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ةـمقدم  
 

القتصادية واالجتماعية والثقافية، ونظرًا للحاجة السيما الحقوق ا اإلنسانالمركز في مجال حقوق  انطالقا من عمل
الجمهور على كافة القوانين والتشريعات السارية المفعول، فان المركز يسعى إلصدار )سلسلة  إلطالعالماسة 

كًا من المركز بمدى الحاجة راجميع الفئات، وذلك إد سهولة بحيث تتناسب معتميز بالبساطة والالدليل( التي ت
 لتعميق الوعي القانوني وزيادة التثقيف المجتمعي السيما في مجال الحقوق والواجبات. 

المركز إصدارها تباعًا، والتي سوف تتناول مواضيع مختلفة  هذه الدليل هو الخامس من سلسلة الدليل التي ينوي 
 نسان.ذات عالقة أساسية بحقوق اإل

دليل المتهم أثناء المحاكمة يتناول مجموعة من التساؤالت التي تدور في أذهان كل فرد، والتي يرى المركز ضرورة 
 تسليط الضوء عليها وتقديم اإلجابات بطريقة واضحة ومبسطة. 

( لسنة 3رقم ) يشار إلى أن دليل المتهم أثناء المحاكمة هو مجموعة أحكام مستنبطة من قانون اإلجراءات الجزائية
 دون الخوض في تعليقات حول مدى انسجام هذه المواد مع المعايير المقبولة دوليًا.  2001
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 في االختصاص
 

القانون، وتنظيمًا  أحكاماستنادًا إلى حق المرء في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفق 
توضيحها  علىحاكم في المواد الجزائية والمدنية، وسنأتي لألداء، فقد حرص القانون على تحديد اختصاصات الم

 باآلتي:
 

 * ما هي المحاكم المختصة بالنظر في الجرائم؟
 تختص محاكم الصلح ومحاكم البداية في النظر بالجرائم.

 

 مكان االختصاص؟ يتعين* أين 
 و الذي يقبض عليه فيه.الذي يقيم فيه المتهم، أ أواالختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة،  تعيني
 

 ؟يتعين مكان االختصاصهي حالة الشروع في الجريمة، وأين ما * 
 الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا خاب أثره ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فيها.

 ويتعين االختصاص في كل مكان يقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ.
مكان االختصاص لألفعال التي وقعت كلها أو بعضها في الخارج، وتألف جرمًا ينطبق عليه  * ما هو

 أحكام القانون الفلسطيني؟
 أواًل: في الجرائم التي وقعت كلها في الخارج:

 يتعين مكان االختصاص في العاصمة القدس إذا توافر الشرطان التاليان:
 لم يكن لمرتكبها محل إقامة في فلسطين. .1

 تم ضبطه في فلسطين.لم ي .2

ن تم ضبطه في فلسطين، فالمكان  فإن كان له محل إقامة في فلسطين، يتعين االختصاص في محل إقامته، وا 
 الذي قبض عليه فيه هو مكان االختصاص.

 التي وقعت بعض أفعالها في فلسطين:ثانيًا: في الجرائم 
ا في فلسطين، وكأنما قد ارتكب الفعل بكامله داخل تختص المحاكم الفلسطينية في الجرائم التي وقعت بعض أفعاله

نطاق اختصاص المحاكم الفلسطينية، ويتعين االختصاص بالمكان الذي وقع فيه أحد أفعال الجريمة داخل 
 فلسطين، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.

 

 وع؟* ما هي أنواع الجرائم، وما هي المحاكم المختصة في كل ن
 الجرائم ثالث أنواع:

 الجنايات: وهي من اختصاص محاكم البداية. -أ
 الجنح: يتعين اختصاصها في محاكم الصلح. -ب

 المخالفات: وهي من اختصاص محاكم الصلح.  -ج
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 المحاكم المختصة بجرائم الجنح المتالزمة مع الجنايات؟ هي* ما 
لجنايات والمحالة إليها بموجب قرار االتهام، وتختص هذه تختص محاكم البداية بجرائم الجنح المتالزمة مع ا

 المحكمة بنظر عدة جرائم مرتبطة إذا توفرت الشروط التالية:
 إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، أو إذا وقعت لغرض واحد. -أ

 ارتباط الجرائم ببعضها ال تقبل التجزئة. -ب

 إحدى هذه الجرائم من اختصاص محكمة البداية. -ج
 

 * هل يجوز لمحكمة البداية أن تحكم بعدم اختصاصها أو إحالة الجريمة إلى محكمة الصلح؟
نعم، وذلك إذا رأت محكمة البداية أن الواقعة كما هي مبينة في تقرير االتهام، وقبل تحقيقها في الجلسة تعد جنحة، 

الصلح إذا تبين لها أن الجريمة المقدمة وبالتالي لمحكمة البداية إحالتها إلى محكمة ا لصلح، كما يجوز لمحكمة 
إليها من اختصاص محكمة البداية أن تحكم بعدم اختصاصها، وتحيل الجريمة إلى النيابة العامة التخاذ ما تراه 

 بشأنها. 
 

 * هل يجوز للمتضرر من الجريمة التقدم بدعوى الحق المدني؟
لفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى نعم، وذلك تبعًا للدعوى الجزائية، وللمحاكم الجزائية ا

الجزائية المرفوعة أمامها، ويكون االدعاء بالحق المدني أمام محكمة الدرجة األولى في جميع مراحل الدعوى 
 المرافعة.ال باب فالجزائية وحتى إق

 

 ض؟قيمة التعوي على* هل يتوقف نظر المحاكم الجزائية لالدعاء بالحق المدني 
 ت قيمته.لغلتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة مهما ب م الجزائية نظر دعوى الحق المدنيال، فللمحاك

 

 وز للمتهم االعتراض على قبول المدعي بالحقوق المدنية؟ * هل يج
 نعم، يجوز للمتهم أن يعترض أثناء جلسة المحاكمة على قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية

 غير جائزة أو غير معقولة.
 

 * ما هي الحاالت التي يجوز للمحكمة فيها عدم قبول االدعاء بالحق المدني؟
 للمحكمة الجزائية عدم قبول االدعاء بالحق المدني لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة في الحاالت التالية: 

 األسباب.جة األولى ألي سبب من القضية إلى محكمة الدر  إعادةإذا كان االدعاء بالحق المدني بعد  .1
 الفصل في الدعوى الجزائية.  تأخيرأن يترتب على االدعاء بالحق المدني  .2

 إذا أقام المدعي المدني دعواه لدى القضاء المدني، إال إن أسقط دعواه أمام المحكمة المدنية. .3
 

 هل يجوز للمحكمة الجزائية التوقف المؤقت عن الفصل في الدعوى الجزائية؟* 
 نعم، يجوز للمحكمة الجزائية التوقف المؤقت عن الدعوى الجزائية في الحالتين التاليتين:

خرى، وجب وقف األولى على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أإذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف  .1
 حتى يتم الفصل في الثانية.
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مسائل األحوال الشخصية، وللمحكمة لجزائية يتوقف على فصل مسألة من إذا كان الفصل في الدعوى ا .2
المحكمة  إلىعليه لرفع الدعوى في المسالة المذكورة المجني  أوتحديد أجل للمدعي بالحق المدني 

 والمستعجلة الالزمة. التحفظية اإلجراءات اتخاذيمنع من  المختصة، وهذا ال
 

 * ما هي الحاالت التي تشكل تنازع في االختصاص؟
 ختصاص، وقد يكون هذا الخالف في الحاالت التالية: إذا نشأ خالف على اال

 كاًل منها مختصة بها. أنم محكمتان بالنظر في نفس الجريمة، باعتبار و أن تق .1
 ا بنظر نفس الجريمة.ماختصاصهأن تقرر المحكمتان عدم  .2

 إذا قررت محكمة عدم صالحيتها لنظر دعوى أحالتها إليها النيابة العامة. .3
 

 ختصة بحل الخالف في تنازع االختصاص؟* ما هي الجهة الم
 تيض هي جهة االختصاص بحل الخالف، إال في حالة أن يكون الخالف على الصالحية بين محكمقمحكمة الن

صلح تابعتين لمحكمة بداية واحدة، فجهة االختصاص في هذه الحالة هي محكمة البداية التي تتبعها محكمتي 
 الصلح. 

 

 لتعيين المحكمة المختصة؟ تباعهاإالواجب  اإلجراءات* ما هي 
تعيين المحكمة المختصة، بأن يتقدم أحد الخصوم، يجوز تقدم الطلب لجميع الخصوم بطلب تعيين  إجراءاتتبدأ 

 ، فيأمر رئيس المحكمة التي قدم إليهالالستدعاءالمحكمة المختصة مرفقًا باألوراق المؤدية  إلىجلسة باستدعاء 
 صمه، وتتولى النيابة العامة إبالغ نسخة من الطلب إلى كل من المحكمتين الواقعالطلب بإبالغ صورته إلى خ

  .الرأي فيه إلبداءالخالف  بينهما
إبداء الرأي في طلب تعيين المحكمة المختصة خالل  ويجب على النيابة العامة أو المتهم أو المدعي بالحق المدني

 ث في الطلب المقدم إليها وتعيين المحكمة المختصة.ه. وللمحكمة المختصة الببأسبوع من تاريخ إبالغه 
 

* في حال أن تقرر محكمتان صالحيتهما في نظر الدعوى، فهل يجوز مواصلة السير في إجراءات 
 الدعوى؟

ا علمًا بطلب تعيين تال يجوز السير في الدعوى إذا ما قررت محكمتان صالحيتهما لنظر الدعوى، فإذا أحيط
ما التوقف عن السير في إجراءات المحاكمة أو إصدار الحكم لحين تعيين المحكمة المحكمة المختصة فعليه

 المختصة. 
 

 * هل يجوز تنفيذ حكمين في قضية واحدة متنازع في االختصاص عليها بين محكمتين؟
صدور حكمين في قضية واحدة،  هال يجوز تنفيذ حكمين في قضية واحدة، فإذا وقع تنازع في االختصاص نتج عن

 قف هذين الحكمين لحين صدور قرار تعيين المحكمة المختصة.يو 
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 عدم اختصاصها؟ تقررالمحكمة التي  أجرتهاالتي  باإلجراءات* ما الحكم الخاص 
مة المختصة، وتقرر بشأن صحة قرارًا بتحديد المحكطلب تعين المحكمة المختصة"،  إليهاالمقدم  المحكمةتصدر "

 عدم اختصاصها. تقررتها المحكمة التي أو عدم صحة اإلجراءات التي أجر 



 7 

 في تبليغ األوراق القضائية
 

 ضائية؟ ق* ما هي قواعد تبليغ األوراق ال

 يتم تبليغ األوراق القضائية وفقًا للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية، مع مراعاة األحكام التالية: 
 .إقامتهفي محل  أو إليهالشرطة لشخص المبلغ  يتم التبليغ بواسطة محضر أو احد رجال .1
 المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم واحد في المخالفات.  أماميكون تكليف الخصوم بالحضور  .2

 على األقل في الجنح. أيامالمحكمة قبل انعقاد الجلسة بثالث  أماميكون تكليف الخصوم بالحضور  .3

 وراق القضائية.لطريق في تبليغ األايجب مراعاة مواعيد مسافة  .4
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 اتـفي البين
 

 أن يبني الحكم على أدلة لم تقدم أثناء المحكمة؟ أو* هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، 
الحكم ال  أنالمحكمة، حيث  أثناءلم تقدم  أدلةيبني الحكم على  أن أويحكم بعلمه الشخصي،  أنال يجوز للقاضي 

 الخصوم. أمامالمحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية  ثناءأعلى األدلة التي قدمت  إال ىيبن
بطريق غير  إليهتم التوصل  أووعلى ذلك، فال يجوز أن يبنى الحكم على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة 

 مشروع. 
 

 الجزائية؟إلقامة البينة في الدعوى  اإلثبات* ما هي طرق 
، إال إذا نص القانون على طريقة معينة لإلثبات، وللمحكمة بناء على طلب اتاإلثبجميع طرق بتقام البينة 

مر بتقديم أي دليل تراه الزمًا لظهور الحقيقية وطرق اإلثبات تأالخصوم، أو من تلقاء نفسها أثناء سير الدعوى أن 
 هي:

 األدلة الكتابية. -1
 .الشهادة -2

 ئن.القرا -3

 اإلقرار -4

 اليمين  -5

 المعاينة -6

 الخبرة -7

ن لم تقم البينة على المتهم قضت المحكمة ويجب مراع  . ببراءتهاة األحكام الالحقة إلقامة البينة، وا 
 

التحقيق  إجراءات* هل تقبل في معرض البينة بصمات األصابع وبصمات راحة اليد، وباطن القدم أثناء 
 أو المحاكمة؟

 أوالتحقيق  إجراءاتدم أثناء بصمات راحة اليد وباطن الق نعم، تقبل في معرض البينة بصمات األصابع و
 المحاكمة.

 

 فقط؟  أخرمتهم  أقوال* هل يدان متهم بناء على 
المحكمة بها، ويحق للمتهم  عتوأقتنتؤيدها  أخرى ، إال إذا وجدت بينة أخرمتهم  أقوالال يدان متهم بناء على 

 . أقوالهوال في قهذه األ هاألخر مناقشة المتهم الذي صدرت عن
 

 بالرسائل واألحاديث المتبادلة بين المتهم ومحاميه؟ واقعة باتإث* هل يجوز 
بالرسائل واألحاديث المتبادلة بين المتهم ومحاميه، حيث أن القانون قد كفل للمتهم حق  واقعة إثباتال يجوز 

حاميه من بين المتهم ومبمحاميه مع الحفاظ على خصوصية هذا اللقاء، وألن الرسائل واألحاديث المتبادلة  االلتقاء
 وسائل دفاع المتهم التي ال يجوز المساس بها.
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 * هل تعتبر المحاضر التي ينظمها مأمور الضبط القضائي حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها؟
 أحكامبموجب  بإثباتها في الجنح والمخالفات، تعتبر المحاضر التي ينظمها مأمور الضبط القضائي المكلف

 يثبت ما ينفيها. أن إلىفيها،  المثبتةوقائع القوانين حجة بالنسبة لل
 

 ثبوتية؟قوة للمحضر * متى يكون 
 التالية: الشروطثبوتية عند توفر  ةيكون للمحضر قو 

 يكون صحيحًا من حيث الشكل. أن -1
 أبلغ عنها. أويكون محرره قد عاين الواقعة بنفسه  أن -2

 يكون محرره قد دونه ضمن حدود اختصاصه. أن -3

 قيامه بمهام وظيفته. أثناءد دونه يكون محرره ق أن -4
 

المعتمدة  أوعن المختبرات الحكومية  المسئولهل تقبل في معرض البينة التقارير الصادرة عن * 
 رسميًا؟ وهل يستوجب دعوة الموظف ألداء الشهادة؟ 

المختبرات  عن تقارير الصادرة عن الموظف المسئولالجزائية جميع ال اإلجراءاتنعم، تقبل في معرض البينة في 
 ي: المعتمدة رسميًا، مع مراعاة التالالحكومية أو 

 ضمن حدود مسؤوليته.  التقاريرتكون  أن -1

 موقعًا عليها. المسئولأن يكون الموظف  -2
 التحليل الذي أجراه بنفسه.  أونتيجة الفحص الكيماوي  متضمنةأن تكون التقارير  -3

 ه ضروري لتأمين العدالة. شأن، إال إذا قدرت المحكمة أن حضور وال يقتضي دعوته ألداء الشهادة في هذا ال
 

 * ما هو االعتراف؟
  إليه.المتهم بالوقائع المنسوبة  إقرارتقدير المحكمة، وهو  إلىالتي تخضع  اإلثباتاالعتراف من طرق 

 

 حجة في معرض البينة؟متى يعتبر االعتراف * 
ذا توافرت فيه شروط االعتراف الصحيح وهي:  عتاقتنيعتبر االعتراف حجة في معرض البينة إذا   المحكمة به، وا 

 أن يصدر طواعية واختيارًا، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي، أو وعد، أو وعيد.  -1
 مع ظروف الواقعة.  يتفق االعتراف أن -2
 يكون االعتراف صحيحًا قاطعًا بارتكاب الجريمة. أن -3

 لمتهمين تحت وطأة اإلكراه أو التهديد ال يعول عليه.وكل قول يثبت انه صدر من احد ا
 

 * هل تمتد حجية االعتراف إلى شخص آخر؟ 
عنه دون سواه، صدر ال تمتد حجية االعتراف على شخص آخر، فحجية االعتراف تقتصر على المتهم الذي  

 ويخضع ذلك إلى تقدير المحكمة. 
 

؟ اعت اإلجابةامتناعه من  أو* هل يعد صمت المتهم   َ  رافًا
 اعترافًا، فللمتهم الحق في الصمت وفقًا للقانون. اإلجابةامتناعه عن  أوال يعد صمت المتهم 
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 المتهم على أقواله غير الصحيحة في معرض الدفاع عن نفسه؟* هل يعاقب 
 في معرض الدفاع عن نفسه. أداها يعاقب المتهم عن أقوال غير صحيحة  أنال يجوز 

 

 ص باستدعاء الشهود؟* من هي جهة االختصا
لظهور  الزماأي دليل تراه  بتقديمتأمر  أنسير الدعوى  أثناءمن تلقاء نفسها  أوللمحكمة بناء على طلب الخصوم، 

 المحاكمة. أثناءالحقيقة، ويشمل ذلك استدعاء الشهود للحضور 
 

 * هل يجوز سماع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه؟
 يحضر من تلقاء نفسه إلبداء معلوماته في الدعوى.تسمع شهادة من  أننعم، فللمحكمة 

 

 عن أداء الشهادة؟ * هل يجوز ألي شخص االمتناع
األصل أن يلتزم كل من تستدعيه المحكمة ألداء شهادة ضد المتهم، واستثناًء على ذلك، يجوز أن يمتنع عن أداء 

زوجه، ولو بعد انقضاء رابطة  أوالثانية الدرجة  إلىأقاربه أو أصهاره  أو الشهادة ضد المتهم أصوله أو فروعه
 لم تكن الجريمة قد وقعت علي أي منهم. ما الزوجية، وذلك

 

 إلىالجريمة المسندة  إثباتزوجة في  أوعه فرو  أوالمتهم  أصولشهادة  إلى* هل يجوز االستناد 
 المتهم؟
االستناد إلى شهادتهم  ه، فإنه يجوززوجه ألداء الشهادة دفاعًا عن أو فروعه أوالمتهم  أصولأي من  دعيفي حال 

 في إثبات الجريمة المسندة إلى المتهم. 
  

 ما هي عقوبة عدم حضور الشاهد ألداء الشهادة؟ 
المتداولة قانونًا، إذا تم تبليغه أو ما يعادلها بالعملة  أردنياتقضي بتغريم الشاهد خمسة عشر دينارًا  أنللمحكمة 

 حضر في الموعد المحدد.ألداء الشهادة حسب األصول، ولم ي
ذا حضر الشاهد المحكوم عليه  تعفيه  أنبعدها وأبدى عذرًا مقبوال، جاز للمحكمة  أوأثناء المحاكمة  بالغرامةوا 

 منها. 
 

 وا الخمس عشرة سنة؟مما الحكم الخاص بشهادة من لم يتم* 

 شهادة على سبيل االستئناس، والتسمع إفادة األشخاص الذين لم يتموا الخمس عشرة سنة دون حلف يمين، وهذه ال
 لم تكن مؤيدة ببينة أخرى. تكفي هذه اإلفادة وحدها لإلدانة، ما

 

 * هل يتوجب على الشاهد حلف اليمين قبل أداء الشهادة؟
 نعم، يجب أن يحلف الشاهد قبل أداء الشهادة، إال في الحالتين التاليتين: 

دي أسقفه أو رئيسه يمحكمة وطلب أن يحلف اليمين بين أحد رجال الدين لتأدية الشهادة أمام ال يدعإذا  .1
الديني، عليه أن يتوجه إلى أيهما في الحال، ويؤدي اليمين أمامه مقسمًا أنه سيجيب بالصدق على ما 

 يلقي من أسئلة، ثم يعود بشهادة من ذلك المرجع بأنه حلف اليمين، وتسمع بعد ذلك شهادته.
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مخالف للمعتقدات الدينية للشاهد، فيجوز تدوين أقواله بعد تقديمه  إذا اقتنعت المحكمة أن حلف اليمين .2
 ه سيقول الصدق.نتأكيدًا بأ

 

 ما هي عقوبة الشاهد الذي امتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين؟* 

 المحكمة، إليهتوجهها  لتيعلى األسئلة ا اإلجابةعن  أواليمين،  أداءإذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن 
ذاتحكم بحبسه مدة ال تتجاوز شهرا واحدًا،  أنيجوز لها  والتأهيل )السجن( قبل أثناء مدة إيداعه مركز اإلصالح  وا 

وقبل اختتام اإلجراءات أن يحلف اليمين، وأن يجيب على األسئلة التي توجه إليه، يفرج عنه في الحال بعد قيامه 
 بذلك. 

 

 ما هي صيغة حلف اليمين؟* 
 ين قبل أداء الشهادة هي:صيغة حلف اليم

 "أقسم باهلل العظيم أن أقول احلق كل احلق وال شيء غري احلق"
 

 ؟ آخرشخص عن جريمة * هل تقبل شهادة من أبلغ 
بعده  أوقبل وقوعها  أو، إذا كان الشخص األخر متواجدًا وقت وقوع الجريمة آخربلغ من شخص بل شهادة من أتق

شاهدًا نفسه  -الشخص األخر -وكان المبلغبوقائع لها صلة بها،  أوتعلق بالواقعة ببرهة وجيزة، إذا كانت الشهادة ت
 في الدعوى.

 

 * هل تقبل شهادة من ابلغ من المعتدي عليه؟
قد أدلى به  اإلبالغكان ذلك  أوقبول شهادة من ابلغ من المعتدي عليه إذا كانت الشهادة تتعلق بذلك الفعل  جوزي

 كان على فراش الموت. أوحالما سنحت له الفرصة بذلك،  أوببرهة وجيزة،  بعد ذلك أوحين وقوع الفعل 
 كان أوالشخص الذي صدر عنه هذا البالغ لم يحضر كشاهد في الدعوى،  أنوال يحول دون قبول هذه الشهادة 

 قد تعذر حضوره في جلسة المحاكمة أو لتغيبه عن فلسطين.
 

 * هل يجوز للشاهد االستعانة بالمذكرات؟
 بإذن من رئيس المحكمة، حيث أن الشهادة تؤدي شفاهة. بمذكرات إال للشاهد االستعانةيجوز ال 

 

 * هل تقبل اإلفادة التي يؤديها المتهم أمام مأمور الضبط القضائي؟
تقبل اإلفادة التي يؤديها المتهم أمام مأمور الضبط القضائي، ويعترف فيها بارتكابه الجريمة، على أن تقدم النيابة 

 وعًا واختيارًا.لعامة بينة على الظروف التي أديت فيها، واقتنعت المحكمة بأنها أخذت طا
 

 في التحقيق االبتدائي؟ أعطيتالتي  تالوة الشهادة* هل يجوز 
نعم، يمكن تالوة الشهادة التي أعطيت في التحقيق االبتدائي إذا تعذر إحضار الشاهد أمامها ألي سبب من 

 األسباب، وذلك إذا: 
 قررت المحكمة ذلك. -1
 وكيله بذلك.  أوقبل المتهم  أو -2
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 * ما الحكم في حال تعذر إحضار الشاهد لعجزه أو مرضه؟
كان  إنقل إليه لسماع أقواله، أما تإذا كان الشاهد مقيمًا ضمن دائرة اختصاص نفس المحكمة، فللمحكمة أن تن

 بة تلك المحكمة لسماع شهادته.مقيمًا ضمن دائرة اختصاص محكمة أخرى، فللمحكمة المختصة إنا
 

 * ما الحكم في حال أن قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع؟ 
في  أقوالهمن  أوإذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع، يجوز أن يتلي من شهادته في التحقيق، 

 محضر جمع االستدالالت الجزء الخاص بهذه الواقعة.
 

 و أقواله السابقة؟الشاهد في الجلسة مع شهادته أ إذا تعارضت شهادة* ما الحكم 
الجزء الخاص  تاالستدالالفي محضر جمع  أقوالهمن  أوهذه الحالة، يجوز أن يتلى من شهادته في التحقيق، في 

 بهذه الواقعة.
 

 إذا لم توافق الشهادة، أو لم تتفق أقوال الشهود مع بعضها البعض؟ * ما الحكم
ة تقدير قيمة شهادة الشهود، فإذا لم توافق الشهادة الدعوى، أو لم تتفق أقوال الشهود مع بعضها البعض، للمحكم

 تأخذ المحكمة بالقدر الذي تقتنع بصحته.
 

 * هل يجوز رد الشهود؟
 ال يجوز إطالقًا رد الشهود، وألي سبب من األسباب.
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 المحاكمات لدى محاكم البداية أصولفي 
 

 المحاكمة بصورة سرية؟ اءإجر * هل يجوز 
المحافظة على النظام  العتباراتسرية  إجراءهااألصل أن تتم المحاكمة بصورة علنية، ولكن للمحكمة أن تقرر 

 .قاألخال أوالعام 
 

 * هل يجوز منع األحداث من حضور المحاكمة؟
 وال يجوز منع األحداث من حضور المحاكمةحنعم، في جميع األ

 

 الجزائية دون تقديم قرار اتهام بحقه؟الدعاوى شخص للمحاكمة في * هل يجوز تقديم أي 
 أوإذا صدر بحقه قرار اتهام من النائب العام  إالالجزائية  الدعاوى المحاكمة في  إلىيجوز أن يقدم أي شخص  ال

 من يقوم مقامه. 
 

في قرار  في جلسة المحاكمة، وهل يجب االلتزام بما جاء التهم* من هي جهة االختصاص بتالوة 
 االتهام؟

 أنوجوب  إلىوكيل النيابة المختص بتالوة التهم عل المتهم في الجرائم الواردة في قرار االتهام مع تنبيه المتهم 
 ادعاؤهإال كان  يدعى بأفعال خارجة عن قرار االتهام، و أن لوكيل النيابةيصغي لكل ما يتلى عليه، وال يسوغ 

 باطاًل. 
 

 ن الئحة االتهام؟ ومن يتولى تبليغها؟تتضم أن* ما الذي يجب 
 تتضمن الئحة االتهام التالي:  أنيجب 
 اسم المتهم -1
 تاريخ توقيفه -2

 وع الجريمة ووصفها القانونين -3

 تاريخ ارتكاب الجريمة -4

 تفاصيل التهمة وظروفها -5

 المواد القانونية التي تنطبق عليها -6

 اسم المجني عليه -7

 الشهود أسماء -8

ذلك  إلىعلى األقل، وتضاف  بأسبوعلمتهم بصورة من الئحة االتهام قبل يوم المحاكمة ويتولى قلم المحكمة تبليغ ا
 .مواعيد المسافة

 

 هل يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى؟* 
يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة  تشويش نظر الدعوى، إال إذا وقع منه أثناءالجلسة  منال يجوز إبعاد المتهم 

 إجراءات.من  غيبتهتعلمه بكل ما تم في  أنيمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة  أن إلى ءاتاإلجراتستمر 
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بغير قيود وال أغالل، إنما تجري عليه المالحظة يجب أن يكون وتجدد اإلشارة إلى أن حضور المتهم للجلسة 
 الالزمة.

 

 * ما هي الحالة التي تنتدب فيها المحكمة محامي للمتهم؟
ه بسبب ضعف حالته المادية انتدب له رئيس المحكمة محاميًا، ويجب أن تار المتهم محاميا للدفاع عنم يخأن ل

يكون المحامي مارس المهنة لمدة ال تقل عن خمس سنوات، أو مارس قبل حصوله على إجازة المحاماة العمل في 
 في القضاء مدة ال تقل عن سنتين. النيابة العامة أو

 

 المحكمة في اليوم المقرر والساعة المعينة؟  إلىعدم حضور المتهم  * ما الحكم في حالة
 . إحضار، فإذا لم يحضر تصدر بحقه مذكرة في هذه الحالة يعاد تبليغه مرة أخرى 

 

 * هل يجوز ضم دعاوي عدة أشخاص صدر بحقهم قرارات اتهام مستقلة؟ 
اء نفسها، أو بناء على طلب ممثل النيابة العامة بي لنفس الجرم، وللمحكمة ذلك من تلقنعم، وذلك إذا كانوا مرتك

 أو طلب الدفاع. 
 

 * هل تجوز محاكمة المتهم على تهمة أو أكثر على حدا؟ 
المتالزمة، ورأت المحكمة في أية مرحلة من مراحل والمسندة إلى المتهم من الجرائم غير  إذا كانت األفعال المرتكبة

، فيجوز لها أن تأمر إليهمن التهم المسندة  أكثر أوهم من كل تهمة المحاكمة أنه من المالئم محاكمة المت
 عن كل تهمة من التهم المدرجة في الئحة االتهام.  دابمحاكمته على ح

 

 ؟ إليهللتهم المنسوبة  إنكاره أوفي حالة اعتراف المتهم  إتباعها* ما اإلجراءات الواجب 
دراكه، تسأل المحكمة المتهم عن رده  بعد تالوة وكيل النيابة التهمة على المتهم بلغة التهم بسيطة يستوعبها فهمه وا 

 المسندة إليه. 
 األلفاظ التي استعملها في اعترافه.  إلىتكون  فإن اعترف بارتكاب الجريمة، يتم تسجيل اعترافه بكلمات اقرب ما

ذا  بينات النيابة العامة،  إلىستماع التزم الصمت، تبدأ المحكمة في اال أورفض اإلجابة،  أوالمتهم التهمة  أنكروا 
 . إلى دفاع المتهم أو وكيلهنيابة بينات ال إلىوبعد االستماع 

 

 * هل يجوز للمحكمة أن توجه للخصوم أي سؤال؟ 
تأذن للخصوم بذلك في أي حالة  أومه لظهور الحقيقة، أن توجه للخصوم أي سؤال ترى لزو  نعم، للمحكمة

 كانت عليها الدعوى. 
 

 وز للمحكمة منع توجيه بعض األسئلة للشاهد أو تمتنع عن سماع شهادة شهود؟ * هل يج
لقد أوجب القانون على المحكمة منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، ويجب عليها أن تمنع 

 عن الشاهد أي كالم بالتصريح أو التلميح وأية إشارة قد تؤدي إلى اضطراب أفكاره أو تخويفه. 
 .واضحة وضوحًا كافياً  أنهاتمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى  أنوللمحكمة 
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 * هل يجوز للمحكمة تكليف وكيل النيابة ووكيل الدفاع تقديم مرافعة خطية؟
وفي الموعد  ،اهيئرتتكلف وكيل النيابة ووكيل الدفاع تقديم مرافعة خطية خالل مدة معينة ت أننعم، للمحكمة 

 ها من هيئة المحكمة. يضر بعد التوقيع علحالمرافعات، وتضم إلى الم التتالمحدد 
 

 * هل يتوجب إبالغ المتهم أو محاميه باسم أي شاهد لم يرد اسمه في قائمة الشهود؟
نعم، يتوجب على النيابة في حالة استدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة الشهود أن تبلغ المتهم أو 

 محاميه إشعارا باسم الشاهد ويستثنى من ذلك الحاالت التالية: 
 محاميه عن هذا الحق.  أوإذا تنازل المتهم  -1
 . أدين أوبرئ  أنالشريك في االتهام الذي سبق  -2
المحكمة بسبب وفاته  إلىفي التحقيق االبتدائي وتعذر حضوره  أقوالهشاهدًا أخذت  أناستدعى كي يثبت من  -3
 تغيبه عن فلسطين. أومرضه  أو

 

 من شاهد في آن واحد؟  أكثرهل يجوز سماع شهادة * 
د ببعضهم تمنع اختالط الشهو  إجراءاتال يجوز سماع شهادة أكثر من شاهد في آن واحد، وعلى المحكمة اتخاذ 

 . اآلخرينيؤدي كل شاهد شهادته منفردًا، لكي ال يؤثر أحد الشهود على  أنالمحاكمة، على  أثناء
 يناقشوا الشاهد في شهادته.  أنويجوز للخصوم 

 

 * هل يجوز توجيه أي سؤال للمتهم بقصد الداللة على إدانته بجريمة سابقة؟ 
 ه بيانًا عن سيرته الذاتية. ال ، إال في حالة أن يقدم المتهم من تلقاء نفس

 

 هد أمام المحكمة؟ش* هل يجوز إعادة سماع أقوال أي شاهد سبق أن 
أن  أونعم يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، وفي أي وقت أثناء المحاكمة أن تكلف أي شخص بإعادة الشهادة، 

 بإعادة سماع أقوال أي شاهد سبق أن شهد أمامها.  تأمر
 

 تناقض شهادة الشاهد في المحكمة عن الشهادة التي أداها في التحقيق االبتدائي؟ * ما الحكم في حالة 
 أن يكون التناقض:  يعد الشاهد قد ارتكب جريمة أداء الشهادة الكاذبة، على

 بشأن واقعة تتعلق بالقضية.  -1
 أن يكون التناقض جوهريًا. -2

 بساتها. ها، حسبما ترى من ظروف الدعوى و ماللوللمحكمة إدانته بهذه الجريمة، والحكم عليه بالعقوبة المقررة 
 

 باللغة العربية؟ التكلم* ما اإلجراء الواجب إتباعه إذا كان المتهم أو الشهود ال يحسنون 
وال ، وأمانهمترجمًا مرخصًا، وعليه أن يحلف اليمين بأن يترجم األقوال بصدق  المحكمة في هذه الحالة، يعين رئيس

المتهم ووكيل النيابة  رضيتنظر الدعوى ولو أحد الشهود أو أحد أعضاء المحكمة التي أن يكون المترجم  زيجو 
 بذلك.

 لم يتم مراعاة الحكم السابق. نإ اإلجراءاتبطالن وقد قرر القانون 
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 * هل يجوز رد المترجم؟
ل المحكمة في ك، وتفصيبديا األسباب الموجبة لذل أنلمترجم المعين، على ايطلبا رد  أننعم، للمتهم ووكيل النيابة 

 األمر. 
 

 ؟أصم أبكمالشاهد أو إذا كان المتهم  إتباعهالواجب  اإلجراء * ما
مايكون يعرف الكتابة  أنفإما  أصم أبكمالشاهد  أوإذا كان المتهم   هاالشاهد يعرف أويعرفها، فإن كان المتهم  ال وا 

يه فيجيب عليها خطيًا، ويتولى الكاتب تالوة ذلك الكتابة، فيسطر كاتب المحكمة األسئلة والمالحظات ويسلمها إل
 في الجلسة، وتضم إلى المحضر. 

ذا كان المتهم   أمثالةمخاطبة  أوالشاهد ال يعرف الكتابة، عين رئيس المحكمة للترجمة من اعتاد مخاطبته أو وا 
 بالوسائل الفنية األخرى. أو باإلشارة

 

ارتكابه  أثناءاختالال في قواه العقلية  سبببًا بمرض جزائيًا إذا كان مصا مسئوال* هل يعد المتهم 
 الجريمة؟ 

 أن ارتكاب الجريمة، علىأثناء جزائيًا إذا كان مصابًا بمرض سبب اختالال في قواه العقلية  مسئوالال يعد المتهم 
 جريمة.  الفعل الذي يكون  إتيانعن العلم انه محظور عليه  أو أعمالهيكون مرضه قد جعله عاجزًا عن ادارك 

 

أما إن ثبت للمحكمة أثناء المحاكمة أن المتهم مختل في قواه العقلية أو معتوه لدرجة تحول دون محاكمته تصدر 
قرارًا بإيداعه إحدى المؤسسات الطبية للمدة التي تراها ضرورية لمراقبته، وبعد المدة المحددة، إذا ثبت أن المتهم 

 ثبت عدم سالمة عقله تأمر المحكمة بإيداعه في مستشفى لألمراض العقلية. سليم تباشر المحكمة محاكمته، أما إذا 
 

 إلى الئحة االتهام ؟ هل يجوز تعديل التهمة المسندة * 
ل يعرض يالبينة المقدمة. فإذا كان التعد اشتملتهاعديل على وقائع تيستند هذا ال أن ة علىمللمحكمة تعديل الته

تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة  تيمدة الالمتهم لعقوبة اشد تؤجل القضية لل
نما يؤلف جنحة  ل المسند للمتهم الفعالمعدلة. أما إذا اقتنعت المحكمة بأن ال مخالفة، تقضي  أويؤلف جناية، وا 

 بتعديل التهمة وتحكم بها. 
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 في الحكم
 

بداءتختتم المحاكمة بعد سماع البينات  تلي خالدفاع، وبعد اختتام المحاكمة ت وأوجهمرافعات والمطالبات ال وا 
دعاءات وتصدر حكمها في القضية باإلجماع واال البيناتامها من مالمحكمة في غرفة المداولة وتدقق فيما طرح أ

 باألغلبية، حسب القناعة التي تكونت للمحكمة بكامل حريتها.  أو
 

 حكمة؟ الم إجماعستوجب الحكم يفي أي حالة * 
 باألغلبية.  أو باإلجماعاآلراء، وفي باقي الحاالت  جماعبإيكون  أنيجب  اإلعدامفي حالة الحكم بعقوبة 

 

 الحكم في جلسة علنية؟  إصدار* هل يتوجب 
تصدر حكمها في الدعوى بجلسة علنية، حتى ولو كانت قد نظرت في  أنالقانون على المحكمة  أوجبنعم، لقد 

الحكم علنًا بحضور وكيل النيابة العامة والمتهم، ويفهم رئيس المحكمة المحكوم عليه بأن له جلسة سرية، ويتلى 
 .الحق في استئناف الحكم خالل المدة القانونية

 

 * متى تقضي المحكمة ببراءة المتهم؟ 
الفعل ال يؤلف النعدام المسئولية، أو كان  أوضي المحكمة ببراءة المتهم عند انتفاء األدلة أو عدم كفايتها، تقت

 الحال ما لم يكن موقوفًا لسبب آخر.القضاء بالبراءة يطلق سراحه في  يستوجب عقابًا، وفي حالال  جرمًا، أو
 

 باإلدانة؟  تقضي* متى 
سمع المحكمة أقوال وكيل النيابة ت ليه، تقضي المحكمة باإلدانة، وفي هذه الحالةالمعاقب ععند ثبوت الفعل 

 اها بالعقوبة والتعويضات المدنية.تصدر قرار و محاميه، أو المدان  لاأقو ، وأخيرًا والمدعي بالحق المدني
 

 * ما الذي يجب أن يشتمله الحكم؟ 
 : يجب أن يشتمل الحكم على

 ملخص الوقائع الواردة في قرار االتهام والمحاكمة.  -1
 ملخص طلبات النيابة العامة والمدعي بالحق المدني. -2

 ملخص دفاع المتهم.  -3

 اب الموجبة للبراءة أو اإلدانة. األسب -4

 المادة القانونية المنطبقة على الفعل في حال اإلدانة.  -5

 تحديد العقوبة ومقدار التعويضات المدنية.  -6
 

 * هل يجوز تصويب األخطاء المادية في الحكم؟ 
من تلقاء نفسها إذا كان الخطأ المادي في الحكم ال يترتب عليه البطالن، تتولى المحكمة التي أصدرته تصحيحه 

 أو بناء على طلب الخصوم، ويتم التصحيح في غرفة المداولة. 
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 وقف تنفيذ العقوبة اتإجراءفي 
 

 هي مدتها؟  تنفيذ العقوبة؟ وما إيقاف* هل يجوز 
فس تأمر في ن أنبالحبس مدة ال تزيد على سنة  أوجنحة بالغرامة  أونعم، يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية 

 تنفيذ العقوبة.  بإيقافالحكم 
 ويكون األمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثالث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا. 

 

 * ما هي األسباب التي تؤدي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة؟ 
المحكمة أن من أخالق المحكوم  عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة ال تزيد على سنة، ورأت

بأنه لن يعود إلى مخالفة  دعلى االعتقا يبعث ما أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة هعليه أو ماضيه أو سن
 ، ويجوز أن يكون اإليقاف شاماًل ألي عقوبة تبعية ولجميع اآلثار الجزائية المترتبة على الحكم. القانون 

 في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ. وفي هذه الحالة، يجب أن تبين 
 

 اف تنفيذ العقوبة؟ وما هو اإلجراء لذلك؟ إيقإلغاء  هل يجوز* 
 نعم، يجوز إلغاء إيقاف التنفيذ: 

إذا صدر ضد المحكوم عليه خالل الثالث سنوات حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل األمر  -1
 بعده.  أوباإليقاف 

سنوات أن المحكوم عليه قد صدر ضده حكم بالحبس أكثر من شهر قبل إيقاف  إذا ظهر خالل الثالث -2
 التنفيذ، ولم تكن المحكمة قد علمت به. 
 العقوبة كالتالي:  تنفيذواإلجراء الواجب إتباعه إللغاء إيقاف 

امة وبعد تكليف إذا كانت العقوبة التي بني عليها اإللغاء قبل الحكم بوقف التنفيذ، بناء على طلب النيابة الع -1
 التنفيذ. بإيقاف أمرت لتييصدر الحكم باإللغاء من المحكمة ا ،ورضالمحكوم عليه الح

بعد الحكم بوقف التنفيذ، بناء على طلب النيابة العامة وبعد تكليف  بني عليها اإللغاء تيإذا كانت العقوبة ال -2
أمرت بإيقاف التنفيذ ويجوز أن يصدر الحكم  المحكوم عليه بالحضور، يصدر الحكم باإللغاء من المحكمة التي

بإلغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي قضت بالعقوبة التي بنى عليها الحكم بإلغاء التنفيذ، وذلك من تلقاء نفسها أو 
 بناء على طلب النيابة العامة. 

 

 * ما األثر المترتب على إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة؟ 
 ، وجميع العقوبات التبعية.وبةيترتب على ذلك، تنفيذ العق
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 في محاكمة المتهم الفار
 

شخص لم يقبض عليه، ولم يسلم نفسه، يصدر بحقه مذكرة قبض، ويقوم  إلىإذا وجه النائب العام اتهامًا في جناية 
لمحكمة الدعوى إلى ا تحالاألخير للمتهم لتبليغه، ومن ثم  وطنالم إلىوكيل النيابة بتنظيم الئحة اتهام، ويرسلها 

 لمحاكمة المتهم. 
 

 * متى يعتبر المتهم فارًا من وجه العدالة؟ 
يعتبر المتهم فارًا من وجه العدالة إذا لم يسلم نفسه إلى السلطات القضائية خالل مدة اإلمهال المحددة قانونًا بقرار 

 اإلمهال الصادر عن المحكمة المختصة. 
 

  * ما هو قرار اإلمهال؟ وماذا يجب أن يتضمن؟
قرار اإلمهال هو قرار صادر عن المحكمة بعد إحالة الدعوى إليها، بموجبه تمهل المحكمة المتهم مدة عشرة أيام 

 لتسليم نفسه خاللها إلى السلطات القضائية. 

يخبر  بالقبض عليه، وتكليف كل من يعلم بمكان وجوده أن ر، واألمالجنايةويجب أن يتضمن قرار اإلمهال، نوع 
ويعلق على باب مسكن المتهم  ،شر هذا القرار في الجريدة الرسمية أو في إحدى الصحف المحليةعنه. ويتم ن

 لوحة اإلعالنات في المحكمة.  ىوعل
 

 * ما الحكم إذا كان عدم حضور المتهم لعذر مشروع؟ 
وعليهم إثبات رة، جاز ألقربائه أو أصدقائه تقديم عذره، حضور المتهم إلى المحكمة خالل األيام العشإذا تعذر 

 مشروعية عذره. 
 

 على عدم تسليم المتهم نفسه خالل المدة المحددة بقرار اإلمهال؟ ما الذي يترتب * 
إلى أن تقرر المحكمة  غيابيًا،محاكمته  ءإذا لم يسلم المتهم الفار نفسه خالل المدة القانونية، تقرر المحكمة إجرا

 حكمها في القضية. 
 

 م الفار في المحاكمة الغيابية؟ * هل يقبل وكيل عن المته
 ال يقبل وكيل عن المتهم الفار في المحاكمة الغيابية. 

 

 المتهم الفار؟  على* متى يعلن منطوق الحكم الصادر 
من تاريخ صدوره بواسطة النيابة العامة وذلك بنشره  أياميعلن منطوق الحكم الصادر على المتهم الفار خالل عشرة 

وتعليقه على باب المسكن األخير للمتهم، وعلى لوحة اإلعالنات  ،ة وفي إحدى الصحف المحليةلرسميافي الجريدة 
 في المحكمة، ويعد الحكم نافذًا من اليوم التالي لنشر وا عالن القرار.

 

 * هل يجوز استئناف الحكم؟ 
 استئناف نعم، في حالة إصدار الحكم ببراءة المتهم، للنيابة العامة 

 هذا الحكم.
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 قبض عليه؟  أوتعاد محاكمة المتهم إذا سلم نفسه ل * ه
حكم وسائر ، فيعتبر البالتقادمالمحكوم بها مدة انقضاء العقوبة  قبل اكتمالقبض عليه أو إذا سلم المتهم نفسه 

 الجارية ملغاة حتمًا ، وتعاد محاكمته وفقًا لألصول.  اإلجراءات
ذا قضت ببراءته يعفى من نفقات المحاك المدنية،ضات يعو تقضي بالعقوبة والت بإدانته،فإذا قضت المحكمة  مة وا 

 جريدة الرسمية. وينشر الحكم في ال الغيابية،
 والتأهيل؟  مراكز اإلصالحمن  هل تسري األحكام السابقة على المتهم الذي يفر* 

تهم الفار من مراكز بق األحكام الخاصة بالمتهم الفار الذي لم يسلم نفسه ولم يتم القبض عليه على المطنعم، ت
 اإلصالح والتأهيل. 
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 في أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح
 

 * ممن تتألف محكمة الصلح؟ وفيما تختص؟ ومن يتوجب حضوره أثناء انعقاد جلسات المحكمة؟
على لم ينص القانون  جنح، ماختص بالنظر في جميع المخالفات والحكمة الصلح من قاضي فرد، وتمتتألف 

 خالف ذلك. 
 دعاوى الجنح بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب، ويجوز للمتهم في  دعاوى وتنعقد جلسات محاكم الصلح في 
ات، ما لم اإلجراءغير ذلك من  أولإلقرار بارتكابه الواقعة  ينيب عنه محامياً  أنالجنح غير المعاقب عليها بالحبس 

 تقرر المحكمة حضوره بنفسه. 
كيله حضور المحاكمة والقيام و حاكمات التي ال يقرر القانون تمثيل النيابة فيها، فيجوز للمشتكي أو أما في الم

 بتقديم البينة. 
 

 وى والتبليغ؟ ع* ما هي إجراءات إيداع الئحة الد
الصلح، حيث يتم تنظيم مذكرات بالحضور  بعد أن تقدم النيابة العامة الئحة االتهام، تودعها لدى قلم محكمة

 تضمن اليوم والساعة المقررة فيها نظر الدعوى. ت
 و المتهم والمدعي بالحق المدني والمسئول عن الحق المدني.  النيابة العامة إلىويتم تبليغ مذكرة بالحضور 

 

 * متى يعتبر المتهم بمثابة حاضر في الجلسة؟ 
أو غاب عن  كان،منها ألي سبب يعد المتهم بمثابة حاضر في الجلسة، إذا حضر جلسة المحاكمة التي انسحب 

المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تستمر في نظر الدعوى كما لو كان 
 المتهم حاضرًا. 

 وال يجوز الطعن في حكمها إال باالستئناف. 
 

 * هل يجوز محاكمة المتهم غيابيًا؟ وهل للمتهم حق االعتراض على الحكم؟ 
وز محاكمة المتهم غيابيًا، إذا لم يحضر إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الحضور نعم، يج

التالية لتبليغه  أيامالمبلغة إليه حسب األصول. وللمحكوم عليه غيابيًا حق االعتراض على الحكم خالل العشرة 
ن تم تقديم االعتراض إلىبالحكم. باإلضافة  تقضي المحكمة بعدم قبول بعد فوات األوان  ميعاد مسافة الطريق، وا 
إن قررت المحكمة أن االعتراض مقبول شكاًل، قررت السير في الدعوى وفقًا لإلجراءات  أمااالعتراض شكاًل، 

 المقررة قانونًا. 
 

 ية؟ جراءات االعتراض على األحكام الغيابما هي إ* 
، ويشمل الطلب بيانًا كاماًل بالحكم الذي تم االعتراض م االعتراض بطلب إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكميقد

 وكيله.  أوالتي يستند إليها االعتراض، ويوقع الطلب من قبل المحكوم عليه  باألسبابعليه، وبيانًا 
 إلى المحكمة، تحدد جلسة للنظر في االعتراض ويبلغ الخصوم بها.بعد تقديم الطلب 
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 ى الحكم الغيابي في الجلسة المحددة لنظر االعتراض؟ * ما الذي يترتب على تخلف المعترض عل
 ، قضت المحكمة برد االعتراض وال يحق له االعتراض مرة أخرى. إن كان تخلفه دون عذر مقبول

 

 * هل يجوز تقديم طلب الستئناف حكم رد االعتراض؟ 
، ومن اليوم هياً صدوره إذا كان وجا، ويسرى ميعاده من اليوم التالي للالستئنافنعم، فإن الحكم برد االعتراض قابل 

 التالي لتبليغه إذا كان غيابيًا. 
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 في األصول الموجزة
 

 * متى تطبق األصول الموجزة إلقامة الدعوى؟ 
إجراءات موجزة إلقامة الدعوى، تحقق سرعة الفصل في الدعوى، ويتم تطبيقها في حال توافر  هياألصول الموجزة 
 الشروط التالية: 

 خالفة القوانين واألنظمة المتعلقة بالبلدية والصحة والنقل على الطرق. حالة مفي  -1
 أن تستوجب المخالفة عقوبة الغرامة فقط.  -2

 أن ال يكون في الدعوى مدع بالحق المدني.  -3
 

 * ما هي إجراءات المحاكمة وفقًا لألصول الموجزة؟
بصحة الوقائع  يأخذالقاضي  أن إلىدًا القاضي المختص، واستنا إلىالضبط  أوراقعند وقوع المخالفة، ترسل 

يتوجبها الفعل، خالل  تيالضبط الموافقة ألصول تنظيمها، فإن القاضي يصدر حكمه بالعقوبة ال وراقأالمثبتة في 
  يشتمل الحكم بالعقوبة، أن لم يوجب القانون صدوره خالل مدة اقصر من ذلك، ويجب ، ماأيامعشرة 

م عليه بالحكم حسب العامة والمحكو النيابة ، والنص المنطبق عليه، ويتم تبليغ على ذكر الفعل، ووصفه القانوني
 إعادة أوراق الضبط القضائي إلى النيابة العامة إلقامة الدعوى بالطرق المعتادة.  األصول وللقاضي
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 في االستئناف
 

 * ما هي المحكمة المختصة باستئناف األحكام الصادرة عن محاكم الصلح؟ 
البداية بصفتها االستئنافية في النظر باألحكام الحضورية والمعتبرة بمثابة حضورية الصادرة عن تختص محاكم 
 محاكم الصلح. 

 

 ؟لصادرة عن محاكم البدايةما هي المحكمة المختصة باستئناف األحكام ا* 
اكم البداية بمثابة حضورية الصادرة عن مح عتبرةتختص محاكم االستئناف في النظر باألحكام الحضورية والم

 درجة.  أولبصفتها 
 

ى عو بعدم قبول الد أو االختصاص،بعدم تقضي برد الدفع  تييجوز استئناف القرارات الهل * 
 النقضائها؟

ال مع الحكم الفاصل فيه، حيث يترتب على غير الفاصلة في أساس النزاع إالقاعدة، انه ال يجوز استئناف القرارات 
 هذه القرارات. اس استئناف في األس الصادراستئناف الحكم 

بعدم قبول الدعوى إلنقضائها يجوز استئنافها استقالاًل  أو إال أن القرارات التي تقضي برد الدفع بعدم االختصاص،
إذا بدء بالدفع في بدء المحاكمة وقبل أي دفاع في األساس. وفي هذه الحالة، إذا حكمت المحكمة اإلستئنافية 

محكمة، أو برفض الدفع بعدم القبول وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد الدعوى إلى بإلغاء الحكم وباختصاص ال
 المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف للفصل في موضوعها. 

 

 * ما هي المدة القانونية لالستئناف؟ 
شر يومًا تبدأ : االستئناف المقدم من المحكوم عليه، يجب أن يقدم االستئناف من المحكوم عليه خالل خمسة عأوالً 

 تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الحضورية. من لنطق بالحكم إذا كان حضوريًا، أو لمن اليوم التالي 
، يجب أن يقدم االستئناف من النيابة العامة خالل ثالثين يومًا تبدأ من ستئناف المقدم من النيابة العامةاالثانيًا: 

 اليوم التالي لصدور الحكم. 
، استنادًا على استئنافهتتجاوز عشرة أيام لتقديم  إضافية ال الستئناف أن تضيف للمستأنف مدةاويجوز لمحكمة 

سبب مشروع يبرر التأخير، وبناء على طلب المستأنف خالل عشرة أيام من تاريخ انقضاء مدة االستئناف المحددة 
 قانونًا.

 وللمحكمة رد االستئناف شكاًل إذا قدم بعد الميعاد المحدد. 
 

 تقديم االستئناف؟  إجراءاتما هي * 
ة بيانًا كاماًل بالحكم المستأنف، ورقم العريضعريضة االستئناف لدى المحكمة، وتشمل  بإيداعيتم االستئناف 

 نف. أاالستئناف، وطلبات المست وأسبابالدعوى التي صدر بشأنها، وصفة المستأنف والمستأنف ضده، 
يتوجب عليها  تي، الأصدرت الحكم لتيقلم المحكمة ا أو لدىالستئناف، ويمكن إيداع العريضة لدى قلم محكمة ا

 يام. لف الدعوى المستأنفة خالل ثالثة ألى قلم محكمة االستئناف مع مأن ترسلها إ
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 والحضور حسب األصول.  غيلالتب إجراءاتومن ثم تتم 
ويرفعه إلى محكمة  المركز لمه مديروالتأهيل، يتس اإلصالحإذا كان االستئناف مقدم من قبل نزيل في مركز  أما

  أسبوع من تاريخ تقديمه. االستئناف خالل 
 

  * هل يمكن استئناف أحكام لقضايا معينة دون تقديم طلب لذلك؟
نعم، في األحكام الصادرة بعقوبة اإلعدام أو عقوبة السجن المؤبد يتم االستئناف بحكم القانون، حتى لو لم يتقدم 

 ئناف حسب األصول سابقة الذكر. الخصوم بعريضة االست
 

  * هل يضار المحكوم عليه باستئنافه؟
 تحكم لمصلحته.  ال يضار المحكوم عليه إطالقًا باستئنافه، فإما أن تؤيد المحكمة االستئنافية الحكم أو أن

 

  * هل يجوز للمحكمة تعديل الحكم لمصلحة المتهم في االستئناف المقدم من النيابة العامة؟
له سواء ضد المتهم أو لمصلحته. ة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدستئناف المرفوع من النيابة العامة، للمحكمفي اال

 ويتطلب الحكم بتشديد العقوبة إلغاء الحكم الصادرة بالبراءة إجماع آراء قضاة المحكمة التي تنظر االستئناف. 
 

  ؟يجوز لمحكمة االستئناف سماع شهود * هل
االستئناف أن تسمع شهادة الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم  يجوز لمحكمة
 المستأنف. 

 ولها استيفاء أي نقص في إجراءات التحقيق. 
 

  * متى تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف؟
 تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف إذا: 

 شكاًل. وجدت المحكمة أن االستئناف غير مقبول  -1
 وجدت المحكمة أن االستئناف في غير محله موضوعًا.  -2

 

  متى تقضي المحكمة االستئنافية بالبراءة؟* 
 تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وتحكم بالبراءة إذا: 

 تبين لها أن الفعل ال يؤلف جرمًا.  -1
 تبين لها أن الفعل ال يستوجب عقابًا.  -2

  تبين لها عدم وجود بينة كافية. -3

ذا كان إلغاء الحكم لمخالفة القانون أو ألسباب أخرى، فإنها في هذه الحالة إما أن تقضي المحكمة في أساس  وا 
 ذلك الحكم بتعليمات للسير بموجبها. التي حكمت بذلك، مرفقة الدعوى أو تعيدها إلى المحكمة 

 

 الستئناف؟ * ما هي الحاالت التي يقبل فيها الدفع ببطالن اإلجراءات أمام محكمة ا
يقبل فقط الدفع ببطالن اإلجراءات أمام محكمة االستئناف، إذا كان الدفع متعلقًا بالنظام العام، أو كان قد أبدى 

 أمام محكمة أول درجة. 
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 ضفي النق
 

 فيها؟  ضيقبل الطعن بالنق لتي* ما هي األحكام ا
بصفتها االستئنافية، ومن محكمة االستئناف في مواد  في األحكام الصادرة من محكمة البداية يقبل الطعن بالنقض

 أو لالعتراضالجنايات والجنح، ولألسباب المذكورة الحقًا، على أن ال تكون هذه األحكام والقرارات قابلة 
 االستئناف.

 

قبول الدعوى  معدأو  ،الدفع بعدم االختصاص* هل يقبل الطعن بالنقض في األحكام القاضية برد 
 ؟ النقضائها

 في األحكام القاضية برد الدفع بعدم االختصاص، أو عدم قبول الدعوى النقضائها.  ضنعم، يقبل الطعن بالنق
 

 في أحكام لقضايا معينة دون تقديم طلب لذلك؟  ض* هل يمكن الطعن بالنق
لب الخصوم بحكم القانون، ولو لم يط ضبالحبس المؤبد يتم الطعن بالنق أونعم، في األحكام الصادرة باإلعدام 

 ذلك. 
 

 ؟ ض* ما هي أسباب الطعن بالنق
 لألسباب التالية:  ضيقبل الطعن بالنق

 إذا وقع بطالن في اإلجراءات أثر في الحكم.  -1
ُ  للقانون، أو لم تكن لها والية الفصل في الدعوى.  -2  إذا لم تكن المحكمة التي أصدرته مشكلة وفقًا

 عة واحدة. إذا صدر حكمان متناقضان في وقت واحد في واق -3

 الحكم بما يجاوز طلب الخصم.  -4

 المطعون فيه بني على مخالفة القانون، أو على خطأ في تطبيقه، أو تفسيره. الحكم إذا كان  -5

 تناقضها.  أوغموضها،  أوعدم كفايتها،  أوخلو الحكم من أسبابه الموجبة،  -6

 تجاوز المحكمة سلطاتها القانونية.  أومخالفة قواعد االختصاص  -7

طلب مراعاتها ولم تستجب له المحكمة ولم يجر  األخرى إذا كان الخصم قد اإلجراءاتة مخالف -8
 تصحيحها في مراحل المحاكمة التي تليها. 

 

محاكم  أمامتمت تي ال اإلجراءاتيدفع ببطالن بعض  أن، ض* هل يقبل من الخصم أثناء محكمة النق
 الصلح والبداية؟ 

محاكم الصلح والبداية فقط إذا كان مقدم الدفع قد احتج بها  أمامتي تمت ال اإلجراءاتيقبل الدفع ببطالن بعض 
 محكمة االستئناف.  أمام
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 هل يجوز للمحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها ألسباب لم يتقدم بها الطاعن؟ * 
لمصلحة  فهناك بعض األسباب، ولو لم يذكرها الطاعن في طلبه، بموجبها يجوز للمحكمة أن تنقض الحكمنعم، 

 المتهم من تلقاء نفسها، وهذه األسباب: 

 أن يتبين لها أن الحكم مبني على مخالفة القانون.  -1
 أن الحكم مبني على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.  -2

 أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تكن مشكلة وفقًا للقانون.  -3

 وى. أن المحكمة التي أصدرت الحكم ال والية لها للنظر في الدع -4

 أن يكون قد صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.  -5
 

 للطاعن تقديم طلب الطعن خاللها؟ يجوز لتيهي المدة اما * 
خالل أربعين يومًا، يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريًا، أو  ضيتوجب تقديم طلب بالنق

 ن الحكم بمثابة الحضوري. اذا كمن اليوم الذي يلي تبليغه إ
 

 ؟ وما هي إجراءات إيداعه والتبليغ؟ ض* ما الذي يجب أن يشتمله طلب الطعن بالنق
من محام، ويرفق به  أوأسماء الخصوم وأسباب الطعن، وموقع من الطاعن  ضيجب أن يتضمن طلب الطعن بالنق

 إيصال دفع الرسوم المقررة. 

أو قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، الذي يتعين عليها  ضما إلى قلم محكمة النقإ ضويتم تقديم طلب الطعن بالنق
 مع ملف الدعوى خالل أسبوع. ضأن ترسله إلى محكمة النق

لى المطعون عخالل أسبوع  ضإرسال أوراق التبليغ وعريضة الطعن بالنق ضويتوجب على رئيس قلم محكمة النق
خالل خمسة  ضإلى محكمة النق ضالئحة جوابية على أسباب النق تقديم -طعون ضدهمال–ضده، والذي يحق له 

 عشر يومًا من اليوم التالي لتبليغه. 
 ، يرسلها رئيس قلم المحكمة مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة. ضوبعدما تكتمل أوراق الطعن بالنق

العامة ووكالء الخصوم، إذا ارتأت  وتنظر المحكمة في الطعن تدقيقًا ويجوز لها أن تحدد جلسة لسماع أقول النيابة
 ذلك. 

ن أو لم تجد من تلقاء اعالتي تقدم بها الط ضوللمحكمة رد الطعن موضوعًا، إذا رفضت جميع أسباب الطعن بالنق
أو وجدت سببًا من تلقاء نفسها، تقرر  ضنفسها سببًا للطعن موضوعًا، أما إذا قبلت المحكمة سببًا من أسباب النق

 لتحكم فيها من جديد. ضطعون فيه، وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقو الحكم الم ضنق
 هيئة التي قضت بالحكم الذي تقرر نقضه. لويجب أن تكون هيئة المحكمة التي ستقضي بالحكم من جديد مغايرة ل

 

 ؟* هل يجوز للمحكوم عليه استناد إلى الطعن لالمتناع عن تنفيذ الحكم المطعون فيه
تنفيذ قبل لإذا كان الطعن قدم من المحكوم عليه ولم يتقدم المتهم المحكوم عليه ل ،في العقوبة السالبة للحرية 

 الجلسة المحددة لنظر الطعن يسقط الطعن. 
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 ؟ ض* ما هي آثار أحكام النق
رفعه أن يرفع جوز بأي حال لمن ي، أصبح الحكم باتًا، وال ضفي حال أن قررت المحكمة رد طلب الطعن بالنق

ذا طعن في الحكم الصادر بعد النق األول تنظر محكمة  ضطعنا آخر عن الحكم ذاته ألي سبب من األسباب. وا 
 النقض في موضوع الدعوى. 

 

 ؟ ضمحكمة النق ىهل يجوز لوزير العدل أن يطلب عرض ملف عل
 ضنق أو إجراءأي  إبطالطلب ، ويضنعم ، لوزير العدل أن يطلب من النائب العام عرض ملف على محكمة النق

 التالي:  إلى، واستنادًا ييكون طلب وزير العدل للنائب العام خط أنالقرار، ويجب أو الحكم 
 يكون الحكم مخالفًا للقانون.  أن -1
 البت فيه.  ضيكون الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة النق أن -2

 تبطله.  فإنهاعون فيه مخالفًا للقانون القرار المط أوالحكم  أنفإذا تبين للمحكمة 
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 في إعادة المحاكمة
 

 شروط والحاالت التي يجوز فيها إعادة المحاكمة؟ ال* ما هي 
 يشترط إلعادة المحاكمة التالي: 

 باتة.تكون إعادة المحاكمة في األحكام التي اكتسبت الدرجة ال أن -1
 تكون إعادة المحاكمة في مواد الجنايات والجنح.  أن -2

ذا ك  وكان في مواد الجنايات والجنح يجوز إعادة المحاكمة في األحوال التالية:  ان الحكم قد اكتسب الدرجة الباتةوا 
 المدعي بقتله قد وجد حيًا.  أنإذا حكم على شخص في جريمة قتل، ثم ظهرت أدلة تثبت  -1
ة عينها، إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقع -2

 وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. 

إذا كان الحكم مبنيا على شهادة قضي بأنها كاذبة، أو على وثيقة قضى بعد صدور الحكم بأنها  -3
 مزورة، وكان لهذه الشهادة أو الوثيقة تأثير في الحكم. 

ت وثائق وأدلة كانت مجهولة حين صدور الحكم ظهر لحكم، أو إذا ظهرت وقائع جديدة بعد صدور ا -4
 وكان شان هذه الوقائع أو الوثائق إثبات براءة المحكوم عليه. 

نيًا على حكم صادر من محكمة مدنية أو إحدى محاكم األحوال الشخصية وألغي بإذا كان الحكم م -5
 هذا الحكم. 

 

 * ممن يقدم طلب إعادة المحاكمة؟ 
 :يقدم طلب إعادة المحاكمة من

ه الشرعي إذا كان عديم األهلية، أو المسئول عن الحقوق المحكوم عليه أو محاميه أو ممثل -1
 المدنية. 

 ثبت ذلك بحكم قضائي.  أوكان ميتًا،  إن لهم أوصىمن  أو، وورثته أبنائهزوج المحكوم عليه أو  -2
 

 يقدم خاللها؟  أن* لمن يقدم طلب إعادة المحاكمة؟ وما المدة التي يجب 
الذكر بالسبب  يبقاإعادة المحاكمة لوزير العدل، خالل سنة تبدأ من اليوم الذي علم فيها األشخاص س لبيقدم ط

 الموجب لإلعادة. 
 . ادة المحاكمة مردوداً بالميعاد المقرر لذلك يعد طلب إع االلتزاموفي حال عدم 

 

 * ما هي اإلجراءات الواجب إتباعها إلعادة المحاكمة؟ 
ل طلب إعادة المحاكمة، يحيله إلى النائب العام، الذي يتوجب عليه رفع الطلب مرفقًا بعد تسلم وزير العد

ستند عليها، وذلك خالل شهر من ابالتحقيقات التي رأي إجراءاها إلى محكمة النقض، مبينًا رأيه واألسباب التي 
 تسلمه الطلب.
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 * هل يترتب على طلب إعادة المحاكمة إيقاف الحكم؟ 
طلب إعادة المحاكمة إيقاف تنفيذ الحكم، إال إذا كان صادرًا باإلعدام، وللمحكمة أن تأمر بوقف  ال يترتب على 

 حكم في قراراها القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة. أي  تنفيذ
 

 لذي يترتب على قبول طلب إعادة المحاكمة؟ ا ما* 
محكمة من ذات درجة المحكمة التي  لىإالقضية  ةحالإإذا قبلت محكمة النقض طلب إعادة المحاكمة، عليها 

 األساس. الحكم  أصدرت

 التالي:  إتباعوللمحكمة إصدار حكمها، فإذا أصدرت الحكم بالبراءة وجب 

األماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم األول وفي محل  أويعلق الحكم على باب المحكمة  -1
 موطن األخير للمحكوم عليه إن كان ميتًا. وقوع الجريمة، وفي موطن طالب اإلعادة وفي ال

ينشر حكم البراءة حتمًا في الجريدة الرسمية، وينشر أيضًا إذا استدعى ذلك طالب إعادة المحاكمة في  -2
 صحيفتين محليتين يختارهما، وتتحمل الدولة نفقات النشر. 

 ات الوقائع التي بني عليها. أما إذا رفضت محكمة النقض طلب إعادة المحاكمة، فال يجوز تجديده على ذ
 

 * هل يجوز لمن حكم له بالبراءة أن يطالب بالتعويض؟ 

 له من الحكم السابق.  الضرر الناشئ عنته حق طلب التعويض نعم، فالمحكوم ببراء

ذا كان المحكوم له ميتًا، يجوز تقديم الطلب من الزوج واألصول والفروع.   وا 
 

 
 انتهى
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