مبدأ شفوية المحاكمة
تحرص القوانين والتشريعات على أن تكون المحاكمات الجزائية علنية أمام المأل

مبادئ قانونية لها أثرها الواضح ل تحقيق ع الة متتقرة يطمئن لها أ راد المجتمع

متألتن ة ألل لألى لألى

و من أشهرها مبأل أ اققتنألا

الألألتاتل للقاضألألل ومب أل أ العينيألألة ألألل المحاكمألألة ومب أل أ شألألالوية اق ألألرايات والألألت هألألو موضألألو أ أل يجنا

مب أل أ

شالوية اق رايات مضمونه أن على المحكمة أن تكون قناعتها من خيل تحقيق شالو تجريه ل قاعألة المحكمألة

وتتألألتمع الألألى أجألألن وأأألألاني أعألرا ال أل عوا ويبألألين لنألألا أكألألي المحكمألألة العليألألا ألألل الواقعألألة التاليألألة ماهيألألة مب أل أ

الشالوية وما يرتبط به من مبادئ قانونية وما يخل به وما يترتب على لى اإلخيل.

و تتلخص وقائع ال عوا ل أن المتهي قاد مركبة بترعة وب ون ترو وتحت تأثير الخمر عنأل ما كألان قادمألا

من الشمال لى الجنألوب أيألت تتألبب ألل و ألاة المجنألل عليأله أينمألا كألان يعبألر الطريألق

لألي يتألتطع الألتحكي ألل

عجلألألة القيألألادة اامألألر الألألت أدا لألألى دهتألأله بمق مألألة المركبألألة و لألألابته باإللألألابات التألألل أودت بحياتألأله و ألألق الجابألألت

بااوراق وأنه و

بحالة أكر بين ل مكان عام ومباح للجمهألور أيألت بل ألت نتألبة الكحألول ب مأله بعأل ح أله

بواأطة هاز الز ير(  )731مل ي أتب الجابت باأتمارة حص الكحول.

وق أأاله اإلدعاي العام لى محكمة الجنايات المخت ة وعالب بمعاقبته عبقا للمادة ( )7/05مألن قألانون

المألألرور والمألألادة ( )222مألألن قألألانون الج ألزاي وأكمألألت المحكمألألة أضألألوريا ب دانألألة الطألألاعن بمألألا هألألو منتألألوب ليألأله

وقضت بتجنه عألن التهمألة ااولألى مأل ة أألنة وعألن التهمألة الجانيألة لمأل ة شألهر علألى أن تأل ي ألل ااولألى و لزامأله بألأن
يؤد لورثة المتو ل ال ية الشرعية و لزامه بم اريف ال عوا على أن تحل محله ألل التأل اد شألركة التألأمين

يلق هتا الحكي قبوق ل ا المتهي طعن يه بطريألق الألنق ،بطعألن بنألى علألى أألبب واأأل

لألي

نعألى بأله الطألاعن علألى

الحكي المطعون يه بمخالالة القانون واإلخيل بحق ال ا والالتألاد ألل اقأألت ققت وقألال بيانألا لأله ن الحكألي

عألألول علألألى ااقألألوال الم ونألألة بمحاضألألر التحقيألألق ولألألي تقألألي المحكمألألة بتألألما الشألألهود الألألتين علألألب الطألألاعن أألألماعهي

و لى بالمخالالة لن ل المادتين ( 731و  )731من قانون اإل رايات الجزائية كما خالف الحكي نألص المألادة

( )732مألألن ات القألألانون كألألان أريألألا بمحكمألألة الجنايألألات التألألل أل أل رت الحكألألي أن تنتقألألل لألألى مكألألان الحألألادث
إل راي المعاينة اليزمة وأما الشاه ين ممألا يعأل تألادا ألل اقأألت قل وانتهألى الطألاعن لألى علألب الحكألي ألألليا

بنق ،الحكألي المطعألون يأله و عألين برايتأله مألن اقتهامألات المتألن ة ليأله واأتياعيألا نقأل ،الحكألي و عألادة محاكمتأله

أمام محكمة الجنايات بهيئة م ايرة

وق رأت المحكمة العليا أن الطعن مقبول من أيت الشكل وأيت ن النعل على الحكألي المطعألون يأله

بالتبب الوأي للطعن أ ي

لى أن المادة ( )731من قانون اإل رايات الجزائية تنص على " ا أنكألر المألتهي

أنه متنب أو ر  ،اإل ابة على المحكمة أن تشر ل التحقيق ويكون لى بتما الشهود والخبراي و راي مألا
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يلألألزم لالحألألص اادلألألة ومناقشألألتها علألألى الترتيألألب الألألت ت ألراة ويجألألوز للمحكمألألة أن تتألألتجوب المألألتهي تال ألأليليا بع أل

اقنتهاي من أما الشهود والخبراي ولها أن تو أله لأله ألل أ وقألت مألا تألراة قزمألا مألن أأألئلة واأتيضألاأات لتمكينأله

من تق يي د اعه  " .كما تنص المادة ( )731من نالس القانون على أن  " :للمتهي ل كل وقت أن يطلب راي
معينا من رايات التحقيق وللمحكمألة أن تجيبأله علألى علبأله ا رأت ألل لألى م أللحة للتحقيألق وللمحكمألة أن
تعلن أ شاه ترا ضرورة لتما أقواله " وتنص المادة ( )270مألن نالألس القألانون علألى " :يحكألي القاضألل ألل
ال عوا أتب القناعة التل تكونت ل يه بكامل أريتأله ومألع لألى ق يجألوز لأله أن يبنألل أكمأله علألى أ دليألل لألي

يطرح على الخ وم أمامه ل الجلتة أو على معلوماته الشخ ية"

وأيألألت نألأله باأألألتقراي الن ألألوص أألألالالة البيألألان يتضألألح أن المشألألر ق أل منهألألا تحقيألألق مب أل أ شألألالوية ألألرايات

المحاكمة الجزائية

أن المقرر أن أأاس المحاكمة الجزائية هألو أريألة القاضألل ألل تكألوين عقي تأله مألن التحقيألق

الشالو الت يجريه بنالته والت ي يرة ويو هه الو هة التل يراها موللة للحقيقة ان التحقيقات ااولية التابقة
علألألى المحاكمألألة ق تعتبألألر ق تمهيأل ا لألألتلى التحقيألألق الشألألالو

وعلألألة مبأل أ الشألألالوية أنألأله ااأألألاس المنطقألألل لمبألألادئ

أخرا تتود نظام المحاكمات الجزائية هو التبيل لى تطبيق مب أ الموا هة بين الخ وم لكل يتألاح لكألل عألر

ل ال عوا أن يوا ه خ مه بما ل يه من أدلة ويتاح له أن يعر ما لأل ا خ ألمه مألن أدلألة ويقألول رأيأله يهألا يتعألين

أن يعألألره هألألتة اادلألألة شألألالويا ألألل الجلتألألة وت أل ور ألألل شألألأنها المناقشألألة بألألين أع ألرا ال أل عوا ويت ألألل هألألتا المب أل أ
كتلى بالعينية

تالتره العينية أن تعره اادلة ل الجلتألة ب ألوت مرتالألع – أ شألالويا -يتحقألق للحاضألرين

العلي بها وتت ل الشالوية بمب أ اققتنا القضائل الت يالتره أن يتتم القاضألل اقتناعأله مألن أ أليلة المناقشألات
التل تجر أمامه ل الجلتة ويمجل مب أ الشالوية رقابة للمحكمة على أعمال التحقيق اقبت ائل ما تول من أدلة

يعره من

ي علألى المحكمألة وتأل ور ألل شألأنه المناقشألات يتألاح تقأل ير قيمتأله مألن

يأل ومراقبألة التقأل ير الألت

كانت ألطة التحقيق ق خل ت ليه ويخل بهتا المب أ أن تكتالل المحكمة ل اأتم اد اقتناعتها باإلأالة لى

محضألألر التحقيألألق اقبتأل ائل تحيألألل لألألى أقألألوال الشألألهود التألألل وردت يهألألا أو لألألى اعتألرا المألألتهي الألألت دون يهألألا

ويخألألل بألأله كألألتلى أن تألألر  ،المحكمألألة أألألما شألألاه دون أن تتألألتن لألألى أألألبب أقألألرة القألألانون و ألزاي اإلخألأليل بمب أل أ

الشالوية التالف بيانه هو البطين ولما كان ما تق م ويبين مألن محضألر لتألات محكمألة الجنايألات المطعألون ألل

أكمها أن تلى المحكمة عق ت لتة واأ ة أمعت يها أقألوال المألتهي الألت نالألى الألتهي المو هألة ليأله وعلألب
وكيلألأله القألألانونل الحاضألألر معألأله بالجلتألألة أألألما شألألهود أألألماهي كمألألا علألألب اأألألت عاي المحقألألق ومخطألألط الحألألادث ور ألألي
لى تجاهلت المحكمة هتا الطلب الواضح وال ريح المق م من د ا الطاعن والت يجيزة لأله القألانون وأأل دت
لتة للحكي أيت ل ر الحكي بتلى الجلتة متتن ا لى محضر التحقيقات دون أما أ شهود ممألا يشألكل

خيق بينا بحق د ا الطاعن إلنكارة تطبيق مب أ الشألالوية الألت أألبق بيانأله ممألا يشألكل بطينألا ألل اإل ألرايات أثألر
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بي شى ألل الحكألي لهألتة ااأألباب أكمألت المحكمألة بقبألول الطعألن شألكي و موضألوعا ونقأل ،الحكألي المطعألون
يه و عادة ال عوا لى المحكمة التل أل رت الحكي لتحكي يها من

ي مشكلة من قضاة آخرين.

ما يستفاد من الحكم -:
 علة مب أ الشالوية أنه ااأاس المنطقل لمبادئ أخرا تتود نظام المحاكمات الجزائية هو التبيل لألى تطبيألق
مب أ الموا هة بين الخ وم لكل يتاح لكل عر

ل ال عوا أن يوا ه خ مه بما ل يأله مألن أدلألة ويتألاح لأله

أن يعر ما ل ا خ مه من أدلة ويقول رأيأله يهألا و يتعألين أن يعألره هألتة اادلألة شألالويا ألل الجلتألة وتأل ور
ل شأنها المناقشة بين أعرا ال عوا.

 أن أأاس المحاكمة الجزائية هو أرية القاضل ل تكوين عقي ته من التحقيق الشالو الت يجريه بنالته.
 التحقيقات ااولية التابقة على المحاكمة ق تعتبر ق تمهي ا للتحقيق الشالو .
 ويت ل مب أ الشالا ية بالعينيألة

تالتألره العينيألة أن تعألره اادلألة ألل الجلتألة ب ألوت مرتالألع – أ شألالويا-

يتحقق للحاضرين العلي بها وتت ل الشالوية أيضا بمب أ اققتنا التاتل للقاضل.

 ويمجل مب أ الشالوية رقابة للمحكمة على أعمال التحقيق اقبت ائل.

 يخل بالمب أ أن تكتالل المحكمة ل اأتم اد اقتناعهألا باإلأالألة لألى محضألر التحقيألق اقبتأل ائل و أن تألر ،
أما شاه دون أن تتتن لى أبب أقرة القانون.



زاي اإلخيل بمب أ الشالوية التالف بيانه هو البطين .

المكتب الالنل

اقدعألاي العألألام
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