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احملان١ُ ايعازي١ اييت ؼذلّ إعاٜرل ايسٚي١ٝ اييت ْل عًٝٗا قإْٛ سكٛم إٕ 

ٚزيٌٝ ع٢ً  أٟ قه١ُاٱْػإ ٖٞ زيٌٝ ع٢ً قش١ ايٓٛاّ ايكها٥ٞ اؾٓا٥ٞ ٗ 

, يصيو غٛف ْتعطض إٍ نُاْات احملان١ُ ايعازي١ ٗ َػت٣ٛ اسذلاّ سكٛم اٱْػإ

١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ٗ َطس١ً ايتشكٝل ٚاحملان١ُ ٚٗ ٚغا٥ٌ ايڀعٔ ٗ أسهاّ احمله١ُ اؾٓا

 احمله١ُ بعس قسٚضٖا.  

Résumé. 
À un procès équitable conforme aux normes internationales 

prévues par la Loi sur les droits est la preuve de la validité du système de 
justice pénale par un tribunal et des preuves au niveau du respect des 
droits de l'homme, de sorte qu'il sera exposé à un procès équitable 
devant la Cour pénale internationale dans la phase d'enquête et le 
procès et les moyens de contester dans les dispositions de la cour, après 
leur délivrance. 

 

ا٭غاغ١ٝ يٲْػإ ٖٚٞ تكّٛ تعس احملان١ُ ايعازي١ أسس اؿكٛم 

ع٢ً تٛاؾط فُٛع١ اٱدطا٤ات اييت تتِ بٗا احملان١ُ اؾٓا١ٝ٥ ٗ إطاض َٔ 

ٓا١ٜ اؿطٜات ايؿدك١ٝ ٚغرلٖا َٔ سكٛم اٱْػإ إتك١ً بٗا, ٖٚٞ 

ػإ ٚنطاَت٘ ٚؾدكٝت٘ بصيو تعس نُا١ْ أغاغ١ٝ يكٕٛ سكٛم اٱْ

عٓسَا ٜتِ اتٗاّ اٱْػإ باضتهاب أٟ دط١ّ ٜبسأ ايٓعاع بٌ إتها١ًَ ؾ

قطٜٓتٌ: قط١ٜٓ قا١ْْٝٛ ع٢ً بطا٠٤ إتِٗ ٚقط١ٜٓ ٚاقع١ٝ ع٢ً اضتهاب 

اؾط١ّ ٚنٌ َٔ ٖاتٌ ايكطٜٓتٌ ؼُٞ َكًش١ أغاغ١ٝ ؾا٭ٍٚ ؼُٞ 

اؿط١ٜ ايؿدك١ٝ يًُتِٗ ٚايجا١ْٝ ؼُٞ إكًش١ ايعا١َ ٖٚٞ ٗ ساي١ 

 َٔ اؾطا٥ِ ايسٚي١ٝ ُجٌ َكًش١ اجملتُ  ايسٚيٞ بأغطٙ. اضتهاب أٟ
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ٗ إطاض ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ ٚع٬قت٘ بايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ 

 ٌٜٛ اشلسف زا٥ُا إٔ ٜتُت  اٱْػإ بهُاْات َع١ٓٝ غٛا٤ ٗ َطس١ً َا

إدطا٤ات قبٌ احملان١ُ أٚ أثٓا٤ احملان١ُ أٚ بعس احملان١ُ, َٚٔ ٖٓا ؾإٕ 

 ا,سخٌ ٖصٙ إعاٜرل ٗ سػابٗته  ٚتذلّ ٚؼهب إٔ  ٭ٟ إْػإ احملان١ُ

َٚٔ ٖٓا داظ ايكٍٛ بإٔ احملان١ُ ايعازي١ اييت ؼذلّ إعاٜرل ايسٚي١ٝ اييت 

ْل عًٝٗا قإْٛ سكٛم اٱْػإ ٖٞ زيٌٝ ع٢ً قش١ ايٓٛاّ ايكها٥ٞ 

ٚزيٌٝ ع٢ً َػت٣ٛ اسذلاّ سكٛم اٱْػإ, ٚعسّ  إٟ قه١ُاؾٓا٥ٞ ٗ 

يتو ل تًو إعاٜرل ٖٛ زيٌٝ ع٢ً ًِٚ ايٓٛاّ ايكها٥ٞ اؾٓا٥ٞ تڀبٝ

ٚزيٌٝ ع٢ً اْتٗاى قاضر ؿكٛم اٱْػإ. ٖٚٓاى ١ًْ َٔ  احمله١ُ

ايٓكٛم ايسٚي١ٝ اٱيعا١َٝ غٛا٤ ناْت اتؿاق١ٝ أّ عطؾ١ٝ أّ َباز٨ عا١َ 

ٚعٓاقط  َٚعاٜرل َكاٜٝؼتتهُٔ  ,ٗ ايهُرل اٱْػاْٞ ضغدتيًكإْٛ 

ٓا١ٜ اٱْػإ إتِٗ  إ١ٍُ ايعازي١. ٚتٗسف ١ًْ تًو إعاٜرل يهُإ احملان

َٔ تاضٜذ إٜكاؾ٘ َٚطٚضا َطس١ً استذاظٙ قبٌ احملان١ُ ٚا٫ستؿاٚ ب٘ 

إٍ ْٗا١ٜ اغتؿا٤ ٚغا٥ٌ ايڀعٔ إُه١ٓ قاْْٛا ٗ اؿهِ  قانُت٘ٚأثٓا٤ 

ايكازض نسٙ. ٖصٙ إعاٜرل ٚنعت ٭دٌ اٱْػإ َٚٔ ثِ ؾٗٞ تسخٌ ٗ 

طاض قإْٛ سكٛم اٱْػإ ٗ ع٬قت٘ بايعساي١ اؾٓا١ٝ٥. خ٬ق١ إٛقـ إ

ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ تعتُس ٗ تكُٝٝٗا ع٢ً َطاعاتٗا يتًو إعاٜرل اييت ٖٞ  إٔ

 َعاٜرل ٜتُػو بٗا ٜٚعتُس عًٝٗا ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ.

إٕ أ١ُٖٝ ٖصا إٛنٛع تهُٔ ٗ نْٛ٘ َٔ أزم قهاٜا اؿٝا٠ 

١ْٝٛ عَُٛا, ٭ْ٘ ٜهعٓا ٗ َٛاد١ٗ يًُباز٨ ايهدل٣ اييت تكّٛ عًٝٗا ايكاْ

ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ عَُٛا ٖٚٞ َٛاد١ٗ َعكس٠ اؾٛاْب ؾا٥ه١ ايتؿاقٌٝ, 

ؾٗٛ َٛنٛع زقٝل ٚٚاغ  ٗ شات ايٛقت ٭ْ٘ ٜؿتح اجملاٍ يع٬ز ايعسٜس 

١ٝ٥ َٔ إػا٥ٌ اييت تؿتكطٖا ايتؿطٜعات ايسٚي١ٝ ٖج٬ ٗ احملانِ اؾٓا

ايسٚي١ٝ, نُا تبسٚ أ١ُٖٝ ٖصا إٛنٛع ٗ إدلضات ايٛا١ٖٝ, اييت ٜتصضع بٗا 

نٌ َٔ ٜطٜس إٔ وطّ نٌ َٔ إتِٗ ٚايهش١ٝ ع٢ً سس غٛا٤ َٔ ايتُت  

باٱناؾ١ إٍ َا تكسّ شنطٙ, , عكٛق٘ ٗ قان١ُ عازي١ َدتًـ نُاْاتٗا

إُٓٛس١ ٗ إطاض ْ٘ َٔ اي٬ظّ اٱؾاض٠ إٍ زضاغ١ ايهُاْات إدٛي١ ٚإؾ
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احملانِ ايسٚي١ٝ بكؿ١ عا١َ ٫ غُٝا احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ يهْٛٗا ؽتل 

ططح تػا٩ٍ أبأخڀط اؾطا٥ِ ايسٚي١ٝ ع٢ً اٱط٬م, ا٭َط ايصٟ دعًين 

 ايتايٞ:

َا َس٣ ؼكٝل ايهُاْات ايسٚي١ٝ يًُشان١ُ ايعازي١ ٗ ايٓٛاّ 

 ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ؟

تڀطم ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ إٍ أِٖ ايهُاْات ٗ ايٓٛاّ غٛف أٚ

ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ َٔ خ٬ٍ تكػِٝ ايبشح إٍ 

 َبشجٌ: 

 ا٭ٍٚ: اغتك٬ي١ٝ ٚسٝاز احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ٗ قان١ُ ا٭ؾدام. 

ايجاْٞ: ايهُاْات ايكا١ْْٝٛ يًُشان١ُ ايعازي١ أغٓا٤ غرل احملان١ُ ٗ 

 ؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ.احمله١ُ ا

 إبشح ا٭ٍٚ: اغتك٬ي١ٝ ٚسٝاز احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ٗ قان١ُ إتٌُٗ

ٜعس اغتك٬ٍ ٚسٝاز احمله١ُ َٔ أِٖ ايهُاْات اييت تٛٗط َس٣ 

اؾطا٥ِ يصيو  بعساي١ احمله١ُ ٗ قانُاتٗا يٮؾدام إتٌُٗ باضتها

١ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ٗ غٛف ْكّٛ بسضاغ١ نٌ َٔ اغتك٬ي١ٝ ٚسٝاز احملهُ

 َڀًبٌ َٓؿكًٌ:

 إڀًب ا٭ٍٚ: اغتك٬ي١ٝ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ

إشا ناْت اؿكٛم ؼؿٜ بايكها٤, ٚاؿطٜات تكإ بايكها٤, 

ٚايعسٍ ٜتشكل بايكها٤, ٚعُاض٠ اجملتُ  تهٕٛ بايكها٤ ٚاغتكطاض 

يًكها٤ ا٭ٚناع ٚإعا٬َت ٜهٕٛ بايكها٤, ؾٝٓبػٞ بإكابٌ إٔ ٜهٕٛ 

 َٛٗط ٜٓاغب ع١ُٛ ضغايت٘ ٖٛ َٛٗط ا٫غتك٬ٍ.

ٜٚككس باغتك٬ٍ احمله١ُ: "أ٫ ؽه  احمله١ُ ٗ ٖاضغتِٗ يعًُِٗ 

يػًڀات أٟ د١ٗ أخط٣ ٚإٔ ٜهٕٛ عًُِٗ خايكا ٫ قطاض اؿل ٚايعسٍ 

خانعا ٕا ًّٝ٘ ايكإْٛ ٚايهُرل زٕٚ أٟ اعتباض آخط. ٜٚكتهٞ َبسأ 

سخٌ أٟ د١ٗ َُٗا ناْت طبٝعتٗا ٗ أعُاٍ ا٫غتك٬ٍ اٱساي١ زٕٚ ت

احمله١ُ يتٛدٝٗٗا ٚد١ٗ َع١ٓٝ, أٚ يتعطقٌ َػرلتٗا, أٚ يتعذلض عٔ 
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أسهاَٗا. نُا تكتهٞ إٔ ؼاٙ احمله١ُ بػٝاز َٔ ايهُاْات َا ٜكٝٗا َٔ 

نٌ ػاٚظ أٚ اعتسا٤ َٔ ؾأْ٘ إٔ ىسف إبسأ إصنٛض ٜٚعسّ آثاضٙ
(1)

. 

إٍ احملانِ ايسٚي١ٝ إ٪قت١ اييت عكبت  ٫بس َٔ اٱؾاض٠ ٗ ايبسا١ٜ

اؿطب ايعا١ٕٝ ايجا١ْٝ اييت مل تهٔ َػتك١ً َڀًكا نْٛٗا ناْت تابع١ 

يًشًؿا٤ إٓتكطٜٔ, بُٝٓا َٓح ايٓٛاّ ا٭غاغٞ شلصٙ احمله١ُ, 

ٚاغع١ ُٕاضغ١ َٗاَٗا. نُا تتُت  بؿدك١ٝ قا١ْْٝٛ زٚي١ٝ  تاختكاقا

 َػتك١ً عٔ أٟ دٗاظ أخط.

ٙ ا٫غتك٬ي١ٝ يٝػت َڀًك١, ؾكس خٍٛ ايٓٛاّ ا٭غاغٞ إ٫ إٔ ٖص

يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ جملًؼ ا٭َٔ إٕ ٜتسخٌ ٗ احمله١ُ بكطاضات٘ 

 ٚؾكا يًؿكٌ ايػاب  َٔ َٝجام ا٭َِ إتشس٠ ٚ شيو بڀطقتٌ:

ايڀطٜك١ ا٭ٍٚ: إَها١ْٝ فًؼ ا٭َٔ بإساي١ ساٍ َا إٍ إسعٞ ايعاّ يس٣ 

يؿكٌ ايػاب  َٔ َٝجام ا٭َِ إتشس٠, سُٝٓا تهٕٛ احمله١ُ َٛدب ا

دط١ّ أٚ أنجط إؿاض إيٝٗا ٗ إاز٠ اـاَػ١ َٔ ايٓٛاّ ا٭غاغٞ 

يًُشه١ُ
(2)

. 

ٖٚصٙ ايڀطٜك١ قس ٜػتعًُٗا فًؼ ا٭َٔ نس أؾطاز زٚي١ َع١ٓٝ اييت ٫ 

دٌ ايهػ٘ ع٢ً ايسٚي١أتعٌُ ٚؾكا يػٝاغ١ ايسٚي١ ايهدل٣ َٔ 
(3)

 ,

ل اغتكساض قطاض إساي١ َٔ فًؼ ا٭َٔ نس اسس نباض ٚشيو عٔ ططٜ

 إػ٦ٛيٌ ٗ ايسٚي١ ٖا قس ٜ٪ثط ع٢ً اغتك٬ي١ٝ احمله١ُ 

ايڀطٜك١ ايجا١ْٝ: تتُجٌ ٗ ؽٌٜٛ ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ 

ايسٚي١ٝ جملًؼ ا٭َٔ طًب إضدا٤ ايتشكٝل أٚ إكانا٠ ٕس٠ أثين عؿط 

ايتشكٝل أٚ إكانا٠ ؾٝٗا, ٚشيو بكطاض ؾٗطا ٗ قه١ٝ بسأت احمله١ُ 

ٜكسض عٔ فًؼ ا٭َٔ َٛدب ايؿكٌ ايػاب  َٔ َٝجام ١َُٛٓ ا٭َِ 

إتشس٠, ٚهٛظ ػسٜس ايڀًب بايؿطٚٙ شاتٗا
(4)

. 

إٕ ٖصٙ ايػًڀ١ إُٓٛس١ جملًؼ ا٭َٔ َٔ ططف ايٓٛاّ ا٭غاغٞ 

ٝتٗا, يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ؼس بؿهٌ نبرل َٔ غًڀاتٗا ٚاغتك٬ي

 ٖٚصا يػبي اٯتٌٝ:
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ايػبب ا٭ٍٚ: قس ٜڀًب فًؼ ا٭َٔ إضدا٤ ايتشكٝل أٚ إكها٠ َت٢ 

 ؾا٤, زٕٚ َدلض غ٣ٛ يعطق١ً ْؿاٙ احمله١ُ.

ايػبب ايجاْٞ: إٕ عسّ ؼسٜس ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ يعسز 

س٠ إطات اييت ّهٔ جملًؼ ا٭َٔ ػسٜس طًب تٛقٝـ ايتشكٝل أٚ إكانا٠ ٕ

أث٢ٓ عؿط ؾٗطا, ٜعس َٔ غرل إكبٍٛ َٚٔ غرل إٓڀكٞ, بػبب إٔ 

فًؼ ا٭َٔ قس هسز ايڀًب َت٢ ؾا٤ شيو, ٚ بايتايٞ ٜعطقٌ ٚ هُس ْؿاٙ 

احمله١ُ
(5)

. 

 إڀًب ايجاْٞ: سٝاز احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ

يكس ع٢ٓ اؿل ٗ سٝاز احمله١ُ نػرلٙ َٔ اؿكٛم بأ١ُٖٝ ٗ إطاض إٛاثٝل 

ايِٓٛ ا٭غاغ١ٝ إٓؿأ٠ يًُشانِ ايسٚي١ٝ ع٢ً إػت٣ٛ ايسٚيٞ نْٛ٘ ٚ

إعٝاض ايؿاقٌ ٚاشلاّ يهُإ احملان١ُ ايعازي١ طبكا ٕا ٖٛ َتؿل عًٝ٘ ٗ 

إطاض َٝجام ١َُٛٓ ا٭َِ إتشس٠ ٚغرلٖا َٔ إعاٖسات ايسٚي١ٝ ا١ُٕٛٓ 

 يًع٬قات ايسٚي١ٝ ٗ اجملتُ  ايسٚيٞ.

ٔ خ٬ٍ سٝاز ايكانٞ ْٚعاٖت٘ ٗ ايٓعاع إعطٚض ٜٚٛٗط سٝاز احمله١ُ َ

عًٝ٘, شيو إٔ ٚٚٝؿ١ ايكانٞ ؼكٝل ايعساي١, ٖٚٞ تػتًعّ إٔ ٜهٕٛ 

ايكانٞ َتذطزا بعٝسا عٔ ايتأثرل بايعٛاطـ ٚإكاحل ايؿدك١ٝ, 

ٜٚككس عٝاز ايكانٞ إٔ ٫ ٌّٝ عٓس ْٛطٙ ٗ ْعاع َعٌ إٍ ٖصا ايڀطف 

إٔ ٜڀبل قٛاعس ايكا١ْْٝٛ اييت ؼكل  َٔ اـكّٛ أٚ شيو, ٚهب عًٝ٘

ايعساي١ ٚؾكا ٕؿّٗٛ ايٓٛاّ ايكاْْٛٞ ايصٟ ٜؿطض ٖصٙ ايكٛاعس, ٫ٚ 

ٕ أٜكتكط سٝاز ايكانٞ إٔ ٜؿكٌ بطٚح َٛنٛع١ٝ ٜٚتذطز َٔ غرل 

ٜتأثط سهُ٘ َكًش١ غابك١ أٚ أٟ َ٪ثط أخط
(6)

. 

عت٘ ٕ سٝاز ايكانٞ ٫ ٜتشكل إ٫ بإبعاز نٌ تأثرل ع٢ً عكٝست٘ ٚقٓاإ

ٚٚدساْ٘, ٚ إٕ تؿهٌٝ عكٝست٘ ع٢ً أٟ قه١ٝ َڀطٚس١ عًٝ٘, هب إٔ 

تهٕٛ بٓا٤ ع٢ً قٓاعات٘ ايؿدك١ٝ َٔ خ٬ٍ ايٛقا٥  ٚا٭زي١ إعطٚن١ 

ٚشلصا نً٘ ّهٔ إٔ ْعتدل ؾهط٠ سٝاز ايكانٞ ْٚعاٖت٘ نُا١ْ  عًٝ٘.

يًُشان١ُ ايعازي١ يًُتِٗ, ٭ْٗا ايٛغ١ًٝ اييت ٜػتڀٝ  َٔ خ٬شلا إٔ 
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ايكانٞ عٔ نٌ ايكؿات اييت ػعٌ  زإٍ عساي١ اؿهِ, ٚشيو ٫بتعا ٜڀ٦ُٔ

 أَطا َؿهٛنا ؾٝ٘. ١ؼكٝل ٖصٙ ايعساي

ْٛطا ٭١ُٖٝ سٝاز ايكانٞ نهُا١ْ يًُشان١ُ ايعازي١ يًُتِٗ ؾكس ٚضز 

 :ايتأنٝس عًٝٗا ٗ ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ سٝح دا٤ ْل إاز٠ 

 ِ.إٔ ٜهٕٛ ايكها٠ َػتكًٌ ٗ أزا٥ِٗ يٛٚا٥ؿٗ -

٫ ٜعاٍٚ ايكها٠ أٟ ْؿاٙ ٜهٕٛ َٔ احملتٌُ إٔ ٜتعاضض َ   -

ايٛٚا٥ـ ايكها١ٝ٥ أٚ إٔ ٜ٪ثط ع٢ً ايجك١ بِٗ.

٫ ٜعاٍٚ ايكها٠ إڀًٛب َِٓٗ ايعٌُ ع٢ً أغاؽ ايتؿطؽ  -

َكط احمله١ُ أٟ عٌُ آخط ٜهٕٛ شا طاب  َٗين.

باٱناؾ١ إٍ شيو ؾكس تكس٣ ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُٛاْ  اييت ؼٍٛ زٕٚ 

سٝاز ايكانٞ َٚٓ  ايكانٞ َٔ ايٓٛط ٗ ايسع٣ٛ عٓس تٛؾط تًو إٛاْ  

 ٖٚصٙ إٛاْ  ٖٞ عسّ ايك٬س١ٝ ٚايطز ٚايؿه٣ٛ. 

 أ٫ٚ: عسّ ق٬س١ٝ ايكها٠ ٗ ايؿكٌ ٗ ايسع٣ٛ

ٚبٗصا ايكسز أٚدب ايٓٛاّ ا٭غاغٞ ع٢ً ايكانٞ ايتٓشٞ ٚا٫َتٓاع عٔ 

 غباب اييت ّهٔ إْاشلا َا ًٜٞ:ايٓٛط ٗ ايسع٣ٛ ؾُٝا يٛ قاّ ب٘ غبب َٔ ا٭

غبل قٝاّ ايكانٞ بعٌُ ٗ ايسع٣ٛ ٜتعاضض َ  إؾطان٘ ٗ ايٓٛط  -

 ؾٝٗا ثا١ْٝ.

سس اـكّٛ, إشا أَٔ بٌ ٖصٙ ا٭عُاٍ: قٝاّ ايكانٞ ١َُٗ ايسؾاع عٔ 

نإ ايكانٞ قس غبل ي٘ أزا٤ ايؿٗاز٠ ٗ ايسع٣ٛ, غبل قٝاّ ايكانٞ 

اّ ايكانٞ بٛٚٝؿ١ ا٫زعا٤ ايعاّ ٗ بعٌُ خبرل ٗ ايسع٣ٛ, غبل قٝ

 ايسع٠ٛ.

 قٝاّ ع٬ق١ قطاب١ أٚ َكاٖط٠ ُٓ  ايكانٞ َٔ ايٓٛط ٗ ايسع٣ٛ  -

 قٝاّ َكًش١ ُٓ  ايكانٞ َٔ ايٓٛط ٗ ايسع٣ٛ -

 ثاْٝا: ضز ايكها٠

باٱناؾ١ إٍ أغباب عسّ ق٬س١ٝ ايكها٠ َٔ ايؿكٌ ٗ ايسع٣ٛ 

١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ, ٖٚٓاى أغباب اؾعا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ اييت تٓٛطٖا احمله
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أخط٣ ْل عًٝٗا ايٓٛاّ ا٭غاغٞ عٝح يٛ ٚدست َٔ ؾأْٗا إٔ ػٝع 

يًدكِ قاسب إكًش١ إٔ ٜڀًب َٔ ١٦ٖٝ ايط٥اغ١ ضز ايكانٞ عٔ 

 ايسع٣ٛ.

 ٚ ٖصٙ ا٭غباب ٖٞ:

ايع٬ق١ ايؿدك١ٝ أٚ ا١ٕٝٓٗ أٚ ايع٬ق١ ايتبع١ٝ بأٟ ططف َٔ  -

ٞ عٔ ضأٜ٘ بٛاغڀ١ ٚغا٥ٌ ا٭ع٬ّ ايهتاب١ٝ أٚ تعبرل ايكان - ا٭ططاف

 ايتكطؾات ايع١ًٝٓ.

 ثايجا: ايؿه٣ٛ )كاق١ُ( َٔ ايكها٠

كاق١ُ ايكانٞ ٖٛ غ٬ح أخط قطضٙ ايٓٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ يًُتِٗ أَِ 

احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ, َٚٛدب٘ ٜػتڀٝ  إتِٗ إٔ ىاقِ ايكانٞ إشا 

 دػُٝا بٛادبات٘. ضتهب غًٛنا غ٦ٝا دػُٝا أٚ أخ٫٬ا

ٓا٤ غرل احملان١ُ ٗ ثإبشح ايجاْٞ: ايهُاْات ايكا١ْْٝٛ يًُشان١ُ ايعازي١ أ

 احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ.

يكس َٓح ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ نُاْات يًُشان١ُ 

ايعازي١ يًُتٌُٗ ٗ ْٝ  َطاسٌ احملان١ُ بسا١ٜ َٔ ايتشكٝل ٚاْتٗا٤ 

 بكسٚض اؿهِ

 إڀًب ا٭ٍٚ: نُاْات احملان١ُ ايعازي١ ٗ َطس١ً ايتشكٝل.

ايتشكٝل ٜعتدل إطس١ً ا٭ٍٚ ٗ اـك١َٛ بايٓػب١ يًذطا٥ِ اييت تسخٌ 

ختكام احمله١ُ اؾعا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ, ٚشيو سػب ْل إاز٠ انُٔ 

اـاَػ١
(7)

َٔ ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ 
(8)

. 

إٍ ايبشح عٔ اؿكٝك١ ٗ ايسع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥, ٚ إهاز ايتشكٝل َطس١ً تٗسف 

ا٭زي١ اييت تػاعس ع٢ً َعطؾ١ ٖصٙ اؿكٝك١ ست٢ تهٕٛ ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ 

قاب١ً يًعطض ع٢ً ايكها٤, ٚبػبب إٔ ٖصا ايبشح عٔ اؿكٝك١ ٜكتهٞ 

اؽاش إدطا٤ات تػتٗسف َعطؾ١ ا٭زي١ اييت تؿٝس ٗ ايهؿـ ٖصٙ اؿكٝك١ 

ٖصٙ ا١ُٕٗ إٍ ١٦ٖٝ سطٜك١ ع٢ً سكٛم ايٓاؽ  نإ ٫بس َٔ إغٓاز

ٚسطٜاتِٗ, ٚنصيو ٫بس َٔ إساط١ ٖصٙ إطس١ً َذُٛع١ َٔ ايهُاْات 

دٌ نؿاي١ قان١ُ عازي١ يًُتٌُٗأَٔ 
(9)

. 
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ؾايتشكٝل ؼهُ٘ قٛاعس أغاغ١ٝ ع٢ً ايػًڀ١ ايكا١ُ٥ ب٘ َطاعا٠ ٖصٙ 

ازي١ اييت هب ايكٛاعس, ؾٗصٙ ايكٛاعس تعتدل َٔ ايهُاْات احملان١ُ ايع

تٛؾرلٖا يًُتِٗ, ٚنصيو ٫بس َٔ إساط١ إدطا٤ات ايتشكٝل َذُٛع١ َٔ 

ايهُاْات, ٭ٕ إدطا٤ات ايتشكٝل غايبا َا ٜٓڀٟٛ ع٢ً َػاؽ باؿطٜات 

ايؿدك١ٝ يًُتِٗ
(10)

. 

 ٚعًٝ٘ ؾػٛف ْكػِ ٖصا إڀًب إٍ ؾطعٌ: 

غاغ١ٝ ايؿطع ا٭ٍٚ: نُاْات احملان١ُ ايعازي١ إتعًك١ بايكٛاعس ا٭

 يًتشكٝل

ؼهِ ع١ًُٝ ايتشكٝل قٛاعس أغاغ١ٝ ٫بس َٔ َطاعاتٗا َٔ قبٌ اؾ١ٗ 

ايكا١ُ٥ بايتشكٝل, ٖٚصٙ ايكٛاعس تعتدل َٔ أِٖ نُاْات احملان١ُ ايعازي١ 

 يًُتِٗ, َٚٔ بٝٓٗا تسٜٚٔ ايتشكٝل ٚع٬ْٝت٘.

 أ٫ٚ: تسٜٚٔ ايتشكٝل

إتِٗ َٔ ا٭َٛض  ٜعتدل ايتشكٝل ا٫بتسا٥ٞ ايصٟ هطٜ٘ إسعٞ ايعاّ َ 

ا١ُٕٗ اييت ؼاؾٜ ع٢ً إعًَٛات ٚايٛقا٥  َٔ ايٓػٝإ أٚ ايتساخٌ, سٝح 

هب إٔ ٜكّٛ بتسٜٚٔ ايتشكٝل ناتب ٜطاؾل إسعٞ ايعاّ ٗ ْٝ  إدطا٤ات 

ايتشكٝل
(11)

. 

ٜؿهٌ تسٜٚٔ ايتشكٝل نُا١ْ ١َُٗ يًُتِٗ ؾُٔ خ٬ٍ ايتسٜٚٔ 

ا٫ط٬ع ع٢ً ايؿٗازات إكس١َ ٜػتڀٝ  إتِٗ ايطدٛع إٍ اٱدطا٤ات ٚ 

نسٙ, ٚبعس شيو ٜتُهٔ إتِٗ ٚ قاَٝ٘ َٔ أعساز زؾاع٘ بؿهٌ دٝس َٔ 

إثبات بطا٤ت٘ ٖا ْػب إيٝ٘
(12)

. 

نُا ٜؿهٌ أٜها تسٜٚٔ ايتشكٝل بايٓػب١ يًػًڀ١ ايكا١ُ٥ ب٘ ٗ إبعاز 

ايؿب٘ عٓٗا سٝح ٫ ٜػتڀٝ  إتِٗ بعس تسٜٚٔ أقٛاي٘ ٚت٬ٚتٗا عًٝ٘ 

َٓ٘, ا٫زعا٤ بعسّ قشتٗا, ؾشت٢ تهٕٛ ايػًڀ١ ايكا١ُ٥  قطاضٖاإٚ

بايتشكٝل َأَٔ َٔ ايڀعٔ بكش١ إدطا٤اتٗا, ؾٝذب عًٝٗا تسٜٚٔ نٌ 

إدطا٤ تكّٛ ب٘
(13)

. 

ع٢ً ايطغِ َٔ أ١ُٖٝ تسٜٚٔ ايتشكٝل باعتباضٙ أسس نُاْات إتِٗ, إ٫ 

إٔ ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ مل ٜتهُٔ ٖصا إٛنٛع, ٖٚصا ٜعتدل ْكل 



 سدي عمرأ.             ضمانات المحاكمة العادلة ... 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (242) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

عٞ, إ٫ إٔ ٖصا ايٓكل مت ت٬ؾٝ٘ عٓس ٚن  ايكٛاعس اٱدطا١ٝ٥ تؿطٜ

ٚقٛاعس اٱثبات, سٝح تهُٓت ٖصٙ ايكٛاعس اييت تعتدل دع٤ا َٔ ْٛاّ 

َٔ ايٓٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ ( )ضَٚا ا٭غاغٞ اغتٓازا يٓل إاز٠ 

ْكٛقا تٛدس ع٢ً ايػًڀ١ ايكا١ُ٥ بايتشكٝل تسٜٚٔ إدطا٤ات ايتشكٝل  

اييت تٓل ٗ ؾكطتٗا ا٭ٍٚ ( )ضز ايٓل ٗ ايكاعس٠ ٗ قانط, ؾكس ٚ

ع٢ً إٔ ))ٜؿتح قهط يٮقٛاٍ ايطزل١ٝ اييت ٜسيٞ بٗا أٟ ؾدل هطٟ 

 اغتذٛاب٘ ٗ إطاض ايتشكٝل((

ٚنصيو لس ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ ٖصٙ ايكاعس٠ تتشسخ عٔ ايتسٜٚٔ بكٛشلا" 

ل َا, عٓس قٝاّ إسعٞ ايعاّ أٚ ايػًڀات ايٛط١ٝٓ باغتذٛاب ؾد

 , بعس إب٬غ٘ بٗصٙ إعًَٛات".()ٜتعٌ إ٤٬ٜ إطاعا٠ ايٛادب١ يًُاز٠ 

إتعًك١ باٱز٤٫  ()نُا ٚضز ايٓل ع٢ً ٚدٛب ايتسٜٚٔ ٗ ايكاعس٠ 

, سٝح ْكت ٖصٙ إاز٠ ع٢ً ()َٔ إاز٠ ( )بايؿٗاز٠ َٛدب ايؿكط٠ 

تسٜٚٔ ايؿٗاز٠
(14)

. 

 ثاْٝا: ع١ْٝ٬ ايتشكٝل.

ايكاعس٠ َٔ أِٖ نُاْات احملان١ُ ايعازي١ يًُتِٗ إثٓا٤ َطس١ً تعتدل ٖصٙ 

ايتشكٝل ُهٌ اٱططاف ايسع٣ٛ ٖٚجًِٝٗ ايكاٌْْٛٝ َٔ سهٛض 

إدطا٤ات ايتشكٝل, باٱناؾ١ إٍ ايػُاح ٭ٟ ؾدل َٔ اؾُٗٛض 

بايصٖاب إٍ َهإ ايتشكٝل ٚسهٛض إدطا٤ات٘
(15)

. 

 ٚتتذ٢ً َٛاٖط ع١ْٝ٬ ايتشكٝل ٗ

 اَٞ إدطا٤ات ايتشكٝل ٖٚصا َا ْكت عًٝ٘ إاز٠ سهٛض احمل -

ع٢ً سل إتِٗ "إٔ هطٟ اغتذٛاب٘ ٗ سهٛض قاّ, َا مل  ايؿكط٠ 

 ٜتٓاظٍ ايؿدل طٛاع١ٝ عٔ سك٘ ٗ ا٫غتعا١ْ َشاّ".

ا٫ط٬ع ع٢ً أٚضام ايتشكٝل َٔ قبٌ إتِٗ ٚ ٚنًٝ٘ ايصٟ ٜعتدل  -

 ٖا١َ يتشكٝل ايعساي١.َٛٗطا آخطا َٔ َٛاٖط ايع١ْٝ٬ ٚنُا١ْ 

 َٛقـ ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ َٔ قاعس٠ ع١ْٝ٬ ايتشكٝل
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بايطدٛع إٍ ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ ٚإٍ قٛاعس اٱدطا٤ات اٱثبات مل لس ْكا 

ٜتهُٔ ٖصٙ ايكاعس٠, ٜٚعس عسّ َعاؾ١ ٖصٙ ايكاعس٠ قكٛض ٗ ايٓٛاّ 

إ َٔ نضَٚا ا٭غاغٞ, ٚأٜها قكٛض ٗ قٛاعس اٱدطا٤ات ٚاٱثبات, ٚ

 قٛب ؼسٜس ْڀام غط١ٜ ٚع١ْٝ٬ ايتشكٝل.ا٭

سٝح ٜعس َبسأ ع١ْٝ٬ ايتشكٝل َبسأ ٖاّ ٗ ايتشكٝل اؾٓا٥ٞ ايسٚيٞ, ٫ 

غُٝا إٔ إتٌُٗ ٗ ٖصٙ ايتشكٝكات اييت ٜباؾطٖا َسعٞ ايعاّ احمله١ُ 

اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ, ٜٛادٕٗٛ تُٗا خڀرل٠, ٚغبب أ١ُٖٝ ايع١ْٝ٬ ٗ 

ؾطٙ إسعٞ ايعاّ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ أْٗا تٛؾط ايتشكٝل ايصٟ ٜبا

يًُتِٗ نُا١ْ ُٚهٓ٘ َٔ اٱساط١ َذطٜات ايتشكٝل, ٚتٛؾط ي٘ أٜها 

ا٫ط٬ع ع٢ً َا قسّ ٗ َٛادٗت٘ َٔ أزي١ ٚ بطاٌٖ, ٚبايتايٞ ّهٓ٘ شيو 

َٔ ؼسٜس خڀ١ زؾاع٘ ٚإثبات بطا٤ت٘ ؾايع١ْٝ٬ ٗ ايتشكٝل تبعح 

يس٣ إتِٗ ايڀُأ١ْٓٝ ٚايجك١
(16)

 . 

ايؿطع ايجايح: نُاْات إتِٗ ٗ احملان١ُ ايعازي١ أَاّ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ 

 ايسٚي١ٝ أثٓا٤ َباؾط٠ ايتشكٝل.

ٕا ناْت إدطا٤ات ايتشكٝل اييت تكّٛ بٗا ايػًڀ١ اييت تتٍٛ ايتشكٝل أَاّ 

غًبٗا إٍ سط١ٜ أاحمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ َتٓٛع١ َٚتعسز٠, تتعطض ٗ 

تِٗ ٚسكٛق٘ ضغِ ُتع٘ ٗ ٖصٙ إطس١ً بكؿ١ ايدلا٠٤ اييت تعذلف بٗا إ

قاعس٠ إتِٗ بط٤ٟ ست٢ تجبت إزاْت٘ عهِ قها٥ٞ قڀعٞ, يصا ٫بس َٔ 

إساط١ إتِٗ باضتهاب أخڀط اؾطا٥ِ نس اجملتُ  ايسٚيٞ بايعسٜس َٔ 

ْٗا ٓاٜت٘ نس تػً٘ ا٭دٗع٠ اييت تتٍٛ ايتشكٝل أايهُاْات اييت َٔ ؾ

 ثٓا٤ قٝاَٗا بتًو اٱدطا٤ات.أ

يصيو غٛف ْتعطض إٍ أِٖ ايهُاْات إتِٗ أَاّ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ 

 ايسٚي١ٝ ٗ نٌ إدطا٤ َٔ إدطا٤ات ايتشكٝل.

 أ٫ٚ: نُاْات إتِٗ ٗ ايؿٗاز٠ 

قس أداظ ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ يًُسعٞ ايعاّ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ 

ا٤ات ٖصٙ ايؿٗاز٠ ٚنُاْاتٗا, ٚنٌ َا ْ٘ مل ِٜٓٛ إدطأتًكٞ ؾٗازات إ٫ 

دطا١ٝ٥ ٚقٛاعس اٱثبات قس ايكٛاعس اٱٗ ا٭َط إٔ ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ ٚ
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ِْٛ ايؿٗاز٠ ٚنُاْاتٗا ٗ َطس١ً احملان١ُ, ٜٚٛدس ؾطقا دٖٛطٜا بٌ 

ايؿٗاز٠ ٗ َطس١ً ايتشكٝل ٚايؿٗاز٠ ٗ َطس١ً احملان١ُ, ؾايؿٗاز٠ ٗ 

تًكٞ ٗ ضٚع إسعٞ ايعاّ بإٔ ا٭زي١ ناؾ١ٝ َطس١ً ايتشكٝل تطَٞ إٍ إٔ 

أٚ غرل ناؾ١ٝ ٱساي١ إتِٗ إٍ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ أٚ َٓ  قانُت٘, أَا 

ٗ َطس١ً احملان١ُ ؾايؿٗاز٠ عٓكط َٔ عٓاقط اٱثبات
(17)

. 

ٗ ٌٚ عسّ ْل ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ ع٢ً نُاْات إتِٗ أثٓا٤ ايتشكٝل 

ا١َ يًكإْٛ ٖٚٞ: )ؼًٝـ إتِٗ ايٌُٝ, َٓ  ّهٔ تڀبٝل ايكٛاعس ايع

بعض ا٭ؾدام َٔ ايؿٗاز٠ نس إتِٗ خاق١ ا٭قاضب ٚسل إتِٗ ٗ 

 َٓاقؿ١ ايؿٗٛز(.

 ثاْٝا: نُاْات إتِٗ ٗ ا٫غتذٛاب.

ٜعتدل ا٫غتذٛاب َٔ أِٖ إدطا٤ات ايتشكٝل اشلازؾ١ إٍ ايبشح عٔ 

شكٝل َباؾط٠ إٍ إتِٗ ا٭زي١, إش بٛاغڀت٘ ٜتٛد٘ ايؿدل ايكا٥ِ بايت

شات٘ يًٛقٛف ع٢ً اؿكٝك١ ٚايٛقٍٛ إٍ اعذلاف َٓ٘ ٜجبت ايت١ُٗ 

إٓػٛب١ إيٝ٘, أٚ إتاس١ ايؿطق١ ي٘ يًسؾاع عٔ ْؿػ٘ ست٢ ٜتُهٔ َٔ 

 زسض ا٭زي١ ٚايؿبٗات ايكا١ُ٥ نسٙ.

ْٛطا ـڀٛض٠ ا٫غتذٛاب, ٚخٛؾا َٔ اغتدساَ٘ ٚغ١ًٝ يًهػ٘ ع٢ً 

ف َٓ٘ باضتهاب اؾط١ّ, ؾكس طايب ؾكٗا٤ ايكإْٛ إتِٗ ٚاْتعاع ا٫عذلا

اؾٓا٥ٞ بإساطت٘ َذُٛع١ َٔ ايهُاْات اييت تهؿٌ يًُتِٗ ايسؾاع عٔ 

ْؿػ٘ ٚإثبات بطا٤ت٘ َٚٔ ايهُاْات اييت ْل عًٝٗا ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ 

:ٖٞ 

 إساط١ إتِٗ عًُا باؾط١ّ إٓػٛب١ إيٝ٘  -

ضاز٠ إتِٗ بهٌ سل إتِٗ ٗ ايكُت ٚعسّ ايتأثرل ع٢ً إ -

أْٛاع٘ إازٟ ٚإعٟٓٛ 

ٚزع٠ٛ قاَٞ إتِٗ ؿهٛض ا٫غتذٛاب  -

سل إتِٗ ٗ ايهؿـ ايڀيب -

 إڀًب ايجاْٞ: نُاْات احملان١ُ ايعازي١ ٗ َطس١ً احملان١ُ
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سس أططاف ايطابڀ١ اٱدطا١ٝ٥ ٗ ايسع٠ٛ اؾعا١ٝ٥ إٔا نإ إتِٗ ٖٛ 

١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ٖٚٛ ايؿدل ايڀبٝعٞ ايسٚي١ٝ اييت تٓٛطٖا احمله١ُ اؾٓا

ْ٘ َٓص تًو ايًش١ٛ اييت إايصٟ ٜتِ إقا١َ ٖصٙ ايسع٣ٛ نسٙ, يصيو ؾ

ٜهتػب ؾٝٗا قؿ١ ا٫تٗاّ ٜهتػب نصيو فُٛع١ َٔ ايهُاْات اييت 

تػاعسٙ ع٢ً ايسؾاع عٔ ْؿػ٘ ٚإثبات بطا٤ت٘
(18)

. 

غًب أإٔ تٛؾرل ايهُاْات يًُتِٗ إِا ٜكّٛ ع٢ً َبسأ غاّ اعذلؾت ب٘ 

ايِٓٛ ايكا١ْْٝٛ ايٛط١ٝٓ ٚايسٚي١ٝ, أ٫ ٖٚٛ إٕ اٱْػإ بط٤ٟ ست٢ تجبت 

 إزاْت٘ عهِ قها٥ٞ قڀعٞ.

ايؿطع ا٭ٍٚ: نُاْات إتِٗ ٗ احملان١ُ ايعازي١ أَاّ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ 

 ايسٚي١ٝ إتعًك١ بايكٛاعس ايعا١َ يًُشان١ُ.

١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ؼهِ َٔ إتؿل عًٝ٘ إٔ إدطا٤ات احملان١ُ أَاّ احمله١ُ اؾٓا

َٔ قبٌ قٛاعس عا١َ تِٓٛ غرل تًو اٱدطا٤ات. ٚباعتباض ٖصٙ ايكٛاعس 

تؿهٌ نُا١ْ ٖا١َ يًُشان١ُ ايعازي١ يًُتِٗ, يصا غٓكّٛ ٗ ٖصا ايؿطع 

 بتبٝإ أِٖ ٖصٙ ايكٛاعس, ٚنٝـ أْٗا ؼكل نُاْات شلصا إتِٗ.

 أ٫ٚ: ع١ْٝ٬ احملان١ُ

ت َٔ ايهُاْات ا١ُٕٗ ؿػٔ غرل ايعازي١, ٜعتدل َبسأ ايع١ْٝ٬ ٗ احملانُا

 ٚبػبب نْٛ٘ ٜؿهٌ عٓكطا َُٗا َٔ عٓاقط احملان١ُ ايعازي١.

ٚإككٛز بع١ْٝ٬ احملان١ُ ٖٛ إٔ َٔ سل نٌ ؾطز إٔ وهط احملان١ُ زٕٚ 

قٝس أٚ ؾطٙ أٚ عا٥ل, غ٣ٛ اٱخ٬ٍ بايٓٛاّ, ست٢ تتاح ي٘ ؾطق١ 

اح بٓؿط ٚقا٥  احملان١ُ َؿاٖس٠ إدطا٤ات احملان١ُ, إناؾ١ إٍ ايػُ

بٛاغڀ١ ٚغا٥ٌ ايٓؿط إدتًؿ١
(19)

. 

ٚتأتٞ أ١ُٖٝ ايع١ْٝ٬ ٗ أْٗا ؼكل ايعساي١, ٚتعڀٞ اؿل يًذُٗٛض َطاقب١ 

ٗ دًػات احملانِ َٔ َٓاقؿ١ َٚسا٫ٚت ي٬ط٦ُٓإ ع٢ً ْعا١ٖ اؾٗاظ 

ايكها٥ٞ, باٱناؾ١ إٍ إٔ ايع١ْٝ٬ تػِٗ ٗ ايطزع ايعاّ عٔ ططٜل 

اؾُٗٛض َا قس ًٜشل َكذلف اؾط١ّ َٔ دعا٤, ٚنصيو ُهٔ  َؿاٖس٠

ايع١ْٝ٬ إتِٗ َٔ ايذلٟٚ ٗ عطض زؾاع٘ ٱزضان٘ إٔ قانٝ٘ ئ ٜتدص 

نسٙ أٟ إدطا٤ َػعٍ عٔ ضقاب١ ايطأٟ ايعاّ
(20)

. 
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ْ٘ "عٓس ايبت ٗ أٟ أ( ع٢ً /يكس ْل ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ ٗ إاز٠ )

وانِ قان١ُ ع١ًٝٓ, َ  َطاعا٠ أسهاّ ٕ أت١ُٗ, ٜهٕٛ يًُتِٗ سل ٗ 

 ٖصا ايٓٛاّ ا٭غاغٞ, ٗ إٔ تهٕٛ احملان١ُ َٓكؿ١ ٚػطٟ ٗ مٛ ْعٜ٘".

قط ٗ بعض اؿا٫ت غط١ٜ دًػات, ٚتعس ٖصٙ أٚيهٔ ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ 

 ايػط١ٜ اغتجٓا٤ َٔ إبسأ ايعاّ ٖٚٛ ع١ْٝ٬ اؾًػات.

ن١ُ غط١ٜ بج٬ث١ أغباب ٚقس سكط ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ أغباب دعٌ اؿا

:ٖٞ 

 ٓا١ٜ اجملين عًٝ٘ أٚ ايؿٗٛز -

ٓا١ٜ إتِٗ -

ٓا١ٜ إعًَٛات اؿػاغ١ أٚ ايػط١ٜ اييت ٜتعٌ تكسّٗا  -

نأزي١
(21)

.

 ثاْٝا : ؾؿ١ٜٛ إدطا٤ات اؿان١ُ.

ٜعين َبسأ ؾؿ١ٜٛ إدطا٤ات احملان١ُ ٚدٛب إٔ ػطٟ ٖصٙ اٱدطا٤ات ؾؿٜٛا 

تعكسٖا احمله١ُ إدتك١, نٕٛ  ٗ اؾًػ١ اييت –بكٛت َػُٛع  –

إباز٨ ا٭غاغ١ٝ يًُشانُات اؾٓا١ٝ٥ تٛدب أ٫ تب٢ٓ اٱسهاّ إ٫ ع٢ً 

ايتشكٝكات ٚإٓاقؿات ٚإطاؾعات ايع١ًٝٓ, ٚاييت ػط٣ ؾؿٜٛا أَاّ اؿانِ 

 ٚٗ سهٛض اـكّٛ.

ٚتتذ٢ً أ١ُٖٝ َبسأ ايؿؿ١ٜٛ ٗ نْٛ٘ ٜػاعس ٗ تكسٜط ا٭زي١ ٚا٫ط٦ُٓإ 

َتٗا ٚقشتٗا, ٚإٛاظ١ْ ؾٝٗا بٝٓٗا ست٢ ٜػتڀٝ  ايكانٞ إٔ إٍ غ٬

ٜ٪غؼ قٓاعت٘ ع٢ً ايٛقا٥  ٚإعًَٛات اييت ٜٓاقؿٗا ٚع٢ً اٱدطا٤ات اييت 

تتِ ؼت بكطٙ ٚزلع٘ ٗ دًػات احملان١ُ َٔ زؾٛع َٚطاؾعات ٚطًبات 

 ٚأقٛاٍ ٚؾٗازات.

ان١ُ ٚقس ْل ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُشه١ُ ع٢ً َبسأ ؾؿ١ٜٛ إدطا٤ات احمل

"ٜسيٞ ايؿاٖس ٗ احملان١ُ بؿٗازت٘ ؾدكٝا, إ٫ بايكسض  /ٗ إاز٠ 

أٚ ايكٛاعس اٱدطا١ٝ٥  ايصٟ تتٝش٘ ايتسابرل إٓكٛم عًٝٗا إاز٠ 

ٚقٛاعس اٱثبات, ٚهٛظ يًُشه١ُ أٜها إٔ تػُح باٱز٤٫ بإؾاز٠ ؾؿ١ٜٛ أٚ 
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ايػُعٞ َػذ١ً َٔ ايؿاٖس بٛاغڀ١ ايتهٓٛيٛدٝا ايعطض إط٥ٞ أٚ 

ؾه٬ عٔ تكسِٜ إػتٓسات أٚ احملانط إهتٛب١, ضٖٓا َطاعا٠ ٖصا ايٓٛاّ 

ا٭غاغٞ ٚٚؾكا يًكٛاعس اٱدطا١ٝ٥ ٚقٛاعس اٱثبات, ٚهب أ٫ ُؼ ٖصٙ 

 ايتسابرل سكٛم إتِٗ أٚ تتعاضض َعٗا".

ٜتهح يٓا إٔ ٖصٙ إاز٠ تٓل ع٢ً َبسأ ؾؿ١ٜٛ إدطا٤ات احملان١ُ أَاّ 

١ٝ٥ ايسٚي١ٝ, ٜٚػتًعّ ٖصا إبسأ بإٔ ٜتِ اٱز٤٫ بايؿٗاز٠ احمله١ُ اؾٓا

ٚاٱؾازات بڀطٜك١ ؾؿ١ٜٛ أٚ َػذ١ً َط٥ٝا أٚ قٛتٝا, ٚشيو َ  َطاعا٠ 

سل إتِٗ ٗ إٔ تتِ اٱدطا٤ات أَاّ احمله١ُ بايًػ١ اييت ٜسضنٗا ٜٚػتڀٝ  

إٔ ٜساؾ  عٔ ْؿػ٘ َٔ خ٬شلا, ٚٗ اجملاٍ ؾإٕ َٔ سل إتِٗ ا٫غتعا١ْ 

فاْا َذلدِ ؾؿٟٛ نـ٤, ٚإشا نإ ٖٓاى إدطا٤ات أَاّ احمله١ُ أٚ 

َػتٓسات َعطٚن١ عًٝٗا بًػ١ غرل ايًػ١ اييت ٜؿُٗٗا إتِٗ ؾُٗا تاَا ٚ 

ٜتهًُٗا
(22)

. 

 ثايجا: ُهٌ إتِٗ َٔ ٚن  سك٘ ٗ ايسؾاع َٛن  ايتٓؿٝص.

غًب ايكٛاٌْ أسس ايهُاْات اـاق١ ايصٟ نُٓت٘ إٔ سل ايسؾاع ٖٛ إ

اٱدطا١ٝ٥ يًُتِٗ, ٖٚٛ ٜػتًعّ اؿُا١ٜ ٚا٫سذلاّ, ُٚهٌ إتِٗ َٔ 

 َباؾطت٘, ٚ شيو ٭ْ٘ أَط نطٚضٟ ٚ ٫ظّ يتشكٝل احملان١ُ ايعازي١.

ٜهتػٞ سل ايسؾاع أ١ُٖٝ خاق١ ٗ ؼكٝل ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥, ؾإٍ داْب 

نْٛ٘ ٜػاعس إتِٗ ٗ زؾ  ٚزسض ايت١ُٗ إٛد١ٗ إيٝ٘, ؾٗٛ ٗ ايٛقت 

ؿػ٘ ٜػاعس ايكانٞ إٍ ايٛقٍٛ إٍ ٚد٘ اؿكٝك١ ٗ ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥, ْ

ٚشيو ٕا ٜكسَ٘ إتِٗ ٚقاَٝ٘ َٔ أٚد٘ ايسؾاع, إناؾ١ إٍ إٓاقؿات اييت 

تسٚض, َٔ ؾأْٗا ْٝعا إٔ تٝػط ع٢ً ايكانٞ إقساض سهِ َڀابل 

يًعساي١
(23)

. 

ٗ ايسؾاع ٚقس نؿٌ ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ اؿل 

 يًُتِٗ ٗ ْٝ  إدطا٤ات احملان١ُ.

 ضابعا: تسٜٚٔ إدطا٤ات احملان١ُ.

إٕ تسٜٚٔ ْٝ  إدطا٤ات اييت تتِ ٗ دًػات احملانُات َٔ ا٭َٛض 

ٕ أٟ سهِ ٜكسض , ٭اؾٖٛط١ٜ اييت هب إٔ تهتب ٚتسضز ٗ غذٌ احملانِ
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اقؿتٗا عٔ احمله١ُ هب إٔ ٜكسض بٓا٤ ع٢ً أزي١ َٚعًَٛات ثابت١ دط٣ َٓ

بكٛض٠ ع١ًٝٓ أَاّ اـكّٛ ٚ اؿهٛض, ٚأعڀٞ اـكّٛ سل زسض 

ا٭زي١ ٚأقٛاٍ ايؿٗٛز, نُا تتهُٔ ايسؾٛع اييت ٜتكسَٕٛ بٗا, َس٣ 

اغتذاب١ احمله١ُ يڀًباتِٗ ٚضزٖا ع٢ً زؾٛعِٗ
(24)

. 

ٚايػا١ٜ َٔ تسٜٚٔ إدطا٤ات احملان١ُ ٖٞ إثبات سكٛشلا, ست٢ تهٕٛ سذ١ 

 اٱدطا٤ات قس ُت ٚؾكا يٮقٍٛ ايكا١ْْٝٛ. ع٢ً ايهاؾ١ ٚإثبات إٔ ٖصٙ

ٚع٢ً ايطغِ َٔ خًٛ ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ٚنصيو 

ايكٛاعس اٱدطا١ٝ٥ ٚقٛاعس اٱثبات َٔ بٝإ غذٌ احمله١ُ, إ٫ إٔ ايػذٌ 

هب إٔ ٜؿٌُ ع٢ً ْٝ  اٱدطا٤ات اييت تتِ ٗ احملان١ُ, َٚٔ ٖصٙ 

 اٱدطا٤ات:

ن١ُ ٚايّٝٛ, أزلا٤ ١٦ٖٝ احمله١ُ, بٝإ َا إشا ناْت احملان١ُ غط١ٜ تاضٜذ احملا$

أٚ ع١ْٝ٬, أزلا٤ اـكّٛ ٚأزلا٤ احملاٌَ إساؾعٌ عِٓٗ, أزلا٤ ايؿٗٛز, بٝإ 

إصنطات اييت قسَت َٔ احملاٌَ, اٱؾاض٠ إٍ ايٛثا٥ل ٚا٭ٚضام اييت قسَت, 

ّ ٚؾٗازات تسٜٚٔ طًبات اـكّٛ ٚٚن٥٬ِٗ, تسٜٚٔ أقٛاٍ اـكٛ

ايؿٗٛز, ٚتسٜٚٔ إٓاقؿات ٚإٛادٗات ٚا٭غ١ً٦ ٚايطز عًٝٗا, تكاضٜط 

اـدلا٤ ٚايؿٌٓٝ, ْٝ  ايسؾٛع ٚإطاؾعات, شنط ايٛقا٥  ٚا٭زي١ اييت 

 .#اغتٓست عًٝٗا احمله١ُ, َٓڀٛم اؿهِ ايكازض ٗ ايسع٣ٛ

 هِ اؾٓا٥ٞ.ايؿطع ايجاْٞ: نُاْات إتِٗ ٗ احملان١ُ ايعازي١ إتعًك١ باؿ

يكس ْل ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ع٢ً نُاْات 

ٚسكٛم ٕطتهب اؾط١ّ ايسٚي١ٝ ٗ اؿهِ اؾٓا٥ٞ, ٚايتعطف ع٢ً ٖصٙ 

اؿكٛم ٚايهُاْات بؿهٌ ٚانح ئ ٜتشكل إ٫ بسضاغ١ بعض ا٭َٛض 

ا٠ شات ايع٬ق١ ايٛثٝك١ باٱسهاّ اؾٓا١ٝ٥, ٚاييت اؾذلٙ ْٛاّ ضَٚا َطاع

 قػِ َٓٗا عٓس إقساض تًو اٱسهاّ, ٚأِٖ ٖصٙ ا٭َٛض ٖٞ:

 أ٫ٚ: تػبٝب ا٭سهاّ اؾٓا١ٝ٥.

ٗ فاٍ تػبٝب ا٭سهاّ بكؿ١ عا١َ, ٚا٭سهاّ اؾٓا١ٝ٥ بكؿ١ خاق١ 

ٜتهح إٔ اؿهِ ٖٛ نُا١ْ ٖا١َ يًُتِٗ, ٖٚٛ ايصٟ ٜٛنح إٔ اؿهِ قس 

اييت ٚضزت بٓل قسض َڀابكا يًكإْٛ, ٚإٔ ايعكٛب١ قس ٚقعت ٗ سسٚز 
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إاز٠ إٓڀبك١ ع٢ً ايٛاقع١, ٚإٔ ايكانٞ قس ؾِٗ ايسع٣ٛ ؾُٗا ناؾٝا, 

ٚدب إٔ ٜهٕٛ ايتػبٝب ناؾٝا, ٚٚانشا يػرل أَٚٔ ثِ ؾإٕ ايكإْٛ قس 

َكسضٙ, ٚنٛسا ناؾٝا ٜػتڀٝ  إٔ ٜؿِٗ نٝؿ١ٝ ٚغبب اؿهِ ايكازض 

ٝب ْٝ  َٔ احمله١ُ, ٚأْ٘ َتؿل َ  ايكإْٛ, ٚع٢ً شيو ؾا٭قٌ ٖٛ تػب

ا٭سهاّ ايٓٗا١ٝ٥ غٛا٤ أناْت قازض٠ باٱزا١ْ أّ قازض٠ بايدلا٠٤
(25)

. 

َٓ٘ اييت خككت  /ٚقس ْل ْٛاّ ضَٚا نُا ٜتهح َٔ ْل إاز٠ 

٭غباب اؿهِ, ٚقس بٝٓت ٖصٙ إاز٠ إٔ إككٛز بأغباب اؿهِ ٖٛ ا٭زي١ 

ٚيهاٌَ بٓكٗا: "ٜٚػتٓس قطاض ايسا٥ط٠ ا٫بتسا١ٝ٥ إٍ تكُٝٗا يٮزي١ 

اٱدطا٤ات, ٫ٚ ٜتذاٚظ ايكطاض ايٛقا٥  ٚايٛطٚف إب١ٓٝ ٗ ايت١ُٗ أٚ ٗ أٟ 

تعس٬ٜت يًتِٗ ٫ٚ تػتٓس احمله١ُ ٗ قطاضٖا إ٫ ع٢ً ا٭زي١ اييت قسَت شلا 

 ٚدطت َٓاقؿتٗا أَاَٗا ٗ احمله١ُ".

ٕ تػبػب ا٭سهاّ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ّٓح ايؿطق١ يًُتِٗ ٭عُاٍ إ

دٌ ايتعطف ع٢ً َا إشا ناْت قس أت٘ إباؾط٠ ع٢ً احمله١ُ َٔ ضقاب

أساطت بٛد١ٗ ْٛط ٗ ايسع٣ٛ إساط١ ناؾ١ٝ, ٚاغتڀاعت إٔ تؿكٌ 

ؾٝٗا غٛا٤ َا ٜتؿل أٚ ٜتعاضض َعٗا, ٚبصيو ٜػتڀٝ  إتِٗ إٔ ٜط٣ 

إس٣ ايصٟ اعتُست ؾٝ٘ احمله١ُ ع٢ً ا٭غاْٝس ٚايسؾٛع اييت اعتُستٗا, 

عكٛي١ٝ َٚكساق١ٝ َا خًكت إيٝ٘ احمله١ُ َٔ سهِ َع٢ٓ آخط َس٣ َ

ٗ ن٤ٛ ٚطٚف ايكه١ٝ
(26)

 . 

 ثاْٝا: سل إتِٗ ٗ ايڀعٔ باٱسهاّ ايكازض٠ نسٙ.

ٕ ايعساي١ ايبؿط١ٜ ْػب١ٝ ؼهِ ٗ ايكهاٜا إدتًؿ١ سػب َا ْٛطا ٭

يسٜٗا َٔ أزي١ ٚٚقا٥ , ست٢ ٚإٕ ناْت ٖصٙ ا٭زي١ َعٜؿ١ أٚ َتعاضن١ 

 , ٚيصيو تب٢ٓ ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ َ  سكٝك١ ايٛاق

ايسٚي١ٝ ؾهط٠ ايڀعٔ ا٭سهاّ بٗسف إق٬ح َا قس ٜعذلٟ ا٭سهاّ 

ايكها١ٝ٥ َٔ أخڀا٤ قا١ْْٝٛ, يصيو ْل ٖصا ايٓٛاّ ع٢ً ططم َع١ٓٝ 

يًڀعٔ, َٓٗا ايعاز١ٜ ناغت٦ٓاف, َٚٓٗا غرل ايعاز١ٜ )نإيتُاؽ إعاز٠ 

ايٓٗا١ٜ ٖصٙ ا٭سهاّ سذ١ٝ ا٭َط إكهٞ ايٓٛط( ا٭َط ايصٟ ٜهػب ٗ 

 ب٘.



 سدي عمرأ.             ضمانات المحاكمة العادلة ... 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (250) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 ا٫غت٦ٓاف  -

بؿهٌ عاّ ٜعتدل ا٫غت٦ٓاف َٔ ططم ايڀعٔ ايعاز١ٜ اييت ٜػًهٗا إتِٗ 

ْ٘ ٜعًل تٓؿٝص إٗ ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥, زٕٚ ايتكٝس بأغباب َع١ٓٝ, يصيو ؾ

ْ٘ ٜٓكٌ ايسع٣ٛ أاؿهِ إ٫ إشا ْل ايكإْٛ ع٢ً خ٬ف شيو, نُا 

ٛسس٠ أططاؾٗا َٚٛنٛعٗا َٔ اؾ١ٗ ايكها١ٝ٥ اييت أقسضت اؾعا١ٝ٥ ب

اؿهِ إٍ د١ٗ قها١ٝ٥ أع٢ً
(27)

. 

ٚقس َٓح ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُتِٗ اؿل باغت٦ٓاف قطاض اٱزا١ْ أٚ ايعكٛب١ 

اغتٓازا إٍ ا٭غباب ايتاي١ٝ: ايػً٘ اٱدطا٥ٞ, ايػً٘ ٗ ايٛاقع١, ايػً٘ ٗ 

هّٛ عًٝ٘ أٚ َٔ إسعٞ ايعاّ ايكإْٛ ٜٚكبٌ ا٫غت٦ٓاف َٔ ايؿدل احمل

بايٓٝاب١ عٓ٘, ٚ هب ع٢ً إتِٗ تكسِٜ اغت٦ٓاؾ٘ ٗ َٛعس ٫ ٜتذاٚظ ث٬ثٌ 

 َٜٛا َٔ تاضٜذ إخڀاضٙ بكطاض اٱزا١ْ أٚ عهِ ايعكٛب١.

 ايڀعٔ بإعاز٠ ايٓٛط  -

إعاز٠ ايٓٛط ططٜك١ َٔ ططم ايڀعٔ غرل ايعاز١ٜ ٗ ا٭سهاّ, َٚتعاضف 

ِٛ ايكا١ْْٝٛ, ٜٚٗسف إٍ َطادع١ اؿهِ ست٢ ٚيٛ نإ عًٝٗا ٗ ناؾ١ ايٓ

ْٗا٥ٝا, بػبب انتؿاف ٚاقع١ بعس قسٚض اؿهِ يٛ ناْت قس قسضت قبٌ 

 قسٚض اؿهِ يتػرل َػاض اؿهِ .

ٜٚؿذلٙ ي٬غتؿاز٠ َٔ ٖصٙ ايڀطٜك١ َٔ ططم ايڀعٔ إٔ ٜهٕٛ إتِٗ 

طم قس اغتٓؿص ططم ايڀعٔ با٫غت٦ٓاف, ٚقس ُْٛت ٖصا ايڀطٜل َٔ ط

 َٔ ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ. ايڀعٔ إاز٠ 

يتُاؽ إعاز٠ اٚقس ٚن  ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ عس٠ أغباب ٜػتٓس إيٝٗا 

ايٓٛط َٚٔ ٖصٙ ا٭غباب: انتؿاف إؾاز٠ دسٜس٠, اعتُاز اؿهِ ع٢ً أزي١ 

ًَؿك١ أٚ َعٚض٠ أٚ َعٜؿ١, اٱخ٬ٍ اؾػِٝ َٔ ايكها٠ بٛادباتِٗ ٗ 

   .ؼكٝل ايعساي١

8 

ُشانِ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ  يً غاغٞايٓٛاّ ا٭ ٕإ ا غبل ّهٔ ايكٍَٛ َٔ نٌ

ع٢ً تٛؾرل قانُات عازي١ يًُتٌُٗ, ست٢ يٛ ناْت  نُاْات٘قسٚز٠ ٗ 

بٗا ٖصٙ  تاؿكٛم ايكا١ْْٝٛ إُٓٛس١ يًُتِٗ, ٚايتكطوات اٱهاب١ٝ اييت أزي
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ؽه  ٗ حملانِ اييت تتٓاغِ َ  َعاٜرل احملان١ُ ايعازي١, ٚشيو ٭ٕ ا احمله١ُ

بعض اؾٛاْب إٍ فًؼ ا٭َٔ, خاق١ ٗ غًڀ١ فًؼ ا٭َٔ ٗ إضدا٤ 

ٖا قس ٜعٝل احمله١ُ ٜٚكٝسٖا ٗ قان١ُ بعض  ايتشكٝل أٚ احملان١ُ,

 إتٌُٗ

 اهلٕاوؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚ

                                                 
اثٝل ايسٚي١ٝ " َكاٍ ز. عُاض بٛنٝاف  "احملان١ُ ايعازي١ ٗ ايٓٛاّ اؾٓا٥ٞ اٱغ٬َٞ ٚإٛ (1)

 http://search.4shared.comَٓؿٛض ع٢ً ا٫ْذلْت 

 ايؿكط٠ ب َٔ ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ 83إاز٠:  (2)

عُط بطناْٞ " َس٣ َػا١ُٖ فًؼ ا٭َٔ ٗ إْؿا٤ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ" , َصنط٠  (3)

 .73غعس زسًب ايبًٝس٠ , م  َادػترل ؽكل ايكإْٛ ايسٚيٞ اؾٓا٥ٞ, داَع١

 َٔ ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ 86إاز٠:  (4)

 73اعُط بطناْٞ , َطد  غابل , م  (5)

ع٤٬ باغِ قبشٞ بين ؾهٌ " نُاْات إتِٗ ٗ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ" َصنط٠ َادػترل ٗ  (6)

  828ح ايٛط١ٝٓ ٗ ْابًؼ ؾًػڀٌ, م ايكإْٛ ايعاّ , ن١ًٝ ايساضغات ايعًٝا داَع١ ايٓذا

َٔ ايٓٛاّ ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ "ٜكتكط اختكام احمله١ُ  5تٓل إاز٠  (7)

ع٢ً أؾس اؾطا٥ِ خڀٛض٠ ٚاييت تعس َٛن  اٖتُاّ اجملتُ  ايسٚيٞ بأغطٙ, ٚيًُشه١ُ َٛدب 

 -١ اٱباز٠ اؾُاع١ٝ بدطّ -ٖصا ايٓٛاّ ا٭غاغٞ اختكام ايٓٛط ٗ اؾطا٥ِ ايتاي١ٝ: أ

 دط١ّ ايعسٚإ". –دطا٥ِ اؿطب ز  -دطا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ دـ 

زضاغ١  -أسهاّ ايكإْٛ ايسٚيٞ اؾٓا٥ٞ-َٓتكط غعٝس ٓٛز٠ "احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ (8)

 .048, م  0226ؼ١ًًٝٝ, زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠ , اٱغهٓسض١ٜ , ز ٙ , 

اٱْػإ ٗ ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ )زضاغ١ َكاض١ْ(, زاض ٚا٥ٌ قُس ايڀطا١ْٚ "نُاْات سكٛم  (9)

 .78, م 0223, 8يًٓؿط, عُإ, ٙ 

 .42ع٤٬ باغِ قبشٞ بين ؾهٌ, َطد  غابل, م (10)

 لس إٔ َعِٛ ايتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ قس ْكت ع٢ً نطٚض٠ تسٜٚٔ ايتشكٝل (11)

, )خ٬ٍ َطس١ً سػٔ بػٝت خٜٛٔ" نُاْات إتِٗ ٗ ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥", اؾع٤ ا٭ٍٚ (12)

 .96, م 8998, 8ايتشكٝل(, زاض ايجكاؾ١ يًٓؿط ٚايتٛظٜ , عُإ, ٙ

طاضم قُس ايسٜطاٟٚ "نُاْات ٚسكٛم إتِٗ ٗ قإْٛ اٱدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥", )زضاغ١  (13)

 .880, 0225َكاض١ْ(, زٕ, زّ, 

غتذٛاب ٚيكس اغتشسثت ايكٛاعس اٱدطا١ٝ٥ ٚقٛاعس اٱثبات إدطا٤ دسٜس ٖٚٛ تػذٌٝ ا٫ (14)

 بايكٛت أٚ ايؿٝسٜٛ ٗ سا٫ت خاق١.

 .63ع٤٬ باغِ قبشٞ بين ؾهٌ, َطد  غابل, م  (15)
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 َٔ ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ. 68/0إاز٠  (21)
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 .800سػٔ بؿٝت خٜٛٔ , َطد  غابل , م  -(23)
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 .096َٓتكط غعٝس ٓٛز٠ , َطد  غابل , م  (27)

 


