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إىل يٍ أًصى هبى ادلٌىل عص ًجم ًاندي ًًاندجً أطال اهلل عًسٌيًاًأحسٍ خحاييًا.
إىل شسٌكة عًسي شًجيت ًمشٌع حٍاجً أبنائً.
إىل يٍ كاَث ٌَزاً ٌضًء يل ىره اندزاسة ًدافعاً ذلا أخيت انغانٍة /أو عاشٌز زمحيا اهلل ًأسكنيا
فسٍح جناجو.
إىل إخٌاًَ ًأخٌاجً.
إىل األو احلنٌٌ ًاخلانة احملبٌبة خانيت  /أو عاشٌز زمحيا اهلل ًأسكنيا فسٍح جناجو.
إىل زفٍك دزبً انشيٍد بإذٌ اهلل/حمًد األشسو "أبا أَس"
إىل انمضاء انفهسطٍين.

...أىدي ىرا اجليد ادلحٌاضع سائم ادلٌىل عص ًجم أٌ ٌنفع بو اإلسالو ًادلسهًني.
الباحث
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شك وت ي

إن الحمد هلل عمى إحسانو والشكر لفضمو وامتنانو عمى أن أعانني ووفقني عمى إنجاز ىذه الرسالة،

ومن منطمق قولو صمى اهلل وعميو وسمم  (:من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل) ،فإنني أتقدم بفائق الشكر
والتقدير إلى من كان لي أخاً ومعمماً أستاذي الدكتور /ساىر إبراىيم الوليد عمى ما قدمو لي من نصح

وارشاد كان نبراساً يضيء لي ىذه الرسالة ،كما أتقدم بالشكر إلى لجنة الحكم عمى الرسالة ممثمة

بسعادة الدكتور /عبد اهلل الف ار وسعادة الدكتور/عبد القادر جرادة لتفضميم بقبول مناقشتيا ووضع
لمساتيم عمييا ،كما أتقدم بالشكر إلى كافة أخواني القضاة عمى ما قدموا لي من مساعدة في توفير
المراجع والسوابق ،وأسألو عز وجل أن يجعل ىذا العمل وعمل من شكر خالصا لوجو تعالى.

الباحث











ت

م خص بحث
عالج الباحث في ىذا البحث مكضكع تسبيب األحكاـ الجزائية في التشريع الفمسطيني ،دراسة
تحميمية ،عبرتقسيموإلىأربعةفصكؿ،تناكؿفيالفصؿاألكؿفيمبحثواألكؿتحديدالمقصكدبتسبيب

األحكاـقضاء كفقيان كبيافأىميتوكاألساسالقانكنيلو،كأكضحأفىذااألساسجاءعبرنصكص
ن
تشريعية عادية كليست نصكص دستكرية ،كبيف مدل اإللتزاـ بتسبيب الرأم المخالؼ مف عدمو ،كأف
نصكصالقانكفقدجاءتخاليةمفىذاااللتزاـكرغـذلؾاستقرتأحكاـالقضاءالفمسطينيعمىكجكب
ىذا التسبيب كرتبت البطالف عمى مخالفة ذلؾ ،كتطرقنا إلى المدة التي تمتزـ المحكمة خالليا بتحرير

أسبابحكمياكايداعيافيممؼالدعكل ،أماالمبحثالثانيفقدخصصلمحديثعفضكابطتسبيب
األحكاـالجزائية،كتمثمتأكالنفيكضكحالتسبيبكبينااألسبابالتيتؤدمالىعدـالكضكح،ثانيانتكافؽ
التسبيبكتجنبالتناقضكاستعرضناصكرالتناقضكشركطتكافره ،ثالثان كفايةالتسبيبكبينامتىيككف

كاقعيةكمنطقيةالتسبيب .
غيركافي،كرابعان 

 كتحدثنافيالفصؿالثانيعفالبياناتالالزـتكافرىافيأسبابالحكـ ،فتناكلنافيالمبحثاألكؿ
بيافالكاقعةكظركفيا  ،كالمبحثالثانيبيافالمادةالقانكنيةالمنطبقةعمىالفعؿكأكضحناأفالمقصكد
بياالمادةالتيتجرـالفعؿكتفرضعقكبةعميوكليستالمادةالتعريفية ،أماالمبحثالثالثفقدإنصب

عمىممخصطمباتالخصكـكدفكعيـ ،كأنكاعىذهالدفكعكالطمبات ،كالشركطالكاجبتكافرىافيياحتى
تمتزـالمحكمةبالردعمييافيحكميا ،كضكابطىذاالرد،بينماتفردالمبحثالخامسبالشركطالكاجب

تكافرىافيالدليؿالتيتبنيالمحكمةحكمياعميو .
 كاستعرضنافيالفصؿالثالثتسبيباألحكاـالصادرةفيالدعكلالمدنيةبالتبعيةكاألحكاـالصادرة
فيالطعكفالمختمفةعبرتقسيموالىأربعةمباحث،فتطرقنافياألكؿإلىتسبيباالحكاـالصادرةفي

الدعكلالمدنيةبالتبعيةسكاءبعدـاالختصاصأكبعدـالقبكؿأكفيالمكضكعبالقبكؿأـبالرفض ،ك
تناكلنافيالثانيتسبيباألحكاـالصادرةفيالطعفباالعتراضعمىاالحكاـالغيابيةسكاءبعدـجكاز

االعتراضأكالتيتناكلتشكموأكمكضكعوبالقبكؿأـبالرفض،أكالصادرةبرداالعتراضكاعتبارهكأف

لـ يكف  ،أما في الثالث فتحدثنا عف تسبيب األحكاـ الصادرة في الطعف باالستئناؼ سكاء بعدـ جكاز
االستئناؼ أك التي تناكلت شكمو أك سقكطو أك مكضكعو ،بينما تطرقنا في الرابع إلى مكضكع تسبيب
األحكاـالصادرةفي الطعف بالنقض سكاءبعدـ جكازهأك التيانصبتعمىشكمو ،أكبسقكطوأك في

ث

مكضكعو بالتأييد أـ بالرفض ،كتفرد المبحث الخامس بتسبيب األحكاـ الصادرة في الطعف بإعادة
الن،أكتصدرفيمكضكعوبالقبكؿأـبالرفض .
المحاكمةسكاءتمؾالتيتقررعدـالقبكؿشك 
أما الفصؿ الرابع كاألخير فخصص لمحديث عف جزاء االنعداـ كالقصكر في التسبيب ،كأكضحنا
خاللوحاالتالقصكرفيالتسبيبكبيناأفليسكؿقصكريترتبعميوالبطالف 
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Abstract




In this research, the researcher analytically discussed the Penal Verdicts
Causation in the Palestinian Legislation. The research is divided into four
chapters. First theme in chapter one studies the definition of Verdicts Causation
judicially and juristically, and shows its importance and legal basis. The verdicts
causation is based on normal legislative texts, not on constitutional ones. We
have clarified the commitment extent of the dissenting opinion causation of
whether or not. Despite law texts are free of this commitment, the Palestinian
Judicial Verdicts determine the necessity of the causation and issued the nullity
about the violation. This theme also mentioned the duration the court should
abide by to edit the reasons of its verdict and to put it in the case file.
The second theme is dedicated to talk about the Penal Verdicts Causation
controls. These controls have many basis. First, the clearness of the causation,
bearing in mind that we showed the reasons which lead to unclearness.
Secondly, the compatibility of the causation and the avoid of the contradiction.
We reviewed the aspects, the reasons and the existence provisions of the
contradiction. Thirdly, the causation sufficiency; we showed when it could be
insufficient. Fourthly, the reality and the logicality of the causation.

In the second chapter, we discussed the data required to be available in the
verdict’s reasons. First theme is about the incident disclosure and its
circumstances. Second theme is about the disclosure of the applicable legal
article to action. Legal Article is not the same definition like the Defining
Article. Legal Article criminalizes the action imposes a penalty. Third theme is a
summary about opponents requests, defenses, types of requests and defenses,
regulations required to put the court under the obligation to reply its verdict and
controls of the court’s reply. Fifth theme is about regulations required on the
guidebook that the court’s verdict depends on.
Chapter three shows the issued Verdicts Causation about the civil lawsuit
consequently and verdicts issued about the various challenges. The chapter is
divided into four themes. First theme is about the issued Verdicts Causation
about the civil lawsuit consequently whether with no Jurisdiction or with no
acceptance or with acceptance or rejection about the case. Second theme is
about the issued verdicts causation about challenge with objection to absentia
verdicts whether without objection or any form of acceptance or rejection about

ح

the case, or verdicts issued about the response to objection as if there was no
objection at all. Third theme is about the issued verdicts causation about
challenge to appeal whether by not permitting the appeal or any form of it. Forth
theme deals with the issued verdicts causation about cassation appeal whether
by the refuse or any form of it, or by the rejection or support of the case. Fifth
theme is dedicated to talk about the verdicts causation Issued about challenge to
retrial whether by the non acceptance or by the acceptance or rejection to the
case.
Chapter four, the last, is dedicated to talk about the penalty of failure and
deficiency in reasoning. This chapter also makes the cases of deficiency
in reasoning clear and shows that not every failure results in nullity.


خ

المقدمة
الحمداهللربالعالميف ،الحكـالعدؿالعزيزالحكيـ ،كالصالةكالسالـعمىسيدنامحمدصمىاهلل
عميوكسمـ،خاتـاألنبياءكالمرسميف،كعمىآلوكصحبوأجمعيفكمفتبعيـبإحسافالىيكـالديفكبعد :

أوالً -:موضوع البحث:
يعتبرالحكـالقضائيالكممةالنيائيةلممحكمةفيالنزاعالمعركضعمييا،كالغايةالتييسعىإلييا
الخصكـجميعانفيدعكاىـأماـالقضاءميمااختمفتأىدافيـكتعارضتمصالحيـ .


كلمحكـالقضائيمكانتوالعظميةكأىميتىوالكبيرة ،لماقد يرتبعميومفالتزاماتعمىأشخاص،
كفيالمقابؿيقرآلخريفحقكقا،ىذاإذاكناأماـدعاكممدنية،أمافيالدعاكمالجزائيةفيكالفيصؿبيف

نسبة األفعاؿالمجرمةإلىالمتيـ  ،كمفثـتكقيعالعقكبةالمناسبةعميوكالتيقدتصؿإلىإزىاؽركحو،
أكنفينسبتياإليوكمفثـالبراءة .


كلخطكرتو كما ينتج عنو مف آثار فقد أحاطو القانكف كالقضاء الفمسطيني بالعديد مف القكاعد
كالضماناتالتيأكجبتكافرىافيو،كالتيتشكؿنكعانمفالرقابةكالحماية،كمفىذهالقكاعدكالضمانات،

بيافاألسبابالتيبنيعميياىذاالحكـ،كىكمايطمؽعمييااصطالحتسبيبوأكبيافحيثياتو .

كيعدمكضكعتسبيباألحكاـالقضائيةمفالمكضكعاتالقضائية،كالتيحرصالقضاءعمىتنظيـ
قكاعدهكاألسسالتييقكـعمييا ،كذلؾفيظؿكجكدنصكصقانكنيةعامةلـتتناكؿاألمكرالتفصيمية

الدقيقة التياليشعر بيا إالالعاممكف في المجاؿ القضائي ،كانما تطرقت إلى األمكر العامة ،كىك ما
يدفعناإلى القكؿ بأنو مكضكع قضائي بحت ،فضالن عف ذلؾ فإنو كبمراجعة العديد مف المراجع ذات
العالقةبالمكضكعنجدأفمعظميا ،كافلـيكفجميعيا ،قدارتكزفيتناكؿىذاالمكضكععمىأحكاـ

القضاءالتيجاءتمفسرةلمنصكصالقانكنيةكمكممةليافياالمكرالدقيقة .


كباعتبارالتسبيبالذمتبنىعميواألحكاـيشكؿاألداةالتيمفخاللياتتحقؽالرقابةعمىىذه
األحكاـ،فقدأكدالمشرعالفمسطينيكاستقرتالعديدمفاألحكاـالقضائيةعمىكجكبأفيتضمفعمى
العديدمفالضكابطكالبياناتالضركريةلكجكده،كماكرتبجزاءعمىمخالفةذلؾ .
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لذاحرصناعمىتناكؿىذاالمكضكعمفخالؿبيافالمقصكدبيذاالتسبيبكأىميتوكشركطصحتو
كالبيانات التي يجب مراعاتيا عند كتابتو ،كاألساس القانكني لو ،ككذلؾ تسميط الضكء عمى تسبيب
األحكاـ الصادرة في الدعكل المدنية بالتبعية كالصادرة في الطعكف المتمثمة في االعتراض كاالستئناؼ

كالنقضكاعادةالمحاكمة،كبيافالجزاءالقانكنيالمترتبعمىقصكراألسبابأك إنعداميا ،متبعيفبذلؾ
الترتيبالذمإعتنقوالمشرعالفمسطينيفيقانكفاالجراءاتالجزائيةرقـ()3لسنة2004ـ .


ثانياً -:أىمية البحث:
مف منطمؽ الدكر الميـ لمكضكع تسبيب األحكاـ ،ككنو يشكؿ إحدل الضمانات الذاتية كالرقابة
القانكنية كالقضائية عمى ىذه األحكاـ ،كلقكة اتصاؿ ىذا المكضكع بكاقع الحياة العممية لكؿ قائـ عمى

تحقيؽالعدالةالجنائية ،ككفأفدراستوىيدراسةلتحميؿمكقؼىذاالحكـمفكافةإجراءاتالدعكل،

كماأثيربيا مفطمباتكدفكع ،كالتيمفخاللياتتحقؽالرقابةالشعبيةكالقضائيةلممحاكـاألعمى عمى

ىذاالحكـ،ككذلؾالتصالوبعمؿالباحث،فقدارتأينافيىذاالبحثأفنسمطالضكءعمىىذاالمكضكع،
فيظؿتناكلوبشكؿمكسعفيالمراجعالفمسطينيةمقارنةبأىميتو .


ثالثاً -:إشكالية البحث:
تأتيىذهالدراسةلإلجابةعفالعديدمفالتساؤالت،كلعؿأىميامايمي :

-4إذاكافالمشرعأكجبتسبيباألحكاـالجزائية،فيؿيعتبرالرأمالمخالؼحكمانكاجبالتسبيب؟ 
-2ىؿالمشرعالفمسطينيألزـالمحكمةبمدةمعينةتمتزـخالليابإيداعأسبابحكميا؟ 
-3ماالضكابطالكاحبمراعاتياعندكتابةالتسبيب؟ 

-4ماالبياناتالتييجبأفيحتكيياالتسبيب؟كىؿتمتزـالمحكمةبترتيبياعمىنحكمعيف؟ 

-5عندتسبيبالحكـىؿتمتزـالمحكمةبالردعمىجميعمايثارأماميامفطمباتكدفكع ،كأفتكردىا
فيحكميا؟ 

-6متىفصمتالمحكمةفيالدعكلالجزائيةباإلدانةكسببتقرارىا،فيؿيعدىذاالتسبيبكافيانلمفصؿ

باالدعاء بالحؽ المدني المرفكع عبر دعكل مدنية بالتبعية لمدعكل الجزائية ؟ أـ يحتاج الى تسبيب

مستقؿ؟ 

-7إذاقررتالمحكمةقبكؿمكضكعاالعتراضكالغاءالحكـالغيابي،فيؿتممؾاالستنادإلىذاتأسباب
الدعكلمفجديدكجنحياإلىذاتالنتيجة؟ 

الحكـالممغيبعدنظرىا
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-8إذاتـالطعففيالحكـاإلبتدائي ،فيؿتككفالمحكمةاالستئنافيةممزمةبكتابةتسبيبجديدلحكميا
أـليااالكتفاءباإلحالةالىذاتأسبابمحكمةأكؿدرجةكاعتبارىاأسبابانليا؟ 

-9متىفصمتمحكمةالنقضفيالطعفالمرفكعأمامياثـتبيفلياعدـصحةالسببالتياعتمدت
عميوفيقضائيا،فيؿتممؾالرجكععفىذاالقرار؟ 

 -40ىؿ يختمؼ قصكرالتسبيب عف انعدامو فياألثر القانكني؟كما مكقؼالقضاء الفمسطيني مف

ذلؾ؟ 

 -44ىؿ يمكف معالجة كاكماؿ النقص الكارد في أسباب الحكـ عبر الحكـ التصحيحي أك الحكـ
التفسيرم؟ 


رابعاً -:صعوبات البحث:


تكمفصعكباتالبحثفيقمةالدراساتالقانكنيةالمتخصصةالتيتناكلتشرحالقكانيفالفمسطينية
مقارنة ببعض الدكؿ العربية ذات الباع الطكيؿ في ىذا المجاؿ كجميكرية مصر العربية  ،ككما كاف

لمحصارالصييكنيكمانتجعنومفإنقطاعلمتيارالكيرباءبشكؿشبودائـأثرفيمعاناةالباحث .


خامساً :منيجية البحث:
انتيجالباحثفيبحثوالمنيجالتحميمي،كذلؾمفخالؿتحميؿنصكصقانكفاإلجراءاتالجزائية
الفمسطيني رقـ ( )3لسنة 2004ـ ،كقانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ( )2لسنة 2004
باعتباره القانكفاإلجرائيالعاـكباقي القكانيف ذات الصمة ،معإلقاء الضكءعمىمكقؼ الفقوكالقضاء

الفمسطينيبيذاالخصكص،كعمدالباحثعمىاالسترشادببعضماجاءفيالقانكفالمصرمكماتبناه


الفقو كالقضاء المصرم فيما لـ يعالجو التشريع كالقضاء الفمسطيني  ،بإعتبارىـ األقرب الى التشريع

الفمسطينيالحديث .
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سادساً -:خطة البحث:
ينقسم ىذا البحث إلى أربعة فصول عمى النحو التالي:

الفصل األول:ماىيةتسبيباألحكاـالج ازئية .

الفصل الثاني:البياناتالالزـتكافرىافيأسبابالحكـ .

كأحكاـ االعتراض كاالستئناؼ
الفصل الثالث :تسبيب األحكاـ الصادرة في الدعكل المدنية بالتبعية 
كالنقضكاعادةالمحاكمة .

الفصل الرابع:جزاءاالنعداـكالقصكرفيالتسبيب .
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الفصل األول

ماىية تسبيب األحكام الجزائية
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الفصل األول
ماىية تسبيب األحكام الجزائية
يعتبرالتسبيبمفأىـالمياـالمككمةإلىالقاضي،كبوتبرزشخصيتو،كمايكنزهمفالعمـكالقدرة

عمى الفيـ الصحيح لمقانكف كانزالو عمى النزاع القائـ ،ككذلؾ تتحقؽ مف خاللو الرقابة ،كالحديث عف

كأىميتة ،كاألساس القانكني لو  ،كمدة تحريره،
التسبيب يقتضي بياف ماىيتو عبر تناكؿ المقصكد بو ،
كضكابطو ،كفيسبيؿالكصكؿإلىذلؾ ،رأينا تقسيـىذاالفصؿ إلى مبحثيف ،نتناكؿ فيالمبحث األكؿ

المقصكدبالتسبيب كأىميتوكحكموكمدةتحريره ،كفيالمبحث الثاني شركطصحةالتسبيب ،كذلؾعمى
النحكالتالي :


المبحث األول

المقصود بتسبيب األحكام وأىميتو وحكمو ومدة تحريره
المطمب األول
المقصود بتسبيب األحكام
التسبيب لغة:
التسبيبلغةمأخكذمفالسبب ،كىككؿمايتكصؿبوإليغيره ،كمايطمؽعمىالحبؿ ،كالجمع
أسباب( .)4


أما التسبيب اصطالحاً:


يضمف المشرع في قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ ( )3لسنة 2004ـ ككذلؾ قانكف أصكؿ
فمـ ه

المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ( )2لسنة 2004ـ أم تعريؼ تشريعي لمتسبيب ،مكتفيان باإلشارة إلى
البياناتالكاجبتكافرىافيىذاالتسبيب،تاركانميمةالتعريؼلمقضاءكالفقو .


كقدعرفتومحكمةالنقضبأنو( :المرادبالتسبيبالمعتبرلمحكـىكتحريراألسانيدكالحججالمبني
ىك عمييا كالمنتجة ىي لو سكاء مف حيث الكاقع أك القانكف كاف يككف في بياف جمي بحيث يستطاع

4ابفمنظكر،لسافالعرب،الجزءاألكؿ،دارالمعارؽ4900،ـ،ص .458
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الكقكؼعمىمسكغاتماقضىبو)(،)4كفيتعريؼآخرلياقضتبأنو(:إبداءاألدلةكاألسانيدالكاقعية
كالقانكنيةالتيتبررالنتيجةالتيانتيىإليياالحكـأكقؿإفأسبابالحكـىيمايسكقوالقاضيمف

مب ارراتلقضائو)( .)2


كعرفوبعضالفقياءبأنومجمكعةالحججالكاقعيةكالقانكنيةالتياستخمصمنياالحكـمنطكقة( .)3


 بينما عرفو البعض اآلخر بأنو مجمكعة األسانيد كالمقدمات المنطقية التي تقكد إلى النتيجة التي
خمصإليياالحكـمفحيثإدانةالمتيـأكبراءتو( .)4

 كمفخالؿىذهالتعريفاتلمتسبيبيتبيفبأفالقضاءالفمسطينيكالفقوقدتبنياذاتالتعريؼ ،كاف
اختمفا في الصياغو ،حيث إنيما أجمعا بأنو عبارة عف األسانيد كالحجج الكاقعية كالقانكنية التي تبرر
النتيجةالتيخمصإليياالقاضيفيحكمو ،فالقاضيإذاتكصؿإلىحكـفيالدعكل المطركحةأمامو،

فإنويصدرهبناءعمىأسبابمبنيةعمىتصكرلمكاقعةمفجية،كادراؾلحكـالقانكفمفجيةأخرل،لذا

فاليجكزأفيككفالحكـمرتجالنأكمرتبكان،كانماالبدأفيككفمبنيانعمىأسبابو( .)5


فإذا كانت المحكمة ممزمة بأف تبيف في حكميا الحجج كاألسانيد التي اقتنعت بيا ،فيذا ال يعني
إلزاميابإيضاحلماذاإقتنعت؟بؿىيممزمةبإيضاحبمااقتنعت،إذإفلممحكمةالحريةفيتقديراألدلة
كفقالمبدأحريةالقاضيفياالقتناع( ،)6فمياأفتحكـفيالدعكلالجزائيةحسبقناعتياالتيتككنت

لدييابكامؿحريتيا( .)7


كالخالؼفيأفالتسبيبيكمففيوففالقضاء ،ففيوتبرزشخصيةالقاضيكمدلثقافتوكفيمو

الصحيحألحكاـالقانكفككقائعالدعكلالمطركحةأمامو،كتمكنومفأصكؿاالستدالؿكقدرتوعمىالمزج

 4نقض فمسطيني جزاء رقـ  2003/388جمسة 2004/4/7ـ (دائرة غزة) ،المكقع اإللكتركني لممقتفي منظكمة القضاء كالتشريع في فمسطيف
.http://www.muqtafi.birzeit.edu
 2نقض فمسطينيمدنيرقـ 2040/64جمسة2040/9/29ـ(دائرةراـاهلل) ،كنقض فمسطينيمدنيرقـ 2009/340جمسة2009/3/30ـ
(دائرةغزة)،المكقعاإللكتركنيلممقتفيمنظكمةالقضاءكالتشريعفيفمسطيف
3عبدالحميدالشكاربي،التعميؽالمكضكعيعمىقانكفاإلجراءاتالجنائية،الكتابالثاني،منشأةالمعارؼباإلسكندرية،2003،ص.563
4محمكدنجيبحسني،شرحقانكفاإلجراءاتالجنائية،الجزءالثاني،الطبعةالرابعة،دارالنيضةالعربية،القاىرة،2044،ص .4097
 5عيسى بف عبد اهلل الغيب ،تسبيب األحكاـ القضائية ،المكقع اإللكتركني المفكرة القضائية مكسكعة القضاء االسالمي المعاصر ،عمى الرابط
http://goo.gl/mhk2io

6احمدفتحيسركر،الكسيطفيقانكفاإلجراءاتالجنائية،الطبعةالسابعة،4993،ص845
7راجع:المادة()273مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةالفمسطينيرقـ()3لسنة2004ـ
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بيف ذلؾكموكالتعبيرعنوبمغوكاضحة( ،)4فالحكـ بما احتكاهمفتسبيبىك سفيرالقاضيلدلقارئ
حكمو( .)2


كيسبؽ أسباب الحكـ عبارة (كحيث) أك(لما) أك(بما أف) أك(بناء عمى) ،كتسبؽ األسباب المنطكؽ
كتنفصؿعنوبعبارة(ليذهاألسباب)أك(لكؿماتقدـ)أك(لكؿذلؾ)(،)3كاستعماؿىذهالكمماتبيذهالكيفية

اقتبسيا القضاء المصرم مف القضاء الفرنسي ،كىك أمر غير مألكؼ في أحكاـ المحاكـ اإلنجميزية
كاألمريكية،فييتستعمؿكممات(لذلؾ)ك(ليذا) ،كتستخدـكممة(كحيث)استعماالنقميالن كحينمايككفلو

مقتضى( .)4

4عبدالقادرصابرجرادة،جرائـالشيؾ،عددبيساف،مكتبةآفاؽ،غزة4432،ق2042-ـ،ص.463

2نقضفمسطينيجزاءرقـ2040/99جمسة 2044/3/8ـ(دائرةراـاهلل)،مكقعاإللكتركنيلممقتفيمنظكمةالقضاءكالتشريعفيفمسطيف.
3أحمدالسيدصاكم،الكسيطفيشرحقانكفالمرافعاتالمدنيةكالتجارية،2009،ص .780

 4عميإبراىي ـاإلماـ،كتابةاألحكاـكتسبيبيا،المكقعاإللكتركنيالمستشارالميبي،عمىالرابطااللكتركني= http://www.startimes.com/?t:
 .30270954
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المطمب الثاني 

أىمية التسبيب


لـ تكف فكرة تسبيب األحكاـ نظامان تحكميان أك مجرد رغبة مف المشرع في إستيفاء شكؿ معيف

لألحكاـ،بؿىيفيالكاقعفكرةقانكنيةلياأىميتيافيمختمؼالنظـالقانكنية()4وتظير ىذه األىمية من
خالل األتي:

أوالً :إفتسبيباألحكاـ مفأىـالضماناتالتيكضعياالمشرعلألحكاـالقضائيةكىكماأكدتعميو
محكمة االستئناؼ بقكليا بأف  (:مف أىـ الضمانات التي كضعيا المشرع بخصكص األحكاـ ،كذلؾ
بإستيثاؽالقاضي  نفسومفأنوعندفيمولكاقعالدعكلإلتزـبطمباتالخصكـكفحصدفاعيـكدفكعيـ

الجكىرية ،كلـيغفؿعفاإلحاطةبشيءمفأكلئؾالذمطرحكهعميو ،كأنولدلالسيرفيالدعكلمكف
الكاقع المطركح عميو ،أخذ الدليؿ
الخصكـ جميعان مف حقكقيـ في الدفاع ،كأنو قاـ بالتثبت مف صحة 
المعتبرفينظرالشارعكالتزـقكاعداإلثباتالمقررةقانكنان)( .)2


ثانياً:يعتبرتسبيباألحكاـىكاألداةالتيتكشؼعفمدلالتزاـالمحكمةبمراعاةالضماناتالتيكفميا

اعدكاإلجراءات التينصعميو
المشرعفيالمحاكمةالعادلة ،فيك المرآةالناصعةالجميةلمدلإتباعالقك 

القانكف ،فمفخاللو تتحقؽحمايةأطراؼالدعكلمفتحكـالقاضي ،ألنومكمؼأفيكشؼفيأسباب
ئوكاإلجراءات التىإنتيتبوإلى ىذاالقضاء ،فماقيمةالضماناتالتيأكجبياالدستكر
حكموعمةقضا 
كأكدىاالقانكفالعادممالـيكفؿالقانكفأداةتكشؼمدلإحتراـىذهالضمانات( .)3


ثالثاً :يعدالتسبيب مفأقكل الكسائؿلمعرفةكتكضيحمقصكدالحكـ ،ألفالقاضيإذابيفسببحكمو
كالدافعإليوفإنويجعموأكضحلتفيمو،إذمفأىـكسائؿمعرفةمرادالمتكمـمفكالموالرجكعإلىالدكافع

التيأفضتإلىصدكرالكالـعنو .


رابعاً :التسبيبكسيمةفعالةنحكحمايةالقاضيمماقديكاجيومفضغكطأكتكجيياتإلصدارحكمو
عمىنحكاليتفؽمعالعدالة( .)4

4عبدالحكـفكدة،مكسكعةالحكـالقضائيفيالمكادالمدنيةكالجنائية،نظريةالحكـالمدني،منشأةالمعارؼباإلسكندرية،2003،ص.223

2إسػتئناؼفمسػطينيمػدنيرقػـ2009/344ك2040/4جمسػة2040/5/27ـ(دائػرةالقػدس)،مكقػعاإللكتركنػيلممقتفػيمنظكمػةالقضػاءكالتشػريع
فيفمسطيف

3أحمدفتحيسركر،القانكفالجنائيالدستكرم،الطبعةالثانية،دارالشركؽ،القاىرة4422،ق2002-ـ،ص.543
4عبدالحكـفكدة،المرجعالسابؽ،ص.223
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خامساً :إفتسبيباألحكاـ مفشأنوأفيضفياالطمئنافكالشعكربالرضالدلالخصكـ ،بالحكـالذم

إذاعرؼ
انتيتاليوالمحكمة،كذلؾلتمكينيـمفاالطالععمىىذهاألسباب،فكمايقاؿبالمثؿالشعبي :ي

السبببطؿالعجب،كمتىأضفىاالطمئنافكالشعكربالرضافيجنبوالطعف .


سادساً :يتيحالتسبيبلممحكمةالتيتنظرفيالطعفتقديرقيمتو ،كالفصؿفيالطعفعمىنحكمعيف،

فالطعفيكجوأساسان إلى أسبابالحكـليفندىا ،كالفصؿفيالطعفيعتمدعمىمناقشةىذهاألسباب(،)4
كفيىذا تقكؿمحكمةاالستئناؼ( :إفمراقبةمخالفةالقانكفالتتسنىكماأسمفنالمجردمطالعةالحكـ

كانماتأتيبمعرفةالدكافعالتيقادتوإلىقضائو)(،)2كماقضتمحكمةالنقضبأف(:تسبيبالحكـيمكف
محكمةالنقضمفالقياـبميمتياككاجبيامفمراقبةتطبيؽالقانكفكبسطرقابتياعمىالحكـالطعيف)( .)3


سابعاً :يحقؽالتسبيب إثراءلمفكرالقانكنيكيطكرهكيظيرذلؾمفخالؿاآلتي -4:يقكـالفقوبدراسة
ىذهاألسباب كتحميمياكالتعميؽعمييا ،كيسمحبإستخالصكايضاحالقكاعدالقانكنيةسكاءأكافمصدرىا

التشريعأكغيرهمفمصادرالقانكفاألخرل -2 ،ظيرتمفخالؿدراسةاألحكاـ العديدمفالنظريات

كاألفكارالقانكنيةالتيكشفتعنياأسباباألحكاـكنظريةالظركؼالطارئة،كفكرةحسفالنيةكغيرىا( .)4


ثامناً :يتـإستخالصالمبادئالقانكنيةكالقضائيةمفخالؿاألحكاـ القضائية،كالتييتـالمجكءإلييافي
حالةعدـكجكدنصتشريعيلمعالجةإحدلالمسائؿ  ،كفي ىذاتقرر محكمةالنقض بأف ):أ -المبادئ
القانكنيةالمستمدةمف السكابؽ القضائيةممزمة لممحاكـ عمىاختالؼ درجاتيا طالمالـ يتـإلغاؤىا أك

العدكؿعنياباإلجراءاتكالكيفيةالتينصعميياالقانكف.ب-ىذهالمبادئتعتبرمفالنظاـالعاـكتنزؿ
منزلةالقانكففيكجكباحترامياكعدـمخالفتيا)( .)5

تاسعاً :إف إستخالص المبادئ القضائية مف أسباب محكمة النقض ،مف شأنيا تسميط الضكء عمى

الن.
العيكبالتشريعيةكالنقصلكيتحمؿالمشرععمىتعديؿالتشريعكتفادمىذهالعيكبمستقب 


 4محمكدنجيبحسني ،المرجعالسابؽ ،ص،4099كفيىذاقضت محكمةاالستئناؼ  الفمسطينيةبأنو..(:كبالتاليفإفالقراريفتقرإلى التعمؿ
كالتسبيبالذمارادهالمشرعكفمسفةتسبيبكتعميؿاألحكاـاليمفضمنياتعريؼالرأمالعاـعفسببالحكـبشكؿمعيفكاتاحةالفرصةلممحكمة
االعمىبمراقبةقانكينةالحكـ)إستئناؼ فمسطينيجزاءرقـ 2040/40جمسة2040/44/28ـ(دائرةراـاهلل) ،المكقعاإللكتركني لممقتفيمنظكمة
القضاءكالتشريعفيفمسطيف .

2إستئناؼفمسطينيمدنيرقـ2040/64جمسة2040/9/29ـ(دائرةالقدسالمنعقدةفيراـاهلل)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي .

3نقضفمسطينيجزاءرقـ2006/32جمسة2006/44/43ـ(دائرةراـاهلل)،مكقعاإللكتركنيلممقتفيمنظكمةالقضاءكالتشريعفيفمسطيف .
4عبدالحكـفكدة،المرجعالسابؽ،ص.224

نقضفمسطينيمدنيرقـ2002/428ـجمسة2004/4/3ـ(دائرةغزة)،ناظـعكيضة،أحكاـمحكمةالنقض،غزة4426،ق،2005/ص402

5
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عاش ارً :يفتح تسبيب األحكاـ سبيؿ آخر في متابعة األحكاـ كالرقابة عمييا مف قبؿ جياز التفتيش

القضائي،كالذميمارسإختصاصاتومفخالؿتقريرنظاـتسبيباألحكاـ ،فاليتصكرتقييـالقاضي
عماأصدرهمفأحكاـأكماخمصإليومفنتائجإالمفخالؿأسبابحكمو( .)4


الحادي عشر :يحمؿ تسبيب األحكاـ القاضي عمى االجتياد كاالعتناء بحكمو كتمحيص رأيو تمحيصان
كافيان ،كأف يحسف دراسةممؼ الدعكل بما يتضمنو مفكقائع كمستندات كأدلةكخاصةأنو يعمـ بكجكد
جيةستراقبوحكؿصحةماتكصؿإليو .

4عبػػدالحكػػـفػػكدة،المرجػػعالسػػابؽ،ص،226كجػػاءفػػينػػصالمػػادة()42مػػفقػػانكفالسػػمطةالقضػػائيةرقػػـ()4لسػػنة-4 (:2002تنشػػأدائ ػرة
لمتفتيشعمػىالقضػاةتمحػؽبمجمػسالقضػاءاألعمػىتؤلػؼمػفرئػيسالمكتػبالفنػيكعػددكػاؼمػفقضػاةمحػاكـاالسػتئناؼأكمػفىػـفػيمػرتبتيـ
ػدكاإلجػراءاتالالزمػةألداءعمميػا
مفأعضػاءالنيابػةالعامػة-2.يضػعمجمػسالقضػاءاألعمػىالئحػةلػدائرةالتفتػيشيبػيففييػااختصاصػاتياكالقكاع 
كعناصرتقديرالكفايةبمافييانتائجالدكراتالتدريبيػةكأسػبابإلغػاءأحكػاـالقاضػيأكنقضػياأكتعػديميا-3.تقػدرالكفايػةبإحػدلالػدرجاتالتاليػة:
(ممتاز-جيدجدا-جيد-متكسط-دكفالمتكسػط)،كتنصالمػادة()2/5مػفقػرارمجمػسالقضػاءاألعمػىرقػـ()4لسػنة2006ـبالئحػةالتفتػيشالقضػائي
المنشػػكرفػػيالعػػددالسػػابعكالسػػتكفمػػفالكقػػائعالفمسػػطينيةعمػػى(:تختصدائػرةالتفتػػيشالقضػػائيبمػػايمػػي-2:تقيػػيـأعمػػاؿالقضػػاةمػػفحيػػثحسػػف
تطبيؽالقانكفكاستيفاءإجػراءاتالتقاضػيكاالثبػاتكأسػبابالتأجيػؿكالمػدةالتػياسػتغرقيافصػؿالػدعكلكاسػتيفاءالقػ ارراتكاألحكػاـالسػبابياكعمميػا
كسػػالمةالنتػػائجالتػػيتػػـالكصػػكؿإليي ػاكتحديػػدنسػػبةالفصػػؿالسػػنكملمقاضػػي)..ككتػػنصالمػػادة()49مػػفالق ػراربأنػػو(:تبيفالػػدائرةنتػػائجفحصػػيا
منسػػكبةالػػى()50درجػػةفػػياألمػػاكفالمعػػدةلػػذلؾفػػيالنمػػاذجالمرفقػػةبيػػذهالالئحػػة(نمػػكذجرقػػـ)42مكضػػحانفييػػامػػايمػػي-3:المالحظػػاتالفنيػػة
حكؿاألداءالمكضكعيلمقاضي،كتشمؿ:أ)كيفيػةمعالجػةالقاضػيلمقضػايا،كمػدلمػابذلػومػفجيػدكبحػث،كمػدلإلمامػوبأحكامػوالفقػوكالقضػاء،
كنيجةفيصياغةأسباباألحكاـ،كالمسائؿاألخرل) 
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المطمب الثالث
األساس القانوني لمتسبيب
إذا كانت بعض النظـ القانكنية قد رفعت قاعدة اإللتزاـ بتسبيب األحكاـ إلى مرتبة األصكؿ

كالمبادئ الدستكرية عبر إدراجيا ضمف نصكص القانكف الدستكرم ،فإف البعض اآلخر لـ يساير ىذا
اإلتجاه،كاكتفت بالقاعدةالمذككرةعندمستكلالقانكفالعادم ،إذجعمتأساساإللتزاـ بياقاعدةقانكنية
عاديةكليستقاعدةدستكرية( .)4


كمف ىذه النظـ النظاـ القانكني الفمسطيني ،حيث جاءت نصكص القانكف األساسي الفمسطيني
المعدؿلسنة2003ـكالذميعدبمثابةالدستكرالفمسطيني ،خاليةمفاإلشارة إلى قاعدةاإللتزاـبتسبيب

األحكاـ ،بينماأكتفىالمشرعالفمسطينيبتقريرىذااإللتزاـ ضمفنصكصالتشريعاتالعادية ،فأدرجيا
في المادة ( )5مف قانكف السمطة القضائية رقـ ( )4لسنة  2002بقكليا (:تصدر األحكاـ كتنفذ باسـ

الشعبالعربيالفمسطيني،كيجبأفتشتمؿعمىاألسبابالتيبنيتعمييا)،كماكأكردىافيالمادة()5
مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ ( )5لسنة 2004ـ بنصيا عمى أنو -2(:كيجب أف تشتمؿ

األحكاـ عمىاألسباب التيبنيتعمييا)ككذلؾفيالمادة()474مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنية
كالتجاريةرقـ()2لسنة2004ـبقكليا(:يجبأفيشتمؿالحكـعمىاسـالمحكمةالتيأصدرتوكرقـ
الدعكل كتاريخ إصدار الحكـ كأسماء القضاة الذيف إشترككا في إصداره كحضركا النطؽ بو كأسماء

الخصكـ  بالكامؿ كحضكرىـ أك غيابيـ كأف يشتمؿ عمى عرض مجمؿ لكقائع الدعكل كخالصة مكجزة
ممعبيافأسبابالحكـكمنطكقو).كأيضانص

لطمباتالخصكـكمستنداتيـكدفكعيـكدفاعيـالجكىر

عمييا في المادة ( )276مف قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ ( )3لسنة 2004ـ  (:يشتمؿ الحكـ عمى
ممخص الكقائع الكاردةفي قرار االتياـ كالمحاكمة كعمىممخصطمبات النيابةالعامة كالمدعي بالحؽ

المدنيكدفاعالمتيـكعمىاألسبابالمكجبةلمبراءةأكاإلدانة،كعمىالمادةالقانكنيةالمنطبقةعمىالفعؿ

فيحالةاإلدانة،كعمىتحديدالعقكبةكمقدارالتعكيضاتالمدنية .).


كاألحكاـ الجزائية كغيرىا مف األحكاـ القضائية قد تصدر بإجماع القضاة أك باألغمبية فيما عدا
عقكبةاإلعداـفالتكقعإال بإجماعاآلراء( ،)2فقديكجدمفالقضاةمفيخالؼقراراألغمبية ،كذلؾفي

4محمدعميالكيؾ،أصكؿتسبيباألحكاـالجنائيةفيضكءالفقوكالقضاء،مكتبةالمؤلؼ،اإلسكندرية4988،ـ،ص.84

 2راجع:المادة()272مفقانكفاإلجراءات الجزائيةرقـ()3لسنة2004ـ كتجدر اإلشارةفيىذاالمقاـأفمحكمةالنقضالفمسطينيةذىبتالى
أفاشتراطتكافراإلجماعفيتكقيععقكبةاإلعداـقاصرعمىمحكمةأكؿدرجة،دكفغيرىامفالمحاكـ،حيثجاءفيقضائيا..(:أو ًال :بشأن ما

ذكره وكيل الطاعن في مرافعتو أمام ىذه المحكمة بجمسة 1061/1/9م "وعمى نحو ما ورد بنياية الصفحة  6/1من الجمسة المذكورة" حيث
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تمسك ببطالن الحكم المطعون لصدوره عن محكمة االستئناف باألغمبية عمى خالف ما تتطمبو القانون من إجماع لآلراء عند إصدار حكم
اإلعدام ،وعميو ترد ىذه المحكمة أنو وبالرجوع لنص المادة  431فقرة  1من قانون اإلجراءات الجزائية رقم  1لسنة  1006التي تنص عمى ((
ال يجوز تشديد العقوبة وال إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إال بإجماع آراء قضاة المحكمة التي تنظر االستئناف)) ،وعميو فإن ىذا الدفع بالبطالن

من قبل وكيل ال طاعن جاء في غير محمو ذلك أن محكمة االستئناف لم تحكم بتشديد العقوبة ،ولم تمغي حكماً صاد ارً بالبراءة لمقول بأنيا خالفت

القانون وانما حكمت باألغمبية بتأييد حكم محكمة الموضوع الصادر باإلعدام شنقاً حتى الموت وبإجماع قضاتيا ،وعميو فإن ىذا الدفع مما يتعين

رفضو)(نقض فمسطيني جزاء رقـ  2044/96+92دائرة غزة ،لـ ينشر بعد) جمسة2042/2/29ـ ،،كفي تبرير ليذا الحكـ عمق سعادة
المستشار/أنور أبوشرخ المستشار فيالمحكمةالعميا كرئيسمحكمةاالستئناؼالتي أصدرتالحكـالمطعكف فيمقابمة اجريتمعو بقكلو(:أف
المشرعفيقانكفاإلجراءاتال جزائيةرسـالطريؽلسيرالمحاكمةكمايتخذفييامفإجراءاتكلككفأفىناؾعدةمحاكـيتـفييانظرالدعكل
الجزائيةفقدرسـالمشرعلكؿمحكمةسكاءكانتبدايةأكاستئناؼأكنقضإجراءاتياالخاصةبياكلكنوأحاؿإلىمايتخذمفإجراءاتمنصكص
عمييافيمحكمةأكؿدرجةفي مالـيردبونصأماـمحكمةاالستئناؼكالنقض،كبالتاليفإفالسؤاؿالمثارىؿرسـالقانكفلمحكمةاالستئناؼ
صالحيتيافيإصدارالحكـأـأنوسكتعنياحتىنضطرإلىالمجكءإلىاألحكاـالمطبقةأماـمحكمةأكؿدرجة،الجكابأفالمادة335بينت
اختصاصمحكمةاالستئناؼفي حالةإنياكجدتأفاالستئناؼمقبكؿشكالن أكفيغيرمحمومكضكع نا فنصتعمىأفالمحكمةيككفدكرىا
تأييدالحكـالمستأنؼممايعنيأننالسناأماـإصدارحكـجديدحتىنطبؽعميوأحكاـإصدارالحكـباإلدانةكالبراءةكفرضالعقكبات كفؽما

يجرمالعمؿأماـمحاكـ الدرجة االكلىطبقان لنص المادة  333مفقانكف االجراءاتأماإذاقضتمحكمةاالستئناؼبإلغاءالحكـكارتأتأف
تقضيفي أساسالدعكلفي ىذه الحالةسكؼتقكـالمحكمةبإصدارحكـ جديديسرمعميو قكاعدإصداراألحكاـباإلدانةأكالبراءةكتطبيؽ

العقكباتكفؽمايجرلعميوالعمؿأماـمحكمةأكؿدرجةسكلماقيدبنصالمادة 242مفقانكفاالجراءاتالمتعمؽبإلغاءالبراءةأكتشديد
العقكبة،أمافيمايتعمؽبضماناتالمتيـكأفالقاضيالمخالؼقديككفىكاألصكبفأقكؿأفالقضيةتنظرفيجميعمراحميامفقبؿإحدل
عشرقاضيانكقديصؿإلىأربعةعشرقاضيانفيحاؿنقضالحكـكاعادتولمحكمةاالستئناؼلنظرهمفىيئةمغايرة،كلـيشترطالمشرعأفيجمع
باإلجماعبإلغاءالبراءة

كؿىؤالءالقضاةعمىاإلعداـفمفالممكفأفتصدرمحكمةأكؿدرجةحكمان بالبراءةكتصدرمحكمةاالستئناؼحكم نا
كالحكـباإلعداـ،بؿمفالممكفأفتصدرمحكمةأكؿدرجةحكمان بالبراءةكيؤيدباالستئناؼكيتـنقضومفقبؿمحكمةالنقضكتعادالدعكل

لمحكمةاالستئناؼبييئةمغايرة،كاذاطعففيوبالنقضلممرةالثانيةتقضيمحكمةالنقضفيالمكضكعكاليكجدمايمنعأفتقضيباإلعداـكفقان

لنصالمادة 374مفقانكفاإلجراءاتفأيفاإلجماعكأيفضماناتالمتيـإذاكانتالضماناتباإلجماعكأخي انرالبدمفالتأكدعمىأفالمشرع
كافكضعضماناتلممتيـفيكفياالساستكفؿبأفيضمفحؽالمجنيعميوكالمجتمعبمجازاةالجانيكعدإفالتومفالعقاب،كالمحكمةبيف

ىاتيف الضمانتيف ال يجكز ليا أف ت ميؿ إلحداىا دكف األخرل كفي القضية مكضكع البحث ال تستطيع المحكمة أف تنجي الجاني مف العقاب
الختالؼفيتفسيرالنصكصكلمجردمخالفةأحدالقضاةدكفأفيبدمأسبابانلرفضوتكقيععقكبةاإلعداـفيالكقتالذمأجمعفيوعشرةقضاة
عمىذلؾفيجريمةبشعةثابتوقبؿالمتيـ دكفلجمجةفيصدرأحدخاصةأفالجانيىكمفأخرججثةالمجنيعميومفمكافاليعمموإالىك

بعدأفاعتدلعميوجنسيانكقتموبصكرةكحشيةبشعة) 

-ويخالف الباحثماتكجيتإليومحكمةالنقضكذلؾلألسبابالتالية :

أوالً :أفقاعدةكجكباإلجماعفيإنزاؿعقكبةاإلعداـالمقررةبمكجبالمادة()272مفقانكفاإلجراءاتالجزائية،قدجاءتكقاعدةعامةممزمة
لجميعدرجاتكمراحؿالمحاكـ ،كليستقاصرةعمىمحكمةأكؿدرجة  ،الفانعقاداإلجماععندإصدارالحكـباإلعداـكماعبرتعنومحكمة

النقضالمصريةجاءكإجراءمنظـإلصدارهكشرطلصحتوخركجان عمىالقاعدةالعامةفياألحكاـمفصدركىابأغمبيةاآلراء،ككافذلؾتقريرامف
المشرعلجسامةالجزاءفيعقكبةاإلعداـ،كحرصانعمىإحاطتيابضمافإجرائييكفؿأفينحصرالنطؽبيافيالحاالتالتييرجحفيياإلىما
يقربمفاليقيفأفتككفمطابقةلمقانكف(طعفمصرمرقـ 8958لسنة 84قضائيةجمسة ،)2043/5/7فالمشرعأكجبىذهالحمايةلمصمحة

المحككـعميوكخاصةأنياتتعمؽبإزىاؽركحإنساف،اليمكفتدارؾأمخطأفيتكقيعيا،كماكقدجاءعمىلسافالمحكمةاإلتحاديةفياإلمارات
اإلتحاديةاشتراطتكافراإلجماعفياالعداـفيكافةدرجاتالتقاضيصراحة،كذلؾحيفتفسيرىالنصالمادة()248مفاالجراءاتالجزائية
اإلتحاديةكالتيتنصعمى (:تصدر األحكام بأغمبية اآلراء فيما عدا األحكام الصادرة باإلعدام فيجب أن تصدر بإجماع اآلراء وعند عدم تحققو
تٌستبدل بعقوبة اإلعدام عقوبة السجن المؤبد) ،حيثجاءفيىذاالتفسيرقكليا ...(:بما مفاده وعمى ما استقر قضاء ىذه المحكمة ،أن المشرع
قد أوجب تحقيقاً لمعدالة وحماي ًة لمصمحة المتيم المحكوم عميو باإلعدام أن تصدر حكم اإلعدام بمختمف درجات التقاضي بإجماع اآلراء وأن خمو
الحكم الصادر باإلعدام من النص بمنطوقة عمى ما يفيد صد وره بإجماع اآلراء جزاؤه البطالن المتعمق بالنظام العام لمخالفتو قاعده جوىرية من

قواعد إصدار األحكام المتعمقة بعقوبة اإلعدام التي أحاطيا المشرع بعناية خاصة صوناً لمنفس ")..الطعنيف رقـ 279ك 399لسنة  27ؽ،
المحكمةاإلتحاديةالعميافياإلماراتالمتحدة" .
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حاؿتشكيؿالمحكمةمفقبؿىيئةكمحكمةالبداية(،)4كمحكمةاالستئناؼ(،)2كمحكمةالنقض()3كمحكمة
العدؿالعميا(،)4كالتظيرىذهالمسألةفيالمحكمةالمشكمةمفقاضيفردكمحكمةالصمح( .)5


كسكاء صدرت األحكاـ باإلجماعأـ باألغمبيةفقدأكجبالقانكف أف تتضمف األسباب التي بنيت
عمييا،ولكن يثار التساؤل حول مدى اعتبار ما يصدر عن القاضي المخالف من مخالفة لقرار األغمبية
حكم من عدمو؟ وىل يجب تسببيو؟

باستقراءنصكصقانكفاإلجراءات الجزائيةكقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجاريةنجدأف

المشرعالفمسطينيإعتبرأفالحكـىك مايصدرعفالمحكمةباإلجماعأكباألغمبية ،كلـيتطرؽإلى
إعتبارمايصدرعفالقاضيالمخالؼمفرأمعمىأنوحكـ ،كانمااعتبره رأيان ،حيثجاءفينص

المادة ( )272مف قانكف اإلجراءات الجزائية بقكليا( :بعد إختتاـ المحاكمة تختمي المحكمة في غرفة

ثانياً  :إفالقكؿبأفالمشرعقدقصركجكبإجماعالمحكمةاالستئنافيةبحالتيفأكردىمافيالمادة()342مفقانكفاإلجراءاتالجزائية ،كىما

تشديدالعقكبةكالغاءالبراءة  ،كبالتالياليحتاجتأييدحكـصادرباإلعداـمفقبؿمحكمةأكؿدرجةإلىإجماعقضاةالمحكمةاإلستئنافية ،الف
المحكمةاألخيرةبتأييدىاليذاالحكـلـتشددعقكبةكلـتمغيبراءة  ،فإفىذاالقكؿفيومخالفةلنصكصالقانكفكماقصدهالمشرعكيظيرذلؾمف
خالؿاألتي :
أ-أف المشرع الفمسطيني في المادة ( )333مف قانكف اإلجراءات الجزائية نص صراحة عمى كجكب تطبيؽ األحكاـ المتعمقة بعالنية المحاكمة
كاجراءاتياكصيغةالحكـالنيائيالكاردةفيأصكؿالمحاكمةلدلمحكمةأكؿدرجة،أماـالمحكمةاالستئنافية ،حيثجاءفينصالمادةالمذكرة
بأنو  (:تجري في المحاكمة االستئنافية أحكام المواد المتعمقة بعالنية المحاكمة واجراءاتيا وصيغة الحكم النيائي ،ولزوم الرسوم والنفقات،
وفرض العقوبات  ،)...كتعدقاعدةاإلجماعفيتكقيععقكبةاإلعداـالكاردةفيالمادة()272مفالقانكفنفسو قاعدةجكىريةمفقكاعدإجراءات
المحاكمة كصيغة الحكـ ككذلؾ حالة فرض عقكبة خطيرة  ،لذا كاف عمى المحكمة االستئنافية االلتزاـ بتطبيؽ ىذه المادة كفقا لما أكدتو المادة
( .)333
ب-إذاكافالمشرعقصدمفكراءاشتراطوإجماعقضاةالمحكمةاالستئنافيةفيحالتيتشديدالعقكبةكالغاءالبراءة،تحقيؽضمانةلممتيـ،فكيؼ
يككفقدرقررىذهالضمانةكألغىضمانةأخرلتشكؿأكثرحصانةكضمافلركحالمتيـكىيكجكباإلجماعفياإلعداـ؟،فالحمايةالتيقررىا
المشرعفيتشديدالعقكبةكالغاءالبراءةجاءتمفبابفرضضماناتأخرلإضافيةكليسإلنقاصضماناتقائمة ،كىكمايتفؽمعفمسفة
المشرعفيقانكفاإلجراءاتالجزائيةالقائمةعمىحمايةالبرمءمفإدانةظالمةكحمايةالمجرـمفإجراءاتتمتيففيياكرامتواإلنسانية،كحمايتو
كذلؾمفعقكبةأشدممايستحؽ،كتحقيؽىذااليدؼيتطمبإجراءاتمتأنيةتتعددفيياالضمانات .
ثالثاً  :إفعدـكجكدإجماعلدلقضاةالمحكمةاالستئنافيةيؤكدكجكدرأملدلأحد ىؤالءالقضاةيحمؿفيطياتومايحكؿدكفتكقيععقكبة

اإلعداـ ،األمرالذميجعمناأماـمسألةتستحؽالنظر،كخاصةأفالقاضيالمخالؼىكقاضيمحكمةاستئناؼيفترضفيوالخبرةكالكفاءةالعالية،
فضالعفأننانتحدثعفإزىاؽركحإنسافالمجاؿفييالتصحيحأمخطأ،فالمجاؿلمحديثعفكجكدأكثريةبعددالقضاةلمقكؿبتكقيعىذه
العقكبة،فمايدرينالعؿىذاالقاضيىكاالصكب،األمرالمكجبإعماؿقكلو((:ادرءوا الحدود عن المسممين ما أستطعتم ،فإن كان لو مخرج
فخمو سبيمو فإن اإلمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)).

4تنصالمادة()45مفقانكفتشكيؿالمحاكـالنظاميةعمى(:تنعقدمحكمةالبدايةبصفتيااالستئنافيومفثالثقضاة.)..
2تنصالمادة()20مفقانكفتشكيؿالمحاكـالنظاميةعمى(:تنعقدمحكمةاالستئناؼمفثالثقضاةبرئاسةأقدميـ)..

3تنصالمادة()29مفقانكفتشكيؿالمحاكـالنظاميةعمى(:تنعقدمحكمةالنقضبرئاسةرئيسالمحكمةالعمياكأربعةقضاة)..
4تنصالمادة() 32مفقانكفتشكيؿالمحاكـالنظاميةعمى(:تنعقدمحكمةالعدؿالعميامفرئيسالمحكمةالعمياكقاضييف)..
5تنصالمادة()9مفقانكفتشكيؿالمحاكـالنظاميةعمى(:تشكؿمحكمةالصمحمفقاضيمنفرد)..
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المداكلة كتدقؽ فيماطرح أماميا مف بينات كادعاءات ،كتضع حكميا باإلجماع أك باألغمبية فيما عدا
عقكبة اإلعداـ فتك كف بإجماع اآلراء) كعمى ذات المعنى نصت المادة ( )468مف قانكف أصكؿ

المحاكماتالمدنيةكالتجارية(:تصدراألحكاـبإجماعاآلراءأكباألغمبيةفإذالـتتكافراألغمبيةكتشعبت
اآلراء ألكثر مف رأييف كجب أف ينضـ الفريؽ األقؿ عددان أك الذم يضـ أحدث القضاة ألحد الرأييف

الصادريف مف الفريؽ األكثر عددان كذلؾ بعد أخذ اآلراء مرة ثانية) ،كأطمؽ قانكف أصكؿ المحاكمات
الجزائيةالثكرملعاـ4979ـصراحةعمىمايصدرمفالقاضيالمخالؼإصطالح رأمكليسحكمان،

بمكجبالمادة(/230د)بنصياعمى..(:كيرفعالقاضيالمخالؼرأيومسببامعقراراألغمبية)( .)4

كعمىذاتالنيجاستقرت أحكاـالقضاء فإعتبرتأفاألحكاـ ىيالتيتصدرعفاألغمبيةفقط،
كفيىذاتقكؿمحكمةالنقضبأنو(:اليممؾالقاضيأفيضمفرأيوفيالحكـبمنعالمطعكفضدهمف
معارضة الطاعف في االنتفاع بالعقار ،كانما ينبغي أف يصدر كرأم كليس كحكـ ،ألف الحكـ يصدر

باألكثرية)( ،)2كبذلؾ يتضح بأنو ال يمكف كصؼ ما يصدر عف القاضي المخالؼ مف مخالفة لرأم

مخالفنا ،كالقكؿ بخالؼ ذلؾ يجعمنا أماـ حكميف مختمفيف أك

األغمبية إصطالح حكـ ،إنما يعتبر رأيان
متناقضيفيصدرافليسعفمحكمةكاحدةبؿعفىيئةمحكمةكاحدة .


 كفيما يتعمؽ بتسبيب الرأم المخالؼ مف عدمو ،فقد خمت نصكص قانكف اإلجراءات الجزائية
الفمسطيني ككذلؾ نصكص قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية باعتباره الشريعة العامة لكافة

القكانيف االجرائية( )3مف اإلشارة  الصريحة إلى ىذا اإللتزاـ ،كىذا بخالؼ قانكف أصكؿ المحاكمات

الجزائية الثكرم لعاـ  4979كالذم نص صراحة عمى كجكب تسبيب ىذا الرأم في المادة (/230د)
بنصياعمى..(:كيرفعالقاضيالمخالؼرأيومسببامعقراراألغمبية) .


كرغـخمك النصكصالقانكنية مفىذااإللتزاـ إالأفأحكاـالقضاء الفمسطيني قد إستقرت عمى
كجكب تسبيبو ،حيث جاء في أحد األحكاـ الصادرة عف محكمة النقض باألغمبية قكليا..(:ألف عمى
القاضيالمخالؼأفيدكففيآخرقرارالمحكمةمخالفتو،كلوكذلؾأفيدكفاألسبابالتييستندإلييا،

كميزة ذلؾ ىك لضماف جدية القضاة في المداكلة كأنيـ نطقكا بالحكـ بعد أف تداكلكا في أسبابو كاتفقكا
4كىكقانكفاإلجراءاتالجزائيةالمطبؽأماـالمحاكـالعسكريةفيفمسطيف.

 2نقضفمسطينيمدنيرقـ 2004/5جمسة 2004/2/28ـ (دائرةراـاهلل)،عبداهللغزالف،مجمكعة األحكاـالقضائيةكالمبادئالقانكنية في
الدعاكمالمدنية،،الجزء،2الطبعةاالكلى2007،ـ،ص.234

3
كقضاء أفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجاريةبما
كفيىذاالسياؽتقكؿمحكمةالنقض الفمسطينية..(:كلماكافمفالمتفؽعميوفقيان
ن

تضمنومفقكاعدكأحكاـيعرؼبقانكفالقاضي  ،كأفالقاضيمفحيثىككذلؾيعمؿعمىتطبيؽالقانكفالمذككرفيمالـيردفيونصخاص

كبمااليتعارضكطبيعةالدعكلمحؿالنظر )..نقضفمسطينيجزاءرقـ 2005/54جمسة2006/2/9ـ(دائرةراـاهلل) ،راسـالبدكم ،مجمكعة
األحكاـ القضائية كالمبادئ القانكنية الصادرة عف محكمة النقض في الدعاكم الجزائية ،الجزء  ،2جمعية القضاة الفمسطينييف ،الطبعة االكلى،
2007ـ،ص .476

-45-

عميياكأستقرتعقيدتيـعمىأساسفييا ،كماأفذلؾيفيدالخصكـعندالطعففيالحكـفربماتأخذ
محكمةالطعف بالرأم المخالؼإذا قدرتأفأسانيده قكية كتكافرت مبرراتإلغاء الحكـالمطعكف فيو،

كيترتب عمى عدـ مراعاة ىذه االكضاع بطالف الحكـ ألنو يككف خال مف ىذه الضمانة التي يحرص
المشرععمييا ،ليذهاألسباب كدكفحاجةلبحثباقيأسبابالطعفكحيثأفالحكـالمطعكففيوخال
مفتدكيفالقاضيالمخالؼلمخالفتوكاألسبابالتييستندإلييافيككفالقرارالمطعكففيوباطالن .)4()..


ونتفق مع وجكبتسبيبالرأمالمخالؼ ،ألففيونكعان مفالرقابةعمىأحكاـالقضاء ،فمفخاللو

يظيرالسببالذمدفعصاحبولمخركجعفرأماألغمبية،فاليككفاألمرمزاجيان،لماقديترتبعميومف

آثار ،كمف ذلؾأنويقؼ حائالن دكف تكقيععقكبة اإلعداـ مف قبؿ المحكمة أك تشديد العقكبةمف قبؿ

محكمة االستئناؼ أكإلغاءالبراءة ،ككنيا تحتاججميعان إلجماع أعضاءىيئة المحكمة( ،)2ككذلؾفإنو
يثرمالفقوكالقانكفكقديأخذبوفيأحكاـالحقوخاصةكأفالقانكفحماؿأراء( .)3


إال أننا نخالف أغمبيةالمحكمةفيماخمصتإليومفبطالفالحكـ نتيجةخمكهمفتدكيفأسباب

الرأمالمخالؼ ،كنؤيدماذىبإليوالرأمالمخالؼفيىذهالمحكمةكالذمبررمخالفتوألغمبيةأعضاء
المحكمةبالقكؿ(:معاالحتراـلرأماألغمبيةالمحترمةفيماتكصمتإليو ،فإننانرلأفاألصؿالبطالف

إالبنصكبالرجكعإلى القرارالمطعكففيو...فإننانجدأفذلؾالقرارقدصدرعفىيئةالمحكمةكأف
رئيسياقدكقععمىالقراركمسكدةالقراربأنومخالؼلرأماالغمبية،كاننانرلأنواليجرحالقرارككنولـ

ترفؽأكلـيكتبقرارالمخالفةماداـأفالقرارتميعمنان كأفالقرارمسببكىذااليخالؼكاليناقض
نصأحكاـالمادتيف()474ك()472مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجاريةرقـ2لسنة2004
كعميوكعمىضكءذلؾنرلضركرةالبحثفيباقيأسبابالطعف...كاننانرلأفقرارمحكمةالبداية

بصفتيااالستئنافية...جاءمعمالنكمسببانكالنرلأفبومايخالؼالقانكفاكتفسيرهاكتأكيموكعميوال

نكافؽاألغمبيةفيماتكصمتاليومفحيثالنتيجة)(،)4فالقاعدةالعامةالتيتبناىاالمشرعالفمسطينيفي

البطالف كجزاء إجرائي طبقان لممادة ( )474مف قانكف اإلجراءات الجزائية ،أنو ال بطالف إال إذا نص

القانكفصراحةعمىالبطالفأكإذاشاباإلجراء عيبأدلإلى عدـتحقيؽالغايةمنو ،حيثجاءفي

 4نقضفمسطينيمدنيرقـ 2005/454جمسة 2006/4/42ـ(دائرةراـاهلل)،مجمكعةاألحكاـالقضائيةفيالدعاكمالمدنية،عبداهللغزالف،
الجزء،2المرجعالسابؽ،ص .257

 2تنصالمادة()272مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةعمى(:بعداختتاـالمحاكمةتختميالمحكمةفيغرفةالمداكلةكتدقؽفيماطرحأماميامف
بيناتكادعاءات،كتضعحكمياباإلجماعأكباألغمبيةفيماعداعقكبةاإلعداـفتككفبإجماعاآلراء ).كالمادة()342مفنفسالقانكف -2(:ال
يجكزتشديدالعقكبةكالإلغاءالحكـالصادربالبراءةإالبإجماعآراءقضاةالمحكمةالتيتنظراالستئناؼ).

3عميإبراىيـاإل ماـ،كتابةاألحكاـكتسبيبيا،المكقعاإللكتركنيالمستشارالميبي،الرابطالسابؽ .
4كقدصدرالرأمالمخالؼمفقبؿرئيسالمحكمة .
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تمؾالمادة(:يعتبراإلجراء باطالن إذانصالقانكفصراحةعمىبطالنوأكإذاشابوعيبأدلإلى عدـ

تحقيؽالغايةمنو)،فتقريرالبطالفكجزاءيفترضكجكدنصقانكنيينظـمسألةمعينة،كتـمخالفةىذه

المسألة ،كبتطبؽذلؾعمىتسبيبالرأمالمخالؼ،نجدأفنصكصالقانكف جاءتخاليةمفتنظيـأك

اإلشارة إلى تسبيب الرأم المخالؼ ،كأف ميمة القضاء تطبيؽ القانكف ،لذلك نرى كجكب معالجة ىذه
المسألةعبرنصتشريعييقضيبكجكبتسبيبالرأمالمخالؼ ،بحيثيصبحنصالمادة()272مف

قانكفاإلجراءاتالجزائيةتنصعمى- (:بعداختتاـالمحاكمةتختميالمحكمةفيغرفةالمداكلةكتدقؽ
فيما طرح أماميا مف بينات كادعاءات ،كتضع حكميا باإلجماع أك باألغمبية فيما عدا عقكبة اإلعداـ

فتككفبإجماعاآلراء-2.يرفعالقاضيالمخالؼرأيومسببانمعحكـاألغمبية) .
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المطمب الرابع
مدة تحرير أسباب األحكام
إذا كاف األصؿ بمكجب المادة ( )472مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية أف تكدع

مسكدةالحكـفيممؼالدعكلعندالنطؽبومشتممةعمىمنطكقوكأسبابوكمكقعةمفىيئةالمحكمة(،)4
إال أف نصكصقانكف اإلجراءات الجزائية كقانكفأصكؿ المحاكمات المدنيةكالتجارية لـ تقيدالمحكمة

بمدة معينة تمتزـ خالليا بتحرير كايداع نسخة الحكـ األصمية كالتي تتضمف ممخص لمكقائع كالطمبات

عكاألسباب المكجبةلمبراءةأكاإلدانةكباقيمشتمالتالحكـكالتيقررتياالمادة()276مفقانكف
كالدفك 
اإلجراءات الجزائية بقكليا(:يشتمؿ الحكـ عمى ممخص الكقائع الكاردة في قرار االتياـ كالمحاكمة كعمى

ممخص طمبات النيابة العامة كالمدعي بالحؽ المدني كدفاع المتيـ كعمى األسباب المكجبة لمبراءة أك

اإلدانة ،كعمى المادة القانكنية المنطبقة عمى الفعؿ في حالة اإلدانة ،كعمى تحديد العقكبة كمقدار
التعكيضاتالمدنية)،رغـأنياقدحددتمدةلمطعفبيذهالحكـ( .)2


فعمىالرغـمف أىميةمسكدةالحكـ ،إالأفالعبرةفياألحكاـ القضائية ىيبالنسخةاألصميةلمحكـ
التي يحررىا كاتب الجمسة كتكقع عمييا الدائرة التي أصدرتو ،كتحفظ بممؼ الدعكل القضائية ،كتككف

المرجع في أخذ الصكر المختمفة مف الحكـ بما فييا الصكرة التنفيذية ،بينما مسكدة الحكـ ال تعدك أف
تككفكرقةلتحضيرالحكـ ،تممؾالمحكمةكامؿالحريةفيأفتجرمفيياماتشاءمفتعديالت سكاء

فيمايتعمؽبالكقائعأـ األسباب نفسيا( ،)3كىيتحفظفيممؼالدعكلحسبماقررتوالمادة()472مف

  4حيث جاء في ىذه المادة  (:تكدع مسكدة الحكـ في ممؼ الدعكل عند النطؽ بو مشتممة عمى منطكقو كأسبابو كمكقعة مف ىيئة المحكمة)،
كاعتبرتمحك مةالنقضأفالتأخيرفيايداعمسكدةالحكـممؼالدعكلبعدالنطؽبالحكـاليرتبالبطالف،حيثجاءفيقضائياأف(:التأخير
فيإيداعمسكدةالحكـممؼالدعكلبعدالنطؽبواليرتبالبطالفلعدفالنصعميو،كقدنصتالمادة()4/23مفالقانكف"يككفاالجراءباطالن

إذانصال قانكفصراحةعمىبطالنوأكإذاشابوعيبلـتتحقؽالغايةمفاإلجراء"كقدتحققتالغايةمفاإلجراءبتقديـالطعفضمفالمدة
القانكنية)(طعففمسطينيمدنيرقـ 2005/3جمسة 2005/6/4ـ،دائرةغزة)شعبافالمبيض،مجمكعةمختارةمفأحكاـمحكمةالنقضبغزة،
الطبعةاألكلى،غزة،2042،ص .443

 2تنصالمادة()344مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةتنصعمى (:لممحككـعميوغيابيان فيمكادالجنحكالمخالفاتأفيعترضعمىالحكـخالؿ
العشرةأياـالتاليةلتبميغوبالحكـ،باإلضافةإلىميعادمسافةالطريؽ )كالمادة()328مفنفسالقانكف (:يككفاالستئناؼ بإيداععريضةاالستئناؼ
لدل قمـ المحكمة التي أصدرت الحكـ ،أك قمـ محكمة االستئناؼ خالؿ خمسة عشر يكمان تبدأ مف اليكـ التالي لتاريخ النطؽ بالحكـ إذا كاف

حضكريان،أكمفتاريختبميغوإذاكافبمثابةالحضكرم)كالمادة()329مفنفسالقانكف(:

(:يككفميعادتقديـطمبالطعفبالنقض

لمنيابةالعامة،كالمحككـعميوكالمدعيبالحؽالمدنيكالمسؤكؿعفالحقكؽالمدنيةخالؿأربعيفيكمان).
3

هحوود السٍد التحٍوي ،الٌظزٌح العاهح ألحكام القضاء ،شزكح الجالل للطثاعح ،دار الفكز الجاهعً،2006 ،ص  .30طعفمصرمرقـ44634

لسنة  62قضائية جمسة 4997/9/27ـ س 48ص ،937المكقع اإللكتركني لمحكمة النقض المصرية ،الرابط اإللكتركني
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation
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قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ،كال تعطى صكرة منيا لمخصكـ ،كلكف يجكز ليـ االطالع
عمييا ،إلىحيفإتماـنسخةالحكـاألصمية طبقان لنصالمادة()473مفالقانكفنفسو ،فكجكدمسكدة

الن( .)1
الحكـالتغنيعفكتابةنسخةالحكـاألصميةكالتيتعتبرأصؿكرقةالحكـ،كاالكافالحكـباط 


كمايجرمعميوالعمؿكالمتبعلدلالمحاكـالفمسطينيةبشأفإصداراألحكاـكتسبيبيا،يتـبصكرتيف

أحدىماتقكـالمحكمةبعدإختتاـالمحاكمةكالتحقيؽفييابإصدارالحكـبتالكةمنطكقةقبؿكتابةأسبابو،
كمف ثـ تقكـ بكتابتيا فيما بعد ،كالصكرة الثانية أف تحجز المحكمة الدعكل لجمسة الحقة تصدر فييا

حكميا بتالكةمنطكقةمتضمنان أسبابوأمأنياتسببوقبؿإعالفمنطكقة ،كقدأثبتتالتجربةالعمميةأف

الصكرةاألخيرةاألفضؿكاألضمفلتالفياألخطاءالتيقديقعفيياالقاضيإذاأصدرحكموقبؿتسبيبو،
ذلؾ أف القاضي قد يكتشؼ أثناء كتابتو لألسباب كالتدقيؽ في أكراؽ الدعكل كأدلتيا أنو قد سيا عميو

اال طالع عمى أحد المستندات كما قدـ مف بينات قد يترتب عمييا تغيير النتيجة التي انتيى إلييا في
ففيىذهالحالةيجدنفسوعاجزمغمكؿاليديفاليستطيعإجراءأم تعديؿاكتغييرفيماانتيى
منطكقو ،
ان

اليو،فيبدأفيكتابةأسبابتتفؽمعمنطكؽحكمورغـعمموبعدـصحتيا( .)2
 

كاصدارالحكـقبؿتحريرأسبابومفشأنوأفيشكؾبمدلدراسةالدعكلمفقبؿالقاضيقبؿ

إصداره ،ككذلؾمفشأنوأفيحرـالخصكـمفمراقبةىذهاألحكاـ كمعرفةمدلدقتياكصحتيا ،كالذم
عمىأثرهيحددكامكقفيـمنياإمابالتسميـأكالطعفبياأماـالمحكمةاألعمىدرجة ،كقديضيععمييـ

النعفذلؾفإفخمكنصكص
فرصوالطعفبيذاالحكـ ،خاصةإذاحصمكاعمييابعدفكاتالميعاد،فض 
القانكف مف تحديدمدة تمتزـ خاللياالمحكمة بإيداعنسخة الحكـاالصمية ،يجعمنا بحاجة إلى اإلجابة

عمى تساؤل يطرح نفسو ،وىو متى يمكن لممحكمة االستئنافية أو محكمة النقض اعتبار الحكم خالياً
من التسبيب؟

كلمعالجةىذهالمسألةكحرصانعمىضمافعدـتفكيتميعادالطعففقدإستقرالعمؿفيالمحاكـ
الفمسطينيةعمىقياـالخصكـبعمؿلكائحطعفمكجزهلحيفاستالميـأسبابالحكـ،كمفثـإعدادلكائح

طعفمفصمو .


 4نقضفمسطينيمدنيرقـ 2008/6جمسة 2009/2/42ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،مجمكعةمختارةمفأحكاـكمبادئمحكمةالنقض،غزة،
ص .95

 2حمدافمصطفىالعبادلو ،فف كميارات تسبيبكصياغةالحكـالقضائي ،دراسةمنشكرةفيمجمةالقانكفكالقضاء الصادرةعفديكافالفتكل
كالتشريع،العدداألكؿ،ص .430
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كفي المقابؿ فإف بعض التشريعات العربية منيا القانكف البحريني( )4كالقانكف الميببي( )2كالقانكف
الجزائرم()3كالقانكفالمصرمقد نصكا صراحةعمىكجكبتحريرالحكـبأسبابوكامالن خالؿفترةزمنية

محددة ،كرتباالبطالفعمىعدـمراعاةىذا الميعاد،حيثجاءفيالمادة( )342مفقانكفاإلجراءات

الن خالؿثمانيةأياـمفتاريخصدكره بقدراإلمكاف،
الجنائيةالمصرم قكليا( :يحررالحكـبأسبابوكام 
كيكقععميورئيسالمحكمةككاتبيا ،كاذاحصؿمانعلمرئيس ،يكقعو أحدالقضاةالذيفاشترككامعوفي

إصداره ،كاذاكافالحكـصاد انرمفالمحكمةالجزئية ككافالقاضيالذمأصدرهقدكضعأسبابوبخطو،
يجكزلرئيسمحكمةاالستئناؼ أكرئيس المحكمةاالبتدائيةحسباألحكاؿأفيكقعبنفسوعمىنسخة

الحكـاألصمية،أكيندب أحدالقضاةلمتكقيععمييابناءعمىتمؾاألسباب،فإذالـيكفقدكتباألسباب
بخطو يبطؿالحكـلخمكهمفاألسباب كاليجكز تأخيرتكقيعالحكـعمىالثمانيةأياـالمقررةإالألسباب

قكية،كعمىكؿحاؿيبطؿ الحكـإذامضىثالثكفيكمادكفحصكؿالتكقيع ،مالـيكفصاد انربالبراءة
كعمىقمـ الكتابأفيعطىصاحبالشأفبناءعمىطمبو،شيادةبعدـتكقيعالحكـفيالميعاد المذككر)


وفي ىذا السياقنؤيدماذىبإليوتمؾالتشريعاتالعربيةمفتحديدمدةلتحريرأسبابالحكـلما
فيذلؾمفأىميةمفعدةجكانب ،أكلياأفبتحديدمدة اليداعأسبابالحكـيمزـالقاضيقبؿكتابة
منطكؽحكمو بتمحيص الدعكلكدراستيابعمؽ،الأفيقكـبكتابةىذهاألسباب بعدإصداره ىذا الحكـ،
كمفناحيةثانيةأفالقاضييمتزـبسرعةإنجازهلمدعكل كمفثـإحالتياإلى المحكمةاألعمىلمراقبتيا

دكفانتظارىالإلنتياءمفتحريراألسبابفيحالةالطعفبالحكـ .

4تنصالمادة()263مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةالبحرينيرقـ()46لسنة2002ـعمىأنو(:يحررالحكـبأسبابوكامالنخالؿثمانيةأياـمف
تاريخصدكرهبقدراإلمكافكيكقعورئيسالمحكمة ككاتبيا،كاذاحصؿمانعلمرئيسيكقعوأحدالقضاةالذيفاشترككافيإصداره ،كاذاكافالحكـ
صادرامفمحكمةصغرلككافالقاضيالذلأصدرهقدكقعأسبابوبنفسوفيجكزلرئيسالمحكمةالكبرلأفيكقعبنفسوعمىنسخةالحكـاألصمية
أكأفيندبأحدالقضاةلتكقيعيا ،بناءعمىتمؾاألسباب ،فإذالـيكفالقاضيقدكقععمىاألسبابيبطؿالحكـ ،كاليجكزتأخيرتكقيعالحكـ
عفالثمانيةأياـالمقررةإالألسبابقكية ،كعمىكؿحاؿيبطؿالحكـفيماعداماقضىبومفبراءةإذامضىثالثكفيكمان دكفإيداعالحكـ

مكقعانعميو،كعمىقسـال يكتابأفيعطىصاحبالشأفبناءعمىطمبوشيادةبعدـإيداعالحكـمكقعانعميوفيالميعادالمذككر) .

 2تنصالمادة()285مفقانكفاإلجراءاتالجنائيةالميبيعمىأنو(:يجبأفيحررالحكـبأسبابوكامالن فيخالؿثمانيةأياـمفتاريخصدكره
بقدراإلمكاف،كيكقععميوقاضيالمحكمةككاتبيا،كاذاحصؿمانعلمقاضيالذمأصدرهككضعأسبابوبخطو،يجكزلرئيسالمحكمةاالبتدائيةأف
يكقعبنفسوعمىنسخةالحكـاألصميةأكيندبأحدالقضاةلمتكقيععمييابناء عمىتمؾاألسباب،فإذالـيكفالقاضيقدكتباألسباببخطو
ن
يبطؿالحكـلخمكهمفاألسباب) ،كتنص المادة () 286عمى أنو(:ال يجكزتأخير تكقيعالحكـعف الثمانيةاألياـالمقررةفيالمادةالسابقةإال

ألسبابقكية،كعمىكؿحاؿيبطؿالحكـإذامضىثالثكفيكماندكفحصكؿالتكقيع) .

 3تنصالمادة()344مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةالجزائرمعمىأنو..(:يكقعالرئيسككاتبالجمسةعمىأصؿالحكـفيأجؿأقصاهخمسة
عشريكمانمفتاريخصدكره،كاذاحصؿمانعلمرئيستعيفعمىأقدـالقضاةالذلحضرالجمسةأفيكقعوخالؿىذهالمدة،إذاحصؿىذاالمانع
لمكاتب فيكفى في ىذه الحالة أف يمضيو الرئيس مع اإلشارة إلى ذلؾ كيحرر كاتب الجمسة محضر بإثبات اإلجراءات المقررة يكقع عميو مف

الرئيس) .
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لذلك فإننا نأمل مفالمشرعالفمسطينياإلىتداءبماأخذت بوبعضالتشريعاتالعربيةمفتحديد
مدةمعينةلتحريرأسبابالحكـبحيثتككفقبؿانتياءمكعدالطعفبيذهاألحكاـ،كيرتبالبطالفعمى
عدـااللتزاـبذلؾ،كاليستثنيمفذلؾإالحكـالبراءة .
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المبحث الثاني
شروط صحة التسبيب
يعد مكضكع تسبيب األحكاـ مف المكضكعات التي تمتاز بالمركنة ،كذلؾ إلختالؼ مستكيات
القضاةمفناحيةالفيـكالعمـكاألمانة،لذاكافالبدمفضكابطتحدهفالتنقصمنوكالتزيدلكييؤدم
كاستقرت أحكاـ القضاء عمى ضركرة
بناء عميو أكجب المشرع الفمسطيني 
أثره كالفائدة المرجكة منو  ،ك ن

مراعاةشركطمعينةفيو،كيمكفإجماؿتمؾالشركطفيأربعةمطالب،بحيثيككفمحكرالمطمباألكؿ
كجكداألسباب ،كالمطمبالثاني كضكحاألسباب ،كالمطمبالثالثكفايةاألسباب ،كالمطمبالرابعكاقعية

كمنطقيةاألسباب( :)4

المطمب األول
وجود األسباب
كجكداألسبابيعنىأفيدكفالقاضيمايبرربوالنتيجةالتيتكصؿإلييافيحكمو،كاذالـيدكف

عد الحكـ منعدـ التسبيب ،كىك عيب يصيب الحكـ( ،)2كما يعنى كجكد
القاضي مطمقان أسبابان لحكمو ،ي
األسبابأفتككفاألسبابمتسقةفيمابينيا،فاليككفبيفأجزائياتناقض،بحيثينفيكييدربعضياما
أثبتو البعض األخر ،فال يعرؼ أم األمريف قصدت المحكمة ،فيصير الحكـ ككأنو ال أسباب لو مما

يبطمو(،)3كأكردقانكفاإلجراءاتالجزائيةالفمسطينيرقـ()3لسنة2004ـفيالفقرةالسادسةمفالمادة
()354حالةتناقضاألسبابمفبيفالحاالتالتييجكزفيياالطعفبالحكـأماـمحكمةالنقض( .)4


 كتناقضاألسبابالتخرجعفككنياصكرةمفصكرتيفكىما:صكرةمتمثمةفيتناقضاألسباب
فيمابينيا،كالصكرةاألخرلىيتناقضاألسبابمعالمنطكؽ()5عمىالنحكالتالي :



4عبدالحميدالشكاربي،تسبيباألحكاـالمدنيةكالجنائيةفيضكءالفقوكالقضاء،منشأةالمعارؼباإلسكندرية،ص .423

 2عزميعبدالفتاح،تسبيباألحكاـكأعماؿالقضاةفيالمكادالمدنيةكالتجارية،الطبعةالرابعة،دارالنيضةالعربية،القاىرة2008،ـ،ص.228

3نقضفمسطينيمدنيرقـ2044/520جمسػة2042/5/44ـ(دائػرةغػزة)،أكػرـكػالب،المرجػعالسػابؽ،ص.443كطعػفمصػرمرقػـ75لسػنة
4959قضائيةجمسة2044/8/34ـ،المكقعالاللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية،الرابطالسابؽ.

 4حيثجاءفيالمادة( 354فقرة)6قانكفاإلجراءات  الجزائية(:معمراعاةأحكـالمادةالسابقة،اليقبؿالطعفبالنقضإاللألسبابالتالية-6:
خمكالحكـمفأسبابوالمكجبة،أكعدـكفايتيا،أكغمكضيا،أكتناقضيا).

5عزميعبدالفتاح،المرجعالسابؽ،ص.237
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الصورة األولى :تناقض األسباب مع بعضيا :
تعدىذهالصكرةاألكثرشيكعانلتناقضاألسباب(،)4كتناقضاألسبابلوعدةأشكاؿكىي :

أ .التناقض الكمي:

كىكأفيثبتالقاضيفيجزءمفأسبابوأم انركينفيوفيالجزءاألخرمفاألسبابفتتناقضأسباب

الحكـ ،كالتناقض يؤدل إلى تياتر األسباب ،كالتياتر يؤدل إلى اعتبار ىذه األسباب معدكمو كغير
مكجكدة ،كتتحقؽ متى أكردت المحكمة في حكميا دليميف متعارضيف تعارضان ظاى انر كتأخذ بيما معان،
كتجعميماعمادىافيثبكتإدانةالمتيـ،كمثاؿذلؾأفيثبتالحكـفيمقاـتحصيموألقكاؿشاىدالرؤية

أف الم تيـ ضرب المجني عميو بعصا تحت إذنو فأكدل بحياتو ،ثـ يكرد عند تحصيمو لمتقرير الطبي
الشرعيعدـكجكدأثرلإلصابةفيىذاالمكضع( .)2


ب .التناقض الجزئي:
كىكأفتتناقضبعضاألسبابمعأخرلمعبقاءأسبابغيرىماغيرمتناقضو،كىذايؤدمإلىأف

تصبحاألسبابالمتناقضومنعدموفتضحىمعوبقيةاألسبابغيرقادرةعمىحمؿالنتيجةكغيركافيو

لمكصكؿإلييا،فيعابالحكـىنابعيبالقصكرفيالتسبيب .


ج .تناقض ما يسمى باألسباب الزائده مع األسباب الجوىرية:
كىيصكرةيككففيياالقاضيقدتزيدفيأسبابيقكـالحكـدكنيا،كالحاجةليا،ككقعبينياكبيف
األسبابالجكىريةاألخرلتناقض ،كىنافإفىذاالتناقضغيرمؤثرفالتعتبراألسبابالزائدةكتنعدـ
كحدىاكيبقىأسبابالحكـالجكىريةكاليكجدعيبىنا .

الصورة الثانية  :تناقض األسباب مع المنطوق:

يجبأفتككفأسبابالحكـمتمشيةمعمنطكقو،كاليكجدتناقضبينيما،كمفحاالتالتناقض
بينيما أفيردفيأسبابالبراءة عدـتكافر أركاف الجريمةكنفيالصفةالجرميةعف الفعؿ الذم قارفو

المتيـ ،ثـينتييفيمنطكقةإلى البراءةلعدـكفايةاألدلة ،حيثكافعمىالمحكمةأف ترجعالبراءةفي

4عزميعبدالفتاح،المرجعالسابؽ،ص.238

2نبيؿمدحتسالـ،شرحقانكفاإلجراءاتالجنائية،الجزءالثالث،نادمالقضاة2009،ـ،ص2233ك.2234
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منطكقياعمى أف الفعؿ اليؤلؼ جرمان تماشيان مع أسبابيا( ،)4كالتناقضالكاقعبيفاألسباب كالمنطكؽ
الن،كمفغيرالممكفعالجو( .)2
يؤدمإلىجعؿالحكـخاليانمفأسبابو،متىكافىذاالتناقضكام 


وليس كل تناقض في أسباب الحكم يعدم ىذه األسباب ،بل ال بد من توافر عدة شروط في ىذا

التناقض ،وتتمثل في التالي :

أوالً :أن ينصب التناقض عمى األسباب الواقعية :

يجبأفيردالتناقضبيفاألسبابالكاقعيةلمحكـ،فاليفسدالحكـكجكدتناقضبيفأسبابوالقانكنية
كاليؤدمإلىنقضو ،إذلمحكمةالنقضأفترفعىذاالتناقضكتقيـالحكـعمىمايككفصحيحان مف

أسبابو ،طالما كاف منطكؽ الحكـ مكافقان لمتطبيؽ الصحيح لمقانكف( ،)3ككذلؾ ال يعيب الحكـ التناقض
الكاقعبيفأسبابوالكاقعيةكالقانكنية،ألفمحكمةالنقضتممؾأيضااستبداؿالسببالقانكنيالخاطىء

بالسببالصحيح( .)4


ثانياً :أن يرد التناقض عمى أسباب ورقة الحكم األصمية :

البدأفيردالتناقضفيكرقةالحكـاألصميةكليسبمسكدتو ،ذلؾأفمسكدةالحكـالتغنيعف

كتابةنسخةالحكـاألصميةكالتيتعتبرأصؿكرقةالحكـ( ،)5فمسكدةالحكـماىيإالمشركعلألسباب

يمكفتصحيحيا( .)6


ثالثاً  :أن يكون التناقض بين األسباب الجوىرية :

يجبأفيتحقؽالتناقضبيفاألسبابالضركريةكالجكىريةلمحكـكليسبينياكبيفاألسبابالزائدة

أكاألسبابالثانكنية( ،)7كتطبيقانلذلؾجاءفيقضاءمحكمةالنقضقكليا(:كمفحيثالسببالثانيمف
أسبابالطعفكىكالتناقضالكرادفيحيثياتالحكـ،مفحيثذكرالطاعفكحاضرفيالجمسةرغـ

4إستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ()74/59جمسة4974/44/26ـ،كليدالحايؾ،المجمكعةالمختارة،الجزء،20المرجعالسابؽ،ص65ك.66
كتنصالمادة()274مفقانكفاإلجراءات الجزائيةعمى(:تقضيالمحكمةبالبراءةعندانتفاءاألدلة،أكعدـكفايتيا،أكالنعداـالمسئكلية،أككافالفعؿ
اليؤلؼجرما،أكاليستكجبعقابا).

2عزميعبدالفتاح،المرجعالسابؽ،ص.244

3نقضفمسطينيمدنيرقـ2002/448جمسة2003/44/20ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.444
4عزميعبدالفتاح،المرجعالسابؽ،ص.246

5نقضفمسطينيمدنيرقـ2008/6جمسة2009/2/42ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.95

 6محمدعمي الكيؾ ،المرجعالسابؽ ،ص،490كطعفمصرمرقـ 44634لسنة 62قضائية جمسة4997/9/27ـس 48ص،937المكقع
اإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.

7عزميعبدالفتاح،المرجعالسابؽ،ص.246
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إثبات عدـ حضكره في حيثية أخرل مف الحكـ ،فإف ىذا النعي ال يسانده القانكف ،كأف التناقض محؿ

الطعفاليفسدالحكـ،لذافإفىذاالنعييتعيفطرحوجانبان)( .)4


رابعاً  :أن يكون التناقض مؤكداً :

ليس كؿ تناقض في أسباب الحكـ كافي لنقض الحكـ ،بؿ ال بد أف يككف ىذا التناقض حقيقيان

كمؤكدان،كليسظاىريانأكصكريان،كالتناقضالمؤكدكالحقيقييتحقؽمتىجاءتاألسبابعمىنحكييدـ

بعضياالبعض(،)2كاليعدتناقضانيبطؿالحكـمايقعفيومفخطأمفالناحيةالماديةالبحتو،ككفذلؾ

محض خطأ مادم( ،)3مثاؿ ذلؾ صدكر حكـ باسـ شخص آخر غير االسـ الحقيقي لممتيـ الكارد في

األسباب ،فذلؾخطأمادمفيالحكـتممؾالمحكمةبمكجبالمادة()483مفقانكفأصكؿالمحاكمات
المدنيةكالتجاريةمفتمقاءنفسيااكبناءعمىطمبأحدالخصكـأفتقررتصحيحو( .)4















4نقضفمسطينيمدنيرقـ2002/448جمسة2003/44/20ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.444
2محمدعميالكيؾ،المرجعالسابؽ،ص.494

3عزميعبدالفتاح،المرجعالسابؽ،ص.244

لممحكمةمفتمقاءنفسياأكبناءعمىطمبأحدالخصكـ
4حيثجاءفيالمادة() 483مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجاريةبأف-4(:
ن
أفتقررتصحيحماكقعفيحكميامفأخطاءماديةبحتةكتابيةكانتأكحسابيةدكفمرافعة،عمىأفيتـالتكقيععمىالتصحيحمفرئيس

الجمسة ككاتبيا  -2.يجكز لمطعف في القرار الصادر بالتصحيح بطرؽ الطعف التي يقبميا الحكـ مكضكع التصحيح .أما القرار الصادر برفض
التصحيحفاليجكزالطعففيوعمىاستقالؿ) .
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المطمب الثاني


وضوح األسباب

لـيرسـالقانكفشكالنخاصانأكترتيبانمعينانتصاغبوأسبابالحكـ،كلكفيشترطفييابصفةعامة
أفتككفكاضحةاليشكبياإبياـأكغمكض ،كىكماقررتو محكمةاالستئناؼ بقضائيابأف( :لـيعمد

المشرعإلى الحدمفحريةالقاضيفيتعميؿكتسبيبحكمو ،فمـيجرنصفيالقانكفبضركرةإفراغ
أسبابالحكـفيشكؿمعيفأككفقالترتيبخاص ،كانماترؾلمقاضيتسبيبحكموبالكيفيةالتييراىا

كعمىالنحكالذميريده ،ككؿمايتطمبوالقانكفأفتصمحاألسباب مبرارتلماجرلقضاءالحكـكأف
تكفيلحمؿالنتيجةالتيانتيىاليياكلكصيغتىذهاألسباب فيعباراتمكجزةمادامتتفيبالغرض

مفالتسبيب)( .)4


 كيقصدبالكضكحقابميتيالمفيـمفقبؿشخصذلثقافةقانكنيةمتكسطة ،أمإستطاعتوأفيحدد
المقصكدبيا ،كأفيستخمصمنياالحججالتييرادإسنادالمنطكؽإلييا( ،)2فييليستعاموكالمجممة
كالغامضة .

كيعد كضكح األسباب مف أىـ الشركط الكاجب تكافرىا في التسبيب ،فعدـ الكضكح يفقد التسبيب
ىدفوكغايتو،كماأنويؤدمإلىفقدافالشركطاألخرل،كالتياليمكفالتكصؿإليياإالمفخالؿكجكد

أسبابكاضحةغيرمبيمة .


 كتناكؿ قانكفاإلجراءات الجزائية ىذاالشرط ،كاعتبرفيالمادة( )354أفغمكضالتسبيب سبب
مفاألسباب التييجكزفيياالطعف بالحكـ،حيثجاءفييا( :معمراعاةأحكاـالمادةالسابقة ،اليقبؿ
الطعفبالنقضإاللألسبابالتالية -6 -:خمكالحكـمفأسبابوالمكجبة،أكعدـكفايتيا،أكغمكضيا،

أكتناقضيا) .

كمااستقرقضاءمحكمةالنقض عمىضركرةصياغةأسبابالحكـ بصيغةكاضحةالغمكض
فيياأكإبياـحتىيحقؽالغرضالذمقصدهالشارعمفالتسبيب ،بحيثتككففيبيافجمييستطاع
الكقكؼ عمى مسكغات ماقضى بو ،فمك كاف الغرض مف التسبيب أف يعمـ مفحكـ لماذا حكـ لكاف

التسبيبضربان مفالعبث ،كلكفالغرضمنوأفيعمـمفلوحؽالرقابةعمىأحكاـالقضاةمفخصكـ


كجميكركمحكمةأعمى  ماىيمسكغاتالحكـكىذاالعمـالبدلحصكلومفبيافمفصؿكلكإلى قدر

4إستئناؼفمسطينيمدنيرقـ2040/376ك2040/404جمسة2044/3/44ـ(دائرةالقدسالمنعقدةفيراـاهلل)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي .
2عبدالحكـفكدة،المرجعالسابؽ،ص .234
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تطمئفمعوالنفسكالعقؿإلىأفالقاضيظاىرالحذرفيإيقاعحكمةعمىالكجوالذمذىبإليو،كاال
كافالحكـباطال( .)4


كاعتبرت محكمة النقض أف غمكض األسباب أك إبياميا مف شأنو أف يجعؿ الحكـ غير مسبب،

حيثجاءفيقضائيابأنو(:إذاجاءالحكـخاليان مفاألسباب أكجاءتاألسباب مبيمةأكمجممةأك
غامضةأكمتياترةأعتبرالحكـغيرمسبب)( ،)2وال نؤيد ىذاالتكجومفقبؿمحكمةالنقضالفكجكد

غمكضكابياـفيأسبابالحكـيفيدكجكدحكـمسبب كلكفىذاالتسبيبغيركاضح ،كاليصؿإلى
مرحمةإنعداـىذهاألسباب،كانمايشكؿذلؾعيبمفعيكبالتسبيبيؤدمإلىنقضالحكـ .


كاليتعارضمعإشتراطأفتككفأسبابالحكـكاضحةكمحددة،أفتككفضمنية(،)3ذلؾأفأسباب
الحكـقدتككفصريحةأكضمنية(.)4

وعدم وضوح التسبيب قد يرجع إلى عدة أمور منيا:

أوالً :ضعؼ المغة التي كتب بيا الحكـ ،إما مف ناحية الصياغة كالتركيب ،كاما مف ناحية المفردات،
فينبغي عمى القاضي أف تككف عباراتو كاضحة سيمة المناؿ كميسكرة اإلدراؾ ،بعيدة عف الغمكض

كالمبس(،)5كلكصيغتبعباراتمكجزة،طالماكانتتفيبالغرض .


ثانياً:االختصارالمخؿبحيثتجمؿاألسبابكاليفصؿفييا،معأفالقضيةقدتككفمعقدة،كفيياعدة

مسائؿمتنكعةتحتاجإلى نكعمفالتفصيؿ ،كمفذلؾماقضتبومحكمةاالستئناؼ العميا بقكليا(:أف
تنؼ الفعؿ الذم قاـ بو المستأنؼ ،دكف
إقتصار الحكـ عمى القكؿ بأف األدلة جاءت متناقضة كلـ ً

إستعراض ىذه البينة كمكاطف التناقض فييا في حالة كجكدىا ،كحيث إف الق ارر المستأنؼ كالحالة ىذه
مفتقرإلىالتسبيبكغيرمنتج)( .)6


4نقضفمسطينيجزاءرقـ2003/388جمسة2004/4/7ـ(دائرةغزة)،مكقعاإللكتركنيلممقتفي.

2نقضفمسطينيجزاءرقـ2006/32جمسة2006/44/43ـ(دائرةراـاهلل)،مكقعااللكتركنيلممقتفي .
3محمكدالسيدالتحيكم،المرجعالسابؽ،ص .60

4إستئناؼمدنيرقـ2040/376ك2040/404جمسة2044/3/44ـ(دائرةالقدسالمنعقدةفيراـاهلل)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي .

ػىدرجػة
5يكسؼبفمحمدالميكس،تسبيبالحكـالقضائيبيفالفقواإلسالميكالنظػاـالقضػائيالسػعكدم،بحػثالسػتكماؿمتطمبػاتالحصػكؿعم 
الماجستير،جامعةنايؼالعربيةلمعكـاألمنية ،الرياض4425،ق2002/ـ،ص.440

6إستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ(98/4333دائرةراـاهلل).المكقعااللكتركنيلممقتفي.
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ثالثاً :كتابة أسباب الحكـ بخط غير مقركء ،حيث إعتبرت محكمة النقض المصرية إف إستحالة قراءة
أسبابالحكـلكتابتيابخطغيرمقركء تجعؿالحكـكأنوخاليانمفأسبابو( ،)4كلكفاليمكفالحديثعف
ىذااألمرفيظؿالتقدـالتكنكلكجيالذمأصبحتفيواألحكاـتكتبعبرآلةكتابةأككمبيكتر .


رابعاً:كتابةأسبابالحكـبمغةغيػرالمغػةالعربيػة،فالمغػةالعربيػةىػيالمغػةالرسػميةفػيفمسػطيف(،)2كىػي

لغةالمحاكـ،فيجبعمىالمحكمةسماعأقكاؿالخصكـكشيادةالشػيكدبيػذهالمغػة(،)3فػاليجػكزلمقاضػي
أفيكتػػبأسػػبابحكمػػوبػأملغػػةخػػالؼالمغػػةالعربيػػة،كاالأعتبػػرتىػػذهاألسػػبابغيػػرمقػػركءة،لكػػفال
يؤثرإشتماؿالحكـعمىبعضعباراتلغةأجنبية،طالماأنوأكردىذهالعباراتفيمجاؿبيانوأكتأكيده

بعبػػارةمحػػررةبالمغػػةالعربيػػة،أمػػاإذالػػـيػػكردالقاضػػيمرادفيػػابالمغػػةالعربيػػة،فػػإفاألسػػبابتكػػكفمكتكبػػة
بمغةأجنبيةكتعدغيرمقركءه( .)4

4طع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفمص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرمرق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ40585لس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنة65ؽجمس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة،2004/4/3مجمكعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةأحك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنقضالمصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريةال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدائرةالجنائي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
http://forum.arabia4serv.com/t48247.html

2راجع:المادة(4فقرة)3مفالقانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿلسنة.2003

3تنصالمادة()4مػفقػانكفتشػكيؿالمحػاكـالنظاميػةعمػىأف(:لغػةالمحػاكـىػيالمغػةالعربيػة،كعمىالمحكمػةأفتسػمعأقػكؿالخصػكـأكالشػيكد
الػػذيفيجيمكنيػػابكاسػطةمتػػرجـبعػػدحمػػؼاليمػػيف)كتقابميػػاالمػادة()4مػػفقػػانكفالسػػمطةالقضػػائيةبػػذاتالصػػياغة،كتػػنصالمػػادة()264مػػفقػػانكف
اإلج ػراءاتالجزائيػػةعمػػىأنػػو-4(:إذاكػػافالمػػتيـأكالشػػيكدأكأحػػدىـاليحسػػنكفالػػتكمـبالمغػػةالعربيػػة،عػػيفرئػػيسالمحكمػػةمترجم ػانمرخص ػان،
كعميوأفيحمؼاليميفبأفيترجـاألقكاؿبصدؽكأمانة-2.إذالـتراعأحكاـالفقرةالسابقةتككفاإلجراءاتباطمة).

4محمدعميالكيؾ،المرجعالسابؽ،ص.485
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المطمب الثالث
كفاية األسباب
ال بد أف تككف أسباب الحكـ التي بني عمييا كافية كمقبكلة عقالن ككاضحة كمتفقو مع صحيح

القانكف(،)4كالمرادبكفايةاألسبابأفيكردالقاضيفيحكمةمفاألسبابالقانكنيةكالكاقعيةمايدؿعمى
صحة الحكـ ،كاحكاـ بنائو ،مما يحمؿ عمى القناعةبو(،)2أم قدرة األسباب عمىحمؿ النتيجةبحيث
تككف كذلؾ إذا بحثت الكقائع كالدفكع التي يبنى عمييا الحكـ كأكردت ردىا حكليا جميعان ،فاألصؿ أنو
اقعةالدعكلكاألدلةالتياستندإليياكمؤداىابيانانكافيان( .)3

يجبلسالمةالحكـأفيبيفك


كفي ىذا المعنى تقكؿ محكمة النقض بأف  (:المراد بالتسبيب المعتبر لمحكـ ىك تحرير االسانيد
كالحجج المبني عمييا كالنتيجة لو سكاء مف حيث الكاقع أك القانكف ،كأف يككف في بياف جمي بحيث

يستطاعالكقكؼعمىمسكغاتماقضىبو ،كمفثـفإفىذاالحكـيككف غيرمقنعكيتعيفنقضوألف

عبارةلفكاتالميعادالتيبنيعميياالحكـكافكافليامعنىعندكاضعيالحكـ،فإفىذاالحكـمستكر
فيضمائرىـاليدركوغيرىـكلككافالغرضمفالتسبيبأفيعمـمفحكـلماذاحكـلكافالتسبيب

ضربان مفالعبث ،كلكفالغرضمفالتسبيبأفيعمـمفلوحؽالرقابةعمىأحكاـالقضاةمفخصكـ

كجميكركمحكمةنقض  ،ماىيمسكغاتالحكـكىذاالعمـالبدلحصكلومفبيافمفصؿكلكإلى قدر

تطمئفمعوالنفسكالعقؿإلىأفالقاضيظاىرالحذرفيإيقاعحكموعمىالكجوالذمذىباليو)( .)4


كعدـكفايةالتسبيبأكمايسمىالقصكرفيالتسبيبيعدعيبانفيالحكـيجعموعرضولمطعففيو

أماـمحكمةالنقضبمكجبالفقرةالسادسةمفالمادة()354مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةبقكليا..(:ال

يقبؿ الطعف بالنقض إال لألسباب التالية -6:خمك الحكـ مف أسبابو المكجبة ،أك عدـ كفايتيا ،أك

غمكضيا،أكتناقضيا)،كيترتبعميوبطالفالحكـمتىكافىذاالقصكركقعفيأسبابالحكـالكاقعية

كىكماقررتوالمادة()475مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجاريةبنصياعمى( :القصكرفي

أسبابالحكـالكاقعية...يترتبعميوالبطالف) .

4حمدافالعبادلة،المرجعالسابؽ،ص.435

2يكسؼبفمحمدالميكس،المرجعالسابؽ،ص407

3طعفمصرمرقـ9644لسنة67ؽجمسة2007ـ،مكقعحمميلممحاماة،الرابط http://helmylawyers.maktoobblog.com :
4نقضفمسطينيجزاءرقـ2003/388جمسة2004/4/7ـ(دائرةغزة)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي،
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كمف أمثمة  القصكر في التسبيب ما قضت بو محكمة االستئناؼ العميا بقكليا( :إف عدـ معالجة
البيناتالكاردةفيالدعكلاألمرالذميغدكمعوالقرارالمستأنؼمشكبان بالقصكرفيالتعميؿ)(،)4كما

قررتوبأف(:براءةالمستأنؼعميومفالتيمةالمسندةإليواستنادانإلىالقكؿبأفالبينةالمقدمةعاجزةعف
ربطوبيادكفأفيبيفكيؼتكصؿإلىذلؾالبينة،كدكفأفيستعرضالبينةكيعمؿفيياقناعتوسمبانأك

إيجابان األمر الذم يجعؿ القرار المستأنؼ مشكبان بعيب القصكر في التعميؿ)( ،)2كما قضت بأف(:قرار
قاضيالصمحإعالفعدـمسؤكليةالمستأنؼعميوعفالتيمةالمسندةإليواستنادان إلى ماقالوفيق ارره

المستأنؼبانتفاءالقصدالجرميلدلالمستأنؼعميو ،كحيثإفقاضيالصمحلـيبيففيىذاالقرار
كيؼ تكصؿ إلى ذلؾ ،فيككف ق ارره مشكبان بعيب القصكر في التعميؿ)( ،)3كأيضا قضت بأف( :إف قرار
قاضيالصمحكقؼمالحقةالمستأنؼعميوعفالتيمةالمسندةإليوبداعيأفاإلجراءات التيتمتفي

الشككلغيرقانكنيةكغيرصحيحة،دكفأفيبيففيق اررهالمستأنؼكجوعدـقانكنيةكصحةإجراءات
الشككلكبذلؾيككفالقرارمشكبابعيبالقصكرفيالتعميؿ)( .)4


كيختمؼالقصكرفيالتسبيبعفالفسادفياالستدالؿكالخطأفياإلسناد،فيأفحالةالفسادفي

االستدالؿ ،يرجعفييا البطالف إلى عدـتكفيؽالمحكمةفياإلستخالصالسائغلمنتائجمفالمقدماتأك

العناصرالمعركضةأماميا(،)5كفيىذاالصددقضت محكمةالنقضبأنو( :يعدالفسادفياالستدالؿ
سببا مف أسباب بطالف الحكـ ،إذ يعيب ميمة االستنباط كاالستخالص لدل القاضي فال ينتيي عند

كاألدلة)( ،)6أمافي الخطأفي اإلسنادفيرجع
استنباطو إلى نتيجةمقبكلة تؤدم الييا الكقائعكالمقدمات 
سببالبطالفإلىإستنادالمحكمةفيتككيفعقيدتياعمىعناصرإثباتالأصؿليافياألكراؽأكبني
عمىكاقعةأكسندخمتمنوأكراؽالدعكل،كانمايرجعإلىمحضالخياؿ(،)7كلكفالقصكرفيالتسبيب

فإفالبطالففيويرجعإلىعدـكفايةاألدلةالتياستندإليياالحكـفيإثباتعناصرالجريمة( .)8



4إستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ(96/4023دائرةراـاهلل)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي.

2إستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ97/4473جمسة(4997/44/4دائرةراـاهلل)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي.
3إستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ(98/772دائرةراـاهلل)،المكقعااللكتركنيلممقتفي.
4إستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ98/4229راـاهلل،المكقعاإللكتركنيلممقتفي.

5أحمدىندم،قانكفالمرافعاتالمدنيةكالتجارية،الجزءالثاني،دارالجامعةالجديدةلمنشر،4995،ص.509

6نقضفمسطينيمدنيرقـ2040/209جمسة2044/44/28ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.442

7رمسػ ػػيسبينػ ػػاـ،المحاكمػ ػػةكالطعػ ػػففػ ػػياألحكػ ػػاـ،منشػ ػػأةدارالمعػ ػػارؼباالسػ ػػكندرية،ص،252نقػ ػػضفمسػ ػػطينيمػ ػػدنيرقػ ػػـ2003/54جمسػ ػػة
2004/40/27ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.408

8آماؿعثماف،شرحقانكفاإلجراءاتالجنائية،الييئةالمصريةالعامةلمكتاب،4994،ص.757
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كليسكؿقصكرفيأسبابالحكـيعدعيبانيكجبنقضو،بؿإفىناؾحاالتاليعدفيياالقصكر
عيبانمؤث انرفيالحكـ،كمفذلؾإغفاؿالمحكمةاإلشارةإلىدفاعغيرجكىرماليتغيربوكجوالرأمفي

الدعكل(،)4ككذلؾإغفالياالردعمىدفاعأثيرأماميالـيقـعميوالدليؿ(،)2أكالسندلومفالقانكف(.)3

4نقضفمسطينيمدنيرقـ2007/438جمسة2042/2/20ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.406

2نقػػضفمسػػطينيمػػدنيرقػػـ2009/448جمسػػة2042/4/30ـ(دائػرةغػزة)،أكػػرـكػػالب،المرجػػعالسػػابؽ،ص،406كنقػػضفمسػػطينيمػػدنيرقػػـ
2003/46جمسة2004/5/27ـ(دائرةغزة)،المرجعنفسو،ذاتالصفحة.

3نقضفمسطينيمدنيرقـ2005/295جمسة2006/2/4ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص407
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المطمب الرابع


واقعية ومنطقية األسباب
كاقعية التسبيب ىي مطابقتو لكاقع الحاؿ مف غير تيكيؿ أك تيكيف ،فعمى القاضي عند تسبيبو

لحكموأفيمتزـبالكاقعة،فاليبالغأكييكؿفيوبحيثيكردمفاألسبابمايصكرالكاقعكالحاؿأكبرمما
ىكعميو ،كماالييكففيوبحيثيكردمفاألسباب مايصكرالكاقعأقؿمماىكعميو(،)4أمامنطقية
األسبابفتعنيأفيككفالسبببمثابةالمقدمةبالنسبةلمنتيجةالتيتكصؿإليياالقاضي .


كاستقرالفقوكالقضاءعمىأفسمطةمحكمةالمكضكعفيالتثبتمفالكاقعةكتقديرأدلتياليست
مطمقة ،بؿمقيدةبأفيككفتقديرىافيذلؾمتصفان بالمنطقية ،فكؿسببيقكـعمىكاقعةأكدليؿمشكه
يككفمشكبابعيبعدـالمنطقية ،لذايقاؿبأفالحكـالجنائيبناءمنطقي ،كالمنطؽالقضائيذكطابع

عممييتصؿبالقانكفكالكاقعفينفسالكقت(،)2كعدـمنطقيةاألسبابيجعؿالحكـعرضىولعيبالفساد

فياالستدالؿ(.)3

كتطبيقانلذلؾجاءفيقضاءمحكمةالنقضالمصريةقكلياأنو(:مفالمقررأفمناطجكازإثبات
اإلشتراؾ بطريؽ االستنتاج استنادان إلى القرائف أف تككف ىذه القرائف منصبة عمى كاقعة اإلتفاؽ عمى
ارتكابالجريمةأكالتحريضأكالمساعدةفيذاتياكأفاستخالصالحكـلمدليؿالمستمدمنيااليتجافى

معالعقؿكالمنطؽ ،فإذاكانتاألسبابالتياعتمدعميياالحكـالتؤدمإلىماانتيىإليوفعندئذيككف
لمحكمةالنقضبماليامفحؽالرقابةعمىصحةتطبيؽالقانكفأفتتدخؿكتصححىذااالستخالص

بمايتفؽمعالمنطؽكالقانكف)( .)4


كما قضي بأنو (:مف المقرر أف لمحكمة المكضكع أف تستخمص مف جماع األدلة كالعناصر
المطركحةعمىبساطالبحثالصكرةالصحيحةلكاقعةالدعكلحسبمايؤدمإليواقتناعيا ،كأفتطرحما

4يكسؼبفمحمدالميكس،المرجعالسابؽ،ص.407

 2عب ػػدالحك ػػـف ػػكدة،مكس ػػكعةالحك ػػـالقض ػػائيف ػػيالمػ ػكادالمدني ػػةكالجنائي ػػة،نظري ػػةالحك ػػـالجن ػػائي،منش ػػأةدارالمع ػػارؼ،اإلس ػػكندرية،2002،
ص،.2357كأحم ػػدحام ػػدمحم ػػد،الض ػػماناتالدس ػػتكريةلمم ػػتيـف ػػيمرحم ػػةالمحاكم ػػةالجنائي ػػة،منش ػػأةالمع ػػارؼ،االس ػػكندرية،ص،.329حم ػػداف
العبادلة،المرجعالسابؽ،ص.435

3أحمدىندم،المرجعالسابؽ،ص.509
4

طعفمصرمرقـ 8969لسنة 84قضائيةجمسة،2042/42/20محمدسعيدشيحا،المستحدثمفالمبادئالصادرةمفالدكائرالجنائيةمف

أكؿأكتكبر2042لغايةآخرسبتمر،2043المكتبالفنيلمحكمةالنقض،القاىرة2043،ـ،ص.62
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يخالفيامفصكرأخرلماداـإستخالصياسائغانمستندانإلىأدلةمقبكلةفيالعقؿكالمنطؽكلياأصميا

فياألكراؽفإفمايثيرهالطاعفمفدعكلالفسادفياالستدالؿيككفغيرصحيح)( .)4


ككذلؾ قضي بأنو( :مف المقررأف تقدير الكقائع التي يستنتجمنيا قياـ حالة الدفاعالشرعيأك
انتفاؤىامتعمؽبمكضكعالدعكل،لممحكمةالفصؿفييابغيرمعقبمتىكانتالكقائعمؤديةلمنتيجةالتي

رتبتعمييا)( .)2

 4طعفمصرمرقـ 20543لسنة 62قضائيةجمسة 2009/44/44ـ،أحدثاألحكاـالمدنيةكالجنائية،مجمةدكريةتصدرعفالنقابةالعامة
لممحامييف،مركزاالبحاثكالدرساتالقانكنية،العددالعاشر،2040،ص.205

2الطعفرقـ4443لسنة79قضائيةجمسة2040/4/48ـ،المستحدثفيأحكاـمحكمةالنقض،االصدار،46المرجعالسابؽ،ص430
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الفصل الثاني

مشتمالت الحكم
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الفصل الثاني


مشتمالت الحكم
لقدأجممتالمادة()276مفقانكفاإلجراءات الجزائيةالمشتمالت التييجبأفيتضمنياالحكـ

القضائى بقكليا( :يشتمؿ الحكـ عمى ممخص الكقائع الكاردة في قرار االتياـ كالمحاكمة كعمى ممخص

طمبات النيابة العامة كالمدعي بالحؽ المدني كدفاع المتيـ كعمى األسباب المكجبة لمبراءة أك اإلدانة،
كعمى المادة القانكنية المنطبقة عمى الفعؿ في حالة اإلدانة ،كعمى تحديد العقكبة كمقدار التعكيضات

المدنية) .


كبذلؾ يككف القانكف أكجب تكافر عدة بيانات في التسبيب ،كىذه البيانات لـ ينص القانكف عمى
كجكبترتيبياترتيبان معينان ،بحيثيترتبعمىاإلخالؿبوبطالفالحكـ(  ،)1كسيتـ إيرادىذهالبياناتفي

الن ،فنعالجفيالمبحثاألكؿ
ىذاالفصؿعبر تقسيموإلى عدةمباحث ،بحيثنفردلكؿبيافمبحثانمستق 

بيافالكاقعةكظركفيا،كنعالجفيالمبحثالثاني بيافالمادةالقانكنيةالمنطبقةعمىالفعؿ  ،كفيالمبحث

الثالث بيافممخصطمبات الخصكـكدفكعيـ  ،كنتطرؽ في المبحثالرابع إلى تسبيبإختيار العقكبة،
كنعرض في المبحث الخامس الشركط الكاجب تكافرىا في الدليؿ الذم يستند عميو الحكـ ،كذلؾ عمى

النحكاألتي -:




4إستئناؼفمسطينيمدنيرقـ2040/376ك2040/404جمسة2044/3/44ـ(دائرةالقدسالمنعقدةفيراـاهلل)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي .
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المبحث األول
بيان الواقعة وظروفيا
أوالً :بيان الواقعة المستوجبة لإلدانة :
 يقصدبذلؾبيافاألفعاؿالتيأتاىاالمتيـكالتيتتكافرفيياجميعأركافالجريمةالمنسكبةإليو،

يمةكاستحقاؽالعقكبةالتيصارتطبيقيا ،كيتحقؽذلؾمف
كالظركؼالتييتطمبياالقانكفلتككيفالجر 

خالؿ بياف أركافالجريمةمف ركف مادم كمعنكم( ،)4كعدـاشتماؿ الحكـليذهالكاقعةمكجبلنقضو
لمخالقتوأحكاـالمادة()276مفقانكفاإلجراءاتالجزائية( .)2



فاليكفيفيالحكـعندبيانولكاقعةالدعكلاإلكتفاءبقكلو(:كحيثإفالذمتخمصإليوالمحكمة
مف أكراؽ الدعكل ثبكت التيمة قبؿ المتيـ ثبكتان كافيان حسبما ىك ثابت بمحضر الضبط كلـ يأت بما

يناقضماجاءبوكلـيدفعالمسندإليوبدفاعمقبكؿ ،كمفثـيتعيفعقابةطبقانلمكاداإلتياـ،ألنو بذلؾ
يككفقدغفؿكميةعفبيافالكاقعةبعناصرىاالقانكنيةكافة،ممايعيبوبالقصكرالذميبطمو)( .)3


كتطبيقان لذلؾقضيبأف(:المادة 48فقرة 4مفالقانكفرقـ 34لسنة 4976فيشأفالسجؿ
التجارمقدنصتعمىعقاب(كؿ مفيقدـبسكءقصدبياناتغيرصحيحةتتعمؽبطمباتالقيدأك
التأشير في السجؿ اك بالتجديد أك المحك) كيبيف مف ىذا النص أف المشرع اشترط لقياـ تمؾ الجريمة

تكافرركنيف،األكؿىكتقديـبياناتغيرصحيحةفيالسجؿالتجارمتتعمؽبطمباتالقيدأكالتأشيرأك

،كالثاني أفيككفتقديـتمؾالبياناتقدتـعفسكءقصدممفقدميا
التجديدأكالمحكفيذلؾالسجؿ 
 4ساىرالكليد ،شرحقانكفاإلجراءاتالجزائية الفمسطيني،الجزءالثاني،الطبعةاألكلى4434،ق2043-ـ ،ص ،468عبد الحميدالعيمة،شرح
قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ 4979ـ ،الطبعة االكلى ،مطمعة منصكر4995 ،ـ ،ص ،326كقد جاء في
قضاءمحكمةالنقضالمصريةقكليا (:إفكؿحكـباإلدانةيجبأفيشتمؿعمىبيافالكاقعةالمستكجبةلمعقكبةبيانان تتحقؽبوأركافالجريمة
التيالتيدافالمتيـبياكالظركؼالتيكقعتفيياكعمىبيافكاؼلمؤدماألدلةالتياستخمصتمنياالمحكمةاإلدانةفالتكفيمجرداإلشارة

إ لييابؿينبغيسردمضمكفكؿدليؿبطريقةكافيةيبيفمنيامدلتأييدهلمكاقعةكمااقتنعتبياالمحكمةكمبمغاتساقومعباقياألدلةالتياقرىا
الحكـحتىيتضحكجواستداللوبيا)طعفمصرمرقـ 35065لسنة 75قضائيةجمسة 75قضائيةجمسة2007/3/5ـ ،المستحدثمفأحكاـ
محكمةالنقضالدائرةالجنائية،معيدالمحاماهبالدقيمية،المكقعاإللكتركنيمنتدلكميةالحقكؽبجامعةالمنصكرة،عمىالرابطhtthp:// www.f-
 .law.net/law/threads/44472

 2نقضفمسطينيجزاءرقـ 2006/40جمسة2007/4/44ـ(دائرة ارـاهلل)،مجمكعةاألحكاـالقضائيةكالمبادمالقانكنيةالصادرةعفمحكمة
النقضالمنعقدةفيراـاهللفيالدعاكمالجزائية،عبداهللغزالف،الجزءالثالث،جمعيةالقضاةالفمسطينييف،الطبعةاالكلى2009،ـ،ص.54

 3طعفمصرمرقـ 23438لسنة 67قضائيةجمسة2007/3/44ـ،كطعفرقـ 9644لسنة 67قضائيةجمسة2007/4/44ـ ،المستحدثمف
أحكاـمحكمةالنقضالدائرةالجنائية،معيدالمحاماهبالدقيمية،المكقعاإللكتركنيمنتدلكميةالحقكؽبجامعةالمنصكرة،عمىالرابطالسابؽ .
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كىكيتحقؽبتكافرهالقصدالجنائيفيتمؾالجريمةممايتعيفمعوأفيعنى الحكـالقاضيباإلدانة في
ىذهالجريمةبيافركنييا،ككافالحكـاالبتدائيالمؤيدالسبابوبالحكـالمطعكففيوقداكتفىفيبياف

الدليؿباإلحالةإلىمحضرضبطالكاقعةكلـيكردمضمكنوكلـيبيفكجوإستداللوبوعمىالجريمةالتي
داف الطاعف بيا  ،كلـ يكرد ماىية البيانات غير الصحيحة التي قدميا الطاعف كالتي تتعمؽ بو ،كلـ
يستظير تكافر القصد الجنائي في حقو ،فإنو يككف قاص انر عف بياف التيمة بعناصرىا القانكنية كافة،

األمرالذميعجزىذهالمحكمةعفمراقبةصحةتطبيؽالقانكفكماصارإثباتيافيالحكـ)( .)4


كماقضيبأف(:خمكالحكـمفماىيةأعماؿالبناءالمخالفةككيفيةإجرائياكتقديرقيمتياكعدـ
إيراده مضمكف األدلة التي استند إلييا في قضائو باإلدانة مؤدل منيا يجعمو مشكبا بالقصكر في

التسبيب)( .)2

كأيضاقضي بأف(:كاذكافالحكـالمطعكففيولـيبيفكاقعةالدعكلكنكعالكظيفةالتييشغميا
الطاعفكماىيةالحكـالذمامتنععفتنفيذهكمااذاكافبمكنتوالقياـبالتنفيذمفعدموكمااذاكاف

الطاعف قد اعمف بالسندالتنفيذم المطمكب تنفيذه أـال كلـ يبيف الحكـسنده فيالقضاء باإلدانة فإنو
يككفمشكبانبالقصكرفيالتسبيببمايكجبنقضوكاإلعادة)( .)3


كتستخمصالمحكمةالكاقعةمفأقكاؿالشيكد كسائرالعناصرالمطركحةأمامياعمىبساطالبحث
حسبما يؤدم إليو اقتناعيا ،فميا أف تبينيا عمى حقيقتيا كأف ترد الحادث إلى صكرتو الصحيحة مف

مجمكعاألدلة المطركحةعمييادكفأفتتقيدفيىذاالتصكيربدليؿبعينو ،أكبأقكاؿشيكدبذاتيـ ،إال
فيالحاالتالنينصعميياالقانكف،ماداـجاءاستخالصياسائغان مستندان إلى أدلةمقبكلةفيالعقؿ
كالمنطؽكلياأصميافياألكراؽ( .)4


4طعفمصرمرقـ4020لسنة64قضائيةجمسة4999/40/44ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية،الرابطالسابؽ.
2طعفمصرمرقـ44646لسنة65ؽجمسة،2004/4/28مجمكعةأحكاـالنقضالمصريةالدائرةالجنائية،الرابطالسابؽ.

 3طعفمصرمرقـ 46363لسنة 67ؽجمسة،.2007/4/40المستحدثمفأحكاـمحكمةالنقضالدائرةالجنائية ،معيدالمحاماهبالدقيمية،
المكقعاإللكتركنيمنتدلكميةالحقكؽبجامعةالمنصكرة،عمىالرابطالسابؽ.

 4طعفمصرمرقـ 40227لسنة 83قضائيةجمسة2044/2/40ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية،كطعفمصرمرقـ20543
لسنة62قضائيةجمسة2009/44/44ـ،أحدثاألحكاـالمدنيةكالجنائية،مجمةدكريةتصدرعفالنقابةالعامةلممحامييف،العددالعاشر،المرجع
السابؽ،ص.205
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كلـيرسـالقانكفشكالنأكنمطانخاصانيصكغفيوالحكـبيافالكاقعةالمستكجبةلمعقكبةكالظركؼ
التيكقعتفييا،فمتىكافماأكردهالحكـكافيانفيتفيـالكاقعةبأركانياكظركفيا يعدذلؾمحققانلحكـ

القانكف( .)4

فعمىالقاضي أفيعطيتسجيالن دقيقان ككامالن لمضمكفإقتناعوبالكاقعةكماصحتلديو ،فذلؾ
ىك األساس القانكني لمحكـ ،كىك البياف الضركرم لتمكيف محكمة النقض مف مراقبة صحة تطبيؽ

القانكف،فاليكفيمجردسردالكقائعدكفاستجالءأركافالجريمةبيا(،)2كطالماأفالمحكمةقداستجمت
أركافالجريمةفيالكاقعةالتيبينتيا ،فإنياغيرممزمةبأفتتحدثصراحةكاستقالالن عفكؿركفمف

أركافالجريمة( .)3

كاذاكانتالكاقعةالمستكجبةلمعقكبةتتطمبتكافرقصدخاص،فالبدمفإظيارذلؾفيعناصر

الحكـكالمحؿالفتراضو ،مثؿبيافنيةالتممؾفيجريمةالسرقة ،كقصداالتجارفيجرائـالمخدرات،
كنية القتؿ في جرائـ القتؿ( ،)4كذلؾ بخالؼ الكاقعة التي ال تستكجب قصد خاص إنما تكتفي بالقصد

العاـ ،ففيىذهالحالةالتككفالمحكمةممزمةبالتحدثاستقالالعفىذاالقصد ،لذاجاءفيقضاء
محكمةالنقضالمصريةقكليا(:كلماكافذلؾككانتجرائـالضربالمفضيإلىمكتالتتطمبغير

القصدالجنائيالعاـ كىك يتكافركمما ارتكب الجاني الفعؿ عفعمـكارادة بأف ىذا الفعؿ يترتبعميو

المساسبسالمةجسـالمجنيعميوأكصحتو،كلماكانتالمحكمةالتمتزـبأفتتحدثاستقالالن عف

القصد الجنائي في ىذه الجرائـ ،بؿ يكفي أف يككف ىذا القصد مستفادان مف كقائع الدعكل كما أردىا

الحكـ)( .)5

كباعتبارأفالخطأفيالجرائـغيرالعمديةىكالركفالمميزليذهالجرائـ ،لذايجبعمىالحكـعند

بيانولمكاقعةفيىذهالجرائـأفيبيفعنصرالخطأالمرتكب،كأفيكردالدليؿعميو،كتطبيقانلذلؾقضي
بأنو(:لماكافالخطأفيالجرائـغيرالعمديةىكالركفالمميزليذهالجرائـفإنويجبلسالمةالحكـفييا
تكبكأفيكردالدليؿعميومردكدانإلىأصؿصحيحثابتفياألكراؽ،
باإلدانةأفيبيفعنصرالخطأالمر 
ككافالحكـالمطعكففيوقداتخذمماكردبتقريرالطبالشرعيمفأفكفاةالمجنيعمييانتيجةنزيؼ

دمكم عقب العممية الجراحية التي اجريت ليا كأف احتماؿ حصكؿ نزيؼ داخمي بعد العممية أمر كارد
ككافمفالكاجبتتبعكمالحظةحالةالمجنيعمييابعدالعمميةلمتأكدمفعدـحصكؿنزيؼكالتدخؿ

 4طعف مصرمرقـ 3072لسنة 83قضائية جمسة2044/2/44ـ ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية ،كنقضمصرمرقـ35480
لسنة73ؽجمسة2040/5/2ـ،المستحدثفيأحكاـمحكمةالنقضالجنائيةكالمدنية ،إصداردكرمشيرميصدرالنقابةالعامةلممحاميفلجنة
الشباب،االصدار2044،45ـ،ص.467

2حسفربيع،اإلجراءاتالجنائيةفيالتشريعالمصرم،القاىرة،الطبعةاألكلى،2004/2000،ص.872

3طعفمصرمرقـ43375لسنة74قضائيةجمسة2040/4/48ـ،المستحدثفيأحكاـمحكمةالنقض،االصدار،46المرجعالسابؽ،ص452
4حسفربيع،المرجعالسابؽ،ص873

5الطعفرقـ4443لسنة79قضائيةجمسة2040/4/48ـ،المستحدثفيأحكاـمحكمةالنقضالجنائيةكالمدنية،االصدار،45ص.432
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الرسيعجراحيان فيحالةحصكلوكمفمجردماكردباألكراؽمفأفالطاعفغادرالمستشفىبعداجراء

العممية ،مايكفرفيجانبوالخطاالذمأشارإليوفيمدكناتومفأنويتمثؿفيعدـتتبعحالةالمجني

عميياكمالحظتيا بعد اجراء العممية دكف أف يبيف كيفيةسمككو أثناء اجراء العممية كبعدىالبياف سبب
النزيؼكمدلتكقعحصكلوكيستظيرقدرالحيطةالكافيةالتيقعدالطاعفعفاتخاذىاككانتتفرضيا

عميواصكؿمينتولمنعحدكثالنزيؼأ كلتفادمحصكؿنتائجضارةفيحالةحدكثوكمدلالعنايةالتي

فاتوبذلياكأثرذلؾكموعمىقياـأ كعدـقياـركفالخطأكتكافررابطةالسببيةأكانتفائيا،فإفالحكـإذ

اغفؿبيافكؿماتقدـمعيبانبالقصكرممايكجبنقضوكاإلعادة)( .)4


كككفالباعثعمىارتكابالجريمةاليعدركنانمفأركانياأكعنص انرمفعناصرىا،فاليقدحفي
سالمة الحكـ عدـ بيانو في أسبابو( )2كلكف يجكز األخذ بالباعث عمى ارتكاب الجريمة لدل تقدير

العقكبة( ،)3ككذلؾاليعيبالحكـإغفالوأكالخطأ فيذكراآللةالتياستعممتفيالجريمة فييالتعد
مفأركانيا،مالـيجعمياالقانكفركنانلقياميا،كجريمةحيازةسالحنارمبدكفترخيص( .)4



كيمحؽببيافالكاقعةبيافالظركؼالتيأحاطتبإرتكاب الجريمة ،شريطةأفيككفليذهالظركؼ

إعتبا انرفيمايتعمؽبتشديدالعقكبةأكتخيفييا،كمفذلؾبيافظرؼالعكد،كظرؼسبؽاإلصرار،كحمؿ

السالحفيجريمةالسرقة،فإذاإغفؿالحكـبيافىذهالظركؼفإنويككفمعيبانممايستمزـنقضو(.)5

كأكجبت محكمة االستئناؼ العميا عمى المحكمة لدل سردىا التيمة أف تذكر بالتفاصيؿ تاريخ

ارتكابالجرـالمنسكبلممتيـكزمافكمكافإرتكابوكالشخصالذمارتكبضدهأكالشيءالذمارتكب
الجرـبشأنوكالمادةالتيينطبؽعمييا( .)6

كتصؿىذهالكقائعإلىالمحكمةعبرالئحةاالتياـالتيتقدمياالنيابةالعامة،لدلإحالتياالدعكل
الجزائيةإلىالمحكمةالمختصة،حيثأكجبالمشرعفيالمادة()244مفقان كفاإلجراءاتالجزائيةأف
تتضمفىذهالالئحةإسـالمتيـكتاريختكقيفو،كنكعالجريمةالمرتكبةككصفياالقانكني،كتاريخإرتكابيا
كتفاصيؿالتيمةكظركفياكالمكادالقانكنيةالتيتنطبؽعمييا،كاسـالمجنيعميوكأسماءالشيكد .

4طعػػفمص ػػرمرق ػػـ26437لس ػػنة67قض ػػائيةجمس ػػة2006/42/48ـ،المس ػػتحدثمػػفأحك ػػاـمحكم ػػةال ػػنقضال ػػدائرةالجنائي ػػة،معي ػػدالمحام ػػاه
بالدقيمية ،المكقعاإللكتركنيمنتدلكميةالحقكؽبجامعةالمنصكرة،عمىالرابطالسابؽ 

2نقػػضفمسػػطينيجػزاءرقػػـ3ك5ك2042/6جمسػػة2042/4/26ـ(دائػرةغػزة)،لػػـينشػػربعػػد،كاسػػتئناؼعميػػافمسػػطينيجػزاءرقػػـ(،)54/36كليػػد
الحايؾ،مجمكعةمختارة،الجزء،45المرجعالسابؽ،ص.400

3إستئناؼعمياجزاءفمسطينيرقـ75/44-75/48جمسة،4975/4/28كليدالحايؾ،مجمكعةمختارة،الجزء،20المرجعالسابؽ،ص.89
4نقضمصرم4967/4/3أحكاـالنقضس48رقـ94ص .480
5ساىرالكليد،المرجعالسابؽ،ص.469

6إستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ()60/47جمسة،4960/42/27كليدالحايؾ،مجمكعةمختارة،الجزء،47المرجعالسابؽ،ص.444
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كرغـأفالقانكفكالقضاءقديتطمبا بيافتاريخالكاقعة ،إالأفإغفاؿالحكـتحديدىذاالتاريخال
يعيبو ،ماداـأنواليتصؿبحكـالقانكففييا ،أكبتككيفالمحكمةفيالنتيجةالتيانتيتإلييا ،كلـ

يدفعالمتيـبأفالدعكلالجزائيةقدانقضتبالتقادـ( ،)4كقدأقرتمحكمةالنقضالمصريةىذاالنظر،

فقضتبأنو  (:مفالمقررأفخطأالحكـفيبيافتاريخالكاقعةاليعيبوطالماأفىذاالتاريخاليتصؿ

بحكـالقانكفعمىالكاقعةكماداـالطاعفلـيدعأفالدعكلالجنائيةقدانقضتبمضيالمدة ،فإفما

يثيرهالطاعفبشأفخطأالحكـفيالتاريخالذمكقعتفيوجريمةاغتصابالسنداتبالتيديدالتيديف
بيا أك إغفالو بياف تاريخ تمؾ السندات – كىك بياف غير مؤثر عمى جكىر الكاقعة التي اقتنعت بيا

المحكمة–يككفغيرسديد)( .)2


ككذلؾاليعيبالحكـعدـاإلشارة إلى محؿإرتكاب الكاقعولدلسردهليا ،طالماأفالمشرعلـ
يرتبعمىحدكثالكاقعةفيمحؿمعيفأثرقانكني بأفجعؿمنوركنان فيالجريمةأكظرفان مشددان(،)3
فعمىسبيؿالمثاؿفإفالقانكفاليشترطلتجريـفعؿالقتؿ(،)4أكفعؿاالعتداء()5أفيقعفيمكافمعيف،

بؿإفالقانكفيجرـىذهاألفعاؿبغضالنظرعفالمكافالذمارتكبتفيو،بينماىناؾجرائـيجبعمى
المحكمةأفتكردمكافالجريمةضمفالحديثعفالكاقعة ،ألفالمكافيعدركنان مفأركانيا ،كمفىذه

الجرائـجريمةالمشاجرةكالتييجبلتكافرىا كقكعيافيمكافعاـ( ،)6كجريمةالسرقةمفبيتسكف(،)7
كجريمة ارتكاب األفعاؿ المنافية لمحياء عمنان( ،)8كاعماالن لذلؾ قضي بأنو..(:ككافمف المقرر أنو يجب
4عبدالحميدالشكاربي،المرجعالسابؽ،ص.474

2طعفمصرمرقـ45069لسنة59قضائيةجمسة4990/2/5ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.

3طعفمصرمرقـ24427لسنة64قضائيةجمسة4996/42/4ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.
4

تنصالمادة()244مفقانكفالعقكباتالفمسطينيرقـ()74لسنة4936ـعمى(:كؿمف(:أ)تسببقصدان فيمكتأبيوأكأموأكجدهأك

جدتو بفعؿ أك ترؾ غير مشركع ،أك(ب) تسبب عمدان في مكت أم شخص آخر ،أك(ج) تسبب قصدان في مكت أم شخص آخر خالؿ تييئتو

األسباب إلرتكاب جرـأكتسييالن إلرتكاب ذلؾالجرـ،أك(د)تسببعندكقكعجرـفيمكتشخصقاصدان بذلؾأفيؤمفالتممصأكالنجاةمف

العقكبة المترتبة عمى ذلؾ الجرـ إما لنفسو أك ألم شخص آخر اشترؾ معو كفاعؿ أصمي أك كشريؾ في إرتكاب ذلؾ الجرـ :

يعتبرأنوارتكبجنايةكتعرؼىذهالجنايةبالقتؿقصدان).

5جاءفيالمادة()249مفقانكفالعقكباتالفمسطينيرقـ()74لسنة 4936ـ(:كؿمفاعتدلعمىشخصآخربكجوغيرمشركع،يعتبرأنو
ارتكبجنحةكيعاقببالحبسمدةسنةكاحد ةأكبغرامةقدرىاخمسكفجنيياأكبكمتاىاتيفالعقكبتيف،إذالـيقعاالعتداءفيأحكاؿفرضلياىذا
القانكفعقكبةأشدمماسبؽ) ،كفيالمادة()250مفنفسالقانكف(:كؿمفاعتدلعمىشخصآخركالحؽبوبالفعؿأذلجسماني نا يعتبرأنو

ارتكبجنحة).

6جاءفيالمادة()97مفقانكفالعقكباتالفمسطينيرقـ()74لسنة 4936ـ(:كؿمفاشترؾفيمشاجرةفيمحؿعاـعمىكجوغيرمشركع
يعتبرأنوارتكبجنحةكيعاقببالحبسمدةسنةكيطمؽعمىىذهالجنحةاسـ"المشاجرة".).

7كتنصالمادة(/273ب)مفقانكفالعقكباتالفمسطينيرقـ()74لسنة4936ـعمى(:إذاارتكبشخصجرـالسرقةفيأمحاؿمفاألحكاؿ
التالية،أم(..:ب)إذاسرؽالشيءمفبيتسكفككانتقيمتوتتجاكزخمسةجنييات..فيعتبرأنوإرتكبجنحة).

8كتنصالمادة()460مفقانكفالعقكباتالفمسطينيرقـ()74لسنة4936ـعمى(:كؿمفأتىفعالن منافيانلمحياءأكأبدلإشارةمنافيةلمحياء
فيمكافعاـأكفيمجتمععاـأكبصكرة يمكفمعيالمفكاففيمكافعاـأفيراه،يعتبرأنوارتكبجنحةكيعاقببالحبسمدة ستةأشيرأك

بغرامةقدرىاخمسكفجنييانأكبكمتاىاتيفالعقكبتيف.).
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لسالمة الحكـ باإلدانة في جريمة الفعؿ الفاضح العمني أف يبيف عنصر العالنية باستظيار كصؼ
العمكمية في المكاف ،سكاء بطبيعتو أك بالتخصيص أك بالمصادفة كقت ارتكاب الفعؿ الفاضح المخؿ
بالحياءحتىيمكفلمحكمةالنقضمراقبةتطبيؽالقانكفتطبيقان صحيحان عمىالكاقعةكماصاراثباتيا

فيالحكـ ،ككافالحكـالمطعكففيوقداقتصرفيمدكناتوعمىالقكؿبأفالطاعفخمعسركالوأماـ
المجنيعميياكشقيقوعمىالنحكالمبيفباألكراؽ ،دكفأفيبيفالمكافالذمحصؿفيوالفعؿالفاضح

المخؿ بالحياء ،فإف الحكـ يك كف معيبان بالقصكر في بياف ركف العالنية التي يتطمبيا القانكف في ىذه

الجريمة،كجاءالحكـإضافةالىماتقدـبمايكجبنقضوكاإلعادة)( .)4


كلكف المحكمةممزمو بذكر المكاف الذم يحدد عمى ضكوء إختصاصيا المحمي ،كأف تحددمركز
الشرطةالذمكقعتالجريمةضمفإختصاصو،كالذمحددتوالمادة()463مفقانكفاإلجراءاتالجزائية
بقكليا  (:يتعيفاالختصاصبالمكافالذمكقعتفيوالجريمة،أكالذميقيـفيوالمتيـ،أكالذميقبض

عميو فيو) ،ذلؾ أف القكاعد المتعمقو باختصاص المحاكـ الجزائية في المكاد الجزائية ،بما فييا قكاعد

االختصاصالمكاني ،تعدجميعان مفالنظاـالعاـبالنظرإلى أفالمشرعقدحددىابناءعمىاعتبارات
عامةتتعمؽبحسفسيرالعدالةاالجتماعية ،كتعدأماكفاالختصاصالمكانيالثالثةقسائـمتساكيةفي

إيجاباالختصاص( .)2


ثانياً :بيان الواقعة في البراءة :



إنطالقان مف غرضبياف الكاقعةفي الحكـ ،كىك تمكيفمحكمةالنقض مفمراقبة صحة تطبيؽ

القانكفكالتحقؽمفأفالقاضيلـيكقعالعقكبةإالبعدالتأكدمفتكافرجميعأركافالجريمةكالشركط

كماانولـيقضبالبراءةإالبعدالتثبتمفعدـتكافرىذهاألركافقبؿالحكـ
ً
الالزمةلمحكـفياإلدانة،
بالبراءة،فإنويتعيفبيافالكاقعةالمرتكبةفيكمتاالحالتيفاإلدانةكالبراءة( .)3



كقدأقرتمحكمةالنقضالمصريةذلؾبقكليابأنو(:مفالمقررأنوكافكافلمحكمةالمكضكع
أفتقضيبالبراءةمتىتشككتفيصحةإسنادالتيمةإلى المتيـأكلعدـكفايةأدلةالثبكتغيرأف

ذلؾمشركطبأفيشتمؿحكمياعمىمايفيدأنيامحصتالدعكلكأحاطتبظركفيا،كبادلةالثبكتالتي
4طعفمصرمرقـ2492لسنة68قضائيةجمسة2007/5/44ـ،المستحدثمفأحكاـمحكمةالنقضالدائرةالجنائية،معيدالمحاماهبالدقيمية،
المكقعاإللكتركنيمنتدلكميةالحقكؽبجامعةالمنصكرة،الرابطالسابؽ.

 2طعفمصرمرقـ 762لسنة 67قضائيةجمسة2007/6/4ـ،المستحدثمفأحكاـمحكمةالنقضالدائرةالجنائية ،معيدالمحاماهبالدقيمية،
المكقعاإللكتركنيمنتدلكميةالحقكؽبجامعةالمنصكرة،الرابطالسابؽ.

3عبدالحميدالشكاربي،المرجعالسابؽ،ص .427
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أقاـاالتياـعميياعفبصركبصيرةككازنتبينياكبيفأدلةالنفيفرجحتدفاعالمتيـأكداخمتياالريبة
فيصحةعناصراإلثباتكاالكافالحكـمعيب)( .)4



فحكـالبراءةاليعفيالمحكمةمفسردالكقائعفيأسبابياحتىتتمكفالمحكمةاألعمىمفمراقبة
النبانتفاءنيةالقتؿدكفمعرفةاألفعاؿالتيقاـ
صحةالتكييؼالقانكنيليذهالكقائع ،فاليمكفالقكؿمث 

بياالمتيـ،كالتيمفخالليايمكفاالستدالؿعمىعدـتكافرىذهالنية .


كلكفاألمريختمؼفيحكـالبراءةعفحكـاإلدانة ،بأفحكـالبراءةاليمزـالمحكمةبأفتتناكؿ
جميعأركافالجريمةبالنفي ،بؿيكفيأفتشيرإلى إنتفاءأحدأركافالجريمة ،كالذمعمىأثرهتنيار
باقي األركاف ،دكف أف تككف ممزمو بالتعرض لباقي األركاف( ،)2فعمى سبيؿ المثاؿ يكفي أف تشير

المحكمةإلىانتفاءنيةالتممؾفيجريمةالسرقةحتىتنيارباقياألركاف،ككذلؾلمحكمةالمكضكعأف
تقضيبالبراءةمتىتشككتفيصحةإسنادالتيمة( ،)3كىذابخالؼحكـاإلدانة الذميجبأفيبني

عمىالجزـكاليقيفالالشؾكاالحتماؿ( .)4

4طعفمصرمرقـ65796لسنة74ؽجمسة2007/6/44ـ.مكقعحمميلممحاماة،الرابطالسابؽ.
2حسفربيع،المرجعالسابؽ،ص.875

مرقـ48490لسنة96قضائيةجمسة2003/7/2ـ http://forum.arabia4serv.com/t48247.html.
3طعفمصر 
4نقضفمسطينيجزاءرقـ2009/44جمسة2040/9/45ـ(دائرةغزة)،لـينشربعد.
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المبحث الثاني
بيان المادة القانونية المنطبقة عمى الفعل (التكييف القانوني)
اشترطتالمادة()276مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةأفيتضمفالحكـعمىالمادةالقانكنيةالذم

طبقتياالمحكمةعمىالكاقعةفيحالةاإلدانة،حيثجاءفييا(:يشتمؿالحكـ...عمىالمادةالقانكنية
المنطبقةعمىالفعؿفيحالةاإلدانة،)..كالغرضمفذلؾأفيككفالقاضيعمىبينةمفأمرهعند
تطبيؽالقانكفعمىالكقائعالمطركحةأمامو،كأفيعمـالمتيـعمىكجوالدقةباألفعاؿالتييؤاخذعمييا

كنصكصالقانكفالمنطبقةعمييا( .)4


كاشارةالحكـإلىنصالقانكفالذمحكـبمكجبوىكبيافجكىرماقتضتوشرعيةالجرائـكالعقاب،
الن(،)2كيجبأفيشيرالحكـإلىالنصالقانكنيالذمعكقبالمتيـبمقتضاه
كاالكافالحكـقاص انركباط 
سكاءكردىذاالنصفيقانكفالعقكباتأـفيالقكانيفالعقابيةالمكممةأكالخاصة( .)3


كالمقصكدبالنصكصالقانكنيةالكاجباإلشارة إلييا ،ىيالنصكص المكضكعية ،أمالتيتشتمؿ
عمىالعقكبةالمحككـبيا ،كبذلؾفاليعيبالحكـعدـإشارتوإلى نصكصالقانكفالتيالتتعمؽببياف

العقكبةالتيأديفالمتيـبيا ،كالتيتتضمفمجردكضعتعريفاتلمجريمةأكألحدعناصرىاأكتعريؼ

المجرـ أك الظرؼ المشدد(  ،)4أك نصكص قانكف اإلجراءات الجزائية( ،)5كتطبيقان لذلؾ جاء في قضاء

محكمة النقض قكليا ..(:كبالنسبة لمسبب الثاني كفيما يتعمؽ بمخالفات قانكف المركر التي أديف بيا
الطاعفكىيمفنكعالجنحكالعقكبةالمحككـبياعفكؿمخالفةمفتمؾالمخالفات ،نجدأفمحكمة

الدرجةاأل كلىعندماقررتالحكـعمىالطاعفبالعقكبةالمقررةلكؿمخالفةمفالمخالفاتالمسندةاليو
4محمكدمصطفى،شرحقانكفاإلجراءاتالجنائية ،الطبعةالثانيةعشر،مطبعةجامعةالقاىرة،4988،ص.508

2طعفمصرمرقـ2690لسنة67قضائيةجمسة2007/2/47ـ،المستحدثمفأحكاـمحكمةالنقضالدائرةالجنائية،معيدالمحاماهبالدقيمية،
المكقع اإللكتركني منتدل كمية الحقكؽ بجامعة المنصكرة ،الرابط السابؽ ،كجاء في المادة ( )45مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة
 2003قكليا(:العقكبةشخصية،كتمنعالعقكباتالجماعية،كالجريمةكالعقكبةإالبنصقانكني،كالتكقععقكبةإالبحكـقضائي،كالعقابإال
عمىاألفعاؿالالحقةلنفاذالقانكف).

3فقانكفالعقكباتاليقتصرعمىاألحكاـالتييتضمنياقانكفالعقكبات،بؿيشمؿجميػعاألحكػاـالتػيتتضػمنياالقػكانيفالمكممػةلقػانكفالعقكبػات،
كنعنػيبيػػاجميػعالنصػػكصالقانكنيػةالتػػييجعػؿالشػػارعجػزاءالخػػركجعمػىمػػاتتضػمنومػػفأكامػرأكنػكاىيتكقيػععقكبػػةأكتػدابيراحت ارزيػػة،مثػػاؿ
ذلػػؾقػػانكفالمخػػدراتكقػػانكفحيػػازةاألسػػمحةالناريػػة،بػػؿكيعػػدمػػفقػػانكفالعقكبػػاتبعػػضنصػػكصقػػانكفاإلج ػراءاتالجنائيػػةالتػػيتقػػررأحكػػاـ
مكض ػػكعيةأمتج ػػرـأفع ػػاالكتح ػػددعقكب ػػاتمث ػػاؿذل ػػؾن ػػصالم ػػادة()28كالم ػػادة()233م ػػفق ػػانكفاإلجػ ػراءاتالجزائي ػػةالفمس ػػطينيرق ػػـ()3لس ػػنة
2004ـ،فكؿنصيقررجزاءجنائيا،أياكافمكضكعومفمجمكعةالقػكانيفأكالتشػريعاتيػدخؿفػيمػدلكؿقػانكفالعقكبػات/محمكدنجيػبحسػني،
النظريةالعامةلمقصدالجنائي،الطبعةالثالثة،دارالنيضةالعربية،القاىرة،4988،ص.445

4طعفمصرمرقـ22440لسنة59قضائيةجمسة4990/2/45ـس44ص،383المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.
5طعفمصرمرقـ877لسنة49قضائيةجمسة4980/2/7ـس34ص،200المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.
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سنادكاإلدانة كليسإلى المكادالتيتحددمقدارالعقكبةالمقررةقانكنان،

قداستندتفيذلؾإلى مكاداإل

حيثكردفيقانكفالمركررقـ 5لسنة2000ـمكادإسنادكادانةكمكادتحددمقدارالعقكبةالكاجب

فرضياعمىكؿمخالفةمفالمخالفاتالمنصكصعمييافيو،كتطبيقانلذلؾفقدكافعمىمحكمةالدرجة

األ كلىالحكـعمىالمتيـ(الطاعف)عفمخالفتيسكؽمركبةبدكفترخيصكسكؽمركبةبدكفتأميف
طبقان الحكاـ المادة ( )447مف قانكف المركر ،كعف مخالفتي سكؽ مركبة بدكف رخصة كالتسبب في
حادثسير نتجعنوإصاباتجسمانيةطبقان ألحكاـالمادتيف()403ك()440مفنفسالقانكف ،كعف

مخالفةسكؽ مركبةبدكفحذركانتباهطبقان ألحكاـالمادة()447مفقانكفالسير ،كحيثإفمحكمة
الدرجةاالكلىقدذىبتفي قرارىاإلى خالؼذلؾ ،كأفمحكمةالبدايةكبصفتيااالستئنافيةلـتنبوإلى

ذلؾأيضانفإفقرارىاالمطعكففيويككفمفىذهالناحيةمخالفانلمقانكفكيككفىذاالسببكاردعميومما
يستكجبنقضو .)4()..



فنقضحكـاإلدانةلعدـإشارتوإلينصالقانكفالذمحكـبمكجبومقصكرعمىعدـاإلشارةإلى
نصكصالقانكفالتيتحددالعقكبةدكفنصكصالقانكفاإلجرائيأكالنصكصالتعريفية،فمثالإذاكاف
القانكف قد جرـ فعؿ األذل البميغ في المادة ()238مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ( )74لسنة

4936ـ( ،)2ككانتالكاقعةالمرتكبةمفقبؿالمتيـتشكؿفعؿأذلبميغ ،فإنويتكجبعمىالمحكمةفي
حالةإدانةالمتيـبيذهالتيمة،أفتذكرفيحكمياالمادةالسابقة،كأفتقكؿإدانةالمتيـبتيمةإيقاعأذل

بميغ خالفا لنصالمادة()238مفقانكفالعقكباتالفمسطينيلعاـ4936ـ ،ال أف تكتفيبذكرالمادة

التعريفيةلألذلالبميغالكاردةفيالمادة()5مفنفسالقانكف،كاغفالياالمادةالتعريفيةاليبطؿالحكـ( .)3
كافخمكالحكـمفبيافمادةالعقابالتيأنزؿحكميايبطمو،كاليعصمومفالبطالفإشارتوفي
ديباجتوإلىمادةاالتياـالتيطمبتالنيابةالعامةتطبيقياأكإثباتوفيمنطكقةإطالعوعميياماداـأنو
لـيفصحعفأخذهبيا(،)4كاليكفياإلشارةإلىنكعالقانكفكرقمودكفبيافمكادذلؾالقانكفالذمطبؽ
عمىالكاقعة(،)5فمثالاليجكزمعاقبةالمتيـعمىمخالفةقانكفالعقكباتأكقانكفالمخدرات،دكفبياف
كتحديدتمؾالمكادالتيتجرـتمؾاألفعاؿالمرتكبة .


 4نقضفمسطينيرقـ 2040/74جمسة 2040/40/43ـ(دائرةراـاهلل)،مكقعاإللكتركنيلممقتفي،كقدتضمفالسببالثانيمفأسبابالطعف
فيالحكـالمذككرأفالقرارالمطعكففيوغيرمعمؿتعميالنسميمانكجاءخاليانمفذكرالمادةالقانكنيةالتينصتعمىالعقكبةفيحاؿاإلدانة.

2تنصالمادة()238عقكبات4936عمى(:كؿمػفأكقػعأذلبميغػانبشػخصآخػربكجػوغيػرمشػركع،يعتبػرأنػوارتكػبجنايػةكيعاقػببػالحبسمػدة
سبعسنكات).

3طعفمصرمرقـ22440لسنة59قضائيةجمسة4990/2/45ـس44ص،384المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.
4طعفمصرمرقـ5225لسنة65قضائيةجمسة2003/9/30ـ،مكقعحمميلممحاماة،الرابطالسابؽ.

5طعفمصرمرقـ4594لسنة45قضائيةجمسة4976/2/4س27ص،443المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.
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كلماكانتالعبرةفيالحكـىيبنسختواألصميةكالتييحررىاالكاتبكيكقععميياالقاضيكتحفظ
إعماال
ن
في ممؼ الدعكل كتككف المرجع في أخذ الصكرة التنفيذية كفي الطعف عميو مف ذكم الشأف

ألحكاـالمكاد( 476ك)477مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجارية ،فإفبيافالمكادالقانكنية
الن ،كاليشفعفيذلؾ
المطبقةمفقبؿالمحكمةيجبأفيككفضمفىذهالنسخةكاالأصبحالحكـباط 
الجزاءأفتككفمسكدةالحكـقداستكفتىذاالبياف،ذلؾأفمسكدةالحكـماىيإالمشركع،لممحكمة

اهفيشأفالكقائعكاألسبابمماالتحددبوحقكؽلمخصكـعند

كامؿالحريةفيتغييرهكفيإجراءماتر
إرادةالطعف( .)4


كاذاكافقانكفاإلجراءات الجزائيةبمكجبالمادة( )276منو ،قدأستكجبعمىكؿحكـباإلدانة
النأكطريقة
أفيبيفمكادالقانكفالتيدافالمتيـبياكرتبعمىإغفاؿذلؾبطالنو،إالأنولـيرسـشك 

معينةينبغيعمىالمحكمةمصدرةالحكـأفتبينيافيالحكـبالنسبةليذهالمكاد( .)2


كاذا تضمف النص القانكني المطبؽ عمى أكثر مف فقرة ،كاقتصرت إحدل الفقرات عمى تحديد
النمكذجالقانكنيلمجريمةكالجزاءكاجبالتطبيؽ،فإنويكفيفيىذاالصددأفيشارإلىالمادةالقانكنية

المنطبقةدكفاإلشارةإلىالفقرةالخاصةالمنطبقةمفبيفالفقراتاألخرلالتيتتككفمنياالمادة،إذإف
تعددالفقراتالينفىأفالكاقعةتندرجتحتالنصالمشارإليوحتىكلككانتإحداىاىيالمنطبقة( .)3


كاليكفيأفيبيفالحكـالمادةالقانكنيةالتيتحددالعقكباتاألصميةبؿيجبأفأيضاأفيبيف
المادةالتيتقررالعقكباتالتكميميةأكالتبعية( .)4


كطبقانلنصالمادة()276مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةفإفاإللتزاـبذكرمادةالقانكفقاصرعمى

الحكـ الصادر باإلدانة كحده دكف حكـ البراءة ،كىذا ما أفصحت عنو صراحة المادة المذككرة بقكليا:
(يشتمؿالحكـ...عمىالمادةالقانكنيةالمنطبقةعمىالفعؿفيحالةاإلدانة .)..


كترفعالكقائعبعدتكييفياالقانكنيإلى المحكمةمفخالؿالنيابةالعامة ،كالتيتقكـبإحالةالدعكل
عبر الئحة اتياـ إلى المحكمة بعد إعطائيا الكصؼ القانكني( ،)5غير أف المحكمة ال تتقيد بالكصؼ
4طعفمصرمرقـ4964لسنة49قضائيةجمسة4980/4/34ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.

2طعفمصرمرقـ23429لسنة59قضائيةجمسة4990/3/5ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.
3طعفمصرمرقـ49244لسنة67قضائيةجمسة2007/7/30ـ،مكقعحمميلممحاماة،الرابطالسابؽ.

4طعفمصرم4975/5/48أحكاـالنقضس26ؽ99ص،428المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.
5راجع:المادة()244مفقانكفاإلجراءاتالجزائية.
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القانكنيالذمتسبغوالنيابةالعامةعمىالفعؿالمسندلممتيـ،ألفىذاالكصؼليسنيائيانبطبيعتو،كليس
مف شأنو أف يمنع المحكمة مف تعديمو متى رأت أف ترد الكاقعة بعد تمحيصيا إلى الكصؼ القانكني

السميـ ،شريطة أاليبنىىذاالتعديؿعمىكقائعلـتشممياالبينةالمقدمة ،كأفيعطىالمتيـفرصوإذا
تعريضو لعقكبة أشد مف العقكبة التي شممتيا الئحة االتياـ ،كىك ما أكدتو
كاف مف شأف ىذا التعديؿ 

المادة()270مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةبنصياعمىأنو(:يجكزلممحكمةأفتعدؿالتيمةعمىأفال
يبنىىذاالتعديؿعمىكقائعلـتشممياالبينةالمقدمة،كاذاكافالتعديؿيعرضالمتيـلعقكبةأشدتؤجؿ
القضيةلممدةالتيتراىاالمحكمةضركريةلتمكيفالمتيـمفتحضيردفاعوعمىالتيمةالمعدلة).


كتطبيقان لذلؾإذاكانتالنيابةالعامةقدأسندتإلى المتيـفيالئحةاالتياـتيمةالقتؿعفغير

قصد ،ثـتبيفلممحكمةأثناءنظرالدعكلأفالفعؿالمرتكبيشكؿجريمةالقتؿقصدان ،فيجكزلياأف

تعدؿىذهالتيمة،شريطةإعطاءالمتيـفرصةلمدفاععفنفسو،ككفالتيمةالجديدةتعرضولعقكبةأشد
مماكافأسنداليو ،أماإذاكافالتعديؿاليعرضولعقكبةأشد،فالمحكمةغيرممزموبإعطائوفرصو

جديدةلمدفاع .


كتطبيقان لنظرية العقكبة المبررة فمف المقرر أنو ال يترتب عمى الخطأ في ذكر رقـ مادة العقاب
المطبقةبطالفالحكـماداـقدكصؼالفعؿكبيفالكاقعةالمستكجبةلمعقكبةبياناكافيان،كقضىبعقكبةال

تخرجعفحدكدالمادةالكاجبتطبيقيا(،)4لذاجاءفينصالمادة()369مفقانكفاإلجراءاتالجزائية

أنو  -4 (:إذا بنيت أسباب الحكـ المطعكف بو عمى خطأ في ذكر نصكص القانكف ،أك في كصؼ
الجريمةأكفيصفةالمحككـعميو،فاليجكزنقضالحكـإذاكانتالعقكبةالمحككـبياىيالمقررةفي
القانكف لمجريمة بحسب الكقائع المثبتة في الحكـ كتصحح المحكمة الخطأ الذم كقع فيو كترد الطعف

بالنتيجة) .

 كاليتطمبالقانكفذكرالمكادالقانكنيةفيالدعكلالمدنيةالتابعةلمدعكلالجزائية ،ذلؾأفالعبرة
فيصحةالحكـبالنسبةإليياىيبصدكرهمكافقالمقانكف ،كعدـذكرمكادالقانكفالتيطبقتياالمحكمة
اقعةالدعكلاليبطؿالحكـمتىكافالنصالكاجبالتطبيؽمفيكـمفالكقائعالتيأكردىا( .)2

عمىك

 

4طعفمصرمرقـ45408لسنة62قضائيةجمسة4997/9/48ـس48ص،873منتدلكميةالحقكؽفيجامعةالمنصكرةفػيمصػر،الػرابط
الرابطالسابؽ.

2طعفمصرمرقـ695لسنة64قضائيةجمسة4993/42/44ـس44ص،4434المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.
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كاذاكانتالجريمةالتيصدرالحكـبشأنيامفالجرائـالمعمقةعمىشككلأكإذفأكطمب،فيجب
أفيشيرالحكـإلىالنصكصالمتضمنةليذاالقيكدمعبيافمراعاتيا،كاليغنيعفذلؾأفيككفثابت
باألكراؽصدكرالشككلأكاإلذفأكالطمب( .)4


كاف إشارة الحكـ االستئنافي إلى مادة العقابغير الزـ متى إعتنؽأسبابالحكـاإلبتدائي الذم
أفصحعفأخذهبيذهالمادة ،ألففيإعتناقوألسبابالحكـاالبتدائيمايكفيلبيافمكادالقانكفالتي
عكقبالمتيـبمقتضاىا،كذلؾشريطةأفيككفالحكـاالبتدائيقدأشارإلىتمؾالمكاد(،)2كلكفإذاأنشأ

الحكـ االستئنافي لنفسو أسبابان جديدة كلـ يفصح عف أخذه بأسباب الحكـ المستأنؼ ،كأغفؿ ذكر نص

الن ،كاليعصمومفىذاالعيب ،أنوأشارفيديباجتوإلى المكاد
القانكفالذمحكـبمكجبوفإنويككفباط 
التيطمبتالنيابةالعامةتطبيقيا،ماداـلـيفصحعفأخذهبيذهالمكادفيحؽالطاعف( .)3

4طعفمصرم4968/4/48أحكاـالنقضس.49

2طعفمصرمرقـ44634لسنة62قضائيةجمسة4997/9/27س48ص،937المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.
3طعفمصرمرقـ774لسنة48قضائيةجمسة4978/40/26ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية .
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المبحث الثالث 
ممخص طمبات الخصوم ودفوعيم
مفالبياناتالجكىريةالكاجبتكافرىافيالحكـالجزائيحسبماتضمفقانكفاإلجراءاتالجزائية،أف

يشتمؿعمى ممخصعفطمباتالخصكـكدفكعيـكالردعمييا ،حيثنصت المادة()276منوعمى:
( يشتمؿالحكـ...عمىممخصطمباتالنيابةالعامةكالمدعيبالحؽالمدنيكدفاعالمتيـ،)...كجاءفي

قضاء محكمةاالستئناؼ العميا قكليا( :إفعمىالمحكمةالردعمىكؿدفاعجكىرمأكطمبىاـيستند
إليواحدالخصكـأكدفعقانكنيقدـبالطريؽالقانكنيكسككتياعفالرديعتبرقصكرفيالتسبيبيعيب

حكمياممايستكجبإلغاءه)(،)4فاليجكزلممحكمةالتراخيعفالدفعالذميثارأماميا( .)2


كحسبماجرلالعمؿعميوفينطاؽاإلجراءاتالجزائيةفإفكممةالطمبتطمؽعمىكؿماأنصب

عمىمكضكعالدعكلمباشرة ،كأنصبعمىتحقيؽدليؿفييا ،كأفيطمبالمتيـإجراءمعاينةأكندب

خبيرلالستعانةبرأيوفيمسألةفنيةيتكقؼعميياالحكـفيالدعكل( .)3


 أماالدفعبمعناهالعاـفيطمؽعمىجميعكسائؿالدفاعالتييجكزلممتيـأفيستعيفبيالمتكصؿإلى
تبرئتومفاإلتياـالمسندإليو ،سكاءكافالدفعشكميان متعمقان باإلجراءات ،أكمكضكعيان متعمقان بمكضكع

االتياـ( .)4

كاشتماؿ الحكـ عمى مخمص عف الطمبات كالدفكع الجكىرية في الدعكل كالرد عمييا يسرل عمى
اءةكاإلدانة عمىالسكاء ،فحكـاإلدانةيتعيفأفيردكيدحضالدفكعالتيمفشأنيالكصحت
أحكاـالبر 
تبرلءالمتيـ،كحكـالبراءةيتعيفكذلؾأفيعمؿسببرفضواألخذبدليؿاإلدانة( .)5


كتتنكع الدفكع كالطمبات التي تثار أماـ المحكمة أثناء نظر الدعكل الجزائية إلى دفكع مكضكعية
كشكميةكعدـقبكؿ،ككذلؾفإفالقانكفقدأكجبتكافرعدةشركطفيىذهالدفكعكالطمباتحتىتمتزـ

 4تعميمات العميا في القضية ( )79/89بتاريخ ،79/44/24مشار إلييا في إستئناؼ عميا فمسطيني جزاء رقـ ( )80/52جمسة 4980/6/29ـ
(دائرةغزة)،كليدالحايؾ،مجمكعةمختارة،الجزء،20المرجعالسابؽ،ص.325

 2إستئناؼ عميا فمسطيني جزاء رقـ  76/92جمسة 4979/4/24ـ(دائرة غزة) ،كليد الحايؾ ،مجمكعة مختارة ،الجزء  ،20المرجع السابؽ ،ص
.209

 3عبدالقادرجرادة،مكسكعة اإلجراءاتالجزائية فيالتشريعالفمسطيني،المجمدالثالث،عدد بئرالسبع،مكتبة أفاؽغزة4432،ق،2044/ص
.4485

4عبدالحميدالشكاربي،الدفكعالجنائية،منشأةدارالمعارؼباإلسكندرية،الطبعةالثانية،2004،ص9
5نقضمصرم4959/3/47أحكاـالنقضس40ؽ72ص.324
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المحكمةباإلشارة إليياكالردعمييا ،كماكفؿالقانكفضكابطليذاالرد ،األمرالذمسنعمدإلى بيانوفي
ىذاالمبحثعبرتقسيموإلى ثالثة مطالب ،بحيثينصبالمطمباألكؿعمىأنكاعالدفكعكالطمبات،

كالمطمبالثاني يتناكؿالشركطالكاجبتكافرىافيالدفكعكالطمباتحتىتمتزـالمحكمة بالردعمييافي
حكميا ،بينما في المطمب الثالث نشرع ببياف الضكابط الكاجب اتباعيا في الرد عمى الدفكع كالطمبات،
عمىالنحكاآلتي :


المطمب األول
أنواع الطمبات والدفوع
لقد اسقر الفقو كالقضاء عمى تقسيـ الدفكع التي تثار أماـ المحكمة إلى دفكع مكضكعية كشكمية
كعدـقبكؿكأماالطمباتفييتنقسـإلىطمباتذاتطابعكاقعيكطمباتذاتطابعقانكنيمحضذلؾ


عمىالنحكاآلتي :

أوال :الدفوع :

-6الدفوع الموضوعية

المتيـكاألدلة المتعمقةبذلؾ(،)4كبذلؾفيي

ىيالدفكعالتيتتعمؽبكقكعالجريمةكنسبتياإلى 
متصمةبأصؿالدعكلككقائعيا،كتتعددبحكـطبيعتيابتعددالدعاكمكتنكعياكتعددظركفيا،كتعتبرتمؾ

الدفكعجكىريةمتىكافالدفاعالمعركضأكالدليؿالمطمكبتحققومنتجان فيالدعكل،بحيثإذاانيار
إنتفتالتيمةكمية،أكانتفىإسنادىاإلىالمتيـ،أكأصبحثبكتياعميومحؿشؾممايستكجبتبرئتو،كال
يمكفحصرىذهالدفكع( .)2


 كمفاألمثمةليذا النكعمف الدفكع ،الدفع بكيدية  كتمفيؽاالتياـ( ،)3كالدفع بتخمؼركفمف أركاف

الجريمة ،كإنتفاءنيةالتممؾفيجريمةالسرقة( ،)4أكالدفعبتكافرسببمفأسباب اإلباحة،أكمانعمف
مكانعالمسؤكلية،أكمانعمفمكانعالعقاب .

4حسفربيع،المرجعالسابؽ،ص.882

2احمدخميؿ،قكاعداإلجراءاتالجنائيةكمبادئيافيالقانكفالمصرم،الجزءالثاني،2004/2003،ص.446

 3طعف مصرم رقـ  45674لسنة  73قضائية جمسة 2040/2/28ـ ،المستحدث في أحكاـ محكمة النقض ،االصداء  ،45المرجع السابؽ،
ص.447

 4إستئناؼ عميا فمسطيني جزاء رقـ  54/430جمسة 4954/44/48ـ (دائرة غزة) ،كليد الحايؾ ،مجمكعة مختارة ،الجزء  ،45المرجع السابؽ،
ص، 457حيثجاءفيقضاءىذهالمحكمةقكليا(:إفمفأىـأركافجريمةالسرقةىيقصداالستيالءعمىالماؿالمسركؽلحرمافمالكومف
ممكيتوحرمانانمطمقانكتحكيؿالماؿلممنفعةالخاصة).

-49-

 -1الدفوع الشكمية :
كيقصدبياالدفكعالتيتتعمؽباإلجراءاتدكفأفتكجوإلىمكضكعالخصكمةفيالدعكلأكالحؽ

المدعىبو،كانماتستيدؼالنيؿمفصحةالخصكمةكاإلجراءاتالمككنةليا(.)6

كالدفكعالتيتستندإلىقانكفاإلجراءاتالجزائية،كيترتبعمىقبكليابطالفاإلجراءسكاءأكافىذا

البطالف مطمقان أـنسبيان ،كىي قد تنصب عمىبطالف اإلجراءات السابقة عمى المحاكمة مثؿ إجراءات

االستدالؿ أك التحقيؽ االبتدائي كالقبض كالتفتيش أك االستجكاب أك االعتراؼ ،أك قد تنصب عمى

إجراءات إقامة الدعكل مثؿ إجراءات اإلحالة أك التكميؼ بالحضكر أك تنصب عمى إجراءات التحقيؽ
النيائي(المحاكمة)( .)2


فالدفع ببطالف االستجكاب لعدـ دعكة محاـ لحضكر التحقيؽ في غير حاالت التمبس كالضركرة
كاالستعجاؿكالخكؼمفضياعاألدلة،يعدمفالدفكعاالجرائيةالجكىريةالكاجبعمىالمحكمةأفتعنىبالرد

عميوبمايفنده ،كاذااغفمتذلؾيككفحكميامعيبان بالقصكرفيالتسبيب( ،)3ككذلؾالدفع ببطالفاإلعتراؼ

ككنوكليدضغطكاكراهيعددفاعجكىرميجبعمىالمحكمةمناقشتو،كأفتعنىبأفتضمفحكمياردانسائغان
عميوماداـالحكـقدعكؿفيقضائوباإلدانةعمىىذااإلعتراؼ،كاالكافمشكبانبالقصكر(،)4كأيضانالدفع 

 4أحمدأبكالكفا ،نظريةالدفكعفيقانكفالمرافعات،منشأةالمعارؼباألسكندرية ،الطبعةالتاسعة4994 ،ـ،ص.474كطعفمصرمرقـ4000
لسنة75قضائيةجمسة2006/6/27ـ،المكقعالاللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.

2رءكؼعبيد،مبادئاإلجراءاتالجنائيةفيالقانكفالمصرم،الطبعةالثالثةعشرة،دارالجيؿلمطباعة،مصر،4979،ص،654حيثجاءفي
نصالمادة()475مفقانكفاإلجراءات  الجزائيةقكليا(:يترتبالبطالفعمىعدـمراعاةأحكاـالقانكفالمتعمقةبتشكيؿالمحاكـأكبكاليتياأك
باختصاصياأكبغيرذلؾمماىكمتعمؽبالنظاـالعاـكجازتإثارتوف يأيةمرحمةمفمراحؿالدعكل،كماتقضيبوالمحكمةمفتمقاءنفسيا)،
كنصتالمادة() 478مفنفسالقانكفعمى(:فيغيرحاالتالبطالفالمتعمؽبالنظاـالعاـيسقطالحؽفيالدفعببطالفاإلجراءات الخاصة
بجمعاإلستدالؿ أكبالتحقيؽاالبتدائيأكبالتحقيؽبالجمسةإذاكاف لممتيـمحاـكحصؿاإلجراء بحضكرهدكفاعتراضمنو،كيسقطحؽالدفع
بالبطالفبالنسبةلمنيابةالعامةإذالـتتمسؾبوفي)
3

طعفمصرمرقـ 7933لسنة 79قضائيةجمسة2044/2/44ـ ،المستحدثمفالمبادئالصادرةمفالدكائرالجنائيةمفأكؿأكتكبر2040

لغايةآخرسبتمر ،2044إعدادالمجمكعةالجنائيةبالمكتبالفنيلمحكمةالنقض ،القاىرة،2044 ،ص،437كطعفمصرمرقـ 97لسنة80
قضائيةجمسة2044/7/46ـ ،المرجعنفسو ،ص ،442كتنصالمادة()4/96مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةعمىأنو -4(:يجبعمىككيؿ
النيابةعندحضكرالمتيـألكؿمرةإلىالت حقيؽأفيتثبتمفىكيتوكاسموكعنكانوكمينتوكيستجكبوبالتيمةالمنسكبةإليوكيطالبوباإلجابةعمييا،
كيخطرهأفمفحقواالستعانةبمحاـ،كأفكؿمايقكلويجكزتقديموكدليؿضدهمفمعرضالبينةعندمحاكمتو)،كالمادة()98مفالقانكفنفسو
عمى(:لككيؿالنيابةاستجكا بالمتيـقبؿدعكةمحاميولمحضكرفيحاالتالتمبسكالضركرةكاالستعجاؿكالخكؼمفضياعاألدلةعمىأفتدكف
مكجباتالتعجيؿفيالمحضر،كلممحاميالحؽفياإلطالععمىأقكاؿالمتيـعندانتياءاالستجكاب).

 4طعفمصرمرقـ 46898لسنة 75قضائيةجمسة2042/44/27ـ،محمدسعيدشيحا،المستحدثمفالمبادئالصادرةمفالدكائرالجنائية،
المرجع السابؽ ،ص ،470كجاء في نص المادة ( )43مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ أنو  -4(:ال يجكز إخضاع أحد ألم إكراه أك
تعذيب،كيعامؿالمتيمكفكسائرالمحركميفمفحرياتيـمعاممةالئقة-2.يقعباطالنكؿق كؿأكاعتراؼصدربالمخالفةألحكاـالفقرةاألكلىمف

ىذهالمادة)كتقابمياالمادة()244مفقانكفاإلجراءاتالجزائية(:يشترطلصحةاالعتراؼمايمي-4:أفيصدرطكاعيةكاختيا انر،كدكفضغطأك
إكراهمادمأكمعنكم،أككعد،أككعيد)..كالمادة()273مفنفسالقانكف-2(:كؿقكؿيثبتأنوصدرمفأحدالمتيميفأكالشيكدكتحتكطأة

اإلكراهأكالتيديدييدركاليعكؿعميو).
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ببطالفأقكاؿالشاىدلصدكرىاتحتتأثيراإلكراه( ،)4كمفالدفكعاإلجرائيةماقضتبومحكمةاالستئناؼ
العميا بقكليا( :إ فالفقواستقركالقضاءعمىأفالدفعبعدـتبميغاألكراؽالقضائيةكمنيااإلخطار،مف
الدفكعالجكىريةالشكميةالتييترتبعمييابطالفنسبي)( .)2


 -4الدفع بعدم القبول
كقدعرفتومحكمةالنقضالمصريةبأنو(:الدفعالذميرميإلىالطعفبعدـتكافرالشركطالالزمة

لسماعالدعكلكىيالصفةكالمصمحةكالحؽفيرفعيابإعتبارهحقان مستقالن عفذاتالحؽالذمترفع
الدعكلبطمبتقريره،كانعداـالحؽفيالدعكل،أكسقكطولسبؽالصمحفييا،أكالنقضاءالمدةالمحددة

لرفعيا ،كنحك ذلؾ مما ال يختمط بالدفع بشكؿ اإلجراءات مف جية كال بالدفع المتصؿ بأصؿ الحؽ
المتنازععميومفجيةأخرل)( .)3


كمف ذلؾ الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل الجزائية لرفعيا بغير الطريؽ الذم رسمو القانكف ،كرفعيا قبؿ
الحصكؿعمىإذفأكشككلأكطمبفيالجرائـالتيعمؽالقانكفتحريكياعمىىذاالقيد(،)4أكالدفع

بعدـقبكؿالدعكلالجزائيةلسبؽصدكرأمربحفظيا(،)5أكسبؽمحاكمةالمتيـعمىذاتالفعؿ( )6



 4طعفمصرمرقـ 46374لسنة 66قضائيةجمسة4998/42/2ـس 49ص ،4263سعيدشعمة،قضاءالنقضفياألدلةالجنائية،المرجع
السابؽ ،ص.742كجاءفيالمادة()273مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةقكليا  -2(:كؿقكؿيثبتأنوصدرمفأحدالمتيميفأكالشيكدكتحت
كطأةاإلكراهأكالتيديدييدركاليعكؿعميو.).

 2إستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ(99/4476دائرةراـاهلل)،كنقضفمسطينيجزاءرقـ 2005/40جمسة( 2005/4/42دائرةراـاهلل)المكقع
اإللكتركنيلممقتفي.

 3طعف مصرم رقـ  7593لسنة  74قضائية جمسة  2044/4/28ـ ،المكقع الاللكتركني لمحكمة النقض المصرية .كقد عرفتو محكمة النقض
الفمسطينةبأنو(:كؿسببيرميبوالخصـإلىإعالفعدـقبكؿطمبخصمو،دكفالبحثفيالمكضكع،النتفاءحقوفيالدعكل،كيعتبرمف
قبيؿ الد فع بعدـ القبكؿ الدفع بانتفاء المصمحة أك انتفاء الصفة أك بمركر الزمف أك سبؽ الفصؿ أك بانقضاء ميؿ اإلجراءات القانكنية) نقض
فمسطينيمدنيرقـ3لسنة2009جمسة2009/4/20ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.209

 4طعفمصرمرقـ 49064لسنة 66قضائيةجمسة2005/40/26ـ.كطعفمصرمرقـ 49478لسنة 70قضائيةجمسة2007/44/45ـ،
المكقعالاللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.جاءفيالمادة()4مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةقكليا-4(:اليجكزلمنيابةالعامةإجراءالتحقيؽأك
أكادعاءمدنيأكطمبأكإذفإالبناء عمىشككلكتابيةأكشفييةمفالمجني
إقامةالدعكلالجزائيةالتيعمؽالقانكفمباشرتياعمىشككل 
ن
عميوأكككيموالخاصأكادعاءمدنيمنوأكمفككيموالخاصأكإذفأكطمبمفالجيةالمختصة) .

5طعفمصرمرقـ29749لسنة59قضائيةجمسة4997/9/48ـ،المكقعالاللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.

6تنصالمادة()42مفقانكفالعقكباتالفمسطينيرقـ 74لسنة4936ـعمىأنو (:اليؤاخذاإلنسافجزائيانمرتيفعفنفسالفعؿأكالترؾسكاء
أكافذلؾ بمقتضىأحكاـىذاالقانكفأكأحكاـأمقانكفآخر،أمافياألحكاؿالتييسفرفييا الفعؿأكالترؾعفكفاةإنسافآخر،فيجكزإدانة

الفاعؿبالجرـالذمسببالكفاةكاف كافقدأديفبجرـآخرناشئعفذلؾالفعؿأكالترؾ(.
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ثانيا :الطمبات :

-6طمبات ذات طابع واقعي:
كىيالطمباتالتييتقدـبياالخصكـسكاءأكانتالنيابةالعامةأـ المتيـأكالمدعيالمدنيأـ
المسئكؿ عف الحقكؽ المدنية في مجاؿ الدعكل لتحقيؽ أمر مف األمكر تتأثر الدعكل نتيجة تحققو(،)4

سكاءكانتذاتطابعكاقعيكطمبالنيابةأكالمتيـردالمترجـالمعيف(،)2أكطمبالمتيـإجراءمعاينة
لمكافالجريمة،أكندبخبير( .)3


-1طمبات تتعمق بجانب قانوني محض :
كطمبالنيابةالعامةتعديؿالكصؼالقانكنيأكالتيمةالمنسكبةإلىالمتيـفيالئحةاالتياـ( .)4

4حسفربيع،المرجعالسابؽ،ص.882

2تنصالمادة()265مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةالفمسطينيعمى(:كفقانألحكاـالقانكفيجكزلممتيـكككيؿالنيابةأفيطمبردالمترجـالمعيف،
عمىأفيبديااألسبابالمكجبةلذلؾكتفصؿالمحكمةفياألمر).

3تنصالمادة()70مفقانكفاإلجراءات  الجزائيةعمى(:لممتيـأفيستعيفبخبيراستشارم،كيطمبتمكينومفاالطالععمىاألكراؽ،عمىأال
يترتبعمىذلؾتأخيرالسيرفياإلجراءات).

4حسفربيع،المرجعالسابؽ،ص ،882كتنصالمادة()89مفقانكفالقضاءالعسكرمرقـ()4لسنة2008عمى(:لممحكمةالعسكريةمفتمقاء
نفسياأكبناءعمىطمبأحدالخصكـأفتأمربتعديؿالتيمةكاصالحالخطأالمادمكتدارؾالسيكفيعبارةاالتياـ).
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المطمب الثاني
الشروط الواجب توافرىا في الدفوع والطمبات حتى تمتزم المحكمة بالرد عمييا في حكميا
إفالمحكمةغيرممزموبالردعمىكؿدفعأكطمبيثارأمامياكايرادهفيأسبابحكميا،بؿالبد

مفتكافرشركطمعينةفيىذاالدفعأكالطمبحتىتككفممزموبذلؾ،حيثجاءقضاءمحكمةالنقض

بقكلياأف( :المحكمةممزمةبالردعمىكؿدفعأكسببجكىرم ،الأفتتبعأكتنقادلمطاعففيماأبداه

مفأسبابالتعدكأفتككفرقمانإضافيانفيسمسمةاألسباب)()4كتتمثؿىذهالشركطفياألتي :


أوالً  :يجب إثارة الدفع أو الطمب امام المحكمة المختصة :
لكيتمتزـالمحكمةبعرضالدفعأكالطمبكالردعميو ،البدمفتمسؾالخصـبوأماـالمحكمة

عند نظرىا الدعكل بالشكؿ القانكني ،كيككف كذلؾ إذا قدـ مكتكبان أك شفكيان في حضكر الخصـ اآلخر

كأثبت في محضر الجمسة( ،)2فال تمتزـ المحكمة بمناقشة دفكع كطمبات لـ تثر أماميا ،كأف تككف قد

طرحت في التحقيؽ اإلبتدائي ،ما لـ تكف متعمقو بالنظاـ العاـ حيث يجكز لممحكمة إثارتيا مف تمقاء
نفسيا ،كتطبيقالذلؾقضتمحكمةاالستئناؼ العميا بقكليا(:بعدـجكازقبكؿالدفعالذملـيثارأثناء

نظرالدعكل)( .)3



كاليكفيأفيثارالدفعأكالطمبأماـالمحكمةبؿيجبافتككفىذهالمحكمةمختصةبنظره،

فكفقانلنصالمادة()344مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةفإنو اليقبؿالدفعببطالفاإلجراءاتأماـمحكمة

االستئناؼ إالإذاكافمتعمقابالنظاـالعاـأككافقدأبدمأماـمحكمةأكؿدرجة ،كماجاءفيالمادة

()352مفذاتالقانكفق كليا( :اليقبؿمفالخصـأفيدفعببطالفبعضاإلجراءات التيتمتأماـ
محاكـالصمحكالبدايةإذالـيحتجبياأماـمحكمةاالستئناؼ)،كتطبيقالذلؾقضيبأف(:الدفعالذملـ

يثرأماـمحكمةالمكضكعغيرمقبكؿقانكنانأماـمحكمةاالستئناؼ)( .)4



4نقضفمسطينيجزاءرقـ()2005/43جمسة)2006/3/5راـاهلل،مكقعالمقتفي.
2عزميعبدالفتاح،المرجعالسابؽ،ص.265

3إستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ()58/44جمسة،4985/42/9كليدالحايؾ،مجمكعةمختارة،الجزء،47المرجعالسابؽ،ص.87

كليدالحايؾ،مجمكعةمختارة،ج ،20المرجعالسابؽ،ص .78كاستئناؼ

 4إستئناؼ عميافمسطينيجزاءرقـ()75/40جمسة،4975/5/26
عميافمسطينيجزاءرقـ()70/34جمسة،4970/40/48المرجعنفسو،ج،4ص.249
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ثانياً :يجب أن يكون الدفع أو الطمب صريحاً وجازماً :
يجبأفيككفالطمبأكالدفعالمبدلصريحانككاضحانكجازمانمشتمالنعمىبياناتمايرميإليو،

كيصرعميومفأثاره ،فالينبغيأفيككفضمنيان ،أكيفيـمفسياؽالحديث ،كيستكمبعدئذأفيثار
بصكرةشفكيةأكمكتكبة ،فالتمتزـالمحكمةبالردعمىالدفعأكالطمبإذاكافقدجاءبصيغةتفكيض

األمرلممحكمة،أكبصكرةرجاءأكجاءبصيغةإظيارعيبفيتحقيؽالنيابة( .)4


 كالدفعكالطمبالجازـىكالذميصرعميومقدموكالينفؾعفالتمسؾبوكاإلصرارعميوفيطمباتو
الختامية( ،)2كتطبيقان لذلؾقضيبأنو( :إذاكافالمدافععفالطاعفقدطمبفيإحدلالجمساتسماع

شيكد نفي إال أنو في الجمسة الختامية كبعد أف أستمعت المحكمة إلى شيادة ضابط المباحث ترافع
محاميالطاعفدكفأفيصر،الفيصدرمرافعتوكالفيختامياعمىسماعشيكدالنفيممامفادهأنو

عدؿعفىذاالطمب...كمفثـليسلمطاعفأفينعىعمىالمحكمةعدـإجابتوإلىطمبسماعشيكد

النفياكالردعميو)( .)3


كماقضيبأنو(:إذاكافالمدافععفالطاعفقدإختتـكؿمنيـمرافعتوبطمبالحكـببراءتومما
أسنداليودكفالتمسؾبسماعشيكدأك طمباتالتحقيؽالتيأثارىافيطعنو ،فالعمىالمحكمةإفىي

إلتفتتعنيا)(،)4ك كذلؾقضيبأنو(:التمتزـالمحكمةبالردعمىطمبالمعاينةالذملـيتقدـبوالدفاع
عفالمتيـفيصكرةالطمبالجازـالذميقرعسمعالمحكمة،بؿصاغوفيصيغةرجاء)( .)5


كلكفإذااختتـالدفاعمرافعتو الختاميةبطمبالبراءةأصميان كاحتياطيان سماع شاىدإثباتأكإجراء
تحقيؽمعيف،فإفذلؾيعدطمبانجازمانتمتزـالمحكمةبإجابتوإذالـتنتوإلىالبراءة،كمخالفةذلؾإخالؿ

بحؽالدفاع( .)6

4ساىرإبراىيـالكليد،المرجعالسابؽ،ص475ك.476

2طعفمصرمرقـ84644لسنة75قضائيةجمسة 2040/3/7ـ،المستحدثفيأحكاـمحكمةالنقضالجنائيةكالمدنية،االصدار،45المرجع
السابؽ،ص.432

3طعفمصرمرقـ6280لسنة66قضائيةجمسة4998/4/43ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.

4طعفمصرمرقـ47894لسنة66قضائيةجمسة4998/42/2ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.

5طعفمصرمرقـ4742لسنة30قضائيةجمسة4964/3/44ـ،س42ص،360سعيدشعمة،قضاءالنقضفياألدلةالجنائية،الجزءاالكؿ،
منشأةالمعارؼباالسكندرية،2004،ص .977

 6طعفمصرمرقـ 4946لسنة 55قضائيةجمسة 4985/42/42س 36ص،4406سعيدشعمة،قضاءالنقضفياألدلة الجنائية ،المرجع
السابؽ،ص .706
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 كيجبأاليككفاليدؼمفالدفعأكالطمبسكلمجردالتشكيؾفيمدلمااطمأنتإليوالمحكمة
مف أدلة الثبكت ،كفي ذلؾ تقكؿ محكمة النقض المصرية بأنو (:إذا كاف البيف مف محضر جمسة
كردالدفعببطالفأقكاؿالشاىدةاألكلىلككنياكليدةإكراهكقععمييا
المحاكمةأفالمدافععفالطاعفأ 
الن عمى
مفضابطالكاقعةفيعبارةمرسمةلـيشرفيياإلى نكعاإلكراهالذمكقععمييا ،كلـيسؽدلي 

كقكعو،كمفثـفإفماأثارهالطاعفالينصرؼإاللمجردالتشكيؾفيالدليؿالمستمدمفأقكاؿالشاىدة

المذككرة تكصال إلى عدـ التعكيؿ عميو مما يعتبرمف أكجو الدفاع المكضكعية التي ال تمتزـالمحكمة
بالردعميو ،إذالرديستفادمفالحكـباإلدانة استنادان إلى أدلةالثبكتالتيأخذتبياكالعمىالمحكمة
مفبعدإفىيعكلتضمفماعكلتعميوعمىأقكاؿالشاىدةاألكلىبعدأفأفصحتعفاطمئنانيا

إلىأقكالياكلككانتبينياكبيفالطاعفخصكمة)( .)4


كالبدأفيبيفمثيرالدفعأساسدفعوكمقصدهكمرماهمنو،كفيىذاالسياؽقضتمحكمةالنقض

المصريةبأنو( :لماكافيبيفمفمحضرجمسةالمحاكمةأفالمدافععفالطاعفالثاني كافدفعبعدـ
جديةالتحرياتاالانولـيبيفأساسدفعوكمقصدهكمرماهمنو،بؿأطمقوفيعبارةمرسمةالتحمؿعمى

الدفعالصريحببطالفأذفالتفتيش،الذمإبداهفيعبارةصريحةتشمؿعمىبيافالمرادمنو،كمفثـفال
عمىالمحكمةإفىيإلتفتتعفالردعميو)( .)2


ثالثاً :أال يكون من أثاره قد تنازل عنو
يجبأفيظؿالخصـالذمأثارالدفعأكالطمبمتمسكان فيو ،كمص انر عميوحتىتمتزـالمحكمة

بالردعميو ،أماإذاتنازؿعنوصراحةن أكضمنان،فالتمتزـالمحكمةبالردعميو( ،)3كيعدمفقبيؿالتنازؿ
الضمنيعدـتمسؾالدفاعبطمبوأكاإلصرارعميوفيطمباتوالختامية ،كاعماالن لذلؾجاءفيقضاء

محكمةالنقضالمصريةقكليا(:كاذكافالبيفمفمحاضرجمساتالمرافعةأفالمحكمةكافأجمت

نظرالدعكللطمبالدفاععفالطاعفالعالفشيكدالنفياالأنواقتصرفيجمسةالمرافعةاالخيرة
عمى طمب البراءة كلـ يتمسؾ بطمب سماعيـ في طمباتو الختامية ،فميس لو مف بعد أف ينعى عمى

المحكمةعدـإجابتوإلىىذاالطمباكالردعميو)(،)4كبناءعمىذلؾإذاكافالدفاعقدطمبفيإحدل

4طعفمصرمرقـ45289لسنة73قضائيةجمسة2040/3/8ـ،المستحدثفيأحكاـمحكمةالنقضالجنئيةكالمدنية،االصدار،45المرجع
السابؽ،ص.454

2طعفمصرمرقـ46234لسنة65قضائيةجمسة4997/40/24ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.

3تنصالمادة()476مفقانكفاإلجراءاتالجزائية (:فيماعداالحاالتالتييتعمؽفيياالبطالفبالنظاـالعاـ،اليجكزالدفعبالبطالفإالممف
شرعلمصمحتومالـيكفقدتسببفيوأكتنازؿعنوصراحةأكضمننا)

4طعفمصرمرقـ9544لسنة64قضائيةجمسة4996/4/44ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.
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جمساتالمحاكمةسماعشاىدأكإجراءمعاينة ،ثـتداكلتبعدذلؾعدةجمساتكترافعالدفاعفيأخر
الجمسةدكفأفيتمسؾبطمبوفيمرافعتو ،فإفذلؾيعدتنازالضمنياعفىذاالطمب ،كاليككفلممتيـ
بعدذلؾأفينعيعمىالمحكمةعدـإجابتوليذاالطمبأكالردعميو .


الن ضمنيان عدـتمسؾالدفاعبطمبوبعدتغييرىيئةالمحكمة ،لذاقضيبأنو( :متى
ككذلؾيعدتناز
كافالطاعفلـيتمسؾفيمرافعتوأماـالييئةالجديدةالتيتنظرالدعكلبطمبإجراءالمعاينة ،فإف

المحكمةالتككفممزموبإجابتو،كالتثريبعميياإذىيلـتردعميو)( .)4


كاليقبؿمفالخصـطبقانلنصالمادة()352مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةأفيدفعببطالفبعض

اإلجراءات التيتمتأماـمحاكـالصمحكالبدايةإذالـيحتجبياأماـمحكمةاالستئناؼ ،ألفعدـ
االحتجاج كالتمسؾ بيا أماـ محكمة أكؿ درجة يعد تنازال عف ىذا الدفع ،طالما أنيا ال تتعمؽ بالنظاـ

العاـ .

كيعدإستخالصالنزكؿالضمنيعفالدفعأكالطمبمفعدمو ،مفاألمكرالكاقعيةالتييستقؿ
بياقاضيالمكضكع(،)2كالتنازؿعفالطمببعدإبدائواليحرـالخصـصاحبالشأفحقوفيالعدكؿ

عف تنازلو ،كالعكدة إلى التمسؾ بيذا الطمب سكاء كاف التمسؾ شفاىة  اك مكتكب ما دامت المرافعة
الختاميةدائرة ،فمثالنزكؿالدفاعبادئاألمرعفطمبسماعالشيكدكاسترسالوفيالمرفعو ،اليحرمو

العدكؿعفىذاالنزكؿكاليسمبوحقوفيالعكدةإلىالتمسؾبطمبسماعيـ،سكاءكافىذاالتمسؾفي

دفاعوبشكؿشفكمأـمكتكب،طالماكانتالمرافعةكقتحصكلومازالتدائرةلـتتـبعد( .)3


رابعاً:أن يكون الدفع أو الطمب جوىرياً ومنتجاً في الدعوى :
 يشترطأفيككفالدفعأكالطمبظاىرهالتعمؽبمكضكعالدعكلالمنظكرةأماـالمحكمة ،أمأف

المكضكع ذاتو ،كمنتجان فييا ،فالمحكمة غير ممزمة بإجابة طمب

يككف الفصؿ فييا الزمان لمفصؿ في

المتيـأكالردعميوإالإذاكافطمبانجكىريانكمنتجانفيالدعكل()4كفيذلؾتقكؿمحكمةالنقض(:إف
الدفاع الذم تمتزـ المحكمة بالرد عميو ىك الدفاع الجكىرم المنتج في الدعكل كاذا كاف ذلؾ ككاف ما

 4طعف مصرم رقـ  2047لسنة  37قضائية جمسة 4968/3/4ـ س 49ص ،300سعيد شعمة ،قضاء النقض في األدلة الجنائية ،المرجع
السابؽ،ص.980

2نقضفمسطينيمدنيرقـ349لسنة2004جمسة2006/9/44ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.209

3طعفمصرمرقـ4578لسنة57قضائيةجمسة4988/4/4ـس39ص،70سعيدشعمة،قضاءالنقضفياألدلةالجنائية،المرجعالسابؽ،
ص،742كطعفمصرمرقـ842لسنة6قضائيةجمسة4976/42/49س27ص،948سعيدشعمة،المرجعنفسو،ص.686

4عبدالحميدالشكاربي،الدفكعالجنائية،منشأةدارالمعارؼباإلسكندرية،2004،ص.42
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ذىباليوالطاعفمفأفالمحكمةأغفمتالردعميوغيرمؤثرفيالدعكلكالحاجةلو،فإفالنعيعمى
الحكـبالقصكريككفكاردعمىغيرأساس)( .)4


 كالدفعالجكىرمىكمايستمدمنوالدليؿالذممفشأنوالكصكؿإلىالبراءة،أكلنفيالقكةالتدليمية
لألدلة األخرل القائمة في الدعكل ،كالدفع بانتفاء ركف مف أركاف الجريمة أك بتكافر سبب مف أسباب

اإلباحة(،)2أكالدفعبانقضاءالدعكلبالتقادـ(،)3فالبدأفيككفمفشأفالدفعالجكىرمإفصحتغيير
الرأمفيالدعكل( .)4


فإذاكافالقصدمفالدفعأكالطمبإثارةالشبيةفيالدليؿالذمإطمأنتإليو المحكمة ،كاليتجو

مباشرةإلىنفيالفعؿالمككفلمجريمةكالإلىإثباتاستحالةحصكؿالكاقعةالتمتزـالمحكمةبإجابتو( .)5


خامساً :إعتماد الحكم عمى اإلجراء المدفوع ببطالنو
لمردعمىالدفع يجبأفتككفالمحكمةقدإستمدتمفاإلجراء المدفكعببطالنوأكالدليؿالمراد

تفنيدهعنص انرمفالعناصرالتيأسستعميياحكميان إثباتان أكنفيان،أماإذالـيعتمدالحكـعمىشيء

مفذلؾ،فالبطالففيإغفاؿالمحكمةالردعميو( .)6


كتطبيقان لذلؾفإفالمحكمةالتككفممزمةبالردعمىالدفعببطالفاعتراؼالمتيـلصدكرهتحت
كاإلكراه ،ما داـ لـ تعكؿ عمى ىذا االعتراؼ في قضائيا باإلدانة( ،)7كما قضي بأف( :دفاع
الضغط 
المتيـ مف أف حالة المجني عميو القتيؿ الصحية لـ تكف تسمح لو بالتحدث بتعقؿ كاإلدالء بأقكالو
بمحضرالشرطةكىكدفاعيتضمفدعكةأىؿالخبرةالطبيبالشرعيلسؤاؿبشأفتمؾالكاقعة ،إالأنو

4نقضفمسطينيمدنيرقـ340لسنة2004جمسة2003/42/44ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.243

2ساىرإبراىيـالكليد،المرجعالسابؽ،ص.475

3طعفمصرمرقـ5494لسنة79قضائيةجمسة2009/40/4ـ،المستحدثفيأحكاـالنقضالمدنيةكالجنائية،االصدار،40المرجعالسابؽ،
ص.484

 4نقضفمسطينيمدنيرقـ 238لسنة 2003جمسة2004/44/28ـ (دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص،222كنقضفمسطيني
مدنيرقـ22لسنة2003جمسة2005/2/9ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعنفسو،ذاتالصفحة.

5طعفمصرمرقـ7767لسنة63قضائيةجمسة4998/4/8ـس49ص،63سعيدشعمة،قضاءالنقضفياألدلةالجنائية،المرجعالسابؽ،
ص.722

6ساىرالكليد،المرجعالسابؽ،ص.469

 7طعفمصرمرقـ 46898لسنة 75قضائيةجمسة2042/44/27ـ،محمدسعيدشيحا،المستحدثمفالمبادئالصادرةمفالدكائرالجنائية،
المرجعالسابؽ،ص470
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لماكانتالمحكمةلـتعكؿعمىىذاالدليؿفيإدانةالمتيـكلـتشرإليوفيمدكناتحكميا ،كمفثـ
فإنوينحسرعنياااللتزاـبإجابةىذاالطمب)( .)4


سادساً :أن يثار الدفع أو الطمب قبل إقفال باب المرافعة :
كما يشترط اللتزاـ المحكمة بالرد عمى طمبات الخصكـ كدفكعيـ ،كتضمينيا أسباب حكميا ،أف

يككفقدتـتقديمياقبؿإقفاؿبابالمرافعة،ألنوبإقفاؿبابالمرافعةتختتـالمحاكمة(،)2كتككفالمحكمة

قدإستجمعتصكرةكاممةعفالدعكلكأنيتتحقيقيان ،كلـيعدمحؿلطمبأكدفعيستيدؼالمزيدمف

التكضيحلعناصرالدعكل ،كليسفيالقانكفمايمزـالمحكمةبإعادةالقضيةإلى المرافعةبعدحجزىا

لمحكـ،ماداـذلؾتـبعدأفأفسحتلطرفيالخصكمةاستيفاءدفاعيما( .)3


كفي ىذا اإلطار قضي بأنو (:مف المقرر متى أمرت المحكمة بإقفاؿ باب المرافعة في الدعكل
كحجزتيالمحكـفييمفبعدذلؾالتككفممزموبإجابةطمبالتحقيؽالذميبديوالمتيـفيمذكرتو
التييقدميافيفترةحجزالقضيةلمحكـأكالردعميوماداـلـيطمبذلؾبجمسةالمحاكمةكقبؿإقفاؿ

باب المرافعة)( ،)4كما قضي بأنو(:ال يقبؿ مف الطاعف النعي عمى المحكمة عدـ إجابتو إلى طمبو
االحتياطيبسماعأقكاؿشاىداإلثبات،طالماأمسؾىكعفالمطالبةبوفيالمرافعةالختامية)( .)5


كاذا قررت المحكمة إقفاؿ باب المرافعة مع السماح لألطراؼ تقديـ مذكرات ختامية خالؿ مدة
معينةتحددىا،فإفذلؾيعنيامتدادبابالمرافعةإلىحيفانتياءىذهالمدة،كتمتزـالمحكمةبالردعمى
الدفكعالتيتثارضمفىذهالمذكراتمتىقدمتخالؿالمدةالمحددة .

4طعفمصرمرقـ644لسنة55قضائيةجمسة4985/42/5ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.

 2تنصالمادة()274مفقانكفاإلجراءات الجزائيةبأنو (:بعداالنتياءمفسماعالبيناتيبدمككيؿالنيابةمرافعتوكمايبدمالمدعيبالحؽ
المدنيمطالبوكالمتيـكالمسؤكؿعفالحؽالمدنيدفاعيماكبعدذلؾتختتـالمحاكمةكفيكؿاألحكاؿيجبأفيككفالمتيـآخرمفيتكمـ)

يجكزلممحكمةمفتمقاءنفسياأكبناء عمىطمبأحدالخصكـ
 3جاءفيالمادة() 466مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجاريةقكليا(:
ن
أفتقررفتحبابالمرافعةألسبابجديةكضركريةلمفصؿفيالدعكل)،كماجاءفيقضاءمحكمةالنقضالفمسطينيةقكليا(:التثريبعمى
محكمةالمكضكع إف ىيأجابتطمبفتح بابالمرافعةلتقديـبينةمفندةبعدإقفاؿ بابالمرافعة فيالدعكل إذ يصبحإجابةىذاالطمبمف
االطالقاتالتياليعابعمىالمحكمةعنداالستجابةاليو)نقضفمسطينيمدنيرقـ446لسنة2002جمسة2003/4/28ـ(دائرةغزة)،أكرـ
كالب،المرجعالسابؽ،ص، 498كماقضتبأنو(:التثريبعمىمحكمةالمكضكعإفىيرفضتطمبفتحبابالمرافعةلسماعشاىدالحد
الخصكـ،عدـإجابةالطمبمفاالطالقاتالتياليعاب عمىالمحكمةعدـاالستجابةاليو)نقضفمسطينيمدنيرقـ 484لسنة 2003جمسة
2003/42/48ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعنفسو،ص.499

4طعفمصرمرقـ4595لسنة58قضائيةجمسة4989/42/27ـ،سعيدشعمة،قضاءالنقضفياألدلةالجنائية،المرجعالسابؽ،ص.747
5طعفمصرمرقـ40227لسنة83قضائيةجمسة2044/2/40ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.
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كاذاكانتالدفكعالتيأثيرتفيالمذكرةدفكعجديدةلـتثرأثناءجمساتالمحاكمة ،كجبعمى
المحكمة تمكيف الخصكـ كاتاحة الفرصة ليـ لمرد عمييا تحقيقان لمبدأ المكاجية بينيـ كمراعاة لمقكاعد

النإلخاللوبحؽالدفاع( .)4
األساسيةالتيتكفؿعدالةالتقاضي،كاالعدالحكـباط 


كأثناء حجزىا لمحكـ في مذكراتيـ متى كانت
كلمخصكـ أف يعدلكا طمباتيـ أثناء نظر الدعكل 

المحكمةقدرخصتبتقديـمذكراتفي أجؿمعيفلـينتوىذااألجؿ ،كماداـالخصـالمقدمةضدة

الطمباتقدأطمععميياكعمـبيا،ذلؾأفالعبرةبالطمباتالختاميةفيالدعكل( .)2

4طعفمصرمرقـ0805لسنة44جمسة4978/3/29ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.

2طعفمصرمرقـ4446لسنة65قضائيةجمسة4996/44/28ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.
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المطمب الثالث


ضوابط الرد عمى الدفوع والطمبات 
متىتكافرفيالدفعأكالطمبشرائطوالتيبيناىاآنفانفيالمطمبالثاني ،كافعمىالمحكمةالتي

الن
أثيرأمامياأفتجيبعنو ردان سائغان لوسندهمفأكراؽالدعكلكظركفيا ،كاالكافإىماليالذلؾإخال 

بحؽالدفاعكقصك انرفيحكميا،ممايعيبوكيستكجبنقضو( ،)4كفيسياؽردالمحكمةلياالصالحيةأف

الن
تفصؿفيىذهالدفكععمىحدة،أكأفتقررضمياإلىالمكضكعلتفصؿفييمامعانفيحكـكاحدعم 

بأحكاـ المادة ( )2/94مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية كالتي تنص عمى -2( :تحكـ
المحكمةفيىذهالدفكععمىاستقالؿمالـتأمربضمياإلىالمكضكعكعميياأفتبيفماحكمتبوفي

كؿمنياعمىحدة)( .)2


كالمحكمةكقاعدةعامةتقضيفيالدفعالشكميقبؿالبحثفيالمكضكع ،ألفالفصؿفيالدفع
الشكميقديغنيياعفالتعرضلمكضكع الدعكل ،كمعذلؾيجكزلياأفتقررضموإلىالمكضكعإذا
رأت أف الفصؿ فيو يستمزـ بحث المكضكع( ،)3كفي ىذه الحالة تصدر حكمان كاحدان بشرط أف تبيف في
الن،
حكمياماقضتبوفيكؿمنيما(،)4ذلؾأفقرارالضـيعتبرمفقبيؿتأجيؿالفصؿفيوكليسفص 
كىكمفإطالقاتقاضيالمكضكعحسبمايرتأيو( .)5


كالعبرةىيبحقيقةالدفعكمرماهكليسبالتسميةالتييطمقياالخصكـ(،)6كعندتعددالدفكعالشكمية،
يجب عمى المحكمة أف تقضي أكالن في الدفع بعدـ اإلختصاص ،أيان كاف نكعو ،ثـ تتدرج بعدئذ لباقي

الدفكع،ألفالمحكمةالكاليةليافيالقضاءفيباقيالدفكعالشكميةمالـتكفمختصةبنظرالنزاع( .)7


 كقضاء محكمة أكؿ درجة بعدـ القبكؿ ال يستنفد كاليتيا في نظر الدعكل ،مما يتعيف معو عمى
المحكمةاالستئنافيةإذاماأكؿدرجةلنظرم كضكعيا،ألفىذهالمحكمةلـتقؿكممتيافيوبعد،كالتممؾ

4نقضفمسطينيمدنيرقـ2003/444جمسة(2004/3/44دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.224

 2نقضفمسطينيمدنيرقـ 2008/449جمسة2009/5/27ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص،207كنقضفمسطينيمدنيرقـ
2007/50جمسة2042/2/43ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعنفسو،ص.209

3طعفمصرمرقـ4000لسنة75قضائيةجمسة2006/6/27ـ،المكقعالاللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.
4أحمدأبكالكفا،نظريةالدفكع،المرجعالسابؽ،ص.45

5نقضفمسطينيمدنيرقـ2043/275جمسة2044/3/46ـ(دائرةغزة)،لـينشربعد.

مرقـ7593لسنة74قضائيةجمسة2044/4/28ـ،المكقعالاللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.
6طعفمصر 
7أحمدأبكالكفا،نظريةالدفكع،المرجعالسابؽ،ص.45
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المحكمة االستئنافية التصدم لممكضكع لما يترتب عمى ذلؾ مف تفكيت إحدل درجات التقاضي عمى
الخصكـ( .)4

 كالمحكمةغيرممزموبتكميؼالخصكـبتقديـالدليؿعمىدفاعيـأكلفتنظرىـإلىمقتضياتىذا

لممستنداتكاألدلةالمطركحةعمييابمايكفيلحممو(،)2كلكفعمييا

الدفاع،كحسبياأفتقيـقضاءىاكفقان
أف تسمعكجية نظر الخصكـ ،كتمكفكؿ خصـمفمناقشةمايقدمو اآلخر مف دفاعفي الخصكمة

تكصالن إلقناعيا بحقيقةكاقعالدعكلكفيميا ،كذلؾإلنزاؿحكـالقانكف،كافعدـتمكينيـمفذلؾيعد

إخالالنبحقيـالقانكنيفيالدفاع( .)3


 كقديككفالردعمىىذهالدفكعمفقبؿالمحكمة صريحان أكضمنيان ،كلكفشريطةأفينطكمعمى
أسبابسائغةتبرره( )4كفيذلؾقضت محكمةالنقضبأنو( :بحسبالحكـأفيقكـعمىأسبابسائغة
تكفيلحمموعميو،كالعميوبعدذلؾأفيتتبعالخصكـفيأقكاليـكحججيـكطمباتيـكيرداستقالالعمى
كؿحجةأكقكؿأكطمبأثارهماداـقياـالحقيقةالتيقاـعمييافيياالردالضمنيالمسقطلتمؾاألقكاؿ

كالحجج كالطمبات ،ذلؾ أف إقامة الحكـ عمى أسباب تبرره يعتبر ردان ضمنيان عمى كؿ ما أثير في

الدعكل)(،)5كماقضيبأفالدفعبنفيالجريمةأكالتكاجدعمىمسرحيامفالدفكعالمكضكعيةالتيال

تستأىؿردانصريحان،طالماكافالردعمييامستفادانمفأدلةالثبكتالتيأكردىاالحكـ( .)6



فالمحكمةغيرمطالبوبتعقبالدفاعفيكؿجزئياتو،كتفنيدهفيكؿماقديثيرهمفشبيات،ككؿ
مايستنتجومفظركؼالكاقعة ،بؿيكفيأفيككفالردعمىكؿذلؾمستفادان مفالحكـباإلدانة استنادان

إلى أدلة الثبكت ،كمايكفيلمردعمىأدلةالثبكتالحكـبالبراءةاستنادان إلى عدـاالقتناعبصحتيا(،)7
كفي ذلؾ قضت محكمة النقض المصرية بقكليا( :إف لممحكمة أف تعكؿ عمى أقكاؿ شيكد اإلثبات

كتعرض عما قالو شيكد النفي دكف أف تككف ممزمة باإلشارة إلى أقكاليـ أك الرد عمييا ردان صريحان،

كقضاؤىاباإلدانةاستنادانإلىأدلةالثبكتالتيأكردتيايفيدداللةأنياأطرحتشيادتيـكلـترلاألخذبيا
كمفثـفإفماينعاهالطاعففيىذاالصددغيرسديد)( .)8

4طعفمصرمرقـ7593لسنة74قضائيةجمسة2044/4/28ـ،المكقعالاللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية

2نقضفمسطينيمدنيرقـ2040/52جمسة2042/4/40ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.243

3نقضفمسطينيمدنيرقـ2002/407جمسة2003/2/47ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.244
 4عبدالحكـفكدة،مكسكعةالحكـالقضائي،نظريةالحكـالمدني،المرجعالسابؽ،ص.395

نقضفمسطينيمدنيرقـ2004/49جمسة2004/44/24ـ(،دائرةغزة)،ناظـعكيضة،أحكاـمحكمةالنقض،ص .404

5

6طعفمصرمرقـ34لسنة83قضائيةجمسة،2044/2/40المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.
7رءكؼعبيد،مبادئاإلجراءاتالجنائية،المرجعالسابؽ،ص.649

8طعفمصرمرقـ28859لسنة69قضائيةجمسة،2004/4/44عمىالرابطhttp://forum.arabia4serv.com/t48247.html
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كاذاقررتالمحكمةجديةطمبمفطمباتالدفاع ،فاستجابتلوفاليجكزلياأفتعدؿعنوإال
لسببسائغيبررىذاالعدكؿ ،فييممزموأفتعمؿعمىتحقيؽىذاالدليؿأكتضمفحكميااألسباب

التي دعتيا إلى أف تعكد عنو ،فتقرر عدـ حاجة الدعكل ذاتيا إلى ىذا التحقيؽ بشرط اإلستدالؿ
السائغ( .)4

 كلكف إذا أغفمت المحكمة في أسباب حكميا كمنطكقة الفصؿ في بعض الطمبات المكضكعية،
جاز لصاحب المصمحة طبقان لنص المادة ( )485مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية أف
يطمب باستدعاء يقدـ إلى المحكمة التي أصدرت الحكـ النظر في الطمب كالحكـ فيو ،كيعتبر الحكـ

الصادرفيالطمبمتممان لمحكـالصادرفيالدعكل،كاليقبؿاالستئناؼ استنادان عمىأفمحكمةاكؿ
درجةقدأغفمتبعضالطمبات،ألفىذهالمحكمةلـيصدرعنياحكـ،لكييطعففيو،بؿيتـمعالجة

ذلؾعبرالرجكعإلىذاتالمحكمة(،)2كاليككفالرجكعإالأماـمحكمةأكؿدرجةألنواليجكزتقديـ
طمباتجديدةأماـمحكمةالدرجةالثانيةلـيسبؽطرحياأماـالدرجةاألكلى ،كأمامحكمةالنقضفيي

محكمةقانكفالتقدـأمامياطمباتجديدةمكضكعية .


















4طعفمصرمرقـ47463لسنة73قضائيةجمسة2004/4/44ـ،عمىالرابطhttp://forum.arabia4serv.com/t48247.html
2نبيؿإسماعيؿعمر،الكسيطفيقانكفالمرافعاتالمدنيةكالتجارية،دارالجامعةالجديدة،االسكندرية،2044،ص.605
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المبحث الرابع 

تسبيب إختيار العقوبة
أكجبتالمادة()276مفقانكفاإلجراءات الجزائيةأفيشتمؿالحكـفيحالةاإلدانة عمىتحديد
العقكبةالتيفرضتمفقبؿالمحكمةعمىالمتيـ ،كاختيارالعقكبةمفقبؿالمحكمةيجبأفيخضع

لمبدأ شرعية العقكبة ،كالذم يقضي بأنو ال عقكبة كال جريمة إال بنص(  ،)4كيككف لمحكمة المكضكع

السمطةالتقديريةفيتقديرالعقكبةبيفحدييااألدنيكاألقصىالمقررقانكنان دكفرقابةعمييامفقبؿ

محكمةالنقض(،)2كىيغيرممزموببيافاألسبابالتيدعتياإلىتكقيعالعقكبةبالقدرالذمارتأتوطالما
كانتبيفكالالحديف( ،)3حيثجاءفيقضاءمحكمةالنقضالمصريةقكليا(:مفالمقررأفتقدير
العقكبة في القانكف في الحدكد المقررة في القانكف مما يدخؿ في سمطة محكمة المكضكع ،كىي غير
ممزمة ببياف األسباب التي دعتيا إلى تكقيع العقكبة بالقدر الذم ارتأتو)( ،)4فعمى المحكمة أف تطبؽ

القانكفالأفتنظرفيقسكةالعقكبة( .)5


كالقاعدةالعامةفيقانكفالعقكباتالفمسطينيرقـ()74لسنة4936ـ:أفالمشرعلـيضعحدان
أدنيلمعقكبةالتييجبعمىالمحكمةااللتزاـ بيا ،كلكنوكضعحدان أقصى( ،)6كىذاماأكدتو محكمة

،كاعتبرتىذهالمحكمة:
االستئناؼ العميا بقكليا( :إفالقانكفالفمسطينياليضعحدان أدنيلمعقاب)( )7

(إف المادة  42مف قانكف العقكبات الفمسطيني لـ تقيد المحكمة في النزكؿ بالعقكبة ألم جرـ بحد
أدني)( .)8

4راجع:المادة()45مفالقانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿ.

 2نقض فمسطيني جزاء رقـ 46ك 2042/47جمسة 2042/9/25ـ( ،دائرة غزة ) ،لـ ينشر بعد ،كنقض فمسطيني جزاء رقـ  2040/5جمسة
2040/4/28ـ(دائرةغزة)،لـينشربعد .
إستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ()75/45جمسة،4975/3/26كليدالحايؾ،مجمكعةمختارة،ج،20المرجعالسابؽ،ص 84ك،86كجاءفي
حيثياتيا(:انومادامتالمحكمةلـت خرجعفالنصالقانكنيفالتسأؿعفمكجباتالشدةكالعفمكجباتالتخفيؼبؿحكميانافذحتىكلككانت
تزيدت فذكرت لمشدة أك لمتخفيؼ عمال خاطئة أك عكسية ال تنتج أييما بؿ قد تنتج عكسية)إستئناؼ عميا فمسطيني جزاء رقـ ( )73/28جمسة
،4974/2/42كليدالحايؾ،مجمكعةمختارة،المرجعنفسو،ص.48

3عبدالحميدالشكاربي،تسبيباألحكاـ،المرجعالسابؽ،ص.474

4كطعفمصرمرقـ24882لسنة74قضائيةجمسة،2044/4/40المستحدثمفالمبادئالصادرةمفالدكائرالجنائيةمفأكؿأكتكبر2040
لغايةآخرسبتمر،2044المرجعالسابؽ،ص.473

5إستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ()58/42جمسة،4958/5/8كليدالحايؾ،مجمكعةمختارة،ج،47المرجعالسابؽ،ص.42
6عبدالقادرجرادة،مكسكعةاإلجراءاتالجزائية،المرجعالسابؽ،ص.4490

،المرجعالسابؽ،ص.464
7إستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ()75/443جمسة،4975/42/25كليدالحايؾ،مجمكعةمختارة،ج 20

 8إستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ()77/87جمسة،4977/44/43كليدالحايؾ،مجمكعةمختارة،ج،20المرجعالسابؽ،ص.254كقدجاء
فينصالمادة()42مفقانكفالعقكباتالفمسطينيرقـ()74لسنة4936قكليا)4((:يجكزأليةمحكمةمفالمحاكـذاتالصالحيةالجزائية،
لدلإدانتياشخصانمتيمانبإرتكاب جرـينطبؽعمىأحكاـىذاالقانكفأكعمىأحكاـأمتشريعآخر،أفتحكـعمىالمجرـبأيةعقكبةالتتجاكز
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كىذابخالؼتشريعاتالمنظكمةالعقابيةالمكممةالمطبقةفيقطاعغزة،كبخالؼقانكفالعقكبات
رقـ()46لسنة 4960المطبؽفيالضفةالفمسطينية ،حيثإفاألصؿالعاـفييماىككضعحدأدني

كآخرأقصىلمعقكبةتتقيدبيماالمحكمة( .)4


كاذاكانتالمحكمةغيرممزمةبتسبيباختيارىالمعقكبةطالماكانتبيفحدييااألدنىكاألقصى،
إالأنياممزمةبيذاالتسبيب متىخرجتبياعفحدييا سكاءبالتخفيؼأكالتشديد( ،)2كفيىذااالتجاه

تنصالمادة( 400فقرة)3مفقانكفالعقكباترقـ()46لسنة4960ـبقكليا( :يجبأفيككفالقرار

المانحلألسبابالمخففةمعمالنتعميالنكافيانسكاءفيالجناياتأكالجنح)،كماجاءفيالمادة()406مف
نفسالقانكفقكليا(:تعيفالمحكمةفيالحكـمفعكؿكؿمفاألسباب المشددةأكالمخففةعمىالعقكبة

المقضيبيا) .


كتطبيقان لذلؾجاءفيقضاء محكمةالنقضقكليا( :كحيثإفىذهالمحكمةأيضان التتدخؿفي
تقديرالعقكبةإذاكانتضمفالحدالمقررقانكنان إالأنياتتدخؿفيمالكخالفتالقانكفكحكمتبعقكبة

أقؿأكأكثرمفالحدالمقررقانكنان ،كحيثإفحكـمحكمةالمكضكعكحكـمحكمةاالستئناؼ خالؼ
القانكفحيفخالؼنصالمادة 245مفقانكفالعقكباتالتيتنصعمىأفعقكبةالقتؿاإلعداـكال

يستثني مف ذلؾ إال المرأة الحبمى ،كحيث إف حكـ المحكمة أيضا خالؼ نص المادة  42مف قانكف

العقكباتالتيتنصعمىأنواليجكزالحكـبغيرعقكبةاإلعداـإذاأديفبجرـيستكجبىذهالعقكبة،

كحيث إف ما أكردتو محكمة االستئناؼ في حيثيات حكميا مف صالحيتيا في النزكؿ بالعقكبة حسب

االمر402لسنة4950فإنوكافعمىالمحكمةأفتبيفاألسبابالتيدعتياإلىالنزكؿبالعقكبةكأيف
ىيمقتضياتأحكاؿالجريمةالمقامةمفأجمياالدعكلالعمكميةكالتيدعتإلىالرأفةكالنزكؿبالعقكبة

ممايجعؿحكـمحكمةاالستئناؼكمحكمةالمكضكعخاليانمفأسبابالرأفةكأسبابالنزكؿبالعقكبةمف

الحداألقصىالمعيففيالقانكفلمجرـالذمأديفبو .كيشترطفيذلؾأنوإذاكافالمجرـقدأديفبجنايةتستكجبعقكبةاإلعداـفاليجكزالحكـ
عميو بغير ىذه العقكبة ،إال إذا نص القانكف صراحة عمى غير ذلؾ )2(.إذا أديف شخص بإرتكاب جرـ فمممحكمة بدالن مف الحكـ عميو بعقكبة

الحبسأفتحكـعميوبالحبسكالغرامةمعانأكأفتحكـعميوبغرامةاليزيدمقدارىاعمىالمبمغالذممفصالحيتياالحكـبوكأفتأمربحبسوإذا
تخمؼعفدفعالغرامةغيرأفمدةالحبسالتيقديحكـبياعمىذلؾالشخصعندتقصيرهفيدفعالغرامةاليجكزأفتزيدفيأمحاؿمف

األحكاؿعمىالحداألقصىالمبيففيالجدكؿالتالي:كيشترطفيذلؾأنويجكزلممحكمةبدالن مفاألمربحبسالمجرـأفتأمر بتحصيؿالغرامة
كفقانألحكاـالفقرة(ج)مفالمادة44مفىذاالقانكفطبقانلمعرؼكالعادةكبأفالمصمحةالعامةتقضيبفصؿدعكاهعمىالكجوالمذككر.)...

4عبدالقادرجرادة،مكسكعةاإلجراءاتالجزائية،المرجعالسابؽ،ص.4490
2عبدالحميدالعيمة،المرجعالسابؽ،ص.327
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االعداـإلى االشغاؿالشاقةالمؤبدةممايجعؿحكميامشكبانبالقصكرفياألسباب)( ،)4فالمحكمةممزمة
ببياف األسباب أك األعذار المخففة التي دفعتيا إلى النزكؿ بالعقكبة عف حدىا األدنى( ،)2ككذلؾ بياف

األسبابالداعيةلتشديدالعقكبةعفحدىااالقصى( .)3


كاذاكافالقانكفيجيز لممحكمةأفتقرر إيقاؼتنفيذالعقكبةكفقان لنصالمادة()284مفقانكف

اإلجراءات الجزائية ،فإنوألزميابأفتبيففيحكميااألسباب التيدفعتياإلى إيقاؼالتنفيذ ،حيثجاء
فيالمادةقكليابأنو(:يجكزلممحكمةعندالحكـفيجنايةأكجنحةبالغرامةأكبالحبسمدةالتزيدعمى
سنةأفت أمرفينفسالحكـبإيقاؼتنفيذالعقكبةإذارأتمفأخالؽالمحككـعميوأكماضيوأكسنوأك

الظركؼالتيارتكبتفيياالجريمةمايبعثعمىاالعتقادبأنولفيعكدإلى مخالفةالقانكف ،كيجبأف
تبيف في الحكـ أسباب إيقاؼ التنفيذ كيجكز أف يككف اإليقاؼ شامالن ألية عقكبة تبعية كلجميع اآلثار

الجزائيةالمترتبةعمىالحكـ) ،كاعتبرتمحكمةالنقضأفكقؼتنفيذالعقكبةىكتدبيرقانكنييخصبو
الشارعطائفةمفالمحككـعمييـلألسبابالكاردةفيتمؾالمادة ،كأفتقديرتكافرشركطياىكمفشأف

الرقابةلمحكمةالنقضفيىذاالشأفماداـأفذلؾ
قاضيالمكضكعككنومتفرعانعفتقديرالعقكبة ،ك 
الينطكمعمىأمخطأفيتطبيؽالقانكف،حيثاليعتبركقؼتنفيذالعقكبةسببانتخفيفيان،ألفاألسباب

المخففة التقديرية ىي ظركؼ تقدرىا محكمة المكضكع ،بينما كقؼ التنفيذ ىك تدبير متفرع عف تقدير
النفيإختصاصالمكضكع( .)4
العقكبةالذميدخؿأص 


كفيالمقابؿالتمتزـالمحكمةبتسبيبرفضإيقاؼتنفيذالعقكبة ،أكرفضتأجيؿتنفيذىا ،ألنيا
تككفبذلؾقدرجعتإلى األصؿفيتكقيعالعقكبةكىكالنفاذ ،كاالالنتفىالغرضمفتكقيعالعقكبات

ذلؾجميامف خالؿ سياسة المشرعالعقابية ،حيث أجازلممحكمة  بمكجب
ن
عمىمقترفيالجرـ ،كيتبيف
المادة()284مفقانكفاإلجراءات الجزائيةأفتشمؿالعقكبةبكقؼالتنفيذ ،كماأجازلياإرجاءتنفيذ

 4نقض فمسطينيجزاءرقـ 46ك 2042/47جمسة 2042/9/25ـ(دائرةغزة)،لـينشربعد،كماقضتمحكمة االستئناؼ العميا الفمسطينية
بقكليابأنو (:يجبعمىالمحكمةأفتبيفالظركؼالتيأدتإلى تخفيؼالعقكبة) إستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ()50/7جمسة،4950/7/26
كليدالحايؾ،مجمكعةمختارة،ج،45المرجعالسابؽ،ص45

 2كتنقسـأسبابالتخفيؼإلىنكعيفكىما -4:أسبابتخفيؼكجكبيوكيطمؽعمييا(األعذارالمخففة)-2،أسبابتخفيؼجكازيو،كيطمؽعمييا
(الظركؼأكاألسبابالمخففة)،كالفرؽبينيماأفالتخفيؼعندتكافرالعذرالمخفؼيككفإلزاميلممحكمةمثاؿصغرالسف،فيحيفانويككف
جكازمعندتكافرالظركؼالمخففة،كذلؾفإفاألعذارالمخففةيحددىاالقانكفعمىسبيؿالحصر،بينماالظركؼفمـيحددىاالقانكفكتركيالمقاضي
يستخمصيافيكؿ قضيةعمىحداعدـكجكدسكابؽعمىالمتيـأككقكع الصمح -محمكدنجيبحسني،شرح قانكفالعقكباتالعاـ،المرجع
السابؽ،ص.764

 3نقض فمسطيني جزاء رقـ  2040/97جمسة  2040/42/24ـ (دائرة راـ اهلل) ،المجمة القانكنية ،تصدر عف المكتب الفني لنقابة المحاميف
النظامييفالفمسطينييف،العدد2043،3ـ،ص.246

4نقضفمسطينيجزاءرقـ2040/24جمسة(،2040/3/30دائرةراـاهلل)،مكقعاإللكتركنيلممقتفي.
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الحكـ المستأنؼ لحيف الفصؿ في االستئناؼ إذا أبدل المحككـ عميو رغبة باستئناؼ ذلؾ الحكـ طبقان

لنصالمادة()340مفالقانكفنفسو ،كأنولـيرتبعمىالطعفبطريؽالنقضإيقاؼالتنفيذإالإذاكاف
الحكـصادراباإلعداـ ،كىذاماأكدتوالمادة()398مفنفسالقانكف ،فمفىذهالنصكصيتضحبأف
القانكف أعطى صالحية لممحكمة في بعض الحاالت إيقاؼ التنفيذ أك تأجيمو ،بينما لـ ينص عمى أف

لممحكمة صالحية تنفيذ العقكبة ،األمر الذم يدلؿ عمى أف األصؿ تنفيذ العقكبة كاالستثناء الكقؼ
كالتأجيؿ .
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المبحث الخامس


شروط التدليل في األحكام

طالما أفالدليؿىكاألساس الذميقكـعميوالحكـالجزائي ،كبدكنواليمكفالكصكؿاليىذه
النتيجة ،كاف ال بد مف تكافر ضمانات تحيط بو ،كقد تحققت ىذه الضمانات عبر كجكب تكافر عدة
شركط في ىذا الدليؿ ،حتى يمكف االعتماد عميو كأساس في الكصكؿ إلى ىذا الحكـ ،كقد أجممت

محكمةاالستئناؼالعمياىذهالشركطبقكليا(:بأفأساساألحكاـالجنائيةىيحريةقاضيالمكضكعفي
تقديراألدلةالقائمةفيالدعكل،كلكفىناؾقيكداعمىذلؾكىي :

-4أفيككفالدليؿقانكنيا .

-2أفيككفالدليؿقدطرحفيالجمسة .

-3أفيككفالدليؿبنيعمىاليقيفالالظفأكالترجيح .

-4أفيدلؿالقاضيعمىعقيدتوبغيرخطأفياإلسنادأكفسادفياإلستدالؿ أكإبياـأكغمكض
كبغيرتناقضكالتخاذؿ)( .)4


 كفيىذااإلطارسنتناكؿ ىذهالشركط ،مفخالؿتقسيـىذاالمبحثإلى عدةمطالب ،نفردلكؿ

شرط منيا مطمب مستقؿ ،ينصب المطمب االكؿ عمى شرط أف يككف الدليؿ كليد إجراءات صحيحة،

يتناكؿشرطأفيككفلمدليؿأصؿثابتفياألكراؽ ،كفيالمطمبالثالث نعرض

بينماالمطمبالثاني 

لشرط أف يذكر مؤدل الدليؿ في الحكـ  ،كنتناكؿ في المطمب الرابع شرط أف يككف الدليؿ صالح
إلستخالصمنوعناصراإلثبات أكالنفي ،كفيالمطمبالخامس نخصصو لشرطكضكحالدليؿ،بينما

في المطمبالسادسنستعرضشرطإنتفاءالتناقضفيالدليؿ   ،كفيالمطمبالسابع نتحدثعفمبدأ
تسانداألدلة:



4إستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ79/84جمسة4979/9/26ـ(دائرةغزة)،كليدالحايؾمجمكعةمختارة،ج،20المرجعالسابؽ،ص.308
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المطمب األول 
مشروعية الدليل
الدليؿالذميستندعميوالحكـكيككفأساسانلوالبدأفيككفكليدإجراءاتقانكنيةصحيحة،الأف
يككف قداستحصؿعميوبكجوغيرمشركع ،كىكماأكدتعميوالمادة()4/273مفقانكفاإلجراءات
الجزائيةبقكليا-4(:تحكـالمحكمةفيالدعكلحسبقناعتياالتيتككنتلدييابكامؿحريتياكاليجكز
لياأفتبنيحكمياعمىأمدليؿلـيطرحأماميافيالجمسةأكتـالتكصؿإليوبطريؽغيرمشركع)،
عمىرأسالقيكدالكاجبتكفراىافي

كتأكدىذاالشرطفيأحكاـالقضاء،كأكردتومحكمةاالستئناؼالعميا
الدليؿ،كعبرتعنوبعبارةقانكنيةالدليؿ( .)4

كبذلؾاليجكزأفيستندالحكـعمىدليؿباطؿجاءكليدإجراءاتمعيبةمخالفةلمقانكف ،كأف
يستندعمىاعتراؼجاءكليداإلكراه،أكعمىقبضكتفتيشباطؿ،لذاجاءفيقضاءمحكمةاالستئناؼ
العميا قكليا( :بجكاز براءة المتيـ لبطالف إجراءات القبض كالتفتيش)( ،)2كما قضت بأنو(:يجكز براءة
المتيـإذاثبتلممحكمةأفاعترافوكافكليدإكراهكقععميومفرجاؿالشرطة)( .)3

كاذاكانتمشركعيةالدليؿشرطانلصحةالحكـالصادرباإلدانة ،فإفأحكاـالبراءةاليشترطفييا
تكافر ىذا الشرط ،إذ يجكز لممحكمة أف تستند إلى دليؿ غير مشركع لمكصكؿ إلييا ،كىذا ما قررتو
محكمةالنقضالمصريةبقكليا(:إنوكافكافيشترطفيدليؿاإلدانةأفيككفمشركعانإذاليجكزأف
تبنىإدانةصحيحةعمىدليؿباطؿفيالقانكف،إالأفالمشركعيةليستبشرطكاجبفيدليؿالبراءة،
ذلؾبأنومفالمبادئاألساسيةفياإلجراءاتأفكؿمتيـيتمتعبقرينةالبراءةإلىأفيحكـبإدانتوبحكـ
نيائي،كأنوإلى أفيصدرىذاالحكـلوالحريةالكاممةفياختياركسائؿدفاعوبقدرمايسعفومركزه
امؿالخكؼكالحرصكالحذركغيرىامفالعكارضالطبيعيةلضعؼ

فيالدعكلكماتحيطنفسومفعك
النفكسالبشرية  ،كقدقاـعمىىدلىذهالمبادئحؽالمتيـفيالدفاععفنفسو ،كأصبححقان مقدسان
يعمكعمىحقكؽالييئةاالجتماعيةالتياليضيرىاتبرئةمذنببقدرمايؤذيياكيؤذلالعدالةمفإدانة
برئ ،كمفالمقررأفالقانكففيماعدامااستمزمومفكسائؿخاصةفياإلثبات فتحبابوأماـالقاضي
4إستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ79/84جمسة4979/9/26ـ(دائرةغزة)،كليدالحايؾ،مجمكعةمختارة،ج،20المرجعالسابؽ،ص.308

2إستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ77/420جمسة4978/4/24ـ(دائرةغزة)،كليدالحايؾ،مجمكعةمختارة،ج،20المرجعالسابؽ،ص.268
3إستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ65/48جمسة4965/40/25ـ(دائرةغزة)كليدالحايؾ،مجمكعةمختارة،ج،49المرجعالسابؽ،ص .406
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الجنائيعمىمصراعيوليختارمفكؿطرقومايراهمكصالإلىالحقيقةكيزفقكةاإلثباتالمستمدةمف
كؿعنصر،معحريةمطمقةفيتقديرمايعرضعميوككزفقكتوالتدليميةفيكؿحالةحسبمايستفاد
مفكقائعالدعكلكظركفيا)(.)4

 4طعفمصرمرقـ 4472لسنة 36قضائيةجمسة 4967/4/34س 48ع 4ص، 428سعيدشعمة،قضاءالنقضفياألدلةالجنائية،المرجع
السابؽ،ص.93
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المطمب الثاني
أن يكون لمدليل أصل ثابت في األوراق
يشترطفيالدليؿالتيتستندإليوالمحكمةفيحكمياأفيككفلومآخذهمفاألكراؽكثابتفييا،
الن(،)4كفيىذااالتجاهقضي
فالعبرةبدليؿالأصؿلوفيالتحقيقاتأكغيرمكجكدفيالدعكلأص 
بأنو ( :لما كانت المكاد ( )273ك( )234ك( )206مف قانكف اإلجراءات الجزائية قد جعمت لمحاكـ
المكضكعصالحيةكزفكتقديرالبينةكاألخذبماتراهمنياكترؾماالتراهكالرككفإلى مايطمئفلو

كجدانيا مف قناعة ،كال رقابة لمحكمتنا عمييا في ذلؾ ما داـ أنيا قد ككنت قناعتيا بناء عمى بينات
قانكنيةلياأصمياالثابتفيالدعكل)( .)2


فاألصؿ في األدلة التي تستند إلييا المحكمة في تككيف عقيدتيا ،ىي التي تسفر عنيا إجراءات
الخصكمةالجزائيةفيمراحمياالمختمفة ،باإلضافةإلى المرحمةالتمييديةأكالتحضيريةلمخصكمةكىي

مرحمةجمعاالستدالالت( .)3


كاستنادالمحكمةإلى دليؿخمتمنوأكراؽالدعكل ،كأفتكردفيأسبابحكمياأقكاالن عمىلساف
شاىد لـ يقميا أك تنسب إلى المتيـ اعترافان لـ يصدر عنو ،يجعؿ حكميا مشكبان بعيب الخطأ في

اإلسناد(،)4كالمعيارفيتقريرخطأاإلسنادمفعدمويككف بالرجكعإلى أكراؽالدعكلكالتحقيؽالذم
جرلبمعرفةمحكمةالمكضكع .


كالخطأفياإلسنادالذميعيبالحكـىكالذميقعفيماىكمؤثرفيعقيدةالمحكمة ،أماإذاكقع
فيأدلةلـتؤثر فيعقيدةالمحكمةفاليعيبو(،)5فإذا كانتالمحكمةمثالن لـتعكؿعمىأقكاؿشيكد

طمأنتإليياكككنتعقيدتيامنيا،فإفخطأالحكـبنسبتوإلىشيكد
ٌ
النفيبؿأخذتبأدلةالثبكتالتيا

4رءكؼعبيد،المرجعالسابؽ،ص.660

 2نقض فمسطيني جزاء رقـ  2040/72جمسة 2040/42/24ـ (دائرة راـ اهلل) ،المجمة القانكنية الصادرة عف المكتب الفني لنقابة المحاميف
النظامييفالفمسطينييف،العدد،2043،3ص.223
3آماؿعثماف،المرجعالسابؽ،ص.729

 4إستئناؼ عميا فمسطيني جزاء رقـ  77/446جمسة 4978/2/27ـ(دائرة غزة)،كليد الحايؾ،مجمكعة مختارة ،ج ،20المرجع السابؽ،ص.256
كنقضفمسطينيمدنيرقـ2003/54جمسة2004/40/27ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.407كمازفسيسالـكفيميالنجار
كاسحؽمينا،محاضراتضمفبرنامجتدريبالقضاةالفمسطينييففيالمعيدالقكميلمدراساتالقضائية،القسـالجزائي،ص449

 5طعفمصرمرقـ 5908لسنة 80قضائيةجمسة  ،2044/3/24المستحدثمفالمبادئالصادرةمفالدكائرالجنائيةمفأكؿأكتكبر2040
لغايةآخرسبتمر،2044المرجعالسابؽ،ص.237
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النفيكقائعالسندليامفاألكراؽلـيكفلياتأثيرفيسالمةالحكـ ،كالفيالنتيجةالتي انتيتإلييا
المحكمة،فاليضيرالحكـخطؤهفيىذاالخصكص( .)4


كاذاكافالقانكفأكجبعمىالمحكمةكىيبصددتك كيفقناعتيا ،أفتككفىذهالقناعةكليدةدليؿ
ثابتفيأكراؽالدعكل ،إالأفسككتالحكـعفتحديدمكضعالدليؿأكالخطأفيواليضيعأثره،ما

داـلوأصؿثابتباألكراؽ( ،)2كتطبيقان لذلؾقضيبأنو(:اليقدحفيسالمةالحكـأفيككف قدذكرأف
الطاعف الثاني قد اعترؼ بإرتكابو الكاقعة بتحقيقات النيابة العامة مع أنو لـ يرد إال في محضرجمع

االستدالالت،ذلؾبأفالخطأفيمصدرالدليؿ،بفرضكقكعواليضيعأثرهماداـلوأصؿصحيحفي
األكراؽ)(،)3كماقضيبأنو(:مادامتأقكاؿالشيكدالتيإعتمدعميياالحكـلياأصميافيالتحقيقات

التي أجريت في الدعكل ،فال يطمب مف المحكمة أف تحدد المحاضر التي أدلكا فييا بتمؾ االقكاؿ)(،)4

ككذلؾقضيبأنو(:اليناؿمفسالمةالحكـأنونسبأقكاؿالشاىدإلىتحقيؽالنيابةفيحيفأنوأدلى
بيافيجمسةالمحكمةإذالخطأفيبيافمصدرالدليؿاليضيعأثره)( .)5


اؽالدعكل يقتضيطرح ىذاالدليؿفيجمسةالمحاكمة ،كالسماح

ككجكد أصؿثابتلمدليؿفيأكر

لمخصكـبمناقشتوبصكرةعمنية،كىذامانصتعميوالمادة()207مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةبقكليا:
(اليبنىالحكـإالعمىاألدلة التيقدمتأثناءالمحاكمةكالتيتمتمناقشتيافيالجمسةبصكرةعمنية،

أماـالخصكـ)،كالمادة()4/273مفنفسالقانكفبقكليا-4(:تحكـالمحكمةفيالدعكلحسبقناعتيا
التيتككنتلدييابكامؿحريتياكاليجكزلياأفتبنيحكمياعمىأمدليؿلـيطرحأماميافيالجمسة

أكتـالتكصؿإليوبطريؽغيرمشركع) .


كيترتبعمىمخالفةىذااإلجراءالبطالف،حيثجاءفيقضاءمحكمةالنقضقكليا(:فإننانجدأف
محكمة بداية أريحا بصفتيا االستئنافية كبجمسة  2003/3/9نظرت إلى االستئناؼ المقدـ إلييا مف
المستأنؼ ( المطعكف ضده) في غياب ككيؿ النيابة بطمب ككيؿ المستانؼ متذرعة بالظركؼ الراىنة

كاستمعتإلى إفادةالمستأنؼكفيجمسة ،2003/4/5نظرتوبحضكرككيؿالنيابةالذملـيمانعفي
4طعفمصرم4379لسنة30قضائيةجمسة4960/44/28س44ص،848سعيدسعمة،قضاءالنقضفياألدلةالجنائية،المرجعالسابؽ،
ص.609

 2طعفمصرمرقـ 645لسنة 46قضائيةجمسة4976/44/4ـس 27ص،847سعيدشعمة،قضاءالنقضفياألدلةالجنائية،المرجعالسابؽ،
ص.427

3طعفمصرمرقـ43303لسنة82قضائيةجمسة،2044/2/44المكقعالاللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية،الرابطالسابؽ.

4طعفمصرمرقـ399لسنة20قضائيةجمسة4950/5/2ـ،سعيدشعمة،قضاءالنقضفياألدلةالجنائية،المرجعالسابؽ،ص.589

5طعفمصرمرقـ4654لسنة27قضائيةجمسة4958/2/25س9ص،206سعيدشعمة،قضاءالنقضفياألدلةالجنائية،المرجعالسابؽ،
ص.608
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تالكةإفادةالمتيـ(المطعكفضده)كلـيرغببمناقشتيارغـأنياأخذتبغيابو ،كحيثإفىذااإلجراء
يخالؼنصالمادة()2/238مفقانكفاإلجراءات الجزائيةالتينصت  :تنعقدجمساتمحكمةالبداية

بحضكر ككيؿ النيابة ،كحيث إف الحكـ المطعكف فيو ينبغي كحسب نص المادة ( )207مف القان كف
المذككرأفيككفمبنيان عمىاألدلة التيقدمتأثناءالمحاكمةكتمتمناقشتياأماـالخصكـ ،فإنويككف
مبنيان عمى إجراءات باطمةمخالفة لمقانكف ،كبما أف الباطؿ ال يجرم تصحيحو الحقان كبمكافقة الطرفيف
لتعمقوبالنظاـالعاـ)( .)4






















 4نقض فمسطيني جزاء رقـ  2003/44جمسة 2004/4/5ـ (دائرة راـ اهلل) ،مجمكعة األحكاـ القضائية كالمبادئ القانكنية ،جمعية القضاة
الفمسطينييف،الجزءاالكؿ،الطبعةاالكلى2004،ـ،ص.50
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المطمب الثالث
أن يذكر مؤدى الدليل في الحكم 


يجبعمىالمحكمةإيراداألدلة التيتستندإلييا ،كبيافمؤداىافيحكميابيانان كافيان ،فاليكفي

مجرداإلشارةإلييا ،بؿالبدمفسردمضمكفكؿدليؿكذكرمؤداهبطريقةكافيويبيفمنيامدلتأييده
أقرىا الحكـ حتى يتضح كجو
الكاقعة كما اقتنعت بيا المحكمة ،كمبمغ اتساقو مع باقي األدلة التي 

استداللو بيا ،كاال كاف معيبان بالقصكر ،فال يجكز ارتكاف الحكـ إلى إقرار المتيـ بمحضر جمع
االستدالالتبإقترافوالجريمة،دكفأفيكردفحكلاإلقراركالأبافكجواعتمادهعميو( .)4


فمثالن اعتمادالمحكمةفيقضائياباإلدانةعمىشيادةشيكدالنيابةيكجبعميياأفتبيففحكل

ىذه الشيادة كاال شاب قضائيا عيب القصكر( ،)2ككذلؾ استناد محكمة المكضكع في حكميا إلى
التحقيقاتكتقريرقسـأبحاثالتزييؼكالتزكيرفيالقكؿبتزكيرالسنديفدكفالعنايةبإيردمضمكفتمؾ

التحقيقاتكبذكرمؤدلىذاالتقريركاألسانيدالتيأقيـعمييا،اليكفيلتحقيؽالغايةالتيقصدىاالشارع

اليمكف محكمةالنقضمفمراقبةصحةتطبيؽالقانكفعمىالكاقعةكماصار
ٌ
فيتسبيباألحكاـ ،ك

إثباتيافيالحكـاألمرالذميصـالحكـبقصكريتسعلوكجوالنفى( ،)3كأيضان إذااعتمدتالمحكمة
عمىالدليؿالمستمدمفمعاينةالنيابةالعامةفيالحكـباإلدانة ،فإنياتككفممزموبسردمضمكفىذه

المعاينةككجوإستنادهإلييا،كاالكافحكميامشكبانبالقصكرالذميعيبوكيكجبنقضو( .)4

كاذاكجدفيالدعكلالجزائيةالعديدمفاألدلة،فإفالمحكمةالتمتزـبالتحدثإالعفاألدلةذات
األثرفيتككيفعقيدتيا،كالعميياإفىيالتفتتعفأمدليؿأخرفياألكراؽ،ألفعدـإيرادىالوأك
التحدثعنومايفيدإطراحوكعدـالتعكيؿعميو(،)5لذاقضيبأنو(:مفالمقررأفالمحكمةالتمتزـبأف

تكردفيحكميامفأقكاؿالشيكدإالماتقيـعميوقضاؤىاكفيعدـتعرضياألقكاؿبعضمفسئمكافي

التحقيقات ما يفيد إطراحيا ليا اطمئنانان منيا ألدلة الثبكت التي بينيا الحكـ)( ،)6كما قضي بأف( :
4طعفمصرمرقـ35065لسنة75قضائيةجمسة2007/3/5ـ،مكقعحمميلممحاماة،الرابطالسابؽ.

2طعفمصرمرقـ6584لسنة79قضائيةجمسة2044/4/26ـ،المستحدثمفالمبادئالصادرةمفالدكائرالجنائيةمفأكؿأكتكبر2040
لغايةآخرسبتمر،2044المرجعالسابؽ،ص.442

3طعفمصرمرقـ4697لسنة48قضائيةجمسة4979/2/7س30ص،234سعيدشعمة،قضاءالنقضفياألدلةالجنائية،المرجعالسابؽ،
ص.4365

4طعفمصرمرقـ86لسنة66قضائيةجمسة4997/3/5ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية،الرابطالسابؽ.

 5طعف مصرم رقـ  2604لسنة 50قضائية جمسة 4984/4/49ـ س 32ص ،366سعيد شعمة ،قضاء النقض في األدلة الجنائية ،المرجع
السابؽ،ص.442

 6طعف مصرم رقـ  23908لسنة  65قضائية جمسة 4998/4/5ـ س 49ص ،26سعي د شعمة ،قضاء النقض في األدلة الجنائية ،المرجع
السابؽ،ص.728
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لممحكمة أف تعكؿ عمى أقكاؿ شيكد اإلثبات كتعرض عف ما قالو شيكد النفي دكف أف تككف ممزمة
باإلشارة إلى أقكاليـأكالردعميياردان صريحان ،كقضاؤىاباإلدانة إستنادان إلى أدلةالثبكتالتيأكردتيا

يفيدداللةأنياأطرحتشيادتيـكلـترلاألخذبيا ،كمفثـفإفماينعاهالطاعففيىذاالصددغير

سديد)( .)4


كالتزاـالمحكمةبسردمضمكفالدليؿالتيأسستحكمياعميو،اليعنيأنياممزمةبيذاالسردإذا
تعددتكتشابيتبعضاألدلة ،بؿ يكفيأفتكردمضمكفإحدلىذهاألدلة كتنسبإليوباقياألدلة،

فمثالن اليعيبالحكـإذاأكردمؤدك شيادةشيكداإلثبات جممةمتىانصبتعمىكاقعةكاحدةكاليكجد
فيياخالؼبشأفتمؾالكاقعةثـنسبياإلييـجميعانتفاديان مفالتكرارالذمالمكجبلو( ،)2أماإذاكجد
خالؼفيأقكاؿالشيكدعفالكاقعةالكاحدة ،أككافكؿمنيـ قدشيدعمىكاقعةغيرالتيشيدعميو

غيره،فإنويجبإيرادشيادةكؿشاىدعمىحدة( .)3


كاذا تعددت ركايات الشاىد ،فإفالمحكمة غير ممزمة بسرد تمؾ الركايات كبيافكجوأخذىا بما
اقتنعتبو،بؿحسبياأفتكردمنياماتطمئفإليوكتطرحماعداه،كليافيذلؾأفتأخذبأقكالوفيأم
مرحمةمفمراحؿالتحقيؽكالمحاكمةدكفأفتبيفالعمةفيذلؾ( .)4

4طعفمصرمرقـ28859لسنة69قضائيةجمسة،2004/4/44المكقعاإللكتركنيحمميلممحاماة،الرابطالسابؽ.

 2طعفمصرمرقـ 4447لسنة 59قضائيةجمسة 4989/44/23س 40ص،4048سعيدشعمة،قضاءالنقضفياألدلةالجنائية،المرجع
السابؽ،ص.745

 3طعفمصرمرقـ 499لسنة 38قضائيةجمسة 4968/4/8س 49ص،446سعيدشعمة،قضاءالنقضفياألدلةالجنائية،المرجعالسابؽ،
ص.799

 4طعفمصرمرقـ 64408لسنة 59قضائية جمسة 4997/2/25س 48ص ،236سعيدشعمة،قضاءالنقض فياألدلةالجنائية،المرجع
السابؽ،ص.723
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المطمب الرابع
أن يكون الدليل صالحاً الستخالص عناصر اإلثبات أو النفي
ال بد أف يككف الدليؿ الذم يعكؿ عميو الحكـ مؤديان لما رتب عميو مف نتائج بغير تعسؼ في

االستنتاجكالتنافرمعحكـالعقؿكالمنطؽ ،كاالكافالحكـمعيبانبفسادفياالستدالؿ ،ألنواليصح

استخالصنتيجةخاطئةكلكمفدليؿصحيح( .)4


فإذاكافاألصؿفيكزفالبينةأنويدخؿفينطاؽالسمطةالتقديريةلمحكمةالمكضكعكالرقابة
لمحكمةالنقضعمييافيماتكصمتإليومفنتائجيرتاح إليياكجدانيا ،فإفذلؾمشركط بأفتككفىذه
النتائج مستساغة كمستندة لما قدـ مف بينات أماميا مقبكلة في العقؿ كالمنطؽ( ،،)2فمثالن ال يكفي

استخالصاإلدانة بجريمةالقتؿمفمجردكجكدالسالحالمستعمؿفيالقتؿمعالمتيـ ،أكمجردكجكد

دماء عمى مالبسو كعجز عفتعميؿكجكدىا ،أك استخالص اإلدانة بجريمة السرقة باإلكراه مفمجرد
كجكدسحجاتبيدالمتيـ( ،)3كتطبيقان لذلؾقضيبأف(:افتراضالحكـأفالدماءالمتكاجدةأسفؿجثة

المجنيعميوىيلممتيـدكفتحقيؽذلؾبدليؿفني،فسادفياإلستدالؿكاخالؿبحؽالدفاعممايبطمو

كيكجبنقضو)( .)4


كماقضتمحكمةالنقضالمصريةبقكليا(:اليكجدفيالقانكفمايمنعمحكمةالجناياتأفتكرد
فيحكمياأدلةالثبكتكماتضمنتياقائمةاإلثباتالمقدمةمفالنيابةالعامةمادامتتصمحفيذاتيا

إلقامة قضائيا باإلدانة)( ،)5كفي ذات السياؽ جاء في قضائيا (:كساؽ الحكـ عمى ثبكت الكاقعة
بالتصكير المتقدـ في حؽ الطاعف أدلة استقاىا مف أقكاؿ شاىد اإلثبات كما أكرده تقرير المعامؿ

الكيماكيةكىيأدلةسائغةمفشأنياأفتؤدمإلىمارتبوالحكـعميياكاليمارلالطاعففيأفليا

4رءكؼعبيد،المرجعالسابؽ،ص.662كطعفمصرمرقـ3845لسنة80قضائيةجمسة،2044/4/44المستحدثمفالمبادئالصادرةمف
الدكائرالجنائيةمفأكؿأكتكبر2040لغايةآخرسبتمر،2044المرجعالسابؽ،ص.227

 2نقضفمسطينيجزاءرقـ،2009/49جمسة200/6/44ـ(دائرةراـهلل)المكقعاإللكتركنيلممقتفي،كاستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ58/24
جمسة،4979/9/26كليدالحايؾ،مجمكعةمختارة،ج،20المرجعالسابؽ،ص.308حيثجاءفيقضائياأف(:تقديرالبيناتمفاطالقاتقاض
المكضكعكالتعقيبعميومف المحكمةاالستئنافيوما داـق داستخمصالبيناتمفالكقائعالمعركضةعميواستخالصاسائغا)،ك إستئناؼعميا
فمسطينيجزاءرقـ()78/80جمسة،4978/40/2مجمكعةمختارة،المرجعالسابؽ،ج،20ص.284حيثقضت(:اليجكزلمحكمةاالستئناؼأف
تتدخؿفيمااقتنعتبومحكمةأكؿدرجةمفتقديرالبيناتإالإذاكانتقدأخطأتأكبنيتعمىأسبابغيرمعقكلة)

3حسفربيع،المرجعالسابؽ،ص.884

4طعفمصرمرقـ24267لسنة76ؽجمسة،2006/44/5مكقعحمميلممحاماة،المرجعالسابؽ.

 5طعف مصرم رقـ  4443لسنة  79ؽ جمسة  ، 2040/4/48المستحدث في أحكاـ محكمة النقض الجنائية كالمدنية ،االصدار  ،46المرجع
السابؽ،ص.432
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معينياالصحيحمفأكراؽالدعكلكأكردكؿمنيافيبيافكاؼيكشؼعفإلماموبتمؾاألدلةبمايتحقؽ
بوحكـالقانكفكيككفمنعىالطاعفعمىالحكـبقالةالقصكرغيرسديد)( .)4


فاألحكاـ الجزائيةكفقانلماىكمستقرعميويجبأفتبنىعمىالجزـكاليقيفمفالكاقعالذميثبتو
الدليؿالمعتبركالتؤسسعمىالشؾكالظفمفالفركضكاالعتباراتالمجردة( .)2

 4طعف مصرم رقـ  84644لسنة  75ؽ جمسة  ، 2040/3/7المستحدث في أحكاـ محكمة النقض الجنائية كالمدنية ،االصدار  ،45المرجع
السابؽ،ص.432

2نقضفمسطينيجزءرقـ2009/44جمسة2040/9/45ـ(دائرةغزة)،لـينشربعد.
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المطمب الخامس
وضوح األدلة
فكماأنومفضكابطالتسبيبعمكمان أفتككفكاضحة ،فإنويشترطفياألدلة التيتعتمدعمييا

المحكمةأاليشكبياغمكضأكإبياـ ،كتككفكذلؾكمماجاءتمجممةفيماأثبتتوأكنفتومفبعض
الكقائ عالتيالمفرمفالكقكؼعمىحقيقتيالبحثالتطبيؽالقانكنيعمىكجوالصحيح ،سكاءتعمقت
ىذهالكقائعببيافأركافالجريمةأـ ظركفياالمختمفة ،أـتعمقتببيافكفايةاألدلة أكبالردعمىالدفكع

الجكىريةكالطمباتاليامة،أـبكؿمايتعمؽبعناصرتككيفالرأمفيمكضكعالدعكلأكقانكنيا( .)4


كيعد مفالغمكضإفاضةالمحكمةفيسرد األدلة كاإلشارة إلى أقكاؿشيكدمتعدديف ،مع إيراد
ركاياتمختمفةليـ ،دكفبيافبأيياأخذت ،أكدكفترجيحبعضياعمىالبعضاألخرأكاستخالص

النتيجة .


كتطبيقان لذلؾجاءفيقضاءمحكمةالنقضالمصريةقكليا(:كلماكافالحكـالمطعكففيوحيف
أكرداألدلةعمىثبكتالكاقعةفيحؽالطاعفاستندفيإدانتوضمفمااستندإلىشيادةالضابطيف

المالزـ أكؿ  ..كالمالزـ  ،..دكف أف يبيف فحكل شيادة أم منيما اكتفاء بمقكلة إنيما" قد شيدا

بالتحقيقاتبمضكفماسمؼذكرهعمىالنحكآنؼالبياف ،ككافىذاالذمساقوالحكـقدخالمفبياف

مؤدل الدليؿ المستمد مف شيادة الضابطيف المذككريف فال يعرؼ منو كيؼ شيدا بمضمكف ما سمؼ

ذكره،كمفثـيككفمعيبانبالقصكرممايكجبنقضوكاإلعاده)(.)2

4طعفمصرمرقـ43034لسنة65قضائيةجمسةhttp://forum.arabia4serv.com/t48247.html.2003/9/20

2طعفمصرمرقـ6584لسنة79قضائيةجمسة 2044/4/26ـ،المستحدثمفالمبادئالصادرةمفالدكائرالجنائيةمفأكؿأكتكبر2040
لغايةآخرسبتمر،2044المرجعالسابؽ،ص.442
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المطمب السادس


إنتفاء التناقض في الدليل 

يجبأال يقعتناقضأكتضارببيفاألدلة التييستندإليياالحكـ،بحيثينفيبعضياماأثبتو
اآلخر،كأفيستندإلىدليميفمتناقضيفدكفتفسيرليذاالتناقض(،)4أكتشيرإلىعدـثبكتأيةكاقعة

فيحؽالمتيـثـتدخميافيتقديرالعقاب،أكتشيرإلىثبكتيافيصدرالتسبيبثـتفيدفيالنيايةما

يفيدنفييا( .)2


كتطبيقان لذلؾ تقرر محكمة النقض المصرية بأنو( :إذا كاف الحكـ بعد أف أثبت أنو اقتنع بأف
المجنيعميواستطاعأفيتكمـعقباإلصابة ،كأنو أفضىإلى أخيوالشاىدبأسماءالجناة ،كاتخذمف
ىذهالكاقعةدليؿإثباتعمىبعضالمتيميف ،ثـعادكقررفيمكضكعآخرمايفيدبأفالمجنيعميو

كاتخذ مف الحكـ ىذا العجز دليؿ نفي لبقية المتيميف ،الذيف قضى
عجز عف النطؽ عقب اإلصابة 
ببراءتيـفإنويككفقدتناقضكشابوالفسادفياإلستدالؿ)( .)3


كليسكؿتناقضفياألدلة يبطميا ،فمثاللكييككفالتناقض فيشيادةالشيكدمبطالن ليايجب
أفيككفقدكقعبيفأجزاءتمؾالشيادةتعارضكتضاربيجعميامتيادمو كمتساقطو ،بحيثاليبقى

ؽيمكفاعتبارهمكافقانلنتيجةسميمةيصحاالعتمادعميياكاألخذبيا،أماأفيككفلمشاىدقكالف،
منيابا و

أحدىمابالتحقيؽكاآلخرأماـالمحكمة،فتأخذالمحكمةبأحدالقكليف،فالتناقضفيذلؾ،كالاعتراض،
لما لمحكمة المكضكع مف الحرية في تقدير أقكاؿ الشاىد كما كرد فييا بالتحقيؽ كما جاء عمى لسانو

بالجمسةكاألخذبماتطمئفاليو( .)4


لذاقضي(:بأفاألدلةفيالمكادالجنائيةاقناعيوفمممحكمةأفتمتفت عفدليؿفني ،كلكحممتو
أكراؽرسميةماداـيصحفيالعقؿكالمنطؽأفيككفغيرممتئـمعالحقيقةالتياطمأنتإلييامع

باقياألدلةالقائمةفيالدعكل)( .)5

4إستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ()79/84جمسة،4979/9/26مجمكعةمختارة،المرجعالسابؽ،ج،20ص.308
2رءكؼعبيد،المرجعالسابؽ،ص.664

 3طعف مصرم رقـ  2444لسنة  28قضائية جمسة 4959/3/2ـ س 40ص ،263سعيد شعمة ،قضاء النقض في األدلة الجنائية ،المرجع
السابؽ،ص .609

4طعفمصرمرقـ2226لسنة6قضائيةجمسة4936/44/46ـ،سعيدشعمة،قضاءالنقضفياألدلةالجنائية،المرجعالسابؽ،ص.572

 5طعف مصرم رقـ  24899لسنة  73قضائية جمسة 2040/2/28ـ ،المستحدث في أحكاـ محكمة النقض الجنائية كالمدنية ،االصدار ،45
المرجعالسابؽ،ص .427
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المطمب السابع
مبدأ تساند األدلة
يعتبرمبدأتسانداألدلةمفأىـالنتائجالمترتبةعمىمراعاةالقاضيلشركطصحةالتدليؿ،كيتعيف

عمىالقاضيالتمسؾبو،كعدـالتفريطفيكجكدهحتىاليكجبذلؾنقضحكمو( .)4


فالقاعدة العامة في األدلة الجنائية أنيا متساندة كمتماسكة يشد بعضيا بعضان ،كيكمؿ بعضيا

البعضاآلخر،فتككفعقيدةالقاضيمنيامجتمعة( ،)2بحيثإذاسقطأحدىاأك أستبعدتعذرالتعرؼ
إلىمبمغاألثرالذمكافلمدليؿالباطؿفيالرأمالذماستندتإليوالمحكمة(،)3كانطالقانمفمبدأتساند
األدلة إذا قررت المحكمة بطالف التفتيش ،فال يجكز ليا اإلعتماد عمى األدلة المستمدة منو ،كىي
المضبكطاتالتيأسفرعنياكنتيجةتحميميا،كاالكقعتفيخطأيعيبحكميا كيكجبنقضو( .)4


استثناء  عمىىذهالقاعدةإذاكافالدليؿالمعيبفيفسادهأكبطالنوليسمفشأنوأفيؤثر
ن
كلكف
فيعقيدةمحكمةالمكضكع ،فإفبطالفىذا الدليؿغيرالجكىرمالذمالينقص مفقكةاألدلة األخرل
متى كانت تكفي بذاتيا ،ال يستتبع بطالف ما عداه مف أدلة أخرل قائمة بذاتيا ،كىك ما نصت عميو

المادة()477مفقانكفاإلجراءات الجزائية بقكليا( :اليترتبعمىبطالفاإلجراء بطالفاإلجراءات

السابقةعميو ،أكبطالفاإلجراءات الالحقةلوإذالـتكفمبنيةعميو ،كاذاكافاإلجراء باطالفيجزء

منوفإفىذاالجزءكحدهىكالذميبطؿ) .


كتطبيقانلذلؾجاءفيأحداألحكاـقكليا..(:فإنوكعمىفرضأفالمتيـتعرضلمضربكالتعذيب
في مرحمة التحقيؽ الشرطية كبأف أقكالو كاجبة االستبعاد طبقا لما ذىب اليو الطاعف ،إال أف اعترافو

اضحأماـالمدعيالعاـكالمنصبعمىأركافكعناصرالتيمةبكصفياالمعدؿيشكؿدليالن

الصريحكالك

قانكنيانكافيانلترتيبالمسؤكليةالجزائية)(،)5كماقضي(:إفاإلعتراؼالالحؽإلجراءاتالقبضكالتفتيش

4أحمدخميؿ،المرجعالسابؽ،ص.428

2إستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ()95/452جمسة،4996/4/9راـاهلل.

 3طعفمصرمرقـ 2304لسنة 78قضائيةجمسة2040/4/48ـ ،المستحدثفيأحكاـمحكمةالنقض الجنائية كالمدنية ،االصدارالسادس
عشر،المرجعالسابؽ،ص.437

4طعفمصرمرقـ24982لسنة65قضائيةجمسة 4997/42/24ـ،سعيدشعمة،قضاءالنقضفياألدلةالجنائية،المرجعالسابؽ،الجزاء،2
ص.4607

5نقضفمسطينيجزاءرقـ2040/78جمسة2040/9/20ـ(دائرةراـاهلل)،المجمةالقانكنية،العددالرابع،المرجعالسابؽ،ص.254
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كاؼ مف عناصر اإلثبات ،كدليؿ مستقؿ تماـ اإلستقالؿ عنيا)( ،)4ككذلؾ قضي
و
الباطمة عنصر
الن إذااقتنعتالمحكمةبأنواخذطكاعيةكاختيا انر رغـبطالف
الن كام 
بأف(:االعتراؼيجكزأفيصمحدلي 

اإلجراءات)(، )2كبذاتالمعنىقضيبأنو(:اليجكزلممتيـأفيدفعببطالفالقبضكالتفتيشماداـقد
اعترؼفيجميعمراحؿالتحقيؽكالمحاكمةبإحرازالمكادالمخدرة)(.)3

4إستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ68/38جمسة(4968/40/20دائرةغزة)،كليدالحايؾ،مجمكعةمختارة،ج،4المرجعالسابؽ،ص.234
2إستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ74/36جمسة(4974/42/48دائرةغزة)،كليدالحايؾ،مجمكعةمختارة،ج،20المرجعالسابؽ،ص.55

3إستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ59/44جمسة(4959/4/49دائرةغزة)،كليدالحايؾ،مجمكعةمختارة،ج،47المرجعالسابؽ،ص.448
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الفصل الثالث

تسبيب األحكام الصادرة في الدعوى المدنية بالتبعية واألحكام الصادرة
في الطعون المختمفة
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الفصل الثالث
تسبيب األحكام الصادرة في الدعوى المدنية بالتبعية واألحكام الصادرة
في الطعون المختمفة
المبحث األول



تسبيب األحكام الصادرة في الدعوى المدنية بالتبعية 
أعطىالمشرع الفمسطينيلممتضررمفالجريمةالحؽفي التقدـبطمب إلىالمحكمةالتيتنظر

الدعكل الجزائية ،يتخذ فيو صراحة صفة االدعاء بالحؽ المدني لممطالبة بالتعكيض عف الضرر الذم

لحؽبوجراء الجريمةالتيكقعتعميو ،كذلؾبمكجبالمادة()494مفقانكف اإلجراءات الجزائيةرقـ

()3لسنة2004ـكالتىجاءفييا -4(:لكؿمفتضررمفالجريمةأف يتقدـبطمبإلى ككيؿالنيابة
العامةأك إلى المحكمةالتيتنظرالدعكليتخذفيوصراحةصفةاالدعاء بالحؽالمدنيلمتعكيضعف
الضررالذملحؽبومفالجريمة) .


 كيككفلممحكمةالجزائيةالتييقدـإليياالطمبأفتقررعدـاالختصاصأكرفضالطمبأكقبكلو
كالحكـ بالتعكيض ،كذلؾ حسب مقتضيات الحاؿ ،كىي ممزمو في جميع األحكاؿ بأف تيضمف حكميا

األسباب التيتبرره( ،)4كذلؾعمىالنحكالذمسنبينوفيىذاالمبحثعبرتقسيموإلى مطمبيف ،بحيث
نتنا كؿفيالمطمباأل كؿ تسبيبالحكـالصادربعدـاالختصاص أك عدـالقبكؿ ،كفيالمطمبالثاني
تسبيبالحكـالفاصؿفيمكضكعالدعكلالمدنية :

  4عمي محمكد حمكدة ،اطركحة دكتكراه بعنكاف النظرية العامة في تسبيب الحكـ الجنائي في مراحمو المختمفة ،جامعة القاىرة ،كمية الحقكؽ،
4443ق،4993-ص .640
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المطمب األول
تسبيب الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية
أو عدم قبوليا
أوالً :النظر في مسألة االختصاص :


عندرفعالدعكلالمدنيةبالتبعيةأماـ المحكمةالجزائيةتتكلىالمحكمةالبحثفيمدلاختصاصيا

بنظرالدعكلالمدنيةمفعدمو،ثـبعدذلؾتنتقؿلمسألةمدلقبكؿىذهالدعكلمفعدمو،فالفصؿفي
الن مف اختصاص المحكمة الجزائية( ،)4ذلؾ أف
قبكؿ الدعكل المدنية أك رفضيا يقتضى التثبت  أك

اختصاص المحكمةالجزائيةفي الدعكل المدنية قدجاء عمىسبيؿ االستثناء مفالقكاعد العامة ،كىك
اختصاص المحاكـالمدنيةبكافةالدعاكم المدنية(،)2كعمةمنحاالختصاص لممحكمةالجزائيةناتجعف
عدةأمكرمنياأف الضررالذملحؽبالمدعي بالحؽالمدنينتجعفجريمةارتكبت ،كىذاماأفصحت

عنوالمادة()4/494مفقانكف اإلجراءات الجزائيةبقكليا -4(:لكؿمفتضررمفالجريمة أف يتقدـ
بطمب..لمتعكيضعفالضررالذملحؽبومفالجريمة) .


فإذا تبيف لممحكمة الجزائية انتفاء الصمة بيف الجريمة كالضرر ،أك أف الضرر قد ترتب عمى
مسؤكليةعقدية ،أك أنومتصؿبكقائعلـترفععنياالدعكلالجزائية ،فإنياتحكـبعدـ اختصاصيا بنظر

االدعاء بالحؽالمدني ،ذلؾأنوليسلممحاكـالجزائيةأمكاليةفيمايتعمؽبالتعكيضعفالضررغير
مباشر عف نفس الفعؿ الذم أقيمت عنو الدعكل الجزائية ،أك التعكيض المترتب عمى
المترتب ترتيبان  ان
المسئكليةالعقديةأك المتعمقةبكقائعلـتقـعنياالدعكلالجزائية ،كلككاف إتصالياقريبان بالجريمةالتي

أقيمتعنياالدعكل ،كفيجميعالحاالتالتيتقضيفيياالمحكمةبعدـإختصاصيا تككفممزموبأف
تبيففيحكمياسببعدـاإلختصاصكاالكافحكميامعيبانبالقصكر(.)3

ذلؾأنوإذاكافالضررركفعاـفيالدعكلالمدنيةعمىاإلطالؽ،فإفككنوناشئانعفالجريمةيعد
عنصر خاص في ركف الضرر في الدعكل المدنية التي يختص القضاء الجزائي بنظرىا ،فيك مناط

إختصاصوبيذهالدعكل( .)4

 4سميمافعبدالمنعـكج الؿثركت،أصكؿالمحاكماتالجزائية،الطبعةاألكلى،المؤسسةالجامعيةلمدراساتكالنشركالتكزيع4426،ق،4996-
ص .344

2نقضفمسطينيجزاءرقـ202ك2040/203جمسة(2042/4/49دائرةراـاهلل)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي .

3رءكؼعبيد،ضكابطتسبيباألحكاـالجنائيةكأكامر التصرؼفيالتحقيؽ،الطبعةالثالثة،دارالجيؿلمطباعة،مصر،4986،ص .744
4معكضعبدالتكاب،المكسكعةالشاممةفيجرائـالشيؾ،الطبعةالتاسعة،2000،ص .335
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كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة النقض بقكليا..(:بأنو لما كاف األصؿ أف االختصاص فيما يتعمؽ

كاالستثناء ىك أف ينعقد لممحكمة الجزائية تبعان لمدعكل
بدعكل الحؽ المدني يعكد لممحكمة المدنية 

الجزائية ،كذلؾ عندما يككف االدعاء بالحؽ المدني ناتجان عف جرـ ىك الذم يجعؿ المحكمة الجزائية
صالحة لمنظر بالحؽ المدني ،فإذا انتفت عف الفعؿ الصفة الجرمية زالت بانتفائيا قضية االختصاص
كيعكدلممحاكـالمدنيةاختصاصيا .)4()..

 كبذلؾ إذا أقيمت الدعكل المدنية أماـ المحكمة الجزائية ككانت مؤسسة عمى كاقعة ال تعد جريمة،
كجبعمىالمحكمةفيىذهالحالةأفتقضىبعدـاختصاصيابنظرالدعكلالمدنية،كاليجكزليابأية

حاؿالحكـبرفضيا،كاالكافىذاخطأيعيبالحكـ( .)2


كالتختصالمحكمةالجزائيةبالفصؿفيالدعكلالمدنيةمتىكانتغيرمختصةبنظرالدعكل
الجزائيةشخصيانأكنكعيانأكمكانيان(،)3ذلؾأنوكفقانلنصالمادة()44مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةفإف

اإلدعاءبالحؽالمدنيمفاختصاصالمحكمةالمنظكرأمامياالدعكلالجزائية .


كتعتبر مسألة عدـ إختصاص المحكمة الجزائية مف النظاـ العاـ ،ألنيا متعمقو بكالية كؿ مف

كبناء عميو يجكز لمخصكـ إثارتيا
القضائيف الج ازئي كالمدني بنظر ما خصو بو القانكف مف القضايا  ،ن
كالتمسؾبيا فيأمحالةكانتعميوالدعكل ،كلممحكمةأف تقضيبيا مفتمقاء نفسيا ،كذلؾتطبيقان

لنص المادة ( )92مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية كالتي جاء فييا أف( :الدفع بعدـ

االختصاص النتفاءكاليتيا أك بسببنكعالدعكلأك قيمتياأك لسبؽالفصؿفيياتحكـبوالمحكمةمف
تمقاء نفسيا،كيجكز الدفع بوفيأيةحالة كانتعمييا الدعكل)( ،)4كيترتب عمى قضاءالمحكمة بعدـ

االختصاص ،عدـ البحث في المسائؿ الشكمية األخرل( ،)5كالحكـ بعدـ االختصاص يحكز حجية تمنع
المحكمةالتيأصدرتومفالعكدةإلىالدعكلمرةأخرللبحثإختصاصيامرةأخرل( .)6


4نقضفمسطينيجزاءرقـ2042/63جمسة(2042/6/44دائرةراـاهلل)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي .
2معكضعبدالتكاب،المرجعالسابؽ،ص .334

3سالـالكرد،أصكؿاإلجراءاتالجزائيةفيالتشريعالفمسطيني،الكتاباألكؿ،مكتبةالقدس4422،ق2002-ـ،ص .475

4كتنصالمادة()475مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةرقـ()3لسنة2004ـعمى(:يترتبالبطالفعمىعدـمراعاةأحكاـالقانكفالمتعمقةبتشكيؿ
المحاكـأك بكاليتياأك باختصاصياأك  بغيرذلؾمما ىكمتعمؽ بالنظاـ العاـكجازتإثارتوفي أيةمرحمةمفمراحؿالدعكل،كماتقضيبو
المحكمةمفتمقاءنفسيا) .

5نقضفمسطينيمدنيرقـ2002/50جمسة2002/44/48ـ(دائرةغزة)،مجمكعةمختارة،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص .28
6سميمافعبدالمنعـكجالؿثركت،المرجعالسابؽ،ص .347
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ثانيا :النظر في مدى قبول الدعوى المدنية :

كاذا ماخمصتالمحكمةالجزائيةإلى اختصاصيابنظرالدعكلالمدنية ،أنتقمتلمتدقيؽفيمدل
قبكؿىذهالدعكلمفعدمو،فالقانكفنظـإجراءاترفعىذهالدعكلمفحيثكيفيةرفعياكالجيةالتي

فعياكالبياناتالكاجبتكافرىاكغيرىامفاألمكراإلجرائية .
تر 


فيشترطأف ترفعالدعكلالمدنيةعمىذم صفةفيىذهالدعكل ،كأصحاب الصفةالمسئكؿعف
الحقكؽالمدنية،ككرثتو،كالمؤمفلديو،ككذلؾيشترطفيمفتكجوإليوالخصكمةأفيككفأىاللمتقاضي،

فإذا كاف ناقصان أك عديـاألىمية رفعتعميوعبر ممثموالقانكني  ،كاال تقررعدـقبكؿالدعكل لرفعيا
عمىغيرذمصفة( .)4


ويثار التساؤل عن حالة عدم وجود ممثل قانوني لممتيم فاقد األىمية ،فيل تممك المحكمة تعيين

ممثل قانوني لو؟ إف المالحظ لنصكص قانكف اإلجراءات الجزائية يجد أف المشرع تحدث في المادة

()204عفصالحيةالمحكمةفيتعييفككيؿ لممتضررمفالجريمةفاقداألىمية أك ناقصيا ،إذا لـيكف
لو مف يمثمو قانكنان ليدعي بالحؽ المدني بالنيابة عنو ،بينما جاءت ىذه النصكص خالية مف اإلشارة

لمسألة تعييف ممثؿ قانكني لممتيـ فاقد األىمية ،كلكف بالمجكء إلى قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية
كالتجاريةنجدأنوعالجىذاالمسألةفيالمادة()79بقكليا(:يجبأفيككفكؿطرفيالخصكمةمتمتعان

باألىميةالقانكنيةالتيتتعمؽبياالدعكلكاالكجبأفينكبعنومفيمثموقانكنان ،فإفلـيكفلوممثؿ

قانكنيتعيفالمحكمةالمختصةمفيمثمو) .


كاذا لـيتكافرفيمقدـطمباالدعاء بالحؽالمدنيأماـ المحكمةالجزائيةصفةفيتقديمو ،أك لـ
تكفلومصمحةيبتغييامفكراءذلؾ ،أك كاف حقوفيالتعكيضقدأنقضىبالتصالحأك بالكفاء ،فإف

عمى المحكمة الجزائية أف تقضي بعدـ قبكليا ليذا االدعاء ،كتمتزـ بأف تبيف في حكميا سبب عدـ

القبكؿ( .)2

فاليجكزلمشخصأفيطالببتعكيضعفضررأصابغيرهميماكانتصمتوبيذاالغير،إالإذا
اثبتأنوقدلحقوىكمفىذاالضررنصيبشخصيمحقؽ( ،)3كىكمانصتعميوالمادة ()494مف

قانكفاإلجراءاتالجزائيةبعبارة...-4(:لمتعكيضعفالضررالذملحؽبومفالجريمة )..

4حامدالشريؼ،الدفكعفيالنصبأماـالقضاءالجنائي،2004،ص .373
2عميحمكدة،المرجعالسابؽ،ص .644

3معكضعبدالتكاب،المرجعالسابؽ،ص .335
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 كطبقانلنصالمادة()494مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةفإنويجبلقبكؿاالدعاءبالحؽالمدنيأف
يتخذ المدعي صفة االدعاء بالحؽ المدنيصراحة ،لممطالبةبالتعكيضعفالضرر الذملحؽبو مف

صراحة عبر
الجريمة ،كال يكفي مجرد تقديـ شككل ،دكف أف يتخذ فييا صفة المدعي بالحؽ المدني 
المطالبةبالتعكيضعفاألضرارالماديةأك المعنكيةالتيلحقتبوجراءالفعؿالمشككمنو ،كبغيرذلؾ
التتكافرشركطالمالحقةالمدنية،ككذلؾاليكفيأفيكردالمشتكيفينيايةشككاهبأنويحتفظبحقوفي

االدعاءالشخصي،بؿيجبأفيككفاالدعاءقدجاءصريحاناللبسفيويتضمفالمطالبةبالتعكيض( .)4
الن كافيان ،كلومايبررهمفالبيانات
الن تعمي 
ككذلؾيجبأف يككفطمباالدعاء بالحؽالمدني معم 

كاألدلةإعماالنلممادة()2/494مفقانكفاإلجراءاتالجزائية،فاليكفيمجردتقديـطمبلالدعاءبالحؽ
النكافيانكغيرشامؿلبياناتوالضركريةكاألدلةالمؤيدهلو،كاالتقررعدـقبكلو .
النتعمي 
المدنيغيرمعم 

كلممدعي بالحؽ المدني طبقان لنص المادة ( )4/496مف قانكف اإلجراءات الجزائية التقدـ بطمب

االدعاء أماـ محكمةأ كؿدرجو(الصمحأك البدايةبصفتيامحكمةأ كؿدرجة)فيجميعمراحؿالدعكل
الجزائية ،كحتىإقفاؿ بابالمرافعة ،كاليقبؿمنوبعدذلؾ ،فالقاعدةالعامةفيالطمباتكالدفكعأنياال
تقبؿبعدإقفاؿبابالمرافعة( .)2

كلكفيحؽلممدعىبالحؽالمدنيإذافتح بابالمرافعة بناءعمىطمبأحدالخصكـأكمفتمقاء
المحكمةنفسيا،االدعاءقبؿالمتيـأكالمسئكؿعفالحؽالمدني( .)3

كاذا لـ يسبؽ لممدعي بالحؽ المدني االدعاء بيذا الحؽ أماـ محكمة أ كؿ درجة قبؿ إقفاؿ باب

المرافعة،كصدكرحكـبالدعكلالجزائية ،فاليممؾبعدذلؾاالدعاء متىأيستأنؼىذاالحكـكاعترض
عميو ،كتقررإعادة الدعكللمحكمةأ كؿدرجةألم سببكاف ،كبذلؾتقكؿالمادة()2/496مفقانكف

اإلجراءات الجزائية -2 (:اليجكزاإلدعاء بالحؽالمدنيإذا أعيدتالقضيةإلى محكمةالدرجةاأل كلى
ألمسببمفاألسباب) .


كمف األسباب التيتؤدم إلى عدـ قبكؿ اإلدعاء بالحؽ المدني أماـ القضاءالجزائي طبقان لنص

المادة()495مفقانكف اإلجراءات الجزائيةقياـالمدعيبالحؽالمدنيبرفعدعكاهأماـ القضاءالمدني،
لدلالقضاءالجزائي ،مالـيكف قدترؾدعكاهأماـ المحكمة

ففيىذهالحالةاليجكزلوبعدذلؾرفعيا 

4نقضفمسطينيجزاءرقـ2009/428جمسة2040/3/7ـ(دائرةراـاهلل)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي .

 2تنصالمادة ()4/400مف قانكفأصكؿ المحاكماتالمدنيةكالتجاريةعمى -4( :تقدـ الطمباتالمشارإلييافيالمكادالسابقةإلىالمحكمة
المختصةكفقانلإلجراءاتالمقررةإلقامةالدعكل،كفيكؿاألحكاؿالتقبؿالطمباتالمشارإلييابعدإقفاؿبابالمرافعة) .

3المكقعاإللكتركنيمكتبالعدؿلالستشاراتالقانكنيةكأعماؿالمحاماة .com /users/ashrafassy /postshttp: //kenanaonline،كتنص
لممحكمةمفتمقاءنفسياأكبناء عمىطمبأحدالخصكـأفتقررفتح
المادة()466مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجاريةعمى(:يجكز 
ن
بابالمرافعةألسبابجديةكضركريةلمفصؿفيالدعكل) .
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المدنية(،)4كيجبأف ييثبتأماـ المدعىبالحؽالمدنيحؽالخيار ،فاختارالطريؽالمدنيحتىيمكف
القكؿبعدـقبكؿالدعكلالمدنيةلسقكطالحؽفياختيارالطريؽالجزائي ،أماإذا كاف الطريؽالجزائي
مكصدان فيكجيو كلـيكفأمامو إالالطريؽالمدني ،فالمجاؿلمقكؿبتكافرحريةاالختيار ،كبالتاليال
مجاؿإلعماؿالدفعبعدـالقبكؿ ،كمفالحاالتالتييككففيياالطريؽالجزائيمغمقان ،إذا كانتالدعكل

الجزائيةلـترفعلعدـتقديـطمبأكالحصكؿعمىإذففيالجرائـالتيتكجبالقانكفلرفعياتقديـطمب

أكالحصكؿعمىإذف( .)2


كيعدالدفعبعدـقبكؿالدعكلالمدنيةاستنادان إلى أمسببيؤدملعدـقبكليامفالدفكعالجكىرية

التييجبعمىمحكمةالمكضكعأف تعرضلوكتقسطوحقوإيرادان كردان عميو ،ماداـالدفاعقدتمسؾ

بو( ،)3كيجب التمسؾ بو مف قبؿ صاحب الصفة كالمصمحة فيو ،فال يجكز إبداؤه مف غير المسؤكؿ

مدنيان(  ،)4كلممتيـ طبقان لنص المادة ( )204مف قانكف اإلجراءات الجزائية أف يعترض أثناء جمسة

المحاكمةعمىقبكؿالمدعيبالحؽالمدنيإذاكانتالدعكلالمدنيةغيرجائزةأكغيرمقبكلة.

كطبقان لممكاد()3/3ك()90ك()92مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجارية( )5يككفالدفع

بعدـقبكؿالدعكلالمدنيةاستنادانإلىأمسببي ؤدملعدـقبكليابأحدطريقتيفكىما:الطريقةاألكلىيتـ
التمسؾ بالدفع عف طريؽ تقديـ طمب مستقؿ ،حيث يجكز لممدعى عميو أف يدفع بعدـ قبكؿ الدعكل

استنادان  إلىأمسببيؤدملعدـقبكليامفخالؿطمبعارضيتقدـبولممحكمةيتضمفأسبابعدـ
قبكؿالدعكل،كذلؾقبؿالدخكؿفيمكضكعالدعكل،كاالسقطحقوفيتقديـىذاالطمب،كيتكجبعمى

المحكمةفيىذهالح الةالفصؿفيىذاالطمبكعدـضمو،ألفنصالمادةقدتتضمفتحديدمايصدر

 4كتنصالمادة()3/495مفقانكف اإلجراءات الجزائيةرقـ()3لسنة2004ـعمى-3(:إذاأقاـالمدعيالمدنيدعكاهلدلالقضاءالمدنيفال
يجكزلوبعد ذلؾإقامتيالدلالقضاءالجزائيمالـيكفقدأسقطدعكاهأماـالمحكمةالمدنية،).كيجدراإلشارةىناأفالمشرعإستخدـإصطالح
إسقاطالدعكلأماـالمحكمةالمدنية،كىذااالصطالحغيرصحيح ،الفتنازؿالمدعيعفدعكاهالمدنيةيسمىترؾكليسإسقاط،حيثجاءفي
نصالمادة()438مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجاريةرقـ()2لسنة2004ـقكليا (:يحؽلممدعيفيغيابالمدعىعميوأفيطمب
ترؾدعكاهفيأممرحمةتككفعميياالدعكل،فإذاكافالمدعىعميوحاض انرفاليجكزلممدعيطمبترؾدعكاهإالبمكافقةالمدعىعميوكمعذلؾ

اليمتفتالعتراضوإذاكافقدتقدـبطمبأكدفعممايككفالغرضمنومنعالمحكمةمفنظرالدعكل) .

2حامدالشريؼ،المرجعالسابؽ،ص.394

3الطعفرقـ43224لسنة67قضائيةجمسة2006/44/22ـ،كالطعفرقـ48326لسنة67قضائيةجمسة2007/4/48ـ،المكقعاإللكتركني
لمحكمةالنقضالمصرية .

4الطعفرقـ56645لسنة73قضائيةجمسة،2006/3/49المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية .

 5تنصالمادة()3/3مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجاريةعمىأنو -3 (:إذالـتتكافرالمصمحةكفقان لمفقرتيفالسابقتيفقضتالمحكمة
مفتمقاءنفسيابعدـقبكؿالدعكل)،كتنصالمادة()90عمىأنو(:يجكزلممدعىعميوأفيدفعبعدـقبكؿالدعكلاستنادانإلىأمسببيؤدملعدـ

قبكليا قبؿ الدخكؿ في األساس ،كيككف القرار الصادر برد الطمب أك قبكلو قابالن لالستئناؼ) ،كتنص المادة ( )92عمى أنو -4(:الدفع بعدـ
االختصاص المحمي ،كالدفع بإحالة  الدعكل إلى محكمة أخرل لقياـ ذات النزاع أماميا أك لالرتباط ،كالدفع بالبطالف ،كسائر الدفكع المتعمقة

باإلجراءاتيجبإبداؤىامعان قبؿإبداءأمطمبأكدفاعفيالدعكلأكدفعبعدـالقبكؿكاالسقطالحؽ فيمالـيبدمنيا -2.تحكـالمحكمةفي
ىذهالدفكععمىاستقالؿما لـتأمربضمياإلىالمكضكعكعميياأفتبيفماحكمتبوفيكؿمنياعمىحدة) .
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في الطمب مف ق اررات كىي الرفض أك القبكؿ ،أجازت المادة الطعف في ىذا القرار بشكؿ مستقؿ عف
القرارالفاصؿفيالمكضكع،كالطريقةالثانيةيككفالتمسؾبالدفعبغيرطريؽالطمب ،كيككفذلؾمف

خالؿإدراجوضمفبنكدالالئحةالجكابية،أكإثارتوشفكيان أماالمحكمةكىكالغالبأماـالمحاكـ،كىنا
يختمؼاألمرفيكقتالتمسؾبو،كذلؾبإختالؼمدلتعمؽىذاالدفعبالنظاـالعاـمفعدمو،فإذاكاف

متعمقان بالنظاـالعاـكالدفعبانعداـالصفةأكالمصمحة،كالدفعبسبؽالفصؿفيالدعكلجازإثارتوفي
أمحالةتككفعميياالدعكل،كلكأماـمحكمةالنقض،كلممحكمةالقضاءبومفتمقاءنفسيا،أماإذالـ

يتعمؽ بالنظاـ العاـ ،فإف المشرع لـ يضع قاعدة كاضحة بالخصكص ،مما يثير التساؤؿ ىؿ يتكجب
التمسؾبوقبؿالدخكؿفيالمكضكع ،حسبالقكاعدالعامةلمتمسؾبالدفكع،أـيجكزالتمسؾبوفيأم

مرحمة مف مراحؿ الدعكل أماـ محكمة الدرجة األكلى ،كنؤيد في ىذا اإلتجاه الرأم القائؿ بأنو يجكز

لممدعىعميوالتمسؾبوفيأممرحمةمفمراحؿالدعكل،أخذان بماكردمفترتيبفيالمادة()4/94
مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجاريةرقـ()2لسنة2004ـكالتيتنصعمى-4 (:الدفعبعدـ

االختصاصالمحمي،كالدفعبإحالةالدعكلإلىمحكمةأخرللقياـذاتالنزاعأمامياأكلالرتباط،كالدفع

بالبطالف،كسائرالدفكعالمتعمقةباإلجراءاتيجبإبداؤىامعانقبؿإبداءأمطمبأكدفاعفيالدعكلأك

دفعبعدـالقبكؿكاالسقطالحؽفيمالـيبدمنيا)،فيذهالمادةكضعتترتيبان فيإبداءالطمباتبمافييا
الطمببعدـالقبكؿ،ممايفيـمنوجكازالتمسؾبالدفعبعدـالقبكؿحسبالترتيبالسابؽ،بعدالدخكؿ

فيالمكضكع( .)4


كلـيضعالمشرعتعريفانلمدفعبعدـالقبكؿتقدي انرمنولصعكبةتحديدتعريؼجامعمانعلو( ،)2بينما

عرفتومحكمةالنقضبأنو(:كؿسببيرمىبوالخصـإلىإعالفعدـقبكؿطمبخصمو،دكفالبحث

فيالمكضكع،النتفاءحقوفيالدعكل،كالدفعبانتفاءالمصمحةأكانتفاءالصفةأكبمركرالزمفأكسبؽ

الفصؿأكبانقضاءميؿاإلجراءاتالقانكنية)( .)3


كالدعاكم ،يشترط لقبكلو أف يستكفي الرسكـ
كطمب االدعاء بالحؽ المدني كغيره مف الطمبات 
كالمصاريؼ القضائية الالزمة لمدعكل ،ما لـ تقرر المحكمة إعفاءه منيا أك تأجيؿ دفعيا ،األمر الذم
 4عبداهللخميؿالفرا،الكجيزفيأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجارية،الجزءاألكؿ،الطبعةاألكلى2042/2044،ـ،ص549كمابعدىا.
2الطعفرقـ3549لسنة58قضائيةجمسة4993/6/46ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية .

 3نقضفمسطينيمدنيرقـ 2009/3جمسة2009/4/20ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص،209كفيذاتاالتجاهعرفتومحكمة
المصمحةكالحؽفيرفعيابإعتباره

النقضالمصريةبأنو(:الدفعالذميرميإلىالطعفبعدـتكافرالشركطالالزمةلسماعالدعكلكىيالصفةك
حقان مستقالن عفذاتالحؽالذمترفعالدعكلبطمبتقريره،كإنعداـالحؽفيالدعكل،أكسقكطولسبؽالصمحفيو،أكإلنتقاءالمدةالمحددةفي
القانكف لرفعيا ،كنحك ذلؾ مما ال يخمط بالدفع المتعمؽ بشكؿ اإلجراءات مف جيو كال بالدفع المتصؿ بأصؿ الحؽ المنازع عميو مف جية

اخرل)الطعفرقـ3549لسنة58قضائيةجمسة4993/6/46ـ،كالطعفرقـ3579لسنة84قضائيةجمسة2043/4/46ـ،المكقعاإللكتركني
لمحكمةالنقضالمصرية .
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أكدتو المادة ( )498مف قانكف اإلجراءات الجزائية بقكليا ( :
 ،كاالتقررعدـ

قبكؿىذااالدعاء طبقانلممادة()3مفقانكف رسكـالمحاكـالنظاميةرقـ()4لسنة2003ـكالتيتنص
عمى(:معمراعاةماكردفيأمقانكفخاصآخرالتقبؿأيةدعكلأكطمبأكالئحةجكابيةأكالئحة

ااستئناؼ أك طعففيأيةدعكلأك استئناؼ أك نقضأك أيةإجراءات خاضعةلمرسـمالـيكفالرسـ
المقررقداستكفيعنيامقدمانأكقدتـتأجيموبمكجبأحكاـىذاالقانكف)،كالمالحظأفالمشرعىناجعؿ

الدفععدـقبكؿرغـأنوفيحقيقتودفعشكمييتعمؽبمسألةإجرائيةمحضومتعمقوبإجراءاترفعالدعكل

الن،العدـقبكليا .
كاتصاليابالمحكمة،لذاكافعميوأفيقررردالدعكلشك 


 كطبقان لمفقرةالثالثةمفالمادة()496مفقانكف اإلجراءات الجزائية ،فإنواليجكزأف يترتبعمى

االدعاءبالحؽالمدنيأماـالمحكمةالجزائيةتأخيرالفصؿفيالدعكلالجزائية،كاالقررتالمحكمةعدـ
قبكلو( ،)4كتفترضىذهالمادةأف المحكمةالجزائيةمختصةبالدعكلالمدنيةكفقان لمقكاعدالعامة ،كلكنيا
ترلأفقبكليامفشأنوأفيؤخرالفصؿفيالدعكلالجزائية،كمالكطمبالمدعىبالحؽالمدنيإرجاءه
إلحضار مستندات ،كتقديرذلؾيدخؿفيسمطةالمحكمةالتقديريةدكفمعقبعمييا ،كعمةتخكيمياىذه

السمطة ،يرجع إلى سببيف أ كليما الطابع اإلستثنائي الختصاص ىذه المحكمة بنظر الدعكل المدنية،

كثانييماأفالدعكلالجزائيةأىـإجتماعيامفالدعكلالمدنية،كييـالمجتمعسرعةالفصؿفييا،لذلؾال
يجكز أف يككف ممارسة االختصاص االستثنائي في نظر الدعكل المدنية أماـ المحكمة الجزائية سببان

لتعطيؿممارسةاالختصاصاألصمي( .)2


ويثار التساؤل في ىذه الحالة عما إذا كان قرار المحكمة الجزائية بعدم قبول الدعوى المدنية

طبقاً لنص المادة ( )4/691من قانون اإلجراءات الجزائية ،كونيا تؤدي إلى تأخير الفصل في الدعوى

الجزائية ،يكون مشموالً بإحالة اإلدعاء بالحق المدني إلى المحكمة المدنية كونيا صاحبة االختصاص
األصيل أم ال ؟

باستقراءنصكصقانكف اإلجراءات الجزائية المتعمقةبيذاالخصكص ،يتضح بأنياقدجاءتخالية
المشرع قداقتصرعمىعبارةتقررالمحكمةعدـقبكؿاالدعاء ،دكف
مف اإلشارة لمثؿىذهالمسألة ،كأف  

أفيعطيالمحكمةصالحيةإحالةالدعكللممحكمةالمدنيةالمختصة،كىذابخالؼماذىبإليوالمشرع

المصرم كالذم ألزـ المحكمة في ىذه الحالة بإحالة الدعكل المدنية إلى المحكمة المختصة بال

 4تنصالمادة()3/496عمى -3(:اليجكزأف يترتبعمىاإلدعاء بالحؽالمدنيتأخيرالفصؿفيالدعكلالجزائيةكاالقررتالمحكمةعدـ
قبكؿاإلدعاء) .

2محمكدنجيبحسني،شرحقانكفاإلجراءاتالجنائية،الجزءاألكؿ،الطبعةالرابعة،دارالنيضةالعربية،القاىرة،ص .345
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مصركفات ،حيثجاءفينصالمادة()309مفقانكف اإلجراءات الجنائيةالمصرم قكليا..(:كمعذلؾ
إذا رأتالمحكمةأف الفصؿفيالتعكيضاتيستمزـاجراءتحقيؽخاصينبنيعميوارجاءالفصؿفي
الدعكلالجنائية،فعندئذتحيؿالمحكمةالدعكلالمدنيةإلىالمحكمةالمختصةبالمصركفات) .


ونرى في ىذا المقامبأفعمىالمشرعالفمسطينياألخذبماتبناهالمشرعالمصرمبيذاالشأف،ألف
عدـاالستمرارفينظرىذااإلدعاء فيىذهالحالةلـيكفناتجان عفعدـاختصاص المحكمةالجزائية

أك بخطأ مف المدعي بالحؽ المدني حتى يتحمؿرسكـ دعكاهمرتيف ،مرة أماـ المحكمةالجزائية ،كمرة
أخرلأماـالمحكمةالمدنية،كىكمايتعارضمعقكاعدالعدالة،لذلؾنأمؿمفالمشرعالفمسطينيتعديؿ
الفقرةالثالثةمفالمادة()496مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةلتصبحعمىالنحكالتالي-3(:اليجكزأف
يترتبعمى اإلدعاء بالحؽ المدني تأخير الفصؿفيالدعكلالجزائية ،كاال قررتالمحكمةإحالتو إلى

المحكمةالمدنيةالمختصةبالمصركفات) .

 كقراراإلحالة في ىذهالحالةاليعتبرحكمان فياألساس ،كالحكمان بعدـاالختصاص ،كانما مبناىا
سمطةالمحكمةفيالقبكؿأكالعدكؿ( .)4


كلما كاف القضاءالجزائياليختصبنظرالدعكلالمدنيةإال استثناءكعمىسبيؿالتبعيةلمدعكل

الجزائية ،فإنويترتبعمىتمؾالتبعيةتأثرالدعكلالمدنيةبكؿمايطرأعمىالدعكلالجزائية ،كبالتالي

فإفإنقضاءالدعكلالجزائيةلكفاةالمتيـأكلمتقادـأكبالعفكالعاـ،أكعدـقبكليابصدكرحكـنيائيأك
كجكدقيداليزاؿقائمان ،يتبعوعدـقبكؿالدعكلالمدنية( ،)2كالمحكمةممزموبأف تبيففيحكمياأسباب

عدـقبكؿالدعكلالجزائية،كىذهاألسبابتفيدبالتبعيةعدـقبكؿالدعكلالمدنية(.)3

كاذا أقيمت الدعكل الجزائية كالمدنية أماـ القضاء الجزائي ،فإف انقضاء الدعكل الجزائية بعد ذلؾ

ألمسببمفاألسباب الخاصةبيا ،يؤثرعمىسيرالدعكلالمدنيةالمرفكعةمعيا،إذيؤدمإلىعدـ
قبكليا،إنطالقانمفالقاعدةالتيتقضيبأف"التابعتابع"()4كأف"التابعاليفردبالحكـ"( .)5


4سميمافعبدالمنعـكجالؿثركت،المرجعالسابؽ،ص .349

2فكزيةعبدالستار،اإلدعاءالمباشرفياإلج ارءاتالجنائية،دارالنيضةالعربية،القاىرة،2040،ص .74
3عميحمكدة،المرجعالسابؽ،ص .643

4راجع:المادة()47مفمجمةاألحكاـالعدلية .

5راجع:المادة() 48مفمجمةاألحكاـالعدلية.كىذابخالؼماقررهقانكفاإلجراءاتالجنائيةالمصرمفيمادتو()259بقكليا..(:كاذاانقضت
الدعكلالجنائيةبعدرفعيالسببمفاألسبابالخاصةبيافالتأثيرلذلؾفيسيرالدعكلالمدنيةالمرفكعةمعيا)،كالمقابؿليذهالمادةفيقانكف
اإلجراءاتالجزائيةالفمسطيني .
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كاالختصاصالتبعيلممحكمةالجزائيةبنظرالدعكلالمدنيةمربكطبإستمرارالدعكلالجزائية،فإذا
انقضتعادتالدعكلالمدنيةالتبعيةإلىأصميا،كعمىالمحكمةفيىذهالحالةأفتقضيبعدـالقبكؿ،

فالدعكلالمدنيةتدكرمعالدعكلالجزائيةكجكدانكعدمان( .)4


قضاءالمحكمةالجزائيةبعدـقبكؿالدعكلالمدنيةلعيبفيالشكؿأك اإلجراءات ،كأف تككف

كاف 
قدرفعت بعد الميعادالذم حدده القانكف فيجرائـالشكاكم ،اليمنعبعد ذلؾمفرفعيا أماـ القضاء

المدني،كيطبؽىذاالمبدأعمىكافةالدعاكمالمدنية( .)2

كتمتزـالمحكمةالجزائيةفيالفصؿفيالدعاكم الجزائيةكالمدنيةفيذاتالكقتبحكـكاحد ،كليس
خرل ،ألف الدعكل المدنية تدكر مع الدعكل الجزائية
ليا أف تفصؿ في أحدىما كتؤجؿ الفصؿ في األ 

كجكدان كعدمان( ،)3كقدنصتعمىىذاااللتزاـ المادة()275مفقانكف اإلجراءات الجزائية بقكليا( :إذا

قررتالمحكمةاإلدانة،تسمعأقكاؿككيؿالنيابةكالمدعيبالحؽالمدني،ثـتسمعأقكاؿالمدافكمحاميو،
كتقضيبالعقكبةكالتعكيضاتالمدنية) .


كاذا أصدرت المحكمة الجزائية حكميا في مكضكع الدعكل الجزائية كحدىا ،كأرجأت الفصؿ في
الدعكلالمدنية ،امتنععمييابعدئذالحكـفيياعمىاستقالؿ ،لزكاؿكاليتيافيالفصؿفييا( ،)4كلكفإذا
أغفمتالمحكمةنسيانان الفصؿفيالدعكلالمدنية ،فإنويجكزالرجكعفيىذهالحالةإلى ذاتالمحكمة
لمفصؿفيىذهالدعكلعبرإستدعاءيقدـإلييامفقبؿصاحبالمصمحةكذلؾطبقانلممادة()485مف

قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية بإعتباره القانكف اإلجرائي العاـ ،حيث جاء في ىذه المادة
قكليا(:إذا أغفمت المحكمة مف أسباب حكميا كمنطكقو الفصؿ في بعض الطمبات المكضكعية ،جاز
لصاحبالمصمحةأف يطمبباستدعاءيقدـإلى المحكمةالتيأصدرتالحكـالنظرفيالطمبكالحكـ

فيو،كيعتبرالحكـالصادرفيالطمبمتممان لمحكـالصادرفيالدعكل) كلكفذلؾمشركطبأفتككف

 4كىذابخالؼماجرلعميوالعمؿفيالقضاء المصرم إذأفاختصاصالمحكمةالج ازئيةبنظرالدعكلالمدنية يتحددبكقت تحريؾالدعكل
بطريؽاالدعاءالمباشر ،كاليتأثر اختصاصيابمايطرأبعدذلؾمفأسباب ،فكفاة المتيـيعدسببان لالنقضاءتختص بوالدعكل الجزائيةدكف
الدعكلالمدنيةالمرفكعةبالتبعيةمعيا ،إذتظؿىذهالدعكلفيأيةحالةمفمراحميا قائمةأماـالمحكمةالجزائية ،لتستمرفينظرىاإلىالنياية،

حيثيخمؼالمتيـفيياكرثتو ،طالمالـيصدرفيياحكـبات،طعفمصرمرقـ 4505لسنة 68قضائيةجمسة،4999/4/27سعيدشعمة،
قضاء النقض المدني في المسئكلية ك التعكيض ،مجمكعة القكاعد القانكنية التي قررتيا محكمة النقض ،المركز القكمي لإلصدارات القانكنية ،
،2008-2007ص .458

 2عزالديفالدناصكركعبدالحميدالشكاربي،المسئكليةالمدنيةفيضكءالفقوكالقضاء،الجزءاألكؿ،الطبعةالثامنة،شركةناسلمطباعة،القاىرة،

،2043-2042ص .959

3نقضفمسطينيجزاءرقـ2040/203+202جمسة2042/4/49ـ(دائرةراـاهلل)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي .

 4الطعف  4956/4/24مجمكعة احكاـ محكمة النقض ،س ،7رقـ  ،48ص ،646مشار الية في كتاب محمكد نجيب حسني ،شرح قانكف
اإلجراءاتالجنائية،الجزءاألكؿ،المرجعالسابؽ،ص .353
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المحكمةقدفصمتفيجميعالطمباتالمتعمقةبالدعكلالمدنيةبإستثناءإحداىا ،أماإذاأغفمتالمحكمة
الفصؿفيالدعكلالمدنيةبرمتيا ،فالسبيؿالعماؿالمادة()485فيىذهالحالةبؿيجبالمجكءإلى
المحكمةالمدنيةصاحبةاالختصاصاألصيؿ ،كاليصحالقكؿبالمجكءإلىالمحكمةاالستئنافيةلمتدارؾ

ىذاالنقص،ألفىذهالمحكمةتتقيدبمافصمتفيومحكمةأكؿدرجة( .)4

4ساىرإبراىيـالكليد،شرحقانكفاالجراءات،المرجعالسابؽ،ص .496
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المطمب الثاني
تسبيب الحكم الصادر في موضوع الدعوى المدنية
افرت شركط قبكليا ،انتقمت
متى كانت المحكمة الجزائية مختصة بنظر الدعكل المدنية ،كتك 

المحكمةلمفصؿفيمكضكعيا ،سكاءبالحكـبالتعكيض ،أـالحكـبرفضىذهالدعكلمكضكعان ،كذلؾ
عمىالنحكالجارمبيانوفيىذاالمطمب ،عبرتقسيموإلى فرعيف ،بحيثنتنا كؿفيالفرعاأل كؿتسبيب

الحكـالصادرفيالدعكلالمدنيةبالتعكيض،كفيالفرعالثانيتسبيبالحكـالصادربرفضمكضكعيا .

الفرع األول
تسبيب الحكم الصادر في الدعوى المدنية بالتعويض
إذا انتيت المحكمة الجزائية إلى الحكـ بالتعكيض في الدعكل المدنية المرفكعة بالتبعية لمدعكل
الجزائية ،فإنياتككفممزموببياف األساس الذمبنيعميوىذاالحكـ ،كيككفذلؾبأف تثبتفيحكميا
كقكع فعؿ مجرـ مف قبؿ المتيـ ك إلحاؽ ضرر بالمدعي بالحؽ المدني نتيجة ىذا الفعؿ( ،)4فالقاعدة

العامةالتيقررتياالمادة()479مفالقانكفالمدنيالفمسطينيرقـ()4لسنة2042ـتقضيبأفكؿمف

الن سببضر انر لمغيريمزـبتعكيضو،كطبقان لنصالمادة( -4(:)480يككفالشخصمسئكالن
ارتكبفع 
عفأفعالوالضارةمتىصدرتمنوكىكمميز -2،كاذاكقعالضررمفشخصغيرمميز ،كلـيكف
ىناؾمفىكمسئكؿعنو،أكتعذرالحصكؿعمىتعكيضمفالمسئكؿ،جازلمقاضيأفيمزـمفكقع

منوالضرربتعكيضعادؿ،معمراعاةمركزالخصكـ) 


كاذا تعددالمسئ كلكفعفإلحاؽضرربالمدعيبالحؽالمدني ،فإنويتعيفعمىالمحكمةالجزائية
أف تحكـبتضامنيـفيالحكـبالتعكيض ،كبتكزيعغرـالمسؤكليةبينيـبقدردكركؿمنيـفيأحداث
الضرر ،فإف تعذر تحديد ىذا الدكر ،كزع عمييـ غرـ المسؤكلية بالتساكم ،كىذا ما نصت عميو المادة

( )485مف القانكف المدني بقكليا( :إذا تعدد المسئكلكف عف فعؿ ضار إلتزـ كؿ منيـ ،في مكاجية

المضركرلتعكيضكؿالضرر،كيتكزعغرـالمسئكليةبينيـبقدردكركؿمنيـفيإحداثالضرر،فإف

تعذرتحديدىذاالدكر،كزععمييـغرـالمسئ كليةبالتساكم) .


كيكفيفي بياف كجوالضرر المستكجب لمتعكيض أف يثبت الحكـ إدانة المتيـ عف الفعؿ الذم
حكـبالتعكيضمفأجمو ،كاليعيبالحكـعدـبياف الضرربنكعيوالمادمكاألدبي ،ذلؾأف فيإثبات

 4رءكؼعبيد،ضكابطتسبيباألحكاـالجنائية،المرجعالسابؽ،ص.749
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بأركاف المسئكلية المدنية ،كيكجب بمقتضاه
الحكـ الفعؿ الضار مف المتيـ ما يتضمف بذاتو اإلحاطة 
الحكـعمىمقارفوبالتعكيض( .)4


كيككفتقديرالتعكيضطبقان لنصالمادة()486مفالقانكف المدني بقدرمالحؽالمدعيبالحؽ
المدنيمفضرر ،كمافاتومفكسب ،شريطةأف يككفالضررنتيجةطبيعيةلمفعؿالناتجعفجريمة،

حيثجاءفينصىذهالمادة(:يقدرالتعكيضفيجميعاألحكاؿبقدرمالحؽالمضركرمفضرر،
كما فاتو مف كسب بشرط أف يككف ذلؾ نتيجة طبيعية لمفعؿ الضار) ،فالتعكيض ينصب عف الضرر

المباشر ،ألنو ىك النتيجة الطبيعية لمفعؿ الضار ،بينما ال تعكيض عف الضرر غير المباشر النعداـ
رابطةالسببيةبينوكبيفالفعؿالضار( .)2


كيتخذالتعكيضعفالضررصكرمختمفة ،فقديككففيصكرةأداءمقابؿمفالنقكد ،كقديككف

ان
بصكرةإعادة الحالةإلى ماكانتعميوقبؿارتكاب الفعؿالجرمي ،كيدـحائطبنيبغيرحؽ ،كتحكـ

بصكرة أمر

بذلؾ المحكمة تبعان لمظركؼ كبناء عمىطمب المدعي بالحؽ المدني ،كقد يككف التعكيض
معيفعمىسبيؿالتعكيض ،كأف يكتفيبأف ينكهالحكـبأف ماكقعمفالمحككـ عميويعدافتراءأك سببان

لتعكيضالمقذكؼفيحقوعفالضرراألدبيالذمأصابة ،كىذهالصكرةاألخيرةمفالتعكيضالتعد
تعكيضانعينيان كالتعكيضان نقديان ،كلكنو أنسبماتقتضيوالظركؼفيبعضالصكر( ،)3لقدأبانتالمادة

( )489مف القانكف المدني ىذه الصكر مف التعكيض بقكليا -4( :يقدر التعكيض بالنقد -2.يجكز
لممحكمة تبعالمظركؼ ،كبناء عمىطمبالمضركر أف تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عميو ،أك أف
تحكـبأمرمعيفمتصؿبالفعؿالضار ).


كمفصكرإعادة الحاؿإلى ماكاف عميوقبؿارتكاب الجرـماقضتبومحكمةاالستئناؼ العميا

بقكليا( :كجكبإلزاـالمداف برفعيدهعفاألرضمكضكعالقضيةالجزائيةحاؿإدانتوبالمادة()96مف

قانكف العقكباتلسنة 4936ـ)( ،)4ككذلؾماقضتبو( :مفجكازالحكـبإعادة الحاؿكتسميـاألرض

4الطعفرقـ6447لسنة58قضائيةجمسة4989/4/9ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.

 2فكزيةعبدالستار،اإلدعاءالمباشر،المرجعالسابؽ،ص 84كمابعدىا،كبيذاتقكؿالمذكرةااليضاحيةلممادة()486مفالقانكفالمدنيرقـ
()4لسنة2042ـ.

3المذكرةااليضاحيةلممادة()489مفالقانكفالمدنيرقـ()4لسنة2042ـ

 4إستئناؼ عميا فمسطيني جزاء رقـ  76/67جمسة 4976/42/44ـ (دائرة غزة) كليد الحايؾ ،مجمكعة مختارة ،الجزء  ،20المرجع السابؽ،
ص.495
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مكضكع القضية إلى المشتكي حاؿ إدانة المتيـ بتيمة إبقاء اليد عنكة خالفا لممادة ( )97مف قانكف
العقكباتالفمسطينيلسنة4936ـ)( .)4


كالدعكلالمدنيةالتيتقاـأماـالقضاءالجزائيتندمجفيالدعكلالجزائية،كتدكرفيحكـالقضاء

الجزائي ،كبذلؾتخرجمفالمبادئالمستقرةفيفقوالقضاءالمدني ،كانمالياطبيعةقانكنيةخاصة ،كقد

أخذاالمشرعبيذاالمفيكـفيالفقرةالثانيةمفالمادة()240مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةكالتيجاءفييا
بأنو-2( :تتبعفي نظر دعكل الحؽ المدنيمف حيث اإلجراءات القكاعد التي يقررىا ىذا القانكف)(،)2
فالدعكلالمدنيةالتابعةلمدعكلالجزائيةتتبعيافيمايتعمؽباإلجراءات ،أمافيالبيناتكالمكضكعفيي

تتبعالقكاعدالكاردةفيالقانكف المدنيبيذاالخصكص ،كىذامااكدت عميوالفقرةاأل كلىمفذاتالمادة

بقكليا-4(:تمتزـ المحكمة بتطبيؽ أحكاـ قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية عمى دعكل الحؽ
المدنيالتيتنظرفيياتبعانلمدعكلالجزائية) .
كلما كاف الضرر الذم قد يمحؽ بالمدعي المدني قد يككف ماديان أك أدبيان ،أك اإلثنيف معان ،فال
يعيب الحكـ في ىذه الحالة أف يدمج الضرريف المادم كاألدبي معان ،كيقدر التعكيض عنيما بغير
تخصيصلمقدارعفكؿمنيما ،فإف ذلؾاليح كؿدكفقياـتمؾالحقيقةالكاقعية كىيأف كؿعنصر

مفىذيفالعنصريفكافلوحسابوفيتحديدمقدارالتعكيضالمقضيبو(،)3كاذااستأنؼالمحككـضده

حكمان قضىبإلزاموبأداء تعكيضعفأضرارماديةكأدبية ،كلـيكفىذاالحكـقدحددمقدارماخص
كؿعنصرمنيامفالتعكيض ،كرأتمحكمةاالستئناؼ عدـاألحقيةفيالتعكيضبالنسبةألحد ىذيف

العنصريف،فقدكجبعميياعندئذأفتخصـمايقابؿذلؾالعنصرمفالتعكيضالمقضيبوابتداء،كىك
مايقتضىبطريؽالمزكـالنزكؿبوعفالمقدارالذمصدربوالحكـالمستأنؼ( .)4


فوكاعتبارهأك
كالعبرةفيتحقؽالضرراألدبيالمكجبلمتعكيض،ىكأف يؤذلاألنساف فيشر 
يصابفيإحساسوكمشاعرهكعكاطفو،فإفلـيتحقؽشيءمفذلؾانتفيمكجبالتعكيضعنو( .)5


4إستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ78/96جمسة،4978/40/2كليدالحايؾ،مجمكعةمختارة،الجزء،20المرجعالسابؽ،ص.294

 2نقضفمسطينيمدنيرقـ 2008/340جمسة( 2009/6/4دائرةراـاهلل)،كنقضفمسطينيجزاءرقـ202ك 2040/203جمسة2042/4/49
(دائرةراـاهلل)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي.

3الطعفرقـ4854لسنة64قضائيةجمسة4997/42/44ـ،سعيدشعمة،قضاءالنقضالمدني،المرجعالسابؽ،ص.228
4الطعفرقـ864لسنة46قضائيةجمسة4979/5/40ـ،سعيدشعمة،قضاءالنقضالمدني،المرجعالسابؽ،ص.97

5الطعفرقـ407لسنة67قضائيةجمسة4998/4/29ـ،سعيدشعمة،قضاءالنقضالمدني،المرجعالسابؽ،ص.288
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كيخضعتقديرعناصرالتعكيضلمسمطةالتقديريةلمحكمةالمكضكع ،دكفمعقبعمييامفقبؿ
محكمةالنقضفيذلؾ ،طالماأنولـيكفىناؾمعيارمعيفحددهالقانكف فيتقديرتمؾالعناصر(،)4

متى كاف تقديرىا سائغان  ،ككانت األسباب التي أكردتيا المحكمة في شأف تقدير التعكيض كافية لحمؿ

قضائيا( ،)2كلكف يتعيف عمى المحكمة أف تبيف في حكميا عناصر الضرر التي أقامت قضاءىا
بالتعكيض( . )3

كعمىالمحكمةعندتقديرىاالتعكيضأفتراعيالظركؼالمالبسةلممضركر،كتقديرالضرر،كتعد
ىذهالمسائؿمكضكعيةتستقؿبياالمحكمة،كحسبياأفتقيـقضائياعمىأسبابسائغةتكفيلحممو( .)4

كاذا تصالح المدعي بالحؽ المدني مع المتسبب بالضرر(المتيـ) ،فيجب أف يككف ىذا التصالح
يشمؿكافةاألضرارالتيلحقتالمدعيبالحؽالمدني،كأفتككفعباراتالتصالحتتسعلذلؾ،كاالكاف

لألخير الرجكع عمى المتسبب باإلصابات التي لـ تكف ظاىرة في حينو ،كتطبيقان لذلؾ جاء في قضاء
محكمةالنقضالمصريةبأنو(:اذكاف الثابتمفاألكراؽأف المطعكفضدهاأل كؿتعدلعمىالطاعنة
بالضرب في 4982/3/23ـ أثناء شجار بيف عائمتييما ،كشكمت في اليكـ التالي لجنة لمصمح بيف

الفريقيف ،كأقرتتحمؿكؿمصابكمنيـالطاعنةنفقاتعالجو ،كنزكلوعفحقكقوالمدنيةقبؿاآلخر،
،كاذ
ككانتعباراتالصمحالتتسع،كفؽماالبسانعقادهمفالظركؼ،إاللإلصاباتالظاىرةفيحينو 
تبيفالحقانتخمؼعاىةمستديمةلدلالطاعنة،كالتيتختمؼفيطبيعتياعفاإلصابةالتيتبرأبعدمدة

فإنويك كفلياأف تطالببالتعكيضعنيا ،كاذخالؼالحكـالمطعكففيوىذاالنظر ،كحاجيابالصمح،
الن عفحقيافيالتعكيض ،فإنويككفمعيبان بالفسادفياالستدالؿ كالخطأفيتطبيؽ
كالذمإعتبرهنزك

القانكف)( .)5


كفي حالة تعدد الجرائـ المسندة إلى المتيـ ،كجب عمى المحكمة أف تبيف في حكميا في الدعكل

المدنية عف أييا قضي بالتعكيض المحككـ بو ،كخاصة إذا قضي باإلدانة في بعضيا ك بالبراءة في

البعضاآلخر( .)6


4نقضفمسطينيمدنيرقـ2004/25جمسة2005/40/40ـ،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.455كنقضفمسطينيمدنيرقـ2044/249
جمسة2044/2/27ـ،المرجعنفسو،ص.455

2الطعفرقـ34لسنة60قضائيةجمسة4994/2/47ـ،سعيدشعمة،قضاءالنقضالمدني،المرجعالسابؽ،ص.84
3الطعفرقـ4444لسنة54قضائيةجمسة4984/44/27ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية،

4نقضفمسطينيمدنيرقـ2009/97جمسة2043/4/49ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص .454

5الطعفرقـ2349لسنة63قضائيةجمسة2004/4/24ـ،سعيدشعمة،قضاءالنقضالمدني،المرجعالسابؽ،ص .404
 6رءكؼعبيد،ضكابطتسبيباألحكاـالجنائية،المرجعالسابؽ،ص .724
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كاذا ت كفي المتيـ أثناء نظر الدعكل الجزائية ،فإف الكفاة تعد سببان النقضاء الدعكل الجزائية كفقان
لنصالمادة ()4/9مفقانكف اإلجراءات الجزائية ،تؤدمإلىعدـقبكؿ الدعكلالمدنيةالمرفكعةبالتبعية

ليا،معبقاءالحؽلممدعيبالحؽالمدنيبرفعدعكاهأماـالقضاءالمدني،حيثيخمؼالمتيـفيياكرثتو
طالما لـ يصدر فييا حكـ بات( ،)4كالحكـ بالتعكيض في ىذه الحالة يؤسس عمى أف الكاقعة المنسكبة

تقصير مدنيان( ،)2كيقع التعكيض عمى تركة المتيـ ،كال يسأؿ الكرثة إال في حدكد التركة
لممتيـ تشكؿ
ان
كبنسبة أنصبتيـ فييا ،كاذا تعدد الكرثة فإنيـ ال يتضامنكف في المسئكلية ،فال تضامف إال بنص ،فإذا

تكفيالمتيـدكفأفيترؾتركوسقطالتزاموبالتعكيض،كبالتالياليجكزاختصاـكرثتو( ،)3كتطبيقالذلؾ

قضتمحكمةالنقض بقكليا..(:إف الكارثاليككفممزمان بسدادديكفمكرثوإالفيحدكدتركةالمكرث،
ككاف إختصاـكرثتودكفاإلشارة إليالتركةكصدكرالحكـاإلبتدائيبإلزاـالكرثةبدفعالديفمايعني
إلزاميـ بدفع مبمغ الديف مف ماليـ الخاص يتنافي مع المبادئ القانكنية ،كيخرج عف قكاعد المنطؽ

كالمعقكؿكيؤكدذلؾماجاءفيشرحالمادة 4642مفالمجمةمف"أنوإذا أنكرالمدعىعميوالكارث

النعفالديفمالـيثبت كصكؿالتركةإليو"فالخصـ
كصكؿالتركةإلىيدهفميسلممدعيأفيجعمومسؤك

الحقيقيلممدعيالدائفالمديفالمت كفيىكتركةالمت كفيسكاءأكانتفييدالكرثةأـلـتكف .)4()..


كاليكجدتالزـبيفالحكـباإلدانةكالحكـبالتعكيض،فقدتثبتاإلدانةبحؽالمتيـكاليترتبعمييا
أمضررحقيقييمحؽبالمدعيبالحؽالمدني،كمفتـتقضيالمحكمةالجزائيةفيىذهالحالةبالعقكبة

الجزائيةكبرفضالدعكلالمدنية( ،)5فالتكفياإلدانةلمحكـبالتعكيض،بؿيجبأفينتجعفالفعؿالذم

تـإدانةالمتيـبوضررلحؽبالمدعيبالحؽالمدني .


 ولكن يثار التساؤل عن إمكانية الحكم بالتعويض في حالة صدور حكم بالبراءة في الدعوى

الج ازئية؟ إف الحكـ الصادر ببراءة المتيـ في الدعكل الجزائية قد يتربت عميو رفض الدعكل المدنية،
كبالتاليعدـالحكـبالتعكيض ،كقديترتبعميوقبكؿالدعكلالمدنيةمكضكعان كالحكـبالتعكيضكذلؾ

عمىالنحكالتالي :




4الطعفرقـ3427لسنة70قضائيةجمسة2004/5/8ـ،سعيدشعمة،قضاءالنقضالمدني،المرجعالسابؽ،ص .444
2عزالديفالدناصكركعبدالحميدالشكاربي،المرجعالسابؽ،ص .884

3أحمدفتحيسركر،الكسيطفيشرحقانكفاإلجراءاتالجنائية،المرجعالسابؽ،ص .240

4نقضفمسطينيمدنيرقـ2003/402جمسة2004/3/48ـ(دائرةغزة)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي .
5عميمحمكدحمكدة،المرجعالسابؽ،ص .649
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أوالً :الحكم بالبراءة ورفض الحكم بالتعويض :
طبقان لنص المادة ( )274مف قانكف اإلجراءات الجزائية فإف المحكمة تقضي بالبراءة عند انتفاء

األدلة،أكعدـكفايتيا،أكالنعداـالمسؤكلية،أكلككفالفعؿاليؤلؼجرمان،أكاليستكجبعقابان ،كعميو

فإفاألساسالذميبنىعميوحكـالبراءةيختمؼحسبكؿكاقعةعمىحدا .


كاذا كاف مجرد صدكر حكـ باإلدانة عف فعؿ سبب ضرر ،يكفي لمحكـ بالتعكيض في الدعكل
المدنيةالتابعةلمدعكلالجزائية ،فإف األمريختمؼعنوفيالحكـالصادربالبراءة ،ذلؾأف صدكرحكـ
بالبراءةاليكفيلمحكـبالتعكيضأكرفضو،بؿيجبالرجكعإلىاألساسالذمبنيعميوحكـالبراءة(،)4

فالخالؼأف مفحؽالمحكمةالجزائيةأف تفصؿفيالدعكلالمدنيةرغـصدكرحكـببراءةالمتيـ،
ككنياقدسارتفيتحقيؽالدعكلكككنتفييارأيا،فإذاكجدتأساسانلمطالبةالمدعيالمدنيبالتعكيض

قضتلوبو،كأماإذالـتجدلوسندانرفضتدعكلالتعكيض( .)2


فمتىأسسحكـالبراءةعمىعدـكقكعالفعؿأك عدـصحةالكاقعة ،فإف الدعكلالمدنيةتككفقد
فقدتاألساس الذمترتكز إليو ،كالمتمثؿفيعناصرالضررالناتجعففعؿالمتيـ ،فحكـالبراءةفي
كيتالزـمعحكـالبراءةفيىذهالحالةالحكـبرفض

ىذهالحالةينفيصدكرخطأمفالمتيـكنسبتولو(،)3
برفضالدعكلالمدنيةكلكلـينصعمىذلؾفيمنطكؽالحكـ(. )4



ذلؾأف مفشركطالحكـبالتعكيضفيالدعكلالمدنيةالمرفكعةبالتبعيةلمدعكلالجزائيةفيحالة

الحكـ بالبراءة  ،ثبكت كقكع الفعؿ مكضكع الدعكل الجزائية كصحة إسناده لممتيـ المقامة عميو ىذه

الدعكل(،)5كفيذلؾتنصالمادة()390مفقانكف اإلجراءات الجزائية بأنو -4( :يككفلمحكـالجزائي
الصادرمفالمحكمةالمختصةفيمكضكعالدعكلالجزائيةبالبراءةأك باإلدانة قكةاألمرالمقضيبو

أماـ المحاكـالمدنيةفيالدعاكلالتيلـيكفقدفصؿفييانيائيان فيمايتعمؽبكقكعالجريمةكبكصفيا

القانكنيكنسبتياإلى فاعميا -2.كيككفلمحكـبالبراءةىذهالقكةسكاءبنيعميياانتفاءالتيمةأك عمى

4عميمحمكدحمكدة،المرجعالسابؽ،ص .649

2سميمأفعبدالمنعـكجالؿثركت،المرجعالسابؽ،ص .324

 3عزالديفالدناصكركعبدالحميدالشكاربي،المرجعالسابؽ،ص.879نقضفمسطينيمدنيرقـ2008/4ـجمسة2044/9/22ـ(دائرةغزة)،
أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.446كنقضفمسطينيمدنيرقـ2009/436ـجمسة2044/3/28ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعنفسو،
ص .447

4الطعفرقـ5784لسنة55قضائيةجمسة4986/4/9ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية .

5الطعفرقـ6479لسنة67قضائيةجمسة2007/5/44ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية .
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عدـ كفاية األدلة -3.ال يككف لمحكـ بالبراءة ىذه القكة إذا كاف مبنيان عمى أف الفعؿ ال يعاقب عميو

القانكف)،كبذاتالمعنيتنصالمادة()442مفقانكفالبيناتفيالمكادالمدنيةكالتجاريةرقـ()4لسنة
2004ـبقكليا(:إذا قضىالحكـالجزائيبرفعالتبعةعفالمدعىعميومقتص انر عمىبحثالفعؿمف

ناحية التجريـ مف غير نفي كقكعو ،فإنو ال يحكؿ دكف مالحقة المدعى عميو أماـ القضاء المدني

بالتعكيض)( .)4

فإذاكانتالبراءةقدبنيتعمىعدـتأثيـالفعؿالمرتكب،فإفقضاءالمحكمةبالبراءةينطكمضمنان

عمىالفصؿفيالدعكلالمدنيةبعدـاالختصاص،كلكلـينصعمىذلؾفيمنطكؽالحكـ( ،)2كفي

ذلؾتقكؿمحكمةالنقض..( :بأنولماكاف األصؿ أف االختصاص فيما يتعمؽبدعكلالحؽالمدنييعكد
لممحكمة المدنية ،كاالستثناء ىك أف ينعقد لممحكمة الجزائية تبعا لمدعكل الجزائية ،كذلؾ عندما يككف

االدعاءبالحؽالمدنيناتجاعفجرـىكالذميجعؿالمحكمةالجزائيةصالحةلمنظربالحؽالمدني،فإذا
أنتفت عف الفعؿ الصفة الجرمية زالت بأنتفائيا قضية اإلختصاص كيعكد لممحاكـ المدنية

اختصاصيا .)3()..

كأماإذاقررتالمحكمةبراءةالمتيـمفالتيمةالمسندةإليولتكافرحالةالدفاعالشرعيعفالنفس،
باعتبارهأحداألعذار القانكنية المبيحة لمفعؿ كالمسقطةلمعقكبة ،فإف ذلؾ يالزمو الحكـ برفض الدعكل

المدنية،كلكلـينصعمىذلؾفيمنطكقو ،كفيذلؾقضتمحكمةالنقضالمصريةبأنو..(:لماكاف
المحكمةبرأتالمطعكفضدهمفتيمةقتؿمكرثالطاعنيف
البيفمفمدكناتالحكـالمطعكففيوأف 
ٌ

عمدان لتكافر الدفاع الشرعي عف النفس ،كىك مف األعذار القانكنية المبيحة لمفعؿ كالمسقطة لمعقكبة،
كيتالزـمعوالحكـبرفضالدعكلالمدنيةكلكلـينصعمىذلؾفيمنطكؽالحكـ،كمفثـفالمحؿلـ

تزيدإليوالحكـفيأسبابومفأنوفاتوالفصؿفيالدعكلالمدنية .)4()..


 ثانياً :الحكم الصادر بالبراءة وبالتعويض في الدعوى المدنية :


قد يصدر عف المحكمة الجزائية حكـ يقضي بالبراءة ،كفي ذات الكقت بتعكيض المدعي بالحؽ

المدنيعفالضررالذمأصابوبفعؿالمتيـ ،كيتحقؽذلؾإذا اقتصرالحكـالجزائيعمىبحثالفعؿ
المرتكبمفناحيةالتجريـكالعقابدكفنفيكقكعومفالمتيـكنسبتوإليو،فإذاأسستالبراءةطبقانلنص
 4ذلؾأف المحكمةالجزائيةممزموبتطبيؽاحكاـقانكف البيناتفيالمكادالمدنيةكالتجاريةرقـ()4لسنة2004ـعمىدعكلالحؽالمدنيالتي
تنظرأماميا تبعالمدعكل الجزائية ،كذلؾاعمااللنصالمادة()4/240مف قانكف اإلجراءات الجزائيةرقـ ()3لسنة2004ـكالتيتنصعمى
-4(:تمتزـالمحكمةبتطبيؽأحكاـقانكفالبيناتفيالمكادالمدنيةكالتجاريةعمىدعكلالحؽالمدنيالتيتنظرفيياتبعانلمدعكلالجزائية) .
2الطعفرقـ49035لسنة59قضائيةجمسة4994/5/45ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية .
نقضفمسطينيجزاءرقـ2042/63جمسة(2042/6/44دائرةراـاهلل)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي .

3

4الطعفرقـ24092لسنة63قضائيةجمسة2003/4/27ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية .
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المادة ( )274مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى إنعداـ مسئكلية المتيـ ،أك ال يستكجب عقابان ،فإف
المحكمةالتككفقدنفتكقكعالفعؿ،كلكنياتنا كلتمسألةتجريـالفعؿكعقابو ،فكجكدمانعمفالعقاب

ال ي ؤثر في كقكع الفعؿ المككف لمجريمة ،كمف ثـ تكافر الضرر المب رر لقبكؿ الدعكل المدنية التابعة
لمدعكلالجزائيةكالحكـبالتعكيض( .)4


كالبراءة التي تؤسس عمى عدـ تكافر األركاف القانكنية لمجريمة المرتكبة ،دكف نفي كقكع الفعؿ
مكضكع الدعكل الجزائية كصحة إسناده إلى المتيـ المقامة عميو ال تحكؿ دكف الحكـ بالتعكيض في

الدعكل المدنيةالمقامةأماـ القضاءالمدني( ،)2أماإذا كانتمقامةأماـ المحكمةالجزائيةفإف ذلؾيعتبر
ار ضمنيان بعدـاختصاصيا( ،)3ذلؾأف انتفاءأركاف الجريمةيعنيزكاؿالصفةالجرميةلمفعؿ ،فكفقان
قران
لمقاعدةالدستكريةالجريمةكالعقكبةإالبنصقانكني( .)4


فالحكـالجنائيالصادرةبالبراءةإذاكافمبنيانعمىأفالفعؿاليعاقبعميوالقانكفسكاءكافذلؾ

إلنتفاءالقصدالجنائيفيالجرائـالتييأخذفيياالركفالمعنكمصكرةالقصدالجنائيأكلسببآخر،فال
يككفلوقكةاألمرالمقضيبوأماـ المحكمةالمدنيةطبقان لنصالمادة()3/390مفقانكف اإلجراءات

الجزائية ،كبالتالياليمنعتمؾالمحكمةمفالبحثفيماإذا كاف ىذاالفعؿمعتجردهمفصفةالجريمة،
قدنشأعنوضرريصحأف يككفأساسان لمتعكيضفيالدعكلالمدنية ،كفيىذااإلتجاهتقررمحكمة

النقص(:أنومفالمقررقانكنانأفالحكـالجنائيالصادربالبراءةإذاكافمبنيانعمىأفالفعؿاليعاقب
عميوالقانكفسكاءكافذلؾإلنتفاءالقصدالجنائيأكلسببآخر،فإنوالتككفلوحجيةالشيءالمحككـ

فيو أماـ المحكمة المدنية ،كبالتالي فإنو ال يمنع تمؾ المحكمة مف البحث فيما إذا كاف ىذا الفعؿ مع
تجرده مف صفةالجريمة نشأ عنوضرر يصح أف يككف أساسان لمتعكيض ،كلماكاف ذلؾ  ككاف الحكـ

المطعكف فيو كالمؤيد لمحكـ االبتدائي قد استند إلى حجية الحكـ الجنائي الصادرة في القضية رقـ()-
كاىماؿ لعدـ كفاية األدلة ،كالتي
كالقاضي ببراءة المتيـ المطعكف ضده مف تيمة قيادة سيارة بطيش 

أسستحكميابالبراءةكماجاءفيصمبحيثياتالحكـبأفالمتيـكاففيحالةدفاعشرعيعفنفسو
عتداءكأف الطاعنةكانتتمسؾفيقميصوكىكفيالسيارةأنودفعياعندماىرببالسيارة

لتعرضولإل

قادتولتعرضولمخطر،كبذلؾيككفالحكـالجزائيقدأيدكقكعالفعؿإالأنونفيعنوصفةالجريمةلككنو
الن لحؽالدفاعالشرعيالمقررفيقانكف العقكباتالفمسطيني ،كمفثـنفى عفالفعؿصفة
جاءإستعما 
4عميمحمكدحمكدة،المرجعالسابؽ،ص .620

2الطعفرقـ6479لسنة67قضائيةجمسة2007/5/44ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية 
3نقضفمسطينيجزاءرقـ2042/63جمسة(2042/6/44دائرةراـاهلل)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي .

4تنصالمادة()45مفالقانكفاألساسيالمعدؿلسنة 2003ـعمى(:العقكبةشخصية،كتمنعالعقكباتالجماعية،كالجريمةكالعقكبةإالبنص
قانكن ي،كالتكقععقكبةإالبحكـقضائي،كالعقابإالعمىاألفعاؿالالحقةلنفاذالقانكف) .
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الخطأالتيىيأساسالمسؤكليةالجزائيةبينمااألساس القانكنيلمدعكلالمدنيةىيالمسئكليةالمفترضو
بحكـالقانكف كالذمقررتوالمادةالثانية مفاالمررقـ 544لسنة 4976كالتيتنصعمىأف التعكيض

يككفمستحقان بغضالنظرعماإذا كاف ىناؾذنبان مفجانبالسائؽمفعدموكبغضالنظرعماإذا

كاف ىناؾمساىمةمفالمضركرمفعدموكذلؾ ،كبالتاليفإف قضاءالحكـالجزائيببراءةقائدالسيارة

مفتيمةاإلىماؿإلنتفائوفيجانبواليحكؿدكفبحثالمحكمةالمدنيةعماإذا كاف الفعؿمعتجرده
مفصفةالجريمةنشأعنوضرركبالتالييصمحأساسانلمتعكيض،كلماكاف ذلؾ ،ككاف الحكـالمطعكف

فيو قد خالؼ ىذا النظر ،األمر الذم يككف معو قد أخطأ في تطبيؽ القانكف مما يكجب نقضو

كاإلحالة)( .)4

أما إذا كان الحكم الجزائي الصادر بالبراءة قد بني عمى أن األدلة المقدمة غير كافية إلدانة المتيم
بما ىو منسوب إليو ،فقد ثار خالف فيما إذا كان ىذا الحكم يحوز عمى حجية في الدعوى المدنية أم ال

يحوز عمى ىذه الحجية( )1وذلك عمى النحو التالي:

الرأي األول :

فقدذىبجانبمفالفقو إلى القكؿبأف الحكـالصادرمفالمحكمةالجزائيةبالبراءةلعدـكفاية

األدلة ،اليقيدالمحكمةالمدنيةعندنظرالدعكل المدنيةمفالبحثفيعناصرالمسؤكلية ،دكفالتقيد
بالحكـالجزائيالقاضيالبراءة ،لعمياتظفربإثباتمايبررحكميا ،ألف تقريرالمحكمةالجزائيةأنياال

تستطيع إثبات الخطأ ال يجزـ بعدـ كقكعو ،كال يتعارض مع قياـ المحكمة المدنية بإثباتو ،خاصة أف
البراءة لعدـ كفاية األدلة تفيد ضمنيان كجكد أدلة كلكنيا غير كافية لخمؽ قناعة لدل عقيدة ككجداف

المحكمةالجزائية( .)3


الرأي الثاني:
بينما يرل فريؽ آخر كىك الراجح في الفقو ،بأف الحكـ الصادر بالبراءة لعدـ كفاية األدلة يقيد
المحكمةالمدنيةكيمنعيامفإعادةالبحثفيىذاالمكضكعمرةأخرل،كتمتزـبأفتقضيبرفضالدعكل

المدنية( ،)4تأسيسان عمى أنو ما دامت المحكمة الجزائية التي خكليا المشرع سمطة كاسعة في التحقيؽ

كاإلثبات قدقررتعدـثبكت مسئكليةالمتيـ ،فاليجكزأف يسمحلممحكمةالمدنيةذاتالسمطةالمحددة
أف تقكؿ بإمكاف إثبات ىذه المسؤكلية( ،)5كلقد تبنى المشرع الفمسطيني ىذا الرأم كمنح الحكـ الجزائي

4نقضفمسطينيمدنيرقـ2004/40جمسة(2006/2/44دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص .424

  2ىشاـعبدالحميدالجميمي،العمميفيتسبيباألحكاـالجنائيةكاعماؿمحاكـ الجناياتكمحاكـالجنح،نادمالقضاة،طبعة،2042ص،240
كعميمحمكدحمكدة،المرجعالسابؽ،ص.624عزالديفالدناصكرمكعبدالحميدالشكاربي،المرجعالسابؽ،ص .879

3ىشاـعبدالحميدالجميمي،المرجعالسابؽ،ص .240

4عزالديفالدناصكرمكعبدالحميدالشكاربي،المرجعالسابؽ،ص .879
5عميمحمكدحمكدة،المرجعالسابؽ،ص .624
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الصادرةبالبراءةقكةاألمرالمقضيبوأماـ المحاكـالمدنية ،سكاءبنيىذاالحكـعمىانتفاءالتيمةأك
عدـ كفايتيا ،حيث جاء في المادة ( )2/390مف قانكف اإلجراءات الجزائية قكليا -2( :كيككف لمحكـ
بالبراءة ىذه القكة سكاء بني عمييا انتفاء التيمة أك عمى عدـ كفاية األدلة) ،كفي ذلؾ قضت محكمة

النقضبقكليا( :لماكاف المقررفيقضاءىذهالمحكمةأف الحكـالصادرفيالمكادالجنائيةلوحجيتو
النالزمانفيكقكعالفعؿالمككفلألساسالمشترؾبيفالدعكييف
فيالدعكلالمدنيةكمماكافقدفصؿفص 
الجنائيةكالمدنيةكفيال كصؼالقانكنيليذاالفعؿكنسبتوإلى فاعمو،فإذا فصمتالمحكمةالجنائيةفي

ىذهاألمكر فإنويمتنععمىالمحكمةالمدنيةأف تعيدبحثياكيتعيفعميياأف تعتبرىاكتمتزميافيبحث
الحقكؽالمدنيةالمتصمةبيالكياليككفحكمياخالؼالحكـالجزائيالسابؽلو .)4()..


كتردت محكمة النقض المصرية بيف الرأييف فأخذت بالرأم الثاني ثـ إتجيت بعد ذلؾ لمرأم
األ كؿ(،)2حيثجاءفيأحداحكامياتبنيانلمرأمالثاني..(:إذكافالثابتمفاألكراؽأفالحكـقدقضى
ببراءةالمطعكفضدهاأل كؿمفجريمةسرقةمبمغماليمفمكتبالطاعف ،قدتأسسعمىأف الدليؿ

المستمدمفإقرارالمطعكفضدهاأل كؿقدتناقضمعأقكاؿالمجنيعميوالطاعفممامفادهأف الحكـ
بالبراءة بني عمى عدـ كفاية األدلة كقد إكتسب ىذا القضاء قكة الشيء المقضى ..كلما كاف ذلؾ فإف

فصؿالحكـالجنائيببراءةالمطعكفضدهاأل كؿمفجريمةالسرقةعمىالنحكسالؼالبيافيحكزحجية
أماـ المحكمةالمدنيةتمنعيامفأف تعكدكتجيزاإلدعاء بخالؼماقضىبو)( ،)3بينما أخذات بالرأم

األكؿ فقضتبأف( :مسئكليةحارسالشيءتقكـعمىخطأمفترضكقكعومفحارسالشيءافتراضانال
يقبؿإثباتالعكس ،لماكاف البيفمفاألكراؽكمدكناتالحكـالمطعكففيوأف الحكـالجنائيالصادر

فيالقضيةرقـ– قضىببراءةقائدالسيارةمفتيمةقتؿمكرثةالطاعنيفخطأتأسيسان عمىعدـكفاية

األدلة كأف الطاعنيف قد أقامكا دعكاىـ الماثمة بمطالبة المطعكف عمييا بالتعكيض عمى أساس مسئكلية
كاستندكا في ذلؾ إلى ما
مالؾ السيارة المؤمف عمييا لدييا بإعتباره حارسان عمييا كالتي أحدثت الضرر 
تضمنتوتحقيقاتالجنحةسالفةاإلشارة كأقكاؿ شاىدييـ فيالتحقيؽالذمأجرتوالمحكمةفإف المحكمة

الجنائيةلـتقؿفياألساس المشترؾبيفالدعكلالجنائيةكالدعكلالحاليةألف قكاـاأل كلىخطأجنائي
كاجباإلثبات كمنسكبإلى المتيـقائدالسيارةفيحيفأف قكاـالثانيةخطأمفترضفيحقوباعتباره

حارسانعمىىذهالسيارةفمسؤكليتوتتحقؽكالتدرأعنوبإثباتأنولـيرتكبأمخطأألنيامسؤكليةناشئة
عفالجريمة ،لماكاف ماتقدـفإف الحكـالجنائيالصادرفيقضيةالجنحةالمشارإلييا الذمقضى

 4نقضفمسطينيمدنيرقـ2008/4ـجمسة2044/9/22ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.446كنقضفمسطينيمدنيرقـ
2009/436ـجمسة2044/3/28ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعنفسو،ص .447

2عزالديفالدناصكرمكعبدالحميدالشكاربي،المرجعالسابؽ،ص .879

3الطعفرقـ376لسنة60قضائيةجمسة4995/44/46ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية .
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ببراءةالمتيـمفتيمةالقتؿالخطأ لعدـكفايةاألدلة اليككفلوحجيةتحكؿدكفالمطالبةبالتعكيض
أماـالمحكمةالمدنيةبالدعكلالماثمة)( .)4


وفي ىذا المقام نرى بأف محكمة النقض المصرية قد ميزت بيف حالتيف في أثر الحكـ الجزائي
الصادربالبراءة لعدـكفايةاألدلة عمىالدعكلالمدنيةالمقامةأماـ المحكمةالمدنية ،ففيالحالةاأل كلى

ذىبت إلى تقيدالمحكمةالمدنيةبيذاالحكـمتىكانتالمسئكليةالمدنيةغيرقائمةعمىأساسإفتراض

الخطأ ،كأنمايستمزـاألمرإثباتتكافرالخطأالمبنيعميوالمسئكلية ،فاليمكفالقكؿفيجريمةالسرقة
الن بافتراضأف المتيـقاـبسرقةأمكاؿالمجنيعميو ،دكفإقامةالدليؿعمىكاقعةالسرقة ،أك مالحقة
مث 
شخصعمىكاقعةاعتداءنتجعنياأذلبميغ،بينماثبتبراءتومنيا،فالمجاؿىنالمحديثعفمسئكلية

مفترضو،ألف الفعؿالجزائي غيرمفترضككاجباإلثبات ،فاألصؿ فياإلنساف البراءةمالـيتـإدانتو
بحكـقضائييأتيبعدتكافراألدلة(،)2بينمافيالحالةالثانيةإتجيتالمحكمةإلى عدـتقيدالمحكمة

المدنية بالحكـ الصادر بالبراءة لعدـ كفاية األدلة ،متى كاف الفعؿ المرتكب قائـ عمى الخطأ المدني
المفترض،ففيىذهالحالةيعتبرالخطأقائـكمسئكؿالمتيـعنوبمكجبالقكاعدالعامةلممسئكليةالمدنية،
الحيكاف( ،)3كحارس

كاعتبره مسئكؿ عنو ،مثؿ حارس
كلك صدر حكـ ببراءتو ،فالقانكف إفترض خطأه 

األشياء (،)4كقدسمؾالمشرعالفمسطينينفسالطريؽألنولـيبنى المسئكليةعمىالجزائيفى التعكيض
عفاألخطاءالمفترضوكحكادثالطرؽكمسئكليةحارساألشياءكالحيكاف ،فيككفالشخصمسئكالنمدنيان

كلكبرئجزائيان .


كاإللتزاـبحجيةاألحكاـأمريتعمؽبالنظاـالعاـيجكزلمخصكـالتمسؾبوفيأيةحالةكانتعميو
الدعكل ،كتقضي بو المحكمة مف تمقاء نفسيا ،كيجكز إثارتيا أماـ محكمة النقض أل كؿ مرة بشرط أف
تككف عناصرىا الكاقعية قد طرحت أماـ محكمة المكضكع( ،)5كالحجية مقصكرة عمى منطكؽ الحكـ

4الطعفرقـ2739لسنة60قضائيةجمسة4995/3/26ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية .

 2تنص المادة ( )44مف الفأنكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ 2003ـ  (:المتيـ برئ حتى تثبت إدانتو في محاكمة قانكنية تكفؿ لو فييا
ضماناتالدفاععفنفسو،ككؿمتيـفيجنايةيجبأفيككفلومحاـيدافععنو) .

 3تنصالمادة()495مفالقانكفالمدنيالفمسطينيعمى(:حارسالحيكاف،كلكلـيكفمالكالومسئكؿ عمايحدثوالحيكافمفضرر،كلكضؿ
الحيكافأكتسربمالـيثبتالحارسأفكقكعالضرركافبسببأجنبياليدلوفيو) 

4تنصالمادة() 496مفالقانكفالمدنيالفمسطينيعمى(:حارسالبناء،كلكلـيكفمالكالو،مسئكؿعمايحدثوإنيداـالبناءمفضرر،كلككاف
إنيداماجزئيان ،مالـيثبتأفالضرركافبسببأجنبياليدلوفيو،أكأفالحادثاليرجعسببوإلىإىماؿفيالصيانةأكقدـالبناءأكعيب
فيو)كتنصالمادة() 497مفذاتالقانكفعمى(:حارساالالتالميكانيكيةكاالشياءاالخرلالتيتتطمبحراستياعنايةخاصةيككفمسئكالعما

تحدثوى ذهاالشياءمفضرر،مالـيثبتأفكقكعالضرركافبسبباجنبياليدلوفيو،معمراعاةماكردفياحكاـالقكانيفالخاصة) 

5نقضفمسطينيمدنيرقـ2008/442جمسة2009/5/48ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص .446
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الجزائيالصادربالبراءةأك اإلدانة ،كعمىأسبابوالمؤديةإليو بالنسبةلماكاف مكضكعالمحاكمة ،كدكف
أفتمحؽالحجيةاألسبابالتيلـتكفضركريةليذهالبراءةأكتمؾاإلدانة( .)4


 كطبقان لنص ( )495مف قانكف اإلجراءات الجزائية فإف الحكـ الجزائي ال تككف لو قكة الشيء
المحككـفيوأماـالمحاكـالمدنيةإالإذاكافباتاناليقبؿالطعف،إماالستنفادطرؽالطعفالجائزفيوأك
لفكاتمكاعيدىا( ،)2حيثجاءفينصىذهالمادة -4( :يجكزإقامةدعكلالحؽالمدنيتبعان لمدعكل

الجزائيةأماـالمحكمةالمختصة،كماتجكزإقامتياعمىحدةلدلالقضاءالمدني،كفيىذهالحالةيكقؼ
النظرفيالدعكلالمدنيةإلى أف يفصؿفيالدعكلالجزائيةبحكـبات،مالـيكفالفصؿفيالدعكل

الجزائيةقدأ كقؼلجنكفالمتيـ) .


كاألحكاـحجةعمىالخصكـفيماقضتبو،كالتسرمإالفيحؽمفكافطرفانفييا،كاليمتدأثرىا

لمغير،كاليجكزالطعفبياإالممفكافمحككمانعميوفييامستمدانحقومفصدكرالحكـضده( .)3

كتعتبرأسباب الحكـالجزائيالصادرباإلدانة فيالدعكلالجزائيةفيأحكاؿكثيرةأسبابان ضمنية

لمحكـبالتعكيضفيالدعكلالمدنيةقبؿالمتيـ،ككذلؾيصحاعتبارأسبابالحكـالصادربالبراءةلعدـ
ثبكتالكاقعةقبؿالمتيـأسبابانضمنيةلرفضالتعكيضالمدني،دكفحاجةلكضعأسبابأخرلصريحة

فيشأفالدعكلالمدنية( .)4

كلكفإذا ماأثير دفعفيأحدعناصرالدعكلالمدنيةمفصاحبالشأف  ،ككاف ىذاالدفعجكىريان
كجبعمىالمحكمةالتعرضلوفيحكميا،كاالإعترلحكمياالقصكرالمعيبفيمايتعمؽبمكضكعىذه

الدعكل،كيستكمأفيككفىذاالدفعمستمدانمفالقانكفالمدنيأـاإلجرائي( .)5

4نقضفمسطينيمدنيرقـ2005/425جمسة2007/9/5ـ،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.425كنقضفمسطينيمدنيرقـ2008/442
جمسة2009/5/48ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجع نفسو،ص .447كنقضفمسطينيمدنيرقـ 2009/254جمسة2040/4/26ـ(دائرة
غزة)،المرجعنفسو،ص .445

2نقضفمسطينيمدنيرقـ2009/60جمسة2042/2/6ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص .420

 3نقضفمسطينيمدنيرقـ 2004/303جمسة2002/9/29ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص .420كنقضفمسطينيمدنيرقـ
2004/252جمسة2004/42/8ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعنفسو،ص .420

4رءكؼعبيد،ضكابطتسبيباألحكاـالجنائية،المرجعالسابؽ،ص .729
 5رءكؼعبيد،ضكابطتسبيباألحكاـالجنائية،المرجعالسابؽ،ص .728
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الفرع الثاني


تسبيب الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية 
عـ المشرع فكرة تسبيب الحكـ الصادر في الدعكل المدنية بالتعكيض أك رفضو ،ذلؾ أنو متى

رفعتالدعكلالمدنيةأماـ القضاءالجزائيتبعان لمدعكلالجزائية،التزمتالمحكمةبالفصؿفيالدعكييف

معان بحكـكاحد( ،)4فالحكـالجزائييجبأف يفصؿفيالتعكيضاتالتييطمبياالمدعيبالحؽالمدني،

حيثنصتالمادة()275مفقانكف اإلجراءات الجزائيةعمى( :إذا قررتالمحكمةاإلدانة،تسمعأقكاؿ
ككيؿ النيابة كالمدعي بالحؽ المدني ثـ تسمع أقكاؿ المداف كمحاميو ،كتقضي بالعقكبة كالتعكيضات

المدنية) .

إف قضاء المحكمة الجزائية برفض الدعكل المدنية يفيد أف المحكمة قد اختصت بنظرىا ،كقد

تكافرت فييا حاالت القبكؿ ،إال أنيا مرفكضة مكضكعان النتفاء أحد أركاف المسئكلية ،ذلؾ أنو مف أىـ

شركطالحكـبالتعكيضثبكتكقكعالخطأكصحةإسنادهإلى المتيـالمقاموعميوالدعكل ،فإذا انتيت
المحكمة الجزائية إلى عدـ ثبكت كقكع الخطأ مف قبؿ المتيـ ،فذلؾ كفيؿ بأف تقضي برفض الدعكل

المدنية ،كبيذا المفيكـ تنص المادة ( )442مف قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية عمى( :إذا
قضىالحكـالجزائيبرفعالتبعةعفالمدعىعميومقتص انرعمىبحثالفعؿمفناحيةالتجريـمفغير
نفيكقكعو،فإنواليحكؿدكفمالحقةالمدعىعميوأماـالقضاءالمدنيبالتعكيض) .


كاذا استطاعالمتيـإثباتأف الضررالذملحؽبالمدعيبالحؽالمدنيقدنشأعفسببأجنبيال

يدلوفيو،كقكةقاىرة ،أك خطأمفالمضركر،أك خطأمفالغير،كاف غيرممزـبتعكيضىذاالضرر،
تعيف عمى المحكمة القضاء برفض الدعكل المدنية ،كىك ما قررتو المادة ( )484مف القانكف المدني

بقكليا( :إذا أثبتالشخصأف الضررقدنشأعفسببأجنبياليدلوفيو ،كقكةقاىرة ،أك خطأمف

المضركر ،أك خطأمفالغير ،كاف غيرممزـبتعكيضىذاالضررمالـيكجدنصأك اتفاؽيقضي
بغيرذلؾ) ،ألفتكافرذلؾيؤدمإلى انعداـرابطةالسببيةبيفالفعؿالمنسكبإلى المتيـكبيفالضرر

الذمأصابالمدعيبالحؽالمدني .


كالدفعبانعداـرابطةالسببيةبيفماىكمنسكبإلى المتيـكبيفالضرر يعدمفالدفكعالجكىرية
كالتييتغيربتحققوكجوالرألفيالدعكل ،كبالتاليفإف إغفاؿالحكـالردعمىىذاالدفعيجعمومعيبان

 4احمد فتحي سركر ،الكسيط في شرح قانكف اإلجراءات ،المرجع السابؽ ،ص . 265كنقض فمسطيني جزاء رقـ 202ك 2040/203جمسة
(2042/4/49دائرةراـاهلل)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي .
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بالقصكركالخطأ فيتطبيؽالقانكف( ،)4فخطأالمضركريقطعرابطةالسببيةمتىاستغرؽخطأالمتيـ،
ككاف كافيان كحدهإلحداث النتيجة ،مالـتكفالمسئكليةمطمقة كمسئ كليةالسائؽفيحكادثالطرؽ ،فإف

ساىـفقطفيإحداثالضرر ،اقتصرأثرهعمىتخفيؼالمسؤكلية ،كتقديرأثرخطأالمضركرفيكقكع
الضرريخضعلمحكمةالمكضكع،بشرطأفتقيـقضاءىاعمىأسبابسائغة( ،)2


كيعتبركصؼالفعؿالمرتكببأنوخطأمكجبلممسؤكليةأك نفيىذاالكصؼعنو ،مفالمسائؿ
القانكنيةالتيتخضعلرقابةمحكمةالنقض(.)3

 كطبقان لنصالمادة()482مفالقانكف المدنيإذا كاف المتيـفيحالةدفاعشرعيعفنفسوأك
مالوأك عفنفسالغيرأك مالو ،كاف غيرمسئكؿعفالتعكيض ،ذلؾبشرطأاليتجاكزدفاعوالقدر
الضركرم،كاالأصبحممزمانبالتعكيضبقدرتجاكزه .


الن عفعمموالذم
كتنصالمادة()483مفالقانكف المدنيعمىأنو (:اليككفالمكظؼالعاـمسئك

أضربالغيرإذا قاـبوتنفيذان ألمرصدرإليو مفرئيسومتىكانتإطاعةاألمركاجبةعميو،أك كاف
يعتقدأنياكاجبةكأقاـالدليؿعمىاعتقادهبمشركعيةالفعؿالذمكقعمنو ،ككافاعتقادهمبنيانعمىأسباب
معقكلةكأنوراعىفيعمموجانبالحيطةكالحذر) ،كقدجاءفيالمذكرةاإليضاحيةليذهالمادة "يظير

الن عفعمموالذمنتجعنوضررلمغيرإذا قاـبالعمؿتنفيذا
مفالمادةأف المكظؼالعاـاليككفمسئك
ألمرصدرإليو مفرئيسومتىكانتطاعةالرئيسكاجبةعميوأك يعتقدأنياكاجبة،كيجبأف يككف
الفعؿالذميقكـبوالمكظؼالعاـمشركعان،كيجبعمىالمكظؼالعاـأفيثبتأنوكافيعتقدمشركعية
األمر،كأنوقاـبعمموعمىىذااألساسكأفيككفاعتقادهمبنيانعمىأسبابمعق كلةالعمىمجردالظف،

كأنوراعىجانبالحذركالحيطةأثناءتنفيذهألمرالرئيس،كيرجعتقديرماسبؽلمحكمةالمكضكع،فإذا
ئيسوالذميجبعميوطاعتوكأفالفعؿكافمشركعان،كأنوراعىجانب

قدرتأفالمكظؼالعاـنفذأمرر
الحيطةكالحذركافالمكظؼالعاـالمرؤكسغيرمسئ كؿكلكفذلؾاليعفيالرئيسمفالمسئكلية".


4الطعفرقـ4050لسنة49قضائيةجمسة4983/3/34ـ،سعيدشعمة،قضاءالنقضالمدني،المرجعالسابؽ،ص .27
2الطعفرقـ5202لسنة62قضائيةجمسة2005/3/28ـ،سعيدشعمة،قضاءالنقضالمدني،المرجعالسابؽ،ص .30
3الطعفرقـ326لسنة50قضائيةجمسة4984/4/5ـ،سعيدشعمة،قضاءالنقضالمدني،المرجعالسابؽ،ص .28
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عدـثبكتالفعؿالمككفلمجريمة،فإنياتقضي
ٌ
كاذاقررتالمحكمةالجزائيةبراءةالمتيـاستنادانإلى
برفضالدعكلالمدنيةدكفأف تككفممزموبإيداعأسباب ىذاالرفض ،مادامتأسباب البراءةتفيدعدـ

ثبكتالفعؿ(،)4كلكفإذاكافرفضالدعكلالمدنيةمبنيانعمىأسبابخاصةبيا،فتمتزـالمحكمةفيىذه

الحالةبأفتبيفىذهاألسباب،كاليجكزليااالكتفاءباألسبابالخاصةبالشؽالجزائي( .)2







 
 


 


 


 



 




 


 4رءكؼعبيد،ضكابطتسبيباألحكاـالجنائية،المرجعالسابؽ،ص 734
2عميمحمكدحمكدة،المرجعالسابؽ،ص .625
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المبحث الثاني


تسبيب األحكام الصادرة في االعتراض عمى األحكام الغيابية
يعد االعتراض عمى األحكاـ الغيابية مف الطرؽ العادية في األحكاـ ،كييدؼ إلى إعادة طرح

الدعكلالجزائيةمفجديدعمىذاتالمحكمةالتىأصدرتالحكـالمطعكففيو(،)4كىكيسبؽفيالترتيب

الن قبؿ االلتجاء إلى طريؽ سكاه( ،)2كقد نظمو قانكف اإلجراءات
سائر طرؽ الطعف ،فيجب استنفاده أك

الجزائيةفيالكتابالثالثمفالباباأل كؿ.


كالحكـالصادرفيالطعفباالعتراض شأنوشأف كافةاألحكاـ يخضعلمنظريةالعامةفيتسبيب

األحكاـ الجزائية ( ،)3كيقتضي الحكـ في الطعف البحث في مدل جكاز االعتراض مف عدمو ،كمف ثـ

اإلنتقاؿ لبحث مسألة شكمو ،كتفترض ىذه الحالة أف الطعف مقبكؿ ،كأخي انر تنظرالمحكمةفي مكضكع
االعتراض،كيككفذلؾعبرآليةمعينةنتناكليابشئمفالتفصيؿفيىذاالمبحثمفخالؿتقسيموإلى
ثالثة مطالب ،نتنا كؿ في المطمب األ كؿ تسبيب الحكـ الصادر بعدـ جكاز االعتراض ،كفي المطمب

الثاني تسبيب الحكـالصادرفي شكؿ االعتراض ،بينمافي المطمب الثالث تسبيب الحكـالصادر في
مكضكعاالعتراضكذلؾعمىالنحكالتالي :

  4صبرم الراعي كرضا السيد العاطي،الشرح كالتعميؽ عمى قانكف اإلجراءات الجنائية ،المجمد الثالث ،طبعة نقابة المحاميف ،ص  ،790كنقض
فمسطيني جزاء رقـ  2040/55جمسة  2040/4/26ـ (دائرة راـ اهلل) ،المجمة القانكنية ،العدد االرابع ،المرجع السابؽ ،ص .229كتنص المادة
()4/346مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةعمى-4(:يقدـاالعتراضبطمبإلى قمـالمحكمةالتيأصدرتالحكـ،كيتضمفكذلؾبيأفاألسبابالتي
يستندإلييااالعتراض) .

2نقضفمسطينيجزاءرقـ2040/55جمسة2040/4/26ـ(دائرةراـاهلل)،المجمةالقانكنية،العدداالرابع،المرجعالسابؽ،ص 229
3زغمكؿالبمشى،المعارضةفياألحكاـالجنائية،منشأةالمعارؼباإلسكندرية،4998،ص .234
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المطمب األول


تسبيب الحكم الصادر بعدم جواز االعتراض 
فكرالتقدـباالعتراض لدلالمحكمة تبدأىذهالمحكمةبفحصمدلجكازىذااالعتراض مفعدمو

قبؿ النظر في شكمو( ،)4فالقانكف حدد األحكاـ التي يجكز الطعف فييا عبر طريؽ االعتراض ،كىي

األحكاـ الغيابيةالصادرةفيالجنحكالمخالفات ،حيثجاءفينصالمادة()344مفقانكف اإلجراءات
الجزائيةقكليا(:لممحككـعميوغيابيانفيمكادالجنحكالمخالفاتأفيعترضعمىالحكـخالؿالعشرةأياـ
التاليةلتبميغوبالحكـ،باإلضافةإلىميعادمسافةالطريؽ) .


( ،)2ككذلؾيجبأال يككفالحكـمحؿاالعتراض صادرفيجناية،
ىذاالحكـيمغىبقكةالقانكفإذاحضرالمحككـعميوأكقبضعميوقبؿسقكطالعقكبةالصادرةبحقو
ي
ألف

بالتقادـ ،كىكمانصتعميوالمادة()296مفقانكف اإلجراءات الجزائيةبقكليا( :إذا سمـالمتيـالفار
نفسوأكقبضعميوقبؿاكتماؿمدةانقضاءالعقكبةالمحككـبيابالتقادـ،فيعتبرالحكـكسائراإلجراءات

الجاريةممغاةحتمان،كتعادالمحاكمةكفقانلألصكؿالمتبعة) .


فإذاانصباالعتراضعمىحكـمفغيراألحكاـالتييجكزالطعففييااالعتراض،كمالكشمؿ
حكـصدربجنايةأكحكـحضكرلاعتبارمأكحكـصدربرداالعتراض،فيجبعمىالمحكمةفيىذه

الحالةأف تقررعدـجكازاالعتراض ،كعميياأف تبيفسببذلؾفيحكميا ،كعندئذالتتعرضلشكمو،
ألف فحصمدلجكازاالعتراض يسبؽفحصشكمو ،كاذا أغفؿالحكـإيرادسببعدـجكازاالعتراض
عدذلؾقصك انريعيبو( .)3


كالعبرةفيكصؼالحكـبأنوغيابيأكحضكرلإعتبارمإنماىيبحقيقةالكاقعفيالدعكلالبما
تذكرهالمحكمةعنو ،فإذاكافالحكـاالبتدائيقدكصؼخطأبأنوغيابيفعارضفيوالمتيـ ،فيحيف
أنوفيحقيقتوحكـحضكرماعتبارمبقكةالقانكف،فالينبنيعمىىذاالخطأنشكءحؽلممتيـفيالطعف

بطريؽ االعتراض ،ألف منطكقات األحكاـ ترد إلى حكـ القانكف ،ككذؾ الخصكمات الناشئة عف تمؾ

4صبرمالراعيكرضاالسيدالعاطي،المرجعالسابؽ،ص .798

 2تنصالمادة()4/323مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةرقـ()3لسنة2004ـعمى-4 (:يجكزلمخصكـإستئناؼ األحكاـ الحضكريةكالمعتبرة
بمثابةالحضكريةفيالدع أكلالجزائيةعمىالنحكالتالي )..:

3رءكؼعبيد،ضكابطتسبيباألحكاـالجنائية،المرجعالسابؽ،ص .669
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األحكاـ( ،)4في المقابؿفإفاالعتراض جائزفي الحكـ المستأنؼ المعتبر حضكريان إذا كاف في حقيقتو
حكمانغيابيان،كاعتبرتوالمحكمةبطريؽالخطأحضكريان( .)2


 كطبقانلنصالمادة()4/349مفقانكف اإلجراءات الجزائية اليجكزتقديـطمباالعتراض إال لمرة
كاحدةكاالتقررعدـقبكلو .


كمتى كاف الحكـ المعترض عميو مف األحكاـ الغيابية الخاضعة لنظاـ االعتراض كفقان لقانكف

اإلجراءاتالجزائية،تنتقؿالمحكمةرأسانلمنظرفيشكؿاالعتراضدكفحاجةلإلشارةفيحكمياإلىأف
الن( .)3
االعتراضجائزقانكنان،إذمجردالتعرضلشكؿالطعفبقبكلوأكبرفضويفترضجكازه أك


كافمسألةقابميةالحكـلمطعفباالعتراضمفعدموالتدخؿكاليصحأفتدخؿفيعدادالشرائط

الشكمية،فييليستمفالمسائؿالشكميةالصرفوبؿفيحقيقتياككاقعأمرىاترميإلىمنعالمحكمةمف
الن ال
نظر االعتراض بالنظر إلى طبيعة الحكـ الطعيف كمادتو ،كبالتالي فيي تتصؿ بالمكضكع إتصا 
ينفصؿ( .)4

كتعدالقكاعدالخاصةبجكازالطعففياألحكاـمفعدمومتعمقوبالنظاـالعاـتقضيبياالمحكمة
مف تمقاء نفسيا لتقكؿ كممتيا فييا قبؿ التطرؽ لنظر شكؿ الطعف كمكضكعو( ،)5كيرجع ذلؾ لتعمقيا

بمسألة اإلختصاص ،فقكاعد االختصاص الجزائي تتعمؽ بالنظاـ العاـ يجكز إثارتيا في أية مرحمة مف

مراحؿ الدعكل ،كما تتصدل ليا المحكمة مف تمقاء ذاتيا لما في ذلؾ مف مساس مباشر بالتنظيـ
القضائي(.)6

4طعفمصرمرقـ443لسنة27قضائيةجمسة4967/6/25ـ،سعيدشعمة،قضاءالنقضفياألدلةالجنائية،المرجعالسابؽ،ص.937

2طعفمصرمرقـ4334لسنة26قضائيةجمسة4957/2/5ـس 8ص،448سعيدشعمة،قضاءالنقضفياألدلةالجنائية،المرجعالسابؽ،
ص.939

 3رءكؼعبيد،ضكابطتسبيباألحكاـالجنائية،المرجعالسابؽ،ص .669

 4نقضفمسطينيجزاءرقـ 2004/44جمسة2004/6/49ـ(دائرةراـاهلل).كنقضفمسطينيجزاءرقـ 2004/22جمسة( 2004/6/49دائرة
راـاهلل) .كنقضفمسطينيرقـ 2004/20جمسة2004/6/49ـ(دائرةراـا هلل)،مجمكعةاألحكاـ،جمعيةالقضاة الفمسطينييف،الجزء األكؿ،
الطبعةاألكلى2004،ـ،ص .60

5طعفمصرمرقـ3747لسنة64قضائيةجمسة، 2040/7/4المستحدثفيأحكاـمحكمةالنقضالجنائيةكالمدنية،اإلصدارالخامسعشر،
المرجعالسابؽ،ص،74طعفمصرمرقـ9940لسنة79قضائيةجمسة2044/4/23ـ،المستحدثفياحكاـمحكمةالنقضالجنائيةكالمدنية،
اإلصدارالسادسعشر،المرجعالسابؽ،ص .8

 6نقضفمسطينيمدنيرقـ 2006/497جمسة2007/3/3ـ(دائرةراـاهلل) ،مجمكعةاألحكاـ القضائيةكالمبادئالقانكنيةالصادرةعفمحكمة
النقضالمنعقدةفي ارـاهلل ،عبداهللغزالف كحازـإكيديؾكفكازعطية ،الطبعةاأل كلى ،جمعيةالقضاةالفمسطينيف2008 ،ـ ،ص،54كتنص
المادة ( )475مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى(:يترتب البطالف عمى عدـ مراعاة أحكاـ القانكف المتعمقة بتشكيؿ المحاكـ أك بكاليتيا أك
باختصاصياأكبغيرذل ؾمماىكمتعمؽبالنظاـالعاـكجازتإثارتوفيأيةمرحمةمفمراحؿالدعكل،كماتقضيبوالمحكمةمفتمقاءنفسيا) .
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المطمب الثاني


تسبيب الحكم الصادر في شكل االعتراض
بعدماتنتييالمحكمةإلى جكازاالعتراض ،تبدأ بالبحث فيمدلتكافرالشركطالشكميةفيو مف

الن أك رفضو ،كذلؾ قبؿ الخكض في مكضكعو ،كىك ما أكدتو المادة
عدمو ،كمف ثـ تقرر قبكلو شك 

الن لتقديموبعد
()320مفقانكف اإلجراءات الجزائيةبقكليا ( :تقضيالمحكمةبعدـقبكؿاالعتراض شك 
فكاتالميعاد،أكالنعداـالصفةأكألمعيبشكميآخر).


فالمشرع حدد المدة التي يتكجب عمى المحككـ عميو غيابيان في الجنح كالمخالفات أف يتقدـ

بإعتراضوخالليا ،كىيعشرةأياـتبدأمفتاريختبمغوبالحكـمعمراعاةمسافةالطرؽ ،حيثجاءفي
نصالمادة()344مفقانكف اإلجراءات الجزائية بأف( :لممحككـعميوغيابيان فيمكادالجنحكالمخالفات

أفيعترضعمىالحكـخالؿالعشرةأياـالتاليةلتبميغوبالحكـ،باإلضافةإلىميعادمسافةالطريؽ) .


كيبدأالميعادفياالعتراض مفاليكـالتاليإلعالف المحككـعميوغيابيان إعالنان صحيحان كينتيي

بإنقضاءعشرة أياـ مف ىذا التاريخ ،كاليقبؿ االعتراض بعد انتياء ىذا الميعادلتعمقوبالنظاـ العاـ(،)4
النلتقديموبعدفكاتالميعادمفتمقاءنفسياكلك
كتقضيالمحكمةفيىذهالحالةبعدـقبكؿاالعتراضشك 

لـيدفعبذلؾأماميا( ،)2كاذا كاف المعترضلـيتبمغبالحكـالغيابيفإف تقديمولمطعفيعتبرمكعدتبمغو
بيذاالحكـ( .)3

الن الطعف
كاف قياـ المحككـ عميو غيابيان بسمكؾ طريؽ الطعف باالستئناؼ ليذا الحكـ ،متجاى 
الن لسمكؾ الطاعف غير الطريؽ القانكني
باالعتراض ،ثـ قضاء المحكمة االستئنافية برد االستئناؼ شك 
الن لتقديموبعدالمدةالقانكنية،
السميـ،اليمنعالمحكمةالتيتنظراالعتراض أف تقرررداالعتراض شك 

متىقاـالطاعفبالطعفباالعتراضبعدقرارالمحكمةاالستئنافية،ذلؾأفحسابالميعادفيىذهالحالة
يعتد بتاريختقديـ الطعف األ كؿ الذمسمكو الطاعفعمى خالؼ ماينصعميو المشرع ،فتقدـ الطاعف

باالستئناؼ ضد الحكـ الغيابي يشكؿ عممان بالحكـ مجريان لمميعاد بالنسبة لالعتراض ،كفي ىذا قضت

محكمةالنقضبقكلياإنو..(:كلماكافالطاعفقدتقدـباستئناؼضدالحكـالغيابيدكفأفيسمؾطريؽ

4صبرمالراعي،المرجعالسابؽ،ص .803
2

المادة()320مفقانكف اإلجراءات الجزائيةرقـ()3لسنة2004ـ،كالمادة()495مفقانكف أصكؿ المحاكماتالمدنيةكالتجاريةرقـ()2لسنة

2004ـكالتيتنصعمى(:يترتبعمىعدـمراعاةمكاعيدالطعففياألحكاـكالق ارراتردالطعفشك النكتقضيبوالمحكمةمفتمقاءنفسيا) .

 3نقض فمسطينيجزاءرقـ 2005/44جمسة2005/4/23ـ(دائرةراـ اهلل)،مجمكعةاألحكاـالقضائيةكالمبادئالقانكنيةالصادرةعفمحكمة
النقضفيراـاهلل،اعداد/راسـالبدكم،الجزءالثاني،الطبعةاألكلى،2007،ص .249
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االعتراض فإف إستئنافو كالحالة ىذه يغدك مستكجبان عدـ القبكؿ ،ذلؾ أف أحكاـ المادتيف ()2/349
ك()4/323مفقانكف اإلجراءات الجزائيةتنصبأف األحكاـ التيتقبؿالطعفباالستئناؼ ىياألحكاـ
مكاألحكاـ الصادرةبنتيجةاالعتراضاتضداألحكاـ الغيابية...كلما
الحضكريةكالمعتبرةبمثابةالحضكر 

النكتأيدحكـمحكمةالصمحالقاضي
كانتمحكمةالبدايةبصفتيااالستئنافيةإذقضتبرداالستئناؼشك 
برداالعتراض لتقديموبعدمضيالمدةالمقررةقان كنان ،حممتوعمىأف تقديـالطاعفاستئنافان ضدالحكـ

الغيابي يشكؿ عممان بالحكـ مجريان لمميعاد بالنسبة لالعتراض ،كالذم نرل أف ىذا الذم حممتو محكمة
البدايةحكمياعميومايبررهقانكنان ،ذلؾأفعمـالطاعفبالحكـالغيابيكسمككولطريؽمفطرؽالطعف

كأف كاف عمىخالؼالطريؽالتينصعميياالمشرعيشكؿمانعان مفسمكؾطريؽالطعفالسميـالذم
رسمو المشرع بعد مضي الميعاد ،كلغايات حساب الميعاد في الحالة الماثمة يعتد بتاريخ تقديـ الطعف

األ كؿالذمسمكوالطاعفعمىخالؼماينصعميوالمشرع .)4()..


كيجب عمى المحكمة أف تشير في حكميا إلى تاريخ تقديـ الطعف أك عمى األقؿ ما يفيد أف

الن،أكأنوقدـفيغيرالميعادمتىقضتبعدـ
قدـفيالميعادالقانكنيمتىقضتبقبكلوشك 
االعتراض ٌ
الن(،)2فإذا ماقبمتاالعتراض دكفأف تبيففيحكمياأف االعتراض قدـفيالميعادالقانكني
قبكلوشك 
الن( .)3
كافحكمياباط 


كاذا دفع المعترض ببطالف إجراءات التبميغ ،فيتكجب عمى المحكمة أف تمكنو مف إثبات ىذا

الن،كذلؾلتعمؽىذااإلجراء بالنظاـ العاـ ،كاال كاف القرارمشكبان
االدعاء قبؿأف تقرررداالعترضشك 
بعيبالقصكرفيالتسبيب ،كتطبيقان لذلؾ جاءفيقضاءمحكمةالنقضقكليا..( :كبالرجكعلمبنداأل كؿ

مفالئحةاالعتراض نجدأف الطاعفقدتمسؾبعدـصحةالتبميغاتكعدـإجرائياحسبالقانكف لككف
الطاعفلـيتبمغبشخصوكانماتبمغأخاهالذماليسكفمعوفيمحؿاالقامة ،كعميوكحيثإف محكمة


البداية بصفتيا االستئنافية قد أصدرت قرارىا المطعكف فيو مباشرة بعد أف ترؾ ككيؿ النيابة األمر ليا
بدكفأفتستمعلبيناتالطاعفالمتعمقةبمدعياتوالكاردةفيالئحةاالعتراضكبدكفالتحقؽمفصحتيا،
الن كماكردعمىلساف ككيؿالطاعف ،كحيثإف مسألة
كحيثإف ذلؾيتعمؽبغاياتقبكؿاالعتراض شك 

اإللتزاـ بإجراءات التبميغ كشركطو مف النظاـ العاـ ،كحيث إف القرار المطعكف فيو مخالؼ لإلجراءات
لككفالمحكمةلـتتحفرصةلمطاعفإلثباتالكقائعالتييدعييارغـطمبوذلؾ،كحيثأفالدفعببطالف

  4نقضفمسطينيجزاءرقـ 2008/48جمسة2008/5/49ـ  ،مجمكعةاألحكاـالقضائيةكالمبادئالقانكنيةالصادرةعفمحكمةالنقضفيراـ
اهلل،اعداد/عبداهللغزالف،الطبعةاألكلى،2009،ص62ك .63

2عبدالقادرجراد،مكسكعةاالجراءاتالجزائية،المرجعالسابؽ،ص،.4500احمدخميؿ،المرجعالسابؽ،ص .520
3فكزيةعبدالستار،شرحقانكفاإلجراءاتالجنائية،الطبعةالثانية،دارالنيضةالعربية،القاىرة،2040،ص .706
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الن بالمادة()344مفقانكف اإلجراءات
اإلجراءات أماـ محكمةاالستئناؼ مقبكؿلتعمقوبالنظاـالعاـعم 
الجزائية رقـ ( )3لسنة 2004ـ،لذلؾ فإننا نجد أف القرار المطعكف فيو مخالؼ لمقانكف كلإلجراءات

القانكنيةكمشكببعيبالقصكر .)4()..


الن لنص المادة( )320مف قانكف اإلجراءات الجزائية يجب أف يقدـ االعتراض عمى الحكـ
كاعما 
الن ،كاستخالصتكافرالصفةفيالطعفمف
الغيابيمفقبؿصاحبصفة ،كاالقررتالمحكمةردهشك 
عدمويخضعلسمطةقاضيالمكضكع( .)2


كالقاعدةالعامةبيذاالخصكصتقضيبأف لسائرفرقاءالخصكمةحؽالطعففيالحكـالغيابي

الصادر في مكاجيتيـ بطريؽ االعتراض ،كال يستثنى مف ذلؾ سكل النيابة العامة( )3كالمدعي بالحؽ
المدني( ،)4كيرجع عدـ جكاز االعتراض مف قبؿ النيابة العامة ،ألف الحكـ يككف حضكريان بالنسبة ليا

دائمان ،ككنيا جزءان أساسيان في تشكيؿ المحكمة في الجنايات كالجنح ،كحضكرىا إجبارم ،مف ثـ فال
يتصكرصدكرحكـغيابيبحقيا( ،)5أما بالنسبةلممدعيبالحؽ المدني فعمةعدـجكازاعتراضوتكمف

شرع حرص عمى أال تككف الدعكل المدنية سببان في تعطيؿ الفصؿ في الدعكل الجزائية،
في أف الم 

كخاصةأنوىكالذماختارتكقيتدعكاه ،فعدـحضكرهيعنيمماطمتو ،إذكافيستطيعتككيؿغيرهفي

حضكرىا( .)6

كيثبت الحؽ في االعتراض لممحككـ عميو غيابيان في مكاد الجنح كالمخالفات كفؽ نص المادة

()344مفقانكف اإلجراءات الجزائية  ،كيجكزتقديمومفككيموسكاءأكاف محاميان أـ غيرمحاـ ،كاذا

 4نقض فمسطينيجزاءرقـ 2005/40جمسة 2005/4/42ـ(دائرةراـ اهلل)،مجمكعةاألحكاـالقضائيةكالمبادئالقانكنيةالصادرةعفمحكمة
النقضفيراـاهلل،اعداد/راسـالبدكم،الجزءالثاني،المرجعالسابؽ،ص247ك .248

 2نقض فمسطيني مدني رقـ  2007/429جمسة ( 2042/2/27دائرة غزة)،أكرـ كالب ،المرجع السابؽ،ص . 488كنقض فمسطيني مدني رقـ
2007/40جمسة(2042/4/44دائرةغزة)أكرـكالب،المرجعنفسو،ص .490

3سميمافعبدالمنعـكجالؿثركت،المرجعالسابؽ،ص .583

4تنصالمادة()245مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةرقـ()3لسنة2004ـعمى(:اليقبؿاالعتراضمفالمدعيبالحؽالمدني).
5

صبرمالراعي ،المرجعالسابؽ ،ص.798كتنصالمادة()302مفقانكف اإلجراءات الجزائيةرقـ()3لسنة2004ـعمى (:تنعقدجمسات

محاكـ الصمح في دعاكل الجنح بحضكر ككيؿ النيابة العامة كالكاتب) .كتنص المادة ( )2/238مف قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ ( )3لسنة
2004ـعمى-2(:تنعقدجمساتمحكمةالبدايةبحضكرككيؿالنيابةالعامةكالكاتب) .

6

محمكدنجيبحسني،شرحقانكفاالجراءات،الجزءالثاني،المرجعالسابؽ،ص ،4207كقداعتبرالمشرعالمصرمأفعدـحضكرالمدعي

بالحؽالمدنيأماـالمحكمةبغيرعذرمقبكؿبعدإعالنولشخصوأكعدـإرسالوككيالنعنو،ككذلؾعدـإبدائوطمباتبالجمسةبمثابةتركانلدعكاه،


حيثنصتالمادة()264مفقانكفاإلجراءاتالجنائيةعمىأنو(:يعتبرتركان لمدعكلعدـحضكرالمدعىأماـالمحكمةبغبرعذرمقبكؿبعد

إعالنولشخصوأكعدـإرسالوككيالنعنوككذلؾعدـإبدائوطمباتبالجمسة) .


-443-

كاف المحككـعميوقاص انريتكلىكليوالشرعيتقديـاالعتراض ،ككفأف الكاليةتشمؿالنفسكالماؿمعان،
كىذابخالؼالكصي( .)4


كالى جانب الصفة في المعترض يجب تكافر المصمحة ،ذلؾ أنو مف المقرر في المادة ( )3مف
المحاكماتالمدنيةكالتجارية التقبؿدعكلأك طمبأك طعفاليككفلصاحبومصمحة

قانكف أصكؿ 

قائمةيقررىاالقانكف ،فإذا انتفتىذهالمصمحة ،قضتالمحكمةمفتمقاءنفسيابعدـقبكؿاالعتراض

الن( .)2
شك 

كيستفاد شرطالمصمحةفياالعتراض مفقكؿالمشرعفيالمادة()344مفقانكف اإلجراءات
الجزائية(:لممحككـعميوغيابيافيمكادالجنحكالمخالفاتأفيعترضعمىالحكـ،)..كمفالبدييىأف
المحككـعميوىكمفصدرالحكـضده ،كبناءعميوتككفلو مصمحةفياالعتراض متىصدرالحكـ

الغيابيبإدانتو،كتنتفيىذهالمصمحةفيحالةالبراءة( .)3


 كلممسؤكؿالمدنيالحؽفيالطعفباالعتراض عمىالحكـالغيابيفيمايتعمؽبالشؽالمدنيمف
الحكـالمتعمؽبالتعكيضالناشئعفالجريمةفقطدكفالشؽالجزائي( .)4


كيحؽ لمشخص الذم انتحؿ المتيـ اسمو أثناء المحاكمة كصدر حكـ غيابيان بحقو نتيجة ىذا

االنتحاؿاالعتراض عمىىذاالحكـ ،ككذلؾلمشخصالذمأبمغبالحكـالغيابينتيجةالتباسبيفاسمو

كازالة االلتباس دكف
كاسـ المتيـ ،كفي كمتا الحالتيف يجب أف ينصب االعتراض عمى انتحاؿ االسـ 
سكاه( .)5

المشرع في قانكف اإلجراءات الجزائية لرد االعتراض شكالن عمى عيبي فكات الميعاد

كلـ يقتصر
الن ،كىك ما
كاؼ لرده شك 
كانعداـ الصفة في مقدمو ،بؿ اعتبر تكافر أم عيب شكمي في االعتراض  و
النلتقديموبعدفكات
أفصحتعنو المادة()320منوبقكليا(:تقضيالمحكمةبعدـقبكؿاالعتراض شك 

الميعاد،أكالنعداـالصفةأكألمعيبشكميآخر) .

 4أحمد خميؿ ،المرجع السابؽ ،ص .524كتثبت الكالية لالب ثـ لمجد كفقان لنص المادة ( )406مف القانكف المدني الفمسطيني رقـ ( )4لسنة
 2042ـكالتيتنصعمى(:تككفالكاليةعمىالصبيفيمالوالبيوثـلكصياالبثـلجدهالبيوثـلكصيالجدثـلممحكمةأكمفتعينوالمحكمة
كصيا).

2تنصالمادة()3مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجاريةرقـ()3لسنة2004ـ- 4(:التقبؿدعكلأك طمبأك دفعأك طعفاليككف
لصاحبومصمحةقائمةفيويقرىاالقانكف -2.تكفيالمصمحةالمحتممةإذا كاف الغرضمفالطمباالحتياطلدفعضررمحدؽأك االستيثاؽلحؽ
يخشىزكاؿدليموعندالنزاعفيو-3.إذالـتتكافرالمصمحةكفقانلمفقرتيفالسابقتيفقضتالمحكمةمفتمقاءنفسيابعدـقبكؿالدعكل) .

 3عميالقيكجيكفتكحالشاذلي،مبادئقانكفأصكؿالمحاكماتالجزائيةالمبناني،الدارالجامعية،بيركت،4993،ص .448
4سميمافعبدالمنعـكجالؿثركت،المرجعالسابؽ،ص .583
5سميمافعبدالمنعـكجالؿثركت،المرجعالسابؽ،ص .583
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كالدفع الشكمي حسبما عرفتو محكمة النقض المصرية فيك الدفع المكجو إلى إجراءات الخصكمة

كشكمياككيفيةتكجييا(،)4كعميوفإفأممخالفةلإلجراءاتالتينظمتأحكاـاالعتراضيعدعيبانشكميان،

فقانكف اإلجراءات الجزائية رسـاإلجراءات التيتنظـاالعتراض ككيفيةكصكلوإلى المحكمةالمختصة

الن
الن ،فمث 
كالبيانات الكاجبتكافرهفيو،فعمىالمعترضالتقيدبيذه اإلجراءات كاال تقررردإعتراضوشك 
الن
أكجبتفيطمباالعتراض أف يتضمفبياف األسباب التييستندإلييا ،كبيانان كام 
المادة()346منو  
بالحكـالذمتـاالعتراضعميو،حيثجاءفينصىذهالمادةقكليا-4(:يقدـاالعتراضبطمبإلىقمـ
المحكمةالتيأصدرتالحكـ،كيتضمفكذلؾبيافاألسبابالتييستندإلييااالعتراض-2.يشمؿالطمب

بيأنانكامالنبالحكـالذمتـاالعتراضعميو،كيتضمفكذلؾبيافاألسبابالتييستندإلييااالعتراض).

النلممادة()3مفقانكفرسكـالمحاكـالنظاميةرقـ()4
النإعما 
كيشترطأيضالقبكؿاالعتراضشك 

الن،حيثجاءفينص
لسنة2003أفيستكفيطمباالعتراضالرسكـالمقررةقانكنان،كاالتقررردهشك 
ىذهالمادة(:معمراعاةماكردفيأمقانكفخاصآخرالتقبؿأيةدعكلأكطمبأكالئحةجكابيةأك

الئحةاستئناؼ أك طعففيأيةدعكلأك استئناؼ أك نقضأك أيةإجراءات خاضعةلمرسـمالـيكف
الرسـالمقررقداستكفيعنيامقدمانأكقدتـتأجيموبمكجبأحكاـىذاالقانكف) .


 كتطرؽ المحكمة لشكؿ االعتراض يسبؽ مكضكعو ،كلكف إذا تطرقت المحكمة لمكضكع الحكـ

المعترض عميو كقطعت شكطان فيطريؽ الفصؿفي ىذا المكضكع دكف تنا كؿ الشكؿ ،فال يعتبر ذلؾ

الن ،كىكما
الن ضمنيان فيشكؿاالعتراض ،كاليمنعياقانكنان مفالحكـبعدذلؾبرداالعتراض شك 
فص 

قررتو محكمةالنقضالمصريةبق كليابأنو(:مفالمقررأف لممحكمةأف تفصؿفيشكؿالمعارضوفي
أيةحالةكانتعميياالدعكللتعمؽاألمرفيذلؾبالنظاـالعاـ،فإذاكانتالمحكمةعندنظرالمعارضو

النضمنيانفيشكؿالمعارضو،
قدقطعتشكطان فيطريؽالفصؿفيمكضكعيا ،فإف ذلؾاليعتبرفص 
الن ،فاليجكز
كاليمنعياقانكنان مفالحكـبعدذلؾبعدـقبكليا)( ،)2كاذا قررتالمحكمةرداالعتراض شك 

لياأفتنظرمكضكعو( .)3

كيعد الحكـ الصادر في شكؿ االعتراض مف األحكاـ الشكمية التي ال تتنا كؿ مكضكعو ،كلكنو
بناء عمى شكمو ،كبالتالي فإف المحكمة حيف رفضيا االعتراض ،تككف ممزمو فقط ببياف العيب
يصدر ن

الن،دكفأفتككفممزموببيافكاقعةالدعكلكظركفيا(،)4كاذاتكافر
الشكميالذمأدلإلىعدـقبكلوشك 

4الطعفرقـ3579لسنة84قضائيةجمسة،2043/4/46المكقعااللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية .

2الطعفرقـ4405لسنة42قضائيةجمسة،4972/7/26المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية .
3فكزيةعبدالستار،شرحقانكفاإلجراءاتالجنائية،المرجعالسابؽ،ص .744
4ىشاـعبدالحميدالجميمي،المرجعالسابؽ،ص 42
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فياالعتراضأكثرمفعيبشكمي،فالمحكمةغيرممزموبذكرىاجميعانفيحكميا،بؿيكفيأفتحمؿ
حكمياعمىتكافرإحدل ىذهالعيكب ،فنصالمادة( )320مفقانكف اإلجراءات الجزائية جاءصريحان

بيذاالخصكص،حيثجاءفيياعبارة(..أكألمعيبشكميآخر)،فمفخالؿىذهالمادةيتضحبأفأم
الن .
عيبشكميكفيؿبرداالعتراضشك 
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المطمب الثالث
تسبيب الحكم الصادر في موضوع االعتراض
الن ،تنتقؿ لمنظر في مكضكعو( ،)4كعند نظرىا
إذا ما خمصت المحكمة إلى قبكؿ االعتراض شك 

المكضكع فقد تنتيي إلى نفس ما انتيت إليو مف قبؿ بالنسبة لما حكمت بو ،كمف ثـ تقرر رد طمب

االعتراضكتأييدالحكـالمعترضعميو،أكقدتخمصإلىقبكؿاالعتراضكتعدؿفيالمكضكعسكاءإلى

البراءةأكتخفيؼالعقكبةإذاكجدتأسبابانأكأعذا انرقانكنيةتبررذلؾ( .)2


 كسكاءقررت المحكمة قبكؿمكضكعاالعتراض أك رفضوفييممزمو بأفتبيف فيحكميااألسباب

الداعيةلماقررتو،كذلؾعمىالنحكالتالي :


أوال :تسبيب الحكم الصادر بتأييد الحكم الغيابي المعترض عميو:


تفترضىذاالحالةأف المحكمةقدخمصت حيفنظرىامكضكعاالعتراض إلى ذاتماانتيتإليو
مفقبؿفيحكميامحؿاالعتراض ،كأف تبقيعمىاإلدانة أك عمىنفسالعقكبة ،فتقررفيىذهالحالة

ردمكضكعاالعتراضكتأييدالحكـالمعترضعميو،فميافيىذهالحالةأفتكردفيحكمياأسبابانجديدة
تبررىذاالرد ،أك أف تؤيدالحكـالمعترضعميولذاتاألسباب الكاردةفيو(،)3فإذا رأتالمحكمةتأييد

الحكـالمعترضعميو ككانتأسبابوكافيوكسميمو ،فيجكزلياأف االكتفاء باالستناد إلىتمؾاألسباب

دكفحاجة إلعادة سردىامرةأخرل ،كأف تحيؿإلى ذاتاألسباب كاليؤثرذلؾعمىصحةالحكـ ،ذلؾ
التيسبؽكاف

أنواليترتبعمىاالعتراض سقكطالحكـالغيابيالمعترضعميوأك سقكطاإلجراءات 

اتخذتقبؿصدكره ،بؿتظؿقائمةيجكزلممحكمةأف تستندعمييا عندإعادة نظرالدعكلإلييا نتيجة
االعتراض( ،)4كىك ما قضت بو محكمة النقض المصرية بقكليا ( :أنو مف المقرر أف سقكط الحكـ
الغيابيكاعادةالمحاكمةفيمكاجيةالمتيـاليترتبعميوإىداراألدلة التيتضمنتياأكراؽالدعكلبؿ
تظؿقائمةكمعتبرةكلممحكمةأفتستندإلييافيقضائيا ،كاليناؿمفعقيدتياأكيعيبحكمياأفتككف

الن،قررت السير
 4تنصالمادة()324مفقانكف اإلجراءات الجزائيةرقـ()3لسنة2004ـعمى(:إذا كجدتالمحكمةأف االعتراض مقبكؿشك 
فيالدعكلكفقانلإلجراءاتالمقررةقانكنان) .

2عميالقيكجيكفتكحالشاذلي،المرجعالسابؽ،ص .454

 3رءكؼعبيد،ضكابطتسبيباألحكاـالجنائية،المرجعالسابؽ،ص .684

4فكزيةعبدالستار،شرحقانكفاإلجراءاتالجنائية،المرجعالسابؽ،ص،.743عميالقيكجي كفتكحالشاذلي،المرجعالسابؽ،ص .450
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ىيبذاتياالتيعكؿعميياالحكـالغيابيالساقطقانكنان أسبابالحكميامادامتتصمحفيذاتياإلقامة

قضائياباإلدانة)( .)4

كقد استخدـ المشرع الفمسطيني إصطالح رد االعتراض لمداللة عمى رفضو ،حيث جاء في نص
المادة ( )322مف قانكف اإلجراءات الجزائية قكليا( :إذا كجدت المحكمة أف االعتراض ال أساس لو
تقضيبرده) .


ثانياً :تسبيب الحكم الصادر بقبول االعتراض:


عمىخالؼ ماسبؽتفترضىذهالحالةأف المحكمة تكصمتإلى خالؼما قضتبوفيالحكـ
المعترضعميو،كأفتقرربراءةالطاعفبعدماكانتقدأدانتو،أكتقررتخفيؼالعقكبةعماكانتسابقان،
كىكمايفيدقبكليااالعتراض .


فإذاإنتيتالمحكمةإلىاالستجابةلطمباالعتراض،فإنياتقررإلغاءالحكـالمعترضعميوسكاء
باالنتياءإلى البراءةأـ تخفيؼالعقكبة،كفيكمتان الحالتيففييممزموبأفتشمؿحكميا عمىاألسباب

الدافعة إلى ما انتيت إليو ،ألنيا بذلؾ تككف قد قررت حكمان جديدان مغاي انر لحكـ سابؽ ،فمثال إذا كاف
الحكـ المعترضعميوصاد انر باإلدانة كارتأت المحكمةالبراءة ،كاف عمييا أف تكرد فيحكميا األسباب
التيجعمتياترلعكسماارتأهالحكـالغيابي،مفخالؿتفنيدأدلةاإلدانة،كاالكناأماـحكـخاليمف

أسبابو( .)2


كتتقيد سمطة المحكمة في نظر االعتراض بالشخص المعارض ،كفي حدكد ما عارض فيو مما

قضي بالحكـ ،فإذا تعدد المحككـ عمييـ غيابيان كاعترض البعض كلـ يعترض الباقي ،اقتصرت سمطة
المحكمةعمىنظراالعتراض بالنسبةلمفقرراالعتراض دكفباقيالمحككـعمييـالذيفلـيعترضكا،
كاعترض المحككـ عميو بالنسبة لتيمة كاحدة ،انحصرت
ككذلؾ إذا صدر الحكـ الغيابي في تيمتيف ،

سمطةالمحكمةعمىىذهالتيمةدكفاآلخرل( .)3

4طعفمصرمرقـ4499لسنة54قضائيةجمسة4982/2/8س33ص،473سعيدشعمة،قضاءالنقضفياألدلةالجنائية،المرجعالسابؽ،
ص.443

 2رءكؼعبيد،ضكابطتسبيباألحكاـالجنائية،المرجعالسابؽ،ص .682

 3اييابعبدالمطمب،المكسكعةالحديثةفيشرحقانكفاإلجراءاتالجنائية،الجزءالثالث،المركزالقكميلالصداراتالقانكنية ،نادم القضاة،
،2042ص .755
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المطمب الرابع


تسبيب الحكم الصادر برد االعتراض واعتباره كأن لم يكن

أكجبالقانكفتسبيبالحكـالصادر
عمىغرارالحكـالصادرفيشكؿاالعتراضكمكضكعو،فقد 
بإعتباراالعتراض كأف لـيكف ،فالحكـاألخيريخضعلمنظريةالعامةفيتسبيباألحكاـ الجزائيةسكاء
فيديباجتوأك فيمنطكقو أك أسبابو ،كبذلؾفإف كقكعخطأجكىرمأدلإلى بطالنو ،يكفيكحدهسببان

لمطعففيو( .)4


المعترضبحضكرالجمسةالمحددةلنظر
 كقدألزمتالمادة()4/349مفقانكفاإلجراءاتالجزائية 
دكفعذرمقبكؿكاؼلمقضاءبردإعتراضو،حيثجاءفي
و
االعتراض،كاعتبرتأفتخمفوعفالحضكر
ىذه المادة -4( :إذا تخمؼ المعترض عف الحضكر في الجمسة المحددة لنظر االعتراض بدكف عذر

مقبكؿ،قضتالمحكمةبرداالعتراضكاليحؽلواالعتراضمرةأخرل)،كالحكـالصادربرداالعتراض
فيىذهالحالةىكبمثابةإعتباراالعتراض كأف لـيكف ،كرغـأفىذاالحكـيصدرفيغيبةالمعترض

فال يحؽ لو االعتراض مرة أخرل تطبيقان لمقاعدة التي تقضي بأف االعتراض عمى االعتراض غير
جائز(،)2كتبنىالمشرعىذهالقاعدةفيالمادةالمذككرة .


كيعتبرالحكـالصادربرداإلعتراضكاعتبارهكأفلـيكفحكمان إجرائيان يقتصرعمىتقريركاقعة
تغيبالمعترضكالجزاءعمىالغياب،اليمسمكضكعوكاليتعرضلو ،مثموفيذلؾمثؿالحكـبعدـ

الن( ،)3كيكفي لتسبيبو أف يتضمف أف المعترض قد أعمف بجمسة اإلعتراض
جكاز اإلعتراض أك رده شك 
كتخمؼعفالحضكربغيرعذرمقبكؿ( .)4


كيشترطلرداالعتراض كاعتبارهكأف لـيكف ،أف يككفالمعترضقدأعمفبمكعدالجمسةالمحددة
ؿجمسةلنظره،أماإذالـيحضرفي

لنظراالعتراضبشكؿقانكنيسميـ،كرغـذلؾتغيبعفحضكرأ ك

الجمسةالمحددةثـقررتالمحكمةتأجيؿنظرهلجمسةاألخرل ،فإنويتكجبإعالنوبمكعدىذهالجمسة،

 4رءكؼعبيد،ضكابطتسبيباألحكاـالجنائية،المرجعالسابؽ،ص .687
2سميمأفعبدالمنعـكجالؿثركت،المرجعالسابؽ،ص .589

3زغمكؿالبمشى،المرجعالسابؽ،ص،278محمكدنجيبحسني،شرحقانكفاإلجراءات،الجزءالثاني،ص .4237
4الطعفرقـ22440لسنة60قضائيةجمسة،4993/42/5المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية .
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خيرة التي أعمف بيا
كاذا تكالت التأجيالت إلعالنو لشخصو أك محؿ إقامتو إلى أف كانت الجمسة األ 
كتخمؼعفحضكرىادكفعذرمقبكؿ،قضيبرداالعتراضكاعتبارهكأفلـيكف( .)4


بدلعذره كلـتعتدالمحكمةبيذا

كاذا لـيحضرالمعترضفيالجمسةالمحددةلنظراالعتراض ،كأ

العذركقضتبرداالعتراض،فينبغيعمييالصحةقضائياأفتبيفأسبابرفضياليذاالعذر،كأفتككف
النإلخاللوبحؽالمتيـفيالدفاع(،)2كتطبيقانلذلؾقضيبأف(:
،كاالكافحكمياباط 
ىذهاألسبابسائغة 

الن مف أدلة الدعكل تخضع لتقدير محكمة المكضكع كسائر
الشيادة المرضية ال تخرج عف ككنيا دلي 

األدلة  ،كمفثـ فإنويتعيفعمىالمحكمةإذا ما قدمت إلييا شيادةمف ىذاالقبيؿأف تبدمرأييا فييا
بقبكلياأكعدـاإلعتدادبيا ،كأفتبنىماتنتيىإليومفرأمفيىذاالشأفعمىأسبابسائغةتؤدمالى

مارتبتوعمييا ،كاذكافذلؾ ،ككانتالمحكمةلـتعرضفيحكمياالمطعكففيولمشيادةالطبيةالتي
تشير إلى المرض الذل تعمؿ بو الطاعف كعذر مانع لو مف حضكر الجمسة األكلى المحددة لنظر

المعارضة  ،كقضت باعتبارالمعارضة كأفلـتكف دكفأفتقكؿ كممتيا في تمؾ الشيادة ،فإفحكميا
يككفمعيبانبالقصكر)( .)3


كالحكـ برد االعتراض كاعتباره كأف لـ يكف ال يجكز إال عند تخمؼ المعترض عف حضكر أ كؿ
جمسةمحددةلنظره ،أما إذا حضرأ كؿجمسة ثـتغيب بعدذلؾ ،فاليجكزفيىذهالحالةالقضاءبرده،

بؿتجرممحاكمتوبمثابةالحضكرم،كيجبالفصؿفيمكضكعاالعتراضبالقبكؿأكالرفض،متىكاف

الن( ،)4كىكماقررتو المادة()2/304مفقانكف اإلجراءات الجزائية بنصياعمى-2( :
الن شك 
جائزكمقبك
ان

إذا حضرالمتيـجمسةالمحاكمةالتيانسحبمنياألمسببكاف أك غابعفالمحاكمةبعدحضكره
إحدلجمساتيا،يجكزلتمؾالمحكمةأفتباشرنظرالدعكل،أكأفتستمرفينظرىاكمالككافالمتيـ

حاض انر،كاليجكزالطعففيىذاالحكـإالباالستئناؼ) .


كلمقضاء برد االعتراض كاعتباره كأف لـ يكف ،يجب أف يككف تبمغ المعترض كفقان لمقانكف ،كتبمغ
ككيموأكتكميفوبتبميغمككمواليقكـمقاـتبميغوبشخصوبالذات،كاليرتبأث انرفيمكاجيتو( .)5

4زغمكؿالبمشى،المرجعالسابؽ،ص،284ص .288

2فكزيةعبدالستار،شرحقانكفاإلجراءاتالجنائية،المرجعالسابؽ،ص.720طعفمصرمرقـ49604لسنة 65قضائيةجمسة،2005/4/4
المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية .

3طعفمصرمرقـ77لسنة44قضائيةجمسة4974/6/6ـ،المكقعالاللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية .

4طعفمصرمرقـ24928لسنة64قضائيةجمسة2003/7/2ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية .

 5نقض فمسطيني جزاء رقـ  2040/457جمسة (  2040/40/44دائرة راـ اهلل) ،المجمة القانكنية الصادرة عف المكتب الفني لنقابة المحاميف
الفمسطينييف،العددالرابع،2043،ص .273
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كيعد بمثابةالغيابالذميجكزفيولممحكمةالقضاء برداالعتراض كاعتبارهكأف لـيكف ،حضكر
ككيؿعفالمعترضفياألحكاؿالتياليجكزفييااإلنابةعنو،أكحضكرالككيؿلمجردتقديـعذرغير

مقبكؿلتخمؼالمعترضعفحضكرالجمسة( .)4


كاليكجبالقانكف عمىالمعترضأف يككؿغيرهفيإبداءعذرهفيعدـالحضكر ،كلـ يرسـطريقان

معينانإلبالغقاضيوبالعذرالقائـلديو،بؿإفلوأفيعرضوبأيةطريقةتكفؿإبالغوإلىالمحكمة( .)2


 كطبقان لقانكف اإلجراءات الجنائية المصرم فإف الحكـ برد االعتراض كاعتباره كأف لـ يكف ،يعد

حكمان غيابيان اليصحالتمسؾبوإالبعدانتياءالجمسة ،إذيسقطبقكةالقانكف إذا حضرالمعترضإلى
المحكمةقبؿانتياءالجمسة ،كيجبإعادة نظرالدعكلفيحضكره ،حيثكردفينصالمادة()242

منو أنو(:إذا حضرالخصـقبؿإنتياءالجمسةالتيصدرفيياالحكـعميوفيغيبتوكجبإعادة نظر

النليذهالمادة،
الدعكلفيحضكره)،كلـتتضمفنصكصقانكفاإلجراءاتالجزائيةالفمسطينينصانمماث 

إال أف محكمة النقض الفمسطينية كضعت قاعدة تحدد بمكجبيا متى يعد الخصـ متغيب عف حضكر
الجمسة ،حيث جاء في قضائيا (:أما بخصكص السبب الثاني مف أسباب الطعف المتعمؽ بالقكؿ أف
الخصـ ال يعد متغيبا عف حضكر الجمسة إال إذا انتيى دكاـ اليكـ المعينو فيو فيك قكؿ ال يرد عمى

إطالقوبؿي صدؽفقطفيحالةقياـالمحكمةبتعييفيكـالجمسةدكفتحديدساعةمعينةليا،إذفيىذه
الحالةفقطيعدالخصـمعذكراكيتعيفعمىالمحكمةإتاحةالفرصةلولمحضكرحتىانتياءالدكاـ،أماإذا
عينتالمحكمةساعةمحددةلنظرالدعكلفإفعمىككيؿالخصـالحضكرفيالكقتالمحددأكإنابة

احدزمالئوالمحاميفلمحضكرنيابةعنوكاالجازلممحكمةاعتبارهمتغيباكاتخاذاإلجراءالمترتبعمى

ذلؾ،كبغيرذلؾاليستقيـالقضاءكالتتمكفالمحكمةمفتنظيـعمميا)(،)3كلكفإذاقررتالمحكمةرد

االعتراضكاعتبارهكأفلـيكفقبؿإنتياءدكاـاليكـالمحددلنظراالعتراض،فالتممؾالرجكععفىذا

القرارإلنتياءكاليتيا،إالبنصفيالقانكفيخكلياذلؾ ،لذلك نؤيد ما ذىب إليوالقانكف المصرممف
إعادة نظراالعتراض الذم صدر فيوحكـمتى حضر المعترضقبؿإنتياءالجمسة فالمعترض الذم

يحضرجمسةاالعتراض كأف حضرمتأخ انر ،ينـعمىمتابعتوكجديتوفيطمبو ،كىذابخالؼالمتخمؼ

نيائيان عف الحضكر ،فمف غير العدالة المساكاة بينيما في الجزاء ،لذا فإننا نكصي المشرع الفمسطيني

بتبنيىذاالنيجبحيثتعدؿالفقرةاالكلىلممادة()349لتصبحتنصعمى -4 (:إذاتخمؼالمعترض

 4أحمد ضياءالديفخميؿ ،المرجعالسابؽ ،ص. 533كتنصالمادة()305مفقانكف اإلجراءات الجزائيةرقـ()3لسنة2004ـعمى(:يجكز
لممتيـفيدعاكلالجنحغيرالمعاقبعمييابالحبسأفينيبعنومحاميانلإلقراربإرتكابوالكاقعةأكغيرذلؾمفاإلجراءاتمالـتقررالمحكمة
حضكرهبنفسو).

2الطعفرقـ77لسنة44قضائيةجمسة،4974/6/6المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية .

3نقضفمسطينيمدنيرقـ2040/97ـجمسة2040/4/20ـ(دائرةراـاهلل)،المجمةالقانكنية،العددالثالث،المرجعالسابؽ،ص .435
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عفالحضكرفيالجمسةالمحددةلنظراالعتراضبدكفعذرمقبكؿ،قضتالمحكمةبرداالعتراض،
كلكف إذا حضر الخصـ قبؿ إنتياء الجمسة التي صدر فييا الحكـ عميو في غيبتو كجب إعادة نظر

الدعكلفيحضكره،كاليحؽلواالعتراضمرةأخرل) .
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المبحث الثالث
تسبيب األحكام الصادرة في االستئناف
الطعفباالستئناؼ مفطرؽالطعفالعاديةفياألحكاـ ،كييدؼإلى إعادة طرحالدعكلبحالتيا

التي كانت عمييا قبؿ صدكر الحكـ المستأنؼ في حدكد ما رفع عنو االستئناؼ فقط مف حيث الكاقع

كالقانكف أماـ محكمةأعمىدرجةمفالمحكمةالتيأصدرتالحكـتطبيقان لمبدأالتقاضيعمىدرجتيف،
كذلؾإلصالحالخطأأكالعيبالذمقديعترمالحكـالمطعكففيو( .)4


 كطبقان لقانكف اإلجراءات الجزائيةتختمؼاألحكاـ الصادرةفيىذاالطعفبيفالتيتفصؿفيمدل
النأكرفضو،ككذلؾبيفالتيتفصؿفيمكضكعو
ازنظرهمفعدمو،كالتيتفصؿفيمدلقبكلوشك 

جك

سكاءبالقبكؿأـالرفض( .)2


أكجبالقانكفتسبيباألحكاـالصادرةعف
كعمىغراراألحكاـالصادرةعفمحكمةأ كؿدرجة،فقد 
المحكمة االستئنافية عبر ضكابط كقكاعد معينة ،كجاء ذلؾ صريحان في المادة ( )333مف قانكف

اإلجراءاتالجزائيةبنصياعمى(:تجرمفيالمحاكمةاالستئنافيةأحكاـالمكادالمتعمقةبعالنيةالمحاكمة
كاجراءاتياكصيغةالحكـالنيائي .)..


كلبيافذلؾإرتأيناتقسيـىذاالمبحثإلىأربعةمطالب،بحيثيككفمكضكعالمطمباأل كؿتسبيب
الحكـ الصادر بعدـ جكاز االستئناؼ  ،كمكضكع المطمب الثاني تسبيب الحكـ الصادر في شكؿ

االستئناؼ ،بينما يتناكؿالمطمبالثالثتسبيبالحكـالصادربسقكطاالستئناؼ ،كالمطمبالرابع تسبيب
مكضكعاالستئناؼ :

 4مصطفى عياد ،الكسيط في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية،الكتاب الثاني،الطبعة األكلى ،2004 ،ص ،393كتنص المادة
()249مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجاريةرقـ()2لسنة 2004عمىأنو(:االستئناؼينقؿالدعكلبحالتياالتيكانتعميياقبؿصدكر
الحكـالمستأنؼبالنسبةلمارفععنواالستئناؼفقط) 

2عميمحمكدحمكدة،المرجعالسابؽ،ص .564
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المطمب األول
تسبيب الحكم الصادر بعدم جواز االستئناف


الن فيمسألةمدلجكاز
متىرفعاالستئناؼ إلى المحكمةاالستئنافيةتكجبعميياالبدء بالبحث أك
نظرالطعفمفعدموقبؿتعرضيالمشكؿكالمكضكع،إذإفمسألةجكازالطعففيالحكـالمطعكففيو
مفعدمويسبؽالفصؿفيشكموكمكضكعو(،)4ألفمفشأنوبيافمدلكجكدالحؽفياالستئناؼمف

عدمو( .)2

فالمشرع حدد األحكاـ الجائز استئنافيا في المادة ( )323مف قانكف اإلجراءات الجزائية ،كىي
األحكاـ الحضكريةكالمعتبرةبمثابةالحضكرمفيالدعاكم الجزائية ،بحيثإذا كانتصادرةعفمحاكـ
الصمحتستأنؼأماـ محاكـالبدايةبصفتيااالستئنافية،بينماإذا كانتصادرةعفمحاكـالبدايةبصفتيا
محاكـ أ كؿ درجة تستأنؼ أماـ محاكـ االستئناؼ ،حيث نصت المادة عمى( :يجكز لمخصكـ إستئناؼ

األحكاـالحضكريةكالمعتبرةبمثابةالحضكريةفيالدعاكلالجزائيةعمىالنحكالتالي:أ-إذاكانتصادرة
عف محاكـ الصمح تستأنؼ أماـ محاكـ البداية بصفتيا االستئنافية.ب -إذا كانت صادرة عف محاكـ

البدايةبصفتيامحاكـأ كؿدرجةتستأنؼأماـمحاكـاالستئناؼ) .


ككذلؾ يجكز استنئناؼ األحكاـ الصادرة في دعاكم الحؽ المدني طبقان لنص المادة ( )325مف

قانكفاإلجراءاتالجزائيةكالتيتنصعمى(:يجكزاستئناؼاألحكاـالصادرةفيدعاكلالحؽالمدنيإذا
كانتممايجكزإستئنافوكمالكأنياكانت صادرةمفالمحاكـالمدنية،كيقتصراالستئناؼ عمىالجزء
المتعمؽبدعكلالحؽالمدني)،كاألحكاـ الصادرةبرداالعتراض عمىاألحكاـ الغيابيةكفقان لنصالمادة


()326مفنفسالقانكفكالتيتنصعمى( :يجكزاستئناؼ األحكاـ الصادرةبرداالعتراض) ،كالق اررات
التي تقضي برد الدفع بعدـ اإلختصاص أك بعدـ قبكؿ الدعكل النقضائيا ،كذلؾ حسبما قررت المادة

()324مفنفسالقانكفبقكليا(:اليجكزإستئناؼالق ارراتغيرالفاصمةفيأساسالنزاعإالمعالحكـ
الفاصؿفيو،كيترتبحتمان عمىإستئناؼ الحكـالصادرفياألساس إستئناؼ ىذهالق اررات ،أماالق اررات
التيتقضيبردالدفعبعدـاالختصاص،أك بعدـقبكؿالدعكلالنقضائيايجكزاستئنافيااستقالالن إذا

أدلىبالدفاعفيبدءالمحاكمةكقبؿأمدفاعفياألساس) .


4عميمحمكدحمكدة،المرجعالسابؽ،ص .565
2حسفربيع،المرجعالسابؽ،ص .4042
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كاألحكاـ الجائز استئنافيا بحسب األصؿ ىي األحكاـ االبتدائية الفاصمة في مكضكع الدعكييف
الجزائية كالمدنية الصادرة مف المحكمة الجزائية ،كاألحكاـ التي تديف المتيـ أك تقرر براءتو أك عدـ

مسؤليتو( .)4

فإذاثبتلممحكمةاالستئنافيةأفالحكـالمستأنؼمفاألحكاـغيرالجائزاستئنافيا،كالحكـالغيابي

أك الحكـالصادرعفمحكمةاالستئناؼ ،فإنياتقضيبعدـجكازنظراالستئناؼ( ،)2كيستخدـالقضاء

اصطالحعدـقبكؿاالستئناؼ لمداللةعمىذاتالمعنى( ،)3كفيىذاالصددقضت محكمةالنقضبأنو:
(كلماكاف الطاعفقدتقدـبإستئناؼ ضدالحكـالغيابيدكفأف يسمؾطريؽ االعتراض فإف استئنافو
كالحالة ىذه يغدك مستكجبان عدـ القبكؿ ،ذلؾ أف أحكاـ المادتيف ( )2/349ك( )4/323مف قانكف

اإلجراءات الجزائية تنص بأف األحكاـ التي تقبؿ الطعف باالستئناؼ ىي األحكاـ الحضكرية كالمعتبرة

مكاألحكاـ الصادرةبنتيجةاالعتراضاتالمقدمةضداألحكاـ الغيابية ،)4()..كماقضت
بمثابةالحضكر 

الن قبؿ
بأف( :االعتراضات عمى الحكـ الغيابي يسبؽ في الترتيب سائر طرؽ الطعف فيجب استنفاده أك

اإللتجاء إلى طريؽ سكاه إذ ال يقبؿ الطعف في الحكـ الغيابي استئنافان ألف المادة ( )323مف قانكف
اإلجراءاتالجزائيةالتجيزاستئنافوإالإذاحكـبرداالعتراض()2/349مفنفسالقانكف)( .)5


كتمتزـالمحكمةبتسبيبحكمياالقاضيبعدـجكازاالستئناؼ(  ،)6كتخضعفيذلؾلمرقابةمفقبؿ
محكمة النقض( ،)7كيكفي أف تبيف المحكمة في أسباب حكميا طبيعة الحكـ المستأنؼ ،كأنو مف غير

األحكاـ الجائز استئنافيا ،حيث جاء في قضاء محكمة االستئناؼ قكليا( :أنو تبيف ليذه المحكمة أف

القرارالمستأنؼغيرفاصؿفيأساسالنزاعممايجعموغيرقابؿلإلستئناؼطبقانلنصالمادة324مف
قانكفاإلجراءاتالجزائية،كعميويككفاالستئناؼغيرمقبكؿقانكنان)( .)8


 4محمدصبحينجـ،الكجيزفيقانكفأصكؿالمحاكماتالجزائيةاألردني،الطبعةاالكلى،مكتبةدارالثقافة4994،ـ،ص .358
2فكزيةعبدالستار،شرحقانكفاإلجراءاتالجنائية،المرجعالسابؽ،ص .794

 3إستئناؼجزاءرقـ 2042/444جمسة2042/4/4ـ(دائرةغزة)،لـينشربعد،كاستئناؼجزاءرقـ 2042/993جمسة2043/4/9ـ(دائرة
غزة)،لـينشربعد .

 4نقضفمسطينيجزاءرقـ 2008/3جمسة2008/5/49ـ(دائرةراـاهلل)،عبداهللغزالف،مجمكعةاألحكاـ،ج،3المرجعالسابؽ،ص.72
كنقضفمسطينيجزاءرقـ2008/48جمسة2008/5/49ـ(دائرةراـاهلل)،عبداهللغزالف،مجمكعةاألحكاـ،المرجعنفسو،ص 62

5نقضفمسطينيجزاءرقـ2040/55جمسة2040/4/26ـ(دائرةراـاهلل)،المجمةالقانكنية،العددالرابع،المرجعالسابؽ،ص .229
6رءكؼعبيد،ضكابطتسبيباألحكاـالجنائية،المرجعالسابؽ،ص .694
7عميمحمكدحمكدة،المرجعالسابؽ،ص .565

8إستئناؼجزاءرقـ2044/552جمسة2042/3/44ـ(دائرةغزة)،لـينشربعد .
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كمسألةقابميةالحكـلمطعفباالستئناؼ مفعدموالتدخؿكاليصحأف تدخؿفيعدادالشرائط
الشكمية ،اذ أنيا ليست مف المسائؿ الشكمية الصرفو بؿ ىي في حقيقتيا ككاقع أمرىا ترمي إلى منع
المحكمةمفنظراالستئناؼبالنظرإلىطبيعةالحكـالطعيفكمادتو( .)4


كتعد القكاعد الخاصة بجكاز الطعف في األحكاـ مف عدمو  متعمقو بالنظاـ العاـ تقضي بو

المحكمة مف تمقاء نفسيا لتقكؿ كممتيا فييا قبؿ التطرؽ لنظر شكؿ الطعف كمكضكعو( ،)2كيرجع ذلؾ
لتعمقيابمسألةاالختصاص ،كقكاعداالختصاصالجزائيتتعمؽبالنظاـالعاـيجكزإثارتيافيأيةمرحمة
مف مراحؿ الدعكل ،كما تتصدل ليا المحكمة مف تمقاء ذاتيا لما في ذلؾ مف مساس مباشر بالتنظيـ

القضائي( .)3


 4نقضفمسطينيجزاءرقـ 2004/44جمسة2004/6/49ـ(دائرةراـاهلل).كنقضفمسطينيجزاءرقـ 2004/22جمسة( 2004/6/49دائرة
راـاهلل) .كنقضفمسطينيرقـ 2004/20جمسة 2004/6/49ـ(دائرةراـاهلل)،مجمكعةاألحكاـ،جمعيةالقضاة الفمسطينييف،الجزء األكؿ،
المرجعالسابؽ،ص .60

2طعفمصرمرقـ3747لسنة64قضائيةجمسة، 2040/7/4المستحدثفيأحكاـمحكمةالنقضالجنائيةكالمدنية،االصدارالخامسعشر،
المرجعالسابؽ،ص،74طعفمصرمرقـ9940لسنة79قضائيةجمسة2044/4/23ـ،المستحدثفياحكاـمحكمةالنقضالجنائيةكالمدنية،
االصدارالسادسعشر،المرجعالسابؽ،ص .8

 3نقض فمسطينيمدنيرقـ 2006/497جمسة2007/3/3ـ (دائرةراـاهلل) ،عبداهللغزالف كحازـ إكيديؾكفكازعطية ،مجمكعةاألحكاـ،
المرجعالسابؽ،ص ،54كتنصالمادة()475مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةعمى(:يترتبالبطالفعمىعدـمراعاةأحكاـالقانكفالمتعمقةبتشكيؿ
العاـكجازتإثارتوفي أيةمرحمةمفمراحؿالدعكل،كماتقضيبو

المحاكـأك بكاليتياأك باختصاصياأك بغيرذلؾمما ىكمتعمؽ بالنظاـ
المحكمةمفتمقاءنفسيا) .
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المطمب الثاني
تسبيب الحكم الصادر في شكل االستئناف
إف انتياءالمحكمةاالستئنافيةإلى جكازاالستئناؼ يجعمياتنتقؿلمبحثفيشكمو ،مفحيثمدل

استيفائو لمشركط الشكمية التي رسميا القانكف لو ،قبؿ الخكض في مكضكعو ،إذ إف القبكؿ الشكمي لو
مقدمة الزمة لمبحث في مكضكعو( ،)4كبيذا تنص المادة ( )223مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية
الن إذا است كفي االستئناؼ شركطوالقانكنية،ثـ
كالتجاريةبقكليا -4(:تقررالمحكمةقبكؿاالستئناؼ شك 
تنظرفيالمكضكع،كلياأفتقضيبتأييدهمعبيافاألسباب) .


أكجب تكافرىا في االستئناؼ ،كلعؿ مفأىـ ىذهالشركط إيداعو
فالمشرع قد رسـ شركطان شكمية  
خالؿالميعادالمحددقانكنان،كأفيرفعمفقبؿصاحبصفة،فقدجاءفينصالمادة()343مفقانكف

النإذاقدـبعدالميعادالمحدد،أكتبيفانعداـصفةرافعة،أكألم
اإلجراءاتالجزائية(:يرداالستئناؼشك 
عيبشكميآخر) .


 كطبقان لنصالمادة ()3مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنيةكالتجاريةيجب أف يككفلصاحب

االستئناؼمصمحةقائمةفيويقررىاالقانكف،كاالتقررعدـقبكلو،حيثنصتالمادةعمى-4(:التقبؿ

دعكل أك طمب أك دفع أك طعف ال يككف لصاحبو مصمحة قائمة فيو يقرىا القانكف -3.إذا لـ تتكافر

المصمحةكفقان لمفقرتيفالسابقتيفقضتالمحكمةمفتمقاءنفسيابعدـقبكؿالدعكل) ،فالمصمحةلمف
تقرربراءتومفتقديـالطعف( .)2


كيعدإستيفاءاالستئناؼ ليذهالشركطمفالمسائؿالمتعمقةبالنظاـالعاـ ،كالتي يجكزلممحكمةأف
تقضيفييافيأيةمرحمةكانتعميياالدعكل( .)3


فقانكفاإلجراءاتالجزائيةحددالمدةالتييتكجبخاللياإيداععريضةاالستئناؼكىيثالثكفيكما
تبدأمفاليكـالتاليلصدكرالحكـبالنسبةلمنيابةالعامةطبقان لنصالمادة( ،)329كخمسةعشريكمان

بالنسبةلممتيـتبدأمفاليكـالتاليلتاريخالنطؽبالحكـإذا كاف حضكريان ،أك مفتاريختبميغوإذا كاف

بمثابةالحضكرمكفقان لنصالمادة( ،)328فإذا قدـاالستئناؼ بعدفكاتىذاالميعاد ،قضتالمحكمة
4نقضفمسطينيمدنيرقـ2040/470جمسة2040/4/25ـ(دائرةراـاهلل)،المجمةالقانكنية،العددالرابع،ص .422

اـاهلل)،عبداهللغزالف،مجمكعةاألحكاـ،ج،3المرجعالسابؽ،ص .445

2نقضفمسطينيجزاءرقـ2007/48جمسة2007/6/44ـ(دائرةر
3حسفربيع،المرجعالسابؽ،ص .4043
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الن لنصالمادة( ،)343كيعدذلؾمفالنظاـالعاـ تقضيبوالمحكمةمفتمقاءنفسيا،
الن إعما 
بردهشك 
النبالمادة()495مفقانكف أصكؿ المحاكماتالمدنيةكالتجاريةكالتيتنص عمى(:يترتبعمىعدـ
عم 

النكتقضيبوالمحكمةمفتمقاءنفسيا) .
مراعاةمكاعيدالطعففياألحكاـكالق ارراتردالطعفشك 


كاذاحضرالمستأنؼفيالجمسةكقدـعذرلممحكمة،فقررتفيمكاجيتوتأجيؿاالستئناؼلجمسة

الن لتقديمو بعد
اخرل لتقديـ دليؿ العذر ،ثـ عادت في آخر الجمسة كقضت بعدـ قبكؿ االستئناؼ شك 

يالـتمكف المستأنؼمفإبداء
ٌ
الميعادرغـعدـعدكلياعفقرارالتأجيؿ ،تككفقدخالفتالقانكف ألن

دفاعوبالجمسةالتيحددت لنظراالستئناؼ ،بسبباليدلوفيوكىكصدكرقرارمفالمحكمةبتأجيؿ
ممايكجبنقضالحكـكاعادتوإلييا( .)4

الدعكلفيحضكرهإلىجمسةأخرل،


ومفالشركطالشكميةالكاجبتكافرىافيالطعفباالستئناؼ ،سالمةاإلجراءات المنظمة لرفعو ،فقد

نصت المادة ( )330مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى(:تشمؿ عريضة االستئناؼ بيانان كامالن بالحكـ

كأسباب االستئناؼ،
المستأنؼ ،كرقـ الدعكل التي صدر بشأنيا كصفة المستأنؼ كالمستأنؼ ضده ،
كطمبات المستأنؼ) ،فخمك عريضة االستئناؼ مف ذكر تاريخ صدكر الحكـ المستأنؼ كماىية التيمة،

الن(.)2
يجعمياغيرمستكفيةلشرائطياالشكميةممايكجبرداالستئناؼشك 


كيعدعدـإتماـدفعرسكـاالستئناؼ دكفعذرمقبكؿمفالعيكبالشكميةالتيتخكؿالمحكمةأف
تقضيبردىذااالستئناؼ( .)3


كيجبعمىالمحكمةاالستئنافيةأفتشيرفيحكمياإلىأنوقدتكافرفياالستئناؼكافةشركطة
الن(،)4
الن،كأفتبيفماىيةالعيبالشكميالذميعتريوإذاقررتعدـقبكلوشك 
الشكميةمتىقررتقبكلوشك 

الن،بؿيكفيأفتشيرإلى
كالتمتزـبالتحقؽمفكافةالشركطالشكميةلالستئناؼحتىتقررعدـقبكلوشك 

عدـتكافرأحدىذهالشركط ،كىكمايشكؿعيبانشكميان ،كيظيرذلؾجميانمفخالؿماأكردهالمشرعفي

4الطعفرقـ2469لسنة67قضائيةجمسة2007/4/5ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية.

ـ(دائرةراـاهلل)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي .

2إستئناؼعمياجزاءرقـ(99/4295دائرةراـاهلل)،كاستئناؼعمياجزاءرقـ2000/80

 3نقضفمسطينيجزاءرقـ2007/36ـ جمسة2007/6/48ـ،عبداهللغزالف ،مجمكعةاألحكاـ ،ج،3المكجعالسابؽ ،ص.447كتنصالمادة
()3مفقانكفرسكـالمحاكـالنظاميةرقـ()4لسنة2003عمى(:معمراعاةماكردفيأمقانكفخاصآخر.ال تقبؿأيةدعكلأك طمبأك
الئحةجكابيةأكالئحةإستئناؼأك طعففيأيةدعكلأكإستئناؼأكنقضأكأيةإجراءات خاضعةلمرسـمالـيكفالرسـالمقررقداستكفي
عنيامقدمانأكقدتـتأجيموبمكجبأحكاـىذاالقانكف)

4عبدالحميدالشكاربي،طرؽالطعفباألحكاـ،المرجعالسابؽ،ص .638
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المادة ( )343مف قانكف اإلجراءات بقكليا..(:أك ألم عيب شكمي آخر) ،فأم عيب شكمي كفيؿ برد
الن .
االستئناؼشك 


 وفي ىذا اإلطار فإف المتتبع لألحكاـالقضائيةالفمسطينية ،يجدأف العديدمنيافيسياؽ تسبيبيا
الن قد إستخدمت عبارة( :كحيث إف االستئناؼ قد إست كفي أ كضاعو القانكنية فيك
لقب كؿ االستئناؼ شك 

النعمىتقديموخالؿالميعادالقانكني،
الن)(،)4بينماالبعضاآلخراقتصرقبكليا االستئناؼ شك 
مقبكؿشك 
الن دكفسكاه ،حيثجاءفيقضائيا(:كحيث
ككأف المعيادىكالشرطالشكميالكحيدلقبكؿاالستئناؼ شك 

الن)( ،)2كيعدذلؾمخالفانلنصكصقانكف اإلجراءات
أف االستئناؼ قدـفيالميعادالقانكنيفيكمقبكؿشك 
الجزائيةكالتيتنا كلتأكثرمفعيبشكميكلـ تقتصرعمىالميعاد ،فعمىالمحكمةالتحقؽمفتكافر
ىذهالشركطجميعان دكفالكقكؼعندأحدىافقط ،كبنا نء عميو فإفالصكابفيماسمكواإلتجاهاألكؿمف

األحكاـككنياقدأصابتفيتطبيقيالمقانكففيماأنتيتإليو .


كمفالمالحظأيضافي بعضاألحكاـ القضائيةأنيا درجتعمىاستخداـاصطالحعدـقبكؿ

الن في حاؿ عدـ تكافر أحد الشركط الشكمية التي رسميا القانكف ،بينما يستخدـ البعض
االستئناؼ شك 

الن ،كبإنزاؿحكـالقانكفعمىكالاالصطالحيفيتبيفبأفاألخيرىك
اآلخراصطالحرداالستئناؼ شك 
االصطالحالقانكنيالذمإستخدموالمشرعفيقانكفاإلجراءاتالجزائية،فقدكردفينصالمادة()343
الن )..
منو(:يرداالستئناؼشك 


الن ،كتأييد الحكـ
الن ،فإنيا تقضي برده شك 
كاذا كجدت المحكمة أف االستئناؼ غير مقبكؿ شك 

ائيةكالتيتنصعمى(:تقضيالمحكمة
النألحكاـالمادة()335مفقانكفاإلجراءاتالجز 
المستأنؼإعما 
وفيغيرمحمومكضكعان) .

النأكأن
بتأييدالحكـالمستأنؼإذاكجدتأفاالستئناؼغيرمقبكؿشك 


النلتقديموضمفالمدةالقانكنية،ثـتبيفلياالحقانأنوقدـ
أماإذاقررتالمحكمةقبكؿاالستئناؼشك 

بعدإنتياءالمدة ،فاليجكزلياالرجكععمى قرارىا ،كذلؾالنتياءكاليتيابالبتفيىذهالمسألة ،إال أف
النلسببآخربخالؼالميعاد(،)3كيرجععدـ
لياالحؽبؿمفكاجبياأفتقضيبعدـقبكؿاالستئناؼشك 

 4إستئناؼجزاءرقـ 2040/3جمسة2044/9/24ـ(دائرةغزة)لـينشربعد،كاستئناؼجزاءرقـ2044/83ـجمسة2040ـ(دائرةغزة)لـ
ينشربعد،كاستئناؼجزاءرقـ2042/63جمسة2042/40/47ـ(دائرةغزة)لـينشربعد .

 2إستئناؼجزاءرقـ 2042/33جمسة2042/44/43ـ (دائرةغزة)لـينشربعد،كاستئناؼجزاءرقـ 2043/783جمسة2043/5/22ـ(دئرة
غزة) لـ ينشر بعد ،كاستئناؼ جزاء رقـ  2043/43جمسة 2043/5/29ـ (دائرة غزة) لـ ينشر بعد ،كاستئناؼ جزاء رقـ  2043/222جمسة
(2043/7/3دائرةغزة)لـينشربعد .

3نقضفمسطينيجزاءرقـ2040/76ـجمسة2040/6/8ـ(دائرةراـاهلل)،المجمةالقانكنية،العدد،3المكجعالسابؽ،ص.229
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جكاز عدكؿ المحكمة عف قرارىا حسبما جاء في قرار محكمة النقض إلى عدة أسباب منيا أف قرار
المحكمة بالقبكؿ قد جاء بعد تكرار المكائح كاإلنصات لممرافعات كىك ما يعد دخكؿ في مكضكع

االستئناؼ ،كبالتاليتككفالمحكمةقداستنفدتكاليتيابنظراالستئناؼ مفحيثالشكؿ ،كيحرـعمييا
العكدةلمبحثفيىذهالمسالةمرةأخرل( .)4

4نقضفمسطينيمدنيرقـ2008/62ـجمسة2008/5/25ـ(دائرةراـاهلل)،عبداهللغزالف،مجمكعةاألحكاـ،،ج،3المكجعالسابؽ،ص.404
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المطمب الثالث
تسبيب الحكم الصادر بسقوط االستئناف
ألزمت المادة ( )339مف قانكف اإلجراءات الجزائية المستأنؼ المحككـ عميو بعقكبة مقيدة لمحرية

كاجبةالنفاذ ،أف يتقدـلتنفيذىذهالعقكبةقبؿالجمسةالمحددةلنظراالستئناؼ،كاال سقطاستئنافو ،حيث
جاء فييا ( :يسقط استئناؼ المحككـ عميو بعقكبة مقيدة لمحرية كاجبة النفاذ إذا لـ يتقدـ لمتنفيذ قبؿ

الجمسة)  ،كعمةىذاالنصحسبماقررتمحكمةالنقضىكحثالمحككـعميوبعقكبةسالبةلمحريةعمى
تنفيذ الحكـالصادرعف محكمة أ كؿ درجة ضده ،كلضماف جدية االستئناؼ بصدكرهممف التزـ أحكاـ

القانكف( .)4

فإرادةالمشرعقدأفصحتعمىأف استئناؼ المحككـعميوبعقكبةمقيدةلمحريةكاجبةالنفاذ ،معمؽ
عمىشرطكاقؼىكأفيتقدـلمتنفيذقبؿالجمسة،كبعكسذلؾيسقطاستئنافو( .)2


الن كجبعمى
الن ،فإذا لـيكفمقبك
 كيشترطلمحكـبالسقكط أف يككفىذااالستئناؼ فياألصؿ مقبك

المحكمةأف تقضيبعدـ القبكؿ ،البالسقكط ،ذلؾأف عدـالقبكؿيرجعإلى كقتالتقريرباالستئناؼ،
بينماالسقكطفيرجعإلىسببالحؽكىكعدـالتقدـلمتنفيذقبؿالجمسةالتيينظرفييااالستئناؼ( .)3


كباعتبار الحكـبسقكط االستئناؼ جزاء فال تقضي بوالمحكمة كفقان لنصالمادة()339كالمادة

الن :أف
( )333مف قانكف اإلجراءات الجزائية إال إذا تكافرت شركط ثالثة تفترضيا فكرة الجزاء كىي  أك
يككفالمستأنؼعالمان بميعادالجمسة  ،كثانيان:أف اليككفثمةعذرقيرمحاؿبينوكبيفالتقدـلمتنفيذ،

كثالثان:أفيككفالحكـكاجبالتنفيذعمىالرغـمفاستئنافو( .)4


كعدـ مثكؿ المستأنؼ أماـ المحكمة االستئنافية لمفصؿ في مكضكع استئنافو عف حكـ مشمكؿ
بالنفاذ ،يجعؿ التنفيذعميوقدأصبحأم انركاقعان ،كأف مجردتقديموالئحةاالستئناؼ ،كعدـحضكرهجمسة

 4نقضفمسطينيجزاءرقـ2007/5ـجمسة2007/5/48ـ (دائرةراـاهلل) ،عبداهللغزالف،مجمكعةاألحكاـ،ج،3المكجعالسابؽ ،ص .28
كنقضفمسطينيجزاءرقـ2007/40ـجمسة2007/6/2ـ (دائرةراـاهلل) ،عبداهللغزالف،المكجعنفسو،ص  .34كنقضفمسطينيجزاءرقـ

2007/44ـجمسة2007/6/5ـ(دائرةراـاهلل)،المرجعنفسو،ص.34

2نقضفمسطينيجزاءرقـ2007/23ـجمسة2007/40/34ـ(دائرةراـاهلل)،عبداهللغزالف،مجمكعةاألحكاـ،ج،3المكجعالسابؽ،ص.39
3حسفربيع،المرجعالسابؽ،ص.4044

،المكجعالسابؽ ،ص .28

 4نقضفمسطينيجزاءرقـ2007/5ـجمسة2007/5/48ـ (دائرةراـاهلل) ،عبداهللغزالف ،مجمكعةاألحكاـ ،ج3
كنقضفمسطينيجزاءرقـ2007/40ـجمسة2007/6/2ـ (دائرةراـاهلل) ،عبداهللغزالف ،المكجعنفسو،ص  .34كنقضفمسطينيجزاءرقـ
2007/44ـجمسة2007/6/5ـ(دائرةراـاهلل)،المكجعنفسو،ص34
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المحاكمةرغـإعالنوبالذات ،كعدـكجكدقراربتأجيؿتنفيذالعقكبة ،يكجبعمىالمحكمةالحكـبسقكط
االستئناؼ( .)4

كاذاتـإرجاءتنفيذالحكـالمستأنؼلحيفالفصؿفياالستئناؼكفقانلنصالمادة()340مفقانكف

اإلجراءات الجزائية( ،)2فإف الحكـ المستأنؼ يضحى غير كاجب النفاذ ،كبالتالي ال يمكف تطبيؽ نص

المادة()339مفقانكفاإلجراءاتالجزائية( .)3


كاليشترطفيتنفيذالحكـمفقبؿالمستأنؼتحريرأمرالتنفيذتمييدانإليداعوبالسجف،بؿيكفيأف

يككفقدكضعنفسوتحتتصرؼالسمطةقبؿالجمسةدكفاعتدادبماإذا كانتىذهالسمطةقداتخذت

إجراءات التنفيذ ،ذلؾأف مثكؿالمستأنؼأماـ المحكمةاالستئنافيةلمفصؿفياستئنافو عفحكـمشمكؿ
بالنفاذ ،يجعؿ التنفيذ قد أصبح أم انر كاقعيان قبؿ نظر االستئناؼ ،كبالتالي ال يجكز القضاء بإسقاط

االستئناؼ( .)4

كاخالءسبيؿالمستأنؼبكفالةمفقبؿمحكمةأ كؿدرجةلحيفالفصؿفياالستئناؼ يحكؿ دكف
إعماؿحكـالمادة()339مفقانكف اإلجراءات الجزائية ،كذلؾالنتفاءسببالتيربمفالتنفيذ( ،)5كلكف
تخمفوعفتسديدقيمةالكفالةالمعينةمفشأنوأفيبقيالعقكبةكاجبةالنفاذ( .)6


لقد أقرت المادة ( )394مف قانكف اإلجراءات الجزائية قاعدة عامة بخصكص تنفيذ األحكاـ

الجزائية،مفادىاأفاألحكاـالصادرةعفالمحاكـالجزائيةالتككفكاجبةالنفاذإالإذاأصبحتنيائية(،)7

4نقضفمسطينيجزاءرقـ2006/48ـجمسة2007/4/44ـ(دائرةراـاهلل)،عبداهللغزالفمجمكعةاألحكاـ،ج،3المكجعالسابؽ،ص.24

 2تنص المادة ( )340مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى (:يجكز لممحكمة إرجاء تنفيذ الحكـ المستأنؼ لحيف الفصؿ في االستئناؼ إذا أبدل
المحككـعميورغبةبإستئناؼذلؾالحكـ).

 3نقضفمسطينيجزاءرقـ2007/7ـجمسة2007/4/28ـ (دائرةراـاهلل) ،عبداهللغزالف ،مجمكعةاألحكاـ ،ج،3المكجعالسابؽ ،ص.23
اؽالدعكلنجدبأفالطاعفتقدـبتاريخ2005/5/23ـبطمبإلىمحكمةالصمحيطمب

حيثجاءفيقضاءىذهالمحكمة(:كمفالرجكعإلىأكر
فيوإخالءسبيموبالكفالةلحيفالبتفياالستئناؼالذمتقدـبوعمىالحكـالصادرعنيابتاريخ2005/3/25كالقاضيبحبسولمدةسنةكغرامة
مقدارىاخمسكفديناراكقدقررتالمحكمةبذاتالتاريخإعتمادالكفالةالسابقةكاخالءسبيمولنتيجةاالستئناؼماداـأنوتقدـبإستئناؼعمىالحكـ
الصادر عنيا،كبما أف المادة ( ) 340مف قانكف اإلجراءات الجزائية نصت عمى أنو لممحكمة إرجاء تنفيذ الحكـ المستأنؼ لحيف الفصؿ في
االستئناؼإذاابدلالمحكمكـعميورغبتوبإستئناؼذلؾالحكـفإفالحكـالمستأنؼيضحىغيركاجبالنفاذاألمرالذميغدكمعوتطبيؽنص
المادة()339مفالقانكفبإسقاطاالستئناؼلعدـحضكرالمستأنؼلمتنفيذغيركارد)..

 4نقضفمسطينيجزاءرقـ2006/54ـجمسة2007/4/28ـ (دائرةراـاهلل)،عبداهللغزالف،مجمكعةاألحكاـ،ج،3المكجعالسابؽ ،ص.25
كنقضفمسطينيجزاءرقـ2006/49ـجمسة2007/6/6ـ(دائرةراـاهلل)،عبداهللغزالف،المكجعنفسو،ص.37

5نقضفمسطينيجزاءرقـ2006/50ـجمسة2007/6/6ـ(دائرةراـاهلل)،عبداهللغزالف،مجمكعةاألحكاـ،ج،3المكجعالسابؽ،ص.64

 6نقض فمسطيني جزاء رقـ 2007/40ـ جمسة 2007/6/2ـ(دائرة راـ اهلل)،عبداهلل غزالف ،مجمكعة األحكاـ ،ج  ،3المكجع السابؽ ،ص.32
كنقضفمسطينيجزاءرقـ2007/44ـجمسة2007/6/5ـ(دائرةراـاهلل)،مجمكعةاألحكاـ،المرجعنفسو،ص.34

7ساىرإبراىيـالكليدكأحمدمحمدبراؾ،تنفيذالجزاءالجنائيفيالتشريعالفمسطيني،الطبعةاأل كلى2044،ـ،ص.30
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حيثجاءفيىذهالمادةق كليا(:التنفذاألحكاـالصادرةمفالمحاكـالجزائيةإالإذاأصبحتنيائية،ما
لـينصالقانكفعمىخالؼذلؾ) .


اجبةالنفاذحسبماعرفتيامحكمةالنقضىي(:العقكبةالتيينصعميياالقانكفبأفيأتي
ٌ
كالعقكبةك

عمىذكرأحكاـمعينةيجبالمبادرةإلى تنفيذىافكرصدكرىاأك أف يمنحالصالحيةلممحكمةمصدرة

الحكـفيجريمةبعينياأف تشمموبكجكبالنفاذ)( ،)4كالمدقؽفيالتشريعاتالجزائيةالفمسطينيةيجدأف
التنفيذالفكرملألحكاـالجزائيةقدكردفيأضيؽنطاؽ( .)2


كاليجكزالحكـبسقكط االستئناؼمتىحضرالمستأنؼأ كؿجمسةثـتغيببعدذلؾ،ألنويككفقد

قدـنفسولمتنفيذ،كيتكجبعمىالمحكمةفيىذهالحالةإعماؿأحكاـالمادة()247مفقانكفاإلجراءات
الجزائيةبداللةالمادة()333مفذاتالقانكف،كاالكافقرارىامخالفانلمقانكف( .)3


كال تممؾ المحكمة االستئنافية الحكـ بإسقاط استئناؼ النيابة العامة ،ألف ذلؾ يعد مخالفة لحكـ
القانكف ،حيثكردفيحيثياتمحكمةالنقضبيذاالخصكصقكليا( :أمامفحيثالمكضكعفإننانجد

أف الحكـالمطعكففيوقدكردخاليان مفنصالمادةالقانكنيةالتياستندتإلييا محكمةالبدايةبصفتيا
4نقضفمسطينيجزاءرقـ2007/23ـجمسة2007/40/34ـ(دائرةراـاهلل)،عبداهللغزالف،مجمكعةاألحكاـ،ج،3المكجعالسابؽ ،ص39
 .كنقضفمسطينيجزاءرقـ2007/24ـجمسة2007/40/34ـ(دائرةراـاهلل)،عبداهللغزالف،المرجعنفسو،ص .42كنقضفمسطينيجزاءرقـ
2007/26ـ جمسة 2007/40/34ـ (دائرة راـ اهلل) ،عبداهلل غزالف ،المرجع نفسو ،ص .45كنقض فمسطيني جزاء رقـ 2007/32ـ جمسة
2007/42/9ـ(دائرةراـاهلل)،عبداهللغزالف،المرجعنفسو،ص.48

2

ساىر ابراىيـ الكليد كأحمد محمد براؾ ،المرجع السابؽ ،ص  .39كمف حاالت التنفيذ الفكرم لألحكاـ الجزائية الكردة في نصكص التشريع

الفمسطينيمانصتعميوالمادة()396مفقانكف اإلجراءات بقكليا(:إذاكافالمتيـمكقكفانعمىذمةالقضية،كصدرالحكـاالبتدائيبالبراءةأك

بالغرامةأكبالحبسمعكقؼالتنفيذكجبإخالءسبيموفيالحاؿمالـيكفمكقكفانلسببآخر)،مانصتعميوالمادة()3/489مفنفسالقانكف
بقكليا-4(:ضبطالجمسةكادارتيامنكطافبرئيسيا-2.إذابدرمفأحدالحاضريفأثناءالجمسةعالمةاستحسافأكاستيجاف،أكأحدثضكضاء
بأيةصكرةكانت،أك أتىبمايخؿبنظاـالجمسةأمررئيسيابطرده -3.إذا أبىاإلذعاف أك  عادبعدطردهأمررئيسيابحبسومدةالتزيدعمى
ثالثةأياـكيك كفىذاالحكـباتان).كمانصتعميوالمادة()5/447مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجاريةرقـ()2لسنة2004ـبقكليا(:
-5إذاارتكبشخصأكأكثرأثناءأنعقادجمسةالمحاكمةجنحةتشكؿتعديانعمىالمحكمةأك أحدالعامميففييافتحكـعميوفك انربالعقكبةالمقررة

قانكن ناكيككفحكميانافذناكلكاستؤنؼ)كمانصتعميوالمادة()46مفقانكفالمخدراترقـ()49لسنة4962بقكليا(:اليجكزكقؼتنفيذالحكـ
اؿتككفاألحكاـالصادرة

الصادربعقكبةالجنحةعمىمفسبؽالحكـعميوفيإحدلالجرائـالمنصكصعمييافيىذاالقانكفكفيجميعاالحك

بعقكبةالجنحةكاجبةالنفاذفكراكلكمعإستئنافيا )..

3نقضفمسطينيجزاءرقـ2008/4ـجمسة2008/4/7ـ(دائرةراـاهلل)،عبداهللغزالف،مجمكعةاألحكاـ،ج،3المكجعالسابؽ،ص54ك52
 .كتنصالمادة()247مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةعمى(:إذالـيحضرالمتيـإلىالمحكمةفياليكـالمقرركالساعةالمعينةفيمذكرةالحضكر،
يعادتبميغومرةأخرل،فإذا لـيحضرتصدربحقومذكرةإحضار).كتنصالمادة()333مفذاتالقانكف عمى(:تجرمفيالمحاكمةاالستئنافية
النفقات،كفرضالعقكبات،كاالعتراضعمىالحكـالغيابي،

يةالمحاكمةكاجراءاتياكصيغةالحكـالنيائي،كل زكـالرسكـك

أحكاـالمكادالمتعمقةبعألن
كلمحكمةاالستئناؼ  الصالحياتالمنصكصعمييافيالفصؿالخاصبمحاكمةالمتيـالفارفيحالةف ارره،أك فيحالةعدـحضكرهإلىالمحكمة
بعدتبميغوبمكعدالمحاكمةإذاكانتالدعكلمنظكرةأماميا).
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االستئنافيةفيإسقاطاستئناؼ النيابة ،كماالنجدأمنصقانكنيفيقانكف أصكؿ المحاكماتالجزائية
يجيزلممحكمةإسقاطاستئناؼ النيابةالعامةممايجعؿالحكـالمطعكففيومخالفان لمقانكف كمعيبان بعيب

القصكرفيالتعميؿ)(،)4كيرجععدـجكازإسقاطإستئناؼالنيابةككنياجزءانمفتشكيمةالمحكمة .


كاذا لـتكفالعقكبةكاجبةالنفاذ ،أك لـتكفمقيدهلمحريةكالحكـبالغرامة ،كتغيبالمستأنؼعف

حضكرالجمسة،فاليجكزلممحكمةأفتقضيبإسقاطاالستئناؼ،بؿيتكجبعمييافيىذهالحالةإعماؿ

المادة()247مفقانكف اإلجراءات الجزائيةبداللةالمادة( )333مفنفسالقانكف ،كذلؾبإعادة تبميغة

ةإحضاربحقوخاصةكأفالدعكلالجزائيةلياطبيعةخاصةتأبىالشطب( .)2

أكإصدارمذكر


كلمحكـبسقكطاالستئناؼيجبأفيتبمغالمستأنؼبالذات،كاليكفيتبميغمحاميو،ككذلؾيجبإال
يككفىناؾعذرقيرمأكقكةقاىرةحاؿبينوكبيفتسميـنفسو  ،كبيذاقضتمحكمةالنقض بقكليا...(:

كبالنسبة لمسببيف الثاني كالثالث نجد أف المستأنفيف لـ يتبمغا مكعد جمسة  2009/3/29كأف ككيميما
المحامي...ىكالذمتبمغمكعدىابالذاتكذلؾبمكجبمذكرةالتبميغ الصادرةباسمو(إعالفمحامي)
كلقدنصتالمادة485بداللةالمادة333مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةعمىأنو(تبمغاألكراؽالقضائية

بكاسطةمحضرأكأحدرجاؿالشرطةلشخصالمبمغإليوأكمحؿإقامتوكفقانلمقكاعدالمقررةفيقانكف
أصكؿ المحاكمات المدنية مع مراعاة األحكاـ الخاصة الكاردة بيذا القانكف) كبناء عمى ذلؾ فإف تبميغ

ككيؿالمتيميفاليقكـمقاـتبميغيمابالذاتكاليرتبأث انرفيمكاجيتيما،كمفناحيةأخرلنجدأفغياب
المستأنفيفعفجمساتالمحاكمةاالستئنافيةكعـتقديـنفسييمالتنفيذالحكـالصادربحقيماطبقانألحكاـ

ائيةكافلقكةقاىرةخارجةعفإرادتيماحيثكانايخضعافلإلقامة

المادة339مفقانكفاإلجراءاتالجز
الجبريةمفقبؿسمطاتاإلحتالؿ ،كىذاثابتلممحكمةمفخالؿصكرتيأمراإلقامةالجبريةالصادر
بحقيماالمحفكظتيفمعترجمتيمافيممؼالدعكل ،كلماكافذلؾفإفقرارالحكـالمطعكففيويككف

القانكفكأفىذيفالسببيفيردافعميوممايستكجبنقضو)( .)3

مخالفانلألصكؿك

4نقضفمسطينيجزاءرقـ2008/42ـجمسة2008/5/8ـ(دائرةراـاهلل)،عبداهللغزالف،مجمكعةاألحكاـ،ج،3المكجعالسابؽ،ص.70

 2نقض فمسطيني جزاء رقـ 2008/30ـ جمسة 2008/7/9ـ (دائرة راـ اهلل)،عبداهلل غزالف،مجمكعة األحكاـ ،ج  ،3المكجع السابؽ ،ص.76
كنقض فمسطيني جزاء رقـ 2008/36ـ جمسة 2008/9/2ـ (دائرة راـ اهلل)،عبداهلل غزالف ،المرجع نفسو ،ص  .79كنقض فمسطيني جزاء رقـ
2008/44ـ جمسة 2008/42/2ـ (دائرة راـ اهلل) ،عبداهلل غزالف ،المرجع نفسو ،ص.82ك نقض فمسطيني جزاء رقـ 2008/42ـ جمسة
2008/42/2ـ (دائرةراـاهلل) ،عبداهللغزالف ،المرجعنفسو ،ص .85كنقضفمسطينيجزاءرقـ2008/46ـجمسة2008/42/47ـ (دائرةراـ
اهلل)،عبداهللغزالف،المرجعنفسو،ص.94

 3نقضفمسطينيجزاءرقـ2040/27ـجمسة2040/5/9ـ(دائرةراـاهلل) ،المجمةالقانكنية ،العددالرابع ،المرجعالسابؽ،ص 474كص،475
حيثتضمفالسببالثاني كالثالثمفأسبابالطعفكالتيتناكلتيمامحكمة النقضفيقضائياالمذككرعمىاآلتي:السببالثانيأنصبعمى
أ فالقرارالمطعكففيوصدربغيابالطاعنيفكلـيتبمغاالقرارالمذككركلـيطمعاعميو ،أماالسببالثالثفتمحكرحكؿأفغيابالطاعنيفعف
جمسةالمحاكمةكعدـتقديـنفسييمالتنفيذالحكـعمالبالمادة 339مفقانكفاإلجراءات الجزائيةكافلقكةقاىرةخارجة عفإرادتيماحيثكانا
يخضعافلإلقامةالجبريةمفقبؿسمطاتاالحتالؿ.
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المطمب الرابع

تسبيب الحكم الصادر في موضوع االستئناف
متىباف لممحكمةاالستئنافيةأف االستئناؼ قداست كفي أ كضاعوأك شركطوالشكمية ،تبدأالخكض
كالفصؿفيمكضكعو،كليافيذلؾأفتؤيدالحكـالمستأنؼ،أكتمغيو،أكتعدلوحسبطبيعةالحاؿ( .)4


كبما أف األحكاـ االستئنافية تتنا كؿ الناحية المكضكعية كالناحية القانكنية كفقان لممادة ( )244مف
قانكف أصكؿ المحاكماتالمدنيةكالتجاريةكالتىتنصعمى(:يترتبعمىتقديـاالستئناؼ إحالةممؼ
الدعكلبالحالةالتيكانتعميياعندصدكرالحكـالمستأنؼإلىمحكمةاالستئناؼ)كالمادة()249مف
نفس القانكف بقكليا ( :االستئناؼ ينقؿ الدعكل بحالتيا التي كانت عمييا قبؿ صدكر الحكـ المستأنؼ

بالنسبة لما رفع عنو االستئناؼ فقط) كالمادة ()220مف ذات القانكف بنصيا عمى  (:تنظر المحكمة

أكجو دفاع جديدة كما كاف قد قدـ مف ذلؾ إلى
ك 
االستئناؼ عمى أساس ما يقدـ ليا مف بينات كدفكع 
محكمةأ كؿدرجة ( ،)2كأف بصدكرىاتصبحاألحكاـ االبتدائيةنيائيةكاجبةالنفاذطبقانلممادة()294مف

قانكفاإلجراءاتالجزائية( ،)3فييكاجبةالتسبيبشأنيافيذلؾشأفاألحكاـاإلبتدائية،كيجبعميياأف
تتدارؾعيكبالتسبيبالتيقدتتعرضليااألحكاـ االبتدائية ،كيظيرذلؾجميان فينصالمادة()333

كاجراءاتيا
أكجبت تطبيؽ أحكاـ المكاد المتعمقة بعالنية المحاكمة 
مف قانكف اإلجراءات الجزائية كالتي  
كصيغة الحكـ النيائي أماـ المحكمة االستئنافية ،حيث جاء في ىذه المادة (:تجرم في المحاكمة

يةالمحاكمةكاجراءاتياكصيغةالحكـالنيائي .)..

االستئنافيةأحكاـالمكادالمتعمقةبعالن


فإذا أرت المحكمة تأييد الحكـ المستأنؼ  ككانت أسبابو كافيو كسميمة لما خمص إليو ،تكتفي

باالستنادإلى تمؾاألسباب عبراإلحالةإلييا،دكف حاجةإلعادة سردىامرةأخرل أكنقميافينسخة

الحكـاالستئنافي(،)4إذيكفيقكؿالمحكمة(:كحيثإف الحكـالمستأنؼقدأصابجادةالصكابفيما
انتيىإليو مفقضاءلألسباب التيقاـعميياكالتيتأخذبياىذهالمحكمةكتحيؿإلييا ،كتجعمياأسبابان

الن أك
 4تنصالمادة()335مفقانكف اإلجراءات الجزائيةعمى(:تقضيالمحكمةبتأييدالحكـالمستأنؼإذا كجدتأف االستئناؼ غيرمقبكؿشك 
أنوفيغيرمحمومكضكعان) ،كماكجاءفيالمادة()342مفذاتالقانكف -4(:إذا كاف االستئناؼ مرفكعان مفالنيابةالعامة،فمممحكمةأف تؤيد

الحكـأكتمغيوأكتعدلوسكاءضدالمتيـأكلمصمحتو).

2نقضفمسطينيجزاءرقـ2004/2ـجمسة2004/6/46ـ(دائرةغزة)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي.

 3تنصالمادة()394مف قانكف اإلجراءات الجزائيةعمى(:التنفذ األحكاـ الصادرةمفالمحاكـ الجزائية إالإذا أصبحت نيائية ،ما لـينص
القانكفعمىخالؼذلؾ).

4نقضفمسطينيمدنيرقـ2003/400جمسة2005/9/47ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص .98
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لقضائيا)( ،)4فاإلحالة إلى أسباب محكمةأ كؿدرجةتقكـمقاـإيرادىاكتدؿعمىأف المحكمةاالستئنافية
قداعتبرتياصادرةعنيا( ،)2إذاليكجدفيالقانكف مايمنعالمحكمةاالستئنافيةمفأف تستندفيحكميا

إلى األسباب التيقاـ عمييا الحكـالمستأنؼ ،متىرأتفي ىذه األسباب ما يغني عف إيراد جديد(،)3
كيفيدذلؾأنيالـتجدفيماكجوإليومفمطاعفمايستحؽالردعميوبأكثرمماتضمنتوتمؾاألسباب(،)4

أكجودفاعجديدةتخرجفيجكىرىاعما
كلكفإذا كاف الخصكـقداستندكاأماـ المحكمةاالستئنافيةإلى  

قدمكهلمحكمةأ كؿدرجة،كجبعميياأفتتنا كليابالرد( .)5


كيشترطفياإلحالةأالتككفالمحكمةاالستئنافيةقدسبؽكأفقضتببطالفالحكـاإلبتدائي ،كاإل
كانتإحالتيافيىذهالحالةإحالةعمىمعدكـ( .)6


أماإذاكانتأسبابالحكـالمستأنؼغيرسميموأكخمتمفالبياناتالجكىريةالكاجبإثباتيافيو،

تعيفعمىالمحكمةاالستئنافيةفيىذهالحالةأفتحررأسبابانجديدة،فإفلـتفعؿكأيدتوألسبابو،ترتب

الحكـاالبتدائيكحكمياتبعانلو( .)7

عمىذلؾبطالف


كلكف متى أصاب الحكـ المستأنؼ عيبان أك نقصان جزئيا ال يؤدم إلى إنييار األسباب ،فعمى

المحكمةاالستئنافيةأفتتدارؾذلؾبأسبابتكميمية،كتحيؿإلىباقيأسبابالحكـالمستأنؼبعداإلشارة
إلىتصحيحالعيبأكإستكماؿالنقض( ،)8كقكؿالمحكمة..(:تبيفأف الحكـالمستأنؼقدأصابجادة

الصكابفيماانتيىإليوقضاءلألسبابالتيقاـعميياكالتيتأخذبياىذهالمحكمةكتحيؿإليياكتجعميا
أسبابانلقضائياكتضيؼإلييا .)9()..

4إستئناؼجزاءرقـ74ك2044/442جمسة(2042/4/44دائرةغزة)،لـينشربعد.كاستئناؼجزاء2040/794جمسة2044/9/28ـ(دائرة
غزة)،لـينشربعد.كاستئناؼجزاءرقـ203ك2044/248جمسة(2042/4/48دائرةغزة)،لـينشربعد.

2نقضفمسطينيجزاءرقـ2005/34ـجمسة2005/9/43ـ(دائرةراـاهلل) ،راسـالبدكم،مجمكعةاألحكاـالقضائية ،الطبعةاأل كلى،الجزء،2
،2007ص.474

 3نقضفمسطينيمدنيرقـ 2007/88جمسة2008/42/22ـ (دائرةغزة) ،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص  ،44كنقضفمسطينيمدنيرقـ
2042/435جمسة(2043/40/7دائرةغزة)لـينشربعد.

4نقضفمسطينيمدنيرقـ2002/459جمسة2003/9/24ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.44
5نقضفمسطينيمدنيرقـ2008/422جمسة2044/6/43ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.40
6أحمدالسيدصاكم،المرجعالسابؽ،ص.787

7نقضفمسطينيمدنيرقـ2005/206جمسة2006/5/8ـ(دائرةراـاهلل) ،ناظـعكيضو،قطكؼمفأحكاـالمحكمةالعميافيفمسطيف،غزة،
4433ق2042-ـ،ص.74

8رءكؼعبيد،مبادئاإلجراءاتالجنائية،المرجعالسابؽ،ص.669

9إستئناؼفمسطينيجزاءرقـ433ك2044/466جمسة(2044/7/6دائرةغزة)،لـينشربعد.
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كمتىأكردالحكـاالستئنافيأسبابان جديدهلقضائو ،كقررفيالكقتذاتوأف يأخذبأسباب الحكـ

المستأنؼكأسبابمكممةلو،فإفذلؾمفادهأنويأخذبيابمااليتعارضمعاألسبابالجديدة(،)4أماإذا

ألغت المحكمة االستئنافية الحكـ االبتدائي أك عدلت فيو ،فال يصح ليا أف تستند إلى أسبابو إال في
النطاؽالذملـيتنا كلواإللغاءأكالتعديؿفقط( .)2


كفيحالةخمكالحكـاالستئنافيمفاألسباب التياستندإلييا فيتأييدالحكـالمستأنؼ ،فالىك
أخذباألسبابالكاردةفياألخيركالجاءبأسبابجديدةتؤدمإلىالنتيجةالتيانتيىإلييا،كماخالمف

البيانات التينصتعميياالمادة()276مفقانكف اإلجراءات الجزائية ،فإنويككفباطالن متعينان نقضو،
إذالمحؿالفتراضأنوقدأيدالحكـالمستأنؼألسبابو( ،)3فاليكفيأف تقررالمحكمةاالستئنافيةتأييد

الحكـالمستأنؼدكفأفتشيرإلىأسبابذلؾالحكـ،كاالاعتبرحكمياخاليانمفأسبابو( .)4


كيترتبعمىنقضالحكـاالستئنافيإلغاءالحكـالمنقكضكبالتالييعتبرمعدكـاألثرالكجكدلو

قانكنان ،كعميوإذاأحاؿالحكـالمطعكففيومرةأخرلفيأسبابوكمنطكقوعمىالحكـالمنقكضيككفقد
أحاؿعمىحكـممغيعديـاألثرممايجعموخاليانمفاألسبابممايعيبو( .)5


ونري فيىذاالمقاـأف ماإنتيجوالقضاءكالفقومفجكازاإلحالةإلى أسباب محكمةأ كؿدرجة

كاتخاذىا أسبابان لممحكمة االستئنافية ،يعد منياجان سميمان يحقؽ العديد مف الفكائد كالتي أىميا تخفيؼ
العبءعف كاىؿالقضاة ،نظ انرلمشقةالتسبيبكالكقتالذميستغرقو ،فيكليسباألمرالييفكالبسيط،
بؿيحتاجإلىجيدككقتمفالقضاة،ففياإلحالةتكفيرليذاالجيدكالكقت،كاستغاللوفيأحكاـأخرل،

ممايؤدمإلىالحدمفبطءالقضاءالناتجعفتكدسكتزايدالقضاياأماـالمحاكـ .


كاذا أبديتطمباتأك دفكعجديدةأماـ المحكمةاالستئنافية ،كجبعمىىذهالمحكمةمتىقررت
تأييدالحكـالمستأنؼكاإلحالةإلىأسبابو،أفتضيؼإلىىذهاإلحالةتسبيبالرأييابالنسبةليذهالطمبات

قصكر يعيب الحكـ( ،)6ككذلؾ فإف إغفاليا معالجة السبب الكارد في الئحة
أك الدفكع ،كاال  يعٌد ذلؾ
ان
4إستئناؼعميافمسطينيرقـ62/34جمسة4963/2/4ـ،مجمكعةمختارة،كليدالحايؾ،جزء،48المرجعالسابؽ،ص .72
2رءكؼعبيد،مبادئاإلجراءاتالجنائية،المرجعالسابؽ،ص.669

 3نقض مصرم رقـ  4954/5/7أحكاـ النقض س 2رقـ  387ص ،4062مشا ر إليو في رءكؼ عبيد ،ضكابط التسبيب ،المرجع السابؽ،
ص .695

4نقضفمسطينيجزاءرقـ2040/7ـجمسة2040/2/27ـ(دائرةغزة)،غيرمنشكر .

5طعفمصرمرقـ40667لسنة63قضائيةجمسة4997/6/42ـس48ص،704المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية،الرابطالسابؽ .
 6رءكؼعبيد ،ضكابطتسبيباألحكاـ ،المرجعالسابؽ ،ص ،695نقضفمسطينيمدنيرقـ 2005/206جمسة2006/5/8ـ(دائرةراـاهلل)،
ناظـعكيضو،قطكؼمفأحكاـالمحكمةالعميافيفمسطيف،المرجعالسابؽ،ص .74
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االستئناؼ ببطالف اإلجراءات أماـ محكمة الدرجة األ كلى لعدـ مراعاتيا القانكف ،يعيب قرارىا كيجعمو
مشكبان بعيب القصكر في التعميؿ كالتسبيب( ،)4كلكف المحكمة االستئنافيوغيرممزمة بالرد عمى أسباب

االستئناؼ بصكرةتفريديةبحيثتتبعكتردعمىكؿماأثارهالخصـبؿأفيككفحكميافيوالردالضمني
كاإلجماليبمايكفيلحمؿالنتيجة( ،)2كاليعنيذلؾأف تكتفيفيسياؽردىاعمىماأثيرأماميامف

ينطكمعمىقصكرمخؿينحدرإلىدرجةعدـالتسبيب .
طعكفبشكؿمجمؿ
ي


الن بأحكاـ المادة ( )334مف قانكف اإلجراءات
كاذا استمعت المحكمة االستئنافية إلى شيكد عم 
الجزائية(،)3فإنياغيرممزمةباإلشارةإلىأقكاليـمتىأيدتالحكـالمستأنؼ،ذلؾأفسككتياعفاإلشارة

إلىأقكاؿىؤالءالشيكدكقضائيابتأييدالحكـالمستأنؼيفيدأنيالـترفيشيادتيـمايغيرمفاقتناعيا
بماقضتبومحكمةأكؿدرجة( .)4


كيجب عمى المحكمة االستئنافية إذا رأت إلغاء الحكـ الصادر بالبراءة أف تفند ما استندت إليو

محكمةالدرجةاأل كلىمفأسباباإلدانة،كاالكافحكمياباإللغاءناقصاننقصانجكىريان( .)5


كاذاكافاألصؿفيإلغاءحكـالبراءةأكتشديدالعقكبةمفقبؿالمحكمةاالستئنافيةأنويحتاجإلى
إجماعآراءأعضاءالييئةمصدرةالحكـطبقان لنصالمادة()2/342مفقانكف اإلجراءات الجزائية ،إال

أفمحكمةالنقضالمصريةخرجتعفىذااألصؿ،كقررتأفإلغاءالحكـبالبراءةأكتشديدالعقكبةمف
قبؿالمحكمةاالستئنافيةلمخالفتولمقانكف اليحتاجإلى ىذااإلجماع ،حيثجاءفينصقضائيا( :بأف
مراد المشرع مف النص في المادة ( )447مف قانكف اإلجراءات الجنائية عمى كجكب إجماع  قضاة

المحكمة االستئنافية عند تشديد العقكبة أك إلغاء حكـ البراءة مقصك انر عمى حاالت الخالؼ بينيا كبيف
كاألدلة كافية في تقرير مسؤكلية المتيـ
محكمة أ كؿ درجة في تقدير األدلة ،كأف تككف ىذه الكقائع 

كاستحقاقولمعقكبةأك إقامةالتناسببيفىذهالمسؤكليةكمقدارالعقكبة ،ككؿذلؾفيحدكدالقانكف إيثا انر
مفالمشرعلمصمحةالمتيـ ،أماالنظرفياستكاءحكـالقانكف فاليصحأف يردعميوخالؼكالمصير

إلى تطبيقوعمىكجيوالصحيحاليحتاجإلى إجماعبؿاليتصكرأف يككفاإلجماعذريعةإلى تجاكز

4نقضفمسطينيجزاءرقـ2005/39جمسة2005/9/24ـ،راسـالبدكم،مجمكعةاألحكاـ،ج،2المرجعالسابؽ،ص .88
2نقضفمسطينيمدنيرقـ2040/258جمسة2040/6/45ـ،المجمةالقانكنية،العددالرابع،المرجعالسابؽ،ص .439
3

تنصالمادة()334مفقانكفاإلجراءات الجزائيةعمى(:يجكزلمحكمةاالستئناؼ أفتسمعالشيكدالذيفكافيجبسماعيـأماـالمحكمة

التيأصدرتالحكـالمستأنؼ،كتستكفيكؿنقصآخرفيإجراءاتالتحقيؽ).

4

طعف مصرم رقـ  2934لسنة  55قضائية جمسة4987/4/29ـ س 38ص ،468سعيد شعمة ،قضاء النقض في األدلة الجنائية ،المرجع

السابؽ،ص.743

5طعفمصرمرقـ26460لسنة66قضائيةجمسة2006/3/20ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية .

-438-

حدكدالقانكفأكإغفاؿحكـمفأحكامو)(،)4كماكقضتبأنو(:إذاكافحكـمحكمةأ كؿدرجةقدأخطأ
في تطبيؽ القانكف بالنسبة لمجريمة إذ نزؿ بعقكبتيا عف الحد األدنى المقرر في القانكف ،فإف الحكـ

االستئنافيإذا قضىبتشديدالعقكبةعنياإلى حدىااألدني ،فإنويككفقداقتصرعمىتطبيؽالقانكف
عمىكجيوالصحيح،كاليشترطلذلؾإجماعقضاةالمحكمة)( .)2


 وان كنا نميل إلى ما اتجو إليو القضاء المصرم بيذا الخصكص لذات األسباب التي أكردتيا
المحكمة في حيثياتيا ،فمف غير المعقكؿ أف يككف عدـ إجماع القضاة سببان في االستمرارفي مخالفة

القانكف أك إغفاؿحكـ مفأحكامو ،فميمةالقضاء التطبيؽالسميـ لمقانكف ،إال أننا نرلضركرة تعديؿ
النصالتشريعي،ألنومفغيرالمنطؽمطالبةالقضاءبتطبيؽالقانكففيىذهالمسألة،كفينفسالكقت
يخالف كف في مسألة أخرل ،مف خالؿ مخالفة المادة القانكنية التي تشترط اإلجماع ،فكاف أ كلى تعديل

النص ليصبح( :اليجكزتشديدالعقكبةكالإلغاءالحكـالصادربالبراءةإالبإجماع آراءقضاةالمحكمة
التيتنظراالستئناؼشريطةأاليككفالحكـمخالفانلمقانكف) .


كقدتنتييالمحكمةاالستئنافيةإلىتأييدالحكـالمستأنؼمفحيثاإلدانة،كلكنياتخالفومفحيث
تقديرالعقكبةسكاءبالتشديدأـالتخفيؼ،فالقانكفأعطىىذهالمحكمةصالحيةتشديدالعقكبةأكتخفيفيا

متى كاف االستئناؼ مرفكعان مف قبؿ النيابة العامة كفقان لنص المادة ( )342مف قانكف اإلجراءات

الجزائية ،بينماقيدصالحيتيابتخفيؼالعقكبةأك اإلبقاءعمييامتىرفعاالستئناؼ مفقبؿالمتيـكذلؾ

الن لقاعدةاليضارالمحككـعميوباستئنافوالمقررةبالمادة()332مفذاتالقانكف ،فعنداقتصار
إعما 
الحكـالمستأنؼعمىتعديؿالعقكبةفحسب،التمتزـالمحكمةبمناقشةتقديرالحكـالمستأنؼفيماقضى
بو مف عقكبة أك بإيراد أسباب خاصة ليذا التعديؿ ،ما داـ تقدير العقكبة يدخؿ في مطمؽ سمطة

المحكمة( ،)3ذلؾ أف التشديد أك التخفيؼ في العقكبة مف إطالقات قاضي المكضكع كال رقابة لمحكمة

1

طعفمصرمرقـ 9387لسنة 60قضائيةجمسة4997/40/8ـ ،المكقعاإللكتركني لمحكمةالنقضالمصرية ،كجاءفيالمادة()447مف

قانكف اإلجراءات  الجنائية المصرم..(:كال يجكز تشديد العقكبة المحككـ بيا كال إلغاء الحكـ الصادر بالبراءة إال بإجماع آراء قضاة المحكمة)..
كتقابمياالمادة()2/342مفقانكف اإلجراءات الجزائيةالفمسطينيرقـ()3لسنة 2004كالتيجاءفييا -2(:اليجكزتشديدالعقكبةكالإلغاء
الحكـالصادربالبراءةإالبإجماعآراءقضاةالمحكمةالتيتنظراالستئناؼ).

2طعفمصرمرقـ446لسنة47قضائيةجمسة4977/5/45ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية .
3رءكؼعبيد،ضكابطتسبيباألحكاـ،المرجعالسابؽ،ص .708
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النقضعميوبيذاالشأف طالماكانتالعقكبةالمقررةبيفحدييااألدنىكاألقصى( ،)4كمفالمستقرعميو
أفمحكمةاالستئناؼىيمحكمةمكضكع( .)2

كلكفمتى تكجيتالمحكمة االستئنافية إلى تعديؿالعقكبةألقؿ أك أكثر مف الحد المقرر قانكنان،

فيتكجبعمييافيىذهالحالةأف تبيفاألسباب التيحممتياعمى ذلؾ ،كاالكاف حكميامشكبان بالقصكر
فيالتسبيب( .)3

كلممحكمة االستئنافية بما ليا مف صالحية أف تقرر كقؼ تنفيذ العقكبة متى تكافرت شركطيا،
كتككف ممزمو بأف تبيف األسباب التي دفعتيا لذلؾ عمالن بأحكاـ المادة ( )284مف قانكف اإلجراءات

الجزائية،فتقديرتكافرشركطالكقؼمفعدمويدخؿضمفإختصاصقاضيالمكضكعككنومتفرعانعف
تقديرالعقكبة ،كالرقابةلمحكمةالنقضفيىذاالشأف ماداـذلؾالينطكمعمىأمخطأفيتطبيؽ

القانكف،حيثاليعتبركقؼتنفيذالعقكبةسببانتخفيفيان،ألفاألسبابالمخففةالتقديريةىيظركؼتقدرىا
محكمة المكضكع ،بينما يعتبر كقؼ التنفيذ تدبير متفرع عف تقدير العقكبة كىك ما يدخؿ في صميـ

إختصاصقاضيالمكضكع( .)4


كاذاكافالحكـالغيابيقداستأنؼمفقبؿالنيابةالعامة،كفيذاتالكقتطعفبوباالعتراضمف

قبؿالمتيـكلـيفصؿبو ،فاليجكزلممحكمةاالستئنافيةأفتنظراالستئناؼ فيىذهالحالة ،بؿيجب

الن( ،)5ألف استئناؼ النيابة
عمييا أف تكقؼ الفصؿ بو حتى يفصؿ في االعتراض كاال كاف حكميا باط 
العامةلمحكـالغيابييسقطإذاإلغيىذاالحكـأكعدؿفياالعتراض،إذبإلغاءالحكـالغيابيأكتعديمو
بالحكـالصادرفياالعتراض اليحدثاندماجبيفىذيفالحكميفبؿيعتبرالحكـاألخير ،ككأنوكحده

الصادر في الدعكل كالذميصح قانكنان محالن لمطعف باالستئناؼ ،كمف ثـ فإفالحكـالمطعكف فيوإذا

قضى بقبكؿاستئناؼ النيابةالعامةلمحكـاالبتدائيالغيابيشكالن عمىالرغـمفإلغائوفيالمعارضو،
يككفقدأخطأفيتطبيؽالقانكفبمايكجبنقضوكتصحيحوكالقضاءبسقكطإستئناؼالنيابة( .)6

 4نقضفمسطينيجزاءرقـ 2004/2جمسة 2004/6/46ـ(دائرةراـاهلل)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي،كنقضفمسطينيجزاءرقـ2004/233
جمسة 2004/4/49ـ(دائرةراـاهلل)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي،كنقضفمسطينيجزاءرقـ 2042/46جمسة( 2042/9/25دائرةغزة)،غير
منشكر .

2نقضفمسطينيجزاءرقـ2009/429جمسة2040/4/27ـ(دائرةراـاهلل)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي .
3نقضفمسطينيجزاءرقـ46ك2042/47جمسة2042/9/2ـ(دائرةغزة)،لـينشربعد .

4نقضفمسطينيجزاءرقـ2040/24جمسة2040/3/30ـ(دائرةراـاهلل)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي .
5

طعفمصرمرقـ 6047لسنة 67قضائيةجمسة2007/3/45ـ ،المستحدثفيأحكاـالنقضالدائرةالجنائية ،إعدادمعيدالمحاماهبالدقيمية،

المكقعاإللكتركنيمنتدلكميةالحقكؽ،جامعةالمنصكرة،الرابطالسابؽ.

6

طعفمصرمرقـ 47355لسنة 67قضائيةجمسة2007/4/2ـ ،المستحدثفيأحكاـالنقضالدائرةالجنائية ،إعدادمعيدالمحاماهبالدقيمية،

المكقعاإللكتركنيمنتدلكميةالحقكؽ،جامعةالمنصكرة،الرابطالسابؽ.
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المبحث الرابع
تسبيب األحكام الصادرة في النقض
يعد الطعف بالنقض مف طرؽ الطعف غير العادية( ،)4كالتي نظمو المشرع في قانكف اإلجراءات
الجزائيةفيالمكاد(346حتى)376فيالبابالثالث ،كالتعتبرمحكمةالنقضمحكمةمكضكعكالىي

درجةثالثةمفدرجاتالتقاضي،بؿىيكماكصفتنفسيابأنيارقيبوعمىتطبيؽالقانكف،تؤيدماتراه

مكافقانلوكتنقضمايخالفو،كتعيدالدعكللمراجعياإلصدارالقراركفؽاألصكؿ( .)2


فاليطرحأماميامكضكعالخصكمةالتيصدرفيياالحكـالطعيف،كانمايطرحمايعيبومفعيكب

قانكنية ،فييتحاكـالحكـكالتحاكـالكاقع ،لذايجبأف يستندالطعفإلى أسباب أك حاالت قانكنية(،)3
كىذه األسباب أك الحاالت محددة قانكنان عمى سبيؿ الحصر في المادة ( )354مف قانكف اإلجراءات
الجزائية حيث جاء فييا ( :مع مراعاة أحكاـ المادة السابقة ،ال يقبؿ الطعف بالنقض إال لألسباب

التالية-4:إذاكقعبطالففياإلجراءاتأثرفيالحكـ-2.إذالـتكفالمحكمةالتيأصدرتومشكمةكفقان

لمقانكف،أكلـتكفلياكاليةالفصؿفيالدعكل-3.إذاصدرحكمافمتناقضاففيكقتكاحدفيكاقعة
كاحدة -4.الحكـبمايجاكزطمبالخصـ -5.إذا كاف الحكـالمطعكففيوبنيعمىمخالفةالقانكف،أك
عمىخطأفيتطبيقو،أك فيتفسيره -6.خمكالحكـمفأسبابوالمكجبة،أك عدـكفايتيا،أك غمكضيا،

أك تناقضيا -7.مخالفةقكاعداإلختصاص أك تجاكزالمحكمةسمطاتياالقانكنية -8.مخالفةاإلجراءات
األخرل إذا كاف الخصـ قد طمب مراعاتيا كلـ تستجب لو المحكمة كلـ يجر تصحيحيا في مراحؿ

المحاكمةالتيتمييا ).


كمحكمةالنقضممزمةبالردعمىأسبابالطعفالمرفكعةإلييا،كذلؾبعدالتحقؽمفمسألةجكاز

الطعفمفعدمو ،كمفشكمو ،كاذا سقطأـال ،كيأخذحكمياشكؿاألحكاـكيخضعلقكاعدصدكرىا(،)4
الن رأيناتقسيـىذاالمبحثإلى أربعة مطالب ،بحيثنتطرؽفيالمطمباأل كؿلمسألة
كلبياف ذلؾتفصي 

تسبيبالحكـالصادربعدـجكازالطعفبالنقض ،كفيالمطمبالثاني نتنا كؿ تسبيبالحكـالصادرفي

شكمو ،كفيالمطمبالثالث تسبيبالحكـالصادربسقكطو ،كفيالمطمبالخامستسبيبالحكـالصادر
فيمكضكعو :
4فاركؽيكنسأبكالرب،المدخؿفيشرحقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجارية،الطبعةاألكلى2002،ـ،راـاهلل،ص .533

2نقضفمسطينيجزاءرقـ2005/49جمسة2005/4/25ـ(دائرةراـاهلل)،باسـالبدكم،مجمكعةاألحكاـ،ج،2المرجعالسابؽ،ص 80

 3نقضفمسطينيمدنيرقـ 2008/3جمسة 2008/42/47ـ(دائرةراـاهلل)،عبداهللغزالف،مجمكعةاألحكاـ كالمبادئالقضائيةالصادرةعف
محكمةالنقضالمنعقدةفيراـاهللفيالدعكمالمدنيةمنذتاريخ2008/4/4ـحتى2008/42/34ـ،الطبعةاألكلى،جمعيةالقضاةالفمسطينييف،
2009ـ،ص .547

4فتحيكالي،الكسيطفيقانكفالقضاءالمدني،مطبعةجامعةالقاىرةكالكتابالجامعي،2004،ص .829
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المطمب األول
تسبيب الحكم الصادر بعدم جواز الطعن بالنقض
تعد مسألةمدل جكازالطعفبالنقض مفعدمو ،مسألة أ كلية يجب الفصؿفيياقبؿالكلكج إلى
الفصؿفيشكموكمكضكعو(،)4حيثإفجكازالطعفيتكقؼعمىكركدهعمىاألحكاـالتيأجازالقانكف
فيياالطعفبالنقض،فاختصاصمحكمةالنقضكغيرىامفالمحاكـيحددبقانكف( .)2


فالقانكف حدداألحكاـ الجزائيةالجائز الطعففييابطريؽالنقضبمكجبالمادة()346مفقانكف

اإلجراءات الجزائيةكىياألحكاـ الصادرةمفمحكمةالبدايةبصفتيااالستئنافيةكاألحكاـ الصادرةمف
محكمةاالستئناؼ فيالجناياتكالجنح ،حيثجاءبنصتمؾالمادة( :تقبؿاألحكاـ الصادرةمفمحكمة
البداية بصفتيا االستئنافية كمف محكمة االستئناؼ في الجنايات كالجنح الطعف بالنقض ،ما لـ ينص

القانكف عمى خالؼ ذلؾ) ،ككذلؾ األحكاـ الصادرة مف تمؾ المحاكـ كالقاضية برد الدفع بعدـ
االختصاص،أك عدـقبكؿالدعاكم النقضائياكفقان لنصالمادة()347مفنفسالقانكف كالتىتنص:

(األحكاـالصادرةمفمحكمةالبدايةبصفتيااالستئنافيةكمفمحكمةاالستئناؼ،كالقاضيةبردالدفعبعدـ
االختصاصأكعدـقبكؿالدعاكلالنقضائياكفقانألحكاـىذاالقانكفتقبؿالطعفبالنقض) .


كالحكـالجزائيالذميقبؿالطعفبالنقضىكالحكـالفاصؿفيالمكضكعسكاءباإلدانةأـالبراءة،
صادر عف محكمة البداية بصفتيا االستئنافية كمحكمة االستئناؼ في الجنايات كالجنح ،أما
متى كاف  ان

اء عاجالن ال يمس مكضكع
األحكاـ الكقتية أك السابقة عمى الفصؿ في مكضكع الدعكل كتستيدؼ إجر ن

الدعكل ،كلكنياتيدؼإلى إعداد الدعكللمفصؿفيمكضكعيا ،التقبؿالطعفبالنقض ،ألنياالتخرج
الدعكلمفحكزةالمحكمة(،)3كأجازالقانكفعمىسبيؿالحصرالطعفبالنقضفياألحكاـ القاضيةبرد

4طعفمصرمرقـ5540لسنة4قضائيةجمسة2044/2/26ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية .

 2تنص المادة ( )97مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ 2003ـ (:السمطة القضائية مستقمة ،كتتكالىا المحاكـ عمى اختالؼ أنكاعيا
يقةتشكيمياكاختصاصاتياكتصدرأحكامياكفقان لمقانكف،كتعمفاألحكاـ كتنفذباسـالشعبالعربيالفمسطيني).كتنص

كدرجاتيا،كيحددالقانكف طر

المادة ( )2/2مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ ( )5لسنة 2004ـ عمى -2 (:تحدد قكاعد إختصاص المحاكـ كتباشر اختصاصيا كفقان
لمقانكف) .

 3نقضفمسطينيجزاءرقـ 2006/4جمسة2006/3/29ـ (دائرةراـاهلل) ،راسـالبدكم،مجمكعةاألحكاـ،ج،2المرجعالسابؽ،ص،447
نقضفمسطينيجزاءرقـ 2008/39جمسة2008/9/2ـ(دائرةراـاهلل)،نقضفمسطينيج ازءرقـ 2006/9جمسة2006/5/45ـ(دائرةراـ
اهلل)،المرجعنفسو،ص .452
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الدفعبعدـاالختصاص،أك عدـقبكؿالدعكلالنقضائيا( ،)4كاليجكزالقياسعمىىذيفاالستثنائييف أك
التكسعبيما( .)2


كاختصاص محكمة النقض الذم حدد بمكجب المادتيف ( )346ك( )347مف قانكف اإلجراءات
الجزائيةقدجاءعمىسبيؿالحصربحيثاليتعدلسكاىـ ( ،)3كبذلؾاليقبؿالطعفبالنقضفياألحكاـ

الجزائيةالصادرةفيالجرائـالتيتشكؿمخالفات( ،)4كاليقبؿالطعفبالنقضفياألحكاـ الصادرةعف
المحاكـ العسكرية( ،)5ككذلؾ ال يندرج قرار المحكمة االستئنافية بالطمب مف النيابة العامة التحقيؽ مع
ككيميالمتيـفيماقامابومفمخالفاتكردتفيالئحةاالستئناؼ ،مفعداداألحكاـ التيتقبؿالطعف

بالنقض ،كاليشكؿحكمان كفؽصريحالمادتيف()346كالمادة()347مفقانكف اإلجراءات الجزائية(،)6

كأيضافإفالق ارراتالصادرةفيطمباتالكفالةغيرقابمةلمطعفبالنقض( .)7


كاليقبؿالطعفبالنقضفياألحكاـكالق ارراتمادامتقابمةلمطعفباالعتراضأكاالستئناؼطبقان

لصريحنصالمادة()348مفقانكفاإلجراءاتالجزائية( .)8


كتحكـالمحكمةبعدـجكازالطعفمتىإنصبعمىحكـأك قراربخالؼالتيأجازالقانكف فييا
يككفصادر في
الطعفبالنقضبمكجبالمادتيف()346ك()347مفقانكف اإلجراءات الجزائية ،كأف 
ان

مخالفة ،أك عف محكمة أ كؿ درجة ،كيعد الحكـ بعدـ جكاز الطعف صكرة مف صكر الحكـ بعدـ قبكؿ
الطعفكليسمفقبيؿالحكـبرفضالطعف(،)9كتمتزـالمحكمةبأفتبيففيقضائيااألسبابالتيحممتيا

إلىعدـجكازالطعف،كذلؾبخالؼقضائيابجكازالطعف،فالتككفممزموببيافأسبابىذاالقبكؿ( .)40

4نقضفمسطينيجزاءرقـ2006/48جمسة 2006/6/4ـ(دائرةراـاهلل)،راسـبدكم،مجمكعةاألحكاـ،ج،2المرجعالسابؽ،ص 458
2نقضفمسطينيجزاءرقـ2040/89جمسة2040/42/44ـ(دائرةراـاهلل)،المجمةالقانكنية،العدد،3المرجعالسابؽ،ص .244
3نقضفمسطينيجزاءرقـ2002/60جمسة2003/42/43ـ(دائرةغزة)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي .

4نقضفمسطينيجزاءرقـ2040/85جمسة2040/9/46ـ،المجمةالقانكنية،العددالرابع،المرجعالسابؽ،ص .257
5نقضفمسطينيجزاءرقـ2002/60جمسة2003/42/43ـ(دائرةغزة)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي .

6نقضفمسطينيجزاءرقـ2006/2جمسة2006/3/6ـ(دائرةراـاهلل)،راسـالبدكم،مجمكعةاألحكاـ،ج،2ص200ـ .

 7نقضفمسطينيجزاءرقـ 2006/4جمسة2006/3/29ـ(دائرةراـاهلل)،راسـالبدكم،مجمكعةاألحكاـ،ج،2ص،447كنقضفمسطينيجزاء
رقـ2006/9جمسة2006/5/45ـ(دائرةراـاهلل)،،راسـالبدكم،المرجعنفسو،ص .452

8تنصالمادة()348مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةعمى(:اليقبؿالطعفبالنقضفياألحكاـكالق ارراتمادامتقابمةلالعتراضأكاالستئناؼ) .
9ناىدال عجكز،كيفيةرفعالطعفبالنقضفياألحكاـالجنائية،الطبعةاألكلى،منشأةالمعارؼباإلسكندرية،2000،ص .644
40عميمحمكدحمكدة،المرجعالسابؽ،ص .593
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ككماذكرناسابقان فإف بحث مدلجكاز الطعفمفعدمو ،تسبؽبحثشكمو ،كبالتاليفإف تنا كؿ
المحكمة األ كضاع كالشرائط الشكمية لمطعف يفيد ضمنيان ،بأف الحكـ المطعكف فيو مف األحكاـ الجائز
الطعففييابالنقض( .)4


 كتعدالقكاعدالخاصةبجكازالطعففياألحكاـ مفعدمومتعمقوبالنظاـالعاـتقضيبو المحكمة

مف تمقاء نفسيا لتقكؿ كممتيا فييا قبؿ التطرؽ لنظر شكمو كمكضكعو( ،)2كيرجع ذلؾ لتعمقيا بمسألة

االختصاص ،فقكاعد االختصاص الجزائي تتعمؽ بالنظاـ العاـ يجكز إثارتيا في أية مرحمة مف مراحؿ

الدعكل،كماتتصدللياالمحكمةمفتمقاءذاتيالمافيذلؾمفمساسمباشربالتنظيـالقضائي( .)3


كاذاقضتمحكمةالنقضبعدـجكازالطعفاستنادانإلىأنوينصبعمىحكـمفاألحكاـالتيال
يجكزالطعففييابالنقض ،ثـتبيفلياخالؼذلؾ،فإنويجكزلمخصكـ مخاصمةالقضاةالذيفأصدركا

ىذاالحكـ،ككفأفذلؾيعدخطأمينيجسيـاليمكفتداركوفيظؿعدـقابميةأحكاـىذهالمحكمة

لمطعفبأمبطريقةمفطرؽالطعف(،)4حيثجاءفينصالمادة()453مفقانكفأصكؿالمحاكمات
المدنيةكالتجاريةقكليا(:تجكزمخاصمةالقضاةكأعضاءالنيابةالعامةفيالحالتيفاآلتيتيف-4:إذاكقع

مفالقاضيأكعضكالنيابةالعامةفيعمميـغشأكتدليسأكخطأمينيجسيـاليمكفتداركو-2.

فياألحكاؿاألخرلالتييقضيفيياالقانكفبمسؤكليةالقاضيكالحكـعميوبالتعكيضات) .


فالقانكفحددالحاالتالتييجكزفييامخاصمةالقاضيكالتيمفضمنياإرتكابوخطأمينيجسيـ،
فميسكؿ خطأيقع فيوالقاضييجعموعرضو لممخاصمة ،إذ انو طبقان لما استقر عميو قضاءمحكمة

النقضفإنو(:اليعتبركؿخطأمفجانبالقاضيسببان لممخاصمة،كأفمخاصمةالقاضيالتجكزإال

لمخطأالذمينطكمعمىأقصىمايمكفتصكرهمفاالىماؿفىأداءالكاجب،كىذاىكالخطأفىأعمى

4طعفمصرمرقـ4لسنة2044قضائيةجمسة2042/3/49ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية .

2طعفمصرمرقـ3747لسنة64قضائيةجمسة، 2040/7/4المستحدثفيأحكاـمحكمةالنقضالجنائيةكالمدنية،االصدارالخامسعشر،
المرجعالسابؽ،ص،74طعفمصرمرقـ9940لسنة79قضائيةجمسة2044/4/23ـ،المستحدثفياحكاـمحكمةالنقضالجنائيةكالمدنية،
االصدارالسادسعشر،المرجعالسابؽ،ص .8

 3نقض فمسطيني مدني رقـ  2006/497جمسة 2007/3/3ـ (دائرة راـ اهلل) ،عبد اهلل غزالف كحازـ إكيديؾ ك فكاز عطية ،مجمكعة األحكاـ
القضائية،المرجع السابؽ ،ص  ،54كتنص المادة ( )475مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى(:يترتب البطالف عمى عدـ مراعاة أحكاـ القانكف
المتعمقةبتشكيؿالمحاكـأكبكاليتياأكباختصاصياأك بغيرذلؾمماىكمتعمؽبالنظاـالعاـكجازتإثارتوفيأيةمرحمةمفمراحؿالدعكل،كما
تقضيبوالمحكمةمفتمقاءنفسيا) .

4تنصالمادة() 242مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجاريةعمى(:اليجكزالطعففيأحكاـمحكمةالنقضبأمطريؽمفطرؽ
الطعف).
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سمـدرجاتو،كىكالخطأالفاحشالذمتبمغفيوجسامةالمخالفةمبمغالغشكالذمالينقصوالعتبارهغشان
إالإقترانوبسؤالنية،كلذلؾاليعتبرخطأمينيان جسيمان فيـرجؿالقضاءلمقانكفعمىنحكمعيفكلك
خالؼفيوإجماعالشراحكالتقديرهلكاقعةماكلكاساءاالستنتاج)( .)4


ذلؾأنويترتبعمىقبكؿدعكلالمخاصمةبطالفالحكـكعدـكجكدهكاصدارحكـجديدمفقبؿ


محكمةالنقضبييئةمغايرة ،كفقان لنصالمادة()2/460مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجارية

كالتي تنص عمى-2(:إذا قضت المحكمة لممدعي بطمباتو تحكـ عمى المدعى عميو بالتعكيضات

كالمصاريؼ كب بطالف تصرفو.كيجكز ليا في ىذه الحالة أف تحكـ في الدعكل األصمية إذا رأت أنيا
صالحةلمحكـفيمكضكعيابعدسماعالخصكـ) .


واذا كان القانون نظم آلية معالجة الخطأ الذي أصاب حكم محكمة النقض متى كان ىذا الخطأ

ميني جسيم ،ولكن يثار التساؤل عن اإلجراء الذي يجوز لمخصوم اتخاذه متى تبين ليما أن ما وقعت

بو محكمة النقض خارج إطار دعوى المخاصمة؟

الرجكععفحكمياكنظرالطعفمف
نرى تحقيقانلمعدالةأنويتعيفعمىمحكمةالنقضفيىذهالحالة 
،كىكماقررتو محكمةالنقضالمصريةبقكليا(:بأنومتىكاف قدتبيفعندتنفيذالحكـالمطعكف
جديد 

فيو ،كالذمقضت محكمةالنقضبعدـجكازالطعففيو استنادان إلى أنوصدرمفمحكمةأمفالدكلة

العميا،أفالحكـالمذككرقدصدرفيالكاقعمفمحكمةجناياتاإلسكندريةمشكمةكفؽقانكفاإلجراءات
الجنائية كليست باعتبارىا محكمة أمف دكلة عميا ،فإنو يتعيف الرجكع عف الحكـ كنظر الطعف مف

جديد)( .)2

كقدحممتمحكمةالنقضسببإعماليامبداالرجكععفأحكاميافيمثؿىذهالحاالتفيتحقيؽ
سير العدالة ،فالعدالة ىي اليدؼ كالغاية مف كؿ تمؾ اإلجراءات كالقكاعد( ،)3كيرجع ذلؾ إلى الطبيعة

الخاصةألحكاـمحكمةالنقض،كالتياليجكزالطعففييابأمطريؽمفطرؽالطعف( .)4


 4نقض فمسطيني جزاء رقـ  2009/298جمسة 2009/42/45ـ (دائرة راـ اهلل) ،المكقع الاللكتركني لممقتفي .كنقض فمسطيني جزاء رقـ
2044/453جمسة2044/3/47ـ(دائرةراـاهلل)،المرجعالسابؽ .

2طعفمصرم،4970/4/4س،24ص،46المكقعلاللكتركنيمدكنة .http:// www.egyptlawye. info/ 2043
3طعفمصرمرقـ24554لسنة68قضائيةجمسة2005/3/28ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرية .

 4حيثجاءفينصالمادة()47مفالقانكفرقـ()57لسنة 4959بشأفحاالتكاجراءاتالطعفأماـمحكمةالنقضالمصرية(:اليجكز
الطعفمحكمةالنقضكالفيأحكاـالمحاكـالمنصكصعمييابالمادة 36مكر انرمفىذاالقانكفبأمطريؽمفطرؽالطعفاالإذاتكافرتحالة
مف حاالت إعادة النظر المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات الجنائية ،متى كانت المحكمة قد نقضت الحكـ المطعكف فيو كتصدت لنظر

المكضكع)كتنصالمادة()242مفقانكفأصكؿ المحاكماتالمدنيةكالتجارية(:اليجكزالطعففيأحكاـمحكمةالنقضبأمطريؽمفطرؽ
الطعف) .
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المطمب الثاني
تسبيب الحكم الصادر في شكل الطعن
انتياء المحكمةإلى جكازالطعف ،يحيؿالبكصمةإلىالبحثفيمدلتكافرشركطقبكلو الشكمية

مف عدمو ،فإذا تبيف ليا خمكه مف أحد ىذه شركط التي حددىا القانكف ،فعمييا أف تقضي برد الطعف
الن( ،)4كتتنكع الشركط الشكمية لقبكؿ الطعف إلى مكضكعية (كالصفة كالمصمحة) كاجرائية (كالتقرير
شك 
بالطعفكايداعأسبابوكميعادهكتقديـكفالة)( .)2


لقدحددالقانكفالمدةالتييجبعمىالطاعفإيداعطعنةخالليافيالمادة()2/355مفقانكف

اإلجراءات الجزائيةكىياربعكف يكمان ،تبدأمفاليكـالذميميتاريخصدكرالحكـإذا كاف حضكريان ،أك
مفاليكـالذميميتبميغةإذا كاف الحكـبمثابةالحضكرم ،كاعتبرتمحكمةالنقض أف طمبالتصكير

المقدـمفقبؿالطاعفأكككيمويعدعممانبالحكـالمطعكففيو،كيقكـمقاـالتبميغكمجريانلمميعاد( .)3


الن ،كتقضي المحكمة بذلؾ مف تمقاء
كيترتب عمى عدـ مراعاة ىذا المكعد كجكب رد الطعف شك 
نفسيا كفقان لمقاعدة العامة التي قررتيا المادة ( )495مف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية بنصيا

النكتقضيبوالمحكمة
عمى(:يترتبعمىعدـمراعاةمكاعيدالطعففياألحكاـكالق ارراتردالطعفشك 

مفتمقاءنفسيا)(،)4كذلؾلتعمقوبالنظاـالعاـ .


صادر باإلعداـ أك باألشغاؿ
كال مجاؿ لمحديث عف ميعاد الطعف متى كاف الحكـ المطعكف فيو
ان
الشاقةالمؤبدة ،إذأف ىذهاألحكاـ يتـالطعففييابحكـالقانكف ،حتىكلكلـيطعفالخصكـبيا،عمالن
بأحكاـالمادة()350مفقانكف اإلجراءات الجزائية ،فالمحكمةتنظرالطعفبقكةالقانكف( )5كلكفذلؾال

يمنع المحكمة مف أف تقرر عدـ قبكؿ الطعف المقدـ مف المحككـ عميو شكالن متى قدـ بعد الميعاد

القانكني ،كفيىذهالحالةتنظرالمحكمةفيالطعفالمرفكعبقكةالقانكف،ليسبالنظرألسبابالطاعف
بناء عمى نص القانكف كال يجكز لممحكمة في ىذه الحالة أف تشير إلى قبكؿ
كال تتقيد بيا مطمقان ،بؿ ن

الطعف المقدـ بعد الميعاد كاال كقع حكميا تحت طائمة البطالف ،كلقد حدد قانكف اإلجراءات الجنائية
4أحمدخميؿ،المرجعالسابؽ،ص670ك .674

2أحمدفتحيسركر،النقضالجنائي،الطبعةاألكلى،دارالشركؽ،القاىرة4424،ق2003-ـ،ص .56

3نقضفمسطينيجزاءرقـ2007/49جمسة2007/7/2ـ(دائرةراـاهلل)،عبداهللغزالف،مجمكعةاألحكاـ،ج،3المرجعالسابؽ،ص .234

4نقضفمسطينيمدنيرقـ2008/44جمسة 2008/4/47ـ(دائرةراـاهلل)،عبداهللغزالف،مجمكعةاألحكاـ،المرجعالسابؽ،ص،780كنقض
فمسطينيمدنيرقـ2008/48ـجمسة2008/5/8ـ(دائرةراـاهلل)،المرجعنفسو،ص .782

5نقضفمسطينيجزاءرقـ2044/42جمسة2044/7/44ـ(دائرةغزة)،لـينشربعد .
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المصرمآليةعرضالطعفعمىالمحكمةفيحالةاإلعداـ،كذلؾمفخالؿالزاـالنيابةالعامةبعرض
القضية عمى محكمة النقض مشفكعة بمذكرة برأييا في الحكـ ،حيث جاء في نص المادة ( )46مف

القانكف رقـ ( )57لسنة  4959بشأف حاالت كاجراءات الطعف أماـ محكمة النقض بأنو (:مع عدـ
اإلخالؿباألحكاـالمتقدمةإذاكافالحكـصاد انر حضكريان باإلعداـيجبعمىالنيابةالعامةأفتعرض

القضيةعمىمحكمةالنقضمشفكعةبمذكرةبرأييافيالحكـ،كذلؾفيالميعادالمبيفبالمادة،34كتحكـ

المحكمة طبقان لما ىك مقرر في الفقرة الثانية مف المادة  35كالفقرتيف الثانية كالثالثة مف المادة ،)39
كاتصاؿالدعكلبمحكمةالنقضيككفبمجردعرضياعمييا،كتفصؿفييالتستبيفعيكبالحكـمفتمقاء
نفسياسكاءقدمتالنيابةالعامةمذكرةبرأيياأكلـتقدـ– كسكاءقدمتىذهالمذكرةقبؿفكاتالميعاد

المحددلمطعفأكبعده،كذلؾدرءالمشبيةبيفحؽالنيابةككاجبيا-حقيافيالطعفبطريؽالنقضفي

الحكـبكصؼأنياخصـعاـ -ككاجبيافيأفتعرضالقضيةطبقان لمقانكف ،ذلؾأفتجاكزالميعاد

المنصكصعميواليترتبعميوعدـقبكؿعرضالنيابة،الفالمشرعإنماأرادبتحديدهمجردكضعقاعدة

تنظيميةكعدـترؾالبابمفتكحإلىغيرنياية ،كالتعجيؿبعرضاألحكاـالصادرةباإلعداـعمىمحكمة

النقض( .)4


كال يجكز تأخير تقديـ الطعف عف الميعاد القانكني بدعكل عدـ ت كقيع أحد أعضاء الييئة عمى
مسكدتو،ذلؾأف الفترةالكاقعةبيفتالكةالحكـكالحصكؿعمىالنسخةاألصميةالتكقؼمدةاألربعيف
الن عفذلؾفإف النعيعمىالحكـبأف مس كدتوكقعتمفقاضييففقطدكف
يكمان،ألنيامدةسقكط ،فض 
ثالث،قديككفسببانلمطعففيصحةالحكـكليسسببانلعدـتقديـالطعفبالميعاد( .)2


كاعتبرتمحكمةالنقضأف كركدتقريرطبييفيدأف ككيؿالطاعفيعانيمفإرتفاعفيدرجات
الراحةلمدةأسبكع،اليحكؿدكفقياموبتقديـالئحةالطعف
الح اررةكسعاؿكآالـفيالمفاصؿكيحتاجإلى 

الن( .)3
أكأنابوغيرهفيتقديميافيالميعادالقانكني،كاالقررتالمحكمةردالطعفشك 

الن ،بؿ يجب أف يككف لمقدمو
كال يكفي أف يقدـ الطعف ضمف الميعاد القانكني ليتقرر قبكلو شك 

صفةفيتقديمو ،كالقانكف حددالجيةالتيلياالحؽفيتقديـىذاالطعففيالمادة()349مفقانكف

اإلجراءات الجزائية كىي النيابة العامة كالمحككـ عميو كالمدعي بالحؽ المدني كالمسئكؿ عف الحقكؽ

 4الطعف رقـ  4744لسنة  29جمسة 4960/4/26ـ ،مجمكعة األحكاـ الصادرة مف الييئة العامة لممكاد الجزائية كمف الدائرك الجزائية ،السنة
الحاديةعشر،العددالثاني،مطبعةدارالقضاءالعاليالفرعية،القاىرة،4960،ص .366

 2نقضفمسطينيمدنيرقـ 2006/8جمسة2007/4/9ـ(دائرةراـاهلل)،عبداهللغزالف كحازـإكيديؾكفكازعطية ،مجمكعةاألحكاـ ،المرجع
السابؽ،ص .523

 3نقض فمسطيني مدني رقـ  2006/76جمسة 2007/5/30ـ (دائرة راـ اهلل)،عبد اهلل غزالف كحازـ إكيديؾ ك فكاز عطية ،مجمكعة األحكاـ،
المرجعالسابؽ،ص .520
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المدنية ،حيث جاء في ىذه المادة( :يككف الطعف بالنقض مف كؿ مف -4:النيابة العامة -2.المحككـ
عميو -3.المدعيبالحؽالمدني -4.المسؤكؿعف الحقكؽ المدنية)  ،كبالتالي فإف تقديمومفغير ىذه

الن .
الجية،يجعمومقدـمفغيرذمصفةاألمرالمكجبلردهشك 


كيعتبرالطعفبالنقضفيالمكادالج ازئيةحقانشخصيانلمفصدرالحكـضده،يمارسوأكاليمارسو
حسبمايرلفيومصمحتو،كليسألحدغيرهأفينكبعنوفيمباشرةىذاالحؽإالبإذنو،كلذلؾيتعيفأف

يككفالتقريربالطعففيقمـالكتابإمامنوشخصيان أكممفككموفيذلؾأكممفيككموليذاالغرض

تككيالن خاصان  ،كأماتقديـالطعفبمكجبتككيؿعفقضيةغيرالقضيةمحؿالطعفالماثؿ ،أثرهعدـ

قبكؿالطعفلتقديمومفغيرذلصفة( .)4


 كتطبيقان لنصالمادة()4/68مفقانكف السمطةالقضائيةيجبأف تقدـالئحةالطعفبالنقضمف
قبؿ مف ىك بدرجة رئيس نيابة ،حيث جاء فييا -4( :ال يجكز أف يؤدم كظيفة النيابة العامة لدل
المحكمةالعميامفتقؿدرجتوعفرئيسنيابة) ،كاعماالن لذلؾ اعتبرت محكمةالنقضبأف تقديـالئحة
الطعفبالنقضكتكقيعيامفقبؿككيؿالنيابةكليسمفرئيسنيابة،أنيامكقعةكمقدمةممااليممؾحؽ

تكقيعيا كتقديميا ،كمف ثـ قررت عدـ قبكؿ الطعف لمخالفتيا لنص المادة ( )68مف قانكف السمطة
القضائية( .)2

أكجب القانكف بمكجب المادة ( )357مف قانكف اإلجراءات الجزائية أف يككف طمب الطعف
كلقد  

مكقعان مفالطاعفأك محاـ ،فإذا تبيفأنوغيرمكقعمفالطاعفكالككالةلممحاميفيممؼالدعكل

 4طعفمصرمرقـ 40342لسنة 67قضائيةجمسة2006/40/4ـ،المستحدثفياالحكاـالجزائية،منتدلكميةالحقكؽ،جامعةالمنصكرة،
الرابطالسابؽ .

 2نقضفمسطينيجزاءرقـ 2006/44جمسة2006/4/4ـ(دائرةراـاهلل) ،راسـالبدكم  ،مجمكعةاألحكاـ ،جزء،2المرجعالسابؽ،ص489
كمابعدىا  ،كلقدصدرىذاالحكـبأغمبيةأعضاءالمحكمةكليسباالجماعكجاءفيحيثياتالرأمالمخالؼأف المادة()68مفقانكف السمطة
القضائيةتتعمؽفقطبأداءكظيفةالنيابةالعامةلدلالمحكمةالعميالدلإنعقادىاكمحكمةعميا،كليسمحكمةنقض،كاعتبرأفلكؿمفالمحكمتيف
اكانتيىىذهالرأمإلى
اختصاصياالمختمؼعفاالخرل،ككذلؾالختالؼتشكيميالدلأن عقادىمالمنظرفيالقضاياالداخموبإختصاصكؿمنيم 
أفتقديـالطعفمفقبؿككيؿالنيابةمقدماكفقانلنصالمادة()4/68مفقانكفالسمطةالقضائيةكالمادة()2مفقانكفاإلجراءاتالجزائية ،ثـبعد
ذلؾإستقرت أحكاـمحكمةالنقضعمىىذاالمبدأ باالجماعدكفمخالؼ نقضفمسطيني جزاءرقـ 2006/42جمسة 2007/3/3ـ (دائرةراـ

اهلل)،عبداهللغزالف،مجمكعةاألحكاـ،ج،3ص،430ونحن من جانبنا نؤيدماذىبإليو أغمبيةأعضاءالمحكمةكنخالؼماإتجوإليو الرأم
المخالؼ ،ككفأف المادة()4/68مفقانكف السمطةالقضائيةقدنصتصراحةعمىأنواليجكزأف يؤدمكظيفةالنيابةالعامةلدلالمحكمة
العميامفتقؿدرجتوعفرئيسنيابة ،فالمادةإستخدمتإصطالحالمحكمةالعميا ،كبالرجكعإلى المادة()6مفذاتالقانكف نجدأنياقدنصت
عمى(:تتككفالمحاكـالفمسطينينةمف:ثالثا  :المحاكـالنظاميةكتتككفمف -4:المحكمةالعمياكتتككفمف:أ -محكمةالنقضب -محكمةالعدؿ
العميا ) ،كبالتالي فاصطالح المحكمة العميا يتناكؿ المحكمة بشقييا النقض كالعدؿ العميا ،كليس أحدىما ،كال نعرؼ كيؼ قصر الرأم المخالؼ
المحكمةالعمياعمىمحكمةالعدؿالعميا،ذلؾأنوكفقان لمقاعدةالعامةالمقررهفيالمادة()64مفمجمةاألحكاـالعدليةفأفالمطمؽيجرمعمى

إطالقومالـيقـدليؿالتقيدنصانأكداللة .
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تخكلوالتكقيععميو ،فإف الطعفيغدكغيرمقبكؿ( ،)4كلكفيجكزتصحيحذلؾاإلجراء مفخالؿتكقيع
المحاميأك الطاعفعمىصحيفةالطعفبعدإيداعياقمـالمحكمة ،كتطبيقالذلؾجاءفيقضاءمحكمة

النقضالمصريةقكليابأف(:المقرركعمىماجرلبوقضاءىذهالمحكمةأفالبطالفالناشئعفعدـ
المحكمةعمىصحيفةالدعكلكافكافمتعمقانبالنظاـالعاـإالأنويجكزتصحيح

تكقيعمحاـمقررأماـ

ىذا البطالف بت كقيع محاـ عمى الصحيفة بعد إيداعيا قمـ الكتاب بشرط أف يتـ ذلؾ في ذات درجة

التقاضيالتيأ كدعتفيياالصحيفة)(،)2كبشرطأفيتـخالؿالمدةالمحددة .


الن بنص
كالى جانب الصفة يجب أف يككف لصاحب الطعف مصمحة قائمة فيو يقرىا القانكف عم 

المادة ( )3مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ،يعد تكافر شرط المصمحة كالصفة متعمقان
بالنظاـالعاـتممؾالمحكمةإثارتيمامف تمقاء نفسيا( ،)3كعميو فالمصمحةلمف تقرر براءتومف تقديـ

الطعف( .)4

كتثبتالصفةالمكضكعيةفيالطعفلمفكافخصمان كليسلممثمو سكلصفةإجرائية،كيجبأف
تبقىحتىصدكرالحكـمحؿالطعف،فإذاكافالخصـقدخرجمفالخصكمةأكتقررإخراجومنيا،أك

تنازؿخصموعـمخاصمتوبعدبدئيا،فالتككفلوصفةفيالطعف( .)5


كفي الدعاكم الجزائية تعتبر النيابة العامة ىي ممثؿ الحؽ العاـ كالمختصة دكف غيرىا بإقامة

الدعكلالجزائيةكمباشرتيا ،كالتقاـمفغيرىاإالفياألحكاؿالمبينةفيالقانكف كفقان لنصالمادة()4

مفقانكف اإلجراءات الجزائية ،كبالتاليفإف قياـالطاعفبرفعطعنوضدالمشتكي ،يجعؿطعنو مخالفان

المشتكيالينصبخصمانأماـمحكمةالنقضفيالقضاياالجزائية،
ٌ
لمقانكفكمفالكاجبعدـقبكلوألف

كانماالخصـالحقيقيىكالحؽالعاـممثالفيالنيابةالعامة( ،)6كىيخصـعاـتختصبمركزقانكني
خاصيجيزلياأفتطعففيالحكـ ،كافلـيكفلياكسمطةاتياـمصمحةخاصةفيالطعف،بؿكانت

المصمحةىيلممحككـعميومفالمتيميف( .)7

4نقضفمسطينيجزاءرقـ2007/6جمسة2007/4/9ـ(دائرةراـاهلل)،عبداهللغزالف،مجمكعةاألحكاـ،جزء،3ص .439

 2طعفمصرمرقـ 2966لسنة 67قضائيةجمسة4998/3/24ـ،المكقعاإللكتركنيلمنتدلكميةالحقكؽجامعةالمنصكرةفيمصر،عمى
الرابط .htthp:// www.f-law.net/law/threads/53343

3نقضفمسطينيمدنيرقـ2008/60جمسة2008/44/43ـ(دائرةراـاهلل)،عبداهللغزالف،مجمكعةاألحكاـ،المرجعالسابؽ،ص .209

 4نقضفمسطينيجزاءرقـ 2007/43كرقـ 2007/48جمسة2007/6/44ـ(دائرةراـاهلل) ،عبداهللغزالف،مجمكعةاألحكاـ،ج،3المرجع
السابؽ،ص .445

5فتحيكالي،المرجعالسابؽ،ص .684

6نقضفمسطينيجزاءرقـ2040/93جمسة2040/6/2ـ،المجمةالقانكنية،العدد،3المرجعالسابؽ،ص .244

 7الطعف رقـ  488لسنة  30قضائية جمسة 4960/4/26ـ  ،مجمكعة األحكاـ الصادرة مف الييئة العامة لممكاد الجزائية كمف الدائرك الجزائية،

المرجعالسابؽ،ص .384
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كيجبأف يقتصرالطعفبالنقضعمىمفتمتمخاصمتوفياالستئناؼ ،إذاليجكزإضافةمف

لـيكفخصمانفيالدعكلاالستئنافيةالصادرفيياالحكـالمطعكففيو،كبذلؾإذا لـيكف الطاعفطرفان
الن( .)4
فيالخصكمةاالستئنافيةقررتالمحكمةعدـقبكؿالطعفشك 


كبصفةعامةيجبأفيتكافرفيالطعفمايكجبوالقانكفمفالنكاحيالشكمية،كالتينصتعمييا
المادة()357مفقانكف اإلجراءات الجزائيةبقكليا(:يجبأف يككفطمبالطعفمكقعان مفالطاعفأك

أسماءالخصكـكأف يككفمرفقان بوإيصاؿدفعالرسكـالمقررة،

مفمحاـ،كأف يتضمفأسباب الطعف،ك


كأف يؤشرعميوقمـالمحكمةبتاريخالتسجيؿ) ،كأف عدـاشتماؿالطعفعمىىذهاألمكر المحددةقانكنان،
الن معينان ،فإنو
الن ،ذلؾ أف إشتراط القانكف لصحة الطعف بكصفو عمالن إجرائيان شك 
يكجب عدـ قبكلو شك 

يجبأف يست كفي ىذاالعمؿاإلجرائيبذاتوشركطصحتو ،فاألمكر الشكميةىيمناطاتصاؿالمحكمة
بالطعف( .)2


كيمتزـ الطاعفبأف يبيف أسباب طعنو بصكرة كاضحةكمحددة ،حتىتتمكفالمحكمةمف مباشرة
سمطتيافيمراقبةتطبيؽالقانكف كسالمةاإلجراءات ،كاالتقررعدـقبكؿالطعف ،كفيىذاالسياؽجاء

قرار محكمة النقض بأنو( :كحيث إف المادة ( )4/228مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية

أكجبتعمىالطاعفأفيبيففيصحيفةطعنوأسبابالطعفبصكرةكاضحةكمحددةكذلؾبقصدتحديد

المآخذالتييأخذىاعمىالحكـالمطعكففيو،كيعينياتعينانكافيانكاضحاناللبسفيوكالغمكض ،كاشفان

عفالمقصكدمنيا عمى نحك يبعدىا عف الجيالة ،بحيث يتسنىلمف يطمع عمى الحكـ أف يدرؾ عمى

الفكركجوالعيبالذمشابو ،كحتىيتمكفالمطعكفضدهمفإعداددفاعوعمىضكءأسباب الطعف،

اضحةكأنياكردتمجردةكمجيمةممايحكؿدكفىذهالمحكمة

كعميوكلماكانتأسباب الطعفغيرك
مفمباشرةسمطتيافيمراقبةصحةتطبيؽالقانكف كسالمةاإلجراءات األمرالذميتعيفمعوعدـقبكؿ

الطعف)( ،)3ذلؾأف قبكؿالطعفيدكركجكدان كعدمان معتحديدأسبابوبصكرةكاضحة بعيدان عفالعمكمية
كالغمكض،حتىتتمكفالمحكمةمفالبحثفييابصكرةقانكنية،كاالتقررعدـقبكلو( .)4


4نقضفمسطينيجزاءرقـ2040/24جمسة2040/4/4ـ(دائرةراـاهلل)،المجمةالقانكنية،العدد،3المرجعالسابؽ،ص .208
2نقضفمسطينيجزاءرقـ2003/5جمسة2003/5/20ـ(دائرةراـاهلل)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي .
3نقضفمسطينيمدنيرقـ2043/280جمسة2044/4/30ـ(دائرةغزة)،غيرمنشكر .

4نقضفمسطينيجزاءرقـ2009/23جمسة2009/4/5ـ(دائرةراـاهلل)،كنقضفمسطينيجزاءرقـ2042/409جمسة2042/7/5ـ(دائرةراـ
اهلل)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي .
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الن طبقان لنص المادة ( )358مف قانكف اإلجراءات
كمف الشركط الشكمية أيضا لقبكؿ الطعف شك 

ار أردنيان أك ما يعادلو بالعممة
الجزائية ،أف يكدع الطاعف لدل خزينة المحكمة مبمغ كقدره ( )50دين ان

المتدا كلةقانكنان،كيعتبرىذاالمبمغتأمينانيردإلى الطاعفإذا كاف محقانفيطعنو،كيعفي مفىذاالمبمغ
النيابةالعامةكالمحككـعميوالمكقكؼلعقكبةسالبةلمحريةكالمعفي مفالرسكـالقضائية ،حيثنصت

ىذهالمادةعمىأنو( :إذا لـيككفالطعفمقدمانمفالنيابةالعامةأك مفالمحككـعميوالمكقكؼلعقكبة

سالبةلمحريةفإنويجبلقبكلوأف يكدعالطاعفخزينةالمحكمةمبمغ()50دينا انر أردنيان أك مايعادليا
بالعممة المتدأ كلة قانكنان ،ما لـ يكف قد أعفي مف الرسكـ القضائية ،كيعتبر ىذا المبمغ تأمينان يرد إلى

الطاعفإذا كاف محقان فيطعنو)( ،)4كبالتاليإذا كاف الطاعفالمدعيبالحؽالمدنيكجبعميوإيداع
الن(،)2كالقاعدةالكاردةفيالمادة()358
خمسيفدينا انرلدلخزينةالمحكمةكتأميف،كاالتقررردطعنوشك 

()358تعدقاعدةآمرةمتعمقةبالنظاـالعاـتقضيبياالمحكمةمفتمقاءنفسيا( .)3


الن مف اختصاص محكمة النقض ،كمف ثـ ليس لمنيابة العامة ،أك قمـ
كالحكـ برد الطعف شك 
المحكمة المختص بتمقى تقرير الطعف أك أسبابو ،رفض قبكؿ التقرير أك األسباب ،بحجة أنو قدـ بعد

الميعادالقانكني،فميسليماشأففيذلؾ،إذإفبعضأسبابعدـالقبكؿتتسـبالدقةكقديتطمبتقدي انر
خاصاناليممكوسكلمحكمةالنقض( .)4


الن ،تكجبعميياأف تبيففيحكميااألسباب التيدعتيالذلؾ،
كمتى قررتالمحكمةردالطعفشك 
كيكفيأف تؤسسحكمياعمىانتفاءأحدالشركطالشكميةفيالطعف ،كاالكاف حكميامعيبان بالخمكمف

أسبابو .

الندكفرفعطعفآخرعفذاتالحكـطالماأفالميعادما
كاليحكؿالحكـالصادربردالطعفشك 
كلـينتوبعد( .)5
ً
زاؿممتدان

 4نقضفمسطينيجزاءرقـ 2007/40جمسة2007/42/23ـ(دائرةراـاهلل) ،عبداهللغزالف ،مجمكعةاألحكاـ،ج ،3المرجعالسابؽ،ص،207
اءرقـ2040/9جمسة
كنقضفمسطينيجزاءرقـ2007/48جمسة2007/42/23ـ(دائرةراـاهلل)،المرجعنفسو،ص،244كنقضفمسطينيجز 
( 2040/2/46دائرةراـاهلل)،المجمةالقانكنية،العدد،3المرجعالسابؽ،ص،474كقدنصتالمادة()3مفقانكف رسكـالمحاكـالنظاميةعمى
(:معم ارعاةماكردفيأمقانكفخاصآخر.التقبؿأيةدعكلأكطمبأكالئحةجكابيةأكالئحةإستئناؼأكطعففيأيةدعكلأكإستئناؼأك
نقضأكأيةإجراءاتخاضعةلمرسـمالـيكفالرسـالمقررقداستكفيعنيامقدمانأكقدتـتأجيموبمكجبأحكاـىذاالقانكف) 

 2نقضفمسطينيجزاءرقـ 2002/4جمسة 2003/4/22ـ(دائرةراـاهلل)،مجمكعةاألحكاـ،جمعيةالقضاةالفمسطينييف،ج،4المرجعالسابؽ،
ص .43

 3نقضفمسطينيجزاءرقـ 2004/42جمسة 2004/6/3ـ(دائرةراـاهلل)،مجمكعةاألحكاـ،جمعيةالقضاةالفمسطينييف،ج،4المرجعالسابؽ،
ص .57

4ناىدالعجكز،المرجعالسابؽ،ص .644
5أحمدخميؿ،المرجعالسابؽ،ص .672
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كاذاقضتمحكمةالنقضبردالطعفشكالنتأسيسانعمىكجكدعيبمفالعيكبالشكمية،كأفيككف
قدـ بعد فكات الميعاد القانكني ،ثـ تبيف ليا خالؼ ذلؾ ،فإنو يجكز لمخصكـ مخاصمة القضاة الذيف

أصدركاىذاالحكـ،ككفأفذلؾيعدخطأمينيجسيـاليمكفتداركوفيظؿعدـقابميةأحكاـىذه

المحكمةلمطعف بأم بطريقةمفطرؽالطعف( ،)4حيثجاءفي نصالمادة()453مف قانكفأصكؿ

المحاكماتالمدنيةكالتجاريةقكليا(:تجكزمخاصمةالقضاةكأعضاءالنيابةالعامةفيالحالتيفاآلتيتيف:

 -4إذاكقعمفالقاضيأكعضكالنيابةالعامةفيعمميـغشأكتدليسأكخطأمينيجسيـاليمكف
تداركو-2.فياألحكاؿاألخرلالتييقضيفيياالقانكفبمسؤكليةالقاضيكالحكـعميوبالتعكيضات) .


فالقانكفحددالحاالتالتييجكزفييامخاصمةالقاضيكالتيمفضمنياإرتكابوخطأمينيجسيـ،
ذلؾ أنو يترتب عمى قبكؿ دعكل المخاصمة بطالف الحكـ كعدـ كجكده كاصدار حكـ جديد مف قبؿ
محكمة النقض بييئة مغايرة ،كذلؾ طبقان لنص المادة( )2/460مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية
كالتجاريةكالتيتنصعمى-2(:إذاقضتالمحكمةلممدعيبطمباتوتحكـعمىالمدعىعميوبالتعكيضات
كالمصاريؼ كببطالف تصرفو.كيجكز ليا في ىذه الحالة أف تحكـ في الدعكل األصمية إذا رأت أنيا

صالحةلمحكـفيمكضكعيابعدسماعالخصكـ) .


ولكن يثار التساؤل عن اإلجراء الذي يجوز لمخصوم اتخاذه متى تبين ليما أن ما وقعت بو محكمة

النقض خارج إطار دعوى المخاصمة ،كما لو كان ميعاد تقديم الطعن سجل خطأ بفعل موظف

المحكمة؟

نرى في ىذه الحالة األخذ بما تبناه البعضكذىبت إليومحكمة النقضالمصريةمفأنو إذا كاف
األصؿ أنو متى أصدرت المحكمة حكميا تككف قد أخرجت الدعكل مف حكزتيا ،فإف طبيعة محكمة
النقضتأبىتطبيؽىذااألصؿ عمييابالنسبةإلى األحكاـ الفاصمةفيشكؿالطعفإذا بنيتعمىخطأ

مادم  ،ككاف ىناؾ جدكلمف الرجكع( ،)2ذلؾ أنو إذا كاف ال سبيؿ إلى مراجعة قضاء محكمة النقض
بإعتبارىا أعمى جية قضائية في النظاـ القضائي ،كال يجكز الطعف في أحكاميا بأم طريقة مف طرؽ

الطعف طبقان لنص المادة ( )373مف قانكف اإلجراءات الجزائية كالمادة ( )242مف قانكف أصكؿ
المحاكمات المدنية كالتجارية ،إال أف محكمة النقض المصرية ،تقدي انر منيا لعدـ كجكد كسيمة أخرل

لممراجعةفيشأف ماقديعترماإلجراءات أماميامفخطأيمسحقكؽالخصكـ ،قداستنتفيسبيؿ
الكصكؿإلى السالمةالقضائية سنةالرجكععفقضائيافيبعضاألحكاؿ ،كذلؾبقبكؿطمباتاإلعادة

4تنصالمادة()242مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجاريةعمى(:اليجكزالطعففيأحكاـمحكمةالنقضبأمطريؽمفطرؽ
الطعف).

2أحمدفتحيسركر،النقضالجنائي،المرجعالسابؽ،ص .508
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بنظرالطعفإذا تبيفأف معمكماتخاطئةقدشابتتنا كليالمطعفلدلالفصؿفيومماأدلإلى الحكـ
بسقكطوأكعدـقبكلو ،فترجعفيحكميابناءعمىمايثبتليامفحقيقةالحاؿبناءعمىمايظيرلقمـ

المحكمة ،أك لمنيابةالعامةمف كقكع مثؿ ذلؾالخطأ ،بناءعمىطمبمف الخصـ صاحبالمصمحة،
كتقضيفيالطعفمجددان عمىأساسمايقدـإلييا مفمعمكماتصحيحةفيشأف األسباب التيتمنع

الن(،)4كالقكؿبغيرذلؾيجعمناأماـإىدارلحقكؽالخصكـفيخطألـيرتكبكهبؿكقعت
قبكؿالطعفشك 

بوالمحكمة،فالقاضيميمابمغمفالعمـيبقىإنسافمحاطباألخطاء .


كقدأسستمحكمةالنقضالمصريةأعماليالمبدأالرجكععفحكميافيبعضاألحكاؿبتحقيؽ
حسف سير العدالة ،حيث جاء في نص قضاؤىا ( :إف محكمة النقض ىي خاتمو المطاؼ ،كأحكاميا
باتتالسبيؿإلىالطعففييا،كلئفكافقضاءالدكائرالجنائيةبالمحكمةجرلعمىالرجكعفيأحكاميا

فيأحكاؿمخصكصةتحقيقانلحسفسيرالعدالة،إالأفمايؤسسالطالبعميوطمبوعمىنحكماسمؼ
بيانويخرجعفتمؾاألحكاؿ،ممايتعيفمعوالحكـبعدـقبكؿالطمب)( .)2




 كيككفرجكعالمحكمةعفقرارىابناءعمىطمبيقدـإلييامفالنيابةالعامةأكمفأحدالخصكـ
يعمفبوالخصـاآلخر(،)3كتطبيقانلذلؾفإفلمطاعفأفيطمبمفمحكمةالنقضإعادةالنظرفيحكميا

النقدبنيعمىأنولـيقدـتقريرالطعفأكأسبابوفيالميعاد،
إذاتبيفأفقضاؤىابعدـقبكليالطعنوشك 
ثـتبيفأفالتقريرأكاألسبابقدقدمافيالميعاد( .)4









4حسفعالـ،قانكفاإلجراءاتالجنائية،الطبعةالثانية،4994،ص35ك .36

2طعفمصرمرقـ24554لسنة67قضائيةجمسة2005/3/28ـ،المكقعلاللكتركنيمدكنة،الرابطالسابؽ .
3طعفمصرمرقـ788لسنة44قضائيةجمسة4975/6/22ـ،المكقعلاللكتركنيمدكنة،الرابطالسابؽ .

 4طعف مصرم رقـ  47447لسنة  62قضائية جمسة 4995/40/2ـ ،ك طعف مصرم رقـ  44279لسنة  64قضائية جمسة 4996/5/45ـ
المكقعلاللكتركنيمد كنة،الرابطالسابؽ .
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المطمب الثالث 

تسبيب الحكم الصادر بسقوط الطعن
إذا كاف الطعفبالنقضقدـمفالمتيـالمحككـعميوبعقكبةسالبةلمحرية ،فيتكجبعميوأف يتقدـ
لمتنفيذقبؿالجمسةالمحددهلنظرالطعف ،كاالسقط ىذاالطعف ،كىذاماقررتوالمادة()365مفقانكف

اإلجراءات الجزائية بقكليا (:يسقطالطعفالمرفكعمفالمتيـالمحككـ عميو بعقكبةسالبةلمحرية إذا لـ
يتقدـلمتنفيذقبؿالجمسةالمحددةلنظرالطعف)،كمتىسقطالحؽفيالطعففإفمحكمةالنقضالتممؾ
نظرالطعفمفحيثجكازتقديموأكشكموأكمكضكعو( .)4


ككفقان لنصالمادة()365مفقانكف اإلجراءات الجزائيةيعتبرشرطاإللتزاـ بالتقدـلمتنفيذمفقبؿ

المحككـعميو ،شرطان لنظر الطعفميماكانتمدةالعقكبة ،طالماكانتسالبةلمحرية ،فالمادةالمذككرة

جاءتخاليةمفتحديدمدةلمعقكبة،بؿإكتفتبعبارةعقكبةسالبةلمحرية .


كاليسرمىذاااللتزاـ عمىالمحككـعميوبعقكبةاإلعداـإذا ىرببعدالحكـعميوحضكريان ،ألنو

فضالن عف أف ىذه العقكبة ليست سالبة لمحرية حسبما اشترطت المادة ( )365مف قانكف اإلجراءات
الجزائية ،فإف الطعفبطريؽالنقضيترتبعميوإيقاؼتنفيذىذهالعقكبةعمالن بنصالمادة()398مف

ذاتالقانكف ،كالتينصتعمى(:اليترتبعمىالطعفبطريؽالنقضإيقاؼالتنفيذ،إالإذا كاف الحكـ
صاد انرباإلعداـ) ،كماأف النيابةالعامةمكمفةبعرضالقضيةالمحككـفيياباإلعداـعمىمحكمةالنقض
بقكة القانكف بغض النظر عف الطعف في حكميا مف عدمو( ،)2كىك ما أكدتو المادة ( )350مف نفس

القانكف بقكليا (:يتـالطعفبالنقضبحكـالقانكف فيجميعاألحكاـ الصادرةباإلعداـأك بالحبسالمؤبد
حتىكلكلـيطمبالخصكـذلؾ) .


كال يجكز لمحكمة النقض أف تقرر سقكط الطعف إذا كانت العقكبة المقضي بيا مشمكلة بإيقاؼ
التنفيذ كفقان لصريح نص المادة ( )365مف قانكف اإلجراءات الجزائية ،أك كاف الطاعف مخمى سبيمو
بكفالة ،ذلؾ أف إيقاؼ التنفيذ يسقط عف المحككـ عميو االلتزاـ بالتقدـ لمتنفيذ ميما كاف سند اإليقاؼ،
كليسلمحكمةالنقضأفتبحثفيمدلمشركعيتو( .)3
4أحمدفتحيسركر،النقضالجنائي،المرجعالسابؽ،ص .426
2أحمدفتحيسركر،النقضالجنائي،المرجعالسابؽ،ص .427

 3أحمدفتحيسركر ،النقضالجنائي ،المرجعالسابؽ ،ص ،429كتنصالمادة()284مفقانكف اإلجراءات الجزائيةعمى(:يجكزلممحكمةعند
الحكـفيجنايةأكجنحةبالغرامةأكبالحبسمدةالتزيدعمىسنةأفتأمرفينفسالحكـبإيقاؼتنفيذالعقكبةإذارأتمفأخالؽالمحككـعميو
أكماضيوأكسنوأكالظركؼالتيارتكبتفيياالجريمةمايبعثعمىاالعتقادبأنولفيعكدإلىمخالفةالقانكف.كيجبأفتبيففيالحكـأسباب
إيقاؼالتنفيذكيجكزأفيككفاإليقاؼشامالنأليةعقكبةتبعيةكلجميعاآلثارالجزائيةالمترتبةعمىالحكـ) .
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كال يكجبالقانكف تقدـالطاعفلمتنفيذبمجردالطعفعمىالحكـالصادرضده ،بؿيتطمبأف يتقدـ
لمتنفيذقبؿيكـنظرالطعفأماـ المحكمة ،فيمكنوأف يتقدـلمتنفيذفيذاتاليكـقبؿنظرالطعفمباشرة
حتىيتفادلالحكـبالسقكط( ،)4كاليجكزلممحككـعميو االستنادإلى الطعفبالنقضلالمتناععفتنفيذ

الحكـالمطعكففيوكفقانلماقررتوالمادة()2/369مفقانكفاإلجراءاتالجزائية  .


 كطبقان لنص المادة ( )365مف قانكف اإلجراءات الجزائية يكفي أف تثبت المحكمة أف الطاعف

المحككـعميو بعقكبة سالبةلمحريةلـ يتقدـلتنفيذ الحكـمحؿالطعف قبؿالجمسة المحددةلنظره ،لكي

تقررسقكطالطعف .


المحددةلنظره،ثـتبيف

كاذاقضتالمحكمةبسقكطالطعفلعدـتقدـالطاعفلمتنفيذقبؿيكـالجمسة
وسبؽكأف صدرأمربإيقاؼتنفيذالعقكبةبحقو ،فإنويجكزلمخصكـمخاصمةالقضاة

ليافيمابعدبأن
الذيفأصدركاىذاالحكـ،ككفأفذلؾيعدخطأمينيجسيـاليمكفتداركوفيظؿعدـقابميةأحكاـ

ىذهالمحكمةلمطعفبأمبطريقةمفطرؽالطعفطبقانلنصالمادة()453مفقانكفأصكؿالمحاكمات

المدنيةكالتجارية،ذلؾأنويترتبعمىقبكؿدعكلالمخاصمةبطالفالحكـكعدـكجكدهكاصدارحكـ
جديد مف قبؿ محكمة النقض بييئة مغايرة ،كذلؾ طبقان لنص المادة( )2/460مف قانكف أصكؿ

المحاكمات المدنية كالتجارية كالتي تنص عمى-2(:إذا قضت المحكمة لممدعي بطمباتو تحكـ عمى
المدعىعميوبالتعكيضاتكالمصاريؼكببطالفتصرفو.كيجكزليافيىذهالحالةأفتحكـفيالدعكل

األصميةإذارأتأنياصالحةلمحكـفيمكضكعيابعدسماعالخصكـ) .


كلكفإذاكافماكقعتبومحكمةالنقضخارجإطاردعكلالمخاصمة،كمالككافالطاعفقدسمـ

نفسو لدل الجيات المختصة قبؿ نظر الطعف ،كلكف ىذه الجيات لـ تبمغ المحكمة بذلؾ ،أك أبمغتيا
بالخطأأنولـيسمـنفسو،ممادفعالمحكمةالفتقررسقكطالطعف،فإننا نؤيد في ىذه الحالة ماتبنتو

2
بناء عمى طمب يقدـ إلييا مف قبؿ
محكمة النقض المصرية مف حؽ الرجكع عف ىذا الحكـ( ) ،كذلؾ ن

النيابةالعامةأكالطاعفكيعمـبوالخصـاآلخر( .)3


4ناىدالعجكز،المرجعالسابؽ،ص .637

2طعفمصرمجمسة4977/3/27ـس28ص،386المكقعلاللكتركنيمدكنة،الرابطالسابؽ .

3طعفمصرمرقـ788لسنة44قضائيةجمسة4975/6/22ـ،المكقعلاللكتركنيمدكنة،الرابطالسابؽ .
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المطمب الرابع
تسبيب الحكم الصادر في موضوع الطعن
الن ،كلـيسقطكلـيحصؿتنازؿعنو،تبدأفي
متىارتأتالمحكمة جكازالطعفبالنقض،كقبكلوشك 
فحصمكضكعو ،كليافيسبيؿذلؾأف تقضيبردمكضكعو( ،)4أك بقبكلو كنقضالحكـالمطعكففيو
بأكممو(،)2أكنقضجزءمنو(،)3أكتصحيحو(،)4كذلؾعمىالنحكالتالي :


الفرع األول
تسبيب الحكم الصادر برد موضوع الطعن
نصتالمادة()367مفقانكف اإلجراءات الجزائيةعمىأنو( :إذا رفضتالمحكمةجميعأسباب
الطعف بالنقض التي تقدـ بيا الطاعف كلـ تجد مف تمقاء نفسيا سببان لمنقض ردت الطعف مكضكعان)،
كذكرتالمادة()354مفقانكف اإلجراءات الجزائيةعمىسبيؿالحصراألسباب التييجبأف يشتمؿ

عميياالطعفبالنقضحتىيتقررقبكلو مكضكعان( ،)5حيثجاءفييا( :معمراعاةأحكاـالمادةالسابقة،

اليقبؿالطعفبالنقضإاللألسباب التالية -4:إذا كقعبطالف فياإلجراءات أثرفيالحكـ -2.إذا لـ

تكفالمحكمةالتيأصدرتومشكمةكفقان لمقانكف،أك لـتكفلياكاليةالفصؿفيالدعكل -3.إذا صدر

حكماف متناقضاف فيكقتكاحدفيكاقعةكاحدة -4.الحكـبمايجاكزطمبالخصـ -5.إذا كاف الحكـ
المطعكف فيو بني عمى مخالفة القانكف ،أك عمى خطأ في تطبيقو ،أك في تفسيره -6.خمك الحكـ مف

أسبابو المكجبة ،أك عدـ كفايتيا ،أك غمكضيا ،أك تناقضيا -7.مخالفة قكاعد االختصاص أك تجاكز

 4جاءفينصالمادة()367مفقانكف اإلجراءات الجزائيةبقكليا(:إذا رفضتالمحكمةجميعأسباب الطعفبالنقضالتيتقدـبياالطاعفكلـ
تجدمفتمقاءنفسياسببانلمنقضردتالطعفمكضكعان .).

 2تنصالمادة()354مفقانكفاإلجراءاتالجزائية عمى(:يجكزلممحكمةأف تنقضالحكـلمصمحةالمتيـمفتمقاءنفسياإذا تبيفليامماىك
ثابتفيوأنومبنيعمىمخالفةالقانكف،أك عمىخطأفيتطبيقوأك فيتأ كيمو،أك أف المحكمةالتيأصدرتولـتكفمشكمةكفقان لمقانكف،أك ال
كاليةليالمنظرفيالدعكل،أكإذاصدربعدالحكـالمطعكففيوقانكفيسرمعمىكاقعةالدعكل) .

 3تنصالمادة()368مفقانكف اإلجراءات الجزائيةعمى-4(:إذا لـيكفالطعفمقدمان مفالنيابةالعامةفالينقضيالحكـإالبالنسبةلمفقدـ
الطعف-2.إذاكافمقدـالطعفأحدالمحككـعمييـ ككانتاألسباب التيبنيعميياالطعفتتصؿبغيرهمفالمحككـعمييـمعوفيالدعكلفيحكـ
بنقضالحكـبالنسبةإلييـأيضانكلكلـيقدمكاطعنان) .

4تنصالمادة()4/369مفقانكف اإلجراءاتالجزائيةعمى-4(:إذابنيتأسباب الحكـالمطعكفبوعمىخطأفيذكرنصكصالقانكف،أكفي
كصؼالجريمةأك فيصفةالمحككـعميوفاليجكزنقضالحكـإذا كانتالعقكبةالمحككـبياىيالمقررةفيالقانكف لمجريمةبحسبالكقائع
المثبتةفيالحكـكتصححالمحكمةالخطأالذمكقعفيوكتردالطعفبالنتيجة) .

5نقضفمسطينيجزاءرقـ2042/20جمسة(2042/4/30دائرةغزة)،لـينشربعد .
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المحكمةسمطاتياالقانكنية-8.مخالفةاإلجراءاتاألخرلإذاكافالخصـقدطمبمراعاتياكلـتستجب
لوالمحكمةكلـيجرتصحيحيافيمراحؿالمحاكمةالتيتمييا) .


يتضحمفتمؾالنصكصأفقبكؿالطعفيتكقؼعمىتكافرأحداألسبابالتيأكردتياىذاالمادة،
كيظيرذلؾكاضحانمفخالؿالصيغةالتيجاءتبياالمادة،حيثجاءفييا..(:اليقبؿالطعفبالنقض

إاللألسبابالتالية،)..:كبالتاليفإفعدـتكافرأمسببمفىذهاألسبابيكجبرفضومكضكعان( .)4

كبالتدقيؽفياألسبابنجدأنياأسبابتستندإلىالقانكف،الإلىالكقائع(،)2كىكمايتفؽمعطبيعة
ىذهالمحكمة بأنيا محكمةقانكف كليستدرجةثالثةلمتقاضي ،فييتأخذالجانبالكاقعيمفالحكـكما
ىك ثابت أماميا ،كال تقحـ ذاتيا في فحص ىذا الشؽ المتعمؽ بالمكضكع ،فيي ال تحؿ محؿ محكمة

االستئناؼ لترلماإذا كاف الحكـصحيحانمفالناحيةالمكضكعية ،ذلؾأف فيـالكاقعكالتقريرفيشأنو

كتقديرقيمةالبينةككزنيايعتبرمفإطالقاتمحكمةالمكضكع ،طالماكاف لياأصمياالثابتفيأكراؽ

الدعكلكمؤديانإلىالنتيجةالتيانتيتإلييا،كعميوإذاانصبالطعفعمىالسمطةالتقديريةلممحكمةفي
ترجيحككزفالبينةكجبرفضو( .)3


كبذلؾ ال يجكز أف يككف محؿالطعفالمجادلة فيماارتسـفي كجداف المحكمة بالدليؿ الصحيح
بحصكؿالكاقعةنفيان أكإثباتان ،ككنويدخؿفيالسمطةالتقديريةلمقاضيكالتيالرقابةلمحكمةالنقض

عميو( ،)4كمااليجكز أف ينصبالطعفعمىمناقشةفيالبيناتكأقكاؿالشيكدكالبحثفيياأك طرحيا،
ألنياتخرجعفصالحيةمحكمةالنقضكالتيدكرىاالرقابةالقانكنيةكليستمناقشةكقائعكبينات( .)5


كاليجكزاعتباركجكدأخطاءماديةكعدـانسيابالجمؿكالكمماتمعبعضياالبعضفيأسباب
الحكـ سببان لمطعف بالنقض ،ذلؾ أف تصحيح األخطاء الكتابية يدخؿ في اختصاص المحكمة التي

أصدرت الحكـ إعماالن لممادة ( )483مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية كالتى نصت
بناءعمىطمبأحدالخصكـأفتقررتصحيحماكقعفيحكميا
عمى-4(:لممحكمةمفتمقاءنفسياأك ن

4نقضفمسطينيجزاءرقـ2009/6جمسة2040/40/27ـ(دائرةغزة)،غيرمنشكر،كنقضفمسطينيجزاءرقـ2040/9جمسة2040/6/9ـ
(دائرة غزة) ،غير منشكر ،كنقض فمسطيني جزاء رقـ  2044/86جمسة 2042/4/30ـ (دائرة غزة) ،غير منشكر ،كنقض فمسطيني جزاء رقـ
2043/26جمسة(2043/4/24دائرةغزة)،غيرمنشكر 

2عميالقيكجيكفتكحالشاذلي،المرجعالسابؽ،ص .448

3نقضفمسطينيجزاءرقـ2044/24جمسة2042/42/43ـ(دائرةغزة)،غيرمنشكر .

4نقضفمسطينيجزاءرقـ2003/36جمسة2003/7/43ـ(دائرةغزة)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي .
5

نقض فمسطيني جزاء رقـ  2044/24جمسة 2042/42/43ـ (دائرة غزة) ،غير منشكر .كنقض فمسطيني مدني رقـ  2043/36جمسة

2043/2/28ـ(دائرةغزة)،غيرمنشكر.
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مفأخطاءماديةبحتةكتابيةكانتأكحسابيةدكفمرافعة،عمىأفيتـالتكقيععمىالتصحيحمفرئيس
الجمسةككاتبيا)( .)4


فالمحكمةتقضيبردالطعفمكضكعان إذا تبيفلياأف الطاعفيثيرفيأسباب طعنومسائؿغير

صحيحة ،أك تخرجعفحدكدكظيفةمحكمةالنقضفيالرقابة( ،)2كمتىقررتالمحكمةرفضالطعف
كانتممزمة بأف تشمؿحكمياأسباب الرفض  ،كيجبأف تككف ىذهاألسباب كافيةكسائغةتردبياعمى

أكجوالطعفالمثارةفيالحكـالمطعكففيو( .)3
كافة 


كاليكفيأفيكردالطاعففيطعنوأحداألسبابالتيحددىاالقانكف،دكفأفيقدـمايؤيدىا،كاال

قضي بردطعنو( ،)4فاليعدكافيان أف يشيرالطاعفمثالن فيأسباب طعنوإلى مخالفةالحكـالمطعكف
الن عاريان
النمرس 
لمقانكف دكفأف يقدـالدليؿعمىىذهالمخالفة ،ألف عدـتقديـالدليؿيجعؿمفإدعائو قك
مفدليمو،يكجبعدـقبكؿالطعف( .)5


حيثجاءفيقرار

كيجبأفتككفأسبابالطعفكاضحةاليعتريياالغمكضكاالتقررعدـقبكلو،
محكمةالنقضقكليا(:كبعدالتدقيؽقانكنان نجدأفالطاعفاستندفيطعنوالماثؿإلىأسبابعديدة
جاءتجميعيامشكبةبعيبالغمكض ،كحيثأفىذهاألسبابجاءتعمىنحكخالؼمتطمباتالطعف
بالنقض التي تكجب أف تككف األسباب محددة ناىيـ عف مخالفتيا ألحكاـ المادة  354مف قانكف

اإلجراءات الجزائية رقـ  3لسنة  ،2004كحيث أف قبكؿ الطعف يدكر كجكدان كعدمان مع تحديد أسباب

الطعفبصكرةكاضحةبعيدانعفالعمكميةكالغمكضاألمرالذميقتضيمعوعدـقبكلو)( .)6


كاذا كاف الحكـ المطعكف فيو كافي األسباب الكاقعية كصحيح مف حيث النتيجة التي انتيى إلييا

قانكنان ،فال يفسده مجرد القصكر في أسبابو القانكنية ،إذ لمحكمة النقض في ىذه الحالة استكماؿ ىذه

4

نقضفمسطينيمدنيرقـ2044/564جمسة2042/4/23ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.348

2أحمدفتحيسركر،النقضالجنائي،المرجعالسابؽ .542،
3عميمحمكدحمكدة،المرجعالسابؽ،ص .597

4نقضفمسطينيجزاءرقـ2002/75جمسة2002/6/25ـ(دائرةغزة)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي .

 5نقض فمسطينيجزاءرقـ 2002/407جمسة2003/2/47ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب ،المرجعالسابؽ،ص،345كنقضفمسطينيمدنيرقـ
2005/9جمسة2006/40/44ـ(دائرةغزة)،المرجعنفسو،ص .345

6نقضفمسطينيجزاءرقـ2042/409جمسة2042/7/5ـ(دائرةراـاهلل)،المكقعالاللكتركنيلممقتفي .
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األسباب(،)4ككذلؾاليبطؿالحكـالمطعكففيواشتماؿأسبابوعمىأخطاءقانكنيةمتىانتيىإلىنتيجة
صحيحة،فممحكمةالنقضأفتصححىذهاألخطاءدكفنقضو( .)2


كاألصؿ أف تنظرمحكمةالنقضالطعفتدقيقان كفقان لممادة()366مفقانكف اإلجراءات الجزائية،
كلكفيجكزلياأف تحددجمسةلسماعأقكاؿالنيابةكككالءالخصكـإذا ارتأتذلؾ ،كفيىذهالحالةال
يجكزلمخصكـفيجمسةالمرافعةالشفكيةأف يبدكاأسباب غيراألسباب التيسبؽليـبيانيافيالئحة

الطعفطبقانلنصالمادة()234مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجاريةكالتىجاءفييا-4(:إذا
رأتالمحكمةضركرةالمرافعةالشفكيةفمياسماعمحاميالخصكـكاليؤذفلمخصكـأفيحضركابأنفسيـ

مفغيرمحاـمزكؿ -2.اليجكزإبداءأسباب فيالجمسةغيراألسباب التيسبؽلمخصكـبيأنيافي
ا

الئحةالطعف) .


كلكفيجكزلمطاعفمتىقدـالئحةطعفمختصرةأف يكدعمذكرةتكميمية يبيففيياأسباب طعنو
عمى كجو التفصيؿ ،كذلؾ شريطة الحصكؿ عمى إذف مف المحكمة بذلؾ،كىك ما نصت عميو المادة

ستثناء أف تأذفلمحامي
()235مفقانكف أصكؿ المحاكماتالمدنيةكالتجارية( :يجكزلمحكمةالنقضا
ن
الخصكـ بإيداع مذكرات تكميمية في الميعاد الذم تحدده)( ،)3كعمى الطاعف أف يقدـ المذكرة التكميمية

خالؿالميعادالذم تحددهلوالمحكمة ،كاذا خالؼذلؾكقدميابعدانتياءالمدة ،فإف المحكمةالتمتفت

إليياكتعتبرىاكأفلـتكف( .)4


كاذاكافالقانكفأعطىلكزيرالعدؿبمكجبالمادة()335مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةالحؽفي

أف يطمبمفالنائبالعاـخطيان عرضممؼدعكلمعينةعمىمحكمةالنقض ،فإف ذلؾمشركطان بأف
يككفالحكـالمنكمالطعفبومخالفان لمقانكف كاكتسبالدرجةالقطعية ،كلـيسبؽلمحكمةالنقضالبت

فيو ،كىكماقررتوالمادةالمذككرةبقكليا(:لكزيرالعدؿأف يطمبمفالنائبالعاـخطيان عرضممؼ
دعكلعمىمحكمةالنقضإذاكافالحكـمخالفانلمقانكف ككافالحكـقداكتسبالدرجةالقطعيةكلـيسبؽ

لمحكمةالنقضالبتفيو.كيطمبباالستنادإلىذلؾإبطاؿاإلجراءأكنقضالحكـأكالقرار) .


4نقضفمسطينيمدنيرقـ2004/50جمسة2006/4/8ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص .323

2نقضفمسطينيمدنيرقـ2044/686جمسة2042/2/20ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص .323
3نقضفمسطينيمدنيرقـ2006/33جمسة2007/5/26ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص 308
4نقضفمسطينيمدنيرقـ2006/66جمسة2006/5/3ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص .324
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أكجومخالفة
عرضالممؼعمىمحكمةالنقضك 

كمايتكجبعمىالكزيرأف يبيففيطمبوأسباب
الحكـلمقانكف،كاالتقررردالطعف،كتتقيدالمحكمةبحدكدىذهاألسباب،كفيىذااالطارجاءفيقضاء
محكمة النقض قكليا( :بعد التدقيؽ كالمدا كلة كاالطالع عمى الممؼ المعركض بكامؿ ما أشتمؿ عميو

كأرفؽبونرلأف نقررابتداءأف طمبالسيدكزيرالعدؿالمكجولمسيدالنائبالعاـجاءخاليان مفبياف
أكجومخالفةالحكـلمقانكف ،ذلؾأف المادة()375
مسكغاتعرضممؼالدعكلعمىمحكمةالنقضك 


مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةرقـ3لسنة2004نصتعمى""...كبذلؾيتضحكعمىماافصحتعنو
إرادةالمشرعكفؽصريحنصالمادة()375سالفةالذكرأف النقضبأمرخطيطريؽاستثنائييتـ

الكلكجإليوكفؽضكابطحددىاالمشرعكاليجكزالتكسعفيتفسيرهبمايعنيأفالنائبالعاـيعرضممؼ
الدعكل عمى محكمة النقض مرفقة باألمر الخطي الصادر عف كزير العدؿ ،كيطمب باالستناد إلى
اركأفمحكمةالنقضتغدكمقيدةبحدكدأسباب
األسبابالكاردةفيوإبطاؿاإلجراءأكنقضالحكـأكالقر 

الطعفالتييستندإلييا الكزيرفيطمبالنقضبأمرخطيكاليممؾالنائبالعاـأف يضيؼإلى تمؾ

يسببمفلدنوكاالأضحىاألمرخركجانمفدائرةاالستثناءإلىدائرةاألصؿ،كفيذلؾ

األسبابأكأف
تكسيعضيؽكانحراؼعفغايةالمشرعكفمسفةالتشريعكتحميؿلمنصأكثرممايحتمؿ،كلماكافطمب

أكجو مخالفة الحكـ لمقانكف فإنو
ك 
كزير العدؿ قد خال مف أسباب عرض الممؼ عمى محكمة النقض 

كالحالةىذهيستكجبالرد)( .)4


كاذاقررتالمحكمةردالطعفمكضكعان،أضحىالحكـالمطعكففيوحكمانباتان،كاليجكزبأمحاؿ
لمطاعفالذمرفعوأف يرفعطعنان آخرعفذاتالحكـالمطعكففيوألمسببكاف كذلؾطبقان لنص

المادة()373مفقانكف اإلجراءات الجزائية ،كيقتصرىذاالحرماف عمىالطاعفالذمحكـبردطعنو،

أماغيرهمفالخصكـفيذاتالدعكل ،فموأف يطعفبالنقضفيذاتالحكـ ،ألنوقديستندإلى سبب
الن( .)2
يجعؿطعنومقبك

4نقضفمسطينيجزاءرقـ2007/48جمسة2007/40/22ـ(دائرةراـاهلل)،عبداهللغزالف،مجمكعةاألحكاـ،المرجعالسابؽ،ص462ك .463
2ناىدالعجكز،المرجعالسابؽ،ص .654
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الفرع الثاني
تسبيب الحكم الصادر بنقض الحكم
لمحكمةالنقضأفتقررقبكؿالطعفكمفثـنقضالحكـالمطعكففيومتىكافمتكاف انرفيوأحد

األسباب التيأكردتياالمادة()354مفقانكف اإلجراءات الجزائية ،كماكأجازالقانكف ليذهالمحكمةأف
تقررمفتمقاءنفسيانقضالحكـالمطعكففيو ،دكفالتقيدبأسباب الطعفالمقدـمفالنيابةالعامةأك

المتيـمتىتكافرتإحدلالحاالتالكادةفيالمادة()354مفذاتالقانكف بقكليا(:يجكزلممحكمةأف
تنقض الحكـ لمصمحة المتيـ مف تمقاء نفسيا إذا تبيف ليا مما ىك ثابت فيو أنو مبني عمى مخالفة

القانكف،أكعمىخطأفيتطبيقوأكفيتأ كيمو،أكأفالمحكمةالتيأصدرتولـتكفمشكمةكفقانلمقانكف،

أكالكاليةليالمنظرفيالدعكل،أكإذاصدربعدالحكـالمطعكففيوقانكفيسرمعمىكاقعةالدعكل) .


كفيجميعاألحكاؿالتي تقرر فيياالمحكمةنقض الحكـالمطعكف فيو ،تككف ممزمة بتسبيبما
خمصتإليو  ،كبياف األساس الذم بنت عميوقضاؤىا ،كيختمؼىذاالتسبيبباختالؼالسببالذمأسس
عميوالقرار(،)4كيجبأفتككفىذهاألسبابفيإطارالكظيفةالتيتمارسيامحكمةالنقضكىيضماف
كحدةتطبيؽالقانكفككفالةكحدةالقضاء ،فاألسباب تعتبرىيالمرشدالذمييدمالمحاكـكيكضحليا

صحيح القانكفكضكابطالمنطؽالقضائيالسميـ ،فيذهالمحكمة ال تمارسكظيفتيا بمجرد الفصؿ في

الطعف ،كانما تباشرىا عف طريؽ أسباب الحكـ في ىذا الطعف ،لذا فإف عمى ىذه المحكمة أف تسبب
حكمياكضمافلحسفمباشرةكظيفتيا،ككأداةإقناعبمايجبأفيككفعميوحسفتطبيؽالقانكف( .)2


ككفقان لمفقرةاأل كلىمفنصالمادة()4/354قانكف اإلجراءات الجزائية ،لمحكمةالنقضأف تقرر
نقضالحكـالمطعكففيومتىكقعبطالف فياإلجراءات أثر فيىذاالحكـ ،فإذا لـيكفليذاالبطالف

الذم شاب اإلجراءات أثر في الحكـ المطعكف فيو ،فال يككف ذلؾ سببان يبرر لممحكمة نقض الحكـ،

كالبطالف الذممفشأنوأف يؤثرفيالحكـمتىأصاباإلجراءات ىكالبطالف الجكىرم ،أماالبطالف
غيرالجكىرمفاليصمحسببانلمطعفبالنقض( ،)3كالبطالف الجكىرمكجزاءيمحؽاإلجراء الذمخالؼأك
أغفؿلقاعدةجكىريةفياإلجراءات الجزائية ،كأمااإلجراء الذميخالؼ قاعدةإرشادية ،فاليصحكجيان

لمنقض(،)4كمفاإلجراءات اإلرشاديةالتياليترتبعمىمخالفتيابطالف جكىرم ،ىياإلجراءات التي

4عميمحمكدحمكدة،المرجعالسابؽ،ص .598

2أحمدفتحيسركر،النقضالجنائي،المرجعالسابؽ،ص .543

3ساىرإبراىيـالكليد،شرحقانكفاالجراءات،المرجعالسابؽ،ص .334

 4محمكدنجيبحسني،شرحقانكفاإلجراءاتالجنائية،الجزءالثاني،المرجعالسابؽ،ص .4435
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نصت عميو المكاد ( )250ك( )254ك( )252ك()254ك( )255كغيرىا مف المكاد التي جاءت بشكؿ
تنظيميإرشادم( .)4


كالبطالف الذم يصمح سببان لنقض الحكـ المطعكف ،قد يككف متعمقان بالنظاـ العاـ أك بمصمحة

الخصكـ ،كالبطالف المتعمؽبالنظاـالعاـيجكزإثارتوفيأيةمرحمةمفمراحؿالدعكلكأل كؿمرةأماـ
محكمة النقض  ،كلممحكمة أف تقضي بو مف تمقاء نفسيا( )2كذلؾ كالبطالف المترتب عمى عدـ مراعاة
أحكاـ القانكف المتعمقة بتشكيؿ المحاكـ أك بكاليتيا أك باختصاصيا ،كىك ما أكدتو المادة ( )475مف

قانكف اإلجراءات الجزائية بقكليا (:يترتب البطالف عمى عدـ مراعاة أحكاـ القانكف المتعمقة بتشكيؿ
المحاكـأكبكاليتياأكباختصاصياأكبغيرذلؾمماىكمتعمؽبالنظاـالعاـكجازتإثارتوفيأيةمرحمة
مفمراحؿالدعكل،كماتقضيبوالمحكمةمفتمقاءنفسيا) .


كأماالبطالفغيرالمتعمؽبالنظاـالعاـكالذمشرعلمصمحةالخصكـ،كبطالفاإلجراءاتالخاصة

بجمعاالستدالالؿأك بالتحقيؽاالبتدائي ،فإنويجبالتمسؾبوأماـ محكمةالمكضكعحتىتقكؿكممتيا

النعنو،
فيو،كاليجكزإثارتوأل كؿمرةأماـمحكمةالنقض،ألفعدـإثارتوأماـمحكمةالمكضكعيعدتناز
كال يجكز لممحكمة أف تقضي بو مف تمقاء نفسيا ،كىك ما قررتو المادة ( )476مف قانكف اإلجراءات

الجزائيةبقكليا( :فيماعداالحاالتالتييتعمؽ فيياالبطالف بالنظاـالعاـ،اليجكزالدفعبالبطالف إال

ممفشرعلمصمحتومالـيكفقدتسببفيوأك تنازؿعنوصراحةأك ضمنان)كالمادة()478مفذات

القانكف بقكليا(:فيغيرحاالتالبطالف المتعمؽبالنظاـالعاـيسقطالحؽفيالدفعببطالف اإلجراءات
الخاصةبجمعاالستدالؿأكبالتحقيؽاالبتدائيأكبالتحقيؽبالجمسةإذاكافلممتيـمحاـكحصؿاإلجراء

بحضكرهدكفاعتراضمنو،كيسقطحؽالدفعبالبطالفبالنسبةلمنيابةالعامةإذالـتتمسؾبوفيحينو) .


كالبطالف الذمشابإجراءات الحكـالمطعكففيويجبأف يؤثرعمىىذا الحكـ ،كيككفكذلؾإذا
كافالحكـالمطعكففيوقداستندإلييا،أماإذالـيؤثرفيالحكـالمطعكففيوفاليجكزنقضو()3كذلؾ
الن بحكـ المادة ( )477مف قانكف اإلجراءات الجزائية كالتي تنص عمى  (:ال يترتب عمى بطالف
عم 

لـتكفمبنيةعميو،كاذاكاف

اإلجراءبطالفاإلجراءاتالسابقةعميو،أكبطالفاإلجراءاتالالحقةلوإذا
اإلجراء باطالن فيجزءمنوفإف ىذاالجزءكحدهىكالذميبطؿ) ،كتطبيقالذلؾجاءفيقضاءمحكمة

4ساىرإبراىيـالكليد،شرحقانكفاإلجراءاتالجزائية،المرجعالسابؽ،ص .334
2

تٌض الوادج ( )1/232هي قاًوى أطول الوحاكواخ الودًٍح والتجارٌح على-4(:اليجكزإبداءدفكعأك تقديـأدلةجديدةأماـمحكمةالنقضإال

إذاتعمؽذلؾبالنظاـالعاـ).

3رمسيسبيناـ،المرجعالسابؽ،ص .255
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االستئناؼ العميا بأنو  (:كحيث إنو فضال عما تقدـ فإف محكمة أ كؿ درجة اعتمدت في قضائيا عمى
بينات أخرل غير التفتيش منيا اعتراؼ المتيـ أماـ البكليس بإح ارزه لممخدر ،كلما كاف ىذا اإلعتراؼ

مقطكعالصمةبماسبؽمفإجراءات إذتمقاهالمتيـأشخاصآخركفغيرالذيفقامكابالتفتيشفإف قبكؿ
المحكمةلوبينةصحيحفيالقانكفكاعتمادىاعميوفياإلدانةسميـ)( .)4


كيجبأف يككفسببالبطالف كاضحان مفاالطالععمىمدكناتالحكـالمطعكففيو ،فاليحتاج

إلى تحقيقان مكضكعيان ال تختص بو محكمة لنقض( ،)2كعميو ال يجكز لممحكمة أف تقرر نقض الحكـ
المطعكففيولمجردكجكدبطالففيإجراءاتذلؾالحكـ،بؿالبدأفيككفىذاالبطالفأثرفيالحكـ،

كأف يككف جكىريان  ،كتـ التمسؾ بو أماـ محكمة المكضكع إذا لـ يتعمؽ بالنظاـ العاـ ،كاال كاف حكميا
معيبانكمخالفانلمقانكف .


كاعتبرتالفقرةالثانيةمفالمادة()354مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةأفصدكرالحكـالمطعكففيو
مفقبؿمحكمةغيرمشكمةكفقانلمقانكفأكلـتكفلياكاليةالفصؿفيالدعكل،مفاألسبابالتيتبرر
لممحكمةنقضالحكـالمطعكففيو ،ذلؾأف اختصاص المحكمةككاليتيايعدمفالنظاـالعاـبمكجب

المادة()475مفذاتالقانكف،كلممحكمةأفتقررمفتمقاءنفسيانقضالحكـالمطعكففيواستنادانإلى
ىذاالسببحتىلكلـيثرهالطاعفمفضمفأسباب طعنو ،كذلؾسندالنصالمادة()354مفنفس

القانكف كالتيجاءفييا( :يجكزلممحكمةأف تنقضالحكـلمصمحةالمتيـمفتمقاءنفسياإذا تبيفليا

مماىكثابتفيوأنومبنيعمىمخالفةالقانكف،أك عمىخطأفيتطبيقوأك فيتأ كيمو،أك أف المحكمة

التيأصدرتولـ تكفمشكمة كفقان لمقانكف ،أك ال كاليةليالمنظرفي الدعكل ،أك إذا صدر بعد الحكـ

المطعكففيوقانكفيسرمعمىكاقعةالدعكل) .


كقرارالمحكمة بنقض الحكـلمخالفتو قكاعد الكالية أكاالختصاص يمزميابأفتحددفي قضائيا
الجيةذاتالكاليةأكاالختصاص،دكفأفتقررإحالةالدعكلإلىتمؾالجية( .)3


ردالمشرعالفمسطينيضمفالمادة()354مفقانكف اإلجراءات الجزائيةفيالفقرةالثالثةحالة
كأك
ٌ
صدكر حكميف متناقضيف في كقت كاحد في كاقعة كاحدة ،سبب مف األسباب التي تبرر نقض الحكـ

الن إذا صدرحكماف في جريمة كاحدةمتناقضاف يستحيؿ التكفيؽ بينيما،
المطعكف فيو ،كيككف ذلؾ مث 

4إستئناؼعمياجزاءرقـ59/3جمسة4959/3/4ـ(دائرةغزة)،كليدالحايؾ،مجمكعةمختارة،ج،47المرجعالسابؽ،ص .407
 2محمكدنجيبحسني،شرحقانكفاإلجراءاتالجنائية،الجزءالثاني،المرجعالسابؽ،ص .4436
3فتحيكالي،المرجعالسابؽ،ص .833
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بحيث قضى أحدىما براءة المتيـ ،بينما قضى اآلخر بإدانتو عمى ذات الجرـ ،األمر الذم يؤدم إلى
استحالة تنفيذىما( ،)4فخركجان مف ىذا التناقض جاء إدراج ىذه الحالة ضمف الحاالت التي تبرر نقض
الحكـالمطعكففيو .


 كمحكمةالمكضكعمقيدةبمايطمبوالخصكـكاليجكزلياأف تقضيبمايجاكزىذهالطمبات ،فال

تممؾالفصؿفيجرـلـيكردهقراراالتياـ،أكتحكـعمىشخصلـيتناكلوقراراالتياـ،فإفىيفعمت
تعرضحكميالمبطالف( ،)2كقدأدرجتالفقرةالرابعةمفالمادة()354مفقانكف اإلجراءات الجزائيةىذه

الحالةمفضمفحاالتالطعفبالنقض .


كرغـأف المشرعقدأدرجمخالفةالقانكف أك الخطأفيتطبيقوأك تفسيرهمفضمفالحاالتالتي
يجكزلمخصكـاالستنادإلييا فيطعنيما بمكجبالفقرةالخامسةمفالمادة()354مفقانكف اإلجراءات

الجزائية،إالأنوأدرجيامرةأخرلمفضمفالحاالتالتييجكزلممحكمةأفتتصدلليامفتمقاءنفسيا

فيالمادة()354مفنفسالقانكف .


كالمقصكدبمخالفةالحكـالمطعكففيولمقانكف حسبماعبرتعنومحكمةالنقضبأنو( :ترؾالعمؿ
بنص قانكنياليحتمؿالتأ كيؿ كال خالؼ في كجكب األخذ بو ،كأف ىذهالمخالفة تتحقؽبإنكار كجكد

قاعدةقا كنيةمكجكدةأكبتأكيدكجكدقاعةقانكنيةالكجكدليا)( .)3


 كيقصدبالخطأفيتطبيؽالقانكفتطبيؽقاعدةقانكنيةفيغيرمكضعيابماينرتبعمىذلؾنتيجة
عمىخالؼماكافسيترتبلكطبقتالقاعدةالصحيحة .


أماالخطأفيتفسيرالقانكفالمبررلنقضالحكـالمطعكففيو،يتحقؽبإعطاءالنصالقانكنيغير
معناهالصحيحالذمقصدهالمشرعمفإصداره( ،)4كاألصؿ فيتفسيرالقكانيف أف اليقتصرذلؾعمى
عماؿأحكاموكأفيستطيؿ

النصالمرادتفسيرهبؿالبدمفالكصكؿإلىمرمىالشارعمفذلؾالنص،كا

التفسير إلى القانكف بأكممو الذم كرد بو ذلؾ النص حتى يككف التفسير شامالن مانعان مف التصادـ
كالتضارببيفالغمكض ،كأف القاعدةالعامةفيالتفسيرأنومتىكاف النصصريحان جمى المعنىقاطع

4ساىرإبراىيـالكليد،شرحقانكفاإلجراءاتالجزائية،المرجعالسابؽ،ص .337
2عبدالحميدالعيمة،المرجعالسابؽ،ص .363

3نقضفمسطينيمدنيرقـ2008/62جمسة2040/4/43ـ(دائرةراـاهلل)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي .
4أحمدخميؿ،المرجعالسابؽ،ص .659
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الداللةعمىالمرادمنوفالمجاؿلتأ كيموأك الخركجعنو( ،)4كذلؾانطالقامفالقاعدةالعامةالتيتقضي
بأنو ال اجتياد بصراحة النص( ،)2كال يككف تفسير نصكص قانكف اإلجراءات الجزائية دائمان لمصمحة

المتيـ،بؿيجبالكشؼعفقصدالمشرع،كلككاففيغيرصالحالمتيـ( .)3


كردالطاعففيطعنوعبارةمخالفةالحكـالمطعكففيولمقانكف كاألصكؿ كالخطأفي
كاليكفيأف ي 
تطبيقوكتأ كيمودكفأف يبيفعمىكجوالدقودكفغمكضأك جيالةأك إبياـمايعترمالحكـالمطعكف

فيومفعيكبقانكنيةكبياف كجوالصكابالذميعتقده ،كاالعداذلؾكالمانعامانمجردانييبطإلى درجة

المغككاليصمحسببانيقكلعمىحمؿالطعف( .)4


كماقضيبأفعمىالطاعفأفيكضحأمقانكفتمتمخالفتوكمخالفةتطبيقوكتفسيره،أكأممادة
قانكنيةتمؾالتيتمتمخالفتياأك مخالفةتطبيقياكتفسيرىا ،كاالتقررردطعنو( ،)5كيجبعميوأف يقدـ
مايؤيدالسببالذمقاـعميوطعنو( .)6


كاذا كاف الخطأفيالقانكف الذمكقعبوالحكـالمطعكففيوينصبعمىخطأفيذكرنصكص

القانكف ،أك فيكصؼالجريمة ،أك صفةالمجنيعميو ،فطبقان لنظريةالعقكبةالمبررةاليجكزلممحكمة

أفتقررنقضومتىكانتالعقكبةالمحككـبياىيالمقررةفيالقانكفلمجريمةبحسبالكقائعالمبينةفي

الحكـ ،كتمتزـالمحكمةبيذهالحالةبتصحيحالخطأالذمكقعفيوكتردالطعفبالنتيجة،كذلؾطبقانلنص
المادة()4/369مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةكالتيتضمنتاآلتي-4(:إذابنيتأسبابالحكـالمطعكف
بو عمى خطأ في ذكر نصكص القانكف ،أك في كصؼالجريمة أك في صفةالمحككـ عميو فال يجكز

4طعفمصرمرقـ705لسنة 69قضائيةجمسة 2040/6/28ـ،المستحدثفياحكاـمحكمةالنقض،االصدارالخامسعشر،المرجعالسابؽ،
ص .35

2تنصالمادة() 24مفمجمةاألحكاـالعدلةعمى(:المساغلالجتيادفيمكردالنص) 

 3كفيذلؾجاءفيقضاءمحكمةالنقضالفمسطينيةبأنو(:عندتفسيرالنصكصفيقانكفاإلجراءاتالجزائيةفالبدمفاألخذبتحميؿألفاظ
النصكتحديدعمتوسيماأفىدؼالتفسيردائمان ىكالكشؼعفقصدالمشرعكليسقصدالمشرعحمايةكمكافأةالجانيالذمتقعمسؤكليةتبميغو
عمىالمحكمةدكفتقصيرمفالمجنيعميوأكمفيمثموبالنتيجةيكافأالجانيفيالحكـبإنقضاءالدعكلالمقامةضدهبالتقادـلعدـقياـالمحكمة

بتبميغواكاحضاره،كعميوكحيثأفطم بالنيابةأثناءجمساتالمحاكمةبدعكةطرفيالدعكلاكإعادةتبميغيماىيطمباتقاطعةلمتقادـ)نقض
فمسطيني جزاء رقـ  2040/47جمسة  2040/3/24ـ (دائرة راـ اهلل) ،المجمة القانكنية ،الصادرة عف المكتب الفني لنقابة المحاميف النظامييف
الفمسطينييف،العددالثالث،2043،ص .489

 4أحمدمميجي،المرجعالسابؽ،ص،4443كنقضفمسطينيمدنيرقـ 2006/205جمسة2008/8/40ـ(دائرةراـاهلل)،المكقعاإللكتركني
لممقتفي،كنقضفمسطينيجزاءرقـ 2009/23جمسة2009/4/5ـ(دائرةراـاهلل)،المكقعنفسو،كنقضفمسطينيجزاءرقـ 2040/99جمسة
2044/3/8ـ(دائرةراـاهلل)،المكقعنفسو .

5نقضفمسطينيجزاءرقـ2040/28جمسة2044/42/8ـ(دائرةغزة)،غيرمنشكر .

6نقضفمسطينيجزاءرقـ2002/75جمسة2002/6/25ـ(دائرةراـاهلل)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي .
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نقض الحكـ إذا كانت العقكبة المحككـ بيا ىي المقررة في القانكف لمجريمة بحسب الكقائع المثبتة في
الحكـكتصححالمحكمةالخطأالذمكقعفيوكتردالطعفبالنتيجة) .


كاذا كانتالمادة()354مفقانكف اإلجراءات الجزائيةقدأعطتمحكمةالنقضالحؽفينقض
الحكـمفتمقاءنفسيامتىتكافرتإحدلالحاالتالكاردهفييا،إالأفذلؾمشركطبعدةمشركطكىيأف

كأف يككف الطعف مقبكالن مف حيث
يككف الحكـ المطعكف فيومف األحكاـ الجائز الطعف فييا بالنقض ،

الشكؿ ،ذلؾأف ىذه المسائؿتسبؽالفصؿفيالمكضكع ،فإذا قدـالطعفبعدالميعادالقانكنيأك كاف
ينصبعمىحكـ غير جائزالطعف فيو ،فالمجاؿ لتطبيؽالمادة ،ككذلؾ يشترط أف يككففي نقض

الحكـمصمحةلممتيـ ،كأف يككفكجوالخطأظاى انرمفاالطالععمىذاتالحكـبغيرالرجكعإلى أم
أكراؽأخرل( .)4


كمتىتبيفلممحكمةأف الطعففيمحموكمبنيعمىأساسقانكنيمتيف ،فإنوكأصؿعاـإذا لـ
يكفمقدمان مفالنيابةالعامةفالينقضإالبالنسبةلمفقدمو ،كلكفمتىكاف مقدمان مفأحدالمحككـ

عمييـ  ،ككانت األسباب التي بني عمييا تتصؿ بغيرهمف المحككـ عمييـ معو في الدعكل ،فإنيا تقرر
نقضالحكـبالنسبةإلييـجميعانكلكلـيقدمكاطعنان( .)2


كاذاكافاألصؿأفالمحكمةالتمتزـفيسبيؿنقضالحكـببحثجميعأسبابالطعف ،إذارأت
فيأحدىذهاألسبابمايكفيلنقضو(،)3إالأنوإذاتعددالطاعنكفعمىالحكـكانتالمحكمةممزمة
بالردعمىأكجوكؿطاعفعمىحدة ،مالـتقبؿأحداألكجوالتييستفيدمنياسائرالطاعنيف ،كبناء
فإفقبكؿالطعفالمقدـمفالنيابة
ٌ
عمىذلؾإذاتعددالطعفمفكؿمفالنيابةالعامةكالمحككـعمييـ ،

حالةاليعفيالمحكمةمفالردعمىالطعفالمقدـمفالمحككـ
ٌ
العامةكنقضالحكـالمطعكففيوكاإل

عمييـ،كالفصؿفيىذهالطعكف،كالمجاؿلمقكؿبعدـكجكدمصمحةلممحككـعمييـفيمثؿىذهالحالة،
طالماأفقبكؿطعفالنيابةالعامةكنقضالحكـالمطعكففيوكاإلحالةيؤدمإلىإعادةطرحالدعكلمف

جديدأماـمحكمةالمكضكع،ألفشرطالمصمحةيجبتكافرهعندرفعالطعفالعندالفصؿفيو( .)4


4ساىرإبراىيـالكليد،شرحقانكفاإلجراءاتالجزائية،المرجعالسابؽ،ص .354
2راجع:المادة()368مفقانكفاإلجراءاتالجزائية .
3فتحيكالي،المرجعالسابؽ،ص .830

4أحمدفتحيسركر،النقضالجنائي،المرجعالسابؽ،ص544ك .545
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كعندماتقررالمحكمةنقضالحكـالمطعكففيو ،فإنياتقرركفقالنصالمادة()372مفقانكف
اإلجراءاتإعادة الدعكلإلى المحكمةالتيأصدرتالحكـالمنقكضلتحكـفييامفجديدبييئةمغايرة،

كاذا أصدرتالييئةالمغايرةالمحالوإلييا الدعكلحكمان بعدالنقضاأل كؿ ،كطعفبومرةأخرل ،تنظر
محكمة النقض في مكضكع الدعكل كتصدر حكميا عمى ىذا األساس ،كتعتبر في ىذه الحالة محكمة

مكضكع كىك ما قررتو المادة ( )374مف نفس القانكف ،كلكف تصدييا لمكضكع الدعكل مشركط بأف
المرة األكلى( ،)4كطالما تكلت
ينصب الطعف في المرة الثانية عمى ذات السبب الذم طعف عميو في 

محكمةالنقضالفصؿفيمكضكعالدعكلالجزائية،فإنياتككفممزمةبأفتكردأسبابالمحكـالذمتصدره

سكاءأكاف ىذاالحكـباإلدانة أـبالبراءة ،كأف تبيفسببتكليياالفصؿفيالمكضكع( ،)2يكفيلتسبيب
تكليياالفصؿفيالمكضكعأفتذكربأفالحكـالمطعكففيوسبؽأفطعفبوأماميا .


كاذا تبيفلممحكمةعند نظر الطعف أف الدعكل الجزائية قد انقضت بتكافر أحد أسباب االنقضاء
الكاردةفيالمادة()9مفقانكف اإلجراءات الجزائية،كالتقادـ،أك كفاةالمتيـأ كصدكرعفكعاـ ،تكجب

عميياأف تقضيبانقضاءىذهالدعكل ،كأف تضمفسببىذااالنقضاءفيحكميا( ،)3لذا قضيبأنوإذا

صدرقانكفجديديعتبرالتصالحسببمفأسبابإنقضاءالدعكل،كذلؾبعدصدكرالحكـالمطعكففيو
كقبؿ الفصؿ في الطعف ،فإف عمى المحكمة في ىذه الحالة أف تقرر نقض الحكـ كالقضاء بانقضاء

الدعكلالجزائيةبالتصالح( .)4


وفي ىذا المقام فإننا نتفؽ مع مف يرل بأف جميع أكجو الطعف بالنقض التي حددىا قانكف

اإلجراءاتالجزائية ،ترجعإلىأصؿعاـكاحدكىكمخالفةالقانكفبمعناهالعاـ ،فجميعىذهالحاالتما
ىيإالصكرةلمخالفةالقانكف ،فكقكعبطالففيالحكـأكبطالففياإلج ارءاتأثرفيالحكـأكالحكـ

بمايجاكزطمباتالخصكـ ،يمثؿمخالفةلمقكاعدالقانكنيةالمتعمقةبإجراءاتالتقاضيكأكضاعو ،ككذلؾ
فإفصدكرحكـعمىخالؼحكـسابؽيتضمفمخالفةلمبدأحجيةالشيءالمحككـبوالمتعمؽبالنظاـ

العاـ( .)5

4نقضفمسطينيجزاءرقـ2005/484جمسة2006/7/8ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص .323
2عميمحمكدحمكدة،المرجعالسابؽ،ص .604
3

سالـالكرد،المرجعالسابؽ،ص434ك436ك،444كتنصالمادة()9مفقانكفاالرجراءاتالجزائيةعمى(:تنقضيالدعكلالجزائيةفيإحدل

الحاالتالتالية -4:إلغاءالقانكف الذميجرـالفعؿ -2.العفكالعاـ -3.كفاةالمتيـ -4.التقادـ -5.صدكر حكـنيائيفييا -6.أيةأسباب أخرل
ينصعميياالقانكف).

4طعفمصرمرقـ37435لسنة69قضائيةجمسة2006/44/43ـ،المكقعاإللكتركنيلمنتدلكميةالحقكؽجامعةالمنصكرةفيمصر،الرابط
السابؽ .

5أحمدمميجي،التعميؽعمىقانكفالمرافعاتالمصرم،الجزءالثالث،ص .4443
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المبحث الخامس
تسبيب األحكام الصادر في إعادة المحاكمة
نظـالمشرع الطعفبإعادة المحاكمةفيالبابالرابعمفقانكف اإلجراءات الجزائيةتحتالمكاد

( 377حتى  ،)387حيث أكرد الحاالت التي يجكز فييا الطعف بإعادة المحاكمة في المادة ()377
بقكليا( :يجكز إعادة المحاكمة في األحكاـ التي اكتسب الدرجة الباتة في مكاد الجنايات كالجنح في

األحكاؿالتالية -4:إذا حكـعمىشخصفيجريمةقتؿ،ثـظيرتأدلةتثبتأف المدعىبقتموقدكجد

حيان -2.إذا صدرحكـعمىشخصمفأجؿكاقعةثـصدرحكـعمىشخصآخرمفأجؿالكاقعة
عينيا ،ككاف بيفالحكميفتناقضبحيثيستنتجمنوبراءة أحدالمحككـعمييما -3.إذا كاف الحكـمبنيان
عمىشيادةقضيبأنياكاذبة،أكعمىكثيقةقضيبعدصدكرالحكـبأنيامزكرة ،ككافليذهالشيادةأك

الكثيقة تأثير في الحكـ -4.إذا ظيرت كقائع جديدة بعد صدكر الحكـ ،أك أظيرت كثائؽ كأدلة كانت
مجيكلةحيفصدكرالحكـ ككاف مفشأف ىذهالكقائعأك الكثائؽإثباتبراءةالمحككـعميو-5.إذا كاف

الحكـمبنيانعمىحكـصادرمفمحكمةمدنيةأكإحدلمحاكـاألحكاؿالشخصيةكألغيىذاالحكـ) .


كيعتبرالطعفبإعادةالمحاكمةمفطرؽالطعفغيرالعاديةعمىغرارالطعفبالنقض،كيتفؽكال
الطعنيفبأنواليسمحبالمجكءإلييماإالفيأحكاؿمعينةكردتعمىسبيؿالحصر،كلكنيمايختمفافمف
ناحيةاألسبابالتييبنىعميياكؿمنيما،فاألسبابالتييبنىعميياالطعفبالنقضىيأسبابقانكنية،

بينماالطعفبإعادةالمحاكمةيؤسسعمىثبكتخطأفيتقديرالكقائع( .)4


كتختص محكمة النقض في النظر بطمب إعادة المحاكمة طبقان لنص المادة ( )379مف قانكف

فعوإلييامفقبؿالنائبالعاـبناءعمىإحالةكزيرالعدؿ،كعمالنبأحكاـالمادة
اإلجراءاتالجزائيةبعدر
ن

()384مفقانكف اإلجراءات الجزائية تفصؿمحكمةالنقضبدايةفيمدلقبكؿطمبإعادة المحاكمة

مف عدمو ،كمتى قررت قبكلو ،فإنيا تقرر إحالة القضية إلى محكمة مف ذات درجة المحكمة التي
أصدرتالحكـباألساس(،)2كلكفإذاكانتإعادةالمحاكمةغيرممكنةفيمكاجيةجميعالخصكـنتيجة
كفاة المحككـ عميو أك انقضاء الدعكل بالتقادـ ،فإف محكمة النقض في ىذه الحالة تنظر في مكضكع

الدعكلتدقيقان،كذلؾحسبماقررتالمادة()382مفنفسالقانكفبقكليا(:إذاكانتإعادةالمحاكمةغير

4جماؿمحمدمصطفى،شرحقانكفأصكؿالمحاكماتالجزائية،بغداد،ص،494كساىرابراىيـالكليد،المرجعالسابؽ،ص .367

 2تنصالمادة()384مفقانكف اإلجراءات الجزائيةعمى(:إذا قررتمحكمةالنقضقبكؿطمبإعادة المحاكمةأحالتالقضيةإلى محكمةمف
ذاتدرجةالمحكمةالتيأصدرتالحكـباألساس) .
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ممكنةبمكاجيةجميعالخصكـلكفاةالمحككـعميوأك انقضاءالدعكلبالتقادـ،تنظرمحكمةالنقضفي
مكضكعالدعكلتدقيقان كتبطؿمفالحكـأكمفاألحكاـالسابقةماصدرمنيابغيرحؽ) .

كلبياف آليةمراحؿنظرالمحكمةلمطعفبإعادة المحاكمة كمفثـالفصؿفيو ،سنقسـ ىذاالمبحث
الن،كفي
إلىمطمبيفنتنا كؿفيالمطمباأل كؿتسبيبالحكـالصادربعدـقبكؿطمبإعادةالمحاكمةشك 

المطمبالثانينتحدثعفتسبيبالحكـالفاصؿفيمكضكعطمبإعادةالمحاكمة :


المطمب األول
تسبيب الحكم الصادر بعدم قبول طمب إعادة المحاكمة شكالً
تبدأمحكمةالنقضالمرحمةاأل كلىمفمرحؿنظرالطعفبإعادة المحاكمةمفخالؿالنظرفي
شركطقبكلو مفحيثطبيعةالحكـمحؿالطعف ،كميعادرفعو ،كأسبابو ،كاجراءاتو ،كتنتييىذهالمرحمة
إما بعدـ قبكلو  كمف ثـ يستقر الحكـالمطعكف فيو ،كاما بقبكلو كالعكدة إلى ما كانت عميوقبؿ صدكر

الحكـالمطعكففيو( .)4


فقد نصت المادة ( )377مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو ( :يجكز إعادة المحاكمة في
األحكاـ التي اكتسبت الدرجة الباتة في مكاد الجنايات كالجنح في األحكاؿ التالية ،)..:فمف خالؿ ىذه
درة في مكاد الجنح كالجنايات كالتي
المادة يتبيف بأف المشرع اقتصر ىذا الطعف عمى األحكاـ الصا 

اكتسبتالدرجةالباتة ،بالتاليإذا لـيكفالحكـالمطعكففيوقدصدرفيجنايةأك جنحةبغضالنظر
عفالعقكبةالمقضيبيا،كأفيككفصدرفيمخالفة،كافغيرمقبكؿ،كالضابطفيالتفرقةبيفالجناية

كالجنحةكالمخالفةحسبماقررتالمادة()55مفقانكف العقكباترقـ()46لسنة4960ـالمطبؽفي

المعكؿ عميو في ذلؾ الحد األعمى لمعقكبة
الضفة الفمسطينية ىك العقكبة التي يقررىا القانكف لمفعؿ ،ك ٌ

األصميةاألشدالمنصكصعميياقانكنان ،حيثجاءفيىذهالمادة – 4(:تككفالجريمةجنايةأك جنحة

أك مخالفةحسبمايعاقبعمييابعقكبةجنائيةأك جنحيةأك مخالفة -2.يعتبرفيالكصؼالقانكنيالحد
األعمى لمعقكبة األشد المنصكص عمييا قانكنا)(،)2ال يتغير الكصؼ القانكني إذا خفضت العقكبة

المنصكص عمييابعقكبة أخؼ عند األخذباألسباب أك األعذارالمخففة( ،)3فالعبرةفيكصؼالجريمة

4نبيؿإسماعيؿعمر،المرجعالسابؽ،ص .696

 2نقضفمسطينيجزاءرقـ 2004/44جمسة 2004/6/49ـ(دائرةراـاهلل)،مجمكعةاألحكاـ،جمعيةالقضاةالفمسطينييف،ج،4المرجعالسابؽ،
ص ،60كنقض فمسطيني جزاء رقـ  2004/47جمسة2004/6/49ـ (دائرة راـ اهلل) ،المرجع نفسو ،ص ،.69يقابميا المادة ( )50مف القانكف
الثكرمالفمسطينيلعاـ4979ـالمطبؽأماـالمحاكـالعسكريةالفمسطينيةكقدجاءتبذاتالصياغة .

3المادة()56مفقانكفالعقكباترقـ()46لسنة4960ـ،كتقابمياالمادة()54مفقانكفالعقكباتالثكرملعاـ4979ـكبذاتالصياغة .
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بأنياجنايةأكجنحةأكمخالفةبالكصؼالذمترفعبوالدعكللممحكمة ،كليسبالكصؼالذمتخمص
إليوالمحكمة،كتطبيقان لذلؾإذارفعتالدعكلالجزائيةبكصؼالكاقعةجنحةفإعتبرتياالمحكمةمخالفة،
كافطمبإعادةالمحاكمةجائز(.)4


كاليكفيأف يككفالحكـالمطعكففيوقدصدرفيجنايةأك جنحةبؿالبدأف يكتسبالدرجة

الباتو ،كالحكـ البات ىك الحكـ الذم إكتسب الدرجة القطعية بأف استنفد جميع طرؽ الطعف القانكنية،
كانقضتالمكاعيدالمقررة( .)2


كيجبعمىمحكمةالنقضأفتنظرفيالميعادالذمقدـفيوالطعف،فالمادة()4/379مفقانكف

اإلجراءاتالجزائيةحددتالميعادالذميجبتقديـالطعفخاللو،حيثجاءفييا-4(:يقدـطمباإلعادة
إلى كزيرالعدؿخالؿ سنة،اعتبا انر مفاليكـالذمعمـفيواألشخاصالذيفليـتقديـالطمببالسبب

المكجب لإلعادة كاال كاف طمبيـ مردكدان) ،كيترتب عمى عدـ مراعاة ىذا الميعاد حسبما قررت المادة
الن،كتقضيالمحكمةبذلؾمفتمقاءنفسيالتعمقوبالنظاـالعاـ( .)3
المذككرةردالطعفشك 


ككذلؾيتعيفعمىالمحكمةالتحقؽمفككف الطعفقدبنيعمىأحدالحاالتالتيحددتياالمادة
()377مفقانكف اإلجراءات الجزائيةعمىسبيؿالحصر ،كأف تقضيمفتمقاءنفسيابعدـقبكؿالطعف
فعمىحالةمفتمؾالحاالت،كعميياأفتبيفذلؾفيحكميا( .)4
إذاتبيفلياأنولـيب ى


كتعدمسألةصحةاإلجراءات كسالمتيامفالنظاـالعاـكالتييتكجبعمىالمحكمةأف تتصدل

ليا كلك لـ يات أحد مف الخصكـ عمى ذكرىا( ،)5لذلؾ فإف عمى المحكمة البحث في صحة إجراءات

أكجبفيالمادة()378مفقانكفاإلجراءات الجزائية
دخكؿالطعفبإعادة المحاكمةبحكزتيا ،فالقانكف  
تقديـطمبإعادة المحاكمةإلى كزيرالعدؿمفقبؿالمحككـعميوأك زكجتوأك أبنائوأك كرثتوأك مف

أ كصىليـإذاكافميتان،أكمحاميوأكممثموالشرعيإذاكافعديـاألىمية،أكمفالمسئكؿعفالحقكؽ

 4محمكدنجيبحسني،شرحقانكفاإلجراءاتالجزائية،الجزءالثاني،المرجعالسابؽ،ص .4550

 2أحمد أبك الكفا ،نظرية األحكاـ في قانكف المرافعات ،دار المطبكعات الجامعية ،االسكندرية2007 ،ـ ،ص ،397كساىر إبراىيـ الكليد ،شرح
قانكفاإلجراءاتالجزائية،المرجعالسابؽ،ص .368

3راجع:المادة()495مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجارية .

4أحمدمميجي،المرجعالسابؽ،ص،4078كطعفمصرمرقـ2608لسنة56قضائيةجمسة4994/6/24ـ،المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقض
المصرية .

 5نقض فمسطيني مدني رقـ  2040/448جمسة ( 2044/4/25دائرة  راـ اهلل) ،المجمة القانكنية الصادرة عف المكتب الفني لنقابة المحامييف
الفمسطينييف،العددالخامس،2043،ص .439
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المدنية(،)4فإذالـيقدـالطمبإلىكزيرالعدؿأكقدـمفغيراألشخاصالمحددةبالمادةالمذككرة،تعيف
عمىالمحكمةأفتقضيبعدـقبكلو( .)2


كيشترطلقبكؿالطعفكفقان لنص المادة( )3مفقانكف رسكـالمحاكـالنظامية ،أف يستكفىالطعف
الرسكـالقضائيةالمستحقو،مالـيكفقدأعفيمنياأكتـتأجيميا( .)3


كاف
 كيقتصرنطاؽ الطعف بإعادة المحاكمة عمىأحكاـ اإلدانة المقررةعقكبة دكفأحكاـالبراءة 

انطكلعمىخطأكاقعي ،كذلؾالنتفاءالمصمحة( ،)4كىكمقررلمصمحةالمتيميفالمحككـعمييـفقط،
كليس لمصمحةاالدعاء العاـالمتمثؿبالنيابةالعامة ،كال ألمخصـآخرفيالدعكل ،لذااليتكقعمنو

أف يصيبالمحككمييفبضررمفتقديمو ،فإذا لـينتو إلى إلغاءاإلدانة أك التجريـأك العقكبةالصادرة
عمييـ ،أك تخفيؼ العقكبة ،تكتفي المحكمة بإصدار قرار برد الطعف( ،)5كيظير ذلؾ جميان مف خالؿ

شخاصالذيفمنحكا الحؽفيتقديـالطعفبمكجبالمادة()378مفقانكف اإلجراءات الجزائية،فمـ

األ
قتصرعمىالمحككـعميوكأشخاصتنحصرمصمحتيـلو .

تمنحالنيابةالعامةىذاالحؽ،كأنمااي


يككفالطاعفقدسبؽكأفرفعطعفآخرعمىذاتالكقائعكتقرر

وهي أسثاب عدم قثول الطعفأف

رفضو،حيثجاءفيالمادة()385مفقانكفاإلجراءاتالجزائية(:إذارفضطمبإعادةالمحاكمة،فال
يجكزتجديدهبناء عمىذاتالكقائعالتيبنيعمييا) ،كبالمفيكـالمخالؼليذهالمادةيجكزتقديـطعف
ن

لممرةالثانيةعمىكقائعمختمفةعفالكقائعالتيتنا كلياالطعفاأل كؿ .

4تنصالمادة()378مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةعمى(:يقدـطمبإعادةالمحاكمةإلىكزيرالعدؿمفقبؿكؿمف-4:المحككـعميوأكمحاميو
أكممثموالشرعيإذاكافعديـاألىمية،أكالمسؤكؿعفالحقكؽالمدنية-2.زكجالمحككـعميوأكأبنائو،ككرثتوأكمفأ كصىليـأفكافميت نا،
أكثبتذلؾبحكـقضائي) .

 2محمكدنجيبحسني،شرحقانكفاإلجراءاتالجنائية،الجزءالثاني،المرجعالسابؽ،ص .4577
3

تنصالمادة()3مفقانكف رسكـالمحاكـالنظاميةعمى (:معم ارعاةماكردفيأمقانكفخاصآخر التقبؿأيةدعكلأك طمبأك الئحة

جكابيةأك الئحةإستئناؼ أك طعففيأيةدعكلأك إستئناؼ أك نقضأك أيةإجراءات خاضعةلمرسـمالـيكفالرسـالمقررقداستكفيعنيا
مقدمانأكقدتـتأجيموبمكجبأحكاـىذاالقانكف).

4

محمكدنجيبحسني،شرحقانكفاإلجراءاتالجنائية،الجزءالثاني،المرجعالسابؽ،ص.4547كتنصالمادة()3مفقانكفأصكؿالمحاكمات

المدنيةكالتجاريةعمى-4(:التقبؿدعكلأكطمبأكدفعأكطعفاليككفلصاحبومصمحةقائمةفيويقرىاالقانكف).

5جماؿمحمدمصطفى،المرجعالسابؽ،ص .495
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المطمب الثاني
تسبيب الحكم الفاصل في موضوع الطعن بإعادة المحاكمة
الن( ،)4فإف
تنتقؿ محكمة النقض لمنظر في مكجب إعادة المحاكمة بعد تقريرىا قبكؿ الطعف شك 

تكافرتقررت إحالةالقضيةإلى محكمةمفذاتدرجةالمحكمةالتيأصدرتالحكـالمطعكففيوعمال
بالمادة ( )384مف قانكف اإلجراءات الجزائية ،أك مف خالؿ نظرىا تدقيقان متى كاف مف غير الممكف
مكاجيةجميعالخصكـلكفاةالمحككـعميو ،أك النقضاءالدعكلبالتقادـعمالنبأحكاـالمادة()382مف

نفس القانكف  ،كالحكـ الذم يصدر في المكضكع قد يتضمف رفض مكضكع الطعف أك قبكلو ،في كمتا
الحالتيفتمتزـالمحكمةبأفتشمؿحكميااألسبابالداعيةإلىقرارىا .


الفرع األول

تسبيب الحكم الصادر برفض موضوع الطعن
إذا تكصمت المحكمة إلى رفض طمب إعادة المحاكمة مكضكعان ،التزمت ببياف أسباب ذلؾ

الرفض(،)2فقدتكمفأسبابالرفضفيأفالحالةالتياستندإليياالطاعففيطعنولـتتكافرفيياجميع
شركطيا ،ذلؾأنواليكفيأف يكردالطاعففيطعنوحالةمفالحاالتالكاردةفيالمادة()377مف
قانكفاإلجراءاتالجزائية،بؿيجبأفتتكافرشركطىذهالحالة( .)3


فعمىسبيؿالمثاؿاليكفيطبقانلمفقرةالرابعةمفالمادة()377مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةلقبكؿ

الطعفاستنادهإلىكقائعجديدة،بؿيجبأفيككفمفشأفتمؾالكقائعأكالكثائؽإثباتبراءةالمحككـ
عميو،حيثجاءفينصالمادة(:يجكزإعادةالمحاكمةفياألحكاـالتيإكتسبالدرجةالباتةفيمكاد
الجنايات كالجنح في األحكاؿ التالية -4:إذا ظيرت كقائع جديدة بعد صدكر الحكـ ،أك أظيرت كثائؽ

كأدلةكانتمجيكلةحيفصدكرالحكـ ككافمفشأفىذهالكقائعأكالكثائؽإثباتبراءةالمحككـعميو)،
كتطبيقان لذلؾقضيبأنو(:لماكافذلؾككانتالمادة 444مفقانكفاإلجراءاتقدنصتعمىجكاز
طمب إعادة النظر في األحكاـ النيائية الصادرة بالعقكبة في مكاد الجنايات كالجنح في خمس حاالت
تناكلتاألخيرةمنياحالةماإذاحدثتأكظيرتبعدالحكـكقائع ،أكقدمتأكراؽلـتكفمعمكمةكقت

المحاكمة ،ككافمفشأفىذهالكقائعأكاألكراؽثبكتبراءةالمحككـعميو ،ككاف قضاءىذهالمحكمة
 1نبيؿإسماعيؿعمر،المرجعالسابؽ،ص.696
 2عميمحمكدحمكدة،المرجعالسابؽ،ص.606
 3محمكدنجيبحسني،شرحقانكفاإلجراءاتالجنائية،الجزءالثاني،المرجعالسابؽ،ص.4590
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محكمةالنقض قداستقرعمىأف المقصكدبيذهالحالةأفتدؿتمؾالكقائعأكاألكراؽبذاتياعمىبراءة
المحككـعميو،أكيمزـعنياسقكطالدليؿعمىإدانتوأكتحمموالنتيجةالجنائية،كلماكافماتقدـ،ككاف

ماظيرمفالكقائعكاألكراؽمفأنوبعدصدكراألحكاـالمطمكبإعادةالنظرفيياالصادرةبإدانةطالب
إعادة النظر ،كصيركرة ىذه األحكاـ باتو ،صدر في تاريخ الحؽ حكـ آخر باإلدانة ضد مف يدعى..

كذلؾ الرتكابو جناية تزكير في محررات رسمية ىي التككيؿ الرسمي العاـ رقـ  ،..كاستعماؿ تمؾ

المحررات ،كقد صار ىذا الحكـ باتان أيضان بعدـ قبكؿالطعف عميو بطريؽ النقض ،كىك ما يعد بمثابة

كقائعكأكراؽكانتمجيكلةإبافالمحاكمةفيالدعاكمالمطمكبإعادةالنظرفياألحكاـالصادرةفييا،

إذلـتحدثكلـتظيرإالبعدالحكـنيائيانفيىذهالدعكل،كلماكانتىذهالكقائعكاألكراؽتحسـبذاتيا

األمر كتقطع بترتيب أثرىا في ثبكت براءة الطالب ،فإف طمب إعادة النظر يككف قد تكاممت عناصره

كتكافرتمقكماتو،ممايتعيفمعوقبكلوكالقضاءبإلغاءاألحكاـالصادرةفيالجنحأرقاـ،..كبراءةالطالب
المحككـعميوفييا)( .)4


كاليجكزأف يبنيالطعفعمىمجادلةفيفيـالمحكمةلمكقائعكتقديرىالألدلةالتيكانتمطركحة
أماميا ،ذلؾ أف المكاد ( )206ك( )234ك( )273مف قانكف اإلجراءات الجزائية قد جعمت لمحكمة
المكضكعصالحيةكزفالبينة ،كاألخذبماتراهكترؾماالتراهكالرككفإلى ماتطمئفلياكجدانيامف

قناعة ،كالرقابةلمحكمةالنقضعمييافيذلؾماداـأنياقدككنتقناعتيابناءعمىبيناتقانكنيةليا
أصمياالثابتفيالدعكل( .)2


كاستق ارره(  ،)3كطبقان
كيترتب عمى قرار المحكمة برفض الطعف مكضكعان ،بقاء الحكـ المطعكف فيو 
بناء
لنص المادة ( )385مف قانكف اإلجراءات الجزائية ال يجكز لمطاعف تجديد ىذا الطمب مرة أخرل ن

عمىذاتالكقائعالتيبنيعميياالطمبالمرفكض ،حيثجاءفيتمؾالمادة(:إذا رفضطمبإعادة

بناء عمى ذات الكقائع التي بنيعمييا) ،مما يعني بالمفيكـالمخالؼ أنو
المحاكمة ،فال يجكز تجديده ن
يجكزتجديدالطمبمرةآخرلاستنادانإلىكقائعأخرلغيرالتيكردتفيالطمبالذمسبؽرفضو .

4طعفمصرمرقـ44646لسػنة82قضػائيةجمسػة2043/3/40ـ،محمػدسػعيدشيحا،المسػتحدثمػفالمبػادئالصػادرةمػفالػدكائرالجنائيػةمػف

أكؿأكتكبر2042لغايةآخرسبتمر،2043المرجعالسابؽ،ص .62

 2نقضفمسطينيجزاءرقـ2040/72جمسة2040/42/24ـ(دائرةراـاهلل)،المجمةالقانكنية،العددالثالث،المرجعالسابؽ،ص.224
 3محمكدنجيبحسني،شرحقانكفاإلجراءاتالجنائية،الجزءالثاني،المرجعالسابؽ،ص.4594
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الفرع الثاني 

تسبيب الحكم الصادر بقبول موضوع الطعن
إذاتبيفلممحكمةأفطمبإعادةالمحاكمةقدبنيعمىأحداألسبابالكاردةفيالمادة()377مف

افرت بوكافةشركطو ،فإنياتقضيبقبكلو ،كعميياأف
قانكف اإلجراءات الجزائية ،كأف ىذاالسببقدتك 
تبيف الحالة التي استندت إلييا في القبكؿ ،كبيانيا ليذه الحالة ال يتعدل التحقؽ الشكمي مف كجكدىا
بالصكرةالتينصعميياالقانكف ،دكفأف يككفلياأف تنظرفيتأثيرىا مفالناحيةالمكضكعيةعمى

اإلدانة التي يطمب إعادة محاكمتيا ،فالتحقؽ مف ىذا التأثير يعد مف اختصاص محكمة اإلحالة أك
محكمةالنقضذاتياعندنظرىامكضكعالطعفالمسألةقبكلو ،كذلؾمتىكانتالحالةالمبنيعمييا

طمبإعادةالمحاكمةىيإحدلالحاالتالكرادةفيالمادة()377مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةباستثناء
الحالة الرابعة كىي حالة ظيكر كقائع جديدة بعد صدكر الحكـ المطعكف فييو أك أظيرت كقائع كأدلة

كانتمجيكلةحيفصدكرذلؾالحكـ ،ككافمفشأفىذهالكقائعأكالكثائؽإثباتبراءةالمحككـعميو،

ففيىذهالحالةالتكتفيالمحكمةبالتحقؽالشكميمفكجكدىاعمىغرارالحاالتاألخرل،كلكنياتبحث
فيمدلتأثيرىذهالحالةعمىاإلدانة ،بحيثال يجكزقبكؿالطمب ،إالإذا قامتلديياقرينةقضائية
عمىخطأالحكـكثبكتبراءةالمحككـعميوالمبدئية( ،)4بحيثتحسـتمؾالكقائعأكاألكراؽبذاتيااألمر

كتقطع بترتيب أثرىا في ثبكت براءة المحككـ عميو ،أك يمزـ عنيا سقكط الدليؿ عمى إدانتو أك تحممو

النتيجةالجنائية( .)2


كعمىخالؼقانكفاإلجراءاتالجزائيةفقدأجازقانكفاإلجراءاتالجنائيةالمصرملمحكمةالنقض

إذارأتقبكؿالطمبأفتحكـبإلغاءالحكـكتقضيببراءةالمتيـإذاكانتالبراءةظاىرة،حيثجاءفي
المادة ( )446منو (:تفصؿ محكمة النقض في الطمب بعد سماع أقكاؿ النيابة العامة كالخصكـ ،كبعد
إجراءماتراهالزمان مفالتحيقؽبنفسياأك بكاسطةمفتندبولذلؾ ،فإذا  أرت قبكؿالطمبتحكـبإلغاء

الحكـكتقضيببراءةالمتيـإذاكانتالبراءةظاىرة،كاالفتحيؿالدعكلإلىالمحكمةالتيأصدرتالحكـ
عيامالـتر ىيإجراءذلؾبنفسيا ،كمعذلؾإذا كاف مف
ى
يفلمفصؿفيمكضك

مشكمةمفقضاةآخر
غيرالممكفإعادة المحاكمةكمافيحالةكفاةالمحككـعميوأك عتوأك سقكطالدعكلبمضيالمدة،
تنظرمحكمةالنقضمكضكعالدعكل ،كالتمغىمفالحكـإالمايظيرلياخطأه) ،كككفحالةالبراءة

ظاىرةتفترضقياـالمحكمةبالتحقؽمفتكافرشركطالسببالتيإستندإليياطمبإعادةالمحاكمة،عمى
 1محمدزكيابكعامر،شائبةالخطأفيالحكـالجنائي،ص،426نقالنعفرسالة:عميمحمكدحمكدة،المرجعالسابؽ،ص.607
2

طعفمصرمرقـ 44646لسنة 82قضائيةجمسة2043/3/40ـ ،محمدسعيدشيحا،المستحدثمفالمبادئالصادرةمفالدكائرالجنائيةمف

أكؿأكتكبر2042لغايةآخرسبتمر،2043المرجعالسابؽ،ص.62
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نحكصارتمعوبراءةالمحككـعميومحققوأك عمىاألقؿكاضحةأك محتمموبالقدرالذمرأتوالمحكمة
كافيانالعتبارالبراءةظاىرة( .)4


بينماسكتالمشرعالفمسطينيعفىذهالمسألة كلـينصعمىإعطاءالمحكمةصالحيةأفتقضي

ببراءة المتيـ إذا كانت البراءة ظاىرة ،بؿ إكتفى بالنص في المادة ( )382عمى (:إذا كانت إعادة
المحاكمة غير ممكنة بمكاجية جميع الخصكـ لكفاة المحككـ عميو أك أنقضاء الدعكل بالتقادـ ،تنظر

محكمةالنقضفيمكضكعالدعكلتدقيقان كيبطؿمفالحكـأك مفاألحكاـ السابقةماصدرمنيابغير

حؽ) ،كتجدر اإل شارة الى أف ما ذىب اليو المشرع المصرم مف شأنو أف يسرع في اإلجراءات كيكفر
الكقت .

لغاءالحكـالمطعكففيوكاعتبارهكأف لـيكف،

كيترتبعمىقبكؿطمبإعادة المحاكمةمكضكعان كا

سقكطكافةاآلثاركالنتائجالناشئةعنو ،بحيثيعكدمركزالخصكـإلى ماكاف عميوقبؿصدكرهحتى
يتمكنا مف مكاجية النزاع كالفصؿ فيو مف جديد ،فمممحككـ عميو استرداد الغرامة كالمصاريؼ التي

جرءاتالجزائيةبقكليا(:يترتبعمىإلغاءالحكـ
دفعيا(،)2كىكماأكدتوالمادة()384مفقانكف اإل ا
الم طعكففيوسقكطالحكـبالتعكيضاتككجكبردماأدلمنيابدكفإخالؿبقكاعدسقكطالحؽبمضي
المدة) .

كبإلغاء الحكـ المطعكف فيو يككف لممحكمة المختصة بنظر الدعكل التي أحيمت إلييا طبقان لنص

المادة( )384كالمادة()382مف قانكف اإلجراءات الجزائية ،سمطةكاممةفي نظر تمؾ الدعكل ،فيي
تنظرىاكمالككانتتعرضعمييالممرةاأل كلى،فمياأفتتخذجميعإجراءاتالتحقيؽالتيتراىامالئمة،
مبرر ليا ،فقد تصر عمى اإلدانة ،كابقاء العقكبة المقضي بيا في
كال تمتزـ بالحكـ بالبراءة إذا لـ تجد ان

الحكـالمطعكففيو،كلياأف تخففيا( ،)3كلكف طبقانلنصالمادة()386مفقانكف اإلجراءات الجزائيةال
يجكزلياأف تحكـعمىالمتيـبأشدمف العقكبةالسابقةالتيحكـبيا ،كيرجعسببذلؾإلى أف ىذا

الطعفمقررلمصمحةالمتيميفالمحككـعمييـفقط ،اللمصمحةاالدعاء العاـالمتمثؿبالنيابةالعامة،
لـينتو
ً
كالألمخصـآخرفيالدعكل،لذااليتكقعمنوأفيصيبالمحككمييفبضررمفتقديمو،فإذا

إلى إلغاءاإلدانة أك التجريـأك العقكبةالصادرةعمييـ ،أك تخفيؼالعقكبة ،تكتفيالمحكمةبإصدارقرار
بردالطعف(،)4فاليجكزأفيضارالطاعفبطعنو( .)5

 1محمكدنجيبحسني،شرحقانكفاإلجراءاتالجنائية،الجزءالثاني،المرجعالسابؽ،ص.4594
2

سميماف عبدالمنعـكجالؿثركت ،المرجعالسابؽ ،ص ،642كطعفمصرمرقـ 2862لسنة قضائية 57جمسة 4994/4/40ـس 42ع4

ص،456كطعفمصرمرقـ3327لسنةقضائية60جمسة4994/7/24ـس42ع2ص،4482المكقعاإللكتركنيلمحكمةالنقضالمصرم.
 3محمكدنجيبحسني،شرحقانكفاإلجراءاتالجنائية،الجزءالثاني،المرجعالسابؽ،ص.4594
4جماؿمحمدمصطفى،المرجعالسابؽ،ص .495

 5تنصالمادة()4/494مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجاريةعمى-4(:اليضارالطاعفبطعنو).
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كمتىأصبحتالدعكلبحكزةالمحكمةالمحالةبناءعمىطمبإعادة المحكمة ،تمتزـالمحكمةعند
إصدارىاالحكـفيمكضكعالدعكلأف تكردأسبابان ليذاالحكـطبقان لمقاعدةالعامةفياألحكاـ القضائية

المقررفيالمادة()276مفقانكفاإلجراءاتالجزائية،كاليكجدفيالقانكفمايمنعيامفاالعتمادعمى

ذات األسباب الكاردةفيالحكـالمطعكففيو،شريطةأف تكردردان عمىماأثيرأماميامفدفكعجديدة،

كأفتردعمىالحالةالتيإسسعميياطمبإعادةالمحاكمة .


عالدعكلبناء عمىإعادة المحاكمةلجميعطرؽالطعفالجائز
كيخضعالحكـالصادرفيمكضك
ن

الطعفبيا فيالقانكف ،متىكانتصادرةمفغيرمحكمةالنقض ،كىذاقررتو المادة()386مفقانكف

عالدعكلبناء عمىطمبإعادة المحاكمةمف
اإلجراءات الجزائيةبقكليا(:األحكاـ التيتصدرفيمكضك
ن
غيرمحكمةالنقضيجكزالطعففييابجميعالطرؽالمقررةفيالقانكف،كاليجكزأفيقضىعمىالمتيـ

بأشدمفالعقكبةالسابقةالتيحكـبياعميو).
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الفصل الرابع

جزاء اال نعدام والقصور في التسبيب
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الفصل الرابع
جزاء اإلنعدام والقصور في التسبيب
أكجبالمشرعأفتشتمؿاألحكاـالقضائيةعمىاألسبابالتيبنيتعمييا( ،)4حيثجاءفيالمادة

( )276مفقانكفاإلجراءات الجزائيةقكليا ( :يشتمؿالحكـعمىممخصالكقائعالكاردةفيقراراالتياـ
كالمحاكمة كعمى ممخص طمبات النيابة العامة كالمدعي بالحؽ المدني كدفاع المتيـ كعمى األسباب

المكجبة لمبراءة أك اإلدانة ،)..األمر الذم يثير التساؤؿ حكؿ الجزاء المترتب عمى مخالفة ىذا الكاجب

التشريعي ،بحيثيككفالحكـقدجاءخاليامفأسبابوالتيبنيعمييا ،أكبنيعمىأسبابكلكنيالـ
تستكؼمانصعميوالقانكف .
ً


لإلجابةعف ىذاالتساؤؿقسمناىذاالمبحثإلى مطمبيف ،بحيثنطرؽ فيالمطمباألكؿ الجزاء

المترتبةعمىالقصكرفيالتسبيب،كالمطمبالثانيالجزاءالمترتبعمىإنعداـالتسبيب :


المبحث األول
جزاء القصور في التسبيب
الحكـباعتبارهعمالن قانكنيان يجبأفيحمؿبنفسودليؿصحتو( ،)2فاألسباب التيتردفيويجبأف

تككفكافيةلحمموعمىماخمصإليو ،كاالكافمعيبانبالقصكرفيالتسبيب( ،)3كبالتالييتحقؽالقصكر

فيالتسبيبفيحالةتضمفالحكـأسبابانكلكنياالتكفيبحدذاتيالحممو(،)4كقدأدرجالمشرعالقصكر
فيالتسبيبمفضمفحاالتالطعففيالحكـبالنقض،كذلؾفيالفقرةالسادسةمفالمادة()354مف

قانكفاإلجراءات الجزائيةالفمسطينيبقكليا(:معمراعاةأحكـالمادةالسابقة،اليقبؿالطعفبالنقضإال
لألسبابالتالية-6:خمكالحكـمفأسبابوالمكجبة،أكعدـكفايتيا،أكغمكضيا،أكتناقضيا) .

  4تنص المادة ( )5مف قانكف السمطة القضائية رقـ ( )4لسنة 2002ـ عمى(:تصدر األحكاـ كتنفذ باسـ الشعب العربي الفمسطيني،كيجب أف
تشتمؿعمىاألحكاـ التيبنيتعمييا)كالمادة()5مفقانكفتشكيؿالمحاكـالنظاميةرقـ()5لسنة2004ـكتنصعمى-2(:كيجبأفتشتمؿ
األحكاـعمىاألسبابالتيبنيتعمييا).كالمادة()276مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةرقـ()3لسنة2004كتنصعمى(:يشتمؿالحكـعمىممخص
الكقائعالكاردةفيقرارا التياـكالمحاكمةكعمىممخصطمباتالنيابةالعامةكالمدعيبالحؽالمدنيكدفاعالمتيـكعمىاألسبابالمكجبةلمبراءةأك
اإلدانة)..

2أحمدىندم،المرجعالسابؽ،ص .497

3نقضفمسطينيمدنيرقـ2009/74جمسة2044/40/47ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.98
4عزميعبدالفتاح،المرجعالسابؽ،ص.287
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كتتعددصكرالقصكرفيالتسبيبكاليمكفحصرىافيأمثمةمعينة( ،)4كمفىذهالصكر القصكر
في أسباب الحكـ الكاقعية ،حيث جاء في المادة( )475مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية
بقكليا(:القصكرفيأسبابالحكـالكاقعية،كالنقصأكالخطأالجسيـفيأسماءالخصكـكصفاتيـكعدـ

بيافأسماءالقضاةالذيفأصدركاالحكـيترتبعميوالبطالف)،كيعدالفسادفياالستدالؿ أحدحاالت
عدـمنطقيةالحكـكيترتبعميوعدـتحقيؽالغايةمفالتسبيبممايبطمو،ككنويعيبسالمةاإلستنباط

المقدماتكاألدلةفيالدعكل(،)2بينما

لدلالمحكمةكيؤدمإلىنتيجةغيرمقبكلة،التؤدمإليياالكقائعك
ال يعيب الحكـ القصكر في أسبابو القانكنية ،طالما كانت أسبابو الكاقعية كافية كصحيحة مف حيث

الناليبطؿالحكـقصكرهفياإلفصاحعفسندهالقانكني ،إذلمحكمةالنقضأفتستكمؿما
النتيجة ،فمث 
قصرالحكـفيبيانومفذلؾ(  ،)3كمفصكرالقصكرفيأسبابالحكـالكاقعية أيضاإغفاؿالمحكمة

بحثدفاعجكىرمأبداهالخصـ(،)4ككذلؾإغفاؿالحكـمناقشةمستنداتتمسؾبياالخصـفيدفاعو(.)5

كباإلضػػافةإلػػىالػػنصالصػريحالػػذمجػػاءبػػوالمشػػرعحػػكؿبطػػالفالحكػػـالمبنػػيعمػػىقصػػكرفػػي
أسػػبابوالكاقعي ػة،فػػإفالػػبطالفيتحقػػؽفػػيكػػكفالقصػػكرفػػيالتسػػبيبيػػؤدمإلػػىعػػدـتحقػػؽالغايػػةالتػػي

قصػػدىاالمشػػرعمػػفكجػػكبأفتتضػػمفاألحكػػاـالقضػػائيةعمػػىاألسػػبابالتػػيبنيػػتعمييػػا،فقػػدجػػاءفػػي
المػػادة()474م ػػفق ػػانكفاإلجػ ػراءاتالجزائي ػػةالفمس ػػطينيقكليػػا(:يعتب ػػراإلجػػراءب ػػاطالنإذان ػػصالق ػػانكف
صراحةعمىبطالنوأكإذاشابوعيبأدلإلىعدـتحقيؽالغايةمنو)،فعدـنػصالقػانكفصػراحةعمػى
البطالفبالنسبةإلغفاؿالحكـماكردفيباقيبيانػاتالحكػـمػفنقػصأكخطػأ،اليعنػيعػدـالػبطالف،

كانمايتكقؼاألمرعمىماإذاكانتالغايةمفالبيافقدتحققتأـال( .)6


 

كليسكؿقصكرأكنقصفيأسبابالحكـيجعموعرضولمبطالف،بؿالبدأفيككفمفشأفىذا
ػكرإغفػاؿالحكػـ
القصكرالتجييؿفيمضمكفالبيافالكاجبذكرهفيالحكػـ(،)7كتطبيقػانلػذلؾاليعػدقص ان

4يعػػيشرشػػدم،ض ػكابطتسػػبيبالق ػ ارراتكض ػكابطالتػػدليؿ،سمسػػمةد ارسػػاتقضػػائيةالعػػدد،2المركػػزالقػػكميلمد ارسػػاتالقضػػائية،الطبعػػةالثالثػػة،
4997ـ،ص25

2نقضفمسطينيمدنيرقـ2043/233جمسة2044/4/20ـ(دائرةغزة)،لـينشربعد.

3نقػػضفمسػػطينيمػػدنيرقػػـ2044/686جمسػػة2042/2/20ـ(دائػرةغػزة)،أكػػرـكػػالب،المرجػػعالسػػابؽ،ص،323كنقػػضفمسػػطينيمػػدنيرقػػـ

2044/475جمسة2044/40/47ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعنفسو،ص .99

4نقػػضفمسػػطينيمػػدنيرقػػـ2007/72جمسػػة2007/9/5ـ(دائ ػرةغ ػزة)،أكػػرـكػػالب،المرجػػعالسػػابؽ،ص،248كنقػػضفمسػػطينيمػػدنيرقػػـ
2002/482جمسة2003/40/26ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.247

5عزميعبدالفتاح،المرجعالسابؽ،ص.287

6أحمدالسدصاكم،المرجعالسابؽ،ص .845
7مصطفىعياد،المرجعالسابؽ،ص.325
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اإلشارةالىدفاعغيرجكىرماليتغيربوكجوالرأمفيالدعكل(،)4أكإغفالوالردعمىدفاعلـيقـعميو
دليؿ(،)2أكإغفالوالردعمىدفاعالسندلومفالقانكف( .)3


كاذاكقػػعقصػػكرفػػيتسػػبيبالحكػػـالمطعػػكففيػػورغػػـمكافقػػةمنطػػكؽالحكػػـلمقػػانكفتقػػررالمحكمػػة
تأييدهمفحيثالنتيجةالتيانتيىإلييابعداستدراؾأسبابالقصكر( .)4


كاليعيبالحكـالتزيدفيأسبابوعبراستطرادهلتأكيػدكجيػةنظػره،كلػككػافمػفشػأنوذكػرتقريػرات
قانكنيةخاطئة،متىكافىذااالستطرادزائدانعفحاجةالدعكلكيستقيـالحكـبدكنو( .)5


كالبدلمطاعففيالحكـبعيبالقصكرفيالتسبيبأفيحددمكاطفالقصكرالذميعيبوفيالحكـ،
الن
حتىيتسنىلمػفيطمػععمػىالحكػـأفيػدرؾعمػىالفػكركجػوالعيػبالػذميعػزكه،كاالكػافالنعػيمجيػ 

كغيرمقبكؿ( .)6


كعيكبالتسبيبتمسشركطصحةالحكـفيذاتو،كبذلؾفييسابقةعمىالعيكبالمكضكعيةفي
الحكـ،كالتيتتعمؽبالخطأفيالقانكفأكالخطػأفػيتطبيقػوأكتفسػيره،كبالتػاليفػإفعمػىالمحكمػةأف

تبحثاألكجوالمتعمقةبتسبيبالحكـقبؿالبحثفيالعيكبالمكضكعية( .)7


 كقد ميز المشرع الفمسطيني في المادة ( )6/354مف قانكف اإلجراءات الجزائية بيف القصكر في
التسبيبكانعدامو،إالأفالمتتبعألحكاـمحكمةالنقضيجدأنياقدتكسعتفياصطالحالقصكرفي

التسبيب عمى نحك جعمتو يشمؿ كافة عيكب التسبيب تقريبان ،فالقصكر في التسبيب عندىا يعني كؿ
تقصير مف جانب القاضي في العناية بأسباب الحكـ( ،)8في حيف أف لكؿ عيب مف عيكب التسبيب

4نقضفمسطينيمدنيرقـ2007/438جمسة2042/2/20ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.406
2نقضفمسطينيمدنيرقـ2009/448جمسة2042/4/30ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.406
3نقضفمسطينيمدنيرقـ2005/295جمسة2006/2/4ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.407
4راجع:المادة( )237مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجاريةالفمسطيني.
5أحمدالسيدصاكم،المرجعالسابؽ،ص.783

6نقػػضفمسػػطينيمػػدنيرقػػـ2042/267جمسػػة2043/3/44ـ(دائػرةغػزة)،أكػػرـكػػالب،المرجػػعالسػػابؽ،ص،344كطعػػففمسػػطينيمػػدنيرقػػـ
2040/450جمسػ ػ ػػة2042/4/23ـ(دائ ػ ػ ػرةغ ػ ػ ػزة)،أكػ ػ ػػرـكػ ػ ػػالب،المرجػ ػ ػػعنفسػ ػ ػػو،ص،345كطعػ ػ ػػففمسػ ػ ػػطينيمػ ػ ػػدنيرقػ ػ ػػـ2005/9جمسػ ػ ػػة
2006/40/44ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعنفسو،ص.344

7أحمدفتحيسركر،النقضالجنائي،المرجعالسابؽ،ص.347

8نقضفمسطينيمدنيرقـ2009/74جمسة(2044/40/47دائرةغزة)،اكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص 98

-480-

طبيعتوالتيتميزهعفغيرهمفالعيكب(،)4فاليمكفاعتبارأفانعداـالتسبيبىكضمفعيبالقصكر
فيالتسبيبذلؾافالمحكمةعندنظرىاالحكـالمنعدـالتسبيبتقتصرسمطتياعمىبيافأفالحكـليس

مسبباد كفأفيككفمفحقياأفتبدمرأييا فيالقيمةالقانكنيةلمحكـ،فعيباالنعداـىكعيبشكمي
يفقد الحكـ أحد مقكما تو ،بينما قصكر التسبيب يتطمب مف المحكمة البحث في مكضكع التسبيب حتى

تتأكدمفىذاالقصكركىذامفناحية،كمفناحيةأخرلإذاكافعيباالنعداـيترتبعميودائمابطالف

التسبيبإالأفاألمريختمؼفيمسألةالقصكرفيالتسبيب،فميسكؿقصكريترتبعميوالبطالف .


كال يجكز تدارؾ القصكر في التسبيب عبر حكـ تصحيحي ،ألف الحكـ يجب أف يككف مشتمالن
بذاتو عمى أسبابو( )2كأف سمطة المحكمة في تصحيح ما كقع في حكميا مف أخطاء ،مقصكرة عمى

األخطاء المادية البحتو ،كالتي ال تؤثر عمى كيانو بحيث تفقده ذاتيتو ،كتجعمو مقطكع الصمة بالحكـ
الصحيح،كبالتاليفييالتممؾأفتتخذمفالتصحيحكسيمةلمرجكععفالحكـالصادرمنيا،فتغيرفيو

بمايناقضو ،لمافيذلؾمفالمساسبحجيةالشيءالمحككـفيو( )3كتعديياعمىمبدأاستنفاذالكالية()4
كىكماأكدتوالمادة()4/483مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجاريةبقكليا -4(:لممحكمةمف

تمقاءنفسياأكبناء عمىطمبأحدالخصكـأفتقررتصحيحماكقعفيحكميامفأخطاءماديةبحتة
ن
كتابيةكانتأكحسابيةدكفمرافعة،عمىأفيتـالتكقيععمىالتصحيحمفرئيسالجمسةككاتبيا) .

 ككذلؾ ال يجكز لممحكمة تفادم عيكب التسبيب بحكـ تفسيرم ،فإذا كاف القانكف أجاز لمخصكـ
بمكجب المادة ( )484مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية أف يطمبكا باستدعاء يقدـ إلى

كاعتبر القرار
المحكمة التي أصدرت الحكـ تفسير ما كقع في منطكؽ الحكـ مف غمكض أك إبياـ ،

الصادربالتفسيرمتممان مفكؿالكجكهلمحكـالذميفسره،فإنواقتصرالتفسيرعمىمنطكؽالحكـدكف

إمتدادهإلى أسبابو ،االإذاكانتىذهاألسباب جزءان مفىذاالمنطكؽ ،كيقتصرالتفسيرعمىاستجالء
الغمكض ك االبياـ الذم يكتنؼ المنطكؽ نتيجة الصياغة الغامضة لمحكـ أك قياـ القاضي باستعماؿ
عباراتغيرمألكفةأكتدؿعمىأكثرمفمعنى،دكفأفيترتبعميوالمساسبمضمكفالحكـالمفسر

بنقصأكزيادة ،أك بتعديؿتحتستارالتفسير،كاذاخالفتالمحكمةكافقرارىامعيبان يجكزالطعففيو
بنفسالطرؽالتييجكزالطعفبيافيالحكـالمفسر(،)5فعمىخالؼغمكضالتسبيب ،فإفغمكض

4أحمدالسيدصاكم،المرجعالسابؽ،ص .790

2أحمدفتحيسركر،النقضالجنائي،المرجعالسابؽ،ص.348

3نقضفمسطينيمدنيرقـ2008/24جمسة2009/40/8ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.444
4نبيؿإسماعيؿعمر،المرجعالسابؽ،ص.604
5نبيؿإسماعيؿعمر،المرجعالسابؽ،ص.603
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منطكؽ الحكـ أك إبيامو ال يؤدم إلى بطالف الحكـ ،ألف القانكف نظـ سبيؿ إزالة ىذا الغمكض عبر
الرجكعإلىالمحكمةمصدرةالحكـلتفسيرماكقعفيومفغمكضكابياـ( .)4



المحكمةعندالتفسيرىالمحكـالتطبؽقكاعدتفسيرالنصكصالتشريعية،كالقكاعدتفسيرالعقكد،

ك
كانماتطبؽقكاعدالتفسيرالمغكمكالمنطقيإعتمادان عمىعناصرالحكـالذاتيةكماكردفيومفبيانات

دكفالخركجعنيا( .)2

4نقضفمسطينيمدنيرقـ2040/249جمسة2044/2/24ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.445
2نقضفمسطينيمدنيرقـ2040/249جمسة2044/2/24ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.445
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المبحث الثاني
جزاء إنعدام التسبيب
إذا يكنافيالمطمباألكؿأماـفرضيةكجكدحكـمبنيعمىأسباب ،كلكفىذهاألسباب يعترييا

القصكر ،فإننافيىذاالمطمبأماـحكـمنعدـالتسبيب ،كيرجعذلؾ إماألفالحكـبالأسبابتمامان،
كامالكجكدتناقضبيفىذهاألسباب بحيثينفيبعضيامايثبتوالبعضاآلخر ،كال يعرؼأماألمريف

قصدتالمحكمة،األمرالذميجعمنانتساءؿعفطبيعةىذاالحكـكمدلصحتو؟ 


كيقصد بعيب انعداـ التسبيب أال يتضمف الحكـ أم سبب يبرر القضاء الذم انتيى إليو في

منطكقو( ،)4كيعتبر كجكد تناقض بيف أسباب الحكـ أك بيف اسبابو كمنطكقو بأف ينفي بعضيا ما أثبتو
اآلخر ،بمثابةالحكـالخاليمفاألسباب ،ألفالتناقضمفشأنوأفيجعؿاألسباب متيادمومتساقطة،
خاؿ مف أسبابو( ،)2ككتابة أسباب الحكـ
فال يعرؼ أييما قصد الحكـ ،كبذلؾ تنيار كنصبح أماـ حكـ و
و
عؿالحكـكأنوخاؿمفأسبابو( .)3
بخطغيرمقركءتج


الن ،كيككفكذلؾعندمايردفيالحكـعبارة(:بناء
كيككفالحكـمنعدـالتسبيبأيضامتىكافمجيك
عمىماتقدـمفالدعكلكاإلجابة ،فقدحكمتالمحكمةبكذا ،)..فيناالمحكمةلـتكضحاألسبابالتي

حكمت بيا ،كأبيمتيا ،حيث لـ تدكنيا في حكميا ،إنما أشارت إلى ما أستقر في نفسيا مف أسباب
إستنبطتيا()،فميسالغرضمفالحكـحسبماقررتمحكمةالنقضأفيعمـمفحكـلماذاحكـ ،كلكف

أفيعمـالخصكـكمفلوحؽالرقابةلماذاحكـ.


كاعتبرتمحكمةالنقضأفغمكضاألسباب أكإبياميامفشأنوأفيجعؿالحكـغير مسبب،

حيثجاءفيقضائيابأنو(:إذاجاءالحكـخاليان مفاألسباب أكجاءتاألسباب مبيمةأكمجممةأك
غامضةأكمتياترةأعتبرالحكـغيرمسبب)()4ويخالف الباحثىذاالتكجومفالمحكمةتأسيسانعمىأف

األسبابالمجممةكالغمضوتدخؿضمفحاالتالقصكرفيالتسبيبكليسإنعدامو .


4عزميعبدالفتاح،المرجعالسابؽ،ص.228

2يعيشرشدم،المرجعالسابؽ،ص.25عزميعبدالفتاح،المرجعالسابؽ،ص.235

3طعفمصرمرقـ40585لسنة65ؽجمسة،2004/4/3مجمكعةأحكاـالنقضالمصريةالدائرةالجنائية
http://forum.arabia4serv.com/t48247.html

4نقضفمسطينيجزاءرقـ2006/32جمسة2006/44/43ـ(دائرةراـاهلل)،المكقعاإللكتركنيلممقتفي .
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كانعداـ التسبيب قد يككف كميان أك جزئيان ،كاالنعداـ الجزئي يتحقؽ عند خمك الحكـ مف تسبيبو

أحدل الطمبات أك الدفكع الجكىرية التي أثيرت أماـ المحكمة ،بينما سبب ما فصمو مف دفاع كطمبات

أخرل( .)4


كيعد الحكـ مسببان متى اشتمؿ عمى األسباب التي بني عمييا ،كلك جاءت ىذه األسباب غير

مرتكزة عمى أساس قانكني سميـ ،كما لك خالفت المحكمة نصكص القانكف عند تحصيؿ فيميا لكاقع
كاختيار القاعدة القانكنية التي تتناسب معو ،ففي ىذه الحالة يككف
الدعكل ،أك عند تكييؼ ىذا الكاقع 
الحكـمخالفان لمقانكف ،فميسثمةمايمنعأفتككفاألحكاـ قداشتممتعمىاألسباب التيبنيتعمييا،

كمعذلؾتككفقدقامتعمىأساسغيرسميـمفالقانكف(،)2ذلؾأفالحكـفيمثؿىذهالحالةيككفقد

أصابوعيبالخطأفيتطبيؽالقانكفأكمخالفتةالقانكف( .)3


كأدرجالمشرع عيبخمكالحكـمفأسبابو ضمفالحاالتالتيتجعؿالحكـصالحان لمطعففيو

أماـمحكمةالنقض ،كذلؾفيالمادة()6/354مفقانكفاإلجراءات الجزائية بقكليا(:معمراعاةأحكـ
المادةالسابقة،اليقبؿالطعفبالنقضإاللألسبابالتالية -6:خمكالحكـمفأسبابوالمكجبة،أكعدـ

كفايتيا،أكغمكضيا،أكتناقضيا) .


كعدـشمكؿالحكـعمىأسبابويجعمومشكبانبعيبفيشكمويفقدهأحدمقكماتواألساسية،بحيث

ال يككف ىناؾ محؿ لبحث مضمكنو مما يؤدم إلى بطالنو( ،)4حيث جاء في قرار محكمة االستئناؼ
قكليا (:إف الحكـ المستأنؼ جاء خمكان مف األسباب التي استندت عمييا المحكمة في إدانة المستأنؼ

كاقتصرالحكـعمىسردكقائعالدعكلفقط،كعميوفإفالحكـيككفحكمانباطالنلكجكباشتماؿاألحكاـ
عمىأسباباإلدانة كالبراءةطبقان لنصالمادة()276مفقانكفاإلجراءات الجزائيةمقركءةمعالمادتيف

( )475 ،674مف نفس القانكف كالتي رتبت البطالف عمى أم إجراء شابو عيب أدل إلى عدـ تحقؽ
الغايةمنوأككافمتعمقانبالنظاـالعاـكلماكافصدكرالحكـدكفذكراألسبابالتيبنيتعمييانتيجتو
فإفىذاالحكـيككفمشكبانبعيبمتعمقانبالنظاـالعاـبعدـتحقؽالغايةالتيابتغاىاالمشرعمفإشتماؿ

األحكاـ عمىاألسباب كىيأفتسبيباألحكاـ يعتبرسمةبارزةتميزعمؿالقاضيعفغيرهمفكافة
أعماؿباقيالسمطاتكىكيعتبركسيمةلضمافحيدةالقاضيكالتزاـحقكؽالدفاعبؿكحمايةلمقاضي


4أحمدالسدصاكم،المرجعالسابؽ،ص .806

2أحمدأبكالكفا،نظريةاألحكاـ،المرجعالسابؽ،ص.48

3نقضفمسطينيمدنيرقـ2003/453جمسة2004/3/46ـ(دائرةغزة)،أكرـكالب،المرجعالسابؽ،ص.300

4عزميعبدالفتاح،المرجعالسابؽ،ص،230نقضفمسطينيجزاءرقـ2040/7ـجمسة2040/2/28ـ(دائرةغزة)،غيرمنشكر.
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نفسو ككذلؾ يعتبر الركيزة  األساسية لحماية إستقالؿ القضاء باإلضافة إلى تمكيف المحاكـ العميا مف
إعماؿرقابتياعمىمفدكنيامفالمحاكـ ،كحيثأفالحكـالمستأنؼككماسمؼلـيشتمؿعمىأسباب

اإلدانةفإنويككفمشكبانبالبطالف،األمرالذميستكجبإلغاءهكاعادتولمحكمةأكؿدرجةإلصدارهحسب

األصكؿ)( .)4

بينما ذىب القضاء قبؿ صدكر قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ ( )3لسنة 2004ـ إلى اعتبار

،كاإلجراء غيرالقائـمفالناحيةالقانكنيةىك
الحكـالخاليمفأسبابوالمبنيعمييا غيرقائـقانكنان( )2

إجراءمعدكـيتـالتعامؿمعوباعتبارهغيرمكجكد( ،)3ذلؾأفاالنعداـيعنيعدـكجكدالعمؿالقانكني

ار قانكنية مطمقان ،فيك ال يمس
ذاتو ،فاإلجراء المعدكـ يعتبر مجردان مف الكجكد القانكني ،فال يكلد آث ان
مصالحالخصكـكاليكتسبحجيةالشيءالمحككـبو،بينمااإلجراءالباطؿرغـبطالنويعدإجراءقائمان،

ثار كاإلجراء الصحيح ،كيعامؿمعاممةاإلجراء السميـمفجميعالنكاحيرغـعمتو،حتى
كمفثـيكلدآ ان
يتقرربطالنوأكتصحيحوبالطرؽالقانكنيةالمناسبة،فإذافاتميعادالطعفبالحكـالباطؿأكالمعيب

لـيبؽ مف سبيؿ لمحكـ ببطالنويبقىصحيحان،كيعمؿ الفقو ذلؾ برغبة
ى
كاستنفدت طرؽ الطعف ،بحيث

المشرعفيكضعحدلممنازعةفياألحكاـ القضائيةالمعيبةأكالباطمةكمفثـاستقرارالمعامالتأك

المراكزالقانكنيةالمتعمؽبيا ،فتقريرالبطالففيقانكفاإلجراءات الجزائيةاليقعبقكةالقانكفحتىكلك
تكافرتجميعمكجباتوأكشركطو ،بؿيجبالحكـبو ،فاإلجراء القضائييبقىقائمان كمنتجاآلثارهحتى

يحكـببطالنو ،بينمااالنعداـاليحتاجإلى تقريرقضائي ،فالمنعدـكمايقكؿ الفقوليسبحاجةإلى مف

يعدمو( .)4

كاذا كاف خمك الحكـ مف أسبابو فيو مخالفة اللتزاـ قانكني متعمؽ بالنظاـ العاـ ،يترتب عميو

البطالف،فإنواليجكزالكصكؿإلىىذاالجزاءعبررفعدعكلأصميةمبتدأبطمبو،بؿيككفالتمسؾبو
عبرالطعففيالحكـبإحدلطرؽالطعفالمناسبو( ،)5كبالتاليإذافاتميعادالطعفبيذاالحكـالباطؿ

ثار
كأستنفذت طرؽ الطعف ،بحيث لـ ى
يبؽ مف سبيؿ لمحكـ ببطالنو يعد إجراء قائمان ،كمف ثـ يكلد آ ان

كاإلجراء الصحيح ،كيعامؿمعاممةاإلجراء السميـمفجميعالنكاحيرغـعمتو ،كتطبيقان لذلؾجاءفي
قضاءمحكمةالنقضالمصريةقكليا(:كلماكافالقانكفقدبيفطرؽالطعففياألحكاـالجنائيةكىي
المعارضةكاالستئناؼكالنقض ،كرسـأحكاؿكاجراءاتلكؿمنيما ،فإفالطعففيتمؾاألحكاـبالبطالف
بدعاكم مستقمة ترفع بصفة أصمية يككف غير جائز في القانكف ،مما يقتضى الحكـ بعدـ جكاز سماع

4إستئناؼفمسطينيجزاءرقـ444ك2044/444جمسة2044/44/46ـ(دائرةغزة)،لـينشربعد.

2إستئناؼعميافمسطينيجزاءرقـ74/72جمسة،4975/4/49كليدالحايؾ،مجمكعةمختارة،الجزء،20المرجعالسابؽ،ص.74
3مصطفىعياد،المرجعالسابؽ،ص.240

  4عبد الحكـ فكده،نظرية الحكـ الجنائي،المرجع السابؽ ،ص – 2405مصطفى عياد،المرجع السابؽ،ص 246كما بعدىا ،نبيؿ سالـ ،المرجع
السابؽ،ص2440كمابعدىا.

5أحمدأبكالكفا،المرافعاتالمدنيةكالتجارية،الطبعةالخامسةعشر،منشأةالمعارؼباإلسكندرية،4990،ص .755

-485-

دعكلالبطالففييا ....فإففيسمكؾطرؽالطعفالعاديةمنياكغيرالعاديةمايكفؿإصالحماكقع
فياألحكاـمفأخطاء-فإذاتكافرسبيؿالطعفكضيعوصاحبالشأففاليمكمفإالنفسو)( .)4


"كقدنتساءؿكيؼيعترمالحكـالبطالفبعدالنطؽبوكلعمة الحقوعمىىذاالنطؽ ،ألـيصبح

لممحككـلوحؽمكتسبفيوبمجردالنطؽبو؟كيردعمىذلؾبأفالحكـالتعرؼصحتوأكبطالنو

عندالنطؽبو،كانماتعرؼعندتحريره،فمثالنإذاأغفؿالقاضيفيالحكـذكرالمحكمةالتيأصدرتوأك
أغفؿبيافكاقعةالدعكل،فإفىذاالحكـيبطؿلسببيرجعإلىالقاضيالإلىالمحككـلو،فكذلؾيجب

أف يككف الشأف في إغفاؿ القاضي إيداع مسكدة الحكـ في الميعاد ،فتحرير الحكـ تحري انر مطابقان لما

يتطمبوالقانكفىككحدهالذميرتبلممحككـلوحقانمكتسبانفيو"( .)2


خاؿ مف أسبابو ،يعطي لممحكمة االستئنافية بمكجب المادة ( )337مف قانكف
كصدكر حكـ و

اإلجراءات الجزائية الحؽ فيأف تقضيفيأساس الدعكل أك تعيدىا إلى المحكمة التيأصدرت ذلؾ
الحكـبتعميماتلمسيربمكجبيا،حيثجاءفيىذهالمادةقكليا(:إذاألغيالحكـلمخالفةالقانكفأكألم

سببآخرتقضيالمحكمةفيأساسالدعكلأكتعيدىاإلىالمحكمةالتيأصدرتذلؾالحكـبتعميمات

لمسير بمكجبيا) ،كينتقد البعض نظاـ اإلعادة المقرر بمكجب ىذه المادة ،كيرل أنو ال يجكز اإلعادة

لمخالفةذلؾمبدأاستنفادالكاليةعمىمافصمتبومحكمةالدرجةاألكلىمكضكعان،كككفمحكمةالدرجة

الثانيةمحكمةمكضكع ،لذايرلضركرةتعديؿىذه المادةبحذؼاإلعادةمنعان مفإطالةأمدالتقاضي
كإلحتماؿتكرارالخطأمفأكؿدرجةخصكصانأفالمادة()336مفنفسالقانكفاليكجدبياإعادة( .)3

كمعذلؾجرلالعمؿفيالقضاءالفمسطينيعمىأفتقررالمحكمةإلغاءىذاالحكـكاعادتوإلى

المحكمةالتيأصدرتوإلصدارهحسبالقانكف(،)4كاليعنيذلؾالقدحفيصحةحكمياإذامافصمتفي
الدعكلككضعتأسبابانلحكميا،رغـخمكالحكـاإلبتدائيمفأسبابو( .)5


 4الطعف رقـ  488لسنة  30قضائية جمسة  4960/4/26ـ ،مجمكعة االحكاـ الصادرة مف الييئة العامة لممكاد الجزائية كمف الدائرة الجزائية،

المرجعالسابؽ،ص382ك .383

2أنظرأحمدأبكالكفا،المرجعالسابؽ،ص.756
3عبداهللخميؿالفرا،أثناءمناقشتوليذهالرسالة.

 4إستئناؼ فمسطيني جزاء رقـ  2044/2جمسة 2042/2/29ـ (دائرة غزة) ،لـ ينشر بعد ،كاستئناؼ فمسطيني جزاء رقـ  2044/24جمسة
2042/2/29ـ(دائرةغزة)،لـينشربعد،كاستئناؼفمسطينيجزاءرقـ444ك2044/444ـجمسة2044/44/46ـ(دئرةغزة)،لـينشربعد.

5طعفمصرم4945/4/2القكاعدالقانكنيةج6رقـ537ص.678
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كصدكرالحكـاالبتدائيمطابقان لشرائطصحتو ،اليعفيالمحكمةاالستئنافيةمفتسبيبحكميا

كالغاء ىذا
كاال تقرر بطالف 
حتى لك أيد الحكـ اإلبتدائي ،طالما لـ يفصح عف أخذه بيذه األسباب ،

الحكـ،كاعادتوإليياالصدارهحسباالصكؿالقانكنية( .)4


ولكن إذا ما قررت المحكمة إلغاء الحكم االبتدائي لخموه من أسبابو ،فيل تقرر إعادتو إلى ذات

الييئة التي أصدرتو ؟ أم يجب إحالتو إلى ىيئة أخرى من ذات المحكمة ؟ عمىخالؼقكاعدإجراءات
المحاكمةأماـمحكمةالنقضكالتيأكجبتفيالمادة()372مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةعمىمحكمة
النقضعندقبكلياألمسببمفأسبابالنقضكالتيمفبينياخمكالحكـالمطعكفمفأسبابو،أفتقرر

نقض الحكـ المطعكف فيو كاعادة الدعكل إلى المحكمة التي أصدرت الحكـ المنقكض لتحكـ فييا مف
جديد بييئة مغايرة  ،فإف المدقؽ في المادة ( )337مف قانكف اإلحراءات الجزائية يجد أف المشرع لـ

يتطمبفيإجراءاتاالستئناؼعندإعادةالدعكللممحكمةالتيأصدرتالحكـ ،أفتككفبييئةمغايرة،

استقرت أحكاـ محكمة

إلغاؤه  ،كقد

بؿ اكتفي باإلعادة إلى المحكمة التي أصدرت الحكـ الذم تقرر

االستئناؼ()2عندإلغائياليذاالحكـالمستأنؼلخمكهمفأسبابوإحالةالدعكلإلىالمحكمةالتيأصدرت
الحكـالممغيدكفاشتراطياإحالتياإلىىيئةمغايرة .


وفي ىذا السياق نميل الى تأييد اإل تجاه المتبنيإلغاءالحكـالخاليمفاألسباب كاعادتوإلى

المحكمةالتيأصدرتو،إلصدارهطبقانلماأكجبوالقانكففياألحكاـ،كذلؾانطالقانمفالغايةالتيابتغاىا
المشرعمفكراءااللتزاـ القانكنيبتسبيباألحكاـ ،كىيمتنكعةمنياأنومفضماناتالمحاكمةالجزائية
التي تحمؿ القاضي عمى تمحيص رأيو فال يصكغ حكمو إال بعد أف يحسف دارسة الدعكل المطركحة

أمامو ،ككذلؾفيالتسبيبتحقيؽنكعمفالطمأنيةلدلالخصكـبكيفيةكصكؿالقاضيلحكمو،كأفىذا
الحكـلـيكفكليدأىكاء،بؿجاءمبنيانعمىأسسككقائعإطمععميياالقاضي،كالتيمفخالليايحدد كف

مكقفيـمفالحكـسكاءبالتأييدأـبالرفضكمفثـالطعفبو،كأيضافيالتسبيبتمكيفلممحكمةاألعمى
مفمراقبةالحكـ.

وأما فيما يتعمق بإعادةالدعكلإلى المحكمةالتيأصدرتالحكـبنفسالييئةأـبييئةأخرل،
فإننانرلالصكابفيماتبناه القضاءكالذملـيكجباإلحالةإلى ىيئةمغايرة ،ألنواألقربإلى تطبيؽ

القانكفكالعدالة ،كذلؾلألسبابالتالية ،أكليا:أفنصكصالقانكفلـتشترطإعادةالدعكلإلى المحكمة

4نقضفمسطينيجزاءرقـ2040/7جمسة2040/2/28ـ(دائرةغزة)،لـينشربعد.

 2كاستئناؼ فمسطيني جزاء رقـ  2044/2جمسة 2042/2/29ـ (دائرة غزة) ،لـ ينشر بعد ،كاستئناؼ فمسطيني جزاء رقـ  2044/24جمسة
2042/2/29ـ(دائرةغزة)،لـينشربعد،كاستئناؼفمسطينيجزاءرقـ444ك2044/444ـجمسة2044/44/46ـ(دئرةغزة)،لـينشربعد.
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التيأصدرتالحكـبييئةمغايرة ،كبالتالييبقىالعمكـعمىعمكمو ،ثانييا:إف إعادةالدعكلإلى ىيئة
مغايرة يتعارض مع العدالة كقد يضر بمصالح الخصكـ ،ألف دكر الييئة المغايرة سكؼ يقتصر عمى

تحرير أسباب لمحكـ ،دكفأف تككف قد استمعت إلى البينات كناقشتيا ،كىناؾ فرؽ بيف القاضي الذم
يسمعكيقرأكالقاضيالذميقرأفقط .
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الخاتمة
بعد أن وفقنا المولى عز وجل في إعداد ىذه الرسالة ،فقد خمصنا الى مجموعة من النتائج سعينا

من خالليا لموصول إلى إجابة شافية لما أثير من إشكاليات في بداية منطمق رسالتنا ،واجتيدنا
بتوصيات رأينا فييا عالجاً لبعض متفرعات الرسالة ،وذلك عمى النحو التالي:

أوال -النتائج :

 -4إفالمشرعاعتبرالحكـىكمايصدرعفالمحكمةباإلجماعأكباألغمبية ،كلـيتطرؽإلىاعتبار
مايصدرعفالقاضيالمخالؼمفرأمعمىأنوحكـ ،كانمااعتبرهرأيان،كعمىذاتالنيجذىبت
أحكاـالقضاء،كفيمايتعمؽبمدلكجكبتسبيبالرأمالمخالؼمفعدمو ،جاءتنصكصالقانكف

خاليةمفاإلشارةالصريحةإلىىذاااللتزاـ،إالأفأحكاـالقضاءاستقرتعمىكجكبتسبيبىذا



الرأم،كرتبتالبطالفعمىمخالفةذلؾ.

 -2إذاكافاألصؿبمكجبالمادة()472مفقانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجاريةرقـ()2لسنة
2004ـأفتكدعمسكدةالحكـفيممؼالدعكلعندالنطؽبومشتممةعمىمنطكقوكأسبابو،إالأف

نصكص القانكف لـ تقيد المحكمة بمدة معينة تمتزـ خالليا بتحرير كايداع نسخة الحكـ األصمية

متضمنو ممخص لمكقائع كالطمبات كالدفكع كاألسباب المكجبة لمبراءة أك اإلدانة كباقي مشتمالت
الحكـكالتيقررتياالمادة()276مفقانكفاإلجراءاتالجزائية،كرغـأىميةالمسكدةإالأنياالتغني
عفكتابةنسخةالحكـاألصميةكالتيتعتبرأصؿكرقةالحكـ ،كاالكافالحكـباطالن،كفيالمقابؿ

الميبيكالمصرمنصتصراحةعمى

فإفبعضالتشريعاتالعربيةمنياالقانكفالبحرينيكالجزائرمك
كجكبتحريرالحكـبأسبابوكامالن خالؿفترةزمنيةمحددة ،كرتب البطالفعمىعدـمراعاةىذه

الميعاد .

 -3نظ انرلطبيعةالتسبيبالذميمتازبالمركنة ،كذلؾالختالؼمستكياتالقضاةمفناحيةالفيـكالعمـ
كاألمانة ،كافالبدمفكضعشركط  تحدهفالتنقصمنوكالتزيدلكييؤدمأثرهكالفائدةالمرجكة
منو،كيمكفإجماؿتمؾالشركطفيأربعةكىيكجكداألسبابككضكحاألسباب،ككفايتيا،ككاقعيتيا

كمنطقيتيا.

 -4لقدأجممتالمادة()276مفقانكفاإلجراءاتالجزائية رقـ()3لسنة2004ـ البياناتالتييجبأف
يتضمنيا الحكـ الجزائي ،كلن ٌٌض الوشزع على وجوب تزتٍة ُذٍ الثٍاًاخ تزتٍثا ً هعٌٍا ً ،تحٍث

ٌتزتة على اإلخالل تَ تطالى الحكن.
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 -5اليكجدتالزـبيفالحكـباإلدانةكالحكـبالتعكيض ،فقدتثبتاإلدانةبحؽالمتيـكاليترتبعمييا
أمضرر حقيقي يمحؽ بالمدعي بالحؽ المدني ،كمف تـ تقضيالمحكمةالجزائيةفي ىذه الحالة
بالعقكبةالجزائيةكبرفضالدعكلالمدنية ،فالتكفياإلدانةلمحكـبالتعكيض ،بؿيجبأفينتجعف

الفعؿ الذم تـ إدانة المتيـ بو ضرر لحؽ المدعي بالحؽ المدني ،كفي ىذه الحالة يجب عمى
المحكمةأفتكردأسبابانليذاالرفض،بينماإذانتجضررعفالفعؿالمدافبو،تكفيأسبابالحكـ
الجزائيالصادرباإلدانةكأسبابضمنيةلمحكـبالتعكيضفيالدعكلالمدنيةقبؿالمتيـ.

 -6متىخمصتالمحكمةحيفنظرىامكضكعاالعتراض إلىذاتماإنتيتإليومفقبؿفيحكميا
محؿ االعتراض ،كأف تبقي عمى اإلدانة أك عمى العقكبة ذاتيا ،فتقرر رد مكضكعو كتأييد الحكـ
المعترضعميو،كافليافيىذهالحالةأفتكردفيحكمياأسبابانجديدةتبررىذاالرد،أكأفتؤيد

الحكـالمعترضعميولذاتاألسبابالكاردةفيومتىكانتكافيوكسميمو،دكفحاجةإلعادةسردىا

مرةأخرل ،كأفتحيؿإلىذاتاألسبابكاليؤثرذلؾعمىصحةالحكـ ،ذلؾأنواليترتبعمى
اإلجراءات التي سبؽ كأف إتخذت قبؿ

االعتراض سقكط الحكـ الغيابي المعترض عميو أك سقكط
صدكره  ،بؿ تظؿ قائمة يجكز لممحكمة أف تستند عمييا عند إعادة نظر الدعكل إلييا نتيجة

االعتراض.

 -7إذا تبنت المحكمة تأييد الحكـ المستأنؼ ككانت أسبابو كافية كسميمة لما خمص إليو ،جاز ليا
االستنادإلىتمؾاألسبابعبراإلحالةإلييا،دكفحاجةإلعادةسردىامرةأخرلأكنقميافينسخة

الحكـ االستئنافي ،فاإلحالة ىنا تقكـ مقاـ إيرادىا كتدؿ عمى أف المحكمة االستئنافية قد اعتبرتيا
صادرة عنيا ،إذ ال يكجد في القانكف ما يمنع المحكمة االستئنافية مف أف تستند في حكميا إلى

األسبابالتيقاـعميياالحكـالمستأنؼ،متىرأتفيىذهاألسبابمايغنيعفإيرادجديد،كيفيد
ذلؾأنيالـتجدفيماكجوإليومفمطاعفمايستحؽالردعميوبأكثرمماتضمنتوتمؾاألسباب،

كلكفإذاكافالخصكـقدإستندكاأماـالمحكمةاالستئنافيةإلىأكجودفاعجديدةتخرجفيجكىرىا

عماقدمكهلمحكمةأكؿ درجة ،كجبعمى المحكمةأفتتناكليابالرد،أماإذاكانتأسبابالحكـ
المستأنؼ غير سميمو أك خمت مف البيانات الجكىرية الكاجب إثباتيا فيو ،تعيف عمى المحكمة

االستئنافية في ىذه الحالة أف تحرر أسبابان جديدة ،فإف لـ تفعؿ كأيدتو ألسبابو ،ترتب عمى ذلؾ
بطالفحكمياكالحكـاالبتدائيتبعانلو.


 -8إذا قضت محكمة النقض بعدـ جكاز الطعف أك رده شكالن أك سقكطو استنادان إلى أم سبب مف
األسباب،ثـتبيفأنياكقعتفيخطأ،فيجبالتمييزبيفطبيعةىذاالخطأ،فإذاكافخطأميني
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جسيـ،فممخصكـالحؽفيمخاصمةالقضاةالذيفأصدركاىذاالحكـ،النويترتبعمىقبكؿىذه
الدعكل بطالف الحكـ كعرضو عمى ىيئة مغايرة ،بينما إذا كاف خطأ المحكمة جاء خارج نطاؽ

الخطأالمينيالجسيـفإنويتعيفعميياالرجكععفحكمياكنظرالطعفمفجديد،ذلؾأنوإذاكاف
األصؿأنومتىأصدرتالمحكمةحكمياتككفقدأخرجتالدعكلمفحكزتيا ،فإفطبيعةمحكمة
النقضتأبىتطبيؽىذااألصؿعمييابالنسبةإلىاألحكاـالفاصمةفيشكؿالطعفأكعدـجكازه

أكسقكطوإذابنيتعمىخطأمادم ،ككافىناؾجدكلمفالرجكع،كقدجاءتقريرىذاالمبدأ مف
قبؿمحكمةالنقضالمصرية،تقدي انر منيالعدـكجكدكسيمةأخرللممراجعةفيشأفماقديعترم
اإلجراءاتأماميامفخطأيمسحقكؽالخصكـ،فترجعفيحكميابناءعمىمايثبتليامفحقيقة

الحاؿبناءعمىمايظيرلقمـالمحكمة،أكلمنيابةالعامةمفكقكعمثؿذلؾالخطأ،بناءعمىطمب

مفالخصـصاحبالمصمحة ،كتقضيفيالطعفمجددان عمىأساسمايقدـإلييامفمعمكمات

صحيحةفيشأفاألسبابالتيتمنعقبكؿالطعفشكالن،كىذابخالؼردالطعفمكضكعان.


 -9ال يجكز لممحكمة تدارؾ القصكر في التسبيب عبر حكـ تصحيحي ،ألف الحكـ يجب أف يككف
مشتمالن بذاتوعمىأسبابو ،كأفسمطةالمحكمةفيتصحيحماكقعفي حكميامفأخطاء ،مقصكرة

عمىاألخطاءالماديةالبحتة ،كالتيالتؤثرعمىكيانوبحيثتفقدهذاتيتو ،كتجعمومقطكعالصمة

بالحكـ الصحيح ،كبالتالي فيي ال تممؾ أف تتخذ مف التصحيح كسيمة لمرجكع عف الحكـ الصادر



منيا،فتغيرفيوبمايناقضو،لمافيذلؾمفالمساسبحجيةالشيءالمحككـفيو.

 -40ككذلؾ ال يجكز لممحكمة تفادم عيكب التسبيب بحكـ تفسيرم ،ذلؾ أف التفسير مقتصر عمى
منطكؽالحكـدكفامتدادهإلىأسبابو ،إالإذاكانتىذهاألسبابجزءانمفىذاالمنطكؽ،كيقتصر

التفسير عمى استجالء الغمكض ك اإلبياـ الذم يكتنؼ المنطكؽ ،دكف أف يترتب عميو المساس

بمضمكفالحكـالمفسربنقصأكزيادة ،أكبتعديؿتحتستارالتفسير،كاذاخالفتالمحكمةكاف

قرارىامعيبان.

 -44عمىالرغـمفأفالقصكركاالنعداـفيالتسبيبضمفالحاالتالتيإدرجياالمشرعلمطعففي
الحكـبطريؽالنقض،إالأنولـيرتبالبطالففيجميعحاالتالقصكر،بينمارتب البطالفدائمان


فيحالةاإلنعداـ،كتبنيالقضاءذلؾ .
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ثانياً -التوصيات:

 -4نرل ضركرة أف ينص المشرع الفمسطيني عمى كجكب تسبيب الرأم المخالؼ ،بحيث يصبح نص
المادة ( )272مف قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ ( )3لسنة 2004ـ عمى النحك التالي - ( :بعد
اختتاـ المحاكمة تختمي المحكمة في غرفة المداكلة كتدقؽ فيما طرح أماميا مف بينات كادعاءات،
كتضعحكمياباإلجماعأكباألغمبيةفيماعداعقكبةاإلعداـفتككفبإجماعاآلراء-2.يرفعالقاضي



المخالؼرأيومسببانمعحكـاألغمبية).

 -2ضركرة التدخؿ مف قبؿ المشرع الفمسطيني كاالىتداء بما أخذت بو بعض التشريعات العربية مف
تحديدمدةمعينة لتحرير أسباب الحكـبحيث تككف قبؿ انتياء مكعد الطعف بيذه األحكاـ ،كيرتب

البطالفعمىعدـااللتزاـبذلؾ،كاليستثنيمفذلؾإالحكـالبراءة.


 -3نحث المشرع الفمسطيني عمى األخذ بما تبناه المشرع المصرم حكؿ إلزاـ المحكمة بإحالة الدعكل
المدنيةالتابعةلمدعكلالجزائيةإلىالمحكمةالمختصةبالمصركفات،متىارتأتالمحكمةإلىأنيا

تأخرالفصؿفيالدعكلالجزائية ،بحيثتعدؿالفقرةالثالثةمفالمادة()496مفقانكفاإلجراءات
الجزائية لتصبح عمى النحك التالي -3( :ال يجكز أف يترتب عمى االدعاء بالحؽ المدني تأخير

الفصؿ في الدعكل الجزائية ،كاال قررت المحكمة إحالتو إلى المحكمة المدنية المختصة بال

مصركفات).


 -4نأمؿمفالمشرعتعديؿالفقرةالثانيةمفالمادة()342مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةرقـ()3لسنة
2004ـلتصبحكالتالي -2(:اليجكزتشديدالعقكبةكالإلغاءالحكـالصادربالبراءةإالبإجماع

آراءقضاةالمحكمةالتيتنظراالستئناؼشريطةأاليككفالحكـمخالفانلمقانكف).


 -5مفمنطمؽماأقرتومحكمةالنقضالمصريةمفحؽالرجكععفقرارىاالصادربعدـجكازالطعف
أكرفضوشكالن،أكسقكطو،متىتبيفلياأنياكقعت فيخطأمادمبيذاالخصكص،لذانكصي
المشرعبتبنيىذاالمبدأكالنصعميو.


مت حبمد هللا وتوفيقه
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المراجع
أوالً :القرآن الكريم

ثانياً :الكتب العامة:

 -4إبفمنظكر،لسافالعرب،الجزءاألكؿ،دارالمعارؼ4900،ـ.

 -2أحمدأبكالكفا،المرافعاتالمدنيةكالتجارية،الطبعةالخامسةعشر،منشأةالمعارؼباإلسكندرية،
.4990

 -3أحمدالسيدصاكم،الكسيطفيشرحقانكفالمرافعاتالمدنيةكالتجارية.2009،

 -4أحمد ىندم ،قانكف المرافعات المدنية كالتجارية ،الجزء الثاني ،دار الجامعة الجديدة لمنشر،
.4995

 -5أحمد خميؿ ،قكاعد اإلجراءات الجنائية كمبادئيا في القانكف المصرم ،الجزء الثاني،
.2004/2003

 -6أحمد فتحي سركر ،الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية ،الطبعة السابعة ،بدكف دار نشر،
.4993

 -7أحمدمميجي،التعميؽعمىقانكفالمرافعاتالمصرم،الجزءالثالث،بدكفدارنشر،كبدكفسنة
نشر.

 -8آماؿعثماف،شرحقانكفاإلجراءاتالجنائية،الييئةالمصريةالعامةلمكتاب.4994،
 -9إييابعبدالمطمب،المكسكعةالحديثةفيشرحقانكفاإلجراءاتالجنائية،الجزءالثالث،المركز
القكميلالصداراتالقانكنية،نادمالقضاة.2042،

 -40حسف ربيع ،اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرم ،القاىرة ،الطبعة األكلى ،بدكف دار
نشر.2004/2000،

 -44حسفعالـ،قانكفاإلجراءاتالجنائية،الطبعةالثانية،بدكفدارنشر.4994،
 -42جماؿمحمدمصطفى،شرحقانكفأصكؿالمحاكماتالجزائية ،بغداد ،بدكف دار نشر ،كبدكف
سنةنشر.

عشرة ،دار الجيؿ
 -43رءكؼ عبيد،مبادئاإلجراءات الجنائيةفي القانكفالمصرم ،الطبعة الثالثة 
لمطباعة،مصر.4979،

 -44ساىرالكليد،شرحقانكفاإلجراءاتالجزائيةالفمسطيني،الجزءالثاني،الطبعةاألكلى،بدكفدار
نشر4434،ق2043-ـ.

 -45سميمافعبدالمنعـكجالؿثركت،أصكؿالمحاكماتالجزائية،الطبعةاألكلى،المؤسسةالجامعية
لمدراساتكالنشركالتكزيع4426،ق.4996-
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 -46سالـ الكرد ،أصكؿ اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني ،الكتاب األكؿ ،مكتبة القدس،
4422ق2002-ـ.

 -47صبرم الراعي كرضا السيد العاطي ،الشرح كالتعميؽ عمى قانكف اإلجراءات الجنائية ،المجمد
الثالث،طبعةنقابةالمحاميف،بدكفسنةنشر.

عبداهللخميؿالفرا،الكجيزفيأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجارية،الجزءاألكؿ،الطبعةاألكلى،

-48
2042/2044ـ.

 -49عبدالحميدالشكاربي،التعميؽالمكضكعيعمىقانكفاإلجراءاتالجنائية،الكتابالثاني،منشأة
المعارؼباإلسكندرية2003،ـ.

ائيةفيالتشريعالفمسطيني،المجمدالثالث،عددبئر

 -20عبدالقادرجرادة،مكسكعةاإلجراءاتالجز
السبع،مكتبةأفاؽ،غزة4432،ق2044/ـ.

 -24عبد الحميد العيمة ،شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ
4979ـ،الطبعةاالكلى،مطمعةمنصكر4995،ـ.

 -22عميالقيكجيكفتكحالشاذلي ،مبادئقانكفأصكؿالمحاكماتالجزائيةالمبناني ،الدارالجامعية،
بيركت.4993،

 -23فاركؽ يكنس أبك الرب ،المدخؿ في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ،الطبعة
األكلى،بدكفدارنشر،راـاهلل2002،ـ.

 -24فتحيكالي،الكسيطفيقانكفالقضاءالمدني،مطبعةجامعةالقاىرةكالكتابالجامعي.2004،

فكزيةعبدالستار،شرحقانكفاإلجراءاتالجنائية،الطبعةالثانية،دارالنيضةالعربية،القاىرة،
 -25
2040ـ.

 -26محمدصبحينجـ،الكجيزفيقانكفأصكؿالمحاكماتالجزائيةاألردني،الطبعةاالكلى،مكتبة
دارالثقافة4994،ـ.

 -27محمكدمصطفى،شرحقانكفاإلجراءاتالجنائية،الطبعةالثانيةعشر،مطبعةجامعةالقاىرة،
4988ـ

 -28محمكدنجيبحسني،شرحقانكفاإلجراءاتالجنائية،الجزءاألكؿ،الطبعةالرابعة،دارالنيضة
العربية،القاىرة2044،ـ.

 -29محمكدنجيبحسني،شرحقانكفاإلجراءاتالجنائية،الجزءالثاني،الطبعةالرابعة،دارالنيضة
العربية،القاىرة2044،ـ.

 -30محمكدحسني ،شرحقانكفالعقكبات ،القسـالعاـ،الطبعةالخامسة ،دارالنيضةالعربيةالقاىرة،
.4982

-494-

 -34مصطفى عياد ،الكسيط في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ،الكتاب الثاني،
الطبعةاألكلى،بدكفدارنشر2004،ـ.

 -32نبيؿمدحتسالـ،شرحقانكفاالجراءاتالجنائية،الجزءالثالث،نادمالقضاة2009،ـ.
 -33نبيؿ إسماعيؿ عمر ،الكسيط في قانكف المرافعات المدنية كالتجارية ،دار الجامعة الجديدة،


االسكندرية .2044،

ثالثاً :الكتب الخاصة:

 -6أحمد أبك الكفا ،نظرية األحكاـ في قانكف المرافعات ،دار المطبكعات الجامعية ،االسكندرية،
.2007

 -1أحمدأبكالكفا،نظريةالدفكعفيقانكفالمرافعات،منشأةالمعارؼباألسكندرية،الطبعةالتاسعة،
4994ـ

 -4أحمد حامد محمد ،الضمانات الدستكرية لممتيـ في مرحمة المحاكمة الجنائية ،منشأة المعارؼ،
االسكندرية،بدكفسنةنشر.

 -3أحمدفتحيسركر،النقضالجنائي،الطبعةاألكلى،دارالشركؽ،القاىرة4424،ق2003-ـ.

 -5أحمدفتحيسركر،القانكفالجنائيالدستكرم،الطبعةالثانية،دارالشركؽ،القاىرة4422 ،ق-
2002ـ.

 -1حامدالشريؼ،الدفكعفيالنصبأماـالقضاءالجنائي،بدكفدارنشر2004،ـ.

منشأةدارالمعارؼباالسكندرية،بدكفسنةنشر

 -7رمسيسبيناـ،المحاكمةكالطعففياألحكاـ،

 -8رءكؼعبيد،ضكابطتسبيباألحكاـالجنائيةكأكامرالتصرؼفيالتحقيؽ،الطبعةالثالثة،دار
الجيؿلمطباعة،مصر4986،ـ.

 -9زغمكؿالبمشى،المعارضةفياألحكاـالجنائية،منشأةالمعارؼباإلسكندرية.4998،

 -60ساىر إبراىيـ الكليد ك أحمد محمد براؾ ،تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الفمسطيني ،الطبعة
األكلى،بدكفدارنشر2044،ـ.

 -66عبد الحكـ فكدة ،مكسكعة الحكـ القضائي في المكاد المدنية كالجنائية ،نظرية الحكـ المدني،
منشأةالمعارؼباإلسكندرية2003،ـ

 -61عبدالحكـفكدة ،مكسكعةالحكـالقضائيفيالمكادالمدنيةكالجنائية ،نظريةالحكـالجنائي،
منشأةالمعارؼباإلسكندرية2002،ـ.

 -64عبدالحميدالشكاربي،تسبيباألحكاـالمدنيةكالجنائيةفيضكءالفقوكالقضاء،منشأةالمعارؼ
باإلسكندرية2002،ـ.

 -63عبدالحميدالشكاربي،الدفكعالجنائية،منشأةدارالمعارؼباإلسكندرية.2004،
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 -65عبدالقادرصابرجرادة،جرائـالشيؾ،عددبيساف،مكتبةآفاؽ،غزة4432،ق2042-ـ.

 -61عزالديفالدناصكركعبدالحميدالشكاربي،المسئكليةالمدنيةفيضكءالفقوكالقضاء،الجزء
األكؿ،الطبعةالثامنة،شركةناسلمطباعة،القاىرة.2043-2042،

 -67عزميعبدالفتاح،تسبيباألحكاـكأعماؿالقضاةفيالمكادالمدنيةكالتجارية،الطبعةالرابعة،
دارالنيضةالعربية،القاىرة2008،ـ.

 -68فكزية عبد الستار ،اإلدعاء المباشر في اإلجراءات الجنائية ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
.2040

 -69محمد عمي الكيؾ ،أصكؿ تسبيب األحكاـ الجنائية في ضكء الفقو كالقضاء ،مكتبة المؤلؼ،
اإلسكندرية4988،ـ.

 -10محمكد السيد التحيكم ،النظرية العامة ألحكاـ القضاء ،شركة الجالؿ لمطباعة ،دار الفكر
الجامعي.2006،

 -16محمكد نجيب حسني ،النظرية العامة لمقصد الجنائي ،الطبعة الثالثة ،دار النيضة العربية،
القاىرة.4988،

 -11معكضعبدالتكاب،المكسكعةالشاممةفيج ارئـالشيؾ،الطبعةالتاسعة.2000،
 -14ناىدالعجكز ،كيفيةرفعالطعفبالنقضفياألحكاـالجنائية ،الطبعةاألكلى ،منشأةالمعارؼ
باإلسكندرية.2000،

 -13ىشاـعبدالحميدالجميمي،العمميفيتسبيباألحكاـالجنائيةكاعماؿمحاكـالجناياتكمحاكـ
الجنح،نادمالقضاة.2042،

رابعاً :الرسائل العممية واألبحاث:

 -6يكسؼ بف محمد الميكس ،تسبيب الحكـ القضائي بيف الفقو اإلسالمي كالنظاـ القضائي
السعكدم،رسالةماجستير،جامعةنايؼالعربيةلمعمكـاألمنية،الرياض4425،ق2002/ـ

 -1عمي محمكد حمكدة ،النظرية العامة في تسبيب الحكـ الجنائي في مراحمو المختمفة ،جامعة


القاىرة،كميةالحقكؽ4443،ق،4993-ص .640

خامساً :تقارير ودوريات:

 -4حمدافمصطفىالعبادلو،ففكمياراتتسبيبكصياغةالحكـالقضائي،دراسةمنشكرةفيمجمة
القانكفكالقضاءالصادرةعفديكافالفتكلكالتشريع،العدداألكؿ.

 -2مازفسيسالـكفيميالنجاركاسحؽمينا،محاضراتضمفبرنامجتدريبالقضاةالفمسطينييف
فيالمعيدالقكميلمدراساتالقضائية،القسـالجزاء.

-496-

 -3يعيش رشدم ،ضكابط تسبيب الق اررات كضكابط التدليؿ ،المركز القكمي لمدراسات القضائية،
سمسةدراساتقضائية،عدد،2الطبعةالثالثة4997،ـ.

 -4المجمةالقانكنية،الصادرةعفالمكتبالفنيلنقابةالمحاميفالنظامييفالفمسطينيف،العددالثالث،
2043ـ.

 -5المجمةالقانكنية،الصادرةعفالمكتبالفنيلنقابةالمحاميفالنظامييفالفمسطينيف،العددالرابع،
2043ـ

 -6المجمة القانكنية ،الصادرة عف المكتب الفني لنقابة المحاميف النظامييف الفمسطينيف ،العدد
الخامس2043،ـ .

سادساً :القوانين:

 -4مجمةاألحكاـالعدلية 
 -2قانكفالعقكباتالفمسطينيرقـ()74لسنة4936ـ.
 -3قانكفالعقكباترقـ()46لسنة4960ـ

 -4قانكفأصكؿالمحاكماتالجزائيةالثكرملعاـ4979ـ.
 -5قانكفالعقكباتالثكرملعاـ4979ـ
 -6قانكفاإلجراءاتالجنائيةالمصرم.

 -7قانكفالسمطةالقضائيةرقـ()4لسنة2004ـ.

 -8قانكفأصكؿالمحاكماتالمدنيةكالتجاريةرقـ()2لسنة2004ـ.
 -9قانكفاإلجراءاتالجزائيةالفمسطينيرقـ()3لسنة2004ـ.

 -40قانكفالبيناتفيالمكادالمدنيةكالتجاريةرقـ()4لسنة2004ـ.
 -44قانكفتشكيؿالمحاكـالنظاميةرقـ()5لسنة2004ـ.
 -42القانكفاألساسيالفمسطينيالمعدؿلسنة2003ـ.
-43قانكفالقضاءالعسكرمرقـ()4لسنة2008ـ .

-44قانكفاإلجراءاتالجزائيةالبحرينيرقـ()46لسنة2002ـ .
-45قانكفاإلجراءاتالجزائيةالميبي .

-46قانكفاإلجراءاتالجزائيةالجزائرم.
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سابعاً :األحكام القضائية:

 -4أكرـكالب،مجمكعةمختارةمفأحكاـكمبادئمحكمةالنقض،غزة .
 -2أحدث األحكاـ المدنية كالجنائية ،مجمة دكرية تصدر عف النقابة العامة لممحامييف ،مركز
االبحاثكالدرساتالقانكنية،العددالعاشر.2040،

مشيرميصدرالنقابةالعامة

 -4المستحدثفيأحكاـمحكمةالنقضالجنائيةكالمدنية،إصداردكر
لممحاميفلجنةالشباب،اإلصدار2044،45ـ.

 -3المستحدثفيأحكاـمحكمةالنقضالجنائيةكالمدنية،إصداردكرمشيرميصدرالنقابةالعامة
لممحاميفلجنةالشباب،اإلصدار2042،46ـ.

 -5المستحدثمفالمبادئالصادرةمفالدكائرالجنائيةمفأكؿأكتكبر 2040لغايةآخرسبتمر
،2044إعدادالمجمكعةالجنائيةبالمكتبالفنيلمحكمةالنقض،القاىرة.2044،

 -6راسـ البدكم ،مجمكعة األحكاـ القضائية كالمبادئ القانكنية في الدعاكم المدنية الصادرة عف
محكمةالنقضالمنعقدةفيراـاهللفيالدعاكمالجزائيةمنذتاريخ2004/7/45ـحتىتاريخ

2006/7/44ـ،الجزءالثاني،جمعيةالقضاةالفمسطينييف،الطبعةاالكلى2007،ـ.

 -7سعيد شعمو :

 -قضاءالنقضفياألدلةالجنائية،الجزءاالكؿ،منشأةالمعارؼباالسكندرية .2004،

 قضاء النقض المدني في المسئكلية ك التعكيض ،مجمكعة القكاعد القانكنية التي قررتيامحكمةالنقض،المركزالقكميلإلصداراتالقانكنية.2008-2007،

 -8شعباف أحمد المبيض ،مجمكعة مختارة مف أحكاـ محكمة النقض بغزة ،الطبعة االكلى ،غزة،
2042ـ.

 -9عبد اهلل غزالن:
 -مجمكعةاألحكاـالقضائيةكالمبادئالقانكنيةفيالدعاكمالجزائيةالصادرةعفمحكمةالنقض

المنعقدةفيراـاهللفيالدعاكمالجزائيةمنذإنشائياحتىتاريخ2004/7/44ـ ،الجزءاألكؿ،

جمعيةالقضاةالفمسطينيف،الطبعةاالكلى2004،ـ.

 مجمكعة األحكاـ القضائية كالمبادئ القانكنية في الدعاكم المدنية الصادرة عف محكمة النقضالمنعقدةفيراـاهللفيالدعاكمالمدنيةمنذإنشائياحتىتاريخ2006/42/34ـ،الجزءالثاني،

جمعيةالقضاةالفمسطينيف،الطبعةاالكلى2007،ـ.

 مجمكعةاألحكاـالقضائيةكالمبادئالقانكنيةالصادرةعفمحكمةالنقضفيراـاهللفيالدعاكمالجزائيةلمعامييف2007ـ2008-ـ،الجزءالثالث،الطبعةاألكلى2009،ـ.
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 مجمكعة ا ألحكاـ القضائية كالمبادئ القانكنية في الدعاكم المدنية الصادرة عف محكمة النقضالمنعقدةفيراـاهللفيالدعاكمالمدنيةمنذتاريخ2008/4/4ـحتىتاريخ2008/42/34ـ،

جمعيةالقضاةالفمسطينييف،الطبعةاالكلى2009،ـ.

 مجمكعة األحكاـ كالمبادئ القضائية الصادرة عف الييئة العامة لمدائرتيف المدنية كالجزائية فيمحكمة النقض المنعقدة في راـ اهلل منذ تاريخ 2044/5/46ـ حتى 2042/2/2ـ ،الطبعة

األكلى،جمعيةالقضاةالفمسطينييف2042،ـ.

 -40عبد اهلل غزالف كحازـ إكيديؾ ك فكاز عطية ،مجمكعة األحكاـ القضائية كالمبادئ القانكنية
الصادرةعفمحكمةالنقضالمنعقدةفيراـاهللفيالدعاكمالمدنيةمنذتاريخ2007/4/4ـحتى
تاريخ2007/42/34ـ،الطبعةاألكلى،جمعيةالقضاةالفمسطينيف2008،ـ .

 -66محمدسعيدشيحا،المستحدثمفالمبادئالصادرةمفالدكائرالجنائيةمفأكؿأكتكبر2042
لغايةآخرسبتمر،2043المكتبالفنيلمحكمةالنقض،القاىرة2043،ـ.

 -61وليد حممي الحايك:

 مجمكعةمختارةمفأحكاـمحكمةاالستئناؼ العميا،الجزءاألكؿ،مطابعالييئةالخيرية،طبعةثانية4995،ـ.

 مجمكعةمختارةمفأحكاـمحكمةاالستئناؼالعميا،القسـالجزائي،الجزءالخامسعشر،مطابعالييةالخيرية4997،ـ.

 مجمكعةمختارةمفأحكاـمحكمةاالستئناؼ العميا،القسـالجزائي،الجزءالسابععشر،مطابعشركةالبحركالييئةالخيرية4998،ـ.

 مجمكعةمختارةمفأحكاـمحكمةاالستئناؼ العميا،القسـالجزائي،الجزءالثامفعشر،مطابعشركةالبحركالييئةالخيرية4999،ـ

 مجمكعةمختارةمفأحكاـمحكمةاالستئناؼ العميا،القسـالجزائي،الجزءالتاسععشر،مطابعشركةالبحركالييئةالخيرية4999،ـ.

 مجمكعة مختارة مف أحكاـ محكمة االستئناؼ العميا ،القسـ الجزائي ،الجزء العشركف ،مطابعمركزرشادالشكاالثقافي،غزة2003،ـ .

-64ناظم عويضة

 -أحكاـمحكمةالنقض،مكتبةكمطبعةدارالمنارة،غزة4426،ق2005-ـ.

 -قطكؼمفأحكاـالمحكمةالعميافيفمسطيف،بدكفدارنشر،غزة4433،ق2042-ـ.

 -44سكابؽقضائيةصادرةعفمحكمةالنقضبدائرةغزة،لـتنشربعد.

 -45مجمكعةاألحكاـالصادرةمفالييئةالعامةلممكادالجزائيةكمفالدائركالجزائية ،السنةالحادية
عشر،العددالثاني،مطبعةدارالقضاءالعاليالفرعية،القاىرة.4960،
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ثامناً :المراجع اإللكترونية :

 -4موقع المقتفي /منظومة القضاء والتشريع في فمسطين.
المكقعاإللكتركني http://www.muqtafi.birzeit.edu :

 -2الموقع محكمة النقض المصرية

المكقعاإللكتركنيhttp://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation :

 -3موقع حممي لممحاماة
المكقعاإللكتركني:

http://helmylawyers.maktoobblog.com



 -4مجموعة أحكام النقض المصرية الدائرة الجنائية لعام 1003م
المكقعاإللكتركني:

http://forum.arabia4serv.com/t48247.html

 -5عيسى بن عبد اهلل الغيب ،تسبيب األحكام القضائية ،الموقع اإللكتروني المفكرة القضائية
موسوعة القضاء االسالمي المعاصر

المكقعاإللكتركنيhttp://goo.gl/mhk2io:

 -6عمي إبراىيم اإلمام ،كتابة األحكام وتسبيبيا ،الموقع اإللكتروني المستشار الميبي

المكقعااللكتركني= .30270954http://www.startimes.com/?t:

 -7المستحدث من أحكام محكمة النقض الدائرة الجنائية ،معيد المحاماه بالدقيمية ،الموقع
اإللكتروني لمنتدى كمية الحقوق بجامعة المنصورة ،عمى الرابط

 htthp:// www.f-law.net/law/threads/44472
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 60
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 84
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تسبيب االحكام الصادرة في الدعوى المدنية بالتبعية

 82

المطمباالكؿ 

تسبيبالحكـالصادربعدـاختصاصالمحكمةالجزائيةبنظػر

 83

الفصل الثالث

الصادرة في الطعون المختمفة

الدعكلالمدنيةاكعدـقبكليا 
المطمبالثاني 

تسبيبالحكـالصادرفيمكضكعالدعكلالمدنية 

 93

الفرعاالكؿ 

تسبيبالحكـالصادرفيالدعكلالمدنيةبالتعكيض 

 93

الفرعالثاني 

تسبيبالحكـالصادربرفضالدعكلالمدنية 

 405

المبحث الثاني

تسبيب االحكام الصادرة في االعتراض عمى االحكام الغيابية

 408

المطمباالكؿ 

تسبيبالحكـالصادربعدـجكازاالعتراض 

 409

المطمبالثاني 

تسبيبالحكـالصادرفيشكؿاالعتراض 

 444

المطمبالثالث 

تسبيبالحكـالصادرفيمكضكعاالعتراض 
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المطمبالرابع 

تسبيبالحكـالصادربرداالعتراضكاعتبارهكأفلـيكف 
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