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 الملخص
لسنة  9أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 

ات المحاكمة في الجنايات الخطيرة، األمر الذي دعا الباحث للبحث إجراءم، والخاص ب656.
ا؛ وهو في  نظيم المشرع الفلسطيني في ت وفقمدى أي  إلىهذا الموضوع وإثارة تساؤل هام جد 

بما يضمن معايير المحاكمة العادلة،  ات وأصول التقاضي أمام محكمة الجنايات الكبرى إجراء
، ولإلجابة على هذا التساؤل اعتمد أم جاءت هذه النصوص قاصرة وال تلبي الحاجة منها

 ،ركودإنهاء حالة اللكبرى في الجنايات اهمية محكمة أ  إلىالباحث المنهج التحليلي وخلص 
ية مع القواعد االساس ؛ خاصة وأنها تتفق الجزائية الكبرى  ى او الدعوتأخير الفصل في 

ضرورة توكيل محام للدفاع عن المتهم في الجنايات ب صى الباحثأو ، و للمحاكمة العادلة
 الداخلة في اختصاص محكمة الجنايات الكبرى في مرحلة التحقيق االبتدائي.

 ات المحاكمة(.إجراءالكلمات المفتاحية )جنايات، متهم، محاكمة عادلة، محكمة، 
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Abstract: 

The Palestinian Legislative Council issued the High Criminal 

Court Act No. 9 of 1818، concerning the procedures for the 

prosecution of serious crimes. The researcher discussed this subject 

and raised a very important question، which was to what extent the 

Palestinian legislator has succeeded to organize the procedures of due 

process litigation before the High Criminal Court in a way that 

guarantees the fair trial criteria، or did these texts fall short and do not 

meet the need of them. In response to this question، the researcher 

adopted the analytical approach and concluded that the High Criminal 

Court is important to end the recession and delay the adjudication of 

major criminal proceedings، especially as it is consistent with the basic 

rules of fair trial. The researcher recommended that a lawyer should 

be appointed to defend the accused in the crimes falling within the 

jurisdiction of the High Criminal Court in the preliminary 

investigation stage. 
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 مقدمة البحث:

: موضوع البحث:ال  أو   
منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية اتجهت الجهود نحو تعزيز وبناء الجهاز 
القضائي الفلسطيني على أسس مهنية وموضوعية تهدف لترسيخ ودعم استقالل القضاء 
وحياده من أجل دعم ركائز إقامة الدولة الفلسطينية على أساس تطوير وتعزيز منظومة 

حالة الحقوق والحريات العامة، وإنفاذ التزامات دولة تعزيز  إلىالعدالة في فلسطين، إضافة 
قضائي جب تطوير الجهاز الأو فلسطين بموجب االتفاقيات الدولية واستحقاقاتها، األمر الذي 

م، والذي عمل على 665.( لسنة 1بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم )
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م صدور قانون السلطة القضائية رقم توحيد الجهاز القضائي في محافظات الوطن، ومن ث
 م والذي عمل على استقالل وحياد القضاء..66.( لسنة 5)

ومن أجل النهوض بمنظومة العدالة القضائية وسرعة الفصل في القضايا الجزائية 
 ات التقاضي أمامها سرعة البتإجراءكان ال بد  من  انشاء محكمة الجنايات الكبرى وتنظيم 

ات التقاضي، وتعزيز ضمانات المتهم، إجراءضة عليها،  وتقصير مدد في القضايا المعرو 
ه، وكذلك الشروع ب أوسيما وأن هذه المحكمة تختص  بالنظر في الجرائم الكبرى مثل القتل 

الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات، 
م، األمر الذي 656.لسنة  9الجنايات الكبرى رقم  حيث أصدر رئيس الدولة قانون محكمة

ات المستحدثة والمتبعة أمام محكمة الجنايات الكبرى يعني جراءفي اإلدعا الباحث للبحث 
ات،  ومدى اتفاقها مع األصول والقانون، ومدى ضمانها جراءالنظر في مدى سالمة هذه اإل

 ات هذه المحكمة.إجراءير لمحاكمة عادلة بما يحفظ كرامة المتهم وحقوقه خالل س
 شكالية الدراسة:إ: اثاني  

مع النقد الشديد من قبل مؤسسات المجت إلىلقد تعرض قانون محكمة الجنايات الكبرى 
المدني بداعي إخالله بقواعد المحاكمة العادلة، وعصفه بمنظومة الحقوق االنسانية، بالرغم 

المحكمة ات بجراءالعدالة الجزائية، وسرعة اإلصداره هو ضمان فاعلية تحقيق إان من مبررات 
ساسية للمحاكمة العادلة المتعارف عليها، لذلك ركز الباحث دراسته مع ضمان القواعد األ

ات وأصول جراءإوبحثه حوال سؤال رئيس يتعلق بمدى توفيق المشرع الفلسطيني في تنظيم 
ي أمام ات التقاضإجراءتنظيم التقاضي أمام محكمة الجنايات الكبرى، فهل وفق المشرع في 

محكمة الجنايات الكبرى بما يضمن معايير المحاكمة العادلة، أم جاءت هذه النصوص 
 قاصرة وال تلبي الحاجة منها. 

 ويتفرع عن هذا التساؤل تساؤالت فرعية تتمثل فيما يلي:
 ات المحاكمة أمام محكمة الجنايات الكبرى؟إجراءماهية  .5
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حددها المشرع للمتهمين المحالين للمحاكمة أمام محكمة ما هي الضمانات التي  ..
 الجنايات الكبرى؟

هل الضمانات الواردة في قانون محكمة الجنايات الكبرى يتفق والمعايير الدولية  .4
 للمحاكمة العادلة؟

 : أهمية الدراسة:اثالث  
لحماية يل التحليل والتأصالموضوع ب لاو تنتنبع أهمية الدراسة من الناحية النظرية في 

نسان وضمان المحاكمة العادلة وتحقيق فعالية العدالة الجزائية مما يحقق الفائدة حقوق اإل
همية العملية حيث آثار اقرار قانون المتهمين، أما األ أوالضحايا  أوللجميع سواء المجتمع 

له الخمحكمة الجنايات الكبرى عاصف من النقد ألهمية القانون وإخالله بمنظومة العدالة وإ
يادية الموضوع بح لاو تنساسية للمحاكمة العادلة مما يقتضي بحقوق الدفاع والضمانات األ

قواعد العدالة  رساءإهلية هذا القانون في أ ساسية للمحاكمة العادلة لتحديد ا بالقواعد األمستعين  
 الجزائية وضمانات المحاكمة العادلة.

 : أهداف الدراسة: ارابع  
 لبيان العديد من األهدافتسعى هذه الدراسة 

 ات انعقاد محكمة الجنايات الكبرى.إجراءبيان األحكام المتعلقة ب .5
 محاكمته أمام محكمة الجنايات الكبرى. إجراءمعرفة ضمانات المتهم أثناء  ..
 ات سير المحاكمة أمام محكمة الجنايات الكبرى.إجراءاإللمام ب .4
 : منهجية الدراسة:اخامس  

سنتبع في هذه الدراسة المنهج التحليلي، وذلك من خالل تحليل نصوص قانون 
وبالذات قانون م والقوانين ذات العالقة 656.( لسنة 9محكمة الجنايات الكبرى رقم )

من أجل استخالص النتائج م، وذلك 665.( لسنة 4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراءاإل
 والتوصيات السديدة.  
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 الدراسة:: خطة اسادس  
 من أجل تقديم دراسة تحقق النتائج المرجوة من هذا البحث سيتم تقسيمه لثالثة مطالب هي: 

 اتها إجراءل: عالنية جلسات محكمة الجنايات الكبرى وتدوين والمطلب األ 
 الجنايات الكبرى  ى او دعالمطلب الثاني: شفوية المحاكمة في 

 الجزائية بحدود الدعوى  المطلب الثالث: تقييد محكمة الجنايات الكبرى 
 

 لوالمطلب األ 
 اتهاإجراءعالنية جلسات محكمة الجنايات الكبرى وتدوين 

مة، ات المحاكإجراءلبيان عالنية جلسات محكمة الجنايات الكبرى وتدوين وكتابة 
كبرى، فيه عالنية جلسات محكمة الجنايات ال لاو نتنل و فرعين األ إلىسيتم تقسيم هذا المطلب 

 ات المحاكمة وذلك على النحو التالي:إجراءوالثاني تدوين 
 ل: عالنية جلسات محكمة الجنايات الكبرى والفرع األ 

قاعة التي ال إلىن الجمهور بغير تمييز من الدخول يقصد بالعالنية كأصل عام تمكي
ات المحاكمة من سؤال المتهم إجراءما يدور فيها من  إلىواالستماع  ،تجري فيها المحاكمة
ليه وسماع قرار االتهام والشهود والخبراء ومرافعة النيابة والدفاع والمدعي إعن التهمة المنسوبة 

( من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 561وعلى ذلك نصت المادة ) (5)المدني
على أن: "جلسات المحاكم علنية، إال إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة  664.

اآلداب وفي جميع األحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية"، والمادة  أوللنظام العام 
والمادة ، (.)وتعديالته 665. ( لسنة4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراء( من قانون اإل46.)

                                                             

، م2002النهضة العربية، القاهرة،  ، دار1ات الجنائية، ط جرا شرح القواعد العامة لإلعبد الرؤوف مهدي،  د. (5)
 .5.64ص 

وتعديالته على أنه: "تجرى  665.( لسنة 4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراء( من قانون اإل46.نصت المادة ) (.)
، األخالق أوها سرية العتبارات المحافظة على النظام العام إجراءالمحكمة بصورة علنية، ما لم تقرر المحكمة 
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، ويجوز في جميع (5).66.( لسنة 5( من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم )51/5)
فئة معينة األشخاص من حضور المحاكمة، ويكون النطق بالحكم  أوحداث األحوال منع األ

ات جراءإفي جميع األحوال في جلسة علنية، وال شك أن في ذلك تمكين للجمهور من مراقبة 
 .اتهاإجراءالمحاكمة مما يبعث على عدالة وجدية 

 لها أن تجعلها سرية إذا قدرت محكمة النقض الفلسطينية بأن وبهذا الشأن قضت
لقانون ، فالعالنية أحد المبادئ العامة ل(.)"محافظة على اآلداب أوذلك مراعاة للنظام العام 

تسري على الخصوم ومحاميهم، كما ال  ، والسرية ال(4) نساناإلوضمانة من ضمانات حقوق 
هم قرار االتهام وسؤال المت ةو تالات الممهدة لنظر الدعوى مثل جراءيجوز أن تشمل السرية اإل

 . (3)غير مذنب، فليس فيها ما يمس النظام العام في شيء أو اعن بيناته وعما إذا كان مذنب  
، ما لم تقرر المحكمة (1)علنيةتجري المحاكمة أمام محكمة الجنايات الكبرى بصورة و 

األخالق، فال سلطان ألحد  أوسرية العتبارات المحافظة على النظام العام بصورة ها إجراء
                                                             

 .فئة معينة من األشخاص من حضور المحاكمة" أويع األحوال منع األحداث ويجوز في جم=
على أنه: "تكون جلسات  .66.( لسنة 5( من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم )51/5نصت المادة ) (5)

آلداب ل بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية مراعاة أوالمحاكم علنية إال إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها 
للمحافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع األحوال في جلسة علنية"، وبذات االتجاه جاءت  أو

 وتعديالته. .596لسنة  30( من قانون السلطة القضائية المصري رقم 56/5المادة )
بتاريخ  669. لسنة 5.0 رقم الدعوى الجزائية في رام الله حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في (.)

50/64/.656. 
 ( من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان.56المادة ) (4)
، ص 5903دار ومطابع الشعب، القاهرة،  ،9ط  ات الجنائية،جراءشرح قانون اإلمحمود محمود مصطفى،  د. (3)

411. 
 لتقاضي ذات صلة بالنظام العام ومنات اإجراءقضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز األردنية على أنه: "اعتبر  (1)

هنا اعتبر مبدأ علنية المحاكمة من أقوى الضمانات لحسن سير العدالة ألن المتهم يجد فيها خير ضامن لحريته 
في الدفاع، وألنها اقوى رقيب على األعمال القضائية، وعليه فإن عدم استدعاء المتهم صالح عوض قطيش لجلسة 

ات جراءأمن الدولة قرار حول اتباع النقض من عدمه، يشكل مخالفة جوهرية إل المحاكم وعدم اتخاذ محكمة
، منشورات 666./.1/6.، )هيئة عامة(، تاريخ 666./64التقاضي يترتب عليها البطالن"، تمييز جزاء أردني رقم 
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المحاكمة بمثول ات إجراءوتبدأ  ،(5)عليها وليس من حق المتقاضين أمامها مناقشتها في ذلك
تجرى و ، وبغير قيود وال أغالل، (.)المتهم أمام هيئة المحكمة بحضور رئيس النيابة والكاتب

إال إذا وقع  ،(4)، وال يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى عليه المالحظة الالزمة
، وتسأل المحكمة المتهم عن اسمه وشهرته وعمله ومحل ميالده (3)كمنه تشويش يستدعي ذل

 وعمره ومحل إقامته، وحالته االجتماعية.
 يخضع لبعض الضوابط، ففي امحكمة الجنايات الكبرى أحيان  والواقع العملي في 

نه قد يطلب م جلسات المحكمة، فأنه حال وجود أحد الصحفيين في قاعة المحكمة لحضور
ة؟ يتنافى مع مبدأ علنية المحاكم جراءالحصول على إذن بذلك من رئيس المحكمة فهل هذا اإل

نقض على ما قضت محكمة ال اا المبدأ قياس  نرى بأن تنظيم الدخول للمحكمة ال يتنافى مع هذ
المصرية أنه "متى كان يبين من االطالع على جلسات المحاكمة وعلى الحكم المطعون فيه 

                                                             

 مركز عدالة.=
طعن جنائي مصري  ا، وينظر في ذلك أيض  55/60/5945ق، جلسة  5، لسنة 55طعن جنائي مصري رقم  5))

لسنه  16من القانون رقم  46للمادة  اوالذي جاء فيه: "األصل طبق   5993/.54/5، جلسة .0، لسنة .344رقم 
 خولفت، وكان أوات قد روعت أثناء نظر الدعوى وأن على صاحب الشأن أن يثبت أنها اهملت جراءأن اإل 5919

العالنية ال يصح أن يكون وجها لنقض الحكم ما لم والحكم من ذكر  خلو محضر الجلسة من المقرر أن مجرد
يثبت الطاعن أن الجلسة كانت سرية من غير مقتض لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم ثمة دليل على مخالفة 

 ".افإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه من قاله البطالن ال يكون سديد   جراءهذا اإل
بتاريخ  664. لسنة 54رقم  الدعوى الجزائية في رام الله لمنعقدة فيحكم محكمة النقض الفلسطينية ا (.)

61/63/.663. 
 669. لسنة 40رقم  الدعوى الجزائية في رام الله ينظر في ذلك حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في (4)

مكان توقيفه إذا  استحضاره من أو، والذي جاء فيه: "نجد أن حضور المتهم أمام المحكمة 669./59/61بتاريخ 
في موعد جلسة المحاكمة االستئنافية يعد من األمور الضرورية إذ ال يغني حضور وكيله  امحكوم   أو اكان موقوف  

 عن حضوره بنفسه...".
قضت محكمة النقض المصرية أنه "ال جناح على المحكمة في أن تبعد عن قاعة الجلسة متهما بسبب ما يقع  (3)

 ات في هذه الحالية حضورية فيجراءمنه من التشويش الذي ال يمّكنها من السير في الدعوى، وتكون جميع اإل
 .161، ص 056قم ، ر 4، مجموعة القواعد القانونية، ج 3/61/5936.حقه"، نقض جنائي مصري 
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إن ما ف اأنه قد أثبت بها أن المحاكمة جرت في جلسات علنية وأن الحكم صدر وتلي علن  
المقصود  العالنية إذ أن يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح ال يتنافى مع

 .(5)من ذلك هو تنظيم الدخول"
إن لما ذكر، ف اسرية طبق  بصورة محكمة الجنايات الكبرى  أمامفإذا جرت المحاكمة 

 ، فإذا أصدر الحكم في جلسة سرية وقع باطال  (.)جلسة إصدار الحكم يتعين أن تكون علنية
، ولذلك يجب أن ينص في محضر (4)العاميتعلق بالنظام ؛ ألنه هذا األمر امطلق   ابطالن  

رية قضت محكمة النقض المص حيثالجلسة وفي الحكم على أن الحكم تلى في جلسة علنية، 
إذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة األخيرة التي صدر فيها  ":أنهبهذا الشأن 

ات جراءإبصفة سرية، وبعد استكمال  لةاو المدالحكم المطعون فيه أن القضية نظرت في حجرة 
النطق به في جلسة علنية كما ثبت  إلىالمحاكمة صدر الحكم المطعون فهي دون من إشارة 

من مطالعة  ورقة الحكم أنه صدر بعبارة "بجلسة الجنح المستأنفة المنعقدة بجلسة  اايض  
ت اإجراءسير  راق الدعوى التي تكشف عنأو سرية"، وكان محضر الجلسة والحكم هما من 

المحاكمة حتى صدور الحكم، وال يستفاد منها أن الحكم قد صدر في جلسة علنية، بل 

                                                             

 ..10، ص 69.، ق 4، مجموعة أحكام النقض، س .55/64/591نقض جنائي مصري  5))
وتعديالته على أنه:  665.( لسنة 4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراء( من قانون اإل64/4.نصت المادة ) (.)

( من ذات 66.مادة )"يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية". فيما نصت ال
 بحضور وكيل النيابة العامة والمتهم، ويفهم الرئيس المحكوم االقانون على أنه: "يوقع القضاة الحكم، ويتلى علن  

 ".اعليه بأن له الحق في استئناف الحكم خالل المدة المقررة قانون  
 لطاعنين جلسة المحاكمة أمامقضت محكمة النقض الفلسطينية بأن: "القرار المطعون فيه صدر دون حضور ا (4)

ط عالنية القرار لعدم تبلغهما مخالفة بذلك شر  تالوة محكمة البداية بصفتها االستئنافية وكذلك عدم حضورهما جلسة
( والمادتين .( فقرة )64.المحاكمة كما لم يتضمن القرار المطعون فيه البينات الالزمة حسبما تقضي المادة )

الدعوى  في رام الله ات الجزائية"، حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة فيجراء( من قانون اإل66.( و)60.)
 .666./55/63بتاريخ  660. لسنة 36 رقم الجزائية
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الواضح منهما أن الحكم قد صدر في جلسة سرية، وهو ما يعيب الحكم الذي يستوجب 
 .(5)نقضه"

األصل أن تجري المحاكمة أمام محكمة الجنايات الكبرى باللغة العربية كونها اللغة و 
من قانون السلطة القضائية ( 3في دولة فلسطين، وهو ما نصت عليه المادة ) الرسمية

لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحكمة أن  بأن:" .66.( لسنة 5الفلسطيني رقم )
األمر ، وفي هذا (.)الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد اليمين" أوتسمع أقوال الخصوم 

قضت محكمة النقض المصرية بأن: "األصل أن تجري المحاكمة باللغة الرسمية للدولة وهي 
ذلك  اتإجراءالمحاكمة مباشرة  أواللغة العربية ما لم يتعذر على أحدى سلطتي التحقيق 

 ايطلب منها المتهم ذلك ويكون خاضع   أوالتحقيق دون االستعانة بوسيط يقوم بالترجمة 
الطاعن الذي وجه ألفاظ  أومحضر الجلسة مما ينبي عن حاجة المحكمة  خالوإذا لتقديرها، 

"ولما بأنه:  اأيض  . وقضت (4)ذلك فإن هذا النعي يكون غير سديد" إلىاإلهانة باللغة العربية 
لم يتعذر على إحدى  ما-العربيةاللغة  وهي-كان األصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية 

ات ذلك التحقيق دون االستعانة بوسيط يقوم إجراءالمحاكمة مباشرة  أوسلطات التحقيق 
 ا لتقديرها، وإذ كان الثابت منيطلب منها المتهم ذلك، ويكون طلبه خاضع   أوبالترجمة، 

محضر جلسة المرافعة الختامية أن المدافع عن الطاعنين قد تنازل عن طلبه االستعانة 
ض على ذلك باعتبار أن هذا الطلب يتعلق بمصلحة من الطاعنين لم يعتر  اوأن أي   بمترجم

 .(3)ويكون منعاهما في هذا الخصوص في غير محله" خاصة به
                                                             

 ..60، ص 506، ق 54، مجموعة أحكام النقض، س .590/.6/6.نقض جنائي مصري  (5)
. إذا 5وتعديالته على أن: " 665.( لسنة 4)ات الجزائية الفلسطيني رقم جراء( من قانون اإل03.نصت المادة ) (.)

، وعليه أن امرخص   اأحدهم ال يحسنون التكلم باللغة العربية، عين رئيس المحكمة مترجم   أوالشهود  أوكان المتهم 
 ات باطلة".جراء. إذا لم تراع أحكام الفقرة السابقة تكون اإل.يحلف اليمين بأن يترجم األقوال بصدق وأمانة. 

 ..60، ص 506، ق 46، مجموعة أحكام النقض، س 56/56/5969نقض جنائي مصري  (4)
، وينظر في ذات المعنى طعن جنائي .599/.3/5.ق، جلسة  05، لسنة ..16طعن جنائي مصري رقم  3))

والذي جاء فيه: "األصل أن تجرى المحاكمة باللغة  5969/.1/5.ق، جلسة  19، لسنة ..11مصري رقم =
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ت اإجراءاآلخر في صدد إثبات أحدهم أن الحكم ومحضر الجلسة يكمالن  إلىونشير هنا 
المحاكمة، وفي هذا قضت محكمة النقض المصرية أنه "تعتبر ورقة الحكم متممة لمحضر 

  .(5)ات المحاكمة"إجراءالجلسة في شأن إثبات 
 الجنايات الكبرى  ى او دعات المحاكمة في إجراءتدوين الفرع الثاني: 

الجنايات الكبرى مع التحقيق االبتدائي في  أمام محكمةيشترك التحقيق النهائي 
شفوي يتم في الجلسة يجب أن يدون كتابة في محضر  إجراء ، فكلاتهإجراءضرورة تدوين 

 وأويبين فيه ما إذا كانت الجلسة علنية  ،الجلسة، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة
عين وأسماء الخصوم والمدافنيابة الحاضر بالجلسة السرية وأسماء القضاة والكاتب ورئيس 

 وسائرراق التي قدمت و األ إلىعنهم وأقوالهم وشهادة الشهود، كما يشار في المحضر 
ات التي تمت، وتدون فيه الطلبات التي قدمت أثناء الدعوى، وما قضي به في جراءاإل

وهذا يسري على  ،(.)المسائل الفرعية ومنطوق األحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري بالجلسة
ورة جب المشرع ضر أو ولذلك  ،سواء أكانت تتعلق بجرائم جنايات كبرى أم ال ى او الدعكافة 

حضور كاتب الجلسة في تشكيل المحاكم وقيامه بتدوين جميع وقائع المحاكمة في محضر 
ات جراء( من قانون اإل14.، ويالحظ أن المادة )(4)الجلسة، ويوقع عليه مع هيئة المحكمة

وتعديالته لم تحدد البيانات الواجب توافرها في  665.( لسنة 4ائية الفلسطيني رقم )الجز 
ات الجنائية المصري والتي حددتها جراء( من قانون اإل60.المحضر وذلك بعكس المادة )

                                                             

ات إجراءالمحاكمة مباشرة  أوما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق   -اللغة العربية وهي -ولة الرسمية للد=
 لتقديرها".  ايطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضع   أوذلك التحقيق دون االستعانة بوسيط يقوم بالترجمة 

، ونقض جنائي 565، ص 45، ق 59، مجموعة أحكام النقض، س 5906/.61/6نقض جنائي مصري  (5)
 .5346، ص 96.، ق 6.، مجموعة أحكام النقض، س 5909/.5/..مصري 

، 2000دار النهضة العربية، القاهرة، ات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الثاني، جراءمأمون سالمة، اإل د. (.)

 .551ص 
وتعديالته على أنه: "يدون  665.لسنة ( 4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراء( من قانون اإل14.نصت المادة ) 4))

 كاتب المحكمة جميع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة، ويوقع عليه مع هيئة المحكمة".
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جب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة ، والتي نصت على أنه:" يعلى سبيل المثال
 .نه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على األكثرالمحاكمة، ويوقع على كل صفحة م

سماء سرية، وأ أوويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية 
القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم 

ات التي جراءراق التي تليت وسائر اإلو األ إلىوشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه 
تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضي به في المسائل الفرعية، 

 ".ومنطوق األحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجري في الجلسة
وهذا المحضر يعتبر حجة بما هو ثابت فيه وال يقبل القول بعكس ما جاء به إال 

التزوير، وذلك على عكس محاضر التحقيق االبتدائي وجمع ن في بالطععن طريق 
راق الرسمية إال أن المحاكم ال تتقيد بما هو مدون فيها، و االستدالالت فهي وإن كانت من األ

لذلك قضت محكمة النقض  ا، وتطبيق  (5)ويجوز إثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق االثبات
ور االعتراف المعزو إليه في محضر البوليس فإنه يجب المصرية بأنه: "إذا أنكر المتهم صد

على المحكمة أن تبحث هذا الدفاع وتقدره كما ترى، وليس لها أن تطالب المتهم بوجوب 
ات المحاكمة هي اثبات هذه إجراءمن تدوين  ة، والحكم(.)الطعن في المحضر بالتزوير"

سة هو الحجة في ذلك، ومن ات، حتى إذا ما حصلت منازعة فيها كان محضر الجلجراءاإل
اكمة، ات المحإجراءات في تحديد الصورة التي تمت عليها جراءجهة أخرى يفيد تدوين اإل

 .(4)حتى يمكن مراقبة مدى سالمتها وموافقتها للقانون 
ويترتب على عدم اتباع النصوص التي تتطلب التدوين للمحاكمة البطالن ألنها تمس حقوق  

 تمت مراعاتهاات قد جراء، وهناك قاعدة سائدة مفادها األصل أن اإل(3)الدفاع والمصلحة العامة

                                                             

 .406محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص  د. (5)
 .319، ص 441، رقم 0، مجموعة القواعد القانونية، ج56/63/5933نقض جنائي مصري،  (.)
 .5.93مهدي، المرجع السابق، ص  عبد الرؤوف د. 4))
 .456، ص .590، مجلة نقابة المحامين، سنة .549/0تمييز جزاء أردني رقم  (3)
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ت جراءات قد أهملأثناء الدعوى، ومع هذا لصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك اإل
، إال أن هذا االثبات عسير، (5)وقع في الجلسة، ولم يثبت في محضرها جراءأو خولفت وأن اإل

يء حدث أن يطلب من القاضي اثباته في محضر الجلسة لذلك يجب على من يهمه إثبات ش
، وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن: "عدم تدوين (.)وأن يصمم على هذا االثبات

كل تفصيالت الدفاع بمحضر الجلسة ال يؤثر في الحكم، وعلى من أراد من الخصوم إثبات 
ثارة ذلك إن لم يفعل فليس له فإالمحكمة تدوينه،  إلىأمر يهمه في محضر الجلسة أن يطلب 

أمام محكمة النقض، كما لم يقدم به مذكرة مكتوبة فإذا هو لم يفعل فال يقبل منه التظلم 
، وقضت كذلك بأن: "على الخصم إن شاء أن يطلب صراحة تدوين دفاعه في (4)بإغفاله"

ن يقدم أ المحضر وعليه إذ ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب الرافعة
الدليل على ذلك، ويسجل هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل الحكم، فإن أغفل ذلك فال يجوز 

                                                             

رفض طلب  أوقضت محكمة النقض الفلسطينية بأنه: "لم نجد قرار صادر عن محكمة االستئناف يقضي بقبول  (5)
، في حين تبين لمحكمتنا أن وكيل الدفاع 650./30.راق ضبط الملف االستئنافي رقم أو وكيل المستأنفين ضمن 

التمس من المحكمة الرجوع عن قرارها الصادر هذا اليوم وكرر مذكرته التي تقدم بها والتمست ممثلة النيابة العامة 
ما ذكره وكيل الدفاع كون المحكمة في مطلع الجلسة قررت عدم السماح له بتقديم أي بينة  إلىعدم االلتفات 

قررت محكمة االستئناف اإلصرار  650./.59/5لمحكمة رفع الجلسة للتدقيق فيما أثير. وبجلسة دفاعية وقررت ا
من  14. ألحكام المادة اعلى قرارها السابق )غير الموجود( وتكليف وكيل الدفاع بالمرافعة األمر الذي نجده مخالف  

 لمحاكمة في محضر الجلسة ويوقع عليهات الجزائية الذي نصت " يدون كاتب المحكمة جميع وقائع اجراءقانون اإل
مع هيئة المحكمة، وبالتالي فقد كان على محكمة االستئناف أن تضمن ضبط المحاكمة القرار الصادر عنها برفض 

خالف ذلك وهذا مما يحرم محكمة النقض من بسط رقابتها على القرار  إلىطلب وكيل الدفاع ، وحيث أنها ذهبت 
تالي هي لم تقل كلمتها في طلب الدفاع بتقديم البينة من عدمه ألنه غير مثبت في ومدى مطابقته للقانون وبال

ستوجب لألصول والقانون مما ي امحضر جلسات المحكمة الذي يعكس واقع الجلسة فيكون قرارها المطعون فيه مخالف  
 في رام الله نعقدة فينقضه من هذه الناحية دون معالجة بقية أسباب الطعن"، حكم محكمة النقض الفلسطينية الم

 .656./53/65بتاريخ  656. لسنة 396+391رقم  الدعوى الجزائية
 .5.91الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص  دد. عب (.)
 .96، ص .5، رقم 3، مجموعة القواعد القانونية، ج55/5946/..نقض جنائي مصري  4))
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ات جراء، وقضت في حكم آخر بأن: "األصل في اإل(5)التمسك به أمام محكمة النقض"
 االصحة، فمتى باشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود اختصاصه، فال يكون صحيح  

رى جأصفة الضابط الذي  ما يقوله المتهم من أن المحكمة كان عليها ان تتحرى حقيقة
 ان  او مع أودرات لمكتب المخ االتفتيش بتحقيق تجريه، وذلك بإرفاق ما يدل على انتدابه رئيس  

 .(.)له لمجرد قول المتهم ذلك ودون أن يقدم الدليل عليه" امنتدب  
ال بطريق الطعن بالتزوير، فاألصل في األحكام اعتبار وإثبات عكس ما بالمحضر ال يكون إ

ثناء المحاكمة، ومحضر الجلسة يعتبر حجة بما هو أات المتعلقة بالشكل قد روعيت جراءاإل
، ولذا فإن (4)ثابت فيه وال يقبل القول بعكس ما هو ثابت فيه إال عن طريق الطعن بالتزوير

ن الحكم الصادر في القضية، فإذا نقص بيان مبيانات محضر الجلسة تعتبر مكملة لبيانات 
كما لو  للحكم، بيانات ورقة الحكم وكان هذا البيان مذكور في محضر الجلسة، اعتبر مكمال  

محضر  في الم يذكر اسم المحكمة التي أصدرت الحكم في ورقة الحكم كان هذا البيان موجود  
م، إنه إذا أغفل ذكره في ورقة الحكالجلسة، فيما عدا البيان الخاص بتاريخ صدور الحكم، ف

، وفي ذلك قضت محكمة النقض (3)فال يغني عنه ذكر هذا البيان في محضر الجلسة
المصرية بأن: "قصور محضر الجلسة عن ذكر سن الشهود وحال إقامتهم ال يخل بمبدأ 

 اتإجراء، وقضت بأن: "الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات (1)ات المحاكمة"إجراءتدوين 
، وأن: "كما أن (0)ات لم تذكر في محضر الجلسة"إجراءالمحاكمة وما يتم أمام المحكمة من 

ه كاتب الجلسة ال يترتب علي أوعدم توقيع رئيس المحكمة على بعض صفحات المحضر 

                                                             

 .435، ص 63، رقم 3.، مجموعة أحكام النقض، س 59/64/5964نقض جنائي مصري  (5)
 .156، ص 554، رقم 5، مجموعة أحكام النقض، س 55/61/5919نقض جنائي مصري  (.)
 .556ات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص جراءمأمون سالمة، اإل د. (4)
 .5.91ي، المرجع السابق، ص د. عبد الرؤوف مهد (3)
 .556، ص 44، رقم 9، مجموعة أحكام النقض، س 5916/.64/6نقض جنائي مصري  (1)
 ..50، ص 30، رقم 9، مجموعة أحكام النقض، س 5916/.56/6نقض جنائي مصري  (0)
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، كما قضت بأن: "محضر الجلسة يكمل الحكم في استيفاء النقص الحاصل في (5)بطالن"
عضاء الدائرة التي أصدرت الحكم عند االدعاء بأن أحدهم لم ديباجته لعدم إثبات جميع أ 

يسمع المرافعة في الدعوى، فإن تضمن محضر الجلسة أسماء جميع أعضاء الهيئة التي 
أصدرته، فإنه يثبت بذلك استيفاء الشكل ويزيل كل شك في هذا الصدد، وال مكان لالدعاء 

لتي أصدرته، طالما أن الطاعن ال بالبطالن لخلو الحكم من أسماء عضوين في الهيئة ا
 .(.)من أعضاء الدائرة التي اشتركت في الحكم لم يسمع المرافعة" ايدعي أن أحد  

 للحكم ويمكن بناء  عليه ومحضر الجلسة بما ذكر فيه من بيانات يعتبر مكمال  
وغير مؤثر على سالمة الحكم،  اتصحيح ما ورد بهذا األخير من أخطاء مادية ما دام واضح  

ولكن محضر الجلسة ال يكمل الحكم في منطوقه إذا جاءت ورقة الحكم خالية من المنطوق 
ن ناحية أخرى كم محلألن الحجية والقوة التنفيذية تثبت للمنطوق المثبت بورقة الحكم كما أن ا

 جلسة.ات أغفل إثباتها بمحضر الإجراءيكمل محضر الجلسة ويثبت ما بوشر من 
غير أن العالقة بين الحكم ومحضر الجلسة من حيث كونهما مكملين بعضهما 

ات الشكلية التي يستلزمها القانون في المحاكمة، أما جراءلبعض تقتصر فقط على اإل
فال يجوز  ،راقو ات المتعلقة باألدلة واستخالصها فال بد أن يكون لها أصل ثابت باألجراءاإل

 وأشهادة شاهد سمع في جلسة المحاكمة ولم تثبت شهادته بالمحضر  إلىأن يستند الحكم 
خطأ مادي، ولذلك فإن فقدان محضر  أواثبتها الكاتب على خالف الحقيقة نتيجة سهو 

واستخلصته  دليل حققته المحكمة إلىالجلسة قبل الحكم يترتب عليه بطالن الحكم الذي يستند 
هدر راق، والقول بغير ذلك يو يكون له أصل في األمن التحقيقات النهائية بالجلسة دون أن 

، (4)اتجراءإكل قيمة قانونية لاللتزام بضرورة تحرير محضر للجلسة يثبت فيه جميع ما تم من 
( لسنة 4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراءقانون اإل( من 364وهذا ما نصت عليه المادة )

                                                             

 .10، رقم 56، مجموعة أحكام النقض، س 5906/.6/6.نقض جنائي مصري  (5)
 .5603، ص 16.، رقم 9، مجموعة أحكام النقض، س 5916/.69/5نقض جنائي مصري  (.)
 .556ات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص جراءمأمون سالمة، اإل د. (4)
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أمام جميع مراحل الطعن، وذلك على وتعديالته، وإذا كان النص المذكور قد جاء  665.
ات الجنائية المصري والتي اتاحت إذا كانت جراء( من قانون اإل119عكس نص المادة )

بعضها، عدم اعادة  أوراق التحقيق كلها أو القضية منظورة أمام محكمة النقض وفقدت 
ون الطعن وذلك لك الذلك طالما كان الحكم موجود   ات إال إذا رأت المحكمة محال  جراءاإل

لى ع اراق اللهم إال إذا كان الطعن منصب  و األ إلىالرجوع  إلىبطريق النقض بغير حاجة 
طيني ات واننا نهيب بالمشرع الفلسجراءالتحقيق، ففي هذه الحالة يكون هناك محل إلعادة اإل

( 364راق التحقيقية، لكون المادة )و النص بوضوح على حالة وجود الحكم دون ووجود األ
وتعديالته، ال تعالج كافة  665.( لسنة 4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراءنون اإلمن قا

لذلك  االحاالت وجاءت بصورة ضبابية ال يفهم بشكل أصيل غايات المشرع منها، وتطبيق  
 راق التحقيق المتعلقة بجريمة تزوير في طعنأو قضت محكمة النقض المصرية بأن: "فقدان 

القانون بتكييف المحرر بأنه عرفي على حين أنه محرر رسمي، بني على الخطأ في تطبيق 
ويتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى  اوحيث أن تحقيق وجه الطعن يكون متعذر  

 .(5)المحاكمة" المحكمة المتخصصة إلعادة إلى

                                                             

 .44، رقم 5، مجموعة أحكام النقض، س 5906/.6/6.نقض جنائي مصري  (5)
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 المطلب الثاني
 الجنايات الكبرى  ى او دعشفوية المحاكمة في 

 
ات إجراءتجرى الجنايات الكبرى أن  ى او دعفي  (5)المحاكمةات إجراءونقصد بشفوية 

وبصوت مسموع للكافة، فيجب أن يتلى في الجلسة وبصوت مسموع  اشفوي   المحاكمة
االتهامات التي يحاكم المتهم من أجلها ورده عليها ومرافعة النيابة والمدعي المدني والدفاع، 

كل األدلة في الجلسة لمناقشة الخصوم  ، ويجب أن تطرح(.)سئلة وإجابات الشهود عليهاأو 
توضيح األدلة ورفع غموضها وكشف حقيقتها  إلىبها أمام المحكمة المتخصصة، مما يؤدي 

 .(4)لتكون المحكمة قناعتها في وزن األدلة وتقدير قيمتها
كل  لىإوجوب أن يصغي  إلىالمتهم وعليه فعلى محكمة الجنايات الكبرى أن تنبه 

، وفي ذلك (3)التهمة والئحة االتهام ةو بتالما سيتلى عليه، ويكلف رئيس النيابة المتخصصة 
صول المحاكمات أمن قانون  51.تقول محكمة التمييز األردنية بأن "الفقرة الثانية من المادة 

 إلىم ن ينبه المتهأالجزائية توجب على رئيس المحكمة عند النظر في القضايا الجنائية 
مة االتهام والئحة االتهام وقائ قرار ةو بتالوجوب االصغاء لما سيتلى عليه ويأمر الكاتب 

ات الجوهرية قد تمس جراءن مخالفة هذه اإلإخرى، و شهود والضبوط والوثائق األسماء الأ
  .(1)بحقوق الدفاع وعدم التقيد بها يستدعي البطالن ولو لم يرد نص على ذلك صراحة..."

                                                             

 وية المرافعة.: شفاويطلق عليها اصطالح   5))
 .5.66عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص  د. (.)
 .361، ص ، 5994ات الجنائية، جراءالشرعية الدستورية وحقوق االنسان في اإل أحمد فتحي سرور، د. (4)
 669. لسنة 69رقم  الدعوى الجزائية في رام الله ينظر في ذلك حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في (3)

 .669./55/.6بتاريخ 
 .46.، ص .596، مجلة نقابة المحامين، سنة .1/596تمييز جزاء أردني رقم  1))
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ات جراءه وتدوين ذلك في المحضر هي من اإلوال شك بأن تنبيه المتهم لما سيتلى علي    
وعدم التقيد بها يستدعي البطالن  (5) جوهريةات إجراءتي تتعلق بحقوق الدفاع كما أنها ال

ي باعتبار ا الفقه والقضاء تقضوفي ذلك تقول محكمة التمييز األردنية بأن "القاعدة التي رجحه
 .(.)المساس بحقوق الدفاع" إلىويؤدي  اإذا كان جوهري   باطال   ءجرااإل

( 4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراء( من قانون اإل66.وهذا ما أشارت إليه المادة )
وتعديالته، من ضرورة بناء الحكم على األدلة التي قدمت أثناء المحكمة والتي  665.لسنة 

أمام الخصوم، ولذلك تقوم المحكمة بإعادة تحقيق تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية، 
لية لسلطة و الواقعة بالجلسة وتسأل المتهم عن التهمة، وإذا كان قد اعترف في التحقيقات األ

االعتراف  إلىالتحقيق فيجب عليها أن تعيد سماع اعترافه أمامها، وال يجوز لها أن تستند 
، كذلك سماع أقواله أوالمتهم عن التهمة  المدون بالتحقيقات وتقضي في الدعوى  دون سؤال

اقشتهم ت وسماع الخبراء ومنيجب عليها سماع الشهود الذين تم سماع شهاداتهم في التحقيقا
ضي بعدم القاعدة التي تق إلى اات، وذلك استناد  جراءثبتوه بتقاريرهم وغير ذلك من اإلأفيما 

. وفي ذلك قضت محكمة (4)ي الجلسةدليل لم يطرح أمام المحكمة ف إلىجواز استناد الحكم 
النقض الفلسطينية بقولها: "إن األصل في الحكم الجزائي يبنى على التحقيق الشفوي الذي 
تجريه المحكمة بنفسها في مواجهة المتهم بالجلسة، وتسمع فيه الشهود، وال يجوز أن تبني 

نفسها ب أن تستمع بقناعتها على محاضر االستدالالت والتحقيقات ومذكرات الدفاع، بل يج
 ألقوال الخصوم والشهود والخبراء ومناقشتهم.

                                                             

 جراءإوفي هذا تقول محكمة التمييز األردنية "لقد استقر الفقه والقضاء على أن البطالن ال يترتب على اغفال  5))
ال في نص عليه القانون إ إجراءلى إغفال على البطالن ال يترتب عنص عليه القانون إال في حالة نص القانون 

"، جوهري  إجراءبصيغة الوجوب على اعتبار أنه  إجراءأن يرد النص على  أوحالة نص القانون على البطالن 
 .364، ص 5961، مجلة نقابة المحامين، سنة 6/5961تمييز جزاء أردني رقم 

 .5456، ص 5966، مجلة نقابة المحامين، سنة 599/5966تمييز جزاء أردني رقم  (.)
 .561ات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص جراءمأمون سالمة، اإل د. (4)
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إن اعتراف المتهم أمام الشرطة يعتبر من قبيل القرائن التي تكفي لالتهام، وليست لإلدانة، 
 اراق التحقيق التي لم توضع موضع مناقشة يشكِّل خرق  أو وأن االعتماد على دليل مستمد من 

كم الجزائي يجب أن يبنى على األدّلة التي ُقّدمت أثناء لمبدأ شفوية المحاكمة. إن الح
بالمادة  المحاكمة، والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية أمام الخصوم، وذلك عمال  

وقضت محكمة النقض المصرية في ذلك بقولها:  ،(5)ات الجزائية"جراء( من قانون اإل66.)
م مناقشة ليتسنى للمحكمة وللخصو  ا"بأن األصل في التحقيق في دور المحاكمة أن يكون شفوي  

الشهود استجالء  للحقيقة، فال يجوز للمحكمة أن تستند للذي ورد بالتحقيق االبتدائي وتعتمد 
 .(.)عليه إال إذا كان غير ميسور لها تحقيقه بنفسها"

الجنايات الكبرى بسط رقابة محكمة الجنايات  ى او دعويستهدف مبدأ شفوية المحاكمة في 
ات جزائية أمام سلطة جمع االستدالالت ونيابة الجنايات الكبرى إجراءالكبرى على ما تم من 

فتسمع المحكمة مالحظات أطراف الدعوى عليها ومناقشتهم بشأنها وتعييبهم لها، وبذلك 
 ات والفصل فيما يوجه إليها من مالحظات.جراءمة تقييم هذه اإلتستطيع المحك

بعد أن يتلو رئيس نيابة الجنايات الكبرى التهمة على المتهم، تسأل المحكمة المتهم و 
عن رده على التهمة المسندة إليه فإذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، يسجل اعترافه بكلمات 

نية بأن وقضت محكمة النقض الفلسطياأللفاظ التي استعملها في اعترافه،  إلىأقرب ما تكون 
للوقائع  ااالكتفاء باعتراف المتهم يكون في حالة اقتناع المحكمة بهذا االعتراف وجاء مطابق  

، وفي هذه الحالة وهي حالة اقتناع المحكمة باعتراف المتهم (4)التي تضمنتها الئحة االتهام
وبة التي تستوجبها جريمته، فإنه ال يتعين على المحكمة أن تفهمه أن من والحكم عليه بالعق

                                                             

ريخ بتا 656. لسنة 54 رقم الدعوى الجزائية في رام الله حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في (5)
60/61/.656. 

 .555، ص 531، رقم 5، مجموعة القواعد القانونية، ج 5/55/5946.نقض جنائي مصري  (.)
بتاريخ  656. لسنة 61.رقم  الدعوى الجزائية في رام الله حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في (4)

 666.لسنة  43الدعوى الجزائية رقم  في رام الله ، وحكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في655./54/64
 .666./69/.6بتاريخ 
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ن الحكم بإدانة ل محقه تقديم بينه دفاعية وفي ذلك تقول محكمة التمييز األردنية بأنه "ال ينا
التهم ا اعترفا صراحة بفهام المحكمة للمتهمين أن من حقهما تقديم بينة طالمإالمتهمين عدم 

أبعد من ذلك بقولها "لمحكمة الموضوع االكتفاء  إلى. وذهبت في حكم آخر (5)ليهما"إالمنسوبة 
صول المحاكمات أمن قانون  ./50.يه عمال بالمادة لإباعتراف المتهم بالتهمة المسندة 

الجزائية، وال يرد االحتجاج بعدم دعوة الشهود، ألن االعتراف بينة قانونية وقد قنعت بها 
 . (.)المحكمة"

أما إذا لم تقنع المحكمة بهذا االعتراف فإنها تسقطه وال تعول عليه وال تأخذ به، 
فاالعتراف شأنه شأن باقي األدلة في المواد الجزائية التي تخضع لتقدير القاضي وقناعته 

طرحه أمر متروك لمحكمة الموضوع دونما رقابة عليها في  أوالشخصية واالقتناع بالدليل 
. وفي ذلك تقول محكمة النقض الفلسطينية: (4) االعترافض بما في ذلك ذلك من محكمة النق

 ن يكون بحد ذاتهأكانت القاعدة العامة تقضي بأن اعتراف المتهم ضد آخر ال يصح "إن 
ن صحة االعتراف مسألة طالقها إلإالقاعدة ليست واجبة االتباع على ن هذه أال إ دليال  

ن أقه و ذا اعتقدت بصدإتقديرية متروكة لرأي المحكمة فلها أن تأخذ باعتراف متهم ضد أخر 
، وذهبت محكمة التمييز (3)"االفادة التي أداها المتهم الثاني جاءت مطابقة للوقائع وبها قرائن

ادق للتجريم هو االعتراف الص ااألردنية في ذلك بأن "االعتراف الذي يعتد به وصلح أساس  
والصحيح والمقنع، وهي مسائل موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وفق صالحيتها 

أبعد من ذلك  إلى. أما محكمة النقض المصرية فقد ذهبت (1)المستمدة من حكم القانون"
 العترافا أن –كما هو الحال في الدعوى الراهنة  –للمحكمة متى تحقق لديها إن "بقولها 

                                                             

 ، منشورات مركز عدالة.46/65/5991، )هيئة خماسية(، تاريخ 46/5991تمييز جزاء أردني رقم  5))
 ، منشورات مركز عدالة.6/64/5996.، )هيئة خماسية(، تاريخ .599/.0تمييز جزاء أردني رقم  (.)
 ، منشورات مركز عدالة.46/63/5991، )هيئة عامة(، تاريخ 465/5993تمييز جزاء أردني رقم  (4)
بتاريخ  651. لسنة 66رقم  الدعوى الجزائية في رام الله حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في (3)

.6/61/.651. 
 ، منشورات مركز عدالة.0/69/5990.، )هيئة خماسية(، تاريخ 364/5990تمييز جزاء أردني رقم  (1)
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 اسواء كان هذ –إليه أن تأخذ به في إدانة المتهم المعترف  طمأنتواسليم مما يشوبه 
في أثناء التحقيق مع المتهم في أي مرحلة من مراحله وسواء  أوقد صدر أمامها  االعتراف

وهذا وقد جاء قانون  (5)عليه أم تم العدول عنه في مجلس القضاء" امصر   االعتراف كان
بحكم خاص العتراف المتهم وذلك في نص المادة م 656.( لسنة 9رقم )محكمة الجنايات 

( من قانون 51.، 53.المادتين ). مع مراعاة ما ورد في 5( والتي نصت على "54)
قرب أذا اعترف المتهم بارتكابه الجريمة، يسجل اعترافه بكلمات إات الجزائية النافذ، جراءاإل

االلفاظ التي استعملها في اعترافه، وفي هذه الحالة يجوز لمحكمة الجنايات  إلىما تكون 
الكبرى االكتفاء باعترافه والحكم عليه دون سماع الشهود، وبخالف ذلك تقرر سماع شهود 

 وأ باإلعداماالثبات، دون االخالل بضمانات الدفاع، ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها 
. يعتبر .الشاقة المؤبدة، فيتوجب على محكمة الجنايات الكبرى استكمال التحقيق.  شغالاأل

 أوذويه  وأ، شريطة الصلح مع المجني عليه اتخفيفي   ااعتراف المتهم في بداية المحاكمة سبب  
ا فعل المشرع العتبارات عملية وانسانية وهو ما نصت عليه اسقاط الحق الشخصي" وحسن  

 الحديثة.  نةالتشريعات المقار 
لم تقتنع محكمة الجنايات الكبرى  أورفض اإلجابة،  أوإذا أنكر المتهم التهمة أما 

، واألصل أن تقوم نيابة (.) البينات إلىالتزم الصمت، تبدأ المحكمة في االستماع  أوباعترافه 
الجنايات الكبرى بتضمين الئحة االتهام قائمة بأسماء الشهود، وال يجوز لها استدعاء أي 

 اار  محاميه قد تبلغ إشع أوشخص للشهادة لم يرد اسمه في هذه القائمة إال إذا كان المتهم 
 .(4) الحقكان قد تنازل عن هذا  أوباسم الشاهد، 

ذكر أي شاهد لم ي إلىوفي ذلك تقول محكمة التمييز األردنية: "تعد مسألة االستماع 
اسمه في قائمة شهود النيابة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع 

                                                             

 ..11، ص 6369.، رقم 06، س 663./60/.6نقض جنائي مصري  5))
 وتعديالته. 665.( لسنة 4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراء( من قانون اإل16.المادة ) (.)
 وتعديالته. 665.( لسنة 4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراء( من قانون اإل13/5.المادة ) (4)
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صول المحاكمات أقانون من  0/5..ا لنص المادة وتخضع لسلطتها التقديرية، سند  
من قانون أصول المحاكمات  56.بأنه "يستفاد من المادة  ، وتقول في حكم آخر(5)الجزائية"

الجزائية أنه يجوز للنيابة أن تطلب شهود لم ترد أسماؤهم ضمن قائمة الشهود شريطة تبليغ 
باألسماء وأن تكون البينة منتجة في اإلثبات وإلظهار الحقيقة...  امحاميه إشعار   أوالمتهم 

ضت طلب النيابة قبل أن تتثبت من الوقائع التي وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد رف
سيشهد عليها هؤالء الشهود وقبل معرفة ما إذا كانت ضرورية للفصل بالدعوى وإظهار 
الحقيقة واستجالء وقائع الدعوى فإن قرارها يكون من هذه الناحية في غير محله ويكون قرارها 

هار ن واجبها استدعاء الشهود إلظانه وكان مو أل االمطعون فيه مستوجب النقض كونه سابق  
، وتقول كذلك بأن "استدعاء أي شخص للشهادة أمر جوازي متروك لتقدير محكمة (.)الحقيقة"

من األصول الجزائية فإذا لم يدرج المدعي العام اسم الشاهدة  0/5..بالمادة  الموضوع عمال  
من األصول الجزائية ولم يطلب من المحكمة دعوتها،  66.للمادة  افي قائمة شهود النيابة وفق  

كما أن محكمة الجنايات لم تستدعها من تلقاء نفسها للشهادة، فإن محكمة التمييز ال تملك 
 .(4)"التدخل في ذلك
وتعديالته  664.( لسنة 4ات الجزائية رقم )جراءمن قانون اإل 11.بالمادة  وعمال  

ات ما يمنع اختالط الشهود بعضهم ببعض أثناء جراءالكبرى من اإلتتخذ محكمة الجنايات 
. وتسأل المحكمة الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره االمحاكمة ويؤدي كل شاهد شهادته منفرد  

قبل أداء الشهادة بالصيغة التالية:  (3)سكنه يحلف الشاهد اليمين أوومهنته ومحل إقامته 
وهكذا يؤدي الشاهد  ،(1)ل الحق وال شيء غير الحق()أقسم بالله العظيم أن أقول الحق ك

                                                             

 ، منشورات مركز عدالة..65./.6/5.، )هيئة خماسية(، تاريخ .65./5955جزاء أردني رقم  تمييز (5)
 ، منشورات مركز عدالة.655./.54/6، )هيئة خماسية(، تاريخ 656./5906تمييز جزاء أردني رقم  (.)
 ، منشورات مركز عدالة.61/66/5969، )هيئة ثالثية(، تاريخ 566/5969تمييز جزاء أردني رقم  (4)
 وتعديالته. 665.( لسنة 4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراء( من قانون اإل10.المادة ) (3)
 وتعديالته. 665.( لسنة 4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراء( من قانون اإل1/5..المادة ) (1)
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وعليه فقد قضي بأن "األصل في التحقيق في دور المحاكمة أن يكون  بصورة شفاهيةشهادته 
، وبأن "األصل في المحاكمة الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه (5)"اشفوي  

سوغ الخروج نفيها وأنه ال ي أوالمحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود إلثبات التهمة على المتهم 
 أو اح  صري المدافع عنه ذلك قبوال   أوقبل المتهم  أوعلى هذا األصل إال إذا تعذر سماعهم 

 .(.)"اضمني  
قد تعارض شهادته في  أووقد يقرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع، 

ففي هذه الحالة يجوز أن يتلى من شهادته في التحقيق،  (4)أقواله السابقة أوالجلسة مع شهادته 
                                                             

 .555، ص 531، رقم 5ج ، مجموعة القواعد القانونية، 5/55/5946.نقض جنائي مصري  5))
 .301، ص 594، رقم 06، س 66/64/5995جنائي مصري  نقض (.)
وتعديالته على أنه: "إذا  665.( لسنة 4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراء( من قانون اإل05.نصت المادة ) (4)

أدى بعد حلف اليمين شهادة بشأن واقعة تتعلق بالقضية تناقض شهادة أداها في  اتبين أثناء المحاكمة أن شاهد  
االبتدائي مناقضة جوهرية، فيعتبر أنه ارتكب جريمة أداء الشهادة الكاذبة وللمحكمة إدانته بهذا الجريمة، التحقيق 

وقضت محكمة التمييز األردنية  .والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها، حسبما ترى من ظروف الدعوى ومالبساتها"
ألحكام  اد  الحكم بالتجريم مشروط بثبوت الفعل استنافي ذلك بما يلي: "من المستقر عليه في االجتهاد القضائي، أن 

من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية...  40.المادة 
دالء بشهادتين متضاربتين أمام مرجعين قضائيين، فانه يستحيل على ت جريمة شهادة الزور ناشئة عن اإلإذا كان

ات التحقيق والمحاكمة في تحديد الشهادة الكاذبة من إجراءمحكمة أن تستظهر عناصر التجريم، وتستبق ال
الشهادتين، التي تستقل كل منهما عن األخرى، بوقائعها وتاريخ وقوعها وآثار الكذب فيها بالنسبة لظروف التشديد 

من قانون العقوبات... حيث أن محكمة  51.و 53.ومقدار العقوبة واالعفاء منها حسب ما ورد بحكم المادتين 
ا ثبوت جريمة شهادة الزور وفق المتطلبات القانونية، وأن النتيجة التي توصلت إليه إلىالجنايات الكبرى لم تتوصل 

ررت قبل انها، ألنها تقو دليل مقبول وسابقة أل إلىلى، هي نتيجة ال تستند و حول كذب الشهادة الثانية وصدق األ
ات المالحقة والتحقيق والمحاكمة التي رسمها القانون، وكان على محكمة الجنايات الكبرى االمتثال اءإجر استيفاء 

لقرار النقض وارجاء الحكم في الدعوى التي شهدت فيها المجني عليها، حتى تفصل المحكمة المختصة برؤية 
يكون قي البينات، ولما لم تفعل فوزنها على ضوء با إلىالشهادة الكاذبة، أي من الشهادتين صحيحة حتى يصار 

، منشورات مركز .66./46/63، )هيئة عامة(، تاريخ .66./436بالنقض"، تمييز جزاء أردني رقم  اقرارها حري  
، 663./66/64، )هيئة خماسية(، تاريخ 664./5360عدالة، وينظر في ذات المعنى تمييز جزاء أردني رقم 

 منشورات مركز عدالة.
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، وقضت محكمة (5)من أقواله في محضر جمع االستدالالت الجزء الخاص بهذه الواقعة أو
للظروف  ابراز المحكمة لشهادة الشاهد المتواجد في غزة والذي نظر  إبأن: "لنقض الفلسطينية ا
، وذهبت محكمة التمييز (.)يتفق والقانون" إجراءحضاره لهو إراهنة التي تمر به البالد يتعذر ال

 ةو تال، تتم ايم  سل اوجوب تدوين هذا التعارض بقولها "لغاية تقدير الشهادة تقدير   إلىاألردنية 
شهادة الشاهد التحقيقية وتدوين االختالف الحاصل بينها وبين الشهادة أمام محكمة 

شهادة الشاهدة التحقيقية وتدوين التباين الحاصل بينها وبين  ةو تالن أ ، وقولها "(4)الموضوع"
جوهري لغاية تقدير  إجراءشهادتها أمام المحكمة واالستيضاح منها عن هذا التباين هو 

الشهادة التي أعطيت بعد حلف  ةو تال. وللمحكمة كذلك أن تقرر (3)..."اسليم   ار  الشهادة تقدي
 وأاليمين في التحقيق االبتدائي، إذا تعذر إحضار الشاهد أمامها ألي سبب من األسباب، 

وهذا استثناء على مبدأ شفوية المرافعة بمقتضاها يجوز لمحكمة وكيله ذلك.  أوإذا قبل المتهم 
قيقات ما هو ثابت بالتح إلى اات أمامها والحكم استناد  جراءالكبرى أن تغفل إعادة اإلالجنايات 

د شهادة الشهود في التحقيق، إذا تعذر سماع الشاه إلىلية ومن هذه االستثناءات االستناد و األ
سفره  وأبعد التحقيق االبتدائي وقبل جلسة المحكمة  ألي سبب من األسباب كوفاته مثال  

لغير ذلك من األسباب التي تحول دون سماعه في  أولمرضه العقلي  أود خارج البال
شهادة ال ةو تال، وقضت محكمة النقض الفلسطينية بأن: "المشرع لم يحصر حالة (1)الجلسة

التي أُعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق االبتدائي بتعذر إحضار الشاهد فقط بل أجاز 

                                                             

 وتعديالته. 665.( لسنة 4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراء( من قانون اإل46.المادة ) 5))
بتاريخ  651. لسنة 66رقم  الدعوى الجزائية في رام الله حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في .))

.6/61/.651. 
 منشورات مركز عدالة.، .65./69/66، )هيئة خماسية(، تاريخ .65./9.6تمييز جزاء أردني رقم  (4)
 ، منشورات مركز عدالة.6/69/5999.، )هيئة خماسية(، تاريخ 069/5999تمييز جزاء أردني رقم  (3)
وتعديالته على أنه:  665.( لسنة 4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراء( من قانون اإل9/5..نصت المادة ) (1)

اليمين في التحقيق االبتدائي، إذا تعذر إحضار الشاهد الشهادة التي أعطيت بعد حلف  تالوة "للمحكمة أن تقرر
 "..وكيله ذلك أوإذا قبل المتهم  أوأمامها ألي سبب من األسباب، 
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وكيله. إذا تم إبراز ملف التحقيق بناء على طلب النيابة فال يقبل منها  أوذلك بقبول المتهم 
إذ ال يجوز الدفع بالبطالن إاّل ممن شرع لمصلحته ما لم يكن قد تسبب فيه  بالبطالن،الدفع 

إال ذات المحكمة عادت وقضت بأنه "ال يجوز لمحكمة . (5)"اضمن   أوتنازل عنه صراحة  أو
لى أن تصرف النظر عن سماع شاهدي النيابة العامة... واالكتفاء بإبراز ملف و الدرجة األ

شتهما صرح بعدم رغبته بمناق أوالتحقيق بكامل محتوياته وإن وافق على ذلك وكيل الدفاع 
لمبدأ  األن االستماع للشهود هو من واجبات المحكمة حتى يتسنى لها تقدير البينات طبق  

من  9/5..ادة باستثناء الحاالت المنصوص عليها في المادة تساند األدلة وشفوية الشه
، وهذا التوجه محل نظر كون مشرعنا الفلسطيني لم يقم بتحديد (.)ات الجزائية"جراءقانون اإل

، (4)للمتهم ووكيله كما هو الحال في مصر ابل أبقى باب القبول مفتوح   اتلك الحاالت حصر  
 قام بتحديد هذه الحاالت على سبيل الحصر. فقد (3)أما التشريع والقضاء األردني

                                                             

بتاريخ  656. لسنة .51رقم  الدعوى الجزائية في رام الله حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في (5)
56/65/.655. 

بتاريخ  655. لسنة 566رقم  الدعوى الجزائية في رام الله حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في (.)
 656.لسنة  61رقم  الدعوى الجزائية في رام الله ، وحكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في.65./66/64

 .655./69/56بتاريخ 
ات الجنائية تجيز جراءمعدلة من قانون اإل 69.المادة ذهبت محكمة النقض المصرية في ذلك للقول بأن " 4))

متهم في محضر جمع االستدالالت إذا قبل ال أوالشهادة التي أبديت في التحقيق االبتدائي  تالوة للمحكمة أن تقرر
 مام، ولما كان الطاعن لم يتمسك أاكما يكون صريح   االمدافع عنه ذلك، ومثل هذا التنازل يصح أن يكون ضمني   أو

ات أن راءجدرجتي التقاضي بسماع شهود اإلثبات، فإن هذا يعتبر بمثابة تنازل عن سماعهم. وليس يعيب اإل
الدفاع  وأأقوالهم من اإلجازات فال تكون واجبة إال إذا طلبها المتهم  تالوة المحكمة لم تنل أقوال الشهود الغائبين ألن

 .16، ص 509.رقم ، .4م، س 5904يناير سنة  9.عنه"، نقض جنائي مصري 
نص على صول المحاكمات الجزائية تأمن قانون  .50" لما كانت المادة محكمة التمييز األردنية فقد قررت بأن  (3)

 أوزه المحكمة لوفاته أو عج إلىمين لية بعد حلفه اليو دى الشهادة في التحقيقات األأحضار شاهد إذا تعذر إنه أ
نة في المحاكمة كبيفادته اثناء إ بتالوةن تامر أالردنية الهاشمية، يجوز للمحكمة غيابه عن المملكة ا أومرضه 

بعة ر حدى الحاالت االإة لم يوجد فيه ما يدل على توافر كتاب الشرط إلىنه، وبعد الرجوع أالقضية، وحيث 
ن هذه ي الدعوى ، وألكبينة ف شهادات الشهود تالوة عاله حتى يجوز للمحكمةأ ليها إالمذكورة في المادة المشار =
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بأن تكون المحكمة قد حققت شفوية المرافعة  اغير أن االستغناء عن سماع الشهود مشروط  
، فإذا كان الشهود الذين لم يسمعوا هم الدليل الوحيد في (5)بسماعها من حضر من الشهود

، حتى ولو (.)حضورهم ممكنن أالدعوى فال يجوز للمحكمة االستغناء عن سماعهم طالما 
وكيله باستثناء حالة الوضوح الكافي وبشرط أن تطرح أقوالهم بالجلسة حتى  أوقبل المتهم 

الدليل المستمد منها في الحكم، وذلك ألن شفوية المرافعة لم تقرر لمصلحة  إلىيمكن االستناد 
 .(4)للصالح العام المتمثل في حسن سير العدالة االخصوم فحسب بل وأيض  

بعد أن يؤدي الشاهد شهادته أمام المحكمة يجوز للخصوم أن يناقشوا الشاهد في شهادته. 
بعد فراغ المحكمة ، ف(3)فمناقشة المتهم للشاهد من حقوق الدفاع المقدسة التي يجب مراعاتها

ي وكيله أن يناقشوا الشاهد ف أومن سماع شهادة الشاهد يجوز للنيابة العامة ومن ثم المتهم 
شهادته، ولكن متى دونت عبارة )ال مناقشة( فهذا يعني أن المحكمة أتاحت الفرصة لمن له 

وفي ذلك تقول محكمة  .(1)الدور في مناقشة الشاهد حول ما جاء بشهادته إال أنه لم يفعل
طلب ف الدفاع لصول المحاكمات الجزائية ما يسعأالتمييز األردنية بأنه "ليس في قانون 

كيل ن قبل و مام المحكمة وجرت مناقشته مأدلى بشهادته أن أاعادة سماع شهادة شاهد سبق 
يار ه الدفاع وللمحكمة الخا للوقت وعدم جدية في معالجة ما يرغب بن في ذلك هدر  الدفاع أل

                                                             

يهم، شهادة الشهود لعدم العثور عل ةو بتالالحاالت قد وردت على سبيل الحصر، فان محكمة بداية الجزاء وقد قامت 
اء ا على القرارين موضوع الطعن وينال منه". تمييز جز فتكون بذلك قد خالفت حكم القانون ويكون هذا السبب وارد  

 ، منشورات مركز عدالة.5999/.64/6ية(، تاريخ ، )هيئة خماس694/5996أردني رقم 
 .566ات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص جراءمأمون سالمة، اإل د. 5))
 .561، ص 561، رقم 5، مجموعة القواعد القانونية، ج 56/63/5933نقض جنائي مصري  .))
 .566التشريع المصري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  ات الجنائية فيجراءمأمون سالمة، اإل د. 4))
 ، منشورات مركز عدالة..65./5/61.، )هيئة خماسية(، تاريخ .65./069تمييز جزاء أردني رقم  3))
 ، منشورات مركز عدالة.6/69/5993.، )هيئة خماسية(، تاريخ 413/5993تمييز جزاء أردني رقم  (1)
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مور بموجب صالحيتها التقديرية ي شاهد إلعادة االستيضاح منه عن بعض األأبدعوة 
 .(5)صول المحاكمات الجزائية"أمن قانون  65.و 66.مين سير العدالة بمقتضى المادتين أوت

بعد االنتهاء من سماع بينات النيابة العامة تسأل المحكمة المتهم عما إذا كان يرغب 
في اإلدالء بأقواله وعما إذا كان لديه شهود، فإذا اختار اإلدالء بأقواله جاز لرئيس النيابة 

مناقشة  وكيله أودون وكيله أما إذا تعلقت االفادة بمتهم آخر فيحق للمتهم اآلخر  (.)مناقشته
، وإذا أبدى المتهم رغبة في تقديم بينات (4)المتهم الذي صدرت عن هذه األقوال في أقواله

  .دفاع تستمع المحكمة إليه
ان ك عما إذا كان يرغب في اإلدالء بأقواله وعما إذا فالقانون يوجب سؤال المتهم

من  51.الفقرة الثانية من المادة وفي ذلك تقول محكمة التمييز األردنية بأن " لديه شهود
قانون اصول المحاكمات الجزائية توجب على رئيس المحكمة عند النظر في القضايا الجنائية 

التهام والئحة ا قرار ةو بتالوجوب االصغاء لما سيتلى عليه ويأمر الكاتب  إلىن ينبه المتهم أ
 اتجراءن مخالفة هذه اإلأخرى ، و سماء الشهود والضبوط والوثائق األأاالتهام وقائمة 

على ذلك  ولو لم يرد نصالجوهرية قد تمس بحقوق الدفاع وعدم التقيد بها يستدعي البطالن 
ام المادة ألحك اخير يعتبر مخالف  ن يبدي المتهم دفاعه األأالمحاكمة قبل  ختتاماصراحة... 

فادته إيؤيد  نهأصول الجزائية... تصريح المتهم بعد سماع بينات النيابة بمن قانون األ 41.
إذا طلب . وتقول بأنه "(3)صول الجزائية"من قانون األ .4.ي بأغراض المادة التحقيقية ويف

                                                             

 ، منشورات مركز عدالة.9/61/5991.، )هيئة خماسية(، تاريخ 5/5991..تمييز جزاء أردني رقم  (5)
 وتعديالته. 665.( لسنة 4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراء( من قانون اإل16/5.المادة ) (.)
وتعديالته، ينظر في ذلك تمييز  665.( لسنة 4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراء( من قانون اإل69.المادة ) (4)

، منشورات مركز عدالة، وتمييز جزاء 666./50/69، )هيئة خماسية(، تاريخ 666./5461دني رقم جزاء أر 
، منشورات مركز عدالة، وتمييز جزاء أردني رقم 660./6/64.، )هيئة خماسية(، تاريخ 660./5..أردني رقم 

 ، منشورات مركز عدالة.663./60/60، )هيئة خماسية(، تاريخ 663./100
، وقضي في حكم قديم لها 46.، ص .596، مجلة نقابة المحامين، سنة .61/596أردني رقم  تمييز جزاء (3)

ا عن نفسه وتقديم بيناته إال إذا تبين لها وجود قضية ضده أي بأن "المحكمة ال تكلف المتهم إعطاء إفادة دفاع  
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المعين فإن أمهل لم يحضر في اليوم  عن نفسه وعندما االمتهم إمهاله إلعطاء إفادة دفاع  
 .  (5)"الحكم الذي يصدر في هذه الحالة يكون قد صدر دون إخالل بحق الدفاع

وفي ختام هذا المطلب نبين بأن مبدأ شفوية المحاكمة يوجب المواجهة في المحاكمة، 
وهذا يعني أنه ال بد أن يواجه كل طرف من أطراف الدعوى باألدلة الموجهة ضد طلباته كي 

رة في نظام االثبات المدني بمعنى ضرو  اومبدأ المواجهة معمول به أيض  يتمكن من تفنيدها، 
 وأاطالع كل خصم على حجج خصمه، والواقع أن التزام المحكمة بمبدأ شفوية المحاكمة 

تحقيق أصل آخر من أصول المحاكمات الجزائية هو مبدأ المواجهة  إلىالمرافعة، إنما يرجع 
ات جراء( من قانون اإل64/5.، 66.عليه المادتين ) ، وهذا ما نصت(.)بين أطراف الدعوى 

وتعديالته أنه ال يجوز للمحكمة أن تبني حكمها  665.( لسنة 4الجزائية الفلسطيني رقم )
تم التوصل إليها بطريق غير مشروع، وفي ذلك  أوعلى أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة 

قضت محكمة النقض الفلسطينية بأنه: " ال يشترط في الدليل الذي يصلح لإلدانة أن يكون 
على نحو سائغ من الظروف والقرائن وبما يستقيم  ا، وإنما يكفي أن يكون مستخلص  امباشر  
ساندة ألدّلة في المسائل الجزائية متبترتيب النتائج على المقدمات، خاصة وأن ا اومنطق   عقال  

، وال يشترط في كل واحد منها على حده أن يقطع في كل مسألة من ايكّمل بعضها بعض  
. وقضت محكمة النقض المصرية بالقول بأنه: "إذا كان قوام الحكم بإدانة (4)مسائل الدعوى"

                                                             

زاء أردني بالجريمة المسندة إليه"، تمييز جعندما تكون بينة النيابة فيما لو أخذ بها كافية بصورة مبدئية إلدانته =
 .03.، ص 5، مجموعة المبادئ القانونية، جـ 54/5913رقم 

 .400، ص5، مجموعة المبادئ القانونية، جـ 45/5905تمييز جزاء أردني رقم  5))
 .5.96عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص  د. (.)
بتاريخ  655. لسنة 5.6رقم  الدعوى الجزائية في ام اللهر  حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في (4)

. وقضت بأن: "وبإنزال حكم القانون على ما جاء في البينات المقدمة وما توصلت إليه المحكمة 655./60/56
ات الجزائية قد جعلت لمحاكم جراءمن قانون اإل 64.،43.،60.المواد  االستئنافية في قرارها الطعين ولما كانت

ئن له وجدانها ما يطم إلىصالحية وزن وتقدير البينة واالخذ بما تراه منها وترك ماال تراه البينة والركون  الموضوع
صلها أتها بناء على بينات قانونية لها من قناعة، وال رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك ما دام انها قد كونت قناع
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لمحكمة اليها جلسة ولم تشر االمتهم أقوال واحد ممن سئلوا في التحقيقات االبتدائية لم تتل بال
أثناء المحاكمة ولم تتعرض لها النيابة وال الدفاع فإن الحكم يكون قد أسس على دليل إثبات 

على بساط البحث بالجلسة ولم تتح للدفاع فرصة مناقشته أثناء المحاكمة  الم يكن مطروح  
 .(5)نقضه" اوإبداء ما يعن له من مالحظات عليه ويتعين إذ  

راق أو مواجهة في المحاكمة يوجب أن يمكن الخصوم من االطالع على ومبدأ ال
القضية قبل الجلسة عن طريق تبليغهم بذلك، بما في ذلك أقوال الشهود والمتهمين وتقارير 
الخبراء وكافة ما اجري في من تحقيقات في الدعوى، وإننا نؤيد الرأي القائل بوجوب تطبيق 

وتعديالته  665.( لسنة 4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراء( من قانون اإل04نص المادة )
والتي جاء نصها "يجوز للمتهم  والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أن يطلبوا على 

حلة مستنداته" والواردة في باب التحقيق االبتدائي، على مر  أوراق التحقيق أو من  انفقتهم صور  
 .(.)العالنية والمواجهة" المحاكمة ألنه تطبيق لمبدأ عام وهو مبدأ

  

                                                             

 لسنة .6رقم  الدعوى الجزائية في رام الله قدة فيالثابت في الدعوى"، حكم محكمة النقض الفلسطينية المنع=
 .656./.5/5.بتاريخ  656.

 .61، ص 14، رقم 0، مجموعة القواعد القانونية، ج.593/.6/5.نقض حنائي مصري  5))
 .5.95عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص  د. (.)
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 المطلب الثالث
 تقييد محكمة الجنايات الكبرى بحدود الدعوى 

 
ات الجزائية فصل سلطة االتهام عن سلطة الحكم، جراءمن المبادئ األساسية في اإل

فتكون محكمة الجنايات الكبرى مقيدة في الحكم على األشخاص المرفوعة عليهم الدعوى 
، وفي ذلك نصت (5)اليهم وهذا مبدأ أساسي تتقيد به جميع المحاكم الجزائيةوبالوقائع المسندة 

وتعديالته على  665.( لسنة 4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراء( من قانون اإل49.المادة )
وغ التهم على المتهم في الجرائم الواردة في قرار االتهام وال يس ةو تالأنه: "يتولى وكيل النيابة 

رر بأنه "، والمقاة أن يدعي بأفعال خارجة عن قرار االتهام، وإال كان ادعاؤه كاذب  لوكيل النياب
الجزائية أمام محكمة الجنايات الكبرى، إال إذا  ى او الدعال يقدم أي شخص للمحاكمة في 

( من قانون محكمة 56عضو النيابة المختص حيث نصت المادة )صدر بحقه قرار اتهام من 
على رئيس النيابة أن يصدر قرار االتهام في أي دعوى تنطبق .5نه:" الجنايات الكبرى على أ

عليها أحكام هذا القرار بقانون، خالل مدة ال تزيد على سبعة أيام من تاريخ إقفال التحقيق 
يصدر . . ،فيها، وأن يودعها لدى النائب العام خالل ثالثة أيام من تاريخ إصداره ذلك القرار

محكمة الجنايات الكبرى في القضية، ويعيدها  إلىأحد مساعديه قرار اإلحالة  أوالنائب العام 
على رئيس  ،لرئيس النيابة خالل مدة ال تزيد على سبعة أيام من تاريخ إيداع قرار االتهام لديه

النيابة أن يقدم المتهم لمحكمة الجنايات الكبرى بالئحة اتهام خالل ثالثة أيام من تاريخ إعادة 
 ".عوى إليهملف الد

( من قانون 36.ألحكام المادة ) امن يقوم مقامه طبق   أولنائب العام وكذلك ل
وتعديالته وقضت محكمة النقض  665.( لسنة 4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراءاإل

المحاكمة الجزائية إال إذا صدر بحقه قرار اتهام  إلىالفلسطينية بذلك بقولها: "ال يقدم أحد 

                                                             

 .416محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص  د. 5))
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، ومما يجدر ذكره أن مخالفة هذا النص تستوجب (5)من يقوم مقامه..." أوام من النائب الع
لذلك قضت محكمة التمييز األردنية بأنه "ال يجوز أن يقدم شخص للمحاكمة  االبطالن وتطبيق  

من يقوم مقامه قد أصدر قرارا باتهامه في تلك  أوفي قضية جنائية إال إذا كان النائب العام 
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإذا قدم المتهم 60/5.كام المادة )ألح االجريمة طبق  
جنايات محددة في قرار االتهام فال يجوز أن تجري محاكمته عن جرائم أخرى  أوعن جناية 

لم يشتمل عليها قرار االتهام ويعتبر ما ورد في نص المادة الشار إليها واجب المراعاة تحت 
 .(.)طائلة البطالن"

( لسنة 4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراء( من قانون اإل35.جبت المادة )أو وقد 
وتعديالته تقديم الئحة اتهام بحق المتهم بعد صدور قرار االتهام تتضمن اسم المتهم  665.

وتاريخ توقيفه ونوع الجريمة المرتكبة ووصفها القانوني، وتاريخ ارتكابها وتفاصيل التهمة 
، يتولى (4) الشهودد القانونية التي تنطبق عليها واسم المجني عليه وأسماء وظروفها، والموا

 .(3) ألقلاقلم المحكمة تبليغ المتهم بصورة من الئحة االتهام قبل يوم المحاكمة بأسبوع على 

                                                             

بتاريخ  655. لسنة 669. رقم الدعوى الجزائية في رام الله حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في 5))
الدعوى  في رام الله حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في ا، وينظر في ذات المعنى أيض  .65./.53/6

 في رام الله سطينية المنعقدة في، حكم محكمة النقض الفل655./64/..بتاريخ  655. لسنة 534 الجزائية رقم
، والذي جاء فيه "ال يجوز لوكيل النيابة أن يدعي 656./1/55.بتاريخ  656. لسنة 569 الدعوى الجزائية رقم

، فالمحكمة مقيدة بالوقائع المرفوعة بها الدعوى وال يجوز لها بأفعال خارجة عن قرار االتهام وإال ادعاؤه باطال  
، وال يقدم الم تدخل في قرار االتهام، وإال كانت تفصل في أمور لم تعرض عليها قانون  معاقبة شخص عن أفعال 

مادتين بال من يقوم مقامه، وذلك عمال   أوالمحاكمة الجزائية إال إذا صدر بحقه قرار اتهام من النائب العام  إلىأحد 
 ".665.ات الجزائية لسنة جراءمن قانون اإل 36.و 49.

 ، منشورات مركز عدالة.5990/.1/6.، )هيئة خماسية(، تاريخ 93/5990ني رقم تمييز جزاء أرد (.)
قضت محكمة النقض الفلسطينية بأن "خلو الئحة االتهام من بعض البيانات فإن ذلك ال يعيبها..."، حكم محكمة  (4)

 .656./50/64ب تاريخ 669. لسنة 5.0رقم  الدعوى الجزائية في رام الله النقض الفلسطينية المنعقدة في
 وتعديالته. 665.( لسنة 4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراء( من قانون اإل.3.المادة ) (3)
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ومن المسلم به أن التكييف المبدئي للوقائع من جانب جهة التحقيق ال يلزم القاضي الجزائي 
أن يتثبت من صحة اختصاصه وفق قواعد االختصاص الشخصي والنوعي  اإذ عليه دائم  

والمكاني، وشروط قبول الدعوى، وتحديد وقائع الدعوى الجزائية يمثل النطاق الصارم الذي 
 .(5) إهماله أو زهاو تجال يجوز لقاضي الموضوع 

فمن المبادئ األساسية التي تحكم نظر الدعوى أمام المحكمة هو تقيدها بطلبات 
الخصوم، فالمحكمة الجزائية مقيدة بطلبات الخصم المنوط به رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها 
وهو النيابة العامة، فإذا كانت الدعوى الجزائية أمام محكمة الجنايات الكبرى هي وسيلة نيابة 

كبرى في طرح الخصومة الجزائية على المحكمة، فإنه يتعين على تلك األخيرة الجنايات ال
االلتزام في نظرها للدعوى بالخصومة كما طرحتها النيابة المتخصصة من حيث وقائعها ومن 

أن  وأحيث من اختصم فيها، فال يجوز للمحكمة أن تحكم في وقائع لم ترفع عنها الدعوى 
يابة الجنايات الكبرى في دعواها، وهذا ما يعبر عنه بمبدأ تحكم على أشخاص لم تختصمهم ن

عينية وشخصية الدعوى، وفي هذا قضت محكمة النقض الفلسطينية بأنه: "لما كانت وقائع 
الدعوى كما جاءت في قرار رئيس النيابة الذي تم بموجبه إحالة الطاعن للمحاكمة تضمنت 

مة على وقائع أخرى مغايرة، ومن قواعد المحاك وقائع بعينها في حين أن البينة المقدمة أنثبت
الجزائية أمام المحاكم العادية )عينية الدعوى(، بحيث يحظر على المحكمة معاقبة المتهم 

لإلدانة  اعن واقعة لم ترفع بها الدعوى ولو اثبتتها البينة، ذلك أن البينة التي تصلح أساس  
تهام دعوى والتي يتضمنها قرار سلطة االهي تلك التي تنصب على الوقائع المرفوعة بها ال

ا مكان ونصبت نفسه اوبعكس ذلك تكون المحكمة قد فصلت فيما لم يعرض عليها قانون  
لمبدأ عينية  اات الجزائية مؤكد  جراء( من قانون اإل49.النيابة العامة، وقد جاء نص المادة )

                                                             

 .631 ص، . ط ،5996ات الجنائية، منشأة المعارف، جراءاإل ،محمد زكي أبو عامر د. 5))
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 دعاؤهاخارجة عن قرار االتهام وإال كان . وال يسوغ لوكيل النيابة أن يدعي بأفعال (5)الدعوى"
 .(.)"باطال  

فالدعوى شخصية بالنسبة لألشخاص المرفوعة عليهم، فال يجوز للمحكمة أن تحكم 
عن حقوق مدنية إذا ظهر لها أنه  مسؤوال   أو ابالعقوبة على من دعي أمامها بصفته شاهد  

، كما (4)شريك في الجريمة، فعلى المحكمة أن تلتزم بالوقائع في حدها الشخصي أوفاعل 
يجب على المحكمة أن تلتزم  بالوقائع في حدها العيني، فال يجوز معاقبة المتهم عن واقعة 
غير واردة في قرار والئحة االتهام ولو كان للواقعة أساس في التحقيقات، كما ال يجوز 

، وبذلك (3)ة بأن تسند للمتهم وقائع غير التي رفعت بها الدعوى عليهللمحكمة أن تغير التهم
تعني هذه الحدود وجوب تقيد المحكمة باألفعال المدعى بها فقط، وال يحق لها أن تناقض 

، فسلطة المحكمة تنحصر في هذه الواقعة المحالة للمحكمة، ويمتنع (1)الفاعل عن غيرها
إضافة  وأا، فال تملك المحكمة استبدال واقعة بأخرى عليها أن تنظر في واقعة مستقلة عنه

 تهمة جديدة.
وبعبارة أخرى ال يجوز للمحكمة أن تناقش الفاعل األصلي إال على األفعال التي 
أقيمت عليه الدعوى من أجلها، فلو أقيمت على شخص الدعوى بأنه قتل شخص معين وثبت 

ت فال تجوز محاكمته عليها. وفي ذلك قضأنه ارتكب جريمة قتل أخرى لم ترفع بها الدعوى، 
م من أن تعدد الته ابات   امحكمة النقض المصرية بأن: "المحكمة االستئنافية ممنوعة منع  

                                                             

بتاريخ  666. لسنة 6. رقم الدعوى الجزائية في رام الله حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في (5)
53/55/.666. 

 .631محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص  د. (.)
 .416محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص  د. (4)
 .636محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص  د. (3)
للنشر،  دار الثقافة، )دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة( كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، د. (1)

 .160ص  ،666.عمان، 
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، وقضت (5)المتهم وتقيمها على أساس من وقائع غير التي رفعت بها الدعوى" إلىالمسندة 
ت ه من شخص آخر فأغفلوادعى صدور  يصاال  إبأنه زور  اا اتهمت النيابة شخص  بأنه: "إذ

المحكمة هذه التهمة وعاقبت المتهم على تهمة تزوير أخرى لم ترفع بها الدعوى فقضاؤها 
على هذه الصورة باطل، إذ ال تملك المحكمة استبدال تهمة بأخرى لما ينطوي عليه من 

، وقد عبرت ذات المحكمة في حكم آخر بوضوح عن هذه القاعدة في (.)إخالل بحق الدفاع"
المتهم وتمت المرافعة على أساسها قد  إلىولها: "إذا كانت التهمة الموجهة في أمر اإلحالة ق

بين فيها على وجه التحديد الفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه، ولم يثبت لدى المحكمة 
احيل اليها  ه من التهمة التيارتكاب هذا الفعل فإنه يكون من المتعين ليها أن تقضي ببراءت

جلها، والقول بأنه كان يتعين عليها أن تصف االعتداء الذي وقع من المتهم الوصف أمن 
القانوني وتدينه عنه ال أن تقضي ببراءته، مردود بأن مناطق ذلك هو التقيد بالواقعة المطروحة 

، ويالحظ أن شرط ذلك أن تكون (4)وعندئذ يتعين على المحكمة إعطاء الوصف القانوني لها"
ي التحقيقات االبتدائية والنهائية ولم تجري عليها المناقشة ف  لهااو تتنافة لما الوقائع المض

ات الجنائية المصري الحق للمحكمة جراء( من قانون اإل55، وقد منحت المادة )(3)الجلسة
األشخاص المتهمين جدد غير الواردة أسمائهم في  أوإذا كانت الوقائع المجرمة المكتشفة 

 إلى بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها أوييم الدعوى على هؤالء األشخاص، الئحة االتهام أن تق
في قانون  نصالنيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها حسب األصول، وبالرغم من عدم وجود 

وتعديالته، إال أن المبادئ العامة في  665.( لسنة 4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراءاإل
لجنايات الكبرى تلك اإلحالة للنيابة العامة للتحقيق من قبل ات توجب على محكمة اجراءاإل

                                                             

 .1.9، ص 65.، رقم 1، مجموعة القواعد القانونية، ج 60/5935/.6نقض جنائي مصري  (5)
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متهمين جدد غير الواردة أسمائهم في الئحة  أوالمحكمة في حال اكتشافها أي جريمة جديدة 
 االتهام.

ويالحظ أن تقيد المحكمة بالوقائع المرفوعة عنها الدعوى بحديها العيني والشخصي 
الجنائية يترتب على مخالفتها بطالن الحكم، وهو بطالن متعلق ات جراءقاعدة أساسية في اإل

بالنظام العام ال يصححه قبول الخصوم ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى 
 ولو أمام محكمة النقض.

وهذا ال يصادر حق محكمة الجنايات الكبرى في تغيير الوصف القانوني للتهمة، 
نسوب للمتهم لنص معين من نصوص قانون جزائي، أي تحديد أي اخضاع الفعل المادي الم

ضرب مفضي  أوحداث عاهة إ أوقتل  كما كانت (5)اسم الجريمة المنسوبة للمتهم ارتكابها
الموت... الخ، وهذا الوصف القانون تسبغه نيابة الجنايات الكبرى على األفعال المادية  إلى

حكمة الجنايات الكبرى مقيدة بالوقائع المذكورة التي تطلب محاكمة المتهم عنها، فإذا كانت م
من  ابقرار االتهام فإنها غير مقيدة بوصف هذه الوقاع، فالوصف ال يعدوا أن يكون طلب  
وإال  االطلبات التي يقدمها الخصوم، وللمحكمة القول الفصل فيها، فتأخذ به إذا كان صحيح  

، (.)متهمال إلىفعليها أن تبحث عن الوصف القانوني الصحيح لألفعال اإلجرامية المسندة 
 665.( لسنة 4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراء( من قانون اإل66.وبذلك نصت المادة )

يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة على أن ال يبنى هذا التعديل على وقائع لم وتعديالته بأنه: "
ا البينة المقدمة، وإذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية للمدة التي تشمله

 تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة".
وفي ذلك تقول محكمة النقض الفلسطينية بأن "محكمتي الموضوع مقيدتين في 

لك ابتة التي توصلتا إليها فكان عليها أن تبحث تحكمهما بتطبيق القانون على الوقائع الث
الوقائع من جميع الوجوه وأن تقضي بما يثبت لديها غير مقيدة بالوصف الذي جاء في إسناد 

                                                             

 .5466عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص  د. 5))
 ..40محمود مصطفى، المرجع السابق، ص  د. (.)
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النيابة العامة بل من واجبها أن تصف الواقعة بالوصف الصحيح الذي يسبغه القانون على 
. وقصت محكمة (5)ات الجزائية"جراءاإل من قانون  66.لمؤدى ومفهوم المادة  اذلك الفعل طبق  

التمييز األردنية بأنه "يجوز لمحكمة الموضوع تعديل التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة، 
بناء على وقائع شملتها الدعوى في حال كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة اشد تؤجل القضية 

كانت مقيدة بالوقائع المرفوعة بها  نإو  ، وبأن "المحكمة(.)لتمكين المتهم من تحضير دفاعه"
ذ إوقائع، لنيابة العامة على هذه الالدعوى فإنها ليست مقيدة بالوصف القانوني الذي اسبغته ا

مامها وصفها القانوني الصحيح أن تعطي الوقائع المطروحة أمحكمة ن من واجبات الإ
قول بأن "لمحكمة الموضوع ، وت(4)وتطبيق العقوبة التي يقضي بها القانون على هذه الوقائع"

ان كبناء على وقائع شملتها الدعوى، في حال  ،ا للشروط التي تراها عادلةتعديل التهمة وفق  
 .(3)شد تؤجل القضية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه"أالتعديل يعرض المتهم لعقوبة 

ي ذات االتجاه ذهبت محكمة النقض المصرية في قضائها بالقول: "من المقرر فو 
إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أال تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على 

ع بطبيعته وليس من شأنه أن يمن االمتهم ألن هذا الوصف ليس نهائي   إلىالفعل المسند 
يم الذى الوصف القانوني السل إلىالمحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها 

تعديل  إلىترى انطباقه على واقعة الدعوى، إال أنه إذا تعدى األمر مجرد تعديل الوصف 
ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني واالستعانة   التهمة

قتضي فإن هذا التغيير يتلك التي أقيمت بها الدعوى،  إلىفي ذلك بعناصر أخرى تضاف 
من  466من المحكمة أن تلتزم في هذا الصدد بمراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 

                                                             

بتاريخ  655.لسنة  5.1رقم  الدعوى الجزائية في رام الله حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في 5))
.9/6./.65.. 
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 أجال   التغيير في التهمة ومنحه إلىات الجنائية بما توجبه من تنبيه المتهم جراءقانون اإل
 . (5)لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك"

لذي تسبغه الوصف القانوني ا أوف القانوني لتزم بالتكييتفمحكمة الجنايات الكبرى ال 
نيابة الجنايات الكبرى على الوقائع ألنه مقيد فقط بالوقائع نفسها في حديثها العيني 
والشخصي، أما الوصف القانوني لهذه الوقائع فلها، بل وعليها أن تمحص الواقعة المطروحة 

، اصحيح   ايق  القانون عليها تطبصافها ألنها ملتزمة بتطبيق نصوص أو عليها بجميع كيوفها و 
محكمة التمييز األردنية من أن "المحكمة مقيدة بالواقعة ال بوصفها  اوهو ما أكدته أيض  

القانوني وعلى ذلك فمن واجبها وصالحيتها أن تمحص الواقعة بدقة وتحكم بما يثبت لديها 
محكمة من حق ال المدعي بالحق الشخصي، فالوصف هو أوغير مقيدة بوصف النيابة العامة 

 .(.)لظروف القضية ومالبساتها" اوتستقل به وفق  
والحكم من إلزام المحكمة بإنزال الوصف القانوني الصحيح على الواقعة هي تفادي 
إعادة محاكمة المتهم مرة ثانية للفعل الذي ارتكبه تحت وصف آخر، إذ المقرر أنه ال تجوز 

د التزام المحكمة بإنزال الوصف القانوني محاكمة شخص عن واقعة واحدة مرتين، كما يج
له في قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات، فهي ملتزمة بالبحث عن  االصحيح على الواقعة أساس  

 أو . وللمحكمة أن تعتبر المتهم فاعال  (4) الواقعةنص قانون العقوبات الواجب التطبيق على 
ي ليه في كل ذلك وقائع غير التإفي أمر اإلحالة طالما لم تستند  على عكس ما ورد اشريك  

، ولها أن تضيف للوصف المرفوعة به الدعوى أكثر من وصف طالما (3) الدعوى رفعت بها 
رار العمدي ضأن الواقعة هي بذاتها التي رفعت بها الدعوى، فإذا ما رفعت الدعوى بوصف األ

ها وصف تسهيل االستيالء على المال العام فليس ما يمنع من أن تضيف المحكمة إلي

                                                             

 ..35، ص 1409، رقم 03، س 664./59/64نقض جنائي مصري  5))
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صافها و أووصف التربح إذ أن المحكمة ملتزمة بأن تبحث الواقعة المرفوعة بها الدعوى بكافة 
. فتعديل المحكمة لوصف التهمة قد يتم على أساس عدم (5)وكيوفها بشرطة وحدة الواقعة

، كتعديل الوصف (.) المتهم إلىعدم نسبتها  أوثبوت بعض الوقائع الواردة في قرار االتهام 
أن حق المحكمة في  إلى، مع مالحظة (4)تزوير ورقة عرفية إلىمن تزوير ورقة رسمية 

 يةو امسذا عقوبة  أوتحميل المتهم بوصف ذا عقوبة أخف  إلىتغيير الوصف قد يؤدي 
 .(3)ذا عقوبة أشد، غاية األمر أنه يلزم في حالة األخيرة تنبيه المتهم أوللوصف األصلي 

ن تعدل التهمة على أن ال يبنى هذا التعديل على أويجوز لمحكمة الجنايات الكبرى 
وقائع لم تشملها البينة المقدمة، وإذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل الدعوى 
للمدة التي تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضر دفاعه على التهمة المعدلة، 

ى من الواقعة التي رفعت بها الدعو  وبذلك تملك المحكمة أن تستبعد بعض الظروف المشددة
، وعلى ذلك فلمحكمة الجنايات (1)بمبدأ عينية الدعوى  تضيفها وال يعتبر ذلك إخالال   أو

الكبرى وإن امتنع عليها تغيير التهمة فإن لها أن تضيف عليها ما ثبت لديها في مرحلة 
م ا كانت تلك الوقائع لالتحقيق والمرافعة من ظروف مشددة لم ترد في قرار االتهام، أما إذ

ظهرت من التحقيق الذي أجرته المحكمة، ولم تجر عليها  أوالتحقيق االبتدائي،  لهااو يتن
، وهذه القاعدة ال استثناء عليها وبخالفها (0)مرافعة الدفاع فال يجوز للمحكمة تعديل التهمة

 حظة أن من حقتكون تلك اإلضافة مخالفة للقانون مخالفة متعلقة بالنظام العام مع مال
المحكمة أن تغير في التفصيالت الموضوعية التي ال تمس الوقائع التي تأسست عليها 
التهمة، حتى تستطيع المحكمة من تحديد عناصر التهمة، ولو تخالفت في ذلك ما ورد بقرار 
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 وأاالتهام، دون أن تكون المحكمة ملزمة بتنبيه المتهم إليه، كتحديد تاريخ وقوع الجريمة، 
 .(5)تلسمقدار المبلغ المخ أووسيلة تنفيذها  أواعة وقوعها ومكان ارتكابها وكيفية وقوعها س

ويتفق الفقه على تفسير واسع للمقصود بالظروف المشددة يمتد ليشمل فوق المعنى 
االصطالحي لها الوارد في قانون العقوبات وكافة الوقائع والعناصر والظروف التي تلتصق 

مية التي وليدة الحركة اإلجرا اتشترك معها في كونها جميع   أوبالوقائع المرفوعة عنها الدعوى 
. ومن قبيل إضافة الظروف (.) يتجزأال  على نحو يجعل منها مجتمعة كال   وقعت من المتهم

 إلىمية راق رسأو تهمة تزوير في  أوجريمة تامة  إلىالمشددة بمعناها الواسع، تعديل الشروع 
 .(4) رسميةراق أو تهمة استعمال 

( لسنة 4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراء( من قانون اإل66.جبت المادة )أو و 
وتعديالته، حين تعديل التهمة من قبل المحكمة على نحو قد يعرض المتهم لعقوبة  665.

أشد أن تؤجل القضية للمدة التي تراها ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة 
بمنحه مهلة  اة الجديدة األشد، ثاني  بتنبيه المتهم بالتهم ال  أو المعدلة، وهذا يعني التزام المحكمة 

توي أن يكون فيس اخاص   الدفاع عن التهمة المعدلة، وال يتطلب القانون لتنبيه المتهم شكال  
ينم عنه في مواجهة الدفاع كما لو طلبت من  إجراءباتخاذ  أو اضمني   أو االتنبيه صريح  

وز للمحكمة أن تحكم على الدفاع صراحة المرافعة بناء  على الوصف الجديد وهنا ال يج
ق إلخالله بح ل دون تنبيه المتهم من جديد وإال كان حكمها باطال  و مقتضي الوصف األ

الكالم عن إمكان وقوع األفعال موضوع المحاكمة تحت  لاو يتنالدفاع، كما قد تطلب منه أن 
 وأأن يترافع على أساس الوصفين على سبيل الخيرة  أونص آخر من قانون العقوبات 
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على حقوق  ا، وفي ذلك حفاظ  (5)االحتياط، وهنا يجوز لها أن تقضي على أي من الوصفين
 الدفاع.

ونبين هنا بأن من حق محكمة الجنايات الكبرى إصالح الخطأ وتدارك السهو إذ 
وتعديالته  665.( لسنة 4ات الجزائية الفلسطيني رقم )جراءقانون اإل( من 64.نصت المادة )

على حق المحكمة بناء  على طلب رئيس النيابة العامة تصويب كل خطأ مادي وقع في قرار 
ما سهت عنه النيابة العامة في أمر اإلحالة، وتتميز هذه األخطاء بوقوعها في  أواالتهام 

الخطأ  أو، كالسهو (.)اللسان أوطاء القلم عملية تسطير االتهام، وهي لهذا السبب تسمى بأخ
في رقم المادة المطلوب تطبيقها على الوصف الوارد  أوالمجني عليه  أوفي ذكر اسم الجاني 

طاء ، فهذه كلها أخاذكر في أمر اإلحالة خط   أوفي قرار االتهام والتي جرت عليه المرافعة 
 حها والسير في المحاكمة على أساسفي الكتابة تملك المحكمة المحالة إليها الدعوى تصحي

روج الخ إلى، وذلك شريطة أن ال يترتب على الخطأ تعديل في الوقائع يؤدي (4)التصحيح
 .(3)على مبدأ عينية الدعوى 

بعد االنتهاء من سماع البينات يبدي رئيس نيابة الجنايات الكبرى مرافعته والمتهم و 
الجنايات الكبرى وفي كل األحوال يجب أن  ى او دعدفاعه وبعد ذلك تختتم المحاكمة في 

يكون المتهم آخر من يتكلم. فإذا تبدلت الهيئة الحاكمة فإنه ليس هناك ما يدعو إلعادة سماع 
قرار ات السابقة ويكون الجراءاإل ةو تالالبينات من قبل الهيئة الجديدة وإنما تقرر المحكمة 

 دل الهيئة الحاكمة". وفي هذا قضت محكمةات السابقة لتبجراءعلى النحو التالي: "تليت اإل
 لةاو المدبالتمييز األردنية بأنه "يجب على الهيئة الحاكمة عند إعالن ختام المحاكمة أن تقوم 

راق الدعوى وللهيئة الجديدة إذا اختارت إصدار القرار باسمها كهيئة جديدة أو والمذاكرة في 
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امل والمذاكرة فيها من قبل ك لةاو للمدة ات السابقة ورفع القضيجراءاإل ةو تالفيجب عليها 
، وبأنه "يجب على الهيئة الحاكمة عند إعالن ختام المحاكمة أن تقوم (5)أعضاء الهيئة"

راق الدعوى وللهيئة الجديدة إذا اختارت إصدار القرار باسمها كهيئة أو والمذاكرة في  لةاو بالمد
ن قبل والمذاكرة فيها م لةاو للمدضية ات السابقة ورفع القجراءاإل ةو تالجديدة فيجب عليها 

من قانون أصول المحاكمات  40.كامل أعضاء الهيئة وإال كان قرارها مخالفا ألحكام المادة 
، وقضت كذلك في حكم آخر بأنه "ليس في األصول الجزائية ما يوجب على (.)الجزائية"

المحكمة إعادة سماع الشهود عندما تتبدل الهيئة الحاكمة التي تفصل في الدعوى أن تستند 
 .(4)البينات التي استمعتها هيئة أخرى" إلى

أن "حيث أن البين من االطالع على محاضر  إلىوقضت محكمة النقض المصرية 
سات المحاكمة أن الطاعنين قد مثلوا أمام المحكمة بهيئات أخرى ابتداء من جلسة... ومع جل

أكثر أبدى دفاعه ثم تغيرت الهيئة عدة مرات ثم مثل الطاعنون بمحاميهم  أوكل منهم محام 
تفصل محكمة  التأجيل حتى وطلبوا فيه المطعون  التي أصدرت الحكم الهيئة الجديدة أمام

المقدم من بعضهم إليها للرجوع عن حكمها الذى أصدرته في الطعن على  النقض في الطلب
ونقض  الحكم السابق صدوره في الدعوى من هيئة أخرى ـ بقبول طعن النيابة العامة شكال  

وقال البعض منهم أنه ال جديد في  اجديد   االحكم المطعون فيه واإلعادة، ولم يبدوا دفاع  
اد بالمرافعات السابقة، وقفل باب المرافعة وحجزت الدعوى الدعوى ، فقررت المحكمة االعتد

للحكم وصرحت لهم بتقديم مذكرات بدفاعهم في موعد حددت أقصاه، وكان الطاعنون قد 
وكان قعودهم عن  -أمام الهيئات السابقة –أبدوا دفاعهم في مراحل سابقة من المحاكمة 

لحكم ال ينفى عن المحكمة أنها قد سمعت التي أصدرت ا الهيئة الجديدة إبداء دفاع جديد أمام
المرافعة مادامت لم تمنعهم من إبدائها وصرحت لهم، مع اعتدادها بمرافعاتهم السابقة أمام 
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م حددته بعد حجزها الدعوى للحك الذيالهيئات األخرى.  بتقديم دفاع مكتوب في الميعاد 
كم ـ على النحو المشار فقدموه، وردت في حكمها على ما عابوا به من حجز الدعوى للح

ر الطاعنين في هذا الشأن يكون غي منعيبيانه، برد سائغ تقره هذه المحكمة أساسه فإن 
ن هناك يناقض مبدأ القناعة أراء واحكام التمييز والنقض إال وبالرغم من هذه اآل (5)سديد"

ساسي في االالوجدانية للمحكمة التي يجب عليها سماع الشهود وتكوين قناعتها وهو المبدأ 
 االثبات ولذا فإننا نعارض وجهة النظر هذه.

مبادي  برى الكات نظر الدعوي لدي محكمة الجنايات إجراءوفقا لما تم عرضه فانه تتوافر في 
 المحاكمة العادلة.

 الخاتمة
 لنتائج التالية:لخلصت هذه الدراسة 

 ى او عالدإنهاء حالة الركود وتأخير الفصل في الجنايات الكبرى في همية محكمة أ  .5
القواعد االساسية للمحاكمة العادلة ووجود  تتفق مع، خاصة وأنها الجزائية الكبرى 

 المقارنة.هذه المحكمة في االنظمة القضائية 
المشرع الفلسطيني في القرار بقانون بشأن محكمة الجنايات الكبرى اآلثار  يبينلم  ..

التي فصلت  56القانونية التي تترتب على مخالفة نصوصه، خاصة في نص المادة 
المواعيد الالزمة إلقفال باب التحقيق وإحالة الملف التحقيقي لمحكمة الجنايات الكبرى 

 والجهة المختصة باإلحالة.
 ،55القرار بقانون اآلثار القانونية المترتبة على مخالفة نص المادة  لم يحدد هذا .4

ات الالزمة الالحقة إليداع الئحة االتهام جراءحيث أنها فصلت المواعيد والمدد واإل
من قبل النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى بخصوص انعقاد المحكمة وتعيين 

ال حيث أنه في ح لحين المرافعة النهائية،ات إجراءمواعيد الجلسات وما يليها من 
مخالفتها لهذا القرار بقانون ال يوجد نصوص  أوات جراءتبين عدم صحة هذه اإل
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غيره من اآلثار الواجب إتباعها كنتيجة  أوتحدد اآلثار القانونية سواء بالبطالن 
 القانونية.للمخالفة 

الجزائي المستحدث  ءجراحيث إن اإل 53و .5 تينتشريعي في الماد فراغ  وجود .3
في غيابه عن جلسات المحاكمة  المتهم الفار يعامل كما لو كان حاضر  ايوضح أنا 

بغاية تحقيق الغاية من إنشاء محكمة الجنايات الكبرى ، إال أن تعارض هاتان 
 االمادتان خلق إشكالية جوهرية مؤداها أن الحكم الصادر بحق المتهم يكون غيابي  

حضوره  وأالقبض عليه  أوات حين تسليم المتهم لنفسه جراءل اإلمما يستلزم إعادة ك
لجلساته ويترتب عليه إلغاء الحكم الصادر في غيابه ، مما يعني أن هذا التناقض 
الذي خلقه المشرع لم يحقق الغاية والضرورة من هذا النص وإنما خلق مشكلة تؤدي 

ض سيما أنه سيدفع البعبطئ وتكديس الملفات المعروضة لدى هذه المحكمة ال إلى
 ات مما يؤديجراءاستغالل هذه الثغرة للمماطلة في سير اإل إلىمن محامي الدفاع 

  .من آثار على مصلحة المجتمع ككل ضياع حقوق األفراد المشتكين وما يتبعه إلى
 نشاء محكمة الجنايات لتوافق ذلكإحسن عدم نظر القضايا القديم قبل كان من المست .1

 كاهل المحكمة. علىمع حقوق المتهم وكذلك عدم االثقال 
 :التوصيات

 خلصت هذه الدراسة لمجموعة من التوصيات وهي:
للدفاع عن المتهم في الجنايات الداخلة في اختصاص محكمة  ضرورة توكيل محام   .5

 الجنايات الكبرى في مرحلة التحقيق االبتدائي.
ن تكون من تشكيل كل محكمة بداية في محافظات الوطن هيئة أضرورة النص على  ..

لجزائي ان ألمحكمة الجنايات الكبرى متخصصة من قضاة بداية متخصصين في الش
 نهاء الملفات العائقة والمستجدة.إوذلك لتحقيق الفائدة في 

حرية ب الالصادرة بسلحكام محكمة الجنايات الكبرى أن تكون أضرورة النص على  .4
مشمولة بالنفاذ المعجل لتحقيق الردع العام والخاص في هذا النوع من القضايا 



 

- 459 - 

 

، مع منح المحكمة صالحية إرجاء تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعون الخطرة
 المقدمة في أحكام محكمة الجنايات الكبرى.

كمة المحن تنظر أقانون محكمة الجنايات الكبرى من ( من 59إلغاء نص المادة ) .3
 ليها لمخالفة ذلك القواعد القانونية ومخالفة مبدأإالدعوى من النقطة التي وصلت 

 قناعة القاضي الوجدانية.
 لدى محكمة الطعون المقدمةلنظر  محددة وملزمة مدد قانونيةضرورة النص وتحديد  .1

 محكمة الجنايات الكبرى. األحكام الصادرة عنالنقض في  أواالستئناف 
( من قانون محكمة الجنايات الكبرى بخصوص عدم .5إعادة صياغة المادة ) .0

فراره بما يحقق التوازن بين مصلحة المتهم في المحاكمة العادلة  أوحضور المتهم 
وبين المصلحة العامة المتمثلة في عدم المماطلة والهروب من حضور جلسات 

 الجزائية. ى او الدعتعطيل نظر  إلىالمحاكمة مما يؤدي 
 المراجع

 :: الكتب والمجالتال  أو 
 اتجراءاإل في نساناإل وحقوق  الدستورية الشرعية سرور، فتحي أحمد. د .5

 م.5994الجنائية،
 النهضة دار ،5 ط الجنائية، اتجراءلإل العامة القواعد شرح مهدي، الرؤوف عبد .د ..

 .666. القاهرة، العربية،
 للنشر، الثقافة دار ،5ط الجزائية، المحاكمات اصول قانون  شرح سعيد، كامل. د .4

 .666. عمان،
 النهضة دار ،.ج المصري، التشريع في الجنائية اتجراءاإل سالمة، مأمون  .د .3

 .666. القاهرة، العربية،
 .5996 المعارف، منشأة ،.ط الجنائية، اتجراءاإل عامر، أبو زكي محمد .د  .1
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 الشعب، ومطابع دار ،9 ط الجنائية، اتجراءاإل قانون  شرح مصطفى، محمود .د .0
  .5903القاهرة،

 ،4 عدد القومية، الجنائية المجلة الفراعنة، عند الجنائي القضاء عبيد، رؤوف. د .6
5916. 

 : مجموعات األحكام القضائية:اثاني  
 ردنيين.األ المحامين نقابة مجلة .5
 .ردنيةاأل التمييز محكمة حكامأ ..
 .الفلسطينية النقض محكمة حكامأ .4
 .المصرية النقض محكمة حكامأ .3
 ".الفلسطينية الوقائع" الرسمية الجريدة .1

 :: التشريعاتاثالث  
 665.ل سنة( .) رقم الفلسطينية والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون  .5

 .وتعديالته
  .665. لسنة( 4) رقم الفلسطيني الجزائية اتجراءاإل قانون  ..
  .664. لسنة المعدل الفلسطيني األساسي القانون  .4
 ..66. لسنة( 5) رقم الفلسطيني القضائية السلطة قانون  .3
 .5940 لسنة( 63) رقم غزة قطاع في الساري  العقوبات قانون  .1
 .5906 لسنة( 50) رقم ردنياأل العقوبات قانون  .0
 .656. لسنة( 9) رقم الكبرى  الجنايات محكمة قانون  .6

 

 

 


