصاف نية املتهمني إىل إزهاق روح املجني عليهام وأن ما وقع منهام ال يشكل جرمية محاولة القتل التي من أهم 

أركانها توافر نية إزهاق الروح وهو ما ال يتوافر يف هذه الواقعة ، إذ إن القدر املتيقن يف حق كل من املدانني وفق البينات والتقارير الطبية 

هو مخالفة املادة املعدلة .

نقض جزايئ فلسطيني )غزة( رقم )2004/195( ، جلسة 2004/10/20م )غري منشور( .
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أقتلني أنا أوالً ، كام قام بوضع املسدس عىل رأس الشاهد )خ.( إلخافته ؛ إال أن الشاهد املذكور 

قام باإلمساك بيده وتشابكا باأليدي عندها ارتبك املطعون ضده ، وهرب يف هذه األثناء قامت 

دورية من األمن الوطني مبتابعته وإلقاء القبض عليه » .

قرار محكمة النقض :

من حيث التطبيقات القانونية نجد أن محكمتي املوضوع مل تستظهرا من هذه الوقائع أركان 

الجرمية املنسوبة للمطعون ضده ، وعىل أساس من الفعل الذي ارتكبه عىل الشكل املوصوف يف 

مضمون الحكم ، ومل تدلال عىل عنارصها بتعليل صحيح ، ومل تقوما بتطبيق القانون عىل هذه 

الوقائع للوصول إىل نتيجة تتفق وأحكام القانون .

وأن محكمتنا ، وملا لها من صالحية يف التطبيقات القانونية تجد أن األفعال املادية الصادرة 

عن املطعون ضده ال تشكل جناية الرشوع التام بالقتل القصد خالفاً ألحكام املادتني )326 ، 70( 

التهديد  العامة يف اسنادها ، وال تشكل جناية  النيابة  العقوبات كام ذهبت يف ذلك  من قانون 

بإشهار سالح ناري خالفاً ألحكام املادة )1/349( من القانون ذاته : كام ذهبت يف ذلك محكمتي 

بالقتل  الناقص  الرشوع  جناية  وعنارص  أركان  سائر  تشكل  وإمنا   ، واالستئناف  البداية  املوضوع 

القصد طبقاً ألحكام املادتني )326 ، 68( من قانون العقوبات ؛ ذلك أن املطعون ضده قام بتنفيذ 

فعل من األفعال الظاهرة املؤدية إىل ارتكاب جناية القتل القصد ؛ إال أنه مل يتمكن من إكامل سائر 

األفعال الالزمة لحصول جناية القتل ، وبلوغ النتيجة لحيلولة أسباب ال دخل إلرادته فيها ؛ وذلك 

بسبب تدخل الشاهد )خ. ز.( ، ومنعه عنه ، وإلقاء القبض عليه من قبل دورية األمن الوطني 

وحيازة سالح ناري بدون ترخيص خالفاً ألحكام املادة )2/25( من قانون األسلحة والذخائر رقم 

)2( لسنة 1998م .

مخالفاً  فيه  املطعون  حكمها  فيكون   ، ذلك  خالف  إىل  االستئناف  محكمة  ذهبت  وحيث 

للقانون من هذه الناحية وأن هذين السببني يردان عليه ؛ مام يستوجب نقضه » 51 .

51  نقض جزايئ فلسطيني )رام هللا( رقم )2015/274( ، جلسة 2015/12/2م )غري منشور( .
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الحالة رقم )6(

االتفاق الجنايئ

الوقائع : 

إن االتفاق الذي انعقد بني املتهمني عىل الفتك باملجني عليهام وسلب أموالهام كان منظامً 

ومستمراً مدة من الزمن ، كام أن املتهمني )املستأنفني( ارتكبوا هذه الجرمية وهم هادئو البال 

، وبعد إعامل الفكر والروية ، وثبت من تقرير الصفة الترشيحية ومناقشة الطبيب الرشعي أن 

وفاة املجني عليهام وفاة جنائية 52 ، وأن سبب وفاة املجني عليه )ع.( الصدمة العصبية املسببة 

عن اإلصابات بالعيار الناري الذي دخل الوجنة ، وأحدث التلف باملخيخ ـ وأن سبب وفاة )م. أ. 

ب.( هو الصدمة العصبية املسببة عن اخرتاق العيار الناري للرأس ، فتكون عالقة السببية قامئة 

، والتهمة املسندة للمتهمني قد توافرت أركانها ، وثبت الدليل عليها بتوافر كافة عنارصها عىل 

النحو السالف إيراده ... . 

قرار محكمة النقض :

وحيث إن كالً من املتهمني أىت عمالً مادياً من األعامل املكونة للجرمية والداخلة يف تنفيذها ، 

فاملتهم األول ، وهو الرأس املدبر للحادث ، رسم الخطط وإحضار السالح وتوزيع األدوار عىل كل 

منهم ، وأطلق األعرية النارية عىل املجني عليهام .

واملتهم الثاين أعد السيارة التي استخدمت يف استدراج املجني عليهام للركوب فيها لسابقة 

معرفتهام له واطمئنانهام إليه ، بل هو الذي أرشد عنهام ؛ ألن باقي املتهمني مل يكن لديهم دراية 

أو معرفة سابقة بهام .

باقي  وإبالغ  وتنقالتهام  تحركاتهام  ورصد  السوق  يف  عليهام  املجني  راقب  الثالث  واملتهم 

املتهمني بها ؛ حتى يتمكنوا من الظفر بهام واستدراجهام إىل داخل السيارة ، كام حاول إطالق النار 

عىل املجني عليه )م. أ. ع. ب.( املعني له منتوياً قتله يف سبيل تنفيذ قصدهم املشرتك . 

وملا مل تنطلق طلقات مسدسه أرسع املتهم األول وصوب نريان مسدسه إليه وأجهز عليه ، 

52  إن شهادة الطبيب الرشعي هي شهادة تنصب عىل خربة فنية ، وال يجوز نقضها إال بخربة فنية مساوية لها أو أقوى منها . 

نقض جزايئ فلسطيني )رام هللا( رقم )2012/231( ، جلسة 2013/2/3م )غري منشور( .
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كام ساعد يف التخلص من الجثث ، كام أخفى الذهب والسالح يف املكان الذي ضبط فيه .

واملتهم الرابع شقيق املتهم األول ساهم يف تنفيذ الجرمية بدخوله يف االتفاق ومرافقتهم يف 

السيارة يف جميع أدوارها عدا املحاولة األوىل ، وأن دوره األساس الركوب أخرياً يف السيارة - أي بعد 

ركوب املجني عليهام يف خان يونس - حتى يكتمل عدد ركاب السيارة ، وميتنع بذلك أي شخص 

غريب من الركوب فتخفق املحاولة . كام ساعد يف التخلص من الجثث بعد القتل ، ويعد كل من 

املستأنفني فاعالً أصلياً للجرمية .

ومن حيث إن الجرمية التي ثبتت قبل املتهمني تفيض قسوة وتطفح غدراً وتنبئ عن نفسيات 

خطرة ؛ فلذلك تدعو دعاًء ملحاً إىل القصاص .

ومن حيث إنه من أجل ذلك يكون الحكم املستأنف إذ قىض بإعدام كل من املستأنفني )ص. 

ع. أ. أ.( و )أ. ع. ع. ز.( شنقاً ، قد أصاب يف تقدير العقوبة ، ولذا يتعني رفض استئنافهام وتأييد 

، فإن الحكم املستأنف قد  )أ. ع. س.(  . ومن حيث تقدير عقوبة املستأنف  الحكم املستأنف 

جانب الصواب بتطبيق املادة )4( من األمر )102( لعدم وجود أية مسوغات الستعامل الرأفة 

معه بعد أن ثبت أن الدور الذي قام به وما أسهم به من أعامل مادية إيجابية ال تقل خطورة 

عام قام به املتهمني ، واملتهم بهذه الطبيعة الرشيرة ال يستحق الرأفة ؛ لذلك يتعني تعديل الحكم 

املستأنف بتشديد العقوبة بالنسبة له ملعاقبته باإلعدام شنقاً عمالً مبواد االتهام 53 . 

الحالة رقم )7(

االشرتاك االجرامي 

الوقائع : 

إن واقعة الدعوى تجمل يف أن نزاع ثار بني أصهار )ح.( وعائلة )م.( يف غيبة هذا األخري الذي 

تقابل عند عودته مع كل من )ج( وآخرين كانوا وقوفاً يف الشارع وتجدد النزاع ، فاعتدى )ح( 

عىل كل من )م( وزجته وأحدث لكل منهام عاهة مستدمية ... ، وقد حكم عىل )ح( بتهمة ايقاع 

األذى البليغ بكل من املجني عليهام .

53  استئناف عليا جزاء فلسطيني رقم )75 ، 76 ، 77 /64( جلسة 1964/7/26م ، مصدر سابق ، الجزء التاسع عرش ، ص 34 .
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قرار محكمة االستئناف العليا :

حيث إن الحكم املستأنف قىض باعتبار الواقعة اشرتاكاً يف مشاجرة عامة عىل اعتبار أن هذا 

هو القدر املتيقن من البينات .

وحيث إن النيابة نعت عىل الحكم املطعون فيه الخطأ يف تطبيق القانون ؛ ألنه أغفل تطبيق 

املادة )23( من قانون العقوبات باعتبار أن املحكوم عليه قد اشرتك فعالً يف االعتداء عىل املجني 

عليهام أو عىل األقل وجد يف مكان الجرمية لشد أزر املعتدي الذي أحدث األذى البليغ .

وحيث إن مجرد وجود الشخص يف مكان الجرمية ال يكفي العتباره رشيكاً طبقاً للامدة )23( 

عقوبات ، إذ يلزم العتباره كذلك أن يكون قد قصد إىل تقوية تصميم الفاعل األصيل عىل ارتكاب 

الجرم ، فإذا مل يثبت وجود هذا القصد يف حقه ، فإنه ال ميكن اعتباره رشيكاً يف الجرمية ؛ إال إذا 

كان قد ارتكب بنفسه أحد األفعال املكونة لها أو ساعد الجاين عىل ارتكابها .

وحيث إن الظاهر من ظروف الواقعة أن االعتداء وقع بغتة ، ومل يكن بناًء عىل تدبري سابق ، 

كام أنه مل يثبت أن )م( قد اعتدى عىل املجني عليهام أو شارك يف إحداث األذى البليغ بهام ؛ ألن 

الدكتور / سيد بكر قد أوقع الكشف الطبي عىل املتضاربني شهد مبا يفيد بأنه مل يجد بكل منهام 

سوى اإلصابة التي خلفت العاهة ، أي أنه مل يقم دليل فني عىل ما ذهب إليه املجني عليهام 

من أن )م( انهال عليهام رضباً بالعىص ... حكمت املحكمة بقبول االستئناف شكالً ، ويف املوضوع 

برفضه وتأييد الحكم املستأنف » 54 .

الحالة رقم )8(

االشرتاك االجرامي 

الوقائع : 

إن واقعة الدعوى حسبام حصلها الحكم املستأنف تجمل يف أن املتهم الثاين تزوج مبن تدعى 

ش. وهي ابنة املجني عليه ع. ثم نشب خالفاً بني الزوجني تطور إىل أن تركت ش. منزل زوجها إىل 

مسكن والدها ، فرفع عليها دعوى طاعة وصدر حكم لصالح الزوج ولكنه مل ينفذ ، ويف الصابح 

54  استئناف عليا جزاء فلسطيني رقم )59/11( جلسة 4/20/ 1959م ، مصدر سابق ، الجزء السابع عرش ، ص 114 .
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الباكر ليوم 1961/6/1م تقابل املتهم الثاين مع اثنني من أقرباء زوجته وهام س. وم. اللذان اعتديا 

عليه بالرضب ، فأحدثا به إصابات ، وقد أبلغ عن هذا االعتداء إىل رشطة غزة التي إحالته إىل 

الطبيب ، فأثبت وجود إصابات به ثم عاد ع. إىل منزله ، فأخرب والده املتهم األول وأخاه املتهم 

من مسكنهم ومعهم عيص  الترصف وخرجوا جميعاً  فأثارهام هذا   ، االعتداء  بأمر هذا  الثالث 

الثاين ع. ووالد أحد املعتدين عليه ، فلم  وسنويك بقصد االعتداء عىل م. ص. عم زوجة املتهم 

يجدوه مبسكنه ، فتوجهوا إىل مسكن املجني عليه الذي كان يجلس مع زوجته وابنته وقريبة له 

تدعى ن. وانهالوا عليه رضباً بالعيص كام طعن املتهم الثاين بالسونيك الذي كان يحمله فأحدثوا 

به عدة إصابات أدت إىل وفاته .

قرار محكمة االستئناف العليا :

حيث إن الحارض عن املستأنفني ذهب إىل أن املتهمني األول والثالث ال يسألون عن جرمية 

القتل ؛ ألن الثابت من الصفة الترشيحية أن الوفاة نتجت عن الجرح النافذ إىل الرئة والذي نسب 

إىل املتهم الثاين ، أما اإلصابات التي نسبت إىل املتهمني األول والثالث ، فلم تشرتك يف إحداث 

الوفاة ، ولذا تكون الجرمية املنسوبة إليهام هي جرمية االعتداء واألذى البليغ املنطبق عىل املادة 

)238( من قانون العقوبات ؛ ألنهام ال يعدان رشيكني يف جرمية القتل طبقاً لحكم املادة )23( من 

قانون العقوبات ، ثم استطرد إىل مناقشة البينات ومدى كفايتها لإلدانة .

وحيث إنه ملا كان الحكم املستأنف بعد أن حصل واقعة الدعوى عىل وجه يتفق والوقائع 

املعروضة عليه استخلص البينات التي دان الطاعنني عىل أساسها استخالصاً سائغاً ، وكان تقدير 

البينات من اطالقات قايض املوضوع ، وال معقب عليه يف ذلك ما دام حكمه مل ينطو عىل خطأ يف 

اإلسناد أو فساد يف االستدالل . ملا كان ذلك كانت العودة أمام املحكمة االستئنافية إىل املجادلة 

يف كفاية البينات لإلدانة قامئة عىل غري أساس من القانون ، ويتعني رفض هذا الوجه من أوجه 

االستئناف .

وحيث إنه ملا كان الثابت أن املتهمني األول والثالث توجها مع املتهم الثاين إىل مرسح الجرمية 

بنية االعتداء عىل املدين عليه ، فال محل ملا ذهب إليه املستأنفان املذكوران من أنهام غري مسئولني 

عن تهمة القتل ؛ ألن الفعل املسند إليهام مل يساهم يف الوفاة ، إذ هام يف حكم القانون رشيكان 

للمتهم الثاين عمالً عىل شد أزره ومساندته يف الفعل الذي ارتكبه ، والذي ترتب عليه الوفاة ؛ 

باعتبارها نتيجة محتمة ؛ كل ذلك طبقاً لحكم املادة )23( من قانون العقوبات الجنويب لسنة 

1936م.
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ويرى القضاء الفلسطيني أنه ليس بالرضورة توافر األدلة القانونية عىل وقوع االشرتاك للحكم 

بإدانة املتهم ، إذ تكفي القرائن وحدها إلثبات وقوع جرمية القتل من املتهم واشرتاكه فيها بأي 

مام  تخرج  أنها  العليا  االستئناف  محكمة  قضت  حيث   ، الجزائية  املساهمة  وسائل  من  وسيلة 

بسطته عن وقائع الدعوى إىل أن هناك حقيقتني فيها تسموان عىل كل شك : أولهام : أن املتهم 

استدرج املجني عليه إىل مكان الحادث ، حيث قتل هناك يف وجوده وعىل مقربة منه . 

واألخرى : أنه شارك يف ارتكاب هذا القتل .

يقطع بالحقيقة األوىل ما أقر به املتهم يف مراحل التحقيق واملحاكمة جميعاً من أنه قصد إىل 

مدرسة املجني عليه ودعاه إىل مصاحبته شطر وادي غزة ، حيث ارتكب الحادث ، واستأجر لذلك 

دراجة . وما ثبت من شهادة مفتش البوليس من أن املتهم هو الذي هداه إىل مكان الحادث ودله 

عليه ، وما شهد به قصاص األثر ، وما أدىل به صاحب محل الدراجات وعامله من أن املتهم استأجر 

منهام يوم الحادث الدراجة املضبوطة وردها مساء وبها عطب وأثر رمال ، وما شهد به التلميذين 

)م. ح.( و)ح. ج.( من أنهام أبرصا املتهم يوم الحادث يقود دراجة يستقلها وأمامه املجني عليه 

متجهاً بها نحو وادي غزة .

ويقطع بالحقيقة األخرى وهي اشرتاك املتهم يف ارتكاب الحادث أن املتهم عىل تعدد رضوب 

دفاعه عن نفسه مل يستطع يف أي مرحلة من مراحل التحقيق أ املحاكمة أن يسوق سبباً مقبوالً 

أو شبه مقبول الستدراجه املجني عليه إىل مكان الحادث الذي ثبت من معاينته أنه مكان ناء 

لوحظ فيه بعده عن أنظار املارة ، ومل ينكر يف رواياته سواء أمام رجال البوليس أم أثناء املحاكمة 

الذي وجد  الدم  الجنايات أن  أمام محكمة  أقواله  أقر يف  القتل ذاتها، بل لقد  أنه حرض واقعة 

بقميصه هو دم القتيل .

أكتوبر سنة 1952م  التاسع من  اليوم  املتهم يف  أن  الحقيقتني  يثبت من هاتني  إنه  وحيث 

االتفاق  بطريق  اشرتك  قد  النصريات  بناحية  هـ   1372 سنة  محرم  من  عرش  التاسع  املوافق 

واملساعدة يف قتل م. ش. مع سبق اإلرصار ؛ وذلك بأن استدرجه ، وهو عىل بينة من نية الفتك به 

إىل مكان الحادث ، وهيأ األسباب لقتله ، فتمت الجرمية بناًء عىل ذلك االتفاق وتلك املساعدة ؛ 

األمر املنطبق عىل املواد )214 ، 215 ، 23( من قانون العقوبات الجنويب . 

ومتى كانت التهمة األوىل تستوي والتهمة الثانية يف الدليل ، فإنه يكون قد ثبت للمحكمة 

أيضاً أن املتهم يف الزمان واملكان سالفي الذكر اشرتك بطريق االتفاق واملساعدة يف مواقعة املجني 
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عليه مواقعة غري مرشوعة ؛ األمر املنطبق عىل املادة )152( من قانون العقوبات 55 .

ويستبعد كذلك من موضوع العلم الوقائع التي ال تدخل يف التكوين القانوين لجرمية القتل56، 

وإن كانت تؤثر عىل عقوبتها أو يف مسئولية الجاين عنها ، فرشوط الجزاء تنتج أثرها مبجرد توافرها 

سواء أعلم بها الجاين أم مل يعلم 57 .

الحالة رقم )9(

القصد االجرامي 

الوقائع : 

شعبان  إسامعيل   / من  كل  املتهمني  قدمت  العامة  النيابة  أن  يف  الدعوى  وقائع  تتحصل 

قصداً  القتل  بتهمة  غزة  بداية  محكمة  أمام  للمحاكمة  محمد موىس حسني  وعالء  النمروطي 

وباالشرتاك خالفاً للمواد )214 ,215 , 216 , 23( ع 36 بوصف أنه بتاريخ 2001/8/7م وبدائرة 

رشطة رفح قتال قصداً وباالشرتاك املغدور / هاين فريد زعرب بأن بيتا النية عىل قتله وأعدا لذلك 

عصاً وسكني واملبينة الوصف باملحرض وما أن ظفرا به حتى رضبه املتهم الثاين بالعصا عىل رأسه 

55  استئناف عليا جزاء فلسطيني رقم )53/18( جلسة 1953/10/21م ، مصدر سابق ، الجزء السادس عرش ، ص 68 .

56  قضت محكمة النقض : » أن املحكمة قد دققت األوراق ترى أنه رداً عىل الوجه األول من أسباب الطعن بأن محكمة االستئناف قد خالفت 

القانون ، وأخطأت يف تطبيقه وتأويله وتفسريه وأن تعمد القتل غري متوافر لدى الطاعن )املتهم( بأن املحكمة ترى أنه تعمد القتل أمر 

داخيل يتعلق باإلرادة ويرجع تقدير توافره أو عدم توافره إىل سلطة محكمة املوضوع وحريتها يف تقدير الوقائع ؛ متى كانت ما أوردته 

من الظروف واملالبسات سائغاً يكفي إلثبات هذه النية ، فمسألة تعمد القتل مسألة موضوعية بحتة ، ويرجع أمر تقديره توافره إىل سلطة 

قايض املوضوع وحده وحريته يف تقدير الوقائع وأن محكمة النقض ال تتدخل يف بحث هذه املسألة إال يف حالة القصور يف البيان ؛ إذا مل 

يعن الحكم الصادر باإلدانة يف جرائم القتل العمد عناية خاصة باستظهار نية القتل عىل نحو سائغ ويف حالة الفساد يف االستدالل ؛ إذا كانت 

الوقائع والظروف التي استندت عليها املحكمة ال تؤدي يف العقل واملنطق إىل النتيجة التي رتبتها. 

وحيث إن محكمة املوضوع وقد خلصت إىل النتيجة التي توصلت إليها ، وبعد أن استظهرت وبكل وضوح القصد الجنايئ الخاص أي نية 

القتل وإزهاق الروح من األفعال املادية التي ارتكبها الطاعن )املتهم( بأن صمم عىل قتل املجني عليه بدم بارد ودون استئثاره أنية فقد 

كان مصمامً عىل قتل املغدور وذلك من خالل إشهار مسدسه ورضبه لزميل املغدور عىل رأسه ثم التفاته إىل املغدور وإطالق الرصاص عليه 

يف مقتل ، وهو الرأس ، كام أكد بأن السالح قاتل بطبيعته ، وأنه اعرتف بأن املسدس به عيب وميكن أن تطلق منه الرصاصة بدون الضغط 

عىل الزناد ورغم علمه بذلك فقد أشهره عىل املغدور ، وأطلق النار عليه يف مقتل دون أن تكون هناك استثاره أنية. 

وحيث إنه إزاء كل ما تقدم بأن محكمة االستئناف مبا لها من رقابة قانونية وموضوعية ، إذ حكمها بتأييد حكم محكمة أول درجة مل تخطئ 

يف تطبيق القانون أو تأويله أو تفسريه ، ويكون قد أصاب صحيح القانون » . 

نقض جزايئ فلسطيني )غزة( رقم )2003/375( ، جلسة 2004/6/16م )غري منشور( .

57  د. عيل القهوجي ود. فتوح الشاذيل ، رشح قانون العقوبات ، مصدر سابق ، ص 364 .
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به اإلصابات  ، فأحدثا  قتله  بالسكني يف رقبته وبطنه قاصدين بذلك  األول  املتهم  بينام طعنه 

املوصوفة بتقرير الصفة الترشيحية والتي أودت بحياته ... . 

قرار محكمة النقض :

إن املحكمة وبعد تدقيقها لألوراق واالطالع عىل الحكمني االبتدايئ واالستئنايف ال ترى فيام 

هي  وال  املحكمتني  من  أي  من  قانوين  خطأ  وقوع  عن  ينبئ  ما  العامة(  )النيابة  الطاعن  أثاره 

صادفت أي قصور يف تسبيب الحكم املطعون فيه ، فقد تبنى الحكم االستئنايف ما اتجهت إليه 

محكمة املوضوع ، وأيد استنتاجاتها فيام يتعلق بعدم متكنها من استخالص نية إزهاق الروح لدى 

املطعون ضدهام ، إذ إن وجودهام يف مكان الحادث كان صدفه ، وقد سبق عملية الطعن إثارة 

آنية أدت إىل القيام بالفعل املادي ، وكان هذا سبباً يف تكوين قناعة املحكمة للحكم يف تخلف 

القصد الخاص لديهام ، وثم فإن طعن النيابة العامة ال يعدو أن يكون جدالً يف وقائع الدعوى 

وتشكيكاً يف قناعة محكمة املوضوع ال يقوم عىل أساس متني »  58 . 

الحالة رقم )10(

القصد االجرامي 

الوقائع : 

إن قيام املتهمني الثاين أحمد )الطاعن( وشقيقه األول / عمر بالهجوم عىل املغدور / يارس 

لالعتداء عليه بالرضب عىل اثر قيام املغدور باالعتداء عىل الطاعن بالرضب يف اليوم السابق، واثناء 

ذلك قيام املتهم األول / عمر بسحب السكني التي كانت معه وطعن املغدور / يارس بواسطتها 

مام ادى إىل وفاته ، فيكون ما قام به الطاعن هو ارتكاب لفعل مادي من االفعال املكونة لجرمية 

القتل وساهم يف حدوثها وبذلك يعد رشيكاً فيها.

58  حيث أن محكمة البداية وبعد أن تبني لها وفق قناعتها عدم انرصاف نية الفاعلني إىل إزهاق الروح عدلت التهمة املوجهة لهام إىل القتل 

عن غري قصد خالفاً للمواد )212 ,213( لسنة 36 وإدانتها عىل التهمة املعدلة لكفاية األدلة والحكم بحبس املتهم األول مدة خمسة عرش 

سنه من تاريخ التوقيف وحبس املتهم الثاين مدة سبع سنوات تخصم منها مدة التوقيف » . 

نقض جزايئ فلسطيني )غزة( رقم )2004/371( ، جلسة 2005/5/4م )غري منشور( .
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قرار محكمة النقض :

إن قيام املتهمني األول )ع.( والطاعن )أ.( باالعتداء عىل املجنى عليه )ي.( بالرضب ، وأثناء 

ذلك قيام املتهم األول ع. بطعن املجنى عليه ي. بأداة حادة وهي )السكني( التي من شأنها أن 

النتيجة  تفيض إىل املوت ، ونشأ عن ذلك وفاة املجنى عليه يجعل املتهم الطاعن مسؤوالً عن 

االحتاملية سواء أتوقعها أم مل يتوقعها ؛ ألن الفعل ذاته يتضمن خطر وقوعها ، ولو مل يكن بقصد 

القتل ، ويكفي يف ذلك أن يكون الرضب صدر عن إرادة وعلم بأنه يرتتب عليه املساس سالمة 

املجنى عليه ، فحدثت الوفاة ؛ مام يجعل الجرمية قتالً مقصوداً ، مبعنى أن املتهم الطاعن اراد 

املتهم  فإن   ، الرضب  نتيجة  يتوقعها  كان  التي  النتيجة  يرد  ومل   ، واالعتداء  الرضب  وهو  الفعل 

ويتوجب   ، القصد  للقتل  املساوي  االحتاملية  القصد  دائرة  ضمن  هذه  والحالة  يكون  الطاعن 

تجرميه طبقاً لذلك بالقتل قصداً باالشرتاك ؛ وألن قتل املتهمني االول عمر والثاين الطاعن للمجنى 

الرتكاب  السابق  اليوم  يف  بالرضب  عمر   / األول  املتهم  عىل  باالعتداء  االخري  قيام  بسبب  عليه 

العذر  من  يستفيد  أن  له  يربر  وال   ، العقوبات  قانون  من   )98( املادة  يوفر رشوط  ال  الجرمية 

املخفف باملعنى املقصود يف هذه املادة مبعنى ان وقائع الدعوى تخرج عن تطبيق أحكام املادة 

)98( من قانون العقوبات » . 

وهذا هو الوضع بالنسبة ملوقف الزوج من قتل ابنه ، فالقصد اإلجرامي توافر بشأنه ما دام 

ثبت لديه العلم ؛ ألنه توقع أن تسري األم عىل عادتها يف إطعام ابنهام معها ودون هذه الدرجة 

من العلم ال يتوافر القصد اإلجرامي ، وال تقوم بالتايل يف حقه املسئولية عن قتل ابنه قصداً 59 .

الحالة رقم )11(

االهامل االجرامي 

الوقائع : 

وقائع الدعوى تحصل يف أن النيابة العامة كانت قد قدمت املدعو »س.و.س« للمحاكمة 

أمام محكمة بداية غزة للمحاكمة بتهمة قتل املغدور »س.ح.ص« بتاريخ 2000/12/4 قصداً 

خالفاً للامدة 214 ، 216 ، 215 عقوبات لسنة 1936 كونه قد أعد العدة لقتله وما أن ظفر به 

59  نقض جزايئ فلسطيني )رام هللا( رقم )2011/65( ، جلسة 2011/9/18م )غري منشور( .
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حتى قام بطعنه قاصداً بذلك قتله فأحدث به اإلصابات املبينة بتقرير الصفة الترشيحية والتي 

أودت بحياته . 

وحيث أن محكمة البداية وبعد أن تبني لها وفق قناعتها عدم انرصاف نية الفاعل إىل إزهاق 

الروح عدلت التهمة املوجهة إىل القتل عن غري قصد خالفاً للامدة 212 ، 213 لسنة 36وأدانته 

عىل التهمة املعدلة وحكمت بتاريخ 2003/5/19 بحبسه مدة سبع سنوات مع النفاذ تخصم 

منها مدة التوقيف.

قرار محكمة النقض :

حيث إن املحكمة وبعد تدقيقها لألوراق واالطالع عىل الحكمني االبتدايئ االستئنايف ال ترى 

فيام أثاره الطاعنان ما ينبئ عن وقوع خطأ قانوين من أي من املحكمتني وال هي صادفت أي 

قصور يف تسبيب الحكم املطعون فيه فقد تبنى الحكم االستئنايف ما اتجهت إليه محكمة املوضوع 

، وأيد استنتاجاتها فيام يتعلق بعدم متكنها من استخالص نية إزهاق الروح لدى املطعون ضده 

)املحكوم( ؛ خاصة وقد سبق عملية الطعن إثارة آنية أدت إىل القيام بالفعل املادي الذي اقترص 

عىل طعنه وأحد فقط كان عدم تكرارها سبباً يف تكوين قناعة املحكمة يف تخلف القصد الخاص 

لديه ، وثم فإن طعن النيابة ال يعدو جدالً يف وقائع الدعوى وتشكيكاً يف قناعة محكمة املوضوع 

ال يقوم عىل أساس متني » 60 .

أما عن الطعن الثاين ، فإن القول بأن الفعل قارفه الطاعن ال يزيد عن إهامل عادي ال يصل 

إىل درجة اإلهامل الجرمي فإنه قول مردود ذلك الفعل املقصود يف املادة )218( هو الفعل الناتج 

عن عدم احرتاز أو حيطة أو اكرتاث ، وهي صفات ال تنطبق عىل الفعل املقرتف.

الحالة رقم )12(

القينة القانونية للقرائن  

القضاء الفلسطيني يجيز ملحكمة املوضوع االكتفاء بالقرائن وحدها إلدانة املتهمني بارتكاب 

جرائم القتل 61 . 

60  نقض جزايئ فلسطيني )غزة( رقم )2004/12( ، جلسة 2004/6/16م )غري منشور( .

61  استئناف عليا جزاء فلسطيني أرقام )78 ، 79 ، 80 ، 84 /79( ، جلسة 1980/11/11م ، مصدر سابق ، الجزء العرشون ، ص 326 .
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قضت محكمة النقض املرصية بصدد جرمية القتل بتوافر القصد اإلجرامي من خالل اآللة 

املستخدمة يف الجرمية ، ومواضع اإلصابات ، وظروف الحادثة ، أو من تصويب السالح إىل رأس 

املجني عليه وإصابته يف مقتل مع وجود ضغينة سابقة 62 .

املستأنفني حول  أثاره وكيال  ما  أن جميع  الفلسطينية  العليا  االستئناف  كام قضت محكمة 

تعديل التهمتني األوىل والثانية مل ينل من النتيجة التي توصلت إليها محكمة املوضوع من توافر 

نية إزهاق الروح، أي القصد الخاص لدى املستأنفني ، وذلك من الظروف التي واكبت ارتكابهم 

الحادث من حيث التوقيت واملكان واألسلوب الذي اتبع يف إيقاف املجني عليهام عندما خططوا 

وأعدوا ، ونفذوا ما خططوا وأعدوا له ، وكان نتيجة ذلك قتل املغدور... . 

وعليه يكون طلب تعديل التهمتني ليس له أي سند يف القانون أو الوقائع الثابتة يف أوراق 

الدعوى 63 . 

وأن ثبوت نية القتل لدى املتهم من خالل تعدد الرضبات ومن طبيعة اآللة التي استعملها 

ومن املكان الذي اختاره إليقاع الرضبات يف جسم املجني عليه . وأن الرأس من األجزاء التي تؤدي 

إىل إزهاق الروح إذا ما وقع عليها مثل هذا االعتداء 64 .

وقضت محكمة النقض الفلسطينية : » أن قيام املتهم الطاعن أثناء هروبه بإطالق العيارات 

أثناء   ... واملشتيك   ... املغدور  باتجاه  القاتلة  النارية  األسلحة  من  وهو   ، مسدسه  من  النارية 

وجودهام خلفه ، وإصابة املغدور يف منطقة الحوض ؛ مام أدت تلك اإلصابة إىل إصابة الوريد 

الحرقفي وإحداث متزق فيه ونزف دموي داخيل حاد نتج عن ذلك الوفاة ؛ مام يشكل أدلة كافية 

عىل أن نية القتل متوفرة لدى املتهم » 65 .

62  نقض جنايئ مرصي رقم )457( لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21م ، س 7 ع ، ص 746 .

63  استئناف عليا جزاء فلسطيني رقم )79/80( )غزة( ، جلسة 1978/9/25م ، مصدر سابق ، الجزء العرشون ، ص 306 .

64  استئناف عليا جزاء فلسطيني رقم )62/48( )غزة( ، جلسة 1963/1/13م ، مصدر سابق ، الجزء الثامن عرش ، ص 74 . 

65  نقض جزايئ فلسطيني رقم )2012/263م( جلسة 2012/4/10م منشور مبجلة العدالة والقانون ، مساواة ، العدد 21 ، رام هللا ، 2014م ، 

ص 128 .
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الحالة رقم )13(

اإلهامل االجرامي 

أعدت محكمة االستئناف العليا الفلسطينية يف حكم لها صدر عام 1958م أن التفرقة بني 

اإلهامل الجرمي واإلهامل غري الجرمي هو جسامة اإلهامل ، فمتى كان اإلهامل جسيامً أعدت 

الواقعة جناية ، وإذا أعد غري جسيم ، فتعد الواقعة جنحة . 

ويف هذا قضت أن املستأنف ينعى عىل الحكم املطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بتهمة الجناية 

املنطبقة عىل املادتني )212 ، 213( من قانون العقوبات قد أخطأت يف القانون ؛ ألن الواقعة ال 

تعدو أن تكون جنحة منطبقة عىل املادة )218( من قانون العقوبات ؛ ألن اإلهامل الذي وقع من 

املتهم ال يرقى إىل مرتبة اإلهامل الجرمي الوارد يف املادة )217( من قانون العقوبات 66 . 

ومن حيث إن محكمة الجنايات فصلت واقعة الدعوى ، وانتهت إىل أن املتهم مل يتعمد قتل 

املجني عليه ، ودللت عىل ذلك مبا ثبت من أنه ال يوجد ما يحمل املتهم عىل ذلك ، ومبا شهد 

به شهود اإلثبات من غري إخوة املجني عليه ، إذ قرر الشهود أن املتهم انزعج عند انطالق العيار 

وإصابة املجني عليه وأخذ يلطم خديه مردداً لعبارات مفادها أن إصابة املجني عليه حدثت عىل 

غري إرادة منه . 

66  قضت محكمة النقض : » أن الواقعة تخلص كام هي مبينه باألوراق يف أن النيابة العامة قدمت الطاعنني ) املتهمني ( للمحاكمة أمام 

محكمة صلح دير البلح يف القضية رقم 2000/211 املقابلة للقضية رقم )79/479( رشطة املعسكرات بتهمة التسبب باالشرتاك يف موت 

شخص آخر عن إهامل وقلة احرتاز خالفاً للامدتني )218 ، 23( ع سنة 36 بوصف أنه بتاريخ 1999/10/11م ، وبدائرة رشطة املعسكرات 

الوسطى تسببا باالشرتاك عن إهامل وقلة احرتاز يف موت املجني عليه »أ.أ.ع« بأن مل يتخذوا الحيطة والحذر الكافيني أثناء قيادة الطاعن 

الثاين لحفار وقيامه بردم الرمال بإحدى الحفر مبرشوع البنية التحتية يف الشارع العام ملعسكر املغازي يف حني كان الطاعن األول يرشده يف 

عملية الردم وذلك دون تأكدهام من خلوها حيث تم ردمها عىل املذكور أثناء تواجده بداخلها مام أدى إىل اختناقه وإصابته باإلصابات 

املبينة بتقرير الصفة الترشيحية . 

أما من حيث الطعن رقم )2004/83( املقدم من الطاعن / مطر صبحي مطر إشتيوي ، فإنه سديد ، إذ إن إدانة الطاعن مل يقم عىل فهم 

صحيح لواقع الدعوى ، حيث إنه يستبان من أصل ثابت يف األوراق ، وما ورد يف حيثيات الحكم املطعون فيه أن الطاعن كان يقود حفار 

أو كباش وهو جالس عىل علو وال ميكن أن يشاهد ما يقوم بعملة وكان هناك مرشد يأمتر بأمره ، وهو الذي كان يرشده إىل إلقاء الرمل يف 

املكان الذي يتأكد من خلوه من أي أخطار.

وحيث إن الثابت أن الطاعن مل يحصل منه أي تقصري يف عمله ، وكان يقوم مبا يأمر به فإن أركان التهمة املسندة إىل املتهم منهارة من 

أساسها. 

وحيث إنه وإن كان تقدير البينات تعود إىل محكمة أول درجة وأن محكمة االستئناف لها الرقابة القانونية واملوضوعية عىل حكم محكمة 

أول درجة ؛ إال أن محكمة النقض لها الرقابة عىل صحة موازنة البينة مبا يتطابق مع ما هو ثابت يف األوراق ودفاع ودفوع الطرفني .

وحيث إنه ملا فات ، فإن الحكم املطعون فيه بتأييده حكم محكمة أول درجة بإدانة الطاعن الثاين قد وقع يف خطأ يف اإلسناد وفساد 

االستدالل أدى إىل قصور يف التسبيب مام بات من املتعني القضاء بنقض الحكم املطعون فيه وحكم محكمة أول درجة والقضاء برباءة 

الطاعن الثاين من التهمة املسندة إليه يف الئحة االتهام » . 

نقض جزايئ فلسطيني )غزة( رقم )2004/79( ، جلسة 2004/6/13م )غري منشور( .
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كام قرر الشاهد )س. م.( أنه يظن أن العيار انطلق خطأً ، ونسب إىل املتهم اإلهامل ؛ ألنه 

ولكنه مل   ، نزعها  منه  ، وطلب  وبداخله خزانته  يحمله  الذي  السالح  إىل خطورة  نبهه  قد  كان 

يستجيب له . وزادت عىل ذلك أنه ليس من املعقول أن يكون املتهم قد تعمد القتل لكرثة عدد 

الشهود الذين حرضوا الواقعة ، ثم ناقشت قول الدفاع عن املتهم أن ما وقع من هذا األخري ال 

يرقى إىل مرتبة اإلهامل الجرمي . ورأت أن عدم نزع املتهم لخزانة السالح وعبثه به إهامل شنيع 

يبلغ درجة اإلهامل الجرمي يف القيام بواجب .

  ومن حيث إن ما انتهت إليه محكمة الجنايات من أن املتهم مل يتعمد قتل املجني عليه 

سليم ، ويتفق مع ما شهد به شهود الواقعة من غري إخوة املجني عليه ، وال ينال منه شهادة هؤالء 

اإلخوة التي يهدمها انعدام السبب الدافع إىل القتل .

ومن حيث إن املادة )212( من قانون العقوبات تعد كل من تسبب يف موت شخص آخر 

بفعل أو ترك غري مرشوع مرتكباً لجناية القتل عن غري قصد ، وقد عرفت املادة )217( من قانون 

العقوبات الرتك غري املرشوع بأنه الرتك الذي يبلغ درجة اإلهامل الجرمي يف القيام بواجب . 

ونصت املادة )213( منه عىل أن كل من تسبب يف موت شخص آخر بغري قصد من جراء 

عمله بعدم احرتاز أو حيطة أو اكرتاث عمالً ال يبلغ درجة اإلهامل الجرمي يعد مرتكباً لجنحة . 

ومفاد هذه النصوص أن جناية القتل عن غري قصد تقع بفعل أو امتناع عن فعل يصل إىل درجة 

اإلهامل الجرمي ، أما جنحة القتل بدون قصد ، فتقع بإهامل يف االحرتاز أو الحيطة أو االكرتاث 

ال يصل إىل درجة اإلهامل الجرمي ومعيار التفرقة بني اإلهامل الجرمي واإلهامل غري الجرمي هو 

جسامة اإلهامل ، فمتى كان اإلهامل جسميا أعدت الواقعة جناية منطبقة عىل املادتني )212 

تقدير  ومرجع   ، التطبيق  الواجبة  منه هي   )218( فاملادة  وإال   ، العقوبات  قانون  من   )213  ،

الجسامة هو الواقعة ذاتها 67 .

رغم  خزانة  بداخله  ناري  لسالح  حمله  هو  املتهم  حق  يف  الثابت  اإلهامل  إن  حيث  ومن 

خطورة هذا السالح ، ورغم تنبيه إىل ذلك وإىل وجوب نزع الخزانة ، أما ما ذهبت إليه محكمة 

الجنايات من أن من بني مظاهر إهامل املتهم عبثه بالسالح ، فهو أمر مل يقم عليه دليل ، وال ميكن 

استنتاجه من أقوال إخوة املجني عليه ؛ ألنها مردودة كام سبق القول النعدام السبب الدافع إىل 

القتل . 

67  انظر مذكرات القايض )باروايك( يف القانون الجنايئ ، ص : 62 وما بعدها( .
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ومن حيث إن هذا اإلهامل من جانب املتهم ال يرقى إىل درجة اإلهامل الجرمي مبوجب 

املعيار الذي سلفت إليه ؛ ألنه إهامل غري جسيم ، فكل ما وقع من املتهم ال يعدو أن يكون إهامالً 

يف االحرتاز واالحتياط ؛ األمر املنطبق عىل املادة )218( من قانون العقوبات .

وحيث إنه ملا تقدم يكون حكم محكمة الجنايات إذ دان املتهم طبقاً للامدتني )212 ، 213( 

من قانون العقوبات يف غري محله ويتعني تعديله 68 .

الحالة رقم )14(

القتل تسهيالً الرتكاب جرمية

الوقائع :

عندما قرر املتهم أن يلتِق باملغدور ليالً ، وأن يقوم بقتله بواسطة السكني التي كانت موجودة 

يف مطبخ منزله ، والذي طول نصلها حوايل )12( سم  وقرر وعزم عىل استدراجه ، وقتله ، وقام 

باالتصال معه حوايل الساعة السادسة مساء ًقبل االفطار حيث كان شهر رمضان املبارك ، وأخربه 

بأن مير عليه يف املنزل وفعال ًمر عليه ، ومل يجده ثم اتفقا الحقاً عىل اللقاء ليال ً ، وبقى ينتظر 

املغدور / خالد يف منزله ، وعاود االتصال به حوايل الساعة الثالثة فجراً ، وحرض ونادى عىل املتهم 

من أسفل منزله ؛ عندها قام املتهم بأخذ السكني من املطبخ بنية القتل ووضعها عىل خارصته 

تحت البلوزة ثم نزل ملقابلة املغدور الذي كان معه دراجة هوائية وشنطة بداخلها جهاز )الب 

توب( نوع )اتش يب( وجهاز خلوي نوع )نوكيا( ، وذهبا مشيا ًعىل االقدام باتجاه منطقة الوادي 

املتهم  ً، ومل يطلب  املتهم سيجارة ودخنا معا  ، وقام املغدور بإعطاء  وجلسا عىل األرض هناك 

أي مبلغ مايل من املغدور ، وال يعلم فيام إذا كان معه نقود أم ال ؟ وأثناء جلوسهام قام املتهم 

بسحب السكني بواسطة يده اليمنى ، وقام بطعن املغدور بواسطتها يف منطقة الرقبة من الجهة 

اليمنى ، حيث إنه عندما شاهد السكينة بيده قام املغدور بلف وجهه ، فجاءت الطعنة يف رقبته 

وكان جالساً عىل األرض عندها ارمتى املغدور / خالد عىل ظهره ، ومل يبدي اية مقاومة واستمر يف 

طعنه يف منطقة الصدر والخرص حوايل واحد وثالثون طعنة ؛ حتى أراده قتيال ً ، ثم تناول طوبة 

من اللنب كانت موجودة يف املكان ورضبه عىل رأسه بواسطتها عدة رضبات ، وهو فاقد الحياة  ، 

68  استئناف عليا جزاء فلسطيني رقم )39 / 58( ، جلسة 9 /1958/12م ، مصدر سابق ، الجزء السابع عرش ، ص 84 .
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وبعدها قام املتهم بأخذ جهاز الخلوي الخاص باملغدور واملحفظة التي كان بداخلها مبلغ )150( 

دينار أردين وشنطة يدوية بداخلها جهاز )الب توب( ، ثم قام بسحب املغدور ورماه أسفل الوادي 

؛ ليك ال يراه أحد ، وكذلك الدراجة الهوائية ، وغادر املكان عائدا ًإىل منزله . 

قش  يف  والشنطة  املغدور  وهوية  املحفظة  بحرق  ًقام  صباحا  السادسة  الساعة  حوايل  ويف 

أمام املنزل ، وذهب إىل السوق إىل محل )سامر( ، واستبدل الغطاء الخاص بالجهاز الخلوي مببلغ 

ً، كام توجه إىل محل )نجوم( ، وقام بعمل )فورمات( لجهاز )الالب توب( ، كام  عرشون دينارا 

توجه إىل محل )دعنا( للرصافة ، وقام بتبديل مبلغ )60( دينار إىل الشيكل وبعدها عاد إىل املنزل . 

قرار محكمة النقض 

من حيث التطبيقات القانونية نجد أن محكمتي املوضوع مل تستظهرا من هذه الوقائع أركان 

الذي ارتكبه عىل الشكل املوصوف  الفعل  الطاعن ، وعىل أساس من  الجرمية املنسوبة للمتهم 

يف مضمون الحكم ، ومل تدلل عىل عنارصها بتعليل صحيح ، ومل تقم بتطبيق القانون عىل هذه 

الوقائع للوصول إىل نتيجة منطقية تتفق وأحكام القانون . 

يف حني نجد من خالل اعرتاف املتهم يف مراحل ضبط أقواله املختلفة إنه انتوى قتل املغدور 

/ خالد ، وخطرت له فكرة قتله والتخلص منه . 

آنية  ، وليست  لديه كانت مبيتة  القتل  نية  أن  املتهم تدل عىل  الصادرة عن  االفعال  هذه 

بنت لحظتها ، وبذلك فإن فعل املتهم ، والحالة هذه تشكل بالتطبيق القانوين السليم سائر أركان 

وعنارص جناية القتل العمد طبقا ًألحكام املادة )328/ 1( من قانون العقوبات ، كام جاء بإسناد 

النيابة العامة ، وليس كام جاء  يف حكم محكمة الدرجة األوىل ومحكمة االستئناف يف حكمها 

املطعون فيه من تعديل وصف التهمة من جناية القتل العمد إىل جناية القتل القصد مع ظرفها 

املشدد املنصوص عليه يف املادة )327/ 1( من القانون ذاته ؛ ألن الرشوط الواجب توافرها يف 

مضمون نص تلك املادة هي : أن يكون القتل قد ارتكب متهيدا ًلجنحة أو تسهيال ًأو تنفيذا ً لها 

... ، وأن تكون هناك صلة سببية بني القتل والجرم اآلخر )الجنحة( ، حيث اشرتط املرشع وافرتض 

أن القتل هو وسيلة ارتكاب الجرمية األخرى ، أي أن تكون غاية القاتل عند القتل التمكني من 

ارتكاب الجرمية األخرى أو تسهيلها أو التمهيد لها ... ، وبانتفاء عالقة السببية ، فإن رشوط املادة 

أعاله تنتفي . 
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أما إذا مل يتحقق سوى مجرد ارتباط زمني أو مكاين بني القتل والجنحة األخرى ، فال مجال 

إلعامل نص تلك املادة ؛ وذلك بأن تطرأ له فكرة رسقته بعد قتله : كام هو الحال يف ظروف هذه 

الدعوى ، فيستويل عىل نقوده التي كان يحملها وجهازه الخلوي وجهاز الالب توب ؛ هنا يكون 

قد ارتكب جرميتني كل منهام مستقلة عن األخرى رغم وحدة املغدور ، وهنا نكون أمام تعدد 

للجرائم والعقوبات ، ولكن يوقع العقاب عىل الجرمية األشد ؛ إال أنه مل يرد يف إسناد النيابة العامة 

سوى جناية القتل العمد ؛ مام ينبني عىل ذلك أن املتهم مل يرتكب القتل ألجل تسهيل أو تنفيذ 

جرمية الرسقة ... .

وأن ما توصلت إليه محكمتي املوضوع من استنتاجات ومسوغات للوصول إىل نتيجة الحكم 

استنادا ًملا ورد بأقوال املتهم لدى النيابة العامة من أنه ارتكب جرمية القتل ألجل التمكني من 

ارتكاب جرمية الرسقة ؛ ألنه كان بحاجة إىل املال ، وألن وضعه االجتامعي واملايل يسء ، وأن والده 

متزوج من امرأتني ، وأن له ستة أخوة ، وهو عاطل عن العمل ، وبدأ موسم املدارس ورمضان 

، فاحتاج ملبلغ من املال ؛ ألن اخوته يريدون رشاء شنط ، واملؤسف أنه ال يستطيع توفري طعام 

االفطار لهم كون والده ال يرصف عليهم ووالدته ال تعمل وشقيقه األكرب مصاب بكرس يف الظهر 

القتل القصد بظرفها املشدد  القتل العمد إىل جناية  التهمة من جناية  ، وبالتايل تعديل وصف 

املنصوص عليه يف املادة )327( من قانون العقوبات ال يتفق مع الحقيقة والواقع والقانون . 

وليس أدل عىل ذلك قيام املتهم برمي الدراجة الهوائية يف الوادي علام ًبأن لها قيمة مالية 

وبإمكانه الترصف بها وبيعها ليعود عليه مثنها . 

أضف إىل ذلك أن بإمكان املتهم ؛ إذا كانت غايته الرسقة ألجل النقود أن يبيع جهاز الخلوي 

وجهاز الالب توب ؛ ليك يستفيد من مثنها ؛ إال أنه مل يفعل ذلك بل قام باستبدال غطاء الجهاز 

الخلوي ، وكذلك عمل )فورمات( لجهاز )الالب توب( واحتفظ بهام لنفسه . 

 ً مخالفا  فيه  املطعون  فيكون حكمها   ، ذلك  إىل خالف  االستئناف  محكمة  ذهبت  وحيث 

يستوجب  ً مام  ايضا  القانون  وبحكم   ، عليه  يرد  السبب  وأن هذا   ، الناحية  للقانون من هذه 

نقضه« 69 . 

69  نقض جزايئ فلسطيني )رام هللا( رقم )2013/185( ، جلسة 2014/2/2م )غري منشور( .
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الحالة رقم )15(

االدعاء بالقتل لدافع الرشف 

الوقائع :

من خالل شهادات هؤالء الشهود أن الطاعن )م.( مل يكن يعلم بأن املغدورة امرأه ، وليست 

بنتاً ؛ إال بعد غيابها عن املنزل وعودته من عمله يف إرسائيل وجلوسه معها ملعرفة ملاذا تقوم بهذه 

األعامل املشينة ؛ عندما ذكرت له بأنها امرأة ، وليست بنتاً ، وعىل إثر ذلك قام بقتلها؟

قرار محكمة النقض : 

الوقائع نجد أن ما قام به الطاعن )م.( من أفعال مادية بيوم  القانون عىل تلك  وبتطبيق 

وتاريخ الحادث موضوع الدعوى وهي إقدامه عىل قتل شقيقته )ع.( بواسطة اإليشارب الذي 

كانت ترتديه ، حيث كان قد لفه حول عنقها إىل أن فارقت الحياة ؛ بسبب الخنق بالضغط عىل 

الرقبة والخلع يف الفقرتني )1 ، 2( ؛ وذلك عىل إثر ما ذكرته له بأنها امرأة ، وليست بنتاً ؛ االمر 

السليم  التفكري  ، وحال دونه ودون  السيطرة عىل نفسه  الطاعن )مصطفى( وأفقده  أثار  الذي 

املتزن املقدر لعواقب األمور . 

هذه األفعال الصادرة عن الطاعن )م.( تشكل أركان وعنارص جناية القتل القصد طبقاً ألحكام 

املادة )326( من قانون العقوبات ، وليس كام جاء بإسناد النيابة العامة ؛ ألن نية الطاعن بقتل 

املغدورة مل تكن مبيته أو مصمم عليها أو مخطط لها ، وإمنا كانت آنية ، ونتيجة للحال الذي 

كان عليه الطاعن لحظة وساعة علمه بأن شقيقته امرأة وليست بنتاً ؛ مام أفقده السيطرة عىل 

أعصابه وحرمه من التفكري الهادئ ؛ مام ينفي واقعة العمد املنصوص عليها يف املادة )329( من 

قانون العقوبات التي تستلزم تفكرياً هادئاً مرتوياً وفرتة زمنية مصاحبة لهذا التفكري الهادئ ؛ حتى 

يستقر ويستلزم تصميامً مسبقاً عىل ارتكاب فعل القتل . 

اليسء  سلوكها  عن  التوقف  ورفضها  الغواية  طريق  يف  االستمرار  عىل  املغدورة  ارصار  وأن 

وشتمها لشقيقها الطاعن ، واستفزازها له وقولها له : إنها امرأة وليست بنتاً ، وقد ثبت من خالل 

التقرير الطبي وجود متزقات قدمية يف غشاء البكارة تكون املغدورة )عائشة( قد أتت بفعل غري 

محق وعىل جانب كبري من الخطورة والتفريط بعرضها ورشفها وما جلبته من عار لعائلتها وأهلها 
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؛ مام أفقد كل ذلك الطاعن السيطرة عىل ذاته وتفكريه ، ومل يعد قادراً عىل السيطرة عىل نفسه ، 

فأصبح بحالة غضب شديده يجعل فعله مقرتناً بالغدر القانوين املخفف املنصوص عليه يف املادة 

)98( من قانون العقوبات . 

فهذه األفعال التي أتاها الطاعن يف ذلك اليوم تشكل سائر أركان وعنارص جنحة القتل القصد 

املقرون بالغدر املخفف طبقاً ألحكام املادتني )326 ، 98( من قانون العقوبات ؛ مام يتعني تعديل 

وصف التهمة من الجناية التي أدين بها وبوصفها املعدل ، وهي جناية القتل القصد خالفاً ألحكام 

املادة )326( من قانون العقوبات إىل جنحة القتل القصد املقرون بالغدر املخفف طبقاً ألحكام 

املادتني )326 ، 98( من القانون ذاته . 

وبذلك فإن ما توصلت إليه محكمة االستئناف من تطبيقات قانونية عىل وقائع هذه الدعوى 

يخالف أحكام القانون ، وإن هذه األسباب ترد عىل الحكم املطعون فيه وداعية إىل نقضه.

بها  املحكوم  العقوبة  فإن   ، القانونية  التطبيقات  اىل عدم سالمة  وحيث توصلت محكمتنا 

الطاعن أيضاً تكون مخالفة للقانون . 

لهذا كله واستناداً ملا تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم املطعون فيه وإعادة 

األوراق ملصدرها محكمة االستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة يف ضوء ما بيناه » 70 . 

هذا وقد اتجه جانب من القضاء الفلسطيني إىل رفض العذر املخفف بقوله : إنني وإن كنت 

أتفق مع األغلبية املحرتمة فيام سطرته يف حيثيات حكمها من حيث تأييدها للحكم املطعون فيه 

لجهة ما انتهى اليه بإدانة املتهم )الطاعن( بتهمة القتل العمد ؛ إال أنني أخالف األغلبية فيام 

خلصت اليه بتأييد الحكم املطعون فيه من حيث العقوبة املفروضة عليه ، وأرى أن أسجل ما 

هو تاٍل : - 

أوالً : إنه وإن كانت األغلبية املحرتمة قد خلصت إىل تأييد ما قضت به محكمة االستئناف من 

حيث اإلدانة ، ومن حيث العقوبة الذي قضت مبوجب حكمها بوضع املتهم )الطاعن( باألشغال 

القانونية )حاملة األوجه( الواردة يف قانون  ًعىل النصوص  ، تأسيسا  الشاقة مدة خمس سنوات 

ًمن الزمن ناهز الخمسة  ًطويال  العقوبات رقم )16( لسنة 1960م الذي مر عىل صدوره ردحا 

وخمسني عاما ًمن عمره الذي يبدو أنه سيظل مديدا ًإىل أمد ال يعرف مداه ، وهو القانون الذي 

70  نقض جزايئ فلسطيني )رام هللا( القضية رقم )144/ 2015م( ، الصادر يف 2015/10/1م )غري منشور( .
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ونقاشات  لسجاالت  املرشع  إذ خضع   ، نصوصه  القليل من  تذكر سوى  تعديالت  عليه  تطرأ  مل 

ًمرتبكاً يف إحداث أية تعديالت تُْخِضع الكافة لحكم القانون ، بغض  هنا وهناك جعلته مرتددا 

النظر عن أية حسابات خاصة ، ال سيام يف ما يتعلق بجرائم القتل ودوافعها ، وما سّمي باألعذار 

املحلة، واألسباب التخفيفية التقديرية يف حاالت معينة من حاالت القتل ، التي فتحت الباب عىل 

مرصاعيه بقصد أو  بغري قصد لرشعنة القتل ، وتشجيع  القتلة الذين باتوا يحفظون )وعن ظهر 

ي االعذار  قلب( نصوص القانون التي تتيح لهم االفالت من جرامئهم وهم العارفون سلفاً أن ما ُسمَّ

املحلة !! تشكل لهم رخصة ومظلة تحميهم من العقاب ، وتشجعهم عىل أخذ القانون بأيديهم 

دون االكرتاث بالعباد وأويل األمر يف البالد القامئني عىل تطبيق القانون وانفاذه .

ثانياً : يف الدعوى محل الطعن املاثل ، ال أرى أن األمر يستقيم وقد ثبت لألغلبية املحرتمة أن 

املتهم )الطاعن( قد ارتكب جرميته بعد أن حرّض وتحرض لها طويال ً، وبالتايل تحقق لألغلبية أنه 

مدان بتهمة القتل العمد ، وأن املغدورة )القتيلة( هي ابنته املقعدة يف فراشها التي كانت تعاين 

كرساً  يف الحوض ، ومتر بظروف نفسية صعبة ، شديدة التعقيد ، فعمد الرتكاب جرميته بواسطة 

ماسورة حديد )انش وربع( طولها يقارب املرت ، ومل تستجب أبويته لرصخاتها ، فإنهال عليها رضبًا  

وقتال ًرغم معرفته املسبقة والطويلة عن العالقة التي كانت تجمعها وشاب آخر واطلع مسبًقا 

عىل كافة تفاصيل هذه العالقة ؛ مام بالطبع ينفي توفر ثورة الغضب التي ادعاها ، وهنا ال بد ان 

أسجل ان ما سمي بإسقاط الحق الشخيص من قبل الورثة )ورثة املغدورة( ما يبعث عىل األىس 

وكأن روح املغدورة هي من ضمن الرتكة ، وكأنها مال متّقوم لهم الحق يف الترصف بها كيفام 

يشاؤون ، وبالتايل يصار إىل اسقاط الحق عن من تسبب يف ازهاق روحها وهو الجاين القاتل .

األوجه  ًحاملة  إليه سالفا  املشار  العقوبات  قانون  ً عىل نصوص  )وتأسيسا  بات  لقد   : ثالثاً 

مطاطية التفسري والتأويل( أن تتواتر أحكام املحاكم يف البالد يف هذا النوع من الجرائم التي تقع 

عىل خلفية ما يسمى بالرشف )وفق ما يكيفه البعض- الرشف- وفقاً ألهوائه ورغباته( عىل إنزال 

العقوبة إىل حدودها الدنيا ؛ وذلك التزاماً بتلك النصوص املطاطية الواردة يف القانون )العتيق( 

رقم )16( لسنة 1960م ، إذ بالغت املحاكم )محاكم املوضوع وأيدتها محكمة النقض يف ذلك( 

يف تطبيق وإعامل تلك النصوص ، ال سيام وأن محكمة املوضوع متلك سلطة تقديرية واسعة يف 

تحديد العقاب يف هذه الجرائم دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام أنها التزمت مبا قرره 

املرشع بهذا الخصوص ، فأوغل املجرمون يف جرامئهم وصار كل منهم يبحث مسبقاً عن مظلة 

الرشف لتربير جرميته .
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املتمثل يف  األصل  عىل  القضية وخروجاً  لبشاعة هذه  وتبعاً  تقدم  ما  عىل  وتأسيساً   : رابعاً 

سلطة محكمة املوضوع يف تحديد العقوبة ، فقد كان لزاماً عىل املحكمة مصدرة الحكم أن تفرض 

العقاب مبا يتناسب والجرم املقرتف ، ال سيام وأنها متلك الحكم بعقوبة أشد مام فرضته هذه 

الدعوى ، إذ إن هناك فارقاً مبا هو مقرر من عقاب لجرمية القتل العمد وهي املؤبد ، وبني ما 

فرضته املحكمة مصدرة الحكم الطعني بالحكم عىل املتهم )الطاعن( مدة خمس سنوات ، والتي 

استخدمت  ؛ حتى وإن  العقاب  فُرَِض  التي مبوجبها  األساس  الفلسفة  الذي هو  رادعاً  ال تشكل 

األسباب التخفيفية وفق ما جاء يف حكمها ، مسوغة إياه أن الجرمية وقعت عىل خلفية ما سمي 

جرمية الرشف ، وأن الورثة اسقطوا حقهم الشخيص ...!!!

املغدورة حني  بحق  تعسفت  قد  الطعني  الحكم  املحكمة مصدرة  إن  أرى  ، وحيث  وعليه 

أساءت استخدام سلطتها التقديرية عند فرض العقاب بحق الطاعن ، والتي كان عليها ان تناسب 

بداية  بها  ادانته  تم  عمد  قتل  أمام جرمية  وإننا  ال سيام   ، املقرتفة  الجرمية  لهول  تبعاً  العقاب 

ًواستئنافا 71ً .

الحالة رقم )16(

االشرتاك يف جرائم اإليذاء البدين 

قد يرتكب جرمية اإليذاء البدين شخص واحد ، كام قد يتعاون يف ارتكابها عدة أشخاص يكون 

لكل منهم دوره يف تحقيق مادياتها وإرادته اإلجرامية ، فإذا تعدد الجناة الذين ارتكبوا جرمية 

واحدة ؛ كان كل واحد منهم رشيكاً يف ارتكابها .  

ويعد املساهم فاعالً مع غريه يف ثالث صور 72 : األوىل : أن يحقق كل مساهم جميع عنارص 

71  نقض جزايئ فلسطيني )رام هللا( رقم )2014/325( ، جلسة 2015/3/3م )غري منشور( .

72  قضت محكمة النقض : » أن الفاعل إما أن ينفرد بجرميته أو يسهم معه غريه يف ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق عىل فعله وحده وصف 

الجرمية التامة ، وإما أن يأيت عمداً عمالًً تنفيذياً فيها إذا كانت ترتكب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أم طبقاً لخطة تنفيذها ، 

وحينئذ يكون فاعالً مع غريه إذا صحت لديه نية التدخل يف ارتكابها ولو أن الجرمية مل تتم بفعله وحده بل متت بفعل واحد أو أكرث ممن 

تدخلوا معه فيها عرف أو مل يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غريه هو بالرضورة رشيك يجب أن يتوافر لديه عىل األقل ما يتوافر لدى الرشيك 

من قصد املساهمة يف الجرمية أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق بني املساهمني ، ولو مل ينشأ إال لحظة تنفيذ الجرمية تحقيقاً 

لقصد مشرتك هو الغاية النهائية من الجرمية ، أي أن يكون كل منهم قصد اآلخر يف إيقاع الجرمية املعينة وأسهم فعالً بدور يف تنفيذها 

بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن مل يبلغ دوره عىل مرسحها حد الرشوع » . نقض جنايئ مرصي رقم )13270( لسنة 

66 ق ، جلسة 11 /7/ 1998م ، س 49 ، ص 881 .
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ذاته  يف  كافياً  لوجدناه  منهم عىل حدة  إىل سلوك كل  نظرنا  لو  بحيث   ، للجرمية  املادي  الركن 

لوقوعها .

مثال : كام لو تعاون عدة أشخاص يف رضب املجني عليه ، فكلهم فاعل لجرمية االعتداء ، 

إذ إن ما اقرتفه كل منهم يف ذاته مكون لها ، وإمنا اتحادهم يف القصد واتفاقهم عىل ارتكابها هو 

وحده الذي يجعل السلوك الذي وقع واحداً مع تعدد فاعليه 73 . 

الثانية : أن يأيت كل مساهم عمالً من األعامل التي يتكون منها الركن املادي للجرمية ، فهنا 

يقرتفها جميعها كل مساهم كام يف  ال  األعامل  للجرمية من مجموعة من  املادي  الركن  يتكون 

الصورة األوىل ، بل يقرتف عمل من هذه األعامل، أي يقرتف جزءاً من الركن املادي للجرمية كام 

هو موصوف يف أمنوذجها القانوين ، فإذا كان قصد كل منهم التدخل بعمله إىل جانب غريه من 

املساهمني ووقعت الجرمية كانوا جميعاً فاعلني للجرمية . 

ففي جرمية األذى البليغ – مثالً - يتعدد الفاعلون حينام يرضب أحدهم املجني عليه ، ويتوىل 

اآلخرون إحداث جروح يف جسده 74 .

ويلحظ أننا لو نظرنا إىل نشاط كل مساهم عىل حده لوجدنا أنه ال يكفي ليك يسأل عن 

الجرمية ؛ ألن ركنها املادي مل يتحقق بفعله وحده بل تحقق نتيجة لألفعال التي اقرتفها املساهمون 

اآلخرون ووقوع الجرمية نتيجة لذلك مع توافر قصد املساهمة أو التدخل فيها لدى كل منهم 

يجعل كل مساهم فيها فاعالً لها .

الثالثة : يتمثل نشاط الفاعل هنا يف فعل خارج عن الركن املادي للجرمية ، ولكنه بالرغم من 

ذلك له أهمية كبرية بحيث لواله ما وقعت أصالً أو ملا وقعت يف الزمان أو يف املكان أو بالكيفية 

التي وقعت بها .

ومن أمثلته : اإلمساك باملجني عليه ملنعه من املقاومة ؛ حتى يتمكن آخر من كرس قدميه 

ويديه 75.

ففعل اإلمساك ال يدخل ضمن عنارص الركن املادي لجرمية األذى الخطر ، ومع ذلك فهو ذو 

73  نقض جنايئ مرصي رقم )1837( لسنة  29 ق ، جلسة 2 / 5 / 1960م ، س 11 ، ص 402 .

74  نقض جنايئ مرصي رقم )832( لسنة  37 ق ، جلسة 19 / 6 / 1967م ، س 18 ، ص 846 .

75  نقض جنايئ مرصي رقم )578( لسنة 31 ق ، جلسة 5 / 6 / 1961م ، س 12 ، ص 638 .
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أهمية كبرية لوقوعها بحيث لواله ما وقعت أو ملا وقعت يف الزمان أو يف املكان أو بالكيفية التي 

وقعت بها ؛ ولذا يعد هذا الفعل مساهمة أصلية يف جرمية األذى الخطر ، ويعد مرتكبها فاعالً 

يف الجرمية .

قصد  أو  الجرمية  يف  املساهمة  قصد  يف  األصيل  اإلجرامي  لالشرتاك  املعنوي  الركن  ويتمثل 

التدخل فيها أو نية التداخل فيها، وهو يتحقق حتامً إذا وقعت الجرمية نتيجة التفاق بني الرشكاء 

ولو مل ينشأ إال لحظة تنفيذه تحقيقاً لقصد مشرتك هو الغاية النهائية من الجرمية ، أي أن يكون 

كل منهم قصد قصد اآلخر يف إيقاع الجرمية املعينة وأسهم فعالً بدور يف تنفيذها 76 . 

ولقد قضت محكمة االستئناف العليا الفلسطينية أن االشرتاك يف جرمية يقتيض أن يتجه قصد 

الرشيك إىل املساهمة واملشاركة يف ارتكابها مع فاعلها بأي صورة من الصور املساهمة ، وهي 

محصورة يف تحريض الفاعل عىل ارتكاب جرميته أو االتفاق معه عىل ذلك أو مساعدته مبا يعينه 

عىل ارتكابها ، عىل أن تقع املساعدة بتلك النية وبذلك القصد أو أن يساهم الشخص مع آخر يف 

ارتكاب الفعل املادي ذاته املكون للجرمية وهو يف هذه الحالة األخرية يعد فاعالً أصلياً لها » 77 .

ويف هذا الخصوص نص قانون العقوبات عىل أنه 78 : » )1( لدى ارتكاب جرم يعد كل شخص 

من األشخاص املشار إليهم أدناه بأنه قد اشرتك يف ارتكاب ذلك الجرم وأنه ارتكبه ، ويجوز اتهامه 

به : ... )ب( كل من ارتكب فعالً أو أغفل القيام بفعل بقصد متكني أو مساعدة غريه عىل ارتكاب 

الجرم . 

)ج( كل من ساعد شخصاً آخر عىل ارتكاب الجرم ، سواء أكان حارضاً حني ارتكابه أم مل يكن. 

ويعد الشخص بأنه ساعد غريه عىل ارتكاب الجرم إذا كان موجوداً يف املكان الذي ارتكب فيه 

الجرم بقصد إرهاب املقاومني أو تقوية تصميم الفاعل األصيل أو ضامن ارتكاب الجرم املقصود. 

)د( كل من حمل أو أغرى شخصاً آخر عىل ارتكاب الجرم ، سواء أكان حارضاً حني ارتكابه 

أم مل يكن » .

صور  إن   : بقولها  االشرتاك  صور  حددت  أن  الفلسطينية  العليا  االستئناف  ملحكمة  وسبق 

76  نقض جنايئ مرصي رقم )2114( لسنة 49 ق ، جلسة 17 /3/ 1980م ، س 31 ، ص 407 .

77  استئناف عليا جزاء فلسطيني رقم )53/34( جلسة 5/13/ 1953م ، مصدر سابق ، الجزء السادس عرش ، ص 92 .

78  راجع : املادة )23( من قانون العقوبات الفلسطيني رقم )74( لسنة 1936م .
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املساهمة اإلجرامية محصورة يف تحريض الفاعل عىل ارتكاب جرميته أو االتفاق معه عىل ذلك أو 

مساعدته مبا يعينه عىل ارتكابها 79 .

ولذا فأفعال االشرتاك محددة عىل سبيل الحرص ، فال يجوز القياس عليها ، وكل فعل ال يندرج 

تحتها ال يقوم به االشرتاك . 

وال يعاقب الرشيك جرائم اإليذاء البدين كذلك إذا كان السلوك الذي ارتكبه الفاعل بناًء عىل 

االشرتاك غري معاقب عليه 80 .

فال يتحقق االشرتاك إذا كان كل ما صدر من الفاعل مجرد أعامل تحضريية مل تصل بعد إىل 

البدء يف التنفيذ ، فهذه األعامل غري معاقب عليها ترشيعاً ، أو إذا كان ما أتاه الفاعل محاولًة غري 

معاقب عليها .

للتثبت من قيام عالقة السببية بني سلوك الرشيك والجرمية البحث يف أثر تخلف  ويكفي 

سلوك الرشيك ، فإذا كان يرتتب عىل تخلفه عدم وقوع الجرمية أصالً من الفاعل ، أو وقوعها بغري 

الصورة التي وقعت بها بأن كان سيتغري زمان أو مكان أو كيفية وقوعها ، فإن ذلك يعني قيام تلك 

العالقة بني سلوك الرشيك وجرمية الفاعل . 

سلوك  تأثري  انعدم  إذا  السببية  عالقة  تقوم  وال   ، الجرمية  عن  الرشيك  مسئولية  وتتحقق 

الرشيك عىل نشاط الفاعل الذي تتكون منه الجرمية أو إذا تدخل عامل شاذ فقطعها .

مثال ذلك : إذا قدم شخص آلخر سكيناً الستخدامه يف إيذاء املجني عليه ، فوقعت جرمية 

األذى البليغ نتيجة استخدامه منشرت ، فال يسأل الرشيك عنها رغم مساعدته للفاعل لعدم توافر 

عالقة السببية بني سلوكه وسلوك الفاعل 81 . 

79  استئناف عليا جزاء فلسطيني رقم )53/34( جلسة 5/13/ 1953م ، مصدر سابق ، الجزء السادس عرش ، ص 92 .

80  قضت محكمة النقض : » ما دام قد صدر حكم نهايئ من محكمة جنائية مختصة بأن الواقعة املرفوعة بها الدعوى ال يعاقب القانون عليها 

فإن املتهم باالشرتاك يف ارتكابها مع من صدر له الحكم يستفيد منه حتامً ولو مل يكن هو طرفاً فيه ؛ ذلك ألن أحكام الرباءة املؤسسة عىل 

أن الواقعة يف ذاتها غري صحيحة أو ال عقاب عليها تعترب - و يجب أن تعترب ، عىل خالف أحكام اإلدانة أو أحكام الرباءة الصادرة ألسباب 

متعلقة بأشخاص متهمني معينني بالذات - حجة يف حق الكافة ، أي بالنسبة لكل من يكون له شأن يف الواقعة موضوع الدعوى » . نقض 

جنايئ مرصي رقم )7( لسنة 12 ق ، جلسة 11/17/ 1941م ، س 5 ع ، ص 579 .

81  قضت محكمة النقض : » متى كان قوام األدلة التي أوردها الحكم يف حق املتهم باالشرتاك باالتفاق واملساعدة يف جناية القبض عىل املجني 

عليه وحجزه وتعذيبه هو الوساطة يف إعادة املجني عليه وقبض الفدية ، دون أن يبني الرابطة التي تصل املتهم بفاعيل الجرمية أو يدلل 

عىل قصد االشرتاك لديه . وكانت هذه األفعال الحقة للجرمية ويصح يف العقل أن تكون منفصلة عنها ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور 

» . نقض جنايئ مرصي رقم )1207( لسنة 27 ق ، جلسة 1/14/ 1958م ، س 9 ، ص 39 .
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وتقتيض املشاركة بني فاعل ورشيك اتحاداً يف إرادتيهام وان كانت ال تستلزم تالقيهام ، وينبني 

عىل هذا أن االشرتاك ال يكون بني شخصني قصد أحدهام إحداث النتيجة اإلجرامية ، وتسبب اآلخر 

بخطئه يف إحداثها ، فكل منهام يؤاخذ عن سلوكه مستقالً عن اآلخر . 

الحالة رقم )17(

االعتداء واألذى البليغ 

قضت محكمة االستئناف العليا الفلسطينية بأنه ال يشرتط أن يساهم املتهم يف أعامل االعتداء 

بالرضب حتى ميكن القول : إن املتهم ضالع يف ارتكاب الجرمية ، بل يكفي أن يتدخل يف ارتكابها 

إذا كانت تتكون من جملة أعامل ، فيأيت عمالً من األعامل املكونة لها . والثابت من األوراق أن 

رأسه لشل حركته  ألقى غطاء فوق  بأن  عليه  املجني  االعتداء عىل  الفاعلني  لباقي  املتهم سهل 

ومتكينهم من االعتداء عليه ، وهذا يكفي إلدانته ؛ ألنه ساهم يف ارتكاب الجرمية 82 .

وقضت أن إصابات املجني عليه بجروح وطعنة عميقة وقاطعة للعضالت من أداة حادة يف 

الظهر والكتفني والجبهة والوجهة والفخذين من شأنها أن تعرض حياته للخطر ، ثم إن مكوثه يف 

املشفى مدة أحد عرش يوماً ، ومنحه بعد ذلك راحًة ملدة أسبوعني يدخل تلك اإلصابات ضمن 

معنى األذى الخطر وفق تعريفه يف املادة الخامسة من قانون العقوبات لسنة 1936م ، وتشكل 

جرم األذى البليغ استناداً للامدة املذكورة 83 . 

ونشري إىل أن محكمة االستئناف العليا الفلسطينية أن : » واقعة الدعوى تجمل يف أن نزاع ثار 

بني أصهار )ح.( وعائلة )م.( يف غيبة هذا األخري الذي تقابل عند عودته مع كل من )ج( وآخرين 

كانوا وقوفاً يف الشارع وتجدد النزاع ، فاعتدى )ح( عىل كل من )م( وزجته وأحدث لكل منهام 

عاهة مستدمية ... ، وقد حكم عىل )ح( بتهمة ايقاع األذى البليغ بكل من املجني عليهام .

وحيث إن الحكم املستأنف قىض باعتبار الواقعة اشرتاكاً يف مشاجرة عامة عىل اعتبار أن هذا 

هو القدر املتيقن من البينات .

82  استئناف عليا جزاء فلسطيني رقم )56 / 63( ، جلسة 14 /1963/12م ، مصدر سابق ، الجزء الثامن عرش ، ص 96 .

83  استئناف عليا جزاء فلسطيني رقم )29 / 69( ، جلسة 27 /1969/12م )غري منشور( .
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وحيث إن النيابة نعت عىل الحكم املطعون فيه الخطأ يف تطبيق القانون ؛ ألنه أغفل تطبيق 

املادة )23( من قانون العقوبات باعتبار أن املحكوم عليه قد اشرتك فعالً يف االعتداء عىل املجني 

عليهام أو عىل األقل وجد يف مكان الجرمية لشد أزر املعتدي الذي أحدث األذى البليغ .

وحيث إن مجرد وجود الشخص يف مكان الجرمية ال يكفي العتباره رشيكاً طبقاً للامدة )23( 

عقوبات ؛ إذ يلزم العتباره كذلك أن يكون قد قصد إىل تقوية تصميم الفاعل األصيل عىل ارتكاب 

الجرم ، فإذا مل يثبت وجود هذا القصد يف حقه ، فإنه ال ميكن اعتباره رشيكاً يف الجرمية ؛ إال إذا 

كان قد ارتكب بنفسه أحد األفعال املكونة لها أو ساعد الجاين عىل ارتكابها .

وحيث إن الظاهر من ظروف الواقعة أن االعتداء وقع بغتة ، ومل يكن بناًء عىل تدبري سابق ، 

كام أنه مل يثبت أن )م( قد اعتدى عىل املجني عليهام أو شارك يف إحداث األذى البليغ بهام ؛ ألن 

الدكتور / سيد بكر قد أوقع الكشف الطبي عىل املتضاربني شهد مبا يفيد بأنه مل يجد بكل منهام 

سوى اإلصابة التي خلفت العاهة ، أي أنه مل يقم دليل فني عىل ما ذهب إليه املجني عليهام من 

أن )م( انهال عليهام رضباً بالعىص ... حكمت املحكمة بقبول االستئناف شكالً ويف املوضوع برفضه 

وتأييد الحكم املستأنف » 84 .

الحالة رقم )18(

األذى البليغ املقصود 

الوقائع :

تخلص حسبام يبني من األوراق أن النائب العام قدم املطعون ضدهام »و.م.ف« و »و.ب.ع 

» للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الكربى يف القضية رقم)99/57( بتهمة االعتداء عىل شخص 

للامدتني )235/أ( ، )23( عقوبات لسنة 1936م بوصف  بقصد إيقاع أذى بليغ باالشرتاك خالفاً 

عليه  باملجني  بليغاً  أذى  وباالشرتاك  أوقعوا قصداً  الرمال  وبدائرة رشطة  بتاريخ 97/9/28  أنهم 

/«و.م.ن«  بأن رضبوه بأدوات صلبة ) مواسري ( عىل أنحاء مختلفة من جسمه فأحدثوا به كرساً 

بالتقرير  مبينة  للركبتني وإصابات أخرى  الصابونة  الساقني وكرس يف عظمة  مضاعفاً يف عظمتي 

الطبي وذلك بوجه غري مرشوع .

84  استئناف عليا جزاء فلسطيني رقم )59/11( جلسة 4/20/ 1959م ، مصدر سابق ، الجزء السابع عرش ، ص 114 .
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قرار محكمة النقض :

بجلسة  قررت  املتهمني  ودفاع  العامة  بينات  إىل  املحكمة  استمعت  أن  بعد  إنه  حيث 

املطعون   – والثاين  األول  املتهمني  وإدانة  األدلة  كفاية  لعدم  الثالث  املتهم  براءة  2001/7/10م 

النفاذ  مع  سنوات  أربع  ملدة  بالحبس  منهام  كل  ومعاقبة  إليهام  املسندة  بالتهمة   – ضدهام 

واحتساب مدة التوقيف تأسيساً عىل أنه قد ثبت لها ثبوتاً قاطعاً بأنهام توجها إىل منزل املجني 

عليه وهام يقصدان إصابته بإصابات بالغة تجعله عاجزاً عن املقاومة وذلك بتكسري ساقيه وركبتيه 

، فأحدثا به اإلصابات البالغة التي أوقعت به عجزاً دامئاً . وألنهام صمام عىل االعتداء عىل  املجني 

عليه وإحداث عجز دائم به وتوجها إىل منزله يدفعهام الحقد األسود وإصابته بإصابات بالغة 

الخطورة دون أن تردعهام صلة الدم والقرابة من مقارفة الجرمية فإنه يتعني فرض عقوبة رادعة 

تتناسب مع ما اقرتفاه . 

العقوبات  قانون  املادة )235( من  أنه ملا كانت  املحكمة  األوراق ترى  بتدقيق  أنه  وحيث 

تنص عىل أنه : » كل من أىت قصداً فعالً من األفعال التالية ومنها – إيقاع أذى بليغ بأي شخص 

من األشخاص – يعترب أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس املؤبد ». وكان الفعل املسند للمطعون 

ضدهام كام وصفته النيابة العامة يف الئحة االتهام يشكل تهمة إيقاع أذى بليغاً قصداً باملجني 

عليه . فإن قول محكمة االستئناف يف حكمها املطعون فيه بأنه مادة االتهام ال تنطبق عىل الواقعة 

لعدم ثبوت أي تشويه أو تعطيل أو برت أحد أطراف املجني عليه هو قول يف غري محله وينطوي 

عىل عدم إعامل مادة االتهام عىل الوجه الصحيح وتجاهل أحد األفعال التي جرمتها مام أوقعها 

يف الخطأ يف تطبيق القانون . 

الجنايئ  القصد  والبيان يف بحث  القصور  شابه  قد  فيه  املطعون  الحكم  كان  ملا  إنه  وحيث 

الخاص للمطعون ضدهام وكان هذا القصد هو أمر داخيل يتعلق باإلرادة ويرجع تقدير توافره 

أو عدم توافره إىل محكمة املوضوع وكان ما أوردته تلك املحكمة من ظروف ومالبسات يكفي 

إلثبات هذه النية . فإن وصف الجرمية املسندة للمطعون ضدهام يكون كام انتهت إليه محكمة 

املوضوع يف قرارها أنها تشكل مخالفة للامدة )235( من قانون العقوبات لسنة 1936م يف محله 

املادة )238( من هذا  التهمة  إىل مخالفة  ؛ إذ قضت بتعديل هذه  وتكون محكمة االستئناف 

القانون وإدانة املطعون ضدهام بها قد أخطأت يف تطبيقه . 

وحيث أنه ملا كان ذلك وكانت العقوبة املحكوم بها تغاير العقوبة املقررة يف القانون للجرمية 
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املسندة للمطعون ضدهام وأن محكمة االستئناف مل تعمل األمر رقم )102( لسنة 1950م يف شأن 

تبديل هذه العقوبة ؛ إذ اقتضت الدعوى العمومية رأفة القضاة . 

فإنه ملا فات يتعني نقض الحكم املطعون فيه وإعادة األوراق إىل محكمة االستئناف لتحكم 

فيها من جديد بهيئة مغايرة » 85 .

الحالة رقم )19(

دخول منزل مسكون بقصد ارتكاب جرم

أعدت محكمة االستئناف العليا أن وجود املتهم يف منزل مسكون يشكل تهمة دخول ملك 

الغري بقصد ارتكاب جرم ، وقالت يف ذلك : إن واقعة الدعوى تتحصل فيام شهدت به )ح. خ.( من 

أنها يف يوم الحادث كانت تنام مع زوجها خارج غرفة النوم يف الفرندة ؛ بينام كان أوالدها ينامون 

داخل الغرفة ، وقد استيقظ زوجها حوايل الساعة الثانية صباحاً ودخل دورة املياه ، وطلب إليها 

تغطية أوالدهام ، فلام دخلت إىل الغرفة شاهدت شخصاً يف ركن الغرفة ، فاستغاثت بزوجها الذي 

أرسع وشاهد املتهم خارج الغرفة فقذف باإلبريق الذي بيده يف اتجاهه ، ولكنه مل يصبه ، وملا 

عرفه أطلق رساحه حفاظاً عىل روابط الصداقة التي تربطه بإخوة املتهم .

واستطردت الشاهدة يف أقوالها قائلة : إن املتهم نقل الراديو من مكانه ، كام أخرج بعض 

املالبس من صندوقها ، ونقلها وبعض املالبس األخرى ، ووضعها بالقرب من النافذة بقصد الهرب 

بها ، وأن املتهم اعرتف بأنه تسلق الجدار .

ومن حيث إن الثابت يف إفادة املتهم أمام النيابة أنه تسلق جدار منزل املجني عليه ودلف 

اتفاق سابق  بناًء عىل  الفحشاء مع زوجته  ارتكاب  بل كان يقصد  الرسقة  إليه ولكنه مل يقصد 

بينهام ، ولكنه ملا نام بجوارها أخربته أن زوجها بدورة املياه ، فلام طلب منها السكوت استغاثت 

وصاحت مع زوجها ، ولكنه عاد إىل اإلنكار أمام املحكمة مدعياً بأن الحادث ملفق بتدبري من 

املجني عليه بسبب مشاجرة سابقة بينهام نشبت يف أحد األفراح توعده املجني عليه عىل أثرها 

بالكيد له ، وأشهد عىل ذلك أخاه ... .

85  نقض جزايئ فلسطيني )غزة( القضية رقم )13/ 2002م( ، الصادر يف 2003/4/14م .
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ومن حيث أنه يبني للمحكمة من استقراء وقائع الدعوى أن البينات املقدمة ال تنصب إال 

توافر  التحقيقات  أثبتت  إذ  ارتكاب جرم – ال سطوا –  عىل مجرد دخول منزل مسكون بقصد 

عنارص هذه الجرمية ، وتأيدت باعرتاف املتهم أمام النيابة ، فال عربة مبا جاوز أقواله أو غايرها...86 .

الحالة رقم )20(

الرسقة من بيت سكن

الوقائع :

لقد أعدت محكمة االستئناف العليا أن مد اليد من نافذة الكشك والتقاط املرسوقات تكون 

النيابة  أن  الواقعة تتحصل يف  أن   « : ، وجاء يف حيثيات حكمها  جرمية الرسقة من بيت سكن 

العامة قدمت املستأنف ضدهام إىل املحاكمة أمام املحكمة املركزية بغزة بوصف أنهام يف يوم 

1959/3/25م بأرايض الربيج سطوا عىل مخزن يف معسكر الفرقة الهندية باالشرتاك ورسقا راديو 

ومالبس أخرى موصوفة باملحرض ميلكها )ريتشاندر وسونس الل( من الفرقة الهندية ، والذا بالفرار 

، وطلبت عقابهام باملواد )294 ، 297 ، 23( عقوبات .

قرار محكمة االستئناف العليا :

سطو  جرمية  بأنها  عليهام  املستأنف  إىل  املسندة  التهمة  كيفت  العامة  النيابة  إن  وحيث 

إىل  يؤدي  الحادث ال  استقراء ظروف  أن  إال  ؛  ، 23( عقوبات   297 ،  294( املواد  منطبقة عىل 

بأي  يقم  مل  عليهام  املستأنف  من  أحداً  أن  الدعوى  فالثابت من ظروف   ، التكييف  صحة هذا 

عمل من األعامل التي نصت عليها املادة )294( من قانون العقوبات والتي يتحقق معها نشوء 

أركان جرمية السطو ، فقد جاء اعرتاف )خ. ف. أ.( أن نافذة الكشك الذي تم منه االستيالء عىل 

املرسوقات كانت مفتوحة ، وأن الجرمية متت مبد اليد من هذه النافذة والتقاط املرسوق ؛ األمر 

الذي يتعني معه استبعاد تهمة السطو واعتبار الواقعة جنحة منطبقة عىل املادة )273/ب( من 

قانون العقوبات » 87 .

86  استئناف عليا جزاء فلسطيني رقم )11 / 63( ، جلسة 1963/6/25م ، مصدر سابق ، الجزء الثامن عرش ، ص 88 .

87  استئناف عليا جزاء فلسطيني رقمي )71 / 60( ، جلسة 1961/11/12م ، مصدر سابق ، الجزء السابع عرش ، ص 165 .




