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احلمُد هلل وحده وال�ضالة وال�ضالم على من ل نبي بعده  وبعد:
اأمام الق�ضاء اجلزائي من اأهم امل�ضائل التي يجدر اأن تبحث  فاإن مو�ضوع الدفوع 
وتتداول بني املخت�ضني؛ ملا لهذا املو�ضوع من اأهمية يف حتقيق مبداأ العدالة والنزاهة, 

وتطبيق ما اأمر اهلل به من اإقامة العدل بني النا�س. 
اأ�ضلها تكون فا�ضدًة, وما  فاإنَّ املحاكمة من  اأمام املحكمة  بانتفاء احلق يف الدفع  اإْذ 

ُيبنى عليها يكون باطاًل ل يجوز العتداد به. 
ولذلك رغبت يف التطرق لهذا املو�ضوع بهدف ت�ضليط ال�ضوء على بع�س جوانبه 
وجمع �ضتاته, وحماوًل التقعيد له و�ضبطه بقدر الإمكان مع الخت�ضار والقت�ضار على 

ما فيه فائدة ترجى. 
وقد ق�ضمت املو�ضوع اإلى عدة مباحث هي: 

املبحث الأول: تعريف الدفع

املبحث الثاين: الأ�ضول ال�رضعية والنظامية حلق الدفاع

املبحث الثالث: اأنواع الدفوع

املبحث الرابع: �رضوط الدفع 

املبحث اخلام�س: الأثر املرتتب على الدفع 

املبحث ال�شاد�س: عبء اإثبات الدفع 
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ونبداأ القول م�ضتعينني باهلل تعالى.

املبحث الأول
تعـريــف الـدفــــع 

الدفع لغة: يرد لعدة معاٍن, منها: )التنحية والإزالة(, فيقال: دفع عنه الأذى: 

اأي نحاه واأزاله, وكذا )ال�ضطرار(, فيقال: دفعه اإلى كذا اأي ا�ضطره اإليه, ومنها 
)رد  بها  ُيراد  وقد  اإليه,  رددتها  اأي  �ضاحبها:  اإلى  الوديعة  دفعت  فيقال:  )الرد(, 

القول واإبطاله(, فيقال: دفعت القول: اأي رددته باحلجة)1(.
املدنية  الأنظمة  يف  وا�ضتخدمت  الدفوع,  عبارة  جاءت  الأخري  املعنى  ومن 
عدالة  بعدم  دفع  اأو  اإليه,  ن�ضب  ما  �ضحة  بعدم  املتهم  دفع  فيقال:  واجلزائية, 

ال�ضهود؛ مبعنى اأنَّه مت�ضك بهذا الدفع لإبطال ما ن�ضب اإليه لإثبات براءته.
ويف ال�شطالح: جرى تعريف الدفع باأنه »ا�ضم يطلق على جميع الو�ضائل التي 

تفادي احلكم  بق�ضد  ليجيب عن دعوى خ�ضمه؛  بها  ي�ضتعني  اأن  للخ�ضم  يجوز 
بع�س  اأو  اخل�ضومة  اإلى  موجهًة  الو�ضائل  هذه  كانت  �ضواء  يدعيه,  مبا  خل�ضمه 
اإجراءاتها, اأو موجهًة اإلى اأ�ضل احلق املدعى به, اأو اإلى �ضلطة اخل�ضم يف ا�ضتعمال 

دعواه«)2(.
توجيه  املتهم مبجرد  به  يتمتع  اأ�ضيٌل  النف�س هو حٌق  الدفاع عن  فالدفع وحق 
التهام اإليه؛ لي�ضتخدمه بنف�ضه, اأو عن طريق وكيله اأمام الق�ضاء لدح�س التهمة 
امل�ضندة اإليه, حيث اإنه مما ل �ضك فيه اأنَّ الهدف الأ�ضا�س من اإن�ضاء املحاكم واإيجاد 

اجلوهري، ال�ضحاح ج3 �ص 1208.  )1(
د.عبد احلميد ال�ضواربي، البطالن املدين، �ص7.  )2(
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هذه  تكتمل  ول  الهدف  هذا  يتاأتى  ول  العدل,  واإقامة  احلق  اإحقاق  هو  الق�ضاء 
اإليه,  اأ�ضند  ما  �ضد  نف�ضه  عن  للدفاع  الكامل  احلق  للمتهم  يتوافر  مل  اإذا  العدالة 

واأعطي احلرية التامة يف اإبداء ما يراه منا�ضًبا للردِّ على التهمة. 
وعدم متكني املتهم من الدفاع عن نف�ضه اأو التقتري عليه, وعدم اإعطائه الفر�ضة 

كاملة هو اإخالٌل بالعدالة, ويكون مربًرا لإبطال احلكم لعدم �ضحته. 
ويت�ضع تعبري الدفاع لكل ما ي�ضدر عن اخل�ضم يف �ضبيل املطالبة بحقه ق�ضاًء, 
وتدعيم وجهة نظره, وتفنيد حجج خ�ضمه, فُتعدُّ من قبيل الدفاع اأقوال اخل�ضم 
للق�ضاء,  ومذكرات  م�ضتندات  من  يقدمه  وما  املرافعة,  اأثناء  اأو  املحكمة,  اأمام 

وكذا الطعن على احلكم بطرقه املختلفة.
وفيما يتعلق بالدعوى اجلزائية حتديًدا يدخل يف معنى الدفع طلبات التحقيق, 
نفًيا لدعاء خ�ضمه, بحيث  اأو  اإثباتًا لدعائه,  اإلى املحكمة  املتهم  بها  التي يتوجه 
تنتج ما يكون يف  التي  بها لتحقيق طلباته,  لي�ضتعني  ل�ضلطة املحكمة  املتهم  يلجاأ 
– طلب ندب  التحقيق  – طلب  التاأجيل  الطلبات: طلب  اأمثلة  م�ضلحته, ومن 

خبري – طلب �ضماع �ضهود – طلب معاينة)3(.
وحق الدفاع هو حٌق �ضخ�ضيٌّ يهدف اإلى حماية م�ضالح املتهم؛ بتمكينه من 
دح�س كل ما اأ�ضند اإليه من تهم, وتقدمي ما يرى �رضورته حلفظ حقوقه, كما اأنَّ حق 
الدفاع ل يقت�رض على حماية م�ضالح املتهم فح�ضب, بل هو يحقق م�ضلحًة عامًة 
يف امل�ضاعدة على اإظهار احلقيقة, الأمر الذي جعل كل اإجراء مي�سنّ بحق الدفاع 

ُيعدُّ باطاًل بطالنًا مطلًقا؛ لتعلقه بالنظام العام)4(.
م�ضلحة  حلماية  لت�ضل  للمتهم  اخلا�ضة  امل�ضلحة  تتعدى  الدفاع  حق  واأهمية 

حامد ال�ضريف، نظرية الدفوع اأمام الق�ضاء اجلنائي، �ص26.  )3(
د.�ضعد القبائلي، �ضمانات حق املتهم يف الدفاع، �ص16.  )4(
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املجتمع كلَّه يف اإظهار احلقيقة, وحتقيق العدالة هو عوٌن للق�ضاء يف الو�ضول اإلى 
احلقائق, ويف حالة غياب هذا احلق اأو تغييبه �ضيوؤدي حتًما اإلى تغييب احلقيقة, 

الأمر الذي �ضي�ضلل الق�ضاء, وي�ضينّع احلقوق, ويف�ضد العدالة. 
اجلزائية  الدعوى  اإنَّ  حيث  اجلزائية,  الدعوى  يف  الدفاع  حق  اأهمية  وتزداد 
ت�ضكل رابطًة ذات حقوق والتزامات اإجرائية متبادلة بني طرفيها الأ�ضليني, وهما 
باإجراءات  اهتم  قد  اجلزائية  الإجــراءات  نظام  كان  واإذا  واملتهم,  العام  الدعاء 
التهام فاإننّه مل يهمل حقوق املتهم, بل اأحاطها ب�ضمانات عديدة ل يجوز الإخالل 
وحتقيقها,  الدفاع  اأوجه  من  املتهم  عيه  يدنّ ما  اإلى  ال�ضتماع  �رضورة  واأهمها  بها, 

وهذا ما يت�شح فيما �شياأتي. 



جملة الق�ضائية - العدد الأول - حمرم 1432هـ

�أحكام �لدفوع يف �لدعوى �جلز�ئية

278

املبحث الثاين
الأ�ضول ال�ضرعية والنظامية حلق الدفاع

 
عليه  اهلل  �ضلى   - حممد  ر�ضوله  على  اأنزله  الذي  احلكيم  الرباين  الت�رضيع  اإنَّ 
و�ضلم-  جاء كاماًل متكاماًل �ضاحًلا لكل زمان ومكان, داعًيا لكل خري, اآمًرا بالعدل 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  تعالى:  يقول  الق�ضط.  ــامــة  واإق
پ    پ پ ڀ ڀژ)املائدة( واأمر اهلل ر�ضوله - �ضلى 

ٿ ٹ ٹ ٹ  ژ  �ضبحانه:  فقال  بالعدل  اأن يحكم  اهلل عليه و�ضلم- 
مقا�ضد  اأهم  من  هو  فالعدل  ڦژ)املائدة(  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ 
التي  احلقوق  من  ولي�س جمرد حق  واجبة,  فري�ضة  مما جعله  الإ�ضالمية,  ال�رضيعة 

ميكن ل�ضاحبها التنازل عنها, حيث ي�ضاء اأو التفريط فيها)5(.
اإبداء  ر الق�ضط اإل باإعطاء طريف التنازع احلق يف  ول يتحقق العدل ول يت�ضونّ
يدعيه كل طرف  ما  جتاه  اأنف�ضهما  عن  الدفاع  و�ضمان حرية  بكل حرية,  اأقوالهما 
على الآخر يف جمل�س الق�ضاء, واإذا ُحرم اأحد الأطراف من هذا احلق فقد دخلت 
ه ال�رضع ول يثبته, بل يبطل  املحاكمة يف اجلور وامليل, وهذا ظلٌم واإجحاٌف ل يقرَّ

كل ما ترتب عليه. 
ولذا كانت من اأهم املبادئ املقررة يف ال�رضيعة لتحقيق العدالة بني اخل�ضوم  مبداأ 
حق املتهم يف �ضماع اأقواله اأمام الق�ضاء قبل احلكم عليه, ويدل على ذلك حديث 
ر�ضول اهلل - �ضلى اهلل عليه و�ضلم- لعلي بن اأبي طالب -ر�ضي اهلل عنه- عندما 
بعثه لليمن قا�ضيًا, حيث قال: بعثني ر�ضول اهلل - �ضلى اهلل عليه و�ضلم- اإلى اليمن 

د. حممد عمارة، الإ�ضالم وحقوق الإن�ضان، �ص 55- 56.  )5(
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قا�ضيًا, فقلت: يا ر�ضول اهلل تر�ضلني واأنا حديث ال�ضن ول علم يل بالق�ضاء؟ فقال: 
»اإن اهلل �ضيهدي قلبك ويثبت ل�ضانك, فاإذا جل�س بني يديك اخل�ضمان فال تق�ضني 
حتى ت�ضمع من الآخر, كما �ضمعت من الأول, فاإنه اأحرى اأن يتبنيَّ لك الق�ضاء«, 

قال فمازلت قا�ضًيا اأو ما �ضككت يف ق�ضاء بعد)6(. 
املتهم  األ ي�ضدر حكًما على  القا�ضي  اأنَّه يجب على  ومن هذا احلديث يت�ضح 
حتى ي�ضمع دفاعه, واإذا حكم القا�ضي دون �ضماع دفاع املتهم فحكمه باطل؛ لأنَّ 
الر�ضول - �ضلى اهلل عليه و�ضلم- نهى عن احلكم قبل �ضماع اأقوال الطرفني, والنهي 

يقت�شي ف�شاد املنهي عنه. 
وي�ضهد لبطالن حكم القا�ضي اإذا مل ي�ضمع لأطراف اخل�ضومة ما جاء يف ق�ضة 

را املحراب على داود -عليه ال�ضالم- فقال اأحدهما: ژ ڳ  اخل�ضمني, اللذين ت�ضونّ
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں    ں  ڱ   ڱ  ڱ     ڱ  ڳ  ڳ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۓ  ۓ   ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ى   ې  ې      ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ 

ى ائ ائژ)�س(.
ونبيُّ اهلل داود حينما اأ�ضدر حكمه قبل �ضماع حجة الطرف الآخر من اخل�ضومة 
هذا  يف  وكان  والتوبة,  ال�ضتغفار  اإلى  ف�ضارع  خلل,  اأ�ضابه  قد  حكمه  اأن  علم 
توجيٌه من اهلل �ضبحانه وتعالى لنبيه داود, واإنذاٌر ملْن يتولى الق�ضاء بني النا�س؛ اأن 
احلكم بظاهر حجة خ�ضم دون �ضماع حجة اخل�ضم الآخر هو ميٌل عن احلق واإتباٌع 

للهوى. 
اململكة  الإ�ضالمية بكل و�ضوح, وكانت  ال�رضيعة  وملا كان هذا احلق مقرًرا يف 

رواه اأبوداود يف �ضننه، حديث رقم 3582، وح�ضنه الألباين.  )6(
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العربية ال�ضعودية ت�ضتمد اأنظمتها من ال�رضيعة الإ�ضالمية, فقد اأخذت بهذا الأنظمة 
يف  للمتهم  احلق  هذا  ت  واأقرَّ املفهوم,  هذا  وطبقت  بالق�ضاء,  املتعلقة  ال�ضعودية 
اجلزائية,  الإجــراءات  نظام  مواد  بكل حرية, ون�ضت على ذلك يف  دفوعه  اإبداء 
ت هذا احلق للمتهم يف الدعوى اجلزائية يف مراحلها كافة, من مرحلة جمع  واأقرنّ
ال�ضتدللت, ومرحلة التحقيق, ومرحلة املحاكمة. ورتبت على هذا احلق اأحكاًما 
من  نته  ومكنّ دفوعه,  اإبداء  يف  اخل�ضم  بحق  مت�س  ل  وللمحقق  للمتهم  وت�رضفات 
ت املادة الرابعة  اإبدائها بكل حرية, وال�ضتعانة باملحامني والوكالء يف ذلك, فقد ن�ضَّ
من نظام الإجراءات اجلزائية على اأنَّه »يحق لكل متهم اأن ي�ضتعني بوكيل اأو حماٍم 

للدفاع عنه يف مرحلتي التحقيق واملحاكمة«. 
ون�سَّ النظام على �ضماع اأقوال من ن�ضب اإليه ارتكاب اجلرمية يف مرحلة جمع 
تقول:  التي  منه,  والع�رضين  الثامنة  املادة  ن�س  يف  ذلك  جاء  كما  ال�ضتدللت, 
»لرجاُل ال�ضبط اجلنائي يف اأثناء جمع املعلومات اأن ي�ضتمعوا اإلى اأقوال من لديهم 
معلومات عن الوقائع اجلنائية ومرتكبيها, واأن ي�ضاألوا من ن�ضب اإليه ارتكابها...«. 
واأوجب النظام يف املادة الرابعة والثالثني على رجال ال�ضبط اجلنائي اأن ي�ضمعوا 
فوًرا اأقوال املتهم املقبو�س عليه, واأن يطلقوا �رضاحه فوًرا اإذا اأتى مبا يربئه, فن�سُّ املادة 
»يجب على رجال ال�ضبط اجلنائي اأن ي�ضمع فوًرا اأقوال املتهم املقبو�س عليه, واإذا 

مل ياأِت مبا يربئه ير�ضله خالل اأربع وع�رضين �ضاعة مع املح�رض اإلى املحقق...«.
كما حافظ النظام على حق املتهم يف ال�ضتعانة بوكيل اأو حماٍم للدفاع عن نف�ضه 
يف مرحلة التحقيق, ومنع املحقق من عزل املتهم عن وكيله اأو حماميه, وذلك من 
باب متكني املتهم من الو�ضائل التي ت�ضمح له بالدفاع عن نف�ضه بكل حرية, فن�ضت 
اأو  وكيله  عن  املتهم  يعزل  اأن  للمحقق  »لي�س  اأنه  على  النظام  من  ال�ضبعون  املادة 
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حماميه احلا�رض معه يف اأثناء التحقيق...«. 
واأثبت النظام للمتهم احلق بطلب �ضهود الدفاع, واأوجب على املحقق اأن ي�ضمع 
اأقوالهم وفًقا لطلب اخل�ضوم, فجاء يف املادة اخلام�ضة والت�ضعني من النظام »على 
املحقق اأن ي�ضتمع اإلى اأقوال ال�ضهود الذين يطلب اخل�ضوم �ضماع اأقوالهم ما مل يَر 
عدم الفائدة من �ضماعها...«. وكذا اأعطى النظام للمتهم احلق يف مناق�ضة �ضهود 
الإثبات واإبداء ملحوظاته على �ضهادتهم, واأن يطلب من ال�ضاهد نقاًطا اأخرى يبيَّنها 
لزيادة ال�ضتي�ضاح, فجاء يف املادة التا�ضعة والت�ضعني من النظام: »للخ�ضوم بعد 
النتهاء من ال�ضتماع اإلى اأقوال ال�ضاهد اإبداء ملحوظاتهم عليها, ولهم اأن يطلبوا 

من املحقق ال�ضتماع اإلى اأقوال ال�ضاهد عن نقاط اأخرى يبيَّنونها....«. 
واأوجب النظام على املحقق اأن يحيط املتهم علًما مبا ن�ضب اإليه, واأن ي�ضتمع اإلى 
نها يف حم�رض, فجاء يف املادة الأولى بعد املائة: »يجب على املحقق  اأقواله ويدونّ
اإليه,  املن�ضوبة  بالتهمة  علًما  يحيطه  التحقيق...  يف  مرة  لأول  املتهم  ح�ضور  عند 
ويثبت يف املح�رض ما يبديه املتهم يف �ضاأنها من اأقوال...«, و�ضماع اأقوال املتهم 
وا�ضتجوابه وتدوين دفاعه عن نف�ضه ل بد اأن يكون يف حالة ل تاأثري فيها على املتهم 
ول ت�ضييق, بل ل بد اأن مينح احلرية الكاملة, واأن مينع ما يوؤثر عليه اأو يكرهه على 
تقول:  والتي  املائة  بعد  الثانية  املادة  ملا جاء يف  وفًقا  نف�ضه, وذلك  دفاعه عن  عدم 
»يجب اأن يتم ال�ضتجواب يف حال ل تاأثري فيها على اإرادة املتهم يف اإبداء اأقواله 
املحاكمة  مرحلة  ويف  �ضده...«.  الإكراه  و�ضائل  ا�ضتعمال  ول  حتليفه  يجوز  ول 
وعند اإبالغ اخل�ضوم فاإن النظام قد ن�سَّ على حق املتهم يف الدفاع عن نف�ضه ولو 
اإذا  اأن تعطيه املهلة الكافية لإعداد دفاعه  التلب�س, واأوجب على املحكمة  يف حالة 
طلب منها ذلك, وجاء ذلك يف ن�سِّ املادة ال�ضابعة والثالثني بعد املائة, والتي تقول: 
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»ُيبلغ اخل�ضوم باحل�ضور اأمام املحكمة املخت�ضة... فاإذا ح�رض املتهم وطلب اإعطاءه 
مهلة لإعداد دفاعه فعلى املحكمة اأن متنحه مهلة كافية «. 

على  ت�ضاعده  التي  الو�ضائل  من  املتهم  ن  ومكنّ الدفاع,  حق  على  النظام  واأكد 
ذلك؛ بال�ضتعانة مبْن يدافع عنه حتى ولو كان املتهم موجوًدا وحا�رًضا للمحاكمة, 
الكبرية  اجلرائم  يف  املتهم  على  »يجب  اأنه  املائة  بعد  الأربعون  املادة  ذكرت  فقد 
يدافع  مبن  ال�ضتعانة  يف  بحقه  الإخالل  عدم  مع  املحكمة  اأمام  بنف�ضه  يح�رض  اأن 

عنه...«. 
واأوجب النظام يف ن�ضو�ضه واأكد على اإعطاء املتهم فر�ضة كافية لإعداد دفاعه 
اأمام املحكمة يف حالة جرى اأي تعديل يف لئحة الدعوى يف اأي وقت, فذكرت 
املادة ال�ضتون بعد املائة اأن »للمحكمة اأن تاأذن للمدعي العام يف اأن يدخل تعديالت 
يف لئحة الدعوى يف اأي وقت ويبلغ املتهم بذلك, ويجب اأن يعطى املتهم فر�ضًة 

كافيًة لإعداد دفاعه ب�ضاأن هذا التعديل وفًقا للنظام«. 
املدعي  اأدلنّة  يناق�س  اأن  النظام  له  اأجاز  اإليه  املن�ضوبة  للتهمة  املتهم  اإنكار  وعند 
و�ضهوده, واأباح له ذلك بكل حرية, فن�سُّ املادة الرابعة وال�ضتون بعد املائة »اإذا اأنكر 
املتهم التهمة املن�ضوبة اإليه... ولكل من طريف الدعوى مناق�ضة �ضهود الطرف الآخر 

واأدّلته «. 
ومن باب متكني املتهم من حق الدفاع عن نف�ضه, ومنحه احلرية الكاملة يف ذلك, 
واإعطاءه الفر�ضة ليتم�ضك برباءته جاءت املادة الرابعة وال�ضتون بعد املائة من النظام 
فيما  والنظر  �ضهود,  من  يرى  من  �ضماع  يطلب  اأن  اخل�ضوم  من  »لكل  اأنَّ  لتوؤكد 

يقدمه من اأدلة, واأن يطلب القيام باإجراء معني من اإجراءات التحقيق.... «. 
ويف �ضماع املحكمة للدعوى فقد ن�سَّ النظام على اأن ت�ضمع املحكمة جواب 
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اآخر من  اأقوالهم, ويكون هو  ما يدعيه خ�ضومه, واأن يعقب على  املتهم عن كل 
على  لتن�سنّ  املائة  بعد  وال�ضبعون  الرابعة  املادة  فجاءت  نف�ضه,  عن  للدفاع  يتكلم 
اأو حماميه,  اأو وكيله  املتهم  ثم جواب  العام,  املدعي  املحكمة دعوى  »ت�ضمع  اأنَّ 
ثم دعوى املدعي باحلق اخلا�س, ثم جواب املتهم اأو وكيله اأو حماميه عنها, ولكِل 
طرف من الأطراف التعقيب على اأقوال الطرف الآخر, ويكون املتهم هو اآخر من 

يتكلم..«. 
الدعوى  مو�ضوع  يف  احلكم  اإ�ضدار  عند  املحكمة  على  النظام  اأوجــب  كما 
اجلزائية اأن تف�ضل يف طلبات املتهم, واإن ا�ضتدعى الف�ضل يف هذه الطلبات اإجراء 
حتقيق خا�س, فعندئذ يرجئ احلكم يف املو�ضوع حلني التحقيق يف الطلبات, وجاء 
ذلك يف ن�سِّ املادة احلادية والثمانني بعد املائة, والتي تقول: »كل حكم ي�ضدر يف 
اأو  اخلا�س  باحلق  املدعي  طلبات  يف  يف�ضل  اأن  يجب  اجلزائية  الدعوى  مو�ضوع 
حتقيق  اإجراء  ي�ضتلزم  الطلبات  هذه  يف  الف�ضل  اأن  املحكمة  راأت  اإذا  اإل  املتهم, 
خا�س ينبني عليه اإرجاء الف�ضل يف الدعوى اجلزائية, فعندئذ ترجئ املحكمة يف 

الف�ضل يف تلك الطلبات اإلى حني ا�ضتكمال اإجراءاتها«. 
املنظم  اأن  جلًيا  يت�ضح  اجلزائية  الإجــراءات  نظام  لن�ضو�س  ال�رضد  هذا  ومن   
اأحكاًما  عليه  ورتنّب  عليه,  د  اأكنّ بل  للمتهم,  الدفاع  قد حافظ على حق  ال�ضعودي 
وت�رضفات؛ مما يدل على ا�ضتح�ضار املنظم لهذا احلق وتاأكيده عليه, واإعماله وعدم 

اإغفاله. 
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املبحث الثالث
اأنواع الدفــــوع 

ميكن اأن تتعدد الدفوع, وتنق�ضم بح�ضب العتبار الذي ينظر اإليها منه, حيث 
جند هناك تق�ضيماٍت للدفوع باعتبار النظام الذي يحكم الدعوى, وتق�ضيمات 
من حيث طبيعتها, وتق�ضيمات اأخرى مرجعها الأهمية التي تتمتع بها, وتق�ضيم 

رابع بالنظر اإلى ات�ضال الدفع بالنظام العام من عدمه)7(.
منها  تق�ضيمني  اأهــم  نختار  ثم  التق�ضيمات,  لهذه  موجز  ب�ضكل  ونعر�س 

للحديث عنه: 

اأوًل: تنق�شم الدفوع من حيث النظام الذي يحكمها اإلى: 

الدفوع املتعلقة بالنظام اجلزائي املتعلق بالدعوى
)كنظام املخدرات مثاًل(:

ويق�ضد بذلك تلك الدفوع التي تن�ضب مبا�رضة على تطبيق ن�ضو�س النظام؛ 
اأحد  توافر  ومدى  وعنا�رضها,  اأركانها  اأحد  وانتفاء  اجلرمية,  وجود  حيث  من 

اأ�ضباب الإباحة اأو مانع من موانع امل�ضوؤولية اجلنائية. 
الدفوع املتعلقة بنظام االإجراءات اجلزائية:

ويق�ضد بها الدفوع التي تن�ضب مبا�رضة على تطبيق قواعد نظام الإجراءات 

د. ح�ضني اجلندي، و�ضائل الدفاع اأمام الق�ضاء اجلنائي، �ص29، ويق�ضد بفكرة النظام العام هو »�ضرورة   )7(
حماية امل�ضلحة العليا للمجتمع حتى ولو اأدى ذلك اإلى تقييد لبع�ص القواعد القانونية، التي يوؤدي التطبيق 
نظرية  ال�سريف،  د. حامد  واأثــره«  مداه  التقييد يف  هذا  ويختلف  امل�سلحة،  هذه  انتهاك  اإلى  لها  املطلق 

الدفوع، �ص 53.
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ال�ضتدلل  اإجراءات  ببطالن  كالدفع  اجلزائية؛  للدعوى  املختلفة  املراحل  يف 
والتفتي�س,  القب�س,  ببطالن  كالدفع  املختلفة؛  التحقيق  اإجــراءات  ببطالن  اأو 

وبطالن العرتاف. 

ثانًيا: تنق�شم الدفوع من حيث طبيعتها اإلى:

الدفوع املو�سوعية: 
اأو  �ضحتها  عدم  اأو  اجلرمية  الواقعة  اإثبات  لعدم  توجه  التي  الدفوع  وهي 
عدم �ضحة اإ�ضنادها اإلى املتهم, وكل ما يتعلق بوقائع الدعوى؛ كالدفع بالرباءة 

ونفي التهمة.
الدفوع ال�سكلية:

وهي الدفوع التي يطعن بها املتهم يف اإجراءات اخل�ضومة اجلزائية, بحيث 
يتوقف م�ضري الدعوى على الف�ضل فيها, مثل الدفع بعدم اخت�ضا�س املحكمة 

بالنظر يف الدعوى. 

ثالًثا: تنق�شم الدفوع من حيث الأهمية اإلى: 

 دفوع جوهرية: 
ويق�ضد بها تلك الدفوع املهمة املوؤثرة يف الدعوى اجلزائية, التي يرتتب عليها 
تغيري وجهة النظر يف الدعوى, والتاأثري يف احلكم؛ كالدفع ببطالن ال�ضهادة اأو 

تقارير اخلرباء. 
 دفوع غري جوهرية: 

ويق�ضد بها تلك الدفوع التي ل توؤثر يف الدعوى اجلزائية, ول يكون الغر�س 
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منها �ضوى الت�ضكيك اأو التطرق لأمور ثانوية عند ثبوتها ل تغرينّ يف احلكم �ضيًئا؛ 
كالدفع باإباحة ما ن�سَّ ال�رضع والنظام على حترميه. 

رابًعا: تنق�شم الدفوع من حيث الهدف منها اإلى: 

 الدفوع املتعلقة بالنظام العام: 
وهي الدفوع التي ت�ضتهدف حماية امل�ضلحة العامة؛ كالدفوع املتعلقة بولية 

املحكمة وت�ضكيلها وطرق الطعن يف الأحكام. 
 الدفوع املتعلقة مب�سلحة اخل�سوم: 

املتعلقة  كالدفوع  اخل�ضوم؛  م�ضلحة  حلماية  جعلت  التي  الــدفــوع  وهــي 
اأو التحقيق البتدائي والتبليغ باحل�ضور,  بالإجراءات اخلا�ضة بجمع ال�ضتدلل, 

مما ل يتعدى اأهميته اخل�ضوم وم�ضلحتهم اخلا�ضة. 
ويجدر بالذكر اأن لتق�ضيم الدفوع ومتييزها نتائج مهمة, من حيث مدى جواز 
اأي مرحلة من مراحل  بها يف  التم�ضك  العليا, ومدى جواز  اأمام املحاكم  اإبدائها 
الدعوى, ومدى وجوب اإبدائها قبل التطرق للمو�ضوع, وكونها حماًل للتنازل, 
وغريها من الآثار املهمة املرتتبة على تق�ضيم الدفوع, ونرى اأن اأهم تق�ضيمني يف 
هذا املو�ضوع هما تق�ضيم الدفوع من حيث طبيعتها ومن حيث اأهميتها, وهما ما 

�شنتطرق اإليهما بالتف�شيل. 
فمن حيث الطبيعة تنق�ضم الدفوع اإلى: 

اأوال: الدفوع املو�ضوعية: 
وهي تلك التي تتعلق مبو�ضوع الدعوى اأو اأركان اجلرمية املكونة لها اأو تقدير 
الأدلة التي تُثار بها. ويرتتب عليها يف حالة �ضحتها وتوفر �رضوطها احلكم برباءة 
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املتهم اأو امتناع عقابه اأو التخفيف من قدر امل�ضئولية.)8(
من  تتحقق  اأن  املحكمة  من  يتطلب  مثاًل  ال�رضعي  الدفاع  حالة  بتوافر  فالدفع 
�رضوط الدفاع ال�رضعي, ومدى توافرها يف حق املدافع, فاإذا ما ثبت للمحكمة من 
ظروف الدعوى والأدلة القائمة اأن املتهم كان يف حالة دفاع �رضعي وجب عليها اأن 

تعامله على هذا الأ�ضا�س.))(
والدفوع املو�ضوعية ل ميكن ح�رضها وتعدادها؛ لأنَّها تختلف وتتنوع باختالف 

ع الق�ضايا وظروفها وما يحيط بها.  وتنونّ
عليها  تكون  حالة  اأية  يف  اإبداوؤها  يجوز  باأنَّها  املو�ضوعية  الدفوع  ومتتاز 
الدعوى حتى قفل باب املرافعة, بل يجوز اإعادة اإبدائها بعد احلكم من حمكمة 
تقت�ضي  العدالة  قواعد  لأنَّ  وذلــك  ال�ضتئناف,  حمكمة  اأمــام  اأولــى  درجــة 
مراحل  من  مرحلة  اأية  يف  خ�ضمه  مزاعم  دح�س  فر�ضة  للخ�ضم  ُيتاح  اأن 

اخل�شومة)10(.
ولي�س هناك ترتيٌب خا�ٌس يف الدفوع املو�ضوعية يتعني اللتزام به, فال ُيعدُّ 
الدفوع  اإثــارة  اإعــادة  ويجوز  اآخر,  على  دفع  تقدمي  املو�ضوعي  الدفع  عن  تنازًل 
املو�ضوعية اأمام حماكم ال�ضتئناف, ويجوز اإبداء دفوع مو�ضوعية جديدة اأمامها 

مل تعر�س على حمكمة درجة اأولى. 
واحلكم بقبول الدفع املو�ضوعي هو حكم يف مو�ضوع الدعوى, بحيث يك�ضب 
قوة ال�ضيء املق�ضي به, ويحول دون جتدد الدعوى لذات ال�ضبب واملو�ضوع, كما 

يحُق للخ�ضم اأن يطعن يف احلكم بالطرق املقررة نظاًما. 

اإيهاب عبد املطلب، املو�ضوعة اجلنائية احلديثة يف الدفوع اجلنائية، �ص 19.  )8(
د. �ضعد القبائلي، �ضمانات حق املتهم يف الدفاع، �ص 361.  )9(

د.فوؤاد عبد املنعم، اأحكام الدفوع يف نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي، �ص 92.  )10(
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ثانًيا: الدفوع ال�ضكلية: 
وهي تلك التي تتعلق باإجراءات الدعوى اجلزائية اأو �ضري اخل�ضومة فيها اأمام 
الق�ضاء اأو �ضحة ات�ضال املحكمة بالدعوى, ويرتتب على الف�ضل فيها لو �ضحت 
احلكم  مبقت�ضاها  اخل�ضم  ويتوقى  املحكمة,  اأمام  اجلزائية  الدعوى  م�ضري  حتديد 
املحلي  الخت�ضا�س  بعدم  كالدفع  الأحيان؛  بع�س  يف  موؤقًتا  خ�ضمه  مبطلوب 

للمحكمة ناظرة املو�ضوع)11(.
ومل تت�ضمن ن�ضو�س نظام الإجراءات اجلزائية ح�رًضا للدفوع ال�ضكلية, التي 
يتعلق  دفع  فاإنَّ كل  ذلك وكقاعدة  الق�ضاء, وعلى  اأمام  اإبداءها  اخل�ضم  ي�ضتطيع 
باإجراءات اخل�ضومة اجلزائية, اأو �ضحة ات�ضال املحكمة بها ومل ينفذ اإلى مو�ضوع 

الدعوى واأدلتها ُيعدُّ دفًعا �ضكلًيا. 
وتتميز الدفوع ال�ضكلية عن الدفوع املو�ضوعية بالآتي: 

اأنها تبدى قبل التكلم يف املو�ضوع, وتبدى مًعا واإل �ضقط احلق فيما مل يبَد منها 
ما مل تت�ضل بالنظام العام, وعلى ذلك ُيعدُّ تنازًل عن الدفع ال�ضكلي جمرد تقدمي 
املو�ضوعي  الدفع  تنازًل عن  ُيعدُّ  فال  املو�ضوعية  الدفوع  اأما يف  عليه,  اآخر  دفع 

جمرد تقدمي دفع اآخر عليه. 
اأن املحكمة -كقاعدة عامة- تق�ضي يف الدفع ال�ضكلي قبل البحث يف املو�ضوع؛ 
لأن الف�ضل يف الدفع ال�ضكلي قد يغنيها عن التعر�س للمو�ضوع, اإذ يرتتب على 

قبوله انق�شاء اخل�شومة اأمامها.
اأن احلكم ال�ضادر بقبول الدفع ال�ضكلي ل مي�س اأ�ضل احلق, وبالتايل ل يرتتب 

عليه اإنهاء النزاع, واإمنا يرتتب عليه انق�ضاء اخل�ضومة اأمام املحكمة. 

اإيهاب عبد املطلب، املو�ضوعة اجلنائية احلديثة يف الدفوع اجلنائية، �ص20.  )11(
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حمكمة  على  يطرح  ل  ال�ضكلي  الدفع  بقبول  ال�ضادر  احلكم  ا�ضتئناف  اأن 
ال�ضتئناف اإل اخل�ضومة يف الدفع, وبعبارة اأخرى ولية املحكمة ال�ضتئنافية تقت�رض 
على جمرد اإعادة النظر يف الدفع, ول يجوز لها اأن تق�ضي يف مو�ضوع الدعوى 

اإن هي األغت احلكم امل�ضتاأنف)12(.
اإجــراءات  يف  الأ�ضل  ُيعدُّ  الذي  ال�رضعية,  املرافعات  نظام  اإلى  وبالرجوع 
املحاكمة فاإنه قد عالج اأحكام الدفوع يف الف�ضل الأول من الباب ال�ضاد�س منه, 

وذلك يف املواد من )74-71()13(.
وقد نُ�س واقت�رض فيه على ثالثة اأنواع من الدفوع ال�ضكلية, هي: 

الدفع ببطالن �ضحيفة الدعوى.
الدفع بعدم الخت�ضا�س املحلي. 

الدفع بالإحالة ملحكمة اأخرى �ضواًء لقيام ذات النزاع, اأو لقيام دعوى اأخرى 
مرتبطة بها. 

واأوجب املنظم على الدافع اأن يبدي هذه الدفوع قبل الدخول يف مو�ضوع 
الدعوى واإل �ضقط حقه يف التم�ضك بها. 

وُيفهم من احل�رض الوارد يف هذا الن�س النظامي اأنَّ غريه من الدفوع ال�ضكلية 

خالد �ضهاب، الدفوع يف قانون املرافعات، �ص 8، 9.  )12(
تن�ص املادة )71( من نظام املرافعات ال�ضرعية على »الدفع ببطالن �ضحيفة الدعوى، اأو بعدم الخت�ضا�ص   )13(
املحلي، اأو باإحالة الدعوى اإلى حمكمة اأخرى لقيام النزاع ذاته اأمامها، اأو لقيام دعوى اأخرى مرتبطة بها 

يجب اإبداوؤه قبل اأي طلب، اأو دفع يف الدعوى، واإل �ضقط احلق فيما مل ُيبد منها«. 
            وتن�ص املادة )72( من النظام نف�ضه على اأنَّ »الدفع بعدم اخت�ضا�ص املحكمة النوعي، اأو الدفع بعدم قبول 
الدعوى لنعدام ال�ضفة، اأو الأهلية اأو امل�ضلحة، اأو لأي �ضبب اآخر، وكذا الدفع بعدم �ضماع الدعوى حتكم 

به املحكمة من تلقاء نف�ضها، ويجوز الدفع به يف اأي مرحلة تكون فيها الدعوى«. 
ا على »حتكم املحكمة يف هذه الدفوع على ا�ضتقالل، ما مل تقرر �ضمه               وتن�ص املادة )73( من النظام اأي�ضً

اإلى مو�سوع الدعوى، وعندئذ تبني ما حكمت به يف كل من الدفع واملو�سوع«.
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يجوز التم�ضك بها يف اأي مرحلة من مراحل الدعوى, ففيما عدا الدفوع ال�ضكلية 
يف  اأحقية  ذا  اخل�ضم  فاإن  للمو�ضوع  التعر�س  قبل  اإبداءها  النظام  اأوجب  التي 
اإبداء ما يعننّ له من دفوع يف الوقت الذي يجده منا�ضًبا, ومن ذلك الدفع بعدم 
بالنظام  لقها  لتعنّ �ضماعها  عدم  اأو  الدعوى  قبول  عدم  اأو  النوعني  الخت�ضا�س 

العام)14(.
هذا من حيث تق�ضيم الدفوع من حيث طبيعتها, اأما تق�ضيم الدفوع من حيث 

اأهميتها فتنق�ضم اإلى: 
اأواًل: الدفوع اجلوهرية:

ويق�ضد بها تلك الدفوع املهمة واملوؤثرة يف الدعوى اجلزائية, التي لو �ضحت 
بامتناع  اأو  التهمة,  بنفي  الأثر  هذا  تعلق  �ضواء  املتهم,  ل�ضالح  اأثٌر  عليها  لرتتَّب 
امل�ضوؤولية عنه, اأو بامتناع العقابن اأو تخفيفه, وكل دفٍع ُيوؤثر, وقد يغرينّ من احلكم 

يف الدعوى ُيعدُّ جوهرًيا. 
للف�ضل  فيه لزم  والف�ضل  الدعوى  التعلق مبو�ضوع  اجلوهري ظاهر  فالدفاع 
يف الدعوى, لذا فالقاعدة الأ�ضا�ضية هي وجوب ردِّ املحكمة على الدفع اجلوهري 

دون غريه من اأنواع الدفوع غري اجلوهرية. 
الدفوع  على  الرد  الدعوى  مو�ضوع  يف  احلكم  اأ�ضباب  تت�ضمن  اأن  ويتعني 
عليها  اعتمد  التي  الأ�ض�س  ت�ضعف  اأن  �ضحت-  -لو  �ضاأنها  من  التي  اجلوهرية, 
احلكم, اإذ لو بقيت هذه الدفوع بغري رد لكان يف ذلك هدٌم لأ�ضباب احلكم وق�ضور 
فيه, وخلو احلكم كلية من الرد على الدفع اجلوهري يبطل احلكم, ويجعله معيًبا 

متعيًنا نق�ضه)15(.

د. فوؤاد عبد املنعم، اأحكام الدفوع يف نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضعودي، 73- 74.  )14(
حامد ال�ضريف، نظرية الدفوع اأمام الق�ضاء اجلنائي، �ص 63 -64.  )15(
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وي�ضرتط يف رد املحكمة للدفوع اجلوهرية اأن يكون رًدا كافًيا باأ�ضباب �ضائغة؛ 
مبعنى اأن تن�سنّ املحكمة وتعر�س للدفع اجلوهري ب�ضكل مف�ضل, وتبنيَّ عنا�رضه, 
باأ�ضباب  به  العتداد  عدم  وتربر  اعتباره,  وعدم  لإ�ضقاطه  ي�ضلح  مبا  عليه  ترد  ثم 

مقبولة و�ضائغة, مراعية لل�رضع واملنطق بال غمو�س اأو اإبهام. 
ثانًيا: الدفوع غري اجلوهرية:

ويق�ضد بها تلك الدفوع التي ل تاأثري لها -لو �ضحت- يف الدعوى اجلزائية, 
ول يرتتب عليها تغيرٌي يف احلكم, ولي�س لها عالقة منتجة يف مو�ضوع الدعوى؛ 
لالأنظمة  اأو  ال�رضيعة,  ال�رضيحة لأحكام  �ضواء ملخالفته  البطالن,  الظاهر  كالدفع 

املرعية, اأو الدفع الذي ل تاأثري له يف ثبوت الواقعة. 
وهذا النوع من الدفوع لي�ضت املحكمة مبلزمة باللتفات اإليه, ولي�ضت مطالبة 
الدفوع غري اجلوهرية فال يعيب ذلك  الرد على  بالرد عليه, واإذا خال احلكم من 
احلكم, لأنَّ املحكمة مطالبة بالف�ضل يف املو�ضوع, ول عالقة لها فيما لو �ضح مل 
يوؤثر على املو�ضوع, اأو ينتج فيه؛ وذلك من باب ح�ضن التقا�ضي, و�رضعة اإي�ضال 

احلقوق لأهلها, وعدم اإ�ضغال املحكمة مبا ل طائل منه. 
املو�ضوع  ملحكمة  �ضلطة  هو  جوهري  غري  اأو  جوهرًيا,  الدفع  كون  وتقدير 
تخ�ضع فيه لرقابة املحاكم الأعلى درجة, ويجوز للدافع الطعن يف احلكم اإذا راأى 
اأن املحكمة قد اأغفلت الأخذ بدفاعه, لكونه غري جوهري, ويحق له التم�ضك به 

وعر�ضه يف �ضحيفة الطعن �ضد احلكم. 
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املبحث الرابع
�شروط الدفـــع

لكي يكون الدفاع الذي يبديه املتهم اأو وكيله دفاًعا جوهرًيا ي�ضتتبع التزام 
توافر �رضوط  بد من  الرف�س, ل  اأو  بالقبول  والرد عليه  فيه  بالنظر  املحكمة  من 

معينة فيه ميكن اإجمالها يف ثالثة �رضوط مهمةن وهي: 

1- توفر ال�شفة وامل�شلحة يف التم�شك بالدفع:

اأ�ضله هو دعوى من اخل�ضم يعر�ضها على القا�ضي, وكل دعوى  الدفع يف 
ل بد اأن تتحقق فيها ال�ضفة وامل�ضلحة يف مدعيها -حتى تُقبل منه- فهما �رضطا 
�ضحة الدعوى, ول بد اأن تتوفر ال�رضوط العامة للم�ضلحة يف الدفع, وتنطبق 
عليه, حيث ي�ضرتط اأن تكون امل�ضلحة حالنّة و�ضخ�ضية ومبا�رضة, فال يجوز اأن 

يبدى دفٌع من الدفوع على واقعة مل حتدث بعد. 
�ضفة  له  بالدفـــع  يتم�ضـــك  الذي  اخل�ضـــم  يكـــون  اأن  ا  اأي�ضً ي�ضتــرط  كمــا 
و�ضاأن يف الدعـــوى جتيز له املخا�ضمـــة عن مو�ضوعــــها, اأو اإبـــداء دفاع فيها, 
التي  والأخرى  العــام  بالنظـام  املتعلقـــة  الدفـــــوع  بني  التمييــــز  يجـــب  وهنا 
م�ضلحـــة  ذي  لكل  يكون  الأولى  احلالـــــة  ففي  اخل�ضوم,  مب�ضلحــــة  تتعلــــق 
به من تلقاء نف�ضــها ولو  اأن تق�ضي  بالدفـــــع, ويجب على املحكمـــة  التم�ضك 
بغري طلب؛ كاحلالت التي وردت يف ن�س املــــادة ) 72 ( من نظـــام املرافعات 
ا الدفع املتعلق مب�ضلحــــة اخل�ضوم فاإننّه ل يجوز التم�ضك به اإل  ال�رضعيـــــة, اأمنّ
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ملن تقرر له �ضفة, وم�ضلحة فيه وما عداه فال يجوز له التم�ضك به)16(.

2- اأن يكون الدفع مقدًما بال�شكل الذي يتطلبه النظام: 

ي�ضرتط يف الدفع الذي تلتزم املحكمة بالرد عليه اأن يقدم بال�ضكل النظامي, 
ولكي يكون الدفع نظامًيا فال بد اأن يكون: 

قد اأُثري على وجه ثابت يف اإجراءات املحاكمة, �ضواء يف اأوراق الدعوى, اأو 
يف احلكم ال�ضادر نف�ضه, اأو يف حما�رض اجلل�ضات, اأو يف مذكرات الدفاع.

قد اأُثري يف مرحلة املحاكمة, فال بد اأن تُثار الدفوع يف مرحلة املحاكمة حتى 
تلتزم املحكمة بالرد عليها, ول يغني عن ذلك اإثارتها اأمام �ضلطة التحقيق, ول 
يكفي اإثارة الدفع اأمام حمكمة درجة اأولى وحدها؛ لأنَّ عدم اإ�رضار اخل�ضم يف 
ال�ضتئناف على دفعه قد يف�رض باأنَّه تنازل منه عنه, كما يجب عند تغيري اأع�ضاء 
املحكمة اأن يعيد اخل�ضم دفعه مرة اأخرى اأمام الأع�ضاء اجلدد, واإل تكون غري 

ملزمة بالرد عليه.)17(
جـ( اإثارة الدفع ل بد اأن تكون يف ميعاده املحدد, فال بد اأن ُيثار الدفع قبل 
قفل باب املرافعة, فاإذا قررت املحكمة اإقفال باب املرافعة فاإننّ ذلك يعني اأنَّها قد 
لها عنا�رض احلكم,  ات�ضحت  اأن  بعد  الدفوع  �ضماع  التحقيق, ومن  انتهت من 
هذا اإذا كان الدفع مو�ضوعًيا, واأما اإذا كان الدفع �ضكلًيا فال بد اأن تُثار كلَّها يف 
بداية اجلل�ضة قبل التعر�س للمو�ضوع, فاإذا تاأخر اخل�ضم يف اإثارته اأو اأثاره بعد 

اأن تطرق للمو�ضوع فاإنه ي�ضقط حقه يف التم�ضك به. 

حامد ال�ضريف، نظرية الدفوع اأمام الق�ضاء اجلنائي، �ص 51-50 .  )16(
د. �ضعد القبائلي، �ضمانات حق املتهم يف الدفاع اأمام الق�ضاء اجلنائي، �ص 373.  )17(
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3- اأن يكون الدفع مقدًما ب�شكل وا�شح وجازم ومنتج يف الدعوى: 

واملق�ضود بذلك اأن يكون الدفع �ضاماًل لبيان م�ضمونه, مو�ضًحا للفائدة منه, 
تلتزم  ل  املحكمة  فاإننّ�س  عليه  وبناًء  بها,  التعلق  الدعوى وظاهر  اأثره يف  مبيًنا 
بالرد على دفع جمهول, اأو غري حمدد بو�ضوح, اأو كان جمرد كالم يلقى بغري 
اأو كان غري منتج يف  اإ�رضار؛ كاأن يكون يف �ضورة ت�ضاوؤل,  مطالبة جازمة ول 
الدعوى وغري متعلق مبو�ضوعها, اأو ل م�ضلحة من ورائه ول اأثر له يف ا�ضتظهار 

احلقيقة)18(.

املرجع ال�ضابق، �ص 377 – 378.  )18(
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املبحث اخلام�ض
الأثر املرتتب على ت�فر ال�شروط الالزمة يف الدفع

 

يرتتب على توفر ال�رضوط الالزمة للدفع التزام املحكمة بالرد عليه, واأن تتعر�س له 
يف اأ�ضباب حكمها, وعدم الرد على الدفع اجلوهري يبطل احلكم, ويجعله معيًبا متعيًنا 
نق�شه))1( اإذا كانت املحكمة قد ا�ضتمدت من الإجراء, اأو الواقعة حمل الدفع عن�رًضا 
من عنا�رض حكمها, اأما اإذا مل تعتمد عليه فال بطالن, وي�ضرتط اأن يكون رد املحكمة على 
الدفع �رضيًحا كافًيا �ضائًغا بحيث تلتزم باأن تعر�س له ا�ضتقالًل, واأن ترد عليه مبربرات 

واأ�ضباب �ضائغة ومقبولة, ومعتربة �رضًعا وعقاًل لتربير راأيها. 
احلكم  يكون  اأن  على  منه   )182( املــادة  يف  اجلزائية  ــراءات  الإج نظام  األــزم  وقد 
م�ضتماًل على ملخ�س ملا قدمه اخل�ضوم من طلبات, اأو دفاع, وما اأ�ضتند عليه من الأدلة 

واحلجج, ثم اأ�ضباب احلكم ون�ضه وم�ضتنده ال�رضعي. 
وينبغي تو�ضيح اأن ق�ضاء الدفوع يحكمه مبداأ اأن قا�ضي الدعوى هو قا�ضي الدفع؛ 
بها  املتعلقة  الدفوع  يف  يف�ضل  الذي  هو  الأ�ضلية  الدعوى  قا�ضي  اأن  الأ�ضل  اأن  مبعنى 
كافة, اإل ما ا�ضتثنى بنظام خا�س, وكان خارج الخت�ضا�س النوعي للقا�ضي, ففي هذه 
احلالة اإذا راأت املحكمة وجًها لل�ضري يف الدفع فعليها اأن توقف الدعوى  -وحتيل الأوراق 

الفرعية جلهة الخت�ضا�س– حلني اأن يف�ضل يف الدعوى الفرعية من اجلهة املخت�ضة. 

حامد ال�ضريف، نظرية الدفوع اأمام الق�ضاء اجلنائي، �ص 66.  )19(
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املبحث ال�ضاد�ض
عبء اإثبات الدفــع 

ينقلب  املدعى عليه  اأنَّ  ال�رضعية  املرافعات  اأحكام  املاأخوذة من  القاعدة  اإذا كانت 
مدعًيا عند الدفع فيقع عليه عبء اإثبات ما يدعيه من دفوع واأوجه دفاع, فاإننّ قرينة 
ال�رضعية,  املرافعات  يف  جاء  ملا  معار�ضة  تقف  اجلنائية  الدعوى  يف  الأ�ضلية  الرباءة 
وبالتايل ل اإعمال لها يف الدعوى اجلزائية ملخالفتها لالأ�ضل املعمول به, ولذا فاإنَّ املتهم 
ا يقع على �ضلطة  ل يكون مكلًفا بعبء اإثبات ما يدفع به, واأن يقيم الدليل عليه, واإمننّ
التحقيق عبء اإثبات عدم توافر �ضحة الدفع, لأنَّ افرتا�س الرباءة الأ�ضلية يف املتهم 
امل�ضوؤولية  اأ�ضا�ضها  على  تقوم  التي  العنا�رض  اإثبات  عبء  التحقيق  �ضلطة  على  يلقي 

ا عدم وجود كل ما من �ضاأنه اأن يعوق هذه امل�ضوؤولية. اجلنائية, وتثبت اأي�ضً
�ضلطة  فاإن على  ال�رضعي  الإباحة؛ كالدفاع  اأ�ضباب  �ضبب من  بتوافر  املتهم  دفع  فاإذا 
التحقيق عبء اإثبات عدم توفر هذه احلالة, فاملتهم يكفي اأن يتم�ضك بالدفع دون اأن يلزم 

باإثبات �ضحته, وعلى �ضلطة التحقيق واملحكمة التحقق من مدى �ضحة هذا الدفع.

وال�ضالة وال�ضالم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه.


