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دور القاضي اجلنائي في حماية احلقوق واحلريات الفردية
»دراسة مقارنة«

إعداد:
محمد فـؤاد محمد محاميد 

قدمت هذه الرسالة استكماالً ملتطلبات درجة املاجستير في القانون العام / كلية احلقوق/ جامعة القدس،

وقام الباحث بإجراء بعض التعديالت لغايات النشر بناء على طلب الهيئة األهلية إلستقالل القضاء وسيادة 
القانون )استقالل(

جميع احلقوق محفوظة، مينع طبع هذا الكتاب أو أجزاء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والتسجيل، 
وغيرها من احلقوق إال بأذن خطي من املؤلف.
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مت اعداد وطباعة هذه الدراسة بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في 
إطار برنامج سواسية البرنامج املشترك لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي/  هيئة األمم املتحدة للمرأة “ برنامج تعزيز 
سيادة القانون: العدالة واألمن للشعب الفلسطيني “)2017-2014(، واملمول من حكومة هولندا، والتعاون 

السويدي للتنمية الدولية، ودائرة التعاون الدولي- اململكة املتحدة البريطانية واالحتاد األوروبي.

تصريح

املادة الواردة في هذه الدراسة تعبر فقط عن رأي معدها فقط، وال تعبر بالضرورة عن تأييد أو وجهات نظر وآراء 
حكومة هولندا، وحكومة السويد، ودائرة التعاون الدولي- اململكة املتحدة البريطانية، واإلحتاد األوروبي، وهيئة 

األمم املتحدة للمرأة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة أو أي من املنظمات التابعة لها.
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اإلهـــــداء:

إلى  أبي و أمي
نبع العطاء والصدق واحلب.

إلى زوجتي
رمز احملبة والطهر والتضحية.

إلى أبنائي سارة  و فؤاد
مهجة القلب وعطر احلكاية.

إلى وطني احلبيب فلسطني.

والى من هم أكرم منا جميعاً الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن فلسطني.

والى ُحراس العدالة وحماة احلــق واحلـــرية والكـــرامة.

إليهم جميعا أُهدي هذا العمل املتواضع.

الباحــــــث
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املُلخـــــــص

تسعى هذه الدراسة  باستخدام املنهج الوصفي التحليلي املقارن  للبحث في دور القاضي اجلنائي في حماية 

الضمانات الدستورية للمتهم،  وقرينة  برائته ،  وفي حمايه املبادئ الدستورية لضمان قيام محاكمة عادلة مبا 

يضمن سيراً طبيعياً إلجراءات احملاكمة  وبيان دوره في حماية حقوق الدفاع.

 وقد عاجلت الدراسة  قناعة القاضي اجلنائي وتشكلها على أساس يضمن للمتهم احلماية حلقوقه وحرياته، 
من خالل ابراز دور القاضي اجلنائي االيجابي في البحث عن احلقيقة وفي بناء اليقني القانوني القائم على احترام 

احلقوق واحلريات األساسية للمتهم.

وتبرز هذه الرسالة الدور األساسي والهام  للقاضي اجلنائي في رعاية مصلحة املتهم وحقوقه من خالل الرقابة 

التي تبسطها احملاكم األعلى درجة على قناعة القاضي اجلنائي، ومدى اتفاقها مع متطلبات العدالة وحقوق 

اإلنسان في قيام محاكمة عادلة تصان للفرد فيها كافة الضمانات املقررة بعيداً عن فساد االستدالل أو اخلطأ 

أو الغموض الذي قد يلحق باألحكام،  والتي قد تؤدي الى إهدار احلقوق واحلريات العامة.
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املقدمة:

الكبير في  الدور  العدالة اجلنائية والدستورية، وله  العناصر املكونة ملنظومة  القاضي اجلنائي احد أهم  يعتبر 

قناعته  وتشكيل  الدعوى  في  النظر  صالحيات  من  له  ومبا  لألفراد  العامة  واحلريات  للحقوق  احلماية  تشكيل 

البراءة للمتهم  الوجدانية بشكل يؤسس ألحكام قضائية قائمة على قناعة سليمة أساسها حماية قرينة 

ذات  والقوانني  األساسي  القانون  له  كفلها  التي  األساسية  وحرياته  حقوقه  وحماية  اإلنسان  كرامة  وحفظ 

العالقة.

ويتحقق ذلك من خالل اضطالع القاضي اجلنائي بإحاطة املتهم باحلماية الالزمة لقيام محاكمة عادلة ومنصفة 

البحث عن احلقيقة مبا يتوفر له من حرية في تكوين قناعته  له خالل مرحلة احملاكمة اجلنائية، وقيامه مبهام 

الوجدانية، ومبا له من دور ايجابي في بحثه عن الوقائع واألدلة السائغة التي تصلح إلقامة األدلة على املتهمني، 

حتى ال يتم املساس باي حق من حقوق املتقاضني أمام القضاء.

ومهنة القاضي اجلنائي من أنبل املهن واجلها قدراً وارفعها مكانه وأكثرها خطورة، ألن القضاة يفصلون في كل 

ما ميس حياة الناس و أموالهم وأعراضهم مبا يعرض عليهم من مشكالت ومنازعات، لذا اعتبرت مهمة القاضي 

اجلنائي في حفظ وحماية حقوق الناس وحرياتهم من اشق وأصعب الوظائف.

واحترام  الدستورية  النصوص  احترام  في  الدولة  املهمة هو جتسيدا لسياسة  بتلك  اجلنائي  القاضي  قيام  وان 

قواعد القانون األساسي وما جاء في بنده الثاني من النص على مجموع احلقوق واحلريات، وحماية قرينة البراءة 

للمتهم، باالستناد إلى قواعد تفسير الشك لصالح املتهمني، وضمان محاكمة املتهم محاكمة عادلة حتفظ 

له فيها كافة احلقوق واحلريات. ابتداًء من مرحلة احملاكمة إلى االستئناف  ثم النقض الذي تسعى من خالله 

التي  القانونية  النصوص  الغموض عن  إزالة  أو  والى رفع اخلطأ  القانون  إلى ترسيخ وحدة  القضائية  املنظومة 

يخضع لها الناس، مبا يصون لهم كرامتهم ويحمي حقوقهم في املساواة والعدالة أمام القضاء.

فكانت احلاجة ماسة لربط احلماية التي جاءت في نصوص القانون األساسي وقانون اإلجراءات اجلزائية مبا هو 

معمول به في احملاكم الفلسطينية ومدى التزام القاضي بتلك املعايير واألهداف وانسجاماً مع هذا دوره االيجابي 

في السعي إلى إحقاق احلق وترسيخ العدالة.

وقد أعطى املشرع الفلسطيني القاضي اجلنائي صالحية كبيرة ودوراً ايجابيا في تشكيل قناعته، إال إن الواقع 

العملي كان وال يزال يشير إلى فهم غير معمق لتلك الصالحيات ولهذا فإن  الدور بالغ األهمية والتعقيد أحياناً 

ملا يحقق من استقرار في األحكام وعدالة للمتقاضني وحماية حلقوقهم أمام اجلهات القضائية، فهذه العناصر 

مرتبطة مببدأ الشرعية   التي تسعى إلى تعزيز حقوق االنسان.

حيث تنبع أهمية هذه الدراسة من خالل الفلسفة املتعمقة لهذا املوضوع في ظل احلاجة املاسة إلقرار مسودة 

الدستور الفلسطيني من جهة وإقرار قانون العقوبات من جهة أخرى.
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وتُظهر الدراسة اهميه الدور الذي يقوم به القاضي اجلنائي، وحدود صالحياته ومدى قدرته على حماية احلقوق 

واحلريات الفردية. ودوره في ترسيخ املبادئ الدستورية التي كفلها الدستور، ومعرفه اشكال  الرقابة على قناعة 

القاضي اجلنائي، فأمام هذا االلتزام مببدأ الشرعية اجلزائية، ما هو دور القاضي اجلنائي في حماية احلقوق واحلريات.؟

أهداف الرسالة:

تهدف الرسالة إلى بيان الدور الذي يضطلعه القاضي اجلنائي في سبيل تعزيز احلماية الدستورية للمتهم، والى 

الدور الذي يقع على عاتق النظام القضائي في سبيل احملافظة على حسن سير العدالة اجلنائية من خالل الرقابة 

على دور القاضي اجلنائي في حمايته للحقوق واحلريات األساسية، ومعرفة احلاجة إلى مستوى متقدم من حماية 

حقوق االنسان.

كما تهدف إلى معرفة واقع التشريعات الوطنية وعلى رأسها القانون األساسي واملنظومة اجلنائية، ومقارنتها 

مع بعض التشريعات األجنبية والتعرف على أهم وابرز أوجه أشكال احلماية للحقوق واحلريات األساسية التي  

هي من حق  املتهم في كافة مراحل التقاضي أمام القاضي اجلنائي.

وحتليل النصوص القانونية والدستورية الواردة في القانون األساسي وقانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني مبا 

يتعلق بكافة ضمانات املتهم وحماية حقوقه وحرياته األساسية أمام القاضي اجلنائي، وانتهاًء برقابة االستئناف 

والنقض التي يسعى من خاللها النظام القضائي إلى بسط رقابته على قناعة القاضي اجلنائي
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الفصل األول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دور القاضي اجلنائي في حماية الضمانات الدستورية األساسية للمتهم.

للقاضي اجلنائي دوراً بالغ األهمية في حماية ورعاية احلقوق واحلريات الدستورية، السيما حقوق اإلنسان وحرياته 

األساسية فهو قطب الرحى فيها وربانها، مبا له من صالحيات واسعة أثناء نظر الدعوى اجلنائية.

وتعتبر احلماية اجلنائية للحقوق واحلريات العامة كأحد أنواع احلماية القانونية وهي األهم على اإلطالق  كيان 

اإلنسان وكرامته وحرياته األساسية التي أقرتها كافة الدساتير احلديثة، والوسيلة في حتقيق ذلك هو القاضي 

اجلنائي. 

فإذا كان دور املشرع اإلجرائي اجلنائي يقوم على التنظيم القانوني ورسم حدود الضمانات التي من شأنها رعاية 

حقوق األفراد وحرياتهم األساسية، فان  القاضي اجلنائي  تقع على عاتقه مسؤولية التطبيق في إطار من التوازن 

اجلنائي  والقاضي  املشرع  يتقاسمه  الذي  الدور  من خالل  األخرى،  الدستورية  القيم  وسائر  الضمانات  تلك  بني 

للوصول إلى احلماية املنشودة حلقوق املتقاضني وحرياتهم. مبا يضمن للمتهم االحتفاظ بقرينة البراءة في كافة 

مراحل التقاضي وأن تتم محاكمته مبا يكفل له محاكمه عادلة تصان فيها كرامته اإلنسانية.

فأطراف الدعوى اجلزائية هما املدعي واملتهم، واملدعي في الدعوى اجلزائية هو ذلك اجملتمع الذي له حق العقاب 

والذي من أجله تقام الدعوى، أما املتهم كأحد أطراف الدعوى اجلزائية والذي تقرر له ثالث أنواع من احلماية هي 

حماية توفرها التشريعات اجلزائية – مناط البحث- وحماية منصوص عليها في الدساتير، وحماية دولية نصت 

عليها املواثيق واملعاهدات الدولية واإلقليمية املعنية، وإن أهم ما يساهم في تلك احلماية هي قرينة البراءة من 

جهة وكفالة احملاكمة املنصفة من جهه  اخرى.
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املبحث األول: دور القاضي اجلنائي في حماية قرينة البراءة.

تعد قرينة البراءة مبدأ أساسياً لضمان احلرية الشخصية للمتهم، وتستمد مركزها وقوتها كونها حقاً يحميه 

الدستور وشرعية اإلجراءات اجلنائية، فحقوق اإلنسان وحرياته األساسية هي مناط احلماية التي تقررها قرينة 

البراءة، وأياً كان هذا اختالف في نظرة القوانني  لقرينة البراءة فإنها تبقى من أهم احلقوق األساسية لإلنسان 

ومن أهم احلقوق التي حتظى باحلماية الدستورية 1.

فمن املفترض ان يحترم احدنا االخر، فال ينبغي اخللط بني احلق والقوة، فطاملا كان القاضي اجلنائي ميلك السلطة 

، فان مثل هذا االمتالك ال يخوله جتاهل حقوق اإلنسان، حتى في ظل وقوع اجلرمية ونشوء حق الدولة في العقاب، 

فاحترام احلقوق واحلريات تشكل حداً هاماً لسلطات الدولة، فال تتم مالحقة اجلاني على نحو يشكل انتقاصاً ألي 

من حقوقه كإنسان  يفترض فيه البراءة حلني ثبوت إدانته 2. 

واألساس القانوني لقرينة البراءة مستمد من مبدأ الشرعية، الذي يفترض حتماً وجود قاعدة أخرى هي قاعدة 

األصل في املتهم البراءة حتى تثبت إدانته، ويعني مبدأ الشرعية أن األصل في األفعال اإلباحة واالستثناء وهو 

بريئا، فكالهما وجهان لعملة واحدة، وال  املتهم بوصفه  إلى  النظر  اإلباحة يجب  التجرمي، واستنتاجاً من هذه 

تنتفي هذه البراءة إال عندما يخرج املتهم من دائرة اإلباحة إلى دائرة التجرمي وهو ما ال ميكن اجلزم به إال مبقتضى 

حكم بات يدين املتهم بارتكابه اجلرمية 3.

فاحلكم البات وحده القادر على هدم قرينة البراءة إذا ما صدر باإلدانة املبني على اجلزم واليقني من خالل األدلة 

أن  وانطالقاً من قاعدة  املتهم فإنه  بإدانة  وتوافر لديه الشك  اإلدانة  القاضي  إذا رجح  أما  املتهم،  املقدمة ضد 

الشك يفسر لصالح املتهم ال بد من احلكم ببراءة املتهم، وهذا معناه أن األحكام اجلنائية يجب أن تبنى على 

اجلزم واليقني ال الظن والتخمني، فإذا لم يصل القاضي إلى درجة اجلزم بارتكاب املشتكى عليه للجرم يتوجب 

عليهم احلكم ببراءته 4.

فكل إجراء يتخذ ضد املتهم دون افتراض براءته سوف يؤدي إلى إلقاء مسؤولية وعبء إثبات البراءة على عاتقه 

مما ينسب إليه. فان عجزه عن إثبات البراءة   قد يعتبر مسؤوالً عن اجلرم املنسوب إليه وبالتالي  قد ينشأ القصور 
في احلماية التي تكفلها القواعد القانونية وأهمها أن ال جرمية وال عقوبة إلى بناءاً على قانون.5

لذلك كان من األجدر إحاطة املتهم بهذه احلماية كون البراءة تعد ركناً من أركان الشرعية اإلجرائية، ومن أهم 

الفردية جتاه  باعتبارها قاعدة أصولية ودعامة أساسية حلماية احلرية  التي تضمن للشخص حقوقه  األسباب 

سير الدعوى اجلزائية، وبغير افتراض البراءة في املتهم فان قانون أصول احملاكمات اجلزائية يفقد شرعيته ويتجرد 

من دستوريته. 

1   احمد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، دار الشروق، القاهرة، 2000، ص 591.
2   جهاد الكسواني، قرينة البراءة، أطروحة دكتوراه في القانون اخلاص وعلوم اإلجرام، جامعة تونس-املنار، 2006، ص 2.

3   احمد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، الطبعة األولى، دار الشروق، ص 251. 
4   محمد سالم، نحو تيسير اإلجراءات اجلنائية، الطبعة األولى دار النهضة العربية، 1997، ص 33. 

5   محمد محمد مصباح القاضي، حق اإلنسان في محاكمة عادلة، دار النهضة، القاهرة، 1996، ص 24.



11

وانتفاء  اإلدانة  ثبوت  إال بعد  باحلرية ال يكون  وان كل مساس  واإلدانة هي االستثناء،  فبراءة اإلنسان هي األصل 

البراءة بأدلة اإلدانة.6 

وعليه ال بد من القول بأن حماية حقوق اإلنسان وما يتصل بها من احقوق أ أخرى  تتطلبها احملاكمة املنصفة هي 

األساس القانوني لقرينة البراءة، وهذا هو ذات األساس الذي تنبع منه الشرعية اإلجرائية 7.

وقد تأكدت قرينة البراءة في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة الصادر عام 

1948م، في املادة )1/11( التي نصت على أن » كل شخص متهم بجرمية يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانونا 

مبحاكمة علنية تؤمن له الضمانات الضرورية للدفاع عنه« .  

وأكد هذا املبدأ العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام 1966 في املادة )2/14( بأن »من حق كل 

متهم   ارتكب جرمية أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عيه اجلرم قانوناً«. كما نصت عليه االتفاقية األوروبية حلماية 

حقوق اإلنسان وحرياته لسنة 1950 في املادة )6( واملادة )1/66( من النظام األساسي حملكمة اجلنايات الدولية. 

وتأكد هذا املبدأ في القانون الفلسطيني في املادة )14( من القانون األساسي الفلسطيني، وجاء النص عليه 

في الدستور املصري الصادر عام 1971 في املادة )34( وفي الدستور التونسي في الفصل رقم )12( والسوري في 

املادة )1/10(.

ومن اجملحف ان نعلل البراءة على انها قرينة، فالقرينة في القانون دليل من األدلة ، في حني ان البراءة  من مبادئ 

منه،  يُستنتج  الذي  األصل  فهي  حياته،  معه طيله  وتسير  اإلنسان  مع  تلد  فهي  الطبيعي  والقانون  العدالة 

وبذلك نخلص للقول اذن ان األصل في اإلنسان البراءة وهي أوسع من كونها قرينة قانونية قابله إلثبات العكس، 

وهي ليست دليال من األدلة لتضاف إلى عدادهم. 8 

وفي الشريعة اإلسالمية فقد كانت األصل النصي لقرينة البراءة منذ أكثر من أربعة عشر قرناً، فقد جاء في 

احلديث الشريف » ادرءوا  احلدود عن املسلمني ما استطعتم فان وجدمت   ملسلم مخرجاً فخلوا سبيله، فان اإلمام 

ألن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة« 

املطلب األول: األساس لقرينة البراءة وطبيعتها ونتائجها.

إن مقتضى قرينة البراءة انه مهما بلغت جسامة وطبيعة اجلرمية فان فاعلها يجب معاملته بوصفه شخصا 

بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قضائي9  وعلى القاضي اجلنائي وسلطات الدولة كافة التعامل مع املتهم  على 

النهائي حفاظا على حقوق األفراد في  هذا األساس  ما لم  تأكيد ذلك باحلكم الذي تصدره احملكمة بشكله 

الدفاع وصونا للكرامة اإلنسانية. 

6   محمد الطراونه، ضمانات حقوق اإلنسان، دراسة مقارنة، ط1، دار وائل للنشر، عمان، 2003، ص 124.
7   محمد محمد مصباح القاضي، مرجع سابق، ص 72. 

8   J.H. Wigmore: A Treatise on the anglo-amarican system of evidence. Vol.9, 3rd ed. 
Boston, little, brown & Co. 1940 , p 407

9   احمد فتحي سرور، الشرعية واإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977، ص 105.
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الفرع األول: األساس القانوني لقرينة البراءة ومبرراتها.

تعد قرينة البراءة أحد عناصر الشرعية اإلجرائية ان لم تكن أهمها، وتعتمد في تطبيقها على الشرعية املتمثلة 

مببدأ ال جرمية وال عقوبة إال بناءاً على نص قانوني، إذ إن تطبيق مبدأ الشرعية اجلزائية يتطلب وجود قاعدة أخرى 

هي قاعدة األصل في املتهم البراءة حتى تثبت إدانته، وهذا ما يعنيه البعض صراحة بان املعنى احلقيقي ملبدأ 

شرعية اجلرائم والعقوبات أساسة يتمثل في ضمان قرينة البراءة لكل متهم 10. 

فالدعوى اجلزائية تبدأ بحالة الشك في إسناد التهمة إلى املتهم، فإذا لم يصل القاضي اجلنائي إلى حالة اليقني 
واجلزم يبقى الشك الذي ال يكفي لإلدانة، وبذلك جتد قرينة البراءة أساسها القانوني في الشرعية الدستورية.11

ويفيد مبدأ الشرعية اجلزائية بان أي فعل من األفعال ال يعد جرمية حتت أي ذريعة إال إذا كان هناك نص قانوني في 

قانون نافذ يقرر إضفاء الصفة اجلرميه عليه ويترتب له جزاء12. وبذلك ال يكون هناك حكماً قضائيا إال من خالل 

دعوى تقام ضد املتهم املفترض براءته  وعن طريق أدلة قانونية صحيحة يتم التوصل إليها وفقاً ألحكام القانون، 

وتكفل   للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه وفقاً لقاعدة توازن مقتضيات استيفاء الدولة حلقها في العقاب 

ومقتضيات حماية حقوق األفراد وحرياتهم األساسية الدستورية. 

وإذا لم تقام أمام القاضي اجلنائي األدلة القاطعة باإلدانة توجب عليه أن يقضي بالبراءة، وبذلك فان اإلدانة ال 

تُبنى إال على اليقني واجلزم، أما البراءة فيجوز أن تُبنى على الشك، وبعبارة أخرى فان القاضي اجلنائي ال يشترط 

له احلكم بالبراءة وجود دليل قاطع، ولكن يُكتفى بعدم وجود دليل قطعي على اإلدانة 13.

مراحل  كافة  في  إليه  املسندة  التهم  من  الفرد  خلو ساحة  افتراض  على  تقوم  للمتهم  البراءة  قرينة  أن  ومبا 

احملاكمة،  لذا كان األصل أن تصان للفرد احلرية الشخصية في جميع مراحلها.

وللمتهم االستفادة من قرينة البراءة كونه مطلق التطبيق، سواء كان هذا املتهم مجرماً بالصدفة أم بالتكوين، 

مبتدئ أم من أصحاب السوابق، فكل هذه االعتبارات ال وزن لها إال في تقدير وحتديد اجلزاء، بعد أن تتقرر اإلدانة 

بحكم نهائي14.

ونصت غالبية الدساتير والتشريعات على هذا املبدأ بان ال جرمية وال عقوبة إلى بناءاً على قانون ومنها القانون 

األساسي الفلسطيني في املادة )14( أن » املتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها 

ضمانات الدفاع عن نفسه...« وقانون العقوبات األردني رقم 16 لسنة 1960 الساري لغاية اآلن في فلسطني 

في املادة )3( منه. 

10   احمد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات العامة، مرجع سابق، ص 595. 
11   إميان اجلابري، يقني القاضي اجلنائي، دراسة مقارنة في القوانني املصرية و اإلماراتية والدول العربية واألجنبية، منشأه املعارف، 

اإلسكندرية، 2005، ص 181.
12   محمد صبحي جنم، قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة، عمان، 2000، ص 40. محمد عياد احللبي، شرح قانون العقوبات 

القسم العام، دار الثقافة، عمان، 1997، ص 29.
13   محمود جنيب حسنى، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص 434-435. محمد شتا أبو اسعد، 

البراءة في األحكام اجلنائية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ط3، 1997، ص 431-428. 
14  حسن يوسف مقابلة، الشرعية في اإلجراءات اجلزائية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2000، ص 65.
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ويستفاد من مبدأ الشرعية اجلزائية بان القاضي اجلنائي في البداية ال يستطيع أن يحكم على متهم بعقوبة 

عن فعل اقترفه  ال تعد جرمية معاقب عليها، فإذا ما اتُهم شخص بارتكاب جرمية وتبني ان الفعل املرتكب ال يعد 

جرمية فانه يتعني على القاضي أن يصدر قراراه بالبراءة.

والواقع أن مبدأ الشرعية اجلزائية يؤكد أن األصل في األفعال اإلباحة واالستثناء هو التجرمي، فاألجدر أن يتم النظر 

إلى اإلنسان بصفته بريئاً، وال ميكن لهذه البراءة أن تنتفي إال عندما يخرج اإلنسان من دائرة اإلباحة إلى دائرة 

التجرمي، وهذا ما ال ميكن تقديره إال بحكم قضائي. ولذا أصبح أصل البراءة هو جوهر احلفاظ على حقوق اإلنسان 

وحرياته وأمراً الزما إلدارة العدالة اجلنائية إدارة فعاله 15.

فالقاضي متى ثار لديه الشك في اإلدانة كان عليه أن يطبق مبدأ قرينة البراءة، أما إذا اعتبر الواقعة محل الشك 

أنها ثابتة وقضى باإلدانة، كان حكمة باطالً،  فانه يتوجب الطعن في حكمه،  وعليه فقد قضت محكمة النقض 

بأن »األحكام اجلنائية يجب أن تبنى على اجلزم واليقني ال على الظن واالحتمال« 16.

كما من حق الفرد عدم إجباره على إدانة نفسه أو االعتراف بذنبه كما يترتب عليه من حقه في التزام الصمت، 

فان مصدرهما هو مبدأ افتراض البراءة، ومن ثم يتعني على القاضي اجلنائي أن ال يكون له رأي مسبق حول إدانته 

أو براءة املتهم املاثل أمامه مع عدم إحاطة املتهم بسمات جتعل منه مذنباً، األمر الذي يؤثر على افتراض البراءة، 

ومن بني تلك األوضاع تكبيل اليدين والقدمني باألصفاد، وإرغامه على لباس معني أو حالقة شعر رأسه 17.

وقد ساق الفقه جمله من االعتبارات التي تؤكد وتوجب احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية من خالل األخذ 

بهذا املبدأ لعل أهمها التالي:

أوالً: يسهم هذا املبدأ في حماية األفراد من األخطاء الصادرة من القضاء، األمر الذي قد يؤدي إلى فقدان ثقة 

اجملتمع بالقضاء، كما أن الضرر الذي يلحق باألبرياء ال ميكن تعويضه إذا ما ثبت براءة املتهم18.

وجود هذه  فلوال  واالستبداد،  الطغيان  أشكال  األشخاص من كافة  حلماية  منيعاً  املبدأ سداً  ثانياً: يعتبر هذا 

الضمانة الهامة لكانت حقوق وحريات األفراد ومصائرهم في مواجهه غير متكافئة وخاسرة.

ثالثاً: يتفق هذا املبدأ مع القيم الدينية واألخالقية مبا يوفره لألفراد من ضمان وحماية حقيقية.

رابعاً: يتفق هذا املبدأ مع طبائع األشياء واملصلحة العامة املتمثلة بضرورة حماية حريات األفراد وحقوقهم، فال 

يجوز أن يؤخذ األفراد بالشبهات، أو يكونوا ضحية اتهامات ال سند لها   وال يقني.

خامساً: استحالة تقدمي الدليل السلبي، فان البراءة إن لم تُفترض في املتهم فان مهمته سوف تكون صعبة في 

براءته، ألنه قد يلزم بتقدمي دليل مستحيل، وبالتالي يترتب على ذلك إدانته.

الفرع الثاني: طبيعة قرينة البراءة ونتائجها.

القرينة هي استنتاج أمر ثابت من أمر غير ثابت، أو هي استنتاج واقعة مجهولة من واقعة معلومة 19، والقرائن 

15   احمد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات العامة، مرجع سابق، ص 596. 
16   إميان اجلابري، مرجع سابق، ص 185.

17   دليل احملاكمات العادلة، منظمة العفو الدولية، مطبوعات منظمة العفو الدولية، اململكة املتحدة، 1998، ص 88-87.
18  احمد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات العامة، مرجع سابق، ص 597

19   طالل أبو عفيفة، املتهم في قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني، دراسة قانونية معمقة، د.ن، 2009، ص 38. و فاضل زيدان، 
سلطة القاضي اجلنائي في تقدير األدلة، دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان، 1999، ص 320.
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نوعان فهي إما أن ينص عليها املشرع في القانون فتكون قرينة قانونية، وإما أن تكون نتيجة استنباط القاضي 

وفقاً للسلطة التقديرية املمنوحة له، فتكون بذلك قرينة قضائية.

ومن املعلوم أن قرينة البراءة نص عليها املشرع في صلب القانون مما يؤكد أنها قرينة قانونية والقرائن القانونية 

نوعان فهي إما قرائن قانونية قاطعة ال تقبل إثبات العكس مثل قاعدة ال جرمية وال عقوبة إال بناءاً على قانون، 

وإما أن تكون قرائن قانونية بسيطة قابلة إلثبات العكس، وقرينة البراءة مفترضة في املتهم، فإذا ما مت إثبات 

إدانته فإنها تنعدم وتظهر قرينة أخرى هي قرينة اجلرم.

وعليه فان قرينة البراءة قرينة قانونية بسيطة قابلة إلثبات العكس 20. وبالرغم من كون قرينة البراءة قرينة 

وبواسطة  التحقيق  سلطات  من  املقدمة  اإلثبات  أدلة  بواسطة  لدحضها  يكفي  ال  انه  إال  بسيطة  قانونية 

اإلجراءات التي يقوم بها القاضي اجلنائي بحكم دوره االيجابي في إثبات احلقيقة  ،    فسوف يتم  توضيح  ذلك  

من خالل الفصل الثاني، بل إن القرينة القانونية على البراءة تبقى قائمة رغم كافة األدلة املوجودة واملقدمة حلني 

صدور حكم قضائي بات يفيد اإلدانة، وبهذا احلكم تتوافر قرينة قانونية قاطعة على هذه احلقيقة، وهذه القرينة 

القاطعة الوحيدة التي لها أن تهدر قيمة قرينة البراءة حال صدور احلكم البات باإلدانة 21.

ويعتبر أصل البراءة مجاالً لتحديد التوازن بني احترام احلقوق واحلريات األساسية وكفالة اإلجراءات التي تتخذ 

جتاه املتهم، وبذلك فان الشرعية الدستورية في اإلجراءات اجلنائية تتطلب حتقيق التوازن بني تلك املصالح، فاصل 

البراءة قد مت النص عليه في اغلب الدساتير لتحديد اإلطار الواضح بني حقوق اإلنسان التي يحميها الدستور 

وبني إجراءات جنائية ترتكز على أساس دستوري 22. 

والتوفيق بني األمرين يعد من املسائل التي يكفلها القاضي باعتماده على  أصل البراءة في أحكامه وقضاءه مبا 

يضمن للمتهم كافة حقوقه في ضوء اخلصومة اجلنائية، فاتخاذ اإلجراءات يجب ان يتم مبا ينسجم متاما مع 

الشرعية الدستورية القائمة على البراءة.

فعلى القاضي اجلنائي االلتزام بتلك القاعدة اإللزامية، ويتعني عليه الرجوع إليها كلما ثار لديه الشك في اإلدانة، 

فعليه أن يبني حكمه على اجلزم واليقني ال على الظن والتخمني، وإال كان حكمه محالً للطعن ومن ثم البطالن.

  ومن خالل ذلك تطرقت محكمة النقض الفلسطينية بأنه » من املقرر في قضاء هذه احملكمة ان االحكام ال 
تبنى على الشك والتخمني وامنا تبنى على اجلزم واليقني 23.  

وملا كان أصل البراءة ليس إال تأكيداً لألصل العام الذي هو حرية املتهم وصون حقوقه احلفاظ على كرامته، فان 

ذلك يقتضي حماية احلقوق واحلريات التي بغيرها يفقد مبدأ قرينة البراءة معناه، ولقرينة البراءة عده نتائج وهي 

تطبيقات قانونية لهذه القرينة واهم هذه النتائج:

اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من   )278( املادة  أكدته  ما  وهذا  البراءة،  حكم  صدور  حال  املتهم  عن  اإلفراج  أوالً: 

الفلسطيني على انه » إذا قضت احملكمة ببراءة املتهم أطلق سراحه في احلال ما لم يكن موقوفا لسبب آخر« 

ثانياً: اخذ املشرع الفلسطيني بقرينة البراءة عندما قرر في املادة )243( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني 

20   حسن يوسف مقابلة، املرجع السابق، ص 69- 71. 
21   احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون اإلجراءات اجلزائية، ج1، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 1979، ص 81.

22   احمد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، مرجع سابق، ص 600- 603.
23   نقض جزاء، رقم 2003/40، بتاريخ 30/12/2003
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» يحضر املتهم اجللسة بغير قيود أو أغالل ...«.
ثالثاً: للمتهم احلق في عدم اإلجابة على األسئلة املوجهة إليه، فله الصمت وال يعد سكوته قرينة ضده، وبذلك 

وال يفسر  الصمت  احلق في  » للمتهم  انه  الفلسطيني على  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من   )217( املادة  نصت 

صمته أو امتناعه عن اإلجابة بأنه اعتراف منه«.

رابعاً: ال يجوز الطعن عن طريق إعادة احملاكمة في األحكام الصادرة بالبراءة والتي تكون باتة ونهائية، وهذا ما 

أكدته املادة )377( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني.

خامساً: على احملكمة تسبيب قراراتها الصادرة بالقبض والتوقيف، أما في حالة إطالق سراح املتهم فان القانون 

لم يوجب تسبيب القرار، وذلك باالستناد إلى قرينة البراءة. 

سادساً: يجوز أن يبني القاضي اجلنائي قراره بالبراءة على دليل غير يقيني أو يسوده الشك، بينما ال يكون عليه 

أن يصدر قراره باإلدانة إال بناءاً على أدله قطعية جازمة مبنية على اليقني، وذلك لضمان حقوق األفراد وحرياتهم 

في مواجهه سلطات االتهام. 

املطلب الثاني: النطاق اإلجرائي لقرينة البراءة.
إن افتراض البراءة في املتهم إال أن تثبت إدانته هو حاله تبقى قائمة للمتهم طوال مراحل اخلصومة اجلزائية، 

ويتحدد نطاق هذه القرينة من خالل عناصر هامة هي ضمان احلرية الشخصية للمتهم وإعفاءه من إثبات براءته، 

وان تفسير الشك يكون لصالح املتهم.

الفرع األول: ضمان احلرية الشخصية للمتهم.

جتاوز  أو  التعسف  خطر  من  الشخصية  احلرية  لضمان  واضحة  نصوصا  الدول  معظم  تشريعات  تضمنت 

السلطة، ولكن تبقى هذه الضمانة عدمية الفائدة ما لم تقم سلطة قوية وقضاء جنائي فعال يضمن احترام 

احلرية الشخصية للمتهم24.

و فان ضمان احلرية الشخصية  تعني بأن يعامل املتهم معاملة البريء إلى أن تثبت إدانته وفق حكم قضائي 

بات، وبناءاً على ذلك فان اإلجراءات التي سيتم اتخاذها في أي مرحلة من مراحل الدعوى اجلنائية يجب أن تتخذ 

في أضيق حدودها، ومبا يحفظ للمتهم كرامته ويلبي احلاجة الضرورية للكشف عن احلقيقة 25.  وقد ورد في 

القانون األساسي الفلسطيني  النص على حماية احلرية الشخصية في املادة )1/11( بأن “ احلرية الشخصية 

حق طبيعي وهي مكفولة ال متس ».

األولى تستهدف حماية اجملتمع أو املصلحة العامة،  فعند حتريك الدعوى اجلنائية ضد املتهم تثار مصلحتان: 

والثانية هدفها حماية مصلحة املتهم، ولهذا فان القاضي اجلنائي أمام قرينتني هما قرينة قانونية تفترض براءة 

املتهم وقرينة موضوعية تفترض انه مرتكب اجلرمية، فيتعني احلفاظ على هاتني املصلحتني واملوازنة بينهما مبا 

يجعل من احدهما تطغى على األخرى 26.

وللتوفيق بني املصلحتني وحفاظاً على حقوق اإلنسان وحرياته األساسية فيجب أن تكون القرينة القانونية هي 

24   حسن مقابلة، املرجع السابق، ص 72. 
25   حسني جميل، حقوق اإلنسان والقانون اجلنائي، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1972، ص 208.

26   احمد فتحي سرور، الشرعية واإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، ص 126. 
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الفرد وحرياته وفق  املوضوعية، فضمان حقوق  للقرينة  الفرد حريته الشخصية وصوالً  الذي ميارس فيه  اإلطار 

أي إخالل  بها، ولهذا فان  واإلخالل  السلب  التي تكفل له حماية حريته من  البراءة  الناظم وهي قرينة  إطارها 

بضمانات الفرد يعتبر إخالال بقرينة البراءة وبالتالي سبباً في الطعن والبطالن.

وثمة نتائج هامة تترتب على ضمان احلرية الشخصية للمتهم نوجز أهمها بالتالي:

أوالً: تعد اإلجراءات التي متس احلرية الشخصية للمتهم محال لرقابة احملكمة للتأكد من صحتها ومشروعيتها 

ومدى موائمتها مع األنظمة والقوانني.

ثانياً: إن خطورة وجسامة اجلرمية ال يؤثران على طبيعة معاملة املتهم باعتباره بريء في كافة مراحل الدعوى 

اجلزائية، ويظل يعامل كذلك إلى أن تنتهي الدعوى بحكم بات يقرر مسؤوليته عن اجلرمية، فتنهار قرينة البراءة، 

أو يفرج عنه بقرار براءته. 

ثالثاً: إن تقدمي سلطات االتهام األدلة على االتهام ال تكفي وليست مسوغا ملعاملة املتهم على انه مذنب، ما لم 

يقتنع القاضي اجلنائي بتلك األدلة ويصدر حكمة بحق املتهم بصفة قطعية.

الفرع الثاني: إعفاء املتهم من إثبات براءته.

تعني قرينة البراءة كما اشرنا اليها سابقا أنها افتراض براءة اإلنسان مهما كانت قوة الشكوك التي تدور حوله، 

حفاظاً على حقوقه وحرياته األساسية، فان ذلك يقتضي أن قرينة البراءة تعتبر األساس الذي يقوم عليه اإلثبات 

التحقيق  وتلتزم جهات  فيه،  أمر مفترض  البراءة  ألنه  براءته،  بإثبات  ملزماً  يكون  ال  فاملتهم  اجلزائية،  املواد  في 

واالتهام بإثبات التهم املوجهة له، فان املتهم وحسب األصل بريء وبالتالي ال يتحمل إثبات براءته، ذلك أن براءته 

ثابتة وأن من يدعي عكس ذلك هو من يقع عليه عبء اإلثبات27.

فتلتزم النيابة العامة بإثبات وقوع اجلرمية وتقدمي األدلة، وال يكلف املدعى عليه أن يثبت انه بريء، ويترتب على هذه 

القاعدة أن املتهم غير مطالب بتقدمي الدليل على براءته وال يجوز أن يتخذ من صمته أو هروبه أو إنكاره للتهمة 

 “ من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني على حق املتهم بالصمت بان   )217( املادة  ونصت   .28 دليالً ضده 

للمتهم احلق في الصمت، وال يفسر صمته أو امتناعه عن اإلجابة بأنه اعتراف منه«.

ويقع عبء اإلثبات عاتق النيابة العامة بوصفها ممثلة لالدعاء العام، غير أن ذلك ليس معناه أن مهمة النيابة 

تقتصر على إثبات التهمة فقط، إال أن وظيفتها هي الكشف عن احلقيقة وإثباتها، وعلى القاضي اجلنائي أن 

يبحث بنفسه من خالل إجراءات احملاكمة عن هذه احلقيقة، دون أن تكلف املتهم عبء إثبات البراءة، فهذه البراءة 

أمر مفترض وال محل إلثباتها أمام احملكمة 29.

وإذا كانت القاعدة في اإلثبات املدني أن البينة على من ادعى، فإنه من باب أولى أن تراعى هذه القاعدة في اإلثبات 

اجلنائي30.  فعلى النيابة العامة بوصفها ممثلة لإلدعاء العام واجب إثبات وقوع اجلرمية والبحث عن احلقيقة، وعلى 

القاضي اجلنائي أن يبحث عن احلقيقة، دون تكليف املتهم عبء إثبات براءته، فال محل إلثبات البراءة أمام القاضي 

27   حسن اجلوخدار، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية االردني، دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان، 1997، ص 283. 
28   وفي ذلك صدرت العديد من القرارات عن محكمة التمييز األردنية منها:87/21، 93/9219،150، 94/379، 94/61. 

29   احمد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، الشرعية الدستورية في قانون العقوبات الشرعية الدستورية في قانون اإلجراءات 
اجلنائية، 2006، ص 202. 

30   حسن اجلوخدار، املرجع السابق ص345. 
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اجلنائي الذي عليه أن يصل إلى قناعه وجدانية يؤسس عليها حكمه، فان مجال إثبات التهمة يتحدد بعيداً عن 

املتهم 31.

وإذا كان من مقتضيات العدالة وصونا حلقوق املتهم وحمايته أمام السلطات القضائية إلقاء عبء اإلثبات على 

النيابة العامة من جهة وعلى القاضي اجلنائي من جهة اخرى  فانه من األجدر متكني هذه اجلهات من الوسائل 

األدلة  اجلنائي في جمع  القاضي  لدى  االيجابي  الدور  وتعزيز  القيام مبهامها  التي من خاللها ميكنها  الضرورية 

ووزنها للوصول إلى احلقيقة.

إال إن إعفاء املتهم من إثبات براءته ال يعني بأي حال من األحوال حرمان املتهم من حقه في إثبات براءته، بل إن 

هذا احلق تقرر حلمايته وتقريراً حلقه في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل32. 

وبذلك جاء حق املتهم في الصمت الذي يبنى في غالب األحيان على قرينة البراءة، وهذا ما ذهبت إليه محكمتي 

النقض في سوريا ومصر حيث قالت: » سكوت املتهم ال يصح أن يتخذ قرينة على ثبوت التهمة ضده وهذا ما 

تقرره القاعدة الفقهية اإلسالمية بقولها » ال ينسب لساكت قول » 33 .

وتثور مسألة البحث في بعض احلاالت التي تأتي من اعتراف املتهم مبا نسب إليه بتوافر سبب من أسباب اإلباحة 

كالدفاع الشرعي أو مانع من موانع املسؤولية كاإلكراه أو أداء الواجب أو استعمال احلق، ففي مثل هذه احلاالت 

يصدر اعتراف املتهم مقيداً اعترافه هذا بسبب يعفيه من العقاب أو يخفف عنه، فمن يتولى مهمة اإلثبات 

هنا؟. وهل على املتهم إثبات العذر الذي قيد اعترافه به؟. أم تتحمل النيابة العامة عبء إثبات السبب ؟. وقد 

اختلف الفقه في هذه املسألة 34 .

فذهب بعضهم للقول أن قرينة البراءة املقررة ملصلحة املتهم تعفيه من مسؤولية إثبات براءته أو إثبات تلك 

الوقائع  التي جتعل ما قام به مباحاً أو عذراً مخففاً للعقوبة. ومن ثم فان هذه القرينة طاملا نقلت عبء اإلثبات 

على عاتق سلطات االتهام فإنها تنقل وسائل اإلثبات جميعها ولو لم يتمسك بها املتهم.

البينة على املتهم، وما دام املتهم قد ادعى بوجود سبب من  الثاني فذهب أصحابه للقول بأن أصل  الرأي  أما 

أسباب اإلباحة أو مانعا من موانع املسؤولية، فان عليه إثبات ذلك ألنه يعتبر بهذه احلالة مدعياً، وتكون سلطة 

االتهام غير ملزمة بالبحث عن أوجه الدفع بل إن عليها إثبات أدلة اإلدانة.

 لهذا ميكننا القول بان االعتراف يجب أن يخضع متاماً لسلطة القاضي التقديرية ، فعلى القاضي اجلنائي  أن 
يضع هذا االعتراف محل اختبار مبدى مالئمة اعتراف املتهم مع ما توافر من أدلة أخرى، فان وجدت أدلة تسند 

كالم املتهم أُِخذ بها. أما إذا وجد أن األدلة األخرى تخالف ادعاء املتهم فعليه وقتئٍذ أن يقوم بترجيح دليل على 

آخر وفقاً لقناعته مع تسبيب حكمه.

31   حسن اجلوخدار، املرجع السابق، ص 355.
32   حسن اجلوخدار، املرجع السابق، ص 355. 

33   فواز العنزي، ضمانات املتهم، رسالة ماجستير، قسم القانون، جامعة الكويت، 2000، ص 70. 
34   احمد فتحي سرور، الشرعية واإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، ص 128 – 129.
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الفرع الثالث: تفسير الشك ملصلحة املتهم.

إن كل شك في إثبات اجلرمية يجب أن يفسر ملصلحة املتهم سواء كان ذلك في أركان اجلرمية أم في أدلة إثباتها، 

وبذلك ال بد من أن تُبنى األحكام الصادرة باإلدانة على اجلزم واليقني ال على االحتمال والترجيح35. 

فعلى القاضي اجلنائي إن لم ينته من األدلة التي ساقها االدعاء العام إلى اجلزم واثبات التهمة على املتهم، فانه 

يتعني عليه أن يقضي بالبراءة 36.

فمما ال شك فيه بأن قناعة القاضي اجلنائي هي الضمانة احلقيقية في التوازن بني مبدأ حرية اإلثبات اجلنائي 

وبني قرينة البراءة، ولكي يصل القاضي إلى مرحلة اليقني وجب عليه أن يزن كل دليل على حده للوصول للنتيجة 

املبنية على العقل واملنطق ال أن يساوره الشك أو الظن أو التخمني، ويترتب على ذلك أن يكون تفسير الشك 

لصالح املتهم 37 . فالقيمة الدستورية لليقني القضائي هي نتيجة منطقية حتمية للقيمة الدستورية ألصل 

البراءة.

وان عدم متحيص الدليل من شأنه ان يلحق العيب في هذا الدليل ويجعله قابالً للشك، وانه متى ساور الشك 

أي دليل فان هذا الشك يجب ان يفسر ملصلحة املتهم، واما إذا مت تأويل الشك ضد مصلحة املتهم فان القاضي 

اجلنائي عندئذ يكون قد اهدر حقاً من حقوق املتهم في الدفاع 38. 

 وفي هذا السياق ال بد من التفريق ا بني تطبيق مبدأ الشك لصالح املتهم في مرحلة التحقيق عنه في مرحلة 
احملاكمة، ففي مرحلة التحقيق ال يكون على االدعاء العام متى ساوره الشك إال اإلحالة للمحكمة اخملتصة إذا 

ما توافرت األدلة الكافية لإلحالة، وهو ما أكدته املادة )14( من القانون األساسي الفلسطيني بان » املتهم بريء 

حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. 

فان  احملاكمة  مرحلة  في  أما  باإلدانة،  العام  االدعاء  لدى  والكاملة  التامة  القناعة  يشترط تشكيل  ال  وبالتالي 

القاضي اجلنائي عليه أن يحكم في الدعوى اجلزائية املعروضة أمامه، ويتحدد على حكمه مصير املتهم، فيتعني 

أن يُبنى احلكم على دليل قطعي ال مجال للطعن فيه، فال جرمية إذا أصبحت األدلة مشوبة بالشك والشبهات، 

وذلك حفاظاً على احد أهم ضمانات املتهم وحقوقه األساسية. 

وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية في ذلك بقولها » إن محكمة الدرجة األولى وكون القضاء اجلزائي 

قضاء يقوم على اجلزم واليقني ال الشك والتخمني، قد اكتفت باعتراف املتهم، واالعتراف وحده ال يكفي لتأسيس 

احلكم عليه سيما وأن املتهم لم يتبلغ اإلخطار« 39.  وفي حكم اخر بقولها »األصل أن يفسر الشك ملصلحة 

املتهم، وملا تولد الشك للمحكمة من تناقض أقوال الشهود وعدم قناعتها واطمئنانها لشهادتهم فقد أصابت 

في عدم األخذ بها وبالتالي تبرئة املتهم. 40. 

35   إميان اجلابري، يقني القاضي اجلنائي، مرجع سابق، ص 193.
36   فواز العنزي، ضمانات املتهم، مرجع سابق، ص 71.

37   طالل أبو عفيفة، املرجع السابق، ص 40. 
38   جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص 235.

39   نقض جزاء، رقم 56 لسنة 2008 فصل بتاريخ 23/3/2008
40   نقض جزاء، رقم 12 لسنة 97 فصل بتاريخ 12/7/1997
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وقضت محكمة التمييز األردنية بأنه » تبنى األحكام على اجلزم واليقني وليس على الشك والتخمني، وان تأكيد 

الشاهد أن املتهم هو الذي اشترك في جرمية السلب وانه يؤكد ذلك بنسبة 90% مما يفيد بوجود الشك والشك 

يفسر ملصلحة املتهم« 41.

وقضت أيضاً بان تطبيق قاعدة انه من األفضل أن تبرئ احملكمة ألف مجرم من أن تدين بريئاً واحداً يكون محل 

ذلك حكماً مبنياً على الشك 42 . 

ويستفيد املتهم من الشك عند تفسير النصوص العقابية أيضاً، فإذا ما احتمل النص أكثر من تأويل فانه يتعني 

حمله على التأويل الذي هو ملصلحة املتهم، إال أن النطاق واجملال احلقيقي لقاعدة تفسير ملصلحة املتهم هو 

مجال اإلثبات اجلنائي استنادا على قرينة البراءة.

ويظهر الفرق بني احلكم باإلدانة واحلكم بالبراءة فيما يتعلق باألدلة، فيكون واجباً في احلكم باإلدانة أن يكون 

مستوفياً املضمون الذي بُني عليه، بخالف احلكم بالبراءة الذي ال يلزم القاضي ببيان األدلة القاطعة على البراءة، 

مبعنى أن احلكم باإلدانة يجب أن يُبنى على اليقني في االقتناع، بينما يكفى بحكم البراءة بان يُبنى على الشك 43.

وبدون مراعاة مبدأ تفسير الشك لصالح املتهم يفقد قانون اإلجراءات اجلزائية مشروعيته ويتجرد من دستوريته 

كونه يشكل الدعامة األساسية حلماية احلرية الفردية للمتهم في مواجهه سلطات الدولة في كافة مراحل 

التقاضي 44.

ويقضي  البراءة  جانب  يرجح  أن  عليه  تعني  الشك،  لديه  وثار  والبراءة  اإلدانة  بني  تردد  ما  إذا  اجلنائي  فالقاضي 

بها، فالشك يفسر ملصلحة املتهم، وال قيمة للحقيقة التي يتوصل إليها على مذبح احلريات الفردية وحقوق 

اإلنسان. 

فاألصل في اإلنسان البراءة وهذا أمر يقيني وبالتالي ال يزول إال بيقني يوازيه أو يفوقه، وان األحكام يتعني أن تؤسس 

محاكمة  في  إليه  املسندة  التهمة  إثبات  في  الشك  ويقطع  حقوقه  كافة  للمتهم  يحفظ  الذي  اجلزم  على 

منصفة وعادلة تقام له فيها احلماية التامة وحتترم فيها كافه الضمانات األساسية التي قررها القانون.

النتائج ملبدأ قرينة  أهم  التي تعد من  احملاكمة  رعاية وحماية ضمانات  األهمية في  بالغ  دور  اجلنائي  وللقاضي 

البراءة وضمانة هامة حلماية احلقوق واحلريات الفردية للمتهم. وتتحد بهذا الدور مسؤولية القاضي اجلنائي وفقاً 

ملدى احترامه لضمانات احملاكمة املنصفة.

41   متييز جزاء أردني رقم 1995/286، )هيئة خماسية( بتاريخ: 1995/06/29، منشورات مركز عدالة.
42   قرار متييز جزاء، رقم 1977/24، )هيئة خماسية( املنشور على الصفحة 816 من مجلة نقابة احملاميني بتاريخ 1977/01/01.

43   احمد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، مرجع سابق، ص 620. 
44   إميان اجلابري، مرجع سابق، ص 195.
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املبحث الثاني: دور القاضي اجلنائي في حماية ضمانات احملاكمة.

تعتبر مرحلة احملاكمة املرحلة الهامة واحلاسمة التي يتوقف عليها تقرير مصير املتهم، بإصدار احلكم النهائي 

في القضية املقامة عليه، فاحملاكمة املنصفة تعد أحد احلقوق األساسية لإلنسان بشكل عام ولشخص املتهم 

بوجه خاص، من اجل حماية الضمانات القانونية التي يتمتع بها اإلنسان كونه أكرم مخلوقات اهلل في األرض 

حيث قال تعالى »ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير 

ممن خلقنا تفضيال« 45.

فيضمن القاضي اجلنائي بدوره تلك الضمانات التي تشمل في الواقع على  حقوق املتهم من إحاطته بالتهمة 

الصادرة  باألحكام  الطعن  في  كفاله حقه  وكذلك  مرة،  من  أكثر  معاقبته  وعدم  مبحام،  االستعانة  إلى  علماً 

باإلضافة إلى ضمان سرعة الفصل وتسبيب األحكام  واملتعلقة مبحاكمة حيادية مستقلة ال تأثير عليها 46. 

ومعاملة املتهم على قدم املساواة القانون والقضاء.

النص على  واألهمية اخلاصة، وذلك من خالل  البالغة  العناية  أواله  الدولي  املوضوع، فان اجملتمع  ونظراً ألهمية 

هذه الضمانات في العديد من املواثيق واالتفاقيات الدولية، ومنها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدولي 

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، حرصاً وحماية حلقوق اإلنسان، وان كان هذا اإلنسان قد ارتكب خطأ بحق 

اجملتمع،  فهذا ال يعد مبرراً إلهدار حقوقه اخلاصة بوصفة متهماً. كما أن القوانني الوطنية اجلنائية واإلجرائية 

اجلزائية غايتها حتقيق العدالة في الدعوى اجلزائية، وذلك من خالل حماية حقوق كافة أطراف الدعوى في كافه 

مراحلها، األمر الذي يوجب على القاضي اجلنائي التقيد باإلجراءات القانونية التي تكفل حقوق املتهم وتصون 

حريته وكرامته اإلنسانية.

أمام  اجلنائية  الدعوى  بعرض  فيبدأ  اجلنائي  القاضي  التي يكفلها  احلماية  املتهم في استحقاق  أما نطاق حق 

النيابة ويبلغ منتهاه أمام القاضي اجلنائي - موضوع بحثنا- بصدور حكم غير قابل للطعن تكفل من خالله 

احلماية القانونية لهذا احلق من الناحيتني اإلجرائية واملوضوعية بحيث ال يجوز جتريد املتهم وحرمانه من حقه 

الطبيعي في محاكمة تصان فيها حقوقه وحرياته األساسية.

فعلى القاضي اجلنائي في إطار سعيه لتحقيق العدالة اجلنائية حماية املبادئ الدستورية األساسية للمحاكمة 

لضمانات  واحترامه  إعماله  مقدار  على  تتوقف  إعماله  مشروعية  أن  إذ  اإلجراءات،  من  يتخذه  ما  في  العادلة 

تعتبر رهناً بتحقق  )منصفة(  احملاكمة املنصفة وصوالً للحقيقة، فال يكون ذلك إال من خالل إجراءات جنائية 

وكفاله احلقوق واحلريات للمتهم. 

املطلب األول: املبادئ الدستورية لضمان قيام محاكمة عادلة.

والعادلة هي نظام متكامل يتوخى صون كرامة  القواعد واملبادئ الدستورية للمحاكمة املنصفة  إن مجموع 

العقوبة مبا يخرجها عن أهدافها، فاحملاكمة  اإلنسان وحماية حقوقه األساسية، ويحول دون إساءة استخدام 

45   سورة اإلسراء، اآلية 70 .
46   محمد محي الدين عوض، حقوق اإلنسان في اإلجراءات اجلنائية، دون دار نشر، 1989، ص 455. 
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اجلنائية  احلماية  للمتهم،وتؤمن  هامة  دستورية  مبادئ  عدة  على  يقوم  مركباً  دستورياً  ضماناً  تعتبر  املنصفة 

حلقوق األفراد وحرياتهم، بشكل يضمن سيراً طبيعياً للمحاكمة، وأهم هذه املبادئ مبدأ املساواة، ومبدأ احلرية 

الشخصية، وحق الدفاع.

الفرع األول: مبدأ املساواة.

األساس  وهي  االنتهاك  من  اإلنسان  وحماية حقوق  الدميقراطية  عناصر  أحد  دستوري  املبدأ كضمان  هذا  يعد 

للحقوق واحلريات الفردية، باعتبار أن جميع الناس متساوون في احلصول على الضمانات القانونية 47 . 

ومبدأ املساواة كضمان دستوري ما هو مساواة حسابية وإمنا اختص املشرع اجلنائي بوضع الشروط املوضوعية 

التي حتدد املراكز القانونية لألفراد أمام القانون، وليست املساواة تعني التطابق بني الناس وإمنا هي عدم التمييز48.

وال أدل !! على وضوح وأهمية مبدأ املساواة معناه الذي يقوم على املساواة القانونية بني من متاثلت مراكزهم 

القانونية، األمر الذي يؤدي للقضاء على التبعية والقضاء على امتيازات الطبقات والفئات والقضاء على امتيازات 

األشراف التي سادت في فرنسا وفي في جنوب أفريقيا في املاضي49.

الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء  من القانون األساسي الفلسطيني بأن:  وهذا ما أكدته املادة )9( 

ال متييز بينهم بسبب العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة. وفي نص املادة )40( من 

والواجبات ال متييز  القانون سواء وهم متساوون في احلقوق  » املواطنون لدى  بأن  الدستور املصري لعام 1971 

بينهم في ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة«. 

وفي اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان جند أن مبدأ املساواة من املبادئ األساسية فقد ورد في املادة السابعة واملادة 

العاشرة، وكذلك املواد 1/2 و 3 و 26 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام 1966 50.

فهذا املبدأ ميثل حجر الزاوية في كل تنظيم دميقراطي للحقوق واحلريات، فبدونه ينهار كل معنى للحرية، فإذا 

لم يكن هناك مساواة بني األفراد في التمتع باحلرية فانه ليس ثمة حقوق أو حريات 51.  وال بد لتحديد مفهوم 

لتقرير احملاكمة  املبدأ  يلي نعرض هذا  واحلريات، وفيما  اجلنائية للحقوق  املساواة من خالل حتديد نطاق احلماية 

اجلنائية املنصفة )املساواة أمام القضاء( ثم الضمانات التي يوفرها مبدأ املساواة للمتهم.

47   محمد الطراوانه، احلق في احملاكمة العادلة، دراسة في التشريعات واالجتهادات القضائية األردنية مقارنة مع املواثيق واالتفاقيات 
الدولية واإلقليمية املعنية بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية، مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان، عمان، 1993، ص 92. 

48   محمد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، مرجع سابق، ص 114 – 115. 
49   حمدي عطية مصطفى عامر، حماية حقوق اإلنسان وحرياته العامة األساسية في القانون الوضعي والفقه، دراسة مقارنه، دار 

الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 2010.
50   جاء في املادة )7( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان “ كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم احلق في التمتع بحماية متكافئة 
عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا احلق في حماية متساوية ضد أي متييز يخل بهذا اإلعالن وضد أي حتريض على متييز كهذا. 

51   أميرة خبابة، ضمانات حقوق اإلنسان، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، دار الفكر والقانون، املنصورة، 2010، ص 89-88.
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أوالً: مبدأ املساواة أمام القضاء اجلنائي.

وبالتالي  فانه يسري عليه ما  القانون،  أمام  القضاء اجلنائي جزاءاً من مبدأ املساواة  أمام  يعتبر مبدأ املساواة 

يسري   على قواعد  املساواة أمام القانون، وهنا أمام صعوبة التفريق، ال بد من خضوع كافة أطراف العالقة 

القانونية املتماثلني في املراكز القانونية لقواعد وإجراءات ثابتة واحدة 52.

فال بد من متكني األفراد املتقاضني من هذا احلق بالقدر الذي يتماشى مع مقتضيات احملاكمة املنصفة، مبعنى 

أن تكون املساواة معقولة وليست مسألة حسابية، وان تتحقق فيها املصلحة املنشودة، كأن يرفض القاضي 

سماع الشهود بناءاً على تسبيب معقول )مثل تعرض الشاهد للتخويف واالنتقام( فهذا ال يعد إخالالً باملساواة 

أمام القاضي اجلنائي 53. 

ويظهر جلياً معيار املساواة في احملاكمة املنصفة في مقدار ما يتمتع به أولئك املتماثلني بذات احلقوق، فال يجوز 

حرمان احدهم من احلقوق التي كفلها الدستور بينما يتمتع بها اآلخر، مما يؤدي الى مخالفة  النص القانوني، 

فضال عن إهداره للحقوق واحلريات األساسية لألفراد التي كفلها ذلك النص.

وإلمتام مبدأ املساواة أمام القضاء اجلنائي يفترض توافر أمرين هامني، أولهما املبدأ األساسي القاضي باملساواة 

في الدفاع  ،واالدعاء ألطراف الدعوى اجلزائية بان يتم من خالل ذلك متكني كل طرف وإعطاءه الفرصة املتساوية 

إلعداد مرافعته من خالل اإلجراءات، أما األمر الثاني فهو أن لكل متهم احلق في أن يعامل بذات املساواة مع غيره 
من املتهمني بارتكاب أفعال مماثله دون متييز فيتسبب في إهدار هذا احلق األصيل 54

القانون  أمام  “ الناس جميعا سواء  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدولي  العهد  )26( من  املادة  في  جاء  و     
ويتمتعون دون أي متييز بحق متساٍو في التمتع بحمايته، وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي متييز وان 

اللغة  أو  أو اجلنس  اللون  أو  التمييز ألي سبب، كالعرق  يكفل جلميع األشخاص على السواء حماية فعالة من 

أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من 

األسباب.

فاملساواة أمام القضاء احلارس الطبيعي للحقوق واحلريات هي جزء ال يتجزأ من عدالة احملاكمة وركيزة أساسية 

حلماية املتهم وحرياته، وتشمل التعامل مع املتهم وتطبيق النصوص القانونية، واحلكم بالبراءة أو اإلدانة من 

قاضي يكفل بدورة بشكل متساوي تطبيق عدالة املساواة بني أطراف الدعوى اجلزائية 55.

ويتأكد لنا بوضوح اختالف مراكز االتهام املتمثل في النيابة العامة وما متلكه من سلطة وقوة، وبني مركز الدفاع 

الذي يقف فيه األفراد، فاملساواة بني الطرفني ينبغي النظر إليها من خالل املصالح التي يدافع عنها كل طرف، 

فاملقصود باملساواة هنا هو التوازن بني حقوق الدفاع وحقوق االتهام كي ال تصبح اإلجراءات وثيقة اتهام إلذعان 

املتهم أو خضوعه، فيتعني قيام التوازن حلماية حق الدفاع في مواجهه حقوق االتهام 56.

52   احمد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، مرجع سابق، ص 704 – 705.

53  احمد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، مرجع سابق، ص705.

54   دليل احملاكمات العادلة، منظمة العفو الدولية، 1998، ص 72.
55   محمد الطراونة، احلق في احملاكمة العادلة، مرجع سابق، ص 96. 

56   احمد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، مرجع سابق، ص 706 – 707. 
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ومن مقتضيات املساواة انه ينبغي أن يكون القضاء الذي يلجأ له الناس واحداً، وان ال يختلف باختالف األفراد وان 

تكون إجراءات التقاضي واحدة، إال انه ال يتنافى مع جوهر املساواة أن يكون للقاضي اجلنائي حرية احلكم بالعقوبة 

املالئمة، وكذلك ال يتنافى مع مضمون املساواة وجود محاكم مختلفة باختالف أنواع وطبيعة املنازعات واجلرائم، 

بشرط عدم قيام فرق أو متييز بني أشخاص املتهمني 57.

 « بان   )9( املادة  في  والقضاء  القانون  أمام  املساواة  مبدأ  على  الفلسطيني  األساسي  القانون  أكد  وقد 

الرأي  أو  الدين  أو  اللون  أو  اجلنس  أو  العرق  بسبب  بينهم  متييز  ال  سواء  والقضاء  القانون  أمام  الفلسطينيون 

السياسي أو اإلعاقة. 

فالعدالة تقتضي املساواة بني الناس في احلقوق والواجبات العامة، متى تساوت املراكز القانونية وهذا مقصد 

وحرياتهم  األفراد  حلقوق  حماية  من  فيها  ملا  الدولية،  واملواثيق  الدساتير  كافة  نصت  التي  العادلة  احملاكمة 

األساسية.

ثانياً: الضمانات التي يوفرها مبدأ املساواة.

ضمان  يكفل  ومبا  الدستورية،  النصوص  من  استخالصها  ميكن  هامة  ضمانات  للمتهم  املساواة  مبدأ  يحقق 

محاكمة عادلة للمتهم طوال فترة مثوله أمام القاضي، وهي على النحو التالي: 

يوجب مبدأ املساواة ضرورة إعالم املتهم وإبالغه مبوعد جلسات احملاكمة وفق أصول القانون. فحضور النيابة . أ

العامة دون املتهم يعد إخالال مببدأ املساواة األمر الذي يؤدي إلى إهدار فكرة احملاكمة العادلة وشروطها، 

فاملساواة تفترض إعالم كافه األطراف دون متييز58. 

أو . ب احملاكم  أو  القضاة  حيث  من  سواء  القضاء،  اختالف  في  سبباً  لألفراد  االجتماعي  التبيان  اعتبار  عدم 

العقوبات، وإمنا معاملة كافة املراكز القانونية بتساٍو تام ودون متييز59.

في . ج الواردة  والبينات   اإلثبات  أدلة  في  املتهم  بحق  الصادرة  األحكام  بناء  املساواة عدم  مبدأ  يشترط في 

الدعوى، ما لم يتمكن املتهم أو محاميه من االطالع عليها وحتضير دفاعه ملواجهتها، وإذا توفرت الفرصة 

لطرف دون آخر فان ذلك يعد إخالالً خطيراً وانتهاكاً ملبدأ املساواة بني حقوق األفراد 60.

يهدف هذا املبدأ إلى كفالة التطبيق السليم للعدالة، كون احملاكمة العادلة  تقام على النزاهة واالستقالل، . د

فتفترض املساواة بني األطراف كافه دون املفاضلة أو التمييز بينهم.

فان اعتبار مبدأ املساواة احد أهم مبادئ احملاكمة العادلة وضمانه راسخة مت النص عليها في الدساتير وقوانني 

اإلجراءات اجلزائية واملواثيق الدولية املعنية بحقوق اإلنسان، إال انه يتعرض لالنتقاص أحياناً عند املمارسة العملية 

وهذا ما يجعل من باقي املبادئ مكملة ومتممة له.

الفرع الثاني: مبدأ احلرية الشخصية.

أكدت املادة )11( من القانون األساسي الفلسطيني على أن » احلرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ال 

متس«. فهذا املبدأ يعتبر من احلقوق األساسية التي تُعنى بحماية اإلنسان ذاته سواء اجلانب املادي الذي يتصل 

بجسم اإلنسان، أم اجلانب املعنوي الذي يتعلق بنشاطه الذهني.

57   حمدي عطية مصطفى عامر،  مرجع سابق، ص 140.
58   قرار متييز جزاء أردني، رقم 521/94، بتاريخ: 1995/01/07. 

59   املواد )2، 3، 14، 26( من العهد الدولي للحقوق واحلريات املدنية والسياسية.
60   متييز جزاء أردني، رقم 2003/1513 بتاريخ: 2004/05/04، 
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وفي واقع األمر فإنها في مجملها حريات أساسية لألفراد تكفل الدستوري بحمايتها ورعايتها على الوجه الذي 

يضمن حسن سير اإلجراءات اجلزائية وحتقيق العدالة اجلنائية 61.

اتفقت  التي  بالقواعد  يلتزم  أن  عليه  نبغي  فانه  اجلماعة  مسلك  في  وانتظم  اجملتمع  في  اإلنسان  وجد  فلما 

عليها اجلماعة بأقواله وأفعاله، فمن شأن تلك القواعد احلد من حريته لعدم اعتداء أفراد اجلماعة على بعضهم 

البعض، وهنا قامت السياسة العقابية على أساس صون احلرية الشخصية حفاظاً على أمن اجملتمع من الفوضى 

واختالل النظام 62.

واحلريات  احلقوق  والقداسة كقيمة دستورية هامة حلفظ  احلماية  بسياج  الشخصية  احلرية  إحاطة  تقرر  وقد 

العامة أثناء السير بالدعوى اجلنائية، وهنا يثور التساؤل عن عناصر احلرية الشخصية فما هي تلك احلقوق التي 

تنطوي ضمن مفهوم احلرية الشخصية والتي قد يتم املساس بها خالل اإلجراءات اجلزائية.

أوالً: احلق في سالمة اجلسم.

حرصت معظم الشرائع والنظم القانونية على تكرمي اإلنسان وإعالء شأنه، مبا يحقق لإلنسان الضمانات التي 

تكفل له حماية حقوقه وعلى رأسها عدم املساس بشخصه وسالمة جسمه وذهنه، ويتأثر مدى احلماية في 

الدساتير والقوانني اجلنائية واإلجرائية مبدى جسامة تلك االعتداءات التي قد تقع على األفراد 63. 

واحلق في سالمة اجلسم يقصد به حق كل إنسان في الوجود واحترام روحه وجسده باعتباره اإلنسان الذي أراد 

اهلل سبحانه وتعالى له احلياة، فيتعني أن ال يكون محالً ألي اعتداء على حياته أو جسده أو حتى محالً لتجارب 

دون رضاه احلر64.

اإلجراءات  مواجهه  في  اجلسم  في سالمه  احلق  الفلسطيني  األساسي  القانون  من   )1/13( املادة  وقد كفلت 

اجلنائية فنصت على  أنه » ال يجوز إخضاع أي احد ألي أكراه أو تعذيب، ويعامل املتهمون وسائر احملرومني من 

حرياتهم معاملة الئقة«. 

وأكد هذا املبدأ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام 1948، الذي حظر كل أشكال التعذيب للمتهم في 

املادة )5( بان » ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو املعامالت القاسية أو الوحشية أو احلاطة بالكرامة، 

وفي املادة )3( التي قررت أن لكل فرد حق في احلياة واحلرية وسالمة شخصه65.

61   أميرة خبابة، مرجع سابق، ص 55.
62   احمد فتحي سرور، الشرعية واإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، ص 199. 

63   طارق صديق رشيدكه، حماية احلرية الشخصية في القانون اجلنائي، دراسة حتليلية مقارنة، منشورات احللبي احلقوقية، بيروت، 
2001، ص 148.

64   حمدي عطية عامر، املرجع السابق، ص 266.
65   صدر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان في العاشر من ديسمبر عام 1948 عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، والذي أقرته دورتها 

الثالثة املنعقدة في باريس بقرارها رقم 127، واستند واضعوه على السوابق الوطنية انطالقا من اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان 
واملواطن والوثيقة األمريكية حلقوق اإلنسان، ويتكون اإلعالن من ديباجة وثالثني مادة حتدد حقوق وحريات اإلنسان. وقد أصبح ينظر 

إلى اإلعالن انه واجب االحترام والتطبيق والى توطيد احترام احلقوق واحلريات عن طريق التعليم والتربية، وقد ساهم اإلعالن في 
إكساب فكرة حقوق اإلنسان شهرة وذيوعاً في كل أنحاء العالم، وأصبح ميثل جلميع أفراد اجملتمع املالذ الذي يلوذون به من اعتداء أو 

جور سلطاتهم على حقوقهم وحرياتهم األساسية.
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وتعذيب املتهم قد يكون بصورة اإلكراه املادي أو األدبي، وفي كال احلالتني يتحقق األلم واملعاناة البدنية أو النفسية 

أو العقلية التي تصيب املتهم، ويُبنى على هذا احلق تأكيد حرية في إبداء أقواله بعيدا عن القهر الذي ميس سالمة 

جسده، ويثير ذلك مشكلة استخدام الوسائل العلمية احلديثة للوصول للحقيقة، فقد استقر الفقه والقضاء 

في غالبية دول العالم على عدم جواز اللجوء إلى استخدام تلك الوسائل العلمية للحصول على اعتراف 66.

ويترتب على احلق في سالمة اجلسم عدم جواز معاملة الشخص أثناء احملاكمة معاملة غير إنسانية، وهذا ما 

أكدته املادة السابعة من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بأنه » ال يجوز إخضاع احد للتعذيب 

وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو احلاطة بالكرامة، وعلى وجه اخلصوص، ال يجوز إجراء أيه جتربة 

طبية أو علمية على احد دون رضاه احلر«.

ثانياً: احلق في حرية التنقل.

لقد كفلت املادة )20( من القانون األساسي الفلسطيني حرية التنقل فنصت على » حرية اإلقامة والتنقل 

مكفولة في حدود القانون«. أما الدستور املصري فقد نصت املادة )41( منه على » انه فيما عدا حالة التلبس 

ال يجوز القبض على احد أو حبسه أو منعه من التنقل...«. 

وبذلك فان حرية التنقل تعد حقاً كفلته الدساتير واملواثيق الدولية، فقد تضمنه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

في املادة )13( بان » لكل فرد حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة » وكفلته أيضاً االتفاقية 

الدولية للحقوق املدنية والسياسية الصادرة عن األمم املتحدة عام 1966  في املادة الثانية عشر67 .

وقد أُجيز املساس بحرية التنقل بإجراءات القبض أو احلبس، إال أن هذا اإلجراء ال ينبغي أن يتم إال في اإلطار الذي 

يحدده الدستور والقانون مبا يحفظ حقوق األفراد وحرياتهم األساسية. والضمانات الدستورية حلق حرية التنقل 

كثيرة 68 وتبدو على نحو أدق مبا يلي:

حق الفرد في عدم القبض عليه إال بناءاً على أمر قضائي، وفقاً ألحكام القانون.. أ

حق الشخص في معاملة إنسانية حتفظ له كرامته، وتصان فيها حقوقه وال يجوز إيذاءه بدنياً أو معنوياً. . ب

وقد أكدت املادة )29( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني على ذلك بأنه: “ ال يجوز القبض على أحد 

أو حبسه إال بأمر من اجلهة اخملتصة بذلك قانوناً، كما جتب معاملته مبا يحفظ كرامته، وال يجوز إيذاؤه 

بدنياً أو معنوياً”.

حق الفرد في عدم تنفيذ القبض عليه اال ضمن األماكن التي شملها تنظيم القانون وهي مراكز اإلصالح . ج

اخملصصة لذلك. وقد أكدت املادة )125( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني بأنه “ ال يجوز توقيف 

التوقيف اخملصصة لذلك مبوجب  وأماكن  )السجون(  والتأهيل  إال في مراكز اإلصالح  إنسان  أي  أو حبس 

القانون “.

يتعني أن يكون احلبس محدداً مبدة معينة وفق األصول القانونية.. د

العقوبات  إنزال  خالل  من  العام،  النظام  على  احلفاظ  مقتضيات  بني  التوازن  مبدأ  على  الضمانات  هذه  وتقوم 

باجملرمني وبني كافه الضمانات الدستورية حلرية االنتقال، فمن املؤكد أن الضمانات الدستورية ال حتول دون مباشرة 

اإلجراءات اجلنائية بهدف حتقيق املصلحة أو النظام العام، طاملا توافرت للمتهم ضمانات حتمي له حقوقه 69.

66   احمد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، مرجع سابق، ص 720 – 721. 
67  حمدي عطية عامر، مرجع سابق، ص 

68   احمد فتحي سرور، الشرعية واإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، ص 201 – 202.
69   احمد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، مرجع سابق، ص 729.
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ثالثاً: احلق في احلياة اخلاصة.

نصت املادة )17( من القانون األساسي الفلسطيني على أن » للمساكن حرمة، فال يجوز دخولها أو تفتيشها 

إال بأمر قضائي مسبب وفقاً ألحكام القانون...« وجاء في املادة )45( من الدستور املصري على أن حلياة املواطنني 

االتصال حرمة،  وسائل  وغيرها من  التلفونية  واحملادثات  والبرقية  البريدية  وللمراسالت  القانون  يحميها  حرمة 

وسريتها مكفولة وال يجوز مصادرتها أو االطالع عليها أو رقابتها إال بأمر قضائي مسبب وملدة محدودة وفقاً 

ألحكام القانون70.

وفي اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان فقد عني بحماية احلياة اخلاصة العناية الهامة، وتضمن قيماً عالية من مبادئ 

وأسس عاملية نصت على احترام حقوق اإلنسان واحملافظة على كرامته وشرفه وحياته. فقد ورد في املادة الثانية 

عشر انه » ال يعرض احد لتدخل تعسفي في حياته اخلاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو حلمالت على 

شرفه وسمعته...« 71.

وفرض احلماية اجلزائية التي يضطلع بها القاضي اجلنائي لصيانة حق اإلنسان في حياته اخلاصة من االعتداء 

عليها، اال ان القانون لم يضع بني يدي القاضي النصوص التي تعاقب على املظاهر احلديثة لإلعتداء على احلياة 

اخلاصة املتمثله بجرمية احلصول على احلديث والصورة وجرائم احلاسوب 72. 

فهذه احلرمة التي تقررها الدساتير للحياة اخلاصة تخول من استحقها شرعت له حق إضفاء طابع السرية على 

احملكمة  ذلك  وأكدت  اإلنسانية.  كرامته  مكنونات  أهم  احد  تعتبر  التي  اخلاصة  حياته  عن  تنشأ  التي  املعلومات 

إليها،  النفاذ  يجوز  ال  أغوارا  فرد متثل  لكل  اخلاصة  احلياة  ثمة مناطق من  » إن  بقولها  املصرية  العليا  الدستورية 

وينبغي عدم اقتحامها ضماناً لسريتها وصوناً حلرمتها، ودفعاً حملاولة التلصص عليها أو اختالس بعض جوانبها« 73.

وينبثق عن حرمة احلياة اخلاصة عنصرين هامني: أولهما حرية ممارسة احلياة اخلاصة وثانيهما حماية اخلصوصية 

أسرار  وحقه في حفظ  موافقته،  دون  اخلاصة  الفرد  أخبار حياة  نشر  بعدم  اخلاصة  احلياة  ممارسة  الناشئة عن 

مراسالته ومحادثاته الشخصية.

املسكن  وحرمة  الشخص  )حرمة  اخملتلفة  بعناصرها  اخلاصة  احلياة  في  للحق  الدستورية  القيمة  فان  ولذلك 

وحرمة املراسالت واحملادثات الشخصية( أكدتها الدساتير واملواثيق الدولية   ومنها العهد الدولي اخلاص باحلقوق 

املدنية والسياسية.

غير أن القانون األساسي والقوانني ذات العالقة أجازت املساس بحرمة احلياة اخلاصة في إطار نوعني من الضمانات 

منها دستورية واألخرى حددها القانون وهي كالتالي:

70   أميرة خبابة، مرجع سابق، ص 58.
71   طارق صديق رشيدكه، مرجع سابق، ص 209.

72   محمد يوسف علوان، و معتصم مشعشع، حقوق اإلنسان في قانون العقوبات الفلسطيني واالردني، الهيئة املستقلة 
حلقوق املواطن، رام اهلل، 2004، ص 45- 46.

73   نقض مصري، 2/11 سنة 1974، في الطعن رقم 68 لسنة 44 قضائية، مجموعة االحكام، س 25، ص 138.
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ال يجوز املساس بحرمة الشخص من خالل التفتيش في غير حالة التلبس إال بأمر قضائي.. أ

واحملادثات . ب والبرقية  البريدية  املراسالت  على  االطالع  خالل  من  اخلاصة  احلياة  في  باحلق  املساس  يجوز  ال 

وملدة  بأمر قضائي مسبب  إال  ذلك  يتم  ال  ان  الدستور  االتصال، فقد كفل  وغيرها من وسائل  التلفونية 

محددة بشكل واضح.

أما فيما يتعلق بحرمة املسكن فقد اشترط القانون أن يتم التفتيش بحضور املتهم أو من ينيب عنه، و ان ال 

يكون أمر التفتيش للمسكن إال بأمر قضائي يصدر من جهة قضائية مختصة أو من النيابة العامة لكل ما 

استعمل في ارتكاب اجلرمية أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف احلقيقة 74.

ومبا يتعلق بخصوصية املراسالت واحملادثات التلفونية وغيرها من وسائل االتصال التي يتعني أن حتاط بكثير من 

احلماية فهي أيضا يجب أن يصدر ملراقبتها أمراً قضائياً وان يكون هدفه الوصول إلى احلقيقة في جناية أو جنحة، 

وفي هذا الصدد تشير احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان في 24 ابريل 1990 التي أوضحت في حكمها الصادر بان 

التنصت على احملادثات التلفونية ميثل مساسا جسيما باحترام احلياة اخلاصة واملراسالت، ويجب أن تتم بناءاً على 

قانون يضع قواعد واضحة ومفصلة، فقدأدانت احملكمة بذلك التشريع الفرنسي ألنه لم   يوضح بدرجة كافية 

نطاق وأساليب ممارسة اجلهة اخملتصة مبباشرة هذا اإلجراء 75.

الفرع الثالث: حقوق الدفاع.

حلق الدفاع شأن كبير في حتقيق العدالة اجلنائية، فهو من احلقوق املقدسة، بل انه ال يُتصور عدالة تقوم على 

انتهاك حق الدفاع للفرد، فأهميته تنبع من اعتباره يحقق التمكني للمتهم لدفع التهمة املوجه إليه من جهة، 

ومساعدة القاضي اجلنائي للوصول إلى وجه احلقيقة في الدعوى اجلنائية، فجميع ما يدور من مناقشات حرة 

وجدية  فان ممارسة للمتهم أو محاميه حلق الدفاع يجعل من مهمة القاضي اجلنائي اقرب للوصول إلى احلقيقة 

والعدالة املنشودة 76.

وأكد القانون األساسي في املادة )14( على حق الدفاع بان« املتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية 

تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه...« وجاء في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان في املادة )1/11( بأن » كل 

شخص متهم بجرمية يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً مبحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية 

والدفاع عنه«.

بالوكالة  أو  أصالة  الدفاع  حق   « أن  على  منه   )69( املادة  نصت  فقد   1971 عام  الصادر  املصري  الدستور  أما 

مكفول...«. أما املشرع األردني فقد  كفل حق املتهم في الدفاع   من خالل مواد قانون أصول احملاكمات اجلزائية 

رقم 9 لسنة 1961 ومنها املادة )1/175( التي نصت على انه » بعد االنتهاء من استماع البينات تسأل احملكمة 

الرئيس وكيل  » ينبه  بقولها   )1/215( واملادة  إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعاً عن نفسه«.   الظنني عما 

املتهم إن وجد أن يدافع عن موكله بشكل ال يخل بحرمة القانون » وعبر الفقه عن هذا بقوله إن القاضي هو 

املدافع األول عن املتهم وانه محامي من ال محامي له77.

74   احمد فتحي سرور، الشرعية واإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، ص 210.
75   احمد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، مرجع سابق، ص 738.

76   حسن بشيت خوين، ضمانات املتهم في الدعوى اجلزائية، دراسة مقارنة، اجلزء الثاني، دار الثقافة، عمان، 2010، ص 122.
77   احمد فتحي سرور، الشرعية واإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، ص 214 – 215.
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ويعد حق الدفاع من احلقوق األساسية التي لها قيمة دستورية تسعى إلى عدم إهدار قدسية هذا احلق من خالل 

متكني للمتهم من تقدمي دفاعه على الوجه الذي يضمن حقوقه وحرياته األساسية، وان غياب ضمانة الدفاع أو 

احلد منها يخل باملبادئ التي تقوم عليها احملاكمة املنصفة التي تهدف إلى صون كرامة اإلنسان وحماية حقوقه 

األساسية 78.

واستقرارهم،  املواطنني  التي تطال حريات  التجرمي  تقل بحال عن خطورة  احلق ال  بهذا  اجلنائي  القاضي  والتزام 

تقتضي مصلحة  بحيث  املتهم  ومصلحة  اجملتمع  متعارضتني هما مصلحة  بني مصلحتني  التوفيق  فينبغي 

اجملتمع سرعة القصاص، في حني تقتضي مصلحة املتهم التريث واعتباره بريئاً وافساح اجملال له الظهار براءته 

 .79

تتعلق  األهمية  بالغة  واعتبر ضمانة  أهمية  احلق  حاز هذا  فقد  الدفاع  الدستورية حلق  القيمة  إلى  وباإلضافة 

بعناصره وهي اإلحاطة بالتهمة، واحلق في االستعانة مبحام يتولى الدفاع عن املتهم، وحريته في الكالم وإبداء 

األقوال.

أوالً: اإلحاطة بالتهمة.

ال يكون الدفاع فعاالً ما لم يكن للمتهم احلق في العلم بجميع ما يتعلق به في الدعوى اجلنائية، وبدون هذه 

املعرفة يصبح حق الدفاع مختالً ومشوباً بالغموض وعدمي الفائدة، فال يجوز أن جتمع األدلة وتُناقش بغياب الدفاع 

أو بوقت غير كاٍف للمتهم لتحضير دفاعه 80. 

وقد أكدت املادة )1/250( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني بأنه » بعد أن يتلو وكيل النيابة التهمة على 

املتهم بلغة بسيطة يستوعبها فهمه وإدراكه، وبعد أن يوضح املدعي باحلق املدني طلباته، تسأل احملكمة املتهم 

عن رده على التهمة املسندة إليه، وعن رده على االدعاء باحلق املدني«. كما نصت املادة )3/14( من العهد الدولي 

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بضرورة إبالغ الفرد فوراً وبالتفصيل وفي لغة يفهمها تتعلق بطبيعة وسبب 

التهمة املوجهة إليه.

اتاحة الفرصة للمتهم  ليعلم بها  إ  إليه   من اجل  بالتهمة املسندة  واحلكمة في ذلك إحاطة املتهم علماً 

وبتفاصيلها ومن اجل متكينه من إعداد دفاعه ولرسم حدود الدعوى لكي تتقيد بها احملكمة. 

فان علم املتهم بالتهمة موضوع احملاكمة يرتبط بصحة اإلجراءات ونفاذها وعدم بطالن احملاكمة، غير أن وسائل 

العلم بالتهمة كثيرة كحضور املتهم اجللسة، واالستجواب، واإلخطار، واالطالع أو تغيير وصف التهمة، واهم 

هذه الوسائل هو اطالع املتهم على أوراق الدعوى وعلى احملكمة إجابة طلب اخلصوم باالطالع على األوراق وإال كان 

احلكم معيباً 81.

78   خيري احمد الكباش، احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان، دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية واملبادئ الدستورية 
واملواثيق الدولية، د.ن، 2002، ص 617.

79   محمود عطيفة، محاضرات في اإلجراءات اجلنائية، سلسلة دراسات قضائية صادرة عن املركز القومي للدراسات، وزارة العدل، 
القاهرة، 1989، ص 119 – 123. 

80   محمد محمد مصباح القاضي، حق اإلنسان في محاكمة عادله، دراسة مقارنة، دار النهضة، القاهرة، 1996، ص 88.

81   إميان اجلابري، مرجع سابق، ص 108 – 109.
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ويتعني إعالم املتهم بالتهمة املسندة إليه في بداية اجللسة وضرورة إحاطة املتهم علماً بالتهمة واثبات أقواله 

ومواجهته باألدلة القائمة ضده ومتكينه من إبداء أقواله بحرية حتى يستطيع الدفاع عن نفسه بشكل حر ومبا 

يكفل له حقوقه األساسية 82.

وإحاطة املتهم علماً بالتهمة ال يقتصر على التهمة فقط، وإمنا إحاطته باألدلة والشبهات القائمة ضده، فيجب 

للتهمة فان عليها  أن تتضمن ورقه التهمة وصف التهمة بصورة واضحة وصريحة،  فاذا رأت احملكمة تعديالً 

تنبيه املتهم إلى هذا التعديل وان يحصل املتهم على الوقت الكافي لتحضير دفاعه للوصف والتعديل اجلديد83.

واطالع املتهم على ما يسند إليه يعتبر إجراءاً هاماً لتأمني حق الدفاع فهو ليس غاية، وإمنا وسيلة تؤدي لتنظيم 

املتهم لدفاعه بالطريقة التي يقرر أنها في مصلحته، فبدون اطالعه على الشبهات املوجهة إليه لن تتاح له 

هذه الفرصة، وهذه الغاية التي يرجى الوصول إليها 84.

ويترتب على ضمان هذا احلق، ضرورة مواجهه الدفاع باألدلة، مما يجعل من هذا املبدأ قيمة دستورية، وضرورة متكني 

املتهم من مناقشة األدلة كافة شفوياً أثناء احملاكمة لسماع الشهود أو مناقشة ملف الدعوى، الن العدالة ال 

تتحقق، واملساواة بني االتهام والدفاع ال تقام إذا كان املتهم مجرداً من كافه ما يحاك حوله من قبل سلطات 

االتهام التي متتلك من الوقت والقوة والوسائل ما ال ميلكه املتهم85.

وللمتهم الدفاع عن نفسه في حال قامت احملكمة بتعديل أو تغيير للتهمة املوجه إليه، وكان ذلك يؤدي إلى فرض 

عقوبة اشد عليه، وهذا ما جاء بالنص عليه في املادة )270( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني رقم 3 

لسنة 2001 بأن » يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة على أن ال يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة 

املقدمة، وإذا كان التعديل يعرض املتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية للمدة التي تراها احملكمة ضرورية لتمكني 

املتهم من حتضير دفاعه على التهمة املعدلة » ويأتي هذا احلق باالستناد إلى وجوب إعالمه بالتهمة املسندة 

إليه وإال اعتبر ذلك إخالالً بأحد حقوق الفرد األساسية ومنها حقه في الدفاع 86.

ثانياً: حق املتهم في إبداء أقواله بحرية.

من حق  املتهم أن يعرض بنفسه دفاعه الشفوي أو الكتابي، وله أن يقدم البينات واملستندات التي يراها الزمة 

في مصلحه دفاعه عن نفسه، وبذلك فانه يتعني على احملكمة أن تتيح له الوقت الكافي والالزم إلعداد دفاعه87.

ويقتضي حق املتهم في إبداء أقواله بحرية أن ال يتم اإلخالل بحقه في الصمت ورفض الكالم أو اإلجابة على 

األسئلة، فال يعد صمت املتهم الذي هو من حقوق الدفاع أن يعد قرينة ضده، إال ُعد ذلك انتهاكاً ألصل البراءة في 

82   طالل أبو عفيفة، مرجع سابق، ص 27.
83   محمد محمد القاضي، مرجع سابق، ص 89.

84   معتصم مشعشع، استعانة املشتكي عليه مبحام خالل االستجواب في مرحلة التحقيق االبتدائي، مجلة دراسات، اجلامعة  
األردنية، سلسلة الشريعة والقانون، مجله 26، عدد 1، 1999، ص 30. 

85   احمد فتحي سرور، احلماية اجلنائية للحقوق واحلريات، مرجع سابق، ص 742 – 743.
86   طالل أبو عفيفة، مرجع سابق، ص 29.

87   محمد محمد القاضي، مرجع سابق، ص 90. 
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املتهم وما نتج عنه من حقوق الدفاع 88. وهذا ما ورد في املادة )217( من قانون اإلجراءات اجلزائية بان » للمتهم 

احلق في الصمت، وال يفسر صمته أو امتناعه عن اإلجابة بأنه اعتراف منه«.

كما أن هذه احلق يحرم اللجوء إلى التعذيب للحصول على األقوال أو الوصول إلى اعتراف من املتهم، ونص على 

ذلك القانون األساسي الفلسطيني في املادة )13( بأنه » ال يجوز إخضاع احد ألي إكراه أو تعذيب...«.

وهكذا عالج القانون األساسي مبا ال يدع مجاالً للشك القيمة الدستورية حلق الدفاع من خالل التأكيد على 

مبدأ حرية إبداء األقوال، بل إن التشريع الفلسطيني نص بكل صراحة على بطالن األدلة التي تنبثق من إهدار 

ضمانات املتهم ومنها التعذيب، كما انضمت فلسطني التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة 

أو العقوبة القاسية أو الال إنسانيه الصادرة عن األمم املتحدة عام 1984 تأكيدا على أهميه هذا احلق وما له من 

اثر كبير على رعاية حقوق اإلنسان.

ولسماع أقوال املتهم بحرية فانه ينبغي عدم حتليفه اليمني أثناء االستجواب، وذلك منعاً من إيقاع اإلكراه األدبي 

على حريته في الكالم وإبداء أقواله، فلما كان االستجواب يشكل مالذاً لسماع املتهم فانه ال يجيز سماعة 

شاهداً ضد نفسه، ولهذا ال يعقل أن يتم تأخير املتهم كي يتم االستماع ألقواله كشاهد في بعض الوقائع ضد 

نفسه 89، أو استجوابه بطريقة ترهق إرادته وحقه في الدفاع.

ثالثاً: حق املتهم في االستعانة مبدافع.

الدفاع حق للمتهم، إن شاء استعمله وان شاء تركه إذا رأى أن من مصلحته السكوت، ولضمان حق الفرد في 

التصرف السليم، خصوصاً وان موقف االتهام يصيب الفرد باالضطراب، مما يجعله ال يحسن الدفاع عن نفسه، 

األمر الذي يتطلب وجود من يدافع عنه في جميع مراحل الدعوى اجلنائية، ومن هنا نشأ عن حق الدفاع حق آخر 

هو االستعانة مبدافع )محام(.

وتعد استعانة املتهم مبحام في احملاكمة من اساسيات حقه في الدفاع التي تكفلها كافة التشريعات، باعتباره 

لنظر  القضائية  املمارسة  إطار  اجلنائي في  القاضي  وان على  االتهام،  الفصل في مصير  ملرحلة  ضمانه هامة 

اجلنايات ان يأمر بتوكيل محام للدفاع عن املتهم 90.

 
فان األصل في املدافع أو احملامي أن يتم اختياره من قبل املتهم، إال أن املشرع  في املادة )244( من قانون اإلجراءات 

اجلزائية الفلسطيني  اوجب وجود املدافع وجوباً فنصت على أن » تسأل احملكمة املتهم إذا اختار محامياً للدفاع 

عنه، فإن لم يكن قد فعل بسبب ضعف حالته املادية انتدب له رئيس احملكمة محامياً...« وذلك في اجلنايات 

خلطورتها ولطبيعة العقوبة املترتبة عليها.

من العهد الدولي واملادة   )3/14( من قانون اإلجراءات اجلزائية األردني على هذا احلق، واملادة   )208( وأكدت املادة 

)2/8/د( من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان واملادة )3/6/ج( من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، وجميعها 
تضمنت حق الشخص املتهم بارتكاب جناية في الدفاع عن نفسه بنفسه، أو االستعانة مبدافع أو وكيل 91.

88   احمد فتحي سرور، الشرعية واإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، ص 216.
89   محمد محمد القاضي، مرجع سابق، ص 91.

90    جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص 219 – 220.
91   حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل، دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة واملدعيني العامني واحملاميني، مفوضية االمم 

املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ص 238.
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وشددت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان في تعليقها العام رقم 13 بشأن املادة )14( على ما يلي انه:

» يجب أن يتاح للمتهم أو محاميه احلق في التصرف اليقظ ودون خوف من اللجوء إلى كافه 
الدفوع املتاحة واحلق في الطعن في سير القضية إذا ما كان يعتقد أنها تنطوي على إجحاف 

به، وعندما تنعقد بصورة استثنائية ألسباب مبررة محاكمات غيابية من الضرورة القصوى 

مبكان أن يتم التقيد الصارم بحقوق الدفاع« 92.

فان حاجة املتهم لالستعانة مبدافع تنبع من حاله الضعف التي يعيشها، فهو بحاجة ملن يقف بجانبه ويشد 

أزره، فاملدافع يؤدي دوراً سامياً في الدفاع عن املتهم يتجسد في كونه يسعى حلماية املتهم، وال ينكر دوره في 

مساعدة القاضي مبوضوعيه لتجنبه الوقوع باخلطأ الذي تتأذى منه العدالة، فال أقسى من أن يلحق العقاب 

ببريء 93.

ومهمة املدافع )احملامي( هي الدفاع عن موكله وهو ال يستطيع القيام بذلك دون معلومات تخص الدعوى، وأول 

هذه املعلومات من املتهم بذاته، مما يتعني بالضرورة إتاحة الفرصة أن يكون للمدافع احلق في االتصال باملتهم 

والتواصل معه حلماية حقوقه ومتكينه من إعداد دفوعه بشكل سليم، األمر الذي يعد دعامة أساسية حلقوقه 

في الدفاع 94. ويعد حضور احملامي مع املتهم حقاً للمتهم من اجل متابعة كافة إجراءات التحقيق واحملاكمة، 

وضرورياً لصحة تلك اإلجراءات، وهو حق اختياري للمتهم ومحامية في ذات الوقت.

ولتحقيق العدالة فان على احملكمة اإليعاز بانتداب محام للمتهمني في جرائم اجلنايات، األمر الذي يساهم في 

حتقيق املساواة في احلماية القانونية، واستقر القضاء على انه ال بد من وجوب أن يتمكن محامي املتهم من 

متابعة اإلجراءات، و وجوب عدم تعارض بني املتهمني، وضرورة أن يكون احملامي عارفاً وقادراً على  الدفاع 95.

وليس للقاضي أن يرفض االستماع إلى املدافع سواء كان املتهم حاضراً أو غائباً، وعليه متكني املدافع من القيام 

بدوره بالطريقة املناسبة له، كون هذا احلق مقدساً، والدليل هو أن املشرع جعله آخر من يتكلم ليكون له احلرية 

التامة في الدفاع عن املتهم، فهو بذلك يقف على قدم املساواة مع النيابة العامة ممثلة االدعاء العام 96.

فحق االستعانة مبدافع حق أصيل يتمتع به الشخص كونه يستمد من حقه في الدفاع، فال يتصور حرمانه من 

هذا احلق في أي مرحلة من مراحل التقاضي في الدعوى اجلنائية، وإال فانه يترتب بطالن اإلجراءات، وإهدار حقوق 

املتهم األساسية التي كفلها القانون.

92   مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم املتحدة، ص 125.
93   حسن خوين بشيت، مرجع سابق، ص 134.

94   حسن صادق املرصفاوي، دور احملامي في التحقيق االبتدائي مع املتهم، من أعمال املؤمتر العلمي األول، حلقوق اإلنسان، جامعة 
الزيتونة األردنية، 1999، ص 63.

95   احمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات اجلنائية ، ص 218 – 219.
96   محمد الطراونة، احلق في احملاكمة العادلة، مرجع سابق، ص 122.
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املطلب الثاني: دور القاضي اجلنائي في حماية حقوق املتهم في مرحلة احملاكمة اجلنائية.

بأهم حقوق  التي تتصل  الضمانات  أهم  رعاية وحماية  القاضي في  دور  الى  املطلب  التناول في هذا  مت  لقد    
اإلنسان في مرحلة غاية في األهمية بالنسبة للمتهم، فهي نوعني من الضمانات، نوع يتعلق بسير إجراءات 

احملاكمة، وآخر يتعلق بإصدار احلكم اجلنائي.

الفرع األول: الضمانات املتعلقة بسير إجراءات احملاكمة.

يتعني على القاضي اجلنائي وبصفته حارساً للحريات، العمل على كفالة وصيانة حقوق األفراد واملتهمني من 

خالل االلتزام واحملافظة على الضمانات املقررة للمتهم، وملا كان مسعى القاضي اجلنائي للوصول إلى احلقيقة، 

فانه ال يكون ذلك األمر إال من خالل مجموع اإلجراءات القانونية العادلة ويأتي على رأسها ضمان احلق في حفظ 

حق املتهم في إجراء عالنية احملاكمة وسرعة الفصل في الدعوى.

أوالً: ضمان حق املتهم في عالنية احملاكمة.

تعتبر عالنية احملاكمة من الضمانات الدستورية الهامة للمتهم، فهي تعني متكني جمهور الناس دون متييز من 

واالستماع  احملكمة  قاعة  بدخول  لهم  السماح  وابرز مظاهرها هو  بها،  والعلم  احملاكمة  إجراءات  االطالع على 

واالطالع على ما يتم اتخاذه من إجراءات، وما يدور من نقاشات 97. 

وعرفها البعض بأنها حق كل إنسان أن يحضر احملاكمة دون شرط أو قيد أو عائق سوى اإلخالل بالنظام العام، 

حتى تتاح له فرصة مشاهدة إجراءات احملاكمة 98. 

وعالنية احملاكمة ضمانة لقرينة البراءة، باعتبارها وسيله في ارساء مبدأ قرينة البراءة للمتهم وبالتالي فهي حق 

من حقوق اإلنسان األساسية 99. 

ولهذا تقرر هذا احلق الدستوري في مختلف التشريعات دون خالف بينها باعتبار أن حق اجلمهور في احلضور هو 

اجل  املشرع من  فإنها تضر مبصلحة حماها  ما  تقع جرمية  بالعدالة، فعندما  تعبير عن إشباع حقه وشعوره 

حماية اجملتمع نفسه، ومن جهة أخرى فان ذلك يحقق لدى اجلمهور الشعور باالطمئنان جتاه اجلهات القضائية، 

بل وتكسبه الثقة والقوة في عدالة أحكامه 100.

قانون  من   )237( املادة  نصت  فقد  الهام  املبدأ  هذا  على  النص  على  واألجنبية  العربية  التشريعات  وحرصت 

اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني على انه » جترى احملكمة بصورة علنية، ما لم تقرر احملكمة إجراءها سرية العتبارات 

97   كامل السعيد، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، دراسة حتليلية تأصيلية مقارنة في القوانني األردنية واملصرية والسورية 
وغيرها، دار الثقافة، عمان، 2005، ص 571.

98   محمد صبحي جنم، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية األردني، أحكام تطبيقية ومضمونة، 1998، ص 464.
99   جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص 211.

100   محمد محمد القاضي، مرجع سابق، ص 66.
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احملافظة على النظام العام أو األخالق، ويجوز في جميع األحوال منع األحداث أو فئة معينة من األشخاص من 

حضور احملاكمة«. كذلك نصت املادة )2/101( من الدستور األردني على مبدأ العالنية بقولها » جلسات احملاكم 

علنية إال إذا رأت احملكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على اآلداب«.

وعالنية احملاكمة من حقوق اإلنسان األساسية التي ال يجوز التهاون فيها، ولذا جند اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

قد نص عليها في املادة العاشرة منه بان » لكل إنسان احلق في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة 

نظراً عادالً علنياً« 101. 

وتتحقق عدة مقاصد وأهداف لقيام القاضي اجلنائي بحماية حق املتهم في عالنية احملاكمة لعل أهمها احترام 

احلقوق واحلريات الشخصية، فالقاضي يخشى املساس بهذه احلقوق عندما يعمل أمام الناس، وحتقيق عناصر 

الردع والزجر، فتكون في ذلك العظة للناس، كما يضمن حتقيقاً للعدالة التي حتمل القاضي على توخي الدقة 

واإلنصاف، وعدم مخالفة اإلجراءات املرسومة، إضافة إلى تدعيم الثقة بأحكام القضاء الذي يعد احلارس األمني 

حلقوق اإلنسان 102.

وتشمل عالنية احملاكمة جميع جلساتها، من املناداة على الشهود، وتوجيه التهمة وأقوال املشتكي ودفاع املتهم 

وطلبات النيابة العامة، فينبغي صدور القرار بصورة علنياً، كما تشمل العالنية األحكام الصادرة فال بد أن يصدر 

احلكم في جلسة علنية ولو كانت احملاكمة متت بصورة سرية 103.

كمايجوز في بعض األحوال أن تتم احملاكمة سراً، فمتى كانت تقتضي طبيعة القضية املعروضة أمام القاضي 

مراعاة للنظام العام واآلداب العامة، جاز أن تكون احملاكمة سرية أو إذا كان من جتري محاكمته من األحداث، حفاظاً 

على القيم واملصالح العامة للمجتمع، وفي هذا قضت محكمة التمييز األردنية » إن الفقرة من املادة )101( من 

الدستور األردني جتيز إجراء احملاكمة سراً إذا كان من شأن إجراءها علناً املساس بالنظام العام واآلداب« 104.

وبذلك فان هذا الضمان الدستوري ال يستبعد إال حلماية قيمة دستورية أخرى جديرة باحلماية، كما في حماية 

احلق في احلياة اخلاصة أو في حماية النظام واآلداب العامة، أو جرائم األحداث ملا لها من حرمة خاصة وأولوية في 

احلماية وملنع اآلثار النفسية على األحداث أو إعاقة تأهيله.

وعليه فمن حق كل إنسان أن جتري محاكمته علنياً وان يحضر احملاكمة دون قيد أو عائق، وان تتاح الفرصة لكل 

من يرغب في حضور احملاكمة باستثناء بعض احلاالت التي ذكرت سابقاً، ومن ثم كان إهدار هذا احلق مؤدياً إلى 

انتهاك ضمانه من ضمانات املتهم وحقوقه األساسية وبالتالي بطالن إجراءات احملاكمة.

101   دليل احملاكمات العادلة، منظمة العفو الدولية، مرجع سابق، ص 75.
102    حسن خوين بشيت، مرجع سابق، ص 94 – 95.

103   سردار علي، ضمانات احملاكمة العادلة للمتهم، دراسة مقارنة بالشريعة االسالمية، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر، 
مصر، 2010،  ص 105 – 107.

104   قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها اجلزائية، رقم 1977/251، )هيئة خماسية(، املنشور على الصفحة 228، عدد مجلة 
نقابة احملامني، بتاريخ 1978/01/01. 
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ثانياً: سرعة الفصل في الدعوى اجلنائية.

إن متام العدالة ال يتحقق بصدور القرار العادل فحسب، وإمنا يقتضي صدور القرار في وقته املطلوب، ألن احلل 

املنصف إذا جاء متأخراً قد يقضي إلى إزالة الظلم، وقد ورد النص على هذا احلق في القانون األساسي الفلسطيني 

في املادة )1/30( بان » التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق االلتجاء إلى قاضيه 

الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي مبا يضمن سرعة الفصل في القضايا«. وجاء في الفقرة )ج( من 

الفقرة الثالثة من املادة )14( من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية بالنص على أن من حق كل متهم 

» أن يحاكم دون تأخير ال مبرر له ».
املتهم ألجل غير معروف،  البراءة خالل زمن معقول كي ال يحتجز  أو  اإلدانة  فهذا احلق يستوجب صدور حكم 

فان موضوع معقولية سرعة صدور احلكم يتأثر بطبيعة وظروف كل قضية 105. ومن املالحظ أن هناك فاصاًل 

زمنياً طويالً يفصل بني وقوع اجلرمية وصدور احلكم في معظم الدول النامية، ما يؤدي إلى مساس خطير بحريات 

املتهمني الذين حتتجز حقوقهم وحرياتهم لسنوات قد تطول، فيتعني ان تتم حماية تلك احلقوق مبا يسهم في 

رعاية مصاحلهم من خالل محاكمة يتم الفصل فيها بسرعة.

وال شك أن معقولية املوعد الذي يتعني فيه الفصل في الدعوى يتوقف على ظروف كل قضية، وعلى القاضي 

اجلنائي تقع مسؤولية تقدير عناصر الواقعة وضبطها، فيكون عليه أن يعمل على حتديد املوعد املعقول للفصل 

مرحلة  في  أو  احملاكمة  مرحلة  في  له، سواء  مبرر  ال  تأخير  دون  املراحل  تتم جميع  ان  فيتعني   .106 الدعوى  في 

االستئناف.

واحملاكمة )السريعة( ليست احملاكمة )املتسرعة( ذلك أن األخيرة جتري باخملالفة لضمانات الدفاع وحقوق اإلنسان، 

وفي هذا مخالفة جسيمة تقع على احلقوق واحلريات األساسية املقرة لإلنسان، فالقضاء اجلنائي ال يعرف القضاء 

املستعجل الذي تعرفه املنازعات املدنية 107 .

ونص املشرع املصري على هذا احلق في املادة )68( من دستور عام 1971 بقوله » تكفل الدولة سرعة الفصل في 

القضايا«. وفي هذا يحصل التوازن بني املصلحة العامة للمجتمع واملصلحة اخلاصة املقررة لألفراد.

الذي  الوقت  في  السرعة،  سبيل  في  الدفاع  بحقوق  التضحية  يجوز  فال  الدفاع،  حق  هو  بالعناية  اجلدير  ومن 

يقتضي إنهاء معاناة املتهم بسبب وضعة في االتهام األمر الذي ميس شرفه واعتباره وقدره، كما إن طول االنتظار 

قد يؤدي إلى إضعاف قدرة الفرد على جمع األدلة التي تفند االتهام، وتؤدي إلى إصابة الشهود بالنسيان، وبالتالي 

عرقلة الوصول إلى احلقيقة 108.

وحتقق سرعة الفصل في الدعاوى اجلنائية مجموعة من الغايات التي ترمي إلى حتقيق العدالة اجلنائية وحماية 

احلقوق واحلريات العامة لألفراد، واهم هذه الغايات: 

105   باسم علي االمام، حق احملاكمة العادلة للمتهم في املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، رسالة ماجستير، كلية الدراسات 
العليا، اجلامعة األردنية، 1993، ص 177 – 178.

106   محمد محمد القاضي، مرجع سابق، ص 62.
107   غنام محمد غنام، حق املتهم في محاكمة سريعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، ص 6.

108    محمد محمد القاضي، مرجع سابق، ص 63.
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الوفاء مبقتضيات العقوبة والردع العام، فيتأكد لدى الناس الشعور بوجود تالزم فوري بني اخلطيئة والعقاب109.. أ

احلفاظ على الكرامة اإلنسانية، بعدم بقاء املتهم معلقاً بني البراءة واالتهام.. ب

حتقيق العدالة، فمن املؤكد أن العدالة البطيئة هي نوع من الظلم.. ج

وفي حكم للمحكمة الدستورية العليا في مصر إذ نها تؤكد على ضرورة اإلسراع في الفصل  بالدعوى بقولها 

»إن سرعة الفصل في الدعوى جزء من احلق في محاكمة منصفة، فال يجوز أن يكون االتهام متراخياً أو معلقاً 
أمداً طويالً مبا يثير قلق املتهم، ويعوق بالضرورة مباشرته للحقوق واحلريات التي كفلها الدستور« 110.

وان حق ضمان احملاكمة العادلة في الدعاوى اجلنائية متصل باحلق باحلرية وافتراض البراءة وحق الفرد في الدفاع 

عن نفسه، والهدف من هذا الضمان هو البت في مصير املتهم وضمان عدم املساس بحقه في الدفاع. 

املتهم وما يقدمه من دفوع قد  املتمثل في مدى تعاون  املتهم  البت في القضية على سلوك  ويعتمد سرعة 

تكون غير الزمة، هذا باإلضافة إلى سلوك السلطات ومدى سرعتها في اجناز اإلجراءات، وما إذا كان هناك إهمال 

أو تباطؤ من قبل تلك السلطات، األمر الذي يعتبر انتهاكاً خطيراً حلق املتهم في الفصل السريع في الدعوى 

اجلنائية 111.

الفرع الثاني: الضمانات املتعلقة بإصدار احلكم.

هناك عدد من الضمانات املقررة للمحاكمة املنصفة ترتبط بإصدار احلكم اجلنائي لكي يعتبر سليماً ومحققاً 

جنائياً  حكماً  بصدور  املتعلقة  تلك  واهمها  له،  األساسية  واحلريات  اإلنسان  حقوق  بحماية  املتمثلة  للغاية 

مسبباً، وعدم جواز محاكمة املتهم على فعل أكثر من مرة واحدة.

أوالً: تسبيب األحكام.

يعتبر تسبيب األحكام اجلنائية الصادرة عن القاضي من الضمانات التي يتمتع بها الفرد في مرحلة احملاكمة، 

إضافة لكونه يعتبر ضمانه لكافة أطراف الدعوى اجلنائية وللمجتمع بصفة عامة 112. والتسبيب يكون بتحديد 

األسانيد واحلجج املبني عليها احلكم سواء من حيث الوقائع أو القانون. وتقرر ذلك لضمان جدية العدالة وزيادة 

الثقة لدى الناس بأحكام القضاء.

إال  انتهاكها  أو  الدليل على احترامها  إيجاد  أحٍد  اغلب االحيان يصعب  على  املنصفة في  فضمانات احملاكمة 

املرآة  فالتسبيب هو  الضمانات،  لتلك  اجلنائي  القاضي  واحترام  االلتزام  أسباب احلكم، فهي تكشف عن مدى 

يقررها  التي  الضمانات  احترام  احملاكمة، ومدى  القانونية في  والقواعد  اإلجراءات  إتباع  التي تظهر مدى  اجللية 

القانون. 

109  عمر فخري عبد الرازق احلديثي، حق املتهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، دار 
الثقافة، عمان، 2005، ص 134.

110   دستورية عليا، في 1998/2/7، رقم 64 سنة 17 قضائية “دستورية”، اجلريدة الرسمية، العدد رقم 8 في 1998/2/19.
111   دليل احملاكمات العادلة، مرجع سابق، ص 100 – 102.

112   احمد حامد البدري، الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة احملاكمة اجلنائية، دراسة مقارنة بني الشريعة والقوانني 
الوضعية، 2003، ص 310.
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فعلى القاضي أن يطبق القاعدة القانونية من خالل محاكمة منصفة، وان يكون حكمة نتاج منطق قضائي 

سليم يتجلي في أسباب احلكم والتي من خاللها تتحقق حماية أطراف الدعوى من حتكم القاضي ومن خالل 

إبراز األسباب واحلجج إلصدار احلكم في الدعوى، فتظهر كافة العيوب التي تكشف عن إخالل بضمانات الدفاع 

الالزمة إلقامة محاكمة قانونية منصفة 113.

ومن  اإلجرائية،  الشرعية  ومن طبيعة  البراءة  قرينة  املستخلصة من ضمانات  الضمانة  األحكام هو  وتسبيب 

يقيم  الذي  واألساسي  الواقعي  السند  األطراف كافة من معرفة  يتمكن  القضائي حتى  العام  النظام  مبادئ 

وفي الدستور املصري   .114 أو إبداء الدفوع  القاضي عليه حكمه، وبالتالي يكون ألي طرف مباشرة حق الطعن 

لسنة 1971 جاءت املادة )66( مؤكدة على انه ال توقع عقوبة إال بحكم قضائي.

فالبينات اخلاصة بتشكيل احملكمة، تكشف عن توافر الضمان القضائي، وبيان النص القانوني اجلزائي الذي أدين 

به املتهم يكشف عن مدى احترام قاعدة شرعية اجلرائم والعقوبات، وذكر أسباب احلكم باإلدانة من شأنه أن 

ينفي فساد االستدالل واخلطأ في اإلسناد، ويكشف عن مدى توافر االقتناع اليقيني باألدلة، وان خلو احلكم من 

الالزمة للمحاكمة املنصفة وحلياد  الدفاع  الرد على ما قام من دفاع فانه يكشف عن إخالل وإهدار لضمانات 

القاضي اجلنائي115.

فاألحكام والقرارات الصادرة عن احملاكم اجلزائية باإلدانة أو البراءة ال بد أن تكون مقنعة لألطراف وال بد إن تكون 

وأسبابه  للحكم  الهامة  احليثيات  بإظهار  والقانونية،  املوضوعية  الناحيتني  من  وافياً  تعليالً  ومعللة  مسببة 

الواقعية واملنطقية والقانونية.

فقد جاء في املادة )276( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني على » يشتمل احلكم على ملخص الوقائع 

الواردة في قرار االتهام واحملاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة العامة واملدعي باحلق املدني ودفاع املتهم وعلى 

حتديد  وعلى  اإلدانة،  حالة  في  الفعل  على  املنطبقة  القانونية  املادة  وعلى  اإلدانة،  أو  للبراءة  املوجبة  األسباب 

العقوبة ومقدار التعويضات املدنية« .

وقد نصت املادة )1/237( من قانون اإلجراءات اجلزائية األردني على » يشمل القرار على ملخص الوقائع الواردة 

في االتهام واحملاكمة وعلى ملخص مطالب املدعي الشخصي واملدعي العام ودفاع املتهم وعلى األدلة واألسباب 

املوجبة للتجرمي أو عدمه، أما قرار احلكم فيجب أن يشتمل على املادة القانونية املنطبقة عليها الفعل في حالة 

التجرمي وعلى حتديد العقوبة وااللتزامات املترتبة« .

وبذلك يتضح أن تسبيب األحكام إجراء قضائي من خالله يعرض القاضي مجموعة االعتبارات والدوافع القانونية 

التي أوصلته إلى النتيجة التي خُلص إليها في حكمه، وهو نتيجة ملا يدور في عقل القاضي اجلنائي ويقينه منذ 

بداية نظر الدعوى وحتى النطق باحلكم 116.

أو كانت تلك األسباب غامضة وغير كافية يكون بذلك  فإذا خال احلكم من تلك األسباب واألسانيد املوجبة،   
استوجب القرار الطعن فيه117.

113   احمد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، مرجع سابق، ص 769.
114   محمد محمد القاضي، مرجع سابق، ص 78.

115   احمد فتحي سرور، الشرعية واإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، ص 353.
116   قرار التمييز األردنية بصفتها اجلزائية، رقم 2005/424 )هيئة خماسية(، بتاريخ 2005/09/18، منشورات مركز العدالة.

117   محمد الطراونة، احلق في احملاكمة  العادلة، مرجع سابق، 133.
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ويعتبر تسبيب احلكم ضمانة هامة حلماية حقوق اإلنسان، وللمتهم بوجه خاص، فهو يسهم في إظهار عدالة 

األحكام وصحتها مما يعزز الثقة واالطمئنان لدى األفراد ويساعد أيضاً في إخضاع األحكام لرقابة احملاكم األعلى، 

وبيان الوقائع اجلرمية وإبراز التكييف القانوني، وبالتالي حماية حقوق املتهم أثناء احملاكمة 118.

وألهمية هذا احلق  في حماية احلقوق اخلاصة لألفراد فقد تضمنته املواثيق الدولية ومنها ما جاء في املادة )5/14( 

من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية التي أكدت على حق املتهم في الطعن الصادر ضده مما 

يستتبع أن يكون احلكم مسبباً، واملادة )5/1/14( من النظام األساسي للحكمة اجلنائية الدولية بقولها » يصدر 

القرار كتابة ويتضمن بياناً كامالً ومعلالً باحليثيات التي تقررها الدائرة االبتدائية بناءاً على األدلة والنتائج، وتصدر 

الدائرة االبتدائية قراراً واحداً وحيثما ال يكون هناك إجماع يتضمن قرار الدائرة االبتدائية آراء األغلبية وآراء األقلية، 

ويكون النطق بالقرار وبخالصة القرار في جلسة علنية«.

قد  احملكمة  كون  من  والتأكد  املباشرة  رقابته  إلعمال  للمتهم  الفرصة  إعطاء  في  األحكام  تسبيب  ويساهم 

أحاطت بدفوعه وبوجه نظره إحاطة كاملة، فالقاضي اجلنائي ملزم بالرد على الدفوع اجلوهرية والطلبات الهامة، 

بأن يوردها ويبني أسباب الرد عليها، ولذلك فان تسبيب األحكام اجلنائية يضمن حق الدفاع 119.

التي  والظروف  العقوبة  التي استدعت  الواقعة  ببيان  التي بني عيها،  بيان األسباب  اجلزائي  ويستوجب احلكم 

وقعت فيها، واألدلة القانونية والواقعية، والرد على الطلبات مع اإلشارة إلى نصوص القانون الذي صدر احلكم 

مبوجبه، األمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام الرقابة القضائية من قبل القضاء األعلى على القضاء األدنى، فطاملا 

كان القاضي اجلنائي غير معصوم  عن اخلطأ، فمن منطق بث االطمئنان في نفوس األفراد  قام نظام التقاضي 

التكييف  أو  الوقائع  فهم  من  اجلزائية، سواء  األحكام  تشوب  قد  التي  األخطاء  لضمان تصحيح  درجتني  على 

وحرياتهم  األفراد  بحقوق  الضرر  تلحق  قد  التي  اإلجراءات  ناحية  أو من  والقانون  النصوص  تفسير  أو  القانوني 

األساسية 120.

ثانياً: عدم جواز محاكمة املتهم على فعل واحد أكثر من مــرة.

لقد عبرت املادة )7/14( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية عن عدم جواز محاكمة املتهم على 

ذات الفعل بأكثر من مرة بوضوح تام باعتباره صورة من صور انتهاك حقوق اإلنسان في أي بلد كان بقولها انه » 

ال يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو للعقاب على جرمية سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقاً 

للقانون ولإلجراءات اجلنائية للبلد املعني ».

على عدم جواز مسائلة  تنصان  اللتان  األردني   1/58 واملادة  الفلسطيني  العقوبات  قانون  من   21 املادة  ونصت 

اإلنسان جزائيا اال مرة واحدة عن نفس اجلرمية.

فال يصح محاكمة الشخص مرتني على جرمية واحدة وفقاً للمبدأ املعروف »عدم جواز احملاكمة على ذات اجلرم 

118   محمد الطراونة، احلق في احملاكمة العادلة، مرجع سابق، ص 134 - 135.
119   احمد حامد البديري، مرجع سابق، ص 317.

120   باسم علي اإلمام، حق احملاكمة العادلة في املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، رسالة ماجستير، كلية القانون، اجلامعة األردنية، 
1993، ص 191 – 192.
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مرتني« فيمنع معاقبة الشخص مرات عدة في نفس الوالية القضائية على ذات اجلرمية التي وقعت وسبق له 

أن أدين بها121.

وقد تأكد هذا الضمان في التعديل اخلامس للدستور األمريكي الذي أورد انه ال يجوز تعريض أي شخص حلظر 

العقاب مرتني على نفس اجلرمية122.

وفي مصر  رفعت احملكمة الدستورية هذا املبدأ إلى مصاف املبادئ الدستورية، فقد قضت بان مبدأ عدم جواز 

معاقبة الشخص مرتني عن فعل واحد وإن لم يرد صراحة في الدستور، إال أنه يعتبر جزءاً من احلقوق الوثيقة 

الصلة باحلرية الشخصية، ويعتبر من احلقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الدميقراطية مفترضاً و أولوياً 

لقيام الدولة القانونية 123.

فان هذا املبدأ الهام يشكل احد أسباب حفظ كرامة اإلنسان وحماية حقوقه، فعلى سبيل املثال انه إذا ما مت 

تبرئة ذمة شخص من قبل احملكمة العسكرية من تهمة اخليانة فانه ال يجوز ان يحاكم ذلك الشخص في وقت 

الحق في محاكم مدنية على ذات الوقائع ولو جرى توصيف التهمة بوصف مختلف كاإلرهاب مثالً 124.

وعدم جواز محاكمة املتهم عن فعل واحد أكثر من مرة مؤكد انه سوف يعرض العقوبات بسبب ارتكاب هذا 

الفعل، مما يتعارض مع مبدأ تناسب اجلرمية والعقاب، فهذا الضمان يجد أساسه  في مبدأ الضرورة والتناسب، 

املنصفة  احملاكمة  في  الضمان  هذا  بني  وثيقاً  يبدو  االرتباط  وبالتالي  العقوبات  تعدد  عدم  يتطلب  الذي  األمر 

وتناسب العقوبات 125.

أخيراً فانه وان كان من غير املسموح محاكمة املتهم عن ذات اجلرمية مرتني، إال أن ذلك ال مينع من فتح القضايا 

)كإجراء محاكمات جديدة( عند حدوث خطأ في تطبيق العدالة، فال بد من التمييز بني إعادة فتح ملف القضية 
أو إجراء محاكمات جديدة حيثما وجدت ظروف استثنائية وبني محاكمة املتهم على ذات اجلرمية، وبالتالي ال يجوز 

إجراء محاكمات جديدة عندما تظهر أدلة جديدة بعد اإلدانة عند وجود مخالفة إجرائية خطيرة أو ظهور وقائع 

جديدة 126.

121   دليل احملاكمات العادلة، مرجع سابق، ص 97.
122   احمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، ص 360.

123   الدستورية العليا، في 1992/1/23، في القضية رقم، 32 لسنة 8 قضائية )دستورية(، اجلريدة الشرعية، العدد 4.
124   حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل، مرجع سابق، ص 264.

125   احمد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، مرجع سابق، ص 772 – 773.

126  دليل احملاكمات العادلة، مرجع سابق، ص 98.
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الفصل الثاني: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القناعة الوجدانية للقاضي اجلنائي ودورها في حماية احلقوق واحلريات األساسية.

إن احلماية اجلنائية للحقوق واحلريات في أي تشريع يتم النص عليها من خالل التجرمي والعقاب، وكما ان اإلجراءات 

اجلنائية تتخذ لتمكني الدولة من اقتضاء حقها في العقاب، فإن ذلك ال يعني التضحية بحقوق وحريات األفراد 

الذين يتم جترمي أفعالهم والعقاب عليها واتخاذ اإلجراءات اجلنائية بحقهم، وكما هي احلماية اجلنائية تتحقق 

للمصلحة العامة وفقاً لألصول في قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلزائية، فإن حماية احلقوق واحلريات هي 

التي تتقرر وفقاً لألصل الدستوري. 

فالقاضي في قضاءه يعتمد على صوت ضميره، مستنداً إلى نظام متكامل يتوخى بأسسه صون كرامه اإلنسان 

وحماية احلقوق واحلريات األساسية للفرد، ويلبي القاضي اجلنائي نداء إحساسه وتقديره ألدلة الدعوى، وال يتقيد 

إال مبشروعية الدليل، كما أن حرية احملكمة في االقتناع ال تعني التحكم وال تُبنى على الفوضى في التقدير. 

فاحلرية التي ميارسها القاضي تتم في إطار املشروعية وحتت مظلة القانون وال تكون خارج املشروعية أو باخملالفة 

ألحكام القانون، ولضمان ذلك تتقيد احملكمة بضوابط وحدود حتى تكون مرآة ملنطق قضائي سليم والحترام 

القانون.

ويترتب على ذلك عدم اقتناع القاضي إال بناءاً على قيام حكمة على يقني صادق وليس جملرد الظن أو االحتمال، 

وان معيار اجلزم واليقني يتمتع بالقيمة الدستورية مبا ال يدع مجاالً للشك لشبه انتفاءه، فهو نتيجة منطقية 

حماية  واعتبارات  العامة  املصلحة  حماية  اعتبارات  بني  الدقيق  التوازن  وإن  البراءة.  ألصل  الدستورية  للقيمة 

حقوق اإلنسان واحلريات لها من األهمية البالغة في القانون. 

 ان  سياسة التجرمي والعقاب  تقوم على التوازن بني فكر اجتماعي يحدد مضمون حق الدولة في العقاب وفكر 
دستوري يحدد القيمة العامة للحقوق واحلريات التي تضمن للفرد حفظ كرامته وصيانة حقوقه كافة في كافة 

مراحل التقاضي. فان الدولة وهي تسعى حلماية اجملتمع وحقوق األفراد وحرياتهم متلك حق التجرمي والعقاب، غير 

أن ممارسة هذا احلق بطبيعته يقيد حقوق األفراد وحرياتهم. وكما ان احلماية اجلنائية للمصلحة العامة تتقرر 

بحسب األصل بقانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية، لذا فإن حماية احلقوق واحلريات تتقرر بحسب األصل 

في الدستور.

ببعض  التمتع  فان ضمان  األساسية  واحلريات  واحلقوق  العامة  املصلحة  بني  الدقيق  التوازن  إعمال  فمن خالل 

احلقوق واحلريات كقيد على اإلجراءات اجلنائية التي تتخذ القتضاء حق الدول في العقاب، فإذا كان األمر محاكمة 

النيابة العامة وما متلكه من وسائل القوة  للفرد، فال يجوز أن يتم ذلك بالتضحية بحقوق الدفاع في مواجه 

والتأثير، وان يتم ذلك من خالل عدالة وضمير القاضي اجلنائي ونزاهته في بناء يقني قانوني على أساس االحترام 

الكامل للحقوق واحلريات، ومن خالل بناء اليقني القانوني للقاضي اجلنائي على أساس احترام احلقوق واحلريات، 

ورقابة القناعة الوجدانية للقاضي لضمان تلك احلقوق.
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املبحث األول: بناء اليقني القانوني للقاضي اجلنائي على أساس احترام احلقوق واحلريات.

املتزايد  والوعي  العميق  التغيير  ظل  في  يأتي  املتقاضني  جتاه  والواجب  املسؤولية  اجلنائي  القاضي  حتميل  إن 

حلقوق  ودولياً  وإقليمياً  داخلياً  واملؤسساتي  القانوني  البناء  في  الشروع  مع  وبالتزامن  بحقوقهم،  للمواطنني 

والقانون  للمتقاضني،  واحلريات  احلقوق  صياغة  مهمتها  مستقلة  قضائية  سلطة  وجود  من  بد  فال  اإلنسان. 

اجلنائي يعتبر بذلك هو حجر الزاوية في تكريس وتطبيق تلك حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.

وإن األساس في األحكام اجلنائية الصادرة باإلدانة هو اجلزم واليقني، حيث تتفق  جميع اإلجراءات والتشريعات 

اجلنائية اخملتلفة في وصول القاضي اجلنائي إلى احلقيقة من خالل إصداره للحكم اجلنائي سواء باإلدانة أو البراءة، 

و هو  ولن يتمكن من ذلك بدون  توفر اليقني، واليقني هو أساس العدالة اإلنسانية ومصدر ثقة املواطنني 127. 

العلم وزاول الشك واطمئنان النفس مع االعتقاد بصحته بقناعة مصدرها الوجدان القضائي، ومن ذلك قول 

احلق عز وجل » واعبد ربك حتى يأتيك اليقني«128.

وان القناعة الوجدانية هي من أهم السبل التي تقود إلى الوصول   للحقيقة التي وقعت بإقامة الدليل وحتقيق 

العدالة، ومبا ميلك القاضي اجلنائي من سلطة واسعة مطلقة في حتري احلقائق، فهو حر في تكوين عقيدته من 

األدلة التي تعرض أمامه، وفي ظل عدم وجود قانون لإلثبات، فإنه يثور التساؤل عن حرية القاضي اجلنائي في 

االقتناع وعن احلدود التي ترد على تلك احلرية في بناء القناعة التي ال بد أن تتم في إطار احلماية التامة للحقوق 

واحلريات األساسية لإلنسان.

وبناء على ذلك ينبغي أن تبنى األحكام اجلنائية الصادرة عن القاضي على أساس اليقني والقناعة التامة.

املطلب األول: حرية القاضي اجلنائي في بناء قناعته في الدعوى اجلنائية.

أعطى املشرع الفلسطيني للقاضي احلرية التامة في بناء قناعته من خالل إعمال مبدأ اإلثبات احلر في الدعوى 

في املادة )206( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 3 لسنة 2001، بان » 1. تقام البينة في الدعاوى اجلزائية بجميع 

طرق اإلثبات إال إذا نص القانون على طريقة معينة لإلثبات.

احلرية  اجلنائي  القاضي  إعطاء  ذلك  من  والغاية  ببراءته”.  احملكمة  قضت  املتهم  على  البينة  تقم  لم  إذا   .2
الواسعة في تشكيل قناعته وتقدير األدلة أمامه ملعرفة احلقيقة وتأمني العدالة وضمان حقوق األفراد وحرياتهم 

األساسية التي كفلها الدستور.

وان القاضي اجلنائي مقيداً بأال يبني اقتناعه اال على الدليل الذي وصل إلى مرحلة اجلزم واليقني، وإال كان القاضي 

ملزماً بإصدار حكمة بالبراءة 129. 

127   إميان محمد اجلابري، يقني القاضي اجلنائي، دراسة مقارنة في القوانني املصرية واإلماراتية والدول العربية واألجنبية، 
مرجع سابق، ص 130 - 132.

128   سورة احلجر، اآلية 99.
129   جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص 237.
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وان على القاضي اجلنائي ان يحذر جيداً من ان يتخذ  االحتمال سبباً لتكوين قناعته باإلدانة، ألنه  مهما كانت 

خطورتها فانه ال يجب ابداً اتخاذ االحتماالت كأساس لألحكام القضائية، غير ان الضمير الواعي للقاضي اجلنائي 

ال ميكن له أن يقبل مجرد االحتمال كأساس لالقتناع باإلدانة. واليقني بهذا املعنى يتعارض مع االحتمال الذي 

يؤدي إلى مساس باحلقوق واحلريات العامة 130. 

القناعة  فان  العدل،   وإقامة  احلقيقة  كشف  هدفه  للمتهم  وإسنادها  اجلرمية  وقوع  على  الدليل  إقامة  وان 

الوجدانية للقاضي اجلنائي تعد من أهم أركان إقامة تلك العدالة، ملا للقاضي من حرية واسعة تقوده إلى إظهار 

احلقيقة وكشفها بالوسائل املشروعة القائمة على احترام كرامة اإلنسان.

الفرع األول: القناعة الوجدانية وسبل كشف احلقيقـة.

حيث  في  الفلسطيني  املشرع  ومنها   ،131 احلديثة  اجلزائية  الشرعية  أركان  أهم  من  الوجدانية  القناعة  تعتبر 

نصت املادة )1/273( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 3 لسنة 2001 على انه » حتكم احملكمة في الدعوى حسب 

أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في  التي تكونت لديها بكامل حريتها وال يجوز لها  قناعتها 

اجللسة أو مت التوصل إليه بطريق غير مشروع«. 

ويشعر  يتقيد  القاضي  جتعل  باطني  وإحساس  شعور  على  مبني  ذهني  وضع  أو  ذهنية  عملية  هي  والقناعة 

بصحة ومعقولية واقعة معينة132، بحيث يتم بناء هذه القناعة على الضمير واالستناد إلى احلقيقة بعيداً عن 

الشك وإمنا لتغليب اليقني عليه.

النص وإعمال قاعدة ال  النص هو قول غير مقبول به، فالقاضي اجلنائي ينبغي عليه تفسير  والقول بغموض 

جرمية وال عقوبة اال بنص، فهو ملزم باستظهار أركان اجلرمية واالحاطة الدقيقة بعناصرها، وانه متى استحال 

التفسير وجبت البراءة 133.

ووفقاً لذلك فان للقاضي اجلنائي مطلق احلرية في قبول األدلة ذاتها وعددها التي يقدمها أطراف الدعوى اجلزائية، 

وله تقدير هذه األدلة وقيمة كل دليل على حده وله أن يأخذ بكامل األدلة أو يطرحها خارجا134ً. وهذا ال يعني 

حتكم القاضي أو احلكم وفقاً لهواه أو حملض إرادته، وإمنا هو ملزم بالبحث وحتري املنطق السليم الذي قاده إلى 

مشروعية  وتتوقف  إجراءات،  من  يتخذه  ما  كل  في  العادلة  احملاكمة  ضوابط  بإتباع  القاضي  ويتقيد  االقتناع، 

أعماله على هذا املسلك السليم في البحث وصون كرامة اإلنسان وحماية حقوقه 135.

130   انظر: املادة )427( من قانون اإلجراءات الفرنسي.
 املادة )302( من قانون اإلجراءات املصري.

 املادة )147( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني.
131   محمود صالح العادلي، النظرية العامة في حقوق الدفاع أمام القضاء اجلنائي، دارسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه االسالمي، 

دار الفكر اجلامعي االسكندرية، 2005، ص 171.

132   عادل خوري، عملية تكوين القناعة الوجدانية لدى القاضي في الدعوى اجلزائية، مجلة احلقوق اللبنانية والعربية، مجلة 
24، عدد 63 – 65، منشورات احللبي احلقوقية، لبنان، 1998، ص 115.

133   جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص 238 – 239.
134   أسامة عبد اهلل كايد، الوسيط في شرح قانون اإلجراءات اجلزائية املصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص 25,

135   احمد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، مرجع سابق، ص 693.
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واليقني القضائي الذي تستند إليه احملكمة في حكمها أساسه قرينة البراءة التي تعد من أهم ضمانات حماية 

حقوق األفراد، فإذا قضي باإلدانة فال بد أن يكون هذا القضاء مبنياً على اليقني الذي ينفي األصل وهو البراءة، فان 

أي شك يتطرق لعقيدة القاضي في ثبوت التهمة يجب أن ينتهي بالبراءة مهما كانت درجة الثبوت متى كان 

نظر الدعوى على بصر وبصيرة 136.

وراء  أوسع إلعمال قدراته وملكاته في االستنباط سعياً  الوجدانية يجد مجاالً  القناعة  ملعيار  فالقاضي وفقاً 

احلقيقة وحفظاً حلقوق األفراد، والقاضي في إدارته لألدلة أو في تقديره لقبول الدليل وهو بذلك مقيد مبراعاة ما 

تتطلبه احملاكمة من ضمانات لألفراد.

أنظمة  الذي يسود غالبية  اإلثبات  وليد نظام حرية  الوجدانية للقاضي اجلنائي هي مبدأ أصيل جاء  والقناعة 

اإلثبات احلديثة في العالم، نتيجة التطور الفقهي والفلسفي ضد فكرة األدلة القانونية التي سادت في القرن 

الثامن عشر »مرحلة اإلثبات املقيد«. فقد أعلن عدم التقيد باألدلة القانونية في اإلثبات في املواد اجلنائية، وإمنا 

يصدر القاضي اجلنائي حكمه بناءاً على الفهم املتعمق واقتناعه ويقينه ال أن يكون مقيداً بأدلة محددة لإلثبات 

يحددها املشرع بشكل مسبق ويقدر قيمتها اليقينية 137.

والقناعة تنتج عن ذاتية وشخصية القاضي كونها من تقييم نشاطه الذهني الذي يخضع تأثيرات هذه الدوافع 

وهذا ما يُكسب القناعة صفة النسبية، حيث أنها تختلف من قاٍض آلخر تبعاً ملا يتمتع به من تكوين شخصي 

وتأهيل علمي وإدراك عال وضمير عادل 138. 

التي من شأنها  الضمانات  وإمنا هي حرية مقيدة بحماية  للقاضي فهي ليست مطلقة،  املمنوحة  احلرية  أما 

حفظ احلقوق املقررة لألفراد وحتقيق العدالة اجلنائية في اجملتمع دون حتكم أو تعسف من جانب القضاء حيث أن 

املصلحة التي تقتضي محاربة اجلرمية واحلفاظ على األمن والنظام تقتضي أيضاً حتقيق غاية أهم هي حتقيق 

العدالة بإتباع إجراءات قانونية سليمة وصوالً إلى حماية حقوق األفراد وحرياتهم األساسية بإقامة محاكمة 

منصفة.

ومبوجب النظام الذي يتمتع به القاضي بسلطة تقديرية واسعة، فان ذلك ال يعني تكريساً لتحكم القاضي 

واستبداده، ألن هذا النظام يضع لكل دليل شروطاً وطرقاً الستخالصه وتقدميه 139.

وحرية القاضي في تكوين قناعته الوجدانية يتفق مع أسلوب التفكير العادي واملنطقي في احلياة وفي البحث 

العلمي، فيتعني على القاضي أن يحكم حسب قناعته ومبا ميلي عليه ضميره ووجدانه باألدلة املقدمة من جهة 

وان ال  يتقيد بأسلوب معني أو طريق معني في اإلثبات والتوصل إلى احلقيقة التي أساسها العدل واحترام احلقوق 

العامة لألفراد.

للقاضي  التقديرية  السلطة  الوجدانية فسماها  القناعة  على  أخرى  إطالق تسمية  إلى  الفقه  بعض  ويتجه 

وشرحها بكونها احلرية اخملولة للقاضي اجلنائي في استعمال إرادته قصد البحث عن احلقيقة  من خالل اقتناع 

136   جودة حسني جهاد، الوجيز في شرح قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي، اجلزء الثاني، 1994، ص 66.
137   رؤوف عبيد، مبادئ اإلجراءات اجلنائية في القانون املصري، ط 1، مطبعة االستقالل الكبرى، مصر، 1974، ص 671 – 674.

138   فاضل محمد زيدان، سلطة القاضي اجلنائي في تقدير األدلة، دار الثقافة، عمان، 2006، ص 113.
139    مفيدة سويدان، نظرية االقتناع الذاتي للقاضي اجلنائي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة، 1982، ص 5.
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انه ما للقاضي اجلنائي من صالحية قبول جميع األدلة  املبدأ على  قاطع ويقني جازم، وفسر بعض الفقه هذا 

املقدمة إليه من أطراف الدعوى.

فالقاضي له أن يستبعد من األدلة املعروضة أمامه ما ال يطمئن له ضميره، فال يفرض على القاضي  اجلنائي 

أدله معينة لألخذ بها، وله سلطة تقديرية كاملة في وزن األدلة ثم يصار إلى التنسيق بني األدلة املقدمة إليه 

حتى يتمكن من استخالص النتيجة املنطقية من تلك األدلة مجتمعة ومتساندة، وبالتالي يصدر حكم اإلدانة 

أو البراءة 140.

ومهما اختلفت التعريفات واآلراء، فإنها تتفق جميعها في أن مفادها هو تلك السلطة املمنوحة للقاضي التي 

تخوله  حرية تكوين قناعته فيطمئن إلى ما وقع في نفسه من األثر الطيب فاستحسنه وصدَّقه، على أن يكون 

قرينة  في  واملتمثلة  الالزمة  بالضمانات  املتهم  إلحاطة  منيعاً  يعتبر سياجاً  حتى  ويقينياً  جازماً  االقتناع  هذا 

البراءة واحلماية الدستورية للمتهم.

وتتم عملية تكوين القناعة عبر منهجية علمية في االستدالل، انطالقا من املعلوم إلى اجملهول، ومن مرحلة 

الشك إلى مرحلة اليقني لدى القاضي اجلنائي حول حصول  او عدم حصول الفعل، بعد أن يقوم القاضي بقراءة 

كافة أوراق الدعوى التي وضعت موضع البحث واملناقشة أمامه، فيختار الوقائع الثابتة لديه التي اقتنع بصحتها، 

ثم يذهب إلى استنباط األدلة منها على اجلزم بسالمة تقدير الوقائع، وإعماالً ملوهبة التقييم لديه، بحيث ال 

يقبل الشيء على عواهنه، بل يقبله حتت مجهر احلس السليم لتكوين القناعة للوصول إلى احلقيقة141.

وتتضاعف أهمية الكشف عن احلقيقة في الدعوى اجلنائية لتعلقها بحق العقاب، وهو أمر ميس حرية املتهم، 

ولذلك فان القاضي اجلنائي عليه أن يصل إلى معرفة احلقيقة دون االكتفاء مبا يقدمه اخلصوم من أدلة، بل عليه 

أن يقوم بدور ايجابي في جمع األدلة وفحصها وتقديرها 142 ، دون اإلسراع في احملاكمة، وان فعالية العدالة اجلنائية 

بالوصول إلى احلقيقة ال تتم بغير احترام ضمانات حق املتهم في احلرية وبغير إجراءات مشروعة.

وللوصول إلى احلقيقة ال يصح أن يكون ذلك معناه إطالق حرية القاضي في أن يحل محل أدلة اإلثبات تخميناته 

ومحض تصوراته الشخصية مهما كانت وجاهتها ودرجة أهميتها، فان التثبت احلر يقتضي أن يكون القاضي 

حر في تقييم أدلة اإلثبات قيد غير واجبه القضائي 143. 

» القضاة مستقلون، ال سلطان عليهم في قضائهم  بقوله   )98( املادة  الفلسطيني في  وبهذا اخذ املشرع 

لغير القانون، وال يجوز ألية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة«. وجاء في قانون اإلجراءات اجلزائية 

املصري في املادة )302( على أن » يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته«. 

فإذا مت حتديد األدلة املطلوبة إلثبات كل جرمية بشكل مسبق فإننا نكون قد أحلقنا ضرراً بقرينة البراءة التي تعتبر 

إدانته، فمتى  تثبت  بريء حتى  املتهم  باعتبار  األساسي  القانون  عليها  التي نص  الفردية  احلرية  أهم ضمانات 

توافرت األدلة فانه يتعني على القاضي أن يدين املتهم ولو كان القاضي غير مقتنع بإدانته، فهنا يقف القاضي 

مكتوف األيدي ال يستطيع إعالن براءة املتهم على الرغم من اقتناعه بها.

140   محمود جنيب حسني، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة للنشر، القاهرة، 1995، ص 474 – 475.
141   عادل خوري، مرجع سابق، ص 116 – 117.

142   احمد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، مرجع سابق، ص 694 – 695.

143   احمد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، مرجع سابق، ص 696 – 697.
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واستقرت غالبية التشريعات على أن للقاضي حرية في جمع الدليل وتقديره، غير أن حرية القاضي في االقتناع 

مقيده باحترام حقوق اإلنسان وشروط شرعية الدليل، فالدليل الذي جاء نتيجة إجراء غير مشروع ال يقبل وال 

يعتد به خملالفته حلق أساسي فال يجوز االعتماد عليه 144.

حملكمة  املوسعة  الرقابة  نوعني145،  على  وهي  القضائية  للرقابة  اجلنائي  للقاضي  الوجدانية  القناعة  وتخضع 

االستئناف على القناعة الوجدانية )الرقابة املباشرة( والرقابة املقيدة حملكمة التمييز على القناعة الوجدانية 

)الرقابة غير املباشرة( وللخصوم دور في الرقابة على محكمة املوضوع.

وان على القاضي اجلنائي القيام بدور ايجابي في سبيل البحث عن احلقيقة والذي يراد به عدم التزامه مبا يقدمه 

أطراف الدعوى من أدلة وإمنا للقاضي سلطة وواجب املبادرة من تلقاء نفسه إلى اتخاذ جميع اإلجراءات للكشف 

عن احلقيقية الفعلية، فال يصح أن يكتفي باملوازنة بني األدلة أو أن يقتنع بفحص األدلة املقدمة له، وإمنا يتعني 

عليه أن يتحرى بنفسه أدلة الدعوى ويدعو األطراف إلى تقدمي أدلتهم ويتحرى احلقيقة املوضوعية، أي احلقيقة 

في كل نطاقها وفي أدنى صورها إلى الواقع 146.

 كما يقتضي أن تتوافر لدى القاضي اجلنائي احلس والعقل السليمني وسعة اخلبرة واالطالع وقوة االستيعاب 
واإلحاطة باألشياء وجوانبها، كون القناعة تبنى على الوقائع فان جتميع تلك الوقائع يتم وفقاً ملبادئ االستقامة 

في االستدالل واملوضوعية والعدل واملساواة وضماناً حلقوق األفراد وحرياتهم األساسية.

 ومبا انه ليس للقضاء حق الرقابة على القناعة ذاتها فانه يراقب قانونية وشرعية عملية توفير األدلة التي اعتمد 
عليها القاضي في حكمة وفي تكوين قناعته، فإذا ما وجد أنها فاسدة ولم تراعي متطلبات احملاكمة املنصفة 

العادلة فانه يُلغى ما بني على فاسد 147. 

وبهذا تتكون القناعة الوجدانية للقاضي اجلنائي بتوافر األدلة املطروحة أمامه مبا يكفل للفرد احترام حقوقه 

األساسية ومبا يكفي من األسباب ملا اعتقده القاضي بثبوت الوقائع أو نفيها كما أوردها احلكم ونسبها إلى 

املتهم باقتناع جازم قائم على أدلة موضوعية واستقراء ومتحيص يوصله إلى االقتناع بهذه األدلة، فال يحصل 

انتهاك ألي من الضمانات وال جتاز حلق من احلقوق األساسية لألفراد أمام القاضي اجلنائي، ويبقى على القاضي 

مسؤولية إتباع اخلطوات واآلليات التي تساعده في بحثه عن احلقيقة السليمة التي تكفل حماية حقوق األفراد 

أمام القضاء.

الفرع الثاني: كيفية بحث القاضي اجلنائي عن احلقيقة.

ملا كان القاضي اجلنائي وفي سبيل حتقيق العدالة مكلفاً بالوصول إلى احلقيقة لضمان حماية احلقوق واحلريات 

ولضمان تطبيق عادل لقانون العقوبات، فانه ال يجوز الوصول إلى احلقيقة إال من خالل إجراءات عادلة، كما إن 

القاضي في إدارته لألدلة وتقديره لها لبناء عقيدته يبقى مقيداً مبراعاة ما تتطلبه احملاكمة املنصفة 148. 

144   احمد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، مرجع سابق، ص 697
145   محمد عبد الكرمي فهد العلوان العبادي، القناعة الوجدانية للقاضي اجلزائي ورقابة القضاء عليها، دراسة حتليلية 

مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، 2007، ص 188.
146   محمود جنيب حسني، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، 1988، ص 417.

147   عادل خوري، مرجع سابق، ص 64 – 65.
148   احمد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، مرجع سابق، ص 693 - 694
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وإذا كان التطور كله ينسب إلى البحث عن احلقيقة واستجالء فحوى األمور، وإذا كان أهم وسائل الدفاع عن 

الفرد هو احلفاظ على كينونته وسالمته وسالمة ماله، فان وقع اجلرمية وضررها يتعدى حق الفرد اخلاص ليصل إلى 

كافة أفراد اجملتمع بوجه عام، فعلى الدولة وهي تدير القضاء حماية احلقوق كافه، بإنزال العقاب على املعتدين 

وال يتحقق لها ذلك ما لم يتم كشف احلقيقة، كما أن احلقيقة ال تنتظر من يكشفها وال تنكشف من تلقاء 

نفسها، بل هي نتيجة بحث شاق وجاد يستلزم الدقة والتفكير الناضج السليم.

األدلة، فهو يتحرى  القناعة وتقدير  القاضي اجلنائي يتمتع بسلطة كبيرة وواسعة في تكوين  أن  ومن املعلوم 

احلقيقة ويسعى إلى اكتساب املعرفة الصحيحة للواقعة، وأول العناصر الضرورية لتلك املعرفة تأتي من البحث 

القائم على جمع املعلومات وحتليلها بدقه من اجل التوصل إلى التوازن، ثاني تلك العناصر يتمثل بإعادة بناء 

كافة املسائل املتعلقة باحلدث وترتيبها بشكل دقيق 149.

والبحث عن احلقيقة يقتضي البحث في الوسائل اخملتلفة، ولكي يصل القاضي اجلنائي إلى هذه احلقيقة وهو 

يصدر احلكم اجلنائي فيكون عليه معرفه الوقائع  ومسبباتها ومصادرها ويطبق عليها النص القانوني، وبالتالي 

150، بحيث يكون البحث متصاًل باجلرمية  ثانية  مادياً من جهة وقانونياً من جهة  ينبغي أن يكون حتديده حتديداً 

وفاعلها.

وتشترك جميع البحوث التي تسعى إلى كشف احلقيقة في أمرين، أولهما تسجيل املعلومات واآلخر إبالغها 

كان  فإذا  للجرمية،  املكونة  التفاصيل  بجميع  الوافي  العلم  اجلنائي  للقاضي  يسمح  وواضح  مبسط  بشكل 

القاضي ميثل القوة التي تظهر احلقيقة فان املعلومات املسجلة بغير حتيز ميثالن األساس الذي تُبنى عليه تلك 

احلقيقة وبالتالي حماية حقوق األفراد وحرياتهم األساسية.

أوال: طبيعة البحث عن احلقيقة

تعتمد فكرة وأهمية البحث عن احلقيقية على قيمة الشيء الذي يخضع للحكم عليه ومبدى مطابقته للواقع 

ذلك  على  اجلنائي  احلكم  يصدر  لكي  العملية  التجربة  أو  احلس  أو  الفعل  خالل  من  ذلك  ويتشكل  صحته،  و 

األساس، فالهدف من البحث عن احلقيقة الذي تضطلع به اجلهات القضائية يرجع إلى احلاجة  إلصدار احلكم 

القضائي القائم على اليقني والدقة واحترام حقوق اإلنسان ومدى مطابقته للواقع دون إجحاف بحق من حقوق 

الفرد، وال يتم ذلك إال مبراعاة كافة الضوابط وأهمها قناعة جميع األشخاص واألطراف بعدالة احلكم 151.

وعملية البحث عن احلقيقة هي موضوع علم املنطق، فالقاضي اجلنائي ال يبحث في الوقائع واألحداث واألشياء 

، كاجلرمية ووضعها القانوني أو النص القانوني، بل يبحث في ذاته، فيتخذ من نفسه موضوعاً من اجل دراسة 

الروابط والعالقات بني األطراف كافة وطرق االستنباط.

وعليه يكون البحث في احلقيقة بهذا املعنى له قسم يبحث في احلقيقة من اجل معرفة مطابقتها أو عدم 

مطابقتها للواقع، واآلخر هو معرفة مدى توافق الفكر مع نفسه دون االهتمام أساساً مبطابقته مع الواقع.

149   عبد احلميد الشواربي، تسبيب األحكام املدنية واجلنائية، منشاة املعارف، اإلسكندرية، 1996، ص 390 – 391.
150   حسن بشيت خوين، ضمانات املتهم في الدعوى اجلزائية، الطبعة األولى، اجلزء الثاني، دار الثقافة، األردن، 1998، ص 24.

151   يحيى هويدي، فلسفة علم املنطق، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، 1972، ص 16.
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وهنا نخلص إلى نتيجة هامة وهي أن البحث عن احلقيقة هو البحث عن ظواهر القيم واألشياء والوسائل املؤدية 

احلقيقة بهدف معرفة مطابقتها للواقع أو العكس، أما البحث في احلقيقة فهو البحث بالقيمة الفلسفية 

لألشياء والوقائع واملقاييس التي توزن بها ملعرفة مدى توافق الفكر مع نفسه152.

» القاضي اجلنائي حر في تكوين عقيدته من عنصر  الدعوى املطروحة  وقضت محكمة النقض املصرية بان 

في سبيل  كاملة  وحرية  اجلنائية  املسائل  في  واسعة  بسلطة  القانون  أمده  فقد  البحث،  بساط  على  أمامه 

تقصي ثبوت اجلرائم أو عدم ثبوتها، والوقوف على حقيقة عالقة املتهمني ومقدار اتصالهم بها، ففتح له باب 

اإلثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصالً إلى الكشف عن احلقيقة ويزن قوة اإلثبات املستمدة 

من كل عنصر مبحض وجدانه، فيأخذ ما يطمئن إليه ويطرح ما ال يرتاح إليه، غير ملزم بان يشترط  في قضائه 

غير  عليه  رقيب  وال  إليها،  مؤيداً  يجده  أي سبيل  من  وجدانه  في  ينشدها  التي  احلقيقة  باغياً  معينة  بقرائن 

ضميره، وفق قواعد اإلثبات« 153.

ثانياً: عناصر احلقيقة. 

حتمل احلقيقة املنطقية معيار صحتها في ذاتها، وحتمل معها دليل صدقها وقوتها، فهي تتميز وفقاً لنظرية 

اسبينوزا 154 بثالث خصائص هي :

إن احلقيقة املنطقية توجد في الفكرة الصحيحة، فيستطيع العقل عن طريق تأمله في األفكار والعالقات . أ

أن يصل إلى احلقيقة املنطقية.

إن احلقيقة املنطقية هي التي تقوم على الصدق، فال تنتظر معيارها من اخلارج، فاجلرمية بحد ذاتها شيء . ب

وتكييفها القانوني شيء آخر، وعلى هذا فان التكييف القانوني للجرمية يعتبر فكرة قانونية “منطقية” 

وفق هذه النظرية.

ال تتعارض احلقيقة املنطقية مع الواقع بالرغم من أن معيار احلقيقة هو معيار ذاتي إال انه ينسجم مع . ج

الواقع، 

القانونية، لكن السؤال  هنا   فالقاضي يحكم على شخص يرتكب جرمية ويصدر بذلك حكماً طبقاً لألصول 

يكمن حول   مدى الصدق في مثل هذا احلكم رغم ان الواقع احلقيقي يكذبه؟ فاجلواب على ذلك ان هذا احلكم 

له أساس منطقي ووجود ذهني ولكنه ليس وجوداً واقعياً، فوجود احلكم هو وجود خاص باحلقيقة الثابتة، ويعني 

ذلك ان يتأكد الوجود املنطقي باحلكم باإلدانة وقبول النتائج الناشئة عنه. 

واالهتمام مبعيار صدق ودقة احلكم هو اإلطار املنطقي للحكم وهو جزء من علم املنطق الذي يُعنى بالبحث في 

احلقيقة وفي بنائها الداخلي، فهو علم الصدق أو احلق، وعليه فان احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة املطابق للواقع 

يبنى على أمرين هما أن يكون صادقاً من الناحية املنطقية وان يكون صادقا من الناحية الواقعية 155.

152   يحيى هويدي، مرجع سابق، ص 17. 
153   نقض جنائي 1939/1/12، طعن رقم 1004، سنة 9 قضائية، املوسوعة الذهبية، ج1، رقم 1279، ص 482 – 483. 

154   اسبينوزا هو فيلسوف برتغالي األصل ولد في أمستردام، استوعب الدراسات التقليدية والدراسات العلمية 
والفلسفية وأضاف عليها من عقله املتوقد.

155   سعيد عبد اللطيف حسن اسماعيل، احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة، 1989،  
ص 593.
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ثالثاً: ايجابية القاضي اجلنائي في البحث عن احلقيقة.

الذي  املدني  القاضي  دور  يختلف عن  وإظهارها،  احلقيقة  الكشف عن  في  بواجب كبير  اجلنائي  القاضي  يقوم 

تقتصر مهمته على املوازنة بني أدلة اخلصوم، فيقوم القاضي اجلنائي إضافة إلى موازنة أدلة اإلثبات التي تقدمها 

النيابة العامة بجهد هام يتمثل في دوره االيجابي بالتحري والبحث عن احلقيقة وأركانها، فهو غير مقيد بقيود 

اإلثبات املدني، من اجل احلفاظ على حقوق األفراد وحماية مصالح األفراد من االنتهاك.

األطراف في  التي تقتصر على  املدنية  العكس من اخلصومة  اجملتمع على  اجلنائية تتصل مبصلحة  فاخلصومة 

مناسباً  يراه  معني  دليل  تقدمي  املتهم  أو  العامة  النيابة  من  يطلب  أن  اجلنائي  للقاضي  يجوز  ولذلك  الدعوى، 

وضرورياً للفصل في الدعوى156.

وقد نصت املادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية املصري على أن للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء 

نظر الدعوى أو تقدمي أي دليل تراه الزماً لظهور احلقيقة، إضافة إلى انه يحق للقاضي ندب اخلبراء من تلقاء نفسه 

وإعالمهم لتقدمي اإليضاحات والتقارير اخلاصة مبوضوع الدعوى.

وجاء في النظام الفلسطيني في املادة )208( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني أن » للمحكمة بناًء على 

طلب اخلصوم، أو من تلقاء نفسها أثناء سير الدعوى أن تأمر بتقدمي أي دليل تراه الزماً لظهور احلقيقة، ولها أن 

تسمع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه إلبداء معلوماته في الدعوى.

وبهذا فان القاعدة العامة في اإلثبات تقضي أن عبء اإلثبات157 على املدعي ويقابله في املواد اجلنائية يقع على 

النيابة العامة، ويتعني على القاضي أن يحقق بنفسه في كل ما يعرض عليه من عدم وجود أدلة البراءة، ويحكم 

بالبراءة إذا تبني له أن املتهم ارتكب اجلرمية بناءاً على توافر مانع من موانع املسؤولية أو العقاب 158.

وعليه نخلص إلى انه بإعمال مبدأ القناعة الوجدانية يبرز الدور االيجابي للقاضي اجلنائي في البحث عن احلقيقة 

وكشفها، فالقاضي اجلنائي على عكس القاضي املدني ال يقف موقفاً سلبياً جتاه أدلة اإلثبات، بل يتعني عليه أن 

يبحث عنها من تلقاء نفسه وان يقبل منها ما يشاء ويستبعد ما ال يطمئن له وجدانه، وان يبذل جهداً فكرياً 

التخاذ اإلجراءات التي يراها مناسبة للكشف عن احلقيقة املوضوعية إلقامة العدل.

ومع ذلك فان هذه السلطة هي سلطة تقديرية ومقيدة بقواعد معينة وضعها املشرع للحفاظ على حقوق 

األفراد وحرياتهم األساسية، فدور القاضي اجلنائي يخدم العدالة اجلنائية ويحقق االستقرار في املبادئ القانونية 

واألحكام اجلزائية، طاملا كانت هذه األحكام تُبنى على نشاط القاضي القائم على االستدالل احلر املنطقي الهادف 

إلى املوازنة بني أطراف الدعوى وحماية حقوق اإلنسان.

156   مأمون محمد سالمة، اإلجراءات اجلنائية في التشريع املصري، مرجع سابق، ص 163. 
157   عبء اإلثبات: يقع عبء إثبات اجلرمية ونسبتها إلى املتهم على عاتق النيابة العامة ألنها متثل سلطة االتهام وألن الشك 
يفسر ملصلحة املتهم وفق مبدأ األصل في اإلنسان البراءة، فضال عن ان قرينة البراءة تعد من أهم الضمانات التي كفلها القانون 

األساسي على املستوى الداخلي واملعاهدات الدولية على املستوى اخلارجي كاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام 1948. 
158    مأمون محمد سالمة، اإلجراءات اجلنائية في التشريع املصري، مرجع سابق، ص 164.
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املطلب الثاني: القيود واالستثناءات الواردة على حرية القاضي اجلنائي في تكوين قناعته.

خضوع  دون  لتبريرها  مضطراً  يكون  أن  دون  اجلنائي  القاضي  بها  يستقل  ذهنية  عملية  القناعة  تكوين  إن  مبا 

حتدد  وضوابط  لقيود  إخضاعها  بالتالي  توجب  للغاية  دقيقة  العملية  هذه  فان  ولذلك  رقابه،  ألي  احلرية  هذه 

العامة لألفراد في مواجهه السلطات القضائية، ويقيم  إطار تكوينها وتشكيلها مبا يحفظ احلقوق واحلريات 

االستقامة في االستدالل وحفظ القواعد القانونية وإقامة العدل واملساواة 159.

وحرية القاضي اجلنائي في تكوين عقيدته ليست حرية مطلقة وإمنا هي مقيدة باحلفاظ على الضمانات التي 

شرعت للفرد من جهة وبقيود خاصة من شأنها احلفاظ على املبدأ العام ومبدأ » األصل في اإلنسان البراءة » 

وبالتالي حماية منظومة احلقوق الفردية واحلريات األساسية لإلنسان.

وطاملا كان هناك تسليم بحرية اإلثبات اجلنائي وحرية القاضي اجلنائي في الوصول إلى احلقيقة وتكوين قناعته 

قيود؟ فمن غير  بدون  وحرة  وهل هي مطلقة  احلرية  يثور حول مدى هذه  السؤال  أن  إال  الوجدانية بشكل حر، 

املقبول أن تكون هذه احلرية على إطالقها وإال حصل العصف باحلريات وحصل إهدار احلقوق وبالتالي عدم قيام 

التوازن بني الفرد وسلطات االتهام.

وإذا ما تعمقنا في دراسة سلطة القاضي اجلنائي في تكوين قناعته فال جندها كما ذهب إليه جانب من الفقه 

لهذه  ليست كذلك حيث وضعت  واحلقيقة   ،160 « » مطلقة  بأنها  املقارن  القضاء  عليه  استقر  وما  السائد 

السلطة قيوداً وضوابط تعد مبثابة صمام األمان إذا انحرف القاضي عند ممارسته لها كي ال تختل األحكام وال 

يصار إلى التحكيم، وعند إخالل القاضي بها فان الرقابة تتحقق عليه 161.

الفرع األول: القيود الواردة على حرية القاضي اجلنائي في تكوين قناعته الوجدانية.

ينبغي  ضوابط  لها  حرية  بل  منطقية،  وغير  وعشوائية  حتكمية  حرية  ليست  االقتناع  في  القاضي  حرية  إن 

مراعاتها وإتباعها للوصول إلى احلقيقة واألحكام صحيحة تصون احلق وحتافظ على كرامة اإلنسان وعلى حسن 

سير العدالة.

وتتمثل أهم القيود الواردة على حرية القاضي اجلنائي في االقتناع  كاآلتي:

أوالً: أن تكون القناعة مبنية على اجلزم.

تعد إدانة الفرد أمراً خطيراً، ال بد من التعمق في دراسته قبل احلكم على املتهم ألن ذلك من شأنه ان يؤدي إلى 

املساس في شخصه وماله أو االثنني معاً، لذلك وحتقيقاً للعدالة ينبغي إن يكون ثبوت إسناد الفعل إلى املتهم 

مبنيا على اجلزم واليقني، ال على مجرد الظن واالحتمال 162.

159   عادل خوري، عملية تكوين القناعة لدى القاضي في الدعوى اجلزائية، مجلة احلقوق اللبنانية والعربية، منشورات احللبي 
احلقوقية، بيروت، عدد 24، اجلزء 63 – 65، 1998، ص 117 – 118.

160   محمود جنيب حسنى، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص 425.
161   فاضل زيدان، سلطة القاضي اجلنائي في تقدير األدلة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، 1998، ص 168.

162   علي حسن الطوالبة، دور القرينة القضائية في تكوين القناعة الوجدانية لدى القاضي اجلزائي، دراسة مقارنة، مجله 
احلقوق، اجمللد السابع، العدد الثاني، 2010، ص 439.
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فعلى القاضي اجلنائي أن يصل في إصدار حكمه إلى حد اليقني التام، وطاملا األصل في اإلنسان البراءة وكل شك 

في إثبات اجلرمية إلى الشخص يجب أن يفسر لصالح هذا الشخص وبالتالي أن تكون األدلة قطعية الثبوت، كون 

الشك ال يصلح لنفي أصل البراءة 163.

ويكفي في احملاكمة اجلنائية أن يشكك القاضي في صحة إسناد الفعل إلى املتهم لكي يصدر حكمه  عليه 

بالبراءة، ويعود ذلك إلى قناعته الوجدانية وما يطمئن إليه في تقدير الدليل، طاملا كان ظاهر احلكم انه قد أحاط 

بالدعوى إحاطة تامة عن بصر وبصيرة 164.

كما عبرت محكمة النقض الفلسطينية عن واجب القاضي اجلنائي ببناء قناعته على اليقني حيث قالت “في 

ينبغي سماع شهادتها دون قسم وعلي سبيل االستدالل، وفي  التي كان  “ياسمني”  الطفلة  األخذ بشهادة 

استبعاد اعتراف املتهم “حمدي” أمام املدعي العام وأمامها الذي جاء فيه أنه هو الذي قام بطعن عمه املغدور 

وبالتالي فقد بنت محكمة البداية القرار املستأنف على مجرد الظن وليس اجلزم واليقني 165.

دفاع  وسائل  ان  عن  االستئناف  محكمة  قضت  إذا   « بأنه   ،166 الفرنسية  النقض  محكمة  به  قضت  ما  وهذا 

املتهم غير أكيدة، فيتعني أن تقضي بالبراءة، حتى متكنه من االستفادة من قاعدة الشك لصالح املتهم، على 

انه ال يجوز إعمال قاعدة تفسير الشك لصالح املتهم إال بعد أن يتعذر أن تضاء أمام القاضي كافة الشموع وان 

يتعذر عليه إزالة الغموض الذي دعا لقيام الشك وذلك بقيامة مبزيد من التحقيقات أو على حد تعبير محكمة 

النقض إال بعد أن يكون قد أحاط بالدعوى اإلحاطة الكاملة التامة وبشكل متبصر يحفظ حقوق األفراد ويحمي 

حرياتهم من التعسف.«

وفي قرار حملكمة التمييز األردنية جاء فيه:« إن تطبيق قاعدة )انه من األفضل أن تُبرئ احملكمة ألف مجرم من أن 

تدين بريئا واحداً( يكون محلة عندما تكون النية محل شك« 167.

اإلثبات  ألدلة  املمكن حتقيقه  غير  ألنه من  ذلك  املطلقني،  واليقني  اجلزم  بهما  املقصود  ليس  واليقني  اجلزم  وان 

خاصة » ألقوليه » ألن اجلزم واليقني يتحققان إال في املسائل التي لها تكييف مادي بالتحليل أو اإلحصاء أو 

الترقيم، وأما املسائل املعنوية كاإلميان والعدالة والصدق فهي نسبية فقط. وبالتالي يكون يقني القاضي بها 

يقيناً نسبياً أيضا، وتبنى على عدم الشك، وبذات الوقت يكون بناء هذه القناعة على درجة عالية من الثقة التي 

ال يهزها احتمال آخر168.

واستقر القضاء املصري على ضرورة وجوب أن تبنى األحكام على اجلزم واليقني ال على الظن والفرض، وتطبيقاً 

لذلك جاء في قضاء محكمة النقض » متى كان الدليل الذي ساقه احلكم وعول عليه في إدانة املتهم هو دليل 

ظني مبني على مجرد االحتمال، فان احلكم يكون معيباً، مستوجباً نقضه » 169.

163   مأمون محمد سالمة، اإلجراءات اجلنائية في التشريع املصري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979، ص 154.
164   نقض مصري، 1975/3/9، مجموعة أحكام النقض، س 26، ص 220، رقم 49، ونقض 1980/3/17، مجموعة أحكام 

النقض، س 31، ص 391، رقم 73. 
165   نقض جزاء، رقم 452 لسنة 95 بتاريخ 9/1/1996.

166   عبد الرؤوف مهدي، حدود حرية القاضي اجلنائي في تكوين عقيدته، دار النهضة، القاهرة، 1998، ص 16.
167   متييز أردني، جزاء 65/89 و 86/74، و 77/24، مجموعه املبادئ، ص 465، و 470، و487.

168   علي حسن الطوالبة، دور القرينة القضائية في تكوين القناعة الوجدانية لدى القاضي اجلزائي، مرجع سابق، ص 439.
169   نقض مصري، رقم )1545(، تاريخ 1958/03/17، مجموعة أحكام محكمة النقض، السنة الرابعة والعشرون، ص 294.
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إال انه يجب التمييز بني مرحلتني، مرحلة التحقيق ومرحلة احملاكمة ففي األولى ال يشترط في القاضي الوصول 

إلى مرحلة اليقني التام بإدانة املدعى عليه بل يكفي مجرد ترجيح اإلدانة على البراءة، أما مرحلة احملاكمة وإصدار 

إنسان حلفظ حقوقه  املقررة لكل  البراءة  قرينة  الكامل الستبعاد  التام  اليقني  يبنى على  أن  احلكم فيقتضي 

وحتقيق دفاعه، فاملتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم جزائي بات قائم على أدلة كافية وإال على القاضي اجلنائي 

أن يذهب إلى تقدير براءته، فيكفي إلصدار حكم البراءة وجود الشك في اإلدانة.

ثانياً: االقتناع بناءاً على أدلة مشروعة.

ال بد للقاضي اجلنائي أن يبني حكمه  على اليقني قائم على أدله مشروعة، وان تكون هذه األدلة مستمدة من 

إجراءات صحيحة، وتتجه غالبية التشريعات إلى وضع نظرية حتكم مشروعية الدليل اجلنائي، ولذلك فان كثير 

من الدول تتفاوت فيما بينها من حيث القيمة القانونية للدليل غير املشروع 170.

فالقاضي اجلنائي له احلرية التامة بالوصول إلى احلقيقة من أي دليل يطرح أمامه بالدعوى استنادا حلريته في 

تكوين قناعته الوجدانية، إال انه مقيد بعدم تأسيس قناعته تلك على دليل يأتي وليد إجراءات مخالفة للقانون 

أو تنتهك حق من حقوق اإلنسان 171.

 فعلى القاضي اجلنائي  أن يؤسس قناعته من خالل أدلة صحيحة ومشروعة، فيطرح ما أقيم أمامه من أدلة 
الفرد جانباً، ألن ما بني على باطل فهو  انتهاكاً حلق من حقوق  أو جرى فيها  قامت على إجراءات غير سليمة 

باطل172 وإال كان احلكم باطاًل، حيث أن الغاية التي يسعى لها املشرع من خالل الشرعية الدستورية تتمثل في 

احلفاظ على حقوق األفراد وحماية حرياتهم ومنها حق الدفاع املقدس وبالتالي فان أي دليل يتم احلصول عليه 

نتيجة اإلكراه والضغط واالحتيال يعد دليالً معيباً. وهذا ما أكد عليه القانون األساسي الفلسطيني  في املادة 

)14( التي نصت على أن » املتهم برئ حتى تثبت  إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع 
عن نفسه«.

والدليل الذي يهدر أي من الضمانات الدستورية املقررة للفرد في الدفاع عن نفسه وحماية حريته يجب أن يطرح 

جانباً وال يؤخذ به في أي من مراحل الدعوى اجلنائية، وال يجوز أن يكون أساساً لتكوين قناعة القاضي وإصدار 

حكمة.

ومن األمثلة على ذلك حالة احلصول على الدليل الناشئ عن اإلكراه أو التهديد أو املستند إلى تفتيش باطل، أي 

التفتيش الذي يتم دون احلصول على إذن من النيابة العامة مثال 173.

وأكدت على ذلك املادة )1/273( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 3 لسنة 2001 بان » حتكم احملكمة في الدعوى 

حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها وال يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها 

في اجللسة أو مت التوصل إليه بطريق غير مشروع«. 

170   احمد عوض بالل، قاعدة استبعاد األدلة املتحصله بطرق غير مشروعة في قانون اإلجراءات اجلزائية املقارنة، دار النهضة 
العربية، القاهرة، 1993، ص 26. 

171   رؤوف عبيد، مبادئ اإلجراءات اجلنائية في القانون املصري، مرجع سابق، ص 534. 
172   نقض مصري، 4 يناير 1987، مجموعة أحكام النقض، س 38، رقم 11، ص 88.

173   نقض مصري، 15 أكتوبر 1972، مجموعة أحكام النقض، س 23، رقم 234، ص 1049.
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فان من متطلبات مبدأ الشرعية اإلجرائية مشروعية الدليل حتى يكون مقبوالً في عملية اإلثبات وفقاً للطرق 

التي حددها القانون، والتي تكفل حتقيق التوازن العادل فيما بني حق الدولة في اقتضاء العقاب، وحق املتهم في 

توفير الضمانات الضرورية الحترام حقوقه األساسية، فمشروعية الدليل هو ضمان للحقوق واحلريات وال يُقبل 

االحتجاج بدليل غير مشروع وان كان يتفق مع احلقيقة 174.

املادة  الوطنية، فقد نصت  والتشريعات  والدساتير  الدولية  االتفاقيات  الدليل في  االلتزام مبشروعية  تأكد  وقد 

أو  للتعذيب  فرد  أي  إخضاع  » يُحظر  انه  على   1948 عام  الصادر  اإلنسان  العاملي حلقوق  اإلعالن  من  اخلامسة 

العقوبات القاسية أو وسائل معاملة وحشية أو غير إنسانية أو حاطه بالكرامة البشرية«. 

وبذلك يكون باطالً ما يتم احلصول عليه من أدلة يتم احلصول عليها بطريقة غير مشروعة كما انه من الضروري 

احلفاظ على التوازن بني احترام احلريات العامة والفردية من جهة وبني معاقبة اجملرم وإنزال العقوبات عليه من 

جهة ثانية، كما إن معظم التشريعات والفقه ال يعتدون بالدليل املتحصل عليه من خالل اللجوء إلى الوسائل 

العلمية كجهاز كشف الكذب واستخدام العقاقير اخملدرة والتنومي املغناطيسي وغيرها من الوسائل التي يراد 

منها الوصول إلى احلقيقة، فهي تهدر احلقوق األساسية للفرد وحتط من كرامته . فمتى كان الدليل معيباً وجب 

استبعاده من بني األدلة وإال كان حكم القاضي باطالً وان استند في إصداره إلى أدلة مشروعة إلى جانب الدليل 

الباطل175.

وقد عبرت محكمة النقض املصرية عن ذلك بقولها: » ال يكفي لسالمة احلكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان 

وليد إجراء غير مشروع« 176.

واودت في ذلك محكمة النقض الفلسطينية بهذا فقالت » ان حملكمة املوضوع مطلق احلرية في تقدير الدليل 

وتكوين عقيدتها وان لها ان تقضي بالبراءه متى شكت في صحة الدليل » 177. 

التطبيقات القضائية لتحمي هذا احلق للفرد وتكرس  األردنية، فقد جاءت  التمييز  وأكدت على ذلك محكمة 

هذا املبدأ فقضت بان: » الشهادة التي تؤخذ على سبيل االستدالل ال تكفي وحدها لإلدانة ما لم تكن مؤيدة 

ببينة أخرى...« 178. وقضت أيضاً بأنه: » إذا تبني أن اعتراف املتهم غير مطابق للحقيقة ويتناقض مع شهادة 

املشتكي، ويتناقض مع تقدير الكشف على موقع السرقة فتكون الوقائع الواردة باالعتراف غير صحيحة، ويكون 

األخذ باالعتراف الذي جاء وليد التأثير على إرادة املتهم غير مطابق للحقيقة ومخالف للقانون« 179.

ثالثاً: طرح الدليل ملناقشة.

اوجب القانون على القاضي اجلنائي أن يبني حكمة على أدلة طرحت عليه في اجللسة بعد ان يتم احلصول عليه 

يجوز  فال  الدعوى،  أطراف  ملناقشة  قد ُخصصت  األدلة  تكون هذه  وان  ذكرنا،  بصورة مشروعة وصحيحة كما 

174   مأمون سالمة، اإلجراءات اجلنائية في التشريع املصري، مرجع سابق، ص 151.
175   حسن اجلوخدار، شرح قانون أصول محاكمات اجلزائية األردني، اجلزء األول، الطبعة األولى، عمان، 1993، ص 282.

176   طعن مصري، رقم 9، تاريخ 1977/1/9، سنة 28، مجموعة أحكام النقض، ص 44.
177   نقض جزاء، رقم 202 لسنة 2010، بتاريخ 19/1/2012.

178   متييز جزاء، رقم 2004/658، )هيئة خماسية( تاريخ 2004/5/26، منشورات مركز عدالة، عمان.
179   متييز جزاء، رقم 1987/80، )هيئة خماسية( تاريخ 1987/4/9، منشورات مركز عدالة، عمان
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للقاضي أن يقيم حكمه  إال على األدلة التي لها صلة وثيقة بالدعوى اجلنائية 180.

ويأتي هذا باالستناد إلى الضرورة التي حتتم وجوب تدوين كافة إجراءات التحقيق واالستدالالت وان أي دليل ال أصل 

له في أوراق الدعوى يعتبر ال وجود له في نظر القانون، وذلك لكي ال يؤخذ املتهم بأدلة تهدم حقوقه األساسية 

في مناقشة األدلة القائمة ضده.

وقد أكدت على هذا املبدأ الهام املادة )273( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 حيث 

نصت على أن » حتكم احملكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها وال يجوز لها أن 

تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في اجللسة أو مت التوصل إليه بطريق غير مشروع.”  كما أكد هذا 

املبدأ املادة )1( من ذات قانون البينات في املواد املدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001 181.

وبناءاً على ذلك فال يستطيع القاضي اجلنائي أن يؤسس حكمة على دليل ال أصل له ولم يقم أمامه في اجللسة، 

وإال كان احلكم معيباً موجباً للنقض، فال يعتبر دليالً ما حصل عليه القاضي من خالل علمه الشخصي، باعتباره 

فرداً من عموم الناس وليس باعتباره قاضياً ينظر في اخلصومة اجلنائية، فهو ال يستطيع أن يستند إلى معلوماته 

الشخصية عند نطقه باحلكم 182.

ويتعني على القاضي اجلنائي مناقشة كافة األدلة الواردة في الدعوى التي يتم التوصل إليها بالطرق السليمة 

التي تكفل للفرد احلماية الالزمة من االعتداء على ما تقرر له من ضمانات دستورية، وان ال يكون احلكم بني على 

مجرد املعلومات الشخصية أو لم يجري التحقق من األدلة في مجلس القضاء.

بإتاحة  للمناقشة  اجللسة  في  الدليل  طرح  من  االستفادة  الهام  املبدأ  هذا  خالل  من  الدعوى  ألطراف  ويكون 

الفرصة لألطراف من االطالع على أوراق الدعوى املوضوعة أمام القاضي ملناقشتها إذا شاؤوا ذلك183، وليكون ذلك 

دليال على إقامة املساواة والعدل أمام القاضي. 

وطرح الدليل في اجللسة للمناقشة يستند إلى ضمانة جديرة باحلماية كمبدأ هام تقتضيه العدالة واحترام 

حقوق اإلنسان وحرياته األساسية لكي يكون الفرد على بينة من أمرة، ولكي يتمكن من تهيئة دفاعه، وإال كان 

احلكم معيباً يستوجب النقض184.

ويكشف  العدالة  يحقق  االقتناع  في  القاضي  »حرية  ان  بقولها  الفلسطينية  النقض  ذلك محكمة  واكدت 

فليس للقاضي أن  احلقيقة ويضمن حق الدفاع ويتأسس على ذلك عدم جواز االستناد إلى أدلة غير قضائية, 

يحكم بناء على معلوماته الشخصية التي عن اجلرمية واملتهم خارج مجلس القضاء, كان يشاهده أثناء اقتراف 

اجلرمية, أو دليل بشكل سري, أو يستمع إلى أقوال شخص في مجلس خاص« 185. 

180   على حسن الطوالبة، دور القرينة القضائية في تكوين القناعة الوجدانية لدى القاضي اجلزائي ، مرجع سابق، ص 440.
181   تنص املادة )1( من قانون البينات على ان “ ال يجوز للقاضي ان يحكم بعلمة الشخصي.

182   محمود جنيب حسني، مرجع سابق، ص 841 - 843
183   على حسن الطوالبة، مرجع سابق، ص 440.

184   فوزية عبد الستار، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986، ص 516.

185   نقض جزاء، رقم 98/663، بتاريخ 1998/9/29. 
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به  قضت  ما  ومنها  للمناقشة،  اجللسة  في  الدليل  طرح  ضرورة  على  مؤكدة  القضائية  األحكام  جاءت  وقد 

محكمة النقض املصرية بان: » العبرة في احملاكمات اجلنائية باالقتناع بناءاً على األدلة املطروحة عليه بإدانة 

املتهم أو براءته« 186.

وجاء تأكيد محكمة التمييز األردنية على ذلك بقولها: » ال يجوز للقاضي أن يعتمد إال البينات التي قدمت أثناء 

احملاكمة وتناقش فيها اخلصوم بصورة علنية...« 187.

وفي حكم آخر حملكمة النقض الفلسطينية قالت بان »تقدير البينات واالقتناع بها يعود حملكمة املوضوع التي 

لها أن تأخذ مبا تقتنع به من أدلة مقدمة إليها وأن تطرح منها ما يتطرق إليه الشك في وجدانها شريطة أن 

تكون قد ناقشت األدلة املقدمة في الدعوى مناقشة سليمة واستخلصت منها النتيجة التي توصلت إليها 

استخالصاً سائغاً ومقبوالً« 188.  

رابعاً: تعليل و تسبيب األحكام.

ملا كان القاضي اجلنائي حراً في االقتناع بأي دليل بغرض أمامه، وان قناعته تلك ليست خاضعة للرقابة، إال إن 

حريته تبقى مقيدة بضرورة تسبيب حكمه، ويتوجب عليه أن يذكر األسباب والعلل التي قادته وجعلته يحكم 

باإلدانة أو البراءة 189.

قناعته  بتسبيب  ملزم  ليس  انه    غير  عنه،  الصادرة  األحكام  بتسبيب  ملزماً  اجلنائي  القاضي  يكون  وبذلك 

الوجدانية، وذلك ملا للقاضي اجلنائي من سلطة تقديرية حازها بقوة القانون، وان تسبيب االقتناع يقتضي قيام 

القاضي ببيان تفاصيل تقديره لألدلة ومدى تأثير كل دليل في ضميره، وحتليل الطريقة التي شكل بها قناعته، 

غير أن تسبيب األحكام يقتضي إثبات الفعل املكون للواقعة وبيان النصوص القانونية التي تنطبق عليها، وأدلة 

اإلثبات التي استندت إليها 190، وإال فان حكم القاضي يعتبر قاصراً وجديراً بالنقض.

املاماً شامالً، ومتحيصاً  بالدليل  يُلم  وان  بياناً كافياً،  األدلة في حكمه  أن يبني مضمون  والقاضي اجلنائي عليه 

كافياً يدلل !!على أن األدلة قد قامت على أساس صحيح يحفظ لألفراد حقوقهم وكرامتهم، من خالل تدقيق 

وبحث شاق يوصل إلى احلقيقة املنشودة، وتطبيق سليم إلجراءات التقاضي مبا يضمن حسن سير العدالة.

وأسباب احلكم يقصد بها األسانيد الواقعية التي بني عليها احلكم 191، فهو وسيلة من شأنها تقدمي العون 

للقاضي على الوصول إلى النتائج، فُتبعد عنه أي شبهه للتأثير العاطفي، وهو وسيلة ملعرفة أسباب احلكم، 

186   نقض مصري، رقم 2234، تاريخ 1973/1/18، مجموعة أحكام النقض، ص 722.
187   متييز جزاء أردني، رقم 2004/612، )هيئة عامة( تاريخ 2004/06/10، منشورات مركز عدالة، عمان.

188   نقض جزاء رقم 109، لسنة 2010 بتاريخ 25/11/2010
189   املادة )276( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية والتي جاء فيها “ يشتمل احلكم على ملخص الوقائع الواردة في 

قرار االتهام واحملاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة العامة واملدعي باحلق املدني ودفاع املتهم وعلى األسباب املوجبة للبراءة أو 
اإلدانة...”

190    محمد زكي أبو عامر، اإلثبات في املواد اجلنائية، الدار الفنية للطباعة والنشر، اإلسكندرية، 1985، ص 924.
191   فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص 552.
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فيمكن حملكمة النقض أن تتحقق من صحة احلكم وأساس، ولذلك يتوجب أن تكون األسباب مكتوبة ومفصلة 

ومتسقة، وإال كان احلكم باطالً، بل والبد من ذكر مضمون الدليل وتفصيله وكيفيه االستدالل به، ودور القاضي 

في استخالص احلقيقة 192.

ويعد تسبيب األحكام من أهم الضمانات التي تكفل للفرد احلفاظ على حقوقه وحرياته األساسية التي من 

شأنها إعالء كلمة العدالة وكفاله حلسن سير اإلجراءات القانونية ملا في ذلك من متكني األفراد  إلتاحة ألفرصه 

من اجل إ إعمال الرقابة املباشرة وحتقيق اإلملام في الدعوى اجلنائية.

كما انه مدعاة لتريث القاضي في نظر الدعوى وفحصها وإعمال حكم القانون فيها على تبصر وحكمه ، وان 

من شأن تسبيب األحكام متكني كافة األطراف وجهات نظر الطعن من اإلحاطة السليمة بكل الوقائع، وحتى 

تتمكن جهات الطعن من تأدية دورها في مراقبة األحكام وانسجامها مع القوانني، وبالتالي ضمان احلماية حلقوق 

اإلنسان أمام اجلهات القضائية.

وأكدت محكمة النقض الفلسطينية على وجوب تسبيب األحكام وبيان األدلة القضائية وان يكون البيان كافياً 

بقولها ان » التسبيب املعتبر باحلكم هو الذي يحرر األسانيد واحلجج التي بني عليها سواء من حيث الواقع أو 

القانون والتي تؤدي للوصول إلى منطوق احلكم ببيان جلي يستطاع من خاللها الوقوف على مسوغات ما قضي 

به، ويعلم من له حق الرقابة على أحكام القضاة من خصوم وجمهور ومحكمة النقض مسوغات احلكم علماً 

مفصالً إلى قدر يطمئن معه العقل إلى أن احملكمة قد ظاهرت احلذر في إيقاع حكمها” 193.

وان املراد بالتسبيب املعتبر للحكم هو حترير األسانيد واحلجج املبنى هو عليها واملنتجة هي له سواء من حيث 

الواقع او القانون وان يكون في بيان جلي بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به. ومن ثم فان هذا 

احلكم يكون غير مقنع ويتعني نقضه، وان الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق الرقابة على أحكام القضاة 

من خصوم وجمهور ومحكمة نقض ما هي مسوغات احلكم، وهذا العلم ال بد حلصوله من بيان مفصل بقدر 

تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضي ظاهر احلذر في إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهب اليه االمر والذي 

يكون معه احلكم باطالً متعيناً نقضه دون بحث باقي االسباب.

وهذا ما أكدته أيضا محكمة النقض املصرية بضرورة تسبيب األحكام وان يُبنى على أدلة كافية فال يكفي مجرد 

اإلشارة إلى الدليل بصورة مختصرة والهدف من ذلك إملام احملكمة باألدلة املاماً شامالً وأنها قامت بواجبها من 

فحص ومتحيص وتدقيق، وإظهار ملدى توافق كل دليل مع األدلة األخرى وإال كان احلكم  قاصراً 194.

وقضت محكمة التمييز األردنية مؤكده على ضرورة و وجوب تسبيب األحكام بان »... توصل محكمة اجلنايات 

الذي  الدليل  حكمها  في  تبني  أن  دون  بالعنف  العرض  هتك  جناية  يشكل  املتهم  اقترفه  ما   أن  إلى  الكبرى 

اعتمدته، فيما توصلت إليه، يجعل حكمها مشوباً بالقصور في التعليل، والتسبيب مستحق النقض...« 195.

192   علي حسن الطوالبة، مرجع سابق، ص 444.
193   نقض جزاء، رقم 2003/338، بتاريخ 2004/04/07.

194   نقض مصري، رقم 168 تاريخ 1956/4/17، مجموعة أحكام محكمة النقض، السنة 7، ص 585.
195   متييز جزاء رقم 1998/257، )هيئة عامة( تاريخ 1998/6/28، منشورات مركز عدالة، عمان.
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وقضت كذلك بأنه » إذا لم تعالج محكمة االستئناف بكل وضوح وتفصيل ومبا يتفق وحكم القانون ولم تقم 

بتسمية البينة التي اعتمدتها ولم تقم بسرد واقتطاف أجزاء من هذه البينات في منت قرارها، فان قرارها يعتبر 

غير مستوٍف للشروط الواردة في املادة )237( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية، ومشوباً بالقصور في التعليل 

واستخالص النتائج« 196.

الفرع الثاني: االستثناءات الواردة على حرية القاضي اجلنائي في تكوين قناعته.

يتمتع القاضي اجلنائي بسلطة واسعة في قبول األدلة املعروضة أمامه في الدعوى وتقدير هذه األدلة استنادا 

إلى املبدأ العام بحرية القاضي اجلنائي في تكوين قناعته الوجدانية، فهو غير مقيد بأدلة محددة مسبقاً 197.

إال إن بعض التشريعات اجلزائية قد أوردت استثناءات أوجبت على القاضي اإلثبات بطرق خاصة استثناءاً من املبدأ 

العام وكان العبرة من ذلك هو حتقيق مجموعة من االعتبارات للتيقن والتأكد من ثبوت اجلرمية، فال يؤخذ احد 

بجرم لم يقترفه، حتى ال يتسبب ذلك في إهدار احلقوق واحلريات العامة.

وهناك مسائل معينة دون غيرها بحاجة لطرق إثبات خاصة، كما في إثبات  املسائل غير اجلنائية أمام القضاء 

اجلنائي وكما في إعطاء بعض احملاضر والضبوط قوة ثبوتية خاصة، وكما في إثبات جرائم الزنا، فهذه املسائل 

توجب على القاضي التقييد بطرق إثبات مختلفة، وهذه االستثناءات كالتالي:

 
أوالً: إثبات املسائل غير اجلنائية.

تقتضي الدعوى اجلزائية أحيانا أن يتم الفصل في مسألة غير جزائية ضرورية يتوقف عليها الفصل في الدعوى 

ذاتها، وهنا على القاضي اجلنائي إتباع طرق ووسائل اإلثبات اخلاصة بتلك املسائل.

وأكدت املادة )1/206( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني على أن » تقام البينة في الدعاوى اجلزائية بجميع 

طرق اإلثبات إال إذا نص القانون على طريقة معينة لإلثبات ». ونصت املادة )225( من قانون اإلجراءات اجلنائية 

» تتبع احملاكم اجلنائية في املسائل غير اجلنائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى اجلزائية طرق  أن  املصري على 

اإلثبات املقررة في القانون اخلاص بتلك املسائل«.

وإلزام القاضي اجلنائي بإتباع طرق إثبات خاصة في املسائل غير اجلزائية يكون من خالل حالة دخول عناصر اجلرمية 

مواد مدنية أو جتارية أو أحوال شخصية لها عالقة بالواقعة اإلجرامية، ومن األمثلة عليها، جرمية الرشوة التي 

يشترط اجلاني فيها أن يكون موظفاً عاماً  وتوافر عقد األمانة  في جرمية خيانة األمانة واثبات امللكية في جرمية 

السرقة 198.

وتخضع هذه املسائل للقانون الذي يحددها، كما نصت عليه املادة )171( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني 

بقولها: » تختص احملاكم اجلزائية بالفصل في جميع املسائل التي يتوقف عليها احلكم في الدعوى اجلزائية 

املرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على غير ذلك«، فالقاضي اجلنائي وهو ينظر في جرمية خيانة األمانة عليه 

196   متييز جزاء رقم 2009/524، )هيئة خماسية( تاريخ 1998/6/28، منشورات مركز عدالة،
197   مأمون سالمة، اإلجراءات اجلنائية في التشريع املصري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979، ص 154 .

198   أسامة عبد اهلل قايد، الوسيط في شرح قانون اإلجراءات اجلنائية املصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، 262
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أن يبحث في إثبات وجود عقد األمانة، وقد اجمع الفقه على هذا االلتزام بشرطني هما199 :

أن تكون الواقعة املتعلقة بالقوانني غير اجلزائية الزمة للفصل في الدعوى اجلزائية.. أ

أن تكون الواقعة املتعلقة بالقوانني غير اجلزائية هي مفترض اجلرمية وليس مكونة لذات السلوك اإلجرامي، . ب

هذا  إثبات  اجلزائي  للقاضي  وعليه  بالعقد،  وليس  بالثقة  جاء  اإلخالل  أن  جند  األمانة  خيانة  جرمية  ففي 

التصرف بطرق اإلثبات كافه باعتبار أن هذا التصرف هو أساس السلوك اإلجرامي املعاقب عليه.

وحال توافر هذان الشرطان فان القاضي ملزماً بإتباع طرق اإلثبات اخلاصة في املسائل غير اجلزائية، وقد استقر هذا 

املبدأ في معظم التشريعات ومنها قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني في املادة )210( التي نصت على انه » 

1. تلتزم احملكمة بتطبيق أحكام قانون البينات في املواد املدنية والتجارية على دعوى احلق املدني التي تنظر فيها 
تبعاً للدعوى اجلزائية. 2. تتبع في نظر دعوى احلق املدني من حيث اإلجراءات القواعد التي يقررها هذا القانون” 

الشخصي مع  باحلق  ادعاء  “إذا وجد  بقولها:   )149( املادة  األردني في  احملاكمات  أصول  وقانون  ذلك  ونص على 

القضية اجلزائية وجب على القاضي إتباع قواعد اإلثبات اخلاصة به، واستقر القضاء على هذا املبدأ “.

ويشترط لتطبيق القاضي اجلنائي قواعد اإلثبات في املواد غير اجلزائية عدة شروط هي200 :

أن تكون الواقعة محل اإلثبات هي شرط مفترض للجرمية وليس مكون للركن املادي لها. فعقد األمانة . أ

هو الشرط املفترض، فيخضع إثباته لقواعد القانون املدني، فالقاعدة في اإلثبات اجلنائي انه يخضع ملطلق 

تقدير القاضي، وال يكون ذلك في شروط اجلرمية وإمنا في مجال إثبات اجلرمية.

أن يكون احلكم الصادر في الدعوى اجلنائية باإلدانة دون البراءة، فتكون احملكمة في ِحل من االلتزام بقواعد . ب

اإلثبات املدنية عند صدور قرار البراءة.

أن تكون املسائل املتعلقة بالقوانني غير اجلنائية الزمة للفصل في الدعوى اجلنائية وفي حال كان إثبات . ج

الواقعة من اجل استدالل القاضي بها باعتبارها قرينة على وقوع اجلرمية، فيجوز ذلك إذا لم يلجأ إلى قواعد 

اإلثبات املدني بإثبات العقود.

ثانيا: حجية احملاضر والضبوط والكتب الرسمية في اإلثبات.

للقاضي اجلنائي احلرية في تقدير الوقائع التي ترد في أوراق الدعوى وكافة احملاضر اخملتلفة، ويقدر القيمة في حرية 

كاملة من اجل الوصول إلى احلقيقة بجميع طرق اإلثبات، وله أيضا أن يطرح جانباً ما جاء في بعض األدلة ولو لم 

يطعن احد بصحة تلك األدلة، وفقاً ملبدأ القناعة الوجدانية 201.

وذكرت معظم التشريعات خروجا على هذا املبدأ ومنها املشرع الفلسطيني في املادة )212( من قانون اإلجراءات 

اجلزائية عندما نصت على اعتبار احملاضر الرسمية من أدلة اإلثبات التي تلزم القاضي اجلنائي باألخذ بها فنصت 

على انه: » تعتبر احملاضر التي ينظمها مأمورو الضبط القضائي في اجلنح واخملالفات املكلفون بإثباتها مبوجب 

أحكام القوانني حجة بالنسبة للوقائع املثبتة فيها إلى أن يثبت ما ينفيها«.

199   فاضل زيدان، مرجع سابق، ص 195 – 197.

200   أسامة قايد، مرجع سابق، ص 264 – 266.
201   مأمون سالمة، مرجع سابق، ص 156.



57

وهذه احملاضر والضبوط لها قوة خاصة في اإلثبات، وعلى القاضي التقيد بهذه احملاضر وهي نوعني من احملاضر :

قناعته . أ خالفت  وان  بها  باألخذ  ملزماً  فالقاضي  تزويرها،  يثبت  أن  إال  بها  يعمل  التي  والضبوط  احملاضر 

ومثالها: قرار احلكم، ومحاضر احملاكمة، وشهادات امليالد 202.

احملاضر والضبوط املعمول بها إال أن يثبت عكسها.. ب

ومن املفترض أن هذه الضبوط صحيح ما جاء فيها وعلى احملكمة األخذ بها دون احلاجة إلى دليل آخر في حني إن 

للمشتكى عليه حق إثبات عكس ما ورد فيها ومن األمثلة على هذه الضبوط، مخالفة السير، والضبوط التي 

ينظمها مراقبوا اآلثار والتموين 203.

وقد نصت املادة )178( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني على ذلك بأنه » يعمل بالضبط الذي ينظمه 

ضابط العدلية ومساعدة والنائب العام في اجلنح واخملالفات املكلفون باستثبائها حتى يثبت العكس، ويشترط 

في إثبات العكس أن تكون البينة كتابية أو بواسطة الشهود«. وكذلك فعل املشرع املصري أيضا فقد خرج عن 

مبدأ حرية القاضي اجلنائي وأعطى تلك احملاضر قوة خاصة أيضا في اإلثبات204.

وهذه االستثناءات التي نصت عليها بعض التشريعات عائدة  إلى الطبيعة اخلاصة لتلك اخملالفات التي تعتبر من 

اجلرائم البسيطة، إضافة إلى وجود بعض اجلرائم التي حتيط بها بعض الظروف الغامضة أو لكون بعض اجلرائم 

املرتكبة سرعان ما يتالشى أثارها، األمر الذي قد يتسبب في إهدار حقوق األفراد والتسبب في عرقلة العدالة 205.

ثالثاً: إثبات الزنا في حق الشريك.

إن إثبات جرمية الزنا بالنسبة للزوج أو الزوجة هي األخرى قد خرجت على قواعد اإلثبات اجلنائي، فعلى القاضي 

الزنا، وقد حددت التشريعات املصرية واألردنية والفلسطيني  اجلنائي أن يتقيد بأدلة معينة أثناء نظره لدعوى 

األدلة التي تُقبل في إثبات جرمية الزاني بأدلة محددة هي206 :

القبض عليه حني تلبسه بالفعل.. أ

اعتراف الطرفني بالزنا.. ب

وجود وثائق وأدلة بقيام جرمية الزنا.. ج

وانه يُكتفى بان ال يستند القاضي في تكوين قناعته بدليل واحد من األدلة متى اطمأن إلى أن فعل الزنا قد حدث 

بالفعل ولو كان صريح 207، وان حتديد القانون  لهذه األدلة ال مينع من إعمال القاضي حلريته في تقدير األدلة ووزنها 

من اجل  تكوين قناعته  بهدف الوصول إلى احلقيقة واحلفاظ على حقوق األفراد وحرياتهم األساسية مبا ال يخل 

بالضمانات األساسية باحملاكمة العادلة.

202   فاروق الكيالني، محاضرات في قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني املقارن، اجلزء األول، الطبعة األولى، مطبعة 
االستقالل، عمان،1981  ص 352 - 354

203   على حسن الطوالبة، مرجع سابق، ص 448.
204   تنص املادة )225( من قانون اإلجراءات اجلزائية املصري على أنه “ يجوز للنيابة العامة ولسائر اخلصوم أن يطعنوا بالتزوير 

في أيه ورقة من أوراق الدعوى كمحاضر التحقيق ومحاضر اجللسات أو األوراق املقدمة فيها كالعقود واملستندات”.
205   مفيدة سويدان، مرجع سابق، ص 311.

206   على حسن الطوالبة، مرجع سابق، ص 451.
207   نقض 4 فبراير 1952، رقم 25، مجموعة أحكام النقض، السنة الرابعة، ص 676.
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املبحث الثاني: رقابة القناعة الوجدانية للقاضي لضمان احلقوق واحلريات.

لقد حرص املشرع الفلسطيني وعلى غرار معظم التشريعات املقارنة على بسط الرقابة على يقني القاضي 

لإلنسان حقوقه  يحفظ  وبشكل  قوي  أساس  على  بناءها  يتم  لكي  األدلة،  وتقدير  قناعته  تكوين  في  اجلنائي 

وضمان حرياته، ومبا ال ينفي األحكام الصادرة عن القاضي اجلنائي، وحتى ال يطال تلك األحكام البطالن.

للمحكوم  يكفل  ومبا  باخلطأ،  الوقوع  من  معصوم  غير  فالقاضي  بشر،  هم  وأخراً  أوال  األحكام  يصدر  من  وألن 

التناقض في  أو  أو اخلطأ في اإلسناد  أو فساد االستدالل  للقانون  احملاكم  البحث عن سالمة تطبيق  حقه في 

الرقابة على  واالحوط بسط كافة أشكال  األجدر  واحلريات كان من  للحقوق  فانه وحفظا  التسبيب، ومن هنا 

فالعدالة اجلنائية ال ميكن أن تتوفر اال باحترام احلقوق واحلريات التي تصاغ حلمايتها مبادئ  القاضي اجلنائي208. 

الشرعية الدستورية في اإلجراءات اجلنائية 209. 

وتنظيمها  دستوريا  واقرارها  املبادئ  تلك  على  النص  مجرد  الفردية  واحلريات  احلقوق  حلماية  كافياً  يعد  ال  كما 

وفق القوانني، بغير ان يكون لالفراد من الوسائل الكافية والكفيلة باحترامها، ولهذا كانت الرقابة على اعمال 

القاضي وقناعته الوجدانية من أكثر الوسائل القانونية فاعلية في احترام حقوق اإلنسان وحرياته.

وقد انتهينا إلى ان سلطة القاضي اجلنائي التقديرية ليست مطلقة وإمنا هي سلطة تعطيه دورا ايجايبا للوصول 

إلى احلقيقة وفقا لالستنتاج السليم القائم على املنطق الدقيق والعقل الراجح لضمان احلقوق واحلريات من 

اجلور والتعسف.

وان حرية القاضي اجلنائي مقيدة مبا يجعل االلتزام بها يتم في إطار االعتدال بعيدا عن التحكم وبعيدا عن القيود 

القانونية واهم هذه القيود هي الرقابة على سلطته التقديرية والرقابة على قناعته الوجدانية سواء املباشرة أو 

غير املباشرة، وذلك حتقيقا لضمان حماية أوسع للحقوق واحلريات األساسية للمتقاضني في مواجهه تعسف أو 

جنوح بعض القضاة سواء كان ذلك بحسن نية أو بسوء نية.

وحيث ان قناعة القاضي اجلنائي هي خالصة نشاطه في الكشف عن احلقيقة وهي خالصة مجموعة اإلجراءات 

الشكلية واملوضوعية للدعوى اجلزائية ولألهمية الكبيرة في ضمان احلقوق واحلريات  وإحاطتها بالرعاية واحلماية 

ورقابة  مباشرة(،  )رقابة  االستئناف  رقابة  في  تتمثل  الوجدانية  القناعة  تلك  على  الرقابة  كانت  فقد  لألفراد، 

النقض )رقابة غير مباشرة(، فالفصل في القضايا يتطلب اجتهادا من القاضي، واجملتهد قد يخطئ وقد يصيب، 

وبناء عليه ال بد من إعمال وسيلة ملراقبة ما قضى به القاضي إلقراره إن كان صحيحا أو إلغاءه أو تعديله.

املطلب األول: رقابة االستئناف على القناعة الوجدانية.

شرع الطعن باألحكام لتدارك ما يعلق بها من عيوب سعياً للعدالة ورعاية ملصالح وحقوق األفراد للمتقاضني210. 

208   إميان محمد علي اجلابري، يقني القاضي اجلنائي، مرجع سابق، ص 504 – 505.
209   احمد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، مرجع سابق، ص 778.

210   حامت بكار، حماية حق املتهم في محاكمة عادلة، دراسة حتليلية تأصيلية انتقاديه مقارنة، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 
1997، ص 301.
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سواء كان وجه الطعن هو الوقائع أو القانون، األمر الذي يفتح باب الرقابة حملكمة االستئناف على قناعة القاضي 

الوجدانية.

وان قاعدة ازدواج درجة التقاضي تعتبر ضمانا هاما ملصالح املتقاضني وللمصلحة العليا للعدالة، فاالستئناف 

باعتباره طريقا للطعن يلجا إليه الذي حلق به الضرر بسبب احلكم الصادر من محكمة الدرجة األولى، وبالتالي 

فان االستئناف يعتبر ضمانا حلسن سير العدالة وحماية احلقوق واحلريات211.

واحلكم القضائي يحتمل الوجهان الصواب واخلطأ، من خالل إعادة النظر في األحكام التي تتطلب ذلك لتفادي 

تنفيذ أو إصدار األحكام الباطلة أو املعيبة سعياً إلرساء قواعد قانونية سليمة وتفادياً جلور أو تعسف قد يطال 

حسن سير العدالة 212.

واالستئناف نظمه املشرع ملواجهه األحكام التي تصدر بحق املتهم استجابة ملبدأ حقه في الدفاع ودعماً حلقه 

في محاكمة عادلة وليس بوصفه خطأ من قبل احملكمة االبتدائية 213.

ونظرا ألهمية االستئناف في املساهمة بحماية احلقوق واحلريات من خالل بسط الرقابة على القناعة الوجدانية 

للقاضي، تبحث الدراسة في ماهيته وأهميته في الرقابة على القناعة الوجدانية واآلثار التي تترتب على قبول 

االستئناف.

الفرع األول: ماهية وأهمية االستئناف في الرقابة على القناعة الوجدانية.

االستئناف هو طريق طعن عادي في احلكم الصادر من محكمة الدرجة األولى يسمح برفع الدعوى أمام محكمة 

أعلى درجة من اجل إعادة النظر فيها من جديد214 ، لتفادي اخلطأ الذي  وقع على احملكوم عليه من اجل حماية 

مصلحة وحقوق املتقاضني ومنعاً إلهدار احلقوق واحلريات األساسية.

ويتيح االستئناف الفرصة أمام املتقاضني من خالل رقابتهم على احلكم الصادر من محكمة الدرجة األولى بان 

يعلنوا في صورة الطعن عليه أمام هيئة أعلى بهدف الوصول إلى إلغاء احلكم أو تعديله مبا يتوافق مع احلقيقة 

الواقعية. 

إزالة  وراء االستئناف  يراد من  انه  ذلك  املتهم احملكوم عليه،  ومن ضمانات االستئناف عدم جواز اإلساءة مبراكز 

الضرر الذي حلق به أو تخفيفه، فال يصح تعديل مبا يضر مبصلحة وحقوق املتهم وحرياته األساسية، وقد وصف 

جلوء املتهم إلى االستئناف على انه وسليه حلماية حقوقه وضمان شامل للمتهم يوفر له النظر مجدداً إذا ما 

تراءى له ان محكمة املوضوع قد أهملت جانباً من جوانبها، وفيما يوفره له من ممارسته إلدعائه باحلق الشخصي 

 .215

والعلة من االستئناف هي زيادة التدقيق بالدعوى من خالل نظر الدعوى على درجتني للوصول إلى حكم هو اقرب 

الذين ينظرون  ما يكون إلى الصواب، وتدارك اخلطأ الذي قد تقع فيه احملكمة االبتدائية، كما ان تعدد القضاة 

القضية فيه ضمان حلسن سير العدالة وحتقيق حماية أوسع للحقوق واحلريات مبا لديهم من خبرة أوسع في 

211   احمد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، مرجع سابق، ص 796.
212   إميان اجلابري، يقني القاضي اجلنائي، مرجع سابق، ص 504.

213   حامت بكار، مرجع سابق، ص 302.
214   احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون اإلجراءات اجلنائية، ط4، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص 1235.

215   جهاد الكسواني، مرجع سابق، ص 285 – 289.
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في  زيادة  وبالتالي  القضاة،  قبل  من  للقضية  مضاعفة  تصبح  الدراسة  ان  ذلك  إلى  أضف  القضائي،  العمل 

االقتناع ان احلكم الذي طعن به قد طبق عليه القانون بشكل دقيق وسليم.

ويستند االستئناف إلى فكرة تصحيح اخلطأ احملتمل، فالفحص الثاني الذي يقوم به قضاه االستئناف لنفس 

الدعوى يتسم بحكم خبرة القائمني عليه وعددهم وترتبيه الزمني بدقة وعمق اكبر من الفحص األول، فأمام 

االستئناف يصبح لألفراد عادة تركيز الدفاع ألمور قد يكونوا أهملوها أو أنها فاتت قاضي الدرجة األولى، فيصلون 

حلق  يكون  ان  يحتمل  الذي  اخلطأ  عن  بعيدة  أحكام  الستصدار  أفضل  وفرصة  احلقيقة  إلى  اقرب  معرفة  إلى 

باألحكام السابقة 216.

واالستئناف ضمانة حلماية احلقوق واحلريات، وان القاضي اجلنائي ال يتبرع بحماية احلقوق واحلريات وإمنا هو ملزم 

بذلك، وانه يتم مراقبة كافة لوائح االتهام واوراق الدعوى للتأكد من سالمة اإلجراءات ودقتها، إضافة إلى خضوع 

القاضي اجلنائي إلى اشراف مجلس القضاء االعلى بكل ما يتصل بعملة 217.

وفضال عن كون االستئناف يعد ضمانة قضائية من شأنها العمل على تصحيح األخطاء احملتملة في أحكام 

الدرجة األولى من خالل إخضاع الدعوى للفحص الثاني، فانه يعتبر ضمانه أخرى يقصد بها توفير احلماية حلقوق 

األفراد التي ميارسونها مبوجب مراقبة أحكام الدرجة االبتدائية وان يطعنوا فيها  إذا ما خالفت الواقع أو خالفت 

القانون. كون التنظيم القضائي هو تنظيم بشري واحتمال اخلطأ فيه وارد، وألنه ال ميكن إدراك اليقني املطلق 

للقاضي، وإمنا يقتضي االستعانة بكافة الطرق التي تزيد من صالحية االقتراب من يقني وقناعة القاضي اجلنائي. 

وبالتالي حماية حلقوق احملكوم وزيادة في اقتناعه هو أيضا ان احلكم الذي طعن به قد طبق عليه القانون بشكل 

صحيح.

وميثل االستئناف رقابة ال غنى عنها بالنسبة لألفراد املاثلني أمام القضاء اجلنائي، وضمانة أخرى ملصلحة العدالة 

اجلنائية ذاتها، وهو ضمانه كبرى حلق املتهم في النفاذ إلى العدالة 218.

وما يؤكد القيمة لهذا املطلب احليوي ما ذهبت إليه احملكمة الدستورية املصرية بقولها: »...ان طرق الطعن 

في األحكام ال تعتبر مجرد وسائل إجرائية ينشئها املشرع ليوفر من خاللها سبل تقومي اعوجاجها، بل هي في 

واقعها أوثق اتصاالً باحلقوق التي تتناولها، سواء في مجال إثباتها أو نفيها أو توصيفها...« 219.

وقد أكدت محكمة التمييز األردنية على انه » يجوز حملكمة االستئناف آن تتدخل في قناعة محكمة الدرجة 

األولى ولكنا اشترطت على محكمة االستئناف ان تنظر القضية حينئذ مرافعة وسماع البينات مجدداً، وذلك 

ما  وخالفت  بنفسها،  إليه  توصلت  التي  حتقيقها  من  مستمدة  قناعتها  وتكون  اسلم  تقديرها  يكون  حتى 

توصلت إليه محكمة الدرجة األولى، وعليه ال يجوز لها التدخل في هذه القناعة إذا لم تسمع بنفسها البينات 

مجدداً 220. 

216   حسن اجلوخدار، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، مرجع سابق، ص 553.
217   القاضي موسى شكارنة، رئيس محكمة االستئناف، رام اهلل، مقابله بتاريخ: 2015/11/11.

218   حامت بكار، حماية حق املتهم في محاكمة عادلة، مرجع سابق، ص 308 – 309.
219   احملكمة الدستورية العليا املصرية، رقم 16/9 قضائية، بتاريخ: 1995/08/05، ص 7.

220   كامل السعيد، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، نظريتا االحكام وطرق الطعن فيها، دراسة مقارنة،  دار الثقافة، 
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فمحكمة االستئناف متتد رقابتها لتطال نظر القضية مجددا لتقومي االعوجاج الذي وقع على أحكام احملكمة 

االبتدائية، وهذا يشكل ضمانه غاية في التحري عنها وإبرازها مبا يحمي حقوق وضمانات األشخاص الذين حلق 

بحقوقهم شيء من اإلجحاف أو اجلور.

وجند أن جميع األنظمة القضائية قد حرصت على وضع التنظيم في األحكام مبا يكفل املوازنة بني إعادة النظر 

في احلكم كونه ضمانه حلسن سير العدالة وحماية احلقوق واحلريات وبني ضرورة احترام حجية األمر املقضي به 

ورقابة اليقني القانوني الصادر في الدعوى 221. 

واحلق في االستئناف يدخل في جوهرة ضمن الضمانات األساسية املقررة حلماية حقوق اإلنسان في نطاق قانون 

اإلجراءات اجلزائية، ملا تقتضيه املصلحة العامة بان يكون احلكم خاليا من كافة العيوب التي قد تشوبه وتلحق 

به 222. 

ويتقرر هذا احلق باعتباره مدعاة للقاضي االبتدائي لزيادة حرصه وتوخي الدقة في حتري احلقيقة، ذلك بان إحساس 

القاضي أن أحكامه تخضع للرقابة واملراجعة من قبل اخلصوم ومحاكم الدرجة الثانية مما يدفع بالقاضي لبذل 

املزيد من احلرص والعناية في إصدار األحكام.

وان حدود الرقابة املوسعة حملكمة االستئناف على قناعة القاضي الوجدانية تتمثل مبا لها من صالحيات واسعة 

 ( عليه  للمحكوم  يعطي  االستئناف  فان  ولذلك  قصور،  من  وقع  ما  ولتفادي  جديد  من  للنظر  الدعوى  بطرح 

املتهم ( الفرصة الستيفاء التحقيق وضمان حقوق الدفاع للمتقاضني، وقد نصت املادة )413( من قانون أصول 

احملاكمات اجلنائية املصري على ان »... ويسوغ لها في كل األحوال أن تأمر مبا ترى لزومه من استيفاء حتقيق أو 

سماع شهود، وال يجوز تكليف أي شاهد باحلضور إال إذا أمرت احملكمة بذلك«.

وفي القانون األردني نصت املادة )266( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على انه » جتري في احملاكمة االستئنافيه 

أحكام املواد السابقة املتعلقة بعالنية احملاكمة وإجراءاتها وبصيغة احلكم النهائي...«.

في  » جتري  بقولها  الفلسطيني  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من   )333( املادة  أكدت  الفلسطيني  القانون  وفي 

احملاكمة االستئنافية أحكام املواد املتعلقة بعالنية احملاكمة وإجراءاتها وصيغة احلكم النهائي، ولزوم الرسوم 

الغيابي، وحملكمة االستئناف الصالحيات املنصوص عليها  والنفقات، وفرض العقوبات، واالعتراض على احلكم 

في الفصل اخلاص مبحاكمة املتهم الفار في حالة فراره، أو في حالة عدم حضوره إلى احملكمة بعد تبليغه مبوعد 

احملاكمة إذا كانت الدعوى منظورة أمامها.

وقضت محكمة التمييز األردنية بان » ال يجوز حملكمة االستئناف فسخ احلكم القاضي ببراءة املتهم »الظنني« 

أو املشتكى عليه وإدانته إال بعد إجراء احملاكمة مرافعة وسماع البينات) سماع البينات قبل املرافعة (، فإذا ما 

فسخت محكمة االستئناف ذلك احلكم واستمعت إلى البينات فانه ال يعيب قرارها بالتجرمي عدم سماع بينات 

جديدة في الدعوى 223.

عمان، 2004،             ص 245 – 246.
221   إميان محمد علي اجلابري، يقني القاضي اجلنائي، مرجع سابق، ص 504 – 505.

222   حمدي عطية مصطفى عامر، حماية حقوق اإلنسان وحرياته العامة األساسية في القانون الوضعي، دراسة مقارنة، دار 
الفقه االسالمي ودار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 2010، ص 221.

223   متييز جزاء، رقم 96/369، املبادئ القانونية حملكمة التمييز، القسم األول، 1993 – 1997، ص 304.
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وبينت احملكمة الدستورية العليا املصرية اهمية مبدأ الطعن في األحكام باعتباره مبدأ هاما في حماية احلقوق 

واحلريات بقولها: »وان املتهم حتى بعد أن يعلن إعالنا صحيحاً قد يقوم به عذر يحول دون حضوره فال يكون 

حرمانه من أوجه الدفاع التي يدحض بها االتهام موافقا للدستور وينبغي كذلك أن يكون الفصل في الدعوى 

اجلنائية محيطاً بوقائعها، وان يكون قاضيها مدركاً إلبعادها عن بصر وبصيرة،  وأن ال يكون احلكم الصادر فيها 

غيابياً إذ يكون بعده عن احلق مظنوناً، وسعيه للحقيقة متكلفاً ورجحان عناصرها فيما فصل فيه متوهماً...« 

.224

وبهذا فان الطعن باالستئناف يتقرر في األحكام لتدارك أخطاء القضاة وانحرافهم باعتبار ان القاضي اجلنائي 

غير  وهو  البشر  كباقي  إنسان  يبقى  فانه  والنزاهة  احليدة  توخي  ومهما  عقلة  ورجاحة  ثقافته  بلغت  مهما 

حقوق  كفالة  على  وتعمل  أعماله  تراقب  أعلى  جهة  من  رقابة  وجود  املصلحة  من  فكان  اخلطأ،  من  معصوم 

األفراد األساسية، مبا يحمي كافة احلقوق من اإلهدار واالنتهاك وجتعل فيها احلقيقة اقرب ما تكون إلى احلقيقة 

الواقعية، ودعماً حلجية الشيء املقضي به، وبالتالي فان حرمان احملكوم عليه )املتهم( من حقه في الطعن يعتبر 

إخالالً جسيماً بحقوقه وتعريض حرياته للخطر225.

ويرتب قبول االستئناف عدة اآلثار خصوصا إذا ما مت قبوله من الناحية الشكلية للنظر من جديد، يكون من شأن 

ذلك بسط الرقابة على يقني القاضي اجلنائي االبتدائي مبا يشكل احلماية الالزمة للحقوق واحلريات للمحكوم 

عليه )املتهم(.

الفرع الثاني: اآلثار املترتبة على قبول االستئناف.

إن إتاحة الفرصة أمام احملكوم عليه )املتهم( عليه ملراجعة احلكم الصادر بحقه من محكمة الدرجة االبتدائية 

أمام محكمة االستئناف يهدف إلى إصالح ما يصدر من أحكام قضائية تطالها األخطاء املوضوعية أو القانونية، 

أو ما يصدر من أحكام تطال حقوق وحريات املتهم أثناء نظر الدعوى اجلزائية، وهذا احلق يدخل في إطار الضمانات 

األساسية حلماية حقوق اإلنسان، حيث انه من دواعي املصلحة العامة أن يكون احلكم خالياً من العيوب التي 

تشوبه مبا يكفل احلماية التامة حلقوق اإلنسان وحرياته 226.

وعليه فان قبول االستئناف يترتب عليه اثران هما: وقف تنفيذ احلكم الصادر من محكمة البداية، وطرح النزاع 

على محكمة االستئناف بغرض حتري وفحص قناعة القاضي االبتدائي.

أوالً: وقف تنفيـــذ احلكــــم.

تنفيذ احلكم  إرجاء  للمحكمة  » يجوز  انه  الفلسطيني على  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من   )340( املادة  نصت 

املستأنف حلني الفصل في االستئناف إذا أبدى احملكوم عليه رغبة باستئناف ذلك احلكم«.

224   حكم محكمة دستورية عليا، بتاريخ 1998/02/07، رقم 64، السنة القضائية 17 قضائية دستورية، املوسوعة 
الدستورية الشاملة، ص 146.

225   احمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، ص 388.
226   حمدي عطية مصطفى عامر، حماية حقوق اإلنسان وحرياته العامة األساسية في القانون الوضعي والفقه االسالمي، 

املرجع السابق، ص 221.
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قبل  احلكم  ينفذ  ال   «  )192( املادة  في  األردني  اجلزائية  احملاكمات  أصول  قانون  النص في  املعنى جاء  وفي هذا 

انقضاء ميعاد االستئناف وال قبل البت في االستئناف«. 

وجاء النص في املادة )460( من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري بقولها: » ال تنفذ األحكام الصادرة من احملاكم 

اجلنائية اال متى صارت نهائية ما لم يكن القانون نص على خالف ذلك ».

وانه متى ُطعن في  ذاته يوقف تنفيذ احلكم خالله،  أن ميعاد االستئناف في  النصوص يتضح  واستنادا لهذه 

احلكم من خالل االستئناف فانه يظل التنفيذ موقوفاً حلني الفصل فيه من قبل محكمة االستئناف.

والعبرة بوقف تنفيذ احلكم انه يعتبر حكماً غير نهائي، استناداً إلى قاعدة أن األحكام ال يجوز تنفيذها إال إذا 

أيضاً، حيث من  املدنية  الدعوى  واحلكم في  اجلزائية  الدعوى  الهام احلكم في  األثر  نهائية، ويشمل هذا  صارت 

تبيان وجه  األحكام حلني  تنفيذ  والتريث في  التأني  العدالة  توجبه  وما  األفراد  ورعاية حقوق  مقتضيات حماية 

احلقيقة فيها وفي كونها نهائية 227.

فمرحلة الدعوى تبقى قائمة حتى يصدر احلكم النهائي ذو الصفة القطعية والسبب في ذلك هو ان احلكم في 

هذه املرحلة يبقى قابالً لإللغاء أو التعديل وان تنفيذه رغماً عن هذه االحتمالية يلحق الضرر بحقوق وضمانات 

املتقاضني، ويعد هذا احلق ركيزة هامة من ركائز الدولة القانونية، ويتوقف على كفالته فاعليه الرقابة القضائية 

في تقدمي حماية ناجحة حلقوق األفراد وحرياتهم 228.

وان محكمة االستئناف هي صاحبة االختصاص بتحديد موعد رفع االستئناف حتى لو كان بعد امليعاد أو كان 

رفعة معيباً، خصوصاً إذا ما كان يراد باالستئناف مجرد ارجاء التنفيذ، وبذلك يكون وقف التنفيذ استثناء يحمل 

في حقيقته تغليباً ملصلحة احملكوم عليه )املتهم( على مصلحة اجملتمع 229. ومثل ذلك اجازة احلبس االحتياطي 

بالرغم من عدم تأكيد أدلة اإلدانة.

وعليه فان االستئناف يشكل ضمانة حلسن سير العدالة مبا يحققه من دراسة مضاعفة للقضية 230. لغايات 

املقررة  املدة  فتره  املستأنف طوال  تنفيذ احلكم  يترتب عليه وقف  وان استئناف احلكم  تأييد احلكم،  أو  تعديل 

لالستئناف، إضافة إلى االثر الهام املتمثل بطرح الدعوى أمام محكمة االستئناف للفصل بالدعوى مره جديد 

وهذا بدورة أيضا يشكل ضمانة هامة حلماية حقوق املتهم 231.

ويتفرع عن حق االستئناف قاعدة هامة تتثمل بان استئناف احملكوم عليه )املتهم( للحكم سواء كان بالعقوبة 

أو االدعاء باحلق الشخصي »التعويض« ال يؤدي إلى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض على املتهم، وهذا ما يُعبر 

عنه بالفقه والقضاء بقاعدة » ان الطاعن ال يضار بطعنه«.

227   حامت بكار، مرجع سابق، ص 302 – 303.
228   حمدي عطية مصطفى عامر، املرجع السابق، ص 212.

229   محمود جنيب حسني، مرجع سابق، ص 1087.
230   حسن اجلوخدار، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997، ص 553.

231   حسن اجلوخدار، مرجع سابق، ص، 575.
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ذلك ان احلكم املستأنف يبقى قابالً لإللغاء والتعديل، لذا تقتضي العدالة التمهل في تنفيذه رعاية ملصلحة 

احملكوم عليه )املتهم( وحماية له من صعوبة تدارك النتائج املترتبة على تنفيذه بعد اإللغاء أو التعديل 232.

ثانياً: طرح النزاع على محكمة االستئناف لتحري قناعة القاضي االبتدائي.

يعمل االستئناف على نقل الدعوى بحالتها التي هي عليها أمام محكمة البداية وطرحها بذات نطاقها التي 

كانت عليه بكل عناصرها الواقعية والقانونية 233.

وبالتالي فان محكمة االستئناف تتقيد بهذا القيد الذي يترتب عليه ان ما لم تستطيع محكمة الدرجة األولى 

العرض له ال تستطيع التعرض له محكمة االستئناف باعتبارها محكمة موضوع وقانون، وهذا يعتبر قيداً على 

اختصاص وسلطة محكمة االستئناف.

وقضت بذلك محكمة النقض املصرية بقولها: “إذا أدانت احملكمة االستئنافيه املتهم في واقعة لم ترفع بها 

الدعوى، فان هذا فيه جتاوز منها لسلطتها، كما أن فيه حرمانا للمتهم من درجة من درجات التقاضي وإخالالً 

خطيراً بحقه في الدفاع” 234.

التهمة  تعدل  أن  من  باتاً  منعاً  ممنوعة  االستئنافيه  احملكمة  قالت«  املصرية  النقض  حملكمة  آخر  حكم  وفي 

املسندة إلى املتهم على أساس من وقائع غير التي رفعت بها الدعوى عليه 235. وهذا يعد ركيزة هامة حلماية 

حقوق احملكوم عليه )املتهم( وحرياته األساسية. 

ونطاق االستئناف هو في حقيقة األمر سلطة موسعة حملكمة االستئناف متى التزمت بحدود الدعوى، فلها ان 

تباشر سلطات كاملة في البحث وكشف احلقيقة الواقعية والقانونية، ويترتب ما لها من سلطات في تعديل 

تنظر  االستئناف  للمتهم، فمحكمة  األساسية  احلقوق  احترام  يراعي  لم  إذا كان هذا احلكم  إلغاءه  أو  احلكم 

الدعوى بكامل حريتها 236.

وقد اجمع الفقه على أن حملكمة االستئناف أن تغير الوصف القانوني للواقعة عما ذهبت إليه محكمة البداية، 

فلها أن تصف واقعة خيانة األمانة وتعدلها إلى جرمية سرقة 237.

كما ان حقوق ومصلحة املستأنف هي مناط التقيد حملكمة االستئناف، فعلى خالف قاعدة الطعن بالنقض فان 

اثر الطعن باالستئناف يكون أثره نسبيا وال ميتد أثره إلى من لم يطعن من باقي األطراف، أو كانت أسباب اإللغاء 

أو تعديل احلكم تتصل بغير املستأنف من األطراف، فال يطرح أمام االستئناف اال الدعوى التي كان املتهم خصماً 

فيها أمام الدرجة األولى، وبذلك يقتضي ان تتقيد احملكمة مبصلحة املستأنف. 

232   حامت بكار، املرجع السابق، ص 312.
233   محمود جنيب حسني، املرجع السابق، ص 1087.

234   نقض مصري، رقم 327 ، 15/ ديسمبر 1941، مجموعة القواعد القانونية، ج5، ص600.
235   نقض مصري، رقم 11 ، 13/ يناير 1951، مجموعة أحكام النقض، السنة العاشرة، ص25.

236   كامل السعيد، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، املرجع السابق، ص 929
237   نقض مصري، رقم 107، 1971، مجموعة احكام النقض، س 22، ص 435.
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وليس حملكمة االستئناف ان تعدل احلكم املستأنف بشكل يلحق الضرر باملستأنف وحقوقه، فإما أن تُبقي على 

احلكم وإما ان تعمل على تعديله مبا يحفظ ويحمي مصلحته استجابة ملتطلبات احملاكمة العادلة التي ينبغي 

أن يتمتع بها األفراد. 238.

واحلكمة من هذه القاعدة أن احملكمة االستئنافية تستمد سلطة النظر في الدعوى من االستئناف املقدم من 

احملكوم عليه، فهو يطلب تعديل احلكم لرفع الظلم عنه وإنصافه، وهي إن عدلت احلكم بغير حماية مصلحته 

فإنها تكون قد قضت مبا لم يطلب منها ويقع حكمها باطالً، إذا لم تتحرى احلفاظ على حقوقه كي ال ينقلب 

تظلمه وباالً عليه.

كما أن من احلقوق الثابتة للمتهم عدم جواز اإلضرار به وإهدار حقوقه بسبب جلوءه إلى استئناف احلكم، فمن 

غير املقبول موأخذته على تظلمه، األمر الذي تأباه العدالة 239.

ويستحيل على األفراد أن يأمنوا على حقوقهم وحرياتهم لدفع ما قد يقع عليها أو يشوبها من انتهاك إال إذا 

كفل النظام القضائي لألفراد حق االلتجاء واملالذ إلى القضاء لضمان حقوقهم واالطمئنان عليها، وإلزالة ما في 

نفوسهم من شعور بالظلم 240.

وينبغي على محكمة االستئناف التقيد باحلدود الشخصية للدعوى من خالل عدم إمكانية محاكمة من لم 

الواردين في الئحة االتهام،  أمام احملكمة االبتدائية، وال متلك إال أن تلتزم بنظر الدعوى بخصومها  يكن خصماً 

فليس لها إدخال خصوماً آخرين، وهذا ما أقرت به هيئة التمييز األردنية بقولها: » وحيث ان الذي قام بطعن 

الظنني بكر هو شقيق احد املتهمني الذين لم يكن محل مالحقة في قرار الظن واالتهام ولم تشمله الواقعة 

اجلرمية التي ساقتها النيابة العامة، وحيث ان محكمة اجلنايات مقيدة بأشخاص الدعوى إال أن املتهمني    في 

الدعوى لم يقدما على طعن اجملني عليه فيكون إصدارها السابق املنقوض في محله وموافق للقانون« 241.

تُطرح على محكمة  واقعة لم  النظر في  للدعوى فال يجوز لها  العينية  باحلقوق  التقيد  ايضاً  وينبغي عليها 

احملكمة  أمام  إليه  تُسند  لم  واقعة  )املتهم(  عليه  للمحكوم  تُسند  أن  لها  يجوز  ال  وبالتالي  األولى،  الدرجة 

االبتدائية بإضافة وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق واملرافعة 242. ألن معنى ذلك إجازة محاكمة احملكوم عليهم، 

يسبق  لم  وقائع  عن  االستئناف  أمام محكمة  لألفراد  القضائية  والضمانات  للحقوق  انتهاكاً  يعد  الذي  األمر 

عرضها على احملكمة االبتدائية، وهذا األمر يتعلق بالنظام القضائي وبالنظام العام.

وميتد نطاق رقابة االستئناف على قناعة قاضي احملكمة االبتدائية من خالل نظر القضية مرافعة وسماع للبينات 

سليماً  تقديرها  يكون  لكي  أخرى،  مرة  للبينات  بنفسها  تستمع  لم  ما  صحيحاً  تدخلها  يكون  فال  مجدداً. 

وقناعتها مستمدة من حتقيقها الذي خُلصت إليه.

238   رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 929.
239   حامت بكار، مرجع سابق، ص 304 – 305.

240   حمدي عطية مصطفى عامر، مرجع سابق، ص 201.
241   متييز جزاء، رقم 2005/581، )قرار هيئة عامة(، مجلة نقابة احملامني، العدد العاشر، 2006، ص 1660.

242   نقض مصري، رقم 209، 25/ نوفمبر 1968، مجموعة احكام النقض، س 19، ص 1031.
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وقضت محكمة النقض الفلسطينية بقولها: »عليها ان تقول كلمتها في الدعوى بحكم مسبب من لدنها 

تواجه فيه كافة عناصر النزاع الواقعية والقانونية، ولها ان تعيد تقدير األدلة ووزن البينة وتخالف تقدير محكمة 

اول درجة وإصالح ما أصاب احلكم املستأنف من أخطاء أياً كان مردها وان تعطي الدعوى تكييفها احلق ووضعها 

السليم غير مقيدة بتكييف محكمة اول درجة، وال يرد القول انها وبعملها هذا تعمل على إصدار مبدأ التقاضي 

على درجتني إال في احلاالت التي اوجب فيها املشرع إعادة الدعوى حملكمة أول درجة وهي احلاالت املشار إليها آنفاً« 

.243

إذا وجدت من  البدائية  » حملكمة االستئناف ان تتدخل في قناعة احملكمة  أن  وقضت محكمة التمييز األردنية 

األسباب ما يدعو إلى االستنتاج بان محكمة البداية أخطأت في تقدير األدلة ووزنها 244. 

املستأنف،  تؤيد احلكم  ان  أيضاً  لها  احلالتني  وفي كال  تدقيقاً  أو  القضية مرافعة  تنظر  ان  االستئناف  وحملكمة 

وتوافق على قناعة القاضي االبتدائي وهذا ما نصت عليه املادة )235( من قانون االجراءات اجلزائية الفلسطيني 

بانه » تقضي احملكمة بتأييد احلكم املستأنف إذا وجدت أن االستئناف غير مقبول شكالً أو أنه في غير محله 

موضوعاً » ولها أن تعمل على تقدير القضية وفقاً لقناعتها بخالف قناعة القاضي االبتدائي.

والرقابة على اجلانب القانوني تناولتها املادة )269( على انه » إذا فسخ احلكم خملالفة القانون أو ألي سبب آخر 

تقضي احملكمة في أساس الدعوى أو تعيدها إلى احملكمة التي أصدرت ذلك احلكم بتعليمات للسير مبوجبها«.

قانونية  فهو ضمانة  واألسلم،  األصوب  نحو  الطبيعي  القانون  ألوامر  بحق  يستجيب  االستئناف  إلى  واللجوء 

إدارة العدالة، واالستئناف  التوازن في  حلماية حقوق وحريات اخلصوم في مواجهة األحكام االبتدائية مبا يحقق 

وثيق الصلة بالنظام العام ال يجوز التنازل عنه سعياً للبحث عن احلقيقة والكشف عن قناعة القاضي االبتدائي 

وتكريساً للعدالة 245.

وال تلتزم محكمة االستئناف باملرافعة وسماع البنات من جديد طاملا قررت فسخ احلكم الصادر من محكمة 

البداية القاضي باإلدانة وذهبت إلى براءة املتهم، وهذا ما قضت به محكمة التمييز األردنية بأنه » يجوز حملكمة 

االستئناف ان تفسخ احلكم املستأنف وتقضي بالبراءة أو عدم املسؤولية دون حاجة العادة سماع البينة 246.  

خصائص  حيث  من  األولى  الدرجة  محكمة  تبعتها  التي  اإلجراءات  إتباع  االستئناف  محكمة  على   وينبغي 

الدفاع للمستأنف ضدهم، فهي  البينات، وحق  بتقدمي  والسماح  واملواجهة  احملاكمة  احملاكمة، كما في عالنية 

تكفل بنظرها الدعوى كافة احلقوق األساسية.

وحسن  الدعوى  لنظر  اختيارها  في  وتتدخل  االستئناف  محكمة  تراقب  ان  النقض  حملكمة  ان  بالذكر  وجدير 

تطبيقها للقانون حفظاً حلقوق وحريات املتهم، وفي هذا قضت محكمة التمييز األردنية بقولها: »يجوز حملكمة 

أو مرافعة حسبما تتطلبه  القضية املستأنفة تدقيقاً  برؤية  ان تتدخل في خيار محكمة االستئناف  التمييز 

ظروف القضية ومقتضيات العدالة« 247.

243   نقض جزاء، رقم 289 لسنة 2009 بتاريخ 22/12/2009.
244   متييز جزاء، 51/18، مجموعة املبادئ القانونية، ج1، ص 153.

245   احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، ص 895.
246   متييز جزاء، 92/454، مجموعة املبادئ القانونية، القسم األول، ص 76.
247   متييز جزاء، 59/57، مجموعة املبادئ القانونية، القسم األول، ص 165.
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ويقتضي أن تكون قناعة احملكمة االستئناف قائمة على األسباب واضحة مبا يضمن حقوق وحريات املتهم من 

بذاته علم وإحاطة احملكمة االستئنافية بظروف الدعوى  حيث إظهار حكمها مسبباً تسبيباً كافياً، ومظهراً 

وعناصرها واقتناعها باألحكام التي بنت عليها حكمها 248.

وتلتزم محكمة االستئناف بذلك حتى لو أنها ذهبت إلى تأييد احلكم االبتدائي وأنها وجدت ما يدعو إلى عدم 

التدخل في قناعة احملكمة االبتدائية، األمر الذي يحتم مناقشة البينات من حيث الوقائع والقانون عند نظرها 

في أسباب االستئناف املقدم إليها سواء من احلق العام أو املتهم 249.

وأخيراً يكون بإمكان املتهم اللجوء إلى طرق غير عادية   للطعن الستيفاء حقوقه األساسية، من خالل رقابة 

النقض على اجلانب املوضوعي القانوني إذا باء االستئناف بالفشل في إصالح عيب احلكم اجلنائي.

248   كامل السعيد، مرجع سابق، ص 248.
249   متييز جزاء، 66/5، مجموعة املبادئ القانونية، القسم األول، ص 180.
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املطلب الثاني: رقابة النقض على القناعة الوجدانية حلماية احلقوق واحلريات.

االستئناف  محكمة  على  النزاع  يطرح  بان  عليه  للمحكوم  يسمح  درجتني  على  ذكرنا  كما  التقاضي  كان  ملا 

لتنظره من جديد من حيث   الوقائع والقانون لكي تتدارك األخطاء احلاصلة، غير أن محكمة االستئناف قد تذهب 

وتنساق وراء حكم محكمة البداية فيما وقعت فيه من أخطاء، فتقع هي األخرى في أخطاء جديدة، باإلضافة إلى 

أن محاكم االستئناف تختلف في تفسير املسألة الواحدة في تطبيق القانون أو في تفسيره 250.

ومن املعلوم أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي يراد به الوصول إلى حكم يتطابق مع أحكام القانون تصان 

فيه مصلحة املتهم باعتبارها أولوية جديرة باحلماية 251. 

ويضطلع القضاء في فلسطني مبهمة الرقابة على أعمال القاضي من خالل التأكد من سالمة اإلجراءات املتبعة 

ومدى انسجامها مع أحكام القانون ومراقبة األوراق اخلاصة باالتهام ودرجة مطابقتها ودقتها وصحة توقيعها، 

إضافة إلى تقارير خاصة   بكفاءة  القضاة ومدى قيامهم بواجباتهم وأحيانا تصل للتحقيق الذي قد يؤثر في 

سلم الترفيع للقاضي اجلنائي 252. 

ورقابة النقض ضرورة ال غنى عنها لتوحيد املبادئ القانونية وحتقيق مبدأ املساواة أمام القانون، وضمان حسن 

سير العدالة من خالل إعادة النظر في األحكام 253. فالطعن بالنقض ملجأ نهائي وأخير للمتهم لدرء ما وقع من 

أخطاء أو انتهاك حلقوقه وحرياته، بهدف تدعيم احلقيقة والعدالة اجلنائية برقابة شرعية.

لذلك كان ال بد من وجود محكمة نقض عليا تراقب تطبيق القانون وحتمي احلقوق واحلريات وحتافظ على وحدة 

احلماية  لتشكيل  اجلنائي  القاضي  قناعة  وتراقب  من خالف،  احملاكم  بني  يقع  ما  تدارك  إلى  وتسعى  التفسير، 

الالزمة للحقوق واحلريات من جهة والى احترام القانون وسيادته وحتقيق مبادئ العدل واالنصاف بني املتقاضني 

في الدولة.

الفرع األول: مدى رقابة محكمة النقض على القناعة الوجدانية.

اختلف الفقه حول مدى رقابة محكمة النقض على جوانب الدعوى اجلنائية املوضوعية والقانونية، فقد انقسم 

الفقه بني معارض ومؤيد إلعمال رقابة النقض على السلطة التقديرية وقناعة القاضي اجلنائي التي تظهر في 

اجلانب املوضوعي للدعوى.

االقتناع  وان  واالحتمال،  بالترجيح  االقتناع  وليس  اليقيني  االقتناع  هو  اجلنائي  القاضي  من  املطلوب  واالقتناع 

اليقيني القائم  على االحترام التام للحقوق هو الذي ميكن محكمة النقض من مراقبة معقولية استخالص 

القاضي من مصدر الدليل 254.

250   محمود السيد التحيوي، الطعن في االحكام القضائية، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، 2003، ص 105.
251   حامت بكار، مرجع سابق، ص 315 – 316.

252   مقابلة مع سعادة القاضي سامي صرصور، نائب رئيس مجلس القضاء األعلى رئيس احملكمة العليا، بتاريخ 
2015/11/11

253   احمد فتحي سرور، الطعن في املواد اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص 23.
254   محمد علي السالم عياد احللبي، حرية القاضي اجلنائي في االقتناع الذاتي في قوانني مصر واالردن والكويت، مجلة 
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إال أن القاضي اجلنائي وكما سبق بحثه حر في تكوين قناعته وعقيدته في الدعوى من أي دليل يجده في أوراقها، 

فالعبرة باالقتناع في اإلثبات اجلنائي ومبا يقع في طمأنينة و وجدان القاضي، غير ان هذه احلرية ال تعني مطلق 

السلطة له وإمنا هي محدودة ومقيدة بضوابط معينة، فال بد ان يكون لالقتناع سنده في أوراق وحتقيقات الدعوى 

وان يكون ثمة مقدمات تؤدي إليه، باإلضافة إلى ضرورة التزام القاضي باألصول املنطقية والعقلية 255.

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية بقولها » في هذا اخلصوص جند أن القاضي حر في تكوين 

قناعته في الدعوى من أي دليل يجده في أوراقها طاملا أن املشرع أطلق له حرية االقتناع مبا يراه إال أن هذه احلرية 

ال تعني السلطة املطلقة غير احملددة بل هي مقيدة بضوابط وان من حق محكمتنا التصدي جلانب الوقائع في 

اقتناع محكمة املوضوع من حيث  الواقعية والرقابة على صحة  الرقابة على كفاية األسباب  نطاق معني هو 

مصادر االقتناع ومن حيث منطقية االقتناع 256. 

ومحكمة النقض وهي تراقب كفاية األسباب فهي تسعى إلى بسط رقابتها على جانب الواقع من خالل رقابة 

املصادر التي يستند إليها القاضي اجلنائي في تشكيل قناعته، ورقابة منطقية اقتناع القاضي وصالحية الدليل 

من الناحية املوضوعية، وبهذا فهي تعمل على اجتماع لفكرتني لضمان رفع مستوى األحكام وجعلها اقرب إلى 

احلقيقة وبالتالي ضمان حماية ورعاية حقوق وحريات اخلاضعني ألحكام القضاء257.

فمحكمة النقض وفي سبيل قيامها بالرقابة على صحة تطبيق القانون على الواقعة من خالل صحة تسبيب 

الواقع  بني  مزيج  هو  القاضي  كون عمل  للواقعة  القانوني  وللتكييف  للواقع  القاضي  فهم  ومراقبة  األحكام 

املوضوع  قاضي  على  رقابتها  إعمال  من  النقض  محكمة  تتمكن  حتى  لآلخر،  مكمل  كالهما  وألن  والقانون 

لتستبني صحة حكمة من فساده، فيخضع للنقض أيضا كل تقدير للواقعة يستند إلى قواعد اخلبرة، وواقع 

الدعوى من حيث التحقيق من قواعد اإلثبات القانونية 258.

وتعد رقابة النقض أداة الحترام القانون وحتقيق وحدته وسياجاً منيعاً حلماية احلقوق واحلريات العامة مبا يسمح  

لألحكام وضمان سيادة  تصديها  وذلك خالل ضمان  اليقني  إلى  املؤدية  قناعته  تكوين  اجلنائي  للقاضي  ويتيح 

القانون، والتزامها بتحقيق العدالة.

أوالً: ضمان تصدي محكمة النقض لألحكام.

ذلك  يثير  ان  دون  عليه،  املطعون  باحلكم  حلقت  التي  الشوائب  تلك  على  النقض  رقابة  إعمال  التصدي  يعني 

الطاعن نفسه، والغاية من ذلك هي حتقيق ضمان حسن تطبيق القانون 259. على أساس ان الطعن هو األداة 

حملكمة النقض ملمارسة رقابتها على موضوع الدعوى، إضافة إلى تصديها من تلقاء نفسها للعيوب املتصلة 

باجلانب القانوني للحكم.

احلقوق، العدد 3، الكويت، 2007، ص 349.
255   السيد عتيق، الطعن بالنقض في االحكام اجلنائية، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص 308 – 313.

256   نقض جزاء، رقم  125لسنة 2011 بتاريخ 29/2/2012
257   السيد عتيق، املرجع السابق، ص 284 – 285.

258   احمد مليجي، اوجه الطعن بالنقض املتصلة بواقع الدعوى، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 67 – 
.77

259   إميان اجلابري، مرجع سابق، ص 518.
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القانون  اجلنائي هو ضمان الحترام  النقض  الدستوري فان  القوانني ضماناً الحترام  فإذا كانت مراقبة دستورية 

والدستور معاً 260.

وحملكمة النقض دور الرقيب واملصحح ألخطاء قضاء املوضوع، فهي تُبطل احلكم الذي شابه اخلطأ، فهي بذلك 

تكفل سالمة العمل القضائي ودقته وتظهر ما يشوبه من عيوب، وتفرض بذلك على قاضي املوضوع التزاماً 

بتوخي الدقة والتزاماً بتسبيب أحكامه، مبا يكفل احلماية للحقوق واحلريات األساسية للمتهم.

وقد اكد على ذلك قانون االجراءات اجلزائية الفلسطيني في املادة )354( بانه » يجوز للمحكمة أن تنقض احلكم 

ملصلحة املتهم من تلقاء نفسها إذا تبني لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون، أو على خطأ في 

تطبيقه أو في تأويله، أو أن احملكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون، أو ال والية لها للنظر في الدعوى، 

أو إذا صدر بعد احلكم املطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.

وهذا الدور حملكمة النقض يستفيد منه اخلصم ذو املصلحة في إبطال احلكم املعيب، إذ يتيح له التخلص من 

حكم في غير مصلحته، ويحفظ له حقوقه ويفتح له باب األمل في حكم يحمي مصلحته ويرفع عنه ما وقع 

عليه من حكم شابه الغموض أدى إلى مساس بحقوقه وحرياته األساسية 261.

وللكشف عن مدى اتفاق القانون مع قواعد العدل واإلنصاف، ينبغي على القضاة البحث عن أسباب مظاهر 

القسوة والظلم في القانون، وهم مدعوون إلى تعديله من خالل وظيفة التسبيب التي تكشف عن الثغرات 

القانونية، وكيفية تالفيها، وبالتالي تضع محكمة النقض رقابتها طبقاً للقانون.

كما أن حملكمة النقض التثبت بنفسها من الوقائع اإلجرائية باالطالع على أوراق اإلجراءات عند االدعاء بان ما جاء 

به احلكم املطعون فيه يخالف ما احتوته تلك األوراق، فلها أن تقوم مبراجعة املذكرات ومحاضر اجللسات وكافة 

املستندات لتقف على صحة وسالمة ما اشتملت عليه متكيناً لها في فرض رقابتها على القانون وتأويله 262.

ويختلف تصدي محكمة النقض عنه في مرحلة االستئناف، فهو ال يخول محكمة النقض الفصل في موضوع 

الدعوى بل يجيز لها رقابة عيوب وشوائب احلكم متى اغفل صاحب املصلحة التمسك به أو وقع عليه إهدار ألي 

من حقوقه وضمانات محاكمته، كون مصلحته وحقوقه جديرة باحلماية والرعاية  263.

وان رقابة النقض حتقق غاية هامة تتمثل في إعالء سيادتها، وبالتالي حتقيق األمن القانوني األمر الذي يخلق 

الطمأنينة لدى املتهم ويشعره بعدالة احملاكمة التي أُجريت له.

وان رقابة النقض تؤسس لوحدة القانون الوطني من خالل توحيد التفسير في الدولة، مما يؤدي إلى حتقيق قدر 

تكفل  النقض  محكمة  رقابة  على  القائمة  املهمة  وهذه  القانون،  ألحكام  اخلاضعني  بني  املساواة  من  كافي 

للقضاء فاعليته وحتفظ متاسكه ووحدته كونه احد الركائز الهامة في ترسيخ حماية حقوق اإلنسان وترسيخ 

الشرعية اإلجرائية 264.

260   احمد فتحي سرور، النقض في األحكام اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص 3.
261   جنيب حسني، مرجع سابق، ص 1142.

262   احمد املليجي، مرجع سابق، ص 81 – 85.
263   إميان اجلابري، مرجع سابق، ص 519.

264   احمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، ص 393.
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وفي هذا فان محكمة النقض تقوم بنقض احلكم ملصلحة املتهم من تلقاء نفسها إذا اتضح لها أن احلكم قد 

صدر مخالفا للقانون، أو على خطأ في تطبيقه أو في تفسيره وتأويله، أو ان احملكمة التي أصدرت احلكم لم تكن 

مشكله وفقا للقانون اوليس لها والية لنظر  الدعوى، أو إذا صدر بعد احلكم املطعون فيه قانون يسري على 

القضية )القانون األصلح للمتهم( 265.

وحملكمة النقض نوعني من الرقابة على احلكم املطعون عليه يتمثل في رقابة العيوب التي يثيرها الطاعن ورقابه 

من خالل تصديها من تلقاء نفسها ألخطاء احلكم التي لم تُذكر بأسباب الطعن.

وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز األردنية بأنه » إن القاضي وان كان حراً في تكوين قناعته في الدعوى من 

أي دليل يجده في اوراقها طاملا أطلق له املشرع حرية االقتناع إال أن هذه احلرية ال تعني السلطة املطلقة غير 

احملدودة إذ أنها مقيدة بضوابط وقد استقر الفقه والقضاء على أن من حق محكمة التمييز الرقابة على كفاية 

األسباب الواقعية وعلى صحة اقتناع محكمة املوضوع من حيث مصادر االقتناع ومنطقية التطبيق...« 266.

وبناء على ما تقدم فان بسط رقابة محكمة النقض على أحكام محكمة املوضوع يقوم على ضوابط هامة 

تهدف بالضرورة إلى حماية احلقوق واحلريات للخاضعني ألحكام القضاء، ويتحقق ذلك من خالل ضرورة أن يكون 

استخالص النتائج حملكمة املوضوع متفقاً مع العقل ومنسجماً مع املنطق دون تنافر مع الوقائع، وان تورد احملكمة 

في حكمها األدلة التي استندت إليها وبيانها بياناً كامالً ومدى االتفاق احلاصل بني األدلة مع بعضها البعض 267. 

لتدقيق مسائل  اجلهود  وحث  الغامضة  النصوص  به جتليه  يراد  لألحكام  بالتصدي  النقض  قيام محكمة  وان 

القانون اجلنائي سواء ما تعلق فيها باجلرائم أو إجراءات التحقيق أو احملاكمة حلماية حقوق األفراد وصيانة اجملتمع 

من شرور اجلرمية، باإلضافة إلى اتصاله بالضمانات التي كفلها القانون للخاضعني ألحكامه، واتصالها بحماية 

اجملتمع وحياه األفراد وشرفهم وحرياتهم األساسية 268.

ثانياً: رقابة النقض ضمان لسيادة القانون.

تقع على قمة التنظيم القضائي العادي محكمة قضائية عليا، هي محكمة النقض وهي أعلى درجات التشريع 

العادي، فهي قمة العمل الفني القانوني، فمنذ بداية اجملتمع اإلنساني ظهرت احلاجة لوجود سلطة عليا لتنظيم 

شؤون األفراد، تكون مهمتها اإلشراف على ضمان حرياتهم وحقوقهم وواجباتهم، فكان مبدأ سيادة القانون 

الذي يقيد كافة السلطات في الدولة، وان يسود هذا القانون في ضمير اجلماعة لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم 

وضابطاً لكافة السلطات، فقد نص القانون األساسي الفلسطيني على هذا املبدأ في املادة )6( بقوله » مبدأ 

سيادة القانون أساس احلكم في فلسطني، وتخضع للقانون جميع السلطات واألجهزة والهيئات واملؤسسات 

واألشخاص« وجاء في املادة )64( من الدستور املصري » سيادة القانون أساس احلكم بالدولة...«.

265   محمد عبد الكرمي العبادي، القناعة الوجدانية للقاضي اجلزائي ورقابة القضاء عليها، دراسة حتليلية مقارنة، الطبعة 
األولى، دار الفكر، عمان، 2010، ص 249.

266   متييز جزاء رقم 96/638، املبادئ القانونية حملكمة التمييز، القسم األول، 1993 – 1997، ص 386.
267   محمد عبد الكرمي العبادي، مرجع سابق، ص 252 – 253.

268   السيد عتيق، مرجع سابق، ص 10.
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واحلقيقة انه لم يترسخ مفهوم ومبدأ سيادة القانون، إال إذا حصل االستقرار القانوني في التطبيق الصادر من 

كافة احملاكم، وحيث أن احملاكم تختلف فيما بينها في تطبيق القواعد القانونية على الوقائع املعروضة أمامها، 

الضرر  ويلحق  العدالة،  يؤذي  األمر  وهذا  للتفسيرات،  تعدد  من  يلحقه  وما  التطبيق  في  خلل  حدوث  وبالتالي 

بحقوق األفراد وحرياتهم، األمر الذي يتسبب في اإلخالل مببدأ مساواة املواطنني أمام القانون.

القضائية،  األحكام  توحيد  على  تعمل  فهي  واللبس،  االختالف  وإزالة  لدفع  النقض  محكمة  دور  يظهر  وهنا 

وضمان احلقوق لألفراد، وإشاعة االستقرار القانوني في الدولة، وبالتالي مساواة املواطنني أمام القانون تأكيداً 

ملبدأ سيادة القانون 269.

ولسالمة تطبيق القانون وإحقاقاً للحق والعدالة، اقتضى إحاطة األحكام بأهم الضمانات التي جتعل من احلكم 

واضحاً ومشتمالً على التسبيب الوافي السليم، مبا يظهر صدق القاضي اجلنائي في قيامه مبا عليه من واجب 

البحث وإمعان النظر للوصول إلى احلقيقة التي يعلنها فيما يفصل فيه، بعيداً عن التحكم واالستبداد، ومبا 

يدفع عنها الشكوك والريبة، من خالل نظر محكمة النقض في األمر لتبني صحتها من فسادها 270.

فمصلحة اجملتمع تقتضي أن تُبنى اإلجراءات في كافة مراحل الدعوى على أسس صحيحة وان تُبنى األحكام 

فيها على تطبيق سليم للقانون يكون خالياً من أسباب اخلطأ والبطالن 271.

كما إن وحدة النظام القضائي و وحدة السياسة القضائية للدولة وما متلكه محكمة النقض من دور في إرساء 

أمام  املساواة  قدم  ويضعهم على  الدولة  جتاه  املواطنني  إلى كفالة حقوق  يؤدي  اجلوهري  القضائي  اجلهد  هذا 

اجلهات القضائية، األمر الذي يتحقق من خالله نظاماً قانونياً سليماً حُتفظ من خالله احلقوق واحلريات األساسية 

لكافة الناس.

وتضمن رقابة النقض مصلحة املتهم من ناحيتني: فهي توجب نظر الدعوى بعد نقض احلكم من قبل قضاه 

غير أولئك الذين قاموا بنظر الدعوى وإصدار احلكم وهذا يُعبر عنه باحلياد القضائي، وعلى الناحية الثانية فهو 

إلغاء ميزة  أو  العقوبة  بتشديد  النقض  تقوم محكمة  أن  اجلائز  املتهمني، فمن غير  اإلضرار مبراكز  يكفل عدم 

اشتمل عليها احلكم املطعون فيه، وهذا يُعبر عنه مببدأ عدم إضرار الطاعن بطعنة 272.

الصحيح هو اختصاص  القانوني  احلل  البحث عن  إلى  األحوال  والعمل في جميع  القانونية  احللول  توحيد  وان 

أصيل حملكمة النقض التي تسعى إلى حماية مبدأ املساواة للمواطنني أمام القانون، باإلضافة إلى سعيها إلى 

ضمان حسن سير العدالة من إعادة النظر باألحكام 273. وإعمال قواعد التطبيق والتفسير الصحيح للقانون.

اخملالفة  اإلجراءات، فتبطل األحكام  املوضوع وصحة  الرقابة على محاكم  النقض تضطلع بوظيفة  ومحكمة 

والتي أدت إلى املساس بحقوق املتهم، فهذا الدور أساسيا في النظام القضائي، فهو السبيل إلى توحيد التفسير 

269   إميان اجلابري، مرجع سابق، ص 521 – 522.
270   حامت بكار، مرجع سابق، ص 318.
271   السيد عتيق، مرجع سابق، ص 88.

272   حامت بكار، مرجع سابق، ص 319.
273   احمد فتحي سرور، النقض في األحكام اجلنائية، مرجع سابق، ص 23.
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القانوني وأسلوب تطبيقه على الكافة في الدولة، وإزاء جميع اخلاضعني لقضائها، دون متييز أمام القانون274.

ثالثاً: التزام محكمة النقض بتحقيق العدالة.

تسعى محكمة النقض إلى توحيد أحكام القضاء وحتقيق العدل استناداً إلى النصوص املستمدة من القانون 

األساسي، ومبا أن الدولة تكفل تكافؤ الفرص جلميع املواطنني فإنهم متساوون في احلقوق واحلريات والواجبات. 

اخملالفة  األحكام  نقض  أداه  كونها  خاص،  اعتبار  على  العدالة  مفهوم  إلى  تنظر  النقض  محكمة  فان  ولهذا 

للقانون التي تلحق الضرر واألذى باألفراد 275.

النقض تعمل على ضمان تلك احلقوق من خالل حتقيق  العامة فان محكمة  ولضمان حماية احلقوق واحلريات 

احلقوق  كافة  ولهم  رتبهم،  أو  ألقابهم  إلى  النظر  دون  احلقوق  في  متساوون  فالناس  القضاء،  أمام  املساواة 

االجتماعية واالقتصادية، وهي مساواة قانونية فعليه. 

ويجوز أن تثير محكمة النقض من نفسها أسباباً متعلقة بالنظام العام بحثاً عن العدالة، فليس من املقبول 

التغاضي عن اخلطأ الذي ميس النظام العام ومقتضيات العدالة، وان يكون النقض مقبوالً شكالً وهدفه مصلحة 

املتهم حترياً للقانون األصلح للمتهم 276.

وتسعى محكمة النقض إلى التوفيق بني وظيفتها كمحكمة قانون وبني بسط رقابتها املوضوعية على احلكم 

اجلنائي في تكوين  القاضي  السليم ملبدأ حرية  للتطبيق  الفرصة  وإتاحتها  العدالة من جهة  اجلنائي، وحتقيق 

قناعته وبني إعمال تلك الرقابة على قيود هذا املبدأ من جهة أخرى وأهمها أن يكون احلكم مبنياً على اليقني 

ومستوفياً لشروط العدالة اجلنائية 277.

فوجود محكمة النقض هو ضرورة قانونية هدفها الصالح العام، ونقض األحكام اخملالفة ومتكني اخلصوم من 

استيفاء حقوقهم وفق نصوص القانون ألن مرحلة الطعن هي الوسيلة الوحيدة التي يراد من خاللها الوصول 

إلى قضاء فاعل تتحقق من خالله كافة عناصر العدالة 278.

وفكرة العدالة ال بد من توافرها لدى القاضي اجلنائي، فهي مرتبطة بضميره ونزاهته، األمر الذي يصعب معه 

باي  واملنطق  العقل  ملقتضى  واخملالفة  السيئة  األحكام  تتمتع  أن  ينبغي  فال  مراعاتها،  دون  قضاء  أي  استمرار 

حصانة، وان العدالة تأبى مؤاخذة  املتهم استنادا إلى دليل فاسد أو استنتاج غير منطقي، وانه ميكن أن يقف 

القانون حائالً دون رقابة النقض على التقديرات السيئة، فالنظام القانوني يستهدف إعالء احلق والعدالة وإدراك 

احلقائق الواقعية في املسائل اجلنائية 279.

ثوابت قانونية أعالها  األفراد وحماية كرامتهم جميعها  املتعلقة بكفالة حقوق وحريات  فالشرعية اإلجرائية 

274   جنيب حسني، مرجع سابق، ص 1139 – 1140. 

275   إميان اجلابري، مرجع سابق، ص 523.
276   السيد عتيق، مرجع سابق، ص 275 – 277.

277   السيد عتيق، مرجع سابق، ص 281.
278   إميان اجلابري، مرجع سابق، ص 524 - 525.

279   محمد علي الكيك، رقابة محكمة النقض على تسبيب األحكام اجلنائية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، 
مصر، 1987. ص 201 – 202. 
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القانون األساسي ومجموع القوانني ذات العالقة، وعلى محكمة النقض واجب حماية تلك احلقوق ليس فقط 

ملصلحة املتهم، وإمنا كونها تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وحتقيق العدالة، وتوفير 

االطمئنان للناس إلى حرص القضاء على إشاعة وحتقيق العدالة احلقيقية بني الناس.

الفرع الثاني: رقابة محكمة النقض على صحة االقتناع.

ال تقف محكمة النقض عن حد التصدي للموضوع من خالل رقابتها لصحة وكفاية األسباب الواقعية، وإمنا 

التي  املصادر  تراقب  فهي  املوضوعي،  اجلانب  على  الرقابة  تلك  بسط  خالل  من  رقابتها  مساحة  لزيادة  تسعى 

استند إليها القاضي اجلنائي وعلى منطقيه هذا االقتناع، بان يكون احلكم بعيداً عن الغموض في أسبابه أو 

متناقضاً، وذلك حتت طائلة البطالن 280.

وان حماية حقوق املتقاضني تتطلب مثل هذه املعادلة التي قد تبدو في ظاهرها تنافراً بني حرية القاضي اجلنائي 

فكرتني  عن  يعبر  وجوهره   حقيقته  في  انه  اال  للموضوع،  النقض  محكمة  تصدي  وبني  قناعته  تكوين  في 

متعاونتني وغير متنافرتني، بل ان اجتماعهما يشكل ضمانة لرفع مستوى االحكام وجعلها اقرب إلى احلقيقة 

والعدالة، إذ يجد قاضي املوضوع نفسه مضطراً لتكوين قناعته من أدلة موجودة وتصلح ألن تؤدي إلى االقتناع، 

احلماية  تكفل  التي  السليمة  بصورتها  عقيدته  تكوين  في  القاضي  حرية  تطبيق  على  حتافظ  الرقابة  فهذه 

للحقوق واحلريات األساسية 281.

ولكي تتمكن محكمة النقض من مراقبة العالقة بني القانون والواقع التي تنطبق عليها، فال بد أن يكون إثبات 

الوقائع واضحاً من خالل اإلثبات والتسبيب، فهما الزمان ومفترضان حلماية احلقوق واحلريات حتى تتمكن محكمة 

النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون وصحة االقتناع 282.

وال تلتزم محكمة املوضوع بالرد على  كل دليل عند القضاء بالبراءة طاملا أنها قد داخلتها الريبة والشك في 

عناصر اإلثبات، وذلك ألنها لم جتد فيها ما تطمئن معه إلى إدانة املتهمني 283. 

الكافي  بالتسبيب  يُكتفى  وإمنا  بالبراءة  التي قضى فيها  اجلنائية  الواقعة  ببيان  اجلنائي ليس ملزما  والقاضي 

املقنع القائم ضمان حقوق املتهم.

على ان ذلك ال مينع من مراقبة محكمة النقض ملنطق القاضي اجلنائي في التوصل إلى البراءة، وذلك للتحقق 

مما إذا كان من شأن أسباب البراءة أن تؤدي إلى النتيجة التي توصل إليها، أما في حال اإلدانة فانه يتوجب على 

القاضي اجلنائي تبيان الوقائع التي تفيد توافر عناصر اجلرمية لتبرير حكم القاضي الذي مت النطق به.

املادي بكافة عناصره  الركن  وتوافر  املفترضة في اجلرمية  الشروط  ان يشتمل على  باإلدانة يجب  وان كل حكم 

وتوافر الركن املعنوي وتوافر الظروف التي أُدين بها املتهم مبقتضاها، كما في سبق اإلصرار، فطاملا أن القاضي 

اجلنائي قد عالج أركان اجلرمية في الواقعة املنظورة، فهو معفى من ان يشرح كل ركن فيها 284. 

280   كامل السعيد، نظريتا االحكام والطعن، مرجع سابق، ص 337.
281   محمد عبد الكرمي العبادي، مرجع سابق، ص 263.

282   محمود حسني، مرجع سابق، ص 118.
283   نقض جنائي، 1982/5/18، اجمللة، س 33، القسم 125، ص 621.

284   احمد فتحي سرور، النقض في األحكام اجلنائية، مرجع سابق، ص 187.
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فرقابة محكمة النقض على قيد القناعة اليقينية للقاضي تكون من خالل صحة األسباب التي استند إليها 

القاضي ومدى كفاية األسباب الواقعية، فهي رقابة على منهج القاضي اجلنائي، فالقانون والواقع مجتمعان في 

غرفة املداولة لتشكيل وحدة واحدة في احلكم.

وان هذا يقودنا إلى أن الدولة عليها أن تكون أخالقيه في تعاملها مع أفرادها املسؤولة عنهم، فالقراءة للقواعد 

القانونية املتعلقة بحقوق اإلنسان قد تبدو غير واضحة وغير محددة في ظل ظروف سياسية واقتصادية معينة، 

وحيث رأى البعض أهمية دور الرقابة على دستورية القوانني وانسجام األحكام مع مقتضيات العدالة انه يكمن 

في تفسير وفهم عميق لهذه القواعد وتأكيدها 285. 

ويجب ان يكون ما اعتمده القاضي اجلنائي من أدلة يؤدي عقالً إلى تلك النتيجة التي توصل إليها، وعلى هذا فان 

حملكمة النقض دور املراقب على سالمة ما مت التوصل إليه في احلكم بصورة سائغة ومقبوله، واال كان احلكم 

معيباً، وقد اعترف املشرع بالسلطة التقديرية للقاضي اجلنائي في االقتناع باألدلة، اال ان هذه السلطة ليس 

مطلقة دون رقابة النقض على املنطق السليم في التقدير، باإلضافة إلى التزامة مببدأ االقتناع اليقيني، الذي 

يشكل أهم دعائم حماية احلقوق واحلريات 286.

أو  اجلانب  القانوني  ان تراقب قناعة القاضي اجلنائي في حال جتاوز سلطاته سواء في اجلانب  النقض  وحملكمة 

الواقعي.

أوالً: حالة جتاوز اجلانب القانوني.

يشمل هذا التجاوز قيام القاضي اجلنائي بتجاوز صالحياته واختصاصاته واحلكم مبا يزيد عن طلب اخلصوم ويزيد 

عليه، وهذا األمر على درجة من العموم، بحيث يشمل كل ما ال متلك محكمة املوضوع قانوناً القضاء فيه ولكنها 

فعلت، ويدخل في هذا املعنى قبول الطعن متى كان غير مقبول شكالً، فتكون احملكمة هنا قد جتاوزت سلطاتها 

القانونية 287.

وتعمل محكمة النقض على التحقق من أسباب احلكم والشروط القانونية من خالل مراقبة العالقة بني القانون 

إذا  القانونية، ويعد احلكم باطالً  املبادئ  إلى مراقبة  القانون، باإلضافة  والواقع مبا يضمن مراقبة صحة تطبيق 

استند إلى فهم غير صحيح للقانون.

ثانياً: حالة جتاوز اجلانب الواقعي.

النقض من  الوقائع وتقديرها وتقدير مدى صحتها، وحتى تتمكن محكمة  بإثبات  الواقعي املتعلق  أما اجلانب 

مراقبة احلكم فانه ينبغي توافر كافة عناصر التسبيب والبعد عن الغموض الذي يعد مساساً بضمانات وحقوق 

املتهم وحرياته األساسية 288.

 Ronald Dworkin, Freedoms law)Cambridge: Harvard university press, assachuse(, page 2.   285
286   محمد عياد احللبي، مرجع سابق، ص 350.

287   كامل السعيد، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، مرجع سابق، ص 333.
288   كامل السعيد، نظريتا األحكام والطعن، مرجع سابق، ص 337.
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وان هذا الغموض وعدم التسبيب أو التناقض يحول دون قيام محكمة النقض بوظيفتها املتمثلة مبراقبة صحة 

التطبيق السليم للقانون من قبل القاضي اجلنائي، فال بد من وجود مساحة واضحة في إثبات احلكم للوقائع،  

وإال شق على محكمة النقض مراقبة تلك العالقة بني القانون والواقع.

وترتكز رقابة محكمة النقض على مدى سالمة املنطق القضائي في استخالص ما أثبته احلكم من وقائع وفيما 

أخفاه من تكييف قانوني، وفيما استنبطه من حكم القانون، فالرقابة على املنطق القضائي للقاضي اجلنائي 

وصحة تطبيقه للقانون تعتبر مناط رقابة النقض 289.

اليمني،  بغير  كالشهادة  شروطه  من  الدليل  خال  إذا  اجلنائي  القاضي  أعمال  تراقب  النقض  محكمة  أن  كما 

واملواجهة بني اخلصوم، وقضاءه بعلمه الشخصي، ومدى اتفاق االستنتاج مع املنطق السليم، فان جافاه كان 

وحرياته  حلقوقه  بالغة  رعاية  للمتهم  تتحقق  حتى  السليم  املنطقي  االستنتاج  إلى  ترده  ان  النقض  حملكمة 

األساسية أمام القضاء احلارس الطبيعي للحقوق واحلريات العامة.

وبهذا فان رقابة محكمة النقض تشكل الضامن واحلامي للحقوق واحلريات للمتقاضني أمام القضاء مبا تقوم 

به من دور يتمثل في التدقيق الوافي ألسباب احلكم ومراقبة عوامل التسبيب والنتائج السائغة القائمة على 

تشكيل حماية حقيقية حلقوق اإلنسان أمام القضاء بكافة مراحله.

289   كامل السعيد، مرجع سابق، ص 347.
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اخلامتــــة:

خُلصت هذه الدراسة فيما تضمنته من بحث في أقسامها وفروعها إلى البحث في دور بالغ األهمية للقاضي 

اجلنائي في حماية احلقوق واحلريات الفرديه، مع األخذ بعني االعتبار جتارب األنظمة القضائية املقارنة ذات الصلة، 

وإيراداً شامالً للضمانات املتعلقة باملتهم في مرحلة بالغه الدقة والتعقيد أمام القاضي اجلنائي مبا يعزز حقوقه 

بجدارة  اجلنائي  القاضي  به  الذي يضطلع  بالدور  واحلقوق  الضمان  تلك  لربط  الدستورية، في محاولة  وحرياته 

النظر في الدعوى اجلزائية.

فمن خالل عرض ومناقشة وحتليل موضوعات البحث املتعلقة بدور القاضي اجلنائي في حماية احلقوق واحلريات 

الفردية بدا جلياً أن ضمان احلقوق واحلريات هي أولوية الستقرار ووحدة القضاء، وهي إحدى عوامل إرساء قواعد 

احترام حقوق اإلنسان وحتقيق العدالة للمتقاضني دون عقبات. مبا يسهم في تقدم ورفعة الدولة وضمان سيادة 

القانون فيها.

وترتكز احلماية للحقوق واحلريات على اضطالع القاضي اجلنائي بدور احلامي لقرينة البراءة للمتهم ومعاملته 

على اعتبار البراءة سمة لصيقة به طوال مراحل التقاضي، والى دوره في إعمال املبادئ الدستورية املنصوص 

عليها في القانون األساسي، وإتاحة الفرصة للمتهم لتقام له محاكمة عادلة تصان له فيها كرامته ويتاح له 

فيها كافة حقوق الدفاع عن نفسه وفقاً ألحكام القانون.

فالقاضي اجلنائي أثناء نظر الدعوى اجلزائية يلتزم مبنع على كل ما من شأنه اهدار الكرامة للمتهم أو املساس 

بحقوقه وحرياته األساسية استجابة ملتطلبات العدالة اجلنائية، فعليه ان يعمل على إحاطة املتهم بالتهمة 

املنسوبة إليه، وان ميضي بالدعوى مبا يكفل السرعة في الفصل فيها، ومبا يحمي مبدأ عالنية احملاكمة، ولذا فان 

دور القاضي اجلنائي صمام أمان لكفالة الشرعية الدستورية.

الفردية  واحلريات  للحقوق  الطبيعي  احلارس  مبهمة  واضطالعه  القضاء  لشؤون  تصريفه  في  اجلنائي  والقاضي 

تكون  ألن  والصاحلة  السليمة  األدلة  إلى  الدعوى مستندا  أوراق  من  وافي، مستمد  تسبيب  يبني حكمه على 

في  املساواة  قدم  على  املتقاضني  من  يجعل  وان  املتهم،  ملصلحة  للشك  تفسيره  يكون  وان  للحكم،  أساساً 

نظره للدعوى اجلزائية، باعتبار القاضي اجلنائي صائناً للحقوق وحامياً للحريات االساسية، ومنفذاً حكيماً يبني 

أحكامه اجلنائية عن بصر وبصيرة.

و على ضوء طبيعة النظام القضائي في فلسطني فان أعمال القاضي اجلنائي تخضع في مجملها لنوعني من 

الرقابة تتمثالن في رقابة االستئناف ورقابة النقض، حتى يتم بناء قناعته الوجدانية على أسس صاحلة وسليمة 

وصوال إلى احلقيقة، ورفع الظلم أو اخلطأ أو التناقض عن األحكام القضائية التي قد يقع بها القاضي اجلنائي، 

ومبا يحقق العناية املرجوة للحقوق واحلريات وبالتالي زيادة االستقرار القضائي وإشاعة األمن القانوني للكافة.

جديرة  أولوية  األخرى  هي  وحرياته  عليه  احملكوم  املتهم  حقوق  فان  قناعته،  تكوين  في  حراً  كان  وان  فالقاضي 

باالهتمام واحلماية، بعرض أحكام القاضي اجلنائي على محكمة عليا تنظر وتراقب قناعة القاضي ومدى اتفاقها 

االساسية  واحلريات  احلقوق  وحماية  حراسة  في  األصيل  بدوره  اضطالعه  ومدى  واإلنصاف،  العدل  قواعد  مع 

وجتعلها حتت طائلة البطالن.
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وعلى غرار التشريعات املقارنة فان الرقابة على قناعة القاضي اجلنائي تضمن احلماية للحقوق واحلريات االساسية 

ضعف  أو  التناقض  أو  االستدالل  فساد  أو  اخلطأ  من  معصوم  وغير  بشر  هو  وأخيرا  أوال  اجلنائي  القاضي  كون 

التسبيب، وتأكيداً على أهمية دوره في حراسة احلقوق واحلريات بضرورة بناء األحكام على أساس املنطق السليم 

ورجاحة العقل واالستنباط الدقيق للوقائع واألحكام، وسعياً لتحقيق العدالة ال ميكن ان تتحقق تلك احلماية إال 

باحترام احلقوق واحلريات التي كفلتها الشرعية الدستورية في اإلجراءات اجلنائية.

فالقاضي اجلنائي العادل يحكم لدولة القانون ويحمي اجملتمع من االنحرافات، لزرع الثقة لدى املتقاضني بالقضاء، 

ويتعزز هذا الدور برقابة النقض على أعماله وقناعته املتحصلة في الدعوى، حتى تتوحد املبادئ القانونية وتتحقق 

املساواة أمام القانون، ولضمان حسن سير العدالة، لتفادي ما يكون قد وقع فيه القاضي اجلنائي.

واحلريات فان حريته في تكوين قناعته محدودة  توفير احلماية للحقوق  اجلنائي في  القاضي  بدور  وفيما يتصل 

وصالحية  حكمه  في  اعتمدها  التي  األدلة  وصالحية  جهة  من  القانون  أحكام  مع  االتساق  بضوابط  ومقيدة 

مصادرة التي استند إليها من جهة ثانية.

بهذا فان املتهم تبقى حقوقه وحرياته االساسية محل حماية ورعاية يتوالها القاضي اجلنائي بنفسه وتسطر 

واحلريات  بدور فاعل في حماية احلقوق  اجلنائي  القاضي  والنقض لضمان قيام  رقابة االستئناف  ختام فصولها 

االساسية.

فال ميكن احلديث عن تكريس فعلي حلقوق اإلنسان مبجرد وضع مجموعة من القواعد القانونية، بل األمر يقتضي 

ان يكون للقضاء اجلنائي استقالالً فعلياً ملمارسة مهمته في صيانة احلقوق واحلريات العامة، فالقاضي هو حجر 

الزاوية في تطبيق وتكريس هذه احلقوق، بحيث ال يكون مجاالً لالستثناء في مجال العدالة لديه، فالضعيف في 

بني البشر قوي حتى يؤخذ احلق له، والقوي منهم ضعيف حتى يؤخذ احلق منه.

الفهم حلماية  في  الرؤية  أحكامه عن عمق  من  العديد  في  عام  بوجه  الفلسطيني  اجلنائي  القضاء  عبر  وقد 

احلقوق واحلريات العامة، إال انه ورغم ذلك فان القضاء اجلنائي لم يكن معبراً عن هذا السياق في بعض أحكامه، 

عالوة على أن البنية التنظيمية واملوضوعية لم تسمح له من القيام بدوره املنوط به بتوفير حماية متقدمة 

تنشدها كثير من اجلهات ذات العالقة في مجال حماية حقوق االنسان.
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النتائج والتوصيات:

من خالل البحث في دور القاضي اجلنائي في حماية احلقوق واحلريات، خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

والتوصيات أهمها:

النتائج:

كان من األولى ان يتم النص صراحة على انه أثناء الطعن باالستئناف ان يتم توقيف تنفيذ العقوبة حلني 	 

البت في االستئناف، وهذا ما اعتمدته بعض التشريعات املقارنة، باعتبار ان املتهم يبقى بريئاً حلني صدور 

حكم نهائي في تظلمه.

التعقيدات 	  من  بالرغم  واحلريات،  احلقوق  حلماية  املتواصل  سعيه  عن  فلسطني  في  اجلنائي  القضاء  عبر 

املوضوعية والبنيوية التي حتيط بالنظام القضائي، املتمثله في معيقات كانت وال تزال تواجه القضاء اجلنائي.

تبرز احلاجة املاسة القرار قانون عقوبات عصري يعالج املسائل املستحدثة للحقوق واحلريات وخصوصاً تلك 	 

املتعلقة بحرية املراسالت واالتصاالت وجرائم االنترنت، التي لم يتم التطرق إليها في قانون العقوبات احلالي، 

وافراد مساحة هامة إلحترام احلق في احلرية الشخصية واحلياة اخلاصة.

عبر نقص الدراسات واالبحاث اخلاصة مبوضوع دور القاضي في حماية احلقوق واحلريات العامة للمتهم أمام 	 

القضاء اجلنائي عن قله في املصادر واملراجع التي قد يرجع إليها القاضي اجلنائي في تكوين قناعته اجلنائية 

القائمة على رعاية احلقوق واحلريات، خاصة تلك املتعلقة برقابة االستئناف والنقض على قناعته الوجدانية 

وأعماله في تعزيز حقوق املتهم احملكوم عليه.



80

التوصيات:

نص 	  التي  الدستورية  والقواعد  الضمانات  بترسيخ  ومدى عالقته  القضائي  االقتناع  ضرورة حتديد مفهوم 

عليها القانون األساسي، السيما في تعزيز حماية حقوق وحريات املتهم  في الشرعية الدستورية واإلجرائية.

إتاحة الفرصة أمام املتهم وإعطاءه  الوقت الكافي ملمارسة حقه  للدفاع في كافة مراحل الدعوى اجلزائية، 	 

ومعاملته وفقاً لقرينة البراءة حتى صدور حكم االتهام.

التركيز على التأهيل والتدريب للقضاة من خالل املعاهد املتخصصة لزيادة قدرتهم على مسائل حتليل األدلة 	 

إلرساء تراث من األحكام العادلة املبينة على العقل واليقني الدقيق.

احلقوق 	  احترام  على  أحكامهم  لتأسيس  احلقيقة  عن  البحث  مبهمة  اضطالعهم  أثناء  القضاة  تشجيع 

واحلريات االساسية من خالل بناء أحكامهم على اجلزم واليقني والعقل والدقة وليس على الشك واالحتمال. 

وان يستمد القاضي قناعته على أدلة لها أصل في األوراق و مت مناقشتها من قبل اخلصوم.

الوصول 	  بهدف  اإلنسان،  حقوق  من  أي  وانتهاك  القانون  مخالفة  عند  النقض  حملكمة  فاعلة  رقابة  تعزيز 

إلى تطبيق سليم للقانون. والسماح حملكمة النقض بشكل كبير ملراقبة قناعة القاضي اجلنائي ووجدانه 

استناداً لألدلة املشروعة وسالمة استخالص األحكام.

ان ممارسة اإلشراف على القاضي اجلنائي من قبل مجلس القضاء األعلى واحملاكم األعلى درجة يعزز احترام 	 

حقوق اإلنسان، ومن شأنه منع االنحراف وفساد االستدالل واخلطأ للقاضي اجلنائي،  كما يعد ضماناً هاماً 

لتوحيد األحكام واالستقرار القضائي في الدولة، وحتقيق العدالة.
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قائمة املصــادر واملراجـــع
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