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 كفالة حق الدفاع أمام المحاكم الجزائية
 . فلسطينمدير عام المجلس التشريعي. أستاذ القانون الجنائي في الجامعات الفلسطينية. د. طارق الديراوي 

 البحث ملخص
ات بدون نيعتبر حق الدفاع بمثابة ركيزة أساسية لسير عدالة المحكمة الجنائية ويحتل قمة الضما

منازع، الرتباطه بحقوق اإلنسان ذاتها، وقد أقرته الديانات السماوية، وأكدته إعالنات حقوق اإلنسان، 
 واستلهمته الدساتير والقوانين اإلجرائية للدول المعاصرة.

فحق المتهم في االستعانة بمحاٍم ضرورة يجب توافرها في جميع مراحل التحقيق، وفي حالة 
تتحمل الدولة أتعاب المحامي ولذا يجب دعوة محامي المتهم للحضور في أثناء التحقيق إعساره ال بد أن 

االبتدائي في الجنايات والجنح الخطيرة وأن يتمكن من االطالع على ملف التحقيق قبل االستجواب كما 
 يجب أن تتوافر في المحامي في الجنح نفس الشروط الالزمة في المحامي أمام محكمة الجنايات.

Abstract: 

The right of defense is consider a fundamental pillar of the possessing of the 

Criminal Court justice, which occupies the top of the guarantees without chal-

lenged, for it relates to the same human rights, and it has been approved by the 

monotheistic religions, and confirmed by human rights declarations, and also, 

inspired the constitutions and laws of procedure of contemporary states. 

The right of the accused person is to be assisted by an attorney if necessary and 

if he/she is in need, it must be met at all stages of the investigation, and in the 

case of insolvency, the state should bear the attorney's fees, therefore, the attor-

ney should be present for the accused to be attended during the primary inves-

tigation of felonies and serious misdemeanors, and be able to review the inves-

tigation file before the interrogation, the attorney must, also, be available for a 

misdemeanor accusations in the same conditions, which to be available before 

the Criminal Court. 
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الحمد هلل الذي أمر بالعدل واإلحسان، والصالة والسالم على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم الذي حكم 
بما أنزل هللا فكان حكمه عداًل، وقوله صدقًا، بنى دولة اإلسالم على العدل، ندعو هللا أن يجعلنا من 

ساء لهذه الغاية، ووسيلة إلر  المحبين للعدل، والعاملين على إرساء دعائمه، وأن يكون هذا البحث هدفاً 
 العدالة في المجتمع.

 تمهيد:

ال يستطيع أحد أن ينكر أن حق الدفاع يعتبر بمثابة ركيزة أساسية لسير عدالة المحكمة الجنائية وتحتل 
قمة الضمانات بدون منازع، وهو قديم قدم حب العدالة ذاتها، وقد أقرته الديانات السماوية )1(، وأكدته 

 إعالنات حقوق اإلنسان )2(، واستلهمته الدساتير والقوانين اإلجرائية للدول المعاصرة )3(.
 

 أهداف البحث

إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكريس حقوق اإلنسان، والتأكيد على استقالل ث يهدف هذا البح
المحكمة ، و 2323القضاء والحد من القوانين االستثنائية المعمول بها في فلسطين )قانون الطوارئ 

ومحكمة أمن الدولة(، والتركيز على ضرورة وجود قانون إجراءات جزائية فلسطيني متطور -العسكرية
 يهدفو  ،يتماشى وروح العصر وينسجم ومبادئ الديمقراطية التي أخذت رياحها تسود أرجاء المعمورة

ن حقوق يإلى تحديد ضوابط التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع في إطار الشرعية ب
 اإلنسان والمصلحة االجتماعية.

 

                                                           

( ولقد أقرت الشريعة اإلسالمية حق الدفاع باألصالة أو الوكالة. وجاء ذلك واضحًا في نداء سيدنا موسى عليه السالم إلى ربه بأن 1)
يرسل معه أخاه هارون ليعينه على دحض االتهام الموجه إليه. قال تعالى:" قال رب إني قتلت منهم نفسا، فأخاف أن يقتلون، وأخي 

ارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رداًءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون". قال: "سنشدد عضدك بأخيك". سورة القصص ه
 .22-22-22اآليات 

. 2322من االتفاقية المدنية والسياسية سنة  22. وانظر المادة 2323من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان سنة  22( انظر المادة 2)
من االتفاقية األمريكية انظر بالتفصيل د. حاتم بكار  3/1هـ من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. والمادة 2/22ة انظر كذلك الماد

 .2هـ 127. ص120ص- 2337-منشأة المعارف باإلسكندرية  –الحماية حق المتهم في محاكمة عادلة  –
( 22. والمادة)2321الن بالنظام الدستوري لقطاع غزة سنةمن اإلع 2م، والمادة 1022( من الدستور المصري سنة 33( مادة )3)

 من القانون األساسي الفلسطيني.
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:أهمية البحث  

تأتي أهمية هذا البحث من ارتباط حق الدفاع بحقوق اإلنسان ذاتها، بمعنى أن إيجاد هذا الحق  -2
يهدف إلى صيانة حقوق اإلنسان من الهدر والضياع بينما انعدامه أو اإلخالل به يؤدي إلى 

بات ا باعتبارها الوسائل الفعالة التي يحتاج إليها إلثتجريد اإلنسان من حقوقه التي يحرص عليه
 كيانه وتنمية شخصيته وهذا أغلى ما تحرص عليه البشرية.

إن حق الدفاع يقوم على مبدأ سام هام أقرته كافة النظم القانونية وهو: أن المتهم بريء حتى  -1
ع مراحل متهم في جميتثبت إدانته بحكم قضائي بات، ومن متطلبات هذا المبدأ ضرورة معاملة ال

 الدعوى الجزائية على أساس صفة البراءة بغض النظر عن نوع جريمته أو كيفية ارتكابها.
إن حق المتهم في الدفاع يشكل التعبير الحي عن قوة القانون في مقاومة انحراف األجهزة  -2

دولة ة عن الالقضائية عن جادة العدالة، وبها تتأكد سيادة القانون الذي يميز الدولة القانوني
 البوليسية التي ال تلتزم باحترام القانون.

تكمن إشكالية البحث في مدى مالئمة النصوص اإلجرائية الجزائية الفلسطينية مع : إشكالية البحث
 المواثيق واالعالنات الدولية من ناحية ومدى مالءمتها واحترامها أثناء التطبيق العملي من ناحية أخري.

اتبعت في إعداد هذا البحث األسلوب التحليلي وذلك بهدف الوقوف على مواطن  نطاق البحث ومنهجه:

الضعف على الصعيدين القانوني والقضائي بغية تالفيها، حماية للمتهم، متأملين وضع صورة مستقبلية 

لما يمكن أن تكون عليه حقوق المتهم في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني بهدف تحقيق التوازن بين 

 مصلحة الدولة ومصلحة الفرد.

لتقديم دراسة وافية حول حق الدفاع وماهيته وركائزه سنقسم هذا البحث لمطلبين يسبقهما  خطة البحث:
 مطلب تمهيدي، وذلك على النحو التالي:

 المطلب تمهيدي: ماهية حق الدفاع
 المطلب األول: إحاطة المتهم علماا بالتهمة المنسوبة إليه

 حق االستعانة بمحام  المطلب الثاني: 
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 المطلب تمهيدي
 ماهية حق الدفاع

سنبين في هذا المطلب مفهوم حق الدفاع في قانون اإلجراءات الجزائية وأهميته، وذلك على 
 النحو التالي:

 الفرع األول
 مفهوم حق الدفاع

"، ورأوا أن أية محاولة لوضع Droit de defense" الدفاعلم يتفق الفقهاء حول مفهوم حق 
تعريف لحق الدفاع ستلقى الفشل، بسبب كونه مفهومًا متطورًا ومرتبطًا ارتباطًا وثيًقا بحقوق اإلنسان 
والحقوق الطبيعية، وقد أحاطته القوانين الوضعية بضمانات كثيرة لذا اكتفى البعض بوضع إطار شامل 

 مؤسسة على إجراءات حق المتهم في محاكمة عادلة” لحق الدفاع دون وضع تعريف له، وهذا اإلطار هو
 (.1) مشروعة

بأن المقصود بحق الدفاع هو تمكين المتهم من درء التهمة ” ويقول الدكتور عوض محمد عوض
بيعته يقتضي ، فالدفاع بط…عن نفسه إما بإثبات فساد دليلها أو بإقامة الدليل على نقيضها وهو البراءة 

ام ا لم يقابله دفاع كان في واقع أمره أدانه ال مجرد اتهاالتهام، فهو ضرورة منطقية له، ذلك بأن االتهام إذ
( وبناء على ذلك يمكن القول 2واالتهام يحتمل الشك بطبيعته وقدر الشك فيه هو قدر الدفاع ومجاله")

بأن حق الدفاع هو المكنات المتاحة لكل خصم يعرض طلباته وأسانيدها، والرد على طلبات خصمه 
فيا لتهمة على نحو يمكن المحكمة من بلوغ الحقيقة وحسم النزاع المعروض وتفنيدها، إثباتا لحق أو ن

 عليها بعدالة.
 
 
 
 

                                                           

 .71ص- 2370سنة  –مطابع دار النشر للجامعات المصرية  –( د. حسن علوب، حق المتهم في االستعانة بمحام في القانون المقارن 1)
 .202، ص 2373لمجلة العربية للدفاع االجتماعي، العدد العاشر، اكتوبر ( د. عوض محمد عوض، حقوق المشتبه فيه في مرحلة التحقيق، ا2)
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 الفرع الثاني
 أهمية حق الدفاع

يعتبر حق الدفاع من أهم الضمانات اإلجرائية لحماية المتهم، ويحتل مكان الصدارة بين الحقوق 
ل لصيق بالحق في افتراض البراءة، وال ينفص الفردية العامة، وهو من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، فهو

عن الحق في المساواة الذي يستوجب التوازن بين أسلحة االتهام والدفاع عند التطبيق، فال يمكن أن نتخيل 
 (.1) الة تقوم على انتهاك حقوق الدفاععد

، تكما إن حضور المدافع مع موكله أثناء التحقيق أو المحاكمة فيه ضمان لسالمة اإلجراءا
 ولعدم استعمال الوسائل الممنوعة أو غير الجائزة مع المتهم فضالً عن أنه يهدئ من روع المتهم ويساعده

 (.2) على االتزان والهدوء في إجاباته
(، 3وحق الدفاع لم يتقرر لمصلحة الفرد فقط بل تقرر لمصلحة المجتمع في تحقيق العدالة أيًضا)

ي حكمه على أدلة ما، إال بعد أن تناقش أمامه مناقشة حرة وجدية، نظًرا لكون القاضي ال يستطيع أن يبن
وهذه المناقشة ال يمكن أن تكون كذلك ما لم يتمتع أطراف الدعوى)ومنهم المتهم( بحرية تامة في التعرف 
على تلك األدلة ومناقشتها والرد عليها وهذا هو عين حق الدفاع ، ألنه في حالة غياب هذا الحق أو 

دي حتًما إلى تزيف الحقائق التي قد تنتج عن شهادة الزور، أو االعتراف المنتزع عن طريق تغيبه سيؤ 
الوسائل غير المشروعة؛ األمر الذي سيضلل القضاء ويحجب عنه الحقيقة ويؤدي به في نهاية المطاف 

 إلى االنزالق في أخطاء قضائية خطيرة.
 ت من العقاب بل يرمي إلى التأكيد علىولم يكن الهدف من حق الدفاع هو تهيئة السبل لإلفال

كونه دعامة جوهرية للعدالة هدفها طمأنة الناس بقيام المحكمة بواجبها بعيدا عن كل ما من شأنه تبديد 
أي شك حول أية شبهة ظلم عندما تنتهي كلمة القضاء إلى إدانة المتهم كما تحمي مظنة التهاون حين 

لدفاع بمثابة أحد الوسائل التي من خاللها يصل القضاء إلى (، ومن هنا يعتبر حق ا4تحكم ببراءته)
                                                           

 .723ص 1000سنة  –دار الشروق  –الحماية الدستورية للحقوق والحريات  –( انظر د. أحمد فتحي سرور 1)
 .122ص-2372-المطبعة العالمية بالقاهرة –اعتراف المتهم  –( د. سامي المال 2)
 .22ص - 2372-مطبعة محرم بك في اإلسكندرية  –ي. ضمانات المحاكمة في التشريعات العربية ( د. حسن صادق المرصفاو 3)
 .120ص- 2337-منشأة المعارف باإلسكندرية  –حماية حق المتهم في محاكمة عادلة -( انظر د. حاتم بكار4)
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الحقيقة؛ األمر الذي دفع بالكثير من األنظمة القانونية إلى إيجاد جهاز رسمي يقف إلى جانب المتهم 
(، ويتجلى ذلك في قضاء 1يدافع عنه أمام القضاء مجانا، تحقيقا للعدالة التي تسعى إليها الدولة القانونية)

الهيئة االجتماعية ال يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي ” نقض المصرية عندما قالتمحكمة ال
 (.2العدالة إدانة بريء)

ويستند حق الدفاع على ركائز عدة تتيح مجتمعة مباشرة حقيقة لهذه الضمانة أمال في تحقيق 
هذه الركائز إلى ضرورة إحاطة الغايات المتوخاة منها تأيدًا لحق المتهم في محاكمة عادلة، ويمكن رد 

تاحة الفرصة الكاملة لمباشرة حقيقية  المتهم علًما بالتهمة المسندة إليه وتمكينه من االستعانة بمحام وا 
 للدفاع عن نفسه.

 المطلب األول
 إحاطة المتهم علماا بالتهمة المنسوبة إليه

لم المتهم ية لحق الدفاع، فيجب أن يعيعتبر إحاطة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه من المفترضات الرئيس
بكافة اإلجراءات المتخذة قبله وباالتهامات الموجهة إليه واألدلة المؤيدة لها لكي يتمكن المتهم من إعداد 
دفاعه على هديها، ولكي ال يؤخذ على غرة بتهمة مفاجئة له، ولكي يمنح فرصة كافية للرد عليها ويرتبط 

 (.3) ءات وسالمة المحاكمة أيما ارتباطإليه بصحة اإلجراعلم المتهم بالتهمة المسندة 
وسبل إحاطة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه متعددة منها ما هو شخصي كحق المتهم في حضور المحاكمة 
والمواجهة واالستجواب، ومنها ما هو موضوعي كاألخطار واالطالع على أوراق الدعوى ومنها ما له 

 بتعديل التهمة أو تغير الوصف القانوني وسنتناول هذه السبل فيما يلي: صفة مختلطة كتنبيه المتهم
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .202. ص2373فاع االجتماعي أكتوبر سنة ( الدكتور عوض محمد عوض. حقوق المشتبه فيه في مرحلة التحقيق المجلة العربية للد1)
 .2222، ص2022رقم  1مجموعة المبادئ القانونية. أحمد أبو شادي ج 12/2/2322( نقض 2)
 .202ص-المرجع السابق-( انظر د. عوض محمد عوض3)
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 الفرع األول
 حق المتهم في حضور المحاكمة

 المتهم في حضور إجراءات المحاكمةأوالا: مفهوم حق 
ويقصد بهذه القاعدة اتخاذ المحاكمة شكل المناقشة المنظمة بين أطراف الدعوى بواسطة رئيس 

ث يتاح لكل خصم حضورها واطالع خصمه على ما لديه من أدلة إلبداء رأيه فيها، وان الجلسة، بحي
( ولذلك نجد أن أكثر القوانين اإلجرائية 1يعرض ما يكون لديه من ردود وأدلة مضادة ودفوع وطلبات)

تنص على ضرورة حضور المتهم المحاكمة واتخاذ كافة إجراءاتها بوجوده واعتبرت حضور المتهم 
ات المحاكمة هو األصل العام الذي تقوم عليه الدعوى باعتباره من أهم المبادئ التي يعتمد عليها إجراء

(، ولذلك يجب على القاضي أن يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه 2التحقيق النهائي)
، هم المتهم(فيفي حضور الخصوم)بما بكامل حريته من خالل األدلة التي تطرح أمامه شفوًيا بالجلسة، و 

من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني حيث جاء فيها: "يجوز للمتهم  202 فقد نصت على ذلك المادة
أو غير ذلك  ةفي دعاوي الجنح غير المعاقب عليها بالحبس أن ينيب عنه محاميا لإلقرار بارتكابه الواقع

 ".تقرر المحكمة حضوره بنفسه من اإلجراءات ما لم
همية حضور المتهم جلسات المحاكمةثانياا: أ  

تتجلى أهمية اتخاذ اإلجراءات بحضور المتهم في كونها تمكنه من الدفاع عن نفسه دفاعا حقيقيا 
من خالل رده على االتهامات الموجهة إليه وعبر األدلة التي يقدمها للمحكمة، األمر الذي يساعد القاضي 

 لة في الدعوى.على تكوين عقيدته على نحو سليم والحكم بعدا
وتستلزم هذه القاعدة ضرورة إعالن المتهم قبل المحاكمة، ألن اإلعالن المستوفى لشروطه 
القانونية هو وحده الذي يصل المتهم بالدعوى أمام قضاء الحكم، ويترتب على ذلك أن عدم إعالن المتهم، 

م ، حيث انه ال يكفي لصحة الحكأو عدم إتباع اإلجراءات القانونية السليمة في اإلعالن بطالن المحاكمة
أن تقتنع المحكمة بالدليل بل يجب أن يطرح الدليل في الجلسة ويتمكن الطرف اآلخر من مناقشته، وهذا 

                                                           

 .223ص-المرجع السابق-( انظر د. حاتم بكار1)
  110ص  –2371-نشورات معهد البحوث والدراسات العربية من م–حقوق اإلنسان والقانون الجنائي  –( د. حسين جميل 2)



 

 

104 

ال يمكن تحقيقه إذا لم يكن المتهم حاضرا، وبالتالي ال يجوز للقاضي أن يبني حكمه إال على األدلة التي 
 (.1طراف)طرحت في الجلسة وتم مناقشتها بحضور األ

واتساقًا مع القاعدة المذكورة ال يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة إال إذا صدر عنه تشويش أخل 
ن استبعاده ال يستلزم استبعاد محاميه ويجب أن يكون هذا اال ينتهي  ستبعاد مؤقتبسير المحاكمة، وا 

 (.2) أسبابهبزوال 
د كمة قبل انعقاد الجلسة بيوم واحوقد تطلب المشرع ضرورة تكليف المتهم بالحضور أمام المح

( 121، والمادة 232في المخالفات وثالثة أيام في الجنح وثمانية أيام على األقل في الجنايات )المادة 
من قانون اإلجراءات الجزائية كما نص المشرع على حضور المتهم إلى المحاكمة بدون قيود حديدية أو 

من نفس  122تمكن بالدفاع عن نفسه بحرية. )المادة أغالل، ويجب أن يتمتع بحرية مطلقة لكي ي
 .القانون(

 الفرع الثاني
 الوسائل الميسرة لمحاكمة المتهم حضورياا 

يعتبر حضور المتهم المحاكمة من أهم وسائط االتصال الذي تتحقق به العدالة ويباشر المتهم 
آثارها  ل صحيح كي تنتجحقه في الدفاع، ويتم ذلك عبر وسائل قانونية من الضروري أن تتم بشك

 وتحقق الغايات المرجوة منها ويمكن إجمال هذه الوسائل فيما يلي:
 La citationأوالا: التكليف بالحضور 

ومفاده أخبار المتهم بان ثمة دعوى جزائية مقامة ضده أمام محكمة معينة مع إلزامه بالمثول 
ن ة المتهم بما ينفي الجهالة وتبيأمامها في يوم محدد ويجب أن يتضمن على بيانات تحدد شخصي

ذا شابه أي خلل فانه يفقد خاصية اإللزام  األفعال المسندة إليه، والنصوص القانونية المنطبقة عليها، وا 
 (.3وال تتحقق الغاية المرجوة منه )
                                                           

 . 33دار الفكر العربي. ص  2330-( د. مأمون سالمة. اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري 1)
 .2232ص2332النسر ا لذهبي للطباعة –الجزء الثاني –شرح قانون اإلجراءات الجزائية -( د. محمد عيد الغريب2)
من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه: "يجب أن تتضمن الئحة االتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه  212( تنص المادة 3)

 ونوع الجريمة المرتكبة ووصفها القانوني، وتاريخ ارتكابها وتفاصيل التهمة وظروفها، والمواد القانونية التي تنطبق عليها واسم المجني
 عليه وأسماء الشهود".
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وتعتبر مواعيد الحضور من األمور الجوهرية لكونها تمنح المتهم المهلة الالزمة لتحضير 
بأنه إذا أعلن المتهم بطلب حضور الجلسة دون أن يكون بين يوم اإلعالن ويوم ” ضىدفاعه ولذا ق

( ومن المسائل الجوهرية أيضا بيان التهمة في ورقة 1الجلسة المهلة القانونية اعتبر اإلعالن باطال)
التكليف بالحضور الن ذلك يفسح المجال للمتهم لالطالع على ما هو منسوب إليه من اتهام، كما 

ه يجب على المحكمة أن تتقيد بالتهمة الواردة في ورقة التكليف وال يجوز لها تغييرها إلى تهمة أخرى ان
وال يكفي لبيان التهمة االقتصار على وصفها القانوني بل ينبغي توضيح األفعال المسندة إليه، الن 

 المحكمة تتقيد باألفعال وليس باألوصاف.

 تياطياا لقبض على المتهم وحبسه احثانياا: ا
يعتبر القبض على المتهم وحبسه احتياطيا إحدى الوسائل القسرية إلتمام المحاكمة في مواجهة 

إلجراء ا االمتهم، وان كان هذا اإلجراء ينطوي على المساس بمبدأ سام هو مبدأ البراءة إال أن ما يبرر هذ
 (.2) العمليةهو االعتبارات 

اء الحبس االحتياطي لضمان حضور المتهم إجراءات ومهما كانت األسباب التي جاءت لتبرر إجر 
( فانه سيبقى إجراء مقيتا نظرا النطوائه على إهدار حرية المتهم وخصوصا في مرحلة المحاكمة 3المحاكمة)

ن الواقع العملي قد أثبت براءة الكثير من المتهمين الذين حبسوا احتياطيًا لضمان  التي تتطلب الهدوء وا 
ألمر الذي يثير التساؤل عن مدى فائدة هذا اإلجراء مقارنة بمثالبه على الحرية حضورهم المحاكمة، ا

الفردية وخصوصًا أن الحكم ببراءة المتهم قد ال يزيل الوصمة التي ألحقها به الحبس االحتياطي، كما انه 
مرحلة  ييعيق مباشرة حقه في الدفاع وهو ما دفع البعض إلعادة تقيم أهمية اللجوء إلى هذا اإلجراء ف

                                                           

عندما تودع الئحة االتهام لدى قلم المحكمة )محكمة -2من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه: " 202المادة  كما تنص
تتضمن -1الصلح( تنظم مذكرات بالحضور وتبلغ إلى النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحق المدني والمسئول عن الحق المدني.

 فيهما نظر الدعوى". المقررمذكرة الحضور اليوم والساعة 
 .17رقم  13م أحكام النقض س 2/1/2373( نقض 1)

 .223( انظر د. حاتم بكار المرجع السابق ص2)
( قيل إنه يشمل على ترضية لشعور المجني عليه. ومن شأنه سرعة إنجاز اإلجراءات الجنائية ويحمي المتهم من العدوان المضاد. 3)

انظر د. حسني صادق المرصفاوي. الحبس االحتياطي. رسالة …. تأثير المتهم على الشهودويحفظ أدلة الجريمة من العبث ويبعد 
 .22ص-دكتوراه. القاهرة 
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دخال بعض التعديالت التشريعية لضمان مباشرة هذا اإلجراء بشكل سليم، وهذه التعديالت  المحاكمة وا 
 يمكن حصرها فيما يلي:

حصر حاالت اللجوء إلى الحبس االحتياطي في مرحلة المحاكمة في الجرائم الخطيرة مثل جرائم القتل -2
 ًا.والعرض وما يخشى بسببه على المتهم لو بقي طليق

 ضمان محاكمة المتهم المحبوس احتياطيا في الحاالت التي يعينها القانون خالل وقت معقول.-1
في الحاالت التي تأمر المحكمة باستمرار حبس المتهم احتياطيا يتعين عليها أن تسبب قرارها بوضوح -2

 مع كفالة مراقبة مشروعيته.
ل حتياطيا إذا حكم ببراءته ويعتبر من قبيضمان تعويض المتهم تعويضا عاداًل عن فترة حبسه ا-2

التعويض المالئم في هذا الصدد نشر الحكم الصادر بالبراءة في الصحف المحلية ووسائل اإلعالم التي 
 من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني(. 237تناولت األنباء عن القضية أثناء المحاكمة )المادة 

 الفرع الثالث
 الغيابية سطحية عدالة المحاكمة

قد أصبح من الثابت بأن حضور المتهم إجراءات المحاكمة يتيح له سبل الدفاع عن نفسه مما 
يؤكد حقه في المحاكمة العادلة، إال أن الواقع العملي دفع بالمشرع إلى إقرار فكرة المحاكمة الغيابية التي 

ري الوقوف فإننا نرى من الضرو تشكل في نظرنا انتقاص لحقوق المتهم وضماناته، ولكي يتحقق لنا ذلك 
على ماهية المحاكمة الغيابية وموقف األنظمة القانونية منها وما هو مستقبل المحاكمات الغيابية، وذلك 

 على النحو التالي:
 أوالا: ماهية المحاكمة الغيابية

بعد اطالع المحكمة على أوراق  –خالفا لألصل  –محاكمة المتهم غيابيا هي محاكمة تتم 
 (.1) ضده ودون إجراء تحقيقوى المرفوعة الدع

وتعتبر المحكمة غيابية والحكم الصادر فيها كذلك إذا تمت بدون حضور المتهم في أثناء جلسة 
المرافعة ولم يتمكن من إبداء دفاعه أو كما قيل بأن مناط اعتبار الحكم غيابيا هو تغيب المتهم عن جلسة 

                                                           

 .270ص-( انظر د. حاتم بكار، المرجع السابق1)



 

 

107 

فيها النيابة طلباتها أو أدلت بمرافعاتها ولم يستطع المتهم من  سمعت فيها المحكمة أقوال شاهد أو قدمت
 .(1) بغض النظر عن حضوره باقي الجلساتالدفاع عن نفسه 

 ثانياا: موقف التشريعات اإلجرائية من المحاكمة الغيابية

" إذا لم يحضر الخصم المكلف قانون اإلجراءات المصري على أنه:( من 123تنص المادة)
القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيال عنه في األحوال بالحضور حسب 

التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد االطالع على األوراق، إال إذا كانت ورقة التكليف 
 بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه ال مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريًا.

( من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه:" إذا لم يحضر 202دة )ونصت الما
المتهم إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الحضور المبلغة إليه حسب األصول يحاكم 
ذا حضر المتهم جلسة تم انسحب منها ألي سبب كان أو غاب عن المحكمة بعد حضوره  غيابيًا، وا 

يجوز لتلك المحكمة أن تباشر نظر الدعوى، أو تستمر في نظرها كما لو كان المتهم  إحدى جلساتها
 حاضرًا، وال يجوز الطعن في هذا الحكم إال باالستئناف.

فالمشرع الفلسطيني ميز في جرائم الجنح والمخالفات بين تبلغ المتهم بميعاد جلسة المحكمة 
غيبه ، وبين تبلغه بميعاد الجلسة وحضوره ومن ثم توعدم حضور ففي هذه الحالة يتم محاكمته غيابياً 

عن الحضور، ففي هذه الحالة تستمر المحكمة بنظر الدعوى كما لو كان المتهم حاضرًا وتقضي فيها 
 ويكون الحكم قاباًل للطعن بطريق االستئناف فقط.

ن ادة إعالويجوز للمحكمة بدال من الحكم غيابيًا أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإع
الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر 

 حضوريًا، فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة عدم وجود مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريًا.
نما عليها أن ت الحقيقة  تحرى كما أنه ال يجوز لها أن تعتبر غياب المتهم قرينة على إدانته، وا 

مما توافر لها من أدلة، ومن ثم كان جائزًا أن تصدر حكمًا في غياب المتهم وفي هذه الحالة يعتبر باتًا 

                                                           

 . 227ص-2332، دار النهضة العربية، سنة1ج-( انظر د. عمر السعيد رمضان، مبادئ اإلجراءات الجنائية1)
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(، والحكم الغيابي الصادر بحق المتهم يقبل الطعن فيه من قبل 1)الطعن إذا استنفدت النيابة كافة طرق 
 بليغه بالحكم الغيابي.المدان بطريق اعتراض الغير خالل عشرة أيام من تاريخ ت

 ثالثاا: االتجاه نحو التخلي عن المحاكمة الغيابية "نظرة مستقبلية"
، وما ”ةالمواجه” تعتبر محاكمة المتهم غيابيا مخالفة لمتطلبات المحاكمة في حضور المتهم

 يستتبع ذلك من حقوقه في الدفاع ومع ذلك فإنها تجد لها تبريرا في كونها تعمل على تحقيق فكرة
العدالة والحرص على عدم مضيعة الوقت وتجنب حنق ضحايا الجريمة وتوقي كثافة حقدهم تجاه 

 (.2) ومقابلة الجريمة بالعقاب الفوري  المجتمع لعجزه عن فرض سيادة القانون 

غير أن هذا التبرير يدفعنا إلى التساؤل: هل حققت األحكام الغيابية غايتها الردعية؟ هل ثمة 
ذا دون أن تقيم عناصر ه –نظريا  –قع على غائب؟ وهل من العدل أن ينتقم من شخص قيمة النتقام يو 

الوقت وتروي ظمأ ضحايا الجريمة؟ وهل تكفل سيادة  –حقيقة  –االنتقام؟ وهل توفر األحكام الغيابية 
 القانون؟

كرة فإن الواقع العملي يجيب على جميع األسئلة السابقة بالنفي ويؤكد التوجه نحو التخلي عن 
 (.3المحاكمة الغيابية واإلبقاء على مبدأ المواجهة أو قاعدة محاكمة المتهم في محضره )

 الفرع الرابع
 االطالع على األوراق

يقصد باطالع المتهم على أوراق الدعوى هو تمكينه أو مدافعه من تصفح محاضر التحقيق من 
 (.4) كمةيمه للمحاأجل أن يحاط علما باألدلة التي جمعت خالله والتي تبرر تقد

ولالطالع فوائد متعددة حيث إنه عنصر جوهري لممارسة حق الدفاع على أكمل وجه فمن خالله 
يستطيع المتهم اإللمام بوقائع الدعوى والبينات التي يستند إليها االتهام والتي على ضوئها يتمكن من رسم 

                                                           

 .330ص-2333-دار النهضة العربية -شرح قانون اإلجراءات الجزائية-حسنيأد. محمود نجيب  -1
 .271المرجع السابق ص –( انظر د. حاتم بكار 2)
 .323ص-2332القاهرة –دار النهضة العربية  –( د. أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية 3)
 .202ص-المرجع السابق-( انظر د. حسن محمد علوب4)
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نه محيطة بها من أجل تخفيف العقوبة عخطة لمقابلتها في المحاكمة إما بتفنيدها أو تفسير الظروف ال
 (.1) لةمثابة ضمانة هامة لتحقيق العداأو تبرئته مما اسند إليه وهو ما دفع البعض إلى اعتبار االطالع ب

 ( إجراءات جزائية فلسطيني والتي تنص على أنه:22ونظرًا ألهمية هذا الحق فقد نصت عليه المادة)
بالحقوق المدنية أن يطلبوا على نفقتهم صورا من أوراق التحقيق أو يجوز للمتهم والمجني عليه والمدعي "

( من نفس القانون فتنص على أنه: " للخصوم ووكالئهم وللمدعي بالحق المدني 31أما المادة) ،مستنداته
 ،على إذن بذلك من النيابة العامة"حق االطالع على محاضر التحقيق حال االنتهاء منها بعد حصولهم 

من القانون الفلسطيني الخبير  70الطالع إلى الخبير االستشاري حيث أوجبت المادة ويمتد حق ا
 .الستشاري من االطالع على األوراق وكل ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي

 المطلب الثاني
 حق االستعانة بمحام

فيه أن  ومما ال ريبيعتبر حق الدفاع من الحقوق الطبيعية المقدسة المستمدة من أصلية براءته 
صاحب الحق هو أفضل الناس على استظهاره، ومن ثم فهو أوالهم بالدفاع عنه، غير أن اإلنسان عندما 
يوضع موضع االتهام يعتريه االرتباك وتضن عليه قريحة الكالم ويعجز عن الدفاع عن نفسه فيصبح 

ا افع عنه ويسعى إلى حماية كل مبأمس الحاجة إلى من يقف إلى جانبه ويشد أزره ويهدئ من روعه ويد
ظهار كافة حقوقه للمحكمة ولم يعد حق الدفاع قاصرا على اعتباره 2يتعلق ببراءته أو تخفيف مسئوليته) ( وا 

حق للمتهم وحده، بل انه يدخل ضمن حقوق المجتمع أيضا، وداعما للقاضي في معالجة القضية 
البشرية  طأ الذي ترفضه العدالة وتستاء منه النفسالمعروضة عليه بصورة موضوعية تجنبه الوقوع في الخ

( وأال يفلت مجرم من عقاب يستحقه، ومن هنا يسمو مبدأ االستعانة 3التي تحرص على عدم إدانة بريء)
بمحام وتنجلي أهميته كدعامة لحق المتهم في المحاكمة العدالة ويرقى إلى مستوى الحقوق الدستورية. 

                                                           

 .122– 120ص – 2372، المطبعة العالمية بالقاهرة 1ط –اعتراف المتهم  –د. سامي صادق المال  (1)
تموز  222ع 22س-مقال منشور بمجلة مصر المعاصرة-( انظر محمد إبراهيم زيد، سمات تنظيم العدالة الجنائية في السبعينات2)

 .120ص-م2371
 .222ص – 2372سنة - 2ط-باإلسكندرية  منشأة المعارف –حرية الدفاع  –طه أبو الخير  (3)



 

 

110 

الكثير من الدول هذا الحق من خالل إنشائها العديد من المحاكم الخاصة وعلى الرغم من ذلك فقد مست 
 واالستثنائية إلى جانب المحاكم العادية، وهذا ما يدفعنا إلى تناول هذا الحق على النحو التالي:

 الفرع األول
 حق المتهم في االستعانة بمحام أمام المحاكم العادية

ة، متهم في االستعانة بمحام واعتبرته من الحقوق المكفولأقرت التشريعات الجنائية الحديثة حق ال
غير أن هذه التشريعات قد ميزت في مدى هذه األهمية فتساهلت في استعمال هذا الحق في نطاق الجنح 
والمخالفات في الوقت الذي شددت فيه على حضور المحامي في الجنايات واعتبرت عدم حضور المحامي 

يترتب عليه بطالن المحاكمة؛ األمر الذي دفعنا إلى تناول هذا الموضوع  في هذه المرحلة إجراء باطل
 من خالل النقطتين التاليتين:

 أوالا: حق المتهم في االستعانة بمحام في الجنح والمخالفات

لم ينظم مسألة حق  1002من المالحظ أن قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني الصادر عام 
ام أمام محاكم الجنح والمخالفات بشكل واضح، غير أن محكمة النقض المصرية المتهم في االستعانة بمح

ة حضور محام مع متهم بجنح” تصدت إلى هذا النقص محاولة التخفيف من حدته حيث إنها قضت بأن
غير الزم قانونا إال أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فان عدم إجابته إلى طلبه التأجيل 

(، غير أن محكمة النقض المصرية لم تتطلب في المحامي أمام 1امي إخالل بحق الدفاع)لحضور المح
بأن  ”محاكم الجنح والمخالفات الشروط الالزم توافرها في المحامي أمام محاكم الجنايات حيث إنها قضت
نعي لتولي محام واحد للدفاع عن متهمين بجنحة عند اختالف أحدهما عن مصلحة اآلخر، ذلك ال يسوغ ا

على المحكمة أنها أخلت بحق المتهم في الدفاع ألن حضور المحامي للدفاع عن المتهمين في مواد 
 (.2الجنح ليس بالزم)

ومن وجهة نظرنا نرى أن هذا الحكم قد جانبه الصواب، إذ إنه أعطى للمتهم الحق في االستعانة 
 يمة من ناحية أخرى.بمحام ومنعه من االعتراض على عدم استخدام هذا الحق بطريقة سل

                                                           

 .332ص237. رقم 22م مجموعة أحكام النقض. س21/21/2332( نقض جنائي مصري 1)
 .220ص 223رقم  2م مجموعة القواعد القانونية ج12/2/2322( نقض جنائي مصري 2)
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زاء هذا النقص فإننا نناشد المشرعين العرب على النص صراحة على هذا الحق في تشريعاتها،  وا 
ن أغلب الجنح ال تقل خطورة عن الجنايات وكثير ما تهدد المتهم بعقوبات سالبة للحرية،  وخصوصا وا 

( والتي 212/2إليطالي في)موقد عرفت بعض التشريعات هذا الحق منها على سبيل المثال التشريع ا
اشترطت أن يكون للمتهم محام يتولى مساعدته في الدفاع في جميع أنواع الجرائم، وأمام جميع المحاكم 

( ليرة أو الحبس الذي ال تزيد مدته عن 2000باستثناء المخالفات المعاقب عليها بغرامة ال تزيد عن)
( على حق المتهم في االستعانة بمحام في 27م في المادة)2322( وقد نص الدستور الياباني1شهر)

 (، ويستفاد من هذا النص أن الدستور الياباني مد االستعانة بمحام إلى الجنح والمخالفات.2جميع األحوال)
وعلى العموم فإننا نفضل أن تكون استعانة المتهم بمحامي إلزامية في الجنح كما في الجنايات 

على القاضي تنبيه المتهم إلى هذا الحق ويجب على المحكمة أن المعاقب عليها بالحبس وجوبا ويجب 
تندب له محاميا إذا لم يكن له محامي وأن تتحمل أتعابه خزانة الدولة، ومع ترتيب البطالن المطلق على 
مخالفة هذا اإلجراء، أما في المخالفات والجنح التي عقوبتها الغرامة أو الحبس لمدة تقل عن شهر تكون 

لمتهم بمحام جوازيه وللقاضي مطلق الحرية في هذه الحالة، إما يجيب المتهم عند طلبه التأجيل استعانة ا
 .(3لالستعانة بمحام أو عدم إجابته بحسب ما يبدو له هو من الوجوه الموجبة أو المانعة)

ذا ثبت أنها لم  لكن إذا وكل المتهم محاميا وحضر معه الجلسة يجب على المحكمة أن تسمعه وا 
(، ويفضل أن تتوافر في المحامي في الجنح 4)الدفاع ح له بالدفاع بطل حكمها إلخاللها بحق تسم

 والمخالفات نفس الشروط الالزمة في المحامي أمام محكمة الجنايات.
 

                                                           

 .232ص-2323القاهرة  –هنا للطباعة دار ال –استجواب المتهم في التحقيق الجنائي العملي -( انظر د. محمد سامي النبراوي 1)
من القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية لوجدناها تجيز للمتهم االستعانة بمحامي  21( ولو نظرنا بإمعان إلى نص المادة 2)

ن يمكن من االتصال بمحام يقوم للمحاكمة دون تأخير" فهذا النص جاء عاًما"……. في كل األحوال حيث جاء فيها   يمكن أن وا 
 ينطبق على جميع الجرائم بدون تمييز.

 .213-213ص-دراسة مقارنة–ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي -( د. سعد حماد القبائلي3)
، مطابع شركة اإلعالنات 2320يوليو  202عدد  22س-دور المحامي في التحقيق والمحاكمة، مصر المعاصرة-( د. رؤوف عبيد4)

 .13ص-م2320، الشرقية
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 ثانياا: حق المتهم في االستعانة بمحام  أمام محكمة الجنايات
بمحام في الجرائم الخطيرة وخصوصًا في تكاد تجمع األنظمة القانونية على تقرير حق االستعانة 

(، فقد نص المشرع الفلسطيني على هذا 1) جوازياً الجنايات، وقد جعلت هذا الحق ملزمًا للجميع وليس 
 من قانون اإلجراءات الجزائية 122الحق في المادة 

ية أوتعيين محام عن المتهم ال يكون وجوبيًا إال في جناية تنظرها محكمة الجنايات وليس في 
جنحة قد تحال إلى محكمة الجنايات وحق االستعانة بمحام في الجنايات يتعلق بالنظام العام وبالتالي ال 
يجوز للمتهم أن يتنازل عن هذا الحق واألصل أن للمتهم حرية كاملة في اختيار هذا المحامي فإذا ما 

حامي من عنده، إال إذا كان الم اختار المتهم محاميا فليس للقاضي أن يفتئت عليه وأن يعين له محاميا
(، أما إذا لم يوكل المتهم محاميًا فان ندب 2الذي وكله المتهم قد بدأ منه العمل على عرقلة سير الدعوى)
 (.3محكمة الجنايات محاميا ليتولى الدفاع عنه يكون صحيحا)

 عنه وحضورهوتجدر اإلشارة هنا إلى أن المتهم في الدعوى هو األصل، وما المحامي إال وكيل 
معه ال يعني جب ما للمتهم من حق في تقديم أوجه دفاعه وطلبه للمحكمة وتمسكه بما يفيد براءته، 

 (.4والمحكمة في هذه الحالة ما عليها إال أن تستمع إليه حتى ولو تعارض رأيه مع محاميه )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 وما بعدها. 227( حسن محمد علوب " استعانة المتهم بمحام " المرجع السابق، ص 1)

 ،  312ص 232رقم  23إجراءات جزائية فلسطيني س  232( انظر نص المادة 2)
 .21ص 2رقم  21مجموعة أحكام محكمة النقض س 2332يناير سنة  7( نقض 3)
 .202ص-لسابقالمرجع ا-( ا د. محمد سامي النبراوي 4)
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 الفرع الثاني
االستثنائيةحق المتهم في االستعانة بمحام أمام المحاكم الخاصة و   

(، غير أن 1األصل أن يحاكم المتهم أمام المحاكم العادية باعتبارها أكثر ضمانا لحق المتهم في الدفاع )
( إلى جانب المحاكم العادية، األمر الذي 3( أو استثنائية )2المشرعين قاموا بإنشاء محاكم أخرى خاصة )

 مام هذه المحاكم؟ وذلك على النحو التالي:سيدفعنا إلى دراسة ما مدى إمكانية استعمال هذا الحق أ
 أوالا: االستعانة بمحام أمام المحاكم الخاصة

المحاكم الخاصة هي التي يتقيد اختصاصها ببعض الجرائم أو بطوائف معينة من المتهمين وهي تقابل 
ي ف محاكم القانون العام التي تختص بجميع الجرائم وبجميع المتهمين ويمكن حصر المحاكم الخاصة

 محاكم األحداث والمحاكم العسكرية.
 حق المتهم في االستعانة بمحام أمام محاكم األحداث: .1

إذا كان من المبادئ األساسية للعدالة الجنائية ضمان الدفاع عن المتهم فإن هذا الضمان يعلو 
ناية، همًا بجأمام محكمة األحداث، وبناء على ذلك فالحدث كالبالغ من حيث االستعانة بمدافع إذا كان مت

                                                           

( ا د. أحمد صبحي العطار "حق اإلنسان في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي وارتباطه بحق الدفاع أو القضاء الجنائي "بحث مقدم 1)
، منشورات مركز الدراسات القانونية 2332( إبريل سنة11-10لمؤتمر حق الدفاع المنعقد بكلية الحقوق، جامعة عين شمس)

 ، وما بعدها.222م، ص2337جامعة عين شمس–ق واالقتصادية بكلية الحقو 
( المحاكم الخاصة: هي التي تختص بالنظر في الدعاوى المرفوعة عن جرائم معينة، أو عن جرائم ترتكبها طائفة من المتهمين 2)

فة معينة، وليس في صتقتضي السياسة الجنائية الرشيدة تمييزهم عند المحاكمة بقواعد خاصة، أو عن جرائم يرتكبها أفراد تتوافر فيهم 
هذا التمييز أي إخالل بمبدأ المساواة، وال انتقاض من الضمانات التي يجب كفالتها لكل متهم، ومن أمثلة ذلك: النوع األول: محاكم 

 األحداث ومن أمثلة النوع الثاني المحاكم العسكرية.

بع ة، وال يتحقق في تشكيلها وال في اإلجراءات التي تت( المحاكم االستثنائية: وهي تلك المحاكم التي تنشأ عادة في ظروف شاذ3)
أمامها وال في األحكام التي تصدرها كل الضمانات التي تتحقق في المحاكم العادية والخاصة وتشترك هذه المحاكم مع المحاكم 

حاكم نها في كونها مالخاصة في أنها تختص ينظر جرائم من نوع معين، أو محاكمة طائفة خاصة من المتهمين، لكنها تختلف ع
مؤقتة بظروف معينة. وال تنشأ عادة باألداة التشريعية)القانون(التي تنشأ به محاكم القانون العام، وال تخضع إلجراءات المحاكمة 

 2321/ 2/2العادية المقررة في هذه المحاكم. ومن أمثلة هذه المحاكم في فرنسا المحاكم العسكرية التي أنشأت باألمر الصادر في 
أثناء حرب الجزائر ومن أمثلتها في مصر محكمة أمن الدولة)طوارئ(. ومن أمثلها في فلسطين محكمة أمن الدولة والمحاكم الخاصة 

 التي تنشأ بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في القضايا خطيرة.



 

 

114 

ال  إذ تطبق على الحدث في الجنايات القواعد العامة والتي ترى وجوب تعيين محام للدفاع عن الحدث وا 
(، أما إذا كان متهما بجنحة وكان قد بلغ الخامسة عشرة من عمره فإنه خالفا للبالغ 1كان الحكم باطال )

 من قانون الطفل المصري(. 212ا )مأجاز المشرع للمحكمة أن تندب للحدث محاميًا من تلقاء نفسه
كما أن بعض التشريعات اإلجرائية الجنائية العربية قد نصت على وجوب ندب محام للدفاع عن 

من قواعد بكين  7/2(، كما دعت القاعدة رقم 2) كان متهما بارتكاب جناية أو جنحةالمتهم وجوبا سواء 
ليس في لى السواء، و افع في الجنايات والجنح علتنظيم قضايا األحداث إلى بسط ضمانة االستعانة بمد

 (.3) الجنايات فقط
م على أنه يجب 1022وقد نص المشرع الفلسطيني في قانون األحداث الفلسطيني الجديد لسنة 

أن يكون للحدث في الجنايات والجنح محام للدفاع عنه سواء في مرحلة التحقيق االبتدائي أو المحاكمة، 
 مره محاميًا، تتولي النيابة العامة أو المحكمة على حسب األحوال ندبه على نفقتها".فإذا لم يوكل متولي أ

ويتضح من هذا النص أن المشرع الفلسطيني أوجب على النيابة العامة والمحكمة ومن تمكين 
المتهمين األحداث من حق الدفاع، وأوجب عليهما في حال عدم قيام ولي الحدث بتوكيل محام أن تقوم 

ة العامة في مرحلة التحقيق االبتدائي بندب محام لحضور التحقيق مع المتهم على نفقتها الخاصة، النياب
وكذلك أوجب على المحكمة المختصة بمحاكمة الحدث ندب محام على نفقتها الخاصة، سواء كانت 

 التهمة المسندة إليه جنحة أو جناية.
 ن يكون إلى جانب محاميه من يدافع عنه منوخالفا للمتهم البالغ نجد من المفيد للمتهم الحدث أ

أسرته كوالده أو والدته أو أحد أقاربه أو الوصي عليه أو أحد أعضاء الجمعيات المهتمة بشؤون األحداث، 
لما لهذا النوع من الدفاع من فائدة للمحكمة في معالجة أمر الحدث، ألننا في هذه الحالة لم نكن بصدد 

ا المحامي البراهين الدالة على براءة موكله قانونا بقدر ما نحن بشأن معالجة دعوى قانونية بحتة يقدم فيه
                                                           

 )1(Kusnet(J) carey(d) and Blebel(A); criminal law digest، state law and procedure، Revol. I. WG, 

Boston 1978, p.p 306-307. 

( من قانون المسطرة الجنائية المغربي 212م والمادة)2323( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني 122( انظر المادة)2)
 م.2322( من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري 222م، والمادة)2323

األمم المتحدة لتنظيم قضايا األحداث" دراسة تأصيلية مقارنة بقوانين األحداث العربية،  قواعد:”  الشاذليانظر د.فتوح عبد هللا (3)
 .32، ص2332مؤسسة الثقافة العربية 
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(، وذلك يقتضي التعرف على 1قضية اجتماعية تهدف بالدرجة األولى إلى إصالح الحدث وتهذيبه)
أوضاع الحدث االجتماعية والظروف التي نشأ فيها واألسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة حتى يحكم 

 (.3( ليؤهل للحياة االجتماعية الصحيحة ويلحق بركب المجتمع)2التدابير المالئمة له)عليه ب
ولذلك فإننا نرغب في أن تخطو التشريعات العربية خطوة أكبر إلى األمام وتنص صراحة دستوريًا 

(، 4)وجنائيًا على ضرورة توفير مدافع للحدث المتهم. في جميع مراحل الدعوى الجنائية وفي كل الجرائم 
 مع ترتيب البطالن على مخالفة هذا اإلجراء.

 حق المتهم في االستعانة بمحام أمام المحاكم العسكرية .2
انتشرت المحاكم العسكرية في جميع األقطار العربية على الرغم من انتقاصها أو فقدانها لضمانات 

تصاص القضاء اخ –بغير مبرر–( سلب 5) محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي المتهم باعتبارها
العادي بجرائم القانون العام التي يرتكبها العسكريون، فربط االختصاص بصفة الجاني مخالفا في ذلك 
مبدأ المساواة بين المواطنين في خضوعهم للقضاء العادي بصرف النظر عن صفاتهم، فامتداد اختصاص 

                                                           

 .233م، ص2332القاهرة،  –قضايا األحداث" دراسة مقارنة دار النهضة العربية ” ( انظر د. نور الدين هنداوي،1)
 ،222، ص2331جامعة القاهرة فبراير  –رسالة دكتوراه –النظرية العامة للتدابير االحترازية- ( د.عبد هللا سليمان2)

مفترضات وضمانات حقوق دفاع األحداث تجاه ما يتخذ بشأنهم من أعمال جزائية"، تقرير ” ( د. محمود صالح محمد العادلي3)
م، اآلفاق الجديدة 2331( أبريل 10-23ي المنعقد في القاهرة)مصر المقدم إلى المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائ

 .222م، ص2331للعدالة الجنائية في مجال األحداث، دار النهضة العربية، 
م، 2331أبريل  10إلى  23( لقد أوصى المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي المنعقد في القاهرة في الفترة من 4)

للحدث المتهم، في جميع مراحل اإلجراءات الجنائية وفي جميع الجرائم، اآلفاق الجديدة للعدالة الجنائية في  بضرورة توفير مدافع
النظرية العامة للخطورة  –، وانظر/ طارق محمد الديراوي 232ص-م2331مجاالت األحداث، دار النهضة العربية، القاهرة سنة

 .122ص-2332لة ماجستير الجزائر رسا –االجرامية وأثرها على التشريعات المعاصرة 
( لقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه " من المقرر أن القضاء العادي هو األصل وأن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر 5)

عسكرية لفي جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة للجريمة وفقًا لقانون العقوبات العام أيًا كان شخص مرتكبها، حين أن المحاكم ا
ليست إال محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي، مناطه أما خصوصية الجرائم التي تنظرها، إما شخص مرتكبها على صفة معينة 

 (22م، ص 2330( مايو ويونيو 2/2، ع)22، مجلة المحاماة، س22/22/2330توافرت فيه، "، )نقض جنائي 
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ي اللجوء ن حقوقهم الطبيعية فالقضاء العسكري إلى المدنيين وحرمانهم من قضائهم الطبيعي انتقاص م
 (.1) الدستورهم العادي الذي كفله لهم إلى قاضي

/أ( 100وقد أجاز المشرع الفلسطيني ندب محام للمتهم أمام القضاء العسكري حيث نصت المادة)
لدى المحاكم  م، والمطبق2372 سنةئية لمنظمة التحرير الفلسطينية لمن قانون أصول المحاكمات الجزا

إذا لم يكن المتهم قد اختار محاميًا للدفاع عنه وكانت حالته المادية ال  ":(2) في فلسطين العسكرية
تساعده على توكيل محام عين له رئيس المحكمة محاميًا للدفاع عنه"، ويعتبر حضور المدافع في هذه 

 الحالة إجراًء جوهريًا يترتب على تخلفه بطالن اإلجراءات والحكم.
( من القانون نفسه للمحكمة ندب محام للدفاع عن المتهم في جميع الحاالت 123) وأجازت المادة

 التي يتضح فيها عجز المتهم عن الدفاع عن نفسه كما لو كان حدثًا.
وتجدر المالحظة بأنه يجب أن تقتصر المحاكم العسكرية على العسكريين فقط وعدم إخضاع 

اللهم بالتأهيل القانوني للقضاة العسكريين، وضمان استقالمدنيين لها، وفي الوقت ذاته ال بد من االهتمام 
خضاع أ  .(3) حكامهم للطعن أمام القضاء العاديوحيادهم وا 

 ثانياا: استعانة المتهم بمحام أمام المحاكم االستثنائية
ناء جدها باستثالمحاكم االستثنائية مؤسسات الزمت البشرية في مختلف أعمارها وأماكن توا

( حيث كان الحكام يلجئون إلى إنشاء مثل هذه المحاكم للتخلص من خصومهم 4) يةالشريعة اإلسالم
 السياسيين بعيدًا عن اعتبارات العدالة.

                                                           

-(، يوليو2في قاضيه الطبيعي "المجلة الجنائية القومية، مج) دور محكمة النقض في حماية المتهم” انظر سيرى صيام-1
 .22م، ص2333نوفمبر

-م2373( انظر القاضي/ عبد الحميد لطفي العيلة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لمنظمة التحرير الفلسطينية ل عام2)
 .22ص-م2332الطبعة األولى 

 .223. مجلة المحامي الكويتية، ص2333يونيو  11– 23المحامين العرب، دمشق قرارات وتوصيات المؤتمر السابع عشر التحاد  -3
البلدان اإلسالمية في بدعة المحاكم االستثنائية" بحث مقدم للمؤتمر الخامس ” ( انظر د. حسن صالح الدين مصطفى اللبيدي:4)

ديسمبر  –( نوفمبر 3/20ع) 22المصرية، سم، مجلة المحاماة 2377( نوفمبر 2-2عشر التحاد المحامين العرب المنعقد بتونس)
 وما بعدها. 72م، ص2332
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وقد ارتبط مفهوم المحاكم االستثنائية بكل ما من شأنه إثارة الريبة والخوف القترانه بفكرة عدم 
 وغير محترمة أمام هذه المحاكم على العدالة وتحيزها وقسوتها، فحقوق المتهم وضماناته غير مصونة

الرغم من النص عليها في قانون إنشاء هذه المحاكم وكأن هذه النصوص حبر على ورق، وذلك بسبب 
سرعة اإلجراءات المتخذة أمام المحاكم االستثنائية والتي تؤدي إلى اإلخالل بحق الدفاع إضافة إلى 

(، 1وج عن قواعد اإلثبات ألحكام اإلجراءات العادية)السلطة المطلقة ألعضائها والتي تسمح لهم بالخر 
( وتنفذ عادة مباشرة فور 2كما أن أحكام هذه المحاكم ال يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن)

وال يستثني منها إال أحكام اإلعدام التي يجب أن يصادق عليها رئيس الدولة، أو من له الحق  صدروها،
 (.3في ذلك دستوريا)

ما سبق فإننا نطالب بإلغاء المحاكم االستثنائية والنص على تحريم إنشاء هذه المحاكم في لكل 
 (.4) إلنشائهاالدساتير العالمية مهما كانت األسباب الداعية 

 الفرع الثالث
 متطلبات فاعلية االستعانة بمحام  

يتعين  لدفاع فإنهلكي تتحقق الفائدة المرجوة من االستعانة بمحام باعتبارها إحدى ركائز حق ا
 مراعاة األمور التالية:

 أوالا: تيسير االتصال بين المتهم ومحاميه

ال يستطيع أحد أن ينكر بأن اتصال المتهم بمحاميه يعتبر من المتطلبات المبدئية لحقه في 
االستعانة بمحام وخصوصا إذا كان المتهم محبوسا، وذلك ألن المتهم مطلق السراح يكون حرًا في 

                                                           

( 272ضمانات المتهم في ظل القوانين االستثنائية" مصر المعاصرة "السنة السبعون العدد)” ( انظر د. محمود محمود مصطفى:1)
 .21، ص2373يناير 

 .32المحاكم االستثنائية" مجلة المحاماة، المرجع السابق صالبلدان اإلسالمية في بدعة ” انظر د. حسن صالح الدين مصطفى الليبدي: -
دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، -االختصاص في اإلجراءات الجنائية” ( انظر، يوسف محمد حسين:2)

 .222ص-2331
 .211ص-لحقوق الكويتية مجلة الشريعة وا–( انظر د. عبد الوهاب حومد:"المحاكم الجزائية االستثنائية" 3)
 17/7/1002( وتجدر اإلشارة إلى أن محاكم أمن الدولة في فلسطين قد ألغيت بموجب قرار وزاري صادر عن وزير العدل بتاريخ 4)

وقد أحال هذا القرار اختصاص محاكم أمن الدولة ونيابة أمن الدولة إلى المحاكم النظامية. وقد أوصى المجلس التشريعي الفلسطيني 
 الصادرة عن المجلس التشريعي بهذا الشأن. 271،230،200ضرورة إلغاء محاكم أمن الدولة والمحاكم االستثنائية، انظر القرارات رقم ب
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ل بمن يرغب، وفي عدم كفالة ذلك لألول يعتبر إخالاًل بمبدأ المساواة بين المتهمين إزاء ما يكفله االتصا
 القانون من ضمانات.

وتكمن أهمية االتصال بين المتهم ومحاميه في الطمأنينة التي تتولد في نفس المتهم والتي تحول 
(، كما إنه يساعد المحامي في معرفة 1ترفه )بين المتهم وبين بأس العزلة الذي يدفعه لالعتراف بجرم لم يق

وجهة نظر موكله واإلحاطة بأوجه دفاعه الشخصية التي غالبا ال يصرح بها إال لمن يأنس لهم، األمر 
على أنه 212( ولهذا نص المشرع الفلسطيني في المادة 2الذي يتيح له مباشرة جادة لحقه في الدفاع )

من نفس القانون تنص على  212واالستعانة بمحام. والمادة "يكون لكل موقوف حق االتصال بذويه 
 وذلك دون إخالل بحق المتهم في االتصال بمحاميه بدون حضور أحد".……أنه:"

ويترتب على ذلك عدم إعاقة اتصال المتهم بمحاميه مهما كانت الدوافع إذ ال يجوز لسلطة االتهام 
هذا االتصال، حتى تبقى سرية اتصاالت المدافع  أو الشرطة حضور مقابلة المتهم بمحاميه أو مراقبة

 بموكله قائمة ولكي ال تفقد قيمتها وبناًء على ذلك كل ما يلتقط خلسة من هذا االتصال ال يصلح دليالً 
 ضد المتهم لكونه يشكل افتأت على حقه في الدفاع الذي يعتبر من النظام العام.

لى جانب ذلك فقد كفل المشرع حماية ما يصل إل ى علم المحامي من أسرار تخص موكله وا 
وفرض عقوبات جنائية في حالة عدم المحافظة على تلك األسرار كما منع ضبط ما لدى المدافع أو 
الخبير االستشاري من أوراق ومستندات مما يكون قد سلمها المتهم لهما ألداء المهمة التي عهد إليهما 

 (.3) همعويل عليها توصيال إلدانة المتومن ثم ال يجوز التبها، وتبعا لذلك يقع باطاًل ضبط هذه األوراق 
 ثانياا: ضمان عدم تعارض المصالح

لكي تتحقق الفائدة المتوخاة من حق الدفاع فإن المنطق يقتضي أن يخصص لكل متهم محام 
مستقل عندما يتعدد المتهمون في القضية الواحدة منعا للتعارض بين مصالحهم، فإذا وجد تعارض بين 

                                                           

 ، وما بعدها.211المرجع السابق ص-استجواب المتهم –( د. محمد سامي النبراوي 1)
 .122ص-( ا د. حاتم بكار، المرجع السابق2)
 .222المرجع السابق، ص-ضمانات المحاكمة-لمرصفاوي ( انظر د. حسن صادق ا3)
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(؛ ألن حضور 1) بحق الدفاع إذا مثلهم محام واحد صالح المتهمين يتوجب بطالن المحاكمة لإلخاللم
محام واحد عن متهمين تتعارض مصالحهم يجاوز في خطورته عدم حضوره عن أيهم، فالحضور الضار 

تولى يأخطر من عدم الحضور كلية ومثله الحضور الشكلي، ومع ذلك فإنه ال يوجد مانع قانوني من أن 
 أكثر من محام للدفاع عن متهم واحد.

حد أوقد حددت محكمة النقض المصرية مناط التعارض في الحالة التي يقوم القضاء فيها بإدانة 
 (.2) ائعا بينهم شيوعا صريحا أو ضمنياالمتهمين مؤديا للقضاء ببراءة اآلخرين أو جعل إسناد التهمة ش

 ثالثاا: جدية الدفاع
ساسية لحق الدفاع جدية المحامي في الدفاع عن موكله فإذا ما تم اختيار من المتطلبات األ

المحامي من قبل المتهم أو انتدب من قبل المحكمة فانه يترتب عليه التزامات يجب أن يقوم بها، وكذلك 
الحال بالنسبة للمحكمة إذ يجب عليها أن تمكن المحامي من تأدية واجبه على أفضل وجه وا عطائه 

 (.3) انونيقي إبداء أوجه دفاعه من أجل أن يكون دفاعه حقيقيا ال شكليا الغرض منه إرضاء نص الفرصة ف
أما المحامي فقد ألزمه القانون بالحضور للجلسة والقيام بواجب الدفاع عن المتهم أو تكليف غيره من 

لة له لكي بالمهام الموكالمحامين للقيام مقامه في الدفاع، ويجب أن يكون المحامي ذا كفاءة تؤهله للقيام 
(، وفي حالة عدم قيامه بذلك يعرض 4يستطيع المتهم أن يحصل على المعونة المرجوة من هذه االستعانة)

خالص ووفق الطريقة  نفسه للجزاء التأديبي ، كما إنه يجب على المحامي أن يدافع عن المتهم بأمانة وا 
ي المتهم من خطة للدفاع عن نفسه، فإذا رأى المحامالتي يراها في مصلحة المتهم دون التقيد بما يرسمه 

                                                           

 ، وانظر232ص- 2330لفكر العربي، ط، دار ا2( انظر د. رءوف عبيد، المشكالت العملية الهامة في اإلجراءات الجنائية، ج1)
 بالتفصيل صور التعارض بين المصالح لنفس المؤلف ونفس المرجع ونفس الصفحة.

 232، المرجع السابق ص222، ص220رقم 202ض ، أحكام النق3/20/2331( نقض 2)
 .232ص-المرجع السابق-( انظر د. محمد سامي النبراوي 3)
القاهرة  –دار النهضة العربية  –( د. أحمد عوض بالل، اإلجراءات الجنائية المقارنة والنظام اإلجرائي في المملكة العربية السعودية 4)

  .207ص- 2332
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ثبوت التهمة قبل موكله من خالل اعترافه وقيام أدلة أخري تؤكد ذلك فال يعتبر مخال بواجبه إذا ما اقتصر 
 (.1) في دفاعه على طلب الرأفة، فالمحامي يؤدي رسالته وفًقا لما يمليه ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته

محامي من المحامين المقبولين للمرافعة، وأما إذا كان المحامي الذي انتدبته المحكمة ويجب أن يكون ال
 (.2) ا البطالن إلخاللها بحقوق الدفاعغير مقبول للمرافعة فإنه يترتب على اإلجراءات التي قام به

اًل في اوثمة مالحظة أخيرة جديرة باالهتمام وهي ضرورة االرتقاء بمهنة المحامي كي يصبح عنصرًا فع
الدعوى الجزائية بشكل خاص وفي تحقيق العدالة بشكل عام ولكي يتم ذلك فال بد من مراعاة االقتراحات 

 التالية:
ضرورة تخصص المحامي الذي يترافع عن المتهم في الدعاوى الجزائية، وذلك نظرًا لخطورة تلك -2

 مته.الدعاوى وما يترتب عليها من آثار ضاره تلحق بحرية اإلنسان وكرا
منه إلى أنه يجب أن يكون المحامي  122وقد أحسن المشرع الفلسطيني صنعًا عندما أشار في المادة 

المنتدب للدفاع عن المتهم في جناية أن يكون مارس مهنة المحاماة مدة خمس سنوات أو عمل في النيابة 
ه أن يكسب المحامي العامة أو في القضاء مدة ال تقل عن سنتين، فاشتراط مثل هذه المدة من شأن

معلومات كافية تؤهله وتمكنه من الترافع في مختلف أنواع القضايا الجزائية. ويحبذ   إنشاء معهد لتدريب 
الخمس السنوات يتلقى فيها المحامي المتدرب مختلف العلوم الجنائية  –المحامين خالل المدة المشار إليها 

 لتحقيق الجنائي والطب الشرعي دراسة نظرية وعملية علىكعلم اإلجرام وعلم النفس الجنائي والقضائي وا
أال تقل مدة الدراسة عن سنة. وبطبيعة الحال يستثنى من االلتحاق في هذا المعهد من يمارس مهنة 

 المحاماة لمدة طويلة أو الحاصل على شهادة عليا في القانون الجنائي.
ية قوبة وتنظر إلى العقوبة على أنها وسيلة لتربقد أخذت المفاهيم الحديثة تميل إلى االبتعاد عن الع-1

المحكوم عليه وا عادة دمجه إلى المجتمع، ولذا فإنه أصبح من المالئم أن يتعلم المحامي مثل هذه المبادئ 
ويحاول وضعها موضع التنفيذ من خالل تقديم مقترحاته للمحكمة بشأن التدبير المالئم لموكله خصوصًا 

 (.3ن إدانة موكله )إذا ما انتهت المحكمة م

                                                           

 .127ص-ابقالمرجع الس-( د. حاتم بكار1)
 .237ص 77رقم  1مجموعة أحكام محكمة النقض س 2320نوفمبر سنة 10( نقض 2)
 223، ص2331جامعة القاهرة فبراير  –رسالة دكتوراه –( د. عبد هللا سليمان، النظرية العامة للتدابير االحترازية3)
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 رابعاا: مباشرة الدفاع

بداء الدفوع من ناحية والمرافعة من ناحية  يعتمد حق الدفاع في هذا النطاق على تقديم الطلبات وا 
 أخرى، وذلك على النحو التالي:

بداء الدفوع -2  تقديم الطلبات وا 
 من أجل أن تكون الطلبات في نطاق اإلجراءات الجزائية مفادها المطالب التي توجه للمحكمة 

جزءًا من البينات التي تقوم المحكمة بمناقشتها في أثناء المرافعة أو تكون جزءًا من البينات التي تقدر 
 (.1عند الفصل في القضية المعروضة عليها )

فهي بمثابة وسيلة أتاحها القانون للخصم يلتمس بمقتضاها أمرًا ما من المحكمة، تأييدًا لوجهة 
(، 2لوجهة نظر خصمه على نحو من شأنه تيسير ممارسة حق الدفاع بصورة صائبة )نظره أو تفنيدا 

وهي تشمل بشكل خاص طلبات التحقيق التي تقدم للمحكمة من أجل إثبات ادعاء معين أو نفي ادعاء 
 آخر.

مثل طلب االستماع إلى بعض الشهود، أو ندب خبير لتبيان رأيه في مسألة معينة وهامة للفصل 
 (.3أو طلب إجراء كشف أو ضم أوراق أو مستندات ) في الدعوى 

 الدفوع:
حكم ها إلى أن يهي ما يثيره المتهم أمام المحكمة من أوجه دفاع موضوعية أو قانونية يسعى بواسطت

 (.4) لصالحه في الدعوى 
والدفع المعول عليه في هذا الصدد هو الدفع الجوهري الذي من شأنه تبرئه المتهم أو تخفيفه من 

 (.5) إليه ؤولية مما نسبمس

                                                           

 223م.ص2337للنشر والتوزيع، طبعة، دار الثقافة 1ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية، ج –د. حسن بشيت خوين  -1
  212، ص2322مطابع دار الكتاب العربي القاهرة سنة 1د. توفيق الشاوي، فقد اإلجراءات، ج -2
والذي مفاده عدم سماع شهود الدفاع يعتبر إخالاًل جوهرًيا بحقوق 22/73جزاء رقم-، انظر حكم محكمة االستئناف الفلسطينية-3

-غزة-الجزء العشرون -القسم الجزائي-د حلمي الحايك، مجموعة مختارة من محكمة االستئناف العلياالدفاع، انظر المستشار/ ولي
 172ص-م1002مارس-فلسطين

 222ص –المرجع السابق  –د. رءوف عبيد -انظر -4
 102ص –المرجع السابق  – 1دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، جـ –انظر/د. سامي النصراوي  -5
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ويجب على المحكمة الرد على كل دفع جوهري أو طلب هام أثاره أحد الخصوم بالطريق القانوني 
وباألوضاع المحددة ويعتبر عدم الرد قصورًا من المحكمة يعيب الحكم ويبطله وكذلك الحال إذا كان الرد 

 غير سائغ أو غير كاف.
أو  اء الرابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة المترتبة عليهومن أمثلة هذه الدفوع الدفع بانتق

 التمسك بحالة الدفاع الشرعي.
 المرافعة: -1

تعتبر المرافعة من ركائز حق الدفاع األساسية، وهي مكنة يخولها القانون لكل خصم في الدعوى 
بات ودفوع وعه أو دحضا لطلإلبداء وجهة نظره شفاهه أو كتابة أمام المحكمة، تأييدا لطلباته وتبيانا لدف

 خصمه.
والمرافعة تمكن القاضي من التحقيق من مدى توافر أركان الواقعة اإلجرامية من الناحية الواقعية 
والقانونية وما مدى نسبتها إلى المتهم وتحديد مسئوليته عنها، وهذا يتطلب من المحكمة تمكين المتهم من 

خرج عن الموضوع أو عمد إلى التكرار وأال تكون قد أخلت بحقه  إبداء أقواله دون قيد على حريته إال إذا
 (.1) ي الدفاع مما يستوجب بطالن حكمهاف

وألهمية المرافعة باعتبارها داعمة لحق المتهم في المحاكمة العادلة فيجب أن يكون المتهم حرا 
قا لهذا الميزة م كذبه وتحقيفيما يقول، فال يلزم بأداء اليمين تأكيدا على صحة قوله، وال يؤخذ على المته

يجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم في الدعوى، فمن األصول المستقرة أن يكون المتهم آخر من يتكلم 
من قانون اإلجراءات الفلسطيني( وأن يبدي ما لديه من دفوع ليأخذ العدل مجراه وتظهر  172فيها )مادة 

 الحقيقة واضحة بعد أن يشرحها الطرفان.
 اتـــة والتوصيالخاتمـ

حاولت في هذا البحث وضع اإلطار العام الذي يكفل للمتهم حقوقه ويصون له أصله االفتراضي في 
البراءة، وحقه في الدفاع عن نفسه واحترام كرامته اإلنسانية التي كفلتها جميع الشرائع السماوية وأقرتها 

ع بين والقوانين اإلجرائية آملين كذلك أن نضجميع المواثيق واالتفاقيات الدولية وتبنتها معظم الدساتير 

                                                           

 من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني. 121دة انظر نص الما -1
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يدي المشرع بصيصًا من النور ليستعين به لسد بعض الثغرات التي مازالت قائمة في تشريعاتنا لكي 
 يكون في مصاف التشريعات التقدمية.

 أوالا: النتائج
دم، كما منذ الق إن موضوع حق المتهم في الدفاع من الموضوعات الحيوية الهامة التي عرفها اإلنسان-2

أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بحقوق اإلنسان، كما أنها تساعد المتهم على التعرف على كل ما يتمتع به من 
 حقوق وما يمكنه من تهيئة المناخ المالئم لبيان موقفه من تلك التهمة.

تراض ى مبدأ افيجب أن تعتمد القواعد اإلجرائية المنظمة للحرية الفردية خالل الدعوى الجنائية عل-1
 براءة المتهم، وأال يحد من حريته إال بالمقدار الالزم والضروري إلظهار الحقيقة وتحقيق العدالة.

من الضمانات المقررة في حالة بقائه محبوسا تمكينه من التسهيالت الالزمة إلعداد دفاعه وذلك -2
 اب الدولة.بتمكينه من االستعانة بمحاٍم سواء كان مأجورا أو بالمجان على حس

أكدنا على حق المتهم في االستعانة بمحاٍم في جميع مراحل التحقيق، وفي حالة إعسار المتهم ال بد -2
أن تتحمل الدولة أتعاب المحامي، وهذا انسجاما مع المؤتمرات الدولية التي نادت بضرورة إنشاء مكاتب 

 وال من بعض التشريعات المقارنة.للمدافع العام أو ما يماثله من منظمات الدفاع، والتي لقيت قب
ضرورة إجراء المحاكمة حضوريًا، وعدم إجرائها غيابيا ألن في ذلك انتقاصًا من حق المتهم في الدفاع -2

 .عن نفسه
 ثانياا: التوصيات

نقترح النص على حق المتهم أو المشتبه فيه باالستعانة بمحام )مأجور أو بالمجان( منذ لحظة القبض -2
مرحلة االستدالل، تجنبا لكل الخروقات التي تتم في هذه المرحلة، والتي تعرض المشتبه فيها  عليه وأثناء

 للخطر، وأن يكون لهم مترجم طيلة إجراءات الدعوى الجنائية.
ضرورة النص على دعوة محامي المتهم للحضور في أثناء التحقيق االبتدائي في الجنايات والجنح -1

 ع على ملف التحقيق قبل االستجواب إال في حالة االستعجال.الخطيرة وأن يتمكن من االطال
يجب أن تكون استعانة المتهم بمحامي إلزامية في الجنح كما في الجنايات المعاقب عليها بالحبس -2

 وجوبا ويجب على القاضي تنبيه المتهم إلى هذا الحق
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عنه وحضوره معه ال يعني جب نؤكد على أن المتهم في الدعوى هو األصل، وما المحامي إال وكيل -2
ما للمتهم من حق في تقديم أوجه دفاعه وطلبه للمحكمة وتمسكه بما يفيد براءته، والمحكمة في هذه 

 الحالة ما عليها إال أن تستمع إليه حتى ولو تعارض رأيه مع محاميه
المية مهما ير العضرورة إلغاء المحاكم االستثنائية والنص على تحريم إنشاء هذه المحاكم في الدسات-7

 كانت األسباب الداعية إلنشائها.
يجب أن تقتصر المحاكم العسكرية على العسكريين فقط وعدم اخضاع المدنيين لها مع ضرورة -3

خضاع احكامهم للطعن امام القضاء  االهتمام بتأهيل القضاة العسكريين وضمان استقاللهم وحيادهم وا 
 العادي

مي لكي يصبح عنصرا فعاال في الدعوى الجزائية بشكل خاص وفي ضرورة االرتقاء بمهنة المحا-3
 تحقيق العدالة بشكل عام

 ضرورة تخصص المحامي الذي يدافع عن المتهم في الدعاوي الجزائية وذلك لخطورتها.- 20
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