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  االبتدائية المحكمةبالنظر بالدعوى الجنائية 

  .من هذه الصفحة الزاوية اليمنى العليا فيالموجود  "طباعة"بالضغط على رابط ر ونشمال اهذآل يمكن طباعة 
  

  ماذا يحدث قبل المحاآمة؟
  

  الشرطة تحقق بالجريمة
  

تقوم الشرطة باستجواب المشتبه به وضحية الجريمة، آما تستمع إلى . يتم تبليغها بذلكتشرع الشرطة بالتحقيق بالجريمة عندما 
  .شيئًا عن الحادث ااألشخاص اآلخرين الذين قد يعرفو

  
  .ية مع التحقيق االبتدائي بتوضيح طلبات التعويض التي تطالب بها الضحيةآما تقوم الشرطة سو

  
  .مدعي النيابة العامة ضرورة أو عدم ضرورة إحالة القضية التي حققت بها الشرطة للمحكمة يقرر

  
  رفع الدعوى هي الجهة التي تقررالنيابة العامة 

  
الجريمة، فإنه يرسل للمحكمة طلب مذآرة استدعاء مع  رتكابإذا ارتأى مدعي النيابة العامة أن هناك سبب التهام المشتبه با

  .د االتهاموبنالئحة يحتوي طلب مذآرة االستدعاء على . التقارير التوضيحية ذات الصلة
  

ولكن . بناًء على الحيثيات المنصوص عليها بالقانوناإلدعاء أما إذا آانت الجريمة بسيطة، فيحق لمدعي النيابة العامة االمتناع عن 
  .باسمها مباشرةللمحكمة الدعوى رفع تأن  اأن قرار مدعي النيابة العامة خاطئ، فيحق له الجريمة ارتأت ضحيةإذا 
  

  8/11/2010تحديث تاريخ ال
  وزارة العدل

  
  دليل األشخاص بالمحكمة

أما . قاض واحد فقط، وعمومًا يتم النظر والفصل بمعظم القضايا الجنائية من قبل يترأس القاضي النظر بالقضية في المحكمة
القضايا الجنائية األخطر فيتم النظر بها من قبل هيئة مؤلفة من قاض ولجنة محلفين، آما يمكن أن يتم النظر بها من قبل هيئة 

أطراف "ويطلق تعبير . مؤلفة من ثالثة قضاة إذا آانت القضية صعبة بشكل مميز أو آان هناك سبب وجيه آخر يتطلب ذلك
الذي يعرض ومدعي النيابة العامة  - المدعى عليهأي  - المتهم و –أي صاحب القضية  -  ة أشخاص هم الضحيةعلى ثالث" القضية

  .القضية توضيحوغالبًا ما تستمع المحكمة أيضًا إلى الشهود من أجل . التهم المتعلقة بالمدعى عليهأمام المحكمة 
  

  مدعى عليهبصفة أما المحكمة المثول 

النيابة مكتب من قبل المحكمة أو من قبل مذآرة االستدعاء إما تعطى له يتم إعالم المدعى عليه بالتهمة المرفوعة ضده عندما 
  .العامة

  



 

آما يدعى عمومًا لحضور جلسة المحكمة وجاهيًا،  ،على الطلبات الموجهة ضدهبالرد المدعى عليه حث  االستدعاءيتم في مذآرة 
  .حيث يمكن أن ُيطلب منه الرد على الطلبات آتابيًا قبل المحاآمةولكن ليس بالضرورة، 

  
أنه ينفي  مأالمتهم بها الجريمة  رتكابفي جلسة المداولة على أقصى حد فيما إذا آان يعترف بامن المدعى عليه تستفسر المحكمة 

  .القضيةمن قبل صاحب ضده ، آما يطلب منه اإلدالء بموقفه عن طلبات التعويض المعروضة ذلك
  

  بصفة صاحب القضيةأما المحكمة المثول 

عرض هذه الطلبات أمام  ةالجريمة، فيحق له أن يلتمس من مدعي النيابة العامناتجة عن إذا آان لصاحب القضية طلبات تعويض 
  .، ويكون مدعي النيابة العامة ملزمًا بتولي المهمة على وجه العموم إذا آانت تلك الطلبات واضحةالمحكمة

  
أما إذا تكفل صاحب القضية برفع طلبات التعويض بنفسه، فيمكنه ذلك إما بإرسالها آتابيًا للمحكمة قبل جلسة المحاآمة أو بعرضها 

  .مباشرة أثناء الجلسة
  

. القضية لتوضيحويجوز للمحكمة أن تدعي صاحب القضية للحضور شخصيًا لجلسة المداولة إذا ارتأت أن حضوره ضروري 
  .الحال يحق له الحصول على تعويض عن تكاليف السفر وخسارة الدخلوفي ذلك 

  
  لزوم الحضور للمحكمة

طلعوا ومن المهم ألطراف القضية أن ي). المداولة الرئيسية(تقوم المحكمة أو النيابة العامة بدعوة أطراف القضية لجلسة المحكمة 
طرف من أطراف أو مة أن تفصل بالدعوى على الرغم من غياب فيما إذا آان يجوز للمحكبين ي هآتاب الدعوة بدقة،إذ أنعلى 

  .عن جلسة المداولة أطراف القضية
  

  شاهدبصفة أمام المحكمة المثول 

ما يعرف عن الجريمة، إال أن هناك استثناءات من هذه القاعدة آإعفاء علمحكمة بإفادته أما اآّل إنسان ملزم عمومًا باإلدالء 
  .قريبهم المدعى عليهفي قضية تخص األقارب اللزم من واجب اإلدالء ضد رغبتهم بالشهادة 

  
وعند . يجب على الشاهد دائمًا أن يحضر إلى جلسة المحكمة حتى لو تبين فيما بعد أنه لم يكن ملزمًا بالشهادةوعلى آل حال، 

  .الضرورة يشرح رئيس هيئة المحكمة للشاهد متى يحق له االمتناع عن الشهادة
  

ضية، وبعد ذلك يمكن ألطراف قول الحق، ثم يدلي بما يعرفه عن القب عهدوفي البداية يقوم الشاهد بأداء القسم أو ما يقابله من الت
  .القضية ولهيئة المحكمة أن توجه له أسئلة

  
جريمة ب –الذي يكذب أو يكتم شيئًا يؤثر على القضية  -يجب على الشاهد قول الحق قطعًا إذ يجوز للمحكمة أن تتهم الشاهد 

  .عمومًا بالحبس رتكبهاحكم على مالتي ُي أي شهادة الزور بيان باطلاإلدالء ب
  

  .يحق للشاهد الحصول على تعويض عن تكاليف السفر وخسارة الدخل
  

  المحاآمةتقدم سير 

يبدأ النظر بالدعوى الجنائية حيث يعرض مدعي النيابة العامة طلباته ضد المدعى عليه ويعلل ذلك بالحيثيات، آما يعرض طلبات 
ن يعرض صاحب القضية أا إذا آان من المفترض أّم. صاحب القضية الخاصة بالدعوى إذا آان هذا األخير قد عهد له بذلك

  .بنفسه، فتعطيه المحكمة حق الكالم بعد دور مدعي النيابة العامة التعويض طلبات
  

الجريمة الموجهة له من قبل مدعي النيابة العامة أو ينفي ذلك، آما يرد  رتكابيتم االستماع إلى المدعى عليه الذي قد يعترف باثم 
  .موافقته أو عدم موافقته على دفع التعويضات التي يطالب بها صاحب القضيةعلى 

  
وبعد ذلك يقوم مدعي النيابة العامة وصاحب القضية بتعليل مواقفهما بدقة ويقوم المدعى عليه باإلدالء بوجهة نظره عن األمور 

  . المعروضة أمام المحكمة



 

  
، آما يمكن أيضًا االستماع إلى صاحب القضية وإلى المدعى وبعد عرض التوضيحات المذآورة أعاله يتم االستماع إلى الشهود

ومن الجدير بالذآر هنا أن إفادات .، ويجوز للمحكمة أيضًا استالم األخذ بأدلة أخرى آالقرائن الكتابية مثًاليه بقصد اإلثباتعل
  .أثناء الجلسةالشهود تسجل 

  
وإذا لم تستطع المحكمة النظر . وفي نهاية الجلسة يقوم أطراف القضية بعرض رأيهم عن آيفية الحكم بالقضية حسب رأيهم

  .ضية حتى النهائية في يوم واحد، فيتم مواصلة النظر بها مباشرة في اليوم التاليبالق
  

علنية حيث يحق ألي المحاآمة وغالبًا ما تكون . يًا، وال يجوز قراءة مذآرات أثناء الجلسةهيتم النظر بالقضايا أثناء المحاآمة شف
  .الحاالت الخاصة النظر بالقضية في جلسات مغلقةإنسان حضورها ومتابعة وقائعها، إال أنه يحق للمحكمة في بعض 

  
  الحكم وتنفيذه

 جوزتصدر المحكمة حكمها بعد االنتهاء من النظر بالقضية، وغالبًا ما يتم اإلعالن عن الحكم مباشرة في نهاية الجلسة، ولكن ي
فيه يمكن اليوم الذي وفي ذلك الحال تعلن المحكمة . في الدعاوى الكبيرة والصعبة إلى ما بعدللمحكمة إرجاء اإلعالن عن الحكم 

  .الحصول على الحكم من ديوان المحكمة
  

يبين الحكم النتيجة النهائية للحل الذي توصلت له المحكمة والحيثيات التي استند إليها، آما يبين فيما إذا آانت المحكمة قد رفضت 
وباإلضافة إلى ذلك يبين الحكم التعويضات التي حكمت . قوبة عن الجريمةالتهمة الموجهة إلى المدعى عليه أم أنها حكمت عليه بع

  .المحكمة بها لصالح صاحب القضية
  

  ةالكتابيالمداولة إجراء 

يقوم القاضي في هذا اإلجراء بالفصل حيث يمكن النظر في بعض الدعاوى الجنائية في المحكمة االبتدائية بشكل آتابي فقط 
لحضور ، آما ال يتم دعوة أطراف القضية لمحاآمة شفهية لمداولة القضيةجلسة وال تعقد  ،المواد الكتابية فقطبالقضية بناًء على 

  .لمحكمةإلى ا
  

. معظم الجرائم البسيطة والعادية آقيادة المرآبات تحت تأثير المسكرات مثًالبالنظر  ةالكتابيالمداولة يتم في إجراء  ،وعمومًا
، ةالكتابيالمداولة وعلى آل حال يشترط تطبيق هذا اإلجراء إعتراف المدعى عليه بالفعل المتهم به وقبوله بالنظر بالقضية بإجراء 

 .آما يشترط أيضًا قبول ضحية الجريمة هذا اإلجراء
  

  .بإجراء المداولة الكتابية سنة من العمر 18من هو تحت سن  رتكبهاالجرائم التي يبتنظر المحكمة ال 
  

، الموجهة ضده يحق للمدعى عليه في إجراء المداولة الكتابية أن يعبر عن موقفه من طلب العقوبة وطلبات التعويض المحتملة
  .وهو ما يتم أيضًا بشكل آتابي

  
  .إجراء المداولة الكتابيةفي القضية التي نظرت بها بالصادر حكمها ألطراف الدعوى ترسل المحكمة االبتدائية 

  
  الرسوم والتعويضات

  .ال يتم استيفاء رسوم عن القضية التي ُينظر بها بالمحكمة االبتدائية عندما ترفع الدعوى بخصوصها من قبل مدعي النيابة العامة
  

لزم عمومًا بتعويض الدولة عن آافة التكاليف التي تكبدتها ، فُيبالجريمة المتهم بارتكابهاأن المدعى عليه مذنب أما إذا أثبت 
   )آأتعاب الشهود وأتعاب المعاون القضائي للضحية والمؤازر وتكاليف فحوص المختبر مثًال(المحكمة 

  
  .عليهويحق للمحكمة تخفيض التعويضات أو شطبها آليًا إذا ارتأت أنها مجحفة بحق المدعى 

  
وإذا رفض المحكوم دفع تعويض الضرر . صاحب القضيةويحق للمحكمة الحكم على المذنب بجريمة بدفع تعويض ضرر ل

إحالة األمر إلى مكتب التحصيل وذلك بواسطة إرسال نسخة مصورة من الحكم لصاحب القضية طوعيًا، فيحق لصاحب القضية 
  .لإلى المحّص



 

  
بمقتضى بعض الشروط المعينة الحصول مباشرة من خزينة على تعويض عن الضرر الذي أصابه، لضحية الجريمة آما يحق 

خزينة من  يتم طلب التعويضات التي تدفع. ولكن خزينة الدولة ال تعوض عن األضرار التي تصيب األمالك إال بشكل استثنائي
ويحق للدولة استيفاء التعويضات التي . شكل مستقلب) valtionkonttori(الدولة بواسطة تقديم طلب إلى مكتب خزينة الدولة 

  .تدفعها من مرتكب الجريمة بعد صدور قرار التعويض
  

  آيفية الطعن بالحكم

ألي فيحق  - أي المدعى عليه المحكوم أو مدعي النيابة العامة أو صاحب القضية -من أطراف القضية طرف إذا اعترض أي 
  .سوية مع الحكم تعطي المحكمة االبتدائية تعليمات االستئناف. استئناف الدعوىطلب نقضه والطعن بالحكم ومنهم 

  
يومًا، ولكن  30يتم طلب شكوى االستئناف لنقض الحكم بواسطة رفع الدعوى للمحكمة اإلستئنافية، وتكون مهلة تقديم الشكوى 

  .ام عن نيته باالستئنافيتوجب على المستأنف إعالم المحكمة التي أصدرت الحكم بالقضية خالل سبعة أي
  

  .التعديل الذي يريدهسس التي يستند إليها اعتراضه على الحكم واأليجب على مقدم شكوى االستئناف أن يذآر في مذآرة الشكوى 
  

  .من أطراف القضية على الحكم، فيصبح ثابتًا ونافذاًً طرف وإذا لم يعترض أي
  

  قضائية اونةعيمكن الحصول على م نمن أي

يمكن الحصول على معاونة قانونية من . محاآمة إلى معاونة قضائية من أجل تدّبر قضيتهفي  ًايحتاج من وجد نفسه طرفقد 
  .المعاونين القضائيين العامين أو من المحامين أو رجال القانون اآلخرين

  
مادية آافية لتحمل تكاليف المعاونة التي نقدية، ولكن إذا لم يكن لدى طرف المحاآمة إمكانية تكون المعاونة القضائية عمومًا 

  .يحتاجها، فيمكن تسديد هذه التكاليف إما جزئيًا أو آليًا من خزينة الدولة
  

  .بسيطةاألخرى غير الآما يمكن للمحكمة أن تعين لطرف القضية معاون محاآمة في القضايا الجنائية 
  

  جريمة الحصول على مدافع رتكابيحق للمشتبه با

الحاالت للمشتبه بارتكاب جريمة الحصول على مدافع في التحقيق االبتدائي والمحاآمة تسدد أتعابه من خزينة يحق في بعض 
ويجوز للمحكمة أن . ويتم تعيين المدافع للمشتبه أو للموقوف أو للمحتجز بسبب جريمة من الدرجة الجسيمة بناًء على طلبه. الدولة

  .سنة من العمر أو للشخص الذي ال يقدر على الدفاع عن نفسه 18حت سن تبادر إلى تعين مدافع للشخص القاصر أي ت
  

يحصل الشخص في الحاالت الموصوفة أعاله على مدافع بغض النظر عن وضعه المادي، ويتم تسديد أتعاب المدافع من خزينة 
المدافع إذا لم يكن دخله يبرر استحقاقه ولكن إذا حكمت المحكمة عليه بالجريمة، فيتوجب عليه تعويض الدولة عن أتعاب . الدولة

  .يتحدد مقدار التعويض آما في حاالت المعاونة القضائية العادية. معاونة قضائية
  

وعلى وجه العموم يتم لهذه المهمة تعين ذلك . ويمكن أن يكون المدافع المعين معاونا قضائيًا أو محاميًا أو رجل قانون آخر
  .سهالشخص الذي يقترحه المشتبه نف

  
  يحق لضحية الجريمة الحصول على معاون قضائي ومؤازر

إذا وقع شخص ضحية جريمة جنسية أو عنف عائلي أو غير ذلك من جرائم العنف، فيجوز للمحكمة أن تعين له معاون محاآمة 
ون الحقوقية، بينما يساعد المعاوُن الضحيَة في الشئ. وعند الضرورة مؤازرًا أيضا وذلك في التحقيق االبتدائي وفي المحاآمة

  .يساعده المؤازر بالدعم المعنوي
  

  .يتم تعيين المعاون والمؤازر بغض النظر عن دخل الضحية وتسدد أتعابهما وتكاليفهما من خزينة الدولة
  


